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TAKDİM
Rahman ve Rahim Olan Allah’ın Adıyla
Ey ağlayanların ve kendisine sığınanların sevgilisi, ey tevekkül edenlerin efendisi, ey doğru yoldan sapanları hidayet eden, ey müminlerin velisi, ey kendisini zikredenlerin canı ve yoldaşı, ey perişan ve zor durumda
olanların sığınağı, ey doğru( kul)ların kurtarıcısı, ey bütün ilim sahiplerinden daha bilgili olan, ey bütün yarattıklarının ilahı olan, ey hamd ü
senanın sahibi olan, ey iftihar ve değerin sahibi olan, ey şeref ve yüceliğin
sahibi olan Allah’ım! “Bize ilim verip, inanmış birçok kuluna üstün kıldığın için sana hamd ü senalar olsun.”1
Yüce Allah’tan başka bir ilah olmadığına ve O’nun birliğine şahadet ederim. En güzel isimler O’nundur. O’nun eşi ve benzeri yoktur. Hz.
Muhammed’in (s.a.a) O’nun kulu ve resulü olduğuna şahadet ederim.
Yüce Allah, onun, kulları arasında seçkin bir kul olduğunu duyurdu.
Onun peygamberliği ile biz nâdân kullarına ilim ve marifet yolunu gösterip, onu izzetle yaşamamıza vesile kıldı. Şahadet ederim ki, dünya ve ahiret kurtuluşuna sebep olan Hz. Ali (a.s) ve diğer Masum İmamlar, onun
Ehlibeyt’i (a.s) ve hak vasileridirler.
Muhterem okurlar! Sizi ve bütün inananları Allah’ın esenlik rumuzu
olan selamı ile selamlıyor ve Hz. Peygamber’in (s.a.a) kutlu şeriatı olan
İslâm yolunda kararlı ve sebatlı olmanızı temenni ediyorum. Dinin kemâli,
ilim talep etmek ve onunla amel etmektir. Hz. Ali’nin (a.s) buyurduğu üzere ilim öğrenmeye gayret edenler Allah yolunda cihat edenler gibidir.
Şüphesiz Hz. Muhammed’i (s.a.a) ve onun getirdiği şeriatı tanımanın
en iyi yolu, ilim öğrenip cehaleti alt etmekten geçer. İşte bu yüzden Hz.
Peygamber (s.a.a) savaşa giderken okuryazar kimselerden şehirde kalıp
diğerlerine ilim öğretmelerini isterdi. Yine okuryazar savaş esirlerinin,
1- Neml, 15.
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Müslümanlara okuma yazma öğretmeleri karşılığında salıverileceğini
buyururdu.
Hz. Peygamber’in (s.a.a) gayesi, ilim vasıtasıyla insanı Kur’ân’ın,
peygamberlerin ve âkil insanların lanetine maruz kılan cehaletin karanlığını ve iğrenç tortularını ortadan kaldırıp ideal bir ümmet oluşturmak,
herkesin ilimden yararlanmasını sağlamak ve böylece kemal ve olgunluk
bahçesinde sefa sürmeleri için ortam hazırlamaktı. Nitekim Hz. Peygamber (s.a.a) “İnsanların değeri ve kemâli, ilmi miktarıncadır.” buyurmuştur.
Bu hakir Allah kulu bendeniz, her ne kadar ilmin serin pınarlarından
kana kana içmediysem de ilim pınarlarını kendilerine yönlendiren seçkin insanların asude hayat sürdüklerine, cehalete meydan okuduklarına,
güvenle yere bastıklarına, bütün zorlukları ilim ile aşıp ferahlığa ulaştıklarına şahit oldum.
Dolayısıyla her Müslümanın ilahî hükümleri öğrenmesi ve onlara
amel etmesi zorunludur. Zira eyleme dönüşmeyen ilim, seraba benzer.
Akıl sahipleri seraba değil, hakikate yönelirler.
Muhterem okurlar! Dünyada ve ahirette bize yarar sağlamayacak
dünya malına ve geçici güzelliklerine aldanmayalım. Dünyalık şeylerin
dünya ile son bulacağını, beka yurdu ahirete kadar sadece amellerimizin
bize eşlik edeceğini bilelim. Attığımız her adım, bizi biraz daha mezara
yaklaştırmaktadır. Orada bize her şey hakkında soracaklar. Yaptıklarımızdan ve birbirimizden mesulüz. Hâl böyle olunca, kendimize çeki düzen
vermeli, nefsimize ve etrafımızdakilere karşı olan mesuliyetimizi yerine
getirebilmek için dinî hükümleri iyi öğrenmeliyiz. Hepimiz birtakım sorumluluklar taşımaktayız. Herkes üzerine düşeni ifa etmek zorundadır.
Bu hakir bende, az da olsa İslâmî ve insanî mesuliyeti ifa etmek adına
ilk önce kendisini ıslah etmek, sonra siz kardeşlerine faydalı olması umuduyla bu eseri kaleme almaya yöneldi. Yine kendimi ve siz aziz kardeşlerimi dinî konularda bilgili ve sadakatli olmaya davet ederek, bana dua
etmenizi istiyorum. Zalimlerin ve deccallerin boynunu Zülfikâr’ıyla vurması için beklenen Hz. Mehdi’nin (a.f) kutlu iktidarını yakın eylemesini,
onun saadet iktidarının hâkim olmasıyla firak derdinden yanıp tutuşanların hüzünlerinin son bulmasını Rabbimden niyaz ediyorum. Allah’ın
rahmet ve bereketi üzerinize olsun.
Hüseyin Akay
6
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RUMUZUN ÖNEMİ VE ANLAMI
Rumuz, lügatte dudakla işaret etmeye ve kısık sesle söylenen kelimelere denilir. Aslında, geniş anlam içeren, az sözcükle çok anlam ifade
eden, dolaylı ve kinaye yolu ile anlatım tarzına rumuz denilir. Rumuzu
kullanan birisi, geniş anlam yüklü kelimeler telaﬀuz ederek meramını anlatır ve kendisini olası tehlikelerden korur. Ayrıca kişi, geniş anlam yüklü
kelimelerle kalbinde, aklında ve ruhunda saklı olan cevheri aşikâr eder.
Kısacası geniş anlam yüklü kelimeler, isimler ve amblemler birer rumuzdur. Hz. Zekeriya (a.s), Allah’tan Hz. Yahya’nın (a.s) doğumunu müjdeleyen bir alamet ister. Allah, Hz. Zekeriya’ya (a.s) şöyle buyurur:
“Senin için alamet, insanlarla üç gün işaretle anlatma dışında bir
şey konuşamamandır. Rabbini çok an, akşam sabah tespih et.”1
Hz. Zekeriya (a.s), üç gün boyunca konuşmayarak olası olumsuzlukları kendisinden uzaklaştırmış, Allah’ı geniş anlam ve rumuzlar içeren
esenlik dolu sıfatlarıyla anarak din adamlarına ve inanan insanlara meramını anlatmayı başarmıştır.
Hz. Süleyman (a.s), Saba Melikesi Belkıs’a bir mektup yazarak, Saba
halkını tevhit inancına davet etmiştir. Mektubun içeriğini Kur’ân şöyle
açıklamıştır:
“Şüphesiz bu (mektup) Süleyman’dandır ve şüphesiz rahman ve
rahim olan Allah’ın adıyla (başlamaktadır). ‘Bana karşı büyüklük
göstermeyin ve bana Müslüman olarak gelin’ diye (yazmıştı).”2
Hz. Süleyman’ın (a.s) Saba Melikesine yazdığı mektubun içeriğinin
şöyle olduğunu görmekteyiz:
1- Hz. Süleyman (a.s), Allah’ın Rahman ve Rahim sıfatlarını birer rumuz olarak kullanmış, Allah’ın dünya ve ahiretle ilgili her şeye muktedir
tek bir ilah olduğunu anlatmıştır.
1- Âl-i İmran, 41.
2- Neml, 30-31.
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2- Hz. Süleyman (a.s), kibir ve büyüklük taslamanın hiçbir şey sağlamayacağını ve yüceliğin ancak yüce Allah’a ait olduğunu “büyüklük”
kelimesini rumuz olarak kullanarak anlatmıştır.
3- Hz. Süleyman (a.s), “Müslüman” kelimesini rumuz olarak kullanarak hak, adalet ve kurtuluş yolunun Müslüman olmakta olduğunu açıkça
anlatmıştır.
Yani her iki ayette de Allah ve kulları geniş anlam yüklü kelimeleri
rumuz olarak kullanmıştır. Rumuzlu kelimelerle halklar hakkı tanımış,
ıslah olmuş ve hak yolu bulmuşlardır.
Doğrusu 313 rakamında yatan hikmetin ne olduğunu ve neyi simgelediğini bilmiyorum ama Bedir Savaşı’nda mücahit erlerin sayısının 313
olduğu açıklanmıştır. Bazı rivayetlerde Aşura günü Hz. Hüseyin’in (a.s)
yarenlerinin 313 olduğu nakledilmiştir. Yine rivayetlerde, evrensel kurtarıcı Hz. Mehdi’nin (a.f) 313 yareninin olacağı kaydedilmiştir. Zuhur için
izin verildiğinde, dünyanın dört bir tarafından gelip Allah’ın salih kulu
Hz. Mehdi’nin (a.f) yanında yer alacak insanların mübarek adları, ülkeleri
ve şehirleri belirtilmiştir.
Bize ilham, övünç, gaybî imdat, şifa ve şefaat vesilesi olsunlar diye
Hz. Mehdi’nin (a.f) mübarek cemalini görme, emrinde olma, kurtarıcılar
kervanına katılma şerefine nail olacak o değerli ve mutlu kulların adlarını
ve Mehdevî isimlerini, kaleme almış olduğumuz bu eserin konu başlıklarına rumuz olarak verdik. Hz. Mehdi’nin (a.f) zuhuruyla birlikte, Âl-i
Muhammed’e nefer, saadet devletine asker olacak ve bize yârin kokusunu
aktaracak, cananın nurunu yansıtacak o 313 seçkin, kâmil, şanlı, bahtiyar
ve mübarek insanın manidar isimlerini, intizar yolunun yolcularına yön
gösterici rumuz olsunlar diye pusula yaptık.
O muhterem yarenlerin 297 tanesinin isimleri muteber kaynaklarda yer
almıştır. İsimleri belirtilmeyen 16 tanesinin yerine “selam” kelimesini ve
Masum Ehlibeyt İmamları’nın (a.s) mübarek isimlerini rumuz edindik. Selam, yüce Allah’ın esenlik rumuzudur. Nitekim şöyle buyrulmuştur: “Ayetlerimize iman edenler sana gelince, size selam (esenlik) olsun, de.”1
Selam olsun saadet inkılâbının emiri Hz. Mehdi’ye (a.f) ve yarenlerine; doğdukları günde, şehit düşecekleri günde ve yeniden dirilecekleri
günde. Selam olsun o evrensel kurtarıcıyı bekleyen müminlere…
1- En’am, 54.
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Ders: 1

Rumuz: Eban, İran

Fıkhın Kaynakları
1- Akıl: Akl-ı selimin hükmettiği her şeye, şeriat da hükmeder.1
2- Kitap: Kur’ân-ı Kerim
3- İcma: Din uzmanları olan müçtehitlerin bir konu hakkında ittifak
etmesi.
4- Sünnet: Hz. Peygamber (s.a.a) ve Ehlibeyti’nin uygulamaları.2
Müçtehitler dinî hükümleri yukarıda belirtilen bu dört kaynaktan
elde ederler.
Ehlibeyt’im (a.s), Nuh’un gemisi gibidir; kim o gemiye binerse kurtulur, kim de ondan geri kalırsa boğulur.3
Velayet iki kısımdır: 1- Allah’ın, tayin ettiği adil kimselerin velayeti
veya adil yöneticiler tarafından yönetici olarak atanan kimselerin velayeti.
2- Zalim yöneticilerin ve onların atadığı kimselerin velayeti.
Allah, sadece adil yöneticilerin velayetini bize farz kılmıştır. Onların
yöneticiliğinde Allah’ın dini ve Resulü’nün şeriatı ihya olur; müminler
hakkı bulur, Allah’ın rahmeti bütün kulları kuşatır, ahlâkî erdemler topluma hâkim olur. Zalimlerin yöneticiliğinde ise hak ayaklar altına alınır,
batıl olan her şey dirilir. Zulüm ve fesat aşikâr olur, dinî yasalar geçersiz
kılınır.
İslâm’ı muhafaza etmek için fıkıh ilmine ve fakihe ihtiyaç vardır. Fakih olmazsa, İslâm ortadan kalkmış olur. Bizlerin her ikisinin de değerini
bilip muhafaza etmemiz gerekir.
Yukarıda belirtilen dört kaynaktan elde edilen şer’î hükümlere “Fıkıh”, bunları elde eden kimseye ise “Fakih” denir.

1- Hadis.
2- Maarif, c. 2, s. 625, 635.
3- Hadis Pınarı, s. 373, Hz. Muhammed (s.a.a) bölümü.
9
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Ders: 2

Rumuz: İbrahim, E yopya

Acaba Biliyor Muyuz?
1- Taklit nedir? Müçtehidin fetvalarına göre amel etmektir.
2- Niçin taklit etmeliyiz? Müçtehit olmadığımız için.
3- Kimi taklit etmeliyiz? Bilgisi daha çok olan müçtehidi.
4- Hangi konularda taklit etmeliyiz? Füru-u dinin zaruri olmayan hükümlerinde.
5- Taklit etmenin yolu nedir?1
Bir müçtehidi taklit etmeyen Müslüman’ın, şer’î hükümlere bağlı bütün amellerinin batıl olduğunu biliyor musunuz?
“Bir âlimin yanında oturunca konuşmaktan çok onu dinleme gayreti içinde ol, güzel konuşmayı öğrendiğin gibi, güzel dinlemeyi de
öğren ve hiç kimsenin sözünü kesme.”2
“Haftada en az bir gün bile olsa, dünya işlerinden ayrılıp din
ahkâmını öğrenmeyen Müslümanlara yazıklar olsun.”3
“Geçen zamanı iyi düşününüz ki, ne çabuk geçmiştir. Ve biliniz ki
gelecek de geçmiş gibidir.”4
Hz. Mehdi’nin (a.f) gaybet dönemi başlamadan önce ona, “Sizden
sonra ümmetin imamlığını kimler yapacaktır?” diye sordular? O, cevaben
şöyle buyurdu:
“Resulullah’ın (s.a.a) varisi, biz Ehlibeyt İmamları (a.s) ve bizden
sonra ise peygamberlerin varisleri olan müçtehitler ümmetin imamlığını yapacaklardır.”
“Şüphesiz ki dinin kemâli ilim talep etmek ve bu ilim ile amel etmektir. Bilin ki, hiç şüphe yok, ilim talep etmek sizler için mal talep
etmekten daha faziletlidir.”5
“Âlimler (fakihler), nebilerin (Peygamberlerin ve masum Ehlibeyt
İmamlarının) varisleridirler.”6
1- 3. derste açıklanacaktır.
2- Biharu’l-Envar, c. 1, s. 222, Hz. Muhammed Bâkır (a.s).
3- Usul-u Kâfi, c. 1, s. 50, Hz. Cafer Sâdık (a.s).
4- Hz. Ali (a.s).
5- Usul-u Kâfi, c. 1, s. 30, Hz. Ali (a.s).
6- Hadis-i şerif.
10
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Ders: 3

Rumuz: İbrahim, Arabistan

Müçtehidin Fetvalarını Öğrenmenin Dört Yolu
1- Müçtehidin kendisinden duymak.
2- Adil olan iki kişiden duymak.
3- Doğruluğuna güvenilir bir kişiden duymak.
4- Müçtehidin risalesinden (Tam İlmihal’den) okumak.
“Doğru söz söylemek, doğrularla beraber olmak ve verilen emaneti
korumak, imanın bariz nişanesidir.”1
Allah-u Teâlâ’nın Kur’ân’da nazil buyurduğu ilk surenin “Besmele-i
Şerif” olduğunu biliyor musunuz?2
Yalan söyleterek şeytan bizi aldatmasın!
1-“Yalan, bütün günahların kaynağıdır.”3
2-“Yalan, nifakın ana kaynağıdır.”4
3-“Yalan, iman ile uyuşmayan habis bir sıfattır.”5
4-“Yalan, güven sermayesini ortadan kaldıran çirkin ve habis bir sıfattır.”6
5-“Yalan, münafıkların aşağılık sıfatlarındandır.”7
6-“Yalan, insanın dürüstlük fıtratına aykırı çok yakışıksız ve aşağılık bir
sıfattır.”8
“Tüm kötülükler bir evde karar kılınmıştır. Bu evin (kötülüklere girişin) anahtarı ise yalan konuşmaktır.”9
“Mümin kimse hiç bir mazereti olmaksızın yalan söylerse, yetmiş
bin melek onu lanetler ve onun kalbinden arşa pis kokular yayılır ki
Allah, o kuluna yetmiş zina cezası kadar günah yazar.”10
1- Hz. Cafer Sâdık (a.s).
2- Sitaregan-ı Direhşan, c. 7, s. 70.
3- Hz. Ali (a.s).
4- Tevbe, 77.
5- Hz. Ali (a.s).
6- Hz. Muhammed (s.a.a).
7- Hz. Ali (a.s).
8- Hz. Musa (a.s).
9- Biharu’l-Envar, c. 72, s. 263, Hz. Hasan Askeri (a.s).
10- Günahan-ı Kebire, c. 1, s. 283, Hz. Muhammed (s.a.a).
11
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“Nihayet, Allah’a verdikleri sözden döndüklerinden ve yalan söylediklerinden dolayı, Allah kendisiyle karşılaşacakları güne (kıyamete) kadar onların kalbine nifak (ikiyüzlülük, bedbahtlık) soktu.”1

1- Tevbe, 77.
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Ders: 4

Rumuz: İbrahim, İran

Kimi Taklit Etmeliyiz?
1- 12 İmam Şiası olan bir müçtehidi.
2- Erkek olan bir müçtehidi.
3- Akıllı ve adil olan bir müçtehidi.
4- Baliğ (iyiyle kötüyü ayırt etme yaşında) olan bir müçtehidi.
5- Bilgisi daha çok olan bir müçtehidi.
6- Hayatta olan (yaşayan) bir müçtehidi.
7- Helalzade olan bir müçtehidi.
Cinsel olgunluğa erişen her şahsa baliğ denir ve baliğ haddine ermiş
olan her Müslümana ise tüm dinî vecibeleri yerine getirmesi farz olur.
“Adalet, başkalarına ait olanları mukaddes bilip el sürmemek, şayet
el sürülmüş ise de onları iade etmektir.”1
“Vallahi, karıncanın ağzındaki arpanın kabuğunu alıp ona zulmetmek suretiyle Allah’a isyan etmem için bana yedi âlem verilse, yine
de kabul etmem.”2
“Ey Uluslar! Sizler saadete kavuşmak istiyorsanız kendinize,
İslâm’ın adaletini ve Hz. Peygamber’in (s.a.a) şeriatını uygulayacak
adil yöneticiler seçmelisiniz.”3
“Ben, dedem Hz. Peygamber (s.a.a) ve babam Hz. Ali’nin (a.s) adaletini ikame etmek için kıyam edip şahadet yolunu seçtim.”4
“De ki: Her secde yerinde yüzünüzü O’na doğrultun, dini yalnız
kendisine has kılarak O’na dua edin. Başlangıçta sizi yarattığı
gibi (O’na) döneceksiniz.”5
“Muhakkak ki Allah adaleti, iyiliği ve akrabaya yardım etmeyi
emreder. Çirkin işleri fenalık ve azgınlığı da yasaklar. O düşünüp
tutasınız diye öğüt veriyor.”6
1- Hz. Ali (a.s).
2- Hz. Ali (a.s).
3- İmam Humeynî.
4- Hz. Hüseyin (a.s).
5- A’raf, 29.
6- Nahl, 90.
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Ders: 5

Rumuz: İbrahim, İran

Müçtehit ve Â’lem Müçtehidi Üç Yoldan Tanıyabiliriz:
1- İnsanın kendisinin yakin etmesiyle. O müçtehidin ilmi derecesini
ve ferasetini anlama kapasitesine sahip olmalıdır.
2- İki adil âlimin söylemesiyle. Â’lemliği ayırt etme bilgi, şuur ve kabiliyetine sahip olan iki âlim söylemelidir.
3- Â’lemliği ayırt etme bilgisine sahip, ilim ehli bir grup müminden
duyma yoluyla.
Hz. Cafer Sâdık’a (a.s) göre taklit merci;
1- Daha takvalı biri olmalıdır.
2- Daha adil biri olmalıdır.
3- Daha bilgili biri olmalıdır.
4- Korkmadan doğruyu söyleyen biri olmalıdır.1
En büyük cihadın, zalim hükümdara karşı hakkı ve gerçek olanı söylemek olduğunu biliyor musunuz?
“Ümmetimden, fakihler ve yöneticiler dürüst olurlarsa, halk da dürüst ve onlar fasık olurlarsa halk da fasık olur.”2
“Bir fakihin, şeytana (safsata ve aldatmalarına karşı) tahammül göstermesi bin âbidin tahammül göstermesinden daha zordur.”3
“En faziletli cihat, zalim yöneticinin karşısında hakkı (haklı olanı
savunmak ve) söylemektir.”4
“Asra yemin ederim ki, insan gerçekten ziyan içindedir. Bundan
ancak iman edip, salih amel işleyenler, birbirlerine hakkı tavsiye
edenler ve sabrı tavsiye edenler müstesnadır.”5

1- Usul-u Kâfi, c. 1, s. 87.
2- Nesayih, s. 5, Hz. Muhammed (s.a.a).
3- Nehcu’l-Fesahe, s. 2058, Hz. Muhammed (s.a.a).
4- Hz. Ali (a.s).
5- Asr Suresi.
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Ders: 6

Rumuz: İbrahim, Lübnan

Kıble’yi Tespit Etmenin Yolları
1- Cami mihrabına bakılarak tespit edilir.
2- Müslümanların mezarına bakılarak tespit edilir.
3- Ev sahibinin sözüyle tespit edilir.
4- İki âdil şahidin sözüyle tespit edilir.
5- Cüda (kuyruklu) yıldızına bakılarak tespit edilir.
6- Kıbleyi gösteren pusulalar ile tespit edilir.
7- Kâfir veya fasık birinin bilimsel yollarla kıbleyi göstermesiyle tespit
edilir.
Kıble’nin, (Kâbe’nin) Müslümanların en kutsal mekânlarından biri
olduğunu biliyor musunuz?
Yukarıda belirtilen yedi yol ile kıble tespit edilemez ise namaz kılan
şahıs dört bir tarafa da namaz kılmalıdır.
Hz. Mehdi Kaim (a.f), Rükn ve Makam arasında durarak (Kâbe’nin
yanı başında) yüksek sesle şöyle seslenecektir:
“Ben Allah’ın vaat ettiği Mehdi’yim, ben zamanın Kaim’iyim, yeryüzü zulümle dolduktan sonra onu adaletle doldurmak için zuhur
ettim. Şüphesiz ki yeryüzü hüccetsiz değildir.”1
İslâm tarihindeki büyük hadiselerden biri, İslâm Peygamberi’nin
(s.a.a) peygamber olduktan sonra 13 yıl boyunca Beytu’l-Mukaddes’e
doğru namaz kılmış olmasıdır. Hicretten yedi ay sonra Medine’de öğlen
namazını eda esnasında Cebrail, Hz. Peygamber’e (s.a.a) yüzünü Kâbe’ye
çevirmesini vahyedince, Hz. Peygamber (s.a.a) namazın kalan iki rekatini
yüzünü Kâbe’ye dönerek tamamlamıştır.
“(Ey Muhammed!) “Şüphesiz yüzünü göğe çevirip durduğunu
görüyoruz. (Yakın zamanda) hoşnut olacağın Kıble’ye seni elbette çevireceğiz. Artık yüzünü Mescid-i Haram tarafına çevir. (Ey
Müslümanlar) Bulunduğunuz yerde yüzlerinizi o yöne (Kâbe’ye)
çevirin.”2

1- Kemalu’d-Din, s. 445.
2- Bakara, 144.
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Ders: 7

Rumuz: İbrahim, Arabistan

Füru-u Din
1- Namaz kılmak: Günlük beş vakit namaz kılmak.1
2- Oruç tutmak: Ramazan ayında Allah için oruç tutmak.2
3- Humus vermek: Kazanılan malın bir kısmını Allah rızası için
harcamak.3
4- Zekât vermek: Malın bir kısmını Allah’ın rızasını kazanmak için
yoksullara vermek.4
5- Hacca gitmek: Vacip olan hacca gitmek.5
6- Cihat etmek: Zulme karşı mukavemet etmek.6
7- İnsanları iyiliğe davet etmek: Allah-u Teâlâ’nın dinini ve Hz.
Muhammed’in (s.a.a) şeriatını tebliğ etmek.7
8- İnsanları kötülükten men etmek: Allah’ın haram kıldıklarından
Müslümanları sakındırmak.8
9- Tevella: Allah’ın sevdiği kulları sevmek.9
10- Teberra: Allah’ın sevmediği kulları sevmemek.10
Usul ve füru-u dine iman edip tatbik edenlerin, Allah katında takva sahibi olanlardan ve ebedi kurtuluşa erenlerden olduklarını biliyor
musunuz?
(Not: Gelecek derslerde geniş açıklamaları yapılacaktır.)

1- Ankebût, 45.
2- Bakara, 83.
3- Enfal, 41.
4- Bakara, 110.
5- Âl-i İmran, 97.
6- Bakara, 190.
7- Âl-i İmran, 104.
8- Âl-i İmran, 104.
9- Nisa, 144.
10- Nisa, 144.
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Usul-u Din
1- Tevhid: Allah’ın birliğine iman etmek.1
2- Adalet: Allah’ın adaletine iman etmek.2
3-Nübüvvet: 124 bin Peygamber’in (a.s) hak üzere seçildiklerine iman
etmek.3
4- İmamet: 12 Masum İmam’ın (a.s) Hz. Peygamber’in (s.a.a) hak varisleri olduklarına iman etmek.4
5- Mead: Öldükten sonra kıyamete iman etmek.5
“Ey Rabbimiz! Biz indirdiğine iman ettik, peygambere uyduk,
bizi şahit olanlarla beraber yaz.”6
“Allah katında sizin en üstün (değerli) olanınız, takvada (günahlardan sakınmada) en ileride olanınızdır.”7

1- Enbiya, 22.
2- Nahl, 90
3- Râd, 43.
4- Enbiyâ, 55.
5- Ahzâb, 7.
6- Âl-i İmran, 53.
7- Hucurât, 13.
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Ders: 8

Rumuz: İbrahim, Arabistan

Namaz On Bölümden Oluşur:
1- Mukaddimat: Namazdan önce yapılması gerekenler.
2- Mutahhirat: Murdarlardan temizleyenler.
3- Mübtelat: Namazı batıl eden şeyler.
4- Sehviyat: Bilmeyerek unutulanlar.
5- Şekkiyat: Namazın bölümlerinde edilen şüpheler.
6- Vacibat: Namazda yapılması zorunlu olan ameller.
7- Müstehabat: Namazın sevabını çoğaltan ameller.
8- Mekruhat: Namazın sevabını azaltan ameller.
9- Mevaniat: Namazın kabulüne engel olan ameller.
10- Mücevvizat: Namazda yapılmasına izin verilen ameller.
Hicrî takvime göre kız çocuklar dokuz, erkek çocuklar ise on beş yaşını doldurduklarında baliğ olurlar.
Müslümanı üç şey kemale erdirir:
1-Bütün ilimleri (özellikle dinî ilimleri) öğrenmek.
2-Yaşarken Kur’ân-ı Kerim’i, Hz. Peygamber’i (s.a.a) ve Ehlibeyt
imamlarını (a.s) ölçü alarak yaşamak.
3-Şeytan’ın baskılarına ve cahil kimselerin zırvalıklarına sabır ve metanet göstermek.1
Vicdan, Allah’ın kullarına lütfudur.
1-İnsanî vicdan: İnsanın, insanî fıtrat gereği eğitim ve eğitmene gerek kalmadan iyi ile kötüyü birbirinden ayırt etmesi için, Allah kullarına
insanî vicdanı ilham etmiştir.2
2-Fıtrî vicdan: İnsanın yaratılışı gereği, iyiliklere karşı teşvik edici ve
kötülüklere karşı ise uyarıcı olsun diye, Allah insanın yaratılış mayasına
fıtrî vicdanı gizli bir sermaye olarak yerleştirmiştir.3
3- Ahlâkî vicdan: İnsanın yaratılışında Allah, hayır ve şer olanları insana öğretmiştir. Hayır, fıtratı gereği, hayırlara yöneleceğine ve şerlerden
uzak kalacağına dair kendisiyle (kul, Allah ile) ahitleşmiştir.4
1- Hz. Ali (a.s).
2- Şems, 8-9.
3- Hz. Ali (a.s).
4- Biharu’l-Envar, c. 15, s. 50.
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Ders: 9

Rumuz: Ahmed, İran

Namaz’ın Mukaddimatı Altı Tanedir
1- Taharet almak: Boy abdesti, namaz abdesti ve teyemmüm.
2- Necaseti temizlemek.
3- Edep yerlerini örtmek.
4- Namaz vaktinin girdiğinden emin olmak.
5- Kıbleyi tespit etmek.
6- Namaz kılınacak mekânın gasp edilmediğinden emin olmak.
“Kıyamet günü, kadınlara sorulacak olan ilk soru, namaz ve kocalarının hakları hususunda olacaktır.”1
Yedi yerde gusül ve abdest yerine teyemmüm alınmalıdır:
1- Kişinin abdest veya gusül almasına yetecek kadar suyu temin etmesi mümkün olmazsa.
2-Kişi, yaşlılık ve güçsüzlük nedeniyle su temin edemezse.
3-Kişi, fiziksel hastalıklarından dolayı suyun mevcut hastalığına zarar vereceğinden emin olursa.
4-Kişi, mevcut suyu abdest ve gusül için kullanması durumunda susuz kalıp zahmete düşecekse.
5- Kişi, mevcut olan su ile abdest veya gusül alması durumunda, bedeninde veya elbisesinde bulunan necaseti temizlemeye yetecek kadar su
kalmayacaksa.
6- Kişinin kullanılması haram olan su veya kaptan başka bir suyu
veya kabı yoksa.
7- Kişi vakit darlığından dolayı, abdest veya gusül alması halinde namazının kazaya kalacağından emin olursa.
Namaz, Allah’ın Rab ve yaratıcı olduğunu ikrar etmek içindir. Herkes
için de kurtuluştur. Namaz putların bir kenara atılması, Cabbar olan Allah’ın
karşısına ihtiyacı olan kulun, huşu ve ikrar ile durmasıdır. Namazda geçmiş
günahlardan kurtulmayı talep etmek, her gece ve gündüz alnın yere (toprağa) bırakılması vardır. Böylelikle namaz, Allah’ı anıp unutmayan, O’nun
azap etmesinden korkan, O’ndan isteklerde bulunan, dünya ve ahirette içindeki fesatlardan arınarak ilerlemeyi isteyen kul olabilmek içindir.
1- Hz. Muhammed Bâkır (a.s).
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Ders: 10

Rumuz: Ahmed, Ermenistan

Mutahhirat (Temizleyiciler) On İki Tanedir:
1- Su.
2- Toprak.
3- Güneş.
4- İstihale: Necis olan bir şeyin mevcut şeklinin değişip başka bir şeye
dönüşmesine istihale denir ve bu yolla necis, temiz olur.
5- İnkılâp (Değişim): Örneğin şarap kendi kendine veya içine sirke,
tuz gibi şeylerin katılmasıyla değişip sirke olursa, temiz olur.
6- İntikal: Örneğin insan ve hayvan kanını sivrisinek emdiğinde, sinek kanı olmayan bir hayvan olduğundan, o kan intikal etmiş olur ve temiz olur.
7- İslâm: Necis olan kâfirler ve Budistler İslâm dinine geçtikleri takdirde temiz olurlar.
8- Tabi olma: Necis bir şeyin başka bir necis ile temizlenmesine tabi
olma denir. Örneğin şarabın sirkeye dönüşmesi halinde şarabın kaynatıldığı kap da buna tabi olarak temiz olur.
9- Ayn-ı necisin giderilmesi: Necisin özünün izale edilmesi.
10- Necaset yiyen hayvanın istibrası: Bevli ve gaitası.
11- Müslümanın bir süre gözden kaybolması: Kaybolan Müslümana
ait olan mallar temiz sayılır.
12- Normal miktarda kan akması: Hayvan kesildiği zaman ondan
normal miktarda kanın akması, hayvanı ve içerisinde kalan kanı temizler.1
“Ey iman edenler! Namaza kalktığınızda yüzlerinizi ve dirseklere
kadar ellerinizi yıkayın ve başlarınızı ve inci kemiklerine kadar
ayaklarınızı mesh edin. Eğer cünup iseniz yıkanıp temizlenin.
Eğer hasta veya yolculukta iseniz veya ayakyolundan gelmiş iseniz yahut kadınlara yaklaşmış iseniz ve su bulamamışsanız, temiz
bir toprağa teyemmüm edin de yüzlerinizi ve ellerinizi onunla
mesh edin. Allah size zorluk çıkarmak istemez.”2

1- Daha detaylı bilgi için bk. Tam İlmihâl, s. 21-32
2- Maide, 6.
20

“Ey iman edenler! Size verdiğimiz rızıkların temiz olanlarından
yiyin, eğer siz yalnız Allah’a ibadet ediyorsanız O’na şükredin.
Allah, size sadece ölü hayvan etini, kanı, domuz etini ve Allah’tan
başkası adına kesilen (şer’î usullere göre kesilmeyen) hayvanı haram kıldı.”1

1- Bakara, 172-173.
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Ders: 11

Rumuz: Ahmed, Irak

Namazı Bozan Şeyler On İki Tanedir:
1- Hoplayıp zıplamak.
2- Hamd suresini okuduktan sonra âmin demek.
3- Bilerek (dünya için) sesli ağlamak.
4- Bilerek sesli gülmek.
5- Namaz esnasında elleri bağlamak.
6- Namazın rekâtlarında şüphe etmek.1
7- Abdest ve gusülü batıl eden şeylerden birinin vuku bulması.
8- Namaz esnasında (bir harf bile olsa) konuşmak.
9- Kıbleden yüzü çevirmek.
10- Namaz esnasında, yemek ve içmek.
11- Namaz kılındığı esnada elbise veya mekânın gasp edilmiş olduğunu anlamak.
12- Namazın rükûlarından birini, bilerek veya bilmeyerek azaltıp
çoğaltmak.
“Gerçekten müminler kurtuluşa ermiştir. Onlar ki namazlarda
huşu (ihlâs) içindedirler.”2
Namaz Allah’ı zikretmek, yâd etmektir. Günahların bağışlanma vesilesidir. Gelecekteki muhtemel günahlara mani olur. Gaflet uykusundan
uyandırma vesilesidir. Şeytanî tekebbürü kıran ilahî balyozdur. İnsanî,
ahlâkî ve manevî faziletleri besleyen gıdadır. İhlâs ruhunu insana aşılayan
ilaçtır. İnsanları olgunluk seviyesine taşıyan araçtır. Müminlerin seçkin
özelliklerinden biridir. Maddî ve manevî dertlerin devasıdır.
Namazın bütün ümit ve çarelerin tükendiği bir noktada ferahlığa,
kurtuluşa, özgürlüğe ve umuda açılan ilahî bir kapı olduğunu biliyor
musunuz?

1- İki veya üç rekâtlı namazların rekâtlarında veya dört rekâtlı namazların ilk iki
rekâtında şüpheye düşmek.
2- Mü’minûn, 1-2.
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Ders: 12

Rumuz: Ahmed, Irak

Sehiv Secdesini Gerektiren Haller:
1- Namaz arasında dalgınlıkla konuşmak.
2- Selam verilmemesi gereken bir yerde selam vermek. Mesela birinci
rekâtta dalgınlıkla selam vermek.
3- Teşehhüdü unutmak.
4- Dört rekâtlı namazda, ikinci secdeye gittikten sonra insanın, dört
rekât mı yoksa beş rekât mı kıldığına veya dört rekât mı yoksa altı rekât
mı kıldığına dair şüpheye düşmesi.
5- Namazdan sonra, namazın bir şeyinin yanlışlıkla eksik veya fazla
yapıldığının fark edilmesi.
Fal bakmanın ve baktırmanın şeytanî amellerden sayıldığını ve büyük haramlardan olduğunu biliyor musunuz?
Sehiv Secdesi Yapmanın Usulü:

Namazın selamından hemen sonra, sehiv secdesine niyet edip secdeye gidilerek şu zikir okunmalıdır. “Bismillahi ve billahi esselamu aleyke
eyyuhennebiyyu ve rahmetullahi ve berekatuhu.” Sonra oturmalı ve tekrar secdeye gidip aynı zikri tekrar söyledikten sonra oturmalı ve teşehhüdü okuduktan sonra ise “Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu” okunmalıdır.
“De ki: Yarattığı şeylerin şerrinden, karanlığın çöktüğü gecenin
şerrinden, düğümlere üfürüp büyü yapan üfürükçülerin şerrinden ve kıskandığı vakit kıskanç kişinin şerrinden, sabahın Rabbine sığınırım.”1
“Ey Allah’ın kulları! Allah’tan korkun, tefekkür edin ve yaratıldığınız şey için çalışın. Zira Allah sizi abes olarak yaratmamış ve
sizi başıboş da bırakmamıştır. Kendisini size tanıtmış, Resulünü
size göndermiş ve helali, haramı delil ve misalleri içeren kitabını
da size nazil etmiştir. Öyleyse Allah’tan sakının. Çünkü Rabbiniz
size delil olarak şöyle buyurmuştur:” Onun için iki göz ve bir dille iki dudak vermedik mi? Ve ona iki sarp yolu (hayrın ve şerrin
yolunu) göstermedik mi?”2
1- Felâk Suresi.
2- Beled, 8-9.
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Ders: 13

Rumuz: Ahmed, İran

Namazı Batıl Eden Şüpheler Yedi Tanedir:
1- Sabah ve seferi namazları gibi iki rekâtlı namazların, rekâtlarının
sayısında şüphe etmek.
2- Üç rekâtlı namazların, rekât sayılarında şüphe etmek.
3- Dört rekâtlı namazları, bir rekât mı, yoksa daha çok mu kıldığından
şüphe etmek.
4- Dört rekâtlı namazlarda, ikinci secdeye gitmeden önce, iki rekât mı
yoksa daha çok mu kıldığından şüphe etmek.
5- İki ile beş veya iki ile beşten çok rekât arasında şüphe etmek.
6- Üçle altı veya dörtle altıdan çok rekât arasında şüphe etmek.
7- Dörtle altı veya dörtle altıdan çok rekât arasında şüphe etmek.
“Namazınızı zayi etmeyin; kim namazını zayi ederse Karun ve Haman ile haşrolur; Allah’ın da onu münafıklarla birlikte ateşe sokması hak olur. Öyleyse namazı korumayan (ondan gaflet eden) ve Peygamberinin (s.a.a) sünnetini ifa etmeye riayet göstermeyen (cemaat
namazını terk eden) kimseye yazıklar olsun.”1 .
Buluğ çağına ermiş olan her Müslümanın günlük ikame etmesi gereken vacip namazların toplamı (2 rekât sabah, 4 rekât öğlen, 4 rekât ikindi,
3 rekât akşam ve 4 rekât ise yatsı olmak üzere) on yedi rekâttır.
Üç işi ertelememek lazımdır:
1-Vakit girdiğinde, namaz kılınmalı ve ertelenmemelidir.
2-Ölen şahıs bir an evvel defnedilmeli, defin ertelenmemelidir.
3-Erkek veya kız çocukları evlenme yaşlarına geldikleri zaman uygun
bir eşle evlendirilmeli ve ertelenmemelidir.2
Evlenmek, imanın ve inancın (ahlâkın, iﬀetin ve içtimaî edebin) yarısını
korumaktır, şeklindeki hadisi biliyor musunuz?

1- Hz. Rıza’dan (a.s) Hadis Pınarı, s. 381, Hz. Muhammed (s.a.a).
2- Nesayih, s. 128, Hz. Muhammed (s.a.a).
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Ders: 14

Rumuz: Ahmed, İran

İtina Edilmemesi Gereken Şüpheler Altı Tanedir:
1- Kişinin, yerine getirme mahalli geçmiş olan şeylerde şüphe etmesi.
Örneğin, rükûda Fatiha’yı okuyup okumadığından şüphe etmesi.
2- Kişinin, namazın selamı okunduktan sonra şüphe etmesi.
3- Kişinin, namaz vakti geçtikten sonra şüphe etmesi.
4- Çok şüphe eden birinin şüphe etmesi.
5- Kişi cemaat namazında imama uyduğunda rekâtların sayısını biliyorken imamın şüphe etmesi veya imam rekâtların sayısını biliyorken
imama uyan kişinin rekâtların sayısında şüphe etmesi.
6- Kişinin, müstehap ve ihtiyat namazlarında şüphe etmesi.
“Ey iman edenler! Zannın birçoğundan kaçının, çünkü zannın bir
kısmı günahtır. Birbirinizin kusurunu araştırmayın, biriniz diğerinizin arkasından çekiştirmesin, biriniz ölmüş kardeşinin etini
yemekten hoşlanır mı? İşte bundan tiksindiniz, o halde Allah’tan
korkun, şüphesiz Allah tövbeyi kabul edendir. Esirgeyendir.”1
“Ey Ali! Cebrail, Allah’ın takdirine şayan yedi ameli yapabilmek
için Âdemoğullarından olmayı arzulamıştır:
1- Cemaat namazı kılmak için.
2- Ulema ile oturmak (sohbet edebilmek) için.
3- Halk arasındaki dargınlıkları gidermek için.
4- Yetimleri okşayıp kollamak için.
5- Hasta ziyaretine gitmek için.
6- Cenaze merasimlerine katılmak için.
7- Allah’ın rızası yolunda hacılara hizmet etmek için.”2
“Bir yetim ağladığı zaman, Allah’ın arşı titrer ve Allah meleklerine şöyle buyurur: “Kim yetimi ağlatıyor?” Melekler, “Rabbimiz sen
daha iyi bilirsin” derler. Allah, “Kim bir yetimin gözyaşını dindirip
onun gönlünü hoşnut ederse ben de kıyamet günü, onun gönlünü
hoşnut edeceğim.” diye buyurur.”3
1- Hucurât, 12.
2- Nesayih, s. 269, Hz. Muhammed (s.a.a).
3- Hz. Muhammed (s.a.a).
25

Ders: 15

Rumuz: Ahmed, Fransa

Namaz’ın Farzları On bir Tanedir:
a) Rükün olan farzlar:
1- Niyet.
2- Kıyam: Ayakta durmak, ayağa kalkmak.
3- İftitah (başlangıç) tekbiri: Allahu ekber demek.
4- Rükû.
5- Secde.
b) Rükün olmayan farzlar:
6- Kıraatı okumak.
7- Zikir okumak.
8- Teşehhüdü okumak.
9- Selamı okumak.
10- Tertibe (sıralamaya) uymak.
11- Muvalat. (Namazın kısımlarını peşpeşe yapmak.)
Rükün olan farzlar, bilerek veya unutarak yapılmadığında namaz batıl olur. Rükün olmayan farzlar ise bilerek yapılmadığında namaz batıl
olur. Unutkanlık sebebiyle yerine getirilmediyse namaz batıl olmaz.
Sizden birinin kapısından bir nehir geçse ve her gün beş defa o nehirde yıkansa, bedeninde pislik kalır mı? Şüphesiz namazın misali, işte bu
temizleyen nehir misalidir. Namaz, kendisini imandan çıkaran günahlar
dışında namazı kılan insanın tüm günahlarına kefarettir.1
Hz. Peygamber (s.a.a), Hz. Ali (a.s) ile beraber otururken Cebrail (a.s)
nazil oldu ve ezanı Hz. Peygamber’e (s.a.a) öğretti. Sonra Hz. Peygamber
(s.a.a), Hz. Ali’ye (a.s) sordu: “Ya Ali! Sen de Cebrail’i duydun mu?” Hz. Ali
(a.s), “Evet duydum” diye cevap verdi. Allah Resulü “Cebrail’in dediklerini
ezberledin mi?” diye sordu. Hz. Ali (a.s) “Evet” cevabını verdi. Peygamber (s.a.a) “Ey Ali! Öyleyse Bilal’e öğret, o da namaz vakti geldiğinde mescidin
üzerine çıkıp okusun” diye buyurdu. Bilal bu buyruğa itaat etti. Yani ezan,
Kur’ân’ın ayetlerinden biri gibi, bir vahiy öğretisidir.

1- Biharu’l-Envar, c. 82, s. 236, Hz. Cafer Sâdık (a.s).
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Ders: 16

Rumuz: Ahmed, Mısır

Namazın Bazı Müstehapları
1- Ezan ve ikameyi okumak.
2- Rükûlardan kalkarken “Semiallahu li-men hamideh” demek.
3- Namaz esnasındaki bütün tekbirleri söylemek.
4- Burun altına mühür koymak.
5- Namazdan sonra takibatı okumak.
6- Besmeleden önce “euzu billah” demek.
7- Tekbir alırken elleri kulakların hizasına getirmek.
8- Beyaz elbiseler giymek.
9- Kıraati tane tane okumak.
10- Fatiha bittikten sonra elhamdulillah demek.
11- Secdeden kıyama kalkarken “Bi-havlillahi ve guvvetihi egûmu ve
eg’ud” demek.
12- Birinci secdelerden sonra “estağfirullah” demek.
13- Rükû ve secdelerde salâvat-ı şerifi okumak.
14- Güzel koku kullanmak.
15- İkinci rekâtta kunut duası okumak.
16- Okunan Fatiha’nın ve surenin manalarına teveccüh etmek.
Ezan okumanın ne kadar büyük sevabı olduğunu idrak etseydiniz
ezan okumak için birbirinizle yarışırdınız. Yarışta adaletin sağlanması
için de aranızda kura çekerdiniz. Dünyada Muhammedî ezanı okuyarak
Müslümanları namaz kılmaya çağıranlar, kıyamet günü cennete çağrılanlardan olacaklar.1
Rabbena eşrif enne’l-ezabe cehenneme, inne ezabeha kane ğeremen.
(Allah’ım! Cehennemin azabını bizden uzaklaştır. Zira cehennem azabı
daimidir.)
Namaz eda edildikten sonra okunan müstehap dualara, ziyaretnamelere ve Hz. Fatıma Zehra’nın (a.s) tespih dualarına “takibat” denildiğini
biliyor musunuz?

1- Hz. Cafer Sâdık (a.s).
27

Ders: 17

Rumuz: Ahmed, İran

Namazda Mekruh Olan Bazı Şeyler
1- Açık kapının önünde namaz kılmak.
2- Gözleri kapamak.
3- Uykulu halde namaz kılmak.
4- Başkasını dinlemek için sükût etmek.
5- İçerisinde resim bulunan odada namaz kılmak.
6- Siyah ve çirkin elbiseler giymek.
7- Cadde ve sokakta namaz kılmak.
8- Rükû ve secdeleri aceleyle yapmak.
9- Üzerinde resim bulunan elbiseler giymek.
10- İçki içen, necasetten kaçınmayan birinin elbisesini giymek.
11- Vücut hatlarını belirgin olarak gösteren dar elbiseler giymek.
Hz. Zeynelabidin’in (a.s) uzun ve çok secde yaptığı için “Seccad” (çok
secde eden) lakabını aldığını biliyor musunuz?
İçki, şarap ve kumar şeytanın işidir
Allah, tüm kumar ve kumar aletlerini haram kılmış ve bütün insanların da bundan sakınmalarını emretmiştir. Allah, kumarı aşağılık bir meşgale ve şeytanın ameli olarak tanıtmış ve bütün kullarından, aşağılık meşgale ve şeytanî amel olan kumardan uzak durmalarını istemiştir.1
“Sana şarap ve kumar hakkında sorarlar, de ki her ikisinde de
büyük günah vardır.”2
“Şeytan, içki ve kumar yoluyla ancak aranıza düşmanlık ve kin
sokarak, sizi Allah’ı anmaktan ve namazdan alıkoymak ister.”3
İçki, şarap, bira ve benzeri alkollü içeceklerin içilmeleri haram olduğu
gibi, onların alınıp satılmaları da haramdır. Ayrıca alınıp satılmalarından
elde edilen gelir ise haram kazançtır.

1- Müstedreku’l-Vesail, c. 2, Hz. İmam Rıza (a.s).
2- Bakara, 219.
3- Maide, 91.
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Ders: 18

Rumuz: Ahmed, Sadave

Namazın Sevabını Azaltan Bazı Şeyler
1- Kalpte haset bulundurmak.
2- Kibirli olmak.
3- Müçtehidin fetvasına göre amel etmemek.
4- Namazı hafife almak.
5- Kalpte kin bulundurmak.
6- Humus ve zekât vermemek.
7- Haram yiyeceklerden faydalanmak.
8- Acele namaz kılmak.
9- Dedikodu yapmak.
10- Riya (gösteriş) için namaz kılmak.
11- Sarhoş edici içeceklerden kullanmak.
Hz. Âdem’in (a.s) oğullarından olan Kabil’in, Hz. Habil’i (a.s) hasedinden dolayı öldürdüğünü biliyor musunuz?
“Ateş odunu yakıp yok ettiği gibi haset de insanın imanını yakıp
yok eder.”1
Din ve imanın üç afeti vardır:
1- Haset.
2- Kendini beğenmişlik (bencillik).
3- Kibir (tekebbür).2
“Mümin kişiler başkalarının yaptıklarına gıpta ederler. Münafıklar
ise haset (kıskançlık) ederler.”3
“Müminin şerefi (Allah’ın rızası için huşu ile kılınan) gece namazına bağlıdır.”4
“Andolsun biz cinler ve insanlardan birçoğunu cehennem için yaratmışızdır. Onların kalpleri vardır. Onlarla kavramazlar. Gözleri

1- Hz. Cafer Sâdık (a.s).
2- Hz. Cafer Sâdık (a.s).
3- Hz. Cafer Sâdık (a.s).
4- Hz. Muhammed (s.a.a).
29

vardır. Onlarla göremezler. Kulakları vardır. Onlarla duyamazlar.
İşte onlar hayvanlar gibidir. Hatta daha da şaşkındırlar. İşte asıl
gafiller onlardır.”1

1- A’raf, 179.
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Ders: 19

Rumuz: Ahmed, Türkiye

Zaruret Halinde Namaz Kılana Caiz Olan Bazı Şeyler
1- Duha, İnşirah, Fil ve Kureyş surelerini bir arada okumak.
2- Bilmediği (tanımadığı) imama iktida etmek.
3- Akrep ve yılanı (zarar verecekse) öldürmek.
4- Mühür bulamazsa el üstüne ve tırnaklara secde etmek.
5- Rükû ve secdelerde zikir yerine salâvat-ı şerifi okumak.
6- Çok acele durumlarda ikinci sureyi okumamak.
7- Borçlu olunan kişiye borcunu ödemek için namazı bozmak.
8- Can tehlikesine karşı gasp edilmiş elbise ile namaz kılmak.
9- Kıraati kitaba bakarak okumak.
10- Üç ve dördüncü rekâtlarda okunması gereken tesbihat yerine Fatiha suresini okumak.
11- Namaz esnasında mescidin necasetten (murdardan) temizlenmesi
için başkalarını uyarmak veyahut uyarıcı hareketleri yapmak.
Allah’ın yeryüzünde ilk mescit olarak Kâbe-i Muazzama’yı karar kıldığını biliyor musunuz?
“Mescit inşa edenler için, hatta bir kuş yuvası büyüklüğünde bile
olsa, Allah-u Teâlâ cennette onlar için saraylar inşa edecektir.”1
“Allah’ın mescitlerini ancak Allah’a ve ahiret gününe iman eden,
namazı dosdoğru kılan, zekâtı veren ve Allah’tan başkasından
korkmayan kimseler imar eder. İşte doğru yola ermişlerden olanlar bunlardır.”2
Allah’a tapanlara ve O’na kulluk vazifelerini hakkıyla yerine getirenlere, Allah onların ihtiyaçlarından daha fazlasını verir.3

1- Hz. Muhammed (s.a.a).
2- Tevbe, 18.
3- Nehcu’l-Şehade, Hz. Hüseyin (a.s).
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Ders: 20

Rumuz: Ahmed, Yemen

İhtiyat Namazı
1- Fatiha Suresi okunduktan sonra başka bir sure okunmaz.
2- Ezan ve ikame okunmaz.
3- Kunut duası okunmaz.
4- Bir veya iki rekât olarak kılınır.
5- Namazın selamından hemen sonra kılınır.
6- Sessiz kılınır.
7- İhtiyat namazında şüphe etmek, namazı batıl etmez.
8- Sahih şüphelere mahsus namazdır.
Kendisine ihtiyat namazı farz olan kimse, namazın selamından sonra
derhal ihtiyat namazına niyet etmeli, tekbir alıp Fatiha’yı okuyup rükûya
gitmeli ve iki secde yaptıktan sonra selam vermelidir. Ama eğer üzerine
iki rekât ihtiyat namaz farz ise, iki secdeden sonra önceki rekât gibi bir
rekât daha kılmalı ve teşehhüdden sonra selam vermelidir.

Kendilerine Semavî Kitap Gönderilen Peygamberler
Peygamber’in adı, kitabı ve Kur’ân’da ilgili ayet:
1- Hz. Davud (a.s), Zebur, Nisa, 163.
2- Hz. İsa (a.s), İncil, Hadid, 27.
3- Hz. İbrahim (a.s), Suhuf, Âlâ, 19.
4- Hz. Musa (a.s), Tevrat, Secde, 23.
5- Hz. Muhammed (s.a.a), Kur’ân, Şura, 7.
“Şehirlerin anası (Mekke’de) ve onun çevresinde bulunanları
uyarman ve asla şüphe olmayan toplanma günü (Ahiret günü)
ile onları korkutman için sana böyle Arapça bir Kur’ân vahyettik.
(İnsanların) bir bölümü cennette, bir bölümü de çılgın (yok edici)
alevli cehennemdedir.”1

1- Şura, 7.
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Ders: 21

Rumuz: Eyyüb, İran

Farz Secdesi Olan Sureler
1- Fussilet suresi, 37: “Gece ve gündüz, güneş ve ay, onun ayetlerindendir. Eğer Allah’a ibadet etmek istiyorsanız, güneşe de Ay’a da secde etmeyin, onları yaratan Allah’a secde edin.”
2-Necm suresi, 62: “Haydi Allah’a secde edip O’na kulluk edin.”
3-Secde suresi, 15: “Bizim ayetlerimize ancak o kimseler inanırlar ki,
bunlarla kendilerine öğüt verildiğinde, büyüklük taslamadan secdeye kapanırlar. Ve Rablerini hamd ile tespih ederler.”
4-Alak suresi, 19: “Hayır! Ona (yalancı günahkâra) uyma, Allah’a secde
et ve (yalnızca O’na) yaklaş.”
Secde ederken alnın mühüre, avuç içinin, dizlerin ve ayak başparmakların ucunun zemine iyice temas etmeleri farzdır.
Yukarıda belirtilen ayetler okunduğunda veya okuduğunuzda hemen secde yapmanın farz olduğunu biliyor musunuz?
Kendini beğenmekten, zahiri güzelliklerine güvenmekten ve kendini
övmede aşırı gitmekten sakın. Zira bu şeytanın en sağlam (güvenilir) fırsatlarından biridir.1
Allah, Hz. Âdem’i (a.s) insanların atası olarak yarattıktan sonra, bütün meleklere Hz. Âdem’e (a.s) secde etmelerini buyurdu. Bütün melekler, itaat edip secde ederken, içlerinde İblis, cin taifesinden olduğu için
kibir ve bencilliğini kırıp Hz. Âdem’e (a.s) secde etmedi. Beklentisi ise Hz.
Âdem (a.s) bana secde etmeliydi, Mescud (secde edilen) ben olmalıydım,
düşüncesiydi. Hz. Âdem’e (a.s) secde etmeyince Allah o İblis’i rahmet
gölgesinin altından kovarak uzaklaştırmış ve o günden bugüne, kibir ve
bencilliğinin bedeli olarak “lanetlenmiş şeytan” olarak bilinmektedir.

1- Gureru’l-Hikem, s. 298, Hz. Ali (a.s).
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Ders: 22

Rumuz: Beşir, Filis n

Üzerine Secde Yapılması Caiz Olmayan Şeyler
1- Giyilecek şeyler üzerine: Tekstil ürünleri üzerine.
2- Yenilecek şeyler üzerine: Sebze, meyve, diğer gıda maddeleri ve
tahıl ürünleri üzerine.
3- Maden ürünleri üzerine: Altın, gümüş, demir, bakır ve benzeri şeyler üzerine.
Secde, halis niyet ile Allah için yapılmalıdır. Allah’tan başkaları için
yapılan secde haram olmakla beraber, bir insanın (şirk ehli) müşrik olduğuna dair açık bir delildir.
Allah’tan başkası için secde etmek kesinlikle haramdır. Bazı müminler, Masum İmamların (a.s) mezarları karşısında alınlarını yere koymaktalar. Eğer bu iş Allah’a şükretmek için olursa sakıncası yoktur. Aksi takdirde haramdır.1
Üzerine secde edilecek en iyi şeyin, Hz. İmam Hüseyin’in (a.s) (kabrinin) toprağı, ondan sonra normal toprak, sonra taş, sonra ise yenilmeyen
bitkiler olduğunu biliyor musunuz?
Secde etmek; İslâm inancında insanların, âlemlerin yaratıcısı Allah’ın
karşısında tevazu, küçülme tecellisi ve ibadet sürecindeki en doruk noktadır. Bu yüzden Kur’ân, sadece insanları değil, bütün varlıkları Allah için
secde edenler olarak göstermekte ve şöyle buyurmaktadır:
“Göklerde ve yerde bulunanlar da, gölgeleri de sabah akşam sadece Allah’a secde ederler.”2
Kur’ân’ın, Hz. Peygamber’in (s.a.a) ve Ehlibeyt’in (a.s) takipçileri olan
Şiiler, Hz. Peygamber’in (s.a.a) ve Ehlibeyt’inin (a.s) buyruklarına ve seçkin ashabının amellerine uyarak, sadece yer ve yerden bitenler üzerine
Allah’a secde edilmesi gerektiğine inanıyorlar. Bu yüzden temiz toprak
veya Ehlibeyt (a.s) şehitlerinin kabirlerinden alınan toprak üzerine secde ediyorlar. Allah karşısında tevazu göstermek, onun emri ve rızası için
“mühür” denilen toprağa secde ediyorlar.

1- Tevzihu’l-Mesail, 1098. Mesele.
2- Râd, 15.
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Ders: 23

Rumuz: Beşir, Suriye

Namazda Gözün Vazifesi Nedir?
1- Kıyam halinde daima mühüre bakmaktır.
2- Rükû halinde iki ayak arasına bakmaktır.
3- Teşehhüt halinde iki diz arasına bakmaktır.
4- Secde halinde burun ucuna bakmaktır.
5- Kunut halinde iki elin içine bakmaktır.
6- Bütün namaz halinde açık olmaktır.
7- Namazın selamından sonra sola ve sağa bakmaktır.
Kulak işitip göz de açık olduğu müddetçe, (uyumak sayılmadığı için)
abdest batıl olmaz.
Namaz halinde, beden namaza durduğu gibi, insanın yüzü ve kalbi
de bedenle birlikte, huşu içinde namaza durmalıdır. Namazdan yüz çevirenler, yüzlerini çevirdikleri anda, Allah’ın onların yüzlerini eşek yüzüne
çevirmesinden korkmuyorlar mı?1

Namaz Vaktini Beklemek
Namaz vaktini heyecanla beklemek ve başka bir iş için namazı ertelememek gerekir.
Namaz vaktini bekleyen kullar, namaz halindeymiş gibi sevap alırlar.
İşinize namaz kılacağım deyin, namaza işim var deyip ertelemeyin!
Baş bedende nasıl önemli ve zaruriyse, namaz da İslâm dininde öyle
önemli ve zaruridir.
Farz namazlar, Allah katında bin hac ibadetine ve bin makbul umreye
(sevap açısından) denktir.2
“Gerçekten müminler kurtuluşa ermişler, onlar ki namazlarda
huşu içindedirler. Onlar ki boş ve yararsız şeylerden yüz çevirmişler ve onlar ki iﬀetlerini korurlar.”3

1- Pervaz der Melekût, c. 1, s. 265, Hz. Muhammed (s.a.a).
2- Biharu’l-Envar, c. 99, s. 14, Hz. Muhammed (s.a.a).
3- Mü’minûn, 1-5.
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Ders: 24

Rumuz: Bekir, Bahreyn

Âyât Namazı Üç Sebeple Farz Olur
1- Güneş tutulması sebebiyle: Güneş’in tümü veya bir kısmı bile tutulmuş olsa, hiç kimse korkmasa bile, âyât namazı farz olur.
2- Ay tutulması sebebiyle: Ay tutulması da aynen Güneş tutulması
hükmündedir.
3- Deprem olması sebebiyle: Deprem olduğunda hiç kimse korkmasa
bile âyât namazı farz olur. Yıldırım düşmesi, sel baskını, kızıl yeller esmesi, halkın çoğunluğunun korkmasına sebebiyet verirse, ihtiyat-ı müstehap
gereği âyât namazı kılınmalıdır.
Peygamberimiz Hz. Muhammed’in (s.a.a) gecenin bir vaktinde
Mescid-i Haram’dan, Mescid-i Aksa’ya, oradan da miraç katına götürüldüğünü ve namazın da tüm müminler için miraç vesilesi olduğunu
biliyor musunuz?
Namazı, Allah’ı ve zikrini unutmamak için, dini terk edip emir ve
nehyini kenara bırakmamak için kılıyoruz. Zira eğer insanlar ibadetsizliğe terk edilip başıboş bırakılsaydı onlar için günler uzun olur, kalpleri ise
taşlaşırdı.
12 İmam Şiası günlük 51 rekât namaz kılıyor
1- 17 rekât günlük farz namazlar.
2- 23 rekât günlük farz namazların nafilesi.
3- 11 rekât gece namazı. (Geceye mahsus müstehap namazdır.)
Âyât Namazının Kılınış Şekli

Âyât namazı iki rekâttır. Niyetten sonra tekbir alınır. Bir Fatiha ve bir
tam sure okunarak rükûya gidilir. Rükûdan kalkılır ve yine bir Fatiha ile
bir sure okunur ve rükûya gidilir. Bu böylece beş defa tekrarlanır. Beşinci rükûdan kalktıktan sonra secdeye gidilir. Secdeler yerine getirildikten
sonra ayağa kalkılıp ikinci rekât da birinci rekât gibi yerine getirilir ve
teşehhüt okunarak selam verilir.
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Ders: 25

Rumuz: Teğlub, İran

Farz Namazlar Altı Tanedir
1- Günlük (yevmiye) kılmamız gereken on yedi rekâtlık namazlar.
2- Âyât namazı.
3- Cenaze namazı.
4- Nezir, ahit namazı.
5- Kâbe’yi tavaf namazı.
6- Ölen şahsın kaza namazı.
Eğer baba namaz vazifesini yerine getirmemiş ve namazını Allah’ın
emrine itaatsizlikten de terk etmemiş ise ölümünden sonra onun kaza
namazlarının ihtiyat gereği büyük oğluna farz olduğunu biliyor musunuz? (Annenin kaza namazları farz değildir.) Umulur ki Allah rahmetiyle aﬀeder.
Namaz İbadeti

Namaz ibadeti, başlangıçta 51 rekât olarak farz kılınmıştı. Hz. Musa
(a.s) Hz. Muhammed’e (s.a.a), 51 rekâtın çok olduğunu, Allah’tan bunu
biraz düşürmesini istemesini söyledi. Hz. Muhammed (s.a.a) Miraç katına yükselip, Allah’a Hz. Musa’nın (a.s) isteğini iletti. Miraçtan döndükten sonra Cebrail, Hz. Muhammed’e (s.a.a) nazil olup Allah’ın habibine
Allah’ın, Hz. Muhammed’e (s.a.a) selam gönderdiğini, 51 rekâtlık namazı
17 rekâta, yani beş vakite indirdiğini ama üzülmemesini söyledi. Zira 51
rekâtlık namazın sevabı miktarınca, sevabını beş vakitlik, yani 17 rekâtlık
namaza vereceğini müjdeleyip habibinin ve onun vefalı ümmetinin gönüllerini şad etmiştir.
“Namazı hafife alan, vallahi benden değildir ve Kevser havuzu başında asla
yanıma gelemez.” Yani kıyamet günü ümmetin iyileri Hz. Peygamber’in
(s.a.a) yüce lütuf ve merhametine mazhar olunca, onlar bundan nasiplenemez ve Hz. Peygamber’in (s.a.a) ümmetinden sayılmazlar.1

1- Men la Yahzuruhu’l-Fakih, c. 1, s. 206, Hz. Muhammed (s.a.a).
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Ders: 26

Rumuz: Tekiyye, Bahreyn

Salavat-ı Şerif Nedir?
1- Salavat, Allah tarafından insanlara verilen en güzel hediyedir.
2- Salavat, Cennet azığıdır.
3- Salavat, Cennet’te nurdur.
4- Salavat, Sırat köprüsüne ışıktır.
5- Salavat, insanlara şefaattir.
6- Salavat, namazın kemale erme sebebidir.
7- Salavat, duaların kabul sebebidir.
8- Salavat, Hz. Peygamber’i (s.a.a) rüyada görme rumuzudur.
9- Salavat, Cehennem ateşinin önünde siperdir.
10- Salavat, Cennet’e giriş izninin vesikasıdır.
11- Salavat, insanların ve özellikle namazın ziynetidir.
12- Salavat, Allah katında en makbul ameldir.
13- Salavat, günahları ortadan kaldırır.
14- Salavat, her üç âlemin (dünyanın, ahiretin ve ruhlar âleminin)
kurtuluş garantisidir.
Sıkıntılarınızın giderilmesini istiyorsanız
Ey iman edenler! Sıkıntılarınızın giderilip rızkınızın da çoğalmasını
istiyorsanız:
— Cumartesi günleri bin defa salâvat-ı şerif “Allahumme salli alâ Muhammed ve âl-i Muhammed”
— Pazar günleri bin defa “Ya Rabbe’l-âlemin”
— Pazartesi günleri bin defa, “Ya Ze’l-Celali ve’l-İkram”
— Salı günleri bin defa “Ya Gaziye’l-Hâcât”
— Çarşamba günleri bin defa “Ya Erhame’r-Rahimin”
— Perşembe günleri bin defa “Ya Hayyu ya Gayyum”
— Cuma günleri bin defa “La İlahe İllallahu’l-Meliku’l-Hakku’lMubin” zikirlerinde müdavim olunuz.
“Allah ve melekleri, Peygamber’e çok salâvat gönderirler. Ey Müminler! Siz de ona salâvat gönderin ve tam bir teslimiyetle O’na
selam verin.”1
1- Ahzâb, 56.
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Ders: 27

Rumuz: Cabir, Giseyn

Cenaze Namazında Caiz Olan Haller
1- Cenabet halinde durulabilir.
2- Yalnız bir kişi tarafından kılınabilir.
3- Oturarak veya ayakta kılınabilir.
4- Cemaat ile kılınabilir.
5- Ayakkabı ile kılınabilir.
6- Abdestsiz kılınabilir.
7- Ölen kişinin mezarına kılınabilir.
8- Hayızlı ve adet döneminde olan kadınlar namaza durabilirler.
9- Cenaze namazında rükû ve secde bulunmamaktadır.
10- Altı yaşını dolduran Müslüman çocuk öldüğünde, ona cenaze namazı kılmak farzdır.
Cenaze namazının ölen kişiye değil de, onun öldüğünü duyan tüm
Müslümanlara farz olduğunu biliyor musunuz? Müslümanlardan bir
veya daha fazla kişinin, ölen kişiye cenaze namazı kılmaları durumunda
diğer Müslümanların üzerinden bu farz kalkar.
Neden ölen kişiye cenaze namazı kılıyoruz? Cenaze namazı, ölen
kimse için Allah’tan şefaat, mağfiret ve rahmet istemek için kılınır. İnsanın
bu andan daha fazla şefaat ve Allah’tan mağfiret dilemeye ihtiyacı olduğu
başka bir zaman yoktur.1
Altı gruptan namaz kılmaları istenmez
1- Kâfirlerden.
2- Çocuklardan.
3- Delilerden.
4- Baygınlardan.
5- Hayızlı ve nifaslı kadınlardan.
6- Taharete riayet etmeyen ve sünnet olmayanlardan.
Müslüman anne ve babadan olan erkek evladın, baba ve annesi tarafından sünnet ettirilmesi evladır. Şayet baba ve anne sünnet ettirmez ise
evlat buluğ çağına geldiğinde sünnet olması ona farz olur.
1- Hz. Rıza (a.s).
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“Sünnet olmayan Müslüman erkeklerin, taharete bağlı olan hiçbir
ibadetleri kabul olmaz.”1

1- Hadis-i Şerif.
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Ders: 28

Rumuz: Cabir, İran

Ölen Kişinin Hayatta Kalanlar Üzerinde Sekiz Farz Hakkı Vardır
1- Ona cenaze guslü vermelidirler.
2- Ona cenaze namazı kılmalıdırlar.
3- Onu Müslüman mezarlığına defnetmelidirler.
4- Onu mezarda yüzü kıbleye dönük yatırmalıdırlar.
5- Ona hunut yapmalıdırlar. Yani gusül verildikten sonra yedi secde
âzâsına kâfur sürmelidirler.
6- Onu İslâmî kurallara göre kefenlemelidirler.
7- Onun vasiyetine harfiyen uymalıdırlar.
8- Onun bedeninden ayrılan parçaları da onunla beraber gömmelidirler.
Kendi canına kıyanların vasiyetleri sahih olmadığı gibi, onların vasiyetlerini yerine getirmek de farz değildir.
İslâm dinine ve Hz. Muhammed’in (s.a.a) şeriatına göre, intihar etmenin (ve suçsuz insanı öldürmenin) haram ve aﬀedilmeyen büyük günahlardan olduğunu biliyor musunuz?
Ölen Şahsa Neden Cenaze Guslü Verilmelidir?

İnsan öldüğü zaman necaset, afet ve pislik onun cesedi üzerinde kalmaktadır. Allah, kendisiyle dost olacak ve temas kuracak meleklerle karşılaştığı zaman, onun temiz olmasını ve meleklerin temiz bir halde onu
Allah’ın huzuruna götürmesini istediği içindir.
Güneşin doğduğu her gün iki melek nida eder ve tüm canlılar da bu
nidayı duyar. Bu nida şöyledir: Kifayet miktarınca mal topladığınız size
yeter. İzzet ile kıyamete hazırlanın, size gaflet ve sapkınlık getirecek dünya servetinden uzak durun.1
“Vasiyetinizde adaleti koruyun. Zira vasiyette adaleti korumayanlara Allah’ın lütfu nasip olmaz.”2
“Birinize ölüm vakti geldiğinde, eğer bir hayır bırakacaksa, anaya, babaya ve yakınlarına adaletli bir biçimde vasiyet etmek,
Allah’tan korkanların üzerine bir borçtur.”3
1- Nesayih, s. 71, Hz. Muhammed (s.a.a).
2- Hz. Cafer Sâdık (a.s).
3- Bakara, 179.
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Ders: 29

Rumuz: Cabir, Yemen

Namaz Kılma Halleri
1- Oturarak (nafile namazı gibi) kılınır.
2- İç içe (âyât namazı gibi) kılınır.
3- Yolda (müstehap namazlar gibi) kılınır.
4- Çok sade ve basit (cenaze namazı gibi) kılınır.
5- Halka olarak (Kâbe etrafında kılınan namaz gibi) kılınır.
6- Yatarak (hastaların yatarak namaz kıldıkları gibi) kılınır.
7- Silahlı olarak (savaşçıların savaşta kıldıkları gibi) kılınır.
8- Yavaş ve sessiz olarak (ihtiyat namazı gibi) kılınır.
Hz. Hüseyin (a.s) ve yarenleri, Kerbela’nın savaş meydanında, öğlen
ve ikindi namazlarını silahlı olarak kılmışlardır.
Savaş halindeki savaşçıların dışında, öldürücü silahları üzerlerinde bulundurarak namaz kılanların, namazlarının batıl olduğunu biliyor
musunuz?
“Ey Ali! Kim seni severse beni sevmiş sayılır. Beni seven ise, Allah’ı
sevmiş sayılır. Ve kim sana kin beslerse, bana kin beslemiş sayılır.
Ve bana kin besleyenler ise, Allah’a düşman sayılırlar. Allah ve melekleri ve bütün müminler, Allah ve Resulünün düşmanlarına lanet
ederler.”1
Hz. Peygamber’e (s.a.a): “Hz. Ali mi (a.s) daha faziletlidir, yoksa melekler mi?” diye sordular. Hz. Peygamber (s.a.a) şöyle buyurdu: “Melekler
şeref ve fazileti Hz. Ali’nin (a.s) muhabbetinden almışlardır.”2
“Ey Musa korkma! Şüphesiz peygamberler benim yanımda asla
korkmazlar. (Peygamber olmayanlardan da) zulmedip kötülüğün
ardından (kötülüğü) iyiliğe çeviren kimse (asla korkmamalı).
Şüphesiz ben bağışlayan ve esirgeyenim.”3

1- Nesayih, s. 104, Hz. Muhammed (s.a.a).
2- Hz. Muhammed (s.a.a).
3- Neml, 10.
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Rumuz: Cebrail, Yemen

Müstehap Namazlar
1- Günlük nafile namazları.
2- Valideyn namazı: Baba ve anne için kılınan namazlar.
3- Ramazan ve Kurban bayramı namazı.
4- Hilale göre her ayın ilk günü kılınan namaz.
5- Ziyaret namazları: 14 masumları (a.s) ziyaret namazları.
6- İntisabî namaz: Vakit namazlarına müteakip kılınan sünnet namazlar.
7- Yağmur yağması için kılınan namaz.
8- Cemaat ve Cuma namazları.
9- Hacet namazı: Allah’ın, kulunun dileklerini çabuk kabul etmesi
için kılınan namaz.
10- Gufeyle namazı: Akşam ile yatsı namazı arasında kılınan müstehap bir namazdır.
11- Hediye namazı: Sevabını (ölen veya hayatta olan) başka kimselere
hediye etmek için kılınan namaz.
12- Vahşet namazı: Cenazenin defnedildiği akşam, mezarda merhuma aydınlık ve arkadaşlık etmesi için, kılınan müstehap namaza denir.
Gece namazının on bir rekât olduğunu ve bunun sekiz rekâtının gecenin nafilesi, iki rekâtının şef’i ve bir rekâtının ise vitir namazı niyeti ile
kılındığını biliyor musunuz?
“Allah buyurdu ki kullarımdan bana yakın olanlar, namazlarını kılanlardır. Onlardan daha yakın olanlar ise nafile namazları kılanlardır. Namazları vasıtasıyla bana yakınlık gösterenleri, dünyada
sevdiğim gibi ahirette de sevip rahmetime dâhil edeceğim.”1
Cuma namazı, yoksulların haccıdır. Yoksulluktan dolayı hacca gidemeyenler, Cuma namazlarına gitsinler. Zira hac ziyareti sevabı kadar sevabı vardır.2
“Sabır ve namaz ile Allah’tan yardım dileyin, şüphesiz o (sabır ve
namaz) Allah’a saygıdan kalbi ürperenler dışında herkese zor ve
ağır gelen bir görevdir.”3
1- Hz. Muhammed (s.a.a).
2- Hz. Zeynelabidin (a.s).
3- Bakara, 46.
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Rumuz: Cabir, Yemen

Cemaat İmamında Olması Gereken Yedi Sıfat
1- Cemaat imamı, 12 İmam Şia’sı olmalıdır.
2- Cemaat imamı, erkek olmalıdır.
3- Cemaat imamı, akıllı olmalıdır.
4- Cemaat imamı, adil olmalıdır.
5- Cemaat imamı, baliğ (buluğ çağına ermiş) olmalıdır.
6- Cemaat imamı, helalzade olmalıdır.
7- Cemaat imamının kıraati sahih olmalıdır.
12 İmam Şia’sının Hz. Muhammed (s.a.a), Hz. Fatıma (s.a) ve Hz. Ali
(a.s) ile başlayıp Hz. Mehdi (a.f) ile son bulan, on iki masum imamın Allah
tarafından belirlendiklerine ve masum imamlar olduklarına kalpte iman
ve dilde ise ikrarla şahadet eden kimse olduğunu biliyor musunuz?
Niçin Cemaat Namazı Önemlidir?

Tevhide iman, ibadetin yalnızca Allah için olduğunu göstermektedir
ve tevhidin aşikâr edilmesi doğu ve batıda yaşayan insanlar için Allah’ın
birliğine delildir. Cemaat oluşturup birlik olmak, İslâm ve Müslümanlarla alay eden münafıkların, Müslümanların birliği karşısında duramayacaklarını anlayıp İslâm’a ve Müslümanlara karşı saygılı olmalarını sağlamak içindir. Ayrıca takva sahibi olmak için uygun bir ortam sağlayıp
günahların önünü almak içindir.
Özel Yeri ve Vakti Olan Müstehap Namazlar:

1- Cemkeran Mescidi namazı.
2- Bayram namazı.
3- Hediye ve defin gecesi namazı.
4- Zifaf gecesinin namazı.
5- İhtiyat namazı.
6- Gufeyle namazı: Akşamla yatsı namazı arasında kılınan sünnet namazdır.
Vahşet namazı iki rekât olarak kılınır: Birinci rekâtta Fatiha’dan sonra
bir defa Ayete’l-Kürsi okunur. Rükû ve secdeler yapılır. İkinci rekâtta ise
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Fatiha’dan sonra on defa Kadir suresi okunur. Rükû ve secdelerden sonra
teşehhüt ve selamın okunmasıyla son bulur.
“Salih amellerde bulunanlar, namazı eda edenler, zekât verenler
var ya, onlar için mükâfatları Rableri katındadır. Onlar için ne bir
korku vardır ne de üzülürler.”1

1- Bakara, 277.
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Rumuz: Cafer, İran

Büyük Günahlar
1- Şirke düşmek.
2- Allah’ın rahmetinden ümidi kesmek.
3- İnsan öldürmek.
4- Baba ve anne hakkına riayet etmemek.
5- Yetim malı yemek.
6- Faiz almak veya yemek.
7- Zina yapmak.
8- Livata yapmak: Bir erkeğin diğer bir erkekle ilişki kurması.
9- Şarap ve içki içmek.
10- Gazef: Yapmadığı halde başkalarına zina suçu yüklemek.
11- Kumar oynamak veya oynatmak.
12- Yalan konuşmak.
13- Yalancı şahitlik yapmak.
14- Emanetlere ihanet etmek.
15- Haram yemek.
Erkeklerde ve kadınlarda eşcinsellik büyük günah ve haramdır. Zira
Allah, kadınları erkekler için, erkekleri de kadın için yaratmıştır. Bu şekilde düzenlenip yaratılmışlardır. Eğer kadın kadınla ve erkek de erkekle
birlikte olursa, insanın nesli ve soyu kesilir, nizam ve tedbir yok olur, dünya düzeninin bozulmasına yol açar.
Kumar, sinir hastalıklarına yol açar, sermaye kaybedilir, fakirliğe
mahkûm eder, korkunç cinayetlere zemin hazırlar, borç batağına sürükler, intihara sevk eder, izzet ve şerefi kirletir, içtimaî haysiyeti riske atar,
toplumsal kardeşliği bozar, düşmanlıklara sebep olur, aile üyeleri yanında mahcup olmaya neden olur, kalpten imanı götürüp Allah’ı gazaplandırır. Özetle kumar; insanın can, mal, iman, haysiyet ve Allah’ın şefkatini
riske eden melanet bir meşgaledir.
Yukarıda bazılarını belirlediğimiz büyük günahların herhangi birisi
yapıldığı takdirde, insan veya insanları, adaletten düşürdüğünü biliyor
musunuz?
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“Sana şarap ve kumar hakkında sorarlar. De ki, her ikisinde de
büyük günah ve insanlar için birtakım (maddi) faydalar vardır.
Ancak her ikisinin de günahları faydasından daha büyüktür.”1
“Ey iman edenler! Allah’tan sakının; iman etmişseniz, faizden artakalandan (faiz almaktan) vazgeçin.”2

1- Bakara, 219.
2- Bakara, 278.
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Rumuz: Cafer, Bahreyn

Namaz Kıldıran İmamın Adil Olduğundan Nasıl
Emin Olabiliriz?
1- İmamın adaletinden şahsen emin olunabilir.
2- İmamın adaletine şahadet eden, iki adil şahit dinlenebilir.
3- İmamın zahirî ahlâkına bakarak adil olduğu anlaşılabilir.
4- İmamın adaletine bir gurup ulemanın şahadet etmesiyle anlaşılabilir.
5- İmamın, şeriatın bütün farzlarını yerine getirmesinden anlaşılabilir.
6- İmamın adaletine inanıp ona iktida eden müminlere bakılarak
anlaşılabilir.
7- İmamın bütün büyük günahlardan uzak durduğundan emin olunursa adil olduğuna inanılabilir.
Cemaat imamı olsun veya olmasın, herhangi bir Müslümanın, İslâm
şeriatının vecibelerinden herhangi birini yerine getirmediği (şer’î ölçülerle) ve büyük günahlardan da sakınmadığı ispatlanmadığı müddetçe, o
Müslümanın adil olduğunu biliyor musunuz?
Allah vahyinde Hz. Âdem’e (a.s) şöyle buyurdu: Ben bütün hikmetlerimi dört kelimede özetledim. Biri bana aittir. (Bana tap ve bana şerik
görme.) Biri sana aittir. (Bana ihtiyacın olduğu zor anlarda yardımcınım.)
Biri benim ile sana aittir. (Sen dua et ben de icabet edeyim.) Bir diğeri ise
sen ve halka aittir. (Kendin için neyi seviyorsan onu başkaları için de sev.)1
Siz sadece onların, rükû ve secdelerinin uzunluğuna ve çokluğuna
bakmayınız. Onların doğru konuşmalarına, emanetleri iade etmelerine ve
topluma karşı adaletli davranmalarına bakınız.2
Bilin ki, gerçek fakih (âlim) kimse; halka hayrı dokunan, onları düşmanlardan kurtaran, onlara Allah’ın cennet nimetlerini arattıran ve onları
(hidayet ederek) ilahi rızaya ulaştıran kimselerdir.3

1- Nesayih, s. 194.
2- Hz. Zeynelabidin (a.s).
3- Biharu’l-Envar, c. 2, s. 5, Hz. Ali Rıza (a.s).
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Rumuz: Cafer, Ermenistan

Cuma Namazına Katılmanın Şartları
1- Katılanların sayısı beş kişiden az olmamalıdır.
2- Katılan, yaşlı ve takatsiz olmamalıdır.
3- Katılan, hür olmalıdır.
4- Katılanlar, erkek olmalıdır.
5- Katılan, kör olmamalıdır.
6- Katılan, ağır hasta olmamalıdır.
7- Katılan, yolcu olmamalıdır.
8- Cuma namazı kılınan iki caminin arasında beş kilometre mesafe
olmalıdır.
Cuma ve cemaat namazlarına (kasten ciddiyet göstermeyerek) katılmamanın caiz olmadığını biliyor musunuz?
Cuma Namazının Sahih Olması İçin Üç Şart:

1- Cuma namazı cemaatle kılınmalıdır.
2- Cuma namazından önce iki hutbe okunmalıdır. (Birinci hutbede
ilmî konular, ikinci hutbede ise siyasi konular üzerinde durulmalıdır.)
3- Kılınan iki cuma namazı arasında olan mesafe bir fersahtan (takriben beş buçuk km) az olmamalıdır.
Cuma Namazında Neden İki Hutbe Okunmaktadır?

