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Özet 

Nüzul sebepleıi haklanda kitap yazmak eski zamanlanlan beıi olagelmiş bir durumdur. Zira Ehlibeyt ve 
ashab kanalıyla rivayet edilen nüzul sebepleıi, ayetterin anlaşılmasında büyük rol oynamışnr. Esbab-ı 
nüzul ve tefsir kitaplannda yer alan konulanlan biri, İnsan Suresi'nin ilk ayetlerinin infak hadisesin- ' 
den sonra Hz. Ali (a.s), Hz. Fattma (s.a) ve Fizze bakionda nazil olduğudur. 

Şu ve Ehlisünnet'in neredeyse tamamı konunun özü hakkında göıilş birliğine sahiptir. Yalnızca 
bazılan söz konusu surenin Ehlibeyt hakkında olmadığım beyan etmek için Mekke'de Müslü
manların esir sahibi olma gücüne sahip olmamasına rağmen İnsan Suresi'nin Mekki olduğunu 
iddia etm4tir! 

Konu hakkında asıl göıjiş aynlığı infak hadisesinin detaylarıyla alakalıdır. Zira bazı rivayetler infak 
olaytrun Hz. Hasan (a.s) ve Hz. Hüseyin'in (a.s) iyileşmeleıinin ardından Ehlibeyt'in adağını yerine 
getirmesi, üç akşam iftarlıklarıru yetim, esir ve miskine vermesi ve sadece su ile iftar ederek aç yat
malanna karşılık kendilerine semavi bir sofranın mükafat olarak balışedildiğini nakleder. Bu tür ıiva
yetleıin muttasıl bir senedi yoktur ve delalet noktasında zayıfurlar. Ancak Ali b. İbrahim'in tefsirlnde 
beyan ettiği noktanın muvassak ve salıih senetle ve mürsel şekilde nakledilmiş olması mümkündür. 
Bu rivayet Ehlibeyt'in adağına, orucuna ve bir akşamlık özel bir hel va ile yapılan infakma işaret eder, 
bundan fazlasına değil. 

Bizim konu hakkındaki görüşüınüz şudur; 

Bazı anlao şekilleri, kendi alallannca Ehlibeyt'in faziletlerine amumak için hadiseyi kanatlandırarak 
garip hale getirmek isteyen masala ve aşına ravilerin ürünüdür. · 

Giriş 

Esbab-ı nüzul ve esbabı vurudi'l hadis, 
ayetlerin ve rivayetlerin anlaşılması konusuyla 
doğrudan bağlannlıdır. Bu nedenle aJ.imler 
uzun zaman önce bu konu üzerine yoğun

laşmış ve bu alanda Esbab-ı Nüzul Vahidl 
ve Esbab-ı Nüzul Süyüti gibi bağımsız ki
taplar yazmışlardır. Aynca Zemahşen'nin 

Keşşaf Tefsiıi ve Tabersi'nin Mecma'ul 
Beyan Tefsiri gibi nakli ve gayri nakli tef
sir kitaplan da ayetlerin nüzul sebeplerine 
değinerek ilahi mesajların açıklanmasına 
yardımcı o1muşlardır. 

Nüzul sebeplerinden bazıları, bir veya 
birkaç kişinin faziletleriyle ilgilidir. Bunlann 
arasında VelayetAyeti (Maide-55), Münacat 

129 



Misbalı 1 insan Suresi'nin Ehlibeyt'in Fazileti Hakkında Olduğunu Nakleden Rivayetler !Batıar2018,Yı1:7,Sayı:14 . 

Ayeti (Mücadele-7) ve İtam Ayeti (inSan 7 
ila 12) gibi Ehlibeyt'in faziletlerini beyan 
eden ayetler vardır. 

Bu makalede, bazı rivayetlerin hadise
nin aslına yapnğı eklemeler dışında hem 
Şü hem de Ehlisünnet'in neredeyse tama
mının üzerinde fikir birliği sağladığı İnsan 
Suresi'nin nüzul sebebiyle irtibatlı rivayet
leri inceleyeceğiz. 

Bu surenin Medeni olduğu, surelerin nü
zul zamarn araştıran kitapların incelenme
siyle ortaya çıkar ve sureyi Mekki olarak 
sınıflandırmak ise yalnızca Ehlibeyt 'karşı 
taassup ve düşmanlığın göstergesidir. 

Surenin Medeni olduğunu ispat ettik
ten sonra, tefsir ve esbab-ı nüzul kitapla
rında genel olarak ifade edilen hadisenin 
aslını ele alacağız; 

ı- Bazıları bu sure yalnızca ifta.rlarını 
kendi nefislerine tercih ettikleri; miskin, ye
tim ve esire infak eden Ehlibeyt'in fazileti 
hakkında olduğunu söyler. 

2- Ehlibeyt' in i.ftarlıkları olan helvayı 
tek bir akşam miskin, yetim ve esire ver
diğini söyleyen ikinci gruptaki rivayetler. 

3-Yukandaki bilgilere ilaveten Hz. Ali'nin 
( a.s) bir Yahudi' d~ borç alması, Hz. Hasan 
ve Hz. Hüseyin'in (a.s) adakta bulunması ve 
oruç tutması (ki en fazla ~S yaşlarındaydı
lar), infak olayının üç akşam tekrarlanması, 
su ile ifta.r vb. konuları ele alan ve ileride 
inceleyeceğimiz üçüncü gruptaki rivayetler. 

Ehlibeyt'in gerçek çehresini aşıncıla
rın ve muhaliflerin sözlerinden arındırmak 
ve d9ğru bir şekilde yansıtmak için yuka
ndaki konuları iki eleştiri ile inceleyeceğiz. 

ı İnsan Suresi -24. ayet 

İnsan Suresi Mekki midir Medeni 
midir? 

Bazılan İnsan Suresi'nin tarnamını Mekki 
kabul ederken bazıları ise Medeni kabul 
eder. Bazıları ı «Rabbinin billanüne sab
ret. Onlardan hiçbir günahkara yahut 
nanköre itaat etme» ayeti dışından tüm 
surenin Medeni olduğunu söyler. Ancak bi
zim görüşümüz surenin tamarnının Medelli 
olduğudur. 

İnsan Suresi'nin Medeni olduğunun de
lillerinden bazıları şunlardır: 

ı. Tabers"i, Ehlibeyt ve Ehlisünnet ka
nalıyla birçok rivayet deriemiş ve bu ri
vayetlerin neredeyse tamamının tefsir ehli 
nezdinde kabul gördüğünü beyan ettikten 
sonra surenirı tamamının Medeni oldu
ğunu ispat etmek için nüzul rivayetlerini 
sıralayarak (ki'·Dehr Suresi, Medelli sure
ler arasında yer almıştır) muteber senet
lerle zikretmiştir. 2 

Ancak Abdullah b. Zubeyr gibi bu fa
ziletin Ehlibeyt' e ithaf edilmesini isteme
yen isimler Mekke'de esirin olmaması gibi 
bir konudan gaflet ederek ısrarla bu sureyi 
Mekkl tanıtmaya gayret etmişlerdir. 3 Mü
cahid b. Cebr ve Katade b. Difune, tabiin
den İnsan Suresi'nin tamamının Medeni 
olduğunu açıkça belirtmiş ancak diğerleri 
tafsile kail olmuştur. 4 

Hafız Hasakani şöyle der; 

''Nasibilerden bazılan, müfessirlerin ta

mamının ittifakıyla bu surenin Mekkl ol
duğu iddia etmiştir." 

Ha.sakan"i, söz konusu iddiaya cevap olarak; 

2 Ulum-i KuraniC.lO S. 80 Tabeısi, Şevalıid-üt Tenz.il C.2 5.409-410 
3 Dünül Mensur C.B S.365 
4 Ulıun-i Kurani S.80 
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"Müfessirlertn büyük çoğtınluğu bu sure
nin Medine'denazil olduğuna inaruyor
ken, bu konuda fikir birliği olduğunu na
sıl olur iddia ediyorlar?" der. 

Hasakarıl daha sorna Ehlibeytİmarnlan'ndan 
surelerin nüzul sırasını beyan eden naslan 
zikreder ki, tamamında İnsan Suresi'nin 
Medine'de Talak Suresi'nden önce Ralı
man Suresi'nden ise sonra nazil olduğunu 

· beyan edilmiştir. 5 

Tabersl'nin, Mecmeu'l-Beyan' daki tahki
kinin ve diğer müfessirlerin yapmış olduğu 
araşb.rmalann sonucu da bu doğ..ıı.ıl.tudadır. 
En önemli nokta ise, Kur'an'ın inişiyle il
gili tüm rivayetlerin bu sureyi Medelli sure 
olarak tamtınası ve hatta tek bir rivayetirı 
dahi bu görüşe aykın görüş belirtmemesidir. 6 

Ayrıca Seyyid Şubber, bu sureyi Mekkl 
kabul etmenin aslında sahih nakilleri yalan
lamak olduğunu söylemiştir. 7 

Süyiiô, Beyhaki'nin Delail'il-Nübüvve 
kitabından İlaime ve Hüseyin b.Ebil Hasan 
senediyle Mekkl ve Medelli sureleri riva
yet ederken İnsan Suresi'ni Medelli sureler 
arasında Talak Suresi'nden önce Rabman 
Suresi'nden sonra zikretıniştir. 8 Yıne aynı 
konuyu İbn Zeris'in Fezailü'l-Kur'fuı kitabın
danAbdullah b. Abbas senediyle nakleder. 9 

el-Mizan Tefsiri'nin sahibi, Ed-Dürrül 
Mensur'dan İbn Zeris ve İbn Merdeveyh' den 
yine İbn Beyhaki, Abdullah b. Abbas'tan İn
san Suresi'nin Medine'denazil olduğunu ri
vayet etmiştir. Ayrıca İbn Merdeveyh, Ab
dullah b. Abbas'tan ayetirı 10 Hz. Ali (a.s) 

5 Şevahid-üt Tenı.il C.2 5.409 
6 A.muzeşi Ulum-u Klll'an C.l 5.185, Mecme'ul 

Beyan c.ıo 5.405 
7 Tefsir-i Klll''an-ı Kerim 5.542 
8 el-itkan fi Ulumi'l Klll''an C.l 5.49-50 
9 A.G.E 5.50-51 
10 (Onlar, sevdikleri yiyeceklerden yedirirler) 
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ve Hz. Peygamber'in (s.a.a) kızı Hz. Fatıma 
(s.a) hakiondanazil olduğunu rivayet etmiş
tir. Allame Tabatabai, "Ayetlerin siyala dik
kate alındığında surenin tamamının Medeıll 

olduğunu anlaşılır'' diye ekler. ll 

İnsan Suresi'ndeki ayetlerin siyala özel
likle de «Onlar adaklannı yerine getirilen> 
ve «Sevdikleri yiyeceklerden yed.iıirler>> 
ayetleri, vuku bulmuş gerçek bir olayı an
lanr. Hayır sahiplerinin eliyle nzıklananlar 
arasında bir esirio de olması bu ayetleıin 
Medine'denazil olduğunun en açık kanıtı
dır. Çünkü Müslümanların Mekke' de esir 
sahibi olma gücü yoktu. u 

Nüzul Sebebi Haldandaki Rivayetler 

Bu sureye ilişkin rivayetler farklı şekilde 
nakledilir. Şit ve Ehlisünnet, bu ayetlerin Hz. 
Ali (a.s), Hz. Fatıma (s.a), Hz. Hasan (a.s) 
ve Hz. Hüseyin (a.s) hakiondanazil oldu
ğunu, kendi iftarWdannı yetim, miskin ve 
esire ikram ettiklerinden Allah'ın yapılan 
iyiliği bu ayetlerle yad etmek için bu su
reyi onlar hakionda nazil ettiğini ve bunun 
kendisinin surenin Medeni oluşunun delili 
olduğunu söyler. 13 

İnfalon Bir Gün İçinde Yapıldığı 
Yönüıideki Rivayetler 

infalan niteliği ve ne olduğu hakkında 
farklı rivayetler nakledilmiştir. 

