
rı'nı Ebu Huzeyfe b. Mugiretemsil etmiş
tir. Hz. Peygamber'in babaannesi (Ab
dülmuttalib'in hanımı) Fatıma bint Amr 
MahzCımoğulları'ndandır. Dolayısıyla Mah
zCımoğulları'nın lideri Velid b. Mugire Re
sCıl-i Ekrem'in babası Abdullah'ın dayıza
delerindendir. 

ResCılullah, tebliğ görevi sırasında Ku
reyş'in lideri durumundaki MahzCımoğul
ları'ndan Velid b. Mugire'nin müslüman 
olması için büyük çaba sarfetti. Hatta 
böyle bir davet esnasında yanına gelen 
ama Abdullah b. Ümmü MektCım'a iltifat 
etmediği için kendisini uyarma mahiye
tindeki Abese süresinin ilk on ayeti n azil 
olmuştu . Resul-i Ekrem'in müslüman ol
masını arzu ettiği kişilerden biri de Ebu 
Cehilidi. 

Hz Peygamber'in davetine ilk yıllardan 
itibaren icabet edenler arasında MahzCı
moğulları'na mensup sahabiler de vardı. 
Ebu Selerne ve hanımı üm mü Seleme, Er
kam b. Ebü 'I-Erkam. Selerne b. Hişam, 
Hişam b. Ebu Huzeyfe ve Ayyaş b. Ebu 
Rebia bunlardandır. Erkarn b. Ebü'I-Er
kam evini davet merkezi olarak ResCılul
lah'a ve müslümanlara tahsis etmiş, İs
lam tarihinde Darülerkam diye anılan bu 
ev ilk eğitim kurumu sayılmıştır. Bununla 
birlikte MahzCımoğulları'nın İslam'a kar
şı tavrı genel olarak müsbet olmamıştır. 

Özellikle toplumsal prestUierini ve ekono
mik konumlarını kaybetme endişesi on
ların İslam 'a karşı direnmesine sebep ol
muştur. Nitekim Velid b. Mugire, Ebu Ce
hil ve kardeşi As b. Hişam İslam düşman
lığının birer sembolü olmuştur. MahzCı
moğulları, İslam'ın ilk yıllarında ağır iş
kencelere kadar varan baskılar uygulaya
rak yeni müslüman olanları dinlerinden 
döndürmeye çalışmışlardır. MahzCımo
ğulları'nın kölesi olan Arnmar ailesinden 
Yas ir ve hanımı Sümeyye onlardan gör
dükleri zulümle şehid olurken oğulların
dan Arnmar da onların şiddetli eza ve ce
falarına maruz kalmıştır. Mekke'de ResCı
lullah'a ve müslümanlara yapılan zulüm
lerio arkasındaki en önemli isim ise Ebu 
Cehil idi. Ashabın Medine'ye hicreti es
nasında onlara engel olmaya çalışan, Re
sul-i Ekrem'in öldürülmesi konusunda 
Darünnedve'den karar çıkaran ve onu öl
dürecek çetenin liderliğini yapan, Hz. 
Peygamber'i yakalayana ödül vaad eden 
de Ebu Cehil ve MahzCımoğulları idi. Müs
lümanlara karşı acımasız tavırları sebebiy
le Emeviler'le MahzCımiler'e "el-efceran 
mine'I-Kureyş" (Kureyş' in iki büyük facir ko
lu) denilmiştir. Hicretten sonra da Mah
zCımoğulları'nın İslam'a olan düşmanlığı 

devam etti. Ebu Cehil Kureyş'i Bedir' e ka
dar getirerek Bedir Gazvesi'nin yapılma
sına sebep olmuş. müşrik ordusuna mad
di destek sağlamıştır. Ebu Cehil Bedir 
Gazvesi'nde öldürülünce bir yıl sonra ya
pılan Uhud Gazvesi'nde MahzCımoğulları 
adına Halid b. Velid yer almıştır. Bedir 
Gazvesi'nde çok ağır kayıplar veren Mah
zCımoğulları bu tarihten itibaren Mekke'
de liderliği Beni ümeyye'ye bırakmak zo
runda kalmışlardır. Hz. Peygamber. Mek
keliler'le arasındaki düşmanlığı ortadan 
kaldırmak. özellikle MahzCımoğulları'nın 
düşmaniıkiarına son vermek düşüncesiy
le Beni MahzCım'dan Ebu Ümeyye'nin kızı 
Ümmü Selerne ile evlenmiştir. 

