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Allah Teâlâ buyurdu ki: 

z  y  x  w  v  u  t  s  }  |    {  ~ے  ¡  ¢  £     ] 

  «          ª          ©    ̈    §  ¦¥ ¤Z  ] ٥٣: اآلية الزمرسورة[=
"(Ey Nebi! Günahlarda ısrar ederek) nefislerine kötülük etmekte ileri giden kullarıma 

söyle: (Günahlarınızın çokluğundan dolayı) Allah'ın rahmetinden ümidinizi kesmeyin. 
Şüphesiz ki Allah, (günahlara  tevbe  eden ve  bir daha  günahlara  dönmeyen kulla rının 
bütün) günahlarını bağışlar. Çünkü O, (tevbe  eden kulla rının günahlarını) çok bağışlayıcı, 
(onla ra ) çok merhametlidir."P0F
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ّ   ِ� ق اُِي�قِدةِ  ِِ
لغِ ْق

ِ ق
ٍ  لْ ِ ْقِ  ِنال  َِ ِِ ّّ ِنا

ِ
لوِل لهللاِ  ن ُْ ِت ِر

ِ
 ن

  وِل لهللاِ ((  :ِ�ِقاِل ُْ ِس ِوِزِ�يقُت ! يِا ِر ْق ُت ِ� غِمق َِ ّ  صِدق  ِ�،   ّ ِر�ُد ِوِِ
ُ
 ن

ِيِ�   ِ َِ ُُ ّق 
ِ
هُ  ،ن َّ رِاُه ِ�ِقاِل  ،َِِي

ِ
ِةِد ن

ق
ِّ ِن ق لر لوِل لهللاِ  :َِغِّما ِك ُْ ّ  صِلدق ِزِ�يقلُت ! يِا ِر ِ�، 

ُه لَّاِ�يِةِ  َّ وُل لهللاِ  ،َِِي ُْ ِل ِر ِْ رق
ِ
ِنِه ِ�ِقاِل   َِأ  صِوق

ِ
ِغلِه  :�ِل ِّ اِِعقق ُِعقغُِمو

ِ
ن

ا ًْ
ق
ِّ ِننقُه  ؟اِأ لاِلِينِا ِ�يِملا : ِ�ِقالُول ؟ِشيقئًاُُنقِكُيو َِ ِل ِنل ق  ِعقق

ق
ّ لر َِ  ِو

ّ
غُِمُه �ِ  ِنا ِ�عق

ِةِ  ،نُِيى َِ رِاُه لَّا
ِ
يقًضا ،َِأ

ِ
مق ن ِِ ق

ِ
ِل �ِل ِْ رق

ِ
  ،َِأ

ِ
ِس اِلِه ِو 

ق
 اِلأ

ِ
نُّه  

ِ
ُوُه َ َِ رق

ِ
ِل ِ�نقُه َِأ

ِ
َِِسأ

ِغهِ  ُ  ،اِِعقق
ِ
ِي ل ِْ ِّ للّيلاِِعِة ِح ِمِي اِِه َِيُِجمِ  َِغِّما ِك

ِ
ُُّم ن ِيًة  ْق ِةاِنِديُّة  َِِجاِءِت  :صِاِل  ،ُح

ق
لر

وِل لهللاِ  :ِ�ِقارِتق  ُْ ِ� ! يِا ِر يق  ِ َِ ّ  صِدق ِزِ�يقُت ِ� ِها ،�ِ َّ ِةُد صِارِلتق  ،ِوِِنُّه ِر
ق
ِّ لر  :َِغِّما ِك

وِل لهللاِ  ُْ ِّ ! يِا ِر َّ ِّ ِكِما ؟لِِم رُِي َّ  رُِي
ّق ٍِ نِ ل رِِعغّ ًَ ِِ َقِت ِنلا َِ ُلبقِ�  َِلِولهللاِ  ،ِر

ِ
ّ  ل ِ�، 

  :صِاِل 
ِ
ي ،�ِّنا   َّ رِِ�ِ ِهِ  ِح

َق صِة   ،َِا ُِ قُه اِالّصِ   ِف ِريق
ِ
تق ن ِ ِهلِذل  :صِارِتق  ،َِغِّما ِوِْ

رُهُ  ق
ِ
ِميهِ  :صِاِل  ،صِدق ِوْ َِ

ْق ُِ  َّ رقِضِعيِه ِح
ِ
َقِهِ  َِأ ُِ ق  ،ل

ِ
ِم قُه ن َِ ُه اِالّصِ   ِف يِلِدهِ َِغِّما ِ�

  
ُة ُربق ِ ْق مق ُهُ ! ِهِذل يِا نِِ ّ لهللاِ  :ِ�ِقارِتق  ،ِك َِ ِعامِ  ،صِدق ِ� َّ ِل لر َِ

ِ
َِِدِ�ِا للّصِ ّ  ،ِوصِدق ن

                                                 
1 Zümer Sûresi: 53 
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 رُِجل  
ِ
ِغِم�ِ �ِل ُمسق

ق
رِِها ،ِن ق لل دق َِ  

ِ
ا �ِل ِِ ِ ِي ل ِْ ُُ ا َِ ِِ ِمِي اِ

ِ
ِمِي لّّاِس َِيِِجُوِهل ،ُُّم ن

ِ
 ،اِون

  ِْ لِه ِرلا ِ وِجق َِ ُم  ّْ ا ِ� ِنِّضِل ل ِِ ِْ
ق
ِْ رِن ِِجي  َِِي ٍِ ِوِلِد 

ق
ْقُ  لل  ُ ِْ ِبُل ِرا ا ،ِ�يُقق ِِ  ،َِِسلّب
ّبُه �ِيّاِها  َِِسِمِا نِِ ّ لهللاِ  ُ  :ِ�ِقاِل  ،ِْ ِْ  يِلا ِرلا