Birinci Nakil: 

Rivayetlerden bazılan Hz. Ali ( a.s) ve 
Hz. Fatuna'nın (a.s) kendi yemekleri olan 

ll El-Mi.zan C.2 5.363 
u El-Mizao C.20 5.368-369 

helvayı miskin, yetim ve esire verdiğinden 
söz ederken hadisenin peş peşe üç gün ya
şandığına değinmezler. Bu rivayetlerden bi
risi, Ali b. İbrahim Klliillni'nin kendi baba
sından, babasının ise Abdullah b. Meyıniln 
Kaddah'dan EbaAbdullah'ın (a.s) şöyle bu
yurduğunu naklettiği rivayettir; 

"Hz. Zelıra'nın (s.a) evinde bir miktar arpa 
vardı. Onunla Asi de (bir hel va çeşidi) ha
zırlayarak iftar masasına .koydu. O esnada 
bir miskin geldi ve şöyle dedi: 

-Allah size rahmet etsin! Allah'ın size ver
diği nzıktan bize verin. 

Ali (a.s) yerinden kalkarak yemeklerinin 
üçte birini ona verdi. Bir süre sonra ka
pıya bir yetim geldi ve şöyle dedi: 

-Allah size rahmet etsin! Allah'ın size ver
diği nzıktan bize verin. 

-.. 
Ali (a.s) yerinden kalku ve yemeklerinin 
üçte biri daha ona verdi. Kısa bir sonra ka
pıya bir esir geldi ve şöyle dedi: 

-Allah size rahmet etsin! Allah'ın size ver
diği nzıktan bize verin. 

Ali (a.s) iftarlıklarındıın geriye kalan mik
tan esir verdi ve helvadan hiç tatroadılar. 
Bunun üzerine, Allah bu sureyi « ••• çaba
lanruz karŞılığını bulmuştur.» ayetine ka
dar Mürninlerin Erniri (a.s) hakkında na,zil. 
etti. Vebu fazilet, benzeri davraruşta bulu
nan her mürnin için caridir." 14 

Rivayetin incelenmesi 

Bir ri vayetin doğru veya yanlış olup ol
madığının incelenmesindeki ilk adım, riva
yetın senedinin incelenmesidir. Mezkfu riva
yette, her üç ravinin de güvenilir olduklan 

13 Et-Tibyan C.2 5.735, Ed-Dünül Mensur C. lS 5.154, Esbabı Nüzul 5384 
14 KummiTefsiri C.2 5.422-423 
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onaylanmıştır. Ali b. İbrahim, Necaş1 tara
fından onaylanmıştır. 15 Şeyh Tus1, Ali b. . 
İbrahim'i İmam Hadi'nin (a.s) dostlanndan 
kabul etmiştir. 16 Yıne Necaş1 ve Şeyh Tus1, 
Ali b. İbrahim'in babası İbrahim b. Haşim\ 
Yunus b. Abdurrahman'ın öğrencilerinden 
ve İmam Rıza'nın (a.s) dostlanndan kabul 
etmiştir. 17 Allame Hilli ise onun hakkında 
şöyle yazmıştır. 

'Takipçileıimiz arasmda onu lanayan ve 
tadilinden söz eden birisine rastlamadım. 
Bu nedenle rivayetleri çok, tercih edilen 
ve makbuldür." 18 

Ali b. İbrahim'in güvenilir olduğunun 
bazı delilleri sunulmuştur: 

1-Ali b. İbrahim'in oğlu kendi tefsir ki
tabının başlannda naklettiği şeylerin güveni
lir kanallar yoluyla kendisine ulaştığını söy
lemiş ve babasından nakilde bulunmuştur. 19 

2- Seyyid İbn Tavus, Ali b. İbrahim'i 
rivayet naklettiği raviler arasında göster
miş ve ''Bu hadisin tüm ravileri güvenilir-
dir'' demiştir. 20 . 

3- Ali b. İbrahim, Kum halkı arasında 
hadisi kabullenerneyen insanlar olmasına 
rağmen Kufelilerin hadisirıi nakleden ilk 
isimdi. Eğer onun güvenirliğinde bir şüphe 
olsaydı ondan rivayet nakletmez ve naklet
tiği rivayeti kabul etmezlerdi. 21 

4- İbrahim b. Hişam, Kamil-uz Z(yarat'ın 
senetleri arasında yer alınış ve İbn Kavliyye, 

15 Rical-i Ne~! C.2 5.86-87 
16 Rical-i Thsi 5.389 
17 Rical-i Ne~T C.1 5.89, El-Fihıist (Tusi) 5.353 
18 Hulasatu'l-Akval C.49 
19 Mucemu'l Ricali Hadis C.1 5.317 
2° Felahus-sail 5.284 

İmam Muhammed Bakır'a (a.s) kadar da
yanan senetierin tamarnının güvenilir oldu
ğuna şehadet emiştir. 22 

Senette Ali b. İbrahim'den sonraki isim, 
Şeyh Ttısi'nin İmam Sadık'ın (a.s) dostların
dan saydığı 23 Necaşi'nin ise güvenilir biri 
olarak tarurnladığı 24 Abdullah b. Meyrnfin 
Kaddah Mekki' dir. Dolayısıyla bu ri vaye
tin senedindeki herkes güvenilirdir. 

Ri vayetin metni hakkında da birkaç ko
nuya işaret etmekte fayda vardır: 

1- İftarlığın hazırlanmasında kullanılan 
arpa Yahudi komşudan borç alınmamıştır. 

2-Bu rivaye~ Hz. Hasan ve Hz. Hüseyin'in 
(a.s) adağına ve orucuna işaret etmiyor. 

3- Hz. Zelıra (s.a), ekmek pişirmemiş 
bir çeşit helva hazırlarnışnr. Bu nedenle 
Ehlibeyt'in en iyi yemekleri olan helvayı 
aynı gün içerisinde ancak üç farklı zamanda 
miskin, yetim ve esire verip kendilerinin ise 
sade ekmek yemiş olabilmeleri mümkündür. 
Zira ri vayetin devamında "helvadan tatma
dılar'' cümlesi hiçbir şey yemedikleri anla
mına gelmez. 

4- Ayetinasıl nüzul sebebi Ehlibeyt'in 
infakldır ancak bu fazilet benzeri davranışta 
bulunan her mürnin için geçerlidir. 

Furat el-Kiifi, Muhammed b. Ahmed b. 
Ali Hemedaci'den o da, Cafer b. Muham
med b. Alevi'den o da, Muhammed b. Mu
hammed b.Abdullah b. Abdullah'tan o da, 

21 Mucemu'l Ricali Hadis C.1 5.317-318, Hulasatu'l-Akval C.49 
22 Kamil-uz Ziyaret 5.37 
23 Rical-i Tusi 5.231 
24 İlical-i Ne~i C.2 5.8 
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Kelbt'den o da, Ebi Salih'ten o da, Abdul
lah b. Abbas'tan şöyle nakleder: 

"«Sevdikleri yemeği miskin e, ye time ve 
esire yedirirlem 25 ayeti, ellerindeki üç ek
meği miskin, yetim ve esire ikram ederek 
aç uyuyan Hz Ali (a.s) veFanma Hz. (s.a) 
hakkında nazil olmuştur." 26 

Rivayelin incelenmesi ve Reddi 

Senet açısından; Hemedani ve Muham
med b. Muhammed meçhuldür. Muhammed 
b. Alevi ise Şeyh Thst tarafından "az riva
yet eden" olarak tanıtılmışnr ki el-Ukbert 
ondan rivayet nakleder. 27 Diğer raviler ise 
Ehlisünnet'tir. 

Furat el-KGfi, Ali b. Babeveyh'in şeyhle
rindedir ve Şeyh Saduk ondan fazlaca rivayet 
nakletmiştir. Allame Mamakani şöyle der: 

"Şeyhin Vesailu'ş-Şia'daki ve Allame 
Meclisi'nin ise Bihar'ul Envar'daki ri
vayetlerinin zahiri ve Şeyh Saduk ile di
ğerlerinin yaklaşunı Furat el-Kiifi'ye iti
mat ettiklerinin delilidir. Allame Meclisi 
Bihar'ul Envar'da, "Her ne kadar aJ.imler 
onun hakkındaki övgü ve lanamalara iti
raz etmese de onun hadisleri ile bizim eli
mize ulaşan muteber hadislerin uyuşması 
ve rivayetlerm naklindeki hassasiyeti onun 
güvenilir olduğu yönünde hüsnüzan doğu
rabilir." demiştir. 

Allame Mamakani sözlerine şöyle de
vam eder; 

"Onun önemli konumunun en basit belir
tisi ona karşı duyulan yüksek hüsnüzandır. 
Zira: ı. Ali b. Babeveyh'in üstatlarındandır. 

25 İnsan Suresi - 8 
26 Furat el-Küfi Tefsiri 5.528-529 
27 Rical-i Tusi 5.419 
28 Tenkihul-Mekal C.2 5.3 
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2. Şeyh Saduk, Şeyh Hürr'ü Amuli ve Al
lame Meclisi ondan rivayet nakletmiştir." 28 

Mezkfu rivayetten aşağıdaki sonuç
lar çıkar: 

1-Bu rivayette de Yahudi komşudan borç 
alma konusuna değinilmemiştir. 

2- Oç farklı günde yapılan infaka işa
ret edilmemiştir. 

3- Helva yerine 3 ekmek zikredilıniştir. 
Ancak Ali b. İbrahim'in naklettiği rivaye
rin senet açısından daha güçlü olmasından 
dolayı infakın helva olduğunu söyleyen ri
vayet tercih edilir. 

4- Bu rivayet, Ali b. İbrahim'in naklet
tiği rivayetirıin aksine "Aç uyuduklarına" 
işaret ediyor. Ancak senedin zayıf olması 
nedeniyle aç uyudukları konusu ispat edil
mez. ispat edilen tek şey, Ali b. İbrahim'in 
rivayetine göre infaktan hiçbir şey yeme
dikleridir ki o da helvadır. 

5- Bu rivayet de Hz. Hasan ve Hz. 
Hüseyin'in (a.s) adağına ve orucuna işa
ret etmiyor. 

Üçüncü Nakil: 

Sernerkandl, bu ayetin Ali b. Ebu Ta
lib (a.s) ve Hz. Fatıma (s.a) haklanda nazil 
olduğunu söyleyerek olayı şöyle nakleder: 

"Ali b. Ebu Talib (a.s) ve Fatıma (s.a) oruç 
tutuyordu ve sadece o gün yetecek kadar 
yiyecekleri vardı. Aniden kapılarını bir sau 
(dilenci) çaldı. Yiyeceklerinin birmiktarım 
ona verdiler. Sonra bir yetim geldi ve ona 
da biraz yiyecek verdiler. Daha sonra da 
bir esir geldi ve geri kalan yiyeceklerini 



de ona verdiler. Allah da onlan methede
rek bu ayeti inzal buyurdu." 