MahzCımoğulları Mekke'nin fethi !:)ünü 
müslüman oldular ve idareci çevrelere 
yaklaşmak için Medine'ye yerleştiler. Re
sCılullah'tan sonra da etkilerini devam et
tiren MahzCımoğulları'nın halife seçimle
rindeki tavırları dikkatle gözlenmiş ve 
muhalefet etmemeleri için gerekli ted
birler alınmıştır. Nitekim Ebu Bekir'in ha
life olması üzerine babası Ebu Kuhilfe oğ
luna Abdümenaf ve MahzCımoğulları'nın 
biat edip etmediğini sormuştur. 

Hz. Ebu Bekir, MahzCımi olan Halid b. 
Velid'i uzak bölgelerde savaşa gönderir
ken Hz. Ömer onu görevinden almıştır. 
Hz. Osman'ın da MahzCımi olan Arnmar 
b. Yasir ile kendisine karşı tavrından do
layı arası açılmış. bazı MahzCımiler, Hz. 
Osman'ın şehid edilmesi üzerine Talha b. 
Ubeydullah ve Zübeyr b. Awam'ı destek
lemişlerdir. MahzCımoğulları Hz. Ali'ye 
karşı da açıkça Muaviye'nin tarafını tut
muşlardır. Abdurrahman b. Halid b. Velid 
Suriye ordularına kumandanlık etmiştir. 
Daha sonra Abdurrahman b. Halid ile 
Emeviler'e hizmet eden MahzCımoğulla
rı kendi başlarına buyruk hareket etme
ye kalkınca Muaviye ve diğer Emevi hali
feleri onları endişeyle takip etmişlerdir. 
Abdullah b. Zübeyr ile Emeviler arasın
daki ihtilafta Abdullah b. Zübeyr'in yanın
da yer almışlar. Abdullah b. Zübeyr de on
lardan birini kendi temsilcisi olarak Bas
ra'ya göndermiştir. Emeviler'in Mervani 
kolu iktidarı ele geçirince Beni MahzCım 
ile iyi ilişkiler kurulmuş, o zamana kadar 
Medine valiliğine Emevi ailesinden biri 
tayin edilirken ilk defa bu dönemde bir 
MahzCımi Medine valisi olmuştur. Ömer 
b. Abdülaziz'in Hicaz valiliği esnasında şu
ra meclisinde bulunan Said b. Müseyyeb 
Beni MahzCım'dandır. Endülüslü şair, edip 
ve vezir İbn Zeyd ün fetihler sırasında ora
ya giden Beni MahzCım kabilesine men
suptur. Suriye'deki bir ailenin MahzCım 
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adını taşıması günümüze kadar bu kabi
lenin varlığını devam ettirdiğini göster
mektedir. 
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Medine döneminin sonlarında nazil ol
muştur. En son indirilen süre olduğunu 
(Müsned, VI, 188; Tirmizi, "Tefsirü'l-1\ur
'an", 6) ve tamamının Veda haccında are
fe günü veya Hudeybiye seferi sırasında 
nazil olduğunu ifade eden rivayetler bu
lunmakla birlikte ihtiva ettiği konular ve 
bazı ayetler hakkında aktarılan nüzCıl se
bepleri sürenin farklı zamanlarda indiril
diğini göstermektedir. 120 ayet olup fa
sılası (.:ı , f' , J , J , ,) , <-,J ) harfleridir. Süre 
ismini 112 ve 114. ayetlerde geçen "sof
ra" anlamındaki maide kelimesinden alır. 

ei-Uküd, ei-Münkıze ve ei-Ahyar olarak da 
adlandırılır. Milide suresinde bazı inanç 
ve ahlak esaslarının yanı sıra Meden'i su~ 
relerin genel karakteristiğine paralel ola
rak aile ve ceza hukukuna dair hüküm
ler, bazı hac uygulamaları, meşru usule 
uygun olmayan hayvan kesimleri, abdest. 
teyemmüm, şahitlik, hırsızlık, içki ve ku
marla ilgili hükümler gibi fıkhi konular 
yer almaktadır. Surede ayrıca İsrailoğul
ları'nın tarihine dair bilgilere, yahudilerle 
hıristiyanların yanlış inanç ve tutumları
na yönelik eleştirilere geniş olarak yer 
verilmiştir. 

