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1) MÜMİNİN VE KÂFİRİN TIYNETİ (yaradılış) BABI 

1)-(1442) ...Rib'î b. Abdullah, bir adamdan, o da Ali b. Huseyn (Zeyn'ül- 
Âbidin aleyhisselâm)’dan şöyle rivayet etmiştir:  

«Allah Azze ve Celle, nebileri illiyyin tıynetinden yarattı; kalplerini ve bedenlerini... 
Müminlerin kalplerini de bu tıynetten yarattı. Müminlerin bedenlerini de bundan daha aşağı bir 
mertebeden yarattı. Kâfirleri de siccin tıynetinden yarattı; kalplerini ve bedenlerini... Sonra bu iki 
tıyneti birbirine karıştırdı. Kâfirden müminin ve müminden kâfirin doğması, müminin kötülük ve 
kâfirin de iyilik işlemesi bu yüzdendir. Müminlerin kalpleri yaratıldıkları tıynete özlem duyar. 
Kâfirlerin kalpleri de yaratıldıkları tıynete özlem duyar.»1 

                                                            
1- Bu rivayetler, tıpkı bu konudaki ayetler gibi, zatî iyilik ve kötülüğü, yani insanın zatının gerektirdiği ve 
mahiyetinin ayrılmaz niteliği olan bir iyilik ve kötülüğü ispat etme gibi bir anlam taşımazlar. Dört sayısının çift 
olması gibi bazılarının iyi, bazılarının ise kötü olması gibi bir durum söz konusu değildir. Böyle bir şeyi 
düşünmek yanlıştır. Çünkü böyle bir şey, eğer sırf aklın tasavvuruna dayanıyor ve dış gerçekle uyuşmuyorsa, o 
zaman bunun gerçek bir sonucu olmaz. Çünkü varoluş, sırf zihinde eşyanın mahiyetlerinden sonra ve onlara ârız 
olan bir şey olarak tasavvur edilmektedir. Dış dünyadaki gerçek ise, bunun tam tersidir. 
İnsanın sonu ile başlangıcı arasında bağlantı kuran ayetler ve rivayetler, meseleyi insan olarak insanın zatına 
değil, "yaratma ve var etme" eylemine dayandırıyorlar. İyilik ve kötülük ile insanın davranışları arasında kurulan 
bağlantının varlığı şüphesiz bir gerçektir. O hâlde bu ayetlerin ve rivayetlerin anlamı nedir? 
Bu rivayetlerin bazıları, bu bağlantıya ana hatları ile değiniyor, Allah'ın insanları yaratırken iyi ve kötü, mümin 
ve kâfir olmak üzere iki kesim hâlinde yarattığını ifade ediyorlar. Bu bölümdeki rivayetler şu ayetlerin 
paralelindedirler: "Sizi yaratan O'dur. Kiminiz kâfir, kiminiz de mü'mindir." (Teğâbun, 2), "Gerek sizi 
topraktan çıkardığı, gerekse anneleriniz karınlarında cenin halindeyken, O sizi en iyi bilendir. Öyleyse 
kendinizi temize çıkarmayın. O, hanginizin kötülüklerden sakındığını çok iyi bilir." (Necm, 32), "Sizi ilkin 
yarattığı gibi O'na döneceksiniz. (Allah) insanların bir kesimini doğru yola iletti, bir kesimi ise sapıklığı hak 
etti." (A'raf, 30) Bu ayetler, akış içeriklerinin gösterdiği ve sonuncusunun son bölümünden anlaşıldığı gibi, ana 
hatlar düzeyinde bir hükme işaret ediyorlar. Bu hükme göre insan türü, iki kesime ayrılıyor. Bu özet nitelikli 
hükmün ayrıntılı biçimde ortaya çıkması, söz konusu iki zümrenin belirlenmesi ve varoluş aşamasında bu iki 
zümrenin birbirinden ayrılması, insanların serbest tercihleri sonucu yapacakları davranışlarına dayanır ki, bu 
davranışların arkasından iyilik veya kötülük sonucu gelir ve bu davranışlar Allah'ın tevfiki sayesinde hidayetin 
veya şeytanın veliliği sebebi ile sanıklığın tahakkukunu gerektirir. Başka bir deyişle; yaratılışın başında ki 
hüküm, şarta bağlıdır. Sonra bu hüküm, serbest tercihe dayalı davranışlarla şartlı olmaktan çıkarak mutlak bir 
niteliğe kavuşur. 
Bu rivayetleri daha başka ve ince bir şekilde yorumlamak da mümkündür. Yalnız bu farklı yorum için zihin 
saflığı ve gerçek bilgilerde derinleşmiş olma gereği vardır. Şöyle ki, insanın iyi ve kötü olabilmesi için idrakin 
gerçekleşmesi ve istikrar kazanması gerekir. Öte yandan idrak, maddeden soyutlanmış olduğu için maddenin 
bağlı olduğu kayıtlara bağlı ve maddenin hükümlerinin egemenliği altında değildir. Bu kayıtlardan biri de, 
maddenin hareket miktarı olan zamandır. Gerçi bizler maddenin hareketiyle oluşan bu kavramı göz önüne alarak 
iyiliğin hareket zamanının arkasından gerçekleştiğini kabul ediyoruz, ama gerçekte iyilik zamanla kayıtlı 
değildir. Hareketten önce ne ise hareketten sonra da aynen odur. Bu şuna benzer: Biz bazı gelişmeleri Allah'ın 
fiiline izafe ediyor ve böylece Allah'ın fiilini zamanla kayıtlandırıyoruz. Meselâ, "Allah, Zeyd'i falan tarihte 
yarattı.", "Nuh'un kavmini falan zamanda helak etti.", "Yunus kavmini falan asırda kurtardı.", "Peygamberimizi 
falan asırda görevlendirdi." gibi sözler söyleyerek Allah'ın fiilini zamanla kayıtlandırıyoruz. Ama bu 
kayıtlandırma, bizim olayın kendisine bakışımız ve olayın, meydana gelmesine varan zamandan ve hareketten 
ayrı olarak alınmış olması açısından böyledir. 
Eğer olay aslında olduğu gibi zamanı ve diğer kayıtlayıcı unsurları ile alınıp değerlendirilirse, görülür ki Allah'ın 
fiili zamanla kayıtlı değildir. Çünkü olayların bütününü, bunların zamanlarını ve diğer kayıtlarını var eden 
Allah'tır. Biz O'nun fiillerini zamanla kayıtlandırıyor olsak dahi bu böyledir. Tıpkı, "Bugün şu işin şöyle 
olduğunu öğrendim." ve "Onu şu anda gördüm." gibi sözlerimizle bilgiyi günle ve anla kayıtlandırmamız gibi. 
Oysa ilim soyut olduğu için günle ve anla kayıtlı değildir. Kayıtlı olan şey, zihnimizin ve sinir sistemimizin 
işleyişidir ki bu işleyiş, yeteneği hazırlayan koşulların yeteneğe eşlik etmesi gibi bilgiye eşlik ediyor. 
Kur'ân ve sünnetten anlaşılana göre, somut olan cennet veya cehennem ile birlikte olsa dahi insanın varacağı 
nokta, iyiliğe veya kötülüğe ilişkin soyut bir bilgi olduğuna göre onunla ilgili akıbetin zamanı yoktur. Bu yüzden 
bu akıbet, sonra diye ele alınabileceği gibi önce diye de ele alınabilir. "Dönüş" olarak adlandırıldığı gibi, 



 

2)-(1443) ...Abdulgaffar el-Câzî, Ebu Abdullah (Cafer Sadık aleyhisselâm)’dan şöyle rivayet 
etmiştir: 

«Allah Azze ve Celle, mümini cennet tıynetinden ve kâfiri de cehennem tıynetinden 
yaratmıştır. Allah Azze ve Celle, bir kuluna hayır dilediği zaman, onun ruhunu ve bedenini 
arındırır. Bundan sonra bir hayır duyduğunda onu derhal tanır ve bir "münker / kötülük" de 
duyduğu zaman ondan tiksinir.» 

Ravi der ki: İmam'ın şöyle dediğini duydum: «Tıynetler üç tanedir. Biri nebilerin 
tıynetidir ki, müminler de bu tıynetten yaratılmışlardır; ancak nebiler bu tıynetin özünden 
yaratılmışlardır. Onlar asıldır, köktür. Fazilet sahibidirler (daha üstündürler). Müminler ise 
yapışkan balçıktan var edilmiş dallardır. Böylece Allah Azze ve Celle, onlarla "Şiaları / 
taraftarları" arasına bir fark koymaz.» 

İmam buyurdu ki: «Nasibîlerin2 tıyneti ise siyah kokuşmuş balçıktandır. Mustaz'aflar3 
topraktan yaratılmışlardır. Bir mümin imanından ve bir Nasibî de sövgüsünden dönmez. Onlar 
hakkında Allah'ın dilemesi geçerlidir.» 

3)-(1444) ...Salih b. Sehl, şöyle rivayet etmiştir: 

Ebu Abdullah (Cafer Sadık aleyhisselâm)’a dedim ki: Sana feda olayım, Allah Azze ye 
Celle, müminin tıynetini hangi şeyden yaratmıştır? 

Buyurdu ki: «Nebilerin tıynetinden, bu yüzden ebediyen kirlenmez.»4 

4)-(1445) ...Ebu Hamza es-Sumalî, şöyle rivayet etmiştir:  

Ebu Cafer (Muhammed Bakır aleyhisselâm)’ın şöyle dediğini duydum: «Allah Celle ve 
Azze, biz (Ehl-i Beyt/i en yüce illiyyinden yarattı. Bizim Şîamızın kalplerini de bizi yarattığı 
şeyden yarattı, onların bedenlerini ise bundan daha aşağı bir mertebeden yarattı. Kalpleri 
daima bizi arzular, çünkü bizim yaratıldığımız şeyden yaratılmışlardır.» 

-Sonra imam şu ayetleri okudu: «"Hayır! Andolsun iyilerin kitabı "illiyyûn"dadır. İlliyyûn 
nedir, bilir misin? İçinde ameller kaydedilmiş bir kitaptır. O kitabı "mukarrebîn / Allah'a 
yakın olanlar "görür:5 (Mutaffıfın, 18-21) 

Bizim düşmanlarımız da siccinden yaratılmışlardır. Onların taraftarlarının kalpleri de 
onların yaratıldıkları şeyden yaratılmıştır. Bedenleri de bundan da aşağı bir mertebeden 
yaratılmıştır. Bu yüzden taraftarlarının kalpleri onlara eğilim gösterir, onları arzular; çünkü 
onların yaratıldığı şeyden yaratılmıştır.» 

                                                                                                                                                                                          
"başlangıç" olarak da adlandırılabilir. Bu noktayı iyi kavramak gerekir. [Allâme Tabatabaî, el-Mîzan Fi Tefsir'il 
Kur'an, Kevser yay. İst. 2000, c. 8 s. 132-139] 
2- Ehl-i Beyt'e sövenler. 
3- Kişinin kendisinden kaynaklanan hiçbir kusuru olmaksızın hakka ulaştırıcı yolu bulamamasıdır. [el-Mîzan, c.5, 
s. 94] 
4- Şirke ve küfre bulaşmaz. 
5- İlliyyûn kelimesi, yükseklik üstüne yükseklik, kat kat yükseklik demektir. Yüce Allah katında ki yüksek 
dereceler ve yakınlık menzilleri anlamına uygun düşmektedir. Tıpkı siccin'in bunun tam aksi bir anlama uygun 
düşmesi gibi. [el-Mîzan, (Mutaffifin, 18-21) Tefsir] 



-Sonra İmam şu ayetleri okudu: «"Doğrusu günahkârların yazısı, muhakkak sıccîn'de 
olmaktır. Sıccîn nedir, bilir misin? Amellerin sayılıp yazıldığı bir kitaptır. O gün vay haline 
yalancıların!6 (Mutaffifin,7-10)» 

5)-(1446) ...Osman b. Yusuf, şöyle rivayet etmiştir: 

Bana Abdullah b. Keysan anlattı: Ebu Abdullah (Cafer Sadık aleyhisselâm)’a dedim ki: 
Sana feda olayım, ben senin dostun Abdullah b. Keysan'ım. 

Bana dedi ki: «Soyunu tanıdım, ama seni tanımadım,» 

Dedim ki: Ben, el-Cebel7de doğdum ve Fars8 bölgesinde büyüdüm. Ticaret ve benzeri 
işlerden dolayı insanların arasına karışmak durumunda kalıyorum. 

Bazen bir adamla karşılaşıyorum, güzel bir üslubu, iyi bir ahlakı olduğunu ve emanete 
sıkı sıkıya bağlı kaldığını görüyorum. Sonra bu adamı biraz kontrol ettiğimde size düşman 
olduğunu ortaya çıkarıyorum. 

Bazen de bir adamla karşılaşıyorum, kötü ahlaklı, emanete çok az riayet eden ve hırçın 
olduğunu görüyorum. Bu adamı biraz kontrol ettiğimde size dost biri olduğunu anlıyorum. Bu 
nasıl olur? 

Bana dedi ki: «Bilmez misin, ey İbni Keysan! Allah Azze ve Celle, bir tıyneti cennetten, 
birini de ateşten aldı, bunları birbirine karıştırdı. Şunu bundan, bunu da ondan çekip çıkardı. 
Dolayısıyla o adamda gördüğün emanete bağlılık, güzel ahlak ve iyi üslup, cennet tıynetinin 
dokunduğu yerde bıraktığı izin etkisidir. Onlar yaratıldıkları tıynete doğru dönüşmektedirler. 

Öbüründe gördüğün emanete riayet etmeme, kötü ahlak ve hırçınlık da onlara dokunan 
ateş tıynetinin bıraktığı izin etkisidir. Onlar da yaratıldıkları tıynete doğru 
dönüşmektedirler.»9 

                                                            
6- Bu anlamda başka rivayetler de vardır. Bu rivayet, aslında yaratılışın illiyyûn ve siccîn topraklarından 
kaynaklandığım anlatan rivayetler ile aynı anlama gelir. Yalnız bu topraklardan yaratıldıktan sonra nura ve 
karanlığa dönüşüyor. 
   Bunun gerekçesi şu olabilir: İyilik toprağı, hakkın açığa çıkmasını ve marifetin belirlemesini sağlayan 
topraktır. Kötülük toprağı ise, bunun tam tersine karanlıktan ve körlükten hiç ayrılmaz. Dolayısıyla iyilik toprağı, 
nurdur. Nitekim Kur'ân, ilim ve hidayeti nur olarak, imanı da hayat olarak adlandırır. Şu ayette olduğu gibi: 
   "Ölü iken dirilttiğimiz ve kendisine insanlar arasında yürüyebileceği bir nur verdiğimiz kimse, karanlıklar 
içinde olup ondan hiç çıkamayan kimse gibi olur mu?" (En'âm, 122) Başka bir ayette şöyle buyruluyor: 
"Allah, iman edenlerin velisidir. Onları karanlıklardan nura çıkarır; inkâr edenlerin velileri ise tağuttur. 
Onları nurdan karanlıklara çıkarırlar." (Bakara, 257) 
   Peygamberler, melekler, levh, kalem, arş, kürsî ve cennet gibi bazı yaratıkların kaynaklarının nur olduğunu 
anlatan çok sayıda başka rivayetler de vardır. [el-Mîzan, e. 8, s. 142] 
7- Dağlık bölgede=Kuhistan. 
8- Şiraz 
9- Cennetliklerin sözlerini nakleden şu ayette bu noktaya belirli oranda işaret ediliyor: "Hamd olsun Allah'a ki, 
bize verdiği sözü yerine getirdi ve bizi yeryüzüne vâris kıldı da cennetin dilediğimiz yerinde oturabiliyoruz." 
(Zümer, 74) Ayetten anlaşıldığına göre buradaki cennetten maksat, insanın üzerinde yaşadığı, öldüğü ve yeniden 
dirildiği bu yeryüzüdür ve cennet derken burası kastediliyor. Şu ayette de buna işaret ediliyor: "O gün yer, başka 
bir yere ve gökler de başka göklere dönüştürülür." (İbrahim, 48) Galiba bu rivayetlerde geçen cennet ve 
cehennem toprağı ile ileride cennetin ve cehennemin bir parçası olacak olan toprak kastediliyor. Özellikle 
"illiyyûn toprağı", "siccîn toprağı", "cennet toprağı", "cehennem toprağı" gibi deyimler göz önüne alındığında 
bu yorum güçleniyor. 
   Buna göre bu rivayetlerde kastedilen şudur: İnsan, vücudunun elementlerinin bileşimi itibariyle yeryüzüne ait 
toprak maddesinden yaratılmıştır. Bu madde, ya temiz ve hoş bir maddedir, ya da pis ve kötü bir maddedir.   Bu 



                                                                                                                                                                                          
madde, baskın niteliği doğrultusunda insanın idraklerinde, duygularında ve güçlerinde etkili olur. Sonra yaratılış 
maddesi ile örtüşen güçleri ve duygulan iş görmeye başlayınca yaratılış maddesinin etkisi, duyguların ve güçlerin 
davranışları ile desteklenir ve bunun tersi de olur. Bu mekanizmanın sürekli işleyişi sonunda karşımıza ya iyi veya 
kötü insan çıkar. Bu sonuç, yüce Allah'ın düzenlediği sebeplerin etkisine ve O'nun iradesine bağlı olarak meydana 
gelir. Bu konuda inisiyatif Allah'a aittir. Dilerse var olan, faal sebeplerden daha güçlü olan başka sebepler 
devreye koyar ve bu yolla insanın gelişim sürecinin yönünü değiştirir ve bu yöne ters gelen sebeplerin etkili 
olmalarına engel olur. 
   Sağlıklı bir meninin yine sağlıklı bir rahme atılması sonucunda oluşan bir insan düşünelim. Bu insanın sağlıklı 
besinlerle beslendiğini, temiz bir havayı soluyarak sağlığa uygun bir çevrede yaşadığım farz edelim. Bu insan, 
insanlık yolunda ilerlemeye son derece yetenekli olur. Zihni keskin ve idrakleri duyarlı olur. Üstün çalışma 
gücüne sahip olur. Çünkü sağlıklı irsî yetenekler, arkasından sağlıklı meni, ılıman iklimli yöreler gibi uygun 
sebepler ve şartlar insan kemallerini kabul etmeyi çok yakın bir ihtimal hâline getirirler. 
   Buna karşılık su ve hava bakımından uygunsuz yörelerde, ekvator ve kutup bölgeleri gibi çetin ve sert hayat 
şartlarının hâkim olduğu yerlerde doğup yaşayan insanların sert, kaba ve aptal olmaları daha güçlü bir 
ihtimaldir. 
   Bunların yanı sıra idrak duyarlılığı engellenmemiş sağlıklı mizaçlarda duyarlı ruhlar gelişir. Bunlar, iyi, akıllı 
ve ince duygulu olurlar. Bunlar da insanı, insanlığının lehine olan şeylere meylettirir. Bu nitelikteki inançlara, 
iradelere ve davranışlara yatkın hâle getirir. İnsanı, varlığın devamını sağlayan maddelerden ruhun 
davranışlarını destekleyen şeylere yaklaştırır. Bu karşılıklı etkilenme sürecinde ideal bir sonuca varılır. 
   Bu söylediklerimiz, kötülük tarafı için de aynen geçerlidir. Şu ayetlerde buyrulduğu gibi: "Bizim uğrumuzda 
cihad edenleri, bize ulaştıran yollara iletiriz. Allah, iyi işler yapanlarla beraberdir." (Ankebût, 69) "Sonra 
kötü işler yapanların sonu, çok kötü oldu. Çünkü onlar, Allah'ın ayetlerini yalanladılar ve onları alay konusu 
yaptılar." (Rûm, 10) Bu anlamdaki ayetler çoktur. 
   Gerçi yer kaynaklı maddelerin insan hayatının iyi veya kötü olması üzerinde etkisi olduğunu biliyoruz; ama bu 
alanda etkili olan sebeplerin sayısını bilmiyoruz. Sayabildiğimiz sebepler, genel ve belli olanlardır ki, bunlar 
bilmediğimiz sebepler karşısında çok azdır. Bildiğimiz sebepler ana-baba mizacının sağlıklı olması, varlığın 
devamını sağlayan besin maddeleri ve insanın içinde yaşadığı çevrenin sağlıklı olması gibi sebeplerdir. Oysa bu 
alanda bizim için gizli kalan daha başka sayısız sebep vardır. Bunun kanıtı, kendileri için elverişli olmadığını 
sandığımız şartlar için de doğup büyüyen nadir fertlerdir. Çünkü Allah diriyi ölüden ve ölüyü diriden çıkarır. 
   Bu iki grup maddî sebep, insanı ya hakka, ya batıla; ya iyiliğe, ya kötülüğe; ya cennete, ya cehenneme sürükler. 
Yalnız bunlar, "sadece gerektirici sebeplerdir", "kesin ve tam neden değillerdir." Her iki sebep konusunda 
dileme ve inisiyatif yetkisi Allah'a aittir. O dilerse, zıt sebepleri etkisiz kılacak başka bir sebep ortaya çıkarır. 
   Ceninin yaratılışı ile ilgili [başka bir hadis bağlamın da] İmam'ın: "Allah o iki meleğe, başınızı kaldırıp annesinin 
başına bakın diye vahyeder" sözünün hangi anlamda kullanılmış olduğunu anlıyoruz. Çünkü çocuğun kaderi ve 
onunla ilintili hükmün ayrıntıları bağlamında babanın varlığında somutlaşan kısmı, spermanın ayrılıp ana 
rahmine yerleşmesiyle birlikte kesintiye uğrar. Onunla sadece annenin somut ve organik bir ilişkisi kalır. 
İmam'ın; "Annesinin alnında bir levhin parladığını görürler" şeklindeki sözlerinden kastedilen bu anlamdır. 
Levhin alında parladığına gelince; alın, insanın tüm organlarının toplandığı bir noktadır; yüzün önüdür. 
Melekler, çocuğun annesinin alnında parlayan levhaya bakar, orada, çocuğun şeklini, güzelliğini, hayatının ne 
kadar süreceğini, misakını, mutlu veya mutsuz oluşunu ve görüp geçireceği tüm durumları görürler. Böylece biri 
diğerine yazdırır. Görüldüğü kadarıyla iki meleğin birbirleriyle olan ilişkisi, bir fail ve onun fiillerini kabul eden 
bir başka kişinin ilişkisini andırmaktadır. Böylece annesinin alnında parlayan levhada gördüklerinin hepsini 
yazarlar. 
   "Yazdıklarının yeniden değiştirilebileceğini (bedâyı) şart koşar. " Çünkü çocuğun şekli, gelecekte olacak her 
hadisenin nedenlerinin tümünü kuşatmış değildir. Çünkü şekil, her ne kadar, insanın görüp geçireceği olayların, 
yaşayacağı gelişmelerin kaynağı ve başlangıcı niteliğindeyse de, tek kaynak ve başlangıç değildir. Bilakis, 
vücudunun dışında bazı olgu ve olayların da müdahalesi söz konusudur. Bu yüzden insanın ana rahmindeyken 
ileride yaşayacağı öngörülen şeyler, kesin değildir. O halde değişebilmeleri ihtimali vardır. Yüce Allah'ın dileme 
ve yazıp bozma yetkisine sahip olduğunu ispat etmektedir. [el-Mîzan, c. 8, s. 136; c. 7, s. 27-28] 



6)-( 1447) ...Salih b. Sehl, şöyle rivayet etmiştir: 

Ebu Abdullah (Cafer Sadık aleyhisselâm)’a dedim ki: Müminler nebilerin tıynetinden mi 
yaratılmışlardır?  

-«Evet.» dedi. 

7-( 1448) ...Hasan b. Ali b. Ebu Hamza, İbrahim'den, o da Ebu Abdullah (Cafer Sadık 
aleyhisselâm)’dan şöyle rivayet etmiştir: 

«Allah Azze ve Celle, Âdem (aleyhisselâm)'ı yaratmayı dilediği zaman, Cebrail 
(aleyhisse/âm)’ı Cuma gününün ilk saatinde gönderdi. Cebrail sağ eliyle bir avuç toprak aldı. 
Avucu yedinci gökten dünya semasına ulaştı. Her bir gökten biraz toprak aldı. Bir diğer avucu 
da en yüksek yedinci arzdan en aşağı yedinci arza kadar aldı. Allah Azze ve Celle, kelimesine 
emretti, ilk bir avuç toprağı sağ eliyle, diğer bir avuç toprağı da sol eli10 ile tuttu. Toprağı iki 
kısma, ayırdı. Sonra yerden (aldığı çamurun yarısından) bir takım zürriyetler yarattı, gökten 
(aldığı çamurun yarısından da) bir takım zürriyetler yarattı. 

Sağında olana dedi ki: "Resuller, nebiler, vasiler, sıddıkîar, müminler, "saidler / mutlular" 
ve onurlandırmak istediğim kimseler senden olacaklardır." Böylece onlar için söylediği 
şeyler, söylediği şekilde zorunlu hale geldi. 

Solunda olana da şöyle dedi: "Zorbalar, müşrikler, kâfirler, tağutlar, alçalmasını ve 
mutsuz olmasını dilediğim kimseler de senden olacaklardır. "Onlar için dediği şeyler, dediği 
şekilde zorunlu hale geldi. 

Sonra her iki çamurun diğer yarıları birbirine kariştırıldı. "Allah taneyi ve çekirdeği 
yarandır."11 (En'am, 95) ayetinde buna işaret edilmiştir. Dolayısıyla ayette geçen "el-
Habb=tane"den maksat, Allah Azze ve Celle'nin sevgisini yönelttiği müminin tıynetidir. 
(Çünkü 'muhabbet' kelimesinin kökü, 'h b b'dir.) 

"Çekirdek"ten maksat da her türlü hayırdan uzak duran (neva=uzak durmak) kâfirlerin 
tıynetidir. Onların tıynetinin "en-Neva=çekirdek" şeklinde isimlendirilmesi, her türlü hayırdan 
uzaklaşıp kaçınmalarından kaynaklanmaktadır. 

                                                            
10- Dil bilginleri "el" kelimesi için bildiğimiz vücut organı dışında çeşitli anlamlar sayarlar. Kudret, güç, nimet, 
mülkiyet, egemenlik gibi... Fakat kelime aslında bildiğimiz vücut organı anlamındadır. Bunun dışındaki 
anlamlarda kullanılması istiare yolu iledir. Çünkü o anlamlar ile bildiğimiz vücut organı anlamı arasında bir tür 
ilişki vardır. Meselâ, hayırseverlik ve cömertlik ile bildiğimiz el arasında elin açık olması bakımından, mülkiyet 
ile el arasında tasarruf etme, tutma, koyma ve kaldırma bakımından bir tür ilişki ve bağlantı vardır. 
   Kur'ân'da ve hadislerde Allah'a izafe edilen "el" kelimeleri kullanıldıkları yerlere göre farklı anlamlar ifade 
ederler. Meselâ "Tersine, O'nun iki eli de açıktır." (Mâide, 64) ayeti ile "İki elimle yarattığım varlığa" (Sâd, 75) 
ayetinde "el" kelimesinden kudret ve bu kudretin kemâl derecesinde oluşu kastedilmiştir. 
   Bunun yanında "Bütün hayırlar sadece senin elindedir." (Âl-i İmran, 26) "Her şeyin egemenliği elinde bulunan 
Allah ne yücedir." (Yasin, 83) "Egemenliği elinde bulunduran Allah ne kutludur." (Mülk, 1) gibi ifadelerde "el" 
kelimesi egemenlik ve sulta anlamında kullanılmıştır. 
   "Ey iman edenler, Allah'ın ve Resulünün iki elinin arasında (huzurunda) öne geçmeyin." (Hucurât, 1) 
ayetindeki "el" ise huzur anlamında kullanılmıştır. [el-Mîzan, c. 6, s. 43] 
11- "el-habb=dane" ve "en-neva=çekirdek" kelimelerinin bilinen anlamlarına rağmen mümin ve kâfirin tıyneti 
şeklinde yorumlanması, batini anlama bir örnektir; yoksa zahirî anlam açısından böyle sonuç elde edilmez. 
Bundan başka rivayetlerde de bu tür anlamlan ifade eden cümleler yer almıştır. [el-Mîzan, c. 7, s. 442] 



Allah Azze ve Celle, bir ayette şöyle buyurmuştur: "Diriyi ölüden ve ölüyü de diriden 
çıkarır." (En'am, 95) Bu ayette geçen diriden maksat, tıyneti kâfirden çıkan mümindir. 
Diriden çıkarılan ölüden maksat da, müminin tıynetinden çıkarılan kâfirdir. Buna göre, diri 
olan mümin; ölü olan da kâfirdir. İşte şu ayette buna işaret edilmiştir: "Ölü iken bizim 
dirilttiğimiz..." (En'am, 122) Ölümü (ölü olması), tıynetinin kâfirin tıynetine karışmasıdır 
(karışık olduğu dönemdir). 

Dirilmesi ise, Allah Azze ve Celîe'nin bu iki tıyneti "kelimesi" aracılığıyla birbirinden 
ayırmasıdır. Böylece Allah Azze ve Celle, doğum esnasında mümini, girmiş olduğu 
karanlıktan aydınlığa çıkarır, kâfiri de daha önce girmiş olduğu nurdan karanlığa çıkarır. Şu 
ayette buna işaret edilmiştir: "Diri olanları uyarsın ve kâfirler cezayı hak etsinler diye." 
(Yasin, 70)» 

2) KONUYA İLİŞKİN DİĞER BİR BÂB 

(İlk Yükümlülüğün Vaki olmasına İlişkin Haberler) 

l)-(1449) ...Eban b. Osman, Zurare'den, o da Ebu Cafer (Muhammed Bakır 
aleyhisselâm)'dan şöyle rivayet etmiştir:  

«Eğer insanlar yaratılışın nasıl başladığını bilselerdi, iki insan arasında hiç bir zaman 
ihtilaf meydana gelmezdi. Allah Azze ve Celle varlıkları yaratmadan önce şöyle dedi: "Tatlı 
bir su ol" senden cennetimi, bana itaat edenleri yaratayım. Ve "acı bir tuz ol" senden ateşimi 
ve bana isyan edenleri yaratayım. Sonra bu ikisine, birbirlerine karışıp kaynaşmalarını 
emretti. Bu yüzden mümin kâfiri ve kâfir de mümini doğurur. 

Sonra yeryüzünün dış katmanından bir toprak aldı, şiddetle karıştırdı. Birden varlıklar 
(insanlar) zerreler, karıncalar gibi yürümeye başladılar. Allah sağ tarafında olanlara: 
"Esenlikle, selâmetle cennete gidin." dedi. Solunda olanlara da: "Ateşime gidin. Sizinle 
ilgilenmeyeceğim." dedi. Sonra ateşe alevlenmesini emretti ve solunda olanlara: "Oraya 
girin." dedi. Onlar ateşten korkup kaçtılar. 

Bu sefer sağında olanlara: "Ona girin." dedi. Onlar da girdiler. Bunun üzerine şöyle dedi: 
"Ey Ateş! Serin ve selâmetli ol." Ateş de serin ve selâmetli oldu. 

Bunun üzerine sol tarafta olanlar: Ya Rab! Bize bir fırsat daha ver. 

Buyurdu ki: "Size bir fırsat daha verdim. Oraya girin." Bir kez daha ateşin başına gittiler 
ve ondan korkup kaçtılar. Böylece itaat ve isyan sabitleşti; artık ne şunlar berikilerden 
olabilirler, ne de berikiler şunlardan.» 

2)-( 1450)  Bir adam Ebu Cafer (Muhammed Bakır aleyhisselâm)'a: "Rabbin 
Âdemoğullarından, onların bellerinden zürriyetlerini çıkardı, onları kendilerine şahit tuttu ve 
dedi ki: Ben sizin Rabbiniz değil miyim? Onlar da evet, buna şahit olduk, dediler." (A'râf, 
172) ayetinin anlamını sordu. İmam'ın babası da dinliyordu. 

İmam şu cevabı verdi: «Babam bana anlattı ki: Allah Azze ve Celle, Âdem 
(aleyhisselâm)'ı yarattığı topraktan bir avuç aldı ve bu toprağın üzerine "tatlı su" döktü. Sonra 
onu kırk sabah bekletti. Ardından üzerine "acı-tuzlu su" döktü. Ardından tekrar kırk sabah 
bekletti. Çamur mayalanınca, onu aldı ve şiddetli bir şekilde karıştırdı. Bunun üzerine insanlar 



sağından ve solundan zerreler12 hâlinde çıktılar. Hepsine, ateşe girmelerini emretti.13 "Ashab-ı 
Yemin / sağ taraftan çıkanlar" ateşe girdiler; ama ateş onlara karşı serin ve selâmetli oldu. 
"Ashab-ı Şimal / sol taraftan çıkanlar" ise ateşe girmeyi reddettiler.» 

3)-(1451) ...Muhammed b. Ali el-Halebî, Ebu Abdullah (Cafer Sadık aleyhisselâm)’dan 
şöyle rivayet etmiştir: 

«Allah Azze ve Celle, Âdem (aleyhisselâm)’ı yaratmayı irade edince, suyu çamurun 
üzerine saldı. Sonra bu çamurdan bir avuç alarak karıştırdı. Sonra eliyle bunu iki kısma ayırdı. 
Sonra bunları zerrelere ayırdı, onlar da kımıldanmaya başladılar. Sonra onlar için bir ateş 
hazırladı ve sol tarafta olanlara, bu ateşe girmelerini emretti. Onlar ateşin başına gittiler, 
ondan korktular ve içine girmediler. Ardından sağ tarafta bulunanlara, (ateşe) girmelerini 
emretti. Onlar ateşin başına gittiler ve içine girdiler. Bunun üzerine Allah Celle ve Azze, ateşe 
emretti ateş onlara karşı serin ve selâmet oldu. 

Sol tarafta bulunanlar bunu görünce, dediler ki: "Rabbimiz! Bize bir fırsat daha ver." 
Allah Azze ve Celle, onlara bir fırsat daha verdi ve onlara: "Ateşe girin." dedi. Ateşin yanına 
gittiler ve başında beklediler: ama içine girmediler. 

Sonra Allah onları tekrar balçık haline döndürdü ve ondan Âdem'i yarattı.» 

Ebu Abdullah (Cafer Sadık aleyhisselâm) buyurdu ki: «Şunlar öbürlerinden olamazlar, 
öbürleri de şunlardan olamazlar. 

Rivayet edilir ki, Allah'ın emri doğrultusunda, ilk ateşe giren kişi Resûlullah (sallallahu 
aleyhi ve âlihi)’ydi. Nitekim Peygamberimizin Allah'ın emrini herkesten önce 
gerçekleştirdiğine bir ayette şöyle işaret edilmiştir: 

"De ki: Eğer Rahman'ın bir çocuğu olsaydı, elbette ben (ona) kulluk edenlerin ilki 
olurdum. "14 (Zuhruf, 81)» 
 

3) KONUYA İLİŞKİN DİĞER BİR BÂB 

l)-(1452) ...Humran, Ebu Cafer (Mııhammed Bakır aleyhisselâm)’dan şöyle rivayet 
etmiştir: 

«Allah Tebareke ve Teâlâ, varlıkları yaratırken tatlı bir su, bir de acı-tuzlu bir su yarattı. 
Sonra bu iki suyu birbirine karıştırdı. Ardından yeryüzünün dış tabakasından bir miktar toprak 

                                                            
12- Bize öyle geliyor ki, birçok rivayette onların zerrelere benzetilmeleri küçük boyutlu oldukları veya başka bir 
gerekçe ile değil, zerreler gibi çok sayıda olduklarını ifade etmek içindir. Bu tabirin rivayetlerde sıkça 
kullanıldığı için de bu âleme "zer âlemi" denmiştir. [el-Mîzan, c. 8, s. 455] 
13- Buradaki ateşe girme emrinden maksat, kulluk ve itaat çerçevesine girmektir. [Mîzan, 8/456] 
14- Burada, Allah'ın çocuğunun olmadığına dair kesin bilgiye dayanılarak, böyle bir çocuğa yönelik ibadet, 
böyle bir varlığın olmadığı gerekçesiyle olumsuzlanıyor, geçersiz kılınıyor. 
   İfadenin akışı, şart edatı olarak, kaçınmaya delalet eden "lev / şayet" ifadesinin kullanılmasını, yani "şayet 
Rahman'ın çocuğu olsaydı..." denilmesini gerektirmesine rağmen, şart edatı olarak "in" edatının kullanılması, 
onları büyiiklenme pozisyonundan objektif olma, meseleye inşatla yaklaşma pozisyonuna indirme amacına 
yöneliktir. 
   Buna göre şöyle bir anlam çıkıyor: De ki: Eğer onların dediği gibi, Rahman'ın bir çocuğu olsaydı, elbette, 
babasının oğlu ve türdeşi olmasının gereğini yerine getirmek üzere ona kulluk edenlerin ilki ben olurdum. Bu 
yüzden ben asılsız olarak varsayılan oğııla ibadet etmem. Ona kızdığım için veya başka bir nedenden dolayı 
böyle bir kulluktan kaçmıyor değilim. [el-Mîzan, (Zuhruf, 81) Tefsir] 



aldı, ardından bunu şiddetli bir şekilde karıştırdı. Sağında küçük karıncalar gibi kımıldamaya 
başlayan Ashab-ı Yemin'e dedi ki: "Selâmetle cennete girin." Ashab-ı Şimal'e de: 
"Cehenneme girin ve bundan dolayı "bir endişem de yoktur." 15 

Sonra buyurdu ki: "Ben sizin Rabbiniz değil miyim? Evet, dediler, şahitlik ederiz- 
Kıyamet günü, bizim bundan haberimiz yoktu, dememeniz için Allah böyle yaptı." (A'râf, 172) 

Sonra nebilerden misak aldı ve dedi ki: "Ben sizin Rabbiniz, şu Muhammed benim 
Resulüm ve şu Ali de Müminlerin Emiri değil midir?" 

-"Evet." dediler. Böylece peygamber oldukları kendilerine belli oldu. 

Onların içinde yer alan "ulu'1-azm" peygamberlerden de şu şekilde misak aldı: "Şüphesiz 
ben sizin Rabbinizim, Muhammed benim resûlümdür. Ali müminlerin emiridir. Ondan sonra 
gelen vasileri de benim emrimin velileri, ilmimin bekçileridirler. Mehdi (accelallahu 
ferecehu) aracılığıyla dinime yardım edecek ve onunla devletimi zahir kılacağım. Onunla 
düşmanlarımdan intikam alacağım. Onun aracılığıyla insanlar isteyerek veya istemeyerek 
bana kulluk sunacaklardır." 16 

(Ulu'l-azm peygamberler) dediler ki: "İkrar (kabul) ettik, ey Rabbimiz! Şahid olduk." 
Âdem ise bunu ne inkâr etti ne de ikrar etti. 

Böylece ulu'l-azm sıfatı Mehdi (accelallahu ferecehu) ile ilgili olarak sadece beş 
peygamber için geçerli oldu. Âdem Mehdî'yi ikrar etme hususunda azim göstermedi. İşte şu 
ayette buna işaret ediliyor: 

"Andolsun biz, daha önce de Adem'e ahit vermiştik. Ne var ki o, unuttu. Onda azim de 
bulmadık." (Taha, 115) ayette geçen "unuttu" ifadesi "terk etti" anlamında kullanılmıştır. 

                                                            
15- Allah bizim tercihimiz kanalıyla takdirini belirler ve biz tercihlerimize göre amel işleriz. Bununla birlikte 
Allah'ın takdir ettikleri gerçekleşir. Fakat bu durum Allah'ın takdiri ile bizim tercihimizi ortadan kaldırdığı, bizim 
irademizin etkisini geçersiz kıldığı anlamına gelmez. Bu anlamdaki rivayetlerin sayısı çoktur. [el-Mîzan, c. 8, s. 
462] 
16- Tefsir'ul-Ayyâşî'de ve Seyyid Razi'nin el-Hasais adlı eserinde Esbağ b. Nubate'ye dayanılarak verilen bilgiye 
göre bir gün İbn'ül-Kevva, İmam Ali'ye (a.s) gelerek, "Ey Emir'ül-Müminin, söyle bana Allah Musa 
peygamberden önce Âdemoğullarından hiçbiri ile konuştu mu?" diye sordu. 
   İmam Ali, «Allah, Musa'dan önce iyisi ile kötüsü ile bütün insanlarla konuştu. Onlar da ona cevap verdiler.» 
dedi. 
   Bu cevap İbn'ül-Kevva'ya ağır geldi, ne demek istediğini anlayamadı. Bu yüzden, "Ey Müminlerin Emiri, bu 
nasıl oldu?" diye sordu. 
   İmam Ali şöyle dedi: «Kur'ân-ı okumuyor musun? Yüce Allah, peygamberimize (s.a.a), "Hani Rabbin 
Âdemoğullarından, onların bellerinden soylarını almış ve 'Ben sizin Rabbiniz değil miyim?' diyerek onları 
kendilerine şahit tutmuştu da onlar da, 'Evet, şahidiz.' demişlerdi." (A'râf, 172) diye buyuruyor ya. Allah 
onlara sözünü işittirdi. Onlar da ona ayette işittiğin gibi "Evet." diye cevap verdiler. Allah onlara "Ben Allah'ım, 
benden başka ilâh yoktur, ben rahman ve rahimim." dedi. 
   İnsanlarda O'nun rabliğini ve O'na itaat edeceklerini kabul ettiler. Allah resulleri, nebileri ve vasileri belirledi 
ve insanlara onlara itaat etmelerini emretti. Onlar da bunu kabul ederek söz verdiler. Onların bunu kabul 
etmeleri üzerine melekler, "Ey Âdemoğulları, kıyamet günü bizim bundan haberimiz yoktu demeyesiniz diye biz 
de sizin bu ikrarınıza şahidiz." dediler.» 
   Bu rivayet Âdemoğullarının Adem'in sulbünden çıkarıldıklarını ve onların Adem'e gösterildiğini söz konusu 
etmeksizin sadece onlardan söz alındığını anlatmaktadırlar. Bu rivayet, söz konusu konuşmanın sadece hâlin 
anlama delâleti değil, gerçek anlamda bir konuşma olduğuna delâlet ediyor. Yine bu rivayet delâlet ediyor ki, 
söz konusu taahhüt, sadece Allah'ın rabliği üzerine değil, peygamberlik ve başka ilkeler [velayet] ile ilgili olarak 
da alınmıştır. [el-Mîzan, c. 8, s. 455] 



Ardından Allah ateşe alevlenmesini emretti. Sonra "Ashab-ı Şimal / sol ehli"ne dedi ki: 
"Ateşe girin;" fakat onlar ateşten korkup kaçtılar. 

Bunun üzerine "Ashab-ı Yemin / sağ ehli"ne: "Ateşe girin," dedi. Onlar da girdiler. Ateş 
onlara karşı serin ve selâmetli oldu (müminleri yakmadı). 

Buna göre Ashab-ı Şimal dediler ki: "Ya Rabbi! Bizim kusurumuzu bağışla ve bize bir 
fırsat daha ver." 

Allah: "Size bir fırsat verildi. Gidin ve ateşe girin," dedi; ama onlar bir kez daha ateşten 
korkup kaçtılar. Bu olayla birlikte itaat, velayet ve günah olguları sabitlik kazandı.»17 

  2)-(1453) ...Habib es-Sicistanî, şöyle rivayet etmiştir:  

Ebu Cafer (Muhammed Bakır aleyhisselâm)’ın şöyle dediğini duydum: «Allah Azze ve 
Celle, Âdem (aleyhisselâm)’ın zürriyetini, onun sırtından çıkarıp kendi rububiyyeti ve 
göndereceği tüm nebilerin nübüvveti hakkında misak almayı dilediği zaman, peygamberliği 
hakkında misak aldığı ilk kişi Muhammed b. Abdullah (sallallahu aleyhi ve âlihi)’ydi. 

Sonra Allah Azze ve Celle, Âdem'e: "Bak bakalım ne görüyorsun?" 
Âdem karınca gibi olan zürriyetine baktı ve onların göğü doldurduğunu 
gördü. Âdem (aleyhisselâm) dedi ki: "Ya Rabbi! Benim zürriyetim ne kadar da 
çokmuş! Bunları niçin bu kadar çok yarattın? Onlardan bu şekilde misak almakla ne murad 
ediyorsun?" 

Allah Azze ve Celle buyurdu ki: Bana ibadet etsinler, bana hiçbir şeyi ortak koşmasınlar, 
resullerime inansınlar ve onlara tâbi olsunlar diye yarattım. 

Âdem (aleyhisselâm) dedi ki: Ya Rabbi! Niçin bazısının diğer bazısından daha büyük, 
bazısının nurunun daha çok, bazısının nurunun daha az ve bazısının da hiç nurunun 
olmadığını görüyorum? 

Allah Azze ve Celle buyurdu ki: Onları bu şekilde yarattım ki, her halleriyle onları 
sınayayım. 

Âdem dedi ki: Ya Rabbi! Konuşmam için bana izin veriyor musun? 

                                                            
17- "Andolsun biz, daha önce de Âdem'e ahit vermiştik. Ne var ki o, unuttu. Onda azim de bulmadık." (Ta-Ha, 
115) ayette geçen "unuttu" ifadesi "terk etti" anlamında kullanılmıştır.] 
   Rivayette yer alan açıklamalar, Kur'an'ın batini anlamının kapsamına girerler. Bu bağlamda hükümler öz 
hakikatlerine ve ahitler de tevillerine, yani ilâhi velayete döndürülür. Bununla beraber Kur'an'ın lafzının esas 
alınacağı bir tefsir de böyle bir sonucu çıkarsamak mümkün değildir. 
   Rivayetin içeriğinin tefsir olmadığının kanıtı, on iki ayetten ibaret olan ayetler grubunun bütün olarak bir tek 
kıssayı anlatıyor olmasıdır. Eğer grubun ilk  ayeti, tefsir olarak rivayetteki gibi yorumlanırsa, ayetlerde yasak 
ağacın meyvesinin yenmesinin nehyedilişine delalet eden bir unsur bulmak mümkün olmazdı. Oysa kıssanın temeli 
ve geri kalan ayetlerin dayanağı da yasak ağacın meyvesinden yenilmiş olmasıdır. Ayrıca: "Sakın sizi cennetten 
çıkarmasın..." (Tâhâ, 117) ifadesine de gerek kalmayacağı açıktır. 
   Bu surede zikredilen yasak, bu sureden önce nazil olan surelerde de zikredilmediği için, bu cümleyi o surelerde 
zikredilen yasağa döndürmeye de imkân yoktur. A'râf ve Bakara surelerinde bu yasaktan söz ediliyor, ancak 
bunlar da tefsirini sunduğumuz bu sureden çok sonraları nazil olmuşlardır. 
   Kısacası, rivayetin içeriği batini bir yorumdur, tefsir değil. Gerçi daha önce zikrettiğimiz Cabir'in rivayetinde 
olduğu gibi, bazı rivayetlerde tefsir olarak sunulmuştur; ancak bu, hadisin bazı ravilerinin meseleyi karıştırmış 
ve bu şekliyle aktarmış olmalarından kaynaklanan bir yanılgı olabilir. [el-Mîzan, (Ta-ha, 115) Tefsir] 



Allah Azze ve Celle buyurdu ki: Konuş; şüphesiz senin ruhun, benim ruhumdandır,18 
senin tabiatın benim varlığımdan farklıdır. 

Dedi ki: Ya Rabbi! Keşke onları, şekilleri ölçüleri, tabiatları, cibilliyetleri, renkleri ve 
ömürleri bir olacak şekilde yaratsaydın ve azıklarını da eşit kılsaydın. Böylece bazısı bazısına 
saldırmaz, aralarında çekememezlik ve buğz olmazdı. Hiçbir şeyde ihtilafa düşmezlerdi. 

Allah Azze ve Celle buyurdu ki: Ey Âdem! Benim ruhumla konuştun; ama tabiatının 
zayıflığından dolayı, hakkında bilgi sahibi olmadığın bir husustan dolayı kendini zora soktun. 
Ben her şeyi bilen yaratıcıyım. (İlmime dayalı olarak) onların yaratılışlarını farklı kıldım. 
Onlara ilişkin emrim, benim dilememle geçerli olur. Onlar benim planlamam ve takdirim 
çerçevesinde hareket ederler. Benim yaratmamda değişiklik olmaz. Ben cinleri ve insanları; 
ancak bana kulluk etsinler diye yarattım. Cenneti, onların içinde bana itaat edenler, bana 
kulluk sunanlar ve benim resullerime uyanlar için yarattım. Benim hiçbir korkum yoktur. 
Cehennemi de beni inkâr edenler, bana isyan edenler ve benim resullerime uymayanlar için 
yarattım. Benim hiçbir korkum yoktur. 

Seni ve senin zürriyetini, sana ve onlara her hangi bir ihtiyacım olmaksızın yarattım. Seni 
ve senin zürriyetini, dünya yurdunda, hayatınız boyunca, ölümünüzden önce hanginiz daha 
güzel amel yapıyorsunuz diye, seni ve onları sınamak için yarattım. Dünyayı, ahireti, hayatı, 
ölümü, itaati, günahı, cenneti ve cehennemi bunun için yarattım. Takdirim ve tedbirim (ezeli 
ön tasarımım ve planlamam) çerçevesinde böyle diledim. Onlar hakkında yürürlükte olan 
ilmim gereğince şekillerini, cisimlerini, renklerini, ömürlerini ve rızıklarını farklı kıldım, 
itaatlerinin ve günahkârlıklarının değişik olmasını sağladım. 

Onlardan kimilerini bedbaht, kimilerini mutlu, kimilerini gören, kimilerini kör, kimilerini 
kısa, kimilerini uzun, kimilerini güzel, kimilerini çirkin, kimilerini âlim, kimilerini cahil, 
kimilerini zengin, kimilerini fakir, kimilerini itaatkâr, kimilerini isyankâr, kimilerini sağlam, 
kimilerini sakat, kimilerini yatalak, kimilerini de bedenen özürsüz yarattım. , 

Sağlıklı ve sağlam olan kimse, özürlü ve sakat olan kimseye bakar, sağlıklı olmasından 
dolayı bana hamd eder. Bedenen özürlü olan da sağlıklı olana bakar, bana dua eder ve benden 
afiyet diler ve benim kendisini musibetle sınamamdan dolayı sabreder, ben de en güzel 
bağışımla onu ödüllendiririm. 

Zengin olan fakire bakar ve bana hamd eder, bana şükreder. Fakir olan zengin olana 
bakar, bana dua eder, benden ister. Mümin olan kâfir olana bakar, kendisini hidayete erdirmiş 
olmamdan dolayı bana hamd eder. İşte ben, onları bollukta ve yoklukta, sağlıkta ve musibete 
duçar kıldığım hallerde, verdiğim şeylerde ve kısarak vermediğim şeylerde sınayayım diye 
onları yarattım. 

Ben, Allah'ım; her şeye kadîr hükümdar... Takdir ettiğim her şeyi planladığım üzere 
yürütürüm. Bunlardan dilediğimi de dilediğim başka bir şeyle değiştiririm. Bunlardan geri 
attığımı öne alırım, öne aldığımı da geriye atarım 

Ben, Allah'ım; dilediğini yapan... Yaptıklarımdan sorulmam; ama ben, kullarımı 
yaptıklarından sorguya çekerim.» 

                                                            
18- 2-(340)...Humran şöyle rivayet etmiştir: Ebu Abdullah (Cafer Sadık aleyhisseiâm)'a "Kendisinden bir 
ruh..." (Nisa, 171) ayetinin anlamını sordum. 
   Buyurdu ki: «Bu, Allah'ın ruhudur ve yaratılmıştır. Allah bu ruhu Âdem (a.s) ve İsa (a.s) için de yaratmıştır.» 
[Usul-ıı Kâfi, c. I, Tevhid Kitabı, Ruh Babı, h. (340)] 



3)-(1454) ...Abdullah b. Muhammed el-Cu'fî ve Ukbe, Ebu Cafer (Muhammed Bakır 
aleyhisselâm)’dan şöyle rivayet etmişlerdir: 

«Allah Azze ve Celle varlıkları yarattığı zaman, sevdiği kimseleri sevdiği şeylerden 
yarattı. Sevdiği şey de cennet tıynetiydi. Buğz ettiği kimseleri de buğz ettiği şeylerden yarattı. 
Buğz ettiği şeyse ateş tıynetiydi. Sonra onları gölgeler (alemine) gönderdi.» 

Dedim ki: Gölgeler dediğin nedir? 

Buyurdu ki: «Güneşli bir havada gölgene bakmaz mısın ki, bir şey gibi görünür, ama 
aslında bir şey değildir!19 

Sonra onlara nebiler gönderdi. Nebiler onları Allah Azze ve Celle'yi ikrar etmeye davet 
ettiler. İşte şu ayette buna işaret edilmiştir: "Andolsun onlara "kendilerini kimin yarattığını 
sorsan elbette "Allah " derler." (Zuhruf, 87) 

Sonra nebiler, insanları Allah tarafından gönderilen peygamberlere iman etmeye 
çağırdılar. İnsanların bir kısmı peygamberlere inandı, bir kısmı ise inkâr etti. 

Sonra onları biz (Ehl-i Beyt)in velayetine inanmaya çağırdılar. Allah'a yemin ederim ki, 
Allah'ın sevdiği kimseler bu çağrıyı ikrar etti, Allah Azze ve Celle'nin buğzettiği kimseler de 
inkâr etti. İşte şu ayette de buna işaret edilmiştir: "Önceden yalanladıkları gerçeklere iman 
edecek değillerdi." (A'râf, 101)» 

Ebu Cafer (aleyhisselâm) buyurdu ki: «(Esas) yalanlama oradaydı.» 

4) ALLAH'IN ÇAĞRISINA İLK İCABET EDEN VE O'NUN RABLİĞİNİ İLK 
İKRAR EDEN RESÛLULLAH (sallallahu aleyhi ve âlihi)'DİR BABI 

l)-( 1455) ...Salih b. Sehl, Ebu Abdullah (Cafer Sadık aleyhisselâm)’dan şöyle rivayet 
etmiştir: 

«Kureyş'ten bazı kimseler Resûlullah (sallallahu aleyhi ve âlihiy)’ye dediler ki: 
"Nebilerin sonuncusu olduğun halde, niçin diğer peygamberlerden daha önde ve daha üst bir 
dereceye sahipsin?" 

Buyurdu ki: «Allah'ın, nebilerden misak aldığı ve onları şahit tutup "Ben sizin Rabbiniz 
değil miyim?" (A'râf, 172) dediği sırada, ilk cevap veren kişi bendim. Ben "Evet, sen bizim 
Rabbimizsin" (A'râf, 172) diyen ilk nebiyim. Ben, Allah Azze ve Celle'yi ikrar etme 
hususunda onları geçtiğim için derece bakımından da onları geçtim.»  

2)-( 1456) ...Abdullah b. Sinan, şöyle rivayet etmiştir: 

Ebu Abdullah (Cafer Sadık aleyhisselâm)'a dedim ki: "Sana feda olayım. Bizim 
arkadaşların bazısının taşkın, asabî ve tutarsız olduklarını görüyorum ve bundan dolayı da çok 
üzülüyorum. Buna karşılık bize muhalefet edenleri görüyorum ki gidişatları gayet güzel." 

                                                            
19- Gölge terimi, Ehl-i Beyt İmamları tarafından sık sık kullanılmıştır. Bu rivayetten anlaşılacağı üzere bundan maksat, bir 
yönü ile bu dünya âleminin aynısı, bir yönü ile başkası olan bir âlemi tanıtmaktır. Bu âlemin bir bakıma dünyadan başka ve 
bir bakıma dünyadakinin aynısı olan hükümleri vardır. [el-Mîzan, c. 8, s. 457] 



İmam buyurdu ki: «Gidişatları güzel deme, çünkü gidişattan maksat, mezhep ve hareket 
tarzı anlamında yoldaki gidiştir. Bunun yerine simaları güzel, de. Nitekim Allah Azze ve 
Celle bir ayette şöyle buyurmuştur: "Onların nişanları yüzlerindeki secde izidir." (Fetih, 29)» 

Dedim ki: Onları simaları güzel ve vakarlı (ağır başlı) kimseler olarak görüyorum, 
bundan dolayı çok üzülüyorum. 

Buyurdu ki: «Arkadaşlarını hafif, buna karşılık sana muhalif olanlar! Güzel şimali 
gördüğün zaman üzülme; çünkü Allah Tebâreke ve Teâlâ, Âdem (aleyhisselâm)'ı yaratmak 
istediği zaman o iki tıyneti yarattı. Sonra onu iki kısma ayırdı. 

Sağ ehline: "İznimle yaratılmış olun." dedi. Onlar da koşuşturup duran karıncalar gibi 
hareket eden varlıklar oldular. 

Sonra sol ehline: "İznimle yaratılmış olun." dedi. Onlar da kendi yollarında yavaşça 
yürüyen karıncalar gibi hareket eden varlıklar oldular. 

Sonra onlar için bir ateş hazırladı ve buyurdu ki: "İznimle bu ateşe girin." Bu ateşe giren 
ilk kişi Muhammed (sallallahu aleyhi ve âlihi)’dir. Onu diğer ulu'l-azm peygamberler, onların 
vasileri ve tabileri izledi. 

Ardından sol ehline: "Benim iznimle ateşe girin." dedi. 

Dediler ki: Rabbimiz! Bizi yakmak için mi yarattın? Ve isyan ettiler 

Allah sağ ehline: "Benim iznimle ateşten çıkın," dedi. Ateş onların bedenlerinde herhangi 
bir yara açmamıştı, her hangi bir etki bırakmamıştı. Bunu gören sol ehli şöyle dedi: 
"Rabbimiz! Arkadaşlarımızın ateşten selâmetle çıktıklarını gördük. Bize bir fırsat daha ver ve 
bize ateşe girmemizi emret." 

-Allah dedi ki: "Size bir fırsat daha verdim. Girin şu ateşe." Ateşe yaklaşıp alevleri 
vücutlarına değmeye başlayınca, döndüler ve şöyle dediler: 

-Rabbimiz! Yanmaya dayanamıyoruz, sabır gösteremiyoruz. 

Böylece Allah'ın emrine isyan ettiler. Allah -üç kere- onlara ateşe girmelerini emretti. Her 
seferinde emrini dinlemediler ve döndüler. Öbürlerine de üç sefer emretti, her seferinde emre 
uydular ve ateşten çıktılar. 

Ardından onlara:"İznimle balçık olun" dedi. Âdem'i işte bu balçıktan yarattı 

Sonra dedi ki: "Şu kısımdan olan, bu kısımdan olamaz, bu kısımdan olan da şu kısımdan 
olamaz." Dolayısıyla (Şii) arkadaşlarında gördüğün akıl hafifliği ve kötü ahlak, sol ehline 
bulaşmalarından kaynaklanan bir durumdur. Size muhalefet edenlerde gördüğün sima 
güzelliği ve ağır başlılık da sağ ehline bulaşmalarının etkisiyle meydana gelen bir durumdur.» 

3)-(1457) ...Salih b. Sehl, Ebu Abdullah (Cafer Sadık aleyhisselâm)'dan şöyle rivayet 
etmiştir: 

«Resûlullah (sallallahu aleyhi ve âlihi)’ye soruldu ki: Sen hangi özelliğinle bütün 
Âdemoğullarını geçtin? 



Buyurdu ki: Ben, Rabbimi ikrar edenlerin ilkiyim. Allah nebilerden misak aldı ve onları: 
"Ben sizin Rabbiniz değil miyim?" (A'râf, 172) diyerek kendilerine şahit kıldı. Peygamberler 
de: "Evet." dediler. "Sen bizim Rabbimizsin." İcabet edenlerin (cevap verenlerin) ilki 
bendim.» 

5) ZERRELER HALİNDEYKEN NASIL CEVAP VERDİLER? BABI 

1)-(1458) ...Ebu Basir, şöyle rivayet etmiştir: 

Ebu Abdullah (Cafer Sadık aleyhisselâm)’a dedim ki: "İnsanlar, zerreler halindeyken 
nasıl Allah'a cevap verebildiler?" 

Buyurdu ki: «Allah onların içlerine, kendilerine bir soru yönelttiği zaman, yani misak 
esnasında, cevap vermelerini sağlayacak özellikler yerleştirmişti.»20 

   6) YARATILANLARIN FITRATI TEVHİD ÜZEREDİR BABI 

1)-(1459) ...Hişam b. Salim, şöyle rivayet etmiştir: 

Ebu Abdullah (Cafer Sadık aleyhisselâm)’a: "Allah'ın insanları yarattığı fıtratı... " (Rum, 
30) ayetiyle ne kastediliyor, diye sordum.  

-«Tevhid kastediliyor, buyurdu.» 

2)-(1460) ...Abdullah b. Sinan, şöyle rivayet etmiştir: 

Ebu Abdullah (Cafer Sadık aleyhisselâm)’a "Allah'ın insanları yarattığı fıtratı..." (Rum, 
30) ayetinde geçen "fıtrat'ın ne anlama geldiğini sordum. 

Buyurdu ki: «Bundan maksat, İslâm'dır. Allah insanlardan misak aldığı zaman, onları 
tevhid üzere yarattı ve onlara: "Ben sizin Rabbiniz değil miyim?" (A'râf, 172) dedi. Müminler 
de kâfirler de bu kapsamın içindedirler.» 
                                                            
20- İmam'ın, "Allah, onlara soru sorulduğunda cevap vermelerini sağlayan bir yetenek bağışladı." şeklindeki 
sözleri, onların durumlarının buna de/â/et ettiği anlamında değildir. İşin aslı şudur: 
   Ravi, oradaki cevabı dünyadaki cevaplar türünden bir cevap olarak anladığı için bunun zerreden çıkmasını 
yadırgayarak bunu soru konusu yaptı. İmam da ona, onların orada verdikleri cevabın dünyaya [geldikleri] dille 
ve sözlerle verilen cevap türünden bir karşılık olduğunu bildirmiştir. İmam'ın, "konuştuklarında" gibi bir ifade 
kullanmayıp, "onlara soru sorulduğunda" şeklinde bir ifade kullanmış olması, bu açıklamamızı desteklemektedir. 
   Tefsir'ul-Ayyâşî'de verilen bilgiye göre Ebu Basir şöyle der: "Ben sizin Rabbiniz değil miyim?" ifadesi ile 
ilgili olarak İmam Cafer Sadık'a (a.s), "Bu soruya dilleri ile mi cevap verdiler?" diye sordum. İmam bana şu 
karşılığı verdi: "Evet, kalpleri ile de söylediler." İmam'a, "Onlar o gün nerede idiler?" diye sordum. Bana şu 
cevabı verdi: "Allah onları yetinebileceği bir nitelikte yaratmıştı." 
   İmam (a.s), Âdemoğulları zürriyetlerinin "Evet" cevabını dilleri ile ve kalpleri ile verdiklerini söylüyor. Bu 
cevabın dayanağı şudur: O gün onların varlıkları öyle bir hâldeydi ki eğer dünyaya gelecek olsalardı, verdikleri 
karşılık, dünyadaki bilinen dille verilmiş cevaplar gibi bir cevap olurdu. Fakat orada kalp ile dil birdir. Bunun 
için de İmam (a.s), "Evet, kalpleri ile de söylediler." diyor. Böylece İmam, dili doğrulamakla beraber kalbi de 
ekliyor. 
   Ayrıca ravinin zihninde bu olayın dünyada gerçekleştiği ve tabiî bir varoluş olduğu yolunda bir kanaat var. 
Çünkü Âdem Peygamberin belinden onun zürriyetinin çıkarıldığını anlatan bazı rivayetlerde bu olayın meydana 
geldiği yer belirtiliyor. Bu rivayetlerin bazılarının ravisi de Ebu Basir'dir. Bu yüzden İmam'a (a.s), "Onlar o gün 
nerede idiler?" diye soruyor. İmam da ona, "Allah, onları yetinebileceği bir nitelikte yaratmıştı." şeklinde cevap 
veriyor. Görüldüğü gibi İmam, bu cevabında bu olay için bir yer belirlemiyor, sadece Allah'ın onları soru sorup 
cevap almaya uygun bir nitelikte yarattığını belirtiyor. Ayrıca bu rivayet, ayette sözü edilen konuşmaların mecazî 
anlamda değil, hakikî anlamda olduklarını hemen hemen açıkça, hatta tamamen açıkça belirtmektedir. [el-
Mîzan, e. 8, s. 457-458] 



3)-(1461) ...Zurare, şöyle rivayet etmiştir: 

Ebu Abdullah (Cafer Sadık aleyhisselâm)’a: "Allah'ın insanları yarattığı fıtratı..." (Rum, 
30) ayetinin anlamını sordum. 

Buyurdu ki: «Allah bütün insanları tevhid (fıtratı) üzere yaratmıştır.21 

                                                            
21- Sözlük ve tefsir ehli der ki: "Fıtrat, hilkat [:yaradılış] anlamındadır." Sihâh'ta: "Sel-fitrah, bil-kesri; el-
hilqah." [: Esreli haliyle "fıtrat", hilkah: Yaradılış demektir.] denilmiştir. Fıtrat'ın, "şaqq" [: "yarmak"], 
parçalamak anlamındaki "fatr" dan gelmiş olması mümkündür. Çünkü "yaratmak" bir nevi "adem" [:"yokluk"] ve 
gayb perdesini parçalamaktır. Ve bu anlam da "iftar" [:"yarmak"] olarak isimlendirilmiştir. Ama işin sözlük 
anlamıyla ilgilenmek bizim maksadımızın dışında kalmaktadır. 
   Hadis-i şerifte Rum Suresinin şu ayetine işaret verdir: "Sen yüzünü, Allah'ı birleyici olarak doğruca dine 
çevir; (Yani) Allah'ın yaratma yasasına ki, insanları ona uygun yaratmıştır. Allah 'in yaratışı değiştirilemez. 
İşte doğru din odur. Fakat insanların çoğu bilmezler." (Rum, 30) 
   Bil ki, Allah-u Teâlâ’nın insanları ona uygun yarattığı ilâhî fıtrat, insanların hamurunun onun esasına dayalı 
olarak yoğrulduğu ve varoluşlarının lüzumu olan bir hal ve yapıdır. Şunun da bilinmesi gerekir ki, her ne kadar 
bu hadis-i şerifte ve başka hadislerde fıtrat, "tevhid" şeklinde yorumlanmışsa da bu, söylenmek istenenin 
anlaşılmasını sağlamak veya bir şeyi en üstün özelliğiyle ifade etmek maksadını taşımaktadır. Nitekim İsmet Ehl-
i'nden [:"Ehl-i Beyt'ten] (selamullahi aleyhim) gelen yorum ve irade beyanları bu şekildedir. Herhangi bir husus 
kastedilerek bir örnek verilmişken, cahiller bunu yanlış anlamaktadırlar. Bu hususta da durumun böyle 
olduğunun delili; ayet-i şerifede dinin "Allah'ın fıtratı'ndan ibaret sayılmasıdır ki din, tevhid ve diğer maarifi de 
kapsamaktadır aslında. 
   Fıtrat, Abdullah İbn Sinan'ın Sahih'inde de "İslam"; Hasene-i Zurâre'de ise "ma'rifet" biçiminde 
yorumlanmıştır. "Kullu mevvlûdin yuvvledu ala'l-fıtrati.": "Her doğan kişi, fıtrat üzere doğar." Meşhur hadisinde 
de, "Yahudi, Hristiyan veya Mecusî olmanın karşıtı" olarak zikredilmiştir. Yine Hasene-i Zurâre'de Hazreti Ebi 
Ca'fer, fıtrat hadisini "ma'rifet" olarak tefsir buyurmuşlardır. O halde, demek ki fıtrat sadece "tevhid" demek 
değildir; Hakk'ın (teâlâ şe'nehu), bütün kullarını onların esası doğrultusunda fıtratlandırdığı bütün hak maarif, 
fıtratın kapsamına girmektedir. 
   Bilinmelidir ki fıtrat, varoluş ve tıynetin esasi olduğundan hiç kimsenin onda ihtilafa düşmemesi fıtratın 
ahkâmındandır. Alim ve cahil, vahşi ve medenî şehirde ikamet eden ve çölde ikamet eden herkes onda fikir birliği 
içindedir. Hiçbir gelenek, mezhep ve tarikat onda herhangi bir noksan tespit edememiştir. Her şeyde, hatta aklî 
hükümlerde bile ihtilaf vesilesi olan bölge, iklim, gelenek ve âdet farklılıkları, fıtrat alanında kesinlikle herhangi 
bir etkiye sahip değildir. Anlayış ve idrakin zayıf veya güçlü olması ona etki etmez. Ve bu durumda olmayan 
şeylerin fıtrat kapsamının dışında tutulması gerekir. Bu nedenle de, âyet-i şerifede "fatara'n-nâse aleyha" 
|:"İnsanları o üzere yaratmıştır."] (Rum, 30) buyrulmuş ve [fıtrat] belirli bir kesime has kılındığı ifade 
edilmiştir. Ayrıca, "lâ tebdile li-halqillâ-hi" [: "Allah'ın yaratmasında bir değişim yoktur." (Rum, 30)] diye 
buyrularak [fıtratın]; gelenek ve benzerleri yüzünden değişikliğe uğrayabilen şeylerden olmadığı ve onu hiçbir 
şeyin değiştiremeyeceği belirtilmiştir. Ama âlemin başlangıcından sonuna kadar hiç kimse fıtratlar hakkında 
ihtilafa düşmemekle birlikte, uyarılmadıkları takdirde insanlar ittifak içinde olduklarını sanmakta ve bir kez 
uyarıldılar mı da, ihtilafın içindeki ittifakı hemen kavramaktadırlar. 
Bilinmelidir ki ilahî fıtratların biri, başlangıç Olan'ın (Teâlâ ve Tagaddese) varlığı esasına dayalı; diğeri tevhide 
dayalı; bir diğeri Zât-ı Mukaddes'in bir araya topladığı bütün mükemmelliklere dayalı; başkası meâd ve kıyamet 
gününe dayalı; bir başkası peygamberliğe dayalı; başka biri de meleklere, ruhsal varlıklara, kitaplara inzal 
edilmesine ve hidayet yollarının ilan edilmesine dayalı olan fıtratlardır ki bu belirtilerden bazısı fıtratın ahkâmı, 
diğer bazısı da fıtratın gerektirdikleridirler. Ve Allah-u Teâlâ'-ya, meleklere, kitaplara, resullere ve kıyamet 
gününe iman, insanlık silsilesinin bütün hayatı boyunca Hakk'ın dosdoğru, sağlam ve sarsılmaz dini olagelmiştir. 
Biz burada... hadis-i şerifin gerektirdiği kadarlık kısmına işaret etmekle yetineceğiz. Hak Teâlâ'dan başarı niyaz 
ediyoruz. 
   (Allah Celle ve Âlâ’nın Varlığının Aslının Fıtrîliklerden Olduğuna Dair): 
   Bu, dikkat edilince anlaşılan, bütün insanoğulları silsilesinin kendisi doğrultusunda vücuda getirildiği 
fıtratlardan biridir ki bütün insanlar arasından bir tek şahıs yoktur ki buna muhalif bir yapı arz-etsin ve hiçbir 
gelenek, ahlâk, mezhep, meşrep ve benzeri oluşum bu yapıyı bozamaz ki bu, mükemmelliğe duyulan aşk fıtratıdır. 
Bütün insanlık tarihini karış karış araştırsan, bu aşk ve sevginin her insanın hamurunda yer aldığını ve her ferdin 
gönlünün mükemmelliğe eğilimli olduğunu görürsün. İnsanların her birinin bütün hareket, çaba ve gayretlerini bu 
mükemmellik aşkı vücuda getirmektedir. Ve eğer bir ihtilaf söz konusuysa bu, mükemmelin ne olduğu 
hususundadır. Sadece ve bu hususta, insanlar arasında sadece bu yönde ciddî bir ihtilaf söz konusudur. 
   Her biri bir şeyi sevgili edinmiş, sevgili olduğunu sanmış, emellerinin Kabe'si kılıp ona yönelmiştir ve içtenlikle 
onu istemektedir. 



                                                                                                                                                                                          
   Dünya ve içindeki muzahrefatın ehli, kemâli, dünyayı elde etmekte sanmış ve onu sevgili edinmişler ve canı 
gönülden onu elde etmek için çırpınmaktadır. Kim neye ilgi duyuyorsa, kamâl saydığı için ona yönelmektedir. 
İlim ve sanat ehline mensup her şahıs da kendi kapasitesince bir şeyi kemâl saymakta ve onu sevgili edinmektedir. 
Ahiret ve zikir ve fikir ehli de başka bir şeyi... Hasılı herkes kemâle eğilimlidir ve neyi kemâl sayıyorsa ona ilanı 
aşk etmektedir. 
   Ama bilinmelidir ki aslında onların hiçbirinin aşkını o vehimler doyuramaz ve sevgilileri ve emellerinin 
Kâbe’si o vehimleri değildir. Çünkü herkes fıtratına dönüp baktığında görecektir ki, neye ilgi duyup sevip 
bağlansa, ondan iyisini gördü mü bu aşkından kopup soğumakta ve bulduğu o daha mükemmeline yönelip 
bağlanmaktadır. Ve ondan da mükemmelini buldu mu bu kez de ondan vazgeçip öbürüne yönelmektedir. Aşk ve 
özlem ateşi bu şekilde günden güne artar ve kalb, hiçbir durakta durmak istemez ve hiçbir sınıra boyun eğmez. 
   Sözgelimi siz eğer güzelliğe ve endama gönül vermişseniz ve bunu bir güzelde bulmuşsanız, gönlünüzü o yöne 
rahvan edersiniz; ama eğer ondan daha güzelini bulursanız derhal buna yönelirsiniz veya en azından her ikisini 
de istersiniz. Fakat buna rağmen özlem ateşiniz dinmez ve fıtrat "isterim, hepsini isterim, hepsini!" diye inler. 
Her güzeli elde etmek istersiniz. Hatta muhtemel güzelliklere bile kavuşmayı hayal edersiniz. Eğer elinizde 
bulunandan daha güzelinin bir yerlerde bulunduğuna ihtimal verirseniz, kalbiniz o diyara sefer eder. "Ben 
burada aranızdayım ama kalbim başka yerde" diye inlersiniz. Arzuya ve (Allah göstermesin) velev inanmıyor bile 
olsanız cennetin vasıflarına ve hurilere bile ilanı aşk edersiniz ve fıtratınız: "Ah, keşke böyle bir cennet 
gerçekten var olsa da o endamlılar nasibimiz olsa!" diye haykırır. 
   Aynı şekilde, kemâli egemen olma, nüfuz, güç ve geniş mülklere sahip olmada varsayanlar ve bunlara gönül 
verenler de, bir memlekete sahip olsalar bir başkasına yönelirler ve eğer o memleketi de ele geçirseler, ondan da 
daha yükseğini talep ederler; bir kıtayı ele geçirdiler mi, bir başkasına yönelirler. Özlem ateşleri günbegün 
artar. Eğer bütün yeryüzünü ele geçirseler, başka gezegenleri de elde etmeyi arzularlar ve kalbleri, "ah, keşke o 
âlemlere doğru uçabilsem ve oraları da egemenliğim altına alabilsem!" diye çırpınır. İlim ve sanat ehlinin 
durumu da bu doğrultudadır ve hangi kesimden olurlarsa olsunlar bütün insanlar hangi arzularına nail 
olurlarsa olsunlar ondan daha mükemmeline ilgi duyarlar. Özlem ateşleri dinmez; günbegün daha da 
palazlanır. 
   Şu halde bu fıtrat nuru bize, Afrika'nın en ücra köşelerinde bulunanlarda dünyanın en medenî kesimlerine ve 
her meslek ve meşrepten olanına kadar bütün insanların kalbinin noksanı olmayan bir kemâle eğilimli ve nazır, 
ayıbı olmayan güzellik ve kemâle aşık, cehaleti olmayan bir ilme talip ve acizliği bulunmayan bir güç ve 
egemenliğe yönelik olduğunu göstermektedir. Sonu olmayan hayat ve hasılı mutlak kemâl hepsinin aşkı ve 
arzusudur. Bütün insanlık açıkça, tek dil ve tek gönül halinde diyor ki: "Biz mutlak kemâle âşığız; biz mutlak 
cemâl ve celâle sevgi besliyoruz; biz mutlak güç ve mutlak bilginin talibiyiz." 
   Acaba bütün tasavvur ve hayal varlıklarının arasında Zat-ı Mukaddes-i Mebdei Alem'den (cellet azâmetuhu) 
başka mutlak kemâl ve mutlak güzelliğe sahip bir varlık daha var mıdır? Kim ve ne vardır o Mutlak Sevgili'den 
başka mutlak güzel olan? 
   Ey şaşkınlık vadisinin biçareleri ve ey delâlet çölünün yolunu yitirmişleri! Hayır, hayır! Ey mutlak güzellik 
mumu'nun çevresinde dönüp duran pervaneler ve ey kusursuz ve yok olmayan sevgilinin âşıkları! Şu fıtrat 
kitabına biraz dikkat edin ve kendi benlik kitabınızın sayfalarını bir miktar çevirip bakın ve görün ki ilâhî fıtrat 
onda kudret kalemiyle yazılmıştır: "Yüzümü dosdoğru gökleri ve yeri fatr edene, yaratana çevirdim." (En'âm, 
79) "Allah'ın insanları üzerinde yarattığı fıtrat" (Rûm, 30) acaba mutlak sevgiliye yönlendiren bir fıtrat mıdır? 
Acaba o değişmez Fıtrat: "Lâ tebdile lihalqi'l-lâh" (Rûm, 30) ma'rifet fıtratı mıdır? Ne zamana kadar bâtıl 
hayallerle bu Allah vergisi fıtrî aşkı ve bu ilâhi armağanı şuna buna harcayacaksınız? Eğer sevgiliniz şu noksan 
güzellikler ve bu sınırlı mükemmellikler ise, şu halde niçin onlara eriştiğinizde arzu ateşiniz dinmemekte ve 
iştiyak ateşiniz daha da palazlanmaktadır? 
   Uyanın şu gaflet uykusundan, muştulayın ve düğün bayram edin ki sizin yok olmaz bir sevgiliniz, noksanlığı 
bulunmayan bir mahbubunuz, ayıbı olmayan bir matlubunuz ve parlak nuru "Göklerin ve yerin nurudur Allah." 
(Nur, 35) olan bir hedefiniz vardır. Bir sevgiliniz var ki kapsayıcılığı ve ihatası, "Yerin en derin noktasına bile 
inseniz Allah'ın ihatasından kurtulamazsınız." (Mu'cem-i Ehadis-i Nebevi, "D-L-V" maddesi) 
   Şu halde sizin bu fiilî aşkınız, fiilî bir sevgili ister ve bu sevgilinin varsayımsal ve hayalî olması mümkün olamaz. 
Çünkü her varsayımsal ve vehmî şey noksandır ve fıtrat kemâle yönelik ve eğilimlidir. O halde fiili âşık ve fiilî 
aşk sevgilisiz olamaz ve fıtrat, Zât-ı Kâmil'den başkasında karar kılamaz. Ve mutlak kemâle âşık olmak, mutlak 
Kâmil'in varlığının bir gereğidir. Böylece, fıtratın ahkâmının ve gereklerinin en vazıh ve belirgin hususlardan bile 
daha belirgin olduğu anlaşılmış oldu. "Göklerin ve yerin fâtırı (:yaratıcısı) olan Allah hakkında nasıl olur da 
kuşkuya düşersiniz?" (İbrahim, 10) 
   Hakkın (Teâlâ şe'nuhu) tevhid'i [: Birlik ve tebliği] ve O Zât'ın bütün mükemmelliklere sahip olması 
fıtrîliklerdendir [Fıtrîyattandır.] Bil ki insanları üzerinde yarattığı fıtrat olan fıtratlardan biri de "noksanlıklardan 
nefret etme" fıtratıdır ve insan hangi şeyden nefret etmişse, onda noksanlık ve ayıp bulduğundan dolayı nefret 
etmiştir. O halde ayıp ve noksanlık, fıtratın nefretini celbetmektedir. Nitekim mutlak kemâl de onun ilgi duyduğu 
şeylerdendir. Şu halde fıtratın ilgi duyup yöneldiği şey, vâhid ve ahad [: Bir ve tek] olmalıdır. Çünkü her çoğul 



    

                                                                                                                                                                                          
ve birleşik f: kesir ve mürekkeb], noksandır; çokluk sınırsız olamaz. Noksan olan her şeyde, fıtratın ilgisini değil, 
nefretini celbeden O halde bu iki fıtrat, yani kemâle ilgi duyma fıtratı ile noksanlıktan nefret etme fıtratı, tevhidin 
kanıtıdır Bu durum aynı zamanda Hakkın bütün mükemmellikleri bünyesinde bulundurduğunu ve Zât-ı 
Mukaddes'in bütün noksanlıklardan beri olduğunu da ispatlamaktadır. 
   Mübarek tevhid [İhlâs] suresi, Hak'tan (Celle ve Alâ) söz ederken "Hüve" [O] ifadesiyle başlamakta ve O'nun 
tekliğine delâlet eden altı sıfatından söz etmektedir. Çünkü O'nun mukaddes zâtı mutlak bir hüviyettir [kimliktir] 
ve mutlak hüviyetin mutlak kâmil olmaması halinde mahdut bir hüviyet [sınırlı bir kimlik ve kişilik olur.] O halde 
O, bütün mükemmellikleri ihtiva etmektedir; o halde O, Allah'tır ve bütün mükemmellikleri ihtiva etmesine rağmen 
O aynı zamanda basittir [mürekkeb, yani bileşik değildir]; çünkü aksi takdirde mutlak hüviyet sahibi olamaz. O 
halde O "ahad"dir [tekdir] ve aha-diyet, vâhidiyeti [birliği] gerektirmektedir. Bütün mükemmelliklere sahip 
mutlak hüviyet, tümünün kaynağı mahiyet'e rucû eden bütün noksanlıklardan beri olduğundan o Zât-ı Mukaddes 
[aynı zamanda] "samed"dir [içi doludur], kof değildir. Mutlak hüviyet olduğu için O'ndan hiçbir şey doğup 
ayrılamadı-ğı gibi, O da hiçbir şeyden kopup ayrılmış değildir. Her şeyin kaynağıdır O; ve bütün varlıklar O'na 
dönücüdür; ama bu bir ayrılma ve bütünleşme olayı değildir; çünkü ayrılma noksanlığın gereğidir. Mutlak 
hüviyetin aynı zaman da hiçbir dengi de yoktur; çünkü sırf kemâl'de tekrar tasavvur edilemez. Şu halde bu 
mübarek sure [İhlâs] fıtratın ahkâmındandır. 
   (Meâd'ın Fıtrîlikten Olduğuna Dair) 
   Mead [: Dönüş] ve kıyamet günü, insanın yoğrulduğu hamurda mevcut fıtrîlikten biridir. Bil ki, insanların o 
hamur üzere yoğrulduğu fıtrîliklerden biri de "rahata duyulan sevgi" fıtratıdır ki, eğer bu türün bütün medenilik, 
vahşilik ve dindarlık dönemlerine başvurulsa ve âlim, cahil, sıradan ve şerefli, bedevî ve şehirli bir kimse, "Bunca 
çaba ve farklılık ve çekilen bunca sıkıntı ve zahmet ne içindir?" diye sorulsa, tümü tek bir dil tek bir sadâ, apaçık 
fıtrî bir dil ile "Biz hepimiz, kendi rahatımızı sağlamaya çalışıyoruz" diyeceklerdir. Maksadın gayesi, meramın 
sonu ve arzunun nihayeti; mutlak rahatlık ve sıkıntısız bir istirahattır. Bu tür sıkıntı ve cefasız bir rahatlık ve 
istirahat herkesin gözdesidir; ama herkes bu gözde sevgiliyi başka bir alanda varsaymakta ve ne ki ona bu 
rahatlığı sağlayacakmış gibi görünür, ona sevgi ve ilgi duymaktadır. Oysaki bu dünyanın hiçbir yerinde böylesi 
bir mutlak rahatlık elde edilemez ve bu tür cefasız bir rahatlık burada kesinlikle mümkün değildir. Bu âlemin 
bütün nimetleri, elde edebilmeleri için sıkıntı ve zahmet çekilmesini gerektirir. Bu dünyanın bütün lezzetleri büyük 
acılarla iç içedir. Dert, sıkıntı, zahmet, gam, hüzün ve keder, bu âlemi baştanbaşa kuşatmış durumda. 
   Bütün insanlık tarihi boyunca bir tek şahıs bulunamaz ki sıkıntıları rahatına; zahmeti nimetine denk olsun. 
Nerede kaldı halis rahatlık ve mutlak istirahat... O halde insanoğlunun bu gözdesi bu âlemde elde edilemez. Bütün 
insanlık tarihi boyunca "varlığı mümkün fiili bir sevgili" olmadan, "fiili bir fıtrî aşk" söz konusu olmamıştır ve 
olmayacaktır da. [Eğer fiili ve fıtrî bir sevgi söz konusuysa, o halde fiilî ve fıtrî bir sevgilinin de olması icap 
eder.] 
   Şu halde tahakkuk ve varlık alanında bir âlem bulunmalıdır ki rahatı, zahmet ve sıkıntıyla iç içe olmasın; insan 
dertsiz ve zahmetsiz bir şekilde mutlak bir istirahata kavuşsun ve dertsiz ve tasasız bir mutluluğa kavuşsun ki o 
âlem, Hakkın nimetler diyarı ve Zât-ı Mukaddes'in lütuf ve kerem âlemidir [cennettir.] Bu Âlemi, her insanın 
fıtratında mevcut irade gücü ve özgürlük fıtratıyla ispat etmek mümkündür. Çünkü dünyanın eşya ve durumları, 
sıkıntıları, darlık ve sınırlılığı insanın özgürlüğünü ve iradesini dizginlemekte ve sınırlamaktadır. O halde varlık 
alanında öyle bir âlem bulunması icap eder ki insanın iradesi onda tam anlamıyla etkin olsun, eşya ve 
muhteviyatı insanın iradesine isyan edemesin ve insan o âlemde fıtratının gerektirdiği şekilde her istediğini 
yapabilsin ve her dilediği yerine gelsin. Şu halde rahatlık sevgisi kanadı ile özgürlük sevgisi kanadı, Allah'ın 
değişmez fıtratı olarak insana bağışlanmış iki kanattır ki insan onun sayesinde melekût-i a'lâ'ya ve kurb-i ilâhi'ye 
doğru kanat çırpsın. Bu makam da söylenebilecek başka şeylerde vardır... Peygamberlik ve resullerin 
gönderilmesi ile kitaplar indirilmesini ispat eden fıtratlar gibi... Ama aslında o zikredilen fıtratlar bile bütün 
bunları ispata yeterlidir. 
   Buraya kadar anlaşıldı ki, Allah'ın mebde': Başlangıç ve başlatıcı olması, bütün mükemmellikleri ihtiva etmesi ve 
vahdet: Birlik, teklik sıfatına sahip olması ilmi ile; meâd günü ve âhiret âlemine ilişkin ilim, fıtrîliklerdendir.Ve'l-
hamdulillâh. [İmam Humeynî, Kırk Hadis Şerhi, c. 1, s. 233-244] 
 



4)-(1462) ...İbni Uzeyne, Zurare'den şöyle rivayet etmiştir: 

Ebu Cafer (Muhammed Bakır aleyhisselâm)’a: "Allah için, ona şirk koşmayan hanîfler 
olun" (Hac, 31) ayetini sordum. 

Buyurdu ki: «Haniflik fıtratın bir gereğidir ki, Allah insanları bu fıtrat üzere yaratmıştır 
ve Allah'ın yaratmasında değişme olmaz. Allah insanları kendisini bilme esasına dayalı olarak 
yaratmıştır.» 

. Zurare dedi ki: "Hani Rabbin Âdemoğullarından, onların bellerinden zürriyetlerini 
almış ve "Ben sizin Rabbiniz değil miyim?" diye onları kendilerine şahit tutmuştu da onlar da, 
"Evet, şahidiz." demişlerdi. Kıyamet günü, "Bizim bundan haberimiz yoktu." demeyesiniz 
diye." (A'raf, 172) ayetini sordum. 

Buyurdu ki: «Allah, Âdem’in sırtından kıyamet gününe dek gelecek olan bütün 
zürriyetini çıkardı. İnsanlar zerreler halinde çıktılar. Allah kendini onlara tanıttı ve gösterdi. 
Eğer böyle olmasaydı, hiç kimse Rabbini tanıyamazdı.»22 

                                                            
22- Zer âleminin varlığını savunanların, ilgili rivayetlerden anlayıp da ayete yükledikleri ve arkasından ispat 
etmeye giriştikleri tez kısaca şudur: 
   Yüce Allah, Âdem’i tam ve biçimlenmiş bir insan olarak yarattıktan sonra sulbünde oluşan ve daha sonra öz 
evlâtları hâline dönüşecek olan nutfelerini sulbü dışına çıkardı. Arkasından bu nutfelerden ileride öz evlâtları 
hâline gelecek olanları çıkardı. Bu nutfe parçalarını aslî parçalarından ayırdı. Arkasından ayrılanların 
parçalarından da başka parçalar ayırdı. Arkasından parçaların parçalarım ayırdı. Böylece bu sürecin sonunda 
birbirini izleyen bölünmelerin sonuna varıldı. Başka bir deyişle insanlığın hammaddesi olan Âdem'in nutfesini 
çıkardı ve bunu ondan oluşacak insanlar sayısınca parçalara bölerek her ferde o nutfeden payına düşeni verdi. 
Böylece o nutfe, sayılamayacak zerrecikler hâlinde parçalara bölündü. 
   Yüce Allah daha sonra bu ayrıştırılan parçacıkların her birini tam bir insan hâline getirdi. Bu parçacık 
dünyadaki insanın ön örneği olarak belirdi. Başka bir deyişle oradaki Zeyd'e ait parça buradaki Zeyd'in aynısı, 
oradaki Amr'a ait parça buradaki Amr'ın ta kendisi oldu. Bu ön örneklere can ve akıl verildi. İşitme, konuşma 
organları sağlandı. Açıklayacakları veya saklayacakları anlam birikimleri ile donatıldılar. Bunun arkasından 
yüce Allah kendini onlara tanıttı. Onlara hitap etti ve cevaplarını aldı. Onlar O'nun rabliğini kabul ettiler. Bunu 
yaparken kiminin sözü ile kalbi uyumlu oldu, kiminin sözü kalbindeki ile çelişti. 
   Yüce Allah bu insan örneklerinden söz aldıktan sonra onları sulplerdeki yerlerine döndürdü. Böylece tekrar 
Âdem'in sulbünde toplandılar, canlı ve Allah'ı bilir durumda olarak. Gerçi daha sonra şahit tutulma ve söz alma 
sırasındaki gözlemlerini unuttularsa da o aşamada bu bilince sahiptiler. Arkasından dünyaya çıkmalarına izin 
verileceği ana kadar sulplerdeki varlıklarını korudular. Dünyaya çıktıklarında Allah'ın rabliği ile ilgili ilk 
yaratılıştaki bilgilerini yanlarında bulundurarak çıktılar. Bu bilgi, kendilerine malik olan ve hayatlarını 
yönlendiren bir rabbe muhtaç oldukları yolundaki gözlemlerine dayanan Allah'ın varlığına ilişkin bir hükümdür. 
   İşte zer âleminin varlığını savunanların rivayetlerden ve bu ayetten anladıkları ve ispat etmeye gayret ettikleri 
budur. Fakat gerek zarurî akıl prensipleri, gerekse Kur'ân ve hadisler kesinlikle bu görüşü reddeder. Çünkü 
Âdem'in sulbündeki nutfe yolu ile evlâdına, ondan onun evlâdına ve sonunda Zeyd adındaki kişiye geçen ve 
vücudunun bir parçasını oluşturan zerrenin onun aynısı olduğu, onun idrak gücünü, aklını, gönlünü, duyma ve 
görme gücünü taşıdığı, yükümlülüğe muhatap olduğu, gerekçesinin geçersiz kılındığı, taahhüde girip söz verdiği, 
sevaba ve cezaya muhatap olduğu nasıl ispat edilebilir?! Oysa akla ve nakle dayalı kesin delil ile ispatlanmıştır 
ki, insanın insanlığı onun nefsi iledir ve nefis, dünyevî bedeninin oluşumu ile oluşan madde ötesi bir fenomendir. 
   Üstelik kesin inceleme ile sabittir ki, insanın maliki olan ve hayatına yön veren bir Rabbinin olduğunun 
onaylanmasını da içeren tasdiki ilimler (bedihî ve nazarî kısımlarıyla) tasavvurat denen ilimlerin meydana 
gelmesinden sonra meydana gelirler ve bütün bu ilim türleri zahirî ve Bâtıni algılara dayanırlar. Bu algılar da 
dünyada gördüğümüz maddî insan bileşiminin varlığına dayanırlar. Bu durum, insanın ihtiyaçlarını karşılayan 
bir Rabbe sahip olduğunun onaylanmasını da içeren husulî ilimlerin durumudur. 
   Üstelik söz konusu gerekçeyi geçersiz kılma işlemi eğer tam olarak akla ve bilgiye dayanıyorsa, söz konusu 
zerreciğin sulbe döndürüldüğü andan tekrar dünyaya geliş anma kadar akıl ondan geri alınmakta, yani bu 
dönemde zerrecik akıldan yoksun kalmaktadır. Zerreciğin sulplerde ve rahimlerde kaldığı süre boyunca akıldan 
yoksun bırakılmadığı iddia edilirse, doğum ile bulûğ çağı arasında kalan çocukluk döneminde insanın akıldan 
yoksun bırakıldığı kesindir. Böylece de söz konusu gerekçeyi geçersiz kılma işlemi kesintiye uğramış olur. Eğer 



                                                                                                                                                                                          
gerekçenin gerekçesiz kılınmasının tamamlanmasının akla dayalı olmadığı, sadece Allah'ı tanımanın meydana 
gelmesinin bunun için yeterli olduğu ileri sürülürse, o zaman şahit tutmaya ve söz almaya ne gerek var? Oysa 
ayetten anlaşıldığına göre şahit tutma ve söz alma işlemlerinin her ikisi, hüccetin tamamlanması, yani 
gerekçenin geçersiz kılınması içindir. O takdirde ayetin anlamı, Allah'ı bilmenin meydana gelmesi şeklinde 
belirginleşir ve zer âlemini reddedenlerin ileri sürdükleri gibi yorumlanmış olur. 
   Başka bir deyişle; insanın itiraz etme gerekçesi, eğer şahit tutmanın, Allah'ı tanıtmanın ve söz almanın her üçü 
ile tamamlanıyorsa, bazı insanların unutması sebebi ile geçerliliğini yitirir. Çünkü bu bazı insanlar şahit 
tutulmayı, konuşmayı ve söz almayı unutmuşlardır. Ama eğer şahit tutma ve söz alma işlemlerinin her ikisi 
Allah'ı bilmenin ön unsurları ise, sonra ön unsurlar ortadan kalktı, fakat Allah'ı bilme yerinde kaldı ise ve itiraz 
hakkının geçersiz kalması bu bilgiye bağlı ise, bu takdirde cenin, çocuk, akılca yetersiz ve cahil bütün insanlara 
hüccet tamamlanmış olur ve hiçbirinin itiraz hakkı kalmaz. Bu ise, ne akılla ve ne de nakille bağdaşmaz. 
   Bir de şöyle farz edilebilir: İtiraz hakkının ortadan kalkması konusunda Allah'ı tanımak, aklın varlığına, bulûğa 
ermeye ve bu kategoriye giren unsurlara dayanır. Akıl da zer âleminde var olmuş ve böylece itiraz hakkı ortadan 
kalkmıştır. Sonra eksik bir hüccet olarak Allah'ı tanıma kalmıştır. Fakat bu hüccet bazı insanlar için dünyada 
tamamlanmıştır. 
   Bu görüşe karşı söyleyeceğimiz şudur: Dünyada aklın oluşumu için bazı tekvini sebepler vardır. Akıl bu 
sebepler sonucunda oluşur. Bu sebepler, tekrarlanan iyi ve kötü olaylar ve iyi ile kötüyü birbirinden ayırt eden 
tecrübe ürünü melekedir. Bu meleke, yavaş yavaş oluşur ve bir yandan kemal sınırına doğru uzanırken öbür 
yandan önemsenmeyecek derecede zayıflık sınırına doğru uzanır. Allah'ı bilme de böyledir. Onun da hazırlayıcı 
sebepleri vardır. İnsanı bu bilgi ile donanmaya hazırlarlar. Öyle ki, bu sebeplerden önce Allah'ı bilmek meydana 
gelmez. Buna göre eğer bu bilme, şu dünya dönemimizde akıl gibi hazırlayıcı sebepleri ile meydana geliyorsa, 
bunu geçmiş dönemde ayrıca oluşturmaya ne gerek var? O geçmiş zamandaki bilgi oluşumu olmadan itiraz 
hakkı giderilebildiğine göre geçmişteki o bilgi oluşumu ne işe yarıyor? 
    Üstelik zer âleminde bile yokluğu hâlinde hüccetin tamamlanamadığı, şahit tutmanın fayda vermediği ve söz 
almanın sahih olmadığı bu akıl, amelî akıldır. Aklın bu çeşidi, ancak toplumsal hayatın yaşandığı şu ortamda 
oluşabilir. Bu ortamda iyi ve kötü olaylar tekerrür eder, insanın heyecanları ve iç duygulan fayda elde etme ve 
zararı giderme yönünde harekete geçer, insanın ilme ve iradeye dayalı davranışları birbirini izler. Bu 
davranışların kiminde doğruyu bulur, kiminde yanılır. Böylece doğruyu yanlıştan, iyiyi kötüden ve faydayı 
zarardan ayırt edecek bir eğitim düzeyine kavuşur. Oysa sözünü ettiğimiz âlimlerin varlığını savundukları, yani 
zer âlemi diye adlandırdıkları ortam, bu amelî (pratik) aklın oluşmasına uygun bir yer değildir. Çünkü meydana 
gelişinin şartları ve sebepleri orada yoktur. 
   Zer âleminin savunucularının nitelemelerinden anlaşıldığına göre onlar, o âlemi amelî aklın oluşumuna 
uygun, bu aklın şartlarına ve sebeplerine sahip bir ortam olarak farz ediyorlar. Bu tezlerini bu konudaki 
rivayetlerin zahirine dayandırıyorlar. Bu faraziyeye göre Allah zer âleminde insanları tevhit ilkesini kabul 
etmeye çağırdı. Bazıları bu çağrıyı kalpleri ile uyumlu bir dille cevaplandırırken, diğer bazıları kâfirliği 
kalbinde gizleyen bir dille O'na cevap verdi. Yüce Allah onlara peygamberler ve vasiler gönderdi. Kimi bunları 
onayladı, kimi ise yalanladı. Bu âlemde olan her şeyde, o âlemde olmuş olana uygun olarak gerçekleşiyor. 
   Sözü edilen âlimlerin tezleri böylece uzayıp gidiyor. Bu tez, dünyadaki doğal varoluştan önce başka bir doğal 
oluşumun varlığını gerektirir. Tıpkı sürekli devirlerin varlığını savunanların dedikleri gibi. Bu teze göre söz 
konusu zer âleminden önce başka bir zer âleminin var olması gerekir. Bu zer âleminin varlığı o âlemdeki 
insanlara karşı hüccetin tamamlanması için lâzımdır. Çünkü bu teze göre sözü edilen zer âlemi şimdi içinde 
bulunduğumuz âlemden farksızdır. Buna göre eğer bu dünya âleminden önce bir şahit tutma ve Allah'ı tanıma 
âlemi gerekli ise, Allah'ı tanımanın ve hücceti tamamlamanın buna ihtiyacı varsa, o zaman zer âlemi de 
kendinden önce böyle bir âlemin varlığına kesinlikle ihtiyaç duyar. 
   Bir de şu var: Eğer dünya hayatında Allah'ı bilmenin gerçekleşmesi için şahit tutmanın ve söz almanın 
gerçekleştiği bir zer âleminin önceden var olması gerekseydi, Allah'ın rabliğinin sabit olması buna bağlı olsaydı, 
bu konuda insandan insana fark olmazdı. O zaman Âdem ile Havva'nın bu genel kuraldan müstesna kalmalarının 
sebebi ne olabilir? Eğer buna sebep onların faziletli ve keremli olmaları ise, soylarından gelenler içinde 
onlardan daha faziletli ve keremli olanlar vardır. Eğer bu müstesna tutulmanın sebebi Adem ile Havva'nın o 
günkü yaratılışlarının tam olması, bunlarda Allah'ı bilmenin sabit olması için zerreciklerinin ortaya 
getirilmesine gerek olmaması idi ise, soylarından gelenlerin de kendi varoluş ortamlarında yaratılışları tamdır. 
O hâlde niye Allah'ı tanımalarının varlıklarına yerleştirilmesi, yaratılışlarının tam olacağı doğum dönemlerine 
ertelenmedi ve hüccetin tamamlanması o zamana bırakılmadı? Bu öne almaya niçin gerek görüldü? 
   Bunlar, bu tezi savunanların rivayetlerden anladıkları biçimde bir zer âleminin varlığı konusunda karşılarına 
çıkan problemlerdir. Bu problemler, ilmî incelemelerle halledilemeyeceği gibi ayete böyle bir anlam yüklemeye 
de müsaade etme" Hatta rivayetler tarafından desteklenen bir anlamı, ayetin sözleri uygun olmasa bile ayete 
yüklemeyi alışkanlık hâline getirmiş kimselerin tutumuna göre bile bu yapılamaz. Çünkü kesinlikle sabit olan 
rivayetler de ayetler gibi imkânsız olan bir şeyi söylemezler. 



                                                                                                                                                                                          
   Burada hemen şunu da belirtelim ki, bizim bu tür konularda Haşviyye ve zarurî akıl prensiplerinin rivayetler 
karşısında geçersiz olduğunu savunan ve kesin bilgi gerektiren konularda dahi ahad ravili rivayetlere yapışan 
bazı hadisçilere söyleyecek bir sözümüz yoktur. Bunlar, zer âlemini savunanlara yöneltilebilecek itirazlardır.  
  [2] Şimdi de zer âlemini reddedenlerin tezleri hakkında birkaç söz söylemeye sıra geldi. Onlar bu ayetin insanın 
şu dünya hayatındaki durumuna işaret ettiğini ileri sürüyorlar. Şöyle ki, yüce Allah insan fertlerinin her birini 
sulplerden ve rahimlerden çıkararak ayrılık aşamasına çıkardı. Bu fertleri rabliğini bilecek ve O'na muhtaç 
olduklarını kabul edecek bir bilinçle donattı. Sanki yüzlerini ihtiyaçlarla kuşatılmış nefislerine çevirdiğinde 
onlara, "Ben sizin Rabbini/ değil miyim?" dedi. Onlar da sanki hâl dilinden bu hitabı işittiklerinde, "Evet, sen 
bizim Rabbimizsin. Buna şahidiz, dediler." Yüce Allah bunu onlara karşı kendini tanıma hususunda hücceti 
tamamlamak ve kendini tanımadıkları yolundaki itirazlarını çürütmek için yaptı. Bu, insanlardan dünya hayatı 
boyunca alınmış bir sözdür, zaman aktıkça geçerliliğini devam ettirecek bir süreçtir. İnsan bu sürecin içinde yer 
almaktadır. 
   Fakat ayetin akışı bu yoruma elverişli değildir. Çünkü yüce Allah bu ayete, "Hani Rabbin... almıştı." cümlesi 
ile başlıyor. Yani olayın zamanım "iz=hani" edatı ile ifade ediyor. Bu edat geçmiş zamana veya ileride 
gerçekleşeceği kesin olan bir zaman dilimine delâlet ediyor. Tıpkı şu ayetlerde buyrulduğu gibi: "Hani Allah 
dedi ki: 'Ey Meryem Oğlu İsa! Sen mi insanlara, 'Allah'tan başka beni ve annemi de iki tanrı edinin.' 
dedin?'...Allah dedi ki: Bu, doğrulara doğruluklarının fayda sağlayacağı gündür." (Mâide, 116-119) Bu olay 
gelecek bir zamanda gerçekleşeceği hâlde gerçekleşeceği kesin olduğu için "iz=hani" edat) ile ifade edilmiştir. 
   "Hani Rabbin... almıştı." ifadesi, Peygamberimize (s.a.a) veya onunla birlikte başkalarına yönelik bir hitaptır. 
Nitekim "Kıyamet günü demeyesiniz diye" ifadesi, ondaki hitabın ayetleri işiten ve onlara muhatap olan biz 
insanlara yönelik olduğu kabul edilirse, ikinci yaklaşımı desteklemektedir. Bu durumda ayetteki hitap, biz 
dünyalılara yönelik dünyevî bir hitaptır. Dayandığı zaman dilimi de dünyadaki hayatımızın veya insan türünün 
dünyadaki hayatının ve yeryüzünde bulunuşundan ibaret olan ömrünün zamanıdır. Ayette anlatılan olayın zamanı 
da insan türünün dünyadaki varoluş süresinin aynıdır. Buna göre olayın zamanını ifade eden ve olay zamanının 
hitap zamanından önce olduğunu gösteren "iz=hani" edatının anlamını düzeltmeye yarayan herhangi bir işaret 
olmadığı gibi bu edatın ileride gerçekleşeceği kesin olan bir zamanı gösterdiğine ilişkin bir karine de yoktur. 
   Öte yandan, "Hani Rabbin Âdemoğullarından, onların bellerinden soylarını almıştı." (A'-raf, 172) ifadesi 
gösteriyor ki, yüce Allah insan türünü üreme ve fertten ferdi çıkarma yolu ile yarattı. Böylece çok kişiyi az 
sayıdaki kişiden türetti. Nitekim bu durum, tek tek insanların oluşumunda ve art arda bazı fertlerden diğer bazı 
fertlerin türemesiyle insan türünün varlığını korumasında görülmektedir. Ayet buna delâlet ettiği gibi şuna da 
delâlet ediyor: Görülen durumla örtüşen bu olayın, görülen yaratılış sürecine göre bir tür önceliği vardır. 
   [3] "Kâinatta var olan her şeyin hazinesi, ana kaynağı bizim katımızdadır ve biz her şeyi belirli bir ölçü ile 
indiririz." (Hicr, 21) ayetinde yüce Allah bildiriyor ki, her şeyin O'nun katında miktarla sınırlanmayan geniş 
çaplı bir mevcudiyeti vardır. O, ancak varlıkları dünyaya indirirken onları miktarlarla sınırlandırıyor. Buna 
göre insanlık âleminin de bütün geniş çaplılığına rağmen O'nun katındaki ana kaynakta miktarla sınırlı olmayan 
bir ön mevcudiyeti vardır ve onu miktara bağlayarak bu âleme indirmiştir. 
   Yüce Allah şöyle buyuruyor: "Allah bir şeyin olmasını istediğinde o şeye yönelik buyruğu, sadece ona 'Ol' 
dernektir; o da hemen oluverir. Her şeyin hükümranlığı (melekûtu) elinde olan Allah'ın şanı ne kadar 
yücedir." (Yasin, 82-83) "Bizim buyruğumuz, göz kırpması kadar kısa süre de gerçekleşen bir tek sözdür." 
(Kamer, 50) Gerek bunlar, gerekse bunlara benzer ayetler şunu kanıtlıyor: Aralarında insanın da bulunduğu şu 
varlıklar için söz konusu olan tedricî varoluş, Allah'ın varlıklara akıttığı "ol" sözü ile bir defada yansıttığı tedricî 
olmayan bir emrinden ibarettir. Şu varlıkların varoluşlarının iki yüzü vardır. Biri dünyaya dönüktür. Bu yüzün 
hükmü, tedricî olarak kuvveden fiile ve adım adım yokluktan varlığa geçerek meydana gelmektir. Bu yüzü ile 
varlık, önce eksik olarak ortaya çıkar, arkasından yavaş yavaş gelişir, sonra yok olup Rabbine döner. 
Varlığın diğer yüzü ise, Allah'a dönüktür. Varlığın bu yüzü için tedricîlik yoktur, sahip olduğu her şeye 
varoluşunun başlangıcında sahiptir ve onu fiile sevk eden hiçbir güç taşımaz. 
Bu ikinci yüz, aynı varlığa ait olmakla birlikte daha önceki yüzden başkadır, bu yüzün hükmü o yüzün hükmünden 
farklıdır. Fakat bu yüzün tam olarak kavranabilmesi, özel ve latif bir yeteneğin varlığına muhtaçtır. Bu 
ayetlerden çıkan anlama göre insanlık âlemi sahip olduğu geniş çaplılığın yanı sıra Allah katında toplu bir 
varoluşa sahiptir. Bu varoluş onun Allah'tan olma yönüdür. Allah onu her insan ferdine bahşeder. Bu varoluşta 
insan fertleri ne birbirlerinden, ne Rablerinden ve ne de Rableri onlardan gaip değildir. Fiil failinden nasıl gaip 
olabilir veya eser sanatkârından nasıl ayrı ve kopuk olabilir? 
İşte Allah'ın, "Böylece İbrahim'e göklerin ve yerin melekûtunu (Allah'ın onlar üzerindeki mutlak egemenlik ve 
saltanatım) gösteriyorduk ki (müşriklerle tartışırken kanıt getirebilsin ve) kesin inananlardan olsun." (En'âm, 
75) ayetinde "melekût" diye adlandırdığı ve "Hayır, öyle değil. Eğer kesin bilgi ile bilmiş olsaydınız, mutlaka 
cehennemi görürdünüz. Sonra (ahirette de) onu çıplak gözle göreceksiniz." (Tekâsür, 5-7) ayetinde işaret ettiği 
varlık tezahürü budur. 
Varlığın biz insanlar tarafından gözlenen bu dünyaya dönük yüzüne gelince, insanlık âleminin bu yüzü fertten 
ferde farklılık gösterir, durumlar ve davranışlar zaman dilimlerine bölünerek dağılır, gecelerin ve gündüzlerin 



                                                                                                                                                                                          
birbirlerini kovalamalarına uyarlanırlar. Varlığın bu yüzünde insan ile Rabbi arasına perde girer. Bunun sebebi, 
insanın maddî hazlara ve yeryüzü kaynaklı somut lezzetlere yönelmesidir. Varoluşun bu yüzü az önce sözünü 
ettiğimiz varoluşun uzantısıdır ve ondan sonra gelir. Bu varoluşun o varoluşa göre konumu, onun uzantısı olma 
bakımından, "Ona 'Ol' demektir; o da hemen oluverir." (Yâsîn, 82) ifadesindeki "Ol" emri ile "o da hemen 
oluverir" fiilinin ifade ettiği iki konumdur. 
Bu söylediklerimizden açıkça anlaşılıyor ki, şu dünyaya dönük insan varoluşunun öncesinde bir başka insan 
varoluşu vardır. O varoluş bu varoluşun aynısıdır. Yalnız o varoluşta bulunan fertler ile Rableri arasında perde 
yoktur. O varoluşta insanlar kendilerini görme aracılığı ile Rablerinin birliğini gözlemlerler. Bu gözlem, istidlal 
(delillere dayanmak) yolu ile olmaz. Çünkü onlar o varoluşta O'ndan kopuk, O'nu kaybetmiş değillerdir. Orada 
O'nu ve O'nun tarafından gelen bütün gerçekleri kabul ediyorlar. Şirk pisliği ve günah kirleri ise bu dünyaya 
dönük varoluşun hükümlerindendir, o varoluşun hükümlerinden değildirler. Çünkü o varoluşta sadece yüce 
Allah ile var olan O'nun fiili vardır. Bunları iyi anlamak gerekir. 
Eğer bu ayetleri inceledikten sonra, "Hani Rabbin Âdemoğullarından, onların bellerinden soylarını almıştı." 
ayetine dönerek onu yeniden irdelerseniz şunu görürsünüz: Bu ayetlerde ana hatları ile işaret edilen gerçek bu 
ayette ayrıntılı biçimde vurgulanıyor. Bu ayette insan fertlerinin birbirlerinden ayrılarak, birbirlerinden 
çıkarılarak kendilerine şahit tutulduklarına ve bu varoluşun öncesinde yer alan bir varoluşa işaret ediliyor. O 
varoluşta birbirinden ayrılıp kendilerine şahit tutulan fertlere "Ben sizin Rabbiniz değil miyim?" sorusu 
yöneltilmiş, onlar da "Evet, şahidiz." karşılığını vermişlerdir. 
Bu ayeti rivayetlerden çıkardıkları anlam doğrultusunda tefsir eden zer âlemi savunucularına yukarıda 
yöneltilen itirazlar bizim bu açıklamamıza yöneltilemez. Çünkü bu açıklama, diğer ayetlerin verdiği anlamla 
örtüşmektedir. Ayrıca bu açıklamanın varlığını savunduğu önceki varoluş, dünyadaki insanî varoluştan zaman 
bakımından ayrılmıyor. Tersine önceki varoluş dünyadaki varoluşla birliktedir ve onu kuşatmaktadır. Fakat 
dünyadaki varoluşa karşı "Ol der, o da oluverir." ayetinde ifadesini bulan bir öncelik taşımaktadır. Bu öncelik 
hakkında daha önce sözü edilen sakıncalar ileri sürülemez. 
Zer âlemini inkâr edenlere yöneltilen itirazlar da bizim bu açıklamamıza yöneltilemez. Onlar bu ayeti insan 
türünün bu dünya yaratılışındaki varoluşunun durumu olarak tefsir ediyorlar. Biz de onlara bu tefsirin, "Hani 
Rabbin... almıştı." ifadesi ile uyuşmadığını hatırlatarak görüşlerine itiraz ettik. Ayrıca onlar şahit tutmayı 
Allah'ın varlığını tanıtma anlamında, "Ben sizin Rabbiniz değil miyim?" hitabını hâlin delâleti olarak, "Evet, 
şahidiz, demişlerdi." ifadesini de hâl dili ile ifade etme anlamında yorumlamışlardır. Oysa bizim açıklamamıza 
göre olayın ortamı, dünyadan önceki ve onun dışında bir ortamdır. Şahit tutma ve hitap da gerçek 
anlamlarındadır. 
Yine bizim açıklamamızda ayete taşımadığı bir anlam yüklendiği de ileri sürülemez. Çünkü a-yet bu anlamı 
dışlamadığı gibi diğer ayetler birbirlerine eklendikleri takdirde bu anlama işaret ederler. Bu konudaki 
rivayetlere gelince; aşağıda görüleceği üzere bunların bazıları, tıpkı bu ayette olduğu gibi, söz konusu insan 
varoluşunun gerçekliğine delâlet eder. Bazıları da, yüce Allah'ın Âdem'e (a.s) bu insanî varoluşu açtığım, 
İbrahim'e (a.s) göklerin ve yeryüzünün melekûtunu gösterdiği gibi ona da insan türünün melekûtu olan bu âlemi 
ve orada meydana gelen şahit tutma ile söz almayı gösterdiğini anlatır. 
Şimdi de ayete dönelim: "Hani Rabbin... almıştı." Yani daha önceki açıklamayı tamamlamak üzere kitap ehline 
veya bu surenin anlatmak istediği gerçeği açıklamak üzere bütün insanlara hatırlat. Surenin anlatmak istediği 
gerçek ise şudur: İnsanın Allah'a verdiği bir söz vardır, Allah bunun gereğini ondan isteyecektir. Ancak 
insanların çoğu bu taahhüdü yerine getirmiyorlar, oysa onlara karşı hüccet tamamlanmıştır, ileri sürebilecekleri 
hiçbir bahaneleri yoktur. 
Onlara dünyadan önceki bir yurdu hatırlat. Rabbin orada, "Âdemoğullarından, onların bellerinden soylarını" 
aldı. Her fert orada diğerlerinden ayrı ve bağımsız oldu. Hepsi teker teker bir araya geldiler. Allah onlara 
Rablerine dönük olan varoluşlarını gösterdi. Onları kendilerine şahit tuttu. Allah ile aralarında perde yoktu, 
O'nun Rableri olduğunu gördüler. Tıpkı her varlığın fıtratı ile kendiliğinden O'nun Rabbi olduğunu, O'nunla 
arasında perde olmadığını idrak ettiği gibi. Kur'ân ayetlerinden anlaşılan anlam budur. Şu ayette buyrulduğu 
gibi: "Kâinattaki her varlık O'nu överek tespih eder. Fakat siz onların tespihlerini anlamıyorsunuz." (İsrâ, 
44) "Ben sizin Rabbiniz değil miyim?" ifadesi, bir durum açıklaması değil, insanlara gerçek bir hitap, onlara 
yönelik ilâhî bir konuşmadır. İnsanlar gördüklerinden anlıyorlar ki, yüce Allah onlardan onay ve söz verme 
istiyor. Söz ve konuşma, istenen bir anlamı göstermek için ilka edilen şeydir. "Evet, şahidiz demişlerdi." ifadesi 
de, bu anlamda bir sözdür. 
"Kıyamet günü, "Bizim bundan haberimiz yoktu." demeyesiniz diye" ifadesi, "Ben sizin Rabbiniz değil 
miyim?" hitabına muhatap olan ve bu hitaba "Evet, şahidiz." karşılığını verenlere yönelik bir hitaptır. Onlar 
orada şahit tutulmayı, Allah'ın konuşmasını ve kendilerinin onay içerikli sözlerini görüyorlar. Gerçi dünyada 
delile dayalı Allah'ı bilme dışında hiçbir şeyden haberleri olmuyor. Fakat dünyanın defteri dürülüp de kıyamet 
günü gelince, şimdiki engeller ve perdeler ortadan kalkınca tekrar gördüklerine ve gözlemlediklerine geri döner 
ve Allah ile aralarında geçen olayları hatırlarlar. "Vaktiyle atalarımız müşrik olmuşlardı." ifadesi, sadece 
atalardan söz alınıp da sonraki nesillerden söz alınmaması hâlinde insanların ileri sürebilecekleri gerekçeyi dile 



   İmam buyurdu ki: «Resûlullah (sallallahu aleyhi ve âlihi) şöyle buyurmuştur : Her doğan 
çocuk fıtrat üzere doğar. Yani, Allah Azze ve Celle'nin yaratıcısı olduğu bilgisine sahip olarak 
doğar. Nitekim bir ayette buna şöyle işaret edilmiştir:  "Andolsun onlara: "Gökleri ve yeri kim 
yarattı? Diye sorsan, mutlaka: "Allah " derler." (Lokman, 25)» 

5)-(1463) ...Muhammed el-Halebî, Ebu Abdullah (Cafer Sadık aleyhisselâm)’dan: 
"Allah'ın insanları yarattığı fıtratı." (Rûm, 30) ayetiyle ilgili olarak şu açıklamayı rivayet 
etmiştir: 

«Allah, insanları tevhid üzere yarattı.» 

 

7) MÜMİN İNSANIN KÂFİR İNSANIN SULBÜNDE OLMASI BABI 

1)-(1464) ...Ali b. Meysere, şöyle rivayet etmiştir: 

Ebu Abdullah (Cafer Sadık aleyhisselâm) buyurdu ki: 

«Bir müminin nutfesi müşrik bir insanın sulbünde olabilir; bununla beraber ona her hangi 
bir kötülük dokundurmaz. Derken bu nütfe müşrik bir kadının rahmine girdiğinde de orada ona 
herhangi bir zarar dokunmaz. Nihayet onu doğurur, doğururken de ona bir kötülük isabet etmez. 
Ta ki yükümlülük kalemi onun hakkında cari oluncaya kadar.» 

2)-(1465) ...Ali b. Yaktin, şöyle rivayet etmiştir:  

Ebu'l-Hasan Musa (Musa b. Cafer aleyhisselâm)’a dedim ki: Ben, Ebu Abdullah (Cafer Sadık 
aleyhisselâm)’ın Yaktin ve oğulları hakkında yaptığı bedduadan korkuyorum. 

Buyurdu ki: «Ey Ebu'l-Hasan! Senin anladığın gibi değil. Kâfir bir insanın sulbündeki 
mümin, sertleşmiş toprak parçalan arasındaki çakıl taşı gibidir. Yağmur yağdığı zaman, sertleşmiş 
toprak parçalarını yıkayıp götürür; ama çakıl taşına hiçbir zarar vermez.» 

8)- ALLAH AZZE ve CELLE BİR MÜMİNİ YARATMAK İSTEYİNCE BABI 

l)-( 1466) ...Ebu İsmail es-Saykal er-Razî, Ebu Abdullah (Cafer Sadık aleyhisselâm)’dan şöyle 
rivayet etmiştir: 

                                                                                                                                                                                          
getiriyor. Bunun yanı sıra "Bizim bundan haberimiz yoktu, demeyesiniz diye." ifadesi ise, ne atalardan ve ne 
sonraki nesillerden şahitlik ve söz alınmamış olması hâlinde insanların ileri sürebilecekleri gerekçeyi 
oluşturuyor. 
Şu bilinen bir gerçektir ki, eğer oradaki varoluş sırasında şahit tutulma ve söz alma işlemi yapılmamış olsaydı, 
buradaki varoluş aşamasında Allah'ın rabliğini tanıma gerçekleşmezdi. Çünkü o varoluş aşamasında insanlar ile 
Rableri arasında herhangi bir perde yoktur. İnsanların o aşamadaki bilgileri şahit tutulma ve söz alma demektir. 
Şimdiki varoluş aşamasındaki bilgi ise perde gerisindedir ki, bu da delile dayalı bilgidir. Eğer sonraki nesiller 
orada şahit tutulmasalardı ve kendilerinden söz alınmamış olsaydı, bu varoluş aşamasında onların Allah'ın 
rabliğini bilmeleri mümkün olmazdı. O zaman da onlara müşriklik günahı isnat edilemezdi. Müşriklik onların 
atalarının yaptıkları bir iş olurdu. Onlar sadece atalarına uymuş olurlar ve bilmeden onların müşriklik zihniyeti 
ile yetişmiş olurlardı. O zaman da "Vaktiyle atalarımız müşrik olmuşlardı. Biz onlardan sonra gelen 
nesillerdik. Bizi eğri yola sapanların yaptıklarından dolayı mı mahvedeceksin?" demeye haklan olurdu. [el-
Mîzan, 8/442-454] 
 



«Cennette "muzn" adı verilen bir ağaç vardır. Allah bir mümin yaratmak istediği zaman, bu 
ağaçtan bir damla damlatır. Bu damla herhangi bir sebzeye veya meyveye isabet etse ve ondan 
bir mümin veya kâfir insan yese, mutlaka onun sulbünden bir mümin çıkarır.» 

9) ES-SİBĞA (boya) İSLÂMDIR BABI 

1)-(1467) …Abdullah b. Sinan, şöyle rivayet etmiştir: 

Ebu Abdullah (Cafer Sadık aleyhisselâm): «"Allah'ın rengiyle boyandık. Allah'ın 
boyasından daha güzel boyası olan kimdir?" (Bakara, 138) ayetinde geçen "renk=boya" 
kelimesiyle "İslâm'ın" kastedildiğini söyledi.» 

Ayrıca: «"Kopmayan sağlam kulpa sarılmıştır." (Bakara, 256) da tek ve ortaksız Allah'a 
iman etmenin kastedildiğini söyledi.» 

2)-(1468) ...Humran, Ebu Abdullah (Cafer Sadık aleyhisselâm)'dan şöyle rivayet etmiştir: 

«"Allah'ın rengiyle boyandık. Allah'ın boyasından daha güzel boyası olan kimdir?" 
(Bakara, 138) ayetinde geçen "boya" ifadesiyle İslâm kastedilmiştir.» 

3)-(1469) ...Muhammed b. Müslim, imam Bakır (aleyhisselâm) veya İmam Sâdık 
(aleyhisselâm)’dan şöyle rivayet etmiştir: 

«"Allah'ın rengiyle boyandık. Allah'ın boyasından daha güzel boyası olan kimdir?" 
(Bakara, 138) ayetinde geçen boya ifadesinden maksat, İslâm'dır. 

"Kim tağutu inkâr eder ve Allah 'a iman ederse, kopmaz sağlam bir kulpa sarılmıştır." 
(Bakara, 256) ifadesinde de iman kastedilmiştir.» 

10) ES-SEKİNE (güven duygusu) İMANDIR BABI 

1)-(1470) ... Ebu Hamza, şöyle rivayet etmiştir: 

Ebu Cafer (Muhammed Bakır aleyhisselâm)’a: "Müminlerin kalplerine güven indirdi." 23 
(Fetih, 4) ayetinin anlamını sordum. 

-Buyurdu ki: «Bundan maksat imandır.» 

-Sonra "Onları kendinden bir ruh ile desteklemiştir." (Mücadele. 2T) ayetinin anlamını 
sordum. 

-Buyurdu ki: «Bundan maksat da imandır.»24 

                                                            
23- Sekine kavramı, "Onları kendinden bir ruh ile desteklemiştir." (Mücadele, 22) ayetinde geçen, iman ruhu 
kavramıyla örtüşmektedir. [el-Mizan, (Fetih, 4) Tefsir] 

24- "Onları kendinden bir ruh ile desteklemiştir." (Mücadele, 22) Bazılarına göre, zamir imana dönüktür ve 
anlam da şöyledir; Yüce Allah, onları iman türünden bir ruh ile desteklemiş, bununla kalplerini diriltmiştir... 
Böyle bir değerlendirmenin hiçbir sakıncası yoktur. 
   Kimi müfessirlere göre, ayette geçen ruhtan maksat Cebrail'dir. Bazılarına göre, Kur'an, bazılarına göre kanıt 
ve delil kast edilmiştir. Bunlar zayıf değerlendirmelerdir, ayetin lafzından hareketle bunlara ilişkin kanıtlar 
bulmak mümkün değildir. 
   Ruhun ilk akla gelen anlamı, güç ve bilince kaynaklık eden hayat menşei oluşudur. Dolayısıyla "Kendinden 
bir ruh ile onları desteklemiştir." ifadesini zahiri üzere ele aldığımızda şöyle bir anlam elde etmiş oluruz: 



2)-(1471) ...Fudayl, şöyle rivayet etmiştir: 

Ebu Abdullah (Cafer Sadık aleyhisselâm)’a dedim ki:  "Onlar, kalplerine iman yazılmış 
kimselerdir."25 (Mücadele, 22) ayetinde kastedilen kişilerin, kalplerine iman yazılması 
hususunda bir rolleri olmuş mudur? -«Hayır.» dedi. 

3)-(1472) ...Muhammed b. Müslim, Ebu Cafer (Muhammed Bakır aleyhisselâm)’dan 
şöyle rivayet etmiştir: 

«"Sekine"den maksat imandır.» 

4)-(1473) ...Hafs b. el-Bahterî ve Hişam b. Salim, başkalarından, onlar da Ebu Abdullah 
(Cafer Sadık aleyhisselâm)’ın: «"Müminlerin kalplerine güven indirdi. " (Fetih, 4) ayetinde 
kastedilenin iman olduğunu», söylediğini rivayet etmiştir. 

5)-(1474) ...Muhammed b. İsa b. Ubeyd, Yûnus'tan, o da Cemil'den şöyle rivayet etmiştir: 

Ebu Abdullah (Cafer Sadık aleyhisselâm)’a: "Müminlerin kalplerine güven 
indirdi." (Fetih, 4) ayetini sordum.  

Buyurdu ki: «Bundan maksat imandır. "Ve katından bir ruh ile onları desteklemiştir. " 
(Mücadele, 22)» dedi. 

(Cemil) dedi ki: "Bundan maksat, imandır." Ayrıca: "Onların takva sözünü tutmalarını 
sağladı." (Fetih, 26) ifadesini sordum. 

-«Bundan maksat da imandır.» dedi. 

    
 
                                                                                                                                                                                          
Müminlerin, kâfirlerde de bulunan beşeri ruhlarının yanında başka bir ruhları daha vardır. Bu ruh, onlara 
başka bir hayat daha bahşetmektedir ve beşeri hayattan kaynaklanan güç ve bilince ek olarak yepyeni bir güç ve 
bilinç kazandırmaktadır. Nitekim aşağıdaki ayetlerde buna işaret edilmiştir: "Ölü iken dirilttiğimiz ve kendisine 
insanlar arasında yürüyebileceği bir ışık verdiğimiz kimse, karanlıklar içinde kalıp ondan hiç çıkmayacak 
durumdaki kimse gibi olur mu?" (En'âm, 122) "Erkek veya kadın, mümin olarak kim iyi amel işlerse, onu 
mutlaka güzel bir hayat ile yaşatırız." (Nahl, 97) Nahl suresinin bu ilgili ayetinde sözü edilen güzel hayat, güzel 
sonuçlan kaçınılmaz kılar. Bunlar da güç ve bilinçtir ki, salih ameller bunlardan kaynaklanırlar. Güç ve 
bilinçten En'am suresinin yukarıda yer verdiğimiz ilgili ayetinde nur diye söz edildiğini gördük. Bu açıdan 
aşağıdaki ayetle bir benzerlik oluşturmaktadır: "Ey iman edenler! Allah'tan korkun ve peygamberine inanın ki 
O, size rahmetinden iki kat versin ve size ışığında yürüyeceğiniz bir nur lütfetsin." (Hadid, 28) 
Bu, onurlu, saygın, özel bir hayattır ki, kendine özgü sonuçları da vardır. Müminle kâfir arasında ortak olan ve 
yine bu iki zümre arasında ortak sonuçlara yol açan maddi hayatın ötesinde bu özel hayat, müminler için sonsuz 
mutluluğu sağlamaktadır. Dolayısıyla bu özel hayatın özel bir kaynağı vardır, bu da iman ruhudur ki, üzerinde 
durduğumuz ayet, müminle kâfir arasında ortak olan ruhun ötesinde bu özel ruhtan söz etmektedir. Dolayısıyla 
bazı müfessirlerin şu tarz yorumlarına gerek yoktur: "Ayette sözü edilen ruhtan maksat kalbin nurudur ve bu da 
bilgi aydınlığıdır ki, bununla kalp sükûnete, mutmainliğe kavuşur. 
   Buna ayette ruh adının verilmesi mecazi mürsel kapsamına girer. Çünkü ebedi ve güzel hayatın nedenidir. Ya 
da istiaredir; çünkü çeşitli ilimleri kalbe aktarması itibariyle -ilim kalbin hayatıdır ve cehalet de ölümüdür,- 
hayat veren ruha benzer." [el-Mîzan, (Mücadele, 22) Tefsir] 
25- "Allah'a ve ahiret gününe inanan bir topluluğun, babaları, oğulları, kardeşleri yahut akrabaları da olsa 
Allah'a ve Resulüne düşman olanlarla dostluk ettiğini görmezsin. Allah onların kalplerine iman yazmış ve onları 
kendinden bir ruh ile desteklemiştir." (Mücadele, 22) 
   İfadede nitelikleri zikredilen topluluğa işaret ediliyor. İfadede geçen "yazmak", değişmeyecek ve yok 
olmayacak şekilde sabit ve kalıcı kılmak anlamındadır. Zamir ise Allah'a dönüktür. Bu, aynı zamanda bu nitelikte 
olan kimselerin gerçek müminler olduklarına ilişkin bir nass niteliğindedir. [el-Mîzan, (Mücadele, 22) Tefsir] 



11) İHLÂS BÂBI 

1)-(1475) ...Abdullah b. Muskan Ebu Abdullah (Cafer Sadık aleyhisselâm)’dan: "Hanifen 
müslimen / Allah 'ı birleyen Müslüman..." (Âli İmran, 67) ifadesiyle ilgili olarak şöyle rivayet 
etmiştir: 

«Putlara tapmadan arınmış muhlis ve ihlâslı demektir.: 

2)-(1476) ...Ahmed b. Ebu Abdullah, babasından, o da merfu olarak Ebu 
Cafer (Muhammed Bakır aleyhisselâm)’dan şöyle rivayet etmiştir:  

«Resûlullah (sallallahu aleyhi ve âlihi) buyurdu ki: Ey İnsanlar! Allah var, şeytan da 
vardır. Hak var, bâtıl da vardır. Hidayet var, dalâlet de vardır. Doğruluk var, sapıklık da 
vardır. Dünya var, "akıbet / ahiret" de vardır. İyilik var kötülük de vardır. Güzel olan her şey 
Allah'tan, kötü olan her şey ise şeytan'dandır.» 

3)-(1477) ...Ali b. Esbat, Ebu'l-Hasan er-Rıza (Ali b. Musa aleyhisselâm)’dan şöyle 
rivayet etmiştir: 

«Emîr'üî-Müminîn (Ali b. Ebu Talih aleyhisselâm) şöyle derdi: İbadeti ve duayı sırf 
Allah'a has kılıp gözlerinin gördüğü şeyler kalbini meşgul etmeyen, kulaklarının 
duyduğundan dolayı Allah'ın zikrini unutmayan ve başkalarına verilen nimetlerden dolayı 
göğsünde üzüntü hissetmeyen kimselere ne mutlu!» 

4)-(1478) ...Süfyan b. Uyeyne, Ebu Abdullah (Cafer Sadık aleyhisselâm)’dan şöyle 
rivayet etmiştir: 

« "Hanginizin daha güzel amel ettiğini sınasın diye..." 26 (Mülk, 2) ayetinden çok amel 
kastedilmiyor; fakat hanginiz daha doğru amel edersiniz anlamı kastediliyor. Amelde 
doğruluğun ölçüsü, Allah korkusu, samimi niyet ve iyiliktir.» 

                                                            
26- "O, hanginizin daha güzel iş yapacağınızı denemek için ölümü ve hayâtı yarattı. O, üstündür, 
bağışlayandır." (Mülk, 2) 
   Yaratılışta bizzat gözetilen amacın, güzel karşılığın insanlara ulaştırılması olduğuna yönelik bir işaret vardır. 
Çünkü güzel amelden ve amelin güzeliyle gelenlerin ayırt edilmesinden söz edilmiştir. Şu halde yaratılışın asıl 
hedefi, güzel amel işleyenlerdir. Diğerleri ise, onlardan dolayı yaratılmışlardır. 
   Ayetin sonunda "O, azizdir (mutlak galiptir), gafurdur (çok bağışlayıcıdır.)" ifadesine yer veriliyor. O, mutlak 
galiptir, çünkü mutlak mülk ve güç sadece O'nundur. Hiç kimse O'na galip gelemez ve hiç kimse ona karşı 
gelmeye güç yetiremez, bunun bir sınav ve deneme amacına yönelik olması başka. Sınav ve deneme sürecinde 
O'na karşı gelenlerden de intikam alacaktır. O çok bağışlayıcıdır, çünkü dünyada işledikleri kötülüklerin çoğunu 
affeder ve vaat ettiği gibi ahirette de kötülüklerin birçoğunu daha affedecektir. Ayetin sonunda bu iki ismin yer 
almasının, bunun yanında gerçekleştirdiği bir diğer işlev de korku ve ümidi birlikte aşılamaktır. Nitekim çağrı 
bağlamına uygun düşen de budur. 
   Bir şeyin varlığının sonucu olarak meydana gelen ve o şeyin parçalarının büyük çoğunluğuna sirayet eden bir 
nitelik, o şeyin varlığının gayesi ve var oluşunun maksadı hükmündedir. Falanca ağacın bitkisel hayatı genelde o 
ağacın falanca meyveyi vermesine yol açıyorsa, bu meyve verme o ağacın varlığının gayesi ve onunla kastedilen 
sonuç sayılır. Tıpkı bunun gibi güzel davranış ve salih amel de öyle; bunlar insan yaratılışının gayesi 
konumundadır. Bilindiği gibi salih amel ve güzel davranış, şayet istenen şeylerse, bunlar kendileri için değil, 
başka bir şey için istenmektedirler. Bizzat istenen şey, noksanlığın ilişmediği, amaçsızlığın ve günahın 
bulaşmadığı tertemiz hayattır. Bu bakımdan tefsirini sunduğumuz ayet, şu ayetle aynı anlama gelmektedir: "Her 
canlı, ölümü tadar. Bir deneme olarak sizi hayırla da, şerle de imtihan ederiz." (Enbiya, 35) [el-Mîzan, (Mülk, 
2) Tefsir] 
   İnsanî nefsler, fıtrat ve yaratılışın başlangıcında sadece istidat ve kabiliyetten ibaret ve her türlü kötü ve iyi 
amelden arınmış halde iken tabiî hareket alanına ulaştıktan sonra istidatlar faaliyet alanına geçmektedir. Şu 



Sonra şöyle buyurdu: «Bir amelin ihlâslı olması için çabalamak amelin kendisinden daha 
ağırdır. İhlâslı amel, Allah Azze ve Celle'den başka kimsenin övgüsünü istemediğin amele 
denir. Niyet amelden üstündür. Zaten niyet de bir amel değirmidir?» 

Sonra, şu ayeti okudu: "De ki: Herkes, kendi mizacına göre iş yapar." (İsra, 84) Yani, 
kendi niyetine göre.» 

5)-(1479) ...Müellif, aynı rivayet zinciriyle Süfyan b. Uyeyne'nin şöyle dediğini belirtir: 

İmam'a: "Ancak sağlam bir kalple Allah 'a gelen kimse müstesnadır." (Şuara, 89) ayetini 
sordum. 

Buyurdu ki: «Sağlam kalpten maksat, Rabbine kavuşan ve içinde ondan başka kimseye 
yer bulunmayan kalptir. İçinde şirk veya kuşku bulunan her kalp, düşüktür. (Peygamberler ve 
Allah'ın velileri) kalpleri sırf ahiret duygusuyla dolsun diye dünyadan el etek çekmişlerdir.»27 

6)-(1480) Aynı rivayet zinciriyle Müellif, Süfyan b. Uyeyne'den, o Sindî'den, o da Ebu 
Cafer (Muhammed Bakır aleyhisselâm)’dan şöyle rivayet etmiştir:  

«Kul, kırk gün boyunca imanını Allah Azze ve Celle için halis kılarsa...» " 

-Veya şöyle dedi-: «Kul, kırk gün içinde en güzel şekilde Allah Azze ve Celle'yi 
zikrederse»- Allah onu dünyada zahid kılar, dünyanın derdini ve dermanını ona gösterir/ 
Onun kalbine hikmeti28 yerleştirir. Artık konuştuğu zaman hikmetle konuşur.» 

Sonra şu ayeti okudu: «"Buzağıyı (tanrı) edinenler var ya, işte onlara mutlaka 
Rablerinden bir gazap ve dünya hayatında bir alçaklık erişecektir. Biz iftiracıları böyle 

                                                                                                                                                                                          
halde iyinin kötüden ayrılması ancak mülkî hayat sayesinde mümkündür. Ve hayatın amacı da nefslerin 
birbirinden ayrılıp sınıflanmasıdır. O halde insanların imtihanının anlamı anlaşıldı. Ölümün yaratılmasına 
gelince, ölüm de bu imtihanın bir parçasıdır. "Eyyukum alışımı amelen." sözü de bu hadis-i şerifin delaletiyle 
amellerin en iyisi de halis niyete bağlanmıştır. Şu halde amellerin imtihanı, zatî durumun imtihanı anlamına da 
gelmektedir. Ve eğer bu hadis-i şerifi ve İmam Sadık'ın yorumunu görmezden gelip sadece ayet-i kerimenin 
zahirine baksak da yine aynı şeyin kastedildiğini göreceğiz. Çünkü bizatihi dünyaya gelme ve ölüm ile hayatın 
yaratılması, iyi ve kötü amellerin birbirinden ayrılmasını gerektirmektedir. Hayatın yaratılmasının ne anlama 
geldiği ise malumdur. Ölüm de bu imtihanın sonu ve amellerin birbirinden ayrılmasının gereğidir. [Kırk Hadis 
Şerhi, c. 1, s. 286-287] 
27- "Ancak Allah'a selim bir kalb ile varan başka." (Şuara, 89) 
   Elbette ki içinde Hak Teâlâ'dan başkasının yer aldığı ve şüphe ve gizli-açık şirk taşıyan bir kalb Allah-u 
Teâlâ'nın mukaddes huzurunda sakıttır. Sebeplere güvenmek ve Hak'tan başkasına istinad etmek de gizli şirkin 
unsurlarıdır. 
   Halis niyet ise, O Zatı Mukaddes'in menzilinde (: kalbten) Allah'tan başkasını ihraç etmektir. Hak'tan 
başkasına mutlak anlamda güvenip dayanmak ve yaratılmıştan ummak, yakînin zayıflığından ve imanın 
gevşekliğindendir. Aynı şekilde görevde gevşeklik göstermek de böyledir. 
   Kalb-i selîm, şirk ve şüpheden mutlak anlamda arınmış kalbtir. Ve "innemâ erâde biz-zuhd..." (:"Zühdü emretti 
ki...") hadis-i şerifi de, dünyadaki zühdün kalbin yavaş yavaş dünyayı terk etmesi, ondan nefret duyması ve 
gerçek maksadına yönelmesini sağladığına dikkat çekmektedir. Şu halde kalbinde Hak'tan başkası bulunan ve 
O'ndan başkasına meyledip ilgi gösteren herkes ehli dünyadır ve dünyada zahid değildir, velev başka manevî 
mertebelere ve yüce cennet mertebelerine sahip olsa bile gerçek âhiretten ve cennetin en yüce mertebesi olan 
"lika cenneti"nden mahrumdur. Nitekim ehli dünya arasında da dünya malı ve makamlarında farklılıklar vardır 
ve o makamlar "ehlullah'fan çok uzaktır. [İmam Humeynî, Kırk Hadis Şerhi, c. 1, s. 289-290, çev. Sabah Kara, 
Akademi yay. İst. 1992] 
28- Hikmet, türe işaret eden "fı'let" veznindedir. Bu vezin, anlamın türüne delalet eder. Dolayısıyla kelime bir 
tür muhkemleştirme ve sağlamlaştırma anlamını ifade eder. Ya da içinde en ufak bir çatlak ve delik bulunmayan 
sağlam ve muhkem işe delalet eder. Ancak bu kavram genelde, hiçbir şekilde batıl ve yalan unsurlarını 
barındırmayan doğru ve gerçek akılsal bilgiler anlamında kullanılır. [el-Mîzan, c. 2, s. 373] 



cezalandırırız.." (A'raf, 152) Bu yüzden, bidatçilerin mutlaka zelil olduğunu Allah Azze ve 
Celle'ye, Resulü ve onun Ehl-i Beyt'ine iftira atanların mutlaka zelil olduklarını görürsün.» 

12) ŞERİATLER BABI 

1) (1481) ...Eban b. Osman kendisine anlatan birinden, o da Ebu Abdullah (Cafer Sadık 
aleyhisselâm)’dan şöyle rivayet etmiştir: 

«Allah Tebâreke ve Teâlâ, Nuh'un, İbrahim'in, Musa'nın, İsa'nın (selâm üzerlerine olsun) 
şeriatlarını Muhammed (sallallahu aleyhi ve âlihi)’ye vermiştir. Bu şeriatların esasını, tevhid, 
ihlâs ve Allah'ın zatından eşler ve benzerleri ayıklama, oluşturuyor. Bu şeriatlar, Allah'ı 
birleme ve hoş görü özelliğine sahip fıtrata dayanıyor. Fıtri şeriatlarda ruhbanlık ve terki diyar 
etmek yoktur. Temiz şeyler helâl ve pis şeyler haramdır. Bu şeriatlarda, insanların üzerindeki 
ağır yükler ve zincirler indirilmiştir. İnsanlara namaz kılma, zekat verme, oruç tutma, hacca 
gitme, marufu29 emredip münkeri yasaklama, helâl ve haram ölçülerine riayet etme, miras 
kurallarını uygulama, hadleri ve feraizi tatbik etme, Allah yolunda cihad etme farz kılınmıştır. 

Muhammed (sallallahu aleyhi ve âlihi)'nin şeriatında ise, ek olarak abdest farz 
kılınmıştır. Ona, Fatihayı ve Bakara süresiyle Mufassal30 sureleri bahsetmiştir. Ona ganimet 
ve fey'i helâl etmiştir. Düşmanlarının yüreğine korkusunu salarak ona yardım etmiştir. Yeri, 
onun için secdegah ve temizleyici kılmıştır. Onu, herkese, beyaza, siyaha, cinlere ve insanlara 
peygamber olarak göndermiştir. O-na, cizye alma, müşrikleri esir alma veya onlardan fidye 
alma yetkisini vermiştir. Daha önce hiçbir peygambere verilmeyen yükümlülük ona 
verilmiştir. Ona gökten kınından çekilmiş bir kılıç indirildi ve ona dendi ki: "Allah yolunda 
savaş. Sen ancak kendinden sorumlusun..." (Nisa, 84)» 

   2) (1482) ...Sema'e b. Mihran, şöyle rivayet etmiştir: 

Ebu Abdullah (Cafer Sadıkaleyhisselâm)’a: "Ulu'l-azm resullerin31 sabrettiği gibi 
sabret." (Ahkaf, 35) ayetini sordum.  

Buyurdu ki: «Ulu'1-azm peygamberler, Nuh, İbrahim, Musa, İsa ve Muhammed 
(sallallahu aleyhi ve âlihi)'dir.» 

                                                            
29- İslâm dini, şeriatını (hukuk sistemini) fıtrat ve öz yaratılış esasına dayandırdığı için, İslâm'a göre "maruf 
fıtratın çizgisini izleyen ve yaratılıştan kaynaklanan doğal tavrın dışına taşmayan, insanlara aşina gelen, 
onlarca bilinen, tanınan şey anlamını ifade eder. 
   Bu bakımdan, fıtrat esasına göre biçimlenen bir toplumsal düzene egemen olan yasalar, bireylerin ve 
parçaların hükümler karşısında eşit olmasını öngörür, her ferdin lehine olan hakka denk olmak üzere aleyhine 
de bir hak vardır. Ancak yasalar ve haklar karşısındaki bu eşitlik, her bireyin toplumsal sistem içindeki 
ağırlığının, etkisinin ve hayata ilişkin konulardaki kemale yönelik performansının olduğu gibi korunması ile 
birlikte düşünülmelidir. Yani yönetici pozisyonunda olanın yöneticiliği, yönetilen konumunda olanın bu durumu, 
bilginin bilgisi, cahilin bilgisizliği, güçlünün çalışma bağlamında gücü ve zayıfın zayıflığı göz önünde 
bulundurulmalı, sonra her hak sahibine hakkını vermek suretiyle toplumu oluşturan bireyler arasında eşitlik 
sağlanmalıdır. [el-Mîzan, c. 2, s. 348] 
30- Kaf veya Muhammed veya Fetih suresinden Kur'an'ın sonuna kadar. 
31-Ulu'1-azm peygamberlerin beş tane olduğuna dair Ehl-i Beyt imamlarından gelen rivayetler müstefız (çok 
kanallı) düzeyindedir. Bu hadisler, Hz. Peygamber'den (s.a.a), İmam Bâkır'dan (a), İmam Sadık'tan (a) ve İmam 
Rıza'dan (a) değişik kanallardan rivayet edilmişlerdir. 
   Azimet: Hüküm ve şeriat anlamındadır. Bu anlama göre -ki Ehl-i Beyt imamlarından gelen rivayetlerin 
tanıklığıyla doğru anlam budur- bu peygamberler beş tanedir: Nuh, İbrahim, Musa, İsa ve Muhammed (Allah'ın 
selamı üzerlerine olsun). Bunun dayanağı da yüce Allah'ın şu sözüdür: "Nuh'a tavsiye ettiğini, sana 
vahyettiğimizi, İbrahim'e, Musa'ya ve İsa'ya tavsiye ettiğimizi Allah size de din kıldı." (Şura, 13) [el-Mîzan, 
(Ahkaf, 35) Tefsir] 



Dedim ki: Bunlar nasıl "ulu'1-azm" oldular? 

Buyurdu ki: «Çünkü Nuh (aleyhisselâm), bir kitap ve şeriatla gönderildi ve Nuh'tan sonra 
gelen bütün peygamberler onun kitabını, şeriatını ve hayat sistemini uyguladılar. 

Derken, İbrahim (aleyhisselâm) suhufla ve Nuh (aleyhisselâm)'ın kitabını terk etme; ama 
inkâr etmeme, "kararıyla / azimetiyle" geldi. Böylece, İbrahim'den sonra gelen bütün 
peygamberler onun şeriatına, onun hayat sistemine ve suhuflarına göre amel ettiler. 

Derken, Musa (aleyhisselâm) Tevrat ile şeriatıyla, hayat sistemiyle ve suhufların terk 
edilmesi azimetiyle geldi. Musa'dan sonra gelen bütün peygamberler Tevrat'a, onun şeriatına 
ve onun hayat sistemine uydular. 

Derken, Mesih (aleyhisselâm) İncil ile ve Musa (aleyhisselâm)’ın şeriatının ve hayat 
sisteminin terk edilmesi kararıyla geldi. Böylece, Mesih'ten sonra gelen bütün peygamberler 
onun şeriatına ve hayat sistemine göre amel ettiler. 

Nihayet Muhammed (sallallahu aleyhi ve âlihi) Kur'an ile şeriatıyla ve hayat sistemiyle 
geldi. Onun helâl kıldığı şey, kıyamet gününe kadar helâldir. O’nun haram kıldığı şey de 
kıyamet gününe kadar haramdır. İşte bunlar, ulu'1-azm resullerdir.» 

13) İSLAM'IN TEMELLERİ BABI 

l)-(1483) ...Ebu Hamza Ebu Cafer (Muhammed Bakır aleyhisselâm)’dan şöyle duymuş: 

«İslâm, beş temel üzerine bina edilmiştir: Namaz, zekât, oruç, hac, velayet. Bu şartların 
hiçbiri velayet gibi ilan edilmedi.32 » 

                                                            
32- Gadir Hum'da veya Misak aleminde. [S. Cevad Mustafavî, Usul-u Kâfi, terc.(farsça) ve şerhi] 
   [Gadir Hum]: Gayet-ul Meram adlı eserde şöyle bir rivayet yer alır: Ebu'l Mueyyed Muvaffak b. Ahmed 
"Fazail-u Ali" kitabında der ki: Bana Seyyid-ul Huffaz Şehrdar b. Şireveyh b. Şehrdar ed- Deylemî Hemedan'dan 
tarafıma yazdığı bir mektupta anlattı... Ali b. Hüseyin'den haber almış, ona da Ebu Said el-Hudrî'den naklen Ebu 
Hüreyre aktarmış: 
   Resulullah (s.a.a) halkı Gadir-i Hum'a çağırdığı gün, orda bulunan bir ağacın altındaki dikenleri ve çerçöpü 
toplayıp atmalarını emretti; bunun üzerine ağacın altı temizlendi. O gün perşembe günüydü; Peygamberin 
insanları Ali'ye çağırdığı gündü. Ali'nin kolundan tutup kaldırdı. Öyle ki, insanlar koltuk altının beyazlığını 
görebiliyorlardı. Daha birbirlerinden ayrılmamıştılar ki, "Bugün sizin için dininizi olgunlaştırdım, size 
nimetimi tamamladım ve size din olarak İslam'a razı oldum." (Maide, 3) ayeti indi. Bunun üzerine Resulullah 
(s.a.a), dinin kemale erişinden, nimetin tamamlanmasından, Rabbinin risaletinden ve Ali'nin velayetinden razı 
oluşundan dolayı "Allah-u Ekber." dedi. 
   Sonra şöyle buyurdu: "Allah'ım! Onu veli edinenin velisi ol. Ona düşman olanın düşmanı ol. Ona yardım 
edene yardımcı ol. Onu terk edeni sen de yüz üstü bırak." 
   Hassan b. Sabit, "Ya Resulullah, birkaç beyit söylememe izin veriyor musun?" dedi. 
   Resulullah, "Söyle, onu Allah kalbine ilham eder." buyurdu. 
   Hassan şu beyitleri okudu:  
"Gadir günü Peygamberleri haykırıyordu onlara  
Hum mıntıkasında ve Nebi ne değerli haykırıcı idi!  
'Ben sizin mevlanız ve velinizim öyle mi?' derken.  
Onlar hiç çekinmeden şöyle dediler:  
'Senin ilâhın mevlamız, sen de velimizsin  
İnsanlar içinde buna isyan eden kimse bulamazsın.' 
 Dedi ki ona: Kalk ey Ali, çünkü ben,  
Benden sonra imam ve yol gösterici olarak sana razı oldum."  
Gayet-ul Meram'da Hafız Ebu Nuaym'ın "Ma Nezele Min-el Kur'ân Fî Aliyyin Emir-il Mü'mi-nin=Ali b. Ebu 
Talib hakkında inen Kur'ân ayetleri" adlı eserinden merfu olarak [rivayet zincirine yer vermeksizin] Kays b. 



                                                                                                                                                                                          
Rebi'den, o da Ebu Harun el-Abdi'den, o da Ebu Said el-Hudri'den aym rivayeti nakleder; ancak beyitlerin 
sonunda şu ifadelerin de yer aldığını belirtir: 
 "Ben kimin mevlasıysam, bu da onun velisidir.  
Veli edinerek onun sadık yardımcıları olun. 
 İşte burada dua etti ki: Allah'ım, ona dost olanın dostu ol.  
Ali'ye düşman olanın da düşmanı ol."  
Yine Gayet-ul Meram'da, "Ma Nezele Minel Kur'ân..." adlı eserde şöyle nakledilir: Müellif merfu olarak Ali b. 
Amir'den, o da Ebul Haccaftan, o da A'maş'tan, o da Udda'dan şöyle rivayet eder: Şu ayet Ali b. Ebu Talip'le 
ilgili olarak Resûlullah'a inmiştir: "Ey Resul! Rabbinden sana indirileni duyur." (Mâide, 67) Allah şöyle de 
buyurmuştur: "Bugün sizin dininizi olgunlaştırdım, size nimetimi tamamladım ve size din olarak İslâm'a razı 
oldum." (Maide, 3) 
   Gayet-ul Meram'da daha sonra Hameveynî'nin bu hadisin peşinden şunları eklediği yer alır: "Bu hadis, 
değişik birçok kanaldan Ebu Said Sa'd b. Malik el-Hudri el-Ensari'ye dayanır. "Gayet-ul Meram'da Seyyid 
Razî'nin "el-Menakib-ul Fahire" adlı eserinde Muhammed b. Ishak'tan, o da İmam Bâkır'dan (a.), o babasından, 
o da dedesinden şöyle rivayet ettiği nakledilir: 
   Resulullah (s.a.a) Veda Haccından dönünce Davcan adı verilen bir yerde konakladı. Bu sırada, 
   "Ey Resul! Rabbinden sana indirileni duyur, eğer bunu yapmazsan, Onun elçiliğini yapmamış olursun. 
Allah seni insanlardan korur." (Maide, 67) ayeti indi. İnsanlardan korunacağına ilişkin hüküm inince insanlara, 
"Namaz için toplanın" diye seslendi. Bunun üzerine oradakilerin tümü etrafında toplandı. Dedi ki: "Kendi 
canlarınıza kendinizden daha fazla tasarruf hakkına sahip olan kimdir?" Hep birlikte "Allah ve Resulü" diye 
haykırdılar. 
   Bunun üzerine Resulullah, Ali b. Ebu Talib'in elinden tuttu ve "Ben kimin mevlasıysam Ali de onun mevlasıdır. 
Allah'ım ona dost olanın dostu ol, ona düşman olanın düşmanı ol. Ona yardım edene yardımcı ol. Onu terk edeni 
yüz üstü bırak. Çünkü o bendendir, ben de ondanım. O benim için Harun'un Musa nezdindeki mesabesindedir. 
Ancak benden sonra peygamber gelmeyecektir." buyurdu. 
Bu [Ali'nin velayeti], yüce Allah'ın Hz. Muhammed'in (s.a.a) ümmetine emrettiği son farzdı. 
   Sonra Peygamberine şu ayeti indirdi: "Bugün sizin dininizi olgunlaştırdım, size nimetimi tamamladım ve size 
din olarak İslâm'a razı oldum." (Maide, 3) İmam Bakır (a.s) der ki: "Orada bulunanlar namaz, oruç, zekât ve 
hacla ilgili Allah'ın emrettiği bütün farzları kabul ettiler ve Peygamberi bu hususta da tasdik ettiler. "İbn-i îshak 
der ki: İmam Bâkır'a sordum: "Bu olay ne zaman meydana geldi?" 
   Dedi ki: Hicretin onuncu yılının zilhicce ayının on dokuzuncu gecesinde, Resulullah'ın Veda Haccından 
döndüğü sırada meydana geldi. Bu olay ile Resulullah'ın vefatı arasında yüz gün fark vardır. 
   Gayet-ul Meram'da İbn-i Mağazilî'nin "el-Menakıb" adlı eserinde merfu olarak Ebu Hüreyre' den şöyle rivayet 
ettiği aktarılır: "Zilhicce ayının on sekizinci gününde oruç tutan kimseye Allah, altmış ayın, sevabını yazar. O, 
Gadir-i Hum günüdür. O gün Allah Resulü Ali b. Ebi Talib için insanlardan biat almış ve şöyle buyurmuştur: 
'Ben kimin mevlasıysam Ali de onun mevlasıdır. Allah'ım ona dost olana dost ol, onun düşmanına düşman ol. 
Ona yardım edene yardımcı ol.' 
   Bu sözleri duyan Ömer b. Hattab şöyle dedi: 'Kutlu olsun, kutlu olsun sana ey Ebu Talib'in oğlu, artık benim 
mevlam ve bütün mümin erkeklerin ve kadınların da mevlası oldun.' Ardından yüce Allah, "Bugün sizin için 
dininizi olgunlaştırdım, size nimetimi tamamladım." (Maide, 3) ayetini indirdi. Gayet-ul Meram'da İbn-i 
Mürdeveyh'in "el-Menakıb" adlı eserinde ve Merzübanî'nin "Serikatuş-Şiir" adlı eserinde Ebu Said el-Hudri'den, 
Hatip'ten nakledilen hadisin benzerini rivayet ettikleri yer alır... Bunların tümü de Gadir hadisiyle yani," Ben 
kimin mevlasıysam Ali de onun mevlasıdır." Hadisiyle ilintilidir. Çok sayıda sahabe tarafından rivayet edilen ve 
tevatür düzeyine ulaşan bir hadistir bu. Ayyâşî'nin kendi tefsirinde Cafer b. Muhammed b. Muhammed el-
Huzaî'den, onun da babasından... Ravi der ki, İmam Cafer Sadık'ın (a.s) şöyle buyurduğunu duydum: "Resulullah 
(s.a.a) Cuma günü Arefe'de konaklayınca Cebrail geldi ve ona şöyle dedi: Allah sana selam ediyor ve diyor ki: 
Ümmetine söyle: Bugün dininizi sizin için Ali b. Ebu Talib'in velayetiyle kemale erdirdim, üzerinizdeki nimetimi 
tamamladım. Sizin için din olarak İslâm'a razı oldum. Bundan sonra size bir şey indirmeyeceğim, daha önce size 
namazı, zekâtı, orucu ve haccı öngören hükümleri indirmiştim. Bu da (velayet) beşincisidir. Bu adı geçen dört 
ibadetten sonra ancak, bu beşincisiyle size yönelirim." 
   Tefsir-ul Kummî'de müellif der ki: Bana babam anlattı, o da Safvan b. Yahya' dan duymuş, ona A'lâ haber 
vermiş. O, Muhammed b. Müslim kanalıyla İmam Bâkır'ın (a) şöyle dediğini duymuş: "Allah'ın indirdiği son 
farz, velayettir. Ondan sonra herhangi bir farz indirilmemiştir. Ardından, 'Kura-ul Gamîm' denilen yerde, 
"Bugün sizin dininizi olgunlaştırdım." ayeti indi. Resulullah bu hükmü 'Cuh-fe' denilen yerde tebliğ etti. Ondan 
sonra da herhangi bir farz inmedi." 
   Şeyh Tusî el-Emalî [c.2, s. 132] adlı eserinde kendi rivayet zinciriyle Muhammed b. Cafer b. Muhammed'den, o 
babasından, o İmam Cafer Sadık'tan (a.s), o da Emir-ül Müminin Ali'den (a.s) şöyle rivayet eder: Resulullah'ın 
(s.a.a) şöyle buyurduğunu duydum: 



   2)-( 1484) ...Yûnus b. Abdurrahman, Aclan Ebu Salih'ten şöyle rivayet etmiştir:  

Ebu Abdullah (Cafer Sadık aleyhisselâm)’a dedim ki: 

"Bana imanın sınırlarını göster." 

Dedi ki: «Allah'tan başka ilâh olmadığına ve Muhammed (sallallahu aleyhi ve âlihi)’nin 
Allah'ın resulü olduğuna şehadet getirmen. Onun Allah katından getirdiklerini, beş (vakit) 
namazı, zekât vermeyi, ramazan ayında oruç tutmayı, hacca gitmeyi ikrar etme, biz Ehl-i 
Beyt'in velisini veli ve bizim düşmanımızı düşman belleme ve sadıklar arasına girme.33» 

3)-(1485) ...Fudayl b. Yesar Ebu Laıer (Muhammed Bakır aleyhisselâm)’dan şöyle 
rivayet etmiştir: 

«İslâm beş temel üzerine bina edilmiştir: Namaz, zekât, oruç, hac ve velayet. Bunlardan 
hiçbiri velayet gibi ilan edilmedi; fakat insanlar bunların dördünü benimsediler, birini ise, 
yani velayeti terk ettiler.34» 

4)-(1486) ...Huseyn b. Said, İbni Arzemî'den, o babasından, o da İmam Sadık (Cafer 
Sadık aleyhisselâm)'dan şöyle rivayet etmiştir: 

«İslam'ın üç sacayağı şunlardır: Namaz, zekât ve velayet. Biri olmadan diğerleri sahih 
olmaz.» 

5)-(1487) ...Hariz b. Abdullah, Zurare'den, o da Ebu Cafer (Muhammed Bakır 
aleyhisselâm)'dan şöyle rivayet etmiştir: 

«İslâm beş şey üzerine tekrar edilmiştir: Namaz, zekât, hac, oruç, velayet.» 

-Zurare der ki: Şöyle dedim: "Bunların hangisi daha üstündür?" 

-«En üstünü velayettir.» dedi. «Çünkü velayet bunların anahtarıdır. Velayet yetkisine 
sahip olan kişi bunları gösterir.» 

-Dedim ki: "Sonra hangisi daha üstündür?" 

-«Namaz daha üstündür.» dedi. «Çünkü Resûlullah (sallallahu aleyhi ve âlihi): Namaz 
sizin dininizin direğidir, buyurmuştur.» 

-Dedim ki: "Sonra hangisi daha üstündür?" 

-«Zekât daha üstündür.» dedi. «Çünkü zekât, onunla beraber zikredilmiş; ama namaz 
önce anılmıştır. Ayrıca Resûlullah: Zekât günahları giderir, buyurmuştur.» 

Dedim ki: "Fazilet bakımından ondan sonra hangisi gelir?" 

                                                                                                                                                                                          
   "İslâm beş temel üzerine bina edilmiştir: İki şehadet ve iki arkadaş..." Orada hazır bulunanlar, "İki şehadeti 
biliyoruz, iki arkadaş nedir?" diye sordular. Buyurdu ki: "Namaz ve zekât. Çünkü biri olmadan diğeri kabul 
edilmez. Ayrıca oruç ve yol bulabilenlerin Beytullah'ı haccetmeleri. Bunlar velayetle son bulmuştur." Ardından 
yüce Allah, "Bugün sizin dininizi olgunlaştırdım, size nimetimi tamamladım ve size din olarak İslâm'a razı 
oldum." (Maide, 3) ayetini indirdi. [el-Mîzan, 5/299-310] 
33- Hadis: Sahih. [Allâme Meclisi, Mir'at'ul Ukul, 7/101, Dâru'l-Kutubi'l-İslâmiyye, Tahran] 
34- Hadis: Muvassak, sahih gibi. [Allâme Meclisi, Mir'at'ul Ukul, c. 7, s. 101]  



-«Hac gelir.» dedi. «Nitekim Allah Azze ve Celle şöyle buyurmuştur:   . . 

"Yoluna gücü yetenlerin o evi haccetmesi, Allah'ın insanlar üzerinde bir hakkıdır. Kim 
inkâr35 ederse bilmelidir ki, Allah bütün alemlerden müstağnidir." (Âl-i İmran 97) Ayrıca 
Resûlullah şöyle buyurmuştur: "Allah tarafından kabul edilen bir hac, yirmi nafile namazdan 
daha hayırlıdır. Kim yedi kere sayarak bu evin etrafını tavaf ederse ve iki rekât namaz kılarsa, 
Allah onu bağışlar." Ayrıca Peygamber efendimiz: Arefe ve Müzdelife günlerinin faziletiyle 
ilgili olarak birçok açıklamada bulunmuştur.» 

Dedim ki: Peki, bundan sonra ne gelir? 

-«Oruç gelir.» dedi. 

-Dedim ki: Niçin oruç bunların tümünün sonuna düştü? 

Buyurdu ki: «Resûlullah: "Oruç, ateşin kalkanıdır." buyurmuştur.» 

Sonra şöyle dedi: «Bir şeyin en üstün olmasının göstergesi, onu kaçırdığın zaman, geri 
dönüp aynısını yapmadığın sürece ondan dolayı yaptığın tövbenin kabul edilmemesidir. 
Namaz, zekât, hac ve velayetin yerini hiçbir şey tutamaz, onları bizzat yerine getirmekten 
başka seçenek yoktur. Fakat orucu kaçırdığın ya da bir kusurun olduğu yahut yolculuğa 
çıktığın zaman, onun yerine başka bir zaman tutabilirsin ve bu günahı sadakayla karşılarsın, 
ayrıca kaza yapmana gerek olmaz. Fakat diğer dördünü yerine getirmediğin zaman, onların 
yerini dolduracak başka bir şeyi yapman mümkün değildir.» 

Sonra İmam şöyle dedi: «Dinin zirvesi, anahtarı, her şeyin kapısı ve Rahman'ın rızası, 
zamanın imamını bilip itaat etmektir. Çünkü Allah Azze ve Celle bir ayette şöyle 
buyurmuştur: "Kim Resule itaat ederse, şüphesiz Allah'a itaat etmiş olur, kim de yüz çevirirse, 
bilsin ki biz seni onların üzerine bekçi olarak göndermiş değiliz." (Nisa, 80) Bir insan gecesini 
namazla, gündüzünü oruçla geçirse, bütün malını sadaka olarak dağıtsa, her yıl hacca gitse, 
buna karşılık Allah'ın velisinin velayetini bilip onu veli edinmezse, Allah Azze ve Celle rızası 
için yaptığı bütün amelleri İmam'ın yol göstericiliğiyle gerçekleştirmezse, onun Allah Azze ve 
Celle üzerinde sevap hakkı olmaz ve iman ehlinden de sayılmaz.» 

Ardından imam şöyle dedi: «Allah bunlardan muhsin36 olanları rahmetiyle cennete 
koyar.»37 

6)-(1488) ... İsa b. Serrî Ebu'l Yes'a, şöyle rivayet etmiştir: 

Ebu Abdullah (Cafer Sadık aleyhisselâm)' a dedim ki: 

"Bana İslâm'ın temel dayanaklarının (şartlarının) hangileri olduğunu haber ver; ki hiç 
kimse bunları bilme hususunda kusur işleyemez, şayet bir kimse bu temel dayanaklarından 
herhangi birini bilme ile ilgili bir kusur işleyecek olursa dininin kapısı yüzüne kapanır ve 
işlediği hiçbir ameli kabul edilmez, kim de bunları bilirse ve bu bilgisine dayalı olarak ameller 
işlerse, dini sahih olur (geçerlidir) ve işlediği bütün salih amelleri kabul edilir ve bu tarz 
hareket ettiği sürece başka hususları bilmemesi onun için bir sıkıntı oluşturmaz?" 

                                                            
35- Ayette küfür, sözlükteki anlamıyla kullanılmıştır. Hakkın üzerinin örtülmesi yani. Bu kavramın karşılığı, 
kullanıldığı yere göre belirginlik kazanır. [el-Mîzan, c. 3, s. 520] 
36- Velayet ehlini veya velayeti tanımayan müstaz'afları. 
37- Hadis: Sahih. [Allâme Meclisi, Mir'at'ul Ukul, c. 7, s. 102] 



Buyurdu ki: «Allah'tan başka ilâh olmadığına şahitlik etmek, Muhammed'in Allah'ın 
resulü olduğuna iman etmek, onun Allah katından getirdiklerinin doğruluğunu, malın zekâtını 
vermenin gerekliliğini ve Allah Azze ve Celle'nin emrettiği velayeti, yani Âl-i Muhammed'in 
velayetini ikrar etmek.» 

Dedim ki: Velayetle ilgili özel bir fazilet, başkalarından ayırıcı özel bir kanıt var mıdır ki, 
bu iddiada bulunan kimsenin ayırt edilmesine yarasın? 

«Evet.» dedi. «Allah Azze ve Celle şöyle buyurmuştur: "Ey iman edenler! Allah'a itaat 
edin, Resule ve sizden olan emir sahiplerine itâ'at edin..." (Nisa, 59) Resûlullah (sallallahu 
aleyhi ve âlihi)’de şöyle buyurmuştur: "Bir kimse imamını tanımadan, bilmeden ölürse, bir tür 
cahiliye ölümü üzere ölmüştür." 

Bir zamanlar insanların imamı Resûlullah'dı, sonra Ali (aleyhisselâm) oldu. Başkaları da 
diyorlar ki: Muaviye de imamdı. Sonra Hasan (aleyhisselâm) imam oldu. Sonra Huseyn 
(aleyhisselâm) oldu. Başkaları: Yezid b. Muaviye ve Huseyn b. Ali imamdırlar diyorlar. Ama 
bu ikisi eşit değildirler. Eşit olamazlar.» 

Ravi der ki: Ardından imam bir süre sustu. Sonra: 

-«Daha fazla açıklamada bulunayım mı?» dedi. 

-Hakem el-A'ver dedi ki: "Evet, sana kurban olayım." 

-Buyurdu ki: «Sonra Ali b. Huseyn imam oldu. Ardından Ebu Cafer Muhammed b. Ali 
imam oldu. Şiiler Ebu Cafer (Muhammed Bâkır aleyhisselâm)'dan önce hac ibadetinin 
menasikini, helâl ve haramları bilmezlerdi. Ebu Cafer'e gelince, ilim38 kapılarını onlar için 
açtı. Onlara hac ibadetinin menasikini, helâlleri ve haramları öğretti. Öyle ki, daha önce 
Şiilerin bu gibi meselelerde muhtaç oldukları adamlar kendilerine muhtaç olmaya başladılar. 
İmamlık görevi böyle devam eder. 

Yeryüzü hiçbir zaman imamsız kalmaz.39 Bir kimse imamını tanımadan ölürse bir tür 
cahiliye ölümü üzere ölmüş olur. 

Şu anda üzerinde bulunduğun inanca en fazla nefesinin şuraya dayandığı zaman -eliyle 
boğazını işaret ederek- artık dünyadan göçmek üzere olduğun vakit ihtiyaç duyarsın. O zaman 
dersin ki: Demek ki, güzel bir inanç üzereymişim.40 

Ebu Ali el-Eşarî, Muhammed b. Abdulcabbar'dan, o Safvan'dan, o İsa b. Serrî'den, o 
Ebu'l Yes'a'dan, o da Ebu Abdullah (Cafer Sadık aleyhisselâm)’dan benzerini rivayet etmiştir. 

7)-(1489) ...Abdullah b. Aclan, Ebu Cafer (Muhammed Bakır aleyhisselâm)’dan şöyle 
rivayet etmiştir: 

«İslâm dini beş temel üzerine bina edilmiştir: Velayet, namaz, zekât, ramazan ayı orucu 
ve hac...» 

                                                            
38- İlim (bilme): Aksine ihtimal bulunmayan kavrayış demektir. [el-Mîzan, c. 2, s. 372] 
39- "Sen ancak bir nıiinzirsin (uyarıcısın), her kavın için bir hâdî (hidayet edici) var." (Ra'd, 7) 
40- Hadis: Sahih. [Allâme Meclisi, Mir'at'ul Ukul, c. 7, s. 108] 



8)-(1490) ...Fudayl, Ebu Cafer (Muhammed Bakır aleyhisselâm)’dan şöyle rivayet 
etmiştir: 

«İslâm beş temel üzerine bina edilmiştir: Namaz, zekât, oruç, hac ve velayet. Bu şartların 
hiçbiri, "Gadir günü" velayetin ilan edilmesi tarzda ilan edilmiş değildir.» 

9)-(1491) ...İsa b. Serrî şöyle rivayet etmiştir: 

Ebu Abdullah (Cafer Sadık aleyhisselâm)’a dedim ki: "Bana İslâm'ın dayandığı temelleri 
anlat ki, ben bu temellere göre hareket ettiğim zaman, amelim en temiz şekilde gerçekleşmiş 
olsun ve bunları bilip uyguladıktan sonra bunların dışında bilmediğim şeyleri bilmeyişimin 
bana bir zararı olmasın." 

«Buyurdu ki: Allah'tan başka ilâh olmadığına ve Muhammed'in Allah'ın resulü olduğuna 
şahitlik41 etmek, Muhammed (sallallahu aleyhi ve âlihi)’nin Allah katından getirdiği mesajı, 
malın zekâtını vermenin gerekliliğini ve Allah Azze ve Celle'nin emrettiği velayeti, yani Âl-i 
Muhammed'in velayetini ikrar etmek.  

Şüphesiz Resûlullah şöyle buyurmuştur: "Bir kimse imamını tanımadan ölürse, cahiliye 
ölümü üzere ölmüştür." Allah Azze ve Celle şöyle buyurmuştur: "Ey iman edenler! Allah'a 
itaat edin, Resule ve sizden olan emir sahiplerine itaat edin." (Nisa, 59) Ali (aleyhisselâm) 
imamdı. Ondan sonra Hasan (aleyhisselâm) imam oldu. Onun ardından da Huseyn 
(aleyhisselâm) imam oldu. Ondan sonra Ali b. Huseyn (Zeyn'ül-Âbidin aleyhisselâm). Ondan 
sonra Muhammed b. Ali (aleyhisselâm) imam oldu. Ondan sonra da bu şekilde devam edip 
geldi; çünkü yeryüzü ancak imamla Islah olur. İmamını tanımadan ölen kimse bir tür cahiliye 
ölümüyle ölmüş olur. Sizden birinin imamı tanımaya en çok ihtiyaç duyduğu zaman, canının 
şuraya -eliyle göğsünü işaret ederek- gelip dayandığı zamandır. O zaman şöyle der: Demek ki 
güzel bir akide üzereymişim.»42 

10)-(l492) ...Ebu el-Carud, şöyle rivayet etmiştir: 

Ebu Cafer (Muhammed Bakır aleyhisselâm)'a dedim ki: Ey Resûlullahın oğlu! Sizi 
sevdiğimi, size bağlandığımı ve sizi veli edindiğimi biliyor musun?  

-«Evet.» dedi. 

-Bunun üzerine dedim ki: Sana bir mesele soracağım, bu soruya cevap vermeni 
istiyorum; çünkü ben gözleri görmeyen, yürümekte zorlanan birisiyim, her zaman sizi ziyaret 
etmeye gelemiyorum. 

Buyurdu ki: «İhtiyacını söyle.»  

Dedim ki: Bana, senin ve ailenin Allah Azze ve Celle'ye ibadet ederken izlediği dini 
hayatın temellerini anlat. Ki ben de Allah Azze ve Celle'ye ibadet ederken sizin hayat tarzınızı 
izleyeyim. 

Buyurdu ki: «Kısa konuştun; ama büyük bir soru sordun. Sana benim ve ailemin Allah 
Azze ve Celle'ye ibadet ederken esas aldığı dini hayatı anlatacağım: 

                                                            
41- Şehadet (şahit olma): Bir şeyin kendisine ve özüne ulaşma. Onu somut şeylerde olduğu gibi duyu 
organlarıyla ya da bilgi, irade, sevgi, nefret gibi batınî soyut duygularla algılama.[el-Mîzan, 2/373] 
42- Hadis: Sahih. [Allâme Meclisi, Mir'at'ul Ukul, c. 7, s. 113] 



Allah'tan başka ilâh olmadığına, Muhammed'in Allah'ın resulü olduğuna şahitlik etmek. 
Muhammed (sallallahu aleyhi ve âlihi)’nin Allah katından getirdiğini ve biz (Ehl-i Beyt)’den 
olan velinin velayetini ikrar etmek. Düşmanımızdan teberri etmek (yüz çevirmek). Bizim 
emrimize teslim olmak. Bizden olan Kaim (Mehdi accelallahu ferecehu)’yu beklemek. 
İctihad etmek (çalışmak) ve takvayı esas alan bir hayat yaşamak.» 

11)-(1493) ...Ali b. Ebu Hamza, şöyle rivayet etmiştir: 

Ebu Basir'in Ebu Abdullah (Cafer Sadık aleyhisselâm)’a şöyle dediğini duydum: Sana 
kurban olayım, bana, Allah Azze ve Celle'nin kullarına farz kıldığı; kulların bilmemezlik 
edemeyeceği ve Allah'ın başkasını kendilerinden kabul etmeyeceği dininin ne olduğunu haber 
ver? 

İmam: «Soruyu bir daha tekrar et.» dedi. O da soruyu bir daha tekrarladı. 

İmam ona şu karşılığı verdi: «Allah'tan başka ilâh olmadığına ve Muhammed'in Allah'ın 
resulü olduğuna şahitlik etmek. Namaz kılmak. Zekât vermek. Yol ve imkân bulanların 
Kâbe’yi hac maksadıyla ziyaret etmeleri. Ramazan ayında oruç tutmak...» 

Ravi der ki: Sonra İmam bir süre sustu. Ardından şöyle dedi: «Bir de velayete inanmak.» 
-Bunu iki kere söyledi- Sonra şunları söyledi: «Allah'ın kullarına farz kıldığı din budur. Allah 
Azze ve Celle kıyamet günü kullarına: Niçin size farz kıldığımdan fazlasını yapmadınız? diye 
sormayacaktır; ancak kim fazla ibadet ederse, Allah da ona fazladan ödül verecektir. Hiç 
kuşkusuz Resûlullah (sallallahu aleyhi ve âlihi) güzel sünnetler bırakmıştır. İnsanların bu 
sünnetleri benimseyip uygulaması gerekmektedir.» 

12)-(1494) ...Abdulhamid b. Ebu'l Alâ el-Ezdî şöyle rivayet etmiştir:  

Ebu Abdullah (Cafer Sadık aleyhisselâm)’ın şöyle dediğini duydum: «Allah Azze ve 
Celle, kullarına beş şeyi farz kılmıştır. Bunların dördünde ruhsat olmasına izin vermiş; fakat 
birinde ruhsata izin vermemiştir.43 » 

13)-(1495) ...İsmail el-Cu'fi şöyle rivayet etmiştir: 

Bir adam Ebu Cafer (Muhammed Bakır aleyhisselâm)'ın yanına girdi. Elinde bir sayfa 
vardı. Ebu Cafer (aleyhisselâm) ona dedi ki: «Bu sayfa Muhasimin44dir. Amellerin kabul 
edilmesini mümkün kılan dini soruyor.» 

Bunun üzerine adam dedi ki: "Allah sana rahmet etsin, benim de sormak istediğim 
buydu." 

Ebu Cafer (aleyhisselâm) buyurdu ki: 

«Tek ve ortaksız Allah'tan başka ilâh olmadığına ve Muhammed'in Allah'ın kulu ve 
resulü olduğuna şahitlik etmek. Peygamberimizin Allah katından getirdiğini ikrar etmek. Biz 
Ehl-i Beyt'in velayetini kabul etmek. Bizim düşmanlarımızdan beri durmak (her türlü dostluk 
ve sevgi bağlarını kesmek). Bizim emrimize teslim olmak. Takva sahibi olmak, mütevazı 

                                                            
43- Namaz, zekât, Oruç ve hac bazı zamanlarda mazeretten veya şartların ortadan kalkmasından dolayı sakıt 
olabilir. Buna karşılık velayete tâbi olmak hiçbir zaman ve hiçbir şartta mükelleflerin üzerinden sakıt olmaz. 
[Seyyid Cevad Mustafavî, Usul-u Kâfi, terc. ve şerhi] 
44- Muhasim ya bir isimdir.  Veya tartışmak isteyen münazaracı anlamında bir sıfattır. 



olmak. Bizden Kâim olan imam (Mehdi accelallahu ferecehu)’yu beklemek. Şüphesiz Allah 
gerçekleşmesini dilediği bir zamanda, o, bizim devletimizi kuracaktır.» 

14)-(1496) ...Amr b. Hureys, şöyle rivayet etmiştir: 

Bir gün Ebu Abdullah (Cafer Sadık aleyhisselâm)’a gittim. O sırada kardeşi Abdullah b. 
Muhammed'in evinde bulunuyordu. Ona dedim ki: 

Sana feda olayım, bu eve yerleşmenin sebebi nedir? 

-«Gezinti için.» dedi. 

-Dedim ki: Sana feda olayım, sana dinimi arz edebilir miyim? 

-«Evet.» dedi. 

-Dedim ki: Allah'a şu esaslara göre kulluk sunuyorum: "Tek ve ortaksız Allah'tan başka 
ilâh olmadığına, Muhammed'in O'nun kulu ve resulü olduğuna şahitlik ederim. Kıyamet 
gününün geleceğinde kuşku yoktur. Allah kabirlerdekileri yeniden diriltecektir. Namaz 
kılmak, zekât vermek, ramazan ayında oruç tutmak, Kâbe’ye hac ziyaretinde bulunmak, 
Resûlullah (sallallahu aleyhi ve âlihi)'den sonra Emîr'ül-Müminîn Ali (aleyhisselâm)’ın 
velayetine, ondan sonra Hasan ve Huseyn'in, ardından Ali b. Huseyn'in ve onun ardından da 
Muhammed b. Ali'nin velayetine inanmak, ondan sonra da senin velayetine inanmak gerekir. 
Allah'ın selâmı hepsinin üzerine olsun. Sizler benim imamlarımsınız. Bu esas üzere yaşar ve 
bu esas üzere ölürüm ve bu temele dayalı olarak Allah'a kulluk ederim."  

-İmam buyurdu ki: «Ey Amr! Bu, Allah'a yemin ederim ki, Allah'ın dinidir, atalarımın 
dinidir. Benim gizli ve açıkta Allah'a kulluk ederken izlediğim dinimdir. Şu halde Allah'tan 
sakın, diline hakim ol ve sadece hayırlı şeyler söyle. Sakın ben kendimi doğru yola ilettim, 
deme, bilakis seni hidayete erdiren Allah'tır. O halde Allah Azze ve Celle'nin sana bahşettiği 
nimetlere karşılık olarak şükrünü eda et. Yüzüne karşı eleştirilen ve arkasını dönüp gittiğinde 
gıybeti yapılan kötü huylu insanlardan olma. İnsanları sırtına bindirme.45 Eğer insanları sırtına 
bin-dirirsen, ağırlıklarının altında ezilip kemiklerinin kırılmasına yol açabilirsin.»46 

15)-( 1497) ... Süleyman b. Halid, şöyle rivayet etmiştir: 

Ebu Cafer (Muhammed Bakır aleyhisselâm) buyurdu ki: 

«Size İslâm'ın kökünü, gövdesini ve zirvesini haber vereyim mi?» 

Dedim ki: Evet, sana feda olayım.  

Buyurdu ki: «İslâm'ın kökü namaz, gövdesi zekât ve zirvesi de cihaddır.» 

Sonra şöyle buyurdu: «İstersen sana hayır kapılarını da anlatayım.» 

-Evet, dedim, sana feda olayım. 

                                                            
45- Onlara borçlu olarak kendine musallat etme ya da bir söz verip tutmamak ya da bir borç alıp verememek 
suretiyle yada sözünü tutma ve borcunu ödeme hususunda bilinçli olarak gevşek davranmak suretiyle onların 
altında ezilme durumunda kalma. [S. Cevad Mustafavî, Usul-u Kâfi, terc. ve şerhi] 
46- Hadis: Sahilidir. [Allâme Meclisi, Mir'at'ul Ukul, c. 7, s. 117] 



-Buyurdu ki: «Oruç, insanı ateşten koruyan bir kalkandır. Sadaka hataları, yanlışlıkları 
giderir. Bir de kişinin gecenin bir yarısında kalkıp Allah'ı zikretmesi.» Sonra şu ayeti okudu: 

«"Yanları yataklardan uzak kalır..." (Secde, 16)» 

14) İSLÂM, CANIN DOKUNULMAZLIĞINI VE EMANETLERİN YERİNE 
GETİRİLMESİNİ SAĞLAR; AMA SEVAP İMANIN KARŞILIĞIDIR BABI 

1)-(1498) ...Kasım es-Sayrafî, şöyle rivayet etmiştir: 

Ebu Abdullah (Cafer Sadık aleyhisselâm)’ın şöyle dediğini duydum: 

«İslâm ile kişinin canı dokunulmazlık kazanır ve onunla emanetler yerine getirilir, onunla 
Müslüman bir kadınla evlenmek helâl olur; fakat ahiret sevabı imana karşılık olarak verilir.» 

2)-(1499) ...Muhammed b. Müslim, İmam Bakır (Muhammed Bakır aleyhisselâm) veya 
İmam Sâdık (Cafer Sadık aleyhisselâm)’dan şöyle rivayet etmiştir:  

«İman, ikrar ve ameldir, İslâm ise, amelsiz ikrardır.» 

3)-(1500) ...Cemil b. Derrac, şöyle rivayet etmiştir:  

Ebu Abdullah (Cafer Sadık aleyhisselâm)'a: "A'râbîler (bedeviler) "inandık" dediler. De 
ki: Siz iman etmediniz, ama "İslâm olduk " deyin. Henüz iman kalplerinize girmedi." 
(Hucurât, 14) ayetinin anlamını sordum. 

Buyurdu ki: «Yoksa sen imanın İslâm'dan ayrı bir şey olduğunu bilmiyor musun?» 

4)-(1501) ...Süfyan b. es-Sımt, şöyle rivayet etmiştir: 

Bir adam Ebu Abdullah (Cafer Sadıkaleyhisselâm)’a "İslâm'ın ve imanın anlamını ve bu 
ikisi arasındaki farkı" sordu. 

İmam ona cevap vermedi. Bir daha sordu, yine cevap vermedi. Sonra bir yolda 
karşılaştılar; artık o adamın göç etmesinin zamanı da gelmişti. 

Ebu Abdullah (aleyhisselâm) ona dedi ki: «Bana öyle geliyor ki yolculuğa çıkman da 
iyice yaklaşmış bulunuyor?» 

-"Evet." dedi. 

-Buyurdu ki: «Evde beni gör.» Adam evde İmam'ı gördü ve sordu: 

-İslâm ve iman ne demektir, bu ikisinin arasındaki fark nedir? 

Buyurdu ki: «İslâm, insanların hayatlarını dayandırdıkları dinin zahiri kısmıdır: Tek ve 
ortaksız Allah'tan başka ilâh olmadığına ve Muhammed'in Allah'ın kulu ve resulü olduğuna 
şahitlik etmek, namaz kılmak, zekât vermek, Kabe'ye hac ziyaretinde bulunmak, ramazan 
ayında oruç tutmak gibi. Bu, İslâm'dır.» 

-Ardından şöyle buyurdu: «İman ise, bu zahiri hayatla birlikte bu işi (velayeti) bilmektir. 
Bir kimse bu saydığım ilkeleri ikrar etse, buna karşılık bu işi (velayeti) bilmezse yolunu 
şaşırmış bir Müslüman’dır.» 



5)-(1502) ...Eban, Ebu Basir'den şöyle rivayet etmiştir:  

Ebu Cafer (Muhammed Bakır aleyhisselâm)'ın şöyle dediğini duydum: «"A'râbîler 
"inandık" dediler. De ki: Siz iman etmediniz, ama "İslâm olduk" deyin..." (Hucurât, 14) Kim 
onların iman ettiklerini iddia ederse yalan söylemiş olur. Kim de onların Müslüman 
olmadıklarını söylerse yalan söylemiş olur.» 

6)-(1503) ...Mufaddal'ın ortağı Kasım, şöyle rivayet etmiştir:  

Ebu Abdullah (Cafer Sadık aleyhisselâm)’ın şöyle dediğini duydum: «İslâm olmakla 
insanın kanı dokunulmaz olur ve emanetler onunla yerine getirilir, onunla bir Müslüman 
kadınla evlenmek helâl olur. Sevap ise imanın karşılığıdır.» 

15) İMAN İSLÂMLA BERABER OLUR, ANCAK İSLÂM İMANLA BERABER 
OLMAZ BABI 

l)-(1504) ...Sema'e, şöyle rivayet etmiştir: 

Ebu Abdullah (Cafer Sadık aleyhisselâm)’a dedim ki: 

Bana, İslâm ile imanın birbirinden ayrı şeyler olup olmadığını haber ver. 

Buyurdu ki: «İman, İslâm'la beraber olur; ancak İslâm her zaman imanla beraber 
olmayabilir.»47 

-Dedim ki: Öyleyse bu iki niteliği bana tasvir et. 

-Buyurdu ki: «İslâm, Allah'tan başka ilâh olmadığına şahitlik etmek ve O'nun Resulünü 
(Sallallahu aleyhi ve âlihi) tasdik etmektir. Onunla kişinin kanı dokunulmazlık kazanır. 
Evlenmeler, nikâhlar buna göre gerçekleştirilir. Miraslar buna göre paylaştırılır. İnsanlar 
topluluğu zahiri olarak buna dayanır, iman ise hidayettir; İslâm olma vasfı dolayısıyla kalplere 
yerleşen bir niteliktir, buna dayalı olarak zahire çıkan ameldir. İman derece bakımından İslâm'-
dan bir derece üstündür. Söz ve nitelikte bir arada bulunsalar bile iman zahirde İslâm’a ortaktır; 
fakat İslâm batında imana ortak değildir.» 

2)-(1505)  … Fudayl b. Yesar, Ebu Abdullah (Cafer Sadık Aleyhisselam)’dan şöyle 
rivayet etmiştir:  
                                                            
47- İslâm ve imanın birinci mertebesine ilişkin açıklamalara yönelik birer işaret niteliğindedirler. İslâm, istislâm 
ve teslim kelimeleri, aynı anlamı ifade ederler ve "silm" kökünden türemişlerdir. İki şeyden biri ötekisine isyan 
etmez, onu reddetmez konumda ise ona İslâm olmuş / istislâm etmiş / teslim olmuş demektir. Nitekim ulu Allah 
şöyle buyuruyor: "Hayır, kim özünü Allah'a teslim ederse..." (Bakara, 112) "Ben yüzümü tamamen, gökleri ve 
yeri yoktan var edene çevirdim ve ben müşriklerden değilim." (En'âm, 79) Bir şeyin yüzü, sana yönelen 
tarafıdır. 
   Yüce Allah açısından ise, bir şeyin yüzü, onun tüm varlığıdır. Dolayısıyla insanın Allah'a İslâm (teslim) oluşu, 
Allah karşısında boyun eğmesinin ve O'nun öngördüğü evrensel hükümlerin, kaza ve kaderin, emir ve yasak 
nitelikli yasamaları ve buna benzer hususları kabul etmesinin niteliğidir. Bu yüzden, İslâm'ın dereceleri, 
mertebeleri vardır: 
   Birincisi: İlâhî emir ve yasaklan, kelime-j şahadet getirerek zahiren kabul etmek anlamında İslâm. Kalbin bu 
kabulü onaylaması ya da reddetmesi dış görünüş açısından bir değişiklik arz etmez. Nitekim ulu Allah şöyle 
buyuruyor: "Bedeviler, 'İnandık' dediler. De ki: Siz inanmadınız, fakat 'İslâm olduk.' deyin. Fakat henüz 
iman kalplerinize girmedi." (Hucurât, 14) Bu anlamıyla İslâm'dan sonra imanın ilk mertebesi geliyor. Bu 
mertebe; şahadet cümlelerinin gereklerini toplu olarak kalben benimsemeyi ve ayrıntı niteliğindeki amellerin 
büyük çoğunluğunu yerine getirmeyi öngörür. [el-Mîzan, c. 1 s. 426] [İslam ve imanın ikinci, üçüncü için (1529.) 
dördüncü mertebesi için (1546.) hadisin dip notuna) bkz.] 



«İman, İslâm'a ortaktır; fakat İslâm imana ortak değildir.» 

3)-(1506) ...Cemil b. Derrac, Fudayl b. Yesar'dan şöyle rivayet etmiştir:  

Ebu Abdullah '(Cafer Sadık aleyhisselâm)'m şöyle dediğini duydum: «iman islâm'a ortaktır; 
fakat İslâm ona ortak değildir. Zira iman, kalplere yerleşen şeydirs jsiâm ise, evlenmelerin ve 
mirasların temelini oluşturan dinsel zemindir. Onunıa insanların kanları dokunulmazlık kazanır. 
Bu bakımdan iman, İslâm'a ortaktır; fakat İslâm, imana ortak değildir.» 

4)-(1507) …Ebu Sabbah el-Kinanî, şöyle rivayet etmiştir: 

Ebu Abdullah (Cafer Sadık aleyhisselâm)’a dedim ki: İman mı üstündür, İslâm mı üstündür? 
Çünkü yanımızda olan bazı insanlar, "İslâm'ın imandan daha üstün" olduğunu söylemektedir? 

Buyurdu ki: «iman, İslâm'dan daha üstündür.» 

Dedim ki: Bunu bana güzelce anlat. 

Buyurdu ki: «Mescid-i Haram'da bilerek "def-i hacet" yapan kimse için ne dersin?» 

Dedim ki: Ona şiddetli bir dayak atılır. 

«Doğru söyledin.» dedi. 

Dedi ki: «Bilerek Kâbe’nin içinde def-i hacet yapan kimseye ne dersin?» 

Dedim ki: Öldürülür. 

«Doğru söyledin.» dedi. «Gördüğün gibi, Kâbe, Mescid-i Haram'dan daha 
üstündür. Kâbe ise, Mescid-i Haram'a ortaktır. Buna karşılık Mescid-i Haram, 
Kâbe’ye ortak değildir. Tıpkı bunun gibi, iman İslâm'a ortaktır; fakat İslâm, imana ortak 
değildir.» 

5)-(1508) ...Humran b. A'yen, şöyle rivayet etmiştir: 

Ebu Cafer (Muhammed Bakır aleyhisselâm)'ın  şöyle dediğini duydum: 

«İman kalpte yerleşen inançtır, kulu Allah Azze ve Celle'ye yöneltir. Allah, 'a itaat etmek 
ve emrine teslim olmak şeklindeki amel ise onu doğrular. 

İslâm, zahiri söz ve fiillerden ibarettir. İnsanlar bütün gruplarıyla bu zahiri durum 
üzeredirler. Onunla bir kişinin kam dokunulmazlık kazanır, onunla miraslar paylaştırılır, 
onunla Müslüman bir kadınla evlenmek caiz olur. Toplum namaz, zekât, oruç ve hac üzerinde 
ittifak ettiler, bununla küfürden çıkıp imana eklemlendiler. İslâm imana ortak değildir, buna 
karşılık iman İslâm'a ortaktır. Bu ikisi söz ve fiilde birleşirler. Tıpkı Kâbe’nin mescitte 
olması, buna karşılık mescidin Kâbe’de olmaması gibi. Tıpkı bunun gibi iman İslâm'a 
ortaktır; ama İslâm imana ortak değildir. Nitekim Allah Azze ve Celle şöyle buyurmuştur: 
"A'râbîler (bedeviler) "inandık" dediler. De ki: Siz iman etmediniz, ama "İslâm olduk" deyin. 
Henüz iman kalplerinize girmedi." (Hucurât, 14) Bu hususta Allah Azze ve Celle'nin sözü en 
doğru kanıttır.» 



Dedim ki: Acaba faziletler, hükümler, hadler ve benzeri hususlarda müminin müslime bir 
üstünlüğü var mıdır? 

«Hayır.» dedi. «Bu hususta iman ve İslâm birdir; ancak işlenen ameller ve Allah Azze ve 
Celle'ye sunulan kurbanlar bakımından mümin Müslüman’dan daha üstündür.» 

Dedim ki: Allah Azze ve Celle: "Kim bir iyilik getirirse, ona bu iyiliğin on misli ödül 
verilir." (En'am, 160) dememiş midir? Ben bu ayete dayanarak Müslüman olanların da namaz, 
zekât, oruç ve hac noktasında müminle birleştiklerini sanıyordum? 

Buyurdu ki: «Allah Azze ve Celle, şöyle buyurmamış mıdır: "Onun karşılığını kat kat 
fazlasıyla verir." (Bakara, 245) Buna göre Allah, müminlerin işledikleri her bir iyiliğin 
karşılığını yetmiş kat fazlasıyla verir. İşte müminin üstünlüğü budur. Allah Azze ve Celle, 
onun imanının sıhhatinin oranınca iyiliklerini kat be kat artırır. Ve müminlere dilediği 
hayırlarda bulunur.» 

Dedim ki: Sence İslâm'a giren bir kimse imana da girmiş olmaz mı? 

-«Hayır.» dedi, «Fakat o, artık imana eklemlenmiş ve küfür kapsamından çıkmıştır. Sana 
bir örnek vereceğim ki, bu örnek sayesinde imanın İslâm'dan üstünlüğünü anlayacaksın. Düşün 
bir kere: Bir adamı Mescid-i Haram içinde görsen, onu Kâbe’nin içinde de gördüğüne şahitlik 
eder misin?» 

-Böyle bir şahitlikte bulunmam bana caiz değildir, dedim. 

-Buyurdu ki: «Peki, söyle bakalım: Bir adamı Kâbe’nin içinde görsen, onun Mescid-i 
Haram'da olduğuna şahitlik eder misin?» 

-Evet, dedim. 

-«Bu nasıl olur?» dedi. 

Dedim ki: "Çünkü o, Mescid-i Haram'a girmeden Kâbe’ye giremez." 

«Doğru söyledin, dedi ve güzel bir açıklama yaptın.» 

Sonra şöyle dedi: «İşte iman ile İslâm arasındaki münasebet de böyledir.» 

16) İSLAM'IN İMANDAN ÖNCE GELDİĞİNE İLİŞKİN EK BİR BAB 

1)-(1509) ...Abdurrahim el-Kasir, şöyle rivayet etmiştir: 

Abdulmelik b. A'yen ile birlikte Ebu Abdullah (Cafer Sadık aleyhisselâm)'a bir mektup 
yazarak "İman nedir." diye sorduk. Bana ve Abdulmelik b. A'yen'e şu cevabı gönderdi: 

«İman nedir, diye soruyorsun, Allah sana rahmet etsin. İman: Dil ile ikrar, kalpte 
gerçekleşen bir akit ve bedenle amel etmekten ibarettir. İmanın cüzleri birbiriyle bağlantılıdır, 
bir ev gibidir. Aynı şekilde İslâm da kütür de bir ev gibidir. Bir kul mümin olmadan önce 
Müslüman olabilir; ancak Müslüman olmadan mümin olamaz. O halde İslâm imandan önce 
gelir ve imana ortaktır. um .:»? Bir kul Allah Azze ve Celle'nin yasakladığı büyük günahlardan 
birini veya küçük günahlardan birini işlediği zaman iman dairesinden çıkar, onun iman niteliği 
düşer; ancak İslâm niteliği devam eder. Eğer tövbe edip bağışlanma isterse iman evine döner. 



Onun küfür dairesine girmesi ancak bilerek inkâr etmesi ve helâli harama, haramı helâle 
dönüştürmesiyle olur. Helâl olan bir şeye, bu haramdır ve haram olan bir şeye de bu helâldir, 
demesi ve buna göre amel etmesi gibi... Böyle bir durumda hem İslâm'dan hem de imandan 
çıkmış ve küfrün dairesine girmiş olur. Bir bakıma Mescid-i Haram'a girdikten sonra Kâbe’ye 
giren ve orada def-i hacet yapan, bunun üzerine Kâbe’den ve Mescid-i Haram’dan çıkarılıp 
boynu vurularak cehenneme giden bir adama benzer.» 

2)-(1510) ...Sema'e b. Mihran, şöyle rivayet etmiştir: 

İmam'a iman ve İslam'a ilişkin bir soru sordum ve dedim ki: 

İslâm ile iman arasında bir fark var mıdır? 

-«Sana bir örnek vereyim mi?» dedi. 

-Böylesi iyi olur dedim. 

Buyurdu ki: «İmanın ve İslâm'ın örneği, "Kâbe-i haram / dokunulmaz Kâbe" ile Harem 
bölgesi arasındaki ilişkiye benzer. Bazen insan Harem'de olduğu halde Kâbe’de olmaz. Bir kimse 
Harem'e girmeden Kâbe’ye giremez. Bazen insan Müslüman olduğu halde mümin olamayabilir. 
Müslüman olmadan da mümin olamaz.» 

Dedim ki: İnsanı iman dairesinden çıkaran bir şey var mıdır? 

-«Evet.» dedi. 

-Dedim ki: İmandan çıkan kimse nereye gider? 

-«İman dairesinden çıkan insan ya İslâm'a veya küfre girer.» 

Sonra buyurdu ki: «Sözgelimi bir insan Kâbe’ye girse ve idrarı sıkıştırıp altına kaçırsa, o 
adam Kâbe’den çıkarılır; ama Harem'den çıkarılmaz. Orada elbisesini yıkar, temizler, ardından 
Kâbe’ye girmesine engel olunmaz. Ama bir kimse Kâbe’ye girse ve inatçılığından dolayı bilinçli 
olarak Kâbe’de bevletse, hem Kâbe’den hem de Harem'den çıkarılır ve boynu vurulur.» 

17) BÂB 

l)-(1511) ...Muhammed b. Salim, Ebu Cafer (Muhammed Bakır aleyhisselâm)’dan şöyle 
rivayet etmiştir: 

 «Bazı insanlar Kur'an hakkında herhangi bir bilgiye sahip olmadan konuşuyorlar. Oysa 
Allah Tebâreke ve Teâlâ, bir ayette şöyle buyurmuştur: "Sana kitabı indiren O'dur. O'nun 
bazı ayetleri muhkemdir ki, bunlar kitabın esasıdır. Diğerleri de müteşabihtir. Kalplerinde 
eğrilik olanlar, fitne çıkarmak ve onu te'vil etmek için ondaki müteşabih ayetlerin peşine 
düşerler. Hâlbuki onun te'vilini ancak Allah bilir..." (Âl-i İmran, 7) Şu halde mensuh ayetler 
müteşabihlerdendir ve nesheden ayetlerde muhkemlerdendir.48  

                                                            
48- İmam Bakır (Muhammed Bakır aleyhisselâm) zamanında bazı kimseler Kur'an-ı kişisel görüşü 
doğrultusunda yorumlardı. Bu ayrıntılı hadisin vürud sebebi budur. 
   İmam bu açıklamasında, bütün peygamberlerin mesajlarının aynı olduğunu, bunun da Allah'ın tek ve ortaksız 
ilâhlığının insanların hayatına egemen kılınması olduğunu vurgulamaktadır. Bu bağlamda peygamberimizin 
(s.a.a) Mekke dönemindeki davet metodunun öğüt esaslı ve kesinlikle her hangi bir cezai yaptırım öngörmediğini, 



Allah Azze ve Celle, Nuh (aleyhisselâm)\ kavmine gönderdi: "Allah'a kulluk edin, Ondan 
korkup sakının ve bana itaat edin." (Nuh, 3) diye... Sonra onları tek Allah'a kulluk etmeye 
davet etti. Sırf O'na ibadet edin ve hiçbir şeyi O'na ortak koşmayın. Sonra bu ilke 
doğrultusunda peygamberleri peş peşe gönderdi, ta Muhammed (sallallahu aleyhi ve âlihi) 
gönderilinceye kadar.  

Muhammed insanları Allah'a ibadet etmeye ve O'na hiçbir şeyi ortak koş-mamaya davet 
etti. Nitekim Allah Azze ve Celle, şöyle buyurmuştur: "Dini ayakta tutun ve onda ayrılığa 
düşmeyin " diye Nuh 'a tavsiye ettiğini, sana vahyettiğimizi, İbrahim’e, Musa’ya ve İsa'ya 
tavsiye ettiğimizi Allah size de din kıldı. Fakat kendilerini çağırdığın bu din, Allah'a ortak 
koşanlara ağır geldi. Allah dilediğini kendisine (peygamber) seçer ve kendisine yöneleni de 
doğru yola iletir." (Şura, 13) 

Allah peygamberleri kavimlerine: Allah'tan başka ilâh olmadığına şehadet etmek ve 
Allah katından gelen kitabı ikrar etmek, üzere gönderdi. Kim bu ilkeye içtenlikle, ihlâsla iman 
etmiş ve bu inancı üzere ölmüşse Allah onu bu haliyle cennete koymuştur. Bu böyledir; çünkü 
Allah Azze ve Celle kullara zulmedici değildir. 

Allah'ın mütekebbirleri için cehennem ateşini vacip kıldığı, adam öldürme ve büyük 
günahları işleme gibi gazabını gerektiren bir suç işlemediği sürece bir kula azap etmez. Her 
peygambere kavminden müminler icabet edince, Allah her bir peygamber için bir şeriat ve bir 
hareket metodu kılmıştır. Aslında şir'ah (şeriat) ve minhac (metod); yol ve sünnet anlamına 
gelirler. 

Allah Muhammed (sallallahu aleyhi ve âlihi)'ye şöyle demiştir: "Nuh'a ve ondan sonraki 
peygamberlere vahyettiğimiz gibi sana da vahyettik." (Nisa, 163) 

Her peygambere yolu ve sünneti takip etmesini emretmiştir. Allah Azze ve Celle' 
nin Musa (aleyhisselâm)’a emrettiği yolun ve sünnetin bir gereği, onun ümmeti için cumartesi 
gününü hükme bağlamasıydı. Bir kimsenin cumartesi hükmüne gereken saygıyı göstermesi, 
onun saygınlığını çiğnememesi ve bunu da Allah korkusuyla yapması durumunda Allah onu 
cennete koyacağını bildirmişti. Bir kimsede cumartesi gününe gereken saygıyı göstermeyip, 
Allah'ın o günle ilgili olarak koyduğu haramları çiğnese, Allah Azze ve Celle onu da 
cehenneme koyacağını açıklamıştı.  

Nitekim cumartesi günü balık avlamayı helâl saymış ve o gün balıkları tutup yemişlerdi. 
Bunun üzerine Allah'a ortak koşmadıkları halde Allah Azze ve Celle onlara gazap etmişti. 
Üstelik Musa (aleyhisselâm)’ın Allah'ın katından getirdiği hükümler hakkında herhangi bir 
kuşkuya düşmemişlerdi. Allah Azze ve Celle bu hususta şöyle buyurmuştur: "İçinizden 
cumartesi günü azgınlık edip de, bu yüzden kendilerine: "Aşağılık maymunlar olun!" 
dediklerimizi elbette bilmektesiniz. " (Bakara, 65) 

                                                                                                                                                                                          
Medine döneminde ise tevhidi kabul etmenin bir gereği olarak sosyal ve bireysel hayatın düzenlenmesine ilişkin 
bazı hükümlerin konulduğunu ifade etmektedir. 
   Henüz sosyal ve bireysel hükümlerin konulmadığı Mekke döneminde, sadece tevhid ilkesini benimseyerek ölen 
kimselerin cennete girdiğini, buna karşılık Medine döneminde sosyal ve bireysel hükümler konulduktan sonra 
salt tevhide inanmanın yeterli olmadığını, bunun yanında söz konusu hükümlere de inanıp amel etmenin zorunlu 
olduğunu vurgulamaktadır. 
   Bu uzun ve ayrıntılı hadisin kapsamında İmam kendi velayetinden saraheten söz etmese de hadisin göz 
kamaştırıcı bir hikmete mebni oluşunun her insaf sahibi tarafından kabul ediliyor olması bunun için yeterli bir 
kanıttır. Allah'a hamd olsun. [Seyyid Cevad Mustafavî, Usul-u Kâfi, terc. ve şerhi] 



Sonra Allah İsa (aleyhisselâm)’ı Allah'tan başka ilâh olmadığına ilişkin şehadetle ve 
Allah katından getirdiğinin tasdik edilmesi ilkesiyle gönderdi. Onlar için bir şeriat ve hayat 
metodu koydu. Böylece daha önce İsrailoğullarından saygı göstermeleri istenen cumartesi 
yasağını kaldırdı ve Musa (aleyhisselâm)’ın getirdiği kural ve sünnetlerin genelini yürürlükten 
kaldırdı. Bundan sonra İsa (aleyhisselâm)'a uymayanları Allah cehennemle cezalandırdı. 
Bütün peygamberlerin getirdikleri ortak mesajları Allah'a hiçbir şeyi ortak koşmayın olsa 
bile... 

Sonra Allah Muhammed (sallallahu aleyhi ve âlihi)’yi gönderdi. O peygamber olduktan 
sonra Mekke'de on sene kaldı. Mekke'de kaldığı bu sene içinde, Allah'tan başka ilâh 
olmadığına ve Muhammed'in Allah'ın resulü olduğuna şehadet ederek ölen herkesi, bu 
ikrarlarından dolayı cennete soktu. Buna tasdik düzeyinde kalan49 iman denir. Allah Azze ve 
Celle, Rahman'a ortak koşanların dışında, bu şekilde Muhammed (sallallahu aleyhi ve 
âlihi)’ye tâbi olan hiç kimseyi azaba çarptırmamıştır. Nitekim Allah Mekke'de nazil olan İsra 
suresinde peygamberine şöyle vahyetmiştir: "Rabbin, sadece kendisine kulluk etmenizi, ana-
babanıza da iyi davranmanızı kesin bir şekilde emretti... Şüphesiz ki O, kullarından haberdar-
dır, onları çok iyi görür." (İsra, 23-30) Bu ayetlerde terbiye amacı güdülüyor, öğüt veriliyor, 
müminler eğitiliyor ve hafif yollu yasaklama dile getiriliyor. Ama herhangi bir söze veya 
yasakları çiğneyenlere yönelik herhangi bir tehdide yer verilmiyor. Bazı şeylerin 
yasaklandığına ilişkin açıklamalar vahyediliyor, fakat kesinlikle sert ifadeler kullanılmıyor ve 
bu yasakları çiğneyenlere yönelik herhangi bir tehdit dile getirilmiyor.  

Şöyle buyuruyor: "Geçim endişesi ile çocuklarınızın canına kıymayın. Biz, onların da 
sizin da rızkınızı veririz. Onları öldürmek gerçekten büyük bir suçtur. Zinaya yaklaşmayın. 
Zira o, bir hayasızlıktır ve çok kötü bir yoldur. Haklı bir sebep olmadıkça Allah 'in muhterem 
kıldığı cana kıymayın. Bir kimse zulmen öldürülürse, onun velisine hakkını alması için yetki 
verdik. Ancak bu veli de kısasta ileri gitmesin. Zaten o, alacağını almıştır. Yetimin malına, 
rüşdüne erinceye kadar, ancak en güzel bir niyetle yaklaşın. Verdiğiniz sözü yerine getirin; 
çünkü verilen söz, sorumluluğu gerektirir. Ölçtüğünüz zaman tastamam ölçün ve doğru terazi 
tartın. Bu, hem daha iyidir hem de neticesi bakımından daha güzeldir. Hakkında bilgin 
bulunmayan şeyin ardına düşme. Çünkü kulak, göz ve gönül, bunların hepsi ondan 
sorumludur. Yeryüzünde böbürlenerek dolaşma; çünkü sen ne yeri yarabilir ne de dağlarla 
boy ölçüşebilirsin. Bütün bu sayılanların kötü olanları, Rabbinin nezdinde sevimsizdir. İşte 
bunlar, Rabbinin sana vahyettiği hikmetlerdir. Allah ile birlikte başka ilâh edinme; sonra 
inanmış ve uzaklaştırılmış olarak cehenneme atılırsın." (İsra, 31-39) 

"Velleyli iza yeğşa" suresinde ise şöyle buyrulmuştur: "Alev alev yanan bir ateşle sizi 
uyardım. O ateşe, ancak yalanlayıp yüz çeviren kötüler girer." (Leyi, 14-16) Burada 
kastedilen kimse müşriktir. 

"İzessemaunşakkat" suresinde ise şöyle buyrulmuştur: "Kimin de kitabı arkasından 
verilirse, derhal yok olmayı isteyecek; alevli ateşe girecektir. Zira o, dünyada ailesi içinde 
(mal, mülk sebebiyle) şımarmıştı. O hiçbir zaman Rabbine dönmeyeceğini sandı. Oysa..." 
(İnşikak, 10-15) Burada da müşrik insan kastedilmiştir. "Tebâreke" suresinde şöyle 
buyrulmuştur: "Her ne zaman oraya bir topluluk atılsa, onun bekçileri onlara: Size, 
korkutucu bir peygamber gelmemiş miydi? Diye sorarlar. Onlara şöyle cevap verirler: Evet, 
doğrusu bize, korkutan peygamber gelmişti; fakat biz (onu) yalanlamış ve: Allah'ın bir şey 
gönderdiği yok..." (Mülk 8-9) Burada sözü edilen kimseler de müşriklerdir. 

                                                            
49- Amel aşamasına geçme imkanı bulamayan. [S. Cevad Mustafavî, Usul-u Kâfi, terc. ve şerhi] 



"Vakıa" suresinde de şöyle buyrulmuştur: "Ama yalanlayıcı sapıklardan ise, işte ona da 
kaynar sudan bir ziyafet vardır! Ve (onun sonu) cehenneme atılmaktır." (Vakıa, 92-93-94) 
Bunlar da müşriktirler. 

"Hakka" suresinde ise şöyle buyurmuştur: "Kitabı sol tarafından verilene gelince, o: 
Keşke, der, bana kitabım verilmeseydi de, hesabımın ne olduğunu bilmeseydim! Keşke onunla 
(ölümle) her iş olup bitseydi! Malım bana hiç fayda sağlamadı (...) Çünkü o, ulu Allah'a iman 
etmezdi." (Hakka, 25-26-27-28-33) Burada özellikleri sıralanan kimse de müşriktir. 

"Ta-sin=Şuara" suresinde ise şöyle buyruluyor: "Cehennem de azgınlara apaçık 
gösterilir. Onlara: Allah'tan gayrı taptıklarınız hani nerede? Size yardım edebiliyorlar mı 
veya kendilerine olsun yardımları dokunuyor mu? Denilir. Artık onlar, o azgınlar ve İblis 
orduları, toptan oraya tepetaklak cehenneme atılırlar." (Şuarâ, 91-95) İblis'in ordularından 
maksat, onun zürriyetinden gelen şeytanlardır. "Bizi ancak o günahkârlar saptırdı." (Şuarâ, 
99) Burada önder edinip izledikleri, şirklerine tâbi oldukları müşrik önderleri kastediyorlar. 
Bunlar, Muhammed (sallallahu aleyhi ve âlihi) 'nin kavminden olan insanlardır; aralarında 
Yahudilerden ve Hıristiyanlardan kimse yoktur. Bunun kanıtı şu ayettir: "Onlardan önce Nuh 
kavmi de yalanlamıştı." (Sad, 12) "Eyke halkı da gönderilen Resulleri yalanlamıştı." (Şuarâ, 
176) "Lut'un kavmi de yalanlamıştı." (Şuarâ, 160) Bunlar arasında Üzeyir Allah'ın oğludur 
diyen Yahudiler ve Mesih Allah'ın oğludur diyen Hıristiyanlar yer almaz. 