S em erkan efi, bu ay etin Ensar' dan birisi 
haklanda nazil olduğWlu söyleyen rivayeti 
zayıf kabul eder. 29 

Rivayetin incelenmesi ve Reddi 

Bu rivayet mürsel bir şekilde nakledil
miştir. Fakat Ali b. İbrahim'in sahih riva-• 
yeti ve senedi ile herhangi bir çelişki ya-
ratmadığı için kabul edilir. 

Furat el-KG.fi, başka bir yerde Cafer b. 
Muhammed b. !Fez.arl kanalıyla İbnAbbas'tan 
şöyle rivayet eder: 

«Sevdikleri yemeği miskine, yetime ve 
esire yedirirler» ayeti, Ali b. Ebu Talib 
(a.s), eşi Fanma (s.a) ve hizmetçileri hak
landa nazil olmuştur. Şöyle ki: Onlar, Hz. 
Peygamberi (s.a.a) ziyaret ettiklerinde Hz. 
Peygamber (s.a.a) oolann her birine 3 kilo 
yiyecek verdi. Eve döndüklerinde bir san 
geldi ve yardım iste~ Ali (a.s) yiyeceğini 
ona verdi. Sonra komşulanndan bir yetim 
geldi ve Muhammed'in (s.a.~) !azı Fa
nma (s.a) kendi yemeğini ona verdi Bu
nun üzerine Ali (a.s) eşi Fanma'ya şöyle 
dedi: Peygamber (s.a.a), Allah'ın şöyle 
buyurduğunu söylemişti: 

"Andolsun izzet ve celalime ki, Allah'ın 
kendilerine cennette istediği yerde mesken 
verdikleri dışında hiç kimse bu dünyada 
yetim ağlamasınamani olmaz." 

Bir müddet sonra bir esir gelip yiyecek ta
lep etti ve Ali (as) hiı.metlileri Sevda'ya 
emretti, o da yemeğini esire verdi. Bunun 
üzerine «Sevdikleri yemeği m.i.skine, ye
time ve esire yedirirler. Biz, sizi sadece 
Allah'ın nzası için doyuruyonız. Sizden 

29 S emerkaneli Tefsici C.3 5.526 
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ne bir karşılık istiyoruz ne de teŞekkür» 
ayeti nazil oldu." 30 

Rivayetin ineelemnesi ve Reddi 

Necaşi, Fezari'yi hadiste zayıf kabul 
etmiştir. 31 Şeyh Tusi, onu güvenilir olarak 
vasıflandıımasına rağmen bazılannın onu 
zayıf kabul ettiğine de dikkat çekmiştir. 
Fezan aynı zamanda Hz. Mehdi'nin (a.s) 
doğumuyla alakah garip şeyler nakletrniştir. 32 

Aynca, bu rivayet bir önceki rivayetin 
metninden farklıdır verivayete göre Peygam
ber (s.a.a) her birine 3 kilo yiyecek vermiştir. 

İkincisi; bu rivayette Hz. Ali (as) kendi 
payını s§.i.l'e Hz. Fao.ına (s.a) ise komşula
nndan bir yetime veriyor. Daha sonra bir 
esir geliyor ve Hz. Ali (a.s), hizmetllsine pa
yını esire vemıesini emrediyor. Hz. Ali'nin 
(a.s), hizmetllsine payını bağışlamasını em
retmesi uzak bir ihtirnaldir. 

Dördüncü Nakil: 

Vahidl, Ata'dan o da İbnAbbas'tan nak
leder ki; 

."Hz. Ali (a.s) bir gece bir miktar arpa kar
şılığında bir hurmalığı sulamışu. Sabah 
olunca arpayı alarak evine geldi. Geiiidiği 
arpanın üçte birini öğütüp hazira (un, süt 
ve yağla hazırlanan bir yemek) denilen bir 
yemek yapular. Yemek pişince bir yoksul 
geldi ve yemek istedi. Onlar da pişen ye
meği olduğu gibi yoksula verdiler. Sonra 
arpanın ikind üçte birini öğütüp yemek 
yapular. Yemek pişince bu sefer bir yetim 
gelip bir şeyler istedi ve onlarda yemeği 
yetime verdiler. Arpadan geriye kalan son 

3° Furat el-KUI'i Tefslri 5.528 
31 Rical-i 1\ısi c. ı 5.303 
32 Rical-i Tusi 5.418 . 
33 El-Vasit fi Tefslri'l-Kur'ani'l-Medd C.4 5.400-401 
34 Keşfü'l-Gumme C.l 5.168-169 
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üçte biri öğütüp tekrar yemek yapular. Ye
mek piştiğinde müşriklerden bir esir geldi 
ve bir şeyler istedi. Son yemeklerini de ona 
verdiler ve o günü aç olarak geçirdiler." 33 

Vahidi'den aynı rivayeti nakleden Erbill 
şöyle devam eder: 

"Allah, onların iyi ve halis niyederini bildi 
ve onlar hakionda bir ayet inzal etti ... On
ların infalana karşılık cennet bahçeleri bab
şetti ve «Sevdikleri yemeği miskine, ye
time ve esire yedirirler.» diye buyurdu. 34 

Rivayetin incelenmesi ve Reddi 

Bu rivayette mürsel olmasına rağmen, 
Ali b. İbrahim'in sahih ve senetli olarak nak
lettiği rivayede uyum gösteriyor. 

Sonuç · · ~ 

infakın bir gün içinde olduğunu söyle
yen rivayetler grubu ve Ali b. İbrahim'in 
seneili olarak naklettiği konu kabulümüz
dür. Ancak Yahudi komşudan arpa ödünç 
almak, Hz. Hasan ve Hz. Hüseyin'in (a.s) 
adağı ve oruç tutması gibi konuların anla
tıldığı mürsel veya zayıf ya da meçhul ka
nalla nakledilen rivayetler kabulürnüz de
ğildir. Çünkü: 

ı-Hz. Ali (as) gibi bir şahsın bir Yahudi' den 
borç alması doğru olmamakla birlikte Me
dine'deki Yahudilerin varlığı sabit olmuş 
bir konu değildir. 

2- O günlerde Hz. Hasan ve Hz. Hüse
yin ( a.s) henüz 5-6 yaşındaydı ve bu yüz

den adak, oruç ve somasında onlan aç bı
rakmak caiz değildir. 
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3- Ehlibeyt, aç· uyumamış yalnızca ha
zırladıkları özel helvarlan tattnarnıştır. 

infalan Üç Gün Yapıldığı 
Yönündeki Rivayerler 

Bazı rivayetlerde de infalon üç gün ya
pıldığı nakledilmiştir. 

Birinci Nakil: 

Şeyh Saduk, Muhammed b. İbrahim'den, 
o da İbn İshak'tan, o da EbuAhmedAbdü
laziz b. Yahya Celildl' den, o da Muhammed 
b. Zekeriya' dan, o da Şuayb b. Vakıd'dan, o 
da Kasım b. Behrfuı:ı'dan, o da el-Leys'den, 
o da Mucahid'den, o da İbnAbbas'tan ve ay
nca Muhammed b. İbrahim b. İshak'tan, o da 
Ebu AhmedAbdülaziz b. Yahya Celileli' den, 
o da Hasan b. Mehran'dan, o da Müselleme 
b.HaJ.id'den İmam Sadık'ın (a.s) babasından 
«Onlar adaldarııu yerine getirirler» aye
tinin tefsirinde şöyle buyurduğunu nakleder: 

''Hz. Hasan ve Hüseyin (a.s) küçükken 
hastalanmışlardı. Allah Resulü (s.a.a) be
raberinde iki kişi ile onları ziyaret etti. On

lardan birisi: ''Ey Ebu'l Hasan! Eğer oğul
ların için adakta bulunursan Allah onların 
şifasun verir" dedi. 

Bunun üzerine Hz. Ali (a.s) oğullan iyi
leşirlerse üç gün oruç tutacaklarına dair 
adakta bulundular. Hz. Fattma (a.s), hiz
metiisi Fizze, Hz. Hasan (a.s) ve Hz. 
Hüseyin'de (a.s): ''Biz de oruç tutmaya 
adak adıyoruz" dediler. 

Bir müddet sonra Hz. Hasan (a.s) ve Hz. 
Hüseyin (as) iyileştiler. Sabah olunca adak
larını yerine getirmeye niyet ettiler ancak 
evlerinde yiyecek olarak bir şeyleri yoktu. 
Bunun üzerine Ali (a.s),yün işiyle uğrayan 
Şem'un adındaki Yahudi komşusunun ya
nına giderek: ''Bana biraz yün verebilirsen 

Muhammed'in (s.a.a) kızı onu üç ölçek 
karşılığında senin için eğirir" dedi. 

Şem'un bunu kabul ederek bir miktar yün 
ve üç ölçek arpa verdi. Hz. Ali ( a.s ), bunu 
Hz. Fatıma'ya (s.a) söyleyince o da kabul 
eti. Hz. Fatıma (s.a) yünün üçte birini eğiT
dikten sonra arpanın bir ölçeğini öğütüp S 
tane ekmek pişirdi; herkes için bir ekmek. 

Hz. Ali (as), akşam namazını Peygamber'le 
(s.a.a) loldıktan sonra evine döndü. İftar 
edecekleri zaman bir miskin kapılarında 
durdu ve şöyle seslendi: "Selam olsun size 
ey Muhammed!in (s.a.a) Ehlibeyti! Bana 
yediğiniz yemekten veriniz ki Allah da 
cennet yemeklerinden yedirsin size" dedi 

Hz. Ali (a.s) elindeki lokmayı bırakn ve 
sofrada ne varsa miskine verdi. O gece su
dan başka bir şey tatmadan aç uyudular. 

Ertesi gün Hz. Fatıma (s.a), yünün ikind 
üçte birini eğiTdikten sonra arpadan bir öl
çek daha öğütüp 5 tane ekmek pişirdi. Hz. 
Ali (a.s), akşam namazını Peygamber'le 
(s.a.a) kıldıktan sonra evine döndü. Hz. Ali 
(as) iftar elmek için ilk lokİnayı eline alınca 
Müslüman bir yetim kapılannda durdu ve; 

"Selam olsun size ey Muhammed'in (s.aa) 
Ehlibeyti! Bana yediğiniz yemekten veri
niz ki Allah da cennet yemeklerinden ye
dirsin size" dedi. 

Hz. Ali (a.s) elindeki lokmayı bırakn ve 
sofrada ne varsa yetime verdi ve o ak
şamı da sudan başka biçbir şey tatmadan 
aç geçirdiler. 

Ertesi sabah olunca Hz. Fatıma (s.a), kalan 
son yünü eğiTdikten sonra arpanın son öl
çeğini de öğütüp 5 tane ekmek pişirdi. Hz. 
Ali (a.s), akşam namazını Peygamber'le 
(s.a.a) loldıktan sonra evine döndü. Hz. 
Ali ( a.s) iftar etmek için ilk lokmayı eline 
alınca Müşrik bir esir kapılannda durdu ve 
şöyle seslendi: ''Ey Muhammed'in (s.a.a) 
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Misbalı 1 insan Suresi'nin Ehlibeyt'in Fazileti Hakkında Oldu~unu Nakleden Rivayetler 1Batıar2018,Yıi:7,Sayt14 

138 

Hanedaru! Bizi esir alıp sonra da yemek 
vermeyecek misiniz?!" dedi. 

Hz. Ali (a.s) elindeki. lokmayı bıraktı ve 
sofrada ne varsa esire verdi. O gece de 
hepsi aç uyudu. Sabah oruçlu değillerdi 
ama evlerinde de yiyecek bir şeyleri yoktu." 