ًً ِق ْقِسل  !ِم ي ِ� ِ
ّ
َِلِولّ

 ِْ �ًِة لِوق رِا ُ ِْيِِدهِ رِِقدق رِااِتق رِوق
ِ
ِي ل ِْ ٍ  رُِة

ُُ ِنكق اِح َِ ا  لا  ،ِِ ِِ غِيق ِِ لا َِِصلّ�  ِِ ِمِي اِ
ِ
ُُّم ن

ََُِنِتق   ] روله مسغم [ .))ِو
Bureyde'den -Allah ondan râzı olsun- rivâyet olunduğuna göre, Mâiz b. Mâlik el-

Eslemî -Allah ondan râzı olsun- Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem-'e gelerek şöyle 
dedi: 

"Ey Allah'ın elçisi! Ben nefsime zulmettim ve zinâ ettim, beni (had cezâsı 
uygulayarak) temizlemeni istiyorum, dedi. 

Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem- onu reddetti (geri çevirdi). Ertesi gün olunca 
Mâiz Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem-'e tekrar geldi ve: 

- Ey Allah'ın elçisi! Ben zinâ ettim, dedi. 

Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem- onu ikinci defa reddetti (geri çevirdi). 
Ardından Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem- onun kavmine birisini yollayarak: 

- Onun aklında bir noksanlık biliyor musunuz? Normal bulmadığınız bir davranışına 
rastladınız mı? diye sordurdu. 

Onlar (Mâiz'in kavmi):  

- Biz onu gördüğümüz kadarıyla, aramızdaki salih kişilere denk akıl sahibi olarak 
biliyoruz, dediler. 

Daha sonra Mâiz üçüncü defa Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem-'e geldi ve: 

- Ey Allah'ın elçisi! Ben zinâ ettim, dedi. 

Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem- Mâiz'in kavmine birisini yollayarak  onun 
hakkında sordurdu. Onlar da ne Mâiz'de, ne aklında bir kusur olduğunu söylediler.  

Mâiz dördüncü defa gelince, Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem- onun recm 
edilmesini (taşlanarak öldürülmesini) emretti. Bunun üzerine (Mâiz) recm edildi.  

Râvi dedi ki: 

Ğamid kabilesinden bir kadın da gelerek: 

- Ey Allah'ın elçisi! Ben zinâ ettim ve beni (had cezâsı uygulayarak) temizle, dedi. 
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Fakat Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem- onu reddetti (geri çevirdi). 

Ertesi gün olunca tekrar gelerek: 

- Ey Allah'ın elçisi! Beni niye reddediyorsun. Görüyorum ki, beni de Mâiz gibi geri 
çevirmek istiyorsun. Allah'a yemîn ederim ki ben hâmileyim de, dedi.  

Bunun üzerine Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem-: 

- Öyle ise sen, (ayıbını örtmek, tevbe etmek ve söylediğin sözünden dönmek 
istersen) git çocuğunu doğurup da gel, ondan sonra recm edilirsin, buyurdu.  

Râvi dedi ki: 

- Kadın çocuğu doğurunca, onu bir beze sarmış bir halde geldi. 

-İşte çocuk, onu doğurdum, dedi.  

Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem-: 

-Git, sütten kesinceye kadar emzir, sonra gel, buyurdu.  

Kadın çocuğu sütten kesince çocukla birlikte geldi. Çocuğun elinde bir ekmek parçası 
vardı. 

-Ey Allah'ın elçis! İşte çocuk, sütten kestim, yemek de yedi, dedi. 

Bunun üzerine Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem- çocuğu alıp, müslümanlardan 
birine teslim etti. Sonra insanlara bir çukur kazmalarını (ve onu recm etmelerini) emretti, 
onlar da onu recm ettiler.  

Hâlid b. Velid -Allah ondan râzı olsun- elinde bir taşla ilerledi, başına atınca yüzüne 
kan fışkırdı, bunun üzerine kadına hakaret etti. Allah'ın Peygamberi -sallallahu aleyhi ve 
sellem- Hâlid'in kadına hakaretini işitince: 

- Ey Hâlid! Yavaş ol! Nefsim elinde olan Allah'a yemîn ederim ki, bu kadın öyle bir 
tevbe etti ki, şayet halktan haksız yere toplanan vergilere el koyan kimse böyle tevbe 
etseydi affedilirdi, buyurdu.  

Ardından Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem- cenâzenin hazırlanmasını emretti. 
Onun cenâze namazını kıldırdıktan sonra kadın defnedildi."1  

 

 

 

 

 

                                                 
1 Müslim; hadis no: 1695. Ebu Davud; hadis no: 4440. Tirmizî; hadis no: 1435. 



 

 6 

KONUNUN KISA AÇIKLAMASI: 

Sahâbe -Allah onlardan râzı olsun-, îmânda büyük bir kemâle ve olgunluğa 
erişmelerine  rağmen masum değille rdi. Nitekim onlardan birisi günah işlediğinde  hemen 
tevbe  edip Allah'a  sığınır ve  günahından temizlenmek için de  kendisine  had cezâsı 
uygulanmasını iste rdi. 

 

KONUDAN ÇIKARILAN SONUÇLAR: 

1. Sahâbe -Allah onlardan râzı olsun-, güçlü bir îmâna ve samimî bir tevbeye sahip 
idiler. 

2. Allah Teâlâ'nın rahmeti pek geniş olup tevbe edenlerin tevbelerini  kabul eder. 

=

=

 

           