Allah; Yahudi, Hıristiyan ve onların amel ve sözlerine uyan tüm kavimleri cehenneme 
koyar. "Bizi ancak o günahkârlar saptırdı." (Şuarâ, 99) Çünkü bizi kendi yollarına çağırdılar, 
böylece bizi saptırdılar. Allah Azze ve Celle'nin onları cehennemin yanında topladıktan sonra 
onlara söyledikleri şu söz de bunu doğrulamaktadır: "Sonrakiler öncekiler için: Ey Rabbimiz! 
Bizi işte bunlar saptırdılar! Onun için onlara ateşten bir kat daha fazla azap ver!" (A'râf, 38) 
"Her ümmet girdikçe yoldaşlarına lanet edecekler. Hepsi birbiri ardından orada toplanınca... 
" (Â'raf, 38) Bir kısmı diğer bir kısmıyla ilgili olmadığını ilan ederek onlardan te-berri 
edecektir ve bazısı diğer bazısını lanetleyecektir. 

Bazıları başlarına gelen bu büyük felaketten kurtulmak ümidiyle diğer bazılarına karşı 
kanıt ve delille üstünlük kurmayı arzuluyor. Oysa artık sınanmanın, denenmenin ve 
mazeretlerin kabul edilmesinin zamanı değildir. Kurtuluş zamanı geride kalmıştır. Lanetlemiş 
bu ve benzeri ayetler Mekke döneminde inmişlerdir. Cehenneme ise müşriklerden başkası 
girmez. 

Allah Azze ve Celle, Muhammed (sallallahu aleyhi ve âlihi)’ye Mekke'den Medine'ye 
hicret etme iznini verince, İslâmî hayatı beş temel üzerine bina etti: Bu beş temel şunlardır: 
Allah'tan başka ilâh olmadığına ve Muhammed'in Allah 'm kulu ve resulü olduğuna şehadet 
etmek, namaz kılmak, zekât vermek, Kâbe’ye hac ziyaretinde bulunmak, Ramazan ayında 
oruç tutmak... 

Allah bu dönemde peygamberine hadleri ve miras paylaşımına ilişkin hükümleri indirdi. 
Allah Azze ve Celle'nin işleyenlere cehennemi zorunlu kıldığı günahların neler olduğunu 
bildirdi. Adam öldüren kimseyle ilgili hükmü de şöyle dile getirdi: "Kim bir mümini kasten 
öldürürse cezası, içinde ebediyen kalacağı cehennemdir. Allah ona gazap etmiş, onu 
lanetlemiş ve onun için büyük bir azap hazırlamıştır." (Nisa, 93) Allah müminleri 
lanetlemez.50  

                                                            
50- Bu da gösteriyor ki, bir mümini kasten öldüren kimse mümin değildir. [Seyyid Cevad Mustafavî, Usul-u Kâfi, 
terc. ve şerhi] 



Allah Azze ve Celle başka bir yerde şöyle buyurmuştur: "Şu muhakkak ki, Allah kâfirleri 
rahmetinden kovmuş ve onlara çılgın bir ateş hazırlamıştır. Orada ebedi olarak kalacaklar, 
ne bir dost ne de bir yardımcı bulacaklardır." (Ahzab, 64-65) Allah Azze ve Celle, kasten bir 
mümini öldüren kimseyi, cehennem azabına çarptırıp gazap ve lanet bakımından kâfirlere 
dahil etmişken ve bunların da Allah'ın kitabında lanete uğrayanlardan olduğunu beyan 
etmişken, adam öldüren kimselerin durumunun Allah'ın dilemesine kaldığını nasıl 
söyleyebiliyorlar? 

Bu arada yetimlerin malını haksız yere yiyenler hakkında da şöyle buyurmuştur: 
"Haksızlıkla yetimlerin mallarını yiyenler şüphesiz karınlarına ancak ateş tıkınmış olurlar; 
zaten onlar alevlenmiş ateşe gireceklerdir." (Nisa, 10) Şöyle ki; yetimlerin malını haksız yere 
yiyenler kıyamet günü getirildiklerinde karınlarında bir ateş yanar; bu ateşin alevi 
ağızlarından dışarı taşar. Öyle ki haşir meydanında toplanan herkes onların yetimlerin 
mallarını haksız yere yiyenler olduklarını bilirler. 

Allah Azze ve Celle tartı ve ölçü hakkında da şöyle buyurmuştur: "Ölçüp 
tarttıklarında noksan yapanların vay haline." (Mutaffıfin, 1)  

Bu arada şunu biliyoruz ki, yüce Allah Kur'an'da birini kâfir olarak isimlendirmeden 
onun hakkında "Veyl=vay haline" nitelemesini kullanmamıştır. Nitekim Allah Azze ve Celle 
bir ayette şöyle buyurmuştur: "Büyük güne şahit olunduğu zamanda vay o kâfirlerin haline!" 
(Meryem, 37) 

Ahitler hakkında da şöyle buyurmuştur: "Allah 'a karşı verdikleri sözü ve yeminlerini az 
bir bedelle değiştirenlere gelince, işte bunların ahirette bir payı yoktur. Kıyamet günü Allah 
onlarla konuşmayacak, onlara bakmayacak ve onları temize çıkarmayacaktır. Onlar için acı 
bir azap vardır." (Âl-i İmran, 77) Ayette geçen "el-Halak": Pay, nasip demektir. Bir kimsenin 
ahirette payı, nasibi yoksa o kimse neyle cennete girecektir. 

Sonra Medine'de şu açıklamaları vahyetmiştir: "Zina eden erkek, zina eden veya müşrik 
olan bir kadından başkası ile evlenmez; zina eden kadınla da ancak zina eden veya müşrik 
olan erkek evlenir. Bu, müminlere haram kılınmıştır." (Nur, 3) Görüldüğü gibi Allah Azze ve 
Celle, zina eden erkekle zina eden kadını mümin olarak isimlendirmemiştir. Nitekim 
Resûlullah da bir hadisinde -ilim ehli bu hadisin doğruluğundan kuşku duymazlar- şöyle 
buyurmuştur: "Bir zani müminken zina etmez. Bir hırsız müminken çalmaz. O bu fiili işlerken 
üzerinden bir gömlek soyulur gibi iman elbisesi soyulur." 

Allah Azze ve Celle, Medine döneminde şu ayetleri indirmiştir: 

"Namuslu kadınlara zina isnadında bulunup, sonra dört şahit getirmeyenlere seksener 
sopa vurun ve artık onların şahitliğini hiçbir zaman kabul etmeyin. Şüphesiz onlar/asıktırlar. 
Ancak bundan sonra tövbe edip ıslah olanlar müstesnadır. Allah çok bağışlayıcı ve 
merhametlidir." (Nur, 4-5) Böylece Allah, iftiraya uğradığı kanıtlanıncaya kadar böyle 
birisinin mümin olarak isimlendirilmemesi gerektiğini dile getirmiştir.  

Bir ayette de şöyle buyurmuştur: "Mümin olan, "/asık / yoldan çıkmış" kimse gibi midir? 
Bunlar elbette bir olamazlar." (Secde, 18) Burada Allah Azze ve Celle, fasık insanı münafık 
olarak nitelendiriyor. Bir ayette de şöyle buyurmuştur: "Münafıklar/asıkların ta kendileridir." 
Tevbe, 67) 



Ayrıca Allah onları İblis'in dostları saymıştır: "İblis hariç. O cinlerdendi; 
Rabbinin emrinden dışarı çıktı." (Kehf, 50) Allah bunları lanetlemiştir de: "Namuslu, 
kötülüklerden habersiz mü'min kadınlara zina isnadında bulunanlar, dünya ve ahirette 
lanetlenmişlerdir. Yapmış olduklarına, dilleri, elleri ve ayaklarının, aleyhlerinde şahitlik 
edeceği gün onlar için çok büyük bir azap vardır" (Nur, 23-24) 

Bedenin organları kıyamet günü mümin insanın aleyhine şahitlik etmezler; onlar ancak 
aleyhine azap sözü kesinleşmiş kimseler aleyhine şahitlik ederler. Mümine gelince, onun 
kitabı sağ tarafından verilir. ".. .Kimlerin amel defteri sağından verilirse, onlar, en küçük bir 
haksızlığa uğramamış olarak amel de/terlerini okuyacaklar." (İsra, 71) 

Nur suresi Nisa suresinden sonra inmiştir. Bunun kanıtı Allah Azze ve Celle'nin Nisa 
suresinin kapsamında peygamberimize şu ayeti indirmiş olmasıdır: "Kadınlarınızdan fuhuş 
yapanlara karşı aranızdan dört şahit getirin. Eğer şahitlik ederlerse, o kadınları ölüm alıp 
götürünceye yahut Allah onlara bir yol açıncaya kadar evlerde hapsedin." (Nisa, 15) Bu 
ayette sözü edilen yoldan neyin kastedildiğini Nur süresindeki şu ayetten öğreniyoruz: "Bizim 
inzal ettiğimiz ve farz kıldığımız bir suredir. Belki düşünüp öğüt alırsınız diye onda açık seçik 
ayetler indirdik. Zina eden kadın ve zina eden erkekten her birine yüz sopa vurun; Allah 'a ve 
ahi-ret gününe inanıyorsanız, Allah 'in dininde onlara acıyacağınız tutmasın. Müminlerden 
bir grup da onlara uygulanan cezaya şahit olsun." (Nur, 1-2)» 

2)-(1512) ...Ebu Sabbah el-Kinanî, Ebu Cafer (Muhammed Bakır aleyhisselâm)’dan şöyle 
rivayet etmiştir: 

«Emîr'ül-Müminîn (Ali b. Ebu Talib aleyhisselâm)'a denildi ki: "Allah'tan başka ilâh 
olmadığına ve Muhammed'in Allah'ın resulü olduğuna şahitlik eden kimse mümin midir?" 

-"Allah'ın koyduğu farzları ne yapacaksınız?" buyurdu.»  

Ebu Cafer (aleyhisselâm)’ın şöyle dediğini duydum: «Ali (aleyhisselâm) şöyle derdi: 
"Eğer iman sadece bir sözden51 ibaret olsaydı, ayrıca oruç tutma ve namaz kılma farz 
kılınmaz, helâl ve haramlara ilişkin hükümler indirilmezdi."» 

Ravi der ki: Ebu Cafer (aleyhisselâm)'a dedim ki: Bizim yanımızda bazı insanlar vardır, 
diyorlar ki: "Bir kimse, Allah'tan başka ilâh olmadığına ve Muhammed'in Allah'ın resulü 
olduğuna şahitlik ederse, o kimse mümindir." 

Buyurdu ki: «Öyleyse niçin bu şahitliği yapan kimselere hadler uygulanıyor, (hırsızlık 
yaptıkları zaman) elleri kesiliyor? Çünkü Allah Azze ve Celle, yeryüzünde müminden daha 
fazla değer verdiği bir varlık yaratmamıştır. Bir kere melekler müminlerin hizmetçileridir. 
Allah Azze ve Celle'nin civarında olmak müminler için öngörülmüş bir ödüldür. Cennet 
müminlerindir. Huriler müminlerindir. Yoksa farzları inkâr edenler neden kâfir sayılsınlar 
ki?» 

3)-(1513) ...Selâm el-Cu'fi şöyle rivayet etmiştir: 

Ebu Abdullah (Cafer Sadık aleyhisselâmy a iman nedir? diye sordum. 

Buyurdu ki: Allah’a İtaat etmek ve O’na isyan etmemektir. 

                                                            
51- "Söz"le, "Allah'tan başka ilâh olmadığına ve Muhammed'in (s.a.a) Allah'ın resulü olduğuna şahitlik etmek" 
kastediliyor. [Seyyid Cevad Mustafavî, Usul-u Kâfi, terc. ve şerhi] 



18) İMAN BEDENİN BÜTÜN ORGANLARINA SERPİŞTİRİLMİŞ HALDEDİR 
BABI 

l)-(1514) ...Kasım b. Bureyd, şöyle rivayet etmiştir: 

Bize Ebu Amr ez-Zübeyrî anlattı: Ebu Abdullah (Cafer Sadık aleyhisselâm)'a dedim ki: "Ey 
Âlim! Bana haber ver; hangi amel Allah katında daha üstündür?" 

Buyurdu ki: «En üstün amel, o olmadan Allah'ın başka hiçbir şeyi kabul etmediği ameldir.» 

-Bu hangi ameldir, dedim. 

-Buyurdu ki: «Kendisinden başka ilâh olmayan Allah'a iman etmek, derece bakımından 
en üstün, menzil bakımından en şerefli ve pay bakımından en yüce ameldir.» 

Dedim ki: Bana söyleyebilir misin, iman söz ve amel midir, yoksa amelsiz söz müdür? 

Buyurdu ki: «İman bütünüyle amelden ibarettir. Söz de bu amelin bir parçasıdır. Ki, 
Allah Tebâreke ve Teâlâ bunu farz kılmış, kitabında açıklamış, nuruyla aydınlığa 
kavuşturmuş, hüccetiyle kanıtlamış, kitabıyla ona tanıklık etmiş ve ona davet etmiştir.» 

Dedim ki: Sana feda olayım, bana imanı vasfet ki anlayayım. 

Buyurdu ki: «İmanın çeşitli halleri, dereceleri, katmanları ve menzilleri vardır. Son 
noktasına kadar tamamlanmış tam iman olduğu gibi, eksikliği apaçık olan noksan iman da 
vardır. Ağır bastığı zahir olan fazla iman da vardır.» 

Dedim ki: İman tamamlanır, azalır ve eksilir mi? 

-«Evet.» dedi. 

-Bu nasıl olur? Dedim. 

-Buyurdu ki: «Çünkü Allah Tebâreke, imanı Âdemoğullarının organlarının üzerine farz 
kılmış, imanı bunlar arasında taksim etmiş, onlara dağıtmıştır. Dolayısıyla her bir organa 
imandan bir kısım tahsis edilmiş ki, bu, diğer bir organa tahsis edilen kısımdan farklıdır. Bu 
organlardan biri insanın akletmesini, kavramasını ve anlamasını sağlayan kalbidir. 

Kalp bedenin komutanıdır; organlara giren veya çıkan bir şey mutlaka kalbin görüşü ve 
emri doğrultusunda gerçekleşir. Bunlar arasında insanın görmesini sağlayan gözleri, işitmesini 
sağlayan kulakları, tutup kavramasını sağlayan elleri, yürümesini sağlayan ayakları, arzusunu 
tatmin ettiği cinsel organı, konuşmasını sağlayan dili ve yüzünün de yer aldığı başı yer alır. 
Dolayısıyla her bir organa imandan bir kısım tahsis edilmiş ki, bu, diğer bir organa tahsis 
edilen kısımdan farklıdır. Bunu Allah Azze ve Celle farz kılmıştır. Kitap bu gerçeği dile 
getirir ve buna tanıklık eder. 

Örneğin; kalbe farz kıldığı şey kulağa farz kıldığı şeyden ayrıdır. Kulağa farz kıldığı şey 
gözlere farz kıldığı şeyden ayrıdır. Gözlere farz kıldığı şey dile farz kıldığı şeyden ayrıdır. 
Dile farz kıldığı şey ellere farz kıldığı şeyden ayrıdır. Ellere farz kıldığı şey ayaklara farz 
kıldığı şeyden ayrıdır. Ayaklara farz kıldığı şey cinsel organa farz kıldığı şeyden ayrıdır. 
Cinsel organa farz kıldığı şey yüze farz kılman şeyden ayrıdır. 



Allah'ın iman olarak kalbe farz kıldığı şey, Allah'tan başka ilâh olmadığını, O'nun tek ve 
ortaksız olduğunu, bir tek ilâh olduğunu, eşi ve çocuğu bulunmadığını, Muhammed 
(sallallahu aleyhi ve âlihi)’nin O'nun kulu ve resulü olduğunu ikrar etmesi, bunu bilmesi, 
bağlanması (bir akit olarak benimsemesi), razı olması, teslim olması, Allah katından gelen 
peygamberleri ve kitapları ikrar etmesidir. İşte Allah kalbe farz kıldığı ikrar ve bilgi budur. 
Bu, onun amelidir, şu ayetlerde buna işaret ediliyor: "Kalbi iman dolu olduğu halde inkâra 
zorlanan başka. Fakat kim kalbini kâfirliğe açarsa..." (Nahl, 106) "Bilesiniz ki, kalpler ancak 
Allah'ı anmakla huzur bulur." (Ra'd, 28) "Kalpleri iman etmediği halde ağızlarıyla "inandık 
"diyenler." (Maide, 41) "İçinizdekileri açığa vursanız da gizleseniz de Allah ondan dolayı sizi 
hesaba çekecektir, sonra dilediğini affeder, dilediğine de azap eder." (Bakara, 284) İşte bu, 
Allah Azze ve Celle'nin kalbe farz kıldığı ikrar ve bilgidir. Bu, kalbin amelidir ve bu aynı 
zamanda imanın da başıdır.  

Allah, dile de kalpte akdedilen, ikrar edilen inancı söylemeyi, ifade etmeyi farz kılmıştır. 
Nitekim Allah Tebâreke ve Teâlâ şöyle buyurmuştur: "İnsanlara güzel söz söyleyin." (Bakara, 
83) "Allah 'a, bize indirilene ve size indirilene iman ettik, bizim ve sizin ilâhınız birdir ve biz 
O'na teslim olmuşuz, deyin." (Ankebut, 46) İşte yüce Allah'ın dile farz kıldığı budur. Bu dilin 
amelidir. 

Kulağa da Allah'ın haram kıldığı şeyleri dinlemekten kaçınmasını, Allah Azze ve 
Celle'nin yasakladığı ve kendisi için helâl olmayan şeylere yönelmemesini ve Allah Azze ve 
Celle'nin öfkesini gerektiren şeyleri dinlememesini farz kılmıştır. Nitekim Allah Azze ve 
Celle, bu hususta şöyle buyurmuştur: "Allah kitapta size şöyle indirmiştir ki: Allah'ın 
ayetlerinin inkâr edildiğini yahut onlarla alay edildiğini işittiğiniz zaman, onlar bundan 
başka bir söze dalıncaya kadar kâfirlerle beraber oturmayın." (Nisa, 140) Ardından Allah 
Azze ve Celle unutma durumunu bu kapsamın dışında tutarak istisna ediyor ve buyuruyor ki: 
"...Eğer şeytan sana unutturursa, hatırladıktan sonra artık o zalimler topluluğu ile oturma. " 
(En'âm, 68) Başka bir yerde de şöyle buyurmuştur: "Dinleyip de sözün en güzeline uyan 
kullarımı müjdele. İşte Allah 'in doğru yola ilettiği kimseler onlardır. Gerçek akıl sahipleri de 
onlardır." (Zümer, 17-18) Yine şöyle buyurmuştur: "Gerçekten müminler kurtuluşa ermiştir; 
Onlar ki, namazlarında huşu içindedirler; Onlar ki, boş ve yararsız şeylerden yüz çevirirler; 
Onlar ki, zekâtı verirler." (Müminun, 1-4) "Onlar, boş söz işittikleri zaman ondan yüz 
çevirirler ve: Bizim işlerimiz bize, sizin işleriniz size (...) derler." (Kasas, 55) "Boş sözlerle 
karşılaştıklarında vakar ile oradan geçip giderler." (Furkan, 72) 

İşte Allah'ın iman olarak kulağa farz kıldığı şey budur. Kulak kendisine helâl olmayan 
şeyleri dinlememeli. Onun ameli budur ve bu imandır. 

Göze de Allah'ın kendisine haram kıldığı şeye bakmamasını, kendisine helâl olmayan 
şeylerden kaçınmasını farz kılmıştır. Bu onun amelidir ve bu imandır. Allah Tebâreke ve 
Teâlâ, şöyle buyurmuştur: "Mümin erkeklere, gözlerini (harama) dikmemelerini, ırzlarını 
korumalarını söyle." (Nur, 30) Burada yüce Allah müminlerin birbirlerinin avret yerlerine 
bakmasını, bir kimsenin diğer bir kimsenin cinsel organına bakmasını yasaklamış ve kendi 
cinsel organlarını da başkaları tarafından görülmeyecek şekilde korunmasını emretmiştir: 
"Mümin kadınlara da söyle: Gözlerini harama bakmaktan korusunlar; namus ve iffetlerini 
esirgesinler." (Nur, 31) Burada yüce Allah mümin bir kadının diğer bir mümin kadının cinsel 
organına bakmasını yasaklamış ve cinsel organını başkasının göremeyeceği şekilde saklayıp 
korumasını emretmiştir. Kur'an da fercin52 korunmasıyla ilgili bütün ifadeler zina ile ilgilidir. 
Ancak burada bir başkasının cinsel organına bakma fiili kastedilmiştir. 

                                                            
52- Cinsel organın 



Bir diğer ayette de kalbe, dile, kulağa ve göze farz kıldığı şeyi belirtmiştir: "Siz ne 
kulaklarınızın, ne gözlerinizin, ne de derilerinizin aleyhinize şahitlik etmesinden 
sakınmıyordunuz." (Fussilet, 22) Bu ayette geçen derileriniz ifadesinden maksat, cinsel organ 
ve baldırdır. 

Bir yerde de şöyle buyurmuştur: "Hakkında bilgin olmayan şeyin ardına düşme. Çünkü 
kulak, göz ve gönül, bunların hepsi ondan sorumludur." (İsra, 36) İşte Allah'ın gözlere farz 
kıldığı budur. Allah Azze ve Celle'nin kendilerine haram kıldığı şeye bakmayacaklar. Bu 
onların amelidir ve bu imandandır. 

"El"e de Allah'ın haram kıldığı şeyi tutmamayı, Allah'ın helâl kıldığı şeyi tutmayı farz 
kılmıştır. Allah ele sadaka vermeyi, sıla-i rahimde bulunmayı, Allah yolunda cihad etmeyi ve 
namaz için temizlenmeyi (abdesti) farz kılmıştır. 

Nitekim Allah Azze ve Celle, şöyle buyurmuştur: "Ey iman edenler! Namaz kılmaya 
kalktığınız zaman, yıkayın: yüzlerinizi ve dirseklere kadar ellerinizi; meshedin: başınızın bir 
kısmını ve üzerindeki çıkıntıya kadar ayaklarınızın bir kısmını..." (Maide, 6) Diğer bir ayette 
de şöyle buyurmuştur: "İnkâr edenlerle karşılaştığınız zaman boyunlarını vurun. Nihayet 
onlara iyice vurup sindirince bağı sıkıca bağlayın (esir alın). Savaş sona erince de artık ya 
karşılıksız veya fidye karşılığı salıverin." (Muhammed, 4) İşte yüce Allah'ın ellere farz kıldığı 
görev budur. Çünkü vurmak elin işidir. 

Ayaklara da Allah'a günah sayılacak şeylere doğru yürümemelerini ve Allah'ın farz 
kıldığı şeylere doğru yürümelerini farz kılmıştır. Allah Azze ve Celle hu hususta şöyle 
buyurmuştur: "Yer yüzünde böbürlenerek dolaşma. Çünkü sen ne yeri yarabilir ne de 
dağlarla boy ölçüşebilirsin." (İsra, 37) "Yürüyüşünde tabiî ol, sesini alçalt. Unutma ki, 
seslerin en çirkini merkeplerin sesidir." (Lokman, 19) Yüce Allah ellerin ve ayakların kendi 
aleyhlerine ve sahiplerinin aleyhine Allah Azze ve Celle'nin emirlerini ve kendilerine farz 
kıldıklarını uygulamadıkları, zayi ettikleri hususunda şahitlikte bulunuşlarını da şöyle 
anlatıyor: "O gün onların ağızlarını mühürleriz; yaptıklarını bize elleri anlatır, ayakları da 
şahitlik eder." (Yasin, 65) Bu da Allah'ın ellere ve ayaklara farz kıldığı şeydir. Bu onların 
amelidir ve bu imandan bir parçadır. 

Yüze de namaz vakitlerinde gece ve gündüz secde etmesini farz kılmıştır. Allah Azze ve 
Celle, bu hususta şöyle buyurmuştur: "Ey iman edenler! Rükû edin; secdeye kapanın; 
Rabbinize ibadet edin; hayır işleyin ki kurtuluşa eresiniz." (Hac, 77) Aslında bu, yüzü, elleri 
ve ayaklan birlikte kapsayan bir farzdır. Diğer bir ayette de şöyle buyurmuştur: "Mescidler 
Allah içindir, Allah ile beraber başka birine dua etmeyin." (Cin, 18) 

Öte yandan bedenin organlarına temizlik ve namaz hususunda farz ettiği yükümlülükleri 
zikrederken, Peygamberini (sallallahu aleyhi ve âlihi) Beyt'ul Makdis'ten Kâbe’ye dönerek 
namaz kılmayı emrettiği sırada şöyle buyurmuştur: 

"Allah sizin imanlarınızı zayi edecek değildir. Şüphesiz Allah insanlara karşı şefkatli ve 
merhametlidir." (Bakara, 143) 

Burada yüce Allah namazı iman olarak isimlendiriyor. Bir kimse organlarını korumuş 
olarak, bütün organlarına farz kılman şeyleri eksiksiz olarak yerine getirmiş bir şekilde Allah 
Azze ve Celle'ye kavuşursa, imanım tamamlamış olur ve Allah onu cennet ehline dahil eder. 
Kim de bu hususların herhangi birine ihanet eder veya Allah Azze ve Celle'nin emirlerinin 
dışına çıkarsa ve bu haliyle Allah'ın huzuruna çıkarsa onun imanı kesinlikle eksik olur.» 



(Ravi der ki:) Dedim ki: Ben imanın eksik ve tamam olmasını anlamış bulunuyorum. 
Peki, "imanın artması" nasıl oluyor? 

Buyurdu ki: «Bu hususla ilgili olarak Allah Azze ve Celle, şöyle buyurmuştur: "Herhangi 
bir sure indirildiği zaman onlardan bir kısmı der ki: "Bu sizin hanginizin imanını artırdı?" 
iman edenlere gelince (bu sure) onların imanlarını arttırır ve onlar sevinirler. Kalplerinde 
hastalık olanlara gelince, onların da inkârlarını büsbütün artırır."(Tevbe, 124-125) 

Bir diğer ayette de şöyle buyurmuştur: 

"Biz sana onların başından geçenleri gerçek olarak anlatıyoruz. Hakikaten onlar, 
Rablerine inanmış gençlerdi. Biz de onların hidayetini arttırdık." (Kehf, 13) Eğer imanın her çeşidi 
bir olsaydı, imanda artma ve eksilme olmazdı, hiç kimse iman bakımından başkasından üstün 
olmazdı. O zaman iman nimeti herkes açısından eşit olurdu ve insanlar eşit olurdu. Böylece 
üstünlük durumu geçersiz olurdu; fakat imanın tamamlanmasıyla müminler cennete girerler ve 
imanın artması sonucu müminlerin Allah katındaki dereceleri birbirinden farklı olur. İmanın 
eksilmesiyle de aşırılar ateşe girerler.»53 

                                                            
53- İmanın Artması Üzerine: "İmanlarını bir kat daha arttıranlar diye..." (Fetih, 4) 
   İmanın artmasından maksat, imanın kuvvetlenmesidir. Çünkü bir şeye inanmak, bir şeyi, ameli gereklerini 
doğuracak şekilde bilmek demektir. Bilindiği gibi, bilmek de bilmenin gereklerini yerine getirmek de 
kuvvetlenebilen ve zayıflayabilen olgulardır. Dolayısıyla pratik uygulamayı gerektiren bilgi demek olan iman da 
kuvvetlenir ve zayıflar. 
   Dolayısıyla ayetin anlamı şöyledir: Müminlerin kalplerindeki ruhun gereği ve mertebelerinden biri olan sebat 
ve güven duygusunu, müminlerin, imanları kuvvetlensin diye indiren Allah'tır. Bu güven duygusundan önce var 
olan imanları, güven duygusunun var edilmesinden sonra öncesine göre daha mükemmel olsun diye... 
   İman; aşağıdaki ayetlerden de anlaşılacağı üzere sırf bir şeye ilişkin olarak hasıl olan bilgiden ibaret değildir: 
"Şüphesiz ki, kendilerine doğru yol belli olduktan sonra, arkalarına dönenler..." (Muhammed, 25) "İnkâr 
edenler, Allah yolundan alıkoyanlar ve kendilerine doğru yol belli olduktan sonra peygambere karşı 
gelenler..." (Muhammed, 32) "Kendileri de bunlara yakinen inandıkları halde, onları inkâr ettiler." (Nemi, 14) 
"Allah'ın bir bilgiye göre saptırdığı..." (Casiye, 23) 
   Görüldüğü gibi bu ayetler, bilginin varlığına rağmen irtidat, küfür, inkâr ve sapıklığın olmasından söz 
etmektedirler. Şu halde bir şeyi yalnızca bilmek, onun hak olduğunu kesin olarak kabul etmek, imanın 
gerçekleşmesi ve bu bilgi ve yakîne sahip olan kimsenin de iman sıfatıyla nitelenmesi için yeterli değildir. Aksine, 
imanın gerçekleşmesi için bu bilginin gereğini pratik olarak yerine getirmek gerekir. Kalbin, bu bilginin 
doğurduğu sonuçları, genel itibariyle de olsa, pratikte gerçekleşecek şekilde özümsemesi gerekir. Şu halde, yüce 
Allah'ın, kendisinden başka ilâh olmayan tek ve ortaksız ilâh olduğuna dair bilgiyi elde eden ve bilginin 
gereklerine uyan, yani Allah'a kul olan ve sadece O'na kulluk eden kimse mümindir. Ama buna dair bilgiye sahip 
olsa; fakat bu bilginin gereklerine uymasa, kulluğu gösteren, sergileyen davranışlardan hiçbirini 
gerçekleştirmezse, bu kimse bilen olur, mümin değil. 
  Bu da gösteriyor ki, iman; yalnızca bilmekten ve tasdik etmekten ibarettir, diyenlerin görüşleri yanlıştır. Çünkü 
yukarıda ortaya koyduğumuz gibi bilgi ile küfür de pek ala bir arada olabilir. Yine bundan anlıyoruz ki, iman 
sadece amelden ibarettir, diyenlerin bu görüşleri de yanlıştır. Çünkü amel, nifak ile bir arada olabilir. Bilindiği 
gibi münafık, amel eden kimsedir. Hatta ilmi olarak da hak kendisi açısından zuhura kavuşmuş olabilir de. 
Bununla birlikte hiçbir surette münafığın imanından söz edilemez. 
   İman, ameli sonuçlar doğuracak şekilde bir şeyi bilmek ve bu bilmenin gereklerine uymak olduğuna göre ve 
gerek bilme ve gerekse bilmenin gereklerine uyma olguları da artan, eksilen, kuvvetlenen ve zayıflayan olgular 
olduklarına göre, bu ikisinden oluşan iman da artmaya, eksilmeye, kuvvetlenmeye ve zayıflamaya elverişlidir. 
Mertebelerin farklılığı ve derecelerin ayrılığı da hiçbir kuşkuyu kaldırmayan zorunlu gerçekliklerdendir. 
   Çoğunluğun görüşü budur. Ve bu, doğru bir yaklaşımdır. Buna delalet eden en belirgin nass da şu ayettir: 
"İmanlarını bir kat daha arttıranlar diye..." (Fetih, 4) Bunun dışında başka ayetler de vardır. Ehl-i Beyt 
imamlarından (a) aktarılan rivayetlerde ise imanın mertebelerinin olduğu açık bir şekilde ifade edilmektedir. 
   Aralarında Ebu Hanife, İmamu'l Haremeyn gibi isimlerin de bulunduğu bir grup ise, imanın artamayacağı ve 
eksilmeyeceği görüşünü benimsemişlerdir. Bunlar bu görüşlerine gerekçe olarak demişlerdir ki, iman: "Kesinlik 
ve katilik derecesine ulaşan tasdikin ismidir. Bu olgu içinse, artış ve eksiliş tasavvur edilemez. Dolayısıyla tasdik 
eden kimse, 'tasdik'ine ibadet veya günah eklediği zaman, 'tasdik'i yerinde durur ve kesinlikle hiçbir değişikliğe 
uğramaz." 



                                                                                                                                                                                          
   İmanın artıp eksilebileceğini ifade eden ayetleri de şöyle tevil etmişlerdir: "İman, bir arazdır; olduğu gibi 
kalmaz. Bilakis, örnekler aracılığıyla yenilenir. Dolayısıyla iman, yenilenen örnekleri aracılığıyla zamana 
uyarlanması açısından artar ve eksilir. Bu örneklerin, peygamber açısından, araya bir boşluk girmeden art arda 
gerçekleşmesi ve diğer insanlar açısından ise, araya az veya çok boşluklar girecek şekilde gerçekleşmesi gibi." 
Şu halde imanın artmasından maksat, iman cüzlerinin, araya hiçbir boşluk girmeden veya az boşluklar girecek 
şekilde art arda gerçekleşmesidir. 
   Ayrıca "... Dinin hükümleri tedricen iniyorlardı ve müminler de her inen hükme inanıyorlardı. Böylece 
peyderpey hükümlerin sayısı artıyordu, buna bağlı olarak imanları da tedricen artıyordu. Kısacası, imanın 
artmasından maksat, sayısal olarak artmasıdır." 
   Bu görüşün zayıf olduğu açıktır. Şimdi bu görüşün zayıflığını kanıtlarıyla ortaya koyalım. 
   Birincisi: İman; "kesin tasdikin adıdır" şeklindeki sözleri kesinlikle geçersizdir. Tam tersine iman; "pratik 
gereklerine uymakla birlikte kesin tasdik etmenin adıdır." Ancak bunların tasdik derken, pratik gerekleriyle 
birlikte bilgiyi kast etmeleri başka 
   İkincisi: "Tasdik; artıp eksilme şeklinde farklılık arz etmez" şeklindeki sözleri kanıttan yoksun bir iddiadır. 
Daha doğrusu maksada uygun olsun diye kotarılmış bir sözdür. Bunun dayanağı da imanın bir araz olması, 
arazların da varlıklarının devamının emsallerin yenilenmesine bağlı olmasıdır ki, bunun da onlara bir yararı 
olmaz. Çünkü öyle iman var ki, kasırgalardan bile etkilenmez. Öylesi de var ki, en basit bir nedenle ortadan 
kalkar veya ortaya çıkan en küçük bir kuşkuyla gevşer, derin sarsıntılar geçirir. Bunu, emsallerin 
yenilenmesiyle, boşlukların azlığı veya çokluğuyla izah etmek mümkün değildir. Bilakis bu olguları, emsallerin 
yenilenmesinden söz edelim veya etmeyelim, imanın kuvvetli veya zayıf olmasına dayandırmaktan başka seçenek 
yoktur. 
   Kaldı ki, emsallerin yenilenmesi de geçersiz bir iddiadır. "Tasdik eden kimse, bu tasdikine ibadet veya günah 
eklediği zaman, tasdikinin durumunda herhangi bir değişiklik olmaz" şeklindeki sözlerine gelince, bu iddia da 
geçersizdir. Çünkü imanın gücü, ibadet etmeye, zayıflığı da günah işlemeye bağlıdır, bu, kuşku kaldırmayan bir 
gerçektir. Bir eserin güçlülüğü ve zayıflığı, eserin kaynağının güçlülüğünün veya zayıflığının göstergesidir. 
Nitekim yüce Allah şöyle buyurmuştur: "O'na ancak güzel sözler yükselir. Onları da Allah'a amel-i Salih 
ulaştırır." (Fatır, 10) "Sonunda, Allah'ın ayetlerini yalan sayarak ve onları alaya alarak kötülük yapanların 
akıbetleri pek fena oldu." (Rum, 10) 
   Yaptıkları tevillere gelince, bu tevillerin ilki, söylediklerine göre kalbinde iman cüzlerinin eksikliğinden 
kaynaklanan boşluklar bulunan kimse demek olan imanı kemale ermemiş olan kimsenin, gerçek anlamda hem 
mümin hem de kâfir olmasını gerektirir. Allah'ın kelamında bunu destekleyecek veya buna bir şekilde işaret 
edecek bir tek ifade yoktur. 
   "Onların çoğu, Allah'a ortak koşmadan inanmazlar." (Yusuf, 106) bu ayet, imanın artıp eksilmeyeceğine 
delalet etmekten çok imanın artıp eksileceğine delil oluşturmaya yakındır. Çünkü bu ayet, onların müşrik 
oldukları halde iman ettiklerini göstermektedir. Dolayısıyla bunların imanı, katışıksız şirke oranla iman, salt 
imana oranla da şirktir. İşte imanın artıp eksilmesinin anlamı da tam da budur 
   Yaptıkları tevillerin ikincisine gelince, buna göre, imanda artış, imanın çoğalması anlamındadır. Bu da imana 
taalluk eden olguların, yani Allah katından inen hüküm ve yasaların artması demektir. Ki bu artış, taalluk eden 
olguların durumuyla irtibatlı olmak üzere imanın sıfatıdır. Yani imanın artış sıfatını almasının sebebi, kendisine 
taalluk eden olgulardır. Fakat "İmanlarını bir kat daha arttırsınlar diye..." (Fetih, 4) ifadesinde bu anlamda 
bir artış kast edilmiş olsaydı, o zaman ayette bahsi geçen imanın artışının, çok sayıda hükmün 
yasalaştırılmasının ve indirilmesinin gayesi olarak sunulması daha uygun olurdu, müminlerin kalplerine güven 
duygusunun indirilmesi değil... 
   Bazıları, ayette sözü edilen imanın artışını, imanın etkisinin, eserinin artışı olarak yorumlamışlardır. Bu da 
imandan kalbe yansıyan parlak nurdur, demişlerdir. 
   Buna cevap olarak şöyle deriz: eserin artışı ve kuvveti, müessirin artışının ve kuvvetinin devamı ve sonucudur. 
Dolayısıyla bütün yönlerden birbirlerine eşit olan olgulardan birini, diğer birine göre artıyor diye özgü kılmanın 
bir anlamı yoktur. 
   Bazıları demişlerdir ki: "İmanlarını bir kat daha arttırsınlar diye..." ifadesinde sözü edilen iman, fıtri 
imandır. Ondan önce zikredilen iman ise, delillere dayalı olarak hasıl olan imandır. Buna göre kast edilen 
anlam da şudur: Fıtri imanlarına kanıta dayalı olarak hasıl olan imanı ekleyerek imanlarını arttırsınlar diye...  
   Buna vereceğimiz cevap şudur: Bu, hiçbir kanıtla desteklenmeyen dayanaksız bir iddiadır. Kaldı ki fıtri iman 
da kanıta dayanır. Dolayısıyla her halükarda bilginin ve imanın mutaallıkı bedihi değil teorik bir olgudur. 
   Razi gibi bazıları da şöyle demişlerdir: "İmanın artıp eksilen bir şey olması veya olmaması ile ilgili tartışma, 
lafız ekseninde yürütülen bir tartışmadır. İmanın artıp eksilmesini kabul etmeyenlerin maksadı, imanın aslı olan 
tasdikin bunu kabul etmemesidir ki bu, doğrudur. İmanın artıp ekşiteceğini söyleyenlerin maksadı ise, imanın 
kemale ermesini sağlayan amellerin artıp eksilmesidir ki bu da hiçbir kuşkuya yer bırakmayacak şekilde 
doğrudur." 
   Buna vereceğimiz cevaba gelince:  



2)-(1515) ...Hasan b. Harun, şöyle rivayet etmiştir: 

Ebu Abdullah (Cafer Sadık aleyhisselâm): "Kulak, göz ve kalp, bunların tümü 
sorumludur." (İsra, 36) ayetiyle ilgili olarak şöyle buyurdu: 

«Kulak işittikleriyle ilgili olarak, göz baktığı şeylerle ve kalp içinde yer edinen 
(düşünce)lerle ilgili olarak sorgulanır.»54 

                                                                                                                                                                                          
   Birincisi: Burada tasdik ile iman birbirine karıştırılmıştır. Çünkü iman; pratik gereklerini uygulamakla 
birlikte tasdik etmekten ibarettir, daha önce de söylediğimiz gibi, salt tasdik demek değildir. 
   İkincisi: İmanın aslının artmayacağı iddiasını, imanın artıp ekşiteceğini savunanlara nispet etmek doğru 
değildir. Çünkü onlar, imanın aslı bazında artış ve eksilmenin varlığını savunuyorlar. Onlara göre, imanı 
meydana getiren bilgi ve pratik gereklerini uygulama olgularının her biri kuvvetlenmeye ve zayıflamaya 
elverişlidir. 
   Üçüncüsü: Amelleri de tartışma konusu gibi göstermek doğru değildir. Çünkü bir şeyle ilgili tartışma, o şeyin 
kemalinin aracı olan eseri hakkındaki tartışmadan ayrıdır. Ayrıca hiç kimse, sayılabilen, azalan ve birin 
tekrarlanmasıyla çoğalan amel ve ibadetleri bu bağlamda tartışma konusu yapmamıştır. [el-Mîzan, (Fetih, 4) 
Tefsir] 
54- "Bilmediğin bir şeyin ardına düşme, çünkü kulak, göz ve gönül, bunların hepsi o (yaptığından 
sorumludur." (İsra, 36) 
   Ayetin başındaki fiilin yaygın okunma şekli "tekfu"dur. "Kefa, yekfu, kefuen" kalıbından gelir. Anlamı birine 
uyarak, arkasından gitmektir. Şiirlerdeki kafiye de bu kökten gelir. Çünkü kafiye mısraların sonunda bulunan ve 
daha önceki mısranın sonundaki harflerle uyumlu olan harf gurubudur. 
   Bu kelime "tekuf' şeklinde de okunmuştur. Bu taktirde "kafe" kökünden gelmiş olup "kefa" anlamında olmuş 
olur. Bu yüzden bazı dil bilginleri "kafe" kelimesinin "kefa" kelimesinin, harfleri yer değiştirmiş şekli olduğunu 
söylerler. "Cebeze" kelimesinin "cezebe" kelimesinin harfleri yer değiştirmiş şekli olması gibi. Kökten gelen 
"kıyafet" kelimesi, 'ayak izlerine uymak' anlamına gelir. 
   Bu ayet, hakkında bilgi sahibi olunmayan şeye uymayı yasaklıyor. İfade mutlak olduğu için hem inançta hem 
de davranıştaki uymayı içerir. Çıkan sonucu şöyle ifade edebiliriz: Hakkında bilgi sahibi olmadığın şeye inanma. 
Hakkında bilgi sahibi olmadığın sözü söyleme. Hakkında bilgi sahibi olmadığın davranışı yapma. Çünkü bütün 
bunlarda başkasına uyma vardır. 
   Bu yasaklama da insan fıtratının gereğini uygulama vardır. Bu da bilgiye uymak ve ondan başkasına uymayı 
menetmektir. İnsan kendisine bağışlanan fıtratı gereğince hayatı boyunca sadece realiteye isabet etmeyi, dış 
dünyada var olan gerçeği yakalamayı ister. Bilinen şey, hakkında "o odur" denmesi doğru olan şeydir. Sanılan, 
şüphe edilen ve vehmedilen şeye gelince onun hakkında "o odur" demek doğru değildir. Bu noktayı iyi kavramak 
gerekir. 
   İnsan sağlıklı fıtratı ile inancında doğru gördüğü ve dış dünyada olmakta kabul ettiği şeye uyar. 
Davranışlarında da kendisini teşhisinde isabet etmiş gördüğü şeye uyar. Bu, hakkında bilgi edinebileceği 
hususlarda olur. Hakkında bilgi edinemediği hususlarda ise sağlıklı fıtrat onu o konuda bilgisi ve uzmanlığı olan 
kimsenin bilgisine ve uzmanlığına uymaya sevk eder. Böylece o kimsenin bilgisini ve uzmanlığını kendisinin 
bilgisi sayar. Bazı insanlara göre inançla ilgili ayrıntılar ve çoğu insanlara göre davranışların çoğu buna 
örnektir. Bu durumlarda insanın o kişiye uyması aslında onun bilgisine ve uzmanlığına uymak olarak 
yorumlanır. Tıpkı yol bilmeyen bir yolcunun bir rehbere başvurması gibi. Ama o rehberin yolu bildiğini, o 
hususta uzman olduğunu bilerek ona başvurur. Yine hastanın doktora başvurması gibi. İhtiyaç sahiplerinin 
ihtiyaçları ile ilgili çeşitli sanatlarda o sanatların ustalarına başvurmaları da buna örnektir. 
   Bunlardan şu sonuç çıkar. İnsan, fıtri rehberliğinin gereği olarak hayatı boyunca ilmin rehberliğinden sapmaz. 
Yalnız vicdanın güvendiğini ve kalbini tatmin eden şeyi ilim sayar. Gerçi burhan sanatında bu türden bir yakîne 
ilim adını vermek mantıklı değildir. Kısacası insanın karşılaştığı her mesele ile ilgili olarak ya meselenin kendisi 
hakkında bilgisi vardır veya ne yapması gerektiğini gösteren ilmi bir delili vardır. İşte "Bilmediğin bir şeyin 
ardına düşme." ayetini bu gerçeğin ışığında yorumlamak gerekir. Yani uymayı gerektiren ilmi bir delile 
dayanarak zanna uymak, ilme sahip olunan durumlardaki ilme uymak gibi ilme uymaktır. 
   Buna göre ayetten şu anlam çıkar. Hakkında bilgi edinilmesi mümkün olan bir inancı veya davranışı o konudaki 
ilmi elde etmeden önce benimsemek veya ortaya koymak haramdır. Hakkında şahsi bilgi edinmenin mümkün 
olmadığı bir inancı ve davranışı benimsemek, ancak ilmi bir delile dayandıktan sonra doğrudur. Bunun 
örnekleri peygamberden hükümler almak, onun Rabbinden aktardığı hususlarındaki emirlerinde ve yasaklarında 
kendisine itaat etmek, hastanın doktorunun direktiflerini uygulaması ve ustalara sanatları alanında 
başvurmaktır. Çünkü peygamberin yanılmazlığı hakkındaki ilmi delil, verdiği haberlerin veya getirdiği emirlerin 
ve yasakların dış dünyadaki realiteye uygun olduğunun ve ona uyanın doğru olana uyduğunun ilmi delilidir. 
Tıpkı bunun gibi doktorun kendi alanında ve sanatkarın sanatı konusunda uzman olduğu hakkındaki hüccet, 



                                                                                                                                                                                          
onlara başvuranların yaptıkları işlerde isabetli olduklarının ilmi hüccetidir. Eğer bir davranışa girişmeyi 
gerektiren ilmi hüccete dayanarak bir davranışa girişmek ilmi bir girişim olmasaydı ayet, içeriğine delalet 
etmekte baştan yetersiz olurdu. Çünkü ayetin içeriğini anlamanın yolu ayetin sözlerinin o içerikte zuhurudur. 
Sözlerin zuhuru zanni delillerdendir. Fakat o ilmi bir delilden gelen bir hüccettir. Bu ilmi delil akıllı kimselerin 
onun hüccetliği-ni kabul etmiş olmalarıdır. Eğer doğrudan bilginin taallûk etmediği şey mutlak olarak hakkında 
bilgi olmayan şey demek olsaydı zuhura uymak, bu arada bu ayetin kendisinin zuhuruna uymak bu ayetle ya-
saklanmış olurdu. Başka bir deyimle ayetin kendisi kendisine uymayı yasaklasaydı ki, bu da kendi ile çelişmesi 
anlamına gelirdi. 
   Bu açıklamamız bu ayet hakkında Razi gibi bazı tefsircilerin ileri sürdükleri şu yorumun, asılsızlığım ortaya 
koyar. Razi şöyle diyor: "Zanla amel etmek, ayrıntılarla ilgili konularda çoktur. Buna göre ayete sarılmak, 
tahsis edilmiş bir genel delile sarılmaktır. Bu da sadece zan ifade eder. Eğer ayet zanna sarılmamın caiz 
olmadığına delalet etseydi, kendisine sarılmamın caiz olmadığına delalet etmiş olurdu. Bu durumda onun hüccet 
olduğunu söylemek, onu nefyetmeyi gerektirirdi ki, bu caiz değildir." 
   Bu yoruma yönelik cevabımız şudur: Bu ayetin ilimden başka bir şeye uymanın caiz olmadığına delalet ettiği 
şüphesizdir. Yalnız şer'an zanla amel edilen hususlar, haklarında ilmi hüccetin bulunduğu hususlardır. Buna 
göre o hususlarda zanla amel etmek gerçekte o ilmi hüccetlere göre amel etmektir ve bu ayet genelliğinde 
bakidir, tahsis edilmiş olması söz konusu değildir. Tahsis edilmiş olduğunu kabul etsek bile geride kalan tahsis 
edilmemiş ayrıntılarda tahsis edilmiş genel açıklama ile amel etmek, akli hüccet ile amel etmektir. Tahsis 
edilmemiş genel hükümle amel etmek gibidir, aralarında asla fark yoktur. Ayetin maksadını anlama yolunun 
ayetin zuhuru olduğuna dayanan itiraz ve şüphe beyanı da bu itiraza benzer. Bu itiraza göre "zuhur, zanni bir 
yoldur. Buna göre eğer ayet, ilimden başka bir şeyin yasak olduğuna delalet etse kendisinden sakınmanın 
yasaklığına delalet etmiş olur ki, bu da bu ayette amel etmenin yasak olmasını beraberinde getirir." 
   Bu itirazı yukarda işaret ettiğimiz şu husus çürütür: Zuhura uymak, akla dayalı ilmi bir hüccete 
dayanmaktadır. Bu da akıl sahiplerinin zuhura dayanmamın hüccet olduğunu kabul etmeleridir. O halde zuhura 
dayanmak, asla ilimden başka bir şeye dayanmak değildir. 
   "Çünkü kulak, göz ve gönül, bunların hepsi o (yaptığı)ndan sorumludur." ifadesi öncesin deki "Bilmediğin 
bir şeyin ardına düşme." cümlesinde dile gelen yasağın gerekçesidir. 
   İfadenin anlamı şudur: Hakkında bilgi sahibi olmadığın şeyin peşinden gitme. Çünkü Allah, insanın bilgi 
edinme araçları; gözden kulaktan ve kalpten sorguya çekecektir. Yeri itibarı ile gerekçelendirmeden çıkan sonuç 
şudur: Kulak, göz ve kalp Allah'ın nimetleridir. Bunları insanlara gerçeği belirlesinler, dış dünyanın realitesini 
algılasınlar da ona inansınlar ve davranışlarına dayanak yapsınlar diye verdi. İnsana bu organları kullandığı 
konuları ilmi şekilde kavrayıp kavramadığı, bu araçlarla sağlanan bilgiye uyup uymadığı sorulacaktır. 
   Buna göre kulağa işittiklerinin kesin bilgi niteliğinde olup olmadıkları, göze gördüklerinin açık ve belirgin 
olup olmadıkları, kalbe düşündüklerinin ve hükmettiklerinin kesin ve kuşku götürmez olup olmadıkları 
sorulacaktır. Şüphe yok ki, bu organlar doğru cevap verirler ve gerçeğe şahitlik ederler. Buna göre insanın 
hakkında bilgi sahibi olmadığı şeyin peşinden gitmekten kaçınması gerekir. Çünkü vücudun organları ve bu 
arada bilgi edinme araçları sorguya çekilecektir ve eğer bilgiye dayanmayan algılarına uyulmuşsa bunlar 
konusunda şahitlik edeceklerdir ki, o takdirde insanın hiçbir mazereti kabul edilmez. Ayetin anlamım şöyle 
özetleyebiliriz: Hakkında bilgi sahibi olmadığın şeyin peşinden gitme. Çünkü bu davranışın aleyhine olarak 
gözünde, kulağında, kalbinde saklanır ve Allah kesinlikle amellerini bu organlardan soracaktır. Buna göre bu 
ayet, şu ayetle aynı anlama gelir: "Nihayet oraya vardıklarında kulakları, gözleri ve derileri, yaptıkları işler 
hakkında aleyhlerine şâhidlik ettiler... Siz (günah işlerken) kulaklarınızın, gözlerinizin ve derilerinizin, 
aleyhinize şâhidlik etmesinden gizlenmiyordunuz, yaptıklarınızın çoğunu Allah'ın bilmeyeceğini 
sanıyordunuz. İşte Rabbinize karşı beslediğiniz bu zannınız, sizi helak etti, ziyana uğrayanlardan oldunuz!" 
(Fussilet, 20-22-23) Organların kıyamette şahitlik edecekleri hakkında daha başka ayetlerde vardır. 
   Yalnız bu ayet, insan hakkında şahitlik edecek organlara kalbi de katıyor. Kalp insanın algıladıklarını ve idrak 
ettiklerini, aracılığı ile algıladığı ve idrak ettiği organdır. Mahşer ile ilgili ayetlerin en şaşırtıcı 
vurgulamalarından biri şudur ki, insan nefsi Allah'ın huzuruna dikilecek ve Allah ona idrak ettikleri konusunda 
sorguya çekecek insanın nefsi onun aleyhinde şahitlik edecektir. 
   Açıkça ortaya çıkıyor ki, bu ayette bilinmeyen bir şeye girişmek yasaklanıyor. Söz konusu iş ister bilmeyerek 
inanma, ister bilmeyerek davranma olsun. O şeyin caiz olup olmadığı, doğru şeklinin ne olduğu iyi bilinmeli böyle 
bir bilgi olmadıkça o konuda bir sonuca varılmamalıdır. Ayetin devamında bunun gerekçesi olarak yüce Allah'ın 
kulağı, gözü ve kalbi sorguya çekeceği bildiriyor. Gerçi gerekçe, gerekçelendirilenden daha fazlasını kapsıyor. 
Ama bunun bir sakıncası yoktur. Yani organlar, insanın caiz olmayan bir işi bile bile yaptıkları durumlarda da 
sorumludurlar. Nitekim yüce Allah "O gün onların ağızlarını mühürleriz; yaptıklarını bize elleri anlatır, 
ayakları da şahitlik eder." (Yasin, 65) buyuruyor... Ayette bilinmeyenin peşinden gitmek yasaklanıyor. Yoksa 
sadece hakkında bilgi sahibi olunan şeyin peşinden gidilmesi emredilmiyor. İkinci şık birincisinden daha geniş 
kapsamlıdır. Çünkü ikinci şık, caiz olmadığı bilinen bir şeyin peşinden gitmeyi yasakladığı halde birinci şıkta 



3)-(1516) ...Muhammed b. Müslim, şöyle rivayet etmiştir:  

Ebu Abdullah (Cafer Sadık aleyhisselâm)’a imanın ne olduğunu sordum. Buyurdu ki: «İman; 
Allah'tan başka ilâh olmadığına ve Muhammed'in Allah'ın resulü olduğuna şahitlik etmek, onun 
Allah katından getirdiğini ikrar etmek ve bunu tasdik etme dolayısıyla kalpte kökleşen inançtır.» 

-Dedim ki: Şehadet amel değil midir? 

-«Evet.» dedi. 

-Dedim ki: Amel imandan mıdır? 

-«Evet.» dedi. «İman amelsiz olmaz, amel imandandır amel olmadan iman sabitleşmez.» 

4)-(1517) ...Abdullah b. Muskan, bazı ashabından şöyle rivayet etmiştir:  

Ebu Abdullah (Cafer Sadık aleyhisselâm)’a dedim ki: İslam nedir?  

-Dedi ki: «Allah'ın dininin adı İslâm'dır ve o siz olduğunuz yerde olmadan önce Allah'ın 
diniydi ve sizden sonra da Allah'ın dinidir. Kim Allah'ın dinini ikrar ederse o Müslüman’dır. 
Kim Allah Azze ve Celle'nin emrettiklerine uygun amel ederse o da mümindir.» 

5)-(1518) ...Ebu Basir, şöyle rivayet etmiştir:  

Ebu Cafer (Muhammed Bakır aleyhisselâm)’ın yanında bulunduğum bir sırada Sellam ona 
dedi ki: 

"Heyseme b. Ebu Heyseme bize senden hadis rivayet ediyor ve sana İslâm'ın ne olduğunu 
sorduğunu ve senin de ona: «İslâm, bir kimse bizim kıblemize yöneliyor, bizim şehadetimizi 
söylüyorsa, bizim yaptığımız menasiki yerine getiriyorsa, bizim dostumuzu dost ve bizim 
düşmanımızı da düşman ediniyorsa, o kimse Müslüman’dır.» dediğinizi söylüyor." 

Buyurdu ki: «Heyseme doğru söylüyor.» 

Dedim ki: Ve imanın ne olduğunu size sorduğunu, sizin de ona: «İman: Allah'a inanmak, 
Allah'ın kitabını tasdik etmek, O'na isyan etmemektir.» dediğinizi söylüyor. 

Buyurdu ki: «Heyseme doğru söylüyor.» 

6)-(1519) ...Cemil b. Derrac, şöyle rivayet etmiştir: 

Ebu Abdullah (Cafer Sadık aleyhisselâm)’a imanın ne olduğunu sordum, 

Buyurdu ki: «İman; Allah'tan başka ilâh olmadığına ve Muhammed'in Allah'ın resulü 
olduğuna şahitlik etmektir.» 

-Dedim ki: Bu, amel değil midir? 

-«Evet,» dedi. 

                                                                                                                                                                                          
inancın veya davranışın iç yüzü bilinmediği taktirde bu inancın veya davranışın peşine düşülmemesi 
yasaklanıyor. [el-Mîzan, (İsra, 36) Tefsir] 



Dedim ki: Peki, iman amelden midir? 

Buyurdu ki: «Bir kimsenin imanı, amel olmadan sabitleşmez. Amel imandandır.» 

7)-(1520) ...Hammad b. Amr ve en-Nasîbî, şöyle rivayet etmiştir: 

Adamın biri Alime55 sordu: "Ey alim! Hangi amelin Allah katında daha hayırlı olduğunu 
bana söyle?" 

Buyurdu ki: «O olmadan başka hiçbir amelin kabul edilmediği amel daha hayırlıdır.» 

-Adam: "Bu amel hangisidir?" dedi. 

-Buyurdu ki: «Bu amel, Allah'a imandır. Allah'a iman derece bakımından amellerin en 
yücesi, en yüksek pay sahibi ve en şerefli menzile sahip olanıdır.» 

Dedim ki: Bana, imanın söz ve amel mi yoksa amelsiz söz mü olduğunu söyler misin? 

Buyurdu ki: «İman bütünüyle ameldir. Söz de bu amelin bir kısmını oluşturuyor. Allah 
kitabında açıklayıp farz kılmasıyla söz de amelin bir parçasıdır. Nuru apaçıktır. Kanıtı kesindir. 
Allah'ın kitabı buna şahitlik ediyor ve insanları buna çağırıyor.» 

Dedim ki: Bana bunu anlat ki daha iyi anlayayım. 

Buyurdu ki: «İmanın halleri, dereceleri, tabakaları ve menzilleri vardır. İmanın bir kısmı 
tamamlığın son noktasına kadar tamamdır ve bir kısmı eksikliğin son noktasına kadar noksandır. 
Bir kısmı fazladır ve fazlalığı ağır basar.» 

Dedim ki: Yoksa iman artıp azalır mı? 

-«Evet.» dedi. 

-Bu nasıl olur? dedim. 

Buyurdu ki: «Allah Tebâreke ve Teâlâ, imanı Âdemoğlunun bütün organlarına farz kılmış ve 
imanı bu organlar arasında taksim etmiştir, onlara paylaştırmıştır. Bu yüzden hiçbir organ yoktur 
ki, kendisine imandan bir kısım yüklenmiş olmasın ve bu kısım diğer organlara yüklenen iman 
kısmından farklı olmasın. 

Bu organlardan biri insanın kalbidir. İnsan onun aracılığıyla akleder, derinlemesine kavrar ve 
anlar. O bedenin komutanıdır; onun görüşü ve emri olmadan hiçbir şey bedene girip çıkamaz. Bu 
organlardan biri insanın elidir. İnsan elleri aracılığıyla tutar, bir diğeri yürüdüğü ayakları ve biri 
de cinsel arzularını tatmin ettiği cinsel organıdır. Bir başkası dilidir. Kitab (Kur'an) onun 
aracılığıyla konuşur ve onunla hakkımızda tanıklık eder. Biri de görmesini sağlayan gözleridir. 
Biri de işitmesini sağlayan kulaklarıdır. 

Allah'ın kalbe farz kıldığı şey, dile farz kıldığından ayrıdır. Dile farz kıldığı gözlere farz 
kıldığından, gözlere farz kıldığı kulaklara farz kıldığından, kulaklara farz kıldığı ellere farz 
kıldığından, ellere farz kıldığı ayaklara farz kıldığından, ayaklara farz kıldığı cinsel organa farz 
kıldığından, cinsel organa farz kıldığı yüze farz kıldığından ayrıdır. 

                                                            
55- Âlimden maksat Musa b. Cafer (aleyhisselâm) olsa gerek. [Mustafavî, Usul-u Kâfi, terc. ve şerhi] 



İman olarak kalbe farz kıldığı şey, Allah'tan başka ilâh olmadığına, O'nun tek ve ortaksız 
olduğuna, hiçbir şeye muhtaç olmadığına, eş ve çocuk edinmediğine ve Muhammed'in O'nun kulu 
ve resulü olduğuna tanıklık edip ikrar etme, bunu bilme, tasdik etme, teslimiyet56 gösterme, 
bağlanmak ve rıza göstermedir.» . 

8)-(1521) ...Muhammed b. Hafs b. Harice, şöyle rivayet etmiştir:  

Ebu Abdullah (Cafer Sadık aleyhisselâm)'ın şöyle dediğini duydum: 

-Bir adam Mürcie'nin küfür ve iman ile ilgili görüşlerini ona sormuş ve onların şöyle dediğini 
söylemişti: Onlar bize karşı kanıt olarak şunu ileri sürüyorlar: "Kâfir bizim katımızda kâfir 
olduğu gibi, Allah katında da kâfirdir. Aynı şekilde mümin imanını ikrar ettiği zaman, o Allah 
katında da mümindir-" 

-«Subhanallah! Bu ikisi nasıl bir olabilir ki? Küfür, kulun ikrarıdır. İkrardan sonra bir kanıt 
göstermesi istenmez. Ama iman bir iddiadır. Ancak bir kanıt olması durumunda kabul edilir. 
İmana ilişkin kanıt amel ve niyettir. Amel ve niyet ittifak ettikleri zaman kul, Allah katında 
mümin olur. Küfür bu üç hususun her biri açısından gerçekleşebilir. Yani niyet, söz veya amel 
açısından.  

İslâm'ın hükümleri söz ve amele göre icra edilir. Öte yandan nice insan vardır ki, müminler 
onun imanına tanıklık ederler ve ona müminlere özgü hükümler uygulanır; fakat o kimse Allah 
katında kâfirdir. Bununla beraber böyle bir insanın sözünün zahirini ve amelini esas alarak 
mümin muamelesini yapan kimse doğru davranmıştır.57 » 

                                                            
56- Teslimin üç aşaması vardır: Bedenin, aklın, gönlün teslimi. Bedenin teslimi: İki kişinin birbiriyle 
savaştıklarını düşünelim. Taraflardan birinin yenilgiye düşmek üzere olduğunu anlaması ve teslim olması 
mümkündür. Bu tür teslim olgularında... karşı tarafa itaat eder ve onun her türlü emrine uyar. Bu tür teslimde 
beden teslim olur, düşünce teslim olmaz. İçinden sürekli karşı koymayı düşünür. 
   Aklın ve düşüncenin teslimi: Aklı teslim alabilecek olan güç, kaba güç değil, mantık ve muhakeme (delil sunma) 
gücüdür. Burada kol gücünün hiçbir etkisi olamaz. 
   Gönlün teslimi: Gerçek imanda bu teslim ile olur. Dil ile teslim, fikir ve akıl ile teslim, gönülden teslim ile 
birlikte olmazsa, iman değildir. Gönülden teslim, insanın bütün varlığıyla teslimdir ve her türlü cuhud ve inattan, 
körü körüne ve aklı teslim olsa bile menfaat, kin ve gayz ile ayak diremeden arınmış bir teslimdir. Şeytan'ın 
tutumu aklın teslimi, gönlün inkarının örneğidir. Şeytan gerçeği kavramakla birlikte duygulan isyan etti; gönlü, 
aklının kavrayışına baş kaldırdı, gerçeği kabul etmeyi reddetti ve ululandı, gönlü teslim olmadı. [Murtaza 
Mutahharî, Adl-i İlahi, s. 305-308] 

57- Mürcie mezhebine göre, iman olduğu sürece işlenen günahların, hatta büyük günahların hiçbir zararı olmaz. 
İmanı olan kimse cennete gider. Aynı şekilde küfür ile birlikte de işlenen hiçbir ibadetin ve hayırlı amelin faydası 
olmaz. Hiç kuşkusuz mürcienin bu akidesinin ikinci şıkkı doğru, buna karşılık birinci şıkkı yanlıştır. Zaten onlar 
da bunun bilmemde olarak akidelerinin birinci şıkkını ikinci şıkla kıyaslayarak savunmuşlardır. 
   İmam Sadık (aleyhisselâm) bu hadiste gayet açık bir şekilde bu kıyasın, kıyas meal fark olduğunu ortaya 
koymuştur. Çünkü iman üç cüzü bulunan bir işin iddia edilmesinden, ispat edilmesinden ibarettir. İddianın 
gerçek olması için bu üç şeyin olması şarttır: a) Dil ile ikrar b) Kalp ile inanmak c) Bedenle amel etmek. Gerçek 
iman budur. Fakat zahiren imanın var olduğunu söylemek için birinci ve üçüncü şartlar yeterlidir. Küfür ise, bu 
üç şarttan birinin olmayışıdır ve sadece Allah'ın inkâr edilmesiyle sabit olur. [Seyyid Cevad Mustafavî, Usul-u 
Kâfi, terc. ve şerhi] 
   İman korku anlamındaki "havf' kelimesiyle zıt olan "emene" kökünden gelmiştir. 
   "Korkularım emniyete tebdil eylemeyi vaad etmiştir..." (Nur, 55) 
   Ancak iman "ba," veya "lam" harfleriyle kullanıldığında tasdik, doğrulama anlamındadır. 
   "Peygamberde kendisine Rabbinden ineni doğrulamış, inanmıştır." (Bakara, 285) 
   Mutaaddi kipinde ise iman, "ehafe" (korkuttu)nun zıt anlamında kullanılır. 
   "Onlar ki inandılar (iman) ve iyi işler yaptılar, (amel)" (Bakara, 277) İman ve amel kelimeleri "ve" bağlacıyla 
birbirinden ayrılması, amelin imanın bir parçası olduğu görüşüne aykırıdır. 



19- İMANDA ÖNE GEÇME BABI 

1-(1522) ...Zübeyrî, Ebu Abdullah (Cafer Sadık aleyhisselâm)’dan rivayet eder:  

İmama dedim ki: İmanın dereceleri ve menzilleri vardır. Buna göre müminler Allah 
katında birbirlerine göre daha üstün düzeylerde olurlar mı? 

«Evet.» dedi. 

Dedim ki: Allah'ın rahmeti üzerine olsun. Bunu bana iyice vasfet (tanımla) ki, anlayayım. 

Dedi ki: «Allah, yarış günü atlar yarıştırıldığı gibi, müminleri yarıştırır. Sonra onları, 
kendisine geliş sıralarına göre üstün derecelere ulaştırır. Her birine yarıştaki sırasına göre, bir 
derece verir. Hiç kimsenin hak ettiği derecede bir eksiklik olmaz. Geride kalan bir kimseye, 
kendisini geçenden daha ön sıralarda bir derece verilmez. Üstünlük bakımından daha geride 
olan da, daha üstün olanın ö-nüne geçmez. Bu ümmetin ilk kuşaklan ve son kuşaklan arasmda 
da bir üstünlük sıralaması olacaktır. Eğer daha önce iman eden ve imanda öne geçen birinin 
daha sonra iman edip iman hususunda geride kalan birine üstünlüğü olmasaydı, o zaman bu 
ümmetin en sonuncusu en birincisine yetişirdi. 

Evet, şayet, iman hususunda öne geçenlerin ağır davrananlara bir üstünlüğü olmasaydı, 
onları geçebilirdiniz; fakat Allah önce davrananları iman dereceleriyle öne geçirmiştir. 
İmanda ağır davranmakla da kusurlu olanları da geride bırakmıştır. Çünkü biz, iman 
hususunda geride kalanlardan bazılarını görürüz ki bunlar, önde olanlardan daha çok amel 
ederler, daha fazla namaz kılar, oruç tutar, zekât verir, cihad eder ve infak ederler. Eğer 
imanda yarışıp öne geçme, Allah Azze ve Celle katında müminlerin bazısının bazısından daha 
üstün olmasına neden olmasaydı, o zaman sonda kalanlar işledikleri amellerin çokluğuyla 
önde olanları geçerlerdi. Fakat Allah imanın son derecelerinin ilk derecelerine yetişmesini 
istemez. Allah'ın imanda geride bıraktığının öne geçmesi veya öne geçirdiğinin arkada 
kalması söz konusu değildir.» 

Dedim ki: Allah Azze ve Celle, müminleri nelerle imanda yarışmaya teşvik etmiştir? 
Bana haber ver. 

Buyurdu ki: «Rabbinizden bir mağfirete; Allah'a ve peygamberlerine inananlar için 
hazırlanmış olup genişliği gökle yerin genişliği kadar olan cennete koşuşun. "(Hadid, 21) 

"Önde olanlar öndedirler. Yakınlaştırılmış olanlar onlardır." (Vakıa, 10-11) "Önde gelen 
ilk muhacirler ve ensar ile onlara güzellikle tâbi olanlar var ya, işte Allah onlardan razı 
olmuştur, onlar da Allah'tan razı olmuşlardır...58"  (Tevbe, 100) Allah, önde olma 
                                                                                                                                                                                          
   "İnanarak iyi işlerde bulunan..." (Taha, 112) "Ey inananlar, Allah tan korkun ve doğrularla beraber olun." 
(Tevbe, 119) "...İman kalplerinize girmedi henüz..." (Hucurat, 14) 
   Bu ayetlerden anlaşılacağı ve icmanm teyid ettiği üzere amel imanın dışındadır ve imanın bir parçası değildir. 
Ulema, imanı ibadetlerin doğruluğunun şartı olarak görürler ve sünnette bu görüşü teyid eder. Ancak bu tasdik 
ve ikrar, dini farizalar yerine getirilmediği takdirde cehennemden kurtarıcı ve cennete sevk edici olmayacaktır. 
Kalbi tasdik, insanın ahiretini kurtarmaya yeterli değildir. Kalbi tasdik sadece insanı kafirler zümresi 
dairesinden çıkarır; ama kurtaramaz. 
   Bu görüş, insanın uhrevi kurtuluşunu sadece kalbi tasdik ve dille ikrarda görüp ameli gerekli bilmeyen mürcie 
görüşünü batıl bilmektedir. [Cafer Subhani, Ehl-i Beyt Mesajı, sayı 9-10, 1995] 

58- "Öne geçen ilkler..." ifadesiyle kimlerin kast edildiği hususunda farklı görüşler ileri sürülmüştür. Bazılarına 
göre bununla her iki kıbleye (Kabe ve Mescid-i Aksa) dönerek namaz kılanlar, bazısına göre, Hudeybiye barışı 
esnasında rıdvan biatini gerçekleştirenler, bazısına göre özellikle Bedir savaşına katılanlar, diğer bazısına göre 



                                                                                                                                                                                          
de, hicretten önce Müslüman olanlar… kastedilmiştir. Bu görüşlerin hiç birini, ayetin lafzı açısından kanıtlamak 
mümkün değildir. 
   Ayetin lafzının bir ölçüde şu hususu teyit ettiği söylenebilir: Konunun açıklaması -öne geçen ilkler- vasıftan 
sonra tekrar vasıfla gerçekleştirilmiştir. Buna karşın kast edilenlerin şahıslarından ve kimliklerinden söz 
edilmemiştir. Bu da aklımıza şunu getiriyor: Öne geçmişlik ve ilklikte gözetilen husus hicret ve hicret edenlere 
yardım etme (nusret)tir. 
   Bunlara atfedilen ve: "Onlara güzellikle tabi olanlar..." cümlesinde kast edilenler ise, tâbi oluş nitelikleriyle 
ön plana çıkarılıyorlar, ama bunun da "güzellikle" olması kaydı getiriliyor. Tâbi olma vasfına uygun olanı, öne 
geçme vasfının ardından getirilmiş olmasıdır, ilk olma vasfı değil. Örneğin: "İlk oldu ve tâbi oldu" denemez ama: 
"Öne geçti ve tabi oldu" denir. Bu çıkarsamayı şu ayetle de kanıtlamak mümkündür: "Yurtlarından ve 
mallarından uzaklaştırılmış (...) fakir muhacirlerindir (...) Daha önceden Medine'yi yurt edinmiş ve 
gönüllerine imanı yerleştirmiş olan kimseler (...) Bunların arkasından gelenler şöyle derler: Rabbimiz! Bizi ve 
bizden önce gelip geçmiş imanlı kardeşlerimizi bağışla." (Haşr, 8, 9, 10) 
   O halde "öne geçenler"den maksat, İslam'ın doğuşundan kıyamet gününe kadar Müslümanlar arasında iman 
bakımından, kendilerinden sonraki çağların Müslümanlarına göre öne geçmiş olmaları bir zorunluluk olarak 
belirginleşiyor. Nitekim kendilerinden önceki çağların Müslümanlarına nispetle de katılanlar, tâbi olanlar 
pozisyonundadırlar. Bu arada "öne geçenler" niteliği "ilkler" niteliğiyle kayıtlandırılmış ki, önce geçenlerle, 
bunların ilk katmanın kast edildiği anlaşılsın. 
   Allah, üç grubun üçüncüsünden: "Onlara güzellikle tabi olanlar..." şeklinde söz ediyor ve bu niteliği, belli bir 
çağın tâbi olanlarıyla sınırlandırılmadığı gibi, öne geçmişlik veya ilk olma gibi bir nitelikle de kayıtlandırmıyor. 
Bu demektir ki, ayetteki niteleme, öne geçen ilklere tâbi olan herkesi kapsıyor. Buradan hareketle, 
Peygamberimizin gönderildiği günden diriliş gününe kadar gelmiş geçmiş bütün müminlerin -münafıklar hariç- bu 
ayette üç gruba ayrıldıklarım görüyoruz: 
   a) Öne geçen ilk muhacirler, b) Öne geçen ilk Ensar, c) Onlara güzellikle tâbi olanlar..." ilk iki grup tâbi 
olunanlar şeklinde nitelendirildikleri için şu anda mevcut değildirler. Onlar başkaları için önderler, imamlar, 
konumundadırlar. Üçüncü grup ise, ancak mukayese sonucu tâbi olunabilir. 
   Hiç kuşkusuz bu "Öne geçen ilkler" ifadesiyle, dinin temellerini atan ve kurallarını pekiştiren kimselerdir. 
Onlardan önce dinin temelleri sarsak ve sancağı özgürce dalgalanamaz haldeydi. Onlarla birlikte dinin bayrağı 
yeryüzünde dalgalanmaya başladı. Bu gruplardan birinin belirgin özelliği Peygambere inanmak, ona tâbi olmak, 
dinden döndürme amaçlı baskı ve işkencelere sabretmek Habeşistan'a ve Medine'ye hicret etmek suretiyle 
evlerini ve mallarını terk etmek olarak belirginleşiyor. İkinci grubun ayırıcı vasfı ise, Resule iman etmek, ona 
yardımcı olmak, kendilerine sığman muhacirleri barındırmak, olaylar peş peşe sükûn etmeden dini savunmak 
şeklinde ön plana çıkıyor. Bu vasıflar, hicretten önce daha sonra İslam'ın küfre karşı üstünlük kazanmaya 
başladığı Bedir savaşından önce Peygamber'e (s.a.a) iman eden kimseler ile Medine'ye hicret edince ona iman 
eden, onu barındıran ve ona yardım etmeye hazırlanan kimselere uyuyor. 

   "...Onlara güzellikle tâbi olanlar..." ifadesinde, "tâbi oluş eylemi" güzellikle kayıtlandırılmıştır. Bunun 
yanında, güzellikle tâbi olmanın, tâbi olunan kimselerin muhsin olmalarıyla, tâbi olanların ancak o zaman 
onları izleyebilmeleri, örnek almalarıyla irtibatlandırılmadığını görüyoruz. -Bu anlam "ba" harfinin "fi" 
anlamında kullanılmış olması durumunda akla gelebilir- aynı şekilde, tâbi oluş, güzellik vasfı aracılığıyla 
olmalıdır, şeklinde bir anlam da söz konusu değildir. -Bu ihtimalde "ba" harfinin nedensellik veya alet anlamını 
ifade etmesi durumunda geçerlidir.- Bilakis "güzellik" niteliğinin belirsiz (nekere) olarak kullanıldığını 
görüyoruz. Buda "ba" harfinin eşlik (musahabe) anlamını ifade ettiğini gösterir. Buna göre, kast edilen şey, tâbi 
oluşa bir tür güzelliğin de eşlik etmesidir. Diğer bir ifadeyle güzellik tâbi oluşun vasfıdır. 
   Yüce Allah'ın kitabında sadece bilgisizce ve körü körüne tâbi olmayı yerdiğini görüyoruz. Müşriklerin atalarına, 
ehli kitabın tamamen arzularına uyarak hahamlarına, papazlarına ve kendilerinden önceki kuşaklara, tutkulara 
ve şeytana tâbi olmaları cehalete dayalı bir tâbi oluştur. Bu şekilde tâbi olan bir kimse, kötü bir tâbi oluş 
gerçekleştirmiş olur. Şahıslarla veya başka amaçlarla ilintili olmaksızın sırf hakka tâbi olan bir kimsenin bu tâbi 
oluşu güzellik niteliğine sahiptir. Allah bir ayette şöyle buyurmuştur: "Dinleyip de sözün en güzeline uyan 
kullarımı müjdele. İşte Allah'ın doğru yola ilettiği kimseler onlardır." (Zümer, 18) Tâbi oluşun güzellik vasfına 
sahip olmasının somut belirtilerinden biri, tâbi olanın amellerinin, tâbi olunanın amellerine tam anlamıyla 
uymasıdır. Bu husustaki bir eksiklik, karşıt tabloyu, yani tâbi oluşun kötülük vasfına sahip olmasını doğurur. 
   Şunu daha açık anlıyoruz ki, "Onlara güzellikle tabi olanlar..." ifadesiyle, bunların, onlara tâbi olurken, bir 
tür güzellikle tâbi olmaları kast edilmiştir. Tâbi olmanın hakka yönelik olması yani -Hak onlarla beraber olduğu 
için tâbi olmayı kast ediyoruz- Buda sonuç itibariyle onların şahıslarına değil, hakka tâbi olmaktır. Ama onlarla 
veya onlara tâbi oluşla ilintili heva menşeli bir tutku, bir arzu söz konusu olduğunda, öncekinden farklı bir tâbi 
oluş gerçekleşmiş olur. Amellerin birebir örtüşmesi olgusunun gözetilmesi de bu açıdan önemlidir. 
   "Güzellikle tâbi olma" tabirinden çıkarsadığımız anlam budur. Bazılarına göre kast edilen anlam, tâbi 
olmanın, amel açısından güzellikle beraber olmasıdır. Salih ameller ve güzel fiiller işlemek yani. Ama bu yorum, 



                                                                                                                                                                                          
güzellik niteliği açısından "tür" ifade eden belirsizlik (nekere) durumuyla bütünüyle bağdaşmıyor. Böyle bir 
ihtimali kabul etmemiz durumunda, bizim işaret ettiğimiz açıklama türünden bir kayıt getirmek kaçınılmaz olur. 
Çünkü hak için ve hakla ilgili olarak tâbi oluş güzel ve salih ameller işlemeyi gerektirir. Bunun aksinin 
olmayacağı açıktır. 
   Kısaca ayet, İslam, ümmetinden müminleri üç gruba ayırmaktadır. İlk iki grubu öne geçen ilk muhacirler ve 
Ensar oluştururken üçüncü grubu da onlara güzellikle tâbi olanlar oluşturmaktadır. 
   Buraya kadar yaptığımız açıklamalardan sırasıyla şu hususlar ortaya çıkıyor: 
   Birincisi: Ayet, ilk iki grubu, iman bakımından, dinin temellerini sağlamlaştırma ve ilkelerini pratik hayata 
egemen kılma hususunda öne geçen ilkler olarak övüyor. Ayetin akışından anlaşıldığı kadarıyla da onları 
başkalarından üstün tutuyor. 
   İkincisi: "Muhacirler ve Ensar..." ibaresinin orijinalinin başındaki "min" edatı, kısımlandırma anlamını ifade 
eder, açıklama işlevini görmez. Çünkü daha önce onların hangi açıdan üstün tutulduklarına işaret edilmiştir. 
Ayet, Allah'ın onlardan, onların da Allah'tan hoşnut olduklarından söz ediyor. Ama Kur'an onların içinde 
kalplerinde hastalık bulunan, münafıkları dinleyen kimseler olduğunu belirtiyor. Bazısını fasık olarak 
isimlendiriyor. Bunun yanında bunlar arasında Peygamberimizin (s.a.a) kendisini, yaptığı işlerden beri tuttuğu, 
amellerini onaylamadığını açıkça ifade ettiği kimselerde vardır. Allah'ın bunlardan da razı olduğu söylenemez. 
Allah fasıklar topluluğundan razı olmaz. 
   Üçüncüsü: Üstün oluş ve Allah'ın rızasına nail oluş ile ilgili hüküm, ayetin akışından da anlaşılacağı üzere 
iman ve salih amelle kayıtlı kılınmıştır. Çünkü ayet, münafıkların küfürlerinden ve kötü amellerinden dolayı 
yerildikleri bir bağlamda müminleri övüyor. Yüce Allah'ın müminleri övdüğü veya onlarla ilgili bir hayırdan 
yada güzel bir vaatten söz ettiği başka ayetlerden de bu sonucu çıkarabiliriz. Bu hususların tümüde iman ve 
salih amelle kayıtlı tutulmuştur. Örneğin Allah şöyle buyurmuştur: 
   "Yurtlarından ve mallarından uzaklaştırılmış olan, Allah'tan bir lütuf ve rıza dileyen, Allah'ın dinine ve 
Peygamberine yardım eden fakir muhacirlerindir." (Haşr, 8) 
   Bir başka ayette, meleklerin onlarla ilgili dualarından şöyle söz ediliyor: "Müminlerinde bağışlanmasını 
isterler: Ey Rabbimiz! Senin rahmet ve ilmin her şeyi kuşatmıştır. O halde tevbe eden ve senin yoluna 
gidenleri bağışla, onları cehennem azabından koru! Rabbimiz! Onları da, onların atalarından, zevcelerinden, 
nesillerinden iyi olanları da kendilerine vaat ettiğin Adn cennetlerine koy." (Mümin, 7-8) Diğer bir ayette de 
şöyle buyruluyor: "Muhammed Allah'ın elçisidir. Beraberinde bulunanlar da kafirlere karşı çetin, kendi 
aralarında merhametlidirler. (...) Allah onlardan inanıp iyi işler yapanlara mağfiret ve büyük mükâfat vaat 
etmiştir." (Fetih, 29) 
   Buna örnek vereceğimiz bir diğer ayet de şudur: "İman eden ve soylarından gelenlerde, imanda kendilerine 
tâbi olanlar var ya! İşte biz, onların nesillerini de kendilerine kattık. Onların amellerinden de bir şey 
eksiltmedik. Herkes kazandıklarına karşı bir rehindir." (Tur, 21) Bu ayette özellikle "imanda" ve "herkes..." 
ifadelerine dikkat etmekte yarar vardır. 
   Eğer tefsirini sunduğumuz ayetin içerdiği hüküm, iman ve salih amelle kayıtlı olmasaydı ve eğer onlar iyi de 
davransalar, kötü de davransalar, takva sahibi de olsalar, fasık da olsalar Allah'ın rızasını kazanmış ve 
affedilmiş kimseler olsalardı, bu, şu ayetlerin içerdiği değerlendirmelerin açık bir şekilde yalanlaması anlamına 
gelirdi: "...Allah fasıklar topluluğundan asla razı olmaz." (Tevbe, 96), 
   "Allah fasıklar topluluğunu hidayete erdirmez." (Tevbe, 80), "Allah zalimleri sevmez." (Âl-i İm-ran, 57) Bu 
benzeri ayetler birebir mutabakat veya zorunlu olarak Allah'ın zalimlerden, fasıklardan, emir ve yasaklarına 
uymayanlardan kesinlikle razı olmayacağını gözler önüne sermektedir. Sonra bu ayetler, kayıtlandırmaya ve 
neshetmeye de açık değildirler. Yine müminlere hitap eden şu ayeti de örnek gösterebiliriz: "Ne sizin 
kuruntularınız nede ehli kitabın kuruntuları gerçektir; kim bir kötülük yaparsa onun cezasını görür." (Nisa, 
123) Kaldı ki, tefsirini sunduğumuz ayetin içerdiği hükmün kayıtlandırılmaması, ceza verme işlemlerine işaret 
eder. Ödül vaadi ve azap tehdidi içeren bütün ayetlerin kayıtlandırılmasını gerektirir. Bunlarsa büyük bir yekûnu 
tutan ayetlerdir; kayıtlandırılmaları durumunda ödül vaadine ve azap tehdidine egemen olan yasanın 
bozulmasını, hüküm ve yasaların büyük kısmının geçersiz olmasını ve hikmetin iptalini gerektirir. Bu durumda 
bazı muhacir ve ensarı ayrı tutmak için ifadenin orijinalindeki "min"in kısımlandırma bildirdiğini veya ilâhî 
fazlın ve hoşnutluğun herkese şamil olduğunu vurgulamak için "min"in açıklayıcılık işlevini gördüğünü 
söylememiz arasında bir fark yoktur. Bu husus hiçbir kuşkuya yer bırakmayacak şekilde açıktır. 
   "Allah onlardan razı olmuştur, onlar da Allah'tan razı olmuşlardır." (Tevbe, 100) Biz insanlar açısından 
"razı olma", nefsin her hangi bir fiile arada bir çelişki ve itişme olmaksızın uyum göstermesi anlamını ifade eder. 
Araplar: "Radiye bi keza: Uyum gösterdi, kaçınmadı, imtina etmedi" derler. Rıza, insanın bir şeyden 
tiksinmemesiyle gerçekleşir; onu sevmesi veya tiksinmeksizin sevmemesi sonucu değiştirmez. Dolayısıyla kulun 
Allah'tan razı olması, Allah'ın istediği bazı şeylerden tiksinmemesi ve yine Allah'ın buğzettiği bazı şeyleri 
sevmemesi demektir. Buda ancak kulun Allah'ın takdirine ve evrene yansıyan var oluşsal fiillerine, sosyal hayata 
ilişkin hükümlerine ve şeriat sistemi dahilinde kendisinden istediklerine rıza göstermesiyle gerçekleşebilir. Diğer 
bir ifadeyle kul, varlık bütününe egemen yasalar sistemi ve sosyal hayata egemen olması için indirilen hukuk 



derecelerine göre önce muhacirlerden söz ediyor. Ardından Ensar'dan ve sonra güzellikle 
onlara tâbi olanlardan bahsediyor. Böylece her topluluğu katındaki derecelerine ve 
menzillerine göre bir sıralamaya tâbi tutuyor. Bir yerde de Allah Azze ve Celle'nin 
velilerinden bazılarını dereceler bakımından diğer bazılarından üstün kıldığını söylüyor: "O 
peygamberlerin bir kısmını diğerlerinden üstün kıldık. Allah onlardan bir kısmı ile 
konuşmuş, bazılarını da derece derece yükseltmiştir..." (Bakara, 253) 

Bir diğer ayette de şöyle buyurmuştur: "Gerçekten biz, peygamberlerin kimini kiminden 
üstün kıldık." (İsra, 55) 

Bir yerde de şöyle buyuruyor: "Baksana, biz insanların kimini kiminden nasıl üstün 
kılmışızdır! Elbette ahiretteki, derece ve üstünlük farkları bakımından daha büyüktür." 
(İsra, 21) "Onlar Allah katında derece derecedirler." (Âl-i imran, 163) "Fazlasını yapan 
herkese de iyiliğinin karşılığını verir." (Hûd, 3) 

"İnanan, hicret eden ve Allah yolunda mallarıyla ve canlarıyla cihad edenler, Allah 
katında dereceleri daha büyüktür..." (Tevbe, 20) 

"Allah mücahidleri, oturanlardan çok büyük bir ecirle üstün kılmıştır. Kendinden 
dereceler, bağışlama ve rahmet vermiştir." (Nisa, 95-96) 

"Elbette içinizden, fetihten önce harcayan ve savaşanlar, daha sonra harcayıp 
savaşanlara eşit değildir. Onların derecesi, sonradan infak eden ve savaşanlardan daha 
yüksektir." (Hadid, 10) "Allah sizden inananları ve kendilerine ilim verilenleri derecelerle 
yükseltir." (Mücadele, 11) "İşte onların Allah yolunda bir susuzluğa, bir yorgunluğa ve bir 
açlığa duçar olmaları, kâfirleri öfkelendirecek bir yere ayak basmaları ve düşmana karşı 

                                                                                                                                                                                          
sistemi açısından Allah'a teslim olduğu zaman -ki buna İslam ve Allah'a teslim oluş denir- Allah'tan hoşnut 
olduğunu göstermiş olur. Buda, daha önce işaret ettiğimiz: Ayetin içerdiği hüküm iman ve salih amelle kayıtlıdır, 
şeklindeki çıkarsamaya yönelik bir diğer kanıttır. Yani yüce Allah, Muhacirlerden, Ensardan ve onlara tâbi olan-
lardan sadece kendisine inanıp salih ameller işleyenleri övüyor. Onlardan bu kayıtla razı olduğunu ve onlar için 
zemininde ırmaklar akan cennetler hazırladığını haber veriyor. Yoksa ayetin anlatmak istediği: Bir şekilde 
Muhacir veya Ensar yada Tabiin adını almış bir kimseden Allah razı olmuştur. Bu razı oluştan sonra ona öfke 
duymayacaktır. Onun için bağışlanma ve cennet kaçınılmaz olmuştur. Bundan sonra iyilik de etse, kötülük de 
etse, takva sahibi de olsa, fasık da olsa... durum değişmeyecektir, şeklindeki bir anlam değildir. 
   Allah'ın rızası ise, Onun fiili sıfatlarından sayılır zati sıfatlarından değildir. Çünkü Allah, zatı itibariyle 
değişmeye ve başkalaşmaya açık bir şeyle vasfedilmez. Biri isyan ettiği zaman öfke halinin tevbe ettiği zaman da 
rıza halinin arız olması gibi. Tersine razı oluşu ve öfkelenişi, kuluna rıza muamelesi göstermesi, üzerine rahmet 
indirmesi ve nimetler vermesi şeklinde gerçekleşir veya öfke muamelesi gösterip rahmetini alıkoyması, azap ve 
cefayı ona musallat etmesi şeklinde gerçekleşir. 
   Bu açıdan yüce Allah'ın birine razı oluşundan sonra ona öfkelenmesi veya öfkelenmesinden sonra razı olması 
mümkündür. Ne var ki, ayetin akışından anladığımız kadarıyla, burada kast edilen, sonrasında gazap ihtimali 
bulunmayan rızadır. Dolayısıyla bu, iman ve salih amel açısından öne geçenlerden ve onlara tâbi olanlardan 
oluşan ümmetin en hayırlılarının öz doğalarına dayalı, ona hamledilmesi gereken bir hükümdür. Bu gibi 
meselelerde zamanın etkinliği söz konusu değil ki, rızadan sonra bir gazap ihtimalinden söz edilsin. Öte yandan 
burada, aşağıdaki ayette işaret edilen durumdan farklı bir olgu söz konusudur. "And olsun ki, o ağacın altında 
sana biat ederlerken Allah, o müminlerden razı olmuştur." (Fetih, 18) Çünkü burada, belli bir zamanla kayıtlı 
bir rızadan söz ediliyor. Bu açıdan bir süre sonra bunun gazapla yer değiştirmesi ihtimal dahilindedir. [el-Mîzan, 
(Tevbe, 100) Tefsir.] 
   "Muhammed, Allah'ın elçisidir. Beraberinde bulunanlar da kâfirlere karşı çetin kendileri aralarında 
merhametlidirler. Onları görürsün ki rükû etmekteler, secdeye kapanmaktalar, Allah'tan lütuf ve rıza 
dilemekteler. Yüzlerinde secde eserinin alametleri görünmededir... Allah onlardan inanıp iyi işler yapanlara 
mağfiret ve büyük bir mükâfat vâdetmiştir." (Fetih, 29) 
   Görüldüğü gibi yüce Allah, ayetin ilk yarısında Müslümanların toplumsal sıfatlarını ve faziletlerini mutlak 
olarak dile getirdikten sonra Müslüman fertlerin mağfirete kavuşup büyük mükâfat almalarını şarta bağlayarak 
ayeti noktalıyor. (el-Mîzan, c. 4, s. 612] 



bir başarı kazanmaları, ancak bunların karşılığında kendilerine salih bir amel yazılması 
içindir." (Tevbe, 120) "Kendiniz için önceden yaptığınız her iyiliği Allah’ın katında 
bulacaksınız." (Bakara, 110) "Kim zerre miktarı hayır yapmışsa onu görür. Kim de zerre 
miktarı şer işlemişse onu görür." (Zilzal, 7-8) İşte bu ayetlerde imanın Allah Azze ve Celle 
katındaki dereceleri ve menzilleri anlatılıyor.» 

20) İMANIN DERECELERİ BABI 

l)-(1523) ...Ammar b. Ebu'l Ahvas, Ebu Abdullah (Cafer Sadık aleyhisselâm)’dan rivayet 
eder: 

«Allah Azze ve Celle imanı yedi kısma ayırmıştır: Birr / iyilik, sıdk / doğruluk, yakîn / 
kesin inanış, rıza, vefa, ilim ve hilm (yumuşak huyluluk). 

Sonra bu iman kısımlarını insanlar arasında pay etmiştir. Kimde bu yedi kısım birden 
varsa, o kâmil insandır, imanın taşıyıcısıdır. Bazı insanlara bir pay, bazılarına iki pay, 
bazılarına üç pay... bazılarına da yedi paya kadar vermiştir.» 

Sonra İmam şöyle dedi: «İmandan bir pay verilene iki pay yüklemeyin, iki pay verilene 
üç pay yüklemeyin. Yoksa onların yüklerini ağırlaştırır ve geri kalmalarına neden olursunuz... 
Yediye ulaşıncaya kadar açıklamalarını bu şekilde sürdürdü.» 

2)-(1524) ...Yakub b. ed-Dahhak, İmam Ebu Abdullah'ın hizmetçilerinden ve bizim 
ashabımız arasında yer alan Serrac'dan şöyle rivayet eder: 

Ebu Abdullah (Cafer Sadık aleyhisselâm) Hiyre59de bulunduğu bir sırada beni, 
dostlarından bazılarıyla birlikte bir iş için bir yere gönderdi. Gittik ve gece vakti geri döndük. 
-Ravi der ki yatağım, konakladığımız evin avlusundaydı. 

-Yorgun argın geldim ve kendimi yatağa attım. Öylece uzanmışken, birden imam Sadık 
(aleyhisselâm)’ı karşımda gördüm. 

-«Sana geldik.» dedi. 

Doğrulup oturdum. O da yatağımın üstüne oturdu. Beni gönderdiği işi sordu. Ben de 
anlattım. Bunun üzerine Allah'a hamd etti. Sonra bir topluluğun adı geçti. Dedim ki: "Sana 
kurban olayım. Biz onlarla ilişkimizi kesiyoruz. Çünkü bizim düşündüğümüz gibi 
düşünmüyorlar." 

Buyurdu ki: «Bizi veli edindiler,60 sırf sizin düşündüğünüz gibi düşünmüyorlar diye 
onlarla ilişkinizi kesiyor musunuz?» 

-Evet, dedim. 

Buyurdu ki: «Bizde de sizde olmayan fikirler ve bilgiler olduğu için sizinle ilişkimizi 
kesmemiz mi gerekmektedir?» 

-Hayır, dedim, kurban olayım. 

                                                            
59- Hiyre, Kûfe'ye bir mil uzaklıkta bir şehirdir. 
60- Ehl-i Beytin velayetini kabul ettikleri halde (Seyyid Cevad Mustafavi, Usulü Kâfi terc. ve şerhi) 



Devamla buyurdu ki: «Allah'ta olan bilgi de bizde yoktur. Sence Allah bizi tutup atmalı 
mı?» 

Dedim ki: Hayır, vallahi, sana kurban olayım. Öyleyse ne yapalım? 

Buyurdu ki: «Onları dost edinin ve onlarla ilişkinizi kesmeyin. Çünkü Müslümanlardan 
öyle kimseler vardır ki, onlarda imandan bir pay vardır. Bazısında iki pay, bazısında üç pay, 
bazısında dört pay, bazısında beş pay, bazısında altı pay ve bazısında yedi pay vardır. 

Bu yüzden bir paya sahip olan kimseye, iki paya sahip olanın yükü, iki paya sahip olana 
üç paya sahip olanın yükü. Üç paya sahip olana dört paya sahip olanın yükü, dört paya sahip 
olana, beş paya sahip olanın yükü, beş paya sahip olana altı paya sahip olanın yükü, altı paya 
sahip olana da yedi paya sahip olanın yükü yüklenmemelidir. 

Sana bir örnek vereceğim: Bir adamın Hıristiyan bir komşusu vardı. Adam Hıristiyan 
komşusunu İslam'a davet etti. İslam'ı ona çekici gösterdi, sevdirdi. Adam bu çağrısına uyup 
Müslüman oldu. Şafak sökünce adamın kapısına geldi, kapıyı çaldı. 

- Adam: "Kim o?" dedi. 

- "Benim! Ben, falanca..." dedi. 

- "Ne istiyorsun." dedi. 

- "Abdest al, elbiseni giy ve bizimle namaza gel." dedi. 

Adam abdestini aldı, elbisesini giydi ve onunla birlikte çıktı (namaza gitti). Allah'ın 
dilediği kadar namaz kıldılar. Daha sonra sabah namazını kıldılar. Ardından sabah oluncaya 
kadar beklediler. Hıristiyanlıktan yeni dönmüş olan, evine gitmek için ayağa kalktı. 

Adam: "Nereye gidiyorsun." dedi. "Gündüzler kısadır. Öğle vaktine, şunun şurasında ne 
kaldı?" Adam öğlen namazı için yanında oturdu. 

Sonra: "Öğlen ikindi arası da çok kısadır." dedi. Böylece ikindi namazını kılıncaya kadar 
da yanında tuttu. Sonra adam kalktı ve evine gitmek istedi. 

Dedi ki: "Artık günün sonuna gelmiş bulunuyoruz ve zaten günün başlangıcından daha 
kısa sürer." Derken adamı akşam namazı için de bekletti. Sonra adamı bir daha evine gitmek 
istedi. 

Dedi ki: "Geride bir tek namaz kaldı." Böylece adam yatsı namazını da kılıncaya kadar 
bekledi sonra ayrıldılar. 

Ertesi gün, tekrar şafak vakti olunca, adam bir kez daha gidip komşusunun kapısını çaldı. 

-"Kim o?" dedi.  

-"Ben. Falanca." dedi.  

-"Ne istiyorsun?" dedi. 

-"Abdest al, elbiseni giy, bizimle beraber namaza gel." dedi. 



-Adam dedi ki: Sen şu dinin için benden boş birini bul. Ben yoksul bir adamım, bakmak 
zorunda olduğum çoluk çocuğum var.» 

Ebu Abdullah (aleyhisselâm) buyurdu ki: «Adamı bir şeye sokmaya çalışırken, ondan 
çıkarmış oldu.» 

Veya şöyle dedi: «Bu şekilde sokup, bu şekilde çıkardı.» 

21) EK BÂB 

1-(1525) ...Şihab, rivayet eder: 

Ebu Abdullah (Cafer Sadık aleyhisselâm)’ın şöyle dediğini duydum: «Eğer insanlar Allah 
Tebâreke ve Teâlâ’nın bu mahlûkatı nasıl yarattığını bilselerdi, hiç kimse bir başkasını 
kınamazdı.» 

Dedim ki: Allah sana iyilik versin, bu nasıl oldu? 

Buyurdu ki: «Allah Tebareke ve Teâlâ cüzleri yarattı. Bunlar toplam kırk dokuz cüz 
oldular. Sonra her cüzü on cüze ayırdı. Böylece bir cüzü on cüz yaptı. (49X10=490) Sonra bu 
cüzleri mahlûkat arasında paylaştırdı. Bir adama cüzün onda birini, bir başkasına da onda 
ikisini yerleştirdi, ta ki onu bir tam cüze ulaştırıncaya kadar. Bir adama bir cüz ve bir cüzün 
onda birini yerleştirdi. Bir başkasına bir cüzü ve bir cüzün onda ikisini yerleştirdi. Diğer 
birine bir cüz ve bir cüzün onda üçünü yerleştirdi. Ta ki bunu iki tam cüze ulaştırıncaya kadar. 
Sonra bu hesaba göre, en üst derecede olan bir kimseyi kırk dokuz cüze ulaştırdı. 

Allah bir kimseye sadece cüzün onda birini yerleştirmişse, bu kimse, cüzün onda ikisine 
sahip olan gibi olamaz. Aynı şekilde cüzün onda ikisine sahip olan da, cüzün onda üçüne 
sahip olan kimse gibi olamaz. Bunun gibi, tam bir cüze sahip olan da, iki cüze sahip olan gibi 
olamaz. Eğer insanlar, Allah Azze ve Celle'nin mahlûkatı bu şekilde yarattığını bilselerdi, 
kimse kimseyi kınamazdı.» 

2-(1526) ...Abdulaziz el-Karatisî, rivayet eder: 

Ebu Abdullah (Cafer Sadık aleyhisselâm) bana dedi ki: «Ey Abdulaziz! İman, merdivenin 
basamakları gibi on derecedir. Bu basamaklar birer birer çıkılır. İki basamak yukarıda olan 
kişi, bir basamak yükselen birine: Sen bir şey üzere değilsin, dememelidir.»  

-İmam onuncu basamağa kadar bu şekilde sıraladı- 

Devamla şöyle dedi: «Senden aşağı bir basamakta olanı aşağı düşürme. Ki senden yukarı 
olan biri de seni düşürmesin. Senden daha aşağı bir derecede olan birini gördüğün zaman, 
yumuşaklıkla onu yanına yükselt ve ona kaldıramayacağı yük yükleme, yoksa kırarsın. Çünkü 
bir mümini kıran onu yeniden onarmalıdır.» 

3-(1527) ...Sedir, rivayet eder: 

Ebu Cafer (Muhammed Bakır aleyhisselâm) bana dedi ki: 

«Müminlerin menzilleri vardır. Bazısı bir menzilde, bazıları iki menzilde, bazıları üç 
menzilde, bazıları dört menzilde, bazıları beş menzilde, bazıları altı menzilde, bazıları yedi 
menzilde... olur. Eğer gidip bir menzilde olana iki men-zildekinin yükünü yüklesen, ona güç 



yetiremez. İki menzilde olana üç menzilde-kinin yükünü yüklesen, kaldıramaz. Üç menzilde 
olana dört menzildekinin yükünü yüklesen güç yetiremez. Dört menzilde olana beş 
menzildekinin yükünü yüklesen, güç yetiremez. Beş menzilde olana altı menzildekinin 
yükünü yüklesen, güç yetiremez. Altı menzilde olana yedi menzildekinin yükünü yüklesen, 
kaldıramaz. Bu (kural) bütün dereceler için geçerlidir.» 

4-(1528) ...Sabbah b. Seyabe, rivayet eder: 

Ebu Abdullah (Cafer Sadık aleyhisselâm) buyurdu: «Teberriden size ne! Ne diye 
birbirinizden uzak duruyorsunuz? Hiç kuşkusuz bazı müminler diğer bazılarından üstündürler. 
Bazıları bazılarından daha çok namaz kılarlar. Bazıları diğer bazılarına göre daha 
basiretlidirler. Herkesin bir derecesi vardır.»61 

1.  

22) İSLÂM'IN NİSBETİ BABI 

l-(1529) ...Ahmed b. Muhammed b. Halid, bazı ashabımızdan merfu olarak rivayet eder 
Emîr'ül-Müminîn (Ali b. E bu Talib aleyhisselâm) şöyle buyurur: 

«İslam'ın nisbetini öyle açıklayacağım ki, benden önce ve benden sonra bir kimse ancak 
bu şekilde İslam'ın nisbetini açıklamış olabilir. 

Kuşkusuz İslam teslimiyettir. Teslimiyet yakîndir. Yakîn tasdiktir. Tasdik ikrardır. İkrar 
amel etmektir. Amel ise görevleri yerine getirmektir. 

Mümin insan, dinini kendi görüşünden edinmemiştir. Bilakis, dini Rabbin-den gelmiştir 
ve o da Rabbinden gelen dini almıştır. Hiç kuşkusuz mümin insanın yakîni amelinde görülür 
ve kâfir insanın da inkarı amelinde görülür. Nefsimi elinde tutana and olsun ki onlar ne 
yapacaklarını şaşırdılar. Öyleyse kâfirlerin ve münafıkların çirkin davranışlarıyla inkârlarını 
ortaya koymalarından ibret alın.»62 

                                                            
61- Hadis: Meşhura göre zayıf. [Allâme Meclisi, Mir'at'ul Ukul, c. 7, s. 281] Kendisinden uzak durulması 
öngörülen teberrî, müminlerin; Allah, Resulü ve Ehl-i Beyt dostlarının birbiriyle ilişkisini kesmesidir. Bu 
anlamdaki teberrînin yerilmesiyle, Allah, Resulü ve Ehl-i Beyt'in düşmanlarından berî olmayla 
karıştırılmamalıdır. Hadisin metnindeki "Hiç kuşkusuz bazı müminler diğer bazılarından üstündürler" ifadesi de 
bunu gösterir. Zira Allah, Resulü ve Ehli Beyt'in düşmanı mümin addedilmez. [Tatbik Eden] 
62-Bu rivayet İslam ve imanın üçüncü mertebesine yönelik işaretler içermektedir. [Birinci mertebesi için (1504.) 
dördüncüsü için (1546. h. dip notuna) bkz.] [İslam ve imanın İkinci ve Üçüncü mertebesi]: İkincisi: İmanın ilk 
mertebesinden sonra gelen İslâm. Bu hak nitelikli inanç prensiplerini tüm ayrıntıları ve buna bağlı salih amelleri 
kalben benimseyip uygulamak üzere teslim olmaktır. 
   Bazı ayetlerde yer alan bu mertebeye ilişkin işaretleri şöylece sıralayabiliriz: Ulu Allah mutta-kileri 
tanımlarken şöyle buyuruyor: "Onlar ayetlerimize inanmış ve Müslüman olmuş idiler." (Zuh-ruf, 69) Bir ayette 
de şöyle buyuruyor: "Ey inananlar, hepiniz birlikte İslâm'a girin." (Bakara, 208) Şu hâlde, İslâm'ın imandan 
sonra gerçekleşen bir mertebesi vardır ve bu, birinci mertebeden farklı bir konumdur. Bu konumdaki "İslâm"ın 
ardından "iman"ın ikinci mertebesi gelir. Bu, dinî gerçeklere ayrıntılı olarak inanma mertebesidir. Ulu Allah 
şöyle buyuruyor: "Müminler onlardır ki, Allah'a ve Resulüne inandılar, sonra şüphe etmediler; Allah yolunda 
mallarıyla, canlarıyla savaştılar. İşte doğru olanlar onlardır." (Hücürât, 15) Bir diğer ayette de şöyle 
buyuruyor: "Ey inananlar, size, sizi acı azaptan kurtaracak bir ticaret göstereyim mi? Allah'a ve Resulüne 
inanırsınız, mallarınızla ve canlarınızla Allah yolunda savaşırsınız." (Saff, 10-11) Bu ayette müminler inanmaya 
davet ediliyorlar. Şu hâlde imandan ayrı bir iman mertebesi vardır. 
   Üçüncüsü: İkinci iman mertebesinin ardından gelen İslâm. İnsan nefsi, sözünü ettiğimiz imana alışıp bu 
mertebenin öngördüğü ahlâkî özellikleri karakteristik özellikler olarak edinince ve iman kendisinin ayrılmaz bir 
özelliği hâline gelince, sahip bulunduğu tüm hayvansal özellikler ve yırtıcı nitelikler, kısacası dünyanın çekici 
süslerine, fani ve geçici zevklerine eğilimli tüm güçler imanın kontrolüne girer ve bu aşamada insan Allah'ı 



2-( 1530) ...Müdrik b. Abdurrahman rivayet eder: 

Ebu Abdullah (Cafer Sadık aleyhisselâm) buyurdu ki: 

Resûlullah (sallallahu aleyhi ve âlihi) şöyle buyurmuştur: «İslam çıplaktır. Hayâ 
giysisidir. Vakar süsüdür. Salih amel mürüvvetidir. Vera direğidir. Her şeyin bir esası vardır, 
İslam'ın esası da biz Ehl-i Beyt'in sevgisidir.» 

Ali b. İbrahim, babasından, o da Ali b. Ma'bed'den, o da Abdullah b. el-Kasım'dan, o da 
Müdrik b. Abdurrahman'dan, o da Ebu Abdullah (Cafer Sadık aleyhisselâm)’dan benzerini 
rivayet eder. 

3-(1531) ...Ahmed b. Muhammed, Abdil azim b. Abdillah el-Hasenî, Ebu Cafer es-Sanî 
(Muhammed b. Ali-Taki)’den, o da babasından, o da dedesinden (salavatullahi aleyhim) şöyle 
rivayet etmiştir: 

«Emîr'ül-Müminîn (Ali b. Ebu Talib aleyhisselâm) buyurdu: 

Resûlullah (sallallahu aleyhi ve âlihi) buyurdu ki: 

Allah, İslam'ı yarattı. Onun için bir alan var etti. Onun için bir nur yarattı. Onun için bir 
kale yaptı. Onun için bir yardımcı var etti. İslam'ın alanı Kur'an'dır. Nuru hikmettir. Kalesi 
maruftur. Yardımcıları ise, ben, Ehl-i Beyt'im ve Şia’mızdır. Öyleyse Ehl-i Beyt'imi, 
Şia’larını ve yardımcılarını sevin. Çünkü miraç gecesi dünya semasına götürüldüğüm zaman 
Cebrail beni gök ehline tanıtınca, Allah, Azze ve Celle benim, Ehl-i Beyt'imin ve Şialarının 
sevgisini meleklerin kalplerine yerleştirdi. Bu sevgi kıyamet gününe kadar onlara emanet 
bırakılmıştır. 

Sonra Cebrail beni yere indirdi ve beni yer ehline tanıttı. Allah Azze ve Celle benim, Ehl-
i Beyt'imin ve Şialarının sevgisini ümmetimin müminlerinin kalplerine yerleştirdi. 
Ümmetimin müminleri, Ehl-i Beyt'imle ilgili emaneti kıyamet gününe kadar korurlar. 
Haberiniz olsun! Ümmetimden bir kimse, dünyadaki ömrünün bütün günlerini Allah Azze ve 
Celle'ye ibadetle geçirse, sonra da Ehl-i Beyt'ime ve Şialarına karşı kin besleyerek Allah Azze 
ve Celle'nin huzuruna gelse, Allah onun göğsünü münafıklıktan başka bir şeye açmaz.» 

23) MÜMİNİN HASLETLERİ BABI 

l-(1532) ...Abdulmelik b. Galip Ebu Abdullah (Cafer Sadık aleyhisselâm)’dan rivayet 
eder: 

                                                                                                                                                                                          
görür gibi O'na ibadet eder. Çünkü o, her ne kadar Allah'ı göremezse de kuşkusuz Allah onu görüyordur. Bu 
aşamada insanın içinde ve zihninde Allah'ın emir ve yasaklarına uymayan ya da onun kaza ve kaderine rıza 
göstermeyen hiçbir duygu, hiçbir eğilim bulunmaz. Allah şöyle buyuruyor: "Hayır, Rabbine andolsun ki, 
aralarında çıkan anlaşmazlıklar hususunda seni hakem kılıp, sonra da senin verdiğin hükmü içlerinde hiçbir 
sıkıntı duymaksızın tam anlamıyla kabullenmedikçe inanmış olmazlar." (Nisa, 65) 
İslâm'ın bu mertebesini üçüncü bir iman mertebesi izler. Yüce Allah şöyle buyuruyor: "Müminler kurtuldular... 
Onlar ki, boş şeylerden yüz çevirirler." (Müminun, 1-3) "Rabbi ona, "İslâm ol." demişti. O da, "Âlemlerin 
Rabbine teslim oldum." demişti." (Bakara, 131) ayeti de bu aşamaya ilişkin bir mesaj içermektedir. Bunun gibi 
daha birçok örnek verilebilir. 
   İkinci ve üçüncü mertebeler, bir mertebe olarak da değerlendirilebilirler. Rıza, teslimiyet, karşılık 
beklemeksizin iyilikte bulunma, Allah uğrunda eziyet çekerken sabretme, tam anlamıyla dünya çekiciliğinden 
soyutlanmışlık, arınmışlık, Allah için sevme ve Allah için buğzetme gibi üstün nitelikli ahlâkî özellikler, bu 
mertebenin gerekleridir. [el-Mîzan, c. 1, s. 426-4271 



«Bir müminde şu sekiz haslet bulunmalıdır: 

Sarsıcı olaylar karşısında vakur olmalı. 

Belâlara karşı sabırlı olmalı. 

Bolluk zamanında şükreden olmalı. 

Allah'ın verdiği rızka kanaat getiren kimse olmalı. 

Düşmanlarına haksızlık etmemeli. 

Dostlarına yük olmamalı. 

Bedenini yormalı, 

İnsanlar ondan yana rahat etmeli. 

Şüphesiz ilim müminin dostu, hilm (yumuşak huyluluk) veziridir. Akıl askerlerinin 
komutanıdır. Nezaket kardeşidir. İyilik babasıdır.» 

2-(1533) ...es-Sekunî, Ebu Abdullah'tan, o babasından, o da Emîr'ül-mü-minîn (Ali b. Ebu 
Talib) -Allah'ın selâmı onun üzerine olsun- şöyle buyurmuştur:  

«İmanın dört rüknü vardır: Tevekkül / Allah'a güvenip dayanmak. İşi Allah'a havale 
etmek, Allah'ın kazasına (hükmüne) rıza göstermek, Allah Azze ve Celle'nin emrine teslim 
olmak.» 

3-(1534) Abdurrahman b. Ebu Leyla babasından, o da Ebu Abdullah (Cafer Sadık 
aleyhisselâm)'dan şöyle buyurmuştur: 

«Marifet63 sahibi olmadıkça salih (iyi) olamazsınız. Tasdik edip iman etmedikçe marifet 
sahibi olamazsınız. Teslim olmadıkça tasdik edemezsiniz. 

Bunlar dört kapıdır. En sondaki olmadan baştaki bir işe yaramaz. Sadece üç kapıyı 
bulanlar, saptılar, koyu bir şaşkınlığın içine girdiler. Hiç kuşkusuz Allah Tebâreke ve Teâlâ 
salih amel64den başkasını kabul etmez. Şartlara ve ahitlere bağlı kalınmadıkça Allah kabul 

                                                            
63- Marifet: Kavrama gücü etkisiyle oluşan bir sureti, zihinde kayıtlı bulunan surete uyarlama işlemidir. Bu 
yüzden:"Marifet ve irfan, önceki bilgiden sonra oluşan kavrayıştır" denmiştir. [Mîzan,2/371] 
64- [Bu hadisde] "Salih amel" ise, hak nitelikli inanç ilkeleriyle örtüşen, onlarla uyumlu pratik davranışlar 
anlamını ifade eder. [el-Mîzan, (Fatır, 10) Tefsir.] 
"Ahirette de o, salihlerdendir." (Bakara, 130) Ayetin orijinal metninde geçen "salihîn" kelimesinin mastarı olan 
"salâh" kelimesi, bir çeşit liyakat anlamını ifade eder. Bu deyim Kur'ân-ı Kerim'-de kimi zaman insanın ameli, 
kimi zaman da nefsi ve kişiliği için kullanılır. Bu hususla ilgili olarak şu ayet-i kerimeleri örnek verebiliriz: 
"...Salih amel işlesin." (Kehf, 110) "İçinizden bekârları ve köle ve cariyelerinizden salihleri evlendirin." (Nûr, 
32) 
   Kur'ân-ı Kerim'de "salih amel"e ilişkin açıklayıcı bir bilgi verilmiş olmamakla birlikte, bu kavramın anlamını 
açıklığa kavuşturan sonuçlar ona izafe edilerek açıklama yönüne gidilmiştir. Buna göre, bir amel, Allah rızasına 
yönelik olduğu için salihtir. Yüce Allah şöyle buyuruyor: "Rablerinin rızasını arzu ederek sabrederler." (Ra'd, 
22) "Yalnız Allah'ın rızasını kazanmak maksadıyla infak edersiniz." (Bakara, 272) Bazı ameller sevaba yol 
açtıkları için salih amel kategorisine girerler. Allah şöyle buyuruyor: "İnanan ve salih amel işleyen kimse için 
Allah'ın sevabı daha hayırlıdır." (Kasas, 80) 
Kimi ameller, Allah'ın katına çıkmakta olan güzel sözü yükselttikleri için salih amel niteliğini kazanırlar. Allah 
şöyle buyuruyor: "Güzel söz O'na çıkar, salih amel onu yükseltir." (Fâtır, 10) Söz konusu amele intisap edilen bu 



etmez. Allah'ın koyduğu şartlara uyan, ahdinde vasfettiği hususları eksiksiz yerine getiren 
kimselere, Allah'ın katındaki (nimetlere) nail olurlar. Allah onlara verdiği sözü eksiksiz 
yerine getirir. 
                                                                                                                                                                                          
sonuçlara göre, amelin salihliği, onu hazırlayan ve üstünlük kisvesine bürünmesini sağlayan bir anlamdan, 
manevî bir unsurdan kaynaklanır. Bu anlam, güzel sözün yüce Allah'a ulaşması için arkadan bir destek ve 
yardım işlevini görür. Yüce Allah şöyle buyuruyor "Fakat sizin takvanız O'na ulaşır." (Hacc, 37) "Hepsine, 
onlara da, bunlara da Rabbinin vergisinden imdat ederiz. Rabbinin ihsanı kesilmiş değildir." (İsrâ, 20) Buna 
göre yüce Allah'ın bağışı ve ihsanı biçim ve salih amel de madde konumundadır. 
   Kişilik ve nefis salihliği ile ilgili olarak da şöyle buyuruyor yüce Allah: "Kim Allah'a ve Re-sûlUne itaat ederse 
işte onlar, Allah'ın nimet verdiği peygamberler, sıddıklar şehitler ve salihlerle beraberdir. Onlar ne güzel 
arkadaştır." (Nisa, 69) "Onları rahmetimize soktuk, çünkü onlar salihlerdendi." (Enbiyâ, 86) Yüce Allah bir 
ayet-i kerimede de Hz. Süleyman'ın şu sözlerini aktarır: "Rahmetinle beni salih kullarının arasına kat." (Nemi, 
19) "Luta da hüküm ve ilim verdik... ve onu rahmetimizin içine soktuk. Çünkü o salihlerden idi." (Enbiyâ, 74-75) 
Hiç kuşkusuz, "salâh" kavramından maksat, yüce Allah'ın her şeyi kuşatan genel rahmeti ile özellikle müminlere 
özgü olan rahmeti değildir. Nitekim ulu Allah şöyle buyuruyor: "Rahmetim ise her şeyi kaplamıştır. Onu, 
sakınanlara yazacağım." (A'râf, 156) Şu hâlde sözünü ettiklerimiz, yani salihler, muttaki müminlerden oluşan 
özel bir gurupturlar. Rahmetin de bir kısmı vardır ki, genelin içinde sadece özel bir grubu kapsar. Ulu Allah 
şöyle buyuruyor: "Allah, rahmetini dilediğine tahsis eder." (Bakara, 105) 
   Burada "velayet" onuruyla onurlandırma da kast edilmemiştir. Ki bu, yüce Allah'ın kulunun işlerini doğrudan 
üstlenmesi demektir. Eğer salihler bu onura erişirlerse, "Bizi doğru yola ilet." (Fatiha, 6) ayetinin tefsirinde de 
vurguladığımız gibi ikram olunmuş evliyalar kategorisine girerler. İlgili ayetlerin tefsirinde bu hususla ilgili 
detaylı bilgi vereceğiz. Fakat, velilik sıfatı salihlerle, peygamberler, doğrular ve şehitlerin ortak özelliğidir. Şu 
hâlde salihlerin diğer guruplardan bağımsız bir topluluk olarak değerlendirilmesi isabetli olmaz. 
   Evet, rahmetin kapsamına girmek yani genel anlamda azaba karşı güvencede olmak "salih"liğin bir 
sonucudur. Nitekim her iki durum birlikte cennet için söz konusu edilmiştir: "Rableri onları rahmetine (yani 
cennetine) sokar." (Câsiye, 30) Bir ayette de şöyle buyuruluyor: "Orada (yani cennette) güven içinde her 
meyveyi isterler." (Duhân, 55) "Onu rahmetimizin içine soktuk." (Enbiyâ, 75) a-yeti ile "Hepsini de salihlerden 
yaptık." (Enbiyâ, 72) ayeti üzerinde düşündüğün zaman, fiilin yüce Allah'a izafe edildiğini göreceksin, kula 
değil. Aynı şekilde, yüce Allah'ın sevap ve şükrü amel ve çabanın karşılığı olarak gündeme getirdiğini, kişisel 
salihliğinse bir ilâhî lütuf olduğunu ve bunun amelle ve istemekle bir ilgisinin bulunmadığını da anlayacaksın. 
Böylece "Orada istediklerini bulurlar." (Kaf, 35) ayeti ile kastedilen anlam açığa kavuşmuş oluyor. Bu ayette 
vurgulanan ödül salih amelin karşılığıdır. "Katımızda daha fazla da var." (Kaf, 35) ifadesinde işaret edilen 
nimetinse salih amelle bir ilgisi yoktur. İnşaallah bu ayeti ele aldığımız zaman konuya ilişkin ayrıntılı bilgi 
vereceğiz. 
   Aynı şekilde Hz. İbrahim'in üstün konumunu düşündüğün zaman ve onun bir nebi, bir resul, insanlık tarihinde 
çığır açan (ulu'l-azm) peygamberlerden biri, bir imam, kendisinden sonra gelen birçok nebi ve resulün öncüsü 
ve "Hepsini salihlerden yaptık." ayet-i kerimesinin tanıklığıyia bir salih olduğunu göz önünde bulundurduğun 
zaman -ki, o kendisine bahşedilen bu salihlik niteliğinde birçok peygamberlerden daha ileri, daha üstün bir 
konumdadır- göreceksin ki, o, bütün bunlara rağmen salihlere katılma dileğinde bulunuyor. |"Rabbim, bana 
hüküm (hükümdarlık, bilgi) ver ve beni sâlihler arasına kat." (Şuara, 83)| Görüldüğü gibi, burada ondan daha 
ileri, daha üstün bir konuma sahip salih bir topluluk vardır ve Hz. İbrahim kendisinden ileri olan bu topluluğa 
katılma isteğini dile getiriyor. Yüce Allah kitabının üç yerinde vurguladığı gibi onun bu dileğini ahirette kabul 
etmiştir. "Biz onu dünyada beğenip seçmiştik; ahirette de o, salihlerdendir." (Bakara. 130) "Ona dünyada 
karşılığını verdik. Şüphesiz o, ahirette de salihlerdendir." (Ankebût, 27) "Ona dünyada güzellik vermiştik. O, 
ahirette de salihlerdendir." (Nahl. 122) 
  Hz. İbrahim'in bu konumu üzerinde gereği gibi düşünecek olursan, "salihlik" statüsünün de çeşitli 
mertebelerinin bulunduğunu ve bazı mertebelerin diğer bazısından daha üstün olduğunu anlarsın. Bu yüzden Hz. 
İbrahim'in (a.s) yüce Allah'tan kendisini Hz. Muhammed (s.a.a) ve tertemiz Ehl-i Bey-ti'ne katmasını istediğini, 
bu isteğinin dünyada değil de, ahirette kabul edildiğini duyduğun zaman bunu tuhaf karşılamayacaksın. Dikkat 
edilirse, Hz. İbrahim salihlere katılma isteğinde bulunuyor; Hz. Muhammed ise kendisinin bu niteliğe sahip 
bulunduğunu duyuruyor. Ulu Allah buyuruyor ki: "Benim velim, kitabı indiren Allah'tır. O salihlerin 
koruyuculuğunu yapar." (A'râf, 196) Bu ayetten açıkça anlaşıldığı gibi Resûlullah Allah'ın velisi olduğunu dile 
getiriyor. Dolayısıyla Resulullah'ın (s.a.a) "salihlik" niteliğine sahipliği ayetin ifadesi ile kesinlik kazanıyor. Hz. 
İbrahim (a.s) ise "salihlik" statüsü bakımından kendisini geriye bırakmış bazı salih kimselere katılma isteğinde 
bulunuyor. İşte Hz. İbrahim'in istediği "salihlik" Resûlullah efendimizin (s.a.a) sahip bulunduğu bir niteliktir. 
   Bu ayetlerde |(A'râf. 196)| Peygamberimize salih kullardan olduğunu müşriklere haber vermesi emrediliyor. 
Kur'ân'ın peygamberlerin salih kullar olduğunu bildiren hiçbir ayetinde Peygamberimiz dışında başka biri 
hakkında böyle bir ifadeye rastlanmamıştır. [el-Mîzan, 1/428-431; 7/529] 
 



Kuşkusuz Allah Azze ve Celle kullarına hidayet yollarını haber vermiştir. Onlar için bu 
yollara aydınlatıcı ışıklar yerleştirmiştir. Bu yollan nasıl izleyeceklerini de bildirmiş ve şöyle 
buyurmuştur: "Şu da muhakkak ki ben, tevbe eden, inanan ve yararlı iş yapan, sonra doğru 
yolda giden kimseyi bağışlarım." (Taha, 82) "Allah ancak takva sahiplerinden kabul eder." 
(Maide, 27) Kim emirlerini yerine getirme hususunda Allah Azze ve Celle'den sakınsa, 
Muhammed (sallallahu aleyhi ve âlihi)'mn getirdiği dine inanmış olarak Allah Azze ve Celle 
ile buluşur. 

Heyhat! Heyhat! Bir topluluk hidayete ermeden geçip gittiler, öldüler. Üstelik iman 
ettiklerini sanıyorlarken! Farkında olmadıkları bir yönden Allah'a ortak koşmuşlardı. 
Kuşkusuz evlere kapılarından girenler, doğru yoldadırlar; ama başka yolları tutanlar, yok oluş 
yolunu izlemişlerdir. Allah, emrinin velayetini verdiği kimseye itaat etmeyi, Resulüne itaate 
bağlamış65 Resulüne itaati de kendisine itaate bağlamıştır.66 Kim ilâhi emrin velayetine sahip 
olanları terk ederse, Allah'a ve Resulüne itaat etmemiş olur. Allah'ın emirlerine velayet etme 
yetkisini verdiği kimselere itaat etmek, Allah katından ineni ikrar etmek demektir. 

"Her mesci(de gidişinizde süs(lü, güzel giysiler)inizi üstünüze alın." (Araf, 31) 
"Allah'ın yüceltilmelerine ve içlerinde adının anılmasına izin verdiği..." (Nur, 36) evlerden 
ayrılmayın. Çünkü Allah bu evlerde olanların, "Ne ticaretin ne de a-lış verişin Allah'ı 
zikretmekten, namaz kılmaktan ve zekât vermekten alıkoyamadığı erkekler olduklarını, 
kalplerin ve gözlerin korkudan döndüğü günden korktuklarını..." (Nur, 37) size haber 
vermiştir. 

Hiç kuşkusuz Allah Azze ve Celle, elçileri emrini iletmek üzere seçerek kendine has 
kılmıştır. Sonra onları uyarılarının tasdik edicileri olarak seçmiş ve şöyle buyurmuştur: "Her 
millet için mutlaka bir uyarıcı bulunmuştur." (Fatır, 24) 

Cahil olan yolunu şaşırmış, basiretli olup aklını kullanan da doğru yolu bulmuştur. Allah 
Azze ve Celle buyuruyor: "Gerçek şu ki, gözler kör olmaz; lâkin göğüsler içindeki kalpler 
kör olur." (Hac, 46) Görmeyen nasıl doğru yolu bulabilir ki? Uyarılmayan nasıl görsün? 
Allah'ın Resulüne tâbi olun, Allah katından indirileni ikrar (kabul) edin. Hidayetin izlerini 
takip edin. Çünkü onlar emanet ve takvanın alametleridir. Bilinizki, Meryemoğlu İsa'yı kabul 
edip onun dışındaki resulleri kabul etmeyen kimse, iman etmiş olmaz. Aydınlatıcı ışıklar ara-
cılığıyla yolu bulmaya çalışın. Perdelerin gerisindeki işaretleri arayın. O zaman dininizi 
kemale erdirmiş, Rabbiniz olan Allah'a iman etmiş olursunuz.» 

4-(1535) ...Süleyman el-Caferî, Eb'ul-Hasan Rıza (Ali b. Musa aleyhisselam)’dan, o da 
babasından rivayet eder: 

«Seferlerinin birinde Resûlullah'ın huzuruna bir topluluğu çıkardılar. 

-Kim bunlar? Dedi. 

-Müminlerdir, ya Resûlullah! Dediler. 

-İman ettiklerini nereden öğrendiniz? Dedi. 

Dediler ki: Belâlar karşısında sabretmelerinden, bolluk zamanı şükretmelerinden, kazaya 
(takdire) rıza göstermelerinden... 

                                                            
65- "Ey iman edenler!... "Resule ve sizden olan emir sahiplerine itaat edin—" (Nisa, 59) 
66- "Kim Resûl'e itaat ederse Allah'a itaat etmiş olur..." (Nisa, 80) 



Resûlullah (sallallahu aleyhi ve âlihi) şöyle buyurdu: Ağırbaşlı bilgeler, derin anlayış 
açısından neredeyse peygamberler düzeyine erişeceklerdi. Eğer kendinizi vasfettiğiniz 
gibiyseniz, içinde oturmayacağınız binalar yapmayın, yemeyeceğiniz malları biriktirmeyin ve 
huzuruna döneceğiniz Allah'tan sakının.» 

24) BÂB 

l-(1536) ...Esbağ b. Nubate, rivayet eder: 

Emîr'ül-Müminîn (Ali b. Ebu Talib aleyhisselâm) evinde -ya da hükümet sarayında- bize 
hitap etti. Biz de huzurunda toplanmış bulunuyorduk. Sonra söylediklerinin yazılmasını, 
insanlara okunmasını emretti. 

Başka birisi de şöyle rivayet etmiştir: İbn-i Kevva, Emîr'ül-Müminîn'e "İslam'ın, imanın, 
küfrün ve nifakın niteliklerinin neler olduğunu" sordu. 

İmam buyurdu ki: İmdi... Allah Tebâreke ve Teâlâ İslam'ı hüküm sistemi olarak koydu. 
İslam'a girenler için de hükümlerini kolaylaştırdı. İslam'a karşı savaş açanlara da rükünlerini 
üstün ve sağlam kıldı. Ona uyanlara izzet, bağlanıp kabul edenlere barış, önder edinenlere yol 
gösterici, üzerlerine giyenlere süs, benimseyenlere mazeret, sarılanlara kopmaz bir kulp, 
yapışanlara sağlam bir ip, onunla konuşanlara açık bir kanıt, aydınlanmak isteyenlere nur, 
yardım dileyenlere yardım, onu esas alarak mücadele edenlere şahit, onu kanıt edinenlere 
başarı, onunla bilinçlenenlere ilim, rivayet edenlere haber (hadis), hükmedenlere hüküm, 
deneyenlere hilm, düşünüp anlamaya çalışanlara giysi, ferasetle irdeleyenlere anlayış, 
akledenlere yakîn, azmedip çabalayanlara basiret, kendilerine alamet edinenlere işaret, öğüt 
alanlara ibret, tasdik edenlere kurtuluş, ıslah olanlara huzur, yakınlaşmak için çabalayanlara 
yakınlık, tevekkül edenlere güven, işlerini Allah'a havale edenlere rahatlık, iyilik edenlere 
öncülük, çalışıp çabalayanlara hayır, sabredenlere kalkan, korkup sakınanlara giysi, doğru 
olanlara destek, inananlara barınak, teslim olanlara güvence, tasdik edenlere umut, kanaat 
getirenlere zenginlik kıldı. 

Bu haktır. Yolu hidayettir. Eseri büyüklüktür. Sıfatı iyiliktir. Metodu apaydınlıktır. Işığı 
parlaktır. Çırası ışık saçmaktadır. Hedefi yüksektir. Yarış alanı ise kısacıktır. Öncüsü 
toplayıcıdır. Ödülü de çabuk verilir. İntikamı elem vericidir. 



Hazırlığı, donanımı mükemmeldir. Atlıları soylu ve kerimdirler. Yolu imandır. Salih 
ameller ise ışık kaynaklarıdır. Fıkıh çıralarıdır. Dünya yarış alanıdır. Ölüm hedefidir. Kıyamet 
öncüsüdür. Cennet ödülüdür. Ateş intikamıdır. Takva hazırlığıdır. İhsan sahipleri atlılarıdır. 
İman aracılığıyla salih amellere ulaşılır. Salih amellerle fıkıh onarılır. Fıkıhla ölümden 
sakınılır. Ölümle dünya son bulur. Dünya ile kıyamete varılır. Kıyametle cennet 
yakınlaştırılır. Cennet cehennemliklerin hasretidir. Cehennem muttakilerin öğüdüdür. Takva 
imanın temelidir.» 

25) İMANIN SIFATLARI BABI 

1-(1537) ...Cabir, rivayet eder: 

Ebu Cafer (Muhammed Bakır aleyhisselâm) buyurdu ki: «Emîr'ül-Müminîn (Ali b. Ebu 
Talib aleyhisselâm)’a imanla ilgili bir soru soruldu. 

Buyurdu ki: Allah Azze ve Celle imanı dört temele dayandırmıştır: Sabır, Yakîn, Adalet, 
cihad... 

Bunlardan sabır, dört kısma ayrılır: Şevk / özlem, korku, zühd ve mürakebe / gözetleme. 

Cennete özlem duyan, şehevi arzulara uymaktan kaçınır. Cehennem ateşinden korkan, 
haramlardan yüz çevirir. Dünyaya itibar etmeyen, zahitçe davranan kimseye, dünya 
musibetleri basit gelir. 

Sürekli ölümü gözetleyen kimse de hayır işlemeye koşar. Yakîn de dört kısma ayrılır: 
Keskin basiret. Hikmetli tevil. İbret bilgisi ve geçmişlerin hayatlarına hükmeden yasaları 
bilme. 

Keskin bir basirete sahip olan kimse, hikmeti bilir. Hikmeti tevil edebilen kimse, ibret 
almayı bilir. 

İbret almayı bilen kimse, önceki kuşakların hayatlarına hükmeden yasaları bilir. 

Önceki kuşakların hayatlarına hükmeden yasaları bilen kimse de, önceki kuşaklarla 
beraber yaşıyormuş gibi olur. En sağlam olana yönelir. Kurtulan kimselerin ne ile 
kurtulduklarına ve helak olanların da neden dolayı helak olduklarına bakar. Hiç kuşkusuz 
Allah Azze ve Celle, helak ettiklerini kendisine isyan etmelerinden dolayı helak etmiş, 
kurtardıklarını da kendisine itaat ettikleri için kurtarmıştır. 

Adalet de dört kısma ayrılır: Derin anlayış.67 Engin bilgi. Parlak hikmet. Hilm (ağır 
başlılık) bahçesi. 

Derin anlayışa sahip olan kimse bütün ilimleri açıklar. Bilgi sahibi olan kimse, şeri 
hükümleri tanır. 

Hilm sahibi olan kimse, hiçbir işinde aşırıya kaçmaz. İnsanlar arasında övgüye layık bir 
hayat sürdürür. 

                                                            
67-Fıkıh (derin anlama): Zihnin kendisine nakşedilen sureti, kabulde ve tastikde süreklilik kazanması işlemi. [el-
Mîzan, c. 2, s. 372] 



Cihad dört kısma ayrılır: Marufu emretme. Münkeri yasaklama. Her cephede doğruyu 
söyleme. Fasıklara (yoldan çıkanlara) öfke duyma. 

Marufu emreden kimse; mümine destek olur. 

Münkeri yasaklayan kimse; münafıkın burnunu sürtmüş hilesinden yana güvencede 
olmuştur. 

Her cephede doğruyu söyleyen kimse, sorumluluğunu yerine getirmiş olur. Fasıklara, 
öfke duyan kimse, Allah için öfke duyar. Bir kimse Allah için öfke duyarsa, Allah da onun 
için öfke duyar. 

İşte iman, temelleri ve şubeleri bundan ibarettir.» 

26) İMANIN İSLÂM'A, YAKÎNİN İMANA ÜSTÜNLÜĞÜ BABI 

1-(1538) ...Cabir, rivayet eder:  

Ebu Abdullah (Cafer Sadık aleyhisselâm) bana dedi ki: «Ey Cu'fin'in68 kardeşi! Bilesin 
ki, iman İslam'dan üstündür. Yakîn de imandan üstündür. Yakînden daha az bulunan bir şey 
yoktur.» 

2-(1539) ...el-Veşşa, rivayet eder: 

Ebu'l-Hasan (aleyhisselâm)'ın şöyle dediğini duydum: «İman İslam'dan bir derece 
yukarıdadır. Takva da imandan bir derece yukarıdadır. Yakîn ise takvadan bir derece 
yukarıdadır. İnsanlara pay olarak verilen en az şey ise yakîndir.» 

3-(1540) ...Humran b. A'yen, rivayet eder: 

Ebu Cafer (Muhammed Bakır aleyhisselâm)'ın şöyle dediğini duydum: «Allah Kâbe’yi 
Mescid-i Haram'dan bir derece üstün kıldığı gibi, imanı da bir derece İslam'dan üstün 
kılmıştır.» 

4-(1541) ...Ebu Basir, rivayet eder:  

Ebu Abdullah (Cafer Sadık aleyhisselâm) bana şöyle dedi:  

-«Ey Ebu Muhammed! İslam bir derecedir.»  

-Evet, dedim. 

-Buyurdu ki: «İman ise İslam'dan bir derece yukarıdadır.»  

-Evet, dedim. 

-Dedi ki: «Takva da imandan bir derece yukarıdadır.»  

-Evet, dedim. 

-«Yakîn de takvadan bir derece yukarıdadır.» dedi.  

                                                            
68- Cu'f, aslı Yemen'den olan bir kabilenin adıdır, [Allâme Meclisî, Mir'at'ul Ukul, c. 7, s. 324] 



-Evet, dedim. 

-Buyurdu ki: «İnsanlara en az verilense yakîndir. Siz İslam'ın en aşağı derecesine 
sarılmışsınız. Sakın onu elinizden kaçırmayınız!» 

5-(1542) ...Yûnus, rivayet eder: 

Ebu'l-Hasan er-Rıza (Ali b. Musa aleyhisselâm)'a iman ve İslam ile ilgili bir soru sordum. 

Buyurdu ki: «Ebu Cafer (Muhammed Bakır aleyhisselâm) şöyle dedi: Din İslam'dır. İman 
ise ondan bir derece yukarıdadır. Takva da imandan bir derece yukarıdadır. Yakîn ise 
takvadan bir derece yukarıdadır. İnsanlar arasında yakînden daha az bir şey paylaştırılmış 
değildir.» Dedim ki: Yakîn nedir? 

Şöyle buyurdu: «Yakîn: Allah'a tevekkül etmek (Allah'a güvenip dayanmak), Allah'a 
teslim olmak, Allah'ın kazasına (hükmüne) rıza göstermek, işleri Allah'a havale etmektir.» 

-Bunun açıklaması nedir? Diye sordum. 

-Buyurdu ki: «Ebu Cafer (aleyhisselâm) bu kadarını söyledi.» 

6-(1543) ...Ahmed b. Muhammed b. Ebu Nasr, rivayet eder: 

İmam Rıza (Ali b. Musa aleyhisselâm) şöyle buyurdu: 

«İman bir derece İslam'dan yukarıdadır. Takva bir derece imandan yukarıdadır. Yakîn de 
bir derece takvadan yukarıdadır. İnsanlar arasında en az paylaşılansa yakîndir.» 

27) İMAN VE YAKÎNİN HAKİKATİ BÂBI 

1-(1544) ...Muhammed b. Uzafir, babasından rivayet eder:  

Ebu Cafer (Muhammed Bakır aleyhisselâm) şöyle buyurdu: «Resûlullah (sallallahu 
aleyhi ve âlihi) bir sefere çıktığı sırada, yolda bir grup atlıyla karşılaştı. "Allah'ın selâmı 
üzerine olsun, ya Resûlullah!" dediler. Peygamberimiz: Necisiniz? Diye sordu. Dediler ki: Biz 
müminiz, ya Resûlullah! Buyurdu ki: İmanınızın gerçekliği nedir? 

Dediler ki: Allah'ın kazasına (hükmüne) rıza göstermek, işleri Allah'a havale etmek ve 
Allah'ın emrine teslim olmak... 

Buyurdu ki: Hikmetli bilge kişiler. Hikmette az kalsın peygamberler düzeyinde olacaklar. 
Eğer doğru söylüyorsanız, içinde oturmayacağınız binalar yapmayın, yemeyeceğiniz mallar 
biriktirmeyin ve huzuruna döneceğiniz Allah'tan korkup sakının.» 

2-(1545) ...İshak b. Ammar, rivayet eder: 

Ebu Abdullah (Cafer Sadık aleyhisselâm)’ın şöyle dediğini duydum: 

«Bir gün Resûlullah (sallallahu aleyhi ve âlihi) insanlara sabah namazını kıldırdı. 
Mesciddeki bir gence baktı, genç titriyordu ve başını öne eğmişti. Rengi sapsarı kesilmişti. 
Bedeni son derece zayıftı. Gözleri zayıflıktan çukurlaşmıştı. 

-Resûlullah dedi ki: Nasıl sabahladın, ey falan? 



-Dedi ki: Yakîni imana sahip olarak sabahladım, ya Resûlullah! 

Genç adamın bu cevabına şaşırdı ve dedi ki: Her yakînin bir hakikati var. Senin yakîni 
imanının hakikati nedir? 

Dedi ki: Benim yakînim -ya Resûlullah- beni üzüntüye sevk eder; gecelerimi uykusuz 
geçirmeme, sıcak günlerimde susuzluğa katlanmama (oruç tutmama) yol açar. Artık dünyadan 
ve dünyadaki her şeyden sıkılıyorum. Sanki Rabbimin arşına bakıyor gibiyim. Rabbim 
mahlukatın hesaplarını görüyor gibi. Bütün mahlûkat hesap vermek için mahşerde toplanmış 
da ben de aralarındaymışım gibi geliyor bana. Cennette nimetlenen, koltuklara kurulmuş 
birbirleriyle tanışmakta olan cennetliklere bakıyorum gibi. Ateşte azap çeken ve feryad edip 
duran cehennemlikleri seyrediyormuşum gibi. Şu anda cehennemin uğultusunu duyar gibiyim. 

Resûlullah ashabına şöyle dedi: Bu, Allah'ın kalbini imanla aydınlattığı bir kuldur. Sonra 
genç adama döndü ve bu haline devam et, dedi. 

Genç adam dedi ki: Ya Resûlullah! Benim için Allah'a dua et. Bana senin yanında şehid 
olmayı nasip etsin. 

Resûlullah onun için Allah'a dua etti. Çok geçmeden, Resûlullah (sallallahu aleyhi ve 
alihi) ile birlikte bir sefere katıldı. Şehit düşen dokuz kişinin ardından onuncu kişi olarak şehit 
düştü.» 

3-(1546) ...Ebu Basir, rivayet eder:  

Ebu Abdullah (Cafer Sadık aleyhisselâm) buyurdu ki: «Resûlullah (sallallahu aleyhi ve 
âlihi) Harise b. Malik b. Numan el-Ensarî ile karşılaştı. Ona dedi ki: Nasılsın, ey Harise b. 
Malik?  

-Dedi ki: Gerçekten müminim. 

Bunun üzerine Resûlullah şöyle buyurdu: Her şeyin bir hakikati vardır. Senin sözünün 
hakikati nedir? 

Dedi ki: Ya Resûlullah! Dünyadan sıkılıyorum. Geceleri uykusuz, sıcak gündüzleri susuz 
geçiriyorum. Rabbimin hesap için kurulmuş arşına bakıyor gibiyim. Cennette birbirlerini 
ziyaret eden cennetlikleri seyrediyor gibiyim. Sanki cehennemliklerin, ateşte inlemelerini 
seyrediyorum. 

Resûlullah buyurdu ki: İşte Allah'ın kalbini aydınlattığı bir kul. Basiret sahibi olmuşsun, 
bu halinde sebat et. 

Dedi ki: Ya Resûlullah! Allah'a dua et ki, seninle birlikte şehit olmayı bana nasip etsin. 

Resûlullah şöyle dua etti: "Allah'ım! Harise'ye şehitlik nasip et..." 

Bir kaç gün geçmemişti ki, Resûlullah bir seriye gönderdi (müfrezeyi sefere çıkardı). Onu 
da bu seriye ile birlikte gönderdi. Yaman bir savaş tutuştu. Dokuz veya sekiz kişi öldürdükten 
sonra, kendisi de öldürüldü.»69 

                                                            
69- Bu rivayet İslam ve imanın dördüncü mertebelerine işaret etmektedir... 
   Dördüncüsü: Bir önceki aşamada insanın Rabbi karşısındaki durumu, kölenin sahibi karşısındaki durumu 
gibidir ve kulluğunun gereklerini, eksiksiz yerine getirir. Bu, sahibin arzusuna, sevdiğine ya da buğzettiğine 



Kasım b. Büreyd'in Ebu Basir'den aktardığı rivayette ise şöyle deniyor: «Cafer b. Ebu 
Talip ile birlikte şehit düştü. O sırada dokuz kişi şehit düşmüştü. O da onuncu kişi olarak şehit 
düştü.» 

4-(1547) ...es-Sekunî, rivayet eder: 

Ebu Abdullah (Cafer Sadık aleyhisselâm) dedi ki: 

«Emîr'ül-Müminîn (aleyhisselâm) şöyle buyurdu: Her hakkın üzerinde bir hakikat vardır 
ve her doğrunun üstünde de bir nur vardır.» 

28) TEFEKKÜR BABI 

1-(1548) ...es-Sekunî, rivayet eder:  

Ebu Abdullah (Cafer Sadık aleyhisselâm) buyurdu ki: «Emîr'ül-Müminîn (Ali b. Ebu 
Talib aleyhisselâm) şöyle derdi: Kalbini tefekkür70le uyanık tut, geceleyin yanını yataktan 
uzak tut ve Rabbin olan Allah'tan korkup sakın.» 

                                                                                                                                                                                          
katışıksız, itirazsız teslimiyettir. Yüce Allah'ın mülkü açısından, yaratıklar için durum daha dehşet vericidir. 
Çünkü gerçek mülk budur. Hiçbir şey ne zat, ne sıfat, ne de fiil olarak bu mülkten bağımsız değildir. Zaten yüce 
Allah'ın ululuğuna yaraşan da budur. 
   Bir önceki teslimiyet aşamasında bulunan insan, Rabbanî inayete kavuşabilir ve çıplak gözle, mülkün ve 
egemenliğin sırf Allah'a ait olduğunu, O'nun dışında hiç kimsenin kendisi hakkında en ufak bir yetkiye, en ufak 
bir malikliğe sahip olmadığını, O'nun dışında bir Rabbi olmadığını görür. Bu, ilâhî bağışa, Rabbanî lütfa bağlı 
bir mertebedir. Bu hususta insan iradesinin bir etkinliği söz konusu değildir. Allah'ın, "Rabbimiz! Bizi sana 
teslim olanlar yap; neslimizden de sana teslim olan bir ümmet çıkar. Bize ibadetlerimizi göster." (Bakara, 128) 
sözünde İslâm'ın bu mertebesine işaret edilmiş olsa gerektir. Çünkü yüce Allah'ın, "Rabbi ona, "İslâm ol." 
demişti. O da, "Âlemlerin Rabbine teslim oldum." Demişti." (Bakara, 131) Sözünde varoluşsal değil, yasamaya 
ilişkin bir emrin söz konusu olduğu açık seçik ortadadır. Şu hâlde İbrahim kendi isteğiyle, Rabbinin çağrısına 
uyarak, O'nun buyruğunun gereğini yerine getirerek Müslüman olmuş birisiydi. Yukarıdaki emir, onun ömrünün 
ilk dönemlerinde kendisine yöneltilmemişti. Dolayısıyla onun ömrünün son dönemlerinde oğluyla birlikte İslâm'ı 
ve ibadetlerinin gösterilmesini istemesi, elinde olmayan bir şeyi istemesidir ya da sahip olmadığı bir hususa 
kalıcılık, süreklilik dilemesidir. Öyleyse, bu ayette Hz. İbrahim'in istediği İslâm, bu mertebeye tekabül eden 
İslâm'dır. Bu anlamdaki bir İslâm'ı dördüncü bir iman mertebesi izler. Bu mertebe, söz konusu duygunun tüm 
durumları ve fiilleri kapsamasından ibarettir. 
   Ulu Allah şöyle buyuruyor: "İyi bil ki, Allah'ın velilerine korku yoktur ve onlar üzülmeyeceklerdir. Onlar ki, 
inandılar ve sakındılar." (Yûnus, 62-63) Sözünü ettiğimiz bu mertebeye ulaşan müminler hiçbir şeyin Allah'tan 
bağımsız olmadığına, Allah'ın izni olmadan hiçbir sebebin etkili olamayacağına kesin bilgiye dayalı olarak 
inanmak zorundadırlar ki, baş gösteren kötülüklerden dolayı üzüntüye kapılmasınlar, muhtemel bir tehlikeden 
korkmasınlar. Yoksa böyle olmaları bir anlam ifade etmez. Hiçbir şey onları korkutmamalıdır, hiçbir meseleden 
dolayı üzülmemelidirler. Bu tür bir iman son olarak değindiğimiz İslâm mertebesinden sonra gerçekleşir. Artık 
konuyu anlamış olmalısın. 
   Bil ki, İslâm ve iman mertebelerinden her birinin karşıtı olarak bir küfür ve şirk mertebesi vardır. Bilindiği 
gibi İslâm ve imanın anlamı zayıfladığı ve bu iki anlamın öngördüğü çizgide hareket etme çabası azaldığı 
oranda bu mertebelerin karşıtı olan küfür ve şirkten kurtulmak o derece güçleşir. 
   Yine bilindiği gibi İslâm ve imanın tüm aşağı düzeyli mertebeleri, üst mertebelere tekabül eden küfür ve şirk 
olgularının ve sonuçlarının görülmesini önleyemezler. Bu iki temel ilkenin ayrıntısı olmak üzere şunu diyebiliriz: 
Kur'ân ayetlerinin batınî anlamları vardır ve bu anlamların ilgili oldukları hususlarla, bu ayetlerin zahirî 
anlamlan ilgili olmazlar. Şimdilik bunu bu şekliyle bilmen yeterlidir. [Mîzan, l/427-435][İslam ve imanın birinci 
mertebesi için (1504.) ikinci, üçüncü için (1529.) h.dip notuna bkz.] 

70- "Bil ki düşünmek rağbet edilip istenen bir hususun idrak edilmesi için basiretin devreye girip çaba 
harcamasıdır." 
   Bu hadis de sözü edilen düşünmenin kalblerle ve onların hayatıyla ilgili özel bir anlamı vardır. 
   Kalb: "...Zira (o gün) yürekler, (korkudan adetâ yerinden sökülüp) gırtlaklara dayanmıştır; (kederlerini) 
yutkunur dururlar..." (Mümin, 18) ayetinde tabiblerin kullandığı anlamda. "...Kalbleri var, fakat onlarla 



2-( 1549) ... Hasan es-Saykal, şöyle rivayet eder: 

Ebu Abdullah (Cafer Sadık aleyhisselâm)'a Halk arasında "Bir saatlik tefekkür bir gecelik 
ibadetten daha hayırlıdır." şeklinde rivayet edilen hadis hakkında sordum. Dedim ki: 
"Tefekkür etmek nasıl olur?" 

Dedi ki: «Adamın, bir harabeye veya bir eve uğrayıp: Nerede sakinlerin? Nerede seni 
yapan kişi? Sana ne oldu, niye konuşmuyorsun? demesi tefekkürdür.» 

3-(1550) ...Muhammed b. Ebu Nasr, bazı ravileri aracılığıyla Ebu Abdullah (Cafer Sadık 
aleyhisselâm)'dan şöyle rivayet eder: 

«İbadetlerin en faziletlisi Allah ve O'nun kudreti hakkında tefekkür etmektir.»71 

                                                                                                                                                                                          
anlamazlar..." (A'raf, 179) ayetin de filozofların kullandığı anlamda. "Muhakkak ki bunda, kalbi olan yahut 
şâhid olarak kulak veren kimse için bir öğüt vardır." (Kaf, 37) ayetinde de ariflerin kullandığı anlamdadır. 
   Düşünmeyle ilgili hadis-i şerifteki maksat ise filozofların kullandığı anlamdadır. Çünkü ariflerin terimi olan 
kalbin düşünmekle bir ilgisi yoktur. [Kırk Hadis Şerhi, 1/246-247] 

71- Bunun sonucu ise, Hakk'ın varlığının ve tecellîlerinin ilmine ermektir. Ve bu, düşünmenin en faziletli 
mertebesi, ilim mertebelerinin en yücesi ve delil mertebelerinin en keskinidir; çünkü illet'in (etken'in) zatına 
bakmak ve Mutlak Sebep üzerinde düşünmek, O'nun ve sebepler ile mahlûkatın (belirli bir illet'e bağlı ve o illet, 
yani etken'in itmesiyle varlık kazanan şeylerin) ilmine ermeyi sağlar ki bu sıddıkların kalb tecellilerinin eseridir 
ve bu nedenle de ona "burhan-ı sıddîkîn" (sadıkların kanıtı) denilmektedir. Zira sıddıklar, zât'ı müşahede ederek 
isim ve sıfatlarının müşahedesine ererler ve isimler aynasında görüngü ve zahirleri müşahede ederler. 
   Bu tür kanıta burhan-ı sıddîkîn (sadıkların kanıtı) dememizin sebebi; bu kanıt noktasına ulaşanların artık 
hiçbir kanıta gerek duymamaları, kalın ilim ve kanıt örtüsünden sıyrılıp düşünmeksizin, herhangi bir delile 
gereksinim duymaksızın ve hatta başka hiçbir şeyi aracı kılmaksızın Mutlak Güzel'in güzelliğini müşahede 
edebilmeleri, daima lezzete ermeleri, dünyadan ve içindekilerden sıyrılmaları ve küllî fâniliğin o yüce örtüsünün 
altına girip bâkîleşmeleri; ve onlardan hiçbir isim ve resmin bakî kalmaması ve mutlak birer meçhul 
olmalarıdır. Meğer ki Hakk'ın yardımı imdatlarına koşup kendi memleketlerine döndürsün ve Zât'ın aynasında 
isim ve sıfatlan müşahede etmelerini sağlayıp onları yeniden zahire döndürsün. Böylece, nübüvvet beratıyla 
ödüllendirilmiş olur böyleleri. Ve nebîler ile resuller arasındaki fark bu makamda belirginlik kazanır... 
   Cahillerin bizim "(Allah'ın) zât, isim ve sıfatların düşünmek" sözümüze Allah'ın zâtını düşünmenin rivayetlerce 
yasaklandığını belirterek karşı çıkması ve o yasak olan durumun, Allah'ın zâtının niteliğine ve ne olduğuna 
ilişkin düşünme olduğunu göz önünde bulundurmaması mümkündür. Nitekim Kâffde yer alan hadiste de bu 
belirtilmiş. «Allah nasıldır diye düşünen helak olur.» [Kâfi c.l, Tevhid Kitabı, h. 5 (249) Allanın Keyfiyetini 
Konuşmanın Yasaklığı Babı]  
   Allah'ın zâtına O'nun varlığını ve birliğini isbat ve O'nu tenzih ve takdis etmek maksadıyla bakmak ise 
peygamberlerin gönderiliş amacı ve ariflerin hedefi olup Kur'an ve hadisler bunun pek çok örnekleriyle doludur 
Usûl-i Kâfi ve Şeyh Saduk'un Tevhid'i gibi muteber kitaplan Allah'ın zâtını ve isim ve sıfatlannı isbata gayret 
göstermişlerdir. 
   Düşünmenin bir derecesi de, insan takatinin elverdiği oranda yaratılmışları ve yaratılışın zerafet ve dakikliğini 
düşünmektir. Bunun sonucu da, Mebde-i Kâmil ve Hâkim sanatkâr'ın ilmine ermektir; ama bu, "burhan-ı 
sıddîkîn" (sadıkların kanıtı) tersi bir durumdur. Çünkü onda delil Hak Teâlâ'nın (azze ismehu) kendi makamıdır 
ve O'ndan yola çıkarak tecelli zevahir (zahiri ve görünür şeyler) ve ayetlerin ilmine ulaşılır. Oysa bu makamda 
delilin başlangıcı yaratılmışlardır ve yaratılmışlardan yola çıkılarak Allah'a ulaşılmaktadır. Bu ise"burhan-ı 
sıddîkîn"(sadıkların kanıtı)değil, avamın delil ve burhanıdır. 
   Her şeye rağmen, yaratılışın zarafet ve inceliğini hakiki anlamda idrak etmek insanlık için henüz mümkün 
olamamıştır. Asırlar boyunca vücuda getirilen ilim en ufak bir yaratığın yaratılış zarafetini ve dakikliğini bile 
tam anlamıyla kavramaktan aciz iken nasıl olur da bütün yaratılmışlar âlemini tam anlamıyla idrak edebilir? 
   Ey aziz! Güneş ile dünya arasındaki şu orantıya, aralarındaki belirli mesafeye ve dünyanın bu kendine özgü, 
ekseni etrafında ve güneşin çevresinde belirli bir ölçü dâhilinde geceyle gündüzü ve mevsimleri meydana 
getirecek tarzda dönmesine bak ve düşün. Bu ne mükemmel sanatkârlık ve hikmettir ki, eğer dünya güneşe biraz 
daha yakın veya daha uzak olsa, birinci durumda sıcaklığın ve ikinci durumda soğuğun şiddetinden yeryüzünde 
ne maden, ne bitki ve nede herhangi bir canlı var olabilirdi. Ve eğer dünya dönüyor olmasaydı, ne gece ile 
gündüz ve ne de mevsimler olabilirdi ve dünyanın büyük bir kesimi veya tamamı yaşamaya elverişli olmayan bir 



4-(1551) ...Muammer b. Hallad dedi ki:  

İmam Rıza (Ali b. Musa aleyhisselâm)'ın şöyle dediğini işittim: «İbadet çok namaz 
kılmak veyahut çok oruç tutmak demek değildir. İbadet Allah Azze ve Celle'nin emirleri 
hakkında tefekkür etmektir.» 

5- (1552) ... Rib'i, rivayet eder: 

Ebu Abdullah (Cafer Sadık aleyhisselâm) şöyle buyurdu: «Emîr'ül-Müminîn (Ali b. Ebu 
Talib aleyhisselâm) şöyle buyurmuştur: Şüphesiz tefekkür insanı iyiliğe ve iyilikle amel 
etmeye çağırır.» 

29) ERDEMLER BABI 

1-(1553) ...Huseyn b. Atiyye'den Ebu Abdullah (Cafer Sadık aleyhisselâm)’ın şöyle 
dediği rivayet edilmiştir: 

«Erdemli davranışların sayısı ondur. Bunları kendin yapabiliyorsan yap. Çünkü bu 
davranışlar babada olur çocukta olmayabilir veya çocukta olur babada olmayabilir veyahut da 
kölede olur özgür olanda olmayabilir. 

-Denildi ki: Bu erdemli davranışlar nelerdir? 

-Buyurdu ki: Zorluklara katlanmak, doğru sözlü olmak, emaneti yerine getirmek, 
akrabayla ilişkiyi sürdürmek, misafire ikramda bulunmak, yoksulu doyurmak, yapılan işlerde 
yeterli olmak, komşulara kötü davranmamak, arkadaşlarla iyi geçinmek ve bütün bunların 
başı olan hayâ duygusuna sahip olmak.» 

2-(1554) ...Abdullah b. Muskan'dan, Ebu Abdullah (Cafer Sadık aleyhisselam)’ın şöyle 
dediği rivayet edilir: 

«Allah Azze ve Celle resullere mahsus ahlaki üstünlükler bahsetmiştir. Kendinizi sınayın, 
eğer bu özellikler sizde varsa Allah'a hamd edin ve bilin ki bu hayırlıdır. Eğer sizde yoksa 
Allah'tan isteyin.» 

Ravî der ki: On tane olduklarını söyledi. 

Bunlar: «Yakîn sahibi olmak, kanaatkâr olmak, sabırlı olmak, şükretmek, hilm (yumuşak 
huylu olmak), güzel ahlak sahibi olmak, cömertlik, gayret, cesaret ve haysiyet sahibi 
olmaktır.» 

Ravi der ki: Bazıları bu on hasletin sayısını artırıp aralarında doğruluk ve emaneti yerine 
getirmenin de olduğunu rivayet ederler.» 

3- (1555) ...Abdullah b. Bukeyr'den Ebu Abdullah (Cafer Sadık aleyhisselam)’ın şöyle 
dediği rivayet edilir: 

«Biz akıllı, anlayışlı, derin kavrayışa sahip olan, hilm (yumuşak başlı), dengeli, sabırlı, 
doğru sözlü, vefalı olanları severiz. Allah Azze ve Celle peygamberlere ahlaki üstünlükler 

                                                                                                                                                                                          
durumda olurdu... "Gökleri ve Yeri yaratan Allah'da şekk (şüphe) edilir mi?" (İbrahim, 10) "Kahrolası insanı, 
küfre sürükleyen nedir?" (Abese, 17) [Kırk Hadis Şerhi, c. 1, s. 248-256] 



bahsetmiştir. Kim bunlara sahipse Allah Azze ve Celle'ye hamd etsin. Kim bunlara sahip 
değilse Allah Azze ve Celle'den niyaz etsin.» 

Dedim ki: Sana feda olayım! Bunlar nedir? 

Dedi ki: «Bunlar: Takva, kanaat, sabır, şükür, yumuşak başlılık, hayâ, cömertlik, cesaret, 
gayret, iyilik, doğru konuşmak ve emaneti yerine getirmektir.» 

4-(1556) ...Hasan b. Mahbub, bazı ashabı aracılığıyla Ebu Abdullah (Cafer Sadık 
aleyhisselâm)'dan şöyle rivayet eder: 

«Allah Azze ve Celle sizin dininiz olan İslam'a razı oldu. Öyleyse; onunla aranızdaki bağı 
cömertlik ve güzel ahlak ile süsleyiniz.» 

5-(1557) ...es-Sekunî Ebu Abdullah (Cafer Sadık aleyhisselâm)'dan şöyle rivayet eder:  

«Emîr'ül-Müminîn (Ali b. Ebu Talib aleyhisselâm) buyurdu ki: 

İmanın dört şartı vardır: Kazaya rıza göstermek, Allah'a tevekkül etmek, işi Allah'a 
havale etmek ve Allah'ın emrine teslim olmak.» 

6-(1558) ...Abdullah b. Sinan, Haşimoğullarından bir adam aracılığıyla şöyle rivayet 
eder: 

«Şu dört şey kimde varsa, onun dini tamdır. Tepeden tırnağa günaha batmış olsa bile, 
dininin bütünlüğünden bir şey eksilmez. Bunlar: Doğruluk, hayâ, güzel ahlak ve şükürdür.» 

7-(1559) ...Cabir b. Abdullah Resûlullah (sallallahu aleyhi ve âlihi)’nin şöyle dediğini 
rivayet eder: 

«Sizden kimlerin hayırlı olduğunu haber vereyim mi?» Dedik ki: Ey Allah'ın Resulü! 
Kimdir onlar? 

Dedi ki: «Sizden hayırlı olanlar: Takvalı, temiz, eli açık, iki yanı arınmış, anne-babasına 
iyi davrananlar ve ailesi başkalarına sığınmayanlardır.» 

30) YAKÎNİN FAZİLETİ BABI 

l-(1560) ...Ebu Basir, Ebu Abdullah (Cafer Sadık aleyhisselâm)’ın şöyle dediğini rivayet 
eder: 

«Sınırı olmayan bir şey yoktur.» 

Dedim ki: Sana feda olayım! Tevekkülün sınırı nedir? 

Dedi ki: «Yakîn'dir.» 

Dedim ki: Peki, yakînin sınırı nedir? 

Dedi ki: «Allah dururken başka hiçbir şeyden korkmamandır.» 

2-(1561) ...Abdullah b. Sinan, Ebu Abdullah (Cafer Sadık aleyhisselâm)'ın şöyle dediğini 
rivayet eder: 



«Müslüman kişinin yakîni bir imana sahip olmasının göstergesi, Allah'ı öfkelendirme 
pahasına insanları razı etmemesi ve Allah'ın kendisine vermediği şey den dolayı insanları 
kınamamasıdır. Çünkü rızkı, hırsla isteyenin ihtirası çoğaltmadığı gibi, istemeyenin 
istememesi de engellemez. Sizden biriniz ölümden kaçtığı gibi rızkından kaçsa dahi ölümün 
kendisini bulması gibi rızkı da gelir kendisini bulur.72 » 

Sonra dedi ki: «Şüphesiz Allah adaletiyle, ruh ve rahatı yakîn ve rızaya, keder ve 
üzüntüyü de şüphe ve hoşnutsuzluğa vermiştir.» 

3-(1562) ...Hişam b. Salim'in şöyle dediği rivayet edilir:  

Ebu Abdullah (Cafer Sadık aleyhisselâm)’ın şöyle dediğini işittim: «Yakîn üzere yapılan 
az ama sürekli amel, Allah katında yakînden yoksun çok amelden daha üstündür.» 

4-(1563) ...Zurare der ki: 

Ebu Abdullah (Cafer Sadık aleyhisselâm) Emîr'ül-Müminîn (Ali b. Ebu Talib 
aleyhisselâm)’ın minberden şöyle dediğini rivayet eder: 

«Sizden hiçbiriniz, başına gelecek olan bir şeyin mutlaka geleceğini ve başına 
gelmeyecek olanın da asla gelmeyeceğini bilmedikçe imanın tadına varamaz.» 

5-(1564) ...Zeyd eş-Şahham, Ebu Abdullah (Cafer Sadık aleyhisselâm)'dan şöyle rivayet 
eder: 

«Emîr'ül-Müminîn (Ali b. Ebu Talib aleyhisselâm) yatık vaziyette duran bir duvarın 
dibinde oturmuş ve insanlara bir konuda hüküm veriyordu. 

Bazıları dediler ki: Bu duvarın altına oturma, burası tehlikeli bir yerdir. 

Emîr'ül-Müminîn dedi ki: "İnsanı eceli korur." Ayağa kalktığında duvar yıkıldı. Sonra 
devamla şöyle dedi: Emîr'ül-Müminîn bu vb. davranışları her zaman yapardı, işte bu; 
yakîndir.» 

 

                                                            
72- Bilmek gerekir ki birçok hadis ve ayetlerde rızkın mukadder ve taksim edilmiş olduğu beyan edilmiştir. Ama 
bunun insanları ticarete, kesbe, geçimini kazanmaya teşvik eden hadislerle hiçbir aykırılığı ve mükâfatı yoktur. 
Hatta bunu terk edenleri kınamıştır ve rızık talebinden geri kalanların duasının kabul olmayacağı beyan 
buyrulmuştur. Dolayısıyla Allah Teâlâ da böyle kimselere de rızık vermeyecektir. Bu hususta hadisler oldukça 
çoktur. 
   Ravi şöyle diyor: İmam Sadık (a.s) şöyle dedi:... "Vemenyettekillah" (Talak, 2) ayeti nazil olduğunda ashabtan 
bir grup bütün kapıları yüzlerine kapatarak ibadete koyuldular ve dediler ki: 
   "Allah rızkımızı tekeffül etmiştir. Artık bu bize yeterlidir." 
   Resûlullah (s.a.a) bunu duyunca onları huzuruna çağırdı ve şöyle buyurdu: "Sizleri bu işe sevk eden nedir?" 
   Ashab: "Ya Resûlullah Allah Teâlâ bizim rızkımızı tekeffül etmiştir ve bizde ibadete yöneldik." 
   Resûlullah buyurdu: "Böyle yapan kimsenin asla duası kabul olmaz. Siz rızkınızı taleb ediniz." 
   Bu hadislerin arasını cem etmenin yolu budur ki, taleb ettikten sonra da nzıklar ve bütün işler Allah'ın kudreti 
altındadır. Yoksa bizim talebimizin rızkın celbinde herhangi bir bağımsızlık ve istiklâli yoktur. Aksine rızık talebi 
için çalışmak onun görevlerinden biridir. Ama işlerin tertibi zahiri ve gayri zahiri nedenlerin bir araya 
getirilmesi kulların ihtiyarlarının dışında olup, Allah-u Teâlâ’nın takdiriyledir. 
   Dolayısıyla sahih bir yakîne sahip olan bir insan talepten geri kalmamasına ve bütün akli ve seri görevleriyle 
amel etmesine rağmen bütün her şeyin Allah-u Teâlâ’nın emri altında olduğuna vücud ve kemalatta da Allah'tan 
gayrı hiçbir varlığın etkisinin olmadığına inanır. Hem talib, hem taleb ve hem de matlub Allah'tır. [Kırk Hadis 
Şerhi, c. 2, s. 225-226] 



6-(1565) ...Safvan b. Cemmal der ki: 

Ebu Abdullah (Cafer Sadık aleyhisselâm)'a Allah Azze ve Celle'nin şu ayetini sordum: 
«"Duvar ise şehirde iki yetim çocuğun idi. Altında onlara ait bir hazine vardı."(Kehf, 82) 

Dedi ki: «O hazine altın veya gümüş değildi, yalnızca içinde şu dört söz vardı: Benden 
başka ilâh yoktur, ölüme yakînen inanan gülemez, hesaba yakînen inananın gönlü feraha 
kavuşmaz ve kadere yakînen inanan Allah'tan başkasından korkmaz.» 

7-(1566) ...Safvan el-Cemmal: Ebu Abdullah (Cafer Sadık aleyhisselâm)’dan şöyle 
rivayet eder: 

«Emîr'ül-Müminîn (Ali b. Ebu Talib aleyhisselâm) şöyle buyurmuştur: 

Kişi, başına gelecek bir şeyin mutlaka geleceğini ve başına gelmeyecek olanın da başına 
asla gelmeyeceğini veyahut zarar ve fayda verenin Allah Azze ve Celle olduğunu bilmedikçe 
imanın tadına varamaz.» 

8-(1567) ...Said b. Kays el-Hemdanî'nin şöyle dediği rivayet edilir: 

Bir gün savaşta üzerinde sadece iki elbise olan birini gördüm. Atımla ona doğru hareket 
edince onun Emîr'ül-Müminîn (Ali b. Ebu Talib aleyhisselâm) olduğunu gördüm ve dedim ki: 

Ey Emir'ul-müminin! Böyle bir günde de mi zırhını giymedin? 

Dedi ki: «Evet. Ey Said b. Kays. Hiçbir kul yoktur ki; yanında Allah'tan bir koruyucu 
bulunmasın. Kulun yanında iki melek olur. Bunlar onun bir dağın başından düşmesini veya 
bir kuyuya düşmesini engellerler. Allah'ın hükmü indiğinde ise bu melekler aradan çekilirler, 
her şeyle başbaşa bırakırlar onu.» 

9-(1568) ... Ali b. Esbat der ki: 

Ebu Hasan er-Rıza (Ali b. Musa aleyhisselâm)’ın şöyle dediğini işittim: «"...Altında 
onlara ait bir hazine vardı." (Kehf, 82) ayetinde bahsedilen hazinenin içinde şunlar vardı: 

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ölüme kesin olarak inanan kişinin nasıl 
sevindiğine şaşarım. Kadere yakînen inanan kimsenin üzülmesine şaşarım. Dünyayı ve 
ehlinin kalıcı olmadığını gören kişi dünyaya nasıl meyleder şaşarım. 

Allah'ı gerçekten bilenin kaza konusunda Allah'ı suçlamaması ve rızkı hakkında onu 
geciktirmekle itham etmemesi gerekir.» 

Dedim ki: Sana feda olayım! Bunu yazmak istiyorum. 

Ravi der ki: Allah'a yemin ederim ki İmam elini divite uzattı önüme koydu. Ben de elini 
tuttum, öptüm, sonra diviti aldım ve (hadisi) yazdım. 

10-(1569) ...Abdurrahman el-Arzemî, babasından, o da Ebu Abdullah (Cafer Sadık 
aleyhisselâm)’dan şöyle rivayet eder: 



«Ali (aleyhisselâm)’ın kendisini çok seven Kanber adlı bir hizmetçisi vardı. Ali 
(aleyhisselâm) bir yere çıktığında o da kılıcıyla çıkardı. Bir gece Ali (aleyhisselâm) onu gördü 
ve dedi ki: 

-Ey Kanber ne işin var? 

-Dedi ki: Senin ardından yürümek için geldim ey Emir'ul-müminin!  

-Dedi ki: Vay haline! Beni gök ehlinden mi koruyorsun yoksa yer ehlin den mi? 

-"Hayır, gök ehlinden değil, yer ehlinden koruyorum." diye cevap verdi.  

-Ali (aleyhisselâm): Gökten Allah'ın izni olmadıkça yer ehlinden bana bir zarar gelmez. 
Sen geri dön, dedi ve o da döndü.»73 

11-(1570) ...Yûnus, kendisine anlatan birinden şöyle rivayet eder:  

İmam Rıza (Ali b. Musa aleyhisselâm)'a denildi ki: "Sen bu sözleri söylüyorsun. Bundan 
dolayı kılıçlardan kan damlamaz mı?" 

Buyurdu ki: «Allah'ın altından bir vadisi vardır. Bu vadiyi yarattığı varlıkların en zayıfı 
olan karıncayla korur. Bahati develeri oraya ulaşmak isteseler de ulaşamazlar.» 

31) KAZAYA RIZÂ BABI 

1-(1571) ...Necaşioğullarından bazı yaşlılar Ebu Abdullah (Cafer Sadık aleyhisselâm)’ın 
şöyle dediğini rivayet ederler: 

«Allah'a itaatin başı sabır ve istediği veya istemediği şeyleri verdiği için ona rıza 
göstermektir. Kul, sevdiği veya sevmediği şeyleri kendisine verdiği zaman Allah'a rıza 
gösterirse, sevdiği veya sevmediği bu şeylerden mutlaka hayır görür.» 

2-(1572) ...Leys el-Muradî Ebu Abdullah (Cafer Sadık aleyhisselâm)’ın şöyle dediğini 
rivayet eder: 

«İnsanlar içinde Allah'ı en iyi bilen kimse, Allah Azze ve Celle'nin kazasına (hükmüne) 
en çok rıza gösteren kimsedir.» 

3-(1573) ...Ebu Hamza es-Sumalî, Ali b. Huseyn (Zeynul-Âbidin aleyhisselâm)’ın şöyle 
dediğini rivayet eder: 

«Sabır ve Allah'tan gelene rıza göstermek, Allah'a itaatin başıdır. Kim sabredip başına 
gelen sevdiği veya sevmediği şeyler için Allah'a rıza gösterirse, Allah Azze ve Celle de ona, 
başına gelen sevdiği veya sevmediği şeylerde hayır bahşeder.» 

4-(1574) ...Ebu Ubeyde el-Hazza, Ebu Cafer (Muhammed Bakır aleyhisselâm)’ın şöyle 
dediğini rivayet eder: 

«Resûlullah (sallallahu aleyhi ve âlihi) şöyle buyuruyor: 

                                                            
73- Hadis: Meçhul. [Allâme Meclisî, Mir'at'ul Ukul, c. 7, s. 370] 



Allah Azze ve Celle buyurdu ki: Mümin kullarımdan öyle kimseler vardır ki, dinleri 
ancak zenginlik, genişlik ve beden sağlığıyla düzelir. Bu yüzden onları zenginlik, genişlik ve 
beden sağlığıyla sınarım. Böylece, dinleri düzelir. 

Mümin kullarımdan öyle kimseler vardır ki; dinleri ancak, yoksulluk, fakirlik ve bedende 
sakatlık ile düzelir. Ben de onları yoksulluk, fakirlik ve sakatlıkla sınarım. Böylece, dinleri 
düzelir. Ben mümin kullarımın dinlerinin nasıl düzeleceğini herkesten daha iyi bilirim. 

Mümin kullarımdan öyle kimseler vardır ki, bana ibadet etmek için çabalar. Geceleri 
rahat yatağından kalkar döşeğin lezzetinden uzaklaşır, benim için geceler boyu teheccüd 
namazını kılar. Bana kulluk etmek için kendini yorar. Bir-iki gecelik ona uyuklama veririm. 
Bu benden ona bir lütuf ve güç bağışıdır. O da, sabaha kadar uyur. Kalktığında kendi kendine 
kızar. Bundan dolayı üzülür. Eğer onu istediği kadar bana ibadet etmekle baş başa bırakırsam, 
bundan dolayı içine bir kibir girer. Bu kibir, onu amelleriyle fitneye düşürür. Amelleriyle 
kibirlendiği için bu da onun helak olmasına ve kendinden hoşnut olmasına neden olur. Öyle 
ki, abidlerin üstüne çıktığını, ibadetin kusurlu olma sınırını aştığını sanır. Bu noktada bana 
yaklaştığını zannederken benden uzaklaşmış olur. 

Benim sevabımı elde etmek için amel edenler, amellerine güvenmesinler. Çünkü onlar, 
çalışsalar, yorulsalar, ömürlerini bana ibadetle geçirseler dahi yine de eksik bırakmış olurlar. 
Yaptıkları bu ibadetle bana sunulması gereken kulluğun künhüne varmış olamazlar. Benim 
katımdaki, saygınlığı, cennetlerimdeki nimetleri, yanımdaki yüce dereceleri arzuladıkları için 
bütün ibadeti yerine getirmiş olamazlar. Fakat benim rahmetime ve lutfuma güvensinler. 
Sevinsinler, benim hakkımda iyi zanlar beslesinler. Mutmain olsunlar. İşte o zaman rahmetim 
onlara ulaşır. Lütfum ve hoşnutluğum onlara varır. Mağfiretim ve affım onları bürür. Zira ben, 
Allah'ım. Rahman'ım. Rahim'im. Bununla adlandım.» 

5-(1575) ...Safvan el-Cemmal Ebu'l-Hasan el-Evvel (Musa b. Cafer aleyhisselâm)’ın 
şöyle dediğini rivayet eder: 

«Allah'ı gerçekten bilenin O'nu, verdiği rızık için geciktirmekle itham etmemesi ve başına 
gelenler için O'nu suçlamaması gerekir.» 

6-(1576) ...Amr b. Nuheyk Beyya' el-Herevî, Ebu Abdullah (Cafer Sadık 
aleyhisselâm)’ın şöyle dediğini rivayet eder:  

«Allah Azze ve Celle buyurur ki: 

Mümin kuluma her işte hayırdan başka bir şey yöneltmem. O halde hükmüme rıza 
göstersin, imtihanlarıma karşı sabır göstersin, nimetlerime şükretsin ki; -Ey Muhammed!- 
Onu katımdaki "sıddîkler / doğrular" arasına yazayım.» 

7-(1577) ...Davud b. Ferkad, rivayet eder: 

Ebu Abdullah (Cafer Sadık aleyhisselâm) şöyle buyurdu: 

«Allah Azze ve Celle, Musa b. İmran (aleyhisselâm)'a vahyettikleri arasında şu ifade yer 
alır: "Ey İmran oğlu Musa! 

Yarattıklarım içinde mümin kulumdan daha çok sevdiğim kimse yoktur. Onu kendisi için 
hayırlı olan bir şeyle sınadığım, kendisi için hayırlı olan bir şeyle ona esenlik verdiğim, 
kendisi için hayırlıdır diye kötü şeyleri ondan uzaklaştırdığım zaman -ki ben kulum için daha 



salih olan şeyleri, herkesten daha iyi bilirim- benim sınama amacıyla verdiğim belâya 
sabretsin, nimetlerime karşılık şükretsin ve kazama (hükmüme) rıza göstersin. Benim rızama 
göre amel edip e-mirlerime itaat ettiği zaman onu katımdaki sadıklardan yazarım."» 

8-(1578) ...İbn-i Ebu Ya'fur, Ebu Abdullah (Cafer Sadık aleyhisselâm)’ın şöyle dediğini 
rivayet eder: 

«Allah Azze ve Celle'nin, kendisine yalnızca hayırlı olanla hüküm verdiği hayırlarla 
ödüllendirilen, yerin doğusuna ve batısına hükmettiğinde kendisine hayır verilen Müslüman 
kimseye şaşarım.» 

9-(1579) ...Abdullah b. Muhammed el-Cu'fî, Ebu Cafer (Muhammed Bakır 
aleyhisselâm)’ın şöyle dediğini rivayet eder: 

«Allah'ın yarattıkları arasında yaratılmayı en fazla hak edenler Allah Azze ve Celle'nin 
kazasına (hükmüne) teslim olanlardır. Kim Allah Azze ve Celle'yi bilir, onun kendisi 
hakkındaki kazasına rıza gösterirse o hüküm kendisine ulaşır ve Allah onun ecrini artırır ve 
her kim kazasına rıza göstermeyip hoşnut olmazsa hüküm ona ulaşmaz ve Allah onun ecrini 
azaltır.» 

10-(1580) ...Ali b. Haşim b. el-Berid, babasından Ali b. Huseyn (aleyhimesselâm)’ın 
kendisine şöyle dediğini rivayet eder: 

«Zühd74 on cüzdür (kısımdır); zühdün en yüksek derecesi, takvanın en düşük derecesidir. 
Takvanın en yüksek derecesi, yakîn'in en düşük derecesidir. Yakîn'in en yüksek derecesi, 
rızanın en düşük derecesidir.» 

11-(1581) ...Ali b. Esbat, bunu söyleyen birinden Ebu Abdullah (Cafer Sadık 
aleyhisselâm)'ın şöyle dediğini rivayet eder: 

«Hasan b. Ali (aleyhisselâm) Abdullah b. Cafer'le karşılaştı ve dedi ki: Payından hoşnut 
olmayan, Allah'ın hâkim olduğu durumunu küçümseyen mümin nasıl mümin olur? Güvence 
veririm ki; kalbinde rızadan başka bir şey bulunmayan kişiye, Allah'a dua ettiğinde mutlaka 
icabet edilir.» 

12-(1582) ...İbn-i Sinan, bunu söyleyen birinin şöyle dediğini rivayet eder:  

Ebu Abdullah (Cafer Sadık aleyhisselâm)'a sordum: Müminin mümin olduğu nasıl 
anlaşılır? 

Dedi ki: «Allah'a teslim olmasından ve başına gelen üzücü ya da sevindirici olaylara rıza 
göstermesinden anlaşılır.» 

13-(1583) ...Abdullah b. Ebu Ya'fur, Ebu Abdullah (Cafer Sadık aleyhisselâm)’ın şöyle 
dediğini rivayet eder: 

«Hiçbir zaman Resûlullah (sallallahu aleyhi ve âlihi)’nin geçmişte olan bir şey için: 
"Keşke başka türlü olsaydı." dediği vaki olmamıştır.» 

32) İŞİ ALLAH'A HAVALE EDİP VE O'NA TEVEKKÜL ETME BABI 

                                                            
74- Bir şeyde zahid olma o şeyin azıyla yetinip razı olmak. [Rağıb el-İsfahanî, el-Müfredat, "Ze-he-de" maddesi] 



 

1-(1584) ...Mufaddal, rivayet eder: 

Ebu Abdullah (Cafer Sadık aleyhisselâm) şöyle buyurdu: 

«Allah Azze ve Celle, Davud (aleyhisselâm)’a şöyle vahyetti: Kullarımdan biri hiçbir 
mahlûka değil sadece bana sarıldığı ve ben bunu onun niyetinden anladığım zaman, gökler, 
yer ve bu ikisinde bulunan bütün varlıklar ona karşı tuzak kursalar bile, mutlaka bu ikisinin 
arasından çıkıp kurtulması için ona bir yol açarım. 

Kullarımdan bir kul mahlûkattan herhangi birine sarıldığında ve ben bunu onun 
niyetinden anladığımda onun elinden tüm gök ve yer sebeplerini keserim, ayağının altındaki 
toprağı göçertirim ve hangi vadide helak olduğuna aldırmam.» 

2-(1585) ...Ebu Hamza es-Sumalî, Ali b. Huseyn (Zeyn'ül-Âbidin aleyhisselâm)’ın şöyle 
dediğini rivayet eder: 

«Bir duvara sırtımı yaslamak için gittiğimde orada üzerinde iki beyaz elbise bulunan bir 
adam yüzüme doğru baktı ve dedi ki: 

Ey Ali b. Huseyn! Niçin seni böyle tasalı ve üzüntülü görüyorum? Dünya için mi? Oysa 
Allah'ın rızkı, hak yolda olana da ulaşır, sapmış olana da.» 

Dedim ki: Hayır, senin bahsettiğin şey için üzülmüyorum. 

Dedi ki: Gerçek vaat olan, Kahir -ya da Kadir olan dedi- Melik'in hâkim olduğu Ahiret 
için mi üzülüyorsun? 

Dedim ki: Hayır, senin bahsettiğin şey için üzülmüyorum. 

Dedi ki: Peki, niçin üzüntülüsün? 

Dedim ki: İbn-i Zübeyr'in çıkardığı fitne ve içindeki insanlar için endişeleniyorum. 

Güldü ve dedi ki: Ey Ali b. Huseyn! Hiç duasına icabet edilmeyen birini gördün mü? 

Dedim ki: Hayır. 

Dedi ki: Hiç Allah'a tevekkül edip de işinin üstesinden gelinmeyen birini gördün mü? 

Hayır, dedim. 

Dedi ki: Peki, ya hiç Allah'tan bir şey isteyip de karşılığını almayan birini gördün mü? 

Hayır, diye cevap verdim. Daha sonra adam gözden kayboldu.»75 Aynısını Ali b. İbrahim, 
babasından, babası da İbn-i Mahbub'dan rivayet eder. 

3-(1586) ...Abdurrahman b. Kesir Ebu Abdullah (Cafer Sadık aleyhisselâm)'ın şöyle 
dediğini rivayet eder: 

                                                            
75- Hadisin iki senedi de meçhul. [Allâme Meclisi, Mir'at'ul Ukul, c. 8, s. 17] 



«Yeterlilik ve izzet gezicidir, tevekkül edilen bir yere rastlarlarsa dururlar. » 

Ashabımızın bazısı, Ahmed b. Ebu Abdullah'tan, o da Muhammed b. Ali'den, o da Ali b. 
Hassan'dan benzerini rivayet etmiştir. 

4-(1587) ...Abdullah b. Sinan, Ebu Abdullah (Cafer Sadık aleyhisselâm)’ın şöyle dediğini 
rivayet eder: 

«Kim Allah'ın sevdiği yönden yaklaşırsa Allah da ona sevdiği yönden yaklaşır. Her kim 
Allah'a tutunursa Allah da onu tutar. Ve her kim Allah'a onun istediği cihetten yaklaşır ve ona 
tutunursa, gök yerin üzerine düşse veyahut bütün yeryüzü ehline bir belâ gelse de herkesi o 
belâ kuşatsa ona bir zeval gelmez. Çünkü o, takvası ile Allah'ın hizbine girmiştir ve her türlü 
belâdan korunmuştur. 

Allah Azze ve Celle şöyle buyurmuyor mu: "Doğrusu muttakiler, emin bir yerdedirler." 
(Duhan, 51)» 

5-(1588) ...Ali b. Suveyd, şöyle der: 

Ebu'l Hasan el-Evvel (Musa b. Cafer aleyhisselâm)'a Allah Azze ve Celle'nin şu ayetini 
sordum: "Kim Allah 'a tevekkül ederse, Allah ona yeter." (Talak, 3) 

Dedi ki: «Allah'a tevekkül etmenin dereceleri vardır: Bütün işlerinde Allah'a tevekkül 
etmen, O ne yaparsa yaptığından razı olman ve O'nun senden hiçbir iyilik ve fazlı 
esirgemeyeceğini ve bu konuda hüküm vermenin O'na ait olduğunu bilmendir. Şu halde 
Allah'a, işlerin sonunu O'na bırakarak tevekkül et; o konuda ve diğer konularda O'na 
güven.»76 

                                                            
76- Muvahhid avam kesimi Hak Teâlâ'yı bütün işlerin yaratıcısı ve bütün cevher ve unsurların oluşturucusu 
olarak kabul ederken tasarrufunu sınırlı saymakta ve rububiyetin kuşatıcılığına kail bulunmamaktadırlar. 
Bunlar kimi zaman, "işlerin takdir edicisi Hak'tır, her şey O'nun tasarrufu altındadır ve hiçbir varlık O'nun 
mukaddes iradesi olmaksızın var olamaz" demektedirler. Ama bunlar ne ilmen, ne imanen, ne şuhûden ve ne de 
vicdanen bu makamın sahibi değiller. 
   Hak Teâlâ’nın rububiyetinin ilmine sahip değildir, tevhidleri noksandır ve hakk'ın rububiyet ve 
egemenliğinden mahcup [örtülü] kalmışlardır. Bunlar tevekkül makamına lafız ve iddia dışında sahip 
değildirler. Bu nedenle de dünyevî işlerde hiçbir şekilde Hakk'a itimat edip dayanmamakta ve zahirî sebepler ve 
kevnî etkenlerin dışında hiçbir şeye tevessül etmemektedirler. Eğer bunlar kimi vakit Hakk'a yönelip O'ndan 
herhangi bir şey talep ediyorlarsa bu, ya taklit türünden bir şeydir veya ihtiyata yönelik bir durumdur. Çünkü bu 
eğilimleri onlara herhangi bir zarar getirmemekte ve menfaatlerine olacağı ihtimali mevcut bulunmaktadır. Bu 
durumda onlarda tevekkülden bir eser vardır. Ama eğer zahirî etkenleri uygun bulurlarsa, bunlar Hak Teâlâ'dan 
ve O'nun tasarrufundan bütünüyle gafil olurlar. Bu nedenle de, "Tevekkül, kazanç ve iş ile çelişmez." Sözü 
yerinde bir sözdür, delil ve nakle uygundur; ama hakkın rububiyet ve tasarrufundan ihticab etmek [uzak kalmak] 
ve etkenleri yeterli saymak tevekküle aykırıdır. 
   İkinci kesim ise, ya delil veya nakil ile Hak Tealâ'nın işlerin takdir edicisi, sebeblerin müsebbibi ve varlık 
âleminin müessiri olduğunu, kudret ve tasarrufunun sınırsız olduğunu kabul ve tasdik edenlerdir. Bunlar akıl 
boyutunda Hakk'a tevekkül ederler; yani onların katında tevekkül rüknü aklen ve naklen tamamdır. Bu nedenle 
kendilerini mütevekkil kabul eder ve tevekkülün gerekliliğini delillere dayandırırlar. Bu deliller birincisi: Hak 
Teâlâ’nın kulların ihtiyaçlarını bilmesidir. 
   Bir diğeri: Kullara rahmet ve şefaat etmesidir. Şu halde, kullarına cimrilik etmeyen bu rahîm âlim ve kadire 
tevekkül edilmesi gerekir; çünkü o, kullarının imdadına yetişir, velev onlar sarih işleri fasitlerinden ayırabilecek 
durumda olmasalar bile onların maslahatına uygun düşeni yapar. Bu kesim her nekadar ilmen mütevekkil iseler 
de, aslında tevekkülleri iman mertebesine erişmiş değildir; bu ne-denlede sarsıntıdadırlar ve akılları kalpleriyle 
çatışma halindedir. Bu durumda akılları mağlup demektir. Çünkü kalpleri sebeblcıc bağımlıdır ve Hakk'ın 
tasarrufundan mahcubdur (örtülüdür.) 
   Üçüncü kesim: Hakk'ın varlıklar üzerindeki tasarrufunu kalben idrâk etmiş, kalbleri işlerin takdir edicisinin 
Hak Teâlâ olduğuna ve her şeyin egemen ve malikinin O olduğuna iman etmiş olanlardır. Bunlar akıl kalemiyle 



6-(1589) ...Muaviye b. Vehb, Ebu Abdullah (Cafer Sadık aleyhisselâm)’ın şöyle dediğini 
rivayet eder: 

«Üç şey veren karşılıksız kalmaz: Dua veren, icabet alır. Şükür veren fazlasını alır ve 
tevekkül veren karşılık olarak yeterlilik alır.» 

Sonra şöyle dedi: «Allah Azze ve Celle'nin kitabını okudun mu? 

"Kim tevekkül ederse, Allah ona yeter." (Talak, 3) "Şükrederseniz artırırım. " (İbrahim, 
7) "Benden isteyin size icabet edeyim." (Gafir, 60)» 

7-(1590) ...Huseyn b. Ulvan, der ki:  

Biz ilim öğrenmek üzere bir meclisteydik. Bazı yolculuklarda nafakamın bittiği olurdu. 
Arkadaşlarımdan bazıları bana şöyle dediler: "Başına bir şey geldiğinde kimden umud 
edersin?" Dedim ki: Filancadan. 

Dedi ki: Öyleyse, Allah senin ihtiyacını gidermez, emeline ulaşamaz ve istediklerini 
kazanamazsın. 

Dedim ki: Allah sana rahmet etsin! Sen bunu nereden biliyorsun? 

Dedi ki: Ebu Abdullah (Cafer Sadık aleyhisselâm) bana, okuduğu bazı kitaplarda Allah 
Azze ve Celle'nin şöyle buyurduğunu anlattı: "Allah Tebâreke ve Teâlâ diyor ki: İzzetim, 
celâlim, ululuğum, yüceliğim ve arşımın üzerinde yükselişim hakkı için, beni bir yana 
bırakarak insanlara umut bağlayan herkesin umudunu kesip onları karamsarlığa düşüreceğim, 
insanların yanında onlara zillet elbisesi giydireceğim, onları yakınlığımdan derkenar 
edeceğim (çıkaracağım), keremimden uzaklaştıracağım. Zorluklar esnasında benden 
başkasına mı umut bağlanılmış, Oysa tüm zorluklar benim elimdedir. Benden başkasından mı 
umulur-muş, düşünce yoluyla benden başkasının kapısı mı çalınırmış, değil mi ki kilitli 
kapıların anahtarları benim elimdedir ve beni çağıran herkese kapım açıktır?! Başına gelen 
felaketlerden dolayı bana umut bağlayanlardan kimin umudunu boşa çıkardım? Karşısına 
çıkan büyük bir işten ötürü bana bel bağlayanlardan kimi yüz üstü bıraktım?! Bütün 
kullarımın ümitlerini yanımda muhafaza ettim; ama benim korumama razı olmadılar. 
Göklerimi, beni teşbih etmekten usanmayanlar-la doldurdum ve benimle kullarım arasındaki 
kapıları kapatmamalarını emrettim; ama kullarım benim sözüme, güvenmediler. Bilmezler mi 
ki kimin başına bir felaket getirirsem, benden başka hiç kimse, benim iznim olmadan bu 
felaketi ortadan kaldıramaz. Buna rağmen neden onun benden yüz çevirdiğini görüyorum?! 

                                                                                                                                                                                          
gönül levhalarına tevekkül rüknünü yazmışlardır. Tevekkül makamının sahipleridir bunlar. Ama bu kesim de, 
imanın aşama ve dereceleri hususunda birbirinden çok farklıdır. Ancak kâmil itminan derecesine ulaşanların 
kalbinde kâmil tevekkül derecesi ortaya çıkar ve bunlar, sebeblere gönül verip bağlanmazlar, gönülleri 
rububiyet makamına doğru kanat çırpar ve O'na itminan ve itimat besler. Nitekim o arif de tevekkülü, bedenin 
kulluğa yönelmesi ve kalbin rububiyete bağlanması olarak tarif etmiştir. Bu zikredilenlerin durumu, kalblerinin 
fiili kesrette egemen olması halinde böyledir. Değilse tevekkül makamından geçer ve maksadın dışına çıkarlar. 
   Belkide [bu] hadîs-i şerif, ikinci kesimin durumuna işaret etmektedir; çünkü tevekkülün başlangıcı olarak 
ilimden bahsetmektedir ama diğer derecelere de işaret ediyor olabilir. Çünkü tevekkülün başka ayrımlar 
bakımından da dereceleri mevcuttur. Bu da şudur: Nasıl ki sülük derecelerinde irfan ve riyazet ehli mesela 
kesret makamında yavaş yavaş vahdet makamına erişirler ve mutlak ef âli fena [yokluk] birdenbire 
gerçekleşmez; aksine, tedricen gerçekleşir; aynı şekilde tevekkül, rızâ, teslim ve sair makamlar da tedricen 
gerçekleşirler. Mümkündür ki ilk aşamada işlerin bir kısmında ve gizli gâib sebeplerde tevekkül edilsin; sonra 
da yavaş yavaş mutlak makama erişilsin ve hem zahiri sebeplerde, hem de batınî sebepler de; hem kendi 
işlerinde, hem de ilgili ve yakınlarının işlerinde tevekkül edilsin. Bu açıdan hadis-i şerifte bunun derecelerinden 
birinin bütün işlerde tevekkül edilmesi olduğu buyrulmuş tur. [Kırk Hadis Şerhi, c. I ,  s. 275-278] 



İstemediği şeyleri dahi cömertliğimden ötürü veriyorum. Sonra ben bunları ondan aldığım 
zaman, benden istemiyor, gidip başkasından istiyor? Yoksa benim istenmeden verdiğimi, 
sonra benden istendiği halde isteyene vermediğimi mi düşünüyor?! Ben cimri miyim ki kulum 
benim cimri olduğumu sanıyor? Cömertlik ve kerem bana ait değil midir? Affetmek ve 
merhamet etmek benim elimde değil midir? Umutların mercii ben değil miyim?! Benden 
başka onu kim kesebilir?! Umut bağlayanlar benden başkasına umut bağlamaktan korkmazlar 
mı? Göklerde ve yerde olan herkes bana umut bağlasa ve ben umut ettikleri şeyi teker teker 
tümüne versem, mülkümde bir zerre kadar dahi eksilme olmaz. Benim idaremde olan bir mülk 
eksilir mi hiç?! Yazıklar olsun benim rahmetimden umutlarını kesenlere! Bana isyan edip 
hakkımı gözetmeyene eyvahlar olsun!"»77 

8-(1591) ... Said b. Abdurrahman, şöyle der: 

Musa b. Abdullah ile Yenbu'daydım. Yolculuklarımızdan birisinde nafakamız bitmişti. 
Huseyn (aleyhisselâm)’ın çocuklarından biri dedi ki: Sana bir şey olduğunda kimden umut 
edersin? Dedim ki: Musa b. Abdullah'tan. 

Dedi ki: O halde, ihtiyacın giderilmez ve istediklerini kazanamazsın. Dedim ki: Niçin 
böyle olsun ki? 

Dedi ki: Çünkü ben babalarımın kitaplarının içinde Allah Azze ve Celle'nin şöyle 
dediğini okudum. -Sonra önceki hadiste geçenlerin aynısını zikretti- 

Dedim ki: Ey Resûlullah’ın oğlu (bunları) bana yazdır. 

Bunun üzerine (söylediklerini) bana yazdırdı. Sonra dedim ki: Hayır. Vallahi hiç bir 
ihtiyacımı Allah'tan başkasından istemeyeceğim.78 

33) KORKU VE RECA BABI 

1-(1592) ...Haris b. Muğire, babasının şöyle dediğini rivayet eder: 

Ebu Abdullah (aleyhisselâm)’a dedim ki: Lokman'ın vasiyetinde ne vardı? 

Dedi ki: «Onun içinde şaşırtıcı şeyler vardı. En şaşırtıcısı da, şu oğluna söyledikleriydi: 
Allah Azze ve Celle'den öyle kork ki: İnsanların ve cinlerin bütün iyilikleriyle gittiğinde dahi 
azaba uğramaktan kork. Ve Allah'tan öyle ümit-var ol ki: İnsanların ve cinlerin bütün 
günahlarıyla gittiğinde dahi onun rahmetini iste.» Sonra Ebu Abdullah (Cafer Sadık 
aleyhisselâm) dedi ki: 

«Babam şöyle diyordu: Hiçbir mümin kul yoktur ki; kalbinde ümit ve korku nuru 
olmasın. Öyle ki, ikisi de tartılsa, ne bu ona ağır basar ne de o buna.»79 

                                                            
77- Hadis: Meşhura göre zayıf. [Allâme Meclisi, Mir'at'ul Ukul, c. 8, s. 24] 
78- Hadis: Meşhura göre zayıf. [Allâme Meclisi, Mir'at'ul Ukul, c. 8, s. 28] 
79- Bil ki hakikatin ârifı ve "mümkün olan" ile "vacip olan" (celle ve alâ) arasındaki nispeti bilen insanın iki 
bakışı vardır. 
   Birincisi: Kendinin ve kâinattaki sair mümkünat'ın zâtı noksanlığına bakmak bu bakışta ilmen veya aynen, 
bütün mümkünat'ın noksanlık zilletinde bulunduklarını ve imkan, yoksulluk ve ihtiyaç batağına dalmış bir halde 
olduklarını; hiçbir şekilde kendilerinden herhangi bir şeye sahip olmadıklarını; sırf noksanlık, düşüklük ve 
mutlak yetersizlik içinde olduklarını anlamasıdır ki, belki bu ifadeler bile bu durumu anlatmak için yetersiz 
kalmakta ve başka bir şekilde ifade edememekten kaynaklanmaktadır. Mamafih, yoksulluk ve ihtiyaç "şey 
olmak"ın ["şey'iyyef'in] fer'idir ve bütün mümkünat ve yaratılmışlar kendinden herhangi bir şeye sahip değildir. 



2-(1593) ...İshak b. Ammar, şöyle der: 

Ebu Abdullah (Cafer Sadık aleyhisselâm) bana dedi ki: «Ey İshak! Allah'tan O'nu 
görüyormuşçasına kork. Eğer O'nu göremiyorsan, şüphesiz O seni görür. Eğer O'nun seni 
gördüğüne inanmıyorsan kâfirsindir. Eğer O'nun seni gördüğünü bile bile günah işlersen, O'nu 
sana bakanların en küçümseyicisi kılarsın.» 

3-(1594) ...Heysem b. Vakid, der ki: 

Ebu Abdullah (Cafer Sadık aleyhisselâm)'ın şöyle dediğini işittim: «Kim Allah'tan 
korkarsa, Allah her şeyi ondan korkutur ve kim Allah'tan korkmazsa, Allah onu her şeyden 
korkutur.» 

4-(1595) ...Ebu Hamza, şöyle rivayet eder: 

Ebu Abdullah (Cafer Sadık aleyhisselâm) dedi ki: «Kim Allah'ı tanırsa ondan korkar ve 
kim Allah'tan korkarsa nefsi dünya'dan yüz çevirir.» 

5-(1596) ...İbn-i Ebu Necran, kendisine anlatan bir adam aracılığıyla rivayet eder:  

Ebu Abdullah (Cafer Sadık aleyhisselâm)'a dedim ki: 

                                                                                                                                                                                          
Dolayısıyla, kişi bu bakışta velev rububiyetin mukaddes huzurunda her türlü ibadet, taat, avârif ve maarifi 
yerine getirse bile, boyun büküklüğü, utanç, zillet ve korkudan başka bir şey elde etmiş olamaz. Ne ibadet ve 
taatiymiş bu? Kimden ve kim için? Bütün övünçler O'na doğrudur, O'na yöneliktir, çünkü "mümkün," O'nda 
herhangi bir tasarrufa sahip değildir. Olsa olsa, "mümkün"ün tasarrufu Hakk'ın övgü ve senasının belirtilip 
açıklaması olabilir ki, şimdi biz bu konuya dalmaktan sarfınazar ediyoruz. Ve bu makam hakkında şöyle 
buyrulmuştur: "Sana gelen her iyilik Allah'tandır, sana gelen her kötülük de kendindendir." (Nisa, 79) 
Nitekim birinci makam için şöyle buyrulmuştur "De ki: Hepsi Allah'tandır." (Nisa, 78) Ve söz söyleme 
ehliyetine sahip birinin bu makama ilişkin sözleri: 
   ["Yaratılış kalemi için hata düşünülemez dedi pirimiz / Aferin o hatalar örten pak nazara"] 
Pirin sözü ikinci makama, sözü aktaranın sözüyse birinci makama ilişkindir. Şu halde bu makamda insanı korku, 
hüzün ve utanç çepeçevre sarar. 
   İkincisi de; vacip olanın kemaline ve O'nun rahmet, yardım ve lütfuna bakmaktır. Bunlara bakıldığında, 
havsalanın anlamayacağı kadar büyük olan bütün bu rahmetlerin eşi benzeri olmayan şeyler olduğu anlaşılır. O 
kullarına hak edemeyecekleri bir şekilde bütün lütuf ve bağış kapılarını açmıştır. O'nun nimetleri ezelî ve 
ebedidir. Bu durumda kişinin recâ'sı güç kazanır ve Hakk'ın merhametinden ümitvar olur. Keremliliği sadece 
yardım ve merhametinden ileri gelen bir Kerîm; bizim istememize gerek olmaksızın bize bütün akılların 
idrakinden âciz kalacakları oranda bunca yardım ve inayetlerde bulunan ve ma'siyet ehlinin isyanlarının O'nun 
geniş memleketinde herhangi bir gedik açamadığı vc taat ehlinin taatlarının O'na herhangi bir ilavede 
bulunamadığı bir Mâlike'l mülûk'tur O. 
O'nun insanları taat yollarına hidayet etmesi ve o Zât-ı Akdes'in insanları isyandan menetmesi, sadece kendi 
kerîmane yardım ve rahmetini daha da genişletmek istemesinden kaynaklanmakta ve bu yolla insanları kemal 
makamına ve kamiliyet derecelerine ulaştırıp noksanlık, çirkinlik ve şaşkınlıktan uzaklaştırmak istemektedir. Şu 
halde O'nun izzet ve celal dergâhına ve O'nun rahmet ve inayet huzuruna vardığımızda şunları arz etmemiz icap 
eder. 
   Rabbimiz! Bize varlık giysisini giydirdin, müdriklerin idrâk edemeyeceği kadar geniş biçimde hayatımızı en 
güzel şekilde sürdürmemizi sağlayacak imkânlar bahşettin, bize bütün hidayet yollarını gösterdin; bütün bu 
inayetler sadece bizim içindir, bizim için açılmıştır bütün bu rahmet sofraları. Bizler şu anda ağır günahlarla 
yüklü olarak senin kerem diyarına ve senin izzet ve saltanat huzuruna gelmiş bulunuyoruz. Ama günahkârların 
günahları senin düzenine herhangi bir halel getirici değil ve senin memleketinde herhangi bir gedik açıcı 
değildir. 
   Senin huzurunda bir avuç topraktan başka bir şey olmayan şu varlığa ne edersin rahmet ve inayet etmekten 
başka?! Senin dergahında rahmet umudundan başka bir şey beklenir mi?! 
Şu halde insan her zaman bu iki nazar arasında gidip gelmelidir. Ne kendi kusur ve günahlarına göz yummalıdır 
ve ne de Hakk'ın (celle celaluhu) rahmetinden ve Onun yardım, nimet ve lütuf genişliğinden umut kesmelidir. 
[İmam Humeynî, Kırk Hadis Şerhi, c. I, s. 284-286] 



Bazı kimseler vardır ki, bunlar günah işliyorlar ve "Biz (Allah'ın bağışlamasına) ümit 
bağlıyoruz." diyorlar ölene kadar da böyle devam ediyorlar. 

Buyurdu ki: «Bunlar kuruntuları ağır basmış kimselerdir. Yalan söylüyorlar, Onlar ümit 
bağlamış kimseler değillerdir. Zira bir şeyi uman onu ister, bir şeyden korkan da ondan 
kaçar.»80 

6-(1597) ...Ali b. Muhammed der ki: 

Ebu Abdullah (Cafer Sadık aleyhisselâm)’a dedim ki: Senin velayetin altındaki bir kavim 
günah işleyip ümidvar olduklarını söylerse, ne dersin? 

Dedi ki: «Yalan söylerler. Bizim velayetimiz altında değildirler. Onlar, kuruntuları üste 
çıkan bir kavimdir. Kim bir şey isterse onun için çalışır ve kim bir şeyden korkarsa ondan 
kaçınır.» 

7-(1598) ...Salih b. Hamza, rivayet eder: 

Ebu Abdullah (Cafer Sadık aleyhisselâm) şöyle dedi: 

«Şüphesiz Allah Azze ve Celle'den çok korkmak ibadettir. Allah buyuruyor: "Allah 'ın 
kullarından ancak âlimler, Allah 'tan (gereğince) korkarlar. "81 (Fatır, 28) Başka bir ayette 
şöyle buyuruyor: "İnsanlardan korkmayın, benden korkun." (Maide, 44) Bir diğer ayette de 
Allah Tebâreke ve Teâlâ şöyle buyuruyor: "Kim Allah Han sakınırsa Allah ona bir çıkış yolu 
gösterir."82 (Talak, 2)» 

                                                            
80- "Onlar ki inandılar, hicret ettiler, Allah yolunda savaştılar; işte onlar, Allah'ın Rahmetini umarlar..." 
(Bakara, 218) 
81- Bu ayetlerden ibret almak, ancak alimlerde gerekli etkiyi bırakır ve kelimenin tam anlamıyla iman olarak 
sonuç verir, cahillerde değil... 
"Sen ancak görmeden Rablerinden korkanları ve namazı kılanları uyarabilirsin..." (Fatır, 18) ...ayetin 
içeriğine açıklık getiriyor gibidir. 
Alimlerden maksat, Allah'ı bilenlerdir. Onu isimleriyle, sıfatlarıyla ve fiilleriyle eksiksiz bir şekilde bilen, bu 
bilgiyle kalpleri yatışan, içlerindeki kuşku ve kararsızlık tortusu yok olan, belirtileri davranışlarına yansıyan, 
böylece yaptıkları dediklerini doğrulayan alimler kast edilmiştir. 
Dolayısıyla ayette geçen korkudan maksat da gerçek korkudur. Bunu da iç ürperti ile birlikte zahiri saygı izler. 
Ayetlerin akışını baz aldığımızda bu ayetin anlamı bu şekilde belirginleşiyor. 
   "Şüphesiz Allah, azizdir, gafurdur." (Fatır, 28) Bu cümle, önceki yargıya ilişkin bir gerekçe mahiyetindedir. 
Şu halde Allah üstün iradeli olduğu, daima kahreden ve asla gücü üzerinde baskı uygulanamayan, her zaman ve 
her bakımdan galip olan ve hiç bir zaman mağlup edilemeyen olduğu için alimler, arifler Ondan korkarlar. 
Günahları ve hataları çokça bağışladığı için de Ona inanırlar, Ona yaklaşmak için kulluk sunarlar ve Ona 
kavuşmanın özlemi içinde olurlar. [el-Mîzan, (Fatır, 28) Tefsir] 
82- Allah'tan korkup sakınmak, ancak Allah'ı isimleri ve sıfatlarıyla bilmekle, Allah'ın koyduğu haramlardan 
sakınmak ve kaçınmakla, sırf O'nun yüce zatı için vacip amelleri terk etmekten içtinap etmekle mümkündür. Bu 
ise Allah'ın yapmasını veya yapmamasını irade ettiği şeyleri irade etmeyi gerektirir, bunun için de insanın, 
iradesini Allah'ın iradesi içinde yok etmesi, ancak Allah'ın iradesine dayalı olarak bir fiil işlemesi zorunludur. 
Bunun için de insanın, kendini ve kendisiyle ilintili özellik ve fiilleri Allah'ın, üzerinde dilediği gibi tasarrufta 
bulunduğu mutlak mülkü olarak görmesi gerekir. 
   Bunun anlamı, Allah'ın, kulun bütün işleri üzerinde velayet yetkisine sahip olmasıdır. Dolayısıyla kelimenin 
gerçek anlamıyla insanın, Allah'ın kendisini sahip kıldığından başka bir mülkü olmaz. Allah insanı sahip kıldığı 
şeylerin de sahibidir ve mülk Allah'ındır. 
   Evet kim, vurguladığımız bu anlamda Allah'tan korkup sakınırsa, Allah onu vehimlerin darboğazından, zahiri 
sebeplere bağlanarak şirk koşma zindanından kurtarır. "Ona bir çıkış yolu ihsan eder. Ve ona beklemediği 
yerden rızık verir." (Talak, 2-3) Maddi rızkı, kuşkusuz insan, kendi çalışmasının ve yaslandığı zahiri sebeplerin 
ürünü olarak görür. İnsan sebeplerin çok azını bilir. Geride ise kuşatamayacağı, kavrayamayacağı sebepler 
bütünü vardır. İnsanın bildiği az sayıdaki sebep, karanlık bir gecede sadece ayaklarının önünü görebilmesini 



Sonra Ebu Abdullah şöyle dedi: «Şüphesiz büyüklük ve şöhret tutkusu korkan ve çekinen 
insanın kalbinde yoktur.» 

8-(1599) ...Ebu Hamza es-Sumalî rivayet eder:  

Ali b. Hüseyin (Zeyn'ül-Âbidin aleyhisselâm) şöyle buyurdu:  

«Bir adam ailesiyle birlikte deniz yolculuğuna çıktı. Gemileri kırılıp battı. Gemide 
olanlardan sadece adamın karısı kurtuldu. Kadın geminin parçalarından birinin üzerine çıkıp 
kurtulmuştu. Derken denizdeki adalardan birine çıktı. Bu adada yol kesip insanları soyan, 
Allah'ın koyduğu hiçbir harama riayet etmeyen bir adam vardı. Birden kadını yanı başında 
gördü. Adam başını kaldırıp kadına baktı. 

-İnsan mısın, cin misin? Dedi.  

-İnsanım, dedi. 

Adam karısıyla oturur gibi yanında oturuncaya kadar herhangi bir şey söylemedi. Adam 
kadınla yatmak istediği sırada kadın huzursuz oldu. 

-Adam, niçin huzursuz oluyorsun? Dedi. 

-Kadın: Şundan -eliyle göğü işaret ederek- korkuyorum, dedi. 