Şuayb, kendi hadisinde der ki: 

"Ali (a.s), Hasan ve Hüseyin'i (a.s) Allah 
Resulü'nün (s.a.a) yanına götürdü. Allah 
Resulü (s.a.a),her ikisinin de açlığın şid
detinden dvdvler gibi titrediklerini gö
rünce: "Ey Ebu'l Hasan! Siz de gördü
ğüm bu hal beni o kadar çok üzüyor ki!" 
diye buyurdu. 

Sonra hep birlikte Hz. Fattma'nın (s.a) ya
nına gittiler. Kızı Fabma'yı (s.a) mihrabuıda 
açlıktan karnı vücuduna yapışmış ve göz
leri çukurlaşmış halde görenAllah Resulü 
(s.a.a) onu bağnna basn ve buyurdu: "Sizi 
bu halde görmek bana çok ağır geliyor." 

Bu esnada Cebrail geldi, ''Ey Muham
med! Al Allah'ın ev halkın için hazırla
dığı şeyi" dedi. 

Allah Resulü (s.a.a) ne olduğunu sorunca 
Cebrail insan suresini okumaya başladı; 

«İnsan (henüz) aru.l.ı.r bir şey değilken (ya
ranlrnamışken) .üzerinden uzunca bir za
man geçti .... Onlar, kendileri sevip iste
dikleri halde yoksula, yetime ve esire de 
yemek verirler ... » 

Hasan b. Mehran kendi hadisinde şöyle 
demiştir: 

"Peygamber (s.a.a), Fattma'nın (s.a) evine 
gitti. Onların halini görünce hepsini etra
fına toplayıp ağladı ve ardından: Siz, üç 
gündür bu haldesiniz ama ben bundan ha
berdar değildim. 

Bu esnada Cebrail gelerek «Hel Eta ... » 
SlU'esini okudu. «Şüphesiz ki iyiler, karı
şımı kat'ur olan bir )<adehten içerler. Bir 
kaynak ki, Allalı'ın kullan ondan içer
ler ve onu yerden fişlartarak alatırlar.» 

Bu, Peygamber'in (s.a.a) evinden nebi
lerin ve müminlerin evini akan bir pınardır. 
Adaklaruu yerine getirirlerden maksat; Hz. 
Ali (as.), Hz. Faruna (s.a), Hz. Hasan (a.s), 
Hz. Hüseyin (a.s) ve onların hizmetlileridir. 
Korksunlar o günden ki sonu büsran ve çir
kin bir yüzdür. Ve doJlUSunlar yemeğe ihti
yacı olanları. Yani; yemeğe istekleri olduğu 
halde onu miskin, yetim ve esire bağışlayıp 
onlara yedirsinler. "Sizi hiçbir karşılık ve 
teşekkür beklemeden Allalı için doyuru
yoruz. Bu işin mükafatını ondan bekli
yoruz" derler. Bu cümleyi onların yüzüne 
söylemediler, kalplerinden geçirdiler ama 
Allah bundan haberdardı. Onlar ''Biz, asık 
suratlı ve sert bir günden dolayı Rabbi
mizden korkuyoruz" derler. Allah, onları 
o günün fenalığından korudu. Onlara mutlu 
bir kalp ve nurlu bir yüz bahşetti. Sabırlarına 
karşılık onları cerınetle ödüllendirdi. Sırtla
nru yaslamaları için cerınette onlara tahtlar 
verdi. Ne yakıcı sıcak ne de dondurucu bir 
soğuk hissederler ... 35 

Rivayetin incelenmesi ve Reddi 

a) Hadisin Senedinin incelenmesi: 

Rivayetin senedinde Şeyh Saduk'un na
kilde bulunduğu şu kişiler vardır; 

1-Muhammed b. İbrahim b. İshakTalaganl: 
Molla Vahid, Şeyh Saduk'un ondan çok ri
vayet aktardığıru, ona iktifa ettiğini ve hür
metle andığıru söyler ki, Mamakanl, bunu 
onun makamırurı yüceliğine yorumlayarak 
"Şeyh Saduk'un üstatlarından olması muh
temeldir'' der ve şöyle devam eder: 

35 Şeyh Saduk, el-Emali s.333 ila 339, Bihar'ul Eovar C.35 5.237 ila 241 



o 
,• - ":0-

-o- !,;. 

~ --~'Peygambef~(Ş.~.a), Fatıma•Nin .(s.a) evine gitti. 
-::--- -O • 

Onların halir:-i görünce hepsini etrafına toplaY}P 
ağladı ve ardından: Siz, üç gündür bu haldesiniz 

ama beri bundan haber~ar değildim. 

Bu esnada Cebrail gelerek «Hel Eta ... » suresini 
okudu. <cŞüphesiz ki iyiler, kar•ş•m• kafur 
olan bir kadehten içerler. Bir kaynak ki, 

Allah'an kullan ondan içeiter ve onu yerden 
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"Şeyh Mufid de Şeyh Saduk kanalı ile 
Aluned b. Muhammed b. Said' e der ki: O, 
Hüseyin b. Ruh'tan rivayet nakleder ve bu 
da İbrahim b. İshak'ın onun yanında mak
bul olduğunu gösterir." 

Meclisi-i Ewel de onu Şeyh Sarluk'un 
üstatlanndan birisi kabul eder. 

Sonuç olarak; Marnakani, kendisini gü
venilir ve hadisini de sahih kabul enniş
tir. Bu sözüne dayanak olarak da "İcazet 
Şeyhleri'nin güvenilir kabul ettiklerini nas 
ile ispata gerek yoknır" der. Lakin Necaşt 
ve Şeyh Thsl, İbrahlın b. İshak'dan söz et
memişlerdir. 36 

2- Ab dülaziz b. Yahya C elGeli Basri': Şeyh 
Tusi, Yahya Celileli'yi doğrudan Hz. Ali'den 

(a.s) rivayet nakletmeyen isimler arasında 
zikreder ve onu över. 37 Onu mezhep imaını 
ve fılah ilminde yazılı eseri olan birisi ola
rak bilir. 38 Necaşt ise onu, İmam Cevad'ın 
(a.s) dostlanndan kabul eder. 39 

3- Muhammed b. Zekeriya: Şeyh Tusi, 
Muhammed b. Zekeriya b. Cündeb Becli 
Ceriri Killi'yi İmam Sadık'ın (a.s) dostla
nndan saymıştır. 40 Ancak güvenilir oldu
ğuna dair her hangi bir şey zikredilınemiş, 
meçhuldür. 

4- Şuayb b. V'akıd: Rical kitaplan ondan söz 
edilmemiştir. Ancak Şeyh Sarluk'un Ernali ve 
el-Fakih kitaplannın "Zil<r-i Menah'in-Nebi" 
babının kanalında yer almıştır. Marnakanl, 
Vak:ıd'ın el-Fakih kitabının kanalında yer 

36 Tenkihui-Mekal C.3 5.55 (Klıabın lkind Kısmından) 
37 Rical-i Tusi 5.435 
38 EI-Fihrist (Tusi) 5.191 
39 Rical-i Necaş! c. ı 5.54 
40 Rical-i Tusi 5.282 
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almaslill Şeyh Sarluk'un ona güvemriesi
nin delili olarak yorumlar. 41 

5- Kasım b. Behram (Kadı Ebu Heme
dan): Şeyh Tusi, onu İmam Sadık'ın (a.s) 
dostlanndan saymıştır. 42 Meçhul olması dı
şında zahiren İmamiye'dir. 43 

6- el-Leys: Rical kitaplarında Leys is
minde S kişi ı.ikredilmektedir. Eğer maksat, 
Leys b. Balıteri el-Muradi ise her ne kadar 
inancı iyi olmasa da hadisleri makbuldür. 
Çünkü İmam Sadık (a.s) onu cennetlik ola
rak tanımlamıştır. Gazairi-i Razi ise "Onun 
inancının yerilmesi, hadislerinin de yerilme
sine sebep olmaz" der. 44 

Burada hangi Leys'in kastedildiği belli 
olmadığından meçhul kabul edilir. 

7-Mucahid:Ehlisünnetricallerindendir 
ve Şii ri cal kitaplan ondan bahsetmemişlerdir. 

8- İbn Abbas: Şeyh Tus1, onu Hz. 
Peygamber'in (s.a.a) raYilerinden ve Hz. 
Ali'nin (a.s) dostlanndan biri sayrruştır. 45 

9- Hasan b. Mehran: Şil kitaplannda 
ondan hiç bahsedilmemektedir. Ehlisün
net alimleri arasında yalnızca İbn Ebu 
Hatim el-Cerh ve't-ta'dil kitabında ondan 
söz etmiş ve Hz. Peygamberin (s.a.a) sa
habesi Firkad'dan.rivayet etmiştir. İbnEbu 
Hatim'inbu rivayetini Firkad'dan Muham
med bin Selam naklenniştir ki, o da rivayeti. 

41 Tenkihul-Mekal C.2 5.88 
42 Rical-i Thsi 5.271 
43 Tenkihul-Mekal C.2 5.18 
44 Hülasat'ül-Akval 5.234-235 
4S Rical-i Thsi 5.271 
46 El-Cerh ve't-ta'dil C.3 5.42 
47 Rical-i Thsi 5.303 
48 El-Cerh ve't-ta'dil C.8 5.304 

babasından duyduğunu belirtmiştir. Her ha
lükarda o da meçhuldür. 46 

10- Müselleme b.H§lid: Şeyh Tusi, Mü
selleme b.Hilid'i değil Müslim b. Halid ez
Zenci' yi İmam Sadık'ın (a.s) dostlarından 
sayrruştır. 47 Diğer Şil rical kitaplan ondan 
söz etmemiştir. Ehlisünnet ilimleri arasında 
da İbn Ebu Hatim onu meçhul kabul etmiş
tir ki, hadiste Ebu İmame b. Sehl'den fay
dalanmıştır ve İbn Gasil de ondan rivayet 
nakletmiştir. 48 

Sonuç: Rivayeti.n her iki kanalında yer 
alan isimlerio çoğu meçhul, zayıf ya da mu
halif inançtan olduğundan ri vayetin senedi 
doğru kabul edilmez. 

b) Hadisin İçeriğinin incelenmesi: 

Bu hadisin metninde iztırab* veya llsan-ı 
hal ya da masalımsı durumlar vardır. Bu
rada onlardan Öazılarını hatırlatma gereği 
duyuyoruz: 

ı- Ri vayetin naldindeki izorab; riva
yetlerin ilkinde ziyarete gidenlerden birisi 
adak önerisinde bulunurken diğer rivayette 
Hz. Peygamber (s.a.a) kendisi bu öneride 
bulunuyor. 

2- "Komşu" tabiri büyük bir ihtimalle 
sahih değil. Çünkü Medine'de Müslüman
lar yaşıyorlardı. Yahudiler ise Hayber' de ve 
Medine'nin dışında başka yerlerde yaşıyordu. 

* Hadis ilminde iztırab, muhalefetten doğan bir zayıflık sebebidir. Başka bir ifadeyle; bir ravi bir sefer riva
yet ettiği hadisi ikind sefere değişik tarz.da rivayet eder.İznrab, hata ya da yaıulma eseri olarak değişik ri
vayedere delalet eder. Bu ise ravi veya ravilerin kayıt noksanlığını gösterdiğinden hadisin zayıf sayılma
sına ve reddine yol açar. (Müterdm) 
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Dolayısıyla, Hz. Ali'nin (a.s) bir Yahudi 
komşusu yoktu. 