Milide suresinin muhtevasını beş bö
lüm halinde incelemek mümkündür. İlk 
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bölümde (ayet ı -5) müminlere akidlerine 
uymaları emredildikten sonra "Allah ' ın 

şiarları" denilen dini hükümterin ve ilke
lerin ihlal edilmesi yasaklanmakta, bu 
çerçevede ihram yasakları arasında yer 
alan avianma yasağının ardından kan ve 
domuz etinden başlayarak İslami usule 
aykırı biçimde kesildiği veya öldürüldüğü 
için yenmesi haram kılınan hayvan etleri 
sıralanmaktadır. Arkasından , "Bir toplu
luğa duyduğunuz öfke sakın aşırı gitme
nize sebep olmasın. İyilik ve takva husu
sunda yardımlaşın, günah ve düşmanlık 
yolunda yardımlaşmayın" mealindeki 
cümlelerle İslam 'ın evrensel ahlak yasa
larından biri ortaya konmaktadır. Allah'ın 

müslümanlara din olarak İslam'ı seçtiği, 
onların üzerine nimetini tamamladığı ve 
dinlerini kemale erdirdiği yönündeki açık
lama (ayet 3) İslamiyet'in insanlığa gön
derilen son din ve ebedi bir mesaj olduğu
na işaret eder. Veda haccı sırasında arefe 
günü indirilen bu ayetin ardından dini 
hükümlerle ilgili herhangi bir ilave veya 
değişiklik söz konusu olmamış. kısa bir 
süre sonra Hz. Peygamber vefat etmiştir. 
Hz. Ömer'in hilafeti döneminde kendisi
ne gelen bir yahudi bu ayeti kastederek, 
"Sizin kitabınııda bulunan bir ayet eğer 
biz yahudilere indirilmiş olsaydı o' günü 
mutlaka bayram ilan ederdik" demiştir 
(Tirmizi , "Tefslrü'l-J5ur"an" , 6; Vahidl, s. 
ıo8) Bu bölümün son ayetinde Ehl-i ki
tabın yiyeceklerinin ve onların kadınla
rıyla evleomenin müslümanlara helal ol
duğu belirtilir. 

İkinci bölümde (ayet 6-ıı) abdest ve 
teyemmümle ilgili hükümler açıklandık
tan sonra şahitlikte adaleti gözetme uya-

Maide süresinin ilk ayetleri 
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rısında bulunulmakta, dini, ahlaki ve hu
kuki önemi dolayısıyla, müslümanların bir 
topluluğa karşı duydukları öfkenin onları 
haksızlık ve adaletsizliğe sevketmemesi 
gerektiği uyarısı bir defa daha tekrar edil
mektedir. 

Surenin üçüncü bölümü (ayet 1 2-86) 
büyük ölçüde yahudiler ve hıristiyanlarla 
ilgili ayetlerden oluşur. Bu arada Hz. 
Adem'in oğulları Habil ile Kabil kıssasına, 
müslümanlara yönelik mesajiara ve bazı 
hükümlere de yer verilir. Bu bölümde ön
ce İsrailoğulları'nın Allah'a verdikleri sözü 
tutmadıkları için lanetlendikleri, hıristi
yanlardan bir kesimin de benzer şekilde 
ah de vefasızlık gösterdikleri anlatılır. Bö
lüm ün hıristiyanlarla ilgili en dikkate de
ğer yönü, onların Hz. Isa'yı Allah'ın oğlu 
sayan inançlarıyla (ayet ı 7, 72) testis inan
cının (ayet 7 4) açıkça reddedilmesi ve her 

· iki inancın küfür olduğunun belirtilmesi
dir. Aynı bölümde İsrailoğulları ' nın Mı
sır'dan çıkarıldıktan sonra Hz. Musa'ya 
karşı serkeşlik yaptıkları, bu yüzden kut
sal topraklara girmekten kırk yıl süreyle 
mahrum bırakıldıkları (ayet 26) bildirilir. 
Hz. Adem'in iki oğlunun (Habil ve Kabil) 
kıssası özetlendikten sonra haksız yere 
bir cana kıyan kimsenin bütün insanlığı 
öldürmüş gibi olacağı, bir insanın hayatını 
kurtaran kişinin de bütün insanları yaşat
mış sayılacağı ve bu hükmün İsrailoğul
ları ' na yazıldığı belirtilir, böylece yaşama 
hakkının önemine vurgu yapılır (ayet 32) . 
Daha sonra "eşkıyalık, din, can ve mal gü
venliğini tehdit etme, terör estirip halka 
korku salma" anlamındaki hırabe (ayet 
33-34) ve hırsızlık (ayet 38-39) suçlarının 
hükümlerine (ayet 45 ; krş. Levililer, 24/ 
ı7-21; S ayılar, 35/ı6-2ı)yerverilir. Hz. 
Peygamber'e, Allah'ın indirdiğiyle hük
metmesi emredilerek mü miniere yahudi 
ve hıristiyanları dost edinmemeleri tav
siye edilir (ayet 5 ı) . Nüzul sebebiyle ilgili 
rivayetlere göre (Vahidl, s. ı ı3: Şevkanl, 