                                                                                                                                                                                          
sağlayan küçük bir ateş parçasına benzer. Ateşin aydınlattığı yerin dışındaki koca bir dünyayı ise göremez. Ama 
Allah sebepleri bütünüyle kuşatmıştır. Sebeplerin düzenleyicisi O'dur. Onları dilediği gibi düzenleyen, belli bir 
düzen içinde iş görmelerini sağlayan, onlara etkinlik iznini veren O'dur, ki insanın bunların tümünün 
derinliklerini en ince ayrıntısına kadar bilmesine imkan yoktur. 
   Manevi rızka gelince; aslında insan nefsinin hayat kaynağı ve varlığını sürdürmesinin garantisi bu rızıktır; işte 
insan bu rızkın nereden ve hangi yoldan geleceğini kestiremez. 
   Özetleyecek olursak; kim Allah'tan korkup sakınırsa, Allah onun işlerinin yönetimini üzerine alır, onun velisi 
olur, onu helak uçurumundan çıkarır ve onu beklemediği bir yerden rızıklandırır. İnsanın kendi çalışmasıyla 
maddi nimetleri elde edeceğini umması, onun manevi nimetler açısından kemaline bir halel getirmez. Çünkü o, 
Allah'a güvenip dayanmıştır, kendine ait olan her şeyin velayetini Allah 'a havale etmiştir. "Kim Allah'a 
güvenirse O, ona yeter." (Talak, 3) Bazen amaca isabet eden, bazen de yanlışa sapan zahiri sebepler değil, 
Allah yeter. "Şüphesiz Allah, emrini yerine getirendir." (Talak, 3) Çünkü bütün her. şey Allah tarafından belli 
sınırlara tâbi kılınmış, O'nun tarafından kuşatılmıştır. "Allah her şey için bir ölçü koymuştur." (Talak, 3) Bu 
yüzden hiçbir şey Allah'ın belirlediği ölçünün dışına çıkamaz. İşte bu ayetin Allah'ın velilerini baz aldığımız 
zaman, kast ettiği anlam bu olur. 
   Bunlardan daha aşağı düzeyde, bilgi ve amel bakımından dereceleri biraz daha düşük takva ehli orta halli 
müminlere gelince, onlar da samimi iman ve salih amel açısından sergiledikleri durumlarına göre Allah'ın 
dostluğundan (velayetinden) pay alırlar. Nitekim yüce Allah mutlak bir ifade olarak şöyle buyurmuştur: "Allah 
müminlerin velisidir." (Al-i İmran, 68) Yine mutlak bir ifade olarak şöyle buyurmuştur: "Allah muttakilerin 
velisidir." (Casiye, 19) 
   Hayat düzeni olarak hak dini benimsedikleri, bütün işlerde Allah'ın iradesine göre hareket edip takva düzeyine 
eriştikleri ve Allah'ın iradesini kendi iradelerinin yerine koydukları zaman, bu olgulardaki düzeyleri oranında 
hayat mutluluğuna erişirler ve Allah onlar için bir çıkış yolu bahşeder, onları beklemedikleri yerden 
rızıklandırır. Rableri onlara yeter, O, emrini yerine getirendir ve O, her şey için bir ölçü koymuştur. 
   İmanlarına ve amellerine şirk bulaştığı oranda da mutluluktan yoksun kalırlar. Nitekim yüce Allah bir ayette 
şöyle buyurmuştur: "Onların çoğu Allah'a ortak koşmadan iman etmezler." (Yusuf, 106) Bir diğer ayette de 
mutlak bir ifade olarak şöyle buyurmuştur: "Allah kendisine ortak koşulmasını bağışlamaz." (Nisa, 48) Bir 
ayette şöyle buyurmaktadır: "Şu da muhakkak ki ben, tevbe eden, inanan ve salih amel yapan... kimseyi 
bağışlarım." (Taha, 82) Yani şirkten tevbe edenleri bağışlarım. Yine mutlak bir ifade olarak şöyle buyurmuştur: 
"Allah'tan mağfiret dileyin. Şüphesiz Allah bağışlayandır, esirgeyendir." (Müzzemmil, 20) Bir mümin, daha 
alt düzeydeki gizli şirkten tevbe etmedikçe Allah'ın dostluğu derecelerinden birine yükselemez. 
   Bu ayet, Kur'an'ın anahtar nitelikli parlak ayetlerinden biridir. [el-Mîzan, (Talak, 2) Tefsir] 



-Adam: O'na karşı bir yanlışlık yaptın mı hiç? Dedi. 

-Kadın: O'nun izzetine yemin ederim ki, bir günah işlemedim, dedi. 

Bunun üzerine adam şöyle dedi: "Sen ki O'na karşı bir günah işlemediğin halde O'ndan 
bu kadar korkuyorsan ve benimle yatmak istemiyorsan, Allah'a yemin ederim ki, benim 
senden daha fazla O'ndan korkup sakınmam gerekir." Adam bir şey yapmadan kalktı. 
Ailesinin yanına döndü. 

Tevbe edip Allah'a dönmekten başka bir şey düşünmüyordu. Yolda giderken karşısına bir 
rahip çıktı. Güneşin sıcaklığı ikisini adeta yakıyordu. 

-Rahip genç adama: Allah'a dua et, üzerimize bir bulut getirsin, dedi. 

-Genç adam dedi ki: Rabbim katında bir iyiliğimin olduğunu sanmıyorum, bu yüzden 
Rabbimden bir şey istemeye cesaret edemiyorum. 

-Rahip dedi ki: O zaman ben dua edeyim, sen de âmin de. 

-"Evet." dedi. Rahip dua etti, genç adam da "âmin" dedi. Çok geçmeden hemen bir bulut 
başlarının üzerinde oluştu. Günün bir kısmında bu bulut altında yürüdüler. Sonra yol ikiye 
ayrıldı. Genç adam birine, rahip de birine saptı. Bulut genç adamın başının üzerindeydi. 

Rahip dedi ki: Sen benden daha iyisin. Senin duan kabul edildi, benimki kabul edilmedi. 
Anlat bakayım, senin hikâyen nedir? 

Genç adam, kadınla yaşadıklarını anlattı. 

Rahip dedi ki: İçine korku girdiği için geçmişte işlediğin bütün günahlar bağışlandı. 
Bundan sonra nasıl yaşayacağın hususunda dikkat et.» 

9-(1600) ...Hamza b. Humran, Ebu Abdullah (Cafer Sadık aleyhisselâm)’dan şöyle 
işittiğini söyler: 

«Nebi (sallallahu aleyhi ve âlihi)'nin ezberlenen hutbelerinden biri şöyledir: 

Ey insanlar! Sizin için birtakım işaretler vardır ki onlara ulaşınız ve Sizler için birtakım 
yasaklar vardır ki onlarda durun. 

Mümin iki korku arasında amel eder: Geçmişte Allah'ın onun için ne yapacağını 
bilmediği eceliyle, gelecekte Allah'ın onun için ne takdir edeceğini bilmediği ecel arasında 
amel eder. 

Mümin kul, kendi nefsinden kendisi için, dünyasından ahireti için, gençliğinden yaşlılık 
öncesi için, sağlığından ölüm öncesi için alır. Muhammed'in nefsini elinde bulundurana and 
olsun ki! Dünyadan sonra kendisi için yorulacak bir-şey yoktur. Kendisinden sonra ya cennet 
vardır ya ateş.» 

10-(1601) ...Davud er-Rakkî, Ebu Abdullah (Cafer Sadık aleyhisselâm)’ın "Rabbinin 
makamından korkan için iki cennet vardır." (Rahman, 46) ayetini şöyle açıkladığını rivayet 
eder: 



«Kim Allah'ın, onu gördüğünü, söylediklerini işittiğini ve yaptığı iyi ya da kötü işleri 
bildiğini bilirse ve bu onu kötülükten uzak tutarsa işte o kimse Rabbinin makamından korkan 
ve nefsini hevadan alıkoyan kimsedir.» 

11-(1602) ...Hasan b. Ebu Sare der ki: 

Ebu Abdullah (Cafer Sadık aleyhisselâm)'ın şöyle dediğini işittim: «Mümin, ancak 
korktukça ve ümitvar oldukça mümin olabilir. Korktuğu ve ümit ettiği şeyler için amel 
etmedikçe korkan ve ümitvar olan biri sayılmaz.» 

12-(1603) ...Ebu Ubeyde el-Hazza, Ebu Abdullah (Cafer Sadık aleyhisselâm)’ın şöyle 
dediğini rivayet eder: 

«Mümin iki korku arasındadır: Allah'ın onun için ne yaptığını bilmediği geçmiş 
günahların ve gelecekteki ömründe yapacağını bilmediği tehlikeli işlerin korkusu. O korkan 
biri olmaktan başka bir şey olmaz ve onu ancak korku ıslah eder.» 

13-(1604) ...İbn-i Ebu Umeyr, bazı ashabından Ebu Abdullah (Cafer Sadık 
aleyhisselâm)’ın şöyle dediğini rivayet eder: 

«Babam şöyle derdi: Hiçbir mümin kul yoktur ki; kalbinde şu iki nur olmasın; korku nuru 
ve ümit nuru. Bunlar ölçülse ne bu diğerinden fazla gelir, ne de bu diğerinden fazla gelir.» 

34) ALLAH AZZE VE CELLE HAKKINDA HÜSN-Ü ZANDA BULUNMAK 
BABI 

1-(1605) ...Ebu Ubeyde el-Hazza, Ebu Cafer (Muhammed Bakır aleyhisselâm) Resûlullah 
(sallallahu aleyhi ve âlihi)’nin şöyle dediğini rivayet eder: 

«Allah Tebareke ve Teâlâ şöyle buyuruyor: Benim sevabım için amel işleyenler 
amellerine güvenmesinler. Eğer onlar çalışıp tüm ömürlerini bana ibadet etme uğrunda 
yorsalar dahi eksik kalırlar. Katımdaki keramete, cennetlerimdeki nimetlere ve yakınımdaki 
yüksek derecelere ulaşma hususundaki ibadetleri, bana ibadetin künhüne varamaz. 

Şayet; rahmetime güvenip fazlımdan ümitvar olurlarsa ve benim hakkımda hüsn-ü zanda 
bulunup mutmain olurlarsa, rahmetim onlara erişir, ihsanımla, rıdvanıma (razı olduğum 
makama) ulaşırlar ve mağfiretim onları affımla giydirir. Şüphesiz ben kendini Rahman ve 
Rahim olarak isimlendiren Allah'ım.» 

2-(1606) ...Bureyd b. Muaviye, Ebu Cafer (Muhammed Bakır aleyhisselâm)’ın şöyle 
dediğini rivayet eder: 

«Ali (aleyhisselâm)’ın kitabının içinde Resûlullah'ın minberden şöyle buyurduğuna 
rastladık: 

"Kendisinden başka ilâh olmayan Allah, dünya ve ahiret iyiliğini, O'ndan ümitvar olup 
hakkında hüsn-ü zanda bulunan ve müminlere gıybetten kaçınan, güzel ahlaklı mümin kulları 
hariç başkasına vermez. 

Kendisinden başka ilâh olmayan Allah, mümin kuluna tevbe ettikten, bağışlanma 
diledikten sonra azab etmez. Ancak, Allah hakkında kötü zanda bulunanlar, kendisinden 



ümidvar olma noktasında kusurlu olanlar ve kötü ahlaklı o-lup müminlerin gıybetini yapanlar 
hariç. 

Kendisinden başka ilâh olmayan Allah, hiçbir mümin kulun kendisi hakkında zannını iyi 
kılmaz, Ancak Allah mümin kulunun zannıyla birliktedir.83 Zira Allah cömerttir, iyilikler onun 
elindedir kendisine iyi zanda bulunan mümin kuluna haya ihsan eder ve sonra zannının ve 
ricasının karşılığını verir. Allah'a hüsnü zanda bulunun ve ondan niyaz edin."» 

3-(1607) ...İsmail b. Bezi', Ebu'l Hasan er-Rıza (aleyhisselâm)’ın şöyle dediğini rivayet 
eder: 

«Allah'a hüsn-ü zanda bulunun. Şüphesiz Allah Azze ve Celle şöyle buyurmaktadır: Ben 
bana iman eden kulumun zannıyla beraberim; zannı hayır ise hayır, şer ise şer bulur.» 

4-(1608) ...Süfyan b. Uyeyne der ki: 

Ebu Abdullah (Cafer Sadık aleyhisselâm)’ın şöyle dediğini işittim: «Allah'a hüsn-ü zanda 
bulunmak; Allah'tan başkasına ümit beslememen ve kendi suçundan başka birşeyden 
korkmamandır.» 

35) EKSİKLİĞİ İTİRAF ETME BABI 

l-(1609) ...Sa'd b. Ebu Halef, rivayet eder:  

Ebu'l-Hasan Musa (aleyhisselâm), oğullarından bazısına dedi ki: «Ey oğul! Daima ciddi 
bir şekilde çalış. Sakın nefsinin Allah Azze ve Celle'ye ibadet ve itaat hususunda eksik 
olduğunu aklından çıkarma. Çünkü hiç kimse Allah'a hakkıyla kulluk edemez.» 

2-(1610) ...Cabir derki: 

Ebu Cafer (Muhammed Bakır aleyhisselâm) bana şöyle dedi: «Ey Cabir! Allah seni 
noksanlıktan ve taksirden çıkarmasın.» 

3-(1611) ...Hasan b. El-Cehm der ki: 

Ebu'l-Hasan (aleyhisselâm)’ın şöyle dediğini işittim: 

«İsrailoğulları'ndan bir adam kırk yıl Allah'a ibadet eder, sonra ona bir kurban takdim 
eder. Fakat kurbanı kabul edilmez. Kendi kendine şöyle der: "(Ey nefsi) Ancak senden dolayı 
geri çevrildim ve suç ancak senindir." 

Allah Tebâreke ve Teâlâ ona şöyle vahyetti: "Nefsini ayıplaman kırk yıl ibadet etmenden 
daha üstündür."» 

 

                                                            
83- Resulullah (s.a.a)'nin şöyle buyurduğu rivayet edilir: "Kabul edileceğine kesin olarak inanmış hâlde Allah'a 
dua edin." 
   Bir kutsî hadiste yüce Allah şöyle buyurur: "Ben kulumun bana ilişkin zannının yanındayım. Şu hâlde benimle 
ilgili olarak hayırdan başka bir zanda bulunmasın." (Uddet 'ud-Daî, s. 103-132) 
Ümitsizlik ya da tereddütle karışık dua, gerçek anlamda bir isteğin söz konusu olmadığını gösterir. Olmayanı 
istemekle ilişkin duanın men edildiği ile ilgili rivayetler vardır. [el-Mîzan, 2/52] 



4-(1612) ...Fadıl b. Yûnus, Ebu'l Hasan (aleyhisselâm)’ın şöyle dediğini rivayet eder: 

«Şunu çok söyleyin: Allah'ım beni ibadetinde zayıf kimselerden kılma ve beni eksiklikten 
çıkarma!» 

Dedim ki: İbadetinde zayıf kalanların dinlerinde zayıf kalarak dinden çıktıklarını 
biliyorum. Peki, beni eksikliklerden çıkarma ne manaya geliyor? 

Dedi ki: «Allah Azze ve Celle için yaptığını her işte nefsinin kusurlu olduğunu bil. Zira 
bütün insanlar yaptıkları işlerde kusurludurlar. Ancak kendilerine Allah Azze ve Celle 
tarafından ismet verilenler (korunanlar) hariç.» 

36) İTAAT VE TAKVA84 BABI 

                                                            
84- Takva: Vaky kökünden gelir. Vaky ve vikaye, bir şeyi zarardan, ziyandan korumak demektir. Şeriatte takva, 
nefsi suça girmekten, günah etmekten korumak anlamınadır. Korunma keyfiyeti de, insanı suç işlemeye sevk 
etmesi ihtimali bulunan şeylerden çekinmekle mümkün olabilir ki apaçık helâl olduğu bilinmeyen bazı mubah 
şeylerden de çekinmekle kabildir. [Müfredat, s. 522-523 (Abdulbaki Gölpınarlı, Kur'an-ı Kerim ve Meali, s. 12)] 
   Takva müminlerin herhangi bir sınıfının özel niteliği değildir. Bunu derken, iman derecelerinden birini 
kastediyorum. Yani takva ihsan, ihlâs ve huşu gibi bir iman makamı değildir. Aksine, takva imanın tüm 
makamlarını kapsayan genel bir niteliktir. İman gerçekleşme aşamasına girer girmez, takva niteliği 
belirginleşmeye başlar. Bunun kanıtı da, yüce Allah'ın değişik sınıfları ve dereceleri bulunan mümin gruplardan 
birini özellikle takva ile nitelendirmiyor olmasıdır. 
   Yüce Allah, Bakara suresinin giriş kısmındaki on dokuz ayette, müminlerin, kâfirlerin ve münafıkların 
durumunu tasvir ederken takvaya özgü beş özellik sıralıyor. Bunlar; gaybe inanmak, namaz kılmak, yüce 
Allah'ın rızık olarak verdiği şeyleri hayır amaçlı olmak üzere harcamak, Allah'ın peygamberlerine indirdiği 
kitaplara inanmak ve ahirete en ufak bir kuşku duymayacak biçimde kesinlikle iman etmektir. Sonra yüce Allah, 
onları Rableri tarafından bir hidayet üzere olmakla nitelendiriyor. Bu da gösteriyor ki, onların bu onur verici 
niteliklerle nitelendirilmelerinin sebebi, yüce Allah tarafından bir hidayete konu olmalarıdır. Ancak yüce Allah, 
daha önce de bu kitabın söz konusu muttakiler için bir hidayet, bir yol gösterici olduğunu bildirmiştir. Bununla 
anlıyoruz ki, bu hidayet öncekinden ayrıdır ve muttakiler, iki hidayete muhataptırlar. Birinci hidayet sayesinde 
muttaki niteliğini kazanmışlardır. İkincisini de yüce Allah takvadan sonra onlara bahsetmiştir ve bu sayede 
muttakilerin kâfirler ve münafıklarla karşılaştırılmaları mümkün olabilmiştir. 
   Aynı şekilde yüce Allah, kâfirleri ve münafıkları iki sapıklık ve iki şaşkınlık içinde olmakla nitelendiriyor. 
Birinci sapıklık, küfür ve nifak gibi kötü niteliklerine sebep oluyor. İkincisi ile de birinci sapıklıkları 
pekiştiriliyor. Onlar bu ikinci sapıklık niteliğini küfür ve nifak niteliklerin gerçeklik kazanmasından sonra 
alıyorlar. Nitekim yüce Allah kâfirler hakkında şöyle buyuruyor: "Allah, onların kalplerini ve kulaklarını 
mühürlemiştir, gözlerinde de perde vardır." (Bakara, 7) Burada yüce Allah mühürlemeyi kendisine, perdeyi ise 
onlara mal ediyor. 
   Münafıklar hakkında da şöyle buyuruyor: "Onların kalplerinde hastalık vardır. Allah da hastalıklarını 
artırmıştır." (Bakara, 10) Birinci hastalığı onlara izafe ediyor, ikinci hastalığı ise kendisinin meydana getirdiğini 
vurguluyor. Bu husus bir ölçüde yüce Allah'ın şu sözünde de belirginlik kazanıyor: "Onunla birçoğunu saptırır 
ve yine onunla birçoğunu yola getirir. Onunla sadece fasıkları saptırır." (Bakara, 26) Şu ayet-i kerime de bu 
hususa yönelik bir işaret içermektedir: "Onlar eğri-lince, Allah da kalplerini eğriltti." (Saff, 5) Kısacası, kâfirler 
ve münafıklar iki sapma ile karşı karşıya oldukları gibi, muttakiler de iki hidayetle karşı karşıyadırlar. 
   Öte yandan, ikinci hidayet Kur'ân aracılığıyla gerçekleşirken, birinci hidayet Kur'ân'dan önce ve dejenere 
olmamış fıtrat sayesinde gerçekleşir. Fıtrat, bozulmadığı takdirde, zatı itibariyle dışındaki bir etkene muhtaç 
olduğunu görür. Aynı şekilde onun gibi his, vehim veya akıl ile algılanabilecek şeylerin de, ihtiyaç zincirinin son 
bulduğu noktada, dışlarındaki bir varlığa muhtaç olduklarını teslim eder. Dolayısıyla fıtrat, duyuları tarafından 
algılanmayan görünmez bir varlığa inanır. Her şeyin bu varlıktan geldiğini ve onda noktalanacağını kabul eder. 
Bu varlık, yaratıklarının ihtiyaç duydukları hiçbir şeyi ihmal etmediği gibi, insanları helak edici ameller ve 
huylardan kurtaracak şeye hidayet etmeyi de ihmal etmediğini kavrar. 
   İşte bu, dinin temelini oluşturan tevhit, nübüvvet ve mead (ahiret) inancıdır. Bu inanç da, yüce Allah'ın Rablığı 
karşısında huzû ve huşu sunmayı; mal, mevki, ilim ve fazileti de bu hususun canlandırılıp yaygınlaştırılması için 
kullanmayı gerektirir. Bu iki husus ise, namaz ve infak şeklinde somutlaşmaktadır. Böylece öğrenmiş 
bulunuyoruz ki, burada yüce Allah'ın onlar için sıraladığı nitelikler, bozulmamış fıtrattan kaynaklanan 
niteliklerdir. 



l-(1613) ...Muhammed b. Müslim Ebu Cafer (Muhammed Bakır aleyhisselâm)’ın şöyle 
dediğini rivayet eder: 

«Farklı yollara sürüklenmeyin (her mezhep sizi götürmesin). Vallahi yalnız Allah Azze 
ve Celle'ye itaat edenler bizim şiamızdandır.» 

2-(1614) ...Ebu Hamza es-Sumalî rivayet eder:  

Ebu Cafer (Muhammed Bakır aleyhisselâm) şöyle buyurdu: «Resûlullah (sallallahu 
aleyhi ve alihi) veda haccında insanlara şöyle hitap etti: "Ey insanlar! Allah'a yemin ederim 
ki, sizi cennete yaklaştıran ve cehennem den uzaklaştıran ne varsa onu size emrettim ve sizi 
cehenneme yaklaştırıp cennetten uzaklaştıran ne varsa hepsini de yasakladım. 

Haberiniz olsun, "Ruhu'l emin" benim kalbime vahyetti ki, bir nefis kendisi için takdir 
edilen rızkı bitirmeden ölmez. Allah'tan sakının ve iyi (helâl) rızık talep etmeye çalışın. Hiç 
kimse azıcık bir rızık gecikmesinden dolayı onu helâl olmayan yollardan temin etmeye 
kalkmasın. Çünkü Allah katında olanlar ancak Ona itaat etmekle elde edilir."» 

3-(1615) ...Cabir, rivayet eder: 

Ebu Cafer (Muhammed Bakır aleyhisselâm) bana dedi ki: 

«Ey Cabir! Bir kimsenin Şiilik kisvesine bürünmesi ve biz Ehl-i Beyt'i sevdiğini 
söylemesi yeterli mi! Allah'a yemin ederim ki, bizim şiamız Allah'tan korkan, O'na itaat eden 
kimselerdir. 

Ey Cabir! Onlar tevazu ile, huşu ile, emanete riayet etmeleri ile, Allah'ı çokça 
zikretmeleriyle, oruç tutmalarıyla, namaz kırmalarıyla, anne ve babaya iyilik etmeleriyle, 
yoksul komşularına, düşkünlere, borçlulara, yetimlere yardım etmeleriyle, doğru sözlü 
olmalarıyla, Kur'an okumalarıyla, insanlar hakkında hayırdan başka bir söz söylememeleriyle 
tanınırlar. Aşiretleri içinde herkesin eşyasını emanet ettiği güvenilir kimselerdir onlar.» 

Cabir der ki: Dedim ki: Ey Resûlullah'ın oğlu! Bu zamanda bu özelliklere sahip bir kişi 
tanımıyoruz. 

                                                                                                                                                                                          
   Ayrıca yüce Allah, onlara ek bir vaatte bulunuyor ve bunu da hidayet olarak nitelendiriyor. Şu hâlde, onların 
sergiledikleri bu olumlu ameller, iki hidayet arasında gerçekleşmektedir. Biri geçmiş, biri de bunu izleyen 
hidayet. Bu iki hidayet arasında da doğru inanç ve salih amel gerçekleşir. Yüce Allah1 ın bahşettiği ikinci 
hidayetin sağlam ve bozulmamış fıtrattan kaynaklanan birinci hidayetin bir sonucu olduğuna kanıt oluşturacak 
birçok ayet vardır: "Allah, iman edenleri, dünya hayatında ve ahirette sapasağlam sözle sabitleştirir." (İbrahim, 
27) "Ey inananlar, Allah'tan korkun, O'nun Resulüne inanın ki, size rahmetinden iki pay versin, sizin için 
ışığında yürüyeceğiniz bir nur yaratsın." (Hadîd, 28) "Siz Allah'a yardım ederseniz, O da size yardım eder, 
ayaklarınızı sağlam tutar." (Muhammed, 7) "Allah, zalimler topluluğunu doğru yola iletmez." (Saff, 7) "Allah, 
fasıkları doğru yola iletmez." (Saff, 5) İleride değineceğimiz gibi, kâfirler ve münafıkların sapıklığı meselesi (iki 
aşamalı olması) de tıpkı muttakilerin hidayet durumu gibidir. 
   "Ahirete de kesin inanırlar." (Bakara, 4) Ahirete inanmaktan söz edilirken, iman yerine, ya-kin (kesin inanma) 
fiili kullanılıyor. Sanki takva sıfatının, ancak ahirete hiçbir zaman unutulmayacak şekilde kesin bilgiyle 
inanmakla gerçekleşebileceğine işaret ediliyor. Çünkü insan bazen bir şeye inandığı hâlde, onun bazı 
gereklerinden gaflet ederek inancına ters davranışlar içine girebilir. 
   Ancak insan, önemli önemsiz tüm amellerinden dolayı bir gün hesaba çekileceğini sürekli hatırında tutarsa, 
yoldaki engellere takılıp tökezlemez ve elbette Allah'ın haramlarını işlemeye yeltenmez. Nitekim yüce Allah şöyle 
buyuruyor: "Nefsin isteğine uyma; sonra seni Allah'ın yolundan saptırır. Allah'ın yolundan sapanlar, hesap 
gününü unuttuklarından dolayı onlara çetin azap vardır." (Sâd, 26) Burada yüce Allah, Allah'ın yolundan 
sapmanın, hesap gününü unutmaktan kaynaklandığını vurguluyor. Şu hâlde hesap gününü sürekli akılda tutmak, 
takva gerçeğinin doğup gelişmesine yol açar. [el-Mîzan,c 1, s. 70-73] 



Dedi ki: «Ey Cabir! Adamın sırf ben Ali'yi seviyorum, onun velayetini kabul ediyorum 
demesi, buna karşılık bu sözünün gereğini fiilen yapmaması seni yanlış kanaate sevk etmesin. 
Bu adam, ben Resûlullahı seviyorum dese -ki Resûlullah, Ali'den daha üstündür- sonra 
Resûlullah'ın hayatına göre amel etmese, sünnetine uymasa, bu sevgisi ona hiçbir fayda 
sağlamaz. Allah'tan sakının ve Allah katında olanlar için amel edin. Allah ile kullar arasında 
bir akrabalık yoktur. Allah Azze ve Celle katında en sevimli ve en çok ikrama mazhar olan 
kul, O'ndan en çok sakınan ve en fazla O'na itaat eden kimsedir. 

Ey Cabir! Allah'a yemin ederim ki, Allah Tebâreke ve Teâlâ'ya ancak itaat etmekle 
yaklaşılır. İnsanların ateşten kurtulmalarını sağlama yetkisi bizim elimizde değildir. Hiç 
kimsenin Allah'a karşı ileri sürebileceği bir gerekçesi de yoktur. Kim Allah'a itaat ediyorsa, o 
bizim dostumuzdur. Kim Allah'a isyan ediyorsa o bizim düşmanımızdır. Bizim velayetimiz 
ancak amel (itaat) ve vera (takva) ile elde edilir.» 

4-(1616) ...Hişam b. Hakem, Ebu Abdullah (Cafer Sadık aleyhisselâm)’ın şöyle dediğini 
rivayet eder: 

«Kıyamet günü insanlardan bir grup cennetin kapısına gelir ve kapıyı döverler. Onlara 
denir ki: "Sizler kimsiniz?" 

Derler ki: Bizler sabır ehliyiz. 

Onlara denir ki: Ne üzere sabrettiniz? 

Derler ki: Bizler Allah'a itaat etmek ve onun yasaklarından sakınmak için sabrettik. 

Allah Azze ve Celle de: Doğru söylüyorlar, onları cennete sokun, der. Allah Azze ve 
Celle şöyle buyurur: "Sabredenlere mükâfatları hesapsızca verilecektir." (Zumer, 10)» 

5-(1617) ...Ebu Ubeyde, Ebu Cafer (Muhammed Bakır aleyhisselâm)’dan Emîr'ül-
Müminîn (Ali b. Ebu Talib aleyhisselâm)’ın şöyle dediğini rivayet eder:  

«Takvayla yapılan amel azalmaz, zaten kabul edilen bir şey nasıl azalır.» 

6-(1618) ...Amr b. Halid, rivayet eder: Ebu Cafer (Muhammed Bakır aleyhisselâm) şöyle 
buyurdu:  

«Ey Şia topluluğu! Ey Âl-i Muhammed'in Şiası! Yaslanılan orta yastık gibi olun. Aşırı 
gidenler size dönsün, geride kalanlar size ulaşsın.» 

Ensar'dan Sa'd adı verilen bir adam ona dedi ki: "Sana kurban olayım, aşırı giden 
kimdir?" 

Buyurdu ki: «Aşırı gidenler, bizim kendimizle ilgili olarak söylemediklerimizi bizim 
hakkımızda söyleyenlerdir. Onlar bizden değildirler, biz de onlardan değiliz.» 

Adam: Geride kalanlar kimlerdir? dedi. 

Buyurdu ki: «Hayra ulaşmak isteyen kimsedir. (Şiamız) ona hayrı ulaştırır ve bundan 
dolayı ecrini alır.» 



Sonra İmam bize döndü ve şöyle dedi: «Allah'a yemin ederim ki, insanları ateşten 
kurtarma yetkisine sahip değiliz. Bizimle Allah arasında bir akrabalık da yoktur. Bizim 
Allah'a karşı hüccetimiz de söz konusu değildir. Allah'a ancak O'na ibadet ederek yaklaşırız. 
Sizden kim Allah'a itaat ediyorsa, bizi veli edinmiş olması kendisine fayda verir. Sizden kim 
de Allah'a isyan etmişse, bizi veli edinmiş olması kendisine bir yarar sağlamaz. Neler oluyor 
size? Sakın gurura kapılmayın! Neler oluyor size, sakın gurura kapılmayın.» 

7-(1619) ...Mufaddal b. Ömer, rivayet eder: 

Ebu Abdullah (Cafer Sadık aleyhisselâm)'ın yanındaydım. Bize amellerden söz etti. 
Bunun üzerine: Amelim ne kadar zayıfmış! dedim. «Yavaş ol, dedi, Allah'tan bağışlanma 
dile.» 

Sonra bana dedi ki: «Şüphesiz takva ile beraber işlenen az amel, takvasız işlenen çok 
amelden daha iyidir.» 

Takvasız çok amel nasıl olur? dedim. 

Buyurdu ki: «Bir adam yemeğini yedirir, komşularına yumuşak ve nazik davranır ve 
bineğine bindirir, sonra önünde bir haram kapısı açılınca oradan girer. İşte bu takvasız 
ameldir. Bir başkası da cömertliği yapacak imkânlara sahip değildir; ama önünde bir haram 
kapısı açılınca oradan içeri girmez.» 

8-(1620) ... Yakub b. Şuayb, rivayet eder: 

Ebu Abdullah (Cafer Sadık aleyhisselâm)'ın şöyle dediğini duydum: «Allah Azze ve 
Celle, bir kulunu günah zilletinden takva izzetine taşımışsa, onu malsız zengin, aşiretsiz güçlü 
ve kimsesiz ünsiyet sahibi kılmıştır.» 

37) VERA BÂBI: 

l-(1621) ...Amr b. Said b. Hilal es-Sakafi, Ebu Abdullah (Cafer Sadık aleyhisselâm)'a 
şöyle dediğini rivayet eder: 

Seninle kaç yılda bir karşılaşıyorum bana tutacağım bir öğüt ver! 

Dedi ki: «Sana Allah'tan korkup sakınmayı, çalışmayı tavsiye ederim şunu bil ki içinde 
vera85 olmayan çalışma fayda vermez.» 

2-(1622) ...Hadid b. Hâkim, derki: 

Ebu Abdullah (Cafer Sadık aleyhisselâm)’ın şöyle dediğini işittim: «Allah'tan sakının ve 
dininizi vera ile muhafaza ediniz.» 

3-(1623) ...Yezid b. Halife, der ki: 

Ebu Abdullah (Cafer Sadık aleyhisselâm) bize emrederek şöyle vaaz etti: «Size verayı 
tavsiye ediyorum. Zira Allah katında olan, verasız (sakınmaksızın) elde edilmez.» 

 
                                                            
85- Takva, nefsin günahtan kaçınmasıdır. Vera ise, günahtan kaçınmakla birlikte helal olmasına rağmen kişiyi 
meşgul eden şeylerden kaçınmaya denir. [Tatbik Eden] 



4-(1624) ...İbni Ebu Ya'fur, Ebu Abdullah (Cafer Sadık aleyhisselâm)’ın şöyle dediğini 
rivayet eder: 

«İçinde vera olmayan çalışma fayda vermez.» 

5-(1625) ...Fudayl b. Yesar, Ebu Cafer (Muhammed Bakır aleyhisselâm)’ın şöyle dediğini 
rivayet eder: 

 «İbadetlerin en sağlamı vera (sakınma) dır.» 

6-(1626) ...Hanan b. Sedir, rivayet eder: 

es-Sabbah el-Kinanî adlı kişi Ebu Abdullah (Cafer Sadık aleyhisselâm)'a dedi ki: Senin 
yüzünden insanlardan neler çekiyoruz? 

Ebu Abdullah (aleyhisselâm) buyurdu ki: «Neler diyor size halk? » Dedi ki: Birisiyle 
konuşmaya başladık mı hemen Caferi'dir; pisdir diyor. Buyurdu ki: «İnsanlar sizi benimle mi 
ayıplıyorlar?» 

es-Sabbah: Evet, dedi. 

Bunun üzerine İmam şöyle buyurdu: «Allah'a yemin ederim ki, içinizde Cafer'e itaat eden 
çok az kişi var. Benim ashabım çok sakınan, yaratıcısına karşı salih amel işleyen, Onun 
sevabını uman kimselerdir. İşte benim ashabım onlardır.» 

7-(1627) ...Ebu Sare el-Gazzalî, Ebu Cafer (Muhammed Bakır aleyhisselâm)'ın şöyle 
dediğini rivayet eder: 

«Allah Azze ve Celle şöyle buyurur: Ey Âdemoğlu! Sana haram kıldığım şeylerden uzak 
dur ki insanların en sakınanı olasın.» 

8-(1628) ...Hafs b. Gıyas der ki:  

Ebu Abdullah (Cafer Sadık aleyhisselâm)'a insanlardan en çok sakınanın kim olduğunu 
sordum. 

Dedi ki: «Allah Azze ve Celle'nin haramlarından kaçınan kimsedir.» 

9-(1629) ...Ebu Usame der ki: 

Ebu Abdullah (Cafer Sadık aleyhisselâm)’ın şöyle dediğini işittim: «Sana, Allah'tan 
korkmayı, verayı, çalışmayı, doğru sözlü olmayı, emaneti yerine getirmeyi, güzel ahlaklı 
olmayı, komşularla iyi geçinmeyi tavsiye ediyorum. Kendinize dilleriniz olmadan çağırın. 
Süs(ümüz) olun ve çirkinleştiricimiz olmayın. 

Size rükû ve secdeyi uzun tutmanızı tavsiye ediyorum. Sizden biriniz rükûyu ve secdeyi 
uzun tuttuğunda şeytan arkasından şöyle der: Vay bana! Âdemoğlu itaat etti ve ben isyan 
ettim. Âdemoğlu secde etti bense yüz çevirdim.» 

10-(1630) ...Ali b. Ebu Zeyd, babasının şöyle dediğini rivayet eder: 

Ebu Abdullah (Cafer Sadık aleyhisselâm)’ın yanındayken İsa b. Abdullah el-Kummî 
geldi ve Ebu Abdullah'ı selâmlayarak meclisine yaklaştı. 



Dedi ki: «Ey İsa b. Abdullah! Bir kimse, yüz bin veya daha fazla kişinin bulunduğu bir 
şehirde yaşıyorsa ve o şehirde kendisinden daha takvalı biri varsa o (takvası az olan) kimse 
bizden değildir.»86 

11-(1631) ...Amr b. Said b. Hilal, der ki: Ebu Abdullah (Cafer Sadık aleyhisselâm)’a bana 
tavsiyede bulunmasını söyledim. 

Dedi ki: «Sana, Allah'tan korkup sakınmayı, çalışmayı tavsiye ederim, şunu bil ki içinde 
korku bulunmayan çalışma fayda vermez.» 

12-(1632) ...Ebu Sabbah el-Kinanî, Ebu Cafer (Muhammed Bakır aleyhisselâm)’ın şöyle 
dediğini rivayet eder: 

«Bize vera (günahlardan ve şüpheli şeylerden kaçınma) ile yardım et. Şüphesiz, sizden 
Allah Azze ve Celle'ye vera ile giden için Allah katında ferahlık vardır. Allah Azze ve Celle 
şöyle buyuruyor: "Kim Allah'a ve Resulüne itaat ederse işte onlar, Allah'ın nimet verdiği 
nebiler, sıddîkler, şehidler ve salihlerle beraberdir. Onlar ne güzel arkadaştır!" (Nisa, 69) 
Öyleyse; nebiler, sıddîkler, şehidler ve salihler bizdendir.» 

13-(1633) ...İbni Riab, rivayet eder: 

Ebu Abdullah (Cafer Sadık aleyhisselâm) şöyle buyurdu: 

«Bütün emirlerimize itaat eden ve itaat etmeyi isteyen olmadıkça biz bir kişiyi mümin 
saymayız. Haberiniz olsun bizim emrimize itaat etmek ve itaat etmeyi istemek takvanın bir 
parçasıdır. O halde bu takva ile süslenin ki Allah size rahmet etsin. Takvaya sahip olmakla 
bizim düşmanlarımızı üzün ki, Allah sizi yüceltsin.» 

14-(1634) ...İbn-i Ebu Ya'fur, Ebu Abdullah (Cafer Sadık aleyhisselâm)’ın şöyle dediğini 
rivayet eder: 

«İnsanlara diliniz hariç davranışlarınızla davetçi olunuz. Sizden vera (sakınma), çalışma, 
namaz ve iyilik görünsün. İşte bunlar davet edici şeylerdir.» 

15-(1635) ...Abdullah b. Ali, Ebu'l-Hasan el Evvel (Musa b. Cafer aleyhisselâm)’ın şöyle 
dediğini rivayet eder: 

«Babamdan şunu çokça işittim: Perdelerin arkasında ki kadınların takvasından 
bahsetmediği kimse, bizim şiamızdan değildir. Ve yaşadığı yerde bulunan on bin kişinin 
Allah'tan en çok sakınanı olmayan kimse bizim dostumuz değildir. 

 

 

                                                            
86- Yapmakta olduğumuz ibadetlerin nefsin inkıyadı (boyun eğmesi) ve irtiyazı (nefsin eğitilmesi) ile mülk ve 
tabiata melekut aleminin galebesi olan en büyük nüktesi de şiddetli bir vera ve kamil bir takva olmaksızın hasıl 
olamaz. Allah'a isyana mübtela olan nefisler de hiçbir resim yer almaz ve resim yapılamaz. O halde nefsin kemal 
sureti olan ibadetin, nefis günah bulanıklığından kurtulmadıkça hiçbir faydası yoktur ve manasız bir suret ile 
ruhsuz bir kahb mesabesindedir... 
   Vesail'de yer alan bir hadis-i şerifte İmam Bakır (aleyhisselâm) şöyle buyuruyor: "Sadece amel ve vera 
sayesinde bizim velayetimize erişilir." [Kırk Hadis Şerhi, c. 2, s. 143] 



38)- İFFET87 BABI 

 

1-(1636) ...Zurare, Ebu Cafer (Muhammed Bakır aleyhisselâm)’ın şöyle dediğini rivayet 
eder: 

«Karın ve ferc iffetinden daha üstün bir ibadetle Allah'a ibadet edilmiş değildir.» 

2-(1637) ...Hanan b. Sedir, babasından, Ebu Cafer (Muhammed Bakır aleyhisselâm)’ın 
şöyle dediğini rivayet eder: 

«En üstün ibadet karın ve fere iffetidir.» 

3-(1638) ...Abdullah b. Meymun el-Kaddah, Ebu Abdullah (Cafer Sadık aleyhisselâm)'ın 
şöyle dediğini rivayet eder: 

Emîr'ül-Müminîn (Ali b. Ebu Talib aleyhisselâm) şöyle diyordu: «En üstün ibadet iffetli 
olmaktır.» 

4-(1639) ...Ebu Basir, bir adamın Ebu Cafer (Muhammed Bakır aleyhisselâm)'a şöyle 
dediğini rivayet eder: 

«Ben amel yönünden zayıfım ve orucum da eksiktir fakat helâl olandan başka bir şey 
yemediğimden ümidvarım.» 

Ebu Cafer (aleyhisselâm) ona dedi ki: «Hangi çalışma karın ve fere iffetinden daha 
üstündür.» 

                                                            
87- Ahlâk bilimi, insan ahlâkının insanın içindeki üç genel güce dayandığını ve bunların nefsin pratik bilgiler 
edinmesine yardımcı olduklarını ve insan türünün davranışlarının, hazırlık ve yükümlülüklerinin bunlara bağlı 
olduğunu kanıtlaması bakımından büyük bir başarı sağlamıştır. 
   İnsanın özündeki üç temel güç şunlardır: İhtiras, öfke ve düşünsel anlayış. İnsanın sergilediği hareketler, 
davranışlar, ya yemek, içmek, giyinmek gibi bir çıkar sağlamaya dönüktür. Ya da insanın canını, namusunu ve 
malını korumaya yönelik olarak bir zararı defetmeye dönüktür. İkinci kısımdaki fiiller "öfke" kategorisine 
girerler. Birinci kısım fiiller de "ihtiras" kategorisine girer. Ya da düşünsel tasavvur ve tasdike dayalı düşünsel 
amellerdir. Karşılaştırma yapma, kanıt ileri sürme gibi. Bu tür davranışlar düşünsel anlayış gücünden 
kaynaklanır. İnsanın kişiliği bu üç gücün bir bileşkesidir. Bunların birleşmesi ve terkibi sonucu gerçekleşen 
birlik insanın türüne özgü fiilleri sergiler ve insan bu terkibin amacı olan mutluluğu elde eder. 
Dolayısıyla insan türü bu güçlerden herhangi birinin ifrat ya da tefrite kaçmasına izin vermemelidir. Bu 
güçlerden birinin orta düzeyi aşıp fazlalık ya da eksiklik konumuna geçmesine imkân tanımamalıdır. Çünkü 
böyle bir durumda, terkibin gerçekleşmesi için ölçü alınan üç temel güç arasındaki denge bozulur. Artık insanın 
varoluş bileşkesi, öngörülen bileşke olmaktan çıkar. Bunun sonucu olarak da, insan türünün mutluluğu olarak 
belirlenen bileşkenin hedefi ortadan kalkar. 
   İhtiras gücünün denge noktası -yani bu gücün nicelik ve nitelik olarak istenen ve gereken ölçülerde 
kullanılması- "iffet" olarak nitelendirilir. Bunun iki aşırı ucu; yani ifrat ve tefriti oburluk, azgınlık ve 
uyuşukluktur. Öfke kaynaklı gücün denge noktası ise "cesaret"tir. Bunun iki aşırı ucu, saldırganlık ve 
korkaklıktır. Düşünsel gücün denge noktası, "hikmet"tir. Bunun iki aşırı ucu, demagoji, lafazanlık ve ahmaklıktır. 
   Bu üç karakterin birleşmesi sonucu nefiste bir dördüncü karakter meydana gelir ki bu, değişik karakterlerin 
kaynaşımı gibidir. Buna "adalet" denir. Yani insan türünün karakterini belirleyen her gücü yerli yerinde 
kullanmak, hakkını vermek. Bu denge noktasının iki aşırı ucu zulmetmek ve zulme uğramaktır. 
Üstün ahlakın bu temel prensiplerinin -yani iffet, cesaret, hikmet ve adaletin- her birinin bizzat kendisinden 
kaynaklanan ve yine analitik olarak kendisine dönük olan ayrıntı niteliğindeki bölümleri vardır. Bu ayrıntıların 
temel karakteristik güçle olan bağlantıları türün cinsle olan bağlantısı gibidir. Cömertlik, eli açıklık, 
kanaatkârlık, şükredicilik, sabır, izzet-i nefis, gözü peklik, haya, gayret, nasihat, saygınlık ve alçak gönüllülük 
gibi. Bunlar ahlâk kitaplarında yer alan üstün ahlâkın ayrıntılarıdır. [el-Mîzan, c. 1, s. 519-520] 



5-(1640) ...es-Sekunî, Ebu Abdullah (Cafer Sadık aleyhisselâm)’dan Resûlullah 
(sallallahu aleyhi ve âlihi)'nin şöyle buyurduğunu rivayet eder:  

«Ümmetimi en çok şu iki şey ateşe götürür: Karın ve ferç.» 

6-(1641) Aynı isnad zinciriyle «Resûlullah (sallallahu aleyhi ve âlihi) şöyle buyurur: 

Benden sonra ümmetime gelecek olan üç şey beni endişelendiriyor: Marifetten sonra 
dalalet, fitne sapıklığı ve karın ve ferc şehveti.» 

7-( 1642) ...Meymun el-Kaddah, der ki: 

Ebu Cafer (Muhammed Bakır aleyhisselâm)’ın şöyle dediğini işittim: 

«Karın ve ferç iffetinden daha üstün bir ibadet yoktur.» 

8-(1643) ...Mansur b. Hazım, Ebu Cafer (Muhammed Bakır aleyhisselâm)’ın şöyle 
dediğini rivayet eder: 

«Allah katında hiçbir ibadet karın ve ferç iffetinden daha üstün değildir.» 

39) HARAMLARDAN KAÇINMA BABI 

1-(1644) ...Davud b. Kesir er-Rakkî, Ebu Abdullah (Cafer Sadık aleyhisselâm)’ın 
"Rabbinin makamından korkan kimse için iki cennet vardır." (Rahman, 46) ayeti hakkında 
şöyle dediğini rivayet eder: 

«Kim Allah Azze ve Celle'nin kendisini gördüğünü, söylediklerini işittiğini ve yaptığı iyi 
yada kötü işlerden haberdar olduğunu bilirse bu bilgi kendisini çirkin işler yapmaktan 
alıkoyar. O kimse "Rabbinin makamından korkan ve nefsini heva ve heveslerden uzak 
tutan"dır. (Naziat, 40)» 

2-(1645) ...İbrahim b. Ömer el-Yemanî, Ebu Cafer (Muhammed Bakır aleyhisselâm)’ın 
şöyle dediğini rivayet eder: 

«Şu üç göz dışında bütün gözler kıyamet günü ağlar: Allah yolunda gecesini uykusuz 
geçiren göz. Allah korkusundan yaş döken göz. Allah'ın haram kıldığı şeylere bakmaktan 
kaçınan göz.» 

3-(1646) ...Yûnus, kendisine anlatan birinden Ebu Abdullah (Cafer Sadık 
aleyhisselâm)’ın şöyle dediğini rivayet eder: 

«Allah Azze ve Celle, Musa (aleyhisselâm)'a şöyle dedi: Ey Musa! Hiç kimse bana 
yasaklarımdan sakınarak yaklaşanlar kadar yakın olamaz. Onlara kendileriyle kimsenin ortak 
olmadığı Adn cennetlerini mubah kılarım.» 

4-(1647) ...Ebu Ubeyde, rivayet eder: 

Ebu Abdullah (Cafer Sadık aleyhisselâm) şöyle buyurdu: 

«Allah'ın kullara yüklediği en ağır farz Allah'ı çokça zikretmektir.» 



Sonra şöyle buyurdu: «Bununla "subhanallah ve'l-hamdulillah ve la ilahe illallah 
ve'llahuekber" denilmesini kastetmiyorum -gerçi bu da Allah'ı zikretmenin bir parçasıdır- ama 
helâl kıldığı ve haram kıldığı şeyler yanında Allah'ı hatırlamayı kast ediyorum. Eğer itaatse 
onunla amel eder, şayet masiyetse (günahsa) ondan kaçınır.» 

5-( 1648) ...Süleyman b. Halid der ki: 

Ebu Abdullah (Cafer Sadık aleyhisselâm)'a "Yaptıkları her işin önüne geçtik de, onu 
saçılmış toz zerreleri haline getirdik." (Furkan, 23) ayetinin ne anlama geldiğini sordum. 

Dedi ki: «Vallahi amelleriniz Mısırlıların beyaz elbiselerinden daha beyaz olsa bile, 
onlara haram karıştığında geri gelmezler.» 

6-(1649) ...es-Sekunî, Ebu Abdullah (Cafer Sadık aleyhisselâm)’ın şöyle dediğini rivayet 
eder: 

«Resûlullah (sallallahu aleyhi ve âlihi) şöyle buyurdu: Kim Allah Tebâreke ve Teâlâ’dan 
korktuğu için günah işlemeyi terk ederse, Allah kıyamet gününde ondan razı olur.» 

40) FARZLARI EDA ETME BABI 

1-(1650) ...Ebu Hamza es-Sumalî, Ali b. Huseyn (Zeyn'ül-Âbidin aleyhisselâm)’ın şöyle 
dediğini rivayet eder: 

«Kim Allah'ın farz kıldıklarıyla amel ederse, o insanların en hayırlılarından olur.» 

2-(1651) ...Abdullah b. Ebu Ya'fur, Ebu Abdullah (Cafer Sadık aleyhisselâm)’ın 
"Sabredin. Direnin ve birbirinize bağlanın." (Âl-i İmran, 200) ayeti hakkında şöyle dediğini 
rivayet eder: 

«Size farz kılınanlardan dolayı sabredin.» 

3-(1652) ...Ebi's-Sefatic, Ebu Abdullah (Cafer Sadık aleyhisselâm)’ın "Sabredin. Direnin 
ve birbirinize bağlanın." (Âl-i İmran, 200) ayeti hakkında şöyle dediğini rivayet eder: 

«Size farz kılınanlar için sabredin, musibetlere direnin ve İmamlara bağlanın.88» 

İbn-i Mahbub'un rivayetinde bir cümle daha geçmektedir: «Allah'tan size farz kıldıkları 
için sakının.» 

4-(1653) ...es-Sekunî, Ebu Abdullah (Cafer Sadık aleyhisselâm)’ın şöyle dediğini rivayet 
eder: 

«Resûlullah (sallallahu aleyhi ve âlihi) şöyle buyurdu: 

Allah'ın farz kıldıklarıyla amel et ki insanların en takvalısı olasın.» 

5-(1654) ...Muhammed el-Halebî, Ebu Abdullah (Cafer Sadık aleyhisselâm)’ın şöyle 
dediğini rivayet eder: 

                                                            
88- "Bağlanın" ifadesinden maksat onlara itaat etmek, onlara uymak, kurtuluşlarını gözlemektir. [Allâme 
Meclisî, Mir'at'ul Ukul, c. 8, s. 80] 



«Allah Tebâreke ve Teâlâ şöyle buyurdu: Kulum, kendisine farz kıldıklarımdan daha 
sevimli bir şeyle sevgimi kazanamaz.» 

41) AMELLERİ EKSİLTMEDEN DEVAM ETME BABI 

l-(1655) ...el-Halebi, rivayet eder: 

Ebu Abdullah (Cafer Sadık aleyhisselâm) şöyle buyurdu: 

«Bir adam bir ameli işliyorsa, ona bir sene devam etsin. Sonra Allah dilerse onu başka bir 
amele yöneltir. Çünkü bu ameli işlediği senenin içinde kadir gecesine tesadüf edebilir. 
Kuşkusuz bu Allah'ın olmasını dilediği şeydir.» 

2-(1656) ...Zurare, Ebu Cafer (Muhammed Bakır aleyhisselâm)’ın şöyle dediğini rivayet 
eder: 

«Allah Azze ve Celle nezdinde amellerin en sevimlisi az bile olsa kulun devamlı yaptığı 
ameldir.» 

3-(1657) ...Necebe, Ebu Cafer (Muhammed Bakır aleyhisselâm)’ın şöyle dediğini rivayet 
eder: 

«Allah Azze ve Celle için hiçbir amel, az bile olsa devamlı yapılan amel kadar sevimli 
değildir.» 

4-(1658) ...Muaviye b. Ammar, Ebu Abdullah (Cafer Sadık aleyhisselâm)’ın şöyle 
dediğini rivayet eder: 

«Ali b. Huseyn (Zeyn'ül-Âbidin aleyhisselâm) şöyle derdi: Gerçekten ben az bile olsa 
devamlı yaptığım ameli severim.» 

5-(1659) ...Muhammed b. Müslim, Ebu Cafer (Muhammed Bakır aleyhisselâm)’ın şöyle 
dediğini rivayet eder: 

«Ali b. Huseyn (aleyhisselâm) şöyle derdi: 

Gerçekten ben Rabbime yönelmeyi ve eksilmeyen amelimi severim.» 

6-( 1660) ...Süleyman b. Halid, rivayet eder:  

Ebu Abdullah (Cafer Sadık aleyhisselâm) şöyle buyurdu: «Kendini bir farzla yükümlü 
görüp de onu on iki ay boyunca terk etmekten sakın.» 

42) İBADET BABI 

l-(1661) ...Ömer b. Yezid rivayet eder: 

Ebu Abdullah (aleyhisselâm) şöyle buyurdu: «Tevrat'ta şöyle yazar: "Ey Âdemoğlu! Her 
şeyden uzaklaşarak sadece bana ibadetle meşgul ol, kalbini zenginlikle doldurayım ve seni 
istemene bırakmayayım. Senin ihtiyacını karşılamak bana düşer. Kalbini bana yönelik 
korkuyla doldurayım. Eğer kendini bana ibadete vermesen kalbini dünya meşguliyetiyle 



doldururum. Ardından hiçbir ihtiyacını karşılamam ve seni çalışıp talep etmenle baş başa 
bırakırım."»89  

                                                            
89- Fasıl: İbadetler için feragat, vakit ve kalb feragati ile hâsıl olabilir. Bu ibadet babında yer alan önemli 
konulardan birisidir. Kalb huzuru, mezkûr feragat olmaksızın asla tahakkuk etmez. Kalb huzuru ile eda 
edilmeyen ibadetin hiçbir değeri yoktur. Kalb huzuruna sebep olan şey iki tanedir. 
Birincisi: Vakit ve kalbin feragati. 
İkinci ise kalbe ibadetin önemini anlatmaktır. 
Vakit feragatinden maksat şudur; insan her gün kendi ibadeti için bir vakit tayin etmelidir. O vakitte sadece 
ibadetle meşgul olmalı ve o vakit içinde başka bir şeyle meşgul olmamalıdır. İnsan ibadetin önemli bir şey 
olduğunu ve diğer işlerinden daha önemli olduğunu anlarsa elbette ki vakitlerini hıfzeder ve o vakitte oldukça 
dikkatli davranır. Şimdi de bu hususta kısaca açıklama yapmaya çalışacağım. 
Velhasıl insan ibadet vakitlerine çok dikkat etmelidir. Elbette en büyük ve önemli ibadetlerden biri olan namaz 
vakitlerine daha çok dikkat etmek ve fazilet vakitlerinde eda etmek gerekir. O vakitte başka bir şeyle meşgul 
olmamak gerekir. Çalışması, çilesi, çocukları, mübahase ve mütalaası için vakit tayin ettiği gibi, ibadetleri için 
de vakit tayin etmelidir ki o vakit de diğer bütün işlerden el çekmeli ve kalbini bunlardan temiz tutmalıdır ki 
sayede kalb huzuru ortaya çıksın. Zira kalb huzuru ibadetlerin beyni ve lübbü konumundadır. Ama bu satırların 
yazarı gibi namazlarını zorla yerine getiriyor ve Allah'a ibadeti fazladan bir iş olarak görüyorsa elbette ki 
namazını en son vakitte kılar. Hatta o son vakitte bile namaz kılmanın diğer işleri engellediğini görürse alelacele 
hızla namazını eda eder. Elbette ki böyle bir ibadetin nuraniyeti yoktur. Allah'ın gazab ettiği bir şeydir. Bu insan 
namazı hafifseyen ve önemsemeyen kimselerden sayılır. İbadeti ve özellikle namazı küçümseyenlerden Allah'a 
sığınırım. 
   Bu hususta menkul hadislerin hepsini zikredemezsek de bunlardan bazılarını nakletmek istiyoruz. Hz. Bakır (a) 
şöyle buyuruyor: "Ey Zurare namaz hususunda gevşeklik etme. Zira Resûlullah (s) şöyle buyurmuştur: 
"Namazını hafifseyen ve sekr (sarhoşluk) verici bir şey içen kimse benden değildir. Allah'a andolsun ki kevser 
havuzunda yanıma gelemeyecektir." 
   Ebu Basır, Hz. Kâzım (a)'dan şöyle naklediyor: "Babam vefat edince bana şöyle dedi: 
"Bizim şefaatimiz namazı hafıfseyen kimselere müyesser olmaz." 
Bu husustaki hadisler oldukça fazladır; ama itibar ehli için bu kadar yeterlidir. Lakin biliyoruz ki Resûlullah'tan 
korkmak ve onun himayesinden çıkmak ne kadar büyük bir musibettir. Resûlullah'ın ve Ehl-i Beyt'inin 
şefaatinden mahrum olmak ne kadar büyük bir sefalettir. Resûlullah'ın şefaat ve himayeti olmaksızın hiç kimse 
Hakkın vaat edilmiş cennetini göremez. Şimdi her cüz'i işini hatta hayali fayda ve dinî sandığın işleri bile 
Resûlullah'ın göz nuru diye tavsif ettiği (nitelediği) namazdan öne geçirmen, ihmal etmen, vaktin en sonunda 
kılman, hudutlarına riayet etmemen, namazı küçümsemek midir değil midir? Küçümsemekse bil ki Resûlullah ve 
Ehl-i Beyt'in de şehadette bulunduğu gibi onların velayetinden çıkmış ve onların şefaatinden mahrum 
durumdasın. Şimdi mülahaza et. Eğer onların şefaatine ihtiyacın varsa ve Resûlullah'ın ümmetinden olmak 
istiyorsan bu ilâhî emaneti büyük say ve önem ver. Aksi takdirde kendin bilirsin. Allah Teâlâ ve velileri senin 
amelinden ve hatta senden bile müstağnidirler. Hatta şundan korkulur: Eğer ehemmiyet vermezsen yavaş yavaş 
terk eder, terk etmekten de inkâra yönelirsin. Böylece işin biter, şefaatten mahrum olarak ebedi şekavet ve 
helakete ulaşırsın. 
   Vakit feragatinden de önemlisi kalb feragatidir. Vakit feragati, kalp feragatinin bir ön hazırlığıdır. İnsan 
ibadetle meşgul olurken tüm meşguliyetlerinden ve dünyevi işlerden el çekmelidir. Kalbini çeşitli işlerden an 
kılmalıdır. Kalbini halis bir şekilde ibadet ve Allah ile münacata yöneltmelidir. Bu işlerden kalb feragati hâsıl 
olmadıkça ibadet için feragat hâsıl olmaz. Ne yazık ki biz, bütün çeşitli fikir ve işlerimizi sadece namaz vaktinde 
düşünmek üzere yığıyoruz. 
   Namazın tekbiret-ul ihramını derken adeta bir dükkân açmış oluyoruz. Ya muhasebe defterini açıyoruz. Ya 
mütalaa kitabını arıyoruz. Kalbimizi başka işlerle meşgul ediyoruz. Böylece amelimizden tümüyle gaflet 
ediyoruz. Kendimize geldiğimizde de genelde namazın selâmına yetiştiğimizi görüyoruz. Gerçekten de bu ibadet 
gülünç bir ibadettir ve bu münacaat inanılması gereken bir münacaattır. 
   Azizim! Sen Allah'la konuşmayı sıradan bir kul ile konuşma sanma, ne olmuş ki eğer dostlarından biriyle 
konuşursan, yabancılardan biriyle konuşurken onunla konuştuğun' müddetçe başkalarından gaflet eder ve 
bütünüyle ona yönelirsin ve kalbin onunla meşgul olur. Ama velinimet ve âlemlerin Rabbi olan Allah ile münacat 
ettiğinde bütünüyle ondan yüz çeviriyor ve başka işlere yönelerek ondan gaflet ediyorsun. Acaba kulların değeri 
Allah Teâlâ'nın değerinden daha mı çoktur? Veya onlarla konuşmak hacetlerin gidericisi olan Allah Teâlâ ile 
konuşmaktan daha da mı değersizdir? Evet, ben ve sen hak ile münacatın ne olduğundan habersiziz. İlâhî 
ibadetleri bir yük sayıyoruz. Elbette bir yük olarak değerlendirilen şeylerin insan nazarında hiçbir ehemmiyeti 
yoktur. 
   O halde kaynağı ıslah etmemiz lazım. Allah'a nebilerin emirlerine iman etmemiz lazımdır ki işlerimiz ıslah 
olsun. Bütün sefalet ve zavallılıklarımız, iman zayıflığı ve yakînimizin gevşekliğindendir. Seyyid b. Tavus'un 
imanı öyle bir hadde varmıştı ki bulûğa erdiği günü bayram olarak kutladı. Zira Allah Teâlâ o gün ona 



                                                                                                                                                                                          
kendisiyle münacat etmesine izin vermişti. Gerçekten de bir tasavvur et: Bu nasıl bir kalptir ki bu kadar 
nuraniyet ve sefa sahibidir. Eğer Seyyid b. Tavus'un ibadeti benim için bir hüccet değildir diyorsan, o halde Hz. 
Ali'nin ibadetleri ve onun neslinden olan masum imamların ibadetleri senin için bir hüccettir. O büyüklerin 
durumlarına, ibadet keyfiyetlerine ve münacatlarına dikkat et. Onlardan bazısı namaz vakti geldiğinde 
yüzlerinin rengi bile değişiyor, titreyip duruyorlardı. Zira onlar bu ilâhî işte bir sürçmenin olmasından 
korkuyorlardı. Hâlbuki onlar masum idiler. Meşhur olduğu üzere Hz. Ali (a) ayağına bir ok saplanınca bu oku 
dışarıya çekme gücüne sahip olmadığında namazdayken oku ayağından çektiler. Kendisi namazda hiçbir şey 
hissetmedi. 
   Azizim! Bu işleri olmayacak şeylerden sayma. Bunun benzeri işler sıradan insanların hayatında bile 
görülmektedir. İnsan gazab veya muhabbetin galebe çaldığı bir esnada her işten gaflet eder. Güvenilir 
dostlarımızdan biri şöyle diyorlardı: "İsfahan'da birtakım başıboş insanlarla yaptığım çatışma esnasında 
onlardan kimisi bana yumruk vuruyordu. Ama bunun ne olduğunu bile anlamıyordum. Bu olay bittikten sonra 
birkaç yerimden bıçakla yaralandığımı gördüm. Bu sebeple bir kaç gün hastanelik oldum. Elbette bunun nüktesi 
de bellidir. Nefis bir işe tam olarak yönelince beden mülkünde gaflet etmekte, duyuları çalışmaz hale gelmekte ve 
tüm gayretleri birleşmektedir. Bizler mübahase cidalinde (Allah bizleri ondan korusun) gördük ki mecliste vuku 
bulacak her şeyden gaflet içindeyiz. Yazıklar olsun bize ki Allah'a ibadet dışında her şeye bütünüyle teveccüh 
ediyoruz da sadece Allah'tan gaflet ediyoruz. Dolayısıyla da bu tür olayları olmayacak bir şey gibi görüyoruz. 
Velhasıl kalbin Allah'tan gayrisinden feragati önemli işlerden biridir ki insan her ne pahasına olursa olsun bunu 
tahsil etmelidir. Bunu tahsil etmenin yolu da oldukça kolaydır. Bir miktar muazebet ve murakebet (denetleme) ile 
hâsıl olacak bir şeydir. İnsan bir müddet hayal kuşunun iplerini eline almalı ve daldan dala uçmasını engelle-
melidir. Bir müddet murakabeden sonra hayal kuşu yavaşlar. Çeşitli işlere yönelmekten el çeker ve hayra adet 
eder hale gelir. Hayır adettir. Böylece kalbi huzur içinde Allah'a ve O'na ibadete yönelir. 
   Bütün bu işlerden en önemlisi şudur: Diğer işleri kalb huzuruna bir hazırlık olarak görmek gerekir. İbadetin 
ruhu ve hakikati kalb huzuruna bağlıdır. Kalb huzuru olmaksızın hiçbir ibadetin değeri yoktur. Allah tarafından 
kabul edilmez. Nitekim rivayetlerde böyle yer almıştır. Hz. Bakır ve Sâdık (a) şöyle buyurmuşlardır: "Senin için 
sadece kalb huzuru ile kıldığın namaz vardır. O halde eğer onu yanlış kılar veya adabından gaflet edersen alınır 
ve sahibinin yüzüne geri vurulur." Ebu Hamza Sumalî ise şöyle buyurmuştur: Hz. Seccad'ı namaz kılarken 
gördüm, İmam'ın abası yere düştü. İmam namazı bitirinceye kadar abasını yerden almadı. Namazdan sonra 
İmam'a bunun nedenini sorunca şöyle buyurdu: "Yazıklar olsun sana acaba kimin huzurunda olduğunu bilmiyor 
muydun? Kuldan sadece kalb huzuru ve teveccühü ile yapılan namazları kabul edilir." Ben arz ettim "feda 
olayım sana o halde biz helak olduk." İmam şöyle buyurdu: "Hayır şüphesiz ki Allah müminin farz namazlarını 
nafileleri vasıtasıyla tamamlar." Hz. Emir (a) şöyle buyurmuştur: "Yorgun ve uyuklar halde olan kişi namaza 
yaklaşmamalıdır..." Namaza veda edecek ve artık namaz kılmayacak kimse gibi namaz kıl. Daha sonra gözlerini 
secdegahına dik. Eğer sağ ve solda birinin olduğunu sanırsan, şüphesiz namazını güzel bir şekilde eda edersin. 
O halde şunu bil ki öyle bir kimsenin huzurundasın ki o seni görmekte sen onu görmemektesin." 
   Hz. Sâdık (a) şöyle buyurmuştur: "... Namaz kılarken bütün kalbiyle Allah'a yönelir ve dünya işleriyle kalbini 
meşgul etmez. İnsan, namazında Allah'a teveccüh ederse şüphesiz ki Allah da onun yüzüne bakar. Allah Teâlâ o 
kulu sevdikten sonra müminlerin kalbini de sevgiyle ona yöneltir." 
   İmam Sâdık (a)'ın müminlere verdiği bu müjde ne kadar büyük bir müjdedir. Ama gel gör ki bu marifetlerden 
mahrum olan biz çaresizler Allah Teâlâ'ya teveccühten de mahrumuz. Allah'a dostluktan da habersiziz. Allah ile 
dostluğu kullarla olan dostlukla kıyaslıyoruz. Marifet ehli kimseler Hak Teâlâ'nın kendi mahbubu için hicabları 
ortadan kaldırdığını söylüyor. Bu hicabların kaldın İmasının ne kerametlerinin olduğunu sadece Allah bilir. 
Evliyanın amellerinin gayesi ve maksatlarının nihayeti bu hicapların ortadan kaldırılmasıdır. Hz. Ali (a) ve 
masum evlatları "şabaniye" duasında şöyle diyorlardı: "İlahi! Bizlere sana tam olarak yönelmeyi ihsan et, kalb 
gözlerimizi sana nazar ile aydınlat ki kalb gözlerimiz nurdan hicaptan yırtsın ve azamet madenine ittisal etsin. 
Ruhlarımız mukaddes izzetine asılsın." 
   Allah'ım! Evliyanın istediği bu kalb basiretinin nuraniyeti ve bir nuraniyet sebebiyle sana ulaşmayı istedikleri 
basiret nedir? İlâhî! Masum imamların lisanında mütedavil olan bu nurdan hicaplar nelerdir.? Bu azamet ve 
celâl madeni ile İzzm kuds ve kemal nedir ki o büyüklerin maksadının nihayetidir? Biz bunun ilmi derkinden bile 
mahrumuz. Nerde kaldı ki tatma veya şuhud mertebesine ulaşalım. İlâhî! Biz kara günlerin siyah yüzlü 
insanlarıyız. Yiyecek, uyku, buğz ve şehvet dışında bir şey bilmiyoruz. Bunlar dışında başka bir şey de öğrenmek 
istemiyoruz. Sen bizlere lütufla teveccüh et, bizleri uykudan uyandır ve bu sarhoşluktan ayık. 
   Özetle ehli için bu bir hadis de yeterlidir ki bütün ömrünü bu ilâhî muhabbeti ve vechullaha yönelişi elde etmek 
için sarfetsin. Ama bizim gibi bu meydanlarda olmayan insanlar başka hadislere teşebbüs ederler. 
   Ravi şöyle diyor: Hz. Sâdık (a)'ın şöyle dediğini işittim: "Ne dediğini bildiği halde iki rekât namaz kılan 
kimsenin, namazı bittikten sonra Allah Teâlâ bütün günahlarını affederi" Resûlullah (s) şöyle buyurmuştur: "İki 
rekat tefekkür ile yapılan namaz bir gece boyunca yapılan ibadetten daha hayırlıdır." 
   Fasıl: 



                                                                                                                                                                                          
   O halde malum oldu ki ibadetlerde kalb huzuru, ibadetlerin ruhu ve kalbi mesabesindedir. İbadetlerin 
nuraniyet ve kemal mertebeleri kalb huzuruna ve mertebelerine bağlıdır. Şimdi de bilmek gerekir ki kalb 
huzurunun da bir takım mertebeleri vardır. Bu mertebelerden bazısı Allah'ın velilerine mahsustur. Diğerleri bu 
mertebeye ulaşmaktan mahrumdurlar. Diğer bazı mertebeleri ise sıradan insanlar için de hâsıl olabilir. Bilmek 
gerekir ki kalb huzuru da genel olarak başlıca iki kısma ayrılmaktadır. İbadetlerde kalb huzuru ve mabudda olan 
kalp huzuru. 
   Bu konuyu açıklamadan önce bir takım ön bilgileri açıklamaktayız ki o da şudur; marifet ehli kimseler şöyle 
diyorlar: "İbadet kapısı mutlak bir şekilde mabudu sena kapısıdır." Fakat bunlardan her biri Allah'ın 
sıfatlarından bir sıfat ve isimlerinden bir isimle sena etmektir. Sadece namaz Allah'ı tüm i-sim ve sıfatlarla sena 
etmektir. Buna önceki bazı hadislerin şerhinde de işaret edildi. Mabuda sena etmek bütün beşerin fıtratında olan 
ve lüzumuna hükmettiği bir şeydir. Ve insan mutlak kemal, mutlak cemal, mutlak celil, mutlak nimet sahibi ve 
mutlak azim için huzu göstermektedir. Elbette şu da var ki Allah Teâlâ'yı sena etmenin keyfiyetini hiç kimse 
keşfedemez. Zira Allah'ı sena etmek onun zatını, sıfatlarını, gayb âleminin şehadet âlemine irtibatının niteliğini 
ve şehadet âleminin gayb âlemine olan ilişkisini bilmeye bağlıdır. Bu da vahy ve ilham dışında başka bir yolla 
bilinemez. Zira ibadetlerin tümü tevkifi (Allah'ın bildirmesine bağlı) şeylerdir. Bu yüzden hiç kimse kendi 
nezdinden ibadet ortaya koyup bu ibadeti teşri edemez. Büyüklerin, sıradan sultanların huzurunda yapılan, 
ihtiram ve tevazuların Allah katında hiçbir değeri ve önemi yoktur. O halde insan göz ve kulağını açmalı vahy ve 
risalet yoluyla ibadet ve ubudiyyetin (kulluğun) keyfiyetini elde etmeli ve bu hususta hiçbir tasarrufta bulunma-
malıdır. 
   O halde açıklandı ki ibadet konusu mabudu sena etme babıdır. Bil ki kalb huzuru işaret edildiği gibi başlıca iki 
kısma aynlmaktadır. Birisi ibadette kalb huzuru ikincisi mabudda kalb huzuru. İbadette kalb huzurunun da bir 
takım mertebeleri vardır ki bunun da başlıcaları iki kısımdır. 
   Birincisi icmalen ibadette kalb huzurudur ki o da şudur: İbadetle meşgul olduğu halde (bu her türlü ibadet 
olabilir. Taharet babında abdest, gusul olduğu gibi, namaz oruç, hac ve diğer ibadetler olabilir) insan icmali bir 
şekilde mabudu sena ettiğini bilmeli ve müteveccih olmalıdır. Gerçi kendisi nasıl bir sena ettiğini ve Allah'ın 
isimlerinden hangisini söylediğini bilmese dahi icmalî bir iltifat içinde olmalıdır. Bizler... İbadetlerimizin 
sırlarını bilemiyoruz. Bu ilâhî hallerin hangi isimlerle alakalı olduğunu ve hakkı senanın keyfiyetinin nasıl 
olduğunu bilemiyoruz. Sadece şu kadarına dikkat etmeliyiz ki bunlardan her birisi mutlak kâmili ve mutlak 
memduh ve mabudu sena etmektir. Allah Teâlâ'da bu durumda kendini sena etmiş ve bizlere emrederek 
mukaddes huzurunda böyle sena etmemizi istemiştir. 
   Kalb huzurunun mertebelerinden diğer biri de tafsilen ibadetlerde kalb huzurudur. Bunun kâmil mertebesi 
halis velilerden ve marifet ehlinden başkası için hâsıl olmaz. Bunun nazil olan mertebeleri bazıları için hâsıl 
olabilir ki ilk mertebesi namaz ve dua gibi ibadetlerde lafızların manasına teveccühtür. Bunun diğer bir 
mertebesi de ibadetlerin sırrını bir miktar bilmesi ve mabudu senanın keyfiyetini ibadetlerinde derk etmesidir. 
Marifet ehli bir yere kadar namazın ve diğer ibadetlerin esrarını beyan etmişlerdir. Masumların rivayetlerinde 
yer alan işaretlerden bir ölçüde istifade etmişlerdir. Gerçi bu hakikatin aslını anlamak herkes için müyesser 
değildir; ama bir yere kadar bu miktarı da ehli için bir ganimettir. 
   Mabudda kalb huzuruna gelince: bunun da bir takım mertebeleri vardır ki önemlileri üç mertebeden 
oluşmaktadır. Birincisi efali tecellilerde kalb huzurudur. Diğeri esmai ve efali tecellilerde olan kalb huzurudur. 
Üçüncüsü ise zati tecellilerde kalb huzurudur. Bunlardan her birisinin de genel olarak dört mertebesi vardır. 
Bunlar ilmi mertebe, imani mertebe, şuhudi mertebe ve fenai mertebedir. 
   Efali tecellilerde ilmen kalb huzurunun manası şudur ki, salik ve abid olan şahıs ilmen ve burhanen bilmelidir 
ki bütün vücud mertebeleri gayb ve şuhud meşhedleri Allah Teâlâ'nın tecellisinin feyzi sayesindedir. Tabiat 
âleminin en sonundan melekutî a'lâ ve ceberrutî a'zam'a var olan herşey bir şekilde ve bir tarzda Allah'ın 
huzurunda hazır haldedir. Hepsi de Allah'ın meşiyyetinin cilvesinin sayesindedir. Nitekim Kâfi'de yer alan bir 
hadisde şöyle buyrulmuştur: "Allah Teâlâ meşiyyeti bizzat yarattı âlemleri ise kendi meşiyyeti ile yarattı. O 
halde meşiyyet bizzat zatın cilvesidir ve diğer vücudatlar raeşiyeti vasıtasıyla yaratılmıştır." O halde bu konuyu 
ilmen ve burhanen bilen abid şahıs anlar ki kendisi ibadet, ilim, irade, kalb hareketleri, zahir ve batını hepsi 
Allah'ın huzurunda hazırdır. Hepside huzurun bizzat kendisidir. Ve eğer akıl kalemiyle bu burhanî (delil) konuyu 
kalb levhasına yazacak ve kalb, ilmî ve ameli sayesinde bu yakinî-imanî meseleye iman ederse o zaman tecellide 
kalb huzuru imanen hâsıl olur. Bu imanın kemali mücahede, riyazet ve kalbin kamil takvasından sonra da ilâhî 
hidayete mahzar olur ve kalbi için bil ayan ve şuhud ile efali tecellilerden bir nasib hasıl olur. Sonunda kalb 
tümüyle tecellilerin aynası haline gelir salik için sa'k (kendinden geçiş) ve fena makamı ortaya çıkar. Bu ise kalb 
huzurunun son mertebesidir ki hazırın efali tecellilerde fenası ile sonuçlanır. Bazı sülük ehli bu sa'k 
mertebesinde ebedi olarak kalır ve bir daha da kendilerine gelmezler. 
   Eğer salikin kalbi Allah'ın ezeldeki feyzi sayesinde yüce bir kabiliyetle donatılmışsa bu sa'k makamından sonra 
kendine gelir ünsiyet elde eder ve memleketine geri döner. Dolayısıyla esmai tecellilerin mazharı olur. Bu 
mertebeleri kat ederek sıfatı fenaya nail olur. Böylece ayn-i sabiti (özdeği, eşyanın Allah katındaki ilmî suretleri) 
münasebetiyle ilâhî isimlerden birinde fani olur. Birçok sülük ehli de bu esmaî fenada baki kalır ve kendilerine 



                                                                                                                                                                                          
gelemezler. "Velilerim kubbem altındadır. Benden başkaları onları tanıyamaz" hadis-i kutsisi de bu velilere 
işaret ediyor olabilir. Ama eğer mukaddes feyzin tecellisine mazhariyet kabiliyeti bundan fazla olursa bu sa'k ve 
fenadan sonra üns hâsıl olur ve salik kendine gelir ve zâtı tecellilere mahzar olur. 
   Dolayısıyla zâtı fena ve külli sa'k mertebesinden sonra seyir sona erer ve tam fena hasıl olur. "Kim Allah ve 
Resulü için göç etmek amacıyla evinden çıkar da kendisine ölüm yetişirse, onun mükâfatı Allah'a düşer. Allah, 
bağışlayandır, esirgeyendir." (Nisa, 100) Bazıları bu ayetin mezkûr evliyaullaha ve ilallah saliklerine işaret 
ettiğini söylüyorlar. Bu saliklerin ecrini de sadece Allah verir. 
   Bazen salik bu makamı da aşar ve kabiliyeti ile ayn-i sabitini ihatası oranında insanların hidayeti için ayağa 
kalkar. "Ey örtüsüne bürünen, kalk!, uyar." (Müddesir, 1-2) 
   Ayn-i sabiti (özdeği, eşyanın Allah katındaki ilmî suretleri) ism-i a'zama tâbi olursa nübüvvet dairesi onunla 
hatm olur. Nitekim nübüvvet Resûlullah'la son buldu. İlk ve son varlıklardan, mürsel peygamberlerden ve 
nebilerden hiç birinin ayn-i sabiti ism-i a'zama ve zâtın tüm yönleriyle zuhuruna tabi olmamıştır. Bu yüzden tüm 
cihetleriyle zuhur etti, hidayetin nihaî huzuru hâsıl oldu ve külli keşf gerçekleşti. Nübüvvet mukaddes vücuduyla 
hatm oldu. Evliyadan o mukaddes zat ve hidayeti vesilesiyle bu makama eren olsa da keşfi aynen bu keşif olacak 
ve teşride tekrar caiz değildir. O halde nübüvvet dairesi mukaddes vücuduyla son buldu. Nitekim hadis-i 
şeriflerde de bu yer almıştır. 
   Bilmek gerekir ki ibadetler ve manevi keyfiyetleri mezkûr makamların her birisi için oldukça farklı ve 
muhteliftir. Bunların her birisi için hakla munacaattan doğan bir nasib vardır ki bu makama nail olmamış 
olanlar için bu nasib yoktur. Elbette Hz. Sâdık (a) için ibadet halinde hâsıl olanlar başkaları için mümkün 
değildir. Nitekim Seyyid b. Tavus (kaddasallahu sırrehu'ş-şerif) şöyle buyurmuştur: Menkul olduğu üzere İmam 
Sâdık (a) namazda Kur'an okurken birden kendinden geçti. Bir müddet sonra kendine gelince kendisinden bunun 
sebebini sordular İmam şöyle buyurdu: "Sürekli Kur'an okudum. Sonunda mukaşefe ve ayan (gözle görülür) bir 
şekilde ayetleri nazil buyurandan işitir bir halete erdim. Dolayısıyla beşeri gücüm ilâhi-celâli keşfe 
dayanamadı." [Felahu's-Sail, 11/422, h.: 31981] 
   Resûlullah (s.a.a.) için ortaya çıkan halet, varlıklardan hiç birisi için söz konusu değildir. Nitekim meşhur 
hadiste şöyle yer almıştır: "Allah ile öyle bir haletim var ki hiçbir mukarreb melek ve mürsel nebi o halete sahib 
olamaz." Vazgeçelim bu konudan ki, lafız dışında bir nasibimiz yok bundan. Bizler için önemli olan şudur ki 
evliyanın makamlarından mahrum durumdaysak hiç olmazsa bunları inkâr etmeyelim. Teslim olalım. Zira 
velilerin emrine teslim olmanın birçok faydası vardır. Allah korusun inkârın ise birçok zararı vardır. Allah'ım, 
(sen şahid ol ki) ben onların emrine teslimim. Allah'ım hepsine rahmet et. 
   Bil ki ibadetlerde kalb huzuru sadece kalbe ibadetlerin ehemmiyetini anlatmakla mümkündür. Bu da bizler için 
müyesser değildir. Ama Ehl-i Beyt ve marifet ehlinin kelimelerinden anlaşılan hakikatleri emsalimin ve bu 
sayfaların haline uygun düşecek kadarıyla zikredeceğiz. Defalarca işaret ettiğimiz gibi güzel amel ve ibadî 
fiillerin her birinin Batınî-melekutî sureti ve abidin kalbinde bir takım e-serleri vardır. Ama batınî suretler 
berzah ve cismanî cennetin bayındır kılındığı şeylerden ibarettir. Zira cennetin zemini bomboş bir şeydir. 
Rivayetlerde de yer aldığı üzere bina ve imar maddesi zikir ve ameldir. Nitekim birçok hadis ve rivayetler de 
amellerin tecessümüne delalet etmektedir. Örneğin: 
   "Artık kim zerre ağırlığınca hayır yapmışsa onu görür. Ve kim zerre ağırlığınca şer yapmışsa onu görür." 
(Zilzal, 7-8) ve "Yaptıklarını hazır buldular." (Kehf, 49) 
   Amellerin tecessümüne delalet eden rivayetler de çeşitli bâblarda yer almıştır. Biz bunlardan bazısını 
zikredeceğiz. Hz. Sâdık (a) şöyle buyuruyor: "Namazını vaktinde ve şartlarına riyayet ederek kılan kimsenin 
namazını melekler tertemiz bir sakilde göklere kaldırır. O namaz (sahibine) şöyle der: "Beni koruduğun gibi 
Allah da seni korusun. Beni kerim bir melek aldı." Ama namazını özrü olmaksızın erteleyen ve şartlarına riayet 
etmeyen kimsenin namazını melekler simsiyah ve karanlık bir halde göklere götürür. Namazı sahibine şöyle 
seslenir: " Sen beni zayi ettin Allah da seni zayi etsin. Bana riayet etmedin, Allah da sana riayet etmesin." 
[Emali, s. 256, hadis, 10] 
   Bu hadisten amellerin melekutî suretleri anlaşıldığı gibi amellerin hayatî özellikleri de istifade edilmektedir. 
Hadisler de tüm varlıkların melekutî bir hayata sahip olduğuna ve melekutî âlemin baştanbaşa ilim ve hayat 
olduğuna delalet etmektedir: "Gerçekten ahiret yurdu ise asıl hayat odur." (Ankebut, 64) Hz. Sâdık (a) şöyle 
buyuruyor: "Allah mümini kabrinden çıkarınca onunla önünden giden misaller (varlıklar) de çıkar. Mümin 
kıyamet dehşetlerinden birini görünce misal ona şöyle der: Korkma üzülme Allah'tan keramet ve saadetle 
müjdeliyorum seni. Sonra Allah'ın huzurunda durur ve Allah onu kolay bir hesaba çeker ve ona cennete 
gitmesini emreder. O misal yine önünden gider. Mümin ona şöyle der: Allah sana rahmet etsin. Sen benimle 
kabirden çıkan iyi bir "çıkıcısın." Görünceye kadar da hep beni Allah'tan bir keramet ve saadetle müjdeledin sen 
kimsin? O şöyle der: Ben senin dünyada mümine verdiğin sevincin misaliyim. Allah beni seni müjdelemem için 
ondan yarattı." [Usul-i Kâfi, c. 2, Kitabu'l İman ve'l-Küfr. h. 8] 
   Bu Hadis-i şerif ahirette amellerin tecessümüne delalet etmektedir... O halde sahih inanç ve a-mellerin güzel 
görünümlü nuranî bir surette zahir olmaktadır. Bu suretler sahibini tam bir sevinç ve mutluluk içine sokar. Kötü 
amel ve inançlar da zulmanî ve çirkin bir surette zahir olmaktadır. Bu suretlerde sahibine keder ve üzüntü verir. 



                                                                                                                                                                                          
Nitekim bazı müfessirler "O gün her nefis, yaptığı her hayrı hazır bulacaktır; işlediği her kötülüğü de. O 
kötülükle kendisi arasında uzak bir mesafe bulunmasını ister. Allah sizi kendisin(in emirlerine karşı gelmek)den 
sakındırıyor. Allah, kullarına şefkatlidir." (Al-i İmran, 30) ayetinin tefsirinde bu ayetin bizleri şu ayete irşad 
ettiğini söylemişlerdir: "O gün insanlar amelleri kendilerine gösterilsin diye bölük bölük fırlayıp çıkarlar." 
(Zilzal, 6) Bu Ayette "ceza" kelimesini mukadder bilip "amellerin cezası" diye tefsir edenler haktan uzak 
düşmüşlerdir. 
   Bu hadiste geçen "görülür" kelimeside "O da düzgün bir beşer kılığında görünmüştü." (Meryem, 17) 
ayetindeki "görünmüştü " kelimesinin aynısıdır. Ki hakikatte cismani surette temessül etmekte (görülmekte)dir. 
Yoksa rüya gibi hayali bir şey değildir. Velhasıl sırf aklımız almıyor diye bir takım ayet ve rivayetlerin tasrih 
ettiği ve filozofların görüşü ve burhanla da uyumlu olan hakikatleri inkâr edip ayet ve rivayetleri tevil etmemiz 
güzel bir şey değildir. En iyi yol Allah ve masum velilerinin mukaddes huzurunda teslim olmaktır. 
   O halde malum oldu ki Allah Teâlâ'nm kabul ettiği bu amelin huriler, saraylar, yüce cennetler ve cari nehirler 
cinsinden güzel suretleri vardır. Âlemde hiçbir varlık boş yere yaratılmamaktadır. Aksine eşya (şeyler) arasında 
bir takım aklî ilgiler vardır ki bu irtibatı kâmil veliler dışında hiç kimse keşfedemez. Velhasıl bu konu aklî ve 
felsefî burhanlarla da mutabık haldedir. 
   O halde ahiret âleminde ki hayat ve lezzetler, kemali suretleri o âleme intikal eden ameller ile Muhammedi tam 
bir keşifle bu din ehlinin elde ettiği ibadi amellerdir. Amellerin güzellik ve kemali niyet, kalp teveccühü ve 
şartların riayetine bağlıdır. Ama bunlardan hiçbirine veya bazısına sahip olmayan bir amel de itibar 
derecesinden mahrumdur ve oldukça çirkin bir surete sahip olacaktır. Nitekim haber ve rivayetlerde de böyle yer 
almıştır. O halde gayb âlemine enbiya ve evliya ile marifet ehlinin sözlerine iman eden ve ebedi hayata ilgi 
duyan bir insan her türlü riyazat ve zahmetle amellerini İslah etmeye çalışmalıdır. Zahir ve suretlerini İslam 
şeriatına mutabık hale getirdikten sonra batın ve siretlerini İslah etmeli ve en azından farzları kalb huzuruyla 
eda etmeli, eksiklerini de nafile namazlarıyla telafi etmelidir. Nitekim rivayetlerde de yer aldığı üzere nafileler 
farzların noksanlıklarını telafi etmektedir. 
   İmam Bakır (a) şöyle buyuruyor: "Şüphesiz ki nafileler farzlardan ifsad olanları tamamlamak için karar 
kılınmıştır." [İle'l-Şerayi, c. 2, s. 329] Hz. Sâdık (a) şöyle buyuruyor: "Kul için namazının sadece dörtte biri veya 
sekizde biri veya yansı veya daha fazlası semaya yükselir. Ama Allah Teâlâ bunu nafile namazlarıyla telafi 
eder." [Vesail c. 3, s. 54] Bu çeşit rivayetler oldukça çoktur. Bizim sehv, nisyan, dalgınlık ve namazın kemaline 
aykırı olan haletlere sahip olduğumuz bilinen bir şeydir. Allah Teâlâ kâmil lütfuyla nakıslarımızı telafi etmek 
için nafilelere karar kılmıştır. Bu yüzden mümkün mertebe bundan gaflet etmemeli ve nafileleri terk etmemeliyiz. 
   Velhasıl ey aziz biraz bu gafletten uyan işlerinde tefekkür et. Amel sayfana bir bak. Namaz hac vb. Salih 
bildiğin amellerinden kork. Zira insan için bizzat bunlar belâ kesilir ahirette başına. Bu âlemde fırsat varken 
kendini hesaba çek ve amellerinin tartısını kur. Amellerini şeriat ve Ehl-i Beyt'in velayet tartısında tart. 
Amellerinin sıhhat, fesad, kemal ve noksanlığını malum kıl. Fırsat olduğu kadarıyla bunları telafi et. Kendini 
burada muhasebe etmezsen o âlemde seni muhasebe ederler ve böylece büyük belâlara duçar olursun. İlâhî 
adalet terazisinden kork ve hiçbir şeyine güvenme. Ciddiyetini kaybetme. Biraz da masum olan Ehl-i Beyt'in (a) 
amel sayfasına bir göz at. Amelleri üzerinde tefekkür et. İşlerin ne kadar zor olduğunu anla. Şimdi de şu hadisi 
oku ve bu icmalden tafsili kıraat et. Hz. Sâdık (a) şöyle buyuruyor: "Allah'a andolsun Hz. Ali (a) dünyadan 
göçünceye kadar da asla haram bir şey yemedi. Kendisine Allah'ın razı olduğu iki şey arz edildiğinde o bedenine 
en ağır geleni tercih ederdi" 
   Resûlullah herhangi bir zorlukla karşılaşınca kendisine olan güvenden ötürü mutlaka onu yanına çağırırdı. Bu 
ümmetten Resûlullah'ın amellerine ondan başka hiç kimse takat getiremedi. Adeta korkan bir insan gibi amel 
ederdi. Adeta cennet ve cehennem arasında kalmış gibiydi. Sevabı ümid ediyor ve ceza korkusunu taşıyordu. 
Allah yolunda kendi malından bin köleyi azat kıldı. Bununla sadece Allah'ın rızasını ve ateşten kurtulmayı ümid 
ediyordu. Köleleri azat ettiği malı ise emeği ve alın teriyle kazanmıştı. Ailesinin yemeği zeytinyağı, sirke ve 
hurmaydı. Elbisesi ketenden idi. Elbisesinin kolu uzun olursa makas ister onu kısaltırdı. Ona evlatları arasında 
anlayış ve elbise giyiminde en çok benzeyen İmam Zeyn'ül Abidin idi. Günün birinde oğlu İmam Bakır (a) yanına 
vardı babasının ibadette hiç kimsenin ulaşamayacağı bir hadde ulaşamayacağını gördü. Uykusuzluktan rengi 
solmuş gözleri ağlamaktan kıpkırmızı olmuş mübarek alnı ve burnu uzun secdeden yaralanmış ayakları namaz 
kılmaktan şişmişti. Hz. Bakır (a) şöyle buyuruyor: Onu bu durumda görünce kendimi tutamadım ona acıyarak 
ağladım. İmam o anda tefekkür ediyordu. Bir müddet sonra bana teveccüh etti ve şöyle buyurdu: "Ey evladım! 
Ali b. Ebu Talib'in ibadetlerinin yazılı olduğu o sahifeyi bana getir. "Ben sahifeyi verince ondan bir miktar 
okudu ve daha sonra büyük bir hüzün ve rahatsızlık içinde elinden düşürdü ve şöyle buyurdu : "Kim Ali b. Ebu 
Talib'in sahip olduğu ibadet kuvvetine sahiptir?" [İrşad, s. 255-256] 
   Hz. Bakır (a) şöyle buyuruyor: "Ali b. Hüseyn (a) her gece ve gündüz boyunca bin rekât namaz kılardı. Rüzgâr 
onu bir salkım gibi hareket ettirirdi." [İrşad, s. 256] Azizim bu hads-i şerifler üzerinde biraz tefekkür et. Masum 
İmam Bakır (a) bile babasının şiddetli ibadeti ve ibadet haleti karşısında ağlıyordu. İmam Zeyn'ül Abidin de o 
dikkat ve ibadetlerine rağmen Ali b. Ebu Talib'in sahifesini okuyunca acizliğini itiraf ediyor. Elbette ki Hz. 



                                                                                                                                                                                          
Ali'nin ibadetini yapmak hiç kimsenin harcı değildir. İnsanlar masumların yaptığı ibadetten acizdir. Ama bu 
makamdan aciz olanlar her şeyi terk etmemelidir. 
   Bilmek gerekir ki bu ibadetler neuzubillah boş ve abes şeyler değildir. Aksine oldukça tehlikeli ve dakik bir 
yoldur. Hakiki marifetler ehlinin dediği gibi ölüm ve kıyamet olayları oldukça zor bir şeydir. Bizim bu işleri 
kıyaslamamız ise inanç ve iman zayıflığı ile cehaletten kaynaklanmaktadır. 
   İlâhî! Sen kulların batınından haberdarsın, kusurlarımızı biliyorsun. Zayıflığımızı ve güçsüzlüğümüzü 
biliyorsun. Biz senden daha istemeden sen bizleri rahmetine gark ettin. Senin nimetlerin istenmeden ve icabet söz 
konusu olmadan vardır... Kusurlarımızı ve acizliğimizi itiraf ediyoruz. Senin sonsuz nimetlerine küf randa 
bulunduk. Biz kendimizi elim azab ve cehenneme müstahak biliyoruz. Bizim elimizde hiçbir vesile yoktur. Sadece 
senin lütuf, acıma ve rahmet genişliğin üzere enbiyanın diliyle bildirdiklerin dışında bir şeye sahip değiliz. Biz 
kabiliyetimiz oranında seni bu sıfatla tanıdık. Sen bir avuç toprağa rahmet ve fazlın dışında bir şeyle karşılık 
verir misin? Senin geniş rahmetin nerede? Kapsamlı ellerin geniş fazlın ve keremin nerededir ya kerim! 
   İbadet için feragatin kalb zenginliğine sebeb olduğu beyanında 
   Bilmek gerekir ki kalb zenginliği nefsin kemali sıfatlarındandır. Belki mutlak mevcudun kemal sıfatlarından 
biridir. Kalb zenginliğinin bu yönü Allah Teâlâ'nın zatı sıfatlarından biridir. Mal zenginliği nefsanî zenginliğe 
sebeb olmaz. Aksine nefsanî zenginliği olmayanlar mal ve servete daha da tamahlanırlar. Zira bizzat ganî olan 
Allah'ın mukaddes dergâhı dışında bir yerde gerçek zenginlik elde edilemez. Bir zerre topraktan eflak (felekler) 
zirvesine, heyula-i ula'dan (ilk madde) ceberut-i a'la'ya (ilâhi kudrete varma noktası) kadar tüm varlıklar fakir 
ve muhtaçtır. Bu yüzden kalb her ne kadar Allah'tan gayrisine teveccüh ederse ve kalbin batını mülk ve dünya 
âlemini imara yönelirse bu ihtiyaç daha da artar. Ama insan dünya sevgisini bir kenara iter, kalbi mutlak ganî 
olan Allah'a yönelir, varlıkların zati fakirliğine iman eder varlıkların hiç birinin kendiliğinden bir şeye sahip 
olmadığına inanırsa ve canı gönülden "Ey insanlar sizler Allah'a muhtaçsınız Allah ise hamid ve gani olandır." 
(Fatır, 15) ayetini dinlerse o zaman iki âlemde müstağni hale gelir. O kadar kalbi ganî olur ki Süleyman'ın 
mülkü bile gözüne küçük gelir. Yeryüzü hazinelerinin anahtarını bile ona verseler buna itina göstermez. Nitekim 
rivayette yer aldığı üzere Cebrail yeryüzü hazinelerinin anahtarını Resûlullah'a takdim etti, ama Resûlullah 
kabul etmedi ve fakirliği bir iftihar olarak kabul etti. Nitekim Hz. Ali (a) da İbn Abbas'a şöyle buyurmuştur: 
"Benim nazarımda dünyanız şu yamalı ayakkabımdan daha değersizdir." Ali b. Hüseyin (a) ise şöyle 
buyurmuştur: "Ben dünyayı Allah'tan istemekten bile utanıyorum; nerde kaldı ki kendim gibi olan birinden 
dileyeyim." 
   Masumlar dışındaki insanlara gelince Necmüddin Kübra da şöyle diyor: "Dünya malı ve mülkünü zenginlerle 
oturup kalkmak karşılığında bana verecek olsalar, ben dünya ve ahiret şekaveti fakirlerle oturup kalkmayı tercih 
ederim. Zira "Nar (ateş), ar'dan daha iyidir." Evet, onlar dünya hazineleri ve malına teveccüh etmenin ve 
zenginlerle oturup kalkmanın kalbte nasıl bir zulmetler icad ettiğini çok iyi biliyorlardı. İradeyi nasıl 
zayıflattığım kalbi nasıl fakirleştirdiğini ve mutlak kâmil merkezi noktaya teveccühten alıkoyduğunu derk 
etmişlerdi. Ama kalbi ve evi sahibine teslim eder ve gayrisine tasarruf hakkı tanımazsan o zaman ev sahibi onda 
tecelli eder. Elbette ki mutlak Ganî'nin tecellisi de mutlak zenginlik getirir. Kalbi izzet ve zenginlik deryasına 
gömer ve kalp ihtiyaçsızlık ile dolar. "İzzet Allah'ın Resulünün ve müminlerindir." (Münafıkûn, 8) Dolayısıyla o 
evi de sahibi yönetir ve insanı kendi başına bırakmaz. Bizzat kendisi tüm işlerde tasarrufta bulunur. Öyle ki onun 
kulak, göz, el ve ayağı olur. Bu da nafilelerin yakınlığının neticesinde hâsıl olan bir şeydir. Nitekim hadis-i 
kudside de şöyle yer almıştır: "Kul nafilelerle bana yakınlaşır ve ben de onu severim. Ben onu sevince de duyan 
kulağı, gören gözü, konuşan dili ve tutan eli olurum." [Usûl-i Kâfi, c. 2. s. 352. Kitabui-İman vel Küfr, 8. hadis) 
   Böylece kulun tüm ihtiyaçları ortadan kalkar ve iki âlemden müstağni hale gelir. Bu tecelli sayesinde tüm 
varlıklardan korkması da yok olur. Yerine Allah korkusu yerleşir. Tüm kalbini Allah'ın azamet ve haşmet ve 
tasarrufu olmadığına inanır. "Varlık âleminde Allahtan başka etken yoktur" hakikatini gönlüne yerleştirir. 
   "İbadetim için kalb feragatini elde edersen ben de kalbini zenginlikle doldururum." Bu ibadet için kalb feragati 
sayesinde insan yavaş yavaş kalb huzurunun en yüksek mertebesine ulaştırır. 
   Bunlar zikrettiğimiz bazı etkilerden ibarettir. Eğer kalb hak ile meşgul olmaz ve teveccüh etmezse bu gaflet, 
tüm şekavetler (kötü işler), noksanlıklar kalb hastalıkların kaynağı olur. Bu gaflet vasıtasıyla kalbinde bulanıklık 
ve zulmetler vücuda gelir. Kalb ile hakk arasında kalın hicablar oluşur hidayet nuru giremez olur. Dolayısıyla 
ilâhî tevfiklerden mahrum olur. Batını dünyaya yönelir. Karın ve tenasül organını tatmine koyulur. Böylece 
enaniyet deryasına gömülür, nefsi başıboşluğa kayar bencillik adımlarıyla hareket eder. Zâtı zilleti ve hakiki 
fakirliği zahir olur. Tüm harekât ve sekanatında Allah'tan uzak düşer. Allah'tan yardım göremez hale gelir. 
Nitekim hadis-i kudside bunun bazısına işaret edilmiştir: "Kalbini dünya meşgalesiyle doldururum. Onun 
ihtiyatsızlığını gidermem ve işlerini sana bırakırım." Nükte 
   Bilmek gerekir ki işlerin kula bırakılması kula tefviz edilmesi değildir. Zira tefviz, irfan ekolu, burhan mesleği 
ve hakk mezhebinde batıl olan bir şeydir. Hiçbir varlık Hakk'ın tasarrufu ve kudretinin dışına çıkamaz ve 
işlerinde tasarrufta kendi başına bırakılmaz. Ama kalb Allah'tan gaflet edince dünyayla meşgul olunca onda 
tabiat hüküm ferman olur ve kalbinde enaniyet galib gelir. Dolayısıyla bencillik ile dolar kalbi. Bunlar da 
"işlerini sana bırakırım" diye tabir edilmiştir. Ama kalbi Allah'a yönelirse ve kalbi baştanbaşa nurla dolarsa 



2-(1662) ...Ebu Cemile, Ebu Abdullah (Cafer Sadık aleyhisselâm)’ın şöyle dediğini 
rivayet eder: 

«Allah Tebâreke ve Teâlâ buyurmuştur ki: Ey sadık kullarım! İbadetimle dünyada refah 
içinde olun ki; ahirette de onunla refaha kavuşasınız.» 

3-(1663) Amr b. Cumeyl, Ebu Abdullah (Cafer Sadık aleyhisselâm)’ın şöyle dediğini 
rivayet eder:  

«Resûlullah (sallallahu aleyhi ve âlihi) şöyle buyurdu: 

İnsanların en üstünü ibadetine âşık olan, onu kucaklayan, gönülden seven, bedeniyle 
onunla meşgul olan onunla uğraşmaya kendisini adayan kimsedir. O kimse dünya açısından 
zorlukta mı kolaylıkta mı olduğunu önemsemez.» 

4-(1664) ...İsa b. Abdullah, rivayet eder:  

Ebu Abdullah (Cafer Sadık aleyhisselâm)’a dedim ki:  

Sana kurban olayım, "ibadet nedir?" 

Buyurdu ki: «Allah'a, ibadet edilen şeylerden biriyle itaat ederken iyi niyete sahip 
olmaktır. Sen ey İsa! Nasıh ve mensubu bilmeden iman etmiş olamazsın.» 

Dedim ki: Sana kurban olayım, nasıh ve mensuhu bilmek nedir? 

Buyurdu ki: «Sen bir imamla beraberken ona itaat hususunda iyi niyete sahip olmaz 
mısın, sonra o imam gidip yerine başka bir imam gelince ona itaat hususunda iyi niyet sahibi 
olmaz mısın?» 

'Evet, dedim. 

Buyurdu ki: «İşte bu nasıh ve mensuhu bilmektir.» 

5-(1665) ...Harun b. Harice, Ebu Abdullah (Cafer Sadık aleyhisselâm)’ın şöyle dediğini 
rivayet eder: 

«Kullar üç türlüdür: Allah Azze ve Celle'den korktukları için ona ibadet eden kölelerin 
kulluğu. Allah Tebâreke ve Teâlâ’dan sevap istedikleri için ona ibadet eden ücretlilerin 
kulluğu ve kullukların en üstünü; Allah Azze ve Celle'yi sevdikleri için ona kulluk eden 
hürlerin kulluğu.»90 

                                                                                                                                                                                          
tasarrufları da hakkani ve hatta bazı merhalelerde vücudu da hak-kani olur. Nitekim "Kâfi'deki hadiste de bu 
makamlardan bazısına işaret edilmiştir. Allah bilendir. [İmam Humeynî, Kırk Hadis Şerhi. c. 2, s. 96-118, Hamd 
yay. İst. 19931 

90- Nehc'ül-Belâğa'da şöyle bir ifade yer alır: "Bir kısım insanlar, bir beklentiyle Allah'a ibadet ederler. Bu, 
tüccarların ibadetidir. Bazıları korkudan dolayı Allah'a ibadet ederler. Bu, kölelerin ibadetidir. Bazıları ise, 
sadece şükürlerini ifade etmek için Allah'a ibadet ederler. Bu da özgür insanların ibadetidir." [Feyz'ül-İslâm, s.l 
192, h: 229] 
   "Ve onlar o gün korkudan emin kalırlar." (Nemi, 89) "De ki: Eğer siz Allah'ı seviyorsanız bana uyun ki, Allah 
da sizi sevsin." (Âl-i İmrân, 31) İmamların (selâm olsun onlara) özgür insanların ibadetini bir keresinde sevgi, 
bir keresinde de şükür olarak nitelendirmeleri, her ikisinin de sonuçta aynı anlamı ifade etmesinden dolayıdır. 
Çünkü şükür, insanın, kendisine nimet olarak verilen şeyi yerli yerine koymasıdır. İbadetin şükrü ise, zatı 



6-(1666) es-Sekurrî, Ebu Abdullah (Cafer Sadık aleyhisselâm)’ın şöyle dediğini rivayet 
eder.  

«Resûlullah (sallallahu aleyhi ve âlihi) şöyle buyurdu: 

Zenginlikten sonra fakirlik ne kadar çirkindir ve fakirlikten sonra günah işlemek ne kadar 
çirkindir. Bunların en çirkini de Allah'a ibadet ettikten sonra ibadeti terk eden kimsenin 
durumudur.» 

7-(1667) ...Ebu Hamza, Ali b. Huseyn (Zeyn'ul-Abidin aleyhisselâm)’ın şöyle dediğini 
rivayet eder: 

«Kim Allah'ın farz kıldıklarıyla amel ederse o insanların en fazla ibadet edenlerinden 
olur.» 

43) NİYET BABI 

l-(1668) ...Ebu Hamza, Ali b. Huseyn (Zeyn'ül-Âbidin aleyhisselâm)’ın şöyle dediğini 
rivayet eder: 

«Niyetsiz amel olmaz.» 

2-(1669) ...es-Sekunî, Ebu Abdullah (Cafer Sadık aleyhisselâm)’ın şöyle dediğini rivayet 
eder: 

«Resûlullah (sallallahu aleyhi ve âlihi) şöyle buyurur: 

Müminin niyeti amelinden daha hayırlıdır ve kâfirin niyeti amelinden daha kötüdür. 
Bütün amel edenler niyetlerine göre amel ederler.»91 

3-(1670) ...Ebu Basir, Ebu Abdullah (Cafer Sadık aleyhisselâm)’ın şöyle dediğini rivayet 
eder: 

«Fakir olan bir mümin kul şöyle der: "Ey Rabbim! İyilik etmem ve hayra yönelmem için 
beni rızıklandır." 

                                                                                                                                                                                          
hasebiyle onu hak eden yüce Allah'a yönelik olmasıdır. Yani yüce Allah'a Allah olduğu için, yani bütün güzellik 
ve ululuk (cemal ve celâl) niteliklerini zatında topladığı için ibadet edilir. O, zatı itibariyle güzeldir ve bu yüzden 
zatı itibariyle sevilendir. Çünkü sevgi güzelliğe ilgi duymanın, çekiciliğe kapılmanın ifadesidir. Bu yüzden; "O, 
zâtı itibariyle mabuttur. O, mabuttur; çünkü güzeldir, sevilendir. O, mabuttur; çünkü nimet verendir, ibadet 
edilerek şükrü yerine getirilendir." derken, bütün bu sözlerimiz bir tek anlamı ifade etmiş olurlar. [el-Mîzan, c. 
1, s. 60] 
91- Ameller nefsin yapısına bağlıdır. Ve her ne kadar nefsin yapısı bâtın ve ruhsal ise de, niyetler nefsin zahirî 
yapışıdırlar. Denilebilir ki yetiler nefsin ilk yapısı, niyetler ise ikinci yapısıdır ve ameller niyetlere tâbîdir. 
Nitekim o yüce insan niyetin yapı olduğunu beyan buyurmuştur. Bu da, amellerin her türlü şirk, riya ve 
benzerlerinden arındırılmasının nefsin ıslahıyla mümkün olduğunu göstermektedir. Çünkü bu, bütün ıslahatın 
kaynağı ve bütün kemâlâtın membaıdır. Nitekim eğer insan dünya sevgisini ilmî ve amelî riyazetle kalbinden 
atarsa, artık asıl maksadı dünya olmayacaktır. Amelleri halka riyakârlık etmekten ve onların rızasını kazanmaya 
çalışmaktan kurtulacak ve gizlisi açığı yekdiğerine denk olacaktır. Ve eğer nefsanî riyazetle nefs sevgisini 
gönülden koyabilirse, gönül ne oranda bencillikten arınırsa o oranda ilâhî olacak ve amelleri gizli şirkten 
arınacak-tır. Nefis sevgisi gönülde var olduğu sürece, insan, Allah yolunun yolcusu olamaz. Sefer ilallah'ın ilk 
adımı, nefs sevgisinin terk edilmesi enâniyetin çiğnenmesidir. Ve seferin ölçüsü budur. [Kırk Hadis Şerhi, c. I,s. 
395] 



Eğer Allah Azze ve Celle, onun doğru bir niyetle bunu söylediğini görürse; ona 
işleyeceği amellerin ecri gibi ecir yazar. Şüphesiz Allah'ın rahmeti geniş ve kerîmdir 
(cömerttir).» 

4-( 1671) ...Ebu Basir der ki: 

Ebu Abdullah (Cafer Sadık aleyhisselâm)’a "ibadeti yapan için eda etmenin ölçüsü 
nedir?" diye sordum. 

«Dedi ki: İtaatle birlikte iyi niyettir.» 

5-( 1672) ...Ebu Haşim, Ebu Abdullah (Cafer Sadık aleyhisselâm)’ın şöyle dediğini 
rivayet eder: 

«Ateş ehli ateşte ebediyen kalacaktır. Çünkü onların niyeti; dünyada ebedi olsalar bile 
Allah'a hep isyan etmekti. Cennet ehli de cennette ebediyen kalacaktır. Çünkü onların niyeti; 
dünyada baki kalsalar dahi sonsuza dek Allah'a itaat etmekti. Onlar da, onlar da niyetlerine 
göre ebediyete ulaşırlar.» 

Sonra şu ayeti okudu: «"Herkes kendi tabiatına uygun amel eder." (İsra, 84) » Devamla: 
«Yani, kendi niyetine göre, dedi.»92 

44) BÂB 

l-(1673) ...Sellâm b. el-Mustenir Ebu Cafer (Muhammed Bakır aleyhisselâm)’ın şöyle 
dediğini rivayet eder:  

«Resûlullah şöyle buyurdu: 

Muhakkak ki; her ibadete bir rağbet vardır ve daha sonra bu ihmale dönüşür. Kim 
ibadetindeki rağbeti sünnetimle dönüştürürse hidayete ermiş olur ve kim sünnetimde ihtilaf 
ederse, sapmış olup amelleri hüsranla sonuçlanır. Şüphesiz ben de namaz kılarım, uyurum, 
oruç tutarım, iftar ederim, gülerim ve ağlarım. Benim yolumdan ve sünnetimden yüz çeviren 
benden değildir.» 

Sonra dedi ki: «Nasihat olarak ölüm, zenginlik için yakîn, meşguliyet içinse ibadet 
yeterlidir.» 

2-(1674) ...Sa'lebe, Ebu Abdullah (Cafer Sadık aleyhisselâm)’ın şöyle dediğini rivayet 
eder: 

«Herkes için bir kötülük ve ihmalkârlık vardır. İhmalkârlığını hayra dönüştüren için 
mutluluk vardır.» 

45) İBADETTE İKTİSAD (ifrat ve tefritten kaçınmak, orta yol) BABI 

1-(1675) ...Ebu Carud rivayet eder:  

Ebu Cafer (Muhammed Bakır aleyhisselâm) şöyle buyurdu: «Resûlullah (sallallahu 
aleyhi ve âlihi) şöyle buyurmuştur: Bu din, sağlamdır. Onda yumuşaklık ve nezaketle hareket 
                                                            
92- İmam'ın bu sözlerinde nefiste karşıtına yönelik yeteneğin kökten yok olmasına yol açacak şekilde melekelerin 
kökleşmesine işaret vardır. [el-Mîzan, (İsra, 84) Tefsir] 



edin. Allah'ın kullarını Allah'ın ibadetinden nefret ettirmeyin. Aksi takdirde toy bir bineğe bi-
nen kimse gibi, bir yol kat edemediğiniz gibi (bineği de bitkin düşüreceğiniz için) sırtına 
bineceğiniz bir bineğiniz de kalmaz.» 

Muhammed b. Suka, Ebu Cafer (Muhammed Bakır aleyhisselâm)’dan aynısını rivayet 
eder. 

2-(1676) ...Hafs b. el-Bahterî, Ebu Abdullah (Cafer Sadık aleyhisselâm)’ın şöyle dediğini 
rivayet eder: 

«Kendinize ibadeti çirkin göstermeyin.» 

3-(1677) ...Hanan b. Sedir der ki: 

Ebu Abdullah (Cafer Sadık aleyhisselâm)’ın şöyle dediğini işittim: «Allah bir kulunu 
severse, onun az ameline çok karşılık verir. O'nun için aza çok olanla karşılık vermek zor 
değildir.» 

4-(1678) ...Ebu Basir, Ebu Abdullah (Cafer Sadık aleyhisselâm)’ın şöyle dediğini rivayet 
eder: 

«Bir gün babam tavaf sırasında bana uğradı. Küçük olmama rağmen ibadetlerimi dikkatle 
yerine getiriyordum ve benim terlediğimi görünce dedi ki: 

Ey Cafer! Ey oğulcuğum! Allah bir kulunu severse onu cennete sokar ve onun az ibadet 
etmesine razı olur.» 

5-(1679) ...Hafs b. el-Bahterî veya bir başkası, Ebu Abdullah (Cafer Sadık 
aleyhisselâm)’ın şöyle dediğini rivayet eder: 

«İbadetlerimi sıkı bir şekilde yerine getiriyordum ve o zaman gençtim. Bunun üzerine 
babam bana dedi ki: 

Ey oğulcuğum! İbadeti gördüğümden daha az yap. Şüphesiz Allah Azze ve Celle, bir 
kulunu severse onun az ibadetine razı olur.» 

6-(1680) ...Amr b. Cumey' Ebu Abdullah (Cafer Sadık aleyhisselâm)’ın şöyle dediğini 
rivayet eder: 

«Resûlullah (sallallahu aleyhi ve âlihi) şöyle buyurmuştur: Ey Ali! Şüphesiz bu din 
sağlamdır. Öyleyse onun içinde mutedil olarak derinleş ve nefsine Rabbine ibadet etmeyi 
buğz ettirme. Çünkü aşırı giden -toy-kimse, ne bir binek bulabilir, ne de bir mesafe kat 
edebilir. O halde ancak yaşlandığı zaman öleceğini sanan kimse gibi ibadet et ve yarın 
öleceğinden korkan kimse gibi günahlardan sakın.» 

46) ALLAH'IN KARŞILIĞINDA SEVAB YAZDIĞI HERHANGİ BİR AMELİ 
DUYAN KİMSE BABI 

l-(1681) ...Hişam b. Salim, Ebu Abdullah (Cafer Sadık aleyhisselâm)’ın şöyle dediğini 
rivayet eder: 



«Kim bir ameli yapmanın sevap olduğunu işitirse ve o ameli işlerse sevabını alır. Ona 
ulaştığı gibi olmasa dahi...» 

2-(1682) ...Muhammed b. Mervan rivayet eder: 

Ebu Cafer (Muhammed Bakır aleyhisselâm)’ın şöyle dediğini duydum: 

«Bir kimse, Allah'ın herhangi bir amele verdiği sevabı ifade eden bir hadis duysa ve bu 
ameli bu sevabı kazanmak için işlese ona bu sevap verilir. Hadisin aslı onun duyduğu gibi 
olmasa da.»93 

47) SABIR BABI 

1-(1683) ...İbn-i Ebu Ya'fur, Ebu Abdullah (Cafer Sadık aleyhisselâm)’ın şöyle dediğini 
rivayet eder:  

«Sabır, imanın başıdır.» 

2-(1684) ...Alâ b. Fudayl Ebu Abdullah (Cafer Sadık aleyhisselâm)'ın şöyle dediğini 
rivayet eder: 

«Sabır iman için bedendeki baş gibidir. Baş giderse beden gider. Aynı şekilde sabır 
giderse iman gider.» 

3-(1685) ...Hafs b. Giyas rivayet eder:  

Ebu Abdullah (Cafer Sadık aleyhisselâm) buyurdu ki: «Ey Hafs! Hiç kuşkusuz sabreden, 
az bir süre sabreder, sabırsızlık gösterip panikleyen de az bir süre sabırsızlık etmiş olur.» 

Ardından şöyle buyurdu: «Her işinde sabret. Çünkü Allah Azze ve Celle, Muhammed 
(sallallahu aleyhi ve âlihi)’yi peygamber olarak göndermiş ve ona sabretmesini ve şefkatli, 
yumuşak davranmasını emretmiştir: "Onların söylediklerine sabret ve onlardan güzellikle 
ayrıl! Nimet içinde yüzen o yalancıları bana bırak" (Müzzemımil, 10-11) "Sen (kötülüğü) en 
güzel bir şekilde önle. O zaman seninle arasında düşmanlık bulunan kimse, sanki candan bir 
dost olur. Buna ancak sabredenler kavuşturulur; buna ancak (hayırdan) büyük nasibi olan 
kimse kavuşturulur. " (Fussilet, 34-35) 

Nebi (sallallahu aleyhi ve âlihi) sabretti. Nihayet ona büyük suçlamalarda bulundular. 
Bunların karşısında Peygamberin göğsü daraldı. Bunun üzerine Allah Tebâreke ve Teâlâ şu 
ayeti indirdi: "Onların söyledikleri şeyler yüzünden senin canının sıkıldığını andolsun 
biliyoruz. Sen şimdi Rabbini hamd ile teşbih et ve secde edenlerden ol!" (Hicr, 97-98) 

Sonra müşrikler Peygamberi yalanladılar ve onu yalancılıkla suçladılar. Bunun üzerine 
Allah Azze ve Celle şu ayeti indirdi: "Onların söylediklerinin hakikaten seni üzmekte 
olduğunu biliyoruz. Aslında onlar seni yalanlamıyorlar, fakat o zalimler açıkça Allah 'ın 
ayetlerini inkâr ediyorlar. Andolsun ki senden önceki peygamberler de yalanlanmıştı. Onlar, 
yalanlanmalarına ve eziyet edilmelerine rağmen sabrettiler, sonunda yardımımız onlara 
yetişti." (En'am, 33-34 ) 

                                                            
93- Hadis: Meşhura göre zayıf. [Allâme Meclisi, Mir'at'ul Ukul, c. 8, s. 112] 



Bu emirler doğrultusunda Peygamberimiz sabretmeyi kendisine şiar edindi. Ama 
müşrikler haddi iyice aştılar Onlara Allah Tebâreke ve Teâlâ’yı hatırlattı ama onlarsa 
yalanladılar. Bunun üzerine Peygamberimiz şöyle dedi: Bana, aileme, namusuma dil 
uzatmalarına sabrettim; ama Rabbime dil uzatmalarına sabredemem... Allah Azze ve Celle, 
Peygamberimizin bu yaklaşımı üzerine şu ayetleri indirdi: "Andolsun biz, gökleri, yeri ve ikisi 
arasında bulunanları altı günde yarattık. Bize hiç bir yorgunluk çökmedi. Onların dediklerine 
sabret." (Kaf, 38-39) Bunun üzerine Nebi (sallallahu aleyhi ve âlihi) her işinde sabretmeyi 
kendisine şiar edindi. 

Sonra Ehl-i Beytine imamlık görevinin verildiği kendisine müjdelendi ve onlar da sabır 
vasfıyla nitelendirildiler. Allah Celle Senauhu şöyle buyurdu: 

"Sabrettikleri ve ayetlerimize kesinlikle inandıkları zaman, onların içinden, emrimizle 
doğru yola ileten imamlar tayin etmiştik." (Secde, 24) işte Resûlullah (sallallahu aleyhi ve 
âlihi) bu bağlamda "İmana göre sabır, bedene göre baş konumundadır" buyurmuştur. Ehl-i 
Beytine bahşedilen bu görevden dolayı Resûlullah Allah Azze ve Celle'ye şükretti. Bunun 
üzerine Allah Azze ve Celle şu ayeti indirdi: "Sabırlarına karşılık Rabbinin İsrailoğullarına 
verdiği söz yerine geldi. 

Firavun ve kavminin yapmakta olduklarını ve yetiştirdikleri bahçeleri helak ettik." 

(A'raf, 137) Bu ayetin inişi üzerine Peygamberimiz (sallallahu aleyhi ve âlihi) şöyle 
buyurdu: "Bu bir müjde ve de intikam haberidir." 

Sonra Allah Azze ve Celle Peygamberine, müşriklerle savaşmasını mubah kıldı ve şöyle 
buyurdu: "...Müşrikleri bulduğunuz yerde öldürün; onları yakalayın, onları hapsedin ve onları 
her gözetleme yerinde oturup bekleyin." (Tevbe, 5) "Onları (müşrikleri) bulduğunuz yerde 
öldürün." (Bakara, 191) 

Allah onları Peygamberi ve sevenleri aracılığıyla öldürdü. Allah Peygamberin sabrına 
karşılık olarak bir ödül öngördü ve bu ahirette kendisine bahşedilecek bir sevaptı. Dolayısıyla 
sevabını Allah'tan umarak sabreden kimse, düşmanlarının başına kendisini mutlu edecek bir 
felaket gelmeden dünyadan ayrılmaz ve ayrıca ahirette de kendisi için büyük bir ödül 
hazırlanır.» 

4-(1686) ...Ebu Muhammed Abdullah es-Sarrac, merfu olarak Ali b. Huseyn (Zeyn'ül-
Âbidin aleyhisselâm)'dan rivayet eder: 

«İman için sabır, beden için baş gibidir. Sabrı olmayanın imanı yoktur.» 

5-(1687) ...Fudayl b. Yesar, Ebu Abdullah (Cafer Sadık aleyhisselâm)’dan rivayet eder: 

«İman için sabır, beden için baş gibidir. Baş gidince beden de gider. Aynı şekilde sabır 
gidince iman da gider.» 

6-(1688) ...Ebu Basir, rivayet eder: 

Ebu Abdullah (Cafer Sadık aleyhisselâm)'ın şöyle dediğini duydum: «Hür kişi her 
durumunda hürdür. Başına bir felaket geldiği zaman sabreder. Belâlar peş peşe üzerine 
dökülseler de direncini ve sabrını kıramazlar. Esir de düşse, ağır baskılar altında kalsa ve 
varlıklı hali, yoksulluğa dönüşse de ayakta durur. 



Nitekim doğru sözlü güvenilir Yusuf (aleyhisselâm)’ın da, köleleştirilmesine, baskı altına 
alınmasına ve tutsak edilmesine rağmen, özgürlüğüne zarar gelmemişti. Atıldığı kuyunun 
karanlıkları, yalnızlığı ve başına gelen onca felaket o-na zarar vermemişti. Allah ona büyük 
bir lütufta bulunmuş ve kendisine sahip olan zorba kişi kölesi oluvermişti. Bütün bunlardan 
sonra Allah onu peygamber olarak göndermiş ve onun aracılığıyla bir ümmete rahmet etmişti. 
İşte böyle sabrın ardından mutlaka hayırlı bir akıbet gelir. Sabredin, kendinizi sabretmeye 
alıştırın ki ödüllendirilesiniz.» 

7-(1689) ...Hamza b. Humran, Ebu Cafer (Muhammed Bakır aleyhisselâm)’dan rivayet 
eder: 

«Cennet sıkıntılar, zorluklar ve sabırla çevirilidir. Dünyada zorluklara karşı sabreden kişi 
cennete girer. Cehennem de lezzetlerle ve şehvetlerle çevirilidir. Kim kendini lezzetlere ve 
şehvetlere kaptırırsa cehenneme girer.» 

8-(1690) ...Ebu Seyyar, Ebu Abdullah (Cafer Sadık aleyhisselâm)'dan rivayet eder: 

«Mümin kul kabrine konulduğu zaman namaz sağında zekât solunda durur, iyilik de 
üzerine uzanıverir. Sabır ise bir kenarda bekler. Sorgu melekleri yanına geldikleri zaman, 
sabır namaza, zekâta ve iyiliğe der ki: sahibinizden ayrılmayın. Eğer onu savunmaya gücünüz 
yetmezse, benim gücüm yeter.» 

9-(1691) ...Abdullah b. Meymun, Ebu Abdullah (Cafer Sadık aleyhisselâm)'dan rivayet 
eder: 

«Bir gün Emîr'ül-Müminîn (Ali b. Ebu Talib aleyhisselâm) mescide geldi. Birden 
mescidin kapısında derin düşüncelere dalmış gamlı, üzüntülü bir adam gördü. Emîr'ül-
Müminîn ona: "Ne oldu sana?" diye sordu. 

Adam: Ey Emîr'ül-Müminîn! Babam, annem ve kardeşim öldü. Korkudan ödümün 
patlamasından korkuyorum. 

Emîr'ül-Müminîn dedi ki: Allah'tan sakın ve sabret. Yarın O'nun huzuruna çıkacaksın. 
İşler açısından sabır, beden açısından baş gibidir. Baş bedenden ayrılınca, beden bozulur. 
Aynı şekilde sabır da işlerden ayrılınca bütün işler bozulur.» 

10-(1692) ...Sema'e b. Mihran, rivayet eder:  

Ebu'l-Hasan (aleyhisselâm) bana dedi ki: «Niçin hacca gitmiyorsun?» 

Dedim ki: Canım sana feda olsun. Büyük bir borcun altına girdim. Bütün malım gitti. 
Üzerimdeki borç, giden malımdan daha fazladır. Eğer arkadaşlarımızdan biri beni bu borçtan 
kurtarmasaydı, bundan kurtulamayacaktım. 

Bu cevap üzerine İmam (aleyhisselâm) bana şöyle dedi: 

«Eğer sabredersen, herkes sana gıpta eder. Ama sabretmezsen, istesen de istemesen de 
Allah takdir edileni gerçekleştirir.» 

11-(1693) ...Asba' rivayet eder: 



Emîr'ül-Müminîn (Ali b. Ebu Talib aleyhisselâm) buyurdu ki: «İki türlü sabır vardır. Biri 
musibetler karşısında sabretmektir. Bu tür bir sabır güzeldir, iyidir. Ama bundan daha iyisi, 
Allah'ın sana haram kıldığı şeyleri yapmama hususunda sabretmendir. 

İki türlü zikir vardır. Biri, musibetler karşısında Allah'ı zikretmektir. Bundan daha üstün 
olanı, Allah Azze ve Celle'nin sana haram kıldığı şeyler karşısında Allah'ı hatırlaman ve bu 
hatırlamanın seni alıkoymasıdır.» 

12-(1694) ...el-Arzemî, Ebu Abdullah (Cafer Sadık aleyhisselâm)’dan rivayet eder:  

«Resûlullah (sallallahu aleyhi ve âlihi) buyurdu ki: 

Ümmetimin üzerine bir zaman gelecek ki, yönetim (egemenlik) ancak öldürme ve 
zorbalıkla elde edilecek. Zenginlik ancak gasp ve cimrilikle sağlanacak ve sevgi ancak dinden 
uzaklaşıp heva ve hevese tâbi olmakla kazanılacaktır. 

Kim bu zamana yetişir de, zengin olmaya gücü yettiği halde fakirliğe sabrederse, 
insanların sevgisini kazanmaya gücü yettiği halde onların öfkelerine sabrederse, güçlü 
olabileceği halde güçsüzlüğe sabrederse, Allah ona, beni tasdik eden doğru sözlü elli kişinin 
sevabını verir.» 

13-(1695) ...Ebu Hamza, rivayet eder: Ebu Cafer (Muhammad Bakır aleyhisselâm) 
buyurdu ki:  

«Babam Ali b. Huseyn (Zeyn'ül-Âbidin aleyhisselâm) vefat edeceği sırada beni bağrına 
bastı ve şöyle dedi: 

Yavrucuğum! Öleceği sırada babamın bana vasiyet ettiği ve daha önce babasının da ona 
vasiyet ettiğini belirttiği şeyi sana vasiyet edeceğim: Yavrucuğum! Acı da olsa hak94 üzere 
sabret.» 

                                                            
94- Bir şey objeler dünyasında sabit olduğu, somut olarak gerçekleştiği zaman hak olur. Aynı zamanda bunun 
vehim sonucu uydurulmamış olması, bir zihin tarafından kurgulanmaması da gerekir. Objeler dünyasında yer 
alan bir varlık olan insanı, aynı şekilde yeri, onda biten bitkileri ve ondan beslenen hayvanları buna örnek 
gösterebiliriz. Bir haberin hak olabilmesi için de bizim kavrayışımızdan bağımsız olarak kendiliğinden sabit 
realiteyle örtüşmesi gerekir. 
   Bir hüküm ve yargının hak olabilmesi için de evrene egemen olan yasaya uygun olması gerekir. Bir kimse 
herhangi bir emir verdiğinde veya bir yargıç bir hüküm verdiğinde, bu hükmün ve yargının mutlak ve evrensel 
hak olması için evrene egemen olan yasalar sisteminin özünden algılanan mutlak ve evrensel maslahat 
normlarına uygun olması şarttır. Genel evrensel düzen göz önünde bulundurulmaksızın evrenin bazı 
parçalarının durumları esas alınarak belirlenen nispî bir uyumluluk söz konusuysa, buna dayalı olarak verilen 
hüküm de nispî olarak hak niteliğini kazanır. 
   Bir kimse bize adalete uymayı ve zulümden sakınmayı emrettiği zaman, onun bu emri hak olur. Çünkü evrene 
egemen olan yasalar sistemi, varlıkları mutluluklarına ve iyiliklerine yöneltir. Evrene egemen olan yasa, insanın 
toplumsal bir yaşayışı esas almasını öngörmekte ve bireylerden meydana gelen her topluma, parçalarını 
birbiriyle kaynaştırmasını ve parçaların birbirleriyle çatışmasına engel olmasını emretmektedir. Böyle olunca 
toplumun bir tarafı diğer tarafı ifsat edici bir tavır içinde olmaz. O zaman toplum, varoluşsal olarak kendisi için 
öngörülen mutluluktan payına düşeni alır, bunu bir araya gelmiş bireylerinin arasında da bölüştürür. Çünkü 
insan denen canlı türünün çıkan, mutlak olarak ifade edecek olursak, hayatta mutlu olmaktır. Adaleti emretmek 
ve zulümden kaçınmak da bu hedefle örtüşmektedir. Çünkü bunların ikisi de haktır. Buna karşın adaleti 
yasaklamak ve zulmü emretmek insanın evrensel çıkarıyla bağdaşmamaktadır. Çünkü her ikisi de batıldır. Tevhit 
haktır; çünkü insanı gerçek yaşayışı itibariyle mutluluğa yöneltir. Şirk batıldır; çünkü insanı ölümcül bir 
mutsuzluğa ve sonsuz bir azaba sürükler. 
   Aynı şekilde, tartışan iki taraf arasında verilen hükmün hak olması da, verilen hükmün evrensel insanî 
maslahata ya da özel bir ulusun maslahatına ya da belli bir ümmetin maslahatına uygun olmasına bağlıdır. 



14-(1696) ...Yûnus b. Abdurrahman -merfu olarak- Ebu Cafer (Muhammed Bakır 
aleyhisselâm)’dan rivayet eder: 

«İki türlü sabır vardır. Biri belâlar karşısında sabretmektir. Bu tür sabır güzeldir, iyidir; 
ama en faziletli sabır, haramlardan uzak durma hususunda gösterilen sabırdır.» 

15-(1697) ...Amr b. Şimr el-Yemanî, merfu olarak İmam Ali (aleyhisselâm)'dan rivayet 
eder: 

«Resûlullah buyurdu ki: Üç türlü sabır vardır. Musibet karşısında sabretmek, İtaate 
devam etme hususunda sabretmek ve günahtan kaçınmada sabretmek. 

Bir kimse musibet karşısında sabretse ve bu musibete güzel bir teselliyle karşılık verse, 
Allah Azze ve Celle ona üç yüz derece yazar. Ki her bir dereceyle diğeri arasındaki mesafe 
gökle yer arasındaki mesafe kadardır... 

Kim itaate devam hususunda sabrederse, Allah ona altı yüz derece yazar. Ki her bir 
derecenin diğeri arasındaki mesafe, yerin sınırlarıyla arş arasındaki mesafe kadardır. 

Kim günahlardan uzak durma hususunda sabır gösterirse, Allah ona dokuz yüz derece 
yazar. Ki her bir derecenin diğeri ile arasındaki mesafe, yerin sınırlan ile arşın sonu arasındaki 
mesafe kadardır.» 

16-(1698) ...Yûnus b. Yakub, rivayet eder: 

Ebu Abdullah (Cafer Sadık aleyhisselâm) Mufaddal'a gitmemi ve İsmail'den dolayı teselli 
etmemi emretti. 

«Dedi ki: Mufaddal'a selâm söyle ve ona de ki: İsmail'in ölümüyle bir musibete duçar 
olduk; ama sabrettik. Sen de bizim sabrettiğimiz gibi sabret. Biz bir şey istedik, Allah Azze ve 
Celle de bir şey istedi. Biz Allah Azze ve Celle'nin emrine teslim olduk.» 

17-(1699) ...Ebu Hamza es-Sumalî, rivayet eder:  

Ebu Abdullah (Cafer Sadık aleyhisselâm) buyurdu ki: «Müminlerden bir kimsenin başına 
bir musibet gelir de bu musibete sabrederse, ona bin şehidin sevabı gibi sevap verilir.» 

18-(1700) ...Sema'e, rivayet eder: 

Ebu Abdullah (Cafer Sadık aleyhisselâm) şöyle buyurdu: 

«Allah bir kavme nimet bahşetti; ama onlar şükretmediler. Böylece bu nimet onlar için 
vebale dönüştü. Bir kavme de musibet verdi, onlar sabrettiler. Böylece bu musibet onlar için 
nimete dönüştü.» 
                                                                                                                                                                                          
Bilindiği gibi, gerçek maslahat da, mutlak veya nispî olarak evrende egemen olan yasaların özünden algılanan 
maslahattır. 
   Bundan da anlaşılıyor ki, ne şekilde olursa olsun "hak", zihin dışında bir olgu olarak var olan evrenden, ona 
egemen olan düzenden ve onun işleyişi bazında geçerli olan yasalardan algılanır. Hiç kuşkusuz egemen düzeni, 
yasaları ve prensipleri ile evren ve varlık bütünü, yüce Allah'ın fiili konumundadır; O'ndan başlayıp, O'nunla 
kaim olup, O'nda son bulur. Şu hâlde, ne şekilde olursa olsun hak ve nasıl tasavvur edilirse edilsin maslahat, 
O'nun fiiline tabidirler, O'nun peşinden giderler, O'na dayanmak suretiyle ayakta dururlar. Yoksa yüce Allah, 
fiilleri itibariyle hakka tâbi değildir, hakkın peşinden gitmez. Çünkü O, bizzat haktır; O'nun dışındaki şeyler de 
O'nunla hak olma niteliğini kazanırlar. [el-Mîzan, c. 7, s. 172-173] 



19-(1701) ...Eban b. Ebu Musafır, rivayet eder: 

Ebu Abdullah (Cafer Sadık aleyhisselâm) "Ey iman edenler! Sabredin; sebat 
gösterin."(Âl-i İmran, 200) ayetiyle ilgili olarak şu açıklamayı yaptı: «Musibetler karşısında 
sabredin...» 

Ebu Ya'fur'un Ebu Abdullah'dan aktardığı bir diğer rivayette ise şu ifade yer alıyor: 
«Musibetler karşısında sebat gösterin.» 

20-(1702) ...Ebu Cemile'nin ashabından biri rivayet eder:  

«Şayet belâdan önce sabır yaratılmış olmasaydı, sert bir taşın üzerine düşen yumurtanın 
çatlaması gibi mümin de çatlardı.» 

21-(1703)...İshak b. Ammar ve Abdullah b. Sinan, Ebu Abdullah (Cafer Sadık 
aleyhisselâm)'dan rivayet ederler:  

«Resûlullah buyurdu ki: 

Allah Azze ve Celle buyurdu ki: Ben dünyayı kullarıma borç verdim. Kim ondan bana bir 
borç verirse, buna karşılık bire ondan, bire yedi yüze kadar veririm. Bundan daha fazlasını da 
dilersem veririm. 

Kim bana ondan bir şeyi borç vermezse ve ben onun isteği dışında bir şey alırsam, o da 
buna karşılık sabrederse, ona üç haslet veririm ki, şayet bu hasletlerden birini meleklerime 
verseydim, benim kendilerine verdiğim bu hasletten memnun olurlardı.» 

Ravi der ki: Sonra Ebu Abdullah (Cafer Sadık aleyhisselâm) şu ayeti okudu: «"O 
sabredenler, kendilerine bir belâ geldiği zaman: Biz Allah'ın kullarıyız ve biz O'na döneceğiz, 
derler. İşte Rablerinden salâvat (üç hasletten biri budur) ve rahmet (ikinci haslet de budur) 
vardır. Ve doğru yolu bulanlar da onlardır. (Bu da hasletlerin üçüncüsüdür.) " (Bakara, 156-
157)» 

Sonra Ebu Abdullah (Cafer Sadık aleyhisselâm) şöyle dedi: 

«Bu, Allah'ın, iradesi dışında bir şeyini aldığı kimse ile ilgilidir.» 

22-(1704) ...Cabir b. Yezid, Ebu Cafer (Muhammed Bakır aleyhisselâm)'dan rivayet 
eder: 

«İhtiyaç, yokluk, iffetli olma ve zenginlik hallerinde sabretmek suretiyle sergilenen 
mertlik, bağışlama halinde sergilenen mertlikten daha üstündür.» 

23-( 1705) ...Cabir, rivayet eder: 

Ebu Cafer (Muhammed Bakır aleyhisselâm)’a dedim ki: Allah'ın rahmeti senin üzerine 
olsun. Güzel sabır ne demektir? 

Buyurdu ki: «Bu, insanlara yönelik en küçük bir şikâyet barındırmayan sabırdır.» 

24-(1706) ...Ebu Nu'man, Ebu Abdullah (Cafer Sadık aleyhisselâm) veya Ebu Cafer 
(Muhammed Bakır aleyhisselâm)’dan rivayet eder: 



«Kim zamanın musibetlerine karşı kendini sabırla donatmasa, aciz ve çaresiz kalır.» 

25-(1707) ... el-Veşşa, bazı ashabından, onlar da İmam Sadık (aleyhisselâm)’dan şöyle 
rivayet eder: 

İmam buyurdu ki: «Biz sabredenleriz; fakat Şiamız bizlerden daha sabırlıdır.» 

Dedim ki: Canın sana feda olsun! Şianız nasıl sizden daha sabırlı olabilirler? 

Buyurdu ki: «Çünkü biz bildiğimiz şeylere karşı sabrediyoruz, Şiamız ise bilmedikleri 
şeylere karşı sabrediyorlar.» 

48) ŞÜKÜR BABI 

l-(1708) ...es-Sekunî, İmam Ebu Abdullah (Cafer Sadık aleyhisselâm)'dan rivayet eder:  

«Resûlullah (sallallahu aleyhi ve âlihi) buyurdu ki: 

Bir yiyeceği yiyip de şükreden kimseye, Allah'ın sevabını umarak oruç tutan kimsenin 
sevabı vardır. Sağlıklı olduğu için şükreden kimseye, musibete duçar olup da sabreden 
kimseninki kadar sevap vardır. Yoksullara bağışta bulunup da şükreden kimseye, yoksul olup 
da durumuna kanaat getiren kimsenin sevabı kadar sevap vardır.» 

2-(1709) Aynı rivayet zinciriyle Resûlullah (sallallahu aleyhi ve âlihi)’nin şöyle 
buyurduğu rivayet edilmiştir: 

«Allah bir kulunun üzerine şükür kapısını açmışsa, artış kapısını üzerine kapatmamıştır.» 

3-(1710) ...Abdullah b. İshak el-Caferî, Ebu Abdullah (Cafer Sadık aleyhisselâm)'dan 
rivayet etmiştir: 

«Tevrat'ta şöyle yazılıdır: "Sana nimet verene teşekkür et. Sana teşekkür edene nimet 
bağışta bulun. Çünkü şükredildiği zaman nimetler tükenmez. Ama nankörlük edildiği zaman 
da nimetler için kalıcılık olmaz. Şükretmek nimetleri artırır ve başkalarından yana güvence 
sağlar."» 

4-(1711) ...Yakub b. Salim, bir adamdan, o da Ebu Cafer (Muhammed Bakır 
aleyhisselâm)’dan veya Ebu Abdullah (Cafer Sadık aleyhisselâm)’dan şöyle rivayet eder: 

«Sağlıklı olduğu için şükreden kimseye, musibetlere duçar olup da sabreden kimseninki 
kadar sevap vardır. Yoksullara bağışta bulunup da şükreden kimseye, kanaatkâr yoksulun 
sevabı kadar sevap vardır.» 

5-(1712) ...Fadl b. Bekbak, rivayet eder: 

İmam Ebu Abdullah (Cafer Sadık aleyhisselâm)'a: "Ve Rabbinin nimetini (minnet ve 
şükranla) an." (Duha, 11) ayetinin anlamını sordum. 

Buyurdu ki: «Sana, seni üstün ve ayrıcalıklı kılan, bağışta bulunan, ihsan edeni (an).» 

Sonra İmam şöyle buyurdu: «Allah Resulü Allah'ın dinini, Allah'ın kendisine bahşettiği 
şeyleri ve kendisine verdiği nimetleri her zaman andı.» 



6-(1713) ...Ebu Basir, Ebu Cafer (Muhammed Bakır aleyhisselâm)'dan rivayet eder:  

«Bir gece Resûlullah (sallallahu aleyhi ve âlihi) Aişe'nin yanındaydı. 

-Aişe: Ya Resûlullah! Niçin kendini yoruyorsun, Allah senin geçmiş ve gelecek 
günahlarını95 bağışlamamış mıdır? dedi. 

                                                            
95- Aişe zannediyordu ki ibadetlerin sırrı azaptan korkmak... Resûlullah'ın ibadetinin de diğer insanların ibadeti 
gibi olduğunu düşünüyordu. Bu yüzden kendisine itiraz ederek niçin bu kadar ibadet ettiğini ve bu derece 
zahmetlere kalkındığını sordu. Bu onun ibadet ve ubudiyet makamından bilgisizliğini gösterir. Eğer nübüvvet ve 
risalet hakkında bilgisiz birisi olmasaydı kul ve kiralık insanların ibadetinin o mukaddes zâtın makamından uzak 
olduğunu da bilirdi. O bilmiyordu ki Allah'ın azametinin ve onun sonsuz nimetlerinin şükrü Rcsûlııllah'la huzur 
ve rahatlık diye bir şey bırakmamıştır. 
   Muhles (ihlâslı kılınmış) velilerin ibadeti, mahbııbım sonsuz tecellilerinin zuhurudur. Nitekim mi'rac 
namazında buna işaret edilmiştir. Büyük veliler Allah'ın celâl ve cemalinde mahv olmalarına, sıfat ve zâtında 
fani olmalarına rağmen ubudiyetin hiçbir aşamasından da gaflet etmemişlerdir. Onların bedenlerinin hareketi, 
ruhanî ve aşki hareketlerine bağlıdır. Ve o da Mahbııbım cemalinin zuhurunun keyfiyetine bağlıdır. Ama onun 
gibilerine ikna edici cevap vermekten başka bir çare de yoktu. Bu yüzden de en düşük mertebelerinden birinide 
buyurdu ve buda ibadetinin sadece bu dini işler için olmadığı idi. Hamd Allah'a mahsustur. [İmam Humeynî, 
Kırk Hadis Şerhi. e. 2. s. 25) 
   "Biz sana apaçık bir fetih verdik. Ki Allah, senin geçmiş ve gelecek günahını bağışlasın" (Fetih, 1-2) 
Bahşedilen nimetleri vurgulama, minnet etme bağlamında sunulmuş bir ifadedir bu. Cümlenin "inne" edatıyla 
pekiştirilmiş olması, yine fetih kelimesinin, saygı belirten "nun" harfine bitişik olarak ifade edilmiş olması, yine 
fethin apaçık (mübiıı) olarak vasi' edilmiş olması... bütün bunlar minnet edilen fethe verilen önemi, onun özü 
itibariyle ne büyük bir olay olduğunu vurgulamaya yöneliktirler. 
   İfadenin akışı içinde yer alan karinelerin dc ortaya koyduğu gibi fetihten maksat, yüce Allah'ın, Hudeybiye 
barış antlaşmasıyla birlikte Peygambere bahşettiği fetihtir, davasının önünün açılmasıdır. 
   Surenin diğer ayetlerinde göreceğimiz gibi, yüce Allah'ın peygamberine (s.a.a) ve müminlere minnet etmesi, 
onları övmesi, peygambere (s.a.a) biat etmelerinden dolayı onlardan razı olduğunu vurgulaması, dünyada yakın 
vc uzak gelecekte ganimetlere ulaşacakları ve ahirette de cennete girecekleri şeklindeki güzel müjdeyi vermesi, 
bunun yanında peygamberin sefere çıkma emrine uymayıp onunla beraber sefere katılmayan bedevi Arapların 
yerilmesi, peygamberi (s.a.a) ve beraberindekileri Kâbe’ye sokmayan müşriklerin zemmedilmesi, münafıkların 
eleştirilmesi, yüce Allah'ın, peygamberin (s.a.a) gördüğü rüyayı tasdik etmesi ve "Allah sizin bilmediğinizi bilir. 
İşte bundan önce size yakın bir fetih verdi." (Fetih, 27) buyurması... bütün bunlar, neredeyse açık bir şekilde, Hz. 
Peygamberin (s.a.a) hac maksadıyla Mekke'ye hareket etmesi ve bu hareketinin Hudeybiye barış antlaşmasıyla 
noktalanması olayıyla irtibatlı gelişmelerdir. 
   Bu barış antlaşmasının, yüce Allah'ın, peygamberine (s.a.a) bahşettiği apaçık bir fetih olmasına gelince, 
surenin bu kıssayla ilgili ayetlerinin üslubu üzerinde dikkatlice durulduğu zaman, bu gerçek açık bir şekilde 
görülecektir. Her şeyden önce müminlerin bu amaçla sefere çıkmaları büyük bir tehlike arz ediyordu; normal 
koşullarda böyle bir yolculuğun sonunda Medine'ye sağ salim dönmeleri beklenmiyordu. Nitekim yüce Allah 
buna şöyle işaret etmiştir: "Aslında siz Peygamberin ve müminlerin ailelerine bir daha dönmeyeceklerini 
sanmıştınız." (Fetih, 12) Kureyş kabilesinin ulularından oluşan müşriklere gelince, bunlar çevreye saldıkları 
dehşetle bilinirlerdi. Güçlüydüler ve Hz. Peygambere ve müminlere karşı büyük bir düşmanlık besliyorlardı. 
Yıllardan beri aralarında sadece kılıç konuşmuştu. Bedir, Uhud ve Hendek gibi savaş meydanlarından başka bir 
araya gelmiş değillerdi. Ayrıca Hz. Peygamberle birlikte sefere katılan müminler küçük bir azınlıktı, -bin dört 
yüz kişi kadar- Kendi topraklarında bulunan muazzam müşrik kalabalıkla baş edecek güçleri yoktu. 
   Ama Allah, durumu, müşriklerin aleyhine olmak üzere Hz. Peygamberin (s.a.a) ve müminlerin lehine çevirdi. 
Müşrikler, umulmadık bir şekilde ve kendilerinden beklenmeyen uzlaşmaya razı oldular. Hz. Peygambere, on yıl 
boyunca savaşılmaması, her iki tarafın birbirlerinin tabilerinin ve bağlılarının can güvenliğini garanti etmesi, 
Hz. Peygamberin bu yıl Medine'ye geri dönmesi, gelecek yıl Mekke'ye gelmesi, kendilerinin de Mescidi ve 
Kabe'yi üç gün boyunca boşaltması şartlarını içeren bir barış antlaşması imzalama önerisinde bulundular. Bu, 
yüce Allah'ın, peygamberine (s.a.a) bahşettiği açık bir fetihti. Aynı zaman da bu antlaşma, Mekke'nin, hicretin 
sekizinci senesinde fethedilmesine yol açan sebeplerin başında geliyordu. Barış antlaşmasıyla Mekke'nin fethi 
arasında geçen iki yıl boyunca müşriklerden çok sayıda kişi iman etti. Hicretin yedinci senesinin başlarında 
Hayber ve çevresi fethedildi. Müslümanların gücü arttı. İslam açık bir şekilde etkinlik alanını genişletmişti. 
Müslümanların sayısı gün be gün artıyordu. Ünleri ve mesajları her tarafta yankılanıyordu. Birçok memleketi 
ele geçirmiş bulunuyorlardı. Derken Hz. Peygamber (s.a.a) on bin veya on iki bin kişilik bir ordunun başında 
Mekke'yi fethetmek üzere harekete geçti. Oysa tarih kaynaklarında ayrıntılı olarak açıklandığı gibi Hudeybiye'ye 
gelindiğinde müminler ordusu sadece bin dört yüz kişiden ibaretti. 



                                                                                                                                                                                          
   "Böylece Allah, senin geçmiş ve gelecek günahını bağışlar. Sana olan nimetini tamamlar ve seni doğru yola 
iletir. Ve sana şanlı bir zaferle yardım eder." (Fetih, 2-3) "...bağışlar " ifadesinin orijinalinin başındaki "lam" 
harfi cerri, lafızdan da açıkça anlaşılacağı üzere ifadeye nedensellik anlamını kazandırmaya yöneliktir. 
Dolayısıyla ifadenin zahiri, bu apaçık fethin gayesinin, senin geçmiş ve gelecek günahlarının bağışlanması 
olduğunu gösteriyor. Bilindiği gibi, fetih ile günahın bağışlanması arasında herhangi bir bağlantı yoktur. 
Fethin, bağışlama ile gerekçelendirilmesinin de makul bir anlamı bulunmamaktadır. 
   Kısaca söylersek, bu açmaz, bizzat ayette sözü edilen günahın, bildiğimiz anlamıyla günah olmadığının, yani 
ilâhî emirlere muhalefet etme anlamında olmadığının, aynı şekilde ayette sözü edilen mağfiretle de bilinen 
anlamıyla mağfiretin, yani sözü edilen muhalefete ceza vermeyi terk etmenin kast edilmediğinin en güzel 
kanıtıdır. Çünkü kullanıldığı yerler bağlamında günah sözlükte, ne şekilde olursa olsun geride kötü bir netice 
bırakan amel anlamına gelir. Mağfiret ise, bir şeyi örtmek demektir. Sözü edilen ve lafzı olarak telaffuz 
edildiğinde bu gün derhal zihnimizde canlanan günah ve mağfirete, yani, cezayı gerektirecek şekilde yönetsel 
emre muhalefet etmek ve bu cezayı terk etmek şeklindeki anlamlara gelince, bunlar, yasama geleneğinde geçerli 
olan kavramlardır. 
   Hz. Peygamberin (s.a.a) hicretten önce davet hareketini başlatması, küfre ve putperestliğe baş kaldırması, 
hicretten sonra da bu hareketini sürdürmesi, kâfirlerle ve müşriklerle çeşitli savaşlara girişmesi, bir takım 
olaylar yaşaması gibi olgular, Hz. Peygamber (s.a.a) tarafından sergilenen bir takım davranışlar olarak kâfirler 
ve müşrikler üzerinde bir takım kötü etkiler bırakmıştı; kâfir ve müşrikler iktidar ve güç sahibi olduktan sürece 
bu anlamda peygamberi bağışlayacak değillerdi. Milletlerinin yok oluşunu, geleneklerinin ve hayat sistemlerinin 
yıkılmasını unutmaları mümkün değildi. Hz. Peygamber (s.a.a) onların önde gelen şahsiyetlerini öldürmüştü ki, 
peygamberden intikam alıp göğüslerindeki kini söndürmek, onun ismini yeryüzünden silmek, bütün izlerini ve 
etkilerini ortadan kaldırmak istemeleri, bunun için fiili çatışma içinde olmaları son derece doğaldı. Ancak yüce 
Allah Hz. Peygambere (s.a.a) bu fethi, yani Mekke'nin fethini veya Mekke fethiyle sonuçlanacak sürecin 
başlangıcı konumundaki Hudeybiye fethini ona nasip etti. Böylece müşriklerin iktidarını ortadan kaldırdı, 
ateşlerini söndürdü. Bu şekilde, peygamberin (s.a.a) onlara karşı işlediği, onlar açısından günah olan 
davranışlarının üzerini örttü ve onun, onlardan yana kendini güvende hissetmesini sağladı. 
   O halde -doğrusunu Allah herkesten daha iyi bilir- günahtan maksat, Hz. Peygamberin (s.a.a) davetinin, 
kâfirler ve müşrikler üzerindeki kötü sonuçlardır. Bu, onların peygamberi sorumlu tuttukları bir günahtı. 
Nitekim Hz. Musa'nın (a) yüce Allah'a söylediği şu sözde de aynı anlam vurgulanmaktadır: "Bunların bana isnat 
ettikleri bir suç da var. Bundan ötürü beni öldürmelerinden korkuyorum." (Şuara, 14) Dolayısıyla Peygamberin 
(s.a.a) geçmiş günahlarından maksat, hicretten önce Mekke'de, müşriklerin ona isnat ettikleri -davetin onlar 
üzerindeki kötü sonuçlan anlamında- günahlardır. Gelecek günahlarından maksat, hicretten sonra sergilediği bu 
tür davranışlardır. Allah'ın bu günahları bağışlaması da, müşriklerin iktidarını ortadan kaldırmak ve 
sistemlerini yıkmak suretiyle, peygamberin (s) bu davranışlarının, onlar üzerindeki olumsuz sonuçlarını örtmek 
suretiyle üzerini örtmesi anlamındadır. Hemen ardından gelen ifade de bu anlamı destekler niteliktedir: "Sana 
olan nimetini tamamlar.... Ve sana şanlı bir zaferle yardım eder." (Fetih, 2-3) 
   Ayrıca gelecekte sadır olacak günahların meydana gelmeden önce bağışlanmaları, genel olarak Hz. 
Peygamberden teklifin kaldırılması anlamına gelir. Fakat birçok ayette açık bir şekilde dile getirilen gerçekler 
bunu kesin olarak reddetmektedir: "Şüphesiz ki kitabı sana hak olarak indirdik. O halde sen de dini Allah'a has 
kılarak kulluk et." (Zümer, 2) "Bana Müslümanların ilki olmam emrolundu." (Zümer, 12) 
Kaldı ki, Allah'a ortak koşmak, Allah'a yalan isnat edip iftira atmak, Allah'ın ayetlerini yalanlamak, yeryüzünde 
bozgunculuk çıkarmak, haram ve dokunulmaz olan şeyleri çiğnemek gibi günahlar da vardır ki, günahların 
bağışlanmasını bu şekilde mutlak olarak ele aldığımız zaman, bu günahlar da mağfiretin kapsamına girerler. Bu 
durumda, yüce Allah'ın kullarından birini göndermesi, bu kuluna dinini hakim kılmasını, bu dinle yeryüzünü 
ıslah etmesini emretmesi, bu kuluna fetih nasip edip, ona yardım ettikten ve onu üstün getirdikten sonra, daha 
önce emrettiğine muhalefet etmesine, yaptığını yıkmasına, ıslah ettiğini ifsat etmesine izin vermesinin, bu 
anlamda sergilediği bütün muhalefet ve masiyetleri bağışlamasının, söylediği bütün yalanları ve Allah adına 
uydurduğu bütün iftiraları bağışlamasının bir anlamı olmaz. Hem de bu kulun bütün yaptıkları tıpkı sözleri gibi 
Allah'tan mesajları tebliğ etmek şeklinde olsun! Nitekim yüce Allah bir yerde şöyle buyurmuştur: "Eğer bize 
atfen bazı sözler uydurmuş olsaydı, Elbette onu kıskıvrak yakalardık. Sonra onun can damarını koparırdık." 
(Hakka, 44-46) 
   "Biz sana doğrusu apaçık bir fetih ihsan ettik." ifadesinden sonra yer alan "Böylece Allah, senin günahını 
bağışlar" ifadesinde birinci şahıs sigasından üçüncü şahıs sigasına geçiş yapılmıştır. Bunun gerisindeki hikmet 
şu olsa gerektir: Surede anlatılanların özü, fetih bahşetmek, üzerlerine huzur indirmek, zafer vermek ve diğer 
vaatler gibi olgular aracılığıyla Peygambere ve müminlere yönelik lütuf ve nimetlerinin minnet bağlamında 
zikredilmesidir. Buna uygun olanı da surenin akışının, üçüncü şahıs sigası üzerinden devam etmesi, Allah'ın 
ismiyle anılması, kendisine ibadet etmeyen, kendilerine yardım ederler beklentisiyle putlara ibadet eden ve bu 
putlardan da hiç bir yardım görmeyen müşriklere karşılık, peygamberine ve müminlere vaat ettiği yardımın Ona 
nispet edilmesidir. 



-Buyurdu ki: Ey Aişe! Allah'a şükreden bir kul olmayayım mı? İmam buyurdu ki: 
Resûlullah namaz kılarken ayak parmaklarının üzerine dikilerek kıyam ederdi. Bunun üzerine 
Allah Azze ve Celle şu ayeti indirdi: 

"Ta. Ha. Biz Kur'an-ı sana, güçlük çekesin diye indirmedik." (Ta-Ha, 1-2) 

7-(1714) ...Ubeydullah b. el-Velid, rivayet eder:  

Ebu Abdullah (Cafer Sadık aleyhisselâm)’ın şöyle dediğini duydum: «Üç şey vardır ki, 
onlarla birlikte hiçbir şey zarar vermez: Keder anında dua etmek, günah işlerken istiğfar 
etmek ve nimete kavuşurken şükretmek.» 

8-(1715) ... Muaviye b. Vehb, rivayet eder: 

Ebu Abdullah (Cafer Sadık aleyhisselâm) buyurdu ki: 

                                                                                                                                                                                          
   Ama ilk ayette esas alınan birinci çoğul şahıs sigası, büyüklük anlamını vurgulamaya yöneliktir. Bunun tercih 
edilmesinin gerekçesi ise, fetih gibi büyük bir olaydan söz ediliyor olmasıdır. Aynı üslup şu ifadede de devam 
ediyor: "...Biz seni şahit olarak gönderdik..." (Fetih, 8) 
   Yukarıda "Biz sana doğrusu apaçık bir fetih ihsan ettik. Böylece Allah, senin geçmiş ve gelecek günahını 
bağışlar." (Fetih, 1-2) Ayetleri ile ilgili olarak yer verdiğimiz anlamı esas alarak bu iki ayetin akışı üzerinde 
düşündüğümüz zaman, görürüz ki "Sana olan nimetini tamamlar..." (Fetih, 2) ifadesinden maksat, yüce Allah'ın 
peygamberini (s.a.a) mesajın tamamlanmasına hazırlaması, geçmiş ve gelecek günahlarını bağışlamak suretiyle 
engelleri ortadan kaldırdıktan sonra ortamı, ona eşsiz bir zafer vermeye elverişli olacak şekilde tasfiye 
etmesidir. 
"Ve seni doğru bir yola iletir." (Fetih, 2) ifadesinde, yüce Allah'ın, ortamı peygamberin (s.a.a) lehine tasfiye 
ettikten sonra, onu amaca ulaştırıcı yola iletmesi kast edilmiştir ki, peygamberimiz Hudeybiye'den döndükten 
sonra Hayber'i fethederken, dinin egemenliğini Arap yarımadasında biraz daha genişletirken ve sonunda Mekke 
ve Taif i fethederken bu yolu izlemiştir. 
   "Ve sana şanlı bir zaferle yardım eder." (Fetih, 3) Allah'ın peygamberine bahşettiği, eşi az bulunur -ya da eşi 
bulunmaz- o göz kamaştırıcı zafer, akıllara durgunluk veren şanlı yardım kast edilmiştir ki, bu zaferin somut 
örneklerinden olmak üzere Mekke ve Taif i fethetmesini, islamın Arap yarımadasında yayılmasını, şirkin belinin 
kırılmasını, Yahudilerin alçalmasını, yarımadada yaşayan Hıristiyanların ve bölgede yaşayan Mecusilerin ona 
boyun eğmesini sağlamıştır. Allah, insanlar için dinlerini kemale erdirmiş, üzerlerindeki nimetini tamamlamış ve 
din olarak islamı onlar için seçip beğenmiştir. 
   el-Uyun adlı eserde, İmam Rıza'nın (a.s) Halife Me'mun'un meclisinde yaptığı konuşmadan, İb-nu'l-Cehm'e 
isnaden şöyle rivayet eder: Me'mun'un meclisine gittiğim bir sırada, baktım, İmam Rıza da oradadır. Me'mun 
ona dedi ki: Ey Resûlullah'ın oğlu! Sen değil misin, peygamberlerin masum olduklarını söyleyen? Evet, dedi. 
Me'mun dedi ki: O halde bana: "Böylece Allah, senin geçmiş ve gelecek günahını bağışlasın." (Fetih, 2) Ayetinin 
ne anlama geldiğini söyle. 
   İmam Rıza (a) şu karşılığı verdi: Mekke müşrikleri nazarında Resûlullah'tan (s) daha büyük günahı olan bir 
kimse yoktu. Çünkü onlar, Allah'ı bir yana bırakarak üç yüz altmış puta tapıyorlardı. Resûlullah (s), karşılarına 
tek Allah'a kulluk çağrısıyla çıkınca, bu onlara ağır geldi ve bunu büyük bir cürüm saydılar. Dediler ki: Bu 
adam, onca tanrıyı bir tane mi yapıyor! Bu, olacak iş değil! Nitekim onların ileri gelenleri atıldılar: Yürüyün ve 
tanrılarınızı koruma hususunda direnin. Çünkü bu çağrının gerisinde, başka bir milletten duymadığımız bir 
amaç yatmaktadır. Bu, tamamen bir ihtilaftır... 
   Nihayet yüce Allah peygamberine (s.a.a) Mekke fethini bahşedince, şöyle dedi: Ey Muhammed! Biz sana 
apaçık bir fetih ihsan ettik. Böylece Allah, senin, geçmişte ve gelecekte Allah'ın birliğine davet etmenden dolayı 
Mekke müşrikleri açısından söz konusu olan geçmiş ve gelecek günahını bağışlar. Gerçekten Mekke 
müşriklerinin bir kısmı Müslüman oldu, bazısı Mekke'yi terk edip gitti, geride kalanları ise, insanlar tevhide 
çağırıldıkları zaman bunu inkâr edecek gücü kendinde bulamadı. Böylece, Hz. Peygamberin onlar açısından söz 
konusu olan günahı, peygamberin onlara üstünlük sağlamasıyla bağışlanmış oldu. Halife Me'mun bu cevaba 
hayran kaldı ve şöyle dedi: Bravo sana ey Eba'l-Hasan! [el-Mîzan. (Fetih. 1-2) Tefsiri] 



«Kime şükretme isteği verilmişse, ona fazlası da verilmiştir (onun nimetinin artırılması 
öngörülmüştür). Allah Azze ve Celle şöyle buyuruyor: "Eğer şükrederseniz, elbette size 
(nimetimi) artıracağım." (İbrahim, 7)»96 

9-(1716) ...İshak b. Ammar, ashabımızdan iki adamdan, Ebu Abdullah (Cafer Sadık 
aleyhisselâm)’ın şöyle dediğini rivayet eder: 

«Allah bir kuluna bir nimet verirse, kul bu nimeti kalbiyle bilip itiraf etse ve diliyle bunu 
şükretse daha sözlerini henüz tamamlamamışken Allah, onun nimetinin artırılmasını 
emreder.» 

10-(1717) ...Müyessir, rivayet eder: 

Ebu Abdullah (Cafer Sadık aleyhisselâm) buyurdu ki: 

«Nimetin şükrü haramlardan kaçınmaktır. 

Şükrün tamamı ise kişinin, "El hamdulillahi Rabbi'l alemin / Alemlerin Rabbi olan 
Allah'a hamd olsun," demesidir.» 

11-(1718) ...Ömer b. Yezid, rivayet eder: 

Ebu Abdullah (Cafer Sadık aleyhisselâm)’ın şöyle dediğini duydum: «Ne kadar büyük 
olursa olsun her nimetin şükrü, ona karşılık Allah Azze ve Celle'ye hamd etmendir.» 

12-(1719) ... Ebu Basir, rivayet eder: 

Ebu Abdullah (Cafer Sadık aleyhisselâm)’a dedim ki: "Şükrün bir sınırı var mı ki kul bu 
sınıra vardığı zaman, Allah'a yönelik şükrünü ifa etmiş olsun?"  

-«Evet.» dedi. 

-Nedir bu sınır? Diye sordum. 

                                                            
96- Şükür; inanç, söz ve eylem olarak nimeti göstermek demektir. "Ve Rabbinin nimetini an." (Duhâ, 11) 
ayetinin mutlak ifadesi de bunu desteklemektedir... Şükür gerçekte bahşedilen nimetlerin, nimeti bahşedeni 
hatırlatacak, iyiliğini gösterecek şekilde kullanılmasından ibarettir ve bu da insanda iman ve takva duygularının 
gelişmesine yol açar. [el-Mîzan, (İbrahim, 7) Tefsir] 
   Şükrün özü, nimeti açığa vurmaktır. Nitekim şükrün karşıtı olan küfür de, nimeti gizlemek, üzerini örtmek 
demektir. Nimeti açığa vurmak, onu, vereninin istediği yerde kullanmak, verenini dille övmek ve hiç 
unutmayarak kalp ile anmaktır. Buna göre yüce Allah'a herhangi bir nimeti karşılığında şükretmek, nimeti 
kullanırken O'nu anmak, nimeti O'nun istediği yerde kullanmak ve bu konuda O'nun isteği dışına çıkmamaktır. 
Her şey de mutlaka Allah'ın bir nimetidir. O'nun her nimeti için tek isteği, kendine kulluk etme yolunda 
kullanılmasıdır. Nitekim şöyle buyuruyor: "O, istediğiniz her şeyden size (bir miktar) vermiştir. Allah'ın 
nimetlerini saymaya kalksanız, bitiremezsiniz. Hiç şüphesiz, insan çok zalim ve pek nankördür." (İbrahim, 34) O 
hâlde Allah'ın herhangi bir nimeti için O'na şükretmek; o nimet hususunda O'na itaat etmek, o nimet sırasında 
O'nun rububiyet makamını anmaktır. 
   Buna göre Allah'a kayıtsız şartsız, mutlak anlamda şükretmek; O'nu hiç unutmaksızın hep hatırda tutmak ve 
hiç emrine karşı gelmeksizin O'na itaat etmektir. O hâlde "Bana şükredin, sakın bana nankörlük etmeyin." 
(Bakara, 152) ayetinin anlamı şudur: "Beni öyle hatırda tutun ki, bu hatırda tutmaya hiç unutma karışmasın. 
Benim emirlerime öyle itaat edin ki, bu itaate hiç isyan karışmasın." Dolayısıyla bu ayetle ilgili olarak, "Bu, 
insan gücünü aşan bir şeyi emretmektir." diyenlerin sözlerine kulak asmayın. Çünkü bu sözler, bu gerçekleri 
yeterince incelememiş olmaktan ve kulluk alanından uzak olmaktan kaynaklanıyor. [el-Mîzan, c. 4, s. 55] 



Buyurdu ki: «Kulun, Allah tarafından kendisine bahşedilen evlat ve mal ile ilgili her 
nimetten dolayı Allah'a hamd etmesidir. Allah'ın kendisine bahşettiği mal da başkasının hakkı 
varsa, onu eda etmesidir. Aşağıdaki ayetlerde bu hususa işaret edilir: "Bunu bizim hizmetimize 
vereni tesbih ve tasdik ederiz, yoksa biz bunlara güç yetiremezdik." (Zuhruf, 13) "Rabbim! 
Beni bereketli bir yere indir. Sen, iskân edenlerin en hayırlısısın." (Müminun, 29) "Rabbim! 
Gireceğim yere dürüstlükle girmemi sağla; çıkacağım yerden de dürüstlükle çıkmamı sağla. 
Bana tarafından, hakkıyla yardım edici bir kuvvet ver." (İsra, 80)» 

13-( 1720) ...Muammer b. Hallad, rivayet eder: 

Ebu'l-Hasan (aleyhisselâm)’ın şöyle dediğini duydum: 

«(Kendisine verdiği bir) nimetten dolayı Allah'a hamd eden kimse, Ona şükretmiş olur. 
Hamd, o nimetten daha üstündür.» 

14-(1721) ...Safvan el-Cemmal, rivayet eder:  

Ebu Abdullah (Cafer Sadık aleyhisselâm) bana dedi ki: «Allah bir kuluna büyük veya 
küçük bir nimet bahşettiği zaman, kul, Allah'a hamd ederse, bu nimetin şükrünü eda etmiş 
olur.» 

15-( 1722) ...İsmail b. Ebu'l Hasan, bir adamdan şöyle rivayet eder: 

Ebu Abdullah (Cafer Sadık aleyhisselâm) şöyle buyurdu: 

«Allah bir kimseye bir nimet bahşettiği zaman, bu kimse kalben bu nimetin Allah 
tarafından kendisine bahsedildiğini bilirse, nimetin şükrünü eda etmiş olur.» 

16-(1723) ...Ebu Basir, rivayet eder: 

Ebu Abdullah (Cafer Sadık aleyhisselâm) şöyle buyurdu: «Bazen içinizden biri bir 
yudum su içer, bundan dolayı Allah cenneti ona vacip kılar.» 

Sonra şöyle buyurdu: «Çünkü bu kimse su kabını alıp ağzına götürürken 
"Bismillahirrahmanirrahim." der. Sonra içer ve canı çektiği halde kabı bir kenara bırakır, 
Allah'a hamd eder. Sonra tekrar alıp içer ve bir kenara koyup Allah'a hamd eder. Sonra tekrar 
alıp içer ve bir kenara koyup Allah'a hamd eder. Bundan dolayı Allah Azze ve Celle ona 
cenneti vacip kılar.» 

17-(1724) ...Ömer b. Yezid, rivayet eder: 

Ebu Abdullah (Cafer Sadık aleyhisselâm)’a dedim ki: 

Allah Azze ve Celle'den bana mal vermesini istedim, verdi. Bana evlat vermesini istedim, 
verdi. Bir ev vermesini istedim, verdi. Bunun, benim için peyderpey helaka götürücü bir 
sınama olmasından korktum. 

İmam buyurdu ki: «Allah'a yemin ederim ki, bu nimetlere karşılık hamd edildiği sürece 
böyle bir durum olmaz.» 

18-(1725) ...Hammad b. Osman, rivayet eder: 



Bir gün Ebu Abdullah (Cafer Sadık aleyhisselâm) mescidden çıktı. Bineğini kaybetmişti. 

Dedi ki: «Eğer Allah bineğimi bana geri verirse, Ona hakkıyla şükrederim.» Çok 
geçmeden bineği bulunup getirildi. 

Bunun üzerine: «"El-hamdulillah / Allah'a hamd olsun." dedi.» 

Biri dedi ki: Canım sana feda olsun. "Allah'a hakkıyla şükredeceğim." dememiş miydin? 

Ebu Abdullah buyurdu ki: «Elhamdülillah, dediğimi duymadın mı?» 

19-(1726) ...Musenna el-Hannat, rivayet eder:  

Ebu Abdullah (Cafer Sadık aleyhisselâm) şöyle dedi: 

«Resûlullah (sallallahu aleyhi ve âlihi) kendisini sevindiren bir şeyle karşılaştığı zaman, 
"Nimetten dolayı Allah'a hamd olsun." derdi. Karşısına üzüntü verici bir şey çıktığı zaman da, 
"Her durumda Allah'a hamd olsun." derdi.» 

20-(1727) ...Ebu Basir, rivayet eder: 

Ebu Cafer (Muhammed Bakır aleyhisselâm) buyurdu ki: 

«Bir derde müptela olan birini gördüğün zaman, onun duymayacağı şekilde üç kere: 
"Senin müptela olduğun bu dertten beni uzak tutan Allah'a hamd olsun. Eğer isteseydi, beni 
de bu derde düşürürdü..." 

Bunu söyleyen bir kimse ebediyen o derde düşmez.» 

21-(1728) ...Hafs el-Kunasî, rivayet eder: 

Ebu Abdullah (Cafer Sadık aleyhisselâm) buyurdu ki: 

«Bir belâya duçar olmuş birini görüp de: Sana verdiği belâdan beni uzak tutan ve verdiği 
sağlıkla beni senden üstün tutan Allah'a hamd olsun. "Allah'ım, bu adama verdiğin belâdan 
beni uzak tut," diyen bir kul, kesinlikle o belâya düşmez.» 

22-(1729) ...Halid b. Nacih rivayet eder: 

Ebu Abdullah (Cafer Sadık aley hisselâm) buyurdu ki: 

«Sana verilen nimet noktasında bir başkasının imtihan edildiğini görürsen şöyle de: 
"Allah'ım! (Bu adamla) alay etmiyorum, (bana bahsettiğin nimetlerden dolayı da) 
övünmüyorum; fakat bana verdiğin büyük nimetlerden dolayı sana hamd ediyorum."» 

23-( 1730) ...Hafs b. Ömer, rivayet eder:  

Ebu Abdullah (Cafer Sadık aleyhisselâm) şöyle buyurdu: «Resûlullah (sallallahu aleyhi 
ve âlihi) buyurmuştur ki: Belâya düşmüş kimseleri gördüğünüz zaman Allah'a hamd edin, 
ama onlara sözlerinizi duyurmayın. Çünkü bundan dolayı üzülürler.» 



24-(1731) ...Abdullah b. Muskan, Ebu Abdullah (Cafer Sadık aleyhisselâm)'dan rivayet 
eder: 

«Resûlullah (sallallahu aleyhi ve âlihi) kısa bir seferde devesinin sırtında yolculuk 
ediyordu. Birden deveden indi ve beş kere üst üste secdeye gitti. Sonra tekrar deveye bindi. 
Yanında bulunanlar dediler ki: 

Ya Resûlullah! Şimdiye kadar yapmadığın bir şey yaptın! 

Buyurdu ki: Cebrail (aleyhisselâm) karşıma çıktı ve Allah Azze ve Celle'den bana 
müjdeler (beş müjde) ulaştırdı. Ben de her müjdeye karşılık Allah'ın huzurunda bir kere 
secdeye gittim.» 

25-(1732) ...Yûnus b. Ammar, rivayet eder: 

Ebu Abdullah (Cafer Sadık aleyhisselâm) buyurdu ki: 

«Biriniz Allah Azze ve Celle'nin kendisine yönelik nimetini hatırladığı zaman, Allah'a 
yönelik şükrünün bir ifadesi olarak yanağını yere koysun. Eğer binek sırtındaysa, insin ve 
yanağını toprağa koysun. Eğer riyakârlık korkusuyla bunu yapamıyorsa, yanağını hayvanın 
eğeri üzerine koysun. Bunu da yapamıyorsa yanağını avucunun üzerine koysun, sonra 
kendisine verdiği nimetlerden dolayı Allah'a hamd etsin.» 

26-(1733) ...Hişam b. Ahmer, rivayet eder: 

Medine'nin çevresinde Ebu'l-Hasan (aleyhisselâm) ile beraber yürüyordum. Birden 
bineğinin sırtından indi ve secdeye gitti. Secdeyi uzattıkça uzattı. Sonra başını kaldırdı, tekrar 
bineğine bindi 

Dedim ki: Canım sana feda olsun. Secdeyi niçin bu kadar uzattın? 

Buyurdu ki: «Allah'ın bana bahşettiği bir nimeti hatırladım. Rabbime bundan dolayı 
hamd etmek istedim.» 

27-(1734) ...Ebu Abdullah -bildiğim kadarıyla Sahibu's Sabirî diye bilinen kimsedir. Ya 
da bir başkasıdır- rivayet eder: 

Ebu Abdullah (Cafer Sadık aleyhisselâm) buyurdu ki: «Allah Azze ve Celle'-nin Musa 
(aleyhisselâm)’a vahy ettiklerinin arasında şu sözler var: 

"Ey Musa! Bana hakkıyla şükret." 

Musa dedi ki: Ey Rabbim! Sana nasıl hakkıyla şükredeyim. Sana ne şekilde şükredersem 
edeyim mutlaka senin bahşettiğin bir nimetle şükredeceğim. 

Buyurdu ki: Ey Musa! Nimetin benden olduğunu bildiğin şu anda, bana şükretmiş 
oldun...» 

28-(1735) ...İsmail b. Fadl, rivayet eder: 

Ebu Abdullah (Cafer Sadık aleyhisselâm) buyurdu ki: 



«Sabah olunca ve akşam olunca on kere şöyle de: 

"Allah'ım! Benimle beraber sabahlayan her nimet, borçtan ve dünyadan her esenlik 
sendendir. Sen bir ve ortaksızsın. Sana hamd olsun. Bunlardan dolayı sana şükretmek benim 
görevimdir, ey Rabbim! Sen razı oluncaya kadar ve razı olduktan sonra da devam edeceğim." 
Sen bunu söylediğin zaman, Allah'ın o gün ve o gecede sana bahşettiği nimetin şükrünü eda 
etmiş olursun.» 

29-(1736) ...Hafs b. el-Bahterî, rivayet eder:  

Ebu Abdullah (Cafer Sadık aleyhisselâm) buyurdu ki: «Nuh (aleyhisselâm) her sabah 
bunu söylerdi. Bu yüzden "Abdun şekur/çok şükreden kul" (İsra, 3) diye isimlendirildi. 

Resûlullah (sallallahu aleyhi ve âlihi) buyurdu ki: Kim, Allah'ı tasdik ederse kurtulur.» 

30-(1737) ...Ammar ed-Duhnî, rivayet eder: 

Ali b. Huseyn (Zeyn'ül-Abidin aleyhisselâm)'ın şöyle dediğini duydum: 

«Allah her mahzun kalbi, her şükreden kulu sever. Allah Tebâreke ve Tealâ kıyamet günü 
kullarından birine şöyle der: Falana teşekkür ettin mi? 

Kul der ki: Hayır, sana şükrettim, Ey Rabbim! 

Allah der ki: Eğer ona teşekkür etmediysen, bana şükretmemişsin...» 

Sonra İmam şöyle dedi: «Allah'a en çok şükredeniniz, insanlara en çok teşekkür 
edeninizdir.» 

49) GÜZEL AHLAK BABI  

l-(1738) ...Muhammed b. Müslim rivayet eder: 

Ebu Cafer (Muhammed Bakır aleyhisselâm) buyurdu ki: «İman bakımından en olgun 
mümin, ahlak bakımından en güzel olan kimsedir.» 

2-(1739) ...Abdullah b. Sinan, Medineli birinden rivayet eder:  

Ali b. Huseyn (Zeyn'ül-Âbidin aleyhisselâm) şöyle buyurdu: Resûlullah (sallallahu aleyhi 
ve âlihi) buyurdu ki: Kıyamet günü, kulun amel terazisine, güzel ahlaktan daha üstün bir şey 
konulmaz.» 

3-(1740) ...Ebu Vellad el-Hannat, rivayet eder: 

Ebu Abdullah (Cafer Sadık aleyhisselâm) buyurdu ki: 

«Dört şey kimde varsa, onun imanı tamdır, başından ayağına kadar günahla dolu olsa 
bile, imanından bir şey eksilmez.» 

Buyurdu ki: «Bunlar: Doğruluk, emaneti eda etmek, haya ve güzel ahlaktır.» 

4-(1741) ...Anbese el-Abid, rivayet eder: 



Ebu Abdullah (Cafer Sadık aleyhisselâm) bana dedi ki: 

«Farzlardan sonra müminin Allah Azze ve Celle'nin huzuruna takdim ettiği ameller 
içinde, Allah Teâlâ’nın bütün insanlarda yayılmasını istediği güzel ahlakından daha üstün bir 
amel yoktur.» 

5-(1742) ...Zerih, rivayet eder:  

Ebu Abdullah (Cafer Sadık aleyhisselâm) buyurdu ki: «Resûlullah (sallallahu aleyhi ve 
âlihi) şöyle buyurmuştur: Güzel ahlak sahibi olan kimseye, gününü oruçla ve gecesini ibadetle 
geçiren kimsenin sevabı gibi sevap vardır.» 

6-(1743) ...es-Sekunî, rivayet eder:  

Ebu Abdullah (Cafer Sadık aleyhisselâm) buyurdu ki: «Resûlullah şöyle buyurmuştur: 
Benim ümmetimin cennete girmesine en çok vesile olan şey takva (Allah korkusu) ve güzel 
ahlaktır.» 

7-(1744) ...Huseyn el-Ahmesî ve Abdullah b. Sinan, rivayet ederler:  

Ebu Abdullah (Cafer Sadık aleyhisselâm) buyurdu ki: «Güzel ahlak, güneşin kırağıyı 
erittiği gibi, günahı eritir.» 

8-(1745) ...Abdullah b. Sinan, Ebu Abdullah (Cafer Sadık aleyhisselâm)’dan rivayet eder: 

«İyilik ve güzel ahlak beldeleri mamur eder, ömürleri de uzatırlar.» 

9-(1746) ...Abdullah b. Sinan, rivayet eder: 

Ebu Abdullah (Cafer Sadık aleyhisselâm) buyurdu ki: 

«Allah Tebâreke ve Teâlâ peygamberlerinden birine şöyle vahyetti: 

Güzel ahlak, güneşin kırağıyı erittiği gibi, hataları eritir.» 

l0-( 1747) ...Abdullah b. Sinan, rivayet eder: 

Ebu Abdullah (Cafer Sadık aleyhisselâm) buyurdu ki: 

«Nebi (sallallahu aleyhi ve âlihi) zamanında bir adam öldü. Adamı toprağa vermek üzere 
mezar kazıcılarının yanına getirdiler. Fakat onların mezar kazmamış olduklarını gördüler. 
Gidip mezar kazıcıları Resûllah'a şikâyet ettiler. 

Mezar kazıcıları dediler ki: Ya Resûlullah! Kazmalarımızın demiri, ne kadar uğraştıysak 
da toprağa işlemedi. Sanki sert bir kayaya vuruyormuşuz gibi. 

Buyurdu ki: "Niçin? Arkadaşınız, güzel ahlaklı bir kimseydi." Bana bir tas su getirin... 
Resûllah'a bir tas su getirdiler. Peygamberimiz ellerini suya daldırdı, sonra suyu topağa serpti. 
Ardından: Kazın, dedi. 

Mezar kazıcıları toprağı kazmaya başladılar. Toprak o kadar yumuşamıştı ki, sanki 
birbirinin üzerine dökülmüş kum gibiydi.» 



11-(1748) ...İshak b. Ammar, rivayet eder: 

Ebu Abdullah (Cafer Sadık aleyhisselâm) buyurdu ki: 

«Hiç kuşkusuz güzel ahlak, Allah Azze ve Celle'nin kullarına bahşettiği bir bağıştır. 
Güzel ahlakın bir kısmı yaratılıştan kaynaklanır, bir kısmı da niyet (ve karar vermek)ten 
kaynaklanır.» 

Dedim ki: Bunların hangisi daha üstündür? 

Buyurdu ki: «Yaratılıştan güzel ahlak sahibi olan kimse, yaratılış olarak bu karaktere 
sahiptir. Bundan başkasını istese de yapamaz; ama niyet edip karar vererek güzel ahlak sahibi 
olan kimse, ibadet etmede sabır gösterip zahmet çekmelidir. Böyle olunca da daha 
üstündür.»97 

12-(1749) ...Ali b. Ebu Ali el-Lehebî, rivayet eder:  

Ebu Abdullah (Cafer Sadık aleyhisselâm) buyurdu ki: «Şüphesiz Allah Tebâreke ve 
Teâlâ, sabah akşam yolunda mücadele eden kimseye sevap verdiği gibi, güzel ahlak sahibi 
olan kimseye de sevap verir.» 

13-( 1750) ...Ebu Osman e-Kabusî, kendisine anlatan bir adamdan rivayet eder: 

 Ebu Abdullah (Cafer Sadık aleyhisselâm) buyurdu ki: 

«Şüphesiz Allah Tebâreke ve Teâlâ dostlarının ahlakından düşmanlarına ödünç verir ki 
dostları, düşmanlarının egemenlikleri altında onlarla birlikte yaşayabilsinler»98 

Bir rivayette şöyle deniyor: 

«Eğer böyle olmasaydı, mutlaka Allah'ın bütün dostlarını öldürürlerdi.» 

14-(1751) ...A'lâ b. Kamil, rivayet eder: 

Ebu Abdullah (Cafer Sadık aleyhisselâm) buyurdu ki: 

«İnsanların arasına karıştığın zaman, eğer yapabiliyorsan, veren el olmadan kimseyle 
arkadaşlık etme. Çünkü insanın ibadette bir takım eksiklikleri olabilir ama (güzel) ahlak sahibi 
ise, Allah onu, gündüzünü oruçla, gecesini de ibadetle geçiren kimselerin derecesine 
ulaştırır.» 

15-( 1752) ...Bahr es-Sakka, rivayet eder: 

Ebu Abdullah (Cafer Sadık aleyhisselâm) bana dedi ki: 

«Ey Bahr! Güzel ahlak zenginliktir. 

Sonra şöyle dedi: 

Medine'de hiç kimsenin bilmediği bir haberi sana anlatayım mı?»  

                                                            
97-  Hadis: Meşhura göre zayıf. [Allâme Meclisî, Mir'at'ul Ukul, c. 8, s. 171] 
98- Hadisin, "ilk kısmı meçhul sonu mürsel." [Allâme Meclisi, Mir'at'ul Ukul, c. 8, s. 172] 



-Evet, dedim. 

Buyurdu ki: «Bir gün Resûlullah mescidde oturuyordu. Ensar'dan birinin cariyesi 
mescide geldi. Öylece ayakta dikiliyordu. Resûlullah'ın elbisesinin bir tarafından tuttu. Nebi 
(sallallahu aleyhi ve âlihi) kalkıp cariyeye baktı. Fakat ne kendisi Resûllah'a bir şey söyledi, 
ne de Resûlullah ona bir şey söyledi. Bunu dört kere tekrarladı. Dördüncü kere de Resûlullah 
kalktı ve cariye Resûlullah'ın arkasında duruyordu. Cariye Resûlullah'ın elbisesinden bir parça 
aldı ve dönüp gitti. 

İnsanlar cariyeye dediler ki: Allah cezanı versin! Üç kere Resûlullah'ı alıkoydun. Ne sen 
ona bir şey söyledin, ne o sana bir şey söyledi. Ondan ne istiyordun? 

Cariye dedi ki: Evimizde bir hasta var. Ailem Resûlullah'ın elbisesinden bir parça alıp 
getirmemi istedi ki hasta için şifa vesilesi olsun. Ben tam elbiseden bir parça alacağım sırada 
Resûlullah beni gördü ve kalktı. Ben, Resûlullah beni görürken elbisesinden bir parça 
almaktan utandım. Ayrıca bana elbisesinden bir parça vermesini emreder gibi söylemek 
istemedim. Sonunda aldım.»99 

16-(1753) ...Habib el-Has'amî rivayet eder:  

Ebu Abdullah (Cafer Sadık aleyhisselâm) buyurdu ki: «Resûlullah (sallallahu aleyhi ve 
âlihi) şöyle buyurmuştur: En üstününüz ahlakı en güzel olanınızdır. Güzel ahlak sahibi olanlar 
şerefli ve misafirperver kimselerdir. Onlarla yakınlık kurulur ve attıkları adımlar izlenir.» 

17-(1754) ...Abdullah b. Meymun el-Kaddah, rivayet eder:  

Ebu Abdullah (Cafer Sadık aleyhisselâm) buyurdu ki: «Emîr'ül-Müminîn (Ali b. Ebu 
Talib aleyhisselâm) şöyle demiştir: Mümin kendisiyle kaynaşılmaya elverişli muaşeret ehli 
kimsedir. Muaşeret ehli olmayan, başkasının kendisiyle ilişki kurmasına yatkın olmayan 
kimselerde hayır yoktur.» 

18-( 1755) ...Abdullah b. Sinan, rivayet eder: 

Ebu Abdullah (Cafer Sadık aleyhisselâm) buyurdu ki: «Güzel ahlak kişiyi, gündüzlerini 
oruçla, gecelerini ibadetle geçiren kimsenin derecesine ulaştırır.» 

50) GÜZEL (güler) YÜZLÜLÜK BABI  

1-(1756) ...Hasan b. Huseyn, rivayet eder: 

Ebu Abdullah (Cafer Sadık aleyhisselâm)’ın şöyle dediğini duydum: «Resûlullah 
(sallallahu aleyhi ve âlihi) buyurdu ki: 

Ey Abdulmuttalib oğulları! Sahip olduğunuz malları bütün insanlara veremezsiniz. 
Öyleyse onlara güler yüzle ve içtenlikle davranın.» 

Bu hadisin diğer bir rivayetinde ise: 'Ey Haşim oğulları!' dediği belirtiliyor. 

2-(1757) ...Sema'e b. Mihran, rivayet eder: 

                                                            
99- Hadis: Meçhul. [Allâme Meclisi, Mir'at'ul Ukul, c. 8, s. 173] 



Ebu Abdullah (Cafer Sadık aleyhisselâm) buyurdu ki: «Üç şey vardır ki, kim bunlardan 
birine sahip olarak Allah'ın huzuruna gelirse, Allah ona cenneti vacip kılar: Kendi 
ihtiyaçlarından kısarak başkasına infak etmek. Bütün insanlara karşı güler yüzlü olmak ve 
kendine karşı insaflı, adil davranmak.» 

3-( 1758) ... Ebu Basir, rivayet eder: 

Ebu Cafer (Muhammed Bakır aleyhisselâm) buyurdu ki: 

«Bir adam Resûlullah (sallallahu aleyhi ve âlihi)’nin yanına geldi ve dedi ki: Ya Resûlullah! 
Bana öğüt ver. 

(Resûlullah 'ın) ona verdiği öğütler arasında şu sözler yer alıyordu: Kardeşini güler yüzle 
karşıla.» 

4-(1759) ...İbni Mahbub, imamın ashabından birinden rivayet etmiştir:  

Ebu Abdullah (Cafer Sadık aleyhisselâm)'a dedim ki: Güzel ahlakın sınırı nedir? 

«Buyurdu ki: Güzel ahlakın sınırı, kanatlarını indirmen tatlı sözlü olman ve kardeşini 
güler yüzle karşılamandır.» 

5-(l 760) ...Fudayl, rivayet eder100: 

«İyi işler yapmak ve güler yüzlü olmak sevgi kazandım ve kişinin cennete girmesini 
sağlar. Cimrilik ve asık suratlılık, insanı Allah'tan uzaklaştırır ve kişinin cehenneme girmesini 
sağlar.» 

6-(1761) ...Sema'e İmam Ebu'l-Hasan Musa (aleyhisselâm)'dan rivayet eder:  

«Resûlullah buyurdu ki: Güler yüzlülük kin ve öfkeyi yok eder.» 

51) DOĞRU SÖZLÜLÜK VE EMANETE RİAYET ETME BABI 

1-(1762) ...Huseyn b. Ebul A'lâ, rivayet eder:  

Ebu Abdullah (Cafer Sadık aleyhisselâm) buyurdu ki: «Allah Azze ve Celle'nin gönderdiği 
bütün nebiler iyi kötü herkese karşı doğru sözlü, emanete riayet gösteren kimselerdir.» 

2-(1763) ...İshak b. Ammar, ve başkaları rivayet etmişlerdir: 

Ebu Abdullah (Cafer Sadık aleyhisselâm) buyurdu ki: 

«(İnsanların) namazlarına ve oruçlarına kanmayın. Hatta kişi namaza ve oruca o kadar 
düşkün olur ki, terk edecek olursa, derhal onları özler. Fakat siz (insanları) doğru sözlülük ve 
emanete riayet etme açısından sınayın.» 

3-(1764) ...Muhammed b. Müslim, rivayet eder:  

                                                            
100- Ya imam Bakır yada İmam Sadık'tan rivayet etmiştir. İmam'ın adı istinsah esnasında düşmüş gibi. [Seyyid 
Cevad Mustafavî, Usul-u Kâfi, terc. ve şerhi] 



Ebu Abdullah (Cafer Sadık aleyhisselâm) buyurdu ki: «Dili doğru söyleyenin ameli de 
temiz olur.» 

4-(1765) ...Amr b. Ebul Mikdam, rivayet eder: 

İlk kez yanına gittiğim zaman Ebu Cafer (Muhammed Bakır aleyhisselâm) bana şöyle dedi: 

«Konuşmadan önce doğru söylemeyi öğrenin.» 

5-(1766) ...Ebu Kehmes, rivayet eder: 

Ebu Abdullah (Cafer Sadık aleyhisselâm)'a dedim ki: Abdullah b. Ebu Ya'fur sana selâm 
söylüyor. 

Dedi ki: «Sana ve ona da selâm olsun. Eğer Abdullah'ın yanına gidersen, ona benden 
selâm söyle ve deki: Cafer b. Muhammed sana şunu söylüyor: 

"Ali (aleyhisselâm) hangi özelliğiyle Resûlullah (sallallahu aleyhi ve âlihi) katındaki o seçkin 
makama ulaştı," öğren ve kendinde öyle davranmaya çalış." 

Ali (aleyhisselâm) "doğru sözlülüğü ve emanet hususundaki güvenilirliğiyle" Resûlullah 
nezdindeki o seçkin makama ulaştı.» 

6-(1767) ...Fudayl b. Yesar, rivayet eder: 

Ebu Abdullah (Cafer Sadık aleyhisselâm) buyurdu ki: 

«Ey Fudayl! Doğru söyleyen kişiyi ilkin tasdik eden Allah Azze ve Celle'dir. Allah onun 
doğru sözlü olduğunu bilir. 

Kendisi de onu tasdik eder, doğru sözlü olduğunu bilir.» 

7-(1768) ...Mansur b. Hazım, rivayet eder: 

Ebu Abdullah (Cafer Sadık aleyhisselâm) buyurdu ki: 

«İsmail (aleyhisselâm)'a "sadik'ul vaad / sözünde duran" isminin verilmesinin nedeni 
şudur: O, bir adamla bir yerde buluşmak üzere sözleşti. Orada adamı bir sene bekledi. Bu 
yüzden Allah, ona "sözünde duran" adını verdi.» 

İmam devamla şöyle dedi: «Sonra adam geldi. İsmail (aleyhisselâm) ona dedi ki: 
Sözleştiğimiz günden beri seni bekliyorum.»101 

                                                            
101- Normal akıl bu davranışı çizgi dışı, ılımlılık çizgisinden sapma olarak değerlendirebilir. Fakat yüce Allah 
bu olayı onun için bir övünç vesilesi olarak nitelendirmiştir. Hz. İsmail'in bu davranışını o kadar önemsemiştir 
ki, onu Kur'ân-ı Kerim'de dahi gündeme getirmiştir: "Kitapta İsmail'i de an. Çünkü o sözünde duran, 
gönderilmiş bir peygamberdi. Ailesine namaz kılmayı, zekât vermeyi emrederdi. Rabbi yanında beğenilmişti." 
(Meryem, 54-55) Bunun nedeni yüce Allah'ın eşya ve olayları değerlendirdiği ölçünün, normal aklın elindeki 
ölçüden farklı olmasıdır. Sıradan aklın kendi ürünü bir terbiye yöntemi vardır. Yüce Allah'ın da belirleyip 
dostlarını ona göre eğittiği bir terbiye yöntemi vardır. Hiç kuşkusuz Allah'ın sözü daha yücedir. Buna benzer 
birçok olay gerek Resûlullah, gerek Ehl-i Beyt İmamlarından ve gerekse evliyadan rivayet edilmiştir. 
   Şayet desen ki: Aklın etkinlik alanına giren bir hususta şeriat akla muhalefet eder mi? Buna karşılık olarak 
deriz ki: Aklın, etkinlik alanına giren hususlarda hüküm vermesi elbette ki geçerli olur. Fakat aklın, 
hükmedeceği konuyu bulması gerekir. Daha önceki açıklamalarımızda da gördüğün gibi, değindiğimiz üçüncü 



8-(1769) ...Rebi b. Sa'd, rivayet eder:  

Ebu Cafer (Muhammed Bakır aleyhisselâm) bana dedi ki: «Ey Rebi! Kişi sürekli olarak 
doğru söyler, sonunda Allah onu "sıddık / daima doğru söyleyen" olarak yazar.» 

9-(1770) ...Ebu Basir, rivayet eder: 

Ebu Abdullah (Cafer Sadık aleyhisselâm)'ın şöyle dediğini duydum: «Kul doğru söylemeyi 
alışkanlık haline getirir, nihayet Allah katında sadıklardan yazılır. Aynı şekilde kul, yalan 
söylemeyi alışkanlık haline getirir, nihayet Allah katında yalancılardan yazılır. Kul doğru 
söylediği zaman Allah Azze ve Celle, doğru söyledi ve iyilik yaptı, der. Yalan söylediği 
zaman, yalan söyledi ve kötülük yaptı, der.» 

10-(1771) ...Abdullah b. Ebi Ya'fur rivayet eder: 

Ebu Abdullah (Cafer Sadık aleyhisselâm) buyurdu ki: 

«İnsanları hayra davet edenlerden olun. Bunu sadece dilinizle yapmayın. Sizin 
hareketlerinizde çalışkanlık, doğruluk102 ve takva görsünler.» 

                                                                                                                                                                                          
eğitim metodunun kapsamına giren bu tür ilimler, akla lehinde ya da aleyhinde bir yargıya varacakları konu 
bırakmazlar. Dolayısıyla bu alan ilâhî bilgilerin alanıdır. 
   Öyle anlaşılıyor ki, İsmail Peygamber adama söz verirken genel bir ifade kullanmış ve "Sen dönene kadar seni 
burada bekleyeceğim." demiştir. Daha sonra sözünde durmamaktan, yalan söylemekten korunmak ve Allah'ın 
diline attığı sözü muhafaza etmek için verdiği sözün genelliğini göz önünde bulundurarak bekleme gereğini 
duymuştur. 
   Nitekim benzeri bir olay da Peygamber efendimizle ilgili olarak rivayet edilir. Rivayete göre, Resulullah bir 
gün Mescid-i Haram'ın yanında bulunuyordu. Ashabından biri oradan ayrılırken tekrar yanına döneceğini 
söyledi, efendimiz de onu bekleyeceğine söz verdi. Adam işine gitti ve o gün dönmedi. Resulullah efendimiz 
(s.a.a) söz verdiği yerde üç gün bekledi. Nihayet üçüncü günün sonunda adam oradan geçerken, efendimizin 
orada oturup kendisini beklediğini gördü. Adam sözünü unutmuştu." (Sünen-i Ebu Davud, c. 4, s. 299, h: 4996) 
[el-Mîzan, c.l, s. 533-534] 
 
102- "Sıdk" kökünden mübalağa için kullanılır. Kelime anlamına göre, "çok doğru kimseler" demektir. 
Doğruluğun sözle ilgili bölümü olduğu gibi eylem ve hareketlerle ilgili bölümü de vardır. Hareketlerde doğruluk 
demek, hareketlerin sözle uyuşması demektir. Çünkü hareket ve davranış inancın dışa yansımasıdır. Davranış; 
inancı doğru yansıtınca, elbette ki insanın kalbindekini olduğu gibi yansıtmış olur. Sözün doğruluğu ise, onun 
hakikatle ve gerçekte olanla uyuşmasıdır. Aslında söz de bir bakıma bir davranış türü olduğu için, 
davranışlarında doğru olan kimse sadece doğru olduğunu, hak olduğunu bildiği şeyi söyler. Buna göre böyle bir 
insanın sözünde hem haberin, hem de haber verenin doğruluğu söz konusudur. [Yani her ikisi de doğrudur; hem 
söz, hem de sözü söyleyen kimsenin kendisi] 
   O hâlde sıddîk, asla yalanı olmayan kimsedir. Bu kimse nefsinin arzusuna uymaksızın sadece hak gördüğü 
hareketi yapar, sadece hak gördüğü sözü söyler ve sadece hak olanı hak görür. Çünkü her şeyde hakkı görür, 
hakkı söyler ve hakkı yapar. "...İşte, bunlar doğru olanlardır, muttakiler de bunlardır." (Bakara, 177) 
   "İşte bunlar doğru olanlardır." Hiç kuşkusuz bu, bilmeye ve uygulamaya ilişkin tüm iyi nitelikleri kapsayıcı bir 
nitelemedir. Çünkü doğruluk beraberinde iffetlilik, cesaret, hikmet, adalet ve bunların ayrıntılarını doğuran 
temel bir karakterdir. Çünkü bir insanın yapabileceği inanmak, söylemek ve amel etmektir. Doğru karakterli bir 
insan olduğu zaman bu üç nitelik birbirleriyle uyuşurlar. Yani dediğinden başkasını yapmaz, inandığından 
başkasını da demez. 
   İnsanoğlu içten gelen bir duyguyla yaratılışı itibariyle gerçeği kabul etme ve gerçeğe boyun eğme 
eğilimindedir, bunun aksi bir tavır içinde olsa da... Gerçeği kabul ettiği zaman ve bu hususta da doğru bir tutum 
içinde olduğu zaman, inandığı şeyi söylemeye ve söylediğini yapmaya başlar. Bu denklem tanımlandığı zaman, 
katışıksız iman, üstün ahlâk ve salih amel gerçekleşmiş olur. Nitekim yüce Allah şöyle buyuruyor: "Ey inananlar, 
Allah'tan korkun ve doğrularla beraber olun." (Tevbe, 119) Tefsirini sunduğumuz ayeti kerimedeki "İşte bunlar 
doğru olanlardır" şeklindeki sınırlandırıcı ifade, sınırlandırmayı pekiştirme, sının açık biçimde belirleme 
amacına yöneliktir. Allah doğrusunu herkesten daha iyi bilir, ama şu anlamın belirginleşmesi kastedilmiştir: 
Doğruların kim olduğunu öğrenmek istiyorsan, işte onlar iyiler (ebrar)dır. 



11-(1772) ...Ebu'l Velid Hasan b. Ziyad es-Saykal, rivayet eder:  

Ebu Abdullah (Cafer Sadık aleyhisselâm) buyurdu ki: 

«Dili doğru söyleyenin ameli de temiz olur. Kimin niyeti iyi olursa, rızkı artar. Kim aile 
halkına karşı iyi davranırsa ömrü uzar.» 

12-(1773) ...Ebu Talib -merfu olarak- rivayet eder: 

Ebu Abdullah (Cafer Sadık aleyhisselâm) buyurdu ki: 

«Adamın rükû ve secdesinin uzun olmasına bakmayın. Çünkü bu, alışkanlık haline 
getirdiği bir şey olabilir. Bunu terk edecek olsa, derhal özlem duyar, kendinde bir eksiklik 
hisseder. Fakat siz onun "sözlerinin doğru olmasına ve emanete riayet etmesine" bakın.» 

52- HAYÂ BÂBI 

1-(1774) ...Ebu Ubeyde el-Hazza, rivayet eder:  

Ebu Abdullah (Cafer Sadık aleyhisselâm) buyurdu ki: «Hayâ imandan kaynaklanır, iman da 
cennettedir.» 

2-(1775) ...Hasan es-Saykal, rivayet eder: 

Ebu Abdullah (Cafer Sadık aleyhisselâm) buyurdu ki: 

«Hayâ,103 iffet, az konuşma -diline hakim olma, kalbine değil- imandandır.» 

                                                                                                                                                                                          
   İyilerin üçüncü ayırıcı özellikleri ise, şudur: "Muttakiler de bunlardır." Buradaki sınırlayıcı ifade de erdemin 
tamamlandığını vurgulamaya dönüktür. Çünkü iyilik ve doğruluk gerçekleşmese, takva da gerçekleşmez. Yüce 
Allah, bu ayet-i kerimede iyilere ilişkin olarak söz konusu ettiği karakteristik özellikleri başka ayetlerde de dile 
getirmiştir: "İyiler de, karışımı kâfur olan bir kadehten içerler. Bir kaynak ki, Allah'ın kulları ondan içerler, 
fışkırtarak akıtırlar. Adaklarını yerine getirirler ve kötülüğü salgın olan bir günden korkarlar. Ona olan 
sevgilerine rağmen, yoksula, yetime ve esire yemek yedirirler. Biz size sırf Allah rızası için yediriyoruz... 
Sabrettiklerinden dolayı onları cennet ve ipekle mükâfatlandırmıştır." (İnsan, 5-12) 
   Bu ayetlerde onların karakteristik özellikleri Allah'a ve ahiret gününe inanmak, Allah rızası için malî 
harcamada bulunmak, sözünde durmak ve sabretmek şeklinde dile getirilmiştir. Bir başka yerde de şöyle 
buyuruyor: "Hayır, iyilerin kitabı İlliyyin'dedir. İlliyyîn'in ne olduğunu sana öğreten nedir? Yazılmış bir kitaptır, 
yaklaştırılmış olanlar onu görürler. İyiler elbette nimet içindedirler... Onlara mühürlü, halis bir şaraptan içirilir. 
Bir çeşme ki aklaştırılanlar ondan içerler." (Mutaffıfîn, 18-28) Bu ayetlerle, bundan önce sunulan ayetler 
arasında bir karşılaştırma yapıldığı zaman iyilerin temel özellikleri ve sonuçta uğrayacaktan akıbet 
belirginleşir. Ayetler iyileri "Allah'ın kullan ve mukarrebler (yaklaştırılmışlar)" olarak nitelendiriyor. 
   Bir ayette yüce Allah "kulları"nı şöyle tanımlıyor: "Benim kullarıma karşı sen (Şeytan)in bir gücün yoktur." 
(Hicr, 42) Yaklaştırılmışları da şu şekilde tanıtıyor: "Ve o sabıklar, o önde gidenler, işte o yaklaştırılanlar. 
Nimet cennetlerindedirler." (Vakıa, 10-12) 
   Dünyada onlar herkesten önce Rablerine koşanlardır ve ahirette de herkesten önce nimet cennetlerine 
konanlardır. Şayet ayet-i kerimelerin işaretleri doğrultusunda durumları incelenecek olursa ilginç şeylere 
rastlanacaktır. 
   Şimdiye kadar ki açıklamalardan çıkan sonuca göre, iyiler yüksek bir iman mertebesine sahiptirler. Bu 
mertebe, dördüncü iman mertebesidir. [Bkz. (1546.) h. dip notu] Yüce Allah bu mertebeye erişenleri şu ifadeyle 
tanımlıyor: "İnananlar ve imanlarını bir zulümle karıştırmayanlar... İşte güven onlarındır ve doğru yolu 
bulanlar da onlardır." (En'âm, 82) [el-Mîzan, 4/595-596; 1/601-603] 
 
103- Haya: Çirkin ve alçak bir görünüm sergilemekten kaçınma, buna tepki gösterme... Haya; iffetin bir 
şubesidir. [el-Mîzan, c. 1, s. 530] (Bakınız iffet babı) 



3-(1776) ...Avvam b. Zübeyr, rivayet eder: 

Ebu Abdullah (Cafer Sadık aleyhisselâm) buyurdu ki: 

«Yüzsüz (utanmaz) olanın ilmi az olur.» 

4-(1777) ...Muaz b. Kesir, iki imamın (İmam Bakır ve İmam Sâdık aleyhimesselâm) birisinden 
rivayet etmişlerdir: 

«Hayâ ve iman aynı boyunduruğa bağlı iki yoldaştır. Biri gidince öbürü de ona uyarak 
gider.» 

5-(1778) ...Fadl b. Kesir, kendisine anlatan bir adamdan rivayet eder:  

Ebu Abdullah (aleyhisselâm) buyurdu ki: «Hayâsı olmayanın imanı yoktur.» 

6-(1779) ...Ahmed b. Ebu Abdullah, ashabımızın bazısından merfu olarak rivayet 
etmiştir: 

Resulullah (sallallahu aleyhi ve âlihi) buyurdu ki: 

«İki türlü hayâ vardır: Biri akıllı kimsenin hayâsıdır, diğeri de ahmak kimsenin hayâsıdır. 
Akıllı kimsenin hayâsı ilimdir. Ahmak kimsenin hayâsı da cehalettir.» 

7-(1780) ...Ali b. Ebu Ali el-Lehebî, rivayet eder:  

Ebu Abdullah (Cafer Sadık aleyhisselâm) buyurdu ki: «Resulullah (sallallahu aleyhi ve âlihi) 
şöyle buyurmuştur: 

Dört haslet vardır ki, bunlar kimde olursa, o baştan ayağa kadar günaha dalmış olsa bile, 
Allah bu günahları onun için iyiliklere dönüştürün Doğruluk, hayâ, güzel ahlak ve şükretme.» 

53) AF BÂBI 

l-(1781) ...Abdullah b. Sinan, Ebu Abdullah (Cafer Sadık aleyhisselâm)’dan rivayet eder: 

«Resûlullah (sallallahu aleyhi ve âlihi) bir hutbesinde şöyle buyurmuştur: Dünya ve ahiretin 
en iyi huyunun ne olduğunu size bildireyim mi? :Sana haksızlık edeni affetmen, seninle 
alakasını kesenle alakanı sürdürmen, seni üzene ihsanda bulunman, sana vermeyene bağışta 
bulunmandır.» 

2-(1782) ...Ebu İshak es-Sebiî, merfu olarak rivayet eder:  

«Resûlullah (sallallahu aleyhi ve âlihi) buyurdu ki: Dünya ve ahiretin en iyi ahlakını size 
göstereyim mi? "Seninle alakasını kesenle alakanı sürdürmen, sana vermeyene bağışta bu-
lunman ve sana haksızlık edeni affetmendir."» 

3-(1783) ...Humran b. A'yen, rivayet eder: 

Ebu Abdullah (Cafer Sadık aleyhisselâm) buyurdu ki: 



«Üç şey vardır ki, bunlar dünya ve ahiretin üstün ahlaklarıdır: Sana haksızlık edeni 
affetmen, seninle alakasını kesenle alakanı sürdürmen, sana karşı cahil (kaba) bir davranışta 
bulunulduğu zaman halimliğini (ağır başlılığını) korumandır.» 

4-(1784) ... Ebu Hamza es-Sumalî, rivayet eder: 

Ali b. Hüseyn (Zeyn'ül-Abidin aleyhisselâm)’ın şöyle dediğini duydum: 

«Kıyamet günü geline, Allah Tebâreke ve Teâlâ öncekilerle sonrakileri bir yerde toplar. 
Sonra biri: Faziletliler nerede? Diye seslenir. 

İnsanlardan bazı önderler ayağa kalkarlar. Melekler onları görür ve: "Sizin faziletiniz 
nedir?" diye sorarlar. 

Bunlar şu cevabı verirler: Bizimle alakasını kesenlerle alakamızı sürdürürdük, bize 
vermeyene bağışta bulunurduk, bize haksızlık edeni affederdik... 

Onlara denilir ki: Doğru söylediniz. Girin cennete...» 

5-(1785) ...İsmail b. Ebi Ziyad es-Sekunî, Ebu Abdullah (Cafer Sadık aleyhisselâm)'dan 
rivayet eder: 

«Resulullah (sallallahu aleyhi ve âlihi) buyurmuştur ki: 

Size affetmeyi tavsiye ediyorum! Zira affetmek; ancak kulun izzetini artırır. Birbirinizi 
affedin ki, Allah sizi izzetli kılsın.» 

6-(1786) ...Humran, rivayet eder:  

Ebu Cafer (Muhammed Bakır aleyhisselâm) buyurdu ki: «Birini affedip de pişman olmak, 
onu cezalandırıp da pişman olmaktan daha faziletli ve daha kolaydır.» 

7-(1787) ...Muattib, rivayet eder: 

Ebu'l-Hasan Musa (aleyhisselâm) kendisine ait bir hurma bağında hurmaları devşiriyordu. 
Baktım, İmam'ın hizmetçisi hurma salkımlarından birini alıp duvarın arkasına attı. Hurma 
salkımlarının atıldığı yere gittim, hurmaları alıp İmam'a götürdüm. 

Dedim ki: Canım sana feda olsun. Bunları şurada gördüm. Bunun üzerine hizmetçiye 
şöyle dedi: «Ey Falanca!» 

- "Buyur." dedi. 

- «Aç kalıyor musun?» 

- "Hayır, efendim!" dedi. 

- «Peki, çıplak mısın?» dedi. 

- "Hayır, efendim!" dedi. 

- «O halde neden bunları aldın?» dedi. 



- "Canım çekti." dedi. 

- Buyurdu ki: «Öyleyse git ve bunlar da senindir.»  

Sonra bize: «Bırakın onu» dedi. 

8-(1788) ...Ibni Faddal, rivayet eder:  

Ebu'l Hasan (aleyhisselâm)’ın şöyle dediğini duydum: «Ne zaman iki topluluk karşı karşıya 
gelse, mutlaka bunlardan en çok affedici olanı zafer kazanmıştır.» 

9-(1789) ...Zurare, rivayet eder:  

Ebu Cafer (Muhammed Bakır aleyhisselâm) buyurdu ki: «Resûlullah (sallallahu aleyhi ve 
âlihi)’ye zehirli koyun etini veren yahudi kadın getirildi. 

Resûlullah: "Böyle yapmanın sebebi neydi?" diye sordu. 

Dedi ki: "Düşündüm ki, eğer bu adam peygamberse, bu zehir ona zarar vermez. Yok, 
eğer bir kral ise insanları ondan kurtarmış olurum." Bunun üzerine Resulullah bu kadını 
affetti.» 