3- (Rivayetin Arapça metinde yer alan) 
Hz. Ali (a.s) ve Fatıma'nın (s.a) dilencinin 
kapı ardında beklediği sırada müşare et
mesi mantıklı bir konu gibi görünmemek
tedir. Dolayısıyla bu ibareyi lisan-ı hill. ola
rak ekiemiş olabilir. "Açlığın şiddetinden 
dvdvler gibi titriyorlardı" veya "Açlıktan 
karnı vücuduna yapışınıştı" gibi tabirler ço
ğunlukla insani duygulan harekete .geçirmek 
içindir. Buna ek olarak, üç günlü kaçlık in
sanı halsizleştirir ancak karnının sırtına ya
pışmasına sebep olmaz. 

4- O günlerde henüz 4-5 yaşlarında olan 
Hz. Hasan ve (a.s) Hz. Hüseyin'irı (a.s) 
adakta bulunması ve oruç tutması makul 
değil. 49 Bu olay Hz. Peygamber'in (s.a.a) 
vefaondan yıllar önce vuku bulmuş Hz. 
Peygamber (s.a.a) ise hicretin onuncu yı
lında vefat et):niştir. 50 Dolayısıyla irıfak za
marunda Hz. Hasan ( a.s) ve Hz. Hüseyin 
( a.s) 4 veya 5 yaşından fazla olamazlar ve 
bu yaşlarındaki bir çoC:uğun adak ve orucu 
makul kabul edilemez. 

5- Hz. Ali'nin (a.s) gibi yüce şahsiyete 
sahip birisinin borç için Yahudi'ye gitmesi 
doğru gibi gözükmüyor. 

İkinci Nakil: 

MezkGr rivayetin benzerini İbn Şehra
şub; Ebu Salih, Mucahid, Zehak, Hasan, Ata, 
Katade, Leys, İbn Abbas, İbn Mesud, İbn 
Cübeyr, Amr b. Şuayb, Hasan b. Mehran, 
Nakkaş, Kuşeyrl, Sa'lebt ve Vahicli tefsir
lerinden ve yineHatib-i Mekkl "el-Erbain", 
Ebu Bekr Şir§.zl ''Nüzul'ul-Kur' an-fi-Emir'il 

Müminin", Uşnut ''İtikadi Ehlisürınet" ve Ebu 
Bekr Muhammed b. Ahmed b. Fazl Nahvi 
"ei-Erus fi'l Zühd" kitaplarından naklede
rek şöyle devam etmiştir: 

"Esbağ b.Nebate Ehlibeyt 'ten, diğerleri 
ise İmam Bakır' dan ( a.s) «Hel eta alill. in
san» ayeti hakkında Şeyh Sacluk'un Emali 
kitabında naklettiği rivayetin benzeri bir na
kilde bulunmuştur. Bu rivayette de Hz. Ali 
(a.s), Hz. Fatıma (s.a), Fizze, Hz. Hasan 
(a.s) ve Hz. Hüseyin'in (a.s) adakta bulun
duğu, Hz. Ali'nin (a.s) Yahudi Şem'un'dan 
borç aldığı ve irıfakfn üç farklı günde yapıl
dığı kaydedilmiştir. 

İbn Şehraşub'un naklettiği rivayetin de
vamında şu ibareler yer alır: 

"Hz. Peygamber (s.a.a) onların aç olduk
larını gördü. Cebrail, etrafı yakut ve de
ğerli taşlarla süslü altın bir tepsiyle geldi. 
İçerisinde misk ve katur kokusu veren yi
yecekler ve içecekler vardı. Ehlibeyt on
lardan yedi ama yiyeceklerde eksilme ol
madı. Hz. Hüseyin (a.s),bir lokma ile evden 
çıko. Yolda Hz. Hüseyin'i (a.s) gören bir 
Yahudi kadın: "Ey Aç Hanedan! Bu ye
mekler nereden? Ondan bana da ver." dedi. 

Hz. Hüseyin (a.s), elindeki lokmayı ka
dına vermek için uzatınca Cebrail gelip 
lokmayı elinden aldı ve tepsiyi gökyü
züne götürdü. Bunun üzerine Hz. Peygam
ber (s.a.a) şöyle buyurdu: "Eğer Hüseyin 
(a.s) o lokmayı komşuya vermek isteme
seydi, o tepsi Ehlibeyt'irnin yarunda ka
lacaktı. Kıyamet gününe kadar ondan ye
mek yemeye devam edeceklerdi ve ondan 
hiçbir şey eksilmeyecekti." 

O esnada «Onlar adaklarını yePıle getiriD> 
ayeti nazil oldu. İnfak 25 Zilhicce akşamı 

49 El-Kafi C.15.533 ve 536, Tarihu Medineti Dımaşk C.13 5.167 C.14 5.115 
so El-Kafi C.1 5.510 
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vuku buldu ve51«~')Vı» ayeti ise 2S Zil
hicce günü nazil oidu. sı 

Rivayetin incelenmesi ve Reddi 

a) Hadisin Senedinin incelenmesi: 

ilk bölümdeki ravilerin tamamı Ehlisünnet'tir 
ve hadisin senedi eksik olmakla birlikte mür
sel şekilde nakledilmiştir. İkinci bölümü ise 
Esbağ b. Nebate Ehlibeyt'ten diğerleri ise 
İmam Bakır'dan (a.s) nakletmiştir Id yine 
mürsel'dir. · 

Şeyh Thsl, Esbağ b.Nebate'yi Hz. Ali (as) 
ve Hz. Hasan'ın (a.s) ravilerinden saymıştır. 53 

Aynca onu, Hz. Ali'nin ( a.s) seçkin yarenieri 
arasında zikretmiş, hürmetle arunış ve Hz. 
Ali'nin (a.s) Muhammed Hfuıifiye'ye ettiği 
vasiyet ile Malik Eşter'e yazdığı abitnarneyi 
ondan nakletmiştir. 54 Mamakani de ondan 
söz etmiştir. Ancak bunlara rağmen mürsel 
olması sebebiyle hadis zayıfur. 

b) Hadisin İçeriğinin incelenmesi: 

Bir önceld rivayere yapılan eleştiriler, 
bu rivayelin ilk bölümü için de geçerlidir. 
Rivayelin ildnci bölümü hakkında ise söy
lernek gerekir Id; 

ı- Nübüvvet Hanedam'nın yapoğı irıfaka 
karşılık semavi bi+ yemeğin verilmiş olması 
genel olarak kabul edilebilir bir mevzu ola
bilir. Lakin ''Yakut ve değerli taşlarla süs
lenmiş bir tepsi" büyük ihtimalle hikayed 
ravilerin eklemesidir. 

2- Hz. Hüseyin'in (a.s), elindeld lok
mayı Yahudi kadına vermek için uzatınca 

51 İnsan Suresi 
52 Menaldb-u Al-i Ebu Talib C.3 5.424-426 
53 Rical-i Tusi 5.57 ve 93 
54 El-Fihrist 5.85-86 

yemek tepsisinin gökyüzüne götürülınesi 
makul gözülanüyor. 

3- İznrab, bu rivayette de açıkça gö
ıülınektedir. Şöyle Id; önceki rivayetlerde 
Hz. Peygamber (s.a.a) Ehlibeyt'in aç oldu
ğunu gördüğünde Cebrail, "Hel Eta" suresi 
ile gelirken bu rivayette yiyecekle dolu bir 
tepsiyle geliyor. 

Üçüncü Nakil: 

Kutb-i Ravendi, bu olayı Şeyh Sacluk'un 
Emali kitabından aynı şekilde naklettikten 
sonra şöyle der: 

''Hz. Peygamber (s.a.a), Ehlibeyt'in duru
mundan haberdar olunca Hz. Ali (a.s) ile 
birlikte Mikdad'ın hurma bahçesine gitti. 
Ağaçlarda hurma olmamasına rağmen Hz. 
Peygamber (s.a.a) Hz. Ali'ye (a.s) buyurdu: 
Bu sepeti ahe şu hurma ağacına git Al
lah Resulü (s.a.a), "Allah hakla için bize 
meyvelerinden yedirmeni istiyor!" de. 

Hz. Ali (a.s), denileni yapb. ve topladığı 
hurmaları Hz. Peygamber'e (s.a.a) ge
tirdi. Hep birlikte hurmalardan yediler. 
Hatta hurmalardan M&dad'a ve ailesine 
de yedirdiler. Daha sonra o hurmalardan 
Hz. Faoma (s.a), Hz. Hasan (a.s) ve Hz. 
Hüseyin'e (a.s) götürdüler. Eve vardıkları 
zaman Hz. Peygamber (s.a.a) şöyle bu
yurdu: "Sabret ey Fanma; zira Allah ka
tında olan nimete, sabır haricinde hiçbir 
şeyle ulaşamazsın." 

O esnada Cebrail ''Hel Eta" suresiyle geld.L"55 

Rivayetin incelenmesi ve Reddi 

55 El-Heraic C.2 5.539-540, Bihar'ul Envar C.35 5.243-244 
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a) Hadisin Senedinin incelenmesi: Riva
yet, mürsel ve senetsiz olarak nakledilmiştir. 

b) Hadisin İçeriğinin incelenmesi: Bu 
rivayette de iznrab söz konusudur. Şöyle 
Id; bir önceld rivayette semavi yiyecekler 
söz konusu iken bu rivayene Mikdad'ın 
hurma bahçesinden toplanan hurmalardan 
söz ediliyor. 

Dördüncü Nakil: 

Erbill, Menakıb-i Harezı:nl'den aşağı
daki rivayeti nakletmiştir Id Sa'lebi ve di
ğer Kur'an müfessirleri bu rivayeti " •. . 
adaldaruu yerine getirirler'' ayetinin tef
sirinde zikretmiştir. 

"Hz. Hasan (a.s) ve Hz. Hüseyin (as) has
talanmışlardı. Hz. Peygamber (a.s), Ömer 
b. Hattab ve Ebu Bekr b. Kuhafe ile bir
likte ziyaretlerine giderek: "Ey Ebu'l Ha
san! Ne güzeldir ild oğlun için adakta bu
lunman." dediler. 

Bunun üzerine Hz. ·Ali (a.s), Hz. Fatıma 
(s.a) ve Fizze, çocuklann iyileşmesi ha
linde üç gün oruç tutma adağında bulun
dular. Hz. Hasan (a.s) ve Hz. Hüseyin (a.s) 
iyileştiler laldn Ehlibeyt'in iftar için yi
yeceklert yoktu. Müminlerin Emiri (a.s), 
Hayberli Yahudi Şem'un yanına giderek 
üç ölçek arpa borç aldı." 

Mazeru, İbn Mehran'dan naklettiği ri
vayene der Id; 

''Hz. Ali (as) Şem'un b. Hana adındaki yün 

işiyle uğraşan komşulannın yanına gide
rek: ''Bana, bir miktan kadar yün verebilir 
ı:ni.sin Muhammed'in (s.a.a) 1azı onu üç öl
çek karşılığında senin için eğirsin?" dedi 

Şem'un bunu kabul ederek bir miktar 
yün ve arpa verdi. Hz. Ali (a.s), bunu Hz. 
Fatıma'ya (s.a) söyleyince o da kabul eti. 
(Rivayetin devamı Şeyh Tus1'nin Emali 
ldtabında naklettiği rivayet ile aynıdır.) 

İbn. Mehran sözlerine şöyle devam eder: 

''Hz. Peygamber (s.a.a), Hz. Fatıma'nın 
(s.a) evine gitti. Onlann halini görünce 
ağlayama başladı ve; "Siz, üç gündür bu 
haldesiniz ama ben sizin bu halinizden ha
bersizirn?!" dedi, 

Bu esnada Cebrail inerek "Şüphesiz ki 
iyiler, kanşunı kafur olan bir kadeh
ten içerler'' ayetini okudu." 

