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TAKDİM

Uluslararası Türkiye Arapça Kitap ve Kültür Günleri, hem bir müslüman 
ilim adamları arası ilmî toplantılar organizasyonu hem de müslüman kardeş 
halklar arası ortak dil ve kültür etkinliğidir. Bu etkinlik, Türkiye ile İslâm dün-
yası ülkeleri arasında ortak miras ve kültür şuurunu yeniden inşa etmeyi amaç-
lamaktadır. Yeni nesillerin ortak tarih ve medeniyet algısına sahip olmalarını 
hedeflemektedir. Küresel aktörler tarafından fitnelerle kuşatılmaya çalışılan 
Ehl-i sünnet iklimleri aynı potada bir araya getirilerek İslâm dünyasında bir-
lik ve beraberlik sağlanması amaçlanmaktadır. Özellikle Türkiye’nin dünyada 
insanî yardımlar ve duruş bakımından örneklik ve liderlik yaptığı bir devirde, 
ülkemizin tanıtımına pek çok yönden olumlu katkılar sağlanmıştır. Nitekim 
Arapça Kitap ve Kültür Günleri ve benzer faaliyetlerin de katkılarıyla, Osmanlı 
sonrası Arap coğrafyasında ve İslâm dünyasında yapılan karalama çalışmaları 
neticesinde oluşan olumsuz algı ve kanaat, son dönemde yıkılmaya başlamıştır.

6. Uluslararası Türkiye Arapça Kitap ve Kültür Günleri, 2020 yılında ol-
duğu gibi 2021 yılında da çevrim içi olarak gerçekleştirildi. 3 Kasım tarihinde 
Üsküdar Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen açılış progra-
mının ardından 3-7 Kasım tarihlerinde sanal ortamda gerçekleşen etkinliğin 
ana teması, “Mâverâünnehir’den Anadolu’ya Akan Tasavvuf Irmağı” oldu. 6-7 
Kasım tarihlerinde ise Uluslararası Tevhid ve Şefaat Sempozyumu düzenlendi.

T.C. Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Kültür ve Turizm Bakanlığı des-
tekleriyle düzenlenen etkinlik, Türkiye Yazarlar Birliği İstanbul Şubesi öncü-
lüğünde, Hâşimî Yayınevi ve Hâlidî Maarif İlim ve Kültür Derneği ortaklığıy-
la gerçekleşti.

Altı yıldır gerçekleşen ve artık bir gelenek haline dönüşen Arapça Kitap 
ve Kültür Günleri, İslâm dünyasının ilmî ve kültürel birikimini Türkiye ve 
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İstanbul merkezli bir etkinlikte buluşturmaya devam ediyor. Pandemi koşulla-
rında ikinci kez çevrim içi gerçekleşen etkinlik, her yıl İstanbul’da ağırladığı 
İslâm dünyasının dört bir yanından gelen ilim adamı, akademisyen, yazar ve 
yayıncıları, bu yıl da sanal ortamda, tüm dünyaya açık olarak bir araya getirdi. 

3-7 Kasım tarihlerindeki beş günlük etkinlik takviminde açılış programı 
canlı yayınıyla beraber toplam on altı canlı yayın yapıldı. Yurt içinden ve yurt 
dışından kırkın üzerinde ilim adamı, akademisyen, yazar ve yayıncıyı bir ara-
ya getiren canlı yayınlardan Uluslararası Tevhid ve Şefaat Sempozyumu otu-
rumları ve yurt dışı katılımcılı oturumlar anlık (simultane) tercümeyle Arapça 
ve Türkçe iki ayrı Youtube kanalına aktarıldı. Düzenlenen ilmî oturumların 
yanı sıra Savaş Ş. Barkçin, Yusuf Kaplan, Abdullah Maruf Ömer, Asım Cüneyt 
Köksal gibi ülkemizin önemli isimleriyle söyleşiler düzenlendi. Uluslararası 
Tevhid ve Şefaat Sempozyumu oturumlarına İslâm dünyasının dört bir yanın-
dan ilim adamı ve akademisyenler katıldı. Böylece her yıl olduğu gibi bu yıl da 
İslâm dünyası ilim adamları, düzenlenen programlarda bir araya gelmiş oldu.

Her yıl İstanbul’da bir araya getirilen ve ilim adamları buluşmalarıyla; 
yazma eserler kütüphaneleri, araştırma merkezleri, külliyeler, kültür merkez-
leri gibi ülkemizin önemli ilmî ve kültürel merkezlerinin ziyaretleriyle etki-
leşimleri sağlanan ilim adamı, akademisyen, yazar ve yayıncılar, bu yıl sanal 
ortamda, tüm dünyaya açık olarak buluşturuldu. Bu sayede önceki yıllarda 
gerek siyasî gerekse farklı sebepler nedeniyle yurt dışından gelemeyen ve et-
kinliklerimize katılamayan bazı ilim adamı ve akademisyenler, bu yıl düzen-
lenen çevrim içi programlara rahatlıkla katılabildiler.

Tüm dünyaya açık olarak çevrim içi düzenlenen programlar, katılımı da 
oldukça artırdı. Geçmiş yıllarda gerek zaman gerekse mekân imkânsızlıkla-
rından dolayı etkinliklere katılmak isteyip de katılamayan yüzlerce ilgili, bu 
yıl çevrim içi koşulların sunduğu imkânlarla etkinliklere katılma fırsatı buldu. 
Yüz yüze düzenlenen programlarda erişilmesi imkânsız olan katılımcı sayıla-
rına, çevrim içi programlarda erişildi.

Çevrim içi koşulların sunduğu imkânlar vesilesiyle Türkiye ve İstan-
bul’daki İlahiyat ve İslâmî İlimler fakülteleri, Arap Dili ve Belâgatı bölümle-
ri, İmam-Hatip liseleri ve ortaokulları, Kur’an kursu ve klasik usul medrese 
öğrencileri, etkinliği bulundukları yerden takip edebildiler. Bunun yanı sıra 
İslâm dünyasının çeşitli yerlerindeki benzer kurum ve kuruluşlardan da katı-
lımcı ve izleyiciler, etkinliği takip etme imkânı buldular.
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Düzenlenen canlı yayınlar, Hindistan’dan Özbekistan’a, Almanya’dan 
Kuzey Afrika ülkeleri ve Arap coğrafyasına kadar dünyanın dört bir yanından 
izlendi. Söz konusu Youtube canlı yayınlarında 20.000’den fazla görüntülen-
meye ulaşıldı. Canlı yayınları takip edenler arasında yurt içinden ve yurt dışın-
dan ilim adamları, akademisyenler, yazarlar, yayıncılar, araştırmacılar, yüksek 
lisans ve doktora öğrencileri, ihtisas öğrencileri gibi nitelikli bir kitle vardı.

7 Kasım Pazar günü düzenlenen Uluslararası Tevhid ve Şefaat Sempoz-
yumu son oturumunda katılımcı ilim adamı ve akademisyenler tarafından 
etkinliğin genel değerlendirmesi yapıldı. Düzenlenen sempozyum ve diğer 
etkinliklerin ilim ve kültür dünyamıza yaptığı katkılardan, İslâm dünyasıyla 
var olan ortak mirasımıza sunduğu faydalardan bahsedildi. Başta Cumhurbaş-
kanlığı ve Kültür ve Turizm Bakanlığı olmak üzere, emeği geçenlere ve katkı 
sunanlara teşekkürler edildi.

Yapılan canlı yayınların Youtube kanallarında hâlâ izlenebilir olması, 
projenin faydalanıcı sayısını her gün artırmakta, faydalanılabilme zamanını 
süresiz duruma getirmektedir. Yayınlanan videolar, araştırma merkezleri, kü-
tüphaneler gibi ilgili kurum ve kuruluşlarda ders olarak izletilmekte, arşivlere 
kaydedilmektedir.

Arapça Kitap ve Kültür Günleri etkinlikleri, her yıl bir ana tema etrafında 
düzenlenmektedir. Bu kapsamda şimdiye kadar âlimler, medreseler, kütüpha-
neler gibi konular ana tema olarak belirlendiği gibi Mâverâünehir bölgesi gibi 
Türk-İslâm dünyası için önemi büyük bir bölge de ilmî bakımdan ele alınmıştır.

6. Uluslararası Türkiye Arapça Kitap ve Kültür Günleri etkinlikleri de 
bu yılın ana teması “Mâverâünnehir’den Anadolu’ya Akan Tasavvuf Irma-
ğı” başlığı altında gerçekleşmiştir. Düzenlenen programlarda ilmî ve manevi 
anlamda Mâverâünnehir bölgesinden beslenen Anadolu coğrafyası ele alın-
mıştır. Mâverâünnehir’den Anadolu’ya gelerek Anadolu’yu ilmî faaliyetler ve 
manevi hizmetlerle imar ve ihya eden terbiye önderleri ve onların eserleri ko-
nuşulmuştur. 6-7 Kasım tarihlerinde düzenlenen Uluslararası Tevhid ve Şefaat 
Sempozyumu oturumlarında ise Ehl-i sünnet akîdesi çerçevesinde tevhid ve 
şefaatin bütünlüğü ele alınmıştır.

Altı yıldır büyük bir özveri ve gayretle gerçekleştirilen, geniş kitleleri bir 
araya getiren, uzun vadeli ve çok yönlü faydalara kapı açan Arapça Kitap ve 
Kültür Günleri, daha ilk yılından itibaren ne kadar önemli bir adım olduğunu 
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göstermiştir. Cumhurbaşkanlığımızın himayelerinde ve devletimizin destek-
leriyle daha nice yılları geride bırakmak, ülkemizin doğru şekilde tanıtımına, 
İslâm dünyasıyla kültürel ilişkilerinin geliştirilmesine ve İslâm dünyasıyla var 
olan ortak ilim, kültür, tarih ve edebiyat mirasının güçlendirilmesine olumlu 
katkılar sunmak, organizasyonun hedefleri arasındadır.



İSLÂM DÜŞÜNCESİNDE 
TEVHİD ve ŞEFAAT

Prof. Dr. Cağfer Karadaş1*

TEVHİD

Yüce Allah’ın peygamberler vasıtasıyla bildirdiği iki gerçek vardır: Bi-
rincisi Allah’ın bir, yegâne ve kadîm olması, ikincisi ise yaratıcılık vasfıdır. 
Çünkü O’nun dışındaki varlıkların tamamı yaratılmış, benzerleri bulunan, hem 
var olmada hem de varlığını sürdürmede dış desteğe ihtiyaç duyanlardır. Yara-
tılmış varlıkların bir öğesinin diğerine veya bir kısmının ötekisine üstünlüğü, 
özlerinde değil, yaratıcıyı tanıma ve verdiği nimetlere şükranda bulunmaları-
na bağlıdır. Yaratıcıyı tanıması iman, şükranda bulunması ise, başta ibadetleri 
yerine getirmenin yanında tabiata koyduğu ve peygamberler eliyle gönderdiği 
kanunlara uymakla gerçekleşir. O’nun evrene koyduğu kanunlara “âdetullah”, 
peygamberler eliyle gönderdiği kanunlara da “sünnetullah” denilmiştir. 

Tarih boyunca tevhidi bozan iki çıkış söz konusu olmuştur: Birincisi İb-
lis’te görüldüğü türden temelsiz ve geçersiz üstünlük iddiası ve dışlayıcılık 
tavrı, ikincisi ise evrene ve unsurlarına parçacı yaklaşım. Her ikisi de neredey-
se eşit düzeyde tevhidi bozan anlayışlardır. Zira üstünlük iddiası Firavun’da 
olduğu gibi tanrılık iddiasına kadar gitmekte; parçacı yaklaşım ise Mecûsî-
ler’de olduğu gibi ikili tanrı anlayışına yol açmaktadır. Nitekim üstünlükten 
yola çıkarak putperestler göğün yerden üstün olduğunu ve gökteki gezegen, 
yıldız ve burçların insana ve yeryüzüne etki eden ebedî tanrısal varlıklar ol-
dukları yanlış ve temelsiz bir inanca kapılmışlardır. Nitekim bu tür putperest-

1 * Bursa Uludağ Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi Kelâm Anabilim Dalı Öğretim Üyesi.
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lerden bir gruba karşı Hz. İbrahim, hem göklerin ve yerin mülkünün yüce Al-
lah’a ait olduğu göstermek hem de yıldız, ay ve güneşten tanrı olmayacağını 
akla ve duyulara hitap ederek anlatmak üzere görevlendirilmiştir. Ama onlar 
ne göğe yönelik bâtıl inançlarından ne de Hz. İbrahim’in kırması karşısında 
kendilerini dahi korumayan putlarından vazgeçmişlerdir.2 Kur’an’ın birçok 
yerinde geçen ifadeyle, “Onlar ağızlarını, gözlerini ve kulaklarını hakikate 
kapatanlar ve akıllarını kullanmayanlardır.”3

Putperestlerin göğe yönelik bu bâtıl inançları, bir kısım felsefecinin elin-
de felsefî izaha dönüşmüş temelsiz bir biçimde evrene parçacı yaklaşarak fi-
zik ve metafizik kısımlara ayırmışlardır. Bu ayrıma göre gökyüzü ulvî, ruhanî, 
nuranî, ebedî ve tanrısal alan olarak tanımlanmış ve fizik yolla göğe ulaş-
manın imkânsızlığı iddia edilmiştir. Yeryüzü ise süflî ve yapboz alanı olarak 
görülmüştür. Şeytanın ateşten kökenine bakarak kendisini üstün sayması ve 
topraktan yaratılan Hz. Âdem’i hakir görmesiyle bu anlayış arasında ciddi 
paralellik söz konusudur. Çünkü bu anlayışa göre toprak olan yeryüzü ve için-
dekiler süflî yani değersiz; nuranî olduğunu iddia ettikleri gökyüzü ve orada 
bulunanlar ulvî yani yüce varlıklardır.4 

Zamanla aynı parçası yaklaşımı benimseyen Bâtınîler, Kur’an’ın bazı 
kavramlarını nassın zâhirinden ve dil kurallarından kopuk bir anlayışla yo-
rumlayarak âlem-i emir ve âlem-i halk şeklinde felsefenin fizik ve metafizik 
ayrımından mülhem ikili bir âlem isimlendirmesine gitmişler; böylece felsefî 
anlayışı dinî bir kisveye büründürmüşlerdir. Ne yazık ki, bazı çevreler bu yak-
laşımdan etkilenmiş ve bunun bir gerçeklik olduğu düşüncesine kapılmışlar; 
buradan yola çıkarak ayın ve üstünün nur olduğu, oraya ulaşılamayacağı, hat-
ta Hz. Peygamber’in cisminin değil, sadece ruhunun mi‘raca çıktığını iddia 
etmişlerdir.5 Çünkü Bâtınîler’in iddiasına göre melek, cin ve ruh gibi duyulur 
olmayan gâib varlıklar gökseldir ve nuranîdir, yeniden diriliş ve ahiret hayatı 
da ruhanî olacaktır.6 Halbuki başta İmam Mâtürîdî olmak üzere kelâmcıla-
rın neredeyse tamamı meleklerin de ruhun da yaratılmış cismanî görünme-

2 En‘âm 6775-80; Sâffât 37/83-97.
3 Bakara 2/18, 171; Enfâl 8/22; Yunus 10/42; Hûd 11/24; Zuhruf 43/40.
4 Batalyevsî, el-Hadâik, s. 84-86; Fahreddin-i Râzî, İ‘tikâdât, s. 127.
5 Ebû Bekir İbnü’l-Arabî, Kânûnü’t-Te’vîl (nşr. Muhammed es-Süleymanî), Beyrut 1990, s. 172-173; 

Fahreddin-i Râzî, et-Tefsîrü’l-Kebîr, Beyrut: Dâru İhyâi’t-Türâsi’l-Arabî, ts., 20/147-148; Cağfer Ka-
radaş, “İsra-Miraç Hâdisesi: Mahiyeti ve Gerçekliği”, Kisbu İlâhiyât Dergisi, 1 (June 2019), s. 55-73.

6 Ebû Yakub es-Sicistânî, Kitâbü’l-İftihâr (nşr. İsmail Kurban), Beyrut 2000, s. 138-139, 386.
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yen gaib varlıklar olduğunu açıkça dile getirmişlerdir.7 Kur’an ve Sünnet’te 
belirtildiği gibi Allah’ın yarattığı âlem bir bütündür her noktasında Allah’ın 
kanunları aynı şekilde geçerlidir. Gökte ayrı kanun, yerde ayrı kanun yoktur; 
hepsi Allah’ın mülkü içindedir; bu yüzden âleme yönelik ulvî ya da süflî, emir 
ya da halk ayrımı temelsiz ve geçersizdir. 

Hz. Peygamber (s.a.v) zamanındaki müşriklerde de benzer tavrı görmek 
mümkündür. Onların temel inancı atalarının dininin üstün olduğu şeklindeydi. 
Kendi yaptıkları taştan, tunçtan veya ağaçtan putların güç ve iktidar sahipleri 
olduğuna inanıyorlardı. Bu iddia ve inançlarını da akılla ispat edemedikleri için 
sürekli hakikati inkâr ve yalanlama yoluna gidiyorlardı. Buna karşılık Kur’an’da 
ataları olan Hz. İbrahim gibi peygamberler örnek gösterilerek yanlışlıkları açık-
ça ortaya konmuş; ahireti inkârlarına karşın da ilk yaratılışa işaret edilmiş ve 
baharla birlikte tabiatta gerçekleşen muazzam dirilişe dikkat çekilmiştir.8 

Zaten İslâm inanç yapısında Allah’ın birliği konusu diğer konulara göre 
öncelenir ve önemsenir. Zaten modern zamanlara gelinceye kadar bir Tanrı’nın 
varlığı konusunda kimsenin kafasında bir şüphe yoktu. Modern zamanlarda 
tanrıtanımazlık bir diye bir konu insanın gündemine girdi. Halbuki öncesinde 
temel sorun, şirk ve benzeri birtakım şüphelerle Allah’ın birliğinin ya yok sayıl-
ması veya tevhide gölge düşürülmesiydi. Bugün sosyal bilimler alanında kabul 
gören görüşe göre ilk din, tek tanrılı olup çok tanrılı şirk inançlarının ortaya çık-
ması sonradan ve bizzat insan eliyle gerçekleşmiştir. Bundan dolayı da kelâm 
kitaplarında tevhid konusu önemli ve öncelikli bir konu olarak yerini almıştır. 

Kelâm âlimleri tevhid konusunu naklî ve aklî delillerle açıklanma ve ay-
dınlatma çabası içinde olmuşlardır. Naklî delil olarak sadece Kur’an ve hadis-
ler değil, geçmiş milletlerin tecrübeleri de bu kapsamda değerlendirilmiştir. 
Tarih boyunca insanlıkta tek tanrı üzerinde ittifakın bulunması ve bunun da 
çelişkisiz süreklilik arzetmesi tevhidin en önemli delillerinden biridir. Nite-
kim insanlar eşsiz ve yegâne gördükleri bir şahsı veya nesneyi “bir, tek” ve 
“yegâne” kavramlarıyla ifade ederler. Öte yandan evrenin kendi gerçekliği 
içinde her şey, geriye doğru sayıldığında bir noktada durulması zorunluluk ar-
zeder. Bu yüzden insanlık tarihi boyuncu bir olan Allah inancı hiç kaybolma-
mıştır. Birçok şirk inancında bile tek olan bir üst tanrı her zaman mevcuttur. 

7 Mâtürîdî, Te’vîlâtü Ehli’s-Sünne (nşr. Fâtıma Yusuf el-Hıyemî), Beyrut 1425/2004, 4/560; Ebû 
Bekir İbnü’l-Arabî, Kânûnü’t-Te’vîl, s. 248.

8 İsrâ 17/51; Kehf 18/48; Neml 27/60; Lokman 31/10; Yâsîn 36/79.
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Bir başka naklî delil ise yine tarih boyunca Allah’ın dışında ilâh kabul 
edilen bir varlığın ilâhlık iddiasında bulunması ve bunun gereğini yerine ge-
tirmesi görülmüş değildir. Son olarak bu alanda en önemli naklî delil, Allah’ın 
tarih boyunca birçok peygamber göndermesi ve bunları mucizelerle destek-
lemesidir. Bu yüzden de peygamberlerin eliyle gelen mucizeler, tevhidin en 
önemli delilidir. Bu mucizeleri alt edecek, geçersiz kılacak veya dengini mey-
dana getirecek bir gelişme tarih boyunca vâki olmuş değildir. Bugün dahi Hz. 
Peygamber’in en önemli mucizesi olan Kur’an, bu özelliğini ilk gündeki gibi 
korumakta ve geçerliliğini sürdürmektedir. 

Aklî bakımdan tevhidin en güçlü delili, evrenin belli bir nizam ve denge 
içinde varlığını sürdürüyor olmasıdır. Eğer evrende başka ilâhlar olsaydı, onla-
rın müdahalesi ile sürekli bir düzensizlik, karmaşa ve dengesizlik söz konusu 
olurdu. Sabah kalktığımızda ne yapacağımızı, nereye gideceğimizi ve kimlerle 
görüşeceğimizi az çok planlayabiliyorsak, evrenin mevcut düzen ve dengesi 
sayesindedir. Aksi takdirde bütün planlamalar boşa çıkar ve insan bulunduğu 
yerden kımıldayamaz hale gelir. Söz gelimi geçici bir düzensizlik hali olan dep-
rem gibi felaketlerde insanların nasıl paniklediği, şoka girdiği ve ne yapacağını 
bilemez bir duruma düştüğü herkesin malumudur. Benzer şekilde toplum içinde 
birden fazla yöneticinin bulunmasının ülke ve toplumda nasıl bir düzensizlik 
getirdiği de açıktır. Bu yüzdendir ki, insanlar, yöneticinin tek olmasına ve bel-
li bir hiyerarşik düzen içinde yönetim gücünün tanzim edilmesine önem ver-
mişlerdir. Ancak insanlar birbirlerine eşit oldukları için zaman zaman iktidar 
kavgalarının çıkması kaçınılmaz olmaktadır. Bu yüzden insanlar birbirlerinin 
koydukları ve çıkardıkları kanun ve kuralları beğenmemektedir. Allah’ı tanı-
yan insan, tevhid ilkesi çerçevesinde hareket edeceğinden hep düzen ve intizam 
içinde huzurlu yaşamak ister, Allah’ı tanımayan veya ona şirk koşan ise diğer 
insanlara hükmetme çabası içinde girer ve bu da kaos ortamını meydana getirir.

Şefaat

Şefaat kelime olarak bir kişiye başkası nezdinde “aracı olmak” halk ara-
sındaki tabiriyle “ricacı olmak” anlamına gelir. Aracı olmak anlamındaki 
şefaat iki türlü gerçekleşir. Birincisi kişinin konumunu, özelliklerini ve gü-
zelliklerini sayıp dökmek suretiyle hakkında karar verirken bunların dikkate 
alınmasını istemek, bir nevi referansta bulunmaktır. İkincisi ise kişi lehine dua 
etmektir. Birinci şekilde şefaat insanî aracılıklar için geçerlidir. Çünkü insan-
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lar birbirinin bütün özelliklerini tam olarak bilmeyebilirler. Bunları hatırlat-
mak suretiyle aracılıkta bulunmak yadırganmaz. Ancak yüce Allah, kullarının 
bütün hal ve hareketlerini bildiğine göre O’na yönelik böyle bir şefaatte bu-
lunmak uygun değildir. Öyleyse kişiler hakkında Allah katında şefaatçi olmak 
ancak ikinci şekil olan kişi lehine dua etmek suretiyle olabilir. Dinî anlamda 
üzerinde durulacak şefaat de budur.9 Ancak şefaat Kur’an’da hasen ve seyyie 
yani iyi ve kötü şefaat şeklinde iki kategoriye ayrılmıştır.10 İmam Mâtürîdî, 
âyette geçen iyi şefaati mağfiret ve rahmet dilemek şeklinde dua; kötü şefaati 
ise, lânet ve buğzetmek şeklinde beddua olarak açıklamıştır. Onun açıklama-
sından şefaat kavramında dua anlamının baskın olduğu görülmektedir.11

Şefaatin ıstılah anlamı ise “peygamberler, şehidler ve salih kimselerin Al-
lah’ın izin vermesiyle razı olacağı kullarının cehennem azabından kurtulma-
sı için hesap günü dua etmeleridir.” Bu dua bir nevi dünya hayatında başkası 
için yapılan bağışlama talebi anlamındaki “istiğfar” gibidir. Yüce Allah dünya 
hayatında başkası için yapılan bağışlama talebine izin veriyorsa, öte dünyada 
yapılan şefaat şeklindeki bağışlama talebine de izin verir. Zaten Kur’an ve ha-
dislerde şefaat, Allah’ın izin verdiği kişilerin razı olduğu kişiler hakkında dua 
etmesi yani bağış talebinde bulunması anlamına gelmektedir. Nitekim, “Kendi 
günahın ile mümin erkek ve kadınların günahları için Allah’tan mağfiret dile”12 
mealindeki âyette geçen kadın ve erkek müminler hakkında mağfiret dileme 
emrinin Hz. Peygamber’e yönelik şefaat emri olduğu şeklinde yorumlanmıştır. 
Diğer bir deyişle bu âyette yüce Allah, Hz. Peygamber’e, “mümin erkek ve ka-
dınlar için şefaatte bulun” şeklinde bir emir vermektedir. Bu yorum istiğfar ile 
şefaat arasında sıkı bir irtibatın bulunduğunu açıkça göstermektedir. Çünkü Hz. 
Peygamber’in dünya hayatında başkaları için istiğfar dilemesiyle, ahirette şefa-
atte bulunması arasında tam bir benzerlik söz konusudur.13 Öte yandan üzerinde 
en çok tartışılan ve Ehl-i sünnet tarafından savunulan, ahirette büyük günah sa-
hipleri için yapılacak şefaat, Allah’ın adaletini önlemeye yönelik değil, O’nun 
lutfunu ve fazlını istemektir. Allah’ın büyük günah sahiplerine işledikleri güna-

9 Mâtürîdî, Kitâbü’t-Tevhîd (nşr. Bekir Topaloğlu-Muhammed Aruçi), İstanbul 1439/2018, s. 476.
10 “Kim iyi bir şefaatte bulunursa ondan kendisi için bir nasip olur. Kim de kötü bir şefaatte bulu-

nursa onun da buna göre bir payı olur. Allah her şeyi koruyup hakkını verendir” (Nisâ 4/85).
11 Mâtürîdî, Te’vîlâtü Ehli’s-Sünne (nşr. Fâtıma Yusuf el-Hıyemî), Beyrut 1425/2004, 1/464-465.
12 Muhammed 47/19.
13 Mâtürîdî, Te’vîlâtü Ehli’s-Sünne, IV, 508; Kurtubî, el-Câmi‘ li-Ahkâmi’l-Kur’ân (nşr. Abdülha-

mid Hindâvî), Beyrut 1428/2006, 3/402; Ali b. Mustafa Hallûf, Muhtasaru Tefsîri’l-Begavî, Ri-
yad 1437, s. 508.
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ha göre cehennem azabı tattırması adaletinin bir gereğidir. Şefaat edenin talebi 
o adaleti engellemek veya ortadan kalkmasını istemek değil, cezasını çektikten 
sonra Allah’ın lutfu ve fazlıyla kalbinde taşıdığı iman gereği cennetine girmesi 
için dua ve niyazda bulunmaktır. Çünkü Allah’ın adaleti ve hikmeti gereği ebe-
dî cezaya denk gelen büyük günah; küfür, şirk ve nifaktır. Bunların dışındaki 
günahlara ebedî ceza takdiri, suça denk düşmeyen bir cezalandırma olacağın-
dan, onların kurtulmaları için yapılacak şefaat ilâhî adalete aykırı değildir.14

Şefaatin hikmeti ve gerekliliğine gelince, kusursuz ve müstağni yegâne 
varlık yüce Allah’tır. Kur’an’da O’nun hiçbir eksiğinin ve gediğinin bulunma-
dığı yani hiçbir şeye muhtaç olmadığı, İhlâs sûresindeki “samed” kavramıyla 
ifade edilmiştir. Bu kavramı açıklama sadedinde Kur’an’ın diğer birçok yerin-
de, “Ey insanlar sizlersiniz Allah’a muhtaç! Allah, müstağnidir ve her övgüye 
layıktır”15 şeklinde ifadeler bulunur. Kur’an’ın bütünlüğü içinde bakıldığında, 
başta insan olmak üzere evrendeki bütün varlıkların bir şekilde kendi dışında-
ki diğer varlıklara muhtaç olduğu görülür. Evren içerisinde hiçbir şeye ihtiyaç 
duymayan varlık yok gibidir. Bu varlıklar içerisinde muhtaç olduğunu en iyi 
anlayan varlık ise insandır. Yüce Allah’ın en güzel bir şekilde yarattığını be-
yan etmesine rağmen insan, yine de bütün ihtiyaçlarını kendisi karşılayamaz 
ve canlı cansız, şuurlu şuursuz diğer varlıklara ihtiyaç duyar. Hatta insan öz-
gür iradesi imkânı verilmesi sebebiyle ihtiyacının ötesinde birtakım taleplerde 
bile bulunur. Onu bu talepte bulunmaya götüren şey bitmek tükenmek bilmez 
ihtiraslarıdır. İnsanın iradesine imtihan gereği sınır getirilmediğinden bir ihti-
yacı giderildiğinde başka bir istekleri ve arzuları hemen zihninde belirmekte 
bu da insanı doyumsuz bir ihtiras sahibi haline getirmektedir.16 

Demek ki insan eksik, dolayısıyla muhtaç bir varlıktır. Eksikliğini gider-
mek için yaptığı her hamle, yeni ihtiyaçlar doğurmakta, giderilen her eksiklik 
kafasında başka eksikliklere kapı aralamakta, bu da sınırsız ihtirasa yol aç-
maktadır. Sınırsız ihtiras da hataları peşi sıra getirmektedir. Kullarını çaresiz 
bırakmayan yüce Allah hata veya isyan eden kullarına dünya hayatı süresince 
bağışlama imkânı getirmiştir. Bu bağışlamayı, kulun kendi tövbe ve istiğfarı 
ile yaptığı gibi bir başka kulunun araya girmesiyle de yapmaktadır. Bu da ya 
meleklerin dua etmesi ya da peygamberlerin bütün müminlere yönelik istiğfa-
rı şeklinde ortaya çıkmaktadır. Meleklerin duası, “Arşı yüklenen ve çevresinde 
14 Mâtürîdî, Te’vîlâtü Ehli’s-Sünne, 1/466.
15 Fâtır 35/15.
16 bk. Cağfer Karadaş, Kaderin Sırrını Anlamak, Ankara 2018, s. 122.
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bulunanlar Rab’lerine hamd ile tesbih ederler. O’na inanırlar ve müminlerin 
bağışlanmasını dilerler: Ey Rabbimiz! Sen rahmetin ve ilminle her şeyi kuşat-
tın. Tövbe edenleri ve yolundan gidenleri bağışla, onları cehennem azabından 
koru!”17 Hz. Nuh’un duası: “Rabbim! Beni, anne babamı, evime aileme dahil 
olanları, mümin erkek ve kadınları bağışla; zalimleri ise her daim helâk et”18 
Hz. İbrahim’in duası: “Ey Rabbimiz, hesap görüleceği gün beni, anne babamı 
ve bütün müminleri bağışla.”19 Hz. Peygamber’e (s.a.v) emir olarak gelen 
şu âyet ise müminlere istiğfar konusunda en açık delildir: “(Ey Peygamber!) 
Kendi günahın ile mümin erkek ve kadınların günahları için Allah’tan ba-
ğışlanma dile.”20 “(Ey Peygamber) Onları bağışla, onların bağışlanmasını 
dile ve iş hakkında onlarla istişare et.”21 Müfessir Kurtubî, “mümin erkek ve 
kadınların günahları için Allah’tan bağışlanma dile” ifadesini “onlar için şe-
faatte bulun” şeklinde anlamıştır.22 Müminlerin birbirleri için yaptığı duaların 
da makbul olduğu müslüman zihin dünyasına o kadar yerleşmiştir ki bundan 
dolayı herkes birbirinden dua talebinde bulunur. Nitekim İmam Mâtürîdî, leh-
te olan şefaatin dua olduğunu ve bunun müstecap olacağını belirtmiştir.23

Öte yandan yüce Allah kullarının birbiri ile dayanışma içinde olmasını is-
ter. Meleklerin, peygamberlerin ve bütün müminlerin diğer müminler hakkın-
da dua ve istiğfarı, bir dayanışma örneğidir. Yüce Allah bunu hoş görmekte ve 
Kur’an’da bize nakletmektedir. Bu Allah’a karşı bir savunma değil, kardeşleri 
için dua etme, bağışlanmaları konusunda niyazda bulunmadır. Müminlerin 
dayanışma ve yardımlaşmasını teşvik eden ve emir buyuran âyetler Kur’an’da 
sıkça geçmektedir: “Hep birlikte Allah’ın ipine sımsıkı sarılın, bölünüp par-
çalanmayın.”24 “Müminler ancak kardeştirler, kardeşlerinizin arasını bulun, 
Allah’tan korkun ki, rahmetine mazhar olasınız.”25 “İyilik ve takva hususunda 
yardımlaşın, günah ve düşmanlık hususunda yardımlaşmayın.”26 “Muham-
med, Allah’ın elçisidir. Onunla birlikte olanlar birbirlerine karşı merhametli, 

17 Mü’min 40/7.
18 Nuh 71/28.
19 İbrahim 14/41.
20 Muhammed 47 /19.
21 Âl-i İmrân 3/159.
22 Kurtubî, el-Câmi‘ li-Ahkâmi’l-Kur’ân, 3/402.
23 Mâtürîdî, Te’vîlâtü Ehli’s-Sünne, 1/464-465.
24 Âl-i İmrân 3/103.
25 Hucurât 49/10.
26 Mâide 5/2.
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kâfirlere karşı serttirler ve dayanışma içindedirler.”27 Nasıl ki yüce Allah’ın 
müminlere olan merhameti hidayete erdirme, sevap verme, tövbelerini kabul 
etme, affetme ve rızasına erdirme olarak tecelli ediyorsa, müminlerin birbirine 
yönelik merhameti de dayanışma içinde olma, ıslah için gayret etme, birlik ve 
bütünlüğü sağlama ve devam ettirme ile mümin kardeşi için Allah’a dua ve 
istiğfarda bulunma şeklinde tezahür edecektir. 

İstiğfar bu dünyada müminler için kurtuluş duası ise şefaat de benzer şe-
kilde öte dünyada müminler için kurtuluş niyazıdır. Nitekim yukarıda geçtiği 
gibi Hz. Nuh’un, Hz. İbrahim’in ve Hz. Peygamber’in duaları bize örnek ol-
sun diye yüce Allah tarafından Kur’an’da bildirilmiştir. Ancak bu noktada Ali 
el-Kârî’nin (ö. 1014/1605) haklı hatırlatmasını da özet olarak buraya kaydet-
mek gerekir: Bir kişi bütünüyle başkasının duasına bel bağlamamalı, kalbi her 
daim Allah’a bağlı olmalı yani imanını kesintisiz sürdürmelidir ki başkasının 
yaptığı dua geçerli olsun. Eğer başkasının duası mutlak geçerli olsaydı Hz. 
İbrahim’in babası için yaptığı dua kabul edilirdi.28

Bir başkasının ahirette mümin kişi lehine duasıyla devreye girmesi anla-
mındaki şefaatin geçerliliği noktasında mezhepler arasında büyük oranda itti-
fak bulunmaktadır. Mezhepler arasındaki ihtilaf, müminin kim olduğu ve buna 
göre şefaatin kapsamının ne olacağı hususundadır. Bu ihtilafta büyük günah 
en önemli belirleyici öğedir. Öyleyse şefaat konusu mezheplerin imana bakı-
şıyla doğrudan alakalıdır. Ehl-i sünnet’in Mâtürîdî ve Eş‘arî mezhepleri, imanı 
kalbin tasdikinden ibaret görerek, büyük günah işleyeni mümin saymışlardır. 
Ehl-i sünnet’in ehl-i hadîs ekolü âlimleri, her ne kadar ameli imanın bir parçası 
olarak görseler de bunun imanın artmasına ve eksilmesine sebep olacağı, an-
cak Allah’ın birliği ve Hz. Muhammed’in peygamberliğini ve getirdiği dinin 
ilkelerini kabul ettiği sürece kişinin küfür ve şirkle nitelenemeyeceği kanaatini 
ortaya koymuşlardır. Daha açık ifadeyle bunlar, büyük günah işleyeni kâfir ve 
müşrik kategorisine dahil etmemişlerdir. Bu mezheplerin her biri iman hakkın-
daki bu görüşleri doğrultusunda ahirette mümin sıfatı taşıyan herkesin Allah’ın 
izin vermesiyle şefaate hak kazanacağını kabul ve tasdik etmişlerdir.

Ehl-i sünnet’in dışında yer alan Hâricîler, büyük günah işleyeni doğrudan 
kâfir sayarken, Mu‘tezile taraftarları tövbe etmeden öldüğü takdirde ahiret ha-
yatında bu kişiyi kâfir saymışlardır. Bu iki mezhep, bu görüşleri doğrultusunda 

27 Feth 48/29.
28 Ali el-Kârî, Envârü’l-Kur’ân ve Esrârü’l-Furkân (nşr. Naci es-Suveyd), Beyrut 1434/2013, 3/28.
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ahirette büyük günah sahipleri için şefaati Allah’ın adaletine aykırı bulmuşlar-
dır. Mu‘tezile’ye göre şefaat ya küçük günahların bağışlanmasına ya da mümin 
kulun derecesinin artmasına bir vesiledir. Âsi kişilerin şefaatle kurtulması asla 
söz konusu değildir.29 Hâricîler’den İbâzîler ise, şefaati sarih ifadelerle kabul 
etmekte ve gerçekleşeceğine inanmanın vâcip olduğunu ileri sürmekle birlikte 
kapsamı noktasında Mu‘tezile gibi büyük günah işleyen ile günahta ısrar edene 
yönelik ne dünyada istiğfar ne de ahirette şefaatin olacağını kabul ederler. On-
ların bu tutumu, iman anlayışları ile tutarlılık arzetmektedir. Onlar büyük günah 
işleyenleri mümin saymadıkları için istiğfar ve şefaate de layık görmemekte ve 
şefaatin ancak müttaki müminler için geçerli olabileceğini kabul etmektedirler. 
Şiîler ise, büyük günah konusunda Ehl-i sünnet’e yakın düşünürler ve helâl 
sayarak işlemediği sürece büyük günah sahibini kâfir saymazlar. Onlara göre 
büyük günah sahibi müminlik sıfatıyla Hz. Peygamber’in seçkin sahabilerin 
ve imamların şefaatine layıktır.30 Netice itibariyle bütün itikadî mezheplerin 
neredeyse tamamı ahirette müminlere şefaat edileceği hususunda ittifak halin-
dedirler. Ayrıldıkları nokta büyük günah sahibinin mümin olup olmadığıdır.31

Yüce Allah şirk dışındaki bütün günahları bağışlayacağını bildirdiğine ve bu 
konuda vaadi bulunduğuna göre şefaatle bu günahları bağışlayacağı söylenebilir. 
“Allah kendisine ortak koşulmasını asla bağışlamaz. Bunun dışındakini dilediği 
kimse hakkında bağışlar. Allah’a ortak koşan, en büyük günahla O’na iftirada 
bulunmuş olmaktadır.”32 Şirk, küfür ve nifaktan bu dünyada kişinin samimi tövbe 
etmesiyle yani imana gelmesiyle kurtulması söz konudur, ancak bu günahlar-
la ahirete intikal ettiğinde artık kurtuluş kapısı kapanmıştır. Âyette ifade edildi-
ği gibi küfür, şirk ve nifak dışındaki günahların Allah’ın izin ve iradesine bağlı 
olarak zaman ve mekân gözetilmeksizin bağışlanması mümkün ve muhtemeldir. 
Nitekim bu bağışlamanın bir kısmı ahiret yurdunda şefaat vesilesiyle olacaktır.

Şefaat, başta Hz. Peygamber olmak üzere, diğer peygamberler, melekler 
ve Allah katında iman ve amelleriyle seçkin kılınmış kişilerin yüce Allah’a dua 
veya bağış talebinde bulunmalarıdır. Dünyada kişinin günahtan kurtulması için 

29 Kadı Abdülcebbâr, Şerhu’l-Usûli’l-Hamse: Mu‘tezile’nin Beş İlkesi (trc. İlyas Çelebi), İstanbul: 
Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı Yayınları, 2013, 2/604-605; Zemahşerî, el-Keşşâf, 
Kahire: el-Mektebetü’t-Tevfikiyye, ts., 1/168-169.

30 Şeyh el-Müfîd, Ecvibetü’l-Mesâili’l-Hacibiyye, Beyrut 1435/1392, s. 100; Tabersî, Mecma-
u’l-Beyân fî Tefsîri’l-Kur’ân, Beyrut 1418/1997, 1/151; 3/110.

31 Teftâzânî, Şerhu’l-Makâsıd, Beyrut 1409/1989, 5/155-158; İbn İdris Mustafa b. Muhammed, 
el-Ârâü’l-Akaidiyye inde’l-İbâdiyye, Gardaye 1424/2003, s. 339-343, 430-431.

32 Nisâ 4/48.
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tanınan tövbe ve istiğfarın karşılığında ahirette son bir kurtuluş olarak şefaat 
imkânı tanınmıştır. Bu yönüyle şefaat, tövbe ve istiğfara benzemektedir. Tövbe 
kişinin kendi çabasıyla, istiğfar ise hem kendi hem de başkasının çabasıyla 
olumsuz durum ve şartlardan kurtulmak için dua ve özür beyan etmektir. Bu 
ikisi dünya hayatıyla sınırlı olduğu için ahiret hayatına intikalde artık bunların 
bir anlamı ve yararının olması söz konusu değildir. Ahiret hayatında kurtuluş 
umudu, Allah katında kulluk yönünden seçkin olan kişilerin zor durumda ka-
lanlara ve günahkâr müminlere dua ve şehadetleriyle şefaatte bulunmalarıdır.

Geleneksel İslâm anlayışının aksine günümüzde şefaate yönelik kapsamlı 
bir eleştiri ve ret fikri ortaya çıkmıştır. Bunun nedeni dünyevî birtakım kaygı-
larla ahirete yönelik düşünce geliştirme çabasıdır. Bugünün dünyasında görülen 
zulüm, kötülük ve cinayetleri işleyen kişilerin öte dünyada şefaatle kurtulacak-
ları gibi bir kaygıya kapılan bazı yorum sahipleri, günümüzde şefaati tümüyle 
reddetme yoluna gitmişlerdir. Halbuki şefaat Allah’ın adaletini ortadan kaldı-
ran bir mekanizma değil, ilâhî lutfu ve rahmeti talep etmedir. Allah’ın adaleti 
kesinlikle gerçekleşecek ve suç işleyenler ilâhî adaletin pençesinden kurtula-
mayacaklardır. Zulüm ve cinayetleri işleyenler Allah’ı yok kabul ederek veya 
yaptıkları işi helâl sayarak işlemişlerse zaten kâfir kategorisine girmişlerdir, 
dolayısıyla şefaate nail olmaları söz konusu değildir. Neticede şefaat, kalbinde 
iman bulunan samimi bir mümine ahirette son bir umut kapısıdır.33

33 Geniş bilgi için bk. Cağfer Karadaş, “İslâm Düşüncesinde Şefaat Nedir Ne Değildir?”, Şefaat 
Nedir Ne Değildir, Ankara: Fecir Yayınları, 2019, s. 105-148.



EHL-İ SÜNNET’İN ve 
SELEFÎLER’İN TEVHİD TARİF ve  

TASNİFİNİN ŞEFAAT KABULÜNE TESİRİ

Melikşah Sezen1*

Dinimiz İslâm imanı merkeze alan, iman da tevhidi merkeze alan bir muh-
tevadadır. Dolayısıyla dinimizin sıhhati için imana, imanın sıhhati için de doğru 
bir tevhid anlayış ve kabulüne azami ihtimam göstermeliyiz. Çünkü dinî hayata 
taalluk eden bir kısım amelî ve ahlâkî zaaf ve noksanların ind-i ilâhîde affı 
mümkünse de imana taalluk eden noksan ve yanlışların hele bilhassa bizleri şir-
kin her türlüsünden muhafaza eden tevhidin noksan ve yanlışının affı mümkün 
değildir. Bu itibarla her müslümanın hem kalp hem de ebedî hayat selâmeti için 
evvela tevhid ve iman meselelerinde doğru bilgiye ve itminan-ı kalbe erişmesi 
icap etmekte, son nefesi bu kabule leke bulaştırmadan teslim etmesi gerekmek-
tedir. İş bu sebeple mesela İmam Buhârî (ö. 256/870), el-Câmiu’s-Sahîh isimli 
eser-i muhalledinin son babını “Kitâbü’t-Tevhîd” olarak tasnif etmiş, konuyu en 
sonunda yine en ehemmiyetli olana getirip eserini öylece noktalamıştır.

Bir kılmak, birlemek manasına gelen tevhid, İslâm’ın ilk ve aslî emirle-
rindendir.

“Birlemek fakat neyi?” Bu sual etrafında tevhidin farklı tarif ve tasnifleri 
yapıldığını görmemiz mümkündür. Tebliğ konumuz itibariyle biz bütün iti-
kadî mezheplerin ya da bu konuda sarf-ı kelâm etmiş tüm âlimlerin beyanları 
üzerinde tek tek durmaktan ziyade Ehl-i sünnet ve Selefîliği temsil gücü yük-
sek bazı örnekler üzerinden meseleyi ele almakla iktifa edeceğiz.
1 *Tefekkür Kelâm Araştırmaları Merkezi Başkanı, İstanbul.
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Ehl-i sünnet’e geçmeden evvel, selef-i sâlihînin dinî anlayış ve yaşantı-
sını müstakbel zamanlara taşıma iddiasında bulunan Selefîlik ve bu hareke-
tin kurucu reisi olarak nitelendirdiğim İbn Teymiyye’nin (ö. 728/1328) tevhid 
tasnifi üzerinde durmamız faydalı olacaktır. Tabii İbn Teymiyye söz konusu 
olduğunda, velûd bir müelliften bahsettiğimizi unutmamalıyız. Ayrıca onun 
kaleme aldığı eserlerin hemen tamamının henüz tedavülde olmadığını, telifatı-
nın kronolojisinin eksiksiz olarak çıkarılmadığını ve nihaî görüşlerinin söz ko-
nusu kronoloji ekseninde ortaya konulmadığını bilmeli, kendisine nispet edi-
len eserlerin bir kısmının aidiyeti etrafındaki ihtilafların sürdüğünü bilmeli ve 
konuşmalarda belli bir ihtiyatlılık payı olması gerektiğini de akılda tutmalıyız. 

İbn Teymiyye tevhidi, “tevhid-i rubûbiyyet” ve “tevhid-i ulûhiyyet” ola-
rak ikili bir tasnife tâbi tutmaktadır. Söz konusu kavramlarla tevhid tasnifini 
ilk olarak İbn Teymiyye’de gördüğümüzü söyleyebiliriz. Bu hususu pek çok 
âlim de dile getirmiştir. Fakat burada şu hususa da temas etmemiz gerekir ki, 
tevhid-i ulûhiyyet ve tevhid-i rubûbiyyet ifadeleri/lafızları ilk olarak İbn Tey-
miyye tarafından kullanılmamıştır. Mesele İmam Ebû Mansûr el-Mâtürîdî’nin 
(ö. 333/944) Kitâbü’t-Tevhîd’inde ve Te’vîlâtü’l-Kur’ân’ında da biz bu kav-
ramları görebiliyoruz. Lakin söz konusu kavramların içi, İbn Teymiyye öncesi 
dönemde, İbn Teymiyye’nin anladığı yahut doldurduğu gibi doldurulmamakta-
dır. Zaten İbn Teymiyye bu kavramların ve tasnifin ilmî bir geçmişi, sürekliliği 
olmadığını et-Tis‘iniyye isimli eserinde bizzat kendisi de beyan etmektedir. 

İbn Teymiyye’ye göre tevhid, tevhid-i rubûbiyyet kısmıyla Cenâb-ı 
Hakk’ın zat ve sıfatlarına râci olmaktadır. Ona göre Mekke müşrikleri dahi tev-
hid-i rubûbiyyet üzeredirler. “Onlara sorsan sizi kim yarattı diye tereddüt etme-
den Allah derler”2, “Allah hususunda şüphe mi olur? O ki yeri ve göğü yoktan 
yaratandır”3 meâlindeki âyetleri kendisine delil alan İbn Teymiyye, müşrikle-
rin dahi zat ve sıfat yönünden tevhidi Allah’a ait gördüklerini beyan etmektedir. 

İbn Teymiyye’ye göre Ehl-i sünnet kelâmcıları tevhidi ancak rubûbiyyet 
boyutuyla anlamakta ve anlatmaktadır. Halbuki işin bir de ulûhiyyet yönü bu-
lunmaktadır. Yani Allah Teâlâ’nın ibadete layık ve hak sahibi olduğunu ifade 
eden tevhid-i ulûhiyyet bulunmadan tevhid tam ve makbul olmayacaktır. Al-
lah Teâlâ’nın kullarından beklediği tevhid aslen bu ikinci kısımdır. Kısaca izah 
edilen bu yaklaşımla birlikte İbn Teymiyye aslında tevhid kavramının içerisi-

2 Ankebût 29/61-63. 
3 İbrahim 14/10.
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ne her türlü ibadeti de dahil etmiş olmaktadır. İbn Kayyim (ö. 751/1350), Fâti-
ha sûresini bu tasnif üzerinden ele alarak “yalnız sana ibadet ederiz” kısmının 
rubûbiyyet, “yalnız senden yardım dileriz” kısmının ulûhiyyet tevhidine delâ-
let ettiğini beyan etmektedir.

Peygamberler zaten müşriklerin dahi inkâr edemediği rubûbiyyet tevhidi-
ni değil, ulûhiyyet tevhidini bildirmek için gönderilmiştir. İşte selefî isimlerin 
bu izahatlarıyla biz, tahriften muhafaza olunmuş âyetlerin ve sahih hadislerin 
karşımızda durmasının, onları doğru anlayacağımızı garanti etmediği haki-
katiyle yüzleşiyoruz. Selefî çevreler âyet ve hadislere istinat ettikleri halde 
bunları doğru anlayamama ârızası ile malul olarak konuşmaktadırlar. Evvela, 
tevhid-i rubûbiyyet konusunda müşriklerin ve tüm insanların tevhid içerisin-
de oldukları iddiası, âyetleri bağlam ve maksadından koparmaktır. Halbuki 
bizzat Kur’an, dehriyyûnun yaratmayı da öldürmeyi de zamana verdiklerini4, 
tevhid-i rubûbiyyeti ihlal ettiklerini bildirmektedir. Öte yandan tarihten günü-
müze kendisini ateist, materyalist olarak niteleyen insanların tamamına İbn 
Teymiyye kendi penceresinden “yalancısınız” diye nazar etmekte ve vâkıayı 
inkâr yoluna gitmektedir ki bu durum dahi âyetleri doğru anlayamama ârızası-
nın bir tezahürüdür. Tabii tevhid-i ulûhiyete dair bu tarif ve mülahaza yalnızca 
İbn Teymiyye ve İbn Kayyim’de değil neo-selefî çevrelerde de söz gelimi 
Reşid Rıza’nın (ö. 1935) Tefsîrü’l-Menâr’ında da aynıyla görülmektedir.

Buradan itibaren artık Selefiyye’nin ulûhiyyet kavramından beklentileri 
de ortaya çıkmaktadır. Onlara göre yardım dilemek, destek aramak vb. hal-
ler için herhangi bir vasıta, aracı, mertebe, makam kabulü tanımak otomatik 
olarak ulûhiyyette tevhidin zedelenmesi ve iptal edilmesi demektir. “Onların 
ekserisi şirk koşmadan iman etmezler”5 mealindeki âyeti bu bağlamda ken-
dileri için bir delil olarak kullansalar da âyetteki şirkin müslümanlara nisbet 
edilmesi teknik olarak doğru değildir. Müfessirler bu âyetin muhataplarının 
putperestler olduğunu bildirmekte, imanlarının da İslâm inancı değil teistik bir 
iman, yaratıcı kabulü ile mukayyet olduğunu ifade etmektedirler.

Ehl-i sünnet’in itikad imamları ise tevhidi; zatta, sıfatta, esmada, fiillerde 
ve ahkâmda tevhid şeklinde geniş bir daire ve oldukça tafsilatlı surette ele 
almaktadırlar.

4 Câsiye 45/24.
5 Yusuf 12/106.
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Şefaat meselesine gelindiğinde -ben burada şefaat kavramının lugavî, ıs-
tılahî anlamları vs. üzerinde etraflı olarak durmayacağım, zaten bu konuya 
müstakil olarak temas edecek tebliğler mevcut- şefaat kavramının bir ara des-
tek, yardım makamı hatta torpil olarak nitelendirilmesi itibariyle selefî çev-
relerin buna karşı çıktıkları görülmektedir. İbn Teymiyye Mecmûu Fetâvâ’da 
Hz. Peygamber’in (s.a.v) şefaatinin naslarla sabit olması münasebetiyle kabu-
lüne yakın dursa da çoğu ifadesinde bunu sağlığında gerçekleşen bir yardım 
ve destek olarak nitelemeye meyyal görünmektedir. Hz. Peygamber (s.a.v) 
dışındaki diğer zatların şefaatine ise karşı bir pozisyon almaktadır. Çünkü bu 
tür kabuller onlara göre, daha evvel de işaret edildiği üzere Fâtiha sûresindeki 
“yalnız senden yardım dileriz” buyruğu ile zıtlık oluşturmaktadır. 

Şefaat meselesi de bir ağaçtaki meyvenin yaratılmasından farksız olarak, 
meyvenin halk edilmesi için ağacın vesile ve vasıta kılınmasını bizzat Allah’ın 
takdir etmiş olması hakikatiyle tearuza düşmediği gibi, bir kısım günahkârlara 
şefaat edilmesi noktasındaki Allah Teâlâ’nın takdiri bulunması da ulûhiyyete 
asla halel getirmeyecektir. Nitekim burada kişilerin kendi zatlarından kaynak-
lanan bir güç ve yetiyle böyle bir imtiyaza mâlik olduklarını iddia ve kabul 
eden tek bir müslüman dahi yokken, bu taltif ve nimeti, tevhidin zevali olarak 
nitelemek bu konudaki bütün hadislerle mücadele etmeyi, onları zorlama illet-
lerle malul görmeyi vs. gerektirmektedir. 

Yaşayandan şefaat/istiğfar talebi ile ölüden talebi konusunda da bir ihtilaf 
vardır. Selefî çevrelerin yaşayan bir kimseden dua istemek kabilinden bir şe-
faat anlayışına sıcak bakarken, kabir ehlinden şefaat anlayışına şiddetle karşı 
çıktıkları görülmektedir. Bu noktada ölülerin cansız, güçsüz, tasarrufsuz var-
lıklar olmasını ve onlara yönelişin de cansız nesneleri aracı makamlar olarak 
gören müşriklerin tavrına benzettiklerini söyleyebiliriz. Halbuki hem ölülerin 
tamamının güçsüz, tasarrufsuz olmadığı konusunda haberler mevcut olduğu 
gibi hem de istenilen şeyin bizzat kabirdekilerden değil, onlar vesilesiyle Al-
lah Teâlâ’dan istendiği ıskalanmaktadır. Cenâb-ı Hak, Kur’ân-ı Kerîm’inde, 
“Allah yolunda öldürülenler için ‘ölüler’ demeyin. Hayır, onlar diridirler, fa-
kat siz bilemezsiniz”6 buyurmakta ve her ölünün aynı neticeye sahip olmadığı-
nı bildirmektedir. Mademki “şehid” mertebesine nail olmuş kimselerin kabir 
ahvalleri, diğer ölüler gibi değildir. Bu takdirde kimlerin şehid olduğunu bildi-
ren hadislerdeki bildirimler de bu meyanda değerlendirilmelidir. Ayrıca kabir 

6 Bakara 2/154.
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ehlinin cansız, güçsüz ve tasarrufsuz olduğu yönündeki kabul de bir kısım ha-
berleri yok saymaya mahkûmdur. Her ne kadar Numan Âlûsî (ö. 1317/1899) 
gibi bazı isimlerin, Hanefîler indinde ölülerin işitmediği şeklinde eserler telif 
ettikleri vâki ise de buna cevaben pek çok reddiye ve metin kaleme alınmıştır. 
Zaten kabir ahvalini bildiren hadisler ehl-i kuburun elem ve lezzet duyduğu, 
kendilerini ziyaret edenler, çevre kabirler gibi pek çok husustan muttali ol-
duklarını bildirmektedir. Bu yönüyle de selefî iddiaların isabetli ve başarılı 
olduğunu söylemek mümkün değildir. 

Netice-i kelâm olarak, selefî isimler evvela tevhidi, tevhid-i ulûhiyyet ve 
tevhid-i rubûbiyyet şeklinde tasnif edip, ulûhiyyeti her türlü, dua, yardım, destek, 
yöneliş ile ilişkilendirmek suretiyle bir hataya sürüklenmişlerdir. Bu hatalı ba-
kış açısı onları şefaat meselesinde hatalı noktada tutmaya devam etmiştir. Çünkü 
eğer Cenâb-ı Hakk’ın “izin vereceği” şefaat sahipleri olacaksa -ki âyetler bunu 
haber vermektedir- o takdirde müslümanların ister yaşayan ister vefat etmiş, hüs-
nüzan besledikleri âlim, salih, âbid, fakih zatlara yönelmeleri, onlar vesilesiyle 
Cenâb-ı Hakk’ın rahmetinden müstefit olmayı ummaları ne naslarla ne tevhidle 
ne de ehl-i kubur hakkındaki haberlerle tearuz ve tenakuz oluşturmamaktadır.



الشفاعة بين التوحيد والعدل اإللهي

الدكتور اليماني عبد العزيز الفخراني

بسم اهلل الرحمن الرحيم

الحمــد هلل رب العالميــن ، والعاقبــة للمتقيــن، والصــالة والســالم علــى 
أشــرف األنبيــاء وســيد المرســلين ، وعلــى آلــه وصحبــه ومــن تبعهــم بإحســان  

إلــى يــوم الديــن.  

أما بعد:

فالشــفاعة فــي القــرآن واضحــة ، وفــي الســنة كذلــك ، ولكــن إذا فهمــت بعيداً 
عــن القــرآن يمكــن أن تــؤدي إلــى لبــس وخطــأ يرفضــه التوحيــد والعــدل اإللهي.  

ــة  ــن الفــرق اإلســالمية ،قضي ــي وقــع فيهــا االختــالف بي مــن المســائل الت
الشــفاعة ، حيــث وقــع فيهــا لغــط كثيــر بيــن العــوام  وبيــن العلمــاء، حيــث يغلــط 
عــوام المســلمين بأحاديــث وردت فــي شــفاعة النبــي - صلــى اهلل عليــه وســلم 
- لبعــض العصــاة، وتعلــق أولئــك العــوام مــن عــوام العــوام وعــوام المشــايخ 
ــى هــذا  ــور ، وتجل ــة ، وفهمهــم لإلســالم مبت ، فبعــض الدعــاة ثقافتهــم ضحل
الضمور الفكري ، وتلك الضحالة الثقافية في أحاديث الشــفاعة، وقد رســموا 
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لــك صــورة مــن هــذا الفهــم المغلــوط والمبتــور ، الناظــر فيهــا يخلــص إلــى أن 
قوانيــن الجــزاء قــد بطلــت، وأن العــدل اإللهــي مجــرد كالم، وأن التوحيــد 
مشــوب بالشــركاء، وأن نيــران الجحيــم توشــك أن تتحــول بــرًدا وســالًما علــى 
عصــاة المؤمنيــن، والظالميــن ، والفاســقين ، وربمــا تشــمل  بعــض الكافريــن.  

وقــد أدى هــذا الفهــم المغلــوط لــدى هــؤالء الجهــال ، ومــن تبعهــم مــن 
العــوام ، إلــى التفريــط فــي الفرائــض ،والولــوغ فــي ظلمــات الذنــوب واآلثــام 
ــان نفســي موهــوم ، وثقــة بفهمهــم المغلــوط وكأنهــم  ،ثــم تجدهــم فــي اطمئن
دخلــوا الجنــة بســالم ، فــي الوقــت الــذي لــم يأمــن فيــه أبــو بكــر رضــي اهلل عنــه 
مكــر اهلل تعالــى ولــه قــدم فــي الجنــة ، وهــؤالء يأمنــون مكــر اهلل تعالــى، ولهــم 

أقــدام فــي غياهــب الذنــوب واآلثــام ، وهــذا مــن عجــب األيــام واألزمــان .  

وهــذا فكــر مغلــوط، وثقافــة ســطحية ، وآمــال زائفــة ، وطموحــات وهميــة 
العظمــى  الشــفاعة  هــو صاحــب  يســتنكرها  مــن  ، ومخــدرات فكريــة، أول 
محمــد صلــى اهلل عليــه وســلم ، الــذي قالــه البنتــه وهــي قطعــة منــه صلــى اهلل 
عليــه وســلم ورضــي عنهــا: )اعملــي يــا فاطمــة فلــن أغنــى عنــك مــن اهلل شــيًئا(. 

وذلــك ألن الشــفاعة المشــروعة هــي التــي ال تتناقــض مــع التوحيــد ، وال 
مــع العــدل اإللهــي ، ألن األمــر كلــه هلل تعالــى ،كمــا قــال تعالــى: }َيُقولـُـوَن َهــْل 

ِ{ ]آل عمــران: 154[.  ــُه هلِلَّ َلَنــا ِمــَن اأْلَْمــِر ِمــْن َشــْيٍء ُقــْل ِإنَّ اأْلَْمــَر ُكلَّ

والجــزاء حــق كمــا قــال اهلل تعالــى: }َجــَزاًء ِبَمــا َكانــوا َيْعَملــوَن{ ]24 
ــْعيكْم َمْشــكوًرا{ ]اإلنســان 22[  ــَزاًء َوَكاَن َس ــَذا َكاَن َلكــْم َج الواقعــة[، }ِإنَّ َه
ــا{ ]النبــأ: 26[ . وللمتقيــن جزاؤهــم :  .}وللكافريــن جزاؤهــم{ }َجــَزاًء ِوَفاًق

ــأ:36 [.   ــاًبا{ ]النب ــاًء ِحَس ــَك َعَط ــْن َرِب ــَزاًء ِم }َج
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وهــذا الجــزاء يتنــاول الــذرة مــن الخيــر  ومــن الشــر، وأنــه يعــم النــاس 
أجمعيــن، فذلــك صريــح القــرآن دســتور العــدل اإللهــي، حيــن تحــدث عــن 
الجــزاء يــوم القيامــة ، فقــال تعالــى : }ِإَذا  زْلِزَلــِت اأْلَْرض ِزْلَزاَلَهــا * َوأَْخَرَجــِت 
ْنَســا ن َمــا َلَهــا * َيْوَمِئــٍذ  تَحــِد ث أَْخَباَرَهــا * ِبــأَنَّ َربَّــَك  اأْلَْرض أَْثَقاَلَهــا * َوَقــاَل اإْلِ
أَْوَحــى َلَهــا * َيْوَمِئــٍذ َيْصــد ر النَّــاس أَْشــَتاًتا ِليــَرْوا أَْعَماَلهــْم * َفَمــْن َيْعَمــْل ِمْثَقــاَل 

ا َيَره{]الزلزلــة: 8-1[. ٍة َشــرًّ ٍة َخْيــًرا َيــَره * َوَمــْن َيْعَمــْل ِمْثَقــاَل َذرَّ َذرَّ

فلمــاذا يغيــب هــذا الحديــث القرآنــي عــن اليــوم اآلخــر حيــن الحديــث عن 
الشــفاعة؟ أم أن العقــل والنقــل يتحدثــان عــن العــدل الــذي ال ينافــي الشــفاعة ، 

والرحمــة التــي تتعانــق مــع الشــفاعة؟؟؟. 

وقوانيــن الجــزاء ال تلغــى ألحــد، وال لنبــي مهمــا كان ، ومــن زعــم ذلــك 
فقــد كذبــه القــرآن الكريــم قــال تعالى:}َوَقــا لــوا َلــْن َيــْد خــَل اْلَجنَّــَة ِإالَّ َمــْن 

 هــْم  قــْل َهاتــوا  بْرَهــاَن كــْم ِإْن كْنتــْم 
َكاَن  هــوًدا أَْو َنَصــاَرى ِتْلــَك أََماِنــيُّ

ــِه َواَل  ــَد َربّ ــره ِعْن ــه أَْج ــٌن َفَل ــَه ه هلِل َو هــَو  مْحِس ــَلَم َوْج ــْن أَْس ــى َم ــَن * َبَل َصاِدِقي
َخــْوٌف َعَلْيِهــْم َواَل هــْم َيْحَزنــوَن{ ]البقــرة: 112[.  

وفــي قولــه تعالــى:} أََلــْم َتــَر ِإَلــى الَِّذيــَن أُوتُــوا َنِصيًبــا ِمــَن اْلِكَتــاِب يُْدَعــْوَن 
ــَك  ــْم ُمْعِرُضــوَن * َذِل ــْم َوُه ــٌق ِمْنُه ــى َفِري ــمَّ َيَتَولَّ ــْم ثُ ِ ِلَيْحُكــَم َبْيَنُه ــاِب اهللَّ ــى ِكَت ِإَل
ُهــْم ِفــي ِديِنِهــْم َمــا َكانُــوا  ــاُر ِإالَّ أَيَّاًمــا َمْعــُدوَداٍت َوَغرَّ ــَنا النَّ ِبأَنَُّهــْم َقالُــوا َلــْن َتَمسَّ
َيــْت ُكلُّ َنْفــٍس َمــا َكَســَبْت  َيْفَتــُروَن * َفَكْيــَف ِإَذا َجَمْعَناُهــْم ِلَيــْوٍم اَل َرْيــَب ِفيــِه َوُوّفِ

َوُهــْم اَل يُْظَلُمــوَن { ]آل عمــران:25-24[.  

ونحــن ومنكــروا الشــفاعة أو مســيئوا  فهمهــا واالتــكال عليهــا مدعــوون 
لالحتــكام إلــى القــرآن الكريــم ،وال نتولــى ونعــرض عــن آياتــه المحكمــة ، وال 
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نعــرف مصيرنــا ،وال نغتــر فــي ديننــا ،وال نفتــري علــى اهلل الكــذب ،ألننــا نؤمــن 
بيــوم الجمــع الــذي ال ريــب فيــه ،وفــي هــذا اليــوم توفــى كل نفــس مــا كســبت 

وال يظلــم ربــك أحــداً .  

ولســنا فــي هــذا الحديــث نــرد آيــات الشــفاعة فهــي حــق ثابــت ،كمــا أننــا 
ال نــرد مــا صــح مــن أحاديــث الشــفاعة، فهــي متضافــرة ومــن الكثــرة بمــكان ، 
بــل نثبتهــا فــي مواضعهــا التــي ال تعدوهــا حتــى ال نحــرف الكلــم عــن مواضعــه، 
فنكــون مــن الخاســرين ، ولكــن نجمــع بيــن مــا ورد فــي القــرآن والســنة لنصــل 
إلــى الصــورة الكاملــة التــي يريدهــا اهلل تعالــى لنــا، ويبشــرنا بهــا المصطفــى 

صلــى اهلل عليــه وســلم. 

ــَدُه ِإالَّ ِلَمــْن  ــَفاَعُة ِعْن قررهــا اهلل تعالــى فــي قولــه تعالــى :  }َواَل َتْنَفــُع الشَّ
َع َعــْن ُقُلوِبِهــْم َقالُــوا َمــاَذا َقــاَل َربُُّكــْم َقالُــوا اْلَحــقَّ َوُهــَو  أَِذَن َلــُه َحتَّــى ِإَذا ُفــّزِ

اْلَعِلــيُّ اْلَكِبيــُر { ]ســبأ: 23[.  

ــي دعــوة  ــكل نب ــه وســلم :« إن ل ــه صلــى اهلل علي وقررتهــا الســنة فــي قول
مســتجابة وإنــي اختبــأت دعوتــي شــفاعة ألمتــي، فهــي نائلــة منكــم إن شــاء اهلل، 

مــن مــات ال يشــرك بــاهلل شــيًئا«1.  

ــاَلم أَنــه َقــاَل: » اَل أََزال أشــفع َحتَّــى يســلم ِإَلهــي  ــاَلة َوالسَّ َوعنــه َعَلْيــِه الصَّ
ــار: َمــا  ــى َيقــول َمالــك َخــاِزن النَّ ــار، َوَحتَّ صــكاك بأســماء قــوم َوَجبــت َلهــم النَّ

تركــت للنــار ِفــي أمتــك مــن نقمــة«2 .

- أخرجه مسلم في اإليمان باب اختباء النبي َصلَّى اهلل َعَلْيِه َوَسلََّم  دعوة الشفاعة ألمته   1
برقم 991 : 1 / 981، والمصنف في شرح السنة: 5 / 6. 

أبي شيبة، عبد اهلل بن محمد بن  أبو بكر بن  المؤلف:  تـ عوامة  أبي شيبة  ابن  - مصنف   2
إبراهيم بن عثمان بن خواستي العبسي، المتوفى: 532هـ، المحقق: محمد عوامة نشر: 

دار القبلة، ومؤسسة علوم القرآن الطبعة: األولى سنـ7241ـة هـ رقم 80453 .  
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هــل معنــى هــذه األحاديــث أن الشــفاعة التــي يرجوهــا الرســول - صلــى 
اهلل عليــه وســلم - تنقــذ مرتكبــي الفواحــش والمناكــر ممــن ماتــوا ال يشــركون 

بــاهلل شــيًئا، دون أن يســتوفوا جزاءهــم ؟ 

إن الرســول صلــى اهلل عليــه وســلم  نفســه يــرد هــذا الزعــم، وقــد روى 
ــا يصــف فيــه أهــوال الحشــر، وأحــوال أهــل النــار، وذلــك فــي  البخــاري حديًث
قــول النبــي صلــى اهلل عليــه وســلم فيــه: »يضــرب الصــراط بيــن ظهرانــي جهنــم، 
فأكــون أول مــن يجــوز مــن الرســل بأمتــه، وال يتكلــم يومئــذ أحــد إال الرســل، 
وكالم الرســل يومئــذ: ســلم ســلم ، وفــي جهنــم كالليــب مثــل شــوك الســعدان، 
هــل رأيتــم شــوك الســعدان ؟ قالــوا: نعــم ، قــال: فإنــه مثــل شــوك الســعدان غيــر 
أنــه ال يعلــم قــدر عظمهــا إال اهلل ، تخطــف النــاس بأعمالهــم ، فمنهــم مــن 
يوبــق بعملــه، ومنهــم مــن يخــردل ثــم ينجــو، حتــى إذا أراد اهلل رحمــة مــن أراد 
مــن أهــل النــار؛ أمــر اهلل المالئكــة أن يخرجــوا مــن كان يعبــد اهلل، فيخرجونهــم 
ــار  ــه الن ــن آدم تأكل ــار، فــكل اب ــار الســجود، فيخرجــون مــن الن ويعرفونهــم بآث
إال أثــر الســجود فيخرجــون مــن النــار قــد امتحشــوا، فيصــب عليهــم مــاء الحيــاة 

فينبتــون كمــا تنبــت الحبــة فــي حميــل الســيل« ...3 .  

قوًمــا  اهلل وحــده  يعبــدون  الذيــن  المســلمين  مــن  أن  يفيــد  الحديــث  وهــذا 
ســيدخلون النــار، وأن لهبهــا ســينال مالمحهــم، فــال يعرفــون إال بآثــار الســجود، وأن 
رحمــة اهلل فحســب، هــي التــي تدركهــم فتنقذهــم ممــا يعانــون مــن بــالء ثــم تغســل 
أوضارهــم األولــى بمــاء الحيــاة لينبتــوا بعــد خلًقــا جديــًدا يصلــح للنعيــم والرضــوان. 

-   أخرجه البخاري في التوحيد باب قول اهلل تعالى: }وجوه يومئذ ناضرة{ 31 / 914-  3
024 ، ومسلم في اإليمان باب معرفة طريق الرؤية برقم 281: 1 / 361-761، والمصنف 

في شرح السنة: 51 / 371 
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فليــس للشــفاعة هــذا النطــاق الواســع الــذي يبــرر به الخطــاءون إصرارهم، 
ومــا تفيدهــم أمانيهــم فيهــا شــيًئا ، وقــد بيــن اهلل ســبحانه وتعالــى أن الشــفاعة ال 
تجــدي علــى كافــر، وال علــى فاســق مثقــل بالخطايــا. قــال اهلل تعالــى: }َواتَّقــوا 
َيْوًمــا اَل َتْجــِزي َنْفــٌس َعــْن َنْفــٍس َشــْيًئا َواَل  يْقَبــل ِمْنَهــا َعــْدٌل َواَل َتْنَفعَهــا َشــَفاَعٌة 

َواَل هــْم  يْنَصــروَن{ ]البقــرة: 123[.  

ومما  ســبق يتضح لنا أن ســوء فهم الشــفاعة كائن بين اإلفراط والتفريط 
، بيــن المنكريــن مــن ذوي األهــواء لدرجــة اليــأس ،والمثبتيــن لدرجــة اإلرجــاء 
ــوز  ــه ويف ــى ، وينال ــه اهلل تعال ــن هــؤالء وهــؤالء ، يفهمــه مــن وفق ، والحــق بي
بالشــفاعة مــن أذن لــه الرحمــن ورضــي لــه قــوالً ، أو اتخــذ عنــد الرحمــن عهــداً. 

  وثبــوت الشــفاعة أمــر معلــوم مــن الديــن ، ومــن ثــم أدرج الشــفاعة أهــل 
الســنة رحمهــم اهلل فــي كتــب العقيــدة، فقــل أن تجــد مؤلًفــا يؤلــف فــي العقيــدة 
،إال وقــد عقــد كتاًبــا أو فصــالً فــي كتابــه للشــفاعة، بياًنــا للحــق، وقمًعــا للباطــل، 
ونصــرًة للعقيــدة الحقة،وبشــرى للمؤمنين،وأمــالً للمقصريــن، فجزاهــم اهلل عــن 

اإلســالم والمســلمين خيــر الجــزاء. 

بيــن  العالقــة  لبيــان  شــديد،  بإيجــاز  ســطورها  تخــط  الورقــات  وهــذه 
ــوت الشــفاعة،  ــد مــن ثب ــى التوحي ــه ال خطــر عل ــان أن ــد، وبي الشــفاعة والتوحي
وأن المعركــة الدائــرة بيــن المنكريــن لبعــض مقامــات الشــفاعة فــي جانــب، 
وبعــض الجهلــة مــن المســلمين فــي جانــب آخــر، وهــم الذيــن يظنــون أن 
لرســول اهلل صلــى اهلل عليــه وعلــى آلــه وســلم وللصالحيــن أن يدخلــوا الجنــة 
مــن شــاءوا، ويخرجــوا مــن النــار مــن شــاءوا، وهكــذا يظنــون أن لهــم التصــرف 
ــا  ــة وكلت ــة تلــك المعركــة هــي معركــة وهمي ــي الحقيق ــا، وف ــي الدني ــق ف المطل
الطائفتيــن مجانبــة للصــواب، فالطائفــة األولــى تنفــي رحمــة اهلل التــي وســعت 
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كل شــيئ ، والطائفــة األخــرى تدعــي شــريكاً هلل تعالــى، وهــو وحــده صاحــب 
األمــر والنهــي ، وكال الفهميــن خطــر علــى التوحيــد والعــدل.  

والحــق  الــذي ال ريــب فيــه ، وهــو الوســط لألمــة الوســط، أن الرســول   
صلــى اهلل عليــه وعلــى آلــه وســلم والصالحيــن سيشــفعون فــي اآلخــرة، لمــن 
شــاء اهلل تعالــى وأذن لــه الرحمــن ورضــي لــه قــوالً ،ومــن شــاء لــه الرحمــن 

ورضــي أن تشــمله شــفاعة الشــافعين . 

فمذهــب أهــل الســنة والجماعــة رحمهــم اهلل تعالــى ، هــو الوســط بيــن 
الســنة  أهــل  ألن  اليســار؛  وأقصــى  اليميــن  أقصــى  بيــن  والجافــي،  الغالــي 
والجماعــة قــد جمعــوا بيــن األدلــة، بيــن آيــات النفــي واإلثبــات فــي القــرآن 

الكريــم، وأحاديــث النفــي واإلثبــات فــي الســنة الشــريفة.  

ــة، وتركــت  ــد أخــذوا بطــرف مــن األدل ــر أهــل  الســنة والجماعــة  ق وغي
الطــرف اآلخــر، فضربــت اآليــات القرآنيــة ببعــض ، وأقامــت التناقــض والتضــاد 
بيــن األحاديــث النبويــة الشــريفة، ومــن هنــا حصــل ســوء الفهــم، ولغــط الفكــر، 
فمــن ثــم تخبطــوا وتعســفوا فــي دحــض األدلــة التــي ال توافــق أهواءهــم، فتــارة 
يتجــرأون ويطعنــون فــي الصحابــي الــراوي للســنة، وتــارة يقولــون: أخبار آحاد، 
وتــارة يؤولــون األدلــة بحيــث يعطلونهــا عمــا تــدل عليــه، ويأبــى اهلل إال أن يتــم 
نــوره، ويظهــر حجتــه، فلــم يــزل بحمــد اهلل فــي كل بلــد مــن بــالد المســلمين مــن 
يقيــم عليهــم الحجــة، وصــدق رســول اهلل صلــى اهلل عليــه وعلــى آلــه وســلم إذ 
يقــول: )ال تــزال طائفــة مــن أمتــي علــى الحــق ظاهريــن ال يضرهــم مــن خالفهــم 

حتــى يأتيهــم أمــر اهلل وهــم علــى ذلــك(4 متفــق عليــه بهــذا المعنــى. 

- أخرجه أحمد 5/ 872، رقم: 84422، ومسلم4/ 5122، رقم: 9882، وأبو داود4/   4
79، رقم: 2524، والترمذي 4/ 274، رقم: 6712، وقال: حسن صحيح، وابن ماجه2/ 
4031، رقم: 2593,،  وأبو عوانة 4/ 805، رقم: 9057، وابن حبان 61/ 022، رقم: 

8327، وأخرجه أيًضا: ابن أبى شيبة 6/ 113، رقم: 49613. 
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 ونظــراً لطبيعــة البحــث التــي تفــرض علــى الباحــث اإليجــاز ، فلــن أناقــش 
قضيــة الشــفاعة مــن خــالل الســنة إال تبــركاً بســنة الحبيــب صلــى اهلل عليــه 

ــد الضــرورة .  وســلم ، وعن

الشفاعة في اللغة 
لــم تختلــف المعاجــم اللغويــة حــول المعنــى اللغــوي لمصطلــح الشــفاعة، 
وكلهــا تــدور حــول طلــب الزيــادة فــي الخيــر أو الشــر، فمــن شــفع فــي خيــر فهــو 
يطلــب زيــادة فــي الخيــر لغيــره، ومــن شــفع فــي شــر فهــو يطلــب زيــادة فــي الشــر 

لغيــره أدرك ذلــك أم ال . 
ــْفع( ِضــدُّ اْلِوْتــِر.   ففــي مختــار الصحيــح جــاء حــول مــادة : ش ف ع:« )الشَّ
اِر َواأْلَْرِض.  ــْفَعة( ِفــي الــدَّ يَقــال: َكاَن ِوْتــًرا )َفَشــَفَعه( ِمــْن َبــاِب َقَطــَع. َو )الشُّ
ــاة الَِّتــي َمَعَهــا  ــاِفع( الشَّ ــَفاَعِة. َو)الشَّ ــْفَعِة َوَصاِحــب الشَّ ــِفيع( َصاِحــب الشُّ َو)الشَّ
َع( ِإَلْيــِه ِفــي  َوَلدَهــا. .... َو)اْسَتْشــَفَعه( ِإَلــى فــاَلٍن َســأََله أَْن َيْشــَفَع َلــه ِإَلْيــِه. َو)َتَشــفَّ

َعه( ِفيــِه )َتْشــِفيًعا5).  فــاَلٍن )َفَشــفَّ

وقــال ابــن األثيــر فــي  »النهايــة«: مقتربــاً أكثــر  مــن المعنــى المقصــود فــي 
ْنَيــا  ــق بأمــور الدُّ ــَفاَعِة ِفــي اْلَحِديــِث ِفيَمــا يتعلَّ َر ِذكــر الشَّ هــذا البحــث: »َقــْد َتَكــرَّ
ــال  ــم بيَنهــم،  يَق ــوب والَجراِئ ن ــِن الذُّ ــي التَّجــاوز َع ــؤال ِف ــَي السُّ ــَرِة، َوِه َواآْلِخ
ــفاعَة،  َشــَفَع َيْشــَفع َشــَفاَعًة، َفهــَو َشــاِفٌع وَشــِفيٌع، واْلمَشــِفع: الَّــِذي َيْقبــل الشَّ

ــل شــفاعته«اهـ6. ــِذي  تْقَب ع الَّ واْلمَشــفَّ

- مختار الصحاح المؤلف: زين الدين أبو عبد اهلل محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الحنفي   5
الرازي المتوفى: 666هـ المحقق: يوسف الشيخ محمد الناشر: المكتبة العصرية 

- الدار النموذجية، بيروت – صيدا الطبعة: الخامسة ،0241هـ / 9991م عدد األجزاء: 661/1   
- النهاية في غريب الحديث واألثر المؤلف: مجد الدين أبو السعادات المبارك بن محمد   6

بن محمد بن محمد ابن عبد الكريم الشيباني الجزري ابن األثير المتوفى: 
606هـ الناشر: المكتبة العلمية - بيروت ،9931هـ - 9791م تحقيق: طاهر أحمد الزاوى   

- محمود محمد الطناحي عدد األجزاء: 5، / 2/ 584 
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وفــي القامــوس المحيــط«: وَقْولــه َتعالــى: }َمــن َيْشــَفْع َشــفاَعًة َحَســَنًة يكــن 
َلــه َنصيــٌب ِمْنَهــا َوَمــْن َيْشــَفْع َشــفاَعًة ســِيَئًة يكــن َلــه ِكْفٌلــِم ْنَهــا{ ]النســاء :85[. 
ــْفع، َوهــَو الزيــادة، َكَمــا ِفــي العباب،َوَقــاَل  أَي مــن َيــِزْد عَمــالً ِإَلــى عَمــٍل، مــن الشَّ
اِغــب: أَي مــن اْنضــمَّ ِإَلــى َغيــِره وعاَونــه، وصــاَر َشــْفَعاً َلــه أَو َشــفيعاً ِفــي ِفعــِل  الرَّ

ــِر، فعاوَنــه أَو شــاَركه ِفــي َنْفِعــه و ضــِره..7 .  الَخيــِر أَو الشَّ

ومــا جــاء فــي القامــوس المحيــط أو نقلــه عــن الراغــب فهــو المقصــود فــي 
هــذا البحــث.  

اآليات الواردة في الشفاعة  كلها من دالئل التوحيد 

  وردت آيــات تنفــي الشــفاعة والشــفيع، وآيــات تثبتهمــا ، وال شــك أن 
الجهــة  منفكــة، ومــن ثــم رأيــت أن أذكــر اآليــات التــي تنفــي الشــفاعة والشــفيع، 
واآليــات التــي تثبتهمــا، ثــم أذكــر الجمــع بيــن هــذه اآليــات حســبما جمــع بينهــا 
ــواردة فــي نفــي الشــفاعة أوالً  ــات ال أهــل العلــم رحمهــم اهلل، وقــد قدمــت اآلي
لورودهــا أوالً فــي القــرآن الكريــم، وفــي ذلــك مــن الحكــم مــا ال يخفــى، لعــل 
أهمهــا هــو الحــرص علــى نقــاء التوحيــد بصورتهــا المثلــى التي جاء بها اإلســالم. 

اآليات الواردة في نفي الشفاعة والشفيع 

ــرآن  ــر ســورة مــن الق ــي أكب ــات نفــي الشــفاعة ف ــرد آي ــا أن ت ــس عجيب  لي
الكريــم التــي وقعــت فــي مســتهل كتــاب اهلل تعالــى ، فقــد جــاء فــي ســورة البقرة، 

-  تاج العروس من جواهر القاموس المؤلف: محّمد بن محّمد بن عبد الرّزاق الحسيني،   7
بيدي المتوفى: 5021هـ المحقق: مجموعة من المحققين  أبو الفيض، الملّقب بمرتضى، الزَّ

الناشر: دار الهداية 12/ 282 
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قــال اهلل تعالــى: }َواتَُّقــوا َيْوًمــا اَل َتْجــِزي َنْفــٌس َعــْن َنْفــٍس َشــْيًئا َواَل يُْقَبــُل ِمْنَهــا 
َشــَفاَعٌة َواَل يُْؤَخــُذ ِمْنَهــا َعــْدٌل َواَل ُهــْم يُْنَصــُروَن{ ]البقــرة: 48[.  

وقــال تعالى:}َواتَُّقــوا َيْوًمــا اَل َتْجــِزي َنْفــٌس َعــْن َنْفــٍس َشــْيًئا َواَل يُْقَبــُل ِمْنَهــا 
َعــْدٌل َواَل َتْنَفُعَهــا َشــَفاَعٌة َواَل ُهــْم يُْنَصــُروَن{ ]البقــرة: 123[. وهــذه اآليــة ومــا 
قبلهــا تــدل علــى أن بعــض النــاس محرومــون مــن الشــفاعة، وإن شــئت فقــل 
تــدل علــى أن األصــل هــو عــدم الشــفاعة ، والشــفاعة هــي اســتثناء كمظهــر مــن 

مظاهــر الرحمــة والفضــل والكــرم اإللهــي. 

ــِل أَْن  ــْن َقْب ــْم ِم ــا َرَزْقَناُك ــوا ِممَّ ــوا أَْنِفُق ــَن آَمنُ ــا الَِّذي وقــال تعالــى: }َياأَيَُّه  
ــٌة َواَل َشــَفاَعٌة َواْلَكاِفــُروَن ُهــُم الظَّاِلُمــوَن{ ]البقــرة:  َيْأِتــَي َيــْوٌم اَل َبْيــٌع ِفيــِه َواَل ُخلَّ
254[. وهــذه اآليــة تــدل صراحــة علــى أن بعــض المؤمنيــن ال تنالهــم الشــفاعة 
، وهــذا يــدل علــى خطــورة وهــول يــوم القيامــة ، فــال يــدري أحدنــا هــل تنالــه 
الشــفاعة الثابتــة للبعــض أم ال ؟ ومــا قيمــة الشــفاعة إذا اســتفاد منهــا غيــري 
وحرمــت أنــا منهــا، فيجــب علــى المســلم الســعي والعمــل الجــاد بإخــالص 

حتــى  يمــن اهلل تعالــى عليــه ويكرمــه بالشــفاعة.

ومــا قيمــة الشــفاعة إذا شــفع لــي كل مــن ســوى اهلل تعالــى ولــم تقبــل شــفاعتهم 
مــن قبــل اهلل تعالــى مالــك الملــك ، العــدل الحــق ، مــاذا يفعــل الشــفعاء لــي إن 
أراد اهلل تعالــي بــي ضــراً ؟ وال أدل علــى ذلــك مــن قولــه تعالــى حاكًيــا عــن بعــض 
ــي َشــَفاَعُتُهْم  ْحَمــُن ِبُضــّرٍ اَل تُْغــِن َعنِّ الصالحيــن: }أَأَتَِّخــُذ ِمــْن ُدوِنــِه آِلَهــًة ِإْن يـُـِرْدِن الرَّ
َشــْيًئا َواَل يُْنِقــُذوِن{ ] يــس:23[ . فهــذه اآليــة تــدل علــى أن شــفاعة اآللهة المزعومة 

ال تغــن شــيئاً عــن المشــفوع لــه إن كان لهــذه اآللهــة شــفاعة أصــالً . 

فهــذا القــرآن الكريــم نفســه إنــذار وإرشــاد علــى أن النافــع الضــار هــو اهلل 
تعالــى وحــده، ال الشــفاعة فــي ذاتهــا ، وال األوليــاء بذواتهــم، قــال تعالــى: 
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ــِه َوِلــيٌّ  ِهــْم َلْيــَس َلُهــْم ِمــْن ُدوِن ــِه الَِّذيــَن َيَخاُفــوَن أَْن يُْحَشــُروا ِإَلــى َربِّ ــِذْر ِب }َوأَْن
ُهــْم َيتَُّقــوَن{ ]األنعــام: 51[.   َواَل َشــِفيٌع َلَعلَّ

يقــول اإلمــام محمــد أبــو زهــرة فــي تفســيره: والضميــر فــي }به{يعــود إلــى 
مــا أوحــى إلــى النبــي - صلــى اهلل عليــه وســلم - وهــو القــرآن الكريــم ...

ويالحظ بعض أمور: 

أولهــا - أن اإلنــذار للجميــع فــال يختــص الذيــن يخافــون دون غيرهــم، ولكــن 
الذيــن ينتفعــون بــه هــم الذيــن يخافــون الحشــر، ومــا وراءه مــن حســاب وعقــاب. 

الخــوف  هــو  الخيــر وغيرهــم  أهــل  بيــن  المميــز  العنصــر  أن  ثانيهــا - 
والخشــية مــن اهلل فأولئــك يكــون فيهــم رأفــة، ومــع الرأفــة يتفتح القلــب للهداية، 
ويدخلــه النــور، ومــع الغلظــة يكــون الظــالم، وكأن الغلظــة حجــارة قويــة تجعــل 

مــا وراءهــا فــي ظــالم دامــس. 

ثالثهــا - أن الغــرور باعتقــاد شــفيع يشــفع أو ولــي يناصــر مــن دون اهلل 
تعالــى يســدُّ مســالك النــور والهدايــة، فــال بــد أن يكــون كل اإلحســاس هلل 

ســبحانه وتعالــى. 

رابعهــا - أن اإلنــذار فــي هــذه الحالــة يجعــل للتقــوى مكانــا، فيكــون 
الرجــاء فيهــا، وهــو مــن العبــد اَل مــن الــرب، ولــذا قــال: }َلَعلَّهــْم َيتَّقــوَن{«8.   

ْتُهــُم اْلَحَيــاُة  وقــال تعالــى: }َوَذِر الَِّذيــَن اتََّخــُذوا ِديَنُهــْم َلِعًبــا َوَلْهــًوا َوَغرَّ  
ــيٌّ َواَل  ِ َوِل ــْن ُدوِن اهللَّ ــا ِم ــَس َلَه ــا َكَســَبْت َلْي ــٌس ِبَم ــِه أَْن تُْبَســَل َنْف ــْر ِب ــا َوَذّكِ ْنَي الدُّ

بأبي زهرة  المعروف  المؤلف: محمد بن أحمد بن مصطفى بن أحمد  التفاسير  - زهرة   8
المتوفى: 4931هـ  دار النشر: دار الفكر العربي عدد األجزاء: 01/ 5/ 1152  



ULUSLARARASI  TEVHİD ve  ŞEFAAT SEMPOZYUMU • 37   

ــُبوا  ــا َكَس ــَن أُْبِســُلوا ِبَم ــَك الَِّذي ــا أُوَلِئ ــْدٍل اَل يُْؤَخــْذ ِمْنَه ــِدْل ُكلَّ َع ــِفيٌع َوِإْن َتْع َش
ــُروَن{ ]األنعــام: 70[.  ــوا َيْكُف ــا َكانُ ــٌم ِبَم ــَذاٌب أَِلي ــٍم َوَع ــْن َحِمي ــَراٌب ِم ــْم َش َلُه

وهــذه اآليــة تطلــب مــن النبــي صلــى اهلل عليــه وســلم أن يعــرض عــن الذيــن 
اتخــذوا دينهــم لعبــا ولهــوا، ال ديــن لهــم وال معتقــد صحيح، فهــؤالء في اتخاذهم 
األوثــان التــي يصنعونهــا وال تنفــع وال تضــر آلهــة تعبــد كأنهــم يلعبــون ويلهــون 
فهــم يعبثــون، وال غايــة لهــم عنــد أهــل الفكــر والمنطــق، وإنــه فــي هــذه الحــال اَل 
منجــاة لهــم منهــا، فــال ينقذهــم منهــا ولــي يناصرهــم يعتمــدون عليــه، وال شــفيع 
يشــفع لهــم فينقذهــم، ومصيرهــم هــو الهــالك الدائــم والعــذاب المســتمر؛ ولــذا 
ِ َوِلــيٌّ َواَل َشــِفيٌع َوِإْن َتْعــِدْل ُكلَّ َعــْدٍل اَل  قــال تعالــى: }َلْيــَس َلَهــا ِمــْن ُدوِن اهللَّ
ــا{ وإذا لــم ينفعهــم شــفاعة شــفيع، أو نصــرة ولــي حميــم، أو عصبــة  يُْؤَخــْذ ِمْنَه
قويــة أرادوا االحتمــاء بهــا، فإنــه لــم ينفعهــم أن يدفعــوا ثمنــاً أو فديــة إلنقــاذ 

أرواحهــم مــن العــذاب األليــم، فالعــدل: هــو الفــداء الــذي يعــادل مــا ارتكبــوا. 

ومــن آيــات الشــفاعة المنفيــة، تلــك اآليــة الكريمــة التــي تتحــدث عــن العبــادة 
التــي هــي فــي حقيقتهــا رهبــة مــن الضــرر أو رجــاء للنفــع، وَهــؤالء ضلــوا ضــالال 
بعيدا فعبدوا ما اَل  يخاف وال  يرجى، فعبدوا غير اهلل وهذا هو الشرك المزعوم، 
حيــث زينــت لهــم األوهــام عبــادة األحجــار، ثــم زينــت لهــم أمــًرا آخــر هــو ظنهــم 
أن لهــا شــفاعة عنــد اهلل، وهــذا جمــع غريــب بيــن وهــم الشــرك والتوحيــد، إذ كيــف 
تكــون األوهــام الشــركية شــفيعة عنــد الواحــد األحــد، تقربهــم إلــى اهلل زلفــى، 

الحــق أنهــم أرادوا الجمــع بيــن لعــب الدنيــا ولهوهــا والفــوز بالجنــة ونعيمهــا. 

ُهــْم َواَل  ِ َمــا اَل َيُضرُّ وذلــك فــي قولــه تعالــى: }َوَيْعُبــُدوَن ِمــْن ُدوِن اهللَّ
ــي  ــُم ِف ــا اَل َيْعَل َ ِبَم ــوَن اهللَّ ئُ ــْل أَتَُنّبِ ِ ُق ــَد اهللَّ ــَفَعاُؤَنا ِعْن ــُؤاَلِء ُش ــوَن َه ــْم َوَيُقولُ َيْنَفُعُه
ــا يُْشــِرُكوَن{ ]يونــس:18[.  ــَماَواِت َواَل ِفــي اأْلَْرِض ُســْبَحاَنُه َوَتَعاَلــى َعمَّ السَّ
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وإذا كان أهــل اللهــو واللعــب يشــركون طمعــاً فــي شــفاعة ليســوا مــن 
أهلهــا ، فــإن الحســرة عليهــم فــي اآلخــرة التــي حكاهــا اهلل ومــا يحكيــه  اهلل 
تعالــى حقيقــة أصــدق مــن الحقائــق التــي نعيشــها، وهــذه الحقيقــة المحكيــة عــن 
أهــل النــار، هــو اعترافهــم بغيــاب الشــفيع، وفقــدان الصديــق الحميــم، حينهــا 
فقــط يتمنــون العــودة للدنيــا ليؤمنــوا بــاهلل الواحــد األحــد ليفــوزوا بالشــفاعة 

ــي حرمــوا منهــا بكفرهــم ولهوهــم ولعبهــم.  الت

ــا ِمــْن َشــاِفِعيَن * َواَل َصِديــٍق  ــا عــن أهــل النــار: }َفَمــا َلَن قــال تعالــى حاكًي
ــًة َوَمــا َكاَن  ــَك آَلَي ًة َفَنُكــوَن ِمــَن اْلُمْؤِمِنيــَن * ِإنَّ ِفــي َذِل ــا َكــرَّ ــْو أَنَّ َلَن َحِميــٍم * َفَل

ِحيُم{]الشــعراء:104-100[.   ــُز الرَّ ــَو اْلَعِزي ــَك َلُه ــَن * َوِإنَّ َربَّ ــْم ُمْؤِمِني أَْكَثُرُه

وإذا تأملــت فــي هــذه اآليــات لوجــدت عجبــا عجابــاً ، فأهــل النــار يتألمــون 
لعــدم وجــود شــفيع ، وال صديــق حميــم أي قريــب ، وتمنــوا  أن  تكــون لهــم 
كــرة ، أي: رجعــة إلــى الدنيــا  ليؤمنــوا ، فيكــون لهــم شــفيع أو صديــق حميــم ، 
وهــذه آيــة كبــرى ، فمــا أكثرهــم بمؤمنيــن ، وهــذا عــدل إلهــي مــن العزيــز الرحيم 

، فليــس عزيــزاً فقــط وال رحيمــاً فقــط ،وإنمــا هــو اهلل العزيــز الرحيــم فتأمــل .  

وتأمــل العالقــة بيــن دالئــل التوحيــد فــي خلــق الســموات واألرض ومــا 
بينهمــا فــي ســتة أيــام ، وفــي الشــفاعة التــي تتعــارض مــع دالئــل التوحيــد وهــي 
ــَماَواِت َواأْلَْرَض َوَمــا  الَّــِذي َخَلــَق السَّ  ُ الشــفاعة المنفيــة، قــال تعالــى: }اهللَّ
ــّيٍ  ــْن َوِل ــِه ِم ــْن ُدوِن ــْم ِم ــا َلُك ــْرِش َم ــى اْلَع ــَتَوى َعَل ــمَّ اْس ــاٍم ثُ ــتَِّة أَيَّ ــي ِس ــا ِف َبْيَنُهَم
ــُروَن{ ]الســجدة: 4[. فــإذا تعاميتــم عــن خالــق الســموات  َواَل َشــِفيٍع أََفــاَل َتَتَذكَّ
واألرض ومــا بينهمــا، والمســيطر علــى عــرش الكــون ، لــم تجــدوا ألنفســكم 
وليــا ينصركــم، وال شــفيعا يشــفع لكــم، فالــذي خلــق الســموات واألرض هــو 

وليكــم الــذي يتولــى مصالحكــم، وشــفيعكم الــذي ينصركــم. 
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وهــل يعقــل أن يكــون وليكــم الــذي يتولــى مصالحكــم ،وشــفيعكم الــذي 
ينصركــم فقيــراً فــي كل شــيء ، ال يملــك أي شــيئ معنويــا كان أو ماديــاً؟؟؟ 
فالــذي لــه ملــك الســموات واألرض ، ومالــك يــوم الديــن هو صاحب الشــفاعة 
ِ ُشــَفَعاَء ُقــْل أََوَلــْو َكانُــوا اَل  جميعــاً ،كمــا قــال تعالــى: }أَِم اتََّخــُذوا ِمــْن ُدوِن اهللَّ
ــَماَواِت  ــَفاَعُة َجِميًعــا َلــُه ُمْلــُك السَّ ِ الشَّ َيْمِلُكــوَن َشــْيًئا َواَل َيْعِقُلــوَن * ُقــْل هلِلَّ

ــِه تُْرَجُعــوَن{ ]الزمــر:44[.  ــمَّ ِإَلْي َواأْلَْرِض ثُ

فــإن لــم تفهمــوا كل مــا ســبق ، فانتظــروا اآلزفــة التــي تنتــزع القلــوب مــن 
ــم وال شــفيع يدفــع مــا  الصــدور بســبب شــدة الخــوف ، وال يكــون لهــم حمي
بهــم مــن أنــواع الخــوف والقلــق، أو حتــى يثبــت قلوبهــم مــن الهــول الــذي تحيــا 
فيــه، مصداقــاً لقولــه تعالــى: }َوأَْنِذْرُهــْم َيــْوَم اآْلِزَفــِة ِإِذ اْلُقُلــوُب َلــَدى اْلَحَناِجــِر 

َكاِظِميــَن َمــا ِللظَّاِلِميــَن ِمــْن َحِميــٍم َواَل َشــِفيٍع يَُطــاُع{ ]غافــر: 18[.

فــي هــذه اآليــات يفهــم مــن ظاهرهــا نفــي الشــفاعة أو الشــفيع بمعنــى مــا 
مــن المعانــي.

 اآليات في إثبات الشفاعة والشفيع

وإذا الحظنــا أن آيــات نفــي الشــفاعة تحمــل فــي ســياقها أدلة مــن أدلة الوحدانية 
، فآيــات إثبــات الشــفاعة تحمــل فــي طياتهــا أدلــة مــن أدلــة الوحدانيــة ، كمــا فــي قولــه 
ــَماَواِت  ُ اَل ِإَلــَه ِإالَّ ُهــَو اْلَحــيُّ اْلَقيُّــوُم اَل َتْأُخــُذُه ِســَنٌة َواَل َنــْوٌم َلــُه َمــا ِفي السَّ تعالــى: }اهللَّ

َوَمــا ِفــي اأْلَْرِض َمــْن َذا الَّــِذي َيْشــَفُع ِعْنــَدُه ِإالَّ ِبِإْذِنــِه{ ]البقــرة: 255[. 

وفــي ســورة يونــس نفــس األمــر، فــاهلل رب العالميــن الذي خلق الســموات 
واألرض فــي ســتة أيــام ، وأحكــم ســيطرته علــى الكــون ، وهــو وحــده المدبــر 
ــة أن يســمح بوجــود شــفيع ،وهــذا  لألمــر ، ال يضــره وال ينتقــص مــن وحداني
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الشــفيع ليــس معبــوداً ، فالمســتحق للعبــادة هــو وحــده المدبــر لألمــر ،كمــا فــي 
ــَماَواِت َواأْلَْرَض ِفــي ِســتَِّة أَيَّــاٍم ثـُـمَّ  ُ الَّــِذي َخَلــَق السَّ قولــه تعالــى: }إنَّ َربَُّكــُم اهللَّ
 ُ ــُم اهللَّ ــِه َذِلُك ــِد ِإْذِن ــْن َبْع ــِفيٍع ِإالَّ ِم ــْن َش ــا ِم ــَر َم ــُر اأْلَْم ــْرِش يَُدبِّ ــى اْلَع ــَتَوى َعَل اْس

ــُروَن{ ]يونــس:3[.  َربُُّكــْم َفاْعُبــُدوُه أََفــاَل َتَذكَّ

فــال يملــك الشــفاعة إال مــن أذن لــه الرحمــن وقــدر لــه فــي األزل أن يكــون 
ــَفاَعَة ِإالَّ  لــه عهــد ، وال يبــدل القــول لديــه تعالــى، قــال تعالــى: }اَل َيْمِلكــوَن الشَّ

ْحَمــِن َعْهــًدا{ ] مريــم: 87[.   َمــِن اتََّخــَذ ِعْنــَد الرَّ

الولــد ، ونفــى كــون  نــزه وحدانيتــه تعالــى عــن  وفــي ســورة األنبيــاء، 
المالئكــة أوالد أو بنــات اهلل تعالــى ، وتفضــل علــى المالئكــة بكونهــم شــفعاء 
، وليســت شــفاعتهم مطلقــة ؛ بــل شــفاعتهم لمــن ارتضــاه اهلل تعالــى ، وهــذه 
المنزلــة ال تجعلهــم فــي أمــن وأمــان ؛ بــل هــم مــن خشــية اهلل تعالــى مشــفقون، 
ْحَمــُن َوَلــًدا ُســْبَحاَنُه َبــْل ِعَبــاٌد ُمْكَرُمــوَن * اَل  قــال تعالــى: }َوَقالُــوا اتََّخــَذ الرَّ
َيْســِبُقوَنُه ِباْلَقــْوِل َوُهــْم ِبأَْمــِرِه َيْعَمُلــوَن * َيْعَلــُم َمــا َبْيــَن أَْيِديِهــْم َوَمــا َخْلَفُهــْم َواَل 
ــاء:28-26[.  ــِفُقوَن{ ]األنبي ــَيِتِه ُمْش ــْن َخْش ــْم ِم ــِن اْرَتَضــى َوُه ــَفُعوَن ِإالَّ ِلَم َيْش

وكمــا رأينــا فآيــات الشــفاعة مشــروطة ، قــال اهلل تعالــى:  }َوَيْســأَلُوَنَك   
ــا  ــَرى ِفيَه ــا * اَل َت ــا َقاًعــا َصْفَصًف ــي َنْســًفا * َفَيَذُرَه ــْل َيْنِســُفَها َربِّ ــاِل َفُق َعــِن اْلِجَب
اِعــَي اَل ِعــَوَج َلــُه َوَخَشــَعِت اأْلَْصــَواُت  ِعَوًجــا َواَل أَْمًتــا * َيْوَمِئــٍذ َيتَِّبُعــوَن الدَّ
ــَفاَعُة ِإالَّ َمــْن أَِذَن َلــُه  ْحَمــِن َفــاَل َتْســَمُع ِإالَّ َهْمًســا * َيْوَمِئــٍذ اَل َتْنَفــُع الشَّ ِللرَّ

ْحَمــُن َوَرِضــَي َلــُه َقــْواًل ]طــه: 108-105[.  الرَّ

وقــال تعالــى فــي ]ســورة الزخــرف 86[: }َواَل َيْمِلــُك الَِّذيــَن َيْدُعــوَن ِمــْن 
ــَفاَعَة ِإالَّ َمــْن َشــِهَد ِباْلَحــّقِ َوُهــْم َيْعَلُمــوَن{.  ُدوِنــِه الشَّ
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وقــال تعالــى فــي ]ســورة النجــم 25-26[ : }َوَكــْم ِمــْن َمَلــٍك ِفــي   

َيَشــاُء  ِلَمــْن   ُ َيــْأَذَن اهللَّ أَْن  َبْعــِد  ِمــْن  ِإالَّ  َشــْيًئا  َشــَفاَعُتُهْم  تُْغِنــي  ــَماَواِت اَل  السَّ

َوَيْرَضــى{.

وهــذه اآليــات وغيرهــا تــدل علــى الشــفاعة المثبتــة بشــروط ، وهــذا يخــدم 

قضيــة التوحيــد وال يرهــا فــي شــيء.  

الجمع بين اآليات المثبتة واآليات النافية

الشفاعة باإلذن اإللهي، والمشفوع له ليس كل أحد

ــا إلــى اآليــات المثبتــة للشــفاعة ومــا يقابلهــا مــن آيــات أخــرى  وإذا نظرن

تنفيهــا ، نجــد أن هنــاك انفــكاكاً فــي الجهــة ، فليــس النفــي واإلثبــات علــى نفــس 

الشــيئ ، وإال فهــذا تناقــض حاشــا للقــرآن الكريــم عنــه ، فاآليــات التــي أثبــت 

الشــفاعة قيــدت آيــات النفــي أو خصصتــه أو فســرته ، وال مجــال لشــيء آخــر 

لنفــي التناقــض ، أو التضــاد بيــن آيــات القــرآن ســوى الفهــم المســتقيم ، حتــى 

نضــرب آيــات اهلل تعالــى ببعــض، قــال تعالــى: }أََفــاَل َيَتَدبَّــروَن اْلقــْرآَن َوَلــْو َكاَن 

ِمــْن ِعْنــِد َغْيــِر اهلل َلَوَجــدوا ِفيــِه اْخِتاَلًفــا َكِثيــًرا{ ]النســاء: 82 [ .  

ــة  ــة ليســت هــي الشــفاعة المثبت ــا القــول: إن الشــفاعة المنفي وبالتالــي يمكنن

ــات كريمــات  ــارة أخــرى إن اهلل تعالــى نفــي الشــفاعة فــي اآلخــرة  فــي آي ، وبعب

والمــراد بهــا: الشــفاعة الشــركية، التــي اعتقدهــا مشــركوا العــرب، وغيرهــم مــن 

المنحرفيــن ممــن حرفــوا الكتــب الســماوية التــي نزلــت عليهــم، فــال األصنــام عنــد 

المشــركين لهــم شــفاعة ،وال األنبيــاء عنــد األمــم التــي حرفــت كتبهــا لهــم شــفاعة.  
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ِ َمــا اَل  فشــفاعة األصنــام باطلــة بقولــه تعالــى: }َوَيْعُبــُدوَن ِمــْن ُدوِن اهللَّ
ــا  َ ِبَم ــوَن اهللَّ ئُ ــْل أَتَُنّبِ ِ ُق ــَد اهللَّ ــَفَعاُؤَنا ِعْن ــُؤاَلِء ُش ــوَن َه ــْم َوَيُقولُ ــْم َواَل َيْنَفُعُه ُه َيُضرُّ
ــا يُْشــِرُكوَن{  ــَماَواِت َواَل ِفــي اأْلَْرِض ُســْبَحاَنُه َوَتَعاَلــى َعمَّ اَل َيْعَلــُم ِفــي السَّ

]يونــس: 18[.  

وشــفاعة األنبيــاء عنــد األمــم التــي حرفــت كتبهــا الســماوية باطلــة بقولــه 
تعالــى: }َوَقالـُـوا َلــْن َيْدُخــَل اْلَجنَّــَة ِإالَّ َمــْن َكاَن ُهــوًدا أَْو َنَصــاَرى ِتْلــَك أََماِنيُُّهــْم 
ِ َوُهــَو ُمْحِســٌن  ُقــْل َهاتُــوا بُْرَهاَنُكــْم ِإْن ُكْنُتــْم َصاِدِقيــَن * َبَلــى َمــْن أَْســَلَم َوْجَهــُه هلِلَّ
ــِه َواَل َخــْوٌف َعَلْيِهــْم َواَل ُهــْم َيْحَزنـُـوَن{ ]البقرة:112-111[.  َفَلــُه أَْجــُرُه ِعْنــَد َربِّ

يتحصــل مــن هــذا أن الشــفاعة المنفيــة هــي التــي تطلــب مــن غيــر اهلل، 
ــَفاَعُة َجِميًعــا َلــُه  ِ الشَّ وبالتالــي فالشــفاعة هلل تعالى،كمــا فــي قولــه تعالــى: }ُقــْل هلِلَّ
ــَماَواِت َواأْلَْرِض ثـُـمَّ ِإَلْيــِه تُْرَجُعــوَن{ ]الزمــر: 44[. فالشــفاعة المثبتــة  ُمْلــُك السَّ
ال تخــرج عــن قــدرة اهلل تعالــى وال تتعــارض مــع عدلــه تعالــى، وهــي فــي نطــاق 
رحمتــه تعالــى، وال خطــر فــي ذلــك علــى التوحيــد، ولذلــك أعقــب الشــفاعة 
ــمَّ ِإَلْيــِه تُْرَجُعــوَن{؛ فمــن يملــك يــوم  ــَماَواِت َواأْلَْرِض ثُ بقولــه: }َلــُه ُمْلــُك السَّ
الديــن هــو صاحــب الكلمــة األولــى واألخيــرة ، هــو الحكــم الفصــل ، هــو 
الواحــد األحــد، فــال حجــة لمــن أنكــر الشــفاعة بحجــة الحــرص علــى التوحيــد.

 وأيضــاً هــذه الشــفاعة ليســت مطلقــة، فــال خالــق إال اهلل تعالــى، ولذلــك 
فالــذي لــه ملــك الســموات واألرض إليــه المرجــع والمصــي ، وال شــفاعة 
لغيــره تعالــى إال بإذنــه تعالــى، فــال يملــك أحــد أن يشــفع ألحــد بذاتــه، أو 
باســتقالل عــن اهلل تعالــى مالــك الكــون ومــا فيــه ، أيــا كان مقــام هــذا الشــفيع 
، ملــكاً كان أو نبيــاً أو وليــاً، فالملــك هلل وحــده، الواحــد القهــار ، وهــو الــذي 

ــه.  ــأذن بالشــفاعة لمــن يشــاء، ويمنعهــا ممــن يشــاء، فالشــفاعة كلهــا بيدي ي
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وكيــف تكــون الشــفاعة لغيــره وهــو مالــك يوم الدين ، وهــو الواحد القهار 
ــى اأْلَْنُفــَس  ُ َيَتَوفَّ ، وهــل يعقــل أن يســتقل شــفيع بذاتــه بعــد قولــه تعالــى: }اهللَّ
ــا اْلَمــْوَت  ــي َقَضــى َعَلْيَه ــا َفُيْمِســُك الَِّت ــْم َتُمــْت ِفــي َمَناِمَه ــي َل ــا َوالَِّت ِحيــَن َمْوِتَه
ــُروَن * أَِم  ى ِإنَّ ِفــي َذِلــَك آَلَيــاٍت ِلَقــْوٍم َيَتَفكَّ َويُْرِســُل اأْلُْخــَرى ِإَلــى أََجــٍل ُمَســمًّ
ــوَن *  ــوا اَل َيْمِلُكــوَن َشــْيًئا َواَل َيْعِقُل ــْو َكانُ ــْل أََوَل ِ ُشــَفَعاَء ُق ــْن ُدوِن اهللَّ اتََّخــُذوا ِم
ــَماَواِت َواأْلَْرِض ثـُـمَّ ِإَلْيــِه تُْرَجُعــوَن * َوِإَذا  ــَفاَعُة َجِميًعــا َلــُه ُمْلــُك السَّ ِ الشَّ ُقــْل هلِلَّ
ــَن  ــَر الَِّذي ــَرِة َوِإَذا ُذِك ــوَن ِباآْلِخ ــَن اَل يُْؤِمنُ ــوُب الَِّذي ْت ُقُل ــَمأَزَّ ُ َوْحــَدُه اْش ــَر اهللَّ ُذِك
ــَماَواِت َواأْلَْرِض َعاِلــَم  ُهــمَّ َفاِطــَر السَّ ِمــْن ُدوِنــِه ِإَذا ُهــْم َيْسَتْبِشــُروَن * ُقــِل اللَّ
ــَهاَدِة أَْنــَت َتْحُكــُم َبْيــَن ِعَبــاِدَك ِفــي َمــا َكانـُـوا ِفيــِه َيْخَتِلُفــوَن * َوَلــْو أَنَّ  اْلَغْيــِب َوالشَّ
ِللَِّذيــَن َظَلُمــوا َمــا ِفــي اأْلَْرِض َجِميًعــا َوِمْثَلــُه َمَعــُه اَلْفَتــَدْوا ِبــِه ِمــْن ُســوِء اْلَعــَذاِب 

ِ َمــا َلــْم َيُكونُــوا َيْحَتِســُبوَن{ ]الزمــر:47-42[.  َيــْوَم اْلِقَياَمــِة َوَبــَدا َلُهــْم ِمــَن اهللَّ

فــإذا وجــد الشــفيع المســتقل بذاتــه أال كان مــن األولــى أن ينقــذ نفســه 
مــن المــوت أوال قبــل أن يفكــر فــي إنقــاذ غيــره مــن النــار، وهــل يعقــل أن تقبــل 
شــفاعة لمــن يشــمئز مــن ذكــر اهلل تعالــى، ويستبشــر إذا ذكــر غيــر اهلل تعالــى ؟ 
ــم  ــك وصاحــب الشــفاعة هــو فاطــر الســموات واألرض ، وهــو عال ــف ذل كي
الغيــب والشــهادة ، وهــو الحكــم بيــن عبــاده وقــت االختــالف والخــالف ، وإذا 
فــرض بهــؤالء المحروميــن أن يمتلكــوا الدنيــا ومثلهــا معهــا ،فهــل يســتطيعون 
أن يفتــدوا بأنفســهم مــن ســوء العــذاب يــوم القيامــة؟ الحــق أنهــم ســيعلمون مــن 

اهلل تعالــى مــا لــم يكــون يحتســبون.  

ــأذن بهــا اهلل ســبحانه  ــد أن ي ــا يجــب القــول: إن كل شــفاعة ال ب ومــن هن
ــوُم اَل َتْأُخــُذُه ِســَنٌة َواَل َنــْوٌم َلــُه َمــا ِفــي  ُ اَل ِإَلــَه ِإالَّ ُهــَو اْلَحــيُّ اْلَقيُّ كمــا قــال: }اهللَّ
ــَماَواِت َوَمــا ِفــي اأْلَْرِض َمــْن َذا الَّــِذي َيْشــَفُع ِعْنــَدُه ِإالَّ ِبِإْذِنــِه َيْعَلــُم َمــا َبْيــَن  السَّ
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أَْيِديِهــْم َوَمــا َخْلَفُهــْم َواَل يُِحيطُــوَن ِبَشــْيٍء ِمــْن ِعْلِمــِه ِإالَّ ِبَمــا َشــاَء َوِســَع ُكْرِســيُُّه 
ــَماَواِت َواأْلَْرَض َواَل َيئـُـوُدُه ِحْفظُُهَمــا َوُهــَو اْلَعِلــيُّ اْلَعِظيــُم{ ]البقــرة:255[.  السَّ

ــَماَواِت َواأْلَْرَض ِفــي  ُ الَّــِذي َخَلــَق السَّ وقولــه تعالــى: }ِإنَّ َربَُّكــُم اهللَّ  
ــُر اأْلَْمــَر َمــا ِمــْن َشــِفيٍع ِإالَّ ِمــْن َبْعــِد ِإْذِنــِه  ِســتَِّة أَيَّــاٍم ثـُـمَّ اْســَتَوى َعَلــى اْلَعــْرِش يَُدبِّ
ــُروَن{ ]يونــس: 3[. فــكل شــفاعة ال بــد  ُ َربُُّكــْم َفاْعُبــُدوُه أََفــاَل َتَذكَّ َذِلُكــُم اهللَّ
أن يــأذن بهــا اهلل ســبحانه ، وال خطــر علــى التوحيــد ، فالــذي ســمح بالشــفاعة 
بإذنــه، هــو اهلل الــرب الــذي خلــق الســموات واألرض فــي ســتة أيــام ، ثــم 
اســتوى علــى العــرش ، ودبــر األمــر، وهــو وحــده اهلل ربكــم  المســتحق للعبــادة، 

ــدوه أفــال تذكــرون.  فاعب

ففــي اليــوم الــذي خشــعت فيــه األصــوات للرحمــن فــال تســمع إال همســاً، 
فــي هــذا اليــوم ال شــفاعة إال شــفاعة مــن أذن لــه الرحمــن، وليــس هــذا فقــط 
ــَفاَعُة ِإالَّ َمــْن أَِذَن  بــل يرضــى الرحمــن عــن قــول الشــفيع: }َيْوَمِئــٍذ اَل َتْنَفــُع الشَّ
ْحَمــُن َوَرِضــَي َلــُه َقــْواًل{ ]طــه:109[. فهــل هنــا خطــر علــى التوحيــد حتى  َلــُه الرَّ
ينفــي الشــفاعة مــن ينفيهــا؟ أم أن األمــر تعصــب مذهبــي، وتطــرف فكــري، 

وولوثــات مذاهــب وتيــارات؟  

فــال شــفاعة ألي أحــد حتــى لــو كان ملــكاً مقربــاً ، أو نبيــاً مرســالً إال بــإذن 
الملــك العــالم ورضــى اهلل عــز وجــل عــن هــذه الشــفاعة وعــن هــذا الشــفيع، 
ــِه اآْلِخــَرُة َواأْلُوَلــى * َوَكــْم ِمــْن َمَلــٍك ِفــي  وهــذا المشــفوع لــه، قــال تعالــى: }َفِللَّ
ُ ِلَمْن َيَشــاُء َوَيْرَضى{  ــَماَواِت اَل تُْغِني َشــَفاَعُتُهْم َشــْيًئا ِإالَّ ِمْن َبْعِد أَْن َيْأَذَن اهللَّ السَّ
]النجــم: 25-26[. وال عجــب فللــه اآلخــرة واألولــى، فــإذا اعتقــدت أن اآلخــرة 

واألولــى هلل عــز وجــل  آمنــت أنــه يقبــل الشــفاعة إن شــاء أو إن أذن.             
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من المشفوع لهم عند اهلل تعالى ؟ 

الشــفاعة ليســت لــكل متمنــى كســول أو متخــاذل، بــل هــي لفئــات معينــة ، 

فئــات خاصــة ، ماتــت علــى التوحيــد ،ماتــت علــى ال إلــه إال اهلل محمــد رســول 

اهلل صلــى اهلل عليــه وســلم ، فالمالئكــة مثــالً ال تشــفع إال لمــن ارتضــاه اهلل تعالــى 

ــدري هــل  تشــملنا شــفاعة هــؤالء المالئكــة أم ال ؟  ،وهــؤالء ال نعرفهــم وال ن

وبالتالــي فاإليمــان بالشــفاعة ال يعنــي التــواكل ، أو  المحســوبية ، كمــا ال نــدري 

هــل إذا شــملتنا الشــفاعة يقبلهــا اهلل تعالــى أم ال؟؟ قــال تعالــى: }اَل َيْســِبُقوَنُه 

ــِرِه َيْعَمُلــوَن * َيْعَلــُم َمــا َبْيــَن أَْيِديِهــْم َوَمــا َخْلَفُهــْم َواَل َيْشــَفُعوَن  ِباْلَقــْوِل َوُهــْم ِبأَْم

ِإالَّ ِلَمــِن اْرَتَضــى َوُهــْم ِمــْن َخْشــَيِتِه ُمْشــِفُقوَن * َوَمــْن َيُقــْل ِمْنُهــْم ِإنِّــي ِإَلــٌه ِمــْن ُدوِنــِه 

ــَم َكَذِلــَك َنْجــِزي الظَّاِلِميــَن{ ]األنبيــاء: 29-27[.  َفَذِلــَك َنْجِزيــِه َجَهنَّ

ولســت فيــه حاجــة للبحــث عــن مــن هــم ارتضاهــم اهلل تعالــى وقبــل فيهــم 

الشــفاعة ، فاألقــوال كثيــرة ، فالخــالف حــول معناهــم قــد خضــع للموقــف 

مــن الشــفاعة ، فمــن قبــل الشــفاعة قــال: هــم الذيــن ماتــوا علــى التوحيــد 

، وعــدم الشــرك ، ومــن أنكــر الشــفاعة قــال: هــم الصالحــون مــن عبــاد اهلل 

ــن  ــن الســاجدين اآلمري ــن الســائحين الراكعي ــن العابدي ــن التائبي ــى المطيعي تعال

بالمعــروف والناهيــن عــن المنكــر ، والحــق أن هــؤالء ليســوا بحاجــة للشــفاعة، 

فهــم الســابقون األولــون المكرمــون ، والشــفاعة كــرم إلهــي علــى يــد مــن شــاء 

مــن عبــاده لمــن شــاء مــن عبــاده ، وأحــوج النــاس إليهــا هــم العصــاة المذنبــون 

الذيــن خلطــوا عمــال صالحــاً وآخــر ســيئاً ، عســى اهلل  تعالــى أن يتــوب عليهــم. 