10-( 1790) ...Cabir, rivayet eder: 

Ebu Cafer (Muhammed Bakır aleyhisselâm) buyurdu ki: 

«Üç şey vardır ki, Allah, ancak bunlarla Müslüman kişinin izzetini arttırır: Kendisine 
haksızlık edeni bağışlaması, kendisine vermeyene bağışta bulunması ve kendisiyle alakasını 
kesenle alakasını sürdürmesi.» 

54) ÖFKEYİ YUTKUNMA BABI 

1-(1791) ...Hişam b. Hakem, rivayet eder:  

Ebu Abdullah (Cafer Sadık aleyhisselâm) buyurdu ki: «Ali b. Huseyn (Zeyn'ül Âbidin 
aleyhisselâm) şöyle derdi: Karşılığında bana kızıl develer verseler dahi, zelil olmayı 
(bükülmeyi), sevmem. Bu güne kadar sahibine karşılık vermeden yutkunduğum öfkeden daha 
tatlı bir şeyi yutkunmuş değilim.» 

2-(l792) ...Zeyd eş-Şahham, rivayet eder: 

Ebu Abdullah (Cafer Sadık aleyhisselâm) buyurdu ki: 

«Sabredebilen için öfkeyi yutkunmak ne güzeldir. Şüphesiz, büyük ecir, imtihanı büyük 
olan kimselere verilir. Allah bir kavmi seviyorsa, mutlaka onları sınar.» 

3-(1793) ...Ammar b. Mervan, rivayet eder:  

Ebu'l-Hasan evvel (Musa b. Cafer aleyhisselâm) buyurdu ki: «(Allah'ın sana verdiği) nimetlere 
düşmanlık edenlere karşı sabret. Şüphesiz, senden dolayı Allah'a isyan eden kimseye, kendin 
ondan dolayı Allah'a itaat etmekten daha büyük bir ceza veremezsin.» 

4-(1794) ...Hariz oğullarının azatlısı Sabit, rivayet eder: 



Ebu Abdullah (Cafer Sadık aleyhisselâm) buyurdu ki: 

«Düşmanın egemenliği esnasında ona karşı duyulan öfkeyi yutkunmak takiyyedir. Bu 
davranış kişinin ileri görüşlülüğünü gösterir. Dünyada belâyla karşılaşmaktan sakındırır. 
Egemenlik kurdukları sırada, takiyye ilkesini bir kenara atıp düşmana karşı dik başlılık etmek, 
onlara karşı sert davranmak Allah'ın emrini terk etmek anlamına gelir. 

İnsanlarla iyi geçinin (güzellikle muamele edin), bu sizin onlar nezdinde değerinizi arttırır. 
Onlara düşmanca davranmayın. Aksi takdirde onları başınıza musallat edersiniz, sizi zelil 
kılarlar.»104 

5-(1795) ...Malik b. Husayn es-Sekunî, rivayet eder: 

Ebu Abdullah (Cafer Sadık aleyhisselâm) buyurdu ki: 

«Öfkesini yutkunan hiçbir kul yoktur ki, Allah Azze ve Celle, dünya ve ahirette onun 
izzetini artırmasın. Nitekim Allah Azze ve celle şöyle buyurmuştur: 

"... Öfkesini yutkunanlar, insanları affedenler. Allah ihsan105 sahiplerini sever. " (Âl-i 
İmran, 134) Allah, bu öfkesinin yerine ona sevap verir.» 

6-(1796) ...Seyf b. Amire, rivayet eder: 

                                                            
104- Hadis: Meşhura göre zayıf. [Allâme Meclisi, Mir'at'ul Ukul, c. 8, s. 199] 
105-"Onlar bollukta da, darlıkta da (Allah için) mal harcarlar, öfkelerini yenerler ve insanların kusurlarını 
bağışlarlar. Allah, ihsan sahiplerini sever." (Âl-i imran, 134) 
   "Allah, iyi işler yapanları sever." ifadesi, Allah'ın zikrettiği niteliklerin onları tanımladığına işarettir. Bu ifade, 
iyi işler yapanları, insanlar açısından, onlara iyilik etmekle tanımlıyor. Ama Allah açısından onları şu ayet 
tanımlıyor: "(Bu kitap) İyi işler yapanlara bir müjdedir. "Rabbimiz Allah'tır." Deyip, sonra (bu sözde) sebat 
gösterenler için hiçbir korku yoktur ve onlar hiç üzülmeyeceklerdir." (Ahkaf, 12-13) 
   Aslında bu ayetlerde zikredilen "[ihsan=] İyilik" "Onlar, bollukta da, darlıkta da (Allah için) mal harcarlar" 
ifadesinde geçen iyi işlerin aslı ve kökü niteliğindedir. Çünkü infak ve benzeri iyilikler Allah nzası için 
olmadıkları takdirde, Allah katında hiçbir değer taşımazlar. Nitekim daha önce incelediğimiz "Onların bu dünya 
hayatındaki harcamaları... kavurucu soğukluktaki bir rüzgâra benzer..." (Âl-i İmrân, 117) ayeti ile bu konudaki 
diğer ayetler bu gerçeği vurgulamaktadırlar. 
   Yüce Allah'ın şu sözü bu söylediklerimizin delilidir: "Uğrumuzda cihad edenleri kesinlikle bize ulaştıran 
yollara iletiriz. Hiç şüphesiz Allah, iyi işler yapanlarla beraberdir." (Ankebut, 69) Buradaki cihad, gayret etmek, 
güç harcamak demektir. Bu da, ancak nefsin arzularına, insan tabiatının gereklerine karşı koymakla olur. Bu 
ise, ancak insanların gönlünde bazı ilkelere yönelik imanın varlığı hâlinde olur. Bu ilkeler gereğince 
davranılması ve bu yolda sebat edilmesi lâzımdır. Bu sebatın gösterilebilmesi için insan tabiatının hoşlandığı, 
insan nefsinin arzu ettiği şeylere karşı direnmek şarttır. Bu direnişin söz ve inanç planındaki gereği, o insanların 
"Rabbimiz Allah'tır." demeleri ve bu istikametten sapmamalarıdır. Bu direnişin amel ve uygulama planındaki 
gereği de, birbirleri ile ve diğer insanlarla iyi geçinerek ve infak ederek bu sözü uygulamada ayakta tutmaktır. 
Bu anlattıklarımızdan çıkan sonuç şudur: [ihsan=] İyilik, Allah'a imanda sebat açısından amelleri iyi şekilde 
yapmaktır. 
   "Allah yolunda infak edin, ellerinizi tehlikeye atmayın ve iyilik edin, şüphesiz Allah iyilik edenleri sever." 
(Bakara, 195) 
   İfadenin orijinalinde geçen "ihsan"dan maksat, savaşmaktan vazgeçmek ya da insancıl damarların 
kabarmasından dolayı din düşmanlarını öldürmeye kıyamamak, onlara acımak veya benzeri bir şey değildir. 
Tam tersine, ayet-i kerimede vurgulanan "ihsan" bir şeyi en güzel şekilde yapmak demektir. Savaşmak gerektiği 
yerde savaşmak, barışmak veya ateşkes gerektiği yerde barışmak veya ateşkesi uygulamaktır. Şiddet gerektiği 
yerde şiddete baş vurmak, bağışlamanın uygun olduğu yerde de düşmanı bağışlamaktır ihsan. Dolayısıyla, bir 
zalimi gerekli yöntemlere başvurarak savmak, insanlık açısından iyiliktir. İnsanlığın yasal haklarını iade 
etmektir. İnsanlık hayatını hak ve adalet esaslarına göre düzenleyen hak dini savunmaktır. Nitekim yasal bir 
hakkı elde etmek uğruna uygun olmayan yöntemlerle dinsel normlarını zorlamaktan vazgeçmek de bir başka 
iyiliktir. [el-Mîzan, c. 4, s. 29-30; c. 2, s. 96] 



Bir adam bana Ebu Abdullah (Cafer Sadık aleyhisselâm)’ dan şunları duyduğunu anlattı: 

«Gerçekleştirebileceği (intikam alabileceği) halde, öfkesini yutkunan kimsenin kalbini 
Allah kıyamet günü hoşnutluğuyla doldurur.» 

7-(1797) ...el-Vassafî, rivayet eder:  

Ebu Cafer (Muhammed Bakır aleyhisselâm) buyurdu ki: «Gerçekleştirmeye gücü yettiği 
halde, öfkesini yutkunan kimsenin kalbini, Allah kıyamet günü güven duygusu ve imanla 
doldurur.» 

8-( 1798) …Ebu Usame Zeyd eş-Şahham, rivayet eder: 

Ebu Abdullah (Cafer Sadık aleyhisselâm) bana dedi ki: 

«Ey Zeyd! (Allah'ın sana verdiği) nimetlerden dolayı sana düşmanlık edenlere karşı sabret. 
Sen, senin hakkında Allah'a isyan eden kimselere, onların hakkında Allah'a itaat etmekten 
daha büyük bir ceza veremezsin. 

Ey Zeyd! Allah İslam'ı seçti ve tercih etti. O halde İslam'la beraberliğinizi cömertlik ve 
güzel ahlakla güzelleştirin.» 

9-(1799) ...Ebu Hamza, Ali b. Huseyn (Zeyn'ül-Âbidin aleyhisselâm)’dan rivayet eder: 

«Allah Azze ve Celle'ye giden yolların en sevimlisi şu ikisini yutkunmadan geçer: Öfke 
yudumunu ağır başlılıkla yutkunmak ve belâ yudumunu da sabırla yutkunmak.» 

10-(1800) ...Rebi', kendisine anlatan birinden Ebu Cafer (Muhammed Bakır aleyhisselâm)'ın 
şöyle dediğini rivayet eder: 

«Babam bana dedi ki: Yavrucuğum! Arkasından sabır gelecek şekilde öfkeyi 
yutkunmaktan daha çok babanın gözünü aydınlatan bir şey yoktur. Nefsimin zelil olması, 
beni, kızıl develerimin olmasından daha çok sevindirir.»106 

11-(1801) ...Muaz b. Müslim rivayet eder: 

Ebu Abdullah (Cafer Sadık aleyhisselâm) şöyle buyurdu: 

«Nimet düşmanlarına (haset edenlere) karşı sabredin. Şüphesiz seninle ilgili olarak Allah'a 
isyan eden birinden intikam almak hususunda Allah'a itaat etmekten daha iyi bir yol 
bulamazsın.» 

12-(1802) ...es-Sumali rivayet eder: 

Ali b. Hüseyin (Zeyn'ül-Âhidin aleyhisselâm) şöyle buyurdu: «Kızıl develere sahip olmak 
bana nefsimi alçaltmaktan daha sevimli gelmez. Bu güne kadar en çok lezzet alarak 
yutkunduğum şey, birine karşı duyup da yutkunduğum öfkemdir.»107 

13-( 1803) ...Ebu Hamza, rivayet eder: 

                                                            
106- Hadis: Mûrsel. [Allâme Meclisi, Mir'at'ul Ukul. c. 8, s. 204] 
107- Hadis: Meçhul. [Allâme Meclisi, Mir'at'ul Ukul. c 8, s. 204] 



Ebu Abdullah (Cafer Sadık aleyhisselâm) şöyle buyurdu: 

«Kulun yutkunduğu şeyler içinde Allah Azze ve Celle katında en sevimli olan şey, 
kalbinde harekete geçen öfkesini yutkunmasıdır. İster sabrederek yutkunmuş olsun, ister 
ağırbaşlılık göstererek yutkunmuş olsun fark etmez.» 

55) HİLM108 BABI 

1-(1804) ...Muhammed b. Abdullah, rivayet eder: 

İmam Rıza (Ali b. Musa aleyhisselâm)'ın şöyle dediğini duydum: 

«Kişi halim olmadıkça âbid olmaz. İsrailoğullarından bir adam kendini ibadete verdiği 
zaman, on yıl boyunca hiç konuşmadan durmadıkça âbid olarak isimlendirilmezdi.»109 

2-(l805) ...Ebu Hamza, şöyle rivayet eder: 

«Mümin amelini hilm ile karışık işler (hilmle amel eder). Öğrenmek için o-tururr anlamak 
için konuşur. Emanetini dostlarına dahi söylemez. Düşmanlarının lehine dahi olsa şahitliğini 
gizlemez. Haktan hiçbir şeyi gösteriş için yapmaz, utandığı için de hakkı terk etmez. Şayet 
birileri kendisini tezkiye ederse, (yüzüne karşı överse, kendisiyle ilgili olarak) söylenenlerden 
korkar ve (kendisini övenlerin) bilmedikleri kusurlarından dolayı Allah'tan bağışlanma diler. 
Kendisini bilmem yenîernı sözlerine aldanmaar ve istediklerinin sayılmasında!* d&» 
korkar:» 

3-(1806) …Zürare, Ebu Cafer (Muhammed Bakır aleyhisselâm)'dan rivayet eder:  

«Ali b. Huseyn (Zeynrül-Âbidin aleyhisselâm) şöyle derdi 

Bir adamın öfkelendiği zaman halim olması benim hoşuma gider.» 

4-(1807) ...Cabir, Ebu Cafer (Muhammed Bakır aleyhisselâm)'dan rivayet eder:  

«Allah Azze ve Celle hayâ sahibi halim kimseyi sever.» 

5-(1808) ...Ali b. Hafs el-Avsî el-Kufi, merfu olarak Ebu Abdullah (Cafer Sadık 
aleyhisselâm)'dan rivayet eder: 

«Resulullah (sallallahu aleyhi ve âlihi) buyurmuştur ki: Allah, cehalet dolayısıyla kimseyi 
aziz etmemiş; hilm dolayısıyla da kimseyi zelil etmemiştir.» 

6-(1809) ...Ashabından bazıları merfu olarak Ebu Abdullah (Cafer Sadık aleyhisselâm)'dan 
rivayet etmişlerdir: 

«Yardımcı olarak hilm yeter. Eğer halim değilsen, halim gibi görünmeye çalış.» 

7-(1810) ...Hafe b. Ebu Aişe, rivayet eder: 

                                                            
108- Hilm: Hoşlanılmayan kötü söz veya fiil karşısında sessiz kalmak anlamına gelir... Hilm (kötülüğü) 
cezalandırmakta acele etmemek denektir. [el-Mizan, c. 2, s. 578; c. 4, s. 75 ] 
109- Hadis; Meçhul. [Allâme Meclisi Mirat'ul Ukul, c: 8 s. 204] 



Ebu Abdullah (Cafer Sadık aleyhisselâm) bir iş için bir hizmetçiyi bir yere gönderdi. 
Hizmetçi geç kaldı. Hizmetçi geç kalınca Ebu Abdullah (aleyhisselâm) peşinden onu aramaya 
çıktı. Onu bir yerde uyurken gördü. Onun başının ucunda oturdu ve uyanıncaya kadar yelpaze 
yaptı. Hizmetçi uyanınca... 

Ebu Abdullah dedi ki: «Ey Falan! Allah'a yemin ederim böyle davranmaya hakkın yok. 
Gece gündüz uyuyorsun. Geceler senin, gündüzlerin de bizimdir.» 

8-(1811) …Cabir, Ebu Cafer (Muhammed Bakır aleyhisselâm)'dan rivayet eder:  

«Resûlullah (sallallahu aleyhi ve âlihi) buyurmuştur ki: 

Allah hayâ sahibi, halîm, haramdan çekinen iffetli kimseyi sever.» 

9-(1812) ...Said b. Yesar, Ebu Abdullah (Cafer Sadık aleyhisselâm)'dan rivayet eder: 

«İki adam çekiştiği zaman iki melek iner ve bunlardan ahmak olanına şöyle derler: Dedin 
de dedin ve sen dediklerine layıksın. Dediklerinden dolayı cezalandırılacaksın. 

Halim olanına ise şöyle derler: Sabrettin, ağır başlı davrandın. Eğer bunu sonuna kadar 
götürürsen Allah seni bağışlayacaktır. Eğer halim olan kimse diğerine karşılık verseydi, 
melekler yukarı çekileceklerdi.» 

56) SUSMA VE DİLİ MUHAFAZA ETME BABI 

l-(1813) ...Ahmed b. Muhammed b. Ebu Nasr, rivayet eder:  

Ebu'l-Hasan er-Rıza (Ali b. Musa aleyhisselâm) buyurdu ki: «Fıkhın (dinde derin kavrayışın), 
alameti hilm, ilim ve susmaktır. Susmak hikmete açılan kapılardan biridir. Susma sevgiyi 
kazandırır. O her türlü hayra ulaştıran bir rehberdir.» 

2-(1814) ...Ebu Hamza, rivayet eder: 

Ebu Cafer (Muhammed Bakır aleyhisselâm)'ın şöyle dediğini duydum: «Bizim Şiilerimiz 
yanlış ve gereksiz konuşmayan kimselerdir.» 

3-(1815) ...Ebu Ali el-Cevanî, rivayet eder: 

Bir gün Ebu Abdullah (Cafer Sadık aleyhisselâm) Salim adlı hizmetçisine hitap ederken 
ellerini iki dudağının üzerine götürerek şöyle dediğini duydum: 

«Ey Salim! Dilini muhafaza et, o zaman selâmette olursun. İnsanları üzerimize çekme.» 

4-(1816) ...Osman b. İsa, rivayet eder: 

Ebu'l Hasan (aleyhisselâm)'ın yanına gittiğim bir sırada bir adam ona şöyle diyordu: Bana 
tavsiyede bulun. 

Buyurdu ki: «Dilini muhafaza edersen, aziz olursun. Yularını insanlara teslim etme. 
Yoksa boynunu eğerler.» 

5-(1817) ...Hişam b. Salim, Ebu Abdullah (Cafer Sadık aleyhisselâm)'dan rivayet eder: 



«Resulullah (sallallahu aleyhi ve âlihi)'nin yanına gelen bir adama şöyle demiştir: Allah'ın 
seni cennete sokmasına sebep olacak bir şeyi sana göstereyim mi?  

-Adam, evet, ya Resulullah! dedi. 

-Resulullah buyurdu ki: Allah'ın sana verdiğini, ihtiyacı olana ver. Dedi ki: Ya vereceğim 
kişiden daha çok ihtiyacım varsa? Buyurdu ki: Mazluma yardım et. 

Dedi ki: Ya yardım edeceğim kimseden daha zayıf durumdaysam? 

Buyurdu ki: Şaşırmışa yol göster. 

Dedi ki: Ya yol göstereceğim kişiden daha şaşkın isem? 

Buyurdu ki: Dilini tut ve ancak hayırlı şeyler söyle. Bu özelliklerden birine sahip olduğun 
için cennete girmek istemez misin?» 

6-(1818) ...îbni Kaddah, Ebu Abdullah (Cafer Sadık aleyhisselâm)'dan rivayet eder: 

«Lokman oğluna dedi ki: Oğulcuğum! 

Eğer sözün gümüş olduğunu sanıyorsan, bil ki, sükût altındır.» 

7-(1819) ...el-Halebî merfu olarak rivayet eder:  

Resûlullah (sallallahu aleyhi ve âlihi) buyurdu ki: 

«Dilini tut. Bu, kendine verdiğin bir sadakadır. -Sonra şöyle buyurdu-: Hiçbir kul, dilini 
tutmasını bilmedikçe imanın hakikatini kavrayamaz.» 

8-( 1820) ... Abdullah b. Ali el-Halebî, rivayet eder: 

Ebu Abdullah (Cafer Sadık aleyhisselâm): "Kendilerine ellerinizi (savaştan) çekin, denilenleri 
görmedin mi?" (Nisa, 77) ayetiyle ilgili olarak şöyle buyurdu: «Yani, dilinizi tutun...» 

9-( 1821) ...el-Halebî, merfu olarak rivayet eder:  

«Resûlullah buyurdu ki: 

Müminin kurtuluşu dilini muhafaza etmesine bağlıdır.» 

10-( 1822) ... Ebu Basir, rivayet eder: 

Ebu Cafer (Muhammed Bakır aleyhîssetâm)’ın şöyle dediğini duydum: «Ebu Zer -Allah 
rahmet etsin- şöyle derdi: 

Ey ilim arayan kişi! Şu dil var ya, hem hayrın hem de kötülüğün anahtarıdır. Altınını ve 
gümüşünü sakladığın gibi, dilini de tut»110 

11-(1823) ...Amr b. Cumey', rivayet eder: 

                                                            
110- Hadis: Hasen. [Allâme Meclisi, Mirat’ ul Ukul, c. 8, s. 218] 



Ebu Abdullah (Cafer Sadık aleyhisselâm) buyurdu ki: 

«İsa (aleyhisselâm) şöyle derdi: 

Allah'ı zikretme dışında fazla konuşmayın, çünkü Allah'ı zikretmenin dışında fazla 
konuşanların kalbi katıdır, ama bunun farkında değildirler.» 

12-( 1824) ...Ebu Cemile, kendisine anlatan birinden rivayet eder:  

Ebu Abdullah (Cafer Sadık aleyhisselâm) buyurdu ki: «Gün geçmez ki bedenin bütün 
organları dile saygı göstererek derler ki: Allah hakkı için, senden dolayı eziyet görmeyelim.!» 

13-( 1825) ...Ebu Hamza, Ali b. Huseyn (Zeyn'ül-Âbidin aleyhisselâm)’dan rivayet eder: 

«Âdemoğlunun dili her sabah bedeninin diğer organlarını denetler ve: Nasıl sabahladınız, 
der. 

Derler ki: Eğer bizi rahat bırakırsan hayırla sabahlayacağız -ve derler ki-Bizim 
hakkımızda Allah'tan kork, Allah'tan... diyerek onu Allah adına yemine verirler ve derler ki: 
Sevabımız da azabımız da senden kaynaklanır.» 

14-(1826) ...Kays b. İsmail, merfu olarak rivayet eder:  

«Bir adam111 Resûlullah (sallallahu aleyhi ve âlihi)'nin yanına gelerek dedi ki: Ya 
Resûlullah! Bana tavsiyede bulun. Buyurdu ki: Dilini tut. 

Dedi ki: Ya Resûlullah! Bana tavsiyede bulun. 

Buyurdu ki: Dilini tut. Yazıklar olsun sana. İnsanlar dillerinin işlediği suçların ceremesini 
çektikleri için burunları sürterek cehenneme sürüklenmezler mi? 

15-(1827) ...İbni Faddal, kendisine rivayet eden biri aracılığıyla aktarır ki:  

Ebu Abdullah (Cafer Sadık aleyhisselâm) şöyle buyurdu: «Resûlullah (sallallahu aleyhi ve 
âlihi) buyurmuştur ki: Sözlerini işlediği amellerden saymayan kişinin yanlışları çok olur, azabı 
(tez) gelir.» 

16-(1828) ...es-Sekunî rivayet eder:  

Ebu Abdullah (Cafer Sadık aleyhisselâm) buyurdu ki: «Resûlullah (sallallahu aleyhi ve âlihi) 
şöyle buyurmuştur: Allah, başka hiçbir organa etmediği azabı dile eder. Dil der ki: "Ey 
Rabbim! Hiç kimseye vermediğin azabı bana verdin." 

Ona şöyle denilir: Senden bir söz çıktı. Bu söz yeryüzünün doğularını ve batılarını 
kapladı. Bundan dolayı nice yasak olan kanlar döküldü. Nice haram olan mallar talan edildi. 
Nice haram olan ırzlara tecavüz edildi. İzzetim ve celâlim hakkı için yer aldığın bedende 
başka hiçbir organa uygulamadığım azabı sana uygulayacağım.» 

17-(1829) Aynı rivayet zinciriyle 

                                                            
111- Allâme Meclisi, Sünnî rivayetlerde bu kimsenin "Muaz b. Cebel" olarak geçtiğini zikreder.[Allâme Meclisi, 
Mir'at'ul Ukul, c. 8, s. 220] 



«Resulullah (sallallahu aleyhi ve âlihi) şöyle buyurduğu belirtilmiştir: Eğer bir şey uğursuz 
olsaydı, bu, dil olurdu» 

18-(1830) ...Veşşa, rivayet eder: 

İmam Rıza (Ali b. Musa aleyhisselâm)'ın şöyle dediğini duydum: «İsrail oğullarından bir 
adam ibadete kendini adamak istediği zaman bundan önce on yıl konuşmazdı.»112 

19-(1831) ...Cafer b. İbrahim, rivayet eder:  

Ebu Abdullah (Cafer Sadık aleyhisselâm)'ın şöyle dediğini duydum: «Sözleri ile amelleri 
arasındaki ilişkiyi bilen kimse, ancak kendisini ilgilendirdiği şeylerle ilgili olarak konuşacağı 
için az konuşur.» 

20-(1832) ...Mansur b. Yûnus, rivayet eder:  

Ebu Abdullah (Cafer Sadık aleyhisselâm) buyurdu ki: «Davud ailesine verilen hikmetten 
biri de şuydu: Akıllı kimse zamanını bilmeli, işlerine gereken ilgiyi göstermeli ve dilini 
muhafaza etmelidir.» 

21-(1833) ...Ali b. Hasan b. Ribat -bazı hadis ravileri aracılığıyla- rivayet eder:  

Ebu Abdullah (Cafer Sadık aleyhisselâm) buyurdu ki: 

«Mümin kul sessiz kaldığı sürece mutlaka muhsin diye yazılır; ama konuşmaya başladığı 
zaman muhsin ya da kötülük sahibi biri olarak yazılır.» 

57) İYİ GEÇİNME BABI 

l-(1834) ... Sekunî, rivayet eder:  

Ebu Abdullah (Cafer Sadık aleyhisselâm) buyurdu ki: «Resûlullah (sallallahu aleyhi ve âlihi) 
şöyle buyurmuştur: Üç şey vardır ki, bunlar bir kimsede yoksa ameli tamamlanmış olmaz: 
Allah'a isyan etmesini engelleyen takva, insanlarla iyi geçinmesini sağlayan ahlak ve cahilin 
cehaletini geri çevirecek hilm.» 

2-(1835) ...Huseyn b. el-Hasan, rivayet eder: 

Ebu Cafer (Muhammed Bakır aleyhisselâm)'ın şöyle dediğini duydum: «Cebrail 
(aleyhisselâm) Nebi (sallallahu aleyhi ve âlihi)’nin yanına geldi ve dedi ki: Ey Muhammed! 
Rabbin sana selâm söylüyor ve diyor ki: Kullarımla iyi geçin.»113 

3-(1836)...Habib es-Sicistanî, rivayet eder: 

Ebu Cafer (Muhammed Bakır aleyhisselâm) buyurdu ki: «Tevrat'ta yazılıdır: Allah Azze 
ve Celle, Musa b. İmran (aleyhisselâm)'a şöyle bir sır verdi: 

"Ey Musa! Gizli sırlarımı göğsünde sakla. Açıktan ise kullarım arasında benim ve senin 
düşmanların olan kimselerle benim adıma iyi geçin. Benim gizli sırrımı onların yanında 

                                                            
112- Gerekmedikçe konuşmazdı. Mezkûr müddet ise söz konusu tutumun meleke halini alması için kişinin 
beklediği süreyi ifade eder. [Allâme Meclisi, Mir'at'ul Ukul c. 8, s. 223] 
113- Hadis: Meçhul. [Allâme Meclisi, Mir'at'ul Ukul, c. 8, s. 226] 



açıklamakla bana sövmelerine sebep olma. Aksi takdirde bana sövme hususunda benim ve 
kendi düşmanlarına ortak olursun."» 

4-(l837) ...Abdullah b. Sinan rivayet eder: 

Ebu Abdullah (Cafer Sadık aleyhisselâm) buyurdu ki: 

«Resûlullah (sallallahu aleyhi ve âlihi) şöyle buyurdu: Rabbim bana farzları yerine 
getirmemi emrettiği gibi, insanlarla iyi geçinmemi emretti.» 

5-(1838) ...Mes'ade b. Sadeka, rivayet eder:  

Ebu Abdullah (Cafer Sadık aleyhisselâm) buyurdu ki: «Resûlullah (sallallahu aleyhi ve 
âlihi) şöyle buyurmuştur: İnsanlarla iyi geçinmek imanın yarısıdır. Onlara karşı şefkatli ve 
yumuşak olmakta hayatın yansıdır.» 

Sonra Ebu Abdullah (aleyhisselâm) şöyle buyurdu: «Gizliden gizliye iyilerin arasına 
karışın. Açıkta ise günahkârlara karışın. Sakın onlara meyletmeyin, size zulmederler. Çünkü 
öyle bir zamanla karşılaşacaksınız ki; o zaman dindar olanlarınızdan sadece aptal olduğu 
zannedilen ve kendisi de kendisine akılsız aptal denilmesine karşı sabredenler 
kurtulacaklardır.»114 

6-(1839) ...Huzeyfe b. Mansur, rivayet eder: 

Ebu Abdullah (Cafer Sadık aleyhisselâm)'ın şöyle dediğini duydum: 

«Bir topluluk vardı. (Bunlar Kureyş kabilesine mensuptular.) Ancak insanlarla iyi 
geçinmedikleri için Kureyş'ten dışlandılar. Allah'a yemin ederim ki, bunların Kureyşli bir 
soydan geldikleri kuşkusuzdu. Öte yandan Kureyş'ten olmayan bir topluluk da vardı ki, bunlar 
insanlarla iyi geçiniyorlardı. Bu yüzden Kureyş'ten yüksek bir aileye nispet edildiler.» 

Sonra şöyle buyurdu: «İnsanlardan elini çeken kimse, onlardan bir eli çekmiş olur. Buna 
karşılık kendisinden birçok eli uzaklaştırmış olur.» 

58) RIFK (yumuşaklık) BABI 

l-(1840) ...Muhammed b. Abdurrahman b. Ebu Leyla, babasından rivayet eder.  

Ebu Cafer (Muhammed Bakır aleyhisselâm) buyurdu ki: 

«Her şeyin bir kilidi var, imanın kilidi de "rıfk/yumuşaklıktır."» 

2-(1841) Aynı rivayet zinciriyle Ebu Cafer (Muhammed Bakır aleyhisselâm)'ın şöyle 
buyurduğu rivayet edilir: 

«Kimin payına yumuşaklık düşmüşse onun payına iman da düşmüştür.» 

3-(l842) ...Hammad b. Beşir, rivayet eder: 

Ebu Abdullah (Cafer Sadık aleyhisselâm) buyurdu ki: 

                                                            
114- Hadis: Zayıf. [Allâme Meclisi, Mir'at'ul Ukul c. 8, s. 228] 



«Şüphesiz Allah Tebâreke ve Teâlâ yumuşaktır ve yumuşaklığı sever. O'nun kullarına 
yönelik yumuşaklığının bir göstergesi onları kalplerindeki kinlerini söküp çıkarması ve 
kalplerini nevalarına muhalif yapmasıdır. 

Onlara yönelik yumuşaklığından dolayı, kendilerinden izale olmasını istediği bir şey 
üzere onları bırakıvermiştir. Ki imanın halkalarını ve ağırlığını onların üzerine bir kerede 
atmış olmasın. Aksi takdirde zayıf düşerlerdi. Böyle bir şeyi yapmak istediği zaman, bir emir 
göndererek önceki emri nesheder.» 

4-(1843) ...Muaz b. Müslim, rivayet eder:  

Ebu Abdullah (Cafer Sadık aleyhisselâm) şöyle buyurdu: «Resûlullah (sallallahu aleyhi 
ve âlihi) buyurmuştur ki: Yumuşaklık meymenettir, kabalık ise meymenetsizliktir.» 

5-(1844) ...Cabir, rivayet eder: 

Ebu Cafer (Muhammed Bakır aleyhisselâm) şöyle buyurdu: «Allah Azze ve Celle, 
yumuşaktır ve yumuşaklığı sever. Şiddete vermediği ödülü yumuşaklığa verir.» 

6-( 1845) ... Zurare, rivayet eder:  

Ebu Cafer (Muhammed Bakır aleyhisselâm) buyurdu ki: «Resûlullah (sallallahu aleyhi ve 
âlihi) şöyle buyurmuştur: Yumuşaklık neyin üzerine konursa onu süsler ve neden alınırsa 
onunda çirkinleşmesine neden olur.» 

7-(l 846) ... Amr b. Ebu Mikdam, merfu olarak rivayet eder:  

«Nebi (sallallahu aleyhi ve âlihi) buyurdu ki: Yumuşaklıkta artış ve bereket vardır. Kim 
yumuşaklıktan yoksun kılınmışsa, o hayırdan yoksun kılınmıştır.» 

8-(1847) ...Abdullah b.Muğire kendisine anlatan bir adamdan rivayet eder:  

Ebu Abdullah (Cafer Sadık aleyhisselâm) buyurdu ki: 

«Bir aileden yumuşaklık uzaklaştırılmışsa, hayır da onlardan uzaklaştırılmıştır.» 

9-(1848) ...Ahmed b. Ziyad b. Erkam el-Küfî, bir adamdan, o da Ebu Abdullah (Cafer 
Sadik aleyhisselâm) rivayet etmiştir: 

«Hangi aileye yumuşaklıktan pay verilmişse, şüphesiz Allah onların rızkını 
genişletmiştir. Hayatta yumuşaklık, mal çokluğundan daha iyidir. Yumuşaklık bir şeyde 
çaresizlik meydana getirmez. Savurganlık da geride bir şey bırakmaz. Allah Azze veCelle rıfk 
sahibidir-ve yumuşaklığı sever.» 

10-( 1849) ...Hişam b. Ahmed, rivayet eder: 

Ebu'l-Hasan (aleyhisselâm) buyurdu ki: -Ravi der ki: Benimle bir adam arasında bir 
konuşma geçmişti ve bunun üzerine bu sözleri bana söylemişti- 

«Onlara karşı yumuşak ol. Zira onlardan biri öfkesinden dolayı küfre girer. Öfkesinden 
dolayı küfre girenden de bir daha hayır gelmez.» 

11-(1850) ...Musa b. Bekr, rivayet eder:  



Ebu'l-Hasan Musa (aleyhisselâm) buyurdu ki: «"Rıfk / yumuşaklık" hayatın yarısıdır.» 

12-(185l) ...Sekunî, rivayet eder Ebu Abdullah (Cafer Sadık aleyhisselâm) buyurdu ki:  

«Resûlullah (sallallahu aleyhi ve âlihi) şöyle buyurmuştur: Allah yumuşaklığı sever ve 
ona yardım eder. Zayıf hayvanlara bindiğiniz zaman, konaklama yerlerinde onları dinlendirin. 
Eğer yer kuru ve sert ise onları derhal oradan uzaklaştırın. Şayet yeşil ve yumuşak bir yer ise 
dinlendirin.» 

13-(1852) ... Cabir, rivayet eder:  

Ebu Cafer (MuhammedBakır aleyhisselâm) buyurdu ki: «Resûlullah (sallallahu aleyhi ve 
âlihi) şöyle buyurmuştur: Eğer yumuşaklık gözle görülür bir mahluk olsaydı, yaratılmışlar 
içinde ondan daha güzel bir şey olmazdı.» 

14-(1853) ...Salebe b. Meymun, rivayet eder.  

İmam Bakır veya İmam Cafer (aleyhisselâm) şöyle buyurmuştur: «Allah rıfk sahibidir, 
yumuşaklığı sever. O'nun rıfkının bir göstergesi içinizdeki kinleri söküp atması ve parçalanan 
kalplerinizi birleştirmesidir. Doğrusu Allah, kulun uyguladığı bir emri değiştirmek ister; 
ancak hak ona ağır gelmesin diye bunu bir başka emirle nesheder.» 

15-(1854) ..Sekunî, rivayet eder:  

Ebu; Abdullah (Cafer Sadık aleyhisselâm) buyurdu ki: «Resûlullah (sallallahu aleyhi ve 
âlihi) şöyle buyurmuştur: İki kişi arkadaş oldukları zaman bunlardan Allah katında derecesi 
en yüksek ve Allah Azze ve Celle'ye en sevimli olan kişi, arkadaşına karşı en çok yumuşak 
olanlarıdır.» 

16-(1855) ...Fudayl b. Osman, rivayet eder: 

Ebu Abdullah (Cafer Sadık aleyhisselâm)’ın şöyle dediğini duydum: 

«Kişi işinde yumuşak davranırsa, insanlardan beklediğine nail olur.» 

59) TEVAZU115 BABI 

1-(1856) ...Mes'ade b. Sadeka, rivayet eder:  

Ebu Abdullah (Cafer Sadık aleyhisselâm) şöyle buyurdu: «Habeş kralı Necaşi Cafer b. 
Ebu Talib ve arkadaşlarını yanına çağırdı. Necaşi'nin yanına girdiklerinde, evinde toprak 
üzerinde oturuyordu. Üzerinde eskimiş elbiseler vardı. 

Cafer şöyle demiştir: Onu bu halde görünce ürperdik. Bizim bu halimizi ve yüzlerimizin 
(renginin) değiştiğini görünce, bize şöyle dedi: "Muhammed'e yardım eden ve gözlerini 
aydınlatan Allah'a hamd olsun. Size bir müjde vereyim mi?" 

Bunun üzerine "evet, ey kral!" dedim. 

                                                            
115-Tevazu (alçak gönüllülük): Nefsin toplumsal statüsünü, büyüklük ya da küçüklük kompleksine kapılmaksızın, 
yani haksız yere haddi aşmasına izin vermeksizin, koruması. [el-Mîzan, c. 1, s. 530] 



Dedi ki: Biraz önce benim gözcülerimden biri sizin topraklarınızdan geldi ve bana haber 
verdi ki; Allah Azze ve Celle peygamberi Muhammed'i (sallallahu aleyhi ve âlihi) muzaffer 
kıldı. Düşmanlarını helak etti. Falan, falan ve falan kişiler de ona esir düştü. Erak ağacının 
çok olduğu bedir vadisinde karşı karşıya geldiler. Şu anda ona bakıyor gibiyim. Çünkü orada 
Damre oğullarından bir adama çobanlık yapmıştım. 

Cafer ona dedi ki: Ey kral! Niçin toprağın üzerinde oturuyorsun ve neden üzerinde bu 
eskimiş elbiseler var? 

Dedi ki: Ey Cafer! Biz Allah'ın İsa (aleyhisselâm)’a indirdiği kitapta şunu gördük: 
"Allah'ın kulları üzerindeki haklarından biri, kendilerine bir nimet bahşettiği zaman, O'na 
karşı tevazu göstermeleridir. Allah Azze ve Celle, Muhammed (sallallahu aleyhi ve âlihi) 
aracılığıyla bana bir nimet bahşedince, ben de Allah'a karşı bu şekilde tevazuumu gösterdim." 

Peygamberimiz bu olayı haber alınca ashabına şöyle dedi: "Sadaka kişinin malının 
artmasını sağlar. Sadaka verin ki Allah size merhamet etsin. Tevazu kişiyi yüceltir. Tevazu 
gösterin ki Allah sizi yüceltsin. Affetmek kişiyi aziz kılar. Affedin ki Allah sizi aziz kılsın."» 

2-(1857) ...Muaviye b. Ammar, rivayet eder:  

Ebu Abdullah (Cafer Sadık aleyhisselâm)’ın şöyle dediğini duydum: «Gökte kulların 
işleriyle görevlendirilmiş iki melek var. Bunlar tevazu göstereni yüceltiyor, kibirleneni de 
alçaltıyorlar.» 

3-(1858) ...Abdurrahman b. Haccac, rivayet eder:  

Ebu Abdullah (Cafer Sadık aleyhisselâm) buyurdu ki: 

«Resûlullah (sallallahu aleyhi ve âlihi) perşembe gününün akşamı Kuba mescidinde iftar 
açtı. Sonra: "İçecek bir şey yok mu?" dedi. 

Evs b. Havli el-Ensarî bir kadehte balla karıştırılmış süt getirdi. Peygamberimiz kadehi 
ağzına götürdü, sonra derhal bıraktı. 

Ardından şöyle dedi: Burada iki içecek var. Biri oldu mu diğerine gerek kalmıyor. Ben 
içmem de haram kılmam da. Fakat Allah'a karşı tevazu gösteririm. Çünkü Allah'a karşı tevazu 
göstereni Allah yüceltir. Kibirleneni de Allah alçaltır. Kim hayatında orta yolu tutarsa Allah 
ona rızık verir. Kim saçıp savurursa Allah onu yoksun bırakır. Kim ölümü çokça anarsa Allah 
onu sever.» 

4-(1859) ...Davud el-Hammar, Ebu Abdullah (Cafer Sadık aleyhisselâm)’dan buna benzer 
bir hadis rivayet etmiştir.  

Bu rivayette şöyle deniyor: «Kim Allah'ı çok anarsa, cennetinde onu himayesine alır.» 

5-(l860) ...Muhammed b. Müslim, rivayet eder:  

Ebu Cafer (Muhammed Bakır aleyhisselâm)’ın şöyle dediğini duydum: «Resûlullah 
(sallallahu aleyhi ve âlihi/y t bir melek geldi ve dedi ki: Allah Azze ve Celle seni, "resul ve 
mütevazı bir kul olmakla, kral bir resul olmak arasında serbest bırakmıştır." Resûlullah bu 
sırada Cebrail'e baktı. Cebrail eliyle mütevazılıği seçmesini işaret etti. Peygamberimiz de, 
mütevazı bir kul ve resul olmayı tercih ettiğini söyledi. 



Elçi olarak gelen melek şöyle dedi: Bununla beraber Rabbin senin makamından bir şey 
eksiltmedi. 

İmam dedi ki: «Yeryüzünün hazinelerinin anahtarları bu meleğin yanındaydı.» 

6-(1861) ... Sekunî, rivayet eder: 

Ebu Abdullah (Cafer Sadık aleyhisselâm) buyurdu ki: 

«Tevazu, meclisin en aşağı yerinde oturmaya razı olman, karşılaştığın kimseye selâm 
vermen, haklı dahi olsan tartışmayı uzatmaktan kaçınman, takvandan dolayı övülmekten 
hoşlanmaman demektir.» 

7-(1862) ...Ali b. Yaktin, kendisine anlatan birinden rivayet eder:  

Ebu Abdullah (Cafer Sadık aleyhisselâm) buyurdu ki: «Allah Azze ve Celle Musa 
(aleyhisselâm)’a şöyle vahyetti: Ey Musa! (yarattığım diğer) kullar içinde niçin seni seçtiğimi 
biliyor musun? Dedi ki: Ey Rabbim! Niçin beni seçtin? 

Allah Tebâreke ve Teâlâ Musa'ya şöyle vahyetti: Ey Musa! Bütün kullarımın içini dışına 
çevirdim. Benim karşımda senden daha zelil bir nefis bulamadım. Ey Musa! Sen namaz 
kıldığın zaman, yanağını toprağa veya yere koydun.» 

8-(1863) ...Hişam b. Salim, rivayet eder: 

Ebu Abdullah (Cafer Sadık aleyhisselâm) buyurdu ki: 

«Ali b. Hüseyn (aleyhisselâm)'ın bir gün merkebine binmiş halde cüzzamlı bazı 
kimselerin yanından geçiyordu. Onlar o sırada öğlen yemeğini yiyorlardı cüzzamlılar onu 
kendileriyle birlikte yemek yemeğe çağırdılar. 

Buyurdu ki: Eğer oruçlu olmasaydım, sizinle birlikte yerdim. İmam evine varınca güzel 
bir yemek yapmalarını istedi. Sonra cüzzamlıları çağırdı, onlara yanında yemek yedirdi, 
kendisi de onlarla birlikte yemek yedi.» 

9-(1864) ...Harun b. Harice, rivayet eder: 

Ebu Abdullah (Cafer Sadık aleyh is selâm) buyurdu ki: «Bir insanın şeref makamından 
daha aşağı bir yerde oturması tevazudandır.» 

10-(1865) ...Yûnus b. Yakub, rivayet eder: 

Ebu Abdullah (Cafer Sadık aleyhisselâm) ailesi için bir şeyler satın alıp sırtlamış 
Medineli bir adama baktı. Adam İmam'ı görünce utandı. 

Ebu Abdullah (aleyhisselâm) dedi ki: «Onları ailen için almış ve sırtlamış götürüyorsun 
Allah'a yemin ederim ki, eğer Medine'nin (ayıplayın) halkı olmasaydı, ben de ailem için bir 
şeyler satın alıp, onlara götürmek üzere sırtlamayı isterdim.»116 

11-(1866) ...Mikdam rivayet eder: 

                                                            
116- Hadîs: Muvassak. [Allâme Meclisi, Mir'at'ul Ukul, c. 8, s. 252] 
       Muvassak: Şiî olmayan; fakat rivayeti kabul edilen ravilerce muttasıl bir senetle rivayet edilen hadisdir. 



Ebu Abdullah (Cafer Sadık aleyhisselâm) buyurdu ki: 

«Allah Azze ve Celle Davud (aleyhisselâm)''a vahyettiklerinin arasında şu ifade de 
vardır: "Ey Davud! Allah'a en yakın insanlar mütevazıler olduğu gibi, Allah'a en uzak insanlar 
da kibirlilerdir."» 

12-(1867) ...Ebu Basir, rivayet eder: 

Ebu Abdullah (Cafer Sadık aleyhisselâm)'ın vefat ettiği sene, Ebu'l-Hasan Musa (Musa b. 
Cafer aleyhisselâm)'ın yanına gittim. 

Dedim ki: Canım sana feda olsun. Falan adam deve kestiği halde, sen neden koç 
kesiyorsun? 

Buyurdu ki: «Ey Ebu Muhammed! Nuh (aleyhisselâm) gemide bulunduğu sırada, 
Allah'ın dilediği başka mahlûkatlar da gemide bulunuyordu. Gemi Allah'ın emri altındaydı. 
Gemi Kâbe’nin etrafında tavaf etti. Bu kadınların tavafıydı. Nuh (aleyhisselâm) gemiyi 
serbest bırakmıştı. Allah Azze ve Celle dağlara şöyle vahyetti: Ben kulum Nuh'un gemisini 
sizden birinizin üzerine indireceğim. Bütün dağlar başlarını havaya kaldırdılar, diklendiler. 
Ama sizin oraların yakınlarında bulunan Cudi dağı tevazu gösterdi. Geminin dibi dağın 
üzerine oturdu. 

Nuh (aleyhisselâm) dedi ki: Ey Mari! Sağlam kıl. -Bu Süryanicede Ya Rabbi! Islah et! 
Demektir- 

Ravi der ki: Ebu'l-Hasan'ın bu örneği kendisi için verdiğini sandım.» 

13-(1868) ...Hasan b. Cehm, rivayet eder: 

Ebu'l Hasan er-Rıza (Ali b. Musa aleyhisselâm) buyurdu ki: 

«Tevazu, insanlara, sana verilmesini istediğin şeyi vermen demektir...» 

Diğer bir rivayette şöyle deniyor: 

Dedim ki: İnsanın mütevazı sayılmasının sının hangi davranıştır? Buyurdu ki: 
«Tevazünün dereceleri vardır. Bunlardan biri, kişinin "nefsinin / kendinin" değerini bilmesi ve 
selim bir kalple onu gerçek değerinin düzeyine indirmesidir. Bir kimseye, kendisine 
verilmesini istediği şeyden başkasını vermemesidir. Bir kimseden kötülük gördüyse buna 
iyilikle karşılık vermesidir. Öfkesini yutmasıdır. İnsanları affetmesidir. Allah iyilik yapanları 
sever.» 

60) ALLAH İÇİN SEVME VE ALLAH İÇİN BUĞZETME BABI 

1-(1869) ...Ebu Ubeyde el-Hazza, rivayet eder:  

Ebu Abdullah (Cafer Sadık aleyhisselâm) buyurdu ki: «Allah için seven, Allah için 
buğzeden ve Allah için veren kimse, imanı kâmil kimselerdendir.» 

2-(1870) ...Said el-A'rec, rivayet eder:  



Ebu Abdullah (Cafer Sadık aleyhisselâm) buyurdu ki: «İmanın en sağlam kulplarından 
biri, Allah için sevmen, Allah için buğzetmen, Allah için vermen ve Allah için vermemendir.» 

3-(1871) ...Sellâm b. Müstenir, rivayet eder:  

Ebu Cafer (Muhammed Bakır aleyhisselâm) buyurdu ki: «Resûlullah (sallallahu aleyhi ve 
âlihi) şöyle buyurmuştur: Bir müminin bir başka mümini Allah için sevmesi imanın en büyük 
kısımlarından biridir. Haberiniz olsun! Allah için seven, Allah için buğzeden, Allah için veren 
ve Allah için vermeyen Allah'ın seçip pak kıldığı kimselerdendir.» 

4-(1872) ...Ebu Basir, rivayet eder: 

Ebu Abdullah (Cafer Sadık aleyhisselâm)’ın şöyle dediğini duydum: «Birbirlerini Allah 
için sevenler kıyamet günü nurdan minberler üzerinde olurlar. Onların yüzlerinin, 
bedenlerinin ve minberlerinin nuru her şeyi aydınlatır. Öyle ki onlar bununla tanınırlar ve 
denilir ki: Bunlar birbirlerini Allah için seven kimselerdir.» 

5-(1873) ...Fudayl b. Yesar, rivayet eder: 

Ebu Abdullah (Cafer Sadık aleyhisselâm)'a sordum: «Sevmek ve buğz etmek imandan 
mıdır? 

Buyurdu ki: «İman sevmekten ve buğzetmekten başka bir şey midir ki? 

Sonra şu ayeti okudu: "Allah size imanı sevdirdi ve onu sizin kalplerinizde süsledi ve size 
küfrü, fıskı ve isyanı çirkin gösterdi. İşte doğru yolda olanlar bunlardır. " (Hucurat, 7)» 

6-(1874) ...Amr b. Müdrik et-Taî, rivayet eden Ebu Abdullah (Cafer Sadık aleyhisselâm) 
buyurdu ki: 

«Resûlullah (sallallahu aleyhi ve âlihi) ashabına sordu: İmanın hangi kulpu daha 
sağlamdır? 

Dediler ki: Allah ve Resulü daha iyi bilir? Sonra bazıları, namaz dedi, bazıları, zekât 
dedi, bazıları, oruç dedi, bazıları, hac ve umre dedi, bazıları da, cihad, dedi. 

Resûlullah buyurdu ki: Bu dediklerinizin her birinin bir fazileti vardır; fakat imanın en 
sağlam kulpu, Allah için sevmek, Allah için buğzetmek, Allah'ın dostlarını dost edinmek ve 
Allah'ın düşmanlarından uzaklaşmaktır.» 

7-(1875) ...Ebu Carud, rivayet eder:  

Ebu Cafer (Muhammed Bakır aleyhisselâm) buyurdu ki: «Resûlullah (sallallahu aleyhi ve 
âlihi) şöyle buyurmuştur: Allah için birbirlerini sevenler, kıyamet günü, Allah'ın arşının 
gölgesinde ve Allah'ın sağında -ki her iki eli de sağdır- yeşil zebercedden bir yerde 
bulunurlar. Yüzlerinin ışığı yeni doğan güneşin ışığından daha parlaktır. Her yakınlaştırılmış 
melek ve her gönderilmiş peygamber onların yerlerine gıpta eder. İnsanlar: "Bunlar kimdir?" 
diye sorarlar. Denilir ki: Bunlar birbirlerini Allah için sevenlerdir.»117 

8-( 1876) ...Ebu Hamza es-Sumalî, rivayet eder: 

                                                            
117- Hadis: Zayıf. [Allâme Meclisi, Mir'at'ul Ukul, c. 7, s. 324] 



Ali b. Huseyn (Zeyn'ül-Âbidin aleyhisselâm) buyurdu ki: «Allah Azze ve Celle ilk 
nesilleri ve son nesilleri bir araya getirdiği zaman, bir münadi kalkar ve insanların duyacağı 
şekilde: Allah için birbirlerini sevenler nerede? diye seslenir. 

Bir grup insan yerinden kalkar. Onlara denilir ki: "Sorgusuz sualsiz cennete girin." 
Melekler onları karşılar ve: "Nereye?" diye sorarlar. 

Derler ki: Sorgusuz sualsiz cennete ..............  

Melekler: Sizler hangi grup insanlarsınız? diye sorarlar. 

Derler ki: Bizler, birbirlerini Allah için seven kimseleriz. Melekler: Ne gibi ameller 
işlediniz? Diye sorarlar. Derler ki: Biz, Allah için sever ve Allah için buğzederdik. Melekler 
şöyle derler: Amel edenlerin ödülü ne güzeldir.» 

9-(1877) ...Davud b. Ferkad, rivayet eder:  

Ebu Abdullah (Cafer Sadık aleyhisselâm) buyurdu ki: «Üç şey müminin 
alametlerindendir: Allah'ı bilmesi, Allah için kimi seveceğini ve kime buğzedeceğini 
bilmesi.» 

10-(1878) ...Hişam b. Salim ve Hafs b. Buhterî, rivayet eder:  

Ebu Abdullah (Cafer Sadık aleyhisselâm) buyurdu ki: 

«Bir adam sizin inancınızı bilmeden sizi sevebilir ve bu sevgisinden dolayı Allah onu 
cennete koyar. Bir adam da sizin inancınızı bilmeden size buğzedebilir ve size buğzettiği için 
Allah onu cehenneme gönderir.» 

11-(1879) ...Cabir el-Cu'fî, rivayet eder: 

Ebu Cafer (Muhammed Bakır aleyhisselâm) buyurdu ki: 

«Sende hayır olup olmadığını bilmek istersen kalbine bak. Eğer kalbin Allah'a ibadet 
edenleri seviyor, günahkârlara da buğz ediyorsa, sende hayır vardır ve Allah da seni 
seviyordur. Şayet kalbin Allah'a ibadet edenlere buğz ediyor, günahkârları da seviyorsa, sende 
hayır yoktur ve Allah da sana buğz ediyordur. Kişi sevdiğiyle beraberdir.» 

12-(1880) ...Huseyn b. Eban, kendisine rivayet eden biri aracılığıyla rivayet eder:  

Ebu Cafer (Muhammed Bakır aleyhisselâm) buyurdu ki: 

«Bir kimse bir kimseyi Allah için seviyorsa, sevdiği kişi Allah'ın ilminde (katında) 
cehennemlik olsa bile, Allah bu sevgisinden dolayı o kişiye sevap verir. Eğer bir kimse birine 
Allah için buğzediyorsa, buğzettiği kişi Allah'ın ilminde cennetlik olsa da, Allah bu 
buğzundan dolayı ona sevap verir.» 

13-(1881) ...Beşir el-Kunasî, rivayet eder: 

Ebu Abdullah (Cafer Sadık aleyhisselâm) buyurdu ki: 

«Sevgi Allah ve Resulü için olabildiği gibi, dünya için de olabilir. Allah ve Resulü için 
olan sevgiye sevap verilir. Dünya için olan sevgiye ise hiçbir ödül verilmez.» 



14-(1882) ...Sema'e b. Mihran, rivayet eder: 

Ebu Abdullah (Cafer Sadık aleyhisselâm) buyurdu ki: 

«İki Müslüman karşılaştıkları zaman, kimin diğerine karşı sevgisi daha çoksa, o daha 
üstündür.» 

15-(1883) ...Safvan el-Cemmal, rivayet eder:  

Ebu Abdullah (Cafer Sadık aleyhisselâm) buyurdu ki: «İki mümin karşılaştıkları zaman, 
hangisinin diğer kardeşine yönelik sevgisi daha fazla ise o daha üstündür.» 

16-(1884) ...İshak b. Ammar, rivayet eder: 

«Dinden dolayı sevmeyen, dinden dolayı buğzetmeyen kimsenin dini yoktur.» 

61) DÜNYAYI YERME VE AZIYLA YETİNME BABI 

1-(1885) ...Heysem b. Vakid el-Harirî, rivayet eder:  

Ebu Abdullah (Cafer Sadık aleyhisselâm) buyurdu ki: 

«Kim dünyada zahid olursa Allah onun kalbinde hikmeti sabit kılar. Dilini hikmetle 
konuşturur. Dünyanın ayıplarını, hastalıklarını ve ilaçlarını ona gösterir. Onu bozulmamış 
olarak dünyadan çıkarıp selâm yurduna ulaştırır.» 

2-(1886) ...Hafs b. Giyas, rivayet eder: 

Ebu Abdullah (Cafer Sadık aleyhisselâm)'ın şöyle buyurduğunu duydum: «Hayrın tümü 
bir eve konulmuş ve evin anahtarı olarak da zühd (azıyla yetinme)118 öngörülmüş.» 

Ardından İmam şöyle buyurdu: «Resûlullah (sallallahu aleyhi ve âlihi) buyurmuştur ki: 
Kişi, dünya yiyeceklerine aldırış etmedikçe imanın tadını alamaz.» Sonra Ebu Abdullah 
(aleyhisselâm) sözlerini şöyle sürdürdü: «Dünya da azla yetinmedikçe kalplerinize imanın 
tadını almanız mümkün değildir.» 

3-(1887) ...Ebu Hamza, rivayet eder:  

Ebu Cafer (Muhammed Bakır aleyhisselâm) buyurdu ki: «Emîr'ül-Müminîn (Ali b. Ebu 
Talib aleyhisselâm) şöyle buyurdu: Dine en çok yardımcı olan ahlak, dünyada az ile 
yetinmektir.» 

4-(1888) ...Ali b. Haşim b. Berid, babasından şöyle rivayet eder: 

Bir adam Ali b. Huseyn (Zeyn'ül-Âbidin aleyhisselâm)’a zühdü sordu. 

Buyurdu ki: «On şeydir. Zühdün en yüksek derecesi, veranın en aşağı derecesidir. 
Veranın en yüksek derecesi, yakînin en aşağı derecesidir. Yakînin en yüksek derecesi, rızanın 
en aşağı derecesidir. 

                                                            
118- Ragıb el-İsfahani, el-Müfredat, zühd maddesi. 



Haberiniz olsun! Allah Azze ve Celle'nin kitabındaki bir ayette zühd şöyle tarif edilir: 
"Elinizden çıkana üzülmeyesiniz ve (Allah'ın) size verdiklerinden ötürü şımarmayasınız"119 
(Hadid,23)» 

5-(1889) ...Süfyan b. Uyeyne, rivayet eder:  

Ebu Abdullah (Cafer Sadık aleyhisselâm)’ın şöyle dediğini duydum: «İçinde kuşku veya 
şirk bulunan her kalp düşüktür (inancı geçersizdir). (Peygamberler, vasiler) dünyada az ile 
yetinerek kalplerinin tamamen ahirete yönelmesini istemişlerdi.» 

6-(1890) ...Muhammed b. Müslim, rivayet eder:  

Ebu Abdullah (Cafer Sadık aleyhisselâm) şöyle buyurdu: «Emîr'ül-Müminîn (Ali b. Ebu 
Talib aleyhisselâm) buyurdu ki: Ahiret sevabını isteyen kimsenin samimiyetinin göstergesi, 
dünya süslerinin azıyla yetinmesidir. Ayrıca bu dünyada az ile yetinen zahit, dünyada az ile 
yetinmesine rağmen, Allah Azze ve Celle'nin bu dünyadan kendisinin payına verdiği şeyden 
de bir şey kaybetmez. 

Dünya hayatına karşı ihtiraslı olan insanın ihtirası da, o kadar hırsla hareket etmesine 
rağmen, Allah'ın kendisine ayırdığı paydan fazlasını alamaz. Şu halde aldatılmış; ahiretteki 
payından yoksun kalan kimsedir.»120 

7-(1891) ...Talha b. Zeyd, rivayet eder:  

Ebu Abdullah (Cafer Sadık aleyhisselâm) buyurdu ki: «Resûlullah (sallallahu aleyhi ve 
âlihi) dünyada en çok aç ve korku içinde olmaktan hoşlanırdı.»121 

8-(1892) ... Abdullah b. Sinan, rivayet eder: 

Ebu Abdullah (Cafer Sadık aleyhisselâm) buyurdu ki: 

«Nebi (sallallahu aleyhi ve âlihi) üzgün bir halde evinden dışarı çıktı. Yanına bir melek 
geldi, elinde dünya hazinelerinin anahtarları vardı. 

Dedi ki: Ey Muhammed! Bunlar, dünya hazinelerinin anahtarlarıdır. Rabbin sana şunu 
söylüyor: Bu anahtarlarla o hazineleri aç ve istediğin kadarını al. Bu benim katımdakilerden 
hiçbir şeyi eksiltmez. 

Resûlullah dedi ki: Dünya, yurdu olmayanların yurdudur. Aklı olmayanlar dünya için mal 
biriktirirler. 

                                                            
119- Tefsiru'l Kummi'de müellif kendi rivayet zinciriyle Hafs b. Giyas'dan şöyle rivayet eder: İmam Sadık 
(aleyhisselâm)'a dedim ki: Sana kurban olayım, şu dünyada zühdün sınırı nedir? 
   Buyurdu ki: Allah, kitabında zühdün sınırını çizmiş ve şöyle buyurmuştur: "Elinizden çıkana üzülmeyesiniz 
ve Allah'ın size verdiği nimetlere şımarmayasınız." (Hadid, 23) 
   Nehc'ul Belâğa'da İmam Ali (a) şöyle der: Zühdün tamamı Kur'an'da iki cümlede ifade edilmiştir. Allah şöyle 
buyuruyor: "Elinizden çıkana üzülmeyesiniz ve Allah'ın size verdiği nimetlere şımarmayasınız." 
Geçmişten dolayı üzülmeyen, gelecekten dolayı da sevinip şımarmayan kimse zühdü iki ucundan yakalamıştır. 
Bu iki rivayette, kalbin dünyaya bağlanmaması esas alınmıştır. Meşhur bir hadistir: Dünya sevgisi bütün 
hataların başıdır. [el-Mîzan, (Hadid, 23) Tefsir] 
120- "Kâfirlerden bir kısmına, onları sınamak için dünya hayatının ziyneti olarak verdiğimiz ve 
onunla kendilerini geçindirdiğimiz şeye (mal ve saltanata) sakın rağbetle bakma. Rabbinin (ahiretteki) 
rızkı daha hayırlı ve daha devamlıdır." (Ta-ha, 131) 
121- Hadisin senedi zayıf. Muvassak gibi. [Allâme Meclisî, Mir'at'ul Ukul, c. 8, s. 273] 



Bunun üzerine melek şöyle dedi: Seni hak üzere peygamber olarak gönderen Allah'a 
yemin ederim ki, ben bu sözü, dördüncü kat gökte, bana bu anahtarları veren bir melekten 
duymuştum.» 

9-(1893) ... Cemil b. Derrac, rivayet eder: 

Ebu Abdullah (Cafer Sadık aleyhisselâm) buyurdu ki: «Resûlullah (sallallahu aleyhi ve 
âlihi) bir gün bir çöplüğe atılmış, kulakları kesilmiş ölü bir oğlak gördü. Ashabına dönüp 
şöyle dedi: "Bu oğlağın değeri ne kadardır?" 

Dediler ki: Eğer sağ olsaydı, bir dirhem etmezdi. 

Bunun üzerine. Nebi (sallallahu aleyhi ve âlihi) şöyle buyurdu: Nefsimi elinde 
bulunduran Allah'a yemin ederim ki, Allah katında, dünya, şu oğlağın sahibi katındaki 
değerinden daha basittir.»122 

10-(l894) ...Abdullah b. Kasım, rivayet eder:  

Ebu Abdullah (Cafer Sadık aleyhisselâm) buyurdu ki: 

«Allah bir kuluna hayır diledi mi onu dünya ile ilgili olarak zühd sahibi kılar, dinde derin 
kavrayış sahibi olmasını sağlar ve ona kusurlarını gösterir. Kime bu özellikler verilmişse, ona 
dünya ve ahiret hayrı verilmiş demektir.» 

(İmam) devamla şöyle dedi: «Hiç kimse dünyaya karşı zühd sahibi olmaktan daha hayırlı 
bir kapıdan hakkı talep etmiş değildir. Bu hak düşmanlarının talep ettikleri yolun zıddıdır.» 

-Ravi- Dedim ki: Canım sana feda olsun, onlar ne talep etmektedirler? 

Buyurdu ki: «Dünyayı arzu etmektedirler. 

Ve yine şöyle buyurdu: Çok sabreden değerli bir insan yok mu? Şu dünya hayatı birkaç 
günlük bir süredir. Haberimiz olsun, dünyaya karşı zühd yolunu tutmadıkça imanın tadına 
varmanız mümkün değildir.» 

Ravi der: Ebu Abdullah (aleyhisselâm)'ın şöyle dediğini duydum: 

«Mümin dünyadan uzaklaşınca123 yücelir ve Allah sevgisinin tadına varır. Dünya ehlinin 
nazarında o deli gibi görünür. Oysa dünya sevgisinin tadı insanları deli etmiştir. Dolayısıyla 
onun dışındaki bir şeyle uğraşmazlar.» 

Yine şöyle dediğini duydum: 

«Kalp tamamen berraklaşınca, yücelinceye dek yeryüzü ona dar gelir.» 

11-(1895) ...Muhammed b. Müslim b. Şihab, rivayet eder: 

                                                            
122- Hadisin benzerini Ehl-i Sünnet hadisçilerinden Ebu'l-Hasan Müslim b. Haccac el-Kuşeyrî "es-Sahih" adlı 
eserinde Cabir b. Abdullah el-Ensarî'den nakletmiştir. [Meclisi, Mir'at'ul Ukul, 8/275] 
123- "Bizimle buluşmayı ummayan, dünya hayatına razı olup onunla rahat edenler ve bizim 
ayetlerimizden gaflet edenler... İşte kazandıkları işlerden ötürü onların varacakları yer, 
ateştir!"(Yunus, 7-8) 



Ali b. Huseyn (Zeyn'ül-Âbidin aleyhisselâm)'a soruldu: 

Allah Azze ve Celle katında hangi amel daha üstündür? 

Buyurdu ki: «Allah Azze ve Celle'yi bilmekten ve Resulünü bilmekten sonra, Allah 
katında dünyaya buğz etmekten daha üstün bir amel yoktur. Bunun da birçok şubesi vardır. 
Tıpkı günahların birçok şubesi olduğu gibi. 

Allah'a karşı işlenen ilk günah kibirdir. Bu İblisin işlediği günahtır. O yüz çevirmiş, 
büyüklenerek kâfirlerden olmuştu. 

İkincisi hırstır. Bu da Âdem ve Havva'nın işlediği günahtır. Allah Azze ve Celle onlara: 
"Dilediğiniz yerden yiyin, ama şu ağaca yanaşmayın, yoksa zalimlerden olursunuz" (Bakara, 
35) demişti. Ama onlar, ihtiyaç duymadıkları şeyi almışlardı. Bu özellik, kıyamete kadar 
gelecek olan zürriyetlerine de geçmiştir. Nitekim Âdemoğullarının istedikleri şeyleri büyük 
çoğunluğu aslında ihtiyaç duymadıkları şeylerden ibarettir. 

Bunun ardından "haset / kıskançlık" gelir. Bu da Âdem'in oğlunun işlediği günahtır. O 
kardeşini kıskanmış ve onu öldürmüştü. Bunun uzantıları da kadın sevgisi, dünya sevgisi, 
liderlik sevgisi, konfor sevgisi, konuşma sevgisi, yükseklik ve servet sevgisidir. Böylece 
toplam yedi haslet ediyor. 

Dünya sevgisi bunların tümünü kapsıyor. Nitekim peygamberler ve âlimler bunu 
bildikten sonra şöyle demişlerdir: Dünya sevgisi her türlü hatanın başıdır. Dünya iki tanedir. 
Biri, hayat için gerekli olan şeyleri içeren zorunluluklar dünyası, diğeri ise, lanetlenmiş 
dünyadır.»124 

12-(1896) ...İbni Bukeyr, rivayet eder: 

Ebu Abdullah (Cafer Sadık aleyhisselâm) buyurdu ki: 

«Resûlullah (sallallahu aleyhi ve âlihi) şöyle buyurdu: 

Dünyayı istemenin bir şekli vardır ki, bu ahirete zarar verir. Ahireti istemenin bir şekli de 
vardır ki bu da dünyaya zarar verir. Hiç şüphesiz dünyanın zarar görmesi ahiretin zarar 
görmesinden daha iyidir.» 

13-(1897) ...Ebu Ubeyde el-Hazza, rivayet eder: 

Ebu Cafer (Muhammed Bakır aleyhisselâm)'a dedim ki: Bana faydalanacağım şeyler 
anlat. 

Buyurdu ki: «Ey Ebu Ubeyde! Ölümü çokça an. Çünkü insan ölümü çokça andıkça 
dünyada az ile yetinir.» 

14-(1898) ...Davud el-Ebzarî, rivayet eder: 

Ebu Cafer (Muhammed Bakır aleyhisselâm) buyurdu ki: «Her gün şöyle seslenen bir 
melek vardır: Ey Âdemoğlu! Ölüm için doğar. Faydalanamayacak şekilde toplar, yıkılacak 
şeyler bina edersin.» 
                                                            
124- Hadisin senedi: Zayıf. Muvassak gibi. [Allâme Meclisi, Mir'at'ul Ukul, c. 8, s. 279] Ayrıca bakınız. Dua 
Kitabı, (3438.) hadisin dip notu. 



15-(1899) ...Ebu Hamza, rivayet eder: 

Ebu Cafer (Muhammed Bakır aleyhisselâm) buyurdu ki: 

«Ali b. Huseyn (Zeyn'ül-Âbidin aleyhisselâm) şöyle buyurdu: 

Hiç şüphesiz dünya arkasını dönmüş gidiyor ve ahiret yönünü bu tarafa çevirmiş geliyor. 
Her ikisinin çocukları var. Siz ahiretin çocukları olun, sakın dünyanın çocukları olmayın. 
Aman ha! Dünyaya karşı zahid olun ve ahireti isteyin. 

Haberiniz olsun! Zahidler dünyada yeri döşek, toprağı yatak, suyu güzel koku gibi 
görürler. Onlar (gönül hoşluğuyla) dünya ile ilişkilerini kesmişlerdir. 

Dikkat edin! Cenneti arzulayan kimse, şehevi arzulardan uzaklaşır. Ateşten korkan kimse 
haramlara arkasını döner. Kim dünyaya karşı zahitçe bir tutum içinde olursa musibetler ona 
basit gelir, önemsizleşir, 

Haberiniz olsun! Allah'ın öyle kulları vardır ki, bunlar cennet ehlini cennette ebedi 
görmüş gibidirler. Cehennemlikleri de ateşte azap içinde görmüş gibidirler. Kendilerinden bir 
kötülük bekleyen yoktur. Kalpleri daima hüzünlüdür. Nefisleri iffetlidir. İhtiyaçları hafiftir, 
azdır. Çok kısa bir süre için sabrederler ve ahirette uzun bir rahata kavuşurlar. Geceleri saf 
tutarlar, gözyaşları yanaklarından aşağıya akar. Onlar Rablerine sığınırlar. Azad olmak için 
çabalarlar. Gündüzleri ise, ağır başlı, âlim, iyiliksever, muttaki kimselerdirler. Ok gibidirler. 
İbadette hissettikleri korku onları yontup yontup inceltmiş gibidir. Onları gören kimse: 
Hastadır, der. Oysa hasta değildirler. Ya da delidir, der. Oysa ateşi anmak ve içindekini 
(azabını) hatırlamak gibi büyük işler bu kimseleri meşgul etmiştir.» 

16-(1900) ...Cabir rivayet eder: 

Ebu Cafer (Muhammed Bakır aleyhisselâm)'ın yanına gittim, buyurdu ki: «Ey Cabir! 
Allah'a yemin ederim ki, ben hüzünlüyüm ve benim kalbim meşguldür.» 

Dedim ki: Canım sana feda olsun. Meşguliyetin nedir, seni ne mahzun ediyor? 

Buyurdu ki: «Ey Cabir! Kimin kalbine Allah'ın dini saf ve berrak bir şekilde girerse, artık 
onun kalbi sadece onunla meşgul olur ve (başka şeylerle ilgilenmez). Ey Cabir! Dünya nedir 
ki ve ne olabilir ki? O, yediğin bir yemekten ya da giydiğin bir elbiseden yahut beraber 
olduğun bir kadından ibaret değil midir? 

Ey Cabir! Müminler dünyaya, orada ebedi kalacaklarmış gibi gönül vermezler. Ahirete 
gideceklerini bir an için akıllarından çıkarmazlar. 

Ey Cabir! Ahiret kalıcılık yurdudur. Dünya ise yok oluş ve zeval buluş yurdudur; ama 
dünya ehli gaflet ehlidir. Müminler ise, derin kavrayış sahibi olarak düşünce ve ibret alma 
ehlidirler. Duydukları şeyler, onları Allah'ın zikrine karşı sağır kılmaz. Gözleriyle gördükleri 
süsler de onları Allah'ın zikrine karşı kör etmez. Onlar ahiret sevabına kavuşmakla kurtuluşa 
ermiş kimselerdir. Tıpkı böyle bir bilgiye sahip olmakla kurtuldukları gibi. 

Bil ki, ey Cabir! Takva ehli olan insanlar, dünyada ihtiyaçları en basit ve en az olan 
kimselerdir. Sana en çok yardımcı olan da onlardır. Seni hatırlar ve sana yardım ederler. Sen 
unutsan bile onlar seni hatırlarlar. Allah'ın emirlerini çokça dile getirirler ve Allah'ın emrini 
çokça yerine getirirler. Sevgilerini tamamen Allah sevgisiyle sınırlandırmışlardır. Sahiplerine, 



maliklerine itaat etmek için dünyayı bir kenara bırakmışlardır. Allah Azze ve Celle'ye ve 
Allah sevgisine kalpleriyle bakarlar. Azamet sahibi olmasından ötürü bakılacak şeyin bu 
olduğunu bilirler. 

Dünyada, kısa bir süre için dinlenip sonra göçüp gideceğin bir menzil, bir mola yeri gibi 
konaklan. Ya da rüyada sahip olduğunu gördüğün, ama uyandığında elinde bir şey olmadığını 
anladığın bir mal gibi gör. Sana bu örneği verdim çünkü dünya Allah'ı bilen akıl sahibi 
kimseler nazarında biraz sonra yok olacak bir gölge gibidir. 

Ey Cabir! Allah Azze ve Celle'nin seni üzerlerine gözetleyici kıldığı dinini ve hikmetini 
iyi koru. Onun senin yanında bulunan şeylerin dışında, senin Onun katında olan şeylerinden 
isteme. Eğer dünya, senin nazarında benim sana vasfet-tiğim şekilde değilse, Allah'ın rızasını 
arayacağın ve kendi kusurlarını görebileceğin bir yere taşınman gerekir. Ömrüme andolsun! 
Bir şeyi ihtirasla isteyen nice kimse vardır ki, ona kavuştukları zaman, mutsuz olmuşlardır. 
Bir şeyi istemeyen, ondan ısrarla kaçan nice kimse de vardır ki, ona kavuştukları zaman mutlu 
olmuşlardır. Şu ayette bu gerçeğe işaret edilir: "Bir de Allah, iman edenleri günahlardan 
temize çıkarmak, kâfirleri de helak etmek ister." (Âl-i İmran, 141)» 

17-(1901) ... Musa b. Bekr, rivayet eder: 

Ebu İbrahim (Musa b. Cafer aleyhisselâm) buyurdu ki: 

«Ebu Zer -Allah rahmet etsin- şöyle demiştir: 

Allah dünyayı benden uzak tutmuştur. İki arpa ekmeği -ki biriyle öğle yemeği, diğeriyle 
de akşam yemeğini yerim- Ve iki yün örtü -ki birini belime bağlarım, diğerini de hırka gibi 
kullanırım- dışında dünya benim nazarımda yerilmiştir.» 

18-(1902) ...Ebu Basir, rivayet eder:  

Ebu Abdullah (Cafer Sadık aleyhisselâm) buyurdu ki: «Ebu Zer (Allah ondan razı olsun) 
bir konuşmasında şöyle demiştir: Ey ilim arayan kimse! Dünyada hiçbir şey yoktur ki, iyisi 
faydalı ve kötüsü de -Allah'ın merhamet ettiği kimseler hariç- zararlı olmasın. 

Ey ilim arayan kimse! Aile ve mal seni nefsinle (kendinle) ilgilenmekten alıkoymasın. 
Sen onlardan ayrıldığın gün, aralarında bir gece kalmış, sonra sabah olunca onlardan ayrılıp 
başka tarafa gitmiş bir misafir gibisin. Dünya ve ahiret, birinden diğerine taşındığın iki menzil 
gibidir. Ölüm ile diriliş arasındaki süre bir uyku gibidir. Uyursun, sonra uyanırsın. 

Ey ilim arayan kimse! Allah Azze ve Celle katındaki makamın için önceden hazırlık yap, 
Salih ameller gönder. Çünkü sen amelinin karşılığını alacaksın. Ne ekersen onu biçersin, ey 
ilim arayan kimse!» 

19-(1903) ...Hasan b. Raşid, rivayet eder:  

Ebu Abdullah (Cafer Sadık aleyhisselâm) buyurdu ki: «Resûlullah (sallallahu aleyhi ve 
âlihi) şöyle buyurmuştur: Benim dünya ile bir işim yok. Benimle dünyanın örneği, bir devenin 
sırtında yolculuk yapan kimsenin örneğidir. Sıcak bir günde bir ağacın dibinde oturur, öğlen 
uykusunu yatıp dinlendikten sonra onu terk edip gider.» 

20-(1904) ...Yahya b. Ukbe el-Ezdî, rivayet eder:  



Ebu Abdullah (Cafer Sadık aleyhisselâm) buyurdu ki: «Ebu Cafer (Muhammed Bakır 
aleyhisselâm) şöyle buyurdu: Dünyaya ihtirasla sarılan kimse ipek böceğine benzer. 
Etrafındaki kozayı ördükçe ondan çıkması daha da zorlaşır, sonunda kahrından ölür.» Ravi 
der ki: Ebu Abdullah (Cafer Sadık aleyhisselâm) şöyle dedi: «Lokman'ın oğluna verdiği 
öğütlerden biri de şuydu: "Yavrucuğum! İnsanlar senden önce çocukları için mal biriktirdiler. 
Ne biriktirdikleri mal kaldı ne de kendileri için mal biriktirdikleri evlatları. Sen ücretle 
tutulmuş bir kölesin. Sana bir iş emredilmiş ve bu işe karşılık da sana bir ücret verileceği vaat 
edilmiştir. O halde işini eksiksiz yerine getir ki, ücretini eksiksiz alasın. Bu dünyada yemyeşil 
bir tarlaya giren ve iyice semizleşinceye kadar yiyen, üstelik semizleştiği zaman da ölecek 
olan bir koyun gibi olma. Dünyayı bir ırmağın üzerinde kurulu bir köprü gibi gör. Onun 
üzerinden geç ve öylece bırakıp git. Bir daha da dönüp ona bakma. Onu yık, sakın imar etme. 
Çünkü onu imar etmen sana emredilmemiştir. 

Bil ki, yarın Allah Azze ve Celle'nin huzurunda dört şeyle ilgili olarak sorguya 
çekileceksin: Gençliğini nerede çürüttün? Ömrünü nerede tükettin? Malını nereden kazandın? 
Ve malını nerede harcadın? Buna hazırlan ve şimdiden bunlara ilişkin cevaplarını bul. 
Dünyalık olarak kaçırdığın şeylerden dolayı üzülme. Çünkü dünyanın azı, kalıcılığı uzun 
sürmez, çoğu da, musibetlere uğramasından emin olunmaz. Tedbirini al ve işine sıkıca sarıl. 
Yüzünün önündeki perdeyi kaldır, Rabbinin nimetlerine yönel. Vâden dolmadan ve seninle 
arzuların arasına girilmeden önce boş zamanlarında çalış."» 

21-(1905) ...İbni Ebu Ya'fur, rivayet eder: 

Ebu Abdullah (Cafer Sadık aleyhisselâm)'ın şöyle dediğini duydum: 

«Allah Azze ve Celle Musa (aleyhisselâm)'a şöyle seslenmiştir: Ey Musa! Dünyaya 
zalimler gibi onu ana baba edinen kimseler gibi meyletme, yaslanma. 

Ey Musa! Eğer seni kendine bıraksam, nefsinin kontrolünü sana bıraksam, o takdirde 
dünya sevgisi ve çekiciliği seni alt eder. 

Ey Musa! Hayırda hayır ehli olanlarla rekabet et, hayra ulaşmak için onlarla yarış. Çünkü 
hayır adı gibi iyidir. Dünyada ihtiyacın olmayan şeyleri bırak. Dünya tutkunlarına ve 
nefislerine terk edilen kimselere bakma. Bil ki, her fitnenin başlangıcı dünya sevgisidir. Hiç 
kimseye malı çoktur diye gıpta etme. Çünkü malın çok olduğu yerde günah da çoktur, yerine 
getirilmesi gereken haklar açısından. Allah'ın ondan hoşnut olduğunu bilmediğin sürece 
insanların hoşnut olduğu kimseye de gıpta etme. İnsanların itaat ettiği için bir kimseye de 
gıpta etme. Çünkü insanların birine haksız yere itaat etmeleri ve tâbi olmaları hem tâbi olanlar 
hem de tâbi olunanlar açısından helaktir.» 

22-(1906) ...Gıyas b. İbrahim, rivayet eder: 

Ebu Abdullah (Cafer Sadık aleyhisselâm) buyurdu ki: 

«Ali (aleyhisselâm)'ın kitabında şöyle yazar: Dünya bir yılana benzer. Dokunduğun 
zaman yumuşacıktır, fakat içinde ölümcül bir zehir vardır. Akıl sahibi olan yetişkin kimse 
bundan kaçınır. Ama cahil çocuk ona sahip olmak ister.» 

23-(1907) ...Ebu Cemile, rivayet eder: 

Ebu Abdullah (Cafer Sadık aleyhisselâm) buyurdu ki: «Emîr'ül-Müminîn (Ali b. Ebu 
Talib aleyhisselâm) bazı ashabına öğüt maksadıyla şunları yazmıştır: 



"Sana ve kendime, isyan edilmesi helâl olmayan, kendisinden başkasına ü-mit 
bağlanılmayan ve onsuz olunmayan Allah'tan sakınmayı tavsiye ediyorum. Çünkü Allah'tan 
sakınan kimse aziz olur, güçlü olur, tok olur, suya kanmış olur. Aklı dünya ehlinden, üstün 
kılınır, bedeni dünya ehliyle beraber olduğu halde, kalbi ve aklı ahiret için yorulur. Kalbinin 
ışığıyla gözünün dünya sevgisi namına gördüğü şeyi söndürür. Haramlarını iğrenç görür, 
şüphelilerinden uzak durur Allah'a andolsun ki, dünyanın çoğu helâlından da uzak durur, 
ancak bedenine güç verecek bir parça ekmek, ayıp yerlerini örtecek giysi alır. Onu da en 
kabasından ve katısından temin eder. Kaçınılmaz olarak edinmek durumunda olduğu şeylere 
de güven duymaz, onlara umut bağlamaz. Güvenini ve ümidini varlıkların yaratıcısına 
yöneltir. Çalışır, çabalar, bedenini öyle yorar ki kaburgaları görülür, gözleri çukurlasın Buna 
karşılık Allah onun bedenine bir kuvvet, aklına bir keskinlik verir. Ahirette onun için saklanan 
ödüller ise bundan daha fazladır. O halde dünyayı elinin tersiyle it. Çünkü dünya sevgisi 
insanı kör, sağır ve dilsiz eder, insanı boyun eğen zelil bir varlık haline getirir. Ömründen 
kalanı değerlendir. Sakın yarın veya yarından sonra yaparım, deme. Çünkü senden öncekiler 
uzun hayallere, beklentilere bel bağladıkları ve her şeyi erteledikleri için helak oldular. Onlar 
bu şekilde her hayrı işlemeyi ertelerken Allah'ın emri çıkageldi. Hiç farkında bile değildiler. 
Tabuta konulup dar ve karanlık kabirlerine teslim edildiler. Çocukları ve aileleri onları kendi 
hallerine bıraktılar. Öyleyse pişman olmuş bir kalple kendini Allah'a ada. Dünyayı elinin 
tersiyle itmek ve bu hususta kararlı olmak yenilmek ve yüz üstü kalmak değildir. Allah bize 
ve sana kendisine itaat etmemiz hususunda yardım etsin. Allah bizi ve seni rızasına uygun 
hareket etme hususunda muvaffak kılsın.» 

24-(1908) ...Talha b. Zeyd rivayet eder: 

Ebu Abdullah (Cafer Sadık aleyhisselâm) buyurdu ki: 

«Dünya deniz suyu gibidir. Susuz olan kimse ondan içtikçe susuzluğu artar, (susadıkça 
da içer), sonunda ölür gider.» 

25-(1909) ...el-Veşşa, rivayet eder: 

İmam Rıza (Ali b. Musa aleyhisselâm)'ın şöyle dediğini duydum: 

«İsa b. Meryem (aleyhisselâm) havarilere şöyle dedi: 

Ey İsrailoğulları! Dünya ehli olan kimseler, istedikleri dünyalığı elde ettikleri zaman 
ellerinden kaçırdıkları dinlerinden dolayı üzülmedikleri gibi, siz de elinizden kaçırdığınız 
dünyalık için üzülmeyin.» 

62) BÂB 

1 -(1910) ... Ebu Ubeyde, rivayet eder: 

Ebu Cafer (Muhammed Bakır aleyhisselâm) buyurdu ki: 

«Allah Azze ve Celle buyuruyor ki, İzzetim, celâlim, azametim, yüceliğim ve 
makamımın yüksekliği hakkı için, benim arzumu kendi arzusuna tercih eden hiçbir kulum 
yoktur ki, ihtiyacını karşılamayayım, gökleri ve yeri rızkının garantisi kılmayayım, onun için 
her tüccarın ticaretinin arkasında bulunmayayım.» 

2-(1911) ... Ebu Hamza, rivayet eder: 



Ebu Cafer (Muhammed Bakır aleyhisselâm) buyurdu ki: 

«Allah Azze ve Cele şöyle buyurmuştur: 

İzzetim, celâlim, azametim, heybetim, yüceliğim hakkı için, dünya işlerinden herhangi bir 
şeyle ilgili olarak benim arzumu kendi arzusuna tercih eden hiçbir mümin kulum yoktur ki, 
onun zenginliğini kendi nefsinde var etmeyeyim, himmetini ahiretine bırakmayayım, gökleri 
ve yeri rızkının garantisi kılmayayım ve onun için her tüccarın ticaretinin arkasında 
bulunmayayım.» 

63) KANAAT BÂB1 

l-(1912) ...Amr b. Hilal, rivayet eder: 

Ebu Cafer (Muhammed Bakır aleyhisselâm) buyurdu ki: 

«Senden daha yukarı olan kimseye tamahkârlıkla gözlerini dikme. Allah Azze ve 
Celle'nin Nebi (sallallahu aleyhi ve âlihi)'ye söylediği şu sözler senin için yeterlidir: "Onların 
malları ve evlatları seni imrendirmesin." (Tevbe, 55) "Sakın onlardan bazı zümrelere 
kendilerini denemek için verdiğimiz dünya hayatının süsüne gözlerini dikme." (Ta-ha, 131) 
Eğer bu hususta içinde bir eğilim belirirse, derhal Resûlullah'ın yaşayışını hatırla. Onun 
yiyeceği -şayet bulabilirse- arpa, tatlısı, hurma ve yakacağı hurma dalıydı.» 

2-(1913) ...Ebu Hatice Salim b. Mukremin, rivayet eder:  

Ebu Abdullah (aleyhisselâm) buyurdu ki: «Resûlullah (sallallahu aleyhi ve âlihi) şöyle 
buyurmuştur: Kim bizden isterse, ona veririz. Kim müstağni davranırsa, Allah onu zengin 
kılar.» 

3-(1914) ...Heysem b. Vakid, rivayet eder:  

Ebu Abdullah (Cafer Sadık aleyhisselâm) buyurdu ki: «Kim Allah'ın kendisine verdiği 
basit bir geçimliğe razı olursa, Allah da onun işlediği az amele razı olur.» 

4-(1915) ...Amr b. Ebu'l-Mikdam rivayet eder:  

Ebu Abdullah (Cafer Sadık aleyhisselâm) buyurdu ki: 

«Tevrat'ta şöyle yazar: "Ey Âdemoğlu! Nasıl istersen öyle ol. Ne ekersen onu biçersin. 
Kim Allah'ın kendisine verdiği az rızka razı olursa, Allah da onun işlediği az amele razı olur. 
Kim az bir helâl ile yetinirse, ihtiyacı gizlenir kazancı temiz olur ve günah sınırlarının dışına 
çıkar."» 

5-(1916) ...Muhammed b. Arefe, rivayet eder:  

Ebu'l Hasan er-Rıza (Ali b. Musa aleyhisselâm) şöyle buyurdu: «Kim bol rızktan 
başkasına kanaat getirmezse, çok amel işlemedikçe onun yakası bırakılmaz. Kime az rızk 
yeterse, işlediği az bir amel yeterli görülür.» 

6-(1917 ) ... Hişam b. Salim rivayet eder: 

Ebu Abdullah (Cafer Sadık aleyhisselâm) buyurdu ki: 



«Emîr'ül-Müminîn (Ali b. Ebu Talib aleyhisselâm) şöyle derdi: Âdemoğlu! Eğer 
dünyadan sana yeteni istiyorsan, dünyada az bir şey sana yeter. Eğer dünyada sana yetmeyeni 
istiyorsan, dünyadakilerin tamamı sana yetmez.» 

7-(1918) ... Salim b. Mükrem, rivayet eder: 

Ebu Abdullah (Cafer Sadık aleyhisselâm) buyurdu ki: 

«Resûlullah (sallallahu aleyhi ve âlihi)’nin ashabından biri şiddetli bir yoksulluk 
çekmeye başlamıştı. Karısı: Resûlullah'a gidip bir şeyler istesen olmaz mı? dedi. Bunun üzere 
Resûlullah'a gitti. Peygamberin yanına geldiğinde şöyle dediğini duydu: 

"Kim bizden isterse, ona veririz. Kim müstağni davranırsa Allah onu zengin yapar." 
Bunun üzerine adam şöyle dedi: Peygamber benden başkasını kast etmiyor. Karısının yanına 
döndü ve durumu ona anlattı. 

Karısı dedi ki: Resûlullah (sallallahu aleyhi ve âlihi) bir insandır. Durumunu ona anlat. 
Adam tekrar peygamberin yanına gitti. 

Resûlullah: Kim bizden isterse ona veririz, kim müstağni davranırsa Allah onu zengin 
yapar, dediğini bir kez daha duydu. 

Adam üç kez üst üste bu şekilde gidip geldi. Sonra gitti bir balta ödünç aldı, dağa gitti, 
dağa tırmanarak odun kesti. Kestiği bu odunları yarım ölçek un karşılığında sattı. Bu unu eve 
götürdü ve yedi. Ertesi gün daha fazla odun getirdi ve daha fazla un satın aldı. Bunu her gün 
yapmaya başladı. Kazandığı paraları biriktirdi. Sonunda bir balta satın aldı. Daha sonra 
kazandıklarını biriktirdi, bununla iki erkek deve ve bir köle satın aldı. Sonra iyice zenginleşip 
rahata kavuştu. Sonra Nebi (sallallahu aleyhi ve âlihi)’nin yanına geldi ve kendisinden bir 
şeyler istemek üzere geldiğini ve kendisinden o sözleri duyduğunu anlattı. 

Bunun üzerine Nebi ona dedi ki: Ben sana dedim: "Kim bizden isterse ona veririz. Kim 
de müstağni davranırsa Allah onu zengin yapar."» 

8-(1919) ... Cabir, rivayet eder:  

Ebu Cafer (Muhammed Bakır aleyhisselâm) buyurdu ki: «Resûlullah (sallallahu aleyhi ve 
âlihi) şöyle buyurdu: Kim insanların en zengini olmak isterse, Allah'ın elindekine, O'ndan 
başkasının elindekinden daha çok güvensin.» 

9-(1920) ...Ebu Hamza, rivayet eder: 

Ebu Cafer (Muhammed Bakır aleyhisselâm) veya Ebu Abdullah (Cafer Sadık 
aleyhisselâm) buyurdu ki: 

«Kim Allah'ın kendisine verdiği rızka kanaat getirirse, o insanların en zenginlerindendir.» 

10-(1921) ...Hamza b. Humran, rivayet eder: 

Adamın biri Ebu Abdullah (Cafer Sadık aleyhisselâm)'a şikâyette bulundu: "İstediğini, 
istediğine kavuştuğunu; ama kanaat getirmediğini, nefsinin daha fazlasını istediğini söyledi ve 
bana yararlanacağım bir şey öğret dedi." 



Ebu Abdullah buyurdu ki: «Eğer sana yeten, senin ihtiyacını karşılıyorsa, ondan daha azı 
da ihtiyacını karşılar. Şayet sana yeterli olan ihtiyacını gideremiyorsa, (dünyadakilerin) 
tamamı da senin ihtiyacını karşılamaz.» 

11-(1922) ...Hanan b. Sedir, merfu olarak rivayet eder:  

Emîr'ül-Müminîn (Ali b. Ebu Talih aleyhisselâm) buyurdu ki: «Kim dünyadan kendisine 
yetene razı olursa, bundan daha azı da ona yeter. Kim de dünyadan kendisine yetene razı 
olmazsa (dünyada) ona yeten hiçbir şey olmaz.» 

64) (Az ile) YETİNME BABI 

1-(1923) ...Ebu Ubeyde el-Hazza, rivayet eder: 

Ebu Cafer (Muhammed Bakır aleyhisselâm) buyurdu ki: 

«Resûlullah (sallallahu aleyhi ve âlihi) şöyle buyurmuştur: Allah Azze ve Celle dedi ki: 
Benim katımda en çok gıpta edilen velilerim, durumu hafif125 namaz hususunda önemli bir 
paya sahip, kimsenin görmediği yerde Rabbine yönelik ibadeti en güzel şekilde yerine getiren, 
insanlar arasında bilinmeyen, yetecek kadar rızık kendisine karar kılınmış, elindeki (az) rızık 
üzere sabreden, erken öldüğü için miras bırakmayan ve arkasında ağlayanı az olan kimsedir.» 

2-(1924) ...es-Sekunî, rivayet eder: 

Ebu Abdullah (Cafer Sadık aleyhisselâm) buyurdu ki: 

«Resûlullah (sallallahu aleyhi ve âlihi) şöyle buyurmuştur: 

Ne mutlu o kimseye ki, Müslüman olup rızkın yetecek miktarıyla geçinir.» 

3-(1925) ...es-Sekunî, rivayet eder:  

Ebu Abdullah (Cafer Sadık aleyhisselâm) buyurdu ki: «Resûlullah (sallallahu aleyhi ve 
âlihi) şöyle buyurmuştur: Allah'ım! Muhammed'e ve Âl-i Muhammed'e, Muhammed'i ve Âl-i 
Mu-hammed'i sevenlere iffet ve (az ile) yetinmeyi bahşet. Muhammed'e ve Âl-i Muhammed'e 
buğzedenlere de mal ve evlat bahşet.» 

4-(1926) ...İbrahim b. Muhammed b. Nevfelî, merfu olarak Ali b. Huseyn (Zeyn'ül-Âbidin 
aleyhisselâm)'dan rivayet eder: 

«Bir gün Resûlullah (sallallahu aleyhi ve âlihi) bir deve çobanının yanından geçerken, 
birini göndererek ondan süt istedi. 

Adam dedi ki: Develerin memelerindeki süt kabilenin kahvaltısıdır. Kaplarımıza 
sağdığımız süt ise akşam yemekleridir. 

Bunun üzerine Resûlullah şöyle dedi: Allah'ım! Onun malını ve evladını arttır. 

Sonra bir koyun çobanının yanından geçti. Birini göndererek ondan süt istedi. Çoban 
koyunların memesindeki sütü sağdı. Kendi kabında bulunan sütü Resûlullah'ın kabına boşalttı. 

                                                            
125- Malı ve dünya ile ilgisi az. [Seyyid Cevad Mustafavî, Usul-u Kâfi, terc. ve şerhi] 



Ayrıca bir koyun da gönderdi ve dedi ki: Yanımızda bu var. Eğer daha fazla vermemizi 
istersen, daha fazlasını veririz. 

Bunun üzerine Resûlullah buyurdu ki: Allah'ım! Ona ihtiyacını giderecek kadar rızık ver. 

Bazı sahabeler dediler ki: Ya Resûlullah! Senin istediğini vermeyen kişiye, çoğumuzun 
hoşlanacağı bir dua ettin. Senin ihtiyacını giderene de hepimizin istemediği bir dua ettin. 
(Bunun sebebi nedir?) 

Resûlullah buyurdu ki: Hiç şüphesiz az olmasına rağmen yeterli olan mal çok olup 
oyalayan maldan daha hayırlıdır. Allah'ım! Muhammed'i ve Âl-i Mu-hammed'i (az ve) yeterli 
mal ile rızıklandır.» 

5-(1927) ...Ebu'l Buhterî rivayet eder: 

Ebu Abdullah (Cafer Sadık aleyhisselâm) buyurdu ki: 

«Allah Azze ve Celle şöyle buyurmuştur: Rızkını kıstığım zaman mümin kulum üzülür. 
Hâlbuki bu, onu bana daha çok yaklaştırır. Rızkını genişlettiğim zaman mümin kulum sevinir. 
Hâlbuki bu, onu benden daha çok uzaklaştırır.» 

6-(1928) ...Bekr b. Muhammed el-Ezdî, rivayet eder: 

Ebu Abdullah (Cafer Sadık aleyhisselâm) buyurdu ki: 

«Resûlullah (sallallahu aleyhi ve âlihi) şöyle buyurmuştur: Allah Azze ve Celle buyurdu 
ki: Benim katımda en çok gıpta edilen velim, salahta (iyilikte) yüksek bir payeye sahip, 
Rabbinin ibadetini en güzel şekilde yerine getiren, gizli gizli Allah'a ibadet eden, insanlar 
arasında bilinmeyen, parmakla gösterilmeyecek kadar önemsiz sayılan, az ve yeterli rızka 
sahip, bu rızk üzere sabreden, erken öldüğü için mirası az ve arkasında ağlayanı az olan 
mümin kuldur.»  

HAYIR126LI İŞTE ACELE ETME BABI 

1-(1929) ...Hamza b. Humran rivayet eder:  

Ebu Abdullah (Cafer Sadık aleyhisselâm)'ın şöyle dediğini duydum: «Biriniz hayırlı bir 
işe karar verdiği zaman onu ertelemesin. Çünkü gün olur, kul bir namaz kıldığı veya bir oruç 
tuttuğu zaman ona: Bundan sonra dilediğini yap. Allah seni bağışladı, denebilir.» 

2-(1930) ...Ebu Cemile, rivayet eder:  

                                                            
126- Hayır kelimesinin semantik yapısında seçme anlamı vardır... Biz bir şeyi hayır olarak isimlendirirken, 
öncelikle onu başka bir şeyle karşılaştırmış ve bu karşılaştırmada ikisinden birini tercih etmeyi amaçlamışızdır. 
Neticede birini seçeriz. İşte bu seçtiğimiz hayırdır. Biz onu, istediğimiz ve amaçladığımız şeyi kapsadığı için 
seçmişizdir. Şu halde bizim istediğimiz, gerçek anlamda hayırdır. Eğer biz onu, başka bir şey için isteseydik, 
istediğimiz o başka şey gerçek hayır olurdu. Başkasının hayır oluşu da, onun hayır oluşu açısından söz 
konusudur. Şu halde gerçek hayır, kendisi itibariyle istenen şeydir... 
   Bir şey başka bir şeyle karşılaştırılıp bu şeye göre daha etkili olarak algılandığından dolayı seçilir, bu yüzden 
hayır adını alır. Bundan dolayı hayrın anlamında başkasına nispet anlamı vardır.[el-Mîzan, c. 3, s. 204-205] 
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Ebu Abdullah (Cafer Sadık aleyhisselâm) buyurdu ki: «Gününüzü hayırla açın ve günün 
başında ve sonunda muhafaza meleklerine iyilik yazdırın. İnşallah, arada işlediğiniz 
hatalardan dolayı bağışlanırsınız.» 

3-( 1931) ... Murazim b. Hâkim, rivayet eder:  

Ebu Abdullah (Cafer Sadık aleyhisselâm) buyurdu ki: «Babam şöyle derdi: Hayırlı bir 
şeye karar verdiğin zaman derhal başla. Çünkü daha sonra ne olacağını bilemezsin.» 

4-(1932) ...Zurare, rivayet eder: 

Ebu Cafer (Muhammed Bakır aleyhisselâm) buyurdu ki: «Resûlullah (sallallahu aleyhi ve 
âlihi) şöyle demiştir: Allah, acele ile yapılan hayırlı işi sever.» 

5-(1933) ...Beşir b. Yesar, rivayet eder: 

Ebu Abdullah (Cafer Sadık aleyhisselâm) şöyle buyurdu: 

«Hayırlı bir iş yapmayı istediğin zaman onu erteleme. Çünkü zaman olur kul, sıcak bir 
günde, Allah katındaki sevabı umarak oruç tutar ve Allah da buna karşılık onu ateşten azat 
eder. Bir hurmanın yarısı dahi olsa Allah Azze ve Celle-'ye yakın olmak maksadıyla verilen 
hiçbir şeyi azımsama.» 

6-(1934) ... İbni Bükeyr, bazı ashabımızdan127 rivayet etmişlerdir: 

Ebu Abdullah (Cafer Sadık aleyhisselâm) buyurdu ki: 

«Hayırlı bir iş yapmaya karar veren kimse, onu bir an önce yapsın, ertelemesin. Çünkü 
bazen kul bir amel işler, Allah Tebâreke ve Teâlâ bunun üzerine: Seni bağışladım ve artık 
senin aleyhine olan hiçbir şeyi yazmayacağım, diyebilir. 

Kim de bir kötülük yapmaya karar verirse, onu yapmasın. Çünkü bazen kul bir kötülük 
işler, Allah Subhanehu bunu görünce ona şöyle diyebilir: İzzetim ve celâlim hakkı için 
bundan sonra seni ebediyen bağışlamayacağım.» 

7-(1935) ...Hişam b. Salim, rivayet eder: 

Ebu Abdullah (Cafer Sadık aleyhisselâm) şöyle buyurdu: 

«Hayırlı bir işi yapmaya karar verdiğin zaman, onu erteleme. Çünkü bazen Allah Azze ve 
Celle, bir ibadetle meşgul olan kuluna bakar ve şöyle der: "İzzetim ve celâlim hakkı için, 
bundan sonra sana ebediyen azap etmeyeceğim." 

Bir kötülük işlemeye karar verdiğinde ise, onu yapma. Çünkü bazen Allah bir günahla 
meşgul olan kuluna bakar ve şöyle der: "İzzetim ve celâlim hakkı için bundan sonra seni 
ebediyen bağışlamayacağım."» 

8-(1936) ...Muhammed b. Humran, rivayet eder: 

Ebu Abdullah (Cafer Sadık aleyhisselâm) buyurdu ki: 

                                                            
127- Hadis rivayet eden bâzı âlimlerden. 



«Biriniz bir hayır işlemeye veya (Allah'ın bitiştirilmesini istediğini) bitiştirmeye karar 
verdiği zaman, bilsin ki, sağında ve solunda iki şeytan vardır. Bu şeytanların karar verdiği 
iyiliği yapmasına engel olmalarına fırsat vermesin.» 

9-(1937) ...Ebu Carud, rivayet eder: 

Ebu Cafer (Muhammed Bakır aleyhisselâm)'ın şöyle dediğini duydum: «Hayırlı bir iş 
yapmaya karar veren kimse, onu bir an önce yapsın. Çünkü ertelenen her işte şeytanın bir 
nazari (parmağı) vardır.» 

10-(1938) ...Muhammed b. Müslim rivayet eder:  

Ebu Cafer (Muhammed Bakır aleyhisselâm)'ın şöyle dediğini duydum: «Allah Azze ve 
Celle, hayrı, dünya ehli için ağır kılmıştır, tıpkı kıyamet günü mizanda onlar için ağır kıldığı 
gibi. Kötülüğü de dünya ehli için hafif kılmıştır, tıpkı kıyamet günü mizanda hafif kıldığı 
gibi.» 

66) İNSAF VE ADALET BABI 

1-(1939) ...Ebu Hamza es-Sumalî rivayet eder:  

Ali b. Huseyn (Zeyn 'ül-Âbidin aleyhisselâm) şöyle buyurdu: «Resûlullah (sallallahu 
aleyhi ve âlihi) hutbesinin sonunda şöyle derdi: Ahlakı güzel, karakteri temiz, davranışları 
yapıcı, dışı güzel, malından fazlasını infak eden, sözünün fazlasını ise içinde tutan ve kendisi 
ile ilgili meselelerde insanlara karşı insaflı davranan kimseye müjdeler olsun!» 

2-(1940) ...Muaviye b. Vehb, rivayet eder: 

Ebu Abdullah (Cafer Sadık aleyhisselâm) şöyle buyurdu: 

«Cennette dört köşke karşılık kim bana dört ameli yapma garantisini verir? İnfak et, 
fakirlikten korkma. İnsanlar arasında selâmı yaygınlaştır. Haklı da olsan tartışmayı terk et. 
Kendinle ilgili meselelerde insanlara insaflı davran.» 

3-(1941) ...Carud Ebu'l Münzir, rivayet eder: 

Ebu Abdullah (Cafer Sadık aleyhisselâm)'ın şöyle dediğini duydum: «Amellerin efendisi 
üç şeydir: Nefsinle ilgili meselelerde insanlara insaflı davranman; ancak insanlar için hoşnut 
olduğun bir şeyden kendin için de hoşnut olman, Mal hususunda kardeşinin derdiyle 
dertlenmen. 

Bir de her halinde Allah'ı zikretmen. Allah'ı zikretmek, sadece "subhanallah, el-
hamdulillah ve la ilahe illallah vellahu ekber," değil. Fakat karşına Allah Azze ve Celle'nin 
emrettiği bir şey çıktığı zaman onu yerine getirmen ve karşına Allah Azze ve Celle'nin 
alıkoyduğu bir şey çıktığı zaman da onu terk etmendir.» 

4-(1942) ...Rumi b. Zurare, babasından rivayet eder: 

Ebu Cafer (Muhammed Bakır aleyhisselâm) buyurdu ki: 



«Emîr'ül-Müminîn (Ali b. Ebu Talib aleyhisselâm) bir konuşmasında şöyle demiştir: 
"Haberiniz olsun! Kim kendisiyle ilgili bir meselede insanlara insaf ü-zere muamele ederse, 
Allah ona; ancak izzet (üstünlük) verir."» 

5-(1943) ...Muhammed b. Müslim, rivayet eder: 

Ebu Abdullah (Cafer Sadık aleyhisselâm) buyurdu ki: 

«Üç kişi vardır ki, onlar kıyamet günü insanların hesabı tamamen görülün-ceye kadar, 
bütün insanlardan daha fazla Allah Azze ve Celle'ye yakın olurlar. 

Öfkelendiği zaman, hiçbir gücün elinin altındaki kimselerden intikam almaya sevk 
edemediği adam. 

İki kişinin ortasında yürüyüp de bunlardan birine bir kıl kadar dahi olsa diğerinden daha 
fazla meyletmeyen adam. 

Lehinde de olsa aleyhinde de olsa hakkı söyleyen adam.» 

6-(1944) ...Hasan el-Bezzaz, Ebu Abdullah (Cafer Sadık aleyhisselâm)'ın bir diğer 
hadiste şöyle dediğini rivayet eder: 

«Allah'ın kullarına en sıkı bir şekilde farz kıldığı şeyleri size haber vereyim mi? İmam üç 
şeyden bahsetti ki, bunların birincisi şudur: 

Kendinle ilgili bir meselede insanlara insaflı davranmaktır.» 

7-(1945) ... es-Sekunî rivayet eder: 

Ebu Abdullah (Cafer Sadık aleyhisselâm) buyurdu ki: 

«Resûlullah (sallallahu aleyhi ve âlihi) şöyle buyurmuştur: 

Amellerin efendisi, kendinle ilgili bir meselede, insaflı davranman, Allah yolunda 
kardeşinin derdiyle dertlenmen ve her halinde Allah Azze ve Celle'yi anmandır.» 

8-(1946) ...Hasan el-Bezzaz, rivayet eder:  

Ebu Abdullah (Cafer Sadık aleyhisselâm) bana şöyle dedi: «Allah'ın çok sıkı bir şekilde 
kullarına farz kıldığı şeyi sana haber vereyim mi?» -İmam bunu üç kere tekrarladı- 

-Evet, dedim. 

-Buyurdu ki: «Kendinle ilgili bir meselede, insanlara insaflı davranman, kardeşinin 
derdiyle dertlenmen ve her yerde Allah'ı anmandır. Allah'ı anmanın kapsamına girse de, 
"subhanallah, el-hamdulillah ve la ilahe illallah, vellahu ekber," demeyi kast etmiyorum. Her 
yerde, bir ibadet yapmaya veya bir günah işlemeye kalkıştığın zaman, Allah Celle ve Azze'yi 
hatırlamanı kast ediyorum.» 

9-(1947) …Ebu Usame, rivayet eder: 

Ebu Abdullah (Cafer Sadık aleyhisselâm) buyurdu ki: 



«Bir mümin şu üç hasletten mahrum olmaktan daha ağır bir imtihana tâbi tutulmuş 
değildir.» 

Denildi ki: Nedir bu üç haslet? 

Buyurdu ki: «Elinde bulunan şeylerle insanların derdiyle dertlenmek, Kendisiyle ilgili 
meselelerde insaflı davranmak Ve Allah'ı çok zikretmek. "Subhanallah, el-hamdulillah ve la 
ilahe illallah" demeyi kast etmiyorum. Bilakis, kendisine helâl kılınan bir şey karşısında ve 
yine kendisine haram kılınan bir şey karşısında Allah'ı hatırlamasını kast ediyorum.» 

10-( 1948) ...Ebu Bilad, merfu olarak rivayet eder: 

«Nebi (sallallahu aleyhi ve âlihi) seferlerinden birine çıkmaya hazırlandığı bir sırada 
yanına bir bedevi geldi. Hayvanının üzengisinden tuttu ve şöyle dedi: 

Ya Resûlullah! Bana öyle bir amel öğret ki, onunla cennete gireyim. 

Resûlullah buyurdu ki: «İnsanların sana karşı yapmalarını istediğin şeyi sen de onlara 
karşı yap. İnsanların sana yapmalarını istemediğin şeyi sen de onlara yapma. Hayvanı yoluna 
bırak (önünden çekil).» 

11-(1949) ...el-Halebî, rivayet eder:  

Ebu Abdullah (Cafer Sadık aleyhisselâm) buyurdu ki: «Adalet, susuz insanın içtiği sudan 
daha tatlıdır. Küçük dahi olsa içinde adalet olan (iş) ne geniş bir adalettir!» 

12-(1950) ...İbni Mahbub, bazı arkadaşları aracılığıyla rivayet eder:  

Ebu Abdullah (Cafer Sadık aleyhisselâm) buyurdu ki: «Kim kendisiyle ilgili bir meselede 
insanlara insaflı davranırsa, başkaları hakkında verdiği hüküm de beğenilir.» 

13-(1951) ...Yakup b. Şuayb, rivayet eder: 

Ebu Abdullah (Cafer Sadık aleyhisselâm) buyurdu ki: 

«Allah Azze ve Celle Âdem (aleyhisselâm)’a şöyle vahyetti: Senin için bütün sözleri dört 
kelimede toplayacağım. 

Âdem dedi ki: Ya Rabbi! Bu dört kelime hangileridir? 

Buyurdu ki: Biri benim için, biri senin için, biri benimle senin aranda, biri de seninle 
diğer insanlar arasında... 

Dedi ki: Ya Rabbi! Bunları bana açıkla ki öğreneyim. 

Buyurdu ki: Benim için olan şudur: Bana ibadet edeceksin ve hiçbir şeyi bana ortak 
koşmayacaksın. 

Senin için olan şudur: Yaptığın amellerine karşılık en çok ihtiyaç duyduğun şeyi 
vereceğim. 

Benimle senin aranda olan şudur: Senin görevin dua etmek, benim görevim de icabet 
etmektir. 



Seninle insanlar arasında olan da şudur: Kendin için razı olduğun şeyde insanlar için de 
razı olacaksın, kendin için hoşlanmadığın şeyi insanlar için de hoşlanmayacaksın.» 

14-(1952) ...Ruh b. Uhti'l Muallâ, rivayet eder:  

Ebu Abdullah (Cafer Sadık aleyhisselâm) şöyle buyurdu: «Allah'tan sakının ve adaletli 
davranın. Zira siz adalete göre hareket etmeyen topluluğu kınıyorsunuz.» 

15-(1953) ...Muaviye b. Vehb, rivayet eder: 

Ebu Abdullah (Cafer Sadık aleyhisselâm) buyurdu ki: 

«Adalet baldan tatlı, kaymaktan yumuşak ve miskten daha hoş kokuludur.» 

16-(1954) ...Osman b. Cebele, rivayet eder:  

Ebu Cafer (Muhammed Bakır aleyhisselâm) şöyle buyurdu: «Resûlullah (sallallahu 
aleyhi ve âlihi) şöyle buyurmuştur: Üç haslet vardır ki, bunlar veya bunların bir tanesi kimde 
bulunursa, arşın gölgesinden başka gölgenin bulunmadığı günde Allah'ın arşının gölgesinde 
olur. İnsanlardan beklediği şeyi kendisi onlara veren adam. Allah'ın rızasına uygun olduğunu 
bilmedikçe bir adamı kendi yanında öne geçirmeyen ve geride bırakmayan adam 

Kendisinde olan kusuru gidermeden Müslüman kardeşini bu kusurdan dolayı kınamayan 
adam. Çünkü bir kusurunu giderdiğinde mutlaka bir başka kusuru kendisine görünecektir. 
İnsanlar yerine kendisiyle ilgilenmesi kişiye yeteri kadar meşguliyet sağlar.» 

17-(1955) ...Cafer b. İbrahim el-Caferî rivayet eder:  

Ebu Abdullah (Cafer Sadık aleyhisselâm) buyurdu ki: «Resûlullah (sallallahu aleyhi ve 
âlihi) şöyle buyurmuştur: Kim malından yoksula verir, kendisi ile ilgili (bir) meselede 
insanlara insaflı davranırsa (adalete göre hüküm verirse) o, gerçek mümindir.» 

18-(1956) ...Yusuf el-Bezzaz, rivayet eder: 

Ebu Abdullah (Cafer Sadık aleyhisselâm)’ın şöyle dediğini duydum: «Kavga eden iki 
kişiden biri, diğeri hakkında insaflı davranır (adalete göre hareket eder), diğeri kabul etmezse 
mutlaka (onu) alt etmiş olur.» 

19-(1957) ...Muhammed b. Kays rivayet eder:  

Ebu Cafer (Muhammed Bakır aleyhisselâm) buyurdu ki: «Allah'ın bir cenneti vardır ki, 
buraya sadece üç kişi girer. Bunlardan biri, kendisiyle ilgili meselede hakka uygun hükmeden 
kimsedir.» 

20-(1958) ...el-Halebî, rivayet eder:  

Ebu Abdullah (Cafer Sadık aleyhisselâm) buyurdu ki: «Adalet, susamış insanın içtiği 
sudan daha tatlıdır. Küçük bir işle ilgili dahi olsa adalete göre hareket edildiği zaman bu ne 
geniş bir adalettir.» 

67) İNSANLARA İHTİYAÇ DUYMAMA BABI 

1-(1959) ...Abdullah b. Sinan, rivayet eder: 



Ebu Abdullah (Cafer Sadık aleyhisselâm) buyurdu ki: «Müminin şerefi gece yarısı kalkıp 
ibadet etmesidir. İzzeti ise, insanlara muhtaç olmamasıdır.» 

2-(1960) ...Hafs b. Giyas, rivayet eder: 

Ebu Abdullah (Cafer Sadık aleyhisselâm) buyurdu ki: 

«Biriniz Allah'tan her istediğinin kendisine verilmesini isterse, bütün insanlardan ümidini 
kessin ve bütün ümidini Allah'ın katında bulunanlara bağlasın. Allah Azze ve Celle, bu 
duygunun onun kalbinde iyice yer ettiğini bilince, o insan her ne isterse Allah kendisine 
verir.» 

3-(1961) ...ez-Zuhrî, rivayet eder: 

Ali b. Huseyn (Zeyn ul-Âbidin aleyhisselâm) şöyle buyurdu: «Bütün hayrın, insanların 
elinde bulunanlardan ümidi kesmekte olduğunu gördüm. Kim hiç bir şeyde insanlardan bir 
şey beklemese ve işini Allah Azze ve Celle'ye havale etse, Allah Azze ve Celle her şeyle ilgili 
isteğini kabul eder.» 

4-(1962) ...Abdu'l A'lâ b. A'yen, rivayet eder:  

Ebu Abdullah (Cafer Sadık aleyhisselâm)’ın şöyle dediğini duydum: «İhtiyaçların 
karşılanmasını insanlardan istemek insanın onurunu yok eder, hayâ duygusunu ortadan 
kaldırır. İnsanların elindekinden ümidini kesmek, müminin dini açısından izzettir. Aç 
gözlülük ise yakasını bırakmayan yoksulluktur.» 

5-(1963) ...Ahmed b. Muhammed b. Ebu Nasr, rivayet eder:  

Ebu'l-Hasan er-Rıza (Ali b. Musa aleyhisselâm)’a dedim ki: Canım sana feda olsun. 
Benim için İsmail b. Davud el-Katib'e bir mektup yaz; belki bana bir yardımı dokunur. 

Dedi ki: «Senin gibi bir adamın, ondan ve benzerlerinden bir şeyler istemelerine hayret 
ediyorum. Ama eğer bir şeye ihtiyacın varsa, benim malımdan al.» 

6-(1964) ...Necm b. Hutaym el-Ganevî, rivayet eder: 

Ebu Cafer (Muhammed Bakır aleyhisselâm) buyurdu ki: 

«İnsanların elindeki maldan ümidini kesmesi, müminin dini için bir onurdur. Yoksa sen 
Hatem'in şu sözünü duymadın mı? 

İnsanların elindeki mallardan ümidini kestiğim, (onlara muhtaç olmadığım zaman) bunun 
zenginlik olduğunu gördüm. 

Nefis bunu bilirse (değerini anlayınca), aç gözlülüğün yoksulluk olduğunu bilir.» 

7-(1965) ...Ammar es-Sebatî, rivayet eder:  

Ebu Abdullah (Cafer Sadık aleyhisselâm) buyurdu ki: «Emîr'ül-Müminîn (Ali b. Ebu 
Talib aleyhisselâm) şöyle derdi: Kalbinde insanlara muhtaç olma ve onlara muhtaç olmama 
duyguları birlikte yer almalıdır. Onlara muhtaç olman, sözlerinin yumuşaklığı ve arkadaşlığı-



nın güzel olması için, onlara muhtaç olmaman da namusunun temizliği ve izzetinin 
(onurunun) bekası için gereklidir.» 

Aynı hadisi Yahya b. İmran da Ebu Abdullah (aleyhisselâm)'dan rivayet etmiştir. 

68) SILA-İ RAHİM (akrabalık haklarını gözetme) BABI 

1-(1966) ...Cemil b. Derrac, rivayet eder: 

Ebu Abdullah (Cafer Sadık aleyhisselâm)'a: "Adına birbirinizden dilekte bulunduğunuz 
Allah'tan ve akrabalık (bağlarını kırmak)'tan sakının. Şüphesiz Allah sizin üzerinizde 
gözetleyicidir." (Nisa, 1) ayetinin anlamını sordum. 

Buyurdu ki: «Ayette geçen "erham / akrabalar"dan maksat bütün insanlardır. Allah Azze 
ve Celle, bütün insanlar anlamında akrabalarla ilişkilerin sürdürülmesini ve bu bağlara büyük 
önem verilmesini emretmiştir. Allah'ın bunu kendi adıyla birlikte zikrettiğini görmüyor 
musunuz?» 

2-(1967) ...İshak b. Ammar, rivayet eder: 

Ebu Abdullah (Cafer Sadık aleyhisselâm)’dan bana şu rivayet ulaştı: «Bir adam Nebi 
(sallallahu aleyhi ve âlihi)'nin yanına geldi ve dedi ki: Benim ailem benden yüz çevirdi, bana 
saldırmaktadırlar ve bana sövüp sayıyorlar. Onları terk edeyim mi? 

Resûlullah şöyle buyurdu: O zaman Allah da sizin hepinizi terk eder. Dedi ki: Peki, ne 
yapayım? 

Buyurdu ki: Seninle bağlarını koparan kimse ile sen ilişkilerini sürdür, sana vermeyene 
sen ver ve sana haksızlık edeni sen bağışla. Eğer bunu yaparsan, Allah katında, bu, senin için 
destek olur.» 

3-(1968) ...Muhammed b. Ubeydullah, rivayet eder:  

Ebu'l Hasan er-Rıza (Ali b. Musa aleyhisselâm) şöyle buyurdu: «Adam akrabalık 
bağlarını sürdürür, bu sırada ömründen sadece üç sene kalmıştır. Allah bu üç seneyi otuz 
seneye dönüştürür. Allah dilediğini yapar.» 

4-(1969) ...Ebu Hamza, rivayet eder:  

Ebu Cafer (Muhammed Bakır aleyhisselâm) buyurdu ki: «Akrabalık bağlarını gözetmek 
amelleri temizler, malı çoğaltır, belâları uzaklaştırır, hesabı kolaylaştırır ve ecelin de 
gecikmesine sebep olur.» 

5-(1970) ... Cabir, rivayet eder: 

Ebu Cafer (Muhammed Bakır aleyhisselâm) buyurdu ki: «Resûlullah (sallallahu aleyhi ve 
âlihi) şöyle buyurmuştur: Ümmetimden şu anda hazır bulunanlara ve kıyamet gününe kadar 
gelecek olup şu anda babalarının sulbünde, analarının rahminde olanlara kadar burada 
bulunmayanlara akrabalık bağlarını gözetmelerini tavsiye ediyorum. Bu akrabalar bir yıllık 
mesafede dahi olsalar, gidip ziyaret etmelerini tavsiye ediyorum. Çünkü bu, dindendir.» 

6-(1971) ...Ebu Hamza, rivayet eder:  



Ebu Abdullah (Cafer Sadık aleyhisselâm) şöyle buyurdu: «Akrabalık bağlarını gözetmek 
insanın ahlakını güzelleştirir, eli açık, cömert yapar, nefsi arındırır, rızkı artırır ve eceli 
geciktirir. 

7-( 1972) ...Ebu Basir, rivayet eder: 

Ebu Abdullah (Cafer Sadık aleyhisselâm)’ın şöyle dediğini duydum: «Akrabalık bağı 
Allah'ın arşına asılıdır ve şöyle der: "Allah'ım beni gözeteni sen de gözet. Beni koparanla sen 
de bağlarını kopar. Bu, Muhammed (Sallallahu aleyhi ve âlihi)’nin Ehl-i Beyt'idir. Ki Allah 
Azze ve Celle bir ayette buna şöyle işaret etmiştir: "Onlar Allah 'ın gözetilmesini emrettiği 
şeyleri gözeten kimselerdir." (Ra'd, 21) “Rahim”den maksat her akrabadır.» 

8-(1973) ...Yûnus b. Ammar, rivayet eder: 

Ebu Abdullah (Cafer Sadık aleyhisselâm) buyurdu ki: 

«Kıyamet günü ilk konuşan organ akrabalık bağıdır. Şöyle der: "Ya Rabbi! Dünyada iken 
beni gözeteni, sen de, seninle onun aranızdaki münasebetler hususunda bugün gözet, dünyada 
iken beni kesip atanı, sen de, bugün aranızdaki hususlarda onunla ilişkilerini koparıp at."» 

9-(1974) ...Ahmed b. Muhammed b. Ebu Nasr, rivayet eder:  

Ebu'l Hasan er-Rıza (Ali b. Musa aleyhisselâm) buyurdu ki: «Ebu Abdullah (Cafer Sadık 
aleyhisselâm) şöyle buyurdu: Bir içim su ile dahi olsa akrabalarını gözet. Akrabalık bağlarını 
gözetmenin en güzel yolu onlara eziyet etmekten vazgeçmektir. Akrabalık bağlarını 
gözetmek, eceli erteler ve aile arasında sevgiye sebep olur.» 

10-(1975) ...Fudayl b. Yesar rivayet eder:  

Ebu Cafer (Muhammed Bakır aleyhisselâm) şöyle buyurdu: «Kıyamet günü akrabalık 
bağı Allah'ın arşına asılı olarak şöyle der: Allah'ım! Beni gözeteni sen de gözet, beni terk 
edeni sen de terk et.» 

11-(1976) ...Harman b. Sedir, babasından rivayet eder: 

Ebu Cafer (Muhammed Bakır aleyhisselâm) buyurdu ki: 

«Ebu Zer Radıyallahu anhu şöyle demiştir: 

Resûlullah (sallallahu aleyhi ve âlihi)'nin şöyle dediğini duydum: 

Kıyamet günü sırat köprüsünün iki kenarından biri akrabalık bağı, öbürü de emanettir. 
Akrabalık bağını gözeten ve emanete riayet eden kimse sırat köprüsünden geçince, cennete 
ulaşır. Emanete ihanet eden ve akrabalık bağlarını gözetmeyen kimse buradan geçince işlediği 
hiçbir salih amelin bir faydası olmaz, sırat köprüsü onu cehenneme yuvarlatır.» 

12-( 1977) ... Ebu Hamza, rivayet eder:  

Ebu Cafer (Muhammed Bakır aleyhisselâm) buyurdu ki: «Akrabalık bağlarını gözetmek 
ahlakı güzelleştirir, insanı "eli açık/cömert" yapar, nefsini arındırır, rızkını artırır ve ecelini 
geciktirir.» 



13-( 1978) ... Ebu Hamza, rivayet eder:  

Ebu Cafer (Muhammed Bakır aleyhisselâm) şöyle buyurdu: «Sıla-i rahim amelleri 
arındırır, belâları savar, malları arttırır, kişinin ecelini geciktirir, rızkını genişletir, onu ailesine 
sevdirir. O halde kişi Allah'tan sakınsın ve akrabalık bağlarını gözetsin.» 

14-( 1979) ...Hakem el-Hannat, rivayet eder:  

Ebu Abdullah (Cafer Sadık aleyhisselâm) buyurdu ki: «Akrabalık bağlarını gözetmek ve 
iyi komşuluk, beldeyi mamur kılar, ö-mürleri uzatır.» 

15-(1980) ...Ebu Ubeyde el-Hazza, rivayet eder:  

Ebu Cafer (Muhammed Bakır aleyhisselâm) buyurdu ki: «Resûlullah (sallallahu aleyhi ve 
âlihi) şöyle buyurmuştur: Sevabı en çabuk verilen hayırlı amel "sıla-i rahim / akrabalık 
bağları" nı gözetmedir.» 

16-(1981) ...es-Sekunî, rivayet eder: 

Ebu Abdullah (Cafer Sadık aleyhisselâm) buyurdu ki: 

«Resûlullah (sallallahu aleyhi ve âlihi) şöyle buyurmuştur: Kimi, ecelinin gecikmesi ve 
rızkının çoğalması sevindiriyorsa, sıla-i rahimde bulunsun.» 

17-(1982) ... İshak b. Ammar, rivayet eder: 

Ebu Abdullah (Cafer Sadık aleyhisselâm) buyurdu ki: 

«Sıla-i rahimden başka ömrü uzatan bir şey bilmiyoruz. Öyle ki bir adamın ömrü üç sene 
olur. Akrabalık bağlarını gözettiği için Allah ömrünü otuz üç yıl yapar. Ya da ömrü otuz üç 
yıl olur. Akrabalık bağlarını gözetmediği için Allah ömrünün otuz yılını eksilterek üç yıl 
yapar.» 

...Hasan b. Ali el-Veşşa da Ebu'l-Hasan er-Rıza (Ali b. Musa aleyhisselâm)'dan buna 
benzer bir hadis rivayet etmiştir. 

18-(1983) ...Cabir, rivayet eder: 

Ebu Cafer (Muhammed Bakır aleyhisselâm) buyurdu ki: 

«Emîr'ül-Müminin (Ali b. Ebu Talib aleyhisselâm) Basra'ya gitmek üzere harekete 
geçince Rebeze denilen yerde konakladı. Savaşçılardan bir adam yanına geldi ve şöyle dedi: 

Ey Müminlerin Emiri! Kavmim arasında bir yükün altına girdim. Onlardan bir gruptan 
destek ve yardım istedim. Fakat onlar bana kötü sözlerle karşılık verdiler. 

Ey Müminlerin Emiri! Onlara, bana yardım etmelerini emret ve bana eşlik etmeleri için 
onları teşvik et. 

Buyurdu ki: Onlar neredeler? 

Dedi ki: Şu gördüklerin onlardan bir gruptur. 



Emîr'ül-Müminîn bineğini sürdü. Hayvan bir deve kuşu gibi sıçradı. Bazı arkadaşları da 
onun arkasından bineklerini koşturdular. Nihayet İmam o kavmin bulunduğu yere geldi. 
Onlara selâm verdi. Onlara, neden arkadaşlarına eşlik etmediklerini sordu. Derken onlar 
adamdan, adam da onlardan şikâyetçi oldu. 

Emîr'ül-Müminîn (Ali b. Ebu Talib aleyhisselâm) şöyle dedi: 

Kişi, kendi aşiretiyle beraber olmalı, onlarla ilişki içinde bulunmalıdır. Çünkü onlar ona 
iyilik etmeye ve elinden tutmaya daha layıktırlar. Aşiretin de kendi ferdiyle ilişkisini 
sürdürmesi, ona eşlik etmesi daha iyidir; zaman onu düşkün kılmış ve dünya ona arkasını 
dönmüş olsa bile. Çünkü akrabalık bağlarını sürdüren ve akrabalarına cömert davranan 
kimseler ecirlerini alırlar. Buna karşılık akrabalık bağlarını kesen ve akrabalarına arkalarını 
dönenler, günah işlerler. 

Sonra İmam (aleyhisselâm) devesini sürdü ve "deh..." dedi.» 

19-(1984) ...Yahya, rivayet eder: 

Ebu Abdullah (Cafer Sadık aleyhisselâm) buyurdu ki: 

«Emîr'ül-Müminîn (Ali b. Ebu Talib aleyhisselâm) şöyle buyurmuştur: 

Bir kimse mal ve evlat sahibi de olsa, aşiretinden, onların sevgisinden, saygısından, 
elleriyle ve dilleriyle kendilerini savunmalarından yüz çevirmesin. Zira aşireti, onun arkasında 
duran insanlardan oluşan en güçlü duvardırlar. İnsanlar içinde ona en şefkatli davrananlar 
onlardır. Başına bir musibet gelir veya bir zorlukla karşılaşırsa, onun perişanlığını gidermeye 
ilk önce onlar koşarlar. Kim elini aşiretine vermekten kaçınırsa, onları sadece bir elden 
yoksun bırakmış olur; ama o, birçok elden yoksun kalır. 

Kim etrafına karşı yumuşak davranırsa arkadaşı onun kendisini sevdiğini bilir. Kim 
maruf uğruna harcamada bulunursa, Allah, yaptığı infakın karşılığını dünyada verdiği gibi 
ahirette de katlayarak ödüllendirir. Kişinin insanlar arasında doğrulukla anılması, yediği ve 
miras bıraktığı maldan daha hayırlıdır. 

İçinizden biri malı çok olduğu için, kibirlenmesin, kendini büyük görmesin ve aşiretinden 
yüz çevirmesin. 

İçinizden biri, kardeşinde bir erdem göremiyorsa ve dünya malına sahip değildir diye 
uzun sürecek şekilde onu terk etmesin ve ondan uzaklaşmasın. 

İçinizden biri, ihtiyaç sahibi olan bir akrabasına, vermediği zaman kendisine bir faydası 
olmayacak ve verdiği zaman da kendisine zarar vermeyecek bir şeyi vermekten kaçınmasın.» 

20-(1985) ...Süleyman b. Hilal, rivayet eder: 

Ebu Abdullah (Cafer Sadık aleyhisselâm)’a dedim ki: Falan oğulları birbirlerine yardım 
ediyorlar, akrabalık bağlarını gözeterek birbirlerini ziyaret ediyorlar. 

Dedi ki: «O zaman malları artar, kendileri de çoğalır. Onlar birbirleriyle ilişkilerini 
kesene dek bu durumları devam eder. İlişkilerini kestikleri zaman bereket onlardan uzaklaşır.» 

21-(1986) ...Abdullah b. Sinan, rivayet eder:  



Ebu Abdullah (Cafer Sadık aleyhisselâm) buyurdu ki: «Resûlullah (sallallahu aleyhi ve 
âlihi) şöyle buyurmuştur: «Bir kavim günahkârlar olup, iyiler olmadıkları halde, akrabalık 
bağlarını gözettikleri için malları artıyor ve ömürleri üzüyorsa, bir de iyi olduklarında durum 
nasıl olur?» 

22-(1987) ...Ebu Basir, rivayet eder:  

Ebu Abdullah (Cafer Sadık aleyhisselâm) buyurdu ki: «Emîr'ül-Müminîn (Ali b. Ebu 
Talib aleyhisselâm) şöyle demiştir: Bir selâm vermek şeklinde dahi olsa akrabalarınızla 
ilişkilerinizi sürdürün. Allah Tebâreke ve Teâlâ şöyle buyuruyor: "Adına birbirinizden dilekte 
bulunduğunuz Allah'tan ve akrabalık (bağlarını kırmak)'tan sakının. Şüphesiz Allah sizin 
üzerinizde gözetleyicidir." (Nisa, 1)» 

23-(1988) ...Safvan el-Cemmal, rivayet eder: 

Ebu Abdullah (Cafer Sadık aleyhisselâm) ile Abdullah b. Hasan arasında bir konuşma 
oldu. Bu konuşma gitgide gürültülü bir hal aldı. İnsanlar başlarında toplanmaya başladılar. 
Akşam olduktan sonra birbirlerinden ayrıldılar. Sabahleyin ben, bir iş için dışarı çıktım. 
Birden Ebu Abdullah (aleyhisselâm)’ı Abdullah b. Hasan'ın kapısında gördüm. 

Şöyle diyordu: «Ey Cariye! Ebu Muhammed'e söyle dışarı çıksın.» 

Çıktığı zaman şöyle dedi: Ey Ebu Abdullah! Sabahın köründe acelen ne? 

Dedi ki: «Ben dün akşam Allah Azze ve Celle'nin kitabında bir ayet okudum, gözümü 
uyku tutmadı.» 

Dedi ki: Bu hangi ayettir? 

Buyurdu ki: Şu ayettir: «"Onlar Allah'ın gözetilmesini emrettiği şeyleri gözeten, 
Rablerinden sakınan ve kötü hesaptan korkan kimselerdir." (Rad, 21)» 

Abdullah b. Hasan: Doğru söyledin, dedi. Sanki bu ayeti bu güne kadar hiç okumamışım. 
İkisi kucaklaşıp ağlamaya başladılar.» 

24-(1989) ...Abdullah b. Sinan, rivayet eder: 

Ebu Abdullah (Cafer Sadık aley hisselâm)’a dedim ki: 

Bir amcam oğlu var. Ben onunla ilişkilerimi sürdürüyorum; ama o, benimle ilişkisini 
kesiyor. Ben ilişkileri sürdürdükçe o, kesiyor. Artık ben de onunla ilişkilerimi kesmek 
istiyorum. İlişkilerimi kesmeme izin verir misin? 

Buyurdu ki: «Sen, onunla bağlarını gözetip o keserken, Allah Azze ve Celle her ikinizle 
de ilişkisini sürdürüyordu. Eğer ilişkini kesersen, o da seninle ilişkisini keserse, Allah da 
sizinle ilişkisini keser.» 

25-(1990) ...Davud b. Ferkad, rivayet eder: 

Ebu Abdullah (Cafer Sadık aleyhisselâm) bana dedi ki: 



«Ben akrabalarıma karşı mütevazı olmayı, aileme elimi uzatmayı ve onlar bana muhtaç 
olmadan önce onlarla akrabalık bağlarımı sürdürmeyi severim.» 

26-(1991) ...Muhammed b. Fudayl es-Sayrafi, rivayet eder: 

İmam Rıza (Ali b. Musa aleyhisselâm) buyurdu ki: 

«Al-i Muhammed'in akrabalık bağı, arşa asılıdır ve şöyle der: 

"Allah'ım! Beni gözeteni sen de gözet, benimle bağlarını koparanı sen de terk et." Bu 
durum müminlerin akrabaları için de geçerlidir.» 

Sonra İmam şu ayeti okudu: «"Adına birbirinizden dilekte bulunduğunuz Allah'tan ve 
akrabalık (bağlarını kırmak)tan sakının." (Nisa, l)» 

27-(1992) ...Ömer b. Yezid, rivayet eder: 

Ebu Abdullah (Cafer Sadık aleyhisselâm)’a: "Onlar Allah'ın gözetilmesini emrettiği 
şeyleri gözetirler." (Ra'd, 21) ayetini sordum, 

Buyurdu ki: «Burada senin, kendi akrabalarının haklarına riayet etmen kast edilmiştir.» 

28-(1993) ...Ömer b. Yezid rivayet eder: 

Ebu Abdullah (Cafer Sadık aleyhisselâm)’a: "Onlar Allah'ın gözetilmesini emrettiği 
şeyleri gözetirler." (Ra'd, 21) ayetini sordum. 

Buyurdu ki: «Bu ayet, Âl-i Muhammed'in haklarına riayet etmek hakkında nazil 
olmuştur. Bu aynı zaman da senin akrabaların için de geçerlidir.» 

Sonra dedi: «Sakın, bir şey hakkında bu sadece bir şeyle ilgilidir deme.» 

29-(1994) ...el-Vessafî, rivayet eder:  

Ali b. Huseyn (Zeyn 'ül-Âbidin aleyhisselâm) buyurdu ki: «Resûlullah (sallallahu aleyhi 
ve âlihi) şöyle buyurmuştur: Kimi, Allah'ın, ömrünü uzatması ve rızkını genişletmesi 
sevindiriyorsa, akrabalık bağlarını gözetsin, akrabaların haklarına riayet etsin. Çünkü 
akrabalığın kıyamet günü (keskin) bir dili var ve şöyle der: 

"Allah'ım! Beni gözeteni sen de gözet. Benimle ilişkisini keseni sen de terk et." Öyle 
adam var ki, hayır yolunda görülür. Akrabalık bağı gelir ve yolunu keser, onu ateşin en alt 
tabakasına götürür.» 

30-(1995) ...Cehm b. Humeyd, rivayet eder: 

Ebu Abdullah (Cafer Sadık aleyhisselâm)'a dedim ki: Bazı akrabalarım var, benim 
dinimden değildirler. Onların benim üzerimde haklan var mıdır? 

«Evet.» dedi. «Akrabalığın hakkını hiçbir şey kesemez. Seninle aynı dinden olsalardı, o 
zaman senin üzerinde iki hakları olurdu: Akrabalık hakkı ve Müslümanlık hakkı.» 

31-(1996) ...İshak b. Ammar, rivayet eder: 



Ebu Abdullah (Cafer Sadık aleyhisselâm)'ın şöyle dediğini duydum: «Akrabalık bağlarını 
gözetmek ve iyilik etmek, insanın hesabını kolaylaştırır, insanı günahlardan korurlar. Öyleyse 
akrabalık bağlarınızı gözetin ve kardeşlerinize iyilik edin, güzel bir selâm vermek veya 
verilen selâmı almak şeklinde de olsa.» 

32-(1997) ...Abdussamed b. Beşir, rivayet eder:  

Ebu Abdullah (Cafer Sadık aleyhisselâm) buyurdu ki: «Akrabalık bağlarını gözetmek, 
kıyamet günü hesabın kolaylaşmasını sağlar. Eceli geciktirir, insanı kötülükle mücadelesi 
esnasında korur. Geceleyin verilen sadaka Rabbin gazabını söndürür.» 

33-(1998) ...Huseyn b. Osman, kendisine anlatan bir adamdan rivayet eder ki:  

Ebu Abdullah (Cafer Sadık aleyhisselâm) şöyle buyurmuştur: 

«Akrabalık bağlarını gözetmek amelleri arındırır, mallan arttırır, hesabı kolaylaştırır, 
belaları def eder ve rızkı çoğaltır.» 

69) ANA BABAYA İYİLİK BABI 

1-(1999) ...Ebu Vellad el-Hannat, rivayet eder: 

Ebu Abdullah (Cafer Sadık aleyhisselâm)’a: "Ana babanıza iyi davranmanız" (İsra, 23) 
ayetini sordum ve dedim ki: Bu ayette sözü edilen ihsan ne demektir? Buyurdu ki: «"İhsan / 
iyilik," onlarla iyi geçinmen, sana ihtiyaçları olmasa bile, onları senden bir şey istemek 
zorunda bırakmayacak şekilde onlara yardımcı olman demektir. Allah Azze ve Celle: 
"Sevdiğiniz şeylerden infak etmedikçe, iyiliğe erişemezsiniz." (Âl-i İmran, 92) demiyor mu?» 

Sonra Ebu Abdullah (aleyhisselâm) şöyle buyurdu: «"Onlardan biri veya her ikisi senin 
yanında yaşlanırsa, kendilerine "of! " bile deme; onları azarlama." (İsra, 23) ifadesine 
gelince, demek isteniyor ki: Anne ve baban seni incitecek olsalar da, onlara "of!" dahi deme. 
"İkisine de güzel söz söyle." Onlar seni dövseler, sen, Allah sizi bağışlasın, de. O zaman bu 
söylediğin, onlara güzel söz söylemek olur. "Onları esirgeyerek alçak gönüllülükle üzerlerine 
kanat ger." (İsra, 24) Onlara rahmet ve şefkat gözü dışında bir gözle bakma. Sesini onların 
sesinden yüksek tutma. Ellerini onların ellerinin üzerinde tutma. Onların önüne geçme.» 

2-(2000) ...Muhammed b. Mervan, rivayet eder:  

Ebu Abdullah (Cafer Sadık aleyhisselâm)'ın şöyle dediğini duydum: «Bir adam Nebi 
(sallallahu aleyhi ve âlihi)’nin yanına geldi ve: "Ya Resûlullah! Bana tavsiyede bulun." dedi. 

Resûlullah ona dedi ki: Ateşe atılıp yakılsan da, işkencelere uğratılsan da Allah'a hiçbir 
şeyi ortak koşma. Ancak kalbinin iman ile huzur bulması başka.128 Anne ve babana itaat et, 
sağ da olsalar, ölü de olsalar onlara iyilik et. Malından ve ailenden ayrılmanı emretseler, 
dediklerini yap. Çünkü böyle davranman imanın gereğidir.» 

3-(2001) ... Seyf, rivayet eder: 

                                                            
128- Resûlullah, Ammar b. Yasir hakkında nazil olan "İnandıktan sonra Allah'ı inkâr eden -kalbi imanla 
yatışmış olduğu halde (inkâra) zorlanan değil- fakat küfre göğüs açan, (küfürle sevinç duyan) kimselere 
Allah'tan bir gazap iner ve onlar için büyük bir azap vardır." (Nahl, 106) ayetine işaret ederek, meşru 
anlamıyla "takiyye" durumunun istisna olduğunu belirtmiştir. [Seyyid Cevad Mustafavî, Usul-u Kâfi, terc. ve 
şerhi] 



Ebu Abdullah (Cafer Sadık aleyhisselâm) şöyle buyurdu: 

«Kıyamet günü iplik yumağına benzeyen bir şey getirilir. Müminin sırtına konan bu 
yumak onu cennete doğru iter. Bu "birr / iyilik"dir, denilir.» 

4-(2002) ...Mansur b. Hazım, rivayet eder: 

Ebu Abdullah (Cafer Sadık aleyhisselâm) ’ a  dedim ki: Hangi amel daha üstündür? 

Buyurdu ki: «Vaktinde kılınan namaz, ana babaya iyilik ve Allah Azze ve Celle yolunda 
cihad.» 

5-(2003) ...Dürüste b. Ebu Mansur, rivayet eder: 

Ebu'l Hasan Musa (Ali b. Musa aleyhisselâm) şöyle buyurdu: 

«Bir adam Resûlullah (sallallahu aleyhi ve âlihi)’ye sordu: Babanın çocuğu üzerindeki 
hakkı nedir? 

Buyurdu ki: «Onu ismiyle çağırmaması, onun önünde yürümemesi, ondan önce 
oturmaması ve ona sövülmesine vesile olmaması.» 

6-(2004) Abdullah b. Muskan, kendisine anlatan birinden şöyle rivayet eder: 

Ebu Abdullah (Cafer Sadık aleyhisselâm) -ben de yanında olduğum bir sırada- 
Abdulvahid el-Ensarî ile "Ana ve babaya iyilik etmeniz..." (Bakara, 83) ayetinde işaret edilen 
ana ve babaya iyilik etme meselesi hakkında konuşuyordu. Biz Beni İsrail hakkındaki ayetten 
bahsettiğini sandık: "Rabbin, sadece kendisine kulluk etmenizi, ana babanıza da iyi 
davranmanızı kesin bir şekilde emretti " (İsra, 23) 

Sonra bir fırsatını bulunca, bu ayeti sordum. 

Buyurdu ki: «Bizim üzerinde konuştuğumuz ayet, Lokman suresinde yer alan ayettir: 
"Biz insana ana babasına iyi davranmasını tavsiye ettik... Eğer onlar seni, hakkında bilgin 
olmayan bir şeyi bana ortak koşman için zorlarlarsa, onlara itâ 'at etme." (Lokman, 14-15) 

el-Ensarî dedi ki: "Eğer sana, hakkında bilgi sahibi olmadığın bir şeyi bana ortak koşman 
noktasında seninle mücadele ederlerse..." (Lokman, 15) onları ziyaret etmenin, onların 
haklarına riayet etmenin emredilmesinden her bakımdan daha önemlidir. 

İmam şöyle dedi: «Tam tersine, onları ziyaret etmesi emrediliyor. Çocuğun, hakkında 
bilgi sahibi olmadığı bir şeyi Allah'a ortak koşmasını emretmelerine itaat etmemesi, onlara 
yönelik saygısından, onların çocuk üzerindeki haklarından bir eksilmeye yol açmaz.» 

7-(2005) ...Muhammed b. Mervan rivayet eder: 

Ebu Abdullah (Cafer Sadık aleyhisselâm) buyurdu ki: 

«Sizden birinizi, yaşayan ve ölmüş bulunan anne ve babasına iyilik etmekten alıkoyan 
nedir? Onların niyetine namaz kılın, onlar adına sadaka verin, onlar adına hacca gidin, onlar 
adına oruç tutun. Bu yaptığı ameller onlara yazılır; ama kendisine de aynı sevap verilir. Allah 



Azze ve Celle, iyiliğinden ve akrabalık bağlarını sürdürmesinden dolayı ona çok hayırlar 
bahşeder.» 

8-(2006) ...Muammer b. Hallad, rivayet eder: 

Ebu'l Hasan er-Rıza (Ali b. Musa aleyhisselâm)''a dedim ki: Hakkı bilmedikleri zaman 
anne ve babam için dua edeyim mi? 

Buyurdu ki: «Onlar için dua et, onlar adına sadaka ver. Şayet yaşıyorlarsa ve hakkı 
bilmiyorlarsa, onlarla iyi geçin. 

Zira Resûlullah (sallallahu aleyhi ve âlihi) şöyle buyurmuştur: Allah beni, rahmet ile 
gönderdi, anne ve babaya kötülük etmekle göndermedi.» 

9-(2007) ...Hişam b. Salim, rivayet eder:  

Ebu Abdullah (Cafer Sadık aleyhisselâm) buyurdu ki: «Bir adam Resûlullah (sallallahu 
aleyhi ve âlihi)’nin yanına geldi ve dedi ki: "Ya Resûlullah! Kime iyilik edeyim?" 

- Buyurdu ki: Annene. 

- Sonra kime? 

- Annene! 

- Sonra? 

- Annene! 

- Sonra? 

- Babana!» 

 

10-(2008)  ...Cabir, rivayet eder: 

Ebu Abdullah (Cafer Sadık aleyhisselâm) şöyle buyurdu: «Resûlullah (Sallallahu aleyhi 
ve âlihi)’nin yanına bir adam geldi ve şöyle dedi: "Ya Resûlullah! Ben cihad etmek istiyorum 
ve bunu yapacak gücüm de vardır." 

Resûlullah buyurdu ki: «O halde Allah yolunda cihad et. Eğer öldürülürsen, Allah katında 
diri olur ve rızıklandırılırsın. Şayet ecelinle ölürsen, senin ecrin Allah katındadır. Şayet 
cihattan sağ olarak dönersen, anandan doğduğun gün gibi günahlarından dönmüş olursun. 

Adam dedi ki: Ya Resûlullah! Yaşlı anne ve babam var. Bunlar bana alıştıklarını, bensiz 
edemeyeceklerini sanıyorlar ve benim cihada çıkmamı istemiyorlar 

Bunun üzerine Resûlullah şöyle buyurdu: «Öyleyse anne ve babanın yanında kal. Nefsimi 
elinde tutan Allah'a yemin ederim ki, onların seninle bir gün ve bir gecelik beraberlikleri bir 
senelik cihattan daha iyidir.» 

11-(2009) ...Zekeriyya b. İbrahim, rivayet eder: 



Ben bir Hıristiyan’dım, sonra Müslüman oldum. Hacca gittim. Orada Ebu Abdullah 
(Cafer Sadık aleyhisselâm)'ın evine gittim. Dedim ki: "Ben Hıristiyan’dım, şimdi Müslüman 
oldum." 

Bana dedi ki: «İslam'da ne gördün de Müslüman oldun?» 

Dedim ki: Şu ayeti gördüm: "Sen kitap nedir, iman nedir bilmezdin. Fakat biz onu 
kullarımızdan dilediğimizi kendisiyle doğru yola eriştirdiğimiz bir nur kıldık. " (Şura, 52) -
Adam demek istiyor ki, Allah beni hidayete erdirdi- 

Dedi ki: «Andolsun, Allah seni doğru yola iletmiş.» 

Sonra üç kere, «Allah'ım! Ona hidayet ver.» dedi ve: Yavrucuğum, istediğini sor, diye 
ekledi. 

Dedim ki: Anne ve babam ve ailem Hıristiyan’dırlar. Annemin gözleri görmüyor. Onlarla 
beraber olayım mı, onların yedikleri kaptan yemek yiyeyim mi? 

Buyurdu ki: «Domuz etini yiyorlar mı?» 

Hayır, dedim, domuza ellerini dahi sürmüyorlar. 

Buyurdu ki: «Onlarla beraber yemende bir sakınca yok. Annene bak ve ona iyi davran. 
Öldüğü zaman onu başkalarına bırakma. Kendin onun cenaze ve defin işleriyle ilgilen. 
İnşallah Mina'da yanıma gelinceye kadar kimseye benimle görüştüğünü söyleme.» 

Adam der ki: Mina'da yanına gittim. Baktım, insanlar etrafını sarmışlar. Çocuklara ders 
veriyor gibiydi. Bir o soruyordu, bir bu soruyordu. Kûfe'ye geldiğimde, anneme son derece 
nazik davranmaya başladım, yemeğini yediriyor, elbiselerini ve başını temizliyordum. Ona 
hizmet ediyordum. 

Bana dedi ki: Yavrucuğum! Sen benim dinimdeyken bunları yapmazdın, bizden ayrılıp 
haniflik (İslam) dinine girdiğinden beri sendeki bu değişiklik nedir? 

Dedim ki: Peygamberimiz (sallallahu aleyhi ve âlihi)’nin soyundan gelen bir adam, böyle 
davranmamı bana söyledi. 

Dedi ki: Bu adam peygamber midir? 

Hayır, dedim; ama peygamberin oğludur. 

Dedi ki: Yavrucuğum! O peygamberdir. Bu söylediğini peygamberler tavsiye ederler. 

Dedim ki: Anneciğim! Bizim Peygamberimizden sonra peygamber gelmeyecektir. O, 
Peygamberin oğludur. 

Dedi ki: Oğlum! Senin dinin en iyisidir. Bu dini bana anlat. Bunun üzerine İslam'ı 
anlattım. Annem Müslüman oldu. Ona İslam'ı öğrettim. Öğle, ikindi, akşam ve yatsı namazını 
kıldı. Sonra gece bir şeyler oldu, bana dedi ki: 



Oğlum! Bana öğrettiklerini bir kez daha anlat. Ona yeniden anlattım. Bütün anlattıklarımı 
ikrar etti ve öldü. Sabah olunca, onu Müslümanlar yıkadı ve ben de cenaze namazını kıldım, 
sonra kendi ellerimle kabrine koydum.» 

12-(2010) ...Ammar b. Hayyan, rivayet eder: 

Ebu Abdullah (Cafer Sadık aleyhisselâm)'a oğlum İsmail'in bana çok iyi davrandığını, 
ihsanda bulunduğunu haber verdim. 

Buyurdu ki: «Onu seviyordum, şimdi ona yönelik sevgim daha da arttı. 

Bir gün Resûlullah (sallallahu aleyhi ve âlihi)’nin yanına süt kız kardeşi geldi. 
Peygamberimiz ona bakınca yüzünü sevinç kapladı. Yorganını yayarak onu üzerine oturttu. 
Sonra onunla sohbet etmeye ve yüzüne bakıp gülmeye başladı. Sonra süt kız kardeşi kalkıp 
gitti. Ardından sütkardeşi geldi. Diğerine gösterdiği ilgiyi buna göstermedi. Resûllah'a bunun 
sebebi soruldu: 

Ya Resûlullah! Kız kardeşine yakın ilgi gösterdin, ama bu erkek olduğu halde aynı ilgiyi 
göstermedin, bunun sebebi nedir? 

Buyurdu ki: Kız kardeşi, ondan daha çok anne ve babasına iyi davranıyor, ondan daha 
çok onlara ihsanda bulunuyor.» 

13-(2011) ...İbrahim b. Şuayb, rivayet eder: 

Ebu Abdullah (Cafer Sadık aleyhisselâm)'a dedim ki: Babam iyice yaşlandı ve artık zayıf 
düştü. Bir ihtiyacı olduğu zaman, biz onu (sırtımızda) taşıyoruz. 

-«Eğer bunu yapabiliyorsan, yap. Ellerinle lokmasını ağzına koy. Çünkü o, yarın senin 
için bir kalkan olacaktır.129 » 

14-(2012) ... Cabir, rivayet eder: 

Bir adamın Ebu Abdullah (Cafer Sadık aleyhisselâm)'a şöyle dediğini duydum: "Yaşlı 
anne ve babam var. Bunlar benim mezhebime muhaliftirler." 

Ebu Abdullah (aleyhisselâm) buyurdu ki: «Müslümanlardan biz (Ehl-i Beyt)’i veli edinip 
sevenlere iyilik ettiğin gibi onlara da iyilik et, ihsanda bulun.» 

15-(2013) ...Anbese b. Müs'ab, rivayet eder:  

Ebu Cafer (Muhammed Bakır aleyhisselâm) buyurdu ki: «Üç şey vardır ki, Allah Azze ve 
Celle, bunlardan hiç biri ile ilgili olarak hiç kimseye herhangi bir ruhsat vermemiştir: İyi kötü 
herkesin emanetini vermek. İyi kötü herkese verilen sözü yerine getirmek. İyi olsunlar kötü 
olsunlar ana babaya iyilikte bulunmak.» 

16-(2014) ...es-Sekunî, rivayet eder:  

Ebu Abdullah (Cafer Sadık aleyhisselâm) buyurdu ki: «İnsanın babasının adını künye 
(soyadı) olarak kullanması sünnetin gereği olduğu gibi, iyiliğin de bir göstergesidir.» 

                                                            
129- Cehennemden koruyan. [Seyyid Cevad Mustafavî, Usul-u Kâfi, terc. ve şerhi] 



17-(2015) ...Mualla b. Huneys, rivayet eder: 

Ebu Abdullah (Cafer Sadık aleyhisselâm) buyurdu ki: 

«Bir adam Nebi (sallallahu aleyhi ve âlihi)’nin yanına geldi ve anne babaya iyi davranma 
hakkında bir soru sordu. 

Buyurdu ki: "Annene iyi davran. Annene iyi davran. Annene iyi davran. Babana iyi 
davran. Babana iyi davran. Babana iyi davran." 

Nebi (sallallahu aleyhi ve âlihi) babadan önce anneyi zikretti.» 

18-(2016) ...Ebu Hatice, rivayet eder: 

Ebu Abdullah (Cafer Sadık aleyhisselâm) buyurdu ki: 

«Bir adam Nebi (sallallahu aleyhi ve âlihi)’nin yanına geldi ve dedi ki: 

Bir kızım oldu. Yetiştirdim. Sonra buluğ çağına erince, onu giydirdim, süsledim. Sonra 
bir kuyunun başına getirdim ve onu kuyunun içine attım. Ondan duyduğum son söz şuydu: 
"Babacığım! Acaba bu günahının kefareti var mıdır?" 

-Ya Resûlullah! Bu günahın kefareti nedir? 

-Resûlullah buyurdu ki: Annen sağ mıdır? 

-"Hayır." dedi. 

-"Peki, teyzen sağ mıdır?" Diye sordu.  

-"Evet." dedi. 

Buyurdu ki: O zaman teyzene iyilik et; çünkü teyze anne derecesindedir. Teyzene iyilik 
eder, ona saygı gösterirsen yaptığın bu günahına kefaret olur.» 

Ebu Hatice (ravi) der ki: Ebu Abdullah (Cafer Sadık aleyhisselâm)'a sordum: Bu olay ne 
zaman meydana gelmiş? 

Buyurdu ki: «Cahiliye döneminde. Araplar kızlarının başka bir topluluğun eline esir 
düşüp onlardan çocuk dünyaya getirmesinden korktukları için kız çocuklarını öldürürlerdi.» 

19-(2017) ...Hanan b. Sedir, babasından rivayet eder:  

Ebu Cafer (Muhammed Bakır aleyhisselâm)'a dedim ki: Oğul babasına bir ücret verir mi? 

«Oğul babasına sadece iki hususta ücret vermekle yükümlüdür: Baba birinin kölesi 
olursa, oğul babasını satın alıp azat eder. Ya da baba borçlu olur, oğul babasının borcunu 
öder.» 

20-(2018) ...Cabir, rivayet eder: 



Resûlullah (sallallahu aleyhi ve âlihi)’nin yanına bir adam geldi ve şöyle dedi : "Ben 
genç bir adamım, gücüm kuvvetim yerindedir. Bu yüzden cihada çıkmak istiyorum; fakat 
annem cihada çıkmamı istemiyor." 

Nebi ona dedi ki: «Geri dön ve annenin yanında kal. Beni hak üzere peygamber olarak 
gönderen Allah'a yemin ederim ki, senin annenle geçirdiğin bir gece Allah yolunda bir sene 
cihad etmenden daha hayırlıdır.» 

21-(2019) ...Muhammed b. Müslim, Ebu Cafer (MuhammedBakır aleyhisselâm)’dan 
rivayet eder: 

«Kul, anne babası hayatta iken onlara iyi davranır, bunlar öldükten sonra onların 
borçlarını ödemez ve onlar için Allah'tan bağışlanma dilemezse, Allah, onu ana babasına kötü 
davranan biri olarak yazar. Bir kul da anne ve babası hayatta iken onlara kötü davranırsa, 
sonra onlar ölünce, (bu kötü davranışından pişman olup) onların borçlarını öder ve onlar için 
Allah'tan bağışlanma dilerse Allah Azze ve Celle, onu ana babasına iyi davranan biri olarak 
yazar.» 

70) MÜSLÜMANLARIN İŞLERİYLE İLGİLENME, ONLARA NASİHAT 
ETME VE ONLARA YARARLI OLMA BABI 

l-(2020) ...es-Sekunî, rivayet eder:  

Ebu Abdullah (Cafer Sadık aleyhisselâm) buyurdu ki: «Resûlullah (sallallahu aleyhi ve 
âlihi) şöyle buyurmuştur: Kim Müslümanların işleriyle (dertleriyle) ilgilenmeden, sabahlarsa 
Müslüman değildir.» 

2-(2021) ...es-Sekunî rivayet eder: 

Ebu Abdullah (Cafer Sadık aleyhisselâm) buyurdu ki: 

«Resûlullah (sallallahu aleyhi ve âlihi) şöyle buyurmuştur: 

İnsanlar içinde en çok ibadet eden kimse, Müslümanların hayrını en çok isteyen ve en 
düzgün kalbe (Müslümanlar hakkında en temiz düşüncelere) sahip olan kimsedir.» 

3-(2022) ...Süfyan b. Uyeyne, rivayet eder: 

Ebu Abdullah (Cafer Sadık aleyhisselâm)'ın şöyle dediğini duydum: «Allah için onun 
kulları hakkında iyilik düşünün. Zira bundan daha üstün bir amelle Allah'ın huzuruna 
çıkmazsınız.» 

4-(2023) ...Muhammed b. Kasım el-Haşımî, rivayet eder:  

Ebu Abdullah (Cafer Sadık aleyhisselâm) buyurdu ki: «Müslümanların dertleriyle 
ilgilenmeyen kimse Müslüman değildir.» 

5-(2024) ...Asım el-Kuzî, rivayet eder: 

Ebu Abdullah (Cafer Sadık aleyhisselâm) buyurdu ki: 

«Nebi (sallallahu aleyhi ve âlihi) şöyle buyurmuştur: 



Bir kimse, Müslümanların dertleriyle ilgilenmeden sabahlarsa, onlardan değildir. Bir 
kimse: Ey Müslümanlar! Yardım edin! Diye bağıran birini duyarsa, buna rağmen adamın 
yardımına koşmazsa Müslüman değildir.» 

6-(2025) ...es-Sekunî, rivayet eder:  

Ebu Abdullah (Cafer Sadık aleyhisselâm) buyurdu ki: «Resûlullah (sallallahu aleyhi ve 
âlihi) şöyle buyurmuştur: Halk Allah'ın ailesidir. İnsanlardan Allah katında en sevimli olanı, 
Allah'ın ailesine en çok faydalı olanı ve aileye sevinç (ve mutluluk) getirenidir.» 

7-(2026) ...Seyf b. Amire, rivayet eder: 

Ebu Abdullah (Cafer Sadık aleyhis selâm)'ı dinleyen birisi bana şöyle anlattı: «Resûlullah 
(sallallahu aleyhi ve âlihi)’ye: Allah katında insanların en sevimlisi hangisidir? diye 
sorulmuş. 

Buyurmuş ki: İnsanlara en çok faydası dokunan kimsedir.» 

8-(2027) ...Ömer b. Ali b. Huseyn babasından (aleyhisselâm) rivayet eder:  

«Resûlullah (sallallahu aleyhi ve âlihi) buyurdu ki: 

Bir kimse Müslüman bir toplumun sel baskınına veya yangın felaketine uğramasına engel 
olursa, cennet ona vacip olur.» 

9-(2028) ...Muaviye b. Ammar, rivayet eder: 

Ebu Abdullah (Cafer Sadık aleyhisselâm) buyurdu ki: 

«Allah Azze ve Celle: "İnsanlara güzel söz söyleyin." (Bakara, 83) buyuruyor. Bunun 
anlamı şudur: 

İnsanlar hakkında iyilik söyleyin. İşin aslını bilmedikçe iyilikten başka bir şey 
söylemeyin.» 

10-(2029) ...Cabir b. Yezid, rivayet eder: 

Ebu Cafer (Muhammad Bakır aleyhisselâm) "İnsanlara güzel söz söyleyin..." (Bakara, 
83) ayetiyle ilgili olarak şöyle buyurdu: 

«İnsanlar hakkında, sizin hakkınızda söylenmesini istediğiniz şeyleri söyleyin.» 

11-(2030) ...Abdullah b. Cebele, bir adam aracılığıyla rivayet eder:  

Ebu Abdullah (Cafer Sadık aleyhisselâm) şöyle buyurdu: «"Nerede olursam olayım, O, 
beni mübarek kıldı." (Meryem, 31) ayetinin anlamı beni faydalı kıldı, şeklindedir.» 

71) BÜYÜKLERE SAYGI GÖSTERME BABI 

1-(2031) ...İbni Ebu Umeyr, bir arkadaşından rivayet eder:  

Ebu Abdullah (Cafer Sadık aleyhisselâm) buyurdu ki: 



«Resûlullah (sallallahu aleyhi ve âlihi) şöyle buyurmuştur: «Ak saçlı bir Müslüman’a 
saygı göstermek Allah'a saygı göstermenin bir gereğidir.» 

2-(2032) ... Ahmed b. Muhammed, merfu olarak rivayet eder:  

Ebu Abdullah (Cafer Sadık aleyhisselâm) buyurdu ki: «Büyüklerimize saygı 
göstermeyen, küçüklerimize merhamet etmeyen kimse bizden değildir.» 

3-(2033) ...el-Vessafî, rivayet eder: 

Ebu Abdullah (Cafer Sadık aleyhisselâm) şöyle buyurdu: «Büyüklerinize saygı gösterin, 
akrabalarınızı gözetin, onları gözetmenizin en iyi yolu onlara eziyet etmekten el 
çekmenizdir.» 

72) MÜMİNLERİN BİRBİRLERİYLE KARDEŞLİĞİ BABI 

l-(2034) ...Mufaddal b. Ömer, rivayet eder:  

Ebu Abdullah (Cafer Sadık aleyhisselâm) buyurdu ki: «Müminler, aynı anne babadan 
gelen çocuklar gibi kardeştirler; birinin damarı kesilirse diğerleri uykusuz kalırlar.» 

2-(2035) ...Cabir el-Cu'fı, rivayet eder: 

İmam Ebu Cafer (Muhammed Bakır aleyhisselâm)'ın huzurunda beni bir sıkıntı bastı ve 
dedim ki: "Sana feda olsun canım. Bazen başıma bir musibet gelmediği ya da bir felakete 
uğramadığım halde içimi bir hüzün kaplar. Ailem ve arkadaşlarım yüzümün ifadesinden bunu 
anlıyorlar." 

Dedi ki: «Evet, ey Cabir! Allah Azze ve Celle, müminleri cennet balçığından yaratmış ve 
içine ruhunun nefesini üflemiştir. Bu yüzden müminler, birbirlerinin ana baba bir 
kardeşleridirler. Herhangi bir memleketteki bu ruhlardan birine bir üzüntü isabet edecek olsa, 
başka bir yerdeki de bundan etkilenir. Çünkü ikisi aynı özdendiler.» 

3-(2036) ...Ali b. Ukbe, rivayet eder: 

Ebu Abdullah (Cafer Sadık aleyhisselâm) buyurdu ki: «Mümin, müminin kardeşidir. 
Gözü ve rehberidir. Ona ihanet etmez, zulmetmez, onu aldatmaz ve ona verdiği söze ihanet 
etmez.» 

4-(2037) ...Ebu Basir, rivayet eder: 

Ebu Abdullah (Cafer Sadık aleyhisselâm)'ın şöyle dediğini duydum: «Mümin müminin 
kardeşidir; aynı bedene sahipmişler gibi birbirlerine bağlıdırlar. Bunlardan birinin bir yeri 
ağrısa, bedenin öbür tarafı konumundaki diğer kardeşi de bu acıyı hisseder. Müminlerin 
ruhları da bir tek ruhtandır. Müminlerin ruhları, güneş ışıklarının güneşe olan bağlılıklarından 
daha çok Allah'a bağlıdırlar.» 

5-(2038) ...Haris b. Muğire, rivayet eder: 

Ebu Abdullah (Cafer Sadık aleyhisselâm) şöyle buyurdu: 



«Müslüman Müslüman’ın kardeşidir. Onun gözü, aynası ve rehberidir. Ona ihanet etmez, 
onu aldatmaz, ona zulmetmez, ona yalan söylemez ve onun gıybetini yapmaz.» 

6-(2039) ...Hafs b. el-Bahterî, rivayet eder: 

Ebu Abdullah (Cafer Sadık aleyhisselâm)’ın yanında bulunduğum bir sırada, yanına bir 
adam geldi. Bana: «Onu seviyor musun?» diye sordu.  

-Evet, dedim. 

-Buyurdu ki: «Niçin sevmeyesin; o senin kardeşin, dininde ortağın, düşmanına karşı 
yardımcındır. Üstelik rızkını da başkası veriyor!» 

7-(2040) ...Ebu Hamza, rivayet eder: 

Ebu Cafer (Muhammed Bakır aleyhisselâm)’ın şöyle dediğini duydum: «Mümin, 
müminin ana baba bir kardeşi (gibi)dir. Çünkü Allah Azze ve Celle, müminleri cennet 
balçığından yarattı, içlerine de cennet rüzgârını üfledi. 

Bu yüzden onlar ana baba bir kardeşlerdir.» 

8-(2041) ...Ali b. Ukbe, rivayet eder:  

Ebu Abdullah (Cafer Sadık aleyhisselâm) buyurdu ki: «Mümin, müminin kardeşidir; 
onun gözü ve rehberidir. Ona ihanet etmez, ona zulmetmez, onu aldatmaz ve ona verdiği söze 
ihanet etmez.» 

9-(2042) ...Cemil, rivayet eder: 

Ebu Abdullah (Cafer Sadık aleyhisselâm)’ın şöyle dediğini duydum: 

«Müminler birbirlerinin hizmetkârlarıdırlar.» 

Dedim ki: Nasıl birbirlerine hizmet ederler? 

Buyurdu ki: «Birbirlerine faydalı olurlar ......... »130 

10-(2043) ...Fudayl b. Yesar, rivayet eder: 

Ebu Cafer (Muhammed Bakır aleyhisselâm)'ın şöyle dediğini duydum: 

«Bir grup Müslüman bir yolculuğa çıkmıştı. Yolu kaybettiler. Bu arada şiddetli bir 
susuzluğa yakalandılar. Bir kenara çekilip ağaçların dibine sığındılar. Bu sırada yanlarına 
beyaz elbiseli yaşlı bir adam geldi ve şöyle dedi: 

Kalkın! Endişe etmenize gerek yok. İşte size su! Kalktılar ve sudan içtiler. Hepsi suya 
kandı. 

Dediler ki: Sen kimsin? Allah sana rahmet etsin. 

                                                            
130- Burada hadisin tamamı zikredilmemiş. Fakat Meclisî'ye göre, bu hadisin kapsamında olmak üzere, 
müminlerin birbirlerine yönelik faydalarından biri de birbirlerine sözle gerçekleri anlatmalarıdır. 



Dedi ki: Ben, Resûllah'a biat eden cinlerdenim. 

Ben Resûlullah (sallallahu aleyhi ve âlihi)’nin şöyle dediğini duymuştum: Mümin 
müminin kardeşidir; gözü ve rehberidir. Ben buradayken sizin zayi olup gitmeniz uygun 
olmazdı.» 

11-(2044) ...Fudayl b. Yesar, rivayet eder: 

Ebu Abdullah (Cafer Sadık aleyhisselâm) 'ın şöyle dediğini duydum: 

«Müslüman, Müslüman’ın kardeşidir; ona zulmetmez, onu yüzüstü bırakmaz, onun 
gıybetini etmez, ona hainlik etmez ve onu yoksun bırakmaz.» 

Rebii der ki: Medine'deki arkadaşlarımızdan biri bana sordu: "Fudayl'in böyle söylediğini 
sen de duydun mu?" 

-"Evet," dedim. 

-Bana dedi ki: Ben de Ebu Abdullah'ın şöyle dediğini duymuştum: «Müslüman 
Müslüman’ın kardeşidir; ona zulmetmez, onu aldatmaz, onu yüzüstü bırakmaz, onun gıybetini 
etmez, ona ihanet etmez ve onu yoksun bırakmaz.» 

73) İMANA BAĞLI KALAN ve İMANI NAKZEDEN KİMSELERİN DURU-
MU BABI 

l-(2045) ...Mes'ade b. Sadeka, rivayet eder: 

Ebu Abdullah (Cafer Sadık aleyhisselâm)'dan duydum: Ebu Abdullah'a soruldu: "İmanın 
hangisi, üzerimizde hakkının vacip olmasını, kardeşliğinin oluşmasını gerektirir. Bu hakkın 
devamını ya da iptalini gerektiren nedir?" 

Buyurdu ki: «İman, iki açıdan ele alınabilir: 

Birincisi: Arkadaşından gözlemlediğin durumdur. Arkadaşında, senin söylediğinin 
aynısını gördüğün zaman, onu dost edinmen ve onu kardeş görmen zorunlu olur. Ancak, 
kendisini vasfettiği ve sana göründüğü durumuna aykırı, onunla çelişen bir davranış 
sergilemesi başka. Eğer, sana görünen durumuyla çelişen bir davranış sergilerse, senin 
açından, kendini vasfettiği ve sana görünen durumun dışına çıkar. O, sana görünen durumunu 
nakzetmiştir. Ancak, bu davranışı takiyye gereği yaptığını iddia etmesi başka. 

Bununla beraber yine de onun bu iddiası da incelenir. Eğer bu davranışı, takiyye olarak 
kabul edilmeyecek bir hususla ilgili ise, onun bu iddiası kabul edilmez. Çünkü takiyyenin 
geçerli olduğu yerler vardır. Kim takiyyeyi asıl uygulandığı yerlerin dışında uygularsa, bu 
yaptığı doğru kabul edilmez. 

Takiyye yapmayı gerektiren durumun açıklaması şudur: Bir toplum olur ve bu toplumun 
yönetimleri ve davranışları açıkça kötülük üzere ve hak yönetim ve davranışa aykırı olur. İşte 
bir mümin böyle bir toplumda, dinin bozulmasına yol açmadığı sürece, takiyye adına her ne 
yaparsa, bu yaptığı caiz olur.» 



74) MÜMİNLERİN KARDEŞLİĞİ DİNE GİRDİKTEN SONRA 
GERÇEKLEŞMİŞ BİR ŞEY DEĞİLDİR. BU, TANIŞMAKTAN İBARETTİR 
BABI 

l-(2046) ...Hamza b. Muhammed et-Tayyar, babasından rivayet eder: 

Ebu Cafer (Muhammed Bakır aleyhisselâm) buyurdu ki: 

«İslam dinine girdikten sonra kardeş olmadınız, sadece tanıştınız.» 

2-(2047) ...İbni Muskan ve Sema'e, rivayet ederler:  

Ebu Abdullah (Cafer Sadık aleyhisselâm) buyurdu ki: «Siz İslam'a girmekle kardeş 
olmadınız, sadece tanışmış oldunuz.» 

75) MÜMİNİN KARDEŞİ ÜZERİNDEKİ HAKKI ve HAKKIN EDASI BABI 

l-(2048) ...Cabir, rivayet eder: 

Ebu Cafer (Muhammed Bakır aleyhisselâm) buyurdu ki: 

«Müminin, mümin kardeşi üzerindeki haklan arasında, açlığını doyurması, çıplaklığını 
giydirmesi, sıkıntısını gidermesi, borçlarını ödemesi, öldüğü zaman ondan sonra ailesine ve 
çocuklarına bakması yer alır.» 

2-(2049) ...Mualla b. Huneys rivayet eder: 

Ebu Abdullah (Cafer Sadık aleyhisselâm)'a dedim ki: Müslüman’ın Müslüman üzerindeki 
hakkı nedir? 

Buyurdu ki: «(Müslüman’ın Müslüman üzerinde), yerine getirilmesi zorunlu olan yedi 
hakkı vardır. Bu hakların her birinin yerine getirilmesi vaciptir. Eğer bu haklardan birini 
yerine getirmezse, Allah'ın velayetinden ve itaatinden çıkar. Onda Allah'ın hoşnut olacağı bir 
şey olmaz.» 

Dedim ki: Canım sana feda olsun. Bunlar (haklar) nelerdir? 

Buyurdu ki: Ey Mualla! Sana şefkat duyuyor. Bunları zayi etmenden, gereği gibi 
korumamandan, öğrendikten sonra uygulamamandan korkuyorum. 

Dedim ki: Güç ancak Allah'tandır. 

Dedi ki: «Hakların en basiti, kendin için istediğin şeyi onun için de istemen, kendin için 
hoşlanmadığın şeyi onun için de hoşlanmamandır. 

İkinci hak: Müslüman kardeşini kızdırmaktan sakınman, onu rızasına uyman ve emrine 
itaat etmendir. 

Üçüncü hak: Canınla, malınla, dilinle, elinle ve ayağınla ona yardım etmendir. 

Dördüncü hak: Onun gözü, rehberi ve aynası olmandır. 



Beşinci hak: O açken doymaman, o susuzken suya kanmaman ve o çıplakken 
giyinmemendir. 

Altıncı hak: Eğer senin hizmetçin varsa ve Müslüman kardeşinin hizmetçisi yoksa 
hizmetçini ona göndermen, onun elbiselerini yıkaması, yemeğini yapması ve yatağını 
hazırlamasıdır. 

Yedinci hak: Ona ettiğin yemine bağlı kalman, davetine icabet etmen, hastasını ziyaret 
etmen, cenazesine katılman, bir ihtiyacının olduğunu duyduğun zaman derhal bu ihtiyacını 
gidermeye çalışman, onu senden istemek zorunda bırakmaman, bilakis ondan önce davranıp 
ihtiyacını gidermendir. 

Bunları yaptığın zaman, kendi velayetini, onun velayetine; onun velayetini de kendi 
velayetine bağlamış olursun.» 

3-(2050) ...Abdu'l A'la b. A'yen, rivayet eder: 

Bazı arkadaşlarımız Ebu Abdullah (Cafer Sadık aleyhisselâm)'a bir mektup yazarak ona 
bazı şeyler sordular ve bana da "İmam'a Müslüman’ın kardeşi üzerindeki hakkı ile ilgili" bir 
soru sormamı emrettiler. İmam'a bu soruyu sordum, ama o sırada bana cevap vermedi. 
Vedalaşmak için bir kez daha yanına geldiğimde dedim ki: "Sana bir soru sordum fakat cevap 
vermedin." 

Buyurdu ki: «Ben sizin inkâr etmenizden korkuyorum. Zira Allah'ın kullarına farz kıldığı 
şeylerin en ağır olanları üç tanedir. 

(Birincisi): Kişinin kendisiyle ilgili konularda insaflı davranmasıdır. Kardeşinin 
kendisine karşı yaptığı zaman hoşlanacağı şeylerden başkasını, ona karşı yapmamasıdır. 

İkincisi: Mal hususunda kardeşini kendisine eşit haklara sahip görmesi.  

Üçüncüsü: Her halükarda Allah'ı anmasıdır. 

(Allah'ı anmak), "subhanallah, el-hamdulillah..." değil. Bilakis, Allah'ın haram kıldığı 
şeyleri işlemek üzereyken (Allah'ı anıp) onları terk etmektir.» 

4-(2051) ...Murazim, şöyle rivayet eder: 

Ebu Abdullah (Cafer Sadık aleyhisselâm) buyurdu ki: «Allah'a ibadet hususunda 
müminin hakkını eda etmekten daha iyi bir yol yoktur.» 

5-(2052) ...İbrahim b. Ömer el-Yemanî, rivayet eder: 

Ebu Abdullah (Cafer Sadık aleyhisselâm) buyurdu ki: 

«Müslüman’ın Müslüman üzerindeki hakları arasında, kardeşi aç iken kendisinin 
doymaması, kardeşi susuzken kendisinin suya kanmaması, kardeşi çıplak iken kendisinin 
giyinmemesidir. Müslüman’ın Müslüman kardeşi üzerindeki hakkı ne büyüktür!» 

(İmam aleyhisselâm) devamla şöyle dedi: «Kendin için istediğin şeyi Müslüman kardeşin 
için de iste. Bir şeye muhtaç olduğun zaman ondan iste. Senden bir şey isterse, ver; bir hayrın 
ona ulaşmasını geciktirme, o da sana bir hayrın ulaşmasını geciktirmesin. Ona destek ol, Zira 



senin desteğin odur. Onun bulunmadığı yerde onun koruyucusu ol, hazır bulunduğu zaman 
onu ziyaret et, ona saygı göster, ona ikramda bulun. Zira o senden, sen de ondansın. Bir 
şeyden dolayı seni yeriyorsa, ondan özür dileyip gönlünü almadıkça ondan ayrılma, ona bir 
hayır gelirse, Allah'a hamd et. Şayet bir musibete uğrarsa, ona destek ol. Ona bir tuzak 
kurulursa, ona yardım et. Kişi kardeşine: Of, dediği zaman aralarındaki dostluk kesilir. Sen 
benim düşmanımsın, dediği zaman, ikisinden biri kâfir olur. Ona iftira atarsa, tuzun suda 
eridiği gibi iman kalbinde erir gider.» 

(Ravi) der ki: (İmam'ın şöyle dediği) bana ulaştı: «Gökteki yıldızlar nasıl yer halkına 
parlak görünüyorlarsa, mümin de gök halkına onun gibi parlak görünür.» 

Ve dedi ki: «Mümin Allah'ın velisidir; Allah'a yardım eder, Allah için iş yapar, Allah 
hakkında haktan başka bir şey söylemez ve Allah'tan gayrı (bir şeyden) korkmaz.» 

6-(2053) ...Ali b. Ukbe, rivayet eder: 

Ebu Abdullah (Cafer Sadık aleyhisselâm) buyurdu ki: 

«Müslüman’ın Müslüman kardeşi üzerinde şu hakları vardır: Karşılaştığı zaman selâm 
verir, hastalandığı zaman ziyaret eder, bir yerde bulunmadığı zaman, onun hakkında hayır 
düşünür. Hapşırdığı zaman "yerhamukellah / Allah sana merhamet etsin" der. Çağırdığı 
zaman, icabet eder. Öldüğü zaman cenazesine katılır.» 

Bizim ashabımızdan bazı âlimler, Ahmed b. Muhammed b. Halid'den, o İbni Feddal'dan, 
o da Ali b. Ukbe'den benzerini rivayet etmişlerdir. 

7-(2054) ...Ebu'l me'mun el-Harisî, rivayet eder: 

Ebu Abdullah (Cafer Sadık aleyhisselâm)'a dedim ki: Müminin mümin üzerindeki hakları 
nelerdir? 

Buyurdu ki: «Müminin mümin üzerindeki hakları şunlardır: Kalbinde mümine karşı sevgi 
beslemelidir. Mal hususunda onu kendisine eşit görmelidir. Ondan sonra ailesinin bakımını 
üstlenmelidir. Ona haksızlık edenlere karşı ona yardım etmelidir. Eğer Müslümanlar bir 
ganimet elde etmişlerse ve mümin kardeşi de orada bulunmuyorsa, payını alır. Öldüğü zaman 
kabrini ziyaret eder. Ona zulmetmez, onu aldatmaz, ona hainlik etmez, onu yüzüstü bırakmaz, 
ona yalan söylemez, ona "of!" bile demez. Eğer mümin kardeşine "of!" derse, artık aralarında 
dostluk kalmaz. Ona, sen benim düşmanımsın, derse, ikisinden biri kâfir olur. Ona iftira 
atarsa, tuzun suda erimesi gibi, iman onun kalbinde erir, gider.» 

8-(2055) ...Eban b. Tağlib, rivayet eder: 

Ebu Abdullah (Cafer Sadık aleyhisselâm) ile beraber (Kâbe’yi) tavaf ediyordum. Bizim 
ashabımızdan biri karşıma çıktı. Bir işi için kendisiyle beraber gitmemi istemişti. Bana 
gelmem için işaret etti. Fakat ben, Ebu Abdullah (aleyhisselâm)’ı bırakıp onunla gitmek 
istemedim. Biz tavafa devam ederken, bir daha bana işaret etti. Ebu Abdullah (aleyhisselâm) 
onu gördü ve dedi ki: 

«Ey Eban! Bu adam seni mi çağırıyor? » 

-Evet, dedim. 



-Buyurdu ki: «Kim o?» 

-Dedim ki: Bizim arkadaşlardan biridir. 

-Dedi ki: «O da senin yolun üzeremidir (senin gibi mi düşünüyor?)»  

-Evet, dedim. 

-Buyurdu ki: «O zaman git onunla.»  

-Dedim ki: Tavafı yarıda mı bırakayım?  

-«Evet.» dedi. 

-Dedim ki: Farz tavaf olsa da mı? 

- «Evet.» dedi. Bunun üzerine adamla birlikte gittim. Sonra tekrar İmam'ın bulunduğu 
yere geldim ve dedim ki: Bana, müminin mümin üzerindeki haklarından bahset. 

Buyurdu ki: Ey Eban! «Vazgeç bundan ve isteme.» 

Dedim ki: Sana feda olayım, bunu anlatmanı istiyorum. Israrla bana anlatmasını istedim. 

Dedi ki: «Ey Eban! Müminin senin üzerinde o kadar çok hakkı var ki, malının yarısını 
ona vermen bile onun senin üzerindeki haklarından biridir.» 

Sonra bana baktı ve içine düştüğüm durumu gördü ve dedi ki: «Ey Eban! Allah Azze ve 
Celle'nin kardeşlerini kendilerine tercih edenlerden söz ettiğini duymadın mı?» 

Dedim ki: Evet, duydum, sana kurban olayım. 

Buyurdu ki: «Sen, malının yarısını mümin kardeşine verdiğin zaman, onu kendine tercih 
etmiş olmazsın, yalnızca onunla eşit olursun. Ancak malının sana kalan diğer yarısından da 
ona verdiğin zaman onu kendine tercih etmiş olursun.» 

9-(2056) ...İsa b. Ebu Mansur, rivayet eder: 

Ebu Abdullah (Cafer Sadık aleyhisselâm)'ın yanındaydım. Ben, İbni Ebu Ya'fur ve 
Abdullah b. Talha. Buyurdu ki: -ilk defa kendisi söze başlayarak- 

«Ey İbni Ebu Ya'fur! Resûlullah (sallallahu aleyhi ve âlihi) şöyle buyurmuştur: "Altı 
haslet vardır ki, bunlar kimde olursa, o Allah Azze ve Celle'nin önünde ve sağında olur."» 

İbni Ebu Ya'fur dedi ki: Bunlar nelerdir? Canım sana kurban olsun. 

Buyurdu ki: «Müslüman kişi, ailesinin en aziz ferdi için istediği şeyi Müslüman kardeşi 
için de ister. Ailesinin en aziz ferdi için hoşlanmadığı şeyi Müslüman kardeşi için de 
hoşlanmaz. İhlâslı ve samimi bir dostluk kurar onunla. 

İbni Ebu Ya'fur ağladı ve şöyle dedi: Samimi ve ihlâslı dostluğu nasıl kurar? 

Buyurdu ki: «Ey İbni Ebu Ya'fur! Eğer Müslüman kardeşine karşı bu düzeyde bir dostluk 
ve sevgi içinde olursa, onun derdiyle dertlenir. (Müslüman kardeşi) sevindiği zaman, 



sevindiği için kendisi de sevinir. Üzüldüğü zaman da, o üzüldüğü için kendisi de üzülür. Eğer 
yanında Müslüman kardeşini sıkıntıdan kurtaracak bir şey varsa, bununla onu bu sıkıntıdan 
kurtarır, yoksa onun (kurtulma sı) için Allah'a dua eder.» 

Sonra Ebu Abdullah (Cafer Sadık aleyhisselâm) şöyle buyurdu: «(Şu hasletlerin) üçü 
sizin, üçü de bizim içindir. Bizim faziletimizi, bilmeniz gerekir. Bizim izimizi takip etmeniz 
lazımdır ve bizim işimizin akıbetini beklemeniz gerekir. Kimde bu özellikler varsa, o Allah 
Azze ve Celle'nin önünde olur. Onlardan daha aşağıda olanlar onların nuruyla aydınlanırlar. 

Allah'ın sağında olanlar ise, eğer onların dışındakiler onları görselerdi, onların bu 
faziletleri karşısında içinde bulundukları nimetlerden mutmain olmazlardı.» 

İbni Ebu Ya'fur şöyle dedi: Allah'ın sağında oldukları halde neden onları göremiyorlar? 

Buyurdu ki: «Ey İbni Ebu Ya'fur! Allah'ın nuru onların önünü kapatır. Yoksa 
Resûlullah'ın şu hadisini duymadın mı: Resûlullah şöyle derdi: 

Allah'ın bazı kulları vardır, bunlar arşın sağında, Allah'ın önünde ve Allah'ın 
sağındadırlar. Yüzleri kardan daha beyaz ve güneşten daha parlaktır. 

Biri sorar: Bunlar kimdirler? 

Denilir ki: Bunlar Allah'ın celâli hürmetine birbirlerini seven kimselerdir» 

10-(2057) ...Muhammed b. Aclan, rivayet eder: 

Ebu Abdullah (Cafer Sadık aleyhisselâm)'ın yanında bulunduğum bir sırada, bir adam 
geldi ve selâm verdi. 

İmam ona sordu: «Geride bıraktığın kardeşlerin nasıl?» 

Ravi der ki: Adam onları övdü, pak olduklarını söyledi ve (niyetlerinin) temizliğinden 
bahsetti. 

İmam sordu: «Zenginleri, fakirlerini ziyaret etmeleri nasıldır?» 

-Azdır, dedi. 

-«Peki, zenginlerin fakirleri gözetmeleri nasıldır?»  

-Azdır, dedi. 

- «Zenginlerin elleri altında bulunan fakirlerle bağları nasıldır?»  

Dedi ki: Öyle huylardan söz ediyorsun ki, bizim yanımızdaki kimselerde bu özellikler 
azdır. 

İmam dedi ki: «Peki, sen nasıl onların Şia olduklarını iddia ediyorsun.» 

11-(2058) ...Ebu İsmail, rivayet eder: 

Ebu Cafer (Muhammed Bakır aleyhisselâm)’a dedim ki: Canım sana kurban olsun. Bizim 
oralarda Şii çoktur. 



Buyurdu ki: «Zengin fakire acıyor mu? İyiler, hata edenlerin kusurlarını hoş görüyor mu? 
Birbirlerine kardeşçe ve eşit davranıyorlar mı?» 

Hayır, dedim. 

Buyurdu ki: «Onlar Şiî değillerdir. Şiî bunları yapana denir.» 

12 (2059) ... A'lâ b. Fudayl, rivayet eder: 

Ebu Abdullah (Cafer Sadık aleyhisselâm) buyurdu ki: 

«Ebu Cafer (Muhammed Bakır aleyhisselâm) şöyle derdi: 

Arkadaşlarınıza saygı gösterin, onları büyük sayın. Birbirinize karşı surat asmayın. 
Birbirinize zarar vermeyin. Birbirinizi kıskanmayın. Cimrilikten sakının. Allah'ın ihlâslı 
kılınmış kulları olun.»  

13-(2060) ...Said b. Hasan, rivayet eder:  

Ebu Cafer (Muhammed Bakır aleyhisselâm) şöyle buyurdu: «Birinize kardeşi gelip elini 
cüzdanına koyup ihtiyacı kadarını aldığı halde, cüzdan sahibi ona engel olmaya 
kalkışmayabiliyor mu?»  

-Aramızda böyle bir şeye rastlamadım, dedim. 

-Ebu Cafer dedi ki: Bu takdirde (aranızda kardeşlik namına) bir şey yoktur. Dedim ki: Bu 
durumda helak mi var? 

Buyurdu ki: «Bu gösteriyor ki, kavim (onlar) henüz olgunlaşmamıştır.» 

14-(2061) ...Mualla b. Huneys, rivayet eder:  

Ebu Abdullah (Cafer Sadık aleyhisselâm)'a müminin hakkını sordum. Buyurdu ki: 
«Yetmiş haktır. Ama ben sana sadece yedisini söyleyeceğim. Zira sana şefkat duyuyor, 
bunlara katlanamamandan korkuyorum.» Dedim ki: İnşallah, (bunlara katlanırım). 

Buyurdu ki: «(Mümin kardeşin) açken sen doymamalısın, çıplakken sen giyinmemelisin. 
Onun rehberi ve (bedenine) giydiği gömleği onun konuştuğu dili olmalısın. Kendin için 
istediğini onun için de istemelisin. Eğer bir cariyen varsa, ona gönderip yatağını hazırlamasını 
ve gece gündüz ihtiyaçlarını karşılamak için çalışmasını sağlamalısın. Bunu yaptığın gün 
bizimle velayet bağını korumuş olursun. Bizim velayetimizi de Allah Azze ve Celle'nin 
velayetine bağlamış olursun.» 

15-(2062) ...Ebu'l Mağra, rivayet eder: 

Ebu Abdullah (Cafer Sadık aleyhisselâm) buyurdu ki: 

«Müslüman Müslüman’ın kardeşidir; ona zulmetmez, onu yüz üstü bırakmaz, ona hainlik 
etmez. Müslümanların birbirleriyle ilişki kurmak için çalışmaları, karşılıklı duygusal bağ 
kurmak için yardımlaşmaları, ihtiyaç sahiplerinin eksikliklerini giderme çabası içinde 
olmaları ve birbirlerine karşı şefkat beslemeleri bir zorunluluktur. O zaman Allah Azze ve 
Celle'nin "Birbirlerine karşı merhametlidirler. " (Fetih, 29) ayetinde işaret edildiği gibi 



olursunuz. Karşılıklı olarak birbirinize merhamet edersiniz, kimi ihtiyaçlarını giderme 
imkânına sahip olmadığınız için üzülürsünüz. Tıpkı Resûlullah (sallallahu aleyhi ve âlihi) 
zamanında Ensar toplumunda olduğu gibi.» 

16-(2063) ...es-Sekunî, rivayet eder:  

Ebu Abdullah (Cafer Sadık aleyhisselâm) buyurdu ki: «Resûlullah (sallallahu aleyhi ve 
âlihi) şöyle buyurmuştur: Bir Müslüman’ın sefere çıktığı zaman kardeşlerine haber vermesi 
ve geri döndüğü zaman da kardeşlerinin ona gidip ziyaret etmesi bir hak (ve görevdir.)» 

76)- KARŞILIKLI MERHAMET VE ŞEFKAT BABI 

 l-(2064) ...Şuayb el-Akerkufi, rivayet eder: 

Ebu Abdullah (Cafer Sadık aleyhisselam)'ın ashabına şöyle dediğini duydum : «Allah'tan 
sakının ve Allah için birbirinizi seven iyi kardeşler olun. İlişkilerinizi sürdürün. Birbirinize 
acıyın, merhamet edin. Ziyaretlesin, buluşun, bizim meselemizi anarak canlı tutun.» 

2-(2065) ...Kuleyb es-Saydavî, rivayet eder:  

Ebu Abdullah (Cafer Sadık aleyhisselâm) şöyle buyurdu: «Birbirinizle ilişkilerinizi 
sürdürün, birbirinize iyilik edin, birbirinize merhamet edin ve Allah Azze ve Celle'nin size 
emrettiği gibi iyi kardeşler olun.» 

3-(2066) ... Abdullah b.Yahya el-Kahilî, rivayet eder:  

Ebu Abdullah (Cafer Sadık aleyhisselâm)’ın şöyle dediğini duydum: «Birbirinizle 
ilişkilerinizi sürdürün, karşılıklı olarak iyilik yapın, birbirinize merhamet edin, birbirinize 
karşı şefkatli olun.» 

4-(2067) ...Ebu'l Mağra, rivayet eder:  

Ebu Abdullah (Cafer Sadık aleyhisselâm) şöyle buyurdu: «Müslümanların, birbirleriyle 
ilişkilerini sürdürmek için çalışmaları, karşılıklı şefkat için yardımlaşmaları, ihtiyaç 
sahiplerinin eksikliklerini gidermek için dayanışmaları ve birbirlerine şefkatli davranmaları 
bir yükümlülüktür. Bunu yaparsanız, Allah Azze ve Celle'nin "Birbirlerine karşı 
merhametlidirler." (Fetih, 29) buyurduğu gibi olursunuz. Karşılıklı olarak birbirinize 
merhamet edersiniz, kimi ihtiyaçlarını giderme imkânına sahip olmadığınız için üzülürsünüz. 
Tıpkı Resûlullah (sallallahu aleyhi ve âlihi) zamanında Ensar toplumunda olduğu gibi.» 

77)- KARDEŞLERİ ZİYARET ETME BABI 

l-(2068) ...Ebu Hamza, rivayet eder: 

Ebu Abdullah (Cafer Sadık aleyhisselâm) buyurdu ki: 

«Kim, Allah'ın vaadine kavuşmak ve O'nun katındaki nimetleri elde etmek maksadıyla, 
başka bir şey için değil, sırf Allah için kardeşini ziyaret ederse, Allah yetmiş bin meleği ona 
şöyle seslenmeleri için vekil kılar: Ne mutlu sana! Senin için ne güzeldir cennet!» 

2-(2069) ...Hayseme, rivayet eder: 



Veda etmek için Ebu Cafer (aleyhisselâm)’ın yanına gittim. 

Buyurdu ki: «Ey Heyseme! Bizi veli edinenlerden gördüklerine selâm söyle. Onlara 
Azim (çok yüce) Allah'tan sakınmayı tavsiye et. Zenginleri fakirlerini, güçlüler zayıflarını 
gözetsin. Sağ olanları ölenlerin cenazelerine katılsın. Evlerinde buluşsunlar. Çünkü onların 
buluşması biz (Ehl-i Beyt), davamızın canlanmasına aracı olur. Allah, bizim davamızı 
canlandıran kula rahmet etsin. 

Ey Heyseme! Bizi veli edinenlere ilet ki, onların amelleri olmadan bizim, Allah katında 
onlar için yapacak bir şeyimiz yok. Onlar günahlardan uzak durmadıkça, bizi veli edinme 
onuruna erişemezler. Kıyamet günü en şiddetli hasreti, başkalarına adaleti tavsiye edip kendisi 
ona aykırı hareket eden kimse çeker.» 

3-(2070) ...Cabir, rivayet eder: 

Ebu Cafer (Muhammed Bakır aleyhisselâm) şöyle buyurdu: «Resûlullah (sallallahu 
aleyhi ve âlihi) buyurdu ki: Bana Cebrail (aleyhisselâm) anlattı ki, Allah Azze ve Celle 
yeryüzüne bir melek indirdi. Bu melek yeryüzünde yürümeye başlar, nihayet bir kapıya varır 
ki, kapının önünde bir adam evin sahibinden içeri girmek için izin istemektedir. 

-Melek ona der ki: Şu evin sahibiyle ne işin var? 

-Adam şöyle der: O benim Müslüman kardeşimdir. Onu Allah Tebâreke ve Teâlâ için 
ziyaret ettim. 

-Melek ona şöyle der: Sırf bunun için mi buraya geldin?  

-Adam: Sırf bunun için buraya geldim, der. 

-Melek der ki: Ben, Allah'ın sana gönderdiği elçisiyim, O sana selâm söylüyor ve: Cennet 
senin için vacip oldu, diyor. 

Melek şöyle devam eder: Allah Azze ve Celle buyuruyor ki: Hangi Müslüman hangi 
Müslüman’ı ziyaret ederse, onu ziyaret etmez, beni ziyaret eder. Ona sevap olarak cenneti 
vermek de bana düşer.» 

4-(2071) ...el-Husayn, rivayet eder: 

Ebu Abdullah (Cafer Sadık aleyhisselâm) buyurdu ki: 

«Kim kardeşini Allah için ziyaret ederse, Allah Azze ve Celle şöyle der: Beni ziyaret 
ettin, sevabın da bana düşer. Cennetten başka bir sevabı da sana layık görmüyorum.» 

5-(2072) ...Yakub b. Şuayb, rivayet eder: 

Ebu Abdullah (Cafer Sadık aleyhisselâm)'ın şöyle dediğini duydum: 

«Kim şehrin bir ucundaki kardeşini Allah rızası için ziyaret ederse, o. Allah'ı ziyaret 
etmiş olur. Allah'ın ziyaretçisine ikram etmesi de haktır.» 

6-(2073) ...Cabir, rivayet eder: 

Ebu Cafer (Muhammed Bakır aleyhisselâm) buyurdu ki: 



«Resûlullah (sallallahu aleyhi ve âlihi) şöyle buyurmuştur: 

Kim kardeşini evinde ziyaret ederse, Allah Azze ve Celle ona şöyle der: 

Sen benim misafirim ve ziyaretçimsin, seni ağırlamak bana düşer. Onu sevdiğin için 
cenneti sana vacip kıldım.» 

7-(2074) ...Ebu Gurre, rivayet eder: 

Ebu Abdullah (Cafer Sadık aleyhisselâm)’ın şöyle dediğini duydum: 

«Kim kardeşini hastalığında veya sağlığında Allah rızası için ziyaret ederse, bu ziyareti 
aldatma ya da bir karşılık bekleme amacına yönelik değilse, Allah onun için yetmiş bin melek 
görevlendirir ve bu melekler onun ensesinde şöyle seslenirler: Ne mutlu sana. Cennet sana 
mübarek olsun. Siz Allah'ın ziyaretçilerisiniz, siz evinize varıncaya kadar Rahman'ın 
konuklarısınız.» 

Yuseyr İmam'a sordu: Canım sana feda olsun. Bu yer uzak da mı olsa? 

Buyurdu ki: Evet, ey Yuseyr! Bu yer bir senelik mesafede bile olsa. Çünkü Allah cömert 
ve melekler de çoktur. O evine dönünceye kadar onu uğurlarlar.» 

8-(2075) ...Ali b. Nehdî, rivayet eder: 

Ebu Abdullah (Cafer Sadık aleyhisselâm) buyurdu ki: 

«Kim Allah yolunda kardeşini Allah için ziyaret ederse, kıyamet günü, nurdan kubati 
denilen bir çeşit keten giysi içinde böbürlenerek gelir. Yanından geçtiği her şeyi aydınlatır. 
Nihayet Allah Azze ve Celle'nin huzurunda durur. Allah Azze ve Celle ona: Merhaba! der. 
Allah Azze ve Celle ona merhaba dediği anda, nimetlerini bahsetmiştir.» 

9-(2076) ...Ebu Hamza, rivayet eder:  

Ebu Cafer (Muhammed Bakır aleyhisselâm) şöyle buyurdu: «Müslüman kul, başka bir 
şey için değil, sırf Allah rızası için, O'nun rızasını kazanmak ve katındaki nimetlere kavuşmak 
adına, Allah uğruna kardeşini ziyaret etmek maksadıyla evinden çıktığı zaman, Allah Azze ve 
Celle onun için yetmiş bin melek vekil kılar ve bu melekler, o evine dönünceye kadar 
arkasından şöyle seslenirler: Ne mutlu sana! Cennet sana mübarek olsun.» 

10-(2077) ...Bekr b. Muhammed, rivayet eder: 

Ebu Abdullah (Cafer Sadık aleyhisselâm) buyurdu ki: «Müslüman kişi Müslüman 
kardeşini Allah için ziyaret ettiği anda, Allah Azze ve Celle ona şöyle seslenir: Ey ziyaretçi! 
Ne mutlu sana. Cennet mübarek olsun sana...» 

11-(2078) ...Muhammed b. Kays, rivayet eder: 

Ebu Cafer (Muhammed Bakır aleyhisselâm) şöyle buyurdu: «Allah Azze ve Celle'nin bir 
cenneti var ki, bu cennete şu üç kişiden başkası girmez: Kendi aleyhine hakka göre hükmeden 
kimse. Allah yolunda kardeşini ziyaret eden kimse. Allah yolunda mümin kardeşini kendisine 
tercih eden kimse.» 



12-(2079) ...Abdullah b. Muhammed el-Cu'fi, rivayet eder: 

Ebu Cafer (Muhammed Bakır aleyhisselâm) buyurdu ki: 

«Mümin kul, kardeşini ziyaret etmek üzere evinden çıkar. Allah Azze ve Celle, bir 
meleği ona vekil kılar. (Bu melek) bir kanadını yere birini de göğe koyarak ona gölge yapar. 

Mümin kul evine girince Allah Tebâreke ve Teâlâ şöyle seslenir: Ey benim hakkımı 
yücelten kul! Benim peygamberimin izinden giden kul! Seni yüceltmek benim üzerimde bir 
haktır. İste benden dilediğini vereyim. Dua et, duana icabet edeyim. Sen sus, ben sana 
bahşetmeye başlayayım. 

Kul geri döndüğü zaman, melek kanadıyla ona gölge yaparak onu uğurlar. Evine 
girinceye kadar böyle devam eder. 

Sonra Allah Tebâreke ve Teâlâ ona şöyle seslenir: Ey benim hakkımı yücelten kul! Sana 
ikramda bulunmak benim üzerime bir haktır. Sana cennetimi vacip kıldım ve seni kullarım 
için şefaatçi yaptım.» 

13-(2080) ...Ukbe, rivayet eder: 

Ebu Abdullah (Cafer Sadık aleyhisselâm) şöyle buyurdu: 

«Bir mümini Allah için ziyaret etmek on mümin köleyi azat etmekten daha hayırlıdır. 
Kim mümin bir köleyi azat ederse, her bir organ bir organı ateşten korur. Hatta ayıp yerler de 
ayıp yerleri korurlar.» 

14-(2081) ...Safvan el-Cemmal, rivayet eder:  

Ebu Abdullah (Cafer Sadık aleyhisselâm) şöyle buyurdu: «Üç mümin, bir kardeşlerinin 
yanında bir araya geldikleri zaman, onun şerrinden emin olurlarsa, onun başlarına bir iş 
açmasından endişe etmezlerse, onun yanındakini umarlarsa, Allah'a dua ettiklerinde icabet 
eder, istediklerinde verir, daha fazla istediklerinde fazlasını verir. Sustuklarında kendiliğinden 
verir.» 

15-(2082) ...Ebu Eyyub, rivayet eder:  

Ebu Hamza'nın şöyle dediğini duydum: 

Salih Kul (Musa b. Cafer aleyhisselâm)'ın şöyle dediğini duydum: «Kim mümin 
kardeşini başkası için değil, sırf Allah için ziyaret ederse ve bununla Allah'ın sevabını isteyip 
Allah Azze ve Celle'nin vaat ettiği ödülü elde etmeyi amaçlarsa, Allah Azze ve Celle yetmiş 
bin meleği onun için vekil kılar. Bu melekler, evinden çıktığı andan tekrar evine döndüğü ana 
kadar ondan ayrılmazlar ve ona şöyle seslenirler: Ne mutlu sana! Mübarek olsun sana cennet. 
Cennette bir evi yurt edindin.» 

16-(2083) ...es-Sekunî, rivayet eder:  

Ebu Abdullah (Cafer Sadık aleyhisselâm) şöyle buyurdu: «Emîr'ül-Müminîn (Ali b. Ebu 
Talib aleyhisselâm) buyurdu ki: Kardeşlerin buluşması, sayılan az da olsa, büyük bir 
ganimettir.» 



78)- MUSAFAHA BABI 

l-(2084) ...Ebu Ubeyde, rivayet eder: 

Uzun süre Ebu Cafer (Muhammed Bakır aleyhisselâm) ile arkadaşlık ettim. Önce ben 
bineğime binerdim, sonra o binerdi. Ardından arkadaşını uzun süreden beri ilk kez gören biri 
gibi selâm verir, hal hatırımı sorar ve musafaha ederdi. Bir yerde konakladığımız zaman, 
benden önce inerdi. Ben de inince, o bulunduğu yerde bana selâm verir, uzun zamandır 
görmediği bir arkadaşının halini sorar gibi benim halimi sorardı. 

Dedim ki: Ey Resûlullah'ın oğlu! Şimdiye kadar bizim yapmadığımız bir şeyi yapıyorsun, 
öyle ki bunu birisi bir kere dahi yapsa fazladır. 

Buyurdu ki: «Sen musahafa yapmanın ne büyük bir sevap olduğunu bilmiyor musun? İki 
mümin karşılaştıkları zaman, birbirleriyle musafaha ederlerse, yapraklar nasıl ağaçtan 
dökülürse, günahtan da öyle dökülür. O ikisi ayrılıncaya kadar Allah onlara bakar.» 

2-(2085) ...Ebu Halid el-Kammat, rivayet eder:  

Ebu Cafer (Muhammed Bakır aleyhisselâm) şöyle buyurdu: «İki mümin karşılaşıp 
musafaha ettikleri zaman, Allah elini ikisinin ellerinin arasına koyar. Arkadaşını daha fazla 
seveni ile musafaha eder.» 

3-(2086) ...Malik b. A'yen el-Cühenî, rivayet eder:  

Ebu Cafer (Muhammed Bakır aleyhisselâm) buyurdu ki: «İki mümin karşılaşıp musafaha 
ettikleri zaman, Allah Azze ve Celle elini ikisinin ellerinin arasına koyar ve yüzünü, 
arkadaşını daha fazla sevene çevirir. 

Allah Azze ve Celle yüzünü onlara çevirdiğinde ise, günahları, yaprak lan n ağaçtan 
dökülmesi gibi dökülür.» 

4-(2087) ...Ebu Ubeyde el-Hazza, rivayet eder: 

Ebu Cafer (Muhammed Bakır aleyhisselâm) şöyle buyurdu: «İki mümin karşılaşıp 
musafaha ettikleri zaman, Allah Azze ve Celle yüzünü onlara çevirir. Bunun üzerine 
yaprakların ağaçtan dökülmesi gibi günahları dökülmeye başlar.» 

5-(2088) ...Ebu Ubeyde el-Hazza, rivayet eder: 

Ebu Cafer (Muhammed Bakır aleyhisselâm) ile bir bineğin sırtında Medine'den Mekke'ye 
kadar yolculuk yaptım. Yolun bir yerinde hayvandan indi. İhtiyacını giderdikten sonra döndü 
ve şöyle dedi: Elini ver ey Ebu Ubeyde! Elimi verdim. Elimi sıktı, o kadar ki, parmaklarımın 
incindiğini hissettim. 

Sonra bana dedi ki: «Ey Ebu Ubeyde! Bir Müslüman, Müslüman bir kardeşiyle karşılaşır, 
onunla musafaha eder ve parmaklarını onun parmaklarına geçirirse, onların günahları kış 
mevsiminde ağacın yapraklarının dökülmesi gibi dökülür.» 

6-(2089) ...Malik el-Cühenî, rivayet eder: 



Ebu Cafer (Muhammed Bakır aleyhisselâm) şöyle buyurdu: «Ey Malik! Siz bizim 
Şiamızsınız. Bizim hakkımızda aşırı gittiğini düşünmüyor musun? Hiç kimse Allah'ı vasf 
edemez. Hiç kimse Allah'ı vasf edemediği gibi, bizi de bize özgü niteliklerle vasf edemez. 
Bizi bize özgü sıfatlarla vasfe-demediği gibi, bir mümini de vasf edemez. 

Bir mümin, bir diğer müminle karşılaşır, onunla musafaha ederse, Allah onlara bakar. 
Günahlar, ağaçtan yapraklanıl dökülmesi gibi yüzlerinden dökülür. Bu durum, onlar 
birbirlerinden ayrılıncaya kadar devam eder. Durumu böyle o-lan birini vasfetmek mümkün 
müdür?» 

7-(2090) ...Ebu Hamza, rivayet eder: 

Bir ara Ebu Cafer (Muhammed Bakır aleyhisselâm) ile yolculuk ettim. Bir yerde 
yükümüzü indirdik. Sonra İmam biraz yürüdü. Ardından geri döndü ve elimi şiddetle sıktı. 

Dedim ki: Sana feda olayım, bineğin sırtında senin yanında değil miydim? 

Buyurdu ki: «Bilmez misin ki, mümin bir gezinti yapıp döndükten sonra kardeşinin 
elinden tutarsa, Allah onlara yüzünü çevirir, yüzü hep onlara dönük olur. Sonra günahlara der 
ki: Onlardan dökülün... Ey Ebu Hamza! Günahlar, tıpkı ağaçtan yaprakların dökülmesi gibi 
dökülmeye başlar. Birbirlerinden ayrıldıkları zaman üzerlerinde hiç günah kalmaz.» 

8-(2091) ...Hişam b. Salim, rivayet eder: 

Ebu Abdullah (Cafer Sadık aleyhisselâm)'a, musafaha etmenin süresinin ne kadar 
olduğunu sordum. 

Buyurdu ki: «Bir hurma ağacının etrafından dolaşmanın süresi kadardır.» 

9-(2092) ...Ebu Ubeyde, rivayet eder:  

Ebu Cafer (Muhammed Bakır aleyhisselâm) buyurdu ki: «Mümin kimse, arkadaşından bir 
ağaç boyu kadar uzaklaşıp sonra onunla karşılaştığında musafaha etmesi gerekir.» 

10-(2093) ...Cabir, rivayet eder: 

Ebu Cafer (Muhammed Bakır aleyhisselâm) şöyle buyurdu: «Resûlullah (sallallahu 
aleyhi ve âlihi) şöyle buyurmuştur: Biriniz kardeşiyle karşılaştığı zaman, ona selâm versin ve 
onunla musafaha etsin. Zira Allah Azze ve Celle bu hareketi meleklere ikram etmiştir. Siz de 
meleklerin yaptığını yapın.» 

11-(2094) ...Cabir, rivayet eder: 

Ebu Cafer (Muhammed Bakır aleyhisselâm) şöyle buyurdu: «Resûlullah (sallallahu 
aleyhi ve âlihi) şöyle buyurmuştur: Karşılaştığınız zaman selâmla ve musafaha ile başlayın. 
Ayrıldığınız zaman ise, istiğfar ederek ayrılın.» 

12-(2095) ... Rezîn, rivayet eder: 

Ebu Abdullah (Cafer Sadık aleyhisselâm) şöyle buyurdu: 



«Müslümanlar, Resûlullah (sallallahu aleyhi ve âlihi) ile beraber bir savaşa gittiklerinde, 
ağaçlık bir yerden geçip düz ve ağaçsız bir yere ulaşınca, birbirlerine bakar ve musafaha 
ederlerdi.» 

13-(2096) ...Malik b. A'yen, rivayet eder: 

Ebu Cafer (Muhammed Bakır aleyhisselâm) şöyle buyurdu: «Bir adam arkadaşıyla 
musafaha ettiği zaman, musafahayı sürdüren kimse, elini çeken kimseden daha büyük bir ecir 
alır. Haberiniz olsun! Onların aralarındaki bu durumdan dolayı günahları dökülmeye başlar ve 
sonunda hiçbir günahları kalmaz.» 

14-(2097) ...İshak b. Ammar, rivayet eder: 

Ebu Abdullah (Cafer Sadık aleyhisselâm)’ın yanına gittim, yüzünü ekşiterek bana baktı. 

Dedim ki: Bana karşı sergilediğin bu değişik tavır nedir? Buyurdu ki: «Senin kardeşlerine 
karşı tavrını değiştirmenden dolayı tavrımı değiştirdim. 

Duydum ki, ey İshak! Kapına bir kapıcı dikmişsin ve bu kapıcı Şia’nın fukaralarını 
senden geri çeviriyormuş.» 

Dedim ki: Sana feda olayım, ben meşhur olmaktan korktum. 

Buyurdu ki: «Belâdan korkmadın mı? Bilmiyor musun ki, iki mümin karşılaştıkları 
zaman, musafaha ederlerse, Allah Azze ve Celle üzerlerine rahmet indirir bu rahmetin yüzde 
doksan dokuzu, arkadaşını en çok seven kimseye aittir. Eğer birbirlerinin yanında dururlarsa, 
rahmet bürür onları. Oturup konuşurlarsa, muhafaza melekleri birbirlerine şöyle derler: Bir 
kenara çekilelim. Belki de onların bir sırrı vardır. Allah onların üzerine perde çekmiştir.» 