Birinci hutbe Allah’a hamd ve sena etmek içindir. İkinci hutbe ise ihtiyaçlar, sorunlar, korkutma, dua, fesat ve maslahat konularında gerekli
emir ve nehyin halka bildirilmesi içindir. Ayrıca imamın, cemaati Allah’a
itaat konusunda nasihat edip teşvik etmesi, günahlardan korkutup dünya
ve ahiret maslahatı hakkında bilinçlendirmesi ve cihanda onlara zararlı ve
faydalı olan durumları haber vermesi içindir.
Halk, cuma namazlarını normal bir namaz olarak görmemelidir. Hakikatte cuma namazı, İslâm’ın siyasi ve içtimaî gücüdür. Sizler, cuma namazlarının daha büyük, daha etkili ve daha geniş katılımlı ikame edilmesi
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için çaba gösteriniz. Cuma namazları kalpleri imanla doldurup Allah dostu olanları da cesaretlendiren manevi ve siyasi bir ibadettir.1
“Ey iman edenler! Cuma günü namaza çağrıldığınız (ezan okunduğu) zaman hemen Allah’ı anmaya koşun ve alışverişinizi bırakın, eğer (faziletini) bilmiş olsanız bu sizin için daha hayırlıdır.”2

1- İmam Humeynî.
2- Cuma, 9.
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Rumuz: Cafer, Irak

Cuma İmamı Sekiz Sıfata Sahip Olmalıdır:
1- Cuma imamı, cesaretli olmalıdır.
2- Cuma imamı, Müslümanların maslahatını iyi bilmelidir.
3- Cuma imamı, hakkı alenen ve direk söylemelidir.
4- Cuma imamı, namaza başlarken cemaate selam vermelidir.
5- Cuma imamının elinde silah veya asası olmalıdır.
6- Cuma imamı, güzel kokular sürmelidir.
7- Cuma imamı, yavaş ve tane tane konuşmalıdır.
8- Cuma imamı, İslâm dininin siyaset dini olduğunu cemaate anlatmalı ve günlük siyasi konulara değinmelidir.
Cuma namazını kılmadan önce, cuma guslü almanın çok faziletli olduğunu biliyor musunuz?
Cuma günleri, yapılan cuma guslünün suyu, köpüğü yıkayıp temizlediği gibi, günahları da yıkayıp temizler.1
Allah’ın hükmüyle hükmetmeyen, adaleti ikame etmeyen ve dünyayı
(mal ve makamını) dinine tercih eden cemaat imamları, Allah indinde çok
ağır hesap veririler.2
Cuma Gününün Bazı Faziletli Amelleri:

— Bin defa salâvat çekmek.
— Yetmiş defa “Estağfirullahe ve etubu ileyh” demek. Yani “Allah’ım
senin huzurunda istiğfar ediyorum” demek.
— Bin defa “Elhamdulillah” demek.
— Çok Kur’ân okumak.
— Sünnet namazlar kılmak.
Cuma namazından önce imam hutbe okurken, farz ihtiyat gereği her
iki hutbeyi de dinlemek vaciptir. Müslümanlar, Cuma namazına çağrıldığı
zaman alışverişleri Cuma namazına katılmalarına engel olursa haramdır.3
1- Hz. Cafer Sâdık (a.s).
2- Nehcu’l-Şehade, Hz. Hüseyin (a.s).
3- Tevzihu’l-Mesail, 742. Mesele.
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Rumuz: Cafer, Hindistan

Cemaat İmamında Olması Gereken Sıfatlar
1- Cemaat imamı, özürlü (bedensel engelli) olmamalıdır.
2- Cemaat imamı, laubali olmamalıdır.
3- Cemaat imamı, dilsiz olmamalıdır.
4- Cemaat imamı, zalimi desteklememelidir.
5- Cemaat imamının bulaşıcı hastalığı olmamalıdır.
6- Cemaat imamı, boş tartışmaların içine girmemelidir.
7- Cemaat imamının kıraati yanlış olmamalıdır.
8- Cemaat imamının sakalı tıraşlı olmamalıdır.
9- Cemaat imamı, oturarak namaz kılmak zorunda olmamalıdır.
10- Cemaat imamı, şer’î bir ceza almış olmamalıdır.
11- Cemaat imamının başında imamesi olmalıdır.
12- Cemaat imamı, saray imamlarından (zalim hükümdara ve tağut
rejime tabi olan maaşlı imamlardan) olmamalıdır.
Şer’î ceza, şeriat hâkimi tarafından sürgün, hapis, kırbaç veya benzeri
cezalara çarptırılmaya denir.
Müslüman toplumlarda haramlar ve günahlar, aşikârda yapıldığı,
zulümden ağlayanlar çoğaldığı ve yetimlerin hakkı olan zekât verilmediği
zaman geldiğinde, Allah’ın toplu azabı yaklaşır.1
“Yapılan bir kötülüğün cezası ona denk bir kötülüktür. Kim ki
bağışlar ve barış sağlarsa, onun mükâfatı Allah’a aittir. Doğrusu o
(yüce Allah) zalimleri sevmez.”2
Lokman, oğluna şöyle nasihat vermişti: “Ey oğul! Allah’a şirk (ortak)
koşma, doğrusu şirk büyük bir zulümdür” demişti.”3
“Söyler misiniz? Size Allah’ın azabı ansızın veya açıkça gelirse,
zalim toplumdan başkası mı helak olur?”4

1- Hz. Cafer Sâdık (a.s).
2- Şura, 40.
3- Lokman, 13.
4-Enam, 47.
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Yolcunun, Namazını Tam Kılması Gereken Mekânlar
1- Kûfe Mescidi’nde: Irak’ın Kûfe kentinde bulunan ve içerisinde Hz.
Ali’nin (a.s) namaz kılarken şehit edildiği mescittir.
2- Mescid-i Haram’da: Kâbe-i Muazzama’dır.
3- Mescid-i Nebi’de: Medine’deki Hz. Peygamberimizin (s.a.a) yaptırdığı ve mübarek bedeninin de defnedildiği mescittir.
4- Hz. İmam Hüseyin’in (a.s) hareminde: Irak’ın Kerbela kentinde bulunan Hz. Hüseyin’in (a.s) türbesidir.
Seferi (yolcu) hükmünde olan Müslümanların, dört rekâtlık namazları, iki rekât seferi niyetiyle kılmaları farzdır. Lakin yukarıda belirtilen dört
mukaddes mekânda muhayyerdirler. Yani dört rekât da kılabilirler, iki
rekât da kılabilirler. (Seçimi kendileri yapabilirler.)
Seferi Namazlar Allah’ın Mümin Kullarına Lütfudur:

İnsanlara ilk kez günlük farz olan namaz on rekât idi. Yedi rekâtı ise
sonradan ilave edildi. Allah ilave buyurduğu yedi rekâtı, yolculuğun tabiatı gereği muhtemel zorluklar olmaması ve kolaylık sağlaması için seferi
olanlardan istemeyerek kolaylık sağlamıştır.
Hz. Hüseyin’in (a.s) Arefe Duası’ndan Bir Bölüm
Ey benim mabudum!
Sen varsın ki bana minnet koydun.
Sen varsın ki bana nimet verdin.
Sen varsın ki bana ihsanda bulundun.
Sen varsın ki bana güzellik verdin.
Sen varsın ki bana fazilet ve üstünlük verdin.
Sen varsın ki bana mekân verdin.
Sen varsın ki bana hidayet verdin.
Sen varsın ki bana imkân ve güç verdin.
Sen varsın ki bana cömertlikle bahşişte bulundun.
Sen varsın ki benim kusurlarımı örttün.
Sen varsın ki benim kötülüklerimi görmezden geldin.
Sen varsın ki benim hatalarımı doğrulttun.
Sen varsın ki bana marifeti öğrettin.1
1- Nehcu’ş-Şehade, s. 466.
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Farz Namazları Bozmaya Ruhsat Verilen Haller
1- Mescidin necis olduğu anlaşılırsa.
2- Ezan ve ikame okumak unutulmuşsa.
3- Bedensel zarar görme ihtimali varsa.
4- Malını muhafaza etmek için olursa.
5- Alacaklıyı razı etmek kastı olursa.
Ey benim Mabudum, ey rahmeti geniş Allah’ım! Sen bana bu kadar
yakınken ben senden uzaklaşmaya çalıştım ama sen ne kadar şefkatlisin
ki yine bana yakınlık gösterdin ve rahmetinin altına aldın.1
Hz. Hüseyin’in (a.s) Arefe Duası’ndan Bir Bölüm
Ey benim Mabudum! Ben günahlarımı itiraf ediyorum.
Ben varım ki kötülük yaptım.
Ben varım ki yanlış yolu yürüdüm.
Ben varım ki hatada himmet gösterdim.
Ben varım ki cahillik ettim.
Ben varım ki gaflet ettim.
Ben varım ki senin rızanı unuttum.
Ben varım ki senden başkasına itibar ettim.
Ben varım ki vaadime hilaf ettim.
Ben varım ki bilerek hataya düştüm.
Ben varım ki ahdimi bozdum.
Ve tüm bu yaptıklarımın günahları, omuzlarıma ağırlık ediyor. Ancak sen bağışlayıp günah yükümü azaltırsın. Ey bağışlayan ve esirgeyen
Allah’ım!2
Mümin Allah’ı kendine sığınak, sözünü ise ayna edinir. Bazen müminlerin, bazen de gaddarların sıfatlarına bakar. Onların sıfatlarından
incelikler elde eder ve kendisini iyice tanır. Üstün zekâsıyla yakin makamına ulaşır ve nefsini temizlemekte de güçlü olur.3
1- age, s. 468, Hz. Hüseyin (a.s).
2- age, s. 465.
3- Tuhefu’l Ukul, s. 266, Hz. Hüseyin (a.s).
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Melekler, Namaz Kılmayanlara Şöyle Hitap Ederler:
1- Öğle namazını kılmayana “Ey Allah’ın günahkâr kulu!” derler.
2- Sabah namazını kılmayana “Ey Allah’ın ziyankâr kulu!” derler.
3- İkindi namazını kılmayana “Ey Allah’ın hain kulu!” derler.
4- Akşam namazını kılmayana “Ey Allah’ın kâfir kulu!” derler.
5- Yatsı namazını kılmayana “Ey kendisine ve başkalarına, hayır ve
menfaati olmayan!” derler.1
Hz. Muhammed’in (s.a.a) “Namazı hafife sayan kimseler, benim ümmetimden değildir.” diye buyurduğu hadisini biliyor musunuz?
Allah’ın bir meleği var, her gün namaz vakitleri geldiğinde “Ey
Âdemoğulları! Kalkın, omuzlarınızdaki günah ateşini namazla söndürün!” diye nida eder.2
Herkesin omuzlarında iki melek vardır. Komşularınızdan utandığınız gibi o meleklerden utanınız. Zira onlar gece ve gündüz sizinledir.3
Allah’ın yeryüzünde iki meleği vardır. Onlar insanların bütün yaptıklarını kayda alıp an be an Allah’ın huzuruna götürürler.4
Namaz, iman ile küfür arasında duran ince bir zar gibidir. Gayret
edin, namazla o ince zarın, iman tarafında kalın.5
Namaz kılarken dünyadan ve dünyalık olan her şeyden ümidini kes.
Tüm dikkatini Allah’a yönelt ve Allah’ın adalet mahkemesine çıkacağın
günü hatırla.6
“Gerçekten ben, (evet sadece ben) Allah’ım. Benden başka ilah
da yoktur; şu halde bana ibadet et. Beni zikretmek için dosdoğru
namaz kıl.”7

1- Nesayih, s. 223.
2- Nehcu’l-Fesahe, s. 898, Hz. Muhammed (s.a.a).
3- age, s. 897, Hz. Muhammed (s.a.a).
4- age, s. 897, Hz. Muhammed (s.a.a).
5- Hz. Ali (a.s).
6- Mehaccetu’l Beyza - Hz. Cafer Sadık (a.s).
7- Tâhâ, 14.
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Hz. Peygamber’e (s.a.a) Göre Namazın Altı Özelliği
1- Namaz, Allah’ı yâd etmektir.
2- Namaz, dinin vecibelerindendir.
3- Namaz, meleklerin muhabbetidir.
4- Namaz, peygamberlerin (a.s) yoludur.
5- Namaz, yüzün (simanın) nurudur.
6- Namaz, amellerin kabul olmasının şartıdır.1
“Müstehap namazlar (ve diğer müstehap ameller) eğer farz amelleri yerine getirmeye mani olacaksa onları (müstehap namazları)
terk ediniz.”2
Her pazartesi ve perşembe akşamı, melekler tarafından bütün amellerin Allah’ın huzuruna götürüldüklerini biliyor musunuz?
“Ey cemaat imamları! Cemaat namazı kıldığınızda aranızda bulunan hastaları, yaşlıları, güçsüzleri ve çocukları da göz önünde bulundurarak namazı fazla uzatmayınız.”3
Müstehap namazlarla Allah’a yaklaşmak istiyorsanız biliniz ki farzları aksatarak Allah’a yaklaşmayı ummak reva değildir.4
Kul marifetten sonra yüce Allah’a, namazdan daha üstün bir şeyle
yaklaşmamıştır.5
“Ehline (aile fertlerine) namazı emret ve sen de onun üzerine sabret. Biz senden rızık istemiyoruz, biz sana rızık vereniz. Sonuç da
takva (ehli) içindir.”6
Hz. Peygamber’e (s.a.a) bu ayet nazil olduğunda, her namaz vakti, Hz.
Fatıma’nın (a.s) ve Hz. Ali’nin (a.s) evlerinin önüne giderek şöyle buyuruyordu: “Haydi namaza geliniz. Allah’ın rahmeti sizin üzerinize olsun.” Ardından da şu ayeti okuyordu: “Allah ancak ve ancak sizden (Ehlibeyt’ten) her
türlü pisliği temizlemek ister ve sizleri tertemiz kılmak diler.”
1- Nesayih, s. 369.
2- Hz. Ali (a.s).
3- Hz. Ali (a.s).
4- Hz. Ali (a.s).
5- Tenbihu’l-Havatir, c. 2, s. 86, Hz. Cafer Sâdık (a.s).
6- Tâhâ, 132.
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Hz. Muhammed’in (s.a.a) Buyruğunda Namaz’ın 6 Özelliği
1- Namaz, Lokman’ın oğluna uyarısıdır.
2- Namaz, mezarda en iyi arkadaştır.
3- Namaz, Allah’ı hoşnut etme (vesilesidir) sebebidir.
4- Namaz, Resulullah’ın (s.a.a) gözünün nurudur.
5- Namaz, duaların kabul olmasının yoludur.
6- Namaz, gönül asayişinin giriş kapısıdır.1
Cennet sakinlerine “Siz dünyada ne yaptınız ki Allah sizi cennetine
sakin kıldı?” diye sorduklarında “Biz anne ve babalarımıza itaat edenlerden ve namaz kılanlardan idik.” dediklerini biliyor musunuz?
Namaz, manevi seyir ve Allah’a yaklaşmanın en güzel ve en üstün
vasıtalarından biridir. İmam Cafer Sâdık (a.s) buyuruyor ki:
“Namaz takvalı olan her insanın Allah’a yakınlaşmasının vasıtasıdır. Allah’ı tanıma dışında namazdan daha iyi bir şey tanımıyorum.
Allah’ın salih kulu Hz. İsa’nın (a.s) “Allah bana hayatta olduğum
müddetçe namaz kılmayı ve zekât vermeyi tavsiye etti.” diye buyurduğunu görmedin mi?2
Ey benim Mabudum!
Allah’ım! Ben sana kalbimi verdim ve senin şefkatine inanıp ikrar eyledim. Sen benim Rabbimsin ve ben sana döneceğim ve o döneceğim gün
şefkatine ve rahmetine sığındım. Korktuklarım karşısında beni güçlendir.
Ürktüklerime karşı da beni koru ve bedenimi, ehlimi (ailemi) ve dinimi
muhafaza buyur ki sen en hayırlı koruyucusun.3
“Sana kitaptan (Kur’ân’dan) vahyedileni oku ve namazı dosdoğru
kıl. Muhakkak ki namaz, çirkin işlerden ve tüm kötülüklerden
alıkoyar. Allah’ı anmak (namaz) elbette (ibadetlerin) en büyüğüdür. Allah yaptıklarınızı bilir.”4

1- Nesayih, s. 369.
2- Usul-u Kâfi, c. 3, s. 264 - Hz. Cafer Sâdık (a.s).
3- Hz. Hüseyin (a.s).
4- Ankebût, 45.
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Niçin Namaz Kılıyoruz?
1- Takvalılardan olabilmek ve günahlardan sakınmak için.
2- Namazın hakkını koruyanlardan olmak için.
3- Huşu sahibi kullardan olabilmek için.1
4- Ceza (kıyamet) gününü unutmamak için.2
5- Allah’ın mahkemesinde dosyamızın ak olması için.3
6- Ebu Cehil ile işbirlikçi olmamak için.
7- Gelecek nesle namazı öğretmek için.4
8- Sakar sakinlerinden olmamak için. (Sakar, cehennemin azap yurtlarından birinin adıdır.)
9- Veyl kuyusuna atılacaklardan olmamak için. (Cehennemde bulunan kızgın bir ateş kuyusunun adıdır.)
10- Gayy ehlinden olmamak için. (Mutlak cehenneme girecek sapık
fırkalardan biridir.)
Hz. Musa (a.s) Allah’a şöyle arz etti: “Senden başka hiç kimseye sığınılmayacak kıyamet gününde kimler senin sığınağın altındadır?” Allah
buyurdu:
“İki taife. Beni zikredenler ve benim yolumda birbirini sevenler ki
bu da benim cemalimin mükemmel bir mazharı olan insanın şahsında beni zikretmesidir. Bunu yapanlar benim sığınmam altındalar,
benimle birlikteler ve ben onlarla birlikteyim.”
“Onlar (müminler) cennetler içindedir. Günahkârlara sizi şu yakıcı ateşe sokan nedir diye uzaktan uzağa sordular. Onlar şöyle cevap verirler: Biz (dünya hayatında) namaz kılanlardan değildik.”5
“Nihayet onların peşinden öyle bir nesil geldi ki, bunlar namazı

1- Mü’minûn, 9.
2- Bakara, 45.
3- Fatiha, 3.
4- Yunus, 31.
5- Müddessir, 40-43.
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bıraktılar. Nefislerinin arzularına uydular. Bu yüzden ileride sapıklıklarının cezasını çekecekler.”1
“Ailene namazı (ikame etmeyi) emret ve kendin de ona sabırla
devam et. Senden rızık istemiyoruz, (aksine) biz seni rızıklandırıyoruz. Güzel sonuç takva iledir.”2

1- Meryem, 59.
2- Tâhâ, 132.
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Namazla İlgili Bazı Sorular
1- Niçin namaz kılmalıyız? Eğer kılmazsak kâfir oluruz.
2- Namazın özelliği nedir? Kötü işlerden alıkoymaktadır.
3- En önemli amel nedir? Muhakkak ki namazdır.
4- En zor amel nedir? Namazdır.
5- Namaz kılmazsak ne olur? Sager sakinlerinden oluruz.
6- Namaz ile orucun farkı nedir? Oruç insanların durumlarına göre
değişir ama namaz her halükârda kılınmalıdır.
7- Hz. Peygamber (s.a.a) Bilal’e ne buyurmuştu? Namaz vakti olmuştu. Ey Bilal, ezan oku ki namazı kılıp rahatlayalım, diye buyurmuştu.
8- Namazı ne zamana kadar kılmalıyız? Hayatta olduğumuz müddetçe kılmalıyız.
9- Namaz kimi anmaktır? Elbette ki Allah’ı anmaktır.
İnsan namazda olduğu sürece onun bedeni, elbisesi ve etrafındaki her
şeyin Allah’ı tesbih ettiğini biliyor musunuz?1
İslâm’da çalışmak önemli olduğu gibi, kulların saadetinin önemli
erkânından da olduğu açıkça belirtilmiştir.
Kur’ân-ı Kerim yaklaşık seksen ayette, çalışmanın saadetin rumuzu,
ferahlık bulma umudu ve cennete ulaşma kılavuzu olduğunu açıklamıştır. Allah katında iman ve çalışmak önemli övgülere layık görülmüş ve salih kulların seçkin sıfatlarından addedilmiştir. Elbette ki Allah’ın ahkâmı
doğrultusunda helal iş kurup çalışmak kastedilmiştir. Dolandırıcılık, faiz,
kumar, gasp, şans, dilencilik ve benzeri rezil işler ve bu işlerle meşgul
olanlar kast edilmediği gibi aksine bunlar lanetlenmişlerdir. “Helal iş kurmak ve helal bir işte çalışmak rızkı çoğaltır ve helal bir işte çalışmak (nafaka temin
etmek için) ibadettir.”2
Sarhoş edici içkiler, gasp edilmiş mallar ve kumar aletlerinin alınıp
satılmaları ve faizli muameleler, içerisinde aldatma olan muameleler haramdır.3
1- Biharu’l-Envar, c. 82, s. 207.
2- Hz. Muhammed (s.a.a).
3- Tevzihu’l-Mesail, s. 30.
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Acaba Biliyor Musunuz?
1- Namaz, Allah Rasulünün (s.a.a) son sözleri ve tembihidir.
2- Namaz, Allah katında en sevilen ameldir.
3- Namaz, Allah’ın kullarına en güzel süsüdür.
4- Âlimin bir rekât namazı, cahilin bin rekât namazından efdaldır.
5- Namaz, namazı terk edenlere nasihat edin, hadisinin özüdür.
6- Namaz, kulların ilk sorgulanacakları ameldir.
7- Namaz hakkında Hz. Ali (a.s), namaz emrine uyun ve onu muhafaza edin, diye buyurmuştur.
8- Namaz, namazı terk eden kavimlerin, (Yüce Allah tarafından) cezalandırılmalarının sebebidir.
Kıyamet günü namaz kılan müminlerin, alınlarında parlayacak ilahi
nurla tanınacaklarını biliyor musunuz?
İnsan namaza durduğunda, gökyüzünden Allah’ın sonsuz rahmeti
onun üzerine iner, melekler etrafını kuşatır ve bir melek der ki, namaza duran bu adam namazın değerini bilseydi asla namazını terk
etmezdi.1
Ey Tevrat, İncil, Zebur ve Kur’ân’ı nazil buyuran! Ey Tâhâ ve
Yasin’in sahibi! Ey Kur’ân’ı hikmetle dolu olan Allah! Sensin benim
sığınağım, benim ümit kapım, sensin benim kurtarıcım, beni helak
olanlarla öldürme, rahmet güzelliğini benden asla alma, sen ki şefkatlilerin şefkatlisisin, sen ki Rahim’sin.2
Ey Ebazer! Şu beş şeyi, beş şeyden önce ganimet bil: Gençliğini,
yaşlılıktan once; sağlığını, hastalıktan önce; zenginliğini, fakirlikten
önce; boş vaktini, meşguliyetten önce ve hayatını ölümden önce.3
“İman etmiş kullarıma söyle: Alışverişin ve dostluğun olmadığı
o gün gelmeden önce, namazı dosdoğru kılsınlar ve kendilerine
rızık olarak verdiklerimizden gizli ve açık infakta bulunsunlar.”4
1- Usul-u Kâfi, c. 3, s. 265, Hz. Cafer Sâdık (a.s).
2- Nehcu’l-Fesahe, s. 462, Hz. Hüseyin (a.s).
3- Biharu’l-Envar, c. 77, s. 77, Hz. Muhammed (s.a.a).
4- İbrahim, 31.
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Abdestin Çeşitleri
1- Tertibî abdest, yüzü ve kolları yıkama ve başın ön kısmıyla ayakların üzerine mesh etmeye denir.
2- İrtimasî abdest, insanın yüzünü ve kollarını abdest niyetiyle suya
daldırmasına denir.
3- Cebire abdesti, abdest uzuvlarının herhangi birinde kırık, yara,
cerahat veya sargılı olması ve suyla temas etmesi durumunda zararının
olması durumunda, sargının üzerinden özel bir şekilde alınması gereken
abdeste denir.
4- Naibî abdest, elleri olmayan veya takatsizlikten abdest alamayanlara, ikinci bir kişinin abdest aldırmasına denir.
Daima abdestli olmanın ibadet olduğunu ve abdestli iken ölenlere de
şehitlik makamı verileceğini biliyor musunuz?
51 Rekâtlık Farz ve Müstehap Namazların Açıklaması

a) Farz Namazlar
2 rekât sabah namazı
4 rekât öğlen namazı
4 rekât ikindi namazı
3 rekât akşam namazı
4 rekât yatsı namazı
b) Müstehap Namazlar
2 rekât sabah namazının sünneti
8 rekât öğlen namazı sünneti
8 rekât ikindi namazının sünneti,
4 rekât akşam namazının sünneti
1 rekât yatsı namazının sünneti
11 rekât gece namazı
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Neden Namazdan Önce Abdest Alıyoruz?

Kulun, Cabbar olan Allah’ın huzuruna çıktığı zaman temiz olması,
münacatında, Allaha yakardığında, emrine itaat ettiğinde bütün pislik ve
necasetten arınması içindir. Bunlara ilave olarak Allah’ın huzuruna giderken uyuşukluğunun giderilmesi, uyuklamaması, kalbinin ve bedeninin
temizlenmesi içindir.1

1- Hz. Rıza’dan (a.s) Hadis Pınarı, s. 476, Hz. Cafer Sâdık (a.s).
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Abdest Almayı Gerektiren Şeyler
1- Günlük farz ve müstehap namazlar için. (Cenaze namazı için abdest almak farz değildir.)
2- Kur’ân hattına dokunmak için.
3- Necis olmuşsa Kur’ân’ı temizlemek için.
4- Unutulan secde ve teşehhüdü yerine getirmek için.
5- Kâbe’yi farz tavaf yapmak için.
6- Abdestli dolaşacağına yemin veya ahdedenin, ahdine vefa ve yeminini yerine getirmesi için.
Miraç gecesi, yüce peygamberimiz Hz. Muhammed’in (s.a.a) ümmetine ikişer rekâtlık beş vakit namaz farz kılındı.
Hz. Peygamber (s.a.a), iki rekât öğlen namazına, iki rekât ikindi namazına, iki rekât yatsı namazına, bir rekât da sabah namazına, Hz. Fatıma (a.s), Hz. Hasan (a.s) ve Hz. Hüseyin (a.s) Allah tarafından hidayet
edici nimetler olarak verildiklerinden, o yüce nimetlerin şükrünü yerine
getirmek için ilave buyurdu. (Yani günlük farz namazlara yedi rekât ilave
buyurdu.)1
Bizim hakkımızda iyilik ve ihsan edemeyenler bizim salih dostlarımıza iyilik etsinler. Bizi ziyaret edip göremeyenler salih Şiilerimizi
ziyaret edip onları görsünler. Böylece kendilerine bizi ziyaret etmenin sevabı yazılır.2
“Benim Ehlibeyt’im (a.s), Nuh’un kurtuluş gemisi gibidir. O’na binenler kurtulur, binmeyenler ise helak olur.”3 (Yani Ehlibeyt’imin
(a.s) ve onların feraset yolundan gidenler kurtulur ve gitmeyenler
ise bedbaht olurlar.)

1- Esrar-ı Miraç, s. 383.
2- Camiu’s-Sağir, c. 1, s. 14, Hz. Muhammed (s.a.a).
3- Hz. Muhammed (s.a.a).
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Abdestin Sahih Olmasının Şartları
1- Abdest tertibi (art arda) olmalıdır.
2- Abdest suyu temiz olmalıdır.
3- Abdest suyunun kâsesi mübah (temiz) olmalıdır.
4- Abdest Allah rızası için olmalıdır.
5- Abdest suyu saf (katışıksız) su olmalıdır.
6- Abdest alan şahıs, kendisi kendi abdestini almalıdır.
7- Abdest uzuvlarında mani (engel) bulunmamalıdır.
8- Abdest uzuvları abdestten önce temiz olmalıdır.
9- Abdest tertip düzeni içinde olmalıdır.
10- Abdest almak için vakit geniş olmalıdır.
11- Abdest suyunun kâsesi altın veya gümüşten olmamalıdır.
12- Abdest suyundan zarar görmemelidir. Yani abdest uzuvlarında
bulunan yara ve cerahatten dolayı su kendisine zarar vermemelidir.
13- Abdest suyu mübah (gasp edilmiş olmamalıdır) olmalıdır.
Mübah yani:
1- Necis olmayan.
2- Gasbi olmayan.
3- Humusu verilmeyen parayla alınmayan.
4- Zekâtı verilmeyen parayla alınmayan.
Abdest almak imanın yarısı, misvak yapmak (dişleri fırçalamak) ise
abdestin yarısıdır. (Misvak yapmak Hz. Peygamber’in (s.a.a) çok önem
verdiği sünnetlerinden biridir.)1
“Ey iman edenler! Namaz kılmaya kalktığınız zaman yüzünüzü
ve dirseklerinizden ellerinize kadar yıkayın. Başınızı ve inci kemiklerine kadar ayaklarınızı meshedin.”2
Mesh etmek: Mesh etmenin yıkamak değil de el sürmek, el çekmek
olduğunu biliyor musunuz?
1- Nehcu’l-Fesahe, 3199, Hz. Muhammed (s.a.a).
2- Maide, 6.
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Abdesti Batıl Eden Yedi Şey Vardır
1- Gaita.
2- İdrar.
3- Gözün görmediği ve kulağın işitmediği uyku hali.
4- Delilik, sarhoşluk, baygınlık ve uyuşukluk gibi aklın fonksiyonunu
yitirdiği haller.
5- Bağırsaktan gelip makattan dışarı çıkan gaz.
6- Kadınların istihaze halleri.
7- Cünup olmak gibi gusül gerektiren her iş abdesti bozar.
İslâm’ın Beş Esası

1-Namaz kılmak: Günlük beş vakit namazları eda etmek.
2-Zekât vermek: Artan maldan yoksullara vermek.
3- Hacca gitmek: Malî olanaklar elverdiği takdirde Allah’ın beyti
Kâbe’yi ziyaret etmek.
4- Ramazan orucunu tutmak: Hastalık gibi mazeretler olmadığı takdirde her yılın Ramazan ayını Allah rızası için oruç tutmak.
5- Ehlibeyt’in velayetini kabul edip onları sevmek: On iki imamların
(a.s) Allah’ın velileri ve Allah Resulü’nün (s.a.a) hak halifeleri olduklarına
iman etmek.
Dört esasta, zaman ve durumlarına göre muafiyet ruhsatı verilmiştir.
Hasta olunduğunda yatarak namaz kılmak gibi, zekât vermenin ve hacca
gitmenin yoksullara farz olmaması gibi, hastalara oruç tutmanın farz olmaması gibi. Ama Ehlibeyt’in (a.s) velayeti asla ruhsat ve muafiyet kabul
etmez. Sağlıklı, sağlıksız, fakir ve zengin bütün herkese farzdır.1
Şüphesiz ki Ehlibeyt’in (a.s) sözleri iyi dinlenip amele döküldüğü zaman nuruyla kalpleri ihya eder.2
Cuma günü, cuma guslü aldıktan sonra namaz kılabilmek için ihtiyat
gereği, namaz abdesti alınması gerektiğini biliyor musunuz?
1- Nesayih, s. 228, Hz. Muhammed Bâkır (a.s).
2- Biharu’l-Envar, c. 27, s. 113, Hz. Muhammed Bâkır (a.s).
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Abdest Almanın Müstehap Olduğu Yerler
1- Abdest almayı gerektiren bütün hallerde.
2- İnsanın üzerinde Kur’ân bulundurabilmesi için.
3- Cami içine girmek için.
4- Mezar ziyareti yapmak için.
5- Cenaze namazı kıldırmak ve cenaze namazına katılmak için.
6- Ezan okumak için.
7- Kur’ân yazmak için.
8- Masum imamların (a.s) haremlerine girmek için.
9- Kur’ân okumak için.
10- Uyumak (uykudan önce) için.
11- Abdestli olduğu halde yeniden abdest almak.
12- Kur’ân’ın yazı bulunmayan kenar kısmına dokunmak için.
“Ya Ali! Allah’a ant olsun ki sizden biri abdest almaya durduğunda,
bütün âzâlarından günahlar dökülür. Allah’a kalbiyle yöneldiğinde,
namazını bitirdikten sonra bütün günahları bağışlanmış olur.”1
Şeytan dört yerde feryat etmiştir
a)Allah’ın rahmetinden kovulup lanetlendiği gün.
b)Hz. Âdem (a.s) dünyaya geldiği gün.
c)Hz. Muhammed’in (s.a.a) peygamberliğe seçildiği gün.
d)Hamd suresinin nazil buyrulduğu gün.
Hz. İsa (a.s) havarilerine: “Sizden bir talebim vardır” diye buyurdu. Havariler: “Ey Allah’ın Peygamberi, ne buyursan itaat ederiz.” dediler. Hz.
İsa (a.s) kalkıp onların ayaklarını yıkadı. Havariler: “Ey Allah’ın Peygamberi! Bizim senin ayaklarını yıkamamız gerekirdi.” dediler. Hz. İsa (a.s)
“Müminlere hizmet için dünya en uygun yerdir.” buyurdu ve şöyle devam
etti: “Ben size alçakgönüllülük gösterdim, sizler de müminlere alçakgönüllülük
gösterip hizmet ediniz ki fazilet sahibi olanlardan olasınız.”2
1- Biharu’l-Envar, c. 82, s. 220, Hz. Muhammed (s.a.a).
2- Hz. İsa (a.s).
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Abdestin Batıl Olup Olmadığında Şüphe Etmek
1- Namazı tamamladıktan sonra abdest alıp almadığında şüphe ederse, abdesti sahihtir ve kılmış olduğu namazı da sahihtir.
2- Namaz kıldığı sırada abdest alıp almadığından şüphe ederse namazı batıldır. Abdest alıp namazı yeniden kılmalıdır.
3- Namazdan önce abdest alıp almadığında şüphe ederse namaz için
abdest almalıdır.
4- Namaz abdesti aldıktan sonra, abdest uzuvlarından herhangi birini
yıkayıp yıkamadığından şüphe ederse abdesti sahihtir ve namaz kılabilir.
5- Bütün gusüllerden sonra namaz için abdest alınmalıdır. Sadece cenabet guslü ile namaz kılınabilir.
Abdest amellerinde (abdest almanın malum şartlarında) çok şüphe
eden kimse, kendi şüphesine itina etmemelidir.
Öğütler:

— Aklı olmayanın dini olmaz.
— Dini olmayanın ameli olmaz.
— İlmi olmayanın düşüncesi olmaz.
— Gani olmayanın gönlü huzurlu olmaz.
— Tembellik esiri olan, pişman olur.
— İhtiyatlı davranan, selamette olur.
— Batını kötü olan, rezil olur.
— Nefsine itaat eden, aklına itaat edemez.
— Rezil ahlâkı (ondan uzaklaşmak için) düşman bilmeyen, temiz
ahlâkın faziletini bilemez.1
Ümmetimi en çok cennete götürecek şeyler, Allah’tan sakınmaları
(takvayı kendilerine öncü kılmaları) ve güzel ahlâklı olmalarıdır.2

1- Nesayih, s. 296.
2- Usul-u Kâfi, c. 2, s. 100, Hz. Muhammed (s.a.a).
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Farz Gusüller Yedi Tanedir
Hanımlara ait gusüller: 1- Hayız guslü, 2- Nifas guslü, 3- İstihaze gus-

lü.
Müşterek gusüller: 4- Cenabet guslü, 5- Ölüye dokunma guslü, 6-

Meyyit (ölü) guslü, 7- Nezir (adak), yemin veya benzeri şeyler nedeniyle
farz olan gusüller.
Üzerinde cenabet guslü olup da gusül almadan dolaşanlara Allah’ın
tüm melekleri ve ayak bastıkları zeminin lanet okuduğunu biliyor musunuz?
Allah, kullarına şöyle seslenir:
Ey kullarım! Altı itaat sizden ve altı itaat benden.
1)Tevbe etmek sizden, bağışlamak benden.
2)İtaat etmek sizden, cenneti bahşetmek benden.
3)Şükür etmek sizden, rızık vermek benden.
4)Sabırlı olmak sizden, belayı uzaklaştırmak benden.
5)Razı olmak sizden, hayırlı takdir benden.
6)Dua etmek sizden, kabul etmek benden.1
“Sana kadınların aybaşı halini sorarlar. De ki: O bir eziyettir. Aybaşı halindeyken kadınlardan el çekin, temizlenmelerine kadar
onlara yaklaşmayın. Temizlendikleri zaman, Allah’ın size buyurduğu yoldan yaklaşın. Allah şüphesiz daima tevbe edenleri sever
ve Allah temizlenenleri de sever.”2
Allah’a yapılan bütün dualar, Hz. Muhammed’e (s.a.a) ve âl-i
Muhammed’e (a.s) salâvat-ı şerif gönderilmedikçe göklere (örtülüdür) yükselmez.3

1- Nesayih, s. 249.
2- Bakara, 223.
3- el-Kâfi, c. 2, s. 493, Hz. Cafer Sâdık (a.s).
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On İki Şey Üzerine Teyemmüm Edilmez:
1- Zift üzerine.
2- Mozaik taşlar üzerine.
3- Çimento üzerine.
4- Saman üzerine.
5- Firuze taşı üzerine.
6- Yenilecek şeyler üzerine.
7- Giyilecek şeyler üzerine.
8- Gasp edilmiş mal üzerine.
9- Asfalt üzerine.
10- Yeşil ot üzerine.
11- Tuzlu toprak üzerine.
12- Alna dökülen saçın üzerine.
Allah katında dört zümrenin namazı kabul olmaz:
1) Zalim yöneticilerin.
2) İstenilmeyen cemaat imamının.
3) Zaruret olmadan, izinsiz evden ayrılan hizmetçinin.
4)Kocasından izinsiz evinden dışarı çıkan kadının.1
Rabbin nezdinde kadınlar için en üstün şefaatçi, sadece eşinin (erkekler için de hanımın) kendisinden razı olmasıdır.2
Bir kadının, eğer kocasının haklarının zayi olmasına neden olacaksa,
sünnet namaz, sünnet oruç ve benzeri sünnet ibadetleri yapmasının haram olduğunu biliyor musunuz?

1- Nesayih, s. 192, Hz. Muhammed (s.a.a).
2- Biharu’l-Envar, c. 81, s. 345, Hz. Muhammed Bâkır (a.s).
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Hırsızlığın Cezası
Şeriat hâkimi onayladığı takdirde hırsızlık yapan kimse için aşağıdaki
cezalardan biri uygulanır:
1- Parmaklardan aşağısı kesilir.
2- El içinden aşağısı kesilir.
3- Bilekten aşağısı kesilir.
4- Bilek üstünden aşağısı kesilir.
5- Dirseklerden aşağısı kesilir.
6- Pazulardan aşağısı kesilir.
Not: Yukarıda belirtilen cezalar her türlü hırsızlığın ceza bedeli
değildir.
Hırsızlık yapmayan birine hırsız diyerek hırsızlık suçu yüklemenin
büyük günahlardan ve büyük haramlardan olduğunu biliyor musunuz?
Geçmiş kavimlerin güç sahibi hırsızları cezalandırmayıp zayıf hırsızları cazalandırmaları onları helak etmiştir.
Hırsızlık malı alanlar ve satanlar hırsızlık suçuna ortak olmakla beraber büyük günah işlemektedirler.1
“Hırsızlık eden erkek ve kadının yaptıklarına karşılık bir ceza ve
Allah’tan ibret olmak üzere ellerini kesin. Allah izzet ve hikmet
sahibidir.”2
Hırsızın mahkemede hırsızlık suçu ispatlanmadan önce tevbe ederse,
belirlenen cezalar uygulanmaz ve iki adil şahidin şahadet etmesi halinde
tevbesi geçerlidir.3
Dünya’nın misali, deniz suyu gibidir. Susayan kimse ne kadar içerse içsin, onu öldürünceye dek sürekli susuzluğunu artırır.4

1- Hz. Muhammed (s.a.a).
2- Maide, 38.
3- Tefsir-i Numûne, c. 4, s. 375.
4- Biharu’l-Envar, c. 78, s. 311, Hz. Musa Kâzım (a.s).
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Hırsızlığın Cezası El Kesmenin Kısa Açıklaması
a) Kur’ân-ı Kerim’de bütün ahkâmın temeli olduğu gibi el kesme cezasının da temeli vardır. Bu temel Peygamber’in (s.a.a) sünneti ve İslâmî
rivayetlere (kurallara) dayalıdır. Yani el kesme cezasının şartlarının oluşması gerekmektedir.
1- Mahfuz bir yerden (kapalı mağaza, ev, kasa, iç cepler ve benzeri
yerlerden) yapılan hırsızlığın cezası el kesmek olabilir.
2- Kıtlık ve darlık yıllarında, açlık başını almış gidiyorken çaresizlikten hırsızlık yapanın cezası el kesmek olamaz.
3- Hırsız akıllı, baliğ ve helalinden kazanma gücüne sahipse yaptığı
hırsızlığın cezası el kesmek olabilir.
4- Babanın oğlundan, oğulun babasından ve ortağın ortağından yaptığı hırsızlığın cezası el kesmek olmamalıdır.
5- Açıkta bulunan bağ ve bostan meyveleri gibi malların çalınması
durumunda ise el kesme cezası asla bulunmamaktadır.
b) Acaba el kesme cezası uygulamak doğru mudur?
a) Birinci olarak böyle bir sonucu (el kesmeyi) hırsızların kendileri
hazırlamaktalar.
b) İkinci olarak (el kesmeyle) cezalandırmaktan amaç toplumsal suçu
önlemek, asayişi kemale erdirmek ve ahlâklı bir toplum yaratıp içtimaî
adaleti ikame etmektir.
Hırsızlığın cezasının oranına gelince, Ehl-i Şia fakihlerinin Hz. Peygamber (s.a.a) ve Ehlibeyt (a.s) İmamları’nın rivayetlerine dayanarak, sadece parmaklar kesilmelidir. Ancak Ehl-i Sünnet ulemasının görüşlerinde
53. derste sıraladığımız gibi el kesme cezası altı şekliyle uygulanmalıdır,
yorumuna yer verilmektedir.
“Erkek hırsız ve kadın hırsızın, yaptıklarından ötürü Allah tarafından ibret verici bir ceza olarak, ellerini (parmaklarını) kesin.
Allah güçlüdür, hikmet sahibidir.”1

1- Maide, 38.
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Teyemmümü Batıl Eden Şeyler:
1- Yüz ve ellerin arkasının mesh edilmemesi.
2- Parmakta yüzük olup çıkarılmaması.
3- Başın yukarı doğru çekilmesi. (Elin sabit tutulup kafanın yukarı
doğru hareket ettirilmesi.)
4- Namaz vakti girmeden teyemmüm edilmesi.
5- Teyemmüm edilen toprak veya aracın gasp edilmiş olması.
6- Alnın üzerine gelen saçın, ellerin alna temasını engellemesi.
Teyemmüm eden kişinin ne için teyemmüm etmesi gerektiğini (gusül
yerine mi yoksa abdest yerine mi olduğunu) niyet ederken belirtmesinin
farz olduğunu biliyor musunuz?
Hz. Muhammed (s.a.a) “Ey Ali! Senin şahsına birkaç nasihatta bulunayım
ki, asla unutma” diye buyurdu.
“Ey Ali! Asla ağzından yalan bir söz çıkmasın.
— Asla ihanete cüret etme.
— Allah’ı görüyormuşsun gibi onun azabından kork.
— Allah için çok gözyaşı dök ki, sana cennette bir ev versin.
— Allah yolunda canını ve malını feda et.
— Namaz kılmada, oruç tutmada ve sadaka vermede beni kendine
kılavuz olarak gör.
— Gece namazını asla terk etme. (Üç defa tekrarladı.)
— Her zaman Kur’ân oku. Namazda ellerini göğe açarak dua et.
— Güzel ahlâka sarıl ve kötü huyları terk et.
Ey Ali! Eğer bunları kendin yapmıyorsan başkalarını kınama.”1
Şüphesiz ki Allah, kötülük ve şer için bir takım kilitler karar kılmıştır. Şarabı ise bu kilitlerin anahtarı olarak takdir etmiştir. Yalan ise
şaraptan daha kötüdür.2

1- Nesayih, s. 250.
2- el-Kâfi, c. 2, s. 33, Hz. Muhammed Bâkır (a.s).
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Bazı Yerlerde Teyemmüm
Bazı yerlerde teyemmüm ile kılınan namazların, daha sonra abdest
alınarak yeniden kılınması müstehaptır.
1- Bilerek (bir mazereti olmadan) namazı erteleyen ve vaktin sonuna
doğru teyemmüm ederek namaz kılanın, sonra abdest alıp namazı yeniden kılması müstehaptır.
2- Su kullanmanın kendisine zararlı olduğunu bilen ve bilerek cünup
olup teyemmüm ederek namaz kılanın, daha sonra abdest alıp namazı
yeniden kılması müstehaptır.
3- Abdest veya gusül almak için su aramayıp vaktin sonunda teyemmüm ederek namaz kılanın, daha sonra abdest alıp namazını yeniden kılması müstehaptır.
4- Su bulamayacağını bildiği halde, bilerek cünup olup teyemmüm
ederek namaz kılanın, daha sonra abdest alıp namazını yeniden kılması
müstehaptır.
Müminlerin Emiri Hz. Ali’den (a.s) öğütler
1) İlim en güzel mirastır.
2) Akıl Allah’ın en yüce bağışıdır.
3) Edep en güzel meşgaledir.
4) Takva (günahlardan sakınmak) en iyi azıktır.
5) İbadet en faydalı sermayedir.
6) Salih amel en iyi öncüdür.
7) İyi huy en sadakatli arkadaştır.
8) Hoşgörü en faydalı yaverdir.
9) Kanaat en yüce zenginliktir.
10)Başarı en iyi yardımcıdır.1
Çocuklarınıza haramdan kazanılmış miras yerine güzel ahlâkı (ki
en hayırlı mirastır) miras bırakınız.2
“(Ey Muhammed!) Sen af yolunu tut ve bağışla, uygun olanı emret, bilgisizlere (cahillere) aldırış etme.”3
1- Nesayih, s. 31.
2- Hz. Ali (a.s).
3- Maide, 199.
74

Ders: 57

Rumuz: Hüseyin, İran

Yedi Yerde Abdest ve Gusül Yerine
Teyemmüm Edilmelidir
1- Su kullanmanın kendisine zararı olacağından korkan hasta, teyemmüm etmelidir.
2- Suyu abdest ve gusül etmek için kullandığı takdirde susuz kalıp
zahmete düşeceğinden korkan kimse, teyemmüm etmelidir.
3- Abdest veya gusüle yetecek kadar su bulamayan kimse teyemmüm
etmelidir.
4- Abdest veya gusül alması, namazın tamamının veya bir kısmının vakit dışında kılınmasına yol açacak kadar dar olursa teyemmüm etmelidir.
5- Kullanılması haram olan (gasp edilmiş) su veya kaptan başka bir su
veya su kabı olmazsa teyemmüm etmelidir.
6- Yaşlılık ve güçsüzlük yüzünden veya hırsız ve yırtıcı hayvanların
korkusundan dolayı su elde edemeyen kimse teyemmüm etmelidir.
7- Beden veya elbisesi necis olan kimsenin, abdest veya gusül alması
durumunda, kalan su elbise veya bedenindeki necisi temizlemek için yetersiz olursa teyemmüm etmelidir.
Sadaka Vermenin Bazı Özellikleri

1) Sadaka veren, onunla salihler derecesine ulaşır.
2) Sadaka veren, sıla-i rahme kavuşur.
3) Sadaka veren, hasta ziyareti yapmaya muvaﬀak olur.
4) Sadaka veren, habis (kötü) zenginlerden uzak olur.
5) Sadaka veren, boş arzulardan arınır.
6) Sadaka veren, ani ölümden ve kötü akıbetten muaf olur.
7) Sadaka veren, boş ve laubali sözlerden sakınanlardan olur.
8) Sadaka veren, yoksulları sevmesini bilir.
9) Sadaka veren, yetim haklarını gözetenlerden olur.
10) Sadaka veren, alçakgönüllü olur.1
Sadaka vermenin Hz. Peygamber’in (s.a.a) ve Ehlibeyt (a.s) İmamları’nın güzel sünnetlerinden ve insanî sorumluluğun gereklerinden olduğunu biliyor musunuz?
1- Nesayih, s. 303.
75

Ders: 58
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Ramazan Ayı Nedir?
1- Ramazan ayı, Kur’ân-ı Kerim’in nazil olduğu aydır.
2- Ramazan ayı, oruç tutma ayıdır.
3- Ramazan ayı, en faziletli aydır.
4- Ramazan ayı, Allah’ın lütfunun yayıldığı aydır.
5- Ramazan ayı, imtihan verme ayıdır.
6- Ramazan ayı, şeytanın zincire vurulduğu aydır.
7- Ramazan ayı, Allah’ın övgüsüne mazhar olan müminlerden olabilme ayıdır.
8- Ramazan ayı, mücrimlerin (günahkâr suçluların) ıslahına fırsat verilen aydır.
Ramazan ayını Allah’a hamd etme, oruç tutmayla medet dileme, günahlardan temizlenip batınî hastalıklardan arınma ve İslâm için kıyam
etme ayı kılan Allah’a hamd olsun.1
Allah bir topluluğa gazab ederse gökten onlara azap gönderir.
1) Onların alışveriş malları çok pahalı olur.
2) Onların ömürleri çok kısa olur.
3) Onların ticaretleri menfaatsiz olur.
4) Onların meyveleri tatsız olur.
5) Onların nehirleri yağmursuzlıktan kurur ve kuraklık olur.
6) Onlara bütün şerler (kötülükler) musallat olur.2
Ey insanlar! Kendi ayıplarına (kendi hata ve kusurlarına) bakanlar,
başkalarının ayıplarını aramayla meşgul olmazlar. Allah’ın verdiği
rızka razı olanlar, halkın elinde olanlara (göz dikip) üzülmezler.3
“Ramazan ayı, insanlara yol gösterici ve doğruyu eğriden ayırmanın açık delilleri olarak Kur’ân’ın indirildiği aydır. Öyle ise sizden ramazan ayını (ulaşarak) idrak edenler onda oruç tutsun.”4
1- Hz. Zeynelabidin (a.s).
2- Nesayih, s. 267, Hz. Muhammed (s.a.a).
3- Tuhefu’l-Ukul, s. 95, Hz. Ali (a.s).
4- Bakara, 185.
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Orucun Farz Olmasının Şartları:
1- Oruç tutmak isteyen kimse, bedensel güce (sağlıklı) sahip olmalıdır.
2- Oruç tutmak isteyen kimse, akıllı (aklî özürlü olmamalı) olmalıdır.
3- Oruç tutmak isteyen kimse, aklı başında biri olmalıdır.
4- Oruç tutmak isteyen kimse, seferî (yolcu) olmamalıdır.
5- Oruç tutmak isteyen kimse, buluğ çağına ermiş Müslüman olmalıdır.
6- Oruç tutmak isteyen kimse, daima temiz olmalıdır. Cenabet, hayız,
nifas ve benzeri gusüllerden temiz olmalıdır.
Bir şahıs, Hz. Peygamber’den (s.a.a) bir istekte bulundu: “Bana öyle
bir şey öğret ki devamlı sağlıklı kalayım.” Hazret “Devamlı sağlıklı kalmak
istiyorsan çokça oruç tut.” buyurdu.
Oruçlunun uykusu ibadet, sükûtu tespih, amelleri makbul, duaları
müstecab (kabul) ve günahları bağışlanmış olur.1
Furu-u dinden ikincisi olan orucun kendine has özellikleri ve fıkhî
hükümleri vardır. Bazen oruç tutmanın önemi namazdan daha çoktur.
Mesela bilerek oruç bozan kimse, sonradan kazasını yapmakla beraber kefaret de vermelidir. Ama namaz öyle değildir. Sadece kaza etmesi farzdır
veya hiçbir mazeret olmaksızın üç defa orucu bozan kimse şer’î hâkimin
ikaz etmesine rağmen yine de orucunu bozarsa bir cezayla cezalandırılmalıdır. Ama namaz kılmayanlar için böyle bir hüküm mevcut değildir.
Ey insanlar topluluğu! Ramazan ayının hilali doğunca şeytanlar
zincire vurulur; gök, cennet ve rahmet kapıları açılıp cehennem kapıları kapanır ve dualar kabul edilir. İftar zamanı geldiğinde oruçlular özgürlüğe kavuşmuş, kurtulmuşlardır. Allah onları ateşten
kurtarmıştır. Zira her gece bir melek şöyle seslenir: Af dileyen var
mı? Allah’tan kendisinin bağışlanmasını ve tevbesini kabul etmesini isteyen var mı? Allah’ım kim yoksulları yedirip içirir ve bağışta
bulunursa onu mükâfatlandır ve kim cimrilik ederse onu yok et.2

1- Nehcu’l-Fesahe, 3139, Hz. Muhammed (s.a.a).
2- el-Kâfi, c. 4, s. 64, Hz. Muhammed (s.a.a).
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Farz Olan Oruçlar
1- Yemin, ahit ve nezirden dolayı farz olan oruçlar.
2- Keﬀare orucu: Hiçbir mazereti olmadığı halde Ramazan’da orucu
tutmayanların ceza olarak tutmaları gereken oruca keﬀare orucu denir.
3- İtikâfın üçüncü gününün orucu: Ramazan’ın son on gününde şehrin merkez camiinde zaruri ihtiyaçlar dışında dışarı çıkmamak şartıyla
müstehap ibadetlerle meşgul olmaya itikâf denir.
4- Büyük oğluna babanın kaza orucu.
5- Ramazan ayı orucu.
6- Ramazan ayının kaza orucu.
7- İcare orucu: Ölen bir kişinin kaza oruçlarını para karşılığında yerine getirmeye icare orucu denir.
Oruç tutmanın insan sağlığına fayda sağlayıp insanın ömrünü uzattığını biliyor musunuz?
Hz. Muhammed (s.a.a) Hz. Ali’ye (a.s) şöyle öğütte bulundu:
“Ya Ali! Gördün ki başkaları mustahaplarla meşgul olu-yorlar, sen
farzlarla meşgul ol.
— Başkalarının dünya işleriyle meşgul olduğunu gördüğünde, sen
ahiret işleriyle meşgul ol.
— Başkalarının halkın ayıplarını açmakla meşgul olduklarını
gördüğünde, sen kendi ayıbının fikrinde ol.
— Başkalarının amellerini çoğaltmakla meşgul olduklarını gördüğünde, sen ihlas ile meşgul ol.
— Başkalarının kullara sığındıklarını gördüğünde, sen Allah’a sığın.
— Başkalarının dünyalarını süslemekle meşgul olduklarını gördüğünde, sen ahiretini süslemekle meşgul ol. Bir gün gelir halktan ikrar ile amel
edenler kurtuluş bulur, etmeyenler ise helak olurlar.”1
Kalbi dünyaya bağlı kimseler, üç şeye bağlanmış olurlar: Bitmeyen bir
hüzün, ulaşamayacakları uzun arzular ve kavuşamayacakları ümitler.2

1- Nesayih, s. 249.
2- el-Kâfi, c. 2, s. 320, Hz. Cafer Sâdık (a.s).
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Bazı Müstehap Oruçlar:
1- Nevruz Bayramı günü oruç tutmak.
2- Gadir-i Hum günü oruç tutmak. (18 Zilhicce Hz. Ali’nin a.s hilafete
seçildiği gündür.)
3- Biset günü oruç tutmak. (Hz. Muhammed’in s.a.a pey-gamberliğe
seçildiği gündür.)
4- Oruç tutmanın haram ve mekruh olduğu günlerin haricinde senenin bütün günlerinde oruç tutmak.
5- Hicrî Zilkade ayının 25. ve 29. günlerinde oruç tutmak.
6- Hicrî aylara göre her ayın ilk perşembe günü oruç tutmak.
7- Hicrî aylara göre her ayın son perşembe günü oruç tutmak.
8- El-Beyza günlerini oruç tutmak. (el-Beyza, hicrî ayların 13, 14 ve 15.
günleridir.)1
Oruç tutmak sabrın yarısıdır. Her şeyin zekâtı vardır. Bedenin zekâtı
ise oruç tutmaktır.2
Oruç Tutmanın Bazı Tıbbî Faydaları

1) Kan eksikliğinin tedavisinde faydalıdır.
2) Bağırsak hastalıklarında faydalıdır.
3) Romatizma ağrılarının tedavisinde faydalıdır.
4) Basit iltihaplanmaların tedavisinde faydalıdır.
5) Göz hastalıklarını tedavide faydalıdır.
6) Şeker hastalığını tedavide faydalıdır.
7) Böbrek hastalıklarını tedavide faydalıdır.
Çok oruç tutanlar vardır ama açlıktan başka sermayeleri olmaz.
Yine çok gece namazı kılanlar vardır ama uykusuzluktan başka sermayeleri olmaz.3
“Kim farz olmayan hayır amelleri yaparsa (onun için hayırlıdır.)
Şüphe yok ki Allah, mükâfat veren ve her şeyi iyi bilendir.”4
1- Mefatihu’l-Cinan, s. 295.
2 N-ehcu’l-Fesahe, 1888, Hz. Muhammed (s. a.a).
3- age, 1645, Hz. Muhammed (s.a.a).
4- Bakara, 158.
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Mekruh Olan Oruçlar:
1- Aşura günü (Muharremin onunda) oruç tutmak mekruhtur.
2- Evladın müstehap orucu (baba, anne ve dedenin eziyetine neden
olursa) tutması mekruhtur.
3- Kocanın hakları zayi olacaksa kadınların müstehap oruç tutmaları
mekruhtur.
4- Ev sahibinin izni olmadan misafirin müstehap oruç tutması mekruhtur.
5- Kurban bayramının arefesi günü oruç tutmak mekruhtur.
Yemek yedikten sonra, Allah’a hamd ve şükürde bulunmanın, oruç
tutmak kadar sevabının olduğunu ve nimetleri de müdavim kıldığını biliyor musunuz?1
Haramları Terk Etmenin Önemi
Haram (yoldan kazanılan) lokmayı yemeyip reddetmek iki bin
rekâtlık müstehap namazdan daha faziletlidir.2
Bir dirhem bile olsa (hak edilmeyen bir malı) sahibine iade etmek,
yetmiş müstehap hac ziyaretinden daha faziletlidir.3
Salih ameller yapmaya çaba gösteriniz. Eğer salih ameller yapamıyorsanız, en azından harama el uzatmayınız.4
“Yoksa sen onlardan (Allah’tan gayrılarından) ücret mi istiyorsun? Oysa rabbinin ücreti (dünyada ve ahirette vereceği armağanı) daha hayırlıdır. O, rızık verenlerin en hayırlısıdır.”5
Namaz kılmak için abdest alan kimse, yalan konuşursa abdesti
bozulur. Nitekim yalan konuşmak (Allah-u Teâlâ’ya, Peygamber’e
(s.a.a) ve masum İmamlara isnat edilen yalan) orucu bozar.6

1- Hz. Muhammed (s.a.a).
2- Hz. Muhammed (s.a.a).
3- Hz. Cafer Sâdık (a.s).
4- Hz. Muhammed (s.a.a).
5- Mü’minun, 72.
6- Tuhefu’l-Ukul, s. 390, Hz. Cafer Sâdık (a.s).
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Tutulması Haram Olan Oruçlar:
1- Müslümanın, seferî (yolcu) olduğu halde oruç tutması.
2- Müslüman evladın, babasının izni olmadan sünnet oruç tutması.
3- Müslümanın, hastalığına kesin zararı olacağını bilerek oruç tutması.
4- Müslümanın, günah (haram) bir iş için adak orucu tutması.
5- Müslüman kölenin, efendisinin izni olmadan oruç tutması.
6- Müslümanın, Ramazan ve Kurban bayramlarında oruç tutması.
7- Müslümanın, günlerce art arda iftar etmeden oruç tutması.
8- Müslümanın sükût orucu (konuşmama orucu) tutması.
9- Müslümanın, senenin bütün günlerinde (ara vermeksizin bir yıl
boyunca) oruç tutması.
10- Müslümanın hicrî aylardan Zilhicce ayının 11, 12 ve 13. günlerinde (Mina’da) oruç tutması.
11- Müslümanın, Ramazan ayının ilk günü mü yoksa Şaban ayının
son günü mü olduğu bilinmediği halde Ramazan ayı orucu niyetine oruç
tutması.
12- Müslüman kadının, kocasının izni olmadan (kocasının hakları
zayi olacaksa) müstehap oruç tutması.
Bütün hayırlar üç şeyde toplanmıştır:
1- Bakmak, ibret olacaksa.
2- Sükût, tefekkür edecekse.
3- Konuşmak, fayda verecekse.
* Bakarak hadiselerden ibret alınmıyorsa, boş meşgaledir.
* Sükût edildiğinde hayırla şer üzerinde tefekkür edilmeyecekse gaflettir.
* Konuşmak manevî, ticarî ve edebî menfaatlar vermeyecekse laubaliliktir.1
Bil ki, düşünmenin pek çok fazileti vardır. Düşünmek, marifet kapılarının anahtarı, kemaller ve ilimler hazinesinin kilidi ve insaniyetin olgun1- Hz. Muhammed (s.a.a)
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laşmasının bir gereğidir. Kur’ân ve hadislerde pek çok önemi belirtilmiş
ve yüceltilmiş, onu terk edenler ise kınanmıştır.
“İbadetin en faziletlisi Allah’ı ve O’nun kudretini düşünmektir.”1

1- el-Kâfi, Hz. Cafer Sâdık (a.s).
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Orucu Batıl Eden Şeyler
1- Kusmak. (Kasıtlı olursa.)
2- Allah ve 14 Masuma (a.s) yalan isnat etmek.
3- Boğaza aşırı toz kaçırmak.
4- Başın tamamını birden suya daldırmak.
5- Yemek ve içmek.
6- Farz oruca niyetlendikten sonra niyetten dönmek.
7- Sabah ezanına kadar bilerek gusül etmemek.
8- Enfiye yapmak. (Boğazdan mideye gidecek şekilde katı ve sıvı
maddelerin burun yoluyla alınması.)
Oruçlu kimsenin, bilmeyerek yiyip içmesinin orucu batıl etmediğini
ve oruca devam etmesi gerektiğini biliyor musunuz?
Faydası olan ağlamak üç kısımdır:
1) İnsan, Allah’ın azabından korktuğu için ağlamalı ve Allah’a sığınmalıdır.
2) İnsan, yaptığı günahlardan utandığı için ağlamalı ve Allah’a sığınmalıdır.
3) İnsan, Allah’tan ayrılığa düşmekten korktuğu için ağlamalı ve
Allah’a sığınmalıdır.1
— Kim günahlardan sakınırsa Allah onu belalardan sakındırır.
— Kim Allah’a tevekkül ederse Allah onu emanına alır.
— Kim Allah’tan isterse Allah ona bağışta bulunur.
— Kim Allah’a şükrederse Allah ona fazlasıyla verir.
— Kim Allah’ın kulunu sevindirirse Allah onu sevindirir.
— Kim Allah’a vefa gösterirse, Allah ona vefa gösterir ve cennetine
alır. (Lokman hekim)
Her kim bir mü’mini sevindirir ise evvela Allah’ı, ikinci olarak
Resulullah’ı, üçüncü olarak da Ehlibeyt’i sevindirmiştir.2
1- Nesayih, s. 295, Hz. Ali (a.s).
2- Biharu’l-Envar, c. 74, s. 314, Hz. Musa Kâzım (a.s).
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Oruç ve Abdestin Faziletini Azaltan Beş Şey
1- Gıybet etmek: Başkalarının gıyabında dedikodu yapmak.
2- Yalan yere yemin etmek.
3- Yalan konuşmak.
4- Şehvet ve lezzet kastıyla namahreme bakmak.
5- Başkalarının onurlarını incitmek için ayıplarını aramak.
Boş insanlarla aşina olmayın. Tanıdıklarınızdan kötü olanları tanımamazlıktan gelin. Eğer yüz arkadaşınız varsa (hakkı söylemeyen ve ayyaşlık ehli kimseler ise) 99’undan uzaklaşın.1
Ey insanlar! Yüce Allah tüm aylardan üstün olan Ramazan ayına sizi
ulaştırdı. Ramazan ayı ki bin aydan daha faziletlidir. Bu ayda bir gece
vardır ki bin aydan daha hayırlı ve üstündür. Cehennem kapıları kapanır
ve cennet kapıları bütün insanların yüzlerine açılıverir.2
Size en aşağılık fertleri tanıtayım mı?
1) Onlar çok gıybet yapan dedikoduculardır.
2) Arkadaşlık, samimiyet, muhabbet ve birlik ruhunu bozup ayrılık
yaratan münafıklardır.
3) Kendi hatalarını ıslah etme yerine, başkalarında olmamasına rağmen, onların hatalarını arayıp izzet-i nefislerini incitme peşinde olan gafletzedelerdirler.3
“Size ne oldu da münafıklar hakkında iki gruba ayrıldınız? Oysa
Allah, onları kazandıkları (ikiyüzlülükleri) dolayısıyla alaşağı etmiştir. Allah’ın saptırdığını hidayete eriştirmek mi istiyorsunuz?
Allah kimi saptırırsa, artık sen ona kesin bir yol bulamazsın.”4
Şehvet ve lezzet kastıyla namahremlere bakmanın oruç ve abdestin
faziletini öldürdüğü gibi, büyük günahlardan ve de içtimaî bir ayıp ve
aşağılık bir bakış olduğunu biliyor musunuz?
1- Hz. Cafer Sâdık (a.s).
2- el-Kâfi, c. 4, s. 67, Hz. Muhammed (s.a.a).
3- Hz. Muhammed (s.a.a).
4- Nisa, 88.
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Mahrem ve Namahrem
Mahrem olanlar:
1- Anneleriniz.
2- Kızlarınız.
3- Kızkardeşleriniz.
4- Halalarınız.
5- Teyzeleriniz.
6- Kardeşlerinizin kızları.
7- Kızkardeşlerinizin kızları.
8- Sizi emziren sütanneleriniz.
9- Sütkardeşleriniz.
10- Üvey kızlarınız veya üvey oğullarınız.
11- Oğullarınızın eşleri.
12- Karılarınızın anneleri veya kocalarınızın babaları.1
Namahrem Olanlar
Belirtilen bu yakınların dışındakiler namahremdirler. (Yani aralarında nikâh kıymak caizdir.)
Yukarıda belirttiğimiz yakınlar, mahrem olmakla beraber, onlarla evlenmek (nikâhlanmak) de haramdır.
İki kız kardeşle aynı anda evlenmek (nikâhlanmak) haram olduğu
gibi mahrem de değildir.
Mahrem olmaya sebep olan süt vermenin şartları:
1) Süt emen çocuk iki yaşını doldurmamış olmalıdır.
2) Mahremiyet doğurması için kadının sütü haramdan olmamalıdır.
3) Çocuk, sütü kadının göğsünden emmelidir.
4) Süt saf olmalı, başka birşeyle karıştırılmış olmamalıdır. (Yani süt
emen çocuk sadece sütannenin sütüyle doyurulmalıdır.)
5) Süt emziren kadının sütü bir kocadan olmalıdır.
1- Nisâ, 23.
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6) Süt emen çocuk hastalık nedeniyle sütü kusmamalıdır. (Dışarı çıkarmamalıdır.)
7) Çocuğa verilen süt vasıtasıyla çocuğun kemikleri sertleşip et oluşmalıdır.1

1- Daha detaylı bilgi Tam İlmihal’de 2433 no’lu meselededir.
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Orucun, Sadece Kazasının Farz Olduğu Yerler
1- Ramazan orucuna niyetli iken oruçlunun kasıtlı kusması durumunda.
2- Ramazan ayında cünup olanın gusül etmeyi unutup cenabet halinde oruç tutması durumunda.
3- Ramazan ayı gecesinde cünup olanın sabah ezanına kadar ikinci
uykudan uyanmaması durumunda.
4- Ramazan ayında sabah olup olmadığını araştırmadan orucu bozan
bir işi yaptıktan sonra sabah olduğunun anlaşılması durumunda.
5- Kör ve benzeri bir insanın, başka birinin söylemesi üzerine orucunu bozması ve sonra iftar vakti olmadığını anlaması durumda.
6- Ramazan ayında başkasının zorlamasıyla takiyye edip orucunu yemesi durumunda.
7- İftar vakti olduğuna emin olup iftar ettikten sonra, iftar vakti olmadığının anlaşılması durumunda.
8- Oruç tutan şahsın, susuzluğundan dolayı ağzına su alıp gargara
yaparken boğazına su kaçması durumunda.
Ramazan ayı Allah’ın ziyafet ayıdır.
Bu ziyafet (Ramazan) ayında Allah’a ulaşmak için bütün olanakları
kullanmak zorundayız ki bu ziyafet, ulvî (manevi) bir ziyafet olabilsin.
Namaz, şeytanın saldırıları karşısında geçilmesi güç bir kaledir. Oruç
ise kırılmaz bir savunma siperidir.1
Sefere çıkarken dininizin ve namazınızın zarar göreceğinden endişe
ediyorsanız o sefere çıkmayınız.2
Allah, Hz. Musa’ya (a.s) şöyle buyurmuştur: Ey Musa! Oruçlu kimsenin ağzının kokusu benim indimde misk kokusundan daha hoştur. Ve
oruçlu kişinin iki mutluluğu vardır: Biri iftar zamanı, diğeri ise Rabbiyle
buluşma zamanıdır.3
1- Hz. Ali (a.s).
2- Hz. Ali (a.s).
3- el-Kâfi, c. 4, s. 66, Hz. Cafer Sâdık (a.s).
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Oruç Tutmaları İstenmeyen Kimseler
1- Kâfirler.
2- Çocuklar.
3- Baygınlar.
4- Hayızlı kadınlar.
5- Nifaslı kadınlar.
6- Süt emziren kadınlar.
7- Hamile kadınlar.
8- Deliler.
9- Oruç tutmanın kendisine zararı olacağından emin olan kimseler.
10- Susuzluğa tahammül edemeyen çok takatsiz kimseler.
11- Mevcut hastalığından dolayı oruç tutamayan ve ramazan ayı bitmeden ölen kimseler. Bunların varislerinin kaza orucu tutmaları veya tutturmaları gerekmez.
12- Oruç tutmaya tahammül gösteremeyecek kadar zayıf ve düşkün
olan yaşlılar.
13- Ramazan ayının birinci günü mü yoksa Şaban ayının son günü
mü olduğu bilinmeyen gün. (Bütün Müslümanlardan oruç tutmaları istenmemiştir. Yani o gün oruç tutmak farz değildir.)
Oruç tutmanın gaybî yardımları kullara yaklaştıran manevî bir ibadet
olduğunu biliyor musunuz?
Ramazan ayının farz oruçlarını mazeretleri olmadan tutmayan kimseler, her bir gün için altmış gün (iki ay) kefaret orucu tutmalıdırlar. Kefaret
orucu tutanlar, bir ayı (30 günü) ara vermeksizin peşpeşe tutmalıdırlar.
Geriye kalan otuz günü ise ayrı zamanlarda tutabilirler.
Bir kimse Ramazan ayı orucunu veya başka farz bir orucu haram
olan şeylerden birisiyle bozarsa (şarap, zina ve benzeri haram olan şeyler) cem kefaretini yerine getirmelidir. Yani iki ay oruç tutmalı, bir köle
azat etmeli ve altmış fakiri doyurmalıdır. Bunu yapmaya gücü yetmezse
en az üçünden birini yapmalıdır. Ona da gücü yetmezse çokça istiğfar
ve tevbe etmelidir.
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İki ay Ramazan orucunun kefaretini tutmak isteyen bir kimse, onun
otuz bir gününü peşpeşe tutmalıdır. Ondan sonraki günlerin peşpeşe olmamasının sakıncası yoktur.1
Oruçlu kimse, Müslümanlıktan çıkmadığı müddetçe, yatağında (uyur
halde olsa) bile ibadet halindedir.2

1- Tevzihu’l-Mesail.
2- el-Kâfi, c. 4, s. 64, Hz. Muhammed (s.a.a).
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Rumuz: Halid, İran

Yolcunun Namaz ve Orucunun Sekiz Şartı Vardır
1- Yolcunun, gidiş ve dönüş mesafesi en az 48 km olmalıdır.
2- Yolcunun, yolculuk kastı ilk başından 48 km olmalıdır.
3- Yolcu, yolculuk sırasında yolculuk kastından dönmemelidir.
4- Yolcunun, yolculuğu haram bir iş için olmamalıdır.
5- Yolcunun işi (mesleği) yolculuk olmamalıdır. (Şoförlük gibi.)
6- Yolcu, evinin dışında olduğu bir yerde on günden fazla kalmaya
niyetlenmemelidir.
7- Yolcunun yolculuk mesafesi 48 km’ye ulaşmalıdır.
8- Yolcu, sahrada yolculuk edip kendileri ve hayvanları için nerede
yiyecek ve su bulsalar oraya yerleşen ve bir müddet sonra başka bir yere
göçen göçebelerden olmamalıdır.
Yolcuların, yukarıda belirttiğimiz sekiz şart altında dört rekâtlık namazları iki rekât kılmaları ve oruçlarını ise sonradan kaza etmek şartıyla
iftar etmeleri gerektiğini biliyor musunuz?
Onlara (Kur’ân ve Ehlibeyt’e) sımsıkı sarılın! Onlara sımsıkı sarıldığınız müddetçe asla sapmazsınız! Onların önüne geçmeye çalışmayın; helâk olursunuz! Onlardan geri kalmayın; yine helâk olursunuz. (Kur’ânsız Ehlibeyt, Ehlibeytsiz Kur’ân, kurtuluşa yetmiyor.
Kur’ân’a sarılıp Ehlibeyt’i dışlayanlar nasıl kurtuluşa ulaşmayacaklarsa, Ehlibeyt’e sarılıp Kur’ân’ı terkeden-ler de kurtuluşa ulaşamazlar. Hz. Muhammed (s.a.a) ikisinden biri değil, ikisini birden
emanet ediyor. Kur’ân ve Ehlibeyt’ten ayrılanların helâk olacakları
kaçınılmaz son olacaktır.1
Ya Ali! Allah, yedi özelliği senin Şialarına vermiştir.
1- Ölüm anında rahatlığı. 2- Korku anında cesareti. 3- Karanlıklar
anında aydınlığı. 4- Izdırap anında emniyeti. 5- Amellerin tartıldığı
anda ihsan ile adaleti. 6- Sırat köprüsünden cennete geçiş anında
kolaylığı. 7- Cennete giriş anında önceliği. Bu yedi özellik, diğerlerinden kırk yıl önce Ali’nin (a.s) Şialarına nasip olacaktır.2
1- el-Heytemî, s. 228, Hz. Muhammed (s.a.a).
2- Nesayih, s. 269, Hz. Muhammed (s.a.a).
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Rumuz: Halid, İran

Oruçla İlgili Birkaç Mesele
1- Oruçlu kimse, bilmeyerek orucunu yerse orucu batıl olmaz.
2- Oruçlu kimsenin dişlerinin arasında bir şey kalır ve bilerek yutarsa
orucu batıl olur.
3- Oruçlu kimsenin bedeninin zayıflığı, oruç yemesine sebep olamaz.
4- Oruçlu kimse, susuzluktan öleceğinden korkup biraz su içebilir
ama orucu batıl olur.
5- Oruçlu kimsenin boğazına sinek kaçarsa, kusma yoluyla bile olsa
onu çıkarmalıdır.
6- Oruç tutmaya niyetlenen kimsenin, niyetini kalbinden geçirmesine
gerek yoktur. Yaptığı işin bilincinde olması yeterlidir.
7- Oruç tutmaya niyetlenen kimse, sahurda yemek yediği esnada sabah ezanı okunursa ağzındaki lokmayı çıkarmalıdır.
8- Kefaret orucu bulunan kimsenin, birkaç yıl kaza orucunu ertelemesinin sakıncası yoktur.
Ramazan ayı ibadet ve insanın kendisini yetiştirmesi gereken bir aydır. Manevî gücü tazeleme ayıdır. Müslümanlar topyekün manevî güçlerini tazeledikleri gibi birlik ve kardeşlik güçlerini de tazelemeli, samimiyetlerini kuvvetlendirip Peygamber’den (s.a.a) günümüze süregelen
İslâm ve insanlık düşmanlarına karşı mukavemet göstermeliler.1
Halk iki gruptur: Biri âlimler grubudur ki asla onlarla ilmî konularda
tartışmam. İkincisi ise cühela grubudur ki yine asla onlarla ilmî konuları
tartışıp onları ödüllendirmem ve onların dediklerini duymazdan gelirim.2
“Toptan Allah’ın ipine sarılın da ayrılmayın. Allah’ın size olan
nimetlerini anın. Hani düşmandınız, kalplerinizin arasını uzlaştırdı da onun nimeti sayesinde kardeş oldunuz. Ateş çukurunun
kenarında idiniz, sizi oradan kurtardı.”3
Geğirmeden dolayı mideden ağza gelen yiyeceklerin, bilerek tekrar
yutulması halinde orucu batıl edeceğini biliyor musunuz?
1- İmam Humeynî.
2- Hadis-i Şerif.
3- Âl-i İmran, 103.
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Rumuz: Davud, Filis n

Oruç Tutmanın Bazı Faydaları
Uhrevî faydaları
1- Oruç tutan kimseye cehennem ateşi haram olur.
2- Oruç tutan kimseye Allah’ın rahmeti nasip olur.
3- Oruç tutan kimseye Allah cennet yiyecekleri nasip eder.
4- Oruç tutan kimseye Allah kıyamette susuzluk göstermez.
5- Oruç tutan kimseye cennet kapıları açık olur.
Dünyevî faydaları
1- Oruç tutan kimse, orucuyla günahlara siper oluşturur.
2- Oruç tutan kimse, nefsini uslanmaya mecbur bırakır.
3- Oruç tutan kimsenin her adım atışı ve nefes alışı ibadettir.
4- Oruç tutan kimsenin ruhu kabzedildiği zaman, Allah ona kolaylık
sağlar.
5- Oruç tutan kimse, açlığın ve yokluğun (yoksulluğun) ne anlama geldiğini anlamaya çalışır.
Allah-u Teâlâ bana dokuz meziyet vermiştir; o meziyetler, Allah’ın
Resulü Hz. Muhammed’den (s.a.a) başka hiçbir kimseye verilmemiştir:
1) Bütün zor yollar yüzüme açıktır.
2) Bütün işlerin sebebini bilmekteyim.
3) Bütün ölümlerden ve sıkıntılardan haberdarım.
4) Gökteki bulut bana gölge etmiştir.
5) Hak ve batılı iyi bilirim.
6) Allah’ın izniyle melekût âlemini gördüm.
7) Geçmişten ve gelecekten haberdarım.
8) Hiçbir şey nazarımda üstü örtülü değildir.
9) Allah benim velayetimin hakkı için dinini tamamlamış ve kemâle
erdirmiştir.1
Hz. Ali (a.s) ve Ehlibeyt’inin (on bir masum imamın a.s) Allah’ın velileri
olduklarına, Hz. Peygamber’in (s.a.a) hak vasileri olduklarına ve velayetlerine şahadet getirmenin imanın şartlarından biri olduğunu biliyor musunuz?
1- Nesayih, s. 293, Hz. Ali (a.s).
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Rumuz: Davud, İran

Oruç Tutmanın Bazı Nedenleri
1- Yokluktan açlık çekenlerin açlık acılarını anlamak için.
2- Sabredenlerden olabilmek için.
3- Bedenin zekâtını vermek için.
4- Oruç tutma vasıtasıyla sağlık bulmak için.
5- İhlâsımızı sınamak için.
6- Orucun manevî sevabına ulaşmak için.
7- Takvalılardan olabilmek için.
8- Allah’ın emrini yerine getirmek için.
9- Bağışlanıp Allah’tan mükâfat alabilmek için.
10- Allah’ın huzurunda tevbelerimizin kabul olması için.
11- Allah’ın intikamından muaf kalmak için.
12- Allah’ın bütün nimetlerine karşı şükranlarımızı sunmak için.
13- Allah ve Resulüne (s.a.a) iman ettiğimizi ve küfrün sınırından çıktığımızı ispatlamak için.
“Ey iman edenler! Oruç sizden öncekilere farz kılındığı gibi size
de farz kılındı. Umulur ki, takvalı (Allah’tan sakınanlardan)
olursunuz.”1
“Sabır (oruç) ve namazdan yardım alın ve şüphesiz bu, huşu duyanlardan başkasına ağır gelir.”2
“Hiç şüphesiz, oruç tutan erkekler ve oruç tutan kadınlar ve ırzlarını koruyan erkekler ve ırzlarını koruyan kadınlar, Allah’ı çokça
zikreden erkekler ve çokça zikreden kadınlar, bunlar için Allah
bir bağışlama ve büyük bir ecir (mükâfat) hazırlamıştır.”3
Her namaz kıldığım vakit şöyle bir ses işitiyorum: Ey insanoğulları!
Kalkınız kendi ellerinizle nefislerinize yaktığınız büyük ateşi namaz
kılarak söndürünüz.4

1- Bakara, 183.
2- Bakara, 45.
3- Ahzâb, 35.
4- Müstedreku’l-Vesail, c. 3, s. 102, Hz. Muhammed (s.a.a).
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Rumuz: Davud, Umman

Oruçluya Mekruh Olan Şeyler
1- Göze ilaç (damla) dökmek mekruhtur.
2- Gözlere sürme çekmek mekruhtur.
3- Kokulu gülleri koklamak mekruhtur.
4- Ten üzerinde elbiseyi ıslatmak mekruhtur.
5- Islak çubukla misvak yapmak mekruhtur.
6- Diş çektirmek mekruhtur.
7- Herhangi bir sebepten dolayı kan aldırmak mekruhtur.
8- Orucu bozmak için yolculuğa çıkmak mekruhtur.
9- Fitil almak mekruhtur.
10- Enfiye yapmak mekruhtur. (Gırtlağa ulaşacak şekilde olursa.)
11- Oruçlu kişinin eşiyle şehevî şakalar ve benzeri şeyler yapması
mekruhtur.
12- İhtilam olmak mekruhtur. (İnsanın uyku halinde kendiliğinden cünup olması.)
Müminler üç amelle kurtulurlar:
1) İnsanları incitip kalplerini kırmamak ve onların gıyabında dedikodularını yapmayarak.
2) Dünya ve ahiret menfaatleri için çaba göstererek.
3) Günahlardan temizlenmek için gözyaşı dökerek.
Allah’ım! Hiç kuşku yok. Sen bizi zaaftan yarattın. Güçsüzlük temeli
üzerine inşa ettin. Senin gücünden kaynaklanan başka bir gücümüz yok.
Öyleyse kendi başarınla bize yardım et. Kendi ıslahınla bizi ıslah et. Kalp
gözümüzü sevginle bağdaşmayan şeylere kapa ve uzuvlarımızdan hiçbirini günahlara daldırma.1
Bütün çarelerin tükendiği noktada Allah’a sığınmanın, çare ve umut
kapılarını açarak ferahlık getirdiğini biliyor musunuz?

1- Hz. Zeynelabidin (a.s).
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Rumuz: Davud, Arabistan

Fitre Zekâtı
1- Niçin fitre zekâtı vermeliyiz? Bir müçtehidi taklit ettiğimiz için
vermeliyiz.
2- Ne kadar zekât vermeliyiz? Kişi başına üç kg vermeliyiz.
3- Kim zekât vermelidir? Aile reisi vermelidir.
4- Ne zaman zekât vermeliyiz? Hilale göre arefe günü gün batımından önce vermeliyiz.
5- Kime zekât vermeliyiz? Fukara ve miskinlere vermeliyiz.
6- Nelerden zekât vermeliyiz? Pirinç, arpa, buğday, hurma, kuru
üzüm ve mısır gibi yiyeceklerden vermeliyiz.
Her yöre halkı, en çok ekip biçtiği ve tüketmiş olduğu yiyecek türünden fitre zekâtı vermelidir. Mesela buğday eken, biçen ve tüketen Müslümanlar buğday üzerinden, pirinç eken, biçen ve tüketen Müslümanlar ise
pirinç üzerinden vermelidir.
Babanın yoksul olan oğluna, oğlun ise yoksul olan babasına fitre
zekâtı verebileceğini biliyor musunuz?
İnsan fitre zekâtını Allah rızasını kazanmak için niyetlenerek vermelidir.
Hz. Muhammed (s.a.a) ve Ehlibeyti’nin (a.s) soyundan gelen seyyidlere fitre zekâtı verilmesi de onların fitre zekâtı alması da haramdır.
Zekât vermekle mallarınızı bütün afetlere karşı korumaya alınız.
Zekât vermek mallarınızın bereketini artırır.1
Ey Ali! Bu ümmetten on taife Allah’a kâfir oldu. O on taifenin biri de
zekâta mani olup vermeyenlerdir. Ey Ali! Malının zekâtını vermeyen ne
mümindir ne de müslümandır. Allah’ın nezdinde değerleri de yoktur.2
“Hakkı batıl ile karıştırmayın, bile bile hak olanı gizlemeyin. Namazı kılın, zekâtı verin ve rükû edenlerle birlikte rükû edin.”3

1- Hz. Zeynelabidin (a.s).
2- Vesailu’ş-Şia, c. 6, s. 19, Hz. Muhammed (s.a.a).
3- Bakara, 42.
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Rumuz: Davud, Suriye

Ramazan Ayının İlk Günü Nasıl Tespit Edilir?
1- Bizzat insanın kendisinin ayı görmesiyle tespit edilir.
2- Sözleri yakin sağlayacak bir grup Müslümanın Ay’ı gördük demeleriyle tespit edilir.
3- İki adil erkeğin Ay’ı görüp şahadet etmeleriyle tespit edilir.
4- Şaban ayının ilk günü üzerinden otuz gün geçmesiyle tespit edilir.
5- Şeriat hâkiminin (müçtehitin) Ay’ın görüldüğü hükmünü vermesiyle tespit edilir.
“Allah’ın sizin için takdir ettiğini dileyiniz. Sizin için şafağın
beyaz ipliği siyah ipliğinden seçilinceye kadar yiyin, için. Sonra
orucu geceye kadar tamamlayın.”1
Ey insanlar!
— Göklerden daha ağır olan, suçu olmayana iftira etmektir.
— Yeryüzünden daha geniş olan, halkın kapsam alanıdır.
— Deryadan daha zengin olan, kanaati olan kalptir.
— Taştan daha sert olan, münafıkın kalbidir.
— Ateşten daha yakıcı olan, zalim (idareci) padişahtır.
— Soğuktan daha soğuk olan, hainden ricada bulunmaktır.
— Zehirden daha acı olan, haksızlığa sabretmektir.2
“Kim suç işler de onu bir suçsuzun üzerine atarsa, büyük bir iftira
ve apaçık bir günah yüklenmiş olur.”3
“Nehy edildiğiniz büyük günahlardan (yalan, dedikodu ve iftiradan) kaçınırsanız, sizin diğer suçlarınızı da örteriz ve sizi onurlu
ve üstün bir makama ulaştırırız.”4
Şer’î hâkim (içtihat şartlarını taşıyan müçtehit) ayın ilk günü olduğuna
(hilale bakarak) hükmederse onu taklit etmeyen kimseler bile verilen o hükme göre amel etmelidirler.
Şer’i hâkimin, sadece veliyy-i fakih (Şiaların siyasî ve ruhanî önderleri) olan,
müçtehit ve içtihat şartlarını taşıyan müçtehitler olduğunu biliyor musunuz?
1- Bakara, 187.
2- Nesayih, s. 271, Hz. Ali (a.s).
3- Nisa, 112.
4- Nisa, 31.
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Hacca Gitme Şartlarını Taşıyan Kimseler
1- Baliğ olmalıdır.15 yaşını dolduran erkek ve 9 yaşını dolduran kadın
baliğ olmuş olur.
2- Akıllı ve hür olmalıdır.
3- Hacca gitme vasıtasıyla şeriatta önemi hacdan daha büyük olan haram bir iş yapmak zorunda kalmamalıdır.
4- Hacca gidip gelecek miktarda malî olanağa sahip olmalıdır.
5- Hac vecibelerini yerine getirebilecek sıhhate sahip olmalıdır.
6- Yolculuk sırasında, gidip gelmesini engelleyecek bir mani olmamalıdır.
7- Hac amellerini yapabilecek kadar vakte sahip olmalıdır.
8- Geri döndükten sonra geçiminin temini için kazanç sağlayabilecek
durumda olmalıdır.
9- Geçimleri üzerine farz olan hanım ve çocuklarının geçimlerini temin etmiş olmalıdır.
10- Yol azığı ve kendi durumuna göre ihtiyaç duyacağı şeylere sahip
olmalıdır.
İhram Giymenin Şartları:

1) İhram elbisesi giymek. (İhram, iki büyük beyaz parça veya havludan
oluşan elbiseye denir.)
2) Haccın hangi bölümünü yaptığını belirleyip niyet etmek.
3) Telbiye söylemek. Telbiye şudur:
“Lebbeyk allahumme lebbeyk. Lebbeyke la şerike leke lebbeyk. İnne’lhamde ve’n-ni’mete leke ve’l-mülk. La şerike lek.”
“İnsanlar içinde haccı duyur; gerek yaya gerekse uzak yollardan
gelen yorgun düşmüş develer üstünde sana gelsinler. Sonra kirlerini gidersinler, adaklarını yerine getirsinler, eski evi. (Kâbe’yi)
tavaf etsinler.”1

1- Hac, 27-29.
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Rumuz: Reyyan, Arap Yarımadasından

İhramlıya Haram Olan 24 Şey:
Erkeklerin
— Dikili elbise giymeleri.
— Başlarını örtmeleri.
— Ayaküstünü kapatmaları.
— Yürürken gölgelik kullanmaları.
Kadınların
— Yüzlerini örtmeleri
— Süslenmeleri.
Genel olarak
— Sürme çekmek
— Avlanmak ve av eti yemek.
— Hayvan öldürmek.
— Tırnak kesmek ve diş çektirmek.
— Nikâh okumak ve okutmak.
— Mastürbasyon yapmak.
— Yalan söylemek, küfürlü ve kibirli konuşmak.
— Aynaya bakmak.
— Güzel koku kullanmak.
— Silah bulundurmak.
— Kan aldırmak.
— Tartışmak.
— Gösteriş için yüzük takmak.
— Beden veya baştan kıl-tüy yolmak.
— Yağlı krem kullanmak.
— Kötü kokulara burnunu kapatmak.
— Dal ve otlardan koparmak
— İnsanın lezzet kastıyla kendi eşi ile şakalaşması.
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Kâbe’yi Tavaf Etmenin Şartları:

1) Niyet etmek.
2) Sünnetli olmak.
3) Taharetli olmak.
4) Murdardan temizlenmek.
5) Edep yerlerini örtmek.
“Doğrusu insanlar için ilk kurulan ev, âlemler için bereketli ve
bir hidayet kaynağı olan Mekke’deki evdir. (Kâbe’dir.) Onda
apaçık deliller, İbrahim’in makamı vardır. Kim oraya girerse güvenlik içinde olur. Oraya yol bulabilen insan, Allah için Kâbe’yi
haccetsin.”1
Bilmeliyiz ki Hac yolculuğu, ticaret ve dünya menfaatleri sağlama
yolculuğu değil; Allah için manayı, imanı idrak etme yolculuğudur.
Allah Celle Celaluhu, cennetini küfürlü (pervasızca laubali) konuşan
bedbahtlara haram kılmıştır.2

1- Âl-i İmran, 96-97.
2- Hz. Zeynelabidin (a.s).
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Yedi Yerden Humus Farz Olur:
1- Kazançtan: Ticaret ve diğer kazanç yollarından elde edilen kârdan
verilir.
2- Madenden: Madenlerden elde edilen menfaatlerden verilir.
3- Defineden: Yeraltından bulunan eserlerin kazancından verilir.
4- Harama karışmış helal maldan: Eğer helal mal, haram mal ile birbirinden ayırt edilmeyecek şekilde karışır ve haram malın miktarı belli
olmaz ve ayırt edilemezse, malın tamamının humusu verilmelidir.
5- Denize dalmakla elde edilen mücevherlerden.
6- Savaş ganimetlerinden.
7- Zımmî kâfirin Müslümandan aldığı yerden. (Arsa ve tarla gibi.)
Zımmî kâfir kimlere denir? İslâm devleti bayrağı altında yaşayan ve
İslâm devletinin kanunlarına uyan, İslâmî hükümlere saygılı olan ve vergilerini veren gayrı müslimlere zımmî kâfir denir. .
Şia fıkhında humusun masrafı ikiye bölünür:
1) Hz. Muhammed (s.a.a) ve Ehlibeyt’in (a.s) soyundan gelen seyyidlerin hissesidir. (Fakir, yetim ve yolculukta muhtaç kalmış seyyidlere verilmelidir.)
2) Sahibu’z-Zaman Hz. İmam Mehdi’nin (a.f) hissesidir. (Zamanımızda
İmam Mehdi (a.f) büyük gaybet döneminde olduğu için o Hazret’in naibleri olan müçtehitlere verilmeli veya izin verdikleri yerlerde harcanmalıdır.)
Eğer insan ticaret, sanat veya diğer kazanç yollarından bir mal elde
ederse, kendisinin ve ailesinin yıllık harcamasından sonra artan kısmın
humusunu (beşte birini) şer’î usule göre vermelidir.
“İman etmişseniz, biliniz ki faydalandığınız herhangi bir şeyin
humusu (beşte biri) Allah’ın, Peygamber’in, yakınların (Masum
İmamların), yetimlerin, düşkünlerin ve yolda kalmışlarındır. Allah her şeye kadirdir.”1
Not: Detaylı bilgi için Tevzihu’l-Mesail’in 262. sayfasına müracaat
edebilirsiniz.
1- Enfal, 41.
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Rumuz: Zeyd, Zey’e Bölgesinden

On Şeyden Zekât Farz Olur
1- Hurmadan, 2- Altından, 3- Gümüşten, 4- Kuru üzümden, 5- Arpadan, 6- Buğdaydan, 7- Sığırdan, 8- Koyundan, 9- Deveden, 10- Ticaret
malından.1 İslâm’ın iktisadi kanunlarından birisi zekât vermektir. Zekât,
ictimaî ihtiyaçları gidermek ve iktisadî tabaka farkını azaltmak için malî
durumu iyi olanların, durumu iyi olmayanlara vermeleri gereken bir farz
ve Hz. Peygamber’in (s.a.a), Ehlibeyt’inin (a.s) ve Kur’ân’ın takdirlerine
şayan bir ibadettir.
“Siz artık namaz kılın, zekât verin ve Allah’a sarılın. O sizin mevlanızdır. Öyle ya, O pek de güzel bir mevla ve pek de güzel bir
yardımcıdır.”2

Zekâtlarını veren Müslümanların asla zekât alan (fakir) konuma düşmeyeceklerini biliyor musunuz?
Hz. Peygamber (s.a.a) İslâm ahkâmını Mekke’de başlatmış, Medine’de ise sona erdirmiştir. Medine’de farz kılınan İslâm ahkâmlarından
biri de zekât vermektir ki Allah, hicretin ikinci yılında Tevbe suresi
103. ayette, zekâtın farz olduğunu ve verilmesi gerektiğini buyurmuştur. Ayrıca zekâtın kimlere verilmesi gerektiğini ise Tevbe suresi 60.
ayette açıklamıştır:
“Onların mallarından sadaka al, bununla onları temizlemiş olursun, onlara dua et, doğrusu senin duan onlar için bir sükûnet ve
huzurdur. Allah işitendir, bilendir.”3

Fakirlere zekât vermek, zenginlerin mallarını korumak içindir. Allah
sağlığı yerinde olanları, afet ve belaya uğrayanların ihtiyaçlarını karşılamakla mükellef kılmıştır. Allah-u Teâlâ Kur’ân’da şöyle buyurmuştur:
“Andolsun ki mallarınızla, canlarınızla sınanacaksınız.”4 Mallarla sınama
zekât vermekledir, canlarla sınama ise belalar karşısında sabırlı olmaya
hazırlıklı olmaktır.
1- Tevzihu’l-Mesail, s. 275.
2- Hac, 78.
3- Tevbe, 103.
4- Âl-i İmran, 186.
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“Eğer Müslümanlar tüm mallarının zekâtlarını verseler, dünyada
ihtiyaç sahibi kişiler gani olurlar.”1

Not: Detaylı bilgi için Tevzihu’l-Mesail’in 275. sayfasına müracaat
edebilirsinız.