Haôb, bu konuda naklettiği başka bir 
rivayette "Onlar, sevdilderi yemeği mis
kine, yetime ve esire yed.irirler." ayetinin 
indiğini, mezkiir surenin icma-ı üınmetle bu 
hadise sonrasında nazil olduğu ve hiç kim
senin buna idrazda bulunmadığını söyler. 56 

· Rivayetin incelenmesi ve Reddi 

Sened Yönünden: Rivayet, mürsel şe
kilde nakledilmiştir. 

Rivayetin İçeriğinin Reddi: 

ı- Bu ri vayetin metninde de iznrab söz 
konusudur. Şöyle Id; adak önerisi, daha ön
celd rivayetlerin bazılarında Hz. Peygamber' e 
(s.a.a) ve bazılannda ise Ömer b. Hattab'a 
atfedilirken mezkiir rivayette Hz. Peygam
ber (s.a.a), Ebu Bekr b. Kuhafe ve Ömer b. 
Hanab'a nispet veriliyor. 

2- Rivayene, Hz. Hasan (a.s) ile Hz. 
Hüseyin'in (a.s) adak ve orucu söz konusu 
edilmemiştir. 

56 Keşfü'l-Gurnme C.l 5.307-310, el-Menalab 5.269-277 
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3- Rivayette Hz. Ali'nin (a.s), Yciliudi 
Şem'un'dan borç istediğinden söz edilmiştir 
ki, bu konunun reddi daha önce yapılmışn. 

Zemahşerl ve Tabers1 bu rivayetin benzeri 
bir rivayet nakletmişlerdir ki, o rivayette de 
Hz. Ali (a.s), Hz. Fatıma (s.a) ve Fizze'nin 
adağı, Hz. Ali'nin (a.s) Yahudi Şem'un'dan 
borç alması ve infakın üç günde yapıldığı 
konulauna işaret edilmektedir57 ancak bu 
rivayette mürseldir. 

Beşinci Nakil: 

İbn Tavfis da bu konuda der ki; 

"Zilhicce ayının 25'i akşamı Hz. Ali (a.s) 
ve Hz. Fatıma'nın (s.a) miskin, yetim ve 
esire infakta bulunduğu hacliseyi aktardı
ğımız rivayetler arasında ceddi.m Ebu Ca
ferTusi'nin el-Misbah kitabından rivayet
ler vardır; her ne kadar bu rivayetleri farklı 
kanallardan nakletsek de." 

Şeyh Thsi der ki; 

"Zilhicce ayının 25'i akşamı Müminlerin 
Emiri (a.s) ve Hz. Fatıma (s.a) sadaka ver
diler. Aynı ayın 25'i günü "Hel Eta" su
resi o iki yüce insan, Hz. Hasan (as) ve 
Hz. Hüse}'İ.!l (~.s) hakkındanazil oldu. 58 

Şeyh Thsi, hadisenin beyanı hakkında 
şöyle der; 

"Hz. Hasan (a.s) ve Hz. Hüseyin (a.s) 
hastalanınca Hz. Peygamber (s.a.a) Ebu 
Bekr b. Kuhafe, Ömer b. Hattab ve birkaç 
kişi ile onları ziyaret etti. Hz. Peygamber 
(s.aa), Hz. Hasan (a.s) ve Hz. Hüseyin'in 
iyileşmeleri için adak önerisinde bulundu. 
Bunun üzerineHz. Ali (a.s) dedi ki: Eğer 

evlatlanm iyileşirse Allah'a şükür için üç 
gün oruç tutacağım. 

Hz. Fatıma (s.a) ve Fizze de aynı adakta 
bulundular. Hz. Hasan ve Hz. Hüseyin 
(as) iyileştiler lakin Ehlibeyt'in iftar için 
hiç yiyecekleri yoktu. Hz. Ali (a.s), Hay
beeli Yahudi Şem'un yanına giderek üç 
ölçek aıpa borç aldı. 

Seyyid İbn Tavfis şöyle der: 

''Bendeki bazı senetlerde Hz. Ali (a.s) ile 
Hz. Fatıma'nın (s.a) miskin, yetim ve esire 
yapngı irıfakın üç farlı günde gerçekleş
tiğini kaydedilmiştir. Bu nedenle infakın 
gerçekleştiği üç akşamdan ilkinin 25 Zil
hicce olması muhtemeldir." 

Bu konudaki rivayetlerden birisinde 
şöyle geçer; 

"Ali (a.s), Şem'un isimli Yahueli komşu
sıına giderek: Bana, miktar yün verebi
lir misin Muhammed'in (s.a.a) kızı onu 
üç ölçek karşılığında senin için eğirsin?" 

Şem'ıın bunu teklifi kabul etti (bir önceki 
rivayette olduğu gibi)._Hz. Fatıma (s.a) beş 
adet elanek pişircli. Hz. Ali (a.s) namazı 
Peygamber'le (s.a.a) birlikte kıldı ... İftar 
vakti bir dilend gelip yemek talebinde bu
lıındu. Bunun üzerine Hz. Ali (a.s)ekmeği 
dilendye vermelerini emretti ve herkes bu 
emre itaat etti. Kendileri suyla iftar edip 
o geceyi hiçbir şey yemeden sabahladılar. 

Ertesi gün Hz. Fatıma (s.a) arpadan bir 
ölçek daha öğüterek ekmek pişircli ... Bu 
sefer bir yetim kapılarını çalarak: "Selam 
olsun size Ey Muhammed'in Ehlibeyt'i! 
Ben babasıAkabe gününde şehit olan mu
hacirlerden birinin oğluyum. Bana yiyecek 

57 El-K~af C.6 2278-279, Mecma'ul Beyan C.l 5.612 
58 Misbah'ul-Mutehecced 5.767 

144 



Bahar 2018, Yıl: 7, Sayı: 141 insan Suresi'nin Ehlibeyt'in Fazileti Hakkında Oldu~unu Nakleden Rivayetler 1 Misbalı 

verin ki, Allah da size cennet sofralann
dan yedirsin." dedi. 

Hz. Ali (a.s)yemeği dilendye vermele
rini emretti ve kendileri suyla iftar edip o 
geceyi hiçbir şey yemeden sabahlaclılar. 

Üçüncügün Hz. Fatıma (s.a) kalan son 
arpalan öğüterek ekmek pişirdi. Akşam 
olunca bu sefer kapılannı bir esir çala
rak yemek talep etti. Hz. Ali (a.s)elaneği 
dilenciye vermeleriıli emretti, herkes bu 
emre itaat etti ve kendileri suyla iftar edip 
o geceyi hiçbir şey yemeden sabahlaclılar. 

Dördüncü gün Hz. Ali (a.s), Hz. Hasan 
(a.s) ve Hz. Hüseyin'in (a.s) ellerinden 
tutup Hz. Peygamber'in (s.a.a) huzuruna 
götürdü. Hz. Peygamber (s.a.a), onlan aç
lıktan titrer halde görünce şöyle buyurdu: 
"Ey Ebu'l Hasan! Sizi bu halde görmek 
bana çok ağır geliyor." 

Daha sorıra onlarla beraber Fatıma'nın 
(a.s) evine geldiler. Hz. Peygamber (s.a), 
lozı Fatıma'yı (s.a) ınihrabında açlıktan 
karnı vücuduna yapışımş ve gözleri çu
kurlaşmış bir halde gördü. Bu manzara, 
Hz Peygamber' i çok üzdü. 

Bu sırada Cebrail (a.s) nazil oldu ve İn
san Suresi'ni son ayetine kadar okudu." 

Seyyid İbn TavGs devarnında der ki: 

"Muhammed b. Gazal.l, Sa'lebi'nin sözle
rine ek olarak; "Hz. Peygamber'in (s.a.a) 
Ehlibeyt'ine gökyüzünden bir sofra geldi 
ve ondan üç gün boyunca yediler." dedik
ten sonra aynı mevzuu, Muvaffak b. Ah
med Harezmi Mekki'nin de el-Menakıb 
kitabında getirdiğini söyler." 59 

59 El-Menakıb C.l 5.358 (Harezmi) 
60 El-K~şat C.l 5.358 
61 Esbab-ı Nüzul 5.331 

Ehlibeyt' e gökyüzünden sofra indiğini 
Zemahşeıi de nakleder lakin sofranın in
zal zamanını bizim zikretti.ğimiz zamanda 
zikretmez. 60 

İbn TavGs aynca İnsan Suresi'nin bu 
ayetlerinin inza1ini Ali b. Ahmed b. Yalıidi 
Nışabuıi'nin ;:sbab-ı Nüzul'ün de getirdi
ğini 61 ve diğerlerinin de bu konuyu belirt
tiğini nakleder. 62 

Rivayetin incelenmesi ve Reddi 

a) Senedin Reddi: Her ne kadar İbn 
Tavfis rivayeti peı<. çok kanaldan aktardı
ğını söylemiş olsa da ancak her hangi bir 
senet belirtınediği için mürsel'dir. 

b) Ri vayetin İçeriğinin Red di: Mezkfir 
rivayet, Şeyh Saduk'un rivayetine çok ben
zemektedir ki, eleştirilerimize kendi yerinde 
değinmiştik. Şimdi ise birkaç farklı mevzuu 
eleştireceğiz: 

1- Rivayette Zilhicce ayının 25'inci ak
şamı Hz. Ali (a.s) ve Fatıma'nın (s.a) irıfakta 
bulunduğunu, aynı ayın 25'inci gününde 
"Hel Eta" Suresi'nin o iki yüce insan ve 
Hz. Hasan (a.s) ile Hz. Hüseyin hakkında 
nazil olduğunun zikredilmesi, infakın tek 
akşamda yapıldığına işaret ediyor. Gerçi 
İbn Tavfis bazı senetlerinde infakın üç farlı 
günde gerçekleştiğini ve bu üç akş~dan il
kinin 25 Zilhicce olmasının muhtemel ol
duğunu söylese de ancak surenin,. üçüncü 
akşamki infakın sona ermesinden önce in
zal olması mantıklı görünmüyor! 

2- Rivayette önceki bazı rivayetlerin ak
sine Hz. Peygamber'in (s.a.a) adak önerisi 

62 El-Menalob S. 272 (İbn Meğaıili), Şevahid'ut-Tenzil c. ı 5.303, Kifayet'ut-Talib 5.201, Yenabi'ul-Mevedde 
5.93, Bihar'ul Envar C.3 5.248 - 255, el-İkbal C.2 5.374-377 
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söz konusudur ve bu nedenle rivayette iz

urab vardır. 

3- Hz. Hasan (a.s) ve Hz. Hüseyin'in 
(a.s) adağından söz edilmemiştir. 

4- Rivayette Hz. Ali'nin (a.s) Hayberli 
Yahudi Şem'un'dan borç aldığı belirtiliyor; 
ancak diğer rivayetlerde arpanın yün eğiıme 

karşılığından alındığı zikrediliyor. 

5- Hz. Fatıma'nın (s.a) beş ekmek pişir
diği söyleniyor. Hal böyleyken mannklı olan 
Hz. Ali'nin (a.s) fakirebir ya da birkaç ek
meği vermesidir (Nafakası vacip olan) ço
cukları ve eşini aç bırakması değil. 