Dedim ki: Allah Azze ye Celle "İnsan hiçbir söz söylemez ki, yanında gözetleyen biri 
bulunmasın." (Kaf, 18) buyurmamış mıdır? 

Dedi ki: «Ey İshak! Eğer muhafaza melekleri duymuyorlarsa, sırları bilen Allah Azze ve 
Celle duyuyor, görüyor.» 

15-(2098) ...Eymen b. Muhriz, rivayet eder:  

Ebu Abdullah (Cafer Sadık aleyhisselâm) şöyle buyurdu: «Resûlullah (sallallahu aleyhi 
ve âlihi) biriyle musafaha ettiği zaman, kişi elini çekmeden o elini çekmezdi.» 

16-(2099) ...Zurare, rivayet eder: 

Ebu Cafer (Muhammed Bakır aleyhisselâm)'ın şöyle dediğini duydum: «Allah Azze ve 
Celle vasfedilmez. Nasıl vasfedilsin ki, kitabında şöyle buyuruyor: "Allah'ı hakkıyla takdir 
edemediler..."131 (En'am, 91) 

                                                            
131- "Onlar Allah'ı, şanına yaraşır biçimde takdir etmediler. Çünkü "Allah, hiçbir beşere bir şey indirmedi." 
dediler." (En'am, 91)  
   Kısacası, "Onlar Allah'ı, şanına yaraşır biçimde takdir etmediler (ululamadılar)." Cümlesi ekleriyle birlikte 
şunu ortaya koymaktadır: "İlâhlığın bir gereği de, insanlığın bazı bireylerine kitap ve vahiy indirmek suretiyle 
insanları dosdoğru yola iletmek ve mutluluk yurduna ulaştırmaktır." Buna kanıt olarak da ayette, başta, hidayet 
yolunda Allah tarafından indirilen bazı kitaplar gösteriliyor. "De ki: "Öyleyse Musa'nın, bir nur ve insanlar için 
yol gösterici olarak getirdiği kitabı kim indirdi? Siz onu parça parça kâğıtlar hâline getirip (istediğinizi) 



 

Allah, ne şekilde vasf edilirse, mutlaka ondan daha büyüktür. 

Nebi (sallallahu aleyhi ve âlihi) de vasf edilemez. Nasıl vasf edilir ki, Allah Azze ve 
Celle yedi perdenin gerisindedir ve yeryüzünde ona itaati gökte kendisine yapılan itaat gibi 
saymıştır ve şöyle buyurmuştur: "Resul size neyi verdiyse alın ve size neyi yasakladıysa ondan 
da uzak durun." (Haşir, 7) Buyurmuş ki, kim buna (Peygambere) itaat ederse, bana itaat etmiş 
olur, kim ona isyan etmişse, bana isyan etmiş olur. (Allah) işi ona bırakmıştır. 

Biz (Ehl-i Beyt) de vasf edilemeyiz. Allah'ın kendilerinden kiri yani kuşkuyu giderdiği 
bir kavim vasf edilebilir mi? 

Mümin de vasf edilemez. Mümin kardeşiyle karşılaştığı zaman, onunla musafaha ederse, 
Allah onlara bakar ve ağaçtan yaprakların dökülmesi gibi üzerlerindeki günahlar dökülür.»132 

                                                                                                                                                                                          
açıklıyorsunuz, çoğunu da gizliyorsunuz." (En'am, 91) Çünkü vahyin indirilişini inkâr etmenin altında, yüce 
Allah'ın kadrini düşürme, O'nu rablık makamından indirme anlamı yatar. Rablıksa, yüce Allah'ın kullarının her 
türlü işiyle ilgilenmesi, onları asıl hedefleri olan mutluluğa ve kurtuluşa yöneltmesi demektir. 
   İkinci olarak da insanların kolektif akıl aracılığıyla ulaşamayacakları kimi ilâhî bilgilere sahip olmalarına 
işaret ediliyor. [el-Mîzan, c.7, s. 386] 
132- Hakkın sıfatlarının hakikatini derk etmek, onları ihata (kuşatmak) etmek ve keyfiyetini bilmek burhanın 
ulaşamadığı ve ariflerin emellerinin varamadığı bir şeydir. Resmi hikmet âlimlerinin burhanı ve tefekkür 
nazarıyla söyledikleri ile irfan âlimlerinin beyan ettiği sıfat ve isimler bahsi, kendi meslekleri itibariyle sahih ve 
burhanidir. Ama bizzat ilmin kendisi kalın bir hicabtır (perdedir). 
Kamil bir takva, şiddetli bir riyazet (nefsi kırma), tam bir teveccüh ve Allah-u Teâlâ ile sadıkane bir münacaat 
(dua etme, yalvarma) sayesinde süphanî (Allah'ı takdis ve tenzih etme) tevfikatlarla bu hicap yırtılmadığı 
müddetçe cemal ve celalin nurları salikin kalbine doğmaz ve ilallah muhacirinin kalbi, gaybi müşadeler ile 
esmaî (isimler) ve sıfati tecellileri açık bir şekilde göremez. Nerede kaldıki zati tecellilere nail olsun! 
   Ama bu beyan insanı Hakk'ın tezekkürü olan talep ve bahisten alıkoymamalıdır. Zira hak ilimlerin tohumu 
olmaksızın, marifetin temiz ağacının kalbde yeşermesi oldukça nadir bir olaydır. O halde insan ilk bakışta ilmi 
riyazetlerden ve bunun bütün şart ve tamamlayıcılarından el çekmemelidir. Nitekim şöyle demişlerdir: "ilim 
müşahedelerin tohumudur." Ve eğer ilimler bu âlemde bir takım engeller sebebiyle tam bir sonuca ulaşamasa da 
diğer âlemde insan için bir takım güzel neticeler hâsıl edecektir. Ama en önemlisi şartlarına ve mukaddematına 
riayet etmektir. 
Cabir, Ebu Cafer (Muhammed Bakır aleyhisselâm)'dan şöyle rivayet etmiştir: "İmam'a, âlimin ilmi hakkında bir 
soru sordum." 
   Buyurdu ki: «Ey Cabir! Peygamberlerde ve vasilerde beş ruh vardır: Rûh'ul-Kudüs, Rûh'ul-İman, Rûh'ul-
Hayat, Rûh'ul-kuvvet ve Rûh'ul Şehvet. 
    Ey Cabir! Rûh'ul Kudüs ile arşın altından yerin dibine kadar olan şeyleri bilirler.» 
Sonra şöyle buyurdu: «Ey Cabir! Geride kalan dört ruha bir takım bozulmalar ve olumsuzluklar ilişir; ama 
Rûh'ul-Kudüs oynamaz ve eğlenmez.» [Usul-i Kâfi, c. 1, h. 710] 
   Ebu Basir şöyle rivayet etmiştir: Ebu Abdullah (Cafer Sadık aleyhisselâm)'a: "Ve işte biz emrimizle sana 
böylece Ruh'u gönderdik de vahyettik; ne kitap nedir, bilirdin, ne de iman." (Şûra, 52) âyetini sordum, 
   Buyurdu ki: «Bu âyette geçen "Ruh"tan maksat, Allah, Azze ve Celle'nin yarattığı varlıklardan biridir ve bu 
varlık, Cebrail ve Mikail adlı meleklerden daha büyüktür. Bu Ruh, her zaman Resûlullah (sallallahu aleyhi ve 
âlihi)'yle beraberdi. O'na bazı şeyleri haber verir, ona kılavuzluk ederdi. Resûlul-lah'dan sonra da imamlarla 
beraberdir.» [Usul-i Kâfi, c. 1, h, 712] 
    Birinci hadis (h:710)'den anlaşılacağı üzere enbiya ve evsiya (vasiler)'nın Rûh'ul-kudüs sayesinde büyük bir 
ruhanî makamı vardır ve bu makam sayesinde kainatın bütün zerrelerine ilmi ve kayyu-mî bir ihataları vardır. 
Bu ruhta hiçbir gaflet, uyku, unutkanlık, nisyanî ve benzeri imkani olaylar ile te-ceddüd ve mülki noksanlıklar 
yoktur. Aksine mücerred gayb alemi büyük ceberrud alemindendir. Birinci hadisten de anlaşılacağı üzere bu ruh 
mücerred ve kamil olup, bu makamın en büyük temsilcilerinden olan Mikail ve Cebrail'den de büyüktür. 

Evet, Allah-u Teâlâ’nın cemal ve celâl kudret eliyle tiynetlerini yoğurduğu, evveli zatî tecellisinde bunların kâmil 
aynasında tüm isim, sıfat ve ahaddiyet-i cem makamıyla tecelli ettiği ve gayb halvetgahından kendilerine sıfat ve 
isimlerin hakikatlerini talim ettiği evliyalara, marifet ehlinin emelleri, cemal ve celâlinin kibriya eteğine 



                                                                                                                                                                                          
ulaşamaz ve kalb ashabının marifetleri onların kemaline eremez. Nitekim bir hadiste Resûlullah şöyle 
buyuruyor: "Ali, Allah-u Teâlâ’nın zatında fenaya ermiştir." 
   Yazar, nübüvvet makamını tavsif hususunda, yarasalann güneşi tavsif etmesine benzer bir şekilde eski 
günlerinde "Misbah'ul Hidaye" diye risale yazmıştır, (müracaat edilsin) 
   Hadis-i Şerifin bir fıkrasında şöyle buyrulmuştur: "Nasıl vasfedilsin ki, Allah-u Teâlâ’nın yedi hicabla 
hicablandırdığı bir kuldur o." Bu fıkra hakkında bazı ihtimaller vardır. Birinci ihtimali merhum Feyz (r.a) 
buyurmuştur ki: "Başka bir hadiste yer aldığı üzere Allah-u Teâlâ’nın nur ve zulmetten yetmiş bin hicabı vardır. 
Dolayısıyla bu hicabları keşfedecek olursa onun cemalinin nurları gözlerinin ulaşabildiği her şeyi ortadan 
kaldırır. Binaenaleyh "ihtecebellahu bi sebin" manası bir ihtimale göre şudur ki, bütün hicablar ortadan kalkmış 
ve yetmiş bin hicabtan sadece yedisi baki kalmıştır." Bu ihtimal üzere cümle şöyle okunmalıdır: "İhticeballah 
anhüm seb'in" ve Allah lafzı fail konumundadır. 
   Gerçi bu ihtimal diğer ihtimallerden daha münasibtir. Ama münakaşa edilir bir ihtimaldir. Zira lafız hasebiyle 
tavsif ve tarif makamında bu manayı şöyle tabir etmesi daha münasibti: "Ma ihtecebe anillahi illa biseb'in" veya 
"mai'tecebellahu anhu illa biseb'în" ve başka bir tabirle Peyganberin kemali ve tavsif edilmemesi diğer 
hicablara sahib olmaması sebebiyle değildir. Belki bu yedi hicaba sahip olması hasebiyledir. O halde bunu 
zikretmesi daha uygundur. Mana açısından zahir odur ki bu hicablar, yani Allah-u Teâlâ için var olan zulmet ve 
nurdan hicablar halkî (yaratılışsal) hicablardır; ismi ve sıfatı hicablar değil. O halde Resûlullah (s) nurundan 
daha önce halkî (yaratılışsal) birşeyin olması gerekmektedir. Hâlbuki sabit olduğu Resûlullah (s) en yakın hicab 
ve ilk mahluktur. İsmi ve sıfatı hicablar bile yoktur. Nitekim bu kendi makamında ispat edilmiştir. Ama diğer 
yedi makam bizzat Resûlullah (s)'in kendisi için bile hicab değildir. 
   Merhum Meclisi (r.a)'ın başkalarından naklettiği ve sahih bildiği bir ihtimalde şudur ki bu cümle mukaddeme 
yoluyla zikredilmiştir ve maksad şudur ki, Resûlullah (s)'i sonraki cümlelerle tavsif etmek gerekmektedir. Yani 
kullardan yedi hicabla gizli olan Allah-u Teâlâ’nın, yeryüzünde itaatini göklerde kendi itaati gibi karar kıldığı 
bir insan nasıl tavsif edilebilir ki? Allah-u Teâlâ kullarından yedi hicab ile mahcub durumdadır ve onlar asla 
kendisine ulaşamazlar. Ama bir veziri vasıta kılar, gönderir ve kendilerine "Onun emri benim emrimdir" diye 
yazılır. Dolayısıyla yedi hicabtan maksad yedi kat göktür. Ve bu göklerden Peygamber vasıtasıyla bizlere Allah 
(c.c)'ın vahyi ulaşmıştır. Buna yakın bir takım ihtimallerde vermişlerdir. Ama bu yedi hicabın nuranî-semavî 
hicab olduğunu söylemişlerdir. Bu ihtimalin, gerçi manevi münakaşa ortamı yoktur; ama lafız ve tavsif ortamı 
açısından uzak bir ihtimaldir. Belki öncekinden de uzaktır. 
    Bu makamda başka bir ihtimal de vardır ki, mana açısından oldulça sahih ve doğrudur. Makam hasebiyle de 
münasibtir. Ama bunun sıhhati şu iki şeyden birine mübtenidir. Birincisi "ihtecebe" mute-addi bir fiil olarak 
kullanılmış ve de "hacebe" manasınadır veya "ba" harfi ile muteaddi edilmiştir. Velhasıl mefulu mukadderdir. 
Ve bu ihtimal şudur ki, Allah-u Tealâ'nın yedi hicabla hicablandırdığı insanı nasıl tavsif edebiliriz? Meşiyetle 
aynı ufukta seyreden cemal ile ruhaniyeti için, tabiyat mertebesinden mutlak meşiyet mertebesine kadar yedi 
hicab karar kılınmıştır. Gerçi lugatta ve kullanışlarda "ihtecebe" fiilinin muteaddi olarak kullanıldığına şahit 
olmadık. Ama bazı edebiyat âlimleri "ihtecebe"nin "ba" harfiyle muteaddi (geçişli) olarak kullanılabileceğini 
söylemişlerdir. İlim Allah (c.c) indindedir ve en iyi bilen yine de Allah (c.c)'udur. 
   Bilmek gerekir ki, hikmet ve teharet Ehl-i Beyt'inin manevi "ilallah" seyrinde ruhani yüce bir takım makamları 
vardır. Ve bu manevi "ilallah" seyrini ilmi açıdan bile derk etmek insanın takatinin, akıl sahiplerinin aklının, 
irfan ashabının şuhudunun üstünde birşeydir. Nitekim hadislerden anlaşıldığı üzere ruhaniyet makamında 
Resûlullah ile iştirakleri vardır. Bunların mutahhar nurları âlemlerin yaratılışından önce yaratılmış ve Allah-u 
Teâlâ’yı tesbih ve tahmid ile meşgul idiler. 
   Kâfi de yer alan bir hadiste Muhammed b. Sinan şöyle rivayet etmektedir: İmam Taki (Muhammed b. Ali Ebu 
Cafer'i Sâni aleyhisselâm)'ın yanında bulunduğum bir sırada Şiiler arasındaki ihtilafı gündeme getirdim. 
   Buyurdu ki: «Ey Muhammed! «Allah, Tebareke ve Teâlâ birliğiyle tek idi. Sonra Muhammed'i, Ali'yi ve 
Fâtıma'yı yarattı. Bir zaman böyle kaldılar. Sonra Allah bütün eşyayı yarattı. Eşyayı yaratışına onları şahit 
tuttu. Onlara itaat etmeyi gerekli hale getirdi. Eşyanın idaresini onlara verdi. Onlar dilediklerini helâl, 
dilediklerini haram kılarlar. Ancak, onlar Allah Tebâreke ve Teâlâ’nın dilemesi dışında bir şey dilemezler.» 
   Sonra şöyle dedi: «Ey Muhammed! Bu, aşırı gidenin İslâm dairesinden çıktığı ve geri kalanın yok olduğu, 
sarılıp gereklerini yerine getirenlerin maksadına kavuştuğu dindir. Ey Muhammed! Sen de bu dine sarıl.» [Usul-
i Kâfi, c. 1, (h, 1189)] 
   Kâfı'de yer alan başka bir hadiste ...Mufaddal şöyle rivayet etmiştir: Ebu Abdullah (Cafer Sadık 
aleyhisselâm)'a dedim ki: "Gölgelerde iken ne durumdaydınız?" 
   Buyurdu ki: «Ey Mufaddal! Biz Rabbimizin yanındaydık ve bizim dışımızda Rabbimizin yanında kimse yoktu. 
Yemyeşil bir gölge içindeydik. O'nu tesbih ediyor, O'nu kutsuyor, O'nun tekliğini dile getiriyor ve O'na hamd 
ediyorduk. O sırada ne yakınlaştırılmış gözde bir melek, ne de bizden başka herhangi bir canlı vardı. Derken 
Allah eşyayı yaratmayı diledi ve dilediği şeyleri dilediği şekilde yarattı, melekleri ve başka canlıları var etti. 
Sonra bunlara ilişkin ilmi bize bahşetti.»[Usul-i Kâfi,l/(h:l 191)] 



   17-(2100) ...Ebu Ubeyde, rivayet eder: 

Ebu Cafer (Muhammed Bakır aleyhisselâm)’ın şöyle dediğini duydum: «İki mümin 
karşılaşıp musafaha ettikleri zaman, Allah onlara dönüp bakar ve onlar ayrılıncaya kadar 
günahlar dökülmeye devam eder.» 

                                                                                                                                                                                          
   İmamların bedenlerinin tıyneti, ruhlarının yaratılışı, kalbleri, kendilerine "ism-i azam"dan ihsan edilenler, 
nebiler ve meleklerin ilmi (yani ilâhî gaybi hazineden verilen ilimler) ve bundan da yukarısı benim ve senin 
gibilerin düşünemeyeceği zahiri faziletleri hususunda ashabının muteber kitaplarında özelliklede "Usul-i 
Kâfı"de o kadar rivayet ve hadis vardır ki, akıllar hayret etmekte ve o mukaddes zatlar dışında hiç kimse o 
hakikat ve esrara vakıf olamamaktadır. 
   Şu şerhiyle meşgul olduğumuz hadiste de bu faziletlerden birine işaret edilmiştir. Bu ayetin Ehl-i Beyt hakında 
nazil olduğu hususundaki rivayetler mütevatir, sünni ve şiilerin naklettiği rivayetlerdir. Ehl-i Beyt'ten maksadın 
ise ismet ve taharet Ehl-i Beyt'i olduğu hususunda Şia'nın tüm alimleri ittifak etmiş, Ehl-i Sünnet yoluyla 
nakledilen rivayetler ise tevatür haddine ermiştir. Dolayısıyla çok açık birşey olduğundan zikretmekten sarf-u 
nazar ediyoruz. 
   İsmet Hakikatinin Beyanında 
   "Ancak ve ancak Allah, ey Ehl-i Beyt, sizden her çeşit pisliği, suçu gidermek ve sizi tam bir temizlikle tertemiz 
bir hale getirmek diler." (Ahzab. 33) 
   Ayette yer alan "rics" kelimesi bu ve benzeri hadislerde şek (şüphe) olarak tefsir edilmiştir. Bazı hadislerde ise 
bütün günahlardan tathir olmak diye tefsir edilmiştir. Şekkin nefyi, kalbi ve kalıbı ayıpların nefyini 
gerektirmektedir. Hatta ismeti gerektirmektedir. Zira ismet ihtiyarın hilafına olan bir-şeydir. Tabii, Fıtri ve 
yaratılışsal bir şey değildir. Yani nefsanî bir halet ve batını bir nurdur ve yakînin kâmil nuruyla itminanın 
(güvenme, emin olma) tam nurundan hâsıl olmaktadır. 
   Dolayısıyla insanlardan ortaya çıkan günah ve hatalar yakîn ve imanın noksanlığındandır. Yakîn ve imanın 
dereceleri beyan edilemeyecek kadar farklı ve çeşitlidir. Huzuri müşahededen hâsıl olan nebilerin kâmil yakîni 
ve tam itminanı onları tüm hatalardan masum kılmıştır. Ali b. Ebi Talib (a)'ın yakîni kendisini öyle bir dereceye 
ulaştırmıştı ki, "Karıncanın ağzındaki taneyi almak karşılığında tüm âlemleri bile bana verecek olsalar yine de 
kabul etmem ve karıncaya zulmetmem." diyordu. 
   Velhasıl şirk ve şekkin zevali ile tabiat âleminin pislikleri, Allah'tan gayrisine teveccühün zulmeti, enaniyetin 
kalın hicapları ve Allah'tan gayrisini görmenin karanlıklarından temizlenmek, tavsif ve beyan edilemez 
birşeydir. Yani emellerin celâl zirvesine ulaşamadığı bir anka kuşu mesabesindedir. Anka kuşu avlanamaz 
tuzağını kaldır. 
   İmanın Tavsif Edilemeyeceği Beyanında 
   Bil ki iman ruhani kamallerden biridir. Onun nurani hakikatine vakıf olan çok az insan vardır. Hatta bizzat 
müminler bile dünya âlemi ve tabiat zulmetinde olduğu müddetçe kendi imanlarının nura-niyetinden ve Allah-u 
Teâlâ nezdindeki kerametlerinden haberdar değildir. İnsan bu âlemde olduğu müddetçe bu âlemin vaziyeti ve 
adetleri kendisini o kadar me'nus ve meşgul etmiştir ki kerametleri, âlemdeki nimetleri veya azabları 
duyduğunda hemen mülki bir suretle mukayese etmektedir. Örneğin: Allah-u Teâlâ’nın müminlere vaat ettiği o 
âlemdeki nimet ve kerametleri veya ihsanları sultanların kerametleriyle mukayese etmekte veya biraz daha iyi ve 
yüce olduğunu sanmaktadır. Bunların nimetlerini, bu dünyanın nimetleri gibi veya biraz daha latif ve iyi farz 
etmektedir. 
   Hâlbuki bu mukayese batıl bir mukayesedir. Zira o alemdeki nimetler ruh ve reyhan bizim tasavvur bile 
edemeyeceğimiz bir makamdadır. Onların bir benzeri kalbimizden bile geçmemiştir. Biz o dünyadaki bir damla 
şerbetin düşünülebilecek tüm lezzetlere sahip olduğunu bile tasavvur edemeyiz. O âlemdeki lezzetlerden hiç 
birinin bu alamdeki lezzetlere bir benzerliği yoktur.  
   Bu hadis-i şerifte müminin kerametlerinden biri zikredilmiştir ve bu marifet ashabı ve kalb erbabı nezdinde 
hiçbir şey ile mukayese edilemez ve tartılamaz. O da şudur ki "Mümin kardeşiyle karşılaştığı zaman, onunla 
musafaha ederse, Allah onlara nazar eder (bakar) ve ağaçtan yaprakların dökülmesi gibi üzerlerindeki günahlar 
dökülür." 
   Allah-u Teâlâ’nın bu nazarının ve kerim veçhiyle ikbalinin batınında nasıl bir nuraniyet ve kerametin 
olduğunu sadece Allah (c.c.) bilir. Bu vasıtayla mümin kul ile mukaddes zatın cemâl nuru arasında birçok 
hicablar ortadan kalkmaktadır ve mümine birçok yardımlar yapılmaktadır. Ama bilmek gerekir ki, bu 
kerametlerin gerçek sun ve hakiki nüktesi nedir? Ve insan bundan asla gaflet etmemelidir. İnsan kalbiyle buna 
teveccüh etmelidir ki, ameli onun vasıtasıyla nurani ve kâmil olsun. Böylece amel kalıbına ilâhi nefha ve ruh 
üfürülsün. O gerçek nükte ve hakiki sır, Allah-u Teâlâ için ahdi tecdid etmek, muhabbet ve sevgi bağlarını 
güçlendirmektir... Başta da sonda da hamd Allah-u Teâlâ’yadır. [İmam Humeynî, Kırk Hadis Şerhi, c. 2, s. 208-
222] 



18-(2101) ... es-Sekunî, rivayet eder: 

Ebu Abdullah (Cafer Sadık aleyhisselâm) şöyle buyurdu: 

«Musafaha edin, zira o, öfkeyi yok eder.» 

19-(2102) ...İbn Kaddah, rivayet eder:  

Ebu Abdullah (Cafer Sadık aleyhisselâm) şöyle buyurdu: «Nebi (sallallahu aleyhi ve 
âlihi) Huzeyfe ile karşılaştı. Nebi elini uzattı; fakat Huzeyfe elini çekti 

Nebi buyurdu ki: Ey Huzeyfe! Ben sana elimi uzatıyorum, sen elini benden kaçırıyor 
musun? 

Huzeyfe dedi ki: Senin elini tutmak isterim. Fakat ben cünübüm. Ben cünüpken senin 
elinin elime değmesini istemedim. 

Nebi buyurdu ki: Bilmiyor musun; iki Müslüman karşılaşıp musafaha ederlerse, ağaçtan 
yaprakların dökülmesi gibi günahları dökülür?» 

20-(2103) ...İshak b. Ammar, rivayet eder: 

Ebu Abdullah (Cafer Sadık aleyhisselâm) buyurdu ki: 

«Hiç kimse Allah Azze ve Celle'yi gereği gibi takdir edemez, hiç kimse O’nun 
peygamberini de gereği gibi takdir edip tanıyamaz. 

Mümin de gereği gibi takdir edilemez. Çünkü mümin kardeşiyle karşılaşıp onunla 
musafaha eder, Allah Azze ve Celle ikisine dönüp bakar ve onlar birbirlerinden ayrılıncaya 
kadar yüzlerinden günahlar dökülmeye devam eder, tıpkı şiddetli bir rüzgâr estiği zaman 
ağaçtan yaprakların dökülmesi gibi.» 

21-(2104) ...Rifa'e, ondan şöyle duyduğunu rivayet eder:  

«Müminin musafahası meleklerin musafahasından daha üstündür.» 

79)- KUCAKLAŞMA BABI 

1-(2105) ...Abdullah b. Muhammed el-Cu'fî, rivayet eder: 

Ebu Cafer (Muhammed Bakır aleyhisselâm) ve Ebu Abdullah (Cafer Sadık aleyhisselâm) 
şöyle buyurdular: 

«Bir Mümin, haklarını bilerek bir kardeşini ziyaret etmek üzere evinden çıkarsa, Allah, 
attığı her adımda ona bir iyilik yazar, bir kötülüğü silinir ve makamı da bir derece yükseltilir. 
Kapıyı çaldığı zaman, gök kapılan ona açılır. 

Bu iki mümin karşılaşıp musafaha edip kucaklaştıkları zaman, Allah yüzünü onlara 
çevirir. Meleklere karşı onlarla övünür ve şöyle der: 

"Bakın şu iki kuluma, birbirlerini ziyaret ediyor ve benim rızam için birbirlerini 
seviyorlar. Bu davranışlarından sonra, onları ateş azabıyla cezalandırmamam benim için bir 
hak oldu." 



Mümin, ziyareti tamamlayıp geri dönünce melekler verdiği nefes, attığı adım ve yaptığı 
konuşma sayısınca ona eşlik edip uğurlarlar. Onu dünya belâsından ve ahiret afetlerinden 
korurlar. Bu, ertesi günün akşamına kadar devam eder. 

Eğer bu iki gece arasında ölürse, hesaptan muaf tutulur. Eğer ziyaret edilen kişi, ziyaret 
edenin kendisiyle ilgili olarak bildiği hakları, ziyaret edenle ilgili olarak bilirse, ona da ziyaret 
edene verilen ecrin aynısı verilir.» 

2-(2106) ...İshak b. Ammar, rivayet eder:  

Ebu Abdullah (Cafer Sadık aleyhisselâm) şöyle buyurdu: «İki mümin kucaklaştıktan 
zaman, onları rahmet bürür. Sırf Allah Azze ve Celle'nin rızasını isteyerek ve dünyevi hiçbir 
amaç gözetmeyerek bu kucaklaşmayı sürdürürlerse, onlara şöyle denir: "İkinizde 
bağışlandınız, artık hayata yeniden başlamış gibisiniz." 

Sonra birbirlerine hal hatır sormaya başlayınca, melekler birbirlerine şöyle derler: 
"Onlardan uzaklasın, belki bir sırları vardır. Allah onların üzerine bir perde çekmiştir." 

İshak der ki: İmam'a dedim ki: Sana feda olayım. O esnada söyledikleri sözleri yazılmaz 
mı? Allah Azze ve Celle: "İnsan hiçbir söz söylemez ki, yanında gözetleyen biri bulunmasın." 
(Kaf, 18) buyurmamış mıdır? 

Ravi der ki: Ebu Abdullah (Cafer Sadık aleyhisselâm) derin bir ah çekti. Sonra ağladı. O 
kadar ki, gözyaşları sakallarını ıslattı. 

Sonra şöyle dedi: «Ey İshak! Allah Tebâreke ve Teâlâ, buluşan iki müminin değerinin 
yüceliğini vurgulamak için meleklere oradan ayrılmalarını emreder Eğer melekler onların 
söylediklerini yazmıyorlarsa, ne dediklerini bilmiyorlarsa, gizli ve saklı her şeyi bilen Allah, 
onların sırlarını da daha gizlisini de biliyor.» 

80)-ÖPME BABI 

1-(2107) ...Yûnus b. Zebyan, rivayet eder:  

Ebu Abdullah (Cafer Sadık aleyhisselâm) buyurdu ki: «Sizin bir nurunuz var; dünyada bu 
nur ile tanınırsınız. Öyle ki, sizden birisi kardeşiyle karşılaştığı zaman, onu alnında nurun 
bulunduğu yerden öper.» 

2-(2108) ...Rifa'e b. Musa rivayet eder:  

Ebu Abdullah (Cafer Sadık aleyhisselâm) şöyle buyurdu: «Resûlullah'ın elinden ve 
başından başkasının eli ve başı öpülmez.» Ya da «Resûlullah niyetiyle biri133nin eli ve başı 
öpülebilir.» 

3-(2109) ...Sahibu's Şabirî Ali b. Mezîd, rivayet eder:  

Ebu Abdullah (Cafer Sadık aleyhisselâm)'ın yanına gittim ve elini tutup öptüm. Şöyle 
dedi: 

«Peygamberin veya peygamber vasisinin dışında bu uygun değildir.» 
                                                            
133- Niyetiyle biri, ifadesinden Ehl-i Beyt imamlarının kast edildiği hususunda görüş birliği, seyyid ve âlimler 
noktasında görüş ayrılığı söz konusudur. [S. Cevad Mustafavî, Usul-u Kâfi, terc. ve şerhi] 



4-(2110) ...Yûnus b. Yakub, rivayet eder: 

Ebu Abdullah (Cafer Sadık aleyhisselâm)’a dedim ki: Elini ver öpeyim. 

Elini uzattı, öptüm. Sonra: Sana feda olayım, başını da uzat, öpeyim. Başını uzattı, ben de 
öptüm. 

Sonra dedim ki: Sana feda olayım, ayaklarını öpmek istiyorum. 

Buyurdu ki: Yemin ettim. Yemin ettim. Yemin ettim, -üç kere- Bir şey kaldı. Bir şey 
kaldı. Bir şey kaldı.134 » 

5-(2111) ...Ali b. Cafer, rivayet eder:  

Ebu'l Hasan (aleyhisselâm) buyurdu ki: 

«Bir kimse akrabasını öperse, bunun bir sakıncası yoktur. Kardeş yanağından öpülür. 
İmamınsa kaşlarının arası öpülür.» 

6-(2112) ...Âl-i Şam'ın mevlası Ebu Sabah, rivayet eder: 

Ebu Abdullah (Cafer Sadık aleyhisselâm) buyurdu ki: 

«İnsanın eşinden ve küçük çocuktan başkası dudaktan öpülmez.» 

81)- KARDEŞLERİ ANMA BABI 

1-(2113) ...Ali b. Ebu Hamza, rivayet eder: 

Ebu Abdullah (Cafer Sadık aleyhisselâm)’ın şöyle dediğini duydum: «Bizim Şiilerimiz, 
birbirlerine karşı merhametlidirler. Baş başa kaldıkları zaman Allah'ı zikrederler. 

Bizim anılmamız, Allah'ın anılmasıdır. Biz anıldığımız zaman Allah anılmış olur. Bizim 
düşmanımız anıldığı zaman, şeytan anılmış olur.» 

2-(2114) ...Yezid b. Abdulmelik, rivayet eder: 

Ebu Abdullah (Cafer Sadık aleyhisselâm) şöyle buyurdu: 

«Birbirinizi ziyaret edin. Zira ziyaretleşmeniz, kalplerinizi ihya eder ve bizim 
hadislerimizin anılmasına vesile olur. 

Bizim sözlerimiz ise, sizi birbirinize karşı şefkatli kılar. Eğer bizim sözlerimize göre 
hareket ederseniz, doğru yolu bulur ve kurtulursunuz. Eğer sözlerimizi terk ederseniz, sapıtır 
ve helak olursunuz. Siz, bizim hadislerimiz doğrultusunda amel edin, ben de sizin 
kurtuluşunuzu garanti ederim.» 

3-(2115) ...Abbad b. Kesir, rivayet eder: 

                                                            
134- Seni yemine veriyorum, ayağımı öpmekten vazgeç. Ya da yemin ettim; ayaklarımın öpülmesini zulüm 
halifelerine ayırdım. Ya da, sen, ayaklarımı öpmeye yemin mi ettin? Ya da ayaklarımı öpmeye yemin ettiysen, öp. 
[Seyyid Cevad Mustafavî, Usul-u Kâfi, terc. ve şerhi] 



Ebu Abdullah (Cafer Sadık aleyhisselâm)'a dedim ki: Bir hikâyeciye uğradım. Diyordu 
ki: "Bu öyle bir meclistir ki, burada oturan mutsuz olmaz." Bunun üzerine Ebu Abdullah 
şöyle buyurdu: 

«Heyhat, heyhat! Yanılmışlar ve bir bataklığa dalmışlar. Hiç şüphesiz Allah'ın, kiramen 
kâtibin dışında gezgin melekleri vardır. Bunlar, Muhammed (Sallallahu aleyhi ve âlihi)’yi ve 
Âl-i Muhammed (aleyhisselâm)'ı zikreden bir topluluğa uğradıklarında birbirlerine, durun! 
derler, istediğinizi buldunuz. Sonra onlarla otururlar. Onlarla beraber bilgide derinleşirler. 
Kalktıkları zaman, hastalarını ziyaret eder, ölülerinin cenaze merasimlerine katılır, ortalıkta 
gözükmeyenlerin halini hatırını sorarlar. İşte oturanın asla bedbaht olmadığı meclis budur.» 

4-(2116) ...Müstevrid en-Naha'î, kendisine anlatan birine dayanarak rivayet eder: 

Ebu Abdullah (Cafer Sadık aleyhisselâm) buyurdu ki: 

«Gökte bulunan meleklerin bazısı, Âl-i Muhammed (Sallallahu aleyhi ve âlihi)'nin 
faziletlerini zikreden bir, iki ve üç kişilik küçük grupları görürler. 

Derler ki: Şunları görüyor musunuz, sayılarının azlığına ve düşmanlarının kalabalıklığına 
rağmen Âl-i Muhammed'in vasıflarını zikrediyorlar. 

Diğer melek taifesi de onlara şu karşılığı verir: "Bu Allah'ın lütfüdür, onu dilediğine 
verir. Allah büyük lütuf sahibidir."» 

5-(2117) ... Meysir, rivayet eder: 

Ebu Cafer (Muhammed Bakır aleyhisselâm) bana dedi ki: 

«Sizler baş başa kalıyor, sohbet ediyor ve ne isterseniz onları mı söylüyorsunuz?» 

Dedim ki: Evet, Allah'a yemin ederim ki, bizler baş başa kalıyor, sohbet ediyor ve ne 
istersek onları söylüyoruz. 

Buyurdu ki: «Allah'a yemin ederim ki, bu meclislerin bazısında yanınızda olmayı 
isterdim. Allah'a yemin ederim ki, sizin kokunuzu ve ruhunuzu seviyorum. Sizler Allah'ın ve 
meleklerinin dini üzeresiniz. (Bize) takva ve içtihatla (çalışmayla) yardım edin.» 

6-(2118) ...Gıyas b. İbrahim, rivayet eder: 

Ebu Abdullah (Cafer Sadık aleyhisselâm) buyurdu ki: 

«Üç veya daha fazla Müslüman bir araya geldiği zaman, bir o kadar melek de orada hazır 
bulunur. Bu Müslümanlar hayır duada bulunurlarsa melekler "âmin!" derler. Eğer bir serden 
Allah'a sığınırlarsa, melekler, bu şerri onlardan uzaklaştırması için Allah'a dua ederler. Bir 
ihtiyaçlarının karşılanmasını isterlerse, melekler, Allah katında şefaat ederek onların 
ihtiyaçlarını karşılamasını dilerler. 

Üç inkârcı da bir araya gelirse, onların on misli şeytan da orada hazır bulunur. 
Konuşurlarsa şeytanlar da onların konuştukları gibi konuşurlar. Gülerlerse, onlar da onlarla 
beraber gülerler. Allah'ın dostları hakkında kötü bir şey söylerlerse, şeytanlar da onlarla 
beraber Allah'ın velileri hakkında kötü şeyler söylerler. Müminlerden bir kimse onlarla 
beraber olma felaketine uğrarsa, onlar bu tür şeylere daldıkları zaman, derhal kalksın, şeytanın 



ortağı ve yareni olmasın. Zira hiçbir şey Allah Azze ve Celle'nin gazabının önünde duramaz 
ve hiçbir şey Allah'ın lanetini geri çeviremez.» 

Sonra İmam şöyle buyurdu: «Eğer buna da gücü yetmiyorsa, kalbiyle mutlaka bundan 
rahatsız olsun; ama bir koyunun veya bir devenin sağılması kadar dahi olsa kalkmalıdır.» 

7-(2119) ...Ebu'l-Meğra, rivayet eder: 

Ebu'l-Hasan (aleyhisselâm)'ın şöyle dediğini duydum: 

«Hiçbir şey kardeşlerin birbirlerini Allah için ziyaret etmelerinden daha çok İblis ve 
ordularına ağır gelmez. İki mümin karşılaşıp Allah'ı zikrettikleri ve ardından biz Ehl-i Beyt'in 
faziletlerini andıkları zaman İblis'in yüzünde kasılmadık et parçası kalmaz. Öyle ki onun ruhu, 
duyduğu acının şiddetinden yardım ister. Gökteki melekler ve cennet bekçileri onu 
hissederler. Ve ona lanet ederler. Ona lanet etmeyen bir tek melek kalmaz. Ta ki (bunun 
üzerine) iblis yıkılmış, hüsrana uğramış ve aşağılanmış olarak yerine çöker.» 

82)- MÜMİNLERİ SEVİNDİRME BABI 

1-(2120) ...Ebu Hamza es-Sumalî, rivayet eder:  

Ebu Cafer (Muhammed Bakır aleyhisselâm)'ın şöyle dediğini duydum: «Resûlullah 
(sallallahu aleyhi ve âlihi) buyurdu ki: Bir mümini sevindiren beni sevindirmiş olur. Beni 
sevindiren de Allah'ı sevindirmiş olur.». 

2-(2121) ... Cabir, rivayet eder: 

Ebu Cafer (Muhammed Balar aleyhisselâm) şöyle buyurdu: 

«Bir kimsenin kardeşinin yüzüne gülümsemesi iyiliktir. Üstüne bulaşmış çer çöpü 
temizlemesi iyiliktir. Bir mümini sevindirmekten daha güzel bir şeyle Allah'a kulluk edilmiş 
değildir.» 

3-(2122) ...Ubeydullah b. Velid el-Vassafi, rivayet eder:  

Ebu Cafer (Muhammed Bakır aleyhisselâm)'ın şöyle dediğini duydum: «Allah Azze ve 
Celle'nin kulu Musa (aleyhisselâm)'a gizlice söylediği sözlerden biri de şudur: "Benim bazı 
kullarım var ve ben cenneti onlara mubah kılarım, onları orada hâkim (seçici) kılarım." 

Musa dedi ki: Ya Rab! Cennetini kendilerine mubah kıldığın ve orada hâkim (seçici) 
kıldığın bu kulların kimlerdir? 

Buyurdu ki: Bir mümini sevindiren kimselerdir.» 

İmam devamla şöyle buyurdu: «Zorba bir memlekette bir mümin vardı. Zulümden 
korktuğu için oradan kaçtı ve şirk yurduna gitti. Şirk ehlinden birine misafir oldu. Müşrik 
adam onu himaye etti, şefkatli davrandı ve ağırladı. Müşrik adam ölmek üzereyken Allah 
Azze ve Celle ona vahiy yoluyla şöyle dedi: İzzetim ve celâlim hakkı için eğer cennetimde 
senin için yer olsaydı, seni mutlaka oraya yerleştirirdim. Fakat cennete girmek müşrik olarak 
ölenlere haramdır. Ama ey ateş! Onu korkut, fakat eziyet etme... Sabah akşam ona rızık 
getirilir.» 



Dedim ki: Cennetten mi? 

Dedi ki: «Allah'ın dilediği yerden.» 

4-(2123) ...Ali b. Ebu Ali, Ebu Abdullah (Cafer Sadık aleyhisselâm)’dan, o babasından, o 
da Ali b. Huseyn (Zeyn'ül-Âbidin aleyhisselâm)'dan rivayet eder:  

«Resûlullah (sallallahu aleyhi ve âlihi) buyurdu ki: Allah Azze ve Celle'nin en sevdiği 
amel müminleri sevindirmektir.» 

5-(2124) ... Abdullah b. Sinan, rivayet eder: 

Ebu Abdullah (Cafer Sadık aleyhisselâm) buyurdu ki: 

Allah Azze ve Celle, Davud (aleyhisselâm)'a şöyle vahyetti: Kullarımdan biri bir iyilik 
yapar ve ben bu iyiliğine karşılık ona cenneti mubah kılarım. 

Davud (aleyhisselâm) dedi ki: Ya Rab! Bu iyilik nedir? 

Buyurdu ki: Bir hurma tanesiyle bile olsa mümini sevindirmektir. 

Davud (aleyhisselâm) dedi ki: Ya Rab! Seni tanıyan kimsenin, senden ümidini 
kesmemesi gerekir.» 

6-(2125) ...Mufaddal b. Ömer, rivayet eder: 

Ebu Abdullah (Cafer Sadık aleyhisselâm) buyurdu ki: 

«Sizden biriniz, bir mümini sevindirdiği zaman, sadece onu sevindirdiğini düşünmesin. 
Allah'a andolsun, bizi de sevindirir, hatta Allah'a andolsun, Resûlullah'ı da sevindirir.» 

7-(2126) ...Ebu'l Carud, rivayet eder: 

Ebu Cafer (Muhammed Bakır aleyhisselâm)'ın şöyle dediğini duydum: 

«Allah Azze ve Celle'nin en sevdiği amel, bir Müslüman’ı doyurmak ve birinin borcunu 
ödemek suretiyle mümini sevindirmektir.» 

8-(2127) ...Sedir es-Sayrafî, rivayet eder: 

Ebu Abdullah (Cafer Sadık aleyhisselâm) uzun bir hadisin kapsamında şöyle buyurdu: 

«Allah mümini kabrinden çıkarıp dirilttiği zaman, onunla beraber bir örnek de kabirden 
çıkar ve onun önünde yürür. Mümin, kıyamet gününün korkunç sahnelerinden birini gördükçe 
bu örnek ona şöyle der: 

Korkma, üzülme, Allah Azze ve Celle'den bir sevinç ve keramet müjdesiyle neşelen. 
Nihayet mümin Allah Azze ve Celle'nin huzuruna çıkar. Allah onu kolay bir hesaptan geçirir 
ve cennete girmesini emreder. O örnek, hâlâ önünde yürümektedir. 

Mümin ona der ki: Allah sana rahmet etsin. Ne iyi kimsesin ki, benimle beraber 
kabrimden çıktın ve durmadan bana Allah tarafından sunulan sevinç ve kerametin müjdesini 
verdin. Sonunda verdiğin müjdeyi fiilen gördüm de! 



Mümin der ki: Kimsin sen? 

Der ki: Ben, dünyada mümin kardeşine tattırdığın sevincim. Allah Azze ve Celle, sana 
müjde vereyim diye beni ondan yarattı.» 

9-(2128) …Muhammed b. Cumhur, rivayet eder: 

Aslında bir köylü olan Necaşî, Ahvaz ve Fars bölgelerine vali olmuştu. Necaşî'nin 
memurlarından biri İmam Ebu Abdullah (Cafer Sadık aleyhisselâm)'a dedi ki: Necaşî'nin 
defterinde benim ödemem gereken bir harç olduğu yazılıdır. Kendisi mümin bir insandır ve 
sana itaat eder. Şayet uygun görürseniz, benim için ona bir mektup yazın. 

Bunun üzerine Ebu Abdullah (aleyhisselâm) Necaşî'ye şöyle yazdı: 

«Bismillahirrahmanirrahim. 

Kardeşini sevindir ki, Allah da seni sevindirsin.» 

Mektup Necaşi'ye ulaştığında mecliste işleriyle uğraşıyordu. Yalnız kalınca mektubu ona 
verdi ve bu Ebu Abdullah (aleyhisselâm)'ın mektubudur, dedi. Necaşi mektubu öptü ve 
gözlerine sürdü. 

Sonra memura dedi: İhtiyacın nedir? 

Dedi ki: Senin defterinde benim ödemem gereken bir haraç vardır.  

-"Ne kadardır?" Dedi. 

"On bin dirhem." dedi. Necaşî kâtibini çağırdı ve onun adına bu verginin ödenmesini 
istedi. Böylece adını defterden sildi ve sonraki yıl da kendisine bu meblağın verilmesini 
emretti. 

Ardından şöyle dedi: Seni sevindirdim mi? 

"Evet," dedi. "Sana feda olayım." 

Sonra ona bir binek, bir cariye ve bir köle verilmesini, ardından bir takım elbisenin 
verilmesini emretti. Bunların her birini verirken, "Seni sevindirdim mi? " Diye soruyor, adam 
da, "Evet, canım sana feda olsun." diye cevap veriyordu. 

Adam, evet, beni sevindirdin, dedikçe o, bağışlarını artırıyordu. Nihayet durdu ve adama 
şöyle dedi: 

«Şu anda oturduğun evin sergilerini de al. Çünkü bana burada efendimin mektubunu bana 
verdin. Bütün ihtiyaçlarını bana bildir.» 

Necaşi dediği gibi yaptı. Sonra adam çıkıp Ebu Abdullah'ın yanına gitti. Adam olayı 
olduğu gibi ona anlattı. İmam da adamın yaptıklarına sevindi. 

Sonra adam şöyle dedi: Ey Resûlullah'ın oğlu! Adamın bana karşı sergilediği tavır seni 
sevindirmiş gibi. 

Buyurdu: «Evet, vallahi, o, Allah'ı ve Resulünü de sevindirdi.» 



10-(2129) ...Eban b. Tağlib, rivayet eder: 

Ebu Abdullah (Cafer Sadık aleyhisselâm)'a müminin mümin üzerindeki hakkını sordum. 

Buyurdu ki: «Müminin mümin üzerindeki hakkı, bunlardan daha büyüktür. Eğer bu 
hakları size anlatırsam inkâr edersiniz. 

Mümin kabrinden çıkarılıp diriltildiği zaman, onunla beraber bir örnek de çıkar. Ve bu 
örnek ona der ki: Allah'ın sana bahşettiği keramet ve sevinçle mutlu ol. Ona der ki: Allah sana 
hayır müjdeledi. Sonra onunla beraber yürür ve dediklerine benzer şekilde ona müjdeler verir. 
Korkulu bir manzarayla karşılaştıklarında ona şöyle der: Bu senin için değildir. Bir hayırla 
karşılaştıklarında, bu senin içindir, der. Sürekli olarak korkulu şeyler karşısında ona güven 
telkin eder ve sevdiği şeylerle onu müjdeler. Nihayet onunla beraber Allah'ın huzurunda 
durur. Allah Azze ve Celle cennete girmesini emredince, örnek ona şöyle der: Allah Azze ve 
Celle, senin cennete girmeni emretti. 

Sonunda mümin ona der ki: Sen kimsin? Allah sana rahmet etsin. Kabirden benimle 
beraber çıktığından beri bana müjdeler veriyorsun, yolda bana eşlik ettin ve Rabbimden bana 
haber verdin. 

Der ki: Ben, dünyada kardeşlerine verdiğin sevincim. Ben o sevinçten yaratıldım ki, sana 
müjdeler vereyim, yalnızlığında sana eşlik edeyim.» 

İbni Faddal da benzerini rivavet etmiştir. 

11-(2130) ...Malik b. Atiye, rivayet eder: 

Ebu Abdullah (Cafer Sadık aleyhisselâm) şöyle buyurdu: 

«Resûlullah (sallallahu aleyhi ve âlihi) buyurdu ki: 

Allah'ın en sevdiği amel, mümine verdiğin sevinçtir; açlığını gidermen veya bir sıkıntısını 
ortadan kaldırmandır.» 

12-(2131) ...Hakem b. Miskin, rivayet eder: 

Ebu Abdullah (Cafer Sadık aleyhisselâm) şöyle buyurdu: 

«Kim bir mümini sevindirirse, Allah Azze ve Celle bu sevinçten bir mahlûk yaratır ve bu 
ölüm esnasında onunla karşılaşır ve der ki: Ey Allah'ın dostu! Allah'ın kerameti ve 
hoşnutluğuyla sevin. Sonra kabrine konuluncaya kadar yanında olur ve buna benzer şeyleri 
orada da söyler. Diriltilip kabrinden çıkarılınca da onunla karşılaşır ve benzeri şeyleri söyler. 
Sonra her korkulu manzara karşısında onun yanında olur ve aynı sözleri söyler. 

Mümin ona der ki: Sen kimsin, Allah sana rahmet etsin? 

Der ki: Ben, falana verdiğin sevincim.» 

13-(2132) ...Abdullah b. Sinan, rivayet eder: 



Bir adam Ebu Abdullah (Cafer Sadık aleyhisselâm)'ın yanında şu ayeti okudu: "Mümin 
erkeklere ve mümin kadınlara yapmadıkları bir şeyden dolayı eziyet edenler şüphesiz bir iftira 
ve apaçık bir günah yüklenmişlerdir." (Ahzab, 58) 

Bunun üzerine Ebu Abdullah (Cafer Sadık aleyhisselâm) buyurdu ki: 

«Bir mümini sevindirenin sevabı nedir?» 

Dedim ki: Sana feda olayım, on iyiliktir. 

Buyurdu ki: «Evet, vallahi, binlerce iyiliktir.» 

14-(2133) ...İbni Sinan, rivayet eder: 

Ebu Abdullah (Cafer Sadık aleyhisselâm) buyurdu ki: 

«Bir mümini sevindiren Resûlullah (sallallahu aleyhi ve âlihi) ’ yi sevindirmiş olur ve bu 
Allah'a da ulaşır. Bir (mü'min)’i üzen de aynı şekilde (Resûlullah'ı üzmüş olur ve bu Allah'a 
da ulaşır.)» 

15-(2134) ... Mufaddal, rivayet eder:  

Ebu Abdullah (Cafer Sadık aleyhiselâm) buyurdu ki: «Hangi Müslüman bir başka 
Müslüman’la karşılaşır ve onu sevindirirse, Allah Azze ve Celle de onu sevindirir.» 

16-(2135) ... Hişam b. Hakem, rivayet eder: 

Ebu Abdullah (Cafer Sadık aleyhisselâm) buyurdu ki: 

«Allah Azze ve Celle'nin en sevdiği amellerden biriside, mümini sevindirmektir: Açlığını 
gidermek veya sıkıntısını ortadan kaldırmak yahut borcunu ödemektir.» 

83)- MÜMİNİN İHTİYACINI KARŞILAMA BABI 

1-(2136) ... Mufaddal, rivayet eder: 

Ebu Abdullah (Cafer Sadık aleyhisselâm) bana dedi ki: 

«Ey Mufaddal! Sana dediklerimi dinle. Bil ki, benim söylediğim haktır. Dediklerimi yap 
ve ayrıca kardeşlerinden üstün olanlara (ileri gelenlere) haber ver.» 

Dedim ki: Sana feda olayım, kardeşlerimden üstün olanlar kimlerdir? Buyurdu ki: 
«Kardeşlerinin ihtiyaçlarını karşılama arzusu içinde olan kimselerdir.» 

Sonra şöyle buyurdu: «Kim bir mümin kardeşinin ihtiyacını giderirse, Allah Azze ve 
Celle, kıyamet günü bunun gibi yüz bin ihtiyacını karşılar. Bunların başında cennet gelir. 
Sonra yakınlarını, tanıdıklarını ve kardeşlerini cennete koyar. Ama bunların, Ehl-i Beyt 
İmamlarına düşman olmamaları şarttır. 

Mufaddal, herhangi bir kardeşinden bir ihtiyacının giderilmesini istediği zaman, ona: Sen, 
kardeşlerin üstünlerinden olmak istemez misin? Derdi.» 

2-(2137) ...Mufaddal b. Ömer, rivayet eder: 



Ebu Abdullah (Cafer Sadık aleyhisselâm) buyurdu ki: 

«Allah Azze ve Celle, bazı insanları yaratmış ve onları, bizim Şiamızın fakirlerinin 
ihtiyaçlarını karşılamaları ve buna karşılık onları cennetle ödüllendirmesi için yaratmıştır. 
Eğer yapabiliyorsan, sen de onlardan ol.» 

Sonra şöyle buyurdu: «Allah'a yemin ederim ki, bizim bir Rabbimiz var; O'na ibadet 
ederiz ve O'na hiçbir şeyi ortak koşmayız.» 

3-(2138) ... Sadeka el-Ahdab, rivayet eder: 

Ebu Abdullah (Cafer Sadık aleyhisselâm) buyurdu ki: 

«Müminin ihtiyacını karşılamak bin köleyi özgürlüğüne kavuşturmaktan ve Allah 
yolunda bin atlıyı donatmaktan daha hayırlıdır.» 

Ali b. İbrahim babasından, o da Muhammed b. Ziyad'dan iki hadisin benzerini rivayet 
etmiştir. 

4-(2139) ...Ebu Sabbah el-Kinanî, rivayet eder:  

Ebu Abdullah (Cafer Sadık aleyhisselâm) buyurdu ki: «Mümin bir kimsenin ihtiyacını 
karşılamak, Allah katında, kişinin her birinde yüz bin dirhem sadaka dağıttığı yirmi hacdan 
daha sevimlidir.» 

5-(2140) ...İsmail b. Ammar es-Sayrafî, rivayet eder:  

Ebu Abdullah (Cafer Sadık aleyhisselâm)'a dedim ki: Sana feda olayım. Mümin, diğer bir 
mümin için rahmet (midir)?  

-«Evet.» dedi.  

-Bu nasıl olur, dedim. 

Buyurdu ki: «Bir mümin bir ihtiyacından dolayı mümin kardeşinin yanına giderse, bu, 
Allah'ın (kendisine ilettiği, o mümini sebep kıldığı bir) rahmetidir. Eğer kendisine gelen 
müminin ihtiyacını karşılarsa, bunu kabul etmekle Allah'ın rahmetini kabul etmiş olur. 

Karşılayacak gücü olduğu halde, ihtiyacını karşılamazsa, kendisine yönelen ve ihtiyaç 
sahibi mümin sebebiyle kendisine ulaştırılan Allah Celle ve Azze'-nin rahmetini reddetmiş 
olur. Allah Azze ve Celle bu rahmeti kıyamet gününe kadar saklar. Kıyamet kopunca, ihtiyacı 
karşılanmayan mümin bu rahmet hakkında hüküm verir. İsterse onu kendisine döndürür, 
isterse bir başkasına yöneltir. Ey İsmail! Kıyamet koptuğu zaman ve mümin Allah'ın bu 
rahmeti hakkında hüküm verme konumuna geldiğinde, sence bu rahmeti kime yöneltir.» 

Dedim ki: Bu rahmeti kendisinden uzaklaştıracak şekilde hüküm vereceğini sanmıyorum. 

Buyurdu ki: «Zannetme, kesin olarak inan. O, bu rahmeti kendisinden 
uzaklaştırmayacaktır. Ey İsmail! Bir kimseye bir kardeşi bir ihtiyacından dolayı gelirse ve bu 
kimsenin de bu ihtiyacı karşılayacak gücü varsa, buna rağmen kendisine gelen mümin 
kardeşinin ihtiyacını karşılamazsa, Allah kabirde yaman bir yılanı ona musallat eder. Bu yılan 



kıyamet gününe kadar kabrinde kalır ve başparmağını ısırır, ister bağışlansın, ister azaba 
çarptırılsın.» 

6-(2141) ... Eban b. Tağlib, rivayet eder: 

Ebu Abdullah (Cafer Sadık aleyhisselâm)'ın şöyle dediğini duydum: 

«Kim Kâbe’yi bir hafta boyunca tavaf ederse, Allah Azze ve Celle ona altı bin iyilik 
yazar ve altı bin kötülüğünü de siler, derecesini de altı bin derece yükseltir.» 

Ravi der ki: İshak b. Ammar, bu hadise şu ifadeleri de eklemiştir: «Onun altı bin 
ihtiyacını giderir.» 

Sonra şöyle buyurdu: «Bir müminin ihtiyacını karşılamak ise, bir tavaftan, sonra bir daha 
tavaf etmekten... -Ona kadar saydı- daha faziletlidir.» 

7-(2142) ...Bekr b. Muhammed, rivayet eder:  

Ebu Abdullah (Cafer Sadık aleyhisselâm) buyurdu ki: 

«Bir Müslüman diğer bir Müslüman’ın ihtiyacını karşıladığı zaman, Allah Tebâreke ve 
Teâlâ ona şöyle seslenir: Sana sevap vermek bana düşer ve senin için cennetten başka bir şeye 
de razı olmam.» 

8-(2143) ...İshak b. Ammar, rivayet eder: 

Ebu Abdullah (Cafer Sadık aleyhisselâm) buyurdu ki: 

«Bir kimse Kâbe’yi bir kere tavaf ederse, Allah Azze ve Celle, ona altı bin sevap yazar, 
altı bin kötülüğünü siler ve onu altı bin derece yükseltir. Nihayet Mültezim135 olunca, Allah 
onun için cennetin kapılarından yedi tanesini açar.» 

Dedim ki: Sana feda olayım. Bu faziletlerin tümü tavafta mı vardır? 

«Evet.» dedi. «Sana bundan daha faziletlisini de haber vereyim. Müslüman’ın ihtiyacını 
karşılamak, bir tavaftan, iki tavaftan, üç tavaftan... -ona kadar saydı- daha faziletlidir.» 

9-(2144) ...İbrahim el-Harikî, rivayet eder: 

Ebu Abdullah (Cafer Sadık aleyhisselâm)’ın şöyle dediğini duydum: «Bir kimse, Allah 
katındaki sevabı umarak bir mümin kardeşinin ihtiyacını gidermek için yürür ve onun 
ihtiyacını giderirse, Allah Azze ve Celle, bu ameline karşılık ona, kabul edilmiş bir hac ve bir 
umrenin, haram aylarda tutulan iki ay orucun, iki haram ayda Kabe'de itikâfa girmenin sevabı 
kadar sevap yazar. 

Kim de bu niyetle yürür de mümin kardeşinin ihtiyacını karşılayamazsa, Allah bu 
davranışından dolayı ona kabul edilmiş bir haccın sevabı kadar sevap yazar. Hayra rağbet 
edin.» 

10-(2145) ...Ebu Basir, rivayet eder: 

                                                            
135- Kâbe’nin komşusu olunca ve hemen yanı başına gelince. [Mustafavî, Usul-u Kâfi, terc. ve şerhi] 



Ebu Abdullah (Cafer Sadık aleyhisselâm) buyurdu ki: 

«Kardeşlerinize "maruf / iyilik etme" hususunda yansın. Ve daima maruf ehli olun. 
Çünkü cennetin "maruf denilen bir kapısı vardır. Bu kapıdan ancak dünya hayatında maruf 
işleyen kimseler girer. 

Kul, mümin kardeşinin ihtiyacını gidermek için yürürse, Allah Azze ve Celle ona iki 
melek vekil eder. Biri sağında, biri de solunda durur. Onun için Allah'tan bağışlanma dilerler 
ve ihtiyacının giderilmesini isterler.» 

Sonra şöyle buyurdu: «Allah'a yemin ederim ki, bir müminin ihtiyacı giderildiği zaman, 
Resûlullah (sallallahu aleyhi ve âlihi) bunu haber alınca, ihtiyacı giderilen kimseden daha çok 
sevinir.»136 

11-(2146) ...Halef b. Hammad, bazı arkadaşları aracılığıyla Ebu Cafer (Muhammed Bakır 
aleyhisselâm)'ın şöyle dediğini rivayet eder: 

«Allah'a yemin ederim ki, bir kere hacca gitmek benim için bir köle, bir köle, bir köle -
ona kadar saydı. Bunun gibi bir köle... -yetmişe kadar saydı-azat etmekten daha sevimlidir. 

Müslüman bir aileye infakta bulunmak, onların açlığını gidermek, çıplaklıklarını 
giydirmek, böylece onları insanlardan istemek durumundan kurtarmak, benim için, bir kere, 
bir kere, bir kere daha -ona kadar saydı- yine bir kere ve bir kere -yetmişe137 kadar saydı- 
hacca gitmekten daha sevimlidir.» 

12-(2147) ...Muhammed b. Kays, rivayet eder:  

Ebu Cafer (Muhammed Bakır aleyhisselâm) şöyle buyurdu: «Allah Azze ve Celle, Musa 
(aleyhisselâm)'a şöyle vahyetti: Kullarımdan bazı kimseler bana iyilikle yaklaşırlar. Ben de 
onları cennete sağlam bir şekilde yerleştiririm. 

Musa dedi ki: Ya Rabbi! Bu iyilik nedir? 

Buyurdu ki: Mümin kardeşinin ihtiyacını karşılamak için onunla beraber yürür; ihtiyacı 
karşılansın veya karşılanmasın.» 

13-(2148) ... Ali b. Cafer, rivayet eder: 

Ebu'l-Hasan (aleyhisselâm)'ın şöyle dediğini duydum: 

«Bir kimseye, mümin kardeşi bir ihtiyacından dolayı gelirse, bilsin ki, bu, Allah Tebâreke 
ve Teâlâ’nın (kendisine yönelttiği bir) rahmetidir. Eğer bunu kabul ederse, onu velayetimize 
bağlamış olur. O da Allah'ın velayetine bağlıdır. 

Eğer onun ihtiyacını gidermeyi reddederse, üstelik bu ihtiyacı gidermeye gücü de 
yetiyorsa, Allah kabirde, kıyamet gününe kadar ona ateşten yaman bir yılanı musallat eder, 
ister bağışlanmış olsun, ister azaba uğrayan olsun. Şayet ihtiyacının giderilmesini isteyen 
kimse de onu mazur görürse, ondan beter olur.» 

                                                            
136- De ki: Amel edin; amelinizi Allah da, Resûlude, müminler de görecek. Sonra görülmeyeni ve görüleni 
bilene döndürüleceksiniz. O size yaptıklarınızı bir bir haber verecek. (Tevbe, 105) 
137- Hadiste geçen "yetmiş" sayısıyla "çokluk" ifade edilmiş olabilir. 



14-(2149) ...Abdullah b. Muhammed el-Cu'fî rivayet eder: 

Ebu Cafer (Muhammed Bakır aleyhisselâm) buyurdu ki: 

«Bir mümine, ihtiyaç sahibi kardeşi gelir; ama bu ihtiyacı karşılayacak durumda olmaz, 
bu yüzden kalbi onunla ilgilenir (mahzun olur). Bu ilgisinden ötürü Allah Tebâreke ve Teâlâ 
onu cennete koyar.» 

84)-MÜMİNİN İHTİYACINI KARŞILAMAK İÇİN ÇALIŞMA BABI 

1-(2150) ...Muhammed b. Mervan, rivayet eder:  

Ebu Abdullah (Cafer Sadık aleyhisselâm) buyurdu ki: «Bir adamın, Mümin kardeşinin 
ihtiyacını karşılamak için yola çıkıp yürümesinden dolayı, ona on iyilik yazılır, on kötülüğü 
de silinir ve mertebesi de on derece yükseltilir.» 

Ravi der ki: İmam'ın şöyle dediğini biliyorum: 

«Bu yüzden kazanacağı sevap on köleyi azat etmenin sevabına denktir ve Mescid-i 
Haram'da bir ay itikâftan daha faziletlidir.» 

2-(2151) ...Muammer b. Hallad, rivayet eder: 

Ebu'l Hasan (aleyhisselâm)'ın şöyle dediğini duydum: 

«Allah'ın yeryüzünde insanların ihtiyaçlarını karşılamak için çalışan kullan vardır. Onlar 
kıyamet günü güvende olan kimselerdir. Kim, bir mümini sevindirirse, Allah, kıyamet günü 
onun kalbini sevindirir.» 

3-(2152) ...Ebu Ubeyde el-Hazza, rivayet eder: 

Ebu Cafer (Muhammed Bakır aleyhisselâm) buyurdu ki: 

«Mümin kardeşinin ihtiyacını gidermek için yola koyulan kimseyi, Allah, yetmiş beş bin 
meleğin gölgesi altına koyar. Attığı her adımda Allah ona bir iyilik yazar, bir kötülüğünü siler 
ve mertebesini bir derece yükseltir. Müminin ihtiyacını giderdiği zaman Allah Azze ve Celle 
ona hac eden ve umre ziyaretinde bulunan kimsenin ecri kadar ecri (sevabı kadar sevap) 
yazar.» 

4-(2153) ...Sedeka, Hulvan halkından birinden rivayet eder: 

Ebu Abdullah (Cafer Sadık aleyhisselâm) buyurdu ki: 

«Müslüman bir kardeşimin ihtiyacını gidermek için yürümek, benim için bin tane köleyi 
azat etmekten ve bin atı Allah yolunda cihad için üzengi ve eğerle donatıp mücahidlere 
vermekten daha sevimlidir.» 

5-(2154) ... İbrahim b. Ömer el-Yemanî, rivayet eder: 

Ebu Abdullah (Cafer Sadık aleyhisselâm) buyurdu ki: 

«Mümin kardeşinin ihtiyacını gidermek için yola çıkan her mümin için Allah Azze ve 
Celle, attığı her bir adıma karşılık bir iyilik yazar, bir kötülüğünü siler ve mertebesini bir 



derece yükseltir. Bunun da ötesinde on iyilik daha artırılır ve on ihtiyacının karşılanması için 
şefaat olunur.» 

6-(2155) ...Ebu Eyyub el-Hazzaz, rivayet eder:  

Ebu Abdullah (Cafer Sadık aleyhisselâm) şöyle buyurdu: «Müslüman kardeşinin 
ihtiyacını gidermeye, Allah'ın rızasını gözeterek koşan kimseye Allah Azze ve Celle, bin 
"hasene / iyilik" yazar. Bu davranışından dolayı akrabalarını, kardeşlerini, tanıdıklarını ve ona 
dünyada bir iyilik yapan kimseleri bağışlar. Kıyamet günü ona denir ki: Cehenneme gir ve 
orada dünyada iken sana iyilik yapan kimi bulursan, Allah Azze ve Celle'nin izniyle çıkar. 
Ama bunlardan Nasıbîler138 hariç.» 

7-(2156) ...Ebu Basir, rivayet eder: 

Ebu Abdullah (Cafer Sadık aleyhisselâm) şöyle buyurdu: 

«Kim Müslüman kardeşinin ihtiyacını gidermeye koşar, bunun için çalışırsa ve Allah, 
onun eliyle bu Müslüman’ın ihtiyacını giderirse. Allah Azze ve Celle, ona bir hac, bir umre, 
Mescid-i Haram'da iki ay itikâfa girme ve bu iki ay boyunca oruç tutmanın sevabını yazar. 

Eğer ihtiyacını gidermeye çalışırsa, fakat Allah onun eliyle bu ihtiyacı gi-dermezse, Allah 
Azze ve Celle, ona bir hac ve bir umre (sevabını) yazar.» 

8-(2157) ...Cemil b. Derrac, rivayet eder: 

Ebu Abdullah (Cafer Sadık aleyhisselâm) buyurdu ki: «Kişinin kardeşine güvenmesi için, 
onun, kendi ihtiyacını ona açması yeterlidir.» 

9-(2158) ...Safvan el-Cemmal rivayet eder: 

Ebu Abdullah (Cafer Sadık aleyhisselâm)'ın yanında oturuyordum. O sırada Mekkeli 
Meymun adında bir adam yanına geldi ve kirasını ödemekte zorluk çektiğini anlatıp şikâyette 
bulundu. 

İmam bana dedi ki: «Kalk ve kardeşine yardım et.» 

Onunla beraber kalktım. Allah da kirasını ödemesini müyesser etti. Sonra tekrar 
oturduğum yere geldim. 

Ebu Abdullah buyurdu ki: «Kardeşinin ihtiyacı hususunda ne yaptın?» 

Dedim ki: Anam babam sana feda olsun, Allah onun ihtiyacını giderdi. 

Bunun üzerine buyurdu ki: «Bilesin ki, Müslüman kardeşine yardım etmen, benim 
nazarımda bir hafta boyunca Kâbe’yi tavaf etmenden daha iyidir.» 

Ardından şöyle buyurdu: «Bir adam Hasan b. Ali (aleyhisselâm)'ın yanına geldi ve şöyle 
dedi: "Anam babam sana feda olsun, bir ihtiyacımı karşılamam için bana yardım et" 

İmam Hasan (aleyhisselâm) ayakkabılarını giydi ve onunla beraber kalkıp gitti. Yolda, 
namaza durmuş bulunan İmam Huseyn (aleyhisselâm)'a uğradılar. 
                                                            
138- Ehl-i Beyt'e sövenler. 



İmam Hasan (aleyhisselâm) adama dedi ki: Neden Ebu Abdullah'dan yardım istemedin? 

Adam dedi ki: Yardım istemeye gittim -anam babam sana feda olsun- fakat bana, onun 
itikâfta olduğunu söylediler. 

İmam buyurdu ki: Eğer o sana yardım etseydi, bu, onun için bir aylık itikâftan daha 
hayırlı olurdu.» 

10-(2159) ...İbni Sinan, rivayet eder: 

Ebu Abdullah (Cafer Sadık aleyhisselâm) buyurdu ki: 

«Allah Azze ve Celle şöyle buyurdu: 

Yaratılanlar benim ailemdir. Onlardan bana en sevimli olanı, onlara karşı en nazik ve 
onların ihtiyaçlarını en çok karşılamaya koşanıdır.» 

11-(2160) ...Ebu Umare, rivayet eder: 

Hammad b. Ebu Hanife benimle karşılaştığı her seferinde, rivayet ettiğin hadisi bana bir 
kez daha anlat, derdi. 

Ben de şöyle derdim: Bize rivayet edildi ki: «İsrail oğullarından bir abid, ibadette son 
mertebeye ulaştığı zaman, insanların ihtiyaçlarını karşılamaya giden, onların yararına olan 
şeylerde onlara yardımcı olan biri olurdu.» 

85)- MÜMİNİN SIKINTISINI GİDERME BABI 

1-(2161) ...Zeyd eş-Şahham, rivayet eder: 

Ebu Abdullah (Cafer Sadık aleyhisselâm)'ın şöyle dediğini duydum: «Kim yorgun 
düşmüş üzüntülü ve bitkin mümin kardeşine yardım ederse, onun sıkıntısını giderip ihtiyacını 
karşılamasına yardımcı olursa, Allah Azze ve Celle, ona katından yetmiş iki rahmet yazar. Bu 
rahmetlerden birini, geçimini temin etmesine ayırır, yetmiş bir tanesini de kıyamet gününden 
ve korkunç olaylarından kurtulması için bekletir.» 

2-(2162) ... es-Sekunî, rivayet eder:  

Ebu Abdullah (Cafer Sadık aleyhisselâm) buyurdu ki: «Resûlullah (sallallahu aleyhi ve 
âlihi) şöyle buyurmuştur: Kim bir mümine yardım ederse, Allah Azze ve Celle yetmiş üç 
sıkıntısını giderir. Birini dünyada, yetmiş ikisini de ahiretteki büyük sıkıntılarına ayırır.» 
Buyurdu ki: «Bütün insanların kendi derdine düştüğü o günde...» 

3-(2163) ...Mesma' Ebu Seyyar, rivayet eder:  

Ebu Abdullah (Cafer Sadık aleyhisselâm)'ın şöyle dediğini duydum: «Kim bir müminin 
sıkıntısını giderirse, Allah da onun ahret(teki) sıkıntısını giderir. O kimse kabirden mutlu ve 
huzurlu olarak çıkar. Kim onu (aç bir mümini) doyurursa Allah Azze ve Celle onu cennet 
meyveleriyle doyurur. Kim ona (susuz mümine) su içirirse Allah ona cennetin üzeri 
mühürlenmiş sularından içirir» 

4-(2164) ...Hasan b. Ali el-Veşşa, rivayet eder:  



İmam Rıza (Ali b. Musa aleyhisselâm) buyurdu ki: 

«Kim bir mümini üzüntüden kurtarırsa, Allah, kıyamet günü onun kalbini üzüntüden 
kurtarır.» 

5-(2165) ...Zerih el-Muharibî, rivayet eder: 

Ebu Abdullah (Cafer Sadık aleyhisselâm)'ın şöyle dediğini duydum: 

«Hangi mümin, zor durumdaki bir müminin sıkıntısını giderirse, Allah, onun dünya ve 
ahiretteki ihtiyaçlarını gidermesini kolaylaştırır. 

Kim bir müminin açığa çıkmasından korktuğu bir ayıbını gizlerse, Allah onun dünya ve 
ahiret ayıplarından yetmiş tanesini gizler. 

Mümin mümine yardım ettiği sürece Allah mümine yardım eder. 

Öğütlerden yararlanın ve hayra rağbet edin.» 

86)- MÜMİNİ YEDİRME BABI 

1-(2166) ...Ebu Yahya el-Vasıtî bizim ashabımızdan birinden rivayet eder:  

Ebu Abdullah (Cafer Sadık aleyhisselâm) buyurdu ki: «Kim bir mümini doyurursa, ona 
cennet vacip olur. Kim de bir kâfiri doyurursa, Allah onun kamını zakkumla doldursa yeridir, 
ister mümin ister kâfir olsun.»139 

2-(2167) ... Ebu Basir rivayet eder:  

Ebu Abdullah (Cafer Sadık aleyhisselâm) buyurdu ki: «Müslüman bir adamın karnını 
doyurmayı, bir ufuk dolusu insanın karnını doyurmaktan daha çok istiyorum.» 

Ravi der ki: Ufuk nedir, diye sordum. 

Buyurdu ki: «Yüz bin veya daha fazla (kişiden ibarettir).» 

3-(2168) ...Ebu Hamza, rivayet eder: 

Ebu Cafer (Muhammed Bakır aleyhisselâm) şöyle buyurdu: 

«Resûlullah (sallallahu aleyhi ve âlihi) buyurdu ki: 

Kim üç kişilik bir Müslüman grubu yedirirse, Allah onu göklerin melekûtunda bulunan 
üç cennetten yedirir: Firdevs cenneti, adn cenneti ve adn cennetinde Allah'ın kendi elleriyle 
diktiği tuba ağacı.» 

 

                                                            
139- "Allah sizi, din hakkında sizinle savaşmayan ve sizi yurtlarınızdan çıkarmayan kimselere iyilik etmekten, 
onlara adaletli davranmaktan men etmez. Çünkü Allah, adalet yapanları sever." (Mumtehine, 8) ayeti uyarınca 
hadisin mutlak suretle bir kâfiri doyurmaktan alıkoyması düşünülemez. Ayrıca imamların pratikteki davranışları 
da bu anlamla çelişir. Bu sebepten ötürü hadisteki ifade ancak kâfiri doyurmaktan maksat onu beslemek 
suretiyle daha fazla kötülük yapmasına sebebiyet vermeyi gerektirirse doğru olabilir. [Tatbik Eden] 



4-(2169) ...İbrahim b- Ömer el-Yemanî, rivayet eder:  

Ebu Abdullah (Cafer Sadık aleyhisselâm) buyurdu ki: «Bir kimse yoktur ki, iki mümini 
evine götürsün, onların karınlarını yemekle doyursun, bu, bir köleyi azat etmekten daha 
hayırlı olmasın.» 

5-(2170) ...Ebu Hamza, rivayet eder: 

Ali b. Huseyn (Zeyn 'ül-Âbidin aleyhisselâm) buyurdu ki: 

«Kim aç bir mümini yedirirse, Allah onu cennet meyvelerinden yedirir. Kim susuz bir 
mümine su verirse Allah ona cennetin üzeri mühürlü sularını verir.» 

6-(2171) ...Abdullah b. Meymun el-Kaddah, rivayet eder: 

Ebu Abdullah (Cafer Sadık aleyhisselâm) buyurdu ki: 

«Kim bir mümini doyuncaya kadar yedirirse, hiçbir Allah'ın kulu, ahirette ona ne gibi bir 
ecir verileceğini bilemez. Ne "mukarreb / yakınlaştırılmış" melek, ne de gönderilmiş 
peygamber. Sadece âlemlerin Rabbi olan Allah bilir.» 

Sonra imam şöyle buyurdu: «Aç bir Müslüman’a yemek yedirmek bağışlanmayı 
gerektirir. Ardından şu ayeti okudu: "Veya açlık gününde yakını olan bir yetimi yahut aç-açık 
bir yoksulu doyurmaktır." (Beled, 14-16)» 

7-(2172) ... es-Sekunî, rivayet eder:  

Ebu Abdullah (Cafer Sadık aleyhisselâm) buyurdu ki: «Resûlullah (sallallahu aleyhi ve 
âlihi) şöyle buyurmuştur: Kim, gücü yetiyorken bir mümine bir içim su verirse, Allah, 
sunduğu her içim suya karşılık ona yetmiş bin iyilik yazar. 

Şayet, suya ulaşmaya gücü yetmiyorken mümine su verirse, İsmail'in soyundan gelen on 
köleyi azat etmiş gibi olur.» 

8-(2173) ...Huseyn b. Nuaym es-Sahhaf, rivayet eder:  

Ebu Abdullah (Cafer Sadık aleyhisselâm) buyurdu ki: «Kardeşlerini seviyor musun ey 
Huseyn?  

-Evet, dedim. 

-Buyurdu ki: «Yoksullarına yararın oluyor mu? »  

-Evet, dedim. 

Buyurdu ki: «Allah'ı seveni sevmek senin görevindir. Allah'a yemin ederim ki, onlardan 
birini sevmediğin sürece ona yararlı olmazsın. Onları evine davet ediyor musun?» 

-Evet, dedim, onlardan iki-üç ya daha az, ya da daha fazla kişi yanımda olmadan yemek 
yemem. 

Ebu Abdullah (Cafer Sadık aleyhisselâm) buyurdu ki: «Onların sana yaptığı iyilik senin 
onlara yaptığın iyilikten daha fazladır.» 



Dedim ki: Sana feda olayım onlara yemeğimi yediriyorum, yatağımı altlarına seriyorum, 
buna rağmen onların benim üzerimdeki iyilikleri daha mı fazladır? 

-«Evet.» dedi, «onlar senin evinden çıktıkları zaman, senin ve ailenin günahlarını da 
beraberlerinde çıkarıyorlar.» 

9-(2174) ...Ebu Muhammed el-Vabışî, rivayet eder: 

Ebu Abdullah (Cafer Sadık aleyhisselâm)'ın yanında bizim ashabımızdan söz açıldı. Ben 
de söze katılarak dedim ki: 

Onlardan iki üç kişi ya daha az yahut daha fazlası yanımda olmadan öğlen ve akşam 
yemeğini yemem. 

Bunun üzerine Ebu Abdullah (aleyhisselâm) şöyle buyurdu: 

«Onların sana yaptığı iyilik senin onlara yaptığın iyilikten daha büyüktür.» 

Dedim ki: Sana feda olayım, Bu nasıl olur? Onlara yemeğimi veriyorum, malımı onlar 
için harcıyorum, ailemi onların hizmetine sunuyorum? 

Buyurdu ki: «Onlar senin evine girdikleri zaman, Allah Azze ve Celle tarafından 
bahşedilmiş büyük bir rızkla gelirler. Çıktıkları zaman da senin bağışlanmışlığınla çıkarlar.» 

10-(2175) ...Ubeydullah el-Vassafi, rivayet eder:  

Ebu Cafer (Muhammed Bakır aleyhisselâm) buyurdu ki: «Müslüman bir adamı yedirmeyi 
bir ufuk dolusu köle azat etmekten daha çok istiyorum.» 

-Dedim ki: Bir ufuk dolusu kaç kişiden ibaret olur.  

-«On bin kişi.» dedi. 

11-(2176) ...Rıb'ı, rivayet eder:  

Ebu Abdullah (Cafer Sadık aleyhisselâm) buyurdu ki: «Kim Allah için kardeşini 
doyurursa, bir topluluğu doyuran kimse kadar sevap alır.» 

Dedim ki: Bir topluluk kaç kişi demektir? Buyurdu ki: «Yüz bin insan.» 

12-(2177) ...Sedir es-Sayrafi, rivayet eder: 

Ebu Abdullah (Cafer Sadık aleyhisselâm) bana dedi ki: 

«Niye her gün bir köle azat etmiyorsun?» 

Dedim ki: Malım bunu kaldırmaz. 

Buyurdu ki: «Her gün bir Müslüman’ı doyur.» 

Dedim ki: Bollukta olsun, darlıkta olsun fark etmez mi? 

Buyurdu ki: «Bollukta olanın da canı yemek çeker.» 



13-(2178) ...Safvan el-Cemmal, rivayet eder:  

Ebu Abdullah (Cafer Sadık aleyhisselâm) şöyle buyurdu: «Müslüman kardeşimin benim 
yanımda yediği bir lokma yemek, benim nazarımda bir köle azat etmemden daha sevimlidir.» 

14-(2179) ...Safvan el-Cemmal, rivayet eder:  

Ebu Abdullah (Cafer Sadık aleyhisselâm) şöyle buyurdu: «Kardeşlerimden birini 
doyurmam, benim için şu çarşınıza girip bir köle satın alıp onu azat etmemden daha 
sevimlidir.» 

15-(2180) ...Abdurrahman b. Ebu Abdullah, rivayet eder: 

Ebu Abdullah (Cafer Sadık aleyhisselâm) buyurdu ki: 

«Beş dirhem para alıp şu çarşınızda yiyecek satın aldıktan sonra bir grup Müslüman’ı 
toplayıp onlara yedirmem, bir köleyi azat etmemden daha sevimlidir.» 

16-(2181) ...Ebu Basir, rivayet eder: 

Ebu Abdullah (Cafer Sadık aleyhisselâm) buyurdu ki: «Muhammed b. Ali 
(aleyhisselâm)'a soruldu: Hangi amel bir köle azat etmeye denktir? Buyurdu ki: Müslüman bir 
adama yemek yedirmek.» 

17-(2182) ...Ebu Şibl, rivayet eder:  

Ebu Abdullah (Cafer Sadık aleyhisselâm) buyurdu ki: «Bir mümini ziyaret etmeye denk, 
bir amel olarak bir mümine yemek yedirmekten başkasını bilmiyorum. Bir mümine yemek 
yedirene cennet taamından (yemeğinden) vermeyi Allah, üzerine almıştır.» 

18-(2183) ...Salih b. Ukbe, Rifa'e'den rivayet eder:  

Ebu Abdullah (Cafer Sadık aleyhisselâm) buyurdu ki: «Bana göre muhtaç bir mümini 
doyurmam, onu ziyaret etmemden, onu ziyaret etmem de on köle azat etmemden daha 
sevimlidir.» 

19-(2184) ...Abdullah b. Muhammed ve Yezid b. Abdulmelik rivayet ederler:  

Ebu Abdullah (Cafer Sadık aleyhisselâm) buyurdu ki: 

«Kim varlıklı bir mümine yemek yedirirse, İsmail'in soyundan boğazlanmakta olan birini 
kurtarıp azat etmeye denk bir sevap alır. Kim muhtaç bir mümini doyurursa, İsmail'in 
soyundan boğazlanmakta olan yüz kişi kurtarıp azat etmeye denk bir sevap kazanır.» 

20-(2185) ...Nasr b. Kâbus, rivayet eder:  

Ebu Abdullah (Cafer Sadık aleyhisselâm) buyurdu ki: «Bir mümini doyurmak, benim için 
on köleyi azat etmekten ve on kere hacca gitmekten daha sevimlidir.» 

-On köle ve on kere hac mı dediniz? 



-Buyurdu ki: «Ey Nasr! Eğer onu doyurmazsan ölür. Ya da zelil kılmış olursun; çünkü bu 
durumda Ehl-i Beyt düşmanı bir nasibinin kapısına gidip dilenecek. Ölüm, bir nasıbîden 
dilenmekten daha iyidir. 

Ey Nasr! Kim bir mümini diriltirse bütün insanları diriltmiş gibidir. Eğer ona yemek 
yedirmesen, onu öldürmüş olursun. Şayet yedirirsen diriltmiş olursun.» 

87)- MÜMİNİ GİYDİREN KİMSE BABI 

1-(2186) ...Cemil b. Derrac, rivayet eder: 

Ebu Abdullah (Cafer Sadık aleyhisselâm) buyurdu ki: 

«Kim kardeşine kışlık veya yazlık bir elbise giydirirse, Allah'ın ona cennet giysisi 
giydirmesi, ölüm sekeratını (sarhoşluğunu) kolay bir şekilde geçmesini sağlaması, kabrini 
genişletmesi vacip olur. 

Kabrinden çıktığı zaman da melekler onu müjde ile karşılarlar. İşte şu ayette buna işaret 
edilir: "Melekler kendilerim şöyle karşılarlar: İşte bu, size vaat edilmiş olan gününüzdür." 
(Enbiya, 103)» 

2-(2187) ...Abdullah b. Cafer b. İbrahim, rivayet eder:  

Ebu Abdullah (Cafer Sadık aleyhisselâm) buyurdu ki: 

«Kim Müslümanların yoksullarından birini çıplakken giydirirse veya onun gıdasını temin 
etmesi için bir yardımda bulunursa, Allah Azze ve Celle, ona yedi bin meleği vekil kılar. 
Bunlar sura üflendiği güne kadar onun işlediği her günah için bağışlanma dilerler.» 

3-(2188) ...Ebu Hamza, rivayet eder:  

Ebu Cafer (Muhammed Bakır aleyhisselâm) buyurdu ki: Resûlullah (sallallahu aleyhi ve 
âlihi) şöyle buyurmuştur: «Kim Müslüman yoksullardan birini çıplakken giydirirse veya onun 
gıdasını temin etmesi için bir yardımda bulunursa, Allah Azze ve Celle, ona yetmiş bin 
meleği vekil kılar. Bunlar sura üflendiği güne kadar onun işlediği her günah için bağışlanma 
dilerler.» 

4-(2189) ...Ebu Hamza es-Sumalî, rivayet eder: 

Ali b. Hüseyn (aleyhisselâm) şöyle buyurdu: 

«Kim bir mümini giydirirse Allah ona yeşil elbiseler giydirir.» 

Diğer bir hadiste şöyle deniyor: 

«Giydirdiği yoksul Müslüman’ın üzerinde o elbise bulunduğu sürece onu giyindiren 
kimse Allah'ın güvencesi altında olur.» 

5-(2190) ...Abdullah b. Sinan rivayet eder: 

Ebu Abdullah (Cafer Sadık aleyhisselâm) şöyle derdi: 



«Kim çıplak bir mümini giydirirse, Allah ona cennetin ipek atlasından elbiseler giydirir. 
Kim varlıklı bir mümine bir elbise giydirirse, o elbiseden bir parça kaldığı sürece Allah'ın 
koruması altında olur.» 

88)- MÜMİNE NAZİK DAVRANMA, ONA İKRAMDA BULUNMA BABI 

1-(2191) ...Sa'dan b. Müslim, rivayet eder: 

Ebu Abdullah (Cafer Sadık aleyhisselâm) şöyle buyurdu: «Kim mümin kardeşinin 
yüzüne bulaşmış çerçöpü temizlerse, Allah Azze ve Celle, ona on iyilik yazar. 

Kim kardeşinin yüzüne gülümserse, ona bir iyilik vardır.» 

2-(2192) ...Cemil b. Derrac, rivayet eder:  

Ebu Abdullah (Cafer Sadık aleyhisselâm) şöyle buyurdu: «Kim mümin kardeşine 
"merhaba / hoş geldin" derse, Allah Teâlâ kıyamet gününe kadar ona merhaba yazar.» 

3-(2193) ...Abdullah b. Sinan, rivayet eder:  

Ebu Abdullah (Cafer Sadık aleyhisselâm) şöyle buyurdu: «Kim kendisine gelen mümin 
kardeşine ikramda bulunursa, aslında Allah Azze ve Celle'ye ikramda bulunmuş olur.» 

4-(2194) ...Zeyd b. Erkam, rivayet eder:  

Resûlullah (sallallahu aleyhi ve âlihi) buyurdu ki: 

«Benim ümmetimden din kardeşine nazik davranan bir kimse yoktur ki, Allah cennet 
hizmetçilerinden birini onun hizmetine vermesin.» 

5-(2195) ...Abdullah b. Cafer b. İbrahim, rivayet eder: 

Ebu Abdullah (Cafer Sadık aleyhisselâm) şöyle buyurdu: 

«Resûlullah (sallallahu aleyhi ve âlihi) şöyle buyurmuştur: Kim, Müslüman kardeşine 
nazik bir söz söyleyerek ikramda bulunur, onun sıkıntısını giderirse, bu tavrını sürdürdükçe 
Allah'ın sınırsız gölgesi ve rahmeti altında olur.» 

6-(2196) ...Cemil rivayet eder: 

Ebu Abdullah (Cafer Sadık aleyhisselâm)'ın şöyle dediğini duydum: «Allah Azze ve 
Celle'nin mümine özgü kıldığı üstün meziyetlerden biri, ona az da olsa mümin kardeşine iyilik 
etmeyi öğretmesidir. 

İyilik çoklukla değildir. Çünkü Allah Azze ve Celle kitabında şöyle buyurmuştur: 
"Kendileri zaruret içinde bulunsalar bile onları kendilerine tercih ederler."(Haşr, 9)» 

Ardından şöyle buyurmuştur: «"Kim nefsinin cimriliğinden korunursa, işte onlar 
kurtuluşa erenlerdir." (Haşr, 9) Allah Azze ve Celle, bu özelliği kime öğretmişse, onu 
sevmiştir. Allah Tebâreke ve Teâlâ kimi sevmişse de kıyamet günü ona hesapsız ecir verir.» 

Sonra şöyle dedi: «Ey Cemil! Bu hadisi kardeşlerine rivayet et. Zira bu iyiliğe teşvik 
etmektedir.» 



7-(2197) ...Mufaddal, rivayet eder:  

Ebu Abdullah (Cafer Sadık aleyhisselâm) şöyle buyurdu: «Bir mümin, kardeşine armağan 
vermelidir.» Dedim ki: Hangi armağanı vermelidir? 

Buyurdu ki: «Bir minder, bir yastık, bir yemek, bir giysi veya bir selâm. 

Bunlardan birini armağan olarak verince, cennet, ödülünü sunmak için boynunu uzatır. 
Bu sırada Allah Azze ve Celle ona şöyle vahyeder: 

"Ben, senin yiyeceklerini, peygamber ya da peygamberin vasisi hariç, dünya ehline 
haram kıldım." 

Kıyamet günü Allah Azze ve Celle cennete şöyle vahyeder: "Velilerime, sundukları 
armağanların karşılığını ver." 

Bunun üzerine cennetten huriler ve genç delikanlılar çıkarlar. Ellerine inciden mendillerle 
örtülü tabaklar olur. Cehenneme ve korkunç manzarasına, cennete ve içindeki nimetlere 
baktıkları zaman akılları başlarından gider. Ellerindeki tabaklardan yemekten kaçınırlar. 

Bunun üzerine arşın altından bir münadi seslenir: Cennet yemeğinden yiyen kimseye 
Allah Azze ve Celle cehennem ateşini haram kılmıştır. Bunun üzerine onlar ellerini 
(tabaklara) uzatırlar ve ondan yerler.» 

8-(2198) ...Ebu Hamza, rivayet eder: 

Ebu Cafer (Muhammed Bakır aleyhisselâm) buyurdu ki: 

«Bir mümin, bir başka müminin yetmiş büyük günahını gizlemesi gerekir » 

9-(2199) ...İshak b. Ammar, rivayet eder: 

Ebu Abdullah (Cafer Sadık aleyhisselâm) şöyle buyurdu: 

«Ey İshak! Elinden geldiğince dostlarıma iyilik et. Çünkü mümin bir mümine iyilik 
ettiğinde, ona yardımda bulunduğunda İblis'in yüzünü tırmalamış, kalbini yaralamış olur.» 

89)- ONA (mü’mine) HİZMET ETME BABI  

l-(2200) ...Ebu Mu'temir, rivayet eder: 

Emîr'ül-Müminîn (Ali b. Ebu Talib aleyhisselâm)'ın şöyle dediğini duydum: «Resûlullah 
(sallallahu aleyhi ve âlihi) buyurdu ki: 

Hangi Müslüman, Müslüman bir topluluğa hizmet ederse, Allah hizmet ettiği topluluğun 
sayısı kadar ona cennet hizmetçisi verir.» 

90)- MÜMİNE NASİHAT ETME BABI 

1-(2201) ...İsa b. Ebu Mansur, rivayet eder:  

Ebu Abdullah (Cafer Sadık aleyhisselâm) buyurdu ki: «Müminin, mümine nasihat etmesi, 
onun için hayır istemesi vaciptir.» 



2-(2202) ...Muaviye b. Vehb, rivayet eder: 

Ebu Abdullah (Cafer Sadık aleyhisselâm) şöyle buyurdu: «Mümin, hem yanında hem de 
gıyabında mümine nasihat etmekle yükümlüdür.» 

3-(2203) ...Ebu Ubeyde el-Hazza rivayet eder: 

Ebu Cafer (Muhammed Bakır aleyhisselâm) şöyle buyurdu: 

«Mümin, mümine nasihat etmekle yükümlüdür.» 

4-(2204) ...Cabir, rivayet eder: 

Ebu Cafer (Muhammed Bakır aleyhisselâm) şöyle buyurdu: 

«Resûlullah (sallallahu aleyhi ve âlihi) buyurdu ki: 

Sizden biriniz, kendisi için nasihat ettiği gibi kardeşine nasihat etsin.» 

5-(2205) ...es-Sekunî rivayet eder: 

Ebu Abdullah (Cafer Sadık aleyhisselâm) şöyle buyurdu: 

«Resûlullah (sallallahu aleyhi ve âlihi) buyurdu ki: 

Kıyamet günü Allah katında menzili (derecesi) en yüksek olan kişi, Allah'ın kullarına 
nasihat etmek için Allah'ın arzında en çok yol yürüyen kimsedir.» 

6-(2206) ...Süfyan b. Uyeyne rivayet eder:  

Ebu Abdullah (Cafer Sadık aleyhisselâm)'ın şöyle dediğini duydum: «Allah rızası için 
O'nun kullarına nasihat edin; çünkü bundan daha hayırlı bir amelle O'nun karşısına 
çıkmazsınız.» 

91)- İNSANLARIN ARASINI DÜZELTME BABI  

l-(2207) ...Habib el-Ahvel, rivayet eder: 

Ebu Abdullah (Cafer Sadık aleyhisselâm)'ın şöyle dediğini duydum: «Allah'ın sevdiği 
sadaka; aralan bozulduğu zaman insanların arasını düzeltmek, birbirlerinden uzaklaştıkları 
zaman onları birbirlerine yakınlaştırmaktır.» 

...Huzeyfe b. Mansur da Ebu Abdullah (Cafer Sadık aleyhisselâm)'dan buna benzer bir 
hadis rivayet etmiştir. 

2-(2208) ...Hişam b. Salim, rivayet eder: 

Ebu Abdullah (Cafer Sadık aleyhisselâm) buyurdu ki: «İki dinar sadaka vermektense iki 
kişinin bozulan aralarını düzeltmek, bana daha sevimli gelir.» 

3-(2209) ...Mufaddal, rivayet eder:  



Ebu Abdullah (Cafer Sadık aleyhisselâm) buyurdu ki: «Bizim Şiamızdan iki kişi arasında 
çekişme olduğunu gördüğün zaman, (bunu ortadan kaldırmak için) benim malımdan harca.» 

4-(2210) ...Hac kafilesi öncüsü Ebu Hanife, rivayet eder: 

Bir gün Mufaddal bize uğramıştı. Benimle damadım arasında miras yüzünden kavga 
vardı. Bir saat yanımızda durdu, sonra şöyle dedi: Eve gelin. 

Evine gittik. Dört yüz dinar vererek bizi barıştırdı. Bu parayı kendi cebinden vermişti. 
Böylece her birimiz yeniden arkadaşına güvenmeye başlamıştı. 

Mufaddal dedi ki: Bu para benim değildir. İmam Sadık (Cafer Sadık aleyhisselâm)'ındır. 
Bana, bizim arkadaşlardan iki kişi çekiştiği zaman benim paramı harcayarak onların arasını 
düzelt diye emretti. İşte size verdiğim bu para Ebu Abdullah (Cafer Sadık aleyhisselâm)'ın 
parasıdır.» 

5-(2211) ...Muaviye b. Ammar, rivayet eder: 

Ebu Abdullah (Cafer Sadık aleyhisselâm) buyurdu ki: 

«(İki kişinin arasını) düzelten kimse yalancı olmaz.» 

6-(2212) ...İshak b. Ammar, rivayet eder: 

Ebu Abdullah (Cafer Sadık aleyhisselâm): "Yeminlerinizden dolayı Allah'ı (O'nun adını), 
iyilik etmenize, O'ndan sakınmanıza ve insanların arasını düzeltmenize engel kılmayın." 
(Bakara, 224) ayetiyle ilgili olarak şöyle buyurdu: 

«İki kişiyi barıştırmak, aralarını düzeltmek için çağırıldığın zaman, yemin ettim, bu işi 
yapmayacağım, deme.» 

7-(2213) …Muaviye b. Vehb, yahut Muaviye b. Ammar, rivayet eder:  

Ebu Abdullah (Cafer Sadık aleyhisselâm) şöyle buyurdu: «Benim, şu şu sözlerimi 
duyur.» -ona yapmasını emrettiği hususlarla ilgili sözlerini kast ediyor- 

Dedim ki: Senin sözlerini onlara duyurayım. Kendimden bir şeyler söyleyerek, senin 
söylediklerinden ayrı şeyler söyleyerek bunları sana mı isnat edeyim? 

«Evet.» dedi. «Barıştıran kimse yalancı sayılmaz. Onun yaptığı düzeltmedir, yalan değil.» 

92)- MÜMİNİ İHYA ETME BABI  

l-(2214) ...Sema'e, rivayet eder: 

Ebu Abdullah (Cafer Sadık aleyhisselâm)'a. dedim ki: "Kim bir cana kıyarsa bütün 
insanları öldürmüş gibi olur. Her kim bir canı kurtarırsa bütün insanları kurtarmış (diriltmiş) 
gibi olur." (Maide, 32) ayetinin anlamı nedir? 

Buyurdu ki: «Bir nefsi sapıklıktan hidayete çıkaran, onu diriltmiş gibi olur. Bir nefsi 
hidayetten sapıklığa çıkaran onu öldürmüş gibi olur.» 

2-(2215) ...Füdayl b. Yesar, rivayet eder: 



Ebu Cafer (Muhammed Bakır aleyhisselâm)'a: "Her kim bir canı kurtarırsa bütün 
insanları diriltmiş gibi olur." (Maide, 32) ayetinin anlamını sordum. 

Buyurdu ki: «Bir mümini yanmaktan veya boğulmaktan kurtarması kastedilmiştir.» 

Dedim ki: Sapıklıktan hidayete çıkarması da bu kapsama girer mi? Buyurdu ki: «Bu 
söylediğin, ayetin en büyük tevilidir.» 

Muhammed b. Yahya, Muhammed b. İsa'nın oğulları Ahmed ve Abdullah'tan, onlar da 
Ali b. Hakem'den, o da Eban'dan benzerini rivayet etmiştir. 

3-(2216) ...Humran rivayet eder: 

Ebu Abdullah (Cafer Sadık aleyhisselâm)’a dedim ki: Sana bir soru sorayım mı? -Allah 
sana esenlik versin- 

«Evet.» dedi. 

Dedim ki: Önceleri bir hal üzereydim, bu gün başka bir hal üzereyim. Yeryüzünde 
dolaşıyor, bir veya iki adamı ya da bir kadını hakka davet ediyordum. Allah da dilediğini 
kurtarıyordu. Bu günse hiç kimseyi hakka davet etmiyorum. 

Buyurdu ki: «İnsanlarla Rablerinin arasından çekilmenden dolayı sana bir sorumluluk 
yoktur. Allah kimi karanlıktan nura çıkarmak isterse çıkarır.» 

Sonra şöyle buyurdu: «Ama birinde hayır görürsen, ona da bir nebze yol göstericilik 
yapsan, bunun da bir sakıncası yoktur.» 

Dedim ki: "Her kim bir canı kurtarırsa bütün insanları diriltmiş gibi olur." (Maide, 32) 
ayeti ne anlama gelir? 

Buyurdu ki: «Yanmaktan veya boğulmaktan kurtarmak kast ediliyor.» Sonra bir müddet 
sustu, ardından şöyle dedi: «Bu ayetin en büyük tevili, onu (hakka) davet etmesi ve onun da 
bu daveti kabul etmesidir.» 

93)- İMAN EHLİ İÇİN DUA ETME BÂBI  

1-(2217) ...Süleyman b. Halid, rivayet eder: 

Ebu Abdullah (Cafer Sadık aleyhisselâm)'a dedim ki: Benim bir ailem var ve benim 
sözlerimi dinlerler. Onları hakka (Şia mezhebine) çağırayım mı?  

«Evet.» dedi, «Allah Azze ve Celle kitabında şöyle buyurmuştur: "Ey inananlar! 
Kendinizi ve ailenizi, yakıtı insanlar ve taşlar olan ateşten koruyun" (Tahrim, 6)» 

94)- İNSANLARI DAVET ETMEYİ TERK ETME BABI 

l-(2218) ...Kuleyb b. Muaviye es-Saydavî, rivayet eder: 

Ebu Abdullah (Cafer Sadık aleyhisselâm) bana dedi ki: 

«İnsanlardan sakının! Şüphesiz Allah Azze ve Celle bir kuluna hayır dilediği zaman onun 
kalbine bir nokta kondurur ve onu serbest bırakır. O da (hak mezhebi) arar durur.» 



Sonra şöyle dedi: «Keşke insanlarla konuşsaydınız ve şöyle deseydiniz: Biz, Allah'ın 
emrettiği tarafa gittik. Allah'ın seçtiğini seçtik. Allah, Muhammed'i seçti ve biz, Muhammed 
sallallahu aleyhi ve aleyhim'in Âl-i'ni seçtik.» 

2-(2219) ...Sabit Ebu Said, rivayet eder: 

Ebu Abdullah (Cafer Sadık aleyhisselâm) bana dedi ki: 

«Ey Sabit! Sizin insanlarla ne işiniz var? İnsanlardan uzak durun ve kimseyi yolunuza 
çağırmayın. Allah'a yemin ederim ki, bütün gök ehli ve yer ehli, Allah'ın hidayete ermesini 
istediği bir kulu saptırmak için bir araya gelse, yine de bunu yapamazlar. İnsanlardan uzak 
durun ve hiç kimse: Şu benim kardeşimdir, şu amcamın oğludur, şu da komşumdur, demesin. 
Şüphesiz Allah Azze ve Celle bir kula hayır dilediği zaman, onun ruhunu güzelleştirir. Bu kul, 
iyiliği dinlediği zaman mutlaka tanır, kötülüğü de duyduğu zaman, ondan tiksinir. Sonra Allah 
onun kalbine bir söz atar ve bununla onun işini yoluna sokar.» 

3-(2220) ... Fudayl, rivayet eder: 

Ebu Abdullah (Cafer Sadık aleyhisselâm)’a dedim ki: İnsanları bu yola davet edelim mi? 

Buyurdu ki: «Ey Fudayl! Allah bir kulu için hayır dilediği zaman, Allah bir meleğe 
emreder. Melek de o kulun boynundan tutup, istese de istemese de bu yola sokar.» 

4-(2221) ...Ali b. Ukbe, babasından rivayet eder:  

Ebu Abdullah (Cafer Sadık aleyhisselâm) buyurdu ki: 

«Şu işiniz Allah için olsun, insanlar için olmasın; çünkü Allah için olan Allah'ındır. 
İnsanlar için olan da göğe yükselmez. Dininizi kullanıp insanlarla hasımlaşmayın; zira 
hasımlaşma kalbin hastalanmasına yol açar. 

Allah Azze ve Celle, Nebi (sallallahu aleyhi ve âlihi)’ye şöyle buyurmuştur: 

"Sen istediğini hidayete erdiremezsin. Fakat Allah dilediğini doğru yola iletir." 140 
(Kasas, 56) Bir diğer ayette de şöyle buyurmuştur: "İman etsinler diye insanları sen mi 
zorlayacaksın?" (Yunus, 99) İnsanları kendi hallerine bırakın. Şüphesiz insanlar dini 
insanlardan öğrendiler, siz ise Resûlullah'dan ve Ali (aleyhisselâm)’dan öğrendiniz. Bu ikisi 
bir değildir. 

                                                            
140- "Sen sevdiğini hidayete erdiremezsin; bilakis, Allah dilediğine hidayet verir ve hidayete girecek olanları en 
iyi o bilir." (Kasas, 56) Burada geçen hidayetten maksat, amaca ulaşmaktır. Netice itibariyle imanın kalbe 
bahşedilişini ifade eder. Bilindiği gibi bu, tamamen yüce Allah'a ait bir yetkidir, hiç kimse bu hususta O'na ortak 
değildir. 
   Yani, bu ayette geçen "hidayet"ten maksat, yol göstermek değildir. Bilindiği gibi insanlara yol göstermek 
peygamberin görevidir. Böyle bir görevi peygamberden olumsuzlamanın anlamı yoktur. 
   "İhtiva"dan maksat da, hidayete yatkın olma, hidayeti kabule elverişli olmadır. Önceki ayetlerde, 
peygamberimizin (s.a.a) kavmi olan müşriklerin hidayet nimetinden yoksun kalışlarından, heveslerine tabi olmak 
suretiyle sapmalarından, kendilerine inzal edilen hakka karşı büyüklük kompleksine kapılarak yüz 
çevirişlerinden; buna karşılık Ehl-i kitaptan bir grubun hakka iman etmelerinden ve Kur'an'ın hak olduğunu 
itiraf etmelerinden söz edildiği için, bölümün sonunda şu açıklamaya yer veriliyor: Hidayete erdirme işi Allah'a 
aittir, sana ait değildir. Allah, seni davet ettiğin kavminden olmayan şu gurubu hidayete erdirirken, hidayete 
ermelerini istediğin kavmini de hidayete erdirmiyor. Çünkü O, hidayete ermeye yatkın olanları herkesten daha 
iyi bilir. [el-Mîzan, (Kasas, 56) Tefsir] 



Ben babamın şöyle dediğini duydum: 

Allah bir kulun bu yola girmesini yazdığı zaman, bir kuşun yuvasına doğru uçmasından 
daha hızlı bir şekilde buna (yola) koşar.» 

5-(2222) ...İbni Uzeyne, rivayet eder: 

Ebu Abdullah (Cafer Sadık aleyhisselâm) buyurdu ki: 

«Allah Azze ve Celle bir kavmi "hak" için yaratmıştır. Onların önünde haktan bir husus 
onlann yanına uğrasa, onu iyi anlamasalar da kalpleri derhal kabul eder. Batılla141 ilgili bir 
husus da onlara uğrasa, onu iyi tanımasalar da kalpleri derhal reddeder. 

Bir kavmi de bundan başkası için yaratmıştır. Bunlar da hak ile ilgili bir hususla 
karşılaşsalar, iyi tanımasalar da kalpleri onu derhal inkâr eder. Buna karşılık batıl ile ilgili bir 
hususla karşılaşsalar, onu iyi tanımasalar da kalpleri derhal kabul eder.» 

6-(2223) ...Abdulhamid b. Ebu'l A'la, rivayet eder:  

Ebu Abdullah (Cafer Sadık aleyhisselâm) buyurdu ki: «Allah Azze ve Celle, bir kuluna 
hayır dilediği zaman onun kalbine nurdan bir nokta dokundurur. (Bu nur) onun kulağım ve 
kalbini aydınlatır. Hatta sizin sahip olduğunuz şeye (hak mezhebe) sizden daha fazla düşkün 
olur. 

Bir kuluna da kötülük dilediği zaman onun kalbine de siyah bir nokta kondurur. Bu nokta 
yüzünden kulağı ve kalbi kararır.» Sonra imam şu ayeti okudu: 

«Allah kimi doğru yola iletmek isterse onun kalbini İslam'a açar; kimi de saptırmak 
isterse göğe çıkıyormuş gibi kalbini iyice daraltır." (En'âm, 125)» 

7-(2224) ...Muhammed b. Müslim, rivayet eder: 

Ebu Abdullah (Cafer Sadık aleyhisselâm) şöyle buyurdu: 

                                                            
141- Ragıp el-İsfahanî el-Müfredat adlı eserinde der ki: el-Batıl, hakkın karşıtı. Araştırıldığı zaman gerçekliği, 
kalıcılığı olmayan, boş şey demektir. Yüce Allah şöyle buyurmuştur: "Böyledir. Çünkü Allah, hakkın ta 
kendisidir. Onun dışındaki taptıkları ise batılın ta kendisidir." (Hac, 62) 
   Bu ifade, söz ve fiil ile ilgili olgular göz önünde bulundurularak söylenir. Batele/Butule/Butlen/ Batelen / 
Butlanen (Ebtalehu=iptal etti, geçersiz kıldı, derler) Yüce Allah bir ayette şöyle buyurmuştur: "Yapmakta 
oldukları yok olup gitti." (A'raf, 118) Bir diğer ayette de şöyle buyurmuştur: "Neden hakkı batıla 
karıştırıyorsunuz." (Âl-i İmran, 71) 
   Bu açıklamaları da göz önünde bulundurduğumuz zaman, bir şeyin batıl olmasının, onun için bir tür varlık 
takdir edildikten sonra, bu takdirin objeler dünyasına uyarlanması esnasında, takdir edilen varlığın objeler 
dünyasıyla örtüşmediğinin anlaşılması anlamına geldiğini anlıyoruz. Hak ise, bunun tam aksi bir anlam ifade 
etmektedir. Şu halde gerek hak ve gerekse batıl nitelikleri başlangıçta bir inanış için kullanılır, sonra her hangi 
bir gerekçe veya veriye dayanılarak başka şeylerin niteliği olarak da kullanılırlar. 
   "Onlar, Allah'ı ayaktayken, otururken ve yan üstü yatarken anarlar ve göklerle yeryüzünün yaratılışını 
düşünürler de Rabbimiz derler, bunları boş yere yaratmadın, noksan sıfatlardan arısın sen, koru bizi ateşin 
azabından." (Âl-i İmran, 191) Bu ayette geçen "batıl" kelimesi "amaçla ilgili hiçbir gayesi olmayan şey" 
demektir. Nitekim yüce Allah bir ayette şöyle buyuruyor: "Köpük, dağılır gider. İnsanlara fayda veren şeyse, 
yeryüzünde kalır." (Ra'd, 17) 
   "Ey inananlar! Karşılıklı rızayla yapılan ticaret müstesna, aranızda mallarınızı batıl (haksız ve haram yol) ile 
yemeyin..." (Nisa, 29) Ayette geçen "batıl" kelimesi, doğru ve akla uygun bir maksadı içermeyen hareket 
demektir. "Batıl" sözlük anlamı ile kendisinden beklenen sonucu veremeyen şey demektir. [el-Mîzan, (Ra'd, 17) 
Tefsir, c. 4, s. 131-452-455] 



«Allah Azze ve Celle bir kuluna hayır dilediği zaman, onun kalbine beyaz bir nokta 
koyar. Kalbinin dinleyicilerini açar ve onu desteklemesi için bir meleği vekil kılar. Bir kuluna 
da kötülük dilediği zaman, onun kalbine siyah bir nokta koyar ve kalbinin dinleyicilerini 
kapatır. Onu saptıran bir şeytanı ona musallat eder.» 

95)-ALLAH, DİNİ YALNIZCA SEVDİĞİ KİMSEYE BAHŞEDER BABI 

1-(2225) ...Ömer b. Hanzala, rivayet eder: 

Ebu Abdullah (Cafer Sadık aleyhisselâm) bana dedi ki: 

«Ey Ebu Sahr! Allah dünyayı sevdiğine de verir sevmediğine de; ama bu yolu (hak 
mezhebi) sadece kullarından seçkin olan kimselere bahşeder. Siz, Allah'a yemin ederim ki, 
benim dinim, atalarım İbrahim ve İsmail'in dini üzeresiniz. Atalarım derken Ali b. Huseyn ve 
Muhammed b. Ali'yi -onlar da bu din üzere olmalarına rağmen- kast etmiyorum.» 

2-(2226) ...Malik b. A'yen el-Cühenî, rivayet eder:  

Ebu Cafer (Muhammed Bakır aleyhisselâm)’ın şöyle dediğini duydum: «Ey Malik! Allah 
dünyayı sevdiğine de verir, buğzettiğine de; dinini ise sadece sevdiği kimselere bahşeder.» 

3-(2227) ...Humran, rivayet eder: 

Ebu Cafer (Muhammed Bakır aleyhisselâm) şöyle buyurdu: «Şu dünya var ya, Allah onu 
iyilik yapana da verir, günahkâra da; ama imanı, kullarının seçkinlerinden başkasına 
bahşetmez.» 

4-(2228) ...Muyessir, rivayet eder:  

Ebu Abdullah (Cafer Sadık aleyhisselâm) şöyle buyurdu: «Allah Azze ve Celle dünyayı 
sevdiği ve buğzettiği kimselere verir. İmanı ise sevdiğinden başkasına vermez.» 

96)- DİNİN SELÂMETİ BÂB1 

l-(2229) ...Eyyüb b. Hürr rivayet eder: 

Ebu Abdullah (Cafer Sadık aleyhisselâm): "Allah onu, onların kurdukları tuzakların 
kötülüklerinden korudu." (Mümin, 45) ayetiyle ilgili olarak şöyle buyur du: 

«Hiç kuşkusuz, ona saldırdılar ve öldürdüler; fakat Allah'ın onu hangi hususta 
koruduğunu biliyor musunuz? Allah onu, dininde fitneye düşürmelerinden korudu (dininden 
döndürmeleri hususunda koruyarak buna fırsat vermedi).» 

2-(2230) ...Ebu Cemile, rivayet eder:  

Ebu Abdullah (Cafer Sadık aleyhisselâm) şöyle buyurdu: Emîr'ül-müminîn (Ali b. Ebu 
Talib aleyhisselâm)’ın ashabına yaptığı tavsiyelerin biri şudur: 

«Bilin ki, Kur'an gece ve gündüzün rehberidir. Her türlü zorluk ve ihtiyaç karşısında 
karanlık gecenin nurudur. Başınıza bir belâ geldiği zaman malınızla canınızı koruyun. Bir 
musibet geldiğinde ise canınızla dininizi koruyun. Bilin ki, helak olan kimse, dinini helak 
eden kimsedir. Dinini talana veren kişi talana uğramıştır. Bilin ki, cennetten sonra artık 



yoksulluk yoktur ve cehennemden sonra da zenginliğin anlamı olmaz. (Cehennem) tutsağının 
kurtuluşu yoktur. (Cehennem) körlüğünün de tedavisi olmaz.» 

3 (2231) ... Fudayl b. Yesar, rivayet eder: 

Ebu Cafer (Muhammed Bakır aleyhisselâm) buyurdu ki: «Dinin selâmeti ve bedenin 
sağlığı maldan daha iyidir. Mal, dünyanın güzel süslerinden biridir.» 

Muhammed b. İsmail, Fudayl b. Şazan'dan, o Hammad'dan, o Rib'i'den, o Fudayl'dan, o 
da Ebu Cafer (aleyhisselâm)'dan benzerini rivayet etmiştir. 

4- (2232) ...Yûnus b. Yakub, bazı ashabından rivayet eder: 

İmam Ebu Abdullah (Cafer Sadık aleyhisselâm)'ın arkadaşlarından biri her sene yanına 
gelirdi. Daha sonra aradan uzun zaman geçtiği halde bu adam hacca gelmedi, dolayısıyla 
İmam'ı ziyaret etmedi. Onu tanıyanlardan biri İmam'ın yanına geldi. İmam: Falan ne yapıyor? 
diye sordu. 

Ravi der ki: Adam, İmam'ın adamın zenginliğini ve dünyalık durumunu sorduğunu 
sandığı için, onun bu yönde durumunun kötü olduğunu ima edecek şekilde lafı ağzında 
geveledi. 

Ebu Abdullah (Cafer Sadık aleyhisselâm): «Dini nasıl?» dedi. 

Adam: "Tam senin istediğin gibi." Bunun üzerine İmam dedi ki: 

«O, -Allah'a yemin ederim ki- zengindir.» 

97) TAKİYYE BABI 

1-(2233) ...Hişam b. Salim, ve başkaları Ebu Abdullah (Cafer Sadık aleyhisselâm)’dan 
rivayet ederler: 

«"İşte onlara, sabretmelerinden ötürü, mükâfatları iki defa verilecektir. (Takiyye için) 
Bunlar kötülüğü iyilikle savarlar." (Kasas, 54) İyilik, takiyye anlamındadır, kötülük ise ifşa 
etmek anlamındadır.» 

2-(2234) ...Ebu Ömer el-A'cemî, rivayet eder: 

Ebu Abdullah (Cafer Sadık aleyhisselâm) bana dedi ki: «Ey Ebu Ömer! Dinin onda 
dokuzu takiyyedir. Takiyyesi olmayanın dini yoktur. Nebiz içmek ve mesh üzerine mesh 
etmek hariç her şeyde takiyye yapmak caizdir.142 » 

3-(2235) ...Ebu Basir, rivayet eder: 

Ebu Abdullah (Cafer Sadık aleyhisselâm) buyurdu ki: «Takiyye Allah'ın dinindendir.» 

-Dedim ki: Allah'ın dininden mi? 

                                                            
142- Takiyye gerekçesiyle nebiz içilemez ve ayak yerine mest üzerine mesh yapılamaz. [Seyyid Cevad Mustafavî, 
Usul-u Kâfi, terc. ve şerhi] 



-«Evet», dedi. «Allah'a yemin ederim ki, Allah'ın dinindendir. Yusuf (aleyhisselâm) şöyle 
demişti: "Ey Kafile! Siz hırsızsınız!" (Yusuf, 70) Allah'a yemin ederim ki, onlar 
çalmamışlardı. İbrahim (aleyhisselâm) da: "Ben hastayım" (Saffat, 89) demişti. Allah'a yemin 
ederim ki, hasta değildi.» 

4-(2236) ...Habib b. Beşr, rivayet eder: 

Ebu Abdullah (Cafer Sadık aleyhisselâm) buyurdu ki: 

«Babamın şöyle dediğini duydum: Hayır, vallahi, yeryüzünde takiyye kadar sevdiğim 
başka bir şey yoktur. Ey Habib! Kim takiyye yapıyorsa, Allah onu yüceltir. Ey Habib! Kim 
takiyye yapmıyorsa, Allah onu alçaltır. Ey Habib! İnsanlar barış içinde olurlar. Eğer o olursa 
bu da olur.143» 

5-(2237) ...Abdullah b. Ebu Ya'fur, rivayet eder:  

Ebu Abdullah (Cafer Sadık aleyhisselâm) buyurdu ki: 

«Dininiz hususunda sakının, takiyye ile dininizi saklayın; çünkü takiyyesi olmayanın 
imanı yoktur. Çünkü sizler insanlar arasında, kuşlar arasındaki bal arısı gibisiniz. Eğer kuşlar 
bal ansının karnında ne olduğunu bilselerdi, geride bir şey bırakmayacak şekilde mutlaka onu 
yerlerdi. Eğer insanlar sizin, içinizde biz Ehl-i Beyt'i sevdiğinizi bilseler, mutlaka sizi 
dilleriyle yerler, gizli açık size söverler. İçinizde bizim velayetimiz üzerinde olan kula Allah 
rahmet etsin.» 

6-(2238) ...Hariz, kendisine anlatan biri aracılığıyla Ebu Abdullah (Cafer Sadık 
aleyhisselâm)’ın şöyle buyurduğunu rivayet eder: 

«"İyilikle kötülük bir değildir." (Fussilet, 34) İyilik, takiyyedir. Kötülük ise, (mezhebi) 
ifşa etmektir. "Kötülüğü en güzel şekilde sav." (Mu'minun, 96) En güzel olan takiyyedir. "O 
zaman seninle aranızda düşmanlık bulunan kimsenin samimi bir dost olduğunu görürsün." 
(Fussilet, 34)» 

7-(2239) ...Ebu Amr el-Kinanî, rivayet eder:  

Ebu Abdullah (Cafer Sadık aleyhisselâm) şöyle buyurdu: «Ey Ebu Amr! Sana bir söz 
söylesem ve sana bir fetva versem, sonra bir kez daha bana gelsen ve aynı meseleyi bana 
sorsan ve ben de daha önce sana söylediğimden farklı bir söz söylesem, öncekinden değişik 
bir fetva versem, hangisine göre amel edersin?» 

Dedim ki: En sonuncusuna göre amel ederim. 

Buyurdu ki: «Doğrusunu söyledin. Ey Ebu Amr! Allah, kendisine gizlice ibadet 
edilmesini ister. Allah'a yemin ederim ki, eğer bunu yaparsanız, şüphesiz bu, hem benim hem 
de sizin için daha hayırlı olur. Allah Azze ve Celle, bizden ve sizden dini hususunda 
takiyyeye riayet etmeyi ister.» 

8-(2240) ...Dürüste el-Vasıtî, rivayet eder: 

                                                            
143- Yani Mehdi (accelallahu ferecehu) zuhur eder, cihad emrini verirse, sizin şiarınız olan takiyyeyi terk etmek 
de artık geçerli olur. [Seyyid Cevad Mustafavî, Usul-u Kâfi, terc. ve şerhi] 



Ebu Abdullah (Cafer Sadık aleyhisselâm) buyurdu ki: 

«Hiç kimsenin takiyyesi Ashab-ı Kehfin takiyyesi düzeyine erişmemiştir. Nitekim 
putperestlerin bayramlarına katılıyor, zünar denilen kemeri kuşanıyorlardı. Allah onlara iki 
kat ecir verdi.»144 

9-(2241) ...Hammad b. Vakid el-Lehham, rivayet eder: 

Yolda Ebu Abdullah (Cafer Sadık aleyhisselâm) ile karşılaştım. Tanımıyormuş gibi yapıp 
yüzümü çevirdim, yoluma devam ettim. Sonra İmam'ın yanına gittim ve dedim ki: 

Sana feda olayım. Seninle karşılaştığım zaman tanımıyormuş gibi yüzümü çeviriyorum. 
Size bir kötülük ilişmesinden endişe ettiğim için böyle yapıyorum. 

Bana şu karşılığı verdi: «Allanın rahmeti senin üzerine olsun. Dün falan yerde bir adam 
benimle karşılaştı ve: es-Selâmu aleyke ya Eba Abdillah! dedi. Bu davranışı güzel olmadığı 
gibi uygunda değildi.» 

10-(2242) ...Mes'ade b. Sadeka, rivayet eder: 

Ebu Abdullah (Cafer Sadık aleyhisselâm) bana dedi ki: 

«İnsanlar, Ali (Ali b. Ebu Talîb aleyhisselâm)'ın Küfe minberinde şöyle dediğini rivayet 
ediyorlar: 

"Ey insanlar! Yakında bana sövmeye çağırılacaksınız. O takdirde bana sövün. Sonra 
benden beri olduğunuzu ilan etmeye çağırılacaksınız. Sakın benden beri olduğunuzu ilan 
etmeyin." 

İmam devamla şöyle dedi: «İnsanlar Ali (aleyhisselâm) adına ne çok yalan söylüyorlar! 
Ali (aleyhisselâm) şunu söylemişti: Yakında bana sövmeye çağırılacaksınız, sövün. Sonra 
benden beri olduğunuzu ilan etmeye çağırılacaksınız. Bilin ki ben, Muhammed (sallallahu 
aleyhi ve âlihi)’nin dini üzereyim. 

Ali (aleyhisselâm): "Benden beri olduğunuzu ilan etmeyin, şeklinde bir söz 
söylememiştir."» 

Soruyu soran kişi şöyle dedi: Bir kişi, Ali (aleyhisselâm)’dan beri olduğunu 
söyleyeceğine öldürülmeyi göze alsa olmaz mı? 

İmam şöyle buyurdu: «Allah'a yemin ederim ki, böyle bir zorunluluğu yoktur. Onun 
yapacağı Ammar b. Yasir gibi hareket etmektir. Mekkeliler onu zorlamışlardı ve kalbi de 
iman ile doluydu. Bunun üzerine Allah onun hakkında şu ayeti indirmişti: "Kalbi iman ile 
dolu olduğu halde zorlanan başka. "(Nahl, 106) 

Nebi (sallallahu aleyhi ve âlihi) Ammar'a şöyle demişti: Ey Ammar! Eğer onlar bir daha 
sana işkence yaparlarsa, sen de onların istediklerini söyle. Çünkü Allah Azze ve Celle senin 
mazur olduğunu bildirmiş ve onların bu davranışlarını tekrarlamaları durumunda senin de 
onlara bu şekilde karşılık verebileceğini belirten bir hüküm indirmiştir.»145 

                                                            
144- "İşte onlara, sabretmelerinden ötürü, mükâfatları iki defa verilecektir." (Kasas, 54) 
145- Bu anlamı içeren bir hadisi Ayyaşi tefsirinde Mamer b. Yahya b. Salim kanalıyla İmam Bakır'dan (a) 
rivayet etmiştir. İmam'ın "Sana, müşrikler yine işkence ederlerse, senin de onların isteklerini yerine getirmeni 



1 l-(2243) ...Hişam el-Kindî, rivayet eder: 

Ebu Abdullah (Cafer Sadık aleyhisselâm)'ın şöyle dediğini duydum: 

«Bizi utandıracak kötü işlerden uzak durun. Çünkü kötü evlat babasını utandıracak 
davranışlar yapar. Siz, başkasını bırakıp peşine düştüğünüz kişinin süsü olun, onun için bir 
utanç vesilesi olmayın. Onların aşiretleri arasında namaz kılın (cemaatle kıldıkları namaza 
katılın). Hastalarını ziyaret edin. Cenazelerine katılın. Hayırlı bir işte sizi geçmelerine fırsat 
vermeyin; çünkü bir hayrı işlemeye siz onlardan daha çok layıksınız. Allah'a yemin ederim ki, 
Allah'ın en sevdiği ibadet, gizliliktir.» 

Dedim ki: Gizlilik nedir? 

Buyurdu ki: «Takiyyedir.» 

12-(2244) ...Muammer b. Hallad rivayet eder: 

Ebu'l-Hasan (aleyhisselâm)'a "valilerin emirlerini yerine getirmekle" ilgili bir soru 
sordum. 

Buyurdu ki: Ebu Cafer (Muhammed Bakır aleyhisselâm) şöyle buyurmuştur: «Takiyye 
benim ve atalarımın dinindendir. Takiyyesi olmayanın imanı yoktur.» 

13-(2245) ...Zurare, rivayet eder: 

Ebu Cafer (Muhammed Bakır aleyhisselâm) şöyle buyurdu: «Takiyye her zaruret halinde 
geçerlidir. Bu zaruretle karşılaşan kişinin kendisi içinde bulunduğu durumu herkesten daha iyi 
bilir.» 

14-(2246) ...Muhammed b. Mervan, rivayet eder: 

Ebu Abdullah (Cafer Sadık aleyhisselâm) buyurdu ki: 

«Babam şöyle derdi: Takiyyeden başka hiçbir şey benim için göz aydınlığı değildir. 
Takiyye müminin kalkanıdır.» 

15-(2247) ...Muhammed b. Mervan, rivayet eder: 

Ebu Abdullah (Cafer Sadık aleyhisselâm) bana dedi ki: 

«Miysem (radıyallahu anhu) takiyyeden alıkonulmadı. Allah'a yemin ederim ki, o, şu 
ayetin Ammar ve arkadaşları hakkında nazil olduğunu biliyordu: "Kalbi iman ile dolu halde 
zorlanan başka." (Nahl, 106)» 

16-(2248) ...Muhammed b. Müslim, rivayet eder:  
                                                                                                                                                                                          
emretmektedir." şeklindeki sözleri ayetten algılanan bir mesajdır. Çünkü ayette belli bir şahısla ilgili bir 
istisnaya yer verilmemiş, bilakis bir tavır ön plana çıkarılmıştır. O da kalbi imanla dolu olan bir kimsenin inkâra 
zorlanması durumudur. 
   Bunun, peygamberimizin (s.a.a) emretmesi gibi, Allah tarafından yöneltilen bir emir olması durumuna gelince, 
bunun izahı şöyle olsa gerektir: Ayette yer alan istisna durumu, açık bir şekilde küfür sözünü zorlama anında 
söylemenin caiz olduğunu ifade etmektedir. Bir şeyi yapmak caiz olduğu halde, bu ruhsatı kullanmamak -ki, 
kendini ölüme atmak, tehlikeye maruz bırakmak demektir- uygun değildir. Dolayısıyla bu cevaz mubahlıktan 
ziyade vaciplik ifade eder. [el-Mîzan, (Nahl, 106) Tefsir] 



Ebu Cafer (Muhammed Bakır aleyhisselâm) şöyle buyurdu: «Takiyye, kanın korunması 
için konulmuştur. Takiyyenin kendisi kanın dökülmesini gerektiriyorsa, o artık takiyye 
olmaktan çıkmıştır.» 

17-(2249) ...Muhammed b. Müslim, rivayet eder: Ebu Abdullah (Cafer Sadık 
aleyhisselâm) buyurdu ki: 

«Şu iş (Mehdi accelallahu ferecehu zuhuru), yaklaştıkça takiyye daha da şiddetlenir.» 

18-(2250) ...Muhammed b. Müslim ve Zurare, şöyle rivayet ederler:  

Ebu Cafer (Muhammed Bakır aleyhisselâm)’ın şöyle dediğini duyduk: «Takiyye, 
Âdemoğlunun mecbur kaldığı her işte geçerlidir ve Allah onu (takiyyeyi) ona helâl kılmıştır.» 

19-(2251) ... Hariz, rivayet eder: 

Ebu Abdullah (Cafer Sadık aleyhisselâm) buyurdu ki: 

«Takiyye, Allah ile kulları arasındaki siperdir.146 » 

20-(2252) ...Ebu Basir, rivayet eder:  

Ebu Cafer (Muhammed Bakır aleyhisselâm) şöyle buyurdu: «Açıkta onlara kansın, 
gizlide ise onlara muhalefet edin, emirlere ise çocuklar gibi itaat edin.» 

21-(2253) ...Abdullah b. Ata, rivayet eder: 

Ebu Cafer (Muhammed Bakır aleyhisselâm)'a dedim ki: 

Kûfeli iki adam tutuklandı ve onlara denildi ki: "Emîr'ül-Müminîn (Ali b. Ebu Talib 
aleyhisselâm)’dan beri olduğunuzu söyleyin." 

Biri bunu kabul etti, öbürü ise buna karşı çıktı. Beri olduğunu söyleyen serbest bırakıldı, 
söylemeyen ise öldürüldü. 

İmam buyurdu ki: «Beri olduğunu söyleyen kişi, dininde derin kavrayışa sahip bir 
kimsedir. Beri olduğunu söylemeyi reddeden kimse ise, cennete kavuşmak için acele eden bir 
kimsedir.» 

22-(2254) ...Cemil b. Salih, rivayet eder: 

Ebu Abdullah (Cafer Sadık aleyhisselâm) buyurdu ki: 

«Sürçmelerin sonuçlarından sakının.» 

23-(2255) ...Abdullah b. Ebu Ya'fur, rivayet eder:  

Ebu Abdullah (Cafer Sadık aleyhisselâm)’ın şöyle dediğini duydum: «Takiyye müminin 
siperidir. Takiyye müminin korumasıdır. Takiyyesi olmayanın imanı yoktur. Bir insan vardır 
ki, bizim sözlerimizden biri ona ulaşır. Bu sözle kendisiyle Allah Azze ve Celle arasında 
olmak üzere O'na kulluk eder. Bu, onun için dünyada izzet, ahirette de nur olur. 

                                                            
146- Allah'ın azabının ve belâların önleyicisidir. [S. Cevad Mustafavî, Usul-u Kâfi, terc. ve şerhi] 



Bir adam da vardır ki bizim sözlerimizden bir söz ona ulaşır, tutup bunu yayar. Bu, onun 
için dünyada alçaklık sebebi olur ve Allah Azze ve Celle, bu nuru ondan alır.» 

98)- SIR SAKLAMA BABI 

l-(2256) ...Ebu Hamza, rivayet eder: 

Ali b. Huseyn (Zeyn'ül-Âbidin aleyhisselâm) buyurdu ki: 

«Bizim Şiamızda iki kötü haslet vardır ki, bunların ortadan kalkması için bilek kemiğimin 
etinin yüzülmesine razıyım. Bu hasletler; hafiflik ve az (yetersiz) gizliliktir (sır 
saklamamaktır).» 

2-(2257) ...Ebu Usame Zeyd eş-Şahham, rivayet eder:  

Ebu Abdullah (Cafer Sadık aleyhisselâm) buyurdu ki: «İnsanlara iki haslet emredildi; 
ama onlar bu hasletleri zayi ettiler. Böylece bu iki haslet namına bir şey kalmadı aralarında. 
Biri sabır, biri de sır saklamaktır.» 

3-(2258) ...Süleyman b. Halid rivayet eder:  

Ebu Abdullah (Cafer Sadık aleyhisselâm) şöyle buyurdu: «Ey Süleyman! Siz öyle bir din 
üzeresiniz ki, kim bunu sır olarak saklarsa Allah onu aziz kılar, kim de ifşa ederse Allah onu 
zelil kılar.» 

4-(2259) ...Abdullah b. Bukeyr kendisine anlatan bir adamdan rivayet eder:  

Bir toplulukla beraber Ebu Cafer (Muhammed Bakır aleyhisselâm)'ın yanına gittik ve 
dedik ki: 

Ey Resûlullahın oğlu! Biz Irak'a gitmek istiyoruz. Bize tavsiyelerde bulun. Ebu Cafer 
(aleyhisselâm) buyurdu ki: 

«Güçlüleriniz zayıflarınıza destek olsun. Zenginleriniz fakirlerinize yardım edip 
ellerinden tutsun. Sırrımızı ifşa etmeyin. İşimizi sağa sola yaymayın. "     Bizden size bir hadis 
ulaştıysa, Allah'ın kitabından bir veya iki şahit bulursanız bu hadisimizi alın, eğer 
bulamazsanız, bu hadiste vakfedin (durun). Sonra bu hadisi bize getirin, o zaman size gerçek 
açıklanır. 

Biliniz ki, bu işi bekleyen için gündüzü oruçlu geceyi de namazla geçiren kimsenin 
sevabı vardır. Kim bizden "Kaim olan imamın" (accelallahu ferecehu) zamanına yetişir ve 
onunla beraber düşmanlarımızla savaşırsa ona yirmi şehidin sevabı vardır. Kim bizden Kaim 
olan imamın yanında savaşarak öldürülürse ona yirmi beş şehidin sevabı vardır.» 

5-(2260) ...Abdu'l A'la, rivayet eder: 

Ebu Abdullah (Cafer Sadık aleyhisselâm)'ın şöyle dediğini duydum: 

«Bizim imamlığımızı kabul etmek sadece tasdik etmekten ve benimsemekten ibaret 
değildir. Bilakis imamlığı kabul etmenin bir gereği de onu gizlemek ve ehil olmayanlara 
açmamaktır. Onlara selâm söyle ve onlara de ki: 



"İnsanların sevgisini kendisine çekebilen kula Allah rahmet etsin... Onlara bildikleri 
şeyleri söyleyin, inkâr ettikleri şeyleri de onlardan saklayın." 

Ardından şöyle buyurdu: «Allah'a yemin ederim ki, bize karşı kılıç çekip savaşan 
kimsenin bize verdiği eziyet, bizim istemediğimiz bir şeyi bizim adımıza söyleyen kimsenin 
bize verdiği eziyetten daha fazla değildir... 

Bir kulun bizim bu işimizi ifşa ettiğini duyduğunuz zaman, onun yanına gidin ve bundan 
vaz geçirin. Eğer bu isteğinizi kabul ederse, ne ala! Etmezse o zaman, öyle birini onun başına 
sorumlu tayin edin ki, ona karşı çıkmak ağır gelsin ve sözlerini dinlesin. Hiç şüphesiz sizden 
bir adam bir ihtiyacının giderilmesini ister ve bu ihtiyacı karşılanıncaya kadar ısrar eder. O 
halde kendi ihtiyaçlarınızın karşılanması için ısrar ettiğiniz gibi benim ihtiyaçlarımın 
giderilmesi için de ısrar edin. Eğer bu adam sizin bu önerinizi kabul ederse, ne güzel! 
Etmezse, sözlerini ayaklarınızın altına alın. Bu adam "şöyle şöyle der" demeyin. Çünkü bu, 
sizin de benim de aleyhimedir. Allah'a yemin ederim ki, eğer benim söylediklerimi 
söylerseniz, o zaman sizin arkadaşlarım olduğunuzu ikrar ederim. 

Bakın, şu Ebu Hanife'ye, birçok arkadaşı var. Ve şu Hasan Basrî'ye, onun da birçok 
arkadaşı var. Bense Kureyş'e mensup bir adamım, Resûlullah'ın evladıyım. İçinde her şeyin 
açıklaması bulunan Allah'ın kitabını öğrendim. Yaratılışın başlangıcı, göklerin, yerin durumu, 
önceki nesillerin ve sonraki nesillerin hali, olan, olacak olan şeylerin durumu orada ifade 
edilmiştir. Bütün bunları gözlerimin önündeymiş gibi seyrediyorum.» 

6-(2261) ...Abdullah b. Süleyman, rivayet eder:  

Ebu Abdullah (Cafer Sadık aleyhisselâm) bana dedi ki: «Bizim sırrımız, Keysan 
oğullarının kulağına ulaşıncaya kadar gizliydi. Onlar bu sırrı yol başlarında ve zirvelerinde 
ifşa ettiler.» 

7-(2262) ...Ebu Ubeyde el-Hazza, rivayet eder: 

Ebu Cafer (Muhammed Bakır aleyhisselâm)’ın şöyle dediğini duydum: 

«Arkadaşlarım içinde en çok sevdiğim kimse, en takvalı, en bilgili ve sözlerimizi en çok 
gizleyendir. 

Benim nazarımda durumu en kötü ve en çok öfkeyi hak edeni ise, bizden bir hadis rivayet 
edildiği zaman, bilmediği için onu kabul etmeyen, onu duymaktan dolayı yüzünü buruşturan 
ve onu kabul edenleri tekfir eden kimsedir. Belki de o hadis gerçekten bize aittir, bizden sadır 
olmuştur ve bize aittir. İşte bilmeden bu hadisi inkâr eden kimse bu davranışıyla bizim 
velayetimizin dışına çıkar.» 

8-(2263) ...Mualla b. Huneys, rivayet eder: 

Ebu Abdullah (Cafer Sadık aleyhisselâm) buyurdu ki: 

«Ey Mualla! Bizim bu işimizi gizle ve etrafa yayma. Çünkü bizim bu işimizi gizleyip 
yaymayan kimseyi Allah, dünyada aziz kılar ve ahirette de iki gözünün arasında parlayan bir 
nur bahşeder ona. Bu nur onu cennete doğru götürür. 

Ey Mualla! Hiç şüphesiz takiyye benim ve atalarımın dininin bir kuralıdır. Takiyyesi 
olmayanın dini olmaz. Ey Mualla! Allah, açıktan kendisine ibadet e-dilmesini sevdiği gibi, 



gizlice kendisine ibadet edilmesini de sever. 

Ey Mualla! Bizim bu işimizi yayan kimse ile onu inkâr eden kimse arasında fark yoktur.» 

9-(2264) ... Ammar, rivayet eder: 

Ebu Abdullah (Cafer Sadık aleyhisselâm) bana şöyle dedi: «Sana söylediğimi kimseye 
bildirdin mi? »  

-Hayır, sadece Süleyman b. Halid'e söyledim, dedim.  

-Buyurdu ki: «İyi ettin. Şairin şu sözlerini duymadın mı: "Benimle senin sırrını üçüncü 
bir kişiye söyleme. 

Haberin olsun, üçüncü bir kişiye aktarılan sır, artık ifşa olmuş demektir."» 

10-(2265) ... Ahmed b. Muhammed b. Ebu Nasr, rivayet eder:  

İmam Ebu'l Hasan er-Rıza (aleyhisselâm)’a bir soru sordum. Cevap vermek istemedi ve 
sustu. Sonra şöyle dedi: 

«Eğer istediğiniz her şeyi size verirsek bu sizin için kötü olur ve bu işin sahibinin 
(önderinin) de yakasına yapışırlar.» 

Ebu Cafer (Muhammed Bakır aleyhisselâm) şöyle buyurmuştur: Allah velayetini Cebrail 
(aleyhisselâm)'a bir sır olarak verdi. Cebrail de onu bir sır olarak Muhammed (sallallahu 
aleyhi ve âlihi) ’ ye  verdi. Muhammed onu Ali (aleyhisselâm)’a verdi. Ali de onu Allah'ın 
dilediği kimseye verdi; ama siz tutup bunu ifşa ediyorsunuz. Kim, duyduğu bir sözü içinde 
saklayacak?! Ebu Cafer (aleyhisselâm) şöyle buyurmuştur: 

Davud oğullarına tevdi edilen hikmetten biri de şudur: Müslüman nefsine hâkim olmalı, 
kendini işine vermeli ve zamanının insanlarını iyi tanımalıdır... o halde Allah'tan sakının ve 
sözümüzü yaymayın. 

Eğer Allah, dostlarını savunup dostlarının intikamını almamış olsaydı147 Allah'ın Bermek 
oğullarına ne yaptığını, Ebu'l-Hasan (aleyhisselâm)’ın intikamını aldığını görmedin mi? Hiç 
şüphesiz Eş'as oğulları büyük bir tehlike içindeydiler. Allah, Ebu'l-Hasan (aleyhisselâm)’a 
yönelik velayetlerinden dolayı onları musibetten kurtardı. Ve sizler, Irak'ta şu Firavunların 
yaptıklarını görüyorsunuz ve Allah'ın onlara mühlet verdiğini düşünüyorsunuz. Allah'tan 
korkmanız gerekir. Dünya hayatı sizi aldatmasın. Bazı zorbalara mühlet verilmiş olması sizi 
yanıltmasın. İş (yönetim) sizin elinize geçecek gibi.» 

11-(2266) ... Ebu Basir, rivayet eder: 

Ebu Abdullah (Cafer Sadık aleyhisselâm)’ın şöyle dediğini duydum: «Resûlullah 
(sallallahu aleyhi ve âlihi) buyurdu ki: 

Adı sanı bilinmeyen kula ne mutlu! Allah onu bilir, insanlar onu bilmez. 

 
                                                            
147- Sözlerimizi yaymanızdan dolayı imamet meselesi tehlikeye girerdi. [Seyyid Cevad Mustafavî, Usul-u Kâfi, 
terc. ve şerhi] 



Bu gibi isimsiz kullar, hidayet fenerleri ve ilim pınarlarıdır. Her karanlık fitne onlar 
sayesinde savılır. Bunlar sırların üzerindeki perdeleri kaldırıp ifşa eden kimseler değildirler, 
kendini göstermeye çalışan riyakârlardan da değildirler.» 

12-(2267) ...Ebu'l Hasan el-İsbahanî, rivayet eder:  

Emir'ül-mümin (Ali b. Ebu Talib aleyhisselâm) şöyle dedi: «Adı sanı bilinmeyen, 
kimsenin itibar etmediği kula ne mutlu! O insanları tanır; ama insanlar onu tanımazlar. Allah 
onu katından bir hoşnutlukla bilir. İşte bunlar hidayet fenerleridir, her karanlık fitne bunlar 
sayesinde savılır. Her rahmet kapısı onlar için açılır. Sırların üzerindeki perdeleri kaldırıp ifşa 
etmezler ve de kendilerini gösterip riyakârlık etmezler. 

Hayr söyleyin ki, hayrla bilinesiniz. Hayr işleyin ki, hayr ehlinden olasınız. Aceleci ve sır 
saklamaz kimseler olmayın; çünkü en hayırlılarınız öyle kimselerdirler ki, onlara bakıldığı 
zaman Allah hatırlanır. 

En kötüleriniz ise söz taşıyan, birbirini seven kimseleri ayıran, iyilerin gıybetini yapıp 
ayıplayan kimselerdir.» 

13-(2268) ...Osman b. İsa, kendisine haber veren birinden rivayet eder:  

Ebu Abdullah (Cafer Sadık aleyhisselâm) buyurdu ki: «Dilinizi tutun, evlerinizden 
ayrılmayın; çünkü her zaman sırf size özgü olan bir musibet başınıza gelmez. Zeydiye 
mezhebi sizin için ebediyen bir korunak olsun.» 

14-(2269) ...Osman b. İsa, rivayet eder: 

Ebu'l-Hasan (aleyhisselâm) buyurdu ki: «Eğer şu elinde bir şey varsa ve bunu diğer elinin 
öğrenmesini engelleyebiliyorsan, öyle yap.» 

İmamın yanında bazı insanlar vardı. Bunlar mezhebin ifşa edilmesi meselesini 
hatırlattılar. 

İmam buyurdu ki: «Dilini tutarsan, onurlu ve üstün olursun. İnsanların boynuna 
binmesine fırsat verme, yoksa alçalırsın.» 

15-(2270) ...Halid b. Necih, rivayet eder:  

Ebu Abdullah (Cafer Sadık aleyhisselâm) şöyle buyurdu: «Bizim şu işimiz bir örtü 
altındadır, (Allah'ın aldığı) bir yeminle üzeri örtülmüştür. Kim bizim üzerimizdeki bu perdeyi 
kaldırırsa, Allah onu zelil kılsın.» 

16-(2271) ...İsa b. Ebu Mansur, rivayet eder: 

Ebu Abdullah (Cafer Sadık aleyhisselâm)’ın şöyle dediğini duydum: 

«Bize reva görülen muameleden dolayı üzülen, bizim için kederlenen bir nefes teşbihtir. 
(Bir kimsenin bizim) işimizi dert edinmesi ibadet, bizim sırrımızı gizlemesi ise Allah yolunda 
cihaddır.» 

Muhammed b. Said bana dedi ki: Bu hadisi altın harflerle yaz, bu güne kadar bu sözden 
daha güzel bir söz yazmış değilim. 



99)- MÜMİNİN, ALAMETLERİ VE SIFATLARI BABI 

 

1-(2272) ...Abdullah b. Yunus rivayet eder: 

Ebu Abdullah (Cafer Sadık aleyhisselâm) buyurdu ki: 

«Sürekli ibadetle meşgul, bütün dini merasimleri yerine getirmeye çalışan, gayretli bir 
adam olan Hemmam yerinden kalktı ve konuşmakta olan Emîr'ül-Müminîn (Ali b. Ebu Talib 
aleyhisselâm)'a şunları söyledi: 

Ey Müminlerin Emiri! Bize mümini, onu gözlerimizle görüyormuşuz gibi vasf eder 
misin? 

Buyurdu ki: Ey Hemmam! 

Mümin zeki ve anlayışlıdır. Mutluluğu yüzünden okunur. Kederi ise kalbindedir. Gönlü 
her şeyden geniş, nefsi ise her şeyden daha düşüktür. Her faniden kaçar ve her iyiliğe teşvik 
eder. Ne kindardır ne kıskanç. Saldırgan olmadığı gibi küfürbaz da değildir. Kimsenin ayıbını 
sayıp dökmez, kimsenin arkasından gıybetini yapmaz. Büyüklük taslamaktan hoşlanmaz, 
şöhrete düşmandır. Derin hüzün sahibidir, ilgisi geniştir ve çokça sessiz kalır. Vakar sahibidir, 
hatırlar, düşünür. Sabırlı ve şükretmesini bilendir. Geleceğini düşünmekten dolayı kederlidir 
ve yoksulluğundan dolayı sevinçlidir. Yaratılışı uyumlu ve huyu yumuşaktır. Vefakârlığı 
devamlıdır. Rahatsızlık vermesi pek azdır. Ne yalan söyler, ne de yüzsüzlük eder. Güldüğü 
zaman kahkaha atmaz. Öfkelendiği zaman da hafiflik etmez. Gülmesi tebessümden ibarettir. 
Soru sorması öğrenme amaçlıdır, başvurması anlamaya yöneliktir. Bilgisi çoktur, ağırbaşlılığı 
büyüktür. Merhameti geniştir. Cimrilik etmez. Aceleci davranmaz. Usanmak, bıkmak nedir 
bilmez. Hüküm verirken zulmetmez, bilgisini kullanarak kimseye haksızlık etmez. Nefsi ka-
yadan bile serttir.148 Emek sarf etmek onun için tadına doyulmaz bir lütuftur. Hırslı, sabırsız, 
kaba / incitici, kibirli, zorlaştırıcı ve dünyevi işlere daldıkça dalan biri değildir. Tartışması 
güzeldir. Biri kendisine başvurduğu zaman olanca cömertliğini ona gösterir. Öfkelense bile 
adaletten sapmaz. Talep edildiğinde yoldaşlık eder. Önünü düşünmeden olaylara dalmaz. 
Rezillik etmez. Kimseye karşı büyüklük taslamaz. Boş, fuzuli işlerle uğraşmaktan elinden 
geldiğince kaçınır. Allah'ın kendisine verdiğinden memnundur. Nefsinin tutkulu arzularına 
muhalefet eder. Bir şekilde kendisinden aşağı olan kimselere karşı kabalık etmez. Kendisini 
ilgilendirmeyen meselelere girmez. Dinin en büyük yardımcısıdır. Müminlerin hamisi, 
Müslümanların sığmağıdır. Ününün sitayişle yayılmış olması onu etkilemez. Dünya malına 
karşı düşkünlük kalbine girmez, orada yerleşmez. Hikmet ehli olduğu için oyun ve eğlenceye 
dönüp bakmaz. Cahilin onun ilmini kavraması, kuşatması mümkün değildir. Yararlı olduğu 
sürece çok konuşandır, durmaksızın amel edendir, bilgisi kesin kanıtlara dayalı olduğu için 
kesin sonuç alıcıdır. Hayâsız değildir. Dilinden müstehcenlik düşürmeyen hafif bir adam 
değildir. Sertlik, şiddet olmaksızın ilişkilerini sürdürür, savurganlık, müsriflik etmeden malını 
hayır amaçlı olarak harcar. Hain değildir. Kalleşlik etmez. Kimsenin kusurunu ortaya 
çıkarmak için gizli hafiyelik etmez. Hiçbir insana haksızlık etmez. Güzel ahlakıyla arkadaşlık 
eder, yeryüzünde çalışır, çabalar. Zayıfların yardımcısı, düşkün olup yakaranların 
destekçisidir. Gizli bir şeyi açığa çıkarmaz, sırları da ifşa etmez. Başına çok belâ gelir, buna 
karşın çok az şikâyet eder. Bir iyilikle karşılaşırsa onu anlatır. Bir kötülük görürse onu da 
gizler. Kusurların üzerini örter, gizlilikleri korur. Yanılıp tökezlemesi azdır. Yanılgıları 

                                                            
148-  Çok dayanıklıdır. [Seyyid Cevad Mustafavî, Usul-u Kâfi, terc. ve şerhi] 



bağışlar. Kendisine nasihat edilip de bu nasihati kulak ardı etmesi vaki değildir. Zulüm 
nitelikli bir sapma görüp de onu düzeltmemesi, ıslah etmemesi görülmemiştir. Güvenilirdir, 
sağlam ve ağır başlıdır, günahlardan sakınan muttakidir, her türlü çirkin hayâsızlıktan 
arınmıştır, tertemizdir, hoşnuttur, halinden memnundur. İnsanların mazeretlerini kabul eder, 
insanlardan güzellikle bahseder. İnsanlar hakkında iyi zan besler. Gizli kusurlardan dolayı 
nefsini suçlar. Derin kavrayış ve ilme dayalı olarak insanları Allah için sever. Biriyle Allah 
rızası için ilişkisini kestiği zaman kararlı ve azimli davranır. Sevinmek onu çığırından 
çıkarmaz, varlık içinde olmak onu şımartıp azgınlaştırmaz. Âlimlerle müzakere eder, cahillere 
öğretmenlik eder. Felaketler onu sarsmaz, musibetler onu korkutmaz. Ona göre her çaba 
kendisinin çabasından daha içtenliklidir. Onun nazarından her nefis onun nefsinden daha 
iyidir. Kendi kusurlarını bilir, kendi kederiyle meşguldür. Rabbinden başkasına güvenmez. 
Gariptir, yalnızdır, mahzundur. Sevdi mi Allah için sever, Allah için cihad eder, O'nun 
razısını elde etmek için. Nefsi için nefsinin emri doğrultusunda intikam almaz. Rabbini 
öfkelendiren bir iş yapan kimselerle dostluk kurmaz. Yoksullarla oturup kalkar, doğruların 
yoldaşıdır. Hak ehlinin destekçisidir. Akrabalara yardım eder. Yetimlerin babası, dulların 
hamişidir. Düşkünlere iyilik eder, lütufkârdır. Kimin başına bir kötülük gelir, karşısına bir 
zorluk çıkarsa, onun yardımını umar. Her zorlukta yardım elini uzatması beklenir. İyilik 
yapmaya koşar ve yüzünden tebessümü eksik etmez. Asık suratlı değildir. Tecessüs etmez, 
onun bunun kusurunu araştırmaz. 

Din söz konusu oldu mu kararlılık abidesi kesilir. Öfkesini yutkunur. Öfkelenmesine 
rağmen sevecenliğinden bir şey kaybetmez. Keskin bakışlıdır. Teenniyle (dikkatli) hareket 
eder, alabildiğine tedbirlidir. Anında öfkelenip harekete geçmez. Biri ona karşı öfkelenip 
parlasa o, ağırbaşlılık eder. Cimrilik etmez. Biri ona karşı cimrilik etse, sabreder. Düşünür, 
istemekten hayâ eder. Kanaatkârlık eder, böylece kimseye muhtaç olmaz. Utanması, hayâsı, 
şehevi arzularına baskın çıkar, sevgisi kıskançlığını yener. Bağışlayıcılığı kinini söndürür. 
Doğrudan başka bir şey söylemez. Giyiminde son derece iktisatlı davranır. Yürüyüşünde 
mütevazıdır. İtaatinde rabbine boyun eğer. Her halinde Rabbinden hoşnuttur. Niyeti halistir. 
Amellerinde hainlik ve aldatma unsurları bulunmaz. Bakışı ibret alma amaçlıdır, sessizliği 
tefekkürdür. Konuşması hikmettir. Öğüt vericidir, görüş alışverişinde bulunur ve niyeti her 
zaman olumludur. Gizli açık hep iyilik diler. Kardeşini terk etmez, onun gıybetini etmez. Ona 
tuzak kurmaz. Elinden kaçırdığı bir şeyden dolayı hayıflanmaz, başına gelen bir şeyden dolayı 
da üzülmez. Dilenmemesi gereken bir şeyi temenni etmez. Zorluk karşısında paniğe kapılıp 
kaçmaz. Varlık ve refahtan dolayı şımarıp azmaz. Ağırbaşlılığı ilimle, aklı sabırla yoğurur. 
Tembellikten çok uzak, daima hareket halinde görürsün onu. Umudu hep yakın hisseder. 
Sürçmesi pek azdır. Tevekkül içinde ecelini bekler. Kalbi her zaman derin bir ürperti 
içindedir, Rabbini durmadan anar. Nefsini ikna etmiştir, cehaletini kendinden uzaklaştırmıştır. 
İşi kolaydır. Dininden dolayı hüzünlüdür. Şehveti ölüdür. Öfkesi yutkunmuş, ahlakı berraktır. 
Komşusu ondan emindir. Büyüklüğü son derece zayıftır. Kendisi için takdir edilene kanaat 
getirir. Sabrı sarsılmaz, işleri sağlamdır. Çok düşünür. Öğrenmek için insanların arasına karı-
şır. Gerçeği teslim etmek için susar. Anlamak için sorar. Bilgide her fırsatı değerlendirmek 
için derine dalar. Günah işlemek maksadıyla bir haberi susup dinlemez. Başkasına zorbalık 
etmek amacıyla konuşmaz. Nefsinin ona ihtiyacı yoktur. İnsanlar ondan yana güven ve rahat 
içindedirler. Ahireti için nefsini çok yorar. Bu yüzden insanlar, onun nefsinin kötülüğünden 
emin olurlar. Biri ona saldırsa sabreder. Öyle ki saldırganlara karşı Allah ona yardım eder. 
Kendisinden kin, öfkeyle uzaklaşanlardan uzaklaşması nezihtir. Kendisine yaklaşanlara 
yaklaşması, yumuşaklık ve merhamettir. Kibir ve büyüklenme duygusundan hareketle birin-
den uzaklaşmaz. Birine yaklaşması da hile ve aldatma nitelikli bir yaltaklanma şeklinde 
gerçekleşmez. Daha doğrusu kendisinden önceki iyilere uyar. Bu yüzden kendisinden sonraki 
iyilerin önderi olur. 



Bu sırada Hemmam bir çığlık attı ve bayılarak olduğu yere yığıldı. 

Bunun üzerine Emîr'ül-Müminîn (Ali b. Ebu Talib aleyhisselâm) şöyle dedi: Allah'a 
yemin ederim ki, ben de bundan korkuyordum. 

İşte etkili bir vaaz ehli üzerinde bu derece tesir bırakır. 

Bu esnada adamın biri dedi ki: Ey Müminlerin Emiri! Sana ne oluyor? 

Buyurdu ki: Hiç şüphesiz, herkesin bir eceli var, bu eceli kesinlikle aşamaz. Her şeyin de 
bir sebebi var ve bu sebebin ötesine geçemez. Yavaş ol! Hemen saldırma! Kuşkusuz senin 
dilin üzerinde şeytanın bir neması (nefesi) var.» 

2-(2273) ...Abdullah b. Galib, rivayet eder: 

Ebu Abdullah (Cafer Sadık aleyhisselâm) buyurdu ki: 

«Bir müminde şu sekiz haslet bulunmalıdır: Kargaşa, fitne zamanında vakur olmak. 
Musibetler karşısında sabırlı olmak. Bolluk zamanında şükretmek Allah'ın verdiği rızka 
kanaat getirmek, düşmanlara zulmetmemek, arkadaşlara yük olmamak, bedenini yormak, 
İnsanlara rahat vermek. 

Hiç şüphesiz ilim müminin dostudur, ağırbaşlılık veziridir, sabır ordularının komutanıdır. 
Şefkat kardeşidir. Yumuşaklık ise çocuğudur.» 

3-(2274) ...Ebu Hamza, rivayet eder: 

Ali b. Huseyn (Zeyn ul-Âbidin aleyhisselâm) buyurdu ki: 

«Mümin, hakkı teslim etmek için susar, fırsatı değerlendirmek için konuşur. Dostlarının 
kendisine emanet ettikleri sırlardan söz etmez. Düşmanlarının lehine dahi olsa şehadeti 
gizlemez. Hayır bir şeyi riya olarak işlemez, başkasından utandığı için de terk etmez. Eğer 
insanlar onu temize çıkarırlarsa, söylediklerinden korkar ve bilmediklerinden dolayı Allah'tan 
bağışlanma diler. Hakkında söylenen iyi şeylerden dolayı bilmediklerinden gafil olmaz. 
İşlediği amelleri saymaktan çekinir.» 

4-(2275) ...Ahmed b. Muhammed b. Halid, kendisine rivayet eden bir adamdan merfu 
olarak Ebu Abdullah (Cafer Sadık aleyhisselâm)’dan şöyle aktarır: 

«Mümin din olarak güçlüdür. Yumuşaklık bakımından kararlıdır. Yakîn açısından (derin) 
inancı vardır. Dinde derin kavrayış sahibi olmak için büyük bir hırs gösterir. Doğruyu bulmak 
için sürekli çabalar. Dosdoğru olarak iyilikseverdir. Ağırbaşlılıkla beraber âlimdir. Şefkatle 
beraber ferasetlidir. Hak uğruna cömerttir. Zenginlik hususunda orta yolu tutar. Yoksun iken 
güzel davranışı elden bırakmaz. Güçlü iken affedicidir. Nasihat ederken Allah'a ibadet etmeyi 
amaçlar. Şehevi arzularının etkisine son vermiştir. Arzular hususunda vera sahibidir. Cihada 
hırsla sarılır. Meşguliyeti namazdır. Zorluklar karşısında sabreder. Sarsıcı fitneler baş 
gösterdiğinde vakarını korur. Zorluklar karşısında sabırlıdır. Bollukta şükreder. Kimsenin 
gıybetini etmez, kimseye karşı büyüklük taslamaz. Akrabalık bağlarını kesmez. Zayıflık 
göstermez. Kaba ve saldırgan da değildir. Bakışı onun önüne geçmez (kontrolünün dışına 
çıkmaz). İçindeki düşünceler onu utandırmaz. Cinsel arzuları onu alt etmez. İnsanları 
kıskanmaz. Ayıplansa bile kimseyi ayıplamaz. Savurganlık etmez. Mazlumlara yardım eder, 
düşkünlere acır. Nefsinin ona ihtiyacı yoktur. İnsanlar ondan yana rahattırlar. Dünya şerefinin 



peşinden koşmaz. Dünyada aşağılanmaktan da çekinmez. İnsanların karşı karşıya kaldıkları 
bir dertleri var, onun da kendisini meşgul eden bir derdi var. Verdiği hükümde eksiklik 
görülmez. Görüşünde gevşekliğe rastlanmaz. Dininin bir tarafını yitirmesi, zayi etmesi söz 
konusu değildir. Kendine danışanlara doğruyu gösterir. Kendisine yardım edene yardım eder. 
Edepsizlikten ve cahillikten uzak durur.» 

5-(2276) ...Ashabımızdan bazıları İmam Bakır veya İmam Sadık (aleyhisselâm)'dan 
birinden rivayet eder: 

«Emîr'ül-Müminîn (Ali b. Ebu Talib aleyhisselâm) Kureyşlilerden oluşan bir grubun 
meclisinin yanından geçti. Bunlar üzerinde bembeyaz giysiler olan kimselerdi. Renkleri 
açıktı. Çok gülüyorlardı. Parmaklarıyla gelip geçenleri gösterip alay ediyorlardı. 

Sonra Emîr'ül-Müminîn, Evs ve Hazreçlilerin oturdukları bir meclisin yanından geçti. 
Bunların kirli bedenleri vardı. Boyunları ipinceydi. Renkleri sararmıştı. Mütevazı sözler 
söylüyorlardı. Ali (aleyhisselâm), gördüklerine hayret etmişti. Resûlullah (sallallahu aleyhi ve 
âlihi)'nin yanına girdi ve şöyle dedi: 

"Anam babam sana kurban olsun. Falanoğullarının meclisinin yanından geçtim -sonra 
gördüklerini anlattı- ardından Hazreç ve Evs kabilelerinden kimselerin oturdukları yerden 
geçtim -onların durumunu da anlattı- Her iki grup da mümindir üstelik! Ya Resûlullah! Bana 
müminlerin niteliklerini anlat" 

Resûlullah bir süre başını eğdi, sonra kaldırıp şöyle dedi: Bir müminde yirmi hasletin 
bulunması gerekir. Eğer bu hasletler yoksa imanı kâmil olmaz. 

Ey Ali! Müminlerin ahlakı şöyle olmalıdır: Namazda hazır olmak. Zekât vermeye 
koşmak. Yoksulları doyurmak. Yetimlerin başlarını okşamak, kirli elbiselerini yıkamak, avret 
yerlerinin üzerini örtmek. 

Müminler öyle kimselerdir ki, konuştukları zaman yalan söylemezler, söz verdiklerinde 
sözlerinden dönmezler. Kendilerine bir şey emanet edildiği zaman, emanete ihanet etmezler. 
Konuştukları zaman doğru söylerler. Geceleri zahid, gündüzleri aslandırlar. Gündüzlerini 
oruçla, gecelerini namazla geçirirler. Komşularını incitmezler. Komşular onlardan eziyet 
görmezler. Yeryüzünde yürürken yavaş yürürler. Dullara yardım etmek ve cenazelere 
katılmak için yürürler. Allah bizi ve sizi muttakilerden eylesin.» 

6-(2277) ...Ebu Abbas, rivayet eder: 

Ebu Abdullah (Cafer Sadık aleyhisselâm) buyurdu ki: «Kimi yaptığı bir iyilik 
sevindiriyor, yaptığı kötülük dc üzüyorsa, o, mümindir.» 

7-(2278) ...Artır b. Cumey' el-Abdî, rivayet eder:  

Ebu Abdullah (Cafer Sadık aleyhisselâm) buyurdu ki: 

«Bizim Şiamız, soluk benizli, kuru bedenli, sıska kimselerden oluşur. Gece üzerlerine 
geldiği zaman onu hüzünle karşılarlar.» 

8-(2279) ...İbrahim b. Ömer el-Yemanî, bir adam aracılığıyla rivayet eder:  

Ebu Abdullah (Cafer Sadık aleyhisselâm) buyurdu ki: «Bizim Şiamız takva ehlidir, hayır 



ehlidir, iman ehlidir, fetih ve zafer ehlidir.» 

9-(2280) ...Mufaddal, rivayet eder: 

Ebu Abdullah (Cafer Sadık aleyhisselâm) buyurdu ki: 

«Alçaklardan uzak dur; çünkü Ali (aleyhisselâm)’ın Şiası, midesi ve şehveti hususunda 
iffetli davranan, buna karşın amansız bir cihad veren, yaratıcısı için amel eden, (Rabbinin) 
sevabını uman, azabından korkan kimselerden oluşuyordu. Eğer onları görürsen işte Cafer'in 
şiası onlardır.» 

10-(2281) ...İbni Ebu Ya'fur, rivayet eder: 

Ebu Abdullah (Cafer Sadık aleyhisselâm) buyurdu ki: 

«Ali'nin şiası, karnı aç, dudağı kuru, şefkat, ilim ve ağırbaşlılık ehli kimselerden 
oluşuyordu. Zahidler olarak biliniyorlardı. O halde izlediğiniz yola (davanıza) vera ve çabayla 
hizmet edin.» 

11-(2282) ...Safvan el-Cemmal, rivayet eder: 

Ebu Abdullah (Cafer Sadık aleyhisselâm) buyurdu ki: 

«Mümin o kimsedir ki, öfkelendiği zaman öfkesi, onu hakkın dışına çıkarmaz. Razı 
olduğu zaman rızası onu batıla düşürmez. Gücü yettiğinde de hak ettiğinden fazlasını almaz.» 

12-(2283) ...Süleyman b. Halid, rivayet eder:  

Ebu Cafer (Muhammed Bakır aleyhisselâm) buyurdu ki: «Ey Süleyman! Müslüman 
kimdir, bilir misin?» Dedim ki: Sana kurban olayım, sen daha iyi bilirsin. Dedi ki: 
«Müslüman, Müslümanların dilinden ve elinden selâmette olduğu kimsedir.» 

Sonra şöyle dedi: «Mümin, kime denir bilir misin? Dedim ki: Sen 
daha iyi bilirsin. 

Buyurdu ki: Mümin, Müslümanların mallan ve canlan hususunda güvendikleri kimsedir. 
Bir Müslümana zulmetmek, yüzüstü bırakmak, onu zorluk içine itmek Müslümana haramdır.» 

13-(2284) ... Ebu Ubeyde, rivayet eder: 

Ebu Cafer (Muhammed Bakır aleyhisselâm) buyurdu ki: «Mümin o kimsedir ki, bir 
şeyden razı olduğu zaman rızası, onu günaha ve batıla düşürmez. Öfkelendiğinde de öfkesi 
onu hak söz söylemekten alıkoymaz. Gücü yettiğinde de bu güç, onu kendisine ait olmayan 
bir hakka tecavüz etmeye sürüklemez.» 

14-(2285) ...Ebu'l Bahterî, merfu olarak rivayet eder: 

Onun (aleyhisselâm) şöyle dediğini duydum: 

«Müminler, sakin ve yumuşak olurlar. Tıpkı uysal bir deve gibi. Bağlandığı zaman itaat 
eder. Yatırıldığı zaman da bir kayanın üzerine bile olsa yatar.» 

15-(2286) ...es-Sekunî, rivayet eder: 



Ebu Abdullah (Cafer Sadık aleyhisselâm) buyurdu ki: «(Şu) üçü müminlerin 
alâmetlerindendir: Allah'ı, O'nun sevdiğini ve O'nun hoşlanmadığını bilmek...» 

16)-(2287) Aynı rivayet zinciriyle Resûlullah (sallallahu aieyhive âlihi) ’ n i n  şöyle 
buyurduğu belirtilir: 

«Mümin, yaz kış yapraklarını dökmeyen ağaca benzer. Dediler ki: Ya Resûlullah! Hangi 
ağaç böyledir? Buyurdu ki: Hurma ağacı.» 

17—(2288) ... İbrahim el-A'cemî, bizim ashabımızdan bazı âlimlerden rivayet eder:  

Ebu Abdullah (Cafer Sadık aleyhisselâm) buyurdu ki: 

«Mümin, ağır başlıdır, cahillik etmez (hemen öfkelenip parlamaz). Biri ona karşı cahillik 
etse bile ağırbaşlılığını korur. Zulmetmez, zulme uğrasa da affeder. Cimrilik etmez, kendisine 
cimrilik edilse de sabreder.» 

18-(2289) ...Âdem Ebi'l-Huseyn el-Lu'luî, rivayet eder: 

Ebu Abdullah (Cafer Sadık aleyhisselâm) buyurdu ki: 

«Mümin, kazancı temiz, ahlakı güzel, davranışı sahih, malının fazlasını veren, sözünün 
fuzulisini söylemeyen, insanlara kötülük etmeyen, insanlara karşı adil davranan kimseye 
denir.» 

19-(2290) ...Süleyman b. Halid, rivayet eder: 

Ebu Cafer (Muhammed Bakır aleyhisselâm) buyurdu ki: 

«Resûlullah (sallallahu aleyhi ve âlihi) şöyle demiştir: 

Size müminin kim olduğunu söyleyeyim mi? Müminlerin canlan ve malları hususunda 
güvendikleri kimsedir. 

Size Müslüman’ın kim olduğunu söyleyeyim mi? Müslümanların, dilinden ve elinden 
selâmette olduğu kimsedir. 

Muhacir, kötülüklerden ayrılan Allah'ın haram kıldığı şeyleri terk eden kimsedir. 

Mümine zulmetmek, onu yüz üstü bırakmak, gıybetini etmek veya zorluğun içine itip 
bırakmak mümine haramdır.» 

20-(2291) ...Cabir, rivayet eder:  

Ebu Cafer (Muhammed Bakır aleyhisselâm) buyurdu ki: «Ali (aleyhisselâm)'ın Şiası: 
Halim, âlim, dudakları çatlamış, zühdleri yüzlerinden okunan kimselerden oluşuyordu.» 

21-(2292) ...Maruf b. Harrebûz, rivayet eder: 

Ebu Cafer (Muhammed Bakır aleyhisselâm) şöyle buyurdu: «Bir gün Emîr'ül-Müminîn 
(Ali b. Ebu Talih aleyhisselâm) Irak'ta halka sabah namazını kıldırdı. Namazı tamamlayınca 
onlara vaaz verdi. Sonra ağladı ve onları da Allah korkusundan ağlattı. 



Ardından şöyle dedi: Allah'a yemin ederim, "halilim / dostum" Resûlullah (sallallahu 
aleyhi ve âlihi)’nin zamanında bazı topluluklarla yaşadım ki, bunlar, sabah akşam pejmürde 
dolaşırlardı, üzerleri toz toprak olurdu ve aç dolaşırlardı. Gözleri keçi dizi gibi açlıktan öne 
fırlamıştı. Gecelerini Rablerine secde ederek, kıyamda durarak geçirirlerdi. Ayaklarını büküp 
secdeye kapanarak bedenlerini dinlendirirlerdi. Rablerine yakarır, kendilerini ateşten 
kurtarması için dua ederlerdi. Allah'a yemin ederim ki, buna rağmen onların akıbetlerinden 
korktuklarını, derin bir endişe duyduklarını gördüm.» 

22-(2293) ...Ebu Hamza, rivayet eder: 

Ali b. Huseyn (Zeyn'iil-Âhidin aleyhisselâm) şöyle dedi: 

«Emîr'ül-Müminîn (Ali b. Ebu Talih aleyhisselâm) sabah namazını kıldı. Namazdan sonra 
yerinden hiç ayrılmadı, güneş bir mızrak boyu yükselinceye kadar öylece kaldı. Sonra yüzünü 
insanlara çevirerek şöyle dedi: 

Allah'a yemin ederim ki, öyle toplulukları gördüm ki, bunlar gecelerini Rablerine secde 
ve kıyam ederek geçirir, diz üstü çöker, secdeye kapanır dururlardı. Sanki cehennemin 
homurtularını duyuyor gibiydiler. Yanlarında Allah zikredildiği zaman dal gibi titrerlerdi. 
Sanki gaflet içinde gecelerini geçirmiş gibi endişeliydiler. 

Sonra Ali (aleyhisselâm) yerinden kalktı. O günden sonra vefat edinceye kadar bir daha 
güldüğü görülmedi.» 

23-(2294) Mufaddal b. Ömer, şöyle rivayet eder: 

Ebu Abdullah (Cafer Sadık aleyhisselâm) buyurdu ki: «Ashabımı tanımak istediğinde; 
takvası üstün olanını, yaratanından korkanını ve onun sevabını umanı araştır. Eğer bunları 
görürsen, onların benim ashabım olduğunu bil.» 

24-(2295) ...Amr b. Ebu'l Mikdam, babasından rivayet eder: 

Ebu Cafer (Muhammed Bakır aleyhisselâm) buyurdu ki: 

«Emîr'ül-Müminîn (Ali h. Ebu Talib aleyhisselâm) şöyle demiştir: Şiamız, bizim 
velayetimiz uğruna mallarını harcayan, bizim sevgimiz esasında birbirlerini seven, bizim 
davamızı diriltmek için birbirlerini ziyaret eden, öfkelendikleri zaman zulmetmeyen, hoşnut 
oldukları zaman aşırı gitmeyen, komşularına bereket, içinde bulundukları toplum için esenlik 
kaynağı olan kimselerden oluşur.» 

25-(2296) ...İsa en-Nehriyerî, rivayet eder: 

Ebu Abdullah (Cafer Sadık aleyhisselâm) şöyle dedi: 

«Resûlullah (sallallahıı aleyhi ve â/ihi) buyurdu ki: 

Kim Allah'ı tanır ve Onu ulularsa, ağzını konuşmaktan, karnını yemekten alıkoyar, 
nefsini de oruç ve kıyamla terbiye eder. 

Dediler ki: Analarımız babalarımız sana feda olsun ya Resûlullah! Bu anlattığın kimseler 
Allah'ın velileri midir? 



Buyurdu ki: Allah'ın velileri susarlar. Suskunlukları zikirdir. Bakarlar, bakışları ibret 
alma amaçlıdır. Konuşurlar, konuşmaları hikmettir. Yürürler, insanlar arasında yürümeleri 
berekettir. Eğer onlar için önceden belirlenmiş eceller olmasaydı, azaba karşı duydukları 
korku ve sevaba duydukları özlem yüzünden ruhları bedenlerinde bir an bile durmazdı.» 

26-(2297) İmam (aleyhisselâm)’ın İraklı ashabından bazıları, merfu olarak rivayet 
etmişlerdir: 

«Hasan b. Ali (aleyhisselâm) insanlara hitap ederek şöyle dedi: Ey insanlar! Size bir 
kardeşimden söz edeyim. O, benim gözümde insanların en büyüğüydü. Benim gözümde ne de 
büyük bir liderdi. Dünya onun gözünde küçüldükçe küçülmüştü. Midesinin hâkimiyetinden 
çıkmıştı. Sahip olmadığı şeyi canı çekmezdi. Sahip olduğu şeyi de çok saymazdı. Cinsel 
arzularının egemenliğinden kurtulmuştu. Bu yüzden aklı ve görüşü onu hakkın dışına 
çıkarmazdı. Cehaletin hâkimiyetinin dışındaydı. Ancak yararlı olduğundan emin olduğu bir 
şeye elini uzatırdı. Öyle çok şey istemezdi, çok öfkelenmez, usanmazdı. Zamanın çoğunda 
suskundu. Konuştuğu zaman, etkili konuşmasıyla konuşanları sustururdu. Şüpheli meselelere 
girmezdi. İddialara katılmazdı. Kesin sonuç alıcı olduğunu görmeden kanıtlara yönelmezdi. 
Kardeşlerinden gafil olmazdı. Onları göz ardı ederek sırf kendisi için bir şeyi düşünmezdi. 
Zayıf ve müstaz'aftı. Ama sırası gelince zapt edilmez bir aslan gibi güçlüydü. Mazeret 
gösterilebilecek bir işten ötürü, bir mazeret sunulmadıkça kimseyi kınamazdı. Dediğini 
mutlaka yapardı, demediğini de yapardı. İki şeyle karşı karşıya kaldığı zaman, bunlardan 
hangisinin daha üstün olduğunu kestiremiyorsa, bunlardan nefsin arzusuna en yakın olanını 
tespit eder ve öbürünü yapardı. Kendisinde iyilik olduğunu tahmin ettiği kimselerin dışında 
kimsenin yanında ağrıdan şikâyet etmezdi; ancak hayır bulunduğuna inandığı kimselere 
danışırdı. Bıkkınlık göstermez, öfkelenmez, şikâyet etmez, şehvetinin peşine düşmez, intikam 
almaz, düşmana karşı da gafil olmazdı. 

Size de, -gücünüz yeterse- bu üstün ahlaka sahip olmanızı tavsiye ederim. Tümüne güç 
yetiremiyorsanız, azını almak çoğunu terk etmekten daha iyidir. Güç ve kudret ancak 
Allah'ındır.» 

27-(2298) ...Mihzem el-Esedî, rivayet eder: 

Ebu Abdullah (Cafer Sadık aleyhisselâm) buyurdu ki: 

«Ey Mihzem! Şiamız, sesi dinlemesini bastırmayan149 düşmanlığı nefsinden başkasına 
yönelmeyen, ulu orta bizim taraftarımız olmakla övünmeyen, bizi ayıplayanlarla oturmayan, 
söylediklerimize karşı çıkmayan kimselerden oluşur. 

(Bunlar), müminle karşılaşırlarsa ona ikramda bulunurlar. Bir cahille karşılaştıklarında 
ondan uzaklaşırlar.» 

Dedim ki: Sana feda olayım, peki şu Şiilik taslayanları150 ne yapayım? 

Buyurdu ki: «Onlar sürekli bir ayıklama, sürekli bir değişim ve sürekli bir arındırılma 
içinde olacaklardır. Üzerlerinden seneler geçip onları yok edecek, veba salgınları onları 
öldürecek, ihtilaflar onları çürütecektir. Bizim Şiamız, köpek havlaması gibi bağırmaz, 
karganın leşe üşüşmesi gibi tamahkâr olmaz dünyaya tamah etmez, açlıktan ölseler de 
düşmanlarımızdan dilenmez.» 

                                                            
149- Konuşmaktan çok dinleyen. [Seyyid Cevad Mustafavî, Usul-ü Kâfi, terc. ve şerhi] 
150- Sözde Şii olup amelde gereğini yapmayan kimseleri. [Mustafavî, Usul-u Kâfi, terc. ve şerhi] 



Dedim ki: Sana feda olayım, bunları nerede bulabilirim? 

Buyurdu ki: «Yeryüzünün her tarafında. Bunların hayatları son derece basittir. Evleri 
sırtlarında taşıyabilecekleri kadar küçüktür. Görülseler tanınmazlar. Kaybolsalar aranmazlar. 
Ölümden korkmazlar. Kabirlerde birbirlerini ziyaret ederler. İhtiyaç sahibi biri onlara sığınsa 
ona merhamet ederler. Yurtları değişse de kalpleri değişmez.» 

Sonra şöyle buyurdu: «Resûlullah (sallallahualeyhi ve âlihi) buyurmuştur ki: 

Ben ilmin şehriyim, Ali de kapısı. Kapıyı kullanmadan şehre gireceğini söyleyen kimse 
yalan söylüyor. Ali'ye buğzettiği halde beni sevdiğini söyleyen kimse yalan söylüyor.» 

28-(2299) ...Sema'e b. Mihran rivayet eder: 

Ebu Abdullah (Cafer Sadık aleyhisselâm) buyurdu ki: 

«İnsanlarla iş yapıp onlara haksızlık etmeyen, onlarla konuşup yalan söylemeyen, onlara 
söz verip sözünü tutan kimse, gıybet edilmesi haram, şahsiyeti kemale ermiş, adaleti açık ve 
kardeşliği zorunlu bir kimsedir.» 

29-(2300) ...Abdullah b. Hasan rivayet eder:  

Annem Fatıma binti Huseyn b. Ali (aleyhimesselâm) dedi ki: Resûlullah (sallallahu 
aleyhi ve âlihi) şöyle buyurdu: «Üç haslet vardır ki, bunlar kimde olursa imanının hasletleri 
tamamlanmış olur: Hoşnut olduğu zaman hoşnutluğu onu batıla düşürmüyorsa, öfkelendiği 
zaman öfkesi onu hakkın dışına çıkarmıyorsa ve gücü yettiği zaman kendisine ait olmayan bir 
hakkı almaya yeltenmiyorsa.» 

31-(2302) ...Süleyman, kendisine anlatan birinden İmam Ebu Cafer (Muhammed Bakır 
aleyhisselâm)'ın şöyle dediğini rivayet eder: 

«Nebi (sallallahu aleyhi ve âlihi)'ye "kulların en hayırlılarının kimler" olduğu soruldu. 

Buyurdu ki: İyilik yaparken mutlu olan, kötülük ederken bağışlanma dileyen, verirken 
şükreden, sınama amaçlı bir musibetten geçirilirken sabreden, öfkelenirken bağışlayan 
kimselerdir.» 

32-(2303) Aynı rivayet zinciriyle Ebu Cafer (Muhammed Bakır aleyhisselâm)'dan rivayet 
edilir: 

«Nebi (sallallahu aleyhi ve âlihi) buyurdu ki: Sizin en hayırlılarınız akıl sahibi 
olanlarınızdır. 

Dediler ki: Kimlerdir bunlar ya Resûlullah? 

Buyurdu ki: Onlar, güzel ahlak ve teenniyle (dikkatli) hareket eden ağır başlı aklı başında 
kimselerdir. Akrabalık bağlarını gözetir, anne ve babalara iyilik eder, yoksullara, komşulara 
ve yetimlere eşlik eder, onlarla düşüp kalkarlar. Yemek yedirir, dünyada selâmı yayarlar. 
İnsanlar gaflet içinde uyurlarken onlar namaz kılarlar.» 

33-(2304) ...Yahya b. İmran el-Halebî, rivayet eder:  



Ebu Abdullah (Cafer Sadık aleyhisselâm)'a: Kişide hangi hasletin bulunması daha 
güzeldir? diye sordum. 

Dedi ki: «Ürkütücü olmayan bir vakar, ödül beklentisi olmayan bir müsamaha, dünya 
metası dışında bir şeylerle ilgilenme.» 

34-(2305) ...Ebu Vellad el-Hannat rivayet eder:  

Ebu Abdullah (Cafer Sadık aleyhisselâm) buyurdu ki: «Ali b. Huseyn (Zeyn 'ül-Âbidin 
aleyhisselâm) şöyle derdi: Müslüman’ın dininin kemale erdiğinin göstergesi, kendisini 
ilgilendirmeyen konularda konuşmaması, kuşkularının az olması, ağır başlılığı, sabrı ve güzel 
ahlakıdır.» 

35-(2306) ...Muhammed b. Arefe, rivayet eder:  

Ebu Abdullah (Cafer Sadık aleyhisselâm) buyurdu ki: «Resûlullah (sallallahu 
aleyhi ve âlihi) şöyle buyurmuştur: İçinizde bana en çok benzeyenin kim olduğunu 
söyleyeyim mi?  

-"Evet, ya Resûlullah." dediler. 

-Buyurdu ki: Ahlakı en güzel, tavırları en yumuşak, din kardeşlerine yönelik sevgisi en 
büyük, hak uğruna sabrı en fazla, öfkesini en çok yutan, en güzel bağışlayan, hoşnutluk ve 
şiddet hususunda nefsine karşı en fazla insaflı davrananınızdır.» 

36-(2307) ...Ebu Hamza, rivayet eder: 

Ali b. Huseyn (Zeyn 'ül-Âbidin aleyhisselâm) şöyle dedi: 

«Müminin huylarından biri, eli darda iken infak etmek, imkânları genişleyince hayır 
amaçlı harcamalarını artırmak, insanlara insaflı davranmak ve onlara ilk önce selâm 
vermektir.» 

37-(2308) ...Zurare, rivayet eder: 

Ebu Cafer (Muhammed Bakır aleyhisselâm) şöyle buyurdu: «Mümin dağdan daha serttir. 
Dağdan bir şey koparılabilir; ama müminin dininden bir şey koparılamaz.» 

38-(2309) ...İshak b. Ammar, rivayet eder: 

Ebu Abdullah (Cafer Sadık aleyhisselâm) buyurdu ki: 

«Müminin yardımı güzeldir, rızkı hafiftir. Hayatını en güzel şekilde planlar. Bir delikten 
de iki kere ısırılmaz.» 

39-(2310) ...İmam Rıza (Ali b. Musa aleyhisselâm)'ın hizmetçisi ed-Dilhas, rivayet eder:  

İmam Rıza'nın şöyle dediğini duydum: 

«Şu üç haslete sahip olmadıkça bir insan mümin olamaz: Bu hasletlerden biri, Rabbinin, 
biri peygamberinin, biri de velisinin (imamının) sünnetidir. 



Rabbinin sünneti, sırrını saklamasıdır. Allah Azze ve Celle şöyle buyurmuştur: "O gaybın 
tümünü bilir. Gaybına kimseyi muttali kılmaz; ancak razı olduğu resul bunun dışındadır." 
(Cin, 26-27) 

Peygamberinin sünneti, insanlarla iyi geçinmesidir. Çünkü Allah Azze ve Celle, 
peygamberine hitaben şöyle buyurmuştur: "Sen af yolunu tut, iyiliği emret..." (Araf, 199) 

Velisinin (imamının) sünneti ise, her zorluk ve şiddette sabretmektir.» 

100)- MÜMİNLERİN SAYILARININ AZLIĞI BABI 

1 -(2311) ...Kuteybe el-A'şa, rivayet eder. 

Ebu Abdullah (Cafer Sadık aleyhisselâm)'ın şöyle dediğini duydum: «Kadın mümin az 
bulunduğu için erkek müminden daha değerlidir. Erkek mümin az bulunduğu için "kibrit-i 
ahmer"den daha değerlidir. İçinizde kibrit-i ahmeri 151 gören var mı?» 

2-(2312) ...Kamil et-Temmar, rivayet eder: 

Ebu Cafer (Muhammed Bakır aleyhisselâm)’ın şöyle dediğini duydum: «Bütün insanlar 
hayvandır -bunu üç kere tekrarladı- az sayıdaki mümin hariç. Mümin gariptir. -Bunu da üç 
kere tekrarladı-» 

3-(2313) ...İbni Riab, rivayet eder: 

Ebu Abdullah (Cafer Sadık aleyhisselâm)’ın Ebu Basir'e şöyle dediğini duydum: 

«Allah'a yemin ederim, eğer içinizde sözlerimi sır gibi saklayacak üç mümin görseydim, 
onlardan bir sözü gizlemeyi helâl saymazdım.» 

4-(2314) ...Sedir es-Sayrafî, rivayet eder: 

Ebu Abdullah (Cafer Sadık aleyhisselâm)’ın yanına gittim ve dedim ki: Allah'a yemin 
ederim, nasıl yerinde durabiliyorsun. «Niçin (durmayayım) Ey Sedir?» dedi. 

-Dedim ki: Dostlarının, taraftarlarının, yardımcılarının çokluğundan dolayı 

-Allah'a yemin ederim, eğer Emîr'ül-Müminîn (Ali b. Ebu Talih aleyhisselâm)’ın seninki 
kadar taraftarı, yardımcısı ve dostu olsaydı, ne "Teym" ne de "Adiy" kabilesi mensupları onun 
hakkına göz koyardı. 

-Dedi ki: «Ey Sedir! Sence bunların sayısı ne kadardır?» 

-Yüz bin, dedim. 

-«Yüz bin mi?» dedi. 

-Evet, dedim, hatta iki yüz bin. 

-«İki yüz bin mi?» dedi. 

                                                            
151- Simya ilminde toprağı altına çevirmek için kullanılan müessir madde, iksir. [Seyyid Cevad Mustafavî, Usul-
u Kâfi, terc. ve şerhi] 



-Evet, belki de dünyanın yarısı. Bunun üzerine sustu, bana bir şey söylemedi. Sonra şöyle 
dedi. 

-«Bizimle Yenbu'a gelmek kolayına gelir mi?» 

-"Evet," dedim. Bunun üzerine bir eşek ve bir katır hazırlanmasını emretti. Ben hemen 
eşeğe bindim. 

Dedi ki: «Ey Sedir! İstersen benim eşeğe binmemi tercih et.» Dedim ki: Katır daha süslü 
ve soyludur. Dedi ki: «Benim için eşek daha uysaldır.» 

Bunun üzerine eşekten indim ve katıra bindim. Bir süre yol aldık. Derken namaz vakti 
girdi. 

-Dedi ki: «Ey Sedir! İnip burada namaz kılalım.» 

-Sonra şöyle dedi: «Burası sulu, zemini çamur bir yerdir. Burada namaz kılmak caiz 
değildir.» 

Oradan kızıl topraklı bir araziye kadar yürüdük. Orada oğlak otlatan bir çocuğa baktı. 

-Sonra şöyle dedi: «Allah'a yemin ederim ki, ey Sedir! Eğer şu oğlakların sayısı kadar 
şiam olsaydı, oturacak zamanı bulamazdım.» 

Orada konakladık ve namazımızı kıldık. Namazı tamamlayınca gözüm oğlaklara ilişti. 
Saydım; on yedi taneydi. 

5-(2315) ...Sema'e b. Mihran, rivayet eder:  

Salih kul (Musa b. Cafer aleyhisselâm) bana dedi ki: 

«Ey Sema'e! Sözde Şiiler yataklarına güven içinde yan gelip yatıyorlar ve bu durumları 
beni korkutuyor.152 Allah'a yemin ederim, bir zamanlar dünyada Allah'a kulluk eden sadece 
bir kişi vardı. Eğer başkası olsaydı, Allah ona eklerdi. Nitekim Allah Azze ve Celle şöyle 
buyurmuştur: "İbrahim, gerçekten hakka yönelen, Allah 'a itaat eden bir ümmet idi; Allah 'a 
ortak koşanlardan değildi " (Nahl, 120) Bu durum Allah'ın dilediği kadar devam etti. Sonra 
Allah İsmail ve İshak'ı ona kattı. Böylece üç kişi oldular. Allah'a yemin ederim, müminler 
azdır ve kâfirlerin sayısı çoktur.153 Bunun niçin böyle olduğunu biliyor musun?» 

-Bilmiyorum, sana feda olayım, dedim. 

-Dedi ki: «Müminlerle ünsiyet kurdular, içlerindeki inkârdan kaynaklanan sıkıntıları 
böylece dışarı atıp rahatladılar ve buna güvenerek iman etme gereğini duymadılar.» 

6-(2316) ...Humran b. A'yen, rivayet eder: 

Ebu Cafer (Muhammed Bakır aleyhisselâm)’a dedim ki: Sana feda olayım, sayımız ne 
kadar da azdır! Hepimiz pişirilmiş bir koyunun üzerine otursak bitiremeyeceğiz. 

                                                            
152- Sırları ifşa edip takiyyeyi terk ettikleri için. [Cevad Mustafavî, Usul-u Kâfi, terc. ve şerhi] 
153- Burada küfür, kâmil imanın karşıtı anlamındadır, İslam'ın karşıtı anlamında değildir. [Seyyid Cevad 
Mustafavî, Usul-u Kâfi, terc. ve şerhi] 



Dedi ki: «Bundan daha hayret uyandırıcısını sana anlatayım. Muhacir ve Ensar'ın tamamı 
gitti -parmaklarıyla göstererek- sadece üç kişi kaldı.» 

-Humran diyor ki: Dedim ki: Sana feda olayım, ya Ammar? 

-Dedi ki: «Allah, Ebu Yakzan Ammar'a rahmet etsin. Biat etti ve şehid olarak öldürüldü.» 

Kendi kendime dedim ki: Şehadetten daha üstün ne istenebilir ki! 

Bana baktı ve dedi ki: Sen herhalde onun da o üç kişi gibi olduğunu düşünüyorsun. 
Heyhat! Heyhat! Ne kadar uzak!» 

7-(2317) … Ali b. Cafer, rivayet eder: 

Ebu'l-Hasan (Musa b. Cafer aleyhisselâm)’ın şöyle dediğini duydum: «Bizi veli 
edindiğini söyleyen herkes mümin değildir; ancak müminlerle kaynaştırılmışlardır. (onlarla 
bir yakınlıkları oluşmuştur).» 

101)- İMAN BAĞIŞINA RAZI OLMA VE ONDAN SONRA HERŞEYE 
SABRETME BABI 

1-(2318) ...Abdulvahid b. Muhtar el-Ensarî, rivayet eder:  

Ebu Cafer (Muhammed Bakır aleyhisselâm) buyurdu ki: «Ey Abdulvahid! Bir adam, bu 
düşüncede154 olduktan sonra, insanların onun hakkında söyledikleri ona zarar vermez, varsın 
ona deli desinler, ölüm vakti gelinceye kadar. Dağ başında Allah'a ibadet etse bile ona bir 
zarar vermez.» 

2-(2319) ...Mualla b. Huneys rivayet eder: 

Ebu Abdullah (Cafer Sadık aleyhisselâm) buyurdu ki: 

«Resûlullah (sallallahu aleyhi ve âlihi) şöyle buyurmuştur: 

Allah Tebâreke ve Teâlâ buyurdu ki: Yeryüzünde sadece bir tek mümin olsaydı, onu 
diğer bütün mahlûkatımdan müstağni kılardım. Onun imanını ona arkadaş kılardım ki, 
kimseye ihtiyacı olmasın.» 

3-(2320) ...Fudayl b. Yesar, rivayet eder:  

Ebu Cafer (Muhammed Bakır aleyhisselâm) buyurdu ki: «Allah'ın bu inancı (bizim bu 
anlayışımızı) gösterdiği bir kişi, dağ başında tek başına kalarak ölünceye kadar karnını otlarla 
doyursa bile bunu önemsemez.» 

4-(2321) ...Kuleyb b. Muaviye, rivayet eder: 

Ebu Abdullah (Cafer Sadık aleyhisselâm)’ın şöyle dediğini duydum: «Bir müminin 
kendisinden aşağı olan bir kardeşinin kendisine ünsiyet kurmamasından dolayı yalnızlık 
çekmesi doğru değildir.155 Mümin dininde azizdir, üstündür.» 

                                                            
154- Şia anlayışına sahip olmasını kast ediyor. [S. Cevad Mustafavî, Usul-u Kâfi, terc. ve şerhi] 
155- Çünkü bu tavır zillet, zayıflık göstergesidir. [S. Cevad Mustafavî, Usul-u Kâfi, terc. ve şerhi] 
 



5-(2322) ... Fudayl b. Yesar, rivayet eder: 

Hastalığı sırasında Ebu Abdullah (Cafer Sadık aleyhisselâm)’ın yanına vardım. Bu 
hastalığında o kadar zayıf düşmüştü ki, sadece başını kaldırabiliyordu. 

Buyurdu ki: Ey Fudayl! Sık sık söylüyorum: Allah'ın bu inancı gösterdiği kimse ölünceye 
kadar dağ başında kalsa bile buna değer. 

Ey Fudal b. Yesar! İnsanlar sağa sola saptılar. Biz ve şialarımız ise dosdoğru yola 
iletildik. 

Ey Fudayl b. Yesar! Doğudan batıya kadar her şey bir müminin olsa bu onun için 
hayırdır. Bedenindeki bütün organları parça parça koparılsa bu onun için hayırdır. 

Ey Fudal b. Yesar! Eğer dünya Allah Azze ve Celle katında bir sivrisinek kanadına dönse 
dahi düşmanına ondan bir içimlik su vermez.156 

Ey Fudayl b. Yesar! Allah Azze ve Celle, mümine sadece kendisi için hayırlı olan şeyi 
yapar. 

Ey Fudayl b. Yesar! Bir kimsenin sadece bir derdi varsa, bu derdi için Allah ona yeter; 
ama her şeyle ilgili bir derdi varsa, (her sapıklık vadisine ilgi duyuyorsa), Allah onun hangi 
vadide helak olup gittiğine bakmaz.» 

6-(2323) ...Mansur es-Saykal ve Mualla b. Huneys, rivayet ederler:  

Ebu Abdullah (Cafer Sadık aleyhisselâm)’ın şöyle dediğini duyduk: «Resûlullah 
(sallallahu aleyhi ve âlihi) buyurmuştur ki: Allah Azze ve Celle şöyle dedi: Mümin kulumun 
canını alırken tereddüt ettiğim gibi başka yaptığım hiçbir işte tereddüt157 etmem. Ben onunla 

                                                            
156- Allah katında sizin dünyanızın bir sivrisinek kanadı kadar bile değeri yoktur; eğer böyle bir değeri olsaydı 
kâfirlere ondan bir içimlik su vermezdi. [Mazenderanî, Şerh-i Usul'ul Kâfi, c. 9, s. 191] 
157- Eğer tereddüt etmem mümkün olsaydı- Ya da kişinin sevdiği kimse hakkındaki hassasiyeti, tereddüt 
durumuna benzetilmiş olabilir...[Allâme Meclisi, Mir'at'ul Ukul, c. 10, s. 385] 
   Bil ki bu hadiste Allah Teâlâ’ya tereddüt isnat edilmiştir. Sahih hadislerde ve hatta Kur'an-ı Kerim'de bile 
tereddüt, beda, Allah Teâlâ’nın imtihanı ve pek çok hususlar yer almıştır ki âlimlerin nazarını celbetmiş ve 
hepside kendi meslekleri hasebiyle bir takım tevil ve tevcihlerde bulunmuşlardır. Nitekim Şeyh Behai (r.a) 
"Erbain" adlı kitapta üç tevcihte bulunmuştur ki evveli şudur: 
   Kelamda izmar vardır. Yani "Eğer bana tereddüt caiz ise" diye mana edilmelidir. 
   İkincisi şudur: İnsanlar sadece muhterem saydıkları kimseler hakkında tereddüt ederler. Onların dışındaki 
kimseler hakkında tereddüt etmezler. Dolayısıyla tereddüt istiare yoluyla ihtiramın yerine zikredilebilir. Maksad 
şudur: "Kullarımdan hiç birisi mümin kimse kadar benim nezdimde değer ve itibari yoktur." 
   Üçüncüsü de şudur: Allah Teâlâ nimetlerini izhar etmekte ve mümin kuluna bir takım müjdeler vermektedir ki 
böylece ölümden hoşlanmaması ortadan kalksın ve ebediyet âlemine rağbeti artsın. Dolayısıyla da bu hali, 
dostuna ardından birtakım faydaları olan bir elem vermek isteyen kimseye teşbih etmiştir. Bu şahıs bu elemi 
nasıl ulaştıracağı hususunda tereddüt içindedir. Dostuna çok az eziyet etmek istemektedir. Bu yüzden daima 
birtakım teşvik edici beyanlarda bulunmalıdır ki kabul görsün. 
   İrfanı Tevcih Beyanında: 
   "(O gün) Onları siz öldürmediniz, fakat onları Allah öldürdü; (ey Muhammed), attığın zaman sen atmadın, 
fakat Allah attı." (Enfal,17) Bir başka örnekte ise Allah Teâlâ şöyle buyurmaktadır : "Allah, ölmekte olan ruhları 
alır, ölmeyenleri de uykularında sonra ölümüne hükmettiğini yanında tutar, ötekilerini de belli bir süreye kadar 
salıverir." (Zümer, 42) Hâlbuki canlan alan ölüm meleğidir. Hakeza bir ayette şöyle yer almıştır hidayete 
erdiren de saptıranda Allah'tır. "Allah Teâlâ istediğini saptırır ve istediğini hidayete erdirir." (Nahl, 93) Hâlbuki 
hidayete erdirici olan Cebrail'dir ve Resûlullahdır. "Şüphesiz sen, doğru yola götürüyorsun" (şura, 52)... 
Saptırıcı olan da şeytandır. 



buluşmak istiyorum, o ölümü istemiyor. Ben de ölümü ondan uzaklaştırıyorum. Bana dua 
ediyor, ona icabet ediyorum. Benden istiyor, ben de ona icabet ediyorum. Eğer dünyada 
sadece bir tane mümin kulum olsaydı, onu diğer bütün mahlûkatımdan müstağni kılardım ve 
imanını onun için bir yoldaş haline getirirdim, hiç kimseye özlem duymaz, yalnızlık 
hissetmezdi.» 

   102)- MÜMİNİN MÜMİNLE SÜKÛNA ERMESİ (huzur bulması) BABI 

1-(2324) ...Yûnus, kendisine anlatan birinden rivayet eder:  

Ebu Abdullah (Cafer Sadık aleyhisselâm) buyurdu ki: «Mümin, müminle sükûna ermeli, 
huzur bulmalıdır, tıpkı susuz kimsenin soğuk su içince sükûn bulması, huzura ermesi gibi. 

103)-ALLAH'IN BİR MÜMİN SEBEBİYLE DEFETTİĞİ (belâlar) BABI 

l-(2325) ...Ebu Hamza, rivayet eder: 

Ebu Cafer (Muhammed Bakır aleyhisselâm) buyurdu ki: «Hiç şüphesiz Allah, bir tek 
mümin sayesinde bir beldeden helak olmayı savar.» 

2-(2326) ...Ebu Hamza, rivayet eder: 

Ebu Cafer (Muhammed Bakır aleyhisselâm) buyurdu ki: 

«İçinde yedi mümin bulunan bir beldeye Allah, azap indirmez.» 

3-(2327) İbni Ebu Umeyr, birden çok kişi aracılığıyla rivayet eder:  

Ebu Abdullah (Cafer Sadık aleyhisselâm)'a, bir kavmin üzerine inen azabın müminlere de 
isabet edip etmediği soruldu. 

Buyurdu ki: «Evet, onlara da isabet eder; ama bundan sonra158 kurtulurlar.» 

104)- MÜMİNLER İKİ SINIFTIR BABI: 

l-(2328) ...Nusayr Ebu'l Hakem el-Has'amî, rivayet eder: 

Ebu Abdullah (Cafer Sadık aleyhisselâm) buyurdu ki: 

                                                                                                                                                                                          
   Bir bakışa göre Azrail, Cebrail, İsrafil, Muhammed (s.a.a) diğer nebiler ve bütün tahakkuk diyarı mutlak 
malikin mülkü mukabilinde ve hakkın nafiz iradesi karşısında nedir ki onlara bir şey isnad edilsin. Mazharların 
tümü Allah'ın irade ve kudretidir. "Göklerde de O'dur ilâh ve yerde de O'dur ilâh." (Zuhruf, 84) 
   Bir görüşe göre (bu görüş kesret görüşüdür) tüm sebepler kendi yerinde doğrudur ve en kâmil nizam neden 
sonuç ilişkisi üzere idare edilmektedir. En küçük bir sebep ve aracı ortadan kaldırırsak vücud dairesinin çarkı 
dönmez. Hadis'in sabit ile olan ilişkisi olmazsa feyz ortadan kalkar ve rahmet nazil olmaz Yüce irfanî kitapları 
ve özellikle de Molla Sadra'nın kitaplarını derk eden ve bunu kalb makamına ulaştıran insana bu bablar 
keşfolur. İrfanî tahkik merhalesinde bütün bu isnadların sahih olduğunu ve asla mecaz olmadığını anlar. Zira 
müvekkel meleklerden bazısı müminlerin makamlarını görmektedir. Diğer tarafdan müminlerin ölümden 
hoşlanmadığını da görüyorlar. Dolayısıyla onlarda birtakım tezelzül ve tereddüt hâsıl olmaktadır. Bu haleti 
Allah Teâlâ kendisine isnad etmiştir. Nitekim öldürmenin, hidayetin ve delâletin aslımda kendisine isnad 
etmiştir. Onlar irfanî açıdan sahih olduğu gibi bu sahihtir. Bunu idrak için zevki selim ve letafet ehli olmak 
gerekir. Bilen ve hidayete erdirici olan da Allah'tır. [Kırk Hadis Şerhi, c. 2, s. 249-250-251] 
 
158- Yani ölümden sonra. [Seyyid Cevad Mustafavî, Usul-u Kâfi, terc. ve şerhi] 



«İki türlü mümin vardır: Biri, Allah'ın vadini doğrulayan ve O'nun şartına riayet eden 
mümindir. Ki Allah Azze ve Celle bunlar hakkında şöyle buyurmuştur: "Allah'a verdikleri 
sözde duran erler var." (Ahzab, 23) Böyle müminlere dünya ve ahiret afetleri isabet etmez. 
Bunlar şefaat ederler, onlar hakkında şefaat edilmez. 

Bir diğeri de, taze filiz halindeki ekin gibi olan mümindir. Bazen eğilir, bazen de dik 
durur. Böylesine dünya afetleri de ahiret afetleri de isabet eder. Bunlara şefaat edilir, kendileri 
şefaat etmezler.» 

2-(2329) ...Hadır b. Amr, rivayet eder: 

Ebu Abdullah (Cafer Sadık aleyhisselâm)’ın şöyle dediğini duydum: «İki türlü 
mümin vardır: 

Biri, Allah'ın kendisi için koştuğu şartlara riayet eden mümindir. Bu mümin, 
"Peygamberler, doğrular, şehitler ve salihlerle beraberdir. Bunlar ne güzel yoldaşlardır." 
(Nisa, 69) Böyle bir müminin kendisi şefaat eder, ona şefaat edilmez.159 Böylesine, dünya ve 
ahiretin afetleri isabet etmez. 

Biri de ayağı sürçen mümindir. Bu da taze ekin fidanı gibidir, rüzgâr ne yana sürüklerse o 
yana bükülür. Buna dünyanın da ahiretin de afetleri isabet eder. 

Hayr üzerinde olursa eğer, şefaate uğrar.»160 

3-(2330) ...Ebu Meryem el-Ensarî, rivayet eder:  

Ebu Cafer (MuhammedBakır aleyhisselâm) şöyle buyurdu: «Basra'da bir adam Emîr'ül-
Müminîn (Ali b. Ebu Talib aleyhisselâm)'m huzuruna çıktı ve şöyle dedi: Ey müminlerin 
Emiri! Bize kardeşlerden söz et. 

-Buyurdu ki: Kardeşler iki gruba ayrılır: Bir grup, güven kardeşleri, bir grup da güler yüz 
kardeşleridir. 

Güven kardeşleri, insan için el, kanat, aile ve mal mesabesindedirler. Kardeşine 
güveniyorsan eğer, onun için malını da bedenini de sarf et. Onun samimi olduğu kimseyle sen 
de samimi ol. Onun düşmanına da düşman ol. Sırrını ve ayıbını sakla, iyiliğini anlat. Bil ki, ey 
soruyu soran adam! Onlar, "kibrit-i ah-mer"den bile daha az bulunurlar. 

Güler yüz kardeşlerine gelince, sen onlardan haz alırsın. Onlarla kurduğun bu nitelikteki 
ilişkini kesme, ama bunun ötesine geçip vicdanlarındaki niyetlerini de talep etme. Onlar sana 
güler yüz ve tatlı dil gösterdikleri gibi sen de onlara misliyle mukabelede bulun.» 

                                                            
159- Başkalarının şefaatine ihtiyacı yoktur. [Seyyid Cevad Mustafavî, Usul-u Kâfi, terc. ve şerhi] 

160- Sihah-ul Lügat adlı eserde şöyle yer alır: "[Hadisin orijinalinde geçen] 'hame' kelimesi, 'taze bitki dalı' 
anlamına gelir." Yine hadiste geçen "kefeet" ve "inkefeet" fiilleri, geçişli ve geçişsiz olmak üzere "yöneltti" ve 
"yöneldi" anlamlarına gelirler. 
   İmam Sadık (a.s) bu hadisinde, "Kendilerine nimet verdiğin kimselerin yoluna." (Fatiha, 7) ayetinin tefsirinde 
geçen konuya ve oradaki nimetin "velayet" demek olduğuna işaret ediyor. Dolayısıyla onun bu sözleri, 
"Haberiniz olsun ki, Allah'ın dostlarına korku yoktur. Onlar üzülmeyecekler de. Onlar, inanmış ve kötülüklerden 
sakınmış olanlardır." (Yûnus, 62-63) ayeti ile uyuşmaktadır. Demek ki, korkunç olaylar Allah'tan başka kimsesi 
olmayan Allah'ın dostlarına varamazlar. [el-Mîzan, c. 4, s. 606] 



105)- BAŞINA GELEN MUSİBETLERİN SEBEP OLACAĞI ŞEYLERE KARŞI 
SABIR GÖSTERMEK HUSUSUNDA ALLAH'IN MÜMİNDEN ALDIĞI SÖZ BABI 

1-(2331) ...Davud b. Ferkad, rivayet eder: 

Ebu Abdullah (Cafer Sadık aleyhisselâm) buyurdu ki: 

«Allah Azze ve Celle, müminden sözünün doğrulanmaması, düşmanından intikam 
almaması hususunda söz almıştır. Bir mümin, ancak nefsinin alçalmasıyla huzur bulur. Çünkü 
mümin, dizginleri salınmış, başıboş değildir.» 

2-(2332) ...Ebu Hamza es-Sumalî, rivayet eder:  

Ebu Abdullah (Cafer Sadık aleyhisselâm) buyurdu ki: «Resûlullah (sallallahu aleyhi ve 
âlihi) şöyle buyurmuştur: Allah, müminden dört belâ (sınama amaçlı musibet) hususunda söz 
almıştır. Bu belâların mümin için en kolay olanı şudur: Kendisi gibi düşünen bir başka 
müminin onu kıskanması veya bir münafığın onun peşini bırakmaması ya da bir şeytanın onu 
saptırması yahut daima karşısında kendisiyle mücadele etmeyi düşünen bir kafirin bulunması. 
Bunlar olmasa mümin de olmaz.» 

3-(2333) ...İbni Muskan, rivayet eder: 

Ebu Abdullah (Cafer Sadık aleyhisselâm) buyurdu ki: 

«Mümin, üç musibetten birinden kurtulamaz. Bazen üçü birden de başına gelebilir. Ya 
aynı evde kaldığı kimse kendisine buğzeder ve kapıyı üzerine kapatıp ona eziyet eder. Ya 
komşusu ona eziyet eder veya ihtiyaçlarını karşılamaya giderken biri yoluna çıkar ve ona 
eziyet eder. 

Bir mümin, bir dağın başında tek başına yaşasa bile, Allah Azze ve Celle, ona eziyet 
edecek bir şeytanı ona gönderir. Allah, onun imanını onun için kjf, yoldaş kılar. Bundan sonra 
başkasına özlem duyup yalnızlık çekmez.»       

4-(2334) ...Davud b. Sırhan, rivayet eder: 

Ebu Abdullah (Cafer Sadık aleyhisselâm)’ın şöyle dediğini duydum: «Dört şey vardır ki, 
mümin bunlardan uzak olamaz, en azından biri mutlaka müminin başına gelir. Kendisini 
kıskanan bir müminin bulunması -ki bu ona hepsinden daha ağır gelir- Peşini bırakmayan bir 
münafığın olması Ya da kendisiyle mücadele eden bir kâfirin daima var olması Yahut bir 
şeytanın onu yoldan çıkarmaya çalışması.» 

5-(2335) ...Sema'e b. Mihran, rivayet eder: 

Ebu Abdullah (Cafer Sadık aleyhisselâm) buyurdu ki: «Allah Azze ve Celle velisini 
dünyada düşmanının hedefi haline getirmiştir.» 

6-(2336) ...Muhammed b. Aclan, rivayet eder: 

(Bir ara) Ebu Abdullah (Cafer Sadık aleyhisselâm)’ın yanında bulunuyordum. Bir adam 
hacetini (içinde bulunduğu yoksulluğu) ona şikâyet etti. 

İmam dedi ki: «Sabret. Allah sana bir çıkış yolu gösterecektir.» 



Sonra İmam bir müddet sustu. Ardından adama dönüp şöyle dedi: «Anlat bakalım, Küfe 
zindanı nasıldır?» 

-Adam: Allah sana iyilik versin! Küfe zindanı dar ve pis kokan bir yerdir. Oradakilerin 
durumundan daha kötü bir durum olamaz, dedi. 

-Bunun üzerine İmam şöyle dedi: Sen de bir zindandasın ve bu zindanda genişlik 
istiyorsun! Dünyanın müminin zindanı olduğunu bilmiyor musun?» 

7-(2337) ...Muhammed b. Sağir, dedesi Şuayb kanalıyla rivayet eder:  

Ebu Abdullah (Cafer Sadık aleyhisselâm)’ın şöyle dediğini duydum: «Dünya müminin 
zindanıdır, hangi zindandan hayır gelmiş ki!» 

8-(2338) ...Davud b. Ebu Yezid, Ebu Abdullah (Cafer Sadık aleyhisselâm)’dan rivayet 
eder: 

«Müminin yaptığı iyilikler inkâr edilir.» 

Başka bir rivayette şöyle deniyor: 

«Çünkü müminin iyilikleri Allah katına çıkar, insanlar arasında yayılmaz. Kâfirin 
(iyilikleri) ise, (insanlar arasında) şükranla karşılanır.» 

9-(2339) ...Abdullah b. Sinan, rivayet eder: 

Ebu Abdullah (Cafer Sadık aleyhisselâm) buyurdu ki: 

«Hiçbir mümin yoktur ki, Allah şu dördünü ona musallat etmesin: Onu saptırmak için 
azdırmaya çalışan bir şeytan. Onu öldürmek isteyen bir kâfir. Kıskanan bir mümin -ki bu ona 
hepsinden daha ağır gelir - Ve kusurlarını araştıran bir münafık.» 