من ال تنفعهم شفاعة الشافعين  
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المشــركون والكفــار الذيــن أشــركوا بــاهلل تعالــى مــا لــم ينــزل بــه ســلطانا 
،والذيــن نســوا اهلل تعالــى فنســيهم ، لــن يجــدوا مــن يشــفع لهــم ، ولــو فــرض 
أن شــفع لهــم شــافع فلــن يطــاع وشــفاعته مرفوضــة ، والغالــب أنهــم لــن يجــدوا 
ــون عــن شــفيع ولــن يجــدوا كمــا قــال اهلل تعالــى:  مــن يشــفع لهــم، فهــم يبحث
ــْد  ــُل َق ــْن َقْب ــوُه ِم ــَن َنُس ــوُل الَِّذي ــُه َيُق ــي َتْأِويُل ــْوَم َيْأِت ــُه َي ــُروَن ِإالَّ َتْأِويَل ــْل َيْنظُ }َه
َنــا ِباْلَحــّقِ َفَهــْل َلَنــا ِمــْن ُشــَفَعاَء َفَيْشــَفُعوا َلَنــا أَْو نـُـَردُّ َفَنْعَمــَل َغْيــَر  َجــاَءْت ُرُســُل َربِّ
الَّــِذي ُكنَّــا َنْعَمــُل َقــْد َخِســُروا أَْنُفَســُهْم َوَضــلَّ َعْنُهــْم َمــا َكانـُـوا َيْفَتــُروَن * ِإنَّ َربَُّكُم 
ــمَّ اْســَتَوى َعَلــى اْلَعــْرِش  ــاٍم ثُ ــَماَواِت َواأْلَْرَض ِفــي ِســتَِّة أَيَّ ــَق السَّ ــِذي َخَل ُ الَّ اهللَّ
َراٍت ِبأَْمــِرِه  ــْمَس َواْلَقَمــَر َوالنُُّجــوَم ُمَســخَّ ْيــَل النََّهــاَر َيْطُلُبــُه َحِثيًثــا َوالشَّ يُْغِشــي اللَّ

ُ َربُّ اْلَعاَلِميــَن{ ]األعــراف:54-53[.  ــاَرَك اهللَّ ــُر َتَب ــُه اْلَخْلــُق َواأْلَْم أاََل َل

وتأمــل اآليــة التاليــة الدالــة علــى وحدانيــة اهلل تعالــى بعــد آيــة الشــفاعة 
 ، التوحيــد  معهــا دالئــل  للشــفاعة  المثبتــة  اآليــات  فتجــد  المنفيــة،  الســابقة 
ــة  ــد، فالشــفاعة الثابت ــى التوحي ــة عل ــات دال ــة للشــفاعة معهــا آي ــات النافي واآلي
والشــفاعة المنفيــة ال تتعارضــان مــع توحيــد اهلل تعالــى فتأمــل، وبعبــارة أخــرى 
، هنــاك شــفاعة ثابتــة ال ريــب فيهــا، وتنقســم قســمين، شــفاعة نافعــة وشــفاعة 

غيــر نافعــة، فــكل اآليــات تثبــت الشــفاعة  المقبولــة والمــردودة، فتأمــل. 

وال أدل علــى ذلــك مــن حــوار القــرآن عــن أهــل ســقر، وحديــث القــرآن 
الكريــم عنهــم خيــر معبــر عــن حالهــم، قــال تعالــى: } ُكلُّ َنْفــٍس ِبَمــا َكَســَبْت َرِهيَنــٌة 
* ِإالَّ أَْصَحــاَب اْلَيِميــِن * ِفــي َجنَّــاٍت َيَتَســاَءلُوَن * َعــِن اْلُمْجِرِميــَن * َمــا َســَلَكُكْم ِفــي 
يــَن * َوَلــْم َنــُك نُْطِعــُم اْلِمْســِكيَن * َوُكنَّــا َنُخــوُض َمَع  َســَقَر * َقالـُـوا َلــْم َنــُك ِمــَن اْلُمَصّلِ
ــا اْلَيِقيــُن * َفَمــا َتْنَفُعُهــْم َشــَفاَعُة  ــى أََتاَن يــِن * َحتَّ ــْوِم الّدِ ُب ِبَي ــا نَُكــّذِ اْلَخاِئِضيــَن * َوُكنَّ

ــاِفِعيَن * َفَمــا َلُهــْم َعــِن التَّْذِكــَرِة ُمْعِرِضيــَن{ . ]المدثــر: 49-38[. الشَّ
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وإذا لــم تنفــع الشــفاعة مــع غيــر المصليــن الذيــن بخلــوا بالصدقــات علــى 
الفقــراء ، وكانــوا فــي كل واٍد يهيمــون ، وفــوق ذلــك كانــوا ينكــرون البعــث 
العظيــم، حتــى ماتــوا علــى هــذا اإلنــكار والكفــر ، فكيــف تنفعهــم شــفاعة 
الشــافعين ، وقــد كانــوا معرضيــن عــن التذكــرة بــكل مــا ســبق ، فهــل تنفــع معهــم 
شــفاعة؟. وبمفهــوم المخالفــة أن الشــفاعة نافعــة لغيــر هــؤالء، وإال لــو لــم تكــن 

هنــاك شــفاعة نافعــة لغيرهــم فلمــاذا التحســر علــى فقدهــا ؟؟ 

اعلــم : أن النــاس فريقــان كمــا قــال اهلل تعالــى: }َفِريــٌق ِفــي اْلَجنَّــِة َوَفِريــٌق ِفــي 
ــِه  ــي َرْحَمِت ــاُء ِف ــْن َيَش ــُل َم ــْن يُْدِخ ــَدًة َوَلِك ــًة َواِح ــْم أُمَّ ُ َلَجَعَلُه ــاَء اهللَّ ــِعيِر*َوَلْو َش السَّ
ُ ُهــَو  َوالظَّاِلُمــوَن َمــا َلُهــْم ِمــْن َوِلــّيٍ َواَل َنِصيــٍر*أَِم اتََّخــُذوا ِمــْن ُدوِنــِه أَْوِلَيــاَء َفــاهللَّ
اْلَوِلــيُّ َوُهــَو يُْحــِي اْلَمْوَتــى َوُهــَو َعَلــى ُكّلِ َشــْيٍء َقِديــٌر * َوَمــا اْخَتَلْفُتــْم ِفيــِه ِمْن َشــْيٍء 
ــِه أُِنيــُب{ ]الشــورى: 10-7[.  ْلــُت َوِإَلْي ــِه َتَوكَّ ــي َعَلْي ُ َربِّ ِ َذِلُكــُم اهللَّ َفُحْكُمــُه ِإَلــى اهللَّ

ــق فــي الســعير وهــم الكافــرون،  ــون، وفري ــة وهــم المؤمن ــق فــي الجن فري
وفريــق  الجنــة منهــم فــي الجنــة ابتــداًء عــن جــداراة أو أدركتهــم رحمــة اهلل 
تعالــى ، ومنهــم بعــد دخــول النــار جــزاء بعــض مــا عملــوا ، ومــن دخــل برحمــة 
اهلل فرحمــة اهلل تنضــوي تحتهــا الشــفاعة ، ومــن خــرج مــن النــار إلــى الجنــة بعــد 
أن لقــي جــزاءه بعضهــم لــم يســتفد مــن الشــفاعة، وبعضهــم خــرج بالشــفاعة، 

وبالتالــي فالشــفاعة ثابتــة ولكــن مــن يســتحقها؟؟ 

هذه هي القضية  الجديرة بالبحث ال مناقشة أصل الشفاعة.  

وكل شــفاعة دون إذن مــن اهلل تعالــى فهــي شــفاعة هــي والعــدم ســواء، 
هــي شــفاعة مــن ميــت ال يملــك لنفســه نفعــاً وال ضــراً، ال يســمع وال يبصــر 
، ولــو ســمع طلــب الشــفاعة مــا اســتجاب ، فهــذا الشــفيع المســتقل بذاتــه إن 
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وجــد ال يملــك مثقــال ذرة فــي الســموات وال فــي األرض ،وليــس لــه ظهيــر ، 
والشــفاعة الحقــة التــي يــأذن فيهــا اهلل لمــن يشــاء ويرضــى.  

 وهــذا التعــارض الظاهــري بيــن النصــوص، نتــج عنــه اختــالف بيــن الفــرق 
اإلســالمية مــن الشــفاعة ، مــع أن الشــفاعة ثابتــة ، ولكــن هنــاك شــفاعة مقبولــة 

أو نافعــة ، وشــفاعة مرفوضــة أو عدميــة. 

مناقشة منكري الشفاعة 

بعــد العــرض الســابق، فقــد ظهــرت أدلــة المثبتيــن وأدلــة المنكريــن، إال أنــه 
ــه الفــرق اإلســالمية بأجمعهــا، ولكــن  يمكــن القــول إن أصــل الشــفاعة  تقــر ب
االختــالف يبــدو واضحــاً فــي أنــواع الشــفاعة، وخاصــة الشــفاعة للعصــاة مــن 
أهــل االيمــان، وهنــا ســأتعرض ألبــرز الفــرق اإلســالمية التــي أنكــرت بعــض 
أنــواع الشــفاعة التــي اتفــق عليهــا جمهــور األمــة ، وأبرزهــا الخــوارج والمعتزلة. 

الخــوارج: هــم طائفــة مبتدعــة معروفــة أتيــت مــن قبــل عقلهــا رغــم اجتهادهــا 
فــي عبادتهــا، وقــد أنكــرت شــفاعة النبــي - صلــى اهلل عليــه وســلم - ألهــل الكبائــر 
ــرة بالخلــود فــي  مــن المؤمنيــن ، يتجلــى هــذا مــن حكمهــم علــى مرتكــب الكبي
ــدَّ  ــوَلُه َوَيَتَع َ َوَرُس ــِص اهللَّ ــْن َيْع ــى: }َوَم ــه تعال ــات عــدة منهــا قول ــل آي ــار ، بدلي الن

ُحــُدوَدُه يُْدِخْلــُه َنــاًرا َخاِلــًدا ِفيَهــا َوَلــُه َعــَذاٌب ُمِهيٌن{]النســاء: 14[ .

ــًدا َفَجــَزاُؤُه َجَهنَّــُم َخاِلــًدا ِفيَهــا  وقولــه تعالــى: }َوَمــْن َيْقُتــْل ُمْؤِمًنــا ُمَتَعّمِ
ُ َعَلْيــِه َوَلَعَنــُه َوأََعــدَّ َلــُه َعَذاًبــا َعِظيًما}]النســاء: 93[.  َوَغِضــَب اهللَّ

أمــا المعتزلــة: فقــد أثبتــت المعتزلــة أصــل الشــفاعة، فأقروا بعــض أنواعها، 
وهــي الشــفاعة للتائبيــن مــن المؤمنيــن بزيــادة الدرجــات، وأنكــروا البعــض 
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اآلخــر، مثــل: الشــفاعة لمرتكــب الكبيــرة، ألن قولهــم إن مرتكــب الكبيــرة 
فــي منزلــة بيــن المنزلتيــن، لكنــه فــي النــار، فقــد حكمــوا علــى مرتكــب الكبيــرة 
بالنــار، وليــس فــي مشــيئة اهلل تعالــى إن شــاء عفــا عنــه، وإن شــاء عذبــه كمــا هــو 

مذهــب أهــل الســنة.  

أمــا المرجئــة: فالمرجئــة ال حاجــة عندهــم للشــفاعة أصــالً، فــكل مــن مــات 
عندهــم علــى التوحيــد ال يضــره مــا فعــل مــن المعاصــي، فشــعارهم كمــا ال ينفــع 
مــع الكفــر طاعــة، فكذلــك ال يضــر مــع اإليمــان معصيــة، فــال يحتاجــون لشــفاعة ، 
إذ مجــرد كلمــة الشــهادة يضمــن لهــم الجنــة، وال تضرهــم الكبائــر حتــى يحتاجــون 

للشــفاعة . 

مبحــث فــي فلســفة  الشــفاعة التــي ال تتعــارض مــع التوحيــد أو العــدل 
اإللهييــن 

عرفنــا أن الشــفاعة هــي التوســط وطلــب الرحمــة والمغفــرة مــن قبــل العبــد 
لربــه علــى اختــالف ذلــك العبــد، فالعبــد أو الملــك )الشــافع( يقــوم بيــن يــدي 
ــه ... فيقــف أمــام الملــك -جــل  ــه- فيشــفع ألهلــه أو ألمت مــواله -جــل جالل
جاللــه- ويتذلــل لــه، فيــأذن ملــك الملــوك لــه، أو قــد ينــادي الجبــار:- يــا فــالن: 
قــم فاشــفع. أي إن الشــافع أيــاً كان- ال يملــك مــن األمــر شــيئاً، فــال يســتطيع أْن 
يشــفع ألي مخلــوق إال مــن بعــد أن يــأذن اهلل تعالــى ويرضــى ،}َيْوَمِئــٍذ اَل َتْنَفــُع 

ْحَمــُن َوَرِضــَي َلــُه َقــْواًل{ ]طــه:109[. ــَفاَعُة ِإالَّ َمــْن أَِذَن َلــُه الرَّ الشَّ

   ومــن المقــرر أن اهلل تعالــى وحــده هــو الــذي يوفــق الشــافع للشــفاعة، 
فالشــفاعة منــه تعالــى، والشــافع بــإذن اهلل تعالــى وحــده هــو الذي يختار المشــفوع 
لهــم ، كالشــهيد الــذي يشــفع لســبعين مــن أهلــه، فــاهلل هــو الــذي أذن وقــرر أن 
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الشــهيد يشــفع ، ولــوال ذلــك لمــا اســتطاع الشــهيد أْن يشــفع، وهــذا تفضــل مــن 
اهلل تعالــى وحــده، وال ضــرر علــى التوحيــد فــي ذلــك، واهلل أعلــى وأعلــم . 

والشــفاعة التــي يــأذن اهلل فيهــا ، هــي نــوع مــن الرحمــة والمغفــرة اإللهية، وال 
تعــارض بيــن الرحمــة والمغفــرة والتوحيــد أو العــدل اإللهــي،  والرحمــة اإللهيــة 
المتمثلــة هنــا فــي الشــفاعة اإللهيــة فيهــا إكــرام للشــافع ، كالشــهيد الــذي يشــفع فــي 
ســبعين مــن أهلــه، أليــس هــذا مــن بــاب اإلكــرام؟  بلــى إنــه إكــرام وأعظــم إكــرام 
فــي أعظــم يــوم وأخطــره، وهنــا تتجلــى مكانــة الشــهيد الشــفيع عنــد اهلل تعالــى 

وعنــد النــاس، وهــذا فضــل اهلل يؤتيــه مــن يشــاء، واهلل ذو الفضــل العظيــم.     

وكمــا أن النــاس منــازل فــي الدنيــا فهــم منــازل فــي اآلخــرة، وكمــا أن 
هنــاك مــن ترتفــع منزلــة فــي الجنــة بالشــفاعة، فهنــاك مــن يخفــف عنــه العــذاب 
بالشــفاعة،  كشــفاعة النبــي - صلــى اهلل عليــه وســلم - لعمــه أبــي طالــب، كمــا  
جــاء فــي صحيــح البخــاري وغيــره، مــن حديــث العبــاس بــن عبــد المطلــب - 
رضــي اهلل عنــه - أنــه قــال للنبــي - صلــى اهلل عليــه وســلم -: ))مــا أغنيــت عــن 
عمــك، فإنــه كان يحوطــك ويغضــب لــك؟ قــال: هــو فــي ِضحضــاٍح مــن نــار، 

ولــوال أنــا لــكان فــي الــدرك األســفل مــن النــار((9 .  

وهــذا مــن بركــة رســول اهلل صلــى اهلل عليــه وســلم، وأنــه ال ينكــر فضــل 
مــن أحســن إليــه ،كمــا أن أيضــاً مــن العــدل اإللهــي، قــال تعالــى: }َفَمــْن َيْعَمــْل 

ا َيــَرُه{ ]الزلزلــة: 8-7[.  ٍة َشــرًّ ــَرُه * َوَمــْن َيْعَمــْل ِمْثَقــاَل َذرَّ ــًرا َي ٍة َخْي ِمْثَقــاَل َذرَّ

- الصحيح 3883 . كتاب مناقب األنصار. باب قصة أبى طالب ،8026  كتاب األدب. باب   9
كنية المشرك. 

النبي - صلى  وأخرجه مسلم في الصحيح رقم 902  كتاب اإليمان رقم 753  باب شفاعة 
اهلل عليه وسلم - ألبي طالب، وورد في لفٍظ لمسلم: نعم وجدته في غمرات من النار، 

فأخرجته إلى ضحضاح. 



ULUSLARARASI  TEVHİD ve  ŞEFAAT SEMPOZYUMU • 51   

فــكان جــزاء دفــاع أبــي طالــب عــن النبــي عليــه الصــالة والســالم تخفيــف 
العــذاب عنــه بحيــث صــار فــي ضحضــاح مــن النــار.

وفــي الشــفاعة دعــوة لالجتهــاد ، فالمســلم الواعــي يعمــل الصالحــات وال 
يخلــد إلــى الشــفاعة التــي قــد تنالــه، وقــد ال تنالــه، ولكــن ينبغــي عليــه أن  يطمــع 
أن يكــون صاحــب شــفاعة ،كأن يكــون مــن حملــة القــرآن الكريــم ، أو مــن 
المجاهديــن ، إلــى غيــر ذلــك مــن األصنــاف التــي أكرمهــا اهلل تعالــى بالشــفاعة 
لغيرهــم ، أو كتــب لهــم عهــد ، كشــفاعة النبــي صلــى اهلل عليــه وســلم فيهــا عهــد 

ونــص ، وشــفاعة حامــل القــرآن الكريــم ،والمجاهــد ..الــخ . 

وكالعهــد المقطــوع علــى مــن صبــر علــى تربيــة البنــات، كمــا جــاء فــي 
الحديــث الصحيــح: ))مــن ابتلــي بشــيء مــن هــذه البنــات، فأحســن صحبتهــن 

ــار((10  .  كــنَّ لــه ســتراً مــن الن

وكعهــد الشــهيد فــي قولــه النبــي صلــى اهلل عليــه وســلم: »إن للشــهيد عنــد 
اهلل ســت خصــال: أن يغفــر لــه فــي أول دفعــة مــن دمــه، ويــرى مقعــده مــن 
الجنــة، ويحلــى حلــة اإليمــان، ويــزوج مــن الحــور العيــن، ويجــار مــن عــذاب 
القبــر، ويأمــن مــن الفــزع األكبــر، ويوضــع علــى رأســه تــاج الوقــار، الياقوتــة منــه 

- أخرجه أحمد 33/6 و 661 من طريق عبد الرزاق وعبد األعلى والترمذي 3191 في البر   10
والصلة: باب ما جاء في النفقة على البنات واألخوات، من طريق عبد المجيد بن عبد العزيز، 
ثالثتهم عن معمر، عن الزهري، بهذا اإلسناد. قال عبد الرزاق: وكان يذكره عن عبد اهلل بن 
أبي بكر، وكذا كان في كتابه، يعني الزهري َعْن َعْبِد اهلل  ْبِن أَِبي َبْكٍر، َعْن عروة، أن عائشة.
وأخرجه البخاري 8141 في الزكاة: باب اتقوا النار ولو بشق تمرة، ومسلم 9262 في البر 
والصلة: باب فضل اإلحسان إلى البنات، والترمذي 5191 في البر والصلة: باب ما جاء في 
، َعْن َعْبِد اهلل ْبِن أَِبي َبْكِر ْبِن  ْهِرِيّ النفقة على البنات واألخوات، من طريق َمْعَمر، َعِن الزُّ
حزم، عن عروة، به. وأخرجه أحمد 78/6، والبخاري 5995 في األدب: باب رحمة الولد 
وتقبيله ومعانقته، ومسلم 9262، والبيهقي 874/7، والبغوي 8161 من طريق شعيب، عن 

الزهري، به.وأخرجه أحمد 342/6 من طريق محمد بن أبي حفصة، عن الزهري، به. 
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خيــر مــن الدنيــا ومــا فيهــا، ويــزوج اثنتيــن وســبعين زوجــة مــن الحــور العيــن، 
ويشــفع فــي ســبعين إنســانا مــن أقاربــه«11. 

وفي سنن أبي داود: »يشفع الشهيد في سبعين من أهل بيته«12 

وقــد قــال النــي صلــى اهلل عليــه وســلم: »القــرآن شــافع مشــفع، ومــا حــل 
ــة، ومــن جعلــه خلــف ظهــره ســاقه  ــاده إلــى الجن مصــدق، مــن جعلــه أمامــه ق

إلــى النــار«13. 

فهــذه كلهــا عهــود بشــر بهــا النبــي صلــى اهلل عليــه وســلم صنفــاً مــن النــاس، 
وكل ذلــك بمشــيئة اهلل تعالــى وإذنــه ورضاه.  

فــإذا كان اهلل عــز وجــل قــد تكــرم علــى النبــي صلى اهلل عليه وســلم وأعطاه 
الشــفاعة العظمــى، الشــفاعة الكبــرى ، وقــد تكــرم علــى بعــض عبــاده فأعطاهــم 
شــفاعات صغــرى ، كشــفاعة المجاهــد وحامــل القــرآن ومربــي البنــات ...الــخ 
، فــكل ذلــك لصالــح الضعفــاء الذيــن خلطــوا عمــالً صالحــاً وآخــر ســيئاً ، أمــالً 
أن يتــوب اهلل عليهــم ، فكيــف يعــد ذلــك الكــرم اإللهــي خلــاًل فــي التوحيــد أو 

فــي العــدل اإللهــي ؟؟؟.

- المسند 131/4  ، وسنن الترمذي برقم 3661  ، وسنن ابن ماجه برقم 9972  .   11
- سنن أبي داود برقم 2252 .   12

- رواه ابن حبان في صحيحه 1: 782 رقم: 421، وخرجه أخي السيد أحمد هناك. وهو   13
في مجمع الزوائد 1: 71 / 7 /: 461، ورواه أيًضا عن ابن مسعود، ولكنه ضعف إسناده. 
وانظر أمالي القالي 2: 962، بغير هذا اللفظ. هذا الخبر مشهور عن ابن مسعود،  وإن كان 

صحيحه عند جابر. 



TEFSÎR-İ KEBÎR’DE  
ŞEFAAT ÂYETLERİNİN TEFSİRİ

Prof. Dr. Dilaver SELVİ1*

Bu tebliğimizde, müfessirlerin imamı olarak anılan Fahreddin-i Râzî’ye 
(v. 606/1210) ait Mefâtîhu’l-Gayb diğer adıyla et-Tefsîrü’l-Kebîr isimli meşhur 
dirayet tefsirinde şefaat âyetlerinin tefsirini inceleme konusu yapacağız.

Kazanmış olduğu ilim ve şöhret sebebi ile Fahreddin-i Râzî ve el-Fahr b. 
el-Hatîb gibi lakaplarla meşhur olmuştur. Künyesi ise Ebû Abdullah veya Ebü’l-
Fazl’dır. İtikadda Eş‘arî, mezhepte Şâfiî’dir. Bazı âlimler, Râzî’yi hicrî VI. asrın 
müceddidi olarak görür. Herat’ta Şeyhülislâm lakabını almıştır. 606 (1210) se-
nesi ramazan bayramının birinci günü vefat etmiştir (rahmetullahi aleyh).

Râzî, tefsir ilmindeki otoritesi yanında, kelâm, fıkıh, felsefe ve usûl-i fıkıh 
alanlarında da uzman biri olup her birinde mutemet eserler kaleme almıştır. 
Kendisi bu alanlardaki uzmanlığını, Tefsîr-i Kebîr’e yansıtmış, âyetlerin tef-
sirinde ilgili âyetin konusuyla ilgili derin tahkikler, ince tespitler ve orijinal 
yorumlar yapmıştır. Şefaat âyetlerinin tefsirinde de bunu göstermiştir. Râzî, 
kelâm alanında da uzman olduğu için, şefaat âyetlerini tefsir ederken, özellikle 
şefaatle ilgili ilk âyetin (Bakara 2/48) tefsirinde bu konuda Mu‘tezile mezhebinin 
Ehl-i sünnet’e aykırı görüşlerini tespit etmiş, önce onların ileri sürdükleri delil-
lerini vermiş, sonra bu delilleri incelemeye almış, peşinden Ehl-i sünnet’in gö-
rüşünü delilleriyle paylaşmış, sonuçta Mu‘tezileye gereken cevapları vermiştir.

Şefaati konu eden âyetleri Kur’an’da geçtiği sûre sırasına ve âyet numara-
sına göre ele alacağız, sonra Tefsîr-i Kebîr’deki açıklamaları vereceğiz. 

1 Prof. Dr. Dilaver Selvi, Marmara Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi Tasavvuf Anabilim Dalı Öğretim Üyesi.
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Kâfir İçin Şefaatin Kabul Edilmeyeceği Gün

Allah Tâlâ şöyle buyurur: “Öyle bir günden korkun ki, o günde (kâfirlerden) 
hiç kimse bir diğerine fayda veremez; hiç kimseden şefaat kabul edilmez, (azap-
tan kurtuluş için) fidye alınmaz ve kendilerine yardım da edilmez” (Bakara 2/48).

Fahdeddin-i Râzî, âyetteki korkunun, günün kendisinden değil, kıyamet gü-
nünde meydana gelecek olan Allah’ın azap ve şiddetli acılarından dolayı oldu-
ğunu belirtir; âyetin lafızları üzerinde açıklamalarda bulunduktan sonra der ki: 

“Âyette bunlardan sonra geriye iki mesele kalır:

Birinci mesele, âyette, günahlardan son derece sakındırma ve insandan 
meydana gelen günahları tövbe ile telafi etmesine çok kuvvetli bir teşvik var-
dır. Çünkü insan, ölümden sonra herhangi bir tedarik şefaat, yardım ve fidye-
nin olmayacağını düşündüğünde, kurtuluşunun ancak Allah’a itaatle olacağını 
anlar. İbadetlerinde her an kusur yapmaktan ve tövbe fırsatını kaçırmaktan 
emin olmayan kimse, her halükârda bir korku ve endişe içinde olur. Çünkü o, 
ömrünün uzun olacağını yakînen bilmez. 

Bu âyet, her ne kadar İsrâiloğulları hakkında nâzil olmuş ise de mana ba-
kımından herkese hitaptır. Çünkü âyette bahsedilen vasıflar, kıyamet gününün 
vasıflarıdır. Bu da o günde bulunacak herkese şamil olur.

İkinci mesele, ümmet-i Muhammed, ahirette Hz. Muhammed’in (s.a.v) 
şefaat etme yetkisine sahip olduğu hususunda ittifak etmiştir. Allah Teâlâ’nın, 
“Böyle yap ki Rabb’in, seni, makam-ı mahmûda ulaştırsın” (İsrâ 17/79) âyetiyle, 
“Rabb’in sana verecek sen de (O’nun verdiğe) razı olacaksın” (Duhâ 92/5) âyeti 
“şefaat” olarak yorumlanmıştır.

Şefaat Konusundaki İhtilaf

Râzî, devamla der ki: Sonra âlimler, Hz. Muhammed’in (s.a.v) şefaatinin 
kimler için olduğu konusunda ihtilaf etmişlerdir. Bu şefaat, sevabı elde etmiş mü-
minler için mi, yoksa azabı hak etmiş büyük günah sahibi müminler için midir? 

Bu meselede Mu‘tezile, şefaatin sevabı elde etmiş müminler için olduğu-
nu, şefaatin tesirinin ise, müminlerin hak ettikleri sevaba fazlalık kazandırmak 
olduğunu söylemişlerdir. 

Bizim (Ehl-i sünnet) âlimlerimiz ise, şefaatin tesirinin, azabı hak etmiş 
kimselerden, azabı düşürme şeklinde olduğunu söylemişlerdir. Bu şefaat, ya 
mahşer meydanında yapılır; onlar cehenneme hiç girmezler veya cehenneme 



ULUSLARARASI  TEVHİD ve  ŞEFAAT SEMPOZYUMU • 55   

girdikleri zaman kendilerine şefaat edilir ve böylece cehennemden çıkarılır, 
cennete dahil edilirler. 

Önemli nokta: 

Râzî, burada şu önemli sonucu paylaşır: “Bütün İslâm âlimleri şefaatin kâ-
firler (müşrikler ve münafıklar) için söz konusu olmadığında ittifak etmişlerdir.”

Tövbe Etmeden Ölen Büyük Günah Sahibi Müminlere Şefaat Meselesi

Râzî, bundan sonra, tövbe etmeden ölen büyük günah sahibi müminlere, 
ahirette şefaat edilmesini inkar eden Mu‘tezile ile, onlara şefaatin hak oldu-
ğunu savunan Ehl-i sünnet’in delillerini serdeder. Önce Mu‘tezile’den başla-
yarak der ki:

“Mu‘tezile, tövbe etmeden ölen büyük günah sahibi kimselere şefaatin 
olmayacağını şu delillerle ispat etmeye çalışmışlardır: 

Birincisi, tefsirini yapmakta olduğumuz bu âyettir. Mu‘tezile, bu âyetin 
üç bakımdan şefaatin olmadığına delil olduğunu söyler:

a) Allah “O günde hiç kimse, hiçbir kimseye hiçbir fayda sağlayamaz” 
buyurmuştur. Eğer şefaat, azabı düşürme hususunda tesirli olsaydı, o zaman 
bir kimse, diğer birine bir fayda vermiş olurdu.

b) Allah Teâlâ, “Ondan hiçbir şefaat de kabul edilmez” buyurmuştur. Bu 
âyette geçen “şefaat” lafzının, (umumiyet ve belirsizlik manası taşıyan) nekre 
olarak gelmesi her türlü şefaat çeşidini içine alır.

c) Hak Teâla, “Onlara yardım da edilmez” buyurmuştur. Eğer, Hz. Mu-
hammed (s.a.v), günahkârlardan birine şefaat edecek olsa ona yardım edici 
olmuş olurdu. Bu ise âyetin aksine bir harekettir.

Mu‘tezile’nin İkinci Delili; Cenâb-ı Allah’ın, “Zalimlerin ne samimi bir 
dostu ne de sözü dinlenecek bir şefaatçisi vardır” (Mü’min 40/18) âyetidir. 
Zalim, zulmeden demektir. Bu kelime kâfir ve başkası (büyük günah işleyen 
kimseler) hakkında kullanılır.

Mu‘tezile’nin Üçüncü Delili; Hak Teâlâ’nın, “Kendisinde hiçbir alışve-
riş, dostluk ve şefaat olmayan gün gelmezden önce...” (Bakara 2/254) âyetidir. Bu 
âyetin zâhiri, hiçbir şefaatin olmadığını gösterir. 

Mu‘tezile’nin Dördüncü Delili; Allah Teâlâ’nın, “Zalimlerin hiçbir yar-
dımcısı yoktur” (Âl-i İmrân 3/192) âyetidir. Şayet, Hz. Peygamber (s.a.v), ümme-
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tinin fâsıklarına şefaat edecek olsaydı, onlar “yardım edilmiş kimseler” diye 
vasfedilirlerdi. Çünkü fâsık (büyük günah işleyen kimse), Hz. Peygamber’in 
(s.a.v) şefaati sebebiyle azaptan kurtulursa, Hz. Peygamber (s.a.v) ona nihaî 
derece yardım etmiş olur.

Mu‘tezile’nin Beşinci Delili; Cenâb-ı Hakk’ın, “Onlar, (melekler) Al-
lah’ın razı olduklarından başkasına şefaat etmezler “ (Enbiyâ 21/28) âyetidir. 
Cenâb-ı Hak bu âyette meleklerinden haber vererek onların, ancak Allah’ın 
razı olduğu kimselere şefaat ettiklerini söylemiştir. Fâsık ise, Allah’ın razı 
olduğu kimselerden değildir. Melekler, fasıka şefaat etmedikleri zaman, pey-
gamberler de etmez. Çünkü melekler ile peygamberlerin şefaatinin farklı ol-
duğunu söyleyen yoktur.

Mu‘tezile’nin Altıncı Delili; Cenâb-ı Allah’ın, “Onlara şefaatçilerin şe-
faati fayda vermez” (Müddessir 74/48) âyetidir. Şayet şefaat, azabın düşürülme-
sinde müessir olsaydı, bu şefaat onlara fayda verirdi. Oysaki âyet bunun zıd-
dını ifade etmektedir.

Mu‘tezile’nin Yedinci Delili; İslâm ümmeti, Allah’tan, bizi, Hz. Peygam-
ber’in şefaatine nail olanlara katmasını istememiz gerektiği hususunda ittifak 
etmişlerdir. Onlar, bütün dualarında şöyle derler: “Allahım bizi onun şefaatine 
nail olanlardan eyle.” 

Şayet şefaate müstehak olan kimse, büyük günahlarda ısrarlı olduğu hal-
de bu dünyadan göçmüş olan biri olursa, o takdirde onlar Allah’tan büyük 
günah üzerinde ısrar etmiş olarak canlarını almasını istemiş olurlar.

Eğer, şefaate ehil olabilmek, ancak büyük günahlarda ısrarlı olunduğu 
halde dünyadan göçmek ile olsaydı, bu durumda şefaate nail olmayı istemek 
dünyadan büyük günahları işlemede ısrarlı vaziyette göçmeyi istemek olurdu 
ki bu, icmâ ile câiz değildir Bizim, “şefaate nail olmak ancak, sevaba müste-
hak olunarak bu dünyadan göçmek ile olur” sözümüze gelince, şefaate nail 
olmayı bu manada istemek çok yerinde olur. Bu ikisinin farkı ortadadır.

Mu‘tezile’nin Sekizinci Delili; Allah Teâlâ’nın, “Fâcirler muhakkak ki 
cehennemdedirler. Kıyamet günü oraya girecekler. Oradan hiç ayrılamaya-
caklardır” (İnfitâr 82/14-16) âyetidir. Bu âyet, bütün günahkârların cehenneme 
gireceğini ve oradan hiç çıkamayacaklarını gösterir. Onların cehennemden ay-
rılamayacakları sabit olunca, oradan hiç çıkmayacakları da sabit olmuş olur. 
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Durum bu olunca, şefaatin ne cezanın affedilmesinde ne de cehenneme girdik-
ten sonra oradan çıkma hususunda bir faydası olur.

Mu‘tezile’nin Dokuzuncu Delili; Hak Teâlâ’nın: “O (Allah) işi tedbir eden-
dir. Ancak O’nun izin vermesinden sonra bir şefaatçi bulunabilir” (Yunus 10/3) âye-
tidir. Bu âyette, Allah Teâlâ, şefaat etmesine izin vermediği kimsenin şefaatçi 
olamayacağını beyan etmiştir. Allah’ın,  “Allah’ın izni olmadan O’nun yanında 
şefaat edecek olan kimdir?” (Bakara 2/255) ve,”Onlardan ancak Rahmân’ın izin 
verdiği kimse konuşabilir ve doğruyu söyler” (Nebe 78/38) âyetleri de aynı manada-
dır. Cenâb-ı Hak, büyük günah işleyenler hakkında şefaate izin vermemiştir. Çün-
kü böyle bir iznin olduğu şayet bilinse idi, ya akıl ya da nakil yolu ile bilinirdi. 

Akıl yolu ile bilinmesi meselesine gelince bu konu aklın sahasına girmez. 
Nakle gelince, bu ya mütevâtir ya da haber-i vâhid ile bilinirdi. Âhâd haberle-
rin bu sahada yetkisi yoktur. Zira onlar zan ifade ederler. Söz konusu mesele 
ise “ilim” (kesin bilme) ile ilgili bir meseledir. İlmî konularda zan ifade eden 
delillere tutunmak câiz değildir. Bunun mütevâtir haber ile bilinmesine ge-
lince bu da bâtıldır. Çünkü, eğer bu hususta mütevâtir bir haber bulunsa idi, 
müslümanların çoğu bunu bilirdi ve eğer müslümanlar bunu bilselerdi, bu şe-
faati inkâr etmezlerdi. Binaenaleyh, çoğunluk onun yokluğu hususunda ittifak 
ettiğine göre, böyle bir iznin verilmeyeceğini anlıyoruz.

Mu‘tezile’nin Onuncu Delili; Allah Teâlâ’nın, “Arşı yüklenen ve onun et-
rafında bulunan (melekler) Rab’lerini hamd ile tesbih ederler, O’na iman eder-
ler ve müminlerin bağışlanmasını (şöylece) isterler: Ey Rabbimiz, senin rahme-
tin ve ilmin herşeye şamildir. O halde tövbe edenleri ve senin yoluna uyanları 
affet” (Mü’min 40/7) âyetidir. Şayet fâsıklar için şefaat söz konusu olsaydı, şefaati 
tövbe ve Allah yoluna tâbi olma şartlarına bağlamanın bir manası olmazdı.

Mu‘tezile’nin Hadislerden Delilleri

Mu‘tezile’nin On Birinci Delili: Büyük günah işleyenler hakkında şefaa-
tin bulunmadığına delalet eden haberler dört tanedir:

1. el-Alâ İbn Abdrrahman’ın babasından, onun da Ebû Hüreyre’den rivayet 
ettiğine göre Hz. Peygamber (s.a.v) bir mezarlığa girer ve şöyle der: “Selâm 
olsun size, ey müminler topluluğunun yurdu! Muhakkak ki biz de inşaallah sizin 
yanınıza geleceğiz! Kardeşlerimizi görmeyi ne kadar isterdim!” Bunun üzeri-
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ne orada bulunanlar, “Yâ Resûlallah, biz senin kan kardeşlerin değil miyiz?” 
deyince, Hz. Peygamber, “Bilakis sizler benim ashabımsınız; kardeşlerimizse 
henüz dünyaya gelmemiş olanlardır” dedi. Bunun üzerine onlar, “Yâ Resûlallah, 
senden sonra ümmetinden gelecek olanları nasıl tanırsın?” deyince Hz. Resûl 
(s.a.v), “Söyleyin bakalım, eğer bir adamın siyah at sürüsü içerisinde, alnı be-
yaz, ayakları sekül bir atı olsa o adam atını tanımaz mı?” dedi. Onlar, “Evet, 
ey Allah’ın tesûlü, tanır” dediler. Hz. Peygamber de, “Muhakkak ki onlar kamet 
gününde abdestten dolayı yüzleri ak, elleri ve ayakları bembeyaz olarak gelirler. 
Ben ise, havzın kenarında onların önünde olurum. İyi bilin ki, yolunu şaşırmış 
develerin kovulması gibi bazı adamlar da benim havzımdan mutlaka kovulurlar. 
Ben onlara, ‘Hey! Buraya gelin! Buraya gelin!’ diye seslenirim.” Bunun üze-
rine, “Onlar senden sonra (hallerini ve yollarını) değiştirdiler” denilir. Bunun 
üzerine, “Ben de, ‘(Havzımdan) uzak olsunlar, uzak olsunlar!’ derim”2 buyurur.

Bu haberden, büyük günah işleyenlere şefaatin olmadığına dair şu istidlal 
yapılmıştır: Şayet Hz. Peygamber (s.a.v) onlara şefaat edici olsaydı o, “Uzak 
olsunlar, (fe suhgan fe suhgan)!” demezdi. Çünkü şefaat eden kimse, bunu söy-
lemez. Hz. Peygamber (s.a.v), onları, havzından bir yudum su içmeden bile me-
nederken, daimi olan azaptan kurtulmaları hususunda, onlara nasıl şefaatçi olur?

2. İkinci hadis: Abdurrahman İbn Sâbât’ın, Câbir b. Abdullah’tan rivayet 
ettiği göre, Hz. Peygamber (s.a.v) Kâ‘b b. Ucre’ye, şöyle buyurmuştur:”Ey 
Kâ‘b b. Ucre, sefihlerin yönetime geçmesinden seni Allah’a sığındırırım. Şüp-
hesiz, birçok idareciler gelecek... Kim onların yanına girer, zulümlerinde onla-
ra yardımcı olur ve onların yalanlarını tasdik ederse, o benden, ben de ondan 
değilim; ve o, benim havzıma da kesinlikle gelemeyecektir. Kim onların yanına 
girmez, zulümlerinde onlara yardımcı olmaz ve onların yalanlarını doğrula-
mazsa, o benden, ben de ondan olurum ve o kimse, benim havzımın başına gelir. 
Ey Kâ‘b b. Ucre, namaz Allah’a yaklaşmaktır, oruç insanı günahlardan koru-
yan bir kalkandır, sadaka ise, suyun ateşi söndürmesi gibi hataları söndürür. Ey 
Kâ‘b b. Ucre, haramdan biten (beslenen) bir et, cennete giremez.”3

2 Müslim, Tahâret, 39 (nr. 249); Ebû Davud, Cenâiz, 83; Nesâî, Tahâret, 110. Tâcü’l-Usûl’de, Ali 
Nafıs, hadisin “fe suhgan fe suhgan” kısmına (helâken lehüm) açıklamasını düşmüş.

3 Ahmed b. Hanbel, el-Müsned, 3/321; Hâkim, el-Müstedrek, 4/422; İbn Hibbân, Sahîh, nr. 1723; 
Heysemî, ez-Zevâid, 5/247. Sadece, “Haramdan beslenen et (insanın bedeni) cennete giremez” 
kısmı için bk. Dârimî, Rikâk, 60 (nr. 2674).
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Mu‘tezile, büyük günah işleyen kimselere şefaatin olmadığına bu hadis-
ten üç şekilde delil çıkarmıştır:

a) O kimse peygamberden, peygamber de ondan olmayınca, peygamber 
ona nasıl şefaat eder?

b) Hz. Peygamber’in (s.a.v), “O benim havzıma gelemiyecektir” ifadesi, 
şefaatin olmadığına delildir. Çünkü o kimse Hz. Peygamber’e (s.a.v) ulaş-
maktan menolunup havzına gelemeyince, Hz. Peygamber’in (s.a.v) onu göre-
ceği azaptan kurtarmaktan kaçınması daha evladır.

c) Hz. Peygamber’in (s.a.v) ifadesi büyük günah işleyenler için, şefaatin 
herhangi bir tesirinin bulunmadığını gösteren açık bir ifadedir.

3. Üçüncü hadis: Ebû Hüreyre’den rivayet edildiğine göre Hz. Peygam-
ber şöyle buyurmuştur: “Sizden hiçbirinizi, (dünyada zekâtı verilmediği için) 
kıyamet gününde boynunda feryat eden bir koyunla gelir halde bulmayayım. 
O, ‘Yâ Resûlallah, imdat!’ dedikçe; ben, ‘Bugün senin (kurtuluşun) için hiçbir 
şeye sahip değilim; hem ben bu durumu sana tebliğ etmiştim’ derim.”4

Bu, büyük günah sahiplerine şefaatin olmadığı hakkında sarih bir ifade-
dir. Çünkü Hz. Peygamber onun için Allah nezdinde bir şey yapamayınca, bu 
kimsenin şefaatte herhangi bir nasibi olamaz.

4. Dördüncü hadis: Yine Ebû Hüreyre’den rivayet edilen bir hadiste Hz. 
Peygamber (s.a.v) şöyle buyurmuştur: “Allah Teâlâ (kudsî hadiste) buyurdu ki:5 
“Üç kişi vardır ki ben kıyamet gününde onların hasmıyım. Kimin de hasmı ol-
duysam ona galip gelirim. Benim adıma söz verip sonra da vefasızlık eden (al-
datan) kimse. Hür olan kimseyi satıp da parasını yiyen kimse ve bir ücretliyi 
çalıştırıp da ondan işini tastamam yapmasını isteyen, ama ücretini tastamam 
ödemeyen kimse.”6

Bununla bizim (Mu‘tezile) görüşümüze şu şekilde istidlal edilir. Hz. Pey-
gamber (s.a.v.) onların hasmı olunca, onun onlara şefaatçi olması imkânsız 
olur. İşte şefaat konusunda, Mu‘tezile’nin görüşleri ve delilleri bunlardır.

4 Buhârî, Zekât, 3 (nr. 1402); Müslim, İmâre, 24; Ebû Davud, İmâre, 11; Nesâî, Zekât, 6.
5 Buhârî’de hadis, “Allah buyurdu ki…” şeklinde başlıyor. Tefsîr-i Kebîr’de ise, hadis, Hz. Pey-

gamber’e ait olarak verilmiş. Mana, kudsî hadise göre verildi
6 Buhârî, Büyû‘, nr. 2227, İcâre, nr. 2270; İbn Mâce, Ruhûn, 4 (nr. 2442). 
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Ehl-i Sünnet’in Bu Husustaki Delilleri

Fahreddin-i Râzî, bundan sonra, Ehl-i sünnet’in büyük günah işleyen mü-
mine şefaatin hak olduğu konusundaki delillerini serdederek der ki: “Bizim 
âlimlerimize gelince, onlar, büyük günah işleyen mümine şefaatin hak olduğu 
konusunda birden fazla delile dayanmışlardır. Bunlar şunlardır:

Ehl-i Sünnet’in Birinci Delili; Yüce Allah’ın Hz. İsa’dan (a.s) naklederek, 
buyurduğu şu âyettir: “Eğer onlara azap edersen muhakkak ki onlar senin kul-
larındır. Eğer onları bağışlarsan, şüphesiz sen Azîz ve Hakîm’sin” (Mâide 5/118). 

Bu âyetle istidlal şekli şöyledir: Hz. İsa (a.s) tarafından yapılan bu şefaa-
tin kimler hakkında olduğu konusunda şunlar söylenebilir:

1. Kâfirler hakkında,
2. İtaatkâr müslüman hakkında, 
3. Küçük günahları bulunan müslüman hakkında, 
4. Tövbe eden büyük günah sahibi müslüman hakkında, 
5. Tövbe etmeden önce ölen büyük günah sahibi müslüman hakkında.

Birinci kısımdakiler hakkında olması bâtıldır; çünkü âyetteki, “Eğer on-
ları bağışlarsan” ifadesi kâfirler hakkında uygun değildir. 

İkinci, üçüncü ve dördüncü kısımdakiler hakkında olması da yanlıştır; 
çünkü itaatkâr müslümana, küçük günah sahibi müslümana ve tövbe eden bü-
yük günah sahibi müslümana, hasımlarımızca da azap etmek aklen câiz de-
ğildir. Bu böyle olunca Hak Teâlâ’nın, “Eğer onlara azap ederse, muhakkak 
ki onlar senin kullarındır” buyruğu, onlar hakkında uygun olmaz. Bu bâtıl 
olunca geriye, ancak, bu şefaatin tövbe etmeden önce ölen büyük günah sa-
hibi müslüman hakkında olduğunu söylemek kalır. Bu şefaatin Hz. İsa (a.s) 
hakkında olduğunu söylemek doğru olunca, onun, zaruri olarak, Hz. Muham-
med (s.a.v) hakkında da olduğunu söylemek doğru olur. Çünkü arada bir fark 
olduğunu söyleyen hiç kimse bulunmamaktadır.

Ehl-i sünnet’in İkinci Delili; Allah Teâlâ’nın Hz. İbrahim’den (a.s) nak-
lederek buyurduğu şu âyettir: “Kim bana tâbi olursa o bendendir; her kim de 
bana âsi olursa muhakkak ki sen çok bağışlayan ve çok merhamet edensin” 
(İbrahim 13/36).

Buna göre, bu âyetin kâfir hakkında olduğunu söylemek câiz değildir. 
Çünkü kâfir, ittifakla, mağfirete ehil değildir.
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Bu ifadenin, küçük günah sahibi ve tövbe ettikten sonra büyük günah 
sahibi kimse hakkında olduğunu söylemek de câiz değildir, çünkü Allah’ın 
onları bağışlaması, hasmımızca, aklen vâciptir. Bu sebeple, Hz. Peygamber’in 
(s.a.v) onlara şefaat etmesine hâcet yoktur.

Geriye âyetin, tövbe etmeden önce ölen büyük günah sahibi hakkında ol-
duğunu söylemek kalır. Beyhakî’nin Şuabü’l-İmân adlı kitabında rivayet ettiği 
hadis, bu iki âyetin delaletinin bizim dediğimiz şekilde olduğunu güçlendiren 
bir delildir. Bu hadise göre Hz. Peygamber (s.a.v), Hz. İbrahim hakkındaki, 
“Kim bana tâbi olursa o bendendir; her kim de bana âsi olursa muhakkak 
ki sen çok bağışlayan ve çok merhamet edensin” (İbrahim 13/36) âyeti ile Hz. 
İsa’nın (a.s) sözü olarak nakledilen,  “Eğer onları bağışlarsan, muhakkak ki 
Azîz ve Hakîm olan sensin” (Mâide 5/118) âyetini okudu; sonra ellerini kaldı-
rarak, “Allahım, ümmetim, ümmetim!” dedi ve ağladı. Bunun üzerine, Allah 
Teâlâ, “Ey Cebrâil Muhammed’e git. -Senin Rabb’in en iyi bilendir-, ama sen 
ona, kendisini neyin ağlattığını sor!” buyurdu. Bunun üzerine Hz. Cebrâil, Hz. 
Muhammed’e (s.a.v) gelerek ona, sordu; Hz. Peygamber (s.a.v), söylediklerini 
Cebrâil’e haber verdi. Bunun üzerine Hak Teâlâ, “Ey Cebrâil, Muhammed’e 
git ve ona, ‘Biz ümmetin hususunda seni hoşnut edecek ve seni üzmeyeceğiz’ 
de!” buyurdu.7 Bu haberi Müslim de Sahîh’inde rivayet etmiştir.8

Ehl-i sünnet’in Üçüncü Delili; Hak Teâlâ’nın Meryem sûresindeki şu 
âyetleridir: “O gün takva sahiplerini binekli olarak kafileler halinde (ikram 
ve izzet içinde) Rahmân’ın huzurunda toplarız. Günahkârları da yaya ve su-
suz olarak (zillet içinde) cehenneme süreriz. O gün, Rahmân’ın katında bir 
söz (izin ve yetki) alandan başkası, şefaate sahip değildir” (Meryem 19/85-87).

Biz (Ehl-i sünnet) deriz ki: Âyetin zâhirinde, âyetten maksadın mücrim-
lerin başkalarına şefaatçi olamayacakları veya başkalarının onlara şefaatçi 
olamayacakları hususu olduğunu gösteren herhangi bir delil yoktur. Çünkü 
masdarın fâiline muzâf olması câiz ve yerinde olduğu gibi, mef‘ûlüne-muzâf 
olması da câiz ve yerindedir. Ancak biz âyetin ikinci ihtimale hamledilmesinin 
daha evla olacağını söylüyoruz. Çünkü âyetin birinci ihtimale hamledilmesi, 
zaten açık olan şeyin açıklanması kabilinden olur. Çünkü herkes mücrimlerin 
cehenneme susuz olarak sevkedileceklerini ve başkalarına şefaat edemeyecek-
lerini bilir. Buna göre âyeti ikinci ihtimale hamletmek gerekir. Bu sabit olunca 

7 Beyhakî, Şuabü’l-İmân, Beyrut: Dârü’l-Kütübi’l-İlmiyye, 1990, 1/283 (nr. 300). 
8 Müslim, İmân, 346 (nr. 202); Nesâî, Sünen-i Kübrâ (tefsir kısmında).
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biz deriz ki: Âyet büyük günah sahipleri için şefaatin söz konusu olduğuna 
delalet eder. Çünkü Hz. Allah bunun peşinden, “Ancak Allah’tan bir ahd (söz) 
almış olan müstesna...” (Meryem 19/87) buyurmuştur. Buna göre âyetin takdi-
ri şöyledir: “Günahkârlar, kendilerine başkalarının şefaat etmesine müstehak 
olamazlar; ancak onlar Allah’tan bir ahd (söz) almış olurlar ise bu müstesna.” 

Buna göre, Allah’tan bir söz almış olan herkesin hükümden ayrı tutulan 
kesime dahil olması gerekir. Büyük günah sahibi de Allah’ta(n bir ahid almış-
tır ki o, tevhid ve İslâm’dır. Bu sebeple büyük günah sahibinin de buna dahil 
olması gerekir.

Ehl-i sünnet’in Dördüncü Delili; Hak Teâlâ’nın, meleklerin sıfatı hakkın-
daki şu âyetidir: “Onlar, ancak Allah’ın razı olduğu kimselere şefaat ederler” 
(Enbiyâ 21/28).

Bu âyetle istidlal etme şekli şöyledir: Büyük günah sahibi de Allah’ın 
razı olduklarındandır ve Allah’ın razı olduğu herkesin şefaat edilmeye ehil 
olması gerekir. Biz, büyük günah sahibinin de Allah katında razı olunanlardan 
olduğunu söyledik, çünkü o, imanı ve tevhidi sebebi ile Allah katında razı 
olunanlardandır. 

Ehl-i sünnet’in Beşinci Delili; Cenâb-ı Hakk’ın, “Şefaatçilerin şefaati on-
lara fayda vermez” (Müddessir 74/48) âyetidir. Cenâb-ı Allah bunu sadece kâfirler 
için söylemiştir. Dolayısıyla, hitabın delil olması meselesinden dolayı burada 
kâfirler söz konusu olup müslümanın durumunun bunun aksine olması gerekir.

Ehl-i sünnet’in Altıncı Delili; Cenâb-ı Allah’ın, Hz. Peygamber’e (s.a.v) 
söylediği: “Kendi günahına ve mümin erkeklerle mümin kadınların günahına is-
tiğfar et” (Muhammed 47/19) âyetidir. Âyet, yüce Allah’ın, Hz. Peygamber’e (s.a.v) 
bütün mümin erkekler ve kadınlar için istiğfar etmesini emrettiğine delalet eder.

Râzî der ki: “Biz, (Bakara 2/3) âyetinin tefsirinde, büyük günah işleyen 
kimsenin de mümin kaldığını açıklamıştık. Durum böyle olunca, Hz. Muham-
med’in (s.a.v) onlar için de istiğfar etmiş olduğu sabit olur. Bu sabit olunca da, 
Hak Teâlâ’nın onları bağışlayacağı sabit olur. Aksi halde Hak Teâlâ, duasını 
reddedeceği halde, ona dua etmesini emretmiş olurdu ki bu da sırf tahkir ve 
eziyet verme olurdu. Böyle bir şey ise ne Cenâb-ı Allah’a yakışır ne de Pey-
gamberimiz’e (s.a.v) layık olur. Bu da Allah Teâlâ; Hz. Peygamber’e (s.a.v) 
bütün günahkârlar için istiğfarda bulunmasını emrettiğinde, onun duasına ica-
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bet ettiğine delalet eder. Bu ise ancak büyük günah sahiplerini bağışladığında 
tamam olur. Şefaatin manası da işte budur. 

Ehl-i sünnet’in Yedinci Delili; Hak Teâlâ’nın, “Bir selâmla selâmlandığı-
nız zaman, siz ondan daha güzel (bir selâm) ile veya aynısı ile karşılık verin” 
(Nisâ 4/86) âyetidir. Bu âyette Cenâb-ı Hak, herkese, kendilerine bir kimse selâm 
verdiği zaman buna daha güzel bir selâm ile karşılık vermelerini veya o selâ-
ma aynı ile mukabele etmelerini emretmiştir. Daha sonra biz müslümanlara, 
“Ey iman edenler, O (Nebiyy-i Ekrem’e) siz de salât edin, tam bir teslimiyetle 
de selâm verin” (Ahzâb 33/56) âyeti ile, Hz. Muhammed’e (s.a.v) salâtü selâmda 
bulunmamızı emretmiştir. “Salât” Allah’tan olur ise rahmet manasınadır. Şüphe 
yok ki bu da bir tür selâmdır. Biz Hak Teâlâ’dan, Hz. Peygamber (s.a.v) için 
rahmet talep ettiğimizde, “Siz o (selâmdan) daha güzeli ile veya aynısı ile karşı-
lık verin” âyetinin gereğince, Hz. Muhammed’in de (s.a.v) aynısı ile mukabele 
etmesi gerekir. Bu da, onun bütün müslümanlar için Allah’tan rahmet talep et-
mesidir. Şefaatin bir manası da budur. Hem sonra biz, Hz. Muhammed’in (s.a.v) 
duasının reddolunmadığında ittifak ettik. Bu sebeble, Hak Teâlâ’nın, onun her-
kes hakkındaki şefaatini kabul etmesi gerekir ki zaten istenen de budur.

Ehl-i sünnet’in Sekizinci Delili; Allah Teâlâ’nın: “Onlar kendilerine zul-
mettikleri zaman sana gelip de Allah’tan mağfiret dileselerdi, onlara Peygam-
ber olarak sen de mağfiret dilemiş olsaydın elbette Allah’ı tövbeleri çok kabul 
eden ve çok merhametli bulacaklardı” (Nisâ 4/64) âyetidir. Bu âyette, “tövbe” 
ismi geçmemektedir. Âyet-i kerime, Hz. Peygamber’in (s.a.v) ne zaman gü-
nahkâr ve kendi nefislerine zulmedenler için istiğfarda bulunsa, Allah’ın onla-
rı muhakkak bağışlayacağını göstermektedir. Bu da, Hz. Peygamber’in (s.a.v) 
büyük günah işleyenler hakkındaki şefaatinin bu dünyada kabul edildiğine 
delalet eder. Binaenaleyh onlarla ilgili şefaatinin ahirette de kabul edilmesi 
gerekir. Çünkü bu iki şefaatin birbirinden farklı olduğunu söyleyen yoktur.

Ehl-i sünnet’in Dokuzuncu Delili; Biz, Hz. Muhammed’in (s.a.v) şefaatinin 
mutlaka kabul edileceği hususunda icmâ ettik. Öyle ise onun şefaatinin tesiri, 
ya sevabı artırmak şeklinde olur ya da günahı düşürmek şeklinde olur. Birincisi 
olamaz. Çünkü biz, (Allahhümme salli alâ Muhammedin ve alâ Âli Muham-
med) diyerek, Allah’tan, Peygamber’in fazlını artırmasını talep ettiğimizde, Hz. 
Muhammed’e (s.a.v) bir nevi şefaatçi olmuş olurduk. Birinci kısım bâtıl olunca, 
ikinci kısım yani günahların düşürülmesi ortaya çıkar ki istenen de budur.
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Ehl-i sünnet’in Onuncu Delili; Cenâb-ı Allah’ın meleklerin özelliğinden 
bahseden şu âyettir: “Arşı taşıyan ve onun etrafında bulunan (melekler) Ra-
b’lerini hamd ile tesbih ederler, O’na iman ederler ve müminlerin affedilme-
sini isterler” (Mü’min 40/7).

Büyük günah işleyen kimse müminler cümlesindendir. Bu sebeble, me-
leklerin kendileri için istiğfarda bulunduğu kimseler zümresine onun da dahil 
olması gerekir. 

Büyük Günah İşleyenler İçin Şefaat Olacağına Dair Hadisler

Birinci Hadis: Hz. Peygamber’in (s.a.v.) şu hadisidir: “Şefaatim, ümme-
timden büyük günah işleyenler içindir.”9

İkinci Hadis: Ebû Hüreyre Hz. Peygamber’in (s.a.v) şöyle dediğini riva-
yet etmiştir:”Her peygamberin icabet olunan bir duası vardır. Bütün peygam-
berler, bu dünyada isteyeceklerini istediler. Ama ben, ümmetime şefaat olmak 
üzere, isteğimi kıyamet gününe sakladım. Allah’a hiçbir şeyi şirk koşmadan 
ümmetimden ölen herkes, inşallah benim şefaatime nail olacaktır.”10 

Bu hadisi, Müslim Sahîh’inde rivayet etmiştir. Bu hadisle şöyle istidlal 
edilir: Hadis, ümmetinden, Allah’a şirk koşmadan ölen herkesin Hz. Peygam-
ber’in (s.a.v) şefaatine nail olacağı hususunda gayet sarih ve nettir. Büyük gü-
nah işleyen kimse de böyle olduğu için, onun da bu şefaate nail olması gerekir.

Üçüncü Hadis: Ebû Hüreyre’den rivayet edilen Resûlullah’ın (s.a.v)  bütün 
inananlar adına mahşerdeki bekleyişi bitirmek için yaptığı şefaattir. Hadis uzun-
dur. Sonunda, Allah Teâlâ, Hz. Muhammed’e (s.a.v), “Ey Muhammed, başını kal-
dır iste; istediğin verilecektir, şefaat et; şefaatin kabul edilecektir” buyururur.”11

Buhârî ve Müslim’in diğer rivayetinde yukarıdaki hadis az farklı lafız-
larla nakledilmekte ve hadisin sonu şu şekilde bitmektedir:“Ben de başımı 
kaldırırım, Rabbim’e, bana öğretmiş olduğu hamdlerle hamdederim. Sonra 
şefaat ederim. Cenâb-ı Hak bana bir sınır çizer. Ben de (o sınır içinde) bulu-
nanları cennete sokarım. Sonra ikinci defa dönerim, Rabbim’i görünce yine 

9 Ebû Davud, Sünnet, 21; Tirmizi, Kıyâme, 11; İbn Mâce, Zühd, 37; Hâkim, el-Müstedrek, 2/382; 
İbn Hibbân, Sahîh, nr. 6467-6468.

10 Müslim, İmân, 337 (nr. 199); Tirmizî, Daavât, 132; İbn Mâce, Zühd, 37; İbn Ebû Âsım, es-Sün-
ne, nr. 797.

11 Müslim, İmân 328; Tirmizî, Kıyâme, 10 (nr. 2442); Ahmed b. Hanbel, el-Müsned, 2/435-436; 
İbn Hibbân, Sahîh, nr. 6465.
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secdeye kapanırım. Rabbim beni, dilediği müddet o halimde bırakır. Sonra, 
‘Başını kaldır, söyle, icabet olunsun, iste sana verilsin; şefaat eyle, şefaatin 
kabul olunsun’ buyurur. Ben de Rabbim’e, bana öğretmiş olduğu hamdlerle 
hamdederim. Sonra şefaat ederim. Yine Cenâb-ı Hak bana bir sınır çizer. Ben 
de (o sınır içinde) bulunanları cennete sokarım. Sonra üçüncü defa dönerim, 
Rabbim’i görünce secdeye kapanırım. Rabbim beni, dilediği müddet o halim-
de bırakır. Sonra şöyle buyurur: ‘Ey Muhammed, başını kaldır! Söyle, icabet 
olunsun; iste, verilsin; şefaat eyle, şefaatin kabul olunsun.’ 

Ben de, Rabbim’e, bana öğretmiş olduğu hamdlerle hamdederim. Sonra 
şefaat ederim. Derken bana bir sınır çizilir, ben de (o sınır içinde) bulunanları 
cennete sokarım. Sonra dördünca defa dönerim ve, ‘Yâ Rabbi, cehennemde 
sadece Kur’ân’ın hapsettikleri, yani ebedî olarak cehennemde kalmaları ge-
rekenler kaldı’ derim.”12

Mu‘tezile’nin Hadislere Bakışı

Râzî, burada Mu‘ezile’nin bu hadisleri değerlendirmesine yer vererek der 
ki: “Mu‘tezile şöyle demiştir: Bu ve benzeri hadisler birkaç yönden tenkit edilir:

a) Bu haberler, uzun haberlerdir; bu bakımdan, Hz. Peygamber’in laf-
zıyla, söylediği biçimde zaptedilmesi mümkün değildir. Binaenaleyh, hadisi 
rivayet eden onu kendi sözleriyle rivayet etmiştir. Bu takdire göre de hadisin 
hiçbir tarafı hüccet olmaz.

b) Bunlar bir tek vakayla ilgili haberlerdir, fakat eksiklikleri ve fazlalıkla-
rıyla beraber, çeşitli şekillerde rivayet edilmişlerdir. Bu da yine töhmete yol açar.

c) Hadis, “teşbihler” ihtiva etmektedir. Bu da bâtıldır, çünkü bu da töh-
mete yol açar.

d) Hadis, Kur’an’ın zâhirinin hilafına olmak üzere vârit olmuştur. Bu da 
töhmete yol açar.

e) Bu, rivayet edilmesinde birçok sebepler bulunan, büyük bir olaydan 
haber vermektedir; eğer bu haber sahih olsaydı, hadisin tevâtür derecesine 
ulaşması gerekirdi. Böyle olmadığına göre, bu hadis töhmet altında kalmıştır.

f) Kati meselelerde, zandan başka birşey ifade etmeyen haber-i vâhide 
itibar etmek câiz değildir.

12 bk. Buhârî, Tevhîd, 24, Rikâk, 51; Müslim, İmân, 322 (nr. 193); İbn Mâce, Zühd, 37 (nr. 4312). 
Müslim rivayetinde, “Rabbim’i görünce” kısmı yoktur.
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Ehl-i Sünnet’in Buna Cevabı

Râzî, Ehl-i sünnet âlimlerinin bu tenkitlere verdiği cevapları şöyle paylaşır:

Bu haberlerden her biri, her ne kadar haber-i vâhid olarak rivayet edilmiş-
lerse de, pek çok sayıdadır ve hepsinde vurgulanan ortak nokta şudur: Ahiret-
te, cezayı hak etmiş olan bazı insanlar (müminler) şefaatle cehennemden çıka-
caktır. Buna göre bu husus tevâtür yoluyla rivayet edilmiş olur. Binaenaleyh, 
hüccet sayılır.

Mu‘tezile’nin bütün delillerine bir tek sözle cevap verilir. O da şudur: 
Onların şefaati reddetme hususundaki delilleri, bütün şefaat çeşitlerinin yok-
luğunu ifade eder. Bizim şefaatin varlığı hususundaki delillerimiz ise, hususi 
olarak şefaatin varlığını ifade eder. Umum ile husus ifadeler birbirleriyle çe-
liştikleri zaman, has olan ifade umumi olana takdim edilir. Buna göre, bizim 
delillerimiz onlarınkine göre öncelik kazanır. 

Râzî, bundan sonra, Mu‘tezile’nin büyük günah işleyenlere şefaatin ol-
madığı konusunda ileri sürdükleri delillerin her birine tek tek cevap verir; on-
ların delilleri ya yanlış anladıklarını veya yanlış yerde kullandıklarını açıklar. 
Yani kâfir veya müşrikleri konu eden âyetleri, müminler hakkında kullanarak 
hata ettiklerini söyler. 

Râzî, şefaatle ilgili diğer bütün âyetleri bu yaklaşım içinde değerlendirir. 
Ayrıca, şefaate işaret eden bazı âyetlerin tefsirinde de Ehl-i sünnet’in görüşü-
nü destekler. Bunlardan iki örnek verelim:

Makam-ı Mahmûd

Râzî, “Gecenin bir kısmında uykudan kalkarak, sana mahsus bir nâfile 
olmak üzere namaz kıl. Böyle yap ki Rabb’in, seni, makam-ı mahmûda ulaştır-
sın” (İsrâ 17/79) âyetinin tefsirinde der ki: Hz. Peygamber (s.a.v), bu âyet hakkın-
da şöyle buyurmuştur:  “Bu, üzerinde, ümmetime şefaat edeceğim makamdır.”13 

Râzî, müslümanların, makam-ı mahmûd ile şefaat-i Muhammediyye’nin 
kastedildiği hususunda ittifak ettiklerini belirtir.

13 Ahmed b. Hanbel, el-Müsned, 2/441, 528. Ayrıca bk. Tirmizî, Tefsîr, 18 (nr. 3138); Beyhakî, 
Şuabü’l-İmân, nr. 299-302.
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Hz. Peygamber (s.a.v) Razı Olana Kadar 

Fahreddin-i Râzî, “Rabb’in sana (her istediğini) verecek ve sen razı ola-
caksın” (Duhâ 93/5) âyetinin tefsirinde der ki: Âyetteki bu vaadi, “şefaat” 
manasına hamletmek kesin bir husus olup delilleri şunlardır:

1. Cenâb-ı Hak, dünyada iken Hz. Peygamber’e (s.a.v), istiğfarda bu-
lunmasını emrederek, “Kendi günahın için ve erkek müminlerle kadın mü-
minler için istiğfar et...” (Muhammed 47/19) buyurmuş, böylece ona, istiğfarda 
bulunmasını emretmiştir. “İstiğfar” ise, bağışlanma istemek demektir. Bir şeyi 
isteyenin, o şeyin reddedilmesini istemeyeceğinde ve bu duruma razı olmayıp 
ancak icabete razı olacağında şüphe yoktur. Hz. Peygamber’in (s.a.v) razı ol-
duğu şeyin, reddedilmek değil de kabul olunmak olduğu sabit olup, bu âyet 
de, Cenâb-ı Hakk’ın ona, istediği ve razı olacağı her şeyi vereceğine delalet 
edince, bu âyetin, ümmetin günahkârları hakkında şefaatçi olacağına delalet 
ettiğini anlamış bulunuyoruz.

2. Âyetten önceki ifade de bu manaya uygundur. Buna göre Cenâb-ı Hak 
sanki, “Seni terketmeyeceğim, sana öfkelenmeyeceğim, bundan da öte, hatta, 
senin hoşnutluğunu temin etmek ve kalbini hoş tutmak için, ashabından, et-
baından ve taraftarlarından hiç kimseye öfkelenmeyeceğim...” demek istemiş-
tir ki, işte bu açıklama, âyetin öncesine de en muvafık tefsirdir.

3. Şefaat hakkında vârit olan pek çok hadis, Hz. Peygamber’in (s.a.v) 
rızasının, ümmetinin günahkârlarının affedilmesinde bulunduğuna delalet et-
mektedir. Bu âyet de, Allah Teâlâ’nın, resûlü Hz. Muhammed’in (s.a.v) razı 
olacağı her şeyi yapacağını göstermektedir. Binaenaleyh, bu âyet ile hadis-
lerin toplamından, (büyük günah işleyip de tövbe etmeden ölen müminlere) 
şefaatin hak olduğu neticesi çıkmaktadır.

En Ümit Veren Âyet

Râzî, âyetin tefsirinde, Ehl-i beyt imamlarından Cafer es-Sâdık’ın (r.a) 
şu sözünü paylaşır: “Benim dedemin rızası, hiçbir muvahhidin cehenneme 
girmemesinde yatmaktadır.”14

Yine Ehl-i beyt imamlarından Muhammed Bâkır’ın da şöyle dediği riva-
yet edilmiştir:  “Ehl-i Kur’an, Kur’an’daki en ümit verici âyetin, ‘Ey, nefis-

14 Bu âyet-i kerime indiği zaman, Hz. Peygamber (s.a.v) şöyle buyurmuştur: “Ümmetimden bir kişi 
cehennemde kaldığı sürece ben razı olmam (ancak bütün ümmetimi alıp cennete girdiğim zaman 
hoşnut olurum)”(bk. Süyûtî, ed-Dürrü’l-Mensûr, 8/542).
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lerine karşı haddi aşmış olan kullarım. Allah’ın rahmetinden ümidi kesme-
yin’ (Zümer 39/53) âyeti olduğunu söylerler. Halbuki, biz, Ehl-i beyt ise, en 
ümit verici âyetin, ‘Muhakkak Rabb’in sana verecek de sen de razı olacaksın’ 
(Duhâ 93/5) âyeti olduğunu söylüyoruz. Vallahi, bu âyetle kastedilen şefaattir. 
Hz. Peygamber (s.a.v), ‘Razı oldum, yeter’ deyinceye kadar, ‘lâ ilâhe illallah’ 
diyen herkes hakkında, kendisine şefaat yetkisi verilmiştir.”15

Râzî, son olarak şu değerlendirmeyi yapar: “Bu izahlar, âyetteki bu vaadi, 
ahiret halleri ile ilgili gördüğümüz zaman söz konusudur. Ama biz, bu vaadi, 
dünya halleriyle ilgili görürsek, bu, Allah Teâlâ’nın, Hz. Muhammed’e (s.a.v), 
Bedir, Mekke’nin fethi, insanların, İslâm’a fevc fevc girmesi... gibi kutlu gün-
leri; peygamberin, Kurayza ve Nadîr kabilelerine galip gelmesi, onları sürgün 
etmesi, ordularının ve seriyyelerinin, Arap topraklarına yayılması gibi, düş-
manlarına galip gelmeyi nasip edişine bir işarettir. Ve yine bu, râşid halife-
lerinin, yeryüzündeki değişik şehirleri fethedişlerine, bunların eliyle, zorba 
kralların yenilip yerle bir edilişine, Kisrâ’nın hazinelerinin ele geçirilişine, 
doğu ve batıdaki insanların kalplerine düşürülen korkuya, İslâm’ın heybetine 
ve bu davanın yayılışına bir işarettir. Bil ki, evla olan, âyeti, hem dünya hem 
de ahiret menfaatleri manasına almaktır.”16

Sonuç

Müfessirlerin imamı Fahreddin-i Râzî, Mefâtîhu’l-Gayb diğer ismiy-
le et-Tefsîrü’l-Kebîr isimli meşhur tefsirinde şefaat âyetlerini tefsir ederken 
Ehl-i sünet’in şefaat konusundaki görüşünü ortaya koymuş, bunun âyet ve 
hadislerden delillerini göstermiş, büyük günah işleyen fakat samimi bir tövbe 
etmeden ölen müminler için ahirette şefaatin hak olduğunu ispatlamıştır. Râzî, 
bu arada aksi görüşte olan Mu‘tezile mezhebinin ilgili âyetleri nasıl yorumla-
dıklarını ve kendi görüşlerine nasıl delil gösterdiklerini belirttikten sonra, bu 
yorumları ve vardıkları hükümleri tenkite tâbi tutmuş, yanıldıkları noktaları 
dile getirmiş, âyet ve hadisleri birlikte değerlendirerek Ehl-i sünnet’in bu me-
selede hak üzere olduğunu belirtmiştir.

Kur’an’da üç çeşit şefaatten bahsedildiğini söyleyebiliriz.

15 Haber için bk. Ebû Nuaym, Hilyetü’l-Evliyâ, Beyrut 1997, 3/209-210; Süyûtî, ed-Dürrü’l-
Mensûr, 8/543.

16 Râzî, Tefsîr-i Kebîr, 31/192-193.
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Birincisi, şefaat deyince ilk akla gelen ve yaygın olan mana, ahirette mah-
şerde hesabı bekleyen bütün insanlardan sıkıntının giderilmesi ve günahkâr 
müminlerin affedilmesi için gerçekleşecek olan şefaattir. Bu, ilâhî izinle câiz-
dir ve vâki olacaktır. 

İkincisi, dünya işlerinde bir iyilik veya kötülüğe aracı olmak. Bu kısım, 
insanlar arasında olup durmaktadır. Bununla ilgili, Nisâ sûresi 85. âyetinde, 
“Kim güzel bir işe şefaat ederse (aracı olursa), kendisine, o güzel işin seva-
bından bir nasip (pay/hisse) vardır. Kim de kötü bir işe aracı olursa onun için 
kötülükten bir pay vardır. Allah her şeye gücü yetendir” buyrulmuştur. Râzî, 
bu âyetin, kendinden önceki cihad âyetiyle ilgili olduğunu belirtir fakat iyi 
veya kötü bütün işlerdeki aracılık âyetin kapsamına girer. 

Üçüncüsü, yüce Allah’ın âlemi yaratmasında ve tedbirinde yardımcı ol-
mak. Âlemin yaratılmasında ve tedbir edilmesinde hiç kimsenin şefaati ve yar-
dımı söz konusu değildir; bütün mahlûkat yüce Allah’ın yaratma, emir, takdir 
ve hükmü altındadır. Ancak âlemin birtakım işlerini sevk ve idare etmede yüce 
Allah’ın izin ve görev verdiği bazı varlıklar vardır; melekler, insanlar ve cinler 
gibi… Bu konuda Yunus sûresi 3. âyetinde, “Şüphesiz Rabb’iniz, gökleri ve yeri 
altı günde yaratan, sonra da işleri yerli yerince tedbir ederek arşa istiva eden 
Allah’tır. O’nun izni olmadan hiç kimse şefaatçi olamaz. İşte Rabb’iniz olan 
Allah budur. Artık O’na kulluk edin. Hâlâ düşünüp aklınızı başınıza almayacak 
mısınız?” buyrulmuştur. Râzî, âyetin tefsirinde bu şefaat çeşidine de değinir. 

Kur’an’da bu şefaatlerle ilgili âyetler yirmi beş civarındadır. Şefaate do-
laylı olarak işaret eden âyetlerle bu sayı otuza yaklaşmaktadır. 

Şefaatle ilgili ilk âyet Bakara sûresi 48. âyette geçmektedir. Bu âyette, 
“Öyle bir günden korkun ki, o günde (kâfirlerden) hiç kimse bir diğerine fay-
da veremez; hiç kimseden şefaat kabul edilmez, (azaptan kurtuluş için) fidye 
alınmaz ve kendilerine yardım da edilmez” buyrulmaktadır. Bu âyet, ahirette 
kimseden şefaatin kabul edilmeyeceğini belirtmektedir. Râzî ve diğer Ehl-i 
sünnet müfessirler, bu âyetin kâfirlerle ve özellikle yahudilerle ilgili olduğunu 
belirtirler. Çünkü âyetin öncesinde konu edilenler İsrâiloğulları’dır yani Yahu-
dilerdir. Ayrıca bu âyet, şefaat konusunda tek âyet değildir. Yine Bakara sûresi 
255. âyette, “Allah’ın izni olmadan O’nun katında kim şefaat edebilir?” buy-
rularak, şefatin ilâhî izne bağlı olarak gerçekleşecek kısmından bahsedilmek-
tedir. Yani, ilk âyetin manası umumi olup herkesi içine alıyor, fakat muradı/
kastı hususi olup belli kesimlerdir. Bu âyet, sonraki âyetlerle tahsis edilmiştir. 
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Çünkü daha sonraki âyetlerde şefaat edecekler ve şefaate ulaşacaklar hakkın-
da bazı şartlar belirtilmiştir. Demek ki şefaat olayı vardır. Bu şartlar, ilâhî izin 
yanında, Allah’ın dilemesi ve razı olması, şefaat edecek veya edilecek kimse-
nin doğru sözlü olması, Allah katında bir ahdinin (geçerli sözünün/belgesinin) 
bulunması gibi durumlardır. Allah katında geçerli ahd (söz ve belge), “lâ ilâhe 
illallah” kelime-i tevhididir. Hadiste belirtildiği gibi, kim bu tevhid üzere ölür-
se sonuçta af veya şefaatle cennete girer. 

Kendilerine şefaat edilmeyecek ve şefaat nimetinden fayda görmeyecek 
kimseler, kâfir, müşrik ve münafık olarak ölenlerdir. İslâm geldikten ve kendi-
lerine açıkça tebliğ edildikten sonra, onu kabul etmeyip kendi bozuk itikadları 
üzere ölen yahudi ve hıristiyanlar da şefaatten mahrumdur. Âyet ve hadisler, 
bu kimselerin ebediyen cehennemde kalacağını haber veriyor. Ondan yüce 
Allah’a sığınırız. 

Ahirette Hz. Muhammed Efendimiz’e (s.a.v), meleklere, diğer peyam-
berlere ve salih kullara şefaat izni verileceği hususunda Ehl-i sünnet görüş 
birliği içindedir. Mu‘tezile de Hz. Peygamber’in (s.a.v), mahşerde bütün in-
sanlığın hesap öncesi bekleme sıkıntısını gidermek için yapacağı şefaati (ma-
kam-ı mahmûdu) ve cenneti hak edenlerin derecelerinin yükselmesi için şefa-
at edilmesini kabul eder. 

Mu‘tezile, mümin olan ve tövbe etmeden ölen büyük günah sahiplerine 
şefaat için yüce Allah’ın izin vermeyeceğini savunur. Bu kimselere şefaati 
adalete ters bulur. Halbuki bu görüş, Fahreddin-i Râzî’nin de belirttiği gibi, 
birçok âyete ve hadislere aykırıdır. Şefaat konusunda gelen hadisler, Buhârî, 
Müslim başta olmak üzere en muteber hadis kitaplarında geçmektedir. Bu 
konudaki hadisler, manevi mütevâtir derecesindedir. Mu‘tezile’nin, “Şefaat 
konusundaki hadisler sened itibariyle mütevâtir değildir” diyerek onları dev-
re dışı bırakması ve verdiği haberleri kabul etmemesi, cahilliklerinden öte, 
sırf katı taassuplarındandır. Halbuki kendi görüşlerini destekleyen bazı âhâd 
hadisleri hemen delil olarak kullanmaktadırlar. Aslında farklı durumları ha-
ber veren ve her grubun görüşüne delil getirdiği hadisler arasında bir çelişki 
yoktur. Her birinin konusu, söylenme sebebi, hükmü, muhatabı ve uygulanma 
zamanı farklıdır. Bunu, işin uzmanı âlimler bilir. 

Şefaat âyetleri de böyledir. Kur’ân-ı Hakîm’de şefaatle ilgili otuza yakın 
âyet vardır. Bazı âyetlerde şefaatin bulunmadığı ve fayda vermediği belirtilir-
ken, bazılarında olacağı ve fayda vereceği haber verilmektedir. Bunun için tefsir 
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ilmindeki usullere göre hareket edilmeli, âyetlerin hepsini birlikte ele almalı ve 
ilâhî muradı öyle anlamalıdır. Yoksa, ciddi hatalar yapılır, âyetler yanlış yerde 
uygulanır, ümmet fitneye düşürülür, vebali büyük olur. Mesela, bir âyette, “O 
gün kimseden şefaat kabul edilmez” buyrulur. Diğer âyetlerde, Allah’ın izin ver-
dikleri, diledikleri, sözünden razı oldukları, doğru söz sahipleri ve Rahmân’ın 
katında imanına bir delili olanlar için şefaatin olduğu belirtilir. Bunun örnek-
leri çoktur. Aynı konuda farklı âyetler varsa, her bir âyetin muhatabı ve zamanı 
farklıdır. Bu durum, âyetlerin lafızları yanında, öncesi ve sonrasındaki âyetlerle 
anlaşılır. Kâfirlerle ilgili bir âyeti, müminlere uygulamak akıl ve insaf sahibi bir 
âlimin işi değildir. Cahillerin zaten susması ve lazımsa ehline sorması gerekir. 

Sonra ahiretin pek çok konakları ve durakları vardır. Ahiret âleminde 
“gün” ifadesi çok uzun bir zaman dilimini ifade eder. Mesela, bir hadiste be-
lirtildiği gibi, ahiretin yarım günü, dünyanın 500 senesine tekabul eder.17 Bir 
âyette de, “Şüphesiz, Rabb’inin katında bir gün, sizin saydığınız günlerden 
bin yıl gibidir” (Hac 22/47) buyrulur. Ahiretin bir noktasında, hiç kimse konuşa-
maz, şefaat edemez, kimseye yardımcı olamaz; bir sonraki durakta Allah izin 
verir, diledikleri konuşur ve şefaat ederler. Ahiretin bir safhasında insan ve 
cinlerden kimseye günahından sual edilmez (bk. Rahmân 55/39); diğer safhada ise 
herkes yaptığından hesaba çekilir; (bk. Hicr 15/92-93) ümmetlerden hesap sorul-
duğu gibi, onlara gönderilen peygamberlerden bile hesap sorulur (bk. A‘râf 7/6). 

Şefaat, ilâhî rahmetin bir tecellisidir. Tamamen yüce Allah’ın hükmü ve 
takdirindedir. O, rahmetini kullarına, bir sebeple ulaştırmayı sevmektedir. Dün-
yada böyle olduğu gibi, ahirette de böyledir. Şefaat, Mu‘tezile’nin dediği gibi, 
birilerine torpil yaparken diğerlerine haksızlık yapmak, adaletsiz davranmak 
değildir. Yüce Allah mümin-kâfir bütün kullarına ya adaletle ya da rahmetiyle 
muamele eder. Zulmü herkese haram kılmıştır. Ahirette kâfir, müşrik ve müna-
fıkların cehheneme sevkedilmesi ilâhî adaletle gerçekleşirken, “Lâ ilâhe illallah 
Muhammedün Resûlullah” diyerek ölen mümin kullara yapılan af ve şefaat gibi 
ihsanlar sonsuz rahmetinin tecellisidir. Bir mümin bu rahmetle cehennemden 
çıkarılıp cennete konduğunda, cennete giren müminlerin veya cehennemde ka-
lan kâfirlerin bir hakkı yenmiş olmaz ki Mu‘tezile’nin dediği gibi adaletsizlik 
olsun. Bütün mülk ve hüküm yüce Allah’a aittir. Af ve cennet Allah’ın ihsanı-
dır; onu dilediğine bahşeder. Rahmân olan Allah, büyük lutuf sahibidir.

17 Konuyla ilgili hadis için bk. Tirmizî, nr. 2354; İbn Mâce, nr. 4122.
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Öz

Ömer Nesefî yazmış olduğu tefsirlerle ve itikadî hükümleri kısa ve öz 
biçimde özetlediği akaid eseriyle meşhur olmuş bir âlimdir. O, farklı ilmî kişi-
likleri bünyesinde barındırmaktadır. Nesefî, Mâtürîdî geleneğe bağlı olmakla 
birlikte aynı zamanda sûfî temayülleri olan bir âlimdir. Bildiride onun tefsiri 
et-Teysîr fi’t-Tefsîr ve Akâidü’n-Nesefî eserleri dikkate alınarak tevhid ve şe-
faat arasındaki ilişkiyi nasıl anlayıp izah ettiğine odaklanılmaktadır. Tevhid, 
İslâm’ın özünü oluşturan ana unsurlardandır. Bu sebeple onu ihlal edecek her-
hangi bir durum İslâm âlimleri tarafından reddedilmektedir. Şefaatin gerçek-
leşeceği ise Kur’an ve Hz. Peygamber’in sözleri dikkate alındığında apaçık 
bir olgu olarak karşımızda durmaktadır. Tevhid ve şefaat arasında nasıl bir 
ilişki olduğunu Ömer Nesefî, tevhidi vurgulayarak izah etmeye çalışmakta-
dır. Ona göre tevhid ve şefaat arasında herhangi bir çelişki bulunmamaktadır. 
Bildiride Ömer Nesefî’nin görüşleri ilk olarak tespit edilmekte sonrasında ise 
değerlendirmeye tâbi tutulmaktadır.
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Omer Nasafī is a scholar who became famous with his tafsīrs and his 
work of creed in which he summarized the creeds in a short and concise man-
ner. He, includes different scientific personalities. Nasafī is a scholar with 
ṣūfī tendencies as well as being tied to Māturīdī tradition. The paper focu-
ses on how he understood and explained the relationship between tawhid and 
intercession, based on the works of et-Teysîr fitr-Tafsîr and ʿAḳāʾid Nasafī. 
Tawhid is one of the main elements that make up the essence of Islam. For this 
reason, any situation that would violate it is rejected by Islamic scholars. The 
fact that intercession is real is an obvious phenomenon when we look at the 
Qur’an and the words of the Prophet. Omer Nasafī tries to explain the relati-
onship between tawhid and intercession by emphasizing tawhid. According to 
him, there is no contradiction between tawhid and intercession. In the paper, 
Omer Nasafī’s views are first identified and then evaluated.

Keywords: Omer Nasafī, Tawhid, İntercession, ʿAḳāʾid, Tafsīr.



Giriş

İslâm tevhid ilkesine büyük bir önem vermektedir. Tevhid İslâm’ın me-
sajının temel prensiplerindendir. Tevhid kulluğu yalnızca Allah’a yapmayı 
ifade eder. Şefaat ise günahkâr müminlerin Allah’ın izin verdiği kullar ve-
silesiyle bağışlanması demektir. Tevhid ve şefaatin birlikte nasıl anlaşılması 
gerektiği meselenin nirengi noktasını oluşturması açısından önemlidir. Şefaat 
kabul edildiği takdirde tevhid ilkesinde herhangi bir ihlalin meydana gelip 
gelmediği hususu bu bildiride Ömer Nesefî’nin görüşleri dikkate alınarak de-
ğerlendirilmeye tâbi tutulmaktadır. Tevhid ve şefaat meselesine geçilmeden 
Ömer Nesefî’nin ilmî kişiliği irdelenecek, devamında ise tevhidin önemi ve 
tevhid-şefaat arasındaki ilişki ele ele alınacaktır.

Ömer Nesefî’nin İlmî Şahsiyeti

Tam adı Ömer b. Muhammed b. Ahmed b. İsmail b. Muhammed b. Ali 
b. Lokman’dır. en-Nesefî en önde gelen nisbesidir. Hayatını sürdürdüğü Se-
merkand şehrine nisbetle Semerkandî de denilmektedir. Meşhur künyesi Ebû 
Hafs’tır. Müfti’s-sekaleyn ve Sâhibü’l-akâid şeklinde lakapları bulunmakla bir-
likte en yaygın lakabı Necmeddin’dir.2 Mâverâünnehir bölgesinde bulunan Bu-
hara şehrinin yakınlarındaki Nesef’te dünyaya gelmiştir. Farklı ilmî disiplinler-
de eğitim alan Nesefî, tefsir, fıkıh, kelâm, tarih ve edebiyat gibi pek çok alanda 
geniş bir ilmî birikim elde etmiştir.3 Nesefî’yi İslâm dünyasında ün kazandıran 
eseri Ehl-i sünnet’in Mâtürîdiyye ekolünün itikad alanındaki görüşlerini der-
li toplu ve öğretici şekilde sunduğu Akâid adlı risaledir. Başta Eş‘arî kelâmcı 
Sadeddin Teftâzânî olmak üzere birçok âlim tarafından şerhedilmiştir. Risale-
yi meşhur yapan asıl etken Timur döneminin önde gelen kelâmcılarından olan 
Teftâzânî’nin ona şerh yazması olmuştur. Nitekim Teftâzânî’nin yazmış olduğu 
şerh üzerine akaid metninden daha fazla çalışma yapılmıştır. Nesefî, risalesinde 
kelâmî konuların detaylarına girmemekte ve kısa, öz bir biçimde inanılması 
gereken hususları sıralamaktadır. Kaynaklar incelendiğinde ona ait başka bir 
kelâm kitabından da bahsedilmemektedir. Dolayısıyla sadece akaide dair ese-

2 Muhammed Coşkun, “Giriş”, et-Teysîr fi’t-Tefsîr, mlf. Necmeddin Ömer en-Nesefî, İstanbul: 
Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı, 2019, 1/9.

3 Mâhir Edîb Hammûş, “Mukaddime”, et-Teysîr fi’t-Tefsîr, mlf. Ebû Hafs en-Nesefî Necmeddin 
Ömer b. Muhammed b. Ahmed en-Nesefî el-Hanefî, Beyrut: Dârü’l-Lübâb, 2019, 1/11-12.
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ri bulunan Nesefî’yi kelâmcı hüviyetiyle nitelendirmek ne kadar doğru olabi-
lir? Bir âlimi kelâmcı olarak nitelendirmek için ölçüt nedir? Aslında sistematik 
bir kelâm eserinin olmaması Nesefî’yi kelâmcı olarak nitelendirmemize engel 
bir durum teşkil etmez. Çünkü her ne kadar Nesefî Akâid adlı eserinde kelâmî 
tartışmalara girmese de bu eserde ifade ettiği veciz cümleler onun meselelere 
derinlemesine vâkıf olduğu izlenimini bize vermektedir. Söz gelimi “Eşyanın 
hakikatleri sabittir” cümlesini kuran Nesefî’nin bu cümlenin içerdiği anlamlara 
vâkıf olmaması mümkün değildir. Çünkü bu cümle birçok kelâmî meseleye atıf 
içermektedir. Ayrıca Akâid eserinde bir cümleyle ifade ettiği birçok meselenin 
ayrıntısına tefsirinde değinmektedir. Dolayısıyla Nesefî’yi kelâmcı hüviyetiyle 
vasıflandırmak bu minvalde doğru bir yaklaşım olarak görülmektedir. 

Nesefî bünyesinde farklı ilmî niteliklere haiz bir âlim portresi sunmakta-
dır. et-Teysîr fi’t-Tefsîr ve el-Ekmelü’l-Atvel adlı iki hacimli tefsiri bulunmak-
tadır. et-Teysîr adlı tefsirinde İmam Mâtürîdî’ye ve önde gelen Sünnî sûfîlere 
birçok atıfta bulunmuştur. Nitekim aktüel bazı araştırmalarda da onun sûfî 
kimliğine dikkat çekilmektedir.4 17. yüzyıl Osmanlı sûfîlerinden olan Kara-
baş Veli Nesefî’nin Akâid’ine dair yazmış olduğu şerhte, onun sûfî düşünceye 
yönelik işaretler kullandığını söyleyerek Nesefî’nin sûfî yönüne dikkat çek-
mektedir.5 Nesefî’nin çift yönlü bu kimliği iman meselesinde gündeme gelen 
imanın şubeleri rivayetini yorumlarken de açık bir şekilde görülmektedir.6 
Nesefî’nin imanın şubeleri olarak zikrettiği yetmiş dokuz haslet içerisindeki 
kavramlar Sülemî ve Kuşeyrî’nin zikrettiği kavramlarla büyük oranda ben-
zerlik göstermektedir.7 Yani Nesefî imanın hasletleri olarak sûfî terminolojide 
kullanılan kavramları kullanmaktadır. Diğer taraftan Nesefî, zikredilen bu hu-

4 Yunus Öztürk, “Bir Tasnif İki Kimlik: Ömer en-Nesefî’nin Mütekellim ve Sûfî Kimliği”, Kasta-
monu Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi Dergisi, c. IV, sy. 1 (Eylül 2020).

5 Şeyh Ali b. Muhammed Kastamonî, Şerhu’l-Akâidi’n-Nesefiyye (thk. Fatih Kurt), Ankara: Akçağ 
Yayınları, 2019, s. 7.

6 Rivayet şu şekildedir: “İman altmış küsur yahut yetmiş küsur şube olup en üstünü lâ ilâhe illallah, 
en sondaki de yoldan eziyet verici şeyi kaldırmaktır. Hayâ imandan bir şubedir” (Ebû Abdullah 
Muhammed b. İsmail el-Buhârî, el-Câmiu’s-Sahîh, Beyrut: Dâru İbn Kesîr, 2002, İmân, 3 [nr. 9]; 
Ebû Abdullah Muhammed b. Yezîd Kazvînî İbn Mâce, Sünen-i İbn Mâce [thk. Muhammed Fuad 
Abdülbâki], Beyrut: Dâru İhyâi’l-Kütübi’l-Arabî, ts., “Mukaddime”, 9 [nr. 57]). Nesefî bu hadisin 
farklı varyantlarının olduğu belirterek kendisi bunlar arasından yetmiş dokuz haslet olarak belirtilen 
şeklini tercih etmektedir. Nesefî’ye göre imanın şubelerini oluşturan hasletlerin bazıları şunlardır: 
Tehlil, tekbir, tesbih, hamd, temcîd, tecrîd, tefrîd, tövbe, inâbe, dünyaya tamah etmeme ve hevâya 
muhalefet vb. (Necmeddin Ömer en-Nesefî, et-Teysîr fi’t-Tefsîr Ömer Nesefi Tefsiri [çev. Muham-
med Coşkun], İstanbul: Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı Yayınları, 2019, 1/344-346).

7 Öztürk, “Bir Tasnif İki Kimlik”, 66.
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susların imanın özüne dahil olmadığı, bunların imanın kemal halini ifade etti-
ğini, imanın özünün ise tasdikten ibaret olduğunu vurgulayarak Mâtürîdî iman 
düşüncesine bağlılığını göstermektedir.8 Dolayısıyla Nesefî’nin bu şekilde çift 
yönlü kullanımlar yapması onun ilmî kişiliğini Mâtürîdî kelâm düşüncesine 
sımsıkı bağlı bir sûfî olarak tanımlamamıza imkân vermektedir.     

Bir İslâm Âliminin Mihenk Taşı: Tevhid

Tevhid “yalnız, tek ve biricik olmak” anlamındaki vahd (vahdet, vuhûd) 
kökünden tef‘îl kalıbında türemiş olup “birlemek, bir şeyin bir ve tek olduğu-
nu kabul etmek” anlamlarına gelmektedir. Istılah olarak “Allah’ın zatında ve 
sıfatlarında bir ve tek olduğunu zihin ve kalp yoluyla kabul edip bağlanmak” 
diye tanımlanmaktadır.9 Tevhid, ulûhiyyette tevhid ve rubûbiyette tevhid ola-
rak iki kısımda incelenebilir. Ulûhiyette tevhid imanın teorik kısmı şeklinde 
ifade edilirken, rubûbiyyette tevhid ise uygulama olarak kalbin ameli şeklinde 
ifade edilmektedir.10 İslâm’ın mesajının özünde tevhid inancı merkezi bir ko-
numdadır. Kur’an vahyinin ilk temel amaçlarından biri toplumda yozlaşmış 
ve bozulmuş olan Allah inancını sahih olarak düzeltmek olmuştur. Bu sebeple 
genel olarak İslâm âlimlerinin özel olarak ise kelâmcıların en önemli gayesi 
ulûhiyyet ve rubûbiyyet tevhidini sahih bir düzleme oturtmak olmuştur. Al-
lah’ın birliği konusuna kelâm literatürü içinde ilk defa değinen kişi Ebû Hanî-
fe olmuştur. Dört halife döneminden itibaren hızla gelişen fetihler sonunda 
kendilerini İslâm dünyası içinde bulan, çeşitli inanç ve düşüncelere mensup 
insanlar arasında çok tanrılı sistemi ve insan biçimci ilâh inancını benimseyen 
gruplar vardı. Ebû Hanîfe, Allah’ın ortağı bulunmaması anlamında bir oldu-
ğunu, cisim ve arazlardan oluşmadığı, eşinin veya zıddının bulunmadığını, 
kendisiyle diğer varlıklar arasında herhangi bir benzerlikten söz edilemeye-
ceğini ifade etmiştir.11 Ebû Hanîfe’ye göre tevhidin aslı Allah’a, melekleri-
ne, kitaplarına, peygamberlerine, öldükten sonra dirilmeye, kadere, hayrın ve 
şerrin Allah’tan olduğuna, hesap, mîzan, cennet ve cehenneme inanmaktır.12 

8 Öztürk, “Bir Tasnif İki Kimlik”, 69.
9 Bekir Topaloğlu-İlyas Çelebi, Kelâm Terimleri Sözlüğü, İstanbul: İSAM Yayınları, 2015, “Tev-

hid”, s. 321-322.
10 Mevlüt Özler, “Tevhid”, Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi (Erişim 6 Aralık 2021).
11 Özer, “Tevhid”.
12 Ebû Hanîfe, “el-Fıkhü’l-Ekber”, İmâm-ı A‘zam’ın Beş Eseri (çev. Mustafa Öz), İstanbul: Mar-

mara Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi Yayınları, 2012, s. 53.
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Ebû Hanîfe’den sonra tevhid meselesi âlimlerin daima gündeminde yer edinip 
vurguladıkları bir konu olmuştur. İmam Ebû Mansûr el-Mâtürîdi’nin ismiyle 
müsemma olmuş Mâtürîdiyye ekolü, Ebû Hanîfe’nin takipçiliğini üstlenmiş 
ve onun yapmış olduğu tevhid vurgusunu devam ettirmiştir.

Mâtürîdiyye ekolünün önemli simalarından biri de Ömer Nesefî’dir. Nesefî 
de aynı şekilde tevhid vurgusunu eserlerinde devam ettirmektedir. Nesefî kısa ve 
veciz olarak kaleme aldığı Akâid eserinde şöyle demektedir: “Âlemin yaratıcısı 
Allah’tır. Cenâb-ı Allah birdir, kadîmdir ve ezelîdir. O’nun hayat, kudret, ilim, 
sem‘, basar, irade, kelâm ve tekvin sıfatları vardır. Allah araz, cisim, cevher, sû-
reti ve sınırı bulunan, sayılabilen, bölüm ve parçalardan oluşan, bileşik ve sonu 
bulunan bir şey değildir. O, mahiyet ve keyfiyetle vasıflanamaz. O, herhangi bir 
mekâna yerleşmiş değildir ve zaman mefhumu onun için geçerli değildir. Hâsı-
lıkelâm Allah hiçbir şeye benzemez.”13 Nitekim Nesefî, Bakara sûresinin 163. 
âyetinin açıklamasında da şöyle demektedir: “Sizin mâbudunuz zatı itibariyle 
bir olan Allah’tır. O’nun için bölünme ve parçalanma mümkün değildir. O, sı-
fatlarında tektir, benzeri yoktur. Fiillerinde tektir ortağı yoktur. Kadîm oluşunda 
tektir, O’ndan önce bir şey yoktur, ezelde O’nunla birlikte hiçbir şey yoktur. O, 
ilâhlık ve kulluk edinmeyi hak edişinde de tektir. O’ndan başka mâbud yoktur. 
O’nu bu şekilde bilin ve ibadet edin. O’ndan gayri kimseye ümit beslemeyin. 
O’ndan gayri kimseden korkmayın ve dayanmayın.”14  Görüldüğü gibi Nesefî, 
Allah’ın zatını ve sıfatlarını birlemekte ve onların benzer olmalarını nefyederek 
tevhid inancını ifade etmektedir. Nesefî burada hem ulûhiyyet hem de rubûbiy-
yet tevhidine vurgu yaparak kapsamlı bir tevhid fikri sunmaktadır.

Nesefî Allah’ın birliği konusunda kelâmcıların çoğunun kullandığı temâ-
nü delilini kullanmaktadır. Yukarıda da belirtildiği gibi, Akâid adlı eserinde bu 
delili kullanmadan öz bir biçimde Allah’ın birliğini vurgulamaktadır. Ancak 
et-Teysîr fi’t-Tefsîr adlı tefsirinde bu delile yer vermiştir. Enbiyâ sûresinin 22. 
âyetinde şöyle buyrulmaktadır: “Eğer yerde ve gökte Allah’tan başka ilâhlar 
olsaydı, kesinlikle ikisinin de düzeni bozulurdu. Demek ki, arşın Rabb’i Allah, 
onların nitelemelerinden uzaktır, yücedir.”15 Nesefî’ye göre yerin ve göğün 
var olmasının iki yaratıcı eliyle gerçekleştiği vehmedilirse, bu durumda ikisi 

13 Necmeddin Ömer en-Nesefî, “Metnü’l-Akâidi’n-Nesefiyye”, Şurûhu ve Havâşî Akâidi’n-Ne-
sefiyye li-Ehli Sünne ve’l-Cemâa el-Eş‘ariyye ve’l-Mâtürîdiyye (thk. Ahmed Ferîd el-Mezîdî), 
Beyrut: Dârü’l-Kütübi’l-İlmiyye, 2019, 1/76.

14 Nesefî, et-Teysîr fi’t-Tefsîr Ömer Nesefi Tefsiri, 2/258-260.
15 Diyanet İşleri Meali (Yeni) (6 Aralık 2021), el-Enbiyâ 21/22.



78 •  ULUSLARARASI  TEVHİD ve  ŞEFAAT SEMPOZYUMU

de muhakkak bozulmaya uğrardı. Çünkü bu durumda üç ihtimal söz konusu 
olmaktadır. İlk olarak iki ilâhın istediklerini yapmakta kadir oldukları var sa-
yılırsa bu durumda irade edilen varlıklarda tezat durumların ortaya çıkması 
mümkündür.16 Bu durumu Nesefî şârihi Teftâzânî Zeyd örneğini vererek açık-
lamaktadır. Teftâzânî bir ilâhın Zeyd’in hareketini, diğerinin ise onun hareket-
sizliğini irade ettiğinde iki çelişik bir arada olmayacağından ötürü bir şıkkın 
iptal olmasının gerekliliğini ifade eder. Hangi şık iptal olursa diğer şık ger-
çekleşeceği için aciz duruma düşen bir ilâh olacaktır. Bu durum ise ilâhın ac-
ziyetinin imkânsızlığı dolayısıyla mümkün değildir.17 İkinci ihtimal iki ilâhın 
aciz olmasıdır. Bu ihtimalin de gerçekleşmesi zikredilen gerekçeler sebebiyle 
mümkün değildir. Üçüncü ihtimal ise bir ilâhın aciz diğerinin kadir olmasıdır. 
Bu durumda zaten tevhid ortaya çıkmış olmaktadır.18 

Tevhid ve Şefaat Birlikteliği

Nesefî Bakara sûresinin 48. âyetinde geçen şefaat kelimesinin kökenini 
vermekte ve bu kelimenin karşılık geldiği anlama değinmektedir. Onun açık-
lamasına göre şefaat, şâfî ve şefî kelimelerinin masdarıdır. Bu sözcükler de 
“Kendisi haricinde birinin ihtiyacını gidermeyi talep eden kimse” anlamına 
gelmektedir.19 Şefaat terim olarak ise “günahkâr müminin affedilmesi, günahı 
olmayanların ise derecelerinin yükseltilmesi için izin verilen kimselerin Allah 
nezdinde aracılık yapması” olarak tanımlanmaktadır.20  Dolayısıyla Nesefî’nin 
sözcüğün kökenine dair bu açıklamaları, sözcüğün terim anlamının kökeniyle 
irtibatlı olarak kavramsallaştığını göstermektedir.

Nesefî genel Ehl-i sünnet kabulünü şefaat konusunda devam ettirmekte-
dir.21 Nitekim bir mümin için inanılması gereken hususların sıralandığı Akâid 

16 Ebû Hafs en-Nesefî Necmeddin Ömer b. Muhammed b. Ahmed en-Nesefî el-Hanefî, et-Teysîr 
fi’t-Tefsîr (thk. Mâhir Edîb Hammûş), Beyrut: Dârü’l-Lübâb, 2019, 10/382.

17 Sadeddin et-Teftâzânî, Şerhu’l-Akâidi’n-Nesefiyye (nşr. Ahmed Hicâzî es-Sekkâ), Kahire: Mek-
tebetü’l-Külliyâti’l-Ezheriyye, 1408/1988, s. 29.

18 Ebû Hafs en-Nesefî, et-Teysîr fi’t-Tefsîr, 10/382.
19 Nesefî, et-Teysîr fi’t-Tefsîr Ömer Nesefi Tefsiri, 1/884.
20 Topaloğlu-Çelebi, “Şefaat”, s. 289.
21 Ehl-i sünnet’in iki kelâm ekolü Eş‘ariyye ve Mâtürîdiyye’ye mensup âlimler şefaatin hak olduğu-

nu ve gerçekleşeceğini kabul etmektedirler (Ebû Mansûr el-Mâtürîdî, Kitâbü’t-Tevhîd [çev. Bekir 
Topaloğlu], Ankara: İSAM Yayınları, 2017, s. 587; Teftâzânî, Şerhu’l-Akâidi’n-Nesefiyye, s. 75-76; 
Ebü’l-Hasan Ali b. İsmail b. Ebû Bişr İshak b. Salim el-Eş‘arî, el-İbâne an Usûli’d-Diyâne, Beyrut: 
Dâru İbn Zeydûn, ts., s. 69); Bâkıllânî büyük günah işleyenler için şefaatin gerçekleşeceği hususun-
da Ehl-i sünnet’in ittifak halinde olduğunu ifade eder (Ebû Bekir Muhammed b. Tayyib b. Muham-
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eserinde şefaatin hak olduğunu ifade etmektedir. Nesefî büyük günah işleyen 
kimselere peygamberlerin ve hayırlı kulların şefaat edebileceğinin meşhur 
rivayetlerle sabit olduğunu ve bunun kabul edilmesi gerektiğini ifade eder.22 
Nitekim et-Teysîr adlı tefsirinde de şefaatin sübûtu hususunda birçok âyeti is-
tidlal etmektedir. Söz gelimi Bakara sûresinin 255. âyeti şefaate delil olması 
açısından en fazla kullanılan âyetlerdendir. Nesefî, bu âyette ifade edilen “İzni 
olmadan O’nun katında kim şefaat edebilir” ifadesini olumsuzlama anlamında 
bir soru olarak yorumlamaktadır. Ona göre izni olmadan hiç kimsenin Allah 
katında şefaat etme yetkisinin olmayacağı ifadesi şefaatin gerçekleşeceğine 
delil teşkil etmekte ve Mu‘tezile mezhebine bir cevap içermektedir.23 Nesefî 
Müddessir sûresinin 48. âyetinde ifade edilen “Artık onlara, şefaatçilerin şe-
faati fayda vermez” mealindeki şefaati nefyeder gibi görünen âyetin ve benzer 
anlama gelen âyetlerin kâfirler hakkında olduğunu, bu sebeple şefaatin varlı-
ğının mutlak anlamda nefyedilmediğini, aksine bu nefiylerin şefaatin varlığına 
delil olduğunu vurgulamaktadır.24 Nitekim Akâid şârihi Teftâzânî’de aynı şe-
kilde Müddessir sûresinin bu âyetiyle şefaatin varlığının sabit olduğuna delil 
getirmektedir.25 Şefaatin varlığı hakkında nefiy bildiren birçok âyetin ifadesi 
Nesefî’ye göre kâfirleri kapsamaktadır. Kâfirler için herhangi bir şefaat söz 
konu değildir ve şefaat yalnızca müminlerin faydalanabileceği bir imtiyazdır. 
Nesefî bu konuda Hz. Peygamber’in hadislerinden de delil getirmekte ve Hz. 
Peygamber’in “Şefaatim ümmetimden büyük günah işleyenler içindir” hadisi-
ni delil olarak kullanmaktadır.26 Nesefî aynı şekilde Enbiyâ sûresinin 28. âye-
tinde “Onlar Allah’ın hoşnut olduğu kimseden başkasına şefaat edemezler” 
ifadesindeki hoşnut olunan tabirini Allah’ın bir olduğunu tasdik eden ve bu 
manada onun rızasını kazanan kimseler olarak yorumlamaktadır.27 Dolayısıyla 
Nesefî’ye göre şefaat müminler için sabit olmaktadır. Tevhid ve şefaatin bir-
likte vurgulanması aralarında herhangi bir çelişkinin olmaması anlamına gel-
mektedir. Nitekim şefaati elde edecek olan kişilerin Allah inancı tevhide uygun 
olup sadece nefislerine uymaları neticesinde günaha düşmüş kişiler izlenimini 

med el-Bâkıllânî, el-İnsâf fîma Yecibü İ‘tikadühü ve lâ Yecûzü’l-Cehlü bihî [thk. Muhammed Zâhid 
b. Hasan el-Kevserî], [baskı yeri yok], el-Mektebetü’l-Ezheriyye li’t-Türâs, 2000, s. 162-163).

22 Necmeddin Ömer en-Nesefî, “Metnü’l-Akâidi’n-Nesefiyye”, 1/78.
23 Nesefî, et-Teysîr fi’t-Tefsîr Ömer Nesefi Tefsiri, 2/664.
24 Ebû Hafs en-Nesefî, et-Teysîr fi’t-Tefsîr, 15/106-107.
25 Teftâzânî, Şerhu’l-Akâidi’n-Nesefiyye, s. 75.
26 Ebû Hafs en-Nesefî, et-Teysîr fi’t-Tefsîr, 4/522.
27 Ebû Hafs en-Nesefî, et-Teysîr fi’t-Tefsîr, 10/385.
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vermektedir. Yoksa hiçbir günahı olmayan müminin şefaate ihtiyacı yoktur. 
Dolayısıyla tevhid ehli günahkâr bir mümin için şefaatin olması sabittir. Bu 
durum ise tevhid ve şefaat arasında bir bütünlüğün olmasını ve aralarında her-
hangi bir çelişkinin bulunmamasını ortaya koyması açısından önemlidir.  

Müminlere kimin şefaat edeceği hususunda ise âlimler arasında farklı açık-
lamalar yapılmıştır. Nesefî Sebe sûresinin 23. âyetinde, “Allah katında, O’nun 
izin verdiği kimseden başkasının şefaati yarar sağlamaz” ifadesini açıklarken 
şefaat edeceklere değinmektedir. Ona göre hem peygamberler hem de melek-
ler bu hakka sahip olacaklardır.28 Buna ilaveten Nesefî, Akâid adlı eserinde de 
şefaat yetkisini hayırlı kullar olarak nitelendirdiği kimselere de teşmil etmiş-
tir.29 Osmanlı dönemi önde gelen Şerhu’l-Akâid şârihlerinden Ramazan b. Mu-
hammed el-Hanefi, Nesefî’nin Akâid adlı eserinde ifade ettiği şefaat yetkisine 
peygamberler haricinde sahip olacak hayırlı kulların veliler, âlimler ve zâhid-
ler olacağını açıklamaktadır.30 Nitekim Nesefî de peygamberler dışında şefaat 
edecek bu hayırlı kulların kim olduğuna muhtelif âyetlerin tefsirlerinde değin-
mektedir. Söz gelimi Nesefî, Zuhruf sûresinin 86. âyetinde, “Allah’ı bırakıp da 
taptıkları putlar, şefaat edemezler. Ancak bilerek hakka şahitlik edenler bunun 
dışındadır” ifadesi üzerinden şefaat yetkisine sahip olacakların kelime-i tevhidi 
kabul eden kimseler olacağını vurgulamaktadır.31 Yine Meryem sûresinin 87. 
âyetinde, “Rahmân’ın katında söz almış olanlardan başkaları şefaat hakkına 
sahip olamayacaklar” ifadesinin açıklamasında şefaat edeceklerin salih amel-
lerle şefaatçi mertebesine yükselen kişiler olacağını belirtmektedir.32 

Nesefî Fâtiha sûresinin 5. âyetinin tefsirinde şefaat yetkisini genişletmek-
tedir. Ona göre dördüncü âyette geçen “yalnız sana kulluk ederiz” ifadesi kulun 
kendisinden tevhid inancını izhar etmesi, “yalnız senden yardım dileriz” ifade-
si ise Rabb’inden yardım talebi olarak anlamak gerekir. Nesefî, “Bizi dosdoğ-
ru yola hidayet eyle!” ifadesinin ise 4. âyetle bağlantılı olarak kulun dininde 
kulluğunun ve yardım istemesinin sürdürülebilirliği talep etmesi olarak açık-
lamaktadır. Yani 4. âyette ifade edilen tevhidi kul gerçekleştirdiğinde kazanım 
olarak Allah’ın onun elde ettiği bu dosdoğru yolda sabit kılmasını istemektedir. 

28 Ebû Hafs en-Nesefî, et-Teysîr fi’t-Tefsîr, 12/252.
29 Necmeddin Ömer en-Nesefî, “Metnü’l-Akâidi’n-Nesefiyye”, 1/78.
30 Ramazan b. Muhammed el-Hanefî, “Şerhu Ramazan Efendi alâ Şerhi’l-Akâidi’n-Nesefiyye”, 

Mecmûatü Havâşi’l-Akîdeti’n-Nesefiyye (thk. Muhammed Hâdi el-Müteyni el-Şemerhî), Diyar-
bakır: Mektebetü’s-Seydâ, 1438/2016, s. 476.

31 Ebû Hafs en-Nesefî, et-Teysîr fi’t-Tefsîr, 13/308.
32 Ebû Hafs en-Nesefî, et-Teysîr fi’t-Tefsîr, 10/242.
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Görüldüğü gibi ilk olarak tevhid inancının gerçekleşmesi devamında bu inan-
cın korunması için yardım talebi ve sonrasında Allah’tan bu tevhid inancında 
sebat etmek için hidayet talep edilmesi gerçekleşmektedir. Nesefî âyette geçen 
“Bize hidayet et” ifadesini okuyan her müminin hem kendisi hem de bütün 
müslümanlar için iman ve marifet üzerine sebat etmeleri için dua etmesi olarak 
yorumlamaktadır. Bu dua ise Nesefî’ye göre şefaatin en büyüğüdür. Dolayısıy-
la bu durum Nesefî’ye göre şefaatin varlığını kanıtlamaktadır. Her bir müminin 
bütün iman ehline şefaati sabit olduğuna göre, Hz. Peygamber’in günahkâr 
kimseler üzerine şefaati de bu minvalde sabit olmaktadır.33 Bu açıklama şefa-
at yetkisinin bütün müminlerde olabileceğini göstermesi açısından önemlidir. 
Nitekim Nesefî, tevhid vurgusundan sonra şefaatin varlığını kanıtlamaktadır. 
Bu durum onun tevhid ile şefaat arasında bir zıtlık görmediğini göstermektedir.

Sonuç

Nesefî farklı ilmî disiplinlerde yetkinleşmiş bir âlimdir. Öncelikli olarak 
onun ilmî yaklaşımları Mâtürîdî kelâm düşüncesi bağlamında şekillenmiştir. 
Mâtürîdî kimliğinin yanında ayrıca sûfî bir yönünün olması onu Mâtürîdî 
kelâm düşüncesine bağlı bir sûfî olarak tanımlamamıza imkân vermektedir. 

Nesefî bağlı bulunduğu kelâmî ekolün şefaat düşüncesini devam ettirmek-
tedir. Ona göre şefaat gerçekleşecektir. Allah’ın izin verdiği kullar tevhid ehli 
günahkâr müminler için af talep edeceklerdir. Nesefî’nin açıklamalarına bakıl-
dığında şefaat edilecekler ve şefaat edecekler olarak iki zümreyle karşılaşılmak-
tadır. Nesefî şefaat edilecek zümrenin üzerinde daha fazla durmaktadır. Çünkü 
Nesefî’nin öncelikli gayesi, şefaatin varlığını ispat etmek olarak görülmektedir. 
Nesefî şefaat edilecek zümrenin tevhid ehli olmasına değinmektedir. Yani Ne-
sefî’ye göre şefaat, tevhid ehli olup nefsine uyarak günah işleyen kişiler için 
olacaktır. Diğer taraftan şefaat edecek kişiler de tevhid ehli olup peygamberler, 
melekler ve salih kullar gibi Allah’ın emir ve yasaklarını tam olarak gerçekleş-
tiren kişiler olmalıdır. Nesefî şefaatin gerçekleşeceğini tevhid ile irtibatlı olarak 
açıklamaktadır. Yani şefaatin olması için tevhid gerekli bir şarttır. Dolayısıyla 
Nesefî’ye göre tevhid ve şefaat arasında herhangi bir çelişki bulunmamakta ve 
tevhid, şefaatin gerçekleşmesi için ön şart olarak kabul edilmelidir.

33 Nesefî, et-Teysîr fi’t-Tefsîr Ömer Nesefi Tefsiri, 1/234-242.
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ردود على شبهات حول الشفاعة المحمدية

الشيخ الدكتور منير الكمنتر   

الحمــد هلل رب العالميــن، وأفضــل الصــالة وأتــم التســليم علــى ســيدنا 
محمــد الشــفيع المشــفع يــوم الديــن، وعلــى آلــه وأصحابــه أجمعيــن.

وبعد،،،

فقــد كثــرت فــي هــذه األيــام الشــبهات حــول اإلســالم للنيــل منــه ونشــر الريبــة 
والشــكوك بيــن أفــراد المســلمين؛ حتــى تهتــز ثقتهــم فــي دينهــم القويــم، الــذي هــو 
مصــدر عزتهــم وســؤددهم ورقيهــم عبــر تاريــخ األمــة اإلســالمية المجيــد، مــع أن 
هــذه الشــبهات لــم تفاجــئ العلمــاء حيــث قــد تنبــأ بهــا ســيدنا محمــد- صلــى اهلل 
عليــه وســلم- حيــث قــال: »يحمــل هــذه العلــم مــن كل خلــف عدولــه، ينفــون عنــه 
تحريــف الغاليــن، وتأويــل الجاهليــن وانتحــال المبطليــن«، وهــذه الشــبهات حــول 
ــام  اإلســالم وإن كانــت ال يخلــو منهــا زمــن مــن األزمــان إال أنهــا فــي هــذه األي
قــد اشــتدت وتيرتهــا وأخــذت تتنــاول ثوابــت اإلســالم، مثــل اإلســراء والمعــراج، 
وانشــقاق القمــر ،وكتــب صحــاح األحاديــث، وأحــكام المواريــث، وتفســير آيــات 

الكتــاب المجيــد، والطعــن فــي علمــاء األمــة وفقهائهــا المقتــدى بهــم.

ومــن هــذه الشــبهات التــي يتداولهــا المرجفــون بيــن الحين واآلخر شــفاعة 
نبّينــا- صلــى اهلل عليــه وســلم- التــي يظهــر فضلــه بهــا علــى جميــع العالمين.
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المنكريــن  أدلــة  حــول  البحــث  هــذا  فــي  الــكالم  ركــزت  فقــد  ولهــذا 
وشــبهاتهم ومــا يمكــن أن يعتمــدوا عليــه مــع مناقشــتها والــرد عليهــا، بعــد أن 
مهــدت لهــا ببيــان معنــى الشــفاعة ومنزلتهــا عنــد المســلمين، ثــم ختمــت البحــث 
بأنــواع شــفاعات ســيدنا محمــد- صلــى اهلل عليــه وســلم- لتكــون آخــر مــا 

يطالعــه القــارئ، وتكــون كالنتــاج لــه. 

معنى الشفاعة في االصطالح الشرعي
ــي  ــا تســتعمل ف ــر م ــه لينصــره، وأكث ــى مثل الشــفاعة: هــي ضــم الشــيء إل
انضمــام مــن هــو أعلــى حرمــة ورتبــة إلــى مــن هــو أدنــى )المفــردات القرآنيــة 
للراغــب األصفهانــي صـــ270(، ومــن هنــا قيــل فــي تعريــف الشــفاعة: »ســؤال 
الخيــر للغير«)لوامــع األنــوار لمحمــد الســفاريني صـــ204(، وقيــل: التوّســط 
للغيــر بجلــب منفعــة أو دفــع مضــّرة، ولعــل التعريــف األوضــح للشــفاعة: هــي 
طلــب الخيــر للغيــر مــن أدنــى لألعلــى، مثــل طلــب دفــع الضــرر والشــر عنــه، أو 

طلــب التجــاوز عــن الذنــوب واآلثــام. 

الشفاعة في اعتقاد أهل السنة والجماعة
اتفقــت األمــة اإلســالمية علــى إثبــات الشــفاعة لســيدنا محمــد- صلــى اهلل 
ــن  ــوا بعــد هــذا لمــن تكــون الشــفاعة، أهــي للمؤمني ــم اختلف ــه وســلم-، ث علي

المســتحقين للثــواب، أم تكــون ألهــل الكبائــر المســتحقين للعقــاب؟ 

ــال  ــى أنهــا حــق، وهــي إنمــا شــرعت لتن ذهــب أهــل الســنة والجماعــة إل
المطيــع والعاصــي، وهــي داخلــة فــي بــاب الفضــل الــذي يكــرم اهلل بــه عبــاده، 
واهلل تعالــى يختــص برحمتــه مــن يشــاء، ومــن جملــة تأثيراتهــا: إســقاط العقــاب 
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عــن أهلــه، ودخولهــم الجنــة، وذلــك بعــد اســتيفائهم العــذاب المقــرر لهــم 
بموجــب قانــون العــدل اإللهــي 

وذهبــت المعتزلــة، والخــوارج، واإلباضيــة، والقدريــة، ومــن وافقهــم إلــى 
أنهــا للمســتحقين للثــواب، وتأثيــر الشــفاعة فــي أن تحصــل زيــادة مــن المنافــع 
علــى قــدر مــا اســتحقوه، ومنعــوا إســقاطها لعقوبــة العاصــي، وذلــك انســجاماً 
مــع مذهبهــم فــي تخليــد أهــل الكبائــر فــي النــار، وقــد اختــار هــذا الــرأي جمهور 

الزيديــة )تفســير الــرازي ج53-52/3(.