1- Hz. Cafer Sâdık (a.s).
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Rumuz: Seba, Arabistan

Zekâtı Sekiz Yerde Harcayabiliriz
1- Fakirlere verebiliriz.
2- Fakirden daha güç bir durumda olan miskinlere verebiliriz.
3- Köleleri satın alıp onları azad edebiliriz.
4- Borcunu ödeyemeyen borçluya verebiliriz.
5- Allah yolunda harcayabiliriz.
6- Yolculukta avare kalan yolcuların vatanlarına ulaşmaları için verebiliriz.
7- Zekât verildiğinde İslâm ve Müslümanlara meyillenecek kâfirlerin
yoksullarına verebiliriz.
8- Müçtehide veya müçtehidin görevlendirdiği kimselere verebiliriz.1
Zekât vermek, Allah’ın nimetlerinin şükrünü yerine getirmek ve nimetlerin çoğalması için de ümitvar olmak demektir. Zekât vermek, fakir
ve yoksullara karşı merhamet, şefkat, eşitliğe teşvik, onları takviye etmek
ve dinî meselelerde onlara yardımda bulunmak demektir. Bu fakirler,
zenginler için bir öğüt ve onların ahiret fakirliğini hatırlamaları için de
bir ibrettirler. Yine fakirler için, zenginlerin kendilerine vermiş oldukları
nimet ve bağışlar karşısında Allah’a şükretmelerine, dua ve yakarışta bulunmalarına büyük bir teşvik vesilesidir.
Her kim namaz kılar ama İslâmî vergi (içtimaî ada-letin temeli) olan
zekâtı vermezse namazı kabul olmaz.2
“Sadaka (zekât) Allah’tan bir farz olarak yoksullar, düşkünler,
kalpleri Müslümanlığa ısındırılacaklar içindir ve köleler, borçlular, Allah yolunda olanlar ve yolda kalanlar uğrunda verilir. Allah
bilendir, hikmet sahibidir.”3
Her kim zekâtı (inkâr eder veya cimrilik eder de) vermezse, ölürken
Yahudi veya Hırıstiyan olarak dünyadan ayrılır. (Allah’ın huzuruna
Müslüman olarak çıkamaz).4
1- Tevzihu’l-Mesail, s. 286.
2- Biharu’l-Envar, c. 96, s. 12, Hz. Rıza (a.s).
3- Tevbe, 60.
4- Vesail, c. 6, s. 18, Hz. Sâdık (a.s).
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Rumuz: Sa’d, Libya

Necisler On bir Tanedir:
1-İdrar: İnsanın ve etinin yenilmesi haram olan hayvanların idrarı necistir. 2- Gaita: İdrar ile aynı hükümdedir. 3- Necaset yiyen devenin teri.
4- Meni. 5- Köpek. 6- Domuz. 7- Kâfir. 8- Bira: Alkollü arpa suyu. 9- Murdar: Kendiliğinden ölen ve şer’î usullere göre kesilmeyen hayvanların etine murdar denir. 10- Kan: İnsanın ve sıçrayan kanı olan hayvanların kanı.
11- Şarap: Sıvı alkol karışımlı ve sarhoş edici bütün içecekler.
Bira iki çeşittir:
1) Alkollü bira: Arpa suyu birtakım işlemlerden geçer. Alkol de katılarak hazırlanır. Buna bira denir. İçilmesi haramdır ve necistir.
2) Alkolsüz bira: Doktorların nezaretinde alkolsüz olarak birtakım
işlemlerden sonra elde edilir. Buna arpa suyu denir. İçilmesi helaldir ve
necis değildir.
Kan, insan vücuduna zararlı olduğundan dolayı haram kılınmıştır.
Zira kan, vücutta sarılık meydana getirir. Ağzı kötü kokulu yapar, vücudun leş gibi kokmasına sebep olur. Ahlâkı bozar, kalbi taşlaştırır. İnsandan şefkat ve merhamet duygularını uzaklaştırır, hatta insanı canileştirip
cinayet işlemeye müsait duruma getirir. Eti yenilen hayvanların dalaklarının yenmesi haram kılınmıştır. Bu, içinde kan olması ve insanlarda,
kanda ve murdarda olan zararlı maddelerin dalakta da mevcut olması
sebebiyledir.
“Ey iman edenler! Sarhoşken ne dediğinizi bilinceye kadar ve
cünupken, yolcu olan müstesna, gusül edinceye kadar namaza
yaklaşmayın.”1
Domuz, köpek, şarap, bira ve murdarın necis oldukları gibi alınıp
satılmalarının ve bundan elde edilen gelirin de haram olduğunu biliyor
musunuz?
Not: Kâfir kimlere denir? Açıklamasını bir sonraki derste görebilirsiniz.

1- Nisa, 41.
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Rumuz: Sa’d, İran

Kâfir Kimlere Denir?
1- Haricîlere: Masum imamlara, yani Hz. Ali ve on bir Ehlibeyt evladı
(a.s) aleyhinde muhalefet edenlere denir.
2- Gulatlara: Hz. Ali’ye (a.s) ilahlık atfedenlere denir.
3- Mürtedlere: Müslüman anne ve babadan doğan ama İslâm dininden çıkıp başka bir dine geçen kimseye denir.
4- Nasibîlere: 14 masuma (a.s) düşmanlık edenlere denir.
5- Zımmîlere: Müslüman olmayıp İslâm devletinde yaşayanlara denir.
6- Aslî kâfirlere: Allah’ın varlığını kabul etmeyenlere denir.
7- Harbî kâfirlere: Müslüman olmayıp Müslümanlarla savaş halinde
olanlara denir.
8- Münkirlere: İslâm’ın zaruriyatından olan namaz, oruç, zekât, hac,
cihat, hicap (örtünme) ve benzeri vecibeleri inkâr edenlere denir.
Gulat Neye ve Kimlere Denir?

Gulat, Hz. Ali’ye (a.s) ilahlık atfedenlere denir ve gulat olanların birkaç bariz özelliği vardır:
— Hz. Ali’yi (a.s) Allah bilirler.
— Domuz eti yemekten sakınmazlar.
— Şarap içmekten sakınmazlar.
— Bıyık uzatmayı farz bilirler.
— Şeytana lanet okumazlar.
— Bıyık kesmeyi haram bilirler ve Hz. Ali’nin (a.s) bıyığını kesmediğine inanırlar.
— Onlar Allah’ın en kötü yaratıklarıdır.
İslâm dini ve İslâm’ın herhangi bir hükmü ile alay edenler veya
İslâm’ın (Kur’ân, Kâbe, Hz. Peygamber s.a.a ve benzeri) kutsallarına
hakaret edenler kâfirdirler.1
Cemaat namazlarında, namazın safları birbirine bağlı olmazsa (namaza duranlar veya saflar arasında çok mesafe olursa) namaz batıl olur.
1- Hz. Ali (a.s).
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Rumuz: Sa’dan, Yemame Bölgesinden

Cünübün Dokuz Şeyi Yapması Mekruhtur
1- Bedeninin herhangi bir yerine yağ sürmesi. 2- Bedeninin herhangi
bir yerine kına sürmesi. 3- Cima yapması. 4- Abdestsiz uyuması. 5- Yemek yemesi. 6- İçecek içmesi. 7- Üzerinde Kur’ân bulundurması. 8- Bedeninin herhangi bir yerini Kur’ân-ı Kerim’in cildine ve haşiyesine sürmesi.
9- Kur’ân’dan yedi ayetten fazla okuması. Farz secdeleri bulunan sureleri
kesinlikle okuyamaz.
Cenabetli iken Kur’ân’ın hattına dokunmanın ve yedi ayetten fazla (el
sürmeden bile olsa) okumanın haram olduğunu biliyor musunuz?
Cenabet guslü almak temizlik, insanın kendisine dokunan meniyi temizlemesi ve vücudunun diğer yerlerini pak etmesidir. Çünkü cenabet,
insanın bütün vücudundan çıkmaktadır. Dolayısıyla vücudun tamamını
temizlemek (yani baştan ayağa gusül almak) vaciptir.
Hz. Ali (a.s) rahmet pınarlarını açmıştı ve herkes o pınarlardan istifade ediyordu. Ama Haricîlerin, Hz. Ali’nin (a.s) rahmet devletine karşı
sinsi planlar peşinde olduklarını görünce, önce onları kendilerini ıslah
etmeye ve rahmet gölgesi altında izzetli bir biçimde yaşamaya davet etmiştir. Kabul edip Hz. Ali’nin (a.s) şefkatine sığınanlar kurtulmuş, kabul
etmeyenler ise Hz. Ali’nin (a.s) kılıcının keskin yüzüyle uslandırılmıştır.
Müslümanlardan her kim namazı basite alırsa (namaz ibadetine karşı
duyarsız olursa) bizim (Ehlibeyt’in) şafaatimiz onlara nasip olmaz.
Cemaat namazının saflarını düz ve omuzlarınızı birbirine değecek şekilde sıkı yapın ve bu düstura muhalefet etmeyin.1
“Mümin, namazını cemaat ile kılar ve sonra da Allah’tan hacetini
dilerse Allah hacetini gidermemekten hayâ eder.”2

1- Furu-u Kâfi, c. 3, s. 270, Hz. Cafer Sâdık (a.s).
2- Biharu’l-Envar, c. 88, s. 4, Hz. Muhammed (s.a.a).
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Su, Dört Şartla Temizleyicidir:
1- Su temiz olmalıdır. Yani içerisinde herhangi necis olan bir şey olmamalıdır.
2- Su mutlak olmalıdır: Yani içerisinde hiçbir katkı maddesi olmamalıdır. Saf su olmalıdır.
3- Su muzaf olmamalıdır. Yani maden suyu, üzüm suyu, gül suyu ve
karpuz suyu gibi sulardan arınmış saf su olmalıdır.
4- Suyun içinde necisin özü olmamalıdır.
Mutlak su nedir? Mutlak su beş kısma ayrılır:
1- Kür su. 2- Az su. 3- Akarsu. 4- Yağmur suyu. 5- Kuyu suyu.
Not: Detaylı bilgi için Tevzihu’l-Mesail’in 5. sayfasına veya bir sonraki
derse müracaat edebilirsiniz.
Allah ve geçmiş peygamberler yedi kişiye lanet etmiştir:
1) Allah’ın kitabı Kur’ân’a, aslında onda olmayan bir şeyi ekleyenlere.
2) Kaza ve kaderi yalanlayanlara.
3) Benim sünnetlerime muhalefet edenlere ve yanlış uygulayanlara.
4) Benim Ehlibeyt’ime (a.s) karşı gelenlere.
5) Zorla saltanata geçip Allah’ın azizlerini zelil ve zelillerini ise aziz.
kılanlara.
6) Zorbalıkla Müslümanların mallarını kendi menfaatleri için kullananlara.
7) Allah’ın helallerini haram, haramlarını ise helal edenlere.1
Kim Allah’ın kitabı Kur’ân’da olmayan bir şeyi ona ekler veya ondan
eksiltirse, Allah’a, kitabına ve resulüne kâfir olur. Bu batılı ispat, hakkı
terk etmek, haramı helal, helâli ise haram etmektir. Bütün günahlara girmek, itaatten çıkmak, fesadı helal bilmek ve ilahi hakkın ise geçersiz olması demektir.
Kim namazı hakkıyla ve anlayarak (huşu ile) eda ederse, Allah celle
celaluh onu bağışlayıp ebedi cennetine alır.2
1- Nesayih, s. 266, Hz. Muhammed (s.a.a).
2- Biharu’l-Envar, c. 82, s. 207, Hz. Ali (a.s).
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Rumuz: Said, Filis n

Mutlak Su Beş Kısımdır
1- Kür su: Uzunluğu, genişliği ve derinliğinden her biri üç buçuk karış olan bir kabı dolduracak miktardaki suya kür su denir.
2- Az su: Yerden çıkmayan, kür sudan az olan suya az su denir.
3- Akar su: Yerden kaynayan ve cereyan eden suya akar su denir.
4- Yağmur suyu: Üzerinde aynî necis bulunmayan ve biraz şiddetli
yağan yağmur suyudur.
5- Kuyu suyu: Yerden kaynayan suya kuyu suyu denir ve kür su miktarından az bile olsa necaset ona değdiğinde koku, renk veya tadı o necaset dolayısıyla değişmezse temizdir.
“Onunla (suyla) ölü bir beldeyi (toprağı) canlandırmak ve yarattığımız hayvanlardan ve insanlardan onunla sulamak için (gökten
temiz su indirmiş bulundurmaktayız.)”1
Nikâh mihriyem şefaat etmek olsun.
Hz. Fatıma (a.s) babası Hz. Muhammed’e (s.a.a) şöyle arz etti: “Babacığım, Allah’tan, ümmetinin günahkârlarının şefaat hakkını benim mihriyem olarak karar kılmasını iste.” Bu esnada Cebrail elinde bir mektup ile nazil oldu
ve o mektupta şöyle yazıyordu: “Allah Hz. Muhammed’in (s.a.a) ümmetinin günahkârlarının şefaat hakkını Hz. Fatıma’nın (a.s) mihriyesi olarak
kabul etti.” Hz. Fatıma (a.s) mektubu alıp öperek gözlerine sürdü ve neşe
dolu, babasının huzurundan ayrıldı. Nihayetinde Hz. Fatıma (a.s) şahadetinde Hz. Ali’den (a.s) o mektubun kefenine konulup onunla gömülmesini
istedi. Kıyamet günü o mektup elinde olacak ve Hz. Muhammed’in (s.a.a)
ümmetinin günahkârlarına şefaat edecektir. Ne mutlu Hz. Fatıma’nın
(a.s) şefaatine mazhar olanlara.2
Kadının mihriyesinin azlığı o kadının bereketinden ve mihriyesinin
çokluğu ise onun uğursuzluğundandır.3

1- Furkan, 49.
2- Sire-i Fatıma, s. 67.
3- Men la Yahzuruhu’l-Fakih, c. 3, s. 387, Hz. Cafer Sâdık (a.s).
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Alıcı ve Satıcının Şartları
1- Satıcı satmak istediği cinse malik olmalıdır.
2- Alıcı almaya ve satıcı ise satmaya mecbur edilmemelidir.
3- Alıcı ve satıcı akıllı olmalıdır.
4- Alıcı ve satıcı baliğ olmalıdır.
5- Şeriat hâkimi (onları) mallarında tasarruf etme haklarından men
etmiş olmamalıdır.
6- Alıcı ve satıcının alışveriş kasıtları olmalıdır.
Ey insanlar! Haset etmeyin, yaptığınız muamelelerde hile yapmayın
ve düşmanlıkla birbirinizin ayıplarını açmayın.1
Ey Âdemoğlu!
— Allah her gün ömrünüzden azaltıyor ama siz sevinçlisiniz.
— Allah tarafından rızıkınız veriliyor ama siz üzgünsünüz.
— Allah size yeterli miktarda veriyor ama siz daha fazlasının peşindesiniz.
Bilin ki fazlası sizin için isyan sebebidir. Ne aza kanaat ediyorsunuz
ve ne de fazla olunca doyuyorsunuz.2
Yaşadığımız şu asırda, milyonlarca insan, bir lokma ekmeğin açlığını
çekiyorken, yeterli miktarda nimete sahip olup da o nimetlerin kadrini
bilip şükür etmeyenler, daha fazlasının beklentisi içerisinde olanlar ve aç
insanların farkında olmadan mevcut nimetleri israf edenler, Allah’ın şükreden kullarından olamazlar.
“Ey insanlar! Hiç şüphesiz Allah’ın vaadi haktır, öyleyse dünya
hayatı sizi aldatmasın ve aldatıcı (şeytan ve nefsiniz), sizi Allah
ile (Allah’ın adını kullanarak) aldatmasın.”3
Alışverişlerinde Müslümanları aldatan kimseler bizden değildir. Allah kıyamet gününde onları Yahudiler ile haşr edecektir. Zira Yahudiler,
Müslümanları en çok aldatan kimselerdir.4
1- Nehcu’l-Fesahe, 2442, Hz. Muhammed (s.a.a).
2- Nesayih, s. 250, Hz. Muhammed (s.a.a).
3- Fatır, 5.
4- Biharu’l-Envar, c. 103, s. 80, Hz. Muhammed (s.a.a).
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Satılan Malın ve Karşılığında Alınan Şeyin Şartları
1- Malın miktarı belli olmalıdır. Tartı, ölçü, sayı belli olmalıdır.
2- Mal ortada olmalıdır. Teslim edilmesi mümkün olmalıdır.
3- Satıcının sattığı malda başka ortakları olmamalıdır.
4- Satılan mal, alıcı tarafından beğenilmelidir.
5- Malın kendisi satılmalıdır. Malın menfaati satılmamalıdır.
Kim Müslüman kardeşine karşı bir hile düşünürse, Allah rızkının bereketini alır, geçimini bozar ve kendi nefsiyle baş başa bırakır.1
Ey insanlar! Dünya geçilecek bir menzil, ahiret ise karar yurdudur.
Öyleyse karar yurdu olan ahiret için geçiş evinde azık toplayın. İnsan öldüğü zaman halk “Geriye ne bıraktı?” der ve melekler ise “Kendisi için
(ahirete) ne göndermiş?” derler. Bilin ki (çeşitli hilelerle) elde etmek istediğiniz şu dünya, bazı kere sizi öfkelendirir, bazı kere hoşnut eder; fakat
ne sizin evinizdir, ne de konaklama yeriniz; siz onun için, orada kalmak
için yaratılmadığınız gibi oraya davet de edilmediniz. Bilin ki o size baki
değildir; siz de orada baki olamazsınız. O sizi aldatır ama çeker de. Çekmesine bakın da aldanmayın ona; korkutma-sına bakın da tamah etmeyin
ona. Orada davet edildiğiniz yere (ahirete) hazırlanın, gönüllerinizden
dünya sevgisini atın.2
Dünyada rızkı, insanlara muhtaç olmamak, ailesini genişlikte tutmak
ve komşularına ihsanda bulunmak için talep eden kimse, kıyamet günü
yüzü ayın on dördü gibi parlak bir şekilde Allah’ı mülâkât eder.3
“Allah’tan hayır dileyin, yalan yeminden sakının, yalan konuşmayıp zulümden uzak durun, mazlumların haklarını verin, tartı ölçülerine uyun ve halkın hakkına göz koymayın, yeryüzünde fesadı
yaymayın ve fesadı yapanlara da katkıda bulunmayın.”4

1- Vesailu’ş-Şia, c. 17, s. 283, Hz. Muhammed (s.a.a).
2- Nehcu’l-Belaga, 173. Hutbe.
3- el-Kâfi, c. 5, s. 78, Hz. Muhammed Bâkır (a.s).
4- Hz. Ali (a.s).
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Haram Olan Bazı Alışverişler
1- Şans oyunları: Tombala, milli piyango, spor toto, spor loto ve benzeri şans oyunlarını oynamak. Kazanılan para haramdır, satanlar da harama katkıda bulunmaktadırlar.
2- Kâhinlik yapmak: Medyumluk ve falcılık gibi gelecekten haber
vermek.
3- İslâm’ın farzlarını para karşılığında yapmak veya öğretmek. Namaz, oruç ve cenaze namazı gibi.
4- Bütün alışverişlerde hile yapmak: Kim kusurlu bir mal satar ve söylemezse, Allah’a düşmanlık etmiştir. Melekler de Allah’a düşmanlık edenlere lanet ederler.1
5- Günahlara ortam hazırlamak, alet ve araçlarını alıp satmak. Kumar
ve müzik aletlerinin ticaretini yapmak, bar, meyhane ve benzeri yerleri
hazırlamak ve çalıştırmak.
Âdemoğulları (dünya malına sevdalı olanlar) için gümüş dolusu iki nehir aksa, yine de üçüncüsünü isterler.2
“Alışveriş yaparken, Müslümanlara (tüm insanlara) hile yapan, onlara zarar veren ve sahtekârlık yapan kimseler bizden değildir. Her
kim Müslüman kardeşine hile yapar ise Allah onun rızkının bereketini kaldırır, onun kazanç yolunu bağlar ve onu kendi başına bırakır.”3
Hz. Muhammed’in (s.a.a) helalleri kıyamete kadar helal, haramları
ise, kıyamete kadar haramdır. Ondan başka hüküm yoktur ve ondan başka peygamber de gelmeyecektir.4
Ey benim ümmetim! Biliniz ki, en iyi ve hayırlı (bereketli ve huzur
verici) kazanç, helal işten elde edilen kazançtır.5
“Ey iman edenler! İçki, kumar, dikili taşlar (putlar) ve fal okları
şüphesiz şeytanın işi birer pisliktir, bunlardan kaçının; umulur ki
kurtuluşa erişirsiniz.”6
1- Nehcu’l-Fesahe, 2932- 2933, Hz. Muhammed (s.a.a).
2- Men la Yahzuruhu’l-Fakih, c. 4, s. 418.
3- Hz. Muhammed (s.a.a).
4- Felsefe-i İçtihad, s. 67, Hz. Cafer Sâdık (a.s).
5- Nehcu’l-Fesahe, 388, Hz. Muhammed (s.a.a).
6- Maide, 90.
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Kiraya Verilen Malın Şartları
1- Kiraya verilen mal insanın kendi malı olmalıdır. Başkasının malını
kendi rızası olmadan kiraya vermek haramdır.
2- Kiraya verilen mal belli olmalıdır. Evlerimden birini kiraya verdim
demek olmaz, evin bizatihi hangi ev olduğu belirtilmelidir.
3- Kiraya verilen malı, kiracı veya alıcı görmeli veya mal sahibi malının özelliklerini doğru açıklamalıdır.
4- Kiraya verilen malın teslim edilmesi mümkün olmalıdır. Ortada
olmayan arabayı veya kaçan atı kiraya vermek haramdır.
5- Kiraya verilen mal, istifade edildiğinde ortadan gidecek bir şey olmamalıdır. Ekmek, meyve ve diğer yiyecekler gibi.
6- Kiraya verilen mal kiralandığında, amaçlanan fayda sağlanmalıdır.
Ziraat için kiraya verilen tarlanın sulanmasına yağmur suyu yetmiyorsa
ırmak suyu da ulaşmıyorsa alışveriş haramdır.
Herhangi bir mülk, haram olan (alkollü restoran, kumarhane, bar ve benzeri) işlerde kullanılacaksa, mülk sahibinin kiraya vermesi ve kira bedeli
alması haramdır.
Size beş şeyi emrediyorum:
1) Cemaat oluşturmayı veya bir cemaate üye olmayı.
2) Hak ve adaletli olan sözü duymayı ve ona itaat etmeyi.
3) Vatanı terk etmek zorunda bile olsanız İslâmî ahkâmı ve dinî ilimleri öğrenmeyi.
4) Allah yolunda (mütecaviz düşmanlara ve münafıklara karşı) cihat
etmeyi.
5) Bir karış bile olsa İslâm topraklarını korumayı.1
İslâm camiası ve dinî ahkâmdan ayrı düşenler, cahiliye geleneklerini
yeniden başlatmış ve cehennemde dizlerinin üstüne çökmüş olurlar.2

1- Hz. Muhammed (s.a.a).
2- Nesayih, s. 218, Hz. Muhammed (s.a.a).
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Havale Etmenin Dört Şartı Vardır:
Havale nedir? Kendisinden alacaklı olan kişiyi, alacağını başkasından
alması için havale etmesi ve havale edilen kişinin bunu kabul etmesi anlaşmasına havale denir.
1- Havale eden ve havale olan taraflar akıllı olmalıdır.
2- Havale eden ve havale olan taraflar başkaları tarafından havale etmeye veya havale olmaya mecbur edilmemelidir.
3- Sefih olmamalıdırlar. Yani kendi malını boş ve faydası olmayan
yerlerde harcayan kişilerden olmamalıdırlar.
4- Havale eden şahsa şer’î hâkim tarafından malından tasarruf edememe men tedbiri konulmamalıdır.
Şer’î hâkimin, Müslümanların bütün mallarında (zarurî gerekçe gördüğünde) tedbir ve tasarruf hakkı olduğunu biliyor musunuz?
Ey Ebuzer!
1) Günahlardan sakın ki halkın en abidi olasın.
2) Allah’ın kısmetine razı ol ki halkın en güçlüsü olasın.
3) Komşularına iyilik yap ki müminlerden olasın.
4) Fazla gülme ki kalbi zinde olanlardan olasın.
5) Kendin için ne istiyor ve beğeniyorsan başkaları için de iste ki Müslüman olasın.1
Evinize girdiğinizde, evde birileri olsa da olmasa da selam verin ve
bana salâvat-ı şerif gönderin. İhlas suresini okuyun ki evden asla bereket
kaldırılıp yoksulluk içeriye girmesin.2
“Evet, kötülük (günahlar) işleyip suçu kendisini kuşatmış olan
kimseler (var ya), işte onlar ateş ehlidirler. Onlar, o ateşin içinde
temelli kalacaklardır.”3

1- Nesayih, s. 220, Hz. Muhammed (s.a.a).
2- Hz. Muhammed (s.a.a).
3- Bakara, 81.
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Cail Olmanın Dört Şartı Vardır
Cail, âmilden alacağı bir miktar para karşılığında bir işi yapacak şahsa denir. Örneğin âmil, kaybolan bir malını bulması için belli bir ücret
karşılığında birini cail kılar. (İşi yaptırana âmil yapana ise cail denir.)
1- Cail olacak kişi akıllı olmalıdır.
2- Cail olacak kişi baliğ olmalıdır.
3- Cail olacak kişi kendi istek ve iradesiyle kabul etmelidir. (Başkaları
tarafından mecbur edilmemelidir.)
4- Cail olacak kişinin kendi malında tasarruf hakkı olmalıdır.
İslâm dini, Allah ve Resulünün (s.a.a) buyurmuş oldukları ahkâmların
sorumluluğunu almaktır.
— Sorumluluk almak, İslâm’a inanmaktır.
— İslâm’a inanmak, İslâm’ı kabul etmektir.
— İslâm’ı kabul etmek, İslâm olduğunu ikrar etmektir.
— İslâm’ı ikrar etmek, İslâm’ı yerine getirmektir.
— İslâm’ı yerine getirmek, İslâm’a amel etmektir.
— İslâm’ın hakikati ise Allah ve Resulü’nün buyruklarıdır.1
Size mümini tanıtayım mı? Mümin, müminlerin nefisleri ve malları
hususunda kendisinden emanda oldukları kimselerdir. Size Müslümanı
tanıtayım mı? Müslüman, Müslümanların elinden emanda oldukları kimselerdir. Müminin mümine zulmetmesi, yardımsız burakması, gıybetini
etmesi veya onu kendinden uzaklaştırması haramdır.2
“Hani Rabbin meleklere, ben yeryüzünde bir halife karar kılacağım, demişti de melekler, orada fesat yapacak ve kan akıtacak
birini mi karar kılacaksın? Oysa biz seni överek yüceltiyor ve seni
sürekli takdis ediyoruz, demişlerdi. Allah ise, ben şüphesiz sizin
bilmediklerinizi bilirim, demişti.”3

1- Nehcu’l-Belaga, s. 1144, Hz. Ali (a.s).
2- el-Kâfi, c. 2, s. 235, Hz. Muhammed (s.a.a).
3- Bakara, 30.
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Hayvan Kesmenin Şer’î Şartları Beş Tanedir
1- Hayvanı kesen Müslüman olmalıdır.
2- Hayvan kesildiği zaman göğüs tarafı kıbleye doğru olmalıdır.
3- Hayvanı kesen bıçağı, hayvanın boğazına çekerken Allah’ın adı
söylenmelidir. (Bismillah, Allah-u Ekber demelidir.)
4- Hayvan metal olan bir kesiciyle (bıçak ve bıçkı gibi materyallerle) kesilmelidir.
5- Hayvan kesildikten sonra ayak, kuyruk, göz gibi uzuvlarını oynatmalıdır.
Eti Yenen Hayvanlar:

Sığır, koyun, deve, yabanî hayvanların helal olanları ve azı dişi (köpek dişi) ve pençesi olmayan diğer bütün hayvanların etinin yenmesi helaldır. Kursağı olan bütün kuşların etinin yenmesi helaldır. Fakat kursağı
olmayan kuşların etinin yenmesi haramdır. Her çeşit çekirgenin yenmesi
sakıncasızdır. Pullu olan her çeşit balığın yenmesi helaldir. Pullu olmayan
balıkların yenilmesi ise (Şia fıkhına göre) haramdır.1
Her kim bir kuşu beyhude yere öldürürse kıyamet günü o kuş,
Allah’ın huzurunda feryat ile bu adam neden beni beyhude yere öldürmüştür, diye soracaktır.2
Bir kadın, evindeki bir kediyi ayaklarından bağlayarak o kedinin
dünya rızıklarından faydalanmasına mani olması neticesinde kedinin ölmesine sebebiyetten ahiretin cehennem sakinlerinden olmuştur.3
“Ey iman edenler! Sizi rızıklandırdığımız temiz şeylerden yiyin
(için) ve sadece yüce Allah’a ibadet ediyorsanız, O’na şükredin.”4
İslâm dininde insan hakları mukaddes olduğu gibi hayvan haklarının
da mukaddes olduğunu biliyor musunuz?

1- Tuhefu’l-Ukul, s. 364, Hz. Cafer Sâdık (a.s).
2- Nehcu’l-Fesahe, s. 2763, Hz. Muhammed (s.a.a).
3- age, 1559, Hz. Muhammed (s.a.a).
4- Bakara, 172.
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Acele Etmemiz Gereken Farzlar
1- Müçtehidi ve a’lem müçtehidi tanımalıyız.
2- Selamın cevabını vermeliyiz.
3- Necis olan Kur’ân’ı temizlemeliyiz.
4- İhtiyat namazını kılmalıyız.
5- Tevbe etmeliyiz.
6- Emaneti iade etmeliyiz.
7- Sehiv secdesini yapmalıyız.
8- Necis olan mescidi (camiyi) temizlemeliyiz.
9- Hanımda adet belirtisi varsa cimadan sakınmalıyız.
10- Ölüm belirtisini gördüğümüzde humus, zekât ve benzeri borçlarımızı ödemeliyiz.
11- Zorba ve mütecaviz düşmanlarımıza karşı birlik olmalıyız.
Allah dostu olanlar, Allah’ın haramlarını helal sayan sefillere karşı,
yaralı bir aslan gibi kükreyip karşı duran kimselerdir.1
İnsanın bütün organlarını Allah yaratmıştır. O halde insan asla bu organlar ile Allah’tan başkasına secde edip yakarışta bulunmamalıdır.
“Şüphesiz mescitler, Allah’a aittir. Öyleyse Allah ile beraber başka hiçbir şeye yakarmayın.”2
Ehlibeyt’in (a.s) rivayetlerine göre mescitler ifadesinden maksat, secde halinde yere temas eden yedi organdır. Bu yorum esasınca ayetin manası şudur: İnsanın tüm organlarını Allah yaratmıştır. O halde insan asla
bu organlar ile Allah’tan başkasına secde etmemelidir.
Hanımların muayyen (adet) günlerinde onlarla cimada bulunmanın
(her ikisi için de haram ve) büyük günahlardan olduğunu biliyor musunuz?

1- Nesayih, s. 11, Hz. Cafer Sâdık (a.s).
2- Cin, 18.
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Mescit Ehli Olmayanlarla
1- Meşveret etmemek (fikir alışverişinde bulunmamak) müstehaptır.
2- Yemek yememek müstehaptır.
3- Onlardan kız almamak müstehaptır.
4- Onlara kız vermemek müstehaptır.
5- Komşu olmamak müstehaptır.
Mescitler, dünyanın dört bir tarafında Allah’ın beyti Kâbe’nin şubeleridir. Mescitler, müminlerin manevî ortam bulup Allah ile baş başa
kaldıkları, sır perdelerini aralayıp Allah ile buluştukları, müminlerin ruhen miraca yükseldikleri ve sevgi tohumunun ekildiği yerdir. İslâm’ın
hükümlerini ve Hz. Peygamber’in (s.a.a) üstün ahlâkını tanıma yeridir.
İlim, irfan ve kemâl eğitiminin verildiği yerdir. Dünyanın bütün günah
tozunu üzerlerinden atmak isteyenlerin ve Allah’ın nezdinde aziz olmak
isteyenlerin temizlendiği, hak ve batılı birbirinden ayırt etme şuurunun
hâkim olduğu, Rabbin nuruyla kalplerin aydınlandığı, iman, ilim ve irfan
akademisidir.
“De ki: Rabbim adaleti emretti. Her secde (mescidde) yerinde yüzünüzü O’na doğrultun ve dini yalnız kendisine has kılarak O’na
dua edin. Başlangıçta sizi yarattığı gibi (O’na) döneceksiniz.”1
Yaşadığınız şehirler ve kasabalar içinde Allah katında en mahbup yerler mescitlerdir. En menfur yerler ise faizli muamelelerin yapıldığı, lakayt
ve hilebaz esnafın bulunduğu, alım ve satımda İslâmî dürüstlük ahlâkının
olmadığı pazarlardır.2
Kıyamet günü, günahsızlar da günah işleyenler gibi hesap verecekler.
Çünkü günahkârlarla aynı mecliste oturup onlarla sohbet arkadaşı oldukları için.3

1- Araf, 29.
2- Nehcu’l-Fesahe, s. 71, Hz. Muhammed (s.a.a).
3- Nesayih, s. 11, Hz. Cafer Sâdık (a.s).
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Ayak İle İlgili Birkaç Mesele
1- Ayağın mesh edileceği bölge yaş olursa mesh etmeden önce kurulanmalıdır.
2- Ayağın mesh etme yeri necis olursa mesh etmeden önce mutlaka temizlenmelidir. Eğer temizlenmesi mümkün değilse mesh edilmemelidir.
3- Secde ederken ayağın başparmağının tırnağı, parmak ucunun yere
değmesine engel olacak kadar uzun olursa namaz batıl olur.
4- Ölü, ayağının altı kıbleye gelecek şekilde yatırılmalıdır.
5- Namaz kılarken ayaklar ileri geri atılmamalıdır.
6- Namaz kılarken erkeklerin ayak aralığı bir karıştan fazla olmamalıdır.
7- Namaz kılarken kadınların ayak aralığı kapalı olmalıdır.
8- Namazda otururken (teşehhüt ve selam halinde) sağ ayağı sol ayağın üstüne koymak müstehaptır.
Kıyamet günü, bilmeyenlerin günahları bilenlerin üzerine yüklenecektir. Zira ne olurdu bilenler bilmeyenlere öğretselerdi? Üzerlerinde
emek sarf edip onların günahlarına mani olsalardı? (Onları bilgilendirip
arif ve âkil insanlardan olmalarını sağlayabilirlerdi.)1
Ey Müslümanlar! Ya günahkârları iyiliği emirl aydınlatıp ıslah olmalarını (mümin Müslümanlardan olmalarını) sağlayın ya da Allah’ın şiddetli azabının sizi ihata etmesine hazır olun.2
Kıyamet günü, insanların bir kısmı kalkıp cennetin kapısına gelir
ve kapıyı çalmaya başlar. Onlara “Siz kimsiniz?” denir. Onlar “Biz sabır
ehliyiz” derler. Kendilerine “Neye sabrettiniz?” diye sorulur. Onlar “Biz
Allah’a itaat ve isyan hususunda sabrettik” derler. Allah şöyle der: “Doğru söylüyorlar, onları cennete koyun. Allah sabredenlerin mükâfatlarını
hesapsız olarak öder.”3

1- age, s. 11, Hz. Cafer Sâdık (a.s).
2- age, s. 11, Hz. Cafer Sâdık (a.s).
3- el-Kâfi, c. 2, s. 75, Hz. Cafer Sâdık (a.s).
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Cemaat Namazıyla İlgili Birkaç Mesele
1- Cemaat namazında iktida eden, bilerek imamdan önce namazın
selamını okursa namazı batıl olmaz.
2- Cemaat namazında iktida edenin, Fatiha ve İhlas sureleri dışındaki
zikirleri kendisinin okuması farzdır.
3- Cemaat namazında imam, kunutu olmayan rekâtlarda bilmeyerek
kunut tutarsa iktida edenin kunut tutmasına gerek yoktur.
4- Cemaat namazında iktida eden, imamdan önce namazın zikirlerini
okur veya secde ve rükûyu erken yaparsa hata etmiş olur ama namazı
batıl olmaz.
5- Cemaat namazında ön safta duranların namaz safını sıkı tutmaları
gerekir.
Cemaat namazını kıldırana imam, imamın arkasında saf tutup namaz
kılanlara ise me’mun (iktida eden) denildiğini biliyor musunuz?
Şüphesiz ki ümmetimin yeryüzündeki safları, meleklerin gökyüzündeki safları gibidir. Bir rekât cemaat namazı, her rekâtı Allah nezdinde
kırk yıllık ibadetten daha sevimli olan yirmi dört rekâta denktir. Allah, kıyamet günü ilk ve son insanların hepsini hesap için topladığında, cemaat
namazı için yürüyen her müminin kalbinden kıyamet gününün dehşet ve
ızdırabını hafifletir. Sonra da ona cennete girmesini emreder.1
Biz Müslümanlarla müşrikler arasındaki fark başımızdaki imamelerimizdir. Benim ümmetimin başında, İslâm sünneti yaşadıkça imameleri
bulunacaktır.2
Bedir Savaşı’nda, İslâm ordusuna yardıma gelen bütün yardım meleklerinin başlarında beyaz imameleri vardı.3
“Saflar halinde dizilenlere ant olsun. O haykırıp da sürenlere.
Zikir (Kur’ân) okumakta olanlara ki hiç tartışmasız sizin ilahınız
gerçekten birdir.”4
1- Biharu’l-Envar, c. 88, s. 6, Hz. Muhammed (s.a.a).
2- Sahife-i Nur, c. 13, s. 176, Hz. Muhammed (s.a.a).
3- Hz. Cafer Sâdık (a.s).
4- Sâﬀât, 1-4.
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Birkaç Önemli Mesele
1- Mümine kadın, kocasının izni olmadan evinden çıkmamalıdır.
2- Mümin erkek, hanımını hizmet etmeye mecbur etmemelidir.
3- Kadın sesini (müstehcen ve laubali olmazsa) erkeklerin duyması haram değildir.
4- Kocası kaybolan kadın, kocasının öldüğünden emin olursa evlenme hakkı vardır.
5- Kadının kocasına itaati ve hizmet etmesi büyük ibadettir.
6- Kocasının yoksulluğuna tahammül eden ve şükürde bulunan bir
kadın, Hz. Fatıma’nın (a.s) mahbubudur.
7- Karısının haklarını zayi eden bir erkek zalim gibidir.
8- Kadının güzel ahlâkı ve ahlâklı çocuk terbiye etmesi onun en büyük cihadıdır.
Zaman gelir benim ümmetim beş şeye gönül bağlar, beş şeyi ise
unutur:
1) Kendilerini sever, gönül bağlarlar. Allah rızasını unuturlar.
2) Dünya malına gönül bağlar, ahiret hesabını ise unuturlar.
3) Dünya kadınlarına (kadınlar, erkeklerine) gönül bağlar, ahiret hurilerini ise unuturlar.
4) Dünya saraylarına gönül bağlar, ahiret (cennet) saraylarını veya kabir evini ise unuturlar.
5) Dünyaya gönül bağlar, ahireti ise unuturlar.1
Allah’a yemin olsun ki Ebu Talib’in oğlu bir çocuğun annesinin memesine duyduğu iştiyaktan daha fazla ölüme iştiyak duyar.2
“Ey insanlar! Sizi bir tek nefisten yaratan, ondan eşini vareden
ve ikisinden pek çok kadın ve erkek meydana getiren Rabbinizden sakının. Kendisi adına birbirinizden dilekte bulunduğunuz
Allah’tan ve akrabanın haklarına riayetsizlikten de sakının. Allah
şüphesiz görüp gözetmektedir.”3
1- Nesayih, s. 27, Hz. Muhammed (s.a.a).
2- Nehcu’l-Belaga, 5. hutbe, Hz. Ali (a.s).
3- Nisa, 1.
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Önemli Bir Hatırlatma:
1- Müslüman birinin, günlük ihtiyacı olan şer’î meselelerini öğrenmesi farzdır.
2- Müslüman birinin, namaz meselelerini öğrenmesi farzdır.
3- Müslüman biri, baliğ olduğunda ya müçtehit olmalı ya müçtehidi
taklit etmeli veya ihtiyata amel etmelidir.
4- Müslüman birinin, Allah katında namazı kabul olursa diğer tüm
amelleri de kabul olur. Eğer namazı kabul olmazsa diğer amelleri de kabul olmaz.
5- Müslüman biri, namazını ilk vaktinde kılmalıdır. Namazı önemsemeyen kimse hiç namaz kılmayan kimse gibidir.
6- Müslüman birinin, şahsına ait olan bütün maddî ve manevî hakları
(azizdir) mukaddestir.
Namaz hususunda yaklaşık dört bin şer’î meselenin olduğunu biliyor
musunuz?
İlim talep eden kimse gündüzleri oruç tutan, geceleri ise ibadet eden
kimse gibidir. İlmin bir kısmını öğrenen kimse için bu ilim Ebu Kubeys
Dağı kadar altını olup da Allah yolunda infak etmesinden daha hayırlıdır.1
Her kim selam vermeden (selam, İslâmî toplumun önemli normlarındandır) önce sizinle konuşur veya bir şey sorarsa cevap vermeyiniz.2
Müslüman bir toplumda selam, konuşmanın ön şartıdır, selam vermeyene konuşma izni vermeyin.3
Allah’a andolsun ki, iman sahibi olmadığınız müddetçe Cennet’e ve
ebedî saadete ulaşamazsınız. Birbirinizle iyi geçinmediğiniz müddetçe de
iman sahibi olamazsınız. Biirbirinize selam vermediğiniz müddetçe birbirinizle iyi geçinemezsiniz. Selam vermeyi yaygınlaştırın. Bu, aranızda
muhabbeti çoğaltır.4

1- Biharu’l-Envar, c. 1, s. 184, Hz. Muhammed (s.a.a).
2- Nehcu’l-Fesahe, 2934, Hz. Muhammed (s.a.a).
3- Hz. Hüseyin (a.s).
4- Hz. Muhammed (s.a.a).
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İyiliği Emretmenin Şartları
1- İyiliği emreden kimsenin kendisi, iyilik ve kötülük hükümlerini bilen ve uygulayan birisi olmalıdır.
2- İyiliği emreden kimse, kötü ameller yapanlar üzerinde sözlerinin
etki edeceğinden emin olmalıdır.
3- İyiliğe emredilen kişinin kötü amelleri tekrarlamayacağından emin
olunmalıdır.
4- İyiliğe emreden kişi canına, malına, namusuna, izzet ve hayâsına
herhangi bir zarar gelmeyeceğinden emin olmalıdır.
Allah’ın dini İslâm’da ve Hz. Peygamber’in (s.a.a) buyruklarında yapılması farz olan amellere maruf (iyilik) ve yapılması haram olan amellere
de münker (kötülük) dendiğini biliyor musunuz?
İslâm dini, Müslümanları birbirlerine kardeş bilmekte ve birbirleriyle
içtimaî, iktisadî, siyasî ve ahlâkî bütünlük içinde olmalarını talep etmektedir. Özellikle ahlâkî birliği korumak, müslümanların ahlâkî hatalarını
gidermeleri ve karşılıklı saygı ve sevgi bağlarını korumaları için, onlar
birbirlerinden mesul kılınmış ve bu mesuliyetin adı da marufa davet olarak Kur’ân’da yer almıştır.1
“Bütün hayır işler (nafile namazlar ve oruçlar gibi) iyiliği emretmek
ve kötülüklerden sakındırmak karşısında, derya mukabilinde ağız
suyu gibidir.”2
“İyiliği emredip kötülüklerden men eden kimseler, Allah’ın Peygamberinin (s.a.a) ve kitabı Kur’ân’ın vekilidirler.”3
“Namazı kılın, zekâtı verin ve rükû edenlerle birlikte rükû edin.
Kitabı okuyup durduğunuz halde kendinizi unutur da başkalarına mı iyiliği emredersiniz?”4
“Sizden (insanlardan) hayıra çağıran, iyiliği emreden ve kötülükten men eden bir topluluk olsun. İşte kurtuluşa erişenler yalnız
onlardır.”5
1- Hucûrat 11. ayete müracaat edebilirsiniz.
2- Hz. Ali (a.s).
3- Hz. Muhammed (s.a.a).
4- Bakara, 43-44.
5- Âl-i İmran, 104.
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İslâm’ın Beş Temeli Vardır
1- Velayeti kabul etmek: Hz. Muhammed (s.a.a) ve Ehlibeyt’inin (a.s)
–ki sonuncusu İmam-ı Zaman Hz. Mehdi’dir (a.f)- velayetini kabul etmek.
2- Oruç tutmak: Oruçla aç olan insanların açlıkları idrak edilir.
3- Zekât vermek: Yoksulların ihtiyaçları giderilir, sevindirilirler.
4- Hacca gitmek: Ahiretin provası dünya gözüyle görülüp yaşanır.
5- Namaz kılmak: Batınî ve zahirî kusurlar bu yolla giderilir.
“Yahudiler Hz. Musa’dan (a.s) sonra 71 fırka, Hrıstiyanlar Hz. İsa’dan (a.s)
sonra 72 fırka, benim ümmetim ise 73 fırka olacaklar. Onlardan kurtulacak olanlar ben ve Ehlibeyt’imin şialarıdır.”1
“Ey iman edenler! Allah’a itaat edin, Peygambere itaat edin ve
emir sahiplerine de (masum imamlara itaat edin). Allah’a ve ahiret
gününe iman etmişseniz, bir şey hakkında çekiştiğiniz takdirde
onu Allah’a ve Peygambere döndürün.”2
(Bütün Şia müfessirlerine göre ayette bahsi geçen emir sahipleri on
iki Ehlibeyt a.s İmamları’dır.) Hz. Peygamber (s.a.a) şöyle buyurmuştur:
“Ben sizin aranızda iki ağır emanet bırakıyorum: Biri Kur’ân-ı Kerim ve diğeri
ise Ehlibeyt’imdir.”3
İslâm temiz bir dindir, siz de temiz olun. (Maddî ve manevî temizlik.)
Zira temizlerin dışında cennete giren olmayacaktır. İslâm başlangıçta yalnız bir dindi ve yine yalnız olacak. Ne mutlu yalnızlara. İslâm uğrunda kimin saçları ağarırsa kıyamet günü o aklar ona yol gösteren nur olacaktır.4
“Onların (varlıklı olanların) mallarında hem isteyenler için hem
de istemekten utanan yoksullar için (verilmesi gereken) bir hak
vardır.”5

1- Hz. Muhammed (s.a.a).
2- Nisa, 59.
3- Yenabiu’l-Mevedde, s. 116, Hz. Muhammed (s.a.a).
4- Hz. Muhammed (s.a.a).
5- Zâriyat, 1.
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Müslümanlar
1- Peygamberleri Hz. Muhammed’dir (s.a.a).1
2- Kitapları Kur’ân-ı Kerim’dir.2
3- Dinleri İslâm’dır.3
4- Onurları cihattır.
5- Eğitimhaneleri mescitlerdir.
6- Şiarları “La ilahe illallah”tır. (Allah’tan başka ilah yoktur.)4
Zulme maruz kalmış, müdafasız mağdur ve mazlum Müslümanların
haklarını savunmanın onurlu bir direniş ve büyük bir cihat olduğunu biliyor musunuz?
Üç şey vardır ki bunları ikrar edip uyanlar cennete girerler:
1)Allah’ı Rab kabul edip ona itaat edenler.
2)İslâm’ı din kabul edip vecibelerine itaat edenler.
3)Hz. Muhammed’i (s.a.a) peygamber kabul edip itaat edenler. Bir de
fazileti yer ve göklerden üstün olan bir şey vardır, o da cihattır.5
Canım elinde olan Allah’a ant olsun ki imanlı olmadıkça, cennete ve
ebedî saadete ulaşamazsınız. Birbirinizi sevmedikçe, imanlı olamazsınız.
Birbirinizle muhabbetli olmanız için aşikâr ve duyulacak şekilde birbirinize selam verin.6
“Yoksa O’ndan başka ilahlar mı edindiler? De ki: Kesin kanıtınızı
getirin. İşte bu, benimle birlikte olanların zikri (kitabı) ve benden
öncekilerin zikri (kitabı, hiç bir delilleri yok)! Hayır, onların çoğu
Hakk’ı bilmiyorlar, bundan dolayı yüz çevirmektedirler.”7
“Şüphesiz ki bu Kur’ân, en sağlam yola hidayet eder ve salih
amellerde bulunan müminlere, onlar için gerçekten büyük bir
ecir olduğunu müjde verir.”8
1- Muhammed, 2.
2- Muhammed, 2.
3- Âl-i İmran, 19.
4- Enbiya, 25.
5- Nehcu’l-Fesahe, 1243, Hz. Muhammed (s.a.a).
6- Hukuk-u İslâmî, s. 341, Hz. Muhammed (s.a.a).
7- Enbiya, 25.
8- İsra, 9.
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İslâm’a İnancı Kâmil Olanlar
Dört sıfat kimde olursa, onun İslâm inancı kâmildir, günahları bağışlanmıştır. Ölüm anında ise Allah ondan razı olur.
1- Hanım ve çocuklarına karşı güzel ahlâklı olanlar.
2- Dili her daim doğru söyleyenler.
3- Verdikleri sözlerde durup ahde vefa edenler.
4- Allah ve hayâlı kullar nezdinde çirkin sayılan işleri, çirkin sayıp
yapmayanlar.
Çapulcu sürüsü sömürgecilerin, uzun senelerdir sosyalist düzen adına dünyanın çeşitli noktalarında mazlumları sömürdüklerini biliyor musunuz?
Ey dilde iman getirip kalpleri imandan haberdar olmayanlar! Müslümanların dedikodularını yapmayın, ayıplarını araştırmayın. Zira her kim
din kardeşinin ayıbını araştırır ise Allah onun hayâ perdesini kaldırır,
onun ayıplarını açığa çıkarıp onu rezil eder.1
Bugün bizim feryadımız Ehlibeyt (a.s) mektebini ihya edip milletlerin millî servetlerini sömürüden kurtarmak, haysiyet ve namuslarını aziz
kılmak, küfrün ihanet ve nifak hançerini kendi kalbine saplamak içindir.2
“Dilin ölçüsü çok küçüktür ama cezası (işlediği suç itibariyle) çok
büyüktür.”3
“(Namazı) Engellemekte olanı gördünüz mü? Namaz kıldığı zaman bir kulu, söyle bakayım ya (kul) hidayet üzere ise. Ya da takvayı emrettiyse (engelleyen kimse ateşten kurtulabilir mi?) Söyle
bakayım ya (bu engellemek isteyen) yalanlıyor ve doğru yoldan
yüz çeviriyorsa (yine azaptan kurtulabilir mi?)”4

1- Camiu’s-Saadet, Hz. Muhammed (s.a.a).
2- İmam Humeynî.
3- Hz. Ali (a.s)
4- Alâk, 10-13.
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Hz. Peygamber’den (s.a.a) Bir Hadis
Ey Enes!
1- Evinin hayırlı ve bereketli olmasını istiyorsan, herkese ve herkesten
önce sen selam ver.
2-Bulut gibi Sırat köprüsünden geçmek istiyorsan abdesti sevinçle al.
3- Allah’ın azabını uzaklaştırmak istiyorsan, gizli sadaka vermeyi
sürdür.
Sırat köprüsü: Cehennem’in üzerinde bulunan kıldan ince ve kılıçtan
keskin bir köprünün adıdır. “Salih kullar Sırat köprüsünden geçmeyi başaracak, zalimler ve yardımcıları ise alaşağı cehenneme düşecekler.”1
“Müminler ancak kardeştirler. Öyleyse kardeşlerinizin (dargınlıklarını giderip) arasını bulup düzeltin ve Allah’tan korkup sakının; umulur ki rahmete eriştirilirsiniz.”2
Bir toplum kendi kötülüklerini görür ve değiştirmez ise Allah’ın
umumi azabı onları çepeçevre sarar ve helâk eder.3
Ben kolay ve sade bir din getirmişim; kim bahane eder, benim düsturlarıma karşı gelirse benden değildir.4
Ey ganiler ganisi yüce Allah! Biz kulların senin huzurundayız ve ben
sana muhtaç olanlar içinden en çok ihtiyacı olanım. O halde geniş rahmetinle yoksulluğumuzu gider. Rahmetini bizden esirgeyerek bizi ümitsizliğe düşürme. Fazlından yardım umanı mahrum etmiş olursun. O zaman
da senden başka kim yönetebilir? Kapından başka hangi kapıya gidebiliriz ki? Sen pak ve münezzehsin! Biz ise dualarına icabet etmeyi söz verdiğin çaresizleriz.5

1- Hadis-i Şerif.
2- Hucurât, 10.
3- Hz. Cafer Sâdık (a.s).
4- Nehcu’l-Fesahe, 1092, Hz.Muhammed (s.a.a).
5- Sahife-i Seccadiye, s. 99, Hz. Zeynelabidin (a.s).
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Dini Öğrenmek On Sebepten Dolayı Farzdır
1- Muhtemel zararları önlemek için.1
2- Peygamberlerin gayelerini öğrenmek için.2
3- Fesadı kendimizden uzaklaştırmak için.3
4- İhsanın mükâfatlarını öğrenmek için.4
5- Sorumluluğu olmayan kayıtsız kişilerden olmamak için.
6- İslâmî çabaları canlı tutmak için.
7- Beka âlemine (ahirete) yakin etmek için.
8- İslâmî ve insanî hukuku öğrenmek için.
9- Hayırla şerri birbirinden ayırt edebilmek için.
10- Dindar ve bilinçli Müslümanlardan olmak için.
“İnsanlardan ancak ilim sahibi olanlar içleri titreyerek korkar.
Hiç şüphe yok Allah güçlüdür, bağışlayandır.”5
Örnek sahabeler:
1) Salman-ı Farisî (r.a): Salman-ı Farisî benim Ehlibeyt’imdendir.6
2) Ebuzer-i Gifarî (r.a): Ebuzer-i Gifarî’nin ibadetleri çoğunlukla ibret
vericiydi.7
3) Mikdad (r.a): Mikdad’ın pak ve iman dolu kalbi, sert demir parçası
gibiydi.8
4) Ammar Yasir (r.a): Ammar Yasir’in simasında, iman zahir olup nurla buluşurdu.9
“İhsanın karşılığı, ihsandan başkası mıdır? O halde Rabbinizin
hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz?”10
1- Nisa, 97.
2- Nisa, 165.
3- Maide, 33.
4- Rahman, 6.
5- Fatır, 38.
6- Hz. Muhammed (s.a.a).
7- Hz. Cafer Sâdık (a.s).
8- Hz. Muhammed Bâkır (a.s).
9- Hz. Muhammed Bâkır (a.s).
10- Rahman, 60-61.
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Hz. Peygamber’den (s.a.a) Müminlere Öğütler
1- Mümin, müminin aynasıdır.
2- Hikmet, müminin yitiğidir.
3- Ölüm, müminin armağanıdır.
4- Mümin, müminin kardeşidir.
5- Dua, müminin silahıdır.
6- Kış, müminin baharıdır.
7- Allah, müminin yaveridir.
8- Dünya, müminin zindanıdır.
9- Hicret, müminin işidir.
Müminler öldüklerinde, ahirette onları ilk karşılayacak mukaddes
zatların Hz. Peygamber (s.a.a) ve Hz. Ali (a.s) olacaklarını biliyor musunuz?
“Her kim Allah yolunda hicret ederse, yeryüzünde gidilecek çok
yer ve genişlik bulur. Her kim Allah’a ve Peygamberine (s.a.a)
hicret etmek maksadıyla evinden çıkar da sonra kendisine ölüm
yetişirse, onun ecrini vermek Allah’a düşer. Allah bağışlayıcı ve
merhamet edicidir.”1
Her kim mümin kardeşinin ihtiyacını giderirse (onu sıkıntıdan kurtarıp kalbini şad ederse) Allah buyuruyor ki onun mükâfatı bana aittir. Ve
mükâfatı için cennetten başka bir şey kâfi değildir.2
Ölüm anında mümini bir korku sarar. Ama ölüm meleği onu teselli ederek şöyle der: Korkmana gerek yok, ben senin baban ve annenden
daha şefkatliyim. Korkma! Gözlerini aç ve bak ki Hz. Muhammed (s.a.a)
ve Ehlibeyti (a.s) seni karşılamaktalar.3

1- Nisa, 100.
2- Gurbu’l-İsnad, s. 1, Hz. Cafer Sâdık (a.s).
3- Hz. Cafer Sâdık (a.s).
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Müminler Dört Beladan Güvende Olmazlar
1- Kıskanç insanların dedikodularından. Kıskanç olanlar, olur olmaz
pervasızca müminlerin dedikodularını yaparlar.
2- Allah’ın huzurundan kovulmuş şeytanın aldatmalarından. Şeytan,
en çok müminlerle uğraşıp onları yoldan çıkarmaya çalışır.
3- Kötü komşunun zararlarından. Kötü komşunun eziyet ve verdiği
zararlar büyük musibetlerdendir.
4- Münafıkların iftiralarından. Münafıklar, her kötülüğü mübah bildikleri gibi başkalarına iftira etmeyi de mübah bilirler.
Eğer insanlar İslâmî marifetlere aşina olur ve o İslâmî marifetlerle de
yaşarlarsa şüphesiz müminlerden olurlar.1
Mümin, kendisinde şu üç haslet olmadıkça mümin olamaz: Rabbinden bir sünnet, sırrı gizlemektir; Peygamberinden bir sünnet, halkla iyi
geçinmektir; İmamından bir sünnet, sıkıntı ve zorluklarda sabırlı olmaktır.2
Allah dört şeyi, dört şeyin içinde gizli kılmıştır:
1) Gazabı, günahların içinde. (Hiçbir günahı küçük ve hiç saymayın
ki gazap o küçük günahın içinde olabilir.)
2) İcabeti, duanın içinde. (Hiçbir duayı küçük saymayın ki icabet o
küçük duanın içinde olabilir.)
3) Dostu, kullar arasında. (Hiçbir kulu küçümsemeyin ki dost, o kullar arasında olabilir.)
4) Kendi rızasını, itaatin içinde. (Hiçbir itaati hafife almayın ki Allah’ın
rızası o itaatin içinde olabilir.)3
Ateşin odunu yakıp kül ettiği gibi haset etmenin de (dedikoduculuk
yapmanın ve çekememezliğin) hayır amelleri yakıp kül ettiğini biliyor
musunuz?

1- Hz. Hüseyin (a.s).
2- Tuhefu’l-Ukul, s. 482, Hz. Ali Rıza (a.s).
3- Nesayih, s. 185, Hz. Ali (a.s).
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Kur’ân-ı Kerim Buyuruyor:
1- Peygamberlerin işi, halkı Hakk’a davet edip aydınlatmaktır.1
2- Yahudilerin işleri, ahde vefasızlık etmektir.2
3- Kâfirlerin işi, Allah’ın vahiylerine itiraz etmektir.3
4- Yaratılanların işi, haklarını korumaktır.4
5- Kadınların işi, kocalarının haklarını korumaktır.5
Kâfirlerin, geçici dünya hayatını, cennetin ebedî rahmetine tercih ettiklerini biliyor musunuz?
Peygamberlerin (a.s) temel ve önemli vazifeleri ilahi vahdaniyet inancından şirke sapan, ilim, marifet ve üstün ahlâkın kemâlinden uzaklaşan,
cahilane gelenekler peşinde sürüklenip ilahî insaf, vicdan, onurlu yaşam
ve insan haklarından mahrum olan içtimaî ve iktisadî adaletsizliğin hüküm sürdüğü toplumları ıslah etmek ve ahiretin nimetlerine kavuşmalarını sağlamaktır.
“Onlara (azap olarak) vaat ettiklerimizden bir kısmını sana göstersek de (göstermeyip) senin hayatına son versek de sana düşen
yalnızca tebliğdir ve hesap da sadece bize aittir.”6
“Salih kadınlar; gönülden boyun eğenler ve Allah’ın korumasını
emrettiği şeyleri (koca haklarını), kocasının bulunmadığı zamanda koruyandır. Başkaldırmalarından endişelendiğiniz kadınlara (önce) öğüt verin, (etkili olmazsa) onları yataklarında yalnız
bırakın.”7
Eğer toplum içinde günahlar işlenir ve erk sahibi olanlar,
günahkârlara engel olmazlarsa Allah tarafından gönderilen bela
tüm toplumu kapsar.8
1- Rad, 40.
2- Maide, 12-13.
3- Hicr, 43.
4- Hicr, 40.
5- Nisa, 34.
6- Rad, 40.
7- Nisa, 34.
8- Nehcu’l-Fesahe, s. 2692, Hz. Muhammed (s.a.a).
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Kur’ân-ı Kerim’den Öğütler
1- Suçsuz insanları öldürmeyin.
2- İnsan öldürenlerin suçlarına ortak olmayın.
3- Yoksulluk korkusundan evlatlarınızı (kürtajla) öldürmeyin.
4- Yetimlerin mallarını yemeyin.
5- Allah’a şerik koşmayın.
6- Anne ve babalarınıza iyilik yapın.
7- Hakem olduğunuzda adaleti koruyun.
8- Kötü amelleri ne aşikârda ne de gizlide yapmayın.
9- Ahdinize vefa gösterin.1
10- Ömrünüzün sonuna kadar tefrika yoluna gitmeyin.
11- Her şartta ahlâkî hasenelerden uzaklaşmayın.
12- Büyük düşmanınız olan şeytana uymayın.
Sizin evlerinizden en hayırlısı içerisinde yetimlerin okşanıp sevildiği
(ihtiyaçlarının giderildiği) ve onların hoşnut edildikleri evlerdir.2
- Ey Allah’ın rızasını isteyen dindarlar!
- Ey dindar hak talipleri!
- Ey hak talibi şeref sahipleri!
- Ey şeref sahibi vatanseverler!
- Ey vatansever namuslular!
- Ey namuslu adalet arayanlar!
- Ey adalet arayan âlimler!
Yegâne ıslah yoluna ve iki cihan saadetine ulaşmayı, şerefli, onurlu,
özgür, namuslu ve asayiş dolu bir yaşam sürmeyi istiyorsanız rahmet kelamı Kur’ân-ı Kerim’i, Hz. Muhammed’in (s.a.a) ve Ehlibeyti’nin (a.s) adaletini öncü kılın. Tek kurtuluş yolu bunlardır.3

1- Mearic, 32.
2- Nehcu’l-Fesahe, Hz. Muhammed (s.a.a).
3- İmam Humeynî.
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Ders: 109

Rumuz: Tahir, İran

Kur’ân-ı Kerim’den Ayetler
1- İnsanların çoğu imansızdır.
“Sen (Ey Muhammed) ne kadar hırslansan da insanların çoğu
iman etmezler.”1
2- İnsanların çoğu sapkınlığa düşer.
“De ki izzetine ant olsun ki ben onların tümünü mutlaka aldatıp saptıracağım. Ancak içlerinde ihlasa erdirilmış kulların
müstesnadır.”2
3- İnsanların çoğunun vay haline.
“Arkadan çekiştirip duran, kaş göz hareketleriyle alay eden her
kişinin vay haline.”3
4- Allah’a doğru koşun.
“Öyleyse Allah’a doğru koşun. Gerçekten ben sizi O’ndan yana
açıkça uyarıp korkutmakta olanım.”4
Allah-u Teâlâ, bizim (Ehlibeyt) için öyle Şialar ve takipçiler seçmiştir
ki bizim hoşnutluğumuzla sevinir, gam, elem ve kederlerimizle de mahzun olurlar.5
Allah’ım! Kullarını hesaba çektiğin gün, tanıkların (melekler ve peygamberlerin) gözleri önünde günahlarımızı örttüğün perdeyi açarak bizi
rezil etme. Hiç kuşkusuz sen, sana yalvaranlara çok merhametlisin. Seni
çağıranı cevapsız bırakmazsın.6
“Rabbim! Bana hükümranlık verdin, bana olayların yorumundan öğrettin. Ey göklerin ve yerin yaradanı! Dünya ve ahirette
Yaradan’ım sensin; benim canımı Müslüman olarak al ve beni salihlerin içine kat.”7

1- Yusuf, 103.
2- Sâd, 82-83.
3- Hümeze, 1.
4- Zâriyat, 50.
5- Gureru’l-Hikem, c. 1, s. 235, Hz. Ali (a.s).
6- Sahife-i Seccadiye, Hz. Zeynelabidin (a.s).
7- Yusuf, 101.
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Allah’ım! Hz. Muhammed (s.a.a) ve Ehlibeyt’ine (a.s) sevgi ve ümit
bağlayanları; imansızların, sapkınlığa düşenlerin ve vay haline olanların
içlerinden alıp senin rızana doğru koşanlardan ve akıbetleri de hayırlı
olanlardan kıldığın için sana hamd olsun.
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Ders: 110

Rumuz: Telig, Filis n

Kur’ân-ı Kerim’den Beş Emir
1- Bir daha günahlara dönüşü olmayan nasuh tevbeden edin.
“Allah tevbe eden kullarını bağışlayandır.”1
2- Allah’ın verdiği nimetlere şükredin.
“Allah, kullarına nimetlerini ziyadesiyle versin.”2
3- Batınî temizliğiniz için daima istiğfar edin.
“Allah, kullarından istiğfarı kabul edendir.”3
4- Allah’a el açıp dua edin.
“Allah, kullarının dualarına cevap verendir.”4
5- Kendi yaptıklarınıza dikkat edin.
“Allah, kullarını en iyi gözetleyicidir.”5
Allah’a, nimetlerine karşı (ameli olarak) şükür etmenin ibadet olduğunu biliyor musunuz?
İnsanlar üç kısımdır:
1) Akıllı insanlar: Onların inançları dindir. Ahlâkları efendiliktir Sorarsan konuşurlar. Konuşanları dinlerler ve doğru konuşurlar. Güvenilirdirler ve emanetlere ihanet etmezler.
2) Ahmak insanlar: Onlar hayır işler yapmaya rağbet etmezler, hayra
davet edildiklerinde icabet etmezler, cahilane işlerle meşgul olurlar, hakkı
anlamazlar, yalan konuşurlar ve emanetlere hıyanet ederler.
3) Dinsiz insanlar: Onlar Allah’ı razı edemediği gibi arkadaşlarını da
razı edemezler. Arkadaşlarının utanç sebebi olurlar ve onlara güvenenlere
ihanet ederler.6
“Allah, kötülüğü bilmeyerek yapıp da hemen tevbe edenlerin tevbesini kabul etmeyi üzerine almıştır. Allah işte onların tevbesini
1- Nisa, 17.
2- İbrahim, 7.
3- Nisa, 110.
4- Mümin, 60.
5- Kâf, 18.
6- Nesayih, s. 137, Hz. Ali (a.s).
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kabul eder. Allah bilen ve hikmet sahibidir.”1
“Rabbim! Bilmediğim şeyi senden istemekten sana sığınırım. Sen
beni bağışlamaz, bana merhamet etmezsen hüsrana uğrayanlardan olurum, dedi.”2

1- Nisa, 17.
2- Hûd, 47.
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Ders: 111

Rumuz: Tayyib, İran

Ku’ran-ı Kerim’de Kadın
1- Anne ve babası olmayan kadın kimdir?
“Hz. Havva validemizdir.”1
2- Küfre sapan iki kötü kadın kimdir?
“Hz. Nuh (a.s) ve Hz. Lût’un (a.s) eşleridir.”2
3- Küfrün içinde iman getiren kadın kimdir?
“Firavun’un karısıdır.”3
4- Hangi kadına vahiy indi?
“Hz. Musa’nın (a.s) annesine.”4
5- Hangi kadına cennet yemeği verildi?
“Hz. Meryem’e (a.s).”5
6- Cehennem ateşinin odunu hangi kadınlardır?
“Ebu Leheb’ın eşi (Ümmü Cemil) ve Ebu Süfyan’ın kız kardeşidir.”6
Melundur: Eşine eziyet eden ve üzen kadın (ve erkek) lanetlenmiştir.
Eşine ikram eden, ona eziyet etmeyen ve tüm durumlarda kendisine itaat
eden kadına ne mutlu! (Eşine karşı güzel ahlâklı ve güler yüzlü olan erkeğe ne mutlu.)7
Kadın hamile olduğu zaman gündüzleri oruçlu, geceleri zâkir, canı
ve malı ile Allah yolunda mücadele etmiş gibidir. Bebeği dünyaya getirdiğinde ise bütün günahları bağışlanır ve amel defteri sil baştan yeniden
yazılır.8
“İkiyüzlü erkek ve kadınlar birbirlerindendir. Kötülüğü emreder,
iyilikten alıkoyar, ellerini sımsıkı tutarlar. Allah’ı unuttular, Allah

1- Hucurât, 13.
2- Tahrim, 10.
3- Tahrim, 11.
4- Kasas, 7.
5- Âl-i İmran, 37.
6- Tebbet Suresi.
7- Biharu’l-Envar, c. 103, s. 252, Hz. Muhammed (s.a.a).
8- Hz. Muhammed (s.a.a).
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da onları unuttu! Çünkü münafıklar fasıkların ta kendileridir.”1
“Hani melekler şöyle demişti: Ey Meryem! Şüphesiz Allah seni
seçip temizledi. Âlemlerin (mevcut) kadınlarından seni üstün kıldı. Ey Meryem! Rabbine gönülden boyun eğ, secde et, rükû edenlerle birlikte rükû et.”2

1- Tevbe, 67.
2- Meryem, 67-68.
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Ders: 112

Rumuz: Zefir, Arabistan

Kur’ân-ı Kerim’e Soralım
1- Hangi surelerin ayet sayıları On İki Ehlibeyt İmamı'nın (a.s) sayılarıyla aynıdır?
— Talâk ve Tahrim surelerinin on ikişer ayeti vardır.
2- Hangi surenin bütün ayetlerinde Allah kelimesi vardır?
— Mücadele suresinin tüm ayetlerinde Allah kelimesi vardır.
3- Hz. Meryem hangi surenin hangi ayetinde zikredilmiştir?
— Meryem suresinin 16. ayetinde zikredilmiştir.
4- Peygamberlerin isimleri hangi sureler ve hangi ayetlerde zikredilmiştir?
— Enam suresi 83-86, Bakara suresi 31 ile 258 ve Hud suresi 87. ayetlerde zikredilmiştir.
5- Peygamberlerin adlarının koyulduğu sureler hangileridir?
— Yunus, Hûd, Yusuf, İbrahim, Nuh ve Muhammed (s.a.a).”
Tüm Peygamberlerin (a.s) sayılarının 124 bin olduğunu biliyor musunuz?
Nebi ile Resul Arasındaki Fark Nedir?
a) Resul: Allah’tan vahiy alır ve o vahyi bütün halka iletmekle mükelleftir. (Gezici doktorların varolan hastaları bulup tedavi etme vazifeleri
olduğu gibi.)
b) Nebi: Allah’tan vahiy alır ama o vahyi bütün halka tebliğ etmekle mükellef değildir. (Muayenehane ve hastahanede oturup hasta bekleyen doktorlar gibi. Doktorun huzuruna gelen tedavi olur, gelmeyenler ise olmaz.)
Resul olan peygamberler bütün halka ulaşıp aldıkları vahyi iletirlerdi. Nebi olan peygamberler ise halkın kendilerine gelip vahyi almalarını
beklerlerdi.
“İyi biliniz sizler, Allah yolunda infak etmeye çağrılınca içinizden
kiminizin cimrilik ettiği kimselerdensiniz. Kim cimrilik ederse,
artık o, ancak kendi nefsine cimrilik etmektedir; Allah hiçbir şeye
ihtiyacı olmayandır; fakir olanlar ise sizlersiniz...”1

1- Muhammed, 38.
138

Ders: 113

Rumuz: Asim, Yemen

Kur’ân-ı Kerim’e Soralım
1- Günah nedir?
Günah, rüsva edendir.1
2- Namaz nedir?
Namaz, hataları telafi edendir.2
3- Allah nedir?
Allah, esirgeyen ve bağışlayandır.3
4- Varlık nedir?
Varlık, öğüt verendir.4
Malesef herkes suçu birbirinin üzerine atmaya çalışmaktadır. Oysa
hepimiz birbirimizden sorumluyuz. İtiraf etmeliyiz ki biz kemâl derecesine ulaşamamışız ve başkalarını suçlamak yerine kendimizi ıslah etmek
için çaba göstermemiz bizim için daha hayırlıdır.5
Kıyametin Büyük Şahitleri

1) Allah celle celaluh.
“Doğrusu Allah her şey üzerinde şahit olandır.”6
2) Allah’ın peygamberleri (a.s).
“Her ümmete bir şahit getirdiğimiz ve seni de bunlara şahit kıldığımız zaman durumları nasıl olacak?”7
3) Masum İmamlar (a.s).8
4) Melekler.9
5) Yer.10
1- Lokman, 16.
2- Mearic, 34-35.
3- Zümer, 35.
4- Kasas, 76-77.
5- İmam Humeynî.
6- Hac, 17.
7- Nisa, 41.
8- Bakara, 143.
9- Kâf, 21.
10- Zilzâl, 4.
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6) Bedenin azaları.1
7) Vicdan.2
8) Zaman.3
9) İnsanın kendi amelleri.4
“Böylece Allah, onların (dünyada iken) yaptıklarının en kötüsünü
temizleyip giderecek ve yapmakta olduklarının en güzeliyle de
ecirlerini (mükâfatını) verecektir.”5

1- Nur, 24.
2- İsrâ, 14.
3- Kâf, 21.
4- Âl-i İmran, 29.
5- Zümer, 35.
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Ders: 114

Rumuz: Âlim, Zeyf Bölgesinden

Kur’ân-ı Kerim Nedir?
1- Kur’ân-ı Kerim, akıl sahiplerine açık delildir.
2- Kur’ân-ı Kerim, en hayırlı hadistir.
3- Kur’ân-ı Kerim, kalplerin baharıdır.
4- Kur’ân-ı Kerim, kusursuz adil bir hakemdir.
5- Kur’ân-ı Kerim, sessiz ama konuşan bir kitaptır.
6- Kur’ân-ı Kerim, iyi bir şefaat vesilesidir.
7- Kur’ân-ı Kerim, hasta kalplerin şifasıdır.
8- Kur’ân-ı Kerim, âlimlerin ilim kaynağıdır.
9- Kur’ân-ı Kerim, hakkı batıldan ayıran bir (furkan) kitaptır.
10- Kur’ân-ı Kerim, gönüllerin ümit pınarıdır.
11- Kur’ân-ı Kerim, mazlumların gizli yaveridir.
12- Kur’ân-ı Kerim, zalimlerin aşikâr korkusudur.
13- Kur’ân-ı Kerim, insanları iyilikler yapmaya davet ve kötülüklerden men eden ilahî bir kitaptır.
Eğer Kur’ân-ı Kerim olmasaydı Allah’ın marifet kapısı ebedî olarak
kapalı olurdu. Kur’ân-ı Kerim ile arkadaş olalım. Çünkü Kur’ân Allah’ın
hidayet sayfalarıdır, gafleti ortadan kaldırıp inananlara aydınlık yaşam
sunan ve bütün bereketleri arşa ve arza sunan mukaddes bir kitaptır.
Kur’ân-ı Kerim, insanlara siyaset, fıkıh ve felsefeyi en iyi öğreten kitaptır.
Müslümanların en büyük sorunu Kur’ân-ı Kerim’i bir kenara bırakıp nefisperest beşer zümresinin idaresi altına girmeleridir.1
Allah kullarını kıyamet günü akıllarının idrak kapasitesine göre muhakeme edecektir. (Akıl ve idrak sahibi olanların muhakemeleri ağır ve
zor geçecektir.)2
“(Bu kitap,) hikmet sahibi ve (her şeyden) haberdar olan Allah
tarafından, ayetleri sağlamlaştırılmış, sonra uzun uzadıya genişçe
açıklanmış bir kitaptır.”3
1- İmam Humeynî.
2- Nuru’s-Sekaleyn, c. 5, s. 537, Hz. Muhammed Bâkır (a.s).
3- Hûd, 2.
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Ders: 115

Rumuz: Amir, İran

Kur’ân-ı Kerim Nedir?
1- Kur’ân, takvalılar için bir öğüttür.1
2- Kur’ân, Müslümanlar için bir rahmettir.2
3- Kur’ân, müminler için bir müjdedir.3
4- Kur’ân, mağrurlar için bir uyarıdır.4
5- Kur’ân, yüz çevirenler için bir uyarıdır.5
6- Kur’ân, mütefekkirler için bir kıssadır.6
7- Kur’ân, ulema ve amel edenler için makamdır.7
8- Kur’ân, tabi olanlar için bir mucizedir.8
9- Kur’ân, kâriler için bir arkadaştır.9
10- Kur’ân, merhamet sahibi Allah’ın kitabıdır.10
Kur’ân-ı Kerim’i okumanın ölü (günahlardan körelmiş) kalplere hayat verdiğini biliyor musunuz?
Her Peygamber (a.s), insanlar onun Allah ile irtibatının olduğuna
inanıp iman getirsinler diye ilahi mucize sahibi olmak zorundadır. Hz.
Musa’nın (a.s) âsâsı, geçici bir mucizeydi. Hz. İsa’nın (a.s) ölüleri diriltmesi yine geçici bir mucizeydi. Hz. Muhammed’in (s.a.a) ve İslâm’ın mucizesi Kur’ân’ı Kerim ise ebedî bir mucize olarak halen insanların elindedir.
Her isteyen o mucizeyle tanışıp engin faziletlerinden yararlanabilir.
Kur’ân-ı Kerim her şeyi açıklayan,
— Hidayet kaynağıdır.