10-(2340) ...Cabir, rivayet eder: 

Ebu Cafer (Muhammed Bakır aleyhisselâm)’ın şöyle dediğini duydum: «Mümin öldüğü 
zaman, onunla uğraşan Rebia ve Mudar kabileleri sayısınca şeytan, komşularının üzerine 
salınır.161 » 

11-(2341) ...İshak b. Ammar, rivayet eder: 

Ebu Abdullah (Cafer Sadık aleyhisselâm) buyurdu ki: 

«Bu güne kadar komşusunun eziyetine uğramayan bir mümin olmadı, olmuyor, 
olmayacaktır. Bir mümin deniz ortasındaki bir adada tek başına olsa, mutlaka Allah, ona 
eziyet edecek birini gönderir.» 

12-(2342) ...İshak b. Ammar, rivayet eder:  

Ebu Abdullah (Cafer Sadık aleyhisselâm) buyurdu ki: «Komşusunun eziyet etmediği bir 
mümin, geçmişte olmadı, gelecekte olmayacak ve sizin aranızda da yoktur.» 

                                                            
161- Mümin hayatta iken bu şeytanlar onu saptırmakla uğraşırlardı, ölünce, şeytanlarla müminin komşuları baş 
başa bırakılır. [Seyyid Cevad Mustafavî, Usul-u Kâfi, terc. ve şerhi] 



13-(2343) ...Muaviye b. Ammar, rivayet eder:  

Ebu Abdullah (Cafer Sadık aleyhisselâm)’ın şöyle dediğini duydum: «Kendisine eziyet 
eden bir komşusu olmayan bir mümin, bu güne kadar olmadı, su anda yoktur ve kıyamete 
kadar da olmayacaktır.» 

106)- MÜMİNİN İMTİHANININ ŞİDDETLİ OLMASI BABI 

l-(2344) ...Hişam b. Salim, rivayet eder:  

Ebu Abdullah (Cafer Sadık aleyhisselâm) buyurdu ki: «Belâsı (sınavı) en ağır olanlar, 
nebilerdir. Sonra onlardan daha alt bir derecede olan kimseler gelir. Sonra daha aşağıdakiler 
ve daha aşağıdakiler gelir.» 

2-(2345) ...Abdurrahman b. Haccac, rivayet eder: 

Ebu Abdullah (Cafer Sadık aleyhisselâm)’ın yanında imtihandan ve Allah Azze ve 
Celle'nin mümine özgü kıldıklarından söz edildi. 

İmam buyurdu ki: «Resûlullah (sallallahu aleyhi ve âlihi)’ye soruldu: Dünyada imtihanı 
(sınama amaçlı musibeti) en şiddetli olanlar kimlerdir? 

-Peygamberlerdir, dedi. Sonra derecesine göre diğer insan grupları gelir. Sonra mümin, 
imanının miktarı ve amellerinin güzelliği oranında imtihan edilir (sınama amaçlı musibetlere 
uğratılır). Kimin imanı sahih ve ameli salih olursa, imtihanı daha ağır olur. İnancı bozuk, 
ameli zayıf kişinin imtihanı da az (cılız) olur.» 

3-(2346) ...Zeyd eş-Şahham, rivayet eder:  

Ebu Abdullah (Cafer Sadık aleyhisselâm) buyurdu ki: «Hiç şüphesiz ödülün büyüğü 
imtihanın büyüğü ile beraberdir. Allah bir toplumu sevince onları imtihan eder.» 

4-(2347) ...Fudayl b. Yesar, rivayet eder: 

Ebu Cafer (MuhammedBakır aleyhisselâm) buyurdu ki: «İmtihanı en ağır olanlar 
peygamberlerdir. Sonra vasilerdir. Sonra derecesine göre başkaları gelir.» 

5-(2348) ...Ebu Basir, rivayet eder: 

Ebu Abdullah (Cafer Sadık aleyhisselâm) buyurdu ki: 

«Allah Azze ve Celle'nin yeryüzünde bazı kulları vardır. Bunlar Allah'ın en halis 
kullarıdır. Gökten bir armağan inse, Allah onu onlardan uzaklaştırıp başkalarına yöneltir. Bir 
musibet inse, onu da onlara yöneltir.» 

6-(2349) ...Huseyn b. Ulvan, rivayet eder: 

Ebu Abdullah (Cafer Sadık aleyhisselâm) -o sırada Sedir de oradaydı- buyurdu ki: 

«Allah bir kulunu sevdi mi, onu belâlara (imtihanlara) daldırır. Biz ve siz ey Sedir! 
Onlarla sabahlıyor, onlarla akşamlıyoruz.» 

7-(2350) ...Hammad, babasından rivayet eder: 



Ebu Cafer (Muhammed Bakır aleyhisselâm) buyurdu ki: «Allah Tebâreke ve Teâlâ bir 
kulunu sevdiği zaman onu imtihana daldırdıkça daldırır, imtihanın akışına kaptırdıkça 
kaptırır. Kul O'na dua ettiğinde şöyle der: 

İstediğin kabul edilmiştir, yüceliklere layık kulum! İstediğini bir an önce yapsam, 
kuşkusuz benim buna gücüm yeter. Ama sana layık gördüğüm ödülü senin için ahirete 
bekletirsem, hiç şüphesiz bu senin için daha hayırlıdır.» 

8-(2351) ...Zeyd ez-Zerrad rivayet eder:  

Ebu Abdullah (Cafer Sadık aleyhisselâm) buyurdu ki: «Resûlullah (sallallahu aleyhi ve 
âlihi) şöyle buyurmuştur: Hiç şüphesiz imtihanın büyüğüne ödülün büyüğüyle karşılık verilir. 
Allah bir kulunu sevdiği zaman onu büyük bir imtihanla sınar. Kim (buna) hoşnutluk 
gösterirse, onun için Allah katında hoşnutluk vardır. Kim imtihandan dolayı öfkelenirse, 
Allah katında öfkeyle karşılık bulur.» 

9-(2352) ...Cabir b. Yezid, rivayet eder: 

Ebu Cafer (Muhammed Bakır aleyhisselâm) buyurdu ki: «Mümin dünyada dininin 
miktarı oranında -veya dini oranında, dedi- imtihandan geçirilir.» 

10-(2353) ...Behlul b. Müslim el-Abdî, rivayet eder:  

Ebu Abdullah (Cafer Sadık aleyhisselâm) buyurdu ki: «Mümin, terazinin iki kefesi 
gibidir, imanı arttıkça imtihanı da ağırlaşır.» 

11-(2354) ...Muhammed b. Müslim, rivayet eder:  

Ebu Abdullah (Cafer Sadık aleyhisselâm)’ın şöyle dediğini duydum: «Bir müminin 
üzerinden kırk gece geçmeden mutlaka kendisini üzen ve düşünmesini sağlayan bir hadise ile 
karşılaşır.» 

12-(2355) ...Muaviye b. Amr, Naciye'den rivayet eder:  

Ebu Cafer (Muhammed Bakır aleyhisselâm)’a dedim ki: Muğire diyor ki: "Mümin, 
cüzzam, alaca hastalığı ve şu şu hastalıklarla sınanmaz." Buyurdu ki: «Yoksa onun Yasin 
suresinde kıssası anlatılan Habib en-Neccar'dan haberi yok mu? Onun elleri kötürümdü. -
İmam bu sırada parmaklarını yumarak durumunu göstermek istedi- Şu anda onun ellerinin 
kötürümlüğünü görüyor gibiyim. Bu adam kavmine gelmiş ve onları uyarmıştı. Ertesi gün 
tekrar gelip onları uyardığında, tutup onu öldürmüşlerdi.» 

Sonra İmam (aleyhisselâm) şöyle buyurdu: «Mümin her belâ ile sınanır, her türlü ölüm 
şekliyle ölür. Ancak intihar etmez.» 

13-(2356) ...Ubeyd b. Zurare, rivayet eder: 

Ebu Abdullah (Cafer Sadık aleyhisselâm)’ın şöyle dediğini duydum: «Hiç şüphesiz 
mümin, Allah Azze ve Celle katında en üstün bir makama sahiptir. -İmam bu sözü üç kere 
tekrarladı- Allah onu musibetlerle sınar, sonra canını parça parça bedeninden çıkarır. Buna 
rağmen o, bunun için Allah'a hamd eder.» 

14-(2357) ...Fudayl b. Osman, rivayet eder:  



Ebu Abdullah (Cafer Sadık aleyhisselâm) buyurdu ki: «Cennette bir makam vardır ki, kul 
buraya ancak bedeniyle ilgili olarak sınama amaçlı bir imtihandan geçerek ulaşabilir.» 

15-(2358) ...Abdullah b. Ebu Ya'fur, rivayet eder: 

Ebu Abdullah (Cafer Sadık aleyhisselâm)'a çektiğim acıları şikâyet ettim. -Abdullah 
müzmin bir hastalığa yakalanmıştı- 

Bana dedi ki: «Ey Abdullah! Eğer mümin, başına gelen imtihandan dolayı nasıl bir ödül 
alacağını bilseydi, makaslarla lime-lime edilip doğranmasını temenni ederdi.» 

16-(2359) ... Yûnus b. Rıbat rivayet eder: 

Ebu Abdullah (Cafer Sadık aleyhisselâm)’ın şöyle dediğini duydum: «Hak ehli olanlar, 
oldum olası zorluk içindedirler; ama bu da aslında kısa bir süredir. Sonra uzun bir afiyet 
dönemi vardır.» 

17-(2360) ...Ebu Usame, Humran'dan rivayet eder: 

Ebu Cafer (Muhammed Bakır aleyhisselâm) buyurdu ki: 

«Allah Azze ve Celle, musibetler aracılığıyla mümin kulunun hal hatırını sorar. Tıpkı 
gurbetten gelen adamın hediyelerle ailesinin hal hatırını sorması gibi. Allah mümini dünyadan 
korur, tıpkı doktorun hastayı koruduğu gibi.» 

18-(2361) ...Muhammed b. Behlul el-Abdî, rivayet eder: 

Ebu Abdullah (Cafer Sadık aleyhisselâm)'in şöyle dediğini duydum: 

«Allah Azze ve Celle, mümini dünyanın fitnelerinden korumaz, ama onu fitneler içinde 
ne yaptığını bilmez bir kör gibi olmaktan ve ahirette de bedbaht olmaktan korur.» 

19-(2362) ...Zerih el-Muharibî rivayet eder:  

Ebu Abdullah (Cafer Sadık aleyhisselâm) şöyle buyurdu: «Ali b. Hüseyin (aleyhisselâm) 
şöyle derdi: Ben, dünyada hep esenlikte cilan, başına hiç musibet gelmeyen bir adamdan 
hoşlanmam.» 

20-(2363) ...Ebu Davud el-Musterik, merfu olarak rivayet eder:  

«Nebi (sallallahu aleyhi ve âlihi) bir yemeğe davet edildi. Kendisini davet eden adamın 
evine girince, duvarın üzerinde yumurtlayan bir tavuk gördü. Yumurta aşağı düşerek duvarda 
çakılı bulunan bir kazığın üzerinde durdu. Aşağı düşmediği gibi kırılmadı da. Resûlullah buna 
şaşırdı. 

Adam dedi ki: Yumurtanın bu durumuna şaşırdın mı? Seni hak üzere peygamber olarak 
gönderen Allah'a yemin ederim ki, bu güne kadar malımda hiçbir zayiat olmadı. 

Bunu duyan Resûlullah hemen kalktı ve adamın yemeğinden yemedi. Şöyle buyurdu: 
«Bu güne kadar malında hiç eksilme olmayan adamdan Allah bir şey beklemiyordur.» 

21-(2364) ...Abdurrahman, b. Ebu Abdullah ve Ebu Basir, Ebu Abdullah (Cafer Sadık 
aleyhisselâm)’dan, rivayet eder: 



«Resûlullah (sallallahu aleyhi ve âlihi) buyurdu ki: 

Malında ve bedeninde eksilme olmayan, bu ikisinde musibete uğramayan bir adamdan 
Allah bir şey beklemiyordur.» 

22-(2365) ...Osman en-Neva, kendisine anlatan birinden rivayet eder: 

Ebu Abdullah (Cafer Sadık aleyhisselâm) buyurdu ki: 

«Allah Azze ve Celle, mümini her türlü musibetle dener, her türlü ölümle canını alır; ama 
aklını alıp delirtmekle sınamaz. 

İblis'in, Eyyub (aleyhisselâm)’ın malına, evladına, ailesine ve her şeyine musallat olduğu 
halde aklına musallat olmadığını görmediniz mi? Aklı (sağlam) bırakıldı ki onunla Allah'ı 
birlesin.» 

23-(2366) ...Süleyman b. Halid, rivayet eder: 

Ebu Abdullah (Cafer Sadık aleyhisselâm) buyurdu ki: «Kulun Allah katında bir menzili 
olur ki, bu menzile ancak şu iki hasletten biriyle ulaşabilir: Ya malının gitmesiyle (zayi 
olmasıyla), ya da bedenine bir imtihanın arız olmasıyla.» 

24-(2367) ...Ebu Usame, rivayet eder: 

Ebu Abdullah (Cafer Sadık aleyhisselâm) buyurdu ki: «Allah Azze ve Celle şöyle 
buyurmuştur: Eğer mümin kulumun kalbine bir üzüntü düşmeyecek olsaydı, kâfirin başını, 
hiçbir zaman ağrımayacak şekilde demirle sarardım.» 

25-(2368) ...Ebu Basir, rivayet eder:  

Ebu Abdullah (Cafer Sadık aleyhisselâm) buyurdu ki: «Resûlullah (sallallahu aleyhi ve 
âlihi) şöyle buyurdu: Müminin durumu, taze ekin fidesi gibidir. Rüzgârlar bir o yana bir bu 
yana onu eğip bükerler. Mümini de ağrılar ve hastalıklar eğip bükerler, halden hale sokarlar. 
Münafığın durumu ise, dümdüz bir demir çubuğu gibidir. Ölüm gelinceye dek başına bir 
musibet gelmez. (Ölüm) geldiğinde ise onu kırıp parçalar.» 

26-(2369) ...Mes'ade b. Sadeka, rivayet eder:  

Ebu Abdullah (Cafer Sadık aleyhisselâm) buyurdu ki: «Bir gün Resûlullah (sallallahu 
aleyhi ve âlihi) ashabına şöyle dedi: "Zekât vermeyen1 herkes melundur.162 Kırk günde bir de 
olsa zekâtı verilmeyen beden melundur." 

-Denildi ki: Ya Resûlullah! Malın zekâtını biliyoruz, bedenlerin zekâtı nasıl olur? 

-Buyurdu ki: "Bedenlerin zekâtı, musibetlere uğramalarıdır." Bu sözleri duyanların, 
yüzlerinin rengi değişti. Resûlullah, oradakilerin yüzlerinin renginin değiştiğini görünce, 
şöyle dedi: 

"Bu sözlerimle ne kast ettiğimi biliyor musunuz?"  

-Hayır, ya Resûlullah, dediler. 
                                                            
162- Arınmayan. [Seyyid Cevad Mustafavî, Usul-u Kâfi, terc. ve şerhi] 



-Buyurdu ki: Adamın bir yeri çizilir, bir tarafı kanar, bir yerde tökezleyip düşer, bir 
hastalığa duçar olur, bir yerine diken batar... vs. Hatta Resûlullah, göz seğirmesinden dahi söz 
etti.» 

27-(2370) ...Ibni Bukeyr, rivayet eder: 

Ebu Abdullah (Cafer Sadık aleyhisselâm)’a sordum: Mümin, cüzzam ve alaca hastalığı 
gibi hastalıklarla sınanır mı? 

Buyurdu ki: «Bela, müminden başkasına gelir mi ki?» 

28-(2371) ...el-Halebî, rivayet eder: 

Ebu Abdullah (Cafer Sadık aleyhisselâm) buyurdu ki: 

«Hiç şüphesiz mümin, Allah katında o kadar yüksek ve saygın bir makama sahiptir ki, 
eğer cenneti ve içindeki her şeyi Allah'tan istese, Allah, bunu kendisine verir ve mülkünde de 
hiçbir eksilme olmaz. 

Kâfir de Allah katında o kadar değersizdir ki, dünya ve içindeki her şeyi Allah'tan istese, 
Allah, bunları ona verir ve mülkünde de hiçbir eksilme olmaz. 

Allah, belâlar aracılığıyla mümin kulunun hal ve hatırını sorar, tıpkı uzun süre ailesini 
görmeyen bir kimsenin değerli bir hediye alarak ailesinin halini sorması gibi. Şüphesiz O, 
doktorun hastayı koruması gibi mümini dünyadan korur.» 

29-(2372) ...Sema'e, rivayet eder: 

Ebu Abdullah (Cafer Sadık aleyhisselâm) buyurdu ki: 

«Ali (aleyhisselâm)’ın kitabında şöyle yazıyordu: İnsanlar içinde imtihanı en ağır olanlar 
peygamberlerdir, sonra vasiler gelir, sonra de derecelerine göre diğerleri gelir.163 

Mümin, işlediği güzel ameller oranında imtihan edilir (sınama amaçlı musibetlere uğrar) 
Kimin dini sahih ve ameli güzelse imtihanı da ağır olur. Çünkü Allah Azze ve Celle dünyayı 
mümin için sevap, kâfir için de azap kılmamıştır. Kimin dini çürük, ameli de zayıf olursa, 
uğradığı imtihanı da hafif olur. Musibet, yağmurun yere ulaşmasından çok daha hızlı bir 
şekilde, muttaki mümine ulaşır.» 

30-(2373) ...Yûnus b. Ammar rivayet eder: 

Ebu Abdullah (Cafer Sadık aley hisselâm)’a dedim ki: 

Şu yüzümden çıkan yara bereler -alaca hastalığının lekeleri veya cüzzam hastalığının 
belirtileri- insanların iddiasına göre, Allah, kendisine hayır gördüğü hiçbir kuluna bu hastalığı 

                                                            
163- İmam Ali (a.s) şöyle der: "Beni bir dağ sevse, paramparça olur." Ve der ki: "Biz Ehl-i Beyt'i seven kimse, 
belâlara karşı kendine bir giysi hazırlasın." [Nehc-ül Belâğa, Kısa sözler: 111 ve 112.] 
   İbn-i Ebi'l Hadîd İmamın bu sözünü şerh ederken şöyle der: Peygamberimizden (s.a.a) Hz. Ali'ye (a) hitaben 
şöyle buyurduğu nakledilir: "Seni ancak mümin sever. Ancak münafık sana buğz eder." Öte yandan 
Peygamberimizin, bir diğer hadiste de şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir: "Belâlar, tepelerden aşağı akan 
sulardan daha çabuk mümine ulaşırlar." Bu iki önerme, doğru bir sonucu kaçınılmaz kılıyorlar: Evet, Hz. Ali'yi 
(a) bir dağ sevse, paramparça olur. [el-Mîzan, c. 5, s. 23] 



musibet olarak vermemiştir! 

İmam bana dedi ki: «Firavun ailesinden mümin olan kişinin parmakları kötürüm olmuştu. 
-İmam elini uzatarak- şöyle konuşurdu: 

Derdi ki: Ey kavmim! Peygamberlere tâbi olun.» 

Ardından imam bana şöyle dedi: «Gecenin son çeyreği girdiği zaman, hemen başında 
abdestini al ve her zaman kıldığın namazını kıl. İlk iki rekâtın son secdesine gittiğinde, secde 
halinde iken şunu söyle: 

"Ey Aliy / yüce, ey Azim / büyük, ey Rahman, ey Rahim, ey duaları işiten hayırlar veren 
Allah'ım! Muhammed'e ve Muhammed'in Âl-i'ne salât et. 

Sana layık olduğu üzere bana dünya ve ahiret hayrını ver. Sana yaraşır biçimde dünya ve 
ahiret kötülüğünü benden uzaklaştır. Şu ağrıyı -adını vererek- benden gider. Çünkü bu ağrı 
beni öfkelendirdi ve üzdü." 

Dua ederken içten yakar.» 

Ravi der ki: Daha Kûfe'ye varmamıştım ki, Allah, bu hastalığın tümünü benden 
uzaklaştırdı. 

107)- FAKİR MÜSLÜMANLARIN FAZİLETİ BÂBI: 

1-(2374) ...İbni Ebu Ya'fur rivayet eder: 

Ebu Abdullah (Cafer Sadık aleyhisselâm) buyurdu ki: 

«Müslümanların fakirleri, zenginlerinden kırk güz (sene) önce cennet bahçelerinin içinde 
gezip dururlar.» 

İmam dedi ki: «Senin için buna bir örnek vereceğim. Bu durum iki gemiye benzer. Öşür 
vergisini toplayan memur, birine bakar içinde bir şey bulamaz ve: Bırakın geçsin, der. 
Diğerine bakar, dolu eşya olduğunu görür ve durdurun, der.» 

2-(2375) ...Sa'dan, rivayet eder: 

Ebu Abdullah (Cafer Sadık aleyhisselâm) buyurdu ki: «Musibetler Allah'tan gelen 
bağışlardır. Fakirlik ise, Allah katında saklı bir hazinedir.» 

3-(2376) ...Merfu olarak, Ebu Abdullah (Cafer Sadık aleyhisselâm)'dan rivayet edilir:  

«Resûlullah (sallallahu aleyhi ve âlihi) buyurdu ki: 

Ey Ali! Allah Azze ve Celle, fakirliği kullarına emanet olarak vermiştir. Kim bu emaneti 
saklarsa Allah, ona gündüzlerini oruç, gecelerini de namazla geçiren kimsenin alacağı sevap 
kadar sevap bahşeder. Kim de bu sırrı, ihtiyacını gidermeye muktedir olan birine açar da bu 
muktedir olan kişi ihtiyacını gidermezse, onu öldürür. Kılıçla veya mızrakla öldürmez, 
bilakis, kalbini kırmak suretiyle öldürür.» 

4-(2377) ...Mufaddal, rivayet eder: 



Ebu Abdullah (Cafer Sadık aleyhisselâm) buyurdu ki: 

«Kulun imanı arttıkça geçim sıkıntısı da artar, maişeti daralır.»164 

5-(2378) Aynı rivayet zinciriyle Ebu Abdullah (Cafer Sadık aleyhisselâm)'dan rivayet 
edilir: 

«Eğer müminler, ısrarlı biçimde Allah'tan rızk istemeselerdi, Allah, onları içinde 
bulundukları durumdan daha dar bir duruma sokardı.» 

6-(2379) ...İmam (aleyhisselâm)’ın bazı ashabı merfu olarak rivayet etmişlerdir:  

Ebu Abdullah (Cafer Sadık aleyhisselâm) buyurdu ki: 

«Dünyada bir kula ne verilmişse o, geçicidir. Ondan ne alınmışsa da bu, bir sınavdır.» 

7-(2380) ...Nuh b. Şuayb ve Ebu İshak el-Haffaf, bir adam aracılığıyla rivayet ederler:  

Ebu Abdullah (Cafer Sadık aleyhisselâm) buyurdu ki: 

«Saf ve samimi Şiamız için batıl devletin hâkimiyetinde ancak yaşamak kadar rızk vardır. 
İster doğuya gidin ister batıya, sadece yaşayacağınız kadar rızk elde edersiniz.» 

8-(2381) ...İdris b. Abdullah, rivayet eder: 

Ebu Abdullah (Cafer Sadık aleyhisselâm) buyurdu ki: 

«Resûlullah (sallallahu aleyhi ve âlihi) şöyle dedi: 

Ey Ali! Muhtaç olma hali, kulları nezdinde Allah'ın bir emanetidir. Kim bu emaneti 
saklarsa Allah, ona, namaz kılan kimsenin sevabı kadar sevap verir. 

Kim onu, karşılamaya gücü yeten birine açar da bu kişi, onu bu sıkıntısından 
kurtarmazsa, onu öldürmüş olur. Hiç şüphesiz kılıç, mızrak veya okla öldürmüş olmaz; ancak 
kalbini kırmak suretiyle onu öldürmüş olur.» 

9-(2382) ...Sa'dan, rivayet eder: 

Ebu Abdullah (Cafer Sadık aleyhisselâm) buyurdu ki: 

«Allah Azze ve Celle, kıyamet günü, fakir Müslümanları, onlardan özür 
diliyormuşçasına, birer birer bulur ve der ki: İzzetim ve celâlim hakkı için, sizi dünyada 
yoksul bırakmamın sebebi sizi küçümsemem değildir. Bu gün size nasıl bir karşılık 
vereceğimi görmeniz için sizi yoksul bıraktım. Dünyada sizi maruf ölçüler içinde donatan 
dünya ehlinden biri varsa elinden tutun ve cennete koyun. 

Yoksullardan bir adam şöyle der: Ey Rabbimiz! Dünya ehli, dünyaları hususunda 
birbirleriyle yarışıyorlardı, kadınlarla evleniyor, yumuşak elbiseler giyiyor, türlü yemekler 
yiyor ve göz alıcı bineklere biniyorlardı. Bana da onlara verdiğinin aynısını ver. 

Allah Tebâreke ve Teâlâ şöyle der: Sana ve sizden olan her kula, dünya kurulduğu 

                                                            
164- Hadis: Zayıf. [Allâme Meclisi, Mir'at'ul Ukul, c. 9, s. 358] 



günden yok olduğu güne kadar dünya ehline verilenlerin yetmiş katı verilecektir.» 

10-(2383) ...İsmail b. Sehl ve İsmail b. Abbad, merfu olarak rivayet ederler:  

Ebu Abdullah (Cafer Sadık aleyhisselâm) buyurdu ki: 

«İbrahim (aleyhisselâm) gelinceye kadar Âdem (aleyhisselâm)'m çocuklarından mümin 
olanlar mutlaka fakir, kâfir olanlar da mutlaka zengin olurdu. 

İbrahim (aleyhisselâm) şöyle dedi: "Ey Rabbimiz! Bizi, inkâr edenler için deneme konusu 
kılma." (Mümtehine, 5) 

Bunun üzerine Allah müminler grubuna mal da verdi yoksulluk da. Kâfirler grubuna da 
hem mal verdi hem yoksulluk.» 

11-(2384) ...Osman b. İsa, kendisine anlatan biri aracılığıyla rivayet eder: 

Ebu Abdullah (Cafer Sadık aleyhisselâm) buyurdu ki: 

«Zengin bir adam Resûlullah (sallallahu aleyhi ve âlihi)'nin yanına geldi. Adamın 
üzerinde tertemiz elbiseler vardı. Adam, Resûlullah'ın yanına oturdu. Sonra üzerinde eski 
elbiseler bulunan yoksul bir adam geldi ve zengin adamın yanına oturdu. Zengin adam, 
yoksulun bacağının altında kalan elbisesini çekti 

Resûlullah şöyle dedi: Elbisene onun yoksulluğundan bir şeyin bulaşmasından mı 
korktun? 

-"Adam, hayır." dedi. 

-"Yoksa senin zenginliğinden bir şeyin mi ona bulaşmasından korktun?" dedi 

-"Adam, hayır." dedi. 

-"O zaman, elbiseni kirletmesinden korktun." dedi.  

-"Adam, hayır." dedi. 

-"Peki, seni böyle davranmaya iten nedir?" dedi. 

Dedi ki: Ya Resûlullah! Benim bir arkadaşım var -şeytanı veya nefsini kastediyor- bu 
arkadaş her çirkini bana güzel gösteriyor, her güzeli de çirkin gösteriyor. Bu yoksula malımın 
yarısını veriyorum. 

Resûlullah yoksul adama: Kabul ediyor musun, diye sordu. 

Yoksul adam: "Hayır." dedi. 

Zengin adam: "Niçin?" dedi. 

Dedi ki: Senin içine giren duygunun benim içime de girmesinden korkuyorum.» 

12-(2385) ...Hafs b. Giyas, rivayet eder: 



Ebu Abdullah (Cafer Sadık aleyhisselâm) buyurdu ki: 

«Musa (aleyhisselâm)’a yönelik ilâhî hitaplardan biri şudur: Ey Musa! Fakirliğin 
geldiğini gördüğünde, hoş geldin, ey Salihlerin şiarı, de. Zenginliğin gelmekte olduğunu 
gördüğünde ise, bir günah işledim ki, cezası bu kadar erken verildi.»165 

13-(2386) ...es-Sekunî, rivayet eder: 

Ebu Abdullah (Cafer Sadık aleyhisselâm) buyurdu ki: 

«Nebi (sallallahu aleyhi ve âlihi) şöyle buyurdu: Sabreden yoksullara ne mutlu! Onlar 
göklerin ve verin melekûtunu görenlerdir.» 

14-(2387) Aynı rivayet zinciriyle Nebi (sallallahu aleyhi ve âlihi) ’ n i n  şöyle buyurduğu 
belirtilir: 

«Ey fakirler topluluğu! Gönlünüzü hoş tutun ve kalbinizde Allah'a karşı hoşnutluk 
besleyin. Ki Allah Azze ve Celle, yoksulluğunuzdan dolayı size sevap versin. Eğer bunu 
yapmazsanız, Allah size sevap vermez.» 

15-(2388) ...Muhammed b. Müslim, rivayet eder:  

Ebu Cafer (Muhammed Bakır aleyhisselâm) buyurdu ki: «Kıyamet günü Allah Tebâreke 
ve Teâlâ, bir münadiye huzurunda: Fakirler nerede, diye seslenmesini emreder. Bunun üzerine 
birçok insan başını kaldırır. -Allah Azze ve Celle: Ey kullarım, der. -Onlar: Buyur, ey 
Rabbimiz, derler. 

Buyurur ki: Benim sizi yoksul kılmamın sebebi, katımda sizin değerinizin olmaması 
değildir. Bilakis ben, böyle bir gün için sizi seçtim. İnsanların yüzlerine bakıp tanımaya 
çalışın. Size bir iyilik yapan biri varsa o, bunu sırf benim için yapmıştır. Benim adıma siz onu 
cennetle ödüllendirin.» 

16-(2389) ...Mufaddal, rivayet eder: 

Ebu Abdullah (Cafer Sadık aleyhisselâm) buyurdu ki: 

«Eğer şu Şiilerin rızk hususunda Allah'a ısrarla yakarmaları olmasaydı, Allah, mutlaka 
onları, şu anda içinde bulundukları durumdan daha dar ve sıkıntılı bir duruma sokardı.» 

17-(2390) ...Muhammed b. el-Huseyn b. Kesir el-Hazzaz, rivayet eder:  

Ebu Abdullah (Cafer Sadık aleyhisselâm) bana dedi ki: «Çarşıya girmiyor musun? 
Meyvelerin satıldığını görmüyor musun? Arada canının çektiği bir şey yok mu?» 

Evet, dedim. 

Buyurdu ki: «Gördüğün halde, satın almaya gücün yetmediği her şeye karşılık senin için 
bir iyilik yazılır.» 

18-(2391) ...Mufaddal b. Ömer, rivayet eder: 

                                                            
165- Hadis: Zayıf. [Allâme Meclisi, Mir'at'ul Ukul, c. 9, s. 364] 



Ebu Abdullah (Cafer Sadık aleyhisselâm) buyurdu ki: 

«Bir kardeş kardeşinden nasıl özür diliyorsa, Allah Celle Senauhu da, dünyada muhtaç 
durumda yaşayan kulundan öyle özür diler ve der ki: 

İzzetim ve celâlim hakkı için, katımda değersiz olduğun için dünyada seni muhtaç 
duruma sokmuş değilim. Şu perdeyi kaldır da dünyaya karşılık olarak sana verdiklerime bak. 

Muhtaç kimse perdeyi kaldırdıktan sonra şöyle der: Şu bana bahşettiklerinin yanında, 
bana dünyada vermediklerinin bir zararı dokunmadı.» 

19-(2392) ...Hişam b. Hakem, rivayet eder:  

Ebu Abdullah (Cafer Sadık aleyhisselâm) buyurdu ki: «Kıyamet günü, insanlar içinde 
bazı kimseler başlarını kaldırır ve cennetin kapısına kadar gelirler. Cennetin kapısını çalarlar. 
-Onlara: Kimsiniz, denir. 

-Biz fakirleriz, derler. Bunun üzerine onlara şöyle karşılık verilir: -Hesap vermeden önce 
mi (cennete gireceksiniz?) -Derler ki: Bize hesaba çekileceğimiz bir şey vermediniz ki... -
Bunun üzerine Allah Azze ve Celle şöyle buyurur: Doğru söylüyorlar. Cennete giriniz.» 

20-(2393) ...Şuayb'ın hizmetçisi Mübarek, rivayet eder:  

Ebu'l-Hasan Musa (Musa b. Cafer aleyhisselâm) şöyle dediğini duydum: «Allah Azze ve 
Celle buyurmuştur ki: Ben zengini, katımda değerli olduğu için zengin kılmadığım gibi 
yoksulu da katımda değersiz olduğu için yoksul kılmadım. Bunu, zenginleri yoksullar 
aracılığıyla sınamak için yaptım. Eğer yoksullar olmasaydı, zenginler cenneti kendileri için 
gerekli kılacak amellerde bulunamayacaklardı.» 

21-(2394) ...İshak b. Ammar ve Mufaddal b. Ömer, rivayet etmişlerdir:  

Ebu Abdullah (Cafer Sadık aleyhisselâm) buyurdu ki: «Şiamızın zenginleri, bizim 
muhtaçlarımızdan sorumlu eminlerdir. Muhtaçlarımız aracılığıyla bizi koruyun ki Allah da 
sizi korusun.» 

22-(2395) ...Hişam b. Salim, rivayet eder:  

Ebu Abdullah (Cafer Sadık aleyhisselâm) buyurdu ki: «Emîr'ül-Müminîn (Ali b. Ebu 
Talib aleyhisselâm) şöyle buyurmuştur: Mümine yoksulluk, atın yanağındaki yulardan daha 
çok yakışır (daha güzel ve süslü durur).» 

23-(2396) ...Said b. Museyyeb, rivayet eder: 

Ali b. Hüseyin (Zeyn'ül-Abidin aleyhisselâm)'a: "Şayet insanların birleşmiş bir tek ümmet 
olması ihtimali bulunmasaydı..." (Zuhruf, 33) ayetinin anlamını sordum. 

Dedi ki: «Burada, bütün Muhammed ümmetinin kâfirler olarak bir tek din üzere 
birleşmeleri ihtimalinden söz ediliyor. "...Rahman'ı inkâr edenlerin evlerinin tavanlarını ve 
çıkacakları merdivenleri gümüşten yapardık." (Zuhruf, 33) 

Eğer Allah, Muhammed (sallallahu aleyhi ve âlihi) ümmetine böyle yapsaydı, müminler 
üzülür ve kederlenirlerdi. Onlarla evlenemeyecek onlara mirasçı olamayacaklardı.» 



108) -BÂB 

1-(2397) ...Bekr el-Erkat, Ebu Abdullah (Cafer Sadık aleyhisselâm)’dan veya Şuayb 
aracılığıyla Ebu Abdullah (aleyhisselâm)’dan rivayet etmiştir:  

Bir adam (İmam'ın) yanına girdi ve şöyle dedi: 

Allah sana iyilik versin. Ben sevgimi sırf size yöneltmiş bir kimseyim. Çok şiddetli bir 
yoksulluk içine düştüm. Bu durumumu aileme ve akrabalarıma açtım; ama sadece benden 
biraz daha uzaklaştılar. 

İmam buyurdu ki: «Allah'ın sana verdiği şey, senden aldığından daha hayırlıdır.» 

Adam dedi ki: Sana feda olayım, Allah'a dua et, beni kullarına muhtaç etmesin. 

İmam buyurdu ki: «Allah, dilediği kimselerin rızkını, dilediği kimselerin eliyle vermek 
üzere taksim etmiştir. Ama sen, Allah'a seni kullarının kınamalarına maruz bırakacak bir 
yoksulluktan kurtarması için dua et.» 

2-(2398) ...Ali b. Esbat, kendisine anlatan birinden rivayet eder:  

Ebu Abdullah (Cafer Sadık aleyhisselâm) buyurdu ki: «Yoksulluk kızıl (şiddetli) 
ölümdür.» 

Ebu Abdullah (aleyhisselâm)'a dedim ki: Dinar ve dirhem yoksulluğu mu? Buyurdu ki: 
«Hayır, din yoksulluğu.» 

109)- KALBİN İKİ KULAĞI VARDIR MELEK VE ŞEYTAN ONLAR ARACI-
LIĞIYLA TELKİNDE BULUNURLAR BABI 

1-(2399) ... Hammad, rivayet eder: 

Ebu Abdullah (Cafer Sadık aleyhisselâm) buyurdu ki: 

«Hiçbir kalp yoktur ki iki kulağı olmasın. Bu kulakların birinin üzerinde doğru yolu 
gösteren melek, birinin üzerinde de baştan çıkarıcı, fitneye düşürücü Şeytan durur. Biri 
emreder, öbürü engel olur. Şeytan günah işlemesini emreder, melek günahlardan 
uzaklaştırmaya çalışır. Allah Azze ve Celle, şu ayetlerde buna işaret etmiştir: "Sağında ve 
solunda otururlar. (İnsan) hiçbir söz söylemez ki, yanında gözetleyen yazmaya hazır bir melek 
bulunmasın." (Kaf, 17-18)» 

2-(2400) ...Ebu Basir, rivayet eder: 

Ebu Abdullah (Cafer Sadık aleyhisselâm) buyurdu ki: «Hiç şüphesiz kalbin iki kulağı 
vardır. Kul, bir günah işlemeye yeltenince, iman ruhu ona: Yapma, der. Şeytan da, yap, der. 
Günaha daldığı zaman, iman ruhu ondan alınır.» 

3-(2401) ...Eban b. Tağlib, rivayet eder: 

Ebu Abdullah (Cafer Sadık aleyhisselâm) buyurdu ki: 

«Hiçbir mümin yoktur ki, göğsündeki kalbinin iki kulağı bulunmasın. Bu kulakların 
birine sinsi vesveseciler, telkinlerini üfler, diğerine de melek ilham eder. Allah mümini melek 



ile destekler. "Katından bir ruh ile onları desteklemiştir. "166 (Mücadele, 22) ayetinde buna 
işaret edilir.» 

110)- MÜMİNİN, DESTEKLENDİĞİ RUH BABI 

l-(2402) .. .Ebu Hatice, rivayet eder: 

Ebu'l Hasan (aleyhisselâm)’ın yanına gittim. Bana dedi ki: 

«Allah Tebâreke ve Teâlâ, mümini, katından bir ruh ile desteklemiştir. Müminin iyilik 
yaptığı, takva esasına göre davranıp günahlardan sakındığı her zaman yanında olur; ama 
günah işlediği ve azgınlaştığı her vakit de ondan uzaklaşır. Mümin iyilik yaptığı zaman bu 
ruh, onunla birlikte sevinç duyar, kötülük ettiğinde ise, yere gömülür. 

Ey Allah'ın kulları! Nefislerinizi ıslah ederek Allah'ın nimetlerinden yararlanın ki, 
yakîniniz artsın; büyük ve değerli bir ödül kazanın. Allah, bir iyiliğe niyetlenip de yapan veya 
bir kötülüğe niyetlenip de ondan vazgeçen kimseye rahmet etsin. 

Sonra imam şöyle buyurdu: Biz, ruhu Allah'a itaat etmek ve O'nun için amel işlemek 
suretiyle destekleriz.»167 

111)- GÜNAHLAR BÂB1 

l-(2403) ...Talha b. Zeyd, rivayet eder: 

Ebu Abdullah (Cafer Sadık aleyhisselâm) buyurdu ki: 

«Babam (Muhammed Bakır aleyhisselâm) şöyle derdi: Kalp için günahtan daha ifsat edici 
bir şey yoktur. Kalp günahlara dalar. Bu hali uzun süre devam eder. Derken günahlar kalbi 
yenilgiye uğratır ve altını üstüne getirir.» 

2-(2404) ...Abdullah b. Muskan, kendisine anlatan biri aracılığıyla rivayet eder: 

Ebu Abdullah (Cafer Sadık aleyhisselâm) "Onlar ateşe karşı ne kadar dayanıklıdırlar." 
(Bakara, 175) ayetiyle ilgili olarak şöyle buyurdu: 

«Kendilerini ateşe sürükleyeceğini bildikleri fiili işleme hususunda ne kadar da 
dayanıklıdırlar.» 

                                                            

166- Bu ruhun, insani ruhun bir mertebesi olduğunu ve kişinin imam tekâmül ettikçe müminin bu ruhu elde 
ettiğini ve insandan ayrılmadığını belirtmiştik. Tıpkı kâfir ve müminin ortak olarak sahip oldukları bitkisel ve 
hayvansal ruhun insanın ruhunun bir mertebesi olup ondan ayrılmadığı gibi. Şu kadarı var ki, bu ruh, insan 
nefsinde güzel bir şekil olarak belirginleşir. 
   Bazen de bu iyi şekil, karşıtı olan kötü bir şeklin insan nefsine arız olmasından dolayı ortadan kalkar. Sonra 
karşıtı olan engeller ortadan kalkınca tekrar belirginleşir. Derken bu şekil yerleşir, kökleşir, nefis onunla 
biçimlenir, sonra da bir daha değişmeyecek şekilde kalıcılık kazanır, sabitleşir. 
   Bundan da anlıyoruz ki "ruh ne zaman müminle beraber olursa." ve "ruh müminle beraber olduğunda." 
İfadelerinde ruhun şeklinin bulunuşu kast ediliyor ki, bu arızı bir şekil olup ortadan kalkabilir türdendir. 
"Toprağa (yere) gömülür." İfadesiyle istiare yoluyla şeklin ortadan kalkması anlatılmaktadır. [el-Mîzan, 
(Mücadele, 22) Tefsir] 
167- Bu rivayetin anlamı, ruhun melek olarak açıklanması esasına dayanmıyor. Bilakis melek ruha eşlik ediyor 
ve onunla birlikte hareket ediyor, demek isteniyor. Nitekim Allah şöyle buyurmuştur: "Allah kendi emriyle 
melekleri... Ruh ile gönderir." (Nahl, 2) [el-Mîzan, (Mücadele, 22) Tefsir] 



3-(2405) ...Hişam b. Salim, rivayet eder: 

Ebu Abdullah (Cafer Sadık aleyhisselâm) buyurdu ki: 

«Hiçbir darbe, hiçbir musibet, hiçbir baş ağrısı ve hiçbir hastalık yoktur ki, bir günahtan 
dolayı olmasın. Allah Azze ve Celle, kitabında bu hususa şöyle işaret etmiştir: "Başınıza 
gelen herhangi bir musibet, kendi ellerinizle işledikleriniz yüzündendir. Allah çoğunu 
affeder." (Şura, 30)» 

Ardından İmam şöyle buyurdu: «Allah'ın affettikleri, hesabını sorduklarından daha 
çoktur.» 

4-(2406) ...Fudayl b. Yesar, rivayet eder:  

Ebu Cafer (Muhammed Bakır aleyhisselâm) şöyle buyurdu: «Kulun başına gelen her 
musibet mutlaka işlediği bir günahtan dolayıdır. Allah'ın ondan bağışladığı ise daha çoktur.» 

5-(2407) ...es-Sekunî rivayet eder:  

Ebu Abdullah (Cafer Sadık aleyhisselâm) buyurdu ki: «Emîr'ül-Müminîn (Ali b. Ebu 
Talib aleyhisselâm) şöyle derdi: Utanç verici işler yapmışsan, dişlerini göstererek kahkaha ile 
gülme. Kötülükleri işleyen kimseler geceleri (ansızın inen musibetler) den emin olamazlar.» 

6-(2408) ...Ebu Usame, rivayet eder: 

Ebu Abdullah (Cafer Sadık aleyhisselâm)’ın şöyle dediğini duydum: «Allah'ın gece ve 
gündüz inen felaketlerinden Allah'a sığının.» Dedim ki: Allah'ın felaketleri nedir? «Buyurdu 
ki: Günahlardan dolayı cezalandırmasıdır.» 

7-(2409) ...Zurare, rivayet eder: 

Ebu Cafer (Muhammed Bakır aleyhisselâm) buyurdu ki: 

«Bütün günahlar şiddetlidir. En şiddetlisi de bedende ete ve kana dönüşenidir. Çünkü 
böyle bir kimse ya rahmete uğrar ya da azaba çarptırılır. Cennete temiz olanlardan başkası 
giremez.» 

8-(2410) ...Fudayl b. Yesar, rivayet eder: 

Ebu Cafer (Muhammed Bakır aleyhisselâm) buyurdu ki: 

«Kul günah işleyince, rızk ondan uzaklaştırılır.» 

9-(2411) ...Hüseyin b. Muhtar, kendisine anlatan bir adam aracılığıyla rivayet eder: 

Ebu Abdullah (Cafer Sadık aleyhisselâm) buyurdu ki: 

«Resûlullah (sallallahu aleyhi ve âlihi) şöyle buyurmuştur: Dinarın ve dirhemin kulu 
melundur, melundur. Kör168 kimseyi şaşırtan169 kimse melundur, melundur. Hayvanla cinsel 
ilişkiye giren kimse melundur, melundur.» 

                                                            
168- Cahil ya da sapık. [Seyyid Cevad Mustafavî, Usul-u Kâfi, terc. ve şerhi] 
169- Ona doğru yolu göstermeyen. (Seyyid Cevad Mustafavî, Usul-u Kâfi, terc. ve şerhi] 



10-(2412) ...Ebu Basir, rivayet eder: 

Ebu Cafer (Muhammed Bakır aleyhisselâm)’ın şöyle dediğini duydum: 

«Küçük günahlardan sakının. Çünkü bu tür günahların taliplisi çok olur. Biriniz der ki: 
Günah işleyeyim, sonra tevbe ederim. Allah Azze ve Celle ise şöyle buyuruyor: "Onların 
yaptıkları her işi, bıraktıkları her izi yazarız. Biz, her şeyi apaçık bir kitapta sayıp 
yazmışızdır." (Yasin, 12) 

Bir ayette de şöyle buyurmuştur: "Yaptığın iş, bir hardal tanesi ağırlığında bile olsa ve 
bu, bir kayanın içinde veya göklerde yahut yerin derinliklerinde bulunsa, yine de Allah onu 
getirir. Doğrusu Allah, en ince işleri görüp bilmektedir ve her şeyden haberdardır." 
(Lokman, 16)» 

11-(2413) ...Muhammed b. Müslim rivayet eder: 

Ebu Abdullah (Cafer Sadık aleyhisselâm)’ın şöyle dediğini duydum: 

«Günah, kulu rızktan mahrum bırakır.» 

12-(2414) ...Fudayl rivayet eder: 

Ebu Cafer (Muhammed Bakır aleyhisselâm) buyurdu ki: 

«Kul günah işler. Bu, rızkının kendisinden uzaklaştırılmasına neden olur.» 

İmam ardından şu ayetleri okudu: «"Hani onlar, sabah olurken onu devşireceklerine 
yemin etmişlerdi. Onlar istisna da etmiyorlardı. Fakat onlar daha uykudayken Rabbinin 
katından kuşatıcı bir afet bahçeyi sarıverdi " (Kalem, 17-19)» 

13-(2415) ...Ebu Basir, rivayet eder: 

Ebu Abdullah (Cafer Sadık aleyhisselâm)'ın şöyle dediğini duydum: «Kul günah işlediği 
zaman kalbinde siyah bir nokta belirir. Eğer tevbe ederse (nokta) silinir. Şayet günahı artırırsa 
siyah leke de büyür. Derken bütün kalbini kaplar ve artık hiçbir zaman kurtulamaz.» 

14-(2416) ...Muhammed b. Müslim, rivayet eder: 

Ebu Cafer (Muhammed Bakır aleyhisselâm) buyurdu ki: 

«Kul Rabbinden bir ihtiyacının giderilmesini ister. İlâhî hikmet bu ihtiyacın erken veya 
geç karşılanmasını gerektirebilir. Bu sırada kul bir günah işlerse Allah Tebâreke ve Tealâ, 
meleğe şöyle der: 

İhtiyacını karşılama, onu bundan yoksun bırak. Çünkü o, benim gazabıma uğradı. Benim 
tarafımdan yoksun bırakılması zorunlu oldu.» 

15-(2417) ...Ebu Hamza, rivayet eder: 

Ebu Cafer (Muhammed Bakır aleyhisselâm)'ın şöyle dediğini duydum: 

«Hiç şüphesiz hiçbir senenin yağmuru bir diğerinden az olmaz. Fakat Allah Azze ve 
Celle, yağmuru dilediği yere yağdırır. Bir kavim günah işlediği zaman Allah, o sene için 



takdir ettiği yağmuru onların bulunduğu yerden uzaklaştırarak çöllere, denizlere ve dağlara 
yağdırır. 

Allah, üzerinde yaşayanların işledikleri günahlardan dolayı toprağın içindeki bir solucanı 
bile üzerine yağmur yağdırmamak suretiyle deliğinde cezalandırır. Çünkü Allah ona, 
günahkâr kimselerin yaşadığı topraklardan başka taraflara gidebileceği bir yol bahsetmiştir.» 

Sonra Ebu Cafer (Muhammed Bakır aleyhisselâm) şöyle buyurdu: 

«Ey basiret sahipleri! Bunlardan ibret alın!» 

16-(2418) ...İbni Bukeyr, rivayet eder: 

Ebu Abdullah (Cafer Sadık aleyhisselâm) buyurdu ki: «Bir adam günah işlediği zaman 
gece namazından yoksun bırakılır. Hiç şüphesiz kötü amel, bıçağın ete batmasından daha hızlı 
kişi üzerinde etki bırakır.» 

17-(2419) ...İbni Bukeyr, rivayet eder: 

Ebu Abdullah (Cafer Sadık aleyhisselâm) buyurdu ki: 

«Bir kötülük yapmaya niyetlenen kimse, onu işlemesin. Çünkü bazen kul bir kötülük işler 
de Rab Tebâreke ve Teâlâ, onu görür ve şöyle der: İzzetim ve celâlim hakkı için bundan sonra 
seni ebediyen bağışlamayacağım.» 

18-(2420) ...Amr b. Osman, kendisine anlatan bir adam aracılığıyla Ebu'l Hasan 
(aleyhisselâm)'dan rivayet eder: 

«Günah işlenen bir evi, temizlenmeden güneşe göstermemek Allah'ın üzerine aldığı bir 
haktır.170 » 

19-(2421) ...Misma' b. Abdulmelik, rivayet eder:  

Ebu Abdullah (Cafer Sadık aleyhisselâm) buyurdu ki: «Resûlullah (sallallahu aleyhi ve 
âlihi) şöyle buyurmuştur: Kul, işlediği bir günahtan dolayı yüz sene cennetten mahrum 
bırakılır. O sırada eşlerinin cennette nimetlerden yararlanışlarını seyreder.» 

20-(2422) ...Zurare, rivayet eder: 

Ebu Cafer (Muhammed Bakır aleyhisselâm) buyurdu ki: 

«Hiçbir kul yoktur ki kalbinde beyaz bir nokta bulunmasın. Kul günah işlediği zaman bu 
beyaz noktanın ortasında siyah bir nokta belirir. Kul tevbe edince siyah leke silinir. Günahlara 
devam ederse, siyahlık gittikçe büyür, derken beyaz noktayı bütünüyle kaplar. Beyaz nokta da 
kaybolunca, artık kişinin hayra dönmesi ebediyen mümkün olmaz. İşte şu ayette buna işaret 
edilmiştir: 

“Hayır, doğrusu, onların işleyip kazandıkları şeyler, kalblerinin üzerine pas 
olmuştur.171” (Mutaffıfın, 14)» 

                                                            
170- Evi viran etmesinden kinayedir. [Seyyid Cevad Mustafavî, Usul-u Kâfi, terc. ve şerhi] 
171- Ragıp el-İsfahani şöyle der: "er-Reyn, parlak bir cismin üzerini kaplayan pas demektir. Yüce Allah şöyle 
buyurmuştur: "Hayır! Onların kalplerini kirletmiştir." Yani kazandıkları günahlar, kalplerinin parlaklığını 



21-(2423) ...Ali b. Esbat, rivayet eder:  

Ebu'l Hasan er-Rıza (Ali b. Musa aleyhisselâm) buyurdu ki: «Emîr'ül-Müminîn (Ali b. 
Ebu Talib aleyhisselâm) şöyle buyurmuştur: "Utanç verici işler yapmışsan, dişlerini 
göstererek kahkaha ile gülme. Kötülük işlemişsen eğer, geceleyin (inen felaketlerden) emin 
olma."» 

22-(2424) ...Ebu Amr el-Medainî, rivayet eder: 

Ebu Abdullah (Cafer Sadık aleyhisselâm)’ın şöyle dediğini duydum: Babam şöyle derdi: 
Allah Azze ve Celle, kesin olarak hükmetmiştir ki, bir kula verdiği bir nimeti, kul azabı hak 
edeceği bir günah işlemediği sürece ondan almayacaktır. 

23-(2425) ...Sedir, rivayet eder: 

Bir adam Ebu Abdullah (Cafer Sadık aleyhisselâm)’a: "Ey Rabbimiz! Aralarında 
yolculuk yaptığımız şehirlerin arasını uzaklaştır, dediler ve kendilerine yazık ettiler..." (Sebe, 
19) ayetinin anlamını sordu. 

Buyurdu ki: «Bunlar bir kavimdi ki, beldeleri birbirini görecek kadar yakındı. Aralarında 
nehirleri akıyor ve belirgin bir mal varlığına sahiptiler. Allah'ın kendilerine bahşettiği bu 
nimetlere karşılık nankörlük ettiler, Allah'ın kendilerini verdiği esenliği değiştirdiler. Bunun 
üzerine Allah Azze ve Celle de onlara verdiği nimeti değiştirdi. "Bir kavim kendisinde olanı 
değiştirmedikçe Allah onlara verdiği nimeti değiştirmez," (Ra'd, 11) Bunun üzerine Allah, 
onların üzerine "Arîm" selini gönderdi, beldelerini sular altında bıraktı, evlerini yıktı ve 
mallarını yok etti. Sahip oldukları bahçelerin yerine onlara iki bahçe verdi. Birinin meyvesi 
tatlı, birinin de acıydı. Biraz de sedir ağacından vardı bahçelerinde. 

Sonra şöyle buyurur: "Nankörlük ettikleri için onları böyle cezalandırdık. Biz nankörden 
başkasını cezalandırır mıyız?" (Sebe, 17)» 

24-(2426) ...Sema'e, rivayet eder: 

Ebu Abdullah (Cafer Sadık aleyhisselâm)’ın şöyle dediğini duydum: «Allah Azze ve 
Celle bir kuluna nimet vermişse, kul, o nimetin kendisinden alınmasını gerektirecek bir günah 
işlemedikçe o nimeti ondan almaz.» 

25-(2427) ...Heysem b. Vakid el-Cezerî, rivayet eder:  

Ebu Abdullah (Cafer Sadık aleyhisselâm)’ın şöyle dediğini duydum: «Allah Azze ve 

                                                                                                                                                                                          
kapatan bir kir, pas gibi üzerini kapatmıştır. Bu yüzden hayır ve şerri bilmeleri, görmeleri imkansız hale 
gelmiştir...." 
   Bundan da anlıyoruz ki, kazandıkları günahların kalplerinin üzerini kapatan bir kir, pas olması, bu 
günahların, onların hakkı olduğu gibi algılamalarına, kavramalarına engel oluşturması, onlarla hakkın arasına 
girmesi demektir. 
   Bu ayetten sırasıyla şu hususlar belirginleşiyor:  
   Birincisi: Kötü amellerin, nefiste oluşan şekilleri ve suretleri vardır, nefis bunlarla şekillenir, biçimlenir. 
   İkincisi: Bu şekil ve suretler, nefsin hakkı olduğu gibi kavramasına engel olurlar, onunla hakkın arasına 
girerler. 
   Üçüncüsü: Nefsin, ilk doğası gereğince bir berraklığı ve parlaklığı söz konusudur. Bununla hakkı olduğu gibi 
kavrar. Hak ile batılı birbirinden ayırır. Takva ile günahı ayırt eder. Nitekim yüce Allah şöyle buyurmuştur: 
"Nefse ve ona bir takım kabiliyetler verip de iyilik ve kötülüklerini ilham edene yemin ederim." (Şems, 7-8) [el-
Mîzan, (Mutaffıfın, 14) Tefsir] 



Celle, peygamberlerinden birini kavmine elçi olarak gönderdi ve kavmine şöyle de diye 
vahyetti: 

Bana ibadet etmekte olan bir belde veya bir topluluk, benim sevdiğim durumları, 
sevmediğim bir durumla değiştirdikleri zaman, mutlaka onların sevdiği şeyi de sevmedikleri 
bir şeyle değiştiririm. 

Bir belde veya bir hanedan bana karşı isyan halinde iken, sıkıntılı bir duruma düşüp de 
içinde bulundukları ve benim de sevmediğim durumlarını sevdiğim bir durumla 
değiştirdiklerinde, mutlaka onların sevmedikleri bir şeyi sevdikleri şeyle değiştiririm. 

Onlara de ki: Benim rahmetim gazabımın önüne geçmiştir. Rahmetimden ümit kesmeyin. 
Çünkü bağışladığım hiçbir günah benim katımda büyük görünmez. Onlara de ki: İnatçılar 
olarak gazabımın hedefi olmasınlar ve benim velilerimi küçük görmesinler. Çünkü gazabım 
anında öyle bir şiddetim vardır ki, yarattıklarım içinde hiç kimse buna karsı duramaz.» 

26-(2428) ...Süleyman el-Caferî, rivayet eder: 

İmam Rıza (Ali b. Musa aleyhisselâm) buyurdu ki: «Allah Azze ve Celle, 
peygamberlerinden birine şöyle vahyetti: Bana itaat edildiği zaman razı olurum. Razı 
olduğum zaman bereket bahşederim. Bereketimin de sonu yoktur. Bana isyan edildiği zaman 
gazap ederim, gazap ettiğimde ise lanet ederim, lanetim de yedi kuşak torunlara kadar etki 
eder.»172 

                                                            
172- Meclisi der ki: Adliyye ekolüne göre başka maslahattan ötürü birine acı çektirmek, eğer kendisine 
karşılığında o kimsenin razı olacağı fazlasıyla mükâfatta bulunulacaksa caizdir. Aynı zamanda bu durum 
evlatlar için de bir nimet olarak değerlendirilebilir. Zira evlatlar da babaları gibi nimetler içerisinde olsalar 
babalan gibi olma ihtimalleri yüksektir. [Allâme Meclisi, Mir'at'ul Ukul, c. 9, s. 427] 
   "Kendileri, geriye zayıf çocuklar bıraktıkları takdirde onların durumundan endişe edecek olanlar, (öksüzlerin 
hakkına dokunmaktan) çekinsinler. Allah'tan korksunlar ve doğru söz söylesinler." (Nisa, 9) İnsanın 
davranışlarının meyvelerini devşireceğini, iyi insanların hayatta mutlu olacaklarını, kötülerin ve zalimlerin de 
eninde sonunda davranışlarının cezasını tadacaklarını genellikle herkes kabul eder. Kur'an'da mutlak oluşuyla 
bu gerçeği vurgulayan ayetler vardır. Nitekim yüce Allah şöyle buyuruyor: "Kim iyi bir iş yaparsa o iyilik 
kendinedir. Kim de kötü bir iş yaparsa yaptığı kötülük kendi aleyhinedir." (Fussilet, 46) "Kim zerre kadar iyilik 
yaparsa, karşılığını görür. Kim zerre kadar kötülük yaparsa, karşılığını görür." (Zilzal, 8) "Evet. Ben Yusuf um, 
bu da kardeşimdir. Allah bize lütufta bulundu. Hiç şüphesiz kim kötülüklerden sakınır ve sabrederse, Allah iyi 
işler yapanları ödülsüz bırakmaz." (Yûsuf, 90) "Dünyada onun için perişanlık vardır." (Hac, 9) "Başınıza gelen 
her musibet mutlaka kendi ellerinizle yaptıklarınızın karşılığıdır..." (Şûra, 30) Kur'an'da bu anlama gelen daha 
birçok ayet vardır. Bu ayetler iyi ve kötü davranışların dünyada sahiplerine şu ya da bu şekilde 
yansıyacaklarına delâlet ederler. 
   Toplumda edinilmiş tecrübelere dayalı düşüncelerle ünsiyeti olan zihinlerimiz bu ayetlerden ilk planda şu 
sonucu çıkarır. Bu yansıma, insanın davranışının sonucu olarak yine kendine dönüktür. Yalnız durumun bundan 
daha geniş kapsamlı olduğunu, insanın iyi ve kötü davranışının kimi zaman çocuklarına ve soyundan gelecek 
kuşaklara yansıyacağını gösteren ayetler vardır. Yüce Allah şöyle buyuruyor: "O duvar var ya; o şehirde 
yaşayan iki yetim çocuğun malı idi ve bu duvarın altında o yetimlere miras kalmış bir hazine vardı. Babalan iyi 
bir insan idi. Rabbin istedi ki, o yetimler erginlik çağına erdikten sonra Rablerinin bir merhameti olan 
hazinelerini kendi elleri ile duvarın altından çıkarsınlar." (Kehf, 82) Ayetten anlaşıldığına göre babalarının iyi 
adam olmasının yüce Allah'ın o yetimlere yönelik rahmet dilemesi üzerinde etkisi vardır. Yine yüce Allah 
buyuruyor ki: "Kendileri, geriye zayıf çocuklar bırakmış oldukları takdirde, onların durumundan korkacak 
olanlar, (yetimlere haksızlık etmekten) korkup titresinler." (Nisa, 9) Buna göre, davranışların yansıması daha 
geniş kapsamlı ve daha geneldir. İnsanın karşılaştığı nimet veya musibet kendi eli ile işlediklerinin sonucu 
olabileceği gibi babalarının davranışlarının sonucu da olabilir. 
   Ayetleri irdelemek bizi bu kuralın gerçek sebebine iletir... "Kullarım Beni sana soracak olursa, muhakkak ki 
Ben pek yakınım, Bana dua ettiği zaman dua edenin duasına cevap veririm." (Bakara, 186) Bu ayet şunu 
kanıtlıyor: İnsanın karşılaştığı her akıbet, Rabbinden onu istemesi sonucu gerçekleşmiştir. O akıbete ilişkin 
bütün hazırlıklar, ön koşullar ve etkileyici sebepler, o kulun başına gelecek olaylara ve sonuçlara ilişkin 



27-(2429) ...Yûnus b. Yakub, rivayet eder: 

Ebu Abdullah (Cafer Sadık aleyhisselâm) şöyle buyurdu: «İçinizden biri sultandan çok 
korkar. Bunun sebebi günahtan başka bir şey değildir. O halde elinizden geldiğince günah 
işlemekten ve günaha devam etmekten sakının.» 

28-(2430) ...Yûnus, merfu olarak rivayet eder: 

Emîr'ül-Müminîn (Ali b. Ebu Talib aleyhisselâm) şöyle buyurdu: «Kalpler için günahtan 
daha şiddetli bir ağrı yoktur. Ölümden de daha büyük bir korku olmaz. Tefekkür için 
geçmişlerin durumu ve öğüt için de ölüm yeter.» 

29-(2431) ...Ebu'l-Hasan Musa (Musa b. Cafer aleyhisselâm)’ın azatlısı Abbas b. Hilal 
eş-Şamî, rivayet eder: 

«İmam Rıza (Ali b. Musa aleyhisselâm)'ın şöyle dediğini duydum: Kullar daha önce 
işlemedikleri günahlar icat ettikçe, Allah, daha önce bilmedikleri belâları başlarına getirir.» 

30-(2432) ...Abbad b. Süheyb, rivayet eder:  

Ebu Abdullah (Cafer Sadık aleyhisselâm) şöyle buyurdu: «Allah Azze ve Celle diyor ki: 
Beni tanıyan, bilen kimse bana isyan ettiği zaman, beni tanımayan, bilmeyen birini onun 
başına musallat ederim.» 

31-(2433) ...İbni Arafe, rivayet eder:  

Ebu'l-Hasan (aleyhisselâm) buyurdu ki: 

«Allah Azze ve Celle'nin bir münadisi her gün ve her gece şöyle seslenir: Ey Allah'ın 

                                                                                                                                                                                          
Allah'tan istemesidir. Yüce Allah şöyle buyuruyor: "Göklerdeki ve yerdeki herkes O'na yalvarır. O her gün yeni 
bir faaliyet içindedir." (Rahman, 29) "O size kendisinden isteyebileceğiniz her şeyi verdi. Eğer Allah'ın 
nimetlerini sayacak olursanız onları bitiremezsiniz." (İbrahim, 34) Ayette "eğer Allah'tan istediklerinizi sayacak 
olursanız onları bitiremezsiniz" denmiyor. Çünkü kulların istekleri arasında nimet olmayanlar da vardır. Makam 
nimetler vererek lütufta bulunmayı ve nimetlere nankörlük edenleri kınamayı ifade eden bir makam olduğu için 
yüce Allah, kulların isteklerinin bir bölümünü zikrediyor ki onlar da nimet olan isteklerdir. 
   Öte yandan düşünelim ki, iyi veya kötü bir hareket yapıyor ya da yine iyi veya kötü bir hareketi başkasına 
yapıyor; o başkası da kendisi gibi bir insan olduğuna göre o hareketi onun adına beğeniyorsa, onu kendisi 
hesabına da beğeniyor, istiyor demektir. Çünkü ortada sadece insanlık vardır. Bundan şu ortaya çıkıyor. Eğer 
insan birine iyilik ederse, gerçekte o iyiliği reddedilmemiş ve kabul edilmiş bir şekilde kendisi için istemiştir. 
Eğer birine kötülük veya haksızlık etmiş ise, bu kötülüğü ve haksızlığı kendisi için istemiş, onu beğenmiş 
demektir. Başkalarının çocuklan ve yetimleri için beğendiği ve istediği iyiliği ve kötülüğü, kendi çocuklan için 
beğenmiş ve istemiş demektir. Allah "Herkesin yöneldiği bir yönü vardır. Buna göre hayırlı işlerde birbirinizle 
yansın." (Bakara, 148) buyuruyor. Bu ayetin anlamı "yöneldiğiniz istikametin hayır olabilmesi için iyi işlerde 
birbirinizle yansın" şeklindedir. 
   Bu arada kan bağı ortaklığı ve rahim birliği "itret" dediğimiz soy ağacını tek bir şey hâline getirir. Buna göre 
bu bütünün herhangi bir tarafına arız olan bir durum, herhangi bir parçasına gelen bir dert, bütünün gövdesine 
arız olmuş, gelmiş demektir. Bütünün gövdesi bütün tarafların hesabına dâhildir. 
   Bu surenin başında rahim hakkında kısa bir açıklama yapmıştık. Bu açıklama şunu ortaya koyuyor: İnsanın 
başkasına veya başkasının çocuklarına yaptığı bir muamele, kaçınılmaz olarak ya kendisine ya çocuklarına geri 
döner. Yalnız Allah aksini dilerse o başka. Bu istisnayı şunun için yapıyoruz. Çünkü kâinatta sınırsız faktörler ve 
yönler vardır ki, insan bunların hepsini sayıp belirleyemez. Bundan dolayı herhangi bir olayda farkında 
olmadığımız, belirleyemediğimiz bazı faktörlerin ve sebeplerin etkisi ile söylediğimize ters düşecek bir sonuç 
ortaya çıkabilir. Şu ayet bu gerçeğe az çok işaret ediyor: "Başınıza gelen her musibet kendi ellerinizle 
yaptıklarınızın sonucudur. Allah yaptıklarınızın çoğunu da affediyor." (Şûra, 30) [el-Mîzan, c. 4, s. 289-290-
291] 



kulları! Allah'a isyan etmekten vazgeçin! Yavaş olun! Eğer otlayan hayvanlar, emzikte 
bebeler, beli bükülmüş yaşlılar olmasaydı, üzerinize dehşet verici bir azap inerdi ki birbirinize 
yapışıp kalırdınız.» 

112)-BÜYÜK GÜNAHLAR BABI 

l-(2434) ...el-Halebî, rivayet eder: 

Ebu Abdullah (Cafer Sadık aleyhisselâm) "Eğer yasaklandığınız büyük günahlardan 
kaçınırsanız, sizin küçük günahlarınızı örteriz ve sizi şerefli bir yere sokarız," 173(Nisa, 31) 
ayetiyle ilgili olarak şöyle buyurdu: 

                                                            

173- Kısacası, bu ayetin günahların kendileri arasındaki karşılaştırmaya dayalı olarak iki gruba ayrıldıklarına 
delâlet ettiği şüphe edilmemesi gereken bir gerçektir. 
   Şüphe edilmemesi gereken bir başka gerçek de bu ayetin, Allah'ın lütfunu vurguladığıdır. Çünkü bu ayet ince 
bir ilâhî ilgi ile müminlere, bazı günahlardan uzak durdukları takdirde diğer bazı günahlarının affedileceğini, 
kötülüklerinin örtüleceğini duyuruyor. Bu nedenle ayetin verdiği mesaj, küçük günahlara ilişkin bir kışkırtma, 
bir özendirme değildir. Böyle düşünmek anlamsızdır. Çünkü ayet büyük günahları terk etmeye, şüpheye yer 
vermeyecek kesin bir dille çağırıyor. Oysa "nasıl olsa küçüktür" diye önem vermeyerek ve umursamayarak küçük 
günah işlemek, bu niteliği ile bir azgınlık ve Allah'ın emrine önem vermeme örneğine dönüşür ki, bu büyük 
günahların en büyüğüdür. Tersine bu ayet, kötülüklerin bilgisizliğe dayalı zaaf üzere yaratılan insan tarafından, 
cahilliğinin ve nefsinin kışkırtmasının etkisi ile her an işlenebilecekleri gerçeği göz önünde bulundurularak 
affedilecekleri vaadini veriyor. 
   Buna göre ayetin mesajı, günahların affedileceğini vaat eden tevbeye davet edici ayetlerle aynıdır. Meselâ şu 
ayet gibi: "De ki: Ey kendi nefislerine kötülük edip aşırı giden kullarım! Allah'ın rahmetinden ümidinizi 
kesmeyin. Çünkü Allah bütün günahları bağışlar. Şüphesiz ki o, çok bağışlayan ve çok esirgeyendir. Rabbinize 
dönün..." (Zümer, 53-54) Şimdi "Bu ayet tevbe kapısını açarak ve tevbe müjdesi ile kalpleri rahatlatarak 
insanları günah işlemeye teşvik ediyor" demek nasıl doğru değilse, incelediğimiz ayet için de böyle bir iddiada 
bulunmak aynı gerekçe ile yersiz olur. Tersine bu tür seslenişler ümitsiz kalplere ümit aşılayarak onlara hayat 
verir. Bu söylediklerimizden anlaşılıyor ki bu ayet, büyük günahların tanınmasını, hangileri olduğunun 
bilinmesini engellemiyor. Yani ayet, "Mademki, büyük günahların neler olduğunu bilmiyorsunuz, o hâlde bu 
günahlara girmemek ve onları işlemenin sonuçları ile karşı karşıya kalmamak için bütün günahlardan sakınmak 
zorundasınız." demek istemiyor. Böyle bir anlam ayetin içeriğinden uzaktır. Tersine ayetten anlaşılan şudur: "Bu 
ayetin muhatapları büyük günahların neler olduğunu biliyorlar ve onlar hakkındaki yasaklamalardan bu mah-
vedici kötülükleri diğerlerinden ayırt ediyorlar." En azından şöyle denebilir: "Bu ayet büyük günahları bilmeye 
ve tanımaya çağırıyor ki, yükümlüler onlardan sakınmaya gereken önemi versinler ve bunun yanı sıra diğer 
günahları da küçümsemeye kalkışmasınlar. Çünkü daha önce söylediğimiz gibi böyle bir küçümseme ve 
umursamazlık büyük günahlardan biridir." 
   Daha açıkçası, insan büyük günahların neler olduğunu bildiği takdirde, onları ayırt edip belirlediğinde, 
onların çiğnenmeleri hâlinde asla göz yumulmayacak yasaklar olduklarını bilmiş olur ve bunların affedilmesinin 
ancak kesin bir pişmanlıkla ve kararlı bir tevbe ile mümkün olduğunu göz ardı etmez. Bu bilginin kendisi ise, 
insanın uyanmasını ve günahlardan kaçınmasını gerektirir. 
   Şefaate gelince, o her ne kadar bir gerçek olsa da onunla ilgili olarak daha önce yaptığımız incelemelerde 
söylediğimiz gibi, o Allah'ın emrini hafife alanlara, tevbe ve pişmanlıkla alay edenlere fayda sağlamaz. Şefaate 
güvenerek günah işlemek ise yüce Allah'ın emrini hafife almak, onu umursamamaktır. Bu da şefaat imkânını 
kesinlikle ortadan kaldıran, helak edici bir büyük günahtır. Bu açıklamalarla daha önce değindiğimiz bir gerçek 
açıklık kazanmış olur. O gerçek şudur: Günahın büyüklüğü onunla ilgili ısrar ve tehdit şeklinde gerçekleşen 
yasaklamanın şiddetinden anlaşılır. 
   İyilikler ile kötülükler genel anlamda birbirlerini yok ederler. Fakat her iyiliğin her kötülük üzerinde veya her 
kötülüğün her iyilik üzerinde, onu eksilterek veyahut tamamıyla yok ederek etkili olduğu iddiası, herhangi bir 
delile dayanmıyor. Sevap ve ceza ile ilgili Kur'an-î gerçekleri anlama konusunda iyi bir yardımcı olan insanın 
ahlâkî ve nefsanî durumlarını göz önünde bulundurmak, bizim bu sözümüze delildir. 
   Büyük ve küçük günahlara gelince, bu ayetten anlaşıldığına göre, bunların büyüklüğü ve küçüklüğü birbirleri 
ile karşılaştırılarak ortaya çıkar. Yabancı bir kadına bakmaya göre öldürülmesi haram olan birini öldürmek 
veya nefsin arzusuna uyarak içki içmeye göre içki içmeyi helâl sayarak içki içmek gibi. İşte bu karşılaştırmaya 
göre bazı günahlar küçük ve diğer bazıları büyüktür. Ancak bu ayırımın, günahlarla sevapların birbirlerini 
götürme ve tamamen yok etme meselesi ile hiçbir bağlantısı yoktur. 



«Büyük günahlar, Allah azze ve celle'nin kendisinden dolayı ateşi farz kıldığı 
günahlardır.» 

2-(2435) ...İbni Mahbub, rivayet eder: 

Benim yanımda bizim arkadaşlardan bazıları İmam Ebu'l-Hasan (aleyhis-selâm)'a bir 
mektup yazarak büyük günahların kaç tane ve hangileri olduklarını sordular. İmam cevabi 
mektubunda şunları yazmıştı: 

«Büyük günahlar şunlardır: Bir kimse, Allah'ın, failleri için cehennem azabını vaat ettiği 
günahlardan kaçınırsa, eğer müminse onun diğer günahlarının üzeri örtülür. Kaçınılması 
gereken yedi büyük günah şunlardır: 

Haram olan cana kıymak. 

Ana babaya asi olmak. 

Faiz yemek. 

Hicretten sonra tekrar bedevi hayata geri dönmek.' İffetli kadınlara zina 
suçlamasında bulunup iftira etmek. Yetimin malını yemek. Cihadda ordudan 
kaçmak.» 

3-(2436) ...Muhammed b. Müslim, rivayet eder: 

Ebu Abdullah (Cafer Sadık aleyhisselâm)’ın şöyle dediğini duydum: 

«Büyük günahlar yedi tanedir: 

                                                                                                                                                                                          
   Bunların yanı sıra ayetten anlaşılan bir diğer husus da şudur: Yüce Allah, büyük günahlardan kaçınanların 
önceki ve sonraki bütün kötülüklerini, küçük günahlarını affedeceğini vaat ediyor. Ayetin mutlak ifadesinden 
anlaşılan budur. Diğer taraftan bu da bilinen bir gerçektir ki, böyle bir kaçınmadan anlaşılan şudur: Her 
mümin elinden geldiğince büyük günahlardan kaçınmalı ve yapma imkânına sahip olduğu günahlardan uzak 
durmalıdır. Çünkü ancak böylesine bir uzak durmaya "günahtan kaçınma" denir. Yoksa dünyada varolan büyük 
günahların bütününden kaçınarak uzak durması söz konusu değildir. Çünkü büyük günahların listesini üstün 
körü bir şekilde gözden geçiren bir kimse, bu günahların tümüne eğilim gösteren ve onların hepsini yapmaya 
gücü yeten bir insanın dünyada bulunmayacağından veya bulunsa bile yok denecek derecede ender olacağından 
şüphe etmez. Ayeti bu basitliğe indirmeye sağduyu razı olmaz. 
   Buna göre ayetin anlamı şudur: Kim ki, yapabileceği ve canının çektiği büyük günahlardan kaçınır ve bu 
günahlar kendisinden kaçınma imkânına sahip olduğu günahlar türünden olursa, Allah onun küçük günahlarını 
örter, affeder. Bu küçük günahlar ister kaçındığı büyük günahlarla aynı türden olsun, ister olmasın fark etmez. 
   Acaba bu küçük günahların affı, doğrudan doğruya büyük günahlardan kaçınmanın bir sonucu mudur? Yani 
büyük günahlardan kaçınmak, başlı başına küçük günahları affettiren bir ibadet midir? Nitekim tevbe etmek 
böyledir. Yoksa insan büyük günah işlemeyince, Allah onu küçük günahlar ve iyi ameller ile baş başa mı 
bırakır? Yani küçük günahları gideren gerçekte iyi ameller midir? Nitekim yüce Allah, "İyilikler, kötülükleri 
giderir." (Hûd, 114) buyuruyor. Acaba bu ikisinden hangisi denebilir? 
   "Eğer size yasak edilen günahların büyüklerinden kaçınırsanız, sizin kötülüklerinizi (küçük günahlarınızı) 
bağışlarız." (Nisa, 31) ayetinden anlaşıldığına göre kaçınmanın affettirmede rolü vardır. Aksi hâlde Hûd 
suresinde yer alan, "İyilikler, kötülükleri giderir." ayeti gibi bir şart cümlesine yer vermeye gerek duyulmaksızın 
burada da "itaatler küçük günahları affettirir" diye ifade edilmesi veya "yüce Allah, ne olursa olsunlar küçük 
günahları affeder" şeklinde bildirmesi daha uygun olurdu. 
   Bir günahın büyük olduğu ise, o günahla ilgili yasağın şiddeti veya cehennem ya da cehennem ateşine yakın 
başka bir ceza ile cezalandırılacağının ilan edilmesi ile bilinir. Bu tehditler ister Kur'an'da yer alsın, isterse 
sünnette fark etmez. Çünkü bu konuda sınırlama getirmek [yani Kur'an'la sınırlamak] hiçbir delile 
dayanmamaktadır. [el-Mîzan, c. 4, s. 463-464-474-475] 
 



Bilerek bir mümini öldürmek. 

İffetli bir kadına zina suçlamasında bulunup iftira atmak. 

Cihad da ordudan kaçmak. 

Hicretten sonra bedevi hayata geri dönmek.174 

Yetimin malını haksız yere yemek. 

Açık delilden sonra faiz yemek. 

Ve Allah Azze ve Celle'nin cehennem azabıyla cezalandırdığı bütün günahlar.» 

4-(2437) ...Abdullah b. Sinan, rivayet eder:  

Ebu Abdullah (Cafer Sadık aleyhisselâmy m şöyle dediğini duydum: «Ana babaya asi 
olmak, Allah'ın rahmetinden ümit kesmek, Allah'ın tuzağından emin olmak büyük 
günahlardandır. Büyük günahların en büyüğünün Allah'a ortak koşmak olduğu rivayet 
edilmiştir.» 

5-(2438) ...Numan er-Razî, rivayet eder: 

Ebu Abdullah (Cafer Sadık aleyhisselâm)''ın şöyle dediğini duydum: «Kim zina ederse 
imandan çıkar. Kim içki içerse imandan çıkar. Kim Ramazan günü bilerek (mazeretsiz) 
orucunu bozarsa imandan çıkar.» 

6-(2439) ...Muhammed b. Abdeh, rivayet eder: 

Ebu Abdullah (Cafer Sadık aleyhisselâm)'a. dedim ki: Bir kimse mümin iken zina etmez 
mi? 

«Hayır.» etmez, dedi. Zina ettiği kadının üzerine çıktığı zaman iman ondan alınır. 
Kalktıktan sonra iman geri gelir. Tekrar zina ederse iman tekrar alınır. Dedim ki: Ya tekrar 
zina etmek isterse ne olur? 

Buyurdu ki: Tekrar zina etmek isteyip de hiçbir zaman zina etmeyen nice insan vardır!» 

7-(2440) ...İshak b. Ammar, rivayet eder: 

Ebu Abdullah (Cafer Sadık aleyhisselâm): "Ufak tefek kusurları dışında, büyük 
günahlardan ve edepsizliklerden kaçınanlar..." (Necm, 32) ayetiyle ilgili olarak şöyle 
buyurdu: 

«Edepsizliklerden maksat, zina ve hırsızlıktır. Ufak tefek kusurlardan maksat da, kişinin 
zaman zaman bazı küçük günahlar işlemesidir ki, Allah bunları bağışlar.» 

Dedim ki: Sapıklık ile küfür arasında bir ara menzil mi var? Buyurdu ki: 
«İmanın kulpları o kadar çoktur ki!» 

8-(2441) ...Ubeyd b. Zurare, rivayet eder: 

                                                            
174- Veya İslam'dan sonra cahiliyeye dönmek. [S. Cevad Mustafavî, Usul-u Kâfi, terc. ve şerhi] 



Ebu Abdullah (Cafer Sadık aleyhisselâm)’a büyük günahları sordum. 

Buyurdu ki: «Ali (aleyhisselâm)’ın kitabında büyük günahların yedi tane olduğu yazılıdır. 
Şunlardır: Allah'ı inkâr etmek. Adam öldürmek. Ana babaya asi olmak. Haram olduğuna dair 
delil geldikten sonra faiz yemek. Yetimin malını haksız yere yemek. Cihad da ordudan 
kaçmak. Hicretten sonra tekrar bedevi hayata (cahiliyeye) dönmek.» 

- Dedim ki: Günahların en büyüğü bu mudur?» 

- «Evet.» dedi. 

-Dedim ki: Haksız yere yetimin malından bir dirhem yemek mi daha büyük bir günahtır 
yoksa namazı terk etmek mi? 

- «Namazı terk etmek daha büyük bir günahtır.» dedi. 

Dedim ki: Ama büyük günahlar arasında namazı terk etmeyi saymadın? 

Buyurdu ki: «İlk sana söylediğim şey neydi?»  

- Küfürdü, dedim. 

Buyurdu ki: «Bilesin ki, namazı terk eden kimse kâfirdir. Yani, bir özrü yoksa eğer.175 » 

9-(2442) ...Abdullah b. Muskan, rivayet eder: 

Ebu Abdullah (Cafer Sadık aleyhisselâm) buyurdu ki: «Emîr'ül-Müminîn (Ali 
aleyhisselâm) şöyle demiştir: Hiçbir kul yoktur ki üzerinde kırk tane koruyucu kalkan 
olmasın. Kırk tane büyük günah işleyinceye kadar bu kalkanlar yerlerinde dururlar. Kırk 
büyük günahı işleyince koruyucu kalkanlar yok olur. 

Bunun üzerine Allah: kulumun üzerini kanatlarınızla örtün, diye meleklere vahyeder. 
Melekler de onun üzerini kanatlarıyla örterler. Bu adam işlemedik günah bırakmaz. Nihayet 
insanlar arasında, işlediği çirkin hayâsızlıklarla övünmeye başlar. 

Melekler derler ki: Ya Rab! Senin şu kulun, işlemediği (günah) bırakmadı! Biz onun 
yaptıklarından utanıyoruz. 

Allah Azze ve Celle onlara şöyle vahyeder: Kanatlarınızı onun üzerinden kaldırın. 
Melekler bunu yapınca, adam, biz Ehl-i Beyt'e buğzetmeye başlar. O zaman da gökteki ve 
yerdeki perdesi yırtılır. 

Melekler derler ki: Ya Rab! Bu kulun perdesi yırtılmış halde kaldı. 

Allah Azze ve Celle onlara şöyle vahyeder: Allah katında ona hacet olsaydı, (lütuf ve 
inayeti hak etseydi) kanatlarınızı üzerinden kaldırın, diye size emretmezdim.» 

10-(2443) ...Mes'ade b. Sadeka, rivayet eder: 

Ebu Abdullah (Cafer Sadık aleyhisselâm)'ın şöyle dediğini duydum: 

                                                            
175- Bu son cümle müellifin veya bazı ravilerin sözüdür. İmam'ın sözü olması çok uzak bir ihtimaldir. [Seyyid 
Cevad Mustafavî, Usul-u Kâfi, terc. ve şerhi] 



«Büyük günahlar şunlardır: Allah'ın rahmetinden ümit kesmek. Allah'ın merhamet 
etmesinden yana karamsarlığa düşmek. Allah'ın tuzağından emin olmak. Allah'ın haram 
kıldığı cana kıymak. Ana babaya asi olmak. Yetimin malını haksız yere yemek. Açık delilden 
sonra faiz yemek. Hicretten sonra bedevi hayata (cahiliyeye) dönmek. İffetli kadına zina 
suçlamasında bulunup iftira etmek. Cihad da ordudan kaçmak.» 

İmam'a soruldu ki: Sence, büyük günah işleyen kimse bu hal üzere ölürse, bu onu 
imandan çıkarır mı? Bundan dolayı azaba uğrarsa azabı müşriklerin azabı gibi mi olur? Yoksa 
bu azap bir noktada biter mi? 

Dedi ki: «İşlediği günahın helâl olduğunu iddia ettiği zaman İslam'dan çıkar. Bundan 
dolayı en şiddetli azaba çarptırılır. Eğer işlediği fiilin büyük günah olduğunu, bunun kendisine 
haram olduğunu, bundan dolayı azaba çarptırılacağını, bu fiili işlemesinin helâl olmadığını 
itiraf ederse, o zaman bu günahından dolayı azaba çarptırıldığı zaman bu azap öncekinden 
daha hafif olur Çünkü böyle bir kimse iman dairesinden çıksa bile İslam dairesinden çıkmaz.» 

11-(2444) ...İbni Bukeyr, rivayet eder: 

Ebu Cafer (Muhammed Bakır aleyhisselâm)'a Resûlullah (sallallahu aleyhi ve âlihi)'nin, 
adam zina edince iman ruhu onu terk eder, sözünü sordum. 

Buyurdu ki: «Burada "Kendisinden bir ruh ile onları desteklemiştir..." (Mücadele, 22) 
ayetinde sözü edilen ruha işaret edilir. 

O sırada ondan ayrılan bu ruhtur.»176 

12-(2445) ...Fudayl, rivayet eder: 

Ebu Abdullah (Cafer Sadık aleyhisselâm) buyurdu ki: 

«Adam zina ederken kadının üzerinde bulunduğu sürece iman ruhu ondan ayrılır, 
kadından uzaklaşınca iman geri döner.» 

Dedim ki: Ya tekrar zina etmek isterse, imân ruhu ondan ayrılır mı? «Hayır.» dedi, 
«sence bir adam hırsızlık etmek isterse elini kesmek gerekir mi?» 

13-(2446) ...Sabbah b. Seyabe, rivayet eder: 

Bir ara Ebu Abdullah (Cafer Sadık aleyhisselâm)’ın yanında bulunuyordum. Muhammed 
b. Abdeh ona dedi ki: "Zina eden kimse bu sırada mümin midir?" 

İmam şöyle dedi: «Hayır, kadının üzerinde iken iman ondan alınır. Kadının üzerinden 

                                                            

176- Bu ruhun, insani ruhun bir mertebesi olduğunu ve kişinin imanı tekâmül ettikçe müminin bu ruhu elde 
ettiğini ve insandan ayrılmadığını belirtmiştik. Tıpkı kâfir ve müminin ortak olarak sahip oldukları bitkisel ve 
hayvansal ruhun insanın ruhunun bir mertebesi olup ondan ayrılmadığı gibi. 
   Şu kadarı var ki, bu ruh, insan nefsinde güzel bir şekil olarak belirginleşir. Bazen de bu iyi şekil, karşıtı olan 
kötü bir şeklin insan nefsine arız olmasından dolayı ortadan kalkar. Sonra karşıtı olan engeller ortadan kalkınca 
tekrar belirginleşir. Derken bu şekil yerleşir, kökleşir, nefis onunla biçimlenir, sonra da bir daha değişmeyecek 
şekilde kalıcılık kazanır, sabitleşir. Bundan da anlıyoruz ki "Ruh ne zaman müminle beraber olursa." ve "Ruh 
müminle beraber olduğunda." İfadelerinde ruhun şeklinin bulunuşu kast ediliyor ki, bu arızı bir şekil olup 
ortadan kalkabilir türdendir. Rivayette yer alan: 
   "İman ruhu onu terk eder..." sözü için de aynı anlam geçerlidir. [Mîzan, (Mücadele, 22) Tefsir] 



kalktığı zaman imanı geri verilir.» 

Dedim ki: Ya tekrar zina etmek isterse? 

Buyurdu ki: «Tekrar zina etmek isteyip de bir daha zina etmeyen nice insan vardır!» 

14-(2447) ...Ebu Basir, rivayet eder: 

Ebu Abdullah (Cafer Sadık aleyhisselâm)'ın şöyle dediğini duydum: «Büyük günahlar 
yedi tanedir: Taammüden bir adamı öldürmek. Yüce Allah'a ortak koşmak. İffetli kadınlara 
zina suçlamasında bulunmak. Haram olduğuna ilişkin açık delilden sonra faiz yemek. 
Cihaddan kaçmak. Hicretten sonra tekrar bedevi hayata dönmek. Ana babaya asi olmak. 
Yetimin malını haksız yere yemek. Bedevi hayata (cahiliyeye) dönmekle Allah'a ortak 
koşmak birdir.» 

15-(2448) ...Ziyad el-Kunasî rivayet eder:  

Ebu Abdullah (Cafer Sadık aleyhisselâm) buyurdu ki: «Babası çağırdığında babasına 
lanet okuyan, çocuğu kendisine icabet ettiği halde çocuğunu döven kimselerin bu davranışı da 
büyük günahtır.» 

16-(2449) ...Esbağ b. Nubate, rivayet eder: 

Bir adam Emîr'ül-Müminîn (Ali b. Ebu Talib aleyhisselâm)'a geldi ve dedi ki: Ey 
Müminlerin Emiri! Bazı insanlar, "Kul, müminken zina etmez, hırsızlık etmez, şarap içmez, 
faiz yemez, Allah'ın haram kıldığı cana kıymaz." diye iddia ediyorlar. 

Bu bana ağır geldi, göğsüm daraldı. Bu kulun benim kıldığım namazı kıldığını, benim 
okuduğum duayı okuduğunu, benimle evlendiğini, benim onunla evlendiğimi, bana varis 
olduğunu, benim de ona varis olduğumu, üstelik işlediği basit bir günahtan dolayı da imandan 
çıktığını düşündükçe hafakanlar basıyor. 

Emır'ül-Müminîn (Ali b. Ebu Talib aleyhisselâm) dedi ki: «Doğru söyledin. Ben 
Resûlullah (sallallahu aleyhi ve âlihi)’den bunu duydum. Bunun kanıtı da Allah'ın kitabıdır. 
Allah Azze ve Celle, insanları üç sınıf olarak yaratmış ve onları üç menzile yerleştirmiştir. Bu 
sınıflar, Allah'ın kitabında Ashab-ı Yemin / sağ ehli, Ashab-ı Şimal / sol ehli ve Sabigun / öne 
geçenler olarak ifade edilir. 

Öne geçenlerle ilgili olarak anlatılanlara gelince, onlar resul olan ve olmayan 
peygamberlerdir. Allah Azze ve Celle onlara beş ruh bahsetmiştir: Ruhu'l Kudüs / kutsal ruh, 
ruhu'l iman / iman ruhu, ruhu'l kuvve / kuvvet ruhu, ruhu'ş Şehve / şehvet ruhu ve ruhu'l 
beden / beden ruhu. 

Resul olan ve olmayan peygamberler Ruhu'l Kudüs ile gönderilmişlerdir. Varlıkları 
bununla öğrenmişlerdir. İman ruhuyla Allah'a kulluk etmiş ve O'na hiçbir şeyi ortak 
koşmamışlardır. Kuvvet ruhuyla düşmanlarına karşı savaşmış, geçimlerini temin etmişlerdir. 
Şehvet ruhuyla lezzetli yiyecekler edinmiş, genç kadınlardan kendilerine helâl olanlarla 
evlenmişlerdir. Beden ruhuyla da hareket etmiş, tırmanmışlardır. Bunlar bağışlanmışlardır, 
günahları silinmiştir. Allah Azze ve Celle, onlarla ilgili olarak şöyle buyurmuştur: "O 
peygamberlerin bir kısmını diğerlerinden üstün kıldık. Allah onlardan bir kısmı ile konuşmuş, 
bazılarını da derece derece yükseltmiştir. Meryem oğlu İsa'ya açık mucizeler verdik ve onu 
Ruhu'l Kudüs ile güçlendirdik." (Bakara, 253) Sonra bu peygamberlerin tümü ile ilgili olarak 



şöyle buyurmuştur: "Kendisinden bir ruh ile onları desteklemiştir." (Mücadele, 22) Yani, bu 
ruh ile onları onurlandırmış ve başkalarından üstün kılmıştır. İşte bunla, bağışlanmışlardır, 
günahları silinmiştir. 

Sonra sağ ehlinden söz etmiştir. Onlar, gerçek müminlerin ta kendileridir. Allah onlara 
dört ruh bahsetmiştir: İman ruhu, kuvvet ruhu, şehvet ruhu ve beden ruhu. Kul, durmadan bu 
dört ruhu tekâmül ettirme çabası içinde olur, nihayet kendisinde çeşitli haller meydana gelir. 

Bu sırada adam dedi ki: Ey müminlerin Emiri! Bu haller nelerdir? 

Buyurdu ki: Bu hallerin birincisine şu ayette işaret edilmiştir: "Daha önce bilgili iken 
hiçbir şeyi bilmez hale gelsin diye sizden bazı kimseler ömrün en kötü çağına kadar 
yaşatılacak." (Nah.1,70) Bu hale ulaşınca, ruhların tümü ondan uzaklaşır, eksilir. Ama bu, 
Allah'ın dininden çıkması anlamına gelmez. Çünkü bu fiili yapan kimse, ömrün en aşağı 
çağına kadar yaşatılmıştır. Artık namazın vaktini bilememektedir, geceleri teheccüde 
kalkmamaktadır ve gündüzleri de ibadet etmeyi bilmemektedir. İnsanlarla birlikte saf tutup 
namaza durmayı da... Bu, iman ruhunda eksilme demektir. Fakat kişiye herhangi bir zararı 
yoktur. Bazılarının kuvvet ruhu eksilir, düşmanına karşı cihad edemez, geçimini temin 
etmekten aciz olur. Kiminin şehvet ruhu eksilir. Âdemoğullarının en güzel kızı da yanında 
geçse dönüp bakmaz, ilgi duymaz, yerinden kalkmaz. Sadece beden ruhu yerinde kalır. Ölüm 
meleği gelinceye kadar hareket eder, yükseklere tırmanır. 

Bu hal iyidir. Çünkü bu işi yapan Allah'tır. Çünkü güçlü ve genç olduğu zamanlarda 
başına öyle haller gelir ki, günahlara meyleder. Kuvvet ruhu onu cesaretlendirir, şehvet ruhu 
günahı ona süsler ve beden ruhu da onu buraya doğru sürükler, nihayet günaha düşürür. 
Günaha temas ettiği anda iman eksilir, imandan çıkar. Tevbe etmedikçe iman geri dönmez. 
Tevbe edince, Allah tevbesini kabul eder. Eğer tekrar günah işlemeye dönerse Allah onu 
cehennem ateşine sokar. 

Sol ehline gelince, Yahudiler ve Hıristiyanlardır. Allah Azze ve Celle, onlarla ilgili 
olarak şöyle buyurmuştur: "Kendilerine kitap verdiklerimiz, oğullarını tanır gibi onu 
tanırlar." (Bakara, 146) Onlar evlerindeki oğullarını tanıdıkları gibi Tevrat ve İncil'de 
yazılanlar aracılığıyla Muhammed (sallallahu aleyhi ve âlihi)'yi ve velayeti tanırlar. 
"Onlardan bir grup bile bile hakkı gizlemektedir." (Bakara, 146) "Hak Rabbinden gelendir 
(sen onlara gönderilmiş bir elçisin). Sakın şüphelenenlerden olma!"177 (Bakara, 147) Fakat 
onlar, bildikleri, tanıdıkları bu gerçeği inkâr edince, Allah Azze ve Celle, bu tavırlarını onlar 
için bir sınama aracı kıldı. Bundan dolayı iman ruhunu çekip onlardan aldı, kuvvet ruhunu, 
şehvet ruhunu ve beden ruhunu bedenlerinde bıraktı. Sonra onları hayvanlarla aynı kategoriye 
soktu. Bu konuyla ilgili olarak şöyle buyurmuştur: "Hayır, onlar hayvanlar gibidir. " 
(Furkan, 44) Çünkü hayvan, kuvvet ruhuyla yük taşır, şehvet ruhuyla yemini yer ve beden 
ruhuyla da hareket eder.» 

Soruyu soran: Allah'ın izniyle kalbimi dirilttin, ev Emîr'ül-Müminîn, dedi. 

17-(2450) ...Davud, rivayet eder: 

Ebu Abdullah (Cafer Sadık aleyhisselâm)’a Resûlullah (sallallahu aleyhi ve âlihi/nin 
''Adam zina ettiği zaman, iman ruhu ondan ayrılır." sözünü sordum. Buyurdu ki: «Bu (hadis), 
Allah Azze ve Celle'nin şu sözü gibidir: 

                                                            
177- Görünürde bu uyarı Resûlullah'a yöneltiliyor, ama mesaj müminlere yöneliktir. [Mizan, 1/461] 



"Kötü malı, hayır diye vermeye kalkmayın," (Bakara, 267) Başka bir ayet var ki, o bundan 
daha açıklayıcıdır: "Kendisinden bir ruh ile onları desteklemiştir..." (Mücadele, 22) işte o 
sırada ayrılan bu ruhtur.» 

18-(2451) ...Süleyman b. Halid, rivayet eder: 

Ebu Abdullah (Cafer Sadık aleyhisselâm) buyurduki: «Allah, kendisine ortak koşulmasını 
bağışlamaz. Bunun dışındaki günahları dilediği kimse için bağışlar."178  (Nisa, 116) Burada 
büyük günahlar ve diğer günahlar kast edilmiştir.» 

Dedim ki: Büyük günahlar da istisna (bağışlanan) kapsamında mıdır?  

- «Evet.» dedi. 

19-(2452) ... İshak b. Ammar, rivayet eder: 

Ebu Abdullah (Cafer Sadık aleyhisselâm)’a dedim ki: 

                                                            

178- Allah'ın affetmesi ve affetmemesi rastgele ve ölçüsüz değildir, tersine hikmet uyarınca gerçekleşir. Zira o 
üstün iradeli ve hikmet sahibidir. Allah'ın şirki affetmemesinin hikmetine gelince, hilkat âlemi, içerdiği bütün 
rahmetle "ubudiyet=kulluk" ve "rübubiyet=yöneticilik" esaslarına dayanır. Nitekim yüce Allah bir ayette şöyle 
buyuruyor: "Ben cinleri ve insanları ancak bana kulluk etsinler diye yarattım." (Zâriyât, 56) Oysa şirk olunca 
kulluk olmaz. Allah'ın şirk dışında kalan öbür günahları bağışlaması ise peygamberler, veliler ve melekler gibi 
şefaat yetkisi olan kimselerin şefaat etmesi ve insanın kendi işlediği iyi ameller sayesinde gerçekleşir. 
   Tevbe, şirk de dâhil olmak üzere bütün günahların affedilmesini sağlar. Nitekim yüce Allah şöyle buyuruyor: 
"De ki: Ey kendi(lerine kötülük edip) nefislerine zulmetmiş olan kullarım! Allah'ın rahmetinden ümit kesmeyin! 
Çünkü Allah bütün günahları bağışlar. Şüphesiz ki O, çok bağışlayan ve çok esirgeyendir. Rabbinize dönün..." 
(Zümer, 53-54) 
   Ayette sözü edilen şirk şüphesiz küfrü de içerir. Çünkü kâfir, ona müşrik adı verilmese de kesinlikle affedilmez. 
Bu [şirkin küfrü içermesi hususu], onların Kur'an-ı ve Peygamberimizin (s.a.a) getirdiği ilâhî mesajı inkâr 
etmeleri, onların bununla Allah'a ortak koştukları bir şirk olmasına rağmen Kur'an'da Ehl-i Kitaba müşrik adı 
verilmemesi görüşüne dayanır. Oysa. (Bakara suresinin 221. ayetinin tefsirine başvurulabilir.) Ehl-i Kitap 
ellerindeki kitabı doğrulayıcı olarak indirilen Kur'an'a inanmadıkları zaman Allah'ı inkâr etmiş ve ellerindekini 
O'na ortak koşmuş olurlar. Çünkü onların ellerindeki inanç objesi, Allah'ın istemediği bir mahiyete 
büründürülmüştür. Meselâ Hz. Musa'ya (a.s) inanan kimse eğer Hz. İsa'yı (a.s) inkâr ederse, Allah'a karşı kâfir 
olmuş ve Musa'yı (a.s) O'na eş koşmuş olur. Bu söylediklerimiz, belki de ayette "müşriki" veya "müşrikleri" değil 
de "kendisine ortak koşulmasını" denmesinin altında yatan nüktedir. 
   Ayette yer alan "dilediği kimse için" kaydı bir yanlış sanıyı önlemek içindir. Yani herhangi bir kimsenin 
Allah'a affetmeyi dayatabileceği, herhangi bir egemenin onu yönlendirebileceği, herhangi bir güçlünün onu 
affetmeye zorlayabileceği sanılmasın diye "dilediği kimse için" kaydına yer verilmiştir. Sadece bu değil; 
Kur'an'da sabit olan işler çoğu kere Allah'ın dileğine bağlanır. Bunların tümünün veya çoğunun gerekçesi, 
sözünü ettiğimiz yanlış anlamanın giderilmesidir. Tıpkı şu ayette olduğu gibi: "Rabbinin dileği hariç, gökler ve 
yer durdukça onlar da orada ebedî kalacaklardır. Bu (nimetler) bitmez tükenmez bir lütuftur." (Hûd, 108) 
   Şu da var ki, hikmet gereği her günahkârın günahı affedilmemelidir. Aksi hâlde emirler ve yasaklar boşa gider, 
teşri=yasama anlamsız olur ve ilâhî terbiye süreci işlemez olur. İşte "dilediği kimse için" kaydı bu gerçeğe 
işarettir. Bundan ortaya çıkıyor ki, her günahın bazı fertlerinin mutlaka affedilmemesi gerekir. Yoksa bunlarla 
ilgili yasak boş ve anlamsız olur. Bu durum mağfiretin (affın) sebepleri hakkındaki ayetlerin genel ifadeleri ile 
çelişmez. Çünkü o ayetlerde affın meydana geleceğinden söz ediliyor, yoksa kayıtsız-şartsız bir vaat yapılmıyor. 
Çünkü öyle günahlar var ki, affedilmesi söz konusu olmayan kimseler tarafından işlenirler. Bunun gerekçesi şirk 
veya onun gibi bir engel olur. 
   Buna göre ayetin anlamı şudur: Allah, kâfirin de müşrikin de şirk suçunu affetmez. Şirkten başkası diğer 
günahları ya şefaat yetkisi ile donattığı kullarının şefaati veya kendilerinin iyi amelleri sayesinde affeder. Ama 
bu günahların hepsini ille de her günahkâra bağışlamak zorunda değildir. Tersine affetmek ve affetmemek O'nun 
elindedir; her ikisi de bir hikmete dayanır. [el-Mîzan, c. 4, s. 536-538] 
 



Büyük günahlar da Allah'ın dilediği kimseler için bağışlayacağından söz ederek istisna 
ettiği günahlar içinde midirler? 

 - «Evet.» dedi. 

20-(2453) ...Ebu Basir, rivayet eder: 

Ebu Abdullah (Cafer Sadık aleyhisselâm)’ın şöyle dediğini duydum: «"Kime hikmet 
verilmişse, ona çok hayır verilmiştir." (Bakara, 269) Burada, imamı tanıma ve Allah'ın 
cehennem ateşini vacip kıldığı büyük günahlardan kaçınma kast edilmiştir.»179 

21-(2454) ...Muhammed b. Hâkim, rivayet eder:  

Ebu'l-Hasan (aleyhisselâmya dedim ki: Büyük günahlar insanı imandan çıkarır mı?  

-«Evet.» dedi. «Büyük günahlar da diğerleri de. 

Resûlullah (sallallahu aleyhi ve âlihi) buyurmuştur ki: Zina eden kimse, mümin iken zina 
etmez. Hırsızlık eden kimse, mümin iken hırsızlık etmez.» 

22-(2455) ...Ubeyd b. Zurare, rivayet eder: 

İbni Kays el-Masir ve Amr b. Zer -zannedersem Ebu Hanife de yanlarındaydı- İmam 
Bakır (Muhammed Bakır aleyhisselâm)’ın yanına geldiler. 

İbni Kays el-Masir dedi ki: Biz davetimizi (İslam davetini) kabul edenleri, dinimizin 
mensuplarını, isyan ve günahlarla imandan çıkarmıyoruz. 

Ebu Cafer (aleyhisselâm) dedi ki: «Ey İbni Kays! Resûlullah: 

"Zina eden kimse, mümin iken zina etmez. Hırsızlık eden kimse, mümin iken hırsızlık 
etmez." dememiş midir? 

Sen ve arkadaşların ne düşünürseniz düşünün (bu böyledir).» 

23-(2456) ...Abdullah b. Sinan, rivayet eder:  

Ebu Abdullah (Cafer Sadık aleyhisselâm)'a bir soru sordum: "Büyük günahlardan birini 
işleyip de ölen bir adamın işlediği, onu İslam'ın dışına çıkarır mı? Şayet azaba uğratılırsa, 
azabı müşriklerinki gibi ebedi mi olur yoksa bir süre sonra biter mi?" diye. 

-Buyurdu ki: «Büyük günahlardan birini işleyen ve bu günahın helâl olduğunu iddia eden 
kimsenin bu anlayışı, onu İslam'ın dışına çıkarır, en şiddetli azaba çarptırılır. Ama kendisinin 
günah işlediğini itiraf eder de o şekilde ölürse, bu, onu imandan çıkarır. Bununla İslam'dan 
çıkmaz. Azabı da birincisininkine (önceki duruma) göre daha hafif olur.» 

24-(2457) ...Abdulazim b. Abdullah el-Hasanî, rivayet eder: 

Bana Ebu Cafer (Muhammed Takî aleyhisselâm) anlattı: 

«Babamın şöyle dediğini duydum: Ebu Musa b. Cafer (aleyhisselâm)’ın şöyle dediğini 

                                                            
179- Bunlar; genel anlamın nesnel karşılıklarını saymak türündendir. [el-Mîzan, c. 2, s. 601] 



duydum:.Amr b. Ubeyd,180 Ebu Abdullah (Cafer Sadık aleyhisselâm)’ın yanma geldi. Selâm 
verip oturdu ve şu ayeti okudu: "Büyük günahlardan ve edepsizliklerden kaçınanlar..." 
(Necm, 32) Sonra sustu. 

Ebu Abdullah (aleyhisselâm) ona: «Niçin sustun?» dedi. 

Dedi ki: Büyük günahların hangileri olduğunu Allah Azze ve Celle'nin kitabından 
öğrenmek istiyorum. 

Dedi ki: «Evet, ey Amr! Büyük günahların en büyüğü Allah'a ortak koşmadır. Allah 
buyuruyor ki: "Biliniz ki kim Allah'a ortak koşarsa muhakkak Allah ona cenneti haram kılar." 
(Maide, 72) 

Bundan sonra Allah'ın rahmetinden ümit kesmek gelir. Çünkü Allah şöyle buyuruyor: 
"Kâfirler topluluğundan başkası Allah'ın rahmetinden ümit kesmez." (Yusuf, 87) 

Bundan sonra Allah'ın tuzağından emin olmak gelir. Çünkü Allah Azze ve Celle, şöyle 
buyuruyor: "Ziyana uğrayan topluluktan başkası, Allah'ın mühlet vermesinden (tuzağından) 
emin olamaz." (A'raf, 99) 

Büyük günahlardan biri de ana babaya asi olmaktır; çünkü yüce Allah, ana babasına asi 
olan kimseyi bedbaht bir zorba olarak nitelendirmiştir.181 

Bir diğeri, haksız yere adam öldürmektir; çünkü Allah Azze ve Celle, şöyle buyuruyor: 
"...Cezası, içinde ebedi kalacağı cehennemdir..." (Nisa, 93) 

Bir diğeri iffetli bir kadına zina suçlamasında bulunmaktır; çünkü Allah Azze ve Celle 
şöyle buyuruyor: "...Dünya ve ahirette lanetlenmişlerdir. Onlar için çok büyük bir azap 
vardır." (Nur, 23) 

Bir başkası yetimin malını yemektir; çünkü Allah Azze ve Celle şöyle buyuruyor: 
"Şüphesiz karınlarına ancak ateş tıkınmış olurlar; zaten onlar alevlenmiş ateşe 
gireceklerdir." (Nisa, 10) 

Biri de cihad da orduyu bırakıp kaçmaktır. Allah Azze ve Celle bu hususta şöyle 
buyuruyor: "Tekrar savaşmak için bir tarafa çekilme veya diğer bölüğe ulaşıp mevzi tutma 
durumu dışında, kim öyle bir günde onlara arka çevirirse muhakkak ki o, Allah'ın gazabını 
hak etmiş olarak döner. Onun yeri cehennemdir. Orası, varılacak ne kötü yerdir!" (Enfal, 16) 

Bir de faiz yemek vardır. Allah Azze ve Celle şöyle buyuruyor: "Faiz yiyenler, ancak 
şeytan dokunup çarptığı kimsenin ayakta durması gibi bir hayat sürdürmekten başka bir 
tarzda ayakta durmazlar (yaşamazlar)." (Bakara, 275) 

Sihir de büyük günahlardan biridir. Allah Azze ve Celle onunla ilgili olarak da şöyle 
buyuruyor: "Sihri satın alanların ahiretten nasibinin olmadığını çok iyi bilmektedirler." 
(Bakara, 102) 

Biri de zinadır. Allah Azze ve Celle şöyle buyuruyor: "Bunları yapan, günahı bulur; 
kıyamet günü azabı kat kat arttırılır ve onda alçaltılmış olarak devamlı kalır."(Furkan, 68-69; 

                                                            
180- Mutezile mezhebinin meşhur âlimlerinden Amr b. Ubeyd. 
181- Beni anneme saygılı kıldı; beni bedbahd bir zorba yapmadı." (Meryem, 32) 



Bir diğer büyük günah da günaha daldırıcı182 yemindir. 

Allah Azze ve Celle bununla ilgili olarak şöyle buyuruyor: "Allah'a karşı verdikleri sözü 
ve yeminlerini az bir bedelle değiştirenlere gelince, işte bunların ahirette bir payı yoktur." 
(Al-i İmran,77) 

Bir başkası emanete hainlik etmektir. Allah Azze ve Celle bu günah hakkında şöyle 
buyuruyor: "Kim emanete hıyanet ederse, kıyamet günü, hainlik ettiği şeyin günahı boynuna 
asılı olarak gelir." (AI-i İmran, 161) 

Farz olan zekâtı vermemek de büyük günahlardan biridir; çünkü Allah Azze ve Celle bu 
hususta şöyle buyuruyor: "Bunlarla onların alınları, yanları ve sırtları dağlanır..." (Tevbe, 
35) 

Yalan şahitlik ve şahitliği gizlemek de büyük günahtır. Allah Azze ve Celle şöyle 
buyuruyor: "Kim onu gizlerse, bilsin ki onun kalbi günahkârdır." (Bakara, 283) 

Bir diğer büyük günah içki içmektir; çünkü Allah Azze ve Celle, putlara tapmayı 
yasakladığı gibi içki içmeyi de yasaklamıştır. 

Namazı bile bile terk etmek veya Allah'ın farz kıldığı herhangi bir şeyi yapmamak da 
büyük günahtır; çünkü Resûlullah (sallallahu aleyhi ve âlihi) şöyle buyurmuştur: "Kim 
namazı bilerek terk ederse, Allah'ın ve Resulünün zimmetinden uzak olur." Sözünde 
durmamak ve akrabalık bağlarını kesmek de büyük günahtır. Allah Azze ve Celle bu hususta 
şöyle buyuruyor: "İşte lanet onlar içindir. Ve kötü yurt onlarındır." (Ra'd, 25)» 

Ravi der ki: Amr, hıçkırıkları duyulacak şekilde ağlayarak dışarı çıktı. Bir yandan da 
şunları söylüyordu: Kişisel görüşüne (reyine) göre fikir beyan edenler ve fazilet ve ilimde siz 
Ehl-i Beyt'le boy ölçüşenler helak oldu.»183 

113)- GÜNAHI KÜÇÜMSEME BÂBI 

l-(2458) ...Ebu Usame Zeyd eş-Şahham, rivayet eder:  

                                                            
182- Yalan yere edilen yemin. 

183- Rivayetten iki sonuç çıkıyor: 
   a) Büyük günahlar, kesin ve şiddetli bir dille yasaklanan günahlardır. Bu yasaklamadaki kesinlik ise, ya 
ifadenin belirgin ve tekitli olmasından veya cehennem ateşi ile cezalandırılacağının bildirilmesinden anlaşılır. 
Ayrıca bu yasaklama, Kur'an veya sünnet kaynaklı da olabilir. Nitekim İmam Sadık'ın (a.s) delil gösterme 
örneklerinde bu gerçek ortaya çıkıyor. 
   İmamın bu açıklamalarından "Büyük günahlar, Allah'ın cehennem ateşi ile cezalandıracağını gerekli kıldığı 
günahlardır." şeklinde el-Kâfi'de yer alan hadis ile "Büyük günahlar, Allah'ın cehennem ateşi ile tehdit ettiği 
günahlardır." şeklindeki Men lâ Yahzuruh-ul Fakih'de ve Tefsir-ul Ayyâşî' de yer alan hadisin de nc anlama 
geldiği anlaşılıyor. Dolayısıyla cehennem ateşini gerekli kılmak veya cehennem ateşi ile tehdit etmek ifadeleri 
genel nitelikli olup, insanın gerek Kur'an'da gerekse Peygamberimizin (s.a.a) hadislerinde açıkça veya ima yolu 
ile belirtilen bu günahlar sayesinde cehennem ateşine atılacağını açıklamaktadırlar. 
   b) Bazı rivayetlerde büyük günahlar bazı sayılarla sınırlandırılıyor. Ehl-i Sünnet kanallarından gelen bazı 
rivayetlerde bu sayı kimi zaman yedi, kimi zaman sekiz, kimi zaman da dokuz olarak veriliyor. Nasıl ki Ehl-i 
Beyt'ten nakledilen bu rivayette görüldüğü gibi bu sayı yirmi olarak gösteriliyor. Hatta bazı başka rivayetler bu 
sayıyı yetmişe çıkarıyor. Bütün bunlar, günahın büyüklük derecesinin farklılığını gözetme maksadı taşır. Nitekim 
İmam Sadık'ın (a.s) büyük günahları sayarken "Büyük günahların en büyüğü Allah'a şirk koşmaktır."demesi bu 
söylediğimizin delilidir. [el-Mîzan, 4/479-480] 



Ebu Abdullah (Cafer Sadık aleyhisselâm) buyurdu ki: «Küçük (küçük görülen) 
günahlardan sakının, çünkü bunlar bağışlanmazlar.» Dedim ki: Küçük günahlar nedir? 

Buyurdu ki: «Adam bir günah işler, sonra da şöyle der: Bundan başka günah işlemesem, 
ne mutlu bana!» 

2-(2459) ...Sema'e, rivayet eder: 

Ebu'l-Hasan (aleyhisselâm)’ın şöyle dediğini duydum: 

«İşlediğiniz çok iyiliği çok görmeyin ve işlediğiniz az günahı da azımsa-mayın. Çünkü 
işlenen küçük günahlar toplanır, derken çok günah olurlar. Gizlide Allah'tan korkun ki, 
nefsinizle ilgili olarak insafla muamele göresiniz.» 

3-(2460) ...Ziyad, rivayet eder: 

Ebu Abdullah (Cafer Sadık aleyhisselâm) buyurdu ki: 

«Bir gün Resûlullah (sallallahu aleyhi ve âlihi) üzerinde bitki bulunmayan çorak bir yere 
konakladı. Ashabına: "Odun toplayın." dedi. 

-Dediler ki: Ya Resûlullah! Şu anda çorak bir arazideyiz, burada odun bulunmaz. 

-Dedi ki: "Herkes bulabildiğini getirsin." Herkes ne bulduysa toplayıp getirdi ve 
Resûlullah'ın önünde yığdılar. 

Resûlullah buyurdu ki: İşte günahlar da bu şekilde birikir. 

Sonra şöyle buyurdu: Küçük günahlardan sakının. Çünkü her şeyin bir talibi, bir takipçisi 
vardır. Bilin ki, bu günahların takipçisi de insanların önceden işlediklerini ve geride 
bıraktıklarını yazmaktadır. "Biz, her şeyi apaçık bir kütüğe ayrıntılı olarak kaydetmişizdir." 
(Yasin, 12)» 

114)-GÜNAHTA ISRAR ETME BABI 

1-(2461) ...Abdullah b. Sinan, rivayet eder:  

Ebu Abdullah (Cafer Sadık aleyhisselâm) buyurdu ki: «Israrla işlendikten sonra günahın 
küçüğü olmaz, tevbe edildikten sonra da büyük günah diye bir şey kalmaz.» 

2-(2462) ... Cabir, rivayet eder: 

Ebu Cafer (Muhammed Bakır aleyhisselâm): "Onlar, işledikleri günahlarda, bile bile 
ısrar etmezler." (Al-i İmran, 135) ayetiyle ilgili olarak şöyle buyurdu: 

«Günahta ısrar etmek, kişinin günah işleyip de Allah'tan bağışlanma dilememesi ve 
içinde de tevbe etme isteğini geçirmemesi demektir.» 

3-(2463) ...Ebu Basir, rivayet eder: 

Ebu Abdullah (Cafer Sadık aleyhisselâm)’ın şöyle dediğini duydum: «Hayır, Allah'a 
yemin ederim ki, bir kimse günahlarda ısrar ediyorsa, Allah, onun işlediği ibadetlerin hiçbirini 
kabul etmez.» 



115)-KÜFRÜN TEMELLERİ VE RÜKÜNLERİ BABI 

1-(2464) ... Ebu Basir, rivayet eder:  

Ebu Abdullah (Cafer Sadık aleyhisselâm) buyurdu ki: «Küfrün temelleri üçtür: Hırs. 
Büyüklenme. Haset. 

Hırsa gelince, Âdem (aleyhisselâm)'a bir ağacın meyvesi yasaklanınca, hırs, bu ağacın 
meyvesini yemeye yöneltti onu.184 

Büyüklenmeye gelince, İblis'e Âdem'e secde etmesi emredildiği zaman, buna tenezzül 
etmedi. 

Hasede gelince Âdem'in oğullarından biri diğerini haset yüzünden öldürdü 

2-(2465) ...es-Sekunî, rivayet eder: 

Ebu Abdullah (Cafer Sadık aleyhisselâm) buyurdu ki: 

«Nebi (sallallahu aleyhi ve âlihi) şöyle buyurmuştur: 

Küfrün rükünleri dörttür: (Dünya nimetlerine yönelik aşırı) rağbet. (Dünya nimetlerinin 
yok olmasından duyulan aşırı) korku. Kızgınlık ve gazap.» 

3-(2466) ... Abdullah b. Sinan, rivayet eder:  

Ebu Abdullah (Cafer Sadık aleyhisselâm) buyurdu ki: «Resûlullah (sallallahu aleyhi ve 
âlihi) şöyle buyurmuştur: İlk olarak Allah Azze ve Celle'ye karşı şu altı şeyde günah 
işlenmiştir: Dünya sevgisi, liderlik sevgisi, yemek sevgisi, uyku sevgisi, rahatlık sevgisi ve 
kadın sevgisi.» 

4-(2467) ...Talha b. Zeyd, rivayet eder:  

Ebu Abdullah (Cafer Sadık aleyhisselâm) şöyle buyurdu: «Has'am kabilesinden bir adam 
Nebi (sallallahu aleyhi ve âlihi)’nin yanına geldi ve dedi ki: Allah Azze ve Celle'nin en çok 
buğzettiği amel hangisidir?  

-Buyurdu ki: Allah'a ortak koşmak.  

-Sonra hangisidir, dedi.  

-Buyurdu ki: Akrabalık bağlarını kesmek.  

-Sonra hangisidir, dedi. 

-Buyurdu ki: Kötülüğü emredip iyilikten alıkoymaktır.» 

 

                                                            
184- Ehl-i Beyt kaynaklı çok sayıda rivayetlere dayanan görüşe göre, peygamberler, peygamberlikle 
görevlendirilmelerinden önce de, sonra da masumdurlar.[el-Mîzan,l/206][bkz.(1713.), (3438.) h.dip notu] 



5-(2468) ...Yezid es-Saiğ, rivayet eder: 

Ebu Abdullah (Cafer Sadık aleyhisselâm)'a dedim ki: 

Bu yolda olan (siz Ehl-i Beyt'e itaat etmenin zorunluluğuna inanan) bir adam, söz 
söyleyip yalan söylese, söz verip sözünde durmasa, kendisine emanet edilen şeye hainlik etse, 
bunun derecesi nedir? 

Buyurdu ki: «O kâfir olmadığı halde küfürden daha aşağı bir derecededir.» 

6-(2469) ...es-Sekunî, rivayet eder: 

Ebu Abdullah (Cafer Sadık aleyhisselâm) buyurdu ki: «Resûlullah (sallallahu aleyhi ve 
âlihi) şöyle buyurmuştur: Gözyaşının kuruması,185 katı kalplilik, dünya malına yönelik aşırı 
hırs ve günahta ısrar etmek bedbahtlığın alametlerindendir.» 

7-(2470) ... Ebu Hamza, rivayet eder: 

Ebu Cafer (Muhammed Bakır aleyhisselâm) buyurdu 

«Resûlullah (sallallahu aleyhi ve âlihi) bir gün halka hitap etti ve dedi ki: 

"Sizin şerlilerinizin kim olduğunu haber vereyim mi?" 

-"Evet, ya Resûlullah." dediler. 

-Buyurdu ki: Yardımını esirgeyip akrabalık bağlarını kesen, kölesini suçsuz yere döven, 
yiyeceğini yalnız başına yiyen kimse... 

Dinleyenler, Allah Azze ve Celle'nin ondan daha kötü birisini yaratmadığını zannettiler. 

Sonra şöyle buyurdu: Bundan daha kötüsünü size söyleyeyim mi?  

-"Evet, ya Resûlullah." dediler. 

-Buyurdu ki: Kendisinden hayır umulmayan ve kötülüğünden emin olunmayan kimse. 

Dinleyenler, yüce Allah'ın ondan daha kötüsünü yaratmadığını sandılar. Sonra şöyle dedi: 
Bundan daha kötüsünü size bildireyim mi?  

-"Evet, ya Resûlullah." dediler. 

Buyurdu ki: Yanında müminlerden söz edildiği zaman onlara lanet eden, müminlerin 
yanında ondan söz edildiğinde ise lanetle anılan (ağzından sürekli çirkin ve hayâsızca sözler 
çıkan), kimsedir.» 

8-(2471) ...Abdullah b. Sinan, rivayet eder: 

Ebu Abdullah (Cafer Sadık aleyhisselâm) şöyle buyurdu: 

                                                            
185- Şefkatsizlikten, acıma duygusunun yokluğundan ağlayamamak. [Seyyid Cevad Mustafavî, Usul-u Kâfi, terc. 
ve şerhi] 



«Resûlullah (sallallahu aleyhi ve âlihi) şöyle buyurmuştur: Üç haslet vardır ki, onlar kimde 
bulunursa, o kimse oruç da tutsa namaz da kılsa, kendini mümin saysa da münafıktır: Bir şey 
emanet edildiğinde ihanet eder, konuştuğunda yalan söyler, söz verdiğinde sözünü tutmaz. Allah 
Azze ve Celle kitabında şöyle buyurmuştur: "Şüphesiz Allah hainleri sevmez." (Enfal, 58) "Eğer 
yalan söyleyenlerden ise Allah'ın laneti üzerine olsun." (Nur, 7) "Kitapta İsmail'i de an. 
Gerçekten o, sözüne sâdıktı, resul ve nebi idi." (Meryem, 54)» 

9-(2472) ...Yûnus, bazı arkadaşları aracılığıyla Ebu Abdullah (Cafer Sadık aleyhisselâm)’dan 
rivayet eder: 

«Resûlullah (sallallahu aleyhi ve âlihi) şöyle buyurmuştur: 

İçinizde bana benzemekten en uzak olanın kim olduğunu söyleyeyim mi? 

-"Evet, ya Resûlullah." dediler. 

-Buyurdu ki: Hayâsız, çirkin söz ve fiiller sergileyen, iğrenç sözler sarf eden sivri dilli, cimri, 
kendini beğenmiş, kindar, kıskanç, katı kalpli, umulan her hayırdan uzak ve sakınılan her 
kötülükten dolayı güvenilmeyen kimse.» 

10-(2473) ...Ali b. Esbat, merfu olarak Selman'dan rivayet eder:  

Allah Azze ve Celle bir kulun helak olmasını dilediği zaman, önce onun hayâ duygusunu yok 
eder. Bir insanın hayâ duygusu da yok edildiği zaman, Onu ancak hainlik eden ve kendisine 
hainlik edilen biri olarak bulursun. 

İhanet eden ve kendisine ihanet edilen kimseden de emanet duygusu alınır. Emanet duygusu 
alındığı zaman, kaba ve haşin birinden başkası karşısına çıkmaz. Kaba ve haşin biri olduğu 
zaman, iman bağı koparılıp alınır. İman bağı ko-parıldığı zaman, karşısına lanete uğramış bir 
şeytandan başkası çıkmaz.» 

11-(2474) ...İbrahim b. Ziyad el-Kerhî, rivayet eder:  

Ebu Abdullah (Cafer Sadık aleyhisselâm) buyurdu ki: «Resûlullah (sallallahu aleyhi ve âlihi) 
şöyle buyurmuştur: Üç lanetli fiil vardır ki, kim bunları işlerse o da lanete186 uğrar: Yolcuların 
altında konakladıkları gölgeliğe defi hacet etmek, herkesin sırayla kullandığı suyu başkasına 
vermemek, yolcuların kullanımına açık yolu kapatmak.» 

12-(2475) ...İbrahim el-Kerhî, rivayet eder:  

Ebu Abdullah (Cafer Sadık aleyhisselâm) buyurdu ki: «Resûlullah (sallallahu aleyhi ve âlihi) 
şöyle buyurmuştur: Şu üç fiili işleyen kimse melundur: Yolcuların altında konakladıkları göl-
geliğe defi hacet etmek, herkesin sırayla kullandığı suyu başkasına vermemek, yolcuların 
kullandığı yolu kapatmak.» 

                                                            
186- Bir kişinin Allah'ın lanetine uğraması, Allah'ın rahmetinden uzak olmasını ifade eder. Zira lanet, beri oluşun 
ifadesidir. [Tatbik Eden] 



13-(2476) ...Cabir b. Abdullah, rivayet eder:  

Resûlullah (sallallahu aleyhi ve âlihi) buyurdu ki: 

«İçinizdeki adamların en kötüsünün kim olduğunu size haber veriyim mi?  

-Evet, ya Resûlullah, dediler. 

-Buyurdu ki: İçinizdeki adamların en kötüsü, fütursuzca günah işleyen küstah iftiracı, 
pervasızca çirkin hayâsızlıklar sergileyen, yemeğini başkasıyla paylaşmadan tek başına yiyen, 
yardımını, bağışını esirgeyen, kölesini döven ve ailesinin başkasına sığınmasına sebeb olan 
kimse.» 

14-(2477) ...Muyesir, babası aracılığıyla rivayet eder:  

Ebu Cafer (Muhammed Bakır aleyhisselâm) buyurdu ki: «Resûlullah (sallallahu aleyhi ve 
âlihi) şöyle buyurmuştur: Beş kişiye ben ve duası kabul edilen bütün peygamberler lanet ettik: 
Allah'ın kitabına eklemede bulunan, sünnetimi terk eden, Allah'ın kaderini yalanlayan, Ehl-i 
Beyt'imle ilgili olarak Allah'ın haram kıldığı davranışları helâl sayan, ganimeti tek başına alıp 
kendisi için helâl sayan kimse.» 

116)-RİYA BABI 

l-(2478) ...İbni Kaddah, rivayet eder: 

Ebu Abdullah (Cafer Sadık aleyhisselâm) Mescidde, Ubbad b. Kesir el-Basrî-'ye şöyle dedi: 
«Yazıklar olsun sana ey Ubbad! Riyadan sakın. Çünkü bir ameli Allah'tan başkası için yapan 
kimseyi, o başkasına bırakır.» 

2-(2479) ...Ali b. Ukbe, babasından rivayet eder:  

Ebu Abdullah (Cafer Sadık aleyhisselâm) 'ın şöyle dediğini duydum: «Şu amelinizi Allah 
için yapın, onu insanlar için yapmayın. Çünkü Allah için yapılan Allah içindir. İnsanlar için 
yapılan amel de Allah'a yükselmez (Allah tarafından kabul edilmez).» 

3-(2480) ...Yezid b. Halife, rivayet eder: 

Ebu Abdullah (Cafer Sadık aleyhisselâm) buyurdu ki: «Riyanın her türlüsü şirktir. Kim 
insanlar için amel ediyorsa, sevabını vermek de insanlara aittir. Kim de Allah için amel ediyorsa, 
onun ameli de Allah'a aittir.»187 

                                                            

187- Bil ki Allah, O'nun birliği, kemâlî-subûtî ve celâlî-selbî sıfatlan ile melekler, peygamberler, (semavî) kitaplar ve 
kıyamet günü hakkında ilim sahibi olmak başka şey, iman ise başka şeydir. Çünkü bunlar hakkında ilim sahibi 
olmasına rağmen kişinin imandan yoksun olması da mümkündür. Sözgelimi şeytan, en azından benim ve senin kadar 
bunlar hakkında bilgi sahibi olduğu halde küfre sürüklenmiş ve kâfir olmuştur. Yani iman kalbî bir edimdir ve bu 
kalbî edim olmadıkça iman söz konusu değildir. Bu nedenledir ki, aklî delillerle veya dinlerin gerekliliği ve 
vazgeçilmez oluşu yoluyla belirli bir ilmî düzeye ulaşmış birinin kalben de bu yargısına teslim olması ve bir tür 
teslim, alçak gönüllülük ve kabullenmeden ibaret olan kalbî fiilleri de yerine getirmesi gerekir ki mümin olabilsin. Ve 



4-(2481) ...Cerrah el-Medainî, rivayet eder: 

Ebu Abdullah (Cafer Sadık aleyhisselâm) "Her kim Rabbine kavuşmayı umuyorsa, salih 
amel işlesin ve Rabbine ibadette hiçbir şeyi ortak koşmasın." 188(Kehf, 110) ayetiyle ilgili olarak 
şöyle buyurdu: 

«Bir kimse bir şey yapar, bununla Allah'ın rızasını kazanmayı amaçlamaz da insanların 
kendisini iyi bilmelerini, temize çıkarmalarını amaçlar ve insanların yaptığı bu işi duymalarını 
arzular. İşte bu kimse Rabbine ibadette başkasını Ona ortak koşmuştur. 

Sonra şöyle devam etti: Hiçbir kul yoktur ki, gizlice bir hayır işler, üzerinden günler 
geçtikten sonra Allah ona bir hayır göstermesin. Hiçbir kul yoktur ki, gizlice bir kötülük işler, 
üzerinden günler geçtikten sonra Allah ona bir kötülük göstermesin.» 

5-(2482) ...Muhammed b. Arefe, rivayet eder:  

İmam Rıza (aleyhisselâm) bana dedi ki: 

«Yazıklar olsun sana, ey İbni Arefe! Amel edin ama görünmek ve duyulmak için değil! 
Çünkü kim Allah'tan başkası için amel ederse, Allah o başkasını işlediği amele vekil eder. 
Yazıklar olsun sana! Hiçbir amel yoktur ki Allah karşılığını vermesin, iyiyse iyilik, kötüyse 
kötülük olarak karşılığını mutlaka verir.» 

6-(2483) ...Ömer b. Yezid, rivayet eder: 

Ebu Abdullah (Cafer Sadık aleyhisselâm) ile beraber akşam yemeğini yiyordum. İmam: 
"Artık insan, kendi nefsinin şahididir. İsterse özürlerini sayıp döksün. " (Kıyamet, 14-15) ayetini 
okudu ve şöyle dedi: 

«Ey Ebu Hafs! İnsan, Allah Azze ve Celle'nin bildiğinden farklı bir şekil de Allah Teâlâ’ya 
ibadet ettiğini sergilemesin; çünkü Resûlullah (sallallahu aleyhi ve âlihi) şöyle derdi: Kim 
gizliden bir iş yaparsa Allah o işe uygun bir rida ona giydirir, yaptığı iş iyiyse ridası iyi, kötüyse 
kötü olur.» 
                                                                                                                                                                                                 
imanın kemali, tatmin olmadır ("İtmi'nan"dır.) İman güçlendikçe, kalpte itmi'nan da kendiliğinden gelişecektir. Ve 
bütün bunlar, ilimden başka bir şeydir. 
   İman, sadece bilmekten ibaret değildir, kalbî bir ameldir. Ve "İkiyüzlülüğün her çeşidi şirktir." şeklindeki hadîs-i 
şerif de bu gerçeği ifade etmektedir. Çünkü bu helak edici facia, bu karanlıklara gömülü fıtrat ve bu habis özellik, 
sonunda gönül evinin Allah'tan başkalarına mahsus bir hale gelmesine yol açmakta ve bunun getirdiği rezalet ve 
alçaklığın karanlığı da yavaş yavaş insanın bu cihandan imansız göçüp gitmesine sebep olmaktadır. Çünkü bu 
durumdaki bir kişinin sahip olduğu hayalî iman; anlamsız bir suret, ruhsuz bir ceset ve bilinçsiz bir kılıf durumunda 
olup Allah-u Teâlâ nezdinde asla kabul görmeyecektir. [Kırk Hadis Şerhi, c. 1 s. 53-51-52] 

188- Ayyaşi tefsirinde Zurare'ye ve Humran'a dayanılarak verilen bilgiye göre İmam Ebu Cafer ile İmam Ebu 
Abdullah şöyle dediler: "Eğer bir kul Allah'ın rahmetini dileyerek ve ahiret yurdu için bir ibadet yaparsa sonra bu 
ibadete insanlardan birinin hoşnut olmasını karıştırır ise müşrik olur." Bu konuda Şii ve Sünni kanallardan 
nakledilen rivayetler sayılmayacak kadar çoktur. 
   Bu rivayetlerde sözü edilen şirk, gizli şirktir ki, şirkin bu türü imanın aslı ile değil, kemali ile bağdaşmaz. "Onların 
çoğu, ancak ortak koşarak Allah'a iman ederler" (Yusuf, 106) ayetinde buyrulduğu gibi. Buna göre incelemekte 
olduğumuz ayet şirkin bu türünü zahiri anlamında değil, batini anlamı ile kapsamına alır. [el-Mîzan, (Kehf, 110) 
Tefsir] 



7-(2484) ... es-Sekunî, rivayet eder: 

Ebu Abdullah (Cafer Sadık aleyhisselâm) şöyle buyurdu: 

«Resûlullah (sallallahu aleyhi ve âlihi) şöyle buyurmuştur: 

Melek. Kulun amelini sevinçle Allah'ın katına yükseltir. Kulun iyiliklerini Allah'ın katına 
götürünce Allah şöyle der: Onları siccine189 kaydedin. Çünkü bu, amelleri benim rızam için 
işlememiştir.» 

8-(2485) Aynı rivayet zinciriyle Emîr'ül-Müminîn (Ali b. Ebu Talib aleyhisselâm)’dan şöyle 
rivayet edilmiştir: 

«Riyakârın üç alameti vardır: İnsanları görünce şevkle amel eder. Yalnız kalınca tembellik 
gösterir. Yaptığı her işten dolayı övülmeyi ister.» 

9-(2486) ...Ali b. Salim, rivayet eder: 

Ebu Abdullah (Cafer Sadık aleyhisselâm)'ın şöyle dediğini duydum: «Allah Azze ve Celle 
buyurmuştur ki: Ben, bir amel işlerken bana ortak koşan kimsenin en hayırlı ortağıyım; yalnızca 
benim için işlediği amelleri kabul ederim.» 

10-(2487) ...Davud, rivayet eder: 

Ebu Abdullah (Cafer Sadık aleyhisselâm) buyurdu ki: 

«Kim, Allah'ın sevdiği bir ameli insanlara göstermek için işler, böylece Allah'a karşı 
sevmediği bir tavırla çıkarsa kıyamet günü Allah'la kendisine gazap ettiği halde karşılaşır.» 

1 l-(2488) ...Fadl Ebu'l Abbas, rivayet eder: 

Ebu Abdullah (Cafer Sadık aleyhisselâm) buyurdu ki: 

«Biriniz, gizliden gizliye kötülük işlerken açıkta iyilik yapmış gibi kendini göstermesin. Bu 
adam hiç kendi nefsiyle baş başa kalmaz mı? Bunun böyle olmadığını bilmez mi? Allah Azze ve 
Celle, şöyle buyuruyor: "Artık insan, kendi kendinin şahididir." (Kıyamet, 14) İnsanın iç dünyası 
güçlü olunca, dışı da güçlü olur.» 

...Fudayl da, Ebu Abdullah (Cafer Sadık aleyhisselâm)’dan buna benzer bir hadis rivayet 
etmiştir. 

12-(2489) ...Ebu Basir, rivayet eder: 

Ebu Abdullah (Cafer Sadık aleyhisselâm) buyurdu ki: 

«Gizlice bir hayır işleyen hiçbir kul yoktur ki, üzerinden birkaç gün geçmeden Allah, 
karşısına bir hayır çıkarmasın. 

                                                            
189- Günahkârların divanına. 



Gizlice bir kötülük işleyen hiçbir kul yoktur ki, üzerinden bir kaç gün geçmeden Allah, onun 
karşısına bir kötülük çıkarmasın.» 

13-(2490) ...Yahya b. Beşir, babasından rivayet eder: 

Ebu Abdullah (Cafer Sadık aleyhisselâm) buyurdu ki: «Kim işlediği az ameliyle Allah Azze 
ve Celle'nin rızasını isterse, Allah, onu istediğinden çok daha fazla gözde ve saygın kılar. Kim de 
bedenini yorup gecelerini uykusuz geçirerek işlediği amellerle insanların hoşnutluğunu isterse, 
Allah Azze ve Celle, onun amelini, o ameli duyan kimsenin gözünde küçük gösterir.» 

14-(2491) ...es-Sekunî, rivayet eder:  

Ebu Abdullah (Cafer Sadık aleyhisselâm) buyurdu ki: «Resûlullah (sallallahu aleyhi ve âlihi) 
şöyle buyurmuştur: İnsanlar öyle bir zamana rastlayacaklardır ki, iç dünyaları iğrenç; ama dış 
görünümleri süslü ve güzel olacaktır. Bunun nedeni, dünya nimetlerine yönelik aşırı hırsları 
olacaktır. Yaptıkları amellerde Rablerinin katındakini gözetmezler. Dinleri tamamen riya olur. 
İçlerinde Allah korkusu geçmez. Allah da azapla onları kör eder (kuşatır). Boğulmakta olan bir 
kimsenin yaptığı son dua gibi dua ettikleri halde dualarını kabul etmez.» 

15-(2492) ...Ömer b. Yezid, rivayet eder: 

Ebu Abdullah (Cafer Sadık aleyhisselâm) ile beraber akşam yemeğini yiyordum. İmam: 
"Artık insan, kendi nefsinin şahididir. İsterse özürlerini sayıp döksün." (Kıyamet, 14-15) ayetini 
okudu ve şöyle dedi: 

«Ey Ebu Hafs! İnsan, Allah'ın bildiğinden farklı bir şekilde insanlara mazeret sergilemesin. 
Çünkü Resûlullah (sallallahu aleyhi ve âlihi) şöyle derdi: 

Kim gizliden bir iş yaparsa Allah o işe uygun bir rida ona giydirir, yaptığı iş iyiyse ridası iyi, 
kötüyse kötü olur.» 

16-(2493) ...Ali b. Esbat, arkadaşlarından bazılarının aracılığıyla rivayet eder:  

Ebu Cafer (Muhammed Bakır aleyhisselâm) buyurdu ki: 

«Bir ameli devamlı yapmak, amelin kendisinden daha zordur.» 

-Ravi: Amele devam etmek nedir, dedi. 

-Buyurdu ki: «Bir adam akrabalık bağlarına, sıla-i rahme riayet eder, tek ve ortaksız Allah 
için malını infak eder ve bu ameli onun gizli ameli olarak onun defterine yazılır. Sonra bu 
yaptığını (insanlara) anlatır. O zaman gizli yazılan amel açıktan yazılır. Sonra bunu birkaç daha 
anlatır. O zaman ameli tamamen silinir ve defterine riya yazılır.» 

17-(2494) ...lbnu'l Kaddah, rivayet eder:  

Ebu Abdullah (Cafer Sadık aleyhisselâm) buyurdu ki: «Emîr'ül-Müminîn (Ali b. Ebu Talib 
aleyhisselâm) buyurdu ki: Allah'tan, mazerete yer kalmayacak şekilde korkun. Gösteriş ve şöhret 



niyeti olmaksızın Allah için amel edin. Çünkü bir kimse bir ameli Allah'tan başkası için yaparsa, 
Allah onu ameliyle baş başa bırakır.» 

18-(2495) ...Zurare, rivayet eder: 

Ebu Cafer (Muhammed Bakır aleyhisselâm)’a, iyi bir amel işleyen, başkası bu amelini 
görünce de bundan hoşnut olan adamın durumunu sordum. 

Buyurdu ki: «Bunun bir sakıncası yoktur; Çünkü her insan, insanlar arasında iyiliğiyle 
belirginleşmek ister. Yeter ki, hayırlı ameli bu amaç için işlemesin.» 

117)- LİDERLİK PEŞİNDE KOŞMAK BABI 

1-(2496) ...Muammer b. Hallad, rivayet eder: 

Ebu'l-Hasan (aleyhisselâm) bir adamdan söz etti ve şöyle dedi: 

«O, liderlik peşindedir. Yırtıcı iki kurdun çobanlan başlarında olmayan bir sürüye daldıkları 
zaman verdikleri zarar, liderlik sevgisinin Müslüman’ın dinine verdiği zarardan daha büyük 
değildir.» 

2-(2497) ...Ebu Amir, bir adam aracılığıyla rivayet eder:  

Ebu Abdullah (Cafer Sadık aleyhisselâm) buyurdu ki: «Liderlik talep eden 
kimse helak olur.» 

3-(2498) ...Abdullah b. Muskan, rivayet eder: 

Ebu Abdullah (Cafer Sadık aleyhisselâm)'ın şöyle dediğini duydum: 

«Liderlik sevdasındaki şu reislerden sakının. Allah'a yemin ederim ki, bir adamın peşinden 
yüründüğü zaman, bunlar hem kendilerini hem de tâbi olanları helak ederler.» 

4-(2499) ... İsmail b. Bezi' ve başkaları merfu olarak rivayet ederler:  

Ebu Abdullah buyurdu ki: «Liderlik taslayan kişi melundur. Onu arzulayan melundur. 
Melundur onu içinden geçiren.» 

5-(2500) ...Ebu Hamza es-Sumalî, rivayet eder:  

Ebu Abdullah (Cafer Sadık aleyhisselâm) bana dedi ki: «Liderlikten sakın. Sakın adamların 
izinde adım atma.» 

-Dedim ki: Sana feda olayım, liderliği anladım; ama adamların izinde adım atmaya gelince, 
elimdeki şeylerin üçte birini adamların peşinden giderek elde ettim. 

-Buyurdu ki: «Senin düşündüğün şeyi kast etmedim. Hüccetin dışındaki bir adamı imam 
bilip onun her dediğini tasdik etmekten sakın.» 



6-(2501) ...Ebu Rebi' eş-Şamî, rivayet eder:  

Ebu Cafer (Muhammed Bakır aleyhisselâm) bana dedi ki: «Yazıklar olsun sana ey Ebu Rebi'! 
Liderlik talep etme. Kurt da olma190 Bizimle (Ehl-i Beyt'in adını kullanarak) insanları yeme. 
Allah seni (felakete uğratıp) yoksul kılar. Bizim kendimizle ilgili olarak demediklerimizi bizim 
hakkımızda söyleme. Çünkü sen (huzurda) durdurulacak ve mutlaka sorgulanacaksın.191 Eğer 
doğru söylemişsen seni doğrulayacağız, eğer yalan söylemişsen, seni yalanlayacağız.» 

7-(2502) ...İbni Meyyah, babasından rivayet eder: 

Ebu Abdullah (Cafer Sadık aleyhisselâm)’ın şöyle dediğini duydum: 

«Liderlik isteyen kimse helak olur.» 

8-(2503) ...Muhammed b. Müslim, rivayet eder:  

Ebu Abdullah (Cafer Sadık aleyhisselâm)’ın şöyle dediğini duydum: «Sence ben, sizin 
iyilerinizi kötülerinizden ayırt edemiyor muyum? Bilakis, Allah'a yemin ederim ki, sizin en 
kötüleriniz, başkalarının kendilerini izlemelerini isteyenlerdir. Böyle bir kimsenin yalancı veya 
görüş belirtmekten aciz olması kaçınılmazdır.» 

118)-DÜNYALIK ELDE ETMEK İÇİN İNSANLARI DİN İLE ALDATMA BABI 

l-(2504) ...Yunus b. Zebyan, rivayet eder: 

Ebu Abdullah (Cafer Sadık aleyhisselâm)’ın şöyle dediğini duydum: «Resûlullah (sallallahu 
aleyhi ve âlihi) buyurdu ki: Allah Azze ve Celle, şöyle buyurdu: Dünyalık elde etmek için 
insanları dinle aldatanlara yazıklar olsun.192 Yazıklar olsun, insanlara adaleti emredenleri 
öldürenlere.193 Bir müminin ancak takiyye yaparak aralarında dolaştığı kimselere yazıklar olsun. 
Onlar, benimle mi insanları aldatıyorlar? Yoksa bana karşı cüretkâr mı davranıyorlar (küstahlık 
mı yapıyorlar)"? Yemin olsun, onları öyle bir fitneye duçar edeceğim ki, içlerindeki en aklı 
başındaki kimseler bile ne yapacaklarını bilmeyen şaşkınlara dönerler.» 

119)- ADALETİ TAVSİF EDEN AMA AKSİNİ YAPAN KİMSELER BABI: 

1-(2505) ...Mualla b. Huneys rivayet eder: 

Ebu Abdullah (Cafer Sadık aleyhisselâm) buyurdu ki: 

«Kıyamet günü en büyük hasreti (en derin pişmanlığı), adaleti tavsif ettiği halde (dilinden 
düşürmediği) halde, aksini yapan çeker.» 

                                                            
190- Veya kuyruk olma (cahillere tâbi olma). [S. Cevad Mustafavî, Usul-u Kâfi, terc. ve şerhi] 
191- "Durdurun onları, onlar sorguya çekileceklerdir." (Saffat, 24) "A'raf ta herkesi simasından tanıyan adamlar 
vardır." (A'raf, 46) 
192- "İşte onlar, âhireti verip dünya hayatını satın alan kimselerdir. Onlardan azap hiç hafifletilmez ve onlara hiç 
yardım edilmez." (Bakara, 86) 
193- "Allah'ın ayetlerini inkâr edenler, haksız yere peygamberleri öldürenler, insanlar arasında adaleti emredenleri 
öldürenler (var ya), onlara, acı bir azabı müjdele!" (Âl-i İmran, 21) 



2-(2506) ...Kuteybe el-A'şa, rivayet eder:  

Ebu Abdullah (Cafer Sadık aleyhisselâm) şöyle buyurdu: «Kıyamet günü en büyük azabı, 
adaleti tavsif ettiği (dilinden düşürmediği) halde aksini yapan kimse çeker.» 

3-(2507) ...İbni Ebu Ya'fur, rivayet eder:  

Ebu Abdullah (Cafer Sadık aleyhisselâm) buyurdu ki: «Kıyamet günü insanlar içinde hasreti 
en büyük olan kimse, adaleti tavsif ettiği halde, başkalarına karşı aksini uygulayan kimsedir.» 

4-(2508) ...Ebu Basir, rivayet eder: 

Ebu Abdullah (Cafer Sadık aleyhisselâm): "Onlar ve azgınlar, tepe taklak oraya atılırlar. 
"(Şuara, 94) ayetiyle ilgili olarak şöyle dedi: 

«Ey Ebu Basir! Burada, adaleti tavsif eden (dilinden düşürmeyen); ama başkalarına karşı 
aksini yapan topluluk kast edilmiştir.»194 

5-(2509) ...Ali b. Atiyye, Hayseme'den rivayet eder:  

Ebu Cafer (Muhammed Bakır aleyhisselâm) buyurdu ki: 

«Şiamıza şunu ilet: Allah katında olanlara ancak amel ile ulaşılır. Şiamıza şunu ilet: Kıyamet 
günü en büyük hasreti, adaleti tavsif ettiği (dilinden düşürmediği) halde başkasıyla ona aykırı 
davranan kimseler çeker.» 

120)-ADAMLARIN TARTIŞMASI, HUSUMET VE DÜŞMANLIK ETMESİ BABI 

l-(2510) ...Mes'ade b. Sadeka, rivayet eder:  

Ebu Abdullah (Cafer Sadık aleyhisselâm) buyurdu ki: «Emîr'ül-Müminîn (Ali b. Ebu Talib 
aleyhisselâm) şöyle buyurmuştur: Tartışmaktan ve husumetten sakının. Çünkü bu ikisi kardeşlere 
karşı kalpleri hasta kılar ve kalpte nifakın gelişmesine neden olur.» 

2-(2511) ...Aynı rivayet zinciriyle Nebi (sallallahu aleyhi ve âlihi)’den şöyle rivayet edilir: 

«Üç şey (haslet) vardır ki, kim bunlara sahip olarak Allah'ın huzuruna çıkarsa, dilediği 
kapıdan cennete girer: Kimin ahlakı güzelse, gizli ve açık Allah'tan korkarsa, haklı da olsa 
tartışmayı terk ederse.» 

3-(2512) Aynı rivayet zinciriyle, şöyle rivayet edilir:  

                                                            
194- Bu anlamda bir hadis el-Kummi tefsirinde ve el-Berki de el-Mehasin adlı eserde İmam Cafer'den (a) rivayet 
etmiştir. Fakat anlaşıldığı kadarıyla bu hadis: "Şairlere gelince, onlara da sapıklar uyarlar." (Şuara, 224) ayetiyle 
ilgili olarak varid olmuştur. Çünkü bu ayetten hemen sonra: "Onlar yapmadıkları şeyleri söylerler." (Şuara, 226) 
ifadesi yer alır. Dolayısıyla, bu hadisin "Onlar, oraya tepetaklak atılırlar." (Şuarâ, 94) ayetiyle ilgiliymiş gibi rivayet 
edilmiş olması bir hatadan kaynaklanmaktadır. Düşünen biri bunu rahatlıkla fark eder. [el-Mîzan, (Şuarâ, 94) 
Tefsir] 



«Kim, Allah Azze ve Celle'yi husumetlerin hedefi haline getirirse, onun (haktan batıla) 
intikal etmesinden korkulur.» 

4-(2513) ... Ammar b. Mervan, rivayet eder: 

Ebu Abdullah (Cafer Sadık aleyhisselâm) buyurdu ki: 

«Ne ağırbaşlı insanlarla ne de hafif insanlarla tartış. Ağır başlı kimse sana kızar, hafif kimse 
de seni incitir.» 

5-(2514) ...Ömer b. Yezid, rivayet eder:  

Ebu Abdullah (Cafer Sadık aleyhisselâm) buyurdu ki: «Resûlullah (sallallahu aleyhi ve âlihi) 
şöyle buyurmuştur: Neredeyse Cebrail (aleyhisselâm) bana her geldiğinde şöyle demiştir: Ey 
Muhammed! İnsanların husumetlerinden ve düşmanlıklarından sakın.» 

6-(2515) ...Hasan b. Hüseyin el-Kindî, rivayet eder:  

Ebu Abdullah (Cafer Sadık aleyhisselâm) şöyle buyurdu: «Cebrail Nebi (sallallahu aleyhi ve 
âlihi)’ye dedi ki: İnsanlarla söz dalaşından (ve husumetleşmekten) sakın.» 

 

 

7-(2516) ...Abdurrahman b. Seyabe, rivayet eder:  

Ebu Abdullah (Cafer Sadık aleyhisselâm) buyurdu ki: «Husumet etmekten sakının; çünkü 
husumet geride günah bırakır, (gizli) ayıpların açığa çıkmasına neden olur.» 

8-(2517) ... Anbese el-Abid, rivayet eder: 

Ebu Abdullah (Cafer Sadık aleyhisselâm) buyurdu ki: «Husumetten sakının. Zira o meşgul 
eder, geride nifak bırakır ve kin duyulmasına neden olur.» 

9-(2518) ...Ömer b. Yezid, rivayet eder: 

Ebu Abdullah (Cafer Sadık aleyhisselâm) buyurdu ki: 

«Resûlullah (sallallahu aleyhi ve âlihi) şöyle buyurmuştur: 

Neredeyse Cebrail (aleyhisselâm) bana her geldiğinde şöyle demiştir: 

Ey Muhammed! İnsanların husumetlerinden ve düşmanlıklarından sakın.» 

10-(2519) ...Abdullah b. Sinan, rivayet eder: 

Ebu Abdullah (Cafer Sadık aleyhisselâm) buyurdu ki: 



«Resûlullah (sallallahu aleyhi ve âlihi) buyurmuştur ki: 

Cebrail'in bana gelip de öğüt vermediği vaki değildir. Bana son söylediği de şu olmuştur: 
İnsanlarla husumetleşmekten sakın. Zira bu, gizlilikleri ortaya çıkarır ve izzeti ortadan kaldırır.» 

11-(2520) ...Velid b. Sabih, rivayet eder: 

Ebu Abdullah (Cafer Sadık aleyhisselâm)'ın şöyle dediğini duydum: «Resûlullah (sallallahu 
aleyhi ve âlihi) buyurmuştur ki: Cebrail, insanlarla düşmanlık etmekten sakındırdığı kadar başka 
bir şeyden sakındırmadı.» 

12-(2521) ...Ahmed b. Ebu Abdullah, bazı arkadaşları aracılığıyla merfu olarak şöyle rivayet 
eder:  

Ebu Abdullah (Cafer Sadık aleyhisselâm) buyurdu ki: «Düşmanlık eken ektiğini biçer.» 

121) GAZAB (öfke) BABI 

1-(2522) ...es-Sekunî rivayet eder:  

Ebu Abdullah (Cafer Sadık aleyhisselâm) buyurdu ki: «Resûlullah (sallallahu aleyhi ve âlihi) 
şöyle buyurmuştur: Sirke nasıl balı bozuyorsa gazab (öfke) de imanı öyle bozar.» 

2-(2523) ...Muyessir, rivayet eder: 

Ebu Cafer (MuhammedBakır aleyhisselâm) 'ın yanında öfkeden söz açıldı. 

Buyurdu ki: «İnsan bir kere öfkelenmeyi alışkanlık haline getirdi mi, cehenneme girinceye 
kadar bir daha hoşnut olmaz. Bir kimse bir topluluğa kızdığı zaman derhal otursun. O zaman 
şeytanın pisliği ondan uzaklaşacaktır. Bir yakınına kızan kimse de hemen ona yaklaşsın, ona 
temas etsin. Zira akrabaya temas edildiğinde o (öfke) diner.» 

3-(2524) ...Davud b. Ferkad, rivayet eder: 

Ebu Abdullah (Cafer Sadık aleyhisselâm) buyurdu ki: 

«Öfke her şerrin anahtarıdır.»195 

                                                            

195- İbn Miskeveyh'in Öfke İle İlgili Tanımı: "Öfke (: Gazab); İntikam arzusuyla kalbde meydana gelen bir coşku ve 
nefsanî bir harekettir. Bu hareket kızıştığında öfke ateşini tutuşturup palazlandırır ve ortaya çıkan kara duman aklı 
âcizleştirip görevini tam ifa edemeyecek hale getirir. Bu duruma müptela olmuş insanın durumu, içinde ateş yanan 
dumanla dolu bir mağara gibidir ki bu insan, içinde yanan ateşin şiddetinden ne yapacağını bilemeyecek hale gelir. 
Tedavi edilmesi gittikçe güçleşir, ateşin söndürülmesi gitgide zorlaşır ve sonunda öyle bir hal alır ki, söndürmek 
maksadıyla üstüne atılıp dökülen her şey onu söndürecek yerde daha da alevlenmesine neden olur. Bu sebeble de 
insan o durumda olgunluk ve hidayet karşısında körleşip sağırlaşır ve onu kurtaracak bütün çareler etkisini yitirir." 
   Bil ki öfke yetisi, kendisi aracılığıyla dünya ve âhiretin kazanılabileceği, onun sayesinde şahıs, tür ve aile 
düzeninin korunabileceği ve faziletli bir medeniyet ve genel bir nizamın kurulabileceği büyük bir ilâhî nimettir. Eğer 
bu şerefli yeti hayvanlarda bulunmasaydı, doğal güçlüklere karşı koyamazlardı ve yok olup giderlerdi. Ve eğer insan 
da bulunmasaydı, pek çok kemâl ve ilerlemelerden de mahrum kalır ve pek çok fesatlarla da yüz yüze gelirdi; korku, 



4-(2525) ...Kasım b. Süleyman, rivayet eder: 

Ebu Abdullah (Cafer Sadık aleyhisselâm) buyurdu ki: 

«Babamın şöyle dediğini duydum: Bedevî bir adam Resûllah'a geldi ve dedi ki: "Ben çölde 
yaşayan bir adamım. Bana çok kapsamlı, derin bir söz öğret."  

-Buyurdu ki: Sana öfkelenmemeni emrediyorum. 

-Adam Resûlullah (sallallahu aleyhi ve âlihi)’ye üç kere üst üste aynı istekte bulundu. 
Sonunda kendi kendine şöyle dedi: Bundan sonra bir şey sormayacağım. Resûlullah bana 
hayırdan başka bir şey emretmedi. 

                                                                                                                                                                                                 
zaaf, gevşeklik, tembellik, tamah, sabırsızlık ve sebatsızlık, rahatlık arzusu, boyunduruğu benimseyiş ve kendisine 
veya ailesine yönelik bir tehlikeyi savmak maksadıyla rezil kişilere boyun eğiş, utanmazlık ve gayretsizlik gibi. 
   Allah-u Teâlâ mümini vasfederken şöyle buyurmaktadır: "Kâfirlere karşı şiddetli, kendi aralarında ise 
merhametlidirler." (Fetih, 29) İyiliği emredip kötülükten sakındırma ve dinî ve aklî emir ve yasakların uygulanması 
şerefli öfke yetisi olmadan gerçekleştirilemez. Şu halde öfke yetisinin öldürülmesi veya söndürülmesinin nefsin kemâl 
ve miracı olduğunu sananlar büyük yanılgı içindedirler ve kemâlin sınırı ile itidal makamından habersizdirler. 
   Bu biçareler bilmiyorlar ki, Allah Tebârek Teâlâ bütün hayvanlardaki bu değerli yetiyi boş yere yaratmamış ve 
onu Âdemoğulları arasında mülkî ve melekûtî yaşantının sermayesi ve hayır ve bereketlerin kaynağı kılmıştır. Din 
düşmanlarıyla cihad, insanlık ailesinin korunması; can, mal, namus ve sair ilâhî özelliklerin muhafazası ve insanın 
baş düşmanı olan nefisle cihad bu şerefli yeti olmadan mümkün olamaz. Tecavüz ve eziyetlerin savulması ve toplum 
ile fertlerden zararlı ve tehlikeli durumların bertaraf edilmesi ancak bu yetinin bayrağı altında gerçekleştirilebilir. 
   İtidal noksanlığı ve tefrit halinin rezil sıfatlar olduğu ve pek çok fesada yol açtığı gibi, aynı şekilde itidali aşma ve 
ifrat hali de ahlâki rezilliklerdir ve büyük fesada yol açmaktadır. 
   İnsan, biri kalbin bâtınından palazlanan ve oradan yükselip bedeni tutuşturan ve öbürü amellerin iğrençliğinin 
sureti ve fiillerin somutlaşmış hali olan ve zahirden başlayıp bâtını etkisi altına alan iki cehennemin baskı ve azabına 
maruzdur. Ve bunun nasıl bir baskı ve azâb olduğunu Allah Tebâreke ve Teâlâ bilir. Sen cehennemin kuşatma 
biçimini, bildiğin kuşatma gibi mi sanıyorsun? Oysa buradaki kuşatma sadece zahire yöneliktir. Oradaki kuşatma ise 
hem zahiri hem bâtını; hem sathı ve hem de derûnu içine almaktadır. Ve eğer, Allah göstermesin, öfke insanın çok 
etkin yetilerinden biri haline gelirse, musibet şiddetlenir, berzah ve kıyametteki sureti yırtıcı hayvana döner. Öyle bir 
yırtıcı hayvan ki, bu dünyada eşi benzeri yoktur. Çünkü bu durumdaki bir insanın canavarlığını hiçbir hayvanla 
kıyaslamak mümkün değildir. 
   Nasıl ki kemâlde hiçbir varlık insanın dengi olamıyorsa, noksanlık ve kötü sıfatlara sahip olmada da hiçbir varlık 
onunla boy ölçüşemez. "işte onlar hayvanlar gibidir, hattâ daha da sapkın..." (A'raf, 179) ayeti onu nitelemektedir. 
"Şimdi o (kalbleriniz) taş gibi hattâ daha da katı..." (Bakara, 74) ayeti de insanların katı kalblerini nitelemek için 
nazil olmuştur. 
   Bu duydukların, öfke ateşinin fesadından sadece küçük bir bölümdür ki bu, eğer ondan başka fesadlar ortaya 
çıkmazsa böyledir. Zulmânî-derûnî ateş ise bâtında tütüp palazlanarak iman nurunu boğar; dumanı nuru söndürür. 
Ve insanın, öfke ateşi palazlandığında sair meâsiden ve helak durumlardan uzak durması ise çok uzak bir ihtimaldir. 
   Bir dakikalık öfke ateşi yüzünden insanın yokluk ve helak uçurumuna yuvarlanması, peygamberlere ve 
mukaddesata (neûzu billah) hakaret etmesi, suçsuz bir nefsi öldürüp haramları çiğnemesi ve dünya ile ahiretini 
yokluk rüzgarına savurması bile mümkündür. 
   Öfkeyi kızıştıran bir diğer sebep de insanın en büyük kabahat noksanlık ve rezillik olan öfke ve ondan kaynaklanan 
fesadları cehalet ve anlayışsızlığından ötürü birer kemâl ve güzellik sanmasıdır. Nitekim bazı cahiller bunları 
mertlik, yiğitlik ve kahramanlık saymakta ve bunlarla öğünüp "şöyle ettik şöyle yaptık" diye böbürlenmekte ve 
müminlerin en büyük ve güzel sıfatlarından biri olan kahramanlığı bu helâke sürükleyici rezalete yamamaktadırlar. 
Oysa bilinmelidir ki kahramanlık bunlardan çok başka bir şeydir ve gerekleri, sebepleri, etki ve özellikleri bu 
rezillikten tamamen farklıdır. 
   Kahramanlığın kaynağı; nefs kuvvet ve itmi'nanı, itidal, iman; dünya muzahrafatına [süsüne] ve onun aşağılık ve 
yüce yanlarına çok az bulaşmış olmaktır. Oysa öfke; nefs zayıflık ve zilleti, iman gevşekliği, itidalsizlik, dünya 
sevgisi, dünyaya önem verme ve insanî lezzetlerin elden gitmesinden kaynaklanmaktadır. [Kırk Hadis Şerhi, c. 1 ,  s. 
182-193] 



İmam der ki: «Babam şöyle derdi: Öfkeden daha şiddetli ne olabilir? İnsan öfkelendiği 
zaman, Allah'ın haram kıldığı bir cana kıyar ve iffetli bir kadına iftira atar.» 

5-(2526) ...Abdu'l-A'la, rivayet eder: 

Ebu Abdullah (Cafer Sadık aleyhisselâm)'a dedim ki: Bana bir öğüt ver ki, onu tutayım. 

Buyurdu ki: «Bir gün Resûlullah (sallallahu aleyhi ve âlihi)'nin yanına bir adam gelir ve: 
"Ya Resûlullah! Bana bir öğüt ver ki, onu tutayım," der. Resûlullah ona şöyle der: Git ve 
öfkelenme. Adam bir daha söyler. 

Resûlullah ona: "Git ve öfkelenme," der. Bunu üc kere tekrarlar.» 

6-(2527) ...Seyf b. Amire, bir adamın Ebu Abdullah (Cafer Sadık aleyhisselâm)’ın şöyle 
dediğini duyduğunu rivayet eder: 

«Kim öfkesini durdurursa, Allah, onun gizliliklerini örter.» 

7-(2528) ...Habib es-Sicistanî, rivayet eder: 

Ebu Cafer (Muhammed Bakır aleyhisselâm) buyurdu ki: «Tevrat'ta, Allah Azze ve Celle'nin 
Musa (aleyhisselâm)'a şöyle seslendiği yazılıdır: «Ey Musa! Senin emrine verdiğim kimselere 
karşı öfkeni tut, ben de sana karşı gazabımı tutayım.» 

8-(2529) ...Abdullah b. Sinan, rivayet eder: 

Ebu Abdullah (Cafer Sadık aleyhisselâm) buyurdu ki: «Allah Azze ve Celle, 
peygamberlerinden birine şöyle vahyetti: Ey Âdemoğlu! Öfkelendiğin zaman beni hatırla ki, 
öfkelendiğim zaman ben de seni anayım da mahvettiklerimle birlikte seni de mahvetmeyeyim. 
Yardımcı olarak bana razı ol. Şüphesiz benim sana yardım etmem, senin kendine yardım 
etmenden daha hayırlıdır.» 

9-(2530) ...Abdullah b. Sinan, Ebu Abdullah (Cafer Sadık aleyhisselâm)’dan bu hadisin bir 
benzerini daha rivayet eder; ancak bu rivayette fazladan şöyle bir ifade yer alır: 

«Bir zulme uğradığın zaman benim sana yardım etmeme razı ol. Şüphesiz benim sana 
yardım etmem, senin kendine yardım etmenden daha hayırlıdır.» 

10-(2531) ...İshak b. Ammar, rivayet eder: 

Ebu Abdullah (Cafer Sadık aleyhisselâm)'ın şöyle dediğini duydum: «Tevrat'ta şöyle yazar: 
"Ey Âdemoğlu! Kızdığın zaman beni hatırla ki, ben de gazap ettiğim zaman seni hatırlayayım ve 
mahvettiklerimle birlikte seni mahvetmeyeyim. Bir zulme uğradığın zaman, benim sana yardım 
etmeme razı ol. Çünkü benim sana yardım etmem, senin kendine yardım etmenden daha hayırlı-
dır."» 

11-(2532) ...Mualla b. Huneys, rivayet eder: 



Ebu Abdullah (Cafer Sadık aleyhisselâm) buyurdu ki: «Bir adam Nebi (sallallahu aleyhi ve 
alihi)'ye dedi ki: "Ya Resûlullah! Bana öğret."  

-Dedi ki: Git ve öfkelenme. 

-Adam: Bu, bana yeter, dedi ve ailesinin bulunduğu bölgeye doğru yola koyuldu. Oraya 
vardığında kavminin arasında savaş çıktığını, saflara bölündüklerini, silahlarını kuşandıklarını 
gördü. Bunu görünce o da silahını aldı ve onlarla birlikte savaşmak üzere saf tuttu. 

Sonra Resûlullah'ın: Öfkelenme, sözünü hatırladı. Derhal silahını attı. 

Sonra, kavminin düşmanı olan diğer topluluğun yanına gitti ve: Ey falanlar! Bütün 
yaralılarınızın, ölülerinizin, size vurulan ve iz bırakmayan bütün darbelerin bedelini ben 
karşılıyorum. Malımdan ayırıp bunu size vereceğim. Bunun üzerine topluluk: Her ne olmuşsa 
olmuş, onu size bağışlıyoruz. Böyle bir âlicenaplığa biz sizden daha layığız. Böylece iki topluluk 
barıştı, öfke (gerginlik), ortadan kalktı.» 

12-(2533) ...Ebu Hamza es-Sumalî, rivayet eder: 

Ebu Cafer (Muhammed Bakır aleyhisselâm) buyurdu ki: 

«Şu öfke ki; şeytandan kopan bir kordur. Ademoğlunun kalbinde yanar. Sizden biriniz 
kızdığı zaman gözleri kıpkırmızı kesilir, boyun damarları şişer ve şeytan içine girer. İçinizden biri 
bu şekilde öfkeleneceğini hissettiği zaman yere otursun, o zaman şeytan ondan uzaklaşıp 
gidecektir.» 

13-(2534) ...Ahmed b. Ebu Abdullah, bazı arkadaşları aracılığıyla merfu olarak rivayet eder:  

Ebu Abdullah (Cafer Sadık aleyhisselâm) buyurdu ki: 

«Öfke hikmet dolu kalbin nurunu söndürür. Öfkesine hâkim "olmayan aklına da hâkim 
olamaz.» 

14-(2535) ...Ebu Hamza, rivayet eder: 

Ebu Cafer (Muhammed Bakır aleyhisselâm) buyurdu ki: 

«Resûlullah (sallallahu aleyhi ve âlihi) şöyle buyurmuştur: 

Kim, insanların namusunu lekelemekten uzak durursa, Allah kıyamet günü ona müsamaha 
gösterir. Kim insanlara karşı öfkesini tutarsa, Allah Tebâreke ve Teâlâ, kıyamet günü azabını 
ondan uzak tutar.» 

15-(2536) ...Ebu Hamza, rivayet eder: 

Ebu Cafer (Muhammed Bakır aleyhisselâm) buyurdu ki: «Kim insanlara karşı öfkesini 
tutarsa, Allah, kıyamet günü azabını ondan uzak tutar.» 

122)-HASET BABI 



1-(2537) ...Muhammed b. Müslim rivayet eder: 

Ebu Cafer (Muhammed Bakır aleyhisselâm) şöyle buyurdu: «Bazen adam, öfke anında 
ağzından bir söz kaçırır veya bir davranışta bulunur, bunun neticesinde kâfir olur. Hiç şüphesiz 
ateş nasıl odunu yiyorsa "haset/kıskançlık"da imanı yer.» 

2-(2538) ...Cerrah el-Medainî rivayet eder: 

Ebu Abdullah (Cafer Sadık aleyhisselâm) buyurdu ki: 

«Hiç şüphesiz ateş nasıl odunu yiyorsa haset de imanı yer.» 

3-(2539) ...Davud er-Rakkî, rivayet eder: 

Ebu Abdullah (Cafer Sadık aleyhisselâm)’ın şöyle dediğini duydum: 

«Allah'tan korkun ve birbirinize haset etmeyin. Hiç şüphesiz Meryem oğlu İsa'nın şeriatının 
hükümlerinden biri ülkeler gezip seyahat etmekti. Bir gün yine bir seyahate çıktı. Yanında 
ashabından biri vardı. Adam kısa boyluydu. İsa (aleyhisselâm)'dan hiç ayrılmazdı. İsa, denizin 
kenarına gelince, kesin ve doğru bir inançla "Bismillah" dedi ve su üzerinde yürümeye başladı. 
Kısa boylu adam İsa (aleyhisselâm)’ın kesin ve sıhhatli bir inançla "Bismillah" deyip denizin 
üzerinde yürüdüğünü görünce, kesin ve sahih bir inançla "Bismillah" dedi ve su üzerinde 
yürüyerek İsa (aleyhisselâm)'a yetişti. 

Bu sırada içinde kendini beğenmişlik duygusu belirdi ve dedi ki: Bu, Allah'ın ruhu İsa'dır ve 
su üzerinde yürüyorsa, ben de su üzerinde yürüyorum. O-nun benden ne üstünlüğü var? Der 
demez, suya battı. Hemen İsa (aleyhisselâm)'dan yardım istedi. İsa (aleyhisselâm) onu tutup 
sudan çıkardı. 

-Sonra ona dedi ki. Ey kısa adam, ne dedin de başına bu geldi? 

-Dedi ki: Bu, Allah'ın ruhudur ve su üzerinde yürüyor. Ben de yürüyorum, o zaman benden 
ne üstünlüğü var, dedim. Bunun sonucunda içime kibir ve kendini beğenmişlik duygusu girdi. 

İsa (aleyhisselâm) ona dedi ki: Sen kendini, Allah'ın seni koymadığı yere koymuşsun. 
Bundan dolayı Allah, söylediğin bu sözlerden dolayı sana gazap etti. Bu dediklerinden dolayı 
Allah Azze ve Celle'ye tevbe et. 

Adam, tevbe etti ve tekrar Allah'ın kendisini yerleştirdiği mertebeye döndü. Allah'tan korkun 
ve birbirinizi kıskanmayın.» 

4-(2540) ...es-Sekunî, rivayet eder: 

Ebu Abdullah (Cafer Sadık aleyhisselâm) şöyle buyurdu: 

«Resûlullah (sallallahu aleyhi ve âlihi) şöyle buyurmuştur: 

«Fakirlik az kalsın küfür olacaktı ve haset neredeyse kaderi yenecekti.» 



5-(2541) ...Muaviye b. Vehb, rivayet eder: 

Ebu Abdullah (Cafer Sadık aleyhisselâm) buyurdu ki: 

«Dinin felaketi haset, kendini beğenme ve övünmedir.» 

6-(2542) ...Davud er-Rakkî, rivayet eder: 

Ebu Abdullah (Cafer Sadık aleyhisselâm) şöyle buyurdu: 

«Resûlullah (sallallahu aleyhi ve âlihi) buyurmuştur ki: Allah Azze ve Celle, İmran oğlu 
Musa'ya dedi ki: Ey İmran oğlu! İnsanlara bahşettiğim nimetlerimden dolayı onları kıskanma, 
onların sahip oldukları şeylere gözlerini dikme. Nefsinin bunların peşinde olmasına izin verme. 
Şüphesiz haset eden kimse, benim nimetlerime kızar, kullarım arasında yaptığım taksime engel 
olur. Kim böyle olursa, onun benimle ilgisi, benim de onunla bir ilgim yoktur.» 

7-(2543) ...Fudayl b. İyaz, rivayet eder: 

Ebu Abdullah (Cafer Sadık aleyhisselâm) buyurdu ki: 

«Mümin gıpta eder, kıskanmaz. Münafık ise kıskanır, gıpta etmez.» 

123)- ASABİYYET BABI 

l-(2544) ...Mansur b. Hazım, rivayet eder: 

Ebu Abdullah (Cafer Sadık aleyhisselâm) buyurdu ki: 

«Kim taassup (kavim ya da kabile ırkçılığı, tarafgirlik) yaparsa veya taassup yapılmasını 
teşvik ederse, iman bağını boynundan çıkarmıştır.» 

2-(2545) ...Dürüste b. Ebu Mansur, rivayet eder:  

Ebu Abdullah (Cafer Sadık aleyhisselâm) buyurdu ki: «Resûlullah (sallallahu aleyhi ve âlihi) 
şöyle buyurmuştur: Kim taassup (kavim ya da kabile ırkçılığı) yaparsa veya taassup yapılmasını 
teşvik ederse, iman bağını boynundan çıkarmıştır.»196 

                                                            

196- Ben fakir derim ki: [Asabiyyet], Bâtınî-nefsânî bir ahlaktır ki, eseri; yakınları, akrabaları ve kendisiyle ilintisi 
olanları müdafa ve himaye etmektir. İster dîni taallukat olsun, ister mezhebî, meslekî, vatanî, bölgesel ve benzerleri... 
İş, üstadlık, öğrencilik ve benzeri ilintiler... Ve bu, pek çok ahlakî fesat ve rezil melekedir. İster hak adına yapılıyor 
olsun, ister dinî bir gerekçeyle; maksat hak olmadıktan ve şahsî, meslekî ve ilintisel üstünlük sağlamak 
hedeflendikten sonra, bu durum fi nefsihi, kınanacak kötü bir durumdur. Ama hakkın izhar edilmesi, hakikate revaç 
kazandırılması, hak olan şeylerin isbâtı ve bu amaçlarla himayeye yeltenilmesi ya "asabiyyet" değildir veya 
"kınanmış asabiyyet" değildir. 
   Burada ölçü; hedef ve maksad, yani nefs ile şeytanın girişimi olması, yada Hak ve Rahman'ın girişimi olmasıdır. 
Başka bir ifadeyle, insan, akraba veya yakınlarına gösterdiği asabiyyet ve himayede ya hakkı ortaya koyup bâtılı 
defetmeyi hedefler ki, bu tür asabiyyet övgüye değer bir şeydir, hak ile hakikati himaye etmek demektir ve insanın en 
iyi kemâlidir, enbiya ve evliyanın ahlâkıdır ve alâmeti, kim haklıysa velev yakınlarından ve akrabalarından olmasa 
ve hatta düşmanlarından biri bile olsa onu desteklemektir ve bunu yapan kişi, hakikati himaye eden, fazilet 
taraftarları zümresinde yer alan ve Medine-i fazılâ'yı koruyan biri sayılır; toplumun sâlih bir elamanı ve cemiyet 



3-(2546) ...es-Sekunî rivayet eder: 

Ebu Abdullah (Cafer Sadık aleyhisselâm) buyurdu ki: 

«Resûlullah (sallallahu aleyhi ve âlihi) şöyle buyurmuştur: Kimin kalbinde hardal tanesi 
kadar asabiyyet (ırkçılık, tarafgirlik) varsa, Allah, kıyamet günü onu cahiliye bedevileri ile 
beraber diriltir.» 

4-(2547) ...Muhammed b. Müslim, rivayet eder: 

Ebu Abdullah (Cafer Sadık aleyhisselâm) buyurdu ki: «Kim asabiyyet güderse (ırkçılık 
yaparsa), Allah, ateşten bir bağ ile onu bağlar.» 

5-(2548) ...Habib b. Ebu Sabit, rivayet eder:  

Ali b. Hüseyin (Zey'ül-Abidin aleyhisselâm) şöyle buyurdu: «Kavim hamiyetini güden kimse 
cennete girmez. Hamza b. Abdulmuttalib'in -Müslüman olduğu zaman- Nebi (sallallahu aleyhi ve 
âlihi) için güttüğü hamiyet hariç. Nebi'nin üzerine rahim zan atıldığı zaman öfkelenmiş ve 
Resûlullah'a arka çıkıp onu savunmuştu.»197 

 

                                                                                                                                                                                                 
fesatlarının ıslah edicisidir; veya asabiyyette bulunan insanı nefsiyet ve ırkçılık tahrik etmiş ve velev akrabası bâtıl 
ve haksız bile olsa ondan yana tavır takınır, haksız da olsalar akrabalarının yanında yer alır, onları her halükârda 
himaye eder ki, böyle bir kişi iğrenç ve cahili bir asabiyyete sahiptir, toplumun fasid elamanlarındandır ve sâlih 
ahlâkın müfsidlerindendir, cahiliye Arapları zümresi içinde yer alır, ki onlar İslam'dan önce çölde yaşayan bir grup 
Arap idiler o karanlık, cehalet ve bilinçsizlik çağında ve onlar bu iğrenç asabiyyet ahlâkına ve bu uygunsuz özelliğe 
tam anlamıyla sahiptiler. Ve hatta bütün Araplarda (ancak hidayet nuruyla muhtedi olanlar müstesna) bu huy diğer 
ırklara oranla daha fazladır. 
   Nitekim Hz. Emir'den [Ali'den] nakledilen bir hadis-i şerifte şöyle buyrulmuştur: "Allah-u Teâlâ altı taifeyi altı 
şeyden ötürü azaplandıracaktır: Arapları asabiyyetlerinden ötürü, çiftçileri büyüklük taslamalarından ötürü, 
yöneticileri zulümlerinden ötürü, fakihleri kıskançlıklarından ötürü, tüccarları ihanetlerinden ötürü ve köylüleri 
cehaletlerinden ötürü..." [Kırk Hadis Şerhi, c. I ,  s.196-197] 

197- Hz. Hamza'nın Müslüman olma biçimi birkaç şekilde nakledilmiştir ki, bunlardan söz etmek konumuzun 
maksadına uygun düşmemektedir. Mâmâfi, nur-i İlâhiden ve Hak Teâlâ'nın has kullarına ve özellikle de insanlık 
kesiminin muhlislerine bağışladığı gaybî ödüllerinden olan imanın, hak ve hakikati ayaklar altına alıp doğruluk ve 
dürüstlüğü cehalet ve bilinçsizliğe çiğneten böyle bir huyla [: Asabiyetle] herhangi bir münasebetinin olamayacağı 
gayet açıktır. 
   Elbette bencillik, yandaşpereslik ve cahili yersiz asabiyyet pası ile örtülen bir kalb aynasında iman nuru tecelli 
edemez ve Zulcelâli Teâlâ'nın has halvetgahı olamaz o kalb. 
   O kişinin kalbi iman ve marifet nurunun tecelligâhı olur ve boynu iman habl-i metîn'i [: Sağlam iman ipi] ile bağlı 
olur; o kimse hakikatler ve marifetler rehinesi olur ki, dinî prensiplere bağlı bir kimsedir, aklî esaslara 
dayanmaktadır ve akıl ile şer'in gösterdiği doğrultuda hareket etmekte ve onu hiçbir adet ve ahlâk, yolundan 
saptıramamaktadır. İnsan o zaman iman ve İslam iddiasında bulunabilir ki, hakikatlere teslim olmuş, onlara boyun 
bükmüş; ne kadar büyük olursalar olsunlar kendi maksadlarını velinimetlerinin maksadlarında fâni kılmış ve kendini 
ve iradesini hakiki mevlâsının iradesine fedâ etmiş olsun. Elbetteki böyle bir şahıs câhili asabiyyetten uzak olacak, 
kalbi hakikatlere yönelik olacak ve karanlık câhiliyet ve asabiyyet perdesi onun gözlerini kör edemiyecektir. Hakkı 
uygulayıp hakikati dile getirme konumunda bütün akraba ve yakınlık bağlarını ayaklar altına alacak, bütün 
yakınlarını ve geleneklerini velînîmet'in maksadı uğrunda kurban edecek ve eğer câhiliyet asabiyyeti ile karşı-
karşıya gelirlerse o, İslamiyet asabiyyetini ve haktan yana olmayı tercih edecektir. [Kırk Hadis Şerhi, 1/198-199] 



6-(2549) ... Davud b. Ferkad, rivayet eder:  

Ebu Abdullah (Cafer Sadık aleyhisselâm) buyurdu ki: «Melekler, İblis'i kendilerinden biri 
sayıyorlardı. Oysa Allah Azze ve Celle, onun onlardan biri olmadığını biliyordu. Allah Azze ve 
Celle, İblis'in içindeki duyguları hamiyet (gurur) ve öfke aracılığıyla ortaya çıkardı. 

İblis dedi ki: "Beni ateşten yarattın, onu ise çamurdan yarattın" 198 (Sâd,76)» 

7-(2550) ...ez-Zuhrî, rivayet eder: 

Ali b. Hüseyin (Zey'ül-Abidin aleyhisselâm)'a asabiyyet hakkında bir soru" soruldu. Buyurdu 
ki: 

«Kişinin günahkâr olmasına neden olan asabiyet, onun kavminin kötülerini başka kavimlerin 
iyilerinden hayırlı görmesidir. Kişinin kavmini sevmesi "asabiyet" (ırkçılık) değildir. Fakat 
kişinin zulümde kavmine yardım etmesi asabiyettir.» 

124)- KİBİR BÂBI 

1-(2551) ...Hukeym rivayet eder: 

Ebu Abdullah (Cafer Sadık aleyhisselâm)’a küfrün en aşağı derecesinin hangisi olduğunu 
sordum. 

Buyurdu ki: «Şüphesiz kibir, en aşağısıdır.» 

2-(2552) ...Hüseyin b. Ebu'l A'la, rivayet eder:  

Ebu Abdullah (Cafer Sadık aleyhisselâm)'ın şöyle dediğini duydum: «Kibir, insanların en 
kötüleri arasında her çeşidiyle bulunur. Büyüklük Allah'ın ridasıdır. Kim Allah Azze ve Celle'yle 
ridası konusunda çekişmeye kalkarsa, Allah, onun "sefaletini / alçaklığını" arttırır. 

Bir gün Resûlullah (sallallahu aleyhi ve âlihi) Medine yollarından birinden geçiyordu. Siyah 
bir kadın da yoldaki hayvan tezeklerini topluyordu. Ona: Resûlullah'ın yolundan çekil, denildi. 

-O da: "Yol geniştir," dedi. Bazıları kadını yakalamak istediler. 

Resûlullah: Bırakın onu, çünkü o, zorbadır,199 dedi.» 

                                                            
198- "İblis: Ben ondan hayırlıyım! Beni ateşten yarattın, onu çamurdan yarattın, dedi." 
   Âdem (a)'a secde etmeyişini kendisinin daha şerefli oluşuyla gerekçelendiriyor. Ateşten yaratıldığı için 
çamurdan yaratılan Adem (a) dan daha hayırlı olduğunu iddia ediyor. 
   Bununla şunu da ima ediyor: İlâhî bir emir, sırf ilâhî bir emir olduğu için değil, hak olduğu zaman uygulanır. 
Kendisine yöneltilen Âdem (a)'a secde etmesine ilişkin emir de hak değildir. Bundan da İblis'in Allah'ın 
egemenliğinin, malikliğinin ve hikmetinin mutlaklığını inkâr ettiği sonucu çıkıyor. 
   Aslında bu, her türlü günahın sonunda gelip dayandığı, kaynaklandığı bir noktadır. Çünkü bir günah; ancak 
Allah'a kul olmanın hükmünün dışına, malikliğinin etkinlik alanından çıkma ile bir günahı işlememenin onu 
işlemekten daha iyi olduğu anlayışını dikkate almama sonucu işlenebilir. [el-Mîzan, (Sâd, 76) Tefsiri 



3-(2553) ...A'lâ b. Fudayl, rivayet eder: 

Ebu Abdullah (Cafer Sadık aleyhisselâm) buyurdu ki: 

«Ebu Cafer (Muhammed Bakır aleyhisselâm) şöyle buyurdu: İzzet Allah'ın ridası, büyüklük 
ise örtüşüdür. Kim bundan bir şey alırsa, Allah onu yüzükoyun cehenneme atar.» 

4-(2554) ...Ma’mer b. Ömer b. Ata, rivayet eder:  

Ebu Cafer (Muhammed Bâkır aleyhisselâm) buyurdu ki: «Büyüklük Allah'ın ridasıdır. 
Büyüklenen, kibirlenen kimse, Allah'la ridası noktasında çekişmeye kalkmıştır.» 

5-(2555) ...Leys el-Muradî, rivayet eder: 

Ebu Abdullah (Cafer Sadık aleyhisselâm) buyurdu ki: 

«Büyüklük Allah'ın ridasıdır. Kim Allah'la ridası noktasında çekişmeye kalkarsa Allah onu 
yüzükoyun cehenneme atar.» 

6-(2556) ...Zurare, Ebu Cafer (Muhammed Bâkır aleyhisselâm) ve Ebu Abdullah (Cafer 
Sadık aleyhisselâm)'dan rivayet eder: 

«Kalbinde zerre ağırlığınca kibir bulunan kimse cennete girmez.» 

7-(2557) ...Muhammed b. Müslim, rivayet eder: 

İmam Bâkır (Muhammed Bâkır aleyhisselâm) ve İmam Sâdık (Cafer Sadık aleyhisselâm)'dan 
birinden duydum: 

«Kalbinde bir hardal tanesi ağırlığınca kibir bulunan kimse cennete giremez. 

Bunun üzerine "İnna lillahi ve inna ileyhi raciun" (Bakara, 156) dedim. 

Buyurdu ki: «Niçin, bu ayeti okudun?» 

Dedim ki: Senden duyduğum bu sözden dolayı. 

Buyurdu ki: «Senin anladığın gibi değildir. Ben, bilerek inkâr etmeyi kastettim. Bundan 
maksat bile bile inkâr etmektir.» 

8-(2558) ...Abdu'l A'la, rivayet eder: 

Ebu Abdullah (Cafer Sadık aleyhisselâm) buyurdu ki: «Kibir, İnsanları hakir görmen ve 
hakkı aşağılamandır.» 

                                                                                                                                                                                                 

199- Zorba sıfatı, insan için kullanıldığında eksikliğini hak etmediği bir makam iddiasında bulunarak kapamaya 
çalışan kimse anlamına gelir. [Allâme Meclisi, Mir'at'ul Ukul, c. 10, s. 206] 



9-(2559) ...Abdu'l-A'la b. A'yen rivayet eder:  

Ebu Abdullah (Cafer Sadık aleyhisselâm) buyurdu ki: «Resûlullah (sallallahu aleyhi ve âlihi) 
şöyle buyurmuştur: Kibrin en büyüğü, insanları hakir görmek ve hakkı aşağılamaktır.» Dedim ki: 
İnsanları hakir görmek ve hakkı aşağılamak nedir? Dedi ki: «Bir kimsenin, hakkı bilmemesi ve 
hak ehline dil uzatmasıdır. Kim bunu yaparsa Allah Azze ve Celle'yle ridası noktasında 
çekişmeye kalkmıştır.» 

10-(2560) ... İbni Bukeyr, rivayet eder: 

Ebu Abdullah (Cafer Sadık aleyhisselâm) buyurdu ki: 

«Cehennemde büyüklenenler için bir vadi vardır. Ona "Sakar" denir. Bir gün sakar, Allah 
Azze ve Celle'ye sıcaklığının şiddetinden şikâyet etti ve nefes alması için kendisine izin 
vermesini istedi. Derken nefes aldı ve nefesinin etkisiyle cehennemi yaktı.» 

11-(2561) ...Davud b. Ferkad, kardeşinden rivayet eder:  

Ebu Abdullah (Cafer Sadık aleyhisselâm)’ın şöyle dediğini duydum: «Kibirliler, zerre 
suretinde yaratılırlar. Allah'ın hesabı bitinceye kadar insanlar onları çiğnerler.» 

12-(2562) ...Abdu'l-A'la, rivayet eder: 

Ebu Abdullah (Cafer Sadık aleyhisselâm)’a: Kibir nedir, diye sordum. Buyurdu ki: «Kibrin 
en büyüğü, hakkı alçaltman ve insanları hakir görmendir.» 

Dedim ki: Hakkı alçaltmak nedir? 

Dedi ki: «Hakkı bilmemek ve hak ehline dil uzatmaktır.» 

13-(2563) ...Muhammed b. Ömer b. Yezid, babasından rivayet eder:  

Ebu Abdullah (Cafer Sadık aleyhisselâm)'a dedim ki: Ben güzel yemekler yer, hoş kokular 
koklar (sürünür) ve göz alıcı bineklere binerim. Peşimden de hizmetçi gelir. Sence buna 
büyüklenme denebilir mi? (Söyle) ki onu yapmayayım. 

İmam başını bir süre eğdi, sonra şöyle dedi: «Lanetlenmiş zorba, insanları aşağılayan ve 
hakkı bilmeyen kimsedir.» 

Ömer der ki: Dedim ki: Hakkı bilmiyor değilim. İnsanları küçük görme ise bunun ne 
olduğunu bilmem. 

Dedi ki: «Kim insanları hakir görür ve onların üzerinde zorbalık yaparsa işte zorba ona 
denir.» 

14-(2564) ...Ebu Hamza, rivayet eder: 

Ebu Cafer (Muhammed Bâkır aleyhisselâm) buyurdu ki: 



«Resûlullah (sallallahu aleyhi ve âlihi) şöyle buyurmuştur: 

Allah Azze ve Celle, kıyamet günü üç kişiyle konuşmaz, onların yüzüne bakmaz, onları 
temize çıkarmaz. Onlar için elem verici azap vardır: Zina eden yaşlı adam, zorba, zalim kral, 
kibirli yoksul.» 

15-(2565) ...Mervek b. Ubeyd, kendisine anlatan biri aracılığıyla rivayet eder:  

Ebu Abdullah (Cafer Sadık aleyhisselâm) şöyle buyurdu: 

«Yusuf (aleyhisselâm)'ın huzuruna yaşlı Yakub (aleyhisselâm) girince, Yusufu krallık gururu 
tuttu. Aşağı inip yanına gitmedi. 

Cebrail (aleyhisselâm) indi ve dedi ki: Ey Yusuf! Avucunu aç. Avucunu açınca ondan parlak 
bir nur çıktı ve hava boşluğuna karıştı. 

Yusuf dedi ki: Ey Cebrail! Avucumdan çıkan bu nur neydi? Dedi ki: Yaşlı Yakub için 
yerinden kalkıp inmemenden dolayı peygamberlik nuru senin soyundan alındı. Senin soyundan 
nebi gelmeyecektir.»200 

16-(2566) ...İbni Ebu Umeyr, bir arkadaşı aracılığıyla Ebu Abdullah (Cafer Sadık 
aleyhisselâm)'dan şöyle rivayet eder: 

«Hiçbir kul yoktur ki kafasında meleğin tuttuğu bir dizgin olmasın. Kişi kibirlendiği zaman, 
melek şöyle der: Alçal, Allah seni alçaltsın. Bu kimse kendi gözünde insanların en büyüğü iken 
insanların gözünde de en alçağıdır; ama tevazu gösterdiğinde Allah onu yüceltir. Melek ona der 
ki: Yüksel, Allah Azze ve Celle seni yükseltsin. Bundan sonra, kendi gözünde kendisi insanların 
en küçüğü olarak görülürken, insanların gözünde de insanların en büyüğü olarak görülür.» 

17-(2567) ... Abdullah b. Bukeyr, rivayet eder: 

Ebu Abdullah (Cafer Sadık aleyhisselâm) buyurdu ki: «Kibirlenen hiç kimse yoktur ki, bu, 
onun içindeki bir zilletten, alçaklıktan kaynaklanmasın.» 

Ebu Abdullah (aleyhisselâm)’dan rivayet edilen bir diğer hadiste ise şöyle deniyor: 
«Kibirlenen veya zorbalık yapan hiç kimse yoktur ki, bunun nedeni içinde hissettiği bir zillet, bir 
alçaklık olmasın.» 

125)- KENDİNİ BEĞENMİŞLİK BÂBI 

1-(2568) ...Ali b. Esbat, Horasanlı Şiilerden İbrahim b. Seyyar'ın çocuklarından biri 
aracılığıyla, merfu olarak rivayet eder: 

                                                            
200- Hadis: Mürsel. [Allâme Meclisî, Mir'at'ul Ukul, c. 10, s. 215] 
   Mürsel hadis: Resûlullah ve masumlardan (imamlar ve Hz. Fatıma) duyan kişinin adını zikretmeksizin Resûlullah'a 
ve masumlara isnat edilen hadis. 
   Ehl-i Beyt kaynaklı çok sayıda rivayetlere, dayanan görüşe göre, peygamberler, peygamberlikle 
görevlendirilmelerinden önce de sonra da masumdurlar. [Mîzan, l/206][bkz.( 1713.), (3438.) h.dip notu] 



Ebu Abdullah (Cafer Sadık aleyhisselâm) şöyle buyurdu: «Allah, mümin için günah 
işlemenin kendini beğenmişlikten daha iyi olduğunu biliyor. Eğer böyle olmasaydı, hiçbir zaman 
mümini günahla sınamazdı.» 

2-(2569) ...Ebu Amir, bir adam aracılığıyla rivayet eder:  

Ebu Abdullah (Cafer Sadık aleyhisselâm) buyurdu ki: «Kimin içine kendini beğenmişlik 
duygusu girse, helak olur.» 

3-(2570) ...Ali b. Suveyd, rivayet eder: 

Ebu'l-Hasan (aleyhisselâm)’a ameli ifsat eden kendini beğenmişliği sordum Buyurdu ki: 
«Kendini beğenmişliğin dereceleri vardır. Bunlardan biri, kula işlediği kötü amelin süslü 
görünmesi, bunu güzel görmesi ve beğenmesidir ki, bunun güzel bir fiil olduğunu düşünür. 

Bu derecelerden biri de şudur: Kul Rabbine iman eder, imanından dolayı Allah Azze ve 
Celle'ye minnet eder. Oysa asıl Allah ona minnet etmiştir (lütufta bulunmuştur).» 

4-(2571) ...Abdurrahman b. Haccac rivayet eder:  

Ebu Abdullah (Cafer Sadık aleyhisselâm) buyurdu ki: 

«Adam, bir günah işler, bundan pişmanlık duyar, bir amel işler ve bundan dolayı sevinir. Bu 
haline kanar. Oysa önceki halini devam etmesi, bu halinden dolayı içine giren kendini 
beğenmişlik duygusundan daha iyidir.» 

5-(2572) ...İshak b. Ammar, rivayet eder:  

Ebu Abdullah (Cafer Sadık aleyhisselâm) şöyle buyurdu: «Bir âlimin yanına abid bir insan 
geldi. Âlim ona dedi ki: Namazın nasıl?  

-Dedi ki: Benim gibi birine mi namazı soruyorsun? Şu şu zamandan beri namaz kılıyorum. 

"Peki: Ağlaman nasıl." dedi.  

-Dedi ki: Öyle ağlarım ki, gözyaşlarım akar. 

-Âlim ona dedi ki: Amelini gizleyen biri olarak gülmen, yaptığın amelleri sergileyen biri 
olarak ağlamandan daha iyidir. Yaptığı amelleri gösteren kimsenin hiçbir ameli (Allah katına) 
yükselmez.» 



6-(2573) ...Ahmed b. Ebu Davud, bazı ashabımızdan, İmam Bâkır (aleyhisselâm) ve 
İmam Sâdık (aleyhisselâm)'dan birinden şöyle rivayet etmiştir: 

«Mescide iki adam girdi. Biri abid, biri de fasık (günahkâr)dı. Mescitten çıktıklarında 
fasık olan sadıktı, abid de fasıktı. Çünkü Abid mescide girdiğinde, amelini sergileyen, 
insanların amelini görmesinden mutlu olan biriydi. Aklında hep bu düşünce vardı. Fasıkın 
aklında ise, işlediği günahlardan dolayı pişmanlık vardı. İşlediği suçlardan ötürü Allah Azze 
ve Celle'den bağışlanma diliyordu.» 

7-(2574) ...Abdurrahman b. Haccac, rivayet eder: 

Ebu Abdullah (Cafer Sadık aleyhisselâm)'a dedim ki: Bir adam bir iş yapar, içinde bir 
korku vardır, sürekli endişe içindedir. Sonra iyi bir şey yapar, içine kendini beğenmişlik gibi 
bir duygu girer, hangisi daha iyidir? 

Buyurdu ki: «Korku içinde olduğu ilk hali, kendini beğendiği halinden daha iyidir.» 

8-(2575) ... Yûnus, ashabımızdan bazılarının aracılığıyla rivayet eder: 

Ebu Abdullah (Cafer Sadık aleyhisselâm) buyurdu ki: 

«Resûlullah (sallallahu aleyhi ve âlihi) şöyle buyurmuştur: Musa (aleyhisselâm) 
oturuyorken birden İblis çıkageldi. Üzerinde renkli bir bornoz vardı. Musa'ya yaklaştığı 
zaman bornozu çıkardı, ona doğru kalktı ve selâm verdi. 

Musa (aleyhisselâm): Kimsin, dedi. 

-"Ben İblisim." dedi. 

-Sen misin, Allah bizden kimseyi sana yaklaştırmasın, dedi. 

Dedi ki: Allah katında sahip olduğun makamdan dolayı sana selâm vermek için geldim. 

Musa (aleyhisselâm) ona dedi ki: Şu bornoz nedir? 

Dedi ki: Bununla Âdemoğullarının kalplerini çeliyorum. 

Musa (aleyhisselâm) dedi ki: Âdemoğullarını işledikleri zaman senin onları egemenliğin 
altına aldığın günahın hangisi olduğunu söyle. 

Dedi ki: Âdemoğlu kendini beğendiği, amelini çok gördüğü ve günahını küçümsediği 
zaman, onu bütünüyle egemenliğim altına alırım. 

Buyurdu ki: Allah Azze ve Celle Davud (aleyhisselâm)'a şöyle demiştir: "Ey Davud! 
Günahkârları müjdele ve sadıkları (doğruları) uyar." 

Dedi ki: Günahkârları nasıl müjdeleyeyim ve doğrulan nasıl uyarayım? 



Dedi ki: Ey Davud! Günahkârlara müjde ver ki, ben tevbeleri kabul eder, günahları 
bağışlarım. Doğruları da uyar ki, amellerini beğenmesinler, onlara bakıp övünmesinler 
şüphesiz (lütfümle değil de adaletimle) hesaba çekip de helak etmediğim hiç bir kul yoktur.201  
                                                            
201- Sıddıklar bile, günah ve ma'siyetten uzak ve arınmış olmalarına rağmen hesap sonunda helak olduktan 
sonra, acaba senin ve benim halim nice olacak? Ve üstelik bu durum, amellerin helâk edici ve haram olan 
ikiyüzlülükten arınmış olmaları halinde böyledir. Oysa ikiyüzlülük ve nifaktan arınmış olan pek az amelimiz var. 
O halde en iyisi konuyu bu haliyle bırakmak! 
   Şimdi eğer hâlâ yapabiliyorsan, kendini beğenmişlik, büyüklenme, naz ve işveye devam et. Ama hayır; şimdi 
insafa gelmenin, utanmanın ve kusurlarını itiraf etmenin zamanıdır artık. 
   Ciddî ve doğru şekilde cdâ ettiğin her ibadetten sonra, Hak Teâlâ'nın huzurunda attığın onca yalandan ve 
yersiz olarak onca böbürlenmenden ötürü Allah'a tevbe ve istiğfar et. Acaba namaza başlamadan önce Hak 
Teâlâ'nın huzurunda; "Hiçbir kuşku duymadan yaratıcımı birleyerek yüzümü gökleri ve yeryüzünü yaratana 
dönderdim ki ben Allah'a ortak koşanlardan değilim. Ve kuşku yok ki namazım, ibadetlerim, hayatım ve ölümüm 
âlemlerin çekip çevireni olan Allah içindir." (En'am, 79-162) dediğin için tevbe etmen gerekmez mi? Acaba 
gerçekten de yönün ve istikametin göklerin ve yerin yaratıcısına doğru mudur? Sen Müslüman mısın acaba ve 
müşriklikten berî misin? Acaba namazın, ibadetlerin, hayatın ve ölümün gerçekten de Allah için midir? Acaba 
namaz da "El-hamdu lillâhi Rabbî'l-âlemîn."[: "Şükran sadece âlemlerin çekip çeviricisi olan Allah'adır."] 
dediğin için utanman gerekmez mi? Acaba sen şükür ve övgünün sadece Hakk'a mahsus olduğuna mı 
inanıyorsun, yoksa kullar ve hatta Allah'ın düşmanları için bile iyilik ve güzellik övgüleri mi sıralıyorsun? Acaba 
bizzat bu dünyada da başkalarım rab kabul ettiğin halde, namazda [Allah'a] "Rabbu'l-âlemîn" [: Âlemlerin 
Rabbi"] demen yalancılık değil midir? O halde tevbe etmen gerekmez mi? "İyyâke na'budu ve iyyâke nesta'în." 
[:"Sadece sana kulluk eder ve yalnız senden yardım dileriz."] demekten utanmıyor musun? Acaba sen Allah'a mı 
kulluk ediyorsun, yoksa mide ve tenasül organına mı? Acaba sen Allah'ı mı istiyorsun, yoksa hurileri mi? Acaba 
sen gerçekten sadece Allah'tan mı yardım istiyorsun, yoksa işlerinde yardım isterken dikkate almadığın bir kimse 
Allah mıdır? Allah'ın evini ziyarete giderken hedef ve maksadın Allah, istek ve arzun Beyt'in sahibi midir ve 
kalbin şairin şu sözünü terennüm ediyor mu acaba?: 
   "Ve-mâ hubbu'd-diyâri şeğefne galbî." ["Kalbimin yöneldiği, evin sevgisi değildi"] Allah'ı mı istiyorsun sen? 
Hakk'ın cemâl ve celâl eserlerini mi talep ediyorsun? Acaba sen mazlumların efendisi [İmam Huseyn] için mi 
yas tutup dövünüyorsun, yoksa kendi şahsî arzu ve emellerine kavuşmak için mi? Miden seni mâtem törenleri 
düzenlemeye itiyor. Şehvetlerine nail olma arzusu seni cemaat namazlarına katılmaya zorluyor. Nefsanî hevâ ve 
hevesler seni ibâdet ve menâsıklara doğru sürüklüyor. [O halde] ey kardeş! Nefs ve şeytanın hileleri hususunda 
çok dikkatli ol. Bil ki bunlar senin bir tek hâlis amelin bile olsun istemezler. Hattâ Allah-u Teâlâ'nın kendi lütuf 
ve keremiyle kabul buyurduğu bu hâlis olmayan amelin bile hedefe ulaşmasını kabul etmezler. Ne eder eder, 
kendini beğenmişlik ve yersiz böbürlenmeyle, yokluk rüzgârının bütün amellerini alıp savurmasını sağlamaya 
çalışırlar. Ve hattâ bu faydadan bile seni mahrum etmeye çalışırlar. 
   Allah ve O'nun rızasından uzaktasın; cennet ve hurilere de ulaşmazsın ve üstelik ebedî olarak kahır ateşinde 
yanman da kolaydır. [Durum bu iken] eli kolu kırık ikiyüzlülük, sum'a ve amellerin kabulüne engel olan diğer 
binlerce musibetle yoğrulmuş bu çürük ve kokuşmuş amellerinden ötürü sen Hak Teâlâ üzerinde bir hakkın 
olduğunu mu sanıyorsun? Yoksa sen mahbub ve muhibler zümresine mi katıldın? Ey muhiblerin halinden 
bihaber olan bîçare! Ey muhiblerin gönlünden ve gönül ateşinden habersiz olan zavallı! Ey muhlislerin 
tutuşmasından ve amellerinin nûrundan bihaber olan gafil ve bîçare! Yoksa sen onların amellerini de benim ve 
senin amellerin gibi mi sandın? Acaba sen Hazreti Emir'- ul Mu'minîn'in namazının bizim namazımızdan üstün 
olan yanını sadece "Vela'd-dâllîn"i daha bir uzatarak okuması olduğunu mu zannediyorsun? Yoksa kıraati mi 
daha doğruydu sadece? Yoksa sadece rükû ve sücûdu mu daha uzun, zikir ve virdleri mi daha çoktu? Veya o 
büyük zâtın bize göre üstünlüğü bir gecede bilmem kaç yüz rekat namaz kılması mıydı sadece? Yoksa Seyyidu's-
sâcidîn'in (aleyhisse- lam) duası da bizim dualarımız gibi miydi? Huriler için, armut ve nar için mi o kadar 
ağlayıp inliyordu O? Onlara and olsun "Ve innehu le qasemun... azîmun" [:"Ve... bu büyük bir yemindir"] 
(Vâkıa, 76) ki, eğer tümü ele verseler bile Emirul Mu'minîn'in bir tek "Lâ ilâhe illallâh"ım söyleyemezler. Ali'nin 
(aleyhisselam) velayet makamı hakkındaki yetersiz bilgimden ötürü küller başıma! Ali ibn Ebî Tâlib'in makamına 
yemin ederim ki eğer ileri gelen melekler ve (Ali'nin ve başkalarının mevlası olan Resul-i Ekrem hariç) nebiler 
O'nun bir tekbirinin dengini söylemek isteseler, söyleyemezler. Ve onların kalbini onlardan başkası bilmez. 
   Ey aziz! Allah ismini bu kadar tekrarlayıp durma. Allah sevgisinden bu kadar dem vurma. Ey ârif, ey sofu, ey 
filozof, ey mücahîd, ey derviş, ey fıkıhçı, ey mümin, ey muhafazakâr, ey zavallı müptelalar, ey nefsin hevâ ve 
hilelerine müptela olan bîçareler, ey emel arzu ve nefs sevgisinin esiri zavallılar! Hepiniz çaresiz ve zavallısınız. 
Hepiniz ihlâstan ve Allah'ı talep etmekten oldukça uzaksınız. Kendiniz hakkında bu kadar iyimser olmayın. Bu 
kadar naz ve işve etmeyin. Kendi kalbinize sorun bakalım; Allah'ı mı istiyor, yoksa bencilliği mi? Birleyici midir, 
yoksa müşrik mi? O halde bu kendini beğenmişlik de neyin nesi? Amellerle bu denli övünmenin anlamı ne? Velev 
bütün şart ve ayrıntıları yerli yerinde ve şirk, ikiyüzlülük ve kendini beğenmişlikten tamamen uzak bir amel bile 
olsa, acaba mide ve tenasül organım tatmin etmekten başka bir amacı olmayan bu amelin ne değeri olabilir ki 



126)- DÜNYAYI SEVME VE ONA KARŞI HIRSLI OLMA BÂBI 

1-(2576) ...Dürüste b. Ebu Mansur, bir adam aracılığıyla Ebu Abdullah (Cafer Sadık 
aleyhisselâm)'dan. Yine Hişam da Ebu Abdullah (Cafer Sadık aleyhisselâm)’dan şöyle rivayet 
eder: 

«Her kötülüğün başı dünya sevgisidir.» 

2-(2577) ...Hammad b. Beşir, rivayet eder: 

Ebu Abdullah (Cafer Sadık aleyhisselâm)’ın şöyle dediğini duydum: «Çobanı tarafından 
yalnız bırakılan bir sürüye biri önden öbürü arkadan dalan iki kurdun verdiği zarar, mal ve 
mevki sevgisinin Müslüman’ın dinine verdiği zarardan (daha yıkıcı), daha ifsat edici 
değildir.» 

3-(2578) ...Muhammed b. Müslim, rivayet eder:  

Ebu Cafer (Muhammed Bakır aleyhisselâm) buyurdu ki: «Çobansız bir sürüye, biri önden 
öbürü arkadan dalan iki kurdun verdiği zarar, mal ve mevki sevgisinin müminin dinine 
verdiği zarardan daha hızlı (ve daha yıkıcı) değildir.» 

4-(2579) ...Gıyas b. İbrahim, rivayet eder: 

Ebu Abdullah (Cafer Sadık aleyhisselâm) buyurdu ki 

«Şeytan, Âdemoğlunu her türlü günahı işlemeye teşvik eder. Âdemoğlu, şeytanın bu 
telkinlerini kabul etmeyince, bu sefer malın yanında pusuya yatar, o zaman onu (Âdemoğlunu) 
boynundan yakalar.» 

5-(2580) ...Ebu Usame Zeyd, rivayet eder:  

Ebu Abdullah (Cafer Sadık aleyhisselâm) buyurdu ki: «Resûlullah (sallallahu aleyhi ve 
âlihi) şöyle buyurmuştur: Allah'ın bahşettiğine sabretmeyen kimse, dünyaya karşı hasret çekip 
durur. İnsanların elinde olanlara göz koyan kimsenin kederi, üzüntüsü çok olur. Kini bir türlü 
dinmez. Allah Azze ve Celle'nin üzerindeki nimetlerini yiyecek, içecek ve giyecekten ibaret 
gören kimsenin ameli kısa ve azabı yakın olur.» 

6-(2581) ...Haris el-A'ver, rivayet eder:  

                                                                                                                                                                                          
onu bunca gururla meleklere iletiyorsunuz? Olsa olsa bu amelleri gözlerden ırak tutmak gerekir oysa. Çünkü 
çirkin ve fecî şeylerdir bunlar. Ve insan bunlardan utanmalı ve gizli tutmaya çalışmalı onları. 
   Rabbimiz! Kötülüğü buyuran nefs ve şeytanın şerrinden biz bîçareler sana sığınırız. Muhammed ve Ehl-i Beyt'i 
(sallallâhu aleyhim) hakkına, sen muhafaza buyur bizi onların tuzaklarından.[İmam Humeyni, Kırk Hadis Şerhi, 
c. 1, s. 105-109] 



Emîr'ül-Müminîn (Ali b. Ebu Talib aleyhisselâm) buyurdu ki: «Resûlullah (sallallahu 
aleyhi ve âlihi) şöyle buyurdu: Şüphesiz dinar ve dirhem sizden öncekileri helak etti, sizi de 
bunlar helak edecektir.» 

7-(2582) ...Yahya b. Ukbe el-Ezdî rivayet eder: 

Ebu Abdullah (Cafer Sadık aleyhisselâm) Ebu Cafer (Muhammed Bâkır aleyhisselâm)'ın 
şöyle dediğini bize anlattı: 

«Dünyaya karşı haris olan kimse koza içindeki ipek böceği gibidir. Etrafındaki kozayı 
büyüttükçe oradan çıkması zorlaşır. Sonunda üzüntüden ölür gider. Ebu Abdullah dedi ki: 
«Zenginlerin en zengini hırsın esiri olmayan kimsedir.» Şöyle dedi: «Kalplerinizi, geçip giden 
şeylerle ilgili kılmayın. Kalplerinizi henüz gelmemiş şeylere karşı hazırlıklı kılın.» 

8-(2583) ...ez-Zuhrî Muhammed b. Müslim b. Ubeydullah, rivayet eder:  

Ali b. Hüseyin (Zeyn'ül-Abidin aleyhisselâm)'a soruldu: Hangi amel Allah katında daha 
üstündür? 

Buyurdu ki: «Allah Azze ve Celle'yi ve Resûlünü (sallallahu aleyhi ve âlihi) tanımaktan 
sonra, dünyaya buğzetmekten daha üstün bir amel yoktur; çünkü dünyaya buğzetmenin birçok 
dalı olduğu gibi, günahların da birçok dalı vardır. 

Allah'a karşı ilk işlenen günah kibirdir. Kibir İblis'in işlediği bir günahtır. O yüz çevirmiş 
ve kibirlenmişti. Bu yüzden de kâfirlerden olmuştu. 