II, 61) bu ayetin, Medine döneminde et
kili bir kitle durumunda olan ve müslü
manlara karşı düşmanlık besleyen yahu
dileri dost edinen bazı müslümanlar hak
kında nazil olduğu anlaşılmaktadır. Medi
ne'de etkili olmadıkları halde ayette hıris
tiyanların da zikredilmesi, benzer şartla
rın hıristiyanlar açısından ortaya çıkma
sı halinde onları da dost edinmernek ge
rektiğini, konunun belli bir dini kesimle 
değil belli bir tutumla ilgili olduğunu 
göstermektedir. Surenin 57. ayetinde, 
dostluk kurma yasağının müslümanların 
dinlerini alay konusu yapan gayri müs
limlerle ilgili olduğuna işaret bulunduğu 

gibi diğer bazı ayetlerden de müslüman
lara karşı düşmanlık beslemeyenlerle iyi 
ilişkiler kurmanın yasaklanmadığı an
laşılmaktadır (bk. el-Mümtehine 60/8). 54. 
ayette. İslam'a karşı düşmanlıkduyguları 
besleyenlerin saptırmasıyla bazı müslü
manların dinlerinden dönebileceklerine 
dikkat çekilerek oluşacak İslam toplumu
nun fertleri arasındaki ilişki biçiminin 
başlıca özellikleri şöyle sıralanmaktadır: 
Allah onları , onlar da Allah'ı sever; onlar 
mü miniere karşı yumuşak ve alçak gö
nüllü, inkarcılarakarşı güçlü ve onurlu
dur; bütün çabalarıyla Allah yolunda mü
cadele eder, kimsenin kınamasından kork
mazlar. insanlar içinde müslümanlara en 
fazla düşmanlık besleyenlerin yahudiler. 
sevgi bakımından en yakın olanların da 
hıristiyanlar olduğunu belirten 82. ayet
te yahudilere karşı kullanılan sert ifade
de özellikle Hz. Peygamber dönemindeki 
yahudilerin düşmanca tavır ve davranış
larının etkili olduğu anlaşılmaktadır. Bu
na karşılık 82-83. ayetlerde hıristiyanlar 
hakkında kullanılan övücü ifadelerin. bil
hassa Ha beş Necaşisi Ashame veya onun 
tarafından Ca'fer b. Ebu Talib ile birlikte 
ResOl-i Ekrem'e gönderilen ve onun hu
zurunda dinledikleri ayetler üzerine iman 
eden Ha beşli bir heyet hakkında n azil ol
duğu aktarılmaktadır (Vahidl. s. ı 16). 

Surenin dördüncü bölümü (ayet 87-ı09) 
müminlerden. Allah'ın helal kıldığı güzel 
ve temiz şeylerden kendilerini mahrum 
bırakmamalarını isteyen ayetlerle başlar. 
Bu ayetlerin, geceleri namazla ve gün
düzleri oruçla geçirmeye. ayrıca bazı yi
yecekleri yememeye karar veren bir grup 
müslümanı uyarmak üzere indiği, Hz. 
Peygamber'in de onların bu tutumunu 
kendi uygulamasına aykırı bulduğu ve, 
"Benim sünnetimden yüz çeviren benden 
değildir" diyerek(Müsned, ll, ı58; lll, 241; 
Buhar!, "Nikal). " , ı) onları ikaz ettiği 
belirtilmektedir (Vahidl, s. lı7- ıı8) 89. 
ayette yemin kefaretiyle ilgili hükümler 
düzenlendikten sonra müteakip ayetler
de Cahiliye döneminin falcılıkla ilgili bazı 
yanlış uygulamalarıyla içki ve kumar ya
saklanmaktadır. Ardından ihramlı iken 
avianma yasağı. vasiyet ve vasiyet esna
sında şahit bulundurmayla ilgili hüküm
ler yer almaktadır. 