1- Âl-i İmran, 138.
2- Nahl, 89.
3- Bakara, 97.
4- Bakara, 106.
5- Nahl, 82-83.
6- Araf, 176.
7- Fatır, 28.
8- Âl-i İmran, 142.
9- Hz. Zeynelabidin (a.s).
10- Yasin, 4.
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— Rahmet sebebidir.
— Tüm Müslümanlara ilahî müjdedir.
Kur’ân-ı Kerim, gaflet ve dalalet uykusunda olanları uyandırmak,
ahlâksızlığı kaldırıp insanî ahlâkı üstün kılmak, putperestlik lekelerini
kalplerden silmek için vahiy olmuştur.1
“Sakın mizan (tartı) da haksızlık ve taşkınlık yapmayın. Tartıyı
adaletle tutup doğrultun ve tartıyı noksan tartmayın.”2

1- Hz. Ali (a.s).
2- Rahman, 8-9.
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Ders: 116

Rumuz: Amir, Bahreyn

Takvalıların Sıfatları
1- Namazlarını vaktinde eda ederler.
2- Mallarından Allah için infak ederler.
3- Gaybî mucizelere ve ilahi güçlere inanıp kabul ederler.
4-124 bin peygambere (a.s) ve getirdiklerine iman edip kabul ederler.
5- Ahiret âlemine yakinen ve kalben inanırlar.
Takva yüküyle ahirete göçenlerin Allah’ın (c.c) rahmet melekleri tarafından karşılanacaklarını biliyor musunuz?
Takvalarından dolayı Allah, müminlerin önlerine rahmet kapısını açmıştır ve onlar kurtuluşa erenlerden olacaklardır. Takvayı kılavuz edinmeyen günahkârlar ise ümitsiz olmamalı ve Allah’ın rahmetinden yüz çevirmemelidirler. Zira bilmelidirler ki Allah Kur’ân’da yaklaşık üç yüz defa
kendi Rahman, Rahim, Gaﬀar, Gafur ve Vedud sıfatlarından bahsetmiş,
tevbe etmeye karar veren bütün günahkâr kullarını bağışlayacağını vaat
etmiştir. Yine, tevbe edenleri de sevdiğini açıklamıştır. (Allah tevbeleri kabul eden ve tevbe edenleri sevendir.)1
Allah-u Teâlâ kıyamet günü üç kimseyle konuşmayacak ve onların
günahlarını temizlemeyecektir ve onları büyük azap beklemektedir.
1) Dünya için adil olmayan yöneticilerdan biat edenleri.
2) Menfaatı icabı malını satmak için yemin edenleri.
3) Ahitlerine vefa göstermeyen hain münafıkları.2
“İşte o kitap (Kur’ân) hiç şüphesiz takva sahipleri için bir hidayettir. Onlar ki gaybe iman ederler, namazı dosdoğru kılarlar ve
kendilerine verdiğimiz rızıktan infak ederler. Onlar ki sana indirilene de senden önce indirilenlere de iman ederler; ahirete de sadece onlar yakin ederler. Onlardır Rablerinden bir hidayet üzere
olanlar ve sadece onlar kurtulurlar.”3

1- Bakara, 222.
2- Nesayih, s. 132, Hz. Muhammed (s.a.a).
3- Bakara, 1-5.
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Ders: 117

Rumuz: Amir, Irak

Cehennem’in Azap Kapıları
1- Cehennem kapısı: Günahkâr girecekler.1
2- Lezi kapısı: Korkak insanlar girecekler.2
3- Seir kapısı: Kıskanç insanlar girecekler.3
4- Sager kapısı: Namaz kılmayanlar girecekler.4
5- Haviye kapısı: Münafık insanlar girecekler.5
6- Cehim kapısı: Müşrikler girecekler.6
7- Hutame kapısı: Başkalarının arkasından çekiştirenler ve dedikodu
yapanlar girecekler.7
“Yoksa Allah’ın bol nimetlerinden verdiği kimseleri mi çekemiyorlar? Oysa İbrahim ailesine kitap ve hikmet verdik, onlara büyük hükümranlık bahşettik.”8
Bu ayet-i kerime Hz. Muhammed (s.a.a) ve Hz. Ali (a.s) hakkında inmiştir. Yani Allah-u Teâlâ’nın bol nimet verdiği kimseler Hz. Muhammed
(s.a.a) ve Hz. Ali’dir (a.s). Müşrik ve münafıklar, Allah’ın bol ihsanından
olan nübüvvetin Hz. Peygamber’e (s.a.a) ve imametin ise Hz. Ali’ye (a.s)
verilmesini çekemiyorlar.
Kıyamet günü cehennemin en hafif azabı iki parça ateştir ki eğer ayağın altına konulsa insanın beynini kaynatacak sıcaklıktadır.9
Ey merhametlilerin en merhametlisi! Ey rızası gazabından bol olan!
Ey güzel aﬀıyla yaratıkların övgüsünü kazanan! Ey kötülerin tevbeyle ıslah olmalarını sağlayan! Ey kullarının az amellerine razı olan! Ey onların
az amellerine çok mükâfat veren! Ey dualarına icabet etmeyi onlar için
tazmin eden! Ve ey lütfuyla onlara en iyi ödülü vermeyi vaat eden yüce
Allah’ım diyerek seni çağırdım ve sana sığınıyorum.10
1- Araf, 179.
2- Mearic, 15.
3- Nisa, 55.
4- Müddessir, 42.
5- Karia, 9.
6- İnfitar, 14.
7- Hümeze, 4.
8- Nisa, 55.
9- Nehcu’l-Fesahe, 968, Hz. Muhammed (s.a.a).
10- Sahife-i Seccadiye, s. 109, Hz. Zeynelabidin (a.s).
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Ders: 118

Rumuz: Amir, Yemen

Hangisinin Cezası Daha Ağır veya Fazileti Daha Üstündür?
1- İnsan öldürmek mi daha kötü, yoksa fitne çıkarmak mı?
Fitne çıkarmak, insan öldürmekten kötüdür.1
2- Namazın mı makamı yücedir, yoksa orucun mu?
Şüphesiz namazın makamı daha yücedir. 2
3- Din mi yüce mertebedir, yoksa mezhep mi?
Şüphesiz din (İslâm) yüce mertebedir.3
4- Peygamberlik mi yüce mertebedir, yoksa imamlık mı?
Şüphesiz peygamberlik yüce mertebedir.4
5- Dua mı üstündür, yoksa Kur’ân mı?
Şüphesiz dua daha üstündür.5
6- Şialık mı daha üstündür yoksa Sünnilik mi?
Şüphesiz Şialık daha üstündür.6
“İslâm ümmeti yetmiş üç fırkaya bölünecek, onlardan yetmiş ikisi
ateş ehlidir. Sadece benim, Ali’nin (a.s) ve Fatıma’nın (a.s) evlatlarının şiaları kurtulanlardan olacaklardır. O şiaların kalpleri iman
doludur. Bizim emirlerimize tabi olup dostlarımıza dost, düşmanlarımıza da düşman olurlar.”7
“De ki: Sizin duanız olmasaydı, Rabbiniz size itina gösterir miydi? Ama siz kesin bir şekilde yalanladınız; dolayısıyla yalanlamanız (azap olarak) hep sizinle olacaktır.”8
“Onları (size zulmederek yurdunuzdan çıkaran düşmanlarınızı)
bulduğunuz yerde öldürün. Sizi çıkardıkları yerden siz de onları
çıkarın. (Çünkü insanlar arasında) Fitne çıkarmak, insan öldürmekten daha kötüdür. Mescid-i Haram’ın yanında, onlar savaşmadıkça sizler de onlarla savaşmayın.”9
1- Bakara, 191.
2- Sedu Deh Hikayet, c. 1, s. 181.
3- Âl-i İmran, 19.
4- Usul-u Kâfi, c. 1, s. 247.
5- Furkan, 77.
6- Dr. Muhammed Ticanî’nin kitaplarını okumanızı tavsiye ediyoruz.
7- Hz. Muhammed (s.a.a).
8- Furkan, 77.
9- Bakara, 191.
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Ders: 119

Rumuz: Abbas, Arabistan

Kur’ân-ı Kerim’den Yardım Alalım
1- Uyumadan önce Kehf suresinin 110. ayetini okuyalım.
2- Namaza başlamadan önce En’am suresinin 163. ayetini okuyalım.
3- Kur’ân okumadan önce Nahl suresinin 98. ayetini okuyalım.
4- Bir iş için söz verdiğimizde Kehf suresinin 24. ayetini okuyalım.
5- Malımızın korunması için Bakara suresinin Ayete’l-Kürsi ayetlerini
okuyalım.
6- Namaz kunutunda Bakara suresinin 291. ayetini okuyalım.
7- Konuşmaya başlamadan önce Tâhâ suresinin 20-25. ayetlerini okuyalım.
Nazara karşı Kalem suresinin 51 ve 52. ayetlerinin okunduğunu biliyor musunuz?
İçinden çıkamadığınız sıkıntılarınız olduğunda Kur’ân’a başvurun.
Her kim Kur’ân’ı kendine öncü kılarsa onu cennete götürür. Her kim
Kur’ân’ı geri atarsa onu cehenneme sürükler. O, en iyi yol göstericidir.
Her kim Kur’ân’a mutabık konuşursa doğru söyleyenlerden olur. Her kim
Kur’ân’la hüküm verirse adil olanlardan olur.1
Kötülük ve ahlâksızlığın karanlık yolundan kurtulup selametle onur
ve izzet yolunu bulabilmemiz için yalnız başına ışık yeterli değildir. Belki
daha önemlisi hak ve hakikatı gören gözün olmasıdır. O gören göz sadece
ve sadece Kur’ân-ı Kerim’dir. Kur’ân ancak günah fırtınaları içinde sallanan gemiyi kurtuluş sahiline ulaştırıp kurtuluş gemisi yapabilir.
“(Hakka uymada) Sabır ve namazdan yardım alın ve şüphesiz bu,
huşu duyanlardan başkasına ağır gelir.”2

1- Biharu’l-Envar, c. 74, s. 177, Hz. Ali (a.s).
2- Bakara, 44.
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Rumuz: Abdurrahman, Pakistan

Kur’ân-ı Kerim’in Muhaliflerini Şikâyeti
1- Kur’ân’ın bir kul yazması olduğunu iddia ettiler.1
2- Kur’ân’ı getiren Hz. Muhammed’e (s.a.a) sihirbaz ve deli yakıştırması yaptılar.2
3- Kur’ân’ı duydular ama iman getirmediler.3
4- Kur’ân’ı duydular ve okunmasını yasakladılar.4
5- Kur’ân’ı geçmiş kavimlerin efsanesi bildiler.5
6- Kur’ân’ı inkâr edemedikleri zaman başka Kur’ân getirilmesini
söylediler.
Firavun, Nuh, Lût ve Semud kavimlerinin, Allah’ın vahyini kabul etmedikleri, küfür, isyan ve zulüm günahlarına müptela oldukları için zelzele,
tufan ve yer ayrılması belalarıyla ortadan kaldırıldıklarını biliyor musunuz?
Allah-u Teâlâ Kur’ân-ı Kerim’i muayyen bir zamana ve özel bir kavme göndermemiştir. Kur’ân, tüm zamanlarda daha yeni vahyedilmiş gibi
tüm kavimlere aydınlık kaynağı olmuştur ve bu, kıyamete kadar da devam edecektir.6
Kur’ân-ı Kerim ne iyi şefaatçidir Kıyamet günü, onu okuyanlara ve
(onunla hidayet bulup) ona amel eyleyenlere.7
“Bu Arapça bir Kur’ân olarak, ayetleri bilen bir kavim için uzun
uzun açıklanmış bir kitaptır. Bir müjde verici ve bir uyarıcı olarak
(uzun uzun açıklanmış bir kitaptır). Ama onların çoğu yüz çevirdiler. Artık onlar dinlemezler.”8
Şüphesiz insanlar, dünyanın kuludur. Dinleri sadece laftadır, geçimleri temin edildiği müddetçe (dine sahip çıkarlar) dinin etrafında dönerler. Belalar ile imtihan edildikleri takdirde ise dindar olanları azalır.9
1- Nahl, 103.
2- Hicr, 6.
3- Sebe, 31.
4- Fussilet, 34.
5- Enam, 35.
6- Biharu’l-Envar, c. 89, s. 15, Hz. Ali Rıza (a.s).
7- Nehcu’l-Fesahe, Hz. Muhammed (s.a.a).
8- Fussilet, 34.
9- Biharu’l-Envar, c. 78, s. 117, Hz. Hüseyin (a.s).
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Rumuz: Abdurrahman, İran

Kur’ân-ı Kerim’in Taraftarlarını Şikâyeti
1- Kur’ân-ı Kerim’i istihare ve yemin etmek için kullandınız.
2- Kur’ân-ı Kerim’i anlamadınız ve anlama isteğiniz de olmadı.
3- Kur’ân-ı Kerim’i sadece ölüleriniz için okudunuz.
4- Kur’ân-ı Kerim’i sadece yüzünden bile okuyamadınız.
5- Kur’ân-ı Kerim’i taharetsiz ve abdestsiz okudunuz.
6- Kur’ân-ı Kerim’i kendi menfaatlerinize göre tefsir ettiniz.
7- Kur’ân-ı Kerim’in hakikatlerini görmezden gelip gizlediniz.
8- Kur’ân-ı Kerim’in ayetlerine kendiniz amel etmeyip başkalarına
öğrettiniz.
9- Kur’ân-ı Kerim’i sadece ihya gecelerinde aziz ve mukaddes bilip
başınıza koydunuz.
10- Kur’ân-ı Kerim’i sadece yolculuğa çıktığınızda hatırlayıp yardım
dilediniz.1
Kıyamet günü (Kur’ân’a uymayan günahkâr) kullardan şikâyetçi olacaklardan birinin de Kur’ân-ı Kerim olduğunu biliyor musunuz?
“Ve Peygamber (o gün, kıyamet günü) Rabbim! Gerçekten benim
kavmim bu Kur’ân’ı terk edilmiş (bir kitap) olarak bıraktı der.”2
Kur’ân-ı Kerim’i okuyun, ona amel edin, ondan uzaklaşmayın ve onda
şüpheye düşmeyin, ondan (onu kazanç aracı yaparak) ekmek yemeyin, ondan yardım dileyin ki gaybî yardım sırları Kur’ân-ı Kerim’de saklıdır.3
“Sizin en hayırlınız Allah’ın kitabı Kur’ân’ı (yüzünden okuyabilmekle beraber amel edilmesi gereken ahkâmını) öğrenip
öğreteninizdir.”4
Kur’ân-ı Kerim Allah’ın (kulları için eğitim ve öğretim) okuludur,
Allah’ın okulundan gücünüz yettiğince (dünya ve ahiret ile ilgili) ilim
öğreniniz.5
1- Mead, Kıraatî, s. 291.
2- Furkan, 30.
3- Nehcu’l-Fesahe, s. 425, Hz. Muhammed (s.a.a).
4- Hz. Muhammed (s.a.a).
5- Biharu’l-Envar, c. 92, s. 19, Hz. Muhammed (s.a.a).
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Rumuz: Abdurrahman, Türkiye

Kur’ân-ı Kerim’in Sorularına Cevap Verelim
1- Kur’ân-ı Kerim’in ortası hangi surenin hangi ayetindedir?
Kehf suresinin 19. ayetindeki “vel yetelettef” kelimesidir.
2- Kur’ân-ı Kerim’in kaç Mekkî ve kaç Medenî suresi vardır?
82 Mekkî ve 32 Medenî (toplam 114) suresi vardır.
3- Kur’ân-ı Kerim’in kalbi ve gelini hangi surelerdir?
Yasin suresi Kur’ân’ın kalbi, Rahman suresi ise gelinidir.
4- Kur’ân-ı Kerim’in kalesi hangi sure ve hangi ayettir?
Bakara suresinin 255. (Ayete’l-Kürsi) ayetidir.
5- Kur’ân-ı Kerim’in ilk ve son harfleri hangi harflerdir?
İlk harfi Bismillah’ın b’si, son harfi ise Nas’ın n’sidir.”
6- Kur’ân-ı Kerim’in hangi ayetlerinde alfabenin bütün harfleri kullanılmıştır?
Âl-i İmran suresinin 154 ve Fetih suresinin 29. ayetlerinde kullanılmıştır.
Mekkî ve Medenî ne demektir?
Kur’ân-ı Kerim’in Mekke’de inen surelerine Mekkî sure, Medine’de
inen surelerine ise Medenî sure denir.
İslâm üç sebepten dolayı askerî güç kullanabilir.
1) Şirki ve putperestliği ortadan kaldırmak için. Zira şirk ve putperestlik din ve inanç olmadıkları gibi aksine sapkın bir hastalıktır.
2) İslâm’ı ve Müslümanları ortadan kaldırmaya yeltenenlere karşı.
Uhud, Ahzab ve Huneyn savaşlarında olduğu gibi.
3) İslâm’ı tebliğ etme özgürlüğünü engellemeye çalışanlara karşı. Zira
her inanç aklî ve ilmî yollardan kendisini tanıtabilmelidir.
“Ey Rabbimiz! Bizi o zalimler topluluğu için imtihan vesilesi konusu kılma! Rahmetinle (ve fazlınla) bizi kâfirler topluluğundan
kurtar.”1

1- Yunus, 85-86.
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Rumuz: Abdurrahman, Suriye

Bu Sözler Kime Aittir?
1- Kur’ân-ı Kerim’i okuyun ama mana vermeyin.
2- Hz. Ali’nin (a.s) ismini asla zikretmeyin.
3- Hz. Ali’yi (a.s) sevenlerin evlerini yıkıp viran edin.
4- Hz. Ali’ye (a.s) gece ve gündüz lanet okuyun.
5- Hz. Ali’ye (a.s) yardım edenlerin kafalarını kesin veya gözlerini
kör edin.
Cevap: Elbette ki Allah’ın kelamı Kur’ân’ı Kerim’e, Hz. Peygamber’e
(s.a.a) ve onun Ehlibeyt’ine (a.s) karşı kin ve nefretiyle sembolleşen, Ebu
Süfyan’ın oğlu melun Muaviye’den başkası değildir.
Allah’ın azap melekleri, Kur’ân okuyan fasıkları putperestlerden önce
cezalandıracaklar. O fasıklar “Neden bizi putperestlerden önce cezalandırıyorsunuz?” diyecekler. Onlara şöyle denilecek: “Hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu? Siz Kur’ân-ı Kerim’i okudunuz ama amel edip fasık
sıfatlarınızı terk etmediniz.”
Hz. Muhammed (s.a.a), Hz. Ali (a.s) ve Hz. Fatıma’ya (a.s) bakarak
şöyle buyurdu:
“Allah’ım! Seni şahit kılıyorum, onların dostları benim de dostlarımdır; onların düşmanları ise benim de düşmanlarımdır ve onlar
(Hz. Ali (a.s), Hz. Fatıma (a.s), Ehlibeyt (a.s) ve onları sevenler) cennette benim yanımda olacaklar.”
“İnsanları Allah’a yaklaştıran en üstün şey Allah’a itaat, resule itaat
ve emir sahiplerine (Ehlibeyt İmamları’na) itaattir. Bizim sevgimiz
iman ve bize düşmanlık ise küfürdür.”1
“Kur’ân-ı Kerim okunduğu zaman ona kulak verip (huşu ve
sükûnet içinde) dinleyin ki, (anlayıp, kavrayıp, amel edip) merhamet olunasınız.”2

1- Usul-u Kâfi, c. 1, s. 187, Hz. Muhammed Bâkır (a.s).
2- Araf, 204.
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Rumuz: Abdurrahman, İran

Eğer Takvalı Olursanız
1- Allah size bilgi ve ilim hazinesi sunar. “Ey iman edenler! Birbirinize
belirli bir süre için borçlandığınız zaman onu yazınız. İçinizde bir yazıcı adalet üzere yazsın. Onu, Allah’ın kendisine öğrettiği gibi yazmaktan
çekinmesin.”1
2- Allah size aydınlatıcı nur sunar. “Ey iman edenler! Allah’tan sakınıp korkun ve O’nun resulüne iman edin de size kendi rahmetinden iki kat
(güzel karşılık) versin.”2
3- Allah size hak ile batılı ayırt etme bilgisini sunar. “Ey iman edenler!
Allah’tan sakınırsanız O size iyiyi kötüden ayırt edecek bir kavrayış verir.
Kötülüklerinizi örter, sizi bağışlar. Allah büyük bir bağış sahibidir.”3
4- Allah size güzel konuşma yeteneği sunar. “Bana işimi kolaylaştır.
Dilimden düğümü çöz ki dediğimi anlasınlar.”4
Şu üç sıfat kimde olmazsa köpeğin şerefi onun şerefinden üstündür.
1- Allah’ın haram buyurduklarını yapmaktan koruyan takva.
2- Cehaletin karanlığını ortadan kaldıran ilim.
3- Halkı idare edebilecek güzel ahlâk.5
İslâm, İslâmî ilimlere önem verdiği gibi, ilimin diğer dallarına da
önem vermektedir. İslâm, Müslümanların bağımsız ve aziz bir toplum
olmalarını istiyor. İslâm, Müslümanların içtimaî ve iktisadî bağımsızlıklarını istiyor. İslâm, Müslümanların başkalarına ihtiyaç eli uzatmamalarını
istiyor. Benzeri diğer yüce değerlere de sadece ilim talep etmekle ulaşılabilir. (Bu sebeple ilim insanın şerefidir.)
“İnsanların cennete girmesini sağlayan şey, Allah’tan sakınmaları
ve güzel ahlâklı olmalarıdır.”6

1- Bakara, 282.
2- Hadid, 28.
3- Enfal, 29.
4- Tâhâ, 27.
5- Nehcu’l-Fesahe, 1258, Hz. Muhammed (s.a.a).
6- Biharu’l-Envar, s. 71, s. 373, Hz. Muhammed (s.a.a).
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“Bizler hakiki âlimleriz. Düşmanlarımız ise, cahillerdir. Ve ulule’lbâb (tefekkür sahipleri) ise bizim Şialarımızdır.”1

1- Hz. Cafer Sâdık (a.s).
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Rumuz: Abdusselam, Mısır

Kur’ân ile İlgili Bilgiler
1- Kur’ân-ı Kerim’in 114 suresi, 30 cüzü ve 6263 ayeti vardır. Bazı Ehlisünnet âlimler Kur’ân’ın bazı ayetlerini ikiye ayırarak hesapladıkları için
ayet sayısının 6666 olduğunu kabul etmekteler.
2- Kur’ân-ı Kerim’in müminlere 89 nidası vardır. (Ey iman edenler,
diye hitap etmektedir.)
3- Kur’ân-ı Kerim’in, tüm Müslümanları birliğe davet eden ayetleri
vardır.1
4- Kur’ân-ı Kerim’in insanlara ve müminlere hidayet müjdeleyen
ayetleri vardır.2
5- Kur’ân-ı Kerim’in zina ve hırsızlık suçlarının cezasını belirten ayetleri vardır.3
Zulümün adımları kaydırıp nimetleri ortadan kaldırdığını ve insan
toplumuna felaket getirdiğini biliyor musunuz?
Dünyada dört şey öksüzdür:
1) Zalimin hafızasındaki Kur’ân-ı Kerim.
2) İçinde namaz kılan olmayan cami.
3) Kur’ân okunmayan bir evde bulunan Kur’ân.
4) Edepsiz bir toplum içinde bulunan edepli insanlar.4
“Allah yüce bir kitap nazil buyurdu: O, ilahî bir nurdur, asla sönmez. O,
sürekli aydınlık saçan bir lambadır. O, dibi gözükmeyen deniz misalidir. O, sonu
kurtuluş olan (selamete götüren) bir yoldur. O, hak ve batılı birbirinden ayıran
furkandır. O, erkânı yenilgi kabul etmeyen ilahî ahkâmdır. O, maddî ve manevî
hastalıkların şifasıdır. O, ona yardım edenleri yenilgiye uğratmayan ve yalnız
bırakmayan bir kitaptır. O, Kur’ân-ı Kerim’dir.”5
“Ben bunun için sizden bir ücret istemiyorum, O (Kur’ân),
âlemlere bir hatırlatmadan başkası değildir.”6
1- Enfal, 45-46.
2- Enam, 91. Bakara, 2.
3- Maide, 38. Nur, 2.
4- Nehcu’l-Fesahe, 2038, Hz. Muhammed (s.a.a).
5- Nehcu’l-Belaga, h. 198, Hz. Ali (a.s).
6- Enam, 91.
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Rumuz: Abdulaziz, İran

Hz. Peygamber’in (s.a.a) Alçakgönüllülüğü
1- Çölde çobanlık yapıyordu.
2- Toprak üzerinde oynuyordu.
3- Gecenin üçte birini ibadetle geçiriyordu.
4- Padişahları İslâm’a davet ediyordu.
5- Mescidi, medrese ve karargâh olarak kullanıyordu.
6- Okuması olmamasına rağmen diğer dilleri de konuşuyordu.
7- Ölçülü şakalar yapıyordu.
8- Mescitlerde boş bulduğu yerde alçakgönüllülükle oturuyordu.
9- Hiç kimseyi küçümseyip kimseye hakaret etmiyordu.
10- Bütün yoksulları doyurup koruyordu.
11- Öyle gönülden ibadet ediyordu ki Tâhâ suresinin ikinci ayeti onun
hakkında nazil olmuştur.
12- Onu Muhammed, Ahmed, Beşir, Nezir, Dai, Ebu’l-Kasım ve
Nebiyyi’l-Ümmiyyi’l-Arabiyyi’l-Mekkiyyi’l-Medenî (s.a.a) adlarıyla çağırıyorlardı.
Kur’ân, imanın madeni ve merkezidir. Kur’ân, ilim çeşmesi ve denizidir. Kur’ân, adaletin kaynağı, ayetleri bunun ispatıdır. Kur’ân, İslâm’ın
temeli ve müminler onun ürünüdür.1
İlim tahsil etmek, (cehalet meydanında cihada katılabilmek için) bütün Müslüman kadın ve erkeklere farzdır. Beşikten mezara kadar ilim öğreniniz. Zira ilim bütün (bahtiyarlık ve) güzelliklerin anahtarıdır.2
“Bundan önce sen (ey Muhammed) hiçbir kitap okuyan (okuryazar) değildin ve onu sağ elinle de yazamıyordun. Böyle olsaydı,
batılda olanlar kuşkuya kapılırlardı.”3
“Biz sana bu Kur’ân’ı güçlük (sıkıntı) çekmen için indirmedik.
İçi titreyerek korku duyanlara ancak hatırlatma (olsun diye)
indirdik.”4
1- Hz. Ali (a.s).
2- Biharu’l-Envar, c. 1, s. 177, Hz. Muhammed (s.a.a).
3- Ankebût, 48.
4- Tâhâ, 2-3.
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Rumuz: Abdulgafur, İran

Hz. Peygamber’in (s.a.a) Hayatından Kısa Bilgiler
1- Hz. Peygamber (s.a.a) altı yaşında yetim kaldı.
2- Hz. Peygamber (s.a.a) on iki yaşında ticarete başladı.
3- Hz. Peygamber (s.a.a) yirmi beş yaşında damat oldu.
4- Hz. Peygamber (s.a.a) kırk yaşında peygamber oldu.
5- Hz. Peygamber (s.a.a) kırk bir yaşında sürgüne gönderildi.
6- Hz. Peygamber (s.a.a) elli üç yaşında hicret etti.
7- Hz. Peygamber (s.a.a) altmış üç yaşında bütün ihtişamıyla İslâm
devletini, kendisini sevenleri, âşıkları, yetimleri, mustazafları ve geleceğe
nebinin bereketiyle ümitle bakanları öksüz ve boynu bükük bırakıp cennete göçmüş ve gitmiştir.
Biz Müslümanlar, Hz. Peygamber’in (s.a.a) iftihar ve hüzün yüklü hayatına kayıtsız kalıp da onu ve eserlerini unutmadık. Hz. Muhammed’in
(s.a.a) putlardan arındırdığı Kâbe, müminlerin miraç kapısı gibi yerinde durmaktadır. Medine ise İslâm’ın ve Hz. Muhammed’in (s.a.a) İslâm
devletinin başkenti olarak efendimizin kokusunu içine sindirmiş, beşerî
adaletin dünyaya açılan kocaman rahmet kapısı gibi yerinde durmaktadır. Hz. Ali’nin (a.s) gür sesi sokaklarında yankılannakta, münacatı arşı
titretmektedir.
Efendimizin ayak bastığı yerleden bir buse almak nasibimiz olmadı
ama hayalde bile olsa kokusunu alıp bir buse ile kendimizi avutmaktayız.
Onun bütün özelliklerini taşıyan, gelecek günlerin de bahar goncası olan
Hz. Mehdi’nin (a.f) hayalini kurup tebessümle hicran ve özlem yarasını
iyileştirmeye çalışmakla beraber, O’nun teşrif edip rahmet devletini yeniden tesis etmesinin intizarını çekmekteyiz.
Ehlibeyt’imden Hz. Mehdi’yi gören ve kıyamından önce kendisine
uyan, dostuna dost olan, düşmanından uzaklaşan ve ondan önceki hidayet imamlarının velayetini kabul eden kimselere ne mutlu! Onlar benim
dostlarım ve sevgi duyduğum kimselerdir. Onlar benim için ümmetimin
en değerli insanlarıdır.1
1- Biharu’l-Envar, c. 52, s. 129, Hz. Muhammed (s.a.a).
156

Ders: 128

Rumuz: Abdu’l-Kuddus, Bahreyn

Hz. Peygamber (s.a.a) Doğduğu Gün
1- Zerdüştlerin ateşkedelerinin ateşi söndü.
2- Putlar birer birer kırılıp yere döküldü.
3- Kisra Sarayı’nın eyvanı çöktü.
4- Save Gölü kurudu.
5- Bütün şahlar ve sultanlar lâl (konuşamaz) oldu.
6- Batıl zail olup yerine hak geldi.
7- Kıtlık gidip yerine bereket geldi.
8- İnsanlara eşit haklar sunuldu.
9- Hz. İbrahim’in (a.s) diyarı Mekke’ye şenlik geldi.
10- Kız çocukları canlı gömülmekten kurtuluş buldu.
11- En üstün din İslâm, Hak’tan halka sunuldu.
12- O yüce zat Hz. Muhammed’in (s.a.a) teşrifiyle yerdeki ve göktekiler Allah’a tespihe durdular.
Hz. Muhammed (s.a.a), sefil Arap kabileleri tarafından Allah’ın beyti
Kâbe’ye dizilen 360 putu birbirinin ardı sıra yere devirip, Hz. İbrahim’in
(a.s) put kırma devrimini ikinci kez gerçekleştirdi.
Müminlerin dünya ve ahirette üç iftiharları vardır:
1) Gecenin sonunda kılınan gece namazları.
2) Ellerindeki mevcut nimetlerin kadrini bilip yaptıkları şükür duaları.
3) Biz nebevî Ehlibeyt’e olan sevgileridir.1
“Allah gökten su indirir, dereler onunla dolar taşar. Sel, üste çıkan
köpüğü alır götürür. Süslenmek veya faydalanmak için ateşte erittiklerinizin üzerinde de buna benzer bir köpük vardır. Allah, hak
ve batıl için şöyle misal verir: Köpük uçup gider,insanlara fayda
veren ise yerde kalır. Allah bunun gibi daha nice misaller verir.”2

1- Hz. Cafer Sâdık (a.s).
2- Rad, 17.
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Hz. Peygamber’in (s.a.a) Zamanındaki Zalimler
1- Anuşirvan, ilim düşmanı bir ahmaktı.
2- Ebu Leheb, Hz. Peygamber’in (s.a.a) amcasıydı.
3- Ümmü Cemil, Ebu Leheb’in eşiydi.
4- Ebu Süfyan, Muaviye’nin babasıydı.
5- Alay eden kimselerdi.
(Allah’ın laneti hepsinin üzerine olsun.)
Allah’ın nebileri, melekleri ve bütün haksever mümin kulların (geçmişteki, günümüzdeki ve gelecek zamanlardaki) zalimlere lanet okuduklarını biliyor musunuz?
Anuşirvan, zamanın bilgelik taslayan ahmak cahillerinden biriydi.
Zavallı insanları etrafına toplayıp kendince onlara, Hz. Muhammed’in
(s.a.a) söylediklerinin yanlış olduğunu ve doğru bilgilerin sadece kendisinde olduğunu söylüyordu. Küstahlığı o hadde gelmişti ki Allah’ın
gönderdiği vahyi (ayetleri) Hz. Peygamber’in (s.a.a) uydurduğunu iddia
ediyordu.
Ey Kumeyl! Münafık (ikiyüzlü) kişilerden uzak dur. Hain kişilerle arkadaşlık yapma. Zulüm edenler ve onlarla irtibatı olanlarla kontak kurma
(ilişkin olmasın) ve meclislerinde oturma. Rabbin sana gazap eder.1
“Ebu Leheb’in iki eli helâk oldu, kendisi de hüsrana uğradı. Malı
da kazandıkları da kendisine bir yarar sağlamadı. (O) Alevli bir
ateşe girecektir. Odun hamalı olan eşi de. Boynunda sağlam hurma liflerinden örülmüş bir ip olarak (ateşe girecektir).”2
“Öyleyse sen emredildiğin şeyi (Kur’ân’ın ayetlerini) açıkça söyle
ve müşriklerden yüz çevir. Şüphesiz o alay edenlere (karşı) biz
sana yeteriz.”3

1- Müstedreku’l-Vesail, c. 2, s. 67, Hz. Ali (a.s).
2- Tebbet Suresi.
3- Hicr, 94-95.
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Peygamberler (a.s) Hakkında Birkaç Soru
1- Peygamberlerin (a.s) işi neydi?
İnsanlara gizli kalan (ilimleri) hazineleri açığa çıkarıp onlara öğretmek idi.
2- Peygamberlerin (a.s) hedefleri neydi?
Allah’ın ayetlerini bütün halka açıklamak, ilimlerin sırlarını ve hikmetlerini insanlara öğretmek ve onların manevî hastalıklarını tedavi etmek idi.
3- Peygamberler (a.s) neyle iftihar ederler?
Namazlarda okunan teşehhütle.
4- Pegamberler (a.s) neleri tanıttılar?
Tevrat, Zebur, İncil ve Kur’ân-ı Kerim’i.
5- Peygamberlerin (a.s) vazifeleri neydi?
Hakkı tebliğ etmek idi.
“Elhamdulillah. Eşhedu en la ilahe illallahu vahdehu la şerike leh.
Ve eşhedu enne Muhammeden abduhu ve resuluhu. Allahumme salli ala
Muhammedin ve âl-i Muhammed.”
Nübüvvet, Risalet ve İmamet’in Farkı Nedir?

1) Nübüvvet: Allah, vahyini nazil eder ve nebi o vahyi alır. Halktan
isteyenlere iblağ eder.
2) Risalet: Allah, vahyini nazil eder ve resul o vahyi alır. Bütün halka
iblağ eder.
3) İmamet: Halkın önderidir. İlahi hükümet kurup güç sahibi olduktan sonra Allah’ın vahyini ve Peygamber’in (s.a.a) şeriatını bütün insanlara iblağ eder.
İmamet makamı, zahirî önderlik olmakla beraber, batında da yüce ve
büyük sorumlulukları olan ilahi bir makamdır.1
“Peygamber(ler)’in görevi sadece (Allah’tan vahyedileni) tebliğ
etmektir. Allah, açıkladığınızı da bilir, gizlediklerinizi de bilir.”2
1- Tefsir-i Numûne, c. 2, s. 442.
2- Maide, 99.
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Benim Ümmetim Üç Tayfadır:
1- Allah’ı daima zikrederler; melekler gibi.
2- Vaktinde namazı kılarlar, orucu tutarlar ve sadaka verirler; Peygamberler (a.s) gibi.
3- Yerler, içerler ve yatarlar; hayvanlar gibi.1
“Biz cinler ve insanlardan birçoğunu cehennem için yaratmışızdır. Onların kalpleri vardır onlarla kavrayamazlar; gözleri vardır
onlarla göremezler; kulakları vardır onlarla işitemezler. İşte onlar
hayvanlar gibidir; hatta daha da sapıktırlar. İşte asıl gafiller (azaba düşecekler) onlardır.”2
Hz. Ali’den (a.s) emsali olmayan sözler:
1) Allah’ım bana, sana kulluk etme onuru yeter.
2) Allah’ım bana, senin benim Rabbim olmanın iftiharı yeter.
3) Allah’ım, benim seni sevdiğim gibi sen de beni sev.
4) Allah’ım, kendisini tanıyan kul helâk olmaz.
5) Herkesin değeri, marifet ve ilmi miktarıncadır.
6) Herkesin şahsiyeti, kendi dilinin altında gizlidir.
7) Kime ihsan edip okşar isen onun emiri olursun.
8) Kime el açıp hacet dilediysen onun esiri olursun.
9) Başkalarına ihtiyacın olmazsa onlarla eşit şartlarda olursun.
10) Başkalarına sırrını söylersen, o sırrın (şahsın) esiri olursun.3
Size ardında ölüm olan bir süre tanınmıştır. Sizinle birlikte, amellerin
önünü alan arzular vardır. Öyleyse fırsatı ganimet bilin, ölümden daha
çabuk davranın; arzuyu yalan bilin, amel ile azık toplayın. Var mı başka
bir kurtuluş yolu, var mı firar edecek bir taraf, var mı sığınılacak, iltica
edilecek bir yer? Öyleyse nereye gidiyorsunuz?4

1- Nesayih, s. 122, Hz. Muhammed (s.a.a).
2- Araf, 179.
3- Nesayih, s. 294, Hz. Ali (a.s).
4- Tuhefu’l-Ukul, s. 209, Hz. Ali (a.s).
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Bir Rehberde Olması Gereken Sıfatlar
1- Rehber, makam düşkünü biri olmamalıdır.
2- Rehber, korkak biri olmamalıdır.
3- Rehber, rüşvet alan ve yiyen biri olmamalıdır.
4- Rehber, kıskanç ve kindar biri olmamalıdır.
5- Rehber, cahil biri olmamalıdır.
6- Rehber, zulmeden biri olmamalıdır.
7- Rehber, toplumsal adalete kayıtsız olan biri olmamalıdır.1
8- Rehber, zalim bir yöneticiye tabi olan biri olmamalıdır.
9- Rehber, şeytanî kibir postuna bürünen (başkalarını hakir gören, küçümseyen) biri olmamalıdır.
10- Rehber, Hz. Peygamber’in (s.a.a) sünnetlerine muhalif olan biri
olmamalıdır.
Fâsık idarecileri desteklemenin, onların fıskına (günahlarına) ortak
olmak ve haram olduğunu biliyor musunuz?
Dinin afeti üç şeydir:
1)Ahlâksız âlim.
2) Zalim yönetici.
3) Bilgiden yoksun müçtehit.
Bir saatlik adalet (adaletle hüküm vermek, doğru ve hak olanı konuşmak) bin yıllık ibadetten daha efdaldir.2
Müminlerden kendinize rehber ve idareci seçin ki doğru yolda kalasınız. (Fasık ve günahkârlar arasından kendinize rehber, idareci seçmeyin.)3
Ümmetimde iki grup ıslah olursa bütün ümmetim ıslah olur. Âlim
fakihler ve yöneticiler.4

1- Nehcu’l-Belaga, s. 408, Hz. Ali (a.s).
2- Hz. Muhammed (s.a.a).
3- Hz. Muhammed (s.a.a).
4- Biharu’l-Envar, c. 2, s. 49, Hz. Muhammed (s.a.a).
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Masum İmamın Sıfatları
1- Sesi herkesinkinden güzel olur.
2- Bedeni özürsüz (noksansız) olur.
3- Halkın en cömerti olur.
4- Bütün ilimleri ve dilleri bilir.
5- Hz. Peygamber’in (s.a.a) kılıcı elinde olur.
6- Bütün dostlarının ve düşmanlarının adlarını bilir.
7- Dünyaya geldiğinde secde halinde olur.
8- İlk ve son sözü Kelime-i Şahadet olur.
9- Emrettiği ve men ettiği şeylere önce kendisi uyar.
10- Şehadeti kılıçla veya zehirle olur.
11- Ettiği dualar mutlaka kabul olur.
Benim ümmetim için bir günlük bile olsa şer (kötülük) arzulayanların, Allah kırk yıllık ibadetlerini batıl eder.1
Masum İmam ile Allah’ın dini kemâle erdi.
“Bugün (Gadir Hum günü Hz. Peygamber’den (s.a.a) sonra imamın Hz. Ali (a.s) olduğunu ilan etmekle) size dininizi kemâle
erdirdim. Din olarak sizin için İslâm’ı beğendim. Doğrusu Allah
bağışlayandır. Merhamet edendir.”2

18 Zilhicce (Gadir Hum) günü Hz. Peygamber (s.a.a) şöyle buyurdu:
“Ben kimin mevlası isem Ali de (a.s) onun mevlasıdır.” Allah-u Teâlâ o anda,
ben bugün size dinimi tamamladım, ayetini nazil buyurdu. Hz. Peygamber (s.a.a) “Ali’ye (a.s) Müminlerin Emiri diye selam verin” buyurarak tekbir
getirdi. “Allah, benim peygamberliğimi ve benden sonra Hz. Ali’nin (a.s) imamlığını bildirerek İslâm dinini kemâle erdirmiştir” dedi.
Dinini Hz. Ali’nin (a.s) imamet ve velayetiyle kemâle erdiren Allah’a
hamd olsun.

1- Nehcu’l-Fesahe, 2937, Hz. Muhammed (s.a.a).
2- Enam, 3.
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İmam ve Önderin Vazifeleri
1- Toplumsal nizamı korumak.
2- Bidatlerin önünü kesmek.
3- Şer’î ahkâmı icra etmek.
4- Gelirin adil dağılımını sağlamak.
5- Toplumsal fesadı önlemek.
6- Din düşmanlarıyla mücadele etmek.
7- Zalimlere karşı mukavemet göstermek.
8- Halkı birliğe çağırmak.
9- Zararlı olan maddeleri yasaklamak.
10- Batıl gelenekleri ortadan kaldırmak.
11- Hz. Peygamber’in (s.a.a) emirlerini icra etmek.
12- Tağutun faaliyetlerinin önünü kesmek.
13- İyiliği emretmek ve kötülükten men etmek.
14- Mazlum halkın sırtından ağır sıkıntıları kaldırmak.
15- Dinsizlerce dinin zaafa uğratılmasının önüne geçmek.
16- Adaleti bütün toplum üzerinde eşit şekilde uygulamak.
17- Cuma ve cemaat namazlarını ikame etmek.
Fesat: Herhangi bir şeyin doğal halinden çıkarılıp tahrip ve viran
edilmesine ve bozgunculuğa fesat, bunu yapana ise fasık denir. Fesatlık
yapmak ise şeytan ve münafıkların işidir. Fasık insanların cezası dünyada
verilmelidir ki toplum onların şerrinden emanda kalıp dürüst ve salih bir
toplum oluşturulabilsin.
Fasık insanlara uygulanması gereken cezalar:
1) Ya vurularak öldürülmeliler.
2) Ya asılarak öldürülmeliler.
3) Ya elleri veya ayakları kesilerek öldürülmeliler.
4) Ya toplumu fesada çekemeyecekleri bir yere gönderilmeliler.
“Allah’a ve Resûlüne savaş açanların ve yeryüzünde bozgunculuk
çıkarmaya çalışanların cezası; ancak öldürülmeleri yahut asılma163

ları veya ellerinin ve ayaklarının çaprazlama kesilmesi yahut o
yerden sürülmeleridir. Bu cezalar onlar için dünyadaki bir rezilliktir. Ahirette de onlara büyük bir azap vardır.”1

1- Maide, 33.
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Hz. Ali’nin (a.s) Kim Olduğunu Biliyor musunuz?
1- Hz. Ali (a.s), Hz. Peygamber’in (s.a.a) amcasının oğludur.
2- Hz. Ali (a.s), Hz. Peygamber’in (s.a.a) damadıdır.
3- Hz. Ali (a.s), Hz. Peygamber’in (s.a.a) kendi nefsidir.
4- Hz. Ali (a.s), Hz. Peygamber’in (s.a.a) ordu komutanıdır.
5- Hz. Ali (a.s), Hz. Peygamber’in (s.a.a) naaşını defneden kişidir.
6- Hz. Ali (a.s), Hz. Peygamber’in (s.a.a) vasisidir.
7- Hz. Ali (a.s), Hz. Peygamber’in (s.a.a) en faziletli yaveridir.
8- Hz. Ali (a.s), Hz. Peygamber’in (s.a.a) kardeşidir.
9- Hz. Ali (a.s), bütün müminlerın velisidir.
10- Hz. Ali (a.s), İslâm dinine ve İslâm peygamberine iman eden ilk
Müslümandır.
Hz. Ali (a.s) (Allah’ın mahbubu) veliyullahtır. Velinin çok sevilen ve
sevgili anlamında olduğunu biliyor musunuz?
Hz. Ali’nin (a.s) imanına, ahlâkına, şecaatine ve ameline yakışır sıfatlara layık olmadığımız sürece gerçek Ali (a.s) taraftarı olduğumuzu iddia
edemeyiz.1
Hz. Muhammed (sallallahu aleyhi ve âlihi ve sellem) mübahale için
onların kadınlarına karşı kızı Hz. Fatıma’yı (s.a), oğullarına karşı torunları
Hz. Hasan’ı ve Hz. Hüseyin’i (a.s) ve nefsine karşı ise Hz. Ali’yi (a.s) götürünce, Hırıstiyanlar pişman olup Hz. Peygamber’den af dileyerek mübahaleden vazgeçmiş ve gitmişlerdir.2
“Sana ilim geldikten sonra, bu hususta seninle kim tartışacak
olursa de ki: Gelin oğullarımızı, oğullarınızı; kadınlarımızı, kadınlarınızı; nefislerimizi ve nefislerinizi çağıralım, sonra lanetleşelim de Allah’ın lanetinin yalancılara olmasını dileyelim.”3

1- İmam Humeynî.
2- Nesayih, s. 430.
3- Âl-i İmran, 61.
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Biliyor Musunuz?
1- Hz. Ali (a.s), İslâm dininin yaveridir.
2- Hz. Ali’yi (a.s) inkâr etmek Allah’ı inkâr etmektir.
3- Hz. Ali (a.s) Cenbillah’tır. (Allah taraftarıdır.)
4- Hz. Ali’yi (a.s) tanımak, Allah’ı tanımaktır.
5- Hz. Ali’ye (a.s) itaat etmek Peygamber’e (s.a.a) itaat etmektir.
6- Hz. Ali (a.s), Cennet ve Cehennem’i taksim edendir.
“Ey Allah’ım! Hz. Ali’yi (a.s) sevenleri sen de sev, ona düşman olanlara sen de düşman ol.”1
Hz. Ali’siz (a.s) olmaz
— Hz. Ali (a.s) ile savaşmak, Allah ile savaşmaktır.
— Hz. Ali (a.s) ile sulh (barış) Allah ile sulhtur.
— Hz. Ali (a.s) Allah’ın hüccetidir. (Allah’ın delilidir.)
— Hz. Ali’yi (a.s) sevmek imandır, düşmanlık ise küfürdür.
— Hz. Ali (a.s) hak iledir, hak da Ali ile. Kevser havuzu başında be-

nimle buluşuncaya dek birbirlerinden ayrılmazlar.
— Hz. Ali’nin (a.s) hizbi, Allah’ın hizbidir. Düşmanlarının hizbi ise

şeytanın hizbidir.
— Hz. Ali’den (a.s) ayrılan benden ayrılır ve benden ayrı düşen

Allah’tan ayrı düşer.
— Hz. Ali (a.s) Cennet ve Cehennem’i taksim edendir.2

Hz. Ali (a.s) İslâm mektebinin yetiştirmiş olduğu nadide şahsiyetlerdendir. Özgürlük ve insanlık dersini Hz. Peygamber’den (s.a.a) öğrenmiş,
Allah’ın mahbubu bir kuldur. Halka karşı şefkatliydi. Adaleti uygulamada hızlı ve ciddi davranır, zulme karşı durur ve mazluma derman olurdu.
Hz. Ali (a.s) adaletin uygulanması ve mazluma yardım edilmesi için vasiyetinin son bölümünde şöyle buyurmuştur: Mütecaviz zalim düşmanların karşısında durun ve mazlumların yardımına koşup onları kurtarın.3
1- Hz. Muhammed (s.a.a).
2- Nesayih, s. 103, Hz. Muhammed (s.a.a).
3- Nehcu’l-Belaga, s. 968, Hz. Ali (a.s).
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Hz. Hüseyin (a.s) Ne Yapıyordu?
1- Hz. Hüseyin (a.s) iyiliğe davet ediyordu.
2- Hz. Hüseyin (a.s), kötülükten men ediyordu.
3- Hz. Hüseyin (a.s), ilim ehline nasihat ediyordu.
4- Hz. Hüseyin (a.s), istek mektuplarına cevap veriyordu.
5- Hz. Hüseyin (a.s), bütün sorulan sorulara cevap veriyordu.
6- Hz. Hüseyin (a.s), Tâhâ suresinin 29. ayetini okuyordu.
7- Hz. Hüseyin (a.s), Hz. Ali’nin (a.s) ve dedesi Hz. Peygamber’in
(s.a.a) yolunu yaşatıyordu.
8- Hz. Hüseyin (a.s), İslâm dininin ve Hz. Peygamber’in (s.a.a) sünnetlerini ve Kur’ân-ı Kerim’in ahkâmını ihya etmek için, çıktığı cihat yolculuğuna kendi çocukları da dâhil olmak üzere, bütün ailesini götürüyordu.1
“Bana işimi kolaylaştır. Dilimden düğümü çöz ki söyleyeceklerimi kavrasınlar. Ailemden bana bir yardımcı kıl.”2
Halkın Hz. Hüseyin’e (a.s) karşı olan sevgi ve muhabbeti, İslâm dininin bekasının ve hayatının garantisidir. Bu sebeple merhum İmam
Humeynî şöyle demiştir: “Hz. Hüseyin’in (a.s) Aşura’sı İslâm’ı canlı ve
ayakta tutmaktadır.”
Masum İmamların tümü, Hz. Hüseyin’in (a.s) soyundandır. Onlara
itaat Allah’a itaat etmektir ve onlara itaatsizlik, Allah’a itaatsizlik etmektir.
O masum imamlar, Allah’a ulaşmak için en önemli vesilelerdir.
Çocuklarınızı üç şey üzere terbiye edin: Peygamberinizin (s.a.a) sevgisi üzere, Ehlibeyti’nin (a.s) sevgisi üzere ve Kur’ân-ı Kerim’i kıraat etmek üzere.3
Hz. Hüseyin’i (a.s) tanımanın ve yaşayıp yaşatmanın büyük faziletlerden olduğunu biliyor musunuz?

1- Sitaregan-ı Dırehşan, c. 5, s. 84-87-89.
2- Tâhâ, 26-29.
3- Camiu’s-Sağir, c. 2, s. 14, Hz. Muhammed (s.a.a).
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Hz. Hüseyin’in (a.s) Zamanında Yaşayanlar
1- Hz. Hüseyin’i (a.s) öldürüyorlardı. Şimr (l.a) ve diğerleri gibi.
2- Hz. Hüseyin’e (a.s) yardım ediyorlardı. Hürr bin Riyah ve diğer
cihat erleri gibi.
3- Hz. Hüseyin’i (a.s) seyrediyorlardı. Şam halkı gibi.
4- Hz. Hüseyin’e (a.s) yapılanlara kayıtsız kalıyorlardı. Şam ve Kûfe
halkı gibi.
5- Hz. Hüseyin’i (a.s) ve Ehlibeyt’ini (a.s) yağmalıyorlardı. Melun Yezit ve sefil askerleri gibi.
Ölü, defnedilmek için omuzlarda taşındığında ruhu cesedinin üstünde durur ve şöyle nida eder: “Ey ehlim, ey çocuklarım, ey komşularım,
dünya beni aldattığı gibi sizi de aldatmasın. Malın helalinden ve haramından topladım, şimdi ise lezzeti başkasına, azabı ise bana kalmıştır. O
halde başıma gelenlerden sakının.”1
Hz. Hüseyin (a.s) büyük bir rumuzdur. Hz. Hüseyin’in (a.s) kıssası (Aşura cihadı) mezhebin garantisi olmuştur. Cihadı ile İslâm dinini
güvence altına almıştır. O şehit edildi ama inanç ve amacı kazanmıştır.
Emevîler ve yandaşları yerle bir oldular. Bizler kendimizin ve memleketlerimizin özgür olmasını istiyorsak Hz. Hüseyin’in (a.s) yolunu canlı tutup kendimize kılavuz edinmeliyiz.2
“Kardeşim Ali, ümmetimin en üstünüdür ve ondan sonra torunlarım Hasan
ve Hüseyin’dir.” Sonra Hz. Hüseyin’i (a.s) göstererek “Mehdi de onun soyundan gelecektir.”3
“Allah’ım! Sana hamd olsun ki biz nübüvvet (Ehlibeyt) ailesine keramet verdin. Bize Kur’ân’ın hakikatini öğrettin ve hakla batılı ayırt
etmek için gören göz, duyan kulak verdin ve bizi hakkı tanımayan
bedbaht müşrik güruhtan etmedin.”4

1- Biharu’l-Envar, c. 6, s. 161, Hz. Muhammed (s.a.a).
2- İmam Humeynî.
3- Hz. Muhammed (s.a.a).
4- Hz. Hüseyin (a.s).
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Rumuz: Abdullah, Arabistan

Hz. Hüseyin’den (a.s) Üç Soru
1- Söyleyiniz! Amellerin en efdali nedir?
Kudret sahibi Allah’a iman etmektir.
2- Söyleyiniz! İnsanın kurtuluşu hangi ameldedir?
Rauf olan Allah’a güvenip O’na tevekkül etmektir.
3- Söyleyiniz! İnsanın ziyneti (süsü, özelliği) nedir?
İnsanın ziyneti ilmidir.
“Bir insanın ilmi onun güzelliği olmalıdır. İlmi yoksa infak ve bağışı
olmalıdır. İnfak olmazsa sabrı olmalıdır. Sabrı da yoksa gökten inen
belaya hazır olmalıdır.”1
Bu Hanım Kimdir?
— Beşinci İmam’ın annesidir.
— Üçüncü İmam’ın gelinidir.
— İkinci İmam’ın kızıdır.
— Hz. Ali’nin (a.s) torunudur.
— Adı Hz. Hasan (a.s) ile Hz. Hüseyin’in (a.s) annelerinin adındandır. (Hz. Fatıma a.s)

Cevap: Dördüncü Ehlibeyt imamı Hz. Zeynelabidin’in (a.s) eşi Hz.
Fatıma binti Hz. Hasan’dır (a.s).
Şiilerimizin âlimleri İslâm sınırlarının koruyucularıdır. Bundan dolayıdır ki Şiilerimizden her kim bu görevi üstlenirse makamı fesat ordularıyla cihat etmekten daha üstündür. Zira bu kimseler dostlarımızın ve
takipçilerimizin sınırlarını korumaktadır.2
“Hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu? Hiç şüphesiz, sadece temiz akıl sahipleri hatırlayıp kendine gelir.”3
“Derken, katımızdan kendisine bir rahmet verdiğimiz ve tarafımızdan kendisine bir ilim öğrettiğimiz kullarımızdan bir kul
buldular.”4
1- Hz. Hüseyin (a.s).
2- el-İhticac, c. 2, s. 155, Hz. Hasan Askerî (a.s).
3- Zümer, 9.
4- Kehf, 65.
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Rumuz: Abdullah, İran

Hz. Rıza (a.s) Hakkında Bazı Bilgiler
1- Azap ayetleri okunduğunda Allah’a sığınıyordu.1
2- Hiç kimsenin ümidini kırmayıp ona moral veriyordu.
3- Her zaman uyumadan önce Kur’ân okuyordu.
4- Her duayı okumadan önce salâvat-ı şerifi okuyordu.
5- Yediği yemeklerden, olmayanlara da veriyordu.
6- Üç günde bir Kur’ân hatmediyordu.
7- Namazları faziletli vaktinde (zamanında) kılıyordu.
8- Gece nafilelerini terk etmiyordu.
9- Kendisi bitirmedikçe başkasının sözünü kesmiyordu.
10- Yemeğini köleler ve hizmetkârlarla birlikte yiyordu.
11- Başkalarının yanında tükürüğünü yere atmıyordu.
12- Kahkaha ile gülmeyip sadece tebessüm ediyordu.
13- Cennet ayetleri okunduğunda Allah’tan cennet istiyordu.
14- Namazlarda Besmele-i Şerif’i sesli okuyordu.
Ehlibeyt imamlarından Hz. İmam Rıza (a.s), yaşadığı sıkıntılı dönem
içerisinde maddî-manevî olumsuzlukları ve yapılan nahoş amelleri halka
yansıtıp ihtilafa sebebiyet vermeden kendisi çözümlüyordu. Toplumun
huzur ve asayişini korumaya da çaba gösteriyordu.2
“Hayırlı işler yapmak istediğinizde, yapmadan önce (akıl sahibi,
bilgili ve ehil olan) arkadaşlarınızla meşveret edin. (Fikir alışverişinde bulunun.)”3
“Kim hidayete ererse kendi nefsi için hidayete erer; kim de sapar
ise kendi aleyhine sapar. Hiçbir günahkâr, bir başkasının günah
yükünü yüklenmez. Biz, uyarıcı bir Peygamber (a.s) gönderinceye kadar (Peygamber gönderilmeyen hiçbir topluma) azap edecek
değiliz.”4
1- İsra Suresi, 15.
2- İmam Humeynî.
3- Hz. Rıza (a.s).
4- İsra, 15.
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Rumuz: Abdulmu alib, Irak

Hz. Mehdi (İmam-ı Zaman a.f) Hakkındaki Görüşler
1- Hz. Mehdi’nin (a.f) varlığından şüphesi olanlar vardır.
2- Hz. Mehdi (a.f) şehit edilmiştir, diyenler vardır.
3- Hz. Mehdi (a.f) henüz dünyaya gelmemiştir, diyenler vardır.
4- Hz. Mehdi (a.f) adlı bir imam yoktur, diyenler vardır.
5- Hz. Mehdi (a.f) (mehdeviyet) konusunda şüphesi olanlar vardır.
6- Hz. Mehdi (a.f) ölmüştür, gelecekte yeniden dirilecektir, diyenler
vardır.
7- Hz. Mehdi (a.f) vardır, dünyada yaşamaktadır. Vakti geldiğinde
zuhur edecektir. Allah’tan zuhur için izin beklemektedir inancına sahip
olanlar vardır.
12 İmam Şia’sının bu konudaki görüşü nedir?
Cevap: Yukarıdaki görüşler içerisinde, 12 İmam Şia’sının görüşü, 7.
sırada olan görüştür. Allah, yeryüzü hüccetsiz kalmasın diye Hz. Mehdi’yi
(a.f) yaşatmakta ve yeniden zuhur edeceği vaktin gelmesini beklemektedir.
“Şüphesiz biz zikirden (Tevrat’tan) sonra Zebur’da da, hiç şüphesiz yeryüzüne salih kullarım varis olacaktır, diye yazdık.”1
Yeryüzü zulüm ve fesatla dolduğu zaman Allah, ismi benim ismimden ve benim soyumdan olan birini (Hz. Mehdi’yi) seçip yeryüzünü zulüm ve fesattan temizlemesi için mucizelerle donatıp onu yeryüzüne adil
bir hâkim kılacaktır.2
“Eğer dünyanın bir günü bile kalmış olsa Allah o günü o kadar
uzatacak ki benim soyumdan ve adı benim adımdan (Muhammed)
olan, vaad edilen Hz. Mehdi’yi (a.f) gönderip insaf ve adaleti hâkim
kılacaktır.”3
Ey kurtuluş gemisi Mevlam! İsyan, zulüm, fesat, gözyaşı ve kan deryasının azgın dalgaları içinde kurtuluş arayanlar senin kurtarıcı elini (çaresizlere) uzatmanı beklemekteler.
1- Enbiya, 105.
2- Hz. Muhammed (s.a.a).
3- Hz. Muhammed (s.a.a).
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Rumuz: Abdulmuhaymin, İran

Hz. Mehdi’nin (a.f) İsimleri:
1- Hz. Mehdi (a.f) olarak adlandırıldı. Zira Allah onu gizli tutmaktadır ve hiçbir kimsenin ondan haberdar olmadığı zamanda hidayet ve
irşad için gelecektir.
2- Hz. Kaim (a.f) olarak adlandırıldı. Zira beşeriyet tarihinin en büyük ıslah cihadı, hakkın batıldan ayrılacağı kıyam, onun kıyamıyla gerçekleşecektir.
3- Hz. Muntazar (a.f) olarak adlandırıldı. Zira halk, üzerindeki zulüm
tozunun, onun kıyamı ve zuhuruyla döküleceğine inanıp onu beklemekte.
4- Hz. Sahibu’l-Emir (a.f) olarak adlandırıldı. Zira hak üzere seçilmiş
bir önderdir ve herkesin ona itaat etmesi farzdır.
5- Hz. Hüccet (a.f) olarak adlandırıldı. Zira Allah dünya ehline onun
vasıtasıyla nihaî hüccetini tamamlayacaktır.
“Allah, sizlerden iman edip iyi davranışlarda bulunanlara, kendilerinden öncekileri sahip ve hâkim kıldığı gibi onları da yeryüzüne sahip ve hâkim kılacağını, onlar için beğenip seçtiği dini
(İslâm’ı) onların iyiliğine yerleştirip koruyacağını ve (geçirdikleri) korku döneminden sonra, bunun yerine onlara güven sağlayacağını vadetti. Çünkü onlar bana kulluk ederler; hiçbir şeyi bana
eş tutmazlar. Artık bundan sonra kim inkâr ederse, işte bunlar
asıl büyük günahkârlardır.”1
Hz. Peygamber’in (s.a.a) soyundan olan Hz. Mehdi (a.f) kıyam ettiğinde bütün servetleri eşit paylaştıracak, tüm toplumlara adalet hâkim
olacak ve refah gelecektir. Hz. Mehdi’ye (a.f) itaatsizlik edenler Allah’a
itaat etmemiş sayılacaklardır.2
Hz. Hüseyin (a.s) şehit olduktan sonra melekler hüzünlenip ağladılar.
Allah onlara Hz. Hüseyin’in (s.a) soyundan olan dokuz imam gösterdi
ve meleklerin yürekleri ferahlayıp şenlik buldu. İmamlardan biri namaz
kılıyordu. Allah meleklere, o kaim (namaz kılan) imam kıyam edip Hz.
Hüseyin’in (a.s) intikamını alacaktır, diye buyurdu.3
1- Nur, 55.
2- Mehdi-yi Mev’ud, s. 57, Hz. Muhammed Bâkır (a.s).
3- age, s. 57, Hz. Muhammed Bâkır (a.s).
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Rumuz: Abdulvaris, İran

Hz. Mehdi’nin (a.f) Özel Alametleri
1- Hz. Mehdi benim oğullarımdandır. O zuhur ettiğinde kırk yaşında
olacak, siması parlayan yıldız gibi nur saçacak ve sağ omzunda da özel bir
mühür olacaktır.
2- Hz. Mehdi benim oğullarımdandır. Alnı ve omuzları geniştir ve
güzel bir siması vardır.
3- Hz. Mehdi benim oğullarımdandır. Ay gibi parlayan siması ve
uzun boyu bariz olarak görülecektir.
4- Hz. Mehdi benim oğullarımdandır. O zuhur ettiğinde başının üzerinde bir bulut kütlesi olacak ve o bulutun içerisinden bir münadi şöyle
seslenecektır: Ey kullar! Allah’ın halifesi işte budur.
5- Hz. Mehdi benim oğullarımdandır. O rükün ile Makam-ı İbrahim
arasında zuhur edecek, üzerinde İbrahim’in gömleği ve İsmail’in özel elbisesiyle ortaya çıkacaktır.
Sonunda bütün yeryüzünün hâkimiyeti Allah’ın salih kullarının eline
geçecek, küfrün kökü kazınacaktır. Bunun, adı Muhammed, lakabı Mehdi
(a.f) olan bir imam vasıtasıyla gerçekleşeceği, gökten inen Hz. İsa’nın (a.s)
onun yardımcısı olacağı, onun zamanında İslâm’ın bütün dünyaya egemen olacağı, insanlığın olağanüstü bir ilim ve manevî ilerleme kaydedeceği, bütün dünyanın huzur ve feraha kavuşacağı Hz. Peygamber (s.a.a)
tarafından bildirilmiştir.
Ondan ulu’l-emr veya sahibu’l-emr diye bahsedilmiştir. Kur’ân-ı
Kerim’de Nisa suresinin 59. Ayetine bakıldığında, Hz. Peygamber’in
(s.a.a) soyundan olan nur imamlarının sahibu’l-emr oldukları anlaşılıyor. Onların birincisi Hz. Ali (a.s) ve sonuncusu ise Hz. Mehdi-yi (a.f)
Muntazar’dır.1
“Şüphesiz 12 İmam benim halifelerim ve benden sonra Allah’ın halka hüccetleridirler. Onlar ümmetimin efendileridir. Onların hizbi,
benim hizbimdir. Benim hizbim ise Allah’ın hizbidir. Onların düşmanlarının hizbi ise şeytanın hizbidir.”2

1- age, s. 59.
2- Ehlibeyt Mesajı, s. 50, Hz. Muhammed (s.a.a).
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Rumuz: Abdulvaris, Mısır

Hz. Mehdi’nin (a.f) Zuhur Alametleri
1- Zuhurun umumi alametleri vardır.
2- Zuhurun yakın alametleri vardır.
3- Zuhur yılı içerisinde vuku bulacak alametler vardır.
4- Zuhur anında vuku bulacak alametler vardır.
Hz. Mehdi’nin (a.f) gaybete çekilmesi iki aşamalı olmuştur:
a) Birinci aşama (gaybet-i suğra) altmış dokuz yıl sürmüştür.
b) İkinci aşama (gaybet-i kübra) asırlardır sürmektedir. Ne zaman biteceğini ise Allah belirleyecektir.
Zuhurun Genel Alametlerinden Bazıları

1- Maneviyat kültürü olan namazın ortadan kalkması.
2- Rüşvet ve faizin mübah görülmesi.
3- Dinin dünyaya satılıp günahkârların idareyi ele alması.
4- Merhametin kalkıp kolayca insanların kanlarının akıtılması.
5- Adaleti icra etmekle mükellef olanlar fasık olması.
6- Fasıkların sesinin yayınlanıp kulaklara duyurulması.
7- Kur’ân-ı Kerim ve mescitlerin süslenmesi ama amel edenlerin azalması.
8- İftira, tecavüz ve diğer günahların aleni yapılması.
9- Kur’ân karilerinin (Kur’ân okuyanlar) fasık olması ve yalancı şahitlerin çoğalması.
10- Toplumda yalancıların yalanlarının tasdiklenmesi ve hainlerin itibar görmesi.
11- Şeytani sıfatlara sahip, kibir postuna bürünmüş rezil kimselerin
önder olması.
12- Tilki sıfatlı ikiyüzlülerin çoğalması.
13- Halkın dış görünüşlerinin temiz ama kalplerinin çirkef olması.
14- Dansçıların ve musiki aletlerinin çoğalması.1

1- Mehdi-yi Mev’ud, s. 488.
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Ders: 145

Zuhura Yakın Alametlerin Bazıları
1- Ramazan ayı, gün ortasında güneşin yüzü tutulacak.
2- Ramazan ayının sonunda ayın yüzü tutulacak.
3- Yer yarılıp mütecavizler yerin altına gömülecek.
4- Bir gün ortası güneş olduğu yerde duracak.
5- Güneş batıdan doğacak.
6- Nefs-i zekiyye öldürülecek.
7- Ateşten bir sütun yedi gün boyunca semada görülecek.
8- Kûfe Camisi’nin duvarı yıkılacak.
9- Güneş gibi parlak bir yıldız ortaya çıkacak.
10- Seyyid Hasanî öldürülecek.1
11- Altmış yalancı peygamber ortaya çıkacak.
12- On iki yalancı imam ortaya çıkacak.
13- Türkler adaya hâkim olacak.
14- Umutsuzluk ve korku Irak’ı saracak.
15- Çekirgeler bütün ziraî ürünleri istila edecek.
16- Ani ve meşakkatli ölümler çoğalacak.
17- Ziraî mahsuller çok çok azalacak.
18- Bidatçılar domuz ve maymun suretinde görülecek.
19- Çeşitli dillerde ilahî nida semadan duyulacak.
20- Güç sembolü savaşlar çoğalacak.
21- Yemen’de halk kıyam edecek.
22- Fırat seddi yıkılıp Kûfe şehrini sel alacak.
23- Büyük çoğunluğu yutacak bir deprem olacak.
24- “Rükn ve Makam-ı İbrahim”2 arasında (Kâbe’de, Harem-i Şerif’te)
Benî Haşim soyundan birinin kafası kesilecek.
1- age, s. 492.
2- Kâbe’nin kapısının da bulunduğu kuzey doğu duvarına “Rükn” adı verilir. Hz.
İbrahim’in (a.s.) Kâbe’yi inşa ederken, örülen duvarın boyunu aşması üzerine
üstüne çıkıp inşaatı devam ettirdiği taş olarak bilinen, Kâbe’nin inşası esnasında
iskele olarak kullanıldığı için üzerinde Hz. İbrahim’in ayak izleri bulunan bu
taş, Kâbe kapısının azıcık ön tarafında bulunan “Makam-ı İbrahim” denen cam
fanus içerisinde muhafaza edilir.
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Rumuz: Abdulvahhab, İran

Zuhur Yılı İçinde Vuku Bulacak Alametler
1- Ay ve güneş tutulması olacak.
“Ayın yirmi beşinde ay tutulması ve ayın on beşinde ise, güneş tutulması olacaktır. Hz. Âdem’den (a.s) bugüne kadar böyle ay ve güneş tutulması olmamıştır. Bu hadise bütün müneccimlerin hesaplarını alt üst edecektir.”1
2- Yirmi altı gün boyunca yağmur yağacak.
“Cemadiyelahir ayının son on dört günü ve Recep ayının ilk on
günü şiddetli ve kesintisiz yağmur yağacak. O güne kadar öyle yağmur görulmemiş olacak.”2
3- Üçüncü Dünya Savaşı olacak.
Batı’yla Doğu arasında çıkacak üçüncü Dünya Savaşı’nda 300 bin insanın öleceği ve diğer bir rivayete göre ise dünya nüfusunun üçte ikisinin
öleceği beyan edilmiştir.3
Bu açık bir gerçektir ki Hz. Mehdi’nin (a.f) saadetli hükümetinin kaç
yıl süreceğini ancak hadis rivayetlerinden öğrenebiliriz. Bu konuda çeşitli
hadis rivayetleri vardır:
1) Bir grup hadis rivayetlerine göre yedi yıl sürecektir.
2) Bir grup hadis rivayetlerine göre yirmi yıl sürecektir.
3) Bir grup hadis rivayetlerine göre yetmiş yıl sürecektir.
4) Kuvvetli hadis kaynaklarına göre ise on dokuz yıl sürecektir.
Yukarıda beyan edilen dört grup hadis rivayetleri içerisinde en muteber ve sahih olanı dördüncü şıktır. Yani on dokuz yıl ve birkaç ay sürecektir.
“Ağızlarıyla Allah’ın nurunu söndürmek istiyorlar. Oysa kâfirler istemese de Allah, kendi nurunu tamamlamaktan başkasını istemiyor.”4
Hz. Kaim kıyam ettikten sonra saadet ve adalet hükümetinin müddeti
on dokuz yıl birkaç ay olacaktır.5
1- Hz. Muhammed Bâkır (a.s).
2- Hz. Cafer Sadık (a.s).
3- Mehdi-yi Mev’ud, s. 504-512.
4- Tevbe, 33.
5- Mehdi-yi Mev’ud, s. 779, Hz. Muhammed (s.a.a).
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Rumuz: Abdun, İran

Zuhur Anında Vuku Bulacak Hadiseler
1- Recep ayında semadan üç nida duyulacaktır:
a) “Ey insanlar! Kendinize gelin ki Allah’ın laneti zalimlerin üzerine
olacak.”
b) “Ey insanlar! Allah’ın vaadinin gerçekleşmesi çok yakın oldu.”
c) “Ey insanlar! Allah, azizi Hz. Mehdi’ye (a.f) zuhur izni verdi, onu
dinleyin ve ona itaat edin.” (Hz. Rıza a.s)
2- Gökyüzünde mübarek bir beden görülecek ve şu nida duyulacaktır: “Allah’ın vaadinin hak olduğunu gördünüz mü? Peygamber’in (s.a.a)
varisi geldi, işte. Hz. Hüseyin’in (a.s) kanının (Kerbela’nın) intikamını
alacak, beklenen Hz. Mehdi (a.f) budur.” Tüm insanlar bu kutlu nidayı
duyacaklardır.1
3- Nefs-i zekiyye öldürülecektir: Rükün ve Makam-ı İbrahim arasında
Hz. Peygamer’in (s.a.a) soyundan olan Hasan oğlu Muhammed adında
biri suçsuz yere öldürülecek ve bu, zuhurun başlangıcı olacaktır. (Hasan
oğlu Muhammed nefs-i zekiyyedir.)2
Allah’ın hüccetini bekleyenlerin tereddütleri yoktur. Zulüm, tecavüz,
isyan, gasp ve insan haklarının ihlal edilmesi bir gün son bulacaktır. O
Hüccet’in gücü bütün fesat kalelerini yıkacaktır. Bizler, O Hazretin zuhuruyla, beşerî hukuka saygılı ve akla dayalı mantığın yeryüzüne hâkim
olacağına inanıyoruz. Artık milletler birbirleriyle savaşmayacaklar, birbirlerine samimiyet ve kardeşlik eli uzatacaklar. Bu özlediğimiz güzellikleri,
yaşadığımız şu dünyada bizler yaşayacağız. Böyle bir düzeni ise ancak
Allah ve Allah’ın hücceti Hz. Mehdi (a.f) gerçekleştirebilir. O gün an be an
bize yaklaşmaktadır. Allah daha da yakın etsin.3
“Bizden olan Kaim, Hz. Mehdi’nin rahmet hükümetinin müddeti
on dokuz yıl birkaç ay olacaktır.”4

1- Hz. Ali (a.s).
2- Mehdi-yi Mevud, s. 560, Hz. Muhammed Bâkır (a.s).
3- İmam Hamaneî.
4- Hz. Cafer Sâdık (a.s).
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Rumuz: Ubeydullah, İran

Dilediğinizi Yapın
1- İyilik yapın, çünkü asla eskimez.
2- Kötülük yapmayın, çünkü asla unutulmaz.
3- Allah’a sığının, çünkü asla ölmez.1
4- Dilediğinizi yapın, çünkü asla cezasız kalmaz.2
Âdemoğlu için altın ve gümüş dolusu iki nehir aksa (gani olmaz, gözü
doymaz) yine de üçüncüsünü ister.3
Biz Müslümanlar, tağutun hâkim olduğu zamanlarda ahlâksızlık
kalıntılarını ve putperestlik paslarını üzerimizden atmak istiyorsak Hz.
Peygamber’in (s.a.a) örnek ahlâkını ve hayat tarzını uygulamaktan başka
çaremiz olmadığını bilmeliyiz.4
Hz. Peygamber’in (s.a.a) kendisi halkın alt tabakasındandı, onun ashabı da halkın alt tabakasından olanlardı ve halka yukarıdan bakmayı arzulayan elit kesim ise O Hazrete muhaliftiler. Peygamber (s.a.a) o halkın
içinden seçildi. O, halk için kıyam etti ve halkın menfaati için şer’î ahkâmı
getirdi. Biz Müslüman toplumların maddî, manevî ve ahlâkî kurtuluşu,
Peygamber’in (s.a.a) şer’î ahkâmına uymaktadır.5
“Ey insanlar! Sizi tek nefisten yaratan, ondan eşini var eden ve
ikisinden pek çok erkek ve kadın meydana getiren Rabbinizden sakının. Kendisi adına birbirinizden dilekte bulunduğunuz
Allah’tan ve akrabanın haklarına riayetsizlikten sakının. Allah
şüphesiz hepinizi görüp gözetlemektedir.”6
“(Yer) Üzerindeki her şey yok olucudur. Celal ve ikram sahibi
olan Rabbinin yüzü bâki kalacaktır. O halde Rabbinizin hangi
nimetlerini yalanlayabilirsiniz?”7

1- Rahman, 27.
2- Hz. Muhammed (s.a.a).
3- Men la Yahzuruhu’l-Fakih, c. 4, s. 418, Hz. Ali (a.s).
4- İmam Hamaneî.
5- İmam Humeynî.
6- Nisa, 1.
7- Rahman, 26-28.
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Hadislerden Seçmeler
1- Her sevincin ve şenliğin sonu ölümdür.
2- Allah’ın huzuruna çıkmadan önce tevbe ediniz.
3- Allah bir mümini katledenin tevbesini kabul etmez.
4- Kul ile küfür arasında namazı terk etmek kadar fasıla vardır.
5- Suçsuz insanlara iftira edenleri, Allah kıyamet günü köpek sıfatında haşredecektir.1
Nice insanlar vardır ki salih ameli, bugün-yarın der de erteler ama
ansızın ölüm kendilerini yakalar.2
İftiranın çeşitleri:
1) Allah’a karşı iftirada bulunmak. Yalanı, yalnızca Allah’ın ayetlerine
inanmayanlar uydurur.
2)Peygamber (s.a.a) ve Masum İmamlara (a.s) karşı iftirada bulunmak.
3) İnsanlara karşı iftirada bulunmak.3
Her kim (kadın veya erkek) suçsuz birine (hatta kâfir bile olsa) iftirada
bulunursa, Kıyamet günü Allah onu ateş olan bir mahalde bekletir. İftiraya maruz kalan kişi helal edip bağışlayıncaya kadar.4
“Kötülükleri işleyip dururken ölüm kendisine geldiği zaman,
şimdi tevbe ettim diyenler ile kâfir olarak ölenlerin tevbesi geçerli
değildir. İşte onlara elem verici bir azap hazırlanmıştır.”5
“Her insan ölümü tadacaktır. Kıyamet günü, ecirleriniz mutlaka
size ödenecektir. Ateşten uzaklaştırılıp cennete sokulan kimse artık
kurtulmuştur. Dünya hayatı, sadece aldatıcı bir metadan ibarettir.”6
“Şimdi mi (iman ettin)? Oysa daha önce başkaldırmıştın ve bozgunculuk etmiştin (dedik).”7
1- Nehcu’l-Fesahe, 25, 1188, 1098, Hz. Muhammed (s.a.a).
2- Gureru’l-Hikem, s. 240, Hz. Ali (a.s).
3- Nahl, 105.
4- Biharu’l-Envar, c. 16, s. 170, Hz. Muhammed (s.a.a).
5- Nisa, 18.
6- Âl- İmran, 185.
7- Yunus, 91.
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Kendimize Dikkat Edelim
— Komşularını düşünmeyenler,
— Takvayı öncü kılmayan ve günahlardan sakınmayanlar,
— Nefislerine yenik düşenler,
— Ramazan ayında oruç tutmayanlar,
— Kur’ân’a göre amel etmeyenler,
— Allah’ı daima yâd etmeyenler,
— Namazı layıkıyla kılmayanlar,
— Hz. Muhammed’in (s.a.a) ümmetine selam vermeyenler,
— Kur’ân’ı (mealden de olsa) okumayanlar,
— Allah’ı gece ve gündüz zikretmeyenler,
— Dilini (başkalarına eziyet etmekten) korumayanlar, asla bizim ger-

çek (mümin) Şialarımız olamazlar.1

İnsanın kemâli üç sıfattadır:
1) Zorluklara karşı sabır ve metanet göstermede.
2) Aile bütçesini ölçülü ve kanaatkâr harcamada.
3) Dini idrak edip layıkıyla amel etmede.
Hz. Muhammed (s.a.a), zamanın kâfirlerinin iman edip Müslüman
olmamalarından ötürü hüzünleniyordu. Öyle ki kendisini helâk edecek kadar elem ve kedere boğuluyordu. Allah “Onlar mümin olmayacaklar diye neredeyse kendine kıyacaksın.”2 ayetini nazil buyurdu. Hz.
Muhammed’in (s.a.a) gayesi bütün insanların iman edip dini idrak etmeleri sayesinde insanlığın kemâl derecesine ulaşması ve onurlu insanlar
olarak yaşamalarını sağlamaktı. Hz. Peygamber (s.a.a) kendi vazifesini layıkıyla yerine getirmiştir. Günümüz toplumları insanlığın kemâl derecesine ulaşamamışlarsa da bu, insanların kendi eksikliklerindendir. “Şimdi
onlar bu söze (Kur’ân’a) inanmayacak olurlarsa onların peşinde eseflenerek
kendini helâk mi edeceksin?”

1- Tuhefu’l-Ukul, s. 292, Hz. Muhammed Bâkır (a.s).
2- Şuara, 3.
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Allah Bir Kuluna İyilik Yaparsa
1- Onun kusurlarını onun gözünün önünde canlandırır. Kusur ve günahlarda ısrar etmesin diye sık sık ona günahlarını hatırlatır.
2- Kalpten dünyaya bağlılık gösterip ahireti unutmasın diye dünyaya
karşı onu itinasız kılar.
3- Dinini anlayıp şuurlu amel etsin diye dinî işler ve amellerde onu
bilgili kılar.1
“Ey iman edenler! Kendilerine sizden önce kitap verilenlerden dininizle alay edenleri, onu oyuncak sayanları ve kâfirleri veli (idareci) edinmeyin. Eğer mümin iseniz sadece Allah’tan sakının.”2
Bazı gafiller diyorlar ki:
— İslâm Peygamberi (s.a.a) siyasete müdahale etmiyordu.
— İslâm Peygamberi (s.a.a) siyasî işlere karışmıyordu.
— İslâm Peygamberi (s.a.a) siyaseti dinden ayrı tutuyordu.
Cevap:
— Hz. Peygamber (s.a.a) bütün ömrünü İslâmî siyaseti icra etmek için
sarf etmedi mi?
— Hz. Peygamber (s.a.a) siyasetin en önemli aktörlerinden biri değil
miydi?
— Hz. Peygamber (s.a.a) İslâm’ın ilk siyasî devletini din ahkâmı üzerine kurmadı mı?
— Hz. Peygamber (s.a.a) Medine’de ilk İslâm devletinin temelini
Mescid-i Nebi’de atarak İslâm karşıtı zorba zalimlerle mücadele etmek
için Müslümanlardan oluşan savunma birliğini kurmuştur. İslâm devletinin anayasası Kur’ân komutanı Hz. Peygamber (s.a.a) ve icracı neferleri
ise müminler olmuştur.3
“Müminler, müminleri bırakıp kâfirleri veliler (önderler) edinmesinler. Kim böyle yapar ise Allah ile ilişiği kesilmiş olur; ancak
onlardan sakınmanız hali müstesnadır...”4
1- Nehcu’l-Fesahe, s. 143, Hz. Muhammed (s.a.a).
2- Maide, 57.
3- İmam Humeynî.
4- Âl-i İmran, 27.
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Bir Melek Her Gün Feryat Ediyor
1- Ey insanlar! Viran olması için dünyayı âbâd edin!
2- Ey insanlar! Ölmek için dünyada üreyip çoğalın!
3- Ey insanlar! Ortadan kalkması için dünya malını toplayın!
Her gün feryat eden meleğin feryadını madde olarak duymasak da
aklımız ve gördüklerimiz bunları ispatlıyor. En ufak bir sarsıntıda âbâd
etmiş olduğumuz evlerimiz viran olmakta, topladığımız mal varlığı zayi
olup ortadan kalkmakta ve üreyip çoğalan insan nesli toprağa gömülüp
ölümü tatmaktadır.1
“Onlar, ahiret karşılığında dünya hayatını satın alan kimselerdir.
Bu yüzden azapları hafifletilmez, onlara yardım da edilmez.”2
“Kadınlar, oğullar, yük yük altın ve gümüş, salma atlar, davarlar
ve ekinler gibi nefsin şiddetle arzuladığı şeyler insana süslü gösterildi. Bunlar dünya hayatının geçimliğidir. Oysa asıl varılacak
güzel yer ancak Allah’ın katındadır.”3
Her halükârda gün geçtikçe dünya insanlardan uzaklaşacak ve (arzulamasak da) ahiret yaklaşacaktır.4
Hastalık, Allah’ın yeryüzündeki kamçısıdır. Onunla sınar ve kullarını
edeplendirir.5
Allah için yetimleri koruyunuz. Allah için komşularınızı gözetiniz.
Allah için Kur’ân’a uyunuz. Allah için namazı bırakmayınız. Allah için,
Allah yolunda mallarınızla, canlarınızla, dilinizle cihat ediniz. Allah için
iyiliği buyurmayı ve kötülüklerden men etmeyi bırakmayınız. Kuduz köpek bile olsa eziyetten, işkenceden ve öldürmekten sakınınız.6

1- Nehcu’l-Belaga, s. 11509, Hz. Ali (a.s).
2- Bakara, 85.
3- Âl-i İmran, 14.
4- Nehcu’l-Belaga, Hz. Ali (a.s).
5- Hz. Muhammed (s.a.a).
6- Nehcu’l-Belaga, 47. Hutbeden, Hz. Ali (a.s).
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Ahmak Kişilerin Üç Alameti Vardır:
1- Allah zikrinin haricinde çok fuzuli konuşurlar.
2- Dinî farzları yerine getirmede ihmalkâr davranırlar.
3- Allah’ın temiz kullarına eziyet ve onları maskara ederler.1
Yaşadığımız toplum içerisinde bazı rezil kişiler vardır ki Allah’ın temiz kullarına nahoş lakaplarla seslenip onların yüce şahsiyetlerini düşürme peşindeler ve onların alaycı sözlerle incinmelerine sebep olurlar. Bilmeliyiz ki İslâm dini başkalarının şahsiyetlerini incitici her türlü konuşma
ve üslup tarzını haram kılmış ve yasaklamıştır. Ayrıca başkalarıyla alay
edenlerle, ahirette alay edileceği buyrulmuştur.
Hayâ iki kısımdır: Akıldan kaynaklanan hayâ ve ahmaklıktan kaynaklanan hayâ. Akıl hayâsı ilmin nişanesidir; ahmaklık hayâsı ise cehaletin nişanesidir. Çirkin bir iş yapmaktan hayâ etmek akıldandır; sorup
öğrenmekten utanmak ise ahmaklıktandır.2
“Ey iman edenler! Bir kavim (diğer bir) kavimle alay etmesin;
belki (alay ettikleri) kendilerinden daha hayırlıdırlar. Kadınlar
da kadınlarla (alay etmesin) belki kendilerinden daha hayırlıdırlar. Kendi kendinizi ayıplamayın ve birbirinizi kötü lakaplarla
çağırmayın. İmandan sonra fasıklık kötü bir isimdir. Kim tevbe
etmezse, işte onlar, zalim olanların ta kendileridir.”3
“Onlar ayakta iken, otururken ve yan yatarken Allah’ı anarlar;
göklerin ve yerin yaradılışını düşünürler de (derler) “Rabbimiz!
Sen bunu boşuna yaratmadın, sen münezzehsin. Bizi azabın ateşinden koru” derler.”4
Başkalarıyla alay etmenin haram ve maymunlara has çirkin bir sıfat
olduğunu biliyor musunuz?

1- Nesayih, s. 396, Hz. Muhammed (s.a.a).
2- Tuhefu’l-Ukul, s. 52, Hz. Muhammed (s.a.a).
3- Hucurât, 11.
4- Âl-i İmran, 191.
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Hadislerden Seçmeler
1- Müminin ilmi, müminin amelindedir.
2- Mümin bir kimse, iman sıfatını gerektiren şeyleri, yani farzları eda
ettiği, büyük günahları terk ettiği ve onlardan uzaklaştığı sürece iman sıfatlarından çıkmaz.
3- Mümin az konuşur, çok amel eder. Münafık da çok konuşur, az
amel eder.
4- Kitap insanlar için en iyi söz söyleyendir.
5- Kitap, âlimlerin (bilginlerin bağı) bahçesidir.
6- Herhangi bir işi ertelemek tembellik alametidir.
7- Bedeniniz ile dünyada, kalp ve ameliniz ile ahirette olunuz.
8- Akıllı kulun uykusu, cahilin (ibadetle meşgul olarak) gece uyumamasından daha üstündür. Zahirî bedeninizi dünya için, hakiki bedeninizi
(ruhunuzu ve kalbinizi) hakiki hayat olan ahiret için harcayınız.1
Suhuf nedir?
Suhuf, Allah tarafından vahyedilen sahifelere denir. Bu sahifelerden,
Hz. Şis Peygamber’e (a.s) elli sayfa, Hz. İdris Peygamber’e (a.s) otuz sayfa,
Hz. İbrahim Peygamber’e (a.s) on sayfa, Hz. Âdem Peygamber’e (a.s) on
sayfa olmak üzere toplam yüz sayfa gönderilmiştir.2
Ey insanlar! Bilin ki, yeryüzünde yürüyen herkes, yerin altına gömülecektir. Geceyle gündüz ömrünüzü tüketmek için adeta yarış halindedirler.3
“Ey iman edenler! Allah’a, elçisine, elçisine indirdiği kitaba ve
daha önce indirdiği kitaba iman edin. Kim Allah’ı, meleklerini,
kitaplarını, peygamberlerini ve ahiret gününü inkâr ederse, şüphesiz derin bir sapıklığa sapmış olur.”4

1- Gureru’l-Hikem.
2- Mecmeu’l-Beyan, c. 10, s. 476, Hz. Muhammed (s.a.a).
3- Tuhefu’l-Ukul, s. 98, Hz. Ali (a.s).
4- Nisa, 136.
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Ümmetimden Üç Hususta Korkarım
1- Kur’ân-ı Kerim’i yanlış (kendi işlerine geldiği şekilde) yorumlamalarından.
2- Ulemanın (iman ve ameli olmayan satılmış âlimlerin) hatalarının
peşinden gitmelerinden.
3- Tuğyan, inkâr ve ayyaşlığa sebep olacak dünya malına aldanmalarından.
Bahis mevzu bu üç hatalı yoldan dönmenin veya kurtulmanın çaresi
yine Hz. Peygamber’in (s.a.a) hadis-i şerifinde saklıdır:
a) Kur’ân-ı Kerim’in muhkem ayetlerine sarılıp müteşabih ayetlerine
kalpten iman ediniz.
b) Ulemanın ilimlerinden faydalanınız, hatalarını araştırmayınız.
c) Dünya nimetlerine kanaat ve şükredip malî vecibelerinizi yerine
getiriniz.1
Muhkem ve müteşabih ayetler arasındaki fark nedir?
Muhkem ayetler: Mana ve mefhumu, yorum ve tartışmaya yer bırakmayan ve çok açık ifadeler içeren ayetlere denir. Mesela Allah-u Teâlâ birdir, Allah her şeyi yaratandır. (Muhkem ayetlere ummu’l-kitap da denir.)
Müteşabih ayetler: Mana itibariyle birbirine benzeyen ve birbirine karışan (yoruma açık olan) ayetlerdir. Mesela “Allah’ın eli onların ellerinin
üstündedir”, “Allah işiten ve bilendir.” gibi ayetler.
“Hayır! Rabbine ant olsun aralarında çekiştikleri şeylerde seni
hakem tayin edip sonra senin verdiğin hükme içlerinde bir sıkıntı duymadan tamamen teslim olmadıkça iman etmiş olmazlar.”2
(Not: Daha geniş bilgi için Âl-i İmran suresi, 7. ayete müracaat edebilirsiniz.)