Bunun ardından hırs gelir. Hırs, Âdem ve Havva'nın işlediği günahtır.202 Allah Azze ve 
Celle, onlara: "Dilediğiniz yerden yiyin, için, şu ağaca yaklaşmayın, yoksa zalimlerden 
olursunuz." (Bakara, 35) demişti. Ama onlar ihtiyaçları olmayan şeyi almışlardı. Bu özellik 
onların zürriyetlerine de geçmiş ve kıyamete kadar devam edecektir. Nitekim Âdemoğlunun 
istediği şeylerin büyük çoğunluğu ihtiyaç duymadığı şeylerden oluşur. Sonra kıskançlık 
gelir. Bu da Âdem'in oğlunun günahıdır, kardeşini kıskanmış ve onu öldürmüştü. 
Bundan kadın sevgisi, dünya sevgisi, liderlik sevgisi, rahat sevgisi, konuşma sevgisi, 
yükselme ve servet edinme sevgisi doğar. Böylece yedi haslet ortaya çıkıyor. 
Bunların tümü dünya sevgisi başlığı altında toplanır. Peygamberler ve âlimler, bunun 
bilinmesinden sonra şöyle demişlerdir: Dünya sevgisi her günahın başıdır. İki dünya 
vardır; biri hakikati tebliğ etme dünyasıdır,203 biri de lanetlenmiş dünyadır.» 

9-(2584) ...Hafs b. Giyas, rivayet eder: 

Ebu Abdullah (Cafer Sadık aleyhisselâm) buyurdu ki: 

                                                            
202- Hadis: Zayıf. [Allâme Meclisi, Mir'at'ul Ukul, c. 10, s. 233] Ehl-i Beyt kaynaklı çok sayıda rivayetlere 
dayanan görüşe göre, peygamberler, peygamberlikle görevlendirilmelerinden önce de, sonra da masumdurlar. 
[el-Mîzan, 1/2061 [bkz. (1713.), (3438.) h. dip notu] 

203- Ya da ahiret nimetlerine ulaşmanın aracıdır. [S. Cevad Mustafavî, Usul-u Kâfi, terc. ve şerhi] 



«Musa (aleyhisselâm)'a söylenenler arasında şu da vardır: Ey Musa! Dünya, ceza 
yurdudur. Burada, günah işlediğinde Âdem’i cezalandırdım ve dünyayı melun kıldım. 
Dünyada benim için yapılan şeyler hariç, içindekiler de melundur. 

Ey Musa! Salih kullarım, bildikleri kadarıyla dünyadan uzaklaştılar, diğerleri ise 
bilgisizlikleri oranında dünyanın peşine takıldılar. Dünyayı gözünde büyüten hiç 
kimse yoktur ki, gözü ona doymasın ve onu gözünde küçülten hiç kimse yoktur ki, 
ondan faydalanmasın.»204 

10-(2585) ...Muhammed el-Halebî, rivayet eder: 

Ebu Abdullah (Cafer Sadık aleyhisselâm) buyurdu ki: 

«Çobanı tarafından yalnız bırakılan bir sürüye biri önden öbürü arkadan dalan iki 
kurdun verdiği zarar, mal ve mevki sevgisinin Müslüman’ın dinine verdiği zarardan 
(daha yıkıcı) daha ifsat edici değildir.» 

11-(2586) ...Muhacir el-Esedî, rivayet eder:  

Ebu Abdullah (Cafer Sadık aleyhisselâm) şöyle buyurdu: «İsa (aleyhisselâm) bir 
beldeden geçiyordu. Beldenin halkı ile birlikte, kuşları ve hayvanları da ölmüştü. 

İsa (aleyhisselâm) dedi ki: Bunlar, bir gazaptan dolayı ölmüşlerdir. Eğer ayrı ayrı ölmüş 
olsalardı, defnedilirlerdi. 

Havariler dediler ki: "Ey Allah'ın ruhu ve kelimesi!" Bizim için Allah'a dua et, bunları 
diriltsin ki bize ne gibi bir amel işlediklerini haber versinler, biz de onları örnek alarak bu 
amelden kaçınalım. 

İsa (aleyhisselâm) Rabbine dua etti. Gökten: onlara seslen, diye nida geldi. İsa gecenin 
bir vaktinde, bölgeye yukarıdan bakan bir yere çıktı ve şöyle seslendi: Ey bu beldenin halkı! 

İçlerinden biri: "Buyur, ey Allah'ın ruhu ve kelimesi." diye cevap verdi. 

Dedi ki: Nedir bu haliniz? Ne işlediniz de bu hale geldiniz? 

Dedi ki: Tağuta tapardık ve dünyayı severdik. Bunun yanında azaptan korkumuz az, 
dünyevi beklentilerimiz çoktu. Oyun ve eğlence içinde gafil haldeydik. 

Dedi ki: Dünya sevginiz nasıldı? 

Dedi ki: Çocuğun annesini sevmesi gibiydi. Dünya bize yöneldiğinde seviniyor, mutlu 
oluyorduk, bize arkasını döndüğünde ise ağlardık, üzülürdük. 

                                                            
204- Hadis: Zayıf. [Allâme Meclisi, Mir'at'ul Ukul, c. 10, s. 235] 



Dedi ki: Tağuta nasıl ibadet ederdiniz? 

Dedi ki: Günahkârların dediklerini yerine getirir, onlara itaat ederdik. 

Dedi ki: Sonunda başınıza ne geldi? 

Dedi ki: Gece esenlik ve huzur içinde yattık, sabah kendimizi haviyede bulduk. 

Dedi ki: Haviye nedir? 

Dedi ki: Siccin'dir. 

Dedi ki: Siccin nedir? 

Dedi ki: Ateş korlarından oluşan dağlardır. Kıyamete kadar bizi yakması için tutuşturulup 
dururlar. 

Dedi ki: Ne dediniz ve size ne denildi? 

Dedik ki: Bizi dünyaya bir daha gönderin, ondan uzak duracak şekilde bir hayat 
yaşayalım. 

Bize denildi ki: Yalan söylüyorsunuz. 

Dedi ki: Hepinizin içinde neden sadece sen benimle konuşuyorsun? 

Dedi ki: Ey Allah'ın ruhu! Onların ağızlarına ateşten gemler vurulmuş ve bu gemler çok 
şiddetli meleklerin ellerindedir. Ben onların içindeydim, ama onlardan değildim. Azap inince, 
onlarla birlikte beni de aldı. Şu anda, cehennem çukurunun kenarında bir kıla (tüye) asılmış 
vaziyetteyim; tepe taklak cehenneme mi düşeceğim, yoksa kurtulacağım mı, bilmiyorum. 

İsa (aleyhisselâm) havarilere döndü ve dedi ki: Ey Allah'ın dostları! İri tuzla kuru ekmek 
yemek, çöplüklerde yatmak, dünya ve ahiret mutluluğu ve esenliğiyle birlikte çok daha 
hayırlıdır.» 

12-(2587) ...Hişam b. Salim, rivayet eder: 

Ebu Abdullah (Cafer Sadık aleyhisselâm) buyurdu ki: 

«Allah, bir kulunun üzerine dünyadan bir kapı açtığı zaman, mutlaka hırstan da buna 
benzer bir kapı açar.» 

13-(2588) ...Hafs b. Giyas, rivayet eder: 

Ebu Abdullah (Cafer Sadık aleyhisselâm) buyurdu ki: 



«Meryem oğlu İsa şöyle demiştir: Amel etmeden dünyadaki rızkınız size verildiği halde 
dünya için çalışıp duruyorsunuz. Ahiretteki rızkınız ise amel etmeden verilmeyeceği halde 
ahiret için çalışmıyorsunuz. Yazıklar olsun size, ne kötü bilenlersiniz! Ücret aldığınız halde, 
çalışmazsınız. Amel eden abidin, ameli kabul edilebilir de, dünya sıkıntılarından kabir 
karanlığına çıkarılabilir de. Ahirete doğru yol aldığı halde dünyaya yönelen âlimlere ne 
demeli! Kendisine zarar veren şeyi, kendisine yarar sağlayan şeyden daha çok sevmektedir!» 

14-(2589) ...Muhammed b. Müslim, rivayet eder:  

Ebu Abdullah (Cafer Sadık aleyhisselâm) şöyle buyurdu: «Kulun bütün derdi midesini 
doldurmak ve cinsel organını tatmin etmek olduğu zaman, o, Allah Azze ve Celle'den 
olabileceği en uzak noktadadır.» 

15-(2590) ...Abdullah b. Ebu Ya'fur, rivayet eder:  

Ebu Abdullah (Cafer Sadık aleyhisselâm) buyurdu ki: 

«Sabah akşam en büyük derdi dünya olan kişinin, Allah Teâlâ, gözlerinin ortasına fakirlik 
damgasını yapıştırır, bütün işlerini darmadağın eder ve dünyadan sadece Allah'ın kendisine 
ayırdığı nasibe nail olur. 

Sabah akşam en büyük derdi ahiret olan kişinin, Allah, zenginliği kalbine yerleştirir ve 
işlerinin de derli toplu, düzenli olmasını sağlar.» 

16-(2591) ...Hafs b. Kurti, rivayet eder: 

Ebu Abdullah (Cafer Sadık aleyhisselâm) buyurdu ki: «Kim dünya ile fazla içli dışlı 
olursa, dünyadan ayrıldığı zaman hasreti daha şiddetli olur.» 

17-(2592) ...İbni Ebu Ya'fur, rivayet eder: 

Ebu Abdullah (Cafer Sadık aleyhisselâm)'ın şöyle dediğini duydum: «Kimin kalbi 
dünyaya bağlanırsa, kalbi şu üç haslete de duçar olur: Bitmez tükenmez bir keder, sonu 
gelmez bir beklenti ve ulaşılması mümkün olmayan bir ümit.» 

 
127)- TAMAH BÂBI 

1-(2593) ...Ali b. Hassan, kendisine aktaran biri aracılığıyla rivayet eder: 

Ebu Abdullah (Cafer Sadık aleyhisselâm) buyurdu ki: 

«Bir müminin, kendisini alçaltacak bir arzusunun olması ne çirkindir!» 

2-(2594) ...Aynı rivayet zinciriyle Ebu Cafer (Muhammed Bâkır aleyhisselâm)'dan 
bildiriliyor: 



«Tamahının peşine düşen kul, ne kötü bir kuldur! Kendisini alçaltacak arzusu olan kul, ne 
kötü bir kuldur!» 

3-(2595) ...ez-Zuhrî, rivayet eder: 

Ali b. Hüseyin (Zeyn 'ül-Abidin aleyhisselâm) şöyle buyurdu: «Bütün hayrın, insanların 
elinde olan şeylere tamah etmekten (göz koymaktan), vazgeçmekte olduğunu gördüm.» 

4-(2596) ...Sa'dan rivayet eder: 

Ebu Abdullah (Cafer Sadık aleyhisselâm)'a dedim ki: İmanın kulun kalbine yerleşip 
kalıcı olmasını sağlayan nedir? Buyurdu ki: «Veradır.» 

Peki, imanın kalbinden çıkmasına neden olan nedir, dedim. Buyurdu ki: «Tamahtır.» 
 
128)- KABA DAVRANMA BÂBI 

1-(2597) ...Muhammed b. Abdurrahman b. Ebu Leyla, rivayet eder:  

Ebu Cafer (Muhammed Bakır aleyhisselâm) şöyle buyurdu: «Kimin payına kabalık 
düşmüşse, iman ondan alıkonulmuştur.» 

2-(2598) ...Cabir, rivayet eder: 

Ebu Cafer (Muhammed Bakır aleyhisselâm) buyurdu ki: «Resûlullah (sallallahu aleyhi ve 
âlihi) şöyle buyurmuştur: Eğer kabalık gözle görülebilen bir huy olsaydı, Allah'ın yarattıkları 
içinde ondan daha çirkini olmazdı.» 

129)- KÖTÜ AHLAK BÂBI 

1-(2599) ...Abdullah b. Sinan rivayet eder: 

Ebu Abdullah (Cafer Sadık aleyhisselâm) buyurdu ki: 

«Sirkenin balı bozması gibi kötü ahlak da salih ameli bozar.» 

2-(2600) ...es-Sekunî, rivayet eder: 

Ebu Abdullah (Cafer Sadık aleyhisselâm) buyurdu ki: 

«Resûlullah (sallallahu aleyhi ve âlihi) şöyle buyurmuştur: 

Allah Azze ve Celle, kötü ahlak sahibinin tevbe etmesini istemez. 

-"Bu nasıl olur, ya Resûlullah." denildi. 



Buyurdu ki: Çünkü bir günahtan tevbe ederken daha büyük bir günah işler. 

3-(2601) ...Seyf b. Amire, kendisine anlatan biri aracılığıyla rivayet eder:  

Ebu Abdullah (Cafer Sadık aleyhisselâm) buyurdu ki: «Sirkenin balı bozması gibi kötü 
ahlak da salih ameli bozar.» 

4-(2602) ...İshak b. Galib, rivayet eder: 

Ebu Abdullah (Cafer Sadık aleyhisselâm) buyurdu ki 

«Kimin ahlakı kötü ise nefsi azap içinde olur.» 

5-(2603) ...Abdullah b. Sinan, rivayet eder:  

Ebu Abdullah (Cafer Sadık aleyhisselâm) buyurdu ki: 

«Allah Azze ve Celle peygamberlerinden birine şöyle vahyetti: Sirkenin balı bozması gibi 
kötü ahlak salih ameli bozar.» 

 
130)- SEFİHLİK (aklî hafiflik) BÂBI 

l-(2604) ...Fadl b. Ebu Gurra, rivayet eder:  

Ebu Abdullah (Cafer Sadık aleyhisselâm) buyurdu ki: 

«Sefihlik (aklî hafiflik), kötü bir huydur. Böyle bir kimse, kendisinden zayıf olanlara karşı 
büyüklenir, onları ezer, kendisinden güçlü olanlara boyun eğer, onların karşısında ezilir.» 

2-(2605) ...el-Halebî, rivayet eder: 

Ebu Abdullah (Cafer Sadık aleyhisselâm) buyurdu ki: 

«Hafiflik etmeyin, çünkü imamlarınız hafif, sefih kimseler değildir.» 

Ebu Abdullah (aleyhisselâm) buyurdu ki: 

«Kim beyinsiz bir sefihe karşı aynı şekilde hafiflik ederse, misliyle mukabelede 
bulunması hasebiyle yaptığı şeye rıza göstermiş olur.» 

3-(2606) ...Abdurrahman b. Haccac rivayet eder: 

Ebu'l-Hasan Musa (Musa b. Cafer aleyhisselâm), birbirine söven iki adam hakkında şöyle 
dedi: 



«Kim önce başladıysa, o, daha zalimdir, mazlum ileri gitmediği sürece hem kendisinin 
hem de arkadaşının günahı (önce başlayan zalimin) boynunadır.» 

4-(2607) ...İyas b. Kasım, rivayet eder: 

Ebu Abdullah (Cafer Scıdık aleyhisselâm) buyurdu ki: «Allah'ın kullan için de en 
çok buğzettiği kimse, insanların dilinden sakındığı kimsedir.» 

 
131)- ÇİRKİN SÖZ SÖYLEME BÂBI 

1-(2608) ...Ebu Basir, rivayet eder: 

Ebu Abdullah (Cafer Sadık aleyhisselâm) buyurdu ki: «Şeytanın ortaklığının 
alametlerinden biri: Adamın çirkin sözlü, ağzı bozuk olması, kendi söylediklerine ve 
kendisine söylenenlere aldırış etmez bir utanmaz olmasıdır.» 

2-(2609) ...Abdullah b. Sinan, rivayet eder:  

Ebu Abdullah (Cafer Sadık aleyhisselâm) buyurdu ki: «Resûlullah (sallallahu aleyhi 
ve alihi) şöyle buyurmuştur: Bir adamın, söylediklerine dikkat etmediğini, kendisine 
söylenen çirkin sözlere aldırış etmediğini gördüğünüz zaman, biliniz ki, o adam ya 
veledi zinadır ya da şeytanın ortağıdır.» 

3-(2610) ...Süleym b. Kays, rivayet eder:  

Emîr'ül-Müminîn (Ali b. Ebu Talih aleyhisselâm) buyurdu ki: «Resûlullah (sallallahu 
aleyhi ve âlihi) şöyle buyurdu: 

Allah cenneti bütün çirkin sözlü, utanmaz, söylediklerine dikkat etmeyen, 
kendisine söylenen çirkin sözlere aldırış etmeyen hayâsızlara haram kılmıştır. Onu 
biraz araştırsan ya veledi zina ya da şeytanın ortağı olduğunu görürsün. 

Denildi ki: Ya Resûlullah! İnsanlar içinde şeytanın ortakları olur mu? 

Buyurdu ki: "...Onların mallarına ve evlatlarına ortak ol..." (İsrâ, 64) ayetini 
okumadınız mı? 

Adamın biri bir fakihe -bunlar ravinin sözleridir, Fakih'ten maksat, imamlardan 
biridir- sordu: İnsanlar içinde kendisine söylenecek çirkin sözlere aldırmayan kimse 
bulunur mu? 

Buyurdu ki: «İnsanlara söven biri, insanların kendisini karşılıksız bırakma-
yacaklarını bilir. İşte bu kimse, söylediğine ve başkalarının kendisine söylediklerine 
aldırmayan kimsedir.» 

4-(2611) ...Ebu Cemile, merfu olarak rivayet eder: 



Ebu Cafer (Muhammed Bâkır aleyhisselâm) buyurdu ki: 

«Allah çirkin söz söyleyen, çirkinlik sergileyen kimselere buğzeder.» 

5-(2612) ...Amr b. Numan el-Cu'fî, rivayet eder: 

Ebu Abdullah (Cafer Sadık aleyhisselâm)’ın bir dostu vardı, İmam nereye gitse o da 
yanında olur ve ondan ayrılmazdı. Adam bir gün ayakkabıcılar çarşısında İmamla 
beraber yürüyordu. Yanında Sindli bir köle vardı. Adam üç kere arkasına dönüp köleye 
baktı, fakat göremedi. Dördüncüsünde köleyi görünce: "Ey fahişenin oğlu! Neredeydin?" 
dedi. 

Ebu Abdullah (aleyhisselâm) elini kaldırıp kendi alnına vurdu ve dedi ki: «Subhanallah! 
Çocuğun anasına zina suçlamasında bulunuyorsun! Ben seni takva sahibi biri sanıyordum, bu 
da gösteriyor ki, sende takva yoktur. Adam dedi ki: Sana feda olayım, anası Sindli bir 
müşriktir. İmam dedi ki: «Her toplumda nikâh olduğunu bilmez misin? Benden uzaklaş!» 

Ölüm aralarını ayırıncaya kadar bir daha adamı İmam'la beraber yürürken görmedim. 

Diğer rivayette şu ifade geçiyor: 

«Her toplumda nikâh vardır ve bununla zinadan korunuyorlar.»205 

6-(2613) ... Zurare, rivayet eder:  

Ebu Cafer (Muhammed Bakır aleyhisselâm) buyurdu ki: «Resûlullah (sallallahu aleyhi ve 
âlihi) şöyle buyurmuştur: Eğer çirkin sözlülük, ağzı bozukluk somut bir şey olsaydı, iğrenç bir 
olacaktı.» 

7-(2614) ...Ömer b. Yezid, rivayet eder: 

Ebu Abdullah (Cafer Sadık aleyhisselâm) buyurdu ki: 

«İsrailoğullarından bir adam vardı. Üç yıl boyunca Allah'a, kendisine bir erkek çocuk 
vermesi için dua etti. Allah'ın, duasını kabul etmediğini görünce şöyle dedi: Ya Rabbi! 
Benden uzak mısın ki beni duymuyorsun, yoksa bana yakınsın da duama icabet etmiyorsun? 

Rüyada biri ona şöyle dedi: "Sen üç senedir Allah Azze ve Celle'ye bozuk bir dille, zorba 
ve kirli bir kalple, doğru olmayan bir niyetle dua ediyorsun. Şu çirkin sözlerden arın ki, kalbin 
Allah'tan korksun ve niyetin temiz olsun." 

Adam söylenenleri yaptı. Sonra Allah'a dua etti, ardından bir erkek çocuğu dünyaya 
geldi.» 

                                                            
205- Hadis: Meçhul; diğer rivayet ise mürsel. [Allame Meclisi, Mir'at'ul Ukul, c. 10, s. 3731 



8-(2615) ...Sema'e, rivayet eder:  

Ebu Abdullah (Cafer Sadık aleyhisselâm) buyurdu ki: «Resûlullah (sallallahu aleyhi ve 
âlihi) şöyle buyurmuştur: Allah'ın kullarının en kötüsü, ağzının bozuk ve sözlerinin 
çirkinliğinden dolayı insanların yanında oturmak istemedikleri kimsedir.» 

9-(2616) ...Ebu Ubeyde, rivayet eder: 

Ebu Abdullah (Cafer Sadık aleyhisselâm) buyurdu ki: 

«Çirkin sözlülük edepsizliktendir, edepsizlik ise ateştedir.» 

10-(2617) ...Hasan es-Saykal, rivayet eder: 

Ebu Abdullah (Cafer Sadık aleyhisselâm) buyurdu ki: 

«Çirkin sözlülük, utanmazlık ve sivri dillilik münafıklıktan kaynaklanır.» 

11-(2618) ...Cabir, rivayet eder:  

Ebu Cafer (Muhammed Bâkır aleyhisselâm) buyurdu ki: «Resûlullah (sallallahu aleyhi ve 
âlihi) şöyle buyurmuştur: Allah, çirkin sözlü utanmaza ve yüzsüz dilenciye buğzeder. 

12-(2619) ...Zurare, rivayet eder: 

Ebu Cafer (Muhammed Bâkır aleyhisselâm) buyurdu ki: «Resûlullah (sallallahu aleyhi ve 
âlihi) Aişe'ye dedi ki: Ey Aişe! Eğer çirkin sözlülük somutlaşsaydı, çok çirkin bir şey olurdu.» 

13-(2620) ...Ahmed b. Muhammed, hadis rivayet ettiği ricalden bazısı aracılığıyla rivayet 
eder: 

İmam'206 (aleyhisselâm) dedi ki: «Kim Müslüman kardeşine çirkin sözler söyler (ona 
söverse), Allah, onun rızkının bereketini kaldırır, onu kendi haline bırakır ve hayatının 
düzenini bozar.» 

14-(2621) ...Sema’e, rivayet eder: 

Bir gün Ebu Abdullah (Cafer Sadık aleyhisselâm)’ın yanına gittim. Daha ben bir şey 
söylemeden şöyle dedi: 

«Ey Sema'e! Seninle, deve çobanının arasındaki mesele nedir? Sakın, çirkin sözlü, 
bağıran ve çok lanet eden biri olma.» 

                                                            
206- Muhtemel Cafer Sâdık (aleyhisselâm)'dır. [S. Cevad Mustafavî, Usul-u Kâfi, terc. ve şerhi] 



Dedim ki: Evet, öyle oldu, çünkü o bana zulmetti. 

Dedi ki: «Eğer sana zulmettiyse, sen kârlısın. Bu, benim davranışım değildir, Şiamdan 
hiç kimseye bunu emretmem. Rabbine istiğfar et ve bir daha tekrar etme.» 

Dedim ki: Allah'tan bağışlanma diliyorum ve bir daha tekrar etmeyeceğim. 
 
132)-ŞERRİNDEN KORKULAN KİMSE BÂBI 

1-(2622) ...Ebu Basir, rivayet eder: 

Ebu Abdullah (Cafer Sadık aleyhisselâm) buyurdu ki: 

«Bir gün Resûlullah (sallallahu aleyhi ve âlihi) Aişe'nin yanında bulunduğu sırada, 
adamın biri içeri girmek için izin istedi. 

Resûlullah, ne kötü aşiretin mensubu (ne kötü bir insan), dedi. 

Aişe kalktı ve eve girdi. Resûlullah da adama içeri girmesi için izin verdi. Adam 
içeri girince, Resûlullah adama döndü ve tebessüm ederek ona baktı. Adam yanından 
ayrılıp gidinceye kadar onunla konuşup sohbet etti. 

Aişe dedi ki: Ya Resûlullah! Bu adam hakkında o söylediklerine rağmen, ona 
güler yüzle baktın? 

Resûlullah buyurdu ki: Allah'ın kullarının en kötüleri, çirkin sözlülüğünden 
dolayı kimsenin yanlarında oturmak istemediği kimselerdir.» 

2-(2623) ...es-Sekuni, rivayet eder:  

Ebu Abdullah (Cafer Sadık aleyhisselâm) buyurdu ki: «Resûlullah (sallallahu aleyhi 
ve âlihi) şöyle buyurmuştur: Kıyamet günü Allah katında en kötü kimseler, 
kötülüklerinden korunmak için saygı gösterilip ikramda bulunulan kimselerdir.» 

3-(2624) ...Abdullah b. Sinan, rivayet eder: 

Ebu Abdullah (Cafer-Sadık aleyhisselâm) buyurdu ki: 

«İnsanlar kimin dilinden korkuyorsa o kimse ateştedir.» 

4-(2625) ...Cabir b. Abdullah, rivayet eder:  

Resûlullah (sallallahu aleyhi ve âlihi) buyurdu ki 



«Kıyamet günü insanların en kötüleri, kötülüklerinden korunmak için saygı gösterilen, 
ikramda bulunulan kimselerdir.» 

 
133)- BAĞY (üstünlük taslama, zulüm, haddi aşma) BABI 

l-(2626) ...İbni Kaddah, rivayet eder:  

Ebu Abdullah (Cafer Sadık aleyhisselâm) buyurdu ki: «Resûlullah (sallallahu aleyhi ve 
âlihi) şöyle buyurmuştur: «Cezası en erken verilen kötülük, haddi aşmadır.» 

2-(2627) ...es-Sekunî rivayet eder:  

Ebu Abdullah (Cafer Sadık aleyhisselâm) şöyle buyurdu: «İblis askerlerine şöyle der: 
İnsanlar arasına kıskançlık ve haddi aşma duygularını atın; çünkü bu ikisi Allah katında şirk 
koşmaya denktir.» 

3-(2628) ...Misma' Ebu Seyyar, Ebu Abdullah (Cafer Sadık aleyhisselâm)’ın kendisine 
yazdığı bir mektupta şöyle dediğini rivayet eder: 

«Kendinle ve aşiretinle övünsen (bunlarla gururlansan) bile, ağzından haddi aşmaya dair 
bir sözün çıkmamasına bak.» 

4 (2629) ... İbni Riab ve Yakub es-Sarrac, Ebu Abdullah (Cafer Sadık aley hisselâm)’dan 
rivayet etmişlerdir: 

«Emîr'ül-Müminîn (Ali b. Ebu Talih aleyhisselâm) buyurdu ki: Ey insanlar! Haddi aşma 
insanı ateşe sürükler. Allah'a karşı ilk haddi aşan kimse Âdem'in kızı Inak'tır. Allah'ın ilk 
öldürdüğü kimse de Inak'tı. Inak'ın meclisi koskoca bir vadi içindeydi. Yirmi parmağı vardı 
ve her bir parmağının iki orak gibi iki tırnağı vardı. Allah Azze ve Celle fil kadar büyük bir 
aslanı, deve gibi bir kurdu ve katır gibi bir kartalı ona musallat etti. Bunlar onu parçalayıp 
öldürdüler. Allah Azze ve Celle zalim zorbaları en iyi ve en güvenli hallerinde öldürmüştür.» 

 
134)- ÖVÜNME VE KİBİR BÂBI 

1-(2630) ...Ebu Hamza es-Sumalî, rivayet eder:  

Ali b. Hüseyin (Zeyn'ül-Abidin aleyhisselâm) şöyle buyurdu: «Övünüp kibirlenen 
kimselere hayret ediyorum. Dün bir nutfeydi, yarın kokmuş bir ceset olacak!»207 

2-(2631) ...es-Sekunî, Ebu Abdullah (Cafer Sadık aleyhisselâm)'dan rivayet etmiştir:  

«Resûlullah (sallallahu aleyhi ve âlihi) buyurmuştur ki: Şerefi yiyip bitiren afet övünme 
ve kendini beğenmedir.» 

                                                            
207- Hadisin bir benzeri İmanı Ali'den nakledilmiştir: "Şaşarım o gülen, benliğe düşen kişiye ki, dün bir meni 
parçasıydı, yarın bir leş olacak." [Nehc'ul Belaga, "Dünya-Ahiret"e ilişkin sözlerinden] 



3-(2632) ...Ukbe b. Beşir el-Esedî, rivayet eder: 

Ebu Cafer (Muhammed Bâkır aleyhisselâm)'a dedim ki: 

Ben, Ukbe b. Beşir el-Esedî'yim. Kavmim içinde güçlü bir soydan gelirim. 

Bana dedi ki: «Bize soyunla mı minnet ediyorsun? Allah Azze ve Celle, insanlar 
içinde düşük olarak nitelendirilen kimseleri iman ile yüceltir, insanlar içinde şerefli 
ve soylu olarak nitelendirilen kimseleri de küfürden dolayı alçaltır. Hiç kimsenin bir 
başkasına takva dışında bir üstünlüğü yoktur.» 

4-(2633) ...İsa b. Dahhak, rivayet eder:  

Ebu Cafer (Muhammed Bâkır aleyhisselâm) buyurdu ki: «Şu kibirli kendini 
beğenmiş kimseye hayret ediyorum. Bir basit nutfeden yaratılmıştır. Yarın kokmuş 
bir cesede dönecektir. Bu ikisi arasındaki sürede de kendisine ne yapılacağını da 
bilmemektedir.» 

5-(2634) ...es-Sekunî, rivayet eder:  

Ebu Abdullah (Cafer Sadık aleyhisselâm) şöyle buyurdu: «Resûlullah (sallallahu 
aleyhi ve âlihi)'ye bir adam geldi ve şöyle dedi: Ya Resûlullah! Ben, falan oğlu... 
falanım, tam dokuz nesil saydı.  

-Resûlullah dedi ki: Sen, ateşte onların onuncususun.» 

6-(2635) ...es-Sekunî, Ebu Abdullah (Cafer Sadık aleyhisselâm)’dan rivayet eder: 

«Resûlullah buyurdu ki: Şerefi yiyip bitiren afet, övünmedir.» 
 
135)- KATILIK (Katı Kalplilik) BÂB1 

1-(2636) ...Ali b. İsa, merfu olarak rivayet eder:  

Allah Azze ve Celle'nin Musa (aleyhisselâm)'a vahyettiği sözlerden biri de şudur: 

«Ey Musa! Dünyevî arzuların, emellerin uzun olmasın. Yoksa kalbin katılaşır. Katı kalpli 
kimse de benden uzaktır.» 

2-(2637) ...İsmail b. Dubeys kendisine anlatan biri aracılığıyla rivayet eder:  

Ebu Abdullah (Cafer Sadık aleyhisselâm) buyurdu ki: «Allah Azze ve Celle, birini kâfir 
olarak yaratmışsa, bu kimse, Allah ona kötülüğü sevdirip onu işlemesini sağlamadıkça, onu 
kibir ve cebriyecilikle sınamadıkça ölmez. Bundan sonra da kalbi katılaşır, ahlakı kötüleşir, 
yüzü kabalaşır, hayâsızlığı belirginleşir, utanma duygusu azalır. Allah, onun gizliliklerini 
ortaya çıkarır. Haramları işlemeye başlar ve onlardan ayrılmaz olur. Sonra günahlara dalar. 



Allah'a ibadet etmekten hoşlanmaz, insanlara saldırır. Başkalarına husumet (düşmanlık) 
etmeye doymaz. Allah'tan esenlik dileyin, ondan bunu isteyin.» 

3-(2638) ...es-Sekunî rivayet eder:  

Ebu Abdullah (Cafer Sadık aleyhisselâm) buyurdu ki: «Emîr'ül-Müminîn (Ali b. Ebu 
Talib aleyhisselâm) şöyle buyurmuştur: İnsanın kalbine yönelik iki telkin vardır: Biri şeytanın 
telkini, biri de meleğin telkinidir. Meleğin telkini, yumuşaklık ve anlayış, şeytanın telkini de 
yanılgı ve katılıktır.» 

136)- ZULÜM BÂBI 

l-(2639) ...Said b. Tarif, rivayet eder:  

Ebu Cafer (Muhammed Bâkır aleyhisselâm) buyurdu ki: «Üç çeşit zulüm vardır: Biri, 
Allah'ın affettiği zulüm, biri Allah'ın affetmediği zulüm, biri de Allah'ın bırakmadığı 
zulümdür. 

Allah'ın affetmediği zulüm, şirktir. Affettiği zulüm, kendisiyle Allah arasındaki 
muamelede kişinin kendine zulmetmesidir. Bırakmadığı zulüm ise, insanlar arasındaki 
ilişkilerde, ödeşmelerde işlenen zulümdür.» 

2-(2640) ...Galip b. Muhammed, kendisine anlatan biri aracılığıyla Ebu Abdullah (Cafer 
Sadık aleyhisselâm)’ın"Şüphesiz Rabbin (her an) gözetlemededir." (Fecr, 14) ayetiyle ilgili 
olarak şöyle rivayet eder: 

«Sırat üzerinde bir köprü vardır ki, zulmeden hiçbir kul buradan geçemez.» 

3-(2641) ...Vehb b. Abdirabbih ve Abdullah et-Tavil, en-Naha' kabilesinden yaşlı bir 
adamdan rivayet eder: 

Ebu Cafer (Muhammed Bâkır aleyhisselâm)’a dedim ki: Ben, Haccac zamanından bu 
güne kadar hep valilik görevini yaptım, acaba tevbem kabul edilir mi? Biraz sustu, sonra bana 
döndü ve dedi ki: 

«Her hak sahibine hakkını vermediğin sürece tevben kabul olmaz.» 

4-(2642) ... Velid b. Sabih, rivayet eder: 

Ebu Abdullah (Cafer Sadık aleyhisselâm) buyurdu ki: 

«Allah Azze ve Celle'den başka yardımcı bulamayan birine yapılmış zulümden daha 
şiddetli bir zulüm yoktur.» 



5-(2643) ...Ebu Hamza es-Sumalî rivayet eder:  

Ebu Cafer (Muhammed Bâkır aleyhisselâm) buyurdu ki: 

«Ali b. Hüseyin (Zeyn'ül-Abidin aleyhisselâm) ölüm döşeğindeyken beni bağrına bastı. 
Sonra şöyle dedi: Oğulcuğum! Babamın ölmek üzereyken bana yaptığı vasiyeti, sana 
yapıyorum. Bana söylediğine göre, ona da babası vasiyet etmiş: Ey oğulcuğum! 

Allah'tan başka yardım edeni olmayan kimseye zulmetmekten sakın.» 

6-(2644) ...Hafs b. Ömer, rivayet eder:  

Ebu Abdullah (Cafer Sadık aleyhisselâm) buyurdu ki: «Emîr'ül-Müminîn (Ali b. Ebu 
Talib aleyhisselâm) şöyle buyurmuştur: Yaptığının aynısıyla cezalandırılacağını -kendisine 
kısas uygulanacağını- bilip korkan kimse insanlara zulmetmekten kaçınır.» 

7-(2645) ...İshak b. Ammar, rivayet eder: 

Ebu Abdullah (Cafer Sadık aleyhisselâm) buyurdu ki: «Kim, içinde herhangi bir kimseye 
zulmetme niyetini taşımadan sabahlarsa, birinin kanını dökmemişse, haksız yere yetimin 
malını yememişse Allah, o gün işlediği günahları bağışlar.» 

8-(2646) ...es-Sekunî, rivayet eder:  

Ebu Abdullah (Cafer Sadık aleyhisselâm) buyurdu ki: «Resûlullah (sallallahu aleyhi ve 
âlihi) şöyle buyurmuştur: Sabah uyandığında herhangi bir kimseye zulmetmeyi içinden 
geçirmeyen kimsenin işlediği günahları Allah bağışlar.» 

9-(2647) ...Hişam b. Salim, rivayet eder: 

Ebu Abdullah (Cafer Sadık aleyhisselâm) buyurdu ki: «Birine haksızlık eden bir kimse, 
bunun cezasını ya canında, ya malında veya evladında görür.» 

10-(2648) ...İbni Ebu Umeyr, ashabının bazısı aracılığıyla Ebu Abdullah (Cafer Sadık 
aleyhisselâm)'dan rivayet eder: 

«Resûlullah (sallallahu aleyhi ve âlihi) buyurmuştur ki: 

Zulümden sakının; şüphesiz zulüm, kıyamet gününün karanlıklarıdır.» 

11-(2649) ...Hişam b. Salim, rivayet eder: 

Ebu Abdullah (Cafer Sadık aleyhisselâm) buyurdu ki: 



«Resûlullah (sallallahu aleyhi ve âlihi) şöyle buyurmuştur: 

Zulümden sakının; şüphesiz zulüm, kıyamet gününün karanlıklarıdır.» 

12-(2650) ...Zurare, rivayet eder: 

Ebu Cafer (Muhammed Bâkır aleyhisselâm) şöyle buyurdu: «Herhangi bir zulmü işleyen 
bir kimse yoktur ki, Allah Azze ve Celle, ona, bu zulmün cezasını, canından veya malından 
çektirmesin. Kendisiyle Allah arasındaki muamelelerde işlediği zulme gelince, tevbe ederse 
Allah, onu bağışlar.» 

13-(2651) ...Al-i Şam'ın azatlısı Abdu'l A'la, rivayet eder:  

Ebu Abdullah (Cafer Sadık aleyhisselâm), biri sormadan şunları söyledi: «Birine 
zulmeden kimseye veya zürriyetinin zürriyetine, Allah, zulmedecek birini musallat eder. 

Dedim ki: Zulmü işleyen o, Allah, onun zürriyetine veya zürriyetinin zürriyetine 
zulmedecek birini musallat ediyor? 

Dedi ki: Allah Azze ve Celle şöyle buyurmuştur: "Geriye eli ermez, gücü yetmez 
çocuklar bıraktıkları takdirde halleri ne olur diye korkacak olanlar korkup titresinler; Allah 
'tan sakınsınlar ve doğru söz söylesinler." (Nisa, 9)» 

14-(2652) ...İshak b. Ammar, rivayet eder:  

Ebu Abdullah (Cafer Sadık aleyhisselâm) şöyle buyurdu: «Allah Azze ve Celle, zalim 
krallardan birinin hüküm sürdüğü bir memleketteki peygamberlerinden birine şöyle vahyetti: 
Bu zalime git ve benim şöyle dediğimi ilet: Ben, kan dökesin ve insanların mallarına el 
koyasın diye memleketin başına getirmedim. Bilakis, mazlumların seslerinin bana 
yükselmesini engelleyesin diye onların başına getirdim. Çünkü kâfir de olsalar mazlumların 
istedikleri şeyi zalimlerden almadan bırakmam.» 

15-(2653) ...Ebu Basir, rivayet eder: 

Ebu Abdullah (Cafer Sadık aleyhisselâm)’ın şöyle dediğini duydum: «Kardeşinin malını 
haksız yere yiyen ve onu geri vermeyen kimse, kıyamet günü ateşten bir parça yer.» 

16-(2654) ...Talha b. Zeyd, rivayet eder: 

Ebu Abdullah (Cafer Sadık aleyhisselâm) şöyle buyurdu: «Zulümle muamele eden, zulme 
yardım eden ve buna rıza gösteren kimseler suç ortağıdırlar.» 

17-(2655) ...Hişam b. Salim, rivayet eder: 

Ebu Abdullah (Cafer Sadık aleyhisselâm)’ın şöyle dediğini duydum: «Kul zulme uğrar. 
Sonra kendisine zulmedene beddua eder, derken kendisi de zalim olur.» 



18-(2656) ...Abdullah b. Sinan, rivayet eder: 

Ebu Abdullah (Cafer Sadık aleyhisselâm) şöyle buyurdu: «Bir zalimi işlediği zulümde 
mazur gören kimseye, Allah ona zulmedecek birini musallat eder. Dua etse, duası kabul 
görmez. Uğradığı zulümden dolayı sevap da kazanmaz.» 

19-(2657) ...Ebu Basir, rivayet eder:  

Ebu Cafer (Muhammed Bâkır aleyhisselâm) buyurdu ki: «Allah, bir zalimden, ancak 
başka bir zalim aracılığıyla intikam alır; çünkü Allah Azze ve Celle, bir ayette şöyle 
buyurmuştur: "İşte biz, zâlimlerin bir kısmını, bir kısmına böyle mûsâllat ederiz" (En'âm, 
129)» 

20-(2658) ...es-Sekunî, rivayet eder:  

Ebu Abdullah (Cafer Sadık aleyhisselâm) buyurdu ki: «Resûlullah (sallallahu aleyhi ve 
âlihi) şöyle buyurmuştur: Birine haksızlık eden kimse, eğer o kimseyi bulamıyorsa, onun için 
bağışlanma dilesin. Şüphesiz bu, onun için bir kefarettir.» 

21-(2659) ...Musa b. İbrahim el-Mervezî, rivayet eder:  

Ebu'l-Hasan Musa (Musa b. Cafer aleyhisselâm) şöyle buyurdu: «Resûlullah (sallallahu 
aleyhi ve âlihi) şöyle buyurmuştur: Sabah uyandığında, içinde birine zulmetmeyi geçirmeyen 
kimsenin o gün işlediği günahları Allah bağışlar.» 

22-(2660) ...Ebu Basir, rivayet eder: 

Aralarındaki bir meselenin çözümü için iki adam Ebu Abdullah (Cafer Sadık 
aleyhisselâm)’ın yanına girdiler. İmam (Cafer Sadık aleyhisselâm) onların sözlerini 
dinledikten sonra şöyle buyurdu: 

«Zulmederek kazançlı çıkan kimse, herhangi bir hayır kazanmış, elde etmiş olmaz. Zalim 
bir kimsenin mazlumun malından aldığından fazlasını mazlum kimse zalimin dininden alır.» 

Sonra şöyle buyurdu: «İnsanlara kötülük eden kimse, kendisine kötülük edildiği zaman 
bunu inkâr etmez. Hiç kuşkusuz Âdemoğlu ne ekerse onu biçer. Acı ekenin tatlı biçtiği tatlı 
ekenin de acı biçtiği görülmemiştir.» 

İki adam oradan kalkmadan anlaşıp barıştılar. 

23-(2661) ...Ali b. Esbat, kendisine anlatan biri aracılığıyla rivayet eder:  

Ebu Abdullah (Cafer Sadık aleyhisselâm) buyurdu ki: «Resûlullah (sallallahu aleyhi ve 
âlihi) şöyle buyurmuştur: "Kısastan / Kendisine misliyle karşılık" verileceğinden korkan 
kimse insanlara zulmetmekten vazgeçer.» 



 
137)- HEVA VE HEVESE UYMA BÂB1 

1-(2662) ...Ebu Muhammed el-Vabişî, rivayet eder:  

Ebu Abdullah (Cafer Sadık aleyhisselâm)’ın şöyle buyurduğunu duydum: 
«Düşmanlarınızdan sakındığınız gibi heva ve heveslerinizden de sakının; çünkü bir adam için 
hevasına uymasından ve dilinin söylediklerinden daha büyük düşman yoktur.» 

2-(2663) ...Ebu Hamza, rivayet eder:  

Ebu Cafer (Muhammed Bâkır aleyhisselâm) buyurdu ki: «Resûlullah (sallallahu aleyhi ve 
âlihi) şöyle buyurmuştur: Allah Azze ve Celle buyuruyor ki: İzzetim, celâlim, azametim, 
büyüklüğüm, nurum, yüceliğim ve makamımın yüksekliği hakkı için, kul, kendi hevasını 
benim isteğime tercih ettiği zaman, işlerini darmadağın eder, onu şaşkına çeviririm. Dünyasını 
karmakarışık ederim. Kalbini dünyasıyla meşgul ederim ve dünyadan da sadece takdir 
ettiğimi veririm ona. 

İzzetim, celâlim, azametim, nurum, yüceliğim ve makamımın yüksekliği hakkı için kul, 
benim isteğimi kendi hevasına tercih ettiği zaman, onu meleklerimle korurum, gökleri ve 
yerleri onun rızkının kefili kılarım. Her tüccarın ticaretinin gerisinde onun lehine olmak üzere 
ben bulunurum. O istemediği halde o- na dünyadan bol rızk veririm.» 

3-(2664) ...Yahya b. Ukayl, rivayet eder:  

Emîr'ül-Müminîn (Ali b. Ebu Talih aleyhisselâm) buyurdu ki: «Sizin adınıza iki 
şeyden endişe ediyorum: Heva ve hevese uymak. Dünyevî uzun beklentiler. Heva ve 
hevese uymak, insanı, hakka tâbi olmaktan alıko yar. Uzun dünyevi beklentiler ise, 
insana ahireti unutturur.» 

4-(2665) ...Abdurrahman b. Haccac, rivayet eder: 

Ebu'l-Hasan (aleyhisselâm) bana dedi ki: «İnişi zor, çıkışı kolay tepelerden 
sakının.» Ravi der ki: Ebu Abdullah (Cafer Sadık aleyhisselâm) şöyle derdi: 

«Nefsi, hevasıyla baş başa bırakma. Şüphesiz nefsin hevası onun helakidir. 
Nefsi, hevasıyla baş başa bırakmak nefsin hastalığıdır. Nefsi, hevasından uzak 
tutmak ise ilacıdır.» 

 
138)- HİLE, HAİNLİK VE ALDATMA BÂBI 

l-(2666)...Hişam b. Salim, merfu olarak rivayet eder:  



Emir'ül-Müminîn (Ali b. Ebu Talib aleyhisselâm) buyurdu ki: «Eğer hile ve aldatma 
cehenneme girmeye sebep olmasaydı, hiç şüphesiz ben, insanların en hilecisi 
olurdum.»208 

2-(2667) ...es-Sekunî, rivayet eder:  

Ebu Abdullah (Cafer Sadık aleyhisselâm) şöyle buyurdu: «Resûlullah (sallallahu aleyhi 
ve âlihi) şöyle buyurmuştur: Kıyamet günü, her hain, ağzı eğri bir imamla birlikte gelir ve 
cehenneme girer. İmama yaptığı biati bozan her bir kimse de elleri kötürüm ve kesilmiş olarak 
gelir ve cehenneme girer.» 

3-(2668) ...es-Sekunî, rivayet eder:  

Ebu Abdullah (Cafer Sadık aleyhisselâm) buyurdu ki: «Resûlullah (sallallahu aleyhi ve 
âlihi) şöyle buyurmuştur: Bir Müslüman’a hile yapan, bizden değildir.» 

4-(2669) ...Talha b. Zeyd, rivayet eder: 

Ebu Abdullah (Cafer Sadık aleyhisselâm)'a sordum: 

Birbiriyle savaşan iki kâfir belde var. Her biri, sınırları belli bir egemenliğe sahiptir. 
Bunlar savaşıyor, sonra barışıyorlar. Sonra krallardan biri diğerine hainlik ediyor ve 
Müslümanlara gelip onlarla, diğer kralın şehrine birlikte savaşmak üzere anlaşma imzalıyor, 
böyle bir anlaşma yapmak caiz midir? 

Ebu Abdullah (aleyhisselâm) buyurdu ki: 

«Müslümanlara hainlik etmek, hainliği emretmek ve başkasına hainlik edenlerin yanında 
savaşa girmek yakışmaz. Bilakis, Müslümanlar, nerede bulsalar müşriklerle savaşırlar. 
Kâfirlerin kendi aralarında yaptıkları anlaşmalar da onlar için geçerli değildir.» 

5-(2670) ...Yahya b. Abdullah b. Hasan, Ebu Abdullah (Cafer Sadık aleyhisselâm)' dan 
rivayet eder:  

«Resûlullah (sallallahu aleyhi ve âlihi) şöyle buyurmuştur: Hainlerin her biri kıyamet 
günü, ağzının bir tarafı eğri bir imamla beraber getirilir ve cehenneme girer.» 

6-(2671) ...Esbağ b. Nubate rivayet eder: 

                                                            
208- Bu söz, takva sahibi insanların siyasetten anlamadıklarını, çevrilen entrikaların farkına varamadıklarını 
zanneden kimselere cevap niteliğini taşımaktadır. Kimi zeval; Ali (a)'ın maslahatı değil hakkı ön plana çıkaran 
siyaseti hayata geçirmesini, onun siyasetten anlamadığına yormuşlardır! 
Oysaki İmam Ali (a), bu duruşuyla tarihe iz bırakmış; eyyamcı pragmatik politikalardan yüz çevirmiştir. Gayr-ı 
ahlaki olan idare biçimini pragmatik olarak gerekli sayan kirli zihinlere karşın İmam böylesi bir açıklama 
getirmek zorunda kalmıştır. Hadisteki cehennem Allah'ın gazabını simgelemektedir. [Tatbik Eden ] 



Emîr'ül-Müminîn (Ali b. Ebu Talib aleyhisselâm) bir gün Kûfe'de halka hitap ederken 
şöyle dedi: 

«Ey insanlar! Eğer hainlik kötü bir şey olmasaydı, hiç şüphesiz ben, bu hususta insanların 
en dahîsi olurdum. Ne var ki, her hainliğin günahı ve her günahın da kâfiri vardır. Haberiniz 
olsun, hainlik, günahkârlık ve kalleşlik cehenneme girmenin sebepleridir.» 

139)- YALAN BÂBI 

1-(2672) ...Ebu Numan, rivayet eder:  

Ebu Cafer (Muhammed Bâkır aleyhisselâm) buyurdu ki: «Ey Ebu Numan! Bizim adımıza 
yalan söyleme, yoksa haniflik dini senden alınır. Baş olmak isteme, sonra kuyruk olursun. 
Bizim adımızı kullanarak insanlardan yemek isteme, sonra yoksul düşersin. Şüphesiz sen, 
huzurda durdurulacak ve yaptıklarından sorguya çekileceksin. Eğer doğru söylesen, biz seni 
doğrularız. Yalan söylesen biz de seni yalanlarız.» 

2-(2673) ...Seyf b. Amire, kendisine anlatan biri aracılığıyla rivayet eder:  

Ebu Cafer (MuhammedBâkır aleyhisselâm) buyurdu ki: «Ali b. Hüseyin (Zeyn'ül-Abidin 
aleyhisselâm), çocuğuna şöyle derdi: İster ciddi ister şaka olsun, ister büyük ister küçük olsun, 
hiçbir zaman yalan söyleme. Çünkü bir adam küçük bir yalan söylediği zaman, büyük yalan 
söylemeye de cesaret bulur. Resûlullah (sallallahu aleyhi ve âlihi)'nin şu sözünü duymadınız 
mı? 

Kul, her zaman doğru söyler, nihayet Allah onu sıddık diye yazar Kul durmadan yalan 
söyler, nihayet Allah onu "kezzab / yalancı" diye yazar.» 

3-(2674) ...Muhammed b. Müslim, rivayet eder:  

Ebu Cafer (Muhammed Bâkır aleyhisselâm) buyurdu ki: «Allah Azze ve Celle, kötülüğe 
kilitler vurmuştur. İçkiyi de bu kilitleri açan anahtar yapmıştır. Yalan söylemek içki içmekten 
daha kötüdür.» 

4-(2675) ...Abdurrahman b. Ebu Leyla babası aracılığıyla rivayet eder:  

Ebu Cafer (Muhammed Bâkır aleyhisselâm) buyurdu ki: «Yalan imanın yıkımıdır.» 

5-(2676) ...Ebu Hatice, rivayet eder: 

Ebu Abdullah (Cafer Sadık aleyhisselâm) buyurdu ki: 

«Allah ve Resûlü adına yalan söylemek büyük günahlardandır.» 

6-(2677) ...Fudayl b. Yesar rivayet eder:  



Ebu Cafer (Muhammed Bâkır aleyhisselâm) buyurdu ki: «Yalancıyı ilk yalanlayan Allah 
Azze ve Celle'dir. Sonra yanında bulunan iki melek onu yalanlar. Bir de kendisi yalan 
söylediğini bilir.» 

7-(2678) ...Ömer b. Yezid, rivayet eder: 

Ebu Abdullah (Cafer Sadık aleyhisselâm)’ın şöyle dediğini duydum: «Yalancı kimse açık 
belgelerle helak olur. Ona tâbi olanlar da şüphelerle helak olurlar.» 

8-(2679) ...Muaviye b. Vehb, rivayet eder: 

Ebu Abdullah (Cafer Sadık aleyhisselâm)’ın şöyle dediğini duydum: «Yalancının 
alameti, sana gökten, yerden, doğudan batıdan haber vermesine rağmen, Allah'ın haram ve 
helâl kıldığı şeyleri sorduğunda, sana söyleyecek bir şeyinin olmamasıdır.» 

9-(2680) ...Ebu Basir, rivayet eder: 

Ebu Abdullah (Cafer Sadık aleyhisselâm)’ın şöyle dediğini duydum: «Yalan söylemek 
oruçlunun orucunu bozar.» Dedim ki: Hangimizin ağzından yalan kaçmaz ki? 

Buyurdu ki: «Senin anladığın gibi değil. Allah, Resûlü ve imamlar adına yalan söylemeyi 
kast ediyorum.» 

10-(2681) ...Ahmed b. Muhammed b. İsa, bazı ashabı aracılığıyla merfu olarak rivayet 
eder: 

Ebu Abdullah (Cafer Sadık aleyhisselâm)'a yalan uydurarak söz dizen kimse, melun 
mudur? diye soruldu. 

Buyurdu ki: «Melun olan, Allah ve Resûlü adına yalan söyleyip söz dizen kimsedir.» 

11-(2682) ...Esbağ b. Nubate, rivayet eder:  

Emîr'ül-Müminîn (Ali b. Ebu Talib aleyhisselâm) buyurdu ki: «İmanın tadını alıp da şaka 
ya da ciddi yalan söylemeyi terk etmeyen bir kimse bulamazsınız.» 

12-(2683) ... Abdurrahman b. Haccac rivayet eder: 

Ebu Abdullah (Cafer Sadık aleyhisselâm)’a dedim ki: Yalancı, bir hususta yalan söyleyen 
kimseye mi denir? 

-Buyurdu ki: «Hayır. Herhangi bir şeyle ilgili yalan söylemeyen kimse yoktur. Ancak; 
(yalancı) yalan söyleme karakterine sahip olan kimseye denir.» 



13-(2684) ... Hasan b. Zarif, babasının, kendisine anlatan biri aracılığıyla rivayet ettiğini 
bildiriyor:  

Ebu Abdullah (Cafer Sadık aleyhisselâm) buyurdu ki: 

«Meryem oğlu İsa demiştir ki: Yalanın çokluğu, kişinin değerini giderir.» 

14-(2685) ...Muhammed b. Salim, merfu olarak rivayet eder:  

Emîr'ül-Müminîn (Ali b. Ebu Talib aleyhisselâm) şöyle buyurdu: «Mümin kimsenin 
yalancı biriyle kardeşlik etmemesi gerekir. Zira o, durmadan yalan söyler, sonra doğruyu 
söylediği halde söyledikleri tasdik edilmez.» 

15-(2686) ...Ubeyd b. Zurare, rivayet eder: 

Ebu Abdullah (Cafer Sadık aleyhisselâm)’ın şöyle dediğini duydum: «Allah'ın 
yalancılara yaptığı yardım, söyledikleri yalanı unutturmasıdır.» 

16-(2687) ...Ebu Yahya el-Vasıtî, bizim ashabımıza mensup bazı âlimler aracılığıyla 
rivayet eder: 

Ebu Abdullah (Cafer Sadık aleyhisselâm) buyurdu ki: «Üç türlü söz vardır: Doğru. Yalan 
ve insanların arasını bulmaya yönelik söz.» 

Denildi ki: Sana feda olayım. İnsanların arasını bulmaya yönelik söz nedir? Buyurdu ki: 
«Bir adam hakkında, duyduğu zaman hoşlanmayacağı, bundan dolayı kötülük yapacağı bir 
söz duyarsın. Sonra bu adamla karşılaşır ve dersin ki: Falan adamdan seninle ilgili şu, şu iyi 
sözleri duydum. Yani, duyduğunun tersini söylersin.» 

17-(2688) ...Hasan es-Saykal rivayet eder: 

Ebu Abdullah (Cafer Sadık aleyhisselâm)'a dedim ki: 

Biz, Ebu Cafer'den: Yusuf peygamberin: "Kervan sahipleri, şüphesiz siz hırsızsınız." 
(Yusuf, 70) sözü ile ilgili olarak, "Allah'a yemin ederim ki, onlar hırsız değildiler ve o da 
yalan söylememişti." dediğini rivayet ettik. 

İbrahim (aleyhisselâm)' ın: "Bilakis, büyükleri yapmıştır. Eğer konuşuyorlarsa onlara 
sorun." (Enbiya, 63) sözü ile ilgili olarak da, Allah'a yemin ederim ki, onlar yapmamıştı ve 
İbrahim de yalan söylememişti, dediğini rivayet ettik. Bunu bize açıklar mısın? 

Ebu Abdullah (Cafer Sadık aleyhisselâm) buyurdu ki: «Bunda (sözde) ne sakınca 
görüyorsunuz, ey Saykal?» 

Dedim ki: Biz ancak teslim oluyoruz. 



Buyurdu ki: «Şüphesiz Allah iki şeyi sevmiş iki şeye de buğzetmiştir. Allah Azze ve 
Celle, düşman karşısına böbürlenerek yürünmesini sever. İnsanların arasını bulmak 
maksadıyla yalan söylenmesini sever; ama yolda böbürlenerek yürünmesine buğzeder. 
İnsanların arasını bulma maksadı dışında yalan söylenmesine buğzeder. İbrahim "Bilakis, 
büyükleri yapmıştır." (Enbiya, 63) derken ıslah etmeyi ve cansız putların böyle bir şey 
yapamayacaklarını göstermeyi amaçlıyordu. Yusuf da o sözü ıslah maksadıyla söylemişti.» 

18-(2689) ...İsa b. Hassan, rivayet eder: 

Ebu Abdullah (Cafer Sadık aleyhisselâm)’ın şöyle dediğini duydum: «Bir gün, her yalan 
söyleyenden söylediği yalanın hesabı sorulacaktır. Şu üç şeyle ilgili söylenen yalan hariç: 

Savaşırken düşmana hile yapmak maksadıyla yalan söyleyen kimsenin günahı 
kaldırılmıştır. 

İki kişinin arasını düzeltmek maksadıyla, karşı tarafın söylediğinden farklı bir sözü öbür 
tarafa söyleyen kimse.209 

Ya da ailesine bir şey vaat edip de onu tamamlamak istemeyen kimse.» 

19-(2690) ...Muaviye b. Ammar, rivayet eder: 

Ebu Abdullah (Cafer Sadık aleyhisselâm) buyurdu ki: 

«İslah (iki kişinin arasını düzeltmek) için çalışan kimse yalancı değildir.» 

20-(2691) ...Âl-i Şam'ın azatlısı Abdu'l A'lâ, rivayet eder: 

Ebu Abdullah (Cafer Sadık aleyhisselâm) bir gün bana bir söz söyledi. 

Dedim ki: Sana feda olayım, bana şu anda şu, şu şeyleri iddia etmedin mi? 

-«Hayır.» dedi. Bu bana ağır geldi. 

-Dedim ki: Hayır, vallahi, iddia ettin. 

-Dedi ki: «Hayır, vallahi, iddia etmedim.» 

Bu durum bana gerçekten ağır geldi ve şöyle dedim: Sana feda olayım, bilakis bunu 
söyledin.  

«Evet, söyledim.» dedi, bilmez misin ki, Kur'an'da "iddia etmek / za'm" anlamında 
kullanılır?»210 

                                                            
209- Hadis: Meçhul. [Allâme Meclisi, Mir'at'ul Ukul, e. 10, s. 340] 



21-(2692) ...Ebu İshak el-Horasanî, rivayet eder:  

Emîr'ül-Müminîn (Ali b. Ebu Talib aleyhisselâm) şöyle derdi: «Yalandan sakının. 
Şüphesiz her uman talep eder ve her korkan kaçar.» 

22-(2693) ...Ata, rivayet eder:  

Ebu Abdullah (Cafer Sadık aleyhisselâm) buyurdu ki: «Resûlullah (sallallahu aleyhi ve 
âlihi) şöyle buyurmuştur: İnsanların arasını düzeltmeye çalışan kimse için yalan yoktur. Sonra 
şu ayeti okudu: "Ey kervandakiler! Şüphesiz siz hırsızsınız." (Yusuf, 70) Sonra dedi ki: 
Allah'a yemin ederim, onlar hırsız değildi, o da yalan söylemiyordu. Ardından şu ayeti okudu: 
"Bilakis, bunu büyükleri yapmıştır. Şayet konuşuyorlarsa onlara sorun." (Enbiya, 63) 

Sonra dedi ki: Allah'a yemin ederim, onu onlar yapmamıştı ve o da yalan söylemiyordu.» 

140)- İKİ DİLLİ KİMSE BÂBI 

l-(2694) ...İbni Ebu Ya'fur, rivayet eder: 

Ebu Abdullah (Cafer Sadık aleyhisselâm) buyurdu ki: «Müslümanların karşısına iki yüz 
ve iki dille çıkan kimse kıyamet günü ateşten iki dilli olarak gelir.» 

2-(2695) ...ez-Zuhrî, rivayet eder:  

Ebu Cafer (Muhammed Bâkır aleyhisselâm) buyurdu ki: «İki yüzü ve iki dili olan kul, ne 
kötü bir kuldur! Kardeşini yüzüne karşı över, arkasından da onu yer. Kardeşine nimet verilirse 
kıskanır, başına bir musibet gelirse, onu yalnız bırakır.» 

3-(2696) ...Abdurrahman b. Hammad, merfu olarak rivayet eder:  

«Allah Tebâreke ve Teâlâ, Meryem oğlu İsa'ya dedi ki: Ey İsa! Gizli ve açıkta dilin bir 
olsun. Kalbin de öyle. Seni nefsine karşı uyarıyorum. Her şeyden haberdar olarak ben 
kâfiyim. Bir ağızda iki dil, bir kında iki kılıç ve bir göğüste iki kalp olmaz. Zihinler de 
böyledir.» 

141)- KÜSME BÂBI 

l-(2697) ...Ahmed b. Muhammed b. Halid, merfu olarak rivayet ediyor. 

Mufaddal'ın vasiyetinde şöyle yazıyor: 

Ebu Abdullah (Cafer Sadık aleyhisselâm)’ın şöyle dediğini duydum: 

«İki kişi küsüp ayrıldığı zaman, mutlaka bunlardan biri için rahmetten uzaklık ve lanet 
gerekli olur. Belki her ikisi de bunu hak eder.» 

Muattab dedi ki: Allah beni sana feda etsin; zalim olanı anladık, peki, mazlum olanın ne 
suçu var? 

                                                                                                                                                                                          
210- Son soruya kadar Abdu'l A'la, Ku'ran'da olumsuz söylem anlamında kullanılan "za-a-me" fiilini 
kullanmış; son sorusunda söyleme anlamına gelen "ka-le" kelimesini kullanmıştır. İmam ikinci kelimeyi 
kullanana dek onun sözünü yalanlamıştır. [Tatbik Eden] 



Dedi ki: «Zira o kardeşini ilişkileri sürdürmeye çağırmaz ve sözlerini duymazlıktan 
gelmez. 

Babamın şöyle dediğini duydum: İki kişi kavga ettiği zaman, biri diğerine haksızlık 
ederse, mazlum olan arkadaşına dönsün ve ona desin ki: "Ey kardeşim! Ben sana haksızlık 
ettim." Böylece küskünlüğü aradan kaldırsın; Şüphesiz Allah Tabareke ve Teâlâ adil bir 
hakemdir, mazlumun hakkını zalimden alır.» 

2-(2698) ...Hişam b. Hakem, rivayet eder:  

Ebu Abdullah (Cafer Sadık aleyhisselâm) buyurdu ki: «Resûlullah (sallallahu aleyhi ve 
âlihi) şöyle buyurmuştur: Üç (giin) den fazla küskünlük olmaz.» 

3-(2699) ...Ebu Basir, rivayet eder: 

Ebu Abdullah (Cafer Sadık aleyhisselâm)'a, hakkı bilmeyen akrabalarla kileri kesmek 
maksadıyla bir yeri terk etmeyi sordum. 

«Buyurdu ki: (Akrabalarla) ilişkileri kesmemesi gerekir.» 

4-(2700) ...Murazim b. Hâkim, rivayet eder: 

Ebu Abdullah (Cafer Sadık aleyhisselâm)’ın yanında Şelekan lakaplı bir arkadaşımız211 
vardı. İmam onun geçimini temin ediyordu. Adam kötü ahlaklı biriydi ve ona küsmüştü.212 
Bir gün bana dedi ki: 

«Ey Murazim! İsa ile konuşuyor musun?»  

Evet, dedim. 

Buyurdu ki: «Doğru olanı yaptın. Küsmekte hayır yoktur.»213 

5-(2701) ...Davud b. Kesir, rivayet eder: 

Ebu Abdullah (Cafer Sadık aleyhisselâm)’ın şöyle dediğini duydum: «Babam dedi ki: 
Resûlullah (sallallahu aleyhi ve âlihi) şöyle buyurmuştur: İki Müslüman birbirlerine küsüp bu 
küskünlüğü üç günden fazla sürdürürlerse İslam dairesinden çıkarlar. Aralarında dostluk 
olmaz; ama hangisi önce kardeşiyle konuşursa, hesap günü ondan önce cennete girer.»214 

6-(2702) ...Zurare, rivayet eder:  

Ebu Cafer (Muhammed Bakır aleyhisselâm) buyurdu ki: «Şeytan, müminlerin arasına 
düşmanlık tohumlarını ekip durur. Onlar dinlerinden dönmedikleri sürece bunu devam ettirir. 
Onlar dinlerinden dönünce, sırtı üstü uzanıp istirahata çekilir ve: "Başardım (amacıma 
ulaştım)." der. Bizim iki dostumuzun arasını bulan kişiye Allah rahmet etsin. 

Ey müminler topluluğu! Kaynaşın ve birbirinizi sevin.» 

                                                            
211- İsa b. Ebu Mansur 
212- Şehid-i Sanî, ifadenin aslının "hecertuhu" olabileceğini; dolayısıyla küsenin ravi olabileceğini 
söylemiştir. [Allâme Meclisî, Mir'at'ul Ukul, c. 10, s. 361] 
213-  Hadis: Zayıf. [Allâme Meclisî, Mir'at'ul Ukul, c. 10, s. 361] 
214- Hadis: Meşhura göre zayıf. [Allâme Meclisî, Mir'at'ul Ukul, c. 10, s. 362] 



7-(2703) ...Ebu Basir, rivayet eder: 

Ebu Abdullah (Cafer Sadık aleyhisselâm) buyurdu ki: «İki Müslüman birbirlerine 
küstükleri sürece şeytan sevinç içinde olur. Ama (küs olan Müslümanlar) birbirleriyle 
buluşmaya başlayınca şeytanın ayaklan birbirine dolanır, eklemleri birbirinden ayrılır ve: 
Eyvah! Ne büyük felaket, diye bağırır.» 

142)-AKRABALIK BAĞLARINI KESME BÂBI  

l-(2704) ...Misma' b. Abdulmelik rivayet eder: 

Ebu Abdullah (Cafer Sadık aleyhisselâm) şöyle buyurdu: «Resûlullah (sallallahu aleyhi 
ve âlihi) buyurmuştur ki: Haberiniz olsun! İki kişinin birbirine buğzetmesinde kesilme vardır. 
Saçların kesilmesinden söz etmiyorum, dinin kesilmesini kast ediyorum.» 

2-(2705) ...Huzeyfe b. Mansur, rivayet eder:  

Ebu Abdullah (Cafer Sadık aleyhisselâm) buyurdu ki «Halike'den sakının. Bu, adamları 
öldürür.»  

-Halike nedir, denildi. 

-Buyurdu ki: «Akrabalık bağlarını kesmektir.» 

3-(2706) ...Osman b. İsa, bizim ashaptan birinden rivayet eder: 

Ebu Abdullah (Cafer Sadık aleyhisselâm)’a dedim ki: Kardeşlerim ve amcamın çocukları 
evi bana dar ettiler ve beni başka bir eve sığınmak zorunda bıraktılar. Onlarla konuşsam ve 
ellerindekileri alsam, diyorum. 

Bana dedi ki: «Sabret. Allah, senin için bir çıkış yolu gösterecektir.» 

Bunun üzerine dönüp gittim. Yüz otuz bir yılında veba salgını başladı. Hepsi öldü. Geride 
bir tek kişi kalmadı. Evden çıkıp İmam (Cafer Sadık aleyhisselâm)’ın yanına gittim. 

Bana dedi ki: «Ailenin durumu nasıl?» 

Dedim ki: Vallahi, hepsi de öldü. Geride bir tek kişi kalmadı. 

Dedi ki: «Bu, sana yaptıklarının, seninle iyi bir akrabalık bağını kurmamalarının, 
akrabalık bağlarının kesmelerinin, bütün bağları koparmalarının cezasıydı. Yaşasalardı da 
yine evi sana dar etmelerini ister miydin?» 

4-(2707) ...Ebu Ubeyde, rivayet eder: 

Ebu Cafer (Muhammed Bakır aleyhisselâm) buyurdu ki: 

«Ali (aleyhisselâm)’ın kitabında şöyle yazar: 

Üç haslet vardır ki, bu hasletlere sahip olan kimse, vebaliyle (aynısıyla) karşılaşmadıkça 
ölmez: Zulüm, akrabalık bağlarını kesmek ve Allah'a karşı çıkarak yalan yere yemin etmek. 



Sevabı en çabuk verilen ibadet akrabalık bağlarını gözetmektir. Bir kavim günahkâr 
olduğu halde akrabalık bağlarını gözettikleri için malları çoğalır ve zenginleşirler. Yalan yere 
yemin etmek ve akrabalık bağlarını kesmek, diyarları halkından yoksun ve çorak bırakır. 
Akrabalar uzaklaşır, rahimler taşınır. Rahimlerin taşınması da neslin kesilmesi demektir.» 

5-(2708) ... Anbese el-Abid, rivayet eder: 

Adamın biri geldi ve Ebu Abdullah (Cafer Sadık aleyhisselâm)’a akrabalarını şikâyet etti. 

Dedi ki: «Öfkeni yut ve ilişkilerini sürdür.» 

Dedi ki: Ama onlar, bana şu şu kötülükleri yapıyorlar. 

Dedi ki: «Sen de onlar gibi olup da Allah'ın size bakmamasını ister misin?» 

6-(2709) ...es-Sekunî, rivayet eder: 

Ebu Abdullah (Cafer Sadık aleyhisselâm) şöyle buyurdu: 

«Resûlullah (sallallahu aleyhi ve âlihi) şöyle buyurmuştur: 

7-(2710) ...Ebu Hamza es-Sumalî, rivayet eder: 

Emîr'ül-Müminîn (Ali b. Ebu Talib aleyhisselâm) bir hutbesinde şöyle dedi: 

«Bizi çabucak yok oluşa sürükleyen günahlardan Allah'a sığınırım.» 

Abdullah b. Kevva el-Yeşkurî ayağa kalktı ve şöyle dedi: Ey Müminlerin Emiri! 
Günahlar insanı çabucak helake götürür mü? 

«Evet.» dedi. «Yazıklar olsun sana, bunlardan biri akrabalık bağlarını kesmektir. Bir 
ailenin fertleri bir araya gelir, birbirlerine iyilik tavsiye ederler ve bunlar günahkâr kimseler 
oldukları halde Allah onlara rızk verir. Bir ailenin fertleri de birbirlerinden ayrılır, ilişkilerini 
keserler ve bunlar muttaki kimseler oldukları halde Allah onları yoksun bırakır.» 

8-(2711) ...Ebu Hamza, rivayet eder:  

Ebu Cafer (Muhammed Bâkır aleyhisselâm) şöyle buyurdu: Emîr'ül-Müminîn (Ali b. Ebu 
Talib aleyhisselâm) buyurmuştur ki: Akrabalar bağlarını kestikleri zaman servet kötülerin 
eline geçer.» 

143)- ANA BABAYA ASİ OLMAK BÂBI 

l-(2712) ...Hadid b. Hakim, rivayet eder:  

Ebu Abdullah (Cafer Sadık aleyhisselâm) şöyle buyurdu: «Ana babaya asi olmanın en azı 
onlara öf demektir. Eğer bundan daha az düzeyde asilik olsaydı, Allah Azze ve Celle, onu da 
yasaklardı.» 

2-(2713) ...Abdullah b. Muğire, rivayet eder:  

Ebu'l Hasan (aleyhisselâm) buyurdu ki: 



«Resûlullah (sallallahu aleyhi ve âlihi) şöyle buyurmuştur: Anne babana iyi davran, 
cennetle yetin. Eğer onlara asi olursan, o zaman cehennemle yetin.» 

3-(2714) ...Yakub b. Şuayb, rivayet eder:  

Ebu Abdullah (Cafer Sadık aleyhisselâm) şöyle buyurdu: «Kıyamet günü, cennet 
örtülerinden biri kaldırılır. Canı olan herkes cennetin kokusunu beş yüz yıllık yoldan duyar. 
Bir grup hariç.» Dedim ki: Onlar kimdir? Dedi ki: «Anne ve babasına asi olanlar.» 

4-(2715) ...es-Sekunî, rivayet eder:  

Ebu Abdullah (Cafer Sadık aleyhisselâm) buyurdu ki: «Resûlullah (sallallahu aleyhi ve 
âlihi) şöyle buyurmuştur: Allah yolunda öldürülmeye dek her iyiliğin üzerinde bir iyilik 
vardır. A- dam Allah yolunda öldürüldüğü zaman, artık ondan üstün bir iyilik yoktur. 

Her asiliğin de üzerinde bir asilik vardır. Adam anne ve babasından birini öldürdüğü 
zaman, artık bundan yukarı bir asilik olmaz.» 

5-(2716) ...Seyf b. Amire, rivayet eder: 

Ebu Abdullah (Cafer Sadık aleyhisselâm) buyurdu ki: 

«Bir kimse, kendisine zulmeden anne ve babasına öfkeli bakışlarla baksa, Allah onun 
namazını kabul etmez.» 

6-(2717) ...Muhammed b. Furat, rivayet eder:  

Ebu Cafer (Muhammed Bâkır aleyhisselâm) buyurdu ki: «Resûlullah (sallallahu aleyhi ve 
âlihi) bir konuşmasında şöyle buyurmuştur: Anne ve babaya asi olmaktan sakının. Şüphesiz 
cennetin kokusu bin yıllık yoldan duyulduğu halde, anne ve babaya asi kimse, akrabalık 
bağlarını koparan kimse, zina eden yaşlı adam, kibirden elbisesinin eteğini uzun yapıp yerde 
süründüren adam bu kokuyu duymaz. Büyüklük; ancak âlemlerin Rabbi olan Allah'ın 
şanındandır.» 

7-(2718) ...Yahya b. İbrahim b. Ebu'l-Bilad es-Sülemî, babasından, o da dedesinden 
rivayet eder:  

Ebu Abdullah (Cafer Sadık aleyhisselâm) buyurdu ki: 

«Eğer Allah, "Öf' demekten daha küçük bir asilik görseydi, onu yasaklardı ki öf demek, 
anne babaya asi olmanın en düşük düzeyidir. Çocuğun anne ve babasına bakarken keskin 
bakışlarla bakması da anne babaya asi olmanın bir göstergesidir.» 

8-(2719) ...Abdullah b. Süleyman, rivayet eder: 

Ebu Cafer (Muhammed Bâkır aleyhisselâm) buyurdu ki: «Babam bir gün bir adama baktı, 
oğlu da yanında yürüyordu. Oğul babasının koluna yaslanmıştı. Babam, dünyadan ayrılıncaya 
kadar adamın oğluyla konuşmadı.»215 

9-(2720) ...Hadid b. Hâkim, rivayet eder:  

                                                            
215- Hadis: Meçhul. [Allâme Meclisî, Mir'at'ul Ukul, c. 10, s. 375] 



Ebu Abdullah (Cafer Sadık aleyhisselâm) buyurdu ki: «Anne ve babaya asi olmanın en 
küçüğü, onlara "öf demektir. Eğer Allah, bundan daha küçük bir asilik olduğunu görseydi, 
mutlaka onu da yasaklardı.» 

144)- SOYUNDAN TEBERRİ ETME BÂBI 

1-(2721) ...Ebu Basir rivayet eder: 

Ebu Abdullah (Cafer Sadık aleyhisselâm) buyurdu ki: 

«Uzak da olsa bir soya mensup olan kimsenin onlardan teberri etmesi (kendini onlardan 
saymaması), Allah'ı inkâr etmektir (Allah'a karşı küfür işlemektir).» 

2-(2722) ...Ebu Basir, rivayet eder: 

Ebu Abdullah (Cafer Sadık aleyhisselâm) buyurdu ki: 

«Uzak da olsa bir soya mensup olan kimsenin onlardan teberri etmesi, Allah'ı inkar 
etmektir (Allah'a karşı küfür işlemektir).» 

3-(2723) ...İbni Ebu Umeyr ve İbni Faddal, bir çok kişi aracılığıyla Ebu Cafer 
(Muhammed Bâkır aleyhisselâm) ve Ebu Abdullah (Cafer Sadık aleyhisselâm)'dan rivayet 
etmiştir: 

«Uzak da olsa bir soydan teberri etmek yüce Allah'ı inkâr etmektir.» 

145)- MÜSLÜMANLARA EZİYET EDEN ONLARI HAKİR GÖREN KİMSE 

l-(2724) ...Hişam b. Salim, rivayet eder: 

Ebu Abdullah (Cafer Sadık aleyhisselâm)'m şöyle dediğini duydum: «Allah Azze ve 
Celle buyuruyor ki: Mümin kuluma eziyet eden kimse, bil sin ki, ben ona savaş açmışım. 
Mümin kuluma ikramda bulunan kimse de benim gazabımdan emin olabilir. Bütün yer 
yüzünde, doğu ile batı arasında bütün mahlûkat içinde adil imamla birlikte bir tek mümin 
kulum olsa bile, yer yüzünde yarattığım bütün mahlûkata ihtiyacım olmaz.216 Yine de yedi 
gök ve dünyalar o ikisiyle kaim olurdu. İkisinin imanlarından onlar için bir ünsiyet meydana 
getirirdim ve başkasının ünsiyetine ihtiyaçları olmazdı.» 

2-(2724) ...Mufaddal b. Ömer, rivayet eder:  

Ebu Abdullah (Cafer Sadık aleyhisselâm) buyurdu ki: «Kıyamet günü, bir münadi şöyle 
seslenir: "Benim dostlarıma engel olanlar nerede?" Yüzlerinde et olmayan bir topluluk ayağa 
kalkar. 

                                                            
216- Bu ifade, Allah'ın insanlara ihtiyacı olduğunu göstermez. Hadiste ifade edilen hakikati izah etmek 
istersek deriz ki: Bir gül bahçesinde hiçbir güzel gül yetişmemesi gül fidelerini eken kimsenin fiilinin amacına 
ulaşmadığını gösterir. Aynı şekilde yeryüzünde hiçbir mükemmel insanın bulunmaması; tüm insanların 
yoldan çıkmış olması Allah'ın insanı yaratmasını anlamsız kılar. Oysa Allah'ın her fiili mutlaka gayesine 
ulaşır. "Şüphesiz Allah yaptığı işi olgunluğa ulaştırandır." (Talak, 3) Aksi takdirde meleklerin, yeryüzünde 
fesat çıkaran ve kan döken bir canlı mı yaratacaksın, sözleri karşısında Yüce Allah'ın "Ben sizin bilmediğinizi 
bilirim." (Bakara, 30) cevabının bir anlamı kalmaz! " 
   İnsan-ı Kamil" düşüncesinin çıkış noktası da bu hadiste belirtilen hakikattir ve hadis bu doğrultuda bir 
anlam kazanmaktadır! [Tatbik Eden] 



Denilir ki: İşte müminlere eziyet eden, onların karşısına dikilen, onlara karşı inat eden, 
dinlerinden dolayı onlara sert davranan kimseler bunlardır. Sonra onların cehenneme 
götürülmeleri emredilir.» 

3-(2726) ...Hammad b. Beşir, rivayet eder:  

Ebu Abdullah (Cafer Sadık aleyhisselâm) buyurdu ki: «Resûlullah (sallallahu aleyhi ve 
âlihi) şöyle buyurmuştur: Allah Tebâreke ve Teâlâ buyurdu ki: Benim bir velimi, dostumu 
aşağılayan kimse, benimle savaşmaya hazırlanmış demektir.» 

4-(2727) ...Muhammed b. Ebu Hamza, kendisine anlatan bir adam aracılığıyla rivayet 
eder: 

Ebu Abdullah (Cafer Sadık aleyhisselâm) buyurdu ki: 

Düşkün olan veya olmayan bir mümini hakir gören kimseyi, o mümini hakir görmekten 
vaz geçmediği sürece, Allah Azze ve Celle, hakir görür ve ona gazap eder. 

5-(2728) ...Mualla b. Huneys rivayet eder: 

Ebu Abdullah (Cafer Sadık aleyhisselâm)’ın şöyle dediğini duydum: «Allah Tebâreke ve 
Teâlâ buyurmuştur ki: 

Benim bir velimi, bir dostumu küçük gören kimse, benimle savaşmaya hazırlanmış 
demektir. Dostlarına yardım etme hususunda benden hızlısı yoktur.» 

6-(2729) ...Mualla b. Huneys, rivayet eder: 

Ebu Abdullah (Cafer Sadık aleyhisselâm) buyurdu ki: 

«Resûlullah (sallallahu aleyhi ve âlihi) buyurmuştur: 

Allah Azze ve Celle şöyle buyurdu: Mümin kulumu aşağılayan kimse, açıkça bana 
düşmanlık etmiştir.» 

7-(2730) ...Hammad b. Beşir, rivayet eder: 

Ebu Abdullah (Cafer Sadık aleyhisselâm)’ın şöyle dediğini duydum: «Resûlullah 
(sallallahu aleyhi ve âlihi) buyurmuştur ki: Allah Azze ve Celle şöyle buyurdu: Benim bir 
velimi, bir dostumu küçük gören kimse, benimle savaşmaya hazırlanmış demektir. Hiçbir kul, 
farz kıldığım ameli işlemek suretiyle bana yaklaşmasından daha fazla sevdiğim bir amel işle-
miş değildir. Kul, durmadan nafile ibadetler işler, derken onu severim. Onu sevdiğim zaman, 
işiten kulağı, gören gözü, konuşan dili ve tutan eli olurum. Bana dua ettiğinde icabet ederim, 
benden istediğinde veririm. Yaptığım hiçbir işte tereddüt217 etmem, mümin kulumun canını 
almakta tereddüt ettiğim kadar; çünkü mümin kulum ölümden hoşlanmaz, ben de ona kötülük 
etmekten hoşlanmam.» 

8-(2731) ...Eban b. Tağlib, rivayet eder: 

                                                            
217- Bu ve sonraki hadiste ilgili cümlede söz düşmesi türünden "izmar" vardır: -Eğer tereddüt etmem mümkün 
olsaydı- Ya da kişinin sevdiği kimse hakkındaki hassasiyeti, tereddüt durumuna benzetilmiş olabilir. [Allâme 
Meclisî, Mir'at'ul Ukul, c. 10, s. 3851 (Ayrıca bkz. (2322.) hadisin dip notu) 



Ebu Cafer (Muhammad Bâkır aleyhisselâm) şöyle buyurdu: 

«Nebi (sallallahu aleyhi ve âlihi) "İsra"ya götürüldüğü zaman, dedi ki: Ya Rabbi! Mümin 
kulun, katındaki durumu nedir? 

Buyurdu ki: Ey Muhammed! Benim bir velimi, küçümseyen kimse, açıkça bana savaş 
ilan etmiş olur. Nitekim dostlarına yardım etme hususunda benden hızlısı yoktur. Yaptığım 
hiçbir işte tereddüt etmem, mümin kulumun canını alma hususunda tereddüt ettiğim kadar; 
çünkü mümin kulum ölmek istemez ve ben de ona kötülük etmek istemem. Mümin 
kullarımdan bazısına zenginlikten başkası iyi gelmez. Eğer zenginliği ondan alırsam helak 
olur. 

Bazı mümin kullarım da vardır ki, fakirlikten başkası onlar için iyi olmaz. Eğer fakirliği 
ondan alırsam helak olur. Hiçbir kul, farz kıldığım ameli işlemek suretiyle bana 
yaklaşmasından daha fazla sevdiğim bir ameli işlemiş değildir. Kul, durmadan nafile ibadetler 
işleyerek bana yaklaşır, derken onu severim. Onu sevdiğim zaman, işiten kulağı, gören gözü, 
konuşan dili ve tutan eli olurum. Bana dua ettiğinde icabet ederim, benden istediğinde 
veririm.» 

9-(2732) ...İbni Ebu Umeyr, bazı arkadaşları aracılığıyla Ebu Abdullah (Cafer Sadık 
aleyhisselâm)'dan şöyle rivayet etmiştir: 

«Malının azlığından ve yoksulluğundan dolayı bir mümini aşağılayan, onu hakir gören 
kimseyi Allah Azze ve Celle, bütün mahlûkatın gözü önünde teşhir eder.» 

10-(2733) ...Yûnus, Muaviye'den rivayet eder:  

Ebu Abdullah (Cafer Sadık aleyhisselâm) buyurdu ki: Resûlullah (sallallahu aleyhi ve 
âlihi) şöyle buyurmuştur: Rabbim beni İsra'ya götürdü ve perdenin gerisinden bana vahyetti, 
direk olarak benimle konuştu. Bu arada bana dedi ki: Ey Muhammed! Benim bir velimi, bir 
dostumu aşağılayan kimse, benimle savaşmaya hazırlanmış demektir. Benimle savaşana ben 
de savaş açarım. 

Dedim ki: Senin bu velin kimdir ki, seninle savaşana senin de savaşacağını bildirdin? 

Buyurdu ki: Senin, vasin ve ikinizin zürriyetinin velayeti için misak aldığım kimsedir.» 

11-(2734) ...Mualla b. Huneys, rivayet eder:  

Ebu Abdullah (Cafer Sadık aleyhisselâm) şöyle buyurdu: «Resûlullah (sallallahu aleyhi 
ve âlihi) buyurmuştur ki: Allah Azze ve Celle, şöyle buyurdu: Mümin kulumu aşağılayan 
kimse, bana savaş açmış olur. Yaptığım hiçbir işte tereddüt etmedim, mümin kulum hakkında 
tereddüt ettiğim kadar. Ben onunla buluşmayı isterim, o ise ölmek istemez. Ben de onu ondan 
uzak tutarım. O bir şeyle ilgili benden bir şey ister, ben isteğinden daha iyisini vererek ona 
icabet ederim.» 

146)-MÜ’MİNLERİN KUSURLARINI ve GİZLİLİKLERİNİ  
ARAŞTIRANLAR BÂBI  

1-(2735) ...Zurare, rivayet eder: 



Ebu Cafer (Muhammed Bâkır aleyhisselâm) ve Ebu Abdullah (Cafer Sadık aleyhisselâm) 
buyurdular ki: 

«Bir insanın küfre en yakın olduğu durum, bir kimseye din üzere kardeşlik ettikten sonra, 
günlerden bir gün kusurlarını ve ayıplarını kendisine saymak için biriktirmesidir.» 

2-(2736) ...İshak b. Ammar, rivayet eder: 

Ebu Abdullah (Cafer Sadık aleyhisselâm)’ın şöyle dediğini duydum: «Resûlullah 
(sallallahu aleyhi ve âlihi) buyurmuştur ki: Ey diliyle Müslüman olduğunu söyleyen; ama 
kalbine imanın özü girmeyen kimseler! Müslümanları yermeyin, onların gizli kusurlarını 
araştırmayın; çünkü kim Müslümanların gizli kusurlarını araştırırsa, Allah da onun kusurlarını 
araştırır. Allah Teâlâ kimin kusurlarını araştırırsa, evinde (ailesi içinde de olsa), onu rezil 
eder.» 

Ebu Carud, Ebu Cafer (Muhammed Bâkır aleyhisselâm)’dan buna benzer bir hadis 
rivayet etmiştir. 

3-(2737) ...Zurare, rivayet eder: 

Ebu Cafer (Muhammed Bâkır aleyhisselâm) buyurdu ki: «Bir insanın küfre en yakın 
olduğu durum, bir adamın bir diğer adamla din üzere kardeşlik yapması sonra bir gün ona 
sayıp dökmek üzere kusur ve ayıplarını biriktirmesidir.» 

4-(2738) ...Ebu Basir, rivayet eder:  

Ebu Cafer (Muhammed Bâkır aleyhisselâm) buyurdu ki: «Resûlullah (sallallahu aleyhi ve 
âlihi) şöyle buyurmuştur: Ey diliyle Müslüman olup kalbi Müslüman olmayan kimseler! 
Müslümanların gizli kusurlarını araştırmayın. Şüphesiz kim Müslümanların gizli kusurlarını 
araştırırsa, Allah da onun gizli kusurlarını araştırır. Allah da kimin kusurlarını araştırırsa onu 
rezil eder.» 

5-(2739) ...Muhammed b. Müslim veya el-Halebî, rivayet eder:  

Ebu Abdullah (Cafer Sadık aleyhisselâm) buyurdu ki: «Resûlullah (sallallahu aleyhi ve 
âlihi) şöyle buyurmuştur: Müminlerin gizli kusurlarını ortaya çıkarmanın peşine düşmeyin. 
Şüphesiz kardeşinin gizli kusurlarını ortaya çıkarmanın peşine düşen kimsenin kusurlarını 
Allah araştırır. Allah da kimin kusurlarını araştırırsa, evinin içinde dahi olsa onu rezil eder.» 

6-(2740) ...Zurare, rivayet eder:  

Ebu Cafer (Muhammed Bâkır aleyhisselâm) buyurdu ki: «Kulun küfre en yakın olduğu 
durum, bir adamın bir adamla din üzere kardeşlik ettiği halde onu bir gün utandırmak üzere 
kusurlarını biriktirmesidir.» 

7-(2741) ...İbni Bukeyr, rivayet eder: 

Ebu Abdullah (Cafer Sadık aleyhisselâm) buyurdu ki: «Kulun Allah'tan en uzak olduğu 
durum, bir adamın bir adamla kardeşlik ettiği sırada, günlerden bir gün yüzüne vurup 
utandırmak için kusurlarını aklında tutmasıdır.» 

147)- AZARLAMAK (Kabahatini Yüzüne vurmak) BÂBI 



l-(2742) ...Huseyn b. Osman, bir adam aracılığıyla rivayet eder: 

Ebu Abdullah (Cafer Sadık aleyhisselâm) buyurdu ki: «Kim bir mümini utandırmak üzere 
azarlarsa Allah da onu dünya ve ahirette utandırır.» 

2-(2743) ...İshak b. Ammar, rivayet eder:  

Ebu Abdullah (Cafer Sadık aleyhisselâm) buyurdu ki: «Resûlullah (sallallahu aleyhi ve 
âlihi) şöyle buyurmuştur. Bir hayâsızlığı yayan kimse, onu ilk işleyen kimse gibidir. Bir 
şeyden dolayı bir mümini utandıran kimse, aynısını işlemedikçe ölmez.» 

3-(2744) ...Abdullah b. Sinan rivayet eder: 

Ebu Abdullah (Cafer Sadık aleyhisselâm) buyurdu ki: «İşlediği bir günahtan dolayı bir 
mümini utandıran, azarlayan kimse, aynı günahı işlemeden ölmez.» 

4-(2745) ...Muaviye b. Ammar, rivayet eder: 

Ebu Abdullah (Cafer Sadık aleyhisselâm) buyurdu ki: «Kim, kardeşini utandıracak bir 
söz ve davranışla karşılarsa, Allah onu dünya ve ahirette utandırır.» 

148)- GIYBET VE İFTİRA BÂBI 

l-(2746) ...es-Sekunî, rivayet eder: 

Ebu Abdullah (Cafer Sadık aleyhisselâm) buyurdu ki: 

«Resûlullah (sallallahu aleyhi ve âlihi) şöyle buyurmuştur: Gıybet, Müslüman kişinin 
dininde yemeğin midesinde yaptığı etkiden daha hızlı bir etki yapar. 

Resûlullah buyurmuştur ki: Mescidde namazın vaktinin girmesini beklemek amacıyla 
oturmak ibadettir; bir olay olmadığı sürece. Denildi ki: Olay nedir, ya Resûlullah? Buyurdu 
ki: Gıybet etmektir.» 

2-(2747) ... İbni Ebu Umeyr, bir arkadaşı aracılığıyla rivayet eder:  

Ebu Abdullah (Cafer Sadık aleyhisselâm) şöyle buyurdu: «Bir mümin hakkında, onun iki 
gözü ile gördüğünü, iki kulağı ile duyduğunu söyleyen kimse, şu ayetin işaret ettiği 
kimselerden biridir: 

"İman edenlerin arasında çirkin hayâsızlığın yayılmasını isteyenler için elem verici bir 
azap vardır." (Nur, 19)» 

3-(2748) ...Davud b. Sırhan, rivayet eder:  

Ebu Abdullah (Cafer Sadık aleyhisselâm)'a gıybetin ne olduğunu sordum. Buyurdu ki: 
«Kardeşinin dini ile ilgili olarak yapmadığı bir şeyi söylemen ve Allah'ın gizlediği ve had 
cezasının da uygulanmadığı bir suçunu yaymandır.» 

4-(2749) ...Hafs b. Ömer, rivayet eder:  



Ebu Abdullah (Cafer Sadık aleyhisselâm) buyurdu ki: «Nebi (sallallahu aleyhi ve 
âlihi)'ye soruldu: Gıybetin kefareti nedir? Buyurdu ki: Gıybetini yaptığın kişiyi hatırladıkça 
onun için Allah'tan bağışlanma dilemendir.» 

5-(2750) ... İbni Ebu Ya'fur, rivayet eder: 

Ebu Abdullah (Cafer Sadık aleyhisselâm) buyurdu ki: «Kim, mümin bir erkeğe veya 
mümin bir kadına, onda olmayan bir şeyle iftira ederse o, söylediğinden vazgeçmezse Allah 
onu irinle yoğrulmuş tıynetten diriltir.» Dedim ki: İrinle yoğrulmuş tıynet nedir? Dedi ki: 
«Fahişelerin cinsel organlarından sızan bir sudur.» 

6-(2751) ...Eban, sadece Yahya el-Ezrak'ın tanıdığı bir adamdan rivayet eder:  

Ebu'l-Hasan (aleyhisselâm) bana dedi ki: 

«Bir kimse, birinin arkasından, onda bulunan ve halkın da bildiği bir özelliğinden söz 
ederse, bu, gıybet olmaz; ama bir kimsenin arkasından, onda olan, fakat halkın bilmediği bir 
özelliğinden söz ederse, bu, gıybet olur. Bir kimsenin arkasından, ondan olmayan bir şeyi 
söyleyen kimse, ona iftira atmış olur.» 

7-(2752) ...Abdurrahman b. Seyabe, rivayet eder:  

Ebu Abdullah (Cafer Sadık aleyhisselâm)'ın şöyle dediğini duydum: «Gıybet, kardeşin ile 
ilgili olarak Allah Azze ve Celle'nin gizlediğini söylemendir. Ama sinirlilik ve acelecilik gibi 
onda açıkça görülen özelliklerinden bahsetmen gıybet olmaz. İftira ise, onda olmayan bir şeyi 
ona isnat etmendir.» 218 

149)-BİR MÜ’MİNİN, BİR SÖZÜNÜ ONU BAŞKALARININ GÖZÜNDE 
KÜÇÜK DÜŞÜRMEK MAKSADIYLA NAKLETMEK BÂBI 

l-(2753) ...Mufaddal b. Ömer, rivayet eder:  

Ebu Abdullah (Cafer Sadık aleyhisselâm) bana dedi ki: «Bir kimse, bir müminin sözünü, 
onu küçük düşürmek, kişiliğini zedelemek, böylece onu insanların gözünden düşürmek 
maksadıyla naklederse, Allah onu kendi velayetinden çıkarıp şeytanın velayetine sokar ki 
şeytan da onu kabul etmez.» 

2-(2754) ...Abdullah b. Sınan, rivayet eder: 

İmam Sadık (aleyhisselâm)'a dedim ki: Müminin avreti mümine haramdır. «Evet.» dedi. 

Dedim ki: Avret derken ön ve arka ayıp yerlerini mi kast ediyorsun? Dedi ki: «Senin 
anladığın gibi değil. Gizli sırlarını yaymayı kast ediyorum.» 

3-(2755) ...Zeyd, rivayet eder: 

Ebu Abdullah (Cafer Sadık aleyhisselâm) "Müminin avreti mümine haramdır." hadisiyle 
ilgili olarak şöyle buyurdu: 

                                                            
218- Hadis: Meçhul. [Allâme Meclisî, Mir'at'ul Ukul, c. 10, s. 436] 



«Bundan maksat, ayıp yerlerinden birinin görünmesi ve senin de onu görmen değildir. 
Bundan maksat, onu küçük düşürecek şekilde ondan sözler nakletmen veya onu ayıplayıcı 
konuşmalar yapmandır.» 

150)- BİRİNİN BAŞINA GELEN FELAKETE SEVİNME (şamata) BÂBI 

1-(2756) ...Eban b. Abdulmelik, rivayet eder:  

Ebu Abdullah (Cafer Sadık aleyhisselâm) buyurdu ki: «Kardeşinin başına gelen felakete 
sevindiğini gösterme. Aksi takdirde Allah Azze ve Celle, ona merhamet eder ve seni o 
felakete uğratır. 

İmam (aleyhisselâm) şöyle dedi: «Kardeşinin başına gelen musibetten dolayı sevinen 
kimse, aynı musibete uğramadan dünyadan ayrılmaz.» 

151)- SÖVME BÂBI 

l-(2757) ...es-Sekunî, rivayet eder:  

Ebu Abdullah (Cafer Sadık aleyhisselâm) buyurdu ki: «Resûlullah (sallallahu aleyhi ve 
âlihi) şöyle buyurmuştur: Mümine söven kimse, helaka koşan kimse gibidir.» 

2-(2758) ...Ebu Basir, rivayet eder:  

Ebu Cafer (Muhammed Bâkır aleyhisselâm) buyurdu ki: «Resûlullah (sallallahu aleyhi ve 
âlihi) şöyle buyurmuştur: Mümine sövmek fısk, onunla savaşmak küfür, etini yemek 
(gıybetini etmek) günahtır. Malı da tıpkı kanı gibi haramdır.» 

3-(2759) ...Ebu Basir, rivayet eder:  

Ebu Cafer (Muhammed Bâkır aleyhisselâm) buyurdu ki: «Beni Temim kabilesinden bir 
adam Nebi (sallallahu aleyhi ve âlihi)'nin yanına geldi ve: Bana tavsiyede bulun, dedi. 
Resûlullah ona ettiği tavsiyelerden biri şuydu: İnsanlara sövme, onların düşmanlığını 
kazanırsın.» 

4-(2760) ...Abdurrahman b. Haccac, rivayet eder: 

Ebu'l-Hasan Musa (Musa b. Cafer aleyhisselâm) birbirine söven iki adam hakkında şöyle 
buyurdu: 

«İlk söven kişi daha zalimdir. Mazlumdan özür dilemedikçe, hem kendisinin vebali hem 
de arkadaşının vebali onun üzerindedir.» 

5-(2761) ...Cabir, rivayet eder: 

Ebu Cafer (Muhammed Bâkır aleyhisselâm) buyurdu ki: «Bir kimsenin küfrüne şahitlik 
eden hiç kimse yoktur ki, bu küfür isnadı ikisinden birine dönmesin. Eğer hakkında şahitlik 
ettiği kişi gerçekten kâfırse doğru söylemiş olur. Şayet küfrüne şahitlik ettiği kimse müminse, 
bu küfür isnadı ona döner. Mümini ayıplamaktan sakının.» 

6-(2762) ...Ebu Hamza, rivayet eder: 



İmam Bâkır (Muhammed Bâkır aleyhisselâm) ve İmam Sadık (Cafer Sadık 
aleyhisselâm)'dan birinden duydum: 

«Lanet sözü, sahibinin ağzından çıktığı zaman, girecek bir yer buluncaya kadar döner 
durur. Bulamazsa sahibine geri döner.» 

7-(2763) ...Ebu Hamza es-Sumalî, rivayet eder:  

Ebu Cafer (Muhammed Bâkır aleyhisselâm)'ın şöyle dediğini duydum: «Lanet sözü, 
sahibinin ağzından çıktığı zaman, ikisinin arasında döner durur; şayet girecek bir yer bulursa 
oraya girer, değilse, sahibine geri döner.» 

8-(2764) ...Ebu Hamza, rivayet eder. 

Ebu Abdullah (Cafer Sadık aleyhisselâm)’ın şöyle dediğini duydum: «Bir adam, mümin 
kardeşine "öf' dediğinde, artık onun dostluğundan çıkar. Ona: Sen benim düşmanımsın, 
dediğinde, ikisinden biri kâfir olur. Mümin bir kardeşi ile ilgili içinde kötü duygular taşıyan 
bir müminin amelini Allah kabul etmez.» 

9-(2765) ...Fudayl, rivayet eder:  

Ebu Cafer (Muhammed Bâkır aleyhisselâm) buyurdu ki: «Bir mümini yüzüne karşı tan 
eden, onu ayıplayan sözler söyleyen kimse, mutlaka kötü bir ölümle ölür. Böyle birine, bir 
daha hayra dönmemesi yaraşır.» 

152)- İTHAM ETME VE SUİ ZAN BÂBI 

l-(2766) ...İbrahim b. Ömer el-Yemanî, rivayet eder:  

Ebu Abdullah (Cafer Sadık aleyhisselâm) buyurdu ki: 

«Bir mümin kardeşini suçladığı, itham ettiği zaman, kalbindeki iman, tuzun suda erimesi 
gibi erir.» 

2-(2767) ...Hüseyin b. Ömer b. Yezid, babasından rivayet eder:  

Ebu Abdullah (Cafer Sadık aleyhisselâm)’ın şöyle dediğini duydum: «Kardeşini din 
hususunda itham eden kimse ile suçladığı kimse arasında hürmet (kardeşlik bağları), olmaz. 
Kardeşine, herhangi bir insana muamelede bulunduğu gibi muamele eden kimse de mensubu 
olduğunu iddia ettiği dinden uzaktır.» 

3-(2768) ...Hüseyin b. Muhtar, rivayet eder. 

Ebu Abdullah (Cafer Sadık aleyhisselâm) buyurdu ki: «Emîr'ül-Müminîn (Ali b. Ebu 
Talib aleyhisselâm) bir konuşmasında şöyle buyurmuştur: 

Kardeşinin bir sözünü veya fiilini en güzel ihtimal üzere bırak. Ta ki, başka türlü tevil 
edemeyeceğin bir söz ve davranış ondan sadır oluncaya kadar! Kardeşinden çıkan bir sözden 
dolayı, onu iyiye yorma ihtimali bulundukça, kötü zan da bulunma.» 

153)- MÜMİN KARDEŞİNE NASİHAT ETMEYEN KİMSE BÂBI 

1-(2769) ... Ebu Hafs el-A'şa, rivayet eder: 



Ebu Abdullah (Cafer Sadık aleyhisselâm)’ın şöyle dediğini duydum: «Resûlullah 
(sallallahu aleyhi ve âlihi) buyurmuştur ki: Kardeşinin bir ihtiyacını gidermeye koşan; ama 
ona nasihat etmeyen kimse Allah'a ve Resûlüne ihanet etmiş olur.» 

2-(2770) ...Sema'e, rivayet eder: 

Ebu Abdullah (Cafer Sadık aleyhisselâm)’ın şöyle dediğini duydum: «Hangi mümin, 
kardeşinin ihtiyacını gidermek için koştuğu halde, ona nasihat etmiyorsa (bütün samimiyetiyle 
onun iyiliği için çaba sarf etmezse) Allah'a ve Resûlüne ihanet etmiş olur.» 

3-(2771) ...Ebu Basir, rivayet eder: 

Ebu Abdullah (Cafer Sadık aleyhisselâm)’ın şöyle dediğini duydum: 

«Bizim ashabımızdan her hangi bir kimseye, bir kardeşi, bir ihtiyacından dolayı yardım 
isteğinde bulunursa ve o, gerekli çabayı göstermezse Allah'a, Resûlüne ve müminlere ihanet 
etmiş olur.» 

Ebu Basir der ki: Ebu Abdullah (aleyhisselâm)'a "ve müminlere..." derken ne kast 
ediyorsun? 

Buyurdu ki: Emîr'ül-Müminîn (Ali b. Ebu Talib aleyhisselâm)'dan başlayarak 
sonuncusuna kadar (imamları) kast ediyorum.» 

4-(2772) ...Ebu Cemile, rivayet eder: 

Ebu Abdullah (Cafer Sadık aleyhisselâm)’ın şöyle dediğini duydum: «Bir kardeşinin 
ihtiyacını karşılamaya giden, sonra o konuda kendisine nasihat etmeyen kimse (bütün 
samimiyetiyle onun iyiliği için çaba göstermeyen kimse), Allah'a ve Resûlüne hainlik eden 
kimse gibidir ve Allah, onun hasmı olur.» 

5-(2773) ...Hüseyin b. Ömer b. Yezid, babasından rivayet eder:  

Ebu Abdullah (Cafer Sadık aleyhisselâm) buyurdu ki: «Kendisine istişarede bulunan 
kardeşine açık yüreklilikle ve net bir şekilde görüşünü bildirmeyen kimsenin, Allah Azze ve 
Celle, fikrini yok eder.» 

6-(2774) ...Sema'e, rivayet eder: 

Ebu Abdullah (Cafer Sadık aleyhisselâm)’ın şöyle dediğini duydum: «Hangi mümin, 
mümin bir kardeşinin ihtiyacım karşılamaya gider de ona nasihat etmezse (bütün 
samimiyetiyle onun iyiliği için çaba sarf etmezse), Allah'a ve Resûlüne ihanet etmiş olur.» 

154)- SÖZÜNDEN DÖNME BÂBI 

l-(2775) ...Hişam b. Salim rivayet eder: 

Ebu Abdullah (Cafer Sadık aleyhisselâm)’ın şöyle dediğini duydum: 

«Müminin kardeşine verdiği söz, kefareti olmayan adaktır. Kim sözünü tutmazsa, Allah'a 
verdiği sözü de tutmamaya başlamış ve Allah'ın gazabının hedefi haline gelmiş olur. Nitekim 
Allah Azze ve Celle, şöyle buyurmuştur: "Ey iman edenler! Yapmayacağınız, şeyleri niçin 



söylüyorsunuz? Yapmayacağınızı söylemeniz, Allah katında büyük bir nefretle karşılanır" 
(Saf, 2-3)» 

2-(2776) ...Şuayb el-Akarkufî, rivayet eder:  

Ebu Abdullah (Cafer Sadık aleyhisselâm) buyurdu ki: «Resûlullah (sallallahu aleyhi ve 
âlihi) şöyle buyurmuştur: Kim Allah'a ve ahiret gününe inanıyorsa, söz verdiği zaman sözünü 
tutsun.» 

155)- MÜMİN KARDEŞİNDEN GİZLENEN KİMSE BÂBI 

l-(2777) ...Mufaddal b. Ömer, rivayet eder:  

Ebu Abdullah (Cafer Sadık aleyhisselâm) buyurdu ki: 

«Bir mümin, kendisiyle mümin kardeşi arasına perde koyuyorsa, kendini ondan 
gizliyorsa, Allah Azze ve Celle, onunla cennet arasına yetmiş bin sur koyar ki, surlar 
arasındaki mesafe bin yıllık bir yol kadardır.» 

2-(2778) ...Muhammed b. Sinan, rivayet eder: 

Bir ara imam Rıza (Ali b. Musa aleyhisselâm)’ın yanındaydım. Bana dedi ki: «Ey 
Muhammed! İsrailoğulları zamanında müminlerden dört nefer vardı. Bir gün bu müminlerden 
biri, bir evde toplanan ve aralarında bir meseleyi tartışan üçünün yanına gitti. Kapıyı çaldı. Ev 
sahibinin hizmetçisi kapıya çıktı. 

-"Efendin nerede?" dedi. 

-"Evde değil." dedi. Bunun üzerine adam geri döndü ve hizmetçi efendisinin yanına girdi. 

-"Kapıyı çalan kimdi?" dedi. 

-Falandı, dedi, senin evde olmadığını söyledim. 

Adam sustu, böyle demiş olmasını önemsemedi, hizmetçisini azarlamadı. İçlerinde 
hiçbiri de adamın kapıdan dönmüş olmasından dolayı üzülmedi. Sohbetlerine geri döndüler. 
Ertesi sabah, adam erkenden onların yanma geldi. Yolda onlarla karşılaştı. Birinin kaybolan 
bir eşyasını aramaya çıkmışlardı. Adam selâm verdi ve: "Ben de sizinle geleyim mi?" dedi. 

-"Evet." dediler. Adamdan özür de dilemediler. Adam muhtaç ve zayıf biriydi. Biraz yol 
almışlardı ki, bir toz bulutu üzerlerini kapladı. Yağmur yağacağını sandılar. Koşmaya 
başladılar. Bulut üzerlerini tamamen kaplayınca, bulutun içinden biri seslendi: 

Ey ateş! Onları yakala. Ben Allah'ın elçisi Cebrail'im. 

. Birden buluttan bir ateş çıktı ve üç adamı kaptı. Diğer adam ise korku içinde yerinde 
kala kaldı. Arkadaşlarının başına gelen felaketin dehşetiyle şaşkınlık içindeydi, bunun 
sebebinin ne olduğunu bilmiyordu. Şehre geri döndü ve Yuşab. Nun'la karşılaştı. Ona olayı, 
gördüklerini ve duyduklarını anlattı 

Yuşa b. Nun ona dedi ki: Allah'ın, onlardan razı iken, onlara gazap ettiğini ve bunun 
sebebinin de sana karşı sergiledikleri bir davranış olduğunu bilmiyor musun? 



Adam: Bana ne yaptılar ki? 

Yuşa (aleyhisselâm) adama olayı anlattı. 

Adam dedi ki: Ben hakkımı onlara helâl ediyorum ve onları affediyorum. Dedi ki: Eğer 
daha önce olsaydı, onlara bunun bir faydası olurdu. Artık bir faydası olmaz. Belki daha sonra 
(ahirette) onlara bir faydası olur.» 

3-(2779) ...Mufaddal, rivayet eder. 

Ebu Abdullah (Cafer Sadık aleyhisselâm) buyurdu ki: 

«Hangi mümin, mümin kardeşiyle arasına perde koyarsa (kendini ondan saklarsa), Allah, 
onunla cennet arasına yetmiş bin sur koyar ve bu surların her birinin arasında bin senelik 
mesafe vardır.» 

4-(2780) ...Ebu Hamza, rivayet eder: 

Ebu Cafer (Muhammed Bâkır aleyhisselâm)'a dedim ki: Sana feda olayım. Bir 
Müslüman’ı ziyaret etmek veya bir ihtiyacının giderilmesini istemek maksadıyla gelen, evde 
olan bu Müslüman’dan içeri girmek için izin isteyen, içeri girmesine izin verilmediği gibi, 
kapıya da çıkılmayan Müslüman hakkında ne dersin? 

Buyurdu ki: «Ey Ebu Hamza! Bir Müslüman, bir Müslüman’ı ziyaret etmek veya bir 
ihtiyacını gidermek için gelir ve evde olan bu Müslüman’dan içeri girmek için izin isterse, 
içerideki bu Müslüman içeri girmesine izin vermez ve kapıya da çıkmazsa, bu ikisi 
karşılaşıncaya kadar, evdeki Müslüman Allah'ın laneti içinde olur.» 

Dedim ki: Sana feda olayım. İkisi buluşuncaya kadar, lanet içinde mi olur? 

-«Evet, ey Ebu Hamza.» dedi. 

156)-YARDIM İSTEYEN MÜMİN KARDEŞİNE YARDIM ETMEYEN KİMSE 
BÂBI 

1-(2781) ...Hüseyin b. Emin, rivayet eder:  

Ebu Cafer (Muhammed Bâkır aleyhisselâm) buyurdu ki: «Müslüman kardeşine yardım 
etme ve onun ihtiyacını giderme hususunda cimrilik eden kimse, mutlaka karşılığında günah 
işleyeceği ve sevap kazanamayacağı bir imtihanla sınanır.» 

2-(2782) ...Ebu Basir, rivayet eder: 

Ebu Abdullah (Cafer Sadık aleyhisselâm) buyurdu ki: 

«Bizim Şiamızdan bir kimse, kardeşlerinden birine gelir, bir ihtiyacından dolayı ondan 
yardım ister de, yardım istediği kişi, gücü yettiği halde kendisine yardım etmezse, Allah Azze 
ve Celle, onu, bizim düşmanlarımızdan olan bir başkasına yardım etmekle sınar ve bundan 
dolayı da Allah kıyamet günü ona azap eder.» 

3-(2783) ...Sedir, rivayet eder: 



 Ebu Abdullah (Cafer Sadık aleyhisselâm) buyurdu ki: «Bir adam, Müslüman kardeşine 
yardım etmeyi terk eder, ona yardım etmeye koşmayıp ihtiyacını gidermezse, mutlaka günah 
işleyen birine yardım eder ve bundan dolayı da sevap kazanmaz.» 

4-(2784) ...Ali b. Cafer, kardeşi Ebu'l Hasan (aleyhisselâm)'dan şöyle duyduğunu rivayet 
eder: 

«Bir kimseye, bir kardeşi gelip bazı durumlarından dolayı yardımını isterse ve buna gücü 
yettiği halde ona yardım etmezse, Allah Azze ve Celle'nin velayetini kesmiş olur.» 

157)- YANINDAKİ VEYA BAŞKASININ YANINDAKİ BİR ŞEYİN MÜMİN 
BİR KİMSEYE VERİLMESİNİ ÖNLEYEN KİMSE BÂBI 

1-(2785) ...Furat b. Ahnef, rivayet eder: 

Ebu Abdullah (Cafer Sadık aleyhisselâm) buyurdu ki: 

«Bir mümin, gücü yettiği halde, kendisinin yanında veya başkasının yanında olan bir 
şeyi, muhtaç olan bir mümine verilmesini engellerse, kıyamet günü Allah, onu yüzü kara, 
gözleri mavi, elleri boynuna bağlanmış halde diriltir. 

Denilir ki: Bu, Allah'a ve Resulüne ihanet eden haindir. Sonra cehenneme atılması 
emredilir.»

2-(2786) ...Yunus b. Zabyan, rivayet eder:  

Ebu Abdullah (Cafer Sadık aleyhisselâm) buyurdu ki: «Ey Yunus! Kim müminin hakkını 
elinde tutup vermezse, Allah Azze ve Celle, kıyamet günü, onu beş yüz yıl iki ayağının 
üzerinde durdurur. Teri ya da kanı sel gibi akar. 

Allah katından bir münadi şöyle seslenir: 

Bu, Allah'ın hakkını elinde tutup vermeyen zalimdir. Kırk gün boyunca teşhir edilerek 
ayıplanır. Sonra cehenneme atılması emredilir.» 

3-(2787) ...Mufaddal b. Ömer rivayet eder:  

Ebu Abdullah (Cafer Sadık aleyhisselâm) buyurdu ki: 

«Kimin bir evi varsa, bir müminin de o evde kalmaya ihtiyacı varsa, o kimse bu evi 
mümine vermezse, Allah Azze ve Celle şöyle der: Ey meleklerim! Kulum, dünya evini bir 
diğer kuluma vermekte cimrilik etti. İzzetim ve celâlim hakkı için bu kimse ebediyen benim 
cennetlerimde kalmayacaktır.» 

4-(2788) ...Ali b. Cafer, rivayet eder:  

Ebu'l-Hasan (aleyhisselâm)’ın şöyle dediğini duydum: «Bir kimseye, mümin bir kardeşi 
bir ihtiyacından dolayı gelmişse, bunun, Allah Azze ve Celle tarafından kendisine yöneltilen 
bir rahmet olduğunu bilsin. Eğer o müminin ihtiyacını gidermeyi kabul ederse, Allah Azze ve 
Celle onu bizim velayetimize ulaştırır. Onun aracılığıyla da Allah Azze ve Celle'nin 
velayetine ulaşır. 



Eğer gücü yettiği halde, o müminin ihtiyacını karşılamayı reddederse, Allah, kabrinde 
kıyamete kadar ateşten bir yılanı ona musallat eder ve o yılan, onu sokup durur. Bu kişi ister 
bağışlanmış olsun, ister azaba uğratılmış olsun. Şayet kendisinde talepte bulunan kimse onu 
affetse, ondan daha kötü bir halde olur.» 

Ravi, İmamın şöyle dediğini duyduğunu belirtir: «Bir kimseye, bir kardeşi gelip bazı 
durumlarından dolayı yardımını isterse ve buna gücü yettiği halde ona yardım etmezse, Allah 
Tebâreke ve Teâlâ’nın velayetini kesmiş olur.» 

158)- BİR MÜMİNİ KORKUTAN KİMSE BABI 

1-(2789) ...Abdullah b. Sinan, rivayet eder:  

Ebu Abdullah (Cafer Sadık aleyhisselâm) şöyle buyurdu: «Resûlullah (sallallahu aleyhi 
ve âlihi) şöyle buyurmuştur: Bir mümine, onu korkutmak maksadıyla bakan kimseyi Allah 
Azze Celle, kendisinin gölgesinden başka gölgenin olmadığı bir günde korkutur.» 

2-(2790) ...Ebu İshak el-Haffaf, Kûfelilerden biri aracılığıyla rivayet eder:  

Ebu Abdullah (Cafer Sadık aleyhisselâm) buyurdu ki: 

«Bir kimse, bir mümine kötülük dokundurmak için bir güçle korkutursa ve bu güç o 
mümine isabet etmezse, korkutan kimse cehenneme girer. Bir kimse bir mümine kötülük 
dokundurmak maksadıyla bir güçle korkutursa ve bu güç o mümine isabet ederse, korkutan 
kimse cehennemde Firavun ve Firavun ailesiyle beraber olur.» 

3-(2791) ... İbni Ebu Umeyr, bir arkadaşı aracılığıyla rivayet eder:  

Ebu Abdullah (Cafer Sadık aleyhisselâm) buyurdu ki: 

«Bir kimse, bir kelimenin yarısı kadar bile olsa, mümin bir kimsenin aleyhine olacak 
şekilde birine yardım ederse, kıyamet günü, alnında "benim rahmetimden ümidi kalmamıştır." 
ifadesi yazılı olduğu halde Allah Azze ve Celle'nin huzuruna çıkar.» 

159)- KOVUCULUK BÂBI 

1-(2792) ... Abdullah b. Sinan rivayet eder:  

Ebu Abdullah (Cafer Sadık aleyhisselâm) buyurdu ki: «Resûlullah (sallallahu aleyhi ve 
âlihi) şöyle buyurmuştur: Dikkat edin! En kötülerinizin kimler olduğunu söyleyeyim mi? -
"Evet, ya Resûlullah." dediler. 

-Buyurdu ki: İnsanların arasını bozmak üzere laf götürüp getiren, sevenleri birbirinden 
ayıran, suçsuz kimselere ayıplar isnat edip onlara haksızlık eden kovucular.» 

2-(2793) ...Muhammed b. Kays, rivayet eder:  

Ebu Cafer (Muhammed Bâkır aleyhisselâm) şöyle buyurdu: «Birilerine gizlice kulak 
misafiri olup dinlediklerini başkalarına ulaştırarak laf götürüp getiren kovuculara cennet 
haram kılınmıştır.» 

3-(2794) ...Ebu'l-Hasan el-İsbahanî, kendisine anlatan biri aracılığıyla rivayet eder:  



Ebu Abdullah (Cafer Sadık aleyhisselâm) buyurdu ki: 

«Emîr'ül-Müminîn (Ali b. Ebu Talib aleyhisselâm) şöyle buyurmuştur: 

Sizin en kötüleriniz, laf götürüp getiren, sevenleri birbirinden ayıran, haksız yere suçsuz 
insanlara ayıplar isnat eden koyuculardır.» 

160)-İFŞA ETME BÂBI 

1-(2795) ...Muhammed b. Aclan, rivayet eder:  

Ebu Abdullah (Cafer Sadık aleyhisselâm)’ın şöyle dediğini duydum: «Allah Azze ve 
Celle, bazı toplulukları, gizli şeyleri ifşa ettikleri için şöyle ayıplamıştır: "Onlara güven ya da 
korkuya dair bir haber gelince hemen onu yayarlar." (Nisa, 83) Gizli şeyleri ifşa edip 
yaymaktan sakının!» 

2-(2796) ...Muhammed b. Hazzaz, rivayet eder:  

Ebu Abdullah (Cafer Sadık aleyhisselâm) buyurdu ki: 

«Bizim bir sözümüzü aleyhimize ifşa eden kimse, hakkımızı bilerek inkâr eden kimse 
derecesindedir.» 

Mualla b. Huneys'e de şöyle söylediği rivayet edilmiştir: «Sözümüzü ifşa eden, onu inkâr 
eden gibidir.» 

3-(2797) ...İbni Ebu Ya'fur, rivayet eder: 

Ebu Abdullah (Cafer Sadık aleyhisselâm) buyurdu ki: 

«Kim bizim aleyhimize sözümüzü ifşa ederse, Allah, ondan imanı alır.» 

4-(2798) Yunus b. Yakub, bir arkadaşı aracılığıyla rivayet eder:  

Ebu Abdullah (Cafer Sadık aleyhisselâm) buyurdu ki: 

«Sözümüzü ifşa eden, bizi yanlışlıkla öldürmüş olmaz, bilakis taammüden (kasten) 
öldürmüş olur.» 

5-(2799) ...Muhammed b. Müslim rivayet eder: 

Ebu Cafer (Muhammed Bâkır aleyhisselâm)'ın şöyle buyurduğunu duydum: 

«Kıyamet günü, hiç kan dökmemiş bir kul getirilir ve ona bir hacamat şişesi dolusu veya 
daha büyük bir kap dolusu kan verilir ve: Bu, falan adamın kanından sana düşen paydır denir. 

Der ki: Ya Rabbi! Benim canımı alırken hiç kimsenin kanını dökmediğimi biliyordun. 

Buyurur ki: Bilakis, sen, falancadan şu şu rivayeti duydun. Tutup bu rivayeti onun 
aleyhine aktarıp naklettin. Nihayet falan zalimin kulağına gitti. O da bu sözden dolayı onu 
öldürdü. Onun kanından senin payına düşen budur.» 

6-(2800) ...İshak b. Ammar, rivayet eder: 



Ebu Abdullah (Cafer Sadık aleyhisselâm): «"Bu (musibetler), Allah'ın ayetlerini inkâra 
devam etmeleri, haksız olarak peygamberleri öldürmeleri sebebiyle başlarına geldi. Bunların 
hepsi, sadece isyanları ve taşkınlıkları sebebiyledir."(Bakara, 61)» ayetini okudu ve şöyle 
buyurdu: 

Allah'a yemin ederim ki, peygamberleri elleriyle öldürmediler, onlara kılıçlarıyla 
vurmadılar. Fakat onların sözlerini dinlediler, sonra yaydılar. Peygamberlerde bu sözlerinden 
dolayı yakalandılar ve öldürüldüler. Böylece bu davranışları, adam öldürmek, taşkınlık etmek 
ve günah işlemek sayıldı.» 

7-(2801 ) ...Ebu Basir, rivayet eder: 

Ebu Abdullah (Cafer Sadık aleyhisselâm): "Haksız yere peygamberleri 
öldürüyorlardı..." (Bakara, 61) ayetiyle ilgili olarak şöyle buyurdu: 

«Allah'a yemin ederim, onları kılıçlarıyla öldürmediler; fakat onların sırlarını 
açığa vurup, onların aleyhine olacak şekilde yaydılar. Peygamberler de bundan 
dolayı öldürüldüler.» 

8-(2802) ...Muhammed b. Aclan, rivayet eder:  

Ebu Abdullah (Cafer Sadık aleyhisselâm) şöyle buyurdu: «Allah Azze ve Celle, bir 
topluluğu gizli şeyleri ifşa ettikleri için ayıplamış ve şöyle buyurmuştur: "Onlara 
güven ya da korkuya dair bir haber gelince hemen onu yayarlar." (Nisa, 83) Gizli şeyleri 
ifşa edip yaymaktan sakının!» 

9-(2803) ...Hüseyin b. Osman, kendisine haber veren biri aracılığıyla rivayet 
eder:  

Ebu Abdullah (Cafer Sadık aleyhisselâm) buyurdu ki: 

«Kim, bizimle ilgili bir şeyi bizim aleyhimize olacak şekilde ifşa ederse, o, bizi 
yanlışlıkla değil, taammüden (kasten) öldürmüş kimse gibidir.» 

10-(2804) ...Ebu Abdullah (Cafer Sadık aleyhisselâm)’ın azatlısı Nasr b. Said, 
babasından rivayet eder: 

Ebu Abdullah'ın şöyle dediğini duydum: 

«Sırrı yayan kimse kuşku içindedir. Bu sırrı ehli olmayan kimselerin yanında 
söyleyen kimse kâfirdir. Sağlam kulpa sarılan kimse kurtulmuştur.» Dedim ki: O 
nedir? Buyurdu ki: «,(Kesin) teslimiyettir.» 

11-(2805) ...Ebu Halid el-Kabulî, rivayet eder: 

Ebu Abdullah (Cafer Sadık aleyhisselâm) buyurdu ki: 

Allah Azze ve Celle, dinin iki devletin egemenliğinde yaşanmasını öngörmüştür. 
Âdem'in devleti -Ki bu, Allah'ın devletidir- ve İblis'in devleti. 



Allah, kendisine açıktan kulluk edilmesini dilediği zaman, Âdem'in devleti 
hâkim olur. Kendisine gizlice ibadet edilmesini dilediğinde de İblis'in devleti hâkim 
olur. Allah'ın gizlenmesini emrettiği şeyi ifşa eden, dinden çıkmıştır.» 

12-(2806) ...Safvan, Abdurrahman b. Haccac'dan rivayet eder:  

Ebu Abdullah (Cafer Sadık aleyhisselâm) buyurdu ki: 

«Kim, güne, bizim sırrımızı yayarak başlarsa, Allah ona demirin kızgınlığını ve 
zindanların darlığını musallat eder.» 

161)- YARATICIYA İSYAN HUSUSUNDA YARATILMIŞA İTAAT 
EDEN KİMSE BÂBI  

l-(2807) ...es-Sekunî, rivayet eder: 

Ebu Abdullah (Cafer Sadık aleyhisselâm) buyurdu ki: 

«Resûlullah (sallallahu aleyhi ve âlilıi) şöyle buyurmuştur: 

Kim, Allah'ı öfkelendirmek pahasına insanları razı etmeye çalışırsa, Allah, 
insanlar içinde onu övecek kimseleri, onu yerenlere dönüştürür.» 

2-(2808) ...Cabir, rivayet eder: 

Ebu Cafer (Muhammed Bâkır aleyhisselâm) buyurdu ki: «Resûlullah (sallallahu aleyhi ve 
âlihi) şöyle buyurmuştur: Kim, Allah'ı öfkelendirmek pahasına insanların rızasını talep 
ederse, insanlar içinde onu övenler, yerenlere dönüşür. 

Kim, insanların öfkesine rağmen Allah'a itaati tercih ederse, her düşmanın düşmanlığına, 
her kıskancın kıskançlığına ve her zalimin zulmüne karşı Allah ona yeter. Allah Azze ve 
Celle, onun yardımcısı ve destekçisi olur.» 

3-(2809) ...Fudayl b. Ebu Kurra, rivayet eder:  

Ebu Abdullah (Cafer Sadık aleyhisselâm) şöyle buyurdu: «Bir adam: Bana iki cümlelik 
bir öğüt ver diye Hüseyin (aleyhisselâm)'a yazdı. O da şu cevabı verdi: «Allah'a isyan 
esasında bir iş yapmaya kalkışan kimse, umduğunu en kısa zamanda elinden kaçırır ve 
sakındığı şey de en kısa zamanda başına gelir.» 

4-(2810) ...Muhammed b. Müslim, rivayet eder:  

Ebu Cafer (Muhammed Bâkır aleyhisselâm) buyurdu ki: «Allah'a isyan edene itaat edenin 
dini yoktur. Allah'a iftira ederek uydurulan bir esasa göre ibadet edenin dini yoktur. Allah'ın 
ayetlerinden birini inkâr ederek din edinenin dini, yoktur.» 

5-(2811) ...es-Sekunî, rivayet eder: 

Ebu Abdullah (Cafer Sadık aleyhisselâm) babasından, o Cabir b. Abdullah el-Ensarî'den 
rivayet etmiştir: «Resûlullah (sallallahu aleyhi ve âlihi) buyurdu ki: 

Kim, Allah'ı öfkelendirmek pahasına bir sultanı memnun ederse, Allah'ın dininden 
çıkar.» 



162)-GÜNAHLARIN DÜNYADAKİ  (erken) CEZALARINA DAİR BÂB  

l-(2812) ...Eban, bir adam aracılığıyla rivayet eder:  

Ebu Cafer (Muhammed Bâkır aleyhisselâm) buyurdu ki: «Resûlullah (sallallahu 
aleyhi ve âlihi) şöyle buyurmuştur: Beş şey vardır ki, onları gördüğünüz zaman, 
onlardan Allah'a sığının: Bir kavimde fuhuş yaygınlaştığında bunu açıktan işlemeye 
başlarlarsa, veba salgını ve geçmiş hiçbir millette rastlanmayan hastalıklar, ağrılar 
aralarında yaygınlaşır. 

Bir kavim terazi ve ölçüyü eksik tartarlarsa, mutlaka kuraklıkla, ağır ihtiyaçlarla 
ve zalim sultanlarla cezalandırılırlar. 

Bir kavim zekâtı vermezse, gökten üzerlerine yağmur yağdırılmaz. Eğer 
hayvanlar olmasaydı, bir damla yağmur yüzü görmezlerdi. 

Bir kavim Allah'ın ve Resulünün ahdini çiğnerse, Allah, onların başlarına 
düşmanlarını musallat eder ve bu düşmanlar ellerindeki şeylerin bir kısmını alırlar. 

Bir kavim. Allah'ın indirdiğinden başka bir şeyle hükmederse, Allah Azze ve 
Celle, aralarında şiddetli bir harp meydana getirir.» 

2-(2813) ... Ebu Hamza rivayet eder:  

Ebu Cafer (Muhammed Bâkır aleyhisselâm) buyurdu ki: «Resûlullah (sallallahu aleyhi ve 
âlihi/nm kitabında şu yazıyı gördük: Benden sonra zina yaygınlaştığı zaman, ani ölümler 
çoğalır. Ölçü ve tartıyı eksik tarttıkları zaman, Allah, onları kıtlık ve azlıkla cezalandırır. 
Zekâtı vermedikleri zaman, yer, ekin, meyve ve madenler gibi bütün bereketlerini keser. 
Hüküm verirken zulme saptıkları zaman, zulüm ve düşmanlıkta yardımlaşırlar. Ahitlerini 
bozdukları zaman, Allah, onların başlarına düşmanlarını musallat eder. Akrabalık bağlarını 
kestikleri zaman, Allah, malı en kötülerinin eline verir. Marufu emretmedikleri, münkeri 
yasaklamadıkları ve benim Ehl-i Beyt'imden hayırlılara tâbi olmadıkları zaman, Allah, onların 
başlarına en kötülerini musallat eder, o zaman, iyileri dua eder de duaları kabul olmaz.» 

163)-GÜNAHKÂRLARIN MECLİSİNE KATILMAK BÂBI  

1-(2814) ...Abdullah b. Salih, rivayet eder: 

Ebu Abdullah (Cafer Sadık aleyhisselâm) buyurdu ki: 

«Müdahale edip değiştirmeye gücü yetmediği halde bir müminin Allah'a isyan edilen 
meclislere katılması doğru değildir.» 

2-(2815) ...el-Caferî, rivayet eder:  

Ebu'l-Hasan (aleyhisselâm)’ın şöyle dediğini duydum: «Neden seni Abdurrahman b. 
Yakub'un yanında görüyorum? Dedim ki: O, benim dayımdır. 

Dedi ki: O, Allah ile ilgili ağır sözler söylüyor. Allah'ı tasvir ediyor ki, "Allah tasvir 
edilmez." Ya bizimle oturup onu terk edeceksin, ya da onunla oturup bizi terk edeceksin! 

Dedim ki: Onun söylediğini söylemediğim zaman bir sorumluluğum olur mu? 



Ebu'l-Hasan (aleyhisselâm) dedi ki: «Onun üzerine azabın inmesinden ve hep birlikte 
helak olmaktan korkmuyor musun? Sen Musa (aleyhisselâm)'ın ashabından birinin hikâyesini 
duymadın mı? Bu adamın babası, Firavun'un adamıydı. Firavun'un ordusu Musa'ya yetişince, 
bu adam, babasına öğüt verip Musa'nın yanına götürmek için geride kaldı. Babasıyla beraber 
bir süre yürüdü ve babası hep ondan uzaklaştı. Nihayet denizin kayısına kadar geldiler de hep 
birlikte boğuldular. Haberi Musa (aleyhisselâm)'a ulaşınca Dedi ki: 

O, Allah'ın rahmeti içindedir. Fakat azap indiği zaman, günahkâra yakın olan kimsenin 
kendini savunup kurtarması mümkün değildir.» 

3-(2816) ...Ömer b. Yezid, rivayet eder: 

Ebu Abdullah (Cafer Sadık aleyhisselâm) buyurdu ki: 

«Bidat ehliyle arkadaşlık etmeyin, onların meclislerine oturmayın. Aksi takdirde insanlar 
nazarında onlardan biri gibi olursunuz. 

Resûlullah (sallallahu aleyhi ve âlihi) şöyle buyurmuştur: Kişi, dostunun ve arkadaşının 
dini üzeredir.» 

4-(28l7) ...Davud b. Sirhan, rivayet eder:  

Ebu Abdullah (Cafer Sadık aleyhisselâm) buyurdu ki: «Resûlullah (sallallahu aleyhi 
ve âlihi) şöyle buyurmuştur: Benden sonra şüphe ve bidat219 ehliyle karşılaşırsanız, 
onlardan uzak olduğunuzu gösterin, onlara çokça sövün, onların aleyhinde konuşun, 
arkalarında onları kötüleyin, onları kesin kanıtlarınızla susturup şaşırtın ki, İslam'da 
bozgunculuk çıkarmaya yeltenmesinler, insanlar da onlardan sakınsınlar, onların 
bidatlarını öğrenmesinler. Bunu yaparsanız Allah sizin amel defterinize iyilikler 
yazar ve ahirette derecelerinizi yükseltir.» 

5-(2818) ... Müyessir, rivayet eder: 

Ebu Abdullah (Cafer Sadık aleyhisselâm) buyurdu ki: «Müslüman’ın günahkâr, 
ahmak ve yalancı kimselerle kardeşlik etmesi uygun değildir.» 

6-(2819) ...Muhammed b. Salim el-Kindî, kendisine anlatan biri aracılığıyla Ebu 
Abdullah (Cafer Sadık aleyhisselâm)’ın şöyle buyurduğunu rivayet eder: 

                                                            
219- 5-(161) …Muaviye b. Vehb şöyle rivayet eder: 
    Ebu Abdullah (Cafer Sadık aleyhisselâm)ın şöyle dediğini duydum: Resûlullah (sallallahu aleyhi 
ve âlihi) buyurdu ki: «Benden sonra imana karşı komplo kurmak amacıyla ortaya çıkarılan her 
bidatin karşısında benim Ehl-i Beyt'imden bir önder bulunur ve o, imanı koruyup savunur. Allah'ın 
ilhamıyla konuşarak hakkı duyurur, aydınlatır, düzenbazların hilelerini boşa çıkarır ve zayıfların 
dili olur. "Ey basiret sahipleri, ibret alın." (Haşr, 2) ve Allah'a güvenip dayanın.» 
   10-(208)...Cahir, Ebu Cafer (Muhammed Bâkır aleyhisselâm)’dan şöyle rivâyet eder: 
   «Her insanın bir hareketli, coşkulu, arzulu bir dönemi, bir de sakin, dingin ve mutmain olmuş bir 
zamanı vardır. Kimin sükûnet dönemi Peygamberin sünnetiyle örtüşmüşse O hidâyet üzeredir ve kim 
de bid'at üzere karar kılmışsa, o adam sapmıştır.» 
    12-(210)...es-Sekuni. İbn. Abdullah (Cafer Sadık aleyhisselâm)’dan O atalarından Emir'ül- 
müminin (Ali b. Ebu Talib aleyhisselâm)’ın şöyle dediğini rivayet eder:  
  «İki türlü sünnet vardır. Bir tür sünnet farz kapsamına girer. Bu gibi sünnetlere uymak, doğru yol 
üzere olmak: onları terketmek de sapıklık üzere olmak anlamına gelir. Bir tür sünnet de vardır ki. 
farz alanına girmezler. Bu tür sünnetlere uymak fazilet, onları terketmek de günah sayılmaz.» 
[Usul-u Kâfi c 1. İlmin Fazileti Kitabı] 



«Emîr'ül-Müminîn (Ali b. Ehu Talib aleyhisselâm) minbere çıktığı zaman şöyle derdi: 
Müslümanın şu üç kişiyle dostluk kurmaktan kaçınması gerekir: Laubali hareket eden 
utanmaz. Ahmak ve yalancı... 

Utanmaz laubali kimse, yaptığını sana süslü gösterir ve senin de kendisi gibi olmasını 
ister. Dinin ve ahiretin hususunda sana bir yardımı olmaz. Onunla yakınlık kurmak eziyettir, 
kalbin katılaşmasına sebep olur. Onun gibi birinin senin yanına girip çıkması senin için bir 
utançtır. 

Ahmak kimseye gelince, sana hayırlı bir tavsiyede bulunmaz, kötülüğü senden savması 
umulmaz, bu hususta kendini yorsa da bir yararı olmaz. Kimi zaman sana yararlı olmak 
isterken zararlı da olabilir. Böyle bir kimsenin ölümü yaşamasından, susması konuşmasından, 
uzak olması yakın olmasından iyidir. 

Yalancıya gelince, onunla huzurlu bir hayat yaşayamazsın, senin sözlerini başkasına, 
başkasının sözlerini sana taşır. Durmadan konuşur, sözü bitince, başka bir konuyla sözlerini 
uzatır. Hatta doğru söylediği zamanlarda bile tasdik edilmez. İnsanlar arasında düşmanlığı 
teşvik eder, kalplere kin tohumlarını eker. Allah'tan korkun ve kendinize dikkat edin.»

7-(2820) ...Muhammed b. Müslim veya Ebu Hamza, Ebu Abdullah (Cafer Sadık 
aleyhisselâm)' dan, o da babasından şöyle rivayet etmiştir: 

«Ali b. Hüseyin (Zeyn'ül-Abidin aleyhisselâm) bana dedi ki: 

Ey Oğlum! Beş kişiye dikkat et, onlarla konuşma ve onlara yoldaşlık etme. 

Dedim ki: Babacığım! Bunlar kimlerdir? 

Buyurdu ki: Yalancıyla arkadaşlık etmekten sakın. Yalancı serap gibidir; sana yakını 
uzak, uzağı yakın gösterir. 

Fasık (günahkâr) kimseyle arkadaşlık etmekten sakın; o, bir lokma veya daha az bir şey 
karşılığında seni satar. 

Cimri ile arkadaşlık etme; o, en çok ihtiyaç duyduğun bir anda malı hususunda seni 
yalnız bırakır.  

Ahmakla arkadaşlık etmekten sakın; o, sana yararlı olmak isterken zarar verir. 

Bir de akrabalık bağlarını kesen kimseyle arkadaşlık etmekten sakın; çünkü ben, bu 
kimsenin Allah Azze ve Celle'ın kitabında üç yerde lanetlendiğini gördüm:  

"Geri dönerseniz, yeryüzünde bozgunculuk yapmaya ve akrabalık bağlarını kesmeye 
dönmüş olmaz mısınız? İşte bunlar, Allah'ın kendilerini lanetlediği, sağır kıldığı ve gözlerini 
kör ettiği kimselerdir." (Muhammed, 22-23)  

"Allah'a verdikleri sözü kuvvetle pekiştirdikten sonra bozanlar, Allah 'ın riayet edilmesini 
emrettiği şeyleri (akrabalık bağlarını) terk edenler ve yeryüzünde fesat çıkaranlar; işte lanet 
onlar içindir. Ve kötü yurt onlarındır." (Rad, 25)  



"Onlar ki, Allah 'a kesin söz verdikten sonra sözlerinden dönerler. Allah 'ın ziyaret edilip 
hal hatırının sorulmasını istediği kimseleri ziyaretten vazgeçerler ve yeryüzünde fitne ve fesat 
çıkarırlar. İşte onlar gerçekten zarara uğrayanlardır." (Bakara, 27)» 

8-(2821) ...Şuayb el-Akarkufî rivayet eder: 

Ebu Abdullah (Cafer Sadık aleyhisselâm)’a: "Kitapta size şöyle indirmiştir ki: Allah'ın 
ayetlerinin inkâr edildiğini yahut onlarla alay edildiğini işittiğiniz zaman. ..."(Nisa, 140) 
ayetinin anlamını sordum. 

Buyurdu ki: «Burada kast edilen şudur: Hakkı inkâr eden, onu yalanlayan ve imamlar 
hakkında nahoş sözler söyleyen bir adamı işittiğinizde derhal yanından kalkın, onunla 
oturmayın, kim olursa olsun.» 

9-(2822) ...Abdu'l-A'la b. A'yen, Ebu Abdullah (Cafer Sadık aleyhisselâm)'ın şöyle 
buyurduğunu rivayet eder: 

«Allah'a ve ahiret gününe iman eden kimse, İmam'ın küçük düşürüldüğü (eleştirildiği) 
veya bir müminin ayıplandığı yerlerde oturmasın.» 

10-(2823) ...İbni Kaddah, rivayet eder:  

Ebu Abdullah (Cafer Sadık aleyhisselâm) buyurdu ki: «Emîr'ül-Müminîn (Ali b. Ebu 
Talih aleyhisselâm) şöyle buyurmuştur: Allah'a ve ahiret gününe iman eden kimse, kuşkulu 
yerlerde bulunmasın.» 

11-(2824) ...Abdu'l-A'la, rivayet eder: 

Ebu Abdullah (Cafer Sadık aleyhisselâm)’ın şöyle dediğini duydum: «Allah'a ve ahiret 
gününe iman eden kimse, imamın ayıplandığı veya bir müminin küçük düşürüldüğü bir 
mecliste kesinlikle oturmasın.» 

12-(2825) ...İshak b. Musa, babasının ve amcasının kendisine şöyle rivayet ettiklerini 
anlatır:  

Ebu Abdullah (Cafer Sadık aleyhisselâm) buyurdu ki: 

«Üç meclise Allah gazap eder ve gazabını bu meclislerin ehlinin üzerine gönderir. 
Oralarda bulunmayın, oturmayın: 

Fetva verirken dili yalanla nitelenen kimsenin meclisi. Düşmanlarımızın yeni, bizimse 
çürümüş olarak nitelendiğimiz meclis. Bizden yüz çevirdiklerini bildiğin kimselerin meclisi.» 
Sonra Ebu Abdullah (Cafer Sadık aleyhisselâm) hemen ağzındaymış -veya avucundaymış- 
gibi şu üç ayeti okudu: «"Allah'tan başkasına tapanlara sövmeyin; sonra onlar da bilmeyerek 
Allah 'a söverler." (En'am, 108) 

"Ayetlerimiz hakkında ileri geri konuşmaya dalanları gördüğünde, onlar başka bir söze 
geçinceye kadar onlardan uzak dur." (En'âm, 68) 

"Dillerinizin uydurduğu yatana dayanarak, "bu helâldir, şu da haramdır," demeyin, 
çünkü Allah 'a karşı yalan uydurmuş olursunuz." (Nahl, 116)» 



13-(2826) ...Hişam b. Salim, rivayet eder:  

Ebu Abdullah (Cafer Sadık aleyhisselâm) şöyle buyurdu: «Ehl-i Beyt'e söven kimselerle 
karşılaşıp onların meclislerinde oturmak durumunda kaldığın zaman, ayağa kalkıncaya kadar 
kızgın bir kayanın üzerinde oturuyormuş gibi rahatsız ol. Çünkü Allah, onlara gazap eder ve 
onları lanetler. Onların imamlardan biriyle ilgili olarak konuşmaya daldıkları zaman, hemen 
oradan ayrıl. Çünkü Allah'ın gazabı oracıkta onların üzerine iner.» 

14-(2827) ...Abdurrahman b. Haccac, rivayet eder: 

Ebu Abdullah (Cafer Sadık aleyhisselâm) buyurdu ki: «Allah'ın velilerine söver birinin 
yanında oturan kimse, Allah Teâlâ’ya isyan etmiş olur.» 

15-(2828) ...Ubeyd b. Zurare, babasından rivayet eder:  

Ebu Cafer (Muhammed Bâkır aleyhisselâm) buyurdu ki: «İmamlardan birine sövülen bir 
mecliste oturup da buna karşı çıkmaya gücü yettiği halde, bir şey yapmayan kimseye Allah 
Azze ve Celle, dünyada zillet elbisesi giydirir ve ahi- rette de ona azap eder. Bizi tanımakla 
lütfettiği iyi hasletleri de ondan geri alır.» 

16-(2829) ...Yeman b. Ubeydullah, rivayet eder: 

Yahya b. Ümmü't Tavil'în bir çöplükte durduğunu gördüm. Sonra var gücüyle şöyle 
seslendi: 

Ey Allah'ın dostları! Biz, sizin dinlediklerinizden beriyiz. Kim Ali (aleyhisselâm)'a 
söverse, Allah'ın laneti onun üzerine olsun. Biz Mervanoğullarından ve Allah'ı bir yana 
bırakarak taptıkları şeylerden uzağız. 

Bunu dedikten sonra sesini biraz daha alçaltarak şöyle dedi: Allah'ın velilerine söven 
kimsenin yanında oturmayın. Bizim üzerinde bulunduğumuz inançtan şüphe edenlerin 
hükmüne başvurmayın. Kardeşleriniz için de birileri sizden bir ihtiyacını gidermenizi istemek 
zorunda kalırsa, ona ihanet etmiş olduğunuzu bilin. Sonra şu ayeti okudu: "Biz zalimlere öyle 
bir cehennem hazırladık ki, onun duvarları kendilerini çepeçevre kuşatmıştır, imdat dileyecek 
olsalar imdatlarına, erimiş maden gibi yüzleri haşlayan bir su ile cevap verilir. Ne fena bir 
içecek ve ne kötü bir kalma yeri!" (Kehf, 29) 

164)-İNSAN GRUPLARI BÂBI 

1-(2830) ...Hamza b. Tayyar, rivayet eder: 

Ebu Abdullah (aleyhisselâm) bana, «İnsanlar altı sınıfa ayrılırlar, dedi.» 

-Dedim ki: Yazmama izin verir misin? 

-«Evet.» dedi. 

-Ne yazayım? dedim. 

Buyurdu ki: «Cennet ve cehennem ehli olmak üzere vaat ve tehdit ehli olanlar. 



Yaz: "Diğerleri ise günahlarını itiraf ettiler, iyi bir ameli diğer kötü bir amelle 
karıştırdılar." (Tevbe, 102)» 

-Dedim ki: Bunlar kimlerdir? 

-Buyurdu ki: «Vahşi onlardan biridir.» 

Sonra «Yaz.» dedi: «"Diğer bir grup da Allah'ın emrine bırakılmışlardır. O, bunlara ya 
azap eder veya tevbelerini kabul eder." (Tcvbe, 106)» 

«Yaz» dedi: «Erkekler, kadınlar ve çocuklardan aciz olup hiçbir çareye gücü 
yetmeyenler, hiçbir yol bulamayanlar müstesnadır. Bunlar, küfre girmelerini gerektiren bir 
hileyi bilmedikleri gibi imana giden bir yo! da bulmaktan mahrumdurlar. İşte bunları, umulur 
ki Allah affeder." (Nisa, 98-99) 

Yaz.» dedi. «Bir A'râf ehli vardır.» 

Dedim ki: A'râf ehli nedir? 

Buyurdu ki: «Bunlar, iyilikleriyle kötülükleri eşit olan bir topluluktur. Eğer Allah, onları 
cehenneme koyarsa, bu, onların günahlarını karşılığı olur. Şayet, cennete koyarsa, bu, O'nun 
rahmetindendir.»

2-(2831) ...Hamza b. Tayyar, rivayet eder:  

Ebu Abdullah (Cafer Sadık aleyhisselâm) buyurdu ki: «İnsanlar altı fırkaya ayrılırlar. 
Bunlar da temelde üç fırkada toplanırlar: İman, küfür ve sapıklık. Bunlar, Allah'ın cennet vaat 
ettiği kimseler, cehennemle tehdit ettiği kimselerdir. Yani, müminler, kâfirler ve 
mustaz'aflardır. 

"Onların durumu ise, Allah'ın emrine kalmıştır. Ya onlara azap eder, ya da onların 
tevbelerini kabul eder..." 220 (Tevbe, 106) Bir de günahlarını itiraf edenler vardır. Ki bunlar, 
"Yaptıkları salih bir amele diğer bir kötü amel karıştırırlar..." (Tevbe. 102)  

Biri de "A'râf ehli" olanlardır.» 

3-(2832) ...Zurare, rivayet eder: 

Ben ve Humran -veya ben ve Bukeyr- Ebu Cafer (Muhammed Bâkır aleyhisselâm)’ın 
yanına gittik. Dedim ki: "Biz ölçüyü koyuyoruz." Dedi ki: «Ölçü nedir?» 

                                                            
220- Allah'ın emrine bırakılmış olmalarının anlamı, azaba uğratılmalarının veya bağışlanmalarının ağır 
basmasını gerektirecek bir sebebe sahip olmamalarıdır. Dolayısıyla durumları Allah'ın emrine bırakılıyor. 
Onlar hakkında neyi isterse, onu uygulamaya koyar. 
   Bu ayet, içeriği itibariyle, iyilerle kötüler arasında bir ara noktada duran mustazafların pozisyonuyla 
örtüşüyor. Her halükarda ayet, onların akıbetlerinin mahiyetini gizli tutuyor. Belirsizliğini sürdürmesine özen 
gösteriliyor. Ve bu müphemlik ayetin sonunda zikredilen yüce Allah'ın iki isminin telaffuz edilmesine kadar 
sürüyor: "Allah çok bilendir, hikmet sahibidir." (Tevbe, 106) Bu da gösteriyor ki, Allah onlar hakkında bilgisinin 
ve hikmetinin gerektirdiği şekilde hüküm verecektir. 
   Dikkat edilirse, bu son ifade, |"Allah çok bilendir, hikmet sahibidir." (Tevbe, 106)] "Diğerleri ise, günahlarını 
itiraf ettiler." ifadesiyle işaret edilen kişilerin durumunu ele alan ayetin sonundaki: "Belki Allah, onların 
tövbesini kabul eder. Çünkü Allah çok bağışlayan, pek esirgeyendir." (Tevbe, 102) ifadesinin ima ettiği 
anlamdan farklı bir mesaj veriyor. [el-Mîzan, (Tevbe, 106) Tefsir] 



Dedim ki: «Terazidir. Yani, Alevî veya başkalarından herhangi bir kimse, bizim gibi 
inanırsa, onu dost ediniyoruz. Alevî veya başkalarından herhangi bir kimse, bizim gibi 
düşünmezse, ondan da uzaklaşıyoruz. 

Bana dedi ki: «Ey Zurare! Allah'ın sözü seninkinden daha doğrudur. Nerede Allah Azze 
ve Celle'nin "Erkekler, kadınlar ve çocuklardan aciz olup hiçbir çareye gücü yetmeyenler, 
hiçbir yol bulamayanlar müstesnadır." (Nisa, 98) sözü? Nerede kaldı, "...İşleri Allah'ın 
emrine bırakılanlar..." (Tevbe, 106) 

"Salih bir amele diğer kötü bir amel karıştıranlar." 221 (Tevbe, 102) 

"A'raf ehli." (A'raf, 46) nerede kaldı? 

Ve nerede kaldı "Kalpleri ısındırılanlar?!" (Tevbe, 60)» 

Hammad'ın rivayetinde şu ifadeler de yer alır: 

Ebu Cafer (Muhammed Bâkır aleyhisselâm)’ın ve benim sesim o kadar çıkıyordu ki, 
kapıda olanlar (bizim konuşmalarımızı) duyabiliyordu. 

Cemil şu ifadeyi de ekler: Zurare dedi ki: 

Benimle İmam'ın arasındaki konuşma iyice uzayınca, İmam bana şöyle dedi: «Ey Zurare! 
Sapıkları cennete koymaması Allah'ın üzerine aldığı bir haktır.» 

165)- KÜFÜR BÂBI 

l-(2833) ...Davud b. Kesir er-Rakkî, rivayet eder: 

Ebu Abdullah (Cafer Sadık aleyhisselâm)'a dedim ki: Resûlullah (sallallahu aleyhi ve 
âlihi)'nin sünnetleri, Allah Azze ve Celle'nin farzları gibi midir? 

Buyurdu ki: «Allah Azze ve Celle, kulların yerine getirmesi gereken farzlar kılmıştır. 
Kim, yerine getirilmesi vacip (farz) olan bu farzlardan birini terk ederse, onlarla amel etmez 
de inkâr ederse kâfir olur. 

Resûlullah da bazı şeyler emretmiştir. Bunların tümü iyi şeylerdir. Ancak, Allah Azze ve 
Celle'nin kullarına emrettiği itaatlerin bazısını terk eden kimse kâfir olmaz, sadece faziletli 
olan bir şeyi terk etmiş olur, hayırda eksiklik yapmış olur.» 

2-(2834) ...Zurare, rivayet eder: 

Ebu Cafer (Muhammed Bâkır aleyhisselâm) buyurdu ki: «Allah'a yemin ederim küfür, 
şirkten daha öncedir, daha pis ve daha büyüktür.» 

                                                            
221- "Başka bir kısmı da günahlarını itiraf ettiler, iyi işle kötü işi birbirine karıştırdılar. Belki Allâh, onların 
tevbesini kabul eder. Çünkü Allâh bağışlayandır, esirgeyendir." (Tevbe, 102) "Belki Allah, onların tövbesini 
kabul eder." ifadesi, onların kalplerinde bağışlanma umudunu uyandırmaya yöneliktir. Ta ki kalpleri korku ile 
umut arasındaki denge çizgisinde dursun, büsbütün karamsarlığa ve umutsuzluğa teslim olmasın: "Çünkü Allah 
çok bağışlayan, pek esirgeyendir." ifadesi ise, umut tarafının ağır basmasını sağlayıcı bir mesaj içeriyor. [el-
Mîzan, (Tevbe, 102) Tefsir] 



Sonra İmam, İblis'in küfrünü anlattı; Allah'ın ona, Âdem'e secde etmesini, onun secde 
etmekten kaçınmasını hatırlattı. Bu da gösteriyor ki, küfür, şirkten daha büyüktür. Kim, Allah 
Azze ve Celle'ye karşı bir yol tutar ve O'na itaat etmekten yüz çevirir, büyük günah işlemeye 
devam ederse, o, kâfirdir. 

Kim, müminlerin dininden ayrı bir din ihdas ederse, o da müşriktir.» 

3-(2835) ...Zurare, rivayet eder:  

Ebu Cafer (Muhammed Bâkır aleyhisselâm)'ın yanında Salim b. Ebu Hafsa ve 
arkadaşlarından söz edildi. 

Buyurdu ki: «Onlar, Ali (aleyhisselâm)'a karşı savaşanların müşrik olduklarını inkâr mı 
ediyorlar?» 

Ebu Cafer (aleyhisselâm) buyurdu ki: 

«Onlar, Ali (aleyhisselâm)'a karşı savaşanlara kâfir diyorlar.»222 

                                                            

222- el-Kâfi adlı eserde, İmam Muhammed Bâkır'ın (a.s) "İşte bu elçiler; bir kısmını bir kısmına üstün kıldık..." 
(Bakara, 253) ayeti ile ilgili olarak şöyle dediği rivayet edilir: 
   "Bu ayetin ışığında görüyoruz ki, Hz.Muhammed'den (s.a.a) sonra ihtilafa düşmüş ashabın bir kısmı mümin 
kalmış, bir kısmı da küfre sapmıştır." 
   Tefsir'ul-Ayyaşî'de Asbağ b. Nebata'nin şöyle dediği rivayet edilir: Cemel savaşında, Emirü'l- Müminin Ali b. 
Ebu Talib'in (a.s) yanında bulunuyordum. Bir adam gelip ona şöyle dedi: "Ey Emirü'l- Müminin, karşımızdakiler 
de tekbir getiriyor, biz de getiriyoruz, onlar da, La ilâhe illallah diyor biz de diyoruz. Onlar da namaz kılıyor, 
biz de kılıyoruz. Peki, biz niçin bunlarla savaşıyoruz?" 
   Hz. Ali (a.s) dedi ki: Biz şu ayete dayanarak onlarla savaşıyoruz: "İşte bu elçiler, bir kısmını bir kısmına üstün 
kıldık. Onlardan, Allah'ın kendileriyle konuştuğu ve derecelerle yükselttiği vardır. Meryemoğlu İsa'ya apaçık 
belgeler verdik ve onu Ruh'ul-Kudüs'Ie destekledik. Şayet Allah dileseydi, kendilerine apaçık belgeler geldikten 
sonra, onların peşinden gelenler (biz onların peşinden gelenleriz) birbirlerini öldürmezlerdi. Ancak ihtilafa 
düştüler; onlardan kimi inandı, kimi inkâr etti. Allah dileseydi birbirlerini öldürmezlerdi. Ama Allah dilediğini 
yapandır." (Bakara, 253) Biz inananlarız, onlarsa inkâr edenlerdir. Bunun üzerine adam şöyle dedi: Ka'be'nin 
Rabbine andolsun ki, onlar inkâr ettiler ve ardından karşı tarafa saldırdı, öldürülünceye kadar savaştı. (Allah 
rahmet etsin.) 
   Bu olayı Şeyh Müfıd ve Şeyh Tûsî el-Emali adlı eserlerinde, Kummî de tefsirinde rivayet etmiştir. Rivayetten 
anlaşıldığı kadarıyla, Hz. Ali, ayet-i kerimede geçen "küfür" kavramını genel anlamda ele almıştır. Onun 
kastettiği, dinde özel hükümler gerektiren ve dinden çıkma anlamına gelen küfür değildir. Çünkü rivayetler ve 
tarihsel belgeler Hz. Ali'nin (a.s) kendisine karşı savaşanlara, yani Cemel, Sıffın Savaşı'na katılanlara ve 
Haricîlere, ne Ehl-i kitab'ın dışındaki kâfirlerin ne de Ehl-i kitab'm muamelesini yapmadığını ortaya 
koymaktadır. Onları dinden dönmüşler olarak da değerlendirmemiştir. 
   Şu hâlde muhalifleri, ona göre batinen kâfirdiler, zahiren değil. Nitekim Hz. Ali'nin: "Onlarla tevil üzere 
savaşıyorum, tenzil (açık nass üzere) değil." dediği rivayet edilir. 
   Ayetin zahiri de bu anlamı pekiştirici niteliktedir. Çünkü ayet-i kerime, resûllerin sundukları apaçık belgelerin, 
onlardan sonra, insanların birbirleriyle savaşmaları durumunu ortadan kaldırma yönünde bir sonuç almadığını 
ifade etmektedir. Bunun nedeni nefislerinden kaynaklanan ihtilaftır. Şu hâlde elçilerin sundukları apaçık 
belgelerin, insanlar arası ihtilafları kaldırma hususunda bir yararı olmaz. Bu insanın toplumsallığının etkin rol 
oynadığı bir sonuçtur ki, kıskançlık ve zulüm unsurlarından ayrı düşünülemez. Dolayısıyla, bu ayet, şu ayetlerle 
aynı kategoriye girmektedir: "İnsanlar, tek bir ümmetten başka değildi; sonra anlaşmazlığa düştüler. Eğer 
Rabbinden geçmiş bir söz olmasaydı, anlaşmazlığa düştükleri şey konusunda mutlaka aralarında hüküm verilmiş 
olurdu." (Yûnus, 19) "İnsanlar tek bir ümmetti... Oysa kendilerine apaçık ayetler geldikten sonra birbirlerine 
karşı olan "azgınlık ve kıskançlıkları" yüzünden anlaşmazlığa düşenler, o, kitap verilenlerden başkası değildir. 
Böylece Allah, iman edenleri, hakkında ayrılığa düştükleri gerçeğe kendi izniyle eriştirdi." (Bakara, 213) "Oysa 
onlar, anlaşmazlığı sürdürmektedirler." (Hûd, 118) 
   Bu ayetler gösteriyor ki, peygamberlerden sonra, izleyicileri arasında baş gösteren, kitapla ilgili ihtilaf-ki 
dinde ihtilaf demektir- kaçınılmaz bir durumdur. Yüce Allah, İslâm ümmetine ilişkin olarak şöyle buyurmuştur: 
"Yoksa sizden önce gelip geçenlerin hâli başınıza gelmeden cennete gireceğinizi mi sandınız?" (Bakara, 214) Bir 



Sonra bana dedi ki: Küfür, şirkten daha öncedir. Sonra İblis'in küfrünü anlattı, "secde et", 
diye emredilince bundan kaçınmasını...» 

Dedi ki: «Küfür, şirkten daha öncedir. Kim Allah'a karşı küstahlaşır ve itaat etmekten 
kaçınırsa, büyük günahları işlemeye devam ederse, o, kâfirdir. Yani (Allah'a itaati) hafife 
almış bir kâfirdir.» 

4-(2836) ...Humran b. A'yen, rivayet eder: 

Ebu Abdullah (Cafer Sadık aleyhisselâm)'a: "Şüphesiz biz ona yolu gösterdik. İster 
şükredici olsun ister nankör." (İnsan, 3) ayetini sordum. 

Buyurdu ki: «İster bu yolu izleyip şükreden olsun, ister bu yolu terk edip kâfir olsun.» 

5-(2837) ...Zurare, rivayet eder: 

Ebu Abdullah (Cafer Sadık aleyhisselâm)'a: "Kim imam inkâr ederse onun ameli boşa 
gitmiştir." (Maide, 5) ayetini sordum. 

Buyurdu ki: «Bundan maksat, insanın ikrar ettiği bir ameli terk etmesidir. Bir kimsenin 
hastalık veya unutturucu bir meşguliyet olmaksızın namazı terk etmesi de böyledir.»223 

6-(2838) ...Musa b. Bukeyr, rivayet eder: 

Ebu'l-Hasan (aleyhisselâm)'a, küfür ve şirkten hangisinin daha önce geldiğini sordum. 

-Bana dedi ki: «Senin insanlarla tartıştığını sanmıyordum. 

-Dedim ki: Bu konuyu sana sormamı Hişam b. Salim emretti (istedi). -Buyurdu ki: 
«Küfür daha öncedir, çünkü o, bilerek inkâr demektir. Allah Azze ve Celle, şöyle 
buyurmuştur: 

"İblis yüz çevirdi ve büyüklük tasladı. O, kâfirlerdendi." (Bakara, 34)» 

7-(2839) ...Zurare, rivayet eder: 

Ebu Cafer (Muhammed Bâkır aleyhisselâm)'a dedim ki: Mümin cehenneme girer mi? 

Buyurdu ki: «Allah'a yemin ederim ki, hayır.» 

Dedim ki: Şu halde cehenneme kâfirden başkası girmez mi? 
                                                                                                                                                                                          
diğer ayette ise, yüce Allah, Resûlünün kıyamet günü şöyle diyeceğini anlatır: "Ve Elçi dedi ki: Rabbim 
gerçekten benim kavmim, bu Kur'ân-ı terk edilmiş olarak bıraktılar." (Furkan, 30) Ayetlerin satır aralarında, 
buna ilişkin birçok açık ifadeler ve dolaylı işaretler tespit etmek mümkündür. 
   Bu ihtilafın, Resûlullah'ın vefatından hemen sonra, sahabe zamanına kadar yaygınlaştırılmasına gelince, 
güvenilir tarihsel belgeler ve müstafiz veya mütevatir düzeyindeki haberler, bizzat sahabelerin de, Resûlullah'ın 
vefatından sonra birbirleriyle ihtilaf ettikleri, çeşitli karışıklıklar çıkardıklarını göstermektedir. Bu olaylar 
esnasında, önceki ümmetler arasında yaşanan muameleleri birbirlerine karşı sergilemişlerdir. Sahabenin hiç 
biri, "İslâm ümmeti masumdur" ya da "bize müjde vardır" veya "biz bir içti- ada dayanıyoruz" ya da "Allah ve 
Resulü bizi bu durumun dışında tuttu." diye bir iddia ileri sürüp bu kargaşadan kendini istisna etme yoluna 
gitmemiştir. [el-Mîzan, c. 2, s. 482] 
 
223- "Allah sizin amelinizi zayi edecek değildir." (Bakara, 143) ayetinde, namazı iman olarak nitelendirmiştir. 
İmam'tn da özellikle namazı örnek göstermesi bu yüzen olabilir. [el-Mîzan, e.5, s. 336] 



Buyurdu ki: «Ancak Allah'ın diledikleri girer.» 

Bu meseleyi defalarca tekrarlayınca bana şöyle dedi: 

«Ey Zurare! Hayır, diyorum, sonra, ancak Allah'ın diledikleri, diyorum. Sen ise: Hayır, 
diyorsun, ama Allah'ın diledikleri, demiyorsun.» 

... Zurare der ki: Kendi kendime dedim ki: Bu tartışmayı bilmeyen bir ihtiyardır. 

Bana dedi ki: «Ey Zurare! Senin mezhebini kabul eden bir kimse hakkında ne dersin? 
Onu öldürür müsün? Hizmetçileriniz, aileleriniz hakkında ne dersin? Onları öldürür müsün?» 

Bunun üzerine dedim ki: Allah'a yemin ederim ki, tartışmayı bilmeyen benim. 

8-(2840) ...Mes'ade b. Sadeka rivayet eder: 

Ebu Abdullah (Cafer Sadık aleyhisselâm)’ın "küfür ve şirkten hangisi öncedir," 
şeklindeki bir soruya cevap verirken şöyle dediğini duydum: 

«Küfür daha öncedir. Zira ilk kâfir iblis’tir. Onun küfrü şirkten ayrıydı. Çünkü o, 
Allah'tan başkasına ibadet etmeye çağırmıyordu, daha sonra buna çağırdı ve şirke girdi.» 

9-(2841) ...Mes'ade b. Sadeka, rivayet eder: 

Ebu Abdullah (Cafer Sadık aleyhisselâm)' a şöyle sorulduğunu duydum: 

Neden zina edeni kâfir saymıyorsunuz da namazı terk edeni kâfir sayıyorsunuz? Buna 
dair kanıtınız nedir? 

Buyurdu ki: «Zina ve benzeri günahları işleyenler bunu şehvetten, şehvetin kendilerine 
galip gelmesinden dolayı işlerler. Namazı terk eden kimse; ancak namazı küçümsediği için 
terk eder. Çünkü bir kadınla zina eden kimsenin mutlaka ondan lezzet almak istediğini, bu 
lezzeti almak için onunla ilişkiye girdiğini ve ilişkiden bunu amaçladığını görürsün; ama 
namazı terk eden, buna kast ederken, namazı terk etmekten kastı kesinlikle lezzet almak 
değildir. Lezzet olmadığı zaman küçümseme söz konusu olur. Küçümseme de olunca küfür 
olur.» 

Ebu Abdullah (aleyhisselâm)’a soruldu: «Bir kadına bakan ve onunla zina eden veya 
şaraba bakıp sonra onu içen kimse ile namazı terk eden kimse arasındaki fark nedir ki, zina 
eden veya şarap içen kimse küçümsemiş olmuyor da namazı terk eden küçümsemiş oluyor? 
Buna dair kanıt nedir? Bu iki durumun birbirinden ayrılmasının illeti nedir?» 

Buyurdu ki: Kanıt şudur: «Namazı terk etme eğilimine girdiğin zaman, seni buna 
sürükleyen şey, zina etmek ya da şarap içmekte olduğu gibi galip gelen bir şehvet değildir. 
Yalnızca sen, nefsini namazı terk etmeye çağırmışsın. Çünkü seni buna zorlayan bir şehvet 
yoktur. Dolayısıyla bu küçümsemenin ta kendisidir. İşte ikisinin arasındaki fark budur.» 

10-(2842) ...Abdullah b. Sinan rivayet eder: 

Ebu Abdullah (Cafer Sadık aleyhisselâm) buyurdu ki: 

«Allah ve Resûlü hakkında şüpheye düşen kimse kâfirdir.» 



11-(2843) ...Mansur b. Hazım, rivayet eder: 

Ebu Abdullah (Cafer Sadık aleyhisselâm)’a dedim ki: Resûlullah (sallallahu aleyhi ve 
âlihi)'den şüphe eden kimsenin durumu nedir? 

-«Kâfir olur, dedi.» 

-Dedim ki: Peki, bu şekilde şüphe edenin küfründen şüphe eden kimse kâfir midir? 

Bana cevap vermedi. Bu soruyu üç kere sordum. Sonunda yüzünden kızdığını anladım.» 

12-(2844) ...Ubeyd b. Zurare, rivayet eder: 

Ebu Abdullah (Cafer Sadık aleyhisselâm)'a: "Kim imanı, inkâr ederse onun ameli boşa 
gitmiştir." (Maide, 5) ayetini sordum. 

Buyurdu ki: «Burada, ikrar ettiği ameli terk eden kimse kast edilmiştir.» Dedim ki: Bir 
ameli terk etmenin yeri nedir? Tümden bırakmak mıdır? Dedi ki: «Namazı bilerek terk edenin 
durumu böyledir. Sarhoşluktan veya bir hastalıktan dolayı terk eden değil.»224 

13-(2845) ...Ebu Mesruk, rivayet eder: 

                                                            
224- "Kim imanı inkâr ederse, onun ameli boşa çıkmıştır ve o, ahirette kaybedenlerdendir." (Maide, 5) 
"Küfr" kelimesi, aslında "örtmek" demektir. Dolayısıyla anlamının gerçekleşmesi, üzeri örtüle- bilen sabit bir şeyle 
mümkün olabilir. Nitekim ortada örtülen bir şey olmadıkça hicab=örtü de bir anlam ifade etmez. Dolayısıyla küfrün 
(örtmenin) varlığı da "küfredilen" (örtülen) bir sabit şeyin varlığını gerektirir. Allah'ın nimetini, Allah'ın ayetlerini, 
Allah'ı ve Resulünü ve ahiret gününü inkâr etmek, üzerini örtmek gibi. 
   Şu hâlde imanı inkâr etmek (küfretmek), öncelikle sabit bir imanın varlığını gerektirir. Bununla kastedilen, imanın 
mastarı, yani inanmak manası değil elbette. Bilâkis ism-i mastar anlamıdır. Ki bu da, müminin kalbinde oluşan etki ve 
kalıcı niteliktir. Yani, salih amellerin kaynağı olan hak itikatlardır. 
   Dolayısıyla imanı inkâr etme ifâdesi, hak olduğu bilinen amelleri terk etmek anlamına dönüktür. İslâm'ın hak olduğu 
bilinmekle beraber müşriklerin dost edinilmesi, onlarla içice bir hayat sürdürülmesi ve onların eylemlerine katılınması 
gibi. Ve dinin temel prensipleri oldukları kesin olarak bilinmekle beraber namaz, zekât, oruç ve hac gibi dinin temel 
prensiplerinin terk edilmesi gibi. İşte imanı inkâr etmenin anlamı budur. Ancak burada bir incelik söz konusudur. Şöyle 
ki: Küfür bir şeyin üzerini örtmek demektir. Varlığı sabit olan olguların örtülmesi, zihinde canlandırdığı anlamı itibariyle, 
ancak sürekli ve kesintisiz olması durumunda bu nitelemeyi hakedebilir. Dolayısıyla imanın inkârı, ancak bir insanın 
imanın gerektirdiği ve bilgisinin de ilintili olduğu bir ameli terk etmesi ve bunu sürekli yinelemesi durumunda söz konusu 
olabilir. Bir kimse imanın gereklerini bir veya iki kere örtse, bunu sürekli bir alışkanlık hâline getirmese, buna küfür 
niteliği taşır denilmez; bu, gerçekte yapmış olduğu fısktır. 
   Buradan hareketle anlıyoruz ki: "Kim imanı inkâr ederse" ifadesinden maksat, sıfat yerine fiil kullanılmış olsa bile, 
süreklilik ve alışkanlık hâline getirmedir. Şu hâlde hak olduğunu bildiği, dinin temel prensiplerinden olduğuna kesin 
olarak kani olduğu şeyleri yerine getirmeyen insan imanın kâfiridir. "Onun ameli boşa çıkmıştır" ifadesinde de 
vurgulandığı gibi, eylemleri sonuçsuz kalmıştır. 
   Bu açıdan ayet, aşağıdaki ayetle aynı hedefe yönelik olduğunu göstermektedir: "Doğru yolu görseler onu yol 
edinmezler, ama azgınlık yolunu görseler, onu yol edinirler. Çünkü onlar, ayetlerimizi yalanladılar ve onları 
umursamaz oldular, ayetlerimizi ve ahirete kavuşmayı yalanlayanların eylemleri boşa çıkmıştır. Onlar, yalnız 
yaptıklarıyla cezalanmıyorlar mı?" (A'râf, 146-147) Bu ayette muhataplar gördükleri yani bildikleri hâlde azgınlık 
yolunu tutup doğru yoldan sapmakla nitelendiriliyorlar. Ardından bunun yerine ayetleri yalanlama niteliği kullanılıyor. 
Bir ayetin, yani işaretin ayet ve işaretliği ancak onun kanıtsallığının bilinmesi durumunda söz konusu olabilir. Bunu da 
ahiıeti yalanlama olarak açıklıyor. Çünkü ahiret inkâr edilmemiş olsaydı, ona ilişkin bilgi hakkın terk edilmesini en-
gellerdi. Daha sonra böyle kimselerin amellerinin boşa gittiği belirtiliyor. 
   Bunun bir benzeri de şu ayet-i kerimelerdir: "De ki: Size amelleri bakımından en çok ziyana uğrayacak olanları 
söyleyeyim mi? Dünya hayatında bütün çabaları boşa gitmiş olan ve kendileri de iyi iş yaptıklarını sanan kimseleri? İşte 
onlar, Rablerinin ayetlerini ve O'na kavuşmayı inkâr eden, bu yüzden amelleri boşa çıkan kimselerdir. Kıyamet günü 
onlar için bir terazi kurmayız." (Kehf, 103-105) Bu ayetlerin, önceki açıklamada vurgulandığı anlam itibariyle imanı 
inkâr konusuyla örtüştükleri açıktır. [Mîzan, e. 5, s. 319-320] 



Ebu Abdullah (Cafer Sadık aleyhisselâm) bana Basralıları sordu ve «Kimlerdir onlar?»

Dedim ki: Müreiye, Kaderiye ve Haruriye (Harici) mezhebine mensupturlar Dedi ki: 
«Allah'a bir esasa göre ibadet etmeyen bu kâfir ve müşrik gruplara Allah lanet etsin.» 

14-(2846) ...Fudayl rivayet eder: 

«Bir gün Ebu Cafer (Muhammed Bâkır aleyhisselâm)’ın yanına gittim. Bir adam da 
oradaydı. Ben oturunca adam kalkıp gitti. Bana dedi ki: «Ey Fudayl! Şu yanındaki nedir? -
Nedir, dedim. -«Harurî'dir (Harici).» dedi.  

-Kâfir midir, dedim. 

«Evet, Allah'a yemin ederim ki, müşriktir.» dedi. 

15-(2847) ... Muhammed b. Müslim, rivayet eder:  

Ebu Cafer (Muhammed Bâkır aleyhisselâm)’ın şöyle dediğini duydum: «İkrar ve 
teslimiyetin insanı sürüklediği her şey iman, inkar ve bilerek inkarın insanı sürüklediği her 
şey de küfürdür.» 

16-(2848) ...Ebu Hamza, rivayet eder: 

Ebu Cafer (Muhammed Bâkır aleyhisselâm)’ın şöyle dediğini duydum: «Ali 
(aleyhisselâm), Allah'ın açtığı bir kapıdır. Bu kapıdan giren mümin, çıkan kâfirdir.» 

17-(2849) ...Ebu Basir, rivayet eder: 

Ebu Abdullah (Cafer Sadık aleyhisselâm) buyurdu ki: 

«Resûlullah (sallallahu aleyhi ve âlihi) şöyle buyurmuştur: Ali (aleyhisselâm)'a uymak 
(dünyada) zillete neden olur. Ona isyan etmekse küfürdür. 

Denildi ki: Ali (aleyhisselâm)’a uymak zillet, ona isyan etmek nasıl Allah Azze ve 
Celle'yi inkâr olur? 

Buyurdu ki: Şüphesiz Ali, sizi hakka götürür; eğer ona uyarsanız, ezilir, zelil olursunuz; 
ama ona isyan ederseniz, Allah Azze ve Celle'yi inkâr etmiş olursunuz.» 

18-(2850) ... İbrahim b. Ebu Bekr, rivayet eder: 

Ebu'l-Hasan Musa (Musa b. Cafer aleyhisselâm)'’ın şöyle dediğini duydum: «Ali (Ali b. 
Ebu Talih aleyhisselâm), hidayet kapılarından biridir. Ali'nin ka pısından giren mümindir, o 
kapıdan çıkan kâfirdir. Bu kapıdan girmeyen ve çık mayan kimse de, durumları Allah'ın 
iradesine kalmış zümreye mensuptur.» 

19-(2851)  ...Zurare, rivayet eder: 

Ebu Abdullah (Cafer Sadık aleyhisselâm) buyurdu ki: «Eğer kullar, bilmedikleri zaman, 
dursalar ve bilerek inkâr etmeselerdi kâfir olmazlardı.» 

20-(2852) ...Fudayl b. Yesar, rivayet eder:  



Ebu Cafer (Muhammed Bâkır aleyhisselâm) buyurdu ki: «Allah Azze ve Celle, Ali (Ali b. 
Ebu Talib aleyhisselâm)'ı, kendisiyle kulları arasında bir işaret olarak dikmiştir. Bu işareti 
tanıyan, bilen mümindir, tanımayan, bilmeyen de kâfirdir. Cahil olansa şaşkındır. Onunla 
beraber başka bir alamete yer verense müşriktir. Ali'nin velayetiyle gelen cennete, onun 
düşmanlığıy la gelen de cehenneme girer.» 

21-(2853) ...Musa b. Bekr, rivayet eder: 

Ebu İbrahim (Musa b. Cafer aleyhisselâm) buyurdu ki: 

«Ali (aleyhisselâm), cennet kapılarından biridir. O kapıdan giren mümindir, o kapıdan 
çıkansa kâfirdir. Girmeyen ve çıkmayan da, durumu Allah'ın dilemesine kalmış zümreye 
mensuptur.»

166)- KÜFRÜN ÇEŞİTLERİ BÂBI 

l-(2854) ...Ebu Amr ez-Zübeyrî, rivayet eder: 

Ebu Abdullah (Cafer Sadık aleyhisselâm)'a dedim ki: Bana, Allah Azze ve Celle'nin 
kitabında sözü edilen küfrün çeşitlerini anlat. 

Buyurdu ki: «Allah'ın kitabında beş çeşit küfürden söz edilir. 

Bunlardan biri, inkârdan kaynaklanan küfürdür. Bu da ikiye ayrılır. 

Allah'ın emrettiklerini inkâr etmek. 

Teberri etme küfrü (uzaklığı bildirme, ilişkiyi kesme, tanımama anlamında küfür) ve 
nimete karşılık nankörlük etmek. 

İnkârdan kaynaklanan küfür, Allah'ın rabliğini inkâr etmektir. Rab yoktur, cennet ve 
cehennem yoktur, demek gibi. Bunu iki zındık grubu savunur ki, onlara dehriyyun da denir. 
Onlar "Bizi ancak zaman öldürür." (Casiye, 24) diyen kimselerdir. Bu, hoşlarına gittiği için 
uydurdukları bir dindir. Kesin bir dayanakları olmadığı gibi, bir araştırma sonucu da bu 
görüşe varmış değildirler. Allah Azze ve Celle, onlar hakkında: "Onlar ancak zannediyorlar." 
(Casiye, 24) buyurmuştur. Yani, söyledikleri gibi olduğunu sanıyorlar. 

Allah Azze ve Celle şöyle buyuruyor: "İnkâr edenleri korkutsan da korkutmasan da 
birdir, onlar inanmazlar." (Bakara, 6) Yani, Allah Teâlâ'nın birliğine iman etmezler. İşte bu, 
küfür çeşitlerinden biridir. 

İnkârcı küfrün bir diğer çeşidi de bilgiye dayalı küfürdür. Hakkı inkâr eden kimsenin, 
kendisinde yerleşik olan hakkı, bilerek inkar etmesiyle olur. Allah Azze ve Celle şöyle 
buyurmuştur: "Onu inkâr ettiler ve nefisleri de büyüklenme ve kibirlenmeden dolayı bunu 
benimsedi." (Neml, 14) Bir diğer ayette de Allah Azze ve Celle şöyle buyurmuştur: "Bundan 
önce inkâr edenlere karşı yardım istiyorlardı. Bildikleri şey kendilerine gelince, onu inkâr 
ettiler. Allah'ın laneti kâfirlerin üzerinedir."(Bakara, 89) İşte inkârcı küfrün iki çeşidinin 
açıklaması budur. 

Küfrün bir üçüncü şekli de, nimetlere karşı nankörlük etmektir. Allah Teâlâ, Süleyman 
(aleyhisselâm)'ın ağzından aktardığı şu ayette buna işaret edilir: "Bu, beni sınamak için 
Rabbimin bahşettiği bir lütuftur. Şükredecek miyim, yoksa nankörlük mü edeceğim diye? Kim 



şükrederse, kendi nefsinin lehine şükretmiş olur. Kim de nankörlük ederse, şüphesiz benim 
Rabbim zengindir, kerem sahibidir." (Nemi, 40) Bir diğer ayette de şöyle buyurmuştur: "Eğer 
şükrederseniz, (nimetimi) arttırırım. Şayet inkâr ederseniz, kuşkusuz benim azabım çetindir." 
(İbrahim, 7) Başka bir ayette de şöyle buyurmuştur: "Beni zikredin ki, ben sizi anayım. Bana 
şükredin ve beni inkâr etmeyin." (Bakara, 152) 

Küfrün dördüncü çeşidi ise, Allah'ın emrettiği şeyi terk etmektir. Buna Allah Azze ve 
Celle şöyle işaret etmiştir: "Birbirinizin kanını dökmeyeceğinize, birbirinizi yurtlarınızdan 
çıkarmayacağınıza dair sizden söz almıştık. Her şeyi görerek sonunda bunları kabul 
etmiştiniz. Bu misakı kabul eden sizler, birbirinizi öldürüyor, aranızdan bir zümreyi 
yurtlarından çıkarıyor, kötülük ve düşmanlıkta onlara karşı birleşiyorsunuz. Onları 
yurtlarından çıkarmak size haram olduğu halde size esirler olarak geldiklerinde fidye verip 
onları kurtarıyorsunuz. Yoksa siz kitabın bir kısmına inanıp bir kısmını inkâr mı ediyorsunuz? 
Sizden öyle davrananların cezası..."(Bakara, 84-85) Onların kâfir olmaları Allah Azze ve 
Celle'nin, emrettiği şeyleri terk etmeleri dolayısıyladır. Sonra imana nispet ederek onlardan 
söz ediyor ve bunu kabul etmediğini belirtiyor Yani bu imanlarının, katın da onlara bir yararı 
olmayacaktır "Sizden öyle davrananların cezası dünya hayatında ancak rezil olmak; kıyamet 
gününde ise en şiddetli azaba itilmektir. Allah sizin yapmakta olduklarınızdan gafil değildir." 
(Bakara, 85) 

Küfrün beşinci çeşidi ise, teberri küfrüdür. Buna da Allah Azze ve Celle'nin, İbrahim 
(aleyhisselâm)'ın dilinden aktardığı şu ayette işaret edilmiştir: "Biz sizden ve Allah'ı bırakıp 
taptıklarınızdan uzağız. Sizi tanımıyoruz. Siz bir tek Allah 'a inanıncaya kadar, sizinle bizim 
aramızda sürekli bir düşmanlık ve öfke belirmiştir. " (Mümtehine, 4) Yani, biz sizden teberri 
ettik, uzaklaştık. 

Allah Azze ve Celle bir ayette de, İblis ve insanlardan dostlarının kıyamet günü 
birbirlerinden teberri etmelerini şöyle anlatıyor: "Ben, sizin beni Allah'a ortak koşmanızı 
önceden inkâr etmiştim." (İbrahim, 22) Bir diğer ayette de şöyle buyrulmuştur: "Siz, sırf 
aranızdaki dünya hayatına has muhabbet uğruna Allah 'ı bırakıp bir takım putlar edindiniz. 
Sonra kıyamet günü birbirinizi tanımazlıktan gelecek ve birbirinize lanet okuyacaksınız." 
(Ankebut, 25) Yani birbirinizden beri olduğunuzu ilan edeceksiniz.»225 

167)-KÜFRÜN DAYANAKLARI VE ŞUBELERİ BÂBI 

1-(2855) ...Süleym b. Kays el-Hilalî, anlatıyor: 

Emîr'ül-Müminîn (Ali b. Ebu Talih aleyhisselâm) buyurdu ki: 

«Küfür dört esasa dayanmaktadır: Fısk,226 dinde haddi aşmak, tereddüt ve şüphe. 

Fısk da dört şubeye ayrılır: Kabalık. Körlük. Gaflet ve büyüklenme. 

Kaba olan insan hakkı küçümser ve fakihlere öfke duyar. En büyük günah üzere ısrar 
eder. 

                                                            
225- Bu rivayet küfrün güçlülük ve zayıflık arz edebilecek bir nitelik olduğunu açıklayıcı mahiyettedir. [Mîzan, c. 
1, s. 84] 
226- Allah'a itaatin dışına çıkmak. 



Manen kör olan düşünmeyi, zikri unutur, zanna uyarak yaratıcısına savaş açar. Şeytan 
ondan ayrılmaz olur. Tevbe etmeden, tevazu göstermeden gafil olduğunun bilincine varmadan 
bağışlanma diler. 

Gafil olan, nefsine karşı suç işler, onun helak olmasına neden olur. Gerisin geri döner ve 
sapıklığını olgunluk zanneder. Beklentiler onu aldatır. Sonra iş işten geçince ve perde 
kalkınca, hesaba katmadığı şeyler önüne çıkınca hayıflanır, pişman olur. 

Allah'ın emrine karşı büyüklenen, kuşkuya düşer, Allah hakkında kuşkuya düşeni de 
Allah, gücü ve egemenliğiyle zelil kılar, alçaltır, celâliyle onu küçültür. Kerem sahibi 
Rabbinden gafil olduğu ve emirlerini yerine getirmediği için alçalır. 

Haddi aşmak dört kısma ayrılır: 

Kişisel görüşe tâbi olmada derinleşme. Kişisel görüş esasında başkalarıyla mücadele 
etme. Batıla meyletmek. Ayrılık. 

Kişisel görüşüne daldıkça dalan kimse hakka dönüp bakmaz bile. Sadece girdaplara 
dalması artar. Bir fitneyi atlatmadan bir başkasına yakalanır. O bu şekilde karışık işlere eğilim 
gösterirken dini parçalanır. 

Kişisel görüşü esasında başkalarıyla tartışan kimse, son derece inatçı ahmak biri olarak 
tanınır. 

Batıla meyleden kimsenin yanında güzel çirkin olur, kötü de iyi olur. 

Ayrılan, hakka karşı çıkan kimsenin de yolları eğrilir, işleri karışık hale gelir. Müminlerin 
yoluna tâbi olmazsa çıkış yolu (daraldıkça) daralır. 

Şüphe de dört kısma ayrılır: 

Kuşku. Hevaya uyma. Tereddüt. Cehalete teslimiyet. 

İşte şu ayette buna işaret edilmiştir: "Şimdi Rabbinin nimetlerinin hangisinde şüpheye 
düşersin." (Necm, 55) Bir rivayette ise şöyle buyurduğu belirtiliyor: Kuşku. Haktan korkma. 
Tereddüt. Cehalete ve cahillere teslim olma. 

Önündeki bir şeyden korkan kimse, arkasına döner. Dinde tereddüt eden, şüpheye geri 
döner. Önceki müminler onu geçer, sonra gelenler de ona yetişir. Şeytan ve ordularının 
istilasına uğrar. Dünya ve ahiret tehlikeleri karşısında cehalete teslim olan kimse, ikisinin 
arasında helak olur. Bundan kurtulan kimse de, kesin inancın sayesinde kurtulmuştur. Ancak 
Allah'ın, "yakın / kesin inançtan" daha az yarattığı başka bir şey yoktur.» 

Şüphe dört kısma ayrılır: Süslerle böbürlenme, nefsi azdırma, sapmaları tevil etme, Hakkı 
batıla karıştırma. 

Çünkü çekici süsler, insanı apaçık delilden geri çevirir. 

Nefsin azması ise, şehvete düşkün hale getirir. 

Sapma ise, kişiyi büyük bir eğilmeye, yoldan çıkmaya duçar eder. 



Hakkı batılla karıştırmak ise, üst üste yığılmış karanlıklar demektir. 

İşte küfür ve dayanakları bunlardır.» 

168)- NİFAK VE MÜNAFIKIN NİTELİĞİ BÂBI 

l-(2856) (Ali b. Ebu Talib aleyhisselâm) 227 dedi ki: «Nifağın da dört dayanağı vardır: 
Heva, dinin emirlerini küçümseme, öfke ve tamah. 

Heva'nın da dört dayanağı vardır: Sapıklık, taşkınlık, şehvet ve azgınlık! 

Sapan kimsenin, gailesi çok olur, insanlar etrafını boşaltır ve onunla bağlarını keserler. 

Taşkınlık yapan kimse, bu taşkınlıklarının kötü sonuçlarından emin olamaz, kalbi 
huzurdan yoksun kalır, şehevi arzulara karşı nefsine hâkim olamaz. 

Şehevi arzular hususunda nefsinin dengeli olmasını sağlayamayan kimse, pisliklere dalar. 

Azan kimse, bilerek ve hiçbir kanıta dayanmadan dalalete sapar. 

Dini emirleri küçümsemenin dört dayanağı vardır: Büyüklük duygusu, uzun beklentiler, 
heybet ve ertelemecilik. 

Heybet, insanı haktan geri çevirir. 

Ertelemecilik insanı amel etmekten alıkoyar, derken ecel gelip çatar. 

Eğer uzun beklentiler olmasa, insan, içinde bulunduğu durumun ölçüsünü bilir. İnsan 
içinde bulunduğu durumun ölçüsünü bilirse, korku ve dehşetten ansızın ölür. 

Üstünlük duygusu insanı amel etmekte isteksiz ve kusurlu davranmaya iter. 

Öfkenin dört dayanağı vardır: Kibir, övünme, hamiyet ve asabiyyet. 

Kibirlenen kimse hakka arkasını döner. 

Övünen kimse günah işler. 

Hamiyete kapılan kimse günahlarda ısrar eder. 

Asabiyyetçilik eden de zalim olur: Haktan yüz çevirme, günaha dalma, günahta ısrar 
etme ve doğru yoldan uzaklaşıp zalim olma ne kötü bir durumdur. 

Tamahın da dört dayanağı vardır: Taşkınca sevinç, neşe, inat, çokluk peşinde koşma. 

Taşkınca sevinç, Allah katında hoş karşılanmaz. 

Neşe, helak edicidir. 

İnat, insanı günaha sürükleyen bir belâdır. 

                                                            
227- Önceki hadisin devamı. 



Çokluk peşinde koşmak, eğlencedir, oyalayıcıdır. (Lüzumsuz) bir meşguliyettir. Daha iyi 
olanı bırakıp daha kötü olanı yeğlemektir. 

İşte münafıklık ve dayanakları budur. Allah, bütün kulları üzerinde kahredici, karşı 
konulmaz güce sahiptir. Onun şanı yüce, zatı uludur. Her şeyin yaratılışını güzel yapmıştır. 
Eli geniştir, rahmeti her şeyi kapsamıştır. Emri belirgindir. Nuru parlaktır. Bereketi boldur ve 
hikmeti aydınlatıcıdır. Kitabı hâkimdir. Kanıtı üstün ve susturucudur. Din saf ve berraktır. 
Hâkimiyeti belirgindir. Sözü gerçekleşmiştir. Ölçü ve kriterleri adildir. Peygamberleri O'nun 
dinini tebliğ etmişlerdir. O, kötülüğü günah, günahı fitne, fitneyi de pislik kılmıştır. İyiliği 
hoşnutluk, hoşnutluğu tevbe ve tevbeyi de temizlik kılmıştır. Tevbe eden hidayete erer, 
fitneye kapılan yolunu şaşırır. Allah'a tevbe etmeyen ve günahını itiraf etmeyen kimse 
mutlaka helak olur. 

Allah! Allah! Katındaki tevbenin sınırı, rahmeti, müjdesi, büyük hilmi ne geniştir. 
Katındaki azap da ne dehşetli ve tepeleyicidir. Cehennemi ve şiddetli yakalaması ne müthiştir. 
Allah'a itaat etme başarısını gösteren kimse, bu dehşetten, Allah'ın lütuf ve keremiyle 
kurtulmuş olur. Allah'a isyan eden kimse de, O'nun azabını tadar ve çok geçmeden pişman 
olur.» 

2-(2857) ...Muhammed b. Fudayl, rivayet eder: 

Ebu'l Hasan (aleyhisselâm)'a bir mesele ile ilgili bir mektup yazdım. 

Bana şu mektubu yazdı: 

«"Şüphesiz münafıklar Allah'a oyun etmeye kalkışıyorlar; hâlbuki Allah onların 
oyunlarını başlarına çevirmektedir. Onlar namaza kalktıkları zaman üşenerek kalkarlar, 
insanlara gösteriş yaparlar, Allah'/ da pek az hatıra getirirler. Bunların arasında bocalayıp 
durmaktalar; ne onlara, ne bunlara. Allah'ın şaşırttığı kimseye asla bir yol bulamazsın." 
(Nisa, 142-143) 

Bunlar ne kâfirlerdendirler, ne müminlerdendirler, ne de Müslümanlardandırlar. 
Açıktan mümin görünürler; ama içlerinde inkâr ve hakkı yalanlamayı saklarlar. Allah 
onlara lanet etsin.» 

3-(2858) ...Ebu Hamza, rivayet eder:  

Ali b. Hüseyin (Zeyn'ül-Abidin aleyhisselâm) buyurdu ki: «Münafık nehyeder, 
kendisi nehyettiğini yapmaktan vazgeçmez. Yapmadığı şeyi emreder. Namaza 
kalktığı zaman itiraz eder.» 

Dedim ki: Ey Resûlullahın oğlu! İtiraz ne demektir? Dedi ki: «Sağa sola 
bakmaktır. Rükûa gittiği zaman dinlenir gibi çöker. Akşam olunca, oruçlu olmadığı 
halde bütün derdi akşam yemeğini yemektir. Sabah olunca da, gecesini uykusuz 
geçirmediği halde bütün derdi uykudur. Seninle konuştuğu zaman yalan söyler, ona 
bir şey emanet etsen ihanet eder, senin olmadığın yerde gıybetini yapar, sana söz 
verirse sözünü tutmaz.» 

4-(2859) ...Abdulmelik b. Bahr, da bunun benzerini rivayet etmiş ve fazladan şu 
ifadeyi aktarmıştır:  



«Rükûa gittiği zaman, dinlenir gibi çöker, secdeye gittiği zaman yeri gagalarmış 
gibi yapar, oturduğu zaman yere yayılır.» 

5-(2860) ...Said b. Yesar, rivayet eder:  

Ebu Abdullah (Cafer Sadık aleyhisselâm) buyurdu ki: «Resûlullah (sallallahu aleyhi ve 
âlihi) şöyle buyurmuştur: Münafığın örneği hurma dalıdır. Sahibi binasının bir yerinde ondan 
yararlanmak ister; ancak kullanmak istediği yere uymaz. Sonra binanın başka bir ye rinde 
kullanmak ister, oraya da uymaz. En sonunda onu ateşle yakar.» 

6-(2861) ...Misma' b. Abdulmelik, rivayet eder:  

Ebu Abdullah (Cafer Sadık aleyhisselâm) buyurdu ki: 

«Resûlullah (sallallahu aleyhi ve âlihi) şöyle buyurmuştur: Bedenin huşusu, ürpermesi 
kalbinkinden fazla olduğu sürece, bu, bize göre nifaktır.» 

169)-ŞİRK BABI 

l-(2862) ...Berid el-İclî, rivayet eder: 

Ebu Cafer (Muhammed Bâkır aleyhisselâm)'a: Kulun müşrik olmasına neden olan en 
basit şey nedir, diye sordum. 

Buyurdu ki: «Çekirdeğe çakıl, çakıla da çekirdek diyen, sonra da bunu din edinen kimse 
müşriktir.»228 

2-(2863) ...Ebu'l Abbas, rivayet eder: 

Ebu Abdullah (Cafer Sadık aleyhisselâm)’a, insanın müşrik olmasına neden olan en basit 
şeyin ne olduğunu sordum. 

Buyurdu ki: «Bir görüş uyduran, bu görüşünden dolayı bazılarınca sevilen, bazılarınca da 
buğzedilen kimsenin bu davranışı şirkin en basit şeklidir.» 

3-(2864) ...Ebu Basir ve İshak b. Ammar, rivayet eder:  

Ebu Abdullah (Cafer Sadık aleyhisselâm): "Onların çoğu şirk koşmadan iman etmez-" 
(Yusuf, 106) ayetiyle ilgili olarak şöyle buyurdu: 

«Kişi bilmediği bir hususta şeytana itaat eder ve böylece şirk koşar.»229 

                                                            
228- Şeyh el-Bahaî şöyle der: Burada İmam (aleyhisselâm)'ın maksadı, dinin gerçeğinden olmayan bir şeye 
inanan kimse şirkin en basitini işlemiştir, şeklinde olsa gerektir. [Cevad Mustafavî, Şerh-i Usul'ul Kâfi] 

229- "Onların çoğu, ancak ortak koşarak Allah'a iman ederler." (Yusuf, 106) İfade, imanlarının mahiyeti 
itibariyle insanlara dönüktür. Yani, sen iman etmelerinin karşılığında onlardan bir ücret talep etmesen de, 
her gün sayısız göksel ve yersel ayetlerin yanından geçip gitseler de insanların çoğu iman etmezler. 
İçlerinden çıkan müminler de -ki azınlığı oluşturmaktadırlar- imanlarını şirkle bulandırmadan inanmazlar. 
Bir insanın birbirine zıt, dolayısıyla bir arada olmaması gereken iki ayrı kavram olan iman ve şirki birbirine 
karıştırması, tıpkı diğer çelişik inançları ve karşıt ahlaki nitelikleri birbirine karıştırmasına benzer. Bunun 
nedeni, söz konusu kavramların özleri itibariyle daha güçlü ve daha zayıf olabilecek nitelikte olmalarıdır. Bu 
nedenle nispet edilişleri ve eklemlenişleri bazında farklılık arz ederler. Uzaklık ve yakınlık gibi. Çünkü mutlak 
olarak uzaklık ve yakınlık kavramları bir araya gelmezler; ancak bir araya gelmelerine ve birbirleriyle 
uyuşmalarına engel oluşturmayacak bir nispet söz konusu olduğunda bir araya gelebilirler. Örneğin Mekke 



4-(2865) ...Dureys, rivayet eder:  

Ebu Abdullah (Cafer Sadık Aleyhisselam): “Onların çoğu şirk koşmadan iman etmez.” 
(Yusuf, 106) ayetiyle ilgili şöyle buyurdu: 
«Burada kast edilen itaatle ilgili şirktir, ibadetle ilgili şirk değildir.»230

 

 

                                                                                                                                                                                          
kenti, Medine kentine nispetle yakın, Şam kentine nispetle uzaktır. Aynı şekilde Medine kentiyle 
karşılaştırıldığında Şam'a uzaktır, ancak Bağdat kentiyle karşılaştırıldığında ona göre daha yakındır. 
Allah'a iman etme ile ona ortak koşma kavramlarının gerçekliği, kalbin zorunlu gerçeklik olarak Allah'a 
boyun eğmek suretiyle O'ııa bağlanması ile Allah'ın izni dışında her hangi bir şeye güçleri yetmeyen kimi 
varlıklara bağlanması anlamına gelir. Bu iki kavram nispet ediliş ve eklemleniş itibariyle birbirlerinden 
tamamen farklıdırlar. Örneğin bir insan geçici dünya hayatına, boş ve anlamsız süslerine bağlanabilir ve 
bunun yaııısıra her türlü hakkı ve gerçekliği de unutabilir. Ama aynı zamanda nefsi engelleyen, onun Allah'a 
yönelmesine izin vermeyen her türlü olgu ile de ilgisini keserek bütünüyle Allah'a yönelebilir, sırf O'nıı 
anabilir, O'ndan hiç bir zaman gafil olmayabilir. Zatında ve sıfatlarından tüm ilgisini sırf Allah'a yönelterek 
tıpkı Allah'ın velilerinden oluşan ihlâslı kullar gibi sadece Allah'ın irade ettiği şeyleri arzulayabilir. 
   Taraflardan birine yakın olma ve diğerine de uzak olma bakımından iki menzil arasında farklı dereceler 
vardır. Ancak uzaklık ve yakınlık bazında tarafların her ikisinin bir arada olduğu bir durum gerçekleşiyor. 
Bunun kanıtı da kimi nefislerde inanılan hak veya batıl nitelikli inançlarla bağdaşmayan yerleşik ahlaki 
özelliklerin bulunması, sahip olunan inançlarla bağdaştırılması mümkün olmayan amellerin 
gerçekleştirilmesidir. Kimi insanlar görürsünüz, Allah'a inandıklarını, Ondan korktuklarını, başlarına bir afet 
indirmesinde, bir felaket veya musibetle cezalandırmasından korkup titrediklerin, bütün güç ve kudretin Allah'a 
ait olduğunu iddia ederler, "Bütün izzet Allah'ındır." (Fatır, 10) ayetini dillerinden düşürmedikleri halde izzet ve 
üstünlük mevkiini Allah'tan başkasının katından ararlar, Allah rı- zıklarını kesinlikle vereceğini garanti ettiği 
halde rızık elde etmek umuduyla başkalarının kapılarını çalmaya devam ederler. Rablerinin nefislerinde bulunan 
her şeyi bildiğini, söyledikleri her şeyi işittiğini ve yapıp ettikleri her şeyi gördüğünü, göklerde ve yerde hiçbir 
şeyin Ondan gizli kalmadığını bildikleri halde utanmadan Allah'a isyan ederler. 
   O halde ayette geçen şirkten maksat, imanın bazı dereceleriyle bir arada bulunabilen bazı şirk dereceleridir. 
Böyle bir şirk, ahlak bilimi terminolojisinde "gizli şirk" olarak isimlendirilir. 
   Dolayısıyla, ayette sözü edilen müşriklerden maksat, Mekkeli müşriklerdir, şeklindeki değerlendirme 
yerinde değildir. Yine bazılarının, ayette geçen müşriklerden maksat, münafıklardır, şeklindeki yorumları da 
kayıtlandırıcı bir etken olmaksızın, ayetin mutlak ifadesini kayıt altına almak anlamına gelir. [el-Mîzan, 
(Yusuf, 106) Tefsir] 

 
230- Tefsir-ul Kummi'de, müellif kendi rivayet zinciriyle Fudayl'den, o da İmam Bâkır'dan (a.s) : "Onların 
çoğu, ancak ortak koşarak Allah'a iman ederler." (Yusuf, 106) ifadesiyle ilgili olarak şöyle rivayet eder: Burada 
kastedilen, itaat etme olgusuyla ilintili şirktir, ibadet olgusuyla ilintili şirk değil. İşledikleri günahlar, itaat 
olgusuyla ilintili bir şirktir. Çünkü bu bağlamda şeytana itaat ederek Allah'a itaat hususunda ortak koşmuş 
oluyorlar. Allah'tan başkasına tapmak anlamında ibadet etme olgusuyla ilintili bir şirk değil. Tefsir-ul Ayyaşi'de 
belirtildiğine göre, Muhammed b. Fudayl İmam Rıza' dan (a.s) şöyle rivayet etmiştir: Küfür derecesine 
ulaşmayan bir şirk kastedilmiştir. 
   Aynı eserde Malik b. Atiye'den, o da İmam Cafer'den (a.s) üzerinde durduğumuz ayetle ilgili olarak şöyle 
rivayet edilmiştir: Burada bir adamın: "Eğer falan olmasaydı helak olurdum, eğer falan olmasaydı, şu-şu 
şeylerle karşılaşırdım, çoluk çocuğum kaybolurdu." demesi gibi bir durum kastedilmiştir. Böyle söyleyen bir 
adamın "mülkünde Allah'a ortaklar koştuğunu, bunların kendisine rızık verdiklerini ve kendisini savunduklarını 
sandığını görmüyor musunuz?" 
   Bu sırada dedim ki: "Eğer, Allah falan adam aracılığıyla bana lütufta bulunmasaydı, helak olurdum." dese 
bunun bir sakıncası olur mu? 
   Buyurdu ki: Evet, böyle söylemesinin her hangi bir sakıncası yoktur. 
   Aynı eserde Zurare'den şöyle rivayet edilir: İmam Bakır'dan (a.s): "Onların çoğu, ancak ortak koşarak Allah'a 
iman ederler." (Yusuf, 106) ayetinin anlamını sordum, 
   Buyurdu ki: "Bir adamın: Hayatına yemin ederim ki, böyle değildir... şeklinde yemin etmesi ayette işaret edilen 
şirkin kapsamına girer" 
   Ben derim ki: Demek isteniyor ki, Allah'tan başkası ile yemin etmek şirktir. Çünkü Allah'tan başkası ile yemin 
etmek, onu haketmediği bir yücelik makamına yükseltmek anlamına gelir. Bu anlamı destekleyen ifadeler içeren 
rivayetlerin sayısı oldukça fazladır. [el-Mîzan, (Yusuf, 106) Tefsir] 



"İnsanlardan kimi Allah 'a yalnız bir yönden ibadet eder." (Hac,11)  ayetiyle ilgili 
olarak da şöyle buyurdu: 

«Ayet bir adam hakkında nazil olur, sonra onun tâbilerini de kapsar.» Sonra 
dedim ki: Sizin dışınızda bir yol tutan herkes, Allah'a yalnızca bir yönden mi ibadet 
etmiş olur? 

Buyurdu ki: «Evet, kimi zaman bu salt şirk olur.» 

5-(2866) ...Amire, rivayet eder: 

Ebu Abdullah (Cafer Sadık aleyhisselâm)’ın şöyle dediğini duydum: 

«İnsanlara bizi tanımaları, bize başvurmaları ve bize teslim olmaları emredildi.» 

Sonra şöyle dedi: «Oruç da tutsalar, namaz da kılsalar Allah'tan başka ilâh 
olmadığına şahitlik etseler; ama kendi içlerinde bize başvurmalarının gerekmediğini 
düşünseler, bununla müşriklerden olurlar.» 

6-(2867) ...Abdullah b. Yahya el-Kahilî, rivayet eder:  

Ebu Abdullah (Cafer Sadık aleyhisselâm) şöyle buyurdu: «Bir kavim tek ve ortaksız 
Allah'a ibadet etse, namaz kılsa, zekât verse, hacca gitse ve ramazan ayında oruç 
tutsa, sonra da Allah ve Nebi'sinin yaptığı bir şey hakkında, bunun tersini yapsalardı, 
dese veya bunu, içinden geçirse, bununla müşrik olur o kavim.» 

Sonra şu ayeti okudu: «"Hayır, Rabbine andolsun ki aralarında çıkan anlaşmazlık 
hususunda seni hakem kılıp sonra da verdiğin hükümden içlerinde hiçbir sıkıntı duymaksızın 
tam manasıyla kabullenmedikçe iman etmiş olmazlar." (Nisa, 65)» Sonra Ebu Abdullah 
şöyle buyurdu: «Aman, teslim olun!»231 
                                                            
231- Ayetin akışına ilk baktığımızda onun, tağutların hakemliğine başvurdukları hâlde Peygambere (s.a.a) 
inandıklarını ileri süren bir tek münafıklara yöneltilmiş bir reddiye olduğunu görürüz. Buna göre ayetin 
anlamı şudur: "Onlar tağutların hakemliğine başvurdukları hâlde iman ettiklerini iddia ediyorlar. Ama işin 
aslı düşündükleri gibi değildir. Onlar aralarında çıkan anlaşmazlıklar hususunda seni hakem kılıp verdiğin 
hükmü... kabullenmedikçe iman etmiş olmazlar." 
   Fakat şu da var ki, gaye ve hedef nitelikli olan "Seni hakem kılıp..." ifadesi, münafıklardan başkalarını 
da kapsamına alacak biçimde geniş şümullüdür. Ayrıca bu ayetin ardından "Eğer biz "kendinizi 
öldürün..." diye bunu onlara farz etmiş olsaydık, içlerinden pek azı müstesna, bunu yapmazlardı." (Nisa, 
66) ayeti geliyor. Bu durum bu reddiyenin sadece münafıklara yönelik olmadığını, onlarla birlikte 
başkalarını da kapsamına aldığını teyit ediyor. Çünkü münafık olmayan birçok kimse de sadece Allah 
katından indirilen bilgileri ve hükümleri onaylamanın gerçekten Allah'a, Peygambere ve onun Allah 
katından getirdiği gerçeklere inanmak demek olduğunu sanıyorlar. Oysa öyle değildir. 
İman hem görünüşte, hem de içten tam bir teslimiyet demektir. Gerçek anlamda iman etmiş olan bir 
kimsenin görünüşte Peygambere yüz çevirerek ve muhalefet ederek hükmüne teslim olmaması veya kendi 
içinde onun, nefsinin arzularına ters diişen hükmünden sıkıntı duyması düşünülebilir mi? Hâlbuki yüce 
Allah, Peygamberimiz (s.a.a) hakkında "Allah'ın sana gösterdiği şekilde insanlar arasında bükmedesin 
diye sana kitabı hak ile indirdik." (Nisâ, 105) buyuruyor. 
   Eğer bir kimse Peygamberin verdiği hükümden rahatsızlık duyarsa, aslında Allah'ın hükmünden rahatsız 
olmuş olur. Çünkü Peygamberi zorunlu itaatle ve hükmünün geçerliliği ile şereflendiren Allah'tır. |"Biz her 
peygamberi, Allahın izni ile kendisine itaat edilmesi için gönderdik" (Nisâ, 64)] 
   Ama insanlar Peygamberin hükmüne teslim olunca ve bu hükümden dolayı içlerinde bir burukluk 
hissetmediklerinde, işte o zaman Allah'ın hükmüne kesin olarak teslim olmuş olurlar. Bu hüküm ister 
teşriî=yasama, ister tekvinî=varoluşsal bir hüküm olsun. Bu imanın aşamalarından biridir. Mümin bu 
aşamada fazilet sıfatlarından birkaçı ile donanmış olur ki, bunların en belirgin olanı ve başta geleni 
Allah'ın emrine teslim olmaktır. Bu aşamada Allah'ın hükmünden sıkılmak, ona itiraz etmek ve karşı çıkmak 



7-(2868) ...Ebu Basir, rivayet eder: 

Ebu Abdullah (Cafer Sadık aleyhisselâm)'a: "Hahamlarını ve papazlarını Allah'tan 
başka rabler edindiler." (Tevbe, 31) ayetini sordum. 

Buyurdu ki: «Allah'a yemin ederim ki, hahamlar ve papazlar, onları, kendilerine 
tapmaya çağırmadılar. Eğer çağırsalardı, onların çağrılarına uymayacaklardı. Ancak 
onlar için haramları helal, helalleri de haram kıldılar. Böylece farkında olmadan bu 
haham ve papazlara tapmış oldular.» 232 
                                                                                                                                                                                          
gibi duygular ve eylemler müminin kalbinden ve dilinden düşer. Dikkat edilirse bu ayette de teslim olmak, 
kayıtsız-şartsız olarak ifade edilmiştir. 
   Bundan da şu ortaya çıkıyor: "Hayır, Rabbinc aııdolsun ki..." ayeti, gerçi sözleri itibarı ile sadece 
Peygamberin hükmüne teslim olmayı vurguluyor. Çünkü bu ayetler dizisi. Peygamberin hakemliğine 
başvurmanın gerekli olmasına rağmen ondan başkasının hakemliğine başvurma ile ilgilidir. Fakat ayetin 
anlamı geneldir; hem Allah'ın hükmünü, hem de Peygamberin hükmünü; bunun gibi Allah ve Peygamberin 
hem teşriî hükümlerini ve hem de tekvini hükümlerini kapsar. 
İmam Sadık'ın (a.s) sözleri ayetin gerekçesini iki yönden genelleştiriyor. 
Birincisi: Hüküm bakımındandır ki, bu konuda hükmün teşriî=yasaına veya tekvinî=varolıışsal olması 
arasında fark yoktur. İkincisi: Hüküm veren bakımındandır ki, bu konuda da hüküm verenin Allah ve 
Peygamber olması arasında fark yoktur. 
   Hatta ayetin anlamı Resûlullah'ın (s.a.a) hükümlerinin yanı sıra, onun bütün tutum ve davranışlarını da 
kapsar. Çünkü bunlar ortak bir sonuca sahiptirler. Buna göre herhangi bir yolla ve herhangi bir şekilde 
Allah'a ve Peygambere nispet edilen herhangi bir şeyi, gerçek anlamda iman etmiş bir müminin reddetmesi, 
itirazla karşılaması, karşısında bıkkınlık göstermesi, herhangi bir şekilde kötü görmesi düşünülemez. Bu 
tutumların hepsi derece derece birer şirktir. Nitekim yüce Allah bir ayette şöyle buyuruyor: "Onların çoğu, 
ancak ortak koşarak Allah'a iııaııır." (Yûsuf, 106) 
  Şunu bilesin ki, burada "Hayır, Rabbinc aııdolsun ki..." ayetinden, bu bölümün sonuna ka- darki [Nisa, 
65-70] ayetlerini Hz. Ali'nin (a.s) veya I İz. Ali (a.s) ile Ehl-i Beyt İmamlarının velayetine uyarlayan bazı 
rivayetler vardır. Bu rivayetler örnekler zikretme ve uyarlama niteliğini taşır. Çünkü Allah, Peygamber ve 
Ehl-i Beyi İmamları bu ayetlerin uygulama konuları ve alanlarıdır. Ayetler bunların tümü için geçerlidir. 
[el-Mîzan, c.4, s. 591-605] Bu rivayet, İslâm ve imanın üçüncü mertebesine yönelik işaretler içermektedir. 
[el-Mîzan, c. I, s. 4331 (bkz. 1529. hadisin dip notu) 
 
232- Sırasıyla şu hususlara işaret ediliyor: 
Birincisi; itaat yoluyla rab edinmek, ibadet sunarak rab edinmek gibidir. Çünkü itaat bağımsız ve 
mutlak olduğu zaman ibadete dönüşür. Rab ise, kayıtsız ve şartsız itaat edilen ve bağımsız bir ilâlılı- 
ğa sahip olan demektir. Çünkü ilâh, kendisine kulluk sunulmayı hakeden nıabud anlamına gelir. 
"Hâlbuki onlara tek ilâha kulluk etmeleri emrolundu." (Tevbe, 31) ifadesi buna işaret ediyor. 
Çünkü burada rab niteliği yerine ilâh niteliği kullanılmıştır. Oysa ayetin zahiri: "Bir tek Rabbı 
edinmeleri emrolunmuştu." Şeklinde bir ifadenin kullanılmasını gerektiriyor. O halde mutlak itaat 
yoluyla birini rab edinmek ona ibadet etmek anlamına gelir. Rab edinilene kulluk sunmak da onu 
ilâh edinmek anlamını ifade eder. Okuyucuların dikkatini bu inceliğe çekmek istiyoruz. 
İkincisi: Kur'an-ı Kerimde: "Benden başka ilâh yoktur, artık bana ibadet edin." (Enbiya; 25) ve 
"Allah ile beraber başka bir ilâh çağırma" (Şuaıa; 213) gibi ayetlerde ifadesini bulan tek Allah'a 
ibadet çağrısı, bilinen anlamıyla ibadet olgusunun sırf Allah'a yönelik olmasını ifade ettiği gibi, 
itaatin de sadece Allah'a yönelik olarak sergilenmesini ifade eder. Çünkü yüce Allah, Yahudi ve 
Hıristi- yanları hahamlarını ve rahiplerini Allah'tan başka rabler edinmekle suçlarken: "Halbu ki 
onlara ancak tek ilâha kulluk etmeleri emrolundu." ifadesini kullanmıştır. Aynı anlamı şu ayetten 
de algılayabiliriz: "Ey Âdemoğulları! Size şeytana tapmayın, çünkü o sizin apaçık bir 
düşmanınızdır" demedim mi? Ve bana kulluk ediniz, doğru yol budur, demedim mi?" (Yasin; 60-
61) Bu öyle bir meseledir ki, buradan hareketle binlerce konuyu ele almak mümkündür. 
"Ondan başka ilâh yoktur." ifadesi, "Hâlbuki onlara ancak tek ilâha kulluk etmeleri em-
rolundu." ifadesinin içerdiği tevhide ilişkin açıklamanın bütünleyici açıklaması konumundadır. 
Çünkü putlara tapanların büyük bir kısmı birçok ilâhın varlığına inanırlar, ancak bunlar arasında 
sadece bir tanesine ibadet ederler. Tevhid inancı ise, yalnızca bir ilâha ibadet etmekle gerçekleşmiş 
olmaz. Bunun yanında ibadet edilen ilâhtan başka ilâh olmadığının da ifade edilmesi bir 
zorunluluktur. Allah peygamberine (s) Ehl-i Kitab'a yöneltmesini emrettiği bir çağrıda iki ibadeti 
bir arada zikretmiştir ancak aralarındaki anlam farklılığına da dikkatleri çekmiştir. Bu arada 



8-(2869) ... İbni Ebu Umeyr, (hadis ricalinden) bir adam aracılığıyla rivayet eder:  

Ebu Abdullah (Cafer Sadık aleyhisselâm) buyurdu ki: 

«Günah hususunda bir adama itaat eden kimse, ona kulluk etmiş olur.» 