Surenin son bölümünde (ayet ll o-ı2o) 
Hz. Isa' nın Allah tarafından nail olduğu 
mazhariyetler. ona has mucizeler anlatıl
makta, kısaca havarilerden söz edildikten 
sonra Allah ile Isa arasında bir diyalog üs
lubuyla hıristiyanların Hz. Isa hakkındaki 
batıl inançları düzeltilmektedir. Sure Al-



lah'ın mutlak hükümranlığını ve kudre
tini ifade eden ayetle sona ermektedir. 

Maide süresinin faziletiyle ilgili olarak 
Resul-i Ekrem'den nakledilen, "Maide 
süresini okuyan kimseye on sevap verilir. 
kendisinden on günah silinir ve dünyada 
nefes alıp veren her bir yahudi ve hıristi
yan sayısınca derecesi on misli yükselti
lir" (ZemahşerT, I, 659) ve, "Erkeklerinize 
Maide suresini öğretiniz" şeklindeki riva
yetlerin sahih olmadığı anlaşılmaktadır 
(İbnü'l-CevzT, I, 239: Muhammed et-Trab
lusT, Il, 716: M. Nasırüddin el-ElbanT. V. 
32). 

Maide süresine dair yapılan çalışma
lardan bazıları şunlardır: Ali AbdülhalTm 
Mahmud, et-Terbiyetü '1-İslamiyye ii 
sO.reti'l-Ma'ide (Kahire 1414/1994): Ha
san Abdülhadl Muhammed, el-YehO.d 
ve'n-naşara ii sO.reti'l-Ma'ide (yüksek 
lisans tezi, ı 399, Camiatü'l-imam Muham
med SuOd): Mustafa İzci, el-Maide Su
resinin Kıraat Açısından İncelenmesi 
(yüksek lisans tezi, 1996, Dokuz Eylül Üni
versitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü): İbra
him Avad, Tefsirü sO.reti'l-Ma'ide (baskı 
yeri ve yayımiayan yok, 1 987) Ayrıca Şla 

alimlerinden Hüseyin b. Hasan el-Kerke
rl'nin Milide suresinin S. ayetiyle ilgili bir 
tefsiri mevcuttur (Aga Büzürg-i Tahran!, 
IV, 322). Mahmud Şeltut'un Kahire'de ya
yımlanan Risaletü'l-İslCım adlı derginin 
IV ve VII. ciltlerinin muhtelif sayılarında 
(ı 95 2- ı 953) M ai de suresinin tefsiriyle il
gili makaleleri yer almaktadır. 
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~ KAMİL YAŞAROÖLU 

MAIMONIDES 

Yahudi din alimi, 
filozof ve tabip İbn Meymfın'un 

Batı dillerindeki adı 
(bk. İBN MEYMÜN). 

_j 

L 

L 

MAKALAT 
( ..::.ı~lAA) 

Mevlana Celaleddin-i Rumi'nin 
ilham kaynağı olan 
Şems-i Tebrizi'nin 

(ö. 645/1247) 
konuşmalarından derlenen 

tasawufi bir eser 
(bk. ŞEMS-i TEBRİZI). 

el-MAKALAT ve'l-FIRAK 
( Jjıll~ ..::.ı~w.ıı) 

Sa'd b. Abdullah ei-Kummi'nin 
(ö. 301/913-14) 
Şia mezhebinin 

koliarına dair eseri. 

_j 

_j 

Ebu Halef (Ebü'I-Kasım) Sa'd b. Abdullah 
el-Eş' ari el-Kumml. Yemen'den Kum'a 
gelip yerleşen Eş' ari kabilesine mensup
tur. Hasan el-Askeri ile görüştüğü dikkate 
alınarak230 (845) yılı civarında doğduğu 
söylenebilir. İbn Kulaye'den faydalanan ve 
onun rivayetlerini nakleden Kum ml hadis 
öğrenmek için çıktığı seyahatlerde Sünni 
hadisçileri de dinlemiş, zamanının önde 
gelen alimlerinden Hasan b. Arafe. Mu
hammed b. Abdülmelik ed-Dakiki, Abbas 
et-Teraffuki ve İsmailiyye grubundan Ebu 
Hatim er-Razi ile karşılaşmış. onlarla ilim 
alışverişinde bulunmuştur. Bu arada on 
birinci imam Hasan el-Askeri tarafından 
Samerra'daki ikametgahında kabul edil
miş. müstakbel imam Muhammed el
Kaim'i görmüştür. Bundan dolayı ismi 
imamı görenler arasında zikredilen mü
ellif naklettiği uzun bir rivayette Hasan el
Askeri, oğlu Mehdi el-Muntazar ve ima
mm evinin özellikleriyle ilgili geniş bilgi 
vermektedir (İbn Babeveyh el-Kumml, Il, 
253-270). Kum ml 301 (9 1 3-ı4: bazı riva
yetlerde 299 [9 1 ı- I 2J) yılında vefat etmiş, 
Amül yakınlarında Rüstemdar'da defne
dilmiştir. 