الشــفاعة جملــة وتفصيــالً، ورّد  إنــكار  إلــى  المعتزلــة  بعــض   وذهــب 
الكريــم«. القــرآن  عليــه  دّل  ومــا  فيهــا  الــواردة  الصحيحــة  األخبــار 

اســتدل أهــل الســنة والجماعــة باألحاديــث واآلثــار الــواردة بــأن شــفاعته 
صلــى اهلل عليــه وســلم تنــال أصحــاب الكبائــر والتــي بلغــت مبلــغ التواتــر 
المعنــوي )اإلنصــاف للباقالنــي صـ162(،وانعقــد عليهــا إجمــاع أهــل الحــق 
ــة قبــل ظهــور  ــة فــي هــذه األّم مــن الســلف الصالــح، وهــم أهــل قــرون الخيريّ
المبتدعــة، يقــول اإلمــام ابــن تيميــة: »... ولكــن كثيــراً من أهل البــدع والخوارج 
والمعتزلــة أنكــروا شــفاعته ألهــل الكبائــر، فقالــوا: ال يشــفع ألهــل الكبائــر، 
ــار  ــر عندهــم ال يغفــر اهلل لهــم وال يخرجهــم مــن الن ــاء علــى أن أهــل الكبائ بن
بعــد أن يدخلوهــا ال بشــفاعة وال بغيرهــا، ومذهــب الصحابــة والتابعيــن وأئمــة 
المســلمين وســائر أهــل الســنة والجماعــة أنــه صلــى اهلل عليــه وســلم يشــفع فــي 
أهــل الكبائــر، وأنــه ال يخلــد فــي النــار مــن أهــل اإليمــان أحــد، بــل يخــرج مــن 
النــار مــن فــي قلبــه مثقــال حبــة مــن إيمــان أو مثقــال ذرة مــن إيمان«)مجمــوع 

ــة ج318/1(. ــاوى البــن تيمي الفت
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وقــال اإلمــام األشــعري مناقشــاً نُفــاة الشــفاعة ومبينــاً وجــه الحــّق فــي هــذه 
ــه وســلم شــفاعة،  المســألة: »قــد أجمــع المســلمون أن لرســول صلــى اهلل علي
فلمــن الشــفاعة؟ أهــي للمذنبيــن المرتكبيــن للكبائــر؟ أم للمؤمنيــن المخلصيــن؟ 
للمؤمنيــن  قالــوا  وإن  وافقــوا،  للكبائــر  المرتكبيــن  للمذنبيــن  قالــوا:  فــإن 
ــة،  ــوا موعوديــن بالجن ــة الموعوديــن بهــا، قيــل لهــم: فــإذا كان المبشــرين بالجن
وبهــا مبشــرين، واهلل تعالــى ال يخلــف وعــده، فمــا معنــى الشــفاعة لقوم ال يجوز 
عندكــم أن ال يدخلهــم اهلل جناتــه؟ ومــن قولكــم أنهــم قــد اســتحقوها علــى اهلل 
عــز وجــل واســتوجبوها عليــه ســبحانه، وإذا كان اهلل تعالــى ال يظلــم مثقــال 
ذرة وكان تأخيرهــم عــن الجنــة ظلمــاً، فإنمــا يشــفع الشــفعاء إلــى اهلل تعالــى فــي 
أن ال يظلــم علــى مذاهبكــم، تعالــى اهلل عــن افتراءكــم عليــه علــواً كبيــراً، فــإن 
قالــوا: يشــفع النبــّي صلــى اهلل عليــه وســلم إلــى اهلل تعالــى فــي أن يزيدهــم مــن 
فضلــه، ال فــي أن يدخلهــم جناتــه، قيــل لهــم: أوليــس قــد وعدهــم عــز وجــل 
يِهــْم أُُجوَرُهــْم  اِلَحــاِت َفُيَوّفِ ــا الَِّذيــَن آَمنـُـوا َوَعِمُلــوا الصَّ ذلــك، فقــال تعالــى: }َفأَمَّ
بُُهــْم َعَذاًبــا أَِليًمــا  ــا الَِّذيــَن اْســَتْنَكُفوا َواْســَتْكَبُروا َفُيَعّذِ َوَيِزيُدُهــْم ِمــْن َفْضِلــِه، َوأَمَّ
ــا َواَل َنِصيــًرا{ ]النســاء: 173[، واهلل تعالــى  ِ َوِليًّ َواَل َيِجــُدوَن َلُهــْم ِمــْن ُدوِن اهللَّ
ال يخلــف وعــده، فإنمــا يشــفع إلــى اهلل تعالــى عندكــم مــن أن ال يخلــف وعــده، 
وهــذا جهــل منكــم، وإنمــا الشــفاعة المعقولــة فيمــن اســتحق عقابــاً، أن يوضــع 
عنــه عقابــه أو فــي مــن لــم يعــده شــيئاً أن يتفضــل عليــه بــه، فأمــا إذا كان الوعــد 

بالتفضــل ســابقاً، فــال وجــه لهذا«)لوامــع األنــوار للســفاريني ج280/2(.

يتبيــن أن أهــل الســنة والجماعــة  ومــن خــالل كالم اإلمــام األشــعري 
قائلــون بشــفاعته صلــى اهلل عليــه وســلم للعصــاة والمذنبيــن، بعــد أن قطــع 
حجتهــم، وأبطــل مذاهبهــم، وانتصــر لمذهــب الحــق باألدلــة الشــرعية العقليــة.
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أدلة المنكرين للشفاعة ومناقشتها
شــبهة إنــكار الشــفاعة المحمديــة فــي هــذا الزمــان ليســت أمــراً جديــداً يــرد 
علــى المســلمين، فقــد ذكرنــا آنفــاً أن بعــض المعتزلــة أنكــر الشــفاعة جملــة 
وتفصيــالً، ورّد األخبــار الصحيحــة الــواردة فيهــا، كمــا ذهــب غالــب المعتزلــة 
والخــوارج إلــى إنــكار الشــفاعة فــي حــق أهــل الكبائــر مــن المســلمين، لذلــك 
ســوف يكــون الــرد علــى منكــري الشــفاعة ألهــل الكبائــر، ومــن بــاب أولــى أن 

يكــون رداً علــى منكــري الشــفاعة جملــًة وتفصيــالً.

ــة ومــن معهــم علــى نفــي الشــفاعة  ــة والخــوارج واإلمامي اســتدّل المعتزل
ألهــل الكبائــر بعــدة أدلــة مــن الكتــاب والســنة، مــن أهمهــا:

أوالً: األدلة من الكتاب العزيز:

1(ظواهــر اآليــات الدالــة علــى الخلــود فــي النــار، كقولــه تعالــى: }َوَمــْن 
ُ َعَلْيــِه َوَلَعَنــُه َوأََعــدَّ  ــًدا َفَجــَزاُؤُه َجَهنَّــُم َخاِلــًدا ِفيَهــا َوَغِضــَب اهللَّ َيْقُتــْل ُمْؤِمًنــا ُمَتَعّمِ
َ َوَرُســوَلُه  َلــُه َعَذاًبــا َعِظيًمــا{ ]النســاء: 93[، وقولــه تعالــى: }َوَمــْن َيْعــِص اهللَّ
َوَيَتَعــدَّ ُحــُدوَدُه يُْدِخْلــُه َنــاًرا َخاِلــًدا ِفيَهــا َوَلــُه َعــَذاٌب ُمِهيــٌن{ ]النســاء: 14[، 
َئًة َوأََحاَطــْت ِبــِه َخِطيَئُتــُه َفأُوَلِئــَك أَْصَحــاُب  وقولــه تعالــى: }َبَلــى َمــْن َكَســَب َســّيِ

ــاِر ُهــْم ِفيَهــا َخاِلــُدوَن{ ]البقــرة: 81[. النَّ

والجــواب عــن هــذا االســتدالل أن قاتــل المؤمــن لكونــه مؤمنــاً ال يكــون إال 
كافــراً، وكــذا مــن تعــّدى جمــع الحــدود، وكــذا مــن أحاطــت بــه خطيئــة وشــملته 
مــن كل جانــب، ولــو ســلم فالخلــود قــد يســتعمل فــي المكــث الطويــل، كقولهــم: 
ســجن مخلــد، ولــو ســلم فمعــارض بالنصــوص الدالــة علــى عــدم الخلــود )شــرح 
العقائــد النســفية ص186(، وأن العــذاب الدائــم مختــص بالكافــر، لقولــه تعالــى: 
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َب َوَتَولَّــى{ ]طــه: 48[، وقولــه:  ــا َقــْد أُوِحــَي ِإَلْيَنــا أَنَّ اْلَعــَذاَب َعَلــى َمــْن َكــذَّ }ِإنَّ
َب َوَتَولَّــى{ ]الليــل: 15، 16[، فاآليــات  }اَل َيْصاَلَهــا ِإالَّ اأْلَْشــَقى، الَّــِذي َكــذَّ
التــي جــاءت بتخليــد صاحــب الكبيــرة مــن المؤمنيــن فــي النــار إنمــا جــاءت علــى 
ســبيل التغليــظ والمبالغــة فــي الزجــر عــن المعاصــي؛ ألّن الفاســق ال يخــرج 
بفســقه عــن اإليمــان مــا لــم يســتحّل ذلــك، قــال تعالــى: }َوِإْن َطاِئَفَتــاِن ِمــَن 
ــِإْن َبَغــْت ِإْحَداُهَمــا َعَلــى اأْلُْخــَرى َفَقاِتُلــوا  اْلُمْؤِمِنيــَن اْقَتَتُلــوا َفأَْصِلُحــوا َبْيَنُهَمــا َف
ِباْلَعــْدِل  َبْيَنُهَمــا  َفأَْصِلُحــوا  َفــاَءْت  َفــِإْن   ِ اهللَّ أَْمــِر  ِإَلــى  َتِفــيَء  َحتَّــى  َتْبِغــي  الَِّتــي 
َ يُِحــبُّ اْلُمْقِســِطيَن{ ]الحجــرات: 9[، واآليــات فــي هــذا المعنــى  َوأَْقِســطُوا ِإنَّ اهللَّ
كثيــرة...، وقولــه تعالــى: }َواتَُّقــوا َيْوًمــا اَل َتْجــِزي َنْفــٌس َعــْن َنْفــٍس َشــْيًئا َواَل يُْقَبــُل 

ِمْنَهــا َشــَفاَعٌة َواَل يُْؤَخــُذ ِمْنَهــا َعــْدٌل َواَل ُهــْم يُْنَصــُروَن{ ]البقــرة: 48[. 

اِفِعيَن{ ]المدثر: 48[. 2(قوله تعالى: }َفَما َتْنَفُعُهْم َشَفاَعُة الشَّ

)الكشــاف  الشــافعين  شــفاعة  نفــي  فــي  صريــح  نــّص  واآليــة  قالــوا: 
ج187/4(. للزمخشــري 

أجيــب عــن هــذا االســتدالل: بــأن هــذه اآليــة حّجــة للمثبتيــن ال للنافيــن؛ ذلــك 
ــى أن غيرهــم  ــدّل عل أن »تخصيــص هــؤالء بأنهــم ال تنفعهــم شــفاعة الشــافعين ي
تنفعهــم شــفاعة الشــافعين« )تفســير الــرازي ج186/30(، ثــم إّن الضميــر فــي قولــه 
ــات، قــال تعالــى:  ــل مــا قبلهــا مــن اآلي ــى الكفــار، بدلي تعالــى: )تنفعهــم( راجــع إل
يــَن، َوَلــْم َنــُك نُْطِعــُم اْلِمْســِكيَن،  }َمــا َســَلَكُكْم ِفــي َســَقَر، َقالُــوا َلــْم َنــُك ِمــَن اْلُمَصّلِ
ــا  ــُن َفَم ــا اْلَيِقي ــى أََتاَن ــِن، َحتَّ ي ــْوِم الّدِ ُب ِبَي ــّذِ ــا نَُك ــَن، َوُكنَّ ــَع اْلَخاِئِضي ــا َنُخــوُض َم َوُكنَّ
ــاِفِعيَن{ ]المدثــر: 42-47[«، فصــّح أن ال شــفاعة لهــم ألجــل  َتْنَفُعُهــْم َشــَفاَعُة الشَّ
كفرهــم، وصــارت فــي النــار، وجــداً لهــم ألجــل كفرهــم، وصــارت اآليــة إلــى آخــره 
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حجــة عليهــم، إال أن اهلل تعالــى أخبــر أن ثــّم شــفاعة، وأنتــم تقولــون أن ال شــفاعة، 
غيــر أنــه تعالــى أخبــر أنهــا ال تنفــع للكافريــن، فــدل علــى أنهــا تنفــع المؤمنيــن« 
)اإلنصــاف لألنبــاري صـــ168(، ولــو لــم تكــن الشــفاعة واقعــة لعصــاة المؤمنيــن، لم 

يبــق بينهــم وبيــن الكافريــن ثمــة فــرق ) التحريــر والتنويــر ج305/29(. 

3( قوله تعالى: }َواَل َيْشــَفُعوَن ِإالَّ ِلَمِن اْرَتَضى َوُهْم ِمْن َخْشــَيِتِه ُمْشــِفُقوَن{ 
يكــون  أن  نفــى  تعالــى  اهلل  أن  اآليــة  بهــذه  االســتدالل  ووجــه  ]األنبيــاء: 28[، 
للظالميــن شــفيع البتــة، ولــو كان النبــي شــفيعاً للظلمــة لــكان ال أجــّل مــن الظالــم 
وال أعظــم منــه )الكشــاف للزمخشــري ج569/2(، قــال اإلمــام الــرازي: »احتجــت 
المعتزلــة بقولــه تعالــى: }وال يشــفعون إال لمــن ارتضــى{ علــى أن الشــفاعة فــي 
اآلخــرة ال تكــون ألهــل الكبائــر؛ ألنــه ال يقــال فــي أهــل الكبائــر: إن اهلل يرتضيهــم. 

عنهمــا-  اهلل  رضــي  عبــاس-  ابــن  بــأن  االســتدالل:  هــذا  عــن  أجيــب 
والضحــاك قــاال: »}إال لمــن ارتضــى{ أي لمــن قــال ال إلــه إال اهلل« أخرجــه ابــن 
أبــي حاتــم والطبــري وابــن المنــذر والبيهقــي فــي البعــث، واعلــم أن هــذه اآليــة 
مــن أقــوى الدالئــل لنــا فــي إثبــات الشــفاعة ألهــل الكبائــر، وتقريــره هــو أن مــن 
قــال ال إلــه إال اهلل فقــد ارتضــاه تعالــى فــي ذلــك، ومتــى صــدق عليــه أنــه ارتضــاه 
اهلل تعالــى فــي ذلــك فقــد صــدق عليــه أنــه ارتضــاه اهلل، ألن المركــب متــى صــدق 
فقــد صــدق ال محالــة كل واحــد مــن أجزائــه، وإذا ثبــت أن اهلل قــد ارتضــاه وجــب 
اندراجــه تحــت هــذه اآليــة، فثبــت بالتقريــر الــذي ذكرنــاه أن هــذه اآليــة مــن أقــوى 
الدالئــل لنــا علــى مــا قــرره ابــن عبــاس رضــي اهلل عنــه« )تفســير الــرازي ج54/3(.

وأكــد اإلمــام الباقالنــي علــى أن اآليــة تــرّد علــى مــن أنكــر أصــل الشــفاعة، 
حيــث »أخبــر تعالــى أن ثــّم شــفاعة، لكــن لمــن أراد تعالــى أن يشــفع لــه وأذن 
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فــي ذلــك، ولــم يــرد إال لمــن رضــي ســائر عملــه؛ ألن مــن رضــي ســائر عملــه 
ــِن اْرَتَضــى  ــَفُعوَن ِإالَّ ِلَم ــاج إلــى شــفاعة، ويحتمــل أن يكــون }َواَل َيْش ال يحت
ــي لمــن كان معــه مرتضــى،  ــاء: 28[، يعن ــِفُقوَن{ ]األنبي ــَيِتِه ُمْش ــْن َخْش ــْم ِم َوُه
ــاً فاســقاً، وهــو  ــي ترضــى، وإن كان عاصي والمؤمــن معــه أفضــل األعمــال الت
التوحيــد والتصديــق، وقولــه: ال إلــه إال اهلل، والــذي ال يرضــى عملــه أجمــع هــو 

الكافــر، فصــّح مــا قلناه«)اإلنصــاف لألنبــاري صـــ167(.

4(قولــه تعالــى: }َوَمــا ِللظَّاِلِميــَن ِمــْن أَْنَصــاٍر{ ]البقــرة: 270[، قالــوا: إن 
ناصــر اإلنســان هــو مــن يدفــع عنــه الضــرر، فلــو اندفعــت العقوبــة عنهــم بشــفاعة 
الشــفعاء لــكان أولئــك أنصــاراً لهــم، وذلــك يبطــل قولــه تعالــى: }َوَمــا ِللظَّاِلِميــَن 

ِمــْن أَْنَصــاٍر{ ]البقــرة: 270[ )تفســير الــرازي ج62/7(.

ــي ســياق مــن يمنعــون  ــة جــاءت ف ــأّن اآلي ــب عــن هــذا االســتدالل ب أجي
للفقــراء  ظلمهــم  هــو  هنــا  فالظلــم  وعليــه،  والمســاكين؛  الفقــراء  حقــوق 
ــرازي علــى اســتداللهم  والمســاكين بمنعهــم حقوقهــم، كمــا أجــاب اإلمــام ال

باآليــة بعــدة أجوبــة:

الجــواب األول: أّن العــرف ال يســمي الشــفيع ناصــراً، بدليــل قولــه تعالــى: 
}َواتَُّقــوا َيْوًمــا اَل َتْجــِزي َنْفــٌس َعــْن َنْفــٍس َشــْيًئا َواَل يُْقَبــُل ِمْنَهــا َشــَفاَعٌة َواَل 
يُْؤَخــُذ ِمْنَهــا َعــْدٌل َواَل ُهــْم يُْنَصــُروَن{ ]البقــرة: 48[، ففــّرق تعالــى بيــن الشــفيع 

والناصــر، فــال يلــزم مــن نفــي األنصــار نفــي الشــفيع«.

ــكل،  ــي حــّق ال ــي للشــفاعة عــاّم ف ــل الناف ــي: أّن هــذا الدلي الجــواب الثان
وفــي كل األوقــات، والدليــل المثبــت للشــفاعة خــاّص فــي حــّق البعــض وفــي 

بعــض األوقــات، والخــاّص مقــدم علــى العــاّم.
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الجــواب الثالــث: أّن اللفــظ العــام ال يكــون قاطعــاً فــي االســتغراق، بــل 
ظاهــراً علــى ســبيل الظــن القــوي فصــار الدليــل ظنيــاً، والمســألة ليســت ظنيــة، 

فــكان التمســك بهــا ســاقطاً) تفســير الــرازي ج62/7(.

ثــّم إّن قولــه تعالــى: }َوَمــا ِللظَّاِلِميــَن ِمــْن أَْنَصــاٍر{ ]البقــرة: 270[، نقيــض 
لقولنــا: للظالميــن أنصــار، وهــذا موجبــة كليــة، فقولــه }َوَمــا ِللظَّاِلِميــَن ِمــْن 
أَْنَصــاٍر{ ]البقــرة: 270[، ســالبة جزئيــة، فيكــون مدلولــه ســلب العمــوم، وســلب 

العمــوم ال يفيــد عمــوم الســلب )تفســير الــرازي ج61/3(.

5(قولــه تعالــى: }َوأَْنِذْرُهــْم َيــْوَم اآْلِزَفــِة ِإِذ اْلُقُلوُب َلــَدى اْلَحَناِجِر َكاِظِميَن 
َمــا ِللظَّاِلِميــَن ِمــْن َحِميــٍم َواَل َشــِفيٍع يَُطــاُع{ ]غافــر: 18[، قالــوا: اآليــة تنفــي أن 
يكــون للظالميــن شــفيع البتــة، فوجــب أن يحصــل لهــم هــذا الشــفيع )الكشــاف 

للزمخشري ج421/3(.

ــى نفــي الشــفاعة عــن  ــة عل ــه ال يصــّح االســتدالل بهــذه اآلي ــب بأن وأجي
ــرة مــن وجــوه: مرتكــب الكبي

األول: ألن المقصــود بالظلــم الــوارد فــي اآليــة إنمــا هــو الشــرك والكفــر، 
ِ ِإنَّ  قــال تعالــى: }َوِإْذ َقــاَل لُْقَمــاُن اِلْبِنــِه َوُهــَو َيِعظُــُه َيــا بَُنــيَّ اَل تُْشــِرْك ِبــاهللَّ
ــْرَك َلظُْلــٌم َعِظيــٌم{ ]لقمــان: 13[، والشــرك ال تنفــع معــه طاعــة فضــالً عــن  الّشِ
شــفاعة، أمــا مرتكــب الكبيــرة، فبعيــد عــن ذلــك؛ ألنــه مؤمــن ثــم »إن هــذه اآليــة 
ــِر  ِ ِبَغْي ــاِت اهللَّ ــي آَي ــوَن ِف ــَن يَُجاِدلُ ــى: }الَِّذي ــال تعال وردت فــي زجــر الكفــار، ق
ُ َعَلــى ُكّلِ  ِ َوِعْنــَد الَِّذيــَن آَمنـُـوا َكَذِلــَك َيْطَبــُع اهللَّ ُســْلَطاٍن أََتاُهــْم َكُبــَر َمْقًتــا ِعْنــَد اهللَّ
ــاٍر{ ]غافــر: 35[، فوجــب أن يكــون مختصــاً بهــم« )اإلنصــاف  ــٍر َجبَّ َقْلــِب ُمَتَكّبِ

للباقالنــي صـــ167(.
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الثانــي: أن اهلل تعالــى نفــى أن يحصــل لهــم »شــفيع يُطــاع«، وهــذا ال يــدّل 
علــى نفــي الشــفيع، أال تــرى أنــك إذا قلــت: مــا عنــدي كتــاب يُبــاع فهــذا يقتضــي 
ــاب. ولفــظ الطاعــة يقتضــي حصــول  ــاع وال يقتضــي نفــي الكت ــاب يُب نفــي كت
ــه  ــوم القيامــة شــفيع يطيعــه اهلل، ألن ــه ليــس لهــم ي ــى أن ــدّل عل ــة، فهــذا ي المرتب
ليــس فــي الوجــود أحــٌد أعلــى حــاالً مــن اهلل تعالــى حتــى يقــال إن اهلل يطيعــه.

ــد،  ــا أن ال يفي ــد االســتغراق، وإم ــا أن يفي ــن، إم الثالــث: أّن لفــظ الظالمي
فــإن أفــاد االســتغراق كان المــراد مــن الظالميــن مجموعهــم وجملتهــم، ويدخل 
فــي مجمــوع هــذا الــكالم الكفــار، وعندنــا أنــه ليــس لهــذا المجمــوع شــفيع؛ ألّن 
بعــض هــذا المجمــوع هــم الكفــار، وليــس لهــم شــفيع فحينئــٍذ ال يكــون لهــذا 
ــن بعــض  ــم يفــد االســتغراق كان المــراد مــن الظالمي المجمــوع شــفيع، وإن ل
ــا أّن بعــض الموصوفيــن بهــذه الصفــة  مــن كان موصوفــاً بهــذه الصفــة، وعندن

ليــس لهــم شــفيع وهــم الكفــار )تفســير الــرازي ج45/27(.

ثــّم إّن قولــه تعالــى: }َمــا ِللظَّاِلِميــَن ِمــْن َحِميــٍم َواَل َشــِفيٍع يَُطــاُع{ ]غافــر: 
18[ نقيــض لقولنــا: للظالميــن حميــم وشــفيع، لكــن قولنــا: للظالميــن حميــم 
وشــفيع موجبــة كليــة، ونقيــض الموجبــة الكليــة ســالبة جزئيــة، والســالبة يكفــي 
فــي صدقهــا تحقــق ذلــك الســلب فــي بعــض الصــور، وال يحتــاج فيــه إلــى 
تحقــق ذلــك الّســلب فــي جميــع الصــور، وعلــى هــذا فنحــن نقــول بموجبــه 
ألن عندنــا أن ليــس لبعــض الظالميــن حميــم وال شــفيع يجــاب وهــم الكفــار، 
ــم والشــفيع فــال )تفســير  فأمــا أن يحكــم علــى كل واحــد منهــم بســلب الحمي
الــرازي ج61/3(، ولــو ســلما أنهــا جــاءت علــى ســبيل العمــوم فهــي مختصــة 
باآليــات الدالــة علــى ثبــوت الشــفاعة لحضــرة الرســول صلــى اهلل عليــه وســلم 
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فــي أصحــاب المعاصــي، ثــم ذكــر اإلمــام الــرازي اعتــراض القــوم علــى هــذه 
الوجــوه وعمــد إلــى تفنيدهــا واحــداً واحــداً )تفســير الــرازي ج45/27(.

والخالصــة فاآليــات المتقدمــة التــي اســتدل بهــا بعــض المعتزلــة مــن نفــي 
الشــفاعة برمتهــا، ومــا ذهــب إليــه جمهورهــم مــن نفيهــا عــن العصــاة وأهــل 
الكبائــر، فإنــه يقابلهــا آيــات عديــدة تقــرر مبــدأ الشــفاعة مــع شــروطها مــن اإلذن 
ــة  ــات المثبت ــاً علــى اآلي ــة مطلق ــات النافي والرضــى، وبذلــك يمكــن حمــل اآلي
ــد، وبالتالــي فــال تعــود  ــود، مــن بــاب حمــل المطلــق علــى المقي مــع هــذه القي

هــذه اآليــات صالحــة لالســتدالل علــى مّدعاهــم.

 ثانياً: األدلة من السنة النبوية:

استدل المعتزلة بعدد من األحاديث، منها:
1(قولــه صلــى اهلل عليــه وســلم: »ال تنــال شــفاعتي ألهــل الكبــار مــن 
أمتــي« )أســنى المطالــب لمحمــد درويــش صـــ166(، وهــو نــص صريــح فــي 

نفــي الشــفاعة عندهــم ألهــل الكبائــر.

ومــن الغريــب أن محقــق كتــاب مشــارق أنــوار العقــول ذكــر أن الحديــث 
بــه رواه ابــن ماجــه، وإســناده صحيــح ورجالــه ثقــات!!،  الــذي استشــهدوا 
ــي صـــ164(،  ــة« )اإلنصــاف للباقالن وهــذا إمعــان منهــم فــي التدليــس والتعمي
فالحديــث ال أصــل لــه فــي المرفــوع، بــل الحديــث الــذي أشــار إليــه المحقــق 
ليــس إال الحديــث الــذي يقــّرر الشــفاعة ألهــل الكبائــر، وقــد أجــاب اإلمــام 
الباقالنــي علــى اســتداللهم فقــال: »الجــواب مــن وجهيــن: أحدهمــا: أن هــذا 
عــن الحســن لــم يصــح، ولــم يــرد فــي خبــر صحيــح وال فــي ســقيم، وإنمــا 
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هــو اختــالق وكــذب، وال يعــارض اآلثــار الصحــاح المتفــق علــى صحتهــا، 
ثــم لــو جــاز أن يكــون قــد روي فلــم يســقط الصحيــح المجمــع علــى صحتــه 
بالضعيــف الســقيم الــذي ال أصــل لــه، مــع إمــكان الجمــع بيــن الــكل واســتعمال 
الجميــع، فتحمــل صحــاح األخبــار علــى مــا قلنــا، ويحمــل هــذا الخبــر علــى أنــه 

أراد بــه الكبائــر التــي تخــرج عــن اإلســالم« )ســنن ابــن ماجــه(.

وبهــذا يتبيــن أّن الحديــث الــذي اســتدلوا بــه علــى مذهبهــم باطــل، وال 
أصــل لــه فــي المرفــوع، فاألصــل أن الحديــث الباطــل ال يُلجــأ لتأويلــه وال 

ــره مــن الصحــاح. ــن غي ــه وبي ــى الجمــع بين يصــار إل

2( قولــه صلــى اهلل عليــه وســلم: »ال يدخــل الجنــة نّمــام وال مدمــن خمــر 
وال عــاق« أخرجــه مســلم وأحمــد.

3( وقولــه صلــى اهلل عليــه وســلم: »مــن تحّســى ســماً وقتــل نفســه فهــو 
ــداً« أخرجــه أحمــد. ــا أب ــداً فيه ــم خال ــار جهن ــي ن يتحســاه ف

قالــوا: فهــذه األخبــار معارضــة ألخبــار الشــفاعة )اإلنصــاف للباقالنــي 
ص/166(.

ــار منهــا مــا يصــّح ومنهــا  ــأن هــذه األخب وأجيــب عــن هــذا االســتدالل: ب
مــا لــم يصــّح، ويُجمــع بيــن الــكّل، فُتحمــل هــذه األخبــار علــى مــن فعــل ذلــك 
مســتحالً لفعلــه، أو فعلــه علــى وجــه التكذيــب للصــادق فيمــا أخبــر بــه أن هــذا 
الفعــل كبيــرة حــرام ونحــو ذلــك، وهــذا صحيــح؛ ألّن الرســول صلــى اهلل عليــه 
وســلم قــال: »مــن قــال ال إلــه إال اهلل دخــل الجنــة«، فقــال أبــو ذر: »وإن زنــا، 
وإن ســرق؟ فقــال: وإن زنــا، وســرق، وقتــل، وشــرب الخمــر، وإن رغــم أنــف 

أبــي ذر« متفــق عليــه، فثبــت مــا قلنــاه.



ULUSLARARASI  TEVHİD ve  ŞEFAAT SEMPOZYUMU • 95   

ــر أهــل الجنــة  4(حديــث أبــي هريــرة- رضــي اهلل عنــه- مرفوعــاً: »إذا ُصّيِ
فــي الجنــة وأهــل النــار فــي النــار أتــى بالمــوت ملبيــاً، فيوقــف علــى الســور الــذي 
بيــن أهــل الجنــة داخــل النــار، ثــم يقــال يــا أهــل الجنــة، فيطلعــون خائفيــن، ثــم 
يقــال: يــا أهــل النــار فيطلعــون مستبشــرين يرجــون الشــفاعة، فيقــال ألهــل الجنــة 
وألهــل النــار: تعرفــون هــذا؟ فيقولــون: هــؤالء وهــؤالء، قــد عرفنــاه هــو المــوت 
الــذي وكل بنــا فيضجــع فيذبــح ذبحــاً علــى الســور، ثــم يقــال: يــا أهــل الجنــة 
خلــود ال مــوت، ويــا أهــل النــار خلــود ال مــوت« الترمــذي وأحمــد، والحديــث 

يــدّل بظاهــره علــى أن مــن دخــل النــار قضــي عليــه بالخلــود فيهــا أبــداً.

ــح المــوت يكــون بعــد الشــفاعات، وبعــد أن خــرج مــن  ــأن ذب وأجيــب ب
ــه  ــه وســلم أن ــى اهلل علي ــي صل ــرة عــن النب ــو هري ــار الموحــدون لمــا رواه أب الن
قــال: »إذا دخــل أهــل الجنــة الجنــة، وأهــل النــار النــار نــادى منــاد، يــا أهــل الجنــة 
خلــود فــال مــوت فيــه، ويــا أهــل النــار خلــود فــال مــوت فيــه« البخــاري وأحمــد.

شفاعات النبي- صلى اهلل عليه وسلم- كثيرة متعددة
أردنــا أن يكــون الحديــث عــن أنــواع الشــفاعات الثابتــة لســيدنا رســول 
اهلل- صلــى اهلل عليــه وســلم- فــي خاتمــة البحــث لترســيخ العقيــدة الصحيحــة 
لــدى الناشــئة، وقــد ذكــر العلمــاء أن شــفاعات النبــي- صلــى اهلل عليــه وســلم- 
بلغــت ثمانيــة أنــواع، منهــا مــا هــو خــاّص بالنبــي صلــى اهلل عليــه وســلم، ومنهــا 

مــا هــو مشــترك بينــه وبيــن غيــره، وشــفاعاته- صلــى اهلل عليــه وســلم- هــي:

أوالً: الشفاعة العامة ألهل المحشر:

 أراد اهلل تعالــى أن يظهــر فضــل النبــي- صلــى اهلل عليــه وســلم- أمــام الخلــق 
أجمعيــن، فخصــه بهــذه الشــفاعة العظمــى، وهــي التــي تكــون لفصــل القضــاء 
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ــاء، والــكّل يقــول: لســت لهــا، نفســي  ــرددوا إلــى األنبي بيــن الخالئــق بعــد أن يت
نفســي، إال ســيد الخلــق محمــداً صلــى اهلل عليــه وســلم فيقــول: »أنــا لهــا«، فقــد 
روى الشــيخان بســندهما إلــى أبــي هريــرة مرفوعــاً: »أنــا ســيد النــاس يــوم القيامــة، 
ــد  ــن فــي صعي ــن واآلخري ــوم القيامــة األولي ــم ذاك؟ يجمــع اهلل ي ــدرون ب وهــل ت
واحــد، فيســمعهم الداعــي وينفذهــم البصــر، وتدنــو الشــمس فيبلــغ النــاس مــن 
الغــّم والكــرب مــا ال يطيقــون، ومــا ال يحتملــون، فيقــول بعــض النــاس لبعــض: 
ــه؟ أال تــرون مــا قــد بلغكــم؟ أال تنظــرون مــن يشــفع لكــم  ــم في أال تــرون مــا أنت
ــا  ــون: ي ــوا آدم فيأتــون آدم، فيقول ــاس لبعــض: ائت إلــى ربكــم؟ فيقــول بعــض الن
آدم أنــت أبــو البشــر، خلقــك اهلل بيــده، ونفــخ فيــك مــن روحــه، وأمــر المالئكــة 
فســجدوا لــك، اشــفع لنــا إلــى ربــك، أال تــرى إلــى مــا نحــن فيــه؟ أال تــرى إلــى مــا 
قــد بلغنــا، فيقــول آدم: إّن ربــي غضــب اليــوم غضبــاً لــم يغضــب قبلــه مثلــه، ولــن 
يغضــب بعــده مثلــه، وإنــه نهانــي عــن الشــجرة فعصيتــه، نفســي، نفســي، اذهبــوا 
إلــى غيــري، اذهبــوا إلــى نــوح صلــى اهلل عليــه وســلم، فيأتــون نوحــاً فيقولــون: يــا 
نــوح أنــت أول الرســل إلــى األرض، وســّماك اهلل عبــداً شــكوراً، اشــفع لنــا إلــى 
ربــك، أال تــرى مــا نحــن فيــه؟ أال تــرى مــا قــد بلغنــا؟ فيقــول لهــم: إن ربــي قــد 
غضــب اليــوم غضبــاً لــم يغضــب قبلــه مثلــه، ولــن يغضــب بعــده مثلــه، وإنــه قــد 
كانــت لــي دعــوة دعــوت بهــا علــى قومــي، نفســي، نفســي، اذهبــوا إلــى إبراهيــم 
صلــى اهلل عليــه وســلم، فيأتــون إبراهيــم فيقولــون: أنــت نبــّي اهلل وخليلــه مــن أهــل 
األرض، اشــفع لنــا إلــى ربــك، أال تــرى إلــى مــا نحــن فيــه؟ أال تــرى إلــى مــا قــد 
بلغنــا؟ فيقــول لهــم إبراهيــم: إن ربــي قــد غضــب اليــوم غضبــاً لــم يغضــب قبلــه 
مثلــه ولــن يغضــب بعــده مثلــه، وذكــر كذباتــه، نفســي، نفســي، اذهبــوا إلــى غيــري، 
اذهبــوا إلــى موســى صلــى اهلل عليــه وســلم، فيأتــون موســى فيقولــون: يــا موســى 
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أنــت رســول اهلل، فّضلــك اهلل برســاالته وبتكليمــه، علــى النــاس، اشــفع لنــا إلــى 
ربــك، أال تــرى مــا نحــن فيــه؟ أال تــرى مــا قــد بلغنــا؟ فيقــول لهــم موســى: إن ربــي 
قــد غضــب اليــوم غضبــاً لــم يغضــب قبلــه مثلــه، ولــن يغضــب بعــده مثلــه، وإنــي 
قتلــت نفســاً لــم أؤمــر بقتلهــا، نفســي، نفســي، اذهبــوا إلــى عيســى صلــى اهلل عليــه 
ــاس  ــت رســول اهلل، وكلمــت الن ــا عيســى أن ــون: ي ــون عيســى فيقول وســلم، فيأت
ــا إلــى ربــك،  ــه، فاشــفع لن ــه ألقاهــا إلــى مريــم، وروح من فــي المهــد، وكلمــٌة من
أال تــرى مــا نحــن فيــه؟ أال تــرى مــا قــد بلغنــا؟ فيقــول لهــم عيســى: إن ربــي قــد 
غضــب اليــوم غضبــاً لــم يغضــب قبلــه مثلــه، ولــن يغضــب بعــده مثلــه، ولــم يذكــر 
لــه ذنبــاً، نفســي، نفســي، اذهبــوا إلــى غيــري، اذهبــوا إلــى محمــد صلــى اهلل عليــه 
وســلم، فيأتــون فيقولــون: يــا محمــد أنــت رســول اهلل وخاتــم األنبيــاء، وغفــر اهلل 
لــك مــا تقــدم مــن ذنبــك ومــا تأخــر، اشــفع لنــا إلــى ربــك، أال تــرى مــا نحــن فيــه؟ 
أال تــرى مــا قــد بلغنــا؟ فأنطلــق فآتــي تحــت العــرش فأقــع ســاجداً لربــي، ثــم يفتــح 
اهلل علــّي ويلهمنــي مــن محامــده وحســن الثنــاء عليــه شــيئاً لــم يفتحــه ألحــد قبلــي، 
ثــم يقــال: يــا محمــد ارفــع رأســك، ســل تعطــه، اشــفع تشــفع، فأرفــع رأســي 
فأقــول: يــا رب أمتــي، أمتــي، فيقــال: يــا محمــد ادخــل الجنــة مــن أمتــك مــن ال 
حســاب عليــه، مــن البــاب األيمــن مــن أبــواب الجنــة، وهــم شــركاء النــاس فيمــا 
ــن المصراعيــن  ــده إن مــا بي ــذي نفــس محمــد بي ــواب، وال ســوى ذلــك مــن األب
مــن مصاريــع الجنــة لكمــا بيــن مكــة وهجــر، أو كمــا بيــن مكــة وبصــرى« )تفســير 
الــرازي ج61/3(، وهــذه الشــفاعة هــي المــراد بقولــه صلــى اهلل عليــه وســلم: 
»لــكل نبــي دعــوة يدعوهــا، فأريــد أن اختبــئ دعوتــي شــفاعة ألمتــي يــوم القيامــة« 
ــي لأللوســي ج253/1(، »وهــذه الشــفاعة العامــة ألهــل الموقــف  )روح المعان
إنمــا هــي لتعجيــل حســابهم ويراحــوا مــن هــول الموقــف، وهــي الخاصــة بــه 
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صلــى اهلل عليــه وســلم، وقولــه: »فأقــول يــا رب أُمتــي أمتــي« متفــق عليه، اهتمــام 
بأمــر أمتــه، وإظهــار محبتــه فيهــم، وشــفقته عليهــم«، وهــذه الشــفاعة هــي المقــام 

الــذي وعــده صلــى اهلل عليــه وســلم.

ثانياً: شفاعته صلى اهلل عليه وسلم في أهل الجنة أن يدخلوها:

ودليــل هــذه الشــفاعة قولــه صلــى اهلل عليــه وســلم: »أنــا أول النــاس يشــفع 
فــي الجنــة، وأنــا أكثــر األنبيــاء تبعــاً« البخــاري والترمــذي.

ومحــل هــذه الشــفاعة أن المؤمنيــن إذا عبــروا الصــراط، حبســوا بقنطــرة 
بيــن الجنــة والنــار، فيقتــص لبعضهــم مــن بعــض، والمــراد بهــذا القصــاص 
»تنبــع مــا بينهــم مــن المظالــم وإســقاط بعضهــا ببعــض« ) جامــع البيــان للطبــري 
بــوا أذن لهــم فــي دخــول الجنــة، قــال صلــى اهلل عليــه  ج179/15(، فــإذا مــا هّذِ
وســلم: »إذا خلــص المؤمنــون مــن النــار حبســوا بقنطــرة بيــن الجنــة والنــار، 
فيتقاصــون مظالــم كانــت بينهــم فــي الدنيــا، حتــى إذا نقــوا وهّذبــوا أُذن لهــم 
بدخــول الجنــة« متفــق عليــه  »والمــراد بالمؤمنيــن هنــا بعضهــم«، وحبســوا 
الذيــن  هــم  المؤمنــون  هــؤالء  القرطبــي:  قــال  )البخــاري(،  مــكان  بقنطــرة: 
علــم اهلل أّن القصــاص ال يســتنفذ حســناتهم...، وخــرج مــن هــذا صنفــان مــن 

ــه« البخــاري. ــر حســاب، ومــن أوبقــة عمل ــة بغي ــن: مــن دخــل الجن المؤمني

ثالثــاً: شــفاعته صلــى اهلل عليــه وســلم فــي عمــه أبــي طالــب فــي تخفيــف 
العــذاب عنــه:

ذهــب أهــل الســنة والجماعــة إلــى أن أبــا طالــب عــّم النبــي- صلــى اهلل 
عليــه وســلم- مــات علــى الكفــر، فعــن ســعيد بــن المســيب عــن أبيــه، قــال: لمــا 
حضــرت أبــا طالــب الوفــاة، جــاءه رســول اهلل- صلــى اهلل عليــه وســلم-، فوجــد 
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، قــل ال إلــه  عنــده أبــا جهــل وعبــد اهلل بــن أبــي أميــة بــن المغيــرة، فقــال: »أي عــّمِ
إال اهلل، كلمــة أحــاّج لــك بهــا عنــد اهلل«، فقــال أبــو جهــل وعبــد اهلل بــن أبــي أميــة: 
أترغــب عــن ملــة عبــد المطلــب، فلــم يــزل رســول اهلل صلــى اهلل عليــه وســلم 
يعرضهــا عليــه، ويعيدانــه بتلــك المقالــة، حتــى قــال أبــو طالــب آخــر مــا كّلمهــم، 
علــى ملــة عبــد المطلــب، وأبــى أن يقــول: ال إلــه إال اهلل، قــال: قــال رســول اهلل 
صلــى اهلل عليــه وســلم: واهلل ألســتغفرن لــك مــا لــم أُنــه عنــك«، فأنــزل اهلل: }َمــا 
ــى ِمــْن  ــي ُقْرَب ــوا أُوِل ــْو َكانُ ــوا أَْن َيْســَتْغِفُروا ِلْلُمْشــِرِكيَن َوَل ــّيِ َوالَِّذيــَن آَمنُ َكاَن ِللنَِّب
ــَن َلُهــْم أَنَُّهــْم أَْصَحــاُب اْلَجِحيــِم{ ]التوبــة: 113[، وأنــزل اهلل فــي أبــي  َبْعــِد َمــا َتَبيَّ
ــَك اَل َتْهــِدي َمــْن أَْحَبْبــَت  طالــب، فقــال لرســول اهلل صلــى اهلل عليــه وســلم: }ِإنَّ
َوَلِكــنَّ اهللََّ َيْهــِدي َمــْن َيَشــاُء َوُهــَو أَْعَلــُم ِباْلُمْهَتِديــَن{ ]القصــص: 56[ )البخــاري(.

وقــد كان أبــو طالــب كثيــراً مــا ينافــح عــن رســول اهلل- صلــى اهلل عليــه 
وســلم-، ويحســن إليــه، ألنــه كان صاحــب حظــوة وجــاه فــي قومــه، فــكان 
يُحتــرم ويُقــّدر وتُســمع كلمتــه مــن قريــش لذلــك، فقــد أذن اهلل لرســوله -صلــى 
اهلل عليــه وســلم- أن يشــفع فيــه مــع أنــه كافــر، فعــن أبــي ســعيد الخــدرّي أنــه 
ســمع النبــي صلــى اهلل عليــه وســلم، وذكــر عنــده عمــه فقــال: »لعلــه تنفعــه 
شــفاعتي يــوم القيامــة، فُيجعــل فــي ضحضــاح )النهايــة البــن األثيــر ج71/2(، 
مــن النــار يبلــغ كعبــه، يغلــي منــه دماغــه« متفــق عليــه، قــال اإلمــام ابــن تيميــة: 
الكفــار أن يخفــف عنــه  فــي بعــض  نــّص صحيــح صريــح لشــفاعته  »فهــذا 
العــذاب، بــل فــي أن يُجعــل أهــون أهــل النــار عذابــاً، كمــا فــي الصحيــح عــن ابن 
عبــاس: أن رســول اهلل صلــى اهلل عليــه وســلم: قــال: »أهــون أهــل النــار عذابــاً 
أبــو طالــب وهــو منتعــل بنعليــن يغلــي منهمــا دماغــه« مســلم، وعــن العبــاس بــن 
عبــد المطلــب، أنــه قــال للنبــي صلــى اهلل عليــه وســلم: مــا أغنيــت عــن عمــك، 
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فإنــه كان يحوطــك ويغضــب لــك؟ قــال: »هــو فــي ضحضــاح مــن نــار، ولــوال 
أنــا لــكان فــي الــدرك األســفل مــن النــار« متفــق عليــه، وفــي روايــة مســلم: 
»وجدتــه فــي غمــرات مــن النــار فأخرجتــه إلــى ضحضــاح«، }َفَمــا َتْنَفُعُهــْم 
ــاِفِعيَن{ ]المدثــر: 48[، وهــذه الشــفاعة مــن خصائــص النبــي صلــى  َشــَفاَعُة الشَّ
اهلل عليــه وســلم، إذ ال يشــفع أحــد فــي كافــر غيــر النبــي- صلــى اهلل عليــه وســلم 
)الفتــاوى البــن تيميــة ج145/2( ، »فــإن قيــل: فقــد قــال اهلل تعالــى: }َفَمــا 
ــاِفِعيَن{ ]المدثــر: 48[، قيــل لــه: ال تنفعــه فــي الخــروج مــن  َتْنَفُعُهــْم َشــَفاَعُة الشَّ
النــار كعصــاة الموحديــن الذيــن يخرجــون منهــا ويدخلــون الجنــة« متفــق عليــه، 
فشــفاعته صلــى اهلل عليــه وســلم مــن أجــل تخفيــف العــذاب عــن عمــه، وليســت 
مــن أجــل إخراجــه مــن النــار، وهــي ليســت ثوابــاً للكافــر، وإنمــا هــي نــوع مــن 

أنــواع التطييــب لقلــب الشــافع صلــى اهلل عليــه وســلم.

رابعــاً: شــفاعته صلــى اهلل عليــه وســلم فــي قــوم اســتوجبوا النــار بأعمالهــم 
فيشــفع فيهــم فــال يدخلونهــا:

النبييــن  ولســائر  لــه  الشــفاعة  »وهــذه  الســنية:  اإلتحافــات  صاحــب  قــال 
والصديقيــن وغيرهــم، بمعنــى أنهــا غيــر خاصــة بــه، بــل تكــون للنبييــن، حيــث 
يشــفعون فــي عصــاة قومهــم، وللصديقيــن يشــفعون فــي عصــاة أقاربهــم وغيرهــم 
مــن المؤمنيــن، وكذلــك لغيرهــم مــن الصالحيــن، حتــى يشــفع الرجــل فــي أهلــه 
وفــي جيرانــه، وفيمــا أشــبه ذلــك، ولكــن ال بــّد فــي هــذه الشــفاعة من ثالثة شــروط:

الشرط األول: إذن اهلل تعالى فيها.

الشرط الثاني: رضاه عن الشافع.

الشرط الثالث: رضاه عن المشفوع له.



ULUSLARARASI  TEVHİD ve  ŞEFAAT SEMPOZYUMU • 101   

وقــد اجتمعــت هــذه الشــروط الثالثــة فــي قولــه تعالــى: }َوَكــْم ِمــْن َمَلــٍك 
ــْن َيَشــاُء  ُ ِلَم ــْأَذَن اهللَّ ــِد أَْن َي ــْن َبْع ــْيًئا ِإالَّ ِم ــي َشــَفاَعُتُهْم َش ــَماَواِت اَل تُْغِن ــي السَّ ِف
َوَيْرَضــى{ ]النجــم: 26[ مســلم، وكذلــك جــزم القاضــي وابــن الســبكي بعــدم 
اختصاصهــا بــه صلــى اهلل عليــه وســلم، وتــرّدد النــووي فــي ذلــك، قال الســبكي: 
ألنــه لــم يــرد نــّص صريــح بثبــوت االختصــاص وال بنفيــه، وجــزم فــي األنموذج 
)الســيوطي( بأنهــا مــن خصائصــه صلــى اهلل عليــه وســلم )التذكــرة ج608/2(، 
ــافظ ابــن حجــر لهــذا النــوع مــن الشــفاعة بحديــث: ونبّيكــم  وقــد اســتدل الحـ
علــى الصــراط يقــول: رب ســّلِم« مســلم، وهــذه الشــفاعة قــد تُســتفاد مــن دعــاء 
الرســول صلــى اهلل عليــه وســلم للمؤمنيــن بالمغفــرة والرحمــة علــى جنائزهــم، 
فإنــه مــن الزم ذلــك أن ال يدخــل النــار، كمــا قــال النبــي صلــى اهلل عليــه وســلم: 
ــن.. الحديــث« مســلم،  ــه فــي المهديي ــي ســلمة وارفــع درجت »اللهــم اغفــر ألب
وتُســتفاد أيضــاً مــن قولــه صلــى اهلل عليــه وســلم: »مــا مــن رجــل مســلم يمــوت 
فيقــوم علــى جنازتــه أربعــون رجــالً، ال يشــركون بــاهلل شــيئاً إال شــفعهم اهلل 
فيه«مســلم، لكــن بشــرط إذن اهلل ورضــاه عــن الشــافع والمشــفوع، كمــا تقــدم.

خامســاً: شــفاعته صلــى اهلل عليــه وســلم فيمــن دخــل النــار مــن المذنبيــن 
أن يخــرج منهــا:

واألدلــة علــى هــذه الشــفاعة كثيــرة، مــن أشــهرها قولــه صلــى اهلل عليــه 
وســلم: شــفاعتي ألهــل الكبائــر مــن أمتــي« مســلم والترمــذي والحاكــم، وقــد 
ــة  ــث الدال ــى أن األحادي ــوا عل ــر مــن العلمــاء أنهــم نّص أســلفنا عــن جمــع كثي

ــوي. ــر المعن ــغ التوات علــى هــذه الشــفاعة بلغــت مبل

قــال اإلمــام النــووي: »وقــد جــاءت اآلثــار التــي بلغــت بمجموعهــا التواتــر 
بصحــة الشــفاعة فــي اآلخــرة لمذنبــي المؤمنيــن، فأجمــع الســلف والخلــف ومــن 
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بعدهــم مــن أهــل الســنة عليهــا، ومنعــت الخوارج وبعض المعتزلــة منها، وتعلقوا 
بمذاهبهــم فــي تخليــد المذنبيــن فــي النــار، واحتجــوا بقولــه تعالــى: }َفَمــا َتْنَفُعُهــْم 
ــاِفِعيَن{ ]المدثــر: 48[، وقولــه تعالــى: }َمــا ِللظَّاِلِميــَن ِمــْن َحِميــٍم َواَل  َشــَفاَعُة الشَّ
َشــِفيٍع يَُطــاُع{ ]غافــر: 18[، وهــذه اآليــات فــي الكفــار، وأمــا تأويلهــم أحاديــث 
الشــفاعة بكونهــا فــي زيــادة الدرجــات فباطــل، وألفــاظ األحاديــث فــي الكتــاب 

وغيــره صريحــة فــي بطــالن مذهبهــم وإخــراج مــن اســتوجب النــار« مســلم.

وقــال اإلمــام اآلجــري: »إّن المكــذب بالشــفاعة أخطــأ فــي تأويلــه خطــأ 
فاحشــاً، خــرج بــه عــن الكتــاب والســنة، وذلــك أنــه عمــد إلــى آيــات مــن القــرآن 
ــر  ــار أنهــم غي ــوا الن ــر اهلل عــز وجــل: أنهــم إذا دخل نزلــت فــي أهــل الكفــر، أخب
خارجيــن منهــا، فجعلهــا المكــذب بالشــفاعة فــي الموحديــن، ولــم يلتفــت إلــى 
أخبــار رســول اهلل صلــى اهلل عليــه وســلم فــي إثبــات الشــفاعة، أنهــا إنمــا هي ألهل 
الكبائــر، والقــرآن يــدل علــى هــذا، فخــرج بقولــه الســوء عــن جملــة مــا عليــه أهــل 
ــْن  ُســوَل ِم ــاِقِق الرَّ ــْن يَُش اإليمــان، واتبــع غيــر ســبيلهم، قــال اهلل عــز وجــل: }َوَم
ــَن َلــُه اْلُهــَدى َوَيتَِّبــْع َغْيــَر َســِبيِل اْلُمْؤِمِنيــَن نَُولِّــِه َمــا َتَولَّــى َونُْصِلــِه َجَهنَّــَم  َبْعــِد َمــا َتَبيَّ

َوَســاَءْت َمِصيــًرا{ ]النســاء: 115[« )اآلجــري فــي الشــريعة صـــ359(.

أدلة القائلين بالشفاعة ألهل الكبائر:
وقــد اســتدّل أهــل الســنة والجماعــة علــى هــذه الشــفاعة، بالعديــد مــن 
آيــات الكتــاب العزيــز وكــذا أحاديــث الســنة المطهــرة، والعقــل، مــن ذلــك:

ُكــْم َفآَمنَّــا  يَمــاِن أَْن آِمنـُـوا ِبَربِّ 1- قولــه تعالــى: }َربََّنــا ِإنََّنــا َســِمْعَنا ُمَناِدًيــا يَُنــاِدي ِلإْلِ
َنــا َمــَع اأْلَْبــَراِر{ ]آل عمــران: 193[. َئاِتَنا َوَتَوفَّ ــْر َعنَّــا َســّيِ َربََّنــا َفاْغِفــْر َلَنــا ُذنُوَبَنــا َوَكّفِ
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قــال اإلمــام الــرازي: »احتــج أصحابنــا بهــذه اآليــة علــى أن شــفاعة محمــد 
صلــى اهلل عليــه وســلم فــي حــق أصحــاب الكبائــر مقبولــة يــوم القيامــة؛ وذلــك 
ألن هــذه اآليــة دلـّـت علــى أن هــؤالء المؤمنيــن طلبــوا مــن اهلل غفــران الذنــوب 
مطلقاً من غير أن يقيدوا ذلك بالتوبة، فأجاب اهلل قولهم وأعطاهم مطلوبهم، 
فــإذا قبــل شــفاعة المؤمنيــن فــي العفــو عــن الذنــب، فــألن يقبــل شــفاعة محّمــد 

صلــى اهلل عليــه وســلم فيــه كان أولــى« )تفســير الــرازي ج119/9(.

َوِلْلُمْؤِمِنيــَن  ِلَذْنِبــَك  َواْســَتْغِفْر   ُ اهللَّ ِإالَّ  ِإَلــَه  اَل  أَنَّــُه  }َفاْعَلــْم  وقولــه:   -2
َبُكــْم َوَمْثَواُكــْم{ ]محمــد: 19[، قال اإلمام القرطبي  ُ َيْعَلــُم ُمَتَقلَّ َواْلُمْؤِمَنــاِت َواهللَّ
فــي تفســير قولــه تعالــى: »وللمؤمنيــن والمؤمنــات«: أي، ولذنوبهــم، وهــذا أمــر 
بالشــفاعة« )تفســير القرطبــي ج310/10(، ومــن المعلــوم أن مرتكــب الكبيــرة 
ال يــزول عنــه اإليمــان بارتكابهــا إال أن يســتحلها، ولمــا كان قولــه تعالــى: 
}َوِلْلُمْؤِمِنيــَن َواْلُمْؤِمَنــاِت{ عامــاً يشــمل جميعهــم، فإخــراج صاحــب الكبيــرة 
مــن هــذا العمــوم مخالفــة صريحــة للنــّص وروحــه، ومــن جهــة أخــرى نعلــم أن 
اهلل تعالــى وعــد رســوله صلــى اهلل عليــه وســلم بأنــه ســيعطيه حتــى يرضــى، قــال 
تعالــى: }َوَلَســْوَف يُْعِطيــَك َربُّــَك َفَتْرَضــى{ ]الضحــى: 5[. وُمحــال أن يرضــى 

صلــى اهلل عليــه وســلم وواحــد مــن الموحديــن فــي النــار.

روي عــن الحســن أنــه ســئل عــن قولــه: }َوَلَســْوَف يُْعِطيــَك َربُّــَك َفَتْرَضى{ 
]الضحــى: 5[ قــال: هــي الشــفاعة )التذكــرة ج608/2(، وعــن ابــن عبــاس، قال: 
ال يرضــى محمــد، وواحــد مــن أمتــه فــي النــار )تفســير القرطبــي ج242/16(، 
وعنــه أيضــاً: رضــاه أن تدخــل أمتــه الجنــة كلهــم )الــدر المنثــور للســيوطي 
ــرة  ــة تُحمــل علــى عمومهــا، وإخــراج صاحــب الكبي ــه، فاآلي ج198/8(؛ وعلي

مــن هــذا العمــوم مخالفــة صريحــة لــروح النــص ومنطوقــه.
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3- آيــات عديــدة فــي كتــاب اهلل تعالــى دلــت بمنطوقهــا علــى جــواز 
الشــفاعة ألهــل الكبائــر، وبالشــروط التــي ذكرتهــا اآليــات الكريمــات، ولــو 
كانــت الشــفاعة فــي حــق أصحــاب الكبائــر غيــر المســتحلين لهــا مســتحيلة، لمــا 
قيــدت بــاإلذن مــن اهلل تعالــى؛ ألن األمــر المســتحيل ال يكــون ممكنــاً بحــال، 
ــَفاَعُة ِإالَّ َمــْن أَِذَن َلــُه  ومــن تلــك اآليــات: قولــه تعالــى: }َيْوَمِئــٍذ اَل َتْنَفــُع الشَّ
ــَفاَعُة  ــُه َقــْواًل{ ]طــه: 109[؛ وقولــه تعالــى: }َواَل َتْنَفــُع الشَّ ْحَمــُن َوَرِضــَي َل الرَّ
َلــُه{ ]ســبأ: 23[، لــو كانــت الشــفاعة مــن أجــل زيــادة  ِلَمــْن أَِذَن  ِعْنــَدُه ِإالَّ 
الحســنات وعلــو الدرجــات –كمــا ذهــب المعتزلــة- لصــّح أن نكــون شــافعين 
فــي النبــي صلــى اهلل عليــه وســلم حيــن نطلــب مــن اهلل تعالــى لــه الدرجــة الرفيعــة 
والفضيلــة والوســيلة )الــدر للســيوطي ج498/8(، وهــذا باطــل مــن القــول؛ ألن 
ــة  ــه أعلــى مــن درجــة ورتب ــه ودرجت مــن شــرط الشــافع أن يكــون مقامــه ورتبت

ــه، وإذا كان التالــي باطــل، فالمقــدم مثلــه. ــة المشــفوع ل ومكان

واســتدّل أهل الســنة على إثبات الشــفاعة ألهل الكبائر كذلك بمجموعة 
كبيــرة مــن األحاديــث الشــريفة التــي بلغــت بمجموعهــا حــّد التواتــر المعنــوي، 

ومن أشــهرها:

1. قولــه صلــى اهلل عليــه وســلم: »شــفاعتي ألهــل الكبائــر مــن أمتــي« متفق 
عليــه، والحديــث جــاء مــن عــدة طــرق، وهــو نــّص صريــح فــي أن الشــفاعة 

تطــال أهــل الكبائــر مــن المســلمين.

قــال اإلمــام ابــن خزيمــة: »فأمــا قولــه: »شــفاعتي ألهــل الكبائــر مــن أمتــي«، 
فإنمــا أراد: شــفاعتي بعــد هــذه الشــفاعة التــي عّمــت جميــع المســلمين هــي 
شــفاعة لمــن قــد أدخــل النــار مــن المؤمنيــن بذنــوب وخطايــا قــد ارتكبوهــا لــم 
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يغفرهــا اهلل لهــم فــي الدنيــا فيخرجــوا مــن النــار بشــفاعته، فمعنــى قولــه صلــى اهلل 
عليــه وســلم: »شــفاعتي ألهــل الكبائــر« أي مــن ارتكــب مــن الذنــوب الكبائــر 
فأدخلــوا النــار بالكبائــر، إذ إن اهلل عــز وجــل وعــد تكفيــر الذنــوب الصغائــر 

باجتنــاب الكبائــر« الطبرانــي فــي األوســط.

المحرمــات،  عــن  المقلــع  المطيــع  التائــب  للمؤمــن  الشــفاعة  كانــت  ولــو 
ــأداء الطاعــات والعبــادات، لــم يكــن لشــفاعته معنــى إال الرغبــة إلــى اهلل  الملتــزم ب
عــز وجــل فــي أن ال يظلمــه وال يجــوز عليــه وال يســفه بعقابــه، وذلــك ألن عقــاب 
مــن هــذا شــأنه وديدنــه ظلــم وســفه علــى حــّد زعــم المعتزلــة، وخطــرات األنبيــاء 
والمالئكــة –عليهــم أفضــل الصــالة والســالم- أجــّل عنــد اهلل تعالــى وأعظــم مــن 
أن يتوســلوا فــي أن ال يظلــم عبــده وال يجــوز فــي حكمــه )التوحيــد البــن خزيمــة 

صـ272(

2. وعــن أبــي ســعيد الخــدري، قــال: قــال رســول اهلل صلــى اهلل عليــه 
وســلم: »أمــا أهــل النــار الذيــن هــم أهلهــا، فإنهــم ال يموتــون فيهــا وال يحيــون، 
ولكــن نــاس أصابتهــم النــار بذنوبهــم )أو قــال بخطاياهــم( فأماتهــم إماتــة، حتــى 
إذا كانــوا فحمــاً، أذن بالشــفاعة، فجــيء بهــم ضبائــر ضبائــر جنائــر، فبثــوا علــى 
ــة  ــات الحب ــون نب ــة أفيضــوا عليهــم، فينبت ــا أهــل الجن ــل: ي ــم قي ــة، ث أنهــار الجن

ــووي علــى مســلم ج38/3(. ــل السيل«)شــرح الن تكــون فــي حمي

3. وعــن أبــي ذر، قــال: قــال رســول اهلل صلــى اهلل عليــه وســلم: »إنــي 
الجنــة، وآخــر أهــل النــار خروجــاً منهــا،  ألعلــم آخــر أهــل الجنــة دخــوالً 
رجــل يُؤتــى بــه يــوم القيامــة، فُيقــال: اعرضــوا عليــه صغــار ذنوبــه، وارفعــوا 
عنــه كبارهــا، فُتعــرض عليــه صغــار ذنوبــه، فُيقــال: عملــت يــوم كــذا وكــذا، كــذا 
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وكــذا، وعملــت يــوم كــذا وكــذا، كــذا وكــذا، فيقــول: نعــم، ال يســتطيع أن ينكــر، 
وهــو ُمشــفق مــن كبــار ذنوبــه أن تُعــرض عليــه، فُيقــال لــه: فــإن لــك مــكان كل 
ــا«، فلقــد رأيــت  ســيئة حســنة، فيقــول: رّب قــد عملــت أشــياء ال أراهــا هــا هن

ــدت نواجــذه« مســلم. ــى ب ــه وســلم ضحــك حت رســول اهلل صلــى اهلل علي

ــاً  ــه وســلم: »إن قوم ــى اهلل علي ــال رســول اهلل صل ــال: ق ــر ق 4. وعــن جاب
يخرجــون مــن النــار يحترقــون فيهــا، إال دارات وجوههــم، حتــى يدخلــون 

الجنــة« مســلم.

5. وعــن أنــس عــن النبــي صلــى اهلل عليــه وســلم قــال: »يخــرج قــوم 
مــن النــار بعدمــا مّســهم منهــا َســْفٌع، فيدخلــون الجنــة، فيســميهم أهــل الجنــة: 

الجهنمييــن« مســلم، واألحاديــث فــي هــذا المعنــى كثيــرة.

ــع درجــات بعــض أهــل  ــي رف ــه وســلم ف ــى اهلل علي سادســاً: شــفاعته صل
ــواب أعمالهــم: ــه ث ــا كان يقتضي ــوق م ــة ف الجن

روى الشــيخان بســندهما عــن أبــي موســى- رضــي اهلل عنــه-، قــال: لمــا 
فــرغ النبــي صلــى اهلل عليــه وســلم مــن ُحنيــن بعــث أبــا عامر علــى جيــش إلــى 
ــو  ــال أب ــه، ق ــد وهــزم اهلل أصحاب ــل دري ــة، فُقت ــن الصّم ــد ب أوطــاس، فلقــي دري
موســى: وبعثنــي مــع أبــي عامــر، فُرمــي أبــو عامــر فــي ركبتــه، رمــاه ُجشــمي 
لســهم فأثبتــه فــي ركبتــه، فانتهيــت إليــه فقلــت: يــا عــم مــن رمــاك؟ فأشــار إلــى 
أبــي موســى فقــال: ذاك قاتلــي الــذي رمانــي، فقصــدت إليــه فلحقتــه، فلمــا رآنــي 
ولّــى، فاتبعتــه وجعلــت أقــول لــه: أال تســتحي، أال تثبــت، فكــّف، فاختلفنــا 
ضربتيــن بالســيف فقتلتــه، ثــم قلــت ألبــي عامــر، قتــل اهلل صاحبــك، قــال: فانــزع 
ــى  ــي صل ــرئ النب ــن أخــي اق ــا اب ــال: ي ــه المــاء، ق ــزا من ــه فن هــذا الســهم، فنزعت



ULUSLARARASI  TEVHİD ve  ŞEFAAT SEMPOZYUMU • 107   

اهلل عليــه وســلم الســالم، وقــل لــه: اســتغفر لــي، واســتخلفني أبــو عامــر علــى 
النــاس، فمكــث يســيراً ثــم مــات، فرجعــت فدخلــت علــى النبــي صلــى اهلل عليــه 
وســلم فــي بيتــه علــى ســرير مرحــل وعليــه فــراش، قــد أثـّـر رمــال الســرير بظهــره 
وجنبيــه، فأخبرتــه بخبرنــا وخبــر أبــي عامــر، وقــال: قــل لــه اســتغفر لــي، فدعــا 
بمــاء فتوضــأ، ثــم رفــع يديــه فقــال: »اللهــم اغفــر لعبيــد أبــي عامــر« مســلم. 
ورأيــت بيــاض إبطيــه، ثــم قــال: »اللهــم اجعلــه يــوم القيامــة فــوق كثيــر مــن 
خلقــك مــن النــاس« فقلــت: ولــي فاســتغفر، فقــال: »اللهــم اغفــر لعبــد اهلل بــن 
قيــس ذنبــه، وأدخلــه يــوم القيامــة مدخــالً كريمــاً« قــال أبــو بــردة: إحداهمــا ألبــي 

عامــر، واألخــرى ألبــي موســى«  مســلم.

ويدخــل فــي إطــار هــذه الشــفاعة، دعــاء النبــي صلــى اهلل عليــه وســلم ألبــي 
ــه فــي المهدييــن،  ســلمة، حيــث قــال: اللهــم اغفــر ألبــي ســلمة، وارفــع درجت
واخلفــه فــي عقبــه فــي الغابريــن، واغفــر لنــا ولــه يــا رب العالميــن، وافســح لــه 
فــي قبــره، ونــّور لــه فيــه« متفــق عليــه، ويدخــل ضمــن هــذا اإلطــار –أيضــاً- مــا 
جــاء فــي قولــه صلــى اهلل عليــه وســلم: »مــا مــن رجــل مســلم يمــوت فيقــوم علــى 

جنازتــه أربعــون رجــاًل، ال يشــركون بــاهلل شــيئاً إال شــّفعهم اهلل فيــه« مســلم.

ــد اهلل، ســواء كان ذلــك فــي  ــه عن ــه نــوع مــن الشــفاعة في ودعــاء األخ ألخي
الدنيــا مــن الحــي للحــي، أو مــن الحــي للميــت أو كان ذلــك يــوم القيامة، قال ابن 
تيميــة: »وال ريــب أن دعــاء الخلــق بعضهــم لبعــض نافــع، واهلل قــد أمــر بذلــك، 
لكــن الداعــي شــافع؛ ليــس لــه أن يدعــو ويشــفع إال بــإذن اهلل لــه فــي ذلــك، فــال 
يشــفع شــفاعة نهــى عنهــا، كالشــفاعة للمشــركين والدعــاء لهــم بالمغفــرة، قــال 
تعالــى: }َمــا َكاَن ِللنَِّبــّيِ َوالَِّذيــَن آَمنـُـوا أَْن َيْســَتْغِفُروا ِلْلُمْشــِرِكيَن َوَلــْو َكانـُـوا أُوِلــي 
ــَن َلُهــْم أَنَُّهــْم أَْصَحــاُب اْلَجِحيــِم* َوَمــا َكاَن اْســِتْغَفاُر ِإْبَراِهيــَم  ُقْرَبــى ِمــْن َبْعــِد َمــا َتَبيَّ
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أَ ِمْنــُه ِإنَّ ِإْبَراِهيــَم  ِ َتَبــرَّ ــَن َلــُه أَنَّــُه َعــُدوٌّ هلِلَّ ــا َتَبيَّ أِلَِبيــِه ِإالَّ َعــْن َمْوِعــَدٍة َوَعَدَهــا ِإيَّــاُه َفَلمَّ
اٌه َحِليــٌم{ ]التوبــة: 113، 114[، وقــال تعالــى فــي حــق المنافقيــن: }َســَواٌء  أَلَوَّ
ــِدي  َ اَل َيْه ــْم ِإنَّ اهللَّ ُ َلُه ــَر اهللَّ ــْن َيْغِف ــْم َل ــَتْغِفْر َلُه ــْم َتْس ــْم أَْم َل ــَتْغَفْرَت َلُه ــْم أَْس َعَلْيِه
اْلَقــْوَم اْلَفاِســِقيَن{ ]المنافقــون: 6[، فالشــفيع الــذي أذن اهلل لــه فــي الشــفاعة: 
شــفاعته فــي الدعــاء الــذي ليــس فيــه عــدوان...) الفتــاوى البــن تيميــة ج130/1(.

وهــذه الشــفاعة ليســت خاصــة بالنبــي صلــى اهلل عليــه وســلم، بــل يشــاركه 
فيهــا غيــره مــن المؤمنيــن، والســؤال هنــا: هــل يعتبــر دعــاء المؤمــن ألخيــه مــن 
ــم يســتأذن  ــه، وهــو ل ــف ذاك والشــفاعة ال تكــون إال بإذن ــاب الشــفاعة؟ وكي ب
مــن ربــه؟ والجــواب: إن اهلل تعالــى أمرنــا وحّبــب إلينــا الدعــاء للميــت، واألمــر 

بذلــك هــو مــن قبيــل اإلذن، واهلل أعلــم.

سابعاً: شفاعته صلى اهلل عليه وسلم في أهل األعراف أن يدخلوا الجنة:

قــال الحافــظ: »ظهــر لــي بالتتبــع شــفاعة أخــرى، وهي الشــفاعة فيمن اســتوت 
حســناته وســيئاته أيدخل الجنة )فتح الباري ج422/11(، وهم أهل األعراف...، 
فأهــل األعــراف: قــوم اســتوت حســناتهم وســيئاتهم، غــادرت بهــم ســيئاتهم عــن 
النــار، وقصــرت بهــم ســيئاتهم عــن الجنــة )الــدر المنثــور ج420/3(، وهــذا أرجــح 
األقـــوال فيهــم، كمــا قــال الحافــظ ابــن حجــر )فتــح البــاري ج428/11(، »... 
ويحتمــل أن يكــون أصحــاب األعــراف مــن األمــة اإلســالمية خاصــة، ويحتمــل 
أن يكونــوا مــن ســائر األمــم المؤمنيــن برســلهم، وأيــاً مــا كان فالمقصــود مــن هــذه 

اآليــات هــم مــن كان مــن األمــة المحمديــة« )التحريــر والتنويــر ج110/8(.

وقــد اســتدل الحافــظ ابــن حجــر لهــذه الشــفاعة بمــا أخرجــه الطبرانــي عــن 
ــة بغيــر حســاب، والمقتصــد  ابــن عبــاس قــال: الســابق بالخيــرات يدخــل الجن
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يدخــل الجنــة برحمــة اهلل، والظالــم لنفســه وأهــل األعــراف يدخلــون الجنــة 
بشــفاعة محمــد صلــى اهلل عليــه وســلم الطبرانــي فــي الكبيــر.

أصحــاب  قــال:  عنــه،  اهلل  رضــي  حذيفــة  عــن  بســنده  الحاكــم  وروى 
األعــراف قــوم تجــاوزت بهــم حســناتهم النــار وقصــرت بهــم ســيئاتهم عــن 
الجنــة، فــإذا صرفــت أبصارهــم تلقــاء أصحــاب النــار قالــوا: ربنــا ال تجعلنــا 
مــع القــوم الظالميــن، فبينمــا هــم كذلــك إذ طلــع عليهــم ربــك، قــال: قومــوا 
ادخلــوا الجنــة فإنــي قــد غفــرت لكــم )الحاكــم(، قلــت: وال تعــارض بيــن هــذا 
األثــر وســابقه، ألنهــم ال يدخلــون الجنــة إال برحمــة اهلل تعالــى وإذنــه وقبولــه 
شــفاعة الرســول صلــى اهلل عليــه وســلم فيهــم، قــال اإلمــام البيهقــي: »فــإذا أراد 
اهلل دخولهــم الجنــة، أمرهــم بدخولهــا برحمتــه أو بشــفاعة الشــفعاء«  )شــعب 

اإليمــان ج290/1(، واهلل أعلــم.

ثامناً: شفاعته صلى اهلل عليه وسلم في أقوام أن يدخلوا الجنة بغير حساب:

روى الشــيخان بســندهما عــن ابــن عبــاس رضــي اهلل عنهمــا قــال: قــال النبــي 
صلــى اهلل عليــه وســلم: »ُعرضــت علــيَّ األمــم، فأجــد النبــّي يمــرُّ معــه األمــة، 
والنبــي يمــّر معــه النفــر، والنبــي يمــّر معــه العشــرة، والنبــي يمــّر معــه الخمســة، 
والنبــي يمــّر وحــده، فنظــرت فــإذا ســواد كثيــر، قلــت: يــا جبريــل، هــؤالء أمتــي؟ 
قــال: ال، ولكــن انظــر إلــى األفــق، فنظــرت فــإذا ســواد كثيــر، قــال: هــؤالء أُمتــك، 
وهــؤالء ســبعون ألفــاً قدامهــم ال حســاب عليهــم وال عــذاب، قلــت: ولــم؟ قــال: 
هــؤالء كانــوا ال يكتــوون، وال يســترقون، وال يتطيــرون، وعلــى ربهــم يتوكلــون«، 
فقــام إليــه عكاشــة بــن محصــن فقــال: ادُع اهلل أن يجعلنــي منهــم، قــال: »اللهــم 
اجعلــه منهــم«، ثــم قــام إليــه رجــل آخــر قــال: ادع اهلل أن يجعلنــي منهــم، قــال: 
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»ســبقك بهــا عكاشــة« متفــق عليــه، وهــؤالء الســبعون ألفــاً دخلــوا الجنــة بشــفاعة، 
وســؤال الرســول صلــى اهلل عليــه وســلم ربــه، فقــد روى أحمــد فــي مســنده بســنده 
إلــى أبــي هريــرة عــن رســول اهلل صلــى اهلل عليــه وســلم أنــه قــال: »ســألت ربــي 
عــز وجــل فوعدنــي أن يدخــل الجنــة مــن أمتــي ســبعين ألفــاً علــى صــورة القمــر 
ليلــة البــدر... الحديــث« أحمــد، وعــن أبــي أمامــة رضــي اهلل عنــه، قــال: ســمعت 
ــة مــن  ــي أن يدخــل الجن ــي رب ــه وســلم يقــول: »وعدن ــى اهلل علي رســول اهلل صل
أمتــي ســبعين ألفــاً ال حســاب عليهــم وال عــذاب مــع كل ألــف ســبعون ألفــاً، 
وثــالث حثيــات مــن حثيــات ربــي« الترمــذي وابــن ماجــه، قــال اإلمــام الســندي 
فــي شــرحه لســنن ابــن ماجــه: قولــه: »وثــالث حثيــات، قــال الســيوطي: قــال فــي 
النهايــة: هــو كنايــة عــن المبالغــة عــن الكثــرة وإال فــال كــف وال حثــي، جــّل عــن 
ــْدِرِه َواأْلَْرُض  ــقَّ َق َ َح ــَدُروا اهللَّ ــا َق ــد جــاء: }َوَم ــال الســندي: وق ــك وعــّز. وق ذل
ــاٌت ِبَيِميِنــِه{ ]الزمــر: 67[، فهــذه  ــَماَواُت َمْطِويَّ ــُه َيــْوَم اْلِقَياَمــِة َوالسَّ َجِميًعــا َقْبَضُت
مثــل ذلــك الحديــث، وال يخفــى أن هــذه اآليــة تقتضــي أن حثيــه واحــدة تكفــي 
لتمــام األمــة، فلعــل فــي تعــدد الحثيــات تشــريفاً لألمــة، واهلل أعلــم« ابــن ماجــه.

الخاتمة
 تبيــن لنــا مــن خــالل البحــث واضحــاً جليــاً أن كل األدلــة التــي اســتدل 
بهــا منكــرو الشــفاعة جملــة وتفصيــال أو منكروهــا فــي حــق مرتكبــي الكبائــر لــم 
تصمــد أمــا أدلــة أهــل الســنة والجماعــة وحججهــم الدامغــة التــي لــم تتــرك لهــم مــا 
يســتطيعون أن يتعلقــوا بــه فــي نفــي هــذا الشــرف العظيــم لســيدنا محمــد- صلــى 
اهلل عليــه وســلم- الــذي خصــه اهلل بــه دون غيــره مــن إخوانــه األنبيــاء والمرســلين- 
عليهــم الســالم- بيانــاً لفضلــه وعلــو منزلتــه عنــد ربــه، كمــا تبيــن أن ســيدنا محمــداً- 
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صلــى اهلل عليــه وســله- ليســت لــه شــفاعة واحــدة، وإنمــا هــي شــفاعات كثيــرة 
ــي  ــم إذ يقــول ف ــة، وصــدق اهلل العظي ــوم القيام ــة بحســب مواقــف ي بلغــت الثماني
كتابــه الكريــم: }ولســوف يعطيــك ربــك فترضــى{ ]الضحــى:5[، وقــال عليــه 

الصــالة والســالم: »يــا رّب ال أرضــى وواحــد مــن أمتــي فــي نــار جهنــم«.

واهلل أســال أن ينفــع بهــذه الكلمــات النفــع العميــم، وأن يجعلهــا خالصــة 
لوجهــه الكريــم، وأن يرزقنــا شــفاعته- صلــى اهلل عليــه وســلم- وصحبتــه مــع 

ــا أن الحمــد هلل رب العالميــن. ــة أجمعيــن، وآخــر دعوان الصحاب



KELÂBÂZÎ’NİN BAHRÜ’L-FEVÂİD  
ADLI ESERİNDE ŞEFAAT

Dr. Öğr. Üyesi Ali KAYA1*

1. Kelâbâzî’nin (ö. 380/990) Hayatı 

Tam adı Ebû Bekir Tâcülislâm Muhammed b. Ebû İshak İbrahim b. Ya-
kub el-Buhârî el-Kelâbâzî’dir. Müellifimiz et-Taarruf adlı eseriyle tanınan 
bir mutasavvıf, muhaddis ve Hanefî fakihidir.2 Kelâbâzî (Gülâbâdî) nisbesi-
ni Buhara’nın Kelâbâz3 (Gülâbâd) mahallesinden almıştır. Kelâbâzî’nin dü-
şünce ve inanç sistemi hakkında bilgimiz olduğu halde maalesef hayatı ve 
yetişme tarzı hakkında fazla bir bilgi yoktur.4 Kelâbâzî’nin vefatından sonra 
yazılmış olan Sülemî’nin (ö. 412/1021) Tabakâtü’s-Sûfiyye’sinde hakkında 
bilgi verilmemekte, yine Ebû Nuaym’ın (ö. 430/1038) Hilyetü’l-Evliyâ’sın-
da Kelâbâzî’den söz edilmemektedir. Kuşeyrî de (ö. 465/1072) er-Risâle’sin-
de Kelâbâzî’den bahsetmez. İbnü’l-Cevzî de (ö. 597/1200) Sıfatü’s-Safve’de 
aynı yolu izeler. Ferîdüddin Attâr (ö. 620/1220) Tezkiretü’l-Evliyâ’sında, İb-
nü’l-Mülakkın (ö. 804/1401) Tabakâtü’l-Evliyâ’sında, Şa‘rânî (ö. 973/1565) 
et-Tabakâtü’l-Kübrâ’sında ve Münâvî (ö. 1031/1621) el-Kevâkibü’d-Dürriy-
ye’sinde Kelâbâzî hakkında bilgi vermemektedirler.5 Önemli bir Hanefî fakihi 
olması nedeniyle İbn Kutluboğa ve Leknevî gibi Hanefî âlimleri tanıtan bazı 
müellifler Kelâbâzî’den kısaca söz etmişlerdir.6

1 * Kocaeli Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi Temel İslâm Bilimleri Hadis Anabilim Dalı.
2 Kelâbâzî, Bahrü’l-Fevâid, 1/11 (nâşirin girişi); Süleyman Uludağ, “Kelâbâzî”, DİA, 25/192. Ay-

rıca bk. Fikret Karapınar, Ebû Bekr el-Kelâbâzî, s. 55.
3 Fikret Karapınar, Kelâbâzî, s. 20-23.
4 Kelâbâzî, Doğuş Devrinde Tasavvuf, s. 11 (nâşirin girişi).
5 Bilal Saklan, Ebu Bekir Muhammed el-Kelâbâzî, s. 2.
6 Süleyman Uludağ, “Kelâbâzî”, 25/192.
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Şeyh, imam, ârif, zâhid, sûfî, muhaddis, hafız, usulcü, tacülislâm lakapla-
rı7 olan ve Ebû Bekir diye künyelenen, Buhara’nın Kelâbâz (Gülâbâd) mahal-
lesine mensup Kelâbâzî’nin ismi hakkında farklılıklar bulunmaktadır.8 Bazıla-
rı adını Ebû Bekir Muhammed b. Ebû İshak b. İbrahim b. Yakub el-Kelâbâzî9 
olarak kaydeder, bu doğru olmaya daha yakındır.10 Doğumu hakkında bir kayıt 
yoktur. Vefat tarihiyle ilgili olarak kaynaklar 380 (990) yılını vermektedir. 
Ayrıca 384, 385 ve 390 yılları da zikredilmektedir. Hanefî mezhebine mensup 
olduğunda kaynaklar hemfikirdir.11 Öğrenimi hakkında da fazla bilgi bulun-
mamaktadır. Onun ilmî kişiliği, kimlerden ders aldığı ve hocalarının kimler-
den oluştuğuna dair bilgiler, günümüze ulaşan Bahrü’l-Fevâid ve et-Taarruf 
adlı eserlerinden hareketle ortaya konulabilmektedir. Hakkında kullanılmış 
olan “şeyh, imam, ârif, zâhid, sûfî, muhaddis, hafız, usulcü, tâcülislâm” gibi 
lakaplar da onun ilmî kişiliğine dair bazı ipuçları vermektedir. 

Taarruf adlı eserinde sûfîlerin akidesini ortaya koyan Gülâbâdî (Kelâbâzî), 
Meâni’l-Ahbâr’da da Sünnî kelâm akidesine bağlı olan sûfîlerin, hadisleri şer-
hinde izledikleri metodu ortaya koymaktadır. Ne kendisinden önce ne de sonraki 
sûfîlerde böyle bir eser görmek pek mümkün gözükmemektedir. Müellifin fakih 
hocalarının bulunması, Hanefî fakihlerinin biyografilerinin zikredildiği eser-
lerde anılması ve “fakih veya usulcü” olarak nitelendirilmesi onun bu yönünü 
göstermektedir.12 Bahrü’l-Fevâid adlı eserinde zikrettiği hocaları ve senedlerde 
verdiği isimlere bakıldığında Kelâbâzî Semerkand, Serahs, Merv, Nîşâbur, Belh, 
Bağdat, Kûfe, Rey ve Mısır’a kadar gitmiş ve hocalarından hadis dinlemiştir.13

1.1. Eserleri 

Kaynaklarda Kelâbâzî’ye şu eserler nispet edilmektedir: 

1. Bahrü’l-Fevâid. Eser, Meâni’l-Ahbâr diye meşhur olmuştur. 2. et-Taar-
ruf li-Mezhebi Ehli’t-Tasavvuf. 3. el-Arbaûn fi’l-Hadîs. 4. el-Eşfâ‘ ve’l-Evtâr. 5. 
Emâli fi’l-Hadîs. 6. Faslü’l-Hitâb. 7. Kitâb fi’t-Tefsîr fîhi Ekâvîlü’s-Sahâbe. 8. 

7 Kazvînî, Meşyehatü’l-Kazvînî, s. 474; Kelâbâzî, Bahrü’l-Fevâid, 1/15 (nâşirin girişi); Karapınar, 
Kelâbâzî, s. 49.

8 Karapınar, Kelâbâzî, s. 49-50.
9 Kazvînî, Meşyehatü’l-Kazvînî, s. 474.
10 Bilgi için bk., Saklan, Kelâbâzî, s. 6-7; Karapınar, Kelâbâzî, s. 50-53.
11 Kelâbâzî, Bahrü’l-Fevâid, 1/16-17 (nâşirin girişi).
12 Fikret Karapınar, Ebû Bekr el-Kelâbâzî, s. 64-65.
13 Saklan, Kelâbâzî, s. 8; Fikret Karapınar, Ebû Bekr el-Kelâbâzî, s. 66.
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Şerefü’l-Fakr ve Ehlüh. 9. Hüsnü’t-Tasarruf fî Şerhi’t-Tasavvuf. Kâtib Çelebi bu 
eseri Kelâbâzî’ye, bazıları ise Ali b. İsmail el-Konevî’ye (ö. 587) nispet etmişler-
dir. Bunlardan yalnızca ikisi elimizde bulunmaktadır. Diğerleri ya kütüphaneler-
de keşfedilmeyi beklemekte yahut kayıp eserler arasında yerini almış olmaktadır. 

1.2. Bahrü’l-Fevâid ve Kelâbâzî 

Kelâbâzî, bu eserinde ahkâm hadislerini değil, konusu ahlâk ve ibadet olan 
hadisleri açıklar ve bunların sûfîyane izahlarını yapar. Yaptığı izahların hadisle-
rin lafzına ve zâhirine uygun olmasına ihtimam göstermekle beraber daha çok 
hadislerin manevi, ruhî, ahlâkî, hikemî, sırrî ve terbiyevî yönleri üzerinde durur, 
bu husustaki izahlarını derinleştirir ve genişletir. Lafızlarda ve zâhirde mevcut 
olan mananın sırrına nüfuz eder, ruhunu kavramaya çalışır. Bahrü’l-Fevâid, 4. 
(10.) asırda, Sünnî akideye bağlı sûfîlerin hadis şerhlerinde tuttukları yolu ve 
usulü ortaya koyması bakımından güzel bir örnektir.14 Eserin yazılmasıyla ilgili 
olarak Kelâbâzî’nin rüyasında Resûlullah’ı (s.a.v) gördüğü ve Peygamber Efen-
dimiz’in kendisine, hadisleri şerhetmesini söylediği rivayet edilir.15 

Kitabın telif şekli hadis musannefatı içerisinde alışılmış biçimde değildir. 
Hadis edebiyatındaki çalışmalar, konularına göre (ale’l-ebvâb) ve kişilere göre 
(ale’r-ricâl) diye ayrılır. Bahrü’l-Fevâid’i bunlardan birine sokmak güçtür. “Ha-
dîsün âhar” diye asıl hadis, senedi zikredilerek verilmekte; sonra “Şeyh dedi, 
Musannif söyledi” ifadeleri ile hadisin şerhine geçilmekte ve şerh içerisinde, 
izahla ilgili “muallak” ve “müsned” türü hadisler zikredilmektedir. Daha sonra 
yine “Hadisün âhar” tabiri ile diğer bir hadise geçilmektedir.16 Eserin telif tarihi 
bilinmemektedir, ama bazıları 375 yılını verir. Bu tarih, yazma nüshalarından 
birindeki: “Ebû Muhammed Abdurrahman b. el-Hüseyin el-Kâtib ve arkadaş-
ları Meâni’l-Ahbâr’ı Kelâbâzî’den 375’te Derbü’l-Hadîd’de dinlemişlerdir”17 
ifadesine dayanır. Buna göre eser 375’ten önce yazılmış olmaktadır. 

2. Kelâbâzî’nin Şefaat Görüşü

Şefaat hakkındaki görüşünü incelemeye çalıştığımız muhaddis, fakih 
ve mutasavvıf olarak tanınan Kelâbâzî’nin günümüze, et-Taarruf’u ile Bah-

14 Kelâbâzî, Doğuş Devrinde Tasavvuf, s. 26 (nâşirin girişi).
15 Kelâbâzî, Doğuş Devrinde Tasavvuf, s. 26 (nâşirin girişi).
16 Saklan, Kelâbâzî, s. 22.
17 Saklan, Kelâbâzî, s. 23.
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rü’l-Fevâid adlı iki eseri ulaşmıştır. Şefaat konusu her iki eserinde de ele alın-
mıştır. Konumuz Bahrü’l-Fevâid’de şefaat olmakla birlikte, et-Taarruf’ta da 
kısaca konuya değinilmesi sebebiyle ona da yer verilecektir. Şefaatin anlamını 
zikrederek başlayalım. Şef‘ (شفع) kökünden türeyen şefaat “suçunun bağış-
lanması veya dileğinin yerine getirilmesi için birine aracılık etme” anlamına 
gelir. Terim olarak “kıyamet gününde peygamberlerin ve kendilerine izin ve-
rilen salih kulların müminlerin bağışlanması için Allah katında niyazda bulun-
ması” anlamında kullanılır.18

2.1. Şefaat Görüşünü Temellendirmesi

Kelâbâzî’nin şefaat görüşünü nasıl temellendirdiğini incelediğimizde; bu 
konuyu ele alan her iki eserinde de şefaat anlayışını Hz. Peygamber’den nakledi-
len merfû hadislere dayandırdığını görmekteyiz. Şefaatle ilgili birkaç âyet zikret-
miş olmakla birlikte, konuyla ilgili olarak rivayet ettiği hadislere göre âyetlerin 
çok az sayıda olduğu görülmektedir. Kelâbâzî et-Taarruf’unda isnadsız olarak 
isnadsız olarak iki hadis nakletmiştir. Buna karşılık, Bahrü’l-Fevâid’de isnadlı 
olarak şefaatle ilgili bazıları mükerrer toplamda yirmi üç hadis tahrîc etmiştir. 

2.1.2. et-Taarruf’ta Şefaat

Şeyh Kelâbâzî, et-Taarruf’ta şefaati, akaid konularını incelediği bölümde 
ele almıştır. Burada, Allah’ın kitabında ve Resûlullah’ın hadislerinde anlatı-
lan hususların hepsini kabul etmenin vâcip olduğunda sûfîlerin ittifak ettiğini 
söyler. Akabinde şefaate inanmanın farz olduğunu gösteren âyet ve hadisleri 
kaydetmiştir.19 Şefaate dair âyet ve hadisler. 

1. “Rabb’in şüphesiz sana verecek ve sen de razı olacaksın.”20 Bu âyeti, 
şefaat konusuna şöyle delil getirir: Resûlullah (s.a.v) ümmetinden bir kişi ce-
hennemde kalırsa razı olmayacağını söylemiştir. Bu da şefaat ederek kurtul-
dukları takdirde razı olacağı anlamına gelmektedir. 

2. “Umulur ki Rabb’in seni makam-ı mahmûda (övülecek makama) eriş-
tirir.”21 Âyette geçen makam-ı mahmûd şefaat diye tefsir edilmiştir, Kelâbâzî 
de âyeti böyle değerlendirir. 

18 Mustafa Alıcı, “Şefaat”, Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi, 38/210.
19 Kelâbâzî, et-Taarruf (nşr. Arthur John Arberry), 2. bs., Kahire: Mektebetü’l-Hancî, 1994, s. 32. 
20 Duhâ 93/5.
21 İsrâ 17/79.



116 •  ULUSLARARASI  TEVHİD ve  ŞEFAAT SEMPOZYUMU

3. “Allah’ın razı olduğu kişiler dışında kimse şefaat edemez.”22 4. Kâfir-
ler orada şöyle diyecekler: “Şimdi şefaatçimiz de yok!”23 Bu iki âyet; Allah’ın 
razı olduğu kimselere şefaat edileceğini, kâfirler için bir şefaatçi bulunmadı-
ğını beyan etmektedir. 

Kelâbâzî’nin zikrettiği âyetlere bakıldığında; Duhâ sûresinde, Resûl-i 
Ekrem’in razı olmasını şefaat olarak yorumladığı; İsrâ sûresindeki makam-ı 
mahmûdu şefaat olarak tefsir ettiği; Enbiyâ ve Şuarâ sûrelerindeki âyetleri de 
şefaate nail olanlarla şefaatten mahrum kalanları belirtmek için zikrettiği anla-
şılmaktadır. Kelâbâzî’nin şefaat konusuna, sûfîlerin akaid esaslarını açıkladığı 
bölümde yer vermesi, bunu bir akaid meselesi olarak gördüklerini ifade edi-
yor. Buna inanmanın farz olduğunu belirtmesi de bu görüşü desteklemektedir. 

Burada şefaat hakkında isnadsiz biçimde iki hadis nakletmiştir. Biri “Şefa-
atim, ümmetimden büyük günah işleyenler içindir”24 hadisidir. Diğeri ise şudur: 
“Her peygamberin kabul gören bir duası vardır. Ben bu duamı ümmetime şefa-
atçi olmak için ahirete sakladım!”25 Bu iki hadis, şefaatin ümmet içinde kim-
leri kapsadığını, Hz. Peygamber’in ümmetine düşkünlüğünü ve makbul olan 
duasını ümmetine şefaat için ahirete sakladığını ifade eder. Taarruf’ta senedsiz 
nakledilen bu hadisler, Bahrü’l-Fevâid’de isnadlı olarak tahrîc edilmiştir. 

3. Bahrü’l-Fevâid’de Şefaat

Kelâbâzî’nin günümüze ulaşan iki önemli eserinden biri olan Bah-
rü’l-Fevâid, onun hadis bilgisini ve kültürünü, hadis anlayışını ve bu ilimdeki 
mertebesini ortaya koyması bakımından önemlidir. Eser ilk dönem hadis şerh-
çiliğinin özelliklerini taşıması ve irfanî geleneğin hadis yorumunu yansıtması 
bakımından da ilklerdendir. Kelâbâzî’nin şerhettiği asıl (müfesser) hadislerin 
sayısı 222’dir, bunun 223 olduğunu söyleyenler de bulunmaktadır.26 

Eserin şerhinde müellifin zikrettiği merfû, mevkuf ve maktû rivayetlerle 
birlikte toplamda 1280 rivayet yer almaktadır. Rivayet döneminde yazılmış 
olması hasebiyle, bu dönemdeki hadis eserlerinin telif özelliklerini taşımakta; 

22 Enbiyâ 21/28.
23 Şuarâ 26/100.
24 Kelâbâzî, et-Taarruf, s. 32.
25 Kelâbâzî, et-Taarruf, s. 32.
26 Şeyh Kelâbâzî’nin Bahrü’l-Fevâid adlı bu hadis şerhi tarafımızdan tercüme edilmekte olup ya-

kın bir sürede tamamlanmasıyla birlikte okuyucuların istifadesine sunmayı umuyoruz.
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hemen hemen bütün rivayetleri isnadlı olarak vermektedir. Şefaatle ilgili riva-
yetlere bakıldığında bunların sayısının çokluğu dikkati çekmektedir. Burada 
ana hatlarıyla Kelâbâzî’nin şefaat anlayışı anlatılacaktır. 

3.1. Şefaatin Anlamı

Kelâbâzî’nin şefaatten ne anladığına, bunu nasıl gördüğüne dair tespitle-
rimize göre, şefaati ilâhî rahmetin genişliği ve bir tezahürü olarak görmekte-
dir. Şefaatle ilâhî rahmeti şöyle ilişkilendirmektedir: Bir hadiste geçen, “Elini 
açar” tabiri; tövbe etmesi için rahmetle ve süre vererek elini açar; tövbe ederse 
Allah tövbesini kabul eder ve onu defterine bir iyilik olarak kaydeder. Şayet 
tövbe etmezse, onu bir kötülük olarak yazar. Bu kişi için tövbe kapısı ölünce-
ye kadar açıktır. Tövbe etmemişse şefaat kapısı da bunun için açıktır.27 Anla-
şıldığına göre Kelâbâzî şefaati ilâhî rahmetin tecellisi olarak görmektedir. Gü-
nahlarıyla mahşer yerine gelenlere Resûlullah’ın (s.a.v) şefaati ile merhamet 
etmesi yahut cehenneme soktuktan sonra rahmetini lutfetmesi mümkündür.28 

Günahlardan arınmadan cennete girilemeyeceği bilindiğinden, Şeyh 
Kelâbâzî bu arınmanın muhtelif yollarının bulunduğunu ifade etmiş ve şefaati 
de bu arınma yollarından biri olarak göstermiştir. Kelâbâzî, “Allahım! Cehen-
nemin fitnesinden, ateşin azabından, kabir azabından… sana sığınırım!” ha-
disinin şerhinde şöyle demektedir: “Kefâret ve günahlardan temizleme, ölüm-
den sonra kabirde, kıyametin dehşetinde olur. Allah’ın lutfu ile affetme ve 
silmeyle de olabilir. Nebîlerin ve velilerin şefaatiyle de olabilir.”29 Başka bir 
yerde şöyle der: “Sıdk ile iman ve farzları yerine getirmek, küçük büyük bütün 
günahları siler. Bu da kişinin çektiği çeşitli sıkıntılar, eziyetler ve iyiliklerinin 
katlanarak mükâfatlandırılması yoluyla dünyada olur. Yahut da şefaat, ilâhî 
meşîet ve ateşte temizlenme suretiyle ahirette gerçekleşir.”30 Hadis hakkındaki 
bu şerhiyle Kelâbâzî; şefaatin günahlardan arınma yollarından biri olduğunu 
söylemekte; bunun ahirette olacağını belirtmektedir. 

Kelâbâzî, meleklerin kullar için istiğfarını şefaat olarak kabul etmekte ve 
şöyle demektedir: Allah Teâlâ’nın kullarına olan lutuflarından biri de şudur: 
Kendi nezdinden razı olduğu mukarreb meleklerden mümin kulları için şe-

27 Kelâbâzî, Bahrü’l-Fevâid, 1/236.
28 Kelâbâzî, Bahrü’l-Fevâid, 1/264.
29 Kelâbâzî, Bahrü’l-Fevâid, 1/380.
30 Kelâbâzî, Bahrü’l-Fevâid, 2/625.
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faatçiler tahsis etmiştir. Bu manada, “Melekler de Rab’lerini hamd ile tesbih 
ediyorlar ve yerdekiler için mağfiret diliyorlar”31 buyurmuştur: 32

Şefaatin anlamı arasında bulunan dünyevî arabulucuğa dair bir örnek de 
nakleden Şeyh Kelâbâzî, eşi Berîre’yi çok seven ve eşi tarafından terkedil-
diği için üzülüp ağlayan Mugîs’in eşiyle tekrar bir araya gelebilmeleri için 
Resûl-i Ekrem’in aralarını bulmaya çalışmasını da bizzat Resûlullah’ın “Ben 
şefaatçiyim (ara bulmaya çalışıyorum)” diyerek ifade etmiştir.33 Bu hadiste 
geçen şefaat kelimesinin, ara bulma ve iki kişinin arasını düzeltme anlamında 
kullanıldığı anlaşılmaktadır. 

3.2. Şefaatin Dayanağı 

Kelâbâzî’nin şefaatle ilgili olarak naklettiği hadisler arasında şefaatin da-
yanağına işaret eden, Resûlullah’ın ahirete sakladığı makbul duasıyla ilgili 
şu hadis bulunmaktadır: “Her peygamberin (Allah katında) makbul bir duası 
vardır ve her peygamber duasını evvelce (dünyada) yapmıştır. Ben bu dua-
mı, kıyamet gününde ümmetime şefaat etmek için saklamak istedim. Allah’a 
hiçbir şeyi şirk koşmadan ölen herkese inşaallah şefaatim nasip olacaktır.”34 
Ebû Musa el-Eş‘arî’nin (r.a) nakletiği diğer bir hadiste de buna işaret edil-
mektedir. Burada Cibrîl’in Resûlullah’a geldiği, ümmetinin yarısının cennete 
girmesi veya şefaatinin kabul edilmesi arasında kendisini muhayyer bıraktı-
ğı, Resûlullah’ın da şefaati seçtiği rivayet edilmektedir.35 Kelâbâzî, hadisteki 
ifadelerden Resûlullah’ın ümmetine şefaatçi olduğunun Hak Teâlâ tarafından 
kendisine bildirildiğine işaret etmektedir.36 Sevgili Peygamberimiz, ümmetine 
ve onun sıkıntılarına olan ilgisini ve titizliğini, “Ben makbul duamı ümmetime 
şefaat etmek için sakladım!” cümlesiyle ifade etmiştir. Şefaat-i uzmaya işaret 

31 Şûrâ 42/5.
32 Kelâbâzî, Bahrü’l-Fevâid, 2/868.
33 Kelâbâzî, Bahrü’l-Fevâid, 2/758. Ayrıca bk. Ahmed b. Hanbel, el-Müsned, 3/342; 4/327; Dârimî, 

Talâk, 15; Buhârî, Talâk, 15; İbn Mâce, Talâk, 29; Ebû Davud, Talâk, 20; Tirmizî, Radâ‘, 7; 
Nesâî, Âdâbü’l-kudât, 28.

34 Kelâbâzî, Bahrü’l-Fevâid, 1/240. Ayrıca bk. İbnü’l-Mübârek, ez-Zühd, 1/563; Ahmed b. Hanbel, 
el-Müsned, 15/309-310; Müslim, İmân, 338; İbn Mâce, Zühd, 37; Tirmizî, Daavât, 131; Bezzâr, 
el-Müsned, 16/81.

35 Kelâbâzî, Bahrü’l-Fevâid, 1/241. Ayrıca bk. Tayâlisî, el-Müsned, 2/339; Ahmed b. Hanbel, 
el-Müsned, 39/399-400; İbn Mâce, Zühd, 37; Tirmizî, Zühd, 13; İbn Hibbân, es-Sahîh, 1/443.

36 Kelâbâzî, Bahrü’l-Fevâid, 1/241.
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eden uzunca hadisi de Kelâbâzî eserinde tahrîc etmiştir.37 Bu hadis-i şerif, 
Resûl-i Ekrem’in şefaat sahibi olmasının ona bir üstünlük kattığını ifade et-
mekte, ayrıca onun ümmetine düşkünlüğünü göstermektedir.38 

Resûlullah’ın Rabb’inden şefaat talebinde bulunduğu ve bu talebinin 
kabul edildiğine dair rivayetler de şefaatin dayanakları arasındadır. Ebû Hü-
reyre’nin rivayet ettiği hadiste, Resûlullah’ın Rabb’inden şefaat istediği ve 
ümmetinden 70.000 kişinin hesapsız cennete girmesinin kendisine verildiği, 
Rabb’inden artırmasını istediği, bu sefer her 1000 kişinin yanında 70.000 ki-
şinin daha verildiği, yine artırılmasını isteyince; iki eliyle önünden, sağından 
ve solundan avuçlayarak bunların da verildiği nakledilmektedir.39 Kelâbâzî, 
Resûlullah’ın önünden sağından ve solundan avuçlamasını şöyle yorumla-
maktadır: “Allah Teâlâ’nın benim şefaat etmeme izin verdiklerinin sayısı çok 
fazla ve herkesi kapsamaktadır. Ümmetimden sayılamayacak vasıflarda ve bi-
linmeyecek miktardaki kişilere beni şefaatçi kılmıştır. Bunlar arasında iyiler 
olduğu gibi kötü kimseler de bulunmakta, küçük günah sahipleri bulunduğu 
gibi büyük günah işleyenler de yer almaktadır.”40 

Sahâbe-i kirâmın şefaat hakkındaki bilgisi de şefaatin dayanakları ara-
sında sayılabilir. Buna dair rivayetler de eserde yer almaktadır. Resûlullah’a 
(s.a.v) on yıl hizmet etmiş Enes b. Mâlik’in rivayet ettiği hadis, ahirette 
Resûl-i Ekrem’in şefaat edeceğini sahabenin bildiğini göstermektedir. Bu ha-
diste, Enes b. Mâlik, Resûlullah’tan kendisine şefaat etmesini istemiş, o da, 
“Sana şefaat edeceğim!” buyurmuştur.41 

Rivayet ettiği bir hadis hakkında Kelâbâzî, “şefaat hadisi” tabirini kul-
lanmaktadır. Bu tabiri Ebû Said el-Hudrî’den rivayet ettiği hadisle ilgili ola-
rak ifade etmiştir. Şefaat hadisi olarak bilinen bu uzunca hadisin; kıyamet 
gününün dehşetinden kurtulmak için mahşer yerindeki halkın Hz. İbrahim’e 

37 Kelâbâzî, Bahrü’l-Fevâid, 1/521-522. Ayrıca bk. Dârimî, Mukaddime, 8; Buhârî, Tefsîr, 3, Tevhîd, 24, 
35; Müslim, İmân, 322, 326; İbn Mâce, Zühd, 37; Nesâî, es-Sünenü’l-Kübrâ, 10/76, 127-128, 231.

38 Kelâbâzî, Bahrü’l-Fevâid, 1/521-522.
39 bk. Kelâbâzî, Bahrü’l-Fevâid, 1/238-239. Ayrıca bk. İbn Ebû Şeybe, el-Musannef, 6/318; Hen-

nâd, ez-Zühd, s. 135-136; Ahmed b. Hanbel, el-Müsned, 14/326-327; 36/479, 639; 38/361; Âcur-
rî, eş-Şerîa, 3/1227.

40 Kelâbâzî, Bahrü’l-Fevâid, 1/239.
41 Kelâbâzî, Bahrü’l-Fevâid, 1/475. Ayrıca bk. Ahmed b. Hanbel, el-Müsned, 20/210; Tirmizî, Sı-

fatü’l-kıyâme, 9; Dîneverî, el-Mücâlese, 1/322-323; Lâlekâî, el-İ‘tikâd, 4/1251.
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gitmesi ve ondan şefaat istemeleriyle ilgili bölümü nakletmekle yetinmiştir.42 
Kelâbâzî bu hadisi şefaat hadisi olarak isimlendirmiştir. 

Üzerinde durduğu konulardan biri de kimlere şefaat etme izni verilece-
ğidir. Şefaate nebîler ve velilerin yetkili olduğunu, onlara şefaat için izin ve-
rileceğini belirtmektedir.43 Allah Resûlü’ne şefaat yetkisinin verilmesi, aynı 
zamanda onun için bir üstünlük vesilesi olarak görülmektedir. Sahabeden bir 
kısmı aralarında peygamberlere verilen üstünlükleri tartışırken Allah Resûlü 
yanlarına geldi ve onlara, aralarında tartıştıkları konuyu işittiğini söyledikten 
sonra kendisinin de Habibullah olduğunu, kıyamet gününde hamd sancağını 
taşıyacağını, cennete ilk olarak gireceğini, orada ilk şefaat edecek ve şefaati 
kabul edilecek kişinin kendisi olduğunu belirtti. Bunu övünmek için zikret-
mediğini ekledi.44 Bazı peygamberlere verilen hasletler onların üstünlüklerine 
işaret etmektedir. Ayrıca Resûl-i Ekrem’e kıyamet gününde bir üstünlük vesi-
lesi olarak pek çok hususta ilk olma özelliği verilecektir; hamd sancağını o ta-
şıyacak, cennete ilk o girecek, ilk o şefaat edecek ve şefaati kabul edilecektir. 

Yine Enes b. Mâlik’in (r.a) rivayet ettiği şu hadis de şefaatin dayanakla-
rından biridir.  Enes şöyle anlatır: “Resûlullah’tan (s.a.v), kıyamet gününde 
bana şefaat etmesini istedim. 

- Sana şefaat edeceğim, dedi. 
- Ey Allah’ın resûlü! Sizi nerede bulurum, dedim. 
- Beni ilk arayıp bulacağın yer sırattır, dedi. 
- Sıratta sizinle buluşamazsam, diye sordum. 
- Beni mîzanda bulursun, dedi. 
- Şayet mîzanda da sizinle buluşamazsam, dedim. 

- Beni havzın yanında ara. Ben mutlaka bu üçünden birinde bulunurum, 
buyurdu.”45 

Enes b. Mâlik’in Resûlullah’tan kendisine şefaat etmesini istemesi, Pey-
gamber Efendimiz’in şefaat yetkisi olduğunu sahabenin bildiğini göstermekte-
dir. Enes dışında sahabeden başkaları da şefaat talebinde bulunmuşlardır. Şefa-

42 bk. Kelâbâzî, Bahrü’l-Fevâid, 1/521.
43 Kelâbâzî, Bahrü’l-Fevâid, 1/380.
44 Kelâbâzî, Bahrü’l-Fevâid, 1/440-441. Ayrıca bk. Dârimî, Mukaddime, 8; Tirmizî, Tefsîr, 18, 

Menâkıb, 1. Ayrıca bk. Ahmed b. Hanbel, el-Müsned, 4/330-332; İbn Mâce, Zühd, 37.
45 Kelâbâzî, Bahrü’l-Fevâid, 1/475. Ayrıca bk. Ahmed b. Hanbel, el-Müsned, 20/210; Tirmizî, Sı-

fatü’l-kıyâme, 9; Dîneverî, el-Mücâlese, 1/322-323; Lâlekâî, el-İ‘tikâd, 4/1251.
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at isteyen Enes b. Mâlik, kıyamet gününde onu nerelerde bulabileceğini ısrarla 
soruşturmuştur. Onun şefaat hakkında bu ısrarlı soruları ve konunun peşine dü-
şüp araştırması, kıyamet gününde Resûlullah’ın şefaatinin gerçekliği yanında 
ne kadar değerli olduğunun sahabe tarafından bilindiği anlamına gelmektedir. 

Tevrat’ta bu ümmetin vasıflarının anlatıldığı bir hadis-i şerifte Hz. Mu-
sa’nın, şefaat ehli ümmete imrendiği anlatılmaktadır. Bu hadiste geçen, “On-
lar şefaat eden ve şefaate nail olanlardır!”46 cümlesi hakkındaki yorumunda 
Kelâbâzî şunları söyler: “Hz. Musa, bu ümmetin şefaat etmesi ve şefaate nail 
olmasına imrenmiştir. Zira şefaat edecek olanın özel olarak seçilmiş, sevilen 
ve başkalarına sevdirilen nitelikte olması gerekir.”47 Başka bir yerde ise, bu 
ümmete kendi arasında şefaat etme hasletinin verildiğini söylemiştir.48

3.3. Şefaatin Kapsamı

Şefaatin kapsamına kimlerin girdiği, kimlerin şefaatten yararlanabileceği 
konusu da hadislerde anlatılmaktadır. Bu anlamda bazı hadisler rivayet etmiş 
ve bunların şerhini yapmıştır. 

Şeyh Kelâbâzî, “Gece kötülük işleyenlere, tövbe etsinler diye gündüz 
elini (rahmetini) açar; gündüz kötülük işleyenlere de tövbe etsin diye gece 
elini (rahmetini) açar…” diye devam eden asıl (müfesser) hadisi şerhederken 
şunları söylemektedir: “Mâsiyet ve günahlarına tövbe etmeden bu günahlar-
la Allah’a kavuşan kimsenin durumu Allah’ın dilemesine kalmıştır. O kişiye 
rahmet etmesi umulur, azap etmesinden de korkulur. O kişi hakkında umitvar 
olmanın sebebi Resûlullah’ın (s.a.v) şu hadisidir: “Şefaatim, ümmetimden bü-
yük günah işleyenler için olacaktır.”49 Allah Teâlâ’nın, o kişinin günahları-
nı Resûl-i Ekrem’in (s.a.v) şefaatiyle silmesi yahut kendi lutfuyla affetmesi 
mümkündür.”50 Resûl-i Ekrem’in şefaati büyük günah işleyenler içindir, şirk 
dışındaki günahların ilâhî meşietle affedilmesi de bunu teyit eder. 

46 Kelâbâzî, Bahrü’l-Fevâid, 2/706-707. Ayrıca bk. Taberî, Câmiu’l-Beyân, 10/452-453, 454; İb-
nü’s-Savvâf, es-Sânî min Eczâi İbni’s-Savvâf, s. 39; Beyhakî, Delâilü’n-Nübüvve, 1/379-381.

47 Kelâbâzî, Bahrü’l-Fevâid, 2/708.
48 Kelâbâzî, Bahrü’l-Fevâid, 2/711.
49 Kelâbâzî, Bahrü’l-Fevâid, 1/391. Ayrıca bk. Tayâlisî, el-Müsned, 3/250, 512; Ahmed b. Hanbel, 

el-Müsned, 20/439; Ebû Davud, Sünne, 23; Tirmizî, Sıfatü’l-kıyâme, 11; İbn Hibbân, es-Sahîh, 
14/386, 387.

50 Kelâbâzî, Bahrü’l-Fevâid, 1/391.
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Cehennemde azap gören müminlerin de şefaat kapsamına dahil olduğu-
nu, bazılarının şefaatle kurtulacağını belirtir. Bu anlamda, ‘Kimi bir amelden 
dolayı ceza ile tehdit etmişse, O muhayyerdir (dilerse azap eder, dilerse af-
feder)” 51 hadisinin şerhinde şöyle der: “Bunlar hakkında korkulmasının se-
bebi, bu konudaki tehditkâr rivayetlerdir. Allah Teâlâ bir kavmi cehenneme 
sokmuş sonra Resûlullah’ın (s.a.v) şefaatiyle oradan çıkarmıştır. Öyle ki, “lâ 
ilâhe illallah” diyen ve başka hiçbir hayır işlemeyenleri bile cehennemden 
çıkarmıştır. Bazıları cehenneme yuvarlanıp kalacaklar, nihayet Allah imanları 
sebebiyle onların cehennemden çıkmalarına izin verecektir. Bununla ilgi çok 
sayıda rivayetler mevcuttur.”52 

Günahlarına tövbe etmeden ölenler için korkulmasının sebebi, âyet ve ha-
dislerde bunlara yöneltilen tehditlerdir. Böylece bazı günahkârlar cehenneme 
girmiş, sonra şefaatle çıkmıştır. Şeyh Kelâbâzî, şefaatin günahkâr kullar ve 
günahlarına tövbe etmeden ilâhî huzura gelen ümmet için olduğunu ifade et-
mektedir. Günahına tövbe etmemiş olanlar için şefaat kapısının açık olduğunu53 
söylemesi buna delalet etmektedir. Şirkin dışındaki günahlar şefaat kapsamına 
girmektedir. Kelâbâzî’nin, “Böylece şirkin altında bulunan günahlar ya Allah 
Teâlâ’nın meşîeti ile yahut şefaat ile bağışlanmaktadır. Ya da o günahtan do-
layı belirli bir süre ateşte ceza çekecek ve akabinde imanı sebebiyle cennete 
girecektir”54 sözü buna işaret etmektedir. Nitekim Ebû Hüreyre’nin rivayet 
ettiği bir hadiste, Resûlullah’ın şefaatiyle en ziyade bahtiyar olacak kişinin “lâ 
ilâhe illallah” diyen kimse olduğu belirtilmektedir.55 Kelâbâzî, bununla ilgili 
rivayet ettiği hadisler ve yaptığı açıklamalardan, şirkin dışında kalan bütün 
günahların şefaatle bağışlanabileceği sonucunu çıkarmıştır. 

Resûlullah’ın (s.a.v) Allah Teâlâ’dan şefaat talebiyle ilgili hadiste geçen; 
önünden, sağından ve solundan avuçlamasının, iki anlama gelebileceğini be-
lirten Kelâbâzî, bunu da sayılarının çokluğu ve şefaate erenlerin karışık olaca-
ğı şeklinde yorumlamıştır. Çünkü sağından solundan avuçlayarak alan kişinin 

51 Kelâbâzî, Bahrü’l-Fevâid, 1/391. Ayrıca bk. İbn Kuteybe, Te’vîlü Muhtelifi’l-Hadîs, s. 158, 185; 
Bezzâr, el-Müsned, 13/297; Ebû Ya‘lâ, el-Müsned, 4/66; Tahâvî, Şerhu Müşkili’l-Âsâr, 10/243.

52 Kelâbâzî, Bahrü’l-Fevâid, 1/391.
53 Kelâbâzî, Bahrü’l-Fevâid, 1/236.
54 Kelâbâzî, Bahrü’l-Fevâid, 1/405.
55 Hadis için bk. Kelâbâzî, Bahrü’l-Fevâid, 1/459. Ayrıca bk. Ahmed b. Hanbel, el-Müsned, 

13/432-433; 14/446; 16/417; Buhârî, İlim, 33, Rikâk, 50; Bezzâr, el-Müsned, 15/145; Nesâî, 
es-Sünenü’l-Kübrâ, 5/159.
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belli bir yerden seçerek almadığı, orada bulunanlardan bir kısmını alıp bir 
kısmını dışarıda bıraktığı; avucunun alabildiği kadarıyla ne denk geldiyse o 
nitelikte olduğuna ve sayısına dikkat etmeden aldığına işaret eder.56

Büyük günah işleyenlerin de şefaate dahil olduğunu teyit için iki hadis 
nakletmiştir. Biri; “Şefaatim, ümmetimden büyük günah işleyenler içindir”57 
rivayetidir. Diğeri şu rivayettir:

“Ey Allah’ın resûlü! Kime şefaat edeceksiniz?” diye soruldu.“(Ümme-
timden) elini kana bulayan kimselere ve büyük günah işleyenlere!”58 buyurdu. 
Bu iki hadisten ilki altı yerde, ikincisi ise iki yerde tahrîc edilmiştir. Bu hadis-
lerin şerhinde yaptığı açıklamada Kelâbâzî; Resûlullah’ın (s.a.v) ümmetinden 
iman ehli olanların hepsine şefaat edeceğini belirtmiştir.59 

Kimlerin şefaat edebileceği, şefaatlerinin kabule şayan olacağına dair ri-
vayetler de nekletmiştir. Şefaat hadisi olarak da bilinen Kelâbâzî’nin rivayet 
ettiği uzunca bir hadiste, “Kıyamet günü ilk şefaat edecek ve şefaati kabul edi-
lecek ilk kişi benim, bunda övünme yok!”60 cümlesi yer almaktadır. Hadisteki 
bu ifade, kıyamet günü Resûlullah’ın ilk şefaat eden ve şefaati de kabul gören 
ilk kişi olacağını haber vermektedir.61 

3.4. Şefaat Dışı Olanlar

Hangi mâsiyetlerin şefaat dışında kalacağı ve bunların neler olduğu konusu 
da ele alınmış ve bunlara dair rivayetler aktarılmıştır. Bu rivayetler arasında, 
kimlerin şefaatten mahrum kalacağını belirten hadisler de bulunmaktadır. Bu 
rivayetlerde, bid‘atları ortaya çıkaranlarla onlara uyanların şefaate erişemeye-
ceği belirtmektedir. Hadislerde hevâ ve bid‘atlara uymanın zuhur edeceği bil-

56 Kelâbâzî, Bahrü’l-Fevâid, 1/238-239. Ayrıca bk. İbn Ebû Şeybe, el-Musannef, 6/318; Hennâd, 
ez-Zühd, s. 135-136; Ahmed b. Hanbel, el-Müsned, 14/326-327; 36/479, 639; 38/361.

57 Kelâbâzî, Bahrü’l-Fevâid, 1/240. Ayrıca bk. Tayâlisî, el-Müsned, 3/250; Ahmed b. Hanbel, el-Müs-
ned, 20/439; Ebû Davud, Sünne, 23; Tirmizî, Sıfatü’l-kıyâme, 11; Hâkim, el-Müstedrek, 1/140.

58 Kelâbâzî, Bahrü’l-Fevâid, 1/240. Ayrıca bk. Irâkî, Tahrîcu Ehâdîsi’l-İhyâ, 5/2205; 6/2798; 
Sehâvî, el-Makâsıdü’l-Hasene, s. 406; Ali el-Kârî, Şerhu Müsnedi Ebî Hanîfe, s. 501.

59 bk. Kelâbâzî, Bahrü’l-Fevâid, 1/240.
60 Dârimî, Mukaddime, 8; Tirmizî, Tefsîr, 18; Menâkıb, 1. Ayrıca bk. Tayâlisî, el-Müsned, 4/430-

432; Ahmed b. Hanbel, el-Müsned, 4/330-332; İbn Mâce, Zühd, 37; İbn Huzeyme, et-Tevhîd, 
2/710-713.

61 Kelâbâzî, Bahrü’l-Fevâid, 1/440-441.
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dirilmiştir.62 Bununla ilgili bir rivayette; “Ümmetimden iki sınıf şefaatime nail 
olamaz; bunlar Mürcie ve Kaderiyye’dir”63 denilmektedir. Kendisini âzat eden-
lerden başka bir kavmi veli edinenin de şefaate nail olamayacağı başka bir riva-
yette bildirilmektedir.64 Bu gibi kimselerin farz ve nâfile ibadetleri kabul edil-
meyecek,65 nefsini kurtaracak bir şey bulamayacak, tövbesi kabul edilmeyecek 
ve şefaat yetkisi olan hiç kimse ona şefaat edemeyecektir.66 Kelâbâzî, hadiste 
geçen; farz ve nâfile hiçbir badetleri kabul edilmeyecektir, cümlesini şefaatten 
mahrumiyet ve şefaatin onlara yarar sağlamayacağı şeklinde yorumlamaktadır. 

Şefaatin meşruiyetine değinen Kelâbâzî şefaatin geçerli olmadığı konu-
lara da işaret etmiştir. Bundan biri, kullara hidayet verme konusudur. Allah 
Teâlâ hidayet vermekte tektir, bu hususta bir şefaatçi ve veziri yoktur. Nitekim 
Resûlullah (s.a.v) çok istemesine rağmen amcası Ebû Tâlib’in İslâm’a girmesi 
mümkün olmamıştı. “Sen dilediğini hidayete erdiremezsin, fakat Allah diledi-
ğine hidayet bahşeder!”67 âyeti de bunu belirtmektedir.68 

Sonuç

Önemli bir muhaddis ve aynı zamanda sûfî olan Kelâbâzî’nin şefaat anla-
yışını ana hatlarıyla şöyle ifade edebiliriz. 

Şefaat anlayışının Ehl-i sünnet anlayışı ile uyumlu olduğu görülmektedir. 
Kelâbâzî’nin, et-Taarruf’unda şefaat konusunu akaid konularını incelediği ilk 
bölümde69 vermiş olması, bunu Sünnî-sûfî akaidinin içinde değerlendirdiğini 
göstermektedir. Şefaati, ilâhî rahmetin kullara karşı bir tecellisi olarak kabul 
etmektedir. Resûl-i Ekrem’e lutfedilen şefaat makamı aynı zamanda onun üs-
tünlüğünün de alametidir. Mahşer gününde, herkesin kendi başının derdine 
düştüğü anda bütün insanlığa şefaat edecek (şefaat-i uzma sahibi) olan Resû-
lullah’tır. Sahâbe-i kirâm, Resûlullah’ın şefaat yetkisini bilmekteydi, sahabe-

62 Kelâbâzî, Bahrü’l-Fevâid, 1/282.
63 Kelâbâzî, Bahrü’l-Fevâid, 1/282. Ayrıca bk. İbn Ebû Âsım, es-Sünne, 2/461; Taberî, Tehzîbü’l-Âsâr, 

2/658; Eş‘arî, Risâle, s. 175; Taberânî, el-Evsat, 2/174; 6/69; Ebû Nuaym, el-Hilye, 9/154.
64 Kelâbâzî, Bahrü’l-Fevâid, 1/402. Ayrıca bk. Buhârî, Fezâilü’l-Medîne, 1, İ‘tisâm, 5; Müslim, 

Hac, 467; İbn Mâce, Menâsik, nr. 2034; Ebû Davud, Menâsik, nr. 2034; Tirmizî, Hibe, 3.
65 Kelâbâzî, Bahrü’l-Fevâid, 1/402.
66 Kelâbâzî, Bahrü’l-Fevâid, 1/403.
67 Kasas 28/56.
68 Kelâbâzî, Bahrü’l-Fevâid, 1/242.
69 bk. Kelâbâzî, et-Taarruf (nşr. Arthur John Arberry), Kahire: Mektebetü’l-Hancî, 1994, s. 32-33.
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den bazıları bu yüzden kendisinden şefaat telebinde bulunmuşlardır. Şefaat 
küçük ve büyük günah işleyen bütün müminleri kapsamaktadır. Kelime-i tev-
hidden başka hayırlı ameli bulunmayanlar da şefaate dahildir. Kıyamet günün-
de ilk şefaat eden ve şefaati kabul gören Allah Resûlü’dür. İnsanlara hidayet 
verme konusunda şefaat geçerli değildir. Şefaate yetkili olanlar peygamberle-
rin yanında melekler ve salih kullardır. Şefaati ilâhî rahmetin bir tecellisi ve 
yansıması olarak görmektedir. Ebû Bekir Kelâbâzî Bahrü’l-Fevâid’de değişik 
yerlerde isnadlı olarak şefaatle ilgili yirmi üç hadis rivayet etmiştir.70
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ÜMİT ve KORKU ARASINDA ŞEFAAT  
(EHL-İ BEYT ÖRNEĞİ)

Yücel Baştürk

Hz. Peygamber aleyhisselâm ve ashabının inancını takip eden Ehl-i sün-
net ve’l-cemâat itikad esaslarından biri de “beyne’l-havf ve’r-recâ” ümit-kor-
ku dengesidir. Bu hak yol ümmetin ana inanç omurgasını oluşturmakta, Ehl-i 
beyt ve ashâb-ı kirâmın izlerini takip etmektedir. Nitekim Allah Resûlü (s.a.v) 
bu yolu izlemenin önemini şu mübarek sözleriyle ifade etmektedir:

“Ashabımın durumu yıldızlara benzer. Kim onlardan birine uyarsa doğru 
yolu bulur.”1

“Sizin hakkınızda Ehl-i beyt’imin durumu Nuh’un gemisine benzer. Ona 
binen kurtulur, ondan geride kalan ise helâk olur.”2

Ehl-i sünnet, ne Mürcie fırkası gibi ümit konusunda ifrata kaçmış ne de 
Mu‘tezile ve benzerleri gibi korku konusunda aşırı gitmiştir. Mürcie fırkası 
günah işlemenin mümin kişiye hiçbir zarar vermediğini ileri sürerek recâ-ü-
mit konusunda aşırıya gitmiş, Allah Teâlâ’nın azabından kendilerini eminde 
görmüşlerdir. Mu‘tezile ise büyük günah işlemenin affının olmayacağını iddia 
ederek Allah Teâlâ’nın rahmetinden ümit kesmişlerdir. Her iki inanç da kına-
nan bir durumdur. Müminlere yaraşan inanç; korkuyla birlikte ümit, ümitle 
birlikte ise korkudur. Binaenaleyh bu itikada sahip biri, bir taraftan yaptığı 
iyiliklere bakarak kendini emniyette görmez, bilakis Allah Teâlâ’nın azabın-

1 Ebü’l-Hasan Nûreddin Molla Ali b. Sultân Muhammed el-Kârî, Mirkâtü’l-Mefâtîh Şerhu Miş-
kâti’l-Mesâbih, Beyrut: Dârü’l-Fikr, 2002, 9/3988.