1- Nesayih, s. 135, Hz. Muhammed (s.a.a).
2- Nisa, 65.
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Allah’ın Cezalandırması
Allah’ın dört çeşit cezalandırması vardır:
1- Allah, acele cezalandırır.1
2- Allah, ansızın cezalandırır.2
3- Allah, kahrederek (toplu) cezalandırır.3
4- Allah, mühlet verir (sabreder) ve cezalandırır.4
Beşeriyet tarihinde tüm Peygamberler (a.s) (Âdem’den a.s Hz. Hatem
Muhammed Mustafa’ya s.a.a kadar) topluma zulüm hâkim olmasın diye
insan toplumunu ıslah etmek için özverili çabalar göstermişlerdir.5
Ey Allah’ım! Senden rahmet ve mağfiretine sebep olan şeyleri, her
türlü bela ve ateşten kurtuluşu, cennetine ulaşmayı, selam yurdunun
hoşnutluğunu, Hz. Muhammed (s.a.a) ve Ehlibeyt’ine komşu olmayı diliyorum.6
“Onun ayetlerinden biri de senin gerçekten yeryüzünü (kuraklıktan kurumuş) boynu bükük bir halde görmendir. Ama biz onun
üzerine suyu indirdiğimiz zaman deprenir ve kabarır. Şüphesiz
onu dirilten, ölüleri de elbette dirilticidir. Çünkü O, her şeye güç
yetirendir.”7
“Nice ülkeler vardır ki, (halkı) zulmediyorken ben ona bir süre
tanıdım, sonra yakalayıverdim; dönüş yalnızca banadır.”8
Zulüm adımları kaydırır, (insanların vicdanî duygularını köreltip
ilahî yoldan sapan asilerden eder) nimetleri ortadan yok eder ve ümmetleri helâk eder.9

1- Hac, 44.
2- Enam, 44.
3- Fussilet, 40.
4- Hac, 48.
5- İmam Humeyî.
6- Ehlibeyt’ten Dualar, s. 230.
7- Fussilet, 40.
8- Hac, 48.
9- Gureru’l-Hikem, s. 456, Hz. Ali (a.s).
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Kadir Gecesi Nedir?
1- Kadir gecesi, Kur’ân-ı Kerim’in nazil olduğu gündür.
2- Kadir gecesi, meleklerin yeryüzüne indiği gündür.
3- Kadir gecesi, bütün mukadderatın tayin edildiği gündür.
4- Kadir gecesi, meleklerin müminler için rahmet ve esenlik diledikleri gündür.
5- Kadir gecesi, şeytanın zincire vurulduğu gündür.
6- Kadir gecesi, ibadeti bin ayın ibadetine denk olan, gündür.
7- Kadir gecesi, Hz. Peygamber’in (s.a.a) az uyuyup bolca ibadet ile
meşgul olduğu gündür.
Hz. Peygamber (s.a.a) Ramazan ayının son on günü, Kadir gecesini
doya doya yaşamak için sabahlara kadar dua ve ibadetle meşgul oluyordu.1
Allah’ın rahmeti iki şekildedir:
1) Hususi rahmet: Peygamber (s.a.a) ve Ehlibeyt’ine (a.s) hastır.
2) Müşterek rahmet: Bütün mahlûkatını kapsayacaktır. Allah, Kıyamet günü geldiğinde rahmetini daha da genişletir. Öyle ki şeytan bile o
rahmete tamah eder.2
Hz. Muhammed Bâkır’a (a.s) sordular: “Kadir gecesinin hangi gece olduğunu biliyor musunuz?” Cevaben şöyle buyurdu: “Nasıl bilmeyiz? Öyle
ki o gece Allah’ın bütün melekleri bizim etrafımızda toplanır, esenlik dilerler.”
Hz. İbrahim (a.s) ateşe atıldığı zaman, Allah’ın melekleri gelip Hz.
İbrahim (a.s) için esenlik dilediler ve ateş yumağı, onun için gül bahçesine
dönüştü. Acaba meleklerin müminler için esenlik dilemeleri ahiretin azap
ateşini dindirip onu rahmet bereketine dönüştüremez mi?
“Gerçekten biz onu (Kur’ân’ı) mübarek bir gecede (Kadir gecesinde) indirdik. Gerçekten biz uyarıp korkutanlarız. Her hikmetli iş
o gecede ayırt edilir.”3

1- Tefsir-i Numûne, c. 27, s. 181-187 ve Mefatihu’l-Cinan, s. 355, Kadir suresi, 4.
2- Sefinetu’n-Necat, c. 1, s. 517, Hz. Cafer Sâdık (a.s).
3- Duhan, 3-4.
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Kadir Gecesi Hakkında Dört Hadis
1- Muhtemel Kadir geceleri, Ramazan ayının 19, 21 ve 23. geceleridir.
Bu geceleri ihya edip ibadet ile meşgul olunuz.1
2- Kadir gecelerinden birincisi takdir, ikincisi takdim ve üçüncüsü ise
tasdik gecesidir.2
3- Allah benim ümmetime Kadir gecesini (hediye olarak) bahşetmiştir. Zira önceki ümmetlere nasip olmamıştır.3
4- Kadir geceleri Ramazan’ın manevî açıdan doruğa ulaştığı gecelerdir. Bu gece müminlerin hayatı baştanbaşa Allah’ın rengine bürünür ve
onun yüceliğiyle dolup taşar.4
Bu ayda nefesleriniz tespih ve uykunuz ibadet sayılır. Amelleriniz
kabul olur ve dualarınıza icabet edilir. O halde Allah’tan, sizi bu ayın
(Ramazan’ın) ve gecelerinin (Kadir gecelerinin) rahmetinden yararlanmaya muvaﬀak etmesini isteyin.5
Hz. Cafer Sâdık (a.s), Ebu Hamza Somali’ye şöyle buyurdu: “Kadir
gecesinin faziletini Ramazan ayının 21 ve 23. gecelerinde ara ve her iki gecede
yüzer rekât namaz kıl, sabah gün doğumuna kadar ihya halinde olmaya gayret
et.” Ebu Hamza şöyle diyor: “Arz ettim ki efendim ya buyurduğunuzu
yapamazsam?” İmam (a.s) şöyle buyurdu: “Yüz rekât namaz kıl. Eğer ayakta
kılamaz isen oturarak kıl. Onu da yapamaz isen, yatarak yapmaya çalış ve ibadetle
meşgul ol ki o gecelerde gökyüzünün kapıları ardına kadar açıktır, şeytan zincire
vurulmuştur ve müminlerin bütün amelleri makbul olur. Ne mübarek aydır ve ne
mübarek gecelerdir Kadir geceleri.”6
Allah, Kur’ân-ı Kerim’in tamamını Kadir gecesinde Beytu’l-Memur’a
ve yirmi üç sene içerisinde (zamanı geldikçe) Hz. Peygamber’e (s.a.a)
tedricî olarak nazil buyurdu.7
1- Hz. Cafer Sâdık (a.s).
2- Hz. Cafer Sâdık (a.s).
3- Hz. Muhammed (s.a.a).
4- Tefsir-i Numûne, c. 27, s. 189, Hz. Muhammed (s.a.a).
5- Mübarek Üç Aylar, s. 216, Hz. Ali (a.s).
6- Hz. Cafer Sâdık (a.s).
7- Mecmeu’l-Beyan, c. 9, s. 163, Hz. Cafer Sâdık (a.s).
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Ders: 159

Rumuz: Ali, Irak

Kur’ân’da Suyun Yeri Nedir?
1- Allah, her şeyi sudan yaratmıştır.1
2- Allah, arşı su üzerine kurmuştur.2
3- Allah, canlıların hayatını suya bağlamıştır.3
4- Allah, bütün canlıları sudan yaratmıştır.4
5- Allah, suyu temiz yaratmıştır ve kimse onu necis edemez.5
6- Allah, tüm zıraî nimetlere suyla can ve tat vermiştir.6
7- Allah, suyu gökten tertemiz olarak indirmiştir.7
8- Allah, Hz. Nuh’un (a.s) zamanında bütün dünyayı su ile tazelemiştir.8
Allah’ın yarattığı bütün varlıklar arasında ilk yarattığı varlığın (insan
yaratılışından önce bile) su olduğunu biliyor musunuz?
Bir şahıs Hz. Cafer Sâdık’a (a.s) “Suyun tadı nasıldır?” diye sordu.
Hazret cevabında “Soruyu bahane için değil de öğrenmek için sorun. Suyun
tadı hayat tadındadır” buyurdu.9
Hz. Cafer Sâdık’a (a.s) sordular: “Suyun tadı nasıldır?” Buyurdular: “Suyun tadı hayat ve yaşam tadındadır. Allah bütün canlılara su ile hayat
vermiştir.”10
Hz. Peygamber (s.a.a) su içtikten sonra şöyle buyurmuştur: “Geniş rahmetinden tatlı, içimi lezzet ve hayat bahşeden su ile bizim susuzluğumuzu gideren Allah’a hamd olsun ki, günahlarımızdan ötürü onu acı ve tuzlu yaratmıştır.”11

1- Enbiya, 30.
2- Hûd, 7.
3- Bakara, 164.
4- Nur, 45.
5- Nehcu’l-Fesahe, s. 812.
6- Nahl, 11.
7- Furkan, 45.
8- Hûd, 41.
9- Hz. Cafer Sâdık (a.s).
10- Hz. Cafer Sâdık (a.s).
11- Tefsir-i Meraği, c. 27, s. 148, Hz. Muhammed (s.a.a).
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“Allah, her canlıyı sudan yarattı. İşte bunlardan kimileri karın
üzerinde yürümekte, kimileri iki ayağı üzerinde yürümekte, kimi
de dört ayak üzerinde yürümektedir. Allah, dilediğini yaratır. Hiç
şüphe yok Allah, her şeye güç yetirendir.”1

1- Nur, 45.
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Ders: 160

Rumuz: Ali, Arabistan

Müminlerin Emîri’nden Bir Hadis
“Allah, altı zümreyi çirkin sıfatlarından dolayı cezalandırır:
1- Bazı köylüleri, cehaletlerinden dolayı.
2- Bazı Arapları, taassuplarından (ırkçılıklarından) dolayı.
3- Bazı tüccarları, müşterilere ihanetlerinden dolayı.
4- Bazı yetkilileri, kibirlerinden dolayı.
5- Bazı yöneticileri, haksız zorbalıklarından dolayı.
6- Bazı fakihleri, hasetlerinden dolayı.”1
“Müslümanların cehaleti yenmeleri için İslâm dinini hakkıyla öğrenmeleri, onu tatbik etmeleri ve onu tebliğ etmede de ısrarcı olmaları
gerekmektedir.”2
İslâm dininde cihat çok önemli ve hayatî bir öneme sahiptir. Savaş
meydanlarındaki cihat münafık, müşrik ve mütecaviz düşmanları bozguna uğratıp İslâm ve Müslümanların izzet ve bekâsını savunmak için
yapılan cihattır. Savaş meydanlarındaki cihat önemli ve hayatî olduğu
kadar cehaletle de cihat etmek çok önemlidir. Cehalet meydanında kazanmak, İslâm dinini öğrenmek ve öğretmekle mümkün olabilir. Hz.
Peygamber (s.a.a) savaş meydanındaki cihada çıkmadan önce müminleri iki grup yapardı. Bir grubu meydanlardaki savunma cihadında ve
diğer bir grubu ise cehaleti alt etmeleri ve İslâm ahkâmını öğretmeleri
için (cehalet meydanında) görevlendirirdi. Savaş meydanları veya cehalet meydanlarında cihat edenler için Allah ve Peygamberinin (s.a.a) nezdinde büyük derece vardır.
“Her kim kendisinden bir şey sorulduğunda onu gizlerse, ağzına
ateşten bir gem vurulur. (Zira onlar şaşkınlığa düşen insanların
derdine çare olabilir ve onlara yol göstererek hayatlarının akışını
değiştirebilirler. Dolayısıyla sessiz kalmaları büyük bir günahtır.)”3

1- Nesayih, s. 251, Hz. Ali (a.s).
2- İmam Humeynî.
3- el-İsna Aşeriyye, s. 11, Hz. Muhammed (s.a.a).
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Ders: 161

Rumuz: Ali, İran

Hadis ve Öğüt
1- “İyiliği emretmeyi ve kötülükten sakındırmayı terk eden milletin vay
haline.”1
2- “Halk iyiliğe davet etmeyi ve kötülüklerden sakındırmayı terk ederse,
Allah’ın şiddetli azabı onları kapsar ve iyiler de onların içerisinde helâk olurlar.”2
3- Allah, Şuayb Peygamber’e (a.s) kavminin iyilerinden altmış bin kişiyi azaplandıracağını vahiy buyurdu. Çünkü onlar günahkârların yaptıklarına razı olmuşlardı.3
4- Tüm sıkıntıların özü halkın cehaletinden kaynaklanmaktadır.
5- Cehalet tutsaklığından kurtulmak istiyorsak zahmetlere katlanmalıyız.4
“İmanlı gözlere, halkın günahlarını görup seyirci kalmaları ve rıza
göstermeleri caiz (helal) değildir. Dili, kalbi ve eliyle günahlara engel olmayan kimseler, canlıların arasında yaşayan ölülerdirler.”5
“Allah’ım senin gücünden kaynaklanan gücümüzden başka bizim
bir gücümüz yok. Senin yardımına dayanmaktan başka bizim bir
kuvvetimiz yok. O halde kendi tevfikinle bize yardım et.”6
İslâm dinini, önceki dinlerden üstün kılan hususlardan biri de sorumluluk dini olmasıdır. Yani Müslümanlar birbirlerinden sorumludurlar. Hem
iyiliğe davet etmede ve hem de kötülüklerden sakındırmada. Biz Müslümanlar seçkin bir toplum olup adalet ortamında yaşamak istiyorsak, üzerimize düşen sorumluluğu yerine getirmeliyiz. Getirmeliyiz ki maruf hâkim
olup münkerin melaneti toplumun üzerinden kaldırılmış olsun. Sorumluluklarını yerine getirmeyen toplumlara Allah zalim yöneticiler musallat
eder, onların feryat ve gözyaşlarına merhamet göstermez ve dualarını da
kabul etmez. Toplumu oluşturan bireylerin ıslah olmalarının yolu, verimli
bir cihattan geçer ve cihadı terk eden bir toplum asla ıslah olamaz.
1- Hz. Muhammed Bâkır (a.s).
2- Hz. Rıza (a.s).
3- Tefsir-i Eyyaşî.
4- İmam Humeynî.
5- Nesayih, s. 10, Hz. Ali (a.s).
6- Sahife-i Seccadiye, s. 595, Hz. Zeynelabidin (a.s).
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Ders: 162

Rumuz: Ali, Pakistan

Tevbe Etmenin Altı Şartı Vardır
1- Haram mallardan oluşan et erimelidir.
2- Terk edilen farzlar telafi edilip yeniden yerine getirilmelidir.
3- Hak, hak sahiplerine iade edilip onların rızası sağlanmalıdır.
4- Geçmiş kötü ameller terk edilip pişmanlık1 duyulmalıdır.
5- Geçmiş günahları terk etmeye kastı olup asla bir daha (günah) işlememelidir.
6- Yapılan günahlardan lezzet aldığı gibi o günahları terk etmenin
zorluklarına da katlanmalıdır. (Hz. Ali a.s)
Allah’ın haram buyurmuş olduğu günahları yapmaktan pişman olup
o günahları bir daha yapmamak için Allah’ın huzurunda verilen söze
(günahları bir daha asla yapmayacağına dair ahde) tevbe denir. Yürekten
pişmanlık duyup tevbe edenlerin tevbeleri de Allah katında kabul olur.
Tevbe edenler ise Allah’ın rahmet kapısını yüzlerine açılmış bulurlar.
“Göklerin ve yerin egemenliğinin Allah’ın olduğunu bilmiyor
musunuz? Dilediğine azap eder, dilediğini bağışlar. Allah her
şeye kadirdir.”2
“Gerçekten ben, tevbe eden, inanan ve salih amellerde bulunup
da sonra hidayete erişen kimseyi bağışlayıcıyım.”3
“Nice insan tevbe etmeyi ve salih amel işlemeyi bu gün veya yarına
erteler de sonra ansızın ölüm kendilerini yakalar. (Salih amel heybesi boş ve günah yükünün ağırlığının altında iki büklüm, Allah’ın
huzuruna varır.)”4

1- Pişmanlık bir insanın geçmişteki davranışlarından (günahlarından) hoşnut olmama duygusudur. İnsanın belirli bir ameli yerine getirdikten sonra üzüntü,
utanç, mahcubiyet veya suçluluk karışımı bir duygu hissetmesi, “Keşke öyle
yapmasaydım!” diye düşünmesidir.
2- Maide, 39.
3- Tâhâ, 82.
4- Gureru’l-Hikem, s. 240, Hz. Ali (a.s).
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Ders: 163

Rumuz: Ali, İran

Borç Vermenin Allah Katında Kabulünün Şartları
1- Borç, Allah rızası için verilmelidir.1
2- Borç, insanın sevdiği şeylerden verilmelidir.2
3- Borç, minnet sebebi olmamalıdır.3
4- Borç, gizli (onur korunarak) olmalıdır.4
5- Borç veren, kendisinin Allah ile kul arasında vasıta olduğunu bilmelidir.5
6- Borç veren, öncelikle kendisinin başkalarına olan borçlarını ödemelidir.6
7- Borç veren, minnetle sevabını öldürmemelidir.7
8- Allah hayırları sadece Allah’tan sakınan takva sahibi kimselerden
kabul eder.8
“Yaptığın iyiliği çok görüp başa kakma.”9
“Borç vermek, Allah’ın yeryüzündeki bayrağıdır ve kimi imtihan
etmek isterse, o borç bayrağını onun üstüne atar.”10
“Borç, gecenin gamının ve gündüzün eziyetinin çoğalmasının, din
ve büyüklüğün ise azalmasının ana sebebidir.”11
“Bir insan borçlu ölürse, öldükten sonra borcunu ödeyecek bir şey
de bırakmazsa büyük günahlardan sonraki günahlardan birini işlemiş sayılır.”12

1- Bakara, 272.
2- Bakara, 267.
3- Müddessir, 6.
4- Bakara, 171.
5- Hadid, 11.
6- Haşr, 9.
7- Bakara, 264.
8- Maide, 27.
9- Müddessir, 6.
10- Nehcu’l-Fesahe, s. 1610, Hz. Muhammed (s.a.a).
11- age, s. 1612, Hz. Muhammed (s.a.a).
12- age, s. 598, Hz. Muhammed (s.a.a).
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“Allah nezdinde, amellerin en mahbup olanı, ihtiyacı olan bir müminin (ihtiyacını gidermekle) kalbini şenlendirmektir. Kalbi şenlendirmek ise ya onu doyurmakla veya onun borcunu ödemekle
sağlanabilir.”1
“İnsanların sana muhtaç olması Allah’ın sana bir ihsanıdır. O halde Allah’ın nimetlerinden usanmayın (muhtaç insanlara yardım
edin).”2

1- Biharu’l-Envar, c. 74, s. 365, Hz. Muhammed Bâkır (a.s).
2- age, c. 74, s. 318, Hz. Hüseyin (a.s).
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Ders: 164

Rumuz: Ali, Arabistan

Hz. Ali’den (a.s) Tavsiyeler:
1- Allah’tan başkasına ümit bağlamayınız.
2- Günahlardan başka hiçbir şeyden korkmayınız.
3- Tanımadığınız ve bilmediğinize tapmayınız.
4- Bilmediğiniz konuda konuşmayınız.
5- Cehalet büyük düşmandır, ona yenilmeyiniz.
6- Akıl üstünlüktür, onu sermaye edininiz.
7- Halk ile düşman olmaktan sakınınız.
8- İnsanın belası dilinin altındadır, onu koruyunuz.
9- İlim insanın yaveridir, onu kuşanınız.
10- Hayâ insanın perdesidir, onunla örtününüz.
11- Ölümü hatırlamak kalbin cilasıdır, onu çok hatırlayınız.
12- Kalbin cilası Kur’ân okumaktadır, çok Kur’ân okuyunuz.1
Üç şeyi inkâr eden bizim Şiamız değildir:
1) Hz. Peygamber’in (s.a.a) miraca yükseldiğini inkâr edenler.
2) Kabir evinde sorgu ve sualin var olduğunu inkâr edenler.
3) Hz. Peygamber’in (s.a.a) ve Ehlibeyti’nin (a.s) kıyamet günü şefaatçiler olduklarını inkâr edenler.2
“Bu Kur’ân bütün insanlara bir açıklama, takva sahipleri için de hidayet ve bir öğüttür.”3
“Allah ile rabıtası olanlar asla yıkılmaz, kırılmaz ve yenilgiye uğramazlar. Yenilgiye ve hüsrana uğramak, Allah’tan gafil olan bedbaht ve
zavallılara mahsustur. Öyleyse zorluklar karşısında yıkılmamak, kırılmamak ve yenilmemek için, Allah ile rabıtamızı güçlendirmeliyiz.”4

1- Nesayih, s. 47-48.
2- Hz. Cafer Sâdık (a.s).
3- Hz. Ali (a.s)
4- İmam Humeynî.
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Ders: 165

Rumuz: Ali, İran

Ayet ve Hadislerden Seçmeler
1- İlim öğrenmek her Müslümana farzdır.1
2- Ey benim ümmetim! Birbirinize hayır nasihatta bulununuz.2
3- İlmi öğrenip öğretmede birbirinize yardımcı olun. Bilginizi başkalarından gizlemeyin, çünkü ilmi gizlemek ihanettir.3
4- “Cennet sakinleri cehennem sakinlerine Allah’ın vaadinin hak olduğunu hatırlatırlar.”4
5- Allah’ın hudutlarını tanıyanlara, kurtuluş vardır.5
“Dinin kemâli (idrak içinde yaşamak ve yaşatmak) ilim öğrenip ona
amel etmekte ve başkalarına öğretmektedir.”6
“Müslüman kardeşinin senin üzerinde en çok farz olan haklarından
biri de (onun) dünya ve ahiret menfaatini sağlayan şeyi kendisinden
gizlememendir.”7
“Müslümanlığın en doruk noktası (cehalet meydanında) cehaletle
cihat etmektir ve bu doruk noktaya seçkin Müslümanlardan başkaları ulaşamazlar.”8
“Şüphesiz Müslüman insanın üç türlü dostu vardır. Bir dost ona
şöyle der: Ben hayattayken de öldükten sonra da seninleyim. Bu
müminin amelleridir. Bir dost da ona şöyle der: Ben mezara kadar
seninleyim, daha sonra seni terk edeceğim. Bu da müminin çocuklarıdır. Başka bir dostu da ona şöyle der: Ben ölünceye kadar seninleyim. Bu da müminin malıdır. Zira insan ölünce tüm malları
varislerinin olur.”9

1- Hz. Muhammed (s.a.a).
2- Hz. Muhammed (s.a.a).
3- Hz. Muhammed (s.a.a).
4- Araf, 44.
5- Nisa, 13.
6- Hz. Ali (a.s).
7- Biharu’l-Envar, c. 2, s. 75, Hz. Musa Kâzım (a.s).
8- Hz. Muhammed (s.a.a).
9- el-Hisal, c. 1, s. 114, Hz. Ali (a.s).
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“Cennet ehli, ateş ehline, “Biz Rabbimizin bize vaat ettiğini gerçek bulduk, siz de Rabbinizin vaat ettiğini gerçek buldunuz mu?”
derler. (Onlar) “Evet” derler. Aralarından bir münadi, “Allah’ın
laneti zalimlerin üzerine olsun” diye seslenir.”1

1- Araf, 44.
198

Ders: 166

Rumuz: Ali, Zey’a Bölgesinden

Fitneci Bozguncuları Tanıyalım
1- Fitneci bozguncular Kur’ân’ı okurlar ama onu anlamaz ve ona amel
etmezler.
2- Fitneci bozguncular, camilerin binasını, kapı ve pencerelerini güzel
yaparlar ama içinde ibadet etmezler.
3- Fitneci bozguncular İslâm’ı sadece isim olarak kullanırlar.
4- Fitneci bozguncular, halk içinde en kötü ahlâk ve aşağılık sıfatlara
sahip olurlar ama ahlâk ve edepten dem vururlar.
“Biz, Müslümanların vahdetini korumak için çalışmalıyız ki fitneci bozguncular, bizi birbirimize düşürerek vahdetimizi bozup başarıya
ulaşamasınlar.”1
“Her kim Müslümanlara ikiyüzlü davranırsa, kıyamet gününde
ateşten iki dilleri olduğu halde geleceklerdir.”2
“Müminler arasında bozgunculuk yaparak kötülüklerin yaygınlaşmasına sebebiyet verenlere, dünya ve ahirette şiddetli azap vardır.”3
“Fitne yeryüzünde kalmayıp din yalnız Allah’ın oluncaya kadar
onlarla (fitnecilerle) savaşın. Eğer vazgeçerlerse, artık düşmanlık
sadece zalimlere karşıdır.”4
“Onları bulduğunuz yerde öldürün. Sizi çıkardıkları yerden siz
de onları çıkarın. Fitne çıkarmak, adam öldürmekten daha kötüdür. Mescid-i Haram’ın yanında onlar savaşmadıkça siz de onlarla asla savaşmayın. Sizinle savaşırlarsa onları öldürün. Kâfirlerin
cezası işte böyledir.”5
“Eğer kırk fedakâr yaverim olsaydı hilafeti gasp edenlere karşı durur ve hakkı yerine getirmek için direnirdim.”6

1- İmam Humeynî.
2- Hz. Cafer Sâdık (a.s).
3- Hz. Musa Kâzım (a.s).
4- Bakara, 193.
5- Bakara, 191.
6- Hz. Ali (a.s).
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Ders: 167

Rumuz: Ali, Türkiye

Kıyametin Alametleri 1
1- Sırların orta yere çıkarıldığı gün.2
2- İnsanların çekirgeler gibi her yana dağıldığı gün.3
3- Kur’ân’da vaad edilen gün.4
4- İnsanın kendi kardeşinden kaçtığı gün.5
5- İnsanların elleriyle sunduğuna baktığı gün.6
6- Suçluların ayrılacağı gün.7
7- İnsanların konuşamayacakları gün.8
8- Kâfirler için en zor gün.9
9- Kabirlerden koşarak çıkılacak gün.10
10- Toplama günü için toplanılan gün.11
11- Hiç bir kimsenin başkasına malik olmadığı gün.12
12- Kâfirlerden özürlerinin kabul edilmeyeceği gün.13
Kıyamet ahvalinden bir bölüm:
Kimileri kendi mal ve servetlerine güvenip o mallardan infak etmekten
kaçındılar. Kıyamet günü, güvendikleri servetleri kızgın hale getirilip alınlarına ve göğüslerine konulacaktır. Allah’tan başkasına (mal ve servete) sığınmanın ve infak etmemenin cezası budur işte, denilecektir. İnsanın aklına
şu ayet gelmektedir ki Rahman ve Rahim Allah bizleri önceden uyarmıştır.
1- Mead, Kıraatî s.169-173 ve devamı 168. derstedir.
2- Tarık, 9.
3- Karia, 4.
4- Buruc, 2.
5- Abese, 34.
6- Nebe, 40.
7- Yasin, 60.
8- Mürselat, 35.
9- Müddessir, 9.
10- Mearic, 43.
11- Tegabun, 9.
12- İnfitar, 19.
13- Tahrim, 3.
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“Bunlar (akçeler) cehennem ateşinde kızdırıldığı gün, alınları,
böğürleri ve sırtları onlarla dağlanacak. Bu kendiniz için biriktirdiğinizdir; biriktirdiğinizi tadın denecek.”1
“Ey Rabbim! Narin bedenim belki senin azabının şiddetine tahammül edebilir, ama kalbim seni ayrılığına nasıl tahammül eder?”2

1-Tevbe, 35.
2- Hz. Ali (a.s).
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Ders: 168

Rumuz: Ali, İran

Kıyametin Adları 1
13- Müminlerin önlerinde kurtuluş nurunu bulacakları gün.2
14- Bilinen, önceden malum olan gün.3
15- Yalancıların cehennem ateşine itilecekleri gün.4
16- Kabirlerden dirilip çıkılacağı gün.5
17- Gerçeği haykıran çığılığın duyulacağı gün.6
18- Ebedî (kesin) ölümün gerçekleştiği gün.7
19- Sûr’un duyulacağı gün.8
20- Büyük bir gün.9
21- Acıklı bir gün.10
22- Küfre sapanların ateşe sunulacakları gün.11
23- Zalimlere mazeretlerinin fayda vermeyeceği gün.12
24- Şahitlerin şahitlik için kalkacakları gün.13
25- Yardım feryatlarının fayda sağlamayacağı gün.14
Kıyamet Ahvalinden Bir Bölüm:
Kimi insanlar aklın ve hakşinaslığın hakkını vermez ve beni alakadar
etmez, derler. Hakkı söylemekten uzak dururlar. Haklıyı koruyup kollamaktan uzak dururlar. Kayıtsız kalarak hakka hizmet ve Allah’a kulluk
1- Mead, Kıraatî, s.169, 173 ve devamı 169. derstedir.
2- Hadid, 12.
3- Vakıa, 50.
4- Tur, 13.
5- Kâf, 42.
6- Kâf, 42.
7- Kâf, 34.
8- Kâf, 20.
9- Ahkâf, 21.
10- Zuhruf, 65.
11- Ahkâf, 20.
12- Mümin, 52.
13- Mümin, 51.
14- Mümin, 32.
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etmekte de geri dururlar. Oysa hak ile batıl karşısında kayıtsız kalmanın,
hakkı haykırmamanın bir bedeli vardır. Kur’ân şöyle buyuruyor:
“Allah kimi hidayete ulaştırırsa işte o, hidayet bulmuştur; kimi
de saptırırsa onlar için O’nun dışında asla veliler bulamazsınız.
Kıyamet günü biz onları yüzükoyun körler, dilsizler ve sağırlar
olarak haşrederiz. Onların barınma yeri cehennemdir. Ateşi ne
zaman sönmeye yüz tutsa, çılgın, harlı alevini onlara artırırız.”1

1- İsra, 97.
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Ders: 169

Rumuz: Ali, Yemen

Kıyametin Adları
26- Büyük ve küçük hesapların görüleceği gün.1
27- Kulların Allah ile buluşacakları gün.2
28- Herkesin kendi kazancıyla karşılaşacağı gün.3
29- Azabın kâfirleri çepeçevre kaplayacağı gün.4
30- Mal ve evlatların faydalarının olmayacağı gün.5
31- Zalimlerin, keşke peygambere inansaydık, diyecekleri gün.6
32- Dil ve elin insanın kendi aleyhine şahitlik yapacağı gün.7
33- İşin hükme bağlanıp biteceği hasret dolu gün.8
34- Herkesin kendi hayrını bulacağı gün.9
35- Bazı yüzlerin ağaracağı ve bazı yüzlerin kararacağı gün.10
36- Alışverişin ve dostluğun fayda sağlamayacağı gün.11
37- Geleceğinde şüphe olmayan gün.12 13

Kıyametin ahvalinden bir bölüm:
Kimileri yaşarken kıyamet âlemine inanmamakta ısrar etmektedir.
Yapılanların hesabının sorulmayacağı umuduyla şirke düşüp rezil ameller yapmaktadır. Aşikârda Allah’ın haramlarını, sanki helalmiş gibi yap-

1- Mümin, 27.
2- Mümin, 15.
3- Mümin, 18.
4- Ankebût, 55.
5- Şuara, 88.
6- Furkan, 27.
7- Nur, 24.
8- Meryem, 39.
9- Âl-i İmran, 30.
10- Âl-i İmran, 106.
11- Bakara, 254.
12- Âl-i İmran, 9.
13- Mead, Kıraatî, s. 169-173.
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maktadır ve bundan da hiç utanıp mahcup olmamaktadır. Oysa kıyametin
adaletli hesabına inanmayanlar için Allah Kur’ân’da şöyle buyurmuştur:
“Suçlu günahkârları Rableri huzurunda, başları öne eğilmiş olarak “Rabbimiz! Gördük ve işittik; şimdi bizi (bir kere daha dünyaya) geri çevir, salih bir amelde bulunalım. Artık biz gerçekten
kesin bir bilgiyle inananlarız” derlerken bir görsen!”1
“Allah’ım kendi ıslahınla bizi ıslah et, kalp gözümüzü sevginle
bağdaşmayan şeye kapa ve uzuvlarımızdan hiçbirisini günahlara
daldırma.”2

1- Secde, 12.
2- Sahife-i Seccadiye, s. 597, Hz. Zeynelabidin (a.s).
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Ders: 170

Rumuz: Ammar, Yemen

Cennet’in Kapılarının Adları
1- Marifet kapısı.
2- Mücahitler kapısı.
3- Şükür kapısı.
4- Rahmet kapısı.
5- Sabır kapısı.
6- Bela kapısı.
7- Reyyen kapısı. Cennet sakinlerinin susuzluğunun giderileceği yer
anlamındadır.
Bela kapısı dünyada karşılaşılan belalara sabredip inancı ve imanından taviz vermeden, Allah’ın takdirine razı olanların girecekleri kapının
adıdır ki ayet şöyle diyor: “(Melekler derler ki:) Sabrettiğinize karşılık selam (esenlik) size. Dünya yurdunun sonu pek de güzeldir.”12
Allah Cennet yurdunda özel insanlar için altından serin ırmakların
aktığı bağlar yaratmış ve adını ise Adn Cennetleri koymuş ve Kur’ân ayetinde şöyle buyurmuştur:
“Allah, mü’min erkeklere ve mü’min kadınlara, ebedî olarak kalacakları, içinden ırmaklar akan cennetler ve Adn cennetlerinde çok
güzel köşkler va’detti. Allah’ın rızası ise bunların hepsinden daha
büyüktür. İşte bu büyük başarıdır.”3
Adn Cennetleri kimler için yaratılmıştır?
a) Peygamberler (a.s).
b) Şehitler.
c) Sıddıklar (Peygamberlere sadakatle iman edenler).
“Onun (cehennemin) yedi kapısı vardır. Onlardan her bir kapı
için bir grup ayrılmıştır.”4

1- Râd, 24.
2- Mead, Kıraatî, s. 301.
3- Tevbe, 72.
4- Hicr, 44.
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Ders: 171

Rumuz: Ame, İran

Amellerin Kaydı
1- Allah, kurulan düzenleri hiç şüphesiz yazmaktadır.1
2- Allah, denileni, azaplandırmak için yazmaktadır.2
3- Allah, gizli sırları ve fısıldananları yazmaktadır.3
4- Allah, büyük veya küçük her şeyi yazmaktadır.4
5- Allah, yapılan amelleri satır satır yazmaktadır.5
6- Allah, unutulan amelleri bir bir saymaktadır.6
7- Allah, müminlerin salih amellerine nankörlük etmeyip, büyükten
küçüğe hepsini yazmaktadır.7
8-Allah, ölmeden önce insanların ettiklerini ve eserlerini yazmaktadır.8
Kıyamet günü mübarek insanların amel defterlerinin sağ ellerine ve
mübarek olmayan insanların amel defterlerinin sol ellerine verileceğini
biliyor musunuz?
Üç göz haricinde kıyamet günü tüm gözler ağlayacaktır.
a)Allah’ın haramlarını gördüğünde sakınan gözler.
b)Allah’a kulluk ve şükür vazifesini yapmak için ibadet halinde sabahlayan gözler.
c)Allah’ın azabının korkusundan gecenin yalnızlık ve karanlığında
(tevbe etmek için) ağlayan gözler.9
“Ey aziz oğlum, yakında sen de onlardan biri (ölüler) gibi olacaksın;
öyleyse konağını ıslah et, ahiretini dünyana satma.”10

1- Yunus, 21.
2- Meryem, 79.
3- Zuhruf, 80.
4- Kamer, 53.
5- Kamer, 52.
6- Mücadele, 6.
7- Enbiya, 94.
8- Yasin, 12.
9- Nuru’s-Sekaleyn, c. 3, s. 196, Hz. Cafer Sâdık (a.s).
10- Tuhefu’l-Ukul, s. 75, Hz. Ali (a.s).
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“Ve sizler de üç sınıf olduğunuz zaman. (Birinci sınıf) defterleri sağdan verilenler; nedir defteri sağdan verilenler? (İkinci
sınıf) Defterleri soldan verilenler; nedir defteri soldan verilenler? (Üçüncü sınıf ise iman ve amelde) öne geçenler (olup onlar
Allah’ın rahmet ve cennetine doğru) öne geçenlerdir.”1

1- Vakıa, 7-10.
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Ders: 172

Rumuz: Amr, Filis n

Müminlerin Sıfatları
1- Mümin, namazını huşu ile kılar.
2- Mümin, kendisine verilen emanetlere ihanet etmez.
3- Mümin, Firdevs cennetine varis olup orada ebedî kalacaktır.
4- Mümin, namahremlere (erkek veya kadın) teveccüh etmez.
5- Mümin, verdiği sözde durur ve vefa gösterir.
6- Mümin, yoksullara humus ve zekât vermekten kaçınmaz.
7- Mümin, namazın hakkını (vakti vaktinde eda ederek) muhafaza
eder.
8- Mümin, kendisine ve başkalarına faydası olmayan boş sözleri konuşmaz.
“Müminler, müminleri bırakıp kâfirleri veliler (yönetici ve önderler) edinmesinler. Kim böyle yaparsa Allah ile ilişiği kesilmiş
olur; ancak onlardan sakınmanız hali müstesnadır. Allah sizi kendisiyle korkutur. Dönüş, Allah’adır.”1
Müminin sekiz özel sıfatı olmalıdır.
1) Mümin, hadiseler karşısında vakarlı olmalıdır.
2) Mümin, belalar karşısında sabırlı olmalıdır.
3) Mümin, rızıklandığında şükreden olmalıdır.
4) Mümin, Allah’ın verdiği nimetlerde kanaatkâr olmalıdır.
5) Mümin, düşmanlarına bile zulmeden olmamalıdır.
6) Mümin, dostlarının hayır işlerine engel olmamalıdır.
7) Müminin bedeni (Allah için) acı ve eziyete hazır olmalıdır.
8) Müminden halk, razı ve emniyet içinde olmalıdır.2
“Mümin azizdir, asla zelil olmaz. Mümin dağ gibidir, asla yıkılmaz.
Kazmayla dağda delik açmak mümkün olabilir ama müminin kalbinden imanı kazıyıp delik açmak asla mümkün olmaz.”3

1- Âl-i İmran, 28.
2- Nehcu’l-Fesahe, s. 3220, Hz. Muhammed (s.a.a).
3- Hz. Cafer Sâdık (a.s).
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Ders: 173

Rumuz: Amr, İran

Hırıstiyan ve Yahudilerin Allah İnançları
1- Allah’ın fakir, kendilerinin zengin olduğuna inanırlar.1
2- Allah’ın elinin sıkı olduğuna inanırlar.2
3- Üzeyir’in Allah’ın oğlu olduğuna inanırlar.3
4- Kendilerinden başka hiç kimsenin cennete girmeyeceğine inanırlar.4
5- Kendilerinin Allah’ın oğulları olduklarına inanırlar.5
6- Kendilerinin cehenneme girmeyeceklerine (girseler de sadece bir
kaç günlüğüne gireceklerine) inanırlar.6
7- Müslüman kadınlarla ve erkeklerle alay etmenin doğru olduğuna
inanırlar.7
Hz. Peygamber (s.a.a) eşi Aişe ile birlikte oturuyordu. Yahudi bir kişi
içeriye girdi ve “Selamun aleykum (size selam olsun)” demek yerine “Essamu aleykum (size ölüm olsun)” dedi. Kısa bir zaman sonra bir başkası
içeriye girdi, o da aynı cümleyi tekrarladı. Anlaşıldığı üzere o sefillerin
gayeleri Hz. Peygamber’e (s.a.a) dil ile sözlü eziyet etmekti. Efendimiz’in
(s.a.a) eşi Aişe kızarak, o küstahlara “Ölüm size olsun” dedi. Efendimiz
(s.a.a) Aişe’ye “Neden kızdın? Ben onların niyetlerini biliyorum.” buyurdu.
Aişe “Efendim duymuyor musun onlar hayâsızca hakaret etmekteler”
dedi. Efendimiz (s.a.a) “Duydum ve ben de onların cevaplarını ve aleykum diyerek (yani size de ölüm olsun) verdim.” buyurdu.
“Üç şey kurtarıcıdır: Dilini tutman (dünya ve ahiret menfaatini getirmeyen haram ve boş konuşmalardan sakınma), günahına ağlaman
ve (kötü insanlarla muaşeretten uzak kalmak için) evinde oturman.”8
“Allah, çocuk edindi dediler. O yücedir ve O hiçbir şeye ihtiyacı olmayandır. Göklerde ve yerde ne varsa onundur. Kendinizde
bunu ispatlayıcı bir delil yoktur.”9
1- Âl-i İmran, 185.
2- Maide, 64.
3- Tevbe, 30.
4- Bakara, 111.
5- Maide, 18.
6- Bakara, 80.
7- Âl-i İmran, 72.
8- Tuhefu’l-Ukul, s. 20, Hz. Muhammed (s.a.a).
9- Yunus, 68.
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Ders: 174

Rumuz: Amr, İran

Münafıkları Kur’ân’dan Tanıyalım
1- Münafıklar, erkek olsun veya kadın, her daim birbirlerinin yardımcılarıdırlar.1
2- Münafıklar, aldatırlar ve riyakârdırlar.2
3- Münafıklar, dayandırılmış kütük gibidirler.3
4- Münafıklar, kâfir ve fasıktırlar.4
5- Münafıklar, insanları kötülüğe çağırırlar.5
6- Münafıklar, iman eden müminlerden olmadıkları halde iman ettik
derler.6
7- Münafıklar, bilinçsiz ve beyinsizdirler.7
8- Münafıklar, yalancıdırlar.8
9- Münafıklar, Allah tarafından lanetlenmişlerdir.9
10- Münafıklar, ikiyüzlülük yaptıkları için iman ile küfür arasında bocalayıp şaşkın dururlar.10
11- Münafıklar, ateş ve azap içinde olacaklar.11
12- Münafıklar, Peygamber’e (s.a.a) itaat etmezlerdi.12
“Münafıklar, verdikleri sözde durmazlar.”13
“Münafıklar, kâfirlerden daha kötüdürler. Müslümanız derler ama
İslâm ve Müslümanların aleyhinde çalışırlar. Allah onları bol bol lanetlemiştir. Kur’ân’da kâfirler adına bir sure yoktur ama münafıklar
1- Tevbe, 67.
2- Nisa, 142.
3- Münafikûn, 4.
4- Münafikûn, 3.
5- Tevbe, 67.
6- Bakara, 8.
7- Bakara, 12-13.
8- Münafikûn, 1.
9- Tevbe, 68.
10- Nisa, 143.
11- Nisa, 168.
12- Ahzâb, 1.
13- Hz. Muhammed (s.a.a).
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(Münafikûn) adına bir sure vardır. Allah Münafikûn suresinde onların
çirkin sıfatlarını birbiri ardı sıra sıralayıp gerçek kişiliklerini açığa çıkarmıştır. Biz Müslümanların tüm sıkıntıları, içimizde bulunan münafıkların amellerinden kaynaklanmaktadır. Biz Müslümanlar, özellikle gençler,
Kur’ân’a bakarak münafıkları iyi tanımalı ve onların aldatıcı ikiyüzlülüklerine aldanmamalıyız.”1
“İkiyüzlü (münafık) erkekler ve kadınlar da birbirlerindendir.
Kötülüğü emreder, iyilikten alıkoyarlar, ellerini sımsıkı tutarlar.
Onlar Allah’ı unuttular. Allah da onları unuttu! Çünkü münafıklar (ikiyüzlüler) fasıkların ta kendileridir.”2

1- İmam Humeynî.
2- Tevbe, 67.
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Ders: 175

Rumuz: Amr, İran

Nehcu’l-Fesahe’den Hadisler
1- “Kendi işlerini başkalarının omuzlarına (uhdesine) bırakanlar
mel’undurlar.”1
2- “Fakir olmadığı halde fakirlik yapan (fakir gibi davranan) fakir olur.”2
3- “Kula secde edin demeye emrolunsaydım, kadınların kocalarına
secde etmelerini emrederdim.” 3
4- “Sizin en hayırlı kardeşiniz (arkadaşınız) kusurlarınızı size söyleyip uyarandır.” 4
5- “Hayâsızlık ve azgınlık yapan, haddi aşan ve aldatıcı şeylerden sakınmayan kadınların vay haline.” 5
a) Kadınlar dikkatleri kendi üzerinde yoğunlaştıracak altınlardan;
b) Tahrik olmaya sebep olacak renkli ve çekici elbiselerden kaçınmalıdırlar.6
Mesele: Kadının elbisesinin rengi, deseni, modeli veya giyim tarzı yabancı erkeklerin dikkatini çekecek, fesada sebep olacak ve günah işlemeye
yol açacak biçimde olmamalıdır.
Mesele: Renginden veya dikiş özelliğinden dolayı kişilerin giymeleri
uygun olmayan, insanların dikkatini çeken ve parmakla gösterilmelerine
sebep olan elbiseye “şöhret” elbisesi denir ve şöhret elbisesi (kadın olsun
veya erkek) giymek caiz değildir.
Mesele: Kadınların düğün ve benzeri törenlerde vücut hatlarını ortaya
koyan dar, şeﬀaf, ince ve açık elbiseler giymeleri (fesada yol açacak ve namahremlerin günaha düşmalerine sebep olacaksa haramdır) caiz değildir.7
“Hiç kimse, haramlardan sakınıp helalliği şüpheli olan şeyleri terk
etmedikçe takvalı kimselerin makamına erişemez.”8
1- Kelam, 27-52.
2- Kelam, 27-58.
3- Kelam, 23-48.
4- Kelam, 27-42.
5- Kelam, 31-90.
6- Hz. Muhammed (s.a.a).
7- Sorular ve Fetvalar, c. 2, s. 95.
8- Tuhefu’l-Ukul, s. 66, Hz. Muhammed (s.a.a).
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Ders: 176

Rumuz: Amr, Yemen

Akıl ve Cehaletin Orduları 1

Aklın Orduları:

Cehaletin Orduları:

1

İman

Küfür

2

Hoşnutluk

Kahır ve öfke

3

İnsaf ve vicdan

Vicdansızlık ve gaddarlık

4

Allah’ın rahmetine ümit

Allah’ın rahmetinden ümitsizlik

5

Doğruluk

Yalancılık

6

Emniyet ve güven sunmak

Zulüm etmek

7

Hoşgörülü olmak

İntikam almak

8

İzzet ve hayâ

Hayâsızlık ve onursuzluk

9

Sır saklamak

Sırları ifşa etmek

10

Sorumluluk

Kayıtsızlık

11

Hakkı takip etmek

Nefsî arzulara uymak

12

Aklın veziri iyiliktir

Cehaletin veziri ise kötülüktür.

1- Nesayih, s. 440.
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Ey Ömer! Üç konuda çok dikkatli ol:
1) Şer’î hükümleri uygularken suçlular arasında fark gözetme.
2) Mutluyken de öfkeliyken de Allah’ın hükmü ve hakkıyla hükmet.
3) Beytülmalı taksim ederken akrabalarını kollama, kabilecilik yapma, adaletli paylaştır.1
“İlim öğrenmek ve araştırmak için (meşgul olanların) yola çıkanların önlerine, Allah cennete giden bir yol açar.”2
“Allah’ım, hırsın (uzun arzuların) kabarmasından, öfkenin sersemliğinden, hasedin galebesinden, sabrın zayıflığından, huyun kötülüğünden, şehvetin azmasından, bağnazlığın sultasından, nefsin
tutkusuna uymaktan, hidayete karşı çıkmaktan, günahlara ısrarla
devam etmekten ve gaflet uykusundan sana sığınırım.”3

1- Hz. Ali (a.s).
2- Nehcu’l-Fesahe, 3026, Hz. Muhammed (s.a.a.).
3- Sahife-i Seccadiye, s. 91, Hz. Zeynelabidin (a.s).
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Ders: 177

Rumuz: Umran, Filis n

Rehber Nasıl Biri Olmalıdır?
1- Rehber, cesaretli olmalıdır.
2- Rehber, yönetici ve otoriter olmalıdır.
3- Rehber, adil olmalıdır.
4- Rehber, takvalı (imanlı) olmalıdır.
5- Rehber, kendi zamanının şartlarına vakıf olmalıdır.
6- Rehber, halkın çoğunluğu tarafından kabul edilmelidir.
“Oğlum, ben sana Allah’tan çekinmeyi (ilahî takvayı), devamlı olarak Allah’ın emirlerine itaat etmeyi, O’nu anmakla kalbini onarmayı ve O’nun ipine (Kur’ân’a) sarılmayı tavsiye ederim. Eğer ona
(Kur’ân’a) sarılırsan, artık seninle Allah arasında ondan daha sağlam bir bağ olmaz!”1
Önder iki çeşittir:
1) Allah’ın emriyle halkın hidayet sorumluluğunu üstlenen, Allah’ın
emrini kendi düşüncelerinin önünde tutan, mukaddes kılan ve Allah’ın
rızası ile hükmeden önder.
2) Fasık toplum tarafından seçilen, insanları ateşe davet eden, kendi düşüncelerini Allah’ın hükümlerinin önünde tutan, Allah’ın kitabının
(Kur’ân) zıddına ve nefsî arzularına göre hükmeden önder.2
Önderler:
a) İlahî önderler: İlahi önderler, bütün referans ve bilgilerini Allah’tan
alanlardır. “De ki: Şüphesiz ben, ancak sizin benzeriniz olan bir beşerim;
yalnızca bana sizin ilahınızın tek bir ilah olduğu vahyediliyor.”3
b) Şeytanî önderler: Şeytanî önderler, şeytan postuna bürünmüş yalancı, ikiyüzlü, günahkâr ve mağrurlardan olurlar. (Ben sizin rabbinizim
diyen Firavun’lar gibi.)4

1- Tuhefu’l-Ukul, s. 74, Hz. Ali (a.s).
2- Hz. Cafer Sâdık (a.s).
3- Kehf, 110.
4- Tefsir-i Numûne.
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Ders: 178

Rumuz: Ömer, İran

Şia Diyor ki
1- Hz. Ali (a.s) Allah’ın ipidir.1
2- Hz. Ali (a.s) Allah’ın yoludur.2
3- Hz. Ali (a.s) müminlerin en yüreklisidir.3
4- Hz. Ali’nin (a.s) bin adı vardır.4
5- Hz. Ali (a.s) cenneti taksim edendir.5
6- Hz. Ali (a.s) Peygamber’in (s.a.a) vasisidir.6
7- Hz. Ali’nin (a.s) ismi Allah’ın ismindendir.7
8- Hz. Ali (a.s) Peygamber’in (s.a.a) borçlarını ödeyen kişidir.
9- Hz. Ali’nin (a.s), hakkaniyetinden şüphe etmek Allah’tan şüphe etmektir.8
10- Hz. Ali (a.s), Hz. Peygamber’i (s.a.a) gusleden, kefenleyen ve defneden kişidir.9
Farz cihad iki kısımdır:
a) Nefis ile yapılan cihad: İnsanın kendisini günahlardan koruması
için yapmış olduğu mücadeleye, nefsî cihad denir.
b) Düşmanlar ile yapılan cihad: İslâm ve Müslümanlara saldıran mütecaviz düşmanlara karşı gösterilen onurlu mukavemete savunma cihadı
denir. Müslümanlar her iki cihadı terk ederlerse onlara azap gelir.10
“İslâm tarihinde Hz. Peygamber (s.a.a) ve Hz. Ali (a.s) zamanlarında
birçok Müslüman, İslâm’ı muhafaza etmek için canlarından geçmişlerdir.

1- Mefatih, s. 708.
2- age, s. 717.
3- age, s. 706.
4- Cennetu’l-Hulud, s. 16.
5- Mefatih, s. 707.
6- age, s. 711.
7- age, s. 709.
8- Nesayih, s. 104.
9- age, s. 425.
10- Tuhefu’l-Ukul, s. 261, Hz. Hüseyin (a.s).
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İslâm için savaşmak gerek, İslâm uğrunda fedakârlık yapmak gerek. Biz
de fedakârlık yapıp İslâm uğrunda şehitler verdik ama İslâm tarihinin derinliklerindeki kadar değil. Hz. Hüseyin (a.s) kendisini, eş ve çocuklarını
feda etti. Hz. Peygamber (s.a.a) hayatını bu uğurda feda etti. Bütün masum
imamlar bu uğurda eziyetlere katlandılar. Bütün bunların yanında bizim
çabalarımız yetersizdir. Hz. Muhammed (s.a.a) ve Ehlibeyt’inin (a.s) yolunu ihya etmek için çok çalışmalıyız, daha çok fedakârlık yapmalıyız.”1

1- İmam Humeynî.
218

Ders: 179

Rumuz: Ömer, Eğir Bölgesinden

Akıllı Kadının Kızına Tavsiyeleri
1- Eşinin yemeğini vaktinde ve en güzel bir şekilde hazırla.
2- Eşinin malını koru ki mal senin de hayânı korumaktadır.
3- Eşinin özrünü kabul et ve onun sırlarını kimselere söyleme.
4- Eşinin kazancına karşı kanaatkâr ol.
5- Eşinin isteklerini yerine getir ve elbiselerini vaktinde hazır et.
6- Eşinin akrabalarına karşı güzel ahlâklı ve hürmetli ol.
7- Eşinin kederini ve sevincini paylaşan bir eş ol.
8- Eşinin dinlenme zamanında sessizliğe riayet et.
9- Eşine sevgi, alçakgönüllülük ve muhabbetle bak.
10- Eşine karşı temiz ol ve güzel kokular kullan.
Kadınların kendi hayâlarını korumaları farz olduğu gibi, eşlerinin de
izzet ve haysiyetini korumaları gerektiğinin farz olduğunu biliyor musunuz?
İyi özellikleri olan kadınlar:
1) Çocuk doğurabilen kadınlar.
2) Muhabbeti hoş ve sıcakkanlı kadınlar.
3) Haysiyet ve şeref sahibi kadınlar.
4) Kendi ailesi içinde sevilen kadınlar.
5) Eşinin karşısında mütevazı olan ve sadece onun için süslenen kadınlar.
6) Namusunu aziz bilip başkalarına karşı koruyan kadınlar.
7) Kocasına karşı itaatkâr kadınlar.
8) Dindar, iyi ahlâklı ve takva sahibi olan kadınlar.
İnsanların mutluluklarından birisi de kendine uygun iyi huylu bir
eşinin olmasıdır.
“Allah’a imandan sonra, insanlığın ve aklın esaslarından biri de
(muhakkak insanda olması gereken) hayâ ve güzel huydur.”1

1- Nehcu’l-Fesahe, s. 1638, Hz. Muhammed (s.a.a).
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Ders: 180

Rumuz: Ömer, Arabistan

Cennetlik Kadınların Nişaneleri
1- Farz oruçlarını tutan kadınlar.
2- Kocalarına itaat eden kadınlar.
3- Hayâlarını koruyan kadınlar.
4- Namazlarını kılan kadınlar.
Bu nişanelere sahip olan kadınlar, cennetin kapılarından hangisini
arzu ederlerse o kapıdan içeriye girebilirler.1
“Kadınlar sizin için, siz erkekler de onlar için birer örtüsünüz.”2
“Kişi, evine ve ailesine karşı şu üç özelliği taşımaya muhtaçtır. Bu
özellikler tabiatında olmasa bile bunları edinmeye çalışmalıdır: İyi
muaşerette bulunmak, ölçülü bir şekilde harcamak, (ailesinin refahını sağlamak) ve namusunu korumaya düşkün olmak.”3
“Kadınların en iyileri seyyide (Hz. Peygamber’in s.a.a soyundan) ve
Kureyş’ten olan kadınlardır. Zira onlar kocalarına karşı ağırbaşlı,
hoş davranışlı ve çocuklarına karşı çok şefkatli ve evlilik hayatında
kocalarına karşı itaatkâr, yabancılara karşı ise namuslarına düşkün
olurlar.”4
Resulullah “Ey insanlar! Çöplüğe benzeyen yerlerde yeşeren kimselerden
uzak durun.” diye buyurdu. “Çöplükte yeşerenler kimlerdir?” diye sordular. Efendimiz (s.a.a) “Onlar kötü ailelerde yetişen güzel kızlardır.” diye
buyurdu.
Allah şöyle buyurmuştur: “Bir Müslüman için dünya ve ahiret hayrını bir araya toplamak istediğimde kendisi için huşu dolu bir kalp, çok
zikreden bir dil, belalara sabreden bir beden, baktığında kendisini sevindirecek ve kendisi olmadığında (gıyabında) malını ve nefsini koruyacak
bir eş karar kılarım (nasip ederim).5

1- Mekarimu’l-Ahlâk, c. 1, s. 383.
2- Bakara, 187.
3- Tuhefu’l-Ukul, s. 349, Hz. Cafer Sâdık (a.s).
4- Hz. Muhammed (s.a.a).
5- el-Kâfi, c. 5, s. 327, Hz. Muhammed (s.a.a).
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Ders: 181

Rumuz: Emir, Şübek Bölgesinden

Saadetin Dört Rumuzu Vardır
1- Geniş ve münasip bir eve sahip olmak.
2- Salih ve uyumlu bir eşe sahip olmak.
3- Münasip iyi bir bineğe sahip olmak.
4- İyi ve geçimli bir komşuya sahip olmak. Yüce Allah Kur’ân-ı
Kerim’de komşu ilişkisi üzerine şöyle buyurmaktadır:
“Anaya, babaya, akrabaya, yetimlere, yoksullara, yakın komşuya,
uzak komşuya, yanınızdaki arkadaşa, yolcuya ve mâliki bulunduğunuz kimselere iyilik edin.”1
Hz. Ali (a.s) oğlu Hz. Hasan’a (a.s) şöyle buyurdu:
“Sakın kadınlarla (meşveret etmeyesin) konuşmayasın, onların görüşleri zayıftır. Azimleri gevşek olduğu için onları, yapacakları işten
başka bir işe koşma. Çünkü kadınlar çiçektir, koklanırlar.”2
“Allah evlerinizi (içinde) huzur bulacağınız yer kıldı. Rabbin bal
arısına, dağlarda ve onların kurdukları çardaklarda kendine evler
edin diye vahyetti.”3
Huzura ermenin üç rumuzu:
1) Gecenin sessizliği, huzur bulma zamanıdır.
2) Dinlenilecek evin varlığı, huzur bulma vesilesidir.
3) Güler yüzlü eşin olması, huzur kaynağıdır.
“Mükerrer (birkaç kez gayrı mantıkî) evlenen erkekleri ve mükerrer
evlenen kadınları Allah sevmez.”4
“O, (Allah) sabahı yarıp çıkarandır. Geceyi bir sükûn (dinlenme),
güneş ve ayı bir hesap (ölçü) kıldı. Bu, o güçlü ve her şeyi bilen
takdirdir.”5
“Onda sükûn bulup rahatlığa ermeniz için size kendi nefsiniz-

1- Nisa, 34.
2- Nehcu’l-Belaga, 31. Mektup.
3- Nahl, 68-80.
4- Nehcu’l-Fesahe, s. 714, Hz. Muhammed (s.a.a).
5- Enam, 96.
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den eşler yaratması ve aranızda bir sevgi ve merhamet kılması da
O’nun ayetlerindendir. Şüphesiz bunda, düşünebilmekte olan bir
kavim için gerçekten ayetler vardır.”1

1- Rum, 21.
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Ders: 182

Rumuz: Emir, Arabistan

Takdire Şayan Kadınlar
Üç haslete sahip olan kadınları Allah kabir azabından koruyacak ve
Hz. Fatıma (a.s) ile cennette haşredecektir.
1- Kocasının yoksulluğuna sabır gösterip (yoksulluğundan dolayı)
ondan ayrılmayan kadınlar.
2- Kocasının kötü ahlâkına sabır gösterip (aile çatısını korumak için)
ondan ayrılmayan kadınlar.
3- Kendi mihriyesini kocasına (kocasının ödeme imkânı yoksa) bağışlayan kadınlar.1
“Bir kadın ölür ve kocası ondan hoşnut ve razı olursa Allah, o kadını
cennetine konuk eder.”2
Eşinin mihriyesini (ödeme imkânı olduğu halde ve eşi isterse) ödemeyen erkek, öldüğünde zinakârlar gibi ölür.
“Evli bir Müslümanın (eğer evliliği onu günahlardan uzaklaştırmış
ve iman sahibi olmasını sağlamışsa) iki rekâtlık namazı, bekâr bir
Müslümanın seksen rekâtlık namazından daha faziletlidir.”3
“Çocuğunun senin üzerindeki hakkı, şüphesiz onu güzel terbiye ile
yetiştirmen, Rabbine hidayet etmen ve ona Allah’a itaat etme noktasında yardımcı olmandır. Çocuğun hakkında iyilik ettiğin takdirde
mükâfatlandırılacağın ve kötülük ettiğin takdirde ise cezalandırılacağın gibi davran.”4
“Muhterem hanımlar, çocuklarınızı iyi terbiye etmekten hepiniz mesulsünüz. Kucaklarınızda dürüst, imanlı ve takvalı evlatlar terbiye ediniz.
Zira anne kucağı terbiye ve eğitim için en iyi mekteptir. Siz anneler, evlatlarınız için iyi birer anne olunuz, birer iyi nasihat edici olunuz. Siz toplum
içerisinde fedakâr ve zahmet çeken kadınlarsınız.”5

1- Nesayih, s. 125, Hz. Muhammed (s.a.a).
2- Nehcu’l-Fesahe, s. 1022, Hz. Muhammed (s.a.a).
3- age, s. 1031-1670, Hz. Muhammed (s.a.a).
4- Men la Yahzuruhu’l-Fakih, c. 2, s. 622, Hz. Zeynelabidin (a.s).
5- İmam Humeynî.
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Ders: 183

Rumuz: Avn, İran

Kadın ve Hayat
1- Kadın kocasına Nisa suresinin 127. ayetini hatırlatmalıdır: “Kadınlara adalet ve insafla davranınız.”

1- Erkek kadına Nisa suresinin 34. ayetini hatırlatmalıdır: Erkekler
kadınlar üzerinde hüküm sahibidirler. Kadınlar başkaldırmamalıdırlar.
2- Kadın kocasından hizmetçi isteyebilir. Erkeğin kadını ev işlerine
mecbur etmeye hakkı yoktur. (2414. mesele)
2- Erkek kadına Nisa suresinin 3. ayetini hatırlatabilir: “Hoşunuza giden kadınlardan ikişer, üçer ve dörder evlenebilirsiniz.”

3- Kadın 2412 nolu meseleye amel ederse yemek, elbise ve diğer masrafları (kocanın malî durumu iyi olsun veya olmasın) kocasına farz olur.
3- Kadın 2412 nolu meseleye amel eder, kocası da onun masraflarını
karşılamazsa, ona 2416 nolu meseleyi hatırlatmalıdır.
2412. mesele: Kadın, kocasının izni olmadan evden dışarı çıkmamalı
ve kocası her istediğinde cinsel lezzetler için kendisini ona teslim etmeli,
şer’î bir özrü olmadıkça kocasının onunla cima etmesini önlememelidir.
2416. mesele: Masraflarını temin etmek kocası üzerinde farz olduğu
halde kocası masraflarını vermeyen bir kadın, masrafını izinsiz olarak
onun malından alabilir.
Eğer kadın, gayret gösterip kocasının razı olmasını sağlarsa, aile yaşantısında en yüksek iftihar ve övgüyü kazanmış demektir. Aynı şekilde kadının da kendi kocasından razı olması erkek için en iyi sadakat ve
mükâfatlardandır.
“Kadının iyi amellerinin kabul olması, kocasının rızasını kazanmasına bağlıdır. Erkeğin de iyi amellerinin kabulü eşinin rızasını kazanmasına bağlıdır. Erkek, diliyle eşini incitirse yüce Allah
onun namazını, orucunu ve iyi amellerini kabul etmez, hatta eşinin kendisinden razı olmasını sağlamazsa cehenneme girecek ilk
kişilerden olur.”1

1- Biharu’l-Envar, c. 100, s. 144, Hz. Muhammed (s.a.a).
224

Ders: 184

Rumuz: Avn, Yemen

Kadının Değeri
1- Kadınlarınız siz erkekler için ve siz erkekler de kadınlarınız için
birer giysisiniz.1
2- Ben sizin dünyanızın üç şeyini seviyorum: Güzel kokusunu, namazını ve hayâlı kadınlarını.2
3- Kadınlarda olması gereken üç haslet vardır: Bir, onurlu olmalılar.
İki, korkak olmalılar, fesada düşmekten ve sebep olmaktan korkmalılar.
Üç, eşlerine karşı kıskanç olmalılar.3
4- Erkeklerde olması gereken üç güzel haslet vardır: Bir, cesaret. İki,
alçakgönüllülük. Üç, cömertlik.4
5- Kadınlara adaletli davranmayanlar ve dayak atanlar kıyamet günü
belleri bükülmüş olarak mahşere gireceklerdir.5
Kadınlara dayak atanların, kısas hükmü gereğince kendilerine kısas
hükmü uygulanması gerektiğini biliyor musunuz?
“İslâm, siz evlenmeden önce bile sizin evliliğinizle ilgilenmektedir.
Sizin evliliğinizden iyi netice almanızı ve sizin sağlıklı ve mutlu bir yuva
kurmanızı istemektedir. İslâm’ın kendine göre evlilik öncesi kuralları vardır. Nasıl bir eş seçmeniz gerektiğine dair, erkek veya kadınların sıfatlarını belirterek size yardımcı olmuştur. Hiçbir beşerî kanunda evlenilmesi
uygun olan erken ve kadınların özellikleri belirlenmemiştir. Evlilik sonrası eşlerin mutlu, akıllı, ahlâklı ve saygıya dayalı bir aile çatısı oluşturmak için birbirlerine nasıl davranması gerektiği belirlenmemiştir. Mutlu
bir aile, mutlu bireyler ve mutlu bir toplum yaratmak için, sadece İslâm
hukukunda mutlu aile oluşturma ve mutluluk içinde yaşama kuralları
belirlenmiştir.”6
“Gençliğinin baharında evlenen kimseler için, dinlerinin yarısını
koruma altına aldılar, diye şeytan feryat eder.”7
1- Bakara, 187.
2- Nesayih, s. 127, Hz. Muhammed (s.a.a).
3- Hz. Ali (a.s).
4- Hz. Ali (a.s).
5- İslâm’da evlilik, s. 30.
6- İmam Humeynî.
7- Nehcu’l-Fesahe, s. 1034, Hz. Muhammed (s.a.a).
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Ders: 285

Rumuz: İsa, E yopya

Kadının Mihriyesini Ödemenin Yolları
1- Mihriye peşin ödenir.
2- Mihriye çek ve senet verilerek ödenir.
3- Mihriye para karşılığında altın veya benzeri şeylerle ödenir.
4- Mihriye sonra ödemek şartıyla borçlanarak ödenir.
5- Mihriye Kur’ân’ı veya dinî bilgileri öğretmeyi taahhüt etmekle ödenir.
Hırsızlar üç kısımdır: Zekât vermeyi engelleyenler, kadınların mihriyelerini (vermeyerek) helal sayanlar ve ödeme niyeti olmaksızın borçlananlar.1
Mihriyeyi üç surette ödemek mümkündür:
1) Tarih ve zaman belirtmeksizin. Kadın kocasından mihriyesini her
zaman isteme hakkına sahip olur ve kocası da ödeme imkânı olduğu takdirde ödemek zorunda olur.
2) Tarih ve zaman belirtilerek. Kadın kocasından, belirlenen tarih ve
zamana kadar mihriyesini isteme hakkına sahip olmaz.
3) Mihriyenin bir miktarına tarih ve zaman belirleyerek, bir miktarına
ise zaman belirlemeksizin olur. Kadın, kocasından belirlenen tarihte belirlenen mihir miktarını alma hakkına sahip olur, bakiye için ise zamanını
beklemelidir.2
“Birlikte olmadan önce mihrini (kocasına) bağışlayan her kadına, yüce Allah verilen her dinar karşılığında bir köleyi azat etmenin verdiği sevabı verir.”
Efendimiz’e (s.a.a) “Ey Allah’ın elçisi! Evlilikten sonra bağışlarsa nasıl
olur?” diye sorulunca “Doğrusu bu ona karşı olan derin muhabbettendir” diye
buyurmuştur.3
“Kadınlara mihirlerini bir hak olarak (gönül hoşluğuyla) verin.
Eğer kendi istekleriyle mihirlerinin bir kısmını bağışlarlarsa afiyetle yiyin.”4
1- Biharu’l-Envar, c. 96, s. 12, Hz. Hüseyin (a.s).
2- Vesailu’ş-Şia, Nikâh bölümü, Hz. Muhammed (s.a.a).
3- Hz. Muhammed (s.a.a).
4- Nisa, 4.
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Ders: 187

Rumuz: Gurban, E’gil Mıntakasından

Hz. Ali (a.s) Buyuruyor:
1- Dünya, âşıkların (secde etmeleri gereken) mescididir.
2- Dünya, Allah’ın vahyinin (Kur’ân’ın) indiği yerdir.
3- Dünya, salih kulların (maddî ve manevî) ticarethaneleridir.
4- Dünya, cennet ehli olanların (hayır hasenat) sermayeleridir.
5- Dünya, gece sabahlayanların (gece ibadet ve dua ile meşgul olanların) sırdaşıdır.
6- Dünya, müminlerin (zorluklar karşısında) imtihan alanıdır.1
Allah Miraç gecesi Hz. Muhammed’e (s.a.a) şöyle buyurmuştur: “Ey
Ahmed! Benim muhabbet ve sevgim fakir insanları sevindirmektir. O halde fakirleri kendine yakın kıl, kendi yakınına oturt ki ben de sana yakın
olayım.”2
“Dünyada yolcu gibi olun, mescitleri evleriniz gibi kabul edin, kalplerinizi mescitlere ısındırın, iyi düşünün ve günahlarınıza ağlayın,
hevesleriniz sizi hak yoldan ayırmasın. Meskenler yapıyorsunuz
ama oturamıyorsunuz, yiyecek hazırlıyorsunuz ama yiyemiyorsunuz ve ümitleriniz var ama ulaşamıyorsunuz.”3
“Dünyayı dünya ehline bırakın, her kim kifayet haddinden fazlası
için çalışırsa kendisini helâk etmek için çalışmaktadır ama farkında
değildir.”4
“Dünyada insanın değeri dünyaya verdiği değere göredir. Dünya
malı için çalıştıkça dünya onlardan uzaklaşmaktadır.”5
“Onlar ahiret karşılığında dünya hayatını satın alan kimselerdir;
bu yüzden azapları hafifletilmez, onlara yardım da edilmez.”6

1- Nehcu’l-Belaga, s. 1149.
2- el-Hayat, c. 2, s. 52.
3- Nehcu’l-Fesahe, s. 2188, Hz. Muhammed (s.a.a).
4- age, s. 32, Hz. Muhammed (s.a.a).
5- age, s. 429, Hz. Muhammed (s.a.a).
6- Bakara, 86.
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Ders: 188

Rumuz: Giyas, Irak

Dünya’ya Niçin Geldiğimizi Biliyor muyuz?
1- Dünyada hidayet (hak) yolu bulmak için.1
2- Dünyada imtihan olup sınanmak için.2
3- Dünyada salih amel işleyerek cenneti kazanmak için.3
4- Dünyada tağuta (İslâm’a düşmanlık edenlere cihadla) karşı durup
imanın kucağına koşmak için.4
5- Dünyada Allah-u Teâlâ’nın “Ben sizin yegâne rabbiniz değil miyim?” sorusuna evet dediğimizi ve şahit olduğumuzu kanıtlamak için.5
6- Dünyada elimizin altındaki zayıflara merhamet etmek ve eşlerimize karşı şefkatli davranmak için.6
7- Dünyada Rabbimiz tarafından bağışlanmak ve göğün genişliği
olan cennete koşmak için.7
8- Dünyada kibirde birbirimizle yarışmamak, evlat ve malımızla
övünmemek için.8
“Dünya salih amellerle iştigal yeridir. Boşuna heba edilen zamanınıza üzülün, pişmanlık duyun ve geçmişinizi temizleyerek telafi
ediniz.”9
“Dünya destanı, yılanın misaline benzer, üzerine elini sürdün mü
yumuşacıktır ama içi zehir doludur. Cahiller yumuşaklığına aldanıp ona doğru gidrler, akıllılar ise ondan uzaklaşırlar.”10
“Cesetleriniz dünyadan çıkarılmadan, dünya sevgisini kalpleriniz-

1- Araf, 187.
2- Ankebût, 2.
3- Nahl, 97.
4- Nahl, 36.
5- Araf, 127.
6- Hz. Ali (a.s)
7- Hadid, 21.
8- Hadid, 20.
9- Hz. Muhammed (s.a.a).
10- Hz. Ali (a.s).
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den çıkarın. Zira dünyada deneniyorsunuz. Siz başka dünya (ahiret) için yaratılmışsınız.”1
“Dünya, misali iki eşi olan erkeğe benzer. Birini razı etse öteki rahatsız olur. Ötekini razı etse beriki rahatsız olur.”2
“Hiçbir kimse Allah’ın izni olmadan ölmez. O, süresi belirlenmiş
bir yazgıdır. Kim dünya sevabını isterse ona ondan veririz ve kim
ahiret sevabını isterse ona da ondan veririz. Biz şükredenleri yakında ödüllendireceğiz.”3

1- Hz. Ali (a.s).
2- Muntehebu’l-Gurer, 331-335, Hz. Ali (a.s).
3- Âl-i İmran, 145.
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Rumuz: Faris, Mısır

Dünya Musibetleri Beş Şeydir:
1- Bilgilenmek için ilim peşinde gitmek.
2- Gonülden olan bir dostu kaybetmek.
3- Düşmanların ve çekemeyenlerin diline düşmek.
4- Helal kazanılan dünya malını kaybetmek.
5- Her yönüyle kötü bir kadına müptela olmak.
“Her kim dünyayı severse ahireti için ziyan eder. Her kim de ahireti
severse dünya için ziyan eder. İkisinden hangisi baki ve hangisi fanidir? Siz baki olanı tercih edin.”1
Her kim ahirette (ilahî rahmet ve nebevî şefaatle) hürmet görmek istiyorsa dünyanın (geçici güzelliklerini) bırakmalıdır.
Dünya hakkında benim bildiklerimi (onun aldatıcılığını) sizler bilseydiniz belki de kederden canınız çıkar, solardınız.
“Sanki dünyada hak ve hakikat bizden uzak ve başkaları için farzdır. Sanki dünyada ölüm bizden uzak ve başkaları için farzdır. Sanki gömdüğümüz ölüler yolculuğa çıkmışlar, kısa bir zamanda geri
dönecekler. Hayır! Ölenlerin tenlerini mezara koyduk ve miraslarını yedik. Sanki onlardan sonra biz kalıcıyız. Yakın zamanda bizler
de onlara kavuşacağız.”2
“(Allah’tan) Sakınan kimselere, “Rabbiniz ne indirdi?” denildiğinde, iyilik derler. Bu dünyada güzel davranışlarda bulunanlara
güzellik vardır; ahiret yurdu ise daha hayırlıdır. Takva3 sahiplerinin yurdu pek de güzeldir.”4

1- Nehcu’l-Fesahe, s. 1863, Hz. Muhammed (s.a.a).
2- age, s. 1863, 2326, 2116, Hz. Muhammed (s.a.a).
3- Takva korkmak, sakınmak, Allah korkusuyla günahlardan korunmak demektir. Muttaki ise takva üzere yaşayan mümin kimse demektir. Ayrıca takvada
ilk akla gelen şey, haramları terktir.
4- Nahl, 30.
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Rumuz: Fazıl, Sudan

Din ve Dünya Dört Kişiyle Kıvam Bulur
1- Din ve dünya, bilgili âlim olanların, bilmeyenlere ilim öğretmeleriyle kıvam bulur.
2- Din ve dünya, bilmeyenlerin bilenlerden bilgi öğrenmeleriyle kıvam bulur.
3- Din ve dünya, varlıklı olanların yoksullara yardım etmeleriyle kıvam bulur.
4- Din ve dünya, yoksul olanların dinlerini dünyalarına satmamalarıyla kıvam bulur.1
İlmin âlimlerin dilinde, adaletin amirlerin elinde, duanın muhtaçların
nefesinde kıvam bulduğunu biliyor musunuz?
Dört şey her iki dünyanın mutluluğudur:
1) Ulemaya hizmet etmek.
2) Anne ve babaya itaat etmek.
3) Halka şefkatli davranmak.
4) Allah’ın, Hz. Muhammed’in (s.a.a) ve Ehlibeyt’inin (a.s) emirlerine
uymak.2
Mahşer günü kötü surat ve siyah yüzle mahşere girecekler kimlerdir?
Gece olduğunda odaları dışarının karanlığından daha karanlık olan (ibadet nuruyla kalplerini aydınlatmayan) kimseler.3
Resulullah’a (s.a.a) kulların en hayırlısı kimdir, diye sorulunca Resulullah (s.a.a) şöyle buyurdu: “Onlar iyilik edince sevinirler ve kötülük edince
de istiğfarda bulunurlar, kendilerine ihsan edilince teşekkür ederler, belaya düştüklerinde sabrederler ve gazaplanınca da bağışlarlar.”4
“Onlar (müminler) ayakta iken, otururken veya yatarken Allah’ı
anarlar; göklerin ve yerin yaradılışını düşünürler de Rabbimiz
bunu sen boşuna yaratmadın. Bizi ateşin azabından koru, derler.”5
1- Nehcu’l-Belaga, s. 1261, Hz. Ali (a.s).
2- Nesayih, s. 206.
3- Biharu’l-Envar, Hz. Cafer Sâdık (a.s).
4- el-Hisal, s. 317.
5- Âl-i İmran, 191.
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Rumuz: Felah, İran

Hz. Ali’den (a.s) Bir Hadis
“Altı haslete sahip olanların yüzlerine Cennet’in kapıları açılır,
Cehennem’in kapıları ise kapanır:
1- Şeytanı tanıyıp ona muhalefet eden kimselerin yüzlerine,
2- Rabbu’l-Âlemin’i tanıyıp ona itaat edenlerin yüzlerine,
3- Hakkı tanıyıp peşinden giderek onu destekleyenlerin yüzlerine,
4- Kendisinden batılı temizleyip uzaklaşan kimselerin yüzlerine,
5- Ahireti tanıyıp onun hayrına çalışan kimselerin yüzlerine,
6- Dünyayı tanıyıp onu terk etmeye çalışanların yüzlerine.”1
İnsanların Cennet ve Cehennem’in kapısını yüzlerine açmaları kendi
amellerine bağlıdır. Her kişi kendi tercihini yapmalıdır.
Bunu iyi bilmeliyiz ki bizim için bir diğer gün daha vardır, onun hususunda şüpheye düşmeyin, o gün insan kendi kendisini muhasebe edecektir. Eller, gözler, kulaklar, dil ve diğer organları şahitlik edecekler. Onların şahitliği istikametinde hesaba çekileceğiz. O şahitlerin ifadeleriyle
ebedî yurdumuzun neresi olduğu belirlenecek, Cennet mi olacak yoksa
Cehennem mi? Böyle bir günün olduğunu asla unutmayalım.2
“Allah’ım! Eğer aﬀedecek olursan, aﬀetmeye senden layık kim var
ki? Eğer azaplandırırsan, hükümde senden daha adil kim olabilir ki?
Allah’ım! Dünyada garipliğime, ölüm anında kederime, kabirde yalnızlığıma ve mezar çukurunda vahşetime merhamet et. Hesap vermek için
huzuruna vardığımda zelilliğime acı. İnsanların bilmediği günahlarımı
bağışla. Kusurlarımı ört. Ölüm döşeğine düştüğümde dostlar toplanıp
beni sağa, sola haraket ettirdiklerinde ve cenazem akrabalarım tarafından
taşındığında bana merhamet et. Dünyadan ayrıldığımda ve senin huzuruna varmak için tek başıma kabre konulduğumda bana ihsan buyur, kabirde yalnızlığıma acı.”3
“Ey Âdemoğulları! Size, şeytana tapmayın çünkü o sizin apaçık
bir düşmanınızdır demedim mi?”4
1- Nesayih, s. 251.
2- İmam Humeynî.
3- Ebu Hamza Somali Duası’ndan bir bölüm.
4- Yasin, 60.
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Rumuz: Ferc, Arabistan

Şeytanın Allah’tan İstedikleri
1- Âdemoğullarına bir evlat verdiğinde bana iki evlat ver.
2- Âdemoğullarına istediğim şekilde yaklaşabilme gücünü ver.
3- Âdemoğullarına damarlarındaki kan gibi yakın olayım.
4- Âdemoğullarının kalplerinde yer edinip onları aldatayım.1
5- Âdemoğulları beni görmesin, ben onları göreyim.2
6- Âdemoğulları, malum (kıyamet) güne kadar ölümü tatsınlar ama
ben ölmeyeyim.3
7- Âdemoğulları farkında olmadan ben onların her tarafından girip
aldatayım.4
8- Şeytan Allah’a “İzzetine ant olsun ki ben onların doğru yola gelmelerine mani olacağım.” dedi.5
Şeytan kızıllığı sever. Kızıllıktan ve parmakla gösterilmeye sebep olacak (ictimaî ahlâkı bozacak ve karşı cinsi tahrik edip fesada yol açacak) giyeceklerden sakının.
Namaz şeytanın çehresini siyah eder, sadaka ise şeytanın belini kırar,
Allah rızası için (Allah’ın mümin kullarıyla) dost olmak şeytanın kökünü
kazır. Böyle yaparsanız şeytan, batıyla doğu mesafesi kadar sizden uzak
durur.6
“Şüphesiz İblis, kendileri hakkında zannını doğrulamış oldu.
Böylelikle müminlerden bir grup dışında onlar, (İblis’e) uymuş
oldular. Oysa onun (şeytanın), kendilerine karşı hiçbir zorlayıcı
gücü yoktu; ancak biz ahirete iman edeni, ondan kuşku duyandan
ayırt etmek için yaptık bunu.”7
Günahkârlar, yaptıkları suçu kıyamet günü şeytanın üzerine atmaya
çalışacaklar ve şeytan şöyle diyecektir: “Doğrusu Allah size gerçek olan
1- Tarih-i Peygamber, c. 1, s. 129.
2- Araf, 27.
3- Sâd, 81.
4- Araf, 17.
5- Sâd, 82.
6- Nehcu’l-Fesahe, s. 641, 1877, Hz. Muhammed (s.a.a).
7- Sebe, 20-21.
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sözü vaad etti. Ben de size vaatte bulundum ama benim size zorlayıcı bir
gücüm yoktu, yalnızca sizi çağırdım, siz de bana icabet ettiniz. Beni kınamayın, siz kendinizi kınayın. Ben sizi kurtarıcı değilim, siz de beni...”1

1- İbrahim, 22.
234

Ders: 193

Rumuz: Fazıl, İran

Şeytanın Yaptıkları
1- Şeytan gizli konuşur, gizli dedikodu yapar.1
2- Şeytan fakirlikle korkutur, kötülüğü emreder.2
3- Şeytan kalbe vesvese verir.3
4- Şeytan içki ve kumar ile aranıza düşmanlık sokar.4
5- Şeytan israf eder, Allah’ın nimetlerini boşa savurur.5
6- Şeytan yoksulluk tellallığı yapar ve şükretmez.6
7- Şeytan içki ve kumara yönlendirir.7
8- Şeytan kendi yandaşlarını korkutur.8
9- Şeytan gücü yettiklerini kendine çağırır.9
10- Şeytan yalancıların üzerlerine iner.10
11- Şeytan kuşatır ve Allah’ın zikrini unutturur.11
Şeytan yüce Allah’a şöyle dedi: Senin izzetine andolsun ki senin kullarını, canlarında ruhları olduğu müddetçe senin hak yolundan çıkaracağım. Allah, cevabında “İzzetime andolsun ki, senin yoldan çıkardığın
(günah yumağına bürüdüğün) kullarım benden af talep ederlerse ben de
onları bağışlayacağım” buyurdu.12
“Şüphesiz gizli konuşmalar iman etmekte olanları üzüntüye düşürmek için şeytandandır. Oysa Allah’ın izni olmaksızın şeytan
1- Mücadele, 10.
2- Bakara, 268.
3- Tâhâ, 120.
4- Maide, 91.
5- İsra, 27.
6- Bakara, 168.
7- Maide, 90.
8- Âl-i İmran, 75.
9- İsra, 64.
10- Şura, 121-122.
11- Mücadele, 19.
12- Nehcu’l-Fesahe, s. 642, Hz. Muhammed (s.a.a).
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onlara hiçbir şeyle zarar verecek değildir. O halde müminler, yalnızca Allah’a tevekkül etsinler.”1
“Allah’ım! Kovulmuş şeytanın vesveselerinden, hile ve düzenlerinden, sözlerine aldanıp tuzaklarına düşmekten, bizi itaatinden çıkarıp saptırmaya yeltenmesinden, bizi sana isyan ederek alçaltmaya
göz dikmesinden, bize güzel gösterdiğini güzel görmekten ve (büyük düşman olan) şeytana yenilmekten sana sığınırız.”2

1- Mücadele, 10.
2- Sahife-i Seccadiye, s. 141, Hz. Zeynelabidin (a.s).
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Rumuz: Feleh, Sevdave Bölgesi

Şeytan ile Mücadele Etmek
1- Mümin kardeşinin gönlünü sadaka ile mutlu etmek ve sadaka vermek şeytanın belini kırar.
2- Bol istiğfar etmek şeytanın kalbini parçalar.
3- Salih ameller yapmak şeytanın kökünü kazır.
4- Oruç tutmak şeytanın yüzünü karartır.1
Şeytan en güçlü ve dayanıklı yarenlerini, kendi olanaklarıyla hayırda
bulunanların üzerlerine gönderir.2
Kur’ân, şeytanın dilinden şöyle naklediyor: Kıyamet günü şeytana
aldanan kullar, kendi dalalet ve sapkınlıklarından şeytanı mesul görüp
itiraz edecekler. Şeytan, benim dünyada sizi dalalete zorlama ve mecbur
kılma gibi bir kudretim yoktu. Benim kudretim sadece dalalet, sapkınlık ve günahlara davet etmekti. Ben davet ettim, siz kendiniz davetime
icabet edip ardımdan koştunuz. Beni neden mesul görüp suçluyorsunuz,
siz kendinizi ve kendi yaşam biçiminizi mesul görüp suçlayınız. Benim
sizinle irtibatım sadece davet etmekten öte bir şey değildi, diyecektir.
Anlaşılan insanların şeytanın davetini kabul edip etmemeleri kendi insiyatiflerindedir. Şeytanın davetine icabet edenler yoldan çıkmış bedbaht
kimselerdir. Şeytanın davetine icabet etmeyenler ise şanslı müminlerdir.
Şeytan, Arapça’da kibirli, asi, zarar verici, melun kimse ve kötü cin anlamına gelmektedir. Hem insanlar, hem de cinler için kullanılır. Kur’ân’da
genellikle kötü cinler için kullanılmasına rağmen, bazı yerlerde kötü insanlar da kastedilir. Ayetlerin gelişinden insanların mı cinlerin mi kastedildiği kolayca anlaşılabilir. Burada İslâm’a karşı çıkmada en önde yer
alan kötü insanlar kastedilmektedir.
“İman edenlere rastladıkları zaman, iman ettik derler. Şeytanlarıyla baş başa kaldıklarında, biz şüphesiz sizinleyiz, onlarla sadece alay etmekteyiz, derler.”3

1- Nesayih, s. 175, Hz. Muhammed (s.a.a).
2- Nehcu’l-Fesahe, s. 575, Hz. Muhammed (s.a.a).
3- Bakara, 14.
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Rumuz: Felih, Filis n

Hz. Âdem (a.s) ve Şeytan
Amelleriyle Hz. Âdem (a.s) talihli, Şeytan ise bedbaht oldu. Zira:
1- Hz. Âdem (a.s) günahını ikrar ettiği için talihli, Şeytan ise günahını
ikrar etmediği için bedbaht oldu.
2- Hz. Âdem (a.s) yaptıklarından pişman olduğu için talihli, Şeytan
ise yaptıklarından pişman olmadığı için bedbaht oldu.
3- Hz. Âdem (a.s) Allah’tan ümidini kesmediği için talihli, Şeytan ise
Allah’tan ümidini kestiği için bedbaht oldu.
4- Hz. Âdem (a.s) kendisini kınadığı için talihli, Şeytan ise kendisini
kınamadığı için bedbaht oldu.
5- Hz. Âdem (a.s) kendi gururunu kırdığı için talihli, Şeytan ise kendi
gururunu kırmadığı için bedbaht oldu.
6- Hz. Âdem (a.s) tevbe etmeye karar verdiği için talihli, Şeytan ise
sakındıği için bedbaht oldu. (Nesayih, s. 234)
“Yüce Allah’a sığınmaktan başka çare olmadığını anlamış oldular. Sonra dönsünler diye onlara (Allah) iltifatta bulundu. Şüphesiz sadece Allah tevbeleri (kullarından) çok kabul edendir,
esirgeyendir.”1
Tevbe etmenin dört acısı vardır:
1)Günahlara karşı kalpten pişman olma (kınama) acısı vardır.
2)Kalbin pişmanlığının istiğfar olarak dile yansıması (ikrar) acısı vardır.
3)Geçmişte yapılan fesadın terk edilmesi acısı vardır.
4)Geçmişte yapılan günahların bir daha tekrarlanmayacağına karar
verilmesi (sabırlı olma) acısı vardır. (Hz. Ali a.s)
“Şeytan, bizim durumumuzdan razı değildir. O bizi kendi safına katıp yandaşlarını çoğaltmak ister. Önce küçük günahlara, sonra da büyük
günahlara meyillendirir ve sonra da İslâm yolundan çıkarır. Bizler kendimize dikkat etmeliyiz, sabah güneşinin doğuşundan gecenin karanlığına
dek şeytanın vesveseleriyle birlikte yaşadığımızı da unutmamalıyız.”2
1- Tevbe, 118.
2- İmam Humeynî.
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Rumuz: Fehed, Filis n

Müjde
Altı şeyi yaparsanız, Hz. Muhammed (s.a.a) cennete girmenizi garanti eder:
1- Verdiğiniz sözü tutarsanız,1
2- Yalan söylemezseniz,2
3- Emanete hıyanet etmezseniz,3
4- İzzetli olmaya çaba gösterirseniz,4
5- Haramlara gözünüzü kapatırsanız,5
6- El ve dilinizi haramlardan korursanız,6
Allah’ın cennette yer verdiği kimselerin, cennette esenlik ve huzur
içinde sonsuza kadar kalacaklarını biliyor musunuz?
Hz. Peygamber’in (s.a.a) Katıldığı Savaşlar
1- Bedir Savaşı. 2- Hayber Savaşı. 3- Hendek Savaşı. 4- Beni Kurayza
Savaşı. 5- Taif Savaşı. 6- Mekke Savaşı (Mekke’nın fethi). 7- Huneyn Savaşı. 8- Tebuk Savaşı. 9- Uhud Savaşı.
“Sonra Allah, savaşta elçisine ve müminlere güvenlik verdi, görmediğiniz askerler indirdi ve kâfirleri azaba uğrattı. İşte kâfirlerin
cezası budur.”7
“Cihat, Cennet kapılarından bir kapıdır ve sadece Allah’ın has dostlarının yüzlerine açılır.”8
“Ta ne zamana kadar gaflet uykusunda kalacak, fesada gömülmeye
devam edeceksiniz? Allah’tan korkun! İşlerin akıbetinden çekinin! Gaflet
uykusundan uyanın! Henüz uyanmış değilsiniz siz, ilk adımı atmış değil-

1- Sâf, 3.
2- Mürselât, 15.
3- Furu-u Kâfi, c. 6, s. 432.
4- Kehf, 39.
5- İsra, 35.
6- Enam, 152.
7- Tevbe, 26.
8- Hz. Ali (a.s).
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siniz siz daha! Bu yolda (nefsin ıslah edilmesi için) atılacak ilk adım uyanıştır. Ama siz uykudasınız; gözleri açık, gönülleri uykuda olanlardansınız. Kalpler, işlenen günahların etkisiyle paslanıp kararmıştır. Doğru
olmayan söz ve davranışları ne zamana kadar sürdüreceksiniz? Ahiretin
o korkunç akıbetlerini biraz düşünseydiniz, üzerinizdeki mesuliyetlere
daha çok önem verir, cihad-ı ekberi terk etmezdiniz ki, günahlara karşı
nefsi ıslah etmek cihad-ı ekberdir.”1

1- İmam Humeynî.
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Rumuz: Fehed, Irak

Allah’a İtaatsizlik Altı Şeyi Sevmekle Başlar
1- Çok uyumayı sevmekle başlar.
2- Yemek ve içmeyi sevmekle başlar.
3- Dünyanın geçici makamını sevmekle başlar.
4- Gereğinden fazla istirahat etmekle başlar.
6- Kadınlara düşkün olup onları sevmekle başlar.1
Kadınları sevmek yani insanın eşinden başka kadınlara karşı maymun iştahlı teveccüh gösterip ahlâkî yıkım yaratmaktır. Aklıselim eşler
arasında sevgi ve birbirlerine aşırı düşkünlük muhabbet doğuracağı gibi,
kutlu bir anlam taşımaktadır.
“Dünya makamının ne olduğunu söylememi istiyorsanız biliniz ki;
Dünya makamının birinci merhalesi sıkıntı, ikinci merhalesi kınanmak, üçüncü merhalesi ise kıyamet gününün azabıdır.”2
“Ne mutlu, kendisinin makam veya unvanının (dikbaşlılığını) kibrini yenip alçaltana, (alçakgönüllü olana), kazancını tertemiz bir hale
koyana, kendisini (ıslah ederek) düzgün bir hale getirene, huyunu
güzelleştirene, malının fazlasını yoksullara verene, ağzını beyhude
(yalan, iftira, dedikodu, laubalilik, boş ve benzeri) sözlere yumana
ve şerrini insanlardan uzak tutana.”3
“Ettiklerine sevinen ve yaptıklarıyla övülmeyi sevenlerin, sakın azaptan kurtulacaklarını sanma; (tam aksine yaptıkları
Yüce Allah’ın rızasını kazanmamışsa) çetin ve elem verici azap
onlaradır.”4
“Allah’ın indirdiği (Kur’ân-ı Kerim) ile hükmetmeyenler işte onlar kâfirlerdirler.”5

1- Usul-u Kâfi, c. 3, s. 397, Hz. Muhammed (s.a.a).
2- Nehcu’l-Fesahe, s. 560, Hz. Muhammed (s.a.a).
3- Nehcu’l-Belaga, s. 408, Hz. Ali (a.s).
4- Âl-i İmran, 189.
5- Maide, 45.
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Gıybet (Dedikodu)
Üç kişinin gıybeti haram değildir:
1- Aleni fasıkın: Allah’ın haramlarından sakınmayan ve mümin kullara da hayâ etmeden aşikârda (gözler önünde) günah işleyenlere “aleni
fasık” denir.
2- Zalim önderin: Allah’ın rahmet sıfatından nasiplenmeyip kendi iktidarı altında bulunan güçsüzlere maddî ve manevî haksızlık yapan veya
Allah’ın hükmü Kur’ân ile hükmetmeyen öndere “zalim önder” denir.
3- Şarap ve alkol içenlerin: Allah’ın, size zararları faydasından çoktur,
diye tanıttığı şarap ve alkollü içecekleri içen veya ticaretini yapan kişiler.1
Gıybet edenleri (itinasız ve tepkisiz) dinleyenler de gıybet eden
(günahkâr fasıklar) gibidirler. (Yapılan gıybet günahının cezasına
ortaktırlar.)2
Gıybet etmekten sakının ki gıybet etmek zina yapmaktan daha kötüdür. Zira zina yapan tevbe ederse, tevbesinin kabul olması daha
yakındır. Ama gıybet edenin tevbe etmenin yanısıra gıybetini yaptığı kişiden de helallik alması lazımdır.3
Gıybetten uzak durun, çünkü gıybet ateş köpeklerinin yiyeceğidir.
Kendisinin helalzade olduğunu sanıp insanların beden etini gıybet
yoluyla yiyen kişi (bu sanısında) yalancıdır. Kardeşinin gıybetini
edip gizlisini açığa vuran kişi, attığı ilk adımda cehenneme yuvarlanır ve Allah onun gizlisini halk arasında açığa vurur, onu kullar
arsında rezil rüsva eder.4
Gıybet, insanın (başkalarını) kendi kardeşini, onun hoşuna gitmeyecek ve sevmeyeceği şekliyle yâd etmesidir.5

1- Nehcu’l-Fesahe, s. 128, Hz. Muhammed (a.a.a).
2- Muntehebu’l-Gurer, s. 229, Hz. Ali (a.s).
3- Nehcu’l-Fesahe, s. 996, Hz. Muhammed (s.a.a).
4- Vesailu’ş-Şia, c. 8, h. 16319, Hz. Muhammed (s.a.a).
5- Nehcu’l-Fesahe, s. 2044, Hz. Muhammed (s.a.a).
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İnsanlar Üç Gruptur
1- Öğreten insan; âlim olup ilim öğreten insan.
2- Öğrenen insan; âlim olmayıp ilim öğrenen insan.
3- Nâdân insan; ne bilgisi olup öğreten âlimlerdendir, ne de bilgisiz
olup öğrenenlerdendir ve öğrenmek de istemez.1
İki grubun dışında kalarak yaşamanın faydası yoktur. Ya âlim olup
bilgi öğreten olacaksın veya iyi öğrenen olup bilgi öğreneceksin.2
Muallimin insan üzerindeki hakları:
Muallimi gördüğünde hürmet et, ona karşı güleryüzlü ol, onun meclislerine katılıp şenlendir, onun söylediklerini dikkatle dinle, (otururken)
ona yüzü dönük otur, onun huzurunda yüksek sesle konuşma, birisi ona
soru sorarsa sen cevap verme ve bekle kendisi cevap versin, onun meclisinde başkalarıyla konuşma, onun huzurunda laubalilik yapma, onun
gıyabında konuşurlarsa onları sustur, onun varsa kusurlarını gizle, onun
düşmanlarıyla oturup kalkma, onun dostlarıyla düşman olma, eğer bunları yaparsan mualliminin haklarını eda ettiğine melekler şahitlik ederler
ve Allah da senden hoşnut olur.3
Bir gün gelir insanlar, koyunun kurttan kaçtığı gibi âlimlerden kaçar,
uzaklaşırlar. İnsanlar âlimlerden uzaklaştıklarında ise Allah onları üç derde müptela eder:
1- Allah onların mallarından bereketi kaldırır.
2- Allah onlara zalim yönetici musallat eder.
3- Allah onları (öldüklerinde) imansız olarak dünyadan ayırır.4
Cehalet üzerinde inat etmek kibir, haset ve münafıklığın kaynağı olduğu gibi Allah’ın meleklerinin, peygamberinin (s.a.a), masum imamların
(a.s) muhabbetleri ve ilahi vahyin kalbe oturması önündeki en büyük settir. Allah’ın vahyinin önüne cehalet seddi çekmek ilahi azaba davet çıkarır.
1- Nehcu’l-Belaga, s. 1155, Hz. Ali (a.s).
2- Hz. Muhammed (s.a.a).
3- Biharu’l-Envar, c. 2, s. 42, Hz. Hüseyin (a.s).
4- Hz. Muhammed (s.a.a).
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Günah İşlemek İstiyorum
Bir şahıs Hz. Zeynelabidin’e (a.s) ben günah işlemek istiyorum, dedi.
Hz. Zeynelabidin (a.s) cevabında şöyle buyurdu:
1- Allah’ın seni görmediği bir yer bulabilirsen günah işleyebilirsin.
Acaba Allah’ın göremediği bir yer var mıdır?
2- Allah’ın mülkünden dışarı çıkabilirsen günah işleyebilirsin. Acaba
Allah’ın mülkü olmayan bir yer var mıdır?
3- Allah’ın rızıklarından istifade etmeden yaşayabilirsen günah işleyebilirsin. Acaba Allah’ın olmayan bir rızık var mıdır?
4- Allah’ın ölüm meleği geldiğinde kendinden uzaklaştırabilirsen günah işleyebilirsin. Acaba Allah’ın gönderdiği ölüm meleğini kendisinden
uzaklaştırabilecek bir kişi var mıdır?
5- Allah’ın cehennemine seni götürdüklerinde direnebilirsen günah
işleyebilirsin. Acaba Allah’ın meleklerine karşı direnip duracak bir güç
var mıdır?
“Ölüm sarhoşluğu gerçekten gelir. İşte senin öteden beri korkup
uzaklaştığın şeydir.”1
Şimdi iyi düşünün, gençliğinizden itibaren attığınız her adım sizi mezara götürmektedir. Öyle ki orada her şey hakkında sizden soracaklar.
Bütün yaptıklarınızdan mesulsünüz, bu konu ölüme yaklaşma konusudur. Öyle ki hiçbirinizin yarın yaşayacağına dair senedi yoktur. Öyleyse
kendinizi düzene sokup ahlâkınızı düzeltin, amellerinizi İslâm’a göre tatbik edin, inşallah muvaﬀak olursunuz, inşallah kerem sahibi Ehlibeyt’in
(a.s) hidayet ve ilim nuru sizinle olur.2
Bilin ki birisi geceleri ibadet etse, bütün ömrü boyunca gündüzleri
oruç tutsa, tüm malını sadaka verse, her yıl hacca gitse ama Allah’ın velisinin (Ehlibeyt’in) velayetini kabul etmese ve tüm amelleri onun yol göstericiliğiyle olmasa Allah katında sevap açısından hiçbir hakkı yoktur ve
o iman ehlinden değildir.3
1- Kâf, 20.
2- İmam Humeynî.
3- Vesailu’ş-Şia, c. 1, s. 91, Hz. Muhammed Bâkır (a.s).
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Öğütler
1- Allah’ın nimetlerini yâd ediniz ve unutmayınız.
2- Allah’a bol bol hamd ve senada bulununuz.
3- Allah’ın haramlarını aklınızda tutunuz ve yapmayınız.
4- Allah’tan ümidinizi kesmeyiniz, O dualarınızı kabul buyuracaktır.
5- Allah’ın huzurunda yürekten dua ediniz.
6- Allah’ın Resulüne (s.a.a) ve evlatlarına (a.s) salat ve selam gönderiniz.1
7- Allah’ın dualarınızı kabul buyuracağına dair (ihlas ile) yakininiz
olsun.2
Dua, ilahi rahmet kapılarının anahtarı ve karanlıkları aydınlatan ilahi
bir nurdur.3
“Kullarım sana beni sorduklarında, (bilsinler ki) ben şüphesiz
yakınım. Benden isteyenin, dua ettiğinde duasını kabul ederim.
Artık onlar da davetimi kabul edip bana iman etsinler. Umulur ki
kemâle erişirler.”4
Şimdi hepimiz mükellefiz, hepimiz birbirimizden sorumluyuz, biz
birbirimizin bütün işlerinden sorumluyuz. (Hepiniz birbirinizden ve
gördüklerinizden mesulsünüz) Benim sizin üzerinizde sorumluluğum
var, sizin de benim üzerimde sorumluluğunuz vardır. Ben yanlış yaparsam benim yanlışımı söylemek hepinizin mesuliyetidir. Hepimiz birbirimizi iyiliğe davet ve kötülükten de men edelim ki İslâm camiası ıslah
olabilsin. İnsanî hakların zayi olmadığı, biçarelere çare eli uzatıldığı,
şeytanî vesveselerin terk edildiği maneviyatı yüksek bir toplum meydana gelebilsin ve Allah’ın rahmetiyle birlikte İslâm’ın içtimaî bereketi de
nasibimiz olabilsin.5