Kumml'nin değişik konularda yazdığı 
kırk civarındaki eser içinde (Ahmed b. Ali 
en-NecaşT, I, 402-403) günümüze ulaştığı 
bilinen tek çalışması el-Mal}iilat ve'l-fı
ral}'tır. Kitabın adı değişik kaynaklarda Fı 

ral}u'ş-Şi'a (a .g .e., I, 402), Mal}ö.lCıtü'l

İmamiyye (Ebu Ca'fer et-TO sT, s. ı 05: ibn 
ŞehraşOb, s. 54) ve Mal}iilatü'l-İmamiy
ye ve'l-fıral} ve esma'üha ve şunutü
ha (Meclisi, I, ı 5, 32) şeklinde geçmekte
dir. Eser. müellifin çağdaşı olan Hasan b. 
Musa en-Nevbahtl'ye ait Fıral}u'ş-Şi'a'
ya benzer bir muhtevaya ve ifade şekline 
sahiptir. Bu durum, her iki eserin günü-

ei-MAKALAT ve'I-FIRAK 

m üze intikal etmeyen bir kaynaktan veya 
müelliflerden birinin diğerinden faydala
narak meydana getirildiğini düşündür
mektedir. Kitabın giriş kısmında Hz. Pey
gamber'in vefatı üzerine hilafet konusun
da ortaya çıkan ihtilaflar ve oluşan grup
lar, Hz. Ali'nin vefatından sonraki grup
Iaşmada meydana gelen değişiklikler ve 
zuhur eden tali tırkalara temas edilir; so
nuç olarak Şia. Mürcie, Mu'tezile ve Ha
varic'den teşekkül eden dört ana mez
hepten söz edilir. Kumml'ye göre Mürcie, 
Muaviye'ye ve onun ardından gelen hali
telere bağlı olan çoğunluktan ibarettir. 
Kitabın asıl kısmını oluşturan bundan 
sonraki bölümde Hz. Ali'den itibaren Ha
san ei-Askerl'ye kadar gelen İsnaaşerl 
imamlarından her birinin vefatı üzerine 
ortaya çıkan Şii grupları ile bunların reis
Ieri ve daha çok hilafet hakkındaki görüş
lerine temas edilmiştir. Eserin son kıs
mında on birinci imam Hasan el-Askeri'
nin vefatından sonra ortaya çıkan farklı 
görüşler on beş fırka halinde sıralanmak
tadır (bk. FIRAKU"ş-ŞIA). 

Kaynaklarda zikredilmesine rağmen el
Mal}iilCı t'ın uzun süre mevcudiyeti tesbit 
edilememişti. Bu sebeple Abbas İkbal-i 
Aştiyanl eseri Hasan b. Musa en-Nevbah
tl'ye nisbet etmiştir (ljanedan-ı Nevbal)
ti, s. 140- 160) . Kitabın varlığı ilk defa. Nev
bahtl'nin Fıra~u 'ş-Şi'a'sının Muhammed 
Cevad Meşkur tarafından yapılan tercü
mesine bir mukaddime yazan Sald-i Ne
fisl tarafından ortaya konulmuş ve bir 
nüshasının eski İran Millet Meclisi baş
kanı Sultani Şeyhülislami'de olduğu be
lirtilmişti. Kitabı, bu nüshaya dayanarak 
ve özellikle Fıral}u'ş-Şi'a metniyle kar
şılaştırmak suretiyle Muhammed Cevad 
Meşkür yayımiarnıştır (Tahran ı 34ı hş./ 

ı 963 ). Bu yayında, el-Mal}alat'ta yer alan 
Fıral}u 'ş-Şi'a'ya göre fazla açıklamalar 
naşir tarafından yirmi altı madde halin
de tesbit edilmiş ve bunların otuz sayfa
lık bir hacim oluşturduğu belirtilmiştir. 
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