6- Rivayette Hz. Ali'nin (a.s) yemeği 
her üç zamanda da ihtiyaç sahibine veril
mesini emrettiği belirtiliyor. Oysa Hz. Ali 
(a.s),sadece kendi yemeği üzerinde tasar
ruf hakkına sahiptir 4 veya S yaşındaki ço
cuklanrun değil. 
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7-Aile reisirıin görevi ilk önce kendi ai

lesinin ihtiyaçlarını karşılamasıdır onlara su 
dışındaki başka hiçbir şey yedinnemesi değiL 

Altına Nakil: 

Yıne Furat b. İbrahim Küfi; Muhammed 
b. İbrahim Zekeriya Gatfarn'den o da, Ebu'l 
Hasan Hişarn b. Ahmed b. Muaviye'den o 
da, Muhammed b. Bahr'dan o da, Ruh b. 
Abdullah'tan o da, İmam Cafer'den (a.s) o 
da, babasından ve derlesinden şöyle nakleder: 

"Hz. Hasan ( a.s) ve Hz. Hüseyin ( a.s) 
hastalanı:nıştı ... (Önceki nakilde olduğu gibi 
Hz. Ali, Hz. Fatıma ve Fizze adakta bulu
nuyor ama bu sefer adak önerisini Ömer b. 
Hattab yapıyor.) 

Hz. Ali (a.s), Hz. FaOina'nın eğirmesi 
için Yahudi Şem'un'un yaruna giderek arpa 
ve yün aldı ... (Ri vayetin geri kaları kısmı 
Şeyh Saduk'un el-Ernali'deki nakli gibidir; 
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infak üç gün içerisinde ve Hz. Ali ( a.s) ile 
Hz. Faoma'nın (s.a) müşare ettiği zamanda 
gerçekleşir.) 

Rivayet şöyle devam eder: 

"Hz. Ali (a.s) evden dışarı çıkn ve yolda 
birisiyle karşılaşn. O adarndan bir dinar 
borç aldı. Yolda parayı Mikdad'a verdi 
çünkü onun bu parayadaha çok ihtiyacı 
olduğunu biliyordu. Sonra eve aç döndü. 
Hz. Peygamber (s.a.a) onların. bu halini 
görünce dua etti ve cennetten onlar için 
yemek inzal oldu." 63 

Rivayetin incelenmesi ve Reddi 

a)Senedin Reddi: Senetteki isimlerden 
Gatfarıl, Ebu'l Hasan Ilişarn b. Ahmed ve 
Ruh b. Abdullah meçhuldür. Muhammed 
b. Bahr ise hem guluv ehlidir hem de tef
viz inancına kaildir. 64 

b )Rivay~tin İçeriğinin Reddi: Riva
yere göre cennet yiyeceği Hz. Ali'nin (a.s) 
Mikdad'a yapnğı infaktan sonra inzal olu
yor ki bu durum önceki rivayerlerle uyuş
muyor. Bu nederıle buradaki söz konusu 
infak, bu rivayet ile karıştırılrnış başka bir 
hadise olabilir. 

Bikill de İnsan Suresi'nin ilk ayetlerinin 
üç gün miskin, yetirn ve esiri kendilerine 
tercih eden Hz. Ali (a.s), Hz. Faoma (s.a), 
Hz. Hasan (a.s) ve Hz. Hüseyin (a.s) hak
kında nazil olduğunu, dördüncü gün onların 
bu halinin gören Hz. Peygamber'in (s.a.a) 
üzüldüğü ve Cebrail'in onlan müjdelemek 
için bu sureyi getirdiğini söyler. 

Bikill bu ihtimali tenkit etmek için şöyle 
devarn eder; 

63 Furat el-Kilfi Tefsiri S.519-526 
64 Rical-i Tusl S.447, El-Fihrist S.208 

''Bu süre zarfında açlığa tahammül edil
mesi uzak bir ihtimal değildir. Zira insan, 
Allah'a ya da başka bir şeye olan aşkın
dan dolayı bedenini aşkla öylesine meş
gul eder ki açlık hissi duymaz. Tıpla hal
siz bir insanın bir süre hiçbir şey yemeden 
yaşayabilmesi ve bedeninin bu durumdan 
çok fazla e.rkilenrnernesi gibi. Aynca tabiat 
olaylarının bazı salikler için durdurulması 
konusu yeni bir şey değildir ve bu, Hz. 
Peygamber'in(s.a.a) sözünü ettiği olaydır." 

Diğerleri de İn~an Suresi'ndeki ayetle
rin, Hz. Hasan (a.s) ve Hz. Hüseyin'in (a.s) 
iyileşmeleri için adakta bulunan ve üç ak
şam yemeklerini miskin, yetim ve esire ve
rerek kendileri yalnızca su ile iftar eden Hz. 
Ali (a.s) veFanma (s.a) hakkındanazil ol
duğunu söyler. 65 

Rivayetin incelenmesi ve Reddi 

Bikill, İcive diğerleri tarafından zikredi
len rivayetler de senetsizdir ve metnin içe
riği daha önce reddedilmişti. 

Tabers1, Cevamiu'l-Caıni kitabında 
her iki rivayeti de (Ali b. İbrahim ve Şeyh 
Saduk'un rivayetleri) nakletrnişti.r. 66 

Yedinci Nakil: 

Fahri R.azl şöyle der: 

Ebu Bekr Es am İbn Ali Cubai, Ebu 'l Ka
sını Ka'bi, Ebu Müslim İsfaharıl ve Kadı 
Abdulcabbar b. Ahmed gibi Mutezile'nin 
önde gelen isimleri, tefsir kitaplarında bu 
ayetlerin Hz. Ali (a.s) haklanda nazil ol
duğunu zikretrnernişlerdir. Ancak, ashabı
mızdan biri olan Vahidl,"Et-Tefsirü'l-Basit'' 

65 .Camiu'l-Beyan Fi Tefsiri'l-Kur'an C.4 S. 419-420, TTefsinı'l-Vazih C.3 S.796 
66 Cevamiu'l-Cami C.4 S.409 
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kitabında Hz. Ali (a.s) haklanda na:iil ol
~uğunu söylemiştir ve Zemahşeri'nin olayı 
İbn Abbas'tau nakletmi.ştir. 

Fahıi Razı sözlerine şöyle devam eder: 

"Diğerleri; Ebrar kelimesinin çoğul oldu
ğunu, şükreden ve iyilil<te bulunan herkesi 
kapsadiğını bu nedenle tek bir kişiye at
fedilemeyeceğini söyler. Her ne kadar Ali 
(a.s) ayetinişaret ettiği infakta bulunan top
luluğun içerisinde yer, alsa da takvasahibi 
diğer sababe ve tabün da buna dahildir 
ve mısdakı bir kişiye indirgerneye gerek 
yoktur. Gerçi bu sure onların özel infakı 
sonrasında nazil olmuştur fakat İslam hu
kukunda "Sebebin özel, la.fzın ise genel 
olduğu yerde ölçü; lafızclır, sebep değil." 
ilkesi sabittir. bl 

Fahri Razi'nin Sözlerinin Reddi 

1- Ebrar kelimesinin çoğul olduğu ve 
layarnete kadar tüm mürninleri kapsadığı 
doğrudur. Ancak Ehlibeyt, bunun en belir
gin mısdaklarındandır ve hem Şii hem de 
Ehlisünnet kaynaklı rivayetler ve nakiller 
bu ayetin Ehlibeyt'in yaptığı infak sonrası 
nazil olduğunu teyit etmektedir. 

2- Hz. Ali (as), Hz. Fatıma (s.a) ve 
Fizze, "Ebrar'' kelimesinin işaret ettiği "Ço
ğul" kabul edilebilir. 

3- Fahıi Razı' nin, "Sure, onların özel in
fakı. sonrasında nazil olsa dahi nusdala bir 
kişiye indirgerneye gerek yoktur." sözüne 
gelince; Evet, mezkGr ayetler Ehlibeyt'in 
yaptığı irıfalandan sonra nazil olmuştur ve 
her ne kadar badisenin kemmiyet ve keyfi
yetinde bazı farklılıklar olsa da hem Ş n hem 
de Ehlisürınet rivayetleri hadiserıin genelini 
teyit etmektedir. 

bl Tefsir-i Kebir C.lO 5.746-747 
68 Cami'li-Ahkami'l-Kur'an C.l9 5.130-134 

Sekizinci Nakil: 

Kurtubi, mezkGr ayete yapılan tefsirleri 
eleştirerek der ki; 

"Müfessirler, bu ayetin Hz. Ali (a.s) ve 
Hz. Fanma (s.a) hakkındanazil olduğunu 
söyler. Ancak doğru söz; ayetin tüm iyi
leri kapsadığı ve genel olduğudur. Nak
kaş, Sa'lebt, Kuşeyıi ve Kesir'in, Hz. Ali 
(a.s), Hz. Fanma (s.a) ve Fizze'nin infakı 
meselesinde söylediği sözler sahih ve sa
bit değildir. 

Kurtubi, söz konusu irıfak olayı hak
kında şöyle der; 

1-Allah, ev hallanın ve çocukların nafa
kasını zorurılu kılmıştır. Akil bir insan, Hz. 
Ali'nin (a.s) bu emirden bihaber olduğunu 
ve henüz 4 ve 5 yaşında olan oğullarını üç 
gün-üç gece aÇ bıraktığını tasavvur etmez. 
Hem de bedenleri titreyecek, gözleri çukur
laşacak ve Hz. Peygaınber'i (s.a.a) ağlata
cak derecede. 

2- Kim, bu şiirleri Hz. Ali (as) ve Hz. 

Fatıma'dan (s.a) duym~ş ve muhafaza et
miştir ki, ra viiere kadar ulaşmıştır? 68 

Kurtibi'nin Sözlerinin Redd.i 

Kurtubi'nin sözlerinin tamamını kabul 
etmekle birlikte okuyucuların dikkatini aşa
ğıdaki konulara çekmek istiyoruz: 

1- Çoğunluğun, Ehlibeyt'in üç gün üst 
üste herhangi bir şey yemediğini aktardığı 
nakiller mantıklı görünmüyor; bu nedenle 
Kurtubi'nin bu alandaki sözleri doğrudur. 
Ancak şunu da belirtrnek gerekir ki, hadi
serıin aslıAli b. İbrahim'in tefsirinde birkaç 
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sanrda ifade ettiği gibidir; Ehlibeyt fakir, 
yetim ve esire Hz. Fatıma'nın (s.a) pişir- · 
diği helvayı ve büyük ihtimalle de tek bir 
gecede infak etmiştir. Başka bir ifadeyle; 
Ehlibeyt, en güzel yemeklerini infak etmiş 
kendileri ise (söylendiği gibi) sadece su ile 
değil başka yiyeceklerle iftar etmişlerdir. 

Dolayısıyla infak hadisesi, ifade edildiği 
. şekliyle ve Ali b. İbrahim 'in senetti ve sahih 
bir kanalla naklettiği gibidir ve her hangi bir 
istibat söz konusu değildir. Asıl islibat hadise 
ne kadar çok acayipleştirilirse Ehlibeyt'in fa
zileti o kadar çok belirgin olur diİşüncesine 

kapılan rnasalcılann, lisanı-ı halcilerin ve ra
vilerin ekiediği şeylerdir. Ancak bu acayip
leŞtiımeler hadisenin gerçeklik boyutunun 
zayıflamasına yol açmaktadır. 

Ayrıca Hz. Ali'nin (a.s), 4 veya 5 ya
şındaki (beş ya da altı değil) çocuklarını üç 
gün aç bırakmsısını biz de kabul etmiyoruz. 