2 Ebû Abdullah Veliyyüddin el-Hatîb Muhammed b. Abdullah et-Tebrîzî el-Ömerî, Miş-
kâtü’l-Mesâbih, Beyrut: el-Mektebü’l-İslâmî, 1985, s. 6183.
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dan korkar; öteki taraftan ise işlediği günahlardan dolayı affedilmeyeceğini 
düşünmez, ümitsizliğe düşmez, bilakis Allah Teâlâ’nın rahmetini umar.

Kulun korkması gereken halleri pek çoktur. Tövbe etmeden ölme kor-
kusu, tövbeyi bozma korkusu, nimet ve bolluk ile sınanma korkusu, ameline 
güvenip kendini beğenme korkusu, günahların açığa çıkma korkusu, kabirde 
Münker-Nekir meleklerine cevap verememe korkusu, sırat köprüsünden geçe-
meme korkusu, Allah Teâlâ’dan başkasıyla meşgul olma korkusu gibi. Fudayl 
b. İyâz’a (ö. 187/803) (k.s) göre; gerçek Allah korkusu, âzaları günahtan alı-
koyan ve itaatler ile kayıtlayan korkudur.3

Şeyh İbn Atâullah eş-Şâzelî el-İskenderî’nin (ö. 709/1309) (k.s) ümit-kor-
ku dengesiyle ilgili şu tavsiyesi dikkat çekicidir:

“Allah Teâlâ’nın sana recâ-ümit kapısını açmasını istiyorsan, O’ndan sana 
gelenleri (türlü türlü nimetleri, ihsanını) gör. O’nun sana korku kapısını açması-
nı istiyorsan, senin ona karşı işlediklerini (hataları, günahları, kusurlarını) gör.”4

Pek çok âyet, hadis ve eserler bu konunun önemini anlatmaktadır. Nite-
kim Allah Resûlü (s.a.v) bir hadislerinde amel etmeden salt rahmet umanı şu 
sözleriyle kınamıştır:

“Akıllı, nefsini muhasebe eden, lezzet ve şehvetlerinden alıkoyan, ölümden 
sonrasına hazırlık için salih amellerde bulunandır. Aciz (ahmak) ise nefsini ar-
zusuna tâbi kılan, (Allah’ın emrine uymayarak salih amelleri terk ederek nefsi-
ne uyan) ve Allah’ın (ahirette kendisini kurtaracak) rahmeti uman kimsedir.”5

Şeyh Yahya b. Muâz (ö. 258/872) (rah.), “En büyük aldanışın pişmanlık 
duymadan günaha dalıp affedilmeyi ummak, itaatsiz Allah Teâlâ’ya yakınlığı 
ümit etmek, cehenneme ekilen tohumlarla cennet ekini beklemek, isyanlarla 
itaatkârların yurdu olan cenneti talep etmek, amelsiz mükâfat beklemek ve 
aşırı umutla Allah’ı temenni etmek” olduğunu belirterek tövbesiz, itaatsiz, is-
yanlarla ve tembel bir halde güzel şeyleri temenni etmenin en büyük aldanış 
olduğunu anlatarak hadisin anlamını açıklamıştır.6

3 Abdurrahman eş-Şaâr - Mervân el-Kâtib, Tuhfetü’s-Sâlikîn min İhyâi Ulûmi’d-Dîn, Mısır: Dâ-
rü’l-İhsân, 2021, s. 631.

4 Ebü’l-Fazl Tâceddin Ahmed İbn Atâullah el-İskenderî, el-Hikemü’l-Atâiyye, [baskı yeri yok], 
Dârü’l-Kerme, 2017, s. 149. Hikmet s. 57.

5 Sünen-i Tirmizî, 2459.
6 Abdurrahman eş-Şa‘âr - Mervân el-Kâtib, Tuhfetü’s-Sâlikîn min İhyâi Ulûmi’d-Dîn, s. 628.
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Habil kardeşi Kabil’e, “Ben şüphesiz Allah’tan korkuyorum”7 sözü İs-
lâm’ın ilk insan Hz. Âdem’den (a.s) beri Allah korkusunun müslümanın özün-
de olduğunu vurgulamaktadır.

İmam Şa‘rânî el-Mısrî (ö. 973/1565)  (k.s) sûfîlerin bu inançtan ayrılma-
dığını şu sözleriyle belirtir: 

“Allah Resûlü’ne (s.a.v) verdiğimiz sözlerden biri de şudur: Rabbimiz’in 
kudreti ve gazabından gece gündüz korkmamız ve hiçbir zaman Allah’ın mek-
rinden (azabından) kendimizi güvende görmememizdir… Kul Allah Teâlâ’nın 
huzuruna yaklaştıkça ona tâzim eder ve korkusu artar… Allah’a karşı ümidi-
miz ve hüsnüzannımız şer‘î ölçüde olacaktır. Şöyle ki; önce kulluk vazifemiz 
olan tüm emredilenleri yerine getireceğiz, sonra da amellerimize değil Rabbi-
miz’in fazl-ı keremini umacak ve dayanacağız. Zira O zatına saygısızlığımızla 
birlikte amellerimizle bizi sorguya çekse, sonsuza dek bize azap ederdi.”8

Ehl-i sünnet itikadı, günahların affıyla ilgili şefaat konusunda da korku ve 
ümit inancının gerekli olduğunu belirtmişlerdir. Nitekim Şeyh İbrahim Bâcûrî 
(ö. 1277/1860) (rah.), şefaat ile alakalı küfür ve şirk dışında bütün günahların 
affedileceğini ve küfür günahının ise asla affedilmeyeceğini9 nakletmesinin 
ardından bunun hikmetini şu söyleriyle zikretmektedir:

“Günahkâr müslüman nefsini kusurlu gördüğünden azaptan korkar ve 
affedilme ve ilâhî merhameti umar, küfür ehli kimse ise kendini kusurlu gör-
mez, azaptan korkmaz, af ve merhameti ummaz.”10

Şefaat sözlükte “bir şeyi bir şeye katmak, eklemek” anlamında olup, terim 
de ise; Resûlullah’ın (s.a.v) asil nefsini ümmetine icabet ve davete katması, 
ümmetine olan şefkat ve merhameti nedeniyle Allah’ın rahmetini ümmetine 
çekmesidir. Allah Teâlâ’nın Hz. Muhammed’in (s.a.v) bulunduğu bir topluma 
merhamet edeceği şüphesizdir.11 Bir başka anlatımla şefaat Hz. Peygamber’in 
makbul duasıdır.12

7 Enfâl 8/48.
8 Ebü’l-Mevâhib Abdülvehhâb b. Ahmed b. Ali eş-Şa‘rânî el-Mısrî, Levâkıhu’l-Envâri’l-Kudsiyye 

fî Beyâni’l-Uhûdi’l-Muhammediyye, Lübnan: Dârü’l-Kütübi’l-İlmiyye, 2005, s. 436-438.
9 Nisâ 4/48.
10 İbrahim b. Muhammed b. Ahmed Bâcûrî, Tuhfetü’l-Mürîd Şerhu Cevhereti’t-Tevhîd, Beyrut: Dâ-

rü’l-Kütübi’l-İlmiyye, 2004, s. 206.
11 Said Abdüllatif Fûde, eş-Şerhu’l-Kebîr ala’l-Akîdeti’t-Tahâviyye, Beyrut: Dârü’z-Zehâir, 2014, 2/765.
تي يوَم القيامة. 12 مَّ îrâhuB i-hîhaS, 5036, عن أنس بن مالك: ِلكّلِ نبّيٍ دعوةٌ وإنِّي استخبْأُت دعوتي شفاعًة أِلُ
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Şefaatin birkaç şekilde gerçekleştiği rivayetlerde nakledilmiştir.13 Bunlar:

1. Tüm insanlığı, herkesi mahşerde beklemekten kurtaran, hesabı başla-
tan “şefaatü’l-uzma” olarak adlandırılan büyük şefaat makam-ı mahmûd.14 Bu 
şefaat Hz. Peygamberimiz’e özeldir.15

2. Bazı mümin toplumların hesapsız cennete girmeleri için şefaat.16 İmam 
Nevevî (ö. 676/1277) (rah.) bu şefaat yetkisinin Allah Resûlü’ne özel olarak 
verildiğini söylemiştir.

3. Cehenneme girmeye müstehak olanların cehenneme girmeden cennete 
girmelerini sağlayan şefaat. Bu şefaate müminler müstahaktır. Kâfirler bu şe-
faat altına giremezler.17

4. Cehenneme giren müslümanları cehennemden çıkarmak için şefaat. 
Başta peygamberimiz, diğer peygamberler, melekler, salih müminler, şehidler, 
âlimler bu şefaat ile şefaat edeceği çeşitli âyet ve hadislerde belirtilmiştir. 18

5. Cennetteki dereceleri arttıracak şefaat.

6. Ebû Tâlib’in cehennemdeki azabını azaltan şefaat.19

Hadislerde; Hz. Peygamber’in kendisine çokça salavat edenlere, kabrini 
ziyaret edenlere, ezandan sonra duasını okuyanlara, Ehl-i beyt ve ashabını se-
venlere şefaat edeceğini özellikle belirtilmiştir.  Kâfirlere, sünnetini terk eden-
lere, ashabını sövenlere ve şefaati inkâr edenlere şefaat etmeyeceği de çeşitli 
kaynaklarda aktarılmıştır.

Sünnetini terk edenlere şefaat etmeyeceğini belirten 20 hadisini fıkıh usulü 
eserlerinde nakleden Hanefi mezhebi âlimleri, sünneti terk edenlerin şefaat 
mahrumiyetini birkaç açıdan yorumlamışlardır:

13 Fûde, eş-Şerhu’l-Kebîr ala’l-Akîdeti’t-Tahâviyye, 2/771,772.
14 İsrâ 17/79.
15 Sahîh-i Buhârî, 4712.
16 Sahîh-i Buhârî, 6472, تي َسْبُعوَن أْلًفا بغيِر ِحساٍب، ُهُم الَِّذيَن ال  عن عبداهلل بن عباس: َيْدُخُل الَجنََّة ِمن أُمَّ

َيْسَتْرُقوَن، وال َيَتَطيَُّروَن وعلى َربِِّهْم َيَتَوكَُّلون
17 Müddessir 74/48, {َنيِعِفاَّشلاُ ةَعاَفَشْ مُهُعَفْنَت اَمَف} Artık şefaatçilerin şefaati onlara fayda vermez.
18 Örneğin bk. Sünen-i Ebî Dâvûd, 4739, تي  أمَّ من  الكباِئِر  مالك: شفاعتي ألهل  بن  أنس  عن   ; Necm 

اُء َوَيْرٰضى ,62/26 ُ ِلَمْن َيَشٓ ٰمَواِت اَل تُْغنٖي َشَفاَعُتُهْم َشْيـٔاً ِاالَّ ِمْن َبْعِد اَْن َيْأَذَن اهللّٰ .َوَكْم ِمْن َمَلٍك ِفي السَّ
19 Sahîh-i Buhârî, 3885,عن أبي سعيد الخدري: لعلَّه أْن َتنَفَعه َشفاَعتي َيوَم القيامِة، فُيجَعَل في َضحضاٍح ِمَن  

.النّاِر، َيبُلُغ َكعَبيِه َيْغلي منه ِدماُغه
20 Mevlânâ Zafer Ahmed el-Osmanî et-Tehânevî, İ‘lâü’s-Sünen, Karatay-Pakistan: İdâretü’l-Kur’ân 

ve’l-Ulûmi’l-İslâmiyye, 1415, 17/212; Muhammed Emin b. Ömer ed-Dımaşkî el-Hanefî İbn 
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1. Cennete dereceleri yükselten şefaatten mahrum olurlar, 

2. Cehenneme girmeye müstahak olup cehenneme girmeden cennete gir-
melerini sağlayan şefaatten mahrum olurlar,

3. Şefaate edilmemeye müstahak olurlar ama yine de kendilerine şefaat 
edilir. Buradaki mahrumiyet cehenneme giren müminlerin çıkmalarını sağla-
yan şefaat değildir. 

Bazıları da bu mahrumiyetin geçici olduğunu, belli bir zaman diliminde 
olduğunu söylemişlerdir.21 İbn Nüceym (ö. 970/1563) (rah.), bu hadisteki şe-
faat mahrumiyetinin başkasına yapacağı şefaat hakkı olduğunu, Allah Resû-
lü’nün (s.a.v) ona yapacağı şefaatten mahrum kalmayacağını söylemiştir.22

İmam Gazâlî (ö. 505/1111) (k.s) Allah Teâlâ’ya karşı hüsnüzan beslemenin 
ve ölüm esnasında onun rahmetini ummanın önemini zikrettikten sonra recâ-ü-
mit inancına öncelikle ihtiyaç duyan kimsenin şu kimseler olduğunu belirtir:

1. Ümitsizlik bataklığına düşüp (artık ne yapsam affolunmam diyerek) 
ibadeti terk edenler,

2. Aşırı korku yaşayanlar, bu nedenle kendisi ve ailesine zararı dokuna-
cak kadar gece gündüz ibadet edenler.

Yine İmam Gazâlî, günahkâr olduğu halde Rabb’ine güvenen ve nefsine 
aldanıp ibadet etmeyenlere ümitten bahsetmek panzehir değil zehir olacağını, 
onları helâke sürükleyeceğini, böylesi kimseleri doğru yola iletecek olan ila-
cın korku olduğunu belirterek uyarıda bulunmaktadır.23

Şefaat inancı cehennemden kurtuluş için garanti görülmemelidir. Bu 
garanti ümit ve korku arasında olan Ehl-i sünnet inancına ters düşmektedir. 
Nitekim Kur’ân-ı Kerîm kendini garanti altında görenlerle ilgili şöyle buyur-
maktadır: “Allah’ın ansızın gelen azabından emin mi oldular? Fakat ziyana 
uğrayan topluluktan başkası Allah’ın azabından emin olamaz.”24

Âbidin, Reddü’l-Muhtâr ala’d-Dürri’l-Muhtâr, Beyrut: Dârü’l-Fikr, 1992,, 9/487.
21 İbn Âbidin, Reddü’l-Muhtâr ale’d-Dürri’l-Muhtâr, 9/488.
22 Muhammed Emin İbn Âbidin, Nesemâtü’l-Eshâr alâ Şerhi’l-Menâr li’l-Haskefî (thk. Abdullah 

Mahmud), Beyrut: Dârü’l-Kütübi’l-İlmiyye, 2020, s.139.
23 Hüccetülislâm Ebû Hâmid Muhammed b. Muhammed b. Muhammed b. Ahmed el-Gazâlî, İhyâü 

Ulûmi’d-Dîn, Beyrut: Dârü’l-Ma‘rife, ts., 4/146.
24 A‘râf 7/99.
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Kur’an’da şefaatin var olması ümit tarafını gösterirken, ilgili mezkûr 
âyetlerdeki şefaatin Allah Teâlâ’nın iznine, rızasına ve belli zümrelere has ol-
ması ise dolaylı olarak korkuyu göstermektedir. Dolayısıyla şefaat inancında 
genel olarak müminler, özelde ise Peygamberimiz’in Ehl-i beyt’i ümit ve kor-
ku arasında olmalıdır. 

Ehl-i beyt’in, inananlara dünya-ahiret fayda verdiğini gerek nakillerin ge-
rekse tarihin şahit olduğu bir meseledir. Nitekim bir hadiste َمن تي:  ألمَّ  َشفاعتي 
 Ümmetime şefaatim Ehl-i beyt’imi sevenleridir”25 buyruğu ile bir“أحبَّ أهَل َبيتي، 
başka hadiste zikredilen Kur’an’la birlikte Ehl-i beyt’e sımsıkı tutunmanın Hz. 
Peygamber’den sonra dalâlete düşmemenin yolu olması26 bunu göstermektedir.

İleride Resûlullah’ın (s.a.v) yakını, akrabası olmanın dünya-ahiret yarar 
sağladığını göreceğiz. İbn Âbidin (rah) el-İlmü’z-Zâhir fî Nef‘i’n-Nesebi’t-Tâ-
hir adlı risalesinde ilgili mevzuu ele alarak Peygamber evladı, torunu ve yakını 
olmanın ahirette fayda vereceğini ispatlamış, ardından risaleyi şu sözleriyle 
noktalamıştır: “Allah’ın fazl-ı ikram kapısı geniştir. Bununla birlikte Allah 
Teâlâ’nın haramlarının çiğnenmesi gayret-i ilâhiyyeye dokunur. Peygamber 
Efendimiz, Allah Teâlâ’nın bir kuludur. Ancak onun sahip kıldırdığı yetkiye 
sahip olabilir. O bile, Allah dilemedikçe tüm istediklerine nail olamaz. Nite-
kim “Kuşkusuz sen istediğini hidayete erdiremezsin.”27 Ve “(Resûlüm!) Bu işte 
senin yapacağın bir şey yok”28 âyetleri bu durumu sana göstermektedir. Allah 
Resûlü’ne en yakını ve en sevdiği olsa bile hiç kimse onun şefaatini kendisine 
garanti göremez. İşte baba yarısı amcası Ebû Tâlib; o ki Peygamberimiz’e ye-
timken bakımını üstlenmiş, korumuş, kollamış ve yardım etmiş. Bu durum bile 
Ebû Tâlib’e yarar sağlayıp helâklerden onu kurtarabildi mi?  İşte insanlığın 
ikinci atası Hz. Nuh’un (a.s) oğlu ile alakalı Allah Teâlâ ona şöyle buyurmuştu: 
“Ey Nuh! O senin ailenden değildir. Çünkü onun yaptığı iyi olmayan bir iştir.”29 

25 el-Câmiu’s-Sagîr, 4894.
26 Sünen-i Tirmizî, 3788, ،عن أبي سعيد الخدري إنِّي قد َتَركُت فيكم ما إْن أَخْذتُم به لن َتِضلُّوا َبْعدي؛ الثََّقَليِن 

ماِء إلى األرِض، وِعْتَرتي أْهُل َبْيتي وأَحُدهما أكَبُر من اآلَخِر: ِكتاُب اهلِل َحْبٌل َممدوٌد من السَّ
 Yine vârit olan bir başka hadiste şöyle nakledilmektedir: “Ben ve Ehli beyt’im dallara yeryüzüne 

sarkmış cennetteki bir ağacız. Bu ağacın dallarına tutunan Allah’a ulaştıran yolu edinmiş olur.” 
el-İlmü’z-Zâhir fî Nef‘i Nesebi’t-Tâhir, s. 24.

27 Kasas 28/56.
28 Âl-i İmrân 3/128.
29 Hûd 11/46.
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Öyleyse her şey Allah Teâlâ’nın dilemesine bağlıdır. “Ziyana uğrayan toplu-
luktan başkası Allah’ın azabından emin olamaz.”30Bu nedenle Peygamber Efen-
dimiz (s.a.v) Allah Teâlâ’dan en çok korkan, en çok tâzim ve en çok yücelten 
insandı. Onun pak ashabı ve ebrar tâbiînlerde böyle idi. İşte müslüman muvah-
hidlerin gücünü destekleyerek orduları donatan, ülkeler fetheden, küfür inadını 
kahreden, sözü doğru Peygamberimiz’in cennet, tam hayır ve ihsanla müjdeledi-
ği Hz. Ömer b. Hattâb (r.a) bunca hayır, iyilik ve müjdeye rağmen şöyle demişti: 

“Ömer’in annesi keşke Ömer’i doğurmasıydı. Kendimi Allah’ın azabın-
dan emin görmüyorum.” 

Öyleyse Ehl-i beyt’ten hiç kimse, Peygamber soyundan gelmesine güvene-
rek (itaatsiz ve amelsiz) yaslanmasın. Çünkü Allah, adaletiyle muamelede bulu-
nursa bizden kurtulan pek az kimse olur. Peygamber ile soydaş olan hiç kimse 
soyu ile aldanmasın. Peygamberimiz (s.a.v) bu yüce değer ve ulvî makamı rubû-
biyyet haklarını tanıyarak ve ona müstahak kulluğu yerine getirerek ulaşmıştır. 

Şu da bilinsin ki; Hz. Peygamber (s.a.v) katında ciğer pâresi, kızı, pak 
seyyide Fâtıma (r.anhâ) ile yüce ve kâhir olan Rab azze ve celle makamı ara-
sında hiçbir bağ, nispet yoktur. Hz. Peygamber (s.a.v) Mevla Teâlâ’nın sev-
diklerini sever; en sevdiği kimse bile olsa Mevlâ Teâlâ’nın buğzettiğine buğ-
zeder. Böylece Hz. Peygamber’in gönlünde ona karşı muhabbet kalmaz. Hz. 
Peygamber (s.a.v) katında en sevilen, en değerli, en yüce ve en büyük Allah 
Teâlâ’dır. Anlayışlı ve iyiyi kötüyü ayıran herkes bu durumu bilir. Onun, en 
yakını olsa bile getirdiği şeriata ve dine uymayan, itaat etmeyenlerden yüz 
çevirmesi bunun en büyük şahidi ve kanıtıdır. Öyleyse Allah’ın yasaklarını 
çiğneyen, gerekli olan itaate ve amele riayet etmeyen Ehl-i beyt’ten olanlar, 
Peygamber Efendimiz katında bir makamlarının ve saygınlıklarının olduğu-
nu nasıl sanabilirler? Bu budala, Peygamber yanında Allah’tan daha değerli 
olduğunu mu zannediyor? Vallahi hayır! Bilakis o kalbi gaflet derinlerinde 
batmış bir ihmalkârdır. Bu yanlış inanca sahip kimselerin son nefeste imansız 
gitmesinden korkulur. Bu durumdan Allah’a sığınırız.

Öyleyse bu kimse, geçmişinde olan hayırlı, pak Peygamber neslinden 
gelen atalarının ne ile ahlâklandıklarına, neye sırtlarını dayadıklarına, hangi 
nitelik ile vasıflandıklarına ve neye itimat ettiklerine baksın! Sadık bir gay-
retle atalarına katılma (onlar gibi olma) vesilelerinin tahsiline yöneldiğinde, 
ona hızlıca ilâhî manevi fetihler gelecek, atalarının peşinden gelen hayırlı bir 
halef olacaktır. Zira Ehl-i beyt itina ile ehemmiyet verilen değerli bir soydur. 

30 A‘râf 7/99.
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Onlar Rab’lerine en yakın yoldan vâsıl olanlardır. Çalışan gayret eden bulur. 
Maksadı kerim olanın ilerlemesi engellenmez.31

Ehl-i beyt’in Allah Resûlü ile faydalanamayacağını gösteren bazı âyet, 
hadisler ve cevapları şu şekildedir:

a) “Sûra üflendiğinde artık ne aralarında (onlara fayda verecek ve övü-
necekleri) akrabalık bağları kalacak ne de birbirlerine soru sorabilecekler!”32

Bu âyetin genel hükmü altına Peygamber soyundan gelenleri de içine al-
dığı görülmektedir. Bu âyet ile itiraz edenlere iki şekilde cevap verilir:

1. Bu âyetin hükmü Ehl-i beyt’i kapsamaz. Çünkü âyetin önce ve sonra-
sından bu âyetin kâfirler hakkında indiği görülmektedir.

2. Bu âyet tahsis edilen âm âyetlerindendir. Şöyle ki âyetin “hiçbir fayda 
verecek ve övünecekleri akraba bağı kalmayacak” anlamındaki genel kapsa-
yıcı hükmü, Ehl-i beyt hadisleri ile tahsis edilmiştir. Bu durumda Peygamber 
soyundan gelenler Hz. Peygamber’den fayda görecektir. İşte bu durumu ifade 
eden birtakım hadisler:

“Rabbim bana Ehl-i beyt’im hakkında şu vaatte bulundu; -ki vazifem de 
tebliğ etmektir- onlardan her kim Allah’ın birliğini ikrar ederse onlara azap 
etmeyecek.”33

“Rabbim’den Ehl-i beyt’imden hiç kimseyi cehenneme sokmamasını iste-
dim, bana bunu verdi.”34 İmam Münâvî (ö. 1031/1622) (rah.), bu hadis-i şerifin 
İbn Abbas’tan (r.anhümâ) nakledilen “Rabb’in sana mutlaka lutuflarda bulu-
nacak, sen de memnun olacaksın”35 tefsiriyle uyumlu olduğunu nakletmesi soy 
âyetinin Ehl-i beyt’i kapsamadığı görüşünü benimsediğini göstermektedir.36 
Yine İmam Münâvî bu görüşünü, “Ey peygamber ailesi! Allah sizi sadece gü-
nah kirlerinden arındırmak ve sizi tertemiz yapmak istiyor”37 âyetini zikrede-
rek desteklemiş, her müminin bunu tasdik etmesi gerektiğini belirtmiştir.

31 Muhammed Emin İbn Âbidin, el-İlmü’z-Zâhir fî Nef‘i’n-Nesebi’t-Tâhir (thk. Zakir el-Hamâdî), 
Amman-Ürdün: Dârü’n-Nûr, 2016, s. 33-35.

32 Mü’minûn 23/101.
33 Hâkim, el-Müstedrek, 4718.
34 el-Câmiu’s-Sagîr, 4605.
35 Duhâ 93/5.
36 Zeynüddin Muhammed Abdürraûf b. Tâcülârifîn el-Haddâdî el-Münâvî, el-Feyzü’l-Kadîr Şer-

hu’l-Câmiu’s-Sagîr, Mısır: el-Mektebü’t-Ticâriyyeti’l-Kübra, 1356, 4/77.
37 Ahzâb 33/33.
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“Sizler akrabalığımın kavmime fayda vermeyeceğini sanıyorsunuz. Val-
lahi, benim yakınlık bağım dünya ve ahirette irtibatlıdır.”38

“Kıyamet gününde benim sebebim (sevgi bağım/evlilikten doğan akraba-
lık bağı) ve soy bağım hariç her sebep (sevgi bağı/evlilikten doğan akrabalık) 
ve soy bağı kesilmiştir.39 

b) “Yakın akrabanı da uyar”40 âyeti nâzil olunca Resûlullah (s.a.v) Kureyş 
kabilesine çağrıda bulundu. Toplandılar. Resûlullah (s.a.v) onlara genel ve özel 
hitapta bulunarak şöyle seslendi: “Ey Kâ‘b b. Lüey oğulları! Nefislerinizi cehen-
nemden kurtarın! Ey Mürre b. Kâ‘b oğulları! Nefislerinizi cehennemden kurta-
rın! Ey Abdüşems oğulları! Nefislerinizi cehennemden kurtarın! Ey Abdümenâf 
oğulları! Nefislerinizi cehennemden kurtarınız! Ey Hâşim oğulları! Nefislerinizi 
cehennemden kurtarın! Ey Abdülmuttalib oğulları! Nefislerinizi cehennemden 
kurtarın! Ey Fâtıma! Nefsini cehennemden kurtar! Çünkü ben akrabalık ile si-
zinle ilgilenmem müstesna, sizin lehiniz için Allah’tan (gelecek azabı savuştu-
racak) hiçbir şeye sahip değilim. Akrabalık ile sizinle ilgilenmem müstesna.”41

Bu hadis-i şerifte Ehl-i beyt’in en yakını biricik kızı Hz. Fâtıma’ya (r.an-
hâ) gelecek muhtemel azabı Hz. Peygamber’in savuşturmaya mâlik olmadığı 
zikredilmektedir.  Bu hadise dayanarak itiraz edenlere şu cevaplar verilebilir:

1. Bu hadisin anlamı ben Allah Teâlâ’nın izni olmadıkça fayda vermeye 
ve azabı defetmeye sahip değilim anlamındadır.  Allah Resûlü gerek yakınla-
rı gerekse tüm ümmetine şefaati Allah’ın ona verdiği şefaat izniyledir. Yani 
cümlenin takdiri şöyledir:

Hadisin bu şekilde takdir edilmesini destekleyen delil ise yukarıda zikre-
dilen,  “Kıyamet gününde benim sebebim (sevgi bağım/evlilikten doğan akra-
balık bağı) ve soy bağım hariç her sebep (sevgi bağı/evlilikten doğan akra-
balık) ve soy bağı kesilmiştir” hadisi ile Resûlullah’ın (s.a.v) Hz. Fâtıma’ya 
(r.anhâ) söylediği şu sözdür: “Şüphesiz Allah, sana ve çocuklarına azap et-
meyecek.”42 Ayrıca Kehf sûresi 82. âyette iki yetim çocuğun malları yedinci 
atasının iyi, salih kul olması hürmetine korunması, Ehl-i beyt’e Peygamber 
soyundan gelmenin fayda vereceğine işaret etmektedir. 

38 Ahmed b. Hanbel, el-Müsned, 11345.
39 el-Câmiu’s-Sagîr, 6309.
40 Şuarâ 26/214.
41 Sahîh-i Müslim, 204.
42 Heysemî, Mecmau’z-Zevâid, 15198.
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2. Bu hadis Peygamberimiz’e şefaat izni verilmeden önce idi. Bundan 
dolayı Allah Resûlü ilk vahiy bilgisine göre kızını uyardı.43

3. O esnada uygun seslenme biçimi korkutma temeline dayanan hi-
tap şekliydi. Bu durum böyle seslenmesini gerektirmişti. Zira Resûlullah’ın 
(s.a.v), ailesinin en takvalı ve Allah’tan en çok korkanları olması hususunda 
aşırı istekli olması, onlara böyle hitap etmesini gerektirmişti.44

c) “Ebû filanca oğulları benim dostlarım değildir. Ancak benim dostum 
Allah ve salih müminlerdir.”45

İbn Âbidin (rah) mezkûr hadisin akrabalık bağının fayda vermesini red-
detmediğini belirterek ilgili hadisle itiraz edenlere cevap vermektedir.46

d) “Kimi,  (kötü veya eksik ) ameli yavaşlatırsa soyu onu koşturamaz, 
(eksikliğini telafi edemez).”47

Bu hadis ile itiraz edenlere İbn Âbidin (rah) şöyle cevap vermektedir: “Al-
lah hakikati en iyi bilendir. Umulur ki hadisin amaçlanan anlamı şöyledir: Kimi, 
(kötü veya eksik ) ameli derecelerin en yükseğine ulaştırmak hususunda yavaş-
latırsa soyu onu koşturamaz, (eksikliğini telafi edemez). Hadis-i şerif bu şekilde 
yorumlandığında soy bağının azaptan kurtulmaya engel olmadığı anlaşılır.”48

Şefaat konu özelinde anlatılan mezkûr hadislerden ve nakillerden, özelde 
Ehl-i beyt, genelde ise tüm ümmetin hak dairesinde kalabilmesi için iki kanat-
lı kuş olan havf-recâ korku ve ümit kanatlarıyla manevi yolculukta ilerleye-
bileceği ve böylece Cenâb-ı Allah’ın rızasına kavuşabileceği tespit edilmiştir. 

Kaynakça
Abdurrahman eş-Şaâr - Mervan el-Kâtib, Tuhfetü’s-Sâlikîn min İhyâi Ulûmi’d-Dîn, Mısır: 

Dârü’l-İhsân, 2021.
Ahmed b. Hanbel, Ebû Abdullah Ahmed b. Muhammed b. Hanbel eş-Şeybânî el-Mer-

vezî, Müsnedü’l-İmâm Ahmed b. Hanbel (thk. Şuayb el-Arnaût), [baskı yeri yok], Müessese-
tü’r-Risâle, 2001.

Bâcûrî, İbrahim b. Muhammed b. Ahmed Bâcârî, Tuhfetü’l-Mürîd Şerhu Cevhereti’t-Tev-
hîd, 2. bs., Beyrut: Dârü’l-Kütübi’l-İlmiyye, 2004.

43 Münâvî, el-Feyzü’l-Kadîr Şerhu’l-Câmii’s-Sagîr, 5/20.
44 İbn Âbidin, el-İlmü’z-Zâhir fî Nef‘i’n-Nesebi’t-Tâhir, s.32.
45 Tebrizî, Mişkâtü’l-Mesâbih, s. 4914.
46 İbn Âbidin, el-İlmü’z-Zâhir fî Nef‘i’n-Nesebi’t-Tâhir, s. 32.
47 Tebrîzî, Mişkâtü’l-Mesâbîh, s. 288.
48 İbn Âbidin, el-İlmü’z-Zâhir fî Nef‘i’n-Nesebi’t-Tâhir, s. 33.



138 •  ULUSLARARASI  TEVHİD ve  ŞEFAAT SEMPOZYUMU

Buhârî, Ebû Abdullah Muhammed b. İsmail b. İbrahim Cu‘fî, Sahîh-i Buhârî Câmiu’l-Müs-
nedi’s-Sahîhi’l-Muhtasar min Umûri Resûlillâh sallallahu aleyhi vesellem ve Sünenihî ve Eyyâ-
mih (thk. Muhammed Züheyr b. Nâsır), [baskı yeri yok], Dâru Tavki’n-Neca, 1442.

Fûde, Said Abdüllatif, eş-Şerhu’l-Kebîr ala’l-Akîdeti’t-Tahâviyye, Beyrut: Dârü’z-Zehâir, 2014.
Gazâlî, Hüccetülislâm Ebû Hâmid Muhammed b. Muhammed b. Muhammed b. Ahmed, 

İhyâü Ulûmi’d-Dîn, Beyrut: Dârü’l-Ma‘rife, ts.
Hâkim, Ebû Abdullah Muhammed b. Abdullah b. Muhammed el-Hâkim en-Nîsâbûrî, 

el-Müstedrek ala’s-Sahîhayn (thk. Mustafa Abdülkadir), Dârü’l-Kütübi’l-İlmiyye, 1990.
Heysemî, Ebü’l-Hasan Nûreddin Ali b. Ebû Bekir b. Süleyman, Mecmau’z-Zevâid ve Men-

bau’l-Fevâid (thk. Hüsâmeddin Kudusi), Kahire: el-Mektebü’l-Kudsî, 1994.
İbn Âbidin, Muhammed Emin, el-İlmü’z-Zâhir fî Nef‘i’n-Nesebi’t-Tâhir (thk. Zâkir 

el-Hamâdî), Amman-Ürdün: Dârü’n-Nûr, 2016.
a.mlf., Nesemâtü’l-Eshâr alâ Şerhi’l-Menâr li’l-Haskefî (thk. Abdullah Mahmud), Beyrut: 

Dârü’l-Kütübi’l-İlmiyye, 2020.
a.mlf., Reddü’l-Muhtâr ale’d-Dürri’l-Muhtâr, 2. bs., Beyrut: Dârü’l-Fikr, 1992.
İbn Atâullah el-İskenderî, Ebü’l-Fazl Tâceddin Ahmed, el-Hikemü’l-Atâiyye, [baskı yeri 

yok], Dârü’l-Kerme, 2017.
Kârî, Ebü’l-Hasan Nûreddin Molla Ali b. Sultân Muhammed, Mirkâtü’l-Mefâtîh Şerhu 

Mişkâti’l-Mesâbih, 6. bs.,  Beyrut: Dârü’l-Fikr, 2002.
Münâvî, Zeynüddin Muhammed Abdürraûf b. Tâcülârifîn el-Haddâdî, el-Feyzü’l-Kadîr 

Şerhu’l-Câmii’s-Sagîr, Mısır: el-Mektebü’t-Ticâriyyetü’l-Kübra, 1356.
Müslim, Ebü’l-Hüseyin Müslim b. el-Haccâc b. ]Müslim el-Kuşeyrî, Muhammed Fuad Ab-

dülbâki, Sahîh-i Müslim el-Müsnedü’s-Sahîh el-Muhtasar bi-Nakli’l-Adl ani’l-Adli ilâ Resûlil-
lah sallallahu aleyhi vesellem, [baskı yeri yok], Dâru İhyâi’t-Türâs, ts.

Ömerî, Ebû Abdullah Veliyyüddin el-Hatîb Muhammed b. Abdullah et-Tebrizî, Miş-
kâtü’l-Mesâbih, 3. bs., Beyrut: el-Mektebü’l-İslâmî, 1985.

Süyûtî, Ebü’l-Fazl Celâleddin Abdurrahman b. Ebû Bekir, el-Câmiu’s-Sagîr fî Ehâdî-
si’l-Beşîri’n-Nezîr, 2. bs., Beyrut: Dârü’l-Kütübi’l-İlmiyye, 2004.

Şa‘rânî, Ebü’l-Mevâhib Abdülvehhâb b. Ahmed b. Ali Şa‘rânî Mısrî, Levâkıhu’l-Envâri’l-Ku-
dsiyye fî Beyâni’l-Uhûdi’l-Muhammediyye, 2. bs., Lübnan: Dârü’l-Kütübi’l-İlmiyye, 2005.

Tehânevî, Mevlânâ Zafer Ahmed el-Osmanî, İ‘laü’s-Sünen, 3. bs., Karatay-Pakistan: İdâre-
tü’l-Kur’ân ve’l-Ulûmi’l-İslâmiyye, 1415.

Tirmizî, Ebû İsa Muhammed b. İsa b. Sevre es-Sülemî, Sünenü’t-Tirmizi (thk. Beşşâr Avvâd 
Ma‘rûf), [baskı yeri yok], Dârü’l-Garbi’l-İslâmî, 1998.



HADİSLER BAĞLAMINDA  
MÜMİNLERİN ŞEFAAT YETKİSİ

Doç. Dr. İbrahim Tozlu1*

Gerek İslâm gerekse İslâm dışı dinlerde inançla ilgili en fazla öne çıkan ko-
nularından biri şefaat meselesidir. Yaratılışı gereği her insan, yüce bir yaratıcıya 
inanma ihtiyacı taşır. Bu itibarla şefaat; kişinin isteğini yerine getirebilmesi için 
kendisinden daha güçlü olanın yardımını talep etmesi (dua) ile yakından ilintili 
kabul edilir.2 İnsanın muhtaç olduğu bu duygu ilâhî olsun veya olmasın her din-
de yardım isteme, işinin görülüp çözüme kavuşturulmasını talep etme şeklinde 
tezahür etmiş, müslüman dil âlimleri de etimolojik olarak şefaati, kulun daha 
güçlü olandan isteğini yerine getirme niyazı olarak tanımlamışlardır.3 

Bu tebliğde şefaat yetkisi; dinlerde, inanç sistemlerinde veya felsefî ola-
rak tartışılmasından ziyade İslâm inancına mensup kimse özelinde ele alına-
cak ve bu yetkiye sahip olması gereken müminlerin özelliği tevhid açısından 
öne çıkartılacaktır. Zira bu çalışmada mümin derken yüce yaratıcıyı bir ka-
bul edip kendisinden ilâhî emirler alan, nebîleri tasdik eden kişi kastedilmiş, 
Kur’an âyetleri ve hadisler temel ilke kabul edilmiştir. 

Şefaat konusu pek çok dinde kulun kurtuluşu, huzur ve saadete kavuşması 
ile irtibatlı kabul edilir. İslâm inancında şefaat; nitelik ve biçim olarak kemal 

1 * Doç. Dr. İbrahim Tozlu, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi, Hadis Anabi-
lim Dalı Öğretim Üyesi.

2 İbn Manzûr, Ebü’l-Fazl Muhammed b. Mükerrem er-Rüveyfiî, Lisânü’l-Arab, 3. bs., I-XV, Bey-
rut: Dâru Sâdır, 1414/1993, 8/184.

3 Ezherî, Ebû Mansûr Muhammed b. Ahmed el-Herevî, Tehzîbü’l-Luga (thk. Muhammed Avvaz), 
I-VIII, Beyrut: Dâru İhyâi’t-Türâsi’l-Arabî, 1422/2001, 1/278; İbn Manzûr, Lisânü’l-Arab, 8/184.
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bulmuştur. İslâm son dindir ve bu dini tebliğ eden de en son peygamberdir. 
Hz. Peygamber’in (s.a.v) ahirete irtihali sonrası şefaat kavramının niteliği ve 
şefaatin nasıl olacağının tartışılması ise ictihadî bir meseledir. Bu bakımdan 
şefaat kavramı esasen tevhidden vareste değildir. Kur’an âyetlerine yüklenen 
anlam ile hadisler hakkında yapılan yorumlara bu zaviyeden bakmak ve ona 
göre bir sonuca varmak daha isabetli olacaktır. Zira şefaatin kimlere ve na-
sıl tanındığına dair insanın aradığı, aklına uygun olanı nasla temellendirmek 
değildir. Bilakis nassı yani asıl olanı (âyet ve hadislerde bulunanı) usulüne 
uygun (metodolojik) olarak tespit etmektir. 

Şefaat meselesi, felsefi düşüncede ilâh anlayışı ile birlikte zaman ve 
mekân ötesi (aşkın) bir tanımlamadır ancak bu insanı tatmin etmemiştir. Şefa-
at elbette esas itibariyle soyut olup uhrevî boyuta sahiptir. Burada insanın asıl 
aradığı, dünyada iken şefaat etmek değil ahiret hayatında kurtuluşuna vesile 
olabilecek bir inançtır. Tarihî süreçte şefaatin sürekli tartışılıyor olmasının bir 
nedeni de ahirete yönelik bu tür özellik taşıyor olmasıdır. Dolayısıyla insanla-
rın, kutsî değer atfettikleri kişilere şefaat hakkını layık görmeleri ile görünmez 
olduklarına inandıklarından yardım talep etmeleri; umudun, bekleyişin ve bir 
inancın sonucudur. Bu bakımdan şefaatin özellikle bir müminin inandığı de-
ğerlerle ters düşmemesi ve tevhid inancıyla barışık olabilmesi gerekir. 

Tevhid anlayışı içinde ilâhî dinlerin (Yahudilik ve Hristiyanlık) zamanla 
sapma göstermesi, müntesiplerinin resûllerin yolundan ayrılıp farklı yorum-
larla dini tahrif etmeleri sonucu ortaya çıkmıştır. Son peygamber Hz. Muham-
med Mustafa’ya (s.a.v) vahyedilen dinin tebliğinde (İslâm), önceki peygam-
berlerin tevhid mücadelesi özellikle vurgulanmıştır. Onların yapageldikleri 
hatalar Kur’an’da sıkça anlatılmıştır.4 Örneğin Kur’an’da, “Andolsun, biz in-
sanoğlunu şerefli kıldık. Onları karada ve denizde taşıdık”5 denilirken tevhid 
ehli kul(lar) üzerinde tekâmül etmiş mükerrem bir şahsiyet takdim edilmiştir. 
Bu üstün şahsiyetin (kul) özelliği,“Şüphesiz, Allah katında sizin en üstün (ke-
rim) olanınız, (ırk, renk, soy ve servetçe değil) takvaca en ileride olanınızdır”6 
âyetinde işaret edildiği üzere takva ehli olması gerektiğidir. Zira bu özelliği 
taşıyan iman (ve takva) ehli kullar, Kur’an’da beyan edildiği üzere cehennem-

4 Mesela bk. Bakara 2/214; Âl-i İmrân 3/49; Kehf 18/10-25; Zuhruf 43/59; Saf 61/6; Burûc 85/4-10.
5 İsrâ 17/70.
6 Hucurât 49/13.
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den korunmuş müminlerdir.7 Nitekim bu özelliğe sahip kullar hakkında,“O-
rada, ilk ölümden başka bir ölüm tatmazlar. Rabb’in lutfuyla onları cehennem 
azabından korumuştur”8 buyrulmuştur.

Aşağıda tevhid ile şefaat kavramının irtibatına Kur’an’da nasıl dikkat çe-
kildiğine işaret edildikten sonra müminlere şefaat hakkının tanınması hadisler 
bağlamında ele alınacaktır. 

1. Tevhid Anlayışı ve Şefaat Yetkisi 

Tevhid; İslâm’da karşıtı şirk olan dinî bir kavramdır. Kur’an’da tevhid ke-
limesi geçmez. Ancak,“Sizin ilâhınız bir tek ilâhtır. O’ndan başka ilâh yoktur. 
O, Rahmân’dır, Rahîm’dir.”9, “De ki: O Allah bir tektir”10 gibi âyetlerde görü-
leceği üzere vâhid, ahad kelimeleri Arapça “vahd” kökünden türetilmiş şekliyle 
anlatılmıştır. Şirk ise tek ilâha ortak olma veya ortaklık etme anlamına gelir. Bu 
bakımdan şirk koşan (müşrik), Allah’la birlikte ortak ilâh edinmiş demektir.11 Bu 
yüzden şirk; İslâm’da küfür kabul edilir. Zira eş koşan (müşrik); Allah’ın gerek 
zatı ile sıfatlarında gerekse fiillerinde ve ibadetlerde bir benzeri olduğuna inanır. 

İslâm’ı tebliğ ettiği ilk yıllarda Hz. Peygamber’in (s.a.v) tevhid ve şirk 
dengesine dikkat çekerek Câhiliye ve şirk toplumuna hitap etmesi tevhid bağ-
lamında oldukça önemlidir. Örneğin Kur’an’da âdemoğullarının yaratılması 
ve onlardan zürriyetler/nesiller var etmesi ile kendilerini nefislerine şahit tutup 
Cenâb-ı Hakk’ın أََلْسُت ِبَربُِّكْم “Ben sizin Rabb’iniz değil miyim?”12 hitap ettiği 
sözleşme meclisinde (bezm-i elest), tevhid anlayışı öne çıkartılmıştır. Aynı şe-
kilde müşriklerin Allah’ı bırakarak, kendilerine fayda ve zarar vermeyen putla-
ra tapmaları (ibadet etmeleri) ve yardım istemeleri anlatılırken “Bunlar, Allah 
katında bizim şefaatçilerimizdir”13 demeleri ile “Bizi Allah’a yaklaştırsınlar 
diye kulluk ediyoruz”14 şeklinde savunma geliştirmeleri demeleri de tevhid ve 
şirk ayrımı bağlamında beyan edilmiştir. İlgili âyetlerde tevhidin sadece Al-
lah’a ait olduğu vurgulanmış ve müşriklerin tutumlarındaki şefaat reddedil-

7 Tûr 52/18; İnsân 76/11.
8 Duhân 44/56.
9 Bakara, 2/163.
10 İhlâs 112/1.
11 İbn Manzûr, Lisânü’l Arab, 10/448.
12 A‘râf 7/172.
13 Yunus 10/18.
14 Zümer 39/3.
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miştir. Zira Kur’an; âdemoğlunun ikircikli bir üslupla şirke düşmesini insan 
yaratılışına aykırı bulmakta ve onlara şu soruları ardı ardına sormaktadır: 

“Gökleri ve yeri yaratan, gökten, size su indiren mi hayırlı? O su ile, bir 
ağacını, bir otunu bile bitirmeye gücünüzün yetmediği güzel güzel bahçeler 
yetiştirdik. Allah ile beraber bir başka ilâh olabilir mi?”15

“Yoksa, darda kalana, kendisine yakardığı zaman karşılık veren, başın-
daki sıkıntıyı gideren ve sizi yeryüzünün sahipleri yapan mı? Allah’ın yanında 
başka bir tanrı mı?”16

“Yoksa, karanın ve denizin karanlıklarında size yol bulduran, rüzgârları 
rahmetinin önünde müjdeci gönderen mi? Allah’ın yanında başka bir tanrı mı?”17

Mezkûr âyetlerin akabinde Hz. Peygamber’in (s.a.v), “Eğer doğru sözlü-
lerden iseniz, açık delilinizi getirin”18 demesi emredilerek müşriklere meydan 
okunmuştur. Bu bakımdan İslâm, tevhid ve şirkin birbirinden tam manasıyla 
ayrıştırılmasını kullardan özellikle istemiştir. 

Tarihî süreçte Mâtürîdî, Eş‘arî mezhepleri ile Mu‘tezilî âlimlerin ilgili 
âyetlere dair tevhid ve şirk ekseninde pek çok fikir ileriye sürmeleri ve konuyu 
ilmî zeminde tartışmaları, bugünkü ideolojik fikirlere alet edilmemelidir. Aksi 
halde günümüzde şefaatle ilgili konuların dikkate alınmadan usulsüz şekilde 
modern insana takdim edilmesi son derece zararlı olacaktır. Zira Mâtürîdî ule-
ması, ilgili delilleri incelerken Cenâb-ı Hakk’ın ilâhî fiillerinin zatıyla kâim 
olduğunu ve kadîm manalar ihtiva ettiğini söylemişlerdir. Fiillerin sıfat mana-
sında olduğuna dikkat çekmişlerdir. Eş‘arî âlimleri ise Cenâb-ı Hakk’a nispet 
edilen fiillerin müstakil bir sıfat olmadığını söyleyerek fiillerin yüce yaratıcı-
nın kudreti ile ilgili olduğunu savunmuşlardır. Her iki mezhebin bu yaklaşım-
larını tetikleyen unsur, daha erken dönemde ziyadesiyle aklî ve iradî mülahaza-
ları zorlamış bulunan Mu‘tezilî âlimlerdir. Çünkü Mu‘tezile anlayışına mensup 
âlimlere göre ilâhî fiiller hâdis olup zât-ı ilâhiyyeye nispet edilemez.

Mâtürîdî’nin (ö. 333/944) Kitâbü’t-Tevhîd adlı eseri günümüzde basılmış-
tır. Bu eserde kelâm ilminin ana meseleleri ele alınır. Mâtürîdî bu eserinde 

15 Neml 27/60.
16 Neml 27/62.
17 Neml 27/63.
18 Neml 27/64.
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şefaatin Kur’an ve hadislerle sabit olduğunu ifade etmektedir.19 Öte yandan 
her ne kadar farklı mezhep âlimleri tarafından Mâtürîdî anlayışa mensup gös-
terilse de daha ziyade Eş‘arî ekol içinde bulunduğu kabul gören Sadeddin 
Teftâzânî (ö. 792/1390), şefaat konusunda vârid olan hadislerin manevi mü-
tevâtir seviyesinde olduğunu ifade eder. Mu‘tezile’nin küçük günahların şe-
faatle affedileceğini ancak büyük günahlarda (mürtekib-i kebire) kulun tövbe 
etmesinin şart koştuğunu anlatır.20 

Şu halde İslâm âlimleri tevhid ve şirkle ilgili konuları birbirlerinden iyice 
ayırt etmişlerdir. Şefaatle ilgili meseleleri muhteva ve şümul ile ilgili incele-
mişlerdir. Bu nedenle asırlardır tevhid ve şirk ile ilgili yapılan ilmî tespitler ye-
terince dikkate alınmadan şefaat ile ilgili yapılacak değerlendirmeler, günümüz 
insanında çok farklı düşüncelere sebebiyet verebilecektir. Ancak burada önem-
li olan şudur: Asıl tartışma, klasik eserlerde şefaatle ilgili bilgilerin olmadığı 
değildir. Problem, bağlamından koparılarak yapılan ideolojik değerlendirme 
ve tahribatlardır. Farklı algıların gündeme getirilmesidir. Bu ideolojik yakla-
şımlarla günümüzde bazı müminlerin itikadî olarak savrulma göstermeleridir. 

2. Şefaat ile İlgili Hadislerin Bağlayıcılığı

Hadis ilminde merfû, mevkuf, maktû vb. rivayetlerin değerlendirilmesi ve 
ilgili rivayetin sahih olup olmadığına hükmedilmesi başlı başına uzmanlık ge-
rektiren bir meseledir. Zira hadis âlimleri, bir hadisi isnad ve metin yönüyle ayrı 
ayrı inceler. Rivâyetü’l-hadîs ve dirâyetü’l-hadîs ilimleri bağlamında sıhhati-
ne hükmederler. Bu bakımdan hadislerin rivayeti kendi içinde çeşitli ilkelerle 
tespit edilir. Hadislerden çıkartılabilecek fıkhî, itikadî, hükmî konular çeşitli 
kurallara bağlanır. Hadislerin rivayetinde nakil esas alınırken, dirâyetü’l-hadîs 
ilminde sened ve metin bütünlüğüne dikkat edilir. Her iki ilim sayesinde hadis-
ler, gerek Hz. Peygamber’e gerekse sahabe ile tâbiîn nesline ait olup olmadığı 
ve ne şekilde kabul veya reddedileceği tespit edilir. Hatta dirâyetü’l-hadîs ilmi 
kapsamında cerh ta‘dîl, nâsih ve mensuh, ihtilâfü’l-hadîs, garîbü’l hadîs gibi 
birçok hadis ilimleri zaman içinde kapsamlı ilim dalı haline gelmiştir. 

19 Mâtürîdî, Ebû Mansûr Muhammed b. Muhammed, Kitâbü’t-Tevhîd (thk. Fethullah Huleyf), İs-
kenderiye: Dârü’l-Câmiâti’l-Mısriyye, ts., s. 365.

20 Teftâzânî, Sadeddin Mesud b. Fahreddin el-Herevî el-Horasânî, Şerhu’l-Akâid (thk. Ali Kemal), 
Beyrut: Dâru İhyâi’t-Türâsi’l-Arabî, 1436/2014, s. 111.
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Hadis usulünü metodolojik açıdan ele almakla tanınan İbnü’s-Salâh (ö. 
643/1245) örneğin; hadisin isnadı sahih olsa bile bu durumun, hadisin sıhhati 
için yeterli bir sebep olmayacağını ifade etmektedir.21 Hadis ilminde muhteli-
fü‘l-hadîs olarak bilinen hadisin senedi ile metinleri arasındaki ihtilafı ve çözü-
mü araştıran ancak hakkında kati delil bulunmayan bu tür usul meseleleri, aradan 
yıllar geçse de İbn Hacer (ö. 852/1449) tarafından yine ele alınıp incelenmiştir.22 
Hatta bu zevattan yıllar sonra gelen âlimlerden Emîr San‘ânî (ö. 1182/1768) 
bu bağlamda bir hadisin bağlayıcılığına şu ifadesiyle dikkat çekmiştir: “Bazan 
hadisin isnadı, hadisteki râvilerin adalet ve zabt özellikleri gereği sahih veya 
hasen olabilirken kimi zaman da hadisin metni farklı tarikler sebebiyle hadisin 
sıhhatini etkileyebilir.”23 Dolayısıyla şefaat ile ilgili hadisleri değerlendirirken, 
bazı dinî konuları hadislerle temellendirirken çok dikkat etmek gerekir. Hadis-
leri anlamak ve yorumlamak elbette her zaman kaçınılmazdır. Ancak bunun bir 
usulü, yöntemi bulunmaktadır. Hadisin rivayetine dair bu teknik konuyu bir 
tarafa koyarsak örneğin metne dair değerlendirme de ayrı bir önem taşır. Bir 
misalle bunu izah etmek çok daha isabetli olacaktır. Örneğin; Allah Resûlü bir 
hadisinde ِتي أُمَّ اْلَكَباِئِر ِمْن  اْلِقَياَمِة أِلَْهِل  َيْوَم   Benim şefaatim, ümmetimin“ ِإنَّ َشَفاَعِتي 
büyük günah (kebair) işleyenlerinedir”24 buyurmuştur. Ehl-i sünnet uleması 
arasında asırlardır kabul gören bu hadis gerek Mâtürîdî gerekse Eş‘arîler tara-
fından manası itibariyle mütevâtir kabul edilmiştir. Ancak Mu‘tezilî âlim Kadı 
Abdülcebbâr (ö. 415/1025) bu hadisi isnadı itibariyle sahih kabul etmemiştir. 
Zira ona göre bu rivayet âhâd haber olup zan ifade eder ve itikadî konularda 
delil olarak ele alınamaz.25 Buna mukabil Kadı Abdülcebbâr Mu‘tezile mez-
hebi tarafından kabul edilen beş temel esası incelediği Şerhu’l-Usûli’l-Hamse 
kitabında “el-Menzile beyne’l Menzileteyn” ilkesini açıklarken kabir azabının 
var olduğunu âhâd hadislerle ispatlamaya çalışır! Eserin ilgili bölümünde kabir 
azabı hakkında sorgulama yapan (Münker ve Nekir adlı) meleklere dair Ehl-i 

21 İbnü’s-Salâh, Ebû Amr Takıyyüddin Osman b. Selâhaddin, Ma‘rifetü Envâi Ulûmi’l-Hadîs (Mu-
kaddime) (thk. Nûredddin Itr), Beyrut: Dârü’l-Fikr, 1406/1986, s. 91.

22 İbn Hacer, Ebü’l-Fazl Şehâbeddin Ahmed b. Ali el-Askalânî, en-Nüket alâ Kitâbi İbni’s-Salâh 
(thk. Rebî b. Hâdî Umeyr el-Medhalî), I-II,  Medine: İmâdetü’l-Bahsi’l-İlmî, 1404/1984, 1/510.

23 Emîr San‘ânî, Ebû İbrahim İzzeddin Muhammed, Tavzîhu’l-Efkâr li-Meânî Tenkîhi’l-Enzâr (thk. 
Ebû Abdurrahman Salâh b. Muhammed b. Uveyza), , I-II, Beyrut: Dârü’l-Kütübi’l-İlmiyye, 
1417/1997, 1/177.

24 Ebû Davud, Sünnet, 21; Tirmizî, Kıyâme, 11; İbn Mâce, Zühd, 37.
25 Kadı Abdülcebbâr, Ebü’l-Hasan Kâdılkudât el-Hemedânî, Şerhu’l-Usûli’l-Hamse (thk. Abdülke-

rim Osman), 3. bs., Kahire: Mektebetü Vehbe, 1416/1996, s. 690.
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sünnet’in kabul ettiği hadisleri,26 her ne kadar mütevâtir olmasa da delil olarak 
ileri sürmektedir.27 Halbuki bu, Mu‘tezile açısından metodolojik olarak bir çe-
lişkidir. Çünkü Kur’an’da kabir hayatına işaret eden âyetler bulunmakta ise de 
Münker ile Nekir’den -isim olarak- söz edilmemektedir. 

Şu halde bu kabir azabı örneğinde görüldüğü gibi şefaat ile ilgili hadis me-
tinlerinin, bütün müminleri ilmen bağlayıcı kılabilmesi hadis usulü açısından da 
ictihadî bir meseledir. Kaldı ki mezkûr hadis metni üzerinden yapılacak diğer 
değerlendirmeler, pek çok ilmî konuyu da elzem hale getirmektedir. Dolayısıyla 
mezkûr rivayette Hz. Peygamber’in (s.a.v) “Benim şefaatim, ümmetimin büyük 
günah (kebair) işleyenlerinedir”28 hadisi, büyük günah işleyen bir müminin, 
inkâr etmekle mümin olmak arasında kalacağını iddia eden Mu‘tezilî anlayışa 
karşı aslında bir nevi savunu hükmündedir. Zira Ehl-i sünnet’e (Mâtürîdîler ve 
Eş‘arîler’e) göre büyük günah işlese bile her mümin için Hz. Peygamber (s.a.v) 
şefaat edecektir. Dolayısıyla Mu‘tezile’nin iddia ettiği gibi büyük günah işleyen 
bütün müminlerin, doğrudan Hz. Peygamber (s.a.v) tarafından şefaat edilmesiyle 
cennete alınacağını iddia etmek aklen muhaldir. Çünkü Cenâb-ı Hak ulûhiyyeti 
gereği kullar tarafından asla icbar edilemez ve bu “tevhid” ilkesiyle de uyuşmaz. 

Netice itibariyle şefaat ile ilgili hadislerin yorumu, tarihî süreçteki görüş-
ler ve bu konuda otorite sahibi kabul edilen ulemanın görüşleri dikkate alına-
rak yapılmalıdır. Zira âyet ve hadislerde anlatılan İslâm’ın engin yaklaşımına, 
günümüz insanı şiddetle ihtiyaç duymaktadır. İslâm’a dair pek çok konu gibi 
şefaat ve tevhid meselesi de her geçen gün popülaritesi giderek artan bazı 
ideolojik fikirlere maalesef maruz bırakılmaktadır. Bu sebeple şefaat konu-
sundaki yukarıda örneği zikredilen hadiste olduğu gibi âyet ve hadislerin izahı 
dikkatle yapılmalı, Kur’an ve Sünnet bütünlüğü içinde ele alınmalıdır. Aksi 
halde İslâm toplumu hafızasında çeşitli merhalelerden geçerek günümüze inti-
kal eden tevhid ve şefaat gibi hassas konular, günümüz insanının din ile gönül 
bağlarını birbirinden koparabilecektir. 

3. Müminlere Şefaat Hakkı Tanınması

Felsefe, bilim ve teknolojik gelişmelerle son dört asırdır modern fikir 
üretimine yeltenen insanlık karşısından müminler, içinde yaşadığı her asır-

26 Buhârî, Cenâiz, 87; Müslim, Cennet, 17; Ebû Davud, Sünnet, 27; Tirmizî, Cenâiz, 70.
27 Kadı Abdülcebbâr, Şerhu’l-Usûli’l-Hamse, s. 733-734.
28 Ebû Davud, Sünnet, 21; Tirmizî, Kıyâme, 11; İbn Mâce, Zühd, 37.
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da spekülatif din sunumlarıyla farklı algılara maruz kalabilmektedir. Halbuki 
İslâm’ın kabul ettiği şefaat konusu salt din bilimleri meselesi değildir. Oryan-
talist, modernist, rasyonalist ve ideolojik düşüncelerin şefaat düşüncesinden 
farklıdır. Bu tebliğde şefaat; din bilimleri, sosyolojik ve psikolojik açıdan de-
ğil hadisler bağlamında müminler özelinde ele alınmış ve İslâmî kaynaklarla 
sınırlandırılmıştır. Hiç kuşkusuz Cenâb-ı Hakk’ın vahdâniyyetine gölge düşü-
recek bir ortaklık (şefaat) İslâm’da tasvip edilemez. Kıyamet günü yüce ya-
ratıcı dışında elbette hiçbir mâlik, söz sahibi olmayacaktır. Ancak Kur’an’da 
zikredilen özellikle müşriklerin putları Allah’a eş koşmasıyla ilgili şefaate 
dair âyetleri,29 genelleme yaparak paylaşıma açmak ilmî ve metodolojik bir 
sunum değildir. Hiç kuşkusuz hicrî 1 ve 2. asırdan itibaren pek çok meselede 
olduğu gibi şefaat konusunda da farklı fikirler ileri sürülmüş, mezheplerin 
teşekkül ettiği bu iki asır içinde âyetler ve ilgili görülen hadislerle şefaat me-
selesi tartışılmış, bir sonuca varılmıştır. 

Eş‘arî’nin (ö. 324/936) Makâlât’ında özetlediğine göre şefaate dair tartış-
maların özü, ilk kelâmcılardan Cehmiyye fırkasının öncüsü Cehm b. Safvân 
(ö. 128/745-46) ile bazı Mu‘tezilî kelâmcılarının günah işleyen kimi insan-
ların cehennemden çıkartılacağına dair bilgileri gündeme almasıyla tartışıl-
maya başlamıştır.30 Pek çok İslâmî ilim gibi ilerleyen süreçte tasavvuf ilmi 
de teşekkül edince şefaat meselesi istimdad, tevessül vb. alt başlıklar sosyal 
hayatla ilintili olarak irdelenmiştir. Şefaatle ilgili hadisler sadece Hâricîler ile 
bazı Mu‘tezilîler tarafından kabul edilmemiştir.31 Ehl-i sünnet’in kuvvetli sa-
vunucularından Mâtürîdî’ye (ö. 333/944) göre şefaat, ümit beslemek ve umut 
etmekle yakından alakalıdır. Hatta “Hiçbir babanın çocuğuna hiçbir yarar 
sağlayamayacağı, hiçbir çocuğun da babasına hiçbir yarar sağlayamayacağı 
günden korkun!”32 mealindeki âyeti tefsir ederken Mâtürîdî, bu gerçeğin kâ-
firler hakkında olacağını müminler ile bir ilgisinin bulunmadığını söylemiştir. 

29 Mesela bk. Bakara, 2/123; Rûm, 30/12-14; Zümer, 39/3; Müddessir, 74/41-48.
30 Eş‘arî, Ebü’l-Hasan Ali b. İsmail el-Basrî, Makâlâtü’l-İslâmiyyîn (tashih: Hellmut Ritter, nşr. 

Franz Steiner), 3. bs., Almanya: Wiesbaden Verlag, 1400/1980.
31 Şâtıbî, Ebû İshak İbrahim b. Musa b. Muhammed el-Lahmî el-Gırnâtî, el-İ‘tisâm, I-III, Arabis-

tan: Dâru İbni’l-Cevzî, 1429/2008, 1/180; İbn Ebü’l-İz, Ebü’l-Hasan Sadreddin Ali b. Alâeddin 
Ali b. Muhammed ed-Dımaşkî, Şerhu’l-Akîdeti’t-Tahâviyye (thk. Şuayb el-Arnaût), 10. bs., I-II, 
Beyrut: Müessesetü’r-Risâle, 1417/1997, 1/290.

32 Lokman 31/33.
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Salih müminlerin, amellerinin fazileti ile çocuğuna, çocuğunun da salih amel-
leri sayesinde anne-babasına fayda sağlamasının ümit edileceğini açıklamıştır.33 

Eş‘arî ekolün önemli müdafiilerinden Fahreddin de (ö. 606/1210) zalim-
leri kâfirler içinde zikrederken kıyamet günü onların şefaatten mahrum ola-
cağına, “Zalimlerin ne dostu ne de sözü dinlenecek şefaatçisi olur”34 âyetiyle 
dikkat çekmiştir. Ona göre burada sözü dinlenecek şefaatçi (َشِفيع), şefaati-
ne icabet edilecek özellikte biridir. Yoksa her şeyi emreden ve her olana hâ-
kim olan (Allah Teâla) kastedilmemiştir ve ona şefaatçi (َشِفيع) denilemez.35 
Râzî’nin bu yaklaşımı esasen kelimenin etimolojisi ile de yakından alakalıdır. 
Nitekim Ezherî (ö. 370/980), mezkûr kelimenin “ortak” anlamına geldiğini ve 
özellikle sayılabilen eşya ile ilgili kullanıldığını söylemiştir.36

Kıyamet günü yapılacak şefaat ancak Allah’ın izniyle gerçekleşecek, tev-
hidi kabul edenler ise şefaatten mahrum kalmayacaklardır. Kâfirler bundan 
istifade edemeyeceklerdir. Nitekim Mâtürîdî,“Allah’ı bırakıp yalvardıkları 
şeyler, şefaat edemezler. Ancak hakkı bilip ona şahitlik edenler bunun dışında-
dır”37 âyetini yorumlarken kâfirlerin; meleklerin görünmezliği ve ruhanîliği 
nedeniyle kendilerinden medet umduklarını ifade eder. Hatta bir melik katında 
şefaat edeceklerini düşündüklerini söyledikten sonra şöyle der: “Kâfirler iman 
etmediklerinden Allah katında şefaat hakkına imkân bulamayacaklardır. Yüce 
yaratıcıyı hak bilip buna şahitlik eden müminlere ise şefaat izni verilecektir.”38 

İslâm’da şefaat hakkına sahip olan sadece nebîler değildir. Mu‘tezile’nin 
aksine Ehl-i sünnet âlimlerinin çoğunluğuna göre nebîler yanı sıra salih mü-
minler de kıyamet günü şefaat edebileceklerdir. Nitekim Resûlullah (s.a.v) 
hakkında َوٱسَۡتغِۡفرۡ ِلَذنِۢبَك َوِللُۡمؤِۡمِنیَن َوٱلُۡمؤِۡمَنـِٰت “Hem kendinin hem de inan-
mış erkek ve kadınların günahlarının bağışlanmasını dile!”39 َفَما َتنَفُعُهمۡ َشَفـَٰعُة 

33 Mâtürîdî, Ebû Mansûr Muhammed b. Muhammed es-Semerkandî, Te’vîlâtü Ehli’s-Sünne (Tefsî-
rü’l-Mâtürîdî) (thk. Mecdî Bâslûm), I-X, Beyrut: Dârü’l-Kütübi’l-İlmiyye, 1426/2005, 8/322.

34 Mü’min 40/18.
35 Râzî, Ebû Abdullah Fahreddin Muhammed b. Ömer, Mefâtîhu’l-Gayb, 3. bs., Beyrut: Dâru İh-

yâi’t-Türâsi’l-Arabî, 1420/1999, 3/496.
36 Ezherî, Ebû Mansûr Muhammed b. Ahmed b. Ezher el-Herevî, Tehzîbü’l-Luga, 1/278.
37 Zuhruf 43/86.
38 Mâtürîdî, Te’vîlâtü Ehli’s-Sünne, 9/193.
39 Muhammed 47/19.
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ـِٰفِعیَن   Artık şefaatçilerin şefaati onlara fayda vermez” 40âyetlerini dikkate“ٱلشَّ
alan Sadeddin Teftâzânî (ö. 792/1390), Allah katında mertebesi yüksek mü-
min kulların (el-ahyâr) şefaatlerinin sabit olduğuna hükmetmiştir.41 Aynı şe-
kilde Mâtürîdî,  “Onlar nezdimizde insanlardan seçilen, hayırlı kimselerdir”42 
âyetini tefsir ederken burada zikredilen “el-ahyâr”ın başta resûller olduğuna 
dikkat çeker. Sonra din işlerinde onlara yardım eden salih müminler olma-
sını da mümkün görür. Hiç kuşkusuz âyette zikredilen bu hayırlı müminler 
(el-ahyâr), tarihî süreçte özellikle tasavvuf alanında Necmeddin-i Kübrâ (ö. 
618/1221) ve Muhyiddin İbnü’l-Arabî (ö. 638/1240) gibi sûfî âlimler tarafın-
dan daha detaylı ele alınmıştır. Hatta İbnü’l-Arabî bu hayırlı kulları, mezkûr 
âyetle irtibatlandırarak ricâlü’l-gayb olarak tanımlamıştır.43 Esasen o, bu ta-
nımlamasında yalnız değildir. Nitekim klasik dönemin sûfî müelliflerinden 
Hücvîrî (ö. 465/1072), bir işin yapılması veya yapılmaması hakkında kurmay 
veliler olarak nitelendirdiği bu hayırlı kulların (el-ahyâr), yeryüzünde sayıları-
nın her dönem üç yüz kadar olduğunu, birbirlerini tanıyabildiklerini hatta ya-
pılacak işler hakkında bazılarının bazılarına muhtaç olduklarını ifade ederek 
şu sonuca varmıştır: “Bir kulun velâyetini bilmesi âkıbetinden emin olmasını 
gerektirmez. Böyle bir hususun bahis konusu olması dahi ifade edilemez.”44 

Kur’an-ı Kerîm şefaat ile alakalı temel esası (yani tevhidi) ortaya koymuş-
tur. Hadisler bu şefaatin çeşitlerini, sıfatlarını, kimlerin şefaat edebileceklerini 
ve hangi kulların şefaate nail olabileceklerini detaylandırmıştır. İbn Teymiy-
ye’nin (ö. 728/1328) tespitiyle “Şefaat ile ilgili hadisler mütevâtir düzeyinde 
olup sayıları çok fazladır. Sahabe ve tâbiîn nesli selef âlimleri ile pek çok ulema 
bu konuda ittifak halindedir. Bu konuda tartışma sadece bid‘at ehli Hâricîler’le 
bazı Mu‘tezile arasında meydana gelmiştir.”45 Her ne kadar selef akidesine men-
sup olmakla tanınsa da İbn Teymiyye’nin bu tespitleri, Hanefî/Mâtürîdî ekol 
mensubu âlimler tarafından da kabul görmüştür. Tüm peygamberler ile Resûlul-

40 Müddessir 74/48.
41 Teftâzânî, Sadeddin, Şerhu’l-Akâid, s. 110.
42 Sâd 38/47.
43 Tahsin Yazıcı,“Ahyâr”, DİA, İstanbul 1989, 2/194-195.
44 Hücvîrî, Ebü’l-Hasan Ali b. Osman, Keşfü’l-Mahcûb: Hakikat Bilgisi (trc. Süleyman Uludağ), 

İstanbul: Dergâh Yayınları, 1982, s. 330.
45 İbn Teymiyye, Ebü’l-Abbas Takıyyüddin Ahmed b. Abdülhalim el-Harrânî, Mecmûu’l-Fetâvâ 

(thk. Abdurrahman b. Muhammed b. Kasım), Medine 1416/1995.
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lah’ın (s.a.v),46 Kur’ân-ı Kerîm47 ile meleklerin48 şefaat edeceklerine dair sahih 
hadisler, manası itibariyle tevâtür düzeyinde olduğuna hükmedilmiştir.49 

1998 yılında Bağdat İslâmî İlimler Üniversitesi’nde eş-Şefâa fi’l-Hadi-
si’n-Nebevî (Hz. Peygamberin Hadislerinde Şefaat) adlı bir doktora tezi ha-
zırlayan Abdülkadir b. Mustafa b. Abdürrezzâk, şefaatle ilgili zikredilen ha-
disler hakkında şu kanaate ulaşmıştır: “Hz. Peygamber’in sahih hadislerinde 
geçen şefaat ile ilgili hadisler otuz altıdan fazla sahabiden gelmektedir. Bun-
ların bir kısmı teferrüd etmekte olup manevi tevâtür seviyesindedir. Bir kısmı 
âhâddır; ancak bunlar da Kur’an âyetleriyle desteklenmektedir. İlgili hadis-
ler genel olarak âhâd kabul edilmiş olsa bile büyük günah işleyenlere (ehl-i 
kebâir) şefaat edilmesiyle alakalı hadis manevi mütevâtirdir. Diğer taraftan 
vârid olan hadisler gerek metin gerekse sened itibariyle farklılık göstermekte-
dir. Ancak Kütüb-i Sitte başta olmak üzere müsned, musannef ve temel hadis 
kaynaklarındaki sahih hadisler hep aynı kökten (yani شفع/ş-f-a kelimesinden) 
türetilmiş lafızlarla nakledilmişlerdir.”50 

Bu tebliğin ana temasın,“Artık şefaatçilerin şefaati onlara fayda ver-
mez”  51 âyetinde vurgulanan “şefaatçilerin şefaati” ifadesi oluşturur. Zira 
âyette anlatılan “şefaatçiler”, müşriklerin yardım umduklarından hiçbir fay-
da görmeyecek kişilerdir. Halbuki Abdullah b. Mesud, Abdullah b. Abbas, 
Hasan-ı Basrî gibi âlimlere göre nebîler, sıddık ve şehid kullar müminlere 
şefaat ettikten sonra müşrikler ahirette yapayalnız kalacaklardır. Kendilerine 
yakın gördükleri hiç kimseden fayda görmeyecekler ve nihayet cehenneme 
atılacaklardır.52 Kur’an’da “ashâbü’l-yemîn”53 olarak adlandırılan ve defteri 
sağdan verilen müminler cennette bu suçlulara  َما َسَلَكُكْم ِفي َسَقَر “Sizi bu yakıcı 

46 Buhârî, Tevhîd, 24; Müslim, İmân, 81; Tirmizî, Menâkıb, 1; İbn Mâce, Zühd, 37.
47 Müslim, Salâtü’l-Müsâfirîn, 252; Tirmizî, Fezâilü’l-Kur’ân, 9, 18; Ebû Davud, Ramazan, 10; İbn 

Mâce, Edeb, 52; Dârimî, Fezâilü’l-Kur’ân, 1.
48 Buhârî, Tevhîd, 24; Müslim, İmân, 81.
49 İbn Ebü’l-İz, Şerhu’l-Akîdeti’t-Tahâviyye, 1/290.
50 Muhammedî, Abdülkadir b. Mustafa b. Abdürrezzâk, eş-Şefâa fi’l-Hadîsi’n-Nebevî, Beyrut: Dâ-

rü’l-Kütübi’l-İlmiyye, 1426/2005.
51 Müddessir 74/48.
52 Vâhidî, Ebü’l-Hasan Ali b. Ahmed b. Muhammed en-Nîsâbûrî, el-Vasît fî Tefsîri’l-Kur’âni’l-Me-

cîd (thk. Âdil Ahmed Abdülmevcûd), I-IV, Beyrut: Dârü’l-Kütübi’l-İlmiyye, 1415/1994, 4/387.
53 Vâkıa 56/27, 38, 90, 91; Müddessir 74/39.



150 •  ULUSLARARASI  TEVHİD ve  ŞEFAAT SEMPOZYUMU

ateşe sürükleyen nedir?”54 diye soracaklardır. Müşrikler o gün şefaate neden 
nail olamadıklarını “Bizler namaz kılmazdık! Yoksula da yedirmezdik. Bâtıla 
dalanlarla birlikte biz de dalardık. Hesap gününü de yalan sayardık. Ölüm 
bize o haldeyken geldi. Bu durumda şefaat edebilecek kimse yok ki, şefaatleri, 
onlara fayda sağlasın”55 diyerek ikrar edeceklerdir. Mezkûr âyetin mefhum-u 
muhâlifi, müminlere şefaat edeceklerin fayda temin etmesidir ki bu sadece 
Cenâb-ı Hakk’ın izin vermesiyle gerçekleşecektir. Aşağıda hangi mümin kul-
lara şefaat etme yetkisinin verilebileceğine dikkat çekilecektir.

Müttaki Kulların Şefaat Etmesi

Fahreddin er-Râzî (ö. 606/1210) ile Kurtubî’ye (ö. 671/1273) göre yukarı-
da geçen, “Artık şefaatçilerin şefaati onlara fayda vermez”56 âyeti, müminlere 
şefaat hakkı tanınacağını gösteren bir delildir.57 Diğer taraftan “tevhid ilkesi 
bağlamında” şefaat etmeleri mümkün görülenler bir başka âyette şöyle tahsis 
edilmişlerdir: َُفـَٰعُة ِعنَدُهۥ ِإالَّ ِلَمنۡ أَِذَن َله  Allah katında, O’nun izin verdiği“ َواَل َتنَفُع ٱلشَّ
kimseden başkasının şefaati yarar sağlamaz.”58 Bu âyette izin verilen mümin-
ler de َواَل يشَفُعوَن ِإال ِلَمِن اْرتضى “O’nun razı olduğu kimselerden başkasına şefa-
at etmezler”59 âyetiyle açıklanmıştır. Mâtürîdî’ye göre bu âyette kendilerinden 
razı olunanlar yani Allah’ın razı olduğu kimseler “dinen ve amelen” Allah’ın 
razı olduğu salih müminlerdir.60 Her ne kadar Mu‘tezile bu âyetle büyük günah 
işleyenlerin (ehl-i kebâir) ahirette razı olunacak kimseler olmadığı gerekçesiy-
le şefaate layık olmayacakları söylense bile mezkûr âyet, Ehl-i sünnet’e göre 
Allah’tan başka hiçbir ilâhın olmadığını ikrar eden herkesi içine alır şefaatin is-
patı mesabesinde en önemli delillerden biridir.”61 Dolayısıyla nebîler, melekler 
ve Kur’ân-ı Kerîm dışında şefaat hakkına sahip olabilecek nitelikte muvahhid 
müminler “müttaki” vasfıyla şöyle takdim edilmişlerdir: “Onlar (müttakiler), 

54 Müddessir 74/42.
55 Müddessir 74/43, 44, 45, 46, 47, 48.
56 Müddessir 74/48.
57 Fahreddin er-Râzî, Mefâtîhu’l-Gayb, 30/716; Kurtubî, Ebû Abdullah Muhammed b. Ahmed b. 

Ebû Bekir b. Ferh, el-Câmi‘ li-Ahkâmi’l-Kur’ân (thk. Ahmed el-Berdûnî), 2. bs., I-XX, Kahire: 
Dârü’l-Kütübi’l-Mısriyye, 1384/1964, 1/378.

58 Sebe 34/23.
59 Enbiyâ 21/28.
60 Mâtürîdî, Te’vîlâtü’l-Kur’ân, 7/338.
61 Râzî, Mefâtîhu’l-Gayb, 22/135.
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bir günah işledikleri yahut nefislerine zulmettikleri zaman Allâh’ı hatırlayarak 
hemen günahlarının bağışlanmasını dilerler. Allah’tan başka günahları kim af-
fedebilir? Bir de onlar, bile bile işledikleri (günah) üzerinde ısrar etmezler!”62 

Salih Müminlerin Şefaat Etmesi

Allah’ın seçip şereflendirdiği bazı salih müminler kıyamet günü şefaat 
edeceklerdir. Aşağıdaki âyetin zâhirinden anlaşıldığına göre Rahmân’ın ka-
tında söz almış müminler olacak ve onlara şefaat izni tanınacaktır. İlgili âyet 
şöyledir: ًْحمِن َعْهدا فاَعَة ِإالَّ َمِن اتََّخَذ ِعْنَد الرَّ  Rahmân’ın katında söz“ ال َيْمِلُكوَن الشَّ
almış olanlardan başkaları şefaat hakkına sahip olmayacaklardır.”63 Ancak 
kıyamet günü şefaat ahvalinin nasıl olacağı ve ne şekilde tezahür edeceği-
nin bilgisi verilmemiştir. Cenâb-ı Hak kendilerine şefaat izni verip sözün-
den/ahdinden razı olduğu kimseler hakkında َلُه أَِذَن  َمْن  ِإالَّ  فاَعُة  الشَّ َتْنَفُع   َيْوَمِئٍذ ال 
َقْوالً  َلُه  َوَرِضَي  ْحمُن  -O gün, Rahmân’ın izin verdiği ve sözünden razı oldu“الرَّ
ğu kimseden başkasının şefaati fayda vermez.”64 َوال َيْمِلُك الَِّذيَن َيْدُعوَن ِمْن ُدوِنِه 
َفاَعَة ِإال َمْن َشِهَد ِباْلَحّقِ َوُهْم َيْعَلُموَن   Allah’ı bırakıp yalvardıkları şeyler, şefaat“الشَّ
edemezler. Ancak hakkı bilip ona şahitlik edenler bunun dışındadır”65 buyur-
muştur. Buna mukabil bazı hadislerde şefaatin nasıl olacağına dair ipuçlarını 
yakalamak mümkündür. Nitekim ilgili hadislerde Hz. Peygamber’in (s.a.v) 
günahları sebebiyle ateşe düşen kimselerin yanıp kömür olduklarını ve daha 
sonra kendilerine şefaat edilme izni verildiği anlatılmıştır. Bu hadislerin birin-
de Peygamber Efendimiz (s.a.v), “Bunlar kavrulmuş kömür olmuş bir halde 
çıkarılırlar. Hayat nehrine atılırlar. Selin getirdiği yığındaki tanenin bitmesi 
gibi orada biterler. Onu görmez misiniz, nasıl sarı ve kıvrak bir vaziyette bi-
ter”66 buyurur. Bu hadisinde Hz. Peygamber’in, âdeta sahrada yaşamış biri 
gibi her şeyi gayet güzel örneklendirerek ve çöldeki misalleriyle açıklaması 
üzerine sahabeden bazıları, “Ey Allah’ın resûlü, sen âdeta, sahrada çobanlık 
yapmış gibisin” demekten kendilerini alamadıkları zikredilmektedir. Bu, Hz. 
Peygamber’in dini nasıl beyan ettiğini göstermesi bakımından ayrıca önem 
arzeder. Bu sebeple, hadislerde anlatılan şefaat ahvAli önemlidir. 

62 Âl-i İmrân 3/135.
63 Meryem 19/87.
64 Tâhâ 20/109.
65 Zuhruf 43/86.
66 Buhârî, Rikâk, 51.
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Ebû Said el-Hudrî (ö. 74/694) tarikiyle gelen müttefekun aleyh67 bir ha-
diste sahâbe-i kirâm, kıyamet günü Cenâb-ı Hakk’ı nasıl göreceklerini so-
runca Hz. Peygamber (s.a.v) tafsilatlı olarak ahiret ahvalini anlatmıştır. İlgili 
hadiste salih müminlerin, birlikte namaz kılıp oruç tuttukları, hac ibadetini 
beraber yaptıkları ve salih amellere ortak oldukları mümin kardeşleri hak-
kında şehadette bulunacakları zikredilmiştir. Onların talepleri üzerine Allah 
Teâlâ’nın ِإيَماٍن ِمْن  ِديَناٍر  ِمْثَقاَل  َقْلِبِه  ِفي  َوَجْدتُْم  َفَمْن  ِاْذَهُبوا    buyuracağı ve vereceği 
izinle salih müminlerin diğer mümin kardeşleri yanına varacağı, onları ateş-
ten çıkaracakları anlatılmıştır. Aynı hadiste müminlerin, bazı mümin kardeş-
lerini ayaklarına kadar ateşte kaybolduklarını görüp tekrar Rabbü’l-âlemîn’e 
gelecekleri ve aldıkları izinle tanıdıkları bu kardeşlerini cehennemden kurta-
racakları zikredilmiştir. Hadisin devamında kalbinde yarım dinar kadar hatta 
zerre kadar iman olan müminlerin -Allah’ın izin vermesi sonucu- ateşten âzat 
edilecekleri anlatılmıştır. 

İlgili hadisi nakleden râvi Ebû Said el-Hudrî rivayeti esnasında -kendi-
sini dinleyenlere- şayet benim söylediklerimi tasdik etmiyorsanız,“Şüphesiz 
Allah (hiç kimseye) zerre kadar zulmetmez. (Yapılan) çok küçük bir iyilik de 
olsa onun sevabını kat kat artırır ve kendi katından büyük bir mükâfat verir”68 
âyetini okuyunuz diyerek Resûlullah’ın (s.a.v) ،َفَيْشَفُع النَِّبيُّوَن َوالَمالَِئَكُة َوالُمْؤِمنُوَن 
اُر َبِقَيْت َشَفاَعِتي -Sonra peygamberler, melekler, müminler şefaat eder“ َفَيُقوُل الَجبَّ
ler. Nihayet Allah Teâlâ geride benim şefaatime kaldı buyurur” ifadesine yer 
vermiştir. Bu hadisin metninde dikkat edileceği üzere Cenâb-ı Hakk’ın sıfatı 
اُر) -el-Cebbâr olarak nakledilmiştir. Bu sıfat eksik kalanı ıslah edip düzelt (اَلَجبَّ
mek, birine zor kullanarak iş yaptırmak anlamına gelir. Hadiste ateşte kalan 
iman ehline sonsuz rahmetiyle muamele edip onları cehennemden yüce Al-
lah’ın çıkardığı vurgulanmıştır. Hayat adlı bir nehirde yeniden can buldukları 
âdeta inciler misali günahlarından arındıkları ve nihayet boyunlarında mü-
hürler bulunduğu anlatılmıştır. Daha önceden cennete girmiş müminler de bu 
iman ehli kimseleri mezkûr ahvaliyle tanıyacaklardır. 

Ebû Said el-Hudrî (r.a) rivayetini Resûlullah’ın (s.a.v) şu ifadeleriyle ta-
mamlamıştır: “Bunlar Rahmân’ın âzatlılarıdır; işledikleri bir amel olmaksı-
zın, önden gönderdikleri bir hayır bulunmaksızın Allah onları cennete koy-
muştur. Onlara şöyle hitap edilir: Görebildiğiniz her şey ve o gördüklerinizin 

67 Buhârî, Tevhîd, 24; Müslim, İmân, 302.
68 Nisâ 4/40.
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bir benzeri hep sizindir.”69 Buhârî şârihi Ali el-Kârî (ö. 1014/1605) bu hadisin 
şerhini yaptıktan sonra şu sonuca varmıştır: “Bu hadis aynı zamanda, ‘Rabb’i-
nin huzurunda (hesap vermek üzere) duracağından korkan kimseye iki cennet 
vardır’70 âyetiyle telmih edilen iki cennete işaret etmektedir: Hem zâhir hem 
de bâtın cenneti. Zâhir cennet Allah’ın adaletiyle tecellisidir. Bâtın olanı mü-
minlere fazilet ve ikramıyla bağışladığı cennettir.”71

Sonuç olarak ahiret günü “Rahmân’ın katında söz almış olanlar”72  hatta 
kendilerine şefaat izni verilip “O gün, Rahmân’ın izin verdiği ve sözünden razı 
olduğu kimseler”73 bulunacaktır. Bu kişilerin özelliği “Hakkı bilip ona şahitlik 
edenler”74 olmak kaydıyla âyetle sabittir. Tüm bu nassa rağmen konunun sa-
dece isnadı zayıf hadislere75 dayandırılması hadis ilmî kriterlerine göre isabetli 
değildir. Salih müminlerin ahirette şefaatçi olabileceklerine dair yukarıda örne-
ği verilen sahih hadis misali başka hadisler de mutemet hadis kaynaklarda yer 
almaktadır. Tebliğ kapsamında mezkûr örneklerle iktifa edilmiştir.

Sonuç

Arapça’da şefaat kelimesinin anlamlarından biri de bir başkasına muh-
taç olmak demektir. İnsanoğlu yaratılışı gereği eksiktir; bir başkasına ihtiyaç 
duyar. Bu bakımdan ilk insandan beri her yaratılan, kendisinden daha güçlü 
olandan yardım ister. Bu, ilâhî veya gayri ilâhî tüm dinlerde görülen beşerî 
bir özelliktir. Dua insanın muhtaçlık halinin dindeki en belirgin göstergesidir. 
Yüce Allah dünyada veya ahiret hayatında kulların muhtaç olup yardım iste-
mesi hakkında tevhid ilkesini zedeleyecek en küçük bir ihtimali dahi ortadan 
kaldırmıştır. İlâhî emirlerin nâzil olduğu ve İslâm’ın son peygamber şahsında 
yaşandığı/yaşatıldığı bir ortamda tevhide engel teşkil eden en belirgin özel-

69 Buhârî, Tevhîd, 24; Müslim, İmân, 302; Ahmed b. Hanbel, Ebû Abdullah Ahmed b. Muhammed 
eş-Şeybânî el-Mervezî, el-Müsned (thk. Şuayb el-Arnaût), Beyrut: Müessesetü’r-Risâle, 1421/2001, 
19/453 (12469); İbn Hibbân, Ebû Hâtim Muhammed b. Hibbân b. Ahmed el-Büstî, es-Sahîh (thk.  
Şuayb el-Arnaût), 2. bs., I-XVIII, Beyrut: Müessesetü’r-Risâle, 1414/1993, 16/ 377 (7377).

70 Rahmân 55/46.
71 Ali el-Kârî, Ebü’l-Hasan Nûreddin Ali b. Sultân Muhammed el-Herevî, Mirkâtü’l-Mefâtîh Şerhu 

Mişkâti’l-Mesâbîh, I-IX, Beyrut: Dârü’l-Fikr, 1422/2002.
72 Meryem 19/87.
73 Tâhâ 20/109.
74 Zuhruf 43/86.
75 Mesela bk. Ahmed b. Hanbel, el-Müsned, 29/401 (17858).
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lik putlara tapmaktır. Allah’a ortak koşmaktır. Bu tür din dışı uygulamalar 
İslâm’da reddedilmiş, şefaatin nasıl anlaşılması gerektiği Hz. Peygamber’in 
(s.a.v) hayat tarzıyla (hadis/sünnet) insanlara takdim edilmiştir. 

Resûlullah’ın (s.a.v) ahirete irtihaliyle başlayan süreçte şefaatle ilgili ilmî 
tartışmalar, sahabe neslinde oldukça azdır. Çeşitli kültürler ve din mensup-
larıyla zaman içinde bir arada yaşamaya başlayan müminler, şefaat konusu-
nu gündemlerine almışlardır. Bu bakımdan inanç esaslarının teşekkül ettiği 
ve daha detaylı ele alındığı erken dönemlerde İslâm âlimleri şefaat ile ilgili 
meseleleri tahlil etmişlerdir. Günahkâr da olsa her mümine şefaat edileceği, 
müminlerin birbirlerine şefaat edebilecekleri, Hz. Peygamber’in (s.a.v) şefa-
at hakkına sahip olduğu ilmî bir gerçektir. Özellikle Resûlullah’ın (şefaat-i 
uzma) özelliği hadis kitaplarında daha baskın anlatılmıştır. Ancak gerek ne-
bîlerin gerekse müminlerin şefaat etmesi sadece ve sadece Allah Teâlâ’nın 
muradıyla olacaktır. Hiçbir kul, yüce yaratıcıya rağmen şefaat edemeyecektir. 
Yüce Allah, kullarına merhametini hem bu dünyada hem de ahirette çeşitli 
sebeplere bağlamıştır. Bu nedenle şefaat meselesinin en temel ilkeleri bizzat 
Kur’an ve sahih sünnetle ortaya koyulmuştur. 

Selefî, Mâtürîdî, Eş‘arî, Şiî mezheplerine mensup âlimlere göre şefaat 
büyük günah işleyen ve tövbe etmeden ölen her mümini içine alır. Âyet ve 
sahih hadislerde şefaat hakkı esasen Allah’a mahsustur. Ancak bazı âyetlerde 
şefaat etme izni verilen kullardan bahsedilmiş ve yüce Allah’ın razı olduğu 
kimseler hakkında onların şefaatçi olabilecekleri beyan edilmiştir. Bu kulların 
en önemli özelliği salih ve müttaki iman ehli olmalarıdır. Bu bakımdan şefaat 
konusunun sadece Allah’a ait olduğunu anlatmak ve detayına girmemek ilmen 
eksik bir yorumdur. Bu durum, insan psikolojinde olumsuz sonuçlar doğurur. 
Çünkü her insan, dinin yaşanabilir ve akledilebilir yönüne daha ziyade itibar 
etmekte, yüce yaratıcıya muhtaç halde yönelmektedir. Peygamberlerin gönde-
rilme sebebi de yüce Allah’ı kullara tanıtmaktır.

Bu bakımdan bir kimse adına Allah nezdinde şefaatte bulunmak Allah’ın 
iradesi dışında bir kuvvet değildir. Bu, Kur’an’da özellikle beyan edilmiştir. 
Kur’an’da ahirete iman eden müminlere, meleklerin günahkâr müminler için 
istiğfar ettikleri hatta Hz. Peygamber’e de müminlerin bağışlanması için dua 
edilmesi emredilmiştir. Bağışlayacak olan sadece Allah’tır. Allah’ın bağışla-
ması kullara tanınan bir kolaylıktır. Allah Teâlâ kullarına doğrudan merhamet 
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edebileceği gibi kimi kullarını da şefaatçi olarak takdim etmeye muktedirdir 
ve bu tevhide aykırı değildir. Allah Telâlâ, hiçbir konuda icbar edilemez. Bu 
hususta yeterli delil mevcuttur. Buna mukabil müşriklerin ve başka din men-
suplarının haddi aşan din yorumları sadece kendilerine özgü bir yaklaşımdır. 
Zira onlara göre şefaat, Allah ile kullar arasında bir nevi aracılıktır. Halbuki 
yüce Allah, hiçbir işinde aracı kabul etmez. Şefaat eden de aracı olamaz. Bila-
kis o, yüce Allah’ın izniyle iş gören ve razı olduğu iman ehlidir. 

Netice itibariyle dinde bid‘at ehli kabul edilenlerle Hâricî ve bazı Mu‘te-
zilî âlimler, günahkâr kimselere şefaat edilmesini inkâr ederek Ehl-i sünnet 
dışına çıkmışlardır. Buna mukabil Ehl-i sünnet, iman üzere ölen kimselere şe-
faat olunacağını kabul etmiştir. Bu sebeple melekler, resûller, nebîler dışında 
salih ve müttaki müminler ile şehidler şefaat edebileceklerdir. Kur’an hangi 
müminlerin şefaat edeceklerini tahsis etmiş ancak Hz. Peygamber (s.a.v) taf-
silatlı olarak meseleyi sahih hadisleriyle ümmetine açıklamıştır.
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الصلة و التضامن بين التوحيد والشفاعة

أ. د. سيد أحمد هاشمي

بسم اهلل الرحمن الرحيم

المذنبيــن،  شــفيع  علــى  والســالم  والصــالة  العالميــن،  الحمــد هلل رب 
آلــه واصحابــه أجمعيــن. محمــد و علــى 

ــي  ــا بعــد: األخــوة األفاضــل والســامعین و المشــاهدین األعــزاء ف ــم أم ث
المهرجــان الثقافــة والکتــاب العربــی الدولــی الســادسـ  الســالم علیکــم ورحمــة 

اهلل وبرکاتــه. 

أقــّدم شــکري وامتنانــي إلــی فخامــة الرئیــس الجمهوریــة الترکیــة األخ 
الســید رجب طیب اردغان الشــرافه بهذه المهرجان الثقافی العلمی والمکتبة 
الهاشــمیة ولمــن ســاهمهم بانعقــاد هــذا الملتقــی العلمــی والثقافــی مــن خــالل 

الســنوات الماضيــة إلــی اآلن ـ وجزاهــم اهلل کل الخیــر أحســن الجــزاء. 

محاضرتنا تحتوی علی العناوین التالیه. 

1: المقدمه.

2: الشفاعة في اللغة واالصطالح.
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3: رفع التعارض بین االیات المتعارضه ظاهراً. 

4: الشفاعة في ضوء االحادیث النبوی الشریف. 

5: الشفاعة بین المجیزین والمانعین. 

6: شرح حدیث عباس بن عبد المطلب.

7: خالصة الموضوع 

8: النتیجه 

المقدمة:

ــال اهلل  ــم ، ق ــم ، بســم اهلل الرحمــن الرحي ــاهلل مــن الشــيطان الرجي أعــوذ ب
ــه الوســیله ـ  ــوا اتقــوا هلل وابتغــوا إلی تعالــى: یاایهــا الذیــن آمن

)مــن ذا الــذى يشــفع عنــده إال بإذنــه( فالشــفاعة حــق وردت ذكرهــا فــي كثيــر 
مــن اآليــات والســور القرآنيــة كســورة )البقــرة ، واألنعــام ، ويونــس ، مريــم ، طــه، 
و الشــعراء( و غيرهــا مــن الســور ، لكنهــا ال تتحقــق إال بإذنــه ســبحانه و تعالــى 
وال يتجســر أحــد أن يشــفع عنــده إال بعــد اذنــه تعالــى. لذلــك ال يجــوز لمؤمــن 
ان ينكــر الشــفاعة الثابتــة ، الــواردة فــى كتــاب اهلل عزوجــل وشــرعه الكريــم. وقــد 
ثبتــت فــى األحاديــث الصحيــح الشــفاعة الكبــرى لخاتــم النبيىــن ومــن بيــن ســائر 

إخوانــه مــن األنبيــاء والمرســلين ، صلــوات اهلل عليهــم أجمعيــن.

فشفاعته ثابتة إلمام الموحدين محمد )صلى اهلل عليه وسلم(.

يقــول اإلمــام الطحــاوي حــول الشــفاعة قائــالً: )والشــفاعة التــي ادخرهــا 
لهــم حــق، كمــا روي فــي األخبــار(
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ثــم يقــول اإلمــام صدرالديــن علــي بــن علــي محمــد بــن أبــي العــز الحنفــي 
ــن  ــه بي ــواع منهــا مــا هــو متفــق علي ــة ) الشــفاعة أن ــدة الطحاوي فــي شــرح العقي
األمــة ، و منهــا مــا خالــف فيــه المعتزلــة و نحوهــم مــن أهــل البــدع ( ثــم بيــن 

أنواعهــا فيمــا يلــى:

ــا محمــد  ــرى( وهــي الخاصــة بنبين ــوع األول: الشــفاعة العظمــى )الكب الن
ــه وســلم(. )صلــى اهلل علي

النــوع الثانــى: شــفاعته فــي أقــوام قــد تســاوت حســناتهم وســيئاتهم فيشــفع 
فيهــم ليدخلــوا الجنــة.

النــوع الثالــث: شــفاعته  )صلــى اهلل عليــه وســلم( فــي أقــوام قــد أمرهــم إلــى 
النــار لكنهــم ال يدخلونهــا بشــفاعته )صلــى اهلل عليه وســلم(

النــوع الرابــع: شــفاعته )صلــى اهلل عليــه وســلم( فــي رفــع درجــات مــن 
يدخــل الجنــة فــوق مــا كان يقتضيــه ثــواب أعمالهــم.

النــوع الخامــس: الشــفاعة فــي أقــوام أن يدخلــوا الجنــة بغيــر حســاب 
ويحســن أن يستشــهد لهــذا النــوع بحديــث عكاشــة بــن محصــن حيــن دعــا 
لــه رســول اهلل )صلــى اهلل عليــه وســلم( أن يجعلــه مــن الســبعين ألفــا الذيــن 

يدخلــون الجنــة بغيــر حســاب ، والحديــث مخــرج فــى الصحيحيــن.

النــوع الســادس: الشــفاعة فــي تخفيــف العــذاب عمــن يســتحقه كشــفاعته 
فــي عمــه أبــي طالــب يخفــف عنــه عذابــه. 

النــوع الســابع: شــفاعته أن يــؤذن لجميــع المؤمنيــن فــي دخــول الجنــة كمــا 
جــاء فــي صحيــح مســلم ) أنــا أول شــفيع فــي الجنــة (
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النــار  أمتــه ممــن دخــل  مــن  الكبــار  أهــل  فــى  الثامــن: شــفاعته  النــوع 
منهــا. فيخرجــون 

ــة والخــوارج هــذا النــوع مــن الشــفاعة جهــالً منهــم  وقــد خالــف المعتزل
بصحــة األحاديــث.

لنبينــا  الســنة والجماعــة  أهــل  ثابــت عنــد  الشــفاعة  فهــذه األنــواع مــن 
محمــد )صلــى اهلل عليــه وســلم( وكذلــك ثبتــت الشــفاعة للشــهيد فــي ســبيل اهلل 
والحافــظ لكتــاب اهلل عزوجــل حيــث يشــفع األول لســبعين رجــالً مــن أســرته 

ــه.  والثانــى لعشــرة مــن أقارب

أمــا قضيــة التوحيــد فهــي رأس األمــور وأساســها فــى الشــريعة األســالمية 
واألعمــال ال  تقبــل عنــداهلل وال قيــم لهــا إال بعــد االعتــراف الجــازم بتوحيــد اهلل 
ســبحانه و تعالــى ألوهيــة وعبوديــة مــع االعتــراف بتوحيــد األســماء و الصفــات.

أن كان أمــام الموحديــن محمــد )صلــى اهلل عليــه وســلم( هــو أول شــفيع 
فــى الجنــة ، فهــذا إن دل علــى شــيٍئ فإنمــا يــدل علــى صلــة التوحيــد والشــفاعة 

و قــوة الرابطــة والتضامــن بينهمــا.

فنصــل إلــى النتيجــة المطلوبــة وهــي أنه ال تعارض بين التوحيد والشــفاعة 
وال تناقــض بينهمــا ، بــل بينهمــا تــالزم ، يشــمل أحدهمــا اآلخــر فالتوحيــد يولــد 
الشــفاعة ، و الشــفاعة ال تتحقــق إال بعــد القــرار بالتوحيــد ، و تأتــي الشــفاعة 

بأكلهــا بعــد أذن اهلل لحبيبــه و رســوله )صلــى اهلل عليــه وســلم(.

نســأل اهلل تبــارك و تعالــى أن يرزقنــا شــفاعة نبيــه )صلــى اهلل عليــه وســلم( 
فــي األخــرة و أن ال يحرمنــا مــن هــذا الفضــل المبيــن ، ذلــك فضــل اهلل يؤتيــه 

مــن يشــاء واهلل ذو الفضــل العظیــم. 
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المبحث األول:  الشفاعة لغًة واصطالحاً

قــال الراغــب األصفهانــي: الشــفع: ضــم الشــيء إلــى مثلــه... والشــفاعة: 
االنضمــام إلــى آخــر ناصــراً لــه وســائالً عنــه ، وأ كثــر مــا يســتعمل فــي انضمــام 
مــن هــو أعلــى حرمــًة و مرتبــًة إلــى مــن هــو أدنــى ، ومنــه: الشــفاعة فــي القيامــة.1

إذن ، المعنــى اللغــوي للشــفاعة هــو انضمــام شــيء إلــى آخــر لتكميــل 
بعضهــا البعــض، وال عطــاء نتيجــة أفضــل(

ايضــاً:  الطلــب ، وقــال  الوســيلة و  لغــًة:  الشــفاعة  ابــن منظــور:  وقــال 
)الشــفاعة كالم الشــفيع  للملــك فــي حاجــٍة يســألها لغيــره، والشــافع: الطالــب 

لغيــره يتشــفع بــه إلــى المطلــوب(2
الشفاعة عرفاً: )سؤال الخير من الغير للغير( 3

والشــفاعة شــرعاً: عرفهــا أبــو البقــاء الكفــوى بقولــه:« الشــفاعة هــي ســؤال 
فعــل الخيــر وتــرك الضــر عــن الغيــر ألجــل الغيــر علــى ســبيل الضراعــة “. 4

المبحث الثاني: رفع التعارض بین اآلیات المتعارضه ظاهراً 

و يعتقــد كل مؤمــٍن و موحــٍد بتوحيــد ذاتــه تعالــى و بتوحيــد صفاتــه و 
أســمائه و أفعالــه و بــأن اهلل تبــارك و تعالــى خالــق كل شــئ و مدبــر كل شــئ و 
قــادر علــى كل شــئ - كمــا قــال اهلل تبــارك و تعالــى: تبــارك الــذى بيــده الملــك 

وهــو علــى كل شــٍئ قديــر5   

المفردات للراغب  1
ابن منظور: لسان العرب: ج8، مادة “شفع “ ، ص 184    2

األمير: حاشيته على شرح الشيخ عبدالسالم ، على الجوهرة فى علم الكالم ، ص ۱۵۳  3
الكفوى ابو البقاء: الكليات ، ص 536  4

سورة الملك ، اية 1    5
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ــره علــى  ــه ، خلــق الكــون و نظمــه و دب و لكــن اهلل تعالــى حســب حكمت
ــه و  اســاس الوســاطة و حــول بعــض األمــور حســب مشــيئته ، وتحــت  إرادت
علمــه و حكمتــه إلــى بعــض مخلوقاتــه مثــل المالئكــة و األنبيــاء و الصالحيــن و 
نســب بعــض األمــور اليهــم ، ولكــن ليــس خــارٌج عــن مشــيئته وإرادتــه و علمــه 
، و ليــس االســتقاللية لمخلوقــه مطلقــاً إال باذنــه تبــارك و تعالــى: كمــا قــال اهلل 

ــُر األْمــر مــا مــن شــفیع االمــن بعــد إذنــه( 6   تبــارك وتعالــى  –)يُّدبِّ

ــى  ــه كمــا ف ــى مالئكت ــى فــوض بعــض األمــور إل ــارك و تعال ولكــن اهلل تب
قولــه تعالــى: )فالمدبّــرات أمــرا(7  

وبنــاًء علــى هــذا الشــفاعة الّشــرعّية ال منافــاة لهــا مــع التوحيــد االَفعالــى بــل 
هــذه أمــر مــن األمــور الــذي فوضــه اهلل تعالــى لعبــاده بعــد أمــره و إذنــه تدبیــًرا 

و تکریًمــا.

وفــي القــرآن الكريــم وردت أمثلــة كثيــرة التــى نســبت فيهــا األمــر إلــى 
المالئكــة و نفــس األمــر نســبت فــى مــكان آخــر إلــى اهلل تبارك و تعالى مباشــرة، 

أذكــر بعــض اآليــات لتوضيــح الموضــوع فیمــا یلــی.

1: قــال تعالــی جــل ذکــره ــــ  قــل مــن كان عــدّوا لجبريــل فإنــه نّزلــه علــى 
قلبــك بــإذن اهلل 8  

ــا لــه لحافظــون9   ــا الذكــر وإن ــا نحــن نّزلن 2: وقــال فــي ســورة النحــل ــــ إن
ــة 9 )ســورة النحــل: آي

سورة يونس: آية 3  6
سورة النازعات: آية 5  7

سورة البقرة: آية 79  8
سورة النحل: آية 9  9
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فــى آيــة البقــرة نســبت نــزول الوحــى إلــى جبرئيــل وفــي النحــل إلــى ذاتــه 
تبــارك و تعالــى.

3: وقال اهلل تعالی في سورة النحل ــ الذين تتوفهم المالئكة طّيبين 10 

ــى األنفــس حيــن موتهــا  4: وقــال اهلل تعالــی فــي ســورة الزمــر ــــ اهلل يتوّف
ــى لــم تمــت فــي منامهــا11  والّت

5: و من هذا النوع قوله تعالى –) ال بيٌع فيه وال خلٌة وال شفاعة(12

6: وفی قوله تعالی ــ فما تنفعهم شفاعة الّشافعين13 

أي: ال تنفع الشفاعة ألهل الشرك و الكفر. 

7: وقولــه تعالــى: يومئــٍذ ال تنفــع الشــفاعة إال مــن أذن لــه الرحمــن و 
رضــي لــه قــوال14ً

أي: تنفــع الشــفاعة ألهــل اإليمــان و التوحيــد بعــد إذنــه تعالــی لنبیــه 
ولألنبیــاء والصالحیــن فــي حــق عصــاة المؤمنیــن ألنهــم المرتضــى بســبب 
إيمانهــم و عهدهــم كمــا قــال النبــّي صلــى اهلل عليــه وســلم: شــفاعتي ألهــل 

الكبائــر مــن أمتــى. الحديــث

ألنــه صلــى اهلل عليــه وســلم هــو مــن يفهــم بمــراد اهلل تعالــى وهــو الــذى 
يبيــن حقيقــة الوحــى 

سورة النحل: آية 32  10
سورة الزمر: آية 42  11

سورة البقرة: آية 254  12
سورة المدثر: آية 48  13

سورة طه: آية 109  14
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ــَك  ــا ِإَلْي ــِر َوأَْنَزْلَن بُ ــاِت َوالزُّ َن ــه الحكيــم: )ِباْلَبّيِ كمــا قــال اهلل تعالــى فــى كتاب
ــُروَن( 15  ــْم َيَتَفكَّ ُه ــْم َوَلَعلَّ َل ِإَلْيِه ــّزِ ــا نُ ــاِس َم ــَن ِللنَّ ــَر ِلُتَبّيِ ْك الّذِ

و اهلل أعلم. 

المبحث الثالث: الشفاعة فى ضوء الحديث النبوى الشريف

1: عــن أنــس بــن مالــك رضــي اهلل عنــه أنــه قــال: لمــا ماتــت فاطمــه بنــت 
أســد بــن هاشــم أم علــي رضــي اهلل عنــه دخــل

عليهــا رســول اهلل صلــى اهلل عليــه وســلم فجلــس عنــد رأســها فقــال: 
رحمك اهلل يا أم ، كنت أمي بعد أمي تجوعين تشــبعيني ، و تعرين وتكســيني  
وتمنعينــي نفســك طيبــا و تطمعينــى و تريديــن بذلــك وجــه اهلل والــدار اآلخــره 
وقــال: اهلل الــذي يحيــي و يميــت وهــو حــي ال يمــوت اغفــر ألمــي فاطمــه بنــت 
أســد  ولقنهــا حجتهــا ووســع عليهــا مدخلهــا بحــق نبيــك واألنبيــاء الذيــن مــن 

قبلــي فإنــك أرحــم الراحميــن.

 وفــي روايــة: اللهــم اغفــر ألمــي فاطمــه بنــت أســد ووســع عليهــا مدخلهــا 
بحــق نبيــك واألنبيــاء الذيــن مــن قبلــي.16

2: حديــث األعمــى – فیمــا رواه الترمــذي والنســائي أن النبــی صلــی اهلل 
علیــه وســلم بعــض الصحابــه أن یدعــو فیقــول: اللهــم إنــي اســألك وأتوجــه 
ــي فــي حاجتــي  ــي أتوجــه بــك إلــى رب ــا محمــد إن إليــك بنبيــك نبــي الرحمــة ي

لتقضــى، اللهــم شــفعه17

سورة النحل آية 44  15
16   كنزالعمال: جلد ،12 صفحه ،148  معجم الكبير لطبرانى جلد ،24 صفحه ،253

. مسند أحمد: جلد ،4 صفحه ،138 مستدرك الحاكم: جلد،1 صفحه ،313 ابن ماجه   17
جلد ،1 صفحه 441  / الترمذی والنسایی 
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3: فــى سلســلة أدلــة مشــروعية التوســل بــذات المصطفــى )صلــى اهلل عليــه 
وســلم( بعــد وفاتــه فــكان ممــا ذكــر مــن األدلــة مــا رواه الطبرانــى والبيهقــى، أن 
رجــال كان يختلــف إلــى عثمــان بــن عفــان )رضــي اهلل عنــه( فــي زمــن خالفته في 
حاجــة ، فــكان ال يلتفــت اليــه وال ينظــر إليــه فــي حاجتــه، فشــكى ذلــك لعثمــان 
بــن حنيــف )رضــي اهلل عنــه( فقــال: ايــت ميضــأة فتوضــأ، ثــم ائــت المســجد 
فصــل ثــم قــل: اللهــم إنــى اســألك وأتوجــه إليــك بنبينــا محمــد نبــي الرحمــة، يــا 
محمــد إنــي أتوجــه بــك إلــى ربــك لتقضــي حاجتــي و تذكــر حاجتــك، فانطلــق 
الرجــل فصنــع ذلــك، ثــم أتــى ببــاب عثمــان بــن عفــان )رضــي اهلل عنــه( فجــاء 
البــواب فأخــذ بيــده، فأدخلــه علــى عثمــان )رضــي اهلل عنــه( فأجلســه معــه قــال 

لــه: اذكــر حاجتــك فذكــر حاجتــه فقضاهــا.....18

4: عــن أبــي ســعيد الخــدري رضــي اهلل عنــه قــال: قــال رســول اهلل )صلــى 
اهلل عليــه وســلم( مــن خــرج مــن بيتــه إلــى الصــالة فقــال

ــي  ــي أســألك بحــق الســائلين عليــك و بحــق ممشــائي هــذا، فإن اللهــم إن
ــاء ســخطك  ــاء وال ســمعة، خرجــت اتق ــم أخــرج أشــًرا – وال بطــرا، وال ري ل

–وابتغــاء مرضاتــك.

فأســألك أن تعيذنــي مــن النــار و أن تغفرلــي ذنوبــي إنــه ال يغفــر الذنــوب 
إال أنــت أقبــل اهلل عليــه بوجهــه و اســتغفر لــه ســبعون ألــف ملــك_19

18  رواه الطبراني والبيهقي
19 رواه أحمد و ابن ماجه: عن أبي سعيد الخدري و رواه بالل بن أبي رباح –و عبداهلل 

األسلمي أيًضا
و رواه ابن خزيمه في التوحيد: صفحه، 17 من طريق سليم بن حيان المصري والبيهقي   
فی الدعوات الكبير من طريق يحي بن أبي بكير و الطبراني في الدعاء – و ابن االسني: 

صفحه، 85 من طريق عبداهلل بن صالح العجلي عن فضيل به مرفوعاٌ
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و تقديــر العبــارة عنــد مــن وأنکــر التوســل يقــول. اللهــم إنــي اســألك 
بإجابتــك للســائلين وبأثابتــك لطائعيــن – وهــذا ســؤال بصفــات اهلل بإجابتــه 
الســائلين و باثابتــه العامليــن الصالحيــن فهــذا توســل فــي الحقيقــة بصفــات اهلل 

و ليــس توســالً – بــذات أحــد – وال بحــق أحــد وال بجــاه أحــد. 

ونســوا هــؤالء هــذه اآلیــات الکریمــه حیــث یقــول اهلل تعالــی في حق موســی 
علیــه والســالم: وکان عنــد اهلل وجیهــا ـ ) ســورة االحــزاب ، آیــة 96 ( و قــال اهلل 
تعالــی فــي حــق عیســی علیــه الصــالة والســالم: وجیهــا فــي الدنیــا واالخــره ) آل 
عمــران ، آیــة رقــم 54 ( ، وقــال المفســرون: وجیهــاً: أي ذا جــاه ومنزلــة عنــده ، 

وقــال الجوهــري فــي فصــل وجــه: اذا صــار وجیهــا ذا جــاه وقــدر.

اذاً کیــف یأولــون هــذه االیــات الکریمــة وتوجیهــات المفســرین ، واهلل هــو 
الهــادی الــی ســواء الســبیل. 

5: اخــرج اإلمــام احمــد ابــن حنبــل فــى مســنده: ان خــادم رســول اهلل صلى 
اهلل عليــه وســلم قــال: كان النبــى صلــى اهلل عليــه وســلم ممــا يقــول للخــادم:« 
ألــك حاجــة؟ “ قــال: حتــی كان ذات يــوم فقــال: يــا رســول اهلل ، حاجــة،  قــال:« 
ومــا حاجتــك؟ “ قــال:« حاجتــی أن تشــفع لــى يــوم القيامــة ، قــال: ومــن دلــك 

علــى هــذا “ قــال: ربــي.20

6: وفــى مســند البــزار عــن ابــن مســعود رضــي اهلل عنــه قــال ، قــال  رســول 
اهلل صلــى اهلل عليــه وســلم : حياتــى خيــٌر لكــم تحدثــون و يحــدث لكــم ووفاتــى 
خيــٌر لكــم تُعــرض علــي اعمالكــم فمــا رأيــت مــن خيــر حمــدت اهلل عليــه ومــا 

مسند أحمد ابن حنبل: ج3، ص50.  20
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رأيــت مــن شــٍر أســتغفر اهلل لكــم21.  ) و هــذا الحدیــث یــدل بالصراحــة علــی 
الشــفاعة بعــد وفاتــه صلــی اهلل علیــه وســلم ( 

7: وفــى الســيرة الحلبیــة عــن ابــن اســحاق فــى كتــاب “المبــدأ “ أن تبعــاً 
الحميــرى آمــن بالنبــي صلــى اهلل عليــه وســلم و كتــب كتابــاً فوصــل إلــى النبــي 
صلــى اهلل عليــه وســلم بعــد مبعثــه ، وفيــه:« و إن لــم أدركك فاشــفع لــى يــوم 
ــع  ــاً بتب ــال:« مرحب ــه وســلم ق القيامــة وال تنســنى “ ، وأن النبــي صلــى اهلل علي

األخ الصالــح “ثــالث مــرات. 22

فواضــٌح أن “تبــع” طلــب الشــفاعة مــن النبــي صلــى اهلل عليــه وســلم 
فمدحــه النبــي صلــى هلل عليــه وســلم 

ــه  ــو كان طلــب الشــفاعة شــركاً لمــا كان يحســُن بالنبــى صلــى اهلل علي ول
ــه بهــذا الشــكل . وســلم أن يثنــى علي

8: وفــى حديــٍث آخــر مــا رواه مســلم عــن ابــن عبــاس رضــي اهلل عنــه قــال: 
قــال رســول اهلل صلــى اهلل عليــه وســلم: مــا مــن رجــٍل مســلٍم يمــوت فيقــوم علــى 

جنازتــه أربعــون رجــالً ال يشــركون بــاهلل شــيئاً إال شــفعهم اهلل فيــه “.23

9: مرثيــة صفيــه بنــت عبدالمطلــب: وفــی مرثیــة صفیــة بنــت عبدالمطلــب 
هــی تخاطــب رســول اهلل بعــد وفاتــه صلــی هلل علــی وســلم کمــا رواه ابــن 

عبدالبــر. 

اال يا رسول اهلل كنت رجاءنا             وكنت بنا بًرا ولم تك جافيا.24

رواه البزار فى مسنده  21
السيرة الحلبية ، ج2 ، ص88  22
صحيح مسلم:  ج3 ،ص53  23

24  الواقدي - 2: طبقات الكبرى: ابن عبدالبر ،  اال ستيعاب: جلد ،2 صفحه ،247
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10: عــن عتبــه بــن غــزوان قــال: قــال رســول اهلل )صلــى اهلل عليــه وســلم( 
اذا اضــل احدكــم شــيأً واراد عونــاً وهــو بــارٍض ليــس بهــا انيــس فيقــل، يــا عبــاد 
اهلل اعينونــي يــا عبــاد اهلل اعينونــي يــا عبــاداهلل اعينونــي، فــان هلل عبــاد ال يراهــم، 

والحمــد هلل.25

وحدیــث عتبــه بــن غــزوان رضــي اهلل عنــه یــدل بجــواز الشــفاعة و بجــواز 
االستشــفاع بعبــاد اهلل الصالحیــن. 

خالف ما زعم أبوبکر الجزائری فقال: ان دعاء الصالحین ، واالستغاثة 
بهــم ، والتوســل بجاههــم لــم یکــن فــي دیــن اهلل تعالــی قربــة والعمــالً فیتوســل 
بــه ابــداً ، وانمــا کان شــرکاً فــي عبــادة اهلل تعالــی محرًمــا یخــرج فاعلــه مــن الدیــن 

ویوجــب لــه الخلــود فــي جهنم. 26

وبعبــاداهلل  وســلم  علیــه  اهلل  صلــی  بالنبــی  یتوســل  مــن  ان  والصحیــح 
الصالحیــن یعتقیــدون بــان المؤثــر هــو اهلل تعالــی والیشــفع احــد إال باذنــه تعالــی 
ــن  ــن المؤمنی ــاد اهلل الصالحی ــره عب ــری بتکفی ــاء علــی هــذا ــــ اخطــاء الجزائ وبن
بفتــواه الجــازف ، الارتبــاط لــه بکتــاب اهلل والســنة رســوله والبمــا علیــه الســواد 
االعظــم ، ولــم یقــل ذوعقــل و دیــن بمقولتــه الفاســده إال مــن کان علــی رأی 

ــة. الخــوارج نســأل اهلل العافی

المبحث الرابع : الشفاعة بين المجيزين والمانعين     

اّن مســئلة الشــفاعة اختالفیــة بیــن عــدد مــن العلمــاء والمذاهــب قدیمــاً 
فیمــا بیــن مذاهــب أهــل الســنة والجماعــة وبیــن المعتزلــة والخــوارج مــن أهــل 

25  رواه الطبرانی: عن عتبه بن غزوان
الجزايری ، عقیدة المؤمن ، ص144  26
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البــدع وهــذا معــروف عندالعلمــاء فــي علــم الــکالم ولکــن بــرز هــذا الخــالف 
فــي قــرن العشــرین بیــن علمــاء االمــة و بیــن الشــیخ محمــد عبــده ومــن تبعــه مــن 
ــة والخــوارج مــع  ــه حــول الشــفاعة بعقیــدة المعتزل تالمیــذه حتــی شــابه عقیدت
ــة  ــن تیمب ماخاصــم العلمــاء قبــل هــذا حــول هــذه المســئله مــع آراء الحافــظ ب
واتباعــه ولکــن یوجــز العبــارات فــي کتبــه بتائیــد مســئله الشــفاعة ولکــن شــیخ 
محمــد عبــده اکثــر متســدد فــي مســئله الشــفاعة مــن ابــن تیمیــه وبنــاًء علــی هــذا 

اریــد اًن انقــل رأی محمــد عبــده والجــواب عنــه و بــاهلل التوفیــق.  