1- Usul-u Kâfi, s. 227-246, Hz. Ali (a.s).
2- Nehcu’l-Fesahe, s. 116, Hz. Muhammed (s.a.a).
3- Hz. Ali (a.s).
4- Bakara, 186.
5- İmam Humeynî.
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Şaşırıyorum
Sıkıntısı olanlar neden Allah’tan yardım istemiyorlar?
1- Dünyanın mal varlığını isteyenler neden bu ayeti okumuyorlar?
“Maşaallahu la guvvete illa billah. (Maşallah Allah’tan başka kuvvet sahibi
yoktur.)”1
2- Gizli ve aşikârdaki kötülüklerden korkanlar neden bu ayeti okumuyorlar? “HasbinAllahu ve nime’l-vekil. (Allah bize yeter, o pek de güzel
vekildir.)”2
3- Kulların hilelerinden korkanlar neden bu ayeti okumuyorlar?
“Ufevvizu emri ilellahi innellahe basirun bi’l-ibad. (İşimi Allah’a bırakıyorum, O kullar arasında hüküm vermiştir.)”3
4- Boş gam ve kederi olanlar neden bu ayeti okumuyorlar? “La ilahe
illa ente subhaneke inni kuntu mine’z-zalimin. (Senden başka ilah yoktur.
Sen yücesin. Gerçekten ben zulmedenlerden oldum.)”4
“Ey zulümden şikâyetçi olanların halinden haberdar olan! Ey onların
başlarına geleceklerden haberdar olabilmek için tanıkların tanıklıklarına
ihtiyacı olmayan! Ey yardımı mazlumlara yakın olan! Ve ey desteği zalimlerden uzak olan yüce Allah! Allah’ım, Muhammed (s.a.a) ve âline salat
eyle ve kuvvetinle bana zulmedeni ve düşmanımı bana zulmetmekten alıkoy. Kudretinle onun bana karşı düşmanlığının keskinliğinı kır. (Benimle
uğraşmaya zaman ve mecal bulamayacak şekilde) onu meşgul et ve onu
düşmanlarına karşı aciz, güçsüz kıl. Allah’ım düşmanıma başkalarına zulmetmeyi kolaylaştırma; ona karşı bana güzel yardımını esirgeme; onun
gibi davranmaktan beni koru, beni onun düştüğü duruma düşürme.”5
“Onlar (müminler) fena iş yaptıklarında veya kendilerine zulmettiklerinde Allah’ı anarlar ve günahlarının bağışlanmasını dilerler. Günahları Allah’tan başka bağışlayan kim vardır? Onlar yaptıklarında, bile bile ısrar etmezler.”6
1- Kehf, 39.
2- Âl-i İmran, 173.
3- Mümin, 44.
4- Enbiya, 87.
5- Sahife-i Seccadiye, s. 121, Hz. Zeynelabidin (a.s).
6- Âl-i İmran, 135.
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Üç Mübarek Buyruk
1- Fırsatlar elinizden bulutlar gibi akıp (uzaklaşmaktadır) gitmektedir. Fırsatları lehinize olacak şekilde kullanınız.1
2- Hepimizin cehenneme gireceği kesindir fakat o cehennemden çıkmak herkesin kendi elindedir.2
3- (Ölüme inanan) bir Müslümanın uyurken vasiyetnamesinin başının altında olmaması hakka reva değildir.3
Her kim vasiyet etmeden dünyadan göçer ise onun ölümü cahiliye
döneminin ölümü gibidir.4
İnsanın dünyada elde ettiği şey, ölünce kalır. Fakat başkalarına (yoksul ve çaresiz kişilere) yaptığı hayırların menfaatine nail olur. Gönüller
alan, gönüllerde kalır ve hayırla anılır. Gönüller kıran da gönüllerde kalır
ve lanetle anılır. Kendisi için yaşayanın adı kalmaz, Allah ve halk için yaşayan ölse bile hayırla anılır.
“Sizden ona (cehenneme) girmeyecek hiç kimse yoktur. Bu, Rabbin için
kesinleşmiş bir hükümdür. (Her insan cehenneme sunulacak; fakat bir

sonraki ayette de açıklandığı gibi salih insanlar kurtulacak, zalimler orada
yüzüstü bırakılacaklardır). Sonra, takva sahiplerini kurtarırız ve zulme sapanları dizüstü çökmüş olarak bırakıveririz.”5
“Birinize ölüm geldiği zaman, eğer bir hayır bırakıyorsa, anaya,
babaya, yakınlara uygun bir tarzda vasiyet etmesi, takva sahiplerine bir hak olarak size de yazıldı.”6

1- Nehcu’l-Belaga, s. 1096, Hz. Ali (a.s).
2- Meryem, 71-72.
3- Tefsir-i Numûne, c. 1, s. 619, Hz. Muhammed (s.a.a).
4- Hz. Muhammed (s.a.a).
5- Meryem, 71-72.
6- Bakara, 180.
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Duaların Kabul Olmamasının Nedenleri
1- Siz, ölen akrabalarınızı toprağa verdiniz ama ibret almadınız.
2- Siz, Kur’ân’ı okudunuz ama ahkâmına amel etmediniz.
3- Siz, şeytanı tanıdınız ama ona muhalefet etmediniz.
4- Siz, dünyayı düşman bildiniz ama dünya malını topladınız.
5- Siz, Allah’ı tanıdınız ama ona itaat etmediniz.
6- Siz, ölümü tanıdınız ama kendinizi ölüme hazırlamadınız.
7- Siz, peygamberi tanıdınız ama onun buyruklarına uymadınız.
8- Siz, cenneti tanıdınız ama sizi cennete götürecek işler yapmadınız.
9- Siz, başkalarının ayıplarını tanıdınız ama kendi ayıplarınızı tanımadınız.
10- Siz, cehennemi tanıdınız ama sizi cehenneme götürecek işler yaptınız.1
Gece yarısı olduğunda gökyüzünün kapıları açılır ve biri nida eder.
Acaba sizden dua eden yok mudur, Allah müstecab etsin? Acaba sizden
bir şey isteyen yok mudur, Allah isteğini versin? Acaba sizden üzgün
olan yok mudur, Allah onun üzüntüsünü azaltsın? Böyle bir zamanda her
Müslüman, Allah’tan ne isterse Allah onun isteğini kabul buyurur.2
Ölüm anı geldiğinde insanın gözünde üç şey canlanır:
1) İnsanın ameli; insanla birlikte kıyamete göçer gider.
2) İnsanın evlatları; ancak mezara kadar eşlik ederler.
3) İnsanın mal ve serveti; bir parça kefenden başka hiçbir şey götüremez.3
“Dünya hayatı bir oyun ve oyalamadan başka bir şey değildir.
Takva sahibi olanlar için ahiret yurdu muhakkak ki daha hayırlıdır. Hala akıl erdiremiyor musunuz?”4

1- Nesayih, s. 310, Hz. Muhammed (s.a.a).
2- Nehcu’l-Fesahe, s. 1166, Hz. Muhammed (s.a.a).
3- Nehcu’l-Belaga, s. 322, Hz. Ali (a.s).
4- Enam, 32.
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Fatiha Suresi Hakkında Ne Biliyoruz?
1- Fatiha suresi, Kur’ân’ın en iyi suresidir.
2- Fatiha suresi, Ümmü’l-Kur’ân’dır.
3- Fatiha suresi, (ölüm hariç) her derdin şifasıdır.
4- Fatiha suresi, Allah’ın bazı sıfatlarını tanıtan bir suredir.1
5- Fatiha suresi, şeytanın başına büyük bir beladır.
6- Fatiha suresi, bütün Kur’ân’ı mana edendir.
7- Fatiha suresi, ölüler için (azabı hafifletecek) hayırlı şifadır.2
8- Fatiha suresi yedi ayettir ve herkesin ezberlemesi de kolaydır.
9- Fatiha suresi, Sakar (cehennemin adlarından ve cehennemde bulunan azap kuyularından birinin adıdır) önünde engeldir.
“Sizi şu sakara (cehenneme) sürükleyip iten neydi? Onlar, biz namaz kılanlardan değildik derler.”3
Fatiha suresi imanın üç erkânını da içermiştir:
1) Allah ve dinine kalpten inanmayı.
2) Allah ve dinini dilde ikrar etmeyi.
3) Allah’ın dinine amel etmeyi.4
Cabir bin Abdullah Hz. Peygamber’in (s.a.a) huzurundaydı. Hz. Peygamber (s.a.a) “Ey Cabir! Allah’ın Kur’ân’da olan en iyi suresini sana söyleyeyim mi?” diye buyurdu. Cabir “Buyur efendim” dedi. Hz. Peygamber
(s.a.a) “O, Fatiha suresidir; Ümmü’l-Kitap’tır (Kur’ân’ın anasıdır) ve her derdin
şifasıdır.” buyurdu.5
“Bütün övgüler âlemlerin rabbi olan Allah’a mahsustur.
Rahman’dır, Rahim’dir. Hesap gününün sahibidir. Sadece sana
ibadet eder ve sadece senden yardım dileriz. Bizleri doğru yola
hidayet et. Kendilerine nimet verdiğin, gazaba uğramamış ve sapmamış kimselerin yoluna.”6
1- Tefsir-i Numûne, c. 1, s. 3, Hz. Muhammed (s.a.a).
2- age, c. 1, s. 3, Hz. Muhammed (s.a.a).
3- Müddessir, 41-42.
4- Tefsir-i Numûne, c. 1, s. 4.
5- Hz. Muhammed (s.a.a).
6- Fatiha Suresi.
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İslâmî Nasihatler
1- Haftanın cuma gününü dinî ahkâm öğrenmek için ayırmayan Müslümana yazıklar olsun.1
2- Babalarının yanlış ve batıl gelenekleri peşinde giden evlatlara eyvahlar olsun.2
3- Kendi zamanınızın gelenek ve göreneklerini yaşamaya çocuklarınızı zorlamayınız. Zira onlar sizin yaşadığınız zamandan farklı bir zamanda
yaratılmışlardır.3
4- İki halden birisi bizde olmazsa (öğreten ya da öğrenen) ömrümüz
zayi olmuştur.4
Ben (kötü gelenekleri kaldırmak ve) güzel ahlâkı tamamlamak için
seçildim.5
“Gerçekten senin için kesintisi olmayan bir ecir vardır. Ve şüphesiz sen, pek büyük bir ahlâk üzerindesin.”6
“Sizin en iyiniz, ahlâkı daha iyi olanlarınızdır. Halk ile muhabbet ve
samimiyet kurup dostluğu devam ettireninizdir.”7
“Sizin bana en yakın ve en aziz olanınız, tevazu ehlinden (alçak gönüllü) olanınız ve ahlâkı en güzel olanınızdır.”8
Muhterem hanımlar, çocukları eğitmek ve terbiye etmek sizin vazifenizdir. Zira çocuklar sizin kucağınızda, gözleri sizin yaptıklarınızdadır
ve sözlerinizi takip etmektedirler. Yalan söylerseniz o da yalancı olur,
hatalı bir haraketiniz olursa o da çok hata yapar. Çocuğunuzun geleceği sizin eğitiminize bağlıdır. Onları İslâm ve Peygamber (s.a.a) ahlâkı ile
ahlâklandırınız ki çocuklar da gelecek nesilleri ahlâklı birer Müslüman
olarak yetiştirebilsinler.9
1- Mefatihu’l-Cinan, s. 75.
2- el-Hadis, c. 1, s. 294.
3- age, c. 2, s. 107, Hz. Ali (a.s).
4- Nehcu’l-Belaga, 280. Hikmet, Hz. Ali (a.s).
5- Hz. Muhammed (s.a.a).
6- Kalem, 3.
7- Tuhefu’l-Ukul, s. 45, Hz. Muhammed (s.a.a).
8- Usul-u Kâfi, c. 2, s. 411, Hz. Muhammed (s.a.a).
9- İmam Humeyni.
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Yüce Allah’ın Hz. Muhammed’e (s.a.a) Tavsiyeleri
1- Bütün işlerinde “İnşallah” demeyi unutma. “Sadece Allah isterse de.”1
2- İnsanları gördüğünde “Selamun aleykum” demeyi unutma. “Size
selam, esenlik olsun.”2
3- Her işin başlangıcında “Bismillahirrahmanirrahim” demeyi asla
unutma. “Allah’ın adıyla.”3
4- Daima Euzubillah demeyi unutma. “Kovulmuş şeytandan Allah’a
sığınırım.”4
5- Allah’a karşı “yalan” söylememeyi asla unutma.5
Gerçekte hak ağır ve lezzetli, batıl ise hafif ve acıdır
Hakikat ve doğruyu söylemek bazı duyanları üzse de söyleyen için
lezzetlidir. Hak ve hakikati duyan ise yavaş yavaş hazmetmelidir, acı bile
olsa kabul etmelidir. Zira batıl her ne kadar hafif de olsa, akıbeti vahim
ve yakıcı olabilir. Hasta ilaç yutmayı istemez ama şifayı bulması için ilacı
yutmak zorundadır. Hak ve hakikat ağır da olsa, herkesin kabul etmesi
gerekmektedir. Allah hak ile batılı birbirine karıştırmayın buyurmuş ki,
hak ve hakikatin sayesinde aydınlık geleceğe umutla bakıp gayretli insanlar gibi yaşayabilelim.6
Allah’ım beni yararıma ve zararıma olan hükümleri kabul etmeye
muvaﬀak et. Beni bana verdiğine de benden aldığına da razı kıl.
Bana en doğru olanı göster ve en salim işe ata.7
Müminin kalbi saf ve asıl yolundan çıkmamıştır, hakikatler ve hak
öğretiler kendisine iblağ edilirse hemen kabul eder. Münafığın kalbi
ise cahiliye taassupları, kınanmış ahlâk, nefis ve makam sevgisiyle
dolu, birçok insanın fıtratına aykırı karanlıklar ve bulanıklıklar içinde olmakla birlikte hakikati de kabul etmez.8
1- Kehf, 24.
2- Enam, 54.
3- Neml, 30 ve Hûd, 41.
4- Nahl, 98.
5- Hakka, 44.
6- Nehcu’l-Belaga, s. 368, Hz. Ali (a.s).
7- Sahife-i Seccadiye, s. 123, Hz. Zeynelabidin (a.s).
8- Kırk Hadis, s. 200, Hz. Ali (a.s).
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Hz. Peygamber’in (s.a.a) Kızlarına Tavsiyeleri
1- Tesbihat-ı erbaayı okuyarak Mekke’ye gidin. Subhanallahi velhamdulillahi vela ilahe illallahu vallahu ekber. (Yüce Allah münezzehtir,
hamd ona mahsustur, Allah’tan başka bir ilah yoktur ve Allah büyüktür.)
2- Müminlere dua ederek iman ehlini kendinizden razı edin. Allahummeğfir li’l-mu’minine ve’l-muminat. (Allah’ım, mümin erkekleri ve
mümine kadınları bağışla.)
3- Üç defa İhlas suresini okuyarak Kur’ân’ı hatim edin. Üç defa İhlas
suresini okumanın Kur’ân-ı Kerim’i hatim etmek kadar sevabı vardır.
4- Onlara selam ve salâvat göndererek Peygamberleri (a.s) kendinize
şefaatçi kılın. Allahumme salli ala Muhammed ve ala cemi’il-enbiyai ve’lmurselin. (Allahım! Muhammed (s.a.a) ve bütün nebilere ve bütün ilahi
elçilere selam ve salat gönder.)
Kim yüz defa yürekten Salavat-ı Şerif’i söylerse Allah onun yüz hacetini kabul eder ve sıkıntılarını giderir.1
İslâm ve Kur’ân’ı kenara itmek isteyen bazı kesimler vardır. Bunlar
Kur’ânsız özgürlük istiyorlar. Biz, bize özgürlük sunması için İslâm’ı istiyoruz. Onlar Kur’ânsız bağımsızlık istiyorlar. Biz, bize bağımsızlık ve
özgürlük getirmesi için Kur’ân’ı istiyoruz. Biz Kur’ânsız bağımsızlık ve
İslâmsız özgürlük istemiyoruz. Yine onlar ruhaniyetsiz İslâm istediklerini söylüyorlar. Biliniz ki ruhaniyet İslâm’ın bir parçasıdır. Ruhaniyetsiz
İslâm’ın içi boşaltılmış olur. Ruhaniyetin çabalarıyla İslâm kuvvet bulmuş, bugüne ve bu safhaya gelmiştir.2
“Başkalarının (insafsız ve adil olmayan zalimlerin) tahakkümü altında yaşamak, sizin için ölümdür. Özgürlük (bağımsız ve onurlu
yaşamak) için savaşarak ölmek ise sizin için hayattır.”3

1- Sünen-i Tirmizî, c. 1, s. 303, Hz. Muhammed (s.a.a).
2- İmam Humeynî.
3- Nehcu’l-Belaga, 51. Hutbe, Hz. Ali (a.s).
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Hz. Peygamber’in (s.a.a) Ebuzer-i Gaffari’ye (a.s) Vasiyeti
1- Ebazer acı da olsa hakkı söyle.
2- Ebazer düşkünleri ve yoksulları sev.
3- Ebazer, kalbinin nurlanması için çok çok Kur’ân oku.
4- Ebazer sıla-i rahmi (akrabaları ziyaret etmeyi) ihmal etme.
5- Ebazer elinin altındakilere (işçilerine, ailene) merhamet et.
6- Ebazer “La havle vela guvvete illa billahi’l-aliyyu’l-azim” demekten yorulma. (Yüce Allah’tan başka kuvvet sahibi yoktur.)
7- Ebazer Allah’ın rızası olan işlerde halkın kınamasından korkma.1
Ebazer-i Gaﬀarî’nin Hz. Peygamber (s.a.a) ve Hz. Ali’nin (a.s) en sadık
ashabından biri olduğunu biliyor musunuz?
Siz Müslümanlar, İslâm tarihini ve Hz. Peygamber (s.a.a) ve seçkin
yarenlerinin tarihî seyrini iyi takip ediniz. Ne zor şartlarda, yokluklar içerisinde cansiperane İslâm dinini ihya etmişlerdir. Hz. Peygamber’i (s.a.a)
takip edip İslâm’ın esaslarını korumuşlardır. Sizler (sadık Müslümanlar)
de İslâm’ı koruyun, İslâm düşmanlarını elinizin tersiyle geri itin ve kendinizde de korkuya yer vermeyin. Çünkü Allah sizinle beraberdir ve düşmanlarınıza karşı cihadı (onurla mukavemet göstermeyi) size farz kılmıştır. “Fitne kalkıp din yalnız Allah’ın oluncaya kadar savaşın.”23
Her kim İslâm uğrunda cihadı terk ederse Allah onlara zillet elbisesi
giydirir ve yaşantılarına fakirlik, dinlerinin üzerine de kötü karanlıklar
(belirsizlik) çöker. Benim ümmetimden cihada katılan ve mücadele edenleri ise Allah bağışlar.4
“(Ashabım içerisinde) Ebazer-i Gaﬀarî’den (r.a sadakatli, doğru konuşan, mücahit, hak taraftarı, iman sahibi) başka biri yeryüzünde
dolaşmamış ve gökyüzü onun gibi birine gölgelik etmemiştir.”5

1- Nesayih, s. 266, Hz. Muhammed (s.a.a).
2- Bakara, 193.
3- İmam Humeynî.
4- Vesail, 1. bab, 2. Hadis, Hz. Muhammed (s.a.a).
5- Hz. Muhammed (s.a.a).
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Kıskanç İnsanın Üç Nişanesi
1- Kıskanç insanlar başkalarının gıyabında kötü sözler söylerler.
2- Kıskanç insanlar insanların yüzlerine karşı yağcılık yaparlar.
3- Kıskanç insanlar yalancı şahitlik yaparlar.
Haset (Kıskançlık, çekememezlik): Ateşin odunu yakıp yok ettiği gibi,
haset de insanın imanını yakıp yok eder.1
“Onlar, (müminler) yalancı şahitlikte bulunmayanlar, boş ve yararsız sözle karşılaştıkları zaman onurluca geçenlerdir.”2
“Ey Peygamber! Küfre sapanlar ve ikiyüzlülerle savaş; onlara karşı sert davran. Varacakları yer cehennemdir. Pek de kötü bir dönüş yeridir orası!”3
Her kim Müslüman kadın veya erkek olsun gıyabında (onun hoşlanmadığı bir şekilde) konuşursa, onun kırk gece ve gündüz namazı ve orucu
(gıybeti edilen şahıs helal edene kadar) kabul olmaz.4
Hz. Peygamber (s.a.a) şöyle buyurmuştur:
1) Şehitler gibi ölmek istiyorsanız,
2) Bağışlanmış olarak ölmek istiyorsanız,
3) Tevbekâr olarak ölmek istiyorsanız,
4) Kâmil bir mümin olarak ölmek istiyorsanız,
5) Cennet’ten bir kapının yüzünüze açılmasını istiyorsanız,
6) Cennet’e girmek istiyorsanız,
7) Mezarınıza ziyaretçilerin gelmesini istiyorsanız, İslâm’ın yüce Peygamberi Hz. Muhammed’in (s.a.a) ve evlatlarının (Ehlibeyt’in) ahlâkı ve
muhabbetiyle yaşayın ve ölün.5
“Dinin (imanın) afeti haset ve kendini beğenmişliktir. Haset, münafıkların çirkin sıfatlarındandır.”6
1- Hz. Muhammed Bâkır (a.s).
2- Furkan, 72.
3- Tevbe, 73.
4- Camiu’l-Ahbar, s. 171, Hz. Muhammed (s.a.a).
5- Nesayih, s. 129.
6- Usul-u Kâfi, Bab-ı Haset, Hz. Cafer Sâdık (a.s).
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Dokuz Amel ve Cezası:
1- Ahde vefasızlık, insan öldürmeye sebep olur.
2- Zinanın çoğalması, ani ölümlere sebep olur.
3- Riya (gösteriş) yapmak, depreme sebep olur.
4- Padişahın zulüm yapması, yağmurun azalmasına sebep olur.
5- Sadaka vermemek, hastalıkların artmasına sebep olur.
6- Zekât vermemek, hayvanların telef olmasına sebep olur.
7- Az dua etmek, belaların çoğalmasına sebep olur.
8- Karaborsacılık, kıtlığa sebep olur.
9- Allah’ın hükmünden gayrı bir hükümle hükmetmek, düşmanın
musallat olmasına sebep olur.1
“Zinaya yaklaşmayın; Şüphesiz o, çirkin bir hayâsızlık ve kötü
bir yoldur.”2
Zina yapmanın üç dünyevî ve üç uhrevî eseri vardır:
a) Dünyevî eserleri:
1)Zina, insanın hayâsını (izzetini) götürür.
2)Zina, insanın rızkını götürür.
3)Zina, insanın ani ölümüne sebep olur.
b) Uhrevî eserleri:
1)Zina, ahirette Allah’ı gazaplandırır.
2)Zina, ahirette hesabı zorlaştırır.
3)Zina, ahirette ateşe atılmaya ve ateşte ebedî olarak kalmaya neden
olur.3
“Onlar (müminler) Allah ile beraber başka bir ilaha tapmazlar.
Allah’ın haram kıldığı canı haksız yere öldürmezler ve zina etmezler. Kim bunları yaparsa ağır bir ceza ile karşılaşır.”4

1- Nesayih, s. 301, Hz. Muhammed (s.a.a).
2- İsra, 32.
3- Günahan-ı Kebire, c. 1, s. 194, Hz. Muhammed Bâkır (a.s).
4- Furkan, 68.
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Hz. Ali’den (a.s) Sözler
1- Garip gurebayı okşayıp gönüllerini alınız.
2- Bütün kelamınızda edep ilkelerini uygulayınız.
3- (Müminleri) çekememezlikten uzak durunuz.
4- Bütün işlerinizde bir hedef belirleyiniz.
5- Kötü sözlere cevap verirken tahammül ve sabır gösteriniz.
6- Allah’ın Resulünü (s.a.a) razı etmek için Allah’a itaat ediniz.
7- Bütün işlerinizde İslâm’a öncelik veriniz. İslâm’ı her işinizden
önemli sayınız.1
Müminlerin emiri Hz. Ali (a.s) hakikaten mazlumdur, mazlum idi.
Hatta Şiaların arasında bile mazlumdur. Müminlerin emirini anlatmak
istediklerinde gerçek şahsiyetinden uzaklaşırlar. Bu Hz. Ali (a.s) için bir
hakarettir. Mesela Hz. Ali’nin (a.s) namaz üzerinde fakire verdiği yüzüğün çok pahalı bir yüzük olduğunu söylerler. Acaba onun giydiği elbiseyi
görmüyorlar mıydı? Çok sade ve çok yıpranmış bir elbiseydi. Böyle sade
bir elbiseyle yaşamayı iftihar bilen birine pahalı yüzük yakıştırmasını nasıl reva görürler? Bu temelden yalandır. Rivayet bile olsa yalandır ki hakikatte böyle bir rivayetin aslı yoktur. Hz. Ali (a.s) bir amele gibi gidip su
kuyusu kazar ve o su kuyusunu halkın istifadesine sunardı. Kendisi için
değil, halk için amelelik yapardı. Biz onun gibi yaşamak istiyoruz. Hakikatte istesek de yaşayamayız. Takva onda mana bulmuştu. Biz o takvayı
kendimize siper edememişiz. Hz. Ali (a.s) gibi, ancak takvanın kendilerinde mana bulduğu kimseler yaşayabilir.2
“Ey insanlar! Dünya ayıplarının çirkinleştirdiği kimselerden olmayın. Dünya halkının bir kısmı ayakları bağlı (günahlardan sakınan
müminler); diğer bir kısmı da başıboş salıverilmiş (Allah’ın hiçbir
yasağını (haramları) umursamayan ve ahireti düşünmeyen bedbaht) hayvanlardırlar.”3

1- Cennetu’l-Hulud, son sayfa.
2- İmam Humeynî.
3- Tuhefu’l-Ukul, s. 82, Hz. Ali (a.s).
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Hz. Ali’den (a.s) İstenenler
Hz. Peygamber (s.a.a) Hz. Ali’ye (a.s) sordu: “Canım Ali, ne haldesin?”
Hz. Ali (a.s):

1- “Benden, Allah farzlarını istiyor.
2- Benden, Allah’ın Resulü müstehaplarını istiyor.
3- Benden, eş ve çocuklarım nafakalarını istiyorlar.1
4- Benden, şeytan günah istiyor.2
5- Benden, nefsim lezzet ve sefa istiyor.3
6- Benden, dünya meyil ve rağbet istiyor.4
7- Benden, yazıcı melekler doğruluk istiyorlar.
8- Benden, ölüm meleği Azrail canımı istiyor.
Ey Allah’ın Resulü! Benden bu kadar isteği olan varken nasıl olabilirim?” cevabını verdi.
Hz. Zeynelabidin’in (a.s) kelamında melekler:
1) Cebrail: Cebrail vahyin emini, gök ehlinin kendisine itaat ettiği, gök
ehlinin müezzini ve Allah’ın nezdinde saygın yeri olan bir melektir.
2) İsrafil: İsrafil kirpik kırpmadan Sûr’a üfleyip kabrin rehinesi olan
baygın insanları uyandırmak için Allah’tan izin bekleyen bir melektir.
3) Mikail: Mikail Allah’ın indinde şan ve şeref sahibidir ve Allah’a itaat ederek yüksek bir mertebe olan namaz imamlığına ulaşmış bir melektir.
4) Azrail: Azrail müminlere dost ve günahkârlara korku olan, perdeler ardındaki ölüm meleğidir.5
Kabir (müminler için cennetten bir bahçe ve günahkârlar için ise cehenneme giden bir çukurdur) evinde ruhları sorgulayan meleklerin adlarının “Nekir ve Münker” olduğunu biliyor musunuz?

1- Nesayih, s. 281.
2- Nur, 21.
3- Yusuf, 53.
4- Kâf, 17.
5- Sahife-i Seccadiye, s. 61.
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Hz. Ali’nin (a.s) Beyanında
En büyük:
1- Günah, korkudur. 2- Yiğitlik, sabırdır. 3- Gezi, çalışmaktır. 4- Sır,
ölümdür. 5- Bela, ümitsizliktir. 6- Hediye, aﬀetmektir. 7- Üstat, tecrübedir.
8- Sermaye, insanın kendisine güvenmesidir.
“Hakkaniyet ve İslâm’ı müdafaa etmek en büyük ibadettir. İslâm ümmetini özgürleştirip kurtarmak için eziyetlere tahammül etmeniz en büyük ibadettir.”1
“Şüphesiz bizim rabbimiz Allah’tır deyip sonra dosdoğru bir istikamet tutturanlar; artık onlar için korku yoktur ve onlar üzülmeyeceklerdir de. İşte onlar cennet ehlidir; yapmakta olduklarına
karşılık, içinde temelli olarak kalacaklardır.”2
Allah’ım! Birini aldatma düşüncesini taşımaktan, amellerimizden
dolayı kendimizi beğenmişlikten, uzun arzularla kendimizi avutmaktan,
küçük günahı önemsememekten, şeytanın bizi kuşatmasından, zamanın
başımıza dert açmasından ve sultanın bizi ezmesinden sana sığınırız.
Saçıp savurmaktan ve yetecek kadar rızık bulamamaktan sana sığınırız.
Düşmanları sevindirecek bir duruma düşmekten, denklerimize muhtaç
olmaktan, sıkıntılı geçimden ve (ahirete götürecek bir) azık olmaksızın
ölmekten sana sığınırız. En büyük teessüften (kıyamette duyulacak pişmanlıktan), en büyük musibetten (din hususunda duyarsız olmaktan), en
acı bedbahtlıktan (ahireti dünyaya satmaktan), dönülecek yerin kötülüğünden (cehenneme varmaktan), sevaptan mahrum kalmaktan ve azaba
düşmekten sana sığınırız.3
Müminlerden her kim bir hastanın ziyaretine giderse evine dönünceye kadar cennet yoluna adım atmış sayılır.4

1- İmam Humeynî.
2- Ahkaf, 13-14.
3- Sahife-i Seccadiye, s. 63, Hz. Zeynelabidin (a.s).
4- Nehcu’l-Fesahe, s. 1926, Hz. Muhammed (s.a.a).
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Hz. Hüseyin’in (a.s) Ahvali
Bir şahıs Hz. Hüseyin’e (a.s) “Haliniz nasıldır?” diye sordu. Hz. Hüseyin (a.s):
1- “Allah, başımın üzerinde durmaktadır.
2- Kıyamet, gözümün önünde canlanmaktadır.
3- Azrail, pusuya yatıp beni beklemektedir.
4- Bedenim, amelimin rehinidir.
5- Melekler, omuzlarımın üzerinde durmaktadır.
6- Ebedî mekânım toprağın altı, önümde durmaktadır.
7- Zararı defedemiyorum.
8- Menfaati elde edemiyorum.”1
“Ey insanlar! Gıybet etmekten sakının. Çünkü gıybet, cehennem köpeklerinin (yalı) katığıdır.2
Kardeşler dört kısımdır:
1) Sana ve kendine yararı olan. 2) Sadece sana yararı olan. 3) Senin
zararına olan. 4) Ne sana ve ne kendine yararı olan.3
“Seyyidu’ş-Şuheda Hz. Hüseyin (a.s), zalim ve zorba bir hâkimin halkın arasında olduğunu ve halka hükümet ettiğini gördü. Zulmün olduğunu, halka zulmettiğini, dine zulmettiğini gördü. Onun önünde durmalı ve
ona engel olmalıydı. Az bir orduyla, sayıları kalabalık olan bir ordunun
önünde durdu. Kıyam etmesi artık kaçınılmaz olmuştu. Hz. Hüseyin (a.s)
milleti ıslah etmek ve Yezid’in perçemini indirmek için kıyam edip kanını
verdi. Oğullarının kanlarını verdi. Evlatlarını ve bütün her şeyini verdi.
Bunların hepsi İslâm içindi, İslâm’ı canlı tutmak içindi. Bizim kanımız Hz.
Hüseyin’in (a.s) kanından daha mı kırmızı? Hz. Hüseyin (a.s) İslâm’ın
mazlum şehididir. O şehidin kanının heba olmasına razı olamayız.”4

1- Nehcu’l-Şehade, s. 295.
2- Tuhefu’l-Ukul, s. 263, Hz. Hüseyin (a.s).
3- age, s. 265, Hz. Hüseyin (a.s).
4- İmam Humeynî.
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Duası Kabul Olmayanlar
Allah dört zümrenin duasını kabul etmez:
1- Mal ve servetlerini israf edenlerin duasını.
2- Komşusu kötü olup da yerini değiştirmeyenlerin duasını.
3- Evde oturup iş ve aş peşine gitmeyenlerin duasını.
4- Başkalarına borç verip de yazılı belge almayanların duasını.
“Her kim komşusuna eziyet ederse Allah, Cennet’in kokusunu ona
haram kılar ve komşusunun hakkını zayi eden bizden değildir.”1
“Onlar (müminler) harcadıkları zaman ne israf ederler, ne de kısarlar; (harcamaları) ikisi arasında da orta bir yol olur.”2
İslâm dini, işe ve çalışmaya çok önem vermiştir Yaşadığımız dünyada işi ve çalışmayı beşerin saadetini sağlayan en önemli etkenlerden biri
saymıştır. İslâm Peygamberi (a.a.a) ise helal iş kurma ve çalışmayı ibadet
olarak adlandırmıştır.
Kur’ân-ı Kerim’de seksenin üzerinde iş ve çalışmakla ilgili ayet vardır.
İnsanların saadetlerinin şartı, iyi insan olmanın şartı ve cennete girmenin
şartının iş ve çalışmak olduğunu göstermiştir. Hz. Rıza (a.s) “Yaşamak için,
kendi ailesinin nafakasını helal iş ve çalışmayla elde etmeye çaba gösterenler, Allah yolunda cihat etmiş sayılırlar” buyurmuştur.
Allah şöyle buyuruyor: Her kim din kardeşinin ihtiyacını giderirse,
onun mükâfatı bana aittir ve ben mükâfat olarak cennetten az olan bir şey
vermem. (Cenneti ona mükâfat olarak veririm.)3
İnsanın yediği (ahirette kursağında ateş olmayacak) en temiz yiyecekler, helal iş ve helal çalışmadan (kazançtan) elde edilen yiyeceklerdir.4

1- Hz. Muhammed (s.a.a).
2- Furkan, 67.
3- Sevabu’l-Amel, Hz.Cafer Sâdık (a.s).
4- er-Raizî, Hz. Muhammed (s.a.a).
260

Ders: 217

Rumuz: Malik, Irak

Hz. Cafer Sâdık (a.s) buyuruyor:
1- Doğruluk insanlar için izzet, onur ve şereftir.
2- Cehalet insanlar için zillet, gaflet ve alçaklıktır.
3- İlim insanlar için siper, kale ve koruyucu melektir.
4- Tembellik insanlar için fakirlik, acizlik ve eziyettir.1
Ey dünya Müslümanları! Sakın ilim öğrenmede ve ilimden faydalanmada başkalarından geri kalmayın.2
Tembellik yaparak çalışmaktan elini çekip ibadetle meşgul olan kimselerin duaları asla kabul olmaz.3
Müslümanlar; Şia ve Sünni kardeştirler
“Müslümanların bir kısmı Şia ve diğer bir kısmı ise Sünnî’dirler. Aslında bu kavramları kullanmak bile doğru değildir. Amaçları İslâm’a ve
insanlara hizmet etmek ve İslâm için yaşamak olan bir topluluk arasında
bu kavramlar dile getirilmemelidir. Hepimiz kardeşiz. Siz Sünnî kardeşler,
İmam Şafiî’nin, Malik’in, Hanbel’in ve Ebu Hanife’nin fetvalarına uydunuz
ve Sünnî oldunuz. Biz Şialar ise Hz. Cafer Sâdık’ın (a.s) fetvalarına uyup
Şia olduk. Bunlar ihtilaf sebebi değildir. Biz birbirimizle tezat oluşturup ihtilafa düşmemeliyiz. Şialar ve Sünnîler kardeştirler. Bizim aramızda ihtilaf
söz konusu olursa, bu sadece Şia ve Sünnî olmayan düşmanlarımızın işine
yarar. Onlar bizim aramıza ihtilaf düşürüp bizim ahlâkî ve millî (yeraltı ve
yer üstü) menfaatlerimizi almak istiyorlar. Biz akıllı ve uyanık olmalıyız.
Hepimiz İslâm’a, Kur’ân’a, nübüvvete ve tevhide inanan kardeşleriz.”4
“Allah’a ve elçisine (Hz. Peygamber’e) itaat edin, çekişmeyin; yoksa gevşersiniz de gücünüz gider. Sabredin. Allah sabredenlerle
beraberdir.”5
“Toptan Allah’ın ipine sarılın da ayrılmayın. Allah’ın size olan
nimetini anın...”6
1- Tuhefu’l-Ukul, s. 377.
2- Hz. Ali’nin (a.s) vasiyetinden son satırlar.
3- Hz. Muhammed (s.a.a).
4- İmam Humeynî.
5- Enfal, 46.
6- Bakara, 103.
261

Ders: 218

Rumuz: Malik, Yemen

Birkaç Vaaz
1- Halkın en tembel ferdi, boş oturup Allah’ı zikretmeyen kimsedir.
2- Halkın en bencil ferdi, kendisine verilen selamın cevabını vermeyen kimsedir.
3- Halkın en hırsız ferdi, kendi namazından çalan kimsedir.
4- Halkın en güçsüz ferdi, dua etmekten aciz olan kimsedir.1
5- Halkın en ahmak ferdi, ahiretini dünyaya feda eden kimsedir.2
6- Halkın en cefalı ferdi, Hz. Peygamber’in (s.a.a) adını duyup ona
selam göndermeyen kimsedir.3
7- Halkın en menfur ferdi, evlendikten sonra (şer’î ve aklî sebebi olmadan) eşini boşayan kimsedir.4
8- Halkın en rezil ferdi, (erkek veya kadın olsun) evlenmeden ölen
kimsedir.5
9- Halkın en kendini beğenmiş ferdi, bir iş yapmadan övülmeyi seven
kimsedir.6
Malik Cehnî diyor ki, bir gül aldım ve o gülü, Hz. Cafer Sâdık’a (a.s)
verdim. Hazret o gülü aldı, kokladı, gözlerine sürdü ve şöyle buyurdu:
“Kim bir gül alır, koklar, gözlerine sürer ve gül gözlerinin üzerindeyken salâvat
getirirse (Allahumme salli alâ Muhammed ve Âl-i Muhammed) o gülü yere koymadan Allah onun günahlarını bağışlar.”
“Ettiklerine (sözde amellerine) sevinen ve yaptıklarıyla övülmeyi
sevenlerin sakın azaptan kurtulacaklarını sanma. (Aksine) Elem
verici azap onlarındır.”7
Her şeyin bir yolu vardır. Cennet’in yolu ise bilgidir.8
1- Nesayih, s. 221, Hz. Muhammed (s.a.a).
2- Nehcu’l-Belaga, s. 125, Hz. Ali (a.s).
3- Ahzâb, 56.
4- Nehcu’l-Fesahe, s. 2575, Hz. Muhammed (s.a.a).
5- age, s. 1805, Hz. Mumammed (s.a.a).
6- Âl-i İmran, 188.
7- Âl-i İmran, 188.
8- Hz. Muhammed (s.a.a).
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Ders: 219

Rumuz: Malik, Yemen

Hz. Ali Rıza’dan (a.s) Nasihat:
Yedi şey masgaralıktır:
1- Dilde istiğfar edip kalben pişman olmayan, gülünç kimsedir.
2- Allah’tan başarı isteyip çaba göstermeyen, gülünç kimsedir.
3- Cenneti arzulayıp zorluklara sabretmeyen, gülünç kimsedir.
4- Ateşin azabından Allah’a sığınıp dünya ve aldatıcı lezzetlerini terk
etmeyen, gülünç kisedir.
5- Ölümü anıp ona hazırlıklı olmayan, gülünç kimsedir.
6- Daima Allah’ı anıp onu görmeye (cennete) müştak olmayan, gülünç kimsedir.
7- Günah yapmakta ısrarla devam edip Allah’tan bağışlanmak isteyen, gülünç kimsedir.1
Allah iki kanatlı bir melek yaratmıştır. Kanadının bir ucu batıya ve
diğer kanadının ucu ise doğuya uzanır. O meleğin kanatlarının tüyleri
bütün (mahlukâtın) yaratılanların adedincedir. (İnsanlar, çöl hayvanları, deniz hayvanları, yağmur taneleri, ağaçların yaprakları, yıldızlar, çöl
kumları ve diğer yaratılanların sayısı kadar.) Benim ümmetimden kim
bana salâvat gönderirse Allah o meleğine emir verir, o melek nur deryasına kanatlarını daldırıp çıkarır. Sonra kanatlarını silkeler ve dökülen her
bir damladan, Allah bir melek yaratır. Allah yarattığı o meleklere emir
verir. O melekler de Hz. Muhammed (s.a.a) ve Ehlibeyt’ine (a.s) salâvat
gönderenler için kıyamete kadar istiğfar ederler.2
Kimin bir haceti olursa, önce Hz. Muhammed’e (s.a.a) ve Ehlibeyt’ine
(a.s) salâvat göndersin ve hacetini Allah’tan istesin. Hacetini isteyip duasını bitirdikten sonra yine Hz. Muhammed (s.a.a) ve Ehlibeyt’ine (a.s)
salâvat göndersin. Zira Allah, edilen duanın başını ve sonunu kabul edip
orta bölümünü kabul etmemezlik yapmaz. Salâvat, duaların kabul olmasına mani olan engelleri ortadan kaldırır.3

1- Nesayih, s. 274.
2- Gurer-i Şeb Çerağ, Hz. Muhammed (s.a.a).
3- Sünen-i Tirmizî, Hz. Cafer Sâdık (a.s).
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Ders: 220

Rumuz: Mübarek, Arabistan

Şu On Grupla Diyalog Kurmamak Gerek:
1- Soysuz olan kimselerle.1
2- Saldırgan, hukuk tanımayan işgalci kimselerle.2
3- Yalan yere yemin eden kimselerle.3
4- Hayrı engelleyen kimselerle.4
5- Aşağılık kimselerle.5
6- Aleni günah yapan günahkâr kimselerle.6
7- Ara karıştırıcı, söz götürüp getiren kimselerle.7
8- Gıybet eden (başkalarını çekiştiren) kimselerle.8
9- Çok yemek yiyen kaba kimselerle.9
10- Toplumun çoğunluğunu (yanlış olmalarına rağmen) ölçü kabul
eden kimselerle.10
İslâm’a ve Kur’ân’a göre sayısal çoğunluğun önemi yoktur. Aslolan
sayısal çoğunluk değil, Allah’ın adalet düzeni olmalıdır. İlahî önderlerin
kendileri ve Kur’ân olmalıdır. Zira sayısal çoğunluğu oluşturan insanlar
nefisleri, hevesleri ve batıl gelenekleri doğrultusunda olmakla beraber bir
avuç yalancının yönlendirmeleri ve aldatmaları neticesinde karar vermektedirler. Günümüz dünyasında demokrasi adına ülke halklarının çoğunluk reyleriyle hükümetler oluşturmaktalar. O çoğunluğun görüş ve reyleriyle doğru karar vermemekteler. Örneğin, aklı nakıs çoğunluk kürtajı
kabul etmekteler. (Yani masum bebekleri çoğunluk kararıyla öldürmekteler.) Zina, alkol, kumar ve benzeri, akıbetlerinin vehamet doğuracağından
1- Kalem, 13.
2- Kalem, 12.
3- Kalem, 10 ve Tevbe, 74.
4- Kalem, 12.
5- Kalem, 10.
6- Kalem, 12.
7- Kalem, 11.
8- Kalem, 11.
9- Kalem, 13.
10- Enam, 116.
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şüphemiz olmayan amellerin yapılmalarını sahih görmekteler. Hakkaniyetin uygulanması için, batıl çoğunluk yerine Allah’ın gönderdiği önderler olan peygamberleri (a.s) ve vahiylerini ölçü almamız zaruridir.
Kendinize, din kardeşlerinizin arasından arkadaşlar seçiniz. Zira din
kardeşin (imana dayalı olan) arkadaşlığı dünya ve ahiretin zahiresidir.1

1- Vesailu’ş-Şia, c. 4, Hz. Ali (a.s).
265

Ders: 221

Rumuz: Mücahit, Pakistan

Evlatların Baba ve Anne Üzerindeki Hakları
1- Baba ve anne, evlatlarına Kur’ân ve ilmî bilgiler öğretmelidir.
2- Baba ve anne, evlatlarına iyi bir isim vermelidir.
3- Baba ve anne, evlatlarına cesaretli olmayı öğretmelidir.
4- Baba ve anne, evlatlarına başta yüzme olmak üzere diğer sportif
aktiviteleri öğretmelidir.1
5- Baba ve anne, evlatlarını uygun bir eşle evlendirmelidir.2
6- Baba ve anne, evlatlarına helal rızıktan başka bir yiyecek yedirmemelidir.
(Ölüm meleği geldiğinde) Rahat can vermek istiyorsan akrabalarına
iyilik yap. Baba ve annene lütufta (iyilikte) bulun. Kim bunu yaparsa dünyada darlık, yoksulluk görmez ve Azrail’e canını verirken de rahat olur.3
Kendi anneni sev ve ona itaat et. Sonra babana ve ondan sonra sana
yakın olanlara itaat et.
Allah anne ve babaya iyilik yapma neticesinde insanın ömrünü bereketli kılar.
Allah’ın rızası baba ve annenin rızasında, gazabı ise baba ve annenin
gazabındadır.
Baba ve annesine kötü konuşan mel’undur (Allah tarafından lanetlenmiştir).
Müslüman biri hayatta iken baba veya annesi yaşlanır ve o Müslüman
cenneti kazanamazsa ona eyvahlar olsun.4
“Rabbin, O’ndan başkasına kulluk etmemenizi ve anne ve babaya iyilikle davranmayı emretti. Şayet onlardan biri veya ikisi senin yanında yaşlılığa ulaşırsa onlara öf bile deme ve onlara sesini
bile yükseltme. Onlara yumuşak söz söyle.”5

1- Nehcu’l-Fesahe, s. 1394, Hz. Muhammed (s.a.a).
2- Risale-i Mes’ele, 1459.
3- Âmâl-i Saduk, s. 234, Hz. Cafer Sâdık (a.s).
4- Nehcu’l-Fesahe, 546, 1917, 755, 1665, 2744, 1666, Hz. Muhammed (s.a.a).
5- İsra, 24.
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Ders: 222

Rumuz: Mecmea, İran

Bazı Hak Olan Şeyler
1- Bütün canlıların ölüm şerbetini tadacakları haktır.
2- Bütün insanların üzerinden geçecekleri Sırat köprüsü haktır.
3- Ahiretin cennet ve cehennemi haktır.
4- Kıyametin vuku bulacağı haktır.
5- Kıyamette tüm insanların hesap verecekleri haktır.1
6- Amellerin tartılıp ölçüleceği mizan haktır.
7- Bütün kulların yaptıklarının aşikâr edileceği haktır.
8- Yeniden dirilmek haktır.
9- Semavî ve ilahî kitap olan Kur’ân haktır.
10- Mezarda sorgu meleklerinin insanları sorgulaması haktır.2
“Kim şu üç şeyi inkâr ederse bizim Şiamız değildir. Hz. Peygamber’in
(a.a.a) miracını, mezarda meleklerin sorgusunu ve (Allah’ın yeryüzündeki evliyaları olan biz Ehlibeyt’in) kıyamette şefaati.”3
Müslümanın, uyumadan önce abdest alıp uyumasının, tüm gece mescitte oturuyormuş gibi sevabının olduğunu biliyor musunuz?
Her şey için izin gereklidir. Kıyamet günü sırat köprüsünden geçme
izni, Hz. Ali (a.s) ve evlatlarını sevmektir. (Hz. Ali ve Ehlibeyt’ini (a.s)
sevip onların hak yolunda olanlar, Sırat köprüsünü geçip cennete ulaşacaklar) Hz. Ali ve Ehlibeyt’ini (a.s) inkâr edenler ise Sırat köprüsünden
geçemeyip cehennem azabını tadacaklar.4
Hakkı söyleyin, (hak kılıçtan daha keskin ve zehirden daha acıdır) o
hak olan şey, aleyhinize olsa bile.5
“Göklerin ve yerin gaybı (gizli bilgileri) Allah’a aittir. Kıyametin
kopuşu bir göz kırpması kadar veya daha çabuk bir zaman içinde
olur. Şüphesiz Allah her şeye kadirdir.”6
1- Nahl, 77.
2- Mefatihu’l-Cinan, s. 1104, Haşiye.
3- Biharu’l-Envar, c. 6, s. 223, Hz. Sâdık (a.s).
4- age, c. 39, s. 202, Hz. Muhammed (s.a.a).
5- Nehcu’l-Fesahe, s. 2101, Hz. Muhammed (s.a.a).
6- Nahl, 77.
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Ders: 223

Rumuz: Muharib, Irak

Âlim ile Oturunuz (ve Sohbet Ediniz) Ki;
1- Sizin bilgisizliğinizi bilgiye çevirsin. Zira bilgisizlik cehaletin alametidir.
2- Sizin itinasızlığınızı hayır istemeye çevirsin. Zira itinasızlık münafıklığın alametidir.
3- Sizin kibrinizi alçak gönüllülüğe çevirsin. Zira kibir, şeytanın alametidir.1
“Cahiliye devrinin hükmünü mü istiyorsunuz? Yakinen bilen bir
topluluk için Allah’tan daha iyi hüküm veren kimdir?”2
İnsanlar ilim talebinin değerini bilmiş olsalardı deniz seferlerine çıkar
ve ölüm tehlikelerine de aldırmadan ilim talep ederlerdi.3
Hayatınızın bütün dönemlerinde (ömrünüz boyunca) ilim öğrenin.
Beşikten mezara kadar ilim peşinde olun ve ilim Çin’de bile olsa gidip
öğrenin.4
Âlim ve ilim talipleri (üstat ve öğrencileri) mükâfat ve ecirde ortaktırlar. Diğer insanlara ise hayır yoktur.5
Namazın fıkhî ahkâmını sade ve kolay bir şekilde kitapçıklar haline
getirip basınız. Sesli ve görüntülü CD’ler hazırlayıp müminlere ulaştırınız. Güzel sesli şahısların sesiyle ezanları okutunuz. Ezan her yerde yayınlansın, hiçbir şehir ve mahalle ezan sesinden mahrum kalmasın. Yol
üstlerinde ve mahalle aralarında yeteri miktarda mescitler yapınız ve bütün gün halkın hizmetine açık tutunuz.6

1- Nesayih, s. 129, Hz. Muhammed (s.a.a).
2- Maide, 50.
3- Usul-u Kâfi, c. 1, s. 35, Hz. Zeynelabidin (a.s).
4- Tealim-i Asumanî, s. 44, Hz. Muhammed (s.a.a).
5- Biharu’l-Envar, c. 52, s. 2, Hz. Muhammed (s.a.a).
6- İmam Humeynî.
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Ders: 224

Rumuz: Mehruz, İran

Uyuma Vakitleri:
1- Bedbahtlık uykusu: Sabahın erken saatlerinde uyumaktır.
2- Azad uykusu: Yatsı namazından sonra uyumaktır.
3- Gaflet uykusu: İlim öğretilen ilim meclisinde uyumaktır.
4- Kınanan uyku: Sabah fecri doğduktan sonra uyumaktır.
5- Ceza uykusu: Namaz vakitlerinde uyumaktır.
6- Dilenme uykusu: Gün ortasında uyumaktır.
7- Hasret uykusu: Perşembe’yi Cuma’ya bağlayan akşam uyumaktır.
Bu gecede dua ve ibadet ile meşgul olmak daha hayırlıdır.1
Sabah erken saatlerde uyumak bedbahtlık uykusu olduğu gibi insanın rızkını da azaltır.2
Ümmetim için her şeyden daha çok, çok yemek yemelerinden, çok
uyumalarından, çokça boş ve avare dolaşmalarından ve imansız olmalarından korkarım.3
Allah kullarına, sabah fecrinin doğuşuyla güneşin doğuşu arasında
rızıklarını taksim eder. Fecir ve güneşin doğuşu arasında uyumayınız.4
Allah’ım! Sen rızıklarımızda kötü zan, ömürlerimizde uzun arzu ile
imtihan ettin bizi. Öyle ki, senin rızkını, rızkına muhtaç olanların yanında aradık; arzularımıza kapılarak uzun ömürlülerin ömürlerine göz diktik. Rızkı senden gayrısının yanında arama cehaletine karşı bize yetecek
doğru bir yakin, rızık uğruna kendimizi yorup bitirmemize engel olacak
halis bir güven ver bize. Kitabında ant ile pekiştirdiğin vaadini, tüm yaşamımızı senin üstlendiğin, garanti ettiğin rızkı elde etmeye ayırmamıza
engel kıl. Hani sen “Sizin rızkınız (Allah’tan) göktendir.”5 buyurmuşsun
ve senin sözün haktır.6

1- Nesayih, s. 266.
2- Nehcu’l-Fesahe, s. 1857, Hz. Muhammed (s.a.a).
3- age, s. 109, Hz. Muhammed (s.a.a).
4- Hz. Muhammed (s.a.a).
5- Zariyat, 22.
6- Sahife-i Seccadiye, s. 223, Hz. Zeynelabidin (a.s).
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Ders: 225

Rumuz: Muhsin, Mısır

Uyumanın Âdâbı
1- Padişahlar gibi: Padişahlar sol tarafları üzerine uyurlar.
2- Enbiya gibi: Bütün Peygamberler sırt üstü uyurlar.
3- Şeytan gibi: Şeytan ve özürü olanlar karınları üzerine uyurlar.
4- Müminler gibi: Bütün müminler sağ tarafları üzerine ve yüzleri
kıbleye doğru uyurlar.1
Bir Müslüman uyumadan önce abdest alır ve yüz defa İhlas suresini
okursa Allah onun günahlarını bağışlar.2
“İslâm tarihinde Hz. Ali’nin (a.s) mazlumiyeti açıkça görülmüştür.
Tarihte bütün idareciler içerisinde Hz. Ali’den (a.s) daha mazlum bir idareci yoktur. Hz. Ali (a.s) her vakit manevî eziyet altındaydı. Cahiller bir
taraftan, aydın, bilgili ve imanlı görünen münafıklar da diğer taraftan
eziyet etmekteydiler. Öyle ki Kur’ân’ı başlarının üzerine koyup Hz. Ali’yi
(a.s) kendi isteklerini kabul etmeye mecbur kılıyorlardı. Hz. Ali (a.s), ben
halifeliği, Allah âlimlerden yapılan haksızlıklar karşısında sessiz durmamaları, yağma, zulüm ve açlığın önüne geçmeleri ve zulüm mağdurlarının haklarını yağmacılardan alıp kendilerine iade etmeleri için taahhüt
aldığından dolayı kabul ettim, demiştir.”3
Nifak ve ikiyüzlülük, şerefli insanların asla onunla sıfatlanmayacağı
kötü ve iğrenç sıfatlardır. Bu sıfatların sahibi, insanlık camiası dışında kaldığı gibi, hiçbir hayvana da denk değildir. Akran ve emsalleri arasında rezalet ve rüsvalığın mayası olduğu gibi, ahirette de zillet ve elim bir azapla
yüz yüze kalacaktır. Ahirette suratı, ateşten iki dili bulunan bir surattır ve
bu durum, onun yüce Allah’ın yaratıkları arasında rezil rüsva olmasına
ve peygamberler (a.s), ve melekler huzurunda boynu bükük kalmasına
yol açacaktır.4

1- Hisal, c. 1, s. 239, Hz. Ali (a.s).
2- Hz. Muhammed (s.a.a).
3- İmam Humeynî.
4- Kırk Hadis, s. 212, Hz. Ali (a.s).
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Ders: 226

Rumuz: Muhammed, E yopya

Göz ve Gönül Nuru
Beş amel göz ve gönül nurunu çoğaltır:
1- İlminden faydalanmak için âlimin yüzüne bakmak.
2- Allah’ın gücünü idrak etmek için akarsuya bakmak.
3- Yönelip ibadete durmak için Kâbe’ye bakmak.
4- Okuyup amel etmek için Kur’ân’ın hattına bakmak.
5- Şükran duyup dualarını almak için anne ve babanın yüzüne bakmak.1
Kötü göz (nazar) haktır. Nazar, şeytandan ve kıskanç (çekemeyen)
Âdemoğullarından kaynaklanır.2
Ameli, ilmi, sevgisi, gazabı, alışı, terk edişi, konuşması, susması, davranışları ve sözleri Allah’a halis olan kullara ne mutlu.3
Her insan dünyaya gözlerini kapadığında onun amel defteri de kapanır. Ancak sadece üç şey için amel defteri kapanmaz:
1) Hayattayken yapılan iyilikler. İnsanlar bu iyilikleri yâd ettikçe iyilik yapanların amel defteri kapanmaz ve sevabı kayda geçer.
2) Geride bırakılan ilimler. Halk o ilimden istifade ettiği sürece ilmi
bırakan âlimin amel defteri kapanmaz ve sevabı kayda geçer.
3) Salih evlat. Anne babanın yetiştirdiği salih evlatlar Hakk’a ve halka
hizmet ettikleri müddetçe o anne babanın amel defteri kapanmaz ve sevabı kayda geçer.4
Cehennem, Allah’ın korkusundan ağlayan, Allah’ın rızası için geceleri (ibadetle meşgul olarak) sabahlayan ve Allah’ın haram buyurduklarından sakınan gözlere haram kılınmıştır.5

1- Nesayih, s. 219, Hz. Muhammed (s.a.a).
2- Nehcu’l-Fesahe, s. 2028, Hz. Muhammed (s.a.a).
3- Biharu’l-Envar, c. 77, s. 289, Hz. Ali (a.s).
4- Tarih-i Tekâmül, s. 144, Hz. Muhammed (s.a.a).
5- Nehcu’l-Fesahe, s. 1360, Hz. Muhammed (s.a.a).
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Hikmetli Sözler
Halk dört kısımdır:
1- Aptal olanlar. Onları kendi başlarına bırakınız. Zira bilmediklerini
bilmezler.
2- Cahil olanlar. Onları aydınlatın ve öğretin. Zira onlar bilmediklerini bilirler.
3- Unutkan olanlar. Onlara hatırlatın. Zira böylece bildiklerini bilecekler.
4- Fakih olanlar. Onların ardından gidip takipçileri olun. Zira bildiklerini bilirler.1
Her şeyin bir sütunu vardır. İslâm dininin de sütunu (ilim, irfan ve
amele yansıyan) bilgidir.2
İki sarhoşluk sizi saracaktır: Arkadaşlarınızla eğlenme sarhoşluğu ve
aptallığa rağbet sarhoşluğu. Böyle olduğunda iyiliği emretmeyi ve kötülükten men etmeyi terk edeceksiniz.3
Benim ümmetim, hata, unutkanlık ve mecburiyetten yaptıkları cürümlerden mesul değiller. (O hatalarını Allah aﬀedecektir.)4
Vay olsun bilmeyenlerin haline, vay bilip de amel etmeyenlerin haline. (Bilip amel etmeyenlerin cezaları, bilmeyenlerden daha ağırdır).5
“Hak hükümdar olan Allah yücedir. Vahyi sana gelip tamamlanmadan evvel (okumada) acele etme ve de ki: Rabbim ilmimi
arttır.”6

1- Nesayih, s. 200.
2- Nehcu’l-Fesahe, s. 2260, Hz. Muhammed (s.a.a).
3- age, s. 1032.
4- age, s. 1668.
5- age, s. 3193, Hz. Muhammed (s.a.a).
6- Tâhâ, 114.
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Müminin Alametleri
1- Müminin secdegâhı (secde ettiği yer) toprak olur.
2- Müminin sağ el parmağında yüzük bulunur.
3- Mümin, Hz. Hüseyin’in (a.s) erbain ziyaretini okur.
4- Mümin, besmeleyi (söylenmesi gereken yerde) sesli söyler.
5- Mümin, kendi müçtehidine itaat eder.
6- Mümin, 51 rekâtlık (17 rekât farzlar ve 34 rekât ise nafile olmak
üzere) namazı eda eder.1
Müminin işi herkesten daha zordur. Zira mümin hem dünyasını ve
hem de ahiretini (her ikisini de hayırla sonuçlandırmayı) düşünmektedir.2
Erkeklerin altın takı (yüzük ve benzeri) takmasının haram olduğunu
biliyor musunuz?
Mümin bir kul: Dostlara zulmetmediği gibi düşmanlara da zulmetmez. Başkalarını razı etmek için günah işlemez. Kendisinde olan emaneti
telef etmez. Kıskanç, kötü konuşan ve haksız yere lanet okuyanlardan olmaz. Daima hakkı söyler, ondan şahitlik istemeseler bile. Huşu ile namaza
durur ve zekât vermede eli açık olur. Nimetlere karşı şükreder ve elinde
olanlara kanaat eder. Bir şeyler öğrenmek için ilim ehli ile kaynaşır. Kendisine haksızlık yapıdığında Allah’a sığınır ve kendisine yapılan haksızlığın akıbetini Allah’a havale eder.3
“Rabbim! Bana, anne ve babama verdiğin nimete şükretmemi,
hoşnut olacağın salih bir amelde bulunmamı ilham et ve beni rahmetinle salih kullarının arasına kat.”4
Müminin, mümin kardeşini yetmiş kere bir günahı yaparken görse
dahi başkalarından gizlemesi farzdır. (Yüzünün suyunu dökecek ve
gururunu incitecek günahlarını ifşa etmemesi gerekir.)5

1- Mefatihu’l-Cinan, s. 925-596.
2- Nehcu’l-Fesahe, s. 350, Hz. Muhammed (s.a.a).
3- age, s. 815, Hz. Muhammed (s.a.a).
4- Neml, 19.
5- Biharu’l-Envar, c. 74, s. 301, Hz. Muhammed Bâkır (a.s).
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Masumlardan (a.s) Öğütler
1- İlim öğrenmemek için bahane peşinde olmayın.1
2- Yapacağınız müstehap ameller, sakın farz amellerinize zarar vermesin. (Farzlara daha çok önem verin.)2
3- İlmi, müzakere (başkalarına nakil) etmekle canlı tutunuz.3
4- Dininiz İslâm’ı tanımada ve ahkâmını öğrenmede bilgili ve akıllı
olunuz.4
5- İbadetlerin en hayırlısı günahlardan sakınmaktır.5
“Ey müminler! Bizler ki kendimizi Hz. Peygamber’in (s.a.a) ümmeti
biliyoruz, Masum İmamların (a.s) Şiaları biliyoruz, bakalım onlar hayatları
boyunca İslâm için ne zorluklara ve ne haksızlıklara tahammül etmişler?
Masumlar (a.s) az bir grupla kıyam ettiler ve öldürüldüler, İslâm’ı ayakta
tuttular. Her biri kıyam etmeyi salah görmeyip kıyam etmeyebilirlerdi ama
öyle yapmadılar. İslâm’ın maslahatı ve bekası için kıyam ettiler ve iyi neticeler aldılar. İslâm’ın farizelerini yerine getirmede sakın gaflet etmeyin.
İslâm ülkelerinin uleması için büyük bir ayıptır. Kur’ân ve İslâm’ın aydınlık ahkâmının, Hz. Peygamber’in (a.a.a) sünnetinin ve Masum İmamların
(a.s) gösterdikleri ilahi yolun kenara itilip küfür, fesat ve zillet kanunlarının ülkelerimizde dikta edilmesi kabul edilmez büyük bir gaflettir.”6
“Allah’ım! Müslümanların sınırlarını sarp ve sağlam kıl; gücünle
bekçilerini kuvvetlendir ve kereminle bağışlarını bol et. Onların sayısını çoğalt, silahlarını keskinleştir, etraflarını koru, dört bir yanlarını kuşatarak düşmanın onlara ulaşmasına mani ol, topluluklarını birleştir, işlerini yönet, onları azıksız bırakma, nusretinle onları
destekle, sabırla onlara yardım et ve düşmanlarının hilelerine karşı
onların gözlerini aç.”7
1- Gureru’l-Hikem, c. 2, s. 539.
2- Nehcu’l-Belaga, s. 1106.
3- Usul-u Kâfi, c. 1, s. 50.
4- age, c. 1, s. 36.
5- Hz. Ali (a.s).
6- İmam Humeynî.
7- Sahife-i Seccadiye, s. 209, Hz. Zeynelabidin (a.s).
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Hz. Ali’ye (a.s) Tavsiyeler
1- Ey Ali! Doğru konuşanlardan ol, asla yalan konuşma.
2- Ey Ali! Takvalı ol, asla hıyanete teşebbüs etme.
3- Ey Ali! Allah’tan, sanki O’nu görüyormuşsun gibi kork.
4- Ey Ali! Mal ve canını din uğruna feda etmekten asla kaçınma.
5- Ey Ali! Allah korkusundan dolayı bol bol ağla ki sana cennette bin
ev hazırlansın.
6- Ey Ali! Namaz, oruç, sadaka ve diğer amellerini aynen benim uyguladığım gibi uygula.
7- Ey Ali! Gece namazlarını ihmal etme, namazları ihmal etme ve namazları ziyan etme.1
Namazlarınızı zayi etmeyiniz. Şüphesiz ki namazını zayi edenler, Karun ve Haman ile haşrolurlar. Allah da onu münafıklar ile birlikte bir hak
olarak ateşe atar.2
Kur’ân muayyen bir zaman, özel bir kavim ve belli bir mıntıka için
nazil olmamıştır. Aksine bütün kavimlere, bütün milletlere, bütün mıntıkalara ve tarihin bütününe nazil olmuştur. İslâm, ahlâkî yıkımı ortadan
kaldırmak, içtimaî, kültürel ve ekonomik kokuşmuşluğun kökünü kazımak, beşeriyeti sömürü ve zulüm altından kurtarmak için nazil olmuştur.
İslâm Peygamberi (s.a.a) kısa bir zamanda kendi vazifesini tamamlamış,
kendi başarısıyla ilahî ve nuranî bir medeniyet yaratmıştır. Temiz medeniyet, güçlü bir millet, temeli imandan oluşan tek bir ümmet yaratmıştır.
Ümmet-i Muhammed (s.a.a) Hz. Peygamber’in (s.a.a) rehberliği, Kur’ân’ın
aydınlık yolu ve İslâm’ın adalet ve saadet bahşeden ahkâmına uymakla mübarek bir Müslüman toplumu yaratmış ve kendisinden sonraki zamanlara ümmetini vahid bir ümmet” olarak miras bırakmıştır.
“Her ümmetin bir peygamberi vardır. Onlara peygamberleri geldiğinde onlar (kavmiyle peygamberleri) arasında adaletle hükmedilir ve onlara asla zulmedilmez.”3
1- Nesayih, s. 250, Hz. Muhammed (s.a.a).
2- Biharu’l-Envar, c. 83, s. 14, Hz. Muhammed (s.a.a).
3- Yunus, 47.
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Hz. İmam Rıza’dan (a.s) Bir Hadis
İnsanın hayatında üç korkunç vakti vardır.
1- Doğum vakti, gözlerini dünyaya yeni açtığı zaman.
2- Ölüm vakti, öbür dünyayı ve sakinlerini gördüğü zaman.
3- Mezardan yeniden dirileceği vakit, kendi amelleriyle yüzleşeceği
zaman.
Hz. Ali (a.s) oğluna yazdığı bir mektupta mezarı şöyle tarif etmiştir:
Mezar, mümin kullar olarak yaşayanlar için, suyu, ağacı ve meyveleri bol
olan cennet bahçelerinden bir bahçe, günah heybesi dolu olanlar için ise
tehlikeli çukurları olan azap kuyusudur.1
“Ama eğer o (ölecek kişi) yakın kılınanlardan ise bu durumda rahatlık, güzel rızık ve nimetlerle donatılmış cennet (onundur). Ve
eğer defteri sağdan verilenlerden ise defterlerini sağdan alanlardan selam olsun sana. Ve eğer o, yalanlayan sapıklardan ise artık
(onun için de) alabildiğine kaynar sudan bir şölen vardır. Ve çılgın yanan ateşe atılma da. Hiç şüphesiz bu, kesin bilgi ifade eden
bir gerçektir. Öyleyse büyük Rabbinin ismiyle tesbih et.”2
Kabir hayatında, dünyada Yüce Allah ve Resulüne tabi ve Kur’ân’a
mucri olarak yaşayanlar için Allah’ın geniş rahmeti ve bol rızıkları vardır.
(Bol nimetleri olan cennet onlar içindir.) Ancak inatçi kâfirler, hakikatleri
gizleyenler ve Yüce Allah’ın Resulüne uymayanlar için ise kaynar sular ve
çeşitli azaplar vardır.3
Namaz kılanlardan her kim namazın rükûsunu (secdesini) acele
etmeden kalben huşu içinde yerine getirirse Allah ona kabir azabı
göstermez ve kabir vahşetinden de korur.4

1- Mead, Kıraatî, s. 141, Hz. Ali (a.s).
2- Vakıa, 89-94.
3- el-Mizan, c. 19, s. 159, Hz. Cafer Sâdık (a.s).
4- Biharu’l-Envar, c. 6, s. 244, Hz. Muhammed Bâkır (a.s).
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Sadaka Vermenin On Özelliği
1- Sadaka, mal ve bedeni temizler.
2- Sadaka, kıyametin yakıcı güneşinin önünde gölge olur.
3- Sadaka, Allah’ın gazabını azaltır.1
4- Sadaka, Sırat köprüsünden kolay geçme vesilesidir.
5- Sadaka, ahiret hesabının kolaylığına sebep olur.
6- Sadaka, hastalıkların en iyi (ilacı) devasıdır.
7- Sadaka, mal ve rızkı çoğaltır.
8- Sadaka, sevap kefesinin ağırlığıdır.
9- Sadaka, gönüllerin şenlik vesilesidir.
10- Sadaka, insanın derecesini yüceltir.2
“Sizden birine ölüp de Rabbim, beni yakın bir süreye kadar geciktirsen ben de böylece sadaka versem ve salihlerden olsam, demeden önce, size rızık olarak verdiklerimizden infak edin.”3
Sadaka verip iyilik yapmak insanın fakirlikten uzak olmasını, ömrünün uzamasını, ani ve kötü ölümlerden korunmasını sağlar.4
Zekât vesilesi ile mallarınızı mahfuz kılın, hastalıklarınızı tedavi
edin ve belaların sizden uzaklaşması için duaya tevessül edin. (Dualar okuyarak Yüce Allah’tan yardım dileyin.)5
Dünyada yoksul Müslümanı küçük görerek tahkir eden kimseleri
Allah, kıyamette tahkir edecektir. Pişman olarak tevbe edenler ise
bu cezadan muaf olacaklar.6

1- Mizanu’l-Hikme, c. 7, s. 3051.
2- Nesayih, s. 301.
3- Münafikûn, 10.
4- Furu-u Kâfi, c. 4, s. 7, Hz. Muhammed (s.a.a).
5- Nehcu’l-Fesahe, s. 1384.
6- Amali, Saduk, s. 257, Hz. Muhammed (s.a.a).
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Sakınılması Gereken Arkadaşlıklar
Müslümanlar üç kişi ile arkadaşlık yapmaktan sakınmalıdır:
1- Amel ve eylemlerinden korkmayan kimselerden. Amel ve eylemlerinin doğuracağı ruhsal ve toplumsal fitne hasarını göz önünde bulundurmadan laubalilik yapan kişilerden.
2- Ahmak (aptal olan) kişilerden. Akılsız aptal öğreticilerden, ilim
mantığından yoksun kişilerden.
3- Yalancı (yalancılık yapan) kişilerden. Yalanın iğrenç bir sıfat ve şeytanı sevindiren bir amel olduğunu gözardı edip yalancılık yapan kişilerden.
“Her yalancı ve günah yüklü kimsenin vay haline!”1
“Kim bir zalim ile yol yürürse (zalimlerle aynı işi yaparsa, zalimlerle hemfikir olursa, zalimlerin zulmüne susarsa, zalimlerin zulmüne
katkıda bulunursa) vay haline!”2
“Yalancı kişilerle konuşmaktan sakının. Zira onlar bir serap gibidirler. Uzağı yakın, yakını ise uzak gösterirler.”3
“Ahmak (aptal) kişilerle konuşmaktan (fikir alışverişinde bulunmaktan) sakının. Zira size menfaat vermek yerine zarar verirler.”4
“İnsanın en hayırlı arkadaşı, Allah’ı yâd ettiğin zaman sana yardım
eden ve Allah’ı yâd etmeyi unuttuğun zaman ise sana hatırlatan
kişidir.”5
“Fikri sapık ve ameli bozuk (halk tarafından kınanan amellere sahip) kişilerle arkadaşlık yapmaktan sakının. Zira onun sapık fikri ve
bozuk ameli sana da bulaşır.”6

1- Casiye, 7.
2- Nehcu’l-Fesahe, s. 2873, Hz. Muhammed (s.a.a).
3- age, s. 1014, Hz. Muhammed (s.a.a).
4- age, s. 1015, Hz. Muhammed (s.a.a).
5- age, s. 1479, Hz. Muhammed (s.a.a).
6- Hz. Ali (a.s).
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Dört Peygamber’den (a.s) Dört Kelam
1- Kötü arkadaşlardan uzak durun. (Tevrat’tan.)
“Kim kötü arkadaşlarla irtibatını koparırsa bütün Tevrat’a amel etmiş
sayılır.”1
2- Heva ve hevesinize uymayın. (Zebur’dan.)
“Kim heva ve hevesine uymaz ise bütün Zebur’a amel etmiş sayılır.”2
3- Allah’ın kaza ve kaderine razı olun. (İncil’den.)
“Kim Allah’ın kısmetine rıza gösterirse bütün İncil’e amel etmiş sayılır.”3
4- Dilinizi (laubalilik yapmamak için) kontrol edin. (Kur’ân’dan.)
“Kim diline sahip olur ve kötülüklerden korursa bütün Kur’ân’a
amel etmiş sayılır.”4
Hz. Musa’ya (a.s) ve Hz. İsa’ya (a.s) gönderilen ilahî (Tevrat ve İncil)
kitapların her ikisi de tahrif edilmişlerdir. Şimdi onların (Hıristiyanların
ve Yahudilerin) ellerinde mevcut olanlar, asıl Tevrat ve İncil değildirler.
Ancak Hz. Muhammed’e (s.a.a) gönderilen ilahî kitap (Kur’ân-ı Kerim)
ilk gün gönderildiği gibi şimdiye dek muhafaza edilmiştir ve kıyamete
kadar da muhafaza edilecektir. Hz. İbrahim (a.s), bir elinde “Suhuf” ve diğer elinde putları kırdığı baltasıyla, Hz. Musa (a.s), bir elinde “Tevrat” ve
diğer elinde âsâsıyla Firavunların putlarını yerle bir etti. İslâm’ın büyük
peygamberi Hz. Muhammed (s.a.a) bir elinde “Kur’ân” ve diğer elinde
kılıcıyla Allah’ın nizamını sürekli kılmıştır.
Hz. Muhammed (s.a.a) Kur’ân’ı, insanları hidayet etmek için, kılıcı ise
ihanet eden hainlerin ihanetlerini ortadan kaldırmak için kullanmıştır.5
“Rabbimiz! İkimizi (İbrahim’i ve İsmail’i) sana teslim olanlardan
kıl, soyumuzdan da sana teslim olanlardan bir ümmet karar kıl,
bize ibadet yöntemlerimizi göster, tevbemizi kabul buyur; çünkü
tevbeleri daima kabul eden ve merhameti bol olan ancak sensin
(demişlerdi.)”6
1- Hz. Musa (a.s).
2- Hz. Davud (a.s).
3- Hz. İsa (a.s).
4- Nesayih, s. 199, Hz. Muhammed (s.a.a).
5- İmam Humeynî.
6- Bakara, 128.
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Gıybetin Caiz Olduğu Bazı Yerler
1- Aleni günah işleyip fasıklık yapan kişinin gıybeti caizdir. Hayâ perdesini yırtıp aşikârda alenen günah işleyen birinin gıybeti caizdir.1
2- Hâkim huzurunda suçlunun aleyhinde şahitlik yapmak için kişinin
gıybeti caizdir. Kişinin zina veya diğer günahları yaptığını hâkimin huzurunda ispatlamak için gıybeti caizdir.
3- Meşveret konusu olan kişinin gıybeti caizdir. Fasık veya riyakâr
birinin günah veya fıskı açıklanmadığı takdirde başkalarını aldatıp zarar
verecekse, açıklanması için gıybeti caizdir.
4- Günah yapan kişinin günahına şahit olan kişiler arasında o kişinin
gıybeti caizdir. Günah yapan kişinin günahını gören kişilerin kendi aralarında onun günahını söylemeleri halinde gıybeti caizdir.
5- Bidat çıkaran kişiyi tanıtıp rezil etmek için gıybetinin edilmesi caizdir. Şeriatın kaidelerinden ve Peygamber’in (s.a.a) sünnetlerinden olmayan bir ameli, şeriatın kaidesiymiş gibi halkın arasına yayan kişinin açıklanması durumunda, gıybeti caizdir.2
Bidat Nedir? Bidat, fasıkların nakıs akıllarıyla Allah’ın kâmil olarak
vahyettiği İslâm’ın ahkâmından azaltmalarına veya İslâm’ın ahkâmından
olmayan bir ameli ilave etmelerine denir.
Hz. Muhammed’in (s.a.a şeriatindeki) helalleri kıyamete kadar helal,
haramları ise kıyamete kadar haramdır.3
Benden sonra bidat ehlini gördüğünüzde onları kınayın, onlara lanet
okuyun, onlardan ve bidatlerinden uzak durun ki onların fasıklığı size ve
İslâm’a zarar vermesin.4
Her bidat yanlıştır. Bidatçiler hak yoldan çıkanlardır. Yoldan çıkanlara ise cehennem ateşi vardır.5

1- Hz. Muhammed (s.a.a).
2- Nesayih, s. 323.
3- Hz. Cafer Sâdık (a.s).
4- Hz. Muhammed (s.a.a).
5- Günahan-ı Kebire, c. 2, s. 297, Hz. Muhammed (s.a.a).
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Lokman’dan Oğluna Bir Nasihat
Oğul!İnsan üç hissedir:
— Birinci hisse, Allah’a aittir.
— İkinci hisse, börtü böceklere aittir.
— Üçüncü hisse ise insanın kendisine aittir. İnsan sadece kendi hissesine düşen kısmın semeresini görür, ondan faydalanır ve onun lezzetini alır.
1- Allah’a düşen hisse ruhtur. Vakti geldiğinde alacaktır.
2- Börtü böceklere düşen hisse bedendir. Öldükten sonra faydalanacaklardır.
3- İnsanın kendisine düşen hisse ilimdir. İnsan sadece kendisinde bulundurduğu ilim cevherini dünya ve ahiret sermayesi olarak görür, ilim
sayesinde cehaletin bedbahtlığından kurtulur ve ilmin lezzetini alır.1
İlim arayın ve Çin’de bile olsa ardından gidin. Zira ilim talep etmek her Müslümana farzdır. Allah’ın melekleri, ilim talep edenlerin
ayaklarının altına kanatlarını sererler. Zira ilim talep etmek Allah’ı
ve melekleri hoşnut eder.2
İlim almak, ilmin peşinden gitmek, Allah katında müstehap namaz,
oruç ve hacdan daha hatırlıdır.3
Kamçıyla ashabımın başlarına vurmak istiyorum, ta ki dini iyi anlasınlar. Din, cehalet karanlığını kazımak ve ilmin aydınlattığı hak
yolu insanlara göstermek için gönderilmiştir. Ancak ilim sayesinde
Kur’ân’ı tanırız. Ancak ilim sayesinde şeriatın ahkâmını tanırız. Ancak ilim sayesinde kendimize ve başkalarına faydalı, aydın insanlar
ve dindarlar olabiliriz.4
“Fakat onlardan ilmi derinleşmiş olanlara, sana indirilene ve senden önce indirilene iman eden müminlere, namaz kılanlara, zekât
verenlere ve Allah’a ve ahiret gününe iman edenlere, elbette büyük ecir vereceğiz.”5
1- Nesayih, s. 160.
2- Nehcu’l-Fesahe, s. 324.
3- age, s. 1902, Hz. Muhammed (s.a.a).
4- Usul-u Kâfi, c. 1, s. 36, Hz. Cafer Sâdık (a.s).
5- Nisa, 162.
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Benim Şiam
1- Allah’ın sevabına (mükâfatına) ümitvar olurlar.
2- Allah’ın dinini yaymada, çalışkan ve azimli olurlar.
3- Allah’ın kıyamet azabından korkan ve sakınanlardan olurlar.
4- Allah için adaletli ve adaletli iş yapan kimselerden olurlar.
5-Allah’ın haramlarından karınlarını ve edep yerlerini koruyanlardan olurlar. Karınlarını haramlarla doyurmayan ve harama el uzatmayan
kimselerden olurlar.1
Murtaza Ali (a.s) Şiası ömür heder etmez. Fırsatları kaçırmaz. Ali (a.s)
yolu şeksiz şüphesiz Allah yoludur. Ali Şiası başka yoldan asla gitmez,
biliniz.
“Bizler Müslüman olduğumuzu, Hz. Ali’nin (a.s) Şiası olduğumuzu
söylüyoruz. Bakalım gittiğimiz yol gerçekten Hz. Ali’nin (a.s) yolu mudur? Bu büyük şahsiyetin Şiası olanlar bilmeliler ki, onun gibi olamazlar.
Onun manevî derecesine ulaşamazlar. Hz. Ali (a.s) Kumeyl duası ve diğer
dualarında Allah’ın azabından nasıl korktuğunu, Allah’a olan muhabbetini ve akibetinden nasıl endişeli olduğunu yansıtmıştır. Bizler vazifelerimize amel etmeden, Hz. Ali (a.s) gibi adaletli, cömert, cesaretli ve cihat ehli
olmadan Hz. Ali’nin (a.s) Şiası olduğumuzu iddia edemeyiz.”2
“İmamlar Hz. Hüseyin’in (a.s) evlatlarıdır. Onlara itaat edenler
Allah’a itaat etmiş sayılırlar ve onlara itaat etmeyenler, Allah’a
itaat etmemiş sayılırlar. O imamlar, Allah’a ulaşmak için en iyi
vesiledirler.”3
“Biz (Ehlibeyt a.s İmamları), dünyada görevlendirilmeden önce
Allah’ın cennetindeydik, biz onun yeşil gölgesindeyken bizden
başka kimse yoktu. Allah’ı tesbih ve takdis ediyorduk. Onun vahdaniyetini övüyorduk. Bizden başka ne bir melek ve ne bir ruh
sahibi vardı.”4
1- Nesayih, s. 227, Hz. Cafer Sâdık (a.s).
2- İmam Humeynî.
3- Hz. Muhammed (s.a.a).
4- Usul-u Kâfi, c. 4, s. 441, Hz. Cafer Sâdık (a.s).
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Kötülüklerin Anahtarı
1- Yalan, bütün kötülüklerin anahtarıdır.
2- Yalan, düşman yaratır, düşmanlığa neden olur.
3- Yalan, mahçupluk doğurur.
4- Yalan, sapkınlığa (hak yoldan çıkmaya) neden olur.
5- Yalan, şeytan işidir.
6- Yalan, şarap içmekten daha kötüdür.
7- Yalan, büyük günahtır.
8- Yalan, fasıklıktır.
“Büyük günahlardan en büyüğü, Allah’a şerik görmek, baba ve
anna haklarına riayet etmemek ve yalan konuşmaktır.”1
“Doğru konuşanlar, başkalarına çabuk inanır ve çabuk ikna olurlar.
Yalancılar ise halkın çoğunu kendileri gibi yalancı sanarlar.”2
“Yalandan sakının. Zira yalanın ciddisi de şakası da reva değildir.
Yalan insanları kötülüklere sevk eder. Kötülükler ise insanları cehenneme çeker. Doğruluk insanları iyiliğe sevk eder. İyilik ise insanları cennete çeker.”3
“Doğruluğu ve doğru konuşmayı ilke edinin. Çünkü doğruluk, kurtuluşun mayasıdır. Yalan konuşmaktan sakının. Çünkü yalan konuşmak, helâk olmanın (yoldan çıkmanın) mayasıdır.”4
“Yalan konuşarak başkalarını eğlendirenlerin ve başkaları hoşnut
olsunlar diye güldürenlerin (kulları güldürmek için Yüce Allah’ı gazaplandıran kimselerin) vay haline. Vay haline. Vay haline!”5

1- Münteha’l-Âmâl, c. 5, s. 469, Hz. Muhammed (s.a.a).
2- Nehcu’l-Fesahe, s. 591, Hz. Muhammed (s.a.a).
3- age, s. 999, Hz. Muhammed (s.a.a).
4- age, s. 1127, Hz. Muhammed (s.a.a).
5- age, s. 3189, Hz. Muhammed (s.a.a).
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Yalancı
1- Yalancı, Allah’ın düşmanı olan bir kuldur.
2- Yalancı, imansız bir kuldur.
3- Yalancı, şeytana arkadaşlık yapan bir kuldur.
4- Yalancı, yüzükara bir kuldur.
5- Yalancı, hafızası zayıf bir kuldur.
6- Yalancı, değersiz bir kuldur.
7- Yalancı, aşağılık bir kuldur.
Mümin bir kul, özrü ve mazereti olmadan yalan konuşursa yetmiş bin
melek ona lanet okur.1
Yakın bir zaman gelir, koyunun kurttan kaçıp uzaklaştığı gibi halk da
âlim ve ulemadan (dinî toplantılardan) kaçar uzaklaşırlar. O zaman Allah
onları üç belaya düçar ve müptela eder.
1) Allah onların mal ve servetlerinden bereketi kaldırır.
2) Allah onlara zalim sultan (yönetici) musallat eder.
3) Allah onları dünyadan ayırdığı zaman (öldüklerinde) imansız ölür
ve ahirete imansız göçerler.2
“Dillerinizin yalan yere nitelendirmesi dolayısıyla şuna helal
buna haram demeyin. Çünkü Yüce Allah’a karşı yalan uydurmuş
olursunuz. Allah’a karşı yalan uyduranlar kurtuluşa eremezler.”3
“Ey Meryemoğlu! Salih kullarıma hazırladığım şeyleri görmüş olsaydın sevinçten kalbin erir, ruhun bedeninden ayrılırdı. Çünkü
ahiret sarayı gibi bir saray yoktur. Temiz olanlar orada bir arada
olurlar ve melekler onların yanlarına gelir. Onlar kıyametin dehşetinden emanda olurlar. Orası öyle bir saraydır ki nimeti değişmediği gibi zail de olmaz.”4