2- Zahiren şiirler, Hz. Ali (a.s) ve Hz. 
Fatıma'nın (s.a) kendi dilinden değil son
raki kuşaklann llsan-ı halidir. Çünkü sadece 
muhafaza edilmesi muhtemel olmadığı gibi 

' dilendyi kapı arkasında bekletip müşare et-
meleri de mantıklı değil . 

... ,, .. , ... ~_ ......... · .,·tu in mürninleri kapsadığı 
. ,- -:• .· :~ 

. ak Ehlibeyt, bunun en 

çinnet kaynaklı rivayetler ve 
,,_-h Ehlibeyt'in yaptığı infak 

uğU.n.u teyit etmektedir. 

·. ·-~ 
' . 
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Sonuç 

· Yukanda açıklamaya çalışnğımız konu
lardan anlaşıldığı üzere, Kur'an ayetlerinin 
bazılan Eblibeyt baklanda nazil olmuştur. 
Bununla birlikte diğer mümi.nlerin söz ko
nusu dunun benzeri haller bulmalan halinde 
ayetlerin muhatabı olmalan mümkündür. 

Nüzul sebeplerinde Ehlibeyt'in yaşa
dığı bir olayı nakleden ayetler arasında İn
san Suresi'nin ilk ayetleri yer alır ki, esbab-ı 
nüzul ve tefsir kitabı yazarlan bu konuda 
şunları ifade etmişlerdir: 

l.Göıüş sahiplerinin büyük çoğunluğu 
Müslümanların Mekke'de esir sahibi o1ma 
gücüne sahip olmarnalan nedeniyle İnsan 
Suresi'nin Medeni surelerden olduğunu ka
bul eder. Surelelin iniş tarihlerini inceleyen
ler de İnsan Suresi'ni Mederu sureler ara
sında zikretmiştir. Bunun dışında söylenen 
sözler mesnetsiz ve taassup dolu sözlerdir. 

2.Hadisenin aslı, Ali b. İbrahim'in nak
lettiği gibidir; 

Hz. Fatıma (s.a), helva pişirmiş ancak 
iftar vakti kapıya dilenci, yetirn ve esir ge

lince yemekl~rini onlara infak etmişlerdir. 
Ayrıca infak, tek akşarnda üç kez art arda 
yaşanmışnr. Bunlara ilaveten; Ehlibeyt aç 
sabahlarnamış sadece helvadan tatı:namıştır. 

Rivayet sahih senetlerle nakledilmiştir. 

3. Konu haklandaki bazı rivayetlerirı 
mürsel, _zayıf ve meçhul olmalarına ek ola
rak, rivayerlere makul olmayan bazı ekle
meler yapılmışnr. Örneğin: 

-Henüz 4 veya 5 yaşım aşmamış Hz. 
Hasan (a.s) ile Hz. Hüseyin'in (a.s) adak 
ve orucu. 
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-Hz. Ali'nin (as.) infakta bulunmalan 

için ailesine emir vermesi. 

-Ehlibeyt'in yemek ihtiyacırun Hz. Ali 
(a.s) tarafından temin edilmemesi. 

-Hz. Ali (a.s) ve Hz. Fatıma'nın (s.a) 

ihtiyaç sahiplerini kapıda bekletip müşare 

etmeleri. 

-Yahudilerin Medine'nin dışında olma

sına rağmen Hz. Ali'nin (a;s) birYahudi'den 

borç alması ki, Hz. Ali'nin (a.s) üstün ka
rekteri buna izin vermez. 

-Rivayetler arasında iznrab; örneğin bazı 

rivayetlerde adak önerisi, Hz. Peygamber' e 

(s.a.a) atfedilirken bazılarında ise Ömer b. 
Hattab'a nispet verilir. Bazı rivayetlerde 

Ehlibeyt' e gökyüzünden sofra geldiği söyle

nirken baz.ılaiihda Hz. Peygamber'in (s.a.a) 

duasıyla Mikdad'ın bahçesindeki hunn.a 
ağaçlannın meyve verdiği ifade edilmiştir. 

Kaynakça 

Amuzeş-i Uliim'u Kur' an, Muhammed Hadi 

Martfet Tercüme; Ebu Muhammed Vekili, 

İntişarat-i Sazman-i Tebligat-i İslami, 
l.baslo, Tahran, h.ş 1371 

Bihar'ul Envar, Muhammed Balor Meclisi. 

Muesset'ul Vefa, l.baslo 35. cilt, Bey

rut, h.k 1403 

Camiu'l-Beyan Fi Tefsiri'l-Kur'an, Muham

med b. Abdurrahman İdŞiraii Şafii'. Thh

kik; Hendav1, Dar-ul Kutub'ilİlm.iyyel. 

baskı, Beyrut h.k 1424 

Cevamiu'l-Cami, Fazl b. Hasan Tabersl. 

İntişfuat-i Danişgalı-i Thhran, l.baskı, Tah

ran h.ş 13?8 
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Ebu'I-Kasım Hôı, Mucem Rical'il Hadis. 

İntişarat-i Ayetullah Ho!, Kum 

Ed-Dünül Mensur Fit Tefsir Bil Mesur, Cela

leddin Süyfui. Dar'ul Fikir, Beynıt h. k 1414 

el-Cami-u LiAhkam'il Kur' an, EbiAbdullah 

Muhammed b. Ahmed Ensan el-Kurtub!. 

Dfuuihyai't-ttırasi'l-Arabt Beynıt, h.k 1405 

el-Cerh ve't-ta'dil, İbn Ebu Hatim Muham

med Abdurrahman Muhammed b. İd

ris Teı:n.inüHanzaliRazl. Tashih; Mustafa 

Abdulkadir Ata, Dar-ul Kutub'i.l.Umiyye 

l.baskı, Beyrut h.k 1422 

el-Fihrist, Muhammed b. Hasan Tusl. Tahkik; 

Cevad Kayyuı:nl, Neşr-i Fukaha, 2.baskı, 

Kum, h.k 1422 

el-Heraic Ve'l-Ceraih, Ebu'l Hasan Said b. 

Hebbetullah Ravenm. Matbuat'ulİlmiyyel. 

Baskı, Kum, h.k 1409 

el-İtkan Fi Uliimi.'lKur'an, Celaleddin Süyı1t1. 

Tercüme; Seyyid Mehdi Hai.rl Kazvini 

İntişarat-i Emir Kebir ı. baskı, Tahran 

h.ş 1363 

el-Keşşaf, Carullah Ebu'l Kasım Mahmud b. 

Amr Zemahşen. Tahkik; Ali Muhammed 

Muavvez, Mektubat'ulEbkiyanl.baskı, Ri
yad, h.k 1418 

el-Mizan Tefsiri Muhammed Hüseyin Tabatabi 

Thrcüı:ne; Seyyid Muhammed Bakır Musav! 

Hemedaıll. Bonyad-i il.rrU ve Fik:ıi Allame 

Tabatabi, l.baskı, Tahran, b.ş 1363 2.cilt 

el-Rical, Muhammed b. Hasan Tus!. Tahkik; 

Cevad Kayyu.ınl, İnt:işfuat-i İslami-i Cami'ul 

Müderrisin, l.baskı, b.k1415 

el-Vasit fi Tefsiri'l-Kur'ani'l-Medd, Ali Ah

med Vahim Nişabuô. Tahkik; Ali Muham

med Muavvez, Dar'ul Kutub'lhmiyye, 

l.baskı, Beyrut, h.k 1415 

Emali, Muhammed b. Ali b. Saduk. Müessese-i 

Bi'set, l.baskı, Kum h.k 1417 

Esbab-ı Nüzul, Ali Ahmed Vahim Nişabuıi 

Tahkik; Eymen Salih Şaban, Dar'ul Ha

dis, 4.baskı, Kahire, h.k 1419 

et-Tıbyan. Muhammed b. Hasan Tusi Maıbuat'ul 

İslarniyye, 'Tahran, h. k 1365 

Felah'us- Sail, Seyyid İbn Tavus. Tahkik; 

Medm, Defteri Tebligat, Kum h.k 1419 

Felah'us-Sail, Seyyid İbn Tavus. Tahkik; Ce

vad Kayyurıll, İn_tişarat-i Defteri Tebligat-ı 

İsla.ınl2.baskı, Kum h.k 1419 

Furat el-KUfiTefsiri, Ebu'l Kasım Fırat b. İb

rahim Kfifi. Tahkik; Muhammed Kazım, 

İntişarat-i Vezareti Ferheng ve İrşadi İslaı:nl, 

l.baskı Tahran, h.k 1410 

Hülasatül-akval fi mfu-ifet'ir-Rical, Ebu Men

sur Hasan b. Yusuf b. Mutahbar Esedl Hiill. 

Tahkik; Cevad Kayyuııll, Neşr-i Kahel. 

baskı, Kum h.k 1417 

Kamil-uz Ziyaret, Cafer b.Muhammed b. Kav

liyye. Thhkik; Cevad Kayyumi, Neşr-i Fu

kaha, Kum, h.k 1417 

Keşfu'l-Gumme fi Marifeti'l-Eimme, Ebu'l 

Hasan Ali b. İsa b. Ebu'l Fetih. Dar-ul 

Azva 2.basla, Beyrut h.k 1405 

Mecmeu'l-Beyan, Fazl b. Hasan Tabersl. Tas

hih; Resul Malıallali ve ... ,Dar'ul Marife, 

2.baskı, Beyrut, h.k 1407 

Menakıb, Muhammed Bekri Meklô Hanefi 

Harezınl. Tercüme ve Şerh; Seyyid Ebu'l 

Hasan Hakikl, Tahran. İntişarat-i Vezareti 

Ferheng ve İrşadi İslaınl2.baskı, h.ş 1375 

Menalab-i Ali Eb! Talib, İbn Şehraşub. Tah

kik; Yusuf Bikru, Dar-ul Azva 2.baskı, 

Beyrut h.k 1412 

ısı 
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Namıü' d Dürer, Ebi'l Hasan İbrahim b: Ömer 

Bikal. Dar'ul Kutub'ulİlmiyye l.baskı, 
Beyrut h.k 1415 

Rical-i Necaş1, Ebu'l Abbas Ahmed b. Ali 
NecaşiTahkik; Muhammed Cevad Nairll, 
Dar-ul Azva, l.baskı, Beyrut, h.k 1408 

Semerkamfi Tefsiri (Bahr'ul T.nfun), Nasr b. 
Muhammed b. Ahmed Semerkandl. Tah
ldk; Amravl, Dar'ul Fikir l.baskı, Bey
ruth.k 1416 

152 

Şevahid'ut-Tenzil, Ubeydullah b. Abdullah b. 
Ahmed Hakim Haskanl. Tahkik; Muham
med Balar Behbudl, İntişarat-i Vezareti 

Ferheng ve İrşadi İslami l.baskı, Tah
ran h.k 1411 

Tarih-u Medineti Dımaşk, İbn Asakir. Tah
kik; Ali Şiri, Beyrut Dar-ul Fikir, b.k 1415 

Tefsiru'l-Vazilı, Muhammed Mahmud Hicaıl. 
Dar'ut-Tefsir Lit-tabven'neşr 10.baskı, Ka

bire h.k 1412 

Tenkihul-mekal, Abdullah Mamakanl. Murta

zaviyye Matbaası, Necef, h.k 1350 

illfun'uKur'aru, Muhammed Hadi Marifet 
İntişariit-i et-Temhid, 1.baskı, Kum, h.ş1378 

Usul-u Kafi, Muhammed b. Yakub Kuleynl. 
Tashih; Muhammed Cafer Şemsuddin, 
Dar-ul Ta'aruf, Beyrut, h.k 1411 