1: رأی محمد عبده من الشفاعة ومن تابعه من تالمیذه

وافــق اإلمــام محمــد عبــده جمهــور الماتريديــة فــى القــول بوجــوب الحكمــة فــي 
الوعــد والوعيــد و عــدم الخــالف فيهمــا إال أن ذلــك ليــس بواجــب عليــه تعالــى علــى 
ســبيل اســتحقاق الثــواب والعقــاب ، بــل الثــواب فضلــه والعقــاب عدلــه. فالكافــرون 
مخلــدون فــي النــار أبــدا ، والمؤمنــون مخلــدون فــى الجنــان ابــدا. أمــا أهــل الكبائــر 
مــن امتــه صلــى اهلل عليــه وســلم ممــن دخــل النــار ، هــل يشــفع لهــم فيخرجــون منهــا 

أوال ؟ لالمــام محمــد عبــده فــى هــذه المســألة قوليــن أنقلــه فــى مــا يلــى.

القــول األول: مــا ذكــره اإلمــام محمــد عبــده فــى »رســالة العقيــدة المحمديــة 
» حينمــا ســرد عقيــدة أهــل الســنة والجماعــة فــى مســألة الشــفاعة فقــال: » الشــفاعة 
ــة:  ــدة المحمدي ــال فــى مقدمــة رســالة العقي ــة » وق ــا للمعتزل ــن حــق خالف للمذنبي
»فهــذه عقائــد أهــل الحــق أهــل الســنة و الجماعــة اعلــى اهلل كلمتهــم و أيــد بالنصــر 

دولتهــم وهــى مــا يجــب علــى كل طالــب للنجــاة ومريــد للســعادة أن يعتقــده.27

محمد عبده , العقیدة المحمدیه ، مطبعة المنار ، ص 29   27
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القــول الثانــى: ذكــر اإلمــام محمــد عبــده فــى تفســيره للقــرآن الكريــم مــا 
یفیــد بنفــي الشــفاعة  ألهــل الكبائــر مــن أمتــه )صلــى اهلل عليــه وســلم( و يعــد 
ــه بــدأ بقــراة  مــا ذكــره اإلمــام محمــد عبــده فــى تفســيره هــو رأيــه األخيــر ، الن
التفســير فــي األزهــر فــي ســنة 1317هجريــة ، وانتهــى منــه ســنة 1323هجريــة 
عنــد تفســير قولــه تعالــی: » و كان اهلل بــكل شــيء محيطــا » مــن األيــة 126 

)ســورة النســاء ( و توفــى فــى نفــس الســنة.28

ــه  ــر ينقــل قول ــى نفــي الشــفاعة عــن أهــل الکبائ ــده عل اســتدل محمــد عب
ــا يلــى:  ــذه محمــد رشــيد رضــا فــى م تلمی

ــى  ــه تعال ــا ، كقول ــة بنفــى الشــفاعة مطلق ــات ناطق ــم آي ــرآن الكري ــى الق ف
فــى وصــف يــوم القيامــة ) ال بيــع فيــه وال خلــة وال شــفاعة ( ســورة البقــرة ايــة 

رقــم » 254«

وأخــری ناطقــة بنفــی منفعــة الشــفاعة ، کقولــه عــز و جــل ) فمــا تنفعهــم 
شــفاعة الشــافعین ( 29  و آیــات تفیــد النفــی بمثــل قولــه: ) إال بأذنــه (30

و قولــه: ) إال لمــن ارتضــی ( 31  فمــن النــاس مــن یحکــم الثانــی بــاألول 
، و مــن هــم مــن یــری أنــه ال منافــاة بینهمــا فنحتــاج الــی حمــل أحدهمــا علــی 
اآلخــر ألن هــذا االســتثناء بــاالذن والمشــیئه – معهــود فــي اســلوب القــران 
فــي مقــام النفــی القطعــی االشــعار بــأن ذلــک بــاألذن ومشــيئته عــز وجــل ، 

محمد رشيد رضا: تفسير المنار ج )1( صفحة )14(  28
سورة المدثر ، آیة 84   29

سورة البقرة ، آیه رقم 255   30
سورة االنبیاء: آیه رقم 82   31
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کقولــه تعالــی ) ســنقرئک فــال تنســی إال ماشــاء اهلل (32  ، وقولــه ) خالدیــن فیهــا 
مادامــت الســموات واألرض إال ماشــاء ربــک (33  فلیــس فــي القــرآن نــص 

قطعــي فــي وقــوع الشــفاعة 34 . 

مناقشــة اقــوال محمــد عبــده و محمــد رشــيد رضــا:  بعــد تســلیم بــدالالت 
اآليــات الســابقة علــی العمــوم فــي األشــخاص واالضمــان واالحــوال ، یجــب 
تخصیصهــا بالكفــار ، جمعــاً بیــن األدلــة ، فأصــل العفــو والشــفاعة ثابت باالدلة 

القطعيــة مــن الکتــاب والســنة واالجمــاع.

ــدة أهــل الســنة  ــه عقی ــن فــي قول ــی یبی ــا قــول اإلمــام التفتازان 2: نذکــر هن
والجماعــة ، یقــول اإلمــام التفتازانــی رحمــه اهلل رداً علــی المعتزلــة والخــوارج: 
» لنــا: قولــه تعالــی ) وســتغفر لذنبــک وللمؤمنیــن والمؤمنــات35 ( وقولــه تعالــی 
) فمــا تنفعهــم شــفاعة الشــافعین36(  فــإن اســلوب هــذا الــکالم یــدل علــی 
ــد  ــن عن ــة ، وإال لمــا کان لنفــی نفعهــا عــن الکافری ثبــوت الشــفاعة فــي الجمل
القصــد إلــی تقبیــح حالهــم و تحقیــق بأســهم: معنــی. ألن مثــل هــذا المقــام 
یقتضــی أن یوســموا بمــا یخصهــم ال بمــا یعمهــم و غیرهــم ، ولیــس المــراد 
أن تعلیــق الحکــم بالکافــر یــدل علــی نفیــه عمــا عــداه ، حتــی یــرد علیــه أنــه 
ــه الســالم )  ــه علی إنمــا یقــوم حجــه علــی مــن یقــول بمفهــوم المخالفــة ، وقول
شــفاعتی ألهــل الکبائــر مــن أمتــی ( و هــو مشــهور ، بــل األحادیــث فــي بــاب 

سورة االعلی: آیتان رقم 6 ، 7   32
سورة هود: آیه رقم 107   33

محمد رشید رضاء ، تفسیر المنار ، جلد 1 ، صفحه 307   34
سورة محمد: آیة 19  35

سورة المدثر آیة رقم 48  36
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ــة  ــة القطعی ــر المعنــی.... فأصــل العفــو و الشــفاعة ثابــت باألدل الشــفاعة متوات
مــن الکتــاب والســنة واالجمــاع «37      

3: ویقول الشیخ محمود أبو دقیقة:» إن هذا اآلیات قطعیة الثبوت ظنیة 
الداللــة ألنهــا قــد خصــت مــن الشــفاعة لزیــادة الثــواب فأنهــا حاصلــة للمومنیــن 
اتفاقــا والعــام أذا دخلــه التخصیــص صــار ظنیــا وحینئــذ یجــوز تخصیصــه بخبــر 
االحــاد الصحیــح و هــو قولــه صلــی اهلل علیــه وســلم ) شــفاعتی ألهــل الکبائــر 
مــن أمتــی ( فــال یجــوز األقتصــار علــی بعــض القــرآن دون بعــض وال علــی 
بعــض الســنة دون بعــض وال علــی القــرآن دون بیــان رســول اهلل صلــی اهلل علیــه 
وســلم الــذی خاطبــه ربــه بقولــه: ) لتبیــن للنــاس مــا نــزل الیهــم 38  ( و قــد جــاء 
فــي القــرآن مــا یــدل علــی صحــة الشــفاعة قــال تعالــی: ) مــا مــن شــفیع إال مــن 
بعــد إذنــه39   (  و غیــر ذلــک مــن اآلیــات وحیــث أن القــرآن قــد اشــتمل علــی 
آیــات فــي موضــوع واحــد بعضهــا ینفیــه و بعضهــا یثبتــه وال یمکــن أن یکــون 
ــی وهــو  ــي کالم اهلل تعال ــزم التناقــض ف ــال یل ــات والنفــی واحــد لئ محــط األثب
محــال فوجــب إذا أن تکــون الشــفاعة التــی نفاهــا اهلل ســبحانه وتعالــی غیــر 
التــی أثبتهــا فالشــفاعة التــی أبطلهــا هــی الشــفاعة للکفــار المخلدیــن فــي النــار 
أمــا التــی أثبتهــا فهــی لمذنبــی أهــل األســالم وبذلــک جــاء الخبــر الصحیــح « 40      

4: موقف األشاعرة من الشفاعة:   

وأثبــت أهــل الســنة والجماعــة مــن االشــاعرة شــفاعته صلــی اهلل علیــه 
وســلم فــي أهــل الکبائــر مــن امتــه ، یقــول اإلمام األشــعری رحمه اهلل ) قال أهل 

سعد الدین التفتازانی: شرح العقائد النسفیه ، صفحه 75 – 76  37
سورة النحل: آیایه رقم 44  38

سورة یونس: آیه رقم 3   39
د/محمود أبو دقیقة: القول السدید فی علم التوحید ، جلد 3 ، صفحه 220- 221   40
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الســنة واألســتقامة بشــفاعة رســول اهلل صلــی اهلل علیــه وســلم ألهــل الکبائــر مــن 
امتــه14(  و یقــول اإلمــام األشــعری  ایضــاً: ) قــد اجمــع المســلمون ان لرســول 
اهلل صلــی اهلل علیــه وســلم شــفاعة ، فلمــن الشــفاعة؟ هــی للمذنبیــن المرتکبیــن 
للکبائــر؟ ام للمومنیــن المخلصیــن ؟ فــإن قالــوا: للمذنبیــن المرتکبیــن للکبائــر ، 
وافقــوا41(  ویقــول القاضــی الباقالنــی: ) ان أهــل الســنة والجماعة اجمعوا علی 
صحــة الشــفاعة منــه صلــی اهلل علیــه وســلم ألهــل الکبائــر مــن هــذه االمــة42(    

5: موقف الماتریدی من الشفاعة:   

ومــن ائمةأهــل الســنة والجماعــة فــي إثبــات الشــفاعة ننقــل قــول اإلمــام ابــا 
منصــور الماتریــدی فیمــا یلــی: ) الشــفاعة مــن اعظــم مــا احتــج بهــا وقد جــاء القرآن 
بهــا واآلثــار عــن رســول اهلل ، والشــفاعة فــي االمــر تکــون عنــد زالت یســتوجب 

بهــا المقــت والعقوبــة فیعفــی عــن مرتکبــه بشــفاعة االخیــار وأهــل رضــاء ( 42    

ویقــول ایضــاً: ) امــا عندنــا فــان الشــفاعة تکــون ألهــل الذنــوب ، الن مــن 
ال ذنــب لــه ال حاجــة لــه إلــی الشــفاعة ( 43   

و یقــول اإلمــام أبــو المعیــن النســفی: ) عندنــا لمــا جــاز أن یغفــراهلل تعالــی 
لصاحــب الکبیــرة بفضلــه و رحمتــه و کانــت المغفــرة تحــت الحکمــة ، جــاز 
أن یغفرلــه بشــفاعة الرســول واألنبیــاء علیهــم الســالم ، و بشــافعة االخیــار مــن 

اآلبــاء واألبنــاء واألقــارب األســاتذة والتالمــذة وغیرهــم ( 

إن االحاديــث الــواردة فــى إثبــات الشــفاعة ليســت مــن المتشــابهات كمــا 
يدعــي اإلمــام محمــد عبــده بــل هــى من المحكم المعلــوم المعنى ، فقد فصلت 

االشعری ، اإلبانه عن اصول الدیانه ، صفحه 241   41
ابو منصورالماتوریدی ، التوحید ، صفحه 263   42

ابومنصور الماتوریدی ، تأویالت اهل السنة ، جلد 2 ، صفحه 236   43
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عشــرات األحاديــث النبويــة المطهــرة حقیقــة الشــفاعة ، و ذكــرت أنواعهــا ، 
وكيفيتهــا ، وبينتهــا بيانــا شــافيا ، فــال مجــال للقــول بأنهــا مــن المتشــابهات وال 
مبــرر للتفويــض والتســليم ، ولــم يوجــد احــد مــن الســلف رأى بــأن أحاديــث 
الشــفاعة مــن المتشــابهات وال مــن قــال بــأن نفــوض فيهــا األمــر الــی اهلل تعالــى 

كمــا يدعــى اإلمــام محمــد عبــده. 

6:  يقــول اإلمــام ابــن تيمية:«وأمــا ســلف األمــة أئمتهــا ومــن تبعهــم مــن 
أهــل الســنة والجماعــة: فأثبتــوا مــا جــاءت بــه الســنة عــن النبــى صلــى اهلل عليــه 
وســلم: مــن شــفاعته ألهــل الكبائــر مــن أمتــه ، وغيــر ذلــك مــن أنــواع شــفاعاته 
، وشــفاعة غيــره مــن األنبيــاء والمالئكــة. وقالــوا: ال يخلــد فــى النــار مــن أهــل 

التوحيــد أحــد«44

ثــم قــال أیضــاً ؛ وقــد اتفــق عليهــا الســلف مــن الصحابــة وتابعيهــم بإحســان 
، وأئمــة المســلمين ، وإنمــا نــازع فــي ذلــك أهــل البــدع مــن الخــوارج والمعتزلــة 

ونحوهــم » 45

7: ويقــول اإلمــام النــووي: »و قــد جــاءت اآلثــار التــى بلغــت بمجموعهــا 
ــن ، وأجمــع الســلف و  ــى المؤمني ــى اآلخــرة لمذنب ــر بصحــة الشــفاعة ف التوات
الخلــف ومــن بعدهــم مــن أهــل الســنة عليهــا ، ومنعــت الخــوارج وبعــض 

ــار« 46  ــي الن ــن ف ــد المذنبي ــة منهــا ، وتعلقــوا بمذابهــم فــى تخلي المعتزل

8: ققــد أخــرج الســمهودي و غيــره مــن العلمــاء فــي كتــب مناســك الحــج 
و آداب الزيــارة حديثــاً شــّددوا علــى صحــة ســنده جــاء فيــه: قــال عيــاض فــي 

اإلمام ابن تيمية: اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم ، ص 444  44
اإلمام ابن تيمية: مجموع فتاوى ابن تيمية ، ج 4 ، ص 309.  45
اإلمام النووى: صحيح مسلم بشرح النووى ، ج 3 ، ص 29  46
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الشــفاء بســنٍد جيــٍد عــن ابــن حميــد – أحــد الــرواة عــن مالــك –قــال: ناظــر أبــو 
جعفــر أميــر المؤمنيــن مالــكاً فــى مســجد رســول اهلل صلــى اهلل عليــه وســلم فقــال 
مالــك: يــا أميــر المؤمنيــن ، ال ترفــع صوتــك فــي هــذا المســجد ، فــإّن اهلل تعلــى 

47} أدب قومــاً فقــال: } ال َتْرَفُعــوا أَْصَواَتُكــْم َفــْوَق َصــْوِت النَِّبــّيِ

و ذم قومــاً فقــال: } ِإن الذيــن َيغضــون أصواتهــم عنــد رســول اهلل {48 ، 
وذم قومــاً فقــال: } ان الذيــن ينادونــك مــن وراء الحجــرات{49 ، 

ثــم اســتفتی أبــو جعفــر المنصــور مالــکاً، اســتقبل القبلــة و أدعــو أم أســتقبل 
ِلــَم تصــرف وجهــك عنــه وهــو  رســول اهلل صلــى اهلل عليــه وســلم؟ فقــال: 
ــوم القيامــة ،  ــى اهلل ي ــه الصــالة والســالم( إل وســيلتك ووســيلة أبيــك آدم )علي
بــل اســتقبله واستشــفع بــه فيشــفعك اهلل ، قــال اهلل تعالــى: } ولــو أنهــم إذ ظلمــوا 

أَنفســُهم{ 50 اآليــة 51

ويبــدو أن هــذه القضيــة كانــت مســرحاً لألخــذ والــرد آنــذاك ؛ لذ ا استفســر 
المنصــور مــن مالــك عــن حقيقــة الموضــوع ، فأجــاب مالــك بعبــارة واضحــة: 
»بــل اســتقبله واستشــفع  بــه« ، وقــد اســتنتج مــن اآليــة المذكــورة أن لإلنســان 
أن يطلــب الشــفاعة والدعــاء المغفــرة مــن النبــي صلــى اهلل عليــه وســلم ، وال 

محــذور مــن ذلــك ، والنبــي بــدوره يدعــو اهلل ، وهلل تعالــى يقبــل الشــفاعة.

9: وقال القاضى الشوكانى _فى تحفة الذاکرین صفحة 261

الحجرات: 2  47
الحجرات: 3   48
الحجرات: 4    49

النساء: 46  50
وفاء والوفا: ج4 ، ص1346  51
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تحــت حديــث األعمــى: “ وفــى هــَذا الحديــث دليــل علــى جواز التوســل 
ــاد ان الفاعــل  ــع اعتق ــى اهلل عزوجــل م ــه وســلم إل ــى اهلل علي برســول اهلل صل
هــو اهلل ســبحانه وتعالــى ، وانــه المعطــى المانــع مــا شــاء اهلل كان ، و مــا لــم 

يشــأ لــم يكــن” 52.

 10:  ويقــول العلمــاء بعــد شــرح حديــث عثمــان بــن حنيــف: إن عثمــان 
بــن حنيــف رضــي اهلل عنــه ، وهــو راوى الحديــث فهــم مــن الحديــث المعلــوم ، 
فقــد وجــه رجــالً يريــد ان يدخــل علــى عثمــان بــن عفــان رضــي اهلل تعالــى عنــه 
إلــى التوجــه بالدعــاء المذكــور فــى الحديــث الــذى فيــه التوســل بالنبــي صلــى 
اهلل عليــه وســلم وإســناده ، صحيــح ، وفهــم الصحابــى الجليــل عثمــان بــن 

حنيــف رضــي اهلل تعالــى عنــه هــو مــا ال يســتقيم فهــم الحديــث إال بــه.

وهكــذا ان روايــة ابــن ابــى خيثمــة للحديــث مــن طريــق حمــاد بــن َســَلمة 
الحافــظ الثقــة ، فيهــا “ فــإن كانــت حاجــة فافعــل مثــل ذلــك “ وهــى زيــادة ثقــة 
حافــظ ، فهــى صحيحــة مقبولــة كمــا هــو معلــوم مقــرر فــى علــوم الحديــث. وهــذه 
الروايــة تــدل علــى العــام و طلــب العمــل بالحديــث فــى الحيــاة وبعــد الممــات.53 

وقــال األلوســي فــي تفســیر روح المعانــی: أنــا ال أری باســاً فــي التوســل 
ــا  ــا و مّیًت إلــی اهلل تعالــی بجــاه النبــی صلــی اهلل علیــه وســلم عنــد اهلل تعالــی حیًّ
، فیکــون معنــی قــول القائــل: إلهــي أتوســل بجــاه نبیــک صلــی اهلل علیــه وســلم 
أن تقضــی لــي حاجتــی ، إلهــی اجعــل محبتــک أن تفعــل کــذا... اذ معنــاه أیضــاً 

إلهــي اجعــل رحمتــک وســیلة فــي فعــل کــذا.... 54

تحفة الذاکرین ، صفحه 261: کلیمة هامه شوکانی من صفحه 4   52
کلمه هامه للشوکانی     53
جال العینی ، ص572  54
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ــد المطلــب رضــي اهلل  ــن عب ــاس ب المبحــث الخامــس: شــرح حديــث عب
تعالــی عنــه 

ــم  ــى تحري ــدل عل ــه وســلم ال ت ــى اهلل علي ــه صل ــرك التوســل بعــد وفات وت
ــد التــرك ان  ــه وســلم ، وانمــا يفي ــه صلــى اهلل علي التوســل والشــفاعة بعــد وفات
ــل  ــاج لدلي ــة ، فهــذا يحت ــم او الكراهي ــا التحري ــز تركــه فقــط ، ام ــروك جائ المت

ــع. ــد الحظــر و المن آخــر يفي

لــو كان التــرك يــدل علــى التحريــم ، فــان الصحابــة قــد تركــوا التوســل 
ــه فــى عــام  ــه ، وهــو التوســل بأســماء اهلل وصفات ــه و فضل المتفــق علــى جاللت
الرمــادة وفــى وقــت االستســقاء ، فــى حــال كونهــم مضطريــن غايــة االضطــرار 

لحــال الشــدة والقحــط.

وهكــذا قــول ســيدنا عمــر رضــي اهلل عنــه: “وإنــا نتوســل إليــك بعــم نبينــا 
“ ال يخــرج عــن كونــه توســالً بالنبــى صلــى اهلل عليــه وســلم.

فقــد قــال العبــاس فــى دعائــه: » وقــد توجــه القــوم بــى اليــك لمكانــى مــن 
نبيــك “ ولذلــك قــال عمــر رضــي اهلل عنــه: “ بعــم نبيــك ولم يقــل: “بالعباس”.

فتوســل عمــر بالعبــاس رضــي اهلل عنهمــا فيــه ارضــاًء للنبــي صلــى اهلل عليــه 
وســلم واالقتــداُء بــه فــى اكــرام عمــه واتخــا    ذه وســيلة لقربــه ، ثــم مــع هــذا رجــاء 

دعائــه لصالحه.

و ممــن فهــم الشــفاعة والتوســل بالعبــاس مــن حدیــث الشــفاعة بعــم النبــی 
صلــی اهلل علیــه وســلم هــو حســان بــن ثابــت رضــي اهلل عنــه حیــث قــال: 

سأل األناُم وقد تتابع جدبنا  ـــــــــ   فسقی الغمام بغرة العباس 
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عّم النبی وصنو والده الذي  ــــــــــ  ورث النبی بذلک دون الناس 

أحیا اإلله به البالد فأصبحت ـــــــ مخضرة األجناب بعد الیاس 

ویقول الصحابی اآلخر هو عباس بن عتبه بن أبی لهب في أبیاته: 

فقال:
 بعمي سقی اهلل الحجاز وأهله ــــــــــ عشیة یستسقی بشیبته عمر

توّجه بالعباس في الجدب راغباً ـــــــــــ الیه فما رام حتی آتی المطر

و منّا رسول اهلل فینا تراثه ـــــــــــ فهل فوق هذا للمفاخر مفتخر

اســتحباب  العبــاس  قصــة  مــن  ويســتفاد  ابــن حجــر:   الحافــظ  قــال  و 
االستشــفاع بأهــل الخيــر والصــالح ، وأهــل بيــت النبــوة ، وفيــه فضــل العبــاس 

، وفضــل عمــر ، لتواضعــه للعبــاس و معرفتــه بحقــه _. 55 

هذا واهلل أعلم و علمه أتم.

وصلــی اهلل علــی ســید األنبیــاء والمرســلین وشــفیع المذنبیــن محمــد صلی 
اهلل علیه وســلم.

النتیجه

مســئله الشــفاعة فــي اإلســالم أمــر مــن األمــور القطعيــة، فــإن کل مــن لــه 
علــم  وفهــم صحیــح فــي کتــاب اهلل وســنة نبیــه ، بعــد دقــة النظــر فــي النصــوص 
لــم یبــق لــه أي شــک والتــردد فــي إثبــات الموضــوع ، وبــأن الشــفاعة هلل وبیــد 
اهلل يؤتــي اإلذن لمــن یشــاء کمــا قــال اهلل تعالــی: » قــل هلل الشــفاعة جمیعــاً « 56.

ابن حجر البارى ج 2 ص 47  55
سورة الزمر آیة 44  56
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وبــأن کل مــن یملــک ملــًکا هــو الــذی قــادر بإعطــاء شــيء مــن ملکه حســب 
مشــیته ورضــاه ، وبنــاًء علــی هــذا یقــول اهلل تعالــی: » وال تنفــع الشــفاعة إال مــن 
أذن لــه الرحمــن أو رضــي لــه قــوالً «، وبــأن قاطبــة علمــاء األّمــه اإلســالمیة 
متفقــة علــی ثبــوت الشــفاعة بدلیــل أن اهلل تبــارک وتعالــی قــال فــي کتابــه الکریم: 

»عســى أن یبعثــک ربــک مقامــاً محمــوداً« 

وأن الشــفاعة فــي داراآلخــرة مختلــف عــن دار الدنیــا ألن فــي الدنیــا 
یمکــن الشــفیع یکــون ســبباً التــالف حــق ذي حــق ولکــن فــي دار اآلخــره 
الیظلــم علــی أحــد والیــأذن ألحــد أأأأن يشــفع شــفاعة التــالف حــق المظلــوم 

کمــا قــال اهلل تعالــی: »والیظلمــون فتیــالً«. 

خالصة الموضوع

1: الشــفاعة ثابتــة باآلیــات القرآنیــة اجمــااًل ال مطلقــاً ، وهکــذا ثابتــة فــي 
الســنة المطهــرة. 

2: شفاعة الشفیع ثابتة بعد إذن اهلل تبارک وتعالی. 

3: شــیخ محمــد عبــده وتلمیــذه ، یعتقــدون بــأن الشــفاعة متناقضــه مــع 
توحیــد الربوبیــة وتوحیــد األفعــال وتوحیــد اإللوهیــة وبنــاء علــی هــذا ینکــرون 

الشــفاعة.

4: وقاطبــة مــن أهــل الســنة والجماعــة یعتقــدون بشــفاعة النبــی صلــی اهلل 
علیــه وســلم وشــفاعة عبــاد اهلل الصالحیــن مــن األولیــاء والشــهداء والحفــاظ.

إال عدد شاذ منهم، لهم اآلراء والتأویالت الخاصه حول الموضوع.



İÂDE YARATMALARINDA 
ŞEFAAT KANUNU ve TEVHİD İTİKADI

          
Prof. Dr. Kemal Yıldız1*

Yaratmak2, bütünüyle Allah Teâlâ’ya aittir. O , yaratmasını iki şekilde 
tezahür ettirdiğini şu ifadeleriyle ferman buyurmuştur: 

َوُهــَو الَّــذٖي َيْبــَدُؤا اْلَخْلــَق ثُــمَّ يُعٖيــُدُه َوُهــَو اَْهــَوُن َعَلْيــِهۡ َوَلــُه اْلَمَثــُل ااْلَْعٰلــى ِفــي 
ــٰمَواِت َوااْلَْرِضۚ َوُهــَو اْلَعزٖيــُز اْلَحكٖيــُم السَّ

“Varlığı ilkin yaratan (ibdâ‘), sonra bunu tekrar eden (iâde) O’dur ve bu 
O’nun için pek kolaydır. Göklerde ve yerde en yüce sıfat O’nundur. O mutlak 
galiptir, hikmet sahibidir” (Rûm, 27).

“İstediğini yaratmada ikincil varlıkları istihdam etmesi” anlamındaki “şe-
faat”in tamamen kendine ait olduğunu bildiren yüce Mevlâ, putlarını şefaatçi 
addeden putperestler hakkında şöyle buyurmuştur:

اَءۡ ُقــْل اََوَلــْو َكانُــوا اَل َيْمِلُكــوَن َشْيــٔـاً َواَل َيْعِقُلــوَن  ِ ُشــَفَعٓ اَِم اتََّخــُذوا ِمــْن ُدوِن اهللّٰ
ــٰمَواِت َوااْلَْرِضۡ ثُــمَّ ِاَلْيــِه تُْرَجُعــوَن ــَفاَعُة َجمٖيعــاًۡ َلــُه ُمْلــُك السَّ ِ الشَّ ُقــْل هلِلّٰ
“Yoksa onlar kendilerine Allah’tan (izni olmayan) başka şefaatçiler mi 

edindiler? De ki: ‘O şefaatçiler hiçbir şeye mâlik değiller, hiçbir şeyi de ak-
ledemiyorlar; öyle değil mi?’ De ki: ‘Şefaat, bütünüyle Allah’a aittir; gökle-

1 * Prof. Dr., Marmara Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi Öğretim Üyesi.
2 Geniş bilgi için bk. Mustafa Çağrıcı, “Yaratma”, DİA, İstanbul 2013, 43/324-329.
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rin ve yerin hükümranlığı O’nun elindedir; sonunda kaçınılmaz olarak dönüp 
O’na varacaksınız’” (Zümer 39/43-44).

Âyette geçen اهلل دون  -kısmı “Allah’tan başka” şeklinde tercüme edil من 
mektedir. Biz “Allah’tan (izni olmayan) başka şefaatçiler mi edindiler?” şek-
linde yapılan tercümeyi tercih ettik. Çünkü Allah “vetr” yani tektir, asla şef‘ 
olarak isimlendirilemez. Şef‘ ise “çift”, “eş” veya “ikincil varlık” anlamına 
gelir. Allah Teâlâ, eş edinmekten, çifti olmasından ve herhangi bir varlık için 
ikincil bir varlık olmaktan münezzehtir.

Şefaat yetkisinin tamamen kendine ait olduğunu bildiren Rabbimiz, “şe-
faat kanunu” ismini verebileceğimiz yaratmalarının kendi iznine bağlı olarak 
gerçekleştiğini şu şekilde ifade buyurmuştur:

ُ َربُُّكْم َفاْعُبُدوُه ۚ أََفاَل َتَذكَُّروَن ِلُكُم اهللَّ َما ِمن َشِفيٍع ِإالَّ ِمن َبْعِد ِإْذِنِه ۚ َذٰ
“Şefaat yetkisi, ancak ve ancak O’nun izninden sonra bir varlıkta bulu-

nabilir. Bu izni veren de Rabb’iniz olan Allah’tır; sadece O’na kul olduğunuzu 
fark ederek yaşayınız. Düşünmez misiniz?” (Yunus 10/3).

Tevhid itikadı ise Allah’ın zatında, sıfatlarında, mâbud oluşunda bir ve 
tek olduğunu zihin ve kalp yoluyla kabul etmek ve bu inancı bütün fiillerin-
de ortaya koymak demektir. Her şeyi Allah’ın yaratıyor olduğuna, yaratılmış 
varlıkların üzerinde meydana gelen bütün varoluş ve yok oluşların Allah’ın 
yaratmasıyla gerçekleştiğine iman ederek yaşamak tevhiddir.

Yaratılışın bir kanunu olan şefaatin tevhid itikadı çerçevesinde gerçekleş-
tiğini ortaya koymak ve bu konuda ölçüyü mahafaza etmenin de tevhid itikadı 
gereği olduğunu beyan etmek bu tebliğin gayesidir.

Giriş mahiyetinde bir açıklamadan sonra önce yaratmanın çeşitleri, sonra 
da şefaat konusu üzerinde sizleri düşünmeye davet ediyorum.

Yaratmanın Çeşitleri: İbdâ‘ ve İâde

On bir âyette ibdâ‘ – bed‘, on altı âyette iade kavramları kullanılarak Al-
lah Teâlâ’nın yaratmasının iki şekilde gerçekleştiği ifade buyrulmuştur.

Âyetlerde yer alan bed‘ (ibdâ‘) ile ilkten yaratma, iade ile tekrar yaratmak 
kastedilmiş olup, iade yaratmanın genellikle öldükten sonra diriltilme anla-
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mında ele alınmış olduğu bir vâkıadır. Bununla birlikte İmam Mâtürîdî’nin 
kanaatine göre bu tür âyetlerde yer alan bed‘ (ibdâ‘) ilkten yaratma, iade kav-
ramı ise hem tabiatı yönetmesi sırasında Cenâb-ı Hakk’ın yaratmayı sürekli 
tekrar etmesi hem de kıyametin kopacağı zamanda insanları tekrar canlandır-
ması anlamına gelir. Gerçekten de Kur’an’da bed‘ ile iadenin birlikte zikredil-
diği yerlerin çoğunda söz bağlamının ahiret hayatıyla ilgili olmadığı görülür 
(Yunus 10/34; Neml 27/64; Ankebût 29/19; Rûm 30/27; Burûc 85/13). Tabiatta her şey sürekli 
bir değişim içinde olup ilâhî sıfatların tecellileri sonucu dâimî bir yaratma ve 
yok etme mekanizmasına tâbidir. 3

İmam Kuşeyrî, mübdi‘ ve mu‘îd isimlerinin yaygın manalarına temas et-
tikten sonra Cenâb-ı Hakk’ın kullarına yönelik lutuf ve ihsanlarını tekrar tek-
rar yaratmasını da bu iki ismin muhtevası içinde mütalaa etmiştir.4 Bu suretle 
İmam Mâtürîdî’nin anlayışına yaklaşmıştır.

İmam Gazâlî, her iki isme de “mûcid” (icat eden- olduran) manası verdik-
ten sonra yaratmanın (îcâd) bir modele bağlı olmayarak gerçekleşmesi halinde 
ibdâ‘, modele bağlı olduğu takdirde iâde diye ifade edileceğini söylemiştir.5

Allah Teâlâ, meydana gelen her şeyi hem yoktan var edendir hem de var 
olanların üzerinde gerçekleşen bütün değişimleri her an meydana getirendir. 
Çünkü âlemdeki bütün varlıklar, her an durmaksızın bir halden diğer hale 
(havl) değişmektedir. Bu değişim tabii ki bir kuvvet ile meydana gelmektedir. 
İşte bütün değişimler (havl) ve bu değişim-dönüşümlerdeki harcanan bütün 
kuvvetler ancak ve ancak Allah Teâlâ’nın yaratması ile meydana gelmektedir. 
-Hiçbir değişim ve hiçbir kuvvet meydana gelemez; sade“ الحول وال قّوة إاّل باهلل
ce ve sadece Allah(ın yaratması ile bütün değişimler ve harcanan kuvvetler) 
meydana gelmektedir.”6

İşte ilkten yaratılmış olan varlıkların tekrar tekrar yaratılmaları ve üzerle-
rinde meydana gelen bütün değişimler “iade yaratma” olarak isimlendirilebilir.

3 Mâtürîdî, Tefsîrü’l-Mâtürîdî (Tevîlâtü Ehli’s-Sünne), Beyrut: Dârü’l-Kütübi’l-İlmiyye, 2005, 6/8, 
40. Ayrıca bk. Bekir Topaloğlu, “Mübdi’”, DİA, 31/431.

4 Kuşeyrî, Ebü’l-Kasım Zeynülislâm Abdülkerim b. Hevâzin b. Abdülmelik, et-Tahbîr fi’t-Tezkîr, 
Beyrut 1986, s. 203-204; Ayrıca bk. Bekir Topaloğlu, “Mübdi’”, DİA, 31/431.

5 Gazâlî, Ebû Hâmid, el-Maksadü’l-Esnâ, Kıbrıs 1987, s. 131; ayrıca bk. Bekir Topaloğlu, “Müb-
di’”, DİA, 31/431.

6 Birçok hadiste tavsiye edilen ve yüce Mevlâ’nın razı olduğu bildirilen bu zikir için bk. Ebû Da-
vud, Edeb, 102-103.
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Şefaat Kanunu ve İade Yaratmalarıyla Münasebeti

Sözlükte “tek olan bir şeyi dengi veya benzeriyle çift hale getirmek; birinin 
önüne düşüp işini görmeye çalışmak, işinin görülmesi için birinin aracılığını 
istemek” anlamlarındaki şef‘ kökünden türeyen şefaat, “suçunun bağışlanması 
veya dileğinin yerine getirilmesi için birine aracılık etme” manasına da gelir.7 

İslâmî ilimlerde bir terim olarak “kıyamet gününde peygamberlerin ve ken-
dilerine izin verilen salih kulların müminlerin bağışlanması için Allah katında 
niyazda bulunması” anlamında kullanılan şefaat kelimesinin, sözlükteki mana-
sını koruduğu anlaşılmaktadır. Şâfi‘ ve şefî‘ “aracılık eden, şefaatte bulunan” 
demektir.8 Şefaat kelimesi, sözlük anlamı itibariyle “tekin zıttı, eş, tek olan bir 
şeyi dengi veya bir benzeriyle çift hale getirmek” anlamlarında kullanılmıştır.9 
Sözlük anlamından hareketle âyetlerde geçen şefaat kelimesiyle ilgili yapılan 
açıklamalar Allah’ın yaratmalarındaki şefaat kanununa ışık tutmaktadır.

Arapça’da tek olana vetr, çift olana ise şef‘ denir. Nitekim yüce Mevlâ,  
“Çifte ve teke yemin olsun…” (Fecr 89/3) buyurmuştur. 

Râgıb el-İsfahânî der ki: “Bütün yaratılmışlara şef‘ denir. Çünkü şef‘in 
zıttı ‘vetr’dir yani tekdir o da Allah’tır.” Bu anlamda َزْوَجْيِن َخَلْقَنا  َشْيٍء  ُكّلِ   َوِمْن 
َتَذكَُّروَن  ”Her şeyden çift çift yarattık, inceden inceye düşünesiniz diye“ َلَعلَُّكْم 
(Zâriyât 51/49) buyrulmuştur.10

Hâsılı yaratılmış varlıklar üzerinde gördüğümüz bütün yeni oluşlar -ki 
iade yaratmalardır- hepsi Allah Teâlâ’nın izniyle ve yaratmasıyla gerçekleşir. 

Biz birer kul olarak yaratanı göremeyiz, yaratılmış varlıklar üzerindeki 
değişiklikleri görürüz ama biliriz ki o varlıklar Allah’ın yaratıklarıdır ve O’nun 
izniyle murat ettiği değişimlere mazhar olmaktadırlar. Yani Allah, irade ettik-
lerini, o varlıkların üzerinde tecelli ettirmektedir. Bu Allah’ın yaratmasındaki 
kanunudur. Allah dileseydi istediklerini vasıtasız olarak da yaratabilirdi. Ama 
O, yaratmasının bir kısmını ibdâ‘ yani benzeri olmaksızın ilkten, bir kısmını 
da iade yani benzerleri üzerinden gerçekleştirmeyi seçmiştir. “İstediğini ya-
ratmada ikincil varlıkları istihdam etmesi” anlamındaki “şefaat kanunu” iade 

7 Râgıb el-İsfahânî, el-Müfredât, “şfʿa” md.; İbnü’l-Münzir, Lisânü’l-Arab, “şfʿa” md.
8 Geniş bilgi için bk. Mustafa Alıcı, Yusuf Şevki Yavuz, “Şefaat”, DİA, 38/411-415.
9 İbnü’l-Münzir, Lisânü’l-Arab, “şfʿa” md.
10 Râgıb el-İsfahânî, el-Müfredât, “şfʿa” md.
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yaratmaları çerçevesinde değerlendirilebilir. Bunu daha açık bir şekilde ifade 
edebilmek için Yunus sûresinin ilk âyetlerine derinlemesine bakmak gerekir:

1. “Elif-lâm-râ. Bunlar hikmet dolu kitabın âyetleridir.

2. İçlerinden bir adama, insanları uyar ve iman edenlere, Rab’leri katın-
da kendileri için bir doğruluk makamı bulunduğunu müjdele diye vahyetme-
miz, insanlar için şaşılacak bir şey mi oldu ki o kâfirler, “Bu elbette apaçık bir 
sihirbazdır” dediler? 

3. Şüphesiz ki Rabb’iniz, gökleri ve yeri altı gün içinde (altı evrede) yara-
tan, sonra da arşa istivâ eden (arşın üzerinden tüm varlıkların son zerresine 
kadar hükümranlığını kurandır). Tüm emirleri O tedbir eder. O’nun izni ol-
maksızın, hiçbir varlık şefî‘ (Allah’ın irade ettiği yaratmanın üzerinde ger-
çekleşeceği bir varlık) olamaz. İşte o, Rabb’iniz Allah’tır. O halde O’na kulluk 
edin. Hâlâ düşünmüyor musunuz? 

4. Hepinizin dönüşü ancak O’nadır. Allah bunu bir gerçek olarak vaat etmiş-
tir. Şüphesiz O ilkten yaratmayı (ibdâ‘) yapan, sonra da yaratmasını tekrar (iâde) 
edendir.  Bütün bunları iman edip salih ameller işleyenleri adaletle mükâfatlan-
dırmak için yaratmaktadır. Kâfirlere gelince, inkâr etmekte olduklarından dolayı, 
onlar için kaynar sudan bir içki ve elem dolu bir azap vardır” (Yunus 10/1-4).

Bu âyetlerde önce yaratıcı olan Allah’a, O’nun kitabına ve peygamberine 
imana yani güvene yer verildi.

Sonra inananların mükâfatı ve Allah katındaki faziletleri dile getirildi. 
Nihayet içinde bulunduğumuz âlemdeki konumumuzu iyice düşünelim diye 
yaratıcımız ve sahibimiz olan Rabbimiz’in kim olduğu bize tanıtıldı:

Rabb’iniz Kim?

Birinci özellik: Şüphesiz ki Rabb’iniz, gökleri ve yeri altı gün içinde (altı 
evrede) yaratandır. 

Evrende bir yeryüzü, bir de yerin yukarısı yani gökler vardır. Bu âyetteki 
ifade tüm evreni kastetmektedir. Bütün kâinatı altı evrede yaratan zat sizin 
Rabb’inizdir; başkası değil.

İkinci özellik: Sonra da arşın üzerine istivâ edendir sizin Rabb’iniz. Arşın 
üzerinden tüm varlıkların son zerresine kadar hükümranlığını kurandır. Evren 
sınırlıdır ve bu sınır Allah tarafından arş olarak isimlendirilmiştir. Allah’ın 
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arşın üzerine istiva etmesi ise evrenin tamamına her an devam etmekte olan 
hükümranlığını kurması demektir.

Üçüncü özellik: Tüm emirleri O tedbir eder. 

Sizin Rabb’iniz olan Allah, evreni ilkten yaratan, her zerresine hüküm-
ranlığını kuran ve en küçüğünden en büyüğüne meydana gelen her işin emrini 
verendir. Âlemde hiçbir oluş, Allah’ın emri olmaksızın meydana gelemez.

Dördüncü özellik: O’nun izni olmaksızın, hiçbir varlık şefî‘ (yaratmanın 
üzerinde gerçekleşeceği ikincil bir varlık) olamaz.

Şefî‘ الشفيع kelimesi, ism-i mef‘ûl olduğu için “şef‘” yani ikincil varlık 
yapılan demektir. Allah Teâlâ, yaratmayı irade ettiği herhangi bir şeyi, yarat-
mış olduğu başka bir varlık üzerinden ortaya çıkarmak isterse bu varlığı şef‘ 
kılmış olur ve o varlığa şefî‘ denir. Mesela Allah güneşi yoktan var etti, sonra 
dünyayı ısıtmayı ve aydınlatmayı güneş üzerinden yarattı. Güneş, Allah’ın 
yeryüzünü ısıtma ve aydınlatma iradesinin üzerinde tecelli etmiş olduğu bir 
varlıktır; Allah’ın yaratma iradesinde O’nun izin verdiği bir şefî‘dir. Bunun 
için güneş, yeryüzünü kendiliğinden ısıtıp aydınlatamaz. Bu Allah’ın izniyle 
gerçekleşen bir şefaat kanunu gereğidir. 

Her şeyi bunun gibi düşünebilirsiniz. İçtiğimiz su, yediğimiz yemek, 
giydiğimiz elbise hepsi Allah’ın izniyle Allah’ın irade etmiş olduğu faydaları 
sağlamaktadırlar. Hepsi birer şefî‘dir. 

İnsanın hayatındaki zâhirî işler şefaat kanunu çerçevesinde gerçekleştiği 
gibi dinî anlamda insanın hidayete ulaşması da şefaat kanunu çerçevesinde 
gerçekleşir. Mutlak anlamda hidayet Allah’ın elindedir; insanı hidayete erdi-
ren Allah’tır. Bununla birlikte Allah’ın şefaat kanunu gereği bir peygamber 
göndermediği sürece Allah Teâlâ kullarına azap etmeyecektir. “Biz peygam-
ber göndermedikçe kimseye azap edecek değiliz” (İsrâ 17/15).

Allah Teâlâ, peygamberlerini hidayetinin şefî‘leri kılmıştır. Peygamber-
ler, Allah’ın dinini tebliğ eder, Allah da layık olanlara hidayetini lutfeder. Pey-
gamberlerden sonra da kıyamete kadar âlimler-ârifler başta olmak üzere bütün 
müminler dinin tebliğinde birer şefî‘dirler. Aynı şekilde bir müslümandan dua 
yapması istendiğinde o müslüman bir şefî‘dir; fayda verecek veya zararı gide-
recek olan Allah Teâlâ’dır.

Dünya hayatında kimleri insanın hayrına vesile kılarsa yüce Mevlâ, ahi-
rette de zerreden hesap görülürken onları o insanın şefî‘i olarak hayrının ve af-
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fının sebebi kılar. Çünkü o gün insanın ellerinin konuşturulduğu, ayaklarının 
da şahitlik yaptırıldığı gündür. “O gün onların ağızlarını mühürleriz; yapmış 
olduklarını elleri bize anlatır, ayakları da şahitlik eder” (Yâsîn 36/65). Hatta 
yeryüzü dahi üzerinde gerçekleşmiş olan olayların haberlerini verecektir: 

ُث اَْخَباَرَهاۙ َيْوَمِئٍذ تَُحّدِ
“O gün yer, bütün haberlerini anlatır” (Zilzâl 99/4).

İster zâhirî olaylarda ister dinin tebliğinde isterse manevi olarak bir dua 
talebinde hep şefaat kanunu gerçekleşir. Bunların hepsini Allah yarattığı gibi, 
sağladıkları faydaları da zararları da her an Allah yaratır. 

Bunu ifade etmek üzere âyetin devamında Rabbimiz şöyle buyurur:

Sonuç: İşte (evreni yaratan, bütün emirleri tedbir eden ve şefaat kanu-
nunda izin veren) o zat, Rabb’iniz olan Allah’tır. İşte burada kullardan tevhid 
istenmektedir. 

O halde O’na kulluk edin. Allah’ın kulu olduğunuzun farkında olarak ya-
şayın. Burada geçen فاعبدوه kelimesi fiildir ve devamlılık ifade eder. “İster 
namazda ister namaz dışında her daim O’nun kulu olduğunuzu bilerek hayatı-
nızı sürdürün” demektir. Allah’ın şefaat kanununu iyice belleyin ve yaratılmış 
varlıklar üzerinden meydana getirdiği olayları, sebep kıldığı o varlıklara bağ-
lamayın; onların tamamını hem yaratan Allah’tır hem de zerrelerine varıncaya 
kadar sahibi Allah’tır. 

Burada özellikle şefaat kanununun doğru anlaşılması üzerinde hassasi-
yetle duran yüce Mevlâ’nın, bütünüyle yaratması ve kontrolü altında olan 
dünya hayatında kullarının tevhid etmesini istediğini görmek gerekir.

“Hâlâ düşünmüyor musunuz?” buyuran Rabbimiz, bütün evrende ger-
çekleşmede olan Allah’ın yaratmalarını düşünüp ibret almamızı emretmek-
tedir. Şefaat kanununun Allah’ın izniyle gerçekleştiğini düşünüp yaratılmış 
varlıklara takılıp kalmamamızı, her değişimin Allah’ın yaratmasıyla meydana 
gelmiş olduğunu görmemizi istiyor.

Dördüncü âyette dünya hayatının varış noktası beyan ediliyor:

O’nadır Hepinizin Dönüşü…

Hiç şüphe yok, Allah’ın vaadi gerçek... Zaten yaratmayı ibdâ‘ eden, sonra 
da iade eden O’dur.
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Şefaat kanunu çerçevesinde bütün yaratmaları yapanın Allah olduğuna 
iman edip dünya hayatında işlerini salih yani Allah’ın koyduğu ölçülere uygun 
bir şekilde işleyenlere adaletle karşılıklarını vermek için şefaat kanununun ge-
çerli olduğu bir hayat tarzını seçenin bizzat Allah olduğu ifade edilmektedir.

“İnkâr edenlere gelince küfürleri sebebiyle onlara kaynar sudan içecek ve 
elim bir azap vardır.” Allah’ın yaratma kanunlarını inkâr edip yaratılmış var-
lıklara takılanlar, Allah’a ait olanı başkalarına bağlayarak en büyük hakikati 
örttükleri için ahirette acıklı bir azapla cezalandırılacaklardır.

Şefaat Kanunu Hem Dünyada Hem Ahirette Geçerlidir

Yukarıda ifade edildiği üzere şefaat, Allah’ın seçtiği bir yaratılış kanunu-
dur. Hem zâhirî işlerde hem bâtınî işlerde; hem dünyada hem ahirette.

Müşahede ettiğimiz bütün âlemde bu kanun geçerlidir. Dinin tebliğ edilip 
yaşanmasında bu kanun geçerlidir. Dünyada şefî‘ yani sebep kılınan varlıkla-
rı, Allah’ın sebep kılması açısından değerlendirmek sebep kılındıkları miktar-
da değerli görmek gerekir. Ahirette de hadislerde belirtilen çerçevede şefaatin 
geçerli olacağı tabii olarak ortaya çıkmaktadır. Her ne kadar Mu‘tezile mezhe-
bi âlimleri ve onlar gibi düşünenler ahirette şefaatin olmayacağını Bakara sû-
resi 48. âyete dayanarak iddia etseler de bu iddianın tutarsız olduğu Fahreddin 
er-Razî11 gibi birçok âlim tarafından çok net bir şekilde ortaya konulmuştur. 
Zaten diğer birkaç tebliğde bu husus ayrıntılı bir şekilde dile getirildiği için 
ilgili tebliğlere müracaat edilmesini tavsiye ile iktifa etmeliyim.

İmanımıza şahit olan, üsve-i hasenesiyle bütün amellerimizin modeli olan 
Resûlullah (s.a.v) ve onun yolunu tebliğ edenlerin ahirette de şahitlik yapması 
tabii değil mi? Yüce Mevlâ onların hem şahitliklerine hem de dünyada dua 
ettikleri gibi ahirette de yapacakları dualarına imkân vermekte ve affının ve-
silesi kılmaktadır.

Dinin Tebliğinde Şefaat Kanunu

Sempozyumda sunulan diğer tebliğlerde şefaatle ilgili özellikle ahirette 
gerçekleşecek rivayetler geniş bir şekilde ele alındığı için biz burada dinin 
tebliği aşamasında şefaat kanunun nasıl geçerli olduğu üzerinde duracağız. 
Allah Teâlâ’nın dinini tebliğ etmek için peygamberler göndermesinin şefaat 

11 Râzî, Fahreddin, et-Tefsîrü’l-Kebîr, Beyrut 1420, 3/194-200.
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kanunu gereği olduğuna yukarıda bir nebze değinmiştik. Bu konuyu bir mik-
tar daha izah etmeyi faydalı buluyoruz.

Allah Teâlâ dileseydi peygamber göndermeden dinini insanlara bildirebi-
lirdi. Ama O, peygamberler göndererek dinini kullarına tebliğ ettirdi. İşte bu 
Allah’ın seçmiş olduğu şefaat kanunu gereğidir. Aşağıdaki âyetlerde bu ger-
çeklik bütün açıklığıyla ortaya konulmuştur: “Kesinlikle size içinizden öyle 
bir peygamber gelmiştir ki, sizin sıkıntıya uğramanız ona ağır gelir, size çok 
düşkündür, müminlere karşı şefkat ve merhamet doludur” (Tevbe 9/128).

“Kesinlikle senden önce de peygamberler göndermiş, onlara da eş ve 
çocuklar vermiştik. Allah’ın izni olmadan hiçbir peygamber âyet (mucize) ge-
tiremez. Süreli her şeyin bir kaydı vardır” (Ra‘d 13/38).

“Ümmîlere kendi içlerinden, onlara âyetlerini okuyan, onları arındıran, 
onlara kitabı ve hikmeti öğreten bir elçi gönderen O’dur. Oysa onlar daha önce 
apaçık bir sapkınlık içindeydiler. Henüz kendilerine katılmamış bulunan daha 
başkalarına da (o elçi gönderilmiştir). O üstündür, her işi hikmetlidir. Bu Al-
lah’ın lutfudur, onu dilediğine verir. Allah büyük lutuf sahibidir” (Cum‘a 62/2-4).

“Senden önce de elçiler gönderdik; onlardan sana hayat hikâyelerini an-
lattıklarımız var, anlatmadıklarımız var. Allah’ın izni olmadıkça hiçbir elçi 
âyet getiremez. Allah’ın buyruğu geldiğinde artık hak yerini bulmuştur ve 
ilâhî hakikatleri yok etmeye kalkışanlar hüsrana uğramışlardır” (Mü’min 40/78).

Yukarıdaki bütün âyetlerde Allah Teâlâ dininin tebliğinde peygamberleri 
görevlendirdiğini ve her bir peygamberin Allah’ın izniyle insanları hak yola 
davet ettiğini bildirmektedir. Şefaat kavramıyla ifade edecek olursak dinin 
tebliğinde peygamberler Allah tarafından şefî‘ kılınmışlardır ve tebliğde pey-
gamberlerin yapmış oldukları bütün işler Allah’ın izniyle gerçekleşmektedir. 
İnsanlara düşen dinin tebliğinde yaratıcı olanın Allah olduğuna, peygamberin 
yaptıklarının da Allah’ın elçisi sıfatıyla ve O’nun izniyle gerçekleştiğine iman 
etmektir. Her kim ki Hıristiyanlık’ta olduğu gibi peygamberi çok sevdiğini id-
dia ederek şefaat kanunun üzerine çıkarır da ona ulûhiyyet izâfe ederse küfre 
girmiş olur. Bununla birlikte Allah’ın izniyle Allah’ın dinini tebliğ eden pey-
gamberleri ve onların yollarından gidenleri, -Allah değer verdiği için O’nun 
kulları olarak- değerli görmek, hürmet etmek yine Allah’ın dininin gereğidir.
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Şefaat Kanunu Gereği Peygamberlerin Şahit-Müjdeci-Uyarıcı-
Davetçi ve Etrafı Aydınlatan Birer Işık Olmaları

Dini tebliğde yine şefaat kanunun bir gereği olarak yüce Mevlâ -vermiş ol-
duğu izinle- peygamberlerini birer şahit, müjdeci, uyarıcı, davetçi ve etrafını ay-
dınlatan birer ışık olarak göndermiştir. Nitekim Resûlullah Efendimiz’e (s.a.v) 
şöyle hitapta bulunmuştur: “Ey peygamber! Seni şahit, müjdeci, uyarıcı, izniyle 
Allah’a çağırıcı ve etrafını aydınlatan bir ışık olarak gönderdik” (Ahzâb 33/45).

Peygamberin şahit, müjdeci, uyarıcı, davetçi ve etrafını aydınlatan ışık 
olması şefaat kanunu çerçevesinde gerçekleşmektedir. Peygamber bütün bu 
sıfatlarda şefî‘dir ve kulları Allah’a yönlendirir. O, en güzel örnektir; ona 
uyanları Allah’a ulaştırır: “İçinizden Allah’ın lutfuna ve ahiret gününe umut 
bağlayanlar, Allah’ı çokça zikredenler için hiç şüphe yok ki, Resûlullah’ta gü-
zel bir örneklik vardır.” (Ahzâb 33/21).

“Namaz kılışımı gördüğünüz gibi namaz kılınız!”12 

“Hacda yapacağınız görevleri (benden) alınız! Çünkü bilmiyorum; belki 
bu haccımdan sonra bir daha haccedemem.”13 

Peygamber’in sünneti bir şahs-ı manevi olarak âdeta yaşamaktadır. Her-
hangi bir müslüman namaz kılarken, haccederken, yolda yürürken, konuşur-
ken Peygamber’in sünnetini düşünür, gözlerinin önüne getirir ve ona uygun 
amel ederse şefaat kanununa uymuş, aynı zamanda kendisinden istendiği şe-
kilde Allah’a kulluk yapmış olur.

Sonuç olarak şunu söylemeliyiz: Rabbimiz’in bizden istediği şey, meyda-
na gelmiş ve gelecek her şeyi yaratanın Allah olduğunu kabul etmemiz, şefaat 
kanunu gerçeğini tanımamız, şefî‘leri seçenin ve onlara iş yaptıranın Allah 
olduğunu bilmemiz, dolayısıyla şefî‘leri de yok saymayıp hiçbir şeyi Allah’a 
ortak koşmadan O’nu tevhid etmemizdir.

Sabırla dinlediğiniz için müteşekkirim. Rabbimiz razı olduğu kulluğu 
cümlemize nasip eylesin.

12 Buhârî, Ezân, 18.
13 Müslim, Hac, 310.



SAHİH TEVHİD ANLAYIŞINI TEMİNDE 
FIKIH USULÜNÜN FONKSİYONU

Doç. Dr. İlyas Yıldırım1*

Tevhid, Allah Teâlâ’yı zat, sıfat ve fiillerinde birleme olarak ifade edile-
bilir. Bir diğer ifadeyle tevhid, Allah Teâlâ’nın zat, sıfat ve fiillerinde benzeri-
nin;2 hükmünü geriye çevirenin, O’na karşı çıkanın; mislinin/denginin olma-
ması anlamındadır.3 Bu durumda tevhid, aynı zamanda tenzihi de gerekli kılar.4 

Kur’an’da Allah Teâlâ’nın zatından, isimlerinden, sıfatlarından ve fiille-
rinden bahsedilir. Buna “tevhid-i ilmî haberi” denilir. İbadetin sadece, ortağı 
olmayan Allah Teâlâ’ya yapılması, putlara tapılmaması ise “tevhid-i haberî 
talebi” şeklinde adlandırılır. Bir de emir ve yasaklardan, Allah Teâlâ’ya itaatin 
lüzumundan bahsedilir ki bu da tevhidin tamamlayıcısı olarak ifade edilir.5 

Bu çalışmada, sahih tevhid anlayışının oluşum ve muhafazasında fıkıh 
usulünün ne gibi bir katkısının olduğu ele alınacaktır. Bu kapsamda ilk önce 
genel esaslar üzerinden bazı tespitler paylaşılacak; akabinde bazı örnekler 
üzerinden fıkıh usulünde ortaya konulan asılların sahih tevhid anlayışını temi-
ne nasıl katkı sunduğu incelenecektir.

1 * Doç. Dr., Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi İslâm Hukuku Anabilim Dalı.
2 Mesela sıfatlarında benzeri yoktur. Söz gelimi O’nun ilmi sonsuz iken kullarınki sonlu/sınırlıdır.
3 İsmail Çetin, Enâmilü Mesâili’t-Tevhîd, Isparta: Mektebetü Dilara (Dilara Yayınları), ts., s. 150.
4 Bu vurgunun detayı için bk. Ebû Mansûr Muhammed b. Muhammed b. Mahmud Mâtürîdî, 

Kitâbü’t-Tevhîd Tercümesi (çev. Bekir Topaloğlu), Ankara: Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Araştır-
maları Merkezi (İSAM), 2005, s. 36.

5 Ebü’l-Hasan Nûreddin Ali b. Sultan Muhammed el-Kârî, Şerhu Kitâbi’l-Fıkhi’l-Ekber, Beyrut: 
Dârü’l-Kütübi’l-İlmiyye, 2011, s. 22-23.
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Genel Esaslar

1. Cenâb-ı Mevlâ’nın tek olduğu ifade edilse de bu tekliğin yani tevhi-
din mahiyeti, nasıl anlaşılması gerektiği, ne tür yaklaşımların tevhide halel 
getirebileceği gibi hususlar kelâm ilmi merkezli çeşitli tartışma ve ihtilafların 
temel etkeni olduğu malumdur. Fıkıh usulü bu tartışmalara doğrudan müdahil 
olmaz. Fakat hem üstlendiği fonksiyon hem de yer verdiği düzenlemeler, bu 
tartışmaların tamamen dışında kalmasına da engeldir. Biz de ilerleyen satırlar-
da konuyu bu yönleriyle takdim edeceğiz.

2. Fıkıh usulü, temelde nasları anlama ve yorumlamanın ilkelerini ortaya 
koyan bir disiplin olarak önce çıkmaktadır. Bu anlama ve yorumlama eylemi-
nin temel dayanakları ise dil, fıkıh ve kelâmdan ibarettir. Burada konumuzla 
irtibatlı olması hasebiyle dil ve kelâm üzerinden bir detaylandırma sunacağız.

3. Fıkıh usulünün dil olan münasebeti, nasların ifade kalıbına döküldüğü 
Arap dili ile irtibatlı olup bu dilin sarf, nahiv, belâgat gibi bütün yönlerini ve 
imkânlarını dikkate alarak nasları doğru bir şekilde anlama cihetiyle kuru-
lan bir bağdır. Bu noktada çeşitli âyet-i kerimelerde vurgulanan “Kur’an’ın 
apaçık bir Arapça ile inzal buyrulması”,6 nasların bu dilin imkânlarıyla anla-
şılması gerektiği, farklı anlamlara gidilebilmesinde de bu dilin sunacağı ola-
nakların dışına çıkılamayacağı sonucunu doğurur. Dolayısıyla nasların sahih 
bir şekilde anlaşılması, ilk etapta dilin sunduğu imkânlara sadık kalınmasıyla 
mümkün hale gelir. Nitekim fıkıh usulünün temel meseleleri incelendiğinde 
dille irtibatlı pek çok hususun varlığı hemen dikkat çeker. Bu meseleler üze-
rinden temel ilkelerin oluşum sürecine bakıldığında da yine dilin imkânlarının 
merkeze alınmak suretiyle bir inşa sürecinin yürütüldüğü görülür. Söz geli-
mi çıktıları itibariyle pek çok tartışmayı bünyesinde barındıran âm ile ilgili 
meseleler, bu konuda net bir fikir verebilecek zenginliktedir. Mesela âmmın, 
“kapsamına giren bütün fertleri içine aldığı” bir ilke olarak ortaya konulduk-
tan sonra ilgili nasların da bu ilke muvacehesinde değerlendirilmesi gerekir. 
Bir örnek olarak kulların fiillerinin yaratılması meselesini ele alacak olursak 
bu konuda çeşitli âyet-i kerimeler bulunmaktadır. Mesela “Sizi de bütün yap-
tıklarınızı da yaratan, Allah’tır.”7 (Sâffât 37/96); “Allah’tan başka bir yaratıcı 

6 Örnek olarak şu âyet-i kerimelere bakılabilir: Yusuf 12/2; Nahl 16/103; Zuhruf 43/2-3.

ُ َخَلَقُكْم َوَما َتْعَمُلوَن 7 َواهللّٰ
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mı var!”8 (Fâtır 35/3). Burada bütün yaratmanın Allah Teâlâ’ya ait olduğu, bu 
hususta O’nun ortağı bulunmadığı vurgusu öne çıkmaktadır.9 

4. Fıkıh usulünün bir diğer dayanağı ise kelâm ilmidir. Aslında buradaki 
irtibat, ilk etapta fıkıh usulünün ontolojik anlamda böyle bir ilişkiye ihtiyaç 
duyması yönüyledir. Meselenin bu veçhesi fıkıh usulünün meşruluk kazan-
ması cihetine bir atfı barındırır. Öte yandan bir usul inşa eden fakihin, sahip 
olduğu kelâmî ilkeleri asıllarının merkezine oturtması ya da böyle olduğunun 
varsayımı, iki disiplin arasındaki irtibatın diğer bir yönü olarak ifade edilebi-
lir. Kelâm, fıkıh usulüne bu imkânı sunarken fıkıh usulünün kelâm için ifade 
ettiği fonksiyon nedir, sorusu burada anlam kazanmaktadır. 

5. Öncelikle kelâm ilminin, temelde aklî deliller üzerinden bir inşa süreci 
yürütse bile naklî delillerden bîgâne kalmadığı ifade edilmelidir. Söz gelimi 
İmam Mâtürîdî’nin ifadesiyle sıfatlar, naklî ve aklî delillerle sabittir.10 Yine 
Teftâzânî’nin de vurguladığı üzere kelâm ilminin dayanağı olan delillerin pek 
çoğu sem‘î delille teyit edilmiş kat‘î delillerden ibarettir.11 Nitekim temelde 
naklî deliller, lafız kategorisinde olmakla birlikte şer‘î oldukları takdirde ke-
sinlik ifade ederler.12

Bu noktada doğrudan nassa dayalı meselelerinin sahih bir şekilde anla-
şılması hususunda kelâm ilminin fıkıh usulünden yararlanacağı âşikârdır. Me-
selenin bu yönü, nasları yorumlamanın temel yöntemi olması hasebiyle fıkıh 
usulünün deruhte ettiği bir hususiyet olarak ifade edilebilir. Dolayısıyla özel-
likle sıfat ve fiillerde tevhid ilkesinin sahih bir şekilde tahakkuku için fıkıh 
usulü ilminin esaslarından âzade kalınamayacağı açıktır. Fıkıh usulünün bir 
bütün olarak incelediği haber nazariyesi; nasların sübût ve delâlet yönleriyle 
ifade ettikleri bilgi ve amel değerleri gibi konular bu çerçevede zikredilebile-
cek meselelerdir. Söz gelimi âyet-i kerimeler ile mütevâtir olan hadis-i şerif-
lerin sübût açısından kesinlik ifade etmesi, bunlarda yer alan esasların ilim/
kesin bilgi ortaya koyacağı; meşhur haberlerin itikad açısından aynı kesinliğe 

8 ِ َهْل ِمْن َخاِلٍق َغْيُر اهللّٰ
9 Ayrıntı için bk. Abdüllatif Harputî, Kelâm İlmine Giriş = Tenkîhu’l Kelâm fî Akâidi Ehli’l-İslâm 

(haz. Fikret Karaman), İstanbul: Çelik Yayınevi, 2016, s. 173-174.
10 Mâtürîdî, Kitâbü’t-Tevhîd, s. 58.
11 Sadeddin Mesud b. Ömer et-Teftâzânî, Şerhu Akâidi’n-Nesefî, İstanbul: Hâşimî Yayınevi, 2018, s. 90.
12 Harputî, Kelâm İlmine Giriş, s. 32.
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sahip olmadığı; âhâd rivayetlerin ise amel ifade edebilse de itikad içerecek 
esasların tespitinde yeterli gelmeyeceği birer örnek olarak zikredilebilir. 

Yine sübût noktasında kesinlik taşıyan naslarda bile anlam açısından 
kesinlik ifade edebilme yönüyle farklı ihtimallerin söz konusu olabilmesi ve 
bunlarla ilgili esasların ayrıntısı, fıkıh usulü tarafından incelenip sınırları çizi-
len hususlar olarak öne çıkmaktadır. Mesela kitap ve mütevâtir haberlerin nas 
ve müfesser olanlarının ilim/kesin bilgi ve amel ifade edeceği bu kapsamda 
zikredilebilir.13 Dolayısıyla tevhidle irtibatlı nasların ortaya koyacağı düzen-
lemeler, bu ilkeler muvacehesinde anlaşılması ve gerekli olduğu yerlerde de 
yorumlamaya tâbi tutulması kaçınılmazdır. Zira ümmetin fıkıh usulüne yükle-
miş olduğu işlev, biçtiği konum bunu telkin etmektedir. 

6. Konuyu somutlaştırma adına birkaç meseleyi aktarmadan önce Semer-
kandî’nin vurguladığı “fıkıh usulünün esaslarını belirlemede kelâmî yakla-
şımlar etkilidir ve aslında usul diye ifade edilen hususların belirlenmesinde 
kelâmın asıl olma gibi bir yönü vardır” tespitini de ıskalamadığımızı hatırlat-
malıyız. Ancak meselelerin oluşum sürecinde kelâm, dil, fıkıh gibi kaynaklar-
dan beslense de bir disiplin olarak fıkıh usulünün ümmetin ortak tecrübesini 
yansıttığı ve yine ayrıntıdaki farklılıklar bir yana nasları yorumlamanın en 
temel yöntemi olduğu esasından hareket ettiğimizi belirtmeliyiz. 

Fıkıh Usulünden Örnekler

Konuyu takdimde ifade edildiği üzere fıkıh usulü eserlerinde tevhide mu-
gayir sonuçlar doğmaması için bazı hususların zikredildiği görülür. Bunlara 
dair birkaç mesele üzerinden örneklendirme yapacağız.

1. Hüküm

Hüküm, Allah Teâlâ’nın hâkim olmasıyla irtibatlı olup ezelîdir. Ancak 
bu hükmün tahakkuk ettiği kulların fiili ise hâdistir. Burada ikisi arasındaki 
irtibat nasıl kurulacaktır? 

Bu mesele fıkıh usulünde, hükmün tanımı ve bununla irtibatlı bahisler 
üzerinden ele alınmaktadır. Mesela Eş‘arî usulcüler hükmü tanımlarken “hi-
tabın kendisidir” ifadesini kullanmakta; bunu da “mükelleflerin var olacağı 
takdirine binaen ezelde hitabın var olması” ile açıklamaktadır. Hanefîler ise 

13 bk. Ebû Bekir Alâeddin Muhammed b. Ahmed es-Semerkandî, Mîzânü’l-Usûl fî Netâici’l-Ukûl 
(thk. Muhammed Zekî Abdülber), Katar: Metâbiu’d-Devhati’l-Hadîse, 1404, s. 360.
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hitabın eseri/sonucu ortaya çıkan haramlık, vücûb gibi çıktılara işi bağlamak 
suretiyle kulların fiilini odak noktası yapmaktadır.14 

Aslında bu farklılaşma Semerkandî’nin de ifade ettiği üzere15 tekvin ve mü-
kevvenin aynı olup olmadığı tartışmasına dayanmakta ve onun üzerinden bir te-
mellendirme yapılmaktadır. Şöyle ki Hanefîler, tekvin ile mükevvenin farklı ol-
duğunu ifade etmekte ve ilkinin ezelî olup Allah Teâlâ’nın sıfatı olduğu; ikincisi-
nin ise mahlûkun fiili olup yaratıldığını söylemektedir. Eş‘arî ve Mutezilîler ise 
ikisinin bir ve mahlûk olduğunu; hâdis olduğu için de tekvinin Allah Teâlâ’nın 
sıfatı olamayacağını belirtirler. Dolayısıyla her iki yaklaşım da temelde tevhide 
halel getirmeyecek bir yaklaşımla meseleyi temellendirmeye gitmektedir. 

2. Hüküm Koyma

Hüküm koyma, Allah Teâlâ’nın fiilleri arasında zikredilmektedir. Kur’an/
kitap dışında kalan sünnet, icmâ, kıyas gibi delillerle sabit olan hükümler ise 
kulların fiilleriyle ortaya konulmaktadır. Hüküm koyucu sadece Allah Teâlâ 
ise mezkûr delillerle varlık kazanan hükümler, Allah Teâlâ’nın hükmü nasıl 
olabilmektedir? 

Hüküm koyucu gerçek anlamda Allah Teâlâ’dır. Zira hüküm verme an-
cak mülk sahibi olmayla mümkündür. Yaratıcıdan başka mülk sahibi olma-
dığı için de hüküm sadece O’na aittir. Diğerlerinin verdiği hükme uyma ge-
rekliliği de hâkim olan Allah Teâlâ’nın onlara itaati emretmesi hasbiyledir.16 
Yine Hz. Peygamber’in (s.a.v) verdiği hükümler, Allah Teâlâ’nın hükmüne 
bir delil olup onu ortaya çıkarma işlevi görmekte, aynı husus diğerleri için de 
söz konusu olmaktadır. Hatta işin hakikatinde Kur’an’daki ibareler de nefsî 
kelâmdaki hükmü ortaya çıkarmaktadır.17 Bir diğer deyişle, aslında hüküm-
lerin kaynağı tek olup o da Allah Teâlâ’nın kelâmıdır. Diğer deliller ise bu 

14 Ayrıntılı bilgi için bk. Muhammed b. Ali el-Ceylânî eş-Şüteyvî, Alâkatü İlmi Usûli’l-Fıkh bi-
İlmi’l-Kelâm, Beyrut: el-Mektebetü Hasan el-Asriyye, 2008, s. 262-263.

15 bk. Semerkandî, Mîzânü’l-Usûl, s. 17 vd.
16 Gazâlî, Mustasfâ: İslâm Hukukunun Kaynakları (çev. H. Yunus Apaydın), İstanbul: Klasik, 2017, s. 183.
17 Bu vurgu için bk. İmâmü’l-Haremeyn Ebü’l-Meâlî Rükneddin Abdülmelik el-Cüveynî, el-Burhân 

fî Usûli’l-Fıkh (haz. Salâh b. Muhammed b. Uveyza), Beyrut: Dârü’l-Kütübi’l-İlmiyye, 1418/1997, 
1/61, 66-67; Ebû Abdullah Şemseddin Muhammed b. Muhammed İbn Emîru Hâc, et-Takrîr ve’t-Tah-
bîr (haz. Abdullah Mahmud Muhammed Ömer), Beyrut: Dârü’l-Kütübi’l-İlmiyye, 1419, 2/101.
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hükmü haber vermektedir. Yine istishâb kapsamda yer verilen akıl da aslında 
mecaz kabilinden bir delildir.18

Benzer bir durum kıyas için de söz konusudur. Mesela tanımında “ispat/
yoktan ortaya koyma mı ibâne/mevcut hükmü ortaya çıkarma mı” kullanı-
lacağı bu bağlamda tartışılan bir meseledir. İlgili tanımda “ispat” ifadesinin 
kullanılması münasip görülmemektedir. Zira hâkim Allah Teâlâ’dır. O’na bu 
noktada bir başkasının ortak olması düşünülemez. Müctehidin yaptığı sadece 
Allah Teâlâ’nın hükmünü keşif ve ortaya çıkarmadan ibarettir. Yoksa hükmü 
ispat etmek değildir.19

3. Emir

Emir sîgalarının emre delâlet etme keyfiyeti de benzer bir yaklaşımla 
değerlendirilir. Mesela emir için kullanılan “if‘al”; “liyef‘al” sîgaları, Ehl-i 
sünnet nazarında “hakikaten emir” olmayıp dil itibariyle emre delâlet et-
mektedir. Ancak Mu‘tezile’ye göre ise emrin hakikati, bu sîgaların kendisi-
dir.20 Aslında buradaki ihtilafın da temelde kelâm sıfatının kıdemi ile ilgili 
yaklaşım farkından kaynaklandığı görülmektedir. Şöyle ki Mu‘tezile, kelâ-
mullahın mahlûk ve muhdes olup bu manzum ibarelerden ibaret olduğunu 
söylemektedir. Ehl-i sünnet ise kelâmullahın mahlûk değil Allah Teâlâ’nın 
bir sıfatı olarak kadîm olduğunu, manzum ibarelerin ise o kadîm kelâma 
delâlet edip onun aynısı olmadıklarını söylemektedir.21 

4. Vâcip

Vâcibin tanımında ortaya çıkan farklılıklar da tevhidle irtibatlıdır. Eş‘arî 
mezhebine mensup Cüveynî gibi bazı usulcüler, Allah Teâlâ’nın dilediğini 
yapabileceği esasını dikkate alarak vâcibin terki durumunda “açık kapı bı-
rakmaksızın azaba müstahak olunacağı” anlamına gelecek tanımlardan kaçın-
makta, zemmi müstahık olacağı üzerinden bir tanımlama tercih etmektedir. 
Zira aksi durumda dilediğini yapacağını haber veren Allah Teâlâ’yı bir şeye 
icbar sonucu ortaya çıkacaktır.22

18 bk. Gazâlî, Mustasfâ, s. 223.
19 bk. Semerkandî, Mîzânü’l-Usûl, s. 554.
20 Temellendirme için bk. Ebü’l-Hüseyin Muhammed b. Ali el-Basrî, el-Mu‘temed fî Usûli’l-Fıkh 

(thk. Halil Meys), Beyrut: Dârü’l-Kütübi’l-İlmiyye, 1426/2005, 1/39-43.
21 bk. Semerkandî, Mîzânü’l-Usûl, s. 83-84.
22 bk. Cüveynî, el-Burhân, 1/63-65.
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Mu‘tezile ise meseleyi vaad ve vaîd ilkesini esas alıp ikâbın/istihkakın 
gerekli olacağı şeklindeki tanımları tercih etmektedir. Bu ise nihayetinde tev-
hid ilkesine bağlanır. Zira tevhid ilkesi, Allah Teâlâ’dan yalan veya hulf ola-
cak şeyleri uzak kılar.23 

5. Nesih

Nesih de Allah Teâlâ için bedâ‘ yani sonradan işin farkına varma, yeni bir 
bilgi edinme gibi bir durumun ortaya çıkması anlamına gelmeyecek şekilde ta-
nımlanır. Detay meselelerde de bu esas ihtimamla gözetilir. Burada neshin gel-
diği anlamın “ref‘” mi yoksa “izâle” mi olduğu temel farklılık olarak öne çıkar.

Eş‘arî usulcüler neshin ref‘ olduğunu ifade etmektedir. Normalde Allah 
Teâlâ’nın hitabı kadîm olduğu ve kadîm olanın ref‘inin mümkün olamayacağı 
esasından hareketle neshin ref‘ olarak tanımlanması, ezelî olanda tağyir ifade 
edeceğinden tenzih yönüyle bir sorun teşkil etmektedir. Ancak mütekellimîn 
usulcüler, burada hitabın taalluk ettiği şeyin mükelleften kaldırılmasının söz 
konusu olduğunu belirtir. Yani daha önce mükellefe taalluk eden hüküm, son-
rasında taalluk etmemeye başlamaktadır. Burada Allah Teâlâ mensuh hükmün 
bu süre sonunda hükmünün sona ereceğini bilmektedir. Bu ise ilm-i ezelîde 
bir değişiklik gerektirmemektedir.24 

Gazâlî’nin vurgusuyla ref‘ olmayı kadîm olanı kaldırma olarak yorumla-
mak mümkün değildir. Zira ref‘ ile kastedilen, hükmün mükellefle bağının ko-
partılmasıdır. Yani burada, ehliyetin kaybolduğu durumlarda hüküm ile mükel-
lef arasındaki bağın kopmasına benzer bir durum söz konusudur. Ehliyet yeni-
den kazanıldığında oradaki hüküm tekrar mükellefle bağlantılı hale geldiği gibi 
nesihte de ilgili hükmün irtibatının kopması ama hakikatte varlığını sürdürmesi 
durumu vardır. Yani ref‘, kelâmın mükellefle ilişkisinin kesilmesi demektir.25

Ancak Mu‘tezile “izale” anlamı vererek ve meseleyi hüsün ve kubuha 
bağlayarak açıklamaktadır. Onların tevhide halel getirmeyecek bir sonuç için 
önerisi neshin, “daha önce sabit olan hükmün mislinin izalesi” anlamına gel-
diğiyle yorumlanmasıdır. Hanefîler de neshin bizim hakkımızda tebdil, Allah 

23 Ayrıntılı bilgi için bk. Ceylânî, Alâka, s. 268-272.
24 İbn Emîru Hâc, et-Takrîr, 3/61-62.
25 Gazâlî, Mustasfâ, s. 243.
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Teâlâ hakkında ise beyandan ibaret olduğu şeklindeki bir açıklamayla bedâ‘ 
sonucundan tenzihi temine çalışır.26

6. Teâruz

Fıkıh usulünde tevhidle bağlantılı bir kurguyla ele alınan bir diğer mese-
le, şer‘î hükümlerde tenakuz olamayacağıdır. Zira bu, bir acziyet durumu olup 
şâri‘ bundan münezzehtir. Bu yüzden iki delil teâruz ettiğinde burada delil-
lerin zâhiren çatışması söz konusudur. Ortada, işin hakikatinden değil bizim 
bilgi yetersizliğimizden kaynaklı ve çatışma gibi gözüken bir sorun vardır.27 
Bu yüzden teâruz gibi gözüken durumların uygun bir şekilde yorumlanması 
gerekmektedir. Söz gelimi kıyas ile nassın çatıştığı bir zeminde sahih bir kı-
yasın nassa muhalif olamayacağı; zâhiren bir çatışma varsa bu durumda ilgili 
kıyasın fâsit olduğunun anlaşılacağı ifade edilir.28

Sonuç

Fıkıh usulü, deliller ve hükümleri kendisine mevzu edinen bir disiplindir. 
Sahih tevhid anlayışının oluşum ve muhafazasına da bu konular merkezli bir 
katkı sunmaktadır. Bu bağlamda fıkıh usulü, bir taraftan Allah Teâlâ’nın hâkim 
olmada tekliği ile hükmü koyma eyleminde bulunan Hz. Peygamber (s.a.v) ve 
müctehidlerin varlığının nasıl telif edilebileceğini ortaya koyarken diğer taraf-
tan konu edindiği bu delillerin; tevhide taalluk eden nasların nasıl yorumlanaca-
ğının ilkelerini vazetmektedir. Bu kapsamda delillerden doğru bir çıkarımın na-
sıl yapılacağı, bunların bilgi değeri, hakiki şâri‘ olmada Allah Teâlâ’nın tekliği, 
ortaya konulan hükümlerin nihayetinde O’na aidiyetinin keyfiyeti ve bu duru-
mun tevhide nasıl halel getirmeyeceği gibi temel meseleler dikkat çekmektedir.

Bir diğer katkısı ise dinde tenâkuz anlamına gelebilecek çıktıların, tev-
hide mugayir olmayacak şekilde nasıl yorumlanması gerektiğine dair esaslar 
ortaya koymasıdır. Bu katkı, aktüel değerini her zaman korumakla birlikte 
çağımız için çok daha ehemmiyet arzetmektedir. Zira dinde çelişki gibi görü-
lebilecek hususlar, nihayetinde tevhid anlayışını zedeleyecek hatta inkâra sü-
rükleyecek yaklaşımlara kapı aralayacaktır. Burada fıkıh usulü, insaf ve ilmî 

26 bk. Semerkandî, Mîzânü’l-Usûl, s. 743; Ceylânî, Alâka, s. 544 vd.
27 Bu vurgu için bk. İbn Emîru Hâc, et-Takrîr, 3/3.
28 bk. Semerkandî, Mîzânü’l-Usûl, s. 637, 641.
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namusa sahip kişiler için meseleleri anlama ve anlamlandırmanın yöntemi 
olma misyonunu yüklenip bu kapıyı kapatma işlevi görmektedir.

Özetle fıkıh usulü, sayesinde varlık/anlam kazandığı tevhid anlayışını, 
sunduğu yorumlama yöntemiyle muhafaza ederek desteklemektedir. Bu sa-
yede çıktıları olan hükümler ile de amelî hayatta tevhid anlayışının hâkim 
olmasını temin etmektedir.
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ŞEFAATLE İLGİLİ NASLARA YÖNELİK  
PARÇACI YAKLAŞIM PROBLEMİ ve  

İLGİLİ ÂYETLERİN YORUMUNA  
FIKIH USULÜ KATKISI

Dr. Tayip Nacar1*

I. Şefaatle İlgili Naslara Yönelik Parçacı Yaklaşım Problemi

Kâinatla uyumlu şekilde yaratılan ve bir imtihana tâbi tutulan insan, bu 
imtihanın bir gereği olarak muhatap olduğu olgu ve bilgileri bütünlük içerisin-
de değerlendirmekle yükümlüdür. Bu yaklaşım tarzı insana maddi ve manevi 
hayatında denge-adalet kazandırdığı gibi sağlıklı bir bakış açısı ve olgun bir 
karakter kazanmasına da yardımcı olur.

İnsanın muhatap olduğu varlık ve bilgi alanlarının başında din gelir. Dinin 
mükemmel niteliği ise onun her türlü çelişkiden uzak bütünlük içerisinde kavra-
nıp yaşanmasını gerektirir. Bunun tahakkuku da ancak şer‘î küllî asıllar ve elde 
edildikleri cüz’î delil ve hükümlerin bütüncül değerlendirmesi ile gerçekleşir.

Adalet İslâm’da temel bir ilkedir ve müslümanın bütün tasarruflarında 
dengeli olmasını gerektirir. Müctehidin adaleti ise cüz’î delilleri küllî ilke ve 
maksatlar doğrultusunda değerlendirmesiyle tahakkuk eder. Delillere yönelik 
bütüncül yaklaşım, mükellefe doğru hükme ulaşma imkânı verirken aynı za-
manda cüz’îler arasında ortaya çıkabilecek çelişkilerin giderilmesine imkân 
tanır. Bu başlık altında öncelikle Şâtıbî merkezinde naslara yönelik parçacı 

1 * Dr. Öğretim Üyesi, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, İlâhiyat Fakültesi, İslâm Hukuku Ana-
bilim Dalı, tayip.nacar@erdogan.edu.tr
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yaklaşımın sebepleri tespit edilecek, akabinde ise Mu‘tezile ve Ehl-i sünnet’in 
şefaat anlayışına dair genel bir değerlendirme yapılacaktır.

A) Naslara Yönelik Parçacı Yaklaşımın Sebepleri

1. Nasların bütünlük içerisinde anlaşılmasını sağlayacak bir sistemden 
mahrum olmak.2 Fıkıh usulü bu sistemin en güzel örneğidir. Kişiyi mümkün 
mertebe parçacı yaklaşımdan uzaklaştırır. Nasları, şâriin maksatları ve kulla-
rın maslahatları doğrultusunda anlayıp hükme bağlamayı mümkün kılar.

2. Şer‘î delile tâbi olmak yerine onu görüşüne uydurmak. Bu yaklaşım, 
karşılaşılan olay veya incelenen meselede şâriin kastını dikkate almaksızın 
bizzat kendi düşüncesini desteklemek ve durumuna uygun hükmü elde etmek 
amacıyla delilin incelenmesini ifade eder. Bu, gönüllerinde eğrilik bulunan-
ların delillerden hüküm elde etme şeklidir. Hevâya tâbi olmanın neticesi olan 
böyle bir yaklaşım, âyetlerin delaletiyle kesin olarak reddedilmiştir. Çünkü 
şeriat mükellefi arzularının boyunduruğundan kurtararak sadece ve sadece Al-
lah’a kul olmasını sağlamak amacıyla gelmiştir.3

3. Bilgi eksikliği, değerlendirme zayıflığı ve art niyetli olarak arzu ve 
hevâya tâbi olma. Bu durum, özellikle itikadî alanda ortaya çıkan ihtilafların 
sebebi olarak tespit edilmiştir.4

4. Cüz’î nitelikli müteşâbih deliller esas alınarak muhkem nitelikli küllî asıl 
ve kaidelerin onlara göre değerlendirilmesi. Şâtıbî’ye göre bu, itikadî alanda mü-
şahede edilen sapkın anlayışların ortaya çıkış sebeplerinden biridir. Muhkem ve 
küllî olma, nasların anlaşılıp yorumlanmasında esas alınmayı gerektirir.5 

5. Küllî-cüz’î dengesinin ihmal edilmesi. Şâtıbî’ye göre varlık âlemini 
oluşturan türlerin her birinde cüz’îler, kaplamında bulundukları küllîler ile 
birlikte değerlendirildiği gibi yapısal açıdan varlık âlemiyle benzerlik arzeden 
şer‘î alanda da kitap, sünnet ve icmâ kapsamındaki cüz’î delillerin, mesele-
leri hükme bağlama esnasında şeriatın asılları olarak kabul edilen zarûriyyât, 
hâciyyât ve tahsîniyyât küllîleri ile birlikte değerlendirilmeleri gerekir. Buna 
göre cüz’î bir meseleye dair nassı o alanda etkin olan küllîyi dikkate almak-
2 Ebû İshak İbrahim b. Musa b. Muhammed el-Gırnâtî eş-Şâtıbî, el-Muvâfakât fî Usûli’ş-Şerîa 

(nşr. Abdullah Dırâz), Mısır: el-Mektebetü’t-Ticâriyye, 1975, 3/95-96.
3 Şâtıbî, el-Muvâfakât, 3/ 77-78; 4/131.
4 Şâtıbî, el-Muvâfakât, 3/94-95.
5 Şâtıbî, el-Muvâfakât, 3/96-98.
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sızın değerlendiren kimse hatalı davranmış olduğu gibi söz konusu cüz’îyi 
dikkate almaksızın sadece küllî ile yetinen ve ona göre hüküm veren kişi de 
hatalı davranmış olur.6 Küllî-cüz’î dengesi sağlandığında ya da cüz’î deliller 
küllî bakış açısıyla değerlendirildiğinde ise hem şâriin maksatları gerçekle-
şecek hem de buna bağlı olarak insanların maslahatları varlık kazanacaktır.7

Şâtıbî’ye göre dinin mükemmel niteliği, onun eksiksiz tastamam ve her 
türlü çelişkiden uzak olmasını gerektirmektedir. Bunun tahakkuku ise ancak 
şer‘î küllîler ve elde edildikleri cüz’îlerin bütüncül bir tarzda değerlendiril-
mesi ile mümkündür. Çünkü şer‘î küllîler, cüz’îlerin korunması ve onlar va-
sıtasıyla mükemmel bir düzenin varlık kazanması amacıyla teşrî kılınmıştır. 
Dolayısıyla onların, cüz’îlerden bağımsız şekilde değerlendirilmeleri bizzat 
şâriin amacına aykırı olacaktır. Müslümanlar nezdinde muteber olan müctehid 
ve âlimlerin tasarrufları incelendiğinde onların, bütün ictihadî ve ilmî faaliyet-
lerinde küllî-cüz’î dengesine riayet ettikleri müşahede edilirken doğru yoldan 
saparak bid‘at ve dalâlet çukurlarına düşen grup ve şahısların ise bu değer-
lendirme tarzından uzak parçacı bir yaklaşım üzere oldukları görülmektedir.8

B) Mu‘tezile ve Ehl-i Sünnet’in Şefaat Anlayışlarının      
     Değerlendirilmesi

1. Mu‘tezile

Mut‘ezile, benimsemiş oldukları tevhid anlayışı, iman-amel ilişkisi, ada-
let ve vaad-vaîd prensiplerinin gereği olarak tövbe etmeden ölen büyük günah 
sahipleri için şefaati kesin bir şekilde reddetmişlerdir. Gerekçeleri şöyledir: 
Allah Teâlâ birçok âyette günah işledikten sonra tövbe etmeden ölen kimse-
lerin ebedî olarak cehennemde kalacağını bildirmiş, bu hususta fâsık mümin 
ile kâfir arasında bir ayrım da yapmamıştır. Allah ahirette insanlara bu dünya-
da haber verdiği vaad ve vaîdine göre muamele edecektir.9 Günahkârlar için 
şefaatin kabul edilmesi Allah’ın vaîdinden dönmesi anlamına gelir. Allah’ın 
vaad ve vaîdinden dönmesi ise söz konusu değildir, adaleti gereği herkese hak 

6 Şâtıbî, el-Muvâfakât, 2/62-63, 282; 3/7-9; 4/301-302.
7 Şâtıbî, el-Muvâfakât, 2/37; 3/11-12, 13-14.
8 Şâtıbî, el-Muvâfakât, 3/15, 264-265.
9 Kadı Abdülcebbâr, Ebü’l-Hasan b. Ahmed b. Abdülcebbâr el-Hemedânî, Şerhu Usûli’l-Hamse 

(thk. Abdülkerim Osman) Kahire: Mektebetü Vehbe, 1416/1996, s. 647-672.
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ettiğini tastamam verecektir. O’nun verdiği habere aykırı davranması kabihtir, 
kabih bir fiil işlemesi ise câiz değildir.10

Ameli imanın parçası olarak gören ve büyük günah işleyen müminin 
imanını parçaladığını kabul eden Mu‘tezile kelâmcıları, tövbe etmeden ölme-
si durumunda günahkâr kişinin ebedî cehennemi hak edeceğini, cehenneme 
girenin de bir daha oradan çıkamayacağını kabul etmişlerdir. Onlar, şefaatle 
ilgili âyetleri adalet ve vaad-vaîd ilkeleriyle uyumlu şekilde yorumlamışlardır. 
Bu bağlamda şefaati nefyeden âyetlerin umumunu esas alarak kebîre sahipleri 
için şefaati kesin olarak reddetmişler, ispat eden âyetleri de ilkelerini zedele-
meyecek şekilde günahı olmayan veya günahından tövbe etmiş müminlerin 
derecelerinin artırılması olarak tevil etmişlerdir.11 Günahkârlar için azabın gi-
derilmesi anlamında şefaati kesin olarak reddedince önlerinde zaten bundan 
başka bir yorum imkânı kalmamıştır.

Mu‘tezile konuyla ilgili hadisleri de ilkelerini zedelemeycek şekilde yo-
rumlama yoluna gitmişler ve hiçbirini, tövbe etmeden ölen günahkârlar için 
şefaati ispat edecek nitelikte görmemişlerdir.12 Onların, Ehl-i sünnet’in kebî-
re sahipleri için şefaatin ispatında delil getirdikleri “Şefaatimi ümmetimden 
büyük günah sahipleri için sakladım”13 manasındaki hadise dair itiraz ve yo-
rumları şöyledir: 1. Öncelikle bu hadis sahih değildir. 2. Sahih olduğu kabul 
edilse bile haber-i vâhiddir, zan ifade ettiği için kesin bilgi gerektiren itikadî 
konularda delil olmaz. 3. Kur’an’ın nefyettiği şefaati ispat ettiği için Kur’an’a 
aykırılık arzetmektedir. Kat‘î olan Kur’an’ın zâhirine-umumuna ise haber-i 
vâhidle itiraz edilemez. 4. İddia edildiği gibi mütevâtir olsaydı ümmet tara-
fından yaygın olarak bilinir ve çoğunluk tarafından inkâr edilmezdi. 5. Gü-
nahkârlar için şefaati reddeden haberlere muarız olup aralarında tercihte bu-
lunmak da mümkün değildir. Bu durumda ya ikisini de amelden düşürmek ya 
da bir tarafı esas alarak diğerini tevil etmek gerekir. Biz de söz konusu hadisi 

10 Kadı Abdülcebbâr, Şerhu Usûli’l-Hamse, s. 614-615, 620-621, 657-658, 727; Hacer Şahinalp, 
“Kâdî Abdülcebbâr ve Ebü’l-Muîn en-Nesefî’de Şefaat”, Turkish Studies=Türkoloji Araştırma-
ları: International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, c. 
XIII, sy. 25 (2018), s. 426-427.

11 İlgili âyetlerin yorumu için bk. Kadı Abdülcebbâr, Şerhu Usûli’l-Hamse, s. 688-90; Akif Akay, 
İslâm İnancında Şefaat Ankara: Akçağ Yayınları, 2016, s. 238-297; Şahinalp, “Kâdî Abdülceb-
bâr ve Ebü’l-Muîn en-Nesefî’de Şefaat”, s. 429-432.

12 Hadislerin yorumu için bk. Akay, Şefaat, s. 297-307.
13 Bu ifadenin geçtiği hadisler için bk. Buhârî, Daavât, 1, Tevhîd, 31; Müslim, İmân, 338; Tirmizî, 

Daavât, 130; İbn Mâce, Zühd, 37.
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kesin olan ilkelerimiz doğrultusunda tevil ederek hükmünü tövbe etmiş büyük 
günah sahiplerine tahsis ediyoruz. 14

Mu‘tezile’nin bağış ve şefaatle ilgili nasların yorumunda vaîdin umumu-
nu esas alan katı yaklaşımları her ne kadar kendi usulleriyle uyumlu olsa da 
onları kısmen parçacı bir yaklaşıma sevketmiş gözükmektedir. Öncelikle bu 
yaklaşım, tövbe etmeden ölen günahkâr müminleri kâfirlerle eşitlemek sure-
tiyle ebedî azaba mahkûm etmiş ve böylece müminler için ilâhî nimet ve bağış 
bildiren âyetlerin kapsamı dışına çıkarmıştır. Günahkâr müminlerin işledikleri 
salih amelleri yok sayarak Allah’ın salih amelleri zayi etmeyeceğini ve zerre 
miktarı iyilik yapanın karşılığını göreceğini bildiren âyetleri ihmal etmiştir. 
Ehl-i sünnet’in manen mütevâtir kabul ettiği şefaatle ilgili hadisleri çeşitli te-
villerle hükümsüz bırakmıştır. Son olarak, kulun maslahatına olduğu iddia-
sıyla nasların havf/korkutma tarafını esas alarak naslarda gözetilen havf-recâ 
dengesini ihmal etmiştir.15 Bu noktada Mu‘tezile’nin insanın psikolojik ya-
pısını ıskaladığını ve bunun neticesi olarak da insanı muhatap alan nasların 
yorumunda adaleti sağlayamadığı söylenebilir.

2. Ehl-i Sünnet

Ehl-i sünnet âlimleri Mu‘tezile’nin aksine ilâhî rahmet ve bağışı esas ala-
rak şefaatle ilgili nasları bu doğrultuda yorumlamışlardır. Onlar imanı amel-
den bir parça olarak görmedikleri için kebîre sahibi müminleri iman daire-
sinden çıkarmamışlar ve fâsıkları/mücrimleri/âsileri ebedî cehennemle tehdit 
eden genel nitelikli vaîd âyetleri kapsamında değerlendirmemişlerdir. Töv-
be etmeden ölen günahkâr müminin ebedî cehennemde kalacağı şeklindeki 
görüşü, kullarına asla zulmetmeyecek olan sonsuz bağış ve merhamet sahibi 
Allah’ın adaleti açısından uygun bulmamışlardır. Onlara göre mümin işlediği 
günah itibariyle vaîd bildiren naslar kapsamına girse de imanıyla vaad bildi-
ren naslar kapsamında yer almaktadır. Dolayısıyla inkâr etmeksizin ve helâl 
saymaksızın işlediği günah onu kâfirler kapsamına dahil etmez ve ceza olarak 
ebedî cehennemi gerektirmez. Tövbe etmeden ölen günahkârlar Allah’ın izin 
verdiği kişilerin şefaatiyle doğrudan bağışlanabilecekleri gibi cehennemde bir 
14 Kadı Abdülcebbâr, Şerhu Usûli’l-Hamse, s. 690-91; Ebû Abdullah (Ebü’l-Fazl) Fahreddin Mu-

hammed b. Ömer er-Râzî, Mefâtîhu’l-Gayb, Beyrut: Dârü’l-Fikr, 1981, 3/61, 66.
15 Şahinalp, “Kâdî Abdülcebbâr ve Ebü’l-Muîn en-Nesefî’de Şefaat”, 443.
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müddet azap gördükten sonra da bağışlanabilirler. Şefaate nail olmayanlar ise 
günahları kadar azap gördükten sonra cehennemden çıkarılırlar.16

Ehl-i sünnet kelâmcıları büyük günah ve şefaat konusunda benimsedik-
leri üst ilkeleri korumakla birlikte ilgili delilleri mezhep taassubundan uzak 
bütünlük içerisinde şâriin maksatlarına, nasların ruhuna ve insanın psikolo-
jik yapısına uygun şekilde yorumlamaya çalışmışlardır.17 Aşırılıktan uzak nas 
merkezli bu tevilde şefaat günahkâr müminler için ispat edilirken kâfirler için 
ise reddedilmiştir. Ayrıca her günahkâr için mutlak ve kesin şekilde şefaat 
ispat edilmemiş, Allah’ın bağışlanmasını dilemediği ve şefaat izni vermediği 
kişilerin cehenneme gireceği kabul edilmiştir.18

Şefaatle ilgili âyetlere bakıldığında bir kısmının şefaati mutlak ve genel 
olarak nefyederken bir kısmının ise ispat ettiği müşahede edilmektedir. Bu 
noktada ispat edilen şefaatin kimler için olduğu hususu kapalı kalmaktadır. 
Ehl-i sünnet âlimleri bu kapalılığı Hz. Peygamber’in beyanıyla açıklığa kavuş-
turmuşlar ve günahkâr müminler için şefaati ispat etmişlerdir. Onlara göre bu 
yönde gelen haberlerin her birine teker teker itiraz mümkün olsa da hepsi “Hz. 
Peygamber’in ahirette günahkâr müminlere şefaat edeceği” hususunda ittifak 
ederek manevi tevâtür oluşturmaktadır. Bu nitelikte kesinlik ifade eden bir de-
lil ile âyetlerin beyanı ve günahkâr müminler için şefaatin ispatı ise mümkün-
dür.19 Mu‘tezile bu ve benzeri haberlere itiraz ederek şefaati ispat edecek güçte 
16 Ebü’l-Muîn Meymûn b. Muhammed b. Muhammed b. Mu‘temid en-Nesefî, Tebsıratü’l-Edille 

(thk. Hüseyin Atay-Şaban Ali Düzgün), Ankara: Diyanet İşleri Başkanlığı, 2003, 2/368, 375-78, 
381, 400-402; Sadeddin Mesud b. Ömer b. Abdullah et-Teftâzânî, Şerhu’l-Makâsıd (nşr. Abdur-
rahman Umeyre), Beyrut: Âlemü’l-Kütüb, 1997, 5/153-160.

17 İlgili nasların yorumu için bk. Akay, Şefaat, s. 347-388; Şahinalp, “Kâdî Abdülcebbâr ve Ebü’l-
Muîn en-Nesefî’de Şefaat”, s. 429-433.

18 Ebû Mansûr Muhammed b. Muhammed b. Mahmud el-Mâtürîdî es-Semerkandî, Te’vîlâtü’l-
Kurân Tercümesi (çev. Bekir Topaloğlu v.dğr.), İstanbul: Ümraniye Belediyesi Kültür Yayınları, 
2020, 16/282-84; Nesefî, Tebsıratü’l-Edille, 2/368, 402-403.

19 Ebû Bekir Muhammed b. Tayyib b. Muhammed el-Bâkıllânî, el-İnsâf fî mâ Yecibu İ‘tikâdü-
hû ve lâ Yecûzü’l-Cehlü bih (nşr. İmâdüddin Ahmed Haydar), Beyrut: Âlemü’l-Kütüb, 1986, s. 
231; Nesefî, Tebsıratü’l-Edille, 2/398; Ebû Muhammed Nûreddin es-Sâbûnî, Kitâbü’l-Bidâye 
mine’l-Kifâye fi’l-Hidâye fi Usûli’d-Dîn (thk. Fethullah Huleyf), Kahire: Dârü’l-Maârif, 1969, 
s. 83; Râzî, Mefâtîhu’l-Gayb, 3/68-69; Seyfeddin Ali b. Muhammed b. Salim el-Âmidî, Gâye-
tü’l-Merâm fî İlmi’l-Kelâm (nşr. Hasan Mahmud Abdüllatif), Kahire: Vizâratü’l-Evkâf, 1971, s. 
308-309; Teftâzânî, Şerhu’l-Makâsıd, 5/157; Ali el-Kârî, Ebü’l-Hasan Nûreddin Ali b. Sultan 
Muhammed, Şerhu Kitâbi’l-Fıkhi’l-Ekber, Beyrut: Dârü’l-Kütübi’l-İlmiyye, 1984, s. 138.
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görmese de esasında şefaatin aslı kat‘î hâs âyetlerle sabittir. Dolayısıyla bu 
haberlerle sadece, aslı sabit olan şefaatin kapsamı beyan edilmektedir. 

Ehl-i sünnet’in konuyla ilgili haberleri sisteme dahil etmeleri, nasları bü-
tünlük içerisinde ilâhî afv ve merhamet eksenli mutedil yorumları ve naslarda 
câri olan havf-recâ dengesini gözetmeleri onların yaklaşımını -itiraz edilebilir 
noktalar bulunmasına rağmen- tercihe şayan kılmaktadır. 

II. Şefaatle İlgili Âyetlerin Yorumuna Fıkıh Usulü Katkısı

Naslar bağlamında hesabı verilebilir sistemli bir anlama faaliyetinin yön-
temi olan fıkıh usulünün, şer‘î hükümlerle doğrudan ilgili olmayan nasların 
tefsir ve teviline de katkısı bulunmaktadır. Burada şefaatle ilgili âyetlerin yo-
rumunda istifade edilen bazı fıkıh usulü konularına yer verilecektir.

A) Tahsis

Âm, “tek vaz‘ ile bir tek mana için konulmuş olan ve belirli bir sayı ile sı-
nırlı olmaksızın kendine uygun düşen bütün fertleri aynı anda içine alan lafız” 
şeklinde tanımlanmıştır.20 Tahsis ise âm lafzın kapsamından, vaz‘ itibariyle 
delalet ettiği fertlerden bir kısmının çıkarılması veya delaletinin, kapsamında-
ki fertlerden bir kısmı için geçerli kılınmasıdır.21 Buna göre tahsis, umum ola-
rak vazedilmiş lafızdan kastedilenin, normalde delalet ettiği fertlerden sadece 
bir kısmı olduğunun beyanı olmaktadır.22 Şefaati nefyeden genel nitelikli bazı 
âyetlere yönelik tahsis yorumları şöyledir:

1.

َواتَُّقــوا َيْومــاً اَل َتْجــزٖي َنْفــٌس َعــْن َنْفــٍس َشْيــٔـاً َواَل يُْقَبــُل ِمْنَهــا َشــَفاَعٌة َواَل يُْؤَخــُذ 
ِمْنَهــا َعــْدٌل َواَل ُهــْم يُْنَصــُروَن

20 bk. Ebû Bekir Ahmed b. Ali er-Râzî el-Cessâs, Usûlü’l-Fıkh Müsemmâ el-Fusûl fi’l-Usûl (nşr. 
Uceyl Câsim en-Neşemî),  İstanbul: Mektebetü’l-İrşâd, 1414, 1/60; Ebû Zeyd Abdullah (Ubey-
dullah) b. Muhammed ed-Debûsî, Takvîmü’l-Edille fî Usûli’l-Fıkh (nşr. Halil Muhyiddin el-
Meys), Beyrut: Dârü’l-Kütübi’l-İlmiyye, 1421, 1/53-54; Ebû Bekir Şemsüleimme Muhammed 
es-Serahsî, Usûlü’s-Serahsî (nşr. Ebü’l-Vefâ el-Efgânî), Beyrut: Dârü’l-Kütübi’l-İlmiyye, 1993, 
1/125; Ebû Hâmid el-Gazâlî, Mustasfâ: İslâm Hukuk Metodolojisi(çev. H. Yunus Apaydın), İs-
tanbul: Klasik Yayınları, 2006, 2/90; Râzî, el-Mahsûl fî İlmi Usûli’l-Fıkh (nşr. Tâhâ Câbir Feyyâz 
Alvânî), Beyrut: Müessesetü’r-Risâle, 1992, 2/309.

21 Ferhat Koca, İslâm Hukuk Metodolojisinde Tahsis, İstanbul: TDV Yayınları, 1996, s. 40.
22 Cessâs, el-Fusûl, 1/142-143.
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“Öyle bir günden sakının ki, o gün hiç kimse bir başkası adına bir şey 
ödeyemez. Hiçbir kimseden herhangi bir şefaat kabul olunmaz, fidye alınmaz. 
Onlara yardım da edilmez.”23

Zâhirî itibariyle mutlak ve genel olarak şefaati nefyeden bu âyet, büyük 
günah sahipleri için şefaati kabul etmeyen Mu‘tezile ve onlarla aynı görüşü 
paylaşanlar tarafından, benimsedikleri ilkelere uygun olarak umumu üzere 
alınmış ve tahsise gidilmemiştir. Kebîre sahipleri için şefaati kabul eden Ehl-i 
sünnet tarafından ise âyetin bağlamının yanı sıra günahkârlar için şefaati ispat 
eden naslardan hareketle hükmü İsrâiloğulları ve kâfirlere tahsis edilmiştir. 

Mu‘tezileye göre bu âyette “şefaat” kelimesi nefiyden sonra nekre olarak 
geldiği için umum ifade eder ve azabın düşürülmesi/günahın bağışlanması an-
lamında bütün şefaat türlerini reddeder. Âyetin özel bir sebeb-i nüzûlünün bu-
lunması da tahsisini gerektirmez. Çünkü itibar, sebebin hususi oluşuna değil, 
bilakis lafzın umumunadır. Mu‘tezile, sevabın artırılması şeklindeki şefaati 
ise bu âyetin kapsamına dahil etmemiştir. Çünkü onlara göre âyette, ahirete 
yönelik bir sakındırma ve korkutma anlamı vardır. Sevabın artırılmaması ise 
bir korkutma ve sakındırma vasıtası olmadığı için nefyedilen şefaat kapsa-
mına zaten girmez. Dolayısıyla kendilerine, âyetin umumunu tahsis ettikleri 
şeklinde bir itiraz ileri sürülerek tahsis konusunda muhaliflerle aralarında bir 
ittifakın varlığı iddia edilemez.24

Ehl-i sünnet tarafında ise âyetin hükmünün, İsrâiloğulları’nın yanı sıra 
onlarla aynı konumda olan kâfir ve müşriklere tahsis edildiği hususunda it-
tifak bulunmaktadır. Taberî, âyetin lafzının şefaatin nefyi hususunda umumi 
olmakla birlikte kastın yahudiler olduğunu ifade etmiştir.25 Mâtürîdî’nin de 
benzer kanaatte olduğu anlaşılmaktadır.26 Ömer en-Nesefî, âyetin ahiret açı-
sından şefaati mutlak olarak reddettiğini ifade etmekle birlikte şefaati ispat 
eden âyet ve hadislerin delaletiyle mutlaklığı takyit ederek şefaatin reddini 

23 Kur’ân-ı Kerîm Meâli (çev. Halil Altuntaş & Muzaffer Şahin), Ankara: Diyanet İşleri Başkanlığı 
Yayınları, Bakara 2/48.

24 Kadı Abdülcebbâr, Şerhu Usûli’l-Hamse, s. 689-690; Ebü’l-Kasım Cârullah Mahmud b. Ömer 
ez-Zemahşerî, el-Keşşâf: Keşşâf Tefsiri (ed. Murat Sülün), İstanbul: Türkiye Yazma Eserler Ku-
rumu, s. 2016, 1/372; Râzî, Mefâtîhu’l-Gayb, 3/59-60.

25 Ebû Cafer İbn Cerîr Muhammed b. Cerîr b. Yezîd et-Taberî, Tefsîrü’t-Taberî=Câmiu’l-Neyân an 
Te’vîli Âyi’l-Kur’ân (thk. Abdullah b. Abdülmuhsin et-Türkî, Kahire: Dârü’l-Hicr, 1422/2001, 1/637.

26 Mâtürîdî, Te’vîlâtü’l-Kur’ân, 1/150-52.
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kâfir ve müşriklere tahsis etmiştir.27 Râzî’ye göre ise âyet her ne kadar İsrâi-
loğulları hakkında gelmiş olsa da manası itibariyle kıyamet günü hesaba çe-
kilecek bütün insanlara şamildir. Umum nitelikli bu mana da muhatabı itaate 
teşvik edip isyandan sakındırmak suretiyle havf-recâ dengesini sağlamaktır. 
Ona göre âyetin zâhiri şefaatin mutlak anlamda nefyini gerektirse de günahkâr 
müminler için şefaat mümkün ve sabittir. Bu nitelikteki şiddetli sakındırma-
ların amacı, kulu bir an önce günahlardan uzaklaştırarak tövbe etmesini sağ-
lamaktır.28 Görüldüğü üzere Ehl-i sünnet âlimleri âyet hakkında kısmen farklı 
yorumlarda bulunsalar da hükmünün İsrâiloğulları şahsında kâfir ve müşrik-
lere has olduğu konusunda ittifak etmişlerdir.

Burada şunu ifade etmek gerekir ki nüzûl ortamında yanlış şefaat inan-
cı içinde olanlar, Hz. Peygamber’in risaletini inkâr edenlerdir. Onlar, ilâhî 
azap tehdidine karşı, tapındıkları varlıkların şefaatine sığınarak kurtulmayı 
düşünmekte idiler. İşte Kur’an onların bu yanlış inancını mutlak anlamda red-
detmekte ve Allah’a rağmen hiçbir şefaat ve yardımın gerçekleşemeyeceğini 
kesin bir tarzda ifade buyurmaktadır. Dolayısıyla şefaati ispat eden naslar ve 
nüzûl ortamının gerçekliği birlikte düşünüldüğünde, bu ve benzeri âyetlerin, 
Allah’a rağmen şefaat beklentisi içinde olan yahudi ve müşriklere yönelik 
bulunduğu, hükmünün onlara mahsus olduğu anlaşılmaktadır. Çünkü Allah’a 
iman eden bir kişide Allah’a rağmen bir şefaat düşünce ve beklentisi olamaz.

2.

ــا َرَزْقَناُكــْم ِمــْن َقْبــِل اَْن َيْأِتــَي َيــْوٌم اَل َبْيــٌع فٖيــِه َواَل  َيـٓـا اَيَُّهــا الَّذٖيــَن ٰاَمنـُٓـوا اَْنِفُقــوا ِممَّ
ــٌة َواَل َشــَفاَعٌةؕ  َواْلَكاِفــُروَن ُهــُم الظَّاِلُمــوَن ُخلَّ

“Ey iman edenler! Hiçbir alışverişin, hiçbir dostluğun ve hiçbir şefaatin 
olmadığı kıyamet günü gelmeden önce, size rızık olarak verdiklerimizden Al-
lah yolunda harcayın. İnkâr edenler ise zalimlerin tâ kendileridir.”29

Mu‘tezile genel ilke ve tutumuna uygun şekilde bu âyetin şefaati nefye-
den kısmının umumi olduğunu kabul etmiş, zararın giderilmesi ve günahın 
affedilmesi anlamında ahirette hiçbir menfaat ve şefaatin olmayacağını iddia 
27 Ebû Hafs Necmeddin Ömer b. Muhammed b. Ahmed en-Nesefî, et-Teysîr fi’t-Tefsîr (thk. Maher 

Edîp Habbûş-Fâdî el-Magribî), İstanbul; Beyrut: Dârü’l-Lübâb, 1440/2019, 2/162-163.
28 Râzî, Mefâtîhu’l-Gayb, 3/57-59.
29 Bakara 2/254.
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etmiştir.30 Taberî, âyetin zâhirinin umum ifade etmekle birlikte kastedilenin 
husus olduğunu bildirmiştir. Dolayısıyla ahirette nefyedilen şefaat ve dostluk, 
kâfirlere tahsis edilmiştir. Çünkü müttakiler arasında dostluğun bulunacağı 
âyette bildirilmiştir.31 Mâtüridî, âyetin sonunda yer alan ifadeden hareketle 
esas muhatabın kâfirler olduğunu ifade etmiştir. Ona göre âyetin başında mü-
minlerin zikredilmesinin hikmeti, onları kâfirler gibi davranmaktan ve netice-
de onlar gibi olmaktan sakındırmaktır.32 Ömer Nesefî ve Râzî’ye göre ise âyet 
lafzıyla bütün şefaat türlerini herkes için nefyetmekle birlikte şefaati mümin-
ler için ispat eden âyetlerin delaletiyle bu âyetin hükmü kâfirlere tahsis edilir.33

Umum nitelikli lafızların, kapsamlarında bulunan fertlerin tamamına de-
laleti hususunda usulcüler arasında genel bir ittifak bulunmakla birlikte delalet 
gücü hususunda ciddi ihtilaflar vardır. Irak Hanefî ekolü, âm lafızları delalet 
gücü itibariyle has lafızlar ile aynı kabul ederek dilin aslındaki vaz‘ına uygun 
olarak ikisinin de kat‘î olduğunu benimsemiştir. Semerkand Hanefî ekolünün 
de muvafakat ettiği mütekellimîn usulcülerin çoğunluğu ise âm lafızların fertle-
rine delalet gücünü, taşıdıkları kuvvetli ihtimal sebebiyle ibtidaen zannî kabul 
etmiştir.34 Tarafların âm lafzın delalet gücüne dair görüşleri onların tahsis, tak-
yid ve nesih anlayışları üzerinde etkili olmuştur. Bu noktada M‘utezile’nin şe-
faati nefyeden âyetlere dair yorumlarında, benimsedikleri üst ilkelerin yanı sıra 
umum anlayışlarının da önemli etkisi bulunmaktadır. Onlar, söz konusu âyetle-
rin umum ifade ettiğini, onları tahsis edecek bir delilin bulunmadığını, neshin ise 
ahiret ahvalinden haber veren âyetlerde söz konusu olamayacağını ifade etmiş-
lerdir.35 Emir ve haberlerde umum görüşünü kabul eden Irak Hanefî yaklaşımına 

30 Kadı Abdülcebbâr, Şerhu Usûli’l-Hamse, s. 689; Zemahşerî, el-Keşşâf, 1/793; Râzî, Mefâtî-
hu’l-Gayb, 6/221.

31 Taberî, Câmiu’l-Beyân, 4/524-25.
32 Mâtürîdî, Te’vîlâtü’l-Kur’ân, 2/175.
33 Nesefî, et-Teysîr fi’t-Tefsîr, 3/323-24; Râzî, Mefâtîhu’l-Gayb, 6/221.
34 Cessâs, el-Fusûl, 1/99-105, 110-114, 117, vd.; Ebü’l-Hasan Ebü’l-Usr Fahrülislâm Ali b. Mu-

hammed el-Pezdevî, Usûlü Fahri’l-islâm el-Pezdevî, Beyrut: Dârü’l-Kütübi’l-İlmiyye, 1997, 
1/425, 444-445; Serahsî, Usûlü’s-Serahsî, 1/132-144; Ebû Bekir Alâeddin Muhammed b. Ah-
med es-Semerkandî, Mîzânü’l-Usûl fî Netâici’l-Ukûl (nşr. Muhammed Zeki Abdülber), Katar: 
Metâbiu’d-Devha’l-Hadîse, 1984, s. 277-280; Râzî, el-Mahsûl, 3/94 vd.; Ebû Abdullah Bedred-
din Muhammed b. Bahadır ez-Zerkeşî, Bahrü’l-Muhît fî Usûli’l-Fıkh (nşr. Abdülkadir Abdullah 
el-Ânî), Küveyt: Vizâratü’l-Evkâf ve’ş-Şuûni’l-İslâmiyye, 1413, 3/26-34; Koca, İslâm Hukuk 
Metodolojisinde Tahsis, s. 154-162.

35 Kadı Abdülcebbâr, Şerhu Usûli’l-Hamse, s. 651-56; Nesefî, Tebsıratü’l-Edille, 2/371-72, 382-
86, 389-394.
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göre de tahsis ancak müstakil muttasıl delille olur. Haberler bağlamında araya 
zaman girmesi durumunda artık tahsisten söz edilemez. Nesih ise haberlerde 
câiz değildir.36 Cessâs’ın aktardığına göre Hanefî imamlar büyük günah işleyen 
ve tövbe etmeden ölen kişilerin ahiretteki durumunu, hakkındaki vaad ve vaîde 
dair umum nitelikli deliller sebebiyle Allah’a havale etmişlerdir (ircâ).37

3.

ِبــِه  َويُْؤِمنُــوَن  ِهــْم  َربِّ ِبَحْمــِد  ُحوَن  يَُســّبِ َحْوَلــُه  َوَمــْن  اْلَعــْرَش  َيْحِمُلــوَن  الَِّذيــَن 
َوَيْســَتْغِفُروَن ِللَِّذيــَن َءاَمنـُـوا َربََّنــا َوِســْعَت ُكلَّ َشــْيٍء َرْحَمــًة َوِعْلًمــا َفاْغِفــْر ِللَِّذيــَن 

ــِم  ــَذاَب اْلَجِحي ــْم َع ــِبيَلَك َوِقِه ــوا َس ــوا َواتََّبُع َتابُ
“Arşı taşıyanlar ve onun çevresinde bulunanlar (melekler) Rab’lerini 

hamdederek tesbih ederler, O’na inanırlar ve inananlar için (şöyle diyerek) 
bağışlanma dilerler: Ey Rabbimiz! Senin rahmetin ve ilmin her şeyi kuşatmış-
tır. O halde tövbe eden ve senin yoluna uyanları bağışla ve onları cehennem 
azabından koru.”38

Mu‘tezile’ye göre bu âyette meleklerin istiğfarı neticesinde günahların 
bağışlanması, tövbe ve doğru yola ittiba şartıyla tahsis edilmiştir. Dolayısıyla 
dünyada meleklerin istiğfarı tövbe edenlere yönelik olduğuna göre ahiretteki 
şefaat de günahı bulunmayan veya tövbe etmiş günahkârlara yönelik olacaktır.39 
Mu‘tezile âyetin başında geçen “Melekler müminler için bağışlanma dilerler” 
şeklindeki umumi ifadeyi, akabinde zikredilen “tövbe ve doğru yola ittiba” 
şartıyla tahsis etmiş ve bu tahsisi benzer diğer âyetlere teşmil etmiştir. Buna 
göre mutlak olarak zikredilen her bağışlama âyeti, tövbe şartıyla mahsustur. 

Mâtürîdî Mu‘tezile’nin tahsis yorumuna karşı çıkarak şöyle demiştir: Şefaat 
ancak günahkârlar için olur. Tövbe ettikten sonra zaten bağışlanma ve şefaate ih-
tiyaç kalmaz. Âyette geçen “tövbe edenler ve senin yoluna uyanlar” cümlesinin 
anlamı, tövbe edilmesi gereken günaha sahip olanlardır. Bu nitelikteki kişlerin 
günahları, meleklerin istiğfarda bulunmasıyla bağışlanır.40 Râzî’ye göre büyük 
günah sahibi de mümin olduğu için meleklerin istiğfar ettikleri kişiler kapsa-

36 Cessâs, el-Fusûl, 1/99-103; 2/203-207.
37 Cessâs, el-Fusûl, 1/102-103.
38 Mü’min 40/7.
39 Mâtürîdî, Te’vîlâtü’l-Kur’ân, 2/179; Zemahşerî, el-Keşşâf, 5/1004-06; Râzî, Mefâtîhu’l-Gayb, 

3/61-62; 27/35.
40 Mâtürîdî, Te’vîlâtü’l-Kur’ân, 2/179.
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mında yer alır. Dolayısıyla, “O halde tövbe edenleri ve senin yoluna uyanları 
bağışla” ifadesinden hareketle meleklerin istiğfarının sadece tövbe eden ve doğ-
ru yola tâbi olanlar için geçerli olduğu söylenemez, âyetin başı, sonu ile tahsis 
edilemez. Çünkü fıkıh usulünde sabit olduğu üzere “Âm lafızdan sonra onun 
kapsamında yer alan fertlerden bir kısmının bir hüküm veya sıfatla kayıtlı olarak 
zikredilmesi, âm lafzın bu has kısımla tahsisini gerektirmez.”41

Râzî’nin görüşünü temellendirdiği bu ilkeyi şu âyet üzerinden örneklendi-
rebiliriz: “Boşanmış kadınlar kendi kendilerine üç ay hali (hayız veya temizlik 
müddeti) beklerler. Eğer Allah’a ve ahiret gününe inanıyorlarsa, Allah’ın ken-
di rahimlerinde yarattığını gizlemeleri onlara helâl olmaz. Kocaları bu süre 
içinde barışmak isterlerse, onları geri almaya daha çok hak sahibidirler. Ka-
dınların, yükümlülükleri kadar meşru hakları vardır. Yalnız erkeklerin kadınlar 
üzerinde bir derece farkı vardır. Allah, mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet 
sahibidir.”42 Bu âyetin başında boşanmış kadınların tamamı zikredilmiş, sonra-
sında ise kocalarının onlara dönme önceliğine sahip oldukları ifade edilmiştir. 
Halbuki boşanma sürecinde kocalar ancak ricî‘ talâkla boşanmış kadınlara dö-
nüş yapabilir. İşte bu örnekte âyetin devamında zikredilen “Kocaları bu süre 
içinde barışmak isterlerse, onları geri almaya daha çok hak sahibidirler” cüm-
lesi, başında yer alan umum nitelikli “boşanmış kadınlar” ifadesinin ric‘î talâkla 
boşanmış kadınlara tahsisini gerektirmemiştir.43 Râzî’ye göre meleklerin mü-
minlere istiğfârını bildiren âyetin durumu da aynı şekildedir. Aslolan, günahtan 
tövbe etmektir. Ancak tövbe etmenin gerekliliğinden hareketle tövbe etmeden 
ölen kebîre sahipleri için şefaatin kesin bir şekilde yokluğu iddia edilemez.44

B) Mücmelin Beyanı

Mücmel, sözün sahibi tarafından -soru üzerine yahut re’sen- bir açıklama 
yapılmadan kendisi ile kastedilen mananın kısmen veya tamamen anlaşılama-
dığı lafızdır.45 Mücmel iki kısımdır: Birincisi, manası lafzından anlaşılamayan 
ve kendisine hüküm bağlama hususunda hiçbir şekilde lafzın kullanımı müm-
kün olmayandır. İkincisi ise lafzın delaletinin asgari seviyesinde hükmünün 

41 Râzî, Mefâtîhu’l-Gayb, 3/66; 27/35; Râzî, el-Mahsûl, 3/138-139; Teftâzânî, Şerhu’l-Makâsıd, 5/157.
42 Bakara 2/228.
43 Ebü’l-Hasan Seyfeddin Ali b. Muhammed el-Âmidî, el-İhkâm fî Usûli’l-Ahkâm (nşr. Abdürrez-

zâk Afîfî), Riyad: Dârü’s-Samîî, 2003, 2/336.
44 Râzî, Mefâtîhu’l-Gayb, 3/66.
45 Şaban, İslâm Hukuk İlminin Esasları, s. 387.
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uygulanması mümkün olan lafızdır.46 Aşağıda verilen örneklerin mücmelin 
ikinci kısmı kapsamında olduğu söylenebilir.