170)- ŞÜPHE BÂBI 

1-(2870) ...Hüseyin b. Hakem, rivayet eder: 

Salih Kul (Musa b. Cafer aleyhisselâm)'a, "Ben, şüphe içindeyim. Nitekim İbrahim 
(aleyhisselâm)' da "Rabbim, bana ölüleri nasıl dirilttiğini göster" 233 (Bakara, 260) demişti. 
Ben de, bana bir şey göstermeni istiyorum," diye yazdım. 

Bana şu cevabı yazdı: «İbrahim (aleyhisselâm) mümindi. İmanının daha da artmasını 
istemişti. Sen ise şüphe içindesin. Şüphe içinde olanda hayır olmaz.» 

Sonra şöyle yazdı: «Şüphe, kesin inanmayan kimsede olur. Yakîn (kesin inanç) olduktan 
sonra şüpheye yer olmaz.» 

Şunu da yazdı: «Allah Azze ve Celle şöyle buyurmuştur: "Onların çoğunda ahde bağlılık 
diye bir şey bulmadık. Tersine çoğunu yoldan çıkmış bulduk." (A'râf, 102) Bu ayet şüphe 
içinde olan kimseler hakkında nazil olmuştur, (onlarla ilgilidir).» 

2-(2871) ...Ebu İshak el-Horasanî, rivayet eder: 

Emîr'ül-Müminîn (Ali b. Ebu Talib aleyhisselâm) hutbesinde şöyle derdi: «Tereddüt 
etmeyin, şüpheye düşersiniz. Şüpheye düşmeyin, kâfir olursunuz.» 

3-(2872) ...Muhammed b. Müslim, rivayet eder: 

                                                                                                                                                                                          
İslam’ın, her iki ibadet şeklinin de sırf Allah'a yönelik olarak yerine getirilmesi anlamına geldiğini 
de vurgulamıştır: "De ki: Ey Ehl-i Kitap! Sizinle bizim aramızda müşterek olan bir söze geliniz; 
Allahtan başkasına tapmayalım; Ona hiç bir şeyi ortak koşmayalım ve Allah'ı bırakıp da kimimiz 
kimimizi ilâlılaştırmasın. Eğer onlar yüz çevirirlerse, işte o zaman: Şahit olun ki biz 
Müslümanlarız! deyiniz." (Al-i İmran; 64) 
   Ayetin sonunda: "O, bunların ortak koştukları şeylerden uzaktır." (Tevbe, 31) ifadesi yer alıyor. 
Bununla yüce Allah, Yahudi ve Hıristiyanların hahamlarını ve rahiplerini rabler edinmek ve 
Meryem oğlu Mesih'in tanrı olduğunu ileri sürmek suretiyle işledikleri şirkten zatını tenzih ediyor. 
Bu açıdan tefsirini sunduğumuz ayet, ayetler grubunun başında yer alan: "Allah'a ve ahiret gününe 
inanmayan..." (Tevbe, 29) ifadesine ilişkin bir gerekçeli açıklama mahiyetindedir. Çünkü Allah 
dışında bir veya bir kaç tanrı edinmek Allah'a iman ile ne de Allah'tan başka hiç bir hükümranın 
bulunmadığı ahiret gününe iman ile bağdaşmaz. [el-Mîzan, (Tevbe, 31) Tefsir] 
233- Uyûnu Ahbar'ir-Rıza adlı eserde rivayet zinciriyle birlikte Ali b. Muhammed b. el-Cehm'in şöyle dediği 
rivayet edilir: Bir gün Halife Me'mun'un meclisine gittim. Ali b. Musa er-Rıza da onun yanında bulunuyordu. 
Me'mun ona: 
"Ey Resulullah'ın oğlu, peygamberler masumdur, diyen sen değil misin ?" diye sordu. 
İmam (a.s) "Evet." dedi. 
Bunun üzerine Me'mun ona, "Bana şu ayeti açıkla. Yüce Allah şöyle buyuruyor: 
"Rabbim, bana ölüleri nasıl dirilttiğini göster, demişti. Allah ona: İnanmıyor musun? deyince, "Hayır, inandım, 
ancak kalbimin tatmin olması için, dedi." 
İmam Rıza (a.s) şöyle dedi: Yüce Allah daha önce İbrahim'e (a.s): "Ben kullarım içinden kendime bir dost 
edineceğim. Benden ölüleri diriltmemi isterse, ona cevap vereceğim." diye vahyetmişti. Hz. İbrahim'in (a.s) 
içinden bu "dost"un kendisi olduğuna ilişkin bir duygu geçmişti. Dolayısıyla şöyle dedi: Rabbim, bana ölüleri 
nasıl dirilttiğini göster? Allah ona: "İnanmıyor musun?" deyince "Hayır inandım, ancak kalbimin senin dostun 
olduğum sevinciyle tatmin olması için." dedi. [Uyûnu Ahbar'ir-Rıza, 1/198] 



Ebu Abdullah (Cafer Sadık aleyhisselâm)’ın solunda oturmuştum, sağında da Zurare 
oturmuştu. Bu sırada Ebu Basir yanına geldi ve şöyle dedi: 

Ey Ebu Abdullah! Allah hakkında şüphesi olan kimse hakkında ne dersin? 

- «Kâfirdir, ey Ebu Muhammed!» dedi. 

- Ya, Resûlullah hakkında şüphe ederse, dedi. 

- «Kâfirdir.» buyurdu. Sonra Zurare'ye döndü ve şöyle dedi: «Bir kimse inkâr ettiği 
zaman kâfir olur.» 

4-(2873) ...Ebu Basir, rivayet eder: 

Ebu Abdullah (Cafer Sadık aleyhisselâm)’a: "İnanıp da imanlarına herhangi bir zulüm 
bulaştırmayanlar..." 234 (En'âm, 82) ayetini sordum. 

-«İmanlarına şüphe bulaştırmayanlar, anlamındadır.» dedi. 

5-(2874) ...Bekr b. Muhammed, rivayet eder:  

Ebu Abdullah (Cafer Sadık aleyhisselâm) buyurdu ki: 

«Şüphe ve günah ateştedir. Böyle bir kimse ne bizdendir, ne de bize eğilimlidir.» 

6-(2875) ...Osman b. İsa, bir adam aracılığıyla rivayet eder:  

Ebu Abdullah (Cafer Sadık aleyhisselâm) buyurdu ki: 

«Fıtrat üzere doğmuş olduktan sonra Allah hakkında şüpheye düşen bir kimse ebediyen 
bir hayra dönmez.» 

7-(2876) Osman b. İsa, babası aracılığıyla merfu olarak Ebu Cafer (Muhammed Bâkır 
aleyhisselâm)'dan rivayet eder: 

«Şüphe ve inkâr ile birlikte işlenen bir amelin faydası olmaz.» 

8-(2877) Mufaddal'ın vasiyetinde şöyle yazar:  

Ebu Abdullah (Cafer Sadık aleyhisselam)’ın şöyle dediğini duydum: «Şüphe eden veya 
zanneden, sonra bunlardan biri üzere kalıcı olan kimsenin amelini Allah boşa çıkarır. Hiç 
şüphesiz Allah kanıtı, açık bir kanıttır.» 

                                                            
234- Ayetle geçen zulüm kavramı mutlaktır. İmana zarar veren ve etkinliğini ifsat eden tüm 
haksızlıkları kapsar... Rivayetlerde, ayette geçen zulüm kavramı çeşitli yöntemlerle 
açıklanmaktadır. Bazen şirk, bazen şüphe, bazen Haricîlerin üzerlerinde olduğu durumu ve anlayışı 
şeklinde açıklanmakladır. Bazı rivayetlerde, Ehl-i Beyt'in düşmanlarını veli edinmenin de bu ayette 
işaret edilen zulmün kapsamına girdiği belirtiliyor. 
   Bütün bunlar ayette geçen zulüm kavramı mutlaktır şeklindeki değerlendirmemizin doğruluğunun 
kanıtlarıdır. Dolayısıyla ifade mutlaklığı açısından zihinlere kapasiteleri oranında hitap 
etmektedir. [el-Mîzan, c. 8, s. 293-3091 



9-(2878) ...Muhammed b. Müslim, rivayet eder:  

İmam Bâkır ve İmam Sadık (aleyhisselâm)'dan birine dedim ki: Bazen bir adam görürüz. 
Bu adam ibadet etmekte, sürekli ibadetle meşgul olup huşu ile amel etmektedir; ama hak 
inancı benimsememektedir. Onun bu amelinin ona bir faydası var mıdır? 

Buyurdu ki: «Ey Ebu Muhammed! Ehl-i Beyt'in örneği, İsrail oğulları zamanındaki bir 
ailenin örneği gibidir. O aileden bir kimse kırk gece amel ettikten sonra dua ettiğinde duası 
derhal kabul olurdu. Onlardan bir adam kırk gece amel etti, sonra dua etti, ama duası kabul 
edilmedi. Adam Meryem oğlu İsa (aleyhisselâm)'ın yanına geldi, içinde bulunduğu bu 
durumu ona şikâyet etti ve ondan kendisi için dua etmesini istedi. İsa (aleyhisselâm), abdest 
aldı, namaz kıldı, sonra Allah Azze ve Celle'ye dua etti. Allah Azze ve Celle ona şöyle 
vahyetti: 

Ey İsa! Kulum, bana gelinen kapıdan başka bir kapıdan geldi. O, kalbinde senin hakkında 
şüphe varken bana dua etti. O, boynu kopuncaya, parmak uçları çürüyünceye kadar dua 
etseydi, yine de duasını kabul etmezdim. 

İsa (aleyhisselâm) adama döndü ve şöyle dedi: Sen, peygamberi hakkında şüphe içinde 
olduğun halde mi Allah'a dua ediyorsun? 

Adam dedi ki: Ey Allah'ın ruhu ve kelimesi! Allah'a yemin ederim, dediğin gibi oldu. 
Allah'a dua et, bu şüpheyi içimden gidersin. 

İsa (aleyhisselâm) onun için dua etti. Allah adamın tevbesini kabul etti ve duasına da 
icabet etti. Böylece adam, ailesindeki diğer kimselerin düzeyine çıktı» 

171)-DALÂLET235 BÂBI 

l-(2879) ...Haşim Sahibu'l-Berid, rivayet eder: 

Ben, Muhammed b. Müslim ve Ebu'l-Hattab bir yerde toplanmıştık. 

Ebu'l-Hattab bize: Bu inancı bilmeyenler hakkında ne dersiniz diye sordu 

Ben: Bu inancı (Şia) bilmeyen kâfirdir, dedim. 

Ebu'l-Hattab: Önüne delil konulmadıkça kâfir değildir, delil konulduktan sonra, yine de 
tanımazsa kâfirdir, dedi. 

Muhammed b. Müslim ona şöyle dedi: Subhanallah! Bu inancı tanımıyorsa, inkâr da 
etmiyorsa, ne diye kâfir olsun? İnkâr etmedikçe kâfir değildir. 

Ravi der ki. Hacca gittiğim zaman, Ebu Abdullah (Cafer Sadık aleyhisselâm)'ın yanına 
gittim ve bu meseleyi ona anlattım. 

Dedi ki: «Sen buradasın; ama ikisi burada değildir. Gece olunca hep birlikte Mina'da orta 
cemrenin yanına gelin, orada buluşalım.» 

                                                            
235- Dalal, göz önünde bulundurulan amacı ve maksadı hatırlamakla birlikte yoldan sapmak demektir. [el-
Mîzan, c. 2, s. 5081 



Gece olunca, ben, Ebu'l-Hattab ve Muhammed b. Müslim, İmam'ın yanında toplandık. 
İmam (aleyhisselâm) bir yastık aldı ve göğsüne koydu, sonra bize şöyle dedi: 
«Hizmetçileriniz, kadınlarınız ve aileleriniz hakkında ne dersiniz? Allah'tan başka ilâh 
olmadığına şahitlik etmiyorlar mı?» 

-Evet, şahitlik ediyorlar, dedim. 

-Dedi ki: «Muhammed (sallallahu aleyhi ve alihi)’nin Allah'ın resûlü olduğuna 
şahitlik etmiyorlar mı?»  

-Evet, ediyorlar, dedim. 

-Dedi ki: Namaz kılmıyorlar mı, oruç tutmuyorlar mı, hacca gitmiyorlar mı? 

Bütün bunları yapıyorlar, dedim.  

-«Dedi ki: Peki, sizin bu inancınızdan haberdar mıdırlar?»  

-Hayır, dedim. 

Dedi ki: «Size göre onlar nedir?» 

Dedim ki: Bu inancı bilmeyen, tanımayan kâfirdir. 

Buyurdu ki: «Subhanallah! Şu yollardaki, subaşlarındaki insanları görüyor 
musun?» 

-Evet, dedim. 

-Dedi ki: «Namaz kılmıyorlar mı, oruç tutmuyorlar mı, hacca gitmiyorlar mı? 
Allah'tan başka ilâh olmadığına, Muhammed (sallallahu aleyhi ve âlihi)'nin Allah'ın 
resûlü olduğuna şahitlik etmiyorlar mı?» 

-Evet, bütün bunları yerine getiriyorlar, dedim. 

-Dedi ki: «Peki, sizin sahip olduğunuz inancı biliyorlar mı?» 

-Hayır, bilmiyorlar, dedim. 

Buyurdu ki: «Size göre nedir onlar?» 

Dedim ki: Bu inancı bilmeyen kimse kâfirdir. 

Buyurdu ki: «Subhanallah! Kâbe'yi, tavafı ve Kâbe'nin örtüsüne sarılan 
Yemenlileri görmüyor musun?»  

-Görüyorum, dedim. 

-Dedi ki: «Allah'tan başka ilâh olmadığına, Muhammed (sallallahu aleyhi ve 
âlihi)’nin Allah'ın resûlü olduğuna şahitlik etmiyorlar mı? Namaz kılmıyorlar mı, 
oruç tutmuyorlar mı, hacca gitmiyorlar mı?»  

-Bütün bunları yapıyorlar, dedim.  



-Dedi ki: «Peki, sizin inancınızı biliyorlar mı?»  

-Hayır, dedim. 

Buyurdu ki: «Öyleyse size göre nedir onlar?»  

Dedim ki: Bilmeyen kâfirdir. 

Buyurdu ki: «Subhanallah! Bu, Haricilerin görüşüdür.» 

Sonra şöyle dedi: «İsterseniz, size daha fazla açıklamada bulunayım.» 

-Ben dedim ki: Hayır. 

Bunun üzerine şöyle dedi: «Bizden duymadığınız bir şeye inanmanız, sizin için 
şerdir.» 

Ravi der ki: İmam (Cafer Sadık aleyhisselâm)'ın, bizi Muhammed b. Müslim'in görüşüne 
döndürdüğünü sandım. 

2-(2880) ...Zurare, rivayet eder. 

Ebu Cafer (Muhammed Bâkır aleyhisselâm)'a dedim ki: 

Bizim gibi düşünmeyen insanlarla evlenmeye ne dersin? Gördüğün gibi bu yaşa geldim, 
henüz evlenemedim? 

Buyurdu ki: «Evlenmeni engelleyen nedir?» 

Dedim ki: Onlarla evlenmemin helâl olmayacağından korktuğum için evlenmiyorum. 
Bana ne emredersin? 

Dedi ki: «Genç bir insansın, peki ne yapıyorsun? Sabır mı ediyorsun?» 

Dedim ki: Cariyeler ediniyorum. 

Dedi ki: «Şimdi söyle bakalım, cariyelerle birlikte olmayı hangi açıdan helâl görüyorsun? 

Dedim ki: Cariye kadın hür kadın düzeyinde değildir. Bir hususta beni şüpheye düşürecek 
bir davranışı olsa satarım, ondan ayrılırım. 

Dedi ki: «Bana, cariyelerle birlikte olmayı nasıl helâl gördüğünü anlat? 

Buna verecek cevap bulamadım. Sonra dedim ki: Ne dersin? Evleneyim mi? 

Dedi ki: «Eğer yaparsan, bu beni ilgilendirmez.» 

Dedim ki: Yaparsan beni ilgilendirmez, şeklindeki sözünün iki anlama geldiğini 
görüyorum: Ben sana emretmeden günah işlersen, bu beni ilgilendirmez mi demek istiyorsun? 
Bana ne emredersen, senin emrinle onu yaparım. 



Bana dedi ki: «Resûlullah (sallallahu aleyhi ve âlihi) evlenmişti. Nuh ve Lut'un eşlerinin 
durumuna benzer durum meydana geldi. "Onlar, iki salih kulumuzun nikâhları altındaydılar." 
(Tahrim, 10) buyrulmuştur.» 

Dedim ki: Bu hususta Resûlullah benim konumumda değildir. Eşi onun eli altındaydı, 
onun hükmünü kabul ediyordu. Dinini benimsiyordu. 

Bana dedi ki: «Peki, Allah Azze ve Celle'nin "İki kulumuza ihanet ettiler." (Tahrim, 10) 
sözünde geçen ihanete ne dersin? 

Bununla edep dışı236 bir davranıştan başka bir şey kast edilmiyor. Bildiğin gibi Resûlullah 
(sallallahu aleyhi ve âlihi) de falanca ile evlenmişti.» 

Dedim ki: Allah sana iyilik versin, gidip, emrin doğrultusunda evlenmemi mi 
emrediyorsun? 

Bana dedi ki: «Eğer yapacaksan, saf kadınlarla evlen.» 

Dedim ki: Saf kadınlar ne demektir? 

Dedi ki: «Örtülü, iffetli kadınlardır.» 

Dedim ki: Salim b. Ebu Hafsa'nın dini üzere olanlar mı? 

-«Hayır.» dedi. 

Dedim ki: Rey ile amel eden Rebia'nın dini üzere olanlar mı? 

Dedi ki: «Hayır, bilakis, küfürde olmayan; ama sizin bildiğinizi de bilmeyen özgür 
kadınlar.» 

Dedim ki: Mümin veya kâfir olmaları dışında bir üçüncü ihtimal var mıdır? 

Dedi ki: «Oruç tutuyor, namaz kılıyor, Allah'tan korkuyor, buna karşılık sizin inancınızı 
da bilmiyor olamaz mı?» 

Dedim ki: Allah Azze ve Celle şöyle buyurmuştur: "Sizi yaratan O'dur. Sonra kiminiz 
kâfir, kiminiz de mümindir." (Teğâbûn, 2) Hayır, Allah'a yemin ederim ki, bir insanın mümin 
de kâfir de olmaması mümkün değildir. 

Ebu Cafer (Muhammed Bâkır aleyhisselâm) buyurdu ki: «Allah'ın sözü senin sözünden 
daha doğrudur, ey Zurare! Allah Azze ve Celle'nin şu ayetini görmedin mi: "Salih bir amele 
başka kötü bir amel karıştırdılar. Umulur ki, Allah onların tevbesini kabul eder." (Tevbe, 
102) Niçin, umulur ki denilmiştir?» 

Dedim ki: Onlar, ya mümindirler, ya da kâfirdirler. 

Dedi ki: «Peki, şu ayet hakkında ne dersin: "Bir hileye güç yetiremeyen, bir yol da 
bulamayan müstaz'af erkekler, kadınlar ve çocuklar müstesnadır." (Nisa, 98) Burada 
inanmaya yol bulamayan kimseler kast edilmiştir.» 

                                                            
236- Şirk, küfür veya büyük günah. [Seyyid Cevad Mustafavî, Usul-u Kâfi, tere. ve şerhi] 



Dedim ki: Onlar, ya mümindirler, ya da kâfirdirler. 

Dedi ki: «Allah'a yemin ederim ki, onlar ne mümindirler, ne de kâfirdirler» 

Sonra bana döndü ve şöyle dedi: «Peki, A'raf ehli için ne dersin?» 

Dedim ki: Onlar da ya mümindirler ya da kâfirdirler. Eğer cennete girerlerse, bu onların 
mümin olduklarını gösterir. Şayet cehenneme girerlerse, bu da onların kâfir olduklarını 
gösterir. 

Dedi ki: Onlar mümin veya kâfir değildirler. Eğer mümin olsalardı müminler gibi cennete 
girerlerdi. Eğer kâfir olsalardı, kâfirler gibi cehenneme girerlerdi. 

Ancak onlar, iyilikleri ve kötülükleri eşit gelen bir topluluktur. Amelleri yetersiz 
gelmiştir. Onlar Allah Azze ve Celle'nin buyurduğu gibidirler 

Dedim ki: Onlar, cennet ehli midirler, cehennem ehli midirler? 

Buyurdu ki: «Ben, onları, Allah'ın bıraktığı gibi bırakıyorum.» 

Dedim ki: Erteliyor musun? 

-«Evet, Allah'ın ertelediği gibi erteliyorum.» dedi, «isterse onları rahmetiyle cennete 
koyar, dilerse, günahlarından dolayı onları cehenneme koyar ve onlara zulmetmemiş olur.» 

Dedim ki: Kâfir olan kimse cennete girer mi? 

-«Hayır.» dedi. 

-Peki, cehenneme de kâfirden başkası girer mi? dedim. 

-«Hayır.» dedi, «Allah'ın dilemesi başka. 

Ey Zurare! Ben, Allah'ın dilemesi başka diyorum, ama sen, Allah'ın dilemesi başka, 
demiyorsun. Sen, büyüklendin ve döndün, akdini çözdün.237» 

172)- MUSTAZ'AF BÂBI 

1-(2881) ...Zurare rivayet eder: 

Ebu Cafer (Muhammed Bâkır aleyhisselâm)'a mustaz'afı sordum. 

Buyurdu ki: «Küfre girmek için bir hilesi olmayan, iman etmek için de bir yol bilmeyen, 
iman edemeyen, küfre giremeyen kimseye denir. Bunlar çocuklardır ve akılları ancak çocuk 
aklı kadar gelişmiş erkekler ve kadınlardır. Bunlar üzerinden kalem (sorumluluk) 
kaldırılmıştır.» 

2-(2882) ...Zurare, rivayet eder:  

                                                            
237- İmam şunu demek istiyor: Eğer benim bu sözümü yadırgar ve kabul etmezsen, benimsediğin hakkın dışına 
çıkmış olursun ve kalbini bağladığın tasdik bağı çözülmüş olur. [el-Mîzan, e. 8, s. 195] 
   Bu hadisin senedinde irsal vardır. Ayrıca Muhammed b. İsa el-Yaqtinî güvenilir değildir. Ayrıca bu 
Zurare'yle ilgili aktarılan hadislerin çoğunluğunla çelişmektedir. [Mustafavî, Şerh-i Usul'ul Kâfi] 



Ebu Cafer (Muhammed Bâkır aleyhisselâm) buyurdu ki: «Mustaz'aflar, bir hile bilmeyen, 
bir yol bulamayan kimselerdir. İman etmeye de küfre gitmeye de yol bulamazlar. Yani 
çocuklar ve çocukların aklı düzeyinde akılları olan erkek ve kadınlar.»238 

3-(2883) ...Zurare, rivayet eder: 

Ebu Cafer (Muhammed Bâkır aleyhisselâm)’a mustaz'afı sordum. Buyurdu ki: 
«Kendisinden küfrü savacak bir çaresi olmayan, ayrıca imana gidecek yolu da bulamayan 
kimsedir. Bu kimse iman edemediği gibi küfre de sa- pamaz. Çocuklar ve çocukların ki 
düzeyinde akılları olan erkek ve kadınlar.» 

4-(2884) ...Süfyan b. es-Simt el-Becelî, rivayet eder:  

Ebu Abdullah (Cafer Sadık aleyhisselâm)’a dedim ki: Mustaz'aflar hakkın da ne dersin? 
Bana ürkmüş gibi gelen bir tavırla şu cevabı verdi: 

«Mustaz'af mı bıraktınız? Nerede mustaz'aflar? Allah'a yemin ederim ki, bu inancınızı 
artık genç kızlar, örtüleri altında birbirlerine anlatmakta, su taşıyan kadınlar Medine 
yollarında ondan söz etmektedirler.»239 

5-(2885) ...Ömer b. Eban, rivayet eder: 

Ebu Abdullah (Cafer Sadık aleyhisselâm)'a mustaz'afları sordum. 

Buyurdu ki: «Onlar, velayet ehlidir. 

Dedim ki: Hangi velayet? 

Buyurdu ki: «Bununla dinde velayeti kast etmiyorum. Evlenmenin, mirasçı olmanın ve 
bir arada yaşamanın caiz olduğu velayeti kast ediyorum. Bunlar ne mümindirler ne de kâfir. 
İçlerinden bazılarının durumu Allah Azze ve Celle'ye kalmıştır.» 

6-(2886) ...İsmail el-Cu'fî, rivayet eder: 

Ebu Cafer (Muhammed Bâkır aleyhisselâm)'a, insanların bilmezlik (bilmedikleri için 
mazur olamayacakları) edemeyecekleri din hangisidir, diye sordum. 

                                                            
238- Allah, dinin emirlerini bilmemeyi ve dinin gereklerini yerine getirmeye her türlü engeli zulüm saymıştır. 
Kural olarak bu durumlar ilâhî affın kapsamına da girmezler. Ne var ki, zayıf aciz bıraktırılmışlar, göçmeye 
ortamlarını değiştirmeye güçleri olmayanlar müstesnadır. 
   İstisna o şekilde belirtilmiştir ki, mutlaka bu ["Ancak erkekler, kadınlar ve çocuklardan âciz olup zayıf 
bırakılanlar, hiçbir çareye gücü yetmeyenler ve hiçbir yol bulamayanlar müstesnadır. İşte bunları, umulur ki 
Allah affeder; Allah çok affedici ve bağışlayıcıdır." (Nisâ, 98-99)] 
   Ayeti kerimede belirtilen şekilde, "göç etme imkânı bulamama"dan kaynaklanmasının şart olmadığı 
anlaşılmaktadır. "İstiz'af'm, bu biçarelik ve acizlik halinin kökeni, insan zihninin hakikati kavrayamamış 
durumda olması ve bu sebeble hakikatten uzak kalması da olabilir. [Mutahharî, Adl-i İlâhî, s. 339 (el- Mizan, 
c.5, s. 51)] 
 
239- Rivayetler, ilk bakışta çelişkili görünüyorlar; ancak mustaz'aflığm derecelerini açıklamak amacıyla konuya 
yönelik özel açıklamalar olma durumlarını bir an için göz ardı ettiğimizde, bunların sadece bir anlamı ifade 
etme noktasında birleştikleri görülür. Şöyle ki mustaz'aflık, kişinin kendisinden kaynaklanan hiçbir kusuru 
olmaksızın hakka ulaştırıcı yolu bulamamasıdır. Bu da ayetin ["Ancak erkekler, kadınlar ve çocuklardan âciz 
olup zayıf bırakılanlar, hiçbir çareye gücü yetmeyenler ve hiçbir yol bulamayanlar müstesnadır. İşte bunları, 
umulur ki Allah affeder; Allah çok affedici ve bağışlayıcıdır." (Nisâ, 98-99)1 ifadesinin mutlaklığıyla 
bağdaşan bir durumdur. [el-Mîzan, c. 5, s. 94] 



Buyurdu ki: «Din geniştir. Fakat Hariciler cahillikleri yüzünden onu kendileri için 
daralttılar.»

Dedim ki: Sana feda olayım. Üzerinde bulunduğum inancı, dini sana anlatayım mı? 

-«Evet.» dedi. 

-Dedim ki: Allah'tan başka ilâh olmadığına, Muhammed'in Allah'ın kulu ve resûlü 
olduğuna şahitlik ederim. Onun, Allah katından getirdiklerini kabul ediyorum. Sizi (Ehl-i 
Beyt'i) veli ediniyorum ve düşmanlarınızdan, size baskı uygulayanlardan, sizin aleyhinize 
komplo kuranlardan ve sizin hakkınızı zulümle elinizden alanlardan teberri ediyorum 
(uzaklaşıyorum). 

Buyurdu ki: «Bilmediğin bir şey yok. Allah'a yemin ederim, bu, bizim de üzerinde 
bulunduğumuz dindir.» 

Dedim ki: Bu inancı bilmeyen bir kimse kurtulur mu? 

-«Hayır.» dedi, «sadece mustaz'aflar.» 

Dedim ki: Kimlerdir, onlar? 

Buyurdu ki. «Kadınlarınız ve çocuklarınız.» 

Sonra şöyle dedi: «Ümmü Eymen'i bilir misin? Ben, onun cennet ehli olduğuna şahitlik 
ederim; ama o, sizin üzerinde bulunduğunuz inancı bilmezdi.» 

7-(2887) ...Ebu Basir, rivayet eder: 

Ebu Abdullah (Cafer Sadık aleyhisselâm) buyurdu ki: «İnsanların (inançla ilgili) 
ihtilaflarını (farklı inanışlarını) bilen kimse mustaz'af sayılmaz.» 

8-(2888) ...Cemil b. Derrac, rivayet eder: 

Ebu Abdullah (Cafer Sadık aleyhisselâm)'a dedim ki: Bazen şu mustaz'afları 
düşünüyorum ve diyorum ki: Biz ve onlar cennetin aynı menzillerinde olacağız. Ebu Abdullah 
buyurdu ki: «Allah, ebediyen size böyle bir şey yapmaz.» 

9-(2889) ...Eyyüb b. Hürr, rivayet eder: 

Bizim de yanında bulunduğumuz bir sırada bir adam Ebu Abdullah (Cafer Sadık 
aleyhisselâm)'a şöyle dedi: Sana feda olayım. Bizler, işlediğimiz bazı günahlardan dolayı 
mustaz'afların menzillerine indirilmekten korkuyoruz. Dedi ki: «Hayır, Allah, size ebediyen 
böyle bir şey yapmaz.» 

İbni Ebu Umeyr, bir adam aracılığıyla Ebu Abdullah (Cafer Sadık aleyhisselâm)'dan 
benzeri bir hadis rivayet eder. 

10-(2890) ...Ebu Basir, rivayet eder: 

Ebu Abdullah (Cafer Sadık aleyhisselâm) buyurdu ki: «İnsanların ihtilafını (inanç 
bakımından farklılıklarını), bilen kimse mustaz'af sayılmaz.» 



11-(2891) ... Ali b. Süveyd, rivayet eder: 

Ebu'l-Hasan Musa (Musa b. Cafer aleyhisselâm)'a zayıfları sordum. Bana şöyle bir cevap 
yazdı: «Zayıf, kendisine kanıt ulaşmamış, insanların (inançla ilgili) ihtilaflarını bilmeyen 
kimseye denir. İnsanların inançla ilgili ihtilaflarını bilince, artık mustaz'af sayılmaz.» 

12-(2892) ...Beni Hilal'in mescidinin imamı Ebu Sare, rivayet eder:  

Ebu Abdullah (Cafer Sadık aleyhisselâm) buyurdu ki: «Bugün mustaz'af yoktur. Erkekler 
erkeklere, kadınlar kadınlara duyurmuştur.» 

173)- DURUMLARI ALLAH'IN EMRİNE BIRAKILMIŞLAR BÂBI  

1-(2893) ...Zurare rivayet eder: 

Ebu Cafer (Muhammed Bâkır aleyhisselâm)'a: "Diğer bir grup da Allah'ın emrine 
bırakılmışlardır." 240 (Tevbe, 106) ayetini sordum. 

Buyurdu ki: «Burada bir topluluk kast ediliyor ki, bunlar müşriktiler, Hamza ve Cafer 
gibi müminleri öldürmüşlerdi. Sonra İslam'a girdiler, Allah'ın bir olduğunu kabul ederek şirki 
terk ettiler. İmam kalpleriyle bilmedikleri için haklarında cennet vacip olan müminlerden 
olmadıkları gibi, eski inkârları üzere de kalmadılar. Dolayısıyla haklarında cehennem vacip 
olan kâfirlerden de olmadılar. Bunlar o halde (arada) kalakaldılar. Allah, ya onlara azap eder 
ya da onların tevbelerini kabul ederek bağışlar.» 

2-(2894) ...Musa b. Bekr el-Vasıtî, bir adam aracılığıyla rivayet eder:  

Ebu Cafer (Muhammed Bâkır aleyhisselâm) buyurdu ki: «Durumları (Allah'ın emrine) 
bırakılanlardan maksat, Hamza ve Cafer gibi müminleri öldüren müşriklerdir. Sonra bunlar 
İslam'a girdiler, Allah'ın bir olduğunu kabul ederek şirki terk ettiler. İnanmadıkları için, 
haklarında cennet vacip olan müminlerden olmadılar. İnkâr de etmedikleri için hakların da 
cehennem vacip olan kâfirlerden olmadılar. Bu şekilde, durumları Allah'ın emrine kaldı.» 

174)- A'RÂF EHL-İ BÂBI 

1-(2895) ...Zurare, rivayet eder: 

Ebu Cafer (Muhammed Bâkır aleyhisselâm) bana dedi ki: 

«A'râf ehli için ne dersin?» 

Dedim ki: Onlar da ya mümindirler ya da kâfirdirler. Eğer cennete girerlerse, bu onların 
mümin olduklarını gösterir. Şayet cehenneme girerlerse, bu da onların kâfir olduklarını 
gösterir. 

Dedi ki: «Allah'a and olsun ki, onlar mümin veya kâfir değildirler. Eğer mümin olsalardı 
müminler gibi cennete girerlerdi. Eğer kâfir olsalardı, kâfirler gibi cehenneme girerlerdi. 

                                                            
240- Bakınız (2831.) hadisin dip notu. 



Ancak onlar, iyilikleri ve kötülükleri eşit241 gelen bir topluluktur. Amelleri yetersiz gelmiştir. 
Onlar, Allah Azze ve Celle'nin buyurduğu gibidirler.» 

Dedim ki: Onlar, cennet ehli midirler, cehennem ehli midirler? 

Buyurdu ki: «Ben, onları, Allah'ın bıraktığı gibi bırakıyorum.» 

Dedim ki: Erteliyor musun? 

-«Evet, Allah'ın ertelediği gibi erteliyorum.» dedi. «İsterse onları rahmetiyle cennete 
koyar, dilerse, günahlarından dolayı onları cehenneme koyar ve onlara zulmetmemiş olur.» 

Dedim ki: Kâfir olan kimse cennete girer mi? 

-«Hayır.» dedi. 

-Peki, cehenneme de kâfirden başkası girer mi, dedim. 

-«Hayır.» dedi, «Allah'ın dilemesi başka. 

Ey Zurare! Ben, Allah'ın dilemesi başka diyorum, ama sen, Allah'ın dilemesi başka, 
demiyorsun. Sen, büyüklendin ve döndün, akdini çözdün.242» 

2-(2896) ...Musa b. Bekr, bir adam aracılığıyla rivayet eder:  

Ebu Cafer (Muhammed Bâkır aleyhisselâm) buyurdu ki: «İşledikleri salih bir amele başka 
bir kötü amel karıştıranlar, müminlerden bir topluluktur. İmanlarında bazı günahlar işlerler, 
müminler bu günahları ayıplar ve onlardan rahatsız olduklarını belirtirler. İşte bu gibi 
kimselerin tevbesini Allah 'ın kabul etmesi umulur.» 

175)-İHTİLAF EDEN GRUPLAR; KADERİYECİLER, HARİCİLER ve MÜRCİE 
GRUPLARI VE MEMLEKETLERİN HALKI İLE İLGİLİ BÂB 

1-(2897) ...Mervek b. Ubeyd, bir adam aracılığıyla rivayet eder:  

Ebu Abdullah (Cafer Sadık aleyhisselâm) buyurdu ki: «Allah, kaderiyecilere lanet etsin. 
Allah, Haricilere lanet etsin. Allah, Mürcieye lanet etsin, Allah Mürcieye lanet etsin.» 

Dedim ki: Diğerlerini birer kere lanetlediğin halde bunları iki kere lanetledin, bunun 
sebebi nedir? 

Dedi ki: «Bunlar diyorlar ki. Müminler bizi öldürürlerse, bizim kanımız kıyamet gününe 
kadar onların kanına bulaşmış kalacaktır. Allah kitabında bir topluluktan söz eder ve onların 
şöyle dediklerini hikâye eder: "Bize, ateşin yiyeceği bir kurban getirmedikçe hiçbir 
peygambere inanmayız. De ki: Size, benden önce mucizelerle, dediğiniz ile nice peygamberler 
geldi. Eğer doğru insanlar iseniz, ya onları niçin öldürdünüz?" (Al-i İmran, 183)» 

                                                            
241- İyilikleri ile kötülükleri eşit kimselerden maksat, akıbetleri Allah'ın takdirine havale edilmiş 
mustaz'aflardır. O, onları dilerse affeder, dilerse azaba çarptırır. Buna göre "eşitlik," iyiliklerden ve kö-
tülüklerden hiçbirinin baskın gelmemesi anlamındadır. [el-Mîzan, e. 8, s. 196] 
 
242- İmam şunu demek istiyor: Eğer benim bu sözümü yadırgar ve kabul etmezsen, benimsediğin hakkın dışına 
çıkmış olursun ve kalbini bağladığın tasdik bağı çözülmüş olur. [el-Mîzan, e. 8, s. 195] 



İmam buyurdu ki: «Peygamberlerle bu sözleri söyleyenler arasında beş yüz yıl vardı. 
Ama öncekilerin peygamberleri öldürmelerine razı oldukları için Allah, onları da sorumlu 
tuttu.» 

2-(2898) ...Ebu Mesruk, rivayet eder: 

Ebu Abdullah (Cafer Sadık aleyhisselâm) bana, «Basralılar hangi mezheptentendirler?» 
diye sordu. 

Dedim ki: Mürciye, Kaderiye ve Haruriye mezhebine mensupturlar. Bunun üzerine şöyle 
dedi: «Allah'a herhangi bir gerçeğe dayanarak ibadet etmeyen bu kâfir ve müşrik mezheplere 
Allah lanet etsin.» 

3-(2899) …Süleyman b. Halid, rivayet eder:  

Ebu Abdullah (Cafer Sadık aleyhisselâm) buyurdu ki: «Şamlılar, Bizanslılardan daha 
kötüdür. Medineliler de Mekkelilerden daha kötüdür. Mekkeliler Allah'ı açıkça inkâr ederler.» 

4-(2900) ...Ebu Basir, imam Bâkır (Muhammed Bâkır aleyhisselâm) ve imam Sadık 
(Cafer Sadık aleyhisselâm)'dan birinden rivayet eder: 

«Mekkeliler Allah'ı açıktan inkâr ederler. Medineliler, Mekkelilerden daha kötüdürler. 
Onlardan yetmiş kere daha kötüdürler.» 

5-(2901) ...Ebu Bekr el-Hadremî, rivayet eder:  

Ebu Abdullah (Cafer Sadık aleyhisselâm)’a dedim ki: Şamlılar mı daha kötüdür yoksa 
Romalılar mı? 

Dedi ki: «Romalılar inkâr ettiler ama bize düşmanlık etmediler. Şamlılar ise hem inkâr 
ettiler hem de bize düşmanlık ettiler.» 

6-(2902) ...Fudayl b. Yesar, rivayet eder:  

Ebu Abdullah (Cafer Sadık aleyhisselâm) şöyle buyurdu: «Onlarla -Mürciye 
mezhebinden olan kimselerle- oturmayın. Allah'a herhangi bir gerçeğe dayanarak ibadet 
etmeyen bu mezheplerine Allah lanet etsin.» 

176)- KALPLERİ ISINDIRILANLAR BÂBI 

1-(2903) ...Zurare, rivayet eder:  

Ebu Cafer (Muhammed Bâkır aleyhisselâm) buyurdu ki: «Kalpleri ısındırılanlar, Allah'ın 
bir olduğunu kabul eden, Allah'tan başkasına ibadet etmekten sıyrılan ama Muhammed 
(sallallahu aleyhi ve âlihi)’nin Allah'ın resûlü olduğu bilgisi kalplerine girmeyen bir 
topluluktu. Resûlullah bu gerçeği bilsinler ve tanısınlar diye onları ısındırıyor ve onlara 
gerçeği öğretiyordu.» 

2-(2904) ...Zurare rivayet eder: 

Ebu Cafer (Muhammed Bâkır aleyhisselâm)'a: "...Kalpleri ısındırılanlar..." (Tevbe, 60) 
ayetini sordum. 



Buyurdu ki: «Bunlar, Allah Azze ve Celle'nin bir olduğunu kabul eden, Allah'tan 
başkasına ibadet etmekten sıyrılan, Allah'tan başka ilâh olmadığına ve Muhammed'in Allah'ın 
resûlü olduğuna şahitlik eden, ancak Muhammed (Sallallahu aleyhi ve alihi)’nin getirdiği bazı 
şeylerle ilgili olarak kuşku içinde olan bir topluluktu. Allah, peygamberine, onları mal 
vererek, bağışta bulunarak onları İslam'a ısındırmasını emretti. Ki Müslümanlıkları güzel 
olsun, girdikleri ve karar kıldıkları dinleri üzerinde sebat etsinler. 

Resûlullah Huneyn savaşının olduğu gün, Kureyş'ten ve Mudar'ın diğer kabilelerinden 
Arap liderlerini İslam'a ısındırmaya çalıştı. Bunlar arasında Ebu Süfyan b. Harb ve Uyeyne b. 
Husayn el-Fezarî gibi kimseler de vardı. Bu uygulama karşısında Ensar'ın canı sıkıldı. Sa'd b. 
Muaz'ın yanında toplandılar. O da Cu'rane denilen yerde bulunan Resûlullah'ın yanına 
götürdü onları. 

-Dedi ki: Ya Resûlullah! Konuşmama izin verir misin? 

-Evet, dedi. 

-Dedi ki: Eğer kavmin arasında bölüştürdüğün bu mal meselesi Allah'ın sana indirdiği 
(vahyin) gereği ise, buna razıyız. Yok, eğer böyle bir şey yoksa o zaman bu uygulamaya razı 
değiliz. 

Resûlullah: Ey Ensar topluluğu! Siz de efendiniz Sa'd gibi mi düşünüyorsunuz, dedi. 

-Dediler ki: Efendimiz Allah ve Resûlüdür. 

-Sonra üçüncüsünde şöyle dediler: Biz onun sözlerini ve görüşünü kabul ediyoruz.» 

Zurare der ki: Ebu Cafer (aleyhisselâm)'ın şöyle dediğini duydum: 

«Bunun üzerine Allah onların nurlarını düşürdü (azalttı). Kur'an'da kalpleri ısındırılanlar 
için bir pay verilmesini farz kıldı.» 

3-(2905) ...Zurare, rivayet eder: 

Ebu Cafer (Muhammed Bâkır aleyhisselâm) buyurdu ki: 

Kalpleri ısındırılanlar, hiçbir zaman bu günkünden daha çok olmadılar.» 

4-(2906) ...İshak b. Galib, rivayet eder: 

Ebu Abdullah (Cafer Sadık aleyhisselâm) buyurdu ki: 

«Ey İshak! "Sadakalardan onlara verilirse razı olurlar, şayet onlara sadakalardan 
verilmezse hemen kızarlar." (Tevbe, 58) ayetinin işaret ettiği kişilerin sayısı ne kadardır 
sence.» Sonra şöyle buyurdu: 

«Onların sayısı, insanların üçte birinden daha fazladır.» 

5-(2907) ...Musa b. Bekr, bir adam aracılığıyla rivayet eder:  

Ebu Cafer (Muhammed Bâkır aleyhisselâm) buyurdu ki: «Kalpleri ısındırılanlar, hiçbir 
zaman bu günkünden daha çok olmadılar. Onlar, Allah'ın bir olduğunu kabul eden, şirkten 
çıkan; ama Muhammed (sallallahu aleyhi ve âlihi)'nin Allah'ın resûlü olduğu bilgisi, onun 



getirdiği şeylerin bilgisi kalplerine girmeyen kimselerdi. Resûlullah onların kalplerini 
ısındırdı, Resûlullah'tan sonra müminler de onların kalplerini ısındırdı ki, bu bilgiler 
kalplerine girsin.» 

177)- ÇAĞRIDA MÜNAFIKLARIN, DALÂLETTE OLANLARIN ve 
İBLİS'İN ZİKREDİLMESİ BÂBI 

1-(2908) ...Cemil, rivayet eder: 

Tayyar bana şöyle diyordu: İblis meleklerden değildir. "Allah ancak meleklere" Âdem 
(aleyhisselâm)'a secde etmelerini emretti. 

İblis de: "Ben secde etmem." dedi. Meleklerden olmadığı halde secde etmediği için İblis 
neden asi olmuş olsun? 

Sonra ben ve o, Ebu Abdullah (Cafer Sadık aleyhisselâm)’ın yanına gittik. Tayyar soru 
sormasını iyi bilirdi. 

Dedi ki: Sana feda olayım. Allah Azze ve Celle'nin "Ey İman edenler!" (Mâide, 1) 
ifadesiyle müminleri teşvik ettiği hususlar münafıkları da kapsar mı? 

-«Evet.» dedi. «Dalalette olanları, daveti zahiren kabul eden herkesi kapsar. İblis de 
onlarla beraber daveti zahiren kabul edenler arasındaydı.» 

178)- BAB: İNSANLARDAN KİMİ ALLAH'A YALNIZ BİR YÖNDEN 
KULLUK EDER (Hac, 11) HAKKINDA 

1-(2909) ...Fudayl ve Zurare, rivayet eder, 

Zurare der ki: Ebu Cafer (Muhammed Bâkır aleyhisselâm)'a: "İnsanlardan kimi Allah'a 
yalnız bir yönden kulluk eder. Şöyle ki: Kendisine bir iyilik dokunursa buna pek memnun olur, 
bir de musibete uğrarsa çehresi değişir. O, dünyasını da, ahiretini de kaybetmiştir." (Hac, 11) 
ayetini sordum. 

Buyurdu ki: «Burada bir kavim kast ediliyor ki, bunlar Allah'a ibadet etmişlerdi, Allah'tan 
başkasına ibadet etmekten arınmışlardı. Buna karşın Muhammed (sallallahu aleyhi ve âlihi) 
ve onun getirdikleri hakkında kuşku içindeydiler. Dilleriyle Müslüman olduklarını söylüyor, 
Allah'tan başka ilâh olmadığına ve Muhammed'in Allah'ın elçisi olduğuna tanıklık 
ediyorlardı. Kur'an-ı da kabul ediyorlardı. Bununla beraber Muhammed (sallallahu aleyhi ve 
âlihi) hakkında kuşku içindeydiler. Öte yandan Allah hakkında herhangi bir kuşkuları yoktu. 
Onlarla ilgili olarak Allah Azze ve Celle şöyle buyurdu: "İnsanlardan kimi Allah'a yalnızca 
bir yönden kulluk eder." (Hac, 11) Yani Muhammed (sallallahu aleyhi ve âlihi)'den ve onun 
getirdiğinden kuşku ederek kulluk ederler. 

"Kendisine bir iyilik dokunursa..." (Hac, 11) canı, malı ve çocukları esenlik içinde olursa 
"Buna pek memnun olur." (Hac, 11) Bundan razı olur. "Bir de musibete uğrarsa." (Hac, 11) 
Bedenine veya malına bir belâ inerse, bunu uğursuzluk belirtisi sayar ve Nebi (sallallahu 
aleyhi ve âlihi)'nin peygamberliğini kabul etmekten kaynaklandığını düşünerek peygamberi 
onaylamaktan kaçınır. Tekrar kararsızlık ve kuşku haline geri döner. Böylece Allah'a ve 
Resûlüne düşmanlık, peygamberi ve getirdiğini inkâr etme tavrını benimser.» 

2-(2910) ...Zurare, rivayet eder: 



Ebu Cafer (Muhammed Bâkır aleyhisselâm)'a: "insanlardan kimi Allah'a yalnız bir 
yönden kulluk eder." (Hac, 11) ayetini sordum. 

Buyurdu ki: «Bunlar, Allah'ı birleyen, Allah'tan başkasına tapanların ibadetlerinden 
uzaklaşan, böylece şirkten çıkan kimselerdir. Ama Muhammed (Sallallahu aleyhi ve alihi)'yi 
Allah'ın resûlü olarak tanımadılar. Dolayısıyla Muhammed (sallallahu aleyhi ve âlihi)'den ve 
onun getirdiklerinden kuşku ederek Allah'a ibadet ediyorlardı. 

Resûlullah'a geldiler ve dediler ki: "Bakacağız, eğer mallarımız çoğalır, canlarımız ve 
evlatlarımız afiyette olursa, onun doğru olduğunu ve gerçekten Allah'ın elçisi olduğunu 
anlarız. Bunun aksi olursa, o zaman düşünürüz." Bu yüzden Allah Azze ve Celle şöyle 
buyurmuştur: 

"Kendisine bir iyilik dokunursa..." (Hac, 11) dünyada esenlik içinde olursa... "Bir de 
musibete uğrarsa ..." (Hac, 11) canına ve malına bir belâ isabet ederse... tekrar şüphe haline 
ve şirke döner. "O, dünyasını da, ahir etini de kaybetmiştir. İşte bu, apaçık ziyanın ta 
kendisidir. O, Allah 'ı bırakıp, kendisine ne fayda, ne de zararı dokunacak olan şeylere 
yalvarır." (Hac, 11-12) Müşrik olarak geri döner. Allah'tan başkasına yalvarır, Ondan 
başkasına kulluk eder. Bunların içinde Peygamberi bilen, kalbine iman giren, inanan, tasdik 
eden, kuşkulu durumundan iman mertebesine yükselen kimseler olduğu gibi, kuşkusu 
üzerinde devam eden kimseler de, şirke geri dönen kimseler de olur.» 

Ali b. İbrahim, Muhammed b. İsa’dan, O Yunus’tan, O’da bir adam aracılığıyla 
Zurare'den buna benzer bir hadis rivayet etmiştir. 

179)-KİŞİYİ MÜMİN VEYA KÂFİR YA DA SAPIK YAPAN EN AZ ŞEY 
BÂBI 

1-(2911) ...Süleym b. Kays, rivayet eder: 

Bir adam gelip, "Kulun mümin olmasını, kâfir olmasını ve sapık olmasını sağlayan en az 
şey nedir?" diye sorduğunu ve Ali (aleyhisselâm)’ın da ona şöyle dediğini duydum: 

«Soruyu sordun, şimdi cevabı iyice anla. Kulun mümin olmasını sağlayan en az şey, 
Allah Tebâreke ve Teâlâ’nın ona kendisini tanıtması, onun da Allah'a kulluk etmeyi kabul 
etmesi, Allah'ın, peygamberini tanıtması, onun da peygambere itaat etmeyi kabul etmesi, 
Allah'ın ona İmamını, yeryüzündeki hüccetini, kulları üzerindeki şahidini tanıtması, onun da 
ona itaat etmeyi kabul etmesidir.» 

Dedim ki: Bu vasfettiklerinin dışında başka bir şey bilmezse ne olur? 

Buyurdu ki: «Evet, emredildiği zaman yapar, nehyedildiği zaman da vazgeçerse. Kulun 
kâfir olmasına neden olan en az şey de: Kişinin, Allah'ın nehyettiği bir şeyi, Allah'ın 
emrettiğini ileri sürmesi, bunu din olarak kabul etmesi, buna yönelmesi ve bu şekilde Allah'ın 
emrettiği gibi Ona kulluk ettiğini iddia etmesidir. Oysa bu haliyle o, şeytana ibadet 
etmektedir. 

Kulun sapık olmasına neden olan en az şey ise, Allah'ın hüccetini ve kulları üzerindeki 
şahidini tanımamasıdır. Ki Allah Azze ve Celle ona itaat edilmesini ve onun veli edinilmesini 
farz kılmıştır.» 

Dedim ki: Ey Müminlerin Emiri! Onları bana vasf et. 



Dedi ki: «Onlar, Allah Azze ve Celle'nin kendisine ve peygamberine yakın kıldığı 
kimselerdir: "Ey iman edenler! Allah'a itaat edin, Resule ve sizden olan emir sahiplerine itaat 
edin..." (Nisa, 59)» 

Dedim ki: Ey müminlerin Emiri! Allah beni sana feda etsin, benim için biraz daha açıkla. 

Dedi ki: «Onlar, Allah Azze ve Celle'nin Resûlullah'ın ruhunu kabzettiği gün yaptığı son 
konuşmasında işaret ettiği kimselerdir: Sizin için iki şey bırakıyorum. Benden sonra onlara 
sarıldığınız sürece yolunu kaybetmezsiniz. Allah'ın kitabı ve Itretim Ehl-i Beyt'im. Şüphesiz 
latif ve her şeyden haberdar olan Allah bana bildirdi ki, onlar havuz başında benimle 
buluşuncaya kadar birbirlerinden ayrılmazlar. Tıpkı şu iki parmağım gibi. -Resûlullah iki 
elinin şehadet parmaklarını birleştirdi- Bu iki parmağım gibi demiyorum -bu sırada bir elinin 
şehadet parmağıyla öbürünün orta parmağını gösterdi- o zaman biri diğerini geçerdi. O halde 
bu ikisine sarılın. O zaman sapmazsınız ve sakın ikisinin önüne geçmeyin; aksi halde 
saparsınız.» 

l-(2912) ...Süfyan b. Uyeyne, rivayet eder: 

Ebu Abdullah (Cafer Sadık aleyhisselâm) şöyle buyurdu: «Ümeyye oğullan, insanlara 
imanın öğretilmesini serbest bıraktdar; ama şirkin öğretilmesini serbest bırakmadılar. Ta ki, 
buna yöneltildiklerinde bilmesinler.» 

181)- İMANIN OLUŞMASI VE ALLAH ONU NAKLEDEBİLİR Mİ? 
BÂBI  

1-(2913)...Hüseyin b. Nuaym es-Sahhaf, rivayet eder:  

Ebu Abdullah (Cafer Sadık aleyhisselâm)'a dedim ki: Bir adam Allah Azze ve Celle 
katında mümin olduğu, O'nun katında müminliği sabit olduğu halde, niçin Allah 
Azze ve Celle, onu tekrar imandan küfre döndürür? 

Buyurdu ki: «Allah, adildir. Kulları kendisine inanmaya çağırır, küfre değil. Hiç 
kimseyi kendisini inkâr etmeye çağırmaz. Bir kimse Allah'a iman eder ve Allah 
katında imanı sabitleşirse, Allah Azze ve Celle, bundan sonra onu imandan küfre 
döndürmez.» 

Dedim ki: Bir adam kâfir olursa ve kâfirliği Allah katında sabitleşirse, bundan 
sonra Allah onu küfürden imana döndürür mü? 

Dedi ki: «Allah Azze ve Celle, bütün insanları, mevcudatın yaratılış sistemi olan 
fıtrat üzere yaratmıştır. İnsanlar yaratılışları itibariyle şeriata inanmayı ve şeriatı 
inkâr etmeyi bilmiyorlardı. Sonra Allah, resuller gönderdi, bu peygamberler kulları 
Allah'a inanmaya davet ettiler. Bu davetten sonra Allah, bazılarını doğru yola iletti, 
bazılarını da Allah doğru yola iletmedi.» 

182)-İMANLARI EMANET OLANLAR BABI 

1-(2914) ...Muhammed b. Müslim, rivayet eder: 

İmam Bâkır (Muhammed Bâkır aleyhisselâm) veya İmam Sadık (Cafer Sadık 
ıleyhisselâm)’ın şöyle dediğini duydum: 



«Allah Azze ve Celle, bazı insanları iman için yaratmıştır; bu iman yok olmaz. Bazı 
insanları da küfür için yaratmıştır; bu küfür de yok olmaz. Bazı insanları da bu iki hal arasında 
yaratmıştır; bunlardan bazılarının içine imanı emanet olarak yerleştirmiştir; Eğer dilerse bu 
imanı tamamlar. Şayet bu imanı onlardan almayı dilerse, alır. Falan adam243 onlardan biridir, 
yani iman onda emanettir.» 

2-(2915) ...Kuleyb b. Muaviye el-Esedî, rivayet eder:  

Ebu Abdullah (Cafer Sadık aleyhisselâm) şöyle buyurdu: «(Bazen) kul mümin sabahlar, 
akşam olunca kâfir olur. Mümin olarak akşamı getirir, sabah olunca kâfir olur. Bazı 
toplulukların imanı emanettir. Sonra bu iman onlardan alınır ve onlar (imanları emanet) 
ayıplılar, haktan sapanlar olarak isimlendirilirler.» 

Sonra İmam: «Falan adam da, onlardan biridir, dedi.» 

3-(2916) ...İsa Şelekan, rivayet eder: 

Bir ara bir yerde oturuyordum, o sırada yanında bir kuzu olduğu halde Ebu'l-Hasan Musa 
(Musa b. Cafer aleyhisselâm) oradan geçti. 

Dedim ki: Ey çocuk! Babanın ne yaptığını görmedin mi? Önce bize bir şey emretti, sonra 
bunu yasakladı? Ebu'l-Hattab'ı dost edinmemizi istemişti. Şimdi de onu lanetlememizi onunla 
dostluk bağlarımızı kesmemizi emrediyor. 

Henüz bir çocuk olan Ebu'l-Hasan (Musa b. Cafer aleyhisselâm) şöyle dedi: 

«Hiç kuşkusuz Allah, bazı kimseleri iman için yaratmıştır ve bu özellikler yok olmaz. 
Bazı kimseleri de küfür için yaratmıştır, onların da bu özelliği yok olmaz. Bazı kimseleri de 
bu ikisinin arasında bir durumda yaratmıştır. Bunların imanları emanettir. Bunlara imanları 
emanet, her an ellerinden alınabilir ayıplı kimseler denir. Dilediği zaman bu imanı onlardan 
alır. Ebu'l-Hattab, imanı emanet olan kimselerdendi.» 

Bunun üzerine Ebu Abdullah (Cafer Sadık aleyhisselâm)’ın yanına gittim, Ebu'l-Hasan 
(aleyhisselâm)'a dediklerimi ve onun bana verdiği cevabı anlattım. 

Ebu Abdullah dedi ki: «O, peygamberlikten fışkıran bir kaynaktır.» 

4-(2917) ...Yûnus, ashabımızdan bazı kimseler aracılığıyla rivayet eder: 

Ebu'l-Hasan (aleyhisselâm) buyurdu ki: 

«Allah, peygamberleri nübüvvet üzerine yaratmıştır; onlar ancak peygamber olurlar. 
Müminleri de iman üzerinde yaratmıştır; onlar da ancak mümin olabilirler. Bazı kimselerin 
imanını da emanet kılmıştır; dilerse bu imanı tamamlar, dilerse tamamen alır.» 

İmam devamla şöyle dedi: «Bir kalma yeri, bir de emanet olarak konulacak yer..." 244 
(En'âm, 98) ayeti bunlar hakkında carî (geçerli) olmuştur.» 

                                                            
243- Muhammed b. Miklas el-Esedî el-Kûfî. 
 
244- Rivayet, genel bir ifadenin özel bir duruma uyarlanması, tatbik edilmesi şeklinde izah edilebilir. [el-Mîzan, 
c. 7, s. 443] 



İmam bana dedi ki: «Falan kişinin imanı onda emanetti. Bizim (Ehl-i Beyt) aleyhimize 
yalan söyleyince imanı elinden alındı.» 

5-(2918) ...İshak b. Ammar, rivayet eder: 

Ebu Abdullah (Cafer Sadık aleyhisselâm) buyurdu ki: 

«Allah, nebileri, "nübüvvet / peygamberlik" cibilliyetine sahip olarak yaratmıştır, 
hiçbir zaman bu cibilliyetlerinden dönmezler. Vasileri, vasilikleri üzere yaratmıştır. 
Onlar da hiçbir zaman bu cibilliyetlerinden dönmezler. Bazı müminleri de iman üzere 
yaratmıştır; ebediyen imanlarından dönmezler. Bazıları da vardır ki, iman onlarda bir 
emanettir. Bu kimseler dua eder, dualarında ısrarcı devamlı olurlarsa, iman üzere 
ölürler.» 

183)- İMANIN EMANET OLDUĞUNUN ALAMETİ  BÂBI  

1-(2919) ...Mufaddal el-Cu'fî, rivayet eder: 

Ebu Abdullah (Cafer Sadık aleyhisselâm) buyurdu ki: 

«Hasret, pişmanlık ve vahlanma gibi hallerin tümü, kendisine gösterilenden 
yararlanamayan, üzerinde devam ettiği durumun yarar mı, zarar mı olduğunu 
anlamayan kimseler içindir.» 

Dedim ki: Sana feda olayım, bunlardan kurtuluşa erenleri ne ile tanırız? 

Dedi ki: «Yaptıkları söylediklerine uyan kimse için, kurtuluş tanıklığı kesinleşir. 
Yaptıkları sözlerine uymayan kimseye gelince, onun imanı emanettir.» 

184)- KALBİN GAFLETİ BÂBI 

1-(2920) ...Ebu Basir ve başkaları rivayet etmişlerdir:  

Ebu Abdullah (Cafer Sadık aleyhisselâm) buyurdu ki: 

«Kalp, gündüzün veya gecenin bir saatinde öyle bir halde olur ki, içinde ne küfür, ne de 
iman olur, tıpkı eskimiş bir elbise gibi.» 

Sonra bana dedi ki: «Sen nefsinde böyle bir durumu hissetmez misin?» Devamla şöyle 
dedi: «Sonra Allah tarafından dilediği kimselerin kalbine küfürden veya imandan bir nokta 
konur.» 

Muhammed b. Ebu Umeyr de buna benzer bir hadis rivayet etmiştir. 

2-(2921) ...Ebu Basir, rivayet eder: 

Ebu Cafer (Muhammed Bâkır aleyhisselâm)'ın şöyle dediğini duydum: «Bazen kalpte ne 
küfür olur ne de iman; sadece bir et parçası olarak kalır. Siz de bunu (kendinizde) hissetmez 
misiniz?» 

3-(2922) ...Ali b. Cafer, rivayet eder: 



Ebu'l-Hasan Musa (Musa b. Cafer aleyhisselâm) şöyle buyurdu: «Allah müminlerin 
kalplerini, imanı bürümüş, içine iman konularak kapatılmış halde yaratmıştır. Kalbin içindeki 
imanın ışık vermesini dilediği zaman onu hikmetle olgunlaştırır, oraya iman eker. Kalbe iman 
eken, onu ayakta tutan âlemlerin Rabbidir.» 

4-(2923) ...Ebu Basir, rivayet eder:  

Ebu Abdullah (Cafer Sadık aleyhisselâm) şöyle buyurdu: «Kalp, göğüsle boğaz arasında 
gidip gelir, ta ki imanı düğümleninceye kadar. İmanı düğümlenince, istikrar bulur. "Kim Allah 
'a inanırsa, Allah onun kalbini doğru yola iletir." (Teğabun, 11) ayetinde buna işaret edilir.» 

5-(2924) ...Muhammed el-Halebî, rivayet eder:  

Ebu Abdullah (Cafer Sadık aleyhisselâm) buyurdu ki: 

«Kalp, göğüs boşluğunda hareket edip durur; hakkı arar. Hakkı bulunca sakinleşir, 
istikrar bulur.» 

Sonra Ebu Abdullah şu ayeti okudu: «"Allah kimi doğru yola iletmek isterse onun kalbini 
islam 'a açar... göğe çıkıyormuş gibi..." (En'âııı, 125)» 

6-(2925) ...Ebu Basir, rivayet eder: 

Ebu Abdullah (Cafer Sadık aleyhisselâm)’ın şöyle dediğini duydum: «Bazen gecenin 
veya gündüzün bir saatinde kalpte ne iman olur, ne de küfür. Bunu sen de hissetmiyor musun? 
Sonra bunun ardından Allah kulun kalbine dilediği bir nokta yerleştirir, isterse imanla, isterse 
küfürle noktalar.» 

7-(2926) ...Yûnus b. Zabyan, rivayet eder: 

Ebu Abdullah (Cafer Sadık aleyhisselâm) buyurdu ki: 

«Allah, müminlerin kalplerini imanı kaplamış kapalı bir şekilde yaratır. Bu kalbin 
içindeki imanın ışık vermesini dilediğinde onu hikmetle açar ve içine ilim eker. Kalbe ilmi 
eken ve onu ayakta tutan da âlemlerin Rabbidir.» 

185)-BÂB: DİLLERİNDE İMAN OLSA DA MÜNAFIKLARIN 
KALPLERİNİN KARANLIK, DİLLERİ İFADE ETMEDE YETERSİZ OLSA 
DA MÜMİNLERİN KALPLERİNİN AYDINLIK OLMASI BÂBI 

l-(2927) ...Ali b. Ukbe, Amr'dan rivayet eder:  

Ebu Abdullah (Cafer Sadık aleyhisselâm) bize bir gün şöyle dedi: «Bir adam görürsün ki, 
lamı-cimi şaşırtmadan söyleyen güçlü hatiptir; ama kalbi karanlık bir geceden daha 
karanlıktır. Bir adam da görürsün ki, kalbindekini diliyle ifade edemez. Ama kalbi lambanın 
parlaması gibi parlar.» 

2-(2928) ...Sa'd rivayet eder: 

Ebu Cafer (Muhammed Bâkır aleyhisselâm) şöyle buyurdu: 



«Dört çeşit kalp vardır: Biri, içinde hem nifak hem de iman bulunan kalp, biri tersyüz 
edilmiş kalp, biri mühürlenmiş kalp, biri parlak ve arınmış kalp 

Dedim ki: Parlak (kalp) nasıl olur? 

Dedi ki: «İçinde lamba gibi bir şey olur. Mühürlenmiş olan, münafığın kalbidir. Parlak 
olanı, müminin kalbidir. Kendisine bir nimet verilirse şükreder, başına bir musibet gelirse 
sabreder. 

Tersyüz edilmiş kalp ise, iman ve küfür arasında ortak kalptir.» 

Sonra şu ayeti okudu: «"Şimdi, yüz üstü kapanarak yürüyen mi (varılacak) yere daha iyi 
erişir, yoksa doğru yolda düzgün yürüyen mi?" (Mülk, 22) 

İçinde hem iman hem de nifak bulunan kalbe gelince, bunlar, Taifte yaşayan bir 
topluluktu. Bunlardan birinin eceli nifakı üzere iken gelseydi, helak olurdu. İman üzere 
olduğu sırada gelseydi, kurtulurdu.» 

3-(2929) ...Ebu Hamza es-Sumalî, rivayet eder:  

Ebu Cafer (Muhammed Bâkır aleyhisselâm) şöyle buyurdu: «Üç türlü kalp vardır: Biri, 
tersyüz edilmiş kalptir, içinde hayır namına bir şey tutmaz. Bu, kâfirin kalbidir. 

Biri içinde siyah bir nokta bulunan kalptir. Bu kalpte hayır ve şer çekişme halindedir. 
Bunlardan hangisi galip gelirse, kişi ondan olur. 

Biri de içinde parlayan bir lamba bulunan açık kalptir. Bu kalbin nuru kıyamet gününe 
kadar sönmez. Bu da, müminin kalbidir.» 

186)- BÂB: KALBİN HALLERİNİN DEĞİŞMESİ 

l-(2930) ...Sellâm b. Mustenir, rivayet eder: 

Bir gün Ebu Cafer (Muhammed Bâkır aleyhisselâm)’ın yanında bulunuyordum. Bu sırada 
Humran b. A'yen geldi ve ona bazı şeyler sordu. Humran kalkmak üzereyken Ebu Cafer'e 
şöyle dedi: 

Allah, senin aramızda kalışının süresini uzatsın ve bizi senden yararlandırsın, sana bir şey 
söylemek istiyorum. Bizler senin yanına geliyoruz, yanından daha çıkmadan kalplerimiz 
yumuşuyor, nefislerimiz dünyayı unutuyor. İnsanların sahip oldukları malları küçük görmeye, 
önemsememeye başlıyoruz. Sonra senin yanından çıkıp insanlarla ve tüccarlarla dolaşmaya 
başlayınca dünyayı sevmeye başlıyoruz, (bunun sebebi nedir?) 

Ebu Cafer dedi ki: «Kalpler böyledir; bazen zor (katı), bazen de kolay (yumuşak) 
olurlar.» Sonra Ebu Cafer şöyle dedi: 

«Muhammed (sallallahu aleyhi ve âlihi)’nin ashabı gelip dediler ki: "Ya Resûlullah! Biz 
münafık olmaktan endişe ediyoruz." 

Buyurdu ki: Niçin bundan endişe ediyorsunuz? 



Dediler ki: Senin yanında olduğumuz zaman ve sen bizi iyiliklere teşvik ettiğin zaman, 
kalbimiz titrer, dünyayı unuturuz, dünyaya ilgi duymayız. O kadar ki, senin yanında 
olduğumuz halde ahireti, cenneti ve cehennemi bizzat gözlemliyor gibi oluyoruz. Senin 
yanından ayrılıp şu evlere girdiğimiz, çocuklarımızı kokladığımız, ailelerimizi ve eşlerimizi 
gördüğümüz zaman, senin yanında iken içinde bulunduğumuz hal bütünüyle değişir gibi 
oluyor. Sanki öyle bir hal üzere hiç olmamışız gibi. Sence biz, nifak üzere miyiz? 

Resûlullah onlara şöyle dedi: Hayır, bu, şeytanın vesvesesidir. Sizi dünyaya meyletmeye 
teşvik ediyor. Şayet siz, kendinizi vasf ettiğiniz halinizi her zaman sürdürseydiniz, meleklerle 
musafaha eder, su üzerinde yürürdünüz. Eğer günah işleyip sonra Allah'a tevbe etmeseydiniz, 
Allah, sizin yerinize günah işleyen, sonra bağışlanma dileyen ve Allah tarafından bağışlanan 
bir topluluk yaratırdı. 

Hiç kuşkusuz müminler, fitneye düşebilen; ama ardından tevbe eden kimselerdir. Şu 
ayetleri duymadınız mı: 

"Şüphesiz Allah, tevbe edenleri sever, temizlenenleri sever" 245 (Bakara, 222) 
"Rabbinizden bağışlanma dileyin, sonra Ona tevbe edin." (Hud, 3)» 

187) - BÂB: VESVESE VE NEFSİN TELKİNLERİ 

1-(2931) ...Muhammed b. Humran, rivayet eder: 

Ebu Abdullah (Cafer Sadık aleyhisselâm)'a vesvesenin çok olması ile ilgili bir soru 
sordum. 

Buyurdu ki: «Bunun bir zararı yok. (Vesvese gelirse), "la ilahe illallah / Allah'tan başka 
ilâh yoktur." dersin.» 

2-(2932) ...Cemil b. Derrac, rivayet eder: 

                                                            
245- Benzeri bir hadisi Tefsir'ul-Ayyâşî'de rivayet edilmiştir. Resulullah (s.a.a) "Eğer siz tasvir ettiğiniz hâl 
üzere kalsaydınız" sözü vilayet (velilik) makamına yönelik bir işarettir. Bu makamın özelliği, dünyadan yüz 
çevirip Allah katında olan şeylere yönelmektir. 
   "Eğer siz günah işleyen... " sözü ile de Efendimiz (s.a.a) kaderin sırrına işaret etmektedir. Kader, yüce 
Allah'ın isimleriyle ilgili hükümlerin fiiller mertebesine ve olayların, gelişmelerin teferruatına esmaullah 
kavramlarının gerektirdiği doğrultuda akışıdır. 
   "Allah'ın: "Şüphesiz Allah, tevbe edenleri sever, temizlenenleri de sever." sözünü duymadınız mı?" ifadesi, 
İmam Muhammed Bâkır'a (a) aittir ve hitap da Humran'a yöneliktir. Bu ifadede, tevbe ve temizlik kavramları, 
günahlardan vazgeçip Allah'a dönme, günahların nefis üzerine çöreklenmiş tortularını, pisliklerini ve kalp 
üzerindeki pasını giderme şeklinde açıklanmıştır. Bu yaklaşım; hükmün mertebelerini, bazı mertebelerin 
hükmüne göre belirlemeye bir örnek oluşturmaktadır. 
Aynı yaklaşım "Ona, temizlenip arınmış olanlardan başkası dokunamaz." (Vakıa, 79) ayeti ile ilgili olarak 
da ortaya konmuştur. Yani bu ayetten hareketle: "Kitaba ilişkin bilgi, temizlenip-arınmış Ehl-i Beyt'in 
yanındadır." denildiği gibi, "Temizlenmeden (abdest-gusül olmadan) Kur'ân'a dokunmak, haramdır." şeklinde 
bir hüküm de algılanmıştır. 
   Nitekim "Hiç bir şey yoktur ki, hazineleri bizim katımızda olmasın; onu ancak belirlenmiş bir miktar ile 
indiririz." (Hicr, 2 1 )  ayetine göre, varlık âlemi, yaratılmışlar dünyası, Allah katındaki hazinelerden 
başlayıp, en alt yaratılış katmanlarına kadar peyderpey inmektedir. Aynı şekilde kaderlere ilişkin hükümler de 
ancak, hakikatler menzillerinden geçerek inerler. (Dikkat edin!) 
Şimdi, yukarıda işaret ettiğimiz hususa biraz daha aşina olmuş gibiyiz. Orada dedik ki: Ayetin zahirine 
bakarsak, ayette geçen "tevbe" ve "temizlenme" kavramlarından maksat, su ile yıkanmadır. Bu ise, pislikten 
arındırmak suretiyle bedeni Allah'a döndürmek demektir. [el-Mîzan, c. 2, s. 323] 



Ebu Abdullah (Cafer Sadık aleyhisselâm)'a. dedim ki: Bazen kalbime büyük bir şey 
(vesvese) giriyor. 

Dedi ki: «(Böyle bir durumda) "la ilahe illallah." de.» Cemil der ki: O günden sonra, 
kalbime bir şey (vesvese) girdiğinde "la ilahe illallah" dedim, hemen (bu vesvesenin) 
dağıldığını gördüm. 

3-(2933) ...Muhammed b. Müslim rivayet eder: 

Ebu Abdullah (Cafer Sadık aleyhisselâm) şöyle buyurdu: «Bir adam Resûlullah'ın yanına 
geldi ve: "Ya Resûlullah! Ben helak oldum." dedi. Resûlullah (sallallahu aleyhi ve âlihi) 
buyurdu ki: 

Şeytan kalbine girdi ve sana: "Seni kim yarattı." dedi. Sen de: "Allah yarattı." dedin. O da 
sana: "Peki, Allah'ı kim yarattı?" dedi, değil mi? 

-Evet, seni hak ile gönderen Allah'a yemin ederim ki, böyle oldu, dedi. Bunun üzerine 
Resûlullah: İşte bu, Allah'a yemin ederim ki, sırf imandır.» 

İbni Ebu Umeyr der ki. Bunu Abdurrahman b. Haccac'a anlattım, dedi ki: Babam, Ebu 
Abdullah (Cafer Sadık aleyhisselâm)’dan şöyle rivayet etti: «Resûlullah (sallallahu aleyhi ve 
âlihi): "İşte bu, Allah'a yemin ederim ki, sırf imandır." derken, kalbine bu düşüncenin arız 
olmasından dolayı helak oldum diye korkuya kapılmasını kast etmiştir.» 

4-(2934) ...Ali b. Mehziyar, rivayet eder: 

Bir adam, Ebu Cafer (Muhammed Bâkır aleyhisselâm)’a mektup yazarak, kalbine bir 
takım vesveselerin girmesinden şikâyetçi oldu. 

İmam verdiği cevap kapsamında şunları söyledi: 

«Allah Azze ve Celle dilerse, seni sabit kılar, senin aleyhine İblis'e bir yol vermez. 
Nitekim bir topluluk Resûlullah'ın yanına geldi ve "kalbimize öyle vesveseler giriyor ki, 
bunları söylemektense rüzgâr bizi bir uçurumdan aşağı savursa veya bedenimiz parça parça 
olsa, bundan daha iyidir." dediler. 

Resûlullah (sallallahu aleyhi ve âlihi) onlara: Bunu hissediyor musunuz? 

-Evet, dediler. Bunun üzerine şöyle buyurdu. 

Nefsimi elinde tutan Allah'a yemin ederim ki, apaçık iman işte budur. Kalbinize böyle 
vesveselerin girdiğini fark ettiğiniz anda, "Allah'a ve Resûlüne iman ettik. Kuvvet ve 
kudret ancak Allah'ındır," deyin.» 

5-(2935) ...Humran, rivayet eder: 

Ebu Cafer (Muhammed Bâkır aleyhisselâm) şöyle buyurdu: «Bir adam Resûlullah 
(sallallahu aleyhi ve âlihi)'ye geldi ve dedi ki: "Ya Resûlullah! Ben münafık oldum." 

-Buyurdu ki: Allah'a yemin ederim, münafık olmadın, eğer münafık olsaydın, bana 
gelmezdin. Söyle bakalım, seni bu şüpheye ne düşürdü? Yoksa her zaman tetikte bekleyen 
düşmanın tınısını mı duydun? Sana şöyle mi dedi:  



-Seni kim yarattı?  

-Sen de: "Beni Allah yarattı." dedin.  

-O da: "Peki, Allah'ı kim yarattı." diye sordu, değil mi?  

-Adam: Evet, seni hak ile gönderen Allah'a yemin ederim ki, böyle oldu, dedi. 

Bunun üzerine Resûlullah şöyle buyurdu: Şeytan, ameller aracılığıyla size gelir, ama size 
güç yetiremez. Bu sefer bu tarzda geliyor ki, sizin ayaklarınızı kaydırsın. Herhangi birinize 
böyle bir şey olduğunda sadece Allah'ı hatırlasın.» 

188)-BÂB: GÜNAHLARI İTİRAF ETME VE GÜNAHLARDAN DOLAYI 
PİŞMANLIK DUYMA 

l-(2936) ...Ali el-Ahmesî, rivayet eder: 

Ebu Cafer (Muhammed Bâkır aleyhisselâm) buyurdu ki: 

«Allah'a yemin ederim ki, günahını itiraf edenden başkası günahtan kurtulmaz.» 

Ebu Cafer (aleyhisselâm) buyurdu ki: «Tevbe etmek için pişmanlık yeterlidir.» 

2-(2937) ...İbni Faddal, kendisine anlatan biri aracılığıyla rivayet eder:  

Ebu Cafer (Muhammed Bâkır aleyhisselâm) buyurdu ki: «Hayır, Allah'a ye min ederim, 
Allah-u Teâlâ insanlardan sadece şu iki hasleti ister: Nimetlerini ik rar etsinler ki, onları 
artırsın; günahlarını da itiraf etsinler ki, bağışlasın.» 

3-(2938) ...Amr b. Osman, bir arkadaşı aracılığıyla rivayet eder:  

Ebu Abdullah (Cafer Sadık aleyhisselâm)’ın şöyle dediğini duydum: «Bazen kul bir 
günah işler de Allah bu günahtan dolayı onu cennete koyar.» Dedim ki: Allah, bir günahtan 
dolayı mı cennete koyar? Dedi ki: «Evet, kişi günah işler, sonra hep bu günahtan dolayı korku 
içinde olur, ondan dolayı nefsine kızar. Allah da ona merhamet eder ve onu cennete koyar.» 

4-(2939) ...Muaviye b. Ammar, rivayet eder: 

Ebu Abdullah (Cafer Sadık aleyhisselâm)’ın şöyle dediğini duydum: «Allah'a yemin 
ederim, kul, ısrar etmekle günahtan çıkmaz. Kul ancak günahını itiraf etmekle günahtan 
çıkar.» 

5-(2940) ...Yûnus b. Yakub, rivayet eder: 

Ebu Abdullah (Cafer Sadık aleyhisselâm)’ın şöyle dediğini duydum: «Bir günah işleyip 
de Allah'ın kendisini gördüğünü; dilerse kendisine azap edeceğini, dilerse de bağışlayacağını 
bilen kimse, diliyle "Estağfirullah / Allah'tan bağışlanma diliyorum" demese de Allah, onu 
bağışlar.» 

6-(2941) ...Anbese el-Abid, rivayet eder:  



Ebu Abdullah (Cafer Sadık aleyhisselâm) şöyle buyurdu: «Allah, kulun işlediği büyük 
suçtan dolayı kendisinden bağışlanma dilemesini sever. Kulun, işlediği küçük suçu da 
küçümsemesine buğzeder.» 

7-(2942) ...Rib'i, rivayet eder. 

Ebu Abdullah (Cafer Sadık aleyhisselâm) şöyle buyurdu: «Emîr'ül-Müminîn (Ali b. Ebu 
Talib aleyhisselâm) buyurmuştur ki: Kötülükten pişmanlık duymak, (insanı) kötülüğü terk 
etmeye iletir.» 

8-(2943) ...Eban b. Tağlib, rivayet eder: 

Ebu Abdullah (Cafer Sadık aleyhisselâm)’ın şöyle dediğini duydum: «Hiçbir kul yoktur 
ki, günah işlediğinde bu günahtan pişmanlık duyduğunda, o bağışlanma dilemeden Allah onu 
bağışlamasın. Hiçbir kul yoktur ki, Allah kendisine bir nimet bağışladığında, bu nimetin 
Allah'tan olduğunu bildiğinde, o hamd etmeden önce Allah onu bağışlamış olmasın.» 

189)- GÜNAHLARI ÖRTME BÂBI 

1-(2944) ...İmam Rıza (Ali b. Musa aleyhisselâm)’ın azatlısı Abbas, rivayet eder:  

İmam (aleyhisselâm)’ınşöyle dediğini duydum. 

«İyiliği gizli yapan kimse, buna karşılık yetmiş iyiliğin sevabını alır. Kötülüğü yayan 
kimse, ilâhî yardımdan yoksun kalır. Kötülüğü gizleyen kimse, bağışlanır.» 

2-(2945) ...Elyesa b. Hamza, rivayet eder:  

İmam Rıza (Ali b. Musa aleyhisselâm) buyurdu ki: «Resûlullah (sallallahu aleyhi ve 
âlihi) şöyle buyurmuştur: «İyiliği gizli yapan kimse, yetmiş iyiliğin sevabını alır. Kötülüğü 
yayan kimse, ilâhî yardımdan yoksun kalır. Kötülüğü gizleyen kimse ise bağışlanır.»

190)- İYİLİĞE VEYA KÖTÜLÜĞE NİYETLENEN KİMSE BÂBI 

1-(2946) ...Zurare, İmam Bâkır (Muhammed Bâkır aleyhisselâm) veya İmam Sadık 
(Cafer Sadık aleyhisselâm)'dan rivayet eder: 

«Allah Tebâreke ve Tealâ, Adem (aleyhisselâm)’ın zürriyeti hakkında şu hükmü 
yazmıştır: Kim bir iyilik yapmaya niyetlense; ama yapmasa, ona bir iyilik yazılır. Kim bir 
iyilik yapmaya niyetlense ve yapsa, ona on iyilik yazılır. 

Kim bir kötülük yapmaya niyetlense; ama yapmasa, ona kötülük yazılmaz246Kim bir 
kötülük yapmaya niyetlense ve yapsa, ona bir kötülük yazılır.» 

                                                            
246- "Göklerde ve yerde ne varsa, Allah'ındır. İçinizdekini açığa vursanız da, gizleseniz de, Allah sizi 
onunla sorguya çeker. Sonra dilediğini bağışlar, dilediğini azaplandırır. Allah, her şeye güç yetirendir." 
(Bakara, 284) 
   "İçinizdeki" ile kastedilen anlam, geleneğin ve dilbilim uzmanlarının da bildiği gibi içinizde yer eden 
duygu ve düşüncelerdir. Nefislerde ise sadece iman, küfür, sevgi, kin ve azim gibi iyi ve kötü karakterler ve 
sıfatlar yer eder. Çünkü ancak bu tür karakter ve sıfatlar gizlenebilir ya da açığa vurulabilirler. Bunların 
açığa vurulması, bedensel organ aracılığı ile uygun davranışlar şeklinde sergilenmesi ve duyular tarafından 
algılanması şeklinde olur. 
   Akılda, davranışlarla uyum içerisinde olan nefisle ilintili bu kaynakların var olduğuna hükmeder. Çünkü 
azim, hoşlanmamak, iman, küfür, sevgi, kin, vb. nefisle ilintili iyi ve kötü karakterler ve sıfatların varlığı söz 



2-(2947) ...Ebu Basir rivayet eder:  

Ebu Abdullah (Cafer Sadık aleyhisselâm) şöyle buyurdu: «Bazen mümin, iyilik yapmaya 
niyetlenir, ama yapmaz, ona bir iyilik yazılır. Eğer niyetlendiği iyiliği yaparsa, ona on iyilik 
yazılır. Bazen mümin kötülük yapmaya niyetlenir; ama yapmaz, onun aleyhine bir şey 
yazılmaz.» 

3-(2948) ...Abdullah b. Musa b. Cafer, babasından rivayet eder: 

Babama sordum ki: İnsanın amellerini yapmakla görevli iki melek, kul, bir günah işlemek 
veya bir iyilik yapmak istese, bilirler mi? 

-Dedi ki: «Ağılın kokusu ile hoş bir koku bir midir?» 

-Hayır, dedim. 

Buyurdu ki: «Kul, bir iyilik yapmak istediği zaman, nefesinden hoş bir koku çıkar. 
Sağdaki melek, soldaki meleğe der ki: Kalk. Kul, bir iyilik yapmaya niyetlendi. Kul 
niyetlendiği bu iyiliği işlediği zaman, dili kalemi ve tükürüğü de mürekkebi olur ve bu iyiliği 
onun lehine kaydeder. 

Kul, bir kötülük işlemeye niyetlendiği zaman, nefesi kötü bir koku çıkarır. Soldaki melek 
sağdaki meleğe: Dur. Kul, kötülük yapmaya niyetlendi. Kul, niyetlendiği bu kötülüğü 
işlediğinde, dili kalemi, tükürüğü de mürekkebi olur ve bu kötülüğü onun aleyhine kaydeder.» 

4-(2949) ...Fadl b. Osman el-Muradî rivayet eder:  

                                                                                                                                                                                          
konusu olmazsa, bu fiillerin insan aracılığıyla yapıldığı düşünülemez. Akıl, bu davranışların sadır olmasıyla, 
bir kaynağın bulunduğunu kesinlikle algılar. Bunların gizli tutulması ise, bunların nefıslerdeki varlığını 
ortaya çıkaracak herhangi bir davranışın yapılmasından kaçınılması ile gerçekleşir. 
Kısaca söylemek gerekirse, "içinizdeki" ifadesinin zahiri anlamı, bir şeyin nefiste sabitleşip karar 
kılınmasıdır. Ama bununla köklü melekeler gibi kesinlikle ortadan kalkmayacak tarzda nefiste yerleşmiş olma 
durumu kastedilmiyor. Aksine eksiksiz bir sabitleşme durumu kastediliyor ki fiilin sergilenmesi açısından 
güvenilir ve hazırlayıcı bir unsur işlevini görür. Bunu "açığa vursanız da..." ve "gizleseniz de" ifadelerinden 
de algılayabiliriz. Çünkü bu iki nitelik gösteriyor ki, nefiste olan açığa vurmanın menşei olabildiği gibi, onun 
menşei olmayabilir de. Bu ise, gizlemedir. Bu sıfatlar ister durumlar, ister melekeler şeklinde olsun, bu 
şekilde olabilirler. Nefiste zaman zaman uyanan düşünceler ve duygular ise, bunlar insanın iradesine bağlı 
olmayan şeylerdir. Aynı durum onaylanmayan basit düşünceler için de geçerlidir. Arzulamadan ve işlemek 
üzere harekete geçmeden günahların şeklini tasavvur etmek gibi. Ayet-i kerimenin lafzı, kesinlikle bunları 
kapsamıyor. Çünkü bilindiği gibi bunlar nefislerde karar kılınmadıkları gibi, fiillerin sergilenişine de 
kaynaklık etmezler. 
   Özetleyecek olursak: Ayet-i kerime, yalnızca itaat ve günah nitelikli fiillerin sergilenişine zemin hazırlayan 
nefsanî melekelere ve durumlara işaret ediyor. Yüce Allah, insanları bunlardan dolayı sorguya çeker, 
dolayısıyla bu ayeti şununla aynı kategoriye sokabiliriz: "Allah sizi yeminlerinizdeki rast gele 
söylemelerinizden, boş, amaçsız sözlerden dolayı sorumlu tutmaz, fakat kalplerinizin kazandıklarınızdan 
dolayı sorumlu tutar." (Bakara, 225) Şu ayetleri de aynı kategoride değerlendirebiliriz: "Şüphesiz onun 
kalbi günahkârdır." (Bakara, 283) "Çünkü kulak, göz ve kalp, bunların hepsi ondan sorumludur." (İsrâ, 
36) 
   Bu ayetler gösteriyor ki, kalplerin (yani nefislerin) bazı durum ve vasıfları vardır ki, insan bunlardan dolayı 
sorguya çekilir. Bu ayeti de aynı kategoride değerlendirebiliriz: "Çirkin utanmazlıkların iman edenler 
içinde yaygınlaşmasından hoşlananlara, dünyada ve ahirette acıklı bir azap vardır." (Nur, 19) Bu ayet, 
açıkça hoşlanmaktan dolayı, azabın söz konusu olduğunu ortaya koyuyor ki bu, kalple ilgili bir duygudur. Bu 
hususa dikkat etmelisiniz. [el-Mîzan, c. 2, s. 651 -652] 



Ebu Abdullah (Cafer Sadık aleyhisselâm)’ın şöyle dediğini duydum: «Resûlullah 
(sallallahu aleyhi ve âlihi) şöyle buyurmuştur: Dört haslet vardır ki, bunlar kimde olursa, 
Allah'ın huzuruna vardığı zaman, helak olmaz. Ancak helak olacak kimse başka. 

Kul, iyilik yapmaya niyetlenir, eğer niyetlendiği iyiliği yapmazsa, Allah, iyi niyetinden 
dolayı ona bir iyilik yazar. Eğer niyetlendiği iyiliği yaparsa, Allah ona on iyilik yazar. 

Kul, kötülük yapmaya niyetlenir de yapmazsa, Allah, onun aleyhine bir şey yazmaz. Eğer 
niyetlendiği kötülüğü yaparsa, yedi saat süre tanınır. İyilikleri yazan melek kötülükleri yazan 
meleğe, yani soldaki meleğe şöyle der: Acele etme; belki bunun arkasından bir iyilik yazar da 
bu kötülüğünü siler. 

Çünkü Allah Azze ve Celle şöyle buyuruyor: "Şüphesiz iyilikler kötülükleri ortadan 
kaldırırlar." (Hûd, 114) Veya istiğfar eder. Çünkü kul, "kendisinden başka ilâh olmayan, 
görünmeyeni ve görüneni bilen, üstün iradeli, hüküm ve hikmet sahibi, bağışlayan, merhamet 
eden, celâl ve kerem sahibi Allah'tan bağışlanma diliyorum, Ona tevbe ediyorum", derse, 
aleyhine bir şey yazılmaz. 

Eğer yedi saat dolar da işlediği bu kötülüğün ardından bir iyilik işlemezse veya istiğfar 
etmezse, iyilikleri yazan melek kötülükleri yazan meleğe şöyle der: Rahmetten mahrum 
bedbahtın aleyhine (kötülüğü) yaz.» 

191)-TEVBE BÂBI 

l-(2950) ...Muaviye b. Vehb, rivayet eder: 

Ebu Abdullah (Cafer Sadık aleyhisselâm)'ın şöyle dediğini duydum: 

«Kul geri dönmesiz şekilde tevbe ettiği zaman, Allah onu sever. Dünya ve ahirette üzerini 
örter.» 

Dedim ki: Üzerini nasıl örter? 

Dedi ki: «İki meleğine, kulun aleyhine yazdıkları günahları unutturur. Kulun organlarına: 
Onun günahlarını saklayın, diye vahyeder. Yer parçasına: Üzerinde işlediği günahları gizle, 
diye vahyeder. Böylece kul, Allah ile karşılaştığı zaman, hiçbir şey, günah işlediğine dair 
aleyhine şahitlik etmez.» 

2-(2951) ...Muhammed b. Müslim, İmam Bâkır (Muhammed Bâkır aleyhisselâm) veya 
İmam Sadık (Cafer Sadık aleyhisselâm)'dan: "Kime Rabbinden bir öğüt gelir de vazgeçerse, 
geçmişte olan kendisinindir." (Bakara, 275) ayetinin anlamı ile ilgili olarak şöyle rivayet eder: 

«Öğütten maksat, tevbedir.» 

3-(2952) ...Ebu Sabah el-Kinanî, rivayet eder: 

Ebu Abdullah (Cafer Sadık aleyhisselâm)’a: "Ey iman edenler! Samimi bir tevbe ile 
Allah'a dönün." 247 (Tahrim, 8) ayetinin anlamını sordum. 

                                                            
247- en-Nash, kişinin hayrına olan bir fiili işlemeye veya bir sözü söylemeye niyetlenmesi demektir. Samimiyet 
anlamına da gelir. Nasahtu lehu'l-vedde: Onu içtenlikle sevdim, gibi. [Ragıp el-İsfahanî] Şu halde samimi tevbe 
(tevbeten nasuha), kişiyi günaha tekrar dönmekten alıkoyan veya kulu günaha dönmekten kurtaran ve bir daha 
tevbe ettiği şeye dönmesine imkân vermeyen tevbe demektir. [el-Mîzan, (Tahrim, 8) Tefsir] 



Buyurdu ki: «(Bundan maksat), kulun, bir günahtan tevbe etmesi, sonra bir daha bu 
günahı işlemeye dönmemesidir.» 

Muhammed b. Fudayl der ki: 

Bu ayeti Ebu'l-Hasan (Musa b. Cafer aleyhisselâm)'a sordum. Dedi ki: «Kulun, günahtan 
tevbe etmesi, sonra bir daha bu günahı işlemeye dönmemesi demektir. Allah-u Tealâ katında 
kulların en sevimlileri, günah işleyip de tevbe edenlerdir.» 

4-(2953) ...Ebu Basir, rivayet eder: 

Ebu Abdullah (Cafer Sadık aleyhisselâm)’a: "Ey iman edenler! Samimi bir tevbe ile 
Allah'a dönün." (Tahrim, 8) ayetini sordum. 

Buyurdu ki: «Burada, bir daha geri dönülmeyen günaha işaret ediliyor.» Dedim ki: 
Hangimiz bir daha günah işlemeye dönmez ki? Buyurdu ki: «Ey Ebu Muhammed! Allah, 
fitneye düşüp de tevbe eden kullarını sever.» 

5-(2954).. .İbni Ebu Umeyr, bazı ashabımızdan biri aracılığıyla merfu olarak (rivayet 
zincirine değinilmeksizin) şöyle rivayet eder. 

«Allah Azze ve Celle tevbe edenlere üç haslet vermiştir ki, eğer bunlardan sadece birini 
bütün gökler ve yer ehline verseydi, bununla kurtulurlardı. 

Allah Azze ve Celle şöyle buyuruyor: "Allah tevbe edenleri sever, temizlenenleri de 
sever." (Bakara, 222) Allah kimi severse, ona azap etmez. 

Bir yerde de şöyle buyurmuştur: "Arşı yüklenen ve bir de onun çevresinde bulunanlar, 
Rablerini hamd ile teşbih ederler, O'na iman ederler. Müminlerin de bağışlanmasını isterler: 
Ey Rabbimiz! Senin rahmet ve ihnin her şeyi kuşatmıştır. O halde tevbe eden ve senin yoluna 
gidenleri bağışla, onları cehennem azabından koru, derler. Rabbimiz! Onları da, onların 
atalarından, zevcelerinden, nesillerinden iyi olanları da kendilerine vaat ettiğin Adn 
cennetlerine koy. Şüphesiz aziz ve hâkim olan sensin! Bir de onları, her tiirlü kötülüklerden 
koru. O gün sen kimi kötülüklerden korursan muhakkak ki onu rahmetine mazhar etmiş 
olursun. Bu en büyük kurtuluştur." (Mümin, 7-9) 

Bir diğer ayette de şöyle buyurmuştur: "Yine onlar ki, Allah ile beraber başka bir tanrıya 
ya/varmazlar, Allah'ın haram kıldığı cana haksız yere kıymazlar ve zina etmezler. Bunları 
yapan, günahı (nın cezasını) bulur; kıyamet günü azabı kat kat arttırılır ve onda alçaltılmış 
olarak devamlı kalır. Ancak tevbe ve iman edip iyi davranışta bulunanlar başkadır; Allah 
onların kötülüklerini iyiliklere çevirir. Allah çok bağışlayıcıdır, engin merhamet sahibidir." 
(Furkan, 68-70)» 

6-(2955) ...Muhammed b. Müslim, rivayet eder:  

Ebu Cafer (Muhammed Bâkır aleyhisselâm) şöyle buyurdu: «Ey Muhammed b. Müslim! 
Mümin tevbe ettiği zaman günahları bağışlanır. O halde mümin, tevbe ve mağfiretten sonra 
yeniden salih amel işlemeye başlasın. Allah'a yemin ederim ki, bu, ancak iman ehli içindir.» 

Dedim ki: Eğer tevbe ve istiğfardan sonra tekrar günaha döner ve tekrar tevbe ederse? 



Dedi ki: «Ey Muhammed b. Müslim! Sence mümin kul işlediği günahtan pişmanlık 
duysa, istiğfar etse ve bundan tevbe etse, Allah onun tevbesini kabul etmez mi?» 

Dedim ki: Ama bu adam bunu defalarca yapıyor; günah işliyor, sonra tevbe ediyor ve 
Allah'tan bağışlanma diliyor! 

Dedi ki: «Mümin istiğfar ve tevbe ile geri döndükçe, Allah da mağfiretle ona döner. 
Şüphesiz Allah, bağışlayandır, merhamet edendir. Tevbeleri kabul eder ve kötülükleri 
(günahları) bağışlar. Sakın müminleri Allah'ın rahmetinden ümitsizliğe düşürmeyesin.»248 
                                                            
248- "Allah'ın kabulünü üzerine aldığı tevbe, ancak bilgisizlikle (inat vb. dayalı olmaksızın) kötülük yapanlar ve 
sonra yakın zamanda (ahiret ve ölüm alâmetleri belirinceye kadar ihmalkârlık etmeyip) tevbe edenler içindir. 
İşte Allah'ın rahmetiyle onlara dönüp tevbelerini kabul ettiği kimseler bunlardır. Allah (her şeyi) bilendir, 
hikmet sahibidir." (Nisa, 17) "İçlerinden birine ölüm gelip çatıncaya kadar kötülükleri yapıp 'Ben şimdi tevbe 
ettim' diyenler ve kâfir olarak ölenler için (kabul edilecek) tövbe yoktur. İşte onlar için acı bir azap 
hazırlamışızdır." (Nisa, 18) 
   Tevbenin başarısı yüce Allah'ın kullarına yönelik bir vaadine dayandığı için bu ayette onu kendi üzerine borç 
sayarak "Allah'ın kabulünü üzerine aldığı tevbe, ancak bilgisizlikle kötülük yapanlar ve... tevbe edenler 
içindir." buyuruyor. Dolayısıyla kullarının tevbesini kabul etmesi yüce Allah'a farzdır. Fakat bu, başkasının onu 
bir şey yapmaya zorlaması veya ona bir mükellefiyet yüklemesi anlamına gelmez. Bu başkasına ister akıl, ister 
işin mahiyet ve gerçeği, ister pratik realite, ister hak, isterse başka bir ad verilmiş olsun fark etmez. Yüce Allah 
böyle bir mükellefiyetten yüce ve münezzehtir. Tam aksine O kullarına tevbe edenlerin tevbelerini kabul 
edeceğini vaat etmiştir ve O sözünden caymaz. İşte tevbeyi kabul etmenin Allah üzerine vacip olması bu 
demektir. Aynı şekilde yüce Allah üzerine yapılması vacip olan her türlü eylemin vacipliğinin anlamı da budur. 
Ayet genel anlamdaki tevbeyi açıklamaya yöneliktir. Yani hem şirkten ve küfürden dönerek iman etmek, hem de 
iman ettikten sonra günahlardan tevbe ederek ibadete dönmek durumlarını kapsamına almıştır. Çünkü Kur'an 
bunların her ikisine de tevbe adını veriyor. Yüce Allah şöyle buyuruyor: "Arşı taşıyan ve bir de onun çevresinde 
bulunan melekler Rablerini överek Onu noksanlıklardan tenzih ederler. O'na iman ederler. İman edenler için 
mağfiret dileyerek şöyle derler: 'Ey Rabbimiz, senin rahmetin ve ilmin her şeyi kuşatmıştır. O hâlde tevbe 
eden ve senin yoluna girenleri bağışla." (Mü'min, 7) Burada ayetin başından anlaşıldığına göre "tevbe eden ve 
senin yoluna girenler"den iman edenler kastediliyor. Yani iman etmeye tevbe adı verilmiştir. Günahlardan 
vazgeçme anlamında ise, "Allah onlar için tevbe etti." (Tevbe, 118) buyuruluyor. 
Buradaki tövbenin hem şirkten, hem de günahlardan vazgeçmeyi birlikte ifade ettiğinin delili bir sonraki ayet 
olan "İçlerinden birine ölüm... tevbe yoktur." ayetin genel kapsamlı oluşudur. Bu ayette hem kâfirlerin hem de 
müminlerin durumuna değinilmektedir. Buna göre "kötülük yapanlar" ifadesi hem müminin, hem de kâfirin 
durumunu birlikte ifade eder. Kâfir de fasık mümin gibi 'bilgisizlikle kötülük yapanlardan'dır. Bu, ya küfrün bir 
kalp ameli olması dolayısıyla böyledir. Çünkü amel, kalbin ve organların eylemlerini birlikte ifade eder. Yahut 
da küfrün mutlaka organlarla yapılan kötü davranışlar ile bir arada olacağı gerçeğine dayanır. Buna göre 
bilgisizlikle kötülük işleyenlerden maksat, kâfirlikte ve günahkârlıkta inatçı olmayan kâfirler ve fasıklardır. 
   Ayetteki "bilgisizlikle" kaydına gelince; cahillik, özü itibarı ile bilginin karşıtıdır. Yalnız insanlar kendileriyle 
ilgili olarak bütün aktüel davranışlarını bilerek ve iradeleri ile yaptıklarını gözlemlerler. İrade ise belirli bir 
sevgiye, belirli bir arzuya dayanır. Yapılan davranış toplumdaki akıllı kimselerin gözü ile ister yapılması 
gereken, isterse yapılması yakışık olmayan bir davranış olsun fark etmez. Fakat insanların anlayışına göre 
toplumda iyiyi kötüden ayırt edecek aklı olan kimse, akıllı kimseler tarafından yerilen kötü bir iş yapmaz. Buna 
göre insanlar şu sonuca varmışlardır: Nefsinin isteklerine, aşırı arzularına veya öfkesine yenik düşerek bu kötü 
işleri yapan kimse ilmin ışığından pay alamamıştır; güzel ve çirkin, övülmüş ve yerilmiş olma hakkında hüküm 
veren ayırt edici akıl ondan uzak kalmıştır ve keyfî arzuları ona galip olmuştur. O zaman insanlar onun bilgi ve 
irade ile ilgili durumuna 'cahillik' adını verirler. Gerçi ince bir süzgeçten geçirildiği takdirde bu bir tür bilgidir. 
Fakat adamın bu bilgisi davranışın çirkinliğini ve yerilmişliğini kavrayıp onu bu çirkin işi yapmaktan 
alıkoymadığı için yok sayılır ve adam halk nazarında cahil sayılır. Hatta insanlar genç, kıt tecrübeli kimseye de 
cahil derler. Çünkü o kimse keyfî arzularına, heyecanlarına ve duygularına mağlup olur. Yine bundan dolayı, 
insanlar arzularına ve heyecanlarına kapılarak bir kötülüğü yapıp ancak yaptığı böylesi işten pişmanlık duy-
mayan kimseye cahil demezler, onu inatçı, kasıtlı vb. sıfatlarla anarlar. 
   Bu anlatılanlardan şu husus aydınlanmış oldu ki, davranışlar konusunda cehalet, bir davranışı hakka karşı 
inatçılık yapmaksızın, heyecana, arzulara ve öfkeye kapılarak yapmak demektir. Cahillikten kaynaklanan böyle 
bir davranışın özelliklerinden biri şudur: Ya kötülüğü işleyerek ya bir engelle karşılaşarak ya zamanın geçmesi 
ile ya da yaşlanarak güç ve normal mizacı kaybetmek suretiyle nefsin taşkınlığı yatışınca, arzuların ve öfkenin 
ateşi sönünce, insan bilgiye döner, cehalet kaybolur ve pişmanlık belirir. Fakat inatla, kasıtla vb. şeylerle 
yapılan işlerde durum böyle değildir. Bu tür davranışlar içgüdülerin taşkınlığından, nefsanî heyecanlardan ve 



 

7-(2956) ...Ebu Basir, rivayet eder: 

Ebu Abdullah (Cafer Sadık aleyhisselâm)’a: "Onlara şeytan tarafından bir vesvese 
dokunduğunda hatırlayıp hemen gerçeği görürler." (A'râf, 201) ayetini sordum. 

Buyurdu ki: «Burada, günah işlemeye niyetlenen kul kast ediliyor. Sonra (Allah'ın emir 
ve yasaklarını) hatırlıyor ve beri duruyor. "Hatırlayıp hemen gerçeği görürler." (A'râf, 201) 
ifadesinde buna işaret ediliyor.» 

8-(2957) ...Ebu Ubeyde el-Hazza, rivayet eder:  

Ebu Cafer (Muhammed Bâkır aleyhisselâm)’ın şöyle dediğini duydum: «Allah Teâlâ, bir 
kulu tevbe ettiğinde, karanlık bir gecede bineğini ve yiyeceğini kaybettikten sonra bulan 
kişiden daha çok sevinir. Allah, bu adamın bineğini bulduktan sonra duyduğu sevinçten çok 
daha fazlasını, kulu tevbe ettiğinde duyar.» 

9-(2958) ...Ebu Cemile, rivayet eder:  

                                                                                                                                                                                          
eğilimlerden kaynaklanmadıkları için, tersine halk arasında maya ve fıtrat bozukluğu ve karaktersizlik diye 
adlandırılan niteliklerden ileri geldiği için içgüdüsel taşkınlığın ve eğilimlerin hızlı ya da yavaş biçimde ortadan 
kalkması ile kaybolmazlar; tersine kısa sürede pişmanlıkla karşılaşmaksızın hayat boyunca varlıklarını devam 
ettirirler. Meğerki, yüce Allah aksini dilemiş olsun. 
   Evet, Kimi zaman serkeş, inatçı bir kimse inadından, serkeşliğinden ve hakka kafa tutuşundan vazgeçerek 
hakka boyun eğer ve kulluk teslimiyetini benimser. O zaman insanlar o kimsenin inadının cehaletten 
kaynaklandığının farkına varırlar. Aslında bütün günahlar insanın cahilliğinden kaynaklanır. Meseleye bu 
açıdan bakınca, inatçı günahkâr diye bir zümre yoktur. Sadece hayatının ve sağlıklı hâlinin sonuna kadar yaptığı 
kötülükten vazgeçmeyenlere bu sıfat verilebilir. 
   İşte "Sonra yakın zamanda tevbe edenler..." ifadesinin anlamı bu açıklamanın ışığında ortaya çıkar. Yani 
bilmeyerek kötülük işleyen kimse, tutumunu körü körüne devam ettiren serkeş bir inatçı gibi yolu üzerinde oturup 
kalmaz; hayatı boyunca tutumuna sımsıkı sarılarak takvaya ve salih amele dönme ümitlerini boşa çıkarmaz. 
Bunun yerine işlediği kötülükten fazla gecikmeden döner. Dolayısıyla buradaki yakından maksat, yakın dönem 
veya yakın zamandır. Bu da ahiret alâmetlerinin ortaya çıkışının ve ölümün eşiğine gelmenin öncesidir. 
   İşlediği kötülüğü ısrarla yapan her inatçı kimse, yaptığı işin üzücü cezasını ve ağır akıbetini görünce nefsi onu 
pişmanlığa ve kötü işinden uzak durmaya zorlar. Fakat o aslında tabiatının teşviki ve fıtratının yönlendirmesi ile 
pişman olmuş değildir. Yaptığı bir hiledir. Davranışının vebalinden sıyrılmak için nefsi bu çareye başvuruyor. 
Bunun delili şudur: Kendisini bekleyen cezadan sıyrılabildiği takdirde tekrar eski kötülüklerini yapmaya döner. 
Yüce Allah bu hususla ilgili olarak şöyle buyuruyor: 
   "Eğer dünyaya geri gönderilseler, yine sakındırıldıkları yola dönerler. Onlar gerçekten yalancıdırlar." 
(En'âm, 28) Ayetteki yakın zamandan ve gecikmemekten maksat, ölüm belirtilerinin ortaya çıkışının 
öncesidir, dedik. Bunun delili bir sonraki ayetteki "İçlerinden birine ölüm gelip çatıncaya kadar kötülükleri 
yapıp "Ben şimdi tevbe ettim" diyenler..." (Nisa, 18) ifadeleridir. 
   Şimdiye kadar söylediklerimizden şu husus aydınlığa kavuşmuş oldu: 
   Gerek "bilgisizlikle" gerekse "sonra yakın bir zamanda tevbe edenler" ifadeleri, ihtirazî [kastedilmeyen şeyleri 
dışlayan] kayıtlardır. Bu kayıtların birincisi ile inatla ve Allah'a yücelik taslayarak kötülük işlenmemesi ve 
ikincisi ile insanın tembellik, ihmalkârlık ve o hafife alma gibi sebepler ile tevbeyi ölümünün eşiğine kadar 
geciktirmemesi anlatılmaktadır. 
   Çünkü tevbe etmek demek, kulun yüce Allah'a dönüp kulluğa sarılmasıdır. Yüce Allah'ın tevbesi de kulun bu 
dönüşünü kabul etmesi olur. Kulluğun ancak dünya hayatı ile birlikte anlamı olur. O dünya hayatı ki, irade 
alanı, itaat ve günah yurdudur. Ölüm belirtileri ortaya çıkınca, itaat ve günah yollarından birini seçme imkânı 
ortadan kalkar. Yüce Allah bununla ilgili olarak şöyle buyuruyor: 
"Rabbinin bazı ayetleri geldiği gün, daha önce inanmamış, ya da imanında bir hayır kazanmamış olan kimseye, 
artık inanması fayda sağlamaz..." (En'âm, 158) "Şiddetli azabımızı gördüklerinde "Biz tek olan Allah'a inandık, 
daha önce ona koştuğumuz ortakları inkâr ediyoruz" dediler. Fakat şiddetli azabımızı gördüklerinde iman 
etmeleri onlara bir fayda sağlamadı. Bu Allah'ın kulları hakkında öteden beri işleyen kanunudur. İşte kâfirler 
orada hüsrana uğramışlardır." (Mümin, 85) Bu anlamda başka ayetler de vardır. [el-Mîzan, c. 4, s. 342-345] 



Ebu Abdullah (Cafer Sadık aleyhisselâm) şöyle buyurdu: «Allah, fitneye düşüp de tevbe 
eden kulunu sever. Kimden de bu (günah) sadır olmasa bu onun için daha iyidir.» 

10-(2959) ...Cabir, rivayet eder: 

Ebu Cafer (Muhammed Bâkır aleyhisselâm)’ın şöyle dediğini duydum: «Günahtan tevbe 
eden kimse, günahı olmayan kimse gibidir. Günaha devam ettiği halde istiğfar eden kimse de 
alay eden gibidir.» 

11-(2960) ...Ebu Hamza, rivayet eder:  

Ebu Cafer (Muhammed Bâkır aleyhisselâm) buyurdu ki: «Allah Azze ve Celle, Davud 
(aleyhisselâm)'a: Danyal kulumu getir ve ona: "Bana isyan ettin, seni bağışladım. Bir daha 
isyan ettin, yine seni bağışladım, isyan edersen, seni bağışlamayacağım de." diye vahyetti. 

Davud (aleyhisselâm), Danyal (aleyhisselâm)'ı getirdi ve dedi ki: Ey Danyal! Ben, 
Allah'ın sana gönderdiği elçiyim. O sana diyor ki: "Bana isyan ettin, seni bağışladım. Bir daha 
isyan ettin, yine seni bağışladım. Bir kez daha isyan ettin, bu sefer de seni bağışladım. Eğer 
bana dördüncü kez isyan edersen, seni bağışlamayacağım." 

Danyal ona şöyle cevap verdi: "Allah'ın sözünü bana tebliğ ettin, Ey Allah'ın 
peygamberi!" 

Seher vakti girince, Danyal kalktı ve Rabbine şöyle yalvardı: Ey Rabbim! Senin 
peygamberin Davud, bana bildirdi ki, "Ben isyan etmişim, sen bağışlamışsın, bir daha isyan 
etmişim, sen yine bağışlamışsın, bir kez daha isyan etmişim ve sen bir kez daha bağışlamışsın. 
Şayet dördüncü kez sana isyan edecek olsam, beni bağışlamayacakmışsın." 

İzzetin hakkı için, eğer beni korumayacak olsan, ben mutlaka sana karşı günah işlerim, 
sonra bir daha işlerim ve bir daha işlerim.»249 

12-(2961) ...Muaviye b. Vehb, rivayet eder: 

Ebu Abdullah (Cafer Sadık aleyhisselâm)’ın şöyle dediğini duydum: «Kul, Nasuh 
(samimi, geri dönmesiz) tevbe edince, Allah onu sever ve günahının üzerini örter» 

Dedim ki: Üzerini nasıl örter? 

Buyurdu ki: «Meleklerine, onun aleyhine yazdıkları şeyleri unutturur. Bedeninin 
organlarına ve üzerinde günah işlediği yer parçasına, onun işlediği günahı gizleyin, diye 
vahyeder. Allah Azze ve Celle ile karşılaştığında hiçbir günahı olmayacak şekilde karşılaşır.» 

13-(2962) ... İbni Kaddah, rivayet eder:  

Ebu Abdullah (Cafer Sadık aleyhisselâm) şöyle buyurdu: «Allah Azze ve Celle, kulunun 
tevbe etmesinden dolayı, tıpkı birinizin yitirdiği bir şeyi bulduğunda sevindiği gibi sevinir.» 

192)- GÜNAHLARDAN İSTİĞFAR ETME BÂBI 

l-(2963) ...Zurare, rivayet eder: 

                                                            
249- Bakınız. Dua Kitabı, (3438.) hadisin dip notu. 



Ebu Abdullah (Cafer Sadık aleyhisselâm)’ın şöyle dediğini duydum: «Kul bir günah 
işlediği zaman, o günün sabahından gecesine kadar ona mühlet verilir. Eğer Allah'tan 
bağışlanma dilerse, aleyhine (bir şey) yazılmaz.» 

2-(2964) ...Ebu Basir, rivayet eder:  

Ebu Abdullah (Cafer Sadık aleyhisselâm) şöyle buyurdu: «Bir kötülük işleyen kimseye, o 
gün yedi saat kendisine mühlet verilir. Eğer üç kere: Kendisinden başka ilâh olmayan, daima 
diri ve her şeye egemen olan Allah'tan bağışlanma diliyorum, dese, aleyhine (bir şey) 
yazılmaz.» 

3-(2965) ...Abdussamed b. Beşir, rivayet eder:  

Ebu Abdullah (Cafer Sadık aleyhisselâm) şöyle buyurdu: «Mümin kul bir günah işlediği 
zaman, Allah ona yedi saat mühlet verir. Eğer Allah'tan bağışlanma dilerse aleyhine (bir şey) 
yazılmaz. Şayet bu saatler geçer de o istiğfar etmezse, aleyhine kötülük (amel defterine 
günah) yazılır. Hatta bazen mümin bir günahı işledikten yirmi sene sonra hatırlar ve 
Rabbinden bağışlanma diler de Allah onu bağışlar. Kâfir ise işlediği günahı o saatte unutur.» 

4-(2966) ...Zeyd eş-Şahham, rivayet eder:  

Ebu Abdullah (Cafer Sadık aleyhisselâm) şöyle buyurdu: «Resûlullah (sallallahu aleyhi 
ve âlihi) günde yetmiş kere Allah Azze ve Celle'ye tevbe ederdi.» 

Dedim ki: "Estağfirullahe ve etubu ileyhi / Allah'tan bağışlanma diliyorum ve Ona tevbe 
ediyorum" mu diyordu? 

Dedi ki: «Hayır, "Etubu ilallahi / Allah'a tevbe ediyorum." diyordu.» Dedim ki: 
Resûlullah (sallallahu aleyhi ve âlihi) tevbe ediyordu ve tevbesinden dönmüyordu. Ama biz 
tevbe ediyoruz ve dönüyoruz! 

Buyurdu ki: «Yardım Allah'tan istenir.» 

5-(2967) ...Ebu Basir, rivayet eder: 

Ebu Abdullah (Cafer Sadık aleyhisselâm) buyurdu ki: 

«Bir kötülük (günah) işleyen kimseye o gün yedi saat mühlet verilir. Eğer: üç kere, 
"Kendisinden başka ilâh bulunmayan, daima diri ve her şeye egemen olan Allah'tan 
bağışlanma diliyorum ve O'na tevbe ediyorum" dese, aleyhine (bir şey) yazılmaz.» 

6-(2968) ...Elbise satıcısı Ali b. Ukbe, rivayet eder:  

Ebu Abdullah (Cafer Sadık aleyhisselâm) şöyle buyurdu: «Mümin bazen bir günahı 
işledikten yirmi yıl sonra onu hatırlar ve bu günahından dolayı Allah'tan bağışlanma diler, 
Allah da onu bağışlar. Nitekim bu günahı da bağışlanması için kendisine hatırlatılmıştır. Kâfir 
ise işlediği günahı o saatte unutur.» 

7-(2969) ...Hişam b. Salim, kendisine anlatan biri aracılığıyla rivayet eder:  

Ebu Abdullah (Cafer Sadık aleyhisselâm) şöyle buyurdu: «Bir gün ve gecede kırk büyük 
günah işleyen hiçbir mümin yoktur ki, pişman olarak: "Kendisinden başka ilâh olmayan, 



daima diri, her şeye egemen, gökleri ve yeri yoktan var eden, celâl ve kerem sahibi Allah'tan 
bağışlanma diliyorum. Ondan Muhammed'e ve Muhammed'in âline salât etmesini ve benim 
tevbemi kabul etmesini istiyorum," dedikten sonra Allah Azze ve Celle onu bağışlamış 
olmasın. Ama bir günde kırktan fazla büyük günah işleyen kimsede hayır olmaz.» 

8-(2970) ...Ashabımızdan bazıları merfu olarak şöyle rivayet etmişlerdir:  

«Her şeyin bir ilacı vardır, günahların ilacı da istiğfardır.» 

9-(2971) ...Hafs, rivayet eder: 

Ebu Abdullah (Cafer Sadık aleyhisselâm)’ın şöyle dediğini duydum: 

«Bir mümin günah işlediği zaman, mutlaka Allah Azze ve Celle ona o gün yedi saat 
mühlet verir. Eğer tevbe ederse, aleyhine (bir şey) yazılmaz. Eğer bunu yapmazsa, Allah Azze 
ve Celle, işlediği kötülüğü (günahı) aleyhine yazar.» 

Bir süre sonra Abbad el-Basrî İmam'ın yanına geldi ve dedi ki: Duyduğuma göre sen: Bir 
"kul" günah işlediği zaman, mutlaka Allah Azze ve Celle ona o gün yedi saat mühlet verir, 
demişsin. 

Buyurdu ki: «Öyle demedim. "Bir mümin..." dedim. Benim söylediğim bu şekildeydi.» 

10-(2972) ...Ammar b. Mervan, rivayet eder:  

Ebu Abdullah (Cafer Sadık aleyhisselâm) şöyle buyurdu: «Kim her gün yüz kere 
"Estağfirullah / Allah'tan bağışlanma diliyorum" derse, Allah Azze ve Celle onun yedi yüz 
günahını bağışlar; ama her gün yedi yüz günah işleyen bir kulda da hayır yoktur.» 

193)-ALLAH AZZE VE CELLE'NİN, ÂDEM (aleyhisselâm)'a TEVBE ETTİĞİ 
ZAMANKİ BAĞIŞI BÂBI 

l-(2973) ...İbni Bukeyr, rivayet eder: 

Ebu Abdullah (Cafer Sadık aleyhisselâm) veya Ebu Cafer (Muhammed Bâkır 
aleyhisselâm) şöyle buyurdu: 

«Âdem (aleyhisselâm) dedi ki: Ey Rabbim! Bana şeytanı musallat ettin, onu kan gibi 
bedenimde dolaşır kıldın. Buna karşı bana bir güç ver. 

Buyurdu ki: Sana şunu verdim: Senin zürriyetinden bir kimse, bir kötülük işlemeye 
niyetlenirse, aleyhine (bir şey) yazılmayacaktır. Şayet niyetlendiği kötülüğü işlerse, kendisine 
bir kötülük yazılır. Zürriyetinden bir kimse, bir iyilik yapmaya niyetlenirse, bu iyiliği işlemese 
de kendisine bir iyilik yazılır; eğer niyetlendiği iyiliği işlerse kendisine on iyilik yazılır. 

Âdem (aleyhisselâm) dedi ki: Ey Rabbim! Bana daha fazla ver. 

Buyurdu ki: Sana şunu verdim: Senin zürriyetinden kötülük işleyen bir kimse, sonra 
tevbe ederse, onu bağışlarım. 

Dedi ki: Ey Rabbim! Bana daha fazla ver. 



Buyurdu ki: Onlara tevbeyi verdim -ya da tevbeyi yaydım, dedi- can boğaza dayanıncaya 
kadar tevbe etseler, onları bağışlarım. 

Dedi ki: Ey Rabbim! Bu kadarı bana yeter.» 

2-(2974) ...İbni Faddal, kendisine anlatan biri aracılığıyla rivayet eder:  

Ebu Abdullah (Cafer Sadık aleyhisselâm) buyurdu ki: «Resûlullah (sallallahu aleyhi ve 
âlihi) şöyle buyurmuştur: Ölümünden bir sene önce tevbe edenin tevbesini Allah kabul eder. 
Sonra şöyle buyurdu: Bir sene çoktur. 

Ölümünden bir ay önce tevbe edenin tevbesini Allah kabul eder. Sonra şöyle buyurdu: 
Bir ay çoktur. 

Ölümünden bir cuma (bir hafta) önce tevbe edenin tevbesini Allah kabul eder. Sonra 
şöyle buyurdu: Bir cuma çoktur. 

Ölümünden bir gün önce tevbe edenin tevbesini Allah kabul eder. Sonra buyurdu ki: bir 
gün de çoktur. (Ahiret belirtilerini görmeden) ölmek üzere iken tevbe eden kimsenin tevbesini 
Allah kabul eder.» 

3 -(2975) ...Zurare rivayet eder:  

Ebu Cafer (Muhammed Bâkır aleyhisselâm) buyurdu ki: «Can şuraya -eliyle boğazını 
gösterdi- dayanınca, âlimin (öleceğini bilen, ahiret belirtilerini gören) tevbesi kabul edilmez, 
ama cahilin tevbesi kabul edilir.» 

4-(2976) ...Muaviye b. Vehb, rivayet eder: 

Mekke'ye doğru yola çıktık. Yanımızda kendini ibadete vermiş yaşlı bir adam vardı. 
Yolcularla ilgili hükümlerden250 haberi yoktu. Bu yüzden namazlarını kısaltmadan 
kılıyordu.251 Beraberinde Müslim252 bir yeğeni vardı. Derken yaşlı adam hastalandı. 

Yeğenine dedim ki: Amcana bu işi anlatsan olmaz mı? Bakarsın Allah onu kurtarır. 

Oradakilerin tamamı: "Yaşlı adamı rahat bırakın olduğu gibi ölsün. Çünkü güzel bir 
durumu var." Ama yeğeni sabredemedi ve amcasına şöyle dedi: 

Ey amca! Resûlullah (sallallahu aleyhi ve âlihi)'den sonra küçük bir grup hariç insanlar 
irtidat ettiler. Resûllah'a itaat edilmesi gerektiği gibi Ali b. Ebu Talih (aleyhisselâm)'a da itaat 
edilmesi gerekiyordu. Resûlullah'dan sonra hak onundu, ona itaat edilmesi gerekiyordu. 

Yaşlı adam derin soluk alıp verdi, iç geçirerek hıçkırdı ve: "Ben söylediğin bu inanç 
üzereyim." dedi ve can verdi. Derken Ebu Abdullah (Cafer Sadık aleyhisselâm)’ın yanına 
gittik. Ali b. Sırrı bu sözleri Ebu Abdullah'a anlattı. 

Buyurdu ki: «O adam cennet ehlindendir.» 

                                                            
250- Şia mezhebinden ve bu mezhebin seferdik hükümlerinden. [Usul-u Kâfi, terc. ve şerhi] 
251- Ehl-i Sünnet mezhebinden olduğunu anlatmak istiyor. [Mustafavî, Usul-u Kâfi, terc. ve şerhi] 
252- Ya da hakkı kabul etmiş. [Mustafavî, Usul-u Kâfi, terc. ve şerhi] 



Ali b. Sırrı ona dedi ki: Ama o, o ana kadar bununla (mezheple) ilgili herhangi bir şey 
bilmiyordu. 

Buyurdu ki: «Ondan ne bekliyordunuz? Allah'a yemin ederim ki, cennete girmiştir.» 

194)- KÜÇÜK GÜNAH BÂBI 

1-(2977) ...Muhammed b. Müslim rivayet eder:  

Ebu Abdullah (Cafer Sadık aleyhisselâm)'a dedim ki: 

"Ufak tefek kusurları dışında, büyük günah ve edepsizliklerden kaçınanlara gelince..." 
(Necm, 32) ayeti hakkında ne buyurursun. 

Dedi ki: «Burada, kişinin bir müddet işlediği, sonra Allahın dilediği kadar uzak durduğu, 
sonra tekrar işlediği (küçük) günah kastediliyor.» 

2-(2978) ...Muhammed b. Müslim, anlatıyor. 

İmam Bâkır (Muhammed Bâkır aleyhisselâm) veya İmam Sadık (Cafer Sadık 
aleyhisselâm) 'a  "Ufak tefek kusurları dışında, büyük günahlardan ve edepsizliklerden 
kaçınanlara gelince..." (Necm, 32) ayetini sordum. 

Buyurdu ki: «Burada kast edilen parça parça günah işlemek, kast edilmiştir. Zaman 
zaman günah işlemek yani! Kulun zaman zaman yaklaştığı günah.» 

3-(2979) ...İshak b. Ammar, rivayet eder: 

Ebu Abdullah (Cafer Sadık aleyhisselâm) buyurdu ki: 

«Her mümin bir süre sonra işlediği suçu terk eder. Sonra tekrar bu günaha yaklaşır. Şu 
ayette buna işaret edilmiştir: "Ufak tefek kusurlar dışında..."» 

Ona (İmam'a) "Ufak tefek kusurları dışında, hüyiik günahlardan ve edepsizliklerden 
kaçınanlara gelince..." (Necm, 32) ayetini sordum. 

Buyurdu ki: «"Fevahiş / edepsizliklerden" maksat, zina ve hırsızlık gibi günahlardır. 

"Lemmem / ufak tefek günah" derken de, kişinin günaha yaklaşması, sonra Allah'tan 
bağışlanma dilemesi kast ediliyor.» 

4-(2980) ...Amr b. Cumey', rivayet eder: 

Ebu Abdullah (Cafer Sadık aleyhisselâm) buyurdu ki; 

«Bize Fıkıh, Kur'an ve Kur'an tefsirini öğrenmek için gelenlere izin verin. Allah'ın 
gizlediği bir ayıbı açıklamak için bize gelenleri de uzaklaştırın.» 

Bunun üzerine topluluktan biri şöyle dedi: Sana feda olayım. Allah'a yemin ederim ki, 
uzun süreden beridir bir günaha devam etmekteyim. Bu günahtan günah olmayana geçmek 
istiyorum; ama bunu yapamıyorum. 



Buyurdu ki: «Eğer doğru söylüyorsan, şüphesiz Allah seni seviyordur, yoksa senin bu 
günahtan başkasına geçmeni engellemesinin nedeni O'ndan korkman içindir.» 

5 -(2981) ...İshak b. Ammar, rivayet eder: 

Ebu Abdullah (Cafer Sadık aleyhisselâm) buyurdu ki: 

«Hiçbir suç yoktur ki, bir mümin kul onu işleme tabiatına sahip kılınmış olmasın. Mümin 
bir zaman ondan uzaklaşır, sonra ona yaklaşır. İşte şu ayette buna işaret edilmiştir: "Ufak tefek 
kusurları dışında büyük günahlardan ve edepsizliklerden kaçınanlara gelince..." (Necm, 32)» 

Buyurdu ki: «"el-Lemmem," tabiatında olmayan günahı zaman zaman işleyen kimse 
demektir.»253 

6-(2982) ...İbni Riab, rivayet eder: 

Ebu Abdullah (Cafer Sadık aleyhisselâm)’ın şöyle dediğini duydum: 

«Müminin seciyyesinde (karekterinde) yalan, cimrilik, ahlaksızlık olmaz; ancak bunlara 
bir parça yaklaşır fakat devam etmez Denildi ki: Zina eder mi? 

Buyurdu ki: «Evet, ama zinadan çocuğu olmaz.» 

195)- GÜNAHLAR ÜÇ KISMA AYRILIR BÂBI  

l-(2983) ...Abdurrahman b. Hammad, bazı arkadaşları aracılığıyla merfu olarak rivayet 
eder: 

Emîr'ül-Müminîn (Ali b. Ebıı Talib aleyhisselâm) Kûfe'de minbere çıktı, önce Allah'a 
hamdu sena etti. Sonra şöyle buyurdu: 

«Ey insanlar! Günahlar üç kısma ayrılır.» 

Bunu söyledikten sonra bir süre sustu. Bu sırada Habbe el-Urenî dedi ki: Ey müminlerin 
Emiri! Günahlar üç kısma ayrılır, dedin ve sustun! 

Buyurdu ki: «Bu konuyu hatırlamamın sebebi, açıklamak istememdi; ancak birden 
dehşete düştüm; konuşamaz oldum. Evet, üç türlü günah vardır: Bir günah var ki, bağışlanır. 
Bir günah var ki, bağışlanmaz. Bir günah da var ki, onu işleyen kimse hakkında hem ümit 
besleriz, hem de onun için endişe ederiz.» 

Dedi ki: Ey müminlerin Emiri! Bizim için açıklar mısın? 

                                                            

253- el-Lemem, günahı alışkanlık haline getirmeden zaman zaman işlemek, diğer bir ifadeyle tesadüfen günah 
işlemek demektir. Dolayısıyla büyük küçük her türlü günahı kapsar. 
   Bu açıdan ayetin içeriği, ihsan sahibi muttakilerin niteliklerine ilişkin şu ayetle örtüşmektedir: "Yine onlar ki, 
bir kötülük yaptıklarında, ya da kendilerine zulmettiklerinde Allah'ı hatırlayıp günahlarından dolayı hemen 
tevbe-istiğfar ederler. Zaten günahları Allah'tan başka kim bağışlayabilir ki! Bir de onlar, işledikleri 
kötülüklerde, bile bile ısrar etmezler." (Al-i İmran, 135) Ehl-i Beyt imamlarından (aleyhisselâm) gelen 
rivayetlerde ayetin [yukardaki] anlamıyla tefsir edildiğini görüyoruz. [el-Mîzan, (Necm, 32) Tefsir] 



-«Evet, dedi, bağışlanan günah şudur: Kul, dünyada iken, Allah tarafından işlediği 
günahtan dolayı cezalandırılır. Allah kulunu bir suçtan dolayı iki kere cezalandırmayacak 
kadar halimdir ve kerem sahibidir. 

Bağışlanmayan günaha gelince; kulların birbirlerine zulmetmelerini Allah bağışlamaz. 
Allah Tebâreke ve Teâlâ kullarına bariz 254 olduğu zaman bir kısmı kendine ayırır ve şöyle 
der: İzzetim ve celâlim hakkı için, hiçbir zalimin zulmü benden geçmez. Zulüm bir avuç veya 
bir dokunma ya da boynuzlunun boynuzsuza toslaması dahi olsa, karşılığını görecektir. 
Böylece yüce Allah, zulme uğrayan kullarının hakkını zulmü işleyenlerden alır. Öyle ki, hiç 
kimsenin kimsede hakkı kalmaz. Sonra onları hesap için diriltir. 

Üçüncü kısma gelince, bu, Allah'ın mahlûkattan gizlediği ve tevbe etmeyi nasip ettiği 
günahtır. Bu kişi daima işlediği günahtan dolayı korku içinde olur ve Rabbinin bağışlamasını 
umar. Onun kendisiyle ilgili duyguların aynısını biz de besleriz; onun için rahmet ümit ederiz, 
azaba uğramasından da korkarız.» 

2-(2984) ... Humran, rivayet eder: 

Ebu Cafer (Muhammed Bâkır aleyhisselâm)'a, kendisine recm cezası uygulanan 
kimsenin, ahirette cezalandırılıp cezalandırılmayacağını sordum 

Buyurdu ki: Allah, onu bir daha cezalandırmayacak kadar kerem sahibidir. 

196)- GÜNAHIN CEZASININ ÇABUK VERİLMESİ  BÂBI  

1-(2985) ...Hamza b. Humran, babasından rivayet eder: 

Ebu Cafer (Muhammed Bâkır aleyhisselâm) buyurdu ki: «Allah Azze ve Celle, bir günahı 
olan bir kuluna ikram etmek istediği zaman, ona hastalık verir. Bunu yapmazsa onu bir 
ihtiyaçla imtihan eder. Bunu yapmazsa ölümünü şiddetli yapar ki bu günahının kefareti olsun. 
Bir iyiliği olan kulunu da alçaltmak istediği zaman, bedenini sağlıklı yapar. Bunu yapmazsa 
rızkını genişletir. Bunu da yapmazsa ölümünün kolay olmasını sağlar ki o iyiliğinin karşılığını 
vermiş olsun.» 

2-(2986) ... Hakem b. Uteybe, rivayet eder: 

Ebu Abdullah (Cafer Sadık aleyhisselâm) buyurdu ki: 

«Kulun günahları çoğaldığı zaman bunlara kefaret olacak iyi amelleri yok- bu 
günahlarına kefaret olsun diye Allah onu hüzünle imtihan eder.» 

3-(2987) ...İbni Kaddah, rivayet eder:  

Ebu Abdullah (Cafer Sadık aleyhisselâm) buyurdu ki: «Resûlullah (sallallahu aleyhi ve 
âlihi) şöyle buyurmuştur: Allah Azze ve Celle buyuruyor ki: İzzetim ve celâlim hakkı için, 
Rahmetimi bahşetmek istediğim bir kulumun, işlediği bütün günahlarının kefaretini almadan 
onu dünyadan almam. Ya bedenine bir hastalık veririm, ya rızkını daraltırım, ya dünyasıyla 
ilgili bir korku yaşatırım. Hala üzerinde günah kalmışsa, bu sefer ölümünü şiddetlendiririm. 

                                                            
254- Hükmünü, sevabını, cezasını ve hesabını gösterdiği zaman. [Mustafavî, Usul-u Kâfi, terc. ve şerhi] 



İzzetim ve celâlim hakkı için azap etmek istediğim bir kulun, bütün iyiliklerinin 
karşılığını vermeden onu dünyadan almam; ya rızkını genişletirim, ya bedenini sağlıklı 
kılarım, ya dünyadan yana emin olmasını sağlarım. Bundan sonra yine de bir şey kalmışsa, 
ölümünün kolay olmasını sağlarım.» 

4-(2988) ...Eban b. Tağlib, rivayet eder:  

Ebu Abdullah (Cafer Sadık aleyhisselâm) şöyle buyurdu: «Mümin uykusunda 
korkar, bunun için günahları bağışlanır. Bedeninde zayıf düşer, bunun için günahları 
bağışlanır.» 

5-(2989) ...Sırrı b. Halid, rivayet eder: 

Ebu Abdullah (Cafer Sadık aleyhisselâm) buyurdu ki: 

«Allah Azze ve Celle bir kuluna hayır diledi mi, onun cezasını çabucak dünyada 
verir. Bir kuluna da kötülük diledi mi, karşılığını ahirette vermek üzere kötülüklerini 
(günahlarım) kaydeder.» 

6-(2990) ...Misma' b. Abdulmelik, rivayet eder:  

Ebu Abdullah (Cafer Sadık aleyhisselâm) buyurdu ki: 

«Emîr'ül-Müminîn (Ali b. Ebu Talib aleyhisselâm) "Başınıza gelen herhangi bir 
musibet, kendi ellerinizle işledikleriniz yüzündendir. Allah çoğunu affeder." (Şura, 30) 
Ayetiyle ilgili olarak şöyle buyurmuştur: 

Hiçbir damar kısılması, taş isabet etmesi, ayak tökezlemesi ve odun yarması 
yoktur ki, bir günahtan dolayı olmasın. Allah günahların çoğunu da affeder. 

Allah kimin günahının cezasını dünyada çabucak verirse, bilin ki, Allah Azze ve 
Celle, ahirette bir daha ona ceza vermeyecek kadar uludur, kerem sahibidir ve 
büyüktür.» 

7-(2991) ...Ali el-Ahmesî, bir adam aracılığıyla rivayet eder:  

Ebu Cafer (Muhammed Bâkır aleyhisselâm) buyurdu ki: «Resûlullah (sallallahu aleyhi ve 
âlihi) şöyle buyurmuştur: Keder, gam üzüntü müminden ayrılmaz, ta ki günahı kalmayıncaya 
kadar.» 

8-(2992) ...Amr b. Cumey' rivayet eder: 

Ebu Abdullah (Cafer Sadık aleyhisselâm)’ın şöyle dediğini duydum: «Mümin kul, 
dünyada her zaman kederli olur, öyle ki, dünyadan ayrılırken hiç günahı kalmaz.» 

9-(2993) ...Ali el-Ahmesî, bir adam aracılığıyla rivayet eder:  

Ebu Cafer (Muhammed Bâkır aleyhisselâm) buyurdu ki: «Keder, gam ve üzüntü 
müminden ayrılmaz, ta ki günahı kalmayıncaya kadar.» 

10-(2994) ...Muaviye b. Vehb, rivayet eder: 



Resûlullah (sallallahu aleyhi ve âlihi) buyurmuştur ki: «Allah Azze ve Celle buyuruyor 
ki: Cennete girmesini istediğim hiçbir kul yoktur ki, bedeninde bir imtihana tâbi tutmayayım. 
Bu da günahlarına kefaret olmazsa, o zaman ölümün zor olmasını sağlarım ki, bana günahsız 
gelsin. Sonra onu cennete koyarım. 

Ateşe (cehenneme) girmesini istediğim hiçbir kul yoktur ki, bedeninin sağlıklı olmasını 
sağlamayayım. Bu da katımdan istediğine yetmezse, onu zamanının sultanından emin kılarım. 
Bu da katımdan istediğine yetmezse, rızkını genişletirim. Bu da katımdan istediğine yetmezse, 
ölümünün kolay olmasını sağlarım ki yanıma hiçbir iyiliği olmadan gelsin. Sonra onu ateşe 
koyarım.» 

11-(2995) ...İbni Muskan, ashabımızdan bazıları aracılığıyla rivayet eder:  

Ebu Cafer (Muhammed Bâkır aleyhisselâm) şöyle buyurdu: «İsrailoğulları 
peygamberlerinden biri, yolda bir adam gördü; bedeninin yarısı bir duvarın altında kalmış, 
yarısı da dışarıdaydı, yırtıcı kuşlar ve köpekler tarafından parçalanmıştı. Sonra yoluna devam 
etti. Önüne bir şehir çıktı. Şehre girdi. Baktı, şehrin büyüklerinden biri ölmüş. Cesedini ipekle 
örtülü bir sedirin üzerine koymuşlardı. Etrafında onu defnetmeye gelmiş büyük bir kalabalık 
vardı, etrafına buhurla tütsü tutuyorlardı. 

Peygamber dedi ki: Ya Rabbi! Şahitlik ederim ki, sen hikmet sahibisin, adilsin, kimseye 
zulmetmezsin. Şu kulun, bir göz açıp kapama anı kadar dahi sana şirk koşmadığı halde, onu 
bu korkunç şekilde öldürdün. Şu kulun da bir göz açıp kapama anı kadar dahi sana inanmadığı 
halde, onu da bu (görkemli) şekilde (saygın biri olarak) öldürdün. 

Allah buyurdu ki: Kulum! Ben, senin dediğin gibi, hikmet sahibiyim, adilim, hiç kimseye 
zulmetmem. O korkunç şekilde ölen kulumun katımda kayıtlı bir kötülüğü veya günahı vardı. 
Onu bu şekilde öldürdüm ki, benimle, üzerinde hiçbir günah olmaksızın karşılaşsın. 

Bu kulumun ise (o görkemli şekilde ölen) katımda yazılı bir iyiliği vardı, onu da bu 
şekilde öldürdüm ki, benimle, hiçbir iyiliği olmaksızın karşılaşsın.» 

12-(2996) ...Ebu Sabbah el-Kinanî, rivayet eder: 

Ebu Abdullah (Cafer Sadık aleyhisselâm)’ın yanında bulunuyordum. Yaşlı bir adam içeri 
girdi ve dedi ki: 

Ey Ebu Abdullah! Çocuklarımı, bana asi olmalarını, kardeşlerimi ve yaşlandığım için 
bana eziyet etmelerini sana şikâyet ediyorum. 

Ebu Abdullah (aleyhisselâm) buyurdu ki: «Ey adam! Hakkın bir devleti, batılın da bir 
devleti vardır. Bunların her biri, öbürünün devletinin egemenliği altında zelildir. Batıl devletin 
egemenliği altında bir mümine isabet eden en küçük kötülük, çocuklarının asiliği, 
kardeşlerinin de eziyetidir. 

Bir mümin batıl devletinde bir parça refaha kavuşmuşsa, mutlaka bunun karşılığında 
ölümünden önce bir musibete duçar olur, sınanır: Ya bedeninde, ya evlatlarında veya malında. 
Böylece Allah, onu, batıl devletinde kazandığından arındırır ki hakkın devletinde nasibi daha 
geniş olsun. Sabret ve sevin.» 

197)-GÜNAHLARIN AÇIKLAMASI BÂBI 



1-(2997) ...Mücahid, babasından rivayet eder:  

Ebu Abdullah (Cafer Sadık aleyhisselâm) buyurdu ki: 

«Nimeti değiştiren günahlar, azgınlık,255 pişmanlığa neden olan günah, adam öldürme; 
azabın inmesine sebep olan günah, zulüm; gizli ayıpların ortaya çıkmasına sebep olan günah, 
içki içmek; rızkı engelleyen günah, zina; ölümü erkenleştiren günah, akrabalık bağlarını 
kesmek; duaları geri çeviren, havayı karartan günah, ana babaya asi olmaktır.» 

2-(2998) ...İshak b. Ammar, rivayet eder: 

Ebu Abdullah (Cafer Sadık aleyhisselâm)’ın şöyle dediğini duydum: «Babam 
(Muhammed Bâkır aleyhisselâm) şöyle derdi: "Ölümü erkenleştiren, eceli yakınlaştıran, evleri 
ıssızlaştıran günahlardan; akrabalık bağlarını kesmek, ana babaya asi olmak ve iyiliği terk 
etmekten Allah'a sığınırız."» 

3-(2999) ...Safvan b. Yahya, rivayet eder: 

Arkadaşlarımızdan bazıları Ebu Abdullah (Cafer Sadık aleyhisselâm)’ın şöyle dediğini 
anlattılar: «Dört şey yayılınca, dört şey açığa çıkar: Zina yayılınca, deprem ortaya çıkar. 
Yönetimde zulüm yayılınca yağmurun yağması kesilir. Ahitler256 bozulunca Allah müşrikleri 
İslam ehline galip getirir. Zekât verilmeyince, ihtiyaçlar açığa çıkar.» 

198)-BÂB 

l-(3000) ...İbni Ebu Ya'fur, rivayet eder: 

Ebu Abdullah (Cafer Sadık aleyhisselâm)’ın şöyle dediğini duydum: 

«Allah Azze ve Celle buyurmuştur ki: Mümin kullarımdan bir kul, dünya ve ahirette onu 
cezalandırmamı gerektiren büyük bir günah işler. Onun ahiretinin iyiliğine hangisi uygunsa 
ona bakarım. Dolayısıyla cezasını dünyada bir an önce veririm ki bu günahının karşılığını 
ondan alayım. 

Bu günahın cezasını takdir eder, hükme bağlarım, bekletirim, uygulamam. İstersem bu 
cezayı uygularım. Kulumun bundan haberi de olmaz. Kaç kere uygulamak üzere olurum ki, 
sonra cezayı durdururum, uygulamam. Bir kötülüğünden dolayı onu istemediği bir duruma 
sokmak istemem. Affederek ve hoş görerek ona uzun süre tanırım. Çünkü gece ve gündüz 
bana yaklaşmak maksadıyla sunduğu ibadetlerine çok mükâfat vermeyi severim. Böylece bu 
belayı ondan savarım. Oysa bunu takdir etmiş, hükme bağlamış ve bir süre durdurmuştum. 
İstesem uygulardım. 

Sonra başına gelen bu büyük beladan dolayı büyük bir ecir yazarım ve bunu onun için 
biriktiririm, sevabını çoğaltırım. O, bunun farkında dahi olmaz ve bu belânın acısını hissetmez 
bile. Ben, kerem sahibi,- çok şefkatli ve merhametli Allah'ım.» 

199)- BÂB 

                                                            
255-  Büyüklerime, üstünlük duygusu ve zulüm. [S. Cevad Mustafavî, Usul-u Kâfi, terc. ve şerhi] 
256-"Ahid" kelimesi, köken olarak "korumak" demektir. Bu köken anlamından hareketle birçok 
anlam da kullanılmıştır. Sözleşme, antlaşma, yemin, vasiyet, buluşma ve konaklama gibi. 
[Mustafavî] 



1-(3001) ... İbni Bukeyr, rivayet eder: 

Ebu Abdullah (Cafer Sadık aleyhisselâm)'a: "Başınıza gelen herhangi bir musibet, kendi 
ellerinizle işledikleriniz yüzündendir..." (Şura, 30) ayetiyle ilgili bir soru sordum. 

İmam ayetin devamı olan "...Allah çoğunu affeder." (Şura, 30) ifadesini okudu 

Dedim ki: Bunu kast etmedim. Sence, Ali (aleyhisselâm) ve Ehl-i Beyt'inden olanların 
başına gelenler de bu ayetin kapsamına girer mi? 

Buyurdu ki: «Resûlullah (sallallahu aleyhi ve âlihi) hiç günah işlemediği halde günde 
yetmiş kere Allah'tan bağışlanma dilerdi.» 

2-(3002) ...Ali b. Riab, rivayet eder: 

Ebu Abdullah (Cafer Sadık aleyhisselâm)'a: "Başınıza gelen herhangi bir musibet, kendi 
ellerinizle işledikleriniz yüzündendir." (Şura, 30) ayetiyle ilgili olarak sordum ki: "Sence Ali 
(aleyhisselâm)’ın ve ondan sonra Ehl-i Beyt'inin başına gelenler, kendi elleriyle işledikleri 
yüzünden miydi? Onlar tertemiz masumlar oldukları halde bu ayetin kapsamına girerler 
miydi?" 

Buyurdu ki: «Resûlullah (sallallahu aleyhi ve âlihi) hiç günah işlemediği halde, bir gün 
ve gecede yüz kere tevbe eder, Allah'tan bağışlanma dilerdi. Allah dostlarına özel musibetler 
verir ki onlara, günah işlemedikleri halde sevap versin.» 

3-(3003) Ali b. İbrahim, merfu olarak rivayet eder: 

Ali b. Hüseyin (Zeyn 'ül-Âbidin aleyhisselâm) Yezid b. Muaviye'nin yanına götürülünce 
onun huzurunda durduruldu: 

Yezid -Allah lanet etsin- şu ayeti okudu: "Başınıza gelen herhangi bir musibet, kendi 
ellerinizle işledikleriniz yüzündendir." 257 (Şura, 30) 

                                                            
257- el-Musibeh, bilinçliymişçesine insana yönelen ve ona isabet eden felaket, demektir. Kendi ellerinizle 
işlediklerinizden maksat da, işlenen günah ve kötülüklerdir. "Allah çoğunu affeder." Kendi ellerinizle 
işlediğiniz kötülüklerin çoğunu Allah affeder. 
   Ayetteki hitap çoğuldur, dolayısıyla toplumsal niteliklidir. Cüzi ve kısmı hitaplar şeklinde algılanamaz. Bu da 
gösteriyor ki, onlara isabet eden musibetlerden maksat, kıtlık, kuraklık, veba ve deprem gibi sosyal felaketlerdir. 
Dolayısıyla [bu] ayet, aşağıdaki ayetlere benzer bir anlam ifade etmektedir: "İnsanların bizzat kendi işledikleri 
yüzünden karada ve denizde düzen bozuldu ki Allah yaptıklarının bir kısmını onlara tattırsın; belki de dönerler." 
(Rum, 41) "O ülkelerin halkı inansalar ve sakın- salardı, elbette onların üstüne gökten ve yerden nice bereket 
kapıları açardık, fakat yalanladılar." (A'raf, 96) Bir toplum kendilerindeki özellikleri değiştirinceye kadar 
Allah, onlarda bulunanı değiştirmez." (Rad, 1 1 )  Buna göre, toplumlar fıtratla örtiişen bir inanca ve hareket 
tarzına sahip olurlarsa, üzerlerine hayırlar iner, bereket kapıları üzerlerine açılır. Eğer insan toplulukları 
bozulursa, bu düzen de bozulur. 
   Bu, sözünü ettiğimiz ilahi yasanın bir gereğidir. Ancak sınama ve peyderpey azaba doğru sürükleme ve mühlet 
verme yasasının devreye girmesi başka. O zaman her şey tersine döner. Nitekim yüce Allah bir ayette şöyle 
buyurmuştur: "Sonra kötülüğü değiştirip yerine iyilik getirdik. Nihayet çoğaldılar ve: Atalarımız da böyle 
sıkıntı ve sevinç yaşamışlardı, dediler. Biz de onları, kendileri farkına varmadan ansızın yakaladık." (A'raf, 
95) 
   Ayette hitap, birden fazla bireylere yönelik olmasından dolayı toplumsal olarak sunulmuş olabilir. Bu 
durumda şöyle bir anlam elde etmiş oluruz: her hangi bir insanın canına, malına, çocuğuna veya namusuna 
isabet etmiş bulunan bir musibet, o insanın işlediği bir günaha, yaptığı bir kötülüğe dayanmaktadır. Allah 
bunların çoğunu da affeder. 



Ali b. Hüseyin (aleyhisselâm) dedi ki: Bu ayet bizim hakkımızda inmemiştir. Bizim 
hakkımızda inen ayet şudur: "Yeryüzünde vuku bulan ve sizin başınıza gelen herhangi bir 
musibet yoktur ki, biz onu yaratmadan önce, bir kitapta yazılmış olmasın. Şüphesiz bu, Allah 
'a göre kolaydır." (Hadid, 22)» 

200)- BÂB: 

ALLAH AMEL EDEN SAYESİNDE AMEL ETMEYENDEN BELÂYI SAVAR 

l-(3004 ) ...Yûnus b. Zabyan, rivayet eder: 

Ebu Abdullah (Cafer Sadık aleyhisselâm) şöyle buyurdu: 

«Allah, Şiamızdan namaz kılan kimse sayesinde namaz kılmayandan musibeti savar. 
Eğer herkes namazı terk ederse, (tümden) helak olurlar. Allah, Şiamızdan zekât verenler 
sayesinde vermeyenlerden musibeti savar. Hepsi zekâtı vermezse, (tümden) helak olurlar. 
Allah, Şiamızdan hacca gidenler sayesinde, gitmeyenlerden musibeti savar. Eğer hepsi haccı 
terk ederse, (tümden) helak olurlar. 

İşte şu ayette buna işaret edilir: "Eğer Allah'ın insanlardan bir kısmının kötülüğünü 
diğerleriyle savması olmasaydı elbette yeryüzü altüst olurdu. Lakin Allah bütün insanlığa 
karşı lütuf ve kerem sahibidir." (Bakara, 251) Allah'a yemin ederim ki, bu ayet sizin 
hakkınızda inmiştir ve bununla sizden başkası kast edilmemiştir.» 

201)- BÂB: 

GÜNAHI TERK ETMEK TEVBE TALEP ETMEKTEN DAHA KOLAYDIR 

l-(3005) ...Ebu Abbas el-Bekbak, rivayet eder:  

Ebu Abdullah (Cafer Sadık aleyhisselâm) buyurdu ki: «Emîr'ül-Müminîn (Ali b. Ebu 
Talib aleyhisselâm) şöyle buyurmuştur: Günahı terk etmek, tevbe talep etmekten daha 
kolaydır. Nice bir saatlik (anlık) şehvet vardır ki, uzun kederler bırakır. Ölüm, dünyanın 
ipliğini pazara çıkarır. O halde aklı olan ölümden sonrası için sevinmeyi terk etmesin.» 

202)-İSTİDRAC BÂBI 

l-(3006) ...Süfyan b. es-Simt, rivayet eder:  

Ebu Abdullah (Cafer Sadık aleyhisselâm) şöyle buyurdu: «Allah Azze ve Celle bir 
kuluna hayır diledi mi, bu kul bir günah işlediğinde, hemen arkasından bir ceza verir ve 
istiğfar etmesini hatırlatır. 

                                                                                                                                                                                          
   Her halükarda ayette hitap kafıriyle müminiyle bütün insanlara yöneliktir. Ayetlerin akışı bunu gösterdiği gibi, 
bir sonraki ayet de bu anlamı destekler mahiyettedir. Bu bir. 
İkincisi: İnsanların kendi elleriyle kazandıklarından maksat, mutlak olarak işlenen bütün ameller değil, günah 
ve kötülüklerdir. 
   Üçüncüsü: İnsanlara isabet eden musibetler, dünyada işlenen amellerin sonuçlarıdır. Çünkü amellerle bu 
musibetler arasında bir bağlantı ve bir çağrıştırma vardır. Bu musibetler amellerin cezası değildirler. 
"Kendi ellerinizle işledikleriniz..." ayetteki hitabın, günah işlemeleri mümkün olan kimselere yönelik olduğunun 
kanıtıdır. Ayet masumları ve mükellef olmayan kimseleri içermiyor. [el-Mizan, (Şura, 30) Tefsir] 



Bir kuluna da kötülük diledi mi, bu kul bir günah işlediğinde, hemen arkasından bir nimet 
verir ki istiğfar etmeyi unutsun, günaha devam etsin. 

İşte şu ayette buna işaret edilir: "Onları, hiç farkına varmayacakları şekilde yavaş yavaş 
helâke yaklaştıracağız" (A'raf, 182) Günah işlediklerinde nimetler vererek.»258 

2-(3007) ... İbni Riab, ashabından bazı kimseler aracılığıyla rivayet eder:  

Ebu Abdullah (Cafer Sadık aleyhisselâm)2a istidrac hakkında bir soru soruldu Buyurdu 
ki: «Burada bir kul kast ediliyor ki, bir günah işler; ona mühlet verilir, bu sırada ona yeni bir 
nimet bahşedilir. Bu nimet ona günahlarından istiğfar etmeyi unutturur. İşte bu kul, bilmediği 
bir yerden yavaş yavaş azaba sürüklenir.» 

3-(3008) ...Sema'e b. Mihran, rivayet eder: 

Ebu Abdullah (Cafer Sadık aleyhisselâm)'a; "Onları, hiç farkına varmayacakları şekilde 
yavaş yavaş helâke yaklaştıracağız" (A'raf, 182) ayetini sordum. 

Buyurdu ki: «Burada bir kul kast ediliyor ki, günah işler. Bu esnada nimeti yenilenir. Bu 
nimet onu günahtan istiğfar etmekten alıkoyar.» 

4-(3009) ...Hafs b. Giyas, rivayet eder:  

Ebu Abdullah (Cafer Sadık aleyhisselâm) buyurdu ki: «Allah'ın kendisine verdiği 
nimetlere aldanan, Allah'ı üzerini örtmesinden dolayı fark edilmeden yavaş yavaş helake 
doğru sürüklenen ve insanların övgülerine kapılan nice insan vardır.» 

                                                            
258- İstidrac: Arka arkaya nimet vermek ve nimetleri yenilemek demek 
   Ayetteki "nestedricuhum" fiilinin kökü olan "istidrac" kelimesi, derece derece yükseltmek veya indirmek ya da 
bir şeye veya bir yere adım adım yaklaştırmak anlamına gelir. Kelime, kullanıldığı yer karinesi ile dünyada ve 
ahirette helâke yaklaştırmak anlamım taşır. 
   Söz konusu istidracın, "hiç farkına varmayacakları şekilde" ifadesi ile kayıtlanması, bu yaklaştırmanın onlar 
için açık olmadığına, tersine maddî hayatın görüntülerine dalmışlıklarmda gizlenmiş olduğuna delâlet etmesi 
içindir. Bu yüzden onlar şiddetini arttıran zulümleri ile yavaş yavaş helâke yaklaşırlar. Bu süreç, nimetlerin arka 
arkaya yenilenmesi şeklinde işler. Öyle olunca bu nimetlerin zevkleri ile meşgul olmak, onları durumlarının 
sonucunu düşünmekten alıkoyar. Şu ayetlerde buyrulduğu gibi: 
   "Sonra kötülükleri (kötü günleri) iyiliklerle (iyi günlerle) değiştirdik de sayıca çoğaldılar." (Â'râf, 95), 
"Kâfirlerin (zevk içinde) diyar diyar gezip dolaşmaları sakın seni aldatmasın! Azıcık bir yararlanmadır bu. 
Sonra varacakları yer cehennemdir. Orası ne kötü bir yurttur, yataktır!" (Âl-i İmrân, 196-197) 
   Diğer yandan bu kimseler Rablerini hatırlarından çıkarınca ve O'nun ayetlerini, yalanlayınca Allah dışındaki 
tali sebeplere sarıldıkları için kalp huzurunu ve gönül güvenini kaybederler. Vicdan azabına, iç kaygıya, sebep 
eksikliğine ve belâ birikimine yakalanırlar. Bu durumlarının hayatın kendisi olduğunu sanırlar. Mutlu hayatın 
gerçek anlamını unuturlar. Dünya hayatının helâk edici cazibelerine daldıkça vicdan azapları artar. Ama bu 
durumu nimet artışı sanırlar. Sonunda ahiret azabı ile karşılaşırlar ki, bu azap dünyadaki psikolojik azaplardan 
daha acı ve daha dehşetlidir. 
   Kısacası bu kimseler Rablerinin ayetlerini yalanladıkları için tehdit edildikleri günleri ile karşı karşıya 
gelinceye kadar yavaş yavaş azap içinde acı akıbetlerine doğru ilerler. 
Yüce Allah buyuruyor ki: "Bilesiniz ki, kalpler ancak Allah'ı anmakla huzur bulur." (Ra'd, 28), "Kim beni 
anmaktan yüz çevirirse, şüphesiz onun sıkıntılı bir hayatı olacak ve biz onu kıyamet günü kör olarak 
haşredeceğiz." (Tâhâ, 124), "Onların malları ve evlâtları seni imrendirmesin. Çünkü Allah bunlarla ancak 
dünya hayatında onlara azap vermeyi ve onların kâfir olarak canlarının çıkmasını istiyor." (Tevbe, 55) [el- 
Mizan, c. 8, s. 486-487] 



203)- BÂB: AMEL MUHASEBESİ 

1-(3010) ... Ebu Hamza, rivayet eder: 

Ali b. Hüseyin (Zeyn'ül-Abidin aleyhisselâm) şöyle buyurdu: 

«Emîr'ül-Müminîn (Ali b. Ebu Talib aleyhisselâm) şöyle derdi: Zaman üç günden ibarettir 
ve sen bunların ortasında (ki günde) bulunuyorsun. Dün, içindekilerle geçti gitti; bir daha geri 
dönmez. Eğer onda bir hayır işlemişsen, gitmesinden dolayı üzülmezsin ve onun karşılığı 
olarak yarın karşına çıkacak sonuçtan dolayı sevinirsin. Eğer onda hayır işlemeyi ihmal edip 
kaçırmışsan, o zaman gitmesinden ve kaçırdığın hayırdan dolayı duyduğun pişmanlık şiddetli 
olacaktır. 

Sen şu anda içinde bulunduğun gündesin. Yarın ise belli değildir. Ona ulaşıp 
ulaşamayacağını bilmiyorsun. Ulaşırsan eğer, belki de geçen günün gibi onda da hayır 
işlemeyi ihmal edeceksin, payına fırsatı kaçırmak düşecektir. 

Üç günden biri geçti ve sen fırsatı kaçırdın. Birini ise beklemektesin. O gün fırsatı 
kaçırmayacağından da emin değilsin. 

Elinde bir içinde bulunduğun gün kalmıştır. Eğer akleden ve düşünen biri isen, geçen 
günde kaçırdığın fırsatı, kaçırdığın iyiliği düşünür ve bu günde kötülük işlememeye bakarsın 
ki bu gün dünkünden daha kusurlu olmayasın. 

Bununla beraber sen, ulaşman durumunda yarını bu şekilde karşılamaktan emin değilsin. 
Yarın iyilik yapacağına, kötülüklerden uzak duracağına dair kesin bir inancın yoktur. 
Dolayısıyla senin, beklediğin gün karşısındaki durumun, geçmiş günün karşısındaki durumun 
gibidir. O halde içinde bulunduğu gün ve gecesinden başkasına dair bir beklentisi olmayan bir 
adam gibi amel et. İster amel et, ister etme. Bu hususta Allah'tan yardım istenir.» 

2-(3011) ... İbrahim b. Ömer el-Yemanî, rivayet eder:  

Ebu'l Hasan el-Mazî (Musa b. Cafer aleyhisselâm) şöyle buyurdu: «Her gün nefis 
muhasebesi yapmayan bizden değildir. Eğer iyilik işlemişse, Allah'tan (iyiliğini) arttırmasını 
ister. Şayet bir kötülük etmişse, bundan dolayı Allah'tan bağışlanma diler ve tevbe eder.» 

3-(3012) ...Ebu Numan el-İclî, rivayet eder:  

Ebu Cafer (Muhammed Bâkır aleyhisselâm) şöyle buyurdu: «Ey Ebu Numan! Nefsinle 
ilgili olarak insanlar seni kandırmasınlar; çünkü iş sana varır,259 onlara değil. Gününü şununla 
şununla geçirme. Şüphesiz seninle beraber, amellerini kaydedenler vardır. İyilikte bulun 
şüphesiz ben, iyilikten daha çabuk ve daha güzel bir şekilde eski bir günahı yakalayan ve onu 
bulup gideren bir şey bilmiyorum.» 

Bazı arkadaşlarımız Ahmed b.Muhammed b.Halid'den, o Osman b.İsa'dan, bazı 
arkadaşlarımızdan, onlar da Ebu Numan'dan benzerini rivayet etmişlerdir. 

4-(3013) ...Osman b. İsa, bazı ashabımızdan rivayet eder: 

                                                            
259- Cezayı sen görürsün. [Seyyid Cevad Mustafavî, Usul-u Kâfi, terc. ve şerhi] 



Ebu Abdullah (Cafer Sadık aleyhisselâm) şöyle buyurdu: «Dünyaya karşı sabredin. 
Dünya yalnızca bir saatten ibarettir. Geçen geçmiştir; ondan ne bir acı duyarsın ne de sevinç. 
Gelmeyeninse, nasıl olduğunu bilemezsin. Sadece içinde bulunduğun an mevcuttur. O halde 
bu anda Allah'a ibadet üzere ve günahtan uzak durmaya karşı sabret.» 

5-(3014) Bazı arkadaşlarımız merfu olarak rivayet etmişlerdir:  

Ebu Abdullah (Cafer Sadık aleyhisselâm) şöyle buyurdu: «Kendini kendin taşı. Eğer 
(böyle) yapmazsan, seni kimse taşımaz.» 

6-(3015) Aynı ravi merfu olarak rivayet eder: 

Ebu Abdullah (Cafer Sadık aleyhisselâm) bir adama şöyle dedi: «Şüphesiz sen, kendi 
kendinin doktoru kılınmışsın ve hastalık da sana gösterilmiştir. Sağlığın belirtisi de sana 
öğretilmiştir. O halde kendine nasıl muamele ettiğine bak.» 

7-(3016) Aynı ravi merfu olarak rivayet eder:  

Ebu Abdullah (Cafer Sadık aleyhisselâm) bir adama şöyle dedi: «Kalbini iyi bir arkadaş 
veya asi olmayan bir evlat kıl. Amelini peşinden gittiğin bir baba kıl. Nefsini savaştığın bir 
düşman kıl. Malını, sahibine geri vereceğin bir emanet kıl.» 

8-(3017) Aynı ravi merfu olarak rivayet eder:  

Ebu Abdullah (Cafer Sadık aleyhisselâm) şöyle buyurdu: «Nefsin senden ayrılmadan 
önce, onu kendisine zarar verecek şeylerden alıkoy. Maişetin için çalıştığın gibi, nefsini 
bağından kurtarmak için de çalış. Zira nefsin, ameline karşılık olarak rehin alınmıştır.» 

9-(3018) Aynı ravi merfu olarak rivayet eder:  

Ebu Abdullah (Cafer Sadık aleyhisselâm) şöyle buyurdu: «Dünyayı isteyen nice kimse 
vardır ki, onu yakalayamaz. Onu yakalayan da ondan ayrılmıştır (tez elden ondan ayrılır). 
Sakın dünyanın peşinden koşmak seni amelinden alıkoymasın. Dünyayı, bağışlayanından ve 
sahibinden iste. Dünyaya hırsla sarılan nice kişi vardır ki, dünya onu yere yıkmıştır ve 
dünyalık olarak elde ettiği şeyler, onu ahiretini aramaktan alıkoymuştur. Nihayet ömrü 
tükenmiş ve eceli gelmiştir.» 

Ebu Abdullah (Cafer Sadık aleyhisselâm) şöyle buyurdu: 

«Tutuklu diye, dünyası tarafından ahiretten alıkonulan kimseye denir.» 

10-(3019) Aynı ravi merfu olarak rivayet eder:  

Ebu Cafer (Muhammed Bâkır aleyhisselâm) şöyle buyurdu: «Adam kırk yaşına girince, 
ona: Tedbirini al, şüphesiz sen artık mazur sayılmazsın, derler. Oysa kırk yaşındaki bir kimse 
yirmi yaşındaki bir kimseden daha çok uyarıyı hak etmez. Zira her ikisininde peşinde olan 
aynı şeydir ve peşlerinde olan uyumaz. O halde seni bekleyen korku için amel et ve boş laflan 
bırak.» 

11-(3020) ...Zeyd eş-Şahham, rivayet eder:  



Ebu Abdullah (Cafer Sadık aleyhisselâm) şöyle buyurdu: «Nefsine karşı nefsinle önlem 
al. Hastalıktan önce sağlığında, zayıflıktan önce güçlülükte ve ölümden önce hayatta önlem 
al.» 

12-(3021) ...Hişam b. Salim, bazı ashabından rivayet eder:  

Ebu Abdullah (Cafer Sadık aleyhisselâm) şöyle buyurdu: «Gündüz, vakti gelince şöyle 
der: Ey Âdemoğlu! Şu gününde hayırlı amel işle. Ki kıyamet günü Rabbinin yanında senin 
lehine şahitlik edeyim. Zira geçmişte sana gelmediğim gibi gelecekte de sana gelmeyeceğim. 
Gece, geldiğinde oda aynı şeyleri söyler.» 

13-(3022) ...Şuayb b. Abdullah, bazı ashabından merfu olarak rivayet eder:  

«Bir adam Emîr'ül-Müminîn (Ali b. Ebu Talib aleyhisselâm) yanına geldi ve dedi ki: Ey 
Müminlerin Emiri! Bana öyle bir iyilik şeklini tavsiye et ki, onunla kurtulayım. 

Emîr'ül-Müminîn şöyle buyurdu: Ey soruyu soran kişi! Önce dinle, sonra anla, sonra 
kesin olarak kabul et ve sonra amel et. 

Bil ki, insanlar üç gruba ayrılır: Zahidler, sabredenler ve arzulayanlar. 

Zahide gelince, hüzünler ve sevinmeler onun kalbinden çıkmışlardır; dünyalık hiçbir 
şeyden dolayı sevinmediği gibi, elinden kaçırdığı hiçbir dünyalık i- çin de üzülmez. O, 
rahattır. 

Sabırlı olana gelince; o, kalbiyle dünyayı temenni eder. Dünyadan bir şeye sahip olunca, 
kötülüğünden ve iğrenç akıbetinden dolayı nefsini dizginler. Eğer onun kalbinin içindeki 
duyguları görebilseydin, iffeti, tevazusu ve kararlılığı karşısında hayrete düşerdin. 

Arzulayana gelince; dünyalığın nereden geldiğine helâl mi, haram mı olduğuna aldırmaz. 
Namusunu lekelemesine; kendini helak etmesine ve şahsiyetinin yok olmasına aldırmaz. 
Onlar bir çöplükte debelenip dururlar.» 

14-(3023) ...Muhammed b. Hakîm, kendisine anlatan biri aracılığıyla rivayet eder:  

Ebu Abdullah (Cafer Sadık aleyhisselâm) şöyle buyurdu: 

«Emîr'ül-Müminîn (Ali b. Ebu Talib aleyhisselâm) şöyle buyurmuştur: Kıyamet günü 
faydalı olan bir şey azımsanmaz, kıyamet günü zararlı olan bir şey de küçümsenmez. Allah 
Azze ve Celle'nin size haber verdiği şeylerle ilgili olarak bizzat görenler gibi olun.» 

15-(3024) ...Hafs b. Giyas, rivayet eder: 

Ebu Abdullah (Cafer Sadık aleyhisselâm)’ın şöyle dediğini duydum: «Elinden 
bilinmemek geliyorsa, bunu yap. İnsanların seni övmemesinin sana bir zararı olmaz. Allah 
katında övülmeyi hak eden biri isen eğer, insanların seni kötülemelerinin sana bir zararı 
olmaz.» 

Sonra şöyle dedi: «Babam Ali b. Ebu Talib şöyle demiştir: Şu iki adamdan başkasının 
hayatında hayır yoktur: Her gün biraz daha arttırarak hayır işleyen adam. Ölüme tevbe ile 
hazırlanan adam. 



Fakat tevbe ile ne elde edebilir ki? Allah'a yemin ederim ki, eğer boynu kopuncaya kadar 
secde etse dahi, ancak bizim -Ehl-i Beyt'in- velayetimizi kabul etmesi durumunda Allah 
Tebâreke ve Teâlâ onun tevbesini kabul eder. 

Dikkat edin! Bizim hakkımızı bilen, bizden dolayı sevap uman, her gün yarım ölçek 
yiyeceğe, avret yerlerini örtecek bir parça giysiye ve başını sokacak bir yuvaya razı olan 
kimse, yine de Allah'a yemin ederim ki, korkarlar, titrerler ve dünyadan paylarının bu 
olmasını temenni ederler. Nitekim Allah Azze ve Celle de onları bu şekilde vasf etmiş ve 
şöyle buyurmuştur: "Ve Rablerine dönecekleri için yapmakta oldukları işleri kalpleri 
çarparak yapanlar..." (Müminun, 60) 

Peki, nedir yaptıkları? Allah'a yemin ederim ki, işledikleri ibadetin yanı sıra bizim 
sevgimizi ve velayetimizi de gerçekleştirirlerdi. Bununla beraber korku içindeydiler. Onların 
korkusu kuşkudan kaynaklanmıyordu. Aksine bizim sevgimiz ve itaatimiz hususunda bir 
kusur işlemiş olmaktan korkuyorlardı.» 

16-(3025) ...Hakem b. Salim, rivayet eder: 

Bir topluluk İmam (aleyhisselâm)'ın260 yanına geldi. Onlara öğüt verdi. Sonra şöyle dedi: 
«Eğer Kur'an-ı doğruluyorsanız, içinizde cenneti ve içindekilerini, cehennemi ve 
içindekilerini bizzat görmeyen kimse yoktur.» 

17-(3026) ...Sema'e, rivayet eder: 

Ebu'l-Hasan (Musa b. Cafer aleyhisselâm)’ın şöyle dediğini duydum: «Yaptığınız çok 
iyiliği çok görmeyin ve işlediğiniz az günahı da az görmeyin. Şüphesiz az günahlar azar azar 
birikir, sonunda çoğalırlar. Gizli hallerde Allah'tan korkun ki, nefsinizle ilgili olarak size 
insafla muamele edilsin. Allah'a itaate koşun, sözü tasdik edin ve emanetleri yerine getirin. 
Bu; ancak sizin lehinize- dir. Size helâl olmayan şeylere girmeyin, bu da; ancak sizin 
aleyhinizedir.» 

18-(3027) ...Muhammed b. Müslim, rivayet eder:  

Ebu Cafer (Muhammed Bâkır aleyhisselâm)’ın şöyle dediğini duydum: «Kötülükten 
sonra işlenen iyilik ne güzeldir ve iyilikten sonra işlenen kötülük ne çirkindir!» 

19-(3028) ...İbni Faddal, kendisine anlatan biri aracılığıyla rivayet eder:  

Ebu Abdullah (Cafer Sadık aleyhisselâm) şöyle buyurdu: «Şüphesiz sizler azar azar 
tükenen eceller ve sayılı günler içindesiniz. Ölüm ansızın gelir. İyilik eken gıpta biçer. 
Kötülük eken de pişmanlık biçer. Kim neyi ekerse onu biçer. 

Sizden ağır davranan kimse nasibini kaçırmaz ve sizden ihtiraslı olan da kendisi için 
takdir edilmeyen şeye ulaşamaz. Kime iyilik verilmişse, veren Allah'tır. Kim kötülükten 
korunmuşsa, Onu (kötülükten) koruyan Allah'tır.» 

20-(3029) ...Abdullah b. Sinan, rivayet eder: 

Ebu Abdullah (Cafer Sadık aleyhisselâm) şöyle buyurdu: 

                                                            
260- İmam Cafer Sadık aleyhisselâm veya İmam Muhammed Bâkır aleyhisselâm. 



«Adamın biri Ebu Zer (radıyallahu anh)'ın yanına geldi ve dedi ki: 

Ey Ebu Zer! Neden ölümden hoşlanmayız? 

Dedi ki: Çünkü siz dünyanızı imar ettiniz, ahiretinizi ise harap ettiniz. Bu yüzden 
mamur bir yerden virane, yıkık bir yere gitmekten hoşlanmıyorsunuz. 

Adam dedi ki: Allah'ın huzuruna varışımız nasıl olacak sence? 

Dedi ki: İyilik yapanlarınız, gurbetten ailesinin yanına gelen biri gibi 
varacaklardır. Kötülük işleyenleriniz, efendisine geri getirilen kaçak bir köle gibi 
varacaksınız. 

Adam dedi ki: Sence Allah katında halimiz nice olacaktır? 

Dedi ki: Amellerinizi kitaba arz edin; çünkü Allah şöyle buyurmuştur: "İyiler 
muhakkak cennette, kötüler de cehennemdedirler." (İnfitar, 13-14) 

Adam dedi ki: Allah'ın rahmeti nerede kaldı? 

Dedi ki: Allah'ın rahmeti iyilik yapanlara yakındır.» 

Ebu Abdullah (aleyhisselâm) şöyle dedi: «Bir adam Ebu Zer'e şöyle yazdı: Bana 
ilimden bir şeyler ver. 

Ebu Zer ona şu cevabı yazdı: İlim çoktur; ancak eğer yapabiliyorsan, sevdiğine 
kötülük etme. 

Adam şöyle yazdı: Sence bir insan sevdiğine kötülük eder mi? 

Ebu Zer ona cevaben şöyle yazdı: Evet, herkes içinde en çok sevdiğin senin 
nefsindir, Allah'a karşı gelip günah işlediğin zaman nefsine kötülük etmiş olursun.» 

21-(3030) ...Sema'e, rivayet eder: 

Ebu Abdullah (Cafer Sadık aleyhisselâm)’ın şöyle dediğini duydum: «Allah'a itaat 
hususunda sabredin. Allah'a isyan etmekten kaçınma hususunda sabırlı olun. Dünya 
hayatı sadece bir saatten ibarettir. Geçen geçmiştir; ondan dolayı sevinmezsin de 
üzülmezsin de. Gelmeyeni ise bilmiyorsun. O halde içinde bulunduğun anda sabret. 
Böyle yaparsan gıpta edilen biri gibi olursun.» 

22-(3031) ...Yûnus, bir adam aracılığıyla rivayet eder:  

Ebu Abdullah (Cafer Sadık aleyhisselâm) şöyle buyurdu: «Hızır (aleyhisselâm), Musa 
(aleyhisselâm)'a şöyle dedi: Ey Musa! Önündeki gününü ıslah et. Bu günün hangisi olduğuna 
bak ve ona bir cevap hazırla; çünkü sen durdurulacaksın ve sorguya çekileceksin. Zamandan 
(gününden) öğüt al. Şüphesiz zaman uzundur, kısadır. Amelinin sevabını gözlerinle 
görüyormuşsun gibi amel et ki; ahirette senin için bir umut olsun. Şüphesiz dünyadan 
(ahirete) gelen (amel) orada kalan (amel) gibidir.» 

23-(3032) ...Yakub b. Yezid kendisine anlatan biri aracılığıyla rivayet eder:  

Ebu Abdullah (Cafer Sadık aleyhisselâm) şöyle buyurdu: 



«Emîr'ül-Müminîn (Ali b. Ebu Talib aleyhisselâm)'a denildi ki: Bize öğüt ver ve öğüdün 
kısa olsun 

Buyurdu ki: Dünyanın helâlinin hesabı sorulur, haramının da cezası verilir. 
Peygamberinizin sünnetini tutmadığınız zaman, sizi azdıracak şeyleri isteyecek, size yetecek 
kadarına razı olmayacaksınız.» 

204)- BÂB: İNSANLARI AYIPLAYANLAR 

l-(3033) ...Ebu Hamza es-Sumalî, rivayet eder: 

Ebu Cafer (Muhammed Bâkır aleyhisselâm) şöyle buyurdu: 

«Sevabı en çabuk verilen hayır, birr 261 (iyilik)dir. Cezası en çabuk verilen kötülük de 
zulümdür. 

Kendisinde görmediği şeyi insanlarda görmesi, ya da kendisinin terk edemediği bir şeyi 
yapmalarından dolayı insanları suçlandırması yahut kendisini ilgilendirmeyen bir hususta 
yanında oturan kimseyi incitmesi, kişiye ayıp olarak Yeter.» 

2-(3034) ...Ebu Hamza, rivayet eder: 

Ali b. Hüseyin (Zeyn'ül-Abidin aleyhisselâm)’ın şöyle dediğini duydum: «Resûlullah 
(sallallahu aleyhi ve âlihi) buyurmuştur ki: Kendisinde görmediği şeyi insanlarda görmesi ve 
kendisini ilgilendirmeyen bir hususta yanında oturan kimseyi incitmesi kişiye ayıp olarak 
yeter.» 

3-(3035) ...Hüseyin b. Muhtar, bazı ashabından rivayet eder:  

Ebu Cafer (Muhammed Bâkır aleyhisselâm) şöyle buyurmuştur: «Kendi nefsiyle ilgili 
olarak görmemezlikten geldiği bir şey hakkında insanların ayıplarını öğrenmeye çalışmak ya 
da bizzat kendisinin yaptığı, bırakıp da başka bir şeye geçemediği bir şeyden dolayı insanları 
ayıplamak ve kendisini ilgilendirmeyen bir hususta yanında oturan kimseyi incitmek kişiye 
ayıp olarak yeter.» 

4-(3036) ...Ebu Hamza, rivayet eder: 

Ebu Cafer (Muhammed Bâkır aleyhisselâm) ve Ali b. Hüseyin (Zeyn'ül-Abidin 
aleyhisselâm) şöyle dediler: «Sevabı en çabuk verilen hayır, birr (iyilik); cezası en 
çabuk verilen kötülük de zulümdür. Kendi nefsinin ayıplarını görmezlikten gelip 
başkalarının ayıplarına bakmak veya kendisini ilgilendirmeyen bir şeyden dolayı 
yanında oturan kimseyi incitmek yahut kendisinin terk edemediği bir şeyi insanlara 
yasaklamak kişiye ayıp olarak yeter.» 

205)- BÂB: MÜSLÜMAN OLAN KİMSE CAHİLİYE DÖNEMİNDE 
İŞLEDİKLERİNDEN SORUMLU TUTULMAZ  

l-(3037) ...Ebu Ubeyde, rivayet eder:  

                                                            
261- el-Biır: Hayır amaçlı fiillerde genişleme, yoğunlaşma anlamına gelir. [el-Mîzan, c. 3. s. 500] 



Ebu Cafer (Muhammed Bâkır aleyhisselâm) şöyle buyurdu: «Bazı insanlar 
Müslüman olduktan sonra Resûlullah (sallallahu aleyhi ve âlihi)'ye geldiler ve dediler 
ki: "Ya Resûlullah! Bizden bir kimse Müslüman olduktan sonra cahiliye döneminde 
işlediklerinden sorumlu tutulur mu?" Resûlullah (sallallahu aleyhi ve âlihi) onlara şu 
cevabı verdi: Kimin müslümanlığı güzel, yakîni imanı sahihse, Allah Tebâreke ve 
Teâlâ, onu, cahiliye döneminde işlediği günahlardan sorumlu tutmaz. 

Kimin Müslümanlığı zayıf, yakîni imanı sahih olmazsa, Allah Tebareke ve Teâlâ, 
önce ve sonra işlediklerinin tümünden onu sorumlu tutar.» 

2-(3038) ...Fudayl b. İyad, rivayet eder: 

Ebu Abdullah (Cafer Sadık aleyhisselâm)'a, Müslümanlığı güzel olan bir adam 
cahiliyede işlediklerinden sorumlu olur mu, diye sordum. 

Buyurdu ki: «Nebi (sallallahu aleyhi ve âlihi) şöyle buyurmuştur: 

Kimin İslam'ı güzel olursa, cahiliyyede işlediklerinden sorumlu olmaz. Kimin İslam'ı da 
kötü olursa, önce ve sonra işlediklerinden sorumlu olur.» 

206)- BÂB: SONRASINDA TEVBE EDİLEN KÜFÜR (önceki) AMELLERİ İPTAL 
ETMEZ 

1-(3039) ...Muhammed b. Müslim, rivayet eder:  

Ebu Cafer (Muhammed Bâkır aleyhisselâm) şöyle buyurdu: «Mümin olan ve imanlı iken 
hayırlar işleyen bir kimse, fitneye düşüp küfre girse, sonra bu küfründen tevbe etse, imanlı 
iken işlediği amelleri yazılır ve kendisi için hesap edilir. 

Küfürden sonra tevbe ederse, küfür hayırlı amellerini iptal etmez.» 

207)- BÂB: BELÂLARDAN (sınama amaçlı musibetlerden) MUAF OLANLAR 

l-(3040) ...Ebu Hamza, rivayet eder:  

Ebu Cafer (Muhammed Bâkır aleyhisselâm) şöyle buyurdu: «Allah Azze ve Celle'nin has 
kulları vardır; onları belâlardan korur. Afiyette yaşatır onları, afiyetle rızıklandırır, afiyetle 
canlarını alır, afiyetle onları yeniden diriltir ve onları afiyetle cennete yerleştirir.» 

2-(3041) ...İshak b. Ammar, rivayet eder: 

Ebu Abdullah (Cafer Sadık aleyhisselâm)’ın şöyle dediğini duydum: 

«Allah Azze ve Celle, bazı kimseler yaratmış ve onları belâlardan korumuştur. Onları 
afiyette yaratır, afiyette yaşatır, afiyette canlarını alır ve afiyette onları cennete koyar.» 

3-(3042) ...İbni Kaddah, rivayet eder:  

Ebu Abdullah (Cafer Sadık aleyhisselâm) şöyle buyurdu: «Allah'ın has kulları vardır; 
onları nimetleriyle besler. Afiyette olmalarını sağlayarak sever onları. Rahmetiyle onları 
cennete koyar. Belâlar ve fitneler ü- zerlerinden geçer de onlara hiçbir zarar vermez.» 

208)- BÂB: ÜMMETİN SORUMLU OLMADIĞI HUSUSLAR 



l-(3043) ...Arar b. Mervan, rivayet eder: 

Ebu Abdullah (Cafer Sadık aleyhisselâm)’ın şöyle dediğini duydum: 

«Resûlullah (sallallahu aleyhi ve âlihi) buyurmuştur ki: 

Dört şey ümmetimden kaldırılmıştır: Hataları,262 unutarak yaptığı (hatalar), zorlandığı 
şeyler ve gücünün yetmediği şeyler... 

Allah Azze ve Celle şöyle buyurmuştur:"Rabbimiz! Unutursak veya hataya düşersek bizi 
sorumlu tutma. Ey Rabbimiz! Bizden öncekilere yüklediğin gibi bize de ağır yük yükleme. Ey 
Rabbimiz! Bize gücümüzün yetmediği işler de yükleme." (Bakara, 286) "Kalbi iman ile dolu 
olduğu halde zorlanan başka..." (Nahl, 106)» 

2-(3044) ...Muhammed b. Ahmed en-Nehdî, merfu olarak rivayet eder:  

Ebu Abdullah (Cafer Sadık aleyhisselâm) şöyle buyurdu: «Resûlullah (sallallahu aleyhi 
ve âlihi) buyurmuştur ki: Dokuz şeyin sorumluluğu, ümmetimin üzerinden kaldırılmıştır: 
Hata, unutma, bilmedikleri şeyler, güçlerinin yetmediği şeyler, ihtiyaç duydukları şeyler, 
zorlandıkları şeyler, uğursuzluk, mahlûkat üzerinde tefekkür ederken içlerine doğan 
vesveseler, şamata ile dile getirilmediği sürece kıskançlık.» 

209)- İMANLA BİRLİKTE KÖTÜLÜK ZARAR VERMEZ, KÜFÜRLE BİR-
LİKTE İYİLİK FAYDA VERMEZ BÂBI 

l-(3045) ...Yakub b. Şuayb, rivayet eder: 

Ebu Abdullah (Cafer Sadık aleyhisselâm)'a dedim ki: 

Müminlerden başka, işlediği bir amelden dolayı bir kimseye Allah tarafından verilmesi 
vacip olan sevap var mıdır?  

-«Hayır.» dedi.263 

2-(3046) ...Yûnus, ashabından bazıları aracılığıyla rivayet eder:  

Ebu Abdullah (Cafer Sadık aleyhisselâm) şöyle buyurdu: «Musa (aleyhisselâm) Hızır 
(aleyhisselâm)'a dedi ki: Seninle arkadaşlık etmek artık bana yasaklandı; bana (son bir) 
tavsiyede bulun. Hızır (aleyhisselâm), Musa (aleyhisselâm)'a dedi ki: 

Kendisiyle birlikte hiçbir şeyin sana zarar vermediği ve başkasıyla birlikte iken de hiçbir 
şeyin sana fayda vermediği şeyden ayrılma.» 

3-(3047) ...Ebu Umeyye Yusuf b. Sabit rivayet eder:  

                                                            
262- Bilmeden işlediği suçlar. [Seyyid Cevad Mustafavî, Usul-u Kâfi, terc. ve şerhi] 
263- Bu rivayetin anlamı şudur: Allah sadece müminlere sevap vermeyi, onları mükâfatlandırmayı vaat etmiştir. 
Allah da vaat edince elbette vaadine vefa gösterir. Müminler dişında kimseye vaatte bulunmadığına göre, 
mükâfat verip vermemek Allah'a kalmıştır. 
   İmam bu beyanı ile Allah'ın mükâfat vereceği veya vermeyeceği ve iman ehli dışında kalan kimselerin 
"mustaz'aflar" ve "murcevne li emrillah / işleri Allah'ın emrine bırakılanlar" hükmünde olduklarını anlatmak 
istemiştir. Bu gibilerin hükmünün Allah'a ait olduğu, mükâfat verip vermemenin O'na kaldığını söylemek gerekir. 
[Murtaza Mutahhari, Adl-i İlahi, s. 347] 



Ebu Abdullah (Cafer Sadık aleyhisselâm)’ın şöyle dediğini duydum: «İmanla birlikte 
hiçbir kötü amel zarar vermez, küfürle birlikte de hiçbir iyi amel fayda vermez. Allah Azze ve 
Celle'nin şu sözünü görmediniz mi? 

"Onların infaklarının kabul edilmesini engelleyen, onların Allah ve Resûlünü inkâr 
etmelerinden... Ve kâfirler olarak ölmelerinden başka bir şey değildir." (Tevbe, 54-55)»264 

4-(3048) ...Ebu Umeyye Yusuf b. Sabit b. Ebu Sa'de, rivayet eder: 

Ebu Abdullah (Cafer Sadık aleyhisselâm) şöyle buyurdu: «İmanla birlikte kö- amel zarar 
vermez, aynı şekilde küfürle birlikte de iyi amel fayda vermez.» 

5-(3049) ...Muhammed b. Marid, rivayet eder:  

Ebu Abdullah (Cafer Sadık aleyhisselâm)’a dedim ki: Bize bir hadis rivayet edildi ki, sen 
şöyle demişsin: 

«Bildikten (imamını tanıdıktan, marifet sahihi olduktan) sonra istediğini yap.»  

-«Evet, bunu dedim.» dedi. 

-Dedim ki: Zina etseler, hırsızlık yapsalar ve şarap içseler de mi? Bana dedi ki: «"İnna 
lillah ve inna ileyhi raciun /Biz Allah içiniz ve biz O'na döneceğiz" (Bakara, 156) Allah'a 
yemin ederim ki, biz amellerimizden sorumlu tutulurken, nasıl olur da onlar amellerinden 
sorumlu tutulmaz! 

Ben şunu söyledim: Bildikten (imamını tanıdıktan, marifet sahihi olduktan) sonra, 
hayrın azından ve çoğundan dilediğini yap; şüphesiz bu senden kabul edilecektir.»265 

                                                            
264- Bu rivayeti, bazı ayetler ve başka rivayetler de açıklamaktadır. Dolayısıyla iman baki kaldıkça, herhangi 
bir günah kişinin ebediyen cehennemde kalmasına neden olmaz. Aynı şekilde küfürde devam ettikçe bu arada 
işlenen hiçbir iyiliğin yararı olmaz. [el-Mîzan, (Tevbe, 54-55) Tefsir] 
 
265- Ragıp el İsfahani “el-Müfredat” adlı eserinde der ki; el-Vela ve et-Tevali iki veya daha 
fazla şey arasında, ikisinin dışında yabancı bir şey olmayacak şekilde yakınlık meydana gelmesi 
anlamına gelir. Bu kelime yer, nispet, din, arkadaşlık, yardım ve inanç açısından yakınlık 
anlamında kullanılır.  
   “Velayet” iki şey arasında yakınlaştıkları husus bağlamında engelleri ve perdeyi kaldıracak 
şekilde bir yakınlığın meydana gelmesi. Şayet bu yakınlaşma ruhsal çeki,m türünden bir sevgi ve 
birliktelik nitelikli kaynaşmabazında bir yakınlaşma ise “veli” sevgilidir ve insan böyle bir 
durumda nefsinin sevgilinin iradesinden etkilenmesine sevgilinin istediğini vermesine engel 
olmaz. [El-Mizan, 5/561] 
   Velayet ve Ameller 
   Zavallı sanıyor ki, Şii olduğunu söylemekle ve Ehl-i Beyt Muhibbi olduğunu iddia etmekle 
Allah Korusun her türlü günahı işlemeye izin almıştır. Ve teklif kalemi onun hakkında işlemez 
hale getirilmiştir. Zavallı, şeytanın kendisini körleştirdiğini ve ömrünün sonunda bu yersiz 
muhabbetin de elinden alınacağını ve dolayısıyla da kıyamette Ehl-i Beytin düşmanları safında 
yer alacağını bilmemektedir. 
   Muhabbet iddiasında bulunan kimsenin beyyinesi olmadığı takdirde bu iddiası asla kabul 
edilmez. Ben sizinle dost olduğum takdirde ve halis bir şekilde sizi sevdiğim surette asla sizin 
maksadınızın hilafına teşebbüste bulunamam. Muhabbet ağacının semeresi onunla uyumlu bir 
şekilde amel etmektedir. Ve eğer bu semeresi olmazsa bilmek gerekir ki bu sevgi yoktur. Ve 
hayali bir muhabbettir. 
   Peygamber-i Ekrem ve O’nun Mükerrem Ehl-i Beyti bütün ömrünü Allah’ın hükümlerini, 
ahlaki kanunları ve itikadi meseleleri yaymak ve beşeri ıslah etmek için bu yolda her türlü 



                                                                                                                                                                                          
öldürmelere, zillete, ihanete sabrettiler. Bütün bunlar onları bu yolda çalışmaktan alıkoymadı. O 
halde Şii’de onların yolunda yürüyen ve Onların dediği üzere amel eden kimsedir. 
   Hadis de dille ikrar ve amelin imanın erkânından sayılması tabii bir sırrın ve cari olan 
sünnetullahın beyanıdır. Az bir izharda bulunmak imanın gereği üzere amel etmek, Allah'a ve 
evliyasına izharda bulunmak aşığın tabiatında var olan bir şeydir. Dolayısıyla da amel etmediği 
takdirde mümin değildir. Ve muhabbeti doğru bıı muhabbet olamaz. Bu yüzden bu imanın sureti 
yersiz muhabbet olup en küçük bir olay karşısında ortadan kalkar ve ahiret âlemine eli boş 
olarak intikal eder.  
   Ehl-i Beyt'iıı Velayetinin Amellerin Kabul Şartı Olduğu Beyanında 
   Şia mezhebinin zaruriyatıııdan biri de amellerin kabul şartının Ehl-i Beyt'iıı velayetini 
tanımaktır. Bu hususta o kadar hadis ve rivayet vardır ki, burada hepsini nakletmek imkânsızdır. 
Ve bu hadisler mütevatirdir. Biz sadece teberrüken bazısını nakletmek istiyoruz. 
   Ebu Cafer (a) şöyle buyuruyor: "İşin hakikati, yücesi, anahtarı, eşyaların kapısı ve Allah-u 
Teâlâ’nın rızası İmamı tanıdıktan sonra ona itaat etmektir. Bilki birisi geceleri ibadet etse, 
bütün ömrü boyunca gündüz oruç tutsa tüm malını sadaka verse her yıl hacca gitse ama Allah'ın 
velisinin velayetini kabul etmediği takdirde ve tüm amelleri onun yol göstericiliği sayesinde 
olmayınca Allah'ın üzerinde sevap açısından hiçbir hakkı yoktur. Ve o iman ehlinden değildir." 
   Hakeza Ebu Abdullah (a) şöyle buyuruyor: "Kıyamette Allah-u Teâlâ’nın huzuruna sizlere 
inanmadan gelen kimsenin ne bir iyiliği kabul edilir. Ne de bir kötülüğü bağışlanır." (Vesail’uş 
Şia c. I s9l Kitab'ut Tahare 3. Hadis) 
   Hakeza Ebu Abdullah (a) hadiste şöyle buyuruyor: "Vallahi, eğer şeytan, günah ve 
tekebbürden sonra Allah (c.c) için secde de etseydi Allah (c.c)'ın emrettiği üzere Âdem (a)'a 
secde etmediği müddetçe onun hiçbir ameli kabul edilmezdi. Hakeza ümmetin asileri de 
Resûlullah'ın tayin elliği imamı terk ettiği müddetçe aynı durumdadır. Allah (c.c) onların hiçbir 
amelini kabul etmez ve onların hiç bir iyiliği Allah (c.c)'ın katına yükselmez. Allah'ın emrettiği 
şekilde davranmazlarsa Allah-u Teâlâ’nın velayetini emrettiği imama itaat etmezlerse ve 
Allah'ın ve Resûlullah'ın kendileri için açtığı kapıdan girmezlerse onların hiçbir ameli kabul 
edilmez ve onların hiç bir iyiliği Allah (c.c)'ın katına yükselmez." Bu babtaki hadisler oldukça 
çoktur. 
   Bütün bunlardan anlaşılmaktadır ki, velayet amellerin kabul şartıdır. Hatta Allah (c.c)'a ve 
Resûlü Ekrem'in nübüvvetine imanında kabul şartıdır. Ama bazı âlimlerin buyurduğu üzere velayetin 
sıhhat şartı olması kesin değildir. Zahire bakılırsa velayeti kabul etmek amellerin sıhhat şartı 
değildir. Bu birçok hadisten de anlaşılmakladır. Nitekim imamların velayeti altına girerse daha 
önceki amellerinden (ehlisinden gayrisine verdiği zekât dışında) hiçbir amelini kaza etmez. Ve Allah-u Teâlâ 
ona ecir verecektir. Başka bir rivayette ise şöyle yer almıştır: "Namaz, oruç, hacc ve sadakanız size mülhak olur 
ve sizinle gelir. Ama zekâtı ehli olmayana verdiğin için onu mahalline vermen gerekir." 
   Başka bir rivayette yer aldığına göre "Ameller Perşembe günü Resulullah'a arz edilir ve arefe günü Allah-u 
Teâlâ amellere teveccüh eder. Bunları darmadağın eder." 
   "Bu ameller kimin amelleridir?" diye sorulduğunda ise şöyle denir: 
   "Bu ameller biz Ehl-i Beyt'i ve Şiilerimizi (taraftarlarımızı) sevmeyenlerin amelleridir." Ve bu hadis amellerin 
sıhhatine, ama kabul edilmediğine delalet etmektedir... Başta da sonda da Hamd Allah (c.c)'a dır. [İmam 
Humeynî, Kırk Hadis Şerhi, c. 2 s. 242-245] 
   "Ebu Talib oğlu Ali'yi (a.s) sevmek öylesine bir hasene, iyilik ve güzelliktir ki, onunla birlikte hiçbir seyyi'e 
[kötü amel, günah] zarar vermez" rivayetine gelince bununda yorumunun ne olduğunu bilmek gerekir. Büyük 
bilginlerden birisi buyuruyor ki: Ali (a.s); insanlık için, Allah'a kulluk için, ahlak için eksiksiz bir örnektir. Şu 
halde Ali sevgisi gerçek olursa, bir insanın kuru iddiasından ibaret olmazsa, günah işlemeye de engel olur. Şu 
halde, mikropların aşı olan kimseye zarar vermesinin önlenmesi örneğinde olduğu gibi, Ali sevgisi de bir aşı gibi 
günahları önler. 
   Ali (a.s) gibi amel ve takvanın somutlaşmış görünümü demek olan bir önderi sevmek, insanı Ali'nin tutumunu 
benimsemeye iletir, günah düşüncesini aklından çıkarır. Elbette sevginin gerçekten olması şartıyla! Ali'yi 
tanıyan onun takvasını, onun Allah sevgisini de tanır. Gece yarıları bu sevgi ile nasıl Allah'a yönelip dua ettiğini 
bilir. Böyle bir kişiye bağlanan ve onu seven; onun tutumuna aykırı işlerde yapmaz. Her seven sevdiğinin 
dileğini yerine getirir, onun buyruğuna saygı duyar. Sevdiğinin sözüne değer vermek ve onun dilediklerini 
yapmak gerçek sevginin gereğidir. Aslında bu husus Ali'ye özgü de değildir. Resul-i Ekrem'i (s.a.a) gerçekten 
sevmekte aynı hükümdedir. 
   Şu halde "Ebu Talib oğlu Ali'yi (a.s) sevmek öylesine bir hasene, iyilik ve güzelliktir ki, onunla birlikte 
hiçbir seyyi'e [kötü amel, günah] zarar vermez" hadisinin anlamı şudur: Ali sevgisi; günahın zarar 
vermesine engel olmakta, demek ki günah, bu sevginin gönlünde yerleşmiş olduğu kişiye yol bula-



6-(3050) ...Muhammed b. Reyyan b. Salt, merfu olarak rivayet eder:  

Ebu Abdullah (Cafer Sadık aleyhisselâm) şöyle buyurdu: «Emîr'ül-Müminîn (Ali b. Ebu 
Talib aleyhisselâm) hutbelerinde çok kere şunu söylerdi: 

Ey insanlar! Dininize sarılın! Dininize. Şüphesiz dininize bağlı iken işleyeceğiniz bir 
kötülük bile, dininize bağlı değilken işleyeceğiniz bir iyilikten daha hayırlıdır. Dininize bağlı 
iken işlediğiniz kötülük bağışlanır; ama dininize bağlı değilken işlediğiniz iyilik kabul 
edilmez.» 

el-Kâfî Kitabının; İman, Küfür, İtaat ve Masiyet bölümlerinin sonu 
Tek ve ortaksız Allah'a hamd olsun. 

Salât ve selâm Muhammed'in ve Ehl-i Beyt'inin üzerine olsun. 

                                                                                                                                                                                          
mamaktadır. Anlamı: "Ali sevgisi öyle bir şeydir ki; bu sevgi varsa, dilediğin günahı işleyebilirsin, ceza 
görmezsin" anlamında değildir. [Murtaza Mutahharî, Adl-i İlahi, s. 353-354] 
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	76)- KARŞILIKLI MERHAMET VE ŞEFKAT BABI
	77)- KARDEŞLERİ ZİYARET ETME BABI
	78)- MUSAFAHA BABI
	79)- KUCAKLAŞMA BABI
	80)-ÖPME BABI
	81)- KARDEŞLERİ ANMA BABI
	82)- MÜMİNLERİ SEVİNDİRME BABI
	83)- MÜMİNİN İHTİYACINI KARŞILAMA BABI
	84)-MÜMİNİN İHTİYACINI KARŞILAMAK İÇİN ÇALIŞMA BABI
	85)- MÜMİNİN SIKINTISINI GİDERME BABI
	86)- MÜMİNİ YEDİRME BABI
	87)- MÜMİNİ GİYDİREN KİMSE BABI
	88)- MÜMİNE NAZİK DAVRANMA, ONA İKRAMDA BULUNMA BABI
	89)- ONA (mü’mine) HİZMET ETME BABI
	90)- MÜMİNE NASİHAT ETME BABI
	91)- İNSANLARIN ARASINI DÜZELTME BABI
	92)- MÜMİNİ İHYA ETME BABI
	93)- İMAN EHLİ İÇİN DUA ETME BÂBI
	94)- İNSANLARI DAVET ETMEYİ TERK ETME BABI
	95)-ALLAH, DİNİ YALNIZCA SEVDİĞİ KİMSEYE BAHŞEDER BABI
	96)- DİNİN SELÂMETİ BÂB1
	97) TAKİYYE BABI
	98)- SIR SAKLAMA BABI
	99)- MÜMİNİN, ALAMETLERİ VE SIFATLARI BABI
	100)- MÜMİNLERİN SAYILARININ AZLIĞI BABI
	101)- İMAN BAĞIŞINA RAZI OLMA VE ONDAN SONRA HERŞEYESABRETME BABI
	102)- MÜMİNİN MÜMİNLE SÜKÛNA ERMESİ (huzur bulması) BABI
	103)-ALLAH'IN BİR MÜMİN SEBEBİYLE DEFETTİĞİ (belâlar) BABI
	104)- MÜMİNLER İKİ SINIFTIR BABI:
	105)- BAŞINA GELEN MUSİBETLERİN SEBEP OLACAĞI ŞEYLERE KARŞISABIR GÖSTERMEK HUSUSUNDA ALLAH'IN MÜMİNDEN ALDIĞI SÖZ BABI
	106)- MÜMİNİN İMTİHANININ ŞİDDETLİ OLMASI BABI
	107)- FAKİR MÜSLÜMANLARIN FAZİLETİ BÂBI:
	108) -BÂB
	109)- KALBİN İKİ KULAĞI VARDIR MELEK VE ŞEYTAN ONLAR ARACILIĞIYLATELKİNDE BULUNURLAR BABI
	110)- MÜMİNİN, DESTEKLENDİĞİ RUH BABI
	111)- GÜNAHLAR BÂB1
	112)-BÜYÜK GÜNAHLAR BABI
	113)- GÜNAHI KÜÇÜMSEME BÂBI
	114)-GÜNAHTA ISRAR ETME BABI
	115)-KÜFRÜN TEMELLERİ VE RÜKÜNLERİ BABI
	116)-RİYA BABI
	117)- LİDERLİK PEŞİNDE KOŞMAK BABI
	118)-DÜNYALIK ELDE ETMEK İÇİN İNSANLARI DİN İLE ALDATMA BABI
	119)- ADALETİ TAVSİF EDEN AMA AKSİNİ YAPAN KİMSELER BABI:
	120)-ADAMLARIN TARTIŞMASI, HUSUMET VE DÜŞMANLIK ETMESİ BABI
	121) GAZAB (öfke) BABI
	122)-HASET BABI
	123)- ASABİYYET BABI
	124)- KİBİR BÂBI
	125)- KENDİNİ BEĞENMİŞLİK BÂBI
	126)- DÜNYAYI SEVME VE ONA KARŞI HIRSLI OLMA BÂBI
	127)- TAMAH BÂBI
	128)- KABA DAVRANMA BÂBI
	129)- KÖTÜ AHLAK BÂBI
	130)- SEFİHLİK (aklî hafiflik) BÂBI
	131)- ÇİRKİN SÖZ SÖYLEME BÂBI
	132)-ŞERRİNDEN KORKULAN KİMSE BÂBI
	133)- BAĞY (üstünlük taslama, zulüm, haddi aşma) BABI
	134)- ÖVÜNME VE KİBİR BÂBI
	135)- KATILIK (Katı Kalplilik) BÂB1
	136)- ZULÜM BÂBI
	137)- HEVA VE HEVESE UYMA BÂB1
	138)- HİLE, HAİNLİK VE ALDATMA BÂBI
	139)- YALAN BÂBI
	140)- İKİ DİLLİ KİMSE BÂBI
	141)- KÜSME BÂBI
	142)-AKRABALIK BAĞLARINI KESME BÂBI
	143)- ANA BABAYA ASİ OLMAK BÂBI
	144)- SOYUNDAN TEBERRİ ETME BÂBI
	145)- MÜSLÜMANLARA EZİYET EDEN ONLARI HAKİR GÖREN KİMSE
	146)-MÜ’MİNLERİN KUSURLARINI ve GİZLİLİKLERİNİ ARAŞTIRANLAR BÂBI
	147)- AZARLAMAK (Kabahatini Yüzüne vurmak) BÂBI
	148)- GIYBET VE İFTİRA BÂBI
	149)-BİR MÜ’MİNİN, BİR SÖZÜNÜ ONU BAŞKALARININ GÖZÜNDEKÜÇÜK DÜŞÜRMEK MAKSADIYLA NAKLETMEK BÂBI
	150)- BİRİNİN BAŞINA GELEN FELAKETE SEVİNME (şamata) BÂBI
	151)- SÖVME BÂBI
	152)- İTHAM ETME VE SUİ ZAN BÂBI
	153)- MÜMİN KARDEŞİNE NASİHAT ETMEYEN KİMSE BÂBI
	154)- SÖZÜNDEN DÖNME BÂBI
	155)- MÜMİN KARDEŞİNDEN GİZLENEN KİMSE BÂBI
	156)-YARDIM İSTEYEN MÜMİN KARDEŞİNE YARDIM ETMEYEN KİMSEBÂBI
	157)- YANINDAKİ VEYA BAŞKASININ YANINDAKİ BİR ŞEYİN MÜMİNBİR KİMSEYE VERİLMESİNİ ÖNLEYEN KİMSE BÂBI
	158)- BİR MÜMİNİ KORKUTAN KİMSE BABI
	159)- KOVUCULUK BÂBI
	160)-İFŞA ETME BÂBI
	161)- YARATICIYA İSYAN HUSUSUNDA YARATILMIŞA İTAATEDEN KİMSE BÂBI
	162)-GÜNAHLARIN DÜNYADAKİ (erken) CEZALARINA DAİR BÂB
	163)-GÜNAHKÂRLARIN MECLİSİNE KATILMAK BÂBI
	164)-İNSAN GRUPLARI BÂBI
	165)- KÜFÜR BÂBI
	166)- KÜFRÜN ÇEŞİTLERİ BÂBI
	167)-KÜFRÜN DAYANAKLARI VE ŞUBELERİ BÂBI
	168)- NİFAK VE MÜNAFIKIN NİTELİĞİ BÂBI
	169)-ŞİRK BABI
	170)- ŞÜPHE BÂBI
	171)-DALÂLET BÂBI
	172)- MUSTAZ'AF BÂBI
	173)- DURUMLARI ALLAH'IN EMRİNE BIRAKILMIŞLAR BÂBI
	174)- A'RÂF EHL-İ BÂBI
	175)-İHTİLAF EDEN GRUPLAR; KADERİYECİLER, HARİCİLER ve MÜRCİEGRUPLARI VE MEMLEKETLERİN HALKI İLE İLGİLİ BÂB
	176)- KALPLERİ ISINDIRILANLAR BÂBI
	177)- ÇAĞRIDA MÜNAFIKLARIN, DALÂLETTE OLANLARIN veİBLİS'İN ZİKREDİLMESİ BÂBI
	178)- BAB: İNSANLARDAN KİMİ ALLAH'A YALNIZ BİR YÖNDENKULLUK EDER (Hac, 11) HAKKINDA
	179)-KİŞİYİ MÜMİN VEYA KÂFİR YA DA SAPIK YAPAN EN AZ ŞEYBÂBI
	181)- İMANIN OLUŞMASI VE ALLAH ONU NAKLEDEBİLİR Mİ?BÂBI
	182)-İMANLARI EMANET OLANLAR BABI
	183)- İMANIN EMANET OLDUĞUNUN ALAMETİ BÂBI
	184)- KALBİN GAFLETİ BÂBI
	185)-BÂB: DİLLERİNDE İMAN OLSA DA MÜNAFIKLARINKALPLERİNİN KARANLIK, DİLLERİ İFADE ETMEDE YETERSİZ OLSADA MÜMİNLERİN KALPLERİNİN AYDINLIK OLMASI BÂBI
	186)- BÂB: KALBİN HALLERİNİN DEĞİŞMESİ
	187) - BÂB: VESVESE VE NEFSİN TELKİNLERİ
	188)-BÂB: GÜNAHLARI İTİRAF ETME VE GÜNAHLARDAN DOLAYIPİŞMANLIK DUYMA
	189)- GÜNAHLARI ÖRTME BÂBI
	190)- İYİLİĞE VEYA KÖTÜLÜĞE NİYETLENEN KİMSE BÂBI
	191)-TEVBE BÂBI
	192)- GÜNAHLARDAN İSTİĞFAR ETME BÂBI
	193)-ALLAH AZZE VE CELLE'NİN, ÂDEM (aleyhisselâm)'a TEVBE ETTİĞİZAMANKİ BAĞIŞI BÂBI
	194)- KÜÇÜK GÜNAH BÂBI
	195)- GÜNAHLAR ÜÇ KISMA AYRILIR BÂBI
	196)- GÜNAHIN CEZASININ ÇABUK VERİLMESİ BÂBI
	197)-GÜNAHLARIN AÇIKLAMASI BÂBI
	198)-BÂB
	199)- BÂB
	200)- BÂB:ALLAH AMEL EDEN SAYESİNDE AMEL ETMEYENDEN BELÂYI SAVAR
	201)- BÂB:GÜNAHI TERK ETMEK TEVBE TALEP ETMEKTEN DAHA KOLAYDIR
	202)-İSTİDRAC BÂBI
	203)- BÂB: AMEL MUHASEBESİ
	204)- BÂB: İNSANLARI AYIPLAYANLAR
	205)- BÂB: MÜSLÜMAN OLAN KİMSE CAHİLİYE DÖNEMİNDE İŞLEDİKLERİNDEN SORUMLU TUTULMAZ
	206)- BÂB: SONRASINDA TEVBE EDİLEN KÜFÜR (önceki) AMELLERİ İPTALETMEZ
	207)- BÂB: BELÂLARDAN (sınama amaçlı musibetlerden) MUAF OLANLAR
	208)- BÂB: ÜMMETİN SORUMLU OLMADIĞI HUSUSLAR
	209)- İMANLA BİRLİKTE KÖTÜLÜK ZARAR VERMEZ, KÜFÜRLE BİRLİKTEİYİLİK FAYDA VERMEZ BÂBI