1- Günahan-ı Kebire, c. 1, s. 283, Hz. Muhammed (s.a.a).
2- Hz. Muhammed (s.a.a).
3- Nahl, 116.
4- Tuhefu’l-Ukul, s. 559.
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Sahife-i Seccadiye
Sahife-i Seccadiye, İmam Seccad Zeynelabidin’den (a.s) elimize ulaşan
dua mecmuasıdır. Sahife-i Seccadiye’de toplanan dualar, Hz. Seccad’dan
(a.s) elimize ulaşan duaların sadece üçte biridir. Dua insanın rabbi ile irtibat kurabileceği tek vesiledir. Dua Allah’ın sevgisini gönüllere yükleyen en
güçlü etkendir. Ve dua insanın değeridir ki Allah Kur’ân’da şöyle buyuruyor: “De ki: Sizin duanız olmasaydı, Rabbim size itina gösterir miydi?”1
Sahife-i Seccadiye;
1-İçerisinde elli dört dua bulundurmaktadır.
2-Âl-i Muhammed’in (s.a.a) Zebur’udur.
3- Kur’ân’ın kardeşidir.
4- Ehlibeyt’in (a.s) İncil’idir.2
Biz Sahife-i Seccadiye (Zebur-u âl-i Muhammed) bizden olduğu için
iftihar ediyoruz. Keşke Batı hayranı olanlar, Hz. Seccad’ın (a.s) Kerbela’da
her şeyini verdiğini, zalim bir hükümetin nezaretinde olmasına rağmen
dualarını bize ilahî nur olarak miras bırakmayı başardığını anlayabilselerdi. Siz Hz. Seccad’ın (a.s) dualarını okuyorsunuz. O duaların içeriğinde maneviyat, adil hükümet kurma kuralları, zalim hükümeti ortadan kaldırma
kuralları, Mustazaflara dildarlık ve tağuti sömürgecilere de lanet vardır.
Siz Hz. Seccad (a.s) ve diğer imamların dualarına bakarsanız, halkı insanî
değerlere yakın olmaya çağırdıklarını, onurlu yaşamayı tavsiye etttiklerini görürsünüz. Kardeşliği pekiştirmemizi, nifakı kenara atmamızı, Allah’a
yakın, şeytan ve şeytanî safsatalardan da uzak olmamızı buyurmuşlardır.
Sahife-i Seccadiye bize Allah ile halvet eylememizi tavsiye etmiştir.3
Allah’ım! Sen bana doğru yolu gösterdin, ben boş şeylerle uğraştım.
Sen bana öğüt verdin, ben taş yürekli oldum. Sen bana güzel nimetler verdin, ben sana karşı geldim. Sonra yaptığın iyilikleri tanıyıp
senden bağışlanma diledim, sen bağışladın. Ardından tekrar kötü
işlere döndüm, onları örttün. O halde hamd, sana özgüdür Allahım!4
1- Furkan, 77.
2- Sahife-i Seccadiye, s. 3.
3- İmam Humeynî.
4- Sahife-i Seccadiye, s. 385, Hz. Zeynelabidin (a.s).
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Herkese Öğütler
1- Ey insanlar! Benim düşmanlarımla arkadaşlık etmeyiniz ki, onlar
bizim düşmanlarımızdır.1
2- Ey insanlar! Ahdime vefa ediniz ki, ahdinizi yerine getireyim.2
3- Ey insanlar! Beni anın ki, ben de sizi anayım.3
4- Ey insanlar! Ulema, halk arasında Allah’ın emin kişileridir.4
5- Ey insanlar! Yarının rızkını benden isteme. Zira ben yarının amellerini senden istemiyorum.5
6- Ey insanlar! Komşusu aç iken tok yatan, mümin değildir.6
7- Ey insanlar! Düşmanların yolunu takip etmeyin. Zira onlar benim
düşmanlarımdır.7
8- Ey insanlar! Sırat köprüsünden geçmedikçe kendinizi güvende
görmeyin.
9- Ey insanlar! İlim öğrenin. İlim, geçmiş günahların keﬀaresi olur.8
Allah’ı zikretmek nedir?
Allah’ı zikirden kasıt sadece onu dilde söylemek değildir. Gaye insanın can ve yürekten Allah’ın pak zatına teveccühünün olmasıdır. Öyle
bir teveccüh ki, insanı bütün günahlardan alıkoymalı ve Allah’ın mutlak
itaatine davet etmelidir. Allah’ı zikirden gaye, amelî zikirdir. Amelî olarak
yâd etmek ve amelî olarak Allah’ı hoşnut etmektir.
Ey Ali! Üç şey vardır ki bu ümmet onları yapmaya muktedir değildir:
1- Malî konularda, din kardeşiyle eşit olmada.
2- Adil yargı ile halkın hakkını ödemede.
1- Mümtehine, 1.
2- Bakara, 40.
3- Bakara, 152.
4- Nesayih, s. 17.
5- Hisal, c. 1, s. 240.
6- el-Hadis, c. 3, s. 167.
7- Mefatih, s. 1001.
8- Hz. Muhammed (s.a.a).
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3- Allah’ı daima zikretmede. Allah’ı zikretmek sadece dilde Subhanallah demek değil, insanın tüm azalarıyla ona teslim olması ve haramlarından sakınmasıdır.1

1- Hz. Muhammed (s.a.a).
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Allah’ı Nasıl Zikredelim?
1- İtaat ile: Beni itaat ile anın, sizi rahmetimle anayım.1
2- Dua ile: Beni dua ile anın, sizi icabet ile anayım.2
3- İbadet ile: Beni ibadet ile anın, sizi yardım ile anayım.3
4- Mücahede ile: Beni cihad ile anın, sizi hidayet ile anayım.4
5- Rububiyet ile: Beni rububiyet ile anın, sizi rahmet ile anayım.
6- İhlas ile: Beni ihlas ile anın, sizi kurtuluş ile anayım.
7- Şükür ile: Beni şükür ile anın, sizi nimet ile anayım.5
8- Dünyada: Beni dünyada anın, sizi ahirette anayım.
9- Tenhada: Beni tenhada anın, sizi halk arasında anayım.
10- Genişlikte: Beni genişlikte anın, sizi zorluklarda anayım.6
Namaz dinin sütunudur. Onu inkâr eden hakikatte kendi dinini inkâr
ve imha eder. Namazlarınıza dikkat edin. Kıyamet günü Allah’ın ilk sorusu namaz hususunda olacaktır. Eğer namazı gönülden severek yaptıysanız ne âlâ, yapmadıysanız biliniz ki ateş azabı sizi beklemektedir. Şeytan
namazlardan korkmaktadır. Namazla kendilerini korumaya alanlardan
da şeytan sakınır. Namazla kendilerini korumaya almayanlar ise mutlaka
şeytanın aldatmacalarının cezasını göreceklerdir.
Allah’ım! Firar edersem, beni yakalarsın. İşte önünde durmaktayım
Mütevazı, zelil ve hakir biri olarak. Cezalandıracak olursan bunu
hak etmişimdir ve adaletin bunu gerektirmektedir. Ey Rabbim! Affedecek olursan, buna da şaşmam. Zira eskiden beri aﬀın, halime
şâmil olmuş, afiyetin beni bulmuştur. Allah’ım! Bu güçsüz bedene
acımanı istiyorum. Güneşin sıcağına dayanamayan bu narin ve zayıf beden, cehennem ateşine nasıl dayanabilir? 7
1- Âl-i İmran, 132.
2- Mümin, 60.
3- Fatiha suresi.
4- Ankebût, 69.
5- İbrahim, 7.
6- Tefsir-i Numûne, c.1, s. 514.
7- Sahife-i Seccadiye, s. 395, Hz. Zeynelabidin (a.s).
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“Sadece sana ibadet eder ve sadece senden yardım dileriz. Bizleri
doğru yola hidayet et. Kendilerine nimet verdiğin, gazaba uğramamış kimselerin yoluna.”1

1- Fatiha, 5-7.
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Kıyamette Bekleme
Kıyamet günü melekler, kulların dört soruya cevap vermeden bir
adım bile atmalarına müsaade etmeyecekler.
1- Dünyada gençliğini nerede ve ne için harcadın?
2- Dünyada mal ve kazancı nasıl ve nereden elde ettin?
3- Dünyada ömrünü nasıl ve nerede harcadın?
4- Dünyada kimlerle oturup kalktın ve arkadaş oldun?1
Her Müslümanın her gece ve gündüz amellerine bakması ve kendisini hesaba çekmesi gerekir. Eğer yaptığı işlerin iyi iş olduğunu görürse o
işleri daha da çoğaltmalıdır. Aksi durumda kıyamet günü rezil olmamak
için kötü işlerden tevbe etmelidir. Ne mutlu dünya mal ve süsüne imrenmeyen kula. Ne mutlu ahirete talip olup onun için çalışan kimseye. Ne
mutlu yalan arzularla kendisini meşgul etmeyen kimseye.2
Biliniz ki dünyada insanın dili incitici olursa, akrepten daha zararlıdır ve kıyamet günü, o dil akrep gibi zehirli olacaktır. O dil başkalarını
zayıflatmış, başkalarının gıybetini etmiş, hakkı söylemeyip hak olmayanı
söylemiş ise o kadar uzayacaktır ki, üzerinden insanlar geçecektir.
“Dünyada kaybettiği malını arayan kişilere şaşıyorum. Kaybolan
hayatlarını neden aramıyorlar? Kaybolan değerlerini neden aramıyorlar? Kaybolan kendilerini neden aramıyorlar? Kaybolan manevî değer ve
şahsiyetlerini neden aramıyorlar? Kaybolan dünya ve ahiret saadetlerini
neden aramıyorlar? Kaybolan rahmet ve Ehlibeyt’in (a.s) sefasını neden
aramıyorlar? Kaybolan izzet, onur ve üstünlük sıfatlarını neden aramıyorlar? Kaybolan alçak gönüllülük ve takva değerlerini neden aramıyorlar?
Kaybolan ahlâkî değerlerini neden aramıyorlar? Kaybolan evliya, evsiya
ve enbiyanın (Hz. Muhammed’in s.a.a ve Ehlibeyti’nin) sevgisini neden
aramıyorlar?”3

1- Nesayih, s. 177.
2- Tuhefu’l-Ukul, s. 186, Hz. Cafer Sâdık (a.s).
3- Gureru’l-Hikem, s. 495, Hz. Ali (a.s).
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Ehl-i Sünnet Kardeşlerimizin Kaynak Kitapları:
1- Tirmizî, Sahih-i Tirmizî.
2- İbni Davud, Sünen-i ibni Davud.
3- Buharî, Sahih-i Buharî.
4- Nesaî, Sünen-i Nesaî.
5- İbni Mace, Sünen-i ibni Mace.
6- Müslim, Sahih-i Müslim.
“Ey iman edenler! Sabredin, hep birlikte dayanın, dayanışma
içinde olun ve Allah’tan sakının ki kurtuluşa erişebilesiniz.”1
Bu Kitapları Okumayı Unutmayınız
1) Nasıl Hidayete Kavuştum?
2) Bilenlere Sorun.
3) Ehlibeyt (a.s), Müşküllerin Anahtarı.
4) Gerçek Ehl-i Sünnet.
5) Peşaver Geceleri.
Biz Şialar, Ehl-i Sünnet Müslümanlarla bir ve bütünüz. Müslümanız
ve hepimiz kardeşiz. Biliniz ki Müslümanların arasında tefrika yaratacak
konuşmaları yapanlar ya cahildirler veya Müslümanların arasına ihtilaf
düşürmek isteyen münafık fasıklardırlar. Şia ve Sünnî olmak söz konusu değildir. Biz hepimiz kardeşiz. Biz ilan ediyoruz: Müslümanlar birlik
olmalıdır. Müslümanlar birlik olmadıkları için ecnebiler İslâm memleketlerini işgal etmişler ve Müslümanlara emirlik yapmaktadırlar. Eğer Müslümanlar birlik olur ve güçlerini birleştirirlerse, işgalci güçler hiç bir İslâm
beldesini işgal edemezler. Bizim yeraltı ve yerüstü zenginliklerimizi de
götüremezler.2
“Kendileriyle savaşılanlara (müminlere), zulme uğramış olmaları
sebebiyle, (savaşmaları için Allah tarafından) izin verildi. Şüphesiz Allah, onlara (müminlere) yardım etmeye güç yetirendir.”3
1- Âl-i İmran, 200.
2- İmam Humeynî.
3- Hac, 39.
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Ölümden Sonraki İlk Menzil: Mezar
1- Canların bedenlerden çıkarıldığı yer.1
2- Ümitlerin her şeyden kesildiği yer.2
3- Allah’ın dünya lütfunun kesildiği yer.3
4- Bize ne yapacaklarını bilmediğimiz yer.4
5- Sorulacak suallerin cevaplarını bildiğimiz veya bilmediğimiz yer.5
Ölümün ilk menzili olan mezarda hiçbir şeye muktedir olamayacağımızı biliyor musunuz?
İlk menzilin soruları ve cevapları
1) Rabb’in kimdir? Rabb’im, şefkatli Allah’tır.
2) Nebin kimdir? Şefaat sahibi Muhammed’dir (s.a.a).
3) Dinin nedir? Allah’ın üstün kıldığı İslâm’dır.
4) Kitabın nedir? Doğru yolu gösteren, Kur’ân’dır.
5) Kıblen neresidir? Allah’ın yeryüzündeki beyti, Kâbe’dir.
6) İmam’ın kimdir? Allah’ın belirlediği ve Hz. Muhammed’in (s.a.a)
açıkladığı, Hz. Ali (a.s) ve on bir masum evlatlarıdır.
7) Rehberin kimdir? (Allah’ın hükümleriyle hükmetmeyen bir zalimi
mi yoksa Allah’ın hükümleriyle hükmeden bir adili mi rehber edindin ve
itaat ettin?) Rehberim, veliyy-i fakihtir.
İlk menzilin arkadaşları kimlerdir?
İnsanın bazı amelleri, namaz, oruç, zekât, sadaka, hayır-hasenat, dua,
hac, kalbî itikatları ve siyasî düşünceleri, (velayet-i fakihe inanıp inanmamak, merceiyeti kabul edip etmemek gibi) güzel kıyafetlerle insanın yanında hazır olurlar. Biz senin salih amelleriniz, sana arkadaşlık yapmaya
geldik derler. İnsana gönüldaşlık, arkadaşlık yapar ve ruhu şâd ederler.
1- Enam, 93.
2- Şura, 88.
3- Vakıa, 83.
4- Rum, 57.
5- Mefatih, s. 394.
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İmansız ölenler için ise kabrin sıkmasının ve sürüngenlerin korkunç dehşeti vardır. “Rabbimiz! Bize dünyada güzellik, ahirette güzellik ver. Bizi
ateşin azabından, (kabrin azabından ve fakirlik azabından) koru.”1

1- Bakara, 20.
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Şialar İçin Mukaddes Beldeler
1- Mekke: Kutsiyetini Allah’ın yeryüzündeki ilk mescidi ve Müslümanların kıblesi Kâbe’den almıştır.
2- Medine: Kutsiyetini Hz. Muhammed’in (s.a.a) ravzasından ve

Cennetu’l-Bâki’de olan Hz. Fatıma’dan (a.s), Hz. Hasan’dan (a.s), Hz.
Zeynelabidin’den (a.s), Hz. Muhammed Bâkır’dan (a.s) ve Hz. Cafer
Sâdık’tan (a.s) almıştır.
3- Necef: Kutsiyetini Hz. Ali’nin (a.s) türbesinden almıştır.
4- Kerbela: Kutsiyetini Hz. Hüseyin’in (a.s) ve 72 Kerbela şehidinin

türbelerinden almıştır.
5- Kazimeyn: Kutsiyetini Hz. Musa Kazım’ın (a.s) ve Hz. Muhammed

Tâki’nin (a.s) türbelerinden almıştır.
6- Samerra: Kutsiyetini Hz. Ali Nâki’nin (a.s) ve Hz. Hasan Askerî’nin
(a.s) türbelerinden almıştır.
7- Meşhed: Kutsiyetini Hz. Rıza’nın (a.s) türbesinden almıştır.
8- Kum: Kutsiyetini Hz. Masume’nin (a.s) türbesinden almıştır.
9- Şam: Kutsiyetini Hz. Zeyneb-i Kübra’nın (a.s) ve Hz. Rukayye’nin

(a.s) türbelerinden almıştır.
10- Kudüs: Kutsiyetini Müslümanların ilk kıblesi ve peygamberlere

(a.s) secdegâh olan Mescid-i Aksa’dan almıştır.
“Ey insanlar! İslâm’dan daha üstün bir şeref, takvadan daha güzel
bir şeref, tövbeden daha üstün bir şefkat, sağlıktan daha önleyici bir
koruma, kanaatten daha fazla fakirliği giderecek bir servet yoktur.
Yaşatacak kadar yiyecekle yetinen, rahatlığı sağlamış olur. Tamah,
zorluğun anahtarıdır. Haset dinin afetidir. Aşırı istek günaha düşmeye ve günaha düşmek ise mahrumiyete sebep olur. Zulüm, helâk
olmaya sebep olur. Açgözlülük bütün ayıpları içerir. Nice arzular
vardır ki yalan olur; nice umutlar vardır ki insanı mahrumiyete götürür; nice ticaretler vardır ki ziyanla son bulur. Akıbetini düşünmeden bir işe girişen kimse, felaketlerin rezaletine uğrar.”1

1- Tuhefu’l-Ukul, s. 94, Hz. Ali (a.s).
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Ders: 247

Rumuz: Muhammed, Yemen

Lokman’ın Oğluna Nasihati
1- Sofra başında boğazına mukayyet ol.
2- Namaz kılarken kalbine mukayyet ol.
3- Başkalarının evinde gözüne mukayyet ol.
4- Halkın arasında diline mukayyet ol.
5- Oğul! Ya eğitim alanlardan ya da eğitim verenlerden ol.1
“İki günah vardır ki Allah cezasını, dünyada verir: Başkalarına zulmetmek,
anne ve babaya karşı kötü davranmak.”2
Dört şey vardır ki, kimde olursa Allah ona cennet saraylarından verir:
1) Elinin altında bulunanlara karşı yumuşak ve insaflı olmak.
2) Aciz ve düşkünlere merhametli davranmak.
3) Kalben anne ve babaya karşı şefkatli davranmak.
4) Yetimlere yardım etmek, onları koruyup kollamak ve onları hoşnut etmek.
Bir zat Hz. Peygamber’in (s.a.a) huzuruna vardı ve şöyle dedi: “Ya
Resulullah! Bana bir yol göster. Öyle bir iyilik yapayım ki, tam bir netice
alıp iyilerden olayım.” Hz. Peygamber (s.a.a) şöyle buyurdu: “Annene iyilik yap.” Şahıs “Daha sonra kime iyilik yapayım?” dedi. Hazret buyurdu:
“Annene iyilik yap.” Şahıs “Daha sonra kime iyilik yapayım?” dedi. Hazret
buyurdu: “Annene iyilik yap.” Şahıs tekrar “Daha sonra kime iyilik yapayım?” diye sorunca Hazret: “Babana iyilik yap.” diye buyurdu.3
“Şüphesiz biz Lokman’a, Allah’a şükretsin diye hikmet verdik.
Kim şükrederse artık o, kendi nefsi lehine şükreder. Kim de nankörlüğe saparsa şüphesiz Allah, hiçbir şeye muhtaç değildir, daima övülmeye layıktır.”4

1- Nesayih, s. 202.
2- Nehcu’l-Fesahe, s. 1072, Hz. Muhammed (s.a.a).
3- Tealim-i Asumanî, s. 54, Hz. Cafer Sâdık (a.s).
4- Lokman, 12.
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Ders: 248

Rumuz: Merayi, Irak

Ölmeden Önce Ceza Görecekler
1- Sıla-i rahmi kesenler. Birinci dereceden olan yakın akrabalarıyla irtibatlarını kesip görüşmeyenler.
2- Yalan yere yemin edenler. Yalan yere yemin etmek Allah’a savaş
açmaktır.
3- Zulmedenler. İster büyük, ister küçük olsun, başkalarına zulmedenler.
“Üç kişi asla cennete giremez: Şarap içen kimse, sihir yapan kimse ve sıla-i
rahimde bulunmayan kimse.”1
“Zalimin zulmünü görüp o zulmü engellemeyenler için Allah’ın onları topluca cezalandırmasından korkarım.”2
Yüce Allah, Kur’ân’da üç emir buyurmuş ve her emir içinde, iki
emir karar kılmıştır:
1) Namaz kılmak ve zekât vermek. Her kim namazı kılar ama zekât
vermezse namazı kabul değildir.
2) Allah’a şükür ve valideyne teşekkür etmek. Kim Allah’a şükür eder,
baba ve annesine teşekkür etmezse (onlara ihsanda bulunmazsa) onun
şükrü kabul olmaz.
3) Takvalı olmak ve sıla-i rahim yapmak. Kim takvalı olur ama sıla-i
rahim yapmazsa onun takvası gerçek takva değildir.
“Başkalarına zulüm etmek ve sıla-i rahimi terk etmek büyük günahlardandır ve yapanları Allah dünyada cezalandırır.”3
“Mal sadece şu beş haslet sayesinde toplanır: Aşırı bir cimrilik, uzun
emel, insana galebe çalan hırs, sıla-i rahimde bulunmamak ve dünyayı ahirete tercih etmek.” Yani bir insan cimri, haris, uzun süreli
çalışmalara sahip, akrabalarını terk eden ve ahiretini dünyaya satan
kimse olmadıkça asla zengin olamaz.4

1- el-Hisal, s. 179, Hz. Muhammed (s.a.a).
2- Nehcu’l-Fesahe, s. 833, Hz. Muhammed (s.a.a).
3- Günahan-ı Kebire, c. 1, s. 252, Hz. Muhammed (s.a.a).
4- Biharu’l-Envar, c. 73, s. 138, Hz. Ali Rıza (a.s).
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Ders: 249

Rumuz: Mervan, Filis n

Hicrî Zilkade Ayında Neler Oldu?
1- Hz. İsa Mesih (a.s) Zilkade ayının 25’inde dünyaya geldi.
2- Hz. İbrahim Halil (a.s) Zilkade ayının 25’inde dünyaya geldi.
3- Kaim-i âl-i Muhammed (s.a.a) Hz. Mehdi (aleyhi feda), yüce
Allah’ın izniyle Zilkade ayının 25’inde kıyam edecektir.
4- Hz. Ali Rıza (a.s) Zilkade ayının 23’ünde şehit oldu.
5- Hz. Ali Rıza (a.s) Zilkade ayının 11’inde dünyaya geldi.
6- Hz. Muhammed Tâki (a.s) Zilkade ayının 30’unda dünyaya geldi.
7- Zilkade ayının 25’inde oruç tutmanın sevabı, yetmiş yıl sünnet orucu tutmaya bedeldir.1
Ahzab Suresi Ne Diyor?
1) Allah ve melekleri, size selam gönderip esenlik diliyorlar.2
2) Peygamber’in (s.a.a) adı anıldığında ona salâvat gönderin.3
3) Allah ve Resulünde sizin için güzel bir örnek vardır.4
4) Allah ve Resulü hükmettiğinde onlara itaatsizlik etmeyin.5
5) Allah’ı çokça zikredin.6
6) Mümin erkekler ve kadınlar, Allah katında eşittirler.7
7) Küfre sapanlara ve münafıklara itaat etmeyin.8
“Şüphesiz, sizin için, Allah’ı ve ahiret gününü umanlar ve Allah’ı
çokça zikredenler için Allah Resulü’nde güzel bir örnek vardır.”9
“Ey zikri, zikredenler için şeref olan, ey şükrü, şükredenler için kurtuluş ve saadet vesilesi olan, ey hamdı, kendisine hamdedenler için
1- Mefatihu’l-Cinan, s. 505.
2- Ahzâb, 56.
3- Ahzâb, 56.
4- Ahzâb, 21.
5- Ahzâb, 36.
6- Ahzâb, 21.
7- Ahzâb, 35.
8- Ahzâb, 48.
9- Ahzâb, 21.
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izzet vesilesi olan, ey itaati, itaat edenler için kurtuluş vesilesi olan,
ey kapısı, kendisini arayanlar için açık olan, ey yolu, tevbe edenler
için aşikâr olan, ey ayetleri, bakanlar için delil olan, ey kitabı, takva
sahipleri için öğüt ve ibret vesilesi olan, ey rızkı, itaatkâr veya asi
olan herkesi kapsayan, ey rahmeti, iyilik yapanlar için yakın olan.”1

1- Cevşen-i Kebir duası, 75. Bölüm.
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Ders: 250

Rumuz: Mesnun, Bahreyn

Melun Muaviye Oğlu Yezid’i Tanıyalım
1- Yezid, günahkârların ve hırsızların arkadaşıydı.
2- Yezid, köpek oynatan biriydi.
3- Yezid, zinazade biriydi.
4- Yezid, kumarbaz biriydi.
5- Yezid, dinsiz ve imansız biriydi.
6- Yezid, şarap içen biriydi.
7- Yezid, fasık biriydi.
8- Yezid, hevesperest biriydi.
9- Yezid, kıyamete inanmayan biriydi.
10- Yezid, açıkça vahyi inkâr eden biriydi.
11- Yezid, haksız yere halkı öldüren biriydi.
12- Yezid, üç yıl Allah’ın ve halkın haklarını gözetmeden zalimane
saltanatlık yapan biriydi.1
“Allah ve salih kullarının lanetleri, İsrail siyonistlerine ve onlarla barış
yapanların üzerlerine olsun. İsrail ile barış antlaşması imzalamak, dünyanın aydınlık gününü ve ahiretin nurunu karartmaktır. İsrail zamanın
Firavun’u, zamanın Nemrut’u ve Yezid’idir. Firavun’la anlaşmak nasıl
Allah’a karşı gelmektiyse şimdi İsrail ile anlaşmak da Allah’a karşı gelmektir ve mazlum Müslümanlara yapılacak en kötü ve alçak ihanettir. Biz
Müslümanların mukaddes mekânlarından olan Mescid-i Aksa’ya ihanettir. Filistin’in mazlum halkına ve tüm şehitlerine ihanettir. Allah’ın, Peygamberlerinin (a.s) ve tüm salih kullarının lanetleri siyonist İsrail ile barış
antlaşması yapanların ve o yolu devam ettirenlerin üzerlerine olsun.”2
“İman edenler Allah yolunda savaşırlar. Kâfir olanlar ise tağut (zalimlerin ve fasıkların) yolunda savaşırlar. Şeytanın dostlarıyla savaşın. Şüphesiz şeytanın hilesi zayıftır.”3

1- Maarif, c. 8, s. 156-161.
2- İmam Humeynî.
3- Nisa, 76.
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Ders: 251

Rumuz: Ma r, Kelab Bölgesinden

Bıyık Uzatmanın Bedeli Nedir?
1- Bıyık uzatan, kabir evinde azap görecektir.
2- Bıyık uzatan, Kevser havuzunun suyundan içemeyecektir.
3- Bıyık uzatan, Nekir ve Münker’in kızgınlığını görecektir.
4- Bıyık uzatan, benim şefaatimden mahrum olacaktır.1
Ey Kur’ân okuyanlar! Allah, kitabında size buyurduklarından korkun.
Zira benim mesul olduğum gibi siz de mesulsünüz. Ben tebliğ etmekle
mesulüm, siz de Kur’ân ve sünnete uymakla mesulsünüz. (Erkeklerin,
ağızlarının önünü tamamen kapatacak bir şekilde bıyıklarını uzatmaları
haramdır.)2
Allah, halkın arasında iki hüccet karar kılmıştır. Biri zahirî hüccet
olan peygamberler ve on iki Masum İmamlar’dır. Diğeri ise batınî hüccet
olan akıldır.3
Beş kişide beş şey eksik olmamalıdır:
1) Kadınlarda hayâ. Zira hayâsız kadın, tuzsuz yemeğe benzer.
2) Padişahlarda adalet. Zira adaletsiz padişah, susuz kanala benzer.
3)Zenginlerde cömertlik. Zira cömert olmayan zengin, meyvesiz ağaca benzer.
4) Fakirlerde sabır. Zira sabrı olmayan fakir, ışığı olmayan lambaya
benzer.
5)Ulemada amel. Zira amelsiz âlim, çatısız eve benzer.4
İslâmî ve insanî hayâyı korumanın, kadınların vazifesi olduğu gibi,
erkeklerin de vazifelerinden biri olduğunu biliyor musunuz?

1- Nesayih, s. 181, Hz. Muhammed (s.a.a).
2- Usul-u Kâfi, c. 4, s. 408, Hz. Muhammed (s.a.a).
3- Gureru’l-Hikem, s. 255, Hz. Musa Kâzım (a.s).
4- Nesayih, s. 220, Hz. Muhammed (s.a.a).
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Ders: 252

Rumuz: Meşer, Elveme bölgesinden

Recep Ayında Neler Oldu?
1) 13 Recep’te Hz. Ali (a.s) dünyaya geldi.
2) 29 Recep’te Hz. Hatice (a.s) validemiz dünyadan göçtü.
3) 1 Recep’te Hz. Muhammed Bâkır (a.s) dünyaya geldi.
4) 26 Recep’te Hz. Abdu’l-Muttalib dünyadan göçtü.
5) 25 Recep’te Hz. Musa Kâzım (a.s) dünyadan göçtü.
6) 25 Recep’te Hz. Zeyneb-i Kübra (a.s) dünyadan göçtü.
7) 3 Recep’te Hz. Ali Nâki (a.s) dünyadan göçtü.
8) 10 Recep’te Hz. Muhammed Tâki (a.s) dünyaya geldi.
9) 2 Recep’te Hz. Ali Nâki (a.s) dünyaya geldi.
10) 27 Recep’te Hz. Muhammed (s.a.a) peygamberliğe seçildi.
11) 28 Recep’te Hz. Hüseyin (a.s) Mekke’den Medine’ye hicret etti.
12) 18 Recep’te (Hz. Peygamber’in s.a.a oğlu) Hz. İbrahim dünyadan
göçtü.1
“Kim Recep ayında bir gün oruç tutarsa cehennem ateşi ondan uzak
olur ve kim üç gün oruç tutarsa ona cennet farz olur.”2
“Recep ayı, istiğfar ve tevbe ayıdır. Ümmetim için çok istiğfar edin
ki bağışlanasınız. Allah bağışlayan ve rahmet sahibidir.”3
“Recep, cennetteki bir nehrin adıdır. Suyu ise yoğurttan beyaz ve
baldan tatlıdır. Her kim bu ayda bir gün oruç tutarsa, o sudan kana
kana içecektir.”4
“Mübarek üç aylarda (Receb, Şaban, Ramazan) büyük bereketler insanların nasibi olur. Bereketlerden faydalanmaya çaba gösteriniz.”5

1- Mefatihu’l-Cinan, s. 294, 295, 306.
2- Hz. Musa Kâzım (a.s).
3- Hz. Muhammed (s.a.a).
4- Hz. Musa Kâzım (a.s).
5- İmam Humeynî.
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Ders: 253

Rumuz: Muammer, İran

Kur’ân’ın Açısından Çoğunluk
1- Çoğunluk, haktan yüz çevirmiş ve nefret etmektedir.1
2- Çoğunluk, Allah yolundan sapıp zanna uyanlardır.2
3- Çoğunluk, dünyada ne varsa Allah’ın olduğunu bilmezler.3
4- Çoğunluk, Allah’ın nimetlerini inkâr eden kâfirlerdir.4
5- Çoğunluk, Allah’ın bildirmesine rağmen cahillik etmekteler.5
6- Çoğunluk, Allah’ın lütuflarına karşı şükretmezler.6
7- Çoğunluk, iman etmez ve adeta vefa göstermezler.7
8- Çoğunluk, yalan söyleyen şeytan gibidirler.8
9- Çoğunluk, küfür hariç, Kur’ân’a inat edip iman etmezler.9
10- Çoğunluk, sizi lafla hoşnut etmeye çalışan fasıklardır.10
11- Çoğunluk, bütün hadiselerin Allah’ın emri olduğundan haberdar
değildir.11
Yukarıda belirlenen çoğunluklardan kasıt, haksız, nâdân, şükürsüz,
zanna düşmüş fasık ve riyakâr halk çoğunluğudur.
“Hayret ediyorum. Midelerine inecek (zararlı) yiyeceklere çok titiz
ve dikkatli olanlar, fikrî zararları olan maddeler üzerinde neden titizlik ve dikkat göstermezler?”12
“Allah’ım! Dilersen, lütfunla bizi aﬀedersin. Dilersen, adaletinle bize
azap edersin. O halde lütfunla aﬀını bizim için kolaylaştır; mağfi-

1- Müminûn, 67-70.
2- Enam, 116.
3- Yunus, 55.
4- Nahl, 82.
5- Enam, 111.
6- Yunus, 60.
7- Bakara, 10.
8- Ankebût, 63.
9- İsra, 88-89.
10- Tevbe, 8.
11- Â’raf, 131.
12- Hz. Hasan (a.s).
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retinle bizi azabından kurtar. Çünkü gerçek şu ki, bizim adaletine
dayanacak gücümüz yoktur. Aﬀın olmadan hiçbirimiz için kurtuluş
söz konusu değildir.”1
“(Yüce Allah) Onu hangi şeyden yarattı? Bir damla sudan yarattı da biçime koydu. Sonra ona yolu kolaylaştırdı. Hayır! İnsan
(yine) hala Allah’ın emrettiğini yerine getirmiş değil. Bir de insan
bir yediğine bakıversin.”2

1-Sahife-i Seccadiye, s. 99, Hz. Zeynelabidin (a.s).
2- Abese, 18-23.
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Ders: 254

Rumuz: Mikdad, Irak

Kur’ân’ın Gözünden Kadın Hakkı
1- Müslüman kadınlar için, Allah büyük bir bağışlama ve büyük bir
ecir hazırlamıştır.1
2- Kadınlara haksızlık yapanlar, şüphesiz kendilerine zulmetmiş
olurlar.2
3- Saliha kadınlar, itaatkâr kadınlar ve Allah’ın korumalarını emrettiği şeyleri (hakları) kocaları yanlarında bulunmadıkları zaman koruyanlar
üstün kadınlardır.3
4- Geniş elbiselerle örtünmede ihmali olmayan, mümin kadınlara
Allah’ın bağışlama ve esenlik müjdesi vardır.4
5- İﬀetlerini korumayan kadınları ateşin azabı beklemekte ve iﬀetlerini koruyan kadınları ise Allah, örnek gösterecektir ve rahmet nefesiyle
takdiri beklemektedir.5
Dünya ve cennetin en üstün kadınları dört hanımdır:
1) Hz. Hatice (a.s) validemiz, Hüveylid’in kızı.
2) Hz. Fatıma Zehra (a.s), Hz. Mumammed’in (s.a.a) kızı.
3) Hz. Meryem (a.s), İmran’ın kızı.
4) Hz. Asiye (a.s), Mezahim’in kızı.6
“Mümin erkekleri ve mümin kadınları, içinde ebedî kalıcılar olmak üzere altından ırmaklar akan cennetlere sokması ve onların
kötülüklerini örtüp bağışlaması içindir. İşte bu, Allah katında büyük kurtuluştur.”7
“Siz tarihin vazifesini bilen erkek ve kadınları! Hak ve haklıdan müdafaa etmede ve zulmün kökünü kazımada dayanışma ve birlik içinde

1- Ahzâb, 35.
2- Bakara, 232.
3- Nisa, 34.
4- Ahzâb, 58.
5- Tahrim, 10-12.
6- Durru’l-Mensur, c. 6, s. 246, Hz. Muhammed (s.a.a).
7- Fetih, 5.
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olmalısınız ve gelecek nesillere, dayanışma gücünün ne kadar mukaddes
ve önemli olduğunu ispatlamalısınız. O hakkaniyetin yerine getirilmesi
için Allah, Peygamberler (a.s) göndermiş, masum imamlar hak uğrunda
canlarından olmuş ve müminler mesul kılınmışlardır.”1

1- İmam Humeynî.
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Ders: 255

Rumuz: Melaib, İran

Cemaat Namazının Ehemmiyeti
1- Farz namazları, özellikle günlük namazları cemaatle kılmak müstehaptır. Akşam ve yatsı namazlarını, özellikle camilere komşu olanların,
camide kılınan cemaat namazlarına katılmaları önemle tembih edilmiştir.
(1399. mesele)
2- Müminlerin, itinasızlıktan dolayı cemaat namazına katılmamaları
caiz değildir. Herhangi bir mazeret olmadan cemaatle kılınan namazlarına katılmamak, müminlerden uzaktır. (1401. mesele)
3- Cemaat namazı kılınan bir yerde, ferdî kıldığı (cemaat namazına
katılmayarak ayrı namaz kılmak) namazını, tekrar cemaatle kılması müstehaptır. (1403. mesele)
4- Bir kişi cemaat namazına iktida ederse, onların namazlarının her
bir rekâtının sevabı yüz elli rekâtlı namazların sevabı miktarıncadır. İki
kişi iktida eder ve cemaat kılarlarsa, namazlarının her rekâtı, altı yüz
rekâtlı namaz sevabı miktarınca olur. Cemaat sayısı ne kadar çok olursa,
sevabı o kadar çok olur. (1400. mesele)
Namazı kılarken son namazını kılan kimse gibi ol. (Tam bir kalp huzuruyla namaz kıl; mahkûmun idam hükmünün infazından önce kıldığı
namaz gibi.)1
Cemaat namazlarına katılan müminlerin adedi on kişiyi geçerse, gökler kâğıt, denizler mürekkep olsa, insanlar, cinler ve melekler yazıcı olsalar, o cemaat namazının bir rekâtının sevabını yazıp yetiştiremezler.2
“Şeytan ve şeytanî sıfatlarda olanlar, namaz ve mescitlerden korkarlar. Onlar namaza engel çıkarmak suretiyle mukavemet siperini (şeytan
ve şeytanî ameller karşısında, mescitler siper, namaz ise mukavemettir)
boşaltıp müminlere saldırmak istiyorlar. Allah’ı zikretmenin en yüce
mertebesi namazdır. Biz ancak namazla ilerleyip kendimizi geliştirebiliriz. Namaz, insanları kötülüklerden, fitne çalkantılarından korur ve bir
milleti ıslah eder.”3
1- Biharu’l-Envar, c. 69, s. 408, Hz. Muhammed (s.a.a).
2- Risale-i İmam Humeynî, Hadis-i Şerif.
3- İmam Humeynî.
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Ders: 256

Rumuz: Melaib, İran

Hz. Hüseyin’in (a.s) Katledilişine Karşılık Mükâfatı
1- Allah, Hz. Hüseyin’in (as) türbetine şefaat ve şifa özelliğini verdi.
Allah, Âdemoğluna toprak yemeyi haram kılmıştır. Fakat Hz. Hüseyin’in
(a.s) mezarının türbetinden bir tutam yemek dertlere şifa vesilesidir.1
2- Allah, imametin devamını Hz. Hüseyin’in (a.s) zürriyetinde karar
kıldı.
3- Allah, Hz. Hüseyin’in (a.s) hareminde ve kubbesinin altında edilen
dualara kabul olma özelliğini verdi.
4- Allah, Hz. Hüseyin’i (a.s) ziyaret eden ziyaretçilerin ziyarette geçirdikleri vaktin ömürden sayılmayacağına karar verdi.2
Halkın Hz. Hüseyin’e (a.s) olan aşk ve muhabbetlerinin, İslâm’ın hayat bulması ve bekasının teminatı olduğunu biliyor musunuz?3
Biz Şialar, Hz. Hüseyin’in (a.s) kabrinin toprağından nerelerde
istifade ediyoruz?
1) Namazlarda üzerine secde etmek için. Hz. Hüseyin’in (a.s) türbetinden yapılan mühüre secde etmek namazın faziletini çoğaltır ve Allah
katında kabul olmasını sağlar.
2) Zikir tespihi yapmak için. Hz. Hüseyin’in (a.s) türbetinden yapılan
tespihle zikretmenin altı bin zikir sevabı vardır.
3) Ölülerimizin kefenine bir miktar koymak için. Yanında Hz.
Hüseyin’in (a.s) türbeti olan mefta kabir azabı görmez.
4) Hastalarımızın (özellikle devası olmayan hastaların) şifa bulması
için bir tutam yediririz. Hz. Hüseyin’in (a.s) kabrinin türbetinden bir tutam şifa niyetine yemek, hastaya şifa verir.4
5)Kefene Kur’ân ayeti ve dua yazmak için. Meftanın beraberinde Hz.
Hüseyin’in (a.s) türbetinden bir miktar gömmek, onu kabir azabından korur.5
1- Hz. Cafer Sâdık (a.s).
2- Esrar-ı Seyyidu’ş-Şuheda, s. 18.
3- İmam Humeynî.
4- İlelu’ş-Şerayi, s. 532.
5- Hz. Cafer Sâdık (a.s).
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Ders: 257

Rumuz: Menbeh, Ekil Bölgesinden

Hz. Hüseyin’in (a.s) Türbeti Şifadır
Türbetinin şifasından nasiplenmenin dört şartı vardır:
1- Hz. Hüseyin’in (a.s) türbetinden bir miktar, temiz bir parçaya konulup gözlerinin üzerine konulmalıdır.
2- Özel duası okunmalıdır. Şu dua (Allahumme inni es’eluke bi hakkı
meliki’llezi gebezeha bi hakki nebiyyillezi hezeneha ve es’eluke bi hakkı
vasiyyi’llezi helle fîha en tusalli ala Muhammedin ve âl-i Muhammed en
tec’el li-şifaen min kulli havfin ve hifzan min kulli suin) okunmalıdır.
3- Hz. Hüseyin’in (a.s) türbetinden bir nohut büyüklüğünde şifa niyetine yenilmelidir.
4- Hz. Hüseyin’in (a.s) türbeti, özel dua okunduktan sonra, bir parçaya konulup bağlandıktan sonra, bir defa Kadir suresi okunmalıdır. İnşallah şifa hâsıl olacaktır.1
Hz. Hüseyin’in (a.s) türbeti, her derdin şifasıdır. Lâkin türbet bozulur
ise şifa özelliğini kaybeder.
Türbetin şifa özelliği nasıl bozulur?
1) Türbeti şeytanın ve cinlerin koklamaları halinde,
2) Türbetin konulduğu kapların haram olması halinde
3) Türbetin şifa olduğuna itikat edilmemesi halinde,
4) Türbete başka şeylerin katılması halinde şifa özelliği bozulur.
Türbetin şifa özelliğini yitirmemesi için önlem almalıyız:
1)Her şeyden önce (dokunmadan önce) abdestli olmak gerekir.
2)Hz. Hüseyin’in (a.s) mezar türbetini gizli tutmak gerekir.
3)Hz. Hüseyin’in (a.s) türbetine, şeytan ve cinler koklayıp şifa özelliğini bozmasınlar diye Allah’ın isimlerini bolca okumak gerekir.2
Hz. Hüseyin (a.s) ve türbetinin şifa özelliğinin olduğuna kalben itikatı olmayanların, asla şifa bulamayacaklarını biliyor musunuz?

1- Şifa ez Didegâh-ı Masumîn, s. 207, Hz. Cafer Sâdık (a.s).
2- age, s. 208, Hz.Cafer Sâdık (a.s).
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Ders: 258

Rumuz: Musa, Yemen

Vasiyet Edenin Vurgulaması Gereken Noktalar
1- Vasiyet eden, humus ve ona ait borçlarını belirtmelidir.
2- Vasiyet eden, zekât ve ona ait olan borçlarını belirtmelidir.
3- Vasiyet eden, üzerinde halkın emanetleri varsa, belirtmelidir.
4- Vasiyet eden, kendisine hac farz olmuş ve gitmemiş ise ne yapılması gerektiğini belirtmelidir.
5- Vasiyet eden, başkalarına şahsî borçları varsa, miktarını ve kimlere
olduğunu açıkça belirtmelidir.
6- Vasiyet eden, kazaya kalan namaz ve orucunun durumunu açıkça
belirtmelidir.
7- Vasiyet eden, kendisine kılınacak vahşet namazlarının miktarını
açıkça belirtmelidir.
8- Vasiyet eden, kazaya kalmış âyât namazlarının durumunu açıkça
belirtmelidir.1
“Allah’ın fazlına olan ümitle kalbim mutmain ve ruhum şâd olarak,
siz kardeşlerin hayır dualarınıza ihtiyacım olduğu halde, huzurunuzdan ayrılıp ebedî yerime göç etmekteyim.”2
Vasiyet etmek, insanın sadece malî konulara açıklık getirmesi niteliğinde olmamalıdır. Her konuda Kur’ân’dan ilham aldığımız gibi, vasiyet
konusunda da Kur’ân’dan ilham almalıyız. Hz. Yakup (a.s) ölüm kendisine
yaklaştığı zaman oğullarını bir araya toplayıp “Siz benden sonra neye tapacaksınız?” diye sordu. Anlıyoruz ki, salih kullar ölüm anında bile zürriyetlerinin ıslahını ve neye itaat edeceklerini düşünmekteler. Hz. Ali (a.s) de yaralandığı zaman, çocuklarına takvalı ve adaletli olmalarını vasiyet etmiştir.
Vasiyet edenin, vasiyetnamesinin satırları arasında takva, iman, hak, adalet,
insaf, ahlâk, beşerî haklar ve benzeri bilgece öğütler de bulunmalıdır.
“Birinize ölüm geldiği zaman, eğer bir mal bırakıyorsa, ana, baba,
yakınlara, uygun bir tarzda vasiyet etmesi, takva sahiplerine bir
hak olarak size de yazıldı. Vasiyeti işittikten sonra değiştiren
olursa, günahı değiştirenin üzerinedir.”3
1- Tevzihu’l-Mesail, Vasiyet Hükümleri.
2- İmam Humeynî’nin vasiyetinden bir bölüm.
3- Bakara, 180.
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Ders: 259

Rumuz: Musa, Bahreyn

Allah, Kimleri Sevmez?
1- Allah, zalimleri sevmez.1
2- Allah, israf edenleri sevmez.2
3- Allah, ihanet edenleri sevmez.3
4- Allah, büyüklenmekte (kibirli) olanları sevmez.4
5- Allah, nankör olan hiçbir günahkârı sevmez.5
6- Allah, böbürlenen (kibirli) kimseyi sevmez.6
7- Allah, hainlik eden günahkârları sevmez.7
8- Allah, bozguncuları sevmez.8
9- Allah, aşırı gidenleri sevmez.9
“Rabbimiz! Bizi doğru yola erdirdikten sonra kalplerimizi eğriltme (zulüm edenden, israf edenlerden, ihanet edenlerden, büyüklenenlerden, nankör olanlardan, böbürlenenlerden, ihanet edenlerden, bozgunculardan ve aşırı gidenlerden eyleme) ve katında
bize rahmet bağışla. Şüphesiz çok bağışlayan sensin.”10
Allah kimleri sever?
1) Allah, takvalıları, (günahlardan sakınarak Yüce Allah’a yaklaşanları) sever.11
2) Allah, ihsan sahiplerini sever.12

1- Âl-i İmran, 57.
2- Enam, 141.
3- Enfal, 58.
4- Nahl, 28.
5- Bakara, 172.
6- Nisa, 36.
7- Nisa, 107.
8- Maide, 64.
9- Bakara, 190.
10- Âl-i İmran, 8.
11- Âl-i İmran, 76.
12- Bakara, 195.
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3) Allah, sabredenleri sever.1
4) Allah, kendi yolunda kenetlenerek savaşanları sever.2
5) Allah, tevekkül edenleri sever.3
6) Allah, daima tevbe edenleri sever.4
7) Allah, temizlenenleri sever.5
8) Allah, daima sevdiği kullarıyla beraber ve onların yardımcısıdır.
“Allah’tan sakının ve Allah’ın takva sahipleriyle (müminlerle) beraber olduğunu bilin.”6

1- Âl-i İmran, 146.
2- Sâf, 4.
3- Âl-i İmran, 159.
4- Bakara, 222.
5- Bakara, 222.
6- Bakara, 194.
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Ders: 260

Rumuz: Mumi, Filis n

İnsan
1-İnsan, Allah’ın yeryüzündeki halifesidir.1
2- İnsan, Allah’ın yüklediği emanetlerin hamilidir.2
3- İnsan, Allah’ın nefes üflediği secde edicidir.3
4- İnsan, Allah’ın yücelttiği ve üstün kıldığı varlıktır.4
5- İnsan, Allah’ın faziletli kıldığı bir varlıktır.5
6- İnsan, Allah’ın göklerde ve yerde kendi emrine amade kıldığı bir
varlıktır.6
7- İnsan, Allah’ın üzerlerinde bütün nimetlerini tamamladığı üstün
bir varlıktır.7
Allah’a hamd olsun ki, kendisine itaatlerinden dolayı köleleri (Bilal
Habeşî gibi) aziz ve günahlarından dolayı azizleri de (Ebu Sufyan ve Muaviye gibi) melun köleler kılmıştır.8
İnsan nefsinin üç merhalesi vardır:
1) Nefs-i Emmare: Aklın ve imanın kontrolüne girmeyen ve dizginlenmeyen başıboş nefistir.
2) Nefs-i Levvame: İnsanın eğitim, öğretim ve mücadelesi neticesinde
kısmen de olsa aklın ve imanın kontrolüne giren (bazen günah ve kötülük
yapsa bile hemen pişmanlık duyup tevbe eden) nefistir.
3) Nefs-i Mutmainne: Bütün içgüdü ve duygulardan arındıktan sonra
akıl ve imanın kontrolü altında olan ve tamamen dizginlenip aciz kalan,
iman ve aklın emri altında ezilen nefistir.

1- Bakara, 30.
2- Ahzâb, 72.
3- Hicr, 29.
4- İsra, 70.
5- İsra, 70.
6- Lokman, 20.
7- Lokman, 20.
8- Sefine, c. 1, s. 554.
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“Ey Mutmain (itminana ermiş) nefis! Hoşnut olarak ve hoşnut olunarak Rabbine dön. Artık kullarımın arasına gir. Cennete gir.”1

Allah’ım! Doymayan nefisten, huşu etmeyen kalpten, faydası olmayan ilimden, kabul olmayan namazdan, icabete ulaşmayan duadan sana
sığınıyorum. Allah’ım senden, zorluktan sonra kolaylık, kederden sonra
ferahlık ve darlıktan sonra bolluk istiyorum. Allah’ım bizde bulunan her
nimet sendendir. Senden başka ilah yoktur. Senden mağfiret diliyorum.

1- Fecr, 27-30.
313

Ders: 261

Rumuz: Muhacir, İran

Ölüm Nedir?
1- Ölüm, müminler için mutluluğa açılan en iyi kapıdır.1
2- Ölüm, müminleri dünya sıkıntılarından kurtarıp Allah’ın lütuf
ve rahmetine, kâfirleri ise dünya sarayından ahiretin karanlık zindanına
ulaştıran bir köprüdür.2
3- Ölüm, müminler için her günün akşamında kendilerini bulan uyku
gibidir. Sadece müddeti uzundur.3
4- Ölüm, müminler için güzel bir kokuyu koklamak, kâfirler içinse
akreplerin sokması gibidir.4
5- Ölüm, benim için sıcak bir havada susayan birinin, serin bir şerbet
içip serinlemesi gibidir.5
6- Ölüm, müminler için kirli ve ağır elbiseleri çıkarıp güzel kokulu
hafif cennet elbiseleri giymek gibidir.6
Muhtazar olanın canını, Azrail (a.s) dört şekilde alır:
1)İyiler rahat can verirler. Rahat can vermek, Allah’ın iyi ve salih kullarına bir armağan ve müjdesidir.7
2) İyiler zor can verirler. İyi ve salih kulların zor can vermeleri, onların günahlarından (keﬀare olarak) arınmalarıdır ki, böylece kıyamet günü
Allah’ın huzuruna temiz bir kul olarak çıkarlar ve hesapları hafif olur.8
3)Kötüler rahat can verirler. Bu, onların dünyada yapmış oldukları
iyiliklerin mükâfatıdır, Allah dünyada verir ve ahirette hayır hesapları
kalmaz.9

1- Hz. Hasan (a.s).
2- Hz. Hüseyin (a.s).
3- Hz. Muhammed Bâkır (a.s).
4- Hz. Cafer Sâdık (a.s).
5- Hz. Cafer Sâdık (a.s).
6- Hz. Zeynelabidin (a.s).
7- Hz. Ali (a.s).
8- Hz. Muhammed (s.a.a).
9- Hz. Musa Kâzım (a.s).
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4)Kötüler zor can verirler. Kötülerin zor can vermeleri, Yüce Allah’ın
ve görevli meleklerinin onlara attıkları ilk ceza ve azap tokatıdır ve akibetleri de hayır olmayacaktır.1
“Onlar (müminler), “Rabbimiz! Biz şüphesiz sana inandık, o
halde günahlarımızı bize bağışla ve bizi ateşin azabından koru.”
derler.”2

1- Hz. Cafer Sâdık (a.s), Mead, Kıraatî, s. 69-70.
2- Âl-i İmran, 16.
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Ders: 262

Rumuz: Muhacir, İran

Şarabın Lezzeti
1- Dünya şarabı, (murdardır) necistir.1 Lâkin ahiret şarabı ise tertemizdir.2
2- Dünya şarabı, fitne ve düşmanlığın kaynağıdır.3 Lâkin ahiret şarabı
fitne ve kötülüğe sebep olmadığı gibi tam bir sefa kaynağıdır.4
3- Dünya şarabı, sarhoş edicidir. Lâkin ahiret şarabı sarhoş etmeden
huzur vericidir.5
4- Dünya şarabını temin etmenin bazı maddî ve manevî zorlukları
vardır. Lâkin ahiret şarabı, kaynağından testiler ve kadehlerle sunulur.6
5- Dünya şarabı, boş ve yalan dolu bir aptallık verir. Lâkin ahiret şarabı dolu kadehler içinde, ne boş bir söz ve ne de bir yalan olur.7
Dünya şarabının manevî zararlarının, menfaatinden daha çok olduğunu biliyor musunuz?
Cennet nehirlerinden akan içecekler
1)Cennet nehirlerinden akan ve tadı bozulmayan sular vardır.
2)Cennet nehirlerinden akan ve tadı değişmeyen sütler vardır.
3)Cennet nehirlerinden akan ve keyif veren şaraplar vardır.
4)Cennet nehirlerinden akan lezzetli bal vardır.8
“Şüphesiz iyiler, elbette nimetler içindedirler. Tahtlar üzerinde
bakıp seyretmektedirler. Nimetin parıltılı sevincini sen onların yüzlerinde görüp anlarsın. Onlara mühürlü, katıksız bir şaraptan içirilir. Onun mühürü misktir. İşte, ona imrenenler artık
imrensinler.”9
1- Maide, 90.
2- İnsan, 21.
3- Maide, 91.
4- Muhammed, 15.
5- Saﬀât, 47.
6- Vakıa, 18.
7- Nebe, 35.
8- Muhammed, 15.
9- Mutaﬃfîn, 23-26.
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Dünyada, nübüvvet ve imamet yolunu takip eden müminlere, cennete girmeden önce Hz. Peygamber’in (s.a.a) ve Hz. Ali’nin (a.s) eliyle
Kevser suyu ikram edilecektir. Hz. Peygamber’den (s.a.a) sonra sapanlar,
şeytana taraftar olanlar ve hakkı yerine getirmeyenler ise bu nimetten
mahrum kalacaklardır.1

1- Kenzu’l-Âmâl, c. 14, s. 417, Hz. Muhammed (s.a.a).
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Ders: 263

Rumuz: Meymun, İran

Cennet Anahtarını Kimler Alacak?
1- Cennette selam ile karşılanacak olan “sabredenler.”1
2- İman edip “salih” işler yapanlar.2
3- Gerçekten “takva” sahibi olanlar.3
4- Allah ve resulüne “itaat” edenler.4
5- Allah yolunda cihat etmek için “hicret” edenler.5
6- “Salim” (hastalıksız) kalbe sahip olanlar.6
Her şeyin yüce bir zirvesi vardır. Cennetin zirvesi ise Firdevs’tir. (Firdevs, cennetin orta yerinde olan yüce bir makamdır. Cennetin bütün ırmaklarının kaynak yeridir. Cennetin en yüksek mertebesidir.)7
Ömürlerinin son anlarında bile olsa, Allah için cihat ederek şehit düşenler cennete dâhil olurlar.8
Allah’a ant olsun ki sizi cehenneme yaklaştıran her ameli bildirip sizi
ondan nehy ettim ve sizi cennete yaklaştıran her ameli de söyleyip onu
emrettim.9
“İşte onlar sabretmelerine karşılık yüce odalarla (yüce makamlarla) ödüllendirilirler. Onda mübarek ve güzel bir yaşama dileği ve
selamla (esenlikle) karşılanırlar. Onda ebedî olarak kalıcıdırlar.
O (yüce makamlar), yerleşme ve konaklama yeri olarak pek de
güzeldir!”10
Evet, müminler birkaç günlük dünya hayatlarında, birçok zorlukların
ızdırabına katlandıkları için, Allah ve Resulü’nün (s.a.a) şeriatına uyan-

1- Furkan, 75.
2- Bakara, 25.
3- Hicr, 45.
4- Nisa, 13.
5- Âl-i İmran, 195.
6- Şura, 88-89.
7- Tefsir-i Mizan, c. 13, s. 433.
8- Vesalu’ş Şia, c. 3, s. 242, Hz. Muhammed (s.a.a).
9- Tuhefu’l-Ukul, s. 47, Hz. Muhammed (s.a.a).
10- Furkan, 75-76.
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lardan oldukları için, hicret ve cihadın zorluklarını gördükleri için, haramlara tahammül gösterip sabredenlerden oldukları için, ahiret âleminin
esenlik müjdesi onları (müminleri) beklemektedir. “Ey kullarım! Bugün
sizin için bir korku yoktur ve siz hüzne de kapılacak değilsiniz.”1

1- Zuhruf, 68.
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Ders: 264

Rumuz: Naciye, İran

Hakiki Tevbe Olarak Kabul Edilmez
1- Dilde ve kalpte tevbe ettikten sonra, alacaklıları ve kendisinden incinenleri razı etmeyen kişinin tevbesi kabul edilmez.
2- Tevbe ettikten sonra, ibadetlerinde değişiklik yapmayan kişinin
tevbesi kabul edilmez.
3- Tevbe ettikten sonra, zahirî görünümünde bir değişiklik yapmayan
kişinin tevbesi kabul edilmez.
4- Tevbe ettikten sonra, içtimaî durumunu (günahkâr ve ahlâksız arkadaşlarını) değiştirmeyen kişinin tevbesi kabul edilmez.
5- Tevbe ettikten sonra, ruhen ve kalben kötü niyet ve düşünceleri
değişmeyen kişinin tevbesi kabul edilmez.
6- Tevbe ettikten sonra, iktisadî durumunu değiştirmeyen kişinin,
(haram yoldan kazanç elde etmeyi kesmezse, haram yerlerde yaptığı harcamalarını kesmezse) tevbesi kabul edilmez.1
Tevbenin kabul olmasına yardımı olan ameller:
1)Gizli yardım ve sadaka vermek.
2)Allah yolunda hicret ve cihad etmek.
3)Büyük günahlardan sakınmak.
4)Hayır-hasenat yapmak.
5)Allah’a karşı takvalı olmak.
6)Borç vererek müminlerin ihtiyaçlarını gidermek.
Ölümden korkan günahkârlar, Allah’ın tevbe kapılarının açık olduğunu unutmamalıdırlar. Allah Kur’ân’da yaklaşık üç yüz defa Rahman,
Gafur ve Vedud sıfatlarının olduğunu vurgulamış, bütün kullarının ahiret
endişelerini, ümit saraylarında esenlik bulmaya çevirmiştir.
“Doğrusu münafıklar ateşin en alt tabakasındadırlar. Onlara yardımcı bulamazsın. Ancak tevbe edenler, nefislerini ıslah edenler,
Allah’a sarılanlar ve dinlerini Allah için halis kılanlar müstesna.
İşte onlar iman edenlerle beraberdirler ve Allah yakında müminlere büyük bir ecir verecektir.”2
1- Mead, Kıraatî, s. 84, Hz. Muhammed (s.a.a).
2- Nisa, 145-146.
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Ders: 165

Rumuz: Nasır, Yemen

Tevazu Üç Kısımdır:
1- İnsanın, Allah’a karşı tevazu göstermesi gerekir. Allah’ın bütün nimetlerini büyük bilip şükran içinde olmalıdır.
2- İnsanın, Hz. Peygamber (s.a.a) ve masum imamlara karşı tevazu
göstermesi gerekir. Hz. Peygamber (s.a.a) ve Ehlibeyt’i (a.s), Allah’ın yeryüzündeki halifeleridirler. Onlara tevazu göstermek, Allah’a tevazu göstermektir.
3- İnsanın, halka karşı tevazu göstermesi gerekir. Lâkin halk iki kısma
ayrılır: a) Mümin olanlar. b) Mümin olmayanlar.
a) Mümin olan insanlara tevazu göstermek, edep erkânından olduğu
gibi, Masumların (a.s) örnek tavırlarından ve Allah’ın rızasını kazanacak
güzel davranışlardandır.
b) Mümin olmayan insanlara, (münafık, zalim, kibirli olanlara ve
içtimaî edebe riayet etmeyenlere) tevazu göstermek gereksiz ve fikri hür
onurlu insanlara yakışmayan bir ameldir.
Allah katında izzetli ve onurlu müminlerin değer ve hürmeti Kâbe’den
daha fazladır.1
Benim ümmetimden tevazu ehli olanlarla karşılaştığınızda, onlara
karşı alçakgönüllü ve tevazu ile davranın. Kibir postuna bürünmüş mütekebbirlerle karşılaştığınızda ise onlara karşı onurlu davranın. Zira onlara
onurlu davranmanız onları alçaltır.2
Her kim varlıklı insanlara mallarından ötürü alçakgönüllülük gösterirse Allah onun dininin üçte ikisini elinden alır.3
İnsanların Hz. Peygamber (s.a.a) ve Ehlibeyt (a.s) evlatlarının şahsiyetlerine karşı hürmet ve tevazu göstermeleri elzem olduğu gibi, o muhterem şahsiyetlerin mübarek isimlerine karşı da hürmet ve tevazu göstermeleri zaruridir. Hz. Cafer Sâdık (a.s), Hz. Muhammed’in (s.a.a) mübarek
ismini duyduğu zaman, başı dizlerinin hizasına gelinceye kadar eğilirdi.4

1- Hz. Cafer Sâdık (s.a).
2- Camiu’s-Saadet, Hz. Muhammed (s.a.a).
3- Hz. Cafer Sâdık (a.s).
4- Günahan-ı Kebire, c. 2, s. 133-135.
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Ders: 266

Rumuz: Nesir, Suriye

Yalancı Şahitlik
1- Yalancı şahitlik yapan kişiye, yalancı şahitliğinden dolayı cehennem ateşi farz olur.1
2- Yalancı şahitlik yapan kişi, henüz yerinden kalkmadan Allah ona
cehennem ateşini yazar.2
3- Yalancı şahitlik yapan kişi, hâkimin huzurundan henüz ayrılmadan
Allah cehennemde onun azap yerini hazırlar.
4- Yalancı şahitlik yapan kişi, cehennemin en alt tabakasında cezalandırılır ve münafıklar ile haşr olur.
5- Yalancı şahitlik yapan kişinin dünya malı azalır ve ahiret günü ise
azabın en karanlık yerine konulur.
6- Yalancı şahitlik yapan kişi Allah’a, Kur’ân’ı Kerim’e, anne ve babaya
cefa göstermiş sayılır.3
Yalancı şahitlik yapan kişi, haram olan büyük günahlardan birini yapmıştır. Böylesine azabı ağır olan bir harama bulaşmış olan birinin yapması
gereken, bir an evvel Yüce Allah’ın huzurunda pişman olduğunu ikrar etmek ve bolca istiğfar etmektir ki, Allah’ın rahmeti tekrar ona (günahkâra)
yüz çevirsin.
Yalancı şahitlik yapan kişi, tevbe ve istiğfar ettikten sonra yalancı şahitliğinden dolayı başkalarının maddî ve manevî hakları zayi olmuşsa, o
kaybı da telafi etmelidir. Hakkı zayi olan şahıs veya şahıslardan helallik
almalıdır. “Umulur ki Allah da bağışlar.”
“Sizi üç büyük günaha karşı uyarıyorum: Allah’a şirk koşmak, anne
ve babaya kötülük yapmak ve yalan söz söylemek. Bilin ki her üçü
de büyük günahlardandır.”4
“Onlar (müminler) yalancı şahitlikte bulunmayanlar, boş ve yararsız sözle karşılaştıkları zaman onurluca geçenlerdir.”5
1- Hz. Muhammed Bâkır (a.s).
2- Hz. Cafer Sâdık (a.s).
3- Günahan-ı Kebire, c. 1, s. 231, Hz. Muhammed (s.a.a).
4- Mekasib, s. 50, Hz. Muhammed (s.a.a).
5- Furkan, 71.
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Ders: 267

Rumuz: Nesir, Bahreyn

Yeminin Türleri
1- Farz olan yemin: Kendisinin veya başka bir Müslümanın (müminin) can, mal ve haysiyetinin korunması yemin etmeye bağlı ise (yalan
yere bile olsa tevriye kastıyla) yemin etmek farz olur.
2- Müstehap olan yemin: Kendisinin veya başka bir Müslümanın malını zalimin şerrinden kurtarmak yemin etmeye bağlı ise (yalandan) yemin etmek müstehap olur.
3- Mekruh olan yemin: Müslüman birinin gereksiz yere yemin etmesi
mekruhtur. Böyle bir alışkanlık varsa bir an evvel terk edilmelidir.
4- Haram olan yemin: Yüce Allah’ın, Kur’ân’ın ve Hz. Peygamber’in
(s.a.a) adına ve İslâm dininden uzaklaşmak niyetiyle yemin etmek her
daim haramdır. Mesela yalan yere Allah, Kur’ân ve Peygamber’e (s.a.a)
yemin etmek veya vallahi ben artık Allah’ın yaptıklarından bıktım, ben
artık Hz. Peygamber’in (s.a.a) ümmetinden değilim, demek haramdır.
Yalan yere yemin etmenin kefareti:
On fakiri (bir günlük) doyurmak veya on fakiri giydirmek ya da bir
köle azad etmek. Bunları yapmaya gücü yetmeyenler ise üç gün (peşpeşe)
oruç tutmalıdır.
“Allah kasıtsız olarak ağızdan çıkıveren yeminlerinizden dolayı
sizi sorumlu tutmaz; fakat bilerek yaptığınız yeminlerden dolayı
sizi sorumlu tutar. Yeminin kefareti, ailenize yedirdiğinizin ortalamasından on düşkünü yedirmek yahut giydirmek ya da bir köle
azad etmektir. Bulamayan üç gün oruç tutmalıdır. Yeminlerinizin
kefareti budur...”1
“Zarurî olmadığı halde yalan yere yemin etmek, kalpten imanı çalıp
götürdüğü gibi, Allah’ın rahmetinin de önünü alır. İnsanın yüzüne
cennet kapılarını kapatıp cehennemin azap kapılarını açar.”2

1- Maide, 89.
2- Günahan-ı Kebire, c. 1, s. 309, Hz. Cafer Sâdık (a.s).
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Ders: 268

Rumuz: Naim, İran

Mümin Kulları Tahkir Etmek
1- Allah’ı gazaplandırır.
2- Kıyamette korkmaya sebep olur.
3- Allah’a savaş açmak gibidir.
4- Allah’ı tahkir etmek gibidir.
5- Allah’a düşman olmaktır.
6- Gam ve kedere sebep olur.
7- Kıyamet gününde tahkir edilmeye ve rüsva olmaya sebep olur.
Ey ağlayanların sevgilisi olan Allah, ey kendisine tevekkül edenlerin
efendisi olan Allah, ey haktan sapanları hidayet eden Allah, ey müminlerin velisi Allah, ey kendisini zikredenlerin can yoldaşı olan Allah, ey zor
durumda olanlara sığınak olan Allah ve ey bütün yaratıkların ilahı olan
Allah, ey Rabbim! Bizi başkalarını tahkir etme bedbahtlığından ve bedbahtların da bizi tahkir etmelerinden koru.1
“Kim mümin bir kulu fakirliğinden dolayı tahkir ederse Allah’ı
tahkir etmiş ve gazaplandırmış olur. Kim bir mümini hafife alır ve
küçümserse Allah da onu kıyamet günü hafife alır ve tahkir eder.
Allah buyuruyor: Kim benim mümin kulumu rüsva ederse bana savaş açmış olur.”2
Allah buyuruyor: “Kim benim mümin kuluma eziyet ederse ona savaş ilan ederim ve kim de mümin kulumu razı ederse, o benim gazabımdan emanda olur.”3
Hiç bir Müslümanı küçük görüp tahkir etmeyiniz. Zira siz her ne kadar küçük görüp tahkir etseniz bile o kişi Allah katında büyük (dereceli)
ve azizdir.4
“Siz onları (müminleri) alay konusu etmiştiniz; sonunda (bu müminler, alaylarınız sebebiyle) size benim zikrimi unutturdular ve
siz onlara gülüp duruyordunuz.”5
1- Cevşen-i Kebir, 87. Bölüm.
2- Hz. Muhammed (s.a.a).
3- Vesail, c. 2, s. 286, Hz. Cafer Sâdık (a.s).
4- Biharu’l-Envar, c. 74, Hz. Muhammed Bâkır (a.s).
5- Müminûn, 110.
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Ders: 269

Rumuz: Nuh, İran

Altı İlahi Hüküm
1- “Yoksulluk endişesiyle evlatlarınızı öldürmeyin; (kürtaj yaptırmayın) onlara da size de biz rızık veririz. Şüphesiz onları öldürmek büyük
bir (günah ve) yanlışlıktır.”1
2- “Zinaya yaklaşmayın; zira zina çirkin bir hayâsızlık ve kötü bir
yoldur.”2
3- “Haklı bir neden olmaksızın Allah’ın haram kıldığı kimseyi (insanı) öldürmeyin.”3
4- “Yetimlerin mallarına yaklaşmayın; yetimlerin mallarını haksız
yere yemeyin.”4
5- “Ahdinize vefa edin, verdiğiniz sözün üzerinde durun; zira ahit,
söz vermek bir sorumluluktur.”5
6- “Ticarette ölçüyü doğru tutun, doğru bir tartıyla tartın.”6
“Kim yoksul bir Müslümana yardım ederek onu razı ederse kıyamet günü Allah’ın huzuruna vardığı zaman Allah ondan razı olur.”7
“Kim zina ederse onun kabrine üç yüz azap kapısı açılır ve her kapıdan ateşten akrepler ve yılanlar çıkar ki kıyamete kadar zina edenleri yakarlar.”8
“Kim haksız yere bir mümini öldürürse kıyamet günü ebedî bir azaba atılır ve Allah’ın gazabı onun üzerine olur.”9
“Zulüm yapmayan, yalan konuşmayan ve ahdine vefa gösteren kimseler, adaletli ve insanlığın kemâl derecesine ermiş insanlardır.”10
“Yetimleri kollama ve korumada Allah’ın rızasını gözönünde bu-

1- İsra, 31.
2- İsra, 32.
3- İsra, 33.
4- İsra, 34.
5- İsra, 34.
6- İsra, 35.
7- Sefinetu’l-Bihar, c. 2, s. 379, Hz. Muhammed (s.a.a).
8- Vesailu’ş-Şia, Hz. Muhammed (s.a.a).
9- Günahan-ı Kebire, c. 1, s. 117, Hz. Cafer Sâdık (a.s).
10- Hz. Muhammed (s.a.a).
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lundurun ve onların aç kalmalarına duyarsız kalmayın. Allah’tan
korkun, tartıyı adaletle doğru tartın ve halkın malını eksik vererek
yeryüzünde fesat çıkarmaya neden olmayın.”1

1- Hz. Ali (a.s).
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Ders: 270

Rumuz: Nuh, Hindistan

Kimler İktidar Sahibi Olmalıdır?
1-Dürüst ve merhamet sahibi namaz kılanlar.
2- İçtimaî adaleti ölçü alarak zekâtlarını verenler.
3- Toplumun tümünün menfaatine olan iyiliği emredenler.
4- Toplumun tümünün zararına olan kötülüklerden sakındıranlar.
Yukarıda zikredilen kişiler iktidar sahibi olmalıdırlar. Böylece mihraplar bütün maddî ve manevî kötülüklerle mücadele meydanı ve mescitler ise müminlerin müdafaa mevzileri (şeytan ve şeytanî amellerin içtimaî
ahlâksızlıkla hezeyan yaratmaması için) olabilir.
Bunları biliyor musunuz?
1) Muhsinin. İyi işler yapanlar, iman edip imana ve inanca ihanet etmeyen, bütün nimetlere karşı şükürsüz olmayan Allah’ın hayırlı kullarıdır.
2)Muhbitin. Allah’ı andıklarında kalpleri yumuşayan (ürperen), musibetler karşısında sabır ve metanet gösteren ve namaz kılıp infakta bulunan Allah’ın cömert kullarıdır.
3)Allah dostları. (Allah’ın dinine yardım edenler) Tuğyan ve fesadın
yayılmasına öncü olmayan, namaz kılıp zekâtlarını veren ve iyiliğe davet
edip kötülüklerden sakındıran Allah’ın fedakâr kullarına denir.
“Onları yeryüzünde yerleştirip iktidar sahibi kılacak olursak,
dosdoğru namaz kılan, zekâtı veren, kötü olandan sakındıran
kimselerdir. Bütün işlerin sonu Allah’a aittir.”1
“Ey zulümden şikâyetçi olanların halinden haberdar olan! Ey yardımı mazlumlara yakın olan ve ey desteği zalimlerden uzak olan
Allah’ım! Kuvvetinle bana zulmedeni ve düşmanımı bana zulmetmekten alıkoy; kudretinle, onun bana karşı düşmanlığının keskinliğini kır; benimle uğraşmayacak şekilde onu meşgul et ve onu aciz
ve güçsüz kıl.”2

1- Hac, 41.
2- Sahife-i Seccadiye, s. 121, Hz. Zeynelabidin (a.s).
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Ders: 271

Rumuz: Nehras, Şeyban Mın kasından

Allah’ın Muhlis Kulları
1- Muhlis kullar, yeryüzü üzerinde alçakgönüllü olarak yürüyenlerdir. “Kendini beğenmişlikten uzak duranlardır.”1
2- Muhlis kullar, cahillerin karşısında yumuşak ve mülayim cevap verenlerdir. “Cahillerle münakaşa etmeyenlerdir.”2
3- Muhlis kullar, Rablerine secde ederek ve kıyama (namaza) durarak
sabahlayanlardır. “Gecenin halvetinde ibadetle meşgul olanlardır.”3
4- Muhlis kullar, Allah’ım cehennem azabını bizden uzaklaştır, diyenlerdir. “Cehennem azabı sürekli ve şiddetlidir.”4
Kibir üç kısımdır:
1) Allah’a karşı kibirli olmak.

Nemrut ve Firavun gibi. Onlar kibirlerinden Allah’a secde etmediler. “Rabbiniz dedi ki: Bana dua edin de size icabet edeyim. Doğrusu
bana ibadet etmekten büyüklenenler cehenneme alçalmış kimseler olarak
gireceklerdir.”5
2) Allah’ın Peygamberine karşı kibirli olmak.

Ebu Cehil gibi. Hz. Peygamber’in (s.a.a) hakkaniyetinin karşısında
kibirlenerek “Biz, bizim gibi beşer olanlara mı iman edelim?” diyorlardı.
“Gerçekten sen onları doğru bir yola çağırmaktasın. Ancak ahirete inanmayanlar, yoldan sapmakta olanlardır.”6
3) Allah’ın kullarına karşı kibirli olmak.

Hakkı Allah’ın salih kullarından duyarlar ama kendilerini o salih kullardan üstün gördükleri için hakkı kabul etmezler. Böyle düşünmek büyük bir kibir ve akıbeti hüsran olan bir düşüncedir. “Yeryüzünde kibirle

1- Furkan, 63.
2- Furkan, 63.
3- Furkan, 64.
4- Furkan, 65.
5- Mümin, 60.
6- Müminûn, 74.
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yürüme; çünkü sen ne yeri yarabilirsin, ne de boyca dağlara ulaşabilirsin.”1
“İnsanlar iki şey yüzünden helâk olmuşlardır: (Allah’ın Rezzak olduğunu gözardı edip) Fakirlik korkusu taşımalarından ve (Allah’ın
her şeye şahit ve mutlak kudret sahibi olduğunu ve kendilerinin bir
çuval kemik ve et yığınından öte bir şey olmadıklarını gözardı edip)
üstünlük taslama isteklerinden.”2

1- İsra, 37.
2- Biharu’l-Envar, c. 72, s. 39, Hz. Ali (a.s).
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Ders: 272

Rumuz: Nehruş, Afganistan

Ölüm Çeşitleri
1- Kalplerin ölümü. Duyarsız kalp ve kayıtsız ruh (vurdumduymaz)
yapısına sahip olan kalpler, ölü kalplerdir. “Çünkü gerçekten sen, ölülere (söz) dinletemezsin ve arkasını dönüp kaçmakta olan sağırlara da çağrı
işittiremezsin.”1
2- Camianın ölümü. Zalim ile mazlumun ayırt edilmediği, hak ile batılın ayırt edilmediği, mümin ile fasıkın ayırt edilmediği, ahlâkî açıdan
kendisini geliştirmediği ve toplumsal adaletin iktidar olmadığı bir camia
ölüdür. “Haktan yüz çevirmeniz sizin için hakiki ölüm ve mukaddes itikatlarınız
ile yaşamak ise sizin için hayattır.”2
3- Şahadet ölümü. Ölümlerin en iyisi Allah yolunda şahadettir. O şahadet ki Allah, “Allah yolunda öldürülenleri ölü saymayın, onlar diridirler.
Rableri katında rızıklandırılırlar” buyurmaktadır.3
“Münker ve fesada seyirci olanlar, önlem için çaba göstermeyenler
ve yapılanlara kalbî üzüntülerini bildirmeyenler yaşayan ölülerdir.
Yaşayanlar arasında dikey duran idraksiz ölülerdirler.”4
“Bedenimi elinde bulunduran Allah’ın kudretine yemin olsun ki
savaş meydanında kılıç darbesiyle ölmek, bana yatakta ölmekten
daha kolay ve daha şirindir.”5
“Sizlerden kim Allah’ın birliğine ve hakkaniyetine, Allah’ın peygamberlerinin hakkaniyetine ve masum imamların (Ehlibeyt’in)
masumiyet ve hakkaniyetine şahadet getirerek ölüm döşeğinde ölse
bile şehit sayılır. Allah katında şehit muamelesi görecektir.”6
“Her iyiden daha iyi bir şey vardır. O, şahadettir. Allah yolunda
şahadetten daha iyi bir şey yoktur.”7

1- Neml, 80.
2- Hz. Ali (a.s).
3- Âl-i İmran, 169.
4- Nehcu’l-Belaga, s. 1263, Hz. Ali (a.s).
5- Sefinetu’l-Bihar, c. 2, s. 553, Hz. Ali (a.s).
6- Nehcu’l-Belaga, s. 766, Hz. Ali (a.s).
7- Vesailu’ş-Şia, c. 11, s. 8, Hz. Muhammed (s.a.a).
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Ders: 273

Rumuz: Vasil, Mısır

Nur ve Ateş İmamları
1- Nur imamları: Allah’ın nur imamları (önderleri) insanları, sonu
kurtuluş olan rahmanî yola teşvik ederler. “Nur imamları, insanları hidayete yönlendirmeye, hayırlı işler yapmaya, namaz kılmaya ve Allah’a ibadet etmeye davet ederler.”1
2- Ateş imamları: Münafık ateş imamları, sonu bedbahtlık olan şeytanî

yola davet ederler. Kendileri haktan ayrılıp dalalete düşenlerden oldukları için, zavallı ve saf kulları da Allah’ın azabına, yalan söylemeye, iftira
atmaya ve karanlık geleceğe davet ederler. Firavun ateşe davet eden bir
imamdı. Firavun ve onun davetine icabet eden bedbahtların akıbetlerinin
Nil’in derinliklerinde nasıl bir azapla buluştukları bütün insanlar tarafından çok iyi bilinmektedir. “Hz. Peygamber’den (s.a.a) sonra ateş imamları çıkıp insanları azaba davet ettiler ve halkın üzerinde hâkim olup rezil
ameller işlediler.”2
Nurun ışık, aydınlık ve kurtuluş anlamında; ateşin nar, azap ateşi ve
hüsran anlamında; imamın da önde duran ve önder anlamında olduğunu
biliyor musunuz?
Bir rehberde olması gereken üç özellik:
1- Rehber, topluma yön verebilecek ilmî kudrete sahip olmalıdır.
2- Rehber, toplumu saadete götüren yolları teşhis etme kabiliyetine
sahip olmalıdır.
3- Rehber, toplumun menfaat ve saadetini sağlayacak kanunları icra
yeteneğine sahip olmalıdır.
“Her insan grubunu imamlarıyla (önderleriyle) çağıracağımız
gün. Artık kimin kitabı sağ eline verilirse onlar (amel defterlerini) kitaplarını okuyacaklar. Bir hurma çekirdeğindeki iplik kadar
bile haksızlığa uğratılmazlar.”3

1- Enbiya, 73.
2- Hz. Ali (a.s).
3- İsra, 71.
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Bir imam, hidayete davet eder ve bir grup hakkı tanıyan insan da davete icabet eder. Bir imam da dalalete davet eder ve bir grup zavallı insan
da bu davete icabet eder. Hidayet imamına icabet edenler cennete, dalalet
imamına icabet edenler ise cehenneme konulurlar.1

1- Nuru’s-Sekaleyn, c. 3, s. 192, Hz. Hüseyin (a.s).
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Ders: 274

Rumuz: Harun, Filis n

İslâm ve İman
1- İslâm: İslâm, kanunî ve zahirî (hükmü olan) bir olgudur. Kim
kelime-i şahadeti diliyle söylerse Müslüman zümresine dâhil olur ve
İslâmî hükümleri uygulaması farz olur. İslâm’ı kabul eden birinin kanı
(muhterem) mahfuz, emanetlerini geri iade etmek zarurî, onunla evlenmek helal, cenazesini defnetmek ve diğer İslâmî ve insanî haklarını korumak farz olur.1
2- İman: İman, batınî bir olgudur. Onun yeri insanın kalbidir. İnsanın
zahiri ve dili değildir. İman ilim ve marifetten kaynaklanarak insana hayat
verir ve semeresi ise takvadır. İslâm’ın yeri insanların zahirinde, imanın
yeri ise insanların batınındadır. Yapılan hayır ve hasenatların sevabı, insanların imanına göre verilir, İslâm’ına göre değil.2
İmanın manası
İmanın manası ikrar etmek ve bu ikrarla Allah’ın karşısında huzu etmek, O’nun katına yaklaşmak, tevhid ve Allah’ı tanımaktan başlayarak
itaat edilmesi gereken bütün farzları sonuna kadar sayısıyla, küçük veya
büyük olsun, hepsini yerine getirmektir. Bunların hepsi birbirleriyle bir
arada ve birbirine bağlıdır. Söylendiği şekilde bildiği ve öğrendiği farzları
eda eden kimse mümin sayılır, imanlı olma sıfatını hak eder ve sevaba da
layık olur.
“İman İslâm ile şeriktir ama İslâm, iman ile şerik değildir. (Diğer bir
tabirle her mümin Müslümandır ama her Müslüman mümin değildir.) İman, insanın kalbinde yer bulur, İslâm ise insanın dilinde yer
bulur. İslâm, lafzî ikrar ile münhasır olur, iman ise dilde ikrar ve
amelde icra ile ispat bulur.”3
“...Eğer Allah’a ve Resulü’ne iman ederseniz, O sizin amellerinizden hiçbir şeyi eksiltmez. Hiç şüphesiz Allah çok bağışlayandır,
çok esirgeyendir.”4
1- Usul-u Kâfi, c. 2.
2- el-Beyan, c. 9, s. 138, Hz. Muhammed (s.a.a).
3- Hz. Cafer Sâdık (a.s).
4- Hucurât, 14.
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Rumuz: Harun, İran

Yanlış İnsanî Değer Ölçüleri
Şüphesiz her insan, fıtratı gereği dünyada değerli bir insan (varlık)
olarak yaşamak ister. Ama insanî değer ölçülerini tespit etmede büyük
yanlışlık yapmaktadırlar. Yanlış değerlerle övünüp iftihar etmektedirler.
O yanlış insanî değerlerden bazıları şunlardır:
1- Kimileri kabile, ırk, dil ve ten rengini üstünlük görmekte ve bunların insanî değerler olduklarına inanıp bunlarla iftihar etmektedirler.
2- Kimileri, mal, servet, köşk ve şatafatlı yaşamayı bir üstünlük sermayesi görmekte ve bu sermayeyi artırma peşinde olmakla beraber iftihar
kaynağı olarak bilmektedirler.
3- Kimileri, içtimaî ve siyasî mevkilerini bir değer ölçüsü kabul ederek kendi konumlarıyla iftihar edip gurur duymaktadırlar.
Hz. Muhammed (s.a.a) şöyle buyuruyor:
“Ey insanlar! Allah sizden cahiliyetin utancını, babalar ve akrabalarınızla övünmeyi zayil etti. İnsanlar iki grupturlar:
a) İyiler ve takva sahipleri. Bunlar Allah nezdinde aziz kullardır.
b) Kötüler ve aşağılık olanlar. Bunlar Allah nezdinde değersiz ve zelil kullardır. Hepimiz Hz. Âdem’in (a.s) oğullarıyız. Allah hepimizi
bir kadın ve bir erkekten yaratmıştır. Allah bizi, birbirimizi tanıyıp sevelim diye kabileler halinde yaratmıştır. Allah katında üstün
olanlarınız, takvası (sakınması) daha çok olanlarınızdır. İmanda üstün olanlarınızdır. Allah sizin aile yapınıza ve ahlâkî durumunuza
bakar. Sizin mal ve servet durumunuza (Allah’ın dinine, insanlara
ve kendinize faydası olmayacaksa) bakmaz. Sizin kalplerinize bakar. Hanginizin kalbinde salih iman ve inanç varsa, ona muhabbet
ve sevgi gösterir. Siz hepiniz Hz. Âdem’in (a.s) oğullarısınız. Allah
nezdinde en mahbup olanınız takvaca üstün olanlarınızdır.”1

1- Tefsir-i Kurtubî, c. 9, s. 6161.
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Rumuz: Harun, İran

Hakikat-i Takva
1- “Hakikat-i takva, sizin için en hayırlı azıktır. Allah hayırlarınızı iyi
bilir.”1

2- “Hakikat-i takva, sizin ayıplarınızı örtecek elbise ve sizi süsleyecek
bir giysidir.”2
3- “Siz muamelelerde adaletten yüz çevirip şaşarsınız. Allah’tan sakının, (sakındığınız takdirde) Allah size öğretir.”3
4- “Hakikat-i takva, sizi yaratan Allah’ın size kötülükleri ve takvayı
öğretmesine sebep olur.”4
5- “Hakikat-i takva, sizin mescitlerde bulunmanıza ve orada ıslah olmanıza sebep olur.”5
6- “Hakikat-i takva, kalplerinizin imtihan vesilesidir.”6
“Allah’a takva ile sarılın (sığının) ki, takvanın sağlam kökleri vardır
ve güvenilir bir sığınaktır.”7
Takva, imana göre yüce bir derecedir
Takva, imandan daha yüce bir derecedir. Yakin ise imandan daha
yüce bir derecedir ve halk arasında en az yakin taksim edilmiştir. (Yani
halk arasında yakin ehli olan çok az bulunur.)8
“Ey Allah’ın kulları! Biliniz ki takva, sağlam ve yenilgi kabul etmeyen bir kaledir. Günah ise çürük bir kaledir, sizi hiçbir afet
ve beladan koruyamaz. Ona sığınanlar emanda olmazlar. Biliniz
ki insanlar, sadece takva vesilesi ile haricî belalardan korunup
emanda olurlar.”9
1- Bakara, 179.
2- Araf, 26.
3- Bakara, 282.
4- Şems, 8.
5- Tevbe, 108.
6- Hucurât, 3.
7- Nehcu’l-Belaga, 190. Hutbe, Hz. Ali (a.s).
8- Biharu’l-Envar, c. 70, s. 163.
9- Nehcu’l-Belaga, 157. Hutbe, Hz. Ali (a.s).
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“Takva, hidayet ve istikametin kilidi ve ahiretin azığıdır. Takva bütün tutsaklıklardan kurtulup, özgürlüğü bulmak ve helâk olmaktan
(maddî-manevî yıkımlardan, fikrî ahlâksızlıklardan, ruhsal bunalımlardan) kurtuluştur.”1

1- age, 230. Hutbe, Hz. Ali (a.s).
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İçtimaî Emniyeti Bozmayın
1- Başka bir kavimle (o kavim kendilerinden hayırlı olabilir) alay ederek bozgunculardan olmayın.
2- Kendi kendinizi ayıplayarak ve birbirinizi kötü lakaplarla çağırarak bozgunculardan olmayın.
3- Birbiriniz hakkında kötü zanda bulunarak (zira zan, büyük günahlardandır) bozgunculardan olmayın.
4- Birbirinizin gizli ayıplarını araştırıp açığa çıkararak bozgunculardan olmayın.
5- Birbirinizin onur ve şahsiyetini iftira atarak ve kusurlarını açığa
çıkararak küçük düşürmeyin.
6- Birbirinizin gıybetini yaparak, arkasından çekiştirerek (bu iş ölü eti
yemek gibidir) bozgunculardan olmayın.1
“Allah Müslümanın kanını, malını ve haysiyetini (onurunu) zayi etmeyi başkalarına haram kılmıştır. Aynı şekilde zanda bulunmayı
da haram kılmış ve insanların bundan sakınmalarını emretmiştir.”2
“İnsan faizden bir dirhem bile olsa gelir elde ederse, Allah katında
otuz altı büyük zina yapmış sayılır. Faizden daha büyük günah ise
Müslümanın haysiyetiyle oynamaktır.”3
“Ey dilde iman edenler! (Kalplerinde imandan bir eser olmayanlar!)
Müslümanların gıybetini yapmaktan sakının ve onların gizli kusurlarını, ayıplarını araştırmayın. Zira başkalarının gizli kusurlarını
araştırıp açığa çıkranların, bütün gizli sırlarını ve kusurlarını Allah
açığa çıkarıp rüsva eder.”4