1.

ْحَمِن َعْهًدا  َفاَعَة ِإالَّ َمِن اتََّخَذ ِعْنَد الرَّ اَل َيْمِلُكوَن الشَّ
“Rahmân’ın katında söz almış olanlardan başkaları şefaat hakkına sahip 

olmayacaklardır.”47

Bu âyette, Rahmân’dan “ahd” alanların şefaat hakkına sahip olacakları 
ifade edilmekle birlikte “ahd” kelimesinin delaletinde kapalılık bulunmaktadır. 
Taberî ahd kelimesini; Allah’a iman, peygamberini tasdik, Allah’tan getirdikle-
rini ikrar ve emrettikleriyle amelde bulunma olarak tefsir etmiş, bu anlamları da 
sahabe ve tâbiînden aktardığı rivayetlerle desteklemiştir.48 Mâtürîdî ahd kelime-
sinin; Allah’tan başka ilâh olmadığına şehadet, salih amel ve namaz olarak tef-
sir edildiğini aktarmıştır. Kendisine göre ise kulun, Allah Teâlâ’nın emrettiği ve 
yasakladığı şeylere uyması demektir.49 Râzî ise bu kelimedeki kapalılığı Abdul-
lah İbn Mesud’dan gelen bir rivayetle tefsir etmiştir.50 İlgili rivayette ifade edil-
diği üzere kişiyi şefaate ehil kılan ahd, kelime-i şehadet yani tevhiddir. Büyük 
günah sahibi de tevhid ehli mümin olduğuna göre şefaat onun için de sabittir.51

2.

ْحٰمُن َوَرِضَي َلُه َقْواًل َفاَعُة ِاالَّ َمْن اَِذَن َلُه الرَّ  َيْوَمِئٍذ اَل َتْنَفُع الشَّ
“O gün, Rahmân’ın izin verdiği ve sözünden razı olduğu kimseden baş-

kasının şefaati fayda vermez (veya sözünden razı olduğu kimseden başkasına 
şefaat fayda vermez.)”52

Âyette zikri geçen “kavl” kelimesinde kapalılık bulunmaktadır. Acaba 
Allah’ın razı olduğu söz nedir? Mâtürîdî “kavl” kelimesini, kelime-i tevhid 
olarak tefsir etmiştir. Buna göre kelime-i tevhidi gönülden kabul edip söyle-
yen kişi Allah’ın razı oldukları kapsamına girer ve bu yönden de şefaat edi-

46 Cessâs, el-Fusûl, 1/327-28.
47 Meryem 19/87.
48 Taberî, Câmiu’l-Beyân, 15/632-34.
49 Mâtürîdî, Te’vîlâtü’l-Kur’ân, 9/226.
50 Hadis için bk. Ahmed b. Hanbel, el-Müsned, İstanbul: Çağrı Yayınları, 1992, 1/412.
51 Râzî, Mefâtîhu’l-Gayb, 3/63; 21/253-54.
52 Tâhâ 20/109.
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lecekler arasında yer alır.53 Râzî ise Allah’ın razı olduğu kelimeyi, kelime-i 
tevhid olarak tefsir etmiştir. Bu doğrultuda fâsık da kelime-i tevhidi tasdik 
edip söylediğine göre şefaat onun için de sabit olmaktadır.54

3.

ــْن  ــْم ِم ــِن اْرَتٰضــى َوُه ــَفُعوَن ِاالَّ ِلَم ــْم َواَل َيْش ــا َخْلَفُه ــْم َوَم ــَن اَْي۪ديِه ــا َبْي ــُم َم  َيْعَل
ــِفُقوَن ــَيِت۪ه ُمْش َخْش

“Allah, onların önlerindekini de arkalarındakini de (yaptıklarını da ya-
pacaklarını da) bilir. Onlar, O’nun razı olduğu kimselerden başkasına şefaat 
etmezler ve hepsi O’nun korkusuyla titrerler.”55

Bu âyette geçen ِلَمِن اْرَتٰضى “kendilerinden razı olunanlar” ifadesiyle kastın 
ne olduğu hususunda kapalılık bulunmaktadır. Mâtürîdî’ye göre bu ifadeyle kas-
tedilen, şefaat edecek kişilerdir. Çünkü Allah’ın iman ve amel bakımından razı 
olduğu kimselerin şefaate ihtiyacı yoktur. O halde şefaat edilecek olanlar, büyük 
günah sahibi müminlerdir.56 Zemahşerî’ye göre de şefaat edilecek olanlar, Al-
lah’ın iman ve amel bakımından razı olduğu günahsız kimselerdir.57 Taberî’nin 
İbn Abbas’tan nakline göre ise kendilerinden razı olunanlar, Allah’ın şehadetin-
den yani tevhidinden razı olduğu kimselerdir.58 Râzî, meleklerin şefaatinin Allah 
katında razı olunmuş kimselere yönelik olduğunu ifade ettikten sonra burada 
razı olunan kişileri İbn Abbas ve Dahhâk’tan gelen nakiller doğrultusunda “lâ 
ilâhe illallah” diyenler olarak beyan etmiştir. Ona göre bu âyet, kebîre sahipleri 
için ahirette şefaatin varlığını ispat eden en önemli delillerden biridir. Çünkü 
tevhid ehli bütün müminler Allah’ın razı oldukları kapsamındadır.59

4.

ْد ِبِه َناِفَلًة َلَك َعَسى أَْن َيْبَعَثَك َربَُّك َمَقاًما َمْحُموًد  ْيِل َفَتَهجَّ  َوِمَن اللَّ
“Gecenin bir kısmında da uyanarak sana mahsus fazla bir ibadet olmak 

üzere teheccüd namazı kıl ki, Rabb’in seni makam-ı mahmûda ulaştırsın.”60

53 Mâtürîdî, Te’vîlâtü’l-Kur’ân, 9/314.
54 Râzî, Mefâtîhu’l-Gayb, 22/118-119.
55 Enbiyâ 21/28.
56 Mâtürîdî, Te’vîlâtü’l-Kur’ân, 9/359
57 Zemahşerî, el-Keşşâf, 4/424.
58 Taberî, Câmiu’l-Beyân, 16/252-53.
59 Râzî, Mefâtîhu’l-Gayb, 22/160.
60 İsrâ 17/79.



ULUSLARARASI  TEVHİD ve  ŞEFAAT SEMPOZYUMU • 213   

Âyette zikri geçen “makam-ı mahmûd” ifadesiyle kastedilen anlam hu-
susunda kapalılık bulunmaktadır. Taberî, bazı rivayetlere istinaden makam-ı 
mahmûdu, Hz. Peygamber’e verilen şefaat makamı olarak tefsir etmiştir.61 
Nesefî de bu ifadeyi şefaat makamı olarak yorumlamış ve İbn Abbas, Hasan, 
Mücâhid ve Katâde’nin bu makamı şefaat makamı olarak gördüklerine işaret 
etmiştir.62 Râzî de benzer şekilde söz konusu ifadeyi şefaat makamı olarak 
beyan etmiş ve bunu sahih haberlere dayandırmıştır.63

C) Mefhûm-i Muhâlefe

Mefhûm-i muhâlefe, bir sözün, mantûkun hükmünün, hükümde dikkate 
alınan kayıtlardan birini taşımaması sebebiyle meskût anh hakkında geçerli 
olmadığına delalet etmesidir.64 Mütekellimîn usulcüler mefhûm-i muhâlefeti 
Kur’an ve Sünnnet’in anlaşılıp hükme bağlanmasında muteber bir delalet türü 
olarak kabul etmişlerdir. Hanefiler ise bu delalet türünü naslar bağlamında 
fâsid bir istidlal olarak değerlendirmişlerdir.65 Usulcüler arasında tartışmalı 
olan bu delalet türünden şefaatin günahkâr müminler için ispatında istifade 
edildiği müşahede edilmiştir. 

Örnek:  اِف۪عيَن   َفَما َتْنَفُعُهْم َشَفاَعُة الشَّ
“Artık şefaatçilerin şefaati onlara fayda vermez.”66

Râzî, Eş‘arî kelâmcıların günahkâr müminler için şefaatin ispatını bu 
âyetin mefhumunun delaletiyle (delîlü’l-hitâb) yaptıklarını belirtmiştir.67 
Ona göre bu âyetin şefaatin fayda vermemesini kâfirlere tahsis etmesi, on-
lar dışındakilere fayda vereceğini gösterir. Bunlar da günahkâr müminlerdir.68 
Mâtürîdî, Ömer en-Nesefî ve Sâbûnî’nin yorumlarında da -her ne kadar Eş‘arî 
kelâmcılar kadar açık olmasa da- benzer bir yaklaşım müşahede edilmektedir. 
Onlar, söz konusu âyette kâfirler için şefaatin reddedilmesini, şefaatin aslı-

61 Taberî, Câmiu’l-Beyân, 15/44-46.
62 Nesefî, et-Teysîr fi’t-Tefsîr, 9/464.
63 Râzî, Mefâtîhu’l-Gayb, 21/32-33.
64 Şaban, İslâm Hukuk İlminin Esasları, s. 407.
65 Cessâs, el-Fusûl, 12291; Gazâlî, Mustasfâ, 2/170-180; Ferhat Koca, “Mefhûm”, Türkiye Diyanet 

Vakfı İslâm Ansiklopedisi, Ankara: TDV Yayınları, 2003, 28/350-353.
66 Müddessir 74/48.
67 Mesela bk. Bâkıllânî, el-İnsâf, 239; Muhammed b. Hüseyin Ebû Ya‘lâ el-Ferrâ, el-Mu‘temed fî 

Usûli’d-Dîn (nşr. Vadî‘ Zeydân Haddâd), Beyrut: Dârü’l-Meşrik, 1974, s.  205-206.
68 Râzî, Mefâtîhu’l-Gayb, 3/65; 30/211; Teftâzânî, Şerhu’l-Makâsıd, 5/158.
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nın bulunduğuna dair bir işaret olarak kabul etmişler ve onu, diğer âyetlerin 
delaletiyle günahkâr müminlere tahsis etmişlerdir.69 Zemahşerî bu âyetin, şe-
faatin bazı kişiler için fayda vereceğini gösterdiğini ifade etmiştir. Bu fayda 
ise kıyamet günü Allah’ın razı olduğu kişilerin derecelerinin artırılmasıdır.70 
Açıkça ifade etmemiş olsa da Zemahşerî’nin bu âyetin yorumunda mefhumun 
delaletiyle istidlalde bulunduğu anlaşılmaktadır.

Şefaatin ahirette sadece müminlerin derecelerinin yükseltilmesi için ol-
madığı bu âyet bağlamında şöyle temellendirilebilir: Âyette kâfirler için şefa-
at nefyedilmiştir. Onlar için nefyedilen şefaat, günahın bağışlanması ve azabın 
düşürülmesi anlamındadır. Müminler için ise şefaat ittifakla sabittir. O halde 
bu şefaat, günahın bağışlanması ve azabın düşürülmesi anlamında büyük gü-
nah sahipleri için geçerli olacaktır.

Sonuç

Şefaatle ilgili naslar tevile muhtaçtır. Mu‘tezile kelâmcıları kat‘î kabul 
ettikleri adalet ve vaad-vaîd prensipleri doğrultusunda bir tevil faaliyeti icra 
etmişlerdir. Onlar her ne kadar sistemli ve bütüncül bir tevil ortaya koyma 
iddiasında olsalar da mezhep taassubu sebebiyle konu hakkındaki bazı âyet ve 
hadisleri ihmal ederek kısmen parçacı bir yaklaşım sergilemişlerdir. 

Ehl-i sünnet kelâmcıları ise ilâhî bağış ve merhamet eksenli olmakla 
birlikte Allah’ın adalet sıfatını zedelemeyen, vaîd bildiren âyetleri ihmal et-
meyen, havf-recâ dengesini gözeten bir tevil faaliyeti icra etmişlerdir. Onlar 
bu faaliyetlerinde ilgili nasları belirli bir sistem dahilinde bütünlük içerisinde 
mutedil bir yaklaşımla yorumlamaya çalışmışlardır. Konuyla ilgili hadisleri 
ispat yönünde sisteme dahil etmeleri ve mezhep taassubundan uzak durmaları 
onları yorumlarında başarılı kılan hususlar olarak öne çıkmaktadır.
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FIKHÎ AÇIDAN ŞEFAATİN MEŞRUİYETİ:  
UHREVÎ ŞEFAATİN  

DÜNYEVÎ HÜKÜMLERDEKİ KARŞILIĞI

Doç. Dr. Fetullah Yılmaz

Giriş

Mükellefiyetlerin maksadı, Allah’ın emirlerine itaat edip isyandan sakın-
mak suretiyle O’nu tâzimdir. Bu da her mükelleften bizzat istenmektedir. Do-
layısıyla vazifelerini ifa eden bir kimseyi, başkasının isyan ve hürmetsizliği 
aslen etkilemez. Yaratıcıya karşı hürmet etmeyen ve mükellefiyetlerini edada 
kusur gösteren bir kul da itaatkâr birinin ameliyle amel etmiş olmaz. Bundan 
dolayı emirlere muhalefette başkası adına yapmak mevzubahis olmaz.

Konuyla ilgili naslara bakıldığında, kişinin sevaba kavuşması, manevi 
derecesinin yükselmesi, diğer yandan günah kazanmış olması için kendi amel 
ve kesbinin zorunlu olduğu görülmektedir. Mesela “İnsan için ancak çalış-
masının karşılığı vardır”1 âyetinden kişinin kendisi lehine olan şeyin ancak 
kendi amel ve kesbi olduğu anlaşılmaktadır. Yine “Siz ancak kendi işledikleri-
nizin karşılığıyla cezalandırılacaksınız”2 âyetinden kendi gücümüz dahilinde 
olan amellerimize cezanın tahsis edildiği görülür.3 Başka âyette de, “Herkesin 
kazanacağı yalnız kendisine aittir”4 buyrulmuştur. Kısaca sevap ve günah, 
insanın kendi yapıp ettikleri için söz konusu olur. İnsanın yapıp ettikleri ise ya 
doğrudan ya da sebep olma şeklindedir. Hac, umre ve sadakalar gibi niyabete 

1 Necm 53/39.
2 Tûr 52/16.
3 Ebü’l-Abbas Şehâbeddin Ahmed b. İdris el-Karâfî, el-Furûk (İdrârü’ş-Şurûk ve Tehzîbü’l-Furûk 

ile), Beyrut: Dârü’l-Kütübi’l-İlmiyye, 1417/1998, 4/392.
4 En‘âm 6/164.
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izin verilerek istisna edilenler hariç, ibadetlerde de durum aynıdır. Bu istisna, 
bu ibadetleri yerine getirip sevabına nail olmaya gücü yetmeyenler ile bu kim-
selerin yerine bunları ifa ederek sevaba nail olmalarına vesile olan kimselere 
bir lutuf olarak getirilmiştir.5

Gerek dünyevî ve gerekse uhrevî olarak karşılık görmede kişinin kendi 
çalışması asıl olmakla beraber, insana verilenler sadece çalışmasının karşı-
lığından ibaret değildir. İnsanın çalışıp çabalamadan nice imkân ve nimete 
kavuştuğunu gösteren pek çok dünyevî ve fıkhî örnek bulunmaktadır. Burada 
işlenecek olan mevzu, ahirette kişinin kendi ameli olmaksızın başkaları vesi-
lesiyle bazı nimetlere kavuşmasının, yani şefaatin dünyevî ve fıkhî örnek ve 
yansımalarıdır. Ancak önce uhrevî şefaate kısaca değinilecektir.

Uhrevî Şefaat

Şefaat denince kastedilen çoğunlukla ahiretteki şefaattir. Uhrevî şefaat 
konusunun teferruatı üzerinde durulmayacak, ancak bazı hususlara dikkat çe-
kilecektir. Zira bu bahis kelâm kitaplarında yeterince anlatılmıştır.

Şefaat, kişinin başkasını kendi mevkiine ve aracılığına katması demektir. 
Buna göre şefaat, şefaatte bulunan kimsenin, nezdinde şefaat edilenin yanın-
daki mevkiini açıkça ortaya çıkarmak ve lehine şefaatte bulunan kimseye de 
menfaati ulaştırmaktır.6

Kimi kelâm kitaplarında, peygamberlerin ve salih zatların günahkârlar 
hakkında şefaatinin sabit olduğu beyan edildikten sonra şöyle bir izah yapılır: 
Peygamberlerin ve hayırlı kimselerin ümmetin âsi olanlarına şefaati, şefaat-
siz bile af ve mağfiretin vuku bulacağını beyan eden naslara dayanır. Çünkü 
isyan ehlinin sırf fazl-ı ilâhî olarak şefaatsiz bile mağfiret olunmaları müm-
kün olunca, resûller ve hayırlı zatlardan birinin şefaatine mazhariyeti halinde 
Mevlâ’nın mağfiretine ermeleri evleviyetle mümkün olur.7

5 İzzeddin İbn Abdüsselâm Ebû Muhammed Abdülaziz b. Abdüsselâm b. Ebü’l-Kasım b. Hasan 
es-Sülemî ed-Dımaşkî, Kavâidü’l-Ahkâm fî Mesâlihi’l-Enâm, Kahire: Mektebetü’l-Külliy-
yâti’l-Ezheriyye, 1414/1991, 1/134-135.

6 Ebû Abdullah Muhammed b. Ahmed Ebû Abdullah Muhammed Ahmed b. Ebû Bekir b. Ferah el-
Ensârî Şemseddin el-Kurtubî, el-Câmi‘ li-Ahkâmi’l-Kur’ân, Kahire: Dârü’l-Kütübi’l-Mısriyye, 
1384/1964, 5/295.

7 Sırrî-i Giridî, Nakdü’l-Kelâm fî Akâidi’l-İslâm, Kostantiniyye: Matbaaü Ebüzziyâ, 1302, s. 263. 
Abdülkâhir el-Bağdâdî, şefaati ispat sadedinde bazı rivayetleri zikrettikten sonra Hâricîler’le 
Kaderiyye’nin günahkârlar hakkındaki şefaati reddettiklerini, kendilerinin şefaatten bir nasipleri 
olmadığı için bu konuda doğru söylediklerini belirterek onların bir itirazlarına yer verir: “Bu bab-
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Şefaat, çoğunlukla günah işleyenler hakkında söz konusu edilmekle bir-
likte, uhrevî şefaatin beş kısmı vardır: 1. Kıyamette hesabın başlaması için 
yapılacak olan büyük şefaat (şefaat-i uzma); bu, icmâ ile Hz. Peygamber’e 
(s.a.v) hastır. 2. Bir topluluğun hesap ve azap görmeden cennete girmeleri için 
olan şefaat; kimi âlimler bu şefaatin de Hz. Peygamber’e (s.a.v) özel olduğunu 
belirtirken, bazıları ise bu hususta tevakkuf etmiştir. 3. Cehenneme girmeyi 
hak etmiş bir topluluğun oraya girmemesi için yapılan şefaat. 4. Bir toplulu-
ğun cehennemden çıkarılması için yapılan şefaat. 5. Cennetteki derecelerin 
yükseltilmesi için olan şefaat. Bazıları bunlara iki çeşit daha ilave etmişlerdir: 
6. Ebû Tâlib gibi bazı kâfirlerin azabının hafifletilmesi için olan şefaat. 7. Ka-
bir azabının hafifletilmesi için yapılan şefaat.8

Bu genel çerçeveden sonra konunun dünyevî ve fıkhî yönüne geçilebilir. 
Bunun için konuya “İnsan için ancak çalışmasının karşılığı vardır”9 âyeti ile 
başlamak uygun görünmektedir.

2. “İnsan İçin Ancak Sa‘yi Vardır” Âyeti

Mesele ele alınırken sahsî mesuliyet ve karşılık noktasında belki ilk akla 
gelen “İnsan için ancak çalışmasının karşılığı vardır” âyetidir. Bu âyetten ilk 
bakışta üç hüküm elde edilebilir: a) Her şahıs, yaptığının karşılığını görecek-
tir. b) Başkasının yaptığı amellere, kimse ortak olamaz, ancak yapılan amele 
bir şekilde katkıda bulunulmuşsa, verilecek karşılığa da iştirak söz konusu 
olur. c) Hiç kimse, yapmadığı bir işin karşılığını alamaz. Günümüzde bazı 

da onlar bize şöyle soruyorlar: ‘Bir adam eğer kendisiyle şefaati hak edecek bir amel yapmazsa 
karısının boş, kölelerinin de âzat olduğuna yahut mutlak olarak Allah adına yemin etse bu adama 
ne lâzım gelir? Eğer, ‘Ona günahlardan uzak durmasını emrederiz’ derseniz, günahlardan uzak du-
ranın zaten şefaate ihtiyacı olmaz. Eğer ‘Ona günahları işlemesini emrederiz’ derseniz, bu konuda 
icmâa muhalefet etmiş olursunuz.’ Bizim bu soruya cevabınız şudur: Eğer o kişi şefaati hak edecek 
bir amel işlemeye yemin etmişse o zaten yemininde hânistir. Çünkü ahirette şefaate nail olan kişi, 
kendisi hak etmeksizin sadece Allah’ın fazlıyla nail olmuştur. Eğer şefaat ehlinden olacağı bir amel 
işlemek üzere yemin etmişse, biz ona tevhid ve nübüvvet konularında bizim usulümüze itikad 
etmesini, sapkın bid‘atlardan kaçınmasını ve bütün bid‘atçılardan ve hususen şefaati inkâr edenler-
den teberri etmesini ve şefaat inkârcıları olan Hâricîler’i ve Kaderiyye’yi lânetlemesini emrederiz. 
Eğer böyle itikad ederse yemininde sadık olur ve eğer günahı varsa kendisi hakkında şefaatin câiz 
olduğu kişilerden olur ve başkaları hakkında da şefaatçi olması câiz olur (bk. Ebû Mansûr Ab-
dülkâhir el-Bağdâdî, Usûlü’d-Dîn, İstanbul: Matbaatü’d-Devle, 1346/1928, s. 244-245).

8 Veliyyüddin Ebû Zür‘a Ahmed b. Abdürrahim Irâkî, el-Gaysü’l-Hâmi‘ Şerhu Cem‘i’l-Cevâmi‘  (thk. 
Muhammed Tâmir Hicâzî), [baskı yeri yok], Dârü’l-Kütübi’l-İlmiyye, 1425/2004, s. 773; Bedreddin 
el-Aynî, Umdetü’l-Kârî Şerhu Sahîhi’l-Buhârî, Beyrut: Dâru İhyâi’t-Türâsi’l-Arabî, ts., 2/127-128.

9 Necm 53/39.
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kimselerin, ilgili âyetten yola çıkarak bu üç hükmü dünyada ekonomik hayata 
uyarlamak istedikleri görülmektedir. Bunlar, ilgili âyetten, “İnsan ancak biz-
zat kazandığı mala sahip olabilir ve bunun dışında hiç kimseye mülk edinme 
hakkı verilemez” sonucunu çıkarmaktadırlar. Bazıları da aynı bakışla ahiret 
hayatını değerlendirmeye çalışarak, bir kimsenin, başka birinin amelinden 
nasıl yararlanabileceğini ve bir kimsenin başkası adına iyi bir amel işlediğin-
de, yapılan amelin sevabının, başkasına nasıl verilebileceğini sormaktadırlar.10 
Dolayısıyla şefaat diye bir şeyin olamayacağına hükmeebilmektedirler.11

Bahsedilen âyet üzerinde biraz durmak meseleyi izah noktasında faydalı 
olacaktır. Zira ilk bakışta çok net bir mana ifade ettiği düşünülen bu âyet di-
ğer deliller dikkate alınmazsa, eksik hatta yanlış neticelere götürebilmektedir. 
Nitekim müfessirlerin ilgili âyet hakkında farklı değerlendirmeler yaptıkları 
görülmektedir.

2.1. Âyetin Neshedildiği Görüşü

İbn Abbas (r.anhümâ), “İnsan için ancak çalışmasının karşılığı vardır” 
âyetinin şu âyetle neshedildiğini söylemiştir: “İman eden, zürriyetleri de 
imanda kendilerine tâbi olan kimselere soylarını da kattık.”12 Bu âyet babala-
rın salih olması vesilesiyle evlatların cennete konduğunu haber vermektedir. 
Ancak “İnsan için ancak çalışmasının karşılığı vardır” âyetinin neshedildiği-
ne dair bu görüş zayıf bulunmuştur. Zira bu âyet bir haber olup hüküm değil-
dir. Haberler ise neshe konu olmazlar.13

2.2. Âyetin Yahudilere Reddiye Olduğu Görüşü

Âyetin yahudilere bir reddiye olduğunu Râgıb el-İsfahânî dile getirmiştir. 
Ona göre, “Öyle bir günden korkunuz ki o gün ne bir baba evladı adına ne 
de evlat babası adına bir şey ödeyebilir”14 ve “İnsan için ancak çalışmasının 
karşılığı vardır” gibi âyetler yahudilere reddiyedir. Çünkü onlar “Biz pey-

10 Ebü’l-A‘lâ Mevdûdî, Tefhîmü’l-Kur’ân (çev. Muhammed Han Kayani v.dğr), İstanbul: İnsan 
Yayınları, 2005, 6/33.

11 Bayraktar Bayraklı, Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur’ân Tefsîri, İstanbul: Bayraklı Yayınları, 
2006, 18/390.

12  Tûr 52/21.
13 Ebû Hayyân Muhammed b. Yusuf  Esîrüddin el-Endelüsî, el-Bahrü’l-Muhît fi’t-Tefsîr (thk. Sıdkî 

Muhammed Cemil), Beyrut: Dârü’l-Fikr, 1420, 10/24.
14 Lokman 31/33.
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gamberlerin evlatlarıyız. Biz her türlü işi yapsak da onlar bize şefaat ederler” 
diyorlardı. İşte bu âyetlerde onlara hiçbir şefaatin olmayacağına dikkat çe-
kilmiştir. Nitekim, “O gün Rahmân’ın izin verip de sözüne razı olduklarında 
başkasının şefaati fayda sağlamaz.”15 “O’nun razı olduklarından başkası şe-
faat edemez”16 âyetlerinde de aynı durum söz konusudur.17

2.3. Âyetin Muhkem Oluşu ve Manası

Çoğunluğu oluşturan âlimlere göre ise, “İnsan için ancak çalışmasının 
karşılığı vardır” âyeti muhkemdir.18 Ancak bunu söyleyenler âyetin tevilinde 
ihtilaf etmişlerdir. Kimisi bu âyeti önceki şeriatlar hakkında geçerli saymış, 
dolayısıyla bizim şeriatımızda bağlayıcı kabul etmemiştir. İkrime’den rivayet 
edildiğine göre o şöyle demiştir: “Bu hüküm, İbrahim ve Musa’nın kavimleri 
hakkındadır. Bu ümmet içinse başkalarının da çalışmasının karşılığı vardır.”19

Diğer yandan, kimi müfessirler âyette zikredilen “insan”dan maksadın 
kâfir olduğunu, mümin için hem kendi hem de başkasının çalışması dolayısıy-
la karşılık bulunduğunu söylemişlerdir. Nitekim İmam Mâtürîdî âyeti bu min-
valde ele alır. Âyetteki “li ل” harfinin “alâ على” manasında olabileceği üzerin-
de duran Mâtürîdî, burada “İnsan aleyhine olan şeylerde yaptıklarının birebir 
karşılığı vardır” anlamının bulunduğuna işaret eder. Zira Allah celle ve alâ, 
“Kim iyilikle gelirse ona getirdiğinin on katı vardır; kim de kötülükle gelirse 
o sadece getirdiğinin misliyle cezalandırılır. Onlar haksızlığa uğratılmazlar”20 
âyetinde buyrulduğu üzere, insanın iyi amel ve çabalarına ziyadesiyle karşılık 
ve sevap vermektedir. Fakat şerrin karşılığı sadece misliyle olur… Mâtürî-
dî’ye göre, “Bu âyetin ‘Hiçbir günahkâr başkasının günahını yüklenmez’ âye-
tinde bahsedilen kâfirler hakkında olması da muhtemeldir. Bu durumda âyet 
şunu demiş olur: İşte bu insanlar için ancak çalışmalarının karşılığı vardır.”21

15 Tâhâ 20/109.
16 Enbiyâ 21/28.
17 Ebü’l-Kasım Hüseyin b. Muhammed er-Râgıb el-İsfahânî, Tefsîr, [baskı yeri yok], Câmiatü 

Tantâ, Külliyyetü’l-Edeb, 1420/1999, 1/182.
18 Ebû Hayyân, el-Bahrü’l-Muhît, 10/24.
19 Ebû Muhammed Abdülmün‘im b. Abdürrahim İbnü’l-Feres Endelüsî, Ahkâmü’l-Kur’ân (thk. 

Tâhâ b. Ali v.dğr), Beyrut: Dâru İbn Hazm, 1427/2006, 3/513.
20 En‘âm 6/160.
21 Ebû Mansûr el-Mâtürîdî, Te’vîlâtü’l-Kur’ân, İstanbul: Mizan Yayınevi, 2009, 14/214.
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Söz konusu âyeti bir önceki âyetle (Gerçekten hiçbir günahkâr, diğerinin 
günah yükünü yüklenmez.) ele alan Râzî’ye göre,

“Cenâb-ı Hakk’ın, ‘Hakikaten insan için, kendi sa‘yü gayretinden başkası 
yoktur’  ifadesi, mükellefin hallerinin beyanını tamamlayan bir ifadedir. Çünkü 
ona, günahlarını hiç kimsenin üstlenmeyeceğini beyan edince, başkasının iyiliğinin 
kişiye fayda vermeyeceği, salih amel işlemeyen hiç kimsenin hayır namına bir 
şey elde edemeyeceğini de beyan etmiş olur. Böylece Allah Teâlâ kötülük yapan 
kimsenin, başkasının iyiliği sebebiyle bir mükâfat elde edemeyeceğini ve hiç 
kimsenin, onun yerine cezayı üstlenemeyeceğini ortaya koymuş olur.”22

Yine Râzî şöyle demiştir:

“Âyet, genel mana ifade etmektedir. Doğru olan da budur. Denilmiştir 
ki: Rivayetlerde; kişinin yakınının verdiği sadakanın, tuttuğu orucun ölen 
kişiye ulaştığı, yine duanın da fayda verdiği şeklinde birtakım hususlar 
vârit olmuştur. Demek ki, insan için, sa‘yü gayret göstermediği şeyler de 
vardır. Nitekim Cenâb-ı Hak da, “Kim bir iyilik yaparsa, onun için, onun 
on misli vardır.”23 buyurmuştur. Bu da kişinin yaptığının üstündedir. Cevap: 
Şayet, insan, o akrabasının yaptığı tasaddukun kendisine fayda vermesi için, 
iman konusunda sa‘yü gayret etmeseydi, onun sadakasının ona bir faydası 
olmazdı. Bu halde yine insan için, ancak sa‘y ettiği şey söz konusudur. 
Âyetteki “ziyade” ise, bize göre Allah Teâlâ, iyilik yapana mislini, on katını 
ve daha fazlasını vaat edince mümin de Allah’ın, kendisine böyle bir fazlu 
ihsanda bulunacağını ümit ederek tek bir hasene yaptığında, o, bunun birkaç 
misli için sa‘yü gayret göstermiş olur.”24

Müfessirlerin önemli bir kısmı bu şekilde, âyetin bizim şeriatımızda muh-
kem ve müminler hakkında geçerli olduğu ve insan için hakikatte ancak çalış-
masının karşılığının bulunduğunu söylemiştir. Buna göre şefaat, salih bir ba-
banın evladına yaptığı iyilikler, iyi evladın ana basına ihsanı veya başkalarının 
kişi için yaptığı salih amellerin sevabı ise ancak mecazen o insan için sayılır.25

22 Fahreddin Muhammed b. Ömer er-Râzî, Mefâtîhu’l-Gayb, Beyrut: Dâru İhyâi’t-Türâsi’l-Arabî, 
1420, 29/576.

23 En‘âm 160.
24 Fahreddin-i Râzî, Mefâtîhu’l-Gayb, 29/576.
25 İbnü’l-Feres Endelüsî, Ahkâmül-Kur’ân, 3/513.
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Elmalılı da âyeti genel olarak aynı minvalde izah eder:
“Doğrusu insanın sa‘yinden başkası kendisinin değil, insanınki ancak 

sa‘yidir. Yani bir insan başkasının cürmü ile muahaze olunmayacağı gibi 
kendi sa‘yinden başkasıyla sevaplanmak da kendinin has hakkı değildir. 
Olursa başkasının atiyyesi, teberruu olur. “Herkesin kazandığı lehine, 
yüklendiği aleyhinedir.”26 Bu ilk bakışta “insana sa‘yinden başka yok” demek 
zannolunabilirse de insana gerek dünyada olsun gerek ahirette sa‘yü kesbinden 
başka vehbî olarak verilen nice rahmet ve ilâhî lutuflar bulunduğunda da şüphe 
yoktur. Yardımlaşmanın emredilmiş olması ve dünya ve ahirette fayda verdiği 
de da şer‘an malumdur. Ebüssuud der ki: ‘Enbiyanın şefaati, melaikenin 
istiğfarı, dirilerin ölüler için duası, sadakası gibi insanın kendi amelinden 
olmamakla beraber nâfi‘ olduğu malûm bulunan nâkâbil-i ihsâ birçok umûra 
gelince, bütün bunlar da menfeatin menâtı kendi ameli olan iman ve salâh 
olduğu ve iman olmayınca hiç birisinin menfaati olamayacağı için bunlarda 
da nâfi‘ olan kendi sa‘yü ameli olmak üzere gösterilmiş demektir.”27

Yazır, Ebû Hayyân’ın naklettiği şu olaya da yer verir: Horasan Valisi Ab-
dullah b. Tâhir, Hüseyin b. Fazl’a bu âyetin “Allah dilediğine kat kat fazlasını 
verir” âyetiyle beraber nasıl anlaşılacağını sormuş, o da şöyle cevap vermiş-
tir: “Adalet itibariyle insan için ancak çalışmasının karşılığı vardır, ihsan itiba-
riyle Allah’ın dilediği kadar fazlası vardır.” Bunun üzerine Hüseyin b. Fazl’ın 
başını öperek onu tebrik etmiştir.28

Yazır, âyetin mensuh olduğu iddiasına da değinir:
“Bunun mensuh olduğuna dair İbn Abbas’tan söylenen söz sahih değildir. 

Cumhur indinde bu muhkemdir. İbn Atıyye bunu şöyle tahkik eder: ‘Bence 
bu âyette tahrir şöyledir: Mananın mihveri «لإلنسان» daki lâmdır. İnsanın, ‘Şu 
benimdir’ demeğe hakkı olan şeyi tahkik ettiğin zaman onu, ancak sa‘yinden 
ibaret bulursun. Ondan başka, bir şefaat veya sâlih bir peder veya sâlih bir 
evlâd riayeti ile veya hasenatı katlamak veya mahz fadl u merhamet kasdıyla 
olanlar hep merhamettir. Onların hiçbiri insanın kendinin değildir. Ona 
hakikaten benim demeğe salâhiyyeti yoktur. Ancak hakikate ilhak ile mecaz 
olarak söylenebilir.’ Bunun hâsılı lâmın ihtisas veya istihkak manasına olması, 
kasrın da ona müteveccih bulunmasıdır. Türkçe’mizde bu manayı andıran bir 
mesel vardır: ‘Elden gelen öğün olmaz, o da vaktinde gelmez’ derler.”29

26 Bakara 2/286.
27 Elmalılı Muhammed Hamdi Yazır, Hak Dîni Kur’ân Dili, İstanbul: Yenda Yayın Dağıtım, 1996, 7/290.
28 Ebû Hayyân, el-Bahrü’l-Muhît, 10/24.
29 Elmalılı, Hak Dîni Kur’ân Dili, 7/290-291.
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Buraya kadar aktarılan bilgilerden meselenin ana hatlarıyla ortaya çıktığı 
söylenebilir. Bununla birlikte uhrevî şefaatin dünyevî iş ve durumlarda pek 
çok benzerinin olduğunu ortaya koymak, meseleyi izah sadedinde faydadan 
hali olmasa gerektir.

3. Şefaatin Dünyevî Yansımaları

Şefaatin dünyada pek çok karşılık ve yansıması bulunmakla birlikte bura-
da konunun daha derli toplu izahı için bunların maddi ve manevi olmak üze-
re iki kısım olarak izahı uygun görünmektedir. Bunların bir kısmı doğrudan 
fıkhın alanına dahilken, bazıları ise dünyevî olmakla beraber fıkhın belli bir 
konusuna dahil sayılmazlar.

3.1. Maddi Yansımalar

Bu hususta değinilmesi gereken temel husus, Allah’ın rahmetidir. İnsa-
nın kendi ameli yahut sebep oluşu bulunmaksızın, ilâhî merhamet neticesin-
de elde ettiği dünyevî imkân ve kazançların sayılamayacak kadar çok olduğu 
görülmektedir. Nimetlerin başlangıcı sayılabilecek olan dünyaya gelme ve 
var olmada hiçbir dahli olmadığı gibi, doğduktan sonra uzun süre beslenmesi 
ve bakımında da sa‘y ve kesbi yoktur. Bu hususlarda ebeveyni vazifeli kı-
lınmıştır. Farklı anlatımla, çocuk annesinin karnından, hiçbir malı olmadan 
dünyaya gelir. Mevcut olan bütün malları alıp ele geçiren birileri vardır. Allah 
Teâlâ’nın bu çocuğa lutfu sayesinde insanlar onunla çokça ilgilenirler, bütün 
ihtiyaçlarını karşılamak için koştururlar.30

Yine, O, dünyada azabı hak edenlere mühlet vermekte, hemen azap etme-
mekte, onlara zâhir ve bâtın nimetlerini bolca yağdırmakta, gökten su indirip 
onunla bitkiler bitirmekte, yeryüzüne hayat ihsan etmektedir… Böyle daha 
nice nimetleri kullarının hiçbir sa‘yu gayreti olmadan lutfetmektedir. Âhirette 
yine rahmetiyle muamelede bulunarak nicelerini affedip cennetine dahil ede-
cek olması, bu kişilerin amelinin birebir karşılığı değildir.31

Görüldüğü üzere kişiye sadece çalışmasının karşılığının bulunduğunu 
ifade eden âyeti mutlak olarak değerlendirmek, Kur’an’ın diğer pek çok âyet 

30 Ebû Hâmid Muhammed b. Muhammed el-Gazâlî, İhyâü Ulûmi’d-Dîn, Beyrut: Dârü’l-Ma‘rife, ts., 2/352.
31 İbn Hüseyin Muhammed Ali el-Mekkî el-Mâlikî, Tehzîbü’l-Furûk ve’l-Kavâidi’s-Seniyye 

fi’l-Esrâri’l-Fıkhiyye (Karâfî’nin el-Furûk’unun hâşiyesinde), Beyrut: Dârü’l-Kütübi’l-İlmiyye, 
1418/1997, 4/396.
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ve hükümlerine ters düşmektedir. Mülkiyet ile ilgili hükümler bunlardandır. 
Çok yaygın olan klasik tasnife göre şer‘î açıdan mülkiyet sebepleri üç kısım-
dır: 1. Alışveriş gibi, bir mâlikten başkasına nakledici tasarruf ve akidler, 2. 
Kimsenin mülkü olmayan mubah eşyanın ele geçirilmesi. 3. Halefiyet; miras 
gibi. Hakikaten miras yolu ile mülk edinmede ne emek ne ihtiyaç ne de ihraz 
ve işgal söz konusudur. Burada belli mülk edinme yolları ile kazanılıp geriye 
bırakılmış servete haleflik yoluyla mâlik olmak vardır. Bu sebeple mülkiyet 
sebepleri arasında miras ayrı bir yere sahiptir. Bunu vurgulamak için bazı fu-
kaha şöyle demişlerdir: “Miras hariç, hiçbir şey insanın irade ve ihtiyarı dışın-
da onun mülkiyetine geçemez.”32 Farklı bir anlatımla; Kur’an’ın vazettiği ve-
raset kanununa göre, ölen kimsenin malı, vârislerinin meşru hakkıdır. Halbuki 
ölen kimsenin bizzat çalışarak kazandığı o malda çalışmak noktasından hiçbir 
payları olmayabilir. Mesela babasının malına vâris kabul edilen küçük bir ço-
cuk, mal ve mülk edinmede babasına herhangi bir katkıda bulunmuş değildir. 
Yine zekât, sadaka, hibe vs. şer‘an bir kimsenin kazandığı malına başkalarının 
sahip olması demektir. Zekât, sadaka, hibe alan şahıs aldığının meşru sahibi 
olur. Fakat bu aldıklarının kazanılmasında bir katkıda bulunmamıştır.33

Başka bir misal olarak; dünyada hayır üzere yardımlaşmanın emredilmesi, 
başkaları için iyi ve faydalı işlerde aracılık yapılması da uhrevî şefaatin dün-
yadaki yansımalarındandır. Nitekim âyette şöyle buyrulmuştur: “Kim güzel bir 
şefaatle şefaatte bulunursa, ondan kendisine bir hisse vardır. Kim de kötü bir 
şefaatle şefaatte bulunursa ondan kendisine bir pay (günah) vardır. Allah, her 
şeye hakkıyla kadir ve nâzırdır.”34 Âyetten anlaşıldığına göre câiz olan husus-
larda şefaat eden kimsenin şefaati kabul olunmasa dahi ona ecir verilir. Çünkü 
yüce Allah, “Kim şefaatte bulunursa…” diye buyurmuş, “kimin şefaati kabul 
olunursa” dememiştir. Bir hadiste de şöyle geçer: “Şefaatte bulununuz, ecri-
niz verilir. Allah da Peygamber’inin dili üzere dilediği hükmü verir.”35 Çün-
kü böyle bir şefaatte müslümana yardım etme ve ondan zararı savma vardır.36 
Konunun tafsilatı üzerinde duran Zerkeşî’nin açıklamalarına bakılacak olursa 
şefaat, bir had cezasında veya sabit olmuş bir hakta olmaz. Ancak affedilme-
si mümkün olan bir günahta olur. Nitekim Allah Teâlâ da Hz. Ebû Bekir’in 

32 Fetullah Yılmaz, Fıkhî Açıdan Fiyatı Etkileyen Faktörler, Ankara: İlâhiyât, 2016, s. 54-55.
33 Mevdûdî, Tefhîmü’l-Kur’ân, 6/33.
34 Nisâ 4/85.
35 Buhârî, Zekât, 21.
36 Kurtubî, el-Câmi‘, 5/296.
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kendisine malî yardımda bulunmayacağına dair yemin ettiği Mistah hakkında 
şefaatte bulunmuştur: “Sizden lutuf ve servet sahibi olanlar yakınlarına, düş-
künlere ve Allah yolunda hicret edenlere, bir şey vermemek için yemin etmesin-
ler; affetsinler, geçsinler. Allah’ın sizi bağışlamasını arzulamaz mısınız? Allah 
bağışlayandır, merhametli olandır.”37 Ulema, yetkili mercilere (imam) intikal 
ettikten sonra haddi gerektiren suçlar hakkında şefaatte bulunmanın haram-
lığında icmâ etmişlerdir. Ancak intikalden önce olursa çoğu âlim, hakkında 
şefaat edilecek şahsın şerli ve müslümanlara eziyet eden biri olmaması halinde 
buna cevaz vermişlerdir. Eğer kötü biri ise onun için şefaat edilmez. Hakkında 
had cezası ve kefâret bulunmayıp ta‘zîr gerektiren suç ve günahlara gelince, 
bunlar hakkında şefaatte bulunmak câizdir. Şefaat teşebbüsünün yetkili mercie 
ulaşıp ulaşmaması önemli değildir. Hatta eğer hakkında şefaatte bulunulacak 
olan kişi eziyet veren biri değilse şefaati müstehap görenler olmuştur.38

Doğrudan fıkhın alanına girmeyen başka ilginç örnekler de vardır. Hz. 
Musa ve Hz. Hızır kıssasında geçen iki yetim çocuğun durumu bu açıdan dik-
kate değerdir. “(Tamir ettiğim) Duvar şehirde iki yetim erkek çocuğa aitti. 
Duvarın altında onlara ait bir hazine vardı ve babaları da salih bir kimseydi. 
Rabb’in onların erginlik çağına ulaşmasını ve Rabb’inden bir rahmet olarak 
hazinelerini çıkarmalarını istedi.”39 Babalarının salih bir kimse olması sebe-
biyle çocuklar fayda görmüş olup bu hususta kendilerinin bir çaba ve amelle-
ri de bulunmamıştır. Yine bir âyette, “Sen onların içinde bulunduğun sürece 
Allah onlara azap edecek değildir”40 buyrulmuştur. Aynı şekilde, “Allah’ın 
insanların bir kısmını diğer bir kısmıyla defetmesi olmasaydı, yeryüzü fesada 
uğrardı”41 âyetine göre Allah Teâlâ insanların bir kısmı ile diğerlerinden azabı 
kaldırmaktadır. Bu da başkasının amelinden yararlanmaktır.

37 Nûr 24/22.
38 Ancak kimisi ta‘zîr gerektiren hususlarda şefaat teşebbüsünün incelenmesi gereken yönlerinin 

bulunduğunu ifade etmişlerdir. Zira hak sahibi ta‘zîre yönelik hakkını ıskat etse bile, yetkililerin 
bu hakkının bâki olduğunu, ta‘zîrin ıslah için meşru kılındığını ve cezanın gerekli görülebile-
ceğini, dolayısıyla böyle durumlarda şefaatin müstehaplığından bahsedilemeyeceğini söylemiş-
lerdir (bk. Ebû Abdullah Bedreddin Muhammed b. Abdullah b. Bahadır ez-Zerkeşî, el-Mensûr 
fî’l-Kavâidi’l-Fıkhiyye, Küveyt: Vizâretü’l-Evkâfi’l-Küveytiyye, 1405/1985, 2/249).

39 Kehf 18/82.
40 Enfâl 8/33.
41 Bakara 2/251.
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3.2. Manevi Yansımalar

Kişinin kendi çabası olmadan elde ettiği çok sayıda manevi kazanım yani 
sevap da söz konusudur. Nitekim dört mezhep ulemasının cumhuruna göre, 
kişinin derecesinin yükselmesi ve sevaba kavuşması için, bunların sebepleri-
nin kul tarafından iktisap edilmesi şart değildir. Dolayısıyla dereceyi yüksel-
ten yahut sevap kazandıran şeylerin emredilmiş olmaları da şart değildir. Aynı 
durum günahlara kefâret olan şeyler için de geçerlidir.42

3.2.1. Dua ve İstiğfar

Manevi kazanımlar bakımından –maddi de olabilir- en çok bahsedilen 
hususların başında, kişi için başkalarının yaptığı dua ve istiğfar gelir. Burada 
da kişi başkasının amelinden istifade etmektedir.43 İbn Abdüsselâm duayı, ya-
kınlardan ve akraba olmayanlardan gelen bir şefaat olarak açıklar.44

Bir âyet-i kerimede, “Onlar kendilerine zulmettikleri zaman sana gelip 
de Allah’tan mağfiret dileselerdi ve onlar için peygamber de mağfiret istesey-
di, elbette Allah’ı tevvâb ve rahim bulacaklardı”45 buyrulmuştur. Aynı şekilde 
“Arşı yüklenen ve çevresinde bulunanlar, Rab’lerini hamd ile tesbih ederler, 
O’na inanırlar ve müminler için istiğfar ederler…”46 âyetinde görüldüğü üze-
re, melekler iman ehli için dua ve istiğfar etmektedir. Bu da başkasının ame-
linden faydalanmaktır.47

3.2.2. Ölünün Ardından Yapılan Ameller

Başkasının amelinden faydalanmanın en çok söz konusu edildiği hususlar-
dan biri de ölünün ardından yapılan amellerdir. Kişinin ardından yapılan ilk amel 
belki onun cenaze namazının kılınması ve bu vesileyle dua edilmesidir. Bunun 
faydalı olabileceği hususunda âlimlerin icmâı vardır. Nitekim Resûlullah (s.a.v) 
şöyle buyurmuştur: “Ölünün cenaze namazını kıldığınızda, ihlâsla ona du edin.”48 
Yine gömüldükten sonra dua etmekle ilgili birçok hadis nakledilmiştir. Kabirle-

42 İbn Hüseyin, Tehzîbü’l-Furûk, 4/395.
43 İbn Hüseyin, Tehzîbü’l-Furûk, 4/396.
44 İzzeddin İbn Abdüsselâm, Kavâidü’l-Ahkâm, 1/135.
45 Nisâ 4/64.
46 Mü’min 40/7.
47 İbn Hüseyin, Tehzîbü’l-Furûk, 4/396.
48 İbn Mâce, Cenâiz, 23; Ebû Davud, Cenâiz, 60.
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rini ziyaret esnasında onlar için yapılan dua da böyledir. Hadiste geldiği üzere, 
yapılan dualar, mümin kulun cennetteki derecesini artırır. Resûlullah’ın (s.a.v) 
bilfiil ölülere dua etmesi ve bunu müminlere tavsiye etmesi yanında, sahabe ve 
tâbiînden itibaren müslümanların çağlar boyu ölülere yaptıkları dualar sayılama-
yacak kadar çok olduğu gibi, inkâr edilemeyecek kadar meşhur ve malumdur.49

İbn Abdüsselâm, cenaze namazı hakkında şöyle demiştir:
“Cenaze namazında, ölüye yakın olan kişi diğer bütün velayet sahiplerine 

takdim olunur. Çünkü bu namazda ölüye şefaat vardır. Yakın olan kişi ise 
ölüye karşı ileri derecedeki şefkat ve şiddetli hüznü sebebiyle, yabancıların 
yapmayacağı biçimde, ölen için duada daha içten yalvarır.”50

Konuyla ilgili olarak Hz. Peygamber’in (s.a.v) şu hadisine değinmek fay-
dalı olacaktır: “İnsan ölünce üç şey hariç ameli son bulur: devam edip giden 
sadaka, faydalanılan ilim ve kendisine dua eden salih evlat.”51 Burada amelin 
son bulmasından maksat, insanın amellerinin sevabının kesileceğidir. Faydala-
nılan bir ilim bırakmak onun eseridir. Kişi, burada ilmin öğrenilmesine sebep 
olmanın sevabını kazanır. Devam eden sadaka; vakıf veya evin menfaatinden, 
bir bahçenin meyvelerinden sürekli faydalanmayı vasiyet etmek gibi şeylerdir 
ki bunlar da onun eseridir. Duaya gelince, bu sadece evlada mahsus olmayıp 
akraba ve diğer dostlardan da vâki olabilecek bir şefaattir. Duanın sevabı, dua 
eden kimseye ait olmakla beraber, dua edilen kimse bu duadan istifade eder. 
Mesela bağışlanma ve rahmet dilenmişse, duanın kabul edilmesi halinde, dua 
edilen kimse bağışlanır ve rahmete nail olur.52 Farklı bir anlatımla; dünyadaki-
lerin amellerinin, ölülerin ruhlarına iki sebepten dolayı faydalı olduğu söylene-
bilir. Bu hususta Ehl-i sünnet fakihleri, hadisçiler ve tefsircilerin icmâ ettikleri 
ifade edilmiştir. Birincisi, ölünün hayatta iken yaptığı şeylerden kaynaklanır. 
İkincisi ise onun için yapılan dua, istiğfar ve diğer hayırların sevabının ba-
ğışlanmasıdır. Birinci durumda ölünün “tesebbüb” yoluyla istifade etmesi söz 
konusu iken, kendi yetiştirdiği evlatların duası vs. hariç ikincisinde bu da yok-
tur. Bu ikinci kısımla, yani kendi dahli ve sebep oluşu bulunmaksızın başka-
larının vesile olmasıyla ölünün fayda göreceğinin delili kitap, sünnet, icmâdır. 

49 İbn Kayyim el-Cevziyye, er-Rûh, s. 118-119.
50 İbn Abdüsselâm, Kavâidü’l-Ahkâm fî Mesâlihi’l-Enâm, Kahire: Mektebetü’l-Külliyeti’l-Ezheriy-

ye, 1414/1991, 1/76. Hanefî mezhebinde cenaze namazında sıralama şöyledir: Sultan, kadı, mahal-
lenin imamı sonra da velisi… (bk. Mergînânî, el-Hidâye, İstanbul: Eda Neşriyat, 1991, 1/91).

51 Müslim, Vasıyyet, 3, Tirmizî, Ebvâbü’l-ahkâm, 36.
52 İbn Abdüsselâm, Kavâidü’l-Ahkâm, 1/135.
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Kur’an’dan delil şudur: “Onlardan sonra gelenler derler ki: Rabbimiz, bizi ve 
bizden önce inanan kardeşlerimizi bağışla.”53 Bu âyette yüce Allah, sonrakileri 
kendilerinden önceki müminler için istiğfarlarından dolayı övmektedir. Bu da 
hayatta olanların istiğfarlarından ölülerin fayda gördüğüne delalet etmektedir.54

Ancak bir kişinin ölümünden sonra onun adına beden yahut mal ile yapılan 
amelin hükmü hakkında ihtilaf edilmiştir. “İnsan için ancak sa‘yi vardır” âye-
tini zâhirine hamledenler bunu câiz görmemiştir. Kimilerine göre İmâm Mâ-
lik’in kavli budur. Kimi de bunu mekruh görmüştür. Âyeti zâhirî anlamda alıp 
tevil edenler yahut mensuh sayanlar bunu câiz görmüşlerdir. Cevaz verenlerin 
diğer delilleri Sa‘d b. Ubâde’nin (r.a) annesi için yaptığı nezirle ilgili hadis, Hz. 
Âişe’nin (r.anhâ) kardeşi Abdurrahman (r.a) adına yaptığı itikâfla ilgili hadis, 
Has‘amlı kadınla ilgili hadis gibi rivayetlerdir. Bazıları ise oruç gibi bedenî 
ameller ile sadaka ve köle âzadı gibi malî amelleri ayrı değerlendirmişlerdir. 
Bedenî amellerde başkası adına yapmayı câiz görmezken, malî olanlarda ce-
vaz vermişlerdir. Fakat şu hususlarda icmâ etmişlerdir: Kimse kimsenin yerine 
iman edemez, namaz kılamaz. Bu amellerde kişi için ancak çalışmasının kar-
şılığı vardır. Kimi âlimler, yaşayan birinin ölmüş biri adına sadaka vermesinin 
cevazında icmâın bulunduğunu zikretmişlerdir. Farz olan haccın vasiyet edil-
mesinde ihtilaf vardır. İmam Mâlik buna cevaz vermişken kimi âlimler âyetin 
zâhirine dayanarak buna cevaz vermemiştir. Orucun vasiyet edilmesi ise câiz 
değildir. Bunun yerine her bir gün için bir fakire fidye verilir.55

Kullara olan borçların ödenmesi halinde borcun ölünün zimmetinden düşe-
ceğinde icmâ edilmiştir. Terekesinden yahut başka biri tarafından ifasında fark 
bulunmamaktadır. Ebû Katâde, ölü adına iki dinarlık borcu ödeyince Resûlullah 
(s.a.v) ona, “İşte şimdi bedenine serinlik vurmaya başladı” buyurmuştur.56

Yine hayatta olan bir kimse ölünün zimmetinde bulunan bir haktan vaz-
geçerse, hayatta olan kimsenin zimmetinden düştüğü gibi ölünün de zimme-
tinden düştüğü ve ölünün bundan faydalanarak sevineceği konusunda icmâ 
etmişlerdir. Ödeme imkânı olduğu halde bir hak, icmâ ve nas ile hayatta olan 
birinin zimmetinden düşüyorsa, ödeme durumunda olmayan ölünün zimme-

53 Haşr 59/10.
54 Muhammed b. Ebû Bekir b. Eyyûb b. Sa‘d Şemseddin İbn Kayyim el-Cevziyye, er-Rûh, Beyrut: 

Dârü’l-Kütübi’l-İlmiyye, ts., s. 118.
55 İbnü’l-Feres Endelüsî, Ahkâmü’l-Kur’ân, 3/512-514.
56 Heysemî, Mecmau’z-Zevâid, 3/59.



230 •  ULUSLARARASI  TEVHİD ve  ŞEFAAT SEMPOZYUMU

tinden, vazgeçme yoluyla düşmesi daha öncelikle olur. İbra (borçtan berî kıl-
mak) ve ıskat ölüye faydalı olduğu gibi, bağış ve hediye de faydalıdır. Bu 
ikisinin sevabı arasında bir fark yoktur.57

Bu hususlar başkası, yani ölü adına yapılan amellerle ilgilidir. Salih ame-
lin sevabını bağışlamaya gelince, bu meselede daha çok genişliğin olduğu 
görülür. Resûlullah (s.a.v), orucun sevabının ölüye ulaşacağını bildirmiştir. 
Aynı şekilde Kur’an okumanın sevabı da ulaşır. Zira oruç, sırf bir niyetten ve 
nefsi, yiyecek ve içeceklerden vs. engellemekten ibarettir. Yüce Allah, bunun 
sevabını ölüye ulaştırıyorsa, amel ve niyetten ibaret olan Kur’an okumanın 
sevabını da ulaştırır. Şu halde orucun sevabının ölüye ulaşması, diğer amelle-
rin de ulaşacağını ortaya koymaktadır. Malum olduğu üzere ibadetler malî ve 
bedenî olmak üzere iki kısımdır. Şeriat, sadakanın sevabının ölüye ulaşacağını 
bildirmekle diğer malî ibadetlerin de ulaşıp fayda vereceğini bildirmiş olmak-
tadır. Orucun sevabının ölüye ulaşacağını bildirmek suretiyle de diğer bedenî 
ibadetlerin de ölüye fayda temin edeceğini ortaya koymuştur. Yine hem malî 
hem de bedenî ibadet olan haccın da ölüye ulaşacağını haber vermiştir.58

Burada sayılanlardan başka pek çok hususta insanlar başkalarının sa‘yu 
gayretlerinden istifade etmektedirler. Şer‘î naslar ve İslâmî ilimlere dair yazılan 
eserler incelenince bu babda çokça örneğin bulunduğu görülecektir. Dolayısıy-
la kişinin sadece kendi amelinden fayda göreceğine, başka şekilde bir istifade 
kapısının bulunmadığına itikad edenler, icmâa muhalefet etmiş olacaklardır.59

Sonuç

Dünya ve ahireti yaratan Allah Teâlâ’nın her iki dünya için de pek çok 
hususta benzer kurallar koyduğu görülmektedir. Şöyle de denebilir: Dünyada 
iken henüz görmediğimiz ahiret ve oradaki halleri anlayabilmemiz için oraya 
delalet eden bazı hususları bu dünya halk etmiştir. Bunlardan birinin de şefaat 
olduğu görülmektedir.

Esasen dünya ve ahirette, kişiye faydanın ulaşabilmesi için lazım olan, ken-
di iman ve amelidir, kendi gayretidir. Ancak her iki dünyada da aslen bunlar “ge-
rek şart” olsa da “yeter şart” değildir. Özellikle insanoğlunun dünyaya geliş sü-
reci de dahil olmak üzere, kendi kendine beslenip aslî ihtiyaçlarını karşılayacak 

57 İbn Kayyim el-Cevziyye, er-Rûh, s. 121-122.
58 İbn Kayyim el-Cevziyye, er-Rûh, s.122.
59 İbn Hüseyin, Tehzîbü’l-Furûk, 4/396.
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yaşa ulaşıncaya dek kendi gayreti olmaksızın çok sayıda imkânlara kavuşması 
ilâhî rahmetin eseridir. Belli bir yaşa kadar hemen bütün ihtiyaçları başkalarınca 
karşılanan insan, kendi kendine yemeğini yiyip elbisesini giyecek yaşa (sinn-i 
istiğnâ) gelince dahi, bu tür ihtiyaçları başkaları tarafından karşılanmaktadır.

Netice itibariyle şunu söylemek mümkündür: Kişinin kendi amelinden 
olmayan bazı imkân, kazanç ve lutuflara ermesi için meşru sebep veya se-
beplere sahip olması gerekir. Bunun böyle olduğu hem dünyevî hem de uh-
revî açıdan sabittir. Dünyevî imkânlara sahip olmanın temeli “vücûb ehliyeti” 
olarak meşru kılındığı gibi, uhrevî lutuflar için ise iman etmiş olmak gerekir.60 
Diğer yandan ahirette kişinin kurtuluş vesilesi sadece şefaat değildir. İman 
etmiş olma şartıyla beraber salih ameller, tövbe, Allah Teâlâ’nın affı ve hak 
sahipleriyle ödeşme de insanın ebedî kurtuluşuna birer vesiledir.61
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 تلخيُص  مفهوم الشفاعة
من خالل كتب علماء الهند والّسند

الدكتور أبوالبركات حق النبي الّسندي الحنفي

بسم اهلل الرحمن الرحيم

الحمد هلل رب العالمين والصالة والســالم علي ســيد األنبياء والمرســلين 
ســيدنا وشــفيعنا محمــد وعلــي آلــه وصحبه أجمعين:

أما بعد:

فألخــص لكــم فــي هــذه النــدوة المنظمــة  موضــوع الشــفاعة مــن خــالل 
كتــب هــؤالء الســادة العلمــاء مــن الحنفيــة مــن بــالد الهنــد والّســند، ومنهــم:

الشيخ االمام المجدد أحمد السرهندي النقشبندي المتوفى 1034

الشيخ اإلمام عبدالحق الدهلوي  المتوفى سنة 1052

شيخ اإلسالم المخدوم محمد هاشم السندي التتوي الحنفي 1174

الشاه ولي اهلل الدهلوي الحنفي المتوفى 1176

الشاه فقير اهلل العلوي السندي النقشبندي الحنفي المتوفى 1198

الشيخ اإلمام الشاه عبدالعزيز الدهلوي الحنفي المتوفى سنة 1239
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الشيخ اإلمام عبدالعزيز الفرهاروي الحنفي المتوفى سنة 1240 تقريبا

العالمة الشيخ فضل رسول البدايوني الهندي الحنفي المتوفى 1289

العالمة الفقيه الشيخ اإلمام أحمد رضا خان الهندي الحنفي 1340

رحمهم اهلل أجمعين.

فــي البدايــة يجــب التنبيــه علــى أن موضــوع الشــفاعة ُذكــر فــي كتــب علــم 

الــكالم أصالــًة وفــي كتــب الفقــه أو التفاســير عرًضــا، ويتعلــق هــذا الموضــوع 

بالنبــوات.

كمــا هــو معهــود أن مســائل علــم الــكالم تنقســم إلــي اإللهيات ثــم النبوات 

ثم الســمعيات ،حســب ما هو تقســيم شــائع.

ــراد بالنبــوات :المســائل التــي يجــب علــي المكلفيــن اعتقادهــا ،وهــي  ويُ

متعلقــة بالنبــي صلــى اهلل عليــه وســلم: ممــا يجــب لــه ، ويمتنــع عليــه ، ويجــوز 

فــي حقــه عليــه الصــالة والســالم، ألنــه الركــن الثانــي مــن اإليمــان.

فأيهــا الســادة الفضــالء كمــا هــو معلــوم لــدي شــريف علمكــم أن العلمــاء 

ذكــروا فــي كتبهــم مــا يجــب فــي حــق األنبيــاء عليهــم الســالم:

منها:العصمــة، والصدق،األمانــة، والتبليــغ، والفطانــة، والذكورة.وغيــر 

ذلــك ممــا هــو مســطور فــي محلــه فــي كتــب علــم الــكالم.

إضافــة إلــي ذلــك يجــب أن يُعلــم أنــه البــد فــي اإليمــان بنبّينــا صلــى 

اهلل عليــه وســلم ســوى ذلــك مــن األشــياء: مــن أفضليتــه علــى جميــع الخلــق، 

وخاتميتــه أي أنــه خاتــم النبييــن وغيــر ذلــك.
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 وضمــن ذلــك ذكــروا أنــه يُعتقــد أنــه اليســتغني عنــه أحــٌد مــن أمتــه، بــل 
ــه الشــفاعة ال يســتطيع  ــح ل ــم يفت ــى ل ــه، ومت ــاء عــن جاهــه ومنزلت ــع األنبي جمي

أحــد الشــفاعة.

فالشــفاعة ثابتــة لــه صلــى اهلل عليــه وســلم عنــد أهــل الســنة والجماعــة مــن 
الحنفيــة والماتريديــة واألشــاعرة، ويُعــّد َمــْن يخالــف ذلــك خــارج دائــرة أهــل 
الســنة والجماعة،ألنهــا مســئلة متفقــة لــدى أهــل الســنة والجماعــة ، وصــارت 
مــن شــعائرها ، وعالماتهــا، كمــا هــو منصــوص فــي كتــب هؤالء الســادة العلماء 

الذيــن ذكــرت أســماؤهم.

وأشــكر للجهــة المنظمــة لهــذه النــدوة العلميــة القّيمــة مــن أحبابنــا األتــراك 
األفاضــل جزاهــم اهلل كل خيــر.

والسالم عليكم ورحمة اهلل.



İMAM GAZÂLÎ’NİN İHYÂ’SINDA  
SÛFÎLERİN TEVHİD ANLAYIŞI

Doç. Dr. Mehmet Saki ÇAKIR1*

Öz

Sûfîler, dinî yaşantıda insanları genel olarak avam ve havas diye katego-
rize ederler. Onlara göre, müslümanlar zâhiren aynı itikad esaslarına inansa 
da işledikleri amel ve bu amelin niteliği olan ihlâs farklı olabilmektedir. İma-
nın temel esası olan tevhid konusunda sûfîler derin ve ince bir anlayışa sahip 
olmuşlardır. Buna göre, avamın tevhidi, kelime-i tevhidin manası olan “Al-
lah’tan başka ilâh yoktur” ilkesine inanmaktır. Bu manada, Allah’ın herhangi 
bir şeye muhtaç olmadığını, mutlak surette tek ilâh ve yaratıcı olduğunu bil-
mek ve yalnızca O’na kulluk yapmak esastır. İmam Gazâlî, günah ve bid‘at-
larla zayıflamadığı sürece avam için bu tevhidin yeterli olduğunu belirtir.

Sûfîlerin tevhid anlayışı ise “vahdâniyyetini tahkik etmek suretiyle, ka-
dîm zatı diğer varlıklardan ayırmaktır.” Bu ise tevhidi kalben müşahede et-
mekle gerçekleşir. Mutlak fâilin Allah olduğu müşahede edildiğinde, kesret-
ten vahdete doğru manevi bir yolculuk başlar. Bunun daha üst mertebesi ise 
tevhidde fâni olmaktır. “Bir” olan hakiki fâil müşahede edildiğinde,  varlıkta 
“bir”den başkası görünmez. Dolayısıyla kişi “bir”den başkasını görmediğin-
den nefsini dahi göremez. Manevi tecrübe ile idrak edilebilecek bu hallerde, 
kişi ile hakikat arasında perde olan nefsanî arzular bertaraf olur. Bu durumda 
kişi kalbini tevhid mefhumuna bağlamaya zorlamadan hakikatini yaşar.

Anahtar Kelimeler: Tevhid, Vahdet, İmam Gazâlî, Cüneyd-i Bağdâdî. 

1 * Uşak Üniversitesi İslâmî İlimler Fakültesi, m.saki@hotmail.com
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İlk Dönem Sûfîlerin Tevhide Dair Sözleri

Sûfîler genel anlamda tevhidi avam ve havas tevhidi diye iki ana kısma 
ayırır. Bu bağlamda bazan avam bazan da havas tevhidine dair görüşler beyan et-
mişlerdir. Zünnûn-i Mısrî (ö. 245/859), tevhidi; “Allah’ın kudretinin eşyada ka-
rışmadan var olduğunu ve Allah’ın eşyayı bir aracı olmadan yarattığını bilmek/
inanmak” diye tanımlar. Buna göre, her şeyin sebebi Allah’ın yaratmasıdır ve 
yaratması bir illete muhtaç değildir. Yerde gökte Allah’tan başka müdebbir yok-
tur. Ayrıca kişinin vehmine her ne gelirse gelsin Allah bu düşünceden farklıdır.2

Ebû Nasr es-Serrâc et-Tûsî (ö. 378/988), sûfîlerin yukarıdakine benzer 
tanımlarını avamın tevhidi diye nitelendirir. Bunların dışında bir de havassın 
tevhidi vardır ki erken dönem tasavvuf tarihinde bu konuda en çok söz söy-
leyenlerden biri Cüneyd-i Bağdâdî’dir (ö. 297/909). Cüneyd-i Bağdâdî’nin 
tevhide dair görüşleri kesretin vahdete dönüşmesi ve fenâ halinin yaşanma-
sıyla ilişkilidir. Ona göre havassın tevhidi, “kulun Allah’ın huzurunda; tevhid 
denizinin dalgalarında kudret hükümleri câri olurken bir karaltı halinde olma-
sıdır.” Bu durumda kendi nefsinden fâni olur ve toplumun ona olan davetine 
kayıtsız kalır. Kul, Allah’a yakınlık mertebesinde vahdâniyyetin hakikatine 
ulaştığından his ve hareketleri Allah’ın iradesine teslim olur. Böylece son ha-
linin ilk haline dönmesiyle kul, yaratılışının ilk haline dönmüş olur.3

Cüneyd-i Bağdâdî, başka bir yerde tevhidi; “yüce zatın (muvahhad) vah-
dâniyyetini tahkik etmek suretiyle diğer varlıklardan ayırmaktır” diye tanım-
lar. Bu, kâmil bir ahadiyyet ile olması gerekir. Bu tevhid tecrübesinde öyle bir 
hal yaşanır ki akıllar hayrete düşer.4

Serrâc Tûsî’ye göre sûfîler tevhidden bahsederken vecd dilini kullanmış-
lardır. Bu sahada kullandıkları işaretler bu hali yaşamayanların anlayışından 
uzaktır. Bununla birlikte istifade için bu sözleri şerhetmeye çalıştığını söy-
ler. Mesela Ruveym b. Ahmed el-Bağdâdî (ö. 303/915-16) tevhidi; “beşeri-
yet izlerinin/etkisinin silinmesi ve ulûhiyyetin/ilâhlık soyutlanması” olarak 
tanımlarken, Serrâc Tûsî bu sözü şöyle şerheder: Beşeriyet izlerinin silinme-
sinden maksat, nefsin kötü ahlâkını değiştirmektir. Zira nefis, fiillerine bakıp 

2 Ebû Nasr es-Serrâc, el-Lüma‘ fi’t-Tasavvuf, Kahire: Şeriketü’l-Kudüs, 2008, s. 54; Abdülkerim 
el-Kuşeyrî, er-Risâletü’l-Kuşeyriyye (thk. Ma‘rûf Mustafa Züreyk), Beyrut: el-Mektebetü’l-As-
riyye, 2011, s. 299.

3 Serrâc, el-Lüma‘, s. 55.
4 Kuşeyrî, er-Risâle, s. 299.
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rubûbiyyet iddiasına meyletmektedir. Nefsin eserlerini silmekten kastedilen 
enaniyetin giderilmesidir. Ulûhiyyetin soyutlanması ise kadîmin hâdisten (ya-
ratılmışlardan) ayrışmasıdır.5 

Tevhid tanımlarının bazısı, tefekkür ile ihlâsa işaret etmektedir. Bu ma-
nada Cüneyd-i Bağdâdî şunları söyler: Tevhid, “Kadîm olanı hâdis olandan 
ayırmak, vatanlardan çıkmak (dünyayı daimi bir yurt edinme düşüncesinden 
uzak durmak), nefsin arzuladığı şeylerden ilgiyi kesmek, bildiğini ve bilme-
diğini terk edip hepsinin yerine Allah Teâlâ’nın tefekkürünün yer almasıdır.”6 

Sûfîler hakikî tevhidin, iman edilen esasların uygulanmasıyla gerçekleşe-
bileceğini ifade ederler. Bu bağlamda iman-amel ilişkisi vurgulanır. Kelâm ve 
fıkıhla öğrenilen İslâmî bilginin tasavvuftaki ihsan mertebesiyle birleştirilme-
si gerekir.7 Bu manada Ebû Bekir el-Verrâk et-Tirmizî (ö. 280/893) şöyle der: 
“Bir kimse zühdü bırakır da sadece kelâmla yetinirse zındık olur. Vera‘ ilmini 
bırakır da fıkıhla ile yetinirse fâsık olur.” Ali b. Osman el-Cüllâbî el-Hücvîrî 
(ö. 465/1072) bu sözü şöyle açıklamıştır: Bir kimse tevhidin lafzı ile yetinerek 
gereğiyle amel etmezse zındık olur. Fıkıh içinse ihtiyat ve takva gerekir. Bir 
kimse fıkhî konularda ruhsat, tevil ve şüpheli hususlar ile alaka kurarsa fâsık 
olması an meselesidir. Bunların menşei ise gaflettir.8 

Yukarıda her ilmin kendine has bir işlevi olduğu ve ilimlerin birleştirilme-
siyle erişilen tekâmüle dikkat çekilmektedir. Zira fıkıh ya da kelâm ilmini öğ-
renip takva ile amel edilmediği müddetçe, tevhid kâmil bir biçimde tahakkuk 
etmez. Söz gelimi bu zâhirî ilimlerle yetinen doğrudan fâsık olmasa da potansi-
yel bir fâsıklıkla karşı karşıya olacaktır. İbn Hacer el-Heytemî’ye göre bu durum 
şu önermeler ile açıklanabilir: Bir kimse zühd ve vera‘ yaşantısında gevşeklik 
yaptığında şüpheli durumlara girebilir. Şüpheli durumlarda gevşeklik yapan, ha-
ramlara bulaşabilir. Haramlarda gevşeklik yapan ise büyük günahlar işleyebilir.9 

5 Serrâc, el-Lüma‘, s. 56.
6 Kuşeyrî, er-Risâle, s. 300. Konu hakkında detaylı bilgi almak için bk. Necmettin Bardakçı, İslâm 

Tasavvuf Düşüncesinin Teşekkülü, İstanbul: Rağbet Yayınları, 2020, s. 524, 533.
7 Tevhidin amel ve ihsan mertebesiyle ilişkisi için bk. İbrahim Işıtan, “Sufilerin Tevhid Anlayışı ve 

Boyutları”, İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi, c. VI, sy. 5 (2017), s. 3203-3227.
8 Ebü’l-Hasan Ali b. Osman Hücvîrî el-Cüllâbî, Keşfü’l-Mahcûb (çev. İsʿâd Abdülhâdî Kandîl), 

Kahire: Şuûnü’l-İslâmiyye, 1394/1974, s. 212.
9 İbn Hacer el-Heytemî, el-Fetâva’l-Hadîsiyye (takdim: Muhammed Abdurrahman el-Mar‘aşlî), 

Beyrut: Dâru İhyâi’t-Türâsi’l-Arabî, 1419/1998, s. 391.
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İmâm-ı Rabbânî Ahmed es-Sirhindî’ye (ö. 1034/1624) göre Muhyiddin 
İbnü’l-Arabî (ö. 638/1240) öncesi sûfîlerin tevhid anlayışı tevhîd-i şühûdî kıs-
mına girmektedir. Fakat İbnü’l-Arabî tevhîd-i vücûdîden bahsetmiş ve bunu 
sistemleştirmiştir.10 Tevhid-i şühûdî, Vâhid’in müşahedesi, yani sâlikin müşa-
hede ettiği varlığın Vâhid’den başka bir şey olmamasıdır. Tevhîd-i vücûdî ise, 
sâlikin mevcudun bir olduğunu bilmesi ve buna itikad etmesi, O’nun dışında 
kalan varlıkların ise yok olduğuna inanması ve böyle sanmasıdır. O’ndan baş-
kasının yok olduğuna inanmakla beraber, varlığın bu Vâhid’in tecelligâhı ve 
mazharları olduğuna inanır.11 

“Tevhid” Kelimesinin Gerçek Manası Dışında Kullanımı

İmam Gazâlî’nin (ö. 505/1111) belirtiğine göre, zemmedilen akımların/
ilimlerin şer‘î ilimlerle münasebetinin menşei, bazı dinî kavramların asıl mak-
sadı dışında kullanılmasıyla olmuştur. Bunlar; fıkıh, ilim, tevhid, tezkir/zikir ve 
hikmet kavramlarıdır. Ona göre kendi dönemindeki bazı kesimler, bu kavram-
ları selef-i salih ve ilk asrın kastettiği mana dışında kullanmışlardır. Neticede 
kalpler bu terimleri kötü manada kullananlardan uzaklaşıp kaçmaktadırlar.12

Tevhid kavramına dair İmam Gazâlî şunları söyler: “Günümüzde bu te-
rim, konuşma ve tartışma sanatını bilmek, hasımların çelişkilerini yakalamak, 
çok sorularla laf ebeliği yapmak, itikadî konularda şüpheler uyandırmak ve 
karşı tarafı susturmayı bir meziyet görenler tarafından kendileri için kullanıl-
maktadır. Hatta bunlardan bazıları (Mu‘tezile) kendilerine “adl ve tevhid ehli” 
ismini vermiştir. Halbuki bunların uğraştıkları bu tartışma ve kelâm sanatı ilk 
asırda yoktu. O hayırlı dönemin müslümanları, itikad konularını (iman esasla-
rını) kurcalamak yerine, akılların kolaylıkla kavrayıp kabul ettiği âyetlere tâbi 
olur ve onun açıklamalarıyla yetinirlerdi.”13 

İlk dönem müslümanların tevhidle ilgili bilgileri, Kur’an’ın bildirdiği 
kesin hakikatlerden oluşurdu. Bu sebeple, onlara göre tevhid; sebep ve vası-
taları tesir ve etki gücünden soyutlamak ve bütün işleri, hayır ve şerri Allah 

10 İmâm-ı Rabbânî Ahmed Sirhindî, Muarrabü’l-Mektûbât: ed-Dürerü’l-Meknûnâtü’n-Nefîse (Far-
sça’dan trc. Muhammed Murad el-Kazânî), Mekke: el-Matbaatü’l-Mîriyye, 1317/1899, 1/287 
(272. Mektup).

11 İmâm-ı Rabbânî, Mektûbât, 1/56 (43. Mektup).
12 Ebû Hâmid Muhammed el-Gazâlî, İhyâü Ulûmi’d-Dîn (thrc. Zeynüddin el-Irâkî), Beyrut: Dâru 

İbn Hazm, 2005, s. 41.
13 Gazâlî, İhyâü Ulûmi’d-Dîn, s. 43.
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Teâlâ’dan bilmekti. Bu makamın meyvelerinden biri O’na tevekkül etmektir. 
Bir diğeri halka şikâyeti ve onlara kızmayı terk edip Allah’ın hükmüne razı 
olup ona teslim olmaktır. İmam Gazâlî’ye göre, çoğu kelâmcılar tevhidi böyle 
bilmezler bilseler de bu tecrübeyi yaşamamıştır.14 

İmam Gazâlî’ye göre tevhid özünün iki kabuğu vardır. Genellikle insan-
lar, özü bırakıp bu kabuklarla yetinirler. 

Kabuklardan biri, manasını içselleştirmeden “lâ ilâhe illallah” sözünü 
söylemektir. Bu kabuk, teslisi reddeden tevhiddir. Ne var ki bu şekildeki tev-
hidi içi dışına uymayan münafıklar da dile getirir. 

İkinci kabuk ise, dil ile söylenen bu söze kalpte hiçbir muhalefetin bulun-
maması ve bu kelimenin bütün anlamının olduğu gibi kabul edilmesidir. Kalp, 
bu itikadı tasdik etmektedir ki bu avamın tevhid anlayışıdır. Kelâmcılar bu kabu-
ğu korumak için çaba sarfederler. Bu kabuk öze daha yakındır. Çünkü özü korur.

Tevhidin özü: Bütün vasıtalardan iltifatı kesip her şeyin Allah’tan oldu-
ğunu görmek, Allah’tan başkasına ibadet etmemektir. Buna göre, nefsin hevâ-
sına uyan kişiler, tevhid anlayışının dışında kalır. Nefsanî arzulara bağlı olan 
kişi, bir bakıma nefisini kendine ilâh edinmiştir. Nitekim âyette şöyle buyrulur:  
-Gördün mü o kimseyi ki hevâsını kendisine ilâh edin“ اََفَراَْيَت َمِن اتََّخَذ ِاٰلَهُه َهٰويُه
miştir” (Câsiye 45/23). Bu âyete destekler mahiyette Gazâlî şu hadisi zikreder: 

   أبغض إله عِبَد في األرض عند اهللّٰ تعالى هو الهوى
“Allah indinde yeryüzünde ibadet edilen ilâhların en buğzedileni nefsin 

hevâsıdır.”15 Bunun gibi âyet ve hadisler iktizasınca, sûfîler tevhid anlayışla-
rında Allah’a mutlak boyun eğmeyi şiar edindiklerinden nefsanî meyillerden 
kurtulmayı da gerekli görmüşlerdir.16

Tasavvufta manevi gelişimin merkezi kalp olarak kabul edilir. Zira nazar-
gâh-ı ilâhî kalptir. Tevhidin madeni ve kaynağı da kalptir. Dolayısıyla tevhide 
dair sözlerin kalpte tesiri olmalıdır. Buna göre bir insanْهُت َوْجِهَي ِللَّذٖي   ِانّٖي َوجَّ
ا اََنا ِمَن الُمْشِركٖيَن   ٰمَواِت َوااْلَْرَض َحنٖيفاً َوَمٓ -Ben, O’nun birliğine inanarak yü“َفَطَر السَّ
zümü, gökleri ve yeri yoktan yaratana çevirdim ve ben müşriklerden değilim” 
(En‘âm 6/79) âyetini okuyup tevhid ehli olduğunu ikrar eder. Ancak kalbi türlü 
türlü hileleri, mal biriktirmeyi, dünya makamı elde etmeyi düşünüp bunlara 

14 Gazâlî, İhyâu Ulûmi’d-Dîn, s. 43.
15 Taberânî, Ebû Ümâme hadisinden.
16 Gazâlî, İhyâü Ulûmi’d-Dîn, s. 43.
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götürecek planlarla sürekli meşgul olursa, yukarıdaki âyeti hakikî anlamda 
idrak etmemiştir.17 Zira bu kişi Allah’a yöneldiğini söylediği halde çelişik bir 
biçimde yaşamında dünyevî meşgaleye yoğunlaşmıştır. Yukardaki âyet hakikî 
tevhidi içeren anlamlar ifade etmektedir. Dolayısıyla hakikî tevhid ehli, zâhir 
ve bâtınıyla Allah’a yönelendir.

İhyâü Ulûmi’d-Dîn’de Tevhidin Mertebeleri

İmam Gazâlî, İhyâ’nın dördüncü cildinde “Kitâbü’t-Tevhîd ve’t-Tevek-
kül” başlığıyla bir bölüm açmıştır. Bu bölümde tevhidi dört mertebeye ayırır 
ve bunların hükmünü izah eder. İlk iki mertebe, kelâm ilminde detaylıca açık-
lanan tevhid anlayışlarıdır. İkinci ve üçüncü mertebe ise tasavvuftaki tevhid 
tecrübesini temsil eder. Burada üçüncü mertebe tevekkül ile ilişkilidir. Dör-
düncü mertebe ise fenâ ve istiğrak hali olarak yorumlanabilir.

1. Mertebe/Kısım: Kalbin gafletiyle ya da inkârıyla sadece dil ile kelime-i 
tevhidin söylenmesidir ki bu münafıkların tevhididir.

Hükmü: Sadece zâhiren tevhid ehlidir. Dolayısıyla sadece dünyada müs-
lüman gözükür. 

2. Mertebe: Kelime-i tevhidi dil ile söyleyip kalben tasdik etmektir. Ge-
nelde avamın tevhidi bu şekildedir.

Hükmü: Bu tevhid kalp üzerine vurulan bir düğümdür. Bir genişleme söz 
konusu değildir. Eğer iman, günahlarla zayıflamaz ve kişi bu inanç üzerine ve-
fat ederse ahirette onu azaptan korur. Bu düğümün bazı hileleri vardır ki onlar-
la düğüm zayıflar ki bunlara bid‘at denir. Bu hile ve zafiyetlerin engellenmesi 
ise kelâm ilmi ile gerçekleşir. Bu ilmi bilene mütekellim denilir. Mütekilimin 
görevi, avamı bid‘at zararlarından korumaktır.

3. Mertebe: İlâhî nur ve keşifle tevhidin manasını müşahede etmektir. Ta-
savvufta bu hal kesretten vahdete erişmekle gerçekleşir. Sâlikin eşyanın çok-
luğunu gördüğü halde, bir olan Allah’tan sâdır olduğunu müşahede etmesidir. 
Bu mertebe mukarrebîn mertebesidir. 

Hükmü: Hak kendisine keşfolduğundan dolayı bir fâilden başkasını mü-
şahede etmez. Hakikat açısından sadece bir fâili görür. Hakikat olduğu hal 
üzere kendisine keşfolunmuştur. Sâlik kalbini tevhid hakikatinin mefhumu-
na bağlamaya zorlamaz. İkna ve zorlama durumu avam ve kelâmcılarda söz 

17 Gazâlî, İhyâü Ulûmi’d-Dîn, s. 44.



242 •  ULUSLARARASI  TEVHİD ve  ŞEFAAT SEMPOZYUMU

konusudur (bu mertebeye erişenlere ehl-i zevk denir yani tevhidi tadan ve 
yaşayan kişilerdir). 

4. Mertebe: Varlıkta birden başkasını görmemektir. Bu ise sıddıkların 
mertebesidir. Sûfîler bunu tevhidde fâni olmak diye isimlendirirler. Bu merte-
bede kişi, birden başkasını görmediğinden kendisini dahi göremez. Tevhidde 
istiğrak hali yaşadığından nefsini ve halkı görmez.

Hükmü: Müşahedesinde bir olandan başkası hazır olmadığından, eş-
yanın çokluğunu değil onu yaratan Vâhid’i temaşa eder. Tevhidin en üstü 
mertebesi budur.

İmam Gazâlî, tevhidin bu dört mertebesini ceviz metaforuyla izah eder. 
Cevizin iki kabuğu ve içi vardır. Ceviz içinin de özü vardır ki en yüksek bu 
için özüdür. Birinci mertebe, dış kabuğu, ikinci mertebe iç kabuğu, üçüncü 
mertebe cevizin kendisi, dördüncü mertebe cevizin özü/yağıdır.18

Sonuç

Tevhid, İslâm dininin temel esası olarak kabul edilir. Kelâm ilminde de-
taylı bir biçimde incelenen tevhid, tasavvuf alanında farklı bir bakış açısıyla 
telakki edilmiştir. İlk dönem sûfîleri, tevhidi açıklarken zihinde tutulan birta-
kım iman esaslarından ziyade, bu iman esaslarının hayattaki karşılığına dikkat 
çekmişlerdir. Buna göre sûfîler, kelâmdaki “Allah’tan başka ilâh olmadığı” 
mefhumuna itikad etmenin ötesinde, bunu manevi hayatlarında tecrübe edin-
meye çalışmışlardır. Sûfîlerin “mutlak fâilin Allah olduğu”nu müşahede etme-
leri, onların tevhid tecrübeleridir. Bu tecrübe ile kadîm olan Zat ile hâdis olan 
eşya birbirinden ayrılır ve eşyanın kesret sûretinde vahdet hali yaşanır.

Sûfîlerin tevhid anlayışı, bir mertebede tevekkülü yaşamakken daha yük-
sek mertebelerde fenâ ve istiğrak halini yaşamaktır. Bu her iki mertebeye ise 
ihlâs ile erişilmektedir. İlk dönem sûfîleri tevhide dair izahlarda bulunurken 
avam ve havassın tevhid anlayışının farklılığına dikkat çekmişlerdir. Buna 
göre avamın tevhidi, akaid kitaplarında anlatılan iman esaslarını dil ile ikrar 
ve kalp ile tasdik etmektir. Kişi bu inancı koruduğunda necata kavuşacaktır. 
İmam Gazâlî, sûfîlerin tevhidini ise mukarreb ve sıddık diye iki mertebede ele 
almıştır. Mukarreb mertebesindekiler, keşif haliyle tevhidin manasını müşa-
hede ederler. Öyleki kesret âleminde vahdete erişirler. Sıddıklar ise bir olan 

18 Gazâlî, İhyâü Ulûmi’d-Dîn, s. 1604.
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Allah’ın müşahedesinde fâni olduklarından hakikate perde olan nefislerini 
bertaraf ederler. Bu durum tevhidde istiğrak hali olarak nitelendirilmektedir. 
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KADIZÂDELİLER’E GÖRE TEVHİD,  
TEVESSÜL ve ŞEFAAT

Doç. Dr. İbrahim Baz1*

İslâm tarihinde henüz ilk asırdan itibaren çeşitli fikir ayrılıkları ortaya 
çıkmış, bu ayrılıklar zaman zaman sert tartışmalara ve hatta kanlı eylemlere 
dönüşmüştür. Bu tartışmalarda gerçek neden genellikle siyasî olmakla birlik-
te, konular dinî kavramlar üzerinden tartışılmıştır. Dolayısıyla bu tartışmala-
rın aynı zamanda bir çatışma olduğunu ifade etmek gerekir. Özellikle İslâmî 
ilimlerin, itikadî ve amelî mezheplerin, tasavvufî ekollerin oluşmaya başladığı 
hicrî 2. asırdan itibaren bu fikir ayrılıkları bireysel olmaktan çıkıp ekoller ara-
sında yaşanmış ve birçok zaman sûfî zümreler de eleştiri konusu olmuştur. 
Bu tartışmalardan biri de 17. yüzyılda yaşanan Kadızâdeliler-Sivâsîler tartış-
masıdır. Bu çalışmada, tartışmaya kısaca değinildikten sonra Kadızâdeliler’in 
tevhid, tevessül ve şefaat konusundaki görüşleri ele alınacaktır. 

1. Kadızâdeliler-Sivâsîler Tartışması

Osmanlı Devleti’nin zayıflamaya başladığı ve kemalden zevale doğru 
dönüşümün yaşandığı 17. yüzyılda iki dinî zümrenin uzun soluklu tartışma-
sı yaşanmıştır. Kadızâdeliler-Sivâsîler tartışması2 olarak tarihteki yerini alan 
bu tartışma her ne kadar dinî konular ve kavramlar üzerinden yapılsa da salt 
dinî ve teorik bir tartışma değildir. Çoğu zaman iki farklı zihniyetin çatışması 

1 * Doç. Dr. Şırnak Üniversitesi, ibrahim.baz@hotmail.com
2 Tartışma hakkında yapılan akademik çalışmalardan bazıları şu şekildedir: İbrahim Baz, Kadıza-

deliler-Sivasiler Tartışması, Ankara: Otto Yayınları, 2019; Ali Durmuş, Osmanlı Hanefilerinin 
Hanefiliğe Eleştirisi Kadızadeliler Hareketi, İstanbul: Ketebe Yayınları, 2021; Lokman Doğmuş, 
Kadızadeliler Hareketi, İstanbul: Ekin Yayınları, 2021.
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şeklinde tezahür eden olaylar zinciri, esasında büyük oranda dönemin siyasî 
ve iktisadî sorunlarının doğurduğu bir sonuçtur. Çünkü bu dönemde çocuk 
padişahların başa geçmesiyle valide sultanların güçlü otoritesi ve buna bağlı 
olarak ortaya çıkan çoklu vesayet, iktisadî yapının zayıflaması, askerî başarı-
sızlıkların artması, yeni ticaret yollarının keşfi sonrası Batı’ya ayak uydurula-
maması gibi devletin durağanlaşmasına dair çok boyutlu bir sorunlar silsilesi 
yaşanmıştır. Bu yapısal sorunları fark eden Kâtib Çelebi gibi çok sayıda eli ka-
lem tutan insan bu kötü gidişin nedenleri ve çareleri hakkında çözüm önerileri 
sunan eserler kaleme alırken, bazıları da daha kolay olanı seçerek sorunların 
sorumlularını kendilerince belirleyerek onları tenkit etmeyi ve hatta suçlama-
yı tercih etmiştir. İşte Kadızâdeliler ile Sivâsîler arasındaki tartışma, ağırlıklı 
olarak sûfîlere yapılan eleştiriler nedeniyle başlamış ve Sivâsîler olarak anılan 
sûfîlerin cevap vermesiyle devam etmiştir. 

Tartışmanın tarihî arka planına baktığımızda esasında İslâm tarihinde 
yüzyıllar boyunca değişik düzeylerde devam eden ve üzerinde ittifak sağla-
namayan konuların bu yüzyılda topluca tartışıldığı görülmektedir. Normatif 
bakışın temsilcisi olan Kadızâdeliler’in öncelikle kendi öncülleri olan İmam 
Birgivî ve önceki yüzyılın ünlü âlimleri Kemalpaşazâde, Çivizâde, Molla 
Arap ve İbrahim Halebî gibi Mâtürîdî-Hanefî geleneğin temsilcisi şahısların 
fikrî boyutta takipçileri olduğunu ifade etmek gerekir. Ancak onları en çok 
etkileyen, bir başka ifade ile Kadızâdeliler’in fikrî ve zihnî referansları İmam 
Birgivî ve onun temsil ettiği ilmî gelenek olmuştur. Bu bağlamda, asla dönme 
fikri ve fetvaları ile zaman zaman selefî bir söyleme yaklaşan Kadızâdeliler’in 
üç önemli temsilcisi olan Kadızâde Mehmed Efendi, Vânî Mehmed Efendi ve 
Üstüvânî Mehmed Efendi de Mâtürîdî ve Hanefî’dir. 

Kadızâdeliler’in eserlerinde dile getirdikleri temel amaç, toplumu dinî ve 
ahlâkî olarak yetiştirmek ve onların bilerek ya da bilmeyerek yaptıkları hurafe 
ve bid‘atlardan uzaklaştırarak selef olarak bilinen ilk dönem müslümanları 
gibi bir hayat yaşanmasını sağlamaktır. Söylemde doğru ve mutlak kabul gö-
ren bu amaç eyleme aktarılırken toplumdaki değişim ve dönüşümün tam oku-
namaması nedeniyle tartışmalara, suçlamalara ve hatta şirk ve küfürle ithama 
kadar uzanan ağır bir dile dönüşmüştür. Kadızâdeliler, Ehl-i sünnet yolunda 
olduklarına sıklıkla vurgu yapmış ve bu ana yolun bid‘atlardan korunması ve 
kurtulması gerektiğini ifade etmişlerdir. Bununla birlikte, zaman zaman kendi 
inanç ve kabullerini tekleştiren Hâricî-Selefî zihniyete kayarak kendi kabulle-
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rini sahih ve sabit hale getirmişlerdir. Örneğin Kadızâdeliler’in öncüsü ve ilki 
olan Kadızâde Mehmed Efendi; Kaderiyye, Cebriyye, Hâriciyye, Müşebbihe 
ve Mürcie’yi Ehl-i sünnet’ten olmayan sınıflar olarak görerek3 bunların yet-
miş yıl ibadetle dolu bir ömür geçirseler bile yerlerinin cehennem olduğunu 
söylemiştir: “İmdi ey mümin kişi! Yetmiş yıl gündüz sâim gece kâim olsa, 
itikadı Ehl-i sünnet ve’l-cemâat itikadına muhalif olsa, ol kişi Ehl-i sünnet 
ve’l-cemâat mezhebinden değildir. Ehl-i nârdır.”4

Sivâsîler’den tartışma konusunda en fazla eser kaleme alan Abdülahad 
Nuri Efendi, Kadızâdeliler’in bu tutumlarını paradoks olarak görmüş ve ken-
dilerini temize çıkarıp ehl-i iman ve ehl-i kıble olan müslüman halkı tekfir 
ederek Hâricîler ve Mu‘tezilîler gibi davrandıklarını ifade etmiştir.5 Dönemin 
tanıklarından olan Kâtib Çelebi, tartışmayı ilk başlatan Kadızâde Mehmed 
Efendi hakkında şöyle demiştir: “Bu türlü ihtilaflı meseleleri birtakım ava-
nak kişileri ayaklarından bağlamak için köstek olarak kullanmıştı.”6 Döne-
min tarihçisi Naîmâ ise, “Her asırda bazı kimseler tahsîl-i şöhret ve şan için 
emr-i bi’l-ma‘rûf ve nehy-i ani’l-münker sûretiyle zuhûr edip bazı mesâil-i 
muhtelife ve bida‘-i meşhûreye yapışıp eski kavgaları tahrik edegelmişlerdir”7 
diyerek çözümü olmayan eski tartışmaların bir nevi ısıtılarak yeniden günde-
me getirildiğine dikkat çekmiştir. Hatta bir zihniyet analizi olarak, haramlığı 
kati delillerle sabit olmayan bazı konuları helâl sayan kimselerin muteber ki-
taplarca kâfir kabul edilmemesine rağmen, Kadızâdeliler’in, “Elbet bu fiilleri 
irtikap eden kâfir olur”8 dediklerini nakleder. 

2. Tartışmanın Tarafları ve Tartışma Konuları

Kadızâdeliler-Sivâsîler tartışması, 17. yüzyılın ilk çeyreğinden sonra baş-
layarak, arada bazı sessiz geçen yıllar olmakla birlikte, yüzyılın sonuna kadar 

3 Kadızâde Mehmed Efendi, Mebhas-ı Îmân, Süleymaniye Ktp., Yazma Bağışlar, nr. 5570, vr. 292a-b.
4 Kadızâde, Mebhas-ı Îmân, vr. 235b. 
5 Abdülahad Nuri, İsbâtü’l-İlm ve’ş-Şuur li-men Kâne min Ehli’l-Kubûr, Beyazıt Ktp., Veliyyüd-

din Efendi, nr. 1827/7, vr.  116b-117a.
6 Kâtib Çelebi, Mizanu’l-Hak fî İhtiyâri’l-Ahakk (En Doğruyu Seçmek İçin Hak Terazisi) (haz. 

Orhan Şaik Gökyay), İstanbul: MEB Basımevi, 1972, s. 142.
7 Naîmâ Mustafa Efendi, Naima Tarihi (çev. Zuhuri Danışman), İstanbul: Zuhuri Danışman Yayın-

ları, 1969, 6/1704.
8 Naîmâ, a.g.e., 6/2720.
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devam etmiştir. Bu esnada iki taraftan da ön plana çıkan şahıslar olmuştur. Bu 
şahıslar şunlardır:

Kadızâde Mehmed Efendi (ö.1045/1635) ve karşısında Abdülmecid-i Si-
vâsî Efendi (ö. 1049/1639),

Üstüvânî Mehmed Efendi (ö.1072/1661) ve karşısında Abdülahad Nuri 
Efendi (ö. 1061/1651),

Vânî Mehmed Efendi (ö. 1096/1685) ve karşısında Niyâzî-i Mısrî (ö. 
1105/1694). 

Tartışma konuları genel anlamda inanç ve ibadetlere dair konular, tasav-
vufî konular ve içtimaî konular olmak üç ana başlıkta kategorize edilebilir. 
İslâm’ın temel esaslarına taalluk etmeyen bu konuların temel özelliği yüz-
yıllar boyu tartışılan ve üzerinde tam bir ittifak sağlanamamış olan konular 
olmasıdır. Bu konulardan bazıları şu şekildedir:

Eşyanın hakikatinden bahseden aklî ve riyazî (matematik) ilimlerin tahsi-
linin meşru olup olmadığı, Hızır’ın hayatta olup olmadığı, ezan, naat, mevlid 
gibi şeylerin güzel sesle ve makamla okunmasının câiz olup olmadığı, tari-
kat erbabının yaptıkları semâ ve devrânın meşruluğu, cuma namazında hutbe 
okunurken peygamber ve sahabe isimleri geçtiğinde, Peygambere “tasliye” 
(sallallahu aleyhi vesellem) ve ashaba “tarziye” (radıyallahu anh) demenin 
câizliği, tütün, kahve, sigara gibi yeni ortaya çıkmış keyif verici şeylerin ha-
ramlığı, Hz. Peygamber’in ebeveyninin imanı, Firavun’un imanı, İbnü’l-Ara-
bî’nin veli mi kâfir mi olduğu, Hz. Hüseyin’in şehadetine sebep olan Yezîd’e 
lânet edilip edilemeyeceği, Hz. Peygamber zamanından sonra ortaya çıkan 
bid‘atların yapılmasının câiz olup olmadığı, kabir ve türbelerin ziyareti,  Re-
gâib, Berat, Kadir gibi kandil gecelerinde cemaatle nâfile namaz kılınıp kılı-
namayacağı, büyüklere ayağa kalkmanın, selâm alırken eğilmenin ve onların 
el, ayak ve eteklerinin öpülmesinin doğru olup olmadığı, emir bi’l-ma‘rûf ve 
nehiy ani’l-münkerin hangi durumlarda vâcip olduğu, rüşvetin hükmü ve üc-
retle farkı konusu.9 Bu konulara ilave olarak din, şeriat ve millet kelimeleri 
yakın anlama gelmekle birlikte bazan müteradif olarak da kullanıldığına göre 
Muhammed ümmetinden birinin, “İbrahim ümmetindenim” demesi câizliği, 
eşyanın Allah’ı tesbih etmesi hâl ile midir, kâl ile mi olduğu, denizde avlanan 
bütün hayvanların yenilip yenilemeyeceği, Hz. Hasan ile Hüseyin’in dedeleri-
9 Naîmâ, a.g.e., 6/2718; Kâtib Çelebi, Mîzânü’l-Hak, s. 35-156; Mehmed Murad, Târîh-i Ebü’l-Fâ-

ruk, Matbaa-i Âmidî, İstanbul 1329, 7/58-59.
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nin kılıcı ile öldürülüp öldürülmediği, namazlardan sonra musafaha yapmanın 
bid‘at olup olmadığı10 gibi konular da tartışılmıştır.

Görüldüğü üzere tartışma konuları İslâm inanç, ibadet ve ahlâk anlayı-
şının esasına taalluk eden konular olmaktan ziyade tâli ve üzerinde ittifak 
sağlanmamış ve sağlanma imkânı da bulunmayan konulardır. Bunlar arasında 
namaz sonrası musafaha yapmak gibi çok önemli bir kısmı esasında İslâmî 
olmaktan ziyade insanî ve kültürel uygulamalardır. 

Kadızâdeliler’in bu konuları gündeme getirmesinin arka planında esasın-
da tevhide zarar verecek inançlardan halkı uzak tutmak düşüncesi bulunmak-
tadır. Bu doğrultuda gündeme gelen konulardan biri de kabir ziyareti esnasın-
da yapılan bid‘at saydıkları tevessül ve yakın anlamlar içeren şefaat konusu-
nun tevhid ile ilişkisidir.     

3. Tevhid, Tevessül ve Şefaat  

İslâm inancının özü olan tevhid, sûfîlere göre zihnî bir bilgi olmanın öte-
sinde kalbî bir hissiyat, hal ve bilgidir. İnsan, bulunduğu hale bir başka ifade 
ile manevi mertebeye göre tevhidi idrak eder. Tevhidi idrak düzeyine göre de 
tanrı merkezli bakarak dinî ve dünyevî alanı yorumlar, yönetir ve yaşar. Bu 
yönüyle sûfî düşüncesinde tevhid, bütüncül bakışın anahtarıdır. Bir başka ifa-
de ile tevhid, sûfî zihnin işletim sistemidir ve inancının hayata teşmil edilme-
sinin esasıdır. Sûfîlerin vahdet-i vücûd kavramıyla ifade ettikleri âlem, tanrı 
ve insan tasavvurunda varlığı ve var edeni birbirinden ayrı düşünmemesinin 
temelinde bu kabul bulunmaktadır. Zira ikilik ortadan kalktığında tevhidin 
kâmil manada tahakkuk ettiğini kabul etmişlerdir.

Tevhid konusunda en hassas noktalardan biri onun nasıl anlaşılacağı ve 
ne şekilde tecelli ettiğidir. Bu nedenle tevhidi yalnız kelâmî bir konu olarak ele 
almak kadar insan ve varlık açısından yani ontolojik ve antropolojik boyutta 
da ele almak önemlidir. İnsan ve varlık perspektifinden bakıldığında tevhidin 
tecellisi kesret halindedir. Cins ve tür açısından adları aynı olsa bile hiçbir 
varlık bir başkasının aynısı değildir. Bu durumda kesreti korumak esasında 
tevhidi korumaktır. Çünkü varlıkların bu farklılıkları ve kendilerine verilmiş 
olan kabiliyetin çeşitliliği evrendeki kusursuz işleyen sistemin devamı için her 
varlığın kendi vazifesini yerine getirmesine bağlıdır. İşte bu noktada, takdiri 

10 Cengiz Gündoğdu, Bir Türk Mutasavvıfı Abdülmecîd Sivâsî, Ankara: KB Yayınları, 2000, s. 94-95.
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Allah tarafından belirlenmiş varlıkların ontolojik olarak birbirine şefaati dev-
reye girmektir. Zira bir varlığın vazifesini yerine getirmesi bir başına yeterli 
olmamaktadır. Örneğin toprak suyun, güneşin ve insanın şefaatine muhtaç-
tır. Suyun nemi ve vitamini olmadan toprak bitkiyi büyütemez, güneşin ısısı 
olmadan onu olgunlaştıramaz ve lezzet veremez. Bunların yanında insanın 
işlemine de ihtiyaç duyar. Bu şekilde bakıldığında bütün varlıklar eksik, nâ-
kıs ve birbirine muhtaç olarak yaratılmış, her birinin vazifesini yapmasıyla 
evrende adına sünnetullah denilen tevhidin tecellisi olan kusursuz bir şefaat 
sistemi görülmektedir. İşte en çok tartışma tevhide zarar verdiği ifade edilen 
tevhid-şefaat ilişkisi gibi konularda yaşanmaktadır. Zira ileride ifade edileceği 
üzere, giyilen elbisenin ısıttığını söylemeyi şirk sayan Kadızâdeliler olmuştur. 

Şefaat kelimesi tek anlamına gelen “vetr” kelimesinin zıddıdır ve çift an-
lamına gelir. Ancak bu çift olma durumu nicelik olmaktan ziyade nitel bir 
boyut taşımaktadır ve bir şeyi bir başkasının yanına getirmek, tek olan bir şeyi 
dengi veya benzeriyle çift hale getirmek: birinin önüne düşüp işini görmeye 
çalışmak, işinin görülmesi için birinin aracılığını istemek gibi anlamlara gel-
mektedir. Bunun anlamı birinin eksikliğinin bir diğeri ile tamamlanmasıdır. 
Bu bağlamda İmam Mâtürîdî, Hz. Peygamber’in bir resûl olarak gönderilme-
sini ifade eden, “Biz seni ancak âlemlere rahmet olarak gönderdik”11 âyetin-
deki “rahmet” kelimesinin şefaat olduğunu ifade etmiştir.12 

Şefaatten bahseden âyetlerin çoğunun ana fikri, Câhiliye toplumuyla öz-
deşleşen şirk anlayışının reddedilmesi ve tevhid inancının telkin edilmesidir. 
Çünkü Câhiliye hayatının en önemli olgularından biri olan şefaat anlayışı, on-
larda putperestliğin yaygınlaşmasına neden olmuştur. Câhiliye devrinde putların 
Allah’a yaklaştıracağına ve kendilerine şefaat edeceklerine inanılırken Kur’an 
bunu reddetmiştir. Burada dikkat çeken husus, şefaati inkâr değil mahiyetini 
tashihtir. Zira Câhiliye döneminde çok tanrılı sistem içerisinde Allah tanrılardan 
biri fakat en üstünü olarak görülürken, İslâm öncelikle bu yanlış algıyı düzelte-
rek tevhide vurgu yapmıştır. Yani Câhiliye tarafından kabul edilen tanrısal hiye-
rarşi bütünüyle bozularak, Allah’ın en üstün tanrı değil, tek tanrı olduğu beyan 
edilmiştir. Bu noktada putların tanrısal yönü ile İslâm sonrası peygamberlerin 
ve velilerin konumu, tanrısal bir boyut taşımaz ve onlarda kulluk vasfı esastır. 

11 Enbiyâ 21/107.
12 Mâtürîdî, Te’vîlâtü Ehli’s-Sünne (thk. Mecdi Baslum), Beyrut: Dârü’l-Kütübi’l-İlmiyye, 2005, 10/559.
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İslâm öncesi dönemden tevarüs ve bir yönüyle insanın eksikliğinin, muh-
taçlığının, sığınma ihtiyacının, umut ve kurtuluş arayışının ifadesi olan şefaat 
düşüncesi, tashih edilmiş şekliyle Ehl-i sünnet âlimlerine göre haktır, âyetler13 
ve hadislerle14 sabittir. Şefaat konusunun geçtiği âyetlere bakıldığında, daha 
ziyade câhilî dönemi insanlarının ve bu zihniyetin takipçilerinin ahiretteki 
hesaba çekilmeye dair yanlış şefaat algılarını tashih etmeyi hedeflediği gö-
rülmektedir. Kıyamet gününde tek otoritenin Allah olduğuna vurgu yapılan 
bu âyetler, tevhid eksenli bir düşünmeyi öğütlemektedir. Üstelik ilk dönem 
âlimlerinden Ebû Hanîfe (ö. 150/767) el-Fıkhü’l-Ekber’de peygamberlerin şe-
faatini dile getirirken onun şârihlerinden Ali el-Kârî (ö. 1014/1605) âlimlerin, 
şehidlerin, velilerin başta olmak üzere peygamber dışında bazı hayırlı kim-
selerin de şefaat edebileceğini ifade etmiştir.15 Hz. Peygamber’in şefaatinin 
büyük günah işleyenler için olduğu16 konusunda ise ittifak vardır. Mu‘tezile 
ve özellikle Hâricîler büyük günah işleyenlerin Allah tarafından affedilmesi-
nin câiz olmadığını, çünkü bu cehennemlik kimselerin azap ile tehdit edilirken 

13 bk. Necm 53/26: “Göklerde nice melekler vardır ki, Allah dilediği ve razı olduğu kulları için izin 
vermedikçe onların bile şefaati hiçbir fayda sağlamaz.”

 Necm 19/85-87: “Gün gelecek, takvs sahiplerini seçkin konuklar olarak Rahmân’ın huzurunda 
toplayacağız. Günahkârları da suya götürülen sürü gibi cehenneme süreceğiz. (O gün) Rah-
mân’ın katında söz ve izin alandan başkasının şefaat hakkı olmayacaktır.” 

 Tâhâ 20/110: “O gün Rahmân’ın izin verdiği ve sözünden hoşnut olduğu kimseler müstesna- şe-
faatin bir yararı olmaz.” 

 Sebe 34/23: “Allah katında, O’nun izin verdiği kimselerden başkasının şefaati yarar sağlamaz. 
Sonunda kalplerinden korku giderilince, ‘Rabb’iniz ne buyurdu?’ derler. Onlar da şu cevabı 
verirler: Hak olanı buyurdu. O yücedir, uludur.”

 Zuhruf 43/86: “Allah’ı bırakıp kendilerine dua ettikleri varlıklar asla şefaat edemezler; bilerek 
hakka tanıklık edenler başka” 

 Enbiyâ 21/28: “Allah onların önlerindekini de arkalarındakini de (bildiklerini de bilmediklerini de) 
bilir. Onlar Allah’ın razı olduklarından başkasına şefaat edemezler ve Allah korkusundan titrerler!”

 Bakara 2/255: “Allah, O’ndan başka tanrı yoktur; diridir, her şeyin varlığı O’na bağlı ve dayalı-
dır. Ne uykusu gelir ne de uyur. Göklerde ve yerde ne varsa hepsi O’nundur. O’nun izni olmadık-
ça katında hiçbir kimse şefaat edemez. Onların önlerinde ve arkalarında olanları O bilir. O’nun 
ilminden hiçbir şeyi -dilediği müstesna- kimse bilgisi içine sığdıramaz. O’nun kürsüsü gökleri ve 
yeri içine almıştır. Onları korumak kendisine zor gelmez. O yücedir, mutlak büyüktür.”

14 Buhârî, Daavât, 21, Tevhîd, 24, Ezân, 8, 17; Müslim, İmân, 86; İbn Mâce, Zühd, 37; Ebû Davud, 
Cihâd, 26, Salât, 37.

15 Ali el-Kârî, Ebü’l-Hasan Nûreddin, Şerhu Fıkhi’l-Ekber, Mısır: Dârü’l-Kütübi’l-Arabiyye-
ti’l-Kübra, s. 84.

16 Tirmizî, Kıyâme, 11; İbn Mâce, Zühd, 26.
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affedilmelerinin Allah’ın vaadine aykırı olduğunu ve Allah vaadinden dönme-
yeceği için onların affına dair şefaatin de olmayacağını dile getirmişlerdir.17

Şefaat konusu hadislerde beyan edilmesine göre dünyada ve ahirette ger-
çekleşecek şefaat şeklinde iki ana başlık altında ele alınmıştır. Ehl-i sünnet’in 
genel görüşüne göre ahirette peygamberin ve salihlerin müminlere şefaati 
gerçekleşecektir. Kâfirler ise bu şefaatten mahrum kalacaklardır.  Dünyada-
ki şefaat konusunda ise İslâm âlimlerinin çoğuna göre salih kişilerden dün-
yevî bir ihtiyacın karşılanması veya günahların bağışlanması için dua etme-
leri anlamındaki şefaat câizdir. Bu konuda dua edilmesi Hz. Peygamber’e ve 
müslümanlara Kur’an’da emredilmiş, ashap da yağmur yağması veya başka 
ihtiyaçlarının giderilmesi için hayatta bulunan Resûlullah’tan dua etmesini 
istemiş, ayrıca hayatta iken Resûl-i Ekrem’le tevessülde bulunmuştur. Dün-
yadaki şefaat hakkında Hz. Peygamber, ölünün bağışlanması için müslüman-
ların dua etmesini dünyada ona şefaatçi olma diye nitelemiştir.18 Dünyadaki 
şefaat hakkındaki tartışma daha ziyade bir kişinin hakkı ve hatırı için ifade-
sinin kullanılması ve bir kimseden şefaat istenmesi konusunda olmuştur. İbn 
Teymiyye ve taraftarları ile selefî âlimleri ve Vehhâbîler’e göre bunların ikisi 
de câiz değildir. Ölüden veya diriden şefaat beklemek Allah’tan başkasına dua 
ve ibadet etmek demektir, bu ise bir nevi şirktir. Buna karşın bir velinin kabri 
yanında adını anarak dua etmenin ona tapmak anlamına gelmediği ve müşrik-
lerin putlara tapmasıyla asla mukayese edilemeyeceği ifade edilmiştir. Tanrı 
görmekle, tanrının sevgili kulu olarak görmek ayrı şeylerdir.

4. Kadızâdeliler ve Sivâsîler’in Tevhid, Tevessül ve Şefaat 
Hakkındaki Görüşleri

Hâricîler’den günümüz selefî akımlarına kadar bütün zâhirci ve literal 
bakış açısına sahip dinî yorumlarda tevhid anlayışı özellikle söylemde belir-
leyici bir role sahiptir. Buna bağlı olarak tevhide zarar verebileceği düşünülen 
anlayış ve yaklaşımlar genel olarak bid‘at veya şirk kavramları çerçevesinde 
değerlendirilerek bu anlayış ve yaklaşımlara sert bir tavır sergilenmiştir. An-
cak ilginç şekilde bid‘at ve şirk söylemlerinin arttığı süreçler, daha ziyade 
siyasî ve iktisadî hayatta bozulmaların yaşandığı, askerî anlamda mağlubiyet-
17 Mâtürîdî, Ebû Mansûr, Te’vîlâtü Ehli’s-Sünne (thk. Mecdî Baslum), Beyrut: Dârü’l-Kütübi’l-İl-

miyye, 2005, 10/327.
18 Ahmed b. Hanbel, el-Müsned (thk. Şuayb el-Arnaût-Âdil Mürşid), İstanbul: Risale Yayınları, 

2001, 2/256.
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lerin ve sosyal çözülmelerin görüldüğü dönemlerde artış göstermiştir. Moğol 
istilaları sonrası İbn Teymiyye ve takipçilerinin ortaya çıkması gibi Kadızâde-
liler de 17. yüzyılın gerileme vasatında ortaya çıkmıştır. 

Kadızâdeliler’in şefaat ve tevessül gibi konuları gündem yapmasının 
nedeni de öncülleri gibi tevhid hassasiyeti ekseninde gerçekleşmiştir. Ancak 
belirtmek gerekir ki Kadızâdeliler ile Sivâsîler arasında gündeme gelen şefaat 
konusu ahirette gerçekleşecek olan şefaatten ziyade dünyadaki şefaate dairdir. 
Zira her iki zümre de ahiretteki şefaati, Ehl-i sünnet’in görüşü olarak kabul 
etmektedir. Tartışma konusu, 17. yüzyılda görülen rüşvet ve siyasî şefaatle 
devlet işlerinin görülmesi gibi sosyal ve salih kimselerin kabirlerini ziyaret-
te kurban kesmek, onlara dua etmek ve onlardan dua beklemek gibi dinî bir 
mahiyete sahiptir. Özellikle rüşvet ve siyasî şefaat konusunu da içeren alanda 
Kâtib Çelebi ve Koçi Bey gibi dönemin entelektüel zihinleri oldukça realist 
denilebilecek bir bakış açısıyla eserler kaleme alarak görüşlerini ortaya koy-
muşlardır. Örneğin Sultan İbrahim’e bir risale sunan Koçi Bey, yozlaşmanın 
devletin ve toplumun çözülmesine neden olduğunu tespit ettiğinden “şefaat 
ile veya rüşvet ile sakın kadılık vermeyin ve hangisi layık ise onu arz eyle-
yin…”19 diyerek liyakat ve adalet vurgusu yapmıştır. Kadızâdeliler ise dinî, 
siyasî, askerî ve sosyal alana dair bütün sorunları dinî kavramlarla anlamaya, 
çözümlemeye ve düzeltmeye çalışmışlardır. Örneğin bir savaş mağlubiyeti 
dahi bid‘atların çoğalmasına bağlanarak askerî teçhizat eksikliği gibi somut 
konular bir nevi göz ardı edilmiştir. 

Kadızâdeliler’in tevhid ve iman konusundaki görüşleri genel tasniflere 
uygun olsa da onu tanımlama biçimleri sert ve sınırları zorlayıcıdır. Örneğin 
Kadızâde Mehmed Efendi, inananları mukallid, muhakkik ve müstedel olmak 
üzere üçe ayırırken, kitaplardan veya ulema vaazlarından imanlarını güzel-
ce öğrenip kâinatın yaratıcısını inkâr edenlere karşı kalbinde zerrece şek ve 
şüphe bulunmayan kimselerin imanını, “iman-ı muhakkikîn” olarak tarif eder 
buna “tahkîkî iman” da denildiğini söyler.20 Bunun yanında, mukallid iman 
sahiplerini kolayca fâsıklıkla itham ederek şöyle tanımlar: “Mukallidin imanı 
bizim mezhebimizde sahihtir. Ve lâkin istidlali terk ettiği için âsım olup fâsık-
lardan olur. Ona mümin-i fâsık derler. Eğer bu kişi yetmiş yıl gündüz sâim ve 
gece kâim olup ibadetler ve taatlar ederse dahi yine fâsıklardandır, mukallid 

19 Koçi Bey, Koçi Bey Risâlesi (sad. Zuhuri Danışman), Ankara: Kültür ve Turizm Bakanlığı, 1985, s. 134.
20 Kadızâde, Mebhas-ı Îmân, vr. 237a-238a.
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olduğu için. Mukallid ona derler ki babasından ve anasından ve kul ise efendi-
sinden ve sâir halktan yanlış ve bozgun öğreneler. Ona iman-ı taklîdî derler.”21

Kadızâdeliler tarafından tevhid konusu ele alınırken doğal olarak onun if-
sadı anlamına gelen şirk konusundaki görüşleri de detaylı şekilde ortaya konul-
muştur. Örneğin Kadızâde Mehmed Efendi birçok eserinde şirke genişçe yer 
vermiş ve şirkin çeşitlerini açıklamıştır. Mesâil-i Ehl-i Sünnet adlı eserinde şir-
ki, taklîdi, takrîbi ve esbâb olmak üzere üçe ayırmaktadır. Ona göre şirk-i taklî-
di, birbirinden görülerek yapılan şirke; şirk-i takrîbi ölülere veya dedelere tap-
maya; şirk-i esbâb ise sebepleri tanrı edinmeye verilen isimdir. Bir kimse elbise 
giyip de kendisini elbiselerin ısıttığını söylerse şirk-i esbâba düşer. Zira kendisi-
ni ısıtan Allah’tır.22 Kadızâdeliler’den Ahmed Rûmî Akhisârî’ye (ö.1041/1631-
32) göre şirk “itikaddaki fesattır” ve şirk-i istiklâlî, şirk-i teb‘îz, şirk-i takrîb, 
şirk-i taklîd, şirk-i esbâb, şirk-i a‘raz olmak üzere altı çeşittir.23 Kadızâdeliler’in 
temsilcilerinden Üstüvânî de bu altı şirki kabul eder ancak şirk-i taklîdi şirk-i 
ta‘lîl olarak tanımlar.24 Ancak Üstüvânî şirk tanımlarını dönemindeki bazı uy-
gulamalarla ilişkilendirerek halkı uyarmaktadır. Örneğin, kabirdekiler için kur-
ban kesmenin şirk-i takrîb; bâtılda ve bid‘atta ibadet ve hak iddiasıyla başkasına 
uymanın şirk-i ta‘lîl (şirk-i taklîd); gösteriş olsun diye ibadetlerini tam yaparak 
misvak ve asâ kullanıp sulehâ kıyafeti giymenin ve ehl-i riya olup şeyh veya 
sûfî gibi geçinmenin ise şirk-i a‘râzî olduğunun altını çizmektedir.25

Şirk konusunda net çizgileri çizen Ahmed Rûmî Akhisârî’ye göre, şirk-i 
istiklâlî tıpkı Seneviyye ve Mecûsîler’in şirki gibi bağımsız iki ilâhın olduğu-
nu iddia edenlerin şirkidir. Seneviyye’den ayrılan Maneviyye ve Deysâniyye 
de aynı şirk üzeredir. Zira onlara göre şerrin hâlikı karanlık, hayrın hâlikı ise 
nurdur. Mecûsîler’de ise şerrin hâlikı Ebrehem, hayrın hâlikı ise Yezdân’dır. 
Şirk-i tebî‘z, ilâhı ilâhlardan mürekkep yapmak demektir. Yani sıfatları bi-
rer tanrıymış gibi kabul etmek demektir. Akhisârî’ye göre, hıristiyanların Al-
lah’ın sıfatları olan hayat, ilim ve vücud sıfatlarını üç temel uknum ve üç ayrı 
tanrı olarak düşünmeleri bu şirke misaldir. Şirk-i takrîb, Allah’a yaklaştırması 

21   Kadızâde, Mebhas-ı Îmân, vr.  237a.
22 Kadızâde Mehmed Efendi, Mesâil-i Ehl-i Sünnet ve’l-Cemâat, Süleymaniye Ktp., nr. 5570.  vr. 186a-b. 
23 Akhisârî, Ahmed-i Rûmî, Mecâlisü’l-Ebrâr ve Mesâlikü’l-Ahyâr ve Mehâifü’l-Bid‘i ve Mekâmi-

u’l-Eşrâr (ed. eş-Şeyh İrşâd el-Hak el-Eserî), Lahor-Pakistan: Süheyl Akademi, 2009,  s. 132-134. 
24 Üstüvânî Mehmed Efendi, Fevâidü’l-Kebîr, Süleymaniye Ktp., Fâtih, nr. 2770, vr. 191a-194b. 
25 Üstüvânî, Fevâidü’l-Kebîr, vr. 191a-194b. 
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için putlara tapan müşrikler gibi Allah’tan başka varlıklara tapmak demektir. 
Şirk-i taklîd, kişilerin dedelerinin ve babalarının müşrikliklerini onları tak-
lit ederek devam ettirmeleridir. Şirk-i esbâb, filozofların ve tabiatçıların şirki 
gibi sebepleri Allah yerine koymaktır. Şirk-i a‘râz ise Allah’tan başkası için 
amel etmek demektir. Yani kişilerin Allah rızası için değil de övgü kazanmak, 
sevilmek veya başka amaçlar için iyilik yapmaları bu şirke girer. Akhisârî 
bu şirklerden istiklâlî, teb‘îz, takrîb ve taklîdin ulema indinde icmâ ile küfür 
olduğunu; şirk-i ar‘âzın ise mâsiyet olduğunu nakletmektedir. Ona göre, şirk-i 
esbâb üzere olan bir kişi, eğer sebepleri hakikatten mutlak güç sahibi olarak 
görüyorsa ihtilafsız kâfirdir; ancak Allah’ın sebeplerde bir tesirinin olduğunu 
düşünüyorsa onun küfründe ihtilaf vardır.26

Kadızâdeliler’in tevhid ve onun ifsadı olan şirk konusundaki görüşlerini 
bu denli detaylandırmaları dönemin tartışmaları nedeniyledir. Bu bağlamda şe-
faat ve kabir ziyaretinde yapılan dua ve kurban kesmek gibi bazı uygulamaları 
da tevhide zarar veren uygulamalar çerçevesinde değerlendirmişlerdir. Ancak 
Kadızâdeliler, tıpkı öncülleri ve fikrî referansları İmam Birgivî gibi27 ahirette 
peygamberlerin, evliyaların ve âlimlerin müminler üzerine şefaatinin hak oldu-
ğunu vurgulayarak, bu şefaatin günahı hafif olana uygulanacağı, ağır olana uy-
gulanmayıp cehennemde günahı miktarınca azap gördükten sonra cennete gön-
derileceğini kabul etmektedir.28 Akhisârî de Ehl-i sünnet hakkındaki görüşlerini 
ortaya koyarken, kendisi de katılarak şefaat konusundaki ortak kabulü de dile 
getirir. “Sırat, mîzan, sorgu-sual ve mücâzât, cennet ve cehennemin yaratılmış 
olması; cennet ehlinin cennette ebedî olarak kalması, kâfirlerin ise cehennemde 
ebedî kalması haktır. Günahkârları bağışlaması câizdir. Ve şefaat haktır.”29

Kabir ziyareti çerçevesinde tevessül konusu da tevhidi fesat eden konular 
arasında tartışılmıştır. Bilindiği üzere Hz. Peygamber İslâm’ın ilk zamanla-
rında kabir ziyaretlerini şirk endişesi ile câiz görmemiş ve yasaklamış, ancak 
İslâm’ın esasları anlaşıldıktan sonra serbest bırakmıştır: “Sizlere kabir ziya-

26 Akhisârî, Mecâlis, s. 132-134. 
27 İmam Birgivî, “Resûlullah’ın ve salih kimselerin şefaati haktır” diyerek Ehl-i sünnet’in genel 

kabulünü dile getirir (Birgivî, Mehmed, Tarikat-ı Muhammediyye [çev. Celal Yıldırım], İstanbul: 
Demir Kitabevi, 2013, s. 53-54).

