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Sünnet-i müekkede, sünnet-i zevâid
ResÃ»lullahýn â€œsallallahÃ¼ aleyhi ve sellemâ€• yapdýðý ve kaÃ§ýndýðý þeyler iki kýsmdýr:

Birisi, ibÃ¢det olarak yapdýðý ve kaÃ§ýndýðý þeylerdir. Her mÃ¼slimÃ¢nýn bunlara tÃ¢biâ€™ olmasý lÃ¢zýmdýr. Bunlara uyma
bidâ€™atdir. Ýkincisi, Ã¢det olarak yaâ€™nÃ®, bulunduklarý þehrin ve o memleketlerdeki insanlarýn yapmakda olduklarý þeyler
da beðenmiyen, Ã§irkin diyen, kÃ¢fir olur. Fekat, bunlarý yapmak, mecbÃ»rÃ® deðildir. Bunlara uymayan þey, bidâ€™at deðildir
Bunlarý yapýp yapmamak, memleketlerin ve insanlarýn Ã¢detlerine baðlýdýr. MubÃ¢h kýsmýndandýrlar. Din ile baðlýlýklarý yokd
memleketin Ã¢deti, baþka baþkadýr. HattÃ¢, bir memleketin Ã¢deti, zemÃ¢nla deðiþir.

[Ýbni Ã‚bidÃ®n â€œrahmetullahi aleyhâ€• abdestin sÃ¼nnetlerini anlatýrken, buyuruyor ki, (MeþrÃ»â€™Ã¢t, yaâ€™nÃ® ibÃ¢de
mÃ¼slimÃ¢nlara yapýlmasý emr olunan þeyler, dÃ¶rt kýsmdýr: Farz, vÃ¢cib, sÃ¼nnet, nÃ¢file. AllahÃ¼ teÃ¢lÃ¢nýn aÃ§ýk olara
bildirdiði emrlerine (Farz) denir. AÃ§ýk olmayýp, zan ederek anlaþýlan emrlerine (VÃ¢cib) denir. Farz veyÃ¢ vÃ¢cib olmayýp,
ResÃ»lullahýn â€œsallallahÃ¼ teÃ¢lÃ¢ aleyhi ve sellemâ€• kendiliðinden emr etdiði veyÃ¢ yapdýðý ibÃ¢detlere (SÃ¼nnet) deni
devÃ¢mlý yaparak, nÃ¢diren terk etmiþ ve terk edenlere birþey dememiþ ise, (SÃ¼nnet-i hÃ¼dÃ¢) veyÃ¢ (MÃ¼ekked sÃ¼nnet
denir. Bunlar, islÃ¢m dÃ®ninin þiâ€™Ã¢rýdýr. [Yaâ€™nÃ®, bu dÃ®ne mahsÃ»sdurlar. Baþka dinlerde yokdurlar.] VÃ¢cibleri ter
gÃ¶rÃ¼nce, terk etmesine mÃ¢niâ€™ olurdu. Kendisi ara sýra terk etmiþ ise, (SÃ¼nnet-i gayr-ý mÃ¼ekkede) denir. MÃ¼ekked
sÃ¼nneti, Ã¶zrsÃ¼z olarak devÃ¢mlý terk etmek mekrÃ»h olur. KÃ¼Ã§Ã¼k gÃ¼nÃ¢h olur. AllahÃ¼ teÃ¢lÃ¢, bÃ¼tÃ¼n
ibÃ¢detlere sevÃ¢b vereceðini vaâ€™d etdi. SÃ¶z verdi. Fekat, ibÃ¢dete sevÃ¢b verilmesi iÃ§in, niyyet etmek lÃ¢zýmdýr. Niyye
emre itÃ¢at ve AllahÃ¼ teÃ¢lÃ¢nýn rýzÃ¢sýna kavuþmak iÃ§in yapdýðýný kalbinden geÃ§irmek demekdir. [Bu Ã¼Ã§ kýsm ibÃ¢
zemÃ¢nlarda yapmaða (EdÃ¢ etmek) denir. ZemÃ¢nýnda yapmayýp, zemÃ¢n geÃ§dikden sonra yapmaða (KazÃ¢ etmek) denir
EdÃ¢ veyÃ¢ kazÃ¢ etdikden sonra, kendiliðinden tekrÃ¢r yapmaða (NÃ¢file ibÃ¢det) denir.] Farzlarý ve vÃ¢cibleri nÃ¢file olarak
yapmak, mÃ¼ekked sÃ¼nnetleri yapmakdan dahÃ¢ Ã§ok sevÃ¢b olur. ResÃ»lullahýn â€œsallallahÃ¼ aleyhi ve sellemâ€• ibÃ¢
olarak deðil de, Ã¢det olarak, devÃ¢mlý yapdýðý þeylere (SÃ¼nnet-i zevÃ¢id) denir. Elbiseleri, oturmasý, kalkmasý, iyi þeyleri
yapmaða saðdan baþlamasý bÃ¶yledir. Bunlarý yapanlara da sevÃ¢b verilir. Bunlara sevÃ¢b verilmesi iÃ§in, niyyet etmek lÃ¢zý
deðildir. Niyyet edilirse, sevÃ¢blarý Ã§oðalýr. ZevÃ¢id sÃ¼nnetleri ve nÃ¢file ibÃ¢detleri terk etmek mekrÃ»h olmaz.)]

Bunlarla berÃ¢ber, Ã¢dete baðlý þeylerde de ResÃ»lullaha â€œsallallahÃ¼ aleyhi ve sellemâ€• tÃ¢biâ€™ olmak, dÃ¼nyÃ¢da v
insana Ã§ok þey kazandýrýr ve Ã§eþidli seâ€™Ã¢detlere yol aÃ§ar.
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