1- Hucurât, 11-12.
2- Muhaccetu’l-Beyza, c. 5, s. 268, Hz. Muhammed (s.a.a).
3- age, c. 5, s. 252, Hz. Muhammed (s.a.a).
4- age, c. 5, s. 253, Hz. Muhammed (s.a.a).
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Kardeşime Karşı Nasıl Biri Olmalıyım?
1- Müslüman, Müslümanın kardeşidir. Asla ona zulmetmez, ona
yardım etmeyi bırakmaz ve başına gelen hadiseler karşısında onu yalnız
bırakmaz.
2- “İki din kardeşi, iki el gibidir. Biri, diğerini yıkar.” (Biri diğeriyle yardımlaşıp sıkıntılarını temizlemelidir.)1
3- “Müminler aynı bedenin uzuvları gibidirler. Eğer bedenin bir uzvu ağrırsa bütün beden ağrıyı hisseder. Zira herkesin ruhu bir tek ruhtan yaratılmıştır.”2
4- “Mümin, müminin kardeşidir, onun gözü gibi ona kılavuzdur. Asla mümin kardeşinize ihanet etmeyin, ona zulüm yapmayın, ona darılmayın ve ona söz
verdiğinizde yerine getirin.”3
Müslümanın, Müslüman kardeşine karşı otuz hakkı vardır:
1) Onun hatalarını bağışlamalıdır.
2) Onun incitmelerine karşı hoşgörülü ve şefkatli olmalıdır.
3) Onun sırlarını saklı tutmalıdır.
4) Onun yanlışlarını telafi etmelidir.
5) Onun özürlerini kabul etmelidir.
6) Kötülükler karşısında onun haklarını korumalıdır.
7) Onun daima hayrını istemelidir.
8) Onunla samimiyetini korumalıdır.
9) Onun hak sözüne ve doğru dediklerine uymalıdır.
10) Hastalandığı zaman onun halini sormalıdır.
11) Öldüğünde onun cenazesinde hazır olmalıdır.
12) Onun verdiklerine minnet ve şükran duymalıdır.
13) Onun hediyelerini kabul etmelidir.
14) Onun davetine icabet etmelidir.
15) Onun, malını korumalıdır. (Devamı 279. derste)
1- age, c. 3, s. 319-332, Hz. Muhammed (s.a.a).
2- Usul-u Kâfi, c. 2, s. 133, Hz. Cafer Sâdık (as).
3- Hz. Muhammed (s.a.a).
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Rumuz: Hilal, İran

Kardeşim Nasıl Biri Olmalıdır?
1- Kardeşim, Allah anıldığı zaman kalbi titreyen kimselerden olmalıdır.
2- Kardeşim, Allah’ın ayetleri okunduğu zaman imanı artan kimselerden olmalıdır.
3- Kardeşim, Allah’a güvenen ve sığınan kimselerden olmalıdır.
4- Kardeşim, Allah için namazı kılan kimselerden olmalıdır.
6- Kardeşim, Allah’ın kendilerine verdiği rızıklardan infak eden kimselerden olmalıdır.1
“İşte gerçekten iman etmiş olan (kardeşlerim) bunlardır. Onlara
Rablerinin katında mertebeler, mağfiret ve yüce bir rızık vardır.”2
16) Kardeşim, elinde olan nimetlere şükretmelidir.
17) Kardeşim, kendisine ihtiyaç duyulduğu zaman yardıma koşmalıdır.
18) Kardeşim, namusunu korumalıdır.
19) Kardeşim, hacetleri (ihtiyaçları) gidermelidir.
20) Kardeşim, sevincimi tebrik etmeli ve paylaşmalıdır.
21) Kardeşim, kaybettiklerimi bulmada yol göstermelidir.
22) Kardeşim, sağlığıma kavuşmam için tavsiyelerde bulunmalıdır.
23) Kardeşim, söylediklerimi iyilik saymalıdır.
24) Kardeşim, verilen mükâfatları (ödülleri) iyi korumalıdır.
25) Kardeşim, yeminlerimi (doğru ve haklı olursa) tasdik etmelidir.
26) Kardeşim, dostlarımla dost olmalıdır.
27) Kardeşim, (mağduriyet anında) yardımıma koşmalıdır.
28) Kardeşim, hadiseler karşısında yalnızlığımı paylaşmalıdır.
29) Kardeşim, kendisine istediği iyilikleri benim için de istemelidir.
30) Kardeşim, kendisine istemediği kötülükleri benim için de istememelidir.3

1- Enfal, 2-3.
2- Enfal, 4.
3- Biharu’l-Envar, c. 74, s. 236, Hz. Muhammed (s.a.a).
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Hz. Muhammed’in (s.a.a) İslâm Öncesi İnancı Neydi?
Hz. Muhammed’in (s.a.a) İslâm öncesi inancı konusunda üç rivayet
vardır:
1- Hz. Muhammed (s.a.a), Hz. İsa’nın (a.s) getirdiği din olan Hristiyanlık
inancına inanmaktaydı. Zira o gün Hristiyanlık resmî ve geçerli son inançtı.
2- Hz. Muhammed (s.a.a), Hz. İbrahim’in (a.s) Hanif inancına inanmaktaydı. Zira İslâm dini Hanif inancının devamıdır.
3- Hz. Muhammed (s.a.a) peygamberlik makamına seçilinceye kadar,
onun kendine özel bir inancı vardı ve o özel inancına göre amel etmekteydi. Zira Hz. Muhammed (s.a.a) peygamberliğine kadar, Allah-u Teâlâ’nın
gönderdiği büyük bir melek tarafından, ahlâkî ve manevî kemâle ulaşması için yönlendiriliyordu.1
Hz. Muhammed’in (s.a.a) getirdiği İslâm diniyle şereflenip takvayı
kendilerine öncü ve sermaye edinenlere, Allah’ın vaad ettiği cennet ırmakları vardır.
Cennet bahçelerinin içinde:
1)Tadı bozulmayan tatlı “sudan” ırmaklar vardır.
2)Tadı değişmeyen “sütten” ırmaklar vardır.
3)İçenlere lezzet veren, “şaraptan” ırmaklar vardır.
4)Nefis süzme “baldan” ırmaklar vardır. (Muhammed, 15)
“Sizin her biriniz için istisnasız iki ev vardır: Biri cennette, diğeri ise
cehennemdedir. Cehennemdeki evinizden uzaklaşınız ki, Allah sizi
cennetteki evinize varis kılsın.”2
“Takva sahiplerine vaad edilen cennet örneği (şudur ki), altından
ırmaklar akar, yemişleri ve gölgeleri süreklidir. Bu (nimetler) korkup (haramdan) sakınanların (mutlu) sonudur. Küfre sapanların
sonu ise ateştir.”3
Cennet şarabının akla zararlı ve sarhoş edici olmadığını biliyor
musunuz?4
1- Tefsir-i Numûne, c. 20, s. 507.
2- Hz. Muhammed (s.a.a).
3- Râd, 35.
4- Saﬀât, 47.
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Rumuz: Hevaşib, Umman

Allah’ın Hizbi ve Şeytanın Hizbi
1- Allah’ın hizbi: Allah ve ahiret gününe iman edenler, Allah ve
Peygamber’i (s.a.a) ile düşman olanlarla dostluk etmeyenler, Allah’ın kalplerine iman yazıp ruh ile desteklediği kimseler, Allah’ın kendilerinden razı
olduğu kimseler ve Allah’tan razı olan kimseler, Allah’ın hizbidir.1
2- Şeytanın hizbi: Allah’ı gazaplandıran kişileri veli edinen kişiler, ikiyüzlülük yapan kişiler, bildikleri halde yalan yere yemin eden kişiler, yalan yeminlerle insanları Allah’tan alıkoyan kişiler, Allah’tan gayrı mal ve
çocuklarına güvenip sığınan kişiler, şeytanın sarılıp kuşattığı ve Allah’ın
zikrini unutan kişiler, şeytanın hizbidirler.2
Bütün insanların önlerinde iki hizip vardır: Biri Allah’ın hizbi ve diğeri şeytanın hizbidir. İnsanlar ya Mücadele suresinin 22. ayetinin buyurduklarını dikkate alarak iman eder ve amelde de ispatlayarak Allah’ın
hizbinden olurlar veya yine Mücadele suresinin 14 ve 19. ayetlerinin buyruklarını dikkate almayarak yalancılık, fasıklık, münafıklık yapar ve yalan
yeminle şeytanın sadık yaverlerinden olduklarını ispatlayarak şeytanın
hizbinden olurlar.
Allah’ın hizbinden olanlara cennetin sonsuz nimetleri sunulacak ve
onlar Allah’ın rahmetine kavuşanlardan olacaklardır. “Onlar Allah’ın taraftarlarıdır. Muhakkak başarıya ulaşacak olanlar Allah’ın taraftarlarıdır.”3
Şeytanın hizbinden olanlar ise cehennemin azabına atılacak ve ateş
yurdunda ebedî kalıcılardan olacaklardır. “Şüphesiz şeytanın taraftarları,
hüsrana uğrayanların ta kendileridir.”4
“Ne kötü kullarsınız. Zahirde Allah ve resulüne iman ettik diyorsunuz ama şimdi zahirde iman ettik dediğiniz Allah resulünün (s.a.a)
zürriyetini öldürmeye gelmişsiniz. Şeytan size musallat olmuştur.
Şeytan size Allah’ı unutturmuştur. Allah’ın sonsuz laneti siz münafıklara olsun.”5

1- Mücadele, 22.
2- Mücadele, 14-19.
3- Mücadele, 22.
4- Mücadele, 19.
5- Aşura Hutbesinden, Hz. Hüseyin (a.s).
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Rumuz: Hûd, Irak

Hadislere Göre Ahirette Kimler Şefaatçi Olacak?
1- Hz. Muhammed (s.a.a) şefaatçi olacaktır.1
2- Enbiya (a.s) şefaatçi olacaktır.2
3- Allah’ın melekleri şefaatçi olacaktır.3
4- On iki imam şefaatçi olacaktır.4
5- Ulema ve şehitler şefaatçi olacaktır.5
6- İlahî kelam Kur’ân şefaatçi olacaktır.6
7- Ömrünü İslâm dini uğrunda sarf edenler ahirette şefaatçi olacaklardır.7
8- Yapılan ibadetler şefaatçi olacaktır.8
9- İnsanların yaptıkları hayırlar şefaatçi olacaktır.9
10- Allah celle celaluh şefaatçi olacaktır.10
Şefaatle İlgili Birkaç Hadis
— “Ahiretin şefaatçilerinin evveli benim.”11
— “Allah’ın birliğine iman edenlere, peygamberler şefaat ederler.”12
— “Ahiret günü peygamberlere, meleklere ve şehitlere şefaat izni
verilecektir.”13
— “Bize ve Şialarımıza şefaat etme izni verilmiştir.”14
1- Sahih-i Müslim, c. 2, s. 130.
2- Müsned-i Ahmed, c. 3, s. 12.
3- age, c. 5, s. 43.
4- Hisal-ı Saduk, s. 624.
5- Sünen-i İbni Mace, c. 2, s. 1443.
6- Nehcu’l-Belaga. 176. Hutbe.
7- Müsned-i Ahmed, c. 2, s. 89.
8- age, c. 2, s. 174.
9- Menakıb, c. 2, s. 14.
10- Sahih-i Buharî, c. 9, s. 149.
11- Hz. Muhammed (s.a.a).
12- Hz. Muhammed (s.a.a).
13- Hz. Muhammed (s.a.a).
14- Hz. Ali (a.s).
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— “Ahiret günü enbiya, ulema ve sonra İslâm şehitleri şefaat ederler.”1
— “Ahiret günü Kur’ân şefaat eder ve şefaati Allah’ın huzurunda kabul olur.”2
— “Ömrünü İslâm uğrunda sarf edenin günahları bağışlanır ve ailesine şefaat etme hakkı verilir.”3
— “Ahirette Kur’ân kullara şefaat eder.”4
— “Yanında emanet bulunan kimseler, o emaneti korumada titizlik
gösterip sahibine iade ederse, o hayır kıyamet günü şefaatçi olur.”5
— “Ahirette peygamberler ve melekler şefaat ederler. Allah der ki:
“Benim şefaatim baki kalmıştır.”6
(Devamı 283. derste)

1- Hz. Muhammed (s.a.a).
2- Hz. Ali (a.s).
3- Hz. Muhammed (s.a.a).
4- Hz. Muhammed (s.a.a).
5- Hz. Muhammed (s.a.a).
6- Hz. Muhammed (s.a.a).
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Şefaatle İlgili Bazı Ayetler
“(Oğulları) Ey Babamız! Suçlarımızın bağışlanmasını dile, biz gerçekten hataya düşenlerden idik desinler. (Yakup) Rabbimden bağışlanmanızı dileyeceğim; o şüphesiz bağışlar ve merhamet eder, dedi.”1

Kur’ân’da otuza yakın ayet şefaate delil olacak şekilde zikredilmiştir.
Bunların toplamının manalarına baktığımızda şefaatle buluşup bağışlanabilmek için bazı şartların yerine getirilmesi gerekmektedir. O şartlar:
1- Günahkâr insan, günahından dolayı kalben pişman olmalıdır.
2- Günahkâr insan, bir daha günah işlememek üzere kat’î tevbe etmiş
olmalıdır.
3- Günahkâr insan, Allah’ın şefaat izni verdiği Hz. Peygamber (s.a.a)
ve Ehlibeyt’inin (a.s) şefaatlerini talep etmelidir.
Şefaatin manası günahkârların, yaptıklarının cezasını görmeden şefaatle buluşup aﬀedilecekleri değildir. Aksine bazen günahkârlar cezalarını
çektikten sonra, Allah onları şefaat rahmeti ile buluşturup bağışlayacaktır.2
Not: Konuyla alakalı ayetler, Nisa, 64; Muhammed, 19; Münafikûn,
5; Tevbe, 114.
Kimlere şefaat edilmeyecektir?
1)Namaza ve Allah’ın haklarına itina göstermeyenlere,
2)Toplumun yoksul tabakasına teveccüh etmeyenlere,
3)Hayatlarında batıl ile meşgul olup batılı destekleyenlere,
4)Yüzlerce delile rağmen (inat ederek) ahireti inkâr edenlere.
“Suçlu günahkârların durumunu (soracaklar): Sizi şu sagere sürükleyip iten neydi? Onlar, biz namaz kılanlardan değildik, derler. Yoksula da yedirmezdik, (batıla) dalıp gidenlerle, biz de dalar
giderdik. Din (kıyamet, sorgu, ceza) gününü yalan sayıyorduk.”3
“Rahman’ın katında ahit almışların dışında (hayatta iken Allah’ın
kitabı Kur’ân’a, peygamberlere ve ahirete inancı olmayanlar) şefaate malik olmayacaklardır.”4
1- Yusuf, 98-99.
2- Biharu’l-Envar, c. 8, s. 362.
3- Müddessir, 41-46.
4- Meryem, 87.
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İslâm’ın Büyük Şiarı Ezan-ı Muhammedî (s.a.a)
Tüm zamanlarda olduğu gibi, günümüzde de her millet, mensubu
olduğu dinin içtimaî şiarı ile Allah’a yaklaşmaya ve ibadet etmeye çağrılmaktalar. Kimileri çan çalarak, kimileri ateş yakarak, kimileri bayrak
dalgalandırarak ve kimileri ise keçiboynuzuna üfleyip anlamsız sesler çıkararak. İslâm dininin ibadete çağrı şiarı ise Allah’ın vahyine dayalı, baştan sona kadar anlam dolu, Allah’ın adıyla başlayıp Allah’ın adıyla biten,
Hz. Peygamber’in (s.a.a) risaletine şahadet getirmeyi sağlayan, Ehlibeyt’in
Allah’ın velileri olduklarını ilan eden, kurtu-luş ve iyiliğin namazda saklı
olduğunu haykıran, ilahî ve semavî nağmelerle süslenmiş ezandır. Ezan,
vahyolduğu günden bugüne kadar, Müslümanları Allah’a yaklaşmaya
davet eden, birlik ve kardeşliğin şiarı olmuştur ve kıyamete kadar da böyle olacaktır.
Hz. Cebrail (a.s) Hz. Peygamber’e (s.a.a) ezanı vahiy olarak getirdiğinde, Hz. Peygamber (s.a.a) Hz. Ali (a.s) ile birlikte oturuyordu. Cebrail (a.s) ezanı Hz. Peygamber’e (s.a.a) okuduktan sonra, Hz. Peygamber
(s.a.a) Hz. Ali’ye (a.s) şöyle sordu: “Ya Ali! Cebrail’in okuduğu ezanı sen de
duydun mu?” Hz. Ali (a.s) “Evet duydum efendim” cevabını verdi. “Ya Ali!
Ezberledin mi?” diye sorunca, Hz. Ali (a.s) yine “Evet” cevabını verdi. “Öyleyse ya Ali! Bu vahyi Bilal’e öğret ki, namaz vakitleri geldiğinde yüksek sesle
okuyup müminleri Allah’a yakınlaşmaya ve ibadete çağırsın” buyurdu. Ezan-ı
Muhammedî (s.a.a) ibadete çağrı olmakla beraber, geçmişten günümüze
ve günümüzden kıyamete kadar da İslâm’a ve Peygamber’e (s.a.a) gönül
veren Müslümanların birlik, kardeşlik ve yekvücut olmalarının önemli
rumuzu olmuştur ve öyle de kalacaktır.1
Ezan okumanın sevabının ne kadar büyük ve önemli olduğunu idrak
edebilseydiniz (kıyamette müezzinlerin makamı, diğerlerinin makamlarından daha yüksek olacaktır) ezan okumak için birbirinizle yarışırdınız
ve ezan okuma yarışında adaletsizlik olmasın diye kura çekerdiniz.2

1- Vesailu’ş-Şia, c. 4, s. 612
2- Hz. Muhammed (s.a.a)
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Bütün İnsanların Kardeşliği
“O (Hz. Peygamber) kendinden hiçbir şey söylemez, sadece
Allah’tan kendisine vahiyedileni söyler.”1

Biz Şialar, kendimizden hiçbir şey söylemeyiz, söylediklerimiz ve uyguladıklarımız Allah’ın vahyi, Peygamber’in (s.a.a) sünneti ve Ehlibeyt’inin (a.s) gösterdiği referanslarıdır.
İnsanların kardeşliği üç şekildedir:
1- Dinde kardeşlerimiz. Hz. Muhammed’e ümmet (s.a.a) olan tüm
Müslüman kardeşlerimiz.
2- Tevhid inancında olan kardeşlerimiz. Allah’ın birliğine, peygamberlerine ve semavî dinlere inanan kardeşlerimiz.
3- Âdem’in (a.s) evlatlarından olan kardeşlerimiz. İnsanî değerlerde
buluştuğumuz kardeşlerimiz.
(1) “Bütün Müslümanlar, Şia veya Sünni, hepsi kardeştirler. Bir grup
Müslüman Şia ve diğer bir grup ise Sünnidirler. Aslında bu kavramları
kullanmak bile doğru değildir. Amaçları İslâm ve insanlara hizmet etmek
olan bir toplum, bu kavramları dile getirmemelidir. Siz Sünniler, İmam
Şafiî, Ebu Hanife, Malik ve Hanbel’in fetvalarına uydunuz ve Sünni oldunuz. Bizler ise Cafer Sâdık’ın (a.s) fetvalarına uyduk ve Şia olduk. Biz
hepimiz kardeşiz. Bunlar ihtilaf sebebi değildir. Bizim aramızda ihtilaf
söz konusu olursa bu sadece Sünni ve Şia olmayan insanlık düşmanlarına
yarar. Onlar bizim aramıza ihtilaf düşürüp ahlâkî ve millî değerlerimizi
almak istiyorlar. Hepimiz İslâm ve Kur’ân’da kardeşiz.”2
(2) Tevhid inancında olanlar Allah’ın birliğine, peygamberlerine ve
ahirete inanan semavî dinlerin mensupları kardeşlerimizdir. “Onlar bir
ümmetti gelip geçti. Onların kazandıkları kendilerine, sizin de kazandıklarınız sizedir. Onların yaptıklarından mesul değilsiniz.”3
(3) İnsanî değerlere sahip kardeşlerimiz. (Semavî dinlere inanmayan)
Tüm insanlar, Âdem (a.s) ve Havva’nın oğulları ve temelde Hz. İbrahim’in
1- Necm, 3-4.
2- İmam Humeynî.
3- Bakara, 134.
346

tevhid çağrısına uyup Allah’a inanmış mübarek insanların çocuklarıyız.
“Biz Âdemoğlunu yücelttik ve onları yarattıklarımızın birçoğundan üstün
kıldık.”1

1- İsra, 70.
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Meleklerin Özellikleri
1- Allah melekleri nurdan yaratmıştır: Melekler normal gözle görülmeyen nuranî varlıklardır. Allah, melekleri, emrine itaat etme ve Allah’ın
verdiği görevleri yerine getirmeleri için yaratmıştır. Melekler; insanlar ve
cinler gibi mükellef değillerdir. Yani Allah onlara irade vererek onları insanlar gibi imtihan etmez. Onlar sadece verilen emri yerine getirirler. Meleklerde emre itaatsizlik etmelerini gerektirecek bir nefis de yoktur.
2- Allah melekleri cinsiyetsiz olarak yaratmıştır: İslâm’dan önceki
Araplar meleklerin cinsiyetinin olduğunu zannederek onları Allah’ın kızları sanıyorlardı. Hz. Peygamber (s.a.a) geldikten sonra meleklerin cinsiyetsiz olduklarını beyan buyurdu. Allah melekleri kastederek şöyle buyuruyor: “Kızlar Rabbinin de, oğullar onların mı? Yoksa melekleri kız olarak
yarattığımızı mı gördüler.”1
3- Allah melekleri çok kanatlı olarak yaratmıştır: Kur’ân meleklerin
elleri ve çok kanatları olan ilahi yaratıklar olduklarını şöyle açıklamaktadır: “Hamd Allah’a ki gökleri ve yeryüzünü yaratandır. Melekleri ikişer,
üçer, dörder kanatlı yaratandır.”2 ve “Bu zalimler, can çekişirken melekler
ellerini uzatmış, canlarınızı (bedenlerinizden) çıkarın.”3
4-Melekler yiyip içmezler: Melekler insan şekline girerek Hz.
İbrahim’in (a.s) yanına geldiler. Melekler insan şeklinde olduklarından,
Hz. İbrahim (a.s) onları tanımadı ve onları normal insanlar sanarak eve
buyur etti. Hz. İbrahim, insan şeklindeki meleklere yemek ikram etti. Onlar yemediler. Hz. İbrahim (a.s) neden yemek yemediklerini sorunca onlar
gerçek kimliklerini açıklamak zorunda kaldılar ve kendilerinin melek olduklarını ve meleklerin de yemek yemediklerini söylediler. Kur’ân-ı Kerim şöyle buyurmaktadır: “Hiç şüphesiz elçilerimiz (melekler) müjde ile
İbrahim’e geldiler. Selam, dediler. O da selam dedi de hemen gecikmeden
(onlara) kızartılmış bir buzağı getirdi.”4
(Devamı 287. derste)
1- Saﬀât, 149.
2- Fatır, 1.
3- Enam, 93.
4- Hûd, 69.
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5- Melekler uyumazlar: Uyumak fiziksel bedeni günün yorgunluğundan uzak tutmak ve harcanan enerjinin tazelenmesi için yapılan bir eylemdir. Meleklerin vücut yapıları normal canlılarınkinden farklı olduğu
için dinlenmeye ve uykuya ihtiyaçları yoktur.
6- Melekler sadece peygamberlere değil normal insanlara da görünebilirler: İnsanın meleği görmesinin iki yolu vardır: Ya melek nuranî olan
varlığından maddî varlığa girecek, yani dünyada insan gibi yaşayan bir
canlının şekline girecek veya maddî ve cismî boyutu olan insanoğlu bu
yapısından kurtulup manevî makamlara yükselecek. Aksi takdirde insan
meleği göremez. Kur’ân’da Hz. Meryem şöyle anlatılır: Hz. Meryem iﬀetli
bir kadındır. Allah Hz. İsa’yı (a.s) dünyaya getirmek ister. Allah bunu yaparken mucizevî bir yol seçer. Bu amaçla Cebrail adlı büyük meleğini insan şeklinde göndererek Hz. Meryem’e şöyle demesini ister: “Ey Meryem!
Allah, sana İsa adında bir çocuk vererek seni müjdelemek istiyor.”1
7- Melekler dünyaya gelerek insanlara bir şeyler öğretirler: Melekler
bazen insanlara bir şeyler öğretmek için insan şeklinde yeryüzüne gelirler. Bu hadise bizlere Kur’ân’da şöyle anlatılmıştır: “O iki melek (insanlardan) birisine bir şey öğretmeden önce şöyle derlerdi: Biz Allah tarafından
bir imtihan aracıyız, sakın kâfir olma!”2 Allah, Babil adlı bir yere Harut ve
Marut isimli iki melek gönderir. Bu iki melek sihir yapma gibi bazı gizli
ilimleri biliyorlardı. Bu iki melek gizli ilimleri iyi işlerde kullanmak şartı
ile insanlara öğretiyorlardı. Melekler, insanlara sakın ola bu ilmi kötülükte kullanmayasınız, aksi takdirde kâfir olursunuz diyor, insanlar da kötü
işlerde kullanmayacaklarına dair söz veriyorlardı. Maalesef insanlar gizli
ilimleri kötü işlerde kullandılar. Sonuçta bu bir imtihandı. Allah bu iki
melek vasıtasıyla Babil halkını imtihan etmişti. Ama Babil’de yaşayan o
insanlar imtihanı kaybedip azaba yakalandılar.
(Devamı 288. derste)

1- Âl-i İmran, 45.
2- Bakara, 102.
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287. Dersin Devamı
8- Melekler insanlara yardım ederler: Mekkeli müşriklerle Müslümanlar arasında yapılan Bedir Savaşı’nda muşrikler sayıca fazla olmalarına karşı Müslümanların sayısı sadece 313 kişiydi.
Allah, melekleri Müslümanlara yardım etmeleri için Bedir’e gönderdi. Mekke müşrikleri, Müslüman ordusunun kalabalığını gördüler ve
kalplerine korku düştü. Mekkeliler, melekleri insan şeklinde görüyorlardı. Meleklerin yardımıyla Müslümanlar savaşı kazandılar. Bu olaydan da
anlaşılacağı gibi melekler iyi insanlara yardım ederler.
9- Melekler kıyamet günü şefaat ederler: Kıyamet günü şefaatçi olacakların bazıları Peygamberler, on iki imam (a.s), Kur’ân, âlimler, şehitler
ve meleklerdir. Kur’ân’da şefaatçi olacak kimseler arasında meleklerin de
olduğunu görüyoruz. Kur’ân, Allah’ın izin verdiği meleklerin haricinde
hiçbir meleğin şefaatçi olamayacağını belirterek bazı meleklerin şefaatçi
olacağını vurgulamıştır.1
10- Melekler insanı korurlar: Kur’ân’da insanı koruyan bir melekten
söz edilmektedir. Allah şöyle buyurmaktadır: “Sizleri (insanları) koruması için koruyucular (melekler) gönderildi.”2
11- Melekler amellerimizi kayderler: Her insanın sağında ve solunda
melek vardır. Bu melekler insanın amellerini kaydederler. Kur’ân’da bu
meleklerden şöyle söz edilmektedir: “(İnsan) ne söyler ne yaparsa yazan
iki melek var...”3
12- Melekler arşı taşırlar: Arş Arapça’da padişahın makamı anlamına
gelir. Kur’ân’da Allah’ın arşı olduğu ve bu arşı bazı meleklerin taşıdığından söz edilir. Arştan maksat Allah’ın âlemi yönettiği gücünün anlamıdır.
Allah işlerini melekler vasıtası ile yaptığı için de sekiz meleğin Allah’ın
arşını taşıdığı söylenmiştir. Yani Allah’ın işlerini o melekler yapıyor.4
(Devamı 289. derste)
1- Necm, 26.
2- Enam, 61.
3- Kâf, 17.
4- el-Mizan, c. 8, s. 230.
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13- Melekler insanları sorgularlar: İnsan vefat edip kabre konulduktan sonra, kabre Nekir ve Münker adında iki melek gelerek ölen şahsa
Rabbi, dini, kitabı, kıblesi, peygamberi ve imamı hakkında sorular sorarlar. Ölen şahıs dünya hayatında sorulan sorulara uygun bir yaşam sürmüşse o meleklere cevap verebilecek, aksi takdirde cevap veremeyecektir.
14- Melekler insanlar üzerinde görevlidirler: Melekler arasında görev
açısından diğer meleklerden daha büyük olan dört melek vardır.
1) Azrail: İnsanların ruhunu alarak kıyamet yolculuğunu başlatan
ölüm meleğidir ve onun emrinde sayısını bilmediğimiz çok sayıda melek
vardır.
2) Cebrail: Allah ile kullar arasında irtibat sağlayan vahiy meleğidir.
Cebrail bütün peygamberlere Allah’ın emirlerini ulaştırmakla görevli
melektir.
3) Mikail: Rızık meleğidir. Allah yarattığı kulların ihtiyaçlarını gideren ve rızıklarını verendir. Rızık dağıtma işini yürütmesi için Mikail’i görevlendirmiş ve birçok meleği de onun emrine vermiştir.
4) İsrafil: Kıyamet günü sûr adlı alete üfleyerek kıyametin oluşumunu
başlatmakla görevlidir. Kur’ân’da geçen sûr adında bir alet vardır. Kıyamet günü geldiğinde Allah, İsrafil’e sûr adlı alete üflemesini söyleyecek
ve İsrafil üflediğinde bütün canlılar ölecektir. Hatta İsrafil’in kendisi de.
Cinlerin Özellikleri
Cinlerin varlığını Kur’ân bize söylemiştir. Kur’ân’da Cin suresi adında
bir de sure vardır ve Cin denilen bir varlık olduğu açık bir dille söylenmiştir. Yine birçok hadiste cinlerin hem varlığından hem de onların özelliklerinden genişçe bahsedilmiştir. Arapça’da “Cin” görülmeyen anlamına
gelir.
1-Cinler ateşten yaratılmıştır: Kur’ân bize cinlerin ateşten yaratıldığını söylemektedir. “(Allah) Cinleri coşup kaynayan ateşten yarattı.”1
(Devamı 290. derste)
1- Rahman, 15.
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2- Cinler insanlardan önce yaratılmıştır: Cinler insanlardan ortalama
7000 yıl önce yaratılmıştır. Biz insanların ilk atası Hz. Âdem’dir (a.s). Cinler Hz. Âdem’den önce vardı. Çünkü İblis bir cin idi ve meleklerin arasında Allah’a itaat ediyordu. Hz. Âdem’e (a.s) secde etmesi istendiğinde,
“Ben Âdem’den önce ve ateşten yaratıldım, Âdem bana secde etmelidir”
dedi. Allah’ın emrine itaat etmediği için Allah İblis’i meleklerin bulunduğu makamdan kovdu. Kur’ân şöyle buyuruyor: “Biz cini (insandan) önce
kavurucu ateşten yaratmıştık.”1
3) Cinler nerede ve nasıl yaşarlar: Cinler dünyada yaşarlar. Onların vücut yapıları maddî olduğundan bu dünyada yaşayabilmeleri için
vücutlarını beslemeleri ve takviye etmeleri gerekmektedir. Yani cinler
yemek ve içmek zorundadırlar. Cinler insanoğlundan önce dünyada yaşıyorlardı. İnsan olmadığı için rahat bir yaşam sürüyorlardı. Allah Hz.
Âdem’le (a.s) birlikte dünyada yeni bir nesil yarattı ve yeryüzüne hâkim
kıldı. Daha sonra Allah’ın emri üzerine cinler insanlardan uzak yerlerde
yaşamaya başladılar.
4) Cinlerin kâfir ve Müslüman olanı vardır: Cinler de tıpkı insanlar
gibi akıllı varlıklardır. Bir varlığa Allah akıl verdi mi ona sorumluluk ve
kulluk bilinci de vererek onu irade sahibi yapar. Akıl sahibi bir varlık aynı
zamanda sorumluluk sahibidir. Yani Allah ona emir ve yasaklar vererek
onu imtihan eder. Allah insanlara gönderdiği din ve peygamberleri onlara
da göndermiştir. Cinler de peygamberlere ve kanunlara uymak zorundadırlar. Dolayısıyla cinlerin de Müslüman’ı, Hırıstiyan’ı, Yahudi’si ve kâfiri
vardır. Aynı zamanda Müslüman cinlerin, mümini ve münafıkı vardır.
Müslüman olan cinler insanlara asla zarar vermezler. Çünkü Müslüman
olan bir cin İslâm’ın bütün kurallarına uymak zorundadır.
5) Cinler nasıl Müslüman oldular: Cinler çok uzunca yaşarlar. Onlar
ortalama bin beşyüz yıl kadar yaşayabilirler.
(Devamı 291. derste)

1- Hicr, 27.
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290. Dersin Devamı
Dolayısıyla cinler birçok peygamberi görmüşlerdir. Hz. Muhammed’in
(s.a.a) zamanında yaşayan bir cinin Hz. İsa’yı (a.s) ve Hz. Musa’yı (a.s) görme ihtimali çok büyüktür. Hz. Peygamber (s.a.a) peygamberlik görevine
başladıktan sonra İslâm’ı insanlara anlatıyor ve doğru yola yönlendiriyordu. Efendimiz İslâm dinini anlatmak için Taif’e gitmişti. Halk efendimizin
sözlerini dinlemeyerek onu çocuklara taşlatmışlardı.
Cin deresi denilen yerde sabah namazı kılıyordu ki, oradan geçmekte
olan bir cin grubu Peygamber’in (s.a.a) namazda okuduğu Kur’ân ayetini
duydular ve durup onu dinlediler. Hz. Peygamber (s.a.a) namazı bitirdikten sonra cinler kendi aralarında konuşarak “Biz Hz. Musa’dan (a.s)
sonra onun kitabını onaylayan bir şey duyduk. Bu haktır, gelin ona iman
edelim.” dediler. Daha sonra Hz. Peygamber’e (s.a.a) görünerek imanlarını açıkladılar. Hz. Peygamber (s.a.a) onlara İslâm’ın bazı temel kurallarını
öğtretti ve onlar kendi kavimlerinin içine dönerek beklenen son peygamberin geldiğini, dininin ise İslâm olduğunu söyleyerek Cin taifesinin iman
etmelerine sebep olmuşlardı. Hz. Peygamber (s.a.a) cin taifesine İslâm’ın
hükümlerini öğretmesi için de Hz. Ali’yi (a.s) görevlendirdi.
6) Cinler erkek ve dişi gibi cinsiyete sahiptirler: Cinlerin de insanlar
gibi erkek ve dişileri vardır. Kur’ân bu hususta şöyle der: “İnsanlardan
bazı erkekler bazı erkek cinlere sığınıyorlar.”1 Görüldüğü gibi cinlerin bazılarının erkek olduğu ifade ediliyor. Demek ki cinlerin dişileri de var ki,
Allah dişi ve erkek cinler diye bir ayrım yapıyor.
7) Cinler güçlü ve süratlidirler: Cinler çok güçlüdürler ve yapıları gereği çok süratli hareket edebilirler. Hz. Süleyman (a.s) cinleri hizmeti altına almıştı. Hz. Süleyman’a (a.s) işlerinde yardım ediyorlardı. Hz. Süleyman (a.s) Mescid-i Aksa’nın yapımında insanların yapamayacakları işleri
cinlere yaptırmıştı. Güneşin doğuşu ve batışı ise kötü cinlerin fırsat zamanıdır. İnsanlar bu zamanlarda gaflettedir, cinler bu zamanlarda insanlara
zarar vermek isterler.2
1- Cin, 6.
2- Ruh ve Cin, s. 175.
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Sorun Cevaplayalım
1- Zakkum nedir? Zakkum, cehennem sakinlerinin yiyeceklerindendir. “Zakkum ağacı günahkârın yemeğidir. Maden eriyiği gibi kaynar durur, suyun kaynaması gibi.”1
2- Ulu’l-Azm olan peygamberler kaç tanedir ve kimlerdir? Ulu’l-Azm
olan peygamberler beş tanedir. Hz. Nuh (a.s), Hz. İbrahim (a.s), Hz. İsa
(a.s), Hz. Musa (a.s) ve İslâm peygamberi Hz. Muhammed’dir (s.a.a).2
3- Hz. Peygamber’in (s.a.a) halifelerinin, hilafet süresi ne kadar olmuştur?
— Birinci halife Ebu Bekir’in halifeliği iki yıl, üç ay, dokuz gün sürmüştür.
— İkinci halife Ömer’in halifeliği on yıl, altı ay, dört gün sürmüştür.
— Üçüncü halife Osman’ın halifeliği on iki yıl, bir kaç ay sürmüştür.
— Dördüncü halife Hz. Ali’nin (a.s) halifeliği dört yıl, dokuz ay, bir
kaç gün sürmüştür.
4- Cin taifesi Hz. Muhammed’e (s.a.a) iman etti mi? Cin taifesinden
bir kısmı Hz. Muhammed’e (s.a.a) iman etmiş, bir kısmı ise iman etmemiştir. “Kur’ân’ı dinleyecek cinlerden bir takımını sana yöneltmiştik. Onlar
Kur’ân’ı dinlemeye hazır olunca birbirlerine: “Susun” dediler. Kur’ân’ın
okunması bitince, her biri birer uyarıcı olarak milletlerine döndüler.”3
5- Kâbe’nin ölçüleri nedir?
— Kâbe’nin kuzeydoğu duvarının eni 12.60 cm’dir.
— Kâbe’nin kuzeybatı duvarının eni 11.03 cm’dir.
— Kâbe’nin güneydoğu duvarının eni 11.22 cm’dir.
— Kâbe’nin güneybatı duvarının eni 13.10 cm’dir.
— Kâbe’nin yüksekliği ise 13.00 cm’dir.
Besmele-i Şerif’i dış kapının üzerine yazmanın (ev sahibini) bütün kötülüklerden koruduğunu biliyor musunuz?
1- Duhan, 43.
2- Ahzâb, 7.
3- Ahkaf, 29.
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Ders: 293

Rumuz: Yusuf, Arabistan

Sorun, Cevaplayalım
1- Hz. Nuh’un (a.s) gemisinin ölçüleri nedir?
Cevap: Hz. Nuh’un (a.s) gemisinin uzunluğu 600, eni ise 300 metre idi.
2- Safa ve Merve tepelerinin yüksekliği ve aralarındaki mesafe ne
kadardır?
Cevap: Safa ile Merve tepeleri arasındaki mesafe 420 metredir. Safa
tepesinin yüksekliği 15, Merve tepesinin yüksekliği ise 8 metredir.
3- İslâm öncesi müşriklerin büyük üç putunun adı neydi?
Cevap: Menat, Mekke’de bulunmaktaydı. Onu, Hz. Ali (a.s) yakmıştır. Lât Taif’de bulunmaktaydı. Onu, Mugire kırıp yakmıştır. Uzza, Irak
sınırına yakın bir yerde bulunmaktaydı.
4- Hz. Fatıma (a.s) kimlerin katılımıyla defnedildi?
Cevap: Hz. Fatıma’nın (a.s) cenazesi, Hz. Ali’nin (a.s), Hz. Hasan’nın
(a.s), Hz. Hüseyin’in (a.s), Ebazer’in, Mikdat’ın, Ammar’ın, Akil’in ve
Salman’ın katılımlarıyla defnedilmiştir.
6- Kimlerden öğüt almalıyız?
Cevap: Hz. Peygamber’den (s.a.a) istikameti, Hz. Zehra’dan (a.s)
necipliği, Hz. Ali’den (a.s) yiğitliği, Hz. Hasan’dan (a.s) cömertliği, Hz.
Hüseyin’den (a.s) hürriyeti, Hz. Zeynelabidin’den (a.s) ibadeti, Hz. Muhammed Bâkır’dan (a.s) belagati, Hz. Cafer Sâdık’tan (a.s) sadakati,
Hz. Musa Kâzım’dan (a.s) kifayeti, Hz. Ali Rıza’dan (a.s) zemaneti, Hz.
Muhammed Tâki’den (a.s) samimiyeti, Hz. Ali Nâki’den (a.s) hidayeti,
Hz. Hasan Askerî’den (a.s) siyaseti ve Hz. Muhammed Mehdi Kaim’den
(a.f) de gerçek adaleti öğrenmeliyiz ki, ıslah yolunu bulan toplumlardan olabilelim.
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Ders: 294

Rumuz: Yunus, Mısır

Kur’ân’la İlgili Sorun Cevaplayalım
1- Kur’ân-ı Kerim’in en uzun ve en kısa sureleri hangileridir?
“Kur’ân’ın en uzun suresi, 286 ayetli Bakara ve en kısa suresi üç ayetli
Kevser suresidir.”
2- Kur’ân’ın anası ve kalbi olarak bilinen sureler hangilerdir? “Fatiha
suresi Kur’ân’ın anası, Yasin suresi ise kalbidir.”
3- Kur’ân’ın hangi suresinin ayet sayısı, günlük nanazların rekât sayılarına denktir? “Tarık suresinin ayet sayısı on yedidir; on yedi rekâtlık
günlük namazların rekât sayısına denktir.”
4- Kur’ân’da farz secde bulunan sureler hangileridir? “Fussilet, Necm,
Secde ve Alâk sureleridir.”
5- Kur’ân’ın hangi suresi Besmelesiz başlamaktadır? “Tevbe suresi
Besmele-i Şerif ile başlamamaktadır.”
6- Kur’ân’ın hayvan isimlerini taşıyan sureleri hangileridir? “Neml
(karınca), Ankebut (örümcek), Nahl (bal arısı), Bakara (sığır) ve Fil sureleridir.”
7- Kur’ân’da Hz. Muhammed’in (s.a.a) adı kaç defa geçmiştir? “Hz.
Muhammed’in (s.a.a) ismi dört defa Muhammed olarak ve bir defa ise
Ahmed olarak zikredilmiştir.”
8- Kur’ân’da adları geçen 26 peygamber kimlerdir? “Kur’ân’da adları
geçen peygamberler Âdem, İdris, Nuh, Hûd, Salih, Lût, İbrahim, İsmail,
İshak, Yakup, Yusuf, Eyyûb, Yunus, Şuayb, Musa, Harun, Davud, Süleyman, İlyas, Elyese, Zülkifl, Üzeyir, Zekeriya, Yahya, İsa (a.s) ve Hz. Muhammed Mustafa’dır (s.a.a).”
9- Kur’ân-ı Kerim kim tarafından yazılıp toplanmıştır? “Kur’ân,
Osman’ın halifeliği döneminde Hz. Ali (a.s) tarafından yazılıp bir araya
toplanmıştır.
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Ders: 295

Rumuz: Yunus, Umman

Din İle İlgili Sorun Cevaplayalım
1- Kur’ân-ı Kerim’in neresinde dinin adı konulmuştur? Âl-i İmran suresi 19. ayetindedir. “Allah katında din, İslâm’dır.”
2- Allah, Hz. Muhammed’i (s.a.a) gönderdiğinde, Hz. Muhammed
(s.a.a) hangi dini beyan etti? Bakara suresi 131 ve Âl-i İmran suresi 19.
ayetlerde beyan edildiği üzere Hz. Muhammed (s.a.a), âlemlerin Rabbine
teslim olanların dininin İslâm olduğunu beyan etti.
3- Diğer dinlerin adları hangi sure ve ayetlerde yazılıdır? Hac suresi 17. ayetinde “Şüphesiz, iman edenler, Yahudiler, Sâbiîler, Hıristiyanlar,
Mecûsiler ve Allah’a ortak koşanlar var ya; Allah, kıyamet günü onların aralarında mutlaka hüküm verecektir.” yazılıdır.
4- Allah bütün kullarına ne yapmayı emretmiştir? Tek ümmetin
Rabbi, bütün kulları ibadet etmeye davet etmiştir. “Şüphesiz sizin bu
ümmetiniz tek bir ümmettir. Ben de sizin rabbinizim, öyleyse bana ibadet
edin.”1
5- Hz. İbrahim (a.s) Yahudi mi, yoksa Hrıstiyan mıydı? Hz. İbrahim
(a.s) ne Yahudi, ne de Hrıstiyan idi, O, Allah’a teslim olan hanif inancından idi.2
6- Allah, hakkın batıla, mustazafların müstekbirlere ve tevhidin şirke galip geleceğini hangi ayette müjdelemiştir? Allah, Bakara suresi 42.
ayetinde, “Hakkı batıl ile karıştırmayın ve bile bile hakkı gizlemeyin (hak
muzaﬀerdir.)” diye müjdelemiştir.
7- Şu anda hayatta olan peygamber kimdir? Hz. İsa’dır (a.s). Âl-i İmran
suresi 55. ayetinde Allah şöyle buyurmaktadır: “Ey İsa, ben senin canını alacağım, seni yükselteceğim.” Hakikatte Hz. İsa (a.s) çarmıha gerilmemiştir.
Allah Hz. İsa’yı (a.s) düşmanların şerrinden korumak için mukaddes semaya çekmiş ve onlar Hz. İsa’ya (a.s) benzeyen birini çarmıha germişlerdir.
İslâm dini her şeyiyle siyaset dinidir. Hatta ibadeti bile büyük bir siyasettir. Özellikle toplu yapılan ibadetleri (cuma namazları) düşmanın
belini kıran bir ibadettir.3
1- Enbiya, 92.
2- Âl-i İmran, 67.
3- İmam Humeynî.
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Ders: 296

Rumuz: Muhammed Mustafa’ya (s.a.a)
selam olsun.

1. Masum, Hz. Muhammed Mustafa (s.a.a)
1- Baba adı: Abdullah (a.s)1
2- Anne adı: Amine binti Veheb (a.s)2
3- Doğum tarihi: 17 Rebiulevvel, Mekke3
4- Adı: Muhammed, Ebu’l-Kasım.4
5- Soyadı: Hatemu’l-Enbiya (aleyhimu’s-selam), Son Peygamber.
6- Eşleri: Dokuz hanım5
7- Çocukları: 3 erkek ve 4 kız.6
8- Vefat yaşı: Hicrî 11. yıl, 63 yaşında.7
9- Şahadet tarihi: Hicrî 11. yıl, 28 Sefer.8
10- Vefat ettiği ve defnedildiği yer: Arabistan’ın “Medine” kenti.
(Medine’de Ravza-yı Mutahhar).9
11- Katili: Yahudi bir kadın (l.a).10
12- Zamanının zalimi: Ebu Süfyan.11
13- Mucizesi: Kur’ân-ı Kerim.12
14- Cürmü: 360 put yerine Allah’ı tanıtmak.13
Ey rahmet peygamberi, ey Allah’ın resulü, ey rahmet önderi, ey Hz.
Muhammed (s.a.a), ey mevlamız! Biz seni vasıta ederek Allah’a yöneliyor
1- Sitaregan-ı Dırehşan, c. 1, s. 9.
2- age, c. 1, s. 9.
3- age, c. 2, s. 15.
4- age, c. 1, s. 18.
5- Peygamber’in (s.a.a) Hanımları, s. 295.
6- Sitaregan-ı Dırehşan, c. 5, s. 167.
7- age, c. 1, s. 157.
8- age, c. 1, s. 157.
9- age, c. 1, s. 157.
10- age, c. 1, s. 157.
11- age, c. 1, s. 110.
12- age, c. 1, s. 50.
13- age, c.1, s. 157.
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ve merhamet diliyoruz. Senin vesilenle Allah’a sığınıyor ve hacetlerimizin
kabulü için seni vasıta kılıyoruz. Ey Allah katında aziz olan, Allah indinde
bize şefaat eyle.
“Ben sizin aranızda iki ağır emanet bırakıyorum: Birisi Kur’ân-ı Kerim, diğeri ise benim Ehlibeyt’imdir (a.s). Onlara sarılanlar (onlarla
beraber olanlar) kurtulurlar. Onlardan ayrılanlar ise (dünya ve ahirette) helâk olurlar.”1

1- Yenabiu’l-Mevedde, s. 116, Hz. Muhammed (s.a.a).
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Ders: 297

Rumuz: Rahman’ın kevseri,
Fa ma’ya selam olsun.

2. Masum, Hz. Fatıma Zehra (a.s)
1- Baba Adı: Hz. Muhammed (s.a.a).1
2- Anne Adı: Hatice-i Kübra (a.s).2
3- Doğum Tarihi: 20 Cemaziyelahir. Bisetin 5. yılı, Mekke.3
4- Adı: Fatıma, Betül, Ümmü’l-Müminin.4
5- Soyadı: Zehra.5
6- Eşi: Müminlerin Emiri Hz. Ali (a.s).6
7- Çocukları: 3 erkek ve 2 kız.7
8- Vefat yaşı: 18 yaşında.8
9- Şahadet tarihi: Hicrî 11. yıl, 13 Cemadizelevvel veya 3 Cemaziyelahir.9
10- Vefat ettiği ve defnedildiği yer: Arabistan’ın “Medine” kenti (Baki
kabristanı).10
11- Katili: Kunfuz (l.a).11
12- Yazılı eseri: Bilinen Fedek hutbesi.12
13- Cürmü: Hz. Ali’yi (a.s) üstün görmek.13
Ey Fatıma (a.s), ey Muhammed’in (s.a.a) aziz kızı, ey Peygamber’in
gözünün nuru! Biz seni vasıta ederek Allah’a yöneliyor ve merhamet diliyoruz; senin vesilenle Allah’a sığınıyor ve hacetlerimizin kabulü için seni
vasıta kılıyoruz. Ey Allah katında aziz olan, bize Allah indinde şefaat eyle.
1- Sitaregan-ı Dırehşan, c. 2, s. 3.
2- age, c. 2, s. 7.
3- age, c. 2, s. 9.
4- age, c. 1, s. 14.
5- age, c. 2, s. 11.
6- age, c. 2, s. 5.
7- age, c. 2, s. 125.
8- age, c. 2, s. 100.
9- Mefatih-i Cavidan, s. 600.
10- Sitaregân-ı Dırehşan, c. 2, s. 100.
11- age, c. 2, s. 71.
12- age, c. 2, s. 56.
13- age, c. 2, s. 74.
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“Ali can! Bana zulmedenler ve hakkımı gasp edenler, benim ve
Allah’ın resulünün (s.a.a) düşmanlarıdır. Onların ve taraftarlarının
benim cenazemin defin işlerine katılmalarına izin verme.”1

1- Hz. Fatıma Zehra (a.s).
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Ders: 298

Rumuz: Şah-ı merdan,
Hz. Ali’ye selam olsun.

3. Masum, Hz. Ali (a.s), Birinci İmam
1- Baba adı: Ebu Talib.1
2- Anne adı: Fatıma binti Esed (a.s).2
3- Doğum tarihi: 13 Recep, Mekke.3
4- Adı: Ali, Ebu Turab, Emirülmüminin.4
5- Soyadı: Kur’ân’ın ayetleri.5
6- Eşleri: On hanım.6
7- Çocukları: 12 erkek ve 16 kız.7
8- Vefat yaşı: 63, önderliği ise 30 yıl olmuştur.8
9- Şahadet tarihi: Hicrî 40. yıl, 21 Ramazan.9
10- Vefat ettiği ve defnedildiği yer: Irak’ın Kûfe kentinde vefat etti,
Necef kentine defnedildi.10
11- Katili: İbn-i Mülcem (l.a).11
12- Zamanının zalimi: Muaviye (l.a).12
13- Yazılı eseri: Nehcü’l-Belaga.13
14- Cürmü: Adaleti icra etmek.14
Ey müminlerin emiri Ali (a.s), ey Allah’ın yarattıkları üzerindeki hücce1- Sıtaregan-ı Dırehşan, c. 3, s. 15.
2- age, c. 3, s. 15.
3- age, c. 3, s. 16.
4- age, c. 3, s. 17.
5- Sedu Deh Münazara, s. 346.
6- Sitaregan-ı Dırehşan, c. 3, s. 133.
7- age, c. 3, s. 137.
8- age, c. 3, s. 126.
9- age, c. 3, s. 126.
10- age, c. 3, s. 126.
11- age, c. 3, s. 126.
12- age, c. 3, s. 9.
13- age, c. 3, s. 198.
14- age, c. 3, s. 198.
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ti olan mevlamız! Biz seni vasıta ederek Allah’a yöneliyor ve merhamet diliyoruz. Senin vesilenle Allah’a sığınıyor ve hacetlerimizin kabulü için seni
vasıta kılıyoruz. Ey Allah katında aziz olan, bize Allah indinde şefaat eyle.
“Akıllı olanlar, gönüllerine danışırlar, (konuşmadan önce akıllarıyla
istişare ederler) ve doğru olanı söylerler. Ahmaklar ise diline geleni
söyler, (getireceği zarar ve yararını) hiç düşünmez bile.”1

1- Hz. Ali (a.s).

Ders: 299

Rumuz: Nuh’a yol gösteren
Hz. Hasan’a selam olsun.

4. Masum, Hz. Hasan Müçteba (a.s), İkinci imam
1- Baba adı: Hz. Ali el-Murtaza (a.s).1
2- Anne adı: Hz. Fatime Zehra (a.s).2
3- Doğum tarihi: Hicrî 3. yıl, 15 Ramazan, Medine.3
4- Adı: Hasan, Ebu Muhammed, Müçteba.4
5- Soyadı: Müçteba.5
6- Eşleri: On bir hanım.6
7- Çocukları: 8 erkek ve 7 kız.7
8- Vefat yaşı: 47, önderliği ise 10 yıl olmuştur.8
9- Şahadet tarihi: Hicrî 50. yıl, 28 Sefer.9
10- Vefat ettiği ve defnedildiği yer: Arabistan’ın Medine kenti (Baki
kabristanı).10
11- Katili: Cu’de. (Allah’ın laneti üzerine olsun).11
12- Zamanının zalimi: Muaviye (l.a).12
13- Yazılı eseri: Sulhname.13
14- Cürmü: Muaviye ile barışı kabul etmek.14
Ey İmam Hasan-ı Müçteba (a.s), ey Allah’ın yarattıklarına hücceti olan,
ey mevlamız! Biz seni vasıta ederek Allah’a yöneliyor ve merhamet dili1- Sitaregan-ı Dırehşan, c. 4, s. 16.
2- age, c. 4, s. 16.
3- age, c. 4, s. 18.
4- age, c. 4, s. 20.
5- age, c. 4, s. 21.
6- age, c. 4, s. 121.
7- age, c. 4, s. 123.
8- age, c. 4, s. 98.
9- age, c. 4, s. 98.
10- age, c. 4, s. 98.
11- Maarif, c. 4, s. 150.
12- Sitaregan-ı Dırehşan, c. 4, s. 54.
13- age, c. 4, s. 76.
14- age, c. 4, s. 75.
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yoruz. Senin vesilenle Allah’a sığınıyor ve hacetlerimizin kabulü için seni
vasıta kılıyoruz. Ey Allah katında aziz olan, bize Allah indinde şefaat eyle.
“Ey insanlar! Kim Allah’a karşı ihlaslı olur ve O’nun sözünü kılavuz edinirse, en doğru olana hidayet olur. Allah (c.c) onu olgunluk
yolunda muvaﬀak kılar ve en güzel akıbete yönlendirir. Allah’a sığınan kimse, emniyette yaşar ve mahfuz kalır; Allah’ın düşmanı ise
yardımcısız kalır ve daima korku içinde olur.”1

1- Tuhefu’l-Ukul, s. 240, Hz. Hasan (a.s).
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Ders: 300

Rumuz: Seyyid-i Şüheda,
Hüseyin’e selam olsun.

5. Masum, Hz. Hüseyin (a.s), Üçüncü İmam
1- Baba adı: Hz. Ali (a.s).1
2- Anne adı: Hz. Fatime Zehra (a.s).2
3- Doğum tarihi: Hicrî 4. yıl, 3 Şaban, Medine.3
4- Adı: Hüseyin, Eba Abdillah, Seyyid-i Şüheda.4
5- Soyadı: Seyyid-i Şüheda.5
6- Eşleri: Beş hanım.6
7- Çocukları: 4 erkek ve 2 kız.7
8- Vefat yaşı: 57, önderliği ise 11 yıl olmuştur.8
9- Şahadet tarihi: Hicrî 61. yıl, 10 Muharrem. (Kanın kılıca galip geldiği Aşura günü).9
10- Vefat ettiği ve defnedildiği yer: Irak’ın “mukaddes Kerbela” kenti.10
11- Katili: Şimr (l.a), Yezid’in (l.a) emriyle.11
12- Zamanının zalimi: Yezid (l.a).12
13- Yazılı eseri: Arefe duası.13
14- Cürmü: Hz. Muhammed’in (s.a.a) dinini yüceltmek ve ümmetini
ıslah etmek.14

1- Sitaregan-ı Dırehşan, c. 5, s. 27.
2- age, c. 5, s. 27.
3- age, c. 5, s. 30.
4- age, c. 5, s. 34.
5- age, c. 5, s. 35.
6- age, c. 5, s. 141.
7- age, c. 5, s. 142.
8- age, c. 5, s. 182.
9- age, c. 5, s. 182.
10- age, c. 5, s. 108.
11- age, c. 5, s. 182.
12- age, c. 5, s. 112.
13- Mefatihu’l-Cinan, s. 556.
14- age, c. 5, s. 82.
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Ey İmam Hüseyin, ey şehid (a.s) ve ey Allah’ın yarattıklarına hücceti
olan, ey mevlamız! Biz seni vasıta ederek Allah’a yöneliyor ve merhamet
diliyoruz. Senin vesilenle Allah’a sığınıyor ve hacetlerimizin kabulü için
seni vasıta kılıyoruz. Ey Allah katında aziz olan, bize Allah indinde şefaat eyle.
“Ey insanlar! Allah’tan sakınmayı size tavsiye ediyorum. Zira Allah takvalı kimseyi, hoşlanmadığı durumdan kurtarıp hoşlandığı
bir duruma götürmeyi ve ummadığı yerden rızık vermeyi uhdesine
almış ve garanti etmiştir.”1

1- Tuhefu’l-Ukul, s. 258, Hz. Hüseyin (a.s).
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Ders: 301

Rumuz: Şems-i Nübüvvet,
Seccad’a selam olsun.

6. Masum, Hz. Zeynelabidin (a.s), Dördüncü İmam
1- Baba adı: Hz. Hüseyin (a.s).1
2- Anne adı: Şehribanu (a.s).2
3- Doğum tarihi: Hicrî 38. yıl, 15 Cemadiyulevvel veya Şaban ayında, Medine.3
4- Adı: Ali, Ebu’l-Hasan, Zeynelabidin.4
5- Soyadı: Seccad.5
6- Eşleri: Yedi hanım.6
7- Çocukları: 11 erkek ve 4 kız.7
8- Vefat yaşı: 57, önderliği ise 35 yıl olmuştur.8
9- Şahadet tarihi: Hicrî 95. yıl, 28 Muharrem.9
10- Vefat ettiği ve defnedildiği yeri: Arabistan’ın “Medine” kenti, Baki
kabristanı.10
11- Katili: Hişam bin Abdu’l-Melik (l.a)11
12- Zamanının zalimi: Hişam bin Abdülmelik.12
13- Yazılı eseri: Sahife-i Seccadiye.13
14- Cürmü: Yezid’in (l.a) İslâm dinine zararlarını söylemek.14

1- Sitaregan-ı Dırehşan, c. 6, s. 7.
2- age, c. 6, s. 7.
3- age, c. 6, s. 8.
4- age, c. 6, s. 10.
5- age, c. 6, s. 10.
6- age, c. 6, s. 65.
7- age, c. 6, s. 66.
8- age, c. 6, s. 59.
9- age, c. 6, s. 59.
10- age, c. 6, s. 59.
11- age, c. 6, s. 59.
12- age, c. 6, s. 60.
13- age, c. 6, s. 63.
14- age, c. 6, s. 43.
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Ey İmam Zeynelabidin (a.s), ey Allah’ın yarattıklarına hücceti olan,
ey mevlamız! Biz seni vasıta ederek Allah’a yöneliyor ve merhamet diliyoruz. Senin vesilenle Allah’a sığınıyor ve hacetlerimizin kabulü için seni
vasıta kılıyoruz. Ey Allah katında aziz olan, bize Allah indinde şefaat eyle.
“Allah’ım! Senden taşınması bana çok ağır olan günahlarımı bağışlamanı istiyorum. Ağırlığı altında ezildiğim (hatalarıma) sürçmelerime karşı yardım diliyorum. Kuşkusuz sen, sana yalvarana pek
merhametlisin.”1

1- Sahife-i Seccadiye, s. 105, Hz. Zeynelabidin (a.s).
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Ders: 302

Rumuz: Bahr-i ilm-i Enbiya,
Bâkır’a selam olsun.

7. Masum, Hz. Muhammed Bâkır (a.s), Beşinci İmam
1- Baba adı: Hz. Zeynelabidin (a.s).1
2- Anne adı: Fatıma binti Hasan (a.s).2
3- Doğum tarihi: Hicrî 57. yıl, 1 Recep, Medine.3
4- Adı: Muhammed, Ebu Cafer, Bahr.4
5- Soyadı: Bakıru’l-Ulum.5
6- Eşleri: Dokuz hanım.6
7- Çocukları: 3 erkek ve 2 kız.7
8- Vefat yaşı: 57, önderliği ise 19 yıl olmuştur.8
9- Şahadet tarihi: Hicrî 114. yıl, 17 Zilhicce.9
10- Vefat ettiği ve defnedildiği yer: Arabistan’ın “Medine” kenti, Baki
kabristanı.10
11- Katili: İbrahim bin Velid (l.a).11
12- Zamanının zalimi: Hişam bin Abdu’l-Melik.12
13- Yazılı eseri: Çok sayıda hadis.
14- Cürmü: Sahih olan hadisleri nakletmek.13
Ey İmam Muhammed Bâkır (a.s), ey Allah’ın yarattıklarına hücceti
olan, ey mevlamız! Biz seni vasıta ederek Allah’a yöneliyor ve merhamet di1- Sitaregan-ı Dırehşan, c. 7, s. 9.
2- age, c. 7, s. 9.
3- age, c. 7, s. 14.
4- age, c. 7, s. 15.
5- Usul-u Kâfi, c. 2, s. 373.
6- Sitaregan-ı Dırehşan, c. 7, s. 161.
7- age, c. 7, s. 162.
8- age, c. 7, s. 160.
9- age, c. 7, s. 160.10- age, c. 7, s. 160.
11- age, c. 7, s. 160.
12- age, c. 7, s. 109.
13- age, c. 7, s. 109.
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liyoruz. Senin vesilenle Allah’a sığınıyor ve hacetlerimizin kabulü için seni
vasıta kılıyoruz. Ey Allah katında aziz olan, bize Allah indinde şefaat eyle.
“Dünyaya gönül bağlamak, ipek böceğine benzer; böcek kozayı
örüp büyüttükçe içinden çıkamaz bir hale gelir. İnsanoğlu da dünyaya bağlanıp gönül verdikce içinden çıkamaz bir hale gelir.”1

1- Hz. Muhammed Bâkır (a.s).
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Ders: 303

Rumuz: Üstad-ı Şeriat
Cafer Sâdık’a selam olsun.

8. Masum, Hz. Cafer Sâdık (a.s), Altıncı İmam
1- Baba adı: Hz. Muhammed Bâkır (a.s).1
2- Anne adı: Ümmü Ferve (a.s).2
3- Doğum tarihi: Hicrî 38. yıl, 17 Rebiulevvel, Medine.3
4- Adı: Cafer, Eba Abdullah, Sâdık.4
5- Soyadı: Caferî.5
6- Eşleri: Altı hanım.6
7- Çocukları: 7 erkek ve 3 kız.7
8- Vefat yaşı: 65, önderliği ise 34 yıl olmuştur.8
9- Şahadet tarihi: Hicrî 148. yıl, 25 Şevval.9
10- Vefat ettiği ve defnedildiği yer: Arabistan’ın “Medine” kenti, Baki
kabristanı.10
11- Katili: Mansur Devanikî (l.a).11
12-Zamanının zalimi: Mansur Devanikî.12
13- Yazılı eseri: Misbahu’ş-Şeriat.13
14- Cürmü: İlim yaymak.14
Ey İmam Cafer Sâdık (a.s), ey Allah’ın yarattıklarına hücceti olan, ey
1- Sitaregan-ı Dırehşan, c. 8, s. 8.
2- age, c. 8, s. 8.
3- age, c. 8, s. 15.
4- age, c. 8, s. 16.
5- age, c. 8, s. 194.
6- age, c. 8, s. 165.
7- age, c. 8, s. 166.
8- age, c. 8, s. 164.
9- age, c. 8, s. 164.
10- age, c. 8, s. 164.
11- age, c. 8, s. 164.
12- age, c. 8, s. 144.
13- age, c. 8, s. 100.
14- age, c. 8, s. 100.
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mevlamız! Biz seni vasıta ederek Allaha yöneliyor ve merhamet diliyoruz.
Senin vesilenle Allah’a sığınıyor ve hacetlerimizin kabulü için seni vasıta
kılıyoruz. Ey Allah katında aziz olan, bize Allah indinde şefaat eyle.
“Çok dua edin; Allah kendisini çağıran kulunu sever. O mümin
kullarının dualarını kabul edeceğini vaad etmiştir. Allah, kıyamet
günü müminlerin duasını cennette nimetlerini çoğaltan bir amele
dönüştürür.”1

1- Tuhefu’l-Ukul, s. 341, Hz. Cafer Sâdık (a.s).
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Ders: 304

Rumuz: Müşkülleri çözen
Musa Kâzım’a selam olsun.

9. Masum, Hz. Musa Kâzım (a.s), Yedinci İmam
1- Baba adı: Hz. Cafer Sâdık (a.s).1
2- Anne adı: Hamide (a.s).2
3- Doğum tarihi: Hicrî 28. yıl, 7 Sefer, Mekke.3
4- Adı: Musa, Ebu’l-Hasan, Kâzım.4
5- Soyadı: Babu’l-Hevaic.5
6- Eşleri: Eşleri mut’a nikâhlıydılar.6
7- Çocukları: 18 erkek ve 19 kız.7
8- Vefat yaşı: 55, önderliği ise 28 yıl olmuştur.8
9- Şahadet tarihi: Hicrî 183. yıl, 25 Recep.9
10- Vefat ettiği ve defnedildiği yer: Irak’ın Kazımeyn kenti.10
11- Katili: Harun Reşid (l.a).11
12- Zamanının zalimi: Harun Reşid (l.a) ve İbrahim Velid (l.a).12
13- Yazılı eseri: Çok sayıda hadis nakletmiştir.
14- Cürmü: Şer’î sorulara cevap vermek.13
Ey İmam Musa Kâzım (a.s), ey Allah’ın yarattıklarına hücceti olan,
ey mevlamız! Biz seni vasıta ederek Allah’a yöneliyor ve merhamet dili1- Sitaregan-ı Dırehşan, c. 9, s. 5.
2- age, c. 9, s. 5.
3- age, c. 9, s. 7.
4- age, c. 9, s. 9.
5- age, c. 9, s. 11.
6- Biharu’l-Envar, c. 11, s. 257.
7- age, c. 9, s. 77.
8- age, c. 9, s. 71.
9- age, c. 9, s. 71.
10- age, c. 9, s. 71.
11- age, c. 9, s. 71.
12- age, c. 9, s. 55.
13- age, c. 11, s. 126.
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yoruz. Senin vesilenle Allah’a sığınıyor ve hacetlerimizin kabulü için seni
vasıta kılıyoruz. Ey Allah katında aziz olan, bize Allah indinde şefaat eyle.
“Kim dünyayı severse ahiret korkusu kalbinden çıkar. Bir kula ilim
verilir de dünya sevgisi kalbinde artarsa, Allah’tan uzaklaşması arttığı gibi Allah’ın gazabı da ona yaklaşır.”1

1- Tuhefu’l-Ukul, s. 431, Hz. Musa Kâzım (a.s).
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Ders: 305

Rumuz: Dertlerin dermanı,
Ali Rıza’ya selam olsun.

10. Masum, Hz. Musa er-Rıza (a.s), Sekizinci İmam
1- Baba adı: Hz. Musa Kâzım (a.s).1
2- Anne adı: Tahire (a.s).2
3- Doğum tarihi: Hicrî 148. yıl, 11 Zilkade, Medine.3
4- Adı: Ali, Ebu’l-Hasan, Rıza.4
5- Soyadı: Zamin-i Ahu (Ceylanın kefili).5
6- Eşleri: İki hanım6
7- Çocukları: 1 erkek.7
8- Vefat yaşı: 55, önderliği ise 20 yıl olmuştur.8
9- Şahadet tarihi: Hicrî 203. yıl, 30 Sefer.9
10- Vefat ettiği ve defnedildiği yer: İran’ın mukaddes Meşhed kenti.10
11- Katili: Abbasî halifesi Me’mun (l.a).11
12- Zamanının zalimi: Abbasî halifesi Me’mun.12
13- Yazılı eseri: Uyun-u Ahbaru’r- Rıza, İlelu’ş-Şerayî.
14- Cürmü: Kur’ân-ı Kerim hafızlarını ve karilerini müdafaa etmek.13
Ey İmam Musa er-Rıza (a.s), ey Allah’ın yarattıklarına hücceti olan,
ey mevlamız! Biz seni vasıta ederek Allah’a yöneliyor ve merhamet diliyoruz. Senin vesilenle Allah’a sığınıyor ve hacetlerimizin kabulü için seni
vasıta kılıyoruz. Ey Allah katında aziz olan, bize Allah indinde şefaat eyle.
1- Sitaregan-ı Dırehşan, c. 10, s. 4.
2- Munteha’l-Âmâl, c. 2, s. 157.
3- Sitaregan-ı Dırehşan, c. 10, s. 7.
4- age, c. 10, s. 8.
5- Keramat-ı Rezevî, c. 1, s. 322.
6- Sitaregan-ı Dırehşan, c. 10, s. 117.
7- age, c. 10, s. 118.
8- age, c. 10, s. 101.
9- age, c. 10, s. 101.
10- age, c. 10, s. 101
11- age, c. 10, s. 102.
12- age, c. 10, s. 105.
13- age, c. 10, s. 102.
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“Kulların en iyisi, iyi ve hayır iş yaptığında hoşnut olan, kötü iş
yaptığında mağfiret dileyen, kendisine nimet (güzellik) verildiğinde şükreden, sıkıntıya düştüğünde sabreden ve sinirlendiğinde de
aﬀeden kimsedir.”1

1- Tuhefu’l-Ukul, s. 485, Hz. Ali Rıza (a.s).
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Ders: 306

Rumuz: Keremi bol,
Cevad-ı Rıza’ya selam olsun.

11. Masum, Hz. Muhammed Cevad (a.s), Dokuzuncu İmam
1- Baba adı: Hz. Ali Rıza (a.s).1
2- Anne adı: Heyzeran (a.s).2
3- Doğum tarihi: Hicrî 195. yıl, 10 Recep, Medine.3
4- Adı: Muhammed, Ebu Cafer, Cevad.4
5- Soyadı: Tâki.5
6- Eşleri: İki hanım.6
7- Çocukları: 4 erkek ve 4 kız.7
8- Vefat yaşı: 25, önderliği ise 17 yıl olmuştur.8
9- Şahadet tarihi: Hicrî 120. yıl, 30 Zilkade.9
10- Vefat ettiği ve defnedildiği yer: Irak’ın Kazımeyn kenti.10
11- Katili: Ümmü’l-Fazl (l.a).11
12- Zamanının zalimi: Abbasî halifesi Mu’tasım.12
13- Yazılı eseri: Sayısız hadis nakletmiştir.13
14- Cürmü: Şer’î hükümleri söylemek.14
Ey İmam Muhammed Tâki (a.s), ey Allah’ın yarattıklarına hücceti olan,
ey mevlamız! Biz seni vasıta ederek Allah’a yöneliyor ve merhamet diliyo1- Sitaregan-ı Dırehşan, c. 11, s. 8.
2- age, c. 11, s. 8.
3- age, c. 11, s. 12.
4- age, c. 11, s. 17.
5- age, c. 11, s. 16.
6- age, c. 11, s. 129.
7- age, c. 11, s. 107.
8- age, c. 11, s. 107.
9- age, c. 11, s. 107.
10- age, c. 11, s. 107.
11- age, c. 11, s. 107.
12- age, c. 11, s. 152.
13- age, c. 11, s. 107.
14- age, c. 11, s. 95.
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ruz. Senin vesilenle Allah’a sığınıyor ve hacetlerimizin kabulü için seni vasıta kılıyoruz. Ey Allah katında aziz olan, bize Allah indinde şefaat eyle.
“Din iftihar kaynağıdır. Bilgi büyük bir değerdir. Sükût etmek nurdur. Bidatler dini ortadan kaldırır. Tamah etmek kişileri fasık eder.
Fasık yöneticilerle halk ıslah olmaz. Dua ve yakarış ile belaların
uzaklaştırılmasını isteyin.”1

1- Hz. Muhammed Tâki (a.s).
379

Ders: 307

Rumuz: Hakka hadi,
Ebu’l-Hasan’a selam olsun.

12. Masum, Hz. Ali Nâki (a.s), Onuncu İmam
1- Baba adı: Hz. Muhammed Tâki (a.s).1
2- Anne adı: Semane (a.s).2
3- Doğum tarihi: Hicrî 212. yıl, 15 Zilhicce, Medine.3
4- Adı: Ali, Ebu’l-Hasan, Hadi.4
5- Soyadı: Hâdi.5
6- Eşleri: Bir hanım.6
7- Çocukları: 4 erkek ve 1 kız.7
8- Vefat yaşı: 42, önderliği ise 33 yıl olmuştur.8
9- Şahadet tarihi: Hicrî 254. yıl, 3 Recep.9
10- Vefat ettiği ve defnedildiği yer: Irak’ın mukaddes Samerra kenti.10
11- Katili: Abbasî halifesi Mütevekkil (l.a).11
12- Zamanının zalimi: Mütevekkil.12
13- Yazılı eseri: Çok sayıda hadis nakletmiştir.
14- Cürmü: Yalancılara karşı durmak.13
Ey İmam Ali Nâki (a.s), ey Allah’ın yarattıklarına hücceti olan, ey
mevlamız! Biz seni vasıta ederek Allah’a yöneliyor ve merhamet diliyoruz. Senin vesilenle Allah’a sığınıyor ve hacetlerimizin kabulü için seni
vasıta kılıyoruz. Ey Allah katında aziz olan, bize Allah indinde şefaat eyle.
1- Sitaregan-ı Dırehşan, c. 12, s. 8.
2- age, c. 12, s. 9.
3- age, c. 12, s. 10.
4- age, c. 12, s. 11.
5- age, c. 12, s. 12.
6- age, c. 12, s. 83.
7- age, c. 12, s. 82.
8- age, c. 12, s. 82.
9- age, c. 12, s. 82
10- age, c. 12, s. 82.
11- age, c. 12, s. 82
12- age, c. 12, s. 30.
13- age, c. 12, s. 44.
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“Kim Allah’tan çekinirse, ondan çekinirler. Kim Allah’a itaat ederse,
ona itaat ederler. Kim yaratana itaat ederse, yaratılanların gazabından korkmaz. Kim Allah’ı gazaplandırırsa, yaratığın kendisine gazab edeceğine yakin etmelidir.”1

1- Tuhefu’l-Ukul, s. 537, Hz. Ali Nâki (a.s).
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Ders: 308

Rumuz: Mehdi-yi Muntezir’e selam olsun.

13. Masum, Hz. Hasan Askerî (a.s), On Birinci İmam
1- Baba adı: Hz. Ali Nâki (a.s).1
2- Anne adı: Hüdeys (a.s).2
3- Doğum tarihi: Hicrî 232. yıl, 8 Rebiulahir, Medine.3
4- Adı: Hasan, Ebu Muhammed, Askerî.4
5- Soyadı: Askerî.5
6- Eşleri: Bir hanım.6
7- Çocukları: 1 erkek.7
8- Vefat yaşı: 28, önderliği ise 6 yıl olmuştur.8
9- Şehadet tarihi: Hicrî 260. yıl, 8 Rebiulahir.9
10- Vefat ettiği ve defnedildiği yer: Irak’ın mukaddes Samerra kenti.10
11- Katili: Abbasî halifesi Mu’temid (l.a).11
12- Zamanının zalimi: Mu’tasım.12
13- Yazılı eseri: Tefsir-i Câmi.
14- Cürmü: İslâm dinini ve Hz. Muhammed’in (s.a.a) şeriatını icra etmek.13
Ey İmam Hasan Askerî (a.s), ey Allah’ın yarattıklarına hücceti olan,
ey mevlamız! Biz seni vasıta ederek Allah’a yöneliyor ve merhamet diliyoruz. Senin vesilenle Allah’a sığınıyor ve hacetlerimizin kabulü için seni
vasıta kılıyoruz. Ey Allah katında aziz olan, bize Allah indinde şefaat eyle.
1- Sitaregan-ı Dırehşan, c. 13, s. 5.
2- age, c. 13, s. 5.
3- age, c. 13, s. 6.
4- age, c. 13, s. 9.
5- age, c. 13, s. 10.
6- age, c. 13, s. 95.
7- age, c. 13, s. 105.
8- age, c. 13, s. 89.
9- age, c. 13, s. 6.
10- age, c. 13, s. 89.
11- age, c. 13, s. 89.
12- age, c. 13, s. 78.
13- age, c. 13, s. 56.
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“İnsanların en takvalısı, şüpheli olan işlere teşebbüs etmeyen kimsedir. İnsanların en âbidi, farzları eda eden kimselerdir. İnsanların
en zahidi, haramları terk eden kimselerdir. İnsanların en çok çaba
göstereni, günahları terk eden kimselerdir.”1

1- Tuhefu’l-Ukul, s. 548, Hz. Hasan Askerî (a.s).
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Ders: 309

Rumuz: Kaim-i Âl-i Mumammed’e selam olsun.

14. Masum, Hz. Mehdi Kaim (a.f), On İkinci İmam
1- Baba adı: Hz. Hasan Askerî (a.s).1
2- Anne adı: Nergis (a.s).2
3- Doğum tarihi: Hicrî 55. yıl, 15 Şaban, Irak’ın mukaddes Samerra
kenti.3
4- Adı: Muhammed, Ebu’l-Kasım, Mehdi.4
5- Soyadı: İmam-ı Zaman, Zamanın İmamı.5
6- Eşi: Allah-u Teâlâ biliyor.
7- Çocukları: Allah-u Teâlâ biliyor.
8- Vefat yaşı: 1176 yıldır yaşamaktadır.6
9- Şahadet tarihi: Gelecekte şehit edileceği günü Allah-u Teâlâ biliyor.7
10- Vefat ettiği ve defnedileceği yer: Allah-u Teâlâ biliyor.
11- Katili kim olacaktır: Meliha adlı kadın.8
12- Zamanının zalimi: Muvaﬀak, Cafer-i Kezzab ve bunlar gibi daha
niceleri.9
13- Yazılı eseri: Havadisu’l-Vakıa.10
14- Cürmü: Zulmü ortadan kaldırmak.11
Ey İmam Mehdi (a.f), ey kıyamı beklenen salih kul, ey Allah’ın yarattıklarına halef ve hücceti olan, ey mevlamız! Biz seni vasıta ederek Allah’a
yöneliyor ve merhamet diliyoruz. Senin vesilenle Allah’a sığınıyor ve hacetlerimizin kabulü için seni vasıta kılıyoruz. Ey Allah katında aziz olan,
Allah indinde bize şefaat eyle.
1- Sitaregan-ı Dırehşan, c. 14, s. 59.
2- age, c. 14, s. 60.
3- age, c. 14, s. 61.
4- age, c. 14, s. 61.
5- age, c. 14, s. 60.
6- age, c. 14, s. 60.
7- age, c. 14, s. 61.
8- Takvimu’l-Vaizîn, s. 135.
9- age, c. 14, s. 100.
10- Munteha’l-Âmâl, c. 2, s. 509.
11- age, c. 14, s. 49.
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Hatem-i Enbiya, fahr-i evsiya ve velayet güneşine, mazlumlara ümit
ve münafıklara tufan ve imamet güneşine, beşeriyeti kurtaracak tarihî inkılabın sahibine, özgürlük baharının goncası Hz. Mehdi’ye (a.f), nur hükümetinin müjdesini getirecek olan Hz. Kaim’e (a.f) selam olsun.
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Ders: 310

Rumuz: Kerbela’nın sözcüsü
Zeyneb’e selam olsun.

Hz. Fatıma’nın (a.s) Canı, Hz. Zeyneb-i Kübra (a.s)
1- Baba adı: Hz. Ali (a.s).1
2- Ana adı: Hz. Fatime Zehra (a.s).2
3- Doğum tarihi: Hicrî 5. yıl, 5 Cemadiyulevvel, Medine.
4- Adı: Ümmü’l-Hasan, Akile.3
5- Soyadı: Kerbela’nın kahramanı.4
6- Eşi: Abdullah Cafer.5
7- Çocukları: 4 erkek ve 1 kız.6
8- Vefat yaşı: 57.7
9- Şahadet tarihi: Hicrî 65. yıl, 15 Recep.8
10- Vefat ettiği ve defnedildiği yer: Suriye’nin Şam kenti.9
11- Katili: Yezid bin Muaviye.10
12- Zamanının zalimi: Yezid (l.a).11
13- Yazılı eseri: Şam Hutbesi.12
14- Cürmü: Yezid’in zulmünü aşikâr etmek.13
Ey Kerbela kahramanı, ey Müminlerin emiri Ali’nin (a.s) kızı, ey
Zeyneb-i Kübra! Biz seni vesile ederek Allah’a yöneliyor ve merhamet diliyoruz. Senin vesilenle Allah’a sığınıyor ve hacetlerimizin kabulü için seni
vasıta kılıyoruz. Ey Allah katında aziz olan, Allah indinde bize şefaat eyle.
1- Sitaregan-ı Dırehşan, c. 2, s. 129.
2- age, c. 2, s. 129.
3- age, c. 2, s. 133.
4- age, c. 2, s. 161.
5- age, c. 2, s. 136.
6- age, c. 2, s. 136.
7- Hz. Ali’nin (a.s) Kızı, s. 381.
8- Hatun-u Do Sera, s. 247.
9- Sitaregan-ı Dırehşan, c. 2, s. 137.
10- age, c. 2, s. 181.
11- age, c. 2, s. 164.
12- age, c. 2, s. 164.
13- age, c. 2, s. 157.
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“Vahiy ve Nübüvvet hanedanından (Kerbela’da) esir olanlar, insanların ve tarihin en şerefli ve üstün insanlarıydı. Ehlibeyt’in (a.s) azizlerini
esir alanlar ise İslâm’ın, insanlığın, vicdanın, merhametin ve şerefin kokusunu alamayan bir avuç eşkıyaydı.”1

1- İmam Humeynî.
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Ders: 311

Rumuz: Kardeşinin canı Masume’ye selam olsun.

Hz. Fatıma-ı Masume (a.s), Hz. Rıza’nın (a.s) Kardeşi
1- Baba adı: Hz. Musa Kâzım (a.s).1
2- Anne adı: Tahire (a.s).2
3- Doğum tarihi: Hicrî 137. yıl, 1 Zilkade, Medine.3
4- Adı/Künyesi/Lakabı: Fatıma, Kerime-yi Ehlibeyt, Masume.
5- Soyadı: Hz. Rıza’nın (a.s) kardeşi.
6- Eşi: Yok.4
7- Çocukları: Yok.
8- Vefat yaşı: 28.5
9- Şahadet tarihi: Hicrî 201. yıl, 10 Rebiyulahir.6
10- Vefat ettiği ve defnedildiği yer: İran’ın mukaddes Kum kenti.7
11- Katili: Abbasî halifesi Me’mun (l.a).8
12- Zamanının zalimi: Harun Reşid (l.a).9
13- Yazılı eseri: Yok.
14- Cürmü: Hakkı ikame etmek için kardeşi Hz. İmam Ali Rıza (a.s)
ile işbirliği yapmak.
Ey Allah’ın velisi Hz. Ali’nin (a.s) torunu, ey Fatime-i Masume! Biz
seni vesile ederek Allah’a yöneliyor ve merhamet diliyoruz. Senin vesilenle Allah’a sığınıyor ve hacetlerimizin kabulü için seni vasıta kılıyoruz. Ey
Allah katında aziz olan, Allah indinde bize şefaat eyle.
“Kum kentinden bir yiğit, halkı hakka davet etmek için kıyam eder,
etrafına demir gibi güçlü ve yenilmez bir ordu yığar. Tufanlar ve
kuvvetler onları yenemezler. Zira onlar, Allah’a sığınanlardır, Allah
onların yardımcısıdır.”10
1- Fatime-i Masume, s. 109.
2- age, s. 111.
3- age, s. 111.
4- age, s. 116.
5- age, s. 111.
6- age, s. 114.
7- age, s. 124.
8- age, s. 114.
9- age, s. 117.
10- Biharu’l-Envar, c. 12, s. 133.
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Ders: 312

Rumuz: Sâki-yi Kerbela,
bu Fazıl’a selam olsun.

Kerbela’nın Cansiper Alemdarı, Hz. Ebu Fazıl (a.s)
1- Baba adı: Hz. Ali (a.s).1
2- Anne adı: Ümmü’l-Benin.
3- Doğum tarihi: Hicrî 26. yıl, 4 Şaban.
4- Adı/Künyesi/Lakabı: Abbas, Ebu Fazıl, Kamer-i Benî Haşim.
5- Soyadı: Babu’l-Hevaic.2
6- Eşi: Bir hanım.3
7- Çocukları: 5 erkek ve 1 kız.
8- Vefat yaşı: 35.
9- Şahadet tarihi: Hicrî 61. yıl, 10 Muharrem. (Kanın kılıca galip geldiği Aşura günü.)
10- Vefat ettiği ve defnedildiği yer: Irak’ın mukaddes Kerbela kenti.4
11- Katili: Hikem bin Tufeyl. Allah’ın laneti üzerine olsun.
12- Zamanının zalimi: Yezid bin Muaviye (l.a).
13- Yazılı eseri: Yok.
14- Cürmü: Hakkı ihya etmek için kardeşi Hz. Hüseyin’e (a.s) yardım
etmek.5
Ey Ali’nin (a.s) oğlu, ey Saki-yi Kerbela, ey Ebu Fazıl! Kalbimiz sana
teslim ve hacetler kapısı olduğuna güvendiğimizden seni vasıta ederek
Allah’a yöneliyor ve merhamet diliyoruz. Senin vesilenle Allah’a sığınıyor
ve hacetlerimizin kabulü için seni vasıta kılıyoruz. Ey Allah katında aziz
olan, Allah indinde bize şefaat eyle.
“Ben ölümden korkmuyorum. Ölüm bana yetiştiğinde, canım
Hüseyin’e siper ve feda olsun. Vallahi kollarımı da kesseniz, asla dinimden vazgeçmem. Hidayet olmuş nur dolu kalbimle Ahmed’in oğlu kardeşim Hz. Hüseyin’in uğrunda ölmeye hazırım.”6
1- Çehre-i Dırehşan, c. 1, s. 136.
2- age, c. 1, s. 146.
3- age, c. 1, s. 122.
4- Sitaregan-ı Dırehşan, c. 15, s. 103.
5- age, c. 5, s. 169.
6- Hz. Ebu Fazıl (a.s).
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Ders: 313

Rumuz: Mehdi’yi bekleyen
salihlere selam olsun.

Son Dua
1- “Bizi inanmış kullardan birçoğuna üstün kılan Allah’a hamd
olsun.”1
2- “Bütün güzel övgüler, bizden hüznü giderip yok eden Allah’a mahsustur. Doğrusu Rabbimiz, bağışlayandır.”2
3- “Bizi buna ulaştıran Allah’a hamd olsun. Eğer Allah bize hidayet
vermeseydi biz hidayete erişemez ve karşılık olarak cennet yurduna varamazdık.”3
4- “Allah kimi de hidayete eriştirse, onun için bir saptırıcı da yoktur.
Allah güç sahibi ve intikam alıcı değil midir?”4
5- “Allah’ım! Azabına dilediğini uğratırsın. Rahmetin her şeyi kapsamaktadır. Dünyada ve ahirette bize iyilik yaz.”5
6- “Allah’ım! Beni, babamı, annemi, kardeşlerimi ve müminleri bağışla. Bizi rahmetine kat...”6
7- “Allah’ım! Münafık, zalim, fasık, şeytan ve dalalet ordularıyla karşılaştığımızda bize sabır ver ve ayağımızı sabit kıl. Kâfir topluluğa
karşı bize yardım et.”7
8- “Allah’ım! Eğer unutacak veya yanılacak olursak bizi sorumlu tutma. Bize ağır yük yükleme. Bize gücümüzün yetmediğini yükleme, bizi aﬀet. Bizi bağışla. Bize merhamet et. Sen mevlamızsın.
Kâfirlere karşı bize yardım et.”8
9- “Allah’ım! Peygamberlerine vaat ettiklerini bize ver, kıyamet günü
bizi rezil etme. Sen sözünden caymazsın.”9
1- Neml, 15.
2- Fatır, 34.
3- Araf, 43.
4- Zümer, 34.
5- Araf, 156.
6- Araf, 151.
7- Bakara, 250.
8- Bakara, 286.
9- Âl-i İmran, 194.
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10- “Allah’ım! Salihlerin, babaları, anneleri, eşleri ve zürriyetleri ile
bizi, kendilerine vaat ettiğin Adn cennetine koy. Şüphesiz güçlü
ve hikmet sahibi sensin.”1
11- Selam, tazim, övgü ve minnet, Fahr-i Kâinat Hatem-i Enbiya Hz.
Muhammed Mustafa’ya (s.a.a) aittir.
12- Selam ve tazim, beşeriyet tarihinin eşsiz ve adaletli inkılâbının komutanı, bütün halklara özgürlük baharını müjdeleyecek enbiya
vasisi Hz. Mehdi’ye (a.f) aittir. O Hz. Mehdi (a.f), Allah’ın ve Peygamberlerinin müjdelediği, beklenen kurtarıcıdır.
Âmin...

1- Mümin, 8.
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