28 Kadızâde, Mebhas-ı Îmân, vr.  282a. 
29 Akhisârî, Ahmed-i Rûmî, Risâle fî Mesâyidi’ş-Şeytân li-Âdem ve Zürriyyetihi, Süleymaniye 

Ktp., Harput, nr. 429/13, vr.146a-b.
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retlerini yasaklamıştım. Fakat bundan sonra kabirleri ziyaret ediniz. Çünkü 
kabirleri ziyaret etmede ibret ve öğüt alma vardır.”30  

Kabir ziyareti konusu İslâm âlimleri arasında bazı tartışmalara neden 
olurken özellikle İbn Teymiyye, İbn Kesîr, İbn Kayyim el-Cevziyye ve Ke-
malpaşazâde gibi âlimler konuyu bid‘at ve şirk kavramları çerçevesinde ele 
alarak sert ifadelerle kabirlerin üzerine mescid, bina ve kubbe gibi yapıların 
yapılması; kabrin yerden yüksekliği; ölüleri aracı yaparak Allah’tan dilekte 
bulunmak; kabirde kandil yakmak; kabri tavaf etmek; kabre el ve yüz sür-
mek; kabirde Kur’an okunması gibi uygulamalara karşı çıkmışlardır. Kemal-
paşazâde tarafından dile getirilen mezar başına konulan taşın yontulmamış 
taş olması gerektiği, kabirde tahfîf-i Kur’an sebebiyle Kur’an okunmaması 
gerektiği ifade edilirken, İbn Teymiyye tarafından Hz. Peygamber’in kabrini 
ziyaretin dahi hoş görülmediği dile getirilmiştir.31 Kadızâde Mehmed Efendi, 
Mesmûâtü’n-Nekâyih adlı eserinde şirk konusunu ele alıp kabirler için kurban 
kesilmesini “şirk-i takrîb” saymıştır.32 Ahmed Rûmî Akhisârî ise kabirlerin 
üzerine inşa edilen kubbe ve diğer yapıların yıkılması ve mezarların düzlen-
mesi gerektiğini dile getirmiş,33 kabir başında Kur’an okunmasını hoş görme-
miş,34 ölen kimselerden medet ummayı, şefaat dilemeyi ve onları aracı kılarak 
dua etmeyi şirk ve küfür olarak tanımlamıştır.35 

Kadızâdeliler’den Vânî Mehmed Efendi ise kabir başında kurban kes-
me gibi birtakım hususlara daha sert bir dille karşı çıkmıştır. Mesele: Tâife-i 

30 Ebü’l-Hüseyin Müslim b. Haccâc, Sahîh-i Müslim (nşr. Muhammed el-Faryâbî), Beyrut:  Dâ-
rü’t-Tâlia, ts., Cenâiz, 106, 2/672

31 Kâtib Çelebi, Mizanu’l-Hak fî İhtiyâri’l-Ahakk (En Doğruyu Seçmek İçin Hak Terazisi) (haz. 
Orhan Şaik Gökyay), İstanbul: MEB Basımevi, 1972, s. 69.

32 Kadızâde Mehmed Efendi, Mesmûâtü’n-Nekâyih, Süleymaniye Ktp., Hüsrev Paşa, nr. 629.  vr. 110a.
33 Akhisârî, Müntehâbât min İgâseti’l-Lehfân fî Mesâyidi’ş-Şeytân, vr. 108b-109a. 
34 Akhisârî bunun üç nedeninin olduğunu söyler. Birincisi, ziyaretçi diğer yapması gerekenleri 

yapıp orada Kur’an ile uğraşmaktansa, ibret alacak şekilde tefekkür etmesi gerekmektedir. Te-
fekkür etmesi, Kur’an okumasından daha öncelikli bir ibadettir. İkincisi, ziyaretçilerin Kur’an’ı 
evde okuması ve sevabını ölüye hibe etmesi yeterlidir. Üçüncüsü ise kabir başında Kur’an oku-
mak ölü için azaba sebep olabilir. Çünkü âyetler okundukça, “Bunu duymadın mı, bunu bilmi-
yor muydun?” denilerek ölüye azap edilebilir (bk. Akhisârî, Müntehâbât min İgâseti’l-Lehfân fî 
Mesâyidi’ş-Şeytân, vr.  108a-b.). 

35 Akhisârî, Ahmed Rûmî, Müntehâbât min İgâseti’l-Lehfân fî Mesâyidi’ş-Şeytân, Süleymaniye 
Ktp., Harput nr. 429/12, vr.  108b-109a. 
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müslimînden ba‘zı kimseler keferenin deyri ve cem‘iyetleri ve bed-nâmları 
günleri kefere ile beraber cem‘ olub onların bid‘atları ile bid‘atlanub ve et‘i-
meleri ile mütene‘im olsa ve keferenin i‘tikâd-ı bâtılı gibi i‘tikâd edüb kefere 
ma‘bed ittihâz eylediği eşyâyı ma‘deb ittihaz eylese kefere ta‘zîm eylediği 
ağaçlara ve çevgânlara ve ocaklara ve mezarlara ta‘zîm ile kurbanlar kesub ve 
çıralar yakub etrâfında kurbânlar tavâf edüb bid‘at ve dalâlet eyleseler tâife-i 
mezburların küfürlerine hükmolunur mu? El-Cevap: Küfürlerine hükmedüb 
avratları boş olur. Eğer ısrar ederlerse katillerine hükmolunur ve eşyâ-i mez-
bûru kal‘-u hedm eden sevâb-ı cemîle ve ecr-i cezîle nâil olur.36 

Kadızâdeliler’in görüşlerine ve yaptıkları eleştirilere Sivâsîler’den Ab-
dülahad Nuri Efendi eserler yazarak cevap vermiştir. Ona göre, Hz. Peygam-
ber’in mezarını ziyaret etmek câiz olup, bu açıdan evliyanın, salihlerin ve 
şehidlerin mezarlarını ziyaret etmek de Hz. Peygamber’in mezarını ziyaret 
etmek gibi câizidir. Bu kişilerin ruhları diri hükmündedir. Bu kişilerin kabir-
lerini ziyarette bir sakınca olmayıp aksine ziyaretçileri için birçok fayda ve 
bereket vardır. Ziyaretlerde ve onları vesile kılarak yapılan dualarda bereket 
ve şefaat vardır ve vesile kılarak dua etmek câizdir.37 Çünkü ziyaret esnasında 
ziyaret edilen kişinin tavırları ve çalışmaları hatırlanır. Onların nefisleriyle ve 
şeytanla olan mücâhedeleri hatırlanır. Onların şefaatlerine nâil olunur. Hayatta 
oldukları zamanki gibi, duaların kabulü için vesile edinilir.38 Peygamberlerin 
kabirlerini ziyaret etmekte dînî ve dünyevî birçok faydalar vardır. Rahmetin, 
şefaatin nurun hâsıl olması ve kalbin açılması bu faydalardandır.39

Abdülahad Nuri Efendi, Risâletün Müteallikatün bi-Kavlihî Teâlâ ve 
en-Leyse li’l-İnsâni illâ mâ-Seâ ismiyle bir eser yazarak âyetin hangi anlama 
geldiğini açıklamıştır. Ona göre, bu âyetten yola çıkarak, bir başkası tarafın-
dan yapılan herhangi bir iyiliğin faydasının görülemeyeceğini iddia edenler 
buna “..li-tücziye küllü nefsin bimâ tes‘â...”40  ve “..ve lâ teziru vâziretan vizra 

36 Vânî Mehmed Efendi, Fetâvâ, Ankara Millî Ktp., Samsun İl Halk Ktp. Koleksiyonu, nr. 55 Hk 
322, vr. 31b. 

37 Abdülahad Nuri, İsbâtü’l-İlm, vr. 115a-116b.  
38 Abdülahad Nuri, İsbâtü’l-İlm, vr. 11b.
39 Abdülahad Nuri, İsbâtü’l-İlm, vr. 9a.
40 Tâhâ 20/15: “...Herkes peşinden koştuğu şeyin karşılığını bulsun diye...”.



ULUSLARARASI  TEVHİD ve  ŞEFAAT SEMPOZYUMU • 257   

uhrâ”41 gibi âyetleri42 delil göstermektedir.43 Abdülahad Nuri Efendi, bu âyet-
lerin iddia edilen anlama gelmediğini savunarak şefaat, meleklerin istiğfarı, 
müminlerin birbirlerine istiğfar ve duaları, sadaka, namaz ve haccın, okunan 
Kur’an’ın, yedirilen yemeğin sevabının bağışlanan ölü kişiye ulaşacağını ifa-
de eder.44 “Onun izni olmadan hiç kimse şefaatçi olmaz”45 âyetinde Allah’ın 
bazı kullarına şefaat için izin vereceğine işaret olduğunu söyler. Ayrıca Al-
lah’ın, “Bunların (ensar ve muhacir) arkasından gelenler şöyle derler: Rab-
bimiz bizi ve bizden önce gelip geçmiş imanlı kardeşlerimizi bağışla; kalpleri-
mizde iman edenlere karşı hiçbir kin bırakma! Rabbimiz! Şüphesiz ki sen çok 
şefkatli, çok merhametlisin”46 âyetiyle, bütün müslümanlara bu duayı yapma-
larını tavsiye ettiğini dile getirir. Ona göre kitap, sünnet ve icmâ ile kişinin bir 
başkasının iyiliğinden istifade edebileceğine dair, az bir âlimin muhalefetine 
rağmen, âlimlerin icmâı bulunmaktadır.47 

Sonuç

17. yüzyıla damga vuran Kadızâdeliler hareketi, temsilcilerinin kendi be-
yanlarına göre Mâtürîdî ve Hanefî bir geleneğe mensup olmalarına rağmen, bir-
çok söylemlerinde Hâricî-Selefî zihniyet kodlarına hatırlatan bir dile sahiptir. 
Tevhid konusunu ele alırken yaptıkları tasniflerde, şirk konusundaki kolaycı 
dillerinde, tevessül ve şefaat konusundaki yaklaşımlarında bu zihniyet kodla-
rı rahatça görülmektedir. Burada öncelikle ifade edilmesi gereken husus, Ka-
dızâdeliler’in samimiyetlerinde kendi dönemlerinde yaşayan yazarların negatif 
bir algısı ve hatta kanaati bulunsa da eserleri üzerinden bakıldığında bu konuda 
daha ihtiyatlı olmak gerektiği ifade edilmelidir. Hatta yaşadıkları dönemde gö-

41 En‘âm 6/164: “...Hiçbir suçlu başkasının suçunu yüklenmez...”.
42 Abdülahad Nuri Efendi bu iddiada bulunanların sundukları başka âyetleri şöyle sıralar: Fâtır 35/18: 

“Hiçbir günahkâr başkasının günahını yüklenmez. Yükü (günahı) ağır gelen kimse onu taşımak için 
(başkasını) çağırsa, bu çağırdığı akrabası da olsa, onun yükünden bir şey yüklenmez” ; Sebe 34/ 25: 
“Deki: Bizim işlediğimiz suçtan siz sorumlu değilsiniz; biz de sizin işlediğinizden sorulacak değiliz.”

43 Abdülahad Nuri, Risâletün Müteallikatün bi-Kavlihî Teâlâ ve en-Leyse li’l-İnsâni illâ mâ-Seâ, 
Beyazıt Ktp., Veliyyüddin Efendi, nr. 1827/8. vr. 1b.

44 Abdülahad Nuri, a.g.e., vr. 2a.
45 Yunus 103. 
46 Haşr 5910.
47 Abdülahad Nuri, Risâletün Müteallikatün bi-Kavlihî Teâlâ ve en-Leyse li’l-İnsâni illâ mâ-Seâ, vr. 3b.
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rülen problemler esas alındığında söylemdeki sertlik ve aşırı kategorik yaklaşım 
da anlaşılmaya çalışılmalıdır. Genel yaklaşımlarının tevhid inancına zarar verici 
hususlardan toplumu uzaklaştırmak ve ifsat edici olduğunu düşündükleri bid‘at-
tan korumak niyeti olduğu görülmektedir. Ancak bunu yaparken ele aldıkları ko-
nular ve bu konuları ele alış biçimleri başlı başına bir tartışma konusu ve nedeni 
haline gelmiştir. Bu bağlamda en genel ifade ile halk inançları haline gelmiş ve 
yüksek kabul görmüş toplumsal kültürü dikkate almadıkları görülmektedir. Üs-
telik sesli zikir gibi bir kısım uygulamalarını bid‘at olarak tanımladıkları sûfîler 
başta olmak üzere bu kültürün temsilcilerini sert bir şekilde eleştirmişlerdir. Bu 
eleştiriler bazan dozunu aşarak ithamlara ve suçlamalara dönüşmüştür.

Tartışma konularından biri olan tevessül ve şefaat konusunda, genel ola-
rak Ehl-i sünnet anlayışını dile getirmişlerdir. Kadızâdeliler’in tamamı ahirette 
gerçekleşecek şefaat konusunda sûfîlerle aynı görüştedir. Ayrıştıkları konu daha 
ziyade kabir ziyaretleri ve bu kabirlerde yatan kimselerin başında Kur’an okun-
ması, onlara dua edilmesi, onların vesile kılınması gibi hususlardır. Kadızâde-
liler bu konuda kabir başında dua etmek, Kur’an okumak ve kurban kesmek, 
mezarların üzerine kubbe yapmak gibi hususlara bid‘at, şirk ve şefaat kavramı 
çerçevesinde yaklaşarak câiz görmemiştir. Sivâsîler olarak anılan sûfîler ise ka-
bir ziyaretinin faydaları ve lüzumu üzerinde durmuş, câiz görmüştür. Sûfîlere 
göre şefaat, Allah’ın rahmetinin tecelli şekillerinden biridir. Hz. Peygamber’in 
“âlemlere rahmet” oluşu ilâhî bir şefaatin tecellisidir. Bu şefaatte, anahtar kav-
ram rızadır. Ahirette kimsenin kimseye şefaatçi olamayacağı ancak Allah’ın izni 
ve rızası olanların şefaat edebileceği ve şefaate nail olabileceği ifade edilmiştir. 
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İMÂM-I RABBÂNÎ’NİN  
ŞEFAAT MÜDAFAASI  

-MEKTÛBÂT-I RABBÂNÎ ÖRNEĞİ-

Selim Uğur

“Tezkiye” ve “ihsan” ilmi olarak ön plana çıkan tasavvuf aynı zamanda 
“tevhid” ve “marifet” ilmidir. Tasavvuf klasiklerinden Kûtü’l-Kulûb tasavvu-
fu “marifet” başlığı altında inceler. Taarruf ve Avârifü’l-Maârif gibi iki diğer 
tasavvuf klasiğinin ismi de doğrudan “marifet” kelimesiyle irtibatlıdır. Ma-
rifetullaha ulaşmış sûfîlere “ârif”, sûfîlerin büyüklerine “ârif-i billâh” sahip 
oldukları ahvale de “irfan” denilir. Tasavvuf ilminin bir diğer muhalled eseri 
Kuşeyrî Risâlesi’nde marifetullaha ulaşanlar “Allah Teâlâ’yı isim ve sıfatla-
rıyla tanıyan kişiler” olarak tarif edilir. Böylesi bir mertebeye ulaşmış mümin-
lerin tevhidin hakikatine ulaşacağından bahsedilir.1 Tevhid ve marifeti hedefi-
ne alan sûfîler bunun ancak sahih bir itikadla mümkün olacağını dile getirmiş 
ve bunu gerçekleştirebilmek için kelâm ve akaid ilmiyle de ilgilenmişlerdir. 

Hicrî 4. asırda Kelâbâzî (ö. 380/990) Taarruf‘ta akaid konularını işlemiş-
tir. Eserde beşinci babtan otuzuncu baba kadar kelâm konuları bulunmaktadır. 
Eserin toplamda 75 babdan oluştuğu dikkate alındığında bu kısım bir tasavvuf 
klasiği için dikkat çekici boyutta olduğu görülür.2 Lüma‘ ve Kûtü’l-Kulûb’da 
da Ehl-i sünnet ve’l-cemâat akîdesinde bir tasavvuf vurgusu vardır. 400’lü 
yıllara gelindiğinde ise Eş‘arî kelâmını sistematize eden İbn Fûrek’in talebesi 
olan, Lüma‘ isimli akîde risalesi de bulunan İmam Kuşeyrî meşhur Risâle’si-
nin başında tevhid ve marifet konusunu ele almıştır. Bu bölümde sûfîlerin 

1 Abdülkerim el-Kuşeyrî, er-Risâle, Beyrut: Dârü’l-Kütübi’l-İlmiyye, 2013, s. 342.
2 Ebû Bekir el-Kelâbâzî, et-Taarruf, Beyrut: Dârü’l-Kütübi’l-İlmiyye, 2011, s. 31-96.
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kelâmî görüşleri yer almaktadır. Hicrî 505 yılında vefat eden İmam Gazâlî 
bir sûfî olduğu kadar aynı zamanda kelâmcıdır. Ahlâk eseri olarak ön plana 
çıkmış olsa da İhyâü Ulûmi’d-Dîn’in içindeki kırk kitap/üniteden ikinci kitap 
akaid meselelerini ihtiva etmektedir. Sûfîler içinde akaid anlamında en sert 
eleştirilerin muhatabı olan İbnü’l-Arabî’nin (ö. 638/1240) akîdesini, Fütûhât-ı 
Mekkiyye’de net bir şekilde bulmak mümkündür. İlk ciltte kelâm konularına 
girerek akîdesini beyan ettiği bir bölüm vardır. İlgili sayfalar kendisinin Ehl-i 
sünnet ve Eş‘arî olduğunu göstermektedir. 3 

Her asırda sûfîler sahih itikadı öğrenmek ve öğretmek, bu konuya eserle-
rinde değinmek veya müstakil risaleler yazmak suretiyle akaid ilmiyle iştigal 
etmişlerdir. Bununla birlikte İmâm-ı Rabbânî’nin (ö. 1034/1624) Hinduizm, 
Brahmanizm, Budizm, Hıristiyanlık ve Sihizim inançlarının karmaşasındaki 
Hindistan’da ortaya koyduğu mücadele tasavvuf/ahlâk öğretisinin de ötesinde 
bir akîde hizmeti olarak temayüz etmiştir. Bugün İmâm-ı Rabbânî’nin eser-
leri, mektupları, evlatlarının eser ve mektupları, halifeleri ve onların silsile-
sinden gelen, Müceddidî koldan icâzetli sûfîlerin ortaya koyduğu hizmet ve 
eserler Ehl-i sünnet akîdesi literatürünün önemli damarlarından birini teşkil 
edecek boyuttadır. İmâm-ı Rabbânî’nin sûfî çevrelerde  “müceddid-i elf-i 
sânî-ikinci bin yılın yenileyicisi” unvanıyla anılması da onun akîde hizmet-
lerinden bağımsız düşünülemez. Nitekim müceddidlik unvanı “Allah Teâlâ 
her yüzyılın başında bu ümmete dinlerinde yenilik yapacak birini gönderir”4 
hadis-i şerifine dayanır. Din ise Cibrîl hadisinde yer aldığı üzere iman, İslâm 
ve ihsan boyutlarından oluşur.5 Bu durumda onun hizmeti sadece ihsan/ahlâk 
boyutunda değil iman/inanç esasları boyutunda gerçekleşmiştir. 

İmâm-ı Rabbânî ve Yaşadığı Asra Genel Bakış

İmâm-ı Rabbânî hazretleri Hindistan’ın kuzeyinde yer alan Sirhind 
beldesinde, hicrî 971- milâdî 1564’te doğmuştur. Asıl ismi Ahmed b. Ab-
dülahad’dır. Hz. Ömer’in yirmi sekizinci kuşaktan torunu olması sebebiyle 
el-Fârûkî namıyla da meşhurdur. Babası Şeyh Abdülahad tasavvuf ehli bir 
âlimdir. Kadiriyye ve Çiştiyye tarikatlarından icâzetlidir. İmâm-ı Rabbânî zâ-
hirî ve bâtınî ilk eğitimini babasından almıştır. Nakşibendî şeyhi Muhammed 

3 Muhyiddin İbnü’l-Arabî, el-Fütûhâtü’l-Mekkiyye, Beyrut: Dâru Sadr, 2007, 1/55. 
4 Ebû Davud, Melâhim, 1.
5 Buhârî, İmân, 1.



262 •  ULUSLARARASI  TEVHİD ve  ŞEFAAT SEMPOZYUMU

Bâkî-Billâh hazretleriyle tanışıp kendisine intisap ettikten sonra bu tarikatta 
seyrü sülûk etmiş ve halifesi olmuştur. Kadirî, Çiştî, Sühreverdî ve Nakşiben-
dî tarikatlarından mucaz olmasına rağmen Nakşibendiyye usulü üzere irşad 
etmiştir. Nakşibendiyye-Müceddidiyye kolunun kurucusu kabul edilir. Hicrî 
1034, milâdî 1624’te vefat etmiştir.6 

İmâm-ı Rabbânî’nin yaşadığı dönemde Kuzey Hindistan’da Bâbürlüler 
hüküm sürmektedir. Bu dönem siyaseten müslümanların durakladığı, Avrupa-
lılar’ın yükselmeye başladığı bir dönemdir. Bu durumu gören Osmanlı dev-
let adamları gibi Bâbürlü Hükümdarı Ekber Şah da çeşitli arayışlara girmiştir. 
Bu arayışın bir yansıması olarak sarayında Avrupalı bilim ve sanat insanlarını 
ağırlamakta ayrıca İslâm ve Hindu inançları arasından yeni doğmuş Sih inancı-
nı yakından incelemektedir. Bu yeni inancı hıristiyan ve diğer dinlerin de kabul 
edeceği ortak yeni bir inanç sisteminde toplamak istemiştir. Hoşgörü, sevgi, 
kader ve birlik temaları üzerinden inançlar üstü bir Hindistan inanç sistemi hat-
ta dünya inanç sistemi üretmeye çalışmıştır. Bâbürlü Hükümdarı Ekber Şah’ın 
dinler arası uzlaşma-kaynaşma çalışmalarına kalkışmış ve “din-i ilâhî” adıyla 
yeni din ihdas etmek istemiştir.7 Peygamberliğin rededildiği, sünnetin yok sa-
yıldığı, ahiret ve onunla ilgili meselelerin hücuma uğradığı bu konjonktürde 
başkent Agra’ya giden İmâm-ı Rabbânî itikadî problemleri yerinde görmüştür. 
Ekber Şah ve Ebü’l-Fazl Allâmî gibi Bâbürlü devlet adamlarının itikadî görüş-
lerine şahit olmuştur. Bâbürlü hükümdarının “Reddü’n-Nübüvve-Peygamber-
liğin Reddi”ne dair bir esere ödül verdiğini öğrenmiş, Ebü’l-Fazl Allâmî ile nü-
büvvet konusunu tartışmış, bu fikirleri reddetmek gayesiyle İsbâtü’n-Nübüvve 
eserini yazmıştır.8 Bu ilmî faaliyet onun hayatının sonuna kadar devam ede-
cek akîde hizmetinin, sünnet vurgusunun da başlangıcı olmuştur. Sahih akîde 
vurgusu, peygamberliğin önemi, Peygamber Efendimiz’in üstünlüğü, sünnetin 
vazgeçilmezliği, ahiret inancı gibi konular onun mektuplarında özellikle dikkat 
çeken üst başlıklardır. Bu konular işlenirken Ehl-i sünnet akîdesinin bir cüzü, 
peygamberler, sünnet ve ahiret kavramlarının bir meselesi olan şefaat kavramı 
çeşitli şekillerde işlenmiştir. Bu yerlerde kimi zaman şefaat konusu Peygamber 
Efendimiz’in bir sıfatı olarak geçmiş, kimi zaman da peygambere ve ahire-

6 Hamid Algar, “İmâm-ı Rabbânî”, TDV İslâm Ansiklopedisi, İstanbul: Türkiye Diyanet Vakfı Ya-
yınları, 2000, 22/194-199. 

7 Necdet Tosun, “İmam-ı Rabbânî’nin Hayatı, Görüşleri ve Eserleri”, Uluslar Arası İmam-ı Rab-
bânî Sempozyumu Tebliğleri, İstanbul: Aziz Mahmud Hüdayi Vakfı Yayınları, 2018, s. 48.

8 Necdet Tosun, “İmam-ı Rabbânî’nin Hayatı, Görüşleri ve Eserleri”, s. 47.
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te iman konularında şefaate değinilmiştir. İmâm-ı Rabbânî’nin mektuplarında 
şefaatin hak olması, şefaat edecek zümreler, şefaati kabul edilmeyecekler ve 
şefaat inkârı gibi muhtelif konular yer almıştır. 

1. İmâm-ı Rabbânî’ye Göre Şefaatin Hak Oluşu ve  
Şefaati Kabul Edilenler 

İmâm-ı Rabbânî (k.s) Hâriciyye, Cehmiyye, Mu‘tezile gibi Ehl-i sünnet dı-
şındaki mezheplerde tartışma konusu olan şefaat hususunda net bir itikada sa-
hiptir. Bu durum mektuplarında açık şekilde görülür. Örneğin Mahdûmzâde Mu-
hammed Said’e yazdığı bir mektuba âdeti olduğu üzere hamdele ve salvele ile 
başlayan İmâm-ı Rabbânî salavat cümlesini yazarken Peygamber Efendimiz’in 
isminin önüne “günahlarımızın şefaatçisi” sıfatını kullanmıştır.9 Mirza Dârâb b. 
Hân-ı Hânân’a yazdığı bir mektubu da şöyle bitirir: “O halde yapılması gereken 
önderimiz, efendimiz, ‘günahlarımızın şefaatçisi’, kalplerimizin tabibi Allah’ın 
resûlüne ve hidayet yolunun önderleri olan râşid halifelere tâbi olmaktır”.10 Şeyh 
Abdülhayy’a yazdığı bir mektupta da “son peygamber gibi bir şefaatçisi olmasa”, 
bu ümmetin günahları nedeniyle helâk olacağından bahsetmiştir.11

İmâm-ı Rabbânî (k.s) şefaatin hak olduğuna pek çok mektubunda değinir 
ve şefaat çeşitlerinden bahseder. Bunlar Kur’ân-ı Kerîm’in şefaati, kelime-i 
tevhidin şefaati, peygamberlerin şefaati, meleklerin şefaati ve salihlerin şefa-
ati şeklinde kategorize edilebilir.

1. Kur’ân-ı Kerîm’in Şefaati 

İmAm-ı Rabbânî (k.s) şefaatin hak ve var olduğunu ele alırken bahsettiği 
şefaat çeşitlerin biri Kur’ân-ı Kerîm’in şefaatidir. Şeyh Nûrülhakk’a yazdığı 
uzun bir mektupta Kur’ân-ı Kerîm’i tilâvet etmenin ibadetlerin en faziletli-
si olduğunu belirttikten sonra Kur’an’ın üstün bir şefaat hakkının olduğunu 
söyler. Ayrıca Kur’an’ın şefaatinin diğer tüm şefaatlerden daha hızlı kabul 
gördüğünü belirtir.12 

9 İmâm-ı Rabbânî, Mektûbât (trc. Muhammed Murad Münzevî), Mısır: Matbaatü’l-Mîriyye, 1316, 3/62. 
10 İmâm-ı Rabbânî, Mektûbât, 1/82.
11 İmâm-ı Rabbânî, Mektûbât, 2/57.
12  İmâm-ı Rabbânî, Mektûbât, 3/139.
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2. Kelime-i Tevhidin Şefaati

İmâm-ı Rabbânî’nin üzerinde durduğu bir diğer şefaat çeşidi kelime-i tev-
hidin şefaatidir. O “lâ ilâhe illallah” kelimesinin müminlerin ateşten âzat ol-
masına şefaat edeceğine dikkat çeker. İkinci cildi derleyen Şeyh Abdülhayy’a 
yazdığı bir mektupta “lâ ilâhe illallah” kelimesinin faziletinden uzunca bah-
seder. Kelime-i tevhidin içeriğini tasdik etmiş kişinin, bu mübarek kelimenin 
şefaati ile cehennemden çıkacağına ve cehennemde ebedî kalmaktan kurtula-
cağına dair ümidini söyler. Ümmetin Hz. Peygamber’in şefaati gibi “lâ ilâhe 
illallah”ın da şefaatiyle ancak kurtulabileceğine, Hak Teâlâ bu şefaat haklarını 
vermemiş olsa ümmetin cürümleri nedeniyle helâk olabileceğine dikkat çeker.13 

3. Peygamberlerin Şefaati

İmâm-ı Rabbânî’nin eserlerinde geçen bir diğer şefaat çeşidi ise peygamber-
lerin şefaatidir. O peygamberlerin Allah’ın en seçkin kulları olduğunu, hidayetin 
onlar eliyle gerçekleştiğini belirtir. Kıyamet gününde bu seçkin kullara şefaat 
hakkının verileceğinden bahseder. Özellikle son peygamber olan Resûl-i Ek-
rem’in faziletini ve şefaatini pek çok vesileyle dile getirir. Bu konudaki hadis-i 
şerif rivayetlerini referans gösterir. Hancihan’a yazdığı bir mektupta İslâm’ın beş 
esasını Ehl-i sünnet ve’l-cemâat akîdesi üzere işler. Burada ahiret gününe iman 
bölümünde peygamberlerin din gününün sahibi olan yüce Allah’ın izniyle, bi-
rinci ve ikinci derecede âsi müminlere şefaatte bulunmasının hak olduğunu vur-
gular.14 Seyyid Nakib Şeyh Ferid Buhârî’ye yazdığı bir mektupta da Peygamber 
Efendimiz’in faziletinden ve pek çok özelliğinden bahseder. Bu özellikler içinde 
Hz. Peygamber’in “ilk şefaat eden” ve “şefaati kabul edilen” olduğu da yer alır.15 
Abdülaziz Conforî’ye yazdığı bir mektupta da Peygamber Efendimiz’in kıyamet 
gününde peygamberlerin dahi şefaatçisi olacağını belirtir.16 

ç) Meleklerin Şefaati

İmâm-ı Rabbânî (k.s) meleklere de şefaat hakkı tanınacağından bahsetmiş-
tir. Ancak bu konu eserlerinde müstakil olarak işlenmemiş Kur’ân-ı Kerîm’in 
faziletinin anlatıldığı bir bölümde Kur’an şefaatinin Hak katındaki makbuliye-

13 İmâm-ı Rabbânî, Mektûbât, 2/57.
14 İmâm-ı Rabbânî, Mektûbât, 2/112.
15 İmâm-ı Rabbânî, Mektûbât, 1/54.
16 İmâm-ı Rabbânî, Mektûbât, 2/3.
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ti anlatılırken yer almıştır. İlgili bölümde İmâm-ı Rabbânî Kur’an’ın şefaatinin 
mukarreb bir meleğin veya bir peygamberin şefaatinden daha süratli kabule 
şayan olduğunu ifade etmiştir.17 Bu lafızlar Kur’an’ın, mukarreb meleklerin ve 
peygamberlerin şefaatinin de hak ve var olduğu manasına şamil gelmektedir.

4. Salihlerin Şefaati

İmâm-ı Rabbânî şefaatin insanlar arasından sadece peygamberlere has 
olduğunu iddia etmez. O peygamber vârisi âlimlerin, salih kulların da şefaat 
edebileceğini söyler. Müridlerinden saliha bir hanıma yazdığı bir mektubunda 
ona inanç esaslarını izah etmiş ve ibadetlere teşvik etmiştir. Ahirete iman ko-
nusunu işlerken şöyle demiştir: “Kıyamet günü salih kulların günahkâr kullara 
Allah’ın izniyle şefaat edebileceği haktır.”18 

2. İmâm-ı Rabbânî’ye Göre Şefaati Kabul Edilmeyenler

İmâm-ı Rabbânî şefaati mutlak bir kabul anlayışı içinde ele almamıştır. 
Şefaati kabul gören zümrelerden bahsettiği gibi şefaat hakkı olmayan ve şefa-
ati reddedilen kişi ve nesnelerden de bahsetmiştir. Bu bölümler şefaatin kabul 
edilmeyeceği bildirilen veya bazı fırkaların şefaatin naslarla kesin olarak red-
dedildiği vehmine kapılmalarına neden olan âyet-i kerimelerin tefsiri mesabe-
sindedir. İmâm-ı Rabbânî Allah’tan başkasına ibadet edenlerin, putların, can-
sız varlıkların şefaatini reddetmektedir. Mîr Muhibbullah Mânkpûrî’ye yaz-
dığı bir mektupta kelime-i tevhidi işlemiş ve bu bölümde müşriklerin şefaat 
algısından bahsetmiştir. Bu bölümde müşriklerin Allah’ın dışındakilere ibadet 
ederken ibadet ettikleri şeylerin Allah katında kendilerine şefaatçi olacağını 
umduğunu ve onların kendilerini Allah’a yaklaştıran vesileler kabul ettiklerini 
söyler. Bu inancı sert sözlerle eleştirir. Putların şefaatçi olabileceğini ve Al-
lah’ın onlara şefaat etmesi için izin vereceğini nereden bildiklerini sorar. Bu-
nun kupkuru vehimden başka bir şey olamayacağını, herhangi bir şeyi Allah’a 
ortak kabul etmeyi alçakça bir şey olarak gördüğünü ifade eder. Kulluğun taşa 
toprağa ibadet edilerek yerine gelecek kadar süflî ve basit bir iş olmadığına 
dikkat çeker.19 Başka bir mektupta da müşriklerin hakikati kavramaktan yok-
sun olduğunu, taptıkları cansız varlıkların şefaat edebilme gücü olmadığını bir 

17 İmâm-ı Rabbânî, Mektûbât, 3/139.
18 İmâm-ı Rabbânî, Mektûbât, 3/66.
19 İmâm-ı Rabbânî, Mektûbât, 3/7.
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türlü anlayamadıklarını söyler. Cenâb-ı Allah’ın bu bâtıl tanrıların müşrikler 
hakkındaki şefaatlerini kabul etmeyeceğini bilemediklerine dikkat çeker.20

İmâm-ı Rabbânî’nin şefaat konusunda en önemli görüşlerinden biri de 
mürşid-i kâmilin kendi müridlerine mutlak şefaat edeceği yönündeki düşünceyi 
reddetmesidir. Müridlerinden saliha bir kadına yazdığı bir mektupta kurtuluşun 
itikad ve amelde şeriatın sahibi Peygamber Efendimiz’e tâbi olmakla müm-
kün olduğuna dikkat çeker. Hoca ve şeyhin insanlara ancak şeriatı gösterdiğini, 
onların bereketiyle itikad ve amelle ilgili meselelerde kolaylık hâsıl olduğunu 
ifade eder. Bu beyanlardan sonra nefsin arzularına göre istedikleri gibi davra-
nan müridlerin, haram, helâl, şüpheli demeden dilediklerini yiyenlerin şeyhin 
şefaatiyle cehennemden korunması veya azabının kalkmasının söz konusu ol-
madığını, bu tarz bir düşüncenin boş bir temenniden ibaret olduğunu vurgular. 
İmâm-ı Rabbânî (k.s) Rabb’ini razı etmeyen kişilere kimse şefaat edemez, diye-
rek şefaati bir kolaycılık ve nefsin kötülüklerine bir perde yapan ham dervişleri 
kesin bir dille uyarır. Allah Teâlâ’nın ancak şer‘-i şerifin yaşanması durumunda 
kuldan razı olacağının altını çizer.21 Bununla birlikte ümmetin şefaat ümidini 
kaybetmemesini, sünnet-i seniyyeye sarılarak Peygamber Efendimiz’in şefaati-
ne nail olmak için çalışmasını lüzumlu görür. Ona göre Allah Resûlü’nün şefaa-
ti bu ümmet için küfür dışındaki diğer büyük günahları işleyenlerin affedilmesi 
hususunda en faydalı ve en etkili şefaattir. O diğer ümmetlerde büyük günah 
işleyenlerin az ancak bu ümmette çok olduğunu söyler. Küfür âdetlerine, şirk 
rezilliklerine bulaşma noktasında da diğer ümmetlerin günahkârları, bu ümmete 
nazaran daha az olduğuna dikkat çeker. Bu yüzden İmâm-ı Rabbânî şefaate en 
fazla muhtaç olan ümmettin bu ümmet olduğu görüşündedir.22

3. İmâm-ı Rabbânî’ye Göre Şefaat İnkârı

İmâm-ı Rabbânî birçok mektubunda kurtuluşun üç şeyle mümkün olacağı 
söyler. Bunlar Ehl-i sünnet’e uymak, ilim ile amel ve ihlâstır. Ehl-i sünnet’e 
uymadıkça kurtuluşun düşünülemeyeceği, ilim ve amelin şeriata, ihlâsın ise 
sûfîlerin yoluna bağlı bulunduğunu çeşitli vesilelerle vurgular. Bu üç esasa 
uyabilmek için itikadı tashihi, sünnete ittibayı gerekli görür. Bütün Ehl-i sün-
net akîde metinlerinde şefaat konusu işlenmiş ve “hak” olarak görülmüştür. Bu 

20 İmâm-ı Rabbânî, Mektûbât, 2/116.
21 İmâm-ı Rabbânî, Mektûbât, 3/58.
22 İmâm-ı Rabbânî, Mektûbât, 2/57.



ULUSLARARASI  TEVHİD ve  ŞEFAAT SEMPOZYUMU • 267   

manada Ehl-i sünnet’e uyma ve akîdeyi tashih tembihleri “şefaat” konusuna da 
şamildir. Başka bir deyişle İmâm-ı Rabbânî (k.s) itikadı tashih etmek ve Ehl-i 
sünnet üzere olmaktan bahsederken şefaatin hak olduğuna itikad etmeyi de 
tembih etmiş olmaktadır. Nitekim şefaat İmâm-ı Rabbânî hazretleri için Ehl-i 
sünnet olmanın belirleyici kavramlarındandır. O Ehl-i sünnet dışı yol tutanları 
eleştirir. Ehl-i sünnet yolundan ayrılan ve ana esaslarını reddeden kimseyi sap-
mış, başkalarını da saptırmış olarak görür. Ehl-i sünnet’e muhalif olan bu kim-
selerin en belirgin özelliklerinden birinin ise şefaat inkârı olduğunu söyler. 23

23 İmâm-ı Rabbânî, Mektûbât, 1/71.



DÜNYADAN AHİRETE VELAYETTEN 
NÜBÜVVETE ŞEFAAT

Prof. Dr. Bedri Gencer

Modern çağ, bilhassa Aydınlanma devrinden itibaren vahyî dinden şüp-
heciliğin arttığı, İslâm’da ilhad denen deizmin yükseldiği çağdır. Deizmin 
şüphecilikle yükselmesi, pagan ile vahyî topluluklardaki deizmler arasında-
ki kritik farklılığı gösterir. Deizm, özünde “yaratan Allah var, buyuran Rab 
yok” anlayışı, yani ulûhiyyetin kabulü, rubûbiyyetin reddidir. Deizm, pagan 
dinî topluluklarda tetik, tabiî dinin kabulü, nübüvvetin reddi, vahyî dinî toplu-
luklarda antitetik, nübüvvetin inkârı olarak tezahür eder (Dahlân 2019: 248). 
Vahyî dinî topluluklarda nübüvvetin inkârı ise çoğu kez doğrudan değil, do-
laylı olarak gerçekleşir; mucize, şefaat, sünnet, şeriat gibi nübüvvetin sübûtu 
ve işleviyle ilgili unsurların inkârıyla deizme giden yollar çoğalır. Rubûbiy-
yet nübüvvet, nübüvvet mucize iledir; dolayısıyla mucizenin inkârı, nübüvvet 
dolayısıyla rubûbiyyetin inkârı, yani, deizm=ilhaddır. Tevhid adına tasdikin 
inkârı olarak ilhadın birçok tezahürü vardır:

1. Mucizenin, 
2. Kerametin,
3. Şefaatin,
4. Mehdîliğin,
5. Hadisin,
6. Şeriatın inkârı.

Lügatte “tek olan bir şeyi dengi veya benzeriyle çift hale getirmek; birinin 
önüne düşüp işini görmeye çalışmak, işinin görülmesi için birinin aracılığını is-
temek” manalarındaki “şef‘” kökünden türeyen “şefaat”, “suçunun bağışlanması 
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veya dileğinin yerine getirilmesi için birine aracılık etme” manasına gelir (Râgıb 
el-İsfahânî, el-Müfredât, “şf‘a” md.; Lisânü’l-Arab, “şf‘a” md.). Istılahta “kıya-
met gününde peygamberlerin ve kendilerine izin verilen salih kulların mümin-
lerin bağışlanması için Allah katında niyazda bulunması” manasında kullanılır. 
Şâfi‘ ve şefî‘, “aracılık eden, şefaatte bulunan” demektir (TDVİA 1988: 32/411). 

Bu makalede maksadımız, ilhada (deizm) giden yolları tıkamak, yanlış 
anlamaları gidermek üzere şefaat kavramının çağımızda unutulan teolojik ve 
sosyolojik iki ana boyutunu açıklamaktır:

1. Teolojik: Tevhid adına hâşâ şirkin bir türü diye şefaatin inkârı olarak 
tezahür eden ilhad (deizm), ilâhî ulûhiyyet-rubûbiyyet, tevhid-tasdik diyalek-
tiğinden, gafletten kaynaklanır.

2. Sosyolojik: Şefaat, sanıldığı gibi Allah ile kul arasına girmek olarak çar-
pıtılan “ahirette peygamberin şefaati”nden, teolojik bir doktrinden ibaret değil, 
dünyadan ahirete uzanan bir sosyolojik kavram, sosyal ahlâk prensibi, faziletidir.

Şefaat kavramı üzerinden teolojik ile sosyolojinin irtibatının keşfi, 
post-modern çağın ruhuna da uygundur. Aydınlanma ile şekillenen deizm, 
sekülerizmin, sekülerizm, modernizmin, medeniyet (civilization) modernli-
ğin özel adıdır. Deizm, tanrı görüşünden din, bilim, toplum, ahlâk, ekonomi 
görüşüne modernliğin her alanına yansımış, modernizmin bütününe sinmiş-
tir. Modernliğin özel adı olarak medeniyet (civilization), deizmin tecessümü-
dür. Post-modern çağ, Aydınlanma ile şekillenen modernizm, sekülerizm ve 
deizmi teşrih ve teali (aşma) arayışının hızlandığı post-Aydınlanma çağıdır. 
Çağımızda İngiliz matematikçi ve filozof Alfred North Whitehead’in (1861-
1947) süreç teolojisi (process theology) deizmi sarstı. Böylece Allah-âlem, 
uhrevî-dünyevî, teolojik-sosyolojik, dinî-içtimaî münasebetinin keşfi, de-
izm-sonrası entelektüel arayışın gayesi haline geldi.

Batı dünyasında modernleşmenin doğurduğu sekülerleşmenin sonucu, 
dinin bir bütün olarak kâinata mana veren küllî bir düstur olmaktan çıka-
rak çürüyen kalplerde çürümesi, bunun sonucunda dinî ile içtimaî, teolojik 
ile sosyolojik olanın ayrılmasıdır. Çağımızda Ernst Troeltsch, Romano Gu-
ardini, Rudolf Bultmann, Martin Heidegger, Carl Schmitt, Walter Benjamin, 
Leo Strauss, Eric Voegelin, Hannah Arendt, Ernst Cassirer, Ernst Bloch, Er-
nst Kantorowicz, Karl Löwith, Reinhart Koselleck, Hans Blumenberg, Amos 
Funkenstein, Hans-Georg Gadamer, Hans Jonas, Richard Rorty, Arnold Geh-
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len, Charles Taylor, Alasdair MacIntyre, Jacob Taubes, Jacques Derrida, Gior-
gio Agamben, Gianni Vattimo, Jürgen Habermas, Paul Ricoeur, Louis Dupré, 
John Milbank, Marcel Gauchet ve Pierre Manent gibi düşünürler, sekülerleş-
menin aslında dinden uzaklaşma değil, dinî dünya ve tarih görüşünün dönüş-
türülmesi süreci, dolayısıyla temel sosyo-politik kavramların sekülerleşmiş 
teolojik kavramlar olduklarını keşfettiler.1

Biz de John Locke ile ilgili bir çalışmamızda, modern anayasal doktri-
nin temeli sayılan Montesquieu’nun üçlü kuvvetler ayrımının hııristiyan teslis 
inancından mülhem olduğunu göstermiştik (Gencer 2010). Bu tespit, “Aslın-
da bütün kavramlar, teolojik kavramlardır” olarak iki yönden yorumlanabilir. 
Birincisi, nötral veya seküler sayılan anayasa, hâkimiyet, cemaat gibi sos-
yo-politik kavramlar, derin teolojik temellere dayanır. İkincisi, tersinden rubû-
biyyet, şefaat gibi teolojik kavramlar da doğrudan sosyo-politik kavramlardır.

Aslında sadece rubûbiyet=otorite kavramında teolojik ile sosyo-poli-
tik manaların irtibatı açıkça görülebilir. Ulûhiyyet-rubûbiyyet ayrımı, ya-
ratma-buyurma işlevlerini ifade eder; Allah, yaratan, Rab, buyurandır. Rab 
kavramı, mutlak olarak Allah’a hastır; ancak Rabbü’l-beyt şeklinde izâfetle 
kullar için de kullanılır. “Rab” ve “beyt” kelimeleri, ilâhî ile insanî otorite-
yi, Allah’ın otoritesi ile babanın otoritesini birbirine bağlar. Allah, mekândan 
münezzehtir; ancak ibadet mekânı mescide “Beytullah=Allah’ın evi” denir:

1. Rabbü’l-âlemîn: Âlemlerin Rabbi
2. Beytullah: Allah’ın evi

1  “With respect to the notion of history, Karl Löwith and Reinhard Koselleck have shown how mo-
dern historical teleology seems to be a secular duplicate of the Jewish-Christian understanding of 
human history, of its having an end-goal, an orientation towards redemption. Philosophers such as 
Condorcet, Hegel, Marx or Comte transpose the Jewish-Christian eschaton to a secular idea of a 
final liberation of humankind from injustice, ignorance and superstition” (Bruun 2013: 180).

 “In addition to these influences, Carl Schmitt also serves as a major source of inspiration in 
Koselleck’s argument that the essential social and political modern concepts are secularized 
theological notions” (Cordero 2017: 99).

 “Political theology” is an old concept which made its appearance with Marcus Terentius Varro (116–
27 BCE), but the modern discourse on the subject only began with the appearance of Carl Schmitt’s 
Politische Theologie (1922) and Walter Benjamin’s early articles. Eminent thinkers like Leo Strauss, 
Ernst Cassirer, Ernst Bloch, Karl Löwith, Eric Voegelin, Hans Jonas, Ernst Kantorowicz, Jacob 
Taubes, Jacques Derrida, and Giorgio Agamben engaged in a fascinating discussion of the subject, 
and in so doing cast a new light on major political events of the modern age” (Ohana 2018: 135).
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3. Rabbü’l-beyt: Evin rabbi (Farsça: ked-hüdâ=kâhya), kul (servant) ola-
rak ehlinin (ailesinin=milletinin), köle (slave) olarak evin hizmetçilerinin (sa-
rayın hizmetkârları bürokratların) mevlâsıdır (despot, lord).

Allah-Âlem Münasebeti: Tenzih-Teşbih

Allah kadîm, nefsiyle kaim, mâsiva (Allah’ın dışındaki varlık) denen 
âlem ise hâdistir. Bu yüzden mahiyet itibariyle farklı kadîm ile hâdis, Allah ile 
âlem arasında doğrudan değil, hiyerarşik bir münasebet kurulur. Bu hiyerar-
şik münasebet, tenzih-teşbih (ulûhiyyetin tenzihi-rubûbiyyetin teşbihi) denen, 
Allah’ın zatı itibariyle âlemlerden ayrılığı, sıfatı itibariyle âlemlere benzerliği 
ayrımına dayanır:

1. Ulûhiyyetin tenzihi: Allah, âlemlerden ganîdir.
2. Rubûbiyyetin teşbihi: Allah, âlemlerin Rabb’idir.

Ulûhiyyet ile rubûbiyyetin vasıfları, hikmet-i zevkiyye olarak tasavvuf 
erbabı tarafından “tenezzüh-teşebbüh”, hikmet-i bahsiyye olarak felsefe er-
babı tarafından “teâlî-indimâc” (transcendence-immanence) kavramlarıyla 
anlatılmıştır. Allah, “münezzeh-müşebbeh, müteâlî-mündemiç”tir (transcen-
dent-immanent). Rahmâniyyet, ulûhiyyet ile rubûbiyyeti birbirine bağlayan 
köprüdür; ulûhiyyetin bâtını rahmâniyyet, zâhiri rubûbiyyettir (Seyyid 2008: 
705-706). Yahudilik ile Hıristiyanlık, rahmâniyyet ile tenzih-teşbih (ulûhiy-
yetin tenzihi-rubûbiyyetin teşbihi), tevhid-tasdik dengesini kuramadıkları için 
iki uca düştüler; Yahudilik, tanrıyı insanlaştırdı, Hıristiyanlık, insanı tanrılaş-
tırdı. Halbuki rahmâniyyet ile tenzih-teşbih dengesi kurulamadıkça bilgi sis-
teminin, dünya görüşünün dayandığı Allah-âlem münasebeti de kurulamaz.

Tevhid-tasdik dengesini kurma aczinin İslâm dünyasındaki misali İbni 
Teymiyye’dir. O, tevhid-tasdik ayrımında temellendirmek yerine ulûhiyyet ile 
rubûbiyyetin ikisini de “ulûhiyyet tevhidi ile rubûbiyyet tevhidi” diye tasdikin 
(nübüvvetin tasdikiyle rubûbiyyetin ikrarı) aleyhine tevhidde temellendirmek 
suretiyle İslâm’da dolaylı ilhada giden yolu açtı. Hâricîler ve Mu‘tezile gibi 
çağımızda tevhid adına hâşâ şirkin bir türü diye şefaati inkâr edenlerin başlıca 
ilham kaynağı İbn Teymiyye’dir.

Allah-Âlem Münasebeti: Kelâm-Nutuk

Ulûhiyyet-rubûbiyyet münasebetinin temelinde adem-vücud, kelâm-nu-
tuk münasebeti yatar. Ademden vücuda geçiş, kelâmdan nutka geçiş demektir. 
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Kelâm-ı nefsî-kelâm-ı lafzî ayrımı, kelâm-nutuk ayrımının karşılığı sayıla-
bilir. Kelâm, nefsî-zatî, nutuk, lafzî-nisbîdir (ilişkisel). Kelâm (kelâm-ı nef-
sî), Allah’ın zatı ile kaim, insanlarca mahiyeti meçhul kadîm bir sıfattır. Nu-
tuk (kelâm-ı lafzî) ise kelâm-ı nefsîye delalet eden ses ve harflerden oluşan 
Kur’an’ın lafzıdır. Halk (yaratma), ademden vücuda, kelâmdan nutka geçiş 
demektir; zira mahlûkata kelâm-ı nefsî ile değil kelâm-ı lafzî ile hitap edilir.

İmâm-ı Âzam Ebû Hanîfe’ye göre Allah Teâlâ’nın sıfatları zatî ve fiilî 
olarak ikiye ayrılır:

A) Zâtî sıfatlar: Hayat, ilim, irade, kudret, sem‘, basar, kelâm.

B) Fiilî sıfatlar: Tekvin sıfatından kaynaklanan yaratmak (tahlik), rızık 
vermek (terzik), nimet vermek (in‘âm), ihsanda bulunmak, rahmet ve mağfi-
ret gibi sıfatlardır.

İsmail Hakkı Bursevî (2000: 192) gibi keşif ehline göre ilim, zâtî sıfatla-
rın, kelâm, fiilî sıfatların anasıdır:

“Hakiki sıfatlardan olan ilim sıfatı, hariçte bulunan varlık dairesine da-
hildir. Mesela ilim sıfatına izâfîlik ârız olsa ve bu izâfîlik onu icmâlî ve tafsîlî 
olarak ikiye ayırsa, bu kısımlar izâfî sıfatlardan olur ve izâfî sıfatların karar 
yeri olan nefsü’l-emr mertebesine girer. Böylece izâfî sıfat haline gelen icmâlî 
ilmin, bazı hikmet ve maslahatlar gereği sulblerden çok sayıdaki rahimlere 
döküldükten sonra, unsurî neşette, ahsen-i takvîm verilmiş olan insan şeklinde 
ortaya çıkmış ve Muhammed ve Ahmed ismini almış olduğu görülür (…)

Bu inceliğin açıklaması şöyledir: Önceden de geçtiği üzere, vâcip merte-
besindeki sekiz hakikî sıfat vücûb dairesinde bulunsa da, Zât hazretine muhtaç 
olmaları sebebiyle, onlarda imkân kokusu vardır. Kadîm olan hakiki sıfatlarda 
imkân kokusuna yer bulununca, vâcip mertebesindeki izâfî sıfatlarda imkânın 
sabit olması daha uygundur. Bu sıfatların kadîm olmaması, onlarda imkânın bu-
lunmasının birinci delilidir. Açık keşifle bilindiğine göre onun yaratılışı, âlemin 
diğer fertlerinde bulunan imkândan değil, izâfî sıfatlarda bulunan imkândan 
kaynaklanmıştır. Âlemin mümkinler sayfası her ne zaman dikkatle incelense 
onun varlığı orada görülmez. Bilakis onun yaratılışının ve imkânının kaynağı 
mümkinler âleminde olur, hatta onun varlığı, bu âlemin üstünde bulunur (…)

Yine onun, diğer sıfatların aksine, huzurî ilimde var olduğu gözden kaçma-
malıdır. Çünkü diğer sıfatlarda bu kabiliyet bulunmaz. ‘Kudret, kâdirin ve mak-
dûrun aynıdır’ ve ‘İrâde, mürîdin ve murâdın aynıdır’ demek mümkün değildir. 
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İlim, âlimin zatıyla müttehid ve onda erimiş ve hissedilmez hale gelmiştir. Bu 
durum diğer sıfatlarda yoktur. İşte burada, Ahmed’in Ehad’a olan yakınlığı id-
rak edilmelidir. Çünkü bu ikisi arasındaki vasıta, matlûb ile ittihâdı olan ilim 
sıfatıdır. Bu durumda nasıl olur da aralarında perde bulunur? Yine aynı şekilde 
ilimde diğer sıfatlarda bulunmayan zâtî bir güzellik vardır. İşte bu sebeple, bu 
fakirin zannına göre Hakk’ın katında vâcip sıfatların en sevgilisi ilim sıfatıdır. 
Onun güzelliğinde keyfiyetsizlik şaibesi bulunduğu için, his onu idrak edemez.”

Kelâm, Ebû Hanîfe ile Eş‘arîler’e göre Allah Teâlâ’nın zâtî, Mu‘tezile’ye 
göre fiilî, keşif ehline göre ise hem zâtî, hem fiilî sıfatıdır. İsmail Hakkı Bur-
sevî’ye göre yedi zâtî sıfatın sonu, kelâmdır: “Âhir-i sıfât-ı seb‘a kelâmdır 
(…) Hak Teâlâ, taayyün ve lâ-taayyünden münezzehtir. Velâkin merâtib iti-
bariyle taayyün-i ilâhînin evveli, hüviyyet-i zâtiyye, âhiri, kelâmdır” (Seyyid 
2008: 103, 206). Bursevî, İbnü’l-Arabî gibi kelâmı zâtî sıfatları fiilî sıfatlara 
bağlayan, ilmî ve icadî olarak iki boyutlu düşünür:

“Bir farkla ki, İbnü’l-Arabî yaratma boyutuna ‘kavl’ ismini verirken, Bur-
sevî içinde bulunduğu Mâtürîdî çevrenin tesiriyle olsa gerek ‘tekvin’ ismini 
verir. Bu boyut üzerinde ağırlıklı olarak durur, Allah’ın yaratmaya yani ma-
duma yönelik bu konuşmasını ‘nefes-i Rahmânî’ diye adlandırır, hayat sıfatı 
anlatılırken geçtiği gibi bununla şeylere ruh üflediğini ileri sürer. Ona göre 
kelâm, ilâhî taayyünün, yani oluş macerasının sonudur. İlâhî hüviyetin küllî 
sıfatları olan hayat, ilim, irade, sem‘ ve basar sıfatlarının tezgâhından geçen 
‘şey’, kelâm sıfatı ile hâricî âlemde vücud bulur, diğer bir deyişle oluş serü-
venini tamamlar. Bu durumda tekvin sıfatı müstakil bir sıfat olmayıp kelâm 
sıfatının yaratma boyutunu temsil eder. Bunu İbnü’l-Arabî’de olduğu gibi 
Kur’an’da geçen ‘kün=ol’ ifadesinden çıkarır” (Karadaş 2017: 154).

Nitekim Eş‘arîler’e göre de tekvin, müstakil bir sıfat değil, kudret sıfatı-
nın vücuda gelen şeylere taalluk-ı hassından ibarettir (Bilmen 1962: 32). Bu 
takdirde Allah’ın zâtî sıfatlarından ayrı fiilî sıfatlar kategorisi kalmaz; bütün 
ilâhî sıfatlar, zâtî sıfatlar kategorisinde toplanır. Sonuç itibariyle Allah, kelâm 
sıfatıyla, mahlûkatı ademden vücuda, cehlden ilime, kelâmdan nutka geçirir. 
Kavl, “kün” emriyle maduma (yok) vücud, kelâm, “ikra” emriyle mevcuda 
(var) ilim vermektir.

Kelâm-nutuk ayrımı, ilâhî ontolojide zât-sıfat-isim-fiil zinciriyle birbiri-
ne bağlanan ahadiyyet-vâhidiyyet ile vâhidiyyet mertebesindeki ulûhiyyet-ru-
bûbiyyet ayrımına tekabül eder:
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1. Ahadiyyet mertebesi-hakâyik-ı ilâhî-taayyün-i evvel: taayyün-i zâtî 
(taayyün-i ahadî, taayyün-i cem‘î)

2. Vâhidiyyet mertebesi-hakâyik-ı kevnî-taayyün-i sânî: taayyün-i sıfâtî

Ekberî ontolojiyi daha veciz ifade eden İsmail Hakkı Bursevî’ye (Seyyid 
2008: 325) göre ilâhî ve kevnî hakikatler, vâhidiyet mertebesinde hâricî-aynî 
değil, dâhilî-ilmî olarak ayrılırlar:

“Hakâyik-ı ilâhî dediğimiz, bir vahdet-i hakîkî ve kesret-i nisbîdir. Ve 
hakâyik-ı kevnî, bunun hilâfınca bir kesret-i hakîkî ve vahdet-i nisbîdir. Ve 
mertebe-i sâniye, mertebe-i ûlânın temeyyüzünden ibarettir. Ve bu mertebeye, 
taayyün-i sânî derler. Ve bu mertebede hakâyik-ı ilâhî ve kevnî birbirlerinden 
mümtazlardır. Ve bu taayyün-i evvel ve taayyün-i sânî mertebelerinde hakâ-
yik-ı kevnînin vücûd-i hâricîden asla nasibi yoktur. Ve taaddüd-i hâricî ve te-
meyyüz-i hâricî ile müteaddit ve mütemeyyiz değillerdir” (Seyyid 2008: 325). 

Vâhidiyyet mertebesi, akıl ve nutukla temsil edilen hakîkat-i Muham-
mediyye mertebesidir. Ulûhiyyete karşılık olarak kelâm, Allah’ın zatına has, 
rubûbiyyete karşılık olarak nutuk ise, mahlûkatla münasebete bağlıdır. Bir in-
san, evlenince koca, çocuğu olunca baba olur; dolayısıyla babalık-çocukluk 
gibi rubûbiyyet-ubûdiyyet, diyalektik olarak birbirine bağlıdır. Kelâm, ulûhiy-
yete mertebesinde Allah’ın zâtî konuşması, nutuk, rubûbiyyet mertebesinde 
Rab ile Abd, ben ile öteki arasında konuşmadır. İsmail Hakkı Bursevî (Seyyid 
2008: 325), izah eder:

“Suâl olunursa ki, insân-ı kâmilin hâli sükûn mudur, nutk mudur? Cevâb 
budur ki, insân-ı kâmil mazhar-ı Hak’dır. Hak ise mütekellim idi ve belki onda 
aslâ hares ve sükût yoktur. Ve insân-ı kâmilin rütbesi, hakâyık-ı arz üzerinedir 
ki sükûn ve sükûttur. Fe-emmâ zâhirde nâtık değildir. Zîrâ nutk kelâmdan ehas-
sdır. Lisân ile olan kelâmdan müsta‘meldir. Hak Teâlâ ise mütekellimdir, nâtık 
değildir. Ve tekellümden murâd, şuûn-i muhtelife sudûrudur ki ‘kün’ emriyle 
devr eder. Ya‘nî Hak Teâlâ lisândan münezzeh olduğu için kelâmı sıfatıyladır.”

Şefaatin Ontolojisi: Rahîmiyyet-Rahmâniyyet

Şefaatin uhrevî ve dünyevî boyutları, ancak dünya ile ahiretin Cenâb-ı 
Allah’ın isimlerine izâfe edildiği Rahmân-ı dünya ve Rahîm-i ahiret tabirle-
rinin mukayesesiyle anlaşılabilir. Rahmâniyyet, ulûhiyyet ile rubûbiyyeti bir-
birine bağlayan köprüdür; ulûhiyyetin bâtını rahmâniyet, zâhiri rubûbiyyettir 
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(Seyyid 2008: 705-706). Yaygın kanaate göre besmeledeki Rahmân, dünyada 
mümin-kâfir herkesi, rahim ise ahirette sadece müminleri kuşatacak ilâhî rah-
meti ifade eder. Elmalılı Hamdi Yazır (1960: I/43), izah eder: 

“Görüyoruz ki الرحمن الرحيم ikisi de rahmet masdarından mübalağa ifade 
eden birer sıfat olmakla beraber aralarında ehemmiyetli farklar vardır. Rah-
mâniyyet ezele, rahîmiyyet lâ-yezâle nâzırdır. Binaenaleyh mahlûkat, mer-
hamet-i rahmâniyyeden ibtidâen taalluk-ı izâfetle ve merhamet-i rahîmiyye-
den intihâen taalluk-ı fiilî ile mütena‘‘im ve müstefid olur. Bu noktaya işaret 
için dünyanın Rahmân’ı, ahiretin rahîmi denmiştir. Cenâb-ı Allah, dünyanın 
da, ahiretin de hem Rahmân’ı, hem rahîmidir. Fakat her ikisinde evveliyet 
haysiyetile Rahmân, ahiriyet haysiyetile rahim olduğuna işaret için Rahmân-ı 
dünya ve Rahîm-i ahiret denilmiştir ki ‘hem müminlerin hem kâfirlerin Rah-
mân’ı’ ve fakat yalnız ‘müminlerin rahîmi’ denmesi de bu kabildendir.”

Allah Teâlâ, nebî aleyhi’s-salâtü ve’s-selâm Efendimiz için, “Ve seni an-
cak âlemlere rahmet olarak gönderdik” buyurur (Enbiyâ 21/107). Dolayısıyla 
Rahmân tarafından âlemlere rahmet olarak gönderilen Peygamber Efendi-
miz’in ümmet-i merhumeye şefaat etmesinden daha tabii bir şey olamaz.

Şefaatin Ontolojisi: Kudret-Hikmet

Şefaatin uhrevî ve dünyevî boyutlarının temellendiği rahîmiyyet-rahmâ-
niyyet ayrımı, kudret-hikmet ayrımına tekabül eder. Nitekim dinin ezelî prob-
lemi olan teodiseye (ilâhî adalet) yaklaşımlar, ilâhî kudret-hikmet ayrımında 
düğümlendi; Allah’ın iradesi, kudretince mi, hikmetince mi işler? Bu konuda 
Hıristiyanlık dünyasında teodise problemine çözüm arayışında öne çıkan teo-
loglardan Augustine (354-430), ilâhî kudrete, Aquinas (1225-1274) ilâhî hik-
mete vurgu yaptı. Kudret âlemi-hikmet âlemi ayrımından gafletin sonucu, bu 
iki uca düşmekti. Hak-halk, emir-halk âlemlerine karşılık olarak kudret-hik-
met âlemleri şöyle mukayese edilebilir:

1. Hak, emir, kudret âlemleri: sözsüz, def’aten, tevhidî, sırf emr, manevi, 
ani, vasıtasız

2. Halk, hikmet âlemleri: sözlü, tedricî, düalistik, emr-nehy, maddeli, müd-
detli, vasıtalı 

İzzeddin Kâşânî (2010: 48), Tasavvufun Ana Esasları adlı eserinde açık-
lar: “Aklın haddi ise, hikmet âlemini idrak etmektir ve onun kudret âlemine 
bir yolu yoktur. Hikmet âleminden maksat, sebeplerin varlığıdır ki mutlak 
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hâkim mülk ve şehadet âlemindeki her bir varlığı bir sebebe bağlı kılmış; o 
varlığın o sebeple ortaya çıkmasını süregelen bir âdet (sünnet-i câriyye) kıl-
mıştır.” Dolayısıyla Allah’ın doğrudan sözsüz emriyle işleyen kudret âlemin-
de risalet ve şefaatin gerekçesi yoktur. Sebep, vesile manasında hikmete illet 
denir. Şefaat, illiyetin gereği, ilâhî rahmete sebep, vesiledir. İmâm-ı Rabbânî 
(Serhendî t.y.: 187), nakleder: 

“Seyyid Muhyiddin Geylânî, urûc itibariyle evliyaullah içinde zirveye 
çıkmış, nüzûl itibariyle ise sebepler âleminin üstünde yer alan ruh makamına 
kadar inmiştir. Hasan-ı Basrî ve Habib-i Acemî’nin hikâyeleri, bu manalara 
münasiptir. Bir gün Hasan-ı Basrî, nehrin kenarında nehri geçmek için gemi 
bekliyordu. Bu sırada Habib-i Acemî geldi, şöyle sordu:

- Neden burada duruyorsun?
Hasan-ı Basrî cevap verdi:
- Gemi bekliyorum.
Habib-i Acemî şöyle dedi:
- Gemiye ne hâcet? Sende yakîn yok mudur?
Hasan-ı Basrî ise ona şöyle sordu:
- Sende de ilim yok mudur?

Bundan sonra Habib-i Acemî, geminin yardımı olmadan suda yürüye-
rek geçti gitti. Hasan-ı Basrî ise durup gemi bekledi. Hasan-ı Basrî, sebebler 
âlemine nüzûl ettiği için sebepler tavassutu ile, Habib-i Acemî ise sebepleri 
görmez hale geldiği için sebeplerin tavassutu olmadan davrandı. Ancak bu 
halde fazilet, Hasan-ı Basrî’ye aittir. Çünkü ayne’l-yakîn, ilme’l-yakîn arasını 
birleştirip eşyayı olduğu gibi gördü. Kaldı ki kudret, işin aslında hikmetin 
arkasında saklıdır. Habib-i Acemî’ye gelince, onun sekr hali vardı; hakikî fâili 
yakînen biliyordu. Onun bu bilgisine sebeplerin dahli yoktur. Ama bu görüş, 
işin özüne mutabık değildi. Çünkü sebeplerin tavassutu, vâkıalar icabıdır” 
(Tafsilat, Dahlân 2019: 102-9).

İşte şefaatin onto-sosyolojik hikmeti, yaşadığımız beşerî âlemin fıt-
rat-âdet, tesâvî-tefavüt, zulüm-adalet gibi tezatlara dayalı işleyiş mantığı, 
hikmettir. İnsanlar, doğuştan eşit olarak dünyaya geldikleri halde yapıları 
ve içtimaî ortam gibi parametrelerin tesiriyle birbirlerinden farklı, mütefavit 
hale gelirler. İçtimaî eşitsizliğin sonucu, zulme yol açacak güç ilişkilerinin 
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zuhurudur. İnsanlar arasında zulme yol açabilecek bu eşitsizlik ise ilâhî hik-
met gereğince zalim-âdil diyalektiğiyle dengelenir. Allah, bu dünyada küfre 
izin verir, zulme izin vermez. Ehl-i hikmet, “Mülk, küfürle durur, zulümle 
durmaz” (َيْبَقي  َمَع اْلُكْفِر َو اَلَيْبَقي  َمَع الظُّْلِم -veya “Küfür devam eder, zu (اْلُمْلُك 
lüm devam etmez” (اْلُكْفُر َيُدوُم َوالظُّْلُم اَل َيُدوُم) der (Konevî 2001: X/3237).

Yani yeryüzünde zalimlerin zuhuru, hâşâ Allah’ın zulme izin verdiği ma-
nasına gelmez. Zalim, ilâhî hikmet gereğince adalet vesilesidir. “ez-Zâlimü 
seyfullahi, yentekımü bihî, sümme yentekımü minhü” (Zalim, Allah’ın kılı-
cıdır; önce onunla intikam alır, sonra ondan intikam alır).”2 Türkçe’deki “Al-
lah’ın sopası yok” sözü de bunun karşılığı sayılabilir. Allah, hikmeti gereğince 
zalim kullarına karşı âdil kullarını çıkararak adaleti sağlar. Kâinattaki eşitsiz-
lik, kevnî bir kaosun değil, aksine, ilâhî bir tertibin, hiyerarşinin tezahürüdür. 
Allah, adalet vesilesi, şefaat fâili olarak hakîm (nebî, veli, melik vs.) kullarını 
diğerlerine tafdil etmiştir.

Velayet Olarak Şefaat

Rahîmiyyet-rahmâniyyet ayrımı, uhrevî ve dünyevî boyutlarıyla şefaatin 
velayetle münasebetini ortaya koyar. Kur’ân-ı Kerîm’de Allah Teâlâ’nın iki 
âyette veli ve rahîm olarak müminleri “zulmetlerden nura çıkaracağını” beyan 
etmesi, rahmâniyyet-velayet münasebetini açıkça gösterir:

1. “Allah, iman edenlerin velisidir. Onları zulmetlerden nura çıkarır. Kâfir 
olanların velileri ise tâgûttur. Onları nurdan zulmetlere çıkarırlar. İşte onlar ce-
hennem ehlidirler. Onlar o ateşte ebedî olarak kalan kimselerdir” (Bakara 2/257).

2. “Odur ki o sizleri zulmetlerden nura çıkarmak için rahmet eder, melek-
leri de mağfiret dilerler ve müminlere rahim bulunuyor” (Ahzâb 33/43).

3. “Babacığım! Ben cidden korkarım ki sana o Rahmân’dan bir azap 
dokunur da şeytana veli olursun” (Meryem 19/45).

4. “Ey Rabbim! Muhakkak bana mülkten bir nasip verdin ve bana rüyaların 
tabirinden öğrettin. Gökleri, yeri yaratan Rabbim! Sen dünyada ve ahirette ve-
limsin, müslim olarak canımı al ve beni salihlere ilhak eyle” (Yusuf 12/101).

2 Bu hadis, İsmail Hakkı Bursevî’nin de zikrettiği şekilde başka kaynaklarda “ez-Zâlimü ‘adlullâhi 
fi’l-arz, yentekımü bihî, sümme yentekımü minhü” (Zalim, Allah’ın yeryüzündeki adaletidir; önce 
onunla intikam alır, sonra da ondan intikam alır) şeklinde geçer (Aclûnî 2006)
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Bu âyetlerden şu sonuçları çıkarabiliriz:

1. Dünyada Rahmân ile şeytan, müminlere veli ile adüv (düşman) olarak 
karşılaştırılmıştır.

2. Allah, müminlere dünyada Rahmân, ahirette Rahîm olduğunu beyan eder.

3. Ancak Allah, diğer taraftan Yusuf aleyhisselâmın dilinden müminlerin 
dünyada ve ahirette velisi olduğunu beyan eder.

Kur’ân-ı Kerîm’de “şefî‘” kelimesi “nebî” ile değil, üç âyette “veli” ile 
geçer (En‘âm 6/51,70; Secde, 32/4). Bu arada Kur’ân-ı Kerîm’de kritik bir inceliğe 
de dikkat etmek gerekir. Veli, esmâ-i hüsnâdan olduğu halde şefî‘ kelimesi 
değildir. Fahreddin-i Râzî (1323: 174), Kur’ân-ı Kerîm’de “ta‘lîm” kökün-
den türemiş fiiller izâfe edildiği halde Allah için “muallim” denmesinin câiz 
olmadığı üzerinde ümmetin icmâ ettiğini kaydeder. Bu, Allah’ın isimlerinin 
kıyasî olmadığına en kuvvetli delillerden biridir. Dolayısıyla şefaat, aslında 
nübüvvetin velayet boyutuyla ilgili, velayetin işlevidir; diğer bir tabirle şefaat, 
velayet ile nübüvvet arasındaki bağdır. 

Bu noktada şefaati anlamak için büyük resme, tasavvufun İslâmî ilimlerin 
tedvini sürecinde oynadığı kritik role ve bu süreçte velayeti konu alış tarzına 
bakmak gerekir. Hz. Ali radıyallahu anhın, “İlim, cahillerin çoğalttığı bir nok-
tadır” sözünce, hakikat (tasavvuf) ehli için İslâm’da ilimlerin tedvini, kesretin 
vahdete, zâhirin bâtına, rivayetin dirâyete, aklın nakle, zannın ilme galebesi 
olarak aslında tekâmülden ziyade tefessüh demekti. Lafzen , “sanat” (art) ma-
nasına gelen “disiplin” kelimesi, bilhassa tasavvufun amelî ve ilmî boyutlarını 
ifade eder. Sanat ve ilim olarak tasavvuf, hem şeriat ve tarikat (sünnet) mek-
tebi, hem marifet ve hakikat ilmiydi. Bunun için tasavvuf ehli, bir taraftan 
irşad mektebi olarak tasavvufu yayarken, diğer taraftan parçalanan ilimlerin 
tadilini, hakikat merkezine yaklaştırılması misyonunu üstlendi.

Maalesef İslâm ilim tarihinde tasavvufun oynadığı bu kritik epistemo-
lojik rol, tam olarak ortaya koyulabilmiş değildir (Bir misal, Kartal 2015). 
Tasavvufun İslâmî ilimler tasnifindeki adı “fıkh-ı bâtın”dır. Tasavvuf tarihinin 
anahtar figürlerinden Ebû Nasr es-Serrâc, el-Lüma‘ fî Târîhi’t-Tasavvufi’l-İs-
lâmî adlı eserinde “bâtın” kelimesinden türeyen “istinbât”ın, sadece fıkhın 
değil, aslında bütün İslâmî ilimlerin ortak metodunu oluşturan merkezî bir 
kavram olduğunu belirtir (Başer 2010: 112).
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Tasavvuf, epistemolojik misyonunu, bütün İslâmî ilimleri tadilde, istika-
met vermede gösterdi. Sûfîler:

1. Öncelikle bizzat ilmi “dirase” yerine “verase” (nebîye veraset) olarak 
tanımladılar, mutlak olarak ilmin hâdis olduğu anlayışını sürdürdüler.

2. Serî-i Sakatî’nin yeğeni ve müridi Cüneyd-i Bağdâdî’ye “Allah, seni 
sûfî muhaddis değil, muhaddis sûfî kılsın” diye dua ettiği gibi, rivâyetü’l-ha-
dîs ile dirâyetü’l-hadîse karşılık olarak hadis ile fıkh-ı bâtın olarak tasavvufu 
bütünleştirdiler (Mardinî 2015: I/220).

3. Şeriatsız hakikate dayalı mistisizm yerine şeriat ve tarikata dayalı müte-
şerri‘ tasavvufu ikame ettiler. Bu itibarla tasavvuf, rubûbiyyet sırrının ifşasıyla 
şeriatın iptali olarak tezahür eden ilhadı önleme disiplini oldu (Dahlân 2019: 242).

4. Mu‘tezile ve teodise problemiyle doğan, nazara dayalı bir ilim olarak 
derin bir epistemolojik kriz yaşayan ilm-i kelâma nazar yanında keşfe dayalı 
ilm-i hakikat olarak yeni bir hayat verdiler. Nitekim sıfatların Allah’ın zatına 
ziyade olup olmadığı meselesinin içinden çıkamayan kelâmcılar bile sonunda 
bunun ancak keşifle idrak edilebilecek bir mesele olduğunu kabul ettiler (Sa-
çaklızâde 2013: 393).

5. Kezâ Mu‘tezile ve teodise problemiyle doğan, nazara dayalı bir ilim, 
hikmet-i bahsiyye olarak felsefeyi de İşrâkîlik gibi hikmet-i zevkiyye olarak 
tasavvuf ve kelâmla ilm-i hakikat olarak mezcettiler. Buna göre ilm-i hakikat, 
kelâm ile felsefenin tasavvufta mezcidir.

6. Fıkh-ı zâhiri fıkh-ı bâtınla dengeleyerek ilm-i hâle çevirdiler.

7. Kezâ Mu‘tezile ve teodise problemiyle doğan usûl-i fıkhı hikmet-i teş-
riiye olarak geliştirdiler.

8. Rivayetten dirâyete, dirâyetten işarete, tefsir ilminin alanını genişletti-
ler ve derinleştirdiler; “Hâtimetü’l-Müfessirîn” denen Rûhu’l-Meânî müellifi 
Şehâbeddin Âlûsî (1802-1854) misalinde olduğu gibi.

Bilindiği gibi Şiîlik, İslâm tarihinin başındaki imâmet (otorite) krizinden 
doğmuştur. Dolayısıyla Şiîler, velayeti teolojinin merkezî kavramı, mezheple-
rinin beş temel prensibinden biri haline getirmişlerdir. Öyle ki Henry Corbin’e 
göre Şiî düşüncesini incelemenin en iyi yolu, doğrudan velayet kavramından 
başlamaktır. Şiîliğin velayet konusundaki fikirlerinin Ehl-i beyt sevgisiyle 
tasavvufa sızdığı bilinmektedir. Dolayısıyla tasavvufî velayet fikri, bir bakı-
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ma Şiî velayet doktrinini Sünnîleştirme ameliyesi olarak görülebilir. Nitekim 
Farsça-İranî tasavvufun ana kaynağı sayılan Keşfü’l-Mahcûb’un müellifi Hü-
cvîrî, velayetin tasavvuftaki merkezî yerini şöyle ifade eder: “Malum olsun ki, 
tümü ile marifet ve tasavvuf yolunun esası ve aslı, velayet ve velayetin kabul 
edilmesi temeline dayanır.”

Hakîm Tirmizî’nin hayatının büyük kısmını geçirdiği 3. (9.) asırdan önce 
velayet meselesi tasavvuf erbabı tarafından mufassal olarak ele alınmış değildir. 
Muhtemelen bu yüzden onun velayet konusunda ilk söz söyleyen sûfî olduğu şek-
linde yaygın ama yanlış bir kanaat oluşmuştur (Çift 2003: 117-8, Dahlân 2019: 
226). Tirmizî’den önce ve sonra yaşamış olan, aşağıda anılan birçok sûfî, velinin 
tarifi, alametleri, sıfatları, şartları, keramet vs. konularında söz söylemişlerdir:

İbrahim b. Edhem (ö. 161/778)
Fudayl b. İyâz (ö. 187/803)
Şakîk-ı Belhî (ö. 194/810)
Ma‘rûf-i Kerhî (ö. 200/815)
Bâyezid-i Bistâmî (ö. 234/848)
Ahmed b. Hadraveyh (ö. 240/854)
Hâris el-Muhâsibî (ö. 243/857)
Zünnûn-i Mısrî (ö 245/859 [?])
Ebû Türâb en-Nahşebî (ö. 245/859)
Yahya b. Muâz er-Râzî (ö. 258/871)
Ebû Hafs el-Haddâd (ö. 260/874)
Ebû Said el-Harrâz (ö. 277/890)
Ebû Bekir el-Verrâk (ö.280/893)
Sehl et-Tüsterî (ö. 283/896)
Cüneyd-i Bağdâdî (ö. 297/909)
Ruveym b. Ahmed (ö. 303/915-16)
Ebû Bekir el-Vâsıtî (ö. 320/932)
Hakîm et-Tirmizî (ö. 320/932)
Ebû Ali el-Cûzcânî (ö. 3./9. asır)
Ebû Bekir eş-Şiblî (ö. 334/945)
Ebü’l-Hasan el-Bûşencî (ö. 348/959)
İbrahim en-Nasrâbâdî (ö. 367/978)
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Ebû Osman el-Mağribî (ö. 373/983)
Ebû Nasr es-Serrâc (ö. 378/988)
Abdülkerim el-Kuşeyrî (ö. 465/1072)
Muhyiddin İbnü’l-Arabî (ö. 638/1240)
Aziz Nesefî (ö. 700/1300)
Molla Câmî (ö. 898/1492)

Böylece ilm-i hakikat olarak tasavvufta velayet, kelâmda nübüvvete ben-
zer bir önem kazanmıştır. Ancak zâhir ve bâtın ehli arasındaki perspektif ihtila-
fından ve lafız (kavram) kargaşasından dolayı velayet-nübüvvet mukayesesiyle 
ilgili çok kısır tartışma yaşanmıştır. Bu konuda tasavvuf ehli ile kelâm ehli ara-
sındaki tartışmanın birbirine bağlı iki ana hatadan kaynaklandığı söylenebilir:

1. Şümul (umum-husus) ve devam (dünya-ahiret) yerine fazilet açısından 
velayet-nübüvvet mukayesesinin yapılmasıdır.

2. Şahsî (nebîye ait) velayetin nübüvvetten efdal olduğu tespitinin genel 
olarak velayetin nübüvvete tafdili gibi çarpıtılmasıdır.

Aşağıda açıklandığı gibi, nebînin şahsına nisbetle velayetin nübüvvetten 
efdal, eam, edvem (daha faziletli, umumi, devamlı) olduğu açıktır:

1. Velayet, Allah’a, erlerine ve nübüvvet-öncesi nebîlere şâmil iken nü-
büvvet, Allah tarafından vahye mazhar kullarına has bir makamdır. Allah ve 
erleri, veli, ancak nebî değildir.

2. Nebî, nübüvvetinden önce de velayet nimeti üzere veli idi. Yani veli 
olmadan nebî olmaz. Bu itibarla velayet, aslî, nübüvvet, ona ziyade olarak 
ârızî denebilir.

3. Nübüvvetin son bulmasından sonra da velayet Allah’ın veli kullarıyla 
devam eder.

4. Nübüvvet, halka, dünyaya, velayet Hakk’a, dünyaya ve ahirete bakar. 
İbnü’l-Arabî ve Abdülvehhâb eş-Şa‘rânî (2020: 213-4) gibi âriflerin, “Vela-
yet makamı, nübüvvet makamından daha tamdır” demeleri, bu bakımdandır. 
Onların “daha tam” sözüyle muratları, devam açısındandır. Zira her nebînin 
daimî zaid bir sıfat sahibi bir veli olmasına binaen, Allah’ın has kullarının 
velayeti, dünya ve berzahta kalıcı iken nübüvvet ve risalet makamının hükmü, 
dünyada teklif ve ümmetin zevaliyle biter.

5. Velayetin nübüvvetten daha umumi ve kalıcı olduğunun delili, Kur’ân-ı 
Kerîm’de “şefî‘” kelimesi “nebî” ile değil, üç âyette “veli” ile geçmesidir 
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(En‘âm 6/51, 70; Secde 32/4). “Ve onunla o kimseleri inzar et ki, onlar Rab’lerinin 
huzuruna haşr edileceklerinden korkarlar bir halde ki, onlar için ondan başka 
ne bir veli ne bir şefî‘ var, gerektir ki onlar korunurlar” (En‘âm 6/51).

Bu âyetin ifade ettiği gibi, ahirette diğer nebîler de şefaat-i uzma için ma-
kam-ı mahmûdun bahşedildiği velayet-i külliye sahibi Hz. Muhammed aley-
hi’s-salâtü ve’s-selâma yöneleceklerdir. Hz. Peygamber’in ahiretteki ilk şefaati 
mahşerde gerçekleşecektir. Güneş 1 mil kadar yaklaşarak mahşer meydanında 
hesap için bekleyen insanları kavuracaktır. İnsanlar, kavurucu güneş altında 
kalabalıkta uzun süre beklemekten iyice bunalınca hesabın başlatılması için 
Hz. Âdem, Nuh, İbrahim, Musa ve İsa’dan şefaat isteyecek, fakat o günün deh-
şeti karşısında hiçbiri buna cesaret edemeyecektir. Sonunda Hz. İsa, bunu Hz. 
Muhammed’den istemelerini tavsiye edecek ve Cenâb-ı Hak, Resûl-i Ekrem’in 
yapacağı şefaati kabul ederek hesabı başlatacaktır (TDVİA 1988: 32/413).

Velayet, nübüvvetin bâtını, nübüvvet, velayetin zâhiridir. Nebînin Hakk’a 
bakan yüzü velayet, halka bakan yüzü nübüvvettir. Bu itibarla Peygamber’in ve-
layeti, nübüvvetinden efdaldir. Hz. Muhammed aleyhi’s-salâtü ve’s-selâm, zâhir-
de hâtemü’l-enbiya (nebîlerin sonuncusu), bâtında hâtemü’l-evliyadır (velilerin 
sonuncusu). Daha yakından bakıldığında dindeki şeriat-tarikat-marifet-hakikat 
mertebelerine karşılık olarak velayetin dört mertebesi ayırt edilir: risalet-nübü-
vvet-sıddıkiyet-velayet (Şeyh Mekkî 2011: 63,166,177, Karavelioğlu 1999: 76).

Bildiğimiz kadarıyla velayet-şefaat-nübüvvet bağını en net Harrâz 
(ö.286/899) ifade etmiştir. Harrâz’ın tavrında iki incelik vardır:

1. O, velayet-nübüvvet mukayesesi yapmak yerine evliyanın enbiyaya 
tafdilini tenkit eder.

2. Ve o bununla velayet kavramının temellerini atan Sehl et-Tüsterî (ö. 
283/896) gibi müslüman sûfîlerden ziyade aslında velayeti nübüvvete takdim 
eden Şiîliği tenkit eder gibidir:

Tasavvuf ehlinden bir grup, enbiyanın makamı ile evliyanın makamını 
ayırmada yanılarak evliyanın makamını enbiyanın makamının üstüne çıkar-
dılar. Bu, bizzat hakikatin onlara perdelenmiş olmasından dolayıdır. Eğer 
onlardan bu konuda perde kaldırılsaydı, iki makamın asıllarını ayırt ederler 
ve enbiyanın şefaatinin dünya ve ahirette olduğunu bilirlerdi. Birincisi (dün-
yadaki şefaat) risalet lisanıyla, emir, şefkat ve halka nasihatledir. Ahirette ise 
onlar Rab’lerinin izniyle halka şefaatçilerdir. Onlar dinde önde olanlar, dinin 
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esasını oluşturan usulü tespit edenler ve âlemler içinden seçilmiş din otorite-
leridir. Allah Teâlâ şöyle buyurdu: “Allah Âdem’i ve Nuh’u seçti (…) Ve hak 
ehli, bu usule ve Melik Teâlâ’nın zikrinin tedbirine nezaret ederek Allah’ın 
kitabına uygun olanı dile getirmişler ve halkı enbiyanın (aleyhimü’s-selâm) 
sofralarından beslenir kılmışlardır. Çünkü nübüvvet, velayete ziyadedir, zira 
nebîler, nübüvvetin başlangıcından önce veli idiler. Sonra Allah (onlara) vela-
yetin üzerine nübüvveti ziyade olarak verdi.”

Harrâz’a (2012: 150-5) göre Allah Teâlâ, isimleriyle anarak nebîlere ki-
taplar indirdi. Halbuki azı dışında her veli velayetiyle anılır, nefsiyle ve is-
miyle değil. Onlar, halktan gizlenmişlerdir. Müminlerin hepsi, Âdem aley-
hi’s-selâmın çocuğudur; onlar, enbiyanın ordusudur, enbiyanın takipçileridir. 
Allah Teâlâ, melekleri yarattı, bazısını bazısına, nebîlerin de bazısını bazısına 
üstün kıldı. Enbiyanın üstünlüğü, onları diğer mahlûkat içinden seçmiş olma-
sıdır. Allah, şöyle buyurdu: “Celâlim hakkı için onları bilerek âlemler üzerine 
mümtaz kılmıştık” (Duhân 44/32). Evliyanın şefkati, Melik’in hikmeti gereğince-
dir. Çünkü Allah Teâlâ, meleklerden mukarrebîn olanları arza indirdi ve mah-
lûkatın en hayırlısı olan enbiyaya gönderdi.

Dünyada Muavenet Ahirette Nusret

Kur’ân-ı Kerîm dikkatle okunduğunda velayetin şefaat, şefaatin nusret 
manasına geldiği açıkça görülür. Gördüğümüz kadarıyla Kur’ân-ı Kerîm’de 
Bakara sûresinin iki âyetinde şefaat, doğrudan nusret olarak anılır:

“O günden sakının ki kimse kimse için bir şey ödeyemez ve kimseden şe-
faat kabul edilmez ve fidye alınmaz ve onlara yardım da edilmez” (Bakara 2/48).

“O günden sakının ki kimse kimse için bir şey ödeyemez ve kimseden 
fidye kabul edilmez ve kimseye de şefaat fayda vermez ve onlara yardım da 
edilmez” (Bakara 2/123).

Bunun dışında Kur’ân-ı Kerîm’de velayet-veli kelimelerinin şefaat-şefî‘ 
ve nusret-nasîr kelimeleriyle birlikte kullanılmasından şefaat-şefîin nus-
ret-nasîr talebi-tâlibi manasına geldiği anlaşılır. Kur’ân-ı Kerîm’de “velî” ke-
limesi, üç âyette “şefî‘” ile (En‘âm 6/51,70; Secde 32/4), bir âyette de “hullet” 
(dostluk) “şefaat” ile geçer:

“Ey iman edenler! İçinde ne bir alışveriş ne bir dostluk ne de bir şefaat 
(imkânı) bulunmayan bir gün gelmezden evvel size verdiğimiz rızıktan infak 
edin. Kâfirler, zulmedenlerin tâ kendileridir” (Bakara 2/254).
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Kur’ân-ı Kerîm’de daha çok veli-nasîr şeklinde velayet, nusret kelime-
siyle birlikte on yedi defa geçer: Bakara 2/107,120; Nisâ 4/45, 89,123,173; 
Enfâl 8/72; Tevbe 9/116; Hûd 11/113; Ankebût 29/22; Ahzâb 33/17, 65; Şûrâ 
42/8,31,46; Duhân 44/41; Feth 48/22.

Böylece Kur’ân-ı Kerîm’de velayet-veli kelimelerinin şefaat-şefî‘ ve 
nusret-nasîr kelimeleriyle birlikte kullanılması, şefaat-şefîin nusret-nasîr ta-
lebi-talibi manasına geldiğini gösterir; şu ifadede olduğu gibi: “Diğer taraf-
tan Gazi Hasan Paşa, iki rekât namaz kılıp duaya el getirdi. Cenâb-ı Rabb-i 
İzzet’e dua ve niyaz eyledi. Evliya ve enbiyaya şefaat getirip fırsat ve nusret 
talep etti” (Çabuk 1978: 143). Râgıb el-İsfahânî (1997: 457-8), şefaati şöyle 
tarif eder: “Şef‘, şeyi misline katmak demektir; katılan için şef‘ denir. Allah 
Teâlâ’nın kavli: ‘Ve çifte ve tek olana’ (Fecr 89/3). Şef‘ için, Allah Teâlâ, ‘Ve 
her şeyden çift yarattık’ (Zâriyât 51/49) buyurduğu gibi, mürekkepler olması ba-
kımından ‘mahlûkat’ denmiştir. ‘Vetr’ ise, her yönden vahdet onun olduğu 
için Allah’tır. Şefaat ise, ona yardımcı olarak ve ondan isteyerek başkasına 
katılmaktır. Ekseriyetle, hürmet ve mertebece daha yüksek olanın düşük olana 
katılmasında kullanılır. Kıyamet günü şefaat de bu türdendir.”

İsmail Hakkı Bursevî’nin (2020: I/189-91) izahıyla şefaat, başkasının hâ-
cetinin kazâsını taleptir. Şefaatin şef‘=çiftleme kelimesinden iştikakı, taleple-
rin birleşmesiyle tâliplerin birleşmesi, “Senin istediğini istiyorum” diye şefaat 
edenin şefaat ettiği kişiyle kendisini birleştirmesi manasını ifade eder. Ah-
terî Mustafa Efendi’nin (2009: 918) vazıh olarak ifade ettiği gibi, günahsızlar 
zümresine inzimam=katılma, günahkâra af talebi olarak şefaatin sonucudur: 
“Dilek etmek ve esirgemek ve günahkâr kimseyi salihlere zammetmek.” Nite-
kim Fahreddin-i Râzî’nin “Gir kullarım içine” (Fecr 89/29) âyetinin tefsiri de bu 
yöndedir: “Mukarreb kullarımın arasına katıl” (Dahlân 2019: 256).

Seyyid Şerif el-Cürcânî’ye (ö. 816/1413) göre de şefaat, kendisine karşı 
isyan edilmiş olan kimseden günahın affedilmesini talep etmektir. Dolayısıyla 
dua, kişinin hem kendisi hem başkası adına talepte bulunması iken, şefaat, baş-
kası adına talepte bulunmasıdır. Bundan dolayı dua ve şefaat kavramları arasın-
da umum-husus münasebeti vardır; duanın değeri neyse şefaatin değeri de odur. 
Bu yüzden kelâmcıların şefaatin sübûtunu isbatta dayandıkları delillerden biri 
de “Artık onları bağışla, günahlarının mağfiret edilmesini iste” (Âl-i İmrân 3/159), 
“Kendi günahın ve müminlerin günahı için Allah’tan mağfiret dile” (Muhammed 

47/19) âyetleridir. Âyette istiğfar ile şefaatin birlikte zikri, her ikisinin mağfiret 
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sebebi olduğuna işarettir; şefaatin müminin mağfiretine sebep olması, istiğfarın 
(tövbe) müminin mağfiretine sebep olması gibidir (Harman 2016: 560).

Böylece “şefaat” kelimesindeki üçüncü şef‘=çiftleme esprisi ortaya çıkar:
1. Şefaat edilenin talebiyle şefaat edenin talebinin birleşmesi,
2. Şefaat edenin nefsine istiğfarı ile başkasına şefaatinin birleşmesi,
3. Şefaat edenle şefaat edilenin birleşmesi.
Fakih Ebü’l-Leys es-Semerkandî (2018: 478), Tenbîhü’l-Gâfilîn adlı 

eserinde “Kendi günahın ve müminlerin günahı için Allah’tan mağfiret dile” 
(Muhammed 47/19) âyeti uyarınca yaptığı güzel bir tespitle bu konuda üç mühim 
noktaya işaret eder. Birincisi, nefsine istiğfarın başkasına şefaatin şartı oldu-
ğu, ikincisi, şefaatin imam ile cemaat arasında da geçerli olduğu, üçüncüsü, 
şefaatin dünyadan ahirete uzandığıdır:

“Ve imâmda dahî on haslet gerektir, tâ ki imâmın ve cemâatin namazı 
tamâm ola. Biri oldur ki Kur’an-ı azîmi dürüst okuyup lahn etmeye. İkinci 
tekbîrleri cezm-i sahîh etmektir. Üçüncü, rukûu ve sücûdu tamâm etmektir. 
Dördüncü, nefsi harâm ve şüpheden saklamaktır. Beşinci, libâsını ve bedenini 
necesten saklamaktır. Altıncı, kırâati tatvîl etmemektir, illâ cemâat râzı olduğu 
kadar. Yedinci, mütekebbir ve hodbîn olmamaktır. Sekizinci oldur ki cemî‘-i 
günâhından istiğfâr etmeyince namaza dâhil olmaya. Zîrâ ardınca namaz kı-
lanlara şefî‘dir, pes kendi günâhı için istiğfâr etmek gerek ki tâ gayrı için 
şefaat etmeye lâyık ola. Dokuzuncu oldur ki her kaçan ki selâm vere duâyı 
nefsine mahsûs etmeye ki hıyânet etmiş olur. Onuncu oldur ki mescidine bir 
garîb nüzûl eylese ona sora niye muhtâçtır.”

Mütercim Ahmed Âsım Efendi (2013: IV/3328, 3397), şefaat kavramını 
şöyle tarif eder:  “اَلَشَفاَعة [eş-şefâ‘at] (َسَماَحٌة [semâhat] vezninde) İ‘ânet eyle-
mek ma‘nâsına müsta‘meldir; tekûlu: ِني ِباْلَعَداَوِة أَْي يُِعيُن َعَليَّ َويَُضارُّ َلَيْشَفُع َعَليَّ   ِإنَُّه 
Ya‘nî ‘Filân bana sâ’ir ‘adâvet edenlere i‘ânet eder olmakla bana îrâs-ı mazarrat 
eder.’ Ve dilek eylemek ma‘nâsınadır; tekûlu: َشَفْعُت َلُه ِإَلى ُفالٍَن أَْي َطاَلْبُت أَْن يَُعاِوَنُه 
Mü’ellifin Basâir’de beyânına göre َشَفاَعٌة [şefâ‘at] َشْفٌع [şef‘] ma‘nâsınadır. Bir 
kimseye nâsır ve mu‘în yâhûd ondan sâ’il ve tâlib olarak mukârenet ve inzimâm 
ma‘nâsına olup ba‘dehu mücrim veyâ muhtâc hakkında dilek eylemekte isti‘mâl 
olundu: اْلِقَياَمِة َيْوَم  َفاَعُة  َلُه :ve kavlühû Te‘âlâ َوِمْنُه الشَّ  ﴾ ﴿َمْن َيْشَفْع َشَفاَعًة َحَسَنًة َيُكْن 
اِفِع أَْي َما :ve kavlühû ta’âlâ َنِصيٌب ِمْنَها أَْي َيِزْد َعَمالً ِإَلى َعَمٍل  ﴿َوالَ َتْنَفُعَها َشَفاَعٌة﴾ َنْفٌي ِللشَّ
 Burada lâzımdan melzûm ile ta‘bîr olundu, ya‘nî onlar için َلَها َشاِفٌع َفَتْنَفَعَها َشَفاَعُتُه
bir şefâ‘at eden yoktur ki hattâ kendilere şefâ‘at îrâs-ı menfa‘at eyleye.”
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ْرُع -Bir nesneyi kol ile ölçmek ma‘nâsı (vezninde [‘fer] َفْرٌع) [‘ez-zer] اَلذَّ
nadır; yukâlu: َراِع  َذَرَع ْالَقْيُء ُفالًَنا :yukâlu َذَرَع الثَّْوَب َذْرًعا ِمَن اْلَباِب الثَّاِلِث ِإَذا َقاَسُه ِبالِذّ
 Ve şefâ‘at eylemek ma‘nâsına müsta‘meldir ki lisanımızda kola ِإَذا َغَلبُه َوَسبَقُه
almak ve kollamak ta‘bîrleri buna akrebdir.”

Ömer Nasuhi Bilmen de (1967: 60-1)  şefaat kavramını şöyle tarif eder: 
“Araya girmek. Bir suçlu veya muhtaç kimse için tavassut eylemek. Suçlu veya 
muavenete muhtaç veya atıfete sezâvâr olanlar hakkında vukû‘ bulan af veya 
lütuf ve ihsan ricası. Elden gelen şefaati diriğ etmek, bir nevi hasaset eseridir.

Dâru’ş-şifâ-yı haşrda bîmâr-ı ma‘siyyet
Şehd-i şefa‘atünden umar şerbet-i şifa

Fuzûlî”

Bu tariflerde Türkçe’de ikisine de “yardım” denen Arapça “avn” ile “nus-
ret” kelimeleri arasında bir karışıklık göze çarpar. İsmail Hakkı Bursevî’nin 
(2020: I/189-91) izahı, bu karışıklığı gidermeye yarar. “Nusret”, zararın def‘i-
ne ihtisasından dolayı “meûnet” kelimesinden daha hususi bir manaya gelir. 
Yani “avn” (meûnet), faydanın celbi veya zararın def‘inde umumi, “nusret” 
ise zararın def‘inde hususi yardım demektir. Bu ayrım, şefaatin ilâhî ve ne-
bevî, dünyevî ve uhrevî boyutlarını ayırmaya yarar.

Velayet >Şefaat >Avn >Nusret

A) Dünya-Avn: Allah-Veli-Muîn:

İhsan (hüsn-i ibadet) ve tevfik (hidayetin tamamı) için muîn Allah’tan 
avn ve hidayet talebi:

“Yalnızca sana ibadet ederiz ve yalnızca senden istiane ederiz, Bizi doğru 
yolda muvaffak eyle” (Fâtiha 1/5,6).

B) Ahiret-Nusret: Allah-Veli-Nasîr <> Resûl-Veli-Şefî‘:

Ümmetinin ibadette kusurunun affı için şefî‘ resûlün şefaat talebinin nasîr 
Allah tarafından kabulü

Şefkatten Şefaate

Mütercim Ahmed Âsım Efendi’nin tarifinde geçtiği gibi şefaat, ada-
vet-velayet (düşmanlık-dostluk) tezadıyla ilgilidir, bu zıtlıkta manasını bulur. 
Yahya b. Muâz Râzî aleyhi’r-rahme buyurur: “İnsanın düşmanı üçtür: Onun 
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dünyası ve şeytanı ve nefsidir. Kaldı ki sen dünyada zühd etmekle dünyadan 
ihtiraz eyle ve muhalefeti ile şeytandan sakın ve terk-i şehevat ile nefsinden 
sakın” (Mardinî 2015: VII/284).

Bu itibarla insanın üç ana adüvvü ve velisi (düşmanı ve dostu) vardır:
1. Nefis
2. Şeytan
3. Dünya

Bu âyetler, şefaatin düşmana karşı velayet, nusret manasına geldiğini 
ifade eder: “Allah, düşmanlarınızı daha iyi bilicidir; Allah veli olarak yeter, 
Allah nasîr olarak yeter” (Nisâ 4/45); “Ey iman edenler! Düşmanım ve düşma-
nınız olanları veliler edinmeyin” (Mümtehine 60/1).

1. Allah: “Allah, iman edenlerin velisidir” (Bakara 2/257); “Yalnızca sana 
ibadet ederiz ve yalnızca senden istiane ederiz” (Fâtiha 1/5).

2. Nebî: “Nebî, müminlere kendilerinden daha velidir (evlâ). Zevceleri 
(müminlerin) analarıdır. Akraba da Allah’ın kitabında birbirine diğer mümin-
lerden ve muhacirlerden daha yakındırlar. Şu kadar ki dostlarınız için bir ma-
rufta bulunmanız müstesna. Bu, kitapta yazılıdır” (Ahzâb 33/6).

3. Şeyh: Resûlullah sallallahu aleyhi vesellem Efendimiz, “Kavmi için-
deki şeyh, ümmeti içindeki nebî gibidir” (ِتِه ْيُخ ِفي َقْوِمِه َكالنَِّبِيّ ِفي أُمَّ  buyurur (الشَّ
(Kettânî 2009: 261).

İmam Gazâlî açıklar: “Yahya b. Muâz er-Râzî aleyhi’r-rahme, “اَْلُعَلَماُء 
ٍد َصلَّى اهلل َعَلْي َوَسلََّم من آبائهم وأمهاتهم ِة ُمَحمَّ -yani, ‘Ümmet-i Muhamme ,’أَْرَحُم ِبأُمَّ
diyye’ye ana ve babalarından ziyade ulemâ-i kirâm merhametlidirler’ demiş. 
Ve ondan keyfiyeti sual olundukta ta‘lîlen beyân-ı vech-i kesret-i merhametle-
rinde “Baba ve anaları nâr-ı dünyadan onları saklarlar ve bunlar ya‘nî ‘ulemâ 
onları nâr-ı ahiretten saklarlar” diye cevâb vermiştir. Ve bî-şekk nâr-ı ahiretin 
‘azâbı emedd ve eşeddir ve ondan hıfz etmek emrinde mezîd-i re’fet ü rahmet 
vardır” (Mardinî 2015: I/151).

Şefaat, bizzat Allah ve onun izniyle nebî ile veli kullarının görünmez üç 
düşmana karşı müminlere avni (yardım) demektir. Dünyada şefaat, Allah ve 
nebî ile veli kulları tarafından müminlerin görünmez üç “düşmandan” (nefis, 
şeytan, dünya), velinin özel adı olarak fetâ (fütüvvet ehli) tarafından ise in-
sanların müsamaha ahlâkıyla “düşmanlıktan” kurtarılması demektir. Şefaat, 
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böylece tasavvufun özel adı olarak fütüvvette içtimaî manasını bulur, sosyal 
ahlâkın temel kavramı haline gelir.

Rahîmiyyet-Rahmâniyyet ayrımı, şefaatin uhrevî ve dünyevî boyutlarına 
tekabül eder. Rahmâniyyet’in gereği şefaat, dünyada kâfirlere müsamaha (im-
hal ve terzik, mühlet ve rızık verme), müminlere görünmez düşmanlara karşı 
velayet (muavenet) olarak tezahür eder. Din, hüküm ve edep, şeriat ve ahlâk 
olarak iki ana boyuttan ve bunlar da kendi içinde “Allah’ın hakları” (hukû-
kullah) ile “kulların hakları” (hukûku’l-ibâd) olarak iki kısımdan oluşur. İdeal 
kulluk, bu iki haklara tam riayette yatar. 

İslâm âlimleri, Allah’ın haklarına (hukûkullah) riayeti “Allah’ın emrini 
tâzim” (et-ta‘zîmü li-emrillâhi), kulların haklarına (hukûku’l-ibâd) riayeti 
“Allah’ın mahlûkatına şefkat” (eş-şefekatü alâ halkıllâhi) tabirleriyle formüle 
etmişlerdir (Mehmed Ali 1328: 14, Dahlân 2019: 157-8). Dikkat edileceği 
üzere burada kullanılan “halkıllâh=Allah’ın mahlûkatı” tabiri, “ibâdullâh=Al-
lah’ın kulları” tabirinin manasından daha geniş olarak insanlardan başka 
hayvanlar başta olmak üzere tüm mahlûkatı kapsar. İslâm âlimleri, kulların 
yaratana ve yaratılanlara karşı gözetecekleri hükümler ile edepleri, şeriat ile 
ahlâkı, adalet ile fazileti, saygı ile sevgiyi birleştirdikleri “et-ta‘zîmü li-em-
rillâhi ve’ş-şefekatü alâ halkıllâhi” tabirinde İslâm’ın dünya görüşünü icmal 
etmişler, İslâm’ın kemalini göstermişlerdir. 

Büyük âlim Kınalızâde Ali Çelebî (2014: 286-8), “et-Ta‘zîmü li-emrillâ-
hi ve’ş-şefekatü alâ halkıllâhi” ( ِ َفَقُة َعٰلي َخْلِق اهللّٰ ِ َو الشَّ  vecizesini (اَلتَّْع۪ظيُم أِلْمِر اهللّٰ
Resûlullah sallallahu aleyhi vesellem Efendimiz’e atfederek izah eder:

“Ve bir taksîm dahî budur ki mükellefe lâzım olan iki kısmdır: Birisi ef‘âl 
ve birisi türûk. Ef‘âle müte‘allik emr-i ilâhî ve türûke müte‘allik nehy olandır. 
Meselâ salât u zekât ve tilâvet-i Kur’an gibi ve terk-i zinâ ve terk-i şürb-i 
hamr gibi (…) Ve bir taksîm dahi budur ki ef‘âl ü türûk -ki mükellefe lâzım 
yâ müstehabbdır- iki kısmdır: Birisi kendiyle Hakk Te‘âlâ mâbeyninde olan 
hukūku edâ etmektir; birisi dahi kendiyle halk mâbeyninde olan hukūku edâ 
etmektir. Ve iki kısma lafz-ı mu‘ciz-nizâm-ı hâtem-i enbiyâ ‘aleyhi’s-selâm 
işâret buyurmuştur ki ‘et-Ta‘zîmü li-emrillâhi ve’ş-şefekatü ‘alâ halkıllâhi.’ 
Ve bu lafz-ı vecîz -ki hâvî-i me‘ânî-i azîzdir- cevâmi‘ü’l-kelimdendir ki Hz. 
Hâtem-i Enbiyâya mahsûstur.”

Şeyh Seyyid Hüseyin b. Şeyh Seyyid Gaybî, Muhtasar Fütüvvetnâme’sin-
de ifade eder: Andan iki yol kardaşları ellerin eteğindin kaldırub ata ile oğulun 
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eli üzerine koyalar. Yol atası, bu dört elin üzerine bu dört hadisi okuya ki; 
“et-Ta‘zîmü li-emrillâhi ve’ş-şefekatü alâ halkıllâhi ve’d-dünyâ bi-müsâma-
hatin ve’l-âhiretü bi-şefâ‘atin” (Şeker 2011: 216). Arapça “şefekat” (şefkat) 
ile “şefaat” kelimeleri arasındaki lafzî (etimolojik) irtibat, manevi (semantik) 
irtibat kadar, aynı zamanda dünya ile ahiret arasındaki irtibata delalet eder. 
Buradaki mesaj, dünyada şefaatin müsamaha olarak şefkatle dost kazanmaya 
yönelme, düşman kazanmaktan kaçınma, kimseyi şefaate başvurmaya muhtaç 
bırakmama olduğudur. Hâce Abdullah Ensârî Herevî, Menâzilü’s-Sâirîn adlı 
risalesinde bunu daha açık ifade eder:

“Fütüvvet, nefsanî sıfatlardan arınmış kalbin makamına verilen addır, bu 
temizlik, imandan sonra hidayetteki fazlalık ve ilerleyiştir. Fütüvvet, kendinde 
bir fazilet ve hak görmemektir. Bu da üç derecedir: Birincisi, düşmanlığı terk 
etmek, kusuru görmezlikten gelmek, eziyeti unutmaktır. İkinci derecesi, sana 
isyan edene yaklaşman, eziyet edene ihsan etmen, kötülükte bulunana karşı 
özürler dilemen ve bunları kızgınlığım yenerek değil, sabrederek, lutfeyleye-
rek, seve seve, af ede ede yapmandır. Şunu bil ki şefaate başvurmaya muh-
taç eden ve onun özür dilemesinden utanmayan, fütüvvet kokusunu alamaz, 
istidlal yoluyla hakikat nurunu dileyen kişiye fütüvvet davasında bulunmak 
ebediyen helâl olmaz” (Torun 1998: 42).

Abdulkadir Fütüvvetnâmesi’nde ise şefaat, Mütercim Ahmed Âsım Efen-
di’nin (2013: IV/3328, 3397) tarifi uyarınca “eli altındakileri kollamak” ma-
nasında kullanılır:

1. Hakk’a inanmak,
2. Halk arasında insaf ile dirilmek,
3. Nefsi kahreylemek,
4. Ululara hizmet eylemek,
5. Eli altındakilere şefaat eylemek,
6. Dostlara nasihat eylemek,
7. Dervişlere sehavet eylemek,
8. Ulemaya tevazu eylemek,
9. Düşmana yavaş olmak,
10. Cahile epsem olmak,
11. Fütüvvetdârın başında tâc-ı devlet, gözünde mihr u muhabbet, dilin-

de ibadet, elinde hayr u bereket, kursağında kemer-i hizmet, dizinde erkân u 
edeb, ayağında na’lin-i himmet gerek” (Torun 1998: 104).
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Diğer sûfîlerin fütüvvet tarifleri de benzer doğrultudadır: “Fütüvvetin (yiğit-
liğin) aslı, kulun ebediyen başkasının emrinde bulunmasıdır. Fudayl b. İyâz der: 
“Fütüvvet, dostların kusurlarını hoş görmektir.” Fütüvvetin, kendini başkasın-
dan üstün görmemek olduğu da söylenmiştir. Ebû Bekir Verrâk şöyle der: “Fetâ, 
düşmanı olmayan kimsedir.” Muhammed b. Ali Tirmizî demiştir ki: “Fütüvvet, 
Rabb’in rızası için nefsine düşman olmandır.” Denmiştir ki: “Fetâ, hiç kimseye 
düşmanlığı bulunmayan kimsedir” (Erginli 2006: 275, Dahlân 2019: 203,306).

Bunları şöyle icmal edebiliriz:

Şefkat

A) Dünyada

1. Şefaat: Allah ve nebî ile veli kullarının görünmez üç düşmana (nefis, 
şeytan, dünya) karşı müminlere avni.

2. Müsamaha: Allah’ın yarattıklarına kol kanat germek, hoş görmek, düş-
man değil, dost kazanmak.

B) Ahirette

1. Fazl: Allah’ın ümmet-i Muhammed’in günahlarını affederek cennete 
göndermesi. 

2. Şefaat: Resûlullah sallallahu aleyhi vesellemin ümmetinin günahlarını 
affederek cennete göndermesi için Allah’a niyazda bulunması.

Şefaatin Tahdidinden Şefaatin İnkârına

Sanırız böylece şefaatin ilâhî ve nebevî, dünyevî ve uhrevî boyutlarının 
münasebeti iyice anlaşılmış olur. İman, lafzen gayba iman, yani gaybdan ha-
ber getiren peygamberi tasdik manasına geldiği için şefaatin daha ziyade uh-
revî boyutu, tartışma ve inkâr konusu olmuştur. Ancak şefaatin uhrevî boyutu, 
dünyevî boyutuyla birlikte ancak anlaşılabilir ve kabul edilebilir. 

Dört hak mezhep imamı dahil, İslâm âlimleri, Resûlullah sallallahu aley-
hi vesellem Efendimiz’in ahirette şefaatinin hak olduğuna imanı, ümmetin 
üzerinde birleştiği Ehl-i sünnet akaidinden saymışlardır. Mesela Osman-
lı âlimlerinden Osmanzâde Ahmed Tâib (ö. 1136/1724) (2021: 147), Telhî-
sü’n-Nesâyih adlı eserinde şefaate imanı “Şefâ‘at-ı ‘usât hakdır” diye ifade 
eder. Ömer Nasuhi Bilmen (1962: 78-9), Mülahhas İlm-i Tevhid adlı eserinde 
şefaati şöyle izah eder: “Ahiret gününde bir kısım günahkâr müminlerin afları 
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ve bir kısım zevatın da fazla lütf-ı ilâhîye nailiyetleri için enbiyâ-yı ‘ızâm ile 
ekâbir-i ümmet, Cenâb-ı Hak’tan istirhamda bulunacaklardır. En büyük şefa-
atkârımız, peygamber-i zî-şânımızdır. Şefaat-i uzma, makam-ı mahmud, ona 
mahsustur. Bir âyet-i kerimede buyrulmuştur ki: “O kıyamet gününde şefaati 
fayda vermez, ancak Cenâb-ı Hakk’ın kendisine izin verdiği ve söylemesine 
razı olduğu zatın şefaati fayda verir” (Sebe 34/23). Resûl-i Ekrem Efendimiz de 
buyurmuştur ki: “Benim şefaatim ümmetimden büyük günahlar işlemiş olan-
lar hakkında vâki olacaktır.” 

Ömer Nasuhi Bilmen (1963: 142), şefaat kavramını Hikmet Gonceleri 
kitabında da şöyle izah eder:  “210. Hadis: “Şefaatim, kıyamet gününde haktır. 
Bu şefaatime inanmayanlar bunun ehli bulunmayan kimselerdir.

İzah: Şefaat, suçlu veya muâvenete muhtaç veya âtıfete lâyık olanlar hak-
kında af veya lütf u ihsan ricasında bulunmak demektir. Resûl-i Ekrem sal-
lallahu aleyhi vesellem Efendimiz, son derece şefkatle, merhamet ve âtıfetle 
mütehassis bulunduğu için kıyamet gününde bütün ehl-i iman için ve bilhassa 
kendi ümmeti için şefaatte bulunacaktır. Bunlardan bazılarının hiç cehenneme 
girmemeleri için, bazılarının da azaplarının hafif olması veya cehennemden bir 
an evvel çıkması için Cenâb-ı Hak’tan afv ü merhamet niyazında bulunacak ve 
bu niyazı kabule karin olacaktır. Mübarek Peygamberimiz’in makam-ı şefaati 
hâiz olduğuna mutekid olmayanlar ise bu şefaate nâil olmaya layık değildirler.

“Günâhkârım, peşîmân bir kulum, gâyet perişanım,
Niyaz etmekteyim, senden şefaat yâ Resûlallah.”
Ahirette şefaat konusunda şirk, küfür, ilhad olarak üç uç ayırt edilebilir:

A) Şirk: Allah, müşriklerin melekler yerince koydukları putlardan şefaat 
beklentilerini mahkûm etmiştir:

–“Onların Allah’ı bırakıp da taptıkları putlar şefaat hakkına sahip değil-
lerdir. Ancak bilerek hakka şahitlik edenler, şefaat edebilirler” (Zuhruf 43/86).

B) Küfür (Hıristiyanlık): Ahirette fidye ve kefaretle günahların affı bek-
lentisi:

–“O günden sakının ki kimse kimse için bir şey ödeyemez ve kimseden şe-
faat kabul edilmez ve fidye alınmaz ve onlara yardım da edilmez” (Bakara 2/48).

–“O günden sakının ki kimse kimse için bir şey ödeyemez ve kimseden 
fidye kabul edilmez ve kimseye de şefaat fayda vermez ve onlara yardım da 
edilmez” (Bakara 2/123).
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C) İlhad (Peygambersiz İslâmcılık):

Ahirette Hâtem-i Enbiya aleyhi’s-salâtü ve’s-selâm Efendimiz dahil pey-
gamberlerin şefaat yetkisi yoktur; Kur’ân-ı Kerîm’de “ancak Allah’ın izniy-
le şefaat edilebileceği” (Bakara 2/255; Yunus 10/3; Tâhâ 20/109; Sebe 34/23; Necm 53/26) 
âyetlerindeki “izin” kaydı, şefaatin imkânına değil, tam aksine nefyine, Al-
lah’ın mutlak hâkimiyetine işaret eder. Şefaat tevhide aykırı bir tür şirktir.

Şefaat konusunda İslâm’daki temel itikadî tavırlar ise şöyle icmal edilebilir:

a) Mu‘tezile-Hâricîler: Ahirette şefaat, yalnızca küçük günah işleyen mü-
minleri kapsar, tövbe etmeden ölen büyük günah işleyen müminleri kapsamaz.

b) Ehl-i Sünnet: Ahirette şefaat, yalnızca küçük günah işleyen müminleri 
değil, tövbe etmeden ölen, büyük günah işleyen müminleri de kapsar. Allah’ın 
ahirette şefaat izni vereceği kulları, Hz. Peygamber, diğer peygamberler, me-
lekler, salih ve müttaki müminlerdir (TDVİA 1988: 32/413-4).

Mu‘tezile’ye göre büyük günahlardan sakınıldığı takdirde küçük günah-
lar muhakkak affedilir; Allah’ın küçük günahlardan dolayı kullarına azap et-
mesi câiz değildir. Büyük günahlar ise ancak kulun bizzat tövbe ve istiğfarıyla 
affedilir. Dolayısıyla şefaate küçük günah işleyenlerin ihtiyacı, büyük günah 
işleyenlerin ümidi yoktur. Halbuki şefaat ümidi, kâfir olmayan günahkâr mü-
minler içindir. Mümine şefaat edilme ümidi veren şey, günahları değil, az çok 
salih amelleridir. İmam Mâtürîdî’ye göre tevhid ehli olan herkes, günahına 
bakılmaksızın şefaatten faydalanacaktır. Ona göre mümin olmak, Allah’ın rı-
zasını kazanmaya yeterli sebeptir. Mu‘tezile gibi bakıldığı takdirde Kur’an ve 
Sünnet’in beyan ettiği kurtuluş müjdelerinden bir kısmı yok sayılmış, müslü-
manların Allah’a ve rahmetine ve peygamberin şefaatine olan ümitleri boşa 
çıkarılmış olur (Şen 2018: 504).

