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İbadet İhlâs Muhtelif Güzel Huylar ve Güzel Ahlak Takva ve Amel-i Salih
Risale-i Nur Mütalaası
Soru
Namazdan Önce 3 İhlas 1 Fatiha
Farz namazlardan önce bazı yerlerde 3 İhlas 1 Fatiha okunuyor. Buna dair bir izah yapar
mısınız?

Cevap
İhlâs suresini okumak, Kur'an-ı kerimin üçte birini okumaya denktir. (Buhari)
Yukardaki hadiste olduğu gibi İhlas Suresinin faziletini beyan eden bir çok rivayet vardır. Bu
rivayetlere binaen büyüklerimiz bize güzel bir adet olarak 3 İhlas 1 Fatiha okumayı tavsiye
etmişlerdir. Hatta bunun için kabristandan geçerken veya farz namazlardan önce 3 ihlas 1
fatiha okumayı adet haline getirenler vardır. Bu güzel adeti her zaman yapabilirler.
Bediüzzaman hazretleri de bu gibi konulara işareten şöyle demiştir:
"Hem meselâ, insafsız ehl-i ilhâdın(din düşmanlarının) mübâlağa zannettikleri, hatta muhâl(imkansız) bir mübâlağa ve mücâzefe(abartılı boş söz) tevehhüm ettikleri biri de, amellerin
sevabına dâir ve bazı sûrelerinin fazîletleri hakkında gelen rivâyetlerdir. Meselâ, “Fâtiha’nın
Kur’ân kadar sevabı vardır.” Sûre-i İhlâs sülüs-ü Kur’ân(Kuran'ın üçte biri), Sûre-i ﺍَﺫِﺍ
ﺍَﻳُّﻬَﺎ
ﻳَٓﺎ
ْﻗُﻞ
i-Sûre
,(bir
dörtte)’rubu
ُﺍْﻻَﺭْﺽ
ِﺯُﻟْﺰِﻟَﺖ
.vardır rivâyet olduğuna kadar ân‘Kur a’def on Yâsîn i-Sûre ,(bir dörtte)’rubu َﺍﻟْﻜَﺎﻓِﺮُﻭﻥ
İşte insafsız ve dikkatsiz insanlar, demişler ki, “Şu muhâldir. Çünki Kur’ân içinde ‘Yâsin’ ve
öteki fazîletli olanlar da vardır. Onun için ma‘nâsız olur.”
Elcevab: Hakîkati şudur ki, Kur’ân-ı Hakîm’in her bir harfinin bir sevabı var, bir
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hasenedir. Fazl-ı İlâhîden o harflerin sevabı sünbüllenir. Bazen on tane verir. Bazen yetmiş,
bazen yedi yüz, Âyetü’l-Kürsî harfleri gibi; bazen bin beş yüz, Sûre-i İhlâs’ın harfleri gibi;
bazen on bin, Leyle-i Berâet’de okunan âyetler ve makbûl vakitlere tesâdüf edenler gibi; ve
bazen otuz bin, meselâ, haşhaş tohumunun kesreti misillü, Leyle-i Kadir’de okunan âyetler
gibi ve bin aya mukābil işaretiyle bir harfinin o gecede otuz bin sevabı olur, anlaşılır. İşte
Kur’ân-ı Hakîm, tezâuf-u sevâbıyla(artmış sevabıyla) beraber, elbette muvâzeneye gelmez ve
gelemiyor. Belki asıl sevab ile, bazı sûrelerle muvâzeneye gelebilir.
Meselâ, içinde mısır ekilmiş bir tarla farz edelim ki, bin tane ekilmiş. Bazı habbeleri yedi
sünbül vermiş farz etsek, her bir sünbülde yüzer tane olmuş ise, o vakitteki bir habbe, bütün
tarlanın iki sülüsüne(üçte birine) mukābil oluyor. Meselâ, birisi de on sünbül vermiş, her
birinde iki yüz tane vermiş.O vakit bir tek habbe, asıl tarladaki habbelerin iki misli kadardır.
Ve hâkezâ, kıyâs et. Şimdi Kur’ân-ı Hakîm’i, nûrânî mukaddes bir mezraa-i semâviye tasavvur ediyoruz. İşte her bir harfi, asıl sevabıyla birer habbe hükmündedir. Onların
sünbülleri nazara alınmayacak. Sûre-i Yâsîn, İhlâs, Fâtiha, ﺎَﻬُّﻳَﺍ ﺎَٓﻳ ْﻞُﻗ
ve sûre edilen rivâyet dâir fazîletlerine sâir gibi ُﺍِﺫَﺍ ﺯُﻟْﺰِﻟَﺖِ ﺍْﻻَﺭْﺽ َﺍﻟْﻜَﺎﻓِﺮُﻭﻥ
âyetlerle muvâzene edilebilir.
Meselâ, Kur’ân-ı Hakîm’in üç yüz bin altı yüz yirmi harfi olduğundan, Sûre-i İhlâs, besmele
ile beraber altmış dokuzdur. Üç def‘a altmış dokuz, iki yüz yedi harftir. Demek, Sûre-i
İhlâs’ın her bir harfinin haseneleri bin beş yüze yakındır. İşte, Sûre-i Yâsîn’in hurûfâtı hesab
edilse, Kur’ân-ı Hakîm’in mecmû‘-u hurûfâtına nisbet edilse ve on def‘a muzâaf
olması nazaraalınsa şöyle bir netice çıkar ki, Yâsîn-i Şerîf’in her bir harfi, takrîben beş yüze
yakın sevabı vardır. Yani o kadar hasene sayılabilir. İşte buna kıyâsen başkalarını dahi tatbîk
etsen, ne kadar latîf ve güzel ve doğru ve mücâzefesiz bir hakîkat olduğunu anlarsın."(24.
Söz)
Ayrıca Bakınız.
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