“Kendi günahın ve müminlerin günahı için Allah’tan mağfiret dile” (Mu-

hammed 47/19) âyetince şefaat de tövbe gibi müminin mağfiretine sebeptir. Ay-
rıca nebevî şefaatin müminin mağfiretine sebep olmasındaki illet ve hikmet, 
resûle iman ve itaate teşviktir. İmam Mâtürîdî’ye göre, “Kendi günahın ve 
müminlerin günahı için Allah’tan mağfiret dile” (Muhammed 47/19) âyeti, Mu‘te-
zile’nin, şefaate küçük günah işleyenlerin ihtiyacı, büyük günah işleyenlerin 
ümidi olmadığı görüşünü çürütür. Zira küçük günahlar zaten Allah tarafından 
affedilecekse şefaate gerek, büyük günahlar da ancak kulun bizzat tövbe ve 
istiğfarıyla affedilecekse bu âyetin bir manası kalmaz (Harman 2016: 560).
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Bu bakımdan eski (Mu‘tezile-Hâricîler) ve yeni (Abduh-Rıza) şefaat 
inkârcılıkları arasında kritik bir farklılık vardır. Farklılık, şefaat edilecekler 
ile edeceklerle ilgilidir. Eski inkârcılar, şefaatin kapsamını daraltırken yeni 
ilhad ehli, bizzat şefaatin inkârına varmıştır. Bizim ayrıntılı olarak gösterdiği-
miz gibi birçok açıdan ilhada (deizm) kayan, çağımızda Mehdî, Mesîh, muci-
ze, şefaat vs. gibi dinin esaslarının inkârının öncülüğünü yapan Cemâleddin 
Afgânî ile Muhammed Abduh’da şefaatin inkârı, agnostisizm (tefviz) olarak 
tezahür eder (Gencer 2017).

Tefsîru’l-Menâr adlı tefsirlerinde Muhammed Abduh ve Reşid Rıza’ya göre 
ahiretteki şefaat, yalnızca Allah’a ait olup mahiyeti insanlarca bilinemez. Bu 
yüzden kimlerin şefaat edeceği ve edileceği meselesini ilâhî ilme havale etmek 
(tefvîz) gerekir. Esasen Kur’an’da ahirette şefaatin vuku bulacağına dair açık bir 
âyet yoktur, aksine şefaatin vuku bulmayacağı veya kimseye fayda sağlamayacağı 
manasına gelen beyanlar mevcuttur. Şefaati Allah’ın iznine bağlayan istisna kay-
dı ise, aslında onun nefyini ifadeye yönelik bir üslup özelliği olabilir. Bu sebeple 
şefaate ilişkin âyetleri müteşâbih kabul etmek gerekir (TDVİA 1988: 32/413-4).

Çağımızda güya şirk ve küfre tepkiden kaynaklanan ilhadın tezahürü 
olarak şefaati inkâr dalgası, Muhammed Abduh ve Reşid Rıza ile başlamış 
ve son yıllarda Türkiye dahil İslâm ülkelerinde hızla yayılmıştır. Halbuki bu 
konudaki hadisler bir tarafa, sadece Kur’an âyetleri bile inkârcıları ilzama ye-
ter; ancak âyetleri de “Namaza yaklaşmayın” gibi Bektaşî mantığıyla okuyan, 
çarpıtan münkirleri elbette Kur’an da ilzam ve ikna edemez. Şimdi bu konuda 
uçlara sırayla bakalım.

Birincisi, Şirk: “Onların Allah’ı bırakıp da taptıkları putlar şefaat hakkı-
na sahip değillerdir. Ancak bilerek hakka şahitlik edenler şefaat edebilirler” 
(Zuhruf 43/86) âyeti, müşriklerin melekler yerine koydukları putlardan şefaat 
beklentilerini mahkûm eder.

İkincisi, Küfür: Kur’ân-ı Kerîm, her nefsin lehte ve aleyhte kendi kazan-
dığı sevap ve günahla yargılanacağını beyan eder: “Allah, bir kimseye taka-
tinden başkasını teklif buyurmaz. Herkesin kesbettiği kendi lehine ve iktisap 
ettiği de kendi aleyhinedir” (Bakara 2/286). “Her nefis, kazanmış olduğu şeye 
bağlıdır” (Müddessir 74/38).

Buna göre necat, Allah ile ticareti kesbetmek, amel (cihad) ile dünya 
zindanından, cehennem azabından kurtulmak, felaha ve fevze kavuşmaktır. 
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Resûlullah ve Mehdî, ancak dünyada hâdî, ahirette şefî‘dir, hıristiyanların 
sandığı gibi müncî (kurtarıcı) değil. Resûlullah aleyhi’s-salâtü ve’s-selâm 
Efendimiz’in velayetinin dünyadaki tezahürü, hidayet (risalet-nübüvvet), ahi-
retteki tezahürü, şefaattir. Ümmeti için dünyada hidayetin gereği cihad, ahi-
rette şefaatin gereği rahmettir. O, kızı Hz. Fâtıma’ya bile şu ikazı yapmıştır:

“Ey Muhammed’in kızı Fâtıma! Ateşten nefsini satın al; zira muhakkak 
ki senin için Allah’tan (özel) bir şeye mâlik değilim.” (يا فاطمة بنُت محمد، اشتري 
.(Beyhakî) (نفسك من النار، فإنى ال أملك لك من اهلل شيئا

Üçüncüsü, İlhad: Buna göre günahkâr müminler, ahirette şefaat edilmeye 
hak kazanan, kâfirler (münafıklar) ise hak kazanamayanlardır:

1. “Muhakkak münafıklar cehennemin en alt tabakasındadırlar. Ve elbet-
te onlar için nasîr de bulamazsın” (Nisâ 4/145).

2. (Onlara denilir ki) “Bugün feryat etmeyin. Bizden asla yardım göre-
mezsiniz” (Mü’minûn 23/65).

3. “(Kâfirler) Onda (cehennemde) ebediyen kalırlar ve ne bir veli ne de 
bir nasîr bulabilirler” (Ahzâb 33/65).

4. “O gün ki onların tuzakları kendileri için hiçbir fayda vermeyecektir. 
Ve onlara yardım da edilmeyecektir” (Tûr 52/46).

5. “Onlar için ister istiğfar et, ister etme, onlar için yetmiş kere istiğfar da 
etsen Allah onlara mağfiret etmeyecektir. Bu, onların Allah ve Rasûlünü tanı-
madıklarından dolayıdır. Ve Allah, fasıklar güruhuna hidayet etmez” (Tevbe 9/80).

6. “Ve onlardan biri öldüğünde asla namaz kılma ve kabrinin üzerinde 
durma. Çünkü onlar Allah’ı ve Resûlü’nü tanımadılar ve onlar fâsık olarak 
öldüler” (Tevbe 9/84).

Şefaatin nusret, nasîrin şefî‘ (şefaat eden ve şefaati kabul eden) manasına 
geldiğini gördük. Bu âyetlerin ahirette şefaatten sadece kâfirler ile münafıkla-
rın mahrum bırakılacağını açıkça bildirmesi, bunlar dışında günahkâr mümin-
lerin şefaate hak kazanacakları manasına gelmiyor mu?

Kur’ân-ı Kerîm’de, “Ve geceleyin kalk, sana mahsus bir nâfile olmak 
üzere gece namaz kıl. Yakındır ki Rabb’in seni bir makam-ı mahmûda gönde-
recektir” (İsrâ 17/79) buyrulur. Müfessirlere göre makam-ı mahmûd şefaat ma-
kamıdır. Bursevî, bu âyeti şöyle açıklar: “Ya‘ni habîbim, elbette Rabb’in seni 
kabrinden ba‘s edip senin ve cemî‘-i halkın katında mahmûd olan makamda 
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ikâmet eyleye ki ol makam, şefaat-i ‘uzmâdır. Ba‘z-ı kibâr buyurmuşlardır ki, 
makâm-ı mahmûd, cemî‘-i makâmâtın merci‘i ve tamâm-ı esmâ-i ilâhiyye-
nin manzarı bir makamdır ki bâb-ı şefaat, bu makamda küşâde olur” (Günay 
2004: 47). Şefaat zamanında da o sultanın değeri büyüktür. Ahiretteki fazl ve 
şefaat, fütüvvetnâmelerde şöyle anlatılır:

“Hz. Muhammed aleyhi’s-salâtü ve’s-selâm, mi‘raca davet edildiğinde 
Mescid-i Aksâ’da kendisine üç kadeh sunulur. İçinde süt olanı alıp yarısını 
içer, yarısını bırakır. Bu hareketiyle ümmetinin yarısının cennet, yarısının 
cehennem ehli olacaklarını öğrenince müteessir olur. Allah tarafından ken-
disine, ‘Ümmetinin yarısını kendi fazlımla, diğerlerini senin şefaatinle cen-
nete koyacağım’ şeklinde haber gönderilir. Bunun üzerine Hz. Muhammed 
aleyhi’s-salâtü ve’s-selâm, ‘Allahü ekber, Allahü ekber’ der. Ümmetinin ta-
mamının bağışlanması hususundaki ahdine vefa gösterdiği için bu tekbire de 
tekbir-i vefa denilir” (Torun 1998: 220).

Yazıcıoğlu Mehmed, ahirette Hz. Muhammed aleyhi’s-salâtü ve’s-selâ-
mın, şefaat yetkisini yedi şekilde kullanacağını beyan eder:

“Bunların ilki başlangıçta olan şefaattir ki meleklerin, resûllerin, nebîle-
rin ve müminlerin şefaat etmesi için gerçekleşen şefaattir. İlk şefaat eden me-
lekler, sonra peygamberler, sonra müminlerdir. İkinci şefaat, mîzanda sevap 
ve günahı denk gelenleredir ki şefaat ile cennet ehli olup a‘râfta kalmaktan 
kurtulurlar. Üçüncüsü, bir topluluğa cehenneme girmeden nihayette cennet 
ehli olmaları için şefaat etmesidir. Dördüncüsü, müminlerin hesabının kolay 
gelmesi için olan şefaattir. Beşincisi, halk içinde hor ve hacil duruma düşme-
mek ve belki izzet ve hürmet bulmak için nicelerine olan şefaattir. Altıncısı, 
cennete giriş izni verilmesi için olan şefaattir. Yedincisi de günahkârlardan 
cehennemde belli bir süre azap gördükten sonra çıkıp cennete girmeleri için 
olan şefaattir” (Günay 2004: 51, 330-8).

İsmail Hakkı Bursevî de bunu Molla Fenârî’nin Aynü’l-A‘yân adlı Fâtiha 
tefsirinden naklen şöyle izah eder: “Fahr-i ‘Âlem sallallahu aleyhi vesellem, 
yedi vech üzere şefaat etse gerektir. Birinci vech, ibtidâ vâkı‘ olan şefaattir ki 
melâike vü rusül ü enbiyâ vü mü’minîn şefaat etmek için şefaattir.” 

Molla Fenârî der ki: Rabb’ine şefaat eder, yâni mahlûkata şefaat kapısını 
açar. Allah Teâlâ da o kapıyı açar, meleklere, resûllere, nebîlere, müminlere 
şefaat izni verir. Böylelikle Hz. Peygamber, kıyamet günü insanların seyyidi 
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olur. Zira o, Allah katında meleklerin, resûllerin şefaatçi olmaları için şefaat-
çi bulunmaktadır. Bununla beraber Hz. Peygamber aleyhi’s-salâtü ve’s-selâm 
teeddüben, “Ben mahlûkatın efendisiyim” değil, “İnsanların efendisiyim” de-
miştir. Melekler de buna dahildirler. O gün bütün herkes üzerine Hz. Peygam-
ber’in sultanlığı zâhirdir. Zira Hz. Peygamber aleyhi’s-salâtü ve’s-selâm için 
bütün peygamberlerin -aleyhimü’s-selâm- makamları cem‘ edilmiştir. Onun 
sahip olduğu mazhariyetler, Hz. Âdem’in sahip olduğu bütün esmayı hususan 
bilme mazhariyetinin de üstündedir. O gün melekler ve Hz. Âdem’den beri 
gelen insanlar, şefaat kapısının açılması ve sahip olduğu mevkiini izhar et-
mesi hususunda Hz. Peygamber’e muhtaç idiler. Zira kahr-ı ilâhî ve ceberût-ı 
a‘zam, herkesi susturmuş ve dilsiz bırakmıştır. Bu ortamda Hz. Peygamber’e 
muhtaç olunması, onun kadrinin yüceliğine delalet eder. Şöyle ki, bu ilâhî ga-
zap sıfatına rağmen Hz. Peygamber, Cenâb-ı Hakk’a münâcât etmeye cesaret 
etmiş ve kendisinden istenileni arz etmiştir. Allah Teâlâ da Peygamber’ine 
icabet etmiş, mîzanlar kurulmuş, sahifeler açılmış, sırat dikilmiş, şefaate baş-
lanmıştır. İlk şefaat eden melekler, sonra peygamberler, sonra müminlerdir. 
Erhamü’r-Râhimîn olan Allah (onun şefaati daha sonraya) kalır.

Penâh: Sığınacak yer, melce’ ma‘nâsına. Ya‘ni Fahr-i Âlem sallellâhü 
‘aleyhi ve sellem ol kavme penâh ve şefaatgâh ola ki onların sevâb u günâhı 
beraber ola. Tâ ki şefaat ile ehl-i cennet olup A‘râf ta kalmayalar. Üçüncüsü: 
Ya‘ni bir kavme nihâyette cennet ehli olmak için şefaat eyleye. Zîrâ nice-
ler nihâyette ehl-i cennet olurlar. Nitekim gelir. Seyyid ve es’ad ve kâinât ve 
mümkinât, şerh olunmuştur. İhtisâb: Hesâb etmek. Hesâbın ma’nâsı mürûr 
etmiştir. Pes bu makam teysîr-i hesâb için olan şefaat makamıdır. Ki hürmet 
bulalar ilh: Ya‘ni halk arasında hor ve hacil olmamak ve belki izzet ve hürmet 
bulmak için nicelere şefaat ede.” 
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SABRİ EFENDİ’NİN 
ŞEFAAT ANLAYIŞI

Murat Kıvılcım

Sabri Efendi 22 Haziran 1869 (12 Rebîülevvel) yılında Tokat’ta doğmuştur. 
Öğrenimine memleketinde başlayıp hafızlığını on yaşında nihayete erdirmiş ve 
ardından Zûniyezâde Ahmed Efendi’den icâzet almıştır. Buradaki eğitiminden 
sonra Kayseri’ye giderek Mehmed Emin Efendi’nin derslerine iştirak etmiştir. 
Daha sonra İstanbul’a giderek Gümülcineli Ahmed Âsım Efendi ve Mehmed 
Âtıf Efendi’den ders almış ve Ahmed Âsım Efendi’nin kızı Ulviye Hanım’la 
evlenmiştir. On dört yaşında imtihana girerek Fâtih Camii müderrisliğine tayin 
edilmiş, 1896 yılında Beşiktaş’ta imamlık görevine getirilmiştir. Yirmi iki ya-
şında iken 2. Abdülhamid’in huzur derslerinde en genç katılımcı olarak yerini 
almıştır. Süleymaniye Medresesi ve Medresetü’l-mütehassisîn’de hadis müder-
risliği yapmıştır. Beyânü’l-Hak dergisinde başyazar sıfatıyla dönemin sorunları 
bağlamında makaleler yazmıştır. Bir süre de Silistre müftülüğü yapmıştır. 

Sabri Efendi İkdam, Yarın, Peyâm-ı Sabah ve Alemdar gazetelerinde ya-
zılar yazmış ve 2. Meşrutiyet’in ilanından sonra Tokat’tan mebus seçilerek 
Meclis-i Meb‘ûsan’a girerek siyasete ilk adımını atmıştır. İlk başlarda İttihat 
ve Terakkî Cemiyeti’ne ilgi duyarken ilerleyen süreçte onlara karşı çıkmıştır. 
Bir süre Ahali Fırkası’yla Hürriyet ve İtilâf Fırkası’nın yöneticiliğini yapmış, 
1913 yılında Bâbıâli Baskını’nda Hürriyet ve İtilâf Fırkası’na bağlı olanlar 
tutuklanınca Mısır’a gitmiştir. Orada bir süre kalıp ardından Romanya’ya geç-
miştir. Sonra da tutuklanıp İstanbul’a getirilmiştir. 1919’da kurulan Damad 
Ferid Paşa hükümetinde şeyhülislâmlık yapmıştır. 6 Haziran 1919’da Paris 
Konferansı’na giden Damad Ferid Paşa’nın yerine sadrazamlığa vekâlet et-
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miş ve bu süreçte Mustafa Kemal’in Sultan Vahdeddin tarafından yetki verilip 
Anadolu’ya gönderilmesine karşı çıkmıştır. 

Cumhuriyet’in ilanına kadar siyasî anlamdaki mücadelesine ve görevleri-
ne devam etmiş, Cumhuriyet’in ilanından sonra da tutuklanacağı sırada ailesiy-
le birlikte Mısır’a geçmiştir. 1924 yılında hem dersiâmlık maaşı kesilmiş hem 
de vatandaşlıktan çıkarılmıştır. Mustafa Kemal Paşa’ya muhalefet edip yurdunu 
terk ettiği için Mısır’da tepkiyle karşılanmıştır. İlgili tepki nedeniyle burada fazla 
duramayıp Mekke’ye gitmiştir. Ancak Mekke’nin hava şartları ailesini olumsuz 
etkileyince Mısır’a geri dönmüştür. Bir süre sonra Lübnan’a, oradan da Roman-
ya’ya gitmiş, burada da rahat edemeyince kayınpederinin memleketi Gümülci-
ne’ye gidip beş yıl orada kalmıştır. Burada oğluyla birlikte çıkarmış olduğu Yarın 
gazetesinde Batılılaşma hareketlerine sert eleştirilerde bulunmuştur. Ancak Yuna-
nistan başbakanının Ankara’yla yaptığı görüşmeler neticesinde gazetenin yayımı 
durdurulup buradan Patras’a gönderilmiştir. Şeyhülislâmlık ve mebusluk dönem-
lerinden tanıdığı arkadaşlarına mektuplar yazarak kendisinin bir Arap ülkesine 
geçmesine aracılık etmelerini istemiştir. Fakat bu isteği karşılıksız kalmıştır. Ati-
na’ya giderek Mısır büyükelçisinin yardımıyla Mısır’a geçmiştir. 

Mısır’da yazdığı ilmî eserlerle ve yaptığı ilmî faaliyetle itibar kazanmış, bir-
çok dergi ve gazetede yazıları yayımlanmıştır. Sabri Efendi asıl eserlerini burada 
bulunduğu süreç içerisinde kaleme almıştır. Eserlerinde İslâm âleminin maruz 
kaldığı Batılılaşma akımına karşı çıkmış, İslâm dinini modern bilim ışığında ince-
leyenlere reddiyeler yazmıştır. 12 Mart 1954 tarihinde Kahire’de vefat etmiştir.1

Sabri Efendi’nin şefaat anlayışından bahsetmeden önce hayatını adadığı 
tevhid mücadelesinden bahsetmemiz gerekir. Sabri Efendi’nin hayat serüveni 
ilmî zaviyeden başlayıp bir süre sonra siyasette de yer alarak siyasî zaviye-
den devam ettirmiştir. Ancak Cumhuriyet’in ilanıyla birlikte sınır dışı edilince 
siyasî faaliyetlerden uzaklaşmış, tamamen ilme yönelmiştir. Sabri Efendi ya-
şadığı dönem içerisinde istibdat, Meşrutiyet ve Cumhuriyet’in ilanı gibi hadi-
selere şahit olmuştur.

Cumhuriyet’in ilanından önce hilafet ile saltanatın ayrılması ve daha son-
ra hilafetin tamamen kaldırılması hadisesi vuku bulmuştur. Sabri Efendi olay-
lar karşısında Yarın gazetesinde Seyyid Bey’in konuşmasına binaen hilafet 

1 Nazım Büyükbaş, “Şeyhulislâm Mustafa Sabri Efendi’nin Hayatı, Eserleri ve İslâm Hukuk Usu-
lü İle İlgili Görüşleri”, EKEV Akademi Dergisi, s. 484-486; Yusuf Şevki Yavuz, “Mustafa Sabri 
Efendi”, Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi, 31/350-353.
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tartışmalarına girmiştir. Onun giriştiği bu tartışmalar sadece siyasî ayağı olan, 
müslümanların tek çatı altında toplanması gibi dünyevî birtakım nedenlere 
bağlı değildir. Nitekim hilafetin ortadan kalkması, şeriatın dışında beşerî sis-
temlerle hükmedilmesi ahkâmda tevhide zarar verecektir. Dolayısıyla Sabri 
Efendi’nin giriştiği bu tartışmaların arkasında ahkâmda tevhidin muhafazası 
olup salt dünyevî yansıması olan tartışmalar değildir. 

Diğer taraftan bu dönemde hem ülke hem de müslümanlar bir buhran içe-
risinde ve ülke, siyasî güçler tarafından Batı medeniyetinin temsil ettiği modele 
doğru yönlendirilmektedir. Batı’da gelişen bilim, teknoloji ve felsefî hareketler 
karşısında ülkenin geri kalmasını bazıları İslâm’a bağlarken, Sabri Efendi gibi 
diğerleri de müslümanların görevlerinde gevşek davranmasına bağlamaktadır. 
Ülke bu süreç içerinde maddi ve fikrî olarak yeni arayışlara yönelmiştir. Ülke 
içerisinde bu değişimden etkilenerek eğitim, idarî vb. sahalarda yeni arayışlara 
gidilmiştir. Bu arayış, bazılarını modern eğitimin insanları kurtaracağı fikrine, 
ardından bunun neticesi olan Kur’an’ı modern bilime dayandırmaya neden ol-
muştur. Dolayısıyla Kur’ân-ı Kerîm modern ilmin ışığında tefsire tâbi tutulmuş 
ve İslâm’ın inanç esaslarında ciddi problemler ortaya çıkmıştır. Burada şunu 
da belirtmek gerekir ki, müslümanların kendi inançlarında bu savrulmalarını 
bu kadar masumane olarak anlamak doğru değildir. Zira ilgili dönemde Batı 
tarafından oryantalistler vasıtasıyla İslâm’ın inançlarına ciddi bir saldırı mev-
cuttur. Bahsi geçen tefsirin neticesinde dinde reform, mucize, nübüvvet, ahiret 
meseleleri hatta ilâhın varlığına dair birçok itirazlar yöneltilmiştir. Bu itirazlar 
karşısında Sabri Efendi sıkı bir şekilde Ehl-i sünnet hassasiyetiyle tartışmaya 
açılan meseleleri tek tek cevaplamaya çalışmıştır. Sabri Efendi müslümanların 
terakki yolunda geri kalmalarını dinlerinden değil, kendilerinden olduğunu, 
zira onların dinî vazifelerine fiilen ve amelen riayet etmemeye alışmış ve inanç 
açısından da dine bağlılıklarını yitirdiklerini vurgulamıştır. Geçmiş müslüman-
ların dini yanlış anlamaları da söz konusu olmadığını ifade etmiştir.

Dolayısıyla Sabri Efendi modernleşmeye, yani İslâm’ın modern bilim 
ışığında yorumlanmasına karşı çıkmakta ve bu hususta mücadele etmektedir. 
Onun mücadelesinin tevhid inancıyla ilişkisi açısından tartıştığı birkaç mese-
leyi ele alalım. 

Tercüme meselesine karşı çıkmasının sebeplerinden biri, zihinlerine Ba-
tı’nın modern bilimin hâkim olduğu tıp ve fen bilim uzmanları bulunduğundan 
dolayı felsefe ve fenlerinin nazariyatı aykırı bir âyetin çıkması halinde onların 
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kendi düşüncelerine göre tevil etmeleridir. Böyle bir durumda Kur’an’ın îcâzı 
ve gaybdan haber vermesi gibi özelliklerini ortadan kaldırmış olacaktır. Böy-
lelikle müslümanların kalbine Kur’an’ın ve tevhid inancının yerleşmesinin 
sebebi olarak zikredilen îcâz ve gaybî bilgiler geçersiz kılınacaktır. Bu mese-
lenin neticesi olarak o, peygamberliğin mucize ile sabit olduğunu, mucizenin 
yıkılması durumunda nübüvvetin yıkılacağını ifade eder. Ayrıca mucizeden 
elde edilmek istenilen fayda insanların kalbine tevhid inancını benimsemele-
rini sağlamaktadır. Mucizeyi inkâr edenler tarafından peygamberin dahi pey-
gamber olduğunun iddia edilmesine de şiddetle karşı çıkmaktadır.2

Vahdet-i vücûd nazariyesini savunanların anlayışına göre varlık tektir. 
Var olanların (kâinat ve Allah) varlığında bir inkâr yoksa, o zaman varlıkların 
birleşmesi söz konusudur. Birleşme için de iki ayrı varlığın olması gerekir. 
Allah için ise böyle bir birleşmenin öne sürülmesi tevhide aykırıdır. 

Hırıstiyanlık’la İslâm’ı mukayese ederken, teslis inancının bir uzantısı 
olarak Hıristiyanlık, Hz. İsa’yı Allah’ın oğlu, Hz. Meryem’i valide olarak 
telakki ederken, İslâm tüm insanları ulûhiyyet mertebesinden uzaklaştırmak 
için onları sadece ibadullah olarak nitelediğini ve tevhide zarar gelmemesi 
açısından Allah ile kul arasına mesafe koyduğunu ifade etmektedir.3

Abduh, temânû delilini iki ilâhtan birinin aciz kalmasının vuku bulması 
halinde geçerli olacağını savunmuştur. Buna karşılık Sabri Efendi ise vuku bul-
manın aksine iki ilâhtan birinin aciz kalması temeline dayandırılması gerekti-
ğine, aksi takdirde anılan delilin tevhidi geçerli kılamayacağına değinmektedir. 

Dolayısıyla Sabri Efendi’nin girmiş olduğu hilafet, mucize, Kur’ân-ı 
Kerîm’in tercüme edilmesi, vahdet-i vücûd, teslis, Abduh’un temânû deliline 
karşı çıkması gibi tartışmalarda onun tevhid hassasiyetini müşahede ediyoruz. 
Sabri Efendi yaptığı tartışmalarda meselenin sadece dünyevî yansımasından ya-
hut birtakım nasların yanlış yorumlanmasından dolayı karşı çıkmamıştır. İlgili 
meselelerin tevhide zarar vereceğini yeri geldiğinde vurgulayarak ifade etmiştir. 

Şefaat Anlayışı

Sabri Efendi klasik eserler yahut bir meseleyi etraflıca incelediği eserler 
telif etmek yerine gündemdeki tartışılan konular etrafında kalem oynatmış-

2 Detaylı bilgi için bk. İlhami Güney, “Mustafa Sabri Efendi’nin ‘Asr-ı Hâzıra Muvâfık Türkçe 
Tefsir’ Yazılması Fikrine Karşı Görüşleri”, EKEV Akademi Dergisi, 62/229-250.

3 Metin Yurdagür, “Mustafa Sabri Efendi’nin Din Anlayışı”, Tokat İlmiyat Dergisi, c. VIII, sy. 1, s. 211.
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tır. Mucize, Allah’ın varlığı, birliği, vahdet-i vücûd, hilafet, kadın gibi birçok 
mesele hakkında makale, yazı yahut kitap kaleme aldığı halde şefaat mesele-
sini ise müstakil bir başlık altında ele almamıştır. Bu meseleye sadece Musa 
Cârullah’ın cehennem azabını inkâr etmesine karşılık ele aldığı Yeni İslâm 
Müctehidlerinin Kıymeti İlmiyesi eserinde değindiğini görüyoruz. Cehennem 
azabının ebedî olmadığı meselesine kısaca değinmek gerekirse bu mesele 
rahmet-i ilâhiyyenin baskın gelmesi düşüncesinden ötürü cehennem azabının 
kâfirler de dahil olmak üzere bütün insanlar için ebedî olmaması, insanın bir 
süre sonra azaba alışkanlık kazanması şeklinde ifade edilmektedir. Bu düşün-
ceyi ilk ortaya koyan İbnü’l-Arabî’dir. İbnü’l-Arabî Fusûsü’l-Hikem eserinde 
cehennem azabının ebedî olmadığını ifade etmiştir. Musa Cârullah da aynı dü-
şünceyi devam ettirerek cehennem azabının ebedî olmadığını ileri sürmüştür. 

Sabri Efendi anılan mesele hakkında “Onlar ancak Cenâb-ı Hakk’ın razı 
olabileceği kullar için şefaat edebilirler”4 âyetini delil getirerek meleklerin 
Allah’ın razı olduğu kullarına şefaat edeceğini, razı olduğu kulların ise kâfir 
olmadığını ifade etmektedir. Zira Allah küfre razı değildir. Dolayısıyla Al-
lah’ın razı olduğu kulları iman edenlerdir.5

Sabri Efendi’nin şefaat meselesine dair şu rivayeti aktarmaktadır: “Ebû 
Zer sabah olunca, ‘Ey Allah’ın resûlü! Bu gece sabaha kadar şu âyet-i keri-
meyi okudunuz’ dediğinde, Allah Resûlü, ‘Rabbim’den şefaat istedim. O da bu 
isteğimi kabul etti. İnşallah şefaatim Allah’a ortak koşmayanları kapsayacak-
tır’ buyurmuştur.” Sabri Efendi burada kıyamet gününün en büyük şefaatçisi-
nin Peygamber Efendimiz olduğunu belirtmektedir.6

Son olarak burada zikrettiği rivayetlerden biri de mahşer gününde şefa-
atçilerin en büyüğü olan Hz. Peygamber’in secdeye kapanıp dua etmesinin 
akabinde Allah Teâlâ’nın, “Git! Kalbinde hardal tanesi kadar imanı olan kim-
seleri cehennemden çıkar” diye emretmesidir. Dolayısıyla burada da Hz. Pey-
gamber’in cehennemdeki iman edenlere şefaatini vurgulamaktadır.7

Temas edilen ifadelerin haricinde peygamberler ve müminlerin şefaatinden 
bahsetmektedir.8 Netice olarak Sabri Efendi şefaat meselesini müstakil olarak 

4 Enbiyâ 21/28.
5 Sabri Efendi, Yeni İslâm Müctehidlerinin Kıymet-i İlmiyyesi, s. 90.
6 Sabri Efendi, Yeni İslâm Müctehidlerinin Kıymet-i İlmiyyesi, s. 94-95.
7 Sabri Efendi, Yeni İslâm Müctehidlerinin Kıymet-i İlmiyyesi, s. 135-136.
8 Sabri Efendi, Yeni İslâm Müctehidlerinin Kıymet-i İlmiyyesi, s. 130.
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incelemediği halde anılan eserinde atıfta bulunmuştur. Nitekim burada melek-
lerin, peygamberlerin ve müminlerin şefaat hakkının olacağını beyan etmiştir.

Şefaatle bağlantılı olarak zikredeceğimiz hususlardan biri de Ferid Vec-
dî’nin yayınladığı bir makalede mucize, diriliş ve ahiret hallerinin; sırat, mîzan, 
ceza, mükâfat, cennetteki nimetler, cehennemdeki azapların tamamının manası 
anlaşılmayan müteşâbih olarak değerlendirilmesidir. Hatta Ferid Vecdî bu me-
sele hakkında dergide yazılar yazmıştır. Sabri Efendi de onun bu görüşlerine 
karşı çıkmış ve Mevkıfü’l-İlm adlı eserinde bu meseleleri yermiştir. Bu görü-
şü savunanlardan biri de Reşid Rıza’dır. Nitekim o da Tefsîrü’l-Menâr isimli 
eserinde şefaatin ispat edilmesi sadedinde ileri sürülen hadislerin müteşâbih 
olduğunu ve o gün sadece hükmün Allah’a ait olduğunu ileri sürmektedir.9  

Vecdî’ye göre bir lafzın zâhirî manasının anlaşılması gerektiğine dair aklî 
deliller (modern ilmin desteklediği delillerdir) yahut zâhirî mananın nefyedil-
diğine dair kesin deliller mevcut ise muhkemdir. Zâhirî manasının anlaşılma-
sına yahut nefyedilmesine dair bir delil bulunmuyorsa o müteşâbihtir. 

Sabri Efendi ise usul âlimlerinin huruf-ı mukattaa ve haberî sıfatları mü-
teşâbih olarak değerlendirdiklerini, bunların haricinde müteşâbih nassın mev-
cut olmadığını ileri sürmektedir. Müteşâbihin manasının Vecdî’nin ifade ettiği 
şekilde olması halinde Kur’an’ın neredeyse yarısının manası anlaşılmayan 
müteşâbih olması gerekir. 

Mucize, Allah’ın peygamberinin elinde izhar ettiği aklen mümkün ha-
rikulade bir hadisedir. Nitekim mucizeler önceki zamanlarda vuku bulmuş, 
Kur’an bunlardan bahsetmiş ve müslümanlar da bunlara iman etmiştir.  Öl-
dükten sonra diriliş “َقاَل َمْن يُْحـِي اْلِعَظاَم َوِهَي َرمٖيٌم” âyeti varken diriliş nasıl mü-
teşâbih olarak değerlendirilebilir! 

Modern ilmin verilerine uygun olmayan hususlar inkâr edilecekse iş sa-
dece mucize ve ahiret hallerine mahsus olamaz. Bilakis modern ilmin verile-
rine uygun olmayan Allah’ın varlığının evvelemirde inkâr edilmesi gerekir.10 

Sabri Efendi’nin Ferid Vecdi ile arasında geçen tartışmalar da Sabri Efen-
di şefaate değinmemektedir. Ancak Ferid Vecdi ahiret ahvalinin tamamını 
müteşâbih olarak değerlendirdiği için şefaat de bu kısma dahil olmaktadır. 
Sabri Efendi’nin genel anlamda ortaya koyduğu çerçeveden hareketle, onun 

9 Reşid Rıza, Tefsîrü’l-Menâr, 4/312.
10 Sabri Efendi, Mevkıfü’l-İlm, 4/408-449.
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görüşünü yansıtabilecek bir şekilde şefaat hakkında şöyle diyebiliriz: Söz ko-
nusu izahlar etrafında şefaatin müteşâbih olarak değerlendirilmesine gelirsek; 
bu da geçersizdir. Zira şefaat, iman eden kullardan bir zararın uzaklaştırılması 
yahut derecelerinin artması için Allah’a dua edilmesidir. Dolayısıyla şefaatin 
manasının anlaşılmaması, dolayısıyla şefaatin de müteşâbih âyetler içerisinde 
değerlendirilmesi uygun değildir. 

Netice olarak; Sabri Efendi şefaat meselesine birkaç yerde değinmiştir. 
Ancak ilgili dönemde bazı kimseler tarafından ahiret halleri ve dolayısıyla 
da şefaat müteşâbih olarak değerlendirilmiştir. Sabri Efendi anılan düşünceye 
karşı çıkmış ve bu konuda ciddi kelâm sarf etmiştir. Sabri Efendi yaptığı tar-
tışmalarda şefaat meselesine değinmese de genel ifadeleri şefaat meselesinin 
de müteşâbih olarak değerlendirmediği ortaya çıkmaktadır. Dolayısıyla Sabri 
Efendi’nin şefaat anlayışına dair detaylı bilgiye ulaşamasak da onun her me-
selede olduğu gibi şefaat meselesinde de Ehl-i sünnet ve’l-cemâat’in görüşüne 
sadık kaldığı ortaya çıkmaktadır. 

Kaynakça
Büyükbaş, Nazım, “Şeyhülislâm Mustafa Sabri Efendi’nin Hayatı, Eserleri ve İslâm Hukuk 

Usulü İle İlgili Görüşleri”, EKEV Akademi Dergisi, sy. 66, s. 483-500.
Güney, İlhami, “Mustafa Sabri Efendi’nin ‘Asr-ı Hâzıra Muvâfık Türkçe Tefsir’ Yazılması 

Fikrine Karşı Görüşleri”, EKEV Akademi Dergisi, sy. 62, s. 229-250.
Mustafa Sabri Efendi, Mevkıfü’l-Akl ve’l-İlm ve’l-Âlem min Rabbi’l-Âlemîn ve İbâdi-

hi’l-Mürselîn, 2. bs., c. 1-4, Beyrut: Dâru İhyâi’t-Türâsi’l-Arabî, 1981.
a.mlf., Yeni İslâm Müctehidlerinin Kıymet-i İlmiyyesi Musâ Cârullah Bigiyef’e Reddiye, 

İstanbul: Dârü’l-Hilâfeti’l-Aliyye Medresesi, 2021.
Rıza, Reşid, Tefsîrü’l-Menâr, Kahire: Hey’etü’l-Mısriyye el-Âmme, 1990.
Yurdagür, Metin, “Mustafa Sabri Efendi’nin Din Anlayışı”, Tokat İlmiyat Dergisi, c. VIII, 

sy. 1, Haziran 2020, s. 199-221. 
Yavuz, Yusuf Şevki, “Mustafa Sabri Efendi”, Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi, 

31/350-353.



MÜSLÜMAN ECDADIN  
ŞEFAAT TELAKKİSİ VE NAAT-I ŞERİFLER

Ali Sözer1

Anahtar kelimeler: Naat-ı şerif, şefaat, tekke edebiyatı, Türk edebiyatı.

Edebiyat hayatın aynasıdır. Ferdin de cemiyetin de duygu ve düşüncele-
rinin, inancının izini edebî metinler üzerinden takip edebilmek mümkündür. 
Asırlar öncesinden kalan metinler ve şiirler bir toplumun itikadına, ameline ve 
ahlâkına dair çok sağlam bilgiler sunar. Bizim de ecdadımızın neye inandığı-
nı, neyi sevdiğini, nasıl sevdiğini ve bu sevgisini nasıl izhar ettiğini bize miras 
kalan eserlerinden, divanlarından öğrenebiliyoruz. 

Devasa bir tasavvuf edebiyatı hazinemiz var. Bu hazine; Allah dostlarının 
ihlâsını, gayretini ve coşkun duygularını asırlar öncesinden alıp günümüze 
sunuyor. Özellikle tasavvuf edebiyatının sûfîlerin duygularını aktarmada bir 
vasıta ve tercüman olması, bizim bu edebiyatı onların dünyasına giriş kapısı 
vesilesi olarak görmemize imkân sunuyor.

Bu çalışmada, hususi olarak Allah Resûlü’ne (s.a.v) dair yazılmış eserler-
den ziyade divan ve mesneviler içinde mevcut müstakil naat-ı şerif şiirlerini 
ve medh-i resûl fasıllarını incelemeye tâbi tuttuk. Çünkü siyer ve mevlid-i 
şerif gibi sadece Allah Resûlü’ne dair kaleme alınmış eserler de bu konuda 
birinci dereceden bilgi alma imkânı sunsa da, muhtevası sebebiyle şefaat ko-
nusuna değinmiş olma ihtimali yüksektir. Oysa cemiyetin her mertebesinden 

1 Mostar dergisi yayın yönetmeni.
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şairlerin şiirlerinde mevcut olan ifadeler, bize daha umumi bir manzara ve 
telakki sunarlar. 

Malum olduğu üzere klasik asırlarda bir eser mutlaka besmele ile başlar; 
sonra hamdele, salvele ile devam ederdi. Manzum eserlerde ise besmeleden 
sonra tevhid ve münâcât olur, daha sonra naat-ı nebî ve Hulefâ-yi Râşidîn, as-
hâb-ı güzîn methedilirdi. Bir de hususan Peygamber Efendimiz’i medih için, 
onun şefaat kapısına sığınmak için yazılmış naatlar vardı.

Naat; vasfetmek, anlatmak demektir. Naat-ı şeriflerde Peygamber Efendi-
miz’in yüce vasıfları, güzel ahlâkı ve şefaati anlatılır. Hemen her naat-ı şerifte 
şefaat dile getirilmiştir. Aslında naat-ı şerif yazmaktan maksat da çoğu zaman 
şefaat talebi olmuştur. Hatta bir bütün olarak birçok naat-ı şerifi ele aldığı-
mızda, şefaat talebi için kaleme alındığını söylemek mümkündür. Özellikle 
sondan bir önceki beyit ve son beyit olan makta‘ beyti çoğu zaman şefaat 
talebinin, yani arzuhalin dile getirildiği beyitler olmuştur.

Divan ve mesneviler incelendiğinde cemiyette yaygın ve muhkem bir şe-
faat itikadının olduğunu görülür. Nitekim farklı rütbede, farklı ilmî seviyede, 
farklı mezhep ve meşrepte ve farklı coğrafya ve asırlarda yaşamış binlerce şair 
naat-ı şeriflerinde Allah Resûlü’nü (s.a.v) methetmişler ve şiirlerinde şefaat 
talebinde bulunmuşlardır. 

Şefaat hakkında bilgi edindiğimiz ilmî eserlere göre, divanlardaki naat-ı 
şerifler şairinin birinci dereceden şahididir. Aynı zamanda şefaat konusunda 
hayatın içinden, birinci ağızdan muhabbeti beyan etmesi bakımından çok 
önemlidir. Özellikle bu naat-ı şerifleri yazanların büyük Allah dostları, âlimler 
ve müttaki sultanlar olduğunu düşünürsek, daha da mühim hale gelir. Yani 
asırlar öncesinden bir Allah dostuna, mesela Ahmed Yesevî hazretlerine sor-
ma imkânı buluruz. Yunus Emre hazretlerinden dinleme imkânı buluruz. 

Biz bu çalışmamızda Türkçe naat-ı şerifler üzerinde durduk. Öncelikle 
divanları ve bazı mesnevileri ele aldık. O kadar naat-ı şerif var ki, sayılarını 
belki on binlerle ifade etmek gerekiyor. Şimdi bu naat-ı şeriflerin bizzat ken-
dilerine müracaat ederek ecdadın şefaat telakkisini görelim.

Naat-ı şeriflerde şefaate dair ifadeleri birkaç başlıkta tasnif etmek müm-
kündür. 
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1. Şefaat Makamı Sahibi Olarak Allah Resûlü (s.a.v)

Şiirlerde öncelikle Allah Resûlü’nün (s.a.v) şefaat makamı sahibi olduğu 
dile getirilmiştir. Nitekim naat-ı şeriflerde Peygamber Efendimiz’in güzel ah-
lâkının, vasıflarının ve mucizelerinin ele alındığını çokça görülür. Şairin,

“Sen vahy-i âsumân ile ettiğini ayân 
Ben kim olam ki şir‘ ile şerh ü beyân kılam”2

dediği gibi, onu hakkıyla anlatmaktan ve vasfetmek uzak olduklarını, 
kendilerinin kusurlu olduğunu belirttikten sonra şairler, Peygamber Efendi-
miz’in hatıralarını yâdederler. Farklı asırlarda ve farklı coğrafyalarda söylen-
miş binlerce naat-ı şerifin umumi manzarası bu şekildedir.

Hâce Ahmed Yesevî hazretleri Peygamber Efendimiz’in vasıflarını say-
dığı gayet muhtasar bir siyer olan şiirinde, en başta şefaat sahibi olduğunu 
söyler. Şiirin bütünü ele alındığında, irşad için yazılan “Hikmet”lerin insan-
ların Peygamber Efendimiz’e dair itikadını sağlamlaştırma ve bilmeyenlere 
öğretme maksadı vardır denilebilir:

“On sekkiz ming âlemge server bolgan Muhammed
Ottuz üç ming ashâbga rehber bolgan Muhammed

Yalangaç u açlıkga kanaâtlığ Muhammed
Âsi câfî ümmetge şefâatlığ Muhammed

Tünler yatıp uyumas tilâvetliğ Muhammed
Garîb birle yetîmga mürüvvetliğ Muhammed”3

Benzer ifadeleri Yunus Emre hazretlerinde de görürüz. Zaman ve zemin 
değişse de maksat ve itikad aynıdır. Yunus Emre, mahşer gününde şefaat maka-
mı sahibi Peygamber Efendimiz’in şefaatinin çeşitlerini de söyler. Günahkârlara 
şefaatten başka, mahşerin cefasının azaltılmasını ve son olarak bütün peygam-
berlerin Peygamber Efendimiz’in (s.a.v) huzuruna gelmesini şiirinde dile getirir:

2 Emine Yeniterzi, “Bir Edebi Tür Olarak ‘Na’tlar’”, Yazılışının 600. Yılında Bir Kutlu Doğum 
Şaheseri Uluslararası Mevlid Sempozyumu, 2010, s. 95.

3 Hoca Ahmed Yesevî, Dîvân-ı Hikmet (haz. Hayati Bice), Ankara: TDV Yayınları, 2010, s. 136.
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“Yarın mahşer şefî‘ odur şefî‘ ol
Sekiz Uçmak sakâsı Mustafâ’dur

Bî-çâre âsî kullara yarın ol
Şefâat eyleyesi Mustafâ’dur

Yarın peygamberler âciz olısar
Girü elin alası Mustafâ’dur

Yûnus yalvar getür Hakk’a salâvât
Hak’un dostı Habîb’i Mustafâ’dur”4

Şüphesiz bu şiirler Peygamber Efendimiz’e dair itikadın halk içinde ve 
asırlar boyunca pekişmesinde önemli bir vesiledir.

Fâtih Sultan Mehmed Han devri şairlerinden Ahmed Paşa da şefaat ma-
kamını, âlemlere rahmet olarak yaratılmış ve levlâk sırrına mazhar olmuş Pey-
gamber Efendimiz’in (s.a.v) hakkı olarak zikreder. Bunun aksini düşünenlerin 
edepsizlik ve gereksizlik yaptığını dile getirir:

“Seninçün konaklandı çün kâinât
Şefâat suyundan sun âb-ı hayât

Konukluk Hakk’ındır konukdur Rasûl
Edepsizlik ettiyse birkaç fuzûl

Bu dergehde kim oldu böyle refi‘
Muhammed’den özge kim ola şefî‘

Hüdayâ adedsiz günâh eyledik
Amel defterin rû-siyâh eyledik”5

Şair Nâilî de livâü’l-hamd sahibi Peygamber Efendimiz’in mahşer günü 
şefaat sancağını açacağını ve şefkatle muamele edeceğini söyler: 

“Makrûn edip nevâzis-i dest-i şefâate
Dârü’l-emânı şefkat-i âsûde-hâl eder

4 Yunus Emre, Dîvân (haz. Mustafa Tatcı), İstanbul: H Yayınları, 2020, s. 279.
5 Ahmed Paşa Divânı (haz. Ali Nihad Tarlan), Ankara: Akçağ Yayınları, 1992, s. 25.
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Râyet-i firâz-ı na‘tının ol server-i Resûl
Mahşerde cilvegâhını ferş-i zılâl eder

Zîr-i livâ-yı hamd u şefâ’atde ol garîb
Tahsil-i kadr u menzilet-i bâ-kemâl eder”6

Yine şair Nâilî başka şiirlerinde “kıyamet gününün şefaatçisi”, “günahla-
rın şefaatçisi” gibi sıfatlarla Peygamber Efendimiz’i anar:

“Şefî‘-i rûz-ı kıyâmet Muhammed-i Arabî
Ki haşr lütfu ile bî-günah-kâr kalır

O mihribân-ı ümem ol şefî‘-i rûz-ı nedem
Ki nehyi gûş-ı meâside güşvâr kalır”7

“Fahr-i âlem seyyid-i âdem şefîu’l-müznibîn
Yek-süvâr-ı tîh-i kurbet merd-i râh-ı lâ-mekân”8

“Mihr ü meh leşker şâhenşâhâ şefâ’at-perverâ
Ey ki zâtın ma‘nî-i Levlâke mazhar rûz u şeb”9

“Şefaat makamı sahibi” olarak zikreden şairlerden son misali de Moralı 
Karayılanzâde Emin Sabri Efendi’den verelim. O da “mahşer, günah işleyen-
lerin toplandığı yer olsa da, onlara şefaat edecek Muhammed Mustafa sallal-
lahu aleyhi vesellemdir” diyerek şefaate olan itikadının derecesini beyan eder:

“Mültecâ-yı ma‘siyet-kârân-ı haşr olsa nola
Şefî‘-i rûz-ı kıyâmetdir Muhammed Mustafa”10

2. Allah Teâlâ’nın İhsanı Şefaat

Naat-ı şeriflerde şefaat makamı sahibi olarak ikrardan sonra, özellikle şe-
faati ihsan edenin Cenâb-ı Mevlâ olduğu açıkça zikredilmiştir. Bu bir şükür 

6 Naîlî Divânı (haz. Haluk İpekten), Ankara: Akçağ Yayınları, 1990, s. 22.
7 Nâilî Divanı, age, s. 26.
8 Hüdâyî (Salâ Muslısı), Dîvân (haz. Mustafa S. Kaçalin), Ankara: TDK Yayınları, 2016, s. 61.
9 Şeyh Gâlib Dîvânı (haz. Muhsin Kalkışım), Ankara: Akçağ Yayınları, 1994, s. 51.
10 M. Kayahan Özgül, Candan Geçelim Yâ Hû, İstanbul: Dergâh Yayınları, 2014, s. 20.
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sebebidir. Ayrıca Cenâb-ı Mevlâ’ya giden yolun, O’nun bağışlama vesilesinin 
hakkıyla idrakidir:

Memlük Sultanı Kansu Gavrî kasidesinde önce şefaat makamı sahibi ola-
rak Peygamber Efendimiz’i (s.a.v) zikrettikten sonra, bu makamı ihsan eden 
Cenâb-ı Mevlâ’dan mahşer günü Peygamber Efendimiz’in şefaat etmesini ister:

“Ey menba‘-i şefâat ü ey sâhibü’l-livâ
Ey zübde-i nübüvvet ü ser-tâc-ı enbiyâ

Pervâz-ı kudsîyle açup bâl ü per şehâ
Geçdün çü Sidre’den idüben seyr-i müntehâ

(. . .)

Seyrün nihâyetinde bulıcak dünüvv-i hâs
Hak’dan nidâ erişdi ki gel ey habîb-i mâ

Yazuklu ümmetüni sana hep bağışladum
Maksûdını murâdunı benden kıl ilticâ

Her sözinde nükte-i nağzı ol idi kim
Mahşer güninde ide şefâ’at bu ümmete

Yâ Rab bi-hakk-ı nûr-ı Muhammed ve âl-i û
Yâ Rab bi-hakk-ı mahsul-i zübde-i evliyâ

Yâ Rab günâh cürmini afv it bu ümmetün
Ol dem ki nefsî nefsî diye cümle enbiyâ

Gavrî kulundan itme şefâat diriğ sen
Ayn-ı inâyetünle vir anun kalbine gınâ”11

Bu ifadeler, şefaatin tevhide halel getirdiğini düşünenler için önemli bir 
cevaptır. Çünkü şefaati veren Allah Teâlâ olduğu gibi, şefaati isteyenler de 
yine Cenâb-ı Mevlâ’dan istemektedir.

11 Orhan Yavuz, Kansu Gavrî’nin Türkçe Dîvânı, Konya: Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırma-
ları Enstitüsü, 2002, s. 78-79.
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Cenâb-ı Mevlâ’dan Peygamber Efendimiz’in şefaat etmesini talep eden 
şairlerden biri de Tâcîzâde Cafer Çelebi’dir. Hevesnâme adlı mesnevisinde 
şöyle demektedir:

“Kerîmâ Pâdişâhâ Kidrgârâ
Rahîmâ Kâdirâ Perverdgârâ

Çü yarın âlemün oldur şefîi
Diler senden vazîi vü refii

Bana da ol şefâatden nasîb et
Makâm-ı kurba bu hâki karîb et

Habîbün yüzü suyına kerem kıl
Beni didârun ile muğtenem kıl

Eğerçi çü benüm cürm ü günâhum
Senün lütfun dahı çok pâdişâhum”12

Peygamber Efendimiz’e (s.a.v) şefaatin ihsan edilmesine şükreden bir di-
ğer şair de Tâib Mehmed Çelebi’dir. Kıyamet günü ümmetin yetimlerinin gam 
çekmeyeceğini söyler:

“Değüldür gam yetîmân-ı güruh-ı ümmete zîrâ
Bize bir böyle sâhib-lutfı yâ Rab eyledün it‘â”13

Tâib Mehmed Çelebi, bir başka şiirinde de şöyle der:

“Eyleyen sensün ey Âzîz ü Halîl
Ehl-i îmâna Mustafa’yı delil

Hâk-i pâyin Resûl-i kevneynün
Eyledi tûtiyâ-yı çeşm-i alîl”14

12 Tâcîzâde Cafer Çelebi, Hevesnâme (haz. Necati Sungur), Ankara 2006, s. 159. 
13 Tâib Mehmed Çelebi, Dîvân (haz. Güler Doğan Averbek), Ankara: TDK Yayınları, 2019, s. 88.
14 Tâib Mehmed Çelebi, Dîvân, s. 100.
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3. Müminler İçin Bir İhtiyaç Olarak Şefaat 

Divan ve mesnevilerdeki naat-ı resûl şiirlerinden şefaatin nasıl telakki edil-
diğini, müslümanların şefaate nasıl baktığını da anlamak mümkündür.  Çünkü 
şiirlere dile getirilen aynı zamanda, o zamanın itikadının da yansımasıdır.

Naat-ı şeriflerde şefaat, bir ihtiyaç olarak ele alınmıştır. Peki, nasıl bir 
ihtiyaçtır? Günahkâr müminlerin kıyamet günü affedilmesine vesile olacak 
zaruri bir ihtiyaçtır. Böylece Allah Resûlü’nün (s.a.v) makamı ve ona bağlılı-
ğın, teslimiyetin gerekliliği dile getirilir. Bu dünyada onun yolu üzere olanlar 
ahirette de şefaatine nail olacaklardır.

Çağatay Türkçesi şairi Ali Şîr Nevâî hazretleri, günahlarının çok olsa da 
Peygamber Efendimiz’in şefaatçi olacağını söyler:

“Gerçi köpdür günâhım geçürgeysen İlâhım
Sensen meni penâhım yâ Muhammed Mustafâ

Yâ Rab neçük kılgaymen şefâatın kulgaymen
Ümmetindin bolgaymen ya Muhammed Mustafa

Ümmetindin bolganlar şefâ‘atın kulganlar
Ehl-i behişt bolganlar ya Muhammed Mustafa”15

Avnî mahlaslı Fâtih Sultan Mehmed Han da,  kıyamet gününün zorluğu 
içinde şefaatin nasıl bir nimet olacağını, sultanların bile hesap günü şefaat 
bulunca can bulacağını dile getirir:

“Kıyâmet kâmeti üzre şol âb-ı Kevser la‘lin
Görüp cân buldı Avnî sanasın yevmü’l-hisâb olmış”16

İsmail Hakkı Bursevî hazretleri de ümmet olanın şefaat talep etmesi ge-
rektiğini şu mısralarla belirtir:

“Zâhir ü bâtın şefâat kıl ümîd
Ümmet isen Mustafa’ya Hakkıyâ”17

15 Hoca Ahmed Yesevî, Dîvân-ı Hikmet, s. 135.
16 Muhammed Nur Doğan, Fâtih Dîvânı ve Şerhi, İstanbul: Türkiye Yazma Eserler Kurumu Baş-

kanlığı Yayınları, 2016, s. 268.
17 İsmail Hakkı Bursevî, Divân (haz. Murat Yurtsever), Bursa: Arasta Yayınları, 2000, s. 151.
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Hüdâyî Salâ Muslısı da, mahşer günü şefaat talep edenlerdendir:

“Rûz-ı mahşer dest-gîr ol bende-yi üftadene
Şol zamân kim kâlebümde kalmaya tâb ü tüvân

Nâr-ı duzahdan beni kurtar şefâat eyleyip
Yâ Rasulallah be-hakk-ı sûre-i nûr u Duhân

Umaram kapun Hüdâyî bendene ola makâm
Kim seg-i ashâb-ı Kehf’e cennet olmışdur mekân”18

Giritli Salacıoğlu Celvetî de şefaatin Peygamber Efendimiz’in elinde ol-
duğunu, cennetin de ona mülk olarak verildiğini ve dolayısıyla cennete gir-
mek isteyenin bu şefaate muhtaç olduğunu söyler:

“Bu gün sen zât-ı pâke etmeyenler sıdk ile îmân
Kalır rüsvâlıkda şerm ile yarın olurlar hâk

Şefâat emrine muhtâcdır ona duhul etmek
Nümâyandır bu kim bâğ-ı behişt oldu sana emlâk”19

Muslihuddin Mustafa Halvetî hazretleri eşiğe varıp şefaat talep eden şa-
irlerdendir:

“Bu Şeyhî derdimend âciz kapunda bir garîbündür
Şefâat kânısın ey dost ki afv ile atâ gördüm”20

Bu ve benzeri ifadeler, naat-ı şeriflerde pek çoktur. Günümüzde şefaatin 
hakikatini tam olarak idrak edemeyenler, şefaat talebinin tevhide halel getir-
diğini iddia etseler de, müslüman ecdadımız tevhide giden yolun Allah Resû-
lü’ne ittibadan geçtiğini bize bu vesileyle öğretmektedir.

Enderunlu Hasan Yâver de şefaat olmadan sıratı geçemeyeceğini söyler 
ve şefaate muhtaç olduğunu beyan eder:

18 Hüdâyî, Dîvân, s. 64-65.
19 Giritli Salacıoğlu Mustafa Celvetî, Divân (haz. Cemal Kurnaz-Mustafa Tatcı-Yaşar Aydemir), 

Ankara: Akçay Yayınları, 2000, s. 61.
20 Şeyhî Muslihuddin Mustafa Halvetî, Divân-ı İlâhiyât (haz. Mustafa Tatcı), İstanbul: H Yayınları, s. 146.
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“Şefâat eyle lütfundan anı şâd eyle mahşerde
Kulun Yâver-i nâ-tüvânı yâ Resûlallah”21

“Şefî‘ olmazsa isen rûz-ı cezâda Yâver-i zâra
Sırât üzre geçemez ol emekler yâ Resûlallah”22

Şefaati bir ihtiyaç olarak dile getiren şairlerden biri de Hüseyin Vassâf 
hazretleridir. Bu naat-ı şerifi, bütünüyle bu ihtiyacı beyan etmektedir:

“Yâ Resûlallâh kulun ümmîdi ancak sendedir
Âşık-ı şûrîdenim imdâd el-hak sendedir

Her zamnân olmak diler gönlüm nevâle-çîn-i feyz
Ey şefî‘ü’l-müznibînin ‘âm-ı mutlâk sendedir

Ol cemâl-i pâkine bakmakla doymaz çeşm ü dil
Merhâmet ihsân u ikrâm sırr-ı eşfâk sendedir

(…)

Bâb-ı ihsânında bir kemter kulun Vassâf’ına
Hazret-i Hak aşkına kıl merhamet Hak sendedir”23

Müminlerin şefaate olan ihtiyacını oldukça tesirli bir şekilde dile getiren 
naat-ı şeriflerden bir de Esad Erbilî hazretlerinin ister redifli meşhur gazelidir: 

“Gönül nûr-i cemâlinden habîbim bir ziyâ ister
Gözüm hâk-i rehinden ey tabîbim tûtiyâ ister

Safâ-yı sineme zulmet veren jeng-i günâhımdır
Aman ey kân-ı ihsân zulmet-i kalbim cilâ ister

Yetiş imdâda ey Şâh-ı Risâlet Rûz-i mahşerde
Ki derd-i bî-devâ-yı ma‘siyet senden şifâ ister

21 Enderunlu Hasan Yâver, Divan (haz. Kaplan Üstüner), Ankara: Birleşik Yayıncılık, 2010, s. 59.
22 Enderunlu Hasan Yâver, Divan, s. 60.
23 Hüseyin Vassâf, Dîvân (haz. Mustafa Tatcı-Mehmet Akkuş-İsmail Kasap), İstanbul: Kırkambar 

Kitaplığı, 2012, s. 95.
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Ne âb-ı dîdeden râhat ne âh-ı sîneden imdâd
Benim bâr-ı günâhım lutf-i şâh-i enbiyâ ister

Sarıldım dâmen-i ihsânına ey şâfi-i ümmet
Dahîlek yâ Muhammed hasta cânım bir devâ ister

Gül-i ruhsârına meftûn olanlar şübhesiz sensiz
Ne mülk ü mâl ü câh ister ne de zevk u safâ ister

Nola bir kerre şâd olsun cemâl-i bâ-kemâlinle
Ki kemter bendeniz Es‘ad sana olmak fedâ ister”24

4. Şefaat Vesileleri

Şairlerin naat-ı şeriflerde dile getirdiği bir diğer husus da şefaat vesilele-
ridir. Karabaş Velî hazretlerinin oğlu ve halifesi Mustafa Manevî hazretleri, 
“Mevlid-i Pâk-i Resûl” okumanın şefaate vesile olacağını söyler:

“Lücce-i bahr-i şefâatde garîk ol âh idüp
Mevlid-i pâk-i Resûli dâimâ her gâh idüp

Cânunı îsâr kıl hem azm-i dergâh idüp
Rahmeten li’l-âlemîn geldi Muhammed Mustafa”25

Büyükçekmeceli Nesîmîzâde de canu gönülden Allah Resûlü’nü (s.a.v) 
methetmenin şefaate vesile olacağı ümidini dile getirir: 

“İbretî medh-i Resûl’ü cân u dilden söyledin
Kim şefâ‘at eyleye yarın o nûr-ı enbiyâ”26

Naat-ı şerif söylemenin ve Allah Resûlü’nü methetmenin sebebini de bu 
mısralardan anlayabiliriz. Naat söylemeyi ve methetmeyi şefaate vesile olarak 
gören şairlerden bazıları da şu isimlerdir:

24 Muhammed Esad Erbilî, Divân-ı Es’ad (Farsça-Türkçe), İstanbul: Erkam Yayınları, ts., s. 130.
25 Üsküdarlı Mustafa Manevî, Dîvânçe-i İlâhiyât, İstanbul: Kaknüs Yayınları, 2003, s. 78.
26 Büyükçekmeceli Nesîmîzâde Şeyh Mustafa İbretî, Divân-ı İbretî (haz. Dr. Mustafa Tatcı), İstan-

bul: Sahhaflar Kitap Sarayı, 2005, s. 15.
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Haşmet:

“Kurta-ı gûş-i şefâ‘at cevher-i nutkum benim
Dürc-i lü’lü’-i tahiyyâtdır dehânım Haşmetâ”27

Fuzûlî:

“Zikr-i na‘tın virdini derman bilir ehl-i hatâ 
Eyle kim def-i humar için içer mey-hâre su”28

Nedîm:

“Tab‘-ı âciz kande kande medhet peygamberi 
Naatini etdi velî imlâ habîb-i kibriyâ

Serverâ ma‘zûr ola bu kâr-ı küstâhânesi
Eyleme reddeyleyüp rüsvâ habîb-i kibriyâ”29

Şeyhî:

“Cem‘ eyleyüp cem‘-i kemâlatda lutf-i Rab
Bir zât-ı ekmel içre adın kodı Mustafa

Hem hırmen-i şefâatının hûşe-çînîdür
Âdem ki dâne hırsıyla eyledi hâtâ”30

Şeyhî:

“Şeyhî amelden ere çü üryân eşiğine
Kaddine hâk-i âl-i abâdan buyur kabâ

Lutfundan et meded bu günahkâra anda kim
Füccâra dûn dîn ile vü ebrâra merhaba

Ey hâce kime yalvarayın ben gedâyiçin
Sen şâhdan şefâat umar hâce vü gedâ

27 Mehmet Aslan-İ. Hakkı Soyak, Haşmet Külliyatı, Sivas 1994, s. 195.
28 Meheddin İspir, “Fuzuli’nin Türkçe Divanı’nında Naat Türü ve İşlenişi”, Din Bilimleri Akademik 

Araştırma Dergisi, c. VII, sy. 2 (2007), s. 192.
29 Hilal Nayir Ekinci, “Nedîm’in ‘Habîb-i Kibriyâ’ Redifli Naatı”, SOBİDER: Sosyal Bilimler Der-

gisi = The Journal of Social Science, c. III, sy. 6 (2016), s. 571.
30 Şeyhî Divânı (haz. Mustafa İsen-Cemal Kurnaz), Ankara: Akçağ Yayınları, 1990, s. 39.
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Men etme teşneden katarât-ı terahhumu
Çün menba‘-ı keremsin ü ser-çeşme-i sehâ

Şart-ı şefâat ümmete cürm ü günâh ise
Çokdru bu derd bizde demidir k’ere devâ”31

5. Şefaat Talebi

Divan ve mesnevilerde nasıl şefaat talep edildiğini de görme imkânı bu-
luruz. Yukarıda söylediğimiz gibi, bu şiirler hayatın içinden sözlerdir. Böylece 
cemiyette yaygın olması gerek bir usulü, edebi de bu şiirlerden öğrenmiş oluruz.

Naat-ı şeriflerde şefaat talebi farklı şekillerde dile getirilir. Şimdi bunları 
ele alalım.

5.1. Allah Teâlâ’dan Allah Resûlü’nün Şefaatçi Olmasını İsteme

Âlemi yoktan var eden Cenâb-ı Mevlâ’dır. Bizleri eşref-i mahlûkat olarak 
yaratıp peygamberler vasıtası ile kendinden haberdar eden de O’dur. Hayrı 
ve şerri O yaratmış, dünya ve ahireti imtihanıma vesile kılmıştır. Bu imtihan 
içinde son Peygamber Efendimiz’i (s.a.v) bize rehber ve şefaatçi olarak gön-
dermiştir. Bu sebeple şairler şefaat talebi için öncelikle Cenâb-ı Mevlâ’nın 
huzuruna çıkmışlardır:

Yunus Emre hazretleri, muhtaç ve fakir bir kul şuuruyla dua eder. Mahşer 
gününde Cenâb-ı Mevlâ’dan Peygamber Efendimiz’in şefaatini nasip etmesi-
ni dua ederek dile getirir:

“Aceb bu benüm cânum âzâd ola mı yâ Rab
Yohsa yidi Tamu’da yana kala mı yâ Rab

Aceb bu benüm hâlüm yir altında ahvâlüm
Varup yatıcak yirüm akreb dola mı yâ Rab

Allah olıcak kâzî bizden ola mı râzî
Görüp Habîb’i bizi şefî‘ ola mı yâ Rab

Cân hulkuma geldükde ‘Azrâîl’i gördükde
Yâ cânumı aldukda âsân ola mı yâ Rab

31 Şeyhî Divânı, s. 41.



ULUSLARARASI  TEVHİD ve  ŞEFAAT SEMPOZYUMU • 319   

Yûnus kabre vardukda Münker-Nekir geldükde
Bana su’âl sordukda dilüm döne mi yâ Rab”32

Beşiktaşlı Yahya Efendi hazretleri Cenâb-ı Mevlâ’dan Peygamber Efen-
dimiz’i şefaatçi olarak isteyenlerdendir.

“Kıl Muhammed Mustafa’yı rûz-ı mahşerde şefî‘
Ben kula ki ol kamu mürsellerün sultânıdur”33

5.2. Allah Resûlü’nden Şefaat Talebi

Şefaat talebi makamlarından biri bizzat Peygamber Efendimiz’dir (s.a.v). 
Şairler her vesilede, her Peygamber Efendimiz’i andıklarından ondan da şe-
faat istemişlerdir. Yine Yunus Emre hazretleri, sadece kendi için değil, bütün 
müminler için şefaat talep etmiştir:

“Şol seni seven kişi komış yoluna başı
İki cihân güneşi sensün yâ Resûla’llâh

Şol seni sevenlere kıl şefâ‘at anlara
Mü’min olan tenlere cânsun yâ Resûla’llâh

Şol seni sevdi Sübhân oldun kamuya sultân
Cânum yolına kurbân olsun yâ Resûla’llâh

Âşıkam şol dîdâra bülbülem şol gül-zâra
Seni sevmeyen nâra yansun yâ Resûla’llâh”34

Ali Şîr Nevâî hazretleri de eşiğine yüz koyup şefaat diler:

“Tofrag olmış min koyay dip âsitân-bûsunga yüz
Hâlime rahm eyleben kılma bu rencimi hebâ”35

Tâib Mehmed Çelebi de şefaat olmazsa mahşer günü perişan olacağını 
söyleyerek şefaat talebini sunar:

32 Yunus Emre, Dîvân (haz. Mustafa Tatcı), İstanbul: H Yayınları, 2020, s. 229.
33 Müslüm Yılmaz, Beşiktaşlı Yahya Efendi Hayatı Tasavvufî Şahsiyeti ve Divanı, İstanbul: Dergâh 

Yayınları, 2014, s. 131.
34 Yunus Emre, Dîvân (haz. Mustafa Tatcı), İstanbul: H Yayınları, 2020, s. 430.
35 Ali Şîr Nevâî, Nevâdirü’ş-Şebâb, Ankara: TDK Yayınları, 2016, s. 7.
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“Ben tûtî-i şîrîn-makâl oldum esîr-i bî-mecâl
Hem-sohbetüm murg-ı melâl her dem enîsimdür gurâb

Dil gûşe-i gafletde pest peymâne-i isyân be-dest
Tahrîf-i peymân-ı elest olmakda gam-cûy-ı itâb

Olmazsa feyzün çâre-gîr kâm-âver-i şefkât-pezîr
Ferdâ ki her kâr-ı asîr mimkin mi tahvil-i sevâb”36

Aziz Mahmud Hüdâyî hazretleri de kapısına bende olduğunu söyleyip 
şefaat ister:

“Hüdâyî’ye şefâat kıl eğer zâhir eğer bâtın 
Kapuna intisâb etmiş gedâdır yâ Resûlallah”37

Aziz Mahmud Hüdâyî hazretlerinin bir diğer şefaat talebi de şöyledir:

“Nice bir hasret oduna
Yâ Resûlallah kıl şefâat meded

Kevser-i vahdetden içir kanalım
Yâ Habiballah şefâat kıl meded”38

Şair Nedîm de tesirli bir söyleyişle “Senden başka kimim neyim var” 
diyerek şefaat ister:

“Yâ nesi var hazretinden gayri anun yâ nesi
Eyle şâyân-ı şefâat yâ habîb-i kibriyâ”39

Vahip Ümmî hazretleri de şefaat isteğini şu mısralarla arzeder:

“Derdliyem dermana geldim yalvarayın tapuna
Lütfun ile kıl şefâat yâ Muhammed Mustafa

Âsiyem çokdur günâhım bildiğim budur benim
Nûrun ile kıl şefâat ya Muhammed Mustafa

36 Tâib Mehmed Çelebi, Dîvân (haz. Güler Doğan Averbek), Ankara: TDK Yayınları, 2019, s. 81-82.
37 Aziz Mahmud Hüdâyî, 
38 Ziver Tezeren, Seyyid Aziz Mahmud Hüdâî Dîvânı, İstanbul 1985, s. 38.
39 Hilal Nayir Ekinci, “Nedîm’in ‘Habîb-i Kibriyâ’ Redifli Naatı”, s. 570.
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Çâresizim takâtım yok ağlayıp yalvarmağa
Varlığınla kıl şefâat yâ Muhammed Mustafa”40

Naat-ı şeriflerin nasıl bir ruh haliyle söylendiğine dair güzel belgelerden 
biri Şair Nâbî’nin Tuhfetü’l-Haremeyn’de şu hatırasıdır:

“Medine-i Münevvere’de sadece on gün kalacağımız için sabahtan akşa-
ma, akşamdan sabaha kadar peygamberler sultanının huzurundan ayrılmıyor-
duk. Salâtü selâm sesleri kesilmiyordu. Herkes pişmanlık ile ağlıyor, şefaat 
dileyerek inliyordu. Zaman kısa olduğundan ayrılık gözyaşlarını dökmeye 
çok fırsat olmadığı için, dinlenmeyi de uzatmadık. Herkes elinden geldiğince 
şefaat eteğine asılma gayret etti. Bu söz levhasını süsleyen kanadı kırık Nâbî 
de, derdini içine toplayan bu dilekçeyi bir levhaya güzelce yazarak şefaat ik-
liminin serverinin önüne liyakatsizce astı.”

Şair Nâbî, Medine-i Münevvere’de yazdığı şiirden bahsetmektedir. Nite-
kim bu sözlerden sonra şiirini de kitabına eklemiştir:

Bi-hamdillah nasib oldu saadet ya Rasulallah
Ki etdim hâk-i dergâhın ziyaret ya Rasulallah

Zihî hüsrân Güher-pâş olmadan bu hâke etseydim
Gözüm gencine-i hâb-ı feragat ya Rasulallah

Günehkârım sefihkârım siyehkârım tebehkârım
Beni reddetme ferdâ-yı kıyamet ya Rasulallah

Hülasâ destbürdkâr fermayân-ı düzahdan
Nigâh-ı kemterin eyler kifâyet ya Rasulallah

Firîp sâkî-i peymane-gerdân-ı dalâletden
Dem-i âhirde îmânım emanet ya Rasulallah

Kemînim Yusuf Nabî’yi ahbâb u akârible
Şefaat ya Rasulallah, şefaat ya Rasulallah”41

40 Vâhib Ümmî Halvetî, Divân (haz. Mustafa Tatcı), Ankara: Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları, 
2014, s. 169.

41 Nâbî, Tuhfetü’l-Haremeyn, (Haz. Mahmut Karakaş), Mostar Yay., İstanbul, 2013, s. 170-171.
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Şeyh Galib hazretleri şefaat isterken günahların mahcubiyetini mısraları-
na taşır. Ancak bu günahlara bakıp şefaatten mahrum bırakmamasını Peygam-
ber Efendimiz’den talep eder:

“Bî-çâredir ümmetlerin isyânına bakma
Dest-i red urup hasret ile dûzaha kakma

Rahm eyle amân âteş-i hicrana yakma
Ez-cümle kulun Gâlib-i pür-cürmü bırakma

Sen Ahmed ü Mahmud u Muhammedsin efendim
Hakdan bize sultân-ı müeyyedsin Efendim”42  

Şefaatin nasıl bir ihtiyaç ve nasıl talep edileceğine dair güzel bir misal de 
Giritli Salacıoğlu Celvetî’nin şu mısralarıdır:

“Dü destimle sarıldım ben kapına yâ Resûlallah
Şefâat nimetinden ben gedaya eylegil ihsân”43

“Çok keremdür lutf idüp dirsen Mezâkî-i hazîn
Bir kemine bende vü abd-i hakîrümdür benüm

Kıl şefâ’at yâ şefîa’l-müznibîn anı diyüp
Müst-mendün derd-mendüm bir fakîrümdür benüm”44

Yukarıda şair Nâbî’den aktardığımız naat-ı şerif söyleme ve Ravza-i Mu-
tahhara’da şefaat talep etmeye bir diğer misal de Hüseyin Vassâf’ın Hac Ha-
tıratı’nda anlattıklarıdır. Osmanlı’nın son demlerinde yaşamış olan tasavvuf 
erleri aşığı Hüseyin Vassâf, hac yolculuğunun merhalelerini adım adım an-
latmıştır. Ravza-i Mutahhara’yı ziyaretini özellikle zikretmiş, orada duyduğu 
hazzı şöyle dile getirmiştir:

“Harem-i Şerif’e, Ravza’ya, her girişimde bir başka zevk buldum. Zevk 
tekerrür etmiyordu, birbirine benzemiyordu. Burada her kul bir tecelliye maz-
har olur. Herkesin zevki başkadır. Evliyaullahın büyüklerinden İsmail Hakkı 
Bursevî (k.s) şöyle buyurur:

42 Şeyh Galib, s. 188.
43 Giritli Salacıoğlu Mustafa Celvetî, Divân, s. 58.
44 Ahmet Mermer, Mezâkî-Hayatı, Edebî Kişiliği ve Divanı’nın Tenkidli Metni, Ankara 1991, s. 170.
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‘Şimdiye kadar gelen ve şimdiden sonra gelecek olan insanların burada 
zevki birbirine benzemez. Ve her inanan her ziyarette başka bir manevi zevk 
bulur. Bu mukaddes mekân manevi zevklerin kaynağıdır.’

İkindi namazının edasından sonra ikamet yerimize gelip acele yemek yi-
yip, hemen Harem-i Şerif’e geldim. Bir köşeye çekildim. Saadetli kubbe ve 
güzel kokulu hücreye bakıp gönlüm rahatladı, inşirah buldum. Bu gece hu-
zur-ı saadette hatm-i şerif indirecektim. Kur’an tilâveti ile meşgul olup akşam 
namazının eda vaktine kadar Fîl sûresine kadar geldim.

Namazı kıldıktan sonra bir köşeye çekildim. Hatm-i şerif indirdim. Canu 
gönülden dua edip Resûl-i Ekrem’e (s.a.v) hediye eyledim. O esnada biraz 
kendimden geçtim, öyle bir haz meydana geldi ki anlatılmaz. Bu cûş u hurûş 
ile gönlüme doğan mısraları söylemeye başladım:

Cihânda en büyük nimet, saadet ya Resulallah
Kapında abd-i mahz olmaktır elbet ya Resulallah

Bütün dünya vü ukbanın yegâne serverisin sen
Vücud-i akdesindir ayn-ı nimet ya Resulallah

Cenab-ı Hakk senin şânında tazimat eder izhâr
Büyüksün pek büyüksün sen hakikat ya Resulallah

Mübarek ravzana ihlâsla rû-mâl olan uşşâk
Bulur dünya vü ukbada selamet ya Resulallah

Mualla-i sâye-i pâkinde olmuş ümmetin mes’ûd
Ne rif’attir, ne izzettir, ne devlet ya Resulallah

Dâhil-i bâb-ı ihsan-ı celilin olduğum demde
Dil-i nâ-şâdıma geldi meserret ya Resulallah

Garibin, kemterin Vassâfına lutf eyle cânânım
Şefaat kıl, şefaat kıl, şefaat ya Resulallah”45

45 Osmanzâde Hüseyin Vassâf, Hicaz Hatıratı, (hz. Cemil Çiftçi), Kurtuba Kitap, İstanbul, 2011, s. 
281-282.
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Misaller daha pek çoktur. Ancak biz Niyâzî-i Mısrî hazretlerinin şefaate 
ihtiyacımızı ve nasıl bir şuurla şefaat talep etmemiz gerektiğini öz bir şekilde 
ifade eden şu beytiyle bu bahsi bitirelim:

“Şefaat kılmasan varlık Niyazi’yi yok ederdi 
Vücudu zahmının sen merhemisin ya Resullallah”46

6. Ümit Vesilesi Şefaat

Naat-ı şeriflerde, şefaat konusunda öne çıkan bir diğer husus da müslü-
man ecdadın şefaati bir ümit vesilesi olarak görmesidir. Nitekim mümin her 
daim havf ve recâ halinde olmalıdır. Yani korku ve ümit halinde. Şiirlerde 
gördüğümüz manzara, günahların ve acizliğin korku sebebi, Peygamber Efen-
dimiz’in (s.a.v) şefaatinin de ümit vesile olduğudur. Mesud b. Ahmed, Süheyl ü 
Nevbahâr adlı mesnevisinde bu ümidi şöyle dile getirmiştir:

“Ne hâsıl kişiden ki âsî ola
Tamudan nitesi halası bula

Çü isyânı koyup kul ola mutî
Kıyametde ana bulına şefî‘”47

Şair Necâtî şefaat ümidini mısralarında beyan edenlerdendir: 

“Ümiddir ki her üftadeyi unutmayalar
Budur murâdı cihân halkının ale’l-icmâl

Biri de bende ki oldum esir-i nefs-i denî
Garîk-i bahr-i gün3ahum refîk-i râh-ı dalâl

Günâh yükleri bastı yüzün düşüp dururum
Şefâat eyle kayırmaz keminenin elin al

Şefâat demidir geldi yâ Resulallah
İnâyet eyle ki gelemz inayetine zevâl

46 Mustafa Tatcı, “Na’tlara Dair”, Yazılışının 600. Yılında Bir Kutlu Doğum Şaheseri Uluslararası 
Mevlid Sempozyumu, 2010, s. 137-146.

47 Mesud b. Ahmed, Süheyl ü Nevbahar, Ankara: Atatürk Kültür Merkezi Yayınları, 1991, s. 201.
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Şulardan eyleme ben çâkerini olalar
Târîk-i Hakk’a muannid dalâlete meyyâl

Fakîr isem n’ola şevkin içimde dopdoludur
Acep mi olsa reyâhin ile kabul-i sifâl

Bin ise medh ediciler Necâtî de biridir
Kulun nihayeti yoktur bini gör birini al

Ümiddir ki şefâat elini çekmeyesin
Cezâ gününde diğergun olur ise ahvâl”48

Mahzun şehzade Cem Sultan da, divanındaki kasidenin bütününden anla-
şıldığı üzere şiirini mübarek topraklarda kaleme almış ve şefaat talebini orada 
dile getirmiştir. “Halk-ı zemâne sıdkıla muhkem dutup ümîd / Rahmet tapun-
dan umar eyâ mahrem-i harem.” Kendi zamanının müslümanalrının yaygın 
itikadına ve şefaat telakkisine atıf yapmıştır. Cem Sultan’ın uzun naat-ı şerifi-
nin bazı mısraları şöyledir:

“Her kim sözüne uymazsa bulısar belâ
Her kim mutîün olmazısa görüser elem

Bîmâr olursa halk-ı cihân cümle cürm ile
Ererse ger şefâatün kamuya em

Kılur dimâğ-ı cânı muattar safâ virüp
Lutfundan erişür ise ger şemme-i şiyem

(…)

Halk-ı zemâne sıdkıla muhkem dutup ümîd
Rahmet tapundan umar eyâ mahrem-i harem

Cümle cihânı gark idersen şefâate
Ol bahr- bî-gerândan olımaya katre kem

Yüz sürüyü kapuna gelip düşdüm ayağa
Mahşer gününde dest-i zebaniden al yakam

48 Ozan Yılmaz, Necâtî Bey Divânı, Ankara: Atatürk Kültür Merkezi Yayınları, 2015, s. 42-43.
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Hatm-i rüsül çü sensin ümîdüm sana durur
Ey mefhar-i kirâm n’ola eylersen kerem

Geldi kapuna yüz sürüyü cürmini bilüp
Senden şefâat isteyüben sıdkıla bu Cem

Eyle şefâatün ile bir lahza yâd anı
Cürm ile koma kim çeşmi hemîşe nem

Ya Rab be-hakk-ı Ahmed-i muhtar-ı bâ-sâfâ
Cürm ile kılma beni cihân içre müttehem”49

Fuzûlî de meşhur Su Kasidesi’nde mahşer günü şefaat ümidini dile getirir:

“Hâb-ı gafletten olan bîdâr olanda rûz-ı haşr
Hâb-i hasretten dökende dîde-i bîdâre su 

Umduğum oldur ki Rûz-i Haşr mahrûm olmayam
Çeşm-i vaslın vere ben teşne-i dîdâre su”50

Fuzûlî bir başka kasidesinde de, şefaat ümidini hiç gönlünden çıkarmadı-
ğını ve her daim şefaat talebini arzettiğini beyan eder:

“Öz günâhına şefâ‘at isteyip feryâd edip
Çizginir hâk-i mezârıñ üzre tâ mahşer sabâ 

Etmezem terk-i temennâ-yi tavâfıñ çıksa cân 
Hâk hem olsam gubârımı saña ilter sabâ”51

Ruhî Sivasî de kıyamet günü âsi ümmetin sığınağı ve ümit kapısı olarak 
şefaat makamı sahibi Peygamber Efendimiz’i (s.a.v) gösterir:

“Gam güni gam-hârısın ehl-i usât gamların
Afv içün dergâh-ı mültecâsın yâ Resul

49 Cem Sultan’ın Türkçe Dîvânı (haz. İ. Halil Ersoylu), Ankara: TDK Yayınları, 2013, s. 16-17.
50 Meheddin İspir, “Fuzuli’nin Türkçe Divanı’nında Naat Türü ve İşlenişi”, s. 192.
51 Mahmut Kaplan, “Fuzuli’nin Türkçe Divanı’nda Tevhid ve Naatlar = Tawheed (Unity) and Naat 

(Eulogy) Poems in Fuzuli’s Turkish Divan”, Katre: Uluslararası İnsan Araştırmaları Dergisi = 
International Human Studies Journal, sy. 9 (2020), s. 67.
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Dest-gîr-i âsî ümmet hem şefâat hazini
Pâdişâh-ı hamd-i livâsın yâ Resûl

Ehl-i hâcet kıblesidir âsitânın râygân
İns ü cin ümmîdi dergâh-ı âlâsın yâ Resûl

Derd-keş uşşâk olan âlemde çeksün gam niçün
Hîç devâ kılmaz kabul derde şifâsın yâ Resûl”52

7. Sonuç

Sonuç olarak divan ve mesneviler bir bütün olarak ele alınıp incelendi-
ğinde, farklı asırlarda, farklı coğrafyalarda yaygın bir şefaat itikadının olduğu 
ve bu itikadın coşkun bir dille şiirlerde dile getirildiği görülecektir. 

Naat-ı şeriflerin bir kısmı kaside, bir kısmı gazel, bir kısmı ise divan için-
deki diğer şiir türlerinde dile getirilmiştir. Ayrıca mesnevilerde de özellikle 
tevhid faslından sonra “medh-i resûl” faslında mutlaka şefaate yer verilmiş ve 
şefaat talebi dile getirilmiştir.

Bizim 13. yüzyıldan geçtiğimiz asra kadar incelediğimiz divan ve mes-
nevilerdeki naat-ı şeriflerde şefaatin kısaca şöyle ele alındığını söyleyebiliriz:

1. Peygamber Efendimiz’in şefaat makamı sahibi olduğu.

2. Şefaat makamını ihsan edenin Cenâb-ı Mevlâ olduğu.

3. Şefaate müminlerin muhtaç olduğu.

4. Şefaatin tevhide halel getirmek bir yana, bizzat Cenâb-ı Mevlâ’dan 
Peygamber Efendimiz’in bize şefaatçi olmasının istendiği.

5. Peygamber Efendimiz’den (s.a.v) çokça şefaat talep edildiği.

6. Bizzat Peygamber Efendimiz’in (s.a.v) Ravza-i Mutahhara’sına varıp 
şefaat talep etmek üzere naat söylemiş şairlerin olduğu.

7. Şefaatin hafv ve recâ makamında recâya vesile olduğu.

Son söz olarak klasik zamanlarda şairlerin çokça naat-ı şerif söyledik-
lerini, günümüzde ise bu durumun çok azaldığını söyleyebiliriz. Sebebini de 
belki Ahmed Yesevî hazretlerinin şu mısraları bize izah edecektir: 

52 Rûhî, Sivaslı Rûhî Dîvânı (haz. Hakan Yekbaş), İstanbul: Sivas Belediyesi Yayınları, 2017, s. 76-77.
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“Til uçıda ümmetmen deb da‘va kılur
Mustafa’nıng kadrini kaçan bilür”53

Yani “Dil ucuyla ümmetim diye iddia edenler Mustafa’nın kadrini kıyme-
tini nasıl bilsinler!”

Cenâb-ı Mevlâ, rûz-ı mahşerde bizleri Peygamber Efendimiz’in (s.a.v) 
şefaatinden mahrum eylemesin.

53 Hoca Ahmed Yesevî, Dîvân-ı Hikmet, s. 287.



 حقائق التوحيد
عند البدر األهدل )ت 855هـ( في كتابه كشف الغطاء

د. أحمد عمر األهدل

كتاب كشف الغطاء عن حقائق التوحيد

تأليــف: العالمــة الحســين بــن عبــد الرحمــن األهــدل اليمنــي المتوفــى ســنة 
855هــ

اسمه ونسبه ووالدته:

الحســين بــن عبــد الرحمــن بــن محمــد بــن علــي بــن أبــي بكــر بــن الشــيخ 
الكبيــر علــي بــن عمــر األهــدل، الحســيني، ويلقــب بالبــدر، أو بــدر الديــن

نســبه يرجــع إلــى الحســين بــن علــي رضيالمســبوك اهلل عنهمــا، فهــو مــن 
األشــراف الحســينيين، وقــد صــرح بهــذا النســب الحســيني آلل األهــدل كل مــن 
ترجــم للشــيخ، ومنهــم اإلمــام الســخاوي فــي الضــوء الالمــع )145/3( والتبــر 

)110/3( وغيــره.

قــرى  )الِحلة(مــن  لهــا  يقــال  فــي قريــة  هـــ  فــي حــدود ســنة 879  ولــد 
)المراوعــة(. وأجــداده  آبائــه  بلــدة  مــن  قريًبــا  اليمــن  غــرب  )القحريــة( 
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نشأته وطلبه للعلم

توفــي والــده، ولــم يبلــغ عشــر ســنين، فنشــأ فــي بلدتــه، وأخــذ فيهــا القــرآن 
الكريــم وحفظــه قبــل ســن البلــوغ، وبعــض الكتــب فــي بدايــة طلبــه للعلــم، ثــم 

هاجــر إلــى بلــد آبائــه )المراوعــة( وعمــره 16 ســنة فأخــذ عــن علمائهــا. 

فــي ســن التاســعة عشــرة مــن عمــره هاجــر إلــى بلــدة يقــال لهــا أبيــات 
حســين فــي الشــمال الغربــي لليمــن، وهنــاك اســتقر بــه المقــام حتــى توفــي، وبهــا 

تخــرج عــن شــيوخه ثــم دّرس وأفتــى

هاجــر إلــى الحرميــن الشــريفين عــدة مــرات للحــج، وهنــاك جــاور بهــا 
ــن ــن العلمــاء والمحدثي مــدة مــن الزمــن واســتجاز مــن كثيــر م

شيوخه وتالمذته

أخذ عن شيوخ وعلماء عصره ومنهم: 

بكــر  أبــو  بكــر األزرق)ت809هـــ(، والعالمــة  أبــي  بــن  العالمــة علــي   
الحــاذري )ت817هـــ(، والعالمــة محمــد بــن زكــري )ت823هـــ(، والعالمــة 
ابــن نــور الديــن الَمْوَزعي)ت825هـــ(، والقاضــي محمــد بــن عبــد اهلل الناشــري 

وغيرهــم.  )ت821هـــ(، 

وأخذ عنه كثيرون منهم:

ــه محمــد العرضــي )ت839هـــ(، وهــو  ــن الفقي ــي ب ــن عل ــد الرحمــن ب عب
زوج ابنــة الشــيخ.

أحمــد بــن أبــي بكــر، يُــرف بـ)عبيعــب(، أخــذ عــن المؤلــف: المنهــاج 
والصفــات،  الســماء  وكتــاب  الصحيحيــن  عنــه  وأخــذ  الفقــه،  فــي  للنــووي 

الغطــاء. كشــف  وكتــاب 
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وممــن اســتجاز منــه اإلمــام الســخاوي، والبرهــان ابــن ظهيــرة، وابــن فهــد 
المكــي، وإمــام الكامليــة وغيرهــم.

مؤلفاته

 غربــال الزمــان، أول مؤلفاتــه، فــرغ منــه ســنة 823هـــ، وهــو مختصر تاريخ 
اإلمــام اليافعــي، ثــم اختصــره تلميــذه العالمــة يحيــى بــن أبــي بكــر العامــري 

الحرضــي )ت893هـــ(، وأطلــق عليــه نفــس االســم، وهــو مطبــوع.

الشــاش المعلــم، ويســمى )طبقــات األئمــة األشــعرية( فــرغ منــه 824هـــ.، 
ال يــزال مخطوًطــا.

عدة المنسوخ من الحديث، فرغ منه سنة )826هـ(.

الكفايــة فــي تحصيــن الروايــة، فــرغ منــه ســنة )828هـــ(. خصــص هــذا 
الكتــاب للــكالم عــن بطــالن أخبــار المعمريــن.

القــول النضــر علــى الدعــاوى الفارغــة بحيــاة الخضــر، وكان قبــل ذلــك قــد 
أرســل ســؤااًل للحافــظ ابــن حجــر العســقالني عــن الخضــِر، وبيــان االختــالف فــي 
ِتــِه وغيــر ذلــك، فكتــب الحافــظ رســالة ســماها »الزهــر النضــر فــي نبــأ  بقائــه ونُُبوَّ
ــِة  ــُث األدلَّ ــْن حي ــه النَّفــُس ِم ــُل إلي ــادة، فقــال: والــذي تمي الخضــر«، وختمهــا بزي
القويَّــِة خــالُف مــا يعتقــُده العــوام ِمــَن اســتمراِر حياتــه. )الجواهــر والــدرر 896/2(

ــه يقــع  ــات، قــال اإلمــام الســخاوي إن التنبيهــات علــى التحــرز فــي الرواي
فــي مجلــد.

مطالــب أهــل القربــة فــي شــرح دعــاء اإلمــام أبــي حربــة، وهــو مــن أكبــر 
ــه اآلتــي كشــف الغطــاء وشــرحه للبخــاري. ــه وأهمهــا مــع كتاب كتب
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شــرح  مــن  اختصــره  وقــد  البخــاري،  شــرح صحيــح  القــاري  مصبــاح 
مخطــوط. وهــو  الكرمانــي،  العالمــة 

الباهر في مناقب الشيخ عبد القادر.

تحفــة الزمــن فــي تاريــخ ســادات اليمــن، ويقــع فــي مجلديــن لخصــه مــن 
ــه،  ــي، وزاد علي ــدي اليمن ــاب الســلوك فــي طبقــات العلمــاء والملــوك للَجَن كت

وهــو كتــاب مهــم فــي بابــه.

كشف الغطاء عن حقائق التوحيد.

وفاته 

أمــا وفاتــه -رحمــه اهلل- فقــد توفــي فــي يــوم الخميــس 9محــرم الحــرام مــن 
ســنة855هـ، وصلــي عليــه بعــد صــالة الظهــر، ودفــن بجبانــة مســجد أنشــأه فــي 

بلــده أبيــات حســين-رحمه اهلل وغفــر لــه.

ثناء العلماء عليه

وصفــه معاصــره الحافــظ ابــن حجــر العســقالني رحمــه اهلل-بعــد أن وقــف 
علــى كتابــه تحفــة الزمــن فــي تاريــخ ســادات اليمــن، ولخــص منــه - بقولــه: أمــا 
بعــد فقــد وقفــت علــى مختصــر تاريــخ اليمــن للفقيــه العالــم األصيــل بــدر الديــن 
فوجدتــه قــد ألحــق فيــه زيــادات كثيــرة مفيــدة ممــا اطلــع عليــه فعلقــت فــي هــذه 
الكراســة مــا زاده بعــد عصــر الجنــدي وانتهــاء مــا أرخــه الجنــدي إلــى حــدود 

الثالثيــن وســبعمائة. )انظــر: الســخاوي الضــوء الالمــع 147/3(.

ــه: كان إمامــا عالمــة  ــه فيصفــه بقول ــد اســتجاز من ــذي ق ــا الســخاوي وال أم
فقيهــا مفتيــا متضلعــا مــن العلــوم راســخا فــي كثيــر مــن المنقــول والمعقــول مؤيــدا 
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للســنة قامعــا للمبتدعــة ... حــدث ودرس وأفتــى ودارت عليــه الفتيــا بأبيــات 
حســين وباديتهــا، بــل صــار شــيخ اليمــن بــدون مدافــع وهــو كمــا قالــه شــيخنا فــي 

ترجمــة بعــض أقربائــه مــن بيــت علــم وصــالح. )الضــوء الالمــع 147/3(.

ثناء العلماء عليه:

وصفــه معاصــره الحافــظ ابــن حجــر العســقالني رحمــه اهلل-بعــد أن وقــف 
علــى كتابــه تحفــة الزمــن فــي تاريــخ ســادات اليمــن، ولخــص منــه - بقولــه: أمــا 
بعــد فقــد وقفــت علــى مختصــر تاريــخ اليمــن للفقيــه العالــم األصيــل بــدر الديــن 
فوجدتــه قــد ألحــق فيــه زيــادات كثيــرة مفيــدة ممــا اطلــع عليــه فعلقــت فــي هــذه 
الكراســة مــا زاده بعــد عصــر الجنــدي وانتهــاء مــا أرخــه الجنــدي إلــى حــدود 

الثالثيــن وســبعمائة. )انظــر: الســخاوي الضــوء الالمــع 147/3(.

ــه: كان إمامــا عالمــة  ــه فيصفــه بقول ــد اســتجاز من ــذي ق ــا الســخاوي وال أم
فقيهــا مفتيــا متضلعــا مــن العلــوم راســخا فــي كثيــر مــن المنقــول والمعقــول مؤيــدا 
للســنة قامعــا للمبتدعــة ... حــدث ودرس وأفتــى ودارت عليــه الفتيــا بأبيــات 
حســين وباديتهــا، بــل صــار شــيخ اليمــن بــدون مدافــع وهــو كمــا قالــه شــيخنا فــي 

ترجمــة بعــض أقربائــه مــن بيــت علــم وصــالح. )الضــوء الالمــع 147/3(.

الفصل الثاني 
 كتاب كشف الغطاء

عنوان الكتاب

ــن، وذكــر األئمــة  ــد الموحدي ــد وعقائ ــق التوحي كشــف الغطــاء عــن حقائ
األشــعريين ومــن خالفهــم مــن المبتدعيــن، وبيــان حــال ابــن عربــي وأتباعــه 
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المارقيــن، وبيــان كفــر الحشــوية المشــبهة المجســمة والحلوليــة واالتحاديــة 
والملحديــن مــن المتصوفــة المارقيــن، وســائر المرتديــن، والحــث علــى مالزمة 

ــن. الســنة والســلف الصالحي

هكذا ذكر المؤلف رحمه اهلل عنوان كتابه بنفسه في مقدمته )ص85(.

والســبب فــي طــول العنــوان هــو اشــتمال الكتــاب علــى خمســة أبــواب 
حــرص المؤلــف علــى تضمينهــا فــي العنــوان

أبواب الكتاب

اشتمل الكتاب على خمسة أبواب رئيسة:

قواعد العقائد الصحيحة التي هي حقائق التوحيد.

فضل اعتقاد األشعري وذكر أعيان األئمة األشاعرة وتصانيفهم.

بيان مذهب ابن عربي وأتباعه.

فتاوى العلماء في مذهب ابن عربي وأتباعه.

الحــث علــى مالزمــة الســنة واالتبــاع والتحذيــر مــن االبتــداع ومخالفــة 
اإلجمــاع.

عنوان الكتاب

تاريخ الكتاب وسبب تأليفه

ابتــدأ المؤلــف الكتابــة فــي هــذا الكتــاب حــدود ســنة )819ه(، وانتهــى 
منــه ســنة )829هـــ(، وقــد قــال فــي نهايتــه: وقــد تحــرر تصحيحــه فــي نحــو عشــر 
ســنين، ثــم قــال: وقــد اتفــق الفــراغ مــن بياضــه ثانــي عشــر ذي الحجــة ســنة تســع 

وعشــرين وثمانمائــة.
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غرض تأليف الكتاب

فــي مطلــع القــرن الثامــن الهجــري نشــبت فتنــة فــي اليمــن بيــن الصوفيــة 
أتبــاع الشــيخ ابــن عربــي وبيــن الفقهــاء، واســتمرت حتــى أدركهــا المؤلــف 
وعــاش كثيــًرا مــن تفاصيلهــا، وكانــت هــذه الفتنــة وهــذا النــزاع والصــراع أكبــر 

ــاب.  ســبب لتأليــف هــذا الكت

وقــد بيــن الشــيخ رحمــه اهلل غرضــه مــن تأليــف هــذا الكتــاب فــي عــدة 
مواضــع مــن مؤلفاتــه، فمــن ذلــك مــا ذكــره فــي كتابــه )تحفــة الزمــن 256/2( 
إذ يقــول: )اعلمــوا رحمكــم اهلل أن أنــه لمــا كثــر الجهــل، وأضلــت الفتــن، 
ــه أداء  ــى تأليــف مختصــر يقــع ب ــي اهلل إل ــن، ألهمن ــن مــن افتت ــن بالمفتوني وافتت
فــرض النصيحــة والبيــان لحقائــق التوحيــد والصــواب، ويكشــف غطــاء الجهــل 

والتمويــه، ويدحــض االرتيــاب(

تابع عرض تأليف الكتاب

وفــي خاتمتــه يقــول: هــذا مــا انتهــى إليــه الغــرض مــن إيضــاح الحــق 
المفتــرض، ببيــان حقائــق التوحيــد وعقائــد الموحديــن، وبيــان أحــوال المبتدعــة 

والملحديــن، بمــا يشــفي صــدور أهــل الســنة األمجــاد... 

إلــى أن يقــول: )ألفتــه وقــد رفعــت البــدع رؤوســها، وســقت ندماءهــا 
كؤوســها، وأفــل مــن أعيــان أهــل الســنة شموســها، وأظهــر اهلل مبرزيــن بــرزوا 
فــي ميــدان الجهــاد لمــن حــاد اهلل ورســوله، فأردفهــم الحــق بهــذا التأليــف(.

ويقــول: )وأمــا مــن ينتســب إلــى أهــل الســنة والجماعــة ويخالفهــم فــي 
االعتقــاد كالحلوليــة واالتحاديــة مــن الحشــوية المتصوفــة المالحــدة كابــن عربــي 
وأتباعــه، أو فــي األفعــال كأكثــر المتصوفــة المشــغولين بالتنعــم بــاألكل والشــرب 
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والســماعات المحرمــة والمكروهــة والطــرب والرقــص وســائر أنــواع البطالــة 
والدعــاوى، فبيــان أحوالهــم وآفاتهــم مــن أكبــر المقاصــد فــي هــذا الكتــاب.. الــخ(

بهــذا  المقصــود  أن  )واعلــم  يقــول:  الكتــاب  مــن  الرابــع  البــاب  وفــي 
المصنــف بيــان حقائــق التوحيــد، وحمايــة التوحيــد وأهلــه مــن المكفــرات، 

والبــدع التــي هــي غيــر مكفــرات(

ويقول نظًما:

والئم لي بتصنيف لكشف غطا   هذا جوابي إذ الحاالن ما اختلفا

فعلت فعل الذي أدى لواجبه    عن الجميع فما أبقى لهم كلفا

وقد تفاقم خطب الحشو في زمني   ممن تصوف، بل أودى بهم تلفا

فشبهوا اهلل بالمخلوق وافتخروا     باالتحاد وقد دانوا به صلفا

فوفق اهلل ربي في متابعتي   بهدي أسالفنا أبقي لهم خلفا 

مؤيًدا في حياتي والممات إذا   حان الرحيل إلى الجنات مزدلفا.

والخالصة أن غرض المؤلف من تصنيفه لكتابه هذا في التالي:

إثبات عقائد أهل السنة من األشاعرة ومن وافقهم.

الــرد علــى أهــل التجســيم ممــن شــبه اهلل بخلقــه، ســواٌء منهــم الحشــوية أو 
غيرهــم مــن أهــل طائفــة الحلــول واالتحــاد.

قواعد عقائد الصوفية.

وضع ميزان العلم بين طائفتين من الصوفية والمتصوفة.
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الفصل الثالث
حقائق التوحيد

أول الواجبات

يقــرر البــدر األهــدل-أن أول الواجبــات علــى المكلفيــن هــي المعرفــة 
بــاهلل تعالــى ورســله ودينــه ثــم التعبــد لــه، وأنــه يجــب التعبيــر عــن هــذه المعرفــة 

ــي الشــهادتين. بكلمت

وســبب وجــوب أوليــة المعرفــة أن العبــادة ال تتصــور إال بعــد معرفــة 
المعبــود.

والمعرفــة: هــي الفطــرة، ونقــل ذلــك عــن المحققيــن مــن المفســرين، 
والمحدثيــن كاإلمــام الخطابــي فــي كتابــه )معالــم الســنن 185/4( وغيــره.

ويجب التعبير عن هذه المعرفة بكلمتي الشهادة عند البلوغ.

ــن  ــة للمحققي ــات المعرف ــأن أول الواجب ــي القــول ب ــع ومقــرر ف وهــو متاب
ــي، والبيهقــي، والقاضــي  ــي، والخطاب ــام الغزال ــن الفقهــاء كاإلم مــن األصوليي
عيــاض، والفخــر الــرازي، وابــن الجــوزي، والعــز ابــن عبــد الســالم، والنــووي، 

والقمولــي، وعبــد الجليــل القصــري، والتقــي الســبكي وابنــه تــاج الديــن.

القول في النظر العقلي

هنــاك مــن يــرى أن أول واجــب علــى المكلــف هــو النظــر العقلــي، )أي 
االســتدالل بالمصنوعــات علــى صانعهــا( وبالنظــر تحصــل المعرفــة، إال أن 
األهــدل يضعــف هــذا القــول، ويــرى أن المعرفــة ال تحتاجــه، وال يتوقــف عليــه 

اإليمــان بــاهلل عــز وجــل وبرســله.
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 وأنــه ال يجــب النظــر علــى أحــد مــن المكلفيــن إال أن يعــرض لــه شــك 
فيمــا يجــب اعتقــاده مــن المعانــي التــي تــدل عليهــا كلمتــا الشــهادة فيجــب عليــه 

تعلــم مــا يزيــل الشــك.

وعدم تصور كون النظر أول الواجبات ما يلي:

أن النظــر يحصــل لألطفــال دون البلــوغ، وكونــه ســبحانه وتعالــى خالــق 
رازق والعبــد مخلــوق مــرزوق يعلــم بمقتضــى الفطــرة والتســامع.

وأنــه يترتــب علــى وجــوب النظــر أواًل أن مــن نشــأ علــى اإلســالم وبلغتــه 
دعــوة النبــي صلــى إلــه عليــه وآلــة وســلم بالًغــا ال يحتمــل الكــذب والغلــط فلــه 

أن يؤخــر النطــق بالشــهادتين ســنين وهــو بعــد فــي تصحيــح النظــر.

ومنهــا أن النظــر إنمــا يكــون فيمــا يحتمــل الصــواب والخطــأ، وطريــق 
التوحيــد قــد أُمــن فيــه الخطــأ، فالوجــوب الهجــوم علــى الحــق مــن غيــر تعريــج 
علــى نظــر ســوى مــا تقتضيــه الفطــرة الســليمة فهــي بخالقهــا عليمــة، فمعرفــة اهلل 

تعالــى ومعرفــة النبــوة أول طريقهــا العقــل، ال الســمع وال الضــرورة.

ويالحــظ أن المؤلــف لــم ينكــر أصــل النظــر؛ ألنــه يقــرر أن معرفــة اهلل 
تعالــى ومعرفــة النبــوات طريقهــا العقــل ال الســمع وال الضــرورة- وإنمــا ينكــر 

ــا  أن يكــون اإليمــان متوقًف

على وجود النظر بالطرق الكالمية.

األسماء والصفات

فــي موضــوع أســماء اهلل وصفاتــه يمكــن أن نوجــز مــا لخصــه البدر األهدل 
فــي ثالثــة أمور
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األمر األول: 

يم تثبت األسماء والصفات؟

األمر الثاني:

هل أسماء اهلل توقيفية أم ال؟ 

األمر الثالث: تقسيم الصفات

األول: يم تثبت األسماء والصفات؟

تثبت بالكتاب والسنة واإلجماع، وإذا ثبتت األسماء ثبتت الصفات.

هل أسماء اهلل توقيفية 

وأمــا عــن كونهــا توقيفيــة أم ال، فهــو يقــرر أنهــا توقيفيــة، وأن مــا ورد 
الشــرع ب إطالقــه فــي أســماء اهلل وصفاتــه أطلقنــاه، ومــا منــع الشــرع مــن 

منعنــاه. إطالقــه 

ومــا لــم يــرد فيــه إذن وال منــع وكان مــن أوصــاف الكمــال ففيــه خــالف 
وأصلــه مبنــي علــى حكــم األشــياء قبــل ورود الشــرع، فــإذا ورد خبــر الواحــد 

فالصحيــح جــواز اظفطــالق ألنــه 

حينئذ من باب العمل.

تابع األسماء والصفات

األمر الثالث: تقسيم الصفات

أما عن تقسيم الصفات:

فقد قرر البدر األهدل أن الصفات: صفات ذاتية، وصفات أفعال، 
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يقــول:  الكتــاب حيــث  الذاتيــة: ســبع، وقــد ضمنهــا خطبــة  فالصفــات 
)وأشــهد أن ال إلــه إال هــو الحــي العليــم المتكلــم المريــد القديــر، الــذي ليــس 

كمثلــه شــيء وهــو الســميع البصيــر(.

ويستشهد بقول اإلمام الشاطبي

حي عليم قدير والكالم له     فرد سميع بصير ما أراد جرى.

وهي أصل صفات الفعل.

والقــرب  والمجــيء  والنــزول  االســتواء  فهــي:  األفعــال  صفــات  وأمــا 
ونحوهــا. والدنــو، 

 فهــو يقــرر أيًضــا فيهــا مذهــب الســادة األشــعرية وهــو أن نعتقــد ظاهــر 
المعنــى غيــر المشــكل، وننــزه عنــد ســماع المشــكل.

وينقــل عــن الخطابــي قولــه: اإليمــان بهــا فــرض وتــرك الخــوض فيهــا 
واجــب، والمهتــدي مــن ســلك طريــق التســليم، والخائــض فيهــا زائــغ، والمنكــر 

مبطــل، والمكيــف مشــبه... 

األسماء والصفات مذهب التأويل والتفويض

أواًل: التأويل

ــان مــن مذاهــب أهــل  ــل والتفويــض مذهب ــدر األهــدل أن التأوي ــرر الب يق
الســنة والجماعــة يجريــان فــي جميــع الصفــات الموهمــة التــي ورد

 الشرع بها 

ــام الواحــدي-  ــر مــن األئمــة كاإلم ــه عــن كثي ــه ينقل ــل فإن فأمــا مذهــب التأوي
ــأقبل علــى خلقه وقصــد إلى ذلك(. ويرتضيــه- قولــه:) معنــى اســتوى علــى العــرشـ 
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وقــول البغــوي: )وقــال آخــرون مــن أهــل التأويــل: يحمــل-أي االســتواء-
علــى القهــر والعغلبــة واالســتيالء، أو علــى قصــد اهلل ســبحانه إلــى أمــر فــي 
العــرش، وهــذا تأويــل ســفيان الثــوري رضــي اهلل عنــه، واستشــهد عليــه بقولــه 

ســبحانه وتعالــى: )ثــم اســتوى إلــى الســماء وهــي دخــان( أي قصــد إليهمــا.

األسماء والصفات مذهب التأويل

يقــرر البــدر األهــدل أن التأويــل هــو أحــد قوليــي األئمــة األشــاعرة، وينقــل 
ــأقبل  عــن اإلمــام الواحــدي- ويرتضيــه- قولــه:) معنــى اســتوى علــى العــرش ـ

علــى خلقــه وقصــد إلــى ذلــك(.

وقــول البغــوي: )وقــال آخــرون مــن أهــل التأويــل: يحمــل-أي االســتواء-
علــى القهــر والغلبــة واالســتيالء، أو علــى قصــد اهلل ســبحانه إلــى أمــر فــي 
العــرش، وهــذا تأويــل ســفيان الثــوري رضــي اهلل عنــه، واستشــهد عليــه بقولــه 

ســبحانه وتعالــى: )ثــم اســتوى إلــى الســماء وهــي دخــان( أي قصــد إليهمــا.

األسماء والصفات مذهب التأويل

وقــول إمــام الحرميــن: )فــإن قيــل هــال أجريتــم اآليــة علــى ظاهرهــا مــن غيــر 
تعــرض للتأويــل، مصيــًرا إلــى أنهــا مــن المتشــابه الــذي ال يعلــم تأويلــه إال اهلل 
ســبحانه؟! قلنــا: إن رام الســائل إجــراء االســتواء علــى مــا ينبــئ عنــه ظاهــر اللســان، 
وهــو االســتقرار، فهــو التــزام تجســيم، وإن تشــكك فــي ذلك كان فــي حكم المصمم 

علــى اعتقــاد التجســيم، وإن قطــع باســتحالة االســتقرار قــد زال الظاهــر.. الــخ. 

وينقــل مذهــب التأويــل عــن اإلمــام  ابــن فــورك ، واإلمــام النــووي ، 
والقاضــي عيــاض وابــن دقيــق العيــد والقســطالني والعــز ابــن عبــد الســالم وهذا 
األخيــر يرجــح أن التأويــل  بشــرطه أقــرب إلــى الحــق ، وذلــك ألن اهلل تعالــى 
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إنمــا خاطــب العــرب بمــا يعرفونــه ، وقــد نصــب األدلــة علــى مــراده مــن آيــات 
كتابــه ، ألنــه تعالــى قــال: )ثــم إن علينــا بيانــه(، وقــال لرســوله صلــى اهلل عليــه 
وآلــه وســلم: )لتبيــن للنــاس مــا نــزل إليهــم( ، وهــذا عــام فــي جميــع القــرآن ، 
فمــن وقــف علــى التأويــل فقــد أفهمــه اهلل مــراده فــي آياتــه ، وهــو أممــل ممــن 

لــم يقــف علــى ذلــك، إذ ال يســتوي الــذي يعلمــون والذيــن ال يعلمــون..

األسماء والصفات مذهب التأويل

وعلــى هــذا المذهــب، أي مذهــب التأويــل فإنــه يــرى أن يقــال: الوجــه 
واليــد والعيــن صــات، أو يقــال: الوجــه عبــارة عــن الــذات، والعيــن عــن اإلبصار 

أو العلــم، واليــد عــن القــدرة والنعمــة.

ــي  ــورك ف ــن ف ــام اب ــه عــن اإلم ــا ينقل ــل هــو م ــي التأوي وخالصــة القــول ف
كتابــه )المشــكل( وفيــه: إن كل مــا كان لنــا طريــق إلــى معرفتــه مــن طريــق اللغــة 
وأفــاد معنــى صحيًحــا إذا حمــل عليــه فإنــه ال ينكــر أن يقــال: المــراد ذلــك إذا 
كان موافًقــا لمــا بنــي عليــه أصــل التوحيــد ومــا يقتــض وجًهــا مــن وجــوه التمثيــل 

والتشــبيه هلل عــز وجــل بخلقــه.

وأن منــع بعــض الســلف لهــذه الطريقــة محمــول علــى منــع مــن ليــس مــن 
أهلــه، أو يكــون عنــد تعــذر الطريــق إلــى معنــاه.

األسماء والصفات مذهب التفويض

المذهــب الثانــي: مذهــب التفويــض، ولــم يتعــرض البــدر األهــدل هنــا 
للتفصيــل بيــن تفويــض الكيــف أو تفويــض المعنــى، ولكنــه يشــير إجمــااًل إلــى 
التفويــض الحقيقــي، وهــو ال شــك المقصــود بتفويــض الكيــف والمعنــى، كمــا 

يعلــم مــن اســتدالله باألقــوال المنقولــة عــن بعــض األئمــة.
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فيقــول: وأمــا علــى مذهــب اإلمســاك والتفويــض وهــو أن يقــال: آمنــا بــه 
كل مــن عنــد ربنــا، وكمــا قــال اإلمــام البغــوي فــي تفســير قولــه تعالــى: )إال أن 
ــة ومــا شــاكلها أن يؤمــن اإلنســان بظاهرهــا  ــى فــي هــذه اآلي يأتيهــم اهلل( األول
ويــكل علمهــا إلــى اهلل تعالــى، ويعتقــد أن اهلل عــز اســمه منــزه عــن ســمات 

الحــدث، علــى ذلــك مضــت أئمــة الســلف وعلمــاء الســنة. 

زيادة اإليمان ونقصانه 

يقــرر اإلمــام األهــدل فــي موضــوع زيــادة اإليمــان ونقصانــه مــا يقــرره 
الســادة األشــاعرة مــن أن: 

اإليمــان يزيــد وينقــص، وأن المؤمنيــن متفاضلــون في اإليمــان واألعمال، 
وأنــه يحــرم أن يقــول قائــل إن إيمانــي وإيمــان المالئكــة والنبييــن واحــد، وينقــل 

عــن اإلمــام الخطابــي واإلمــام النــووي، وأبــي محمــد البغوي.

ويقــرر فــي مســألة أصــل التصديــق هــل يزيــد وينقــص أم ال؟ الخــالف، وال 
يرجــح قــواًل منهمــا، بــل قــال عــن األول: إن مــا قالــه ابــن بطــال مــن أكــون أصــل 
التصديــق ال يزيــد وال ينقــص هــو قــول محققيــن مــن أصحابنــا المتكلميــن، كمــا 

نقلــه عــن النــووي فــي شــرح مســلم.

ونقــل القــول الثانــي أيًضــا عــن النــووي بــأن األظهر أن أصــل التصديق أيًضا 
يزيــد وينقــص، يزيــد بكثــرة النظــر، وتظاهــر األدلــة، فيكــون إيمــان الصديقيــن 
أقــوى مــن إيمــان غيرهــم مــن المؤلفــة قلوبهــم ومــن قاربهــم، وال يشــك عاقــل 
فــي أن نفــس تصديــق أبــي بكــر ر ضــي اهلل عنــه ال يســاويه تصديــق آحــاد النــاس.
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أقسام التوحيد 

تقســيم التوحيــد عنــد البــدر األهــدل رحمــه اهلل مــن المواضــع التــي أطنــب 
فيهــا، وأطــال النفــس فــي النقــل عــن الفقهــاء والصوفيــة، وهــو يــرى أن مــن هــذا 

البــاب قــد ولــج كثيــر مــن المبتدعــة، وادعــوا مــا ال يصــح لهــم.

ليس كل تقسيم للتوحيد مرضي، بل منه ما يصح وما ال يصح.

فمــن أقســام التوحيــد التــي يصححهــا: أن يقــال: توحيــد العمــوم، وتوحيــد 
الخصوص.

توحيــد العمــوم: الشــهادة هلل عــز وجــل بالوحدانيــة ولمحمــد صلــى اهلل 
ــق القلــب. ــه وســلم بالرســالة مــع تصدي ــه وآل علي

توحيــد الخصــوص: يزيــد علــى ما ســبق بإفراد الحــق بالعبادة، وإخالصها 
ــره.. ومــن  ــر والشــر بتقدي ــده، وأن الخي ــا بي ــأن األمــور كله ــراده ب لوجهــه، وإف
ثمــرات هــذا النــوع: التــوكل علــى اهلل، والرضــا بقضائــه، والتســليم لحكمــه، 

وتــرك شــكاية الخلــق والغضــب عليهــم.

والمؤلــف فــي هــذا مســتفيد هــذا التقســيم مــن اإلمــام حجــة اإلســالم أبــي 
حامــد الغزالــي رحمــه اهلل مــن كتابــه اإلحيــاء.

تابع أقسام التوحيد

ومن أقســام التوحيد الصحيحة، التي يرى أنه ال يختلف فيها المحققون 
مــا نقلــه عــن اإلمــام القشــيري بأنه على ثالثة أقســام:

األول: توحيــد الحــق للحــق، وهــو علمــه ســبحانه بأنــه واحــد وخبــره عنــه 
بأنــه واحــد.
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ــد  ــأن العب ــال: علمــه ب ــق، وهــو حكمــه، أو ق ــد الحــق للخل ــي: توحي الثان
موحــد، وخلقــه توحيــد العبــد.

والثالــث: توحيــد الخلــق للحــق، وهــو علــم العبــد بــأن اهلل واحــد، وحكمــه 
وإخبــاره عنــه بأنــه واحــد.

وأمــا التقســيم الــذي ال يــراه صحيحــا فهــو التقســيم الــذي كان مدخــاًل 
لبعــض المبتدعــة 

ليلجــوا منــه إلــى الحلــول واالتحــاد، وقــد علــق علــى تقســيم الهــروي 
للتوحيــد الــذي جعلــه:

توحيــد عامــة المســلمين، وهــو الظاهــر الجلــي الــذي فيــه نفــي الشــرك 
األعظــم، وعيــه نصبــت القبلــة، وبــه حقنــت الدمــاء واألمــوال.. الــخ.

توحيــد الخاصــة، وهــو فــي حقيقته إســقاط األســباب الظاهــرة، وعدم التعلق 
بالشــواهد، وهــو الــذي يصــح عندهــم فــي علــم افنــاء ويصفــو في علــم الجمع.

تابع أقسام التوحيد

توحيــد خاصــة الخاصــة، وهــو توحيــد اختصــه اهلل لنفســه واســتحقه بقــدره، 
وأالح منــه الئًحــا إلــى أســرار طائفــة مــن صوتــه، وأخرســهم عــن نعتــه، وهــو الــذي 
ال يُعبــر عنــه، بــل العبــارة تزيــده خفــاًء، والصفــة نفــورا.. ويشــيرون إليــه بأنــه: 
إســقاط الحــدث وإثبــات القــدم، وأن هــذا الرمــز ال يصــح التوحيــد إال بإســقاطه. 

تعقيب المؤلف

ــا  ــرى أن م ــل ي ــه، ب ــى هــذا التقســيم وال يرتضي ــدر األهــدل عل يعقــب الب
دخــل مــن دخــل إلــى القــول بالحلــول واالتحــاد إال مــن هــذا البــاب وهــو 
بــاب الغلــط فــي العبــارة، والتــي هــي قولهــم إســقاط الحــدث وإثبــات القــدم، 
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أو إفــراد القــدم، وأن هــذه العبــارة مــا هــي إال تحريــف لقــول ســيد الطائفــة 
الصوفيــة الجنيــد رضــي اهلل عنــه: التوحيــد إفــراد القــدم عــن الحــدث

وذلــك ألن إســقاط الحــدث رأًســا معنــاه إنــكار وجــود الخلــق، وذلــك 
ــد فــي لحظــة الشــهود فقــط، ومــع ذلــك يشــترط فــي شــهوده  إنمــا يصــح للعب

مراعــاة أحــكام الشــريعة

ــاب  ــة جــاء مــن هــذا الب ــر مــن الصوفي ــدر األهــدل أن غلــط كثي ويــرى الب
ــد هــذا عــن علــم  ــاب الجمــع أو مــا يســمونه جمــع الجمــع، وأن تجري وهــو ب
الفــرق بــاب مــن أبــواب الضــالل، وهــو الــذي حــذر منــه ســيد الطائفــة الجنيــد 

قــدس اهلل روحــه

تابع أقسام التوحيد

وأنــه ال يصــح مــن هــذه األقســام علــى إطالقــه إال القســم األول فقــط، 
وهــو المطابــق للشــرائع ظاهــًرا وباطنــا

وأمــا القســم الثانــي فإنــه ال يصــح إال إذا أريــد بإســقاط األســباب مــن 
حيــث غلبــة اإلرادة الربانيــة، ونفــوذ المشــيئة اإللهيــة مــع إثبــات األســباب مــن 

حيــث أثبتهــا اهلل، وذلــك ألن إســقاط األســباب مذهــب الجبريــة الجهميــة.

فــإن لــم يصحــب هــذا القســم علــم الفــرق والجمــع فهــو كالقســم الثالــث 
بــاب مــن أبــواب الضاللــة.

الخاتمة 
1. ال يجب النظر العقلي إال للضرورة كحصول الشك.

2. أســماء اهلل توقيفيــة، ومــا لــم يــرد فيــه إذن وهــو مــن أوصــاف الكمــال 
فيــه خــالف.
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3. الصفــات: منهــا مــا هــو صفــات ذات، وهــي ســبع بــدأ بهــا مقدمــة 
الكتــاب وأشــار لهــا فيمــا بعــد.

4. ومــن الصفــات مــا هــو صفــات أفعال كاالســتواء، والنــزول، والمجيء، 
وغيره.

يقــرره  فيهمــا  يقــرر  الســنة،  ألهــل  مســلكان  والتفويــض  التأويــل   .5
األشــاعرة، وينقــل عــن ابــن عبــد الســالم ترجيحــه للتأويــل علــى التفويــض دون 

أن يتعقبــه.

6. تقســيم التوحيــد عنــده مــا هــو مرضــي ومنــه مــا ليــس بمرضــي، وأكثــر 
غلــط أهــل الحلــول واالتحــاد دخــل عليــه مــن بــاب تقســيم التوحيــد.

نستطيع أن نخلص في نهاية هذه الورقة إلى ما يلي:

1. يعتبــر كتــاب كشــف الغطــاء عــن حقائــق التوحيــد مــن الكتــب المهمــة 
فــي المدرســة األشــعرية الحديثيــة.

2. هــذا الكتــاب ينبــئ عــن مكانــة اإلمــام العالمــة بــدر الديــن الحســين 
بــن عبــد الرحمــن األهــدل اليمنــي ت 855هـــ، وعــن تضلعــه فــي علــم العقائــد 

ومعرفــة الفــرق.

3. كانــت الفتنــة التــي حصلــت فــي زبيــد اليمــن فــي مطلــع القــرن الثامــن 
الهجــري وحتــى أدركهــا المؤلــف فــي مطلــع القــرن التاســع بيــن أتبــاع ابــن 

ــه. ــت الســبب الرئيــس لتأليــف كتاب ــن الفقهــاء، كان ــي وبي عرب

4. تعتبــر المعرفــة المعبــر عنهــا بالشــهادتين هــي أول الواجبــات عنــد 
األهــدل. اإلمــام 




