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Kısaltmalar 

 

a.g.e.   : adı geçen eser 

a.g.m.  : adı geçen makale 

a.y.      : aynı yer 

bkz.     : bakınız 

bsk.     : baskı 

çev.     : çeviren 

DİA     : Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi 

DKİ     : Dâru’l-Kutubi’l-‘İlmiyye 

h.       : hicrî 

m.       : mîlâdî 

M.E.B : Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları 

thk.      : tahkik eden 

TDV    : Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları 

ty.        : yayın tarihi yok 

yay.     : yayınevi veya yayınları 

yy.       : yayın yeri yok 
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ÖNSÖZ 

 

Peygamberlik, insanlık tarihi kadar kadim olgulardan birisidir. Zira ilk 

insan Hz. Adem, aynı zamanda bir peygamberdi. Ondan son peygamber Hz. 

Muhammed’e kadar insanlara çeşitli zaman ve zeminlerde sayısız peygamber 

gönderilmiştir. 

Allah (cc)’ın ilahi dini tebliğ etmek, insanları doğru yola çağırmak üzere 

gönderdiği peygamberler, yaşadıkları toplumda söz ve davranışlarıyla insanlara 

rehberlik etmişler, o toplum için bir model olmuşlardır. Ancak onların yaşantıları, 

tebliğ mücadeleleri, söz ve fiilleri kendi zamanlarıyla sınırlı kalmamıştır. Onlardan 

sonra gelen İlahi Kitaplar ve peygamberler onların yaşadıklarına, mücadelelerine, söz 

ve fiillerine atıfta bulunarak onların örnek hayatlarını devamlı olarak zikretmişlerdir. 

Son peygamber Hz. Muhammed de söz ve fiilleri, hayatı ve mücadelesiyle 

insanlığa örneklik etmektedir. Hayatı en ince ayrıntısına kadar araştırılan ve 

araştırılmaya devam eden Hz. Peygamber, aynı zamanda hakkında en çok bilgiye 

sahip olduğumuz peygamberdir. Söz ve fiillerinden teşekkül eden Sünnet’i, ashabı 

tarafından sonraki nesillere aktarılmış, ashabtan sonraki her nesil de onu 

seleflerinden almak için büyük gayret sarfetmiştir. 

Sünnetin başlıca kaynağı olan hadisler önceleri şifahi olarak nakledilirken, 

daha sonra yazıya geçirilerek büyük çapta eserler içerisinde toplanmış ve çeşitli 

tasniflere tabi tutulmuştur. 

Hadisler yalnızca onları toplamak ve tasnif etmek için kaleme alınmış 

eserler içerisinde kalmamışlardır. İslam’ın gelişinden itibaren, Müslümanlar 

uğraştıkları ilim ve sanat dahil olmak üzere her alanda hadislerden yararlanmışlar, 
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ilgili oldukları sahanın konu veya kavramlarının anlatılması ve temellendirilmesinde 

hadisleri delil olarak kullanmışlardır. İlim, tarih, kültür, sanat ve dil dahil, Müslüman 

toplumlara ait herşeyin temelinde yer eden hadisler, adeta bu toplumların kılcal 

damarlarına işlemiştir. Hadis, Fıkıh, Tefsir, Kelam gibi temel İslami ilimler yanında, 

Ahlak, sanat, Belağat, Tarih, dil konusunda kaleme alınmış eserlerde onlarca, 

yüzlerce hadise yer verilmiştir. Bu gerçek, hadislerin İslam kültür, sanat ve tarihinin 

ayrılmaz bir parçası olduğunu açıkça ortaya koymaktadır. 

Hadislerin sözü edilen bu fonksiyonunu en güzel şekilde örnekleyen 

yapıtlardan birisi de Ebu’l-Hasen el-Mâverdî’nin (450/1058) Edebü’d-Dünyâ ve’d-

Dîn isimli eseridir. Başlıca ahlak ve edebe dair konuları ele aldığı eserinde, müellif 

bazı tekrarla birlikte 406 hadise yer vermektedir. Hadis kitabı olmamasına karşın, bir 

ahlak kitabında bu kadar miktarda hadisin kullanılması dikkat çekici, aynı zamanda 

hadisin geniş etki alanını göstermesi bakımından önemlidir. Bu itibarla böyle bir 

eserde takip edilen hadis anlayışını, hadislerin icra ettiği fonksiyonu yüksek lisans 

tez konusu olarak çalışmanın gerekli ve önemli olduğu kanaatindeyiz.  

Yapılacak bu çalışmanın, Türkiye’deki hadis çalışmalarına mütevazi bir 

katkı olmasını temenni ediyoruz. 

Çalışmamız boyunca, her zaman yardımcı olan, aydınlatıcı ve ufuk açıcı 

bilgilerini esirgemeyen saygı değer hocamız Doç. Dr. Mehmet Emin ÖZAFŞAR 

Bey’e çok teşekkür ederiz. Yine kıymetli dostlarım Hasan TETİK ve Mücteba 

ALTINTAŞ'a araştırmaya gösterdikleri ilgi ve yardımlarından dolayı ayrıca teşekkür 

ederiz. 

                            Hüsnü ÖZMEN 

       19.01.2006
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GİRİŞ 

 

Bu bölümde, tezin konusu, önemi, amacı, kapsamı, metodu ve içeriği 

hakkında bilgiler sunulacaktır. Ayrıca araştırmanın konusu olan Edebü’d-Dünyâ 

ve’d-Dîn isimli eserin türü üzerinde durulacaktır.  

 

1. Tezin Konusu 

 

Tezimizin konusu, Ebû'l-Hasen el-Mâverdî'nin (364/974-5— 450/1058) 

Edebü’d-Dünyâ ve’d-Dîn isimli eserindeki hadis anlayışı veya hadis kullanımıdır. 

Başka bir ifadeyle onun kullandığı rivâyetlerin sıhhat durumu, rivâyetlerin seçiminde 

dikkate aldığı ölçütler, aktardığı rivâyetlerin işlenen konu ya da kavramların 

delillendirilmesinde ve açıklanmasındaki işlevi, kısacası Mâverdî'nin hadisleri 

kullanırken izlediği metod ve amaç tezin konusudur. 

 

2. Tezin Önemi ve Amacı 

 

Hicri I. asırda tedvin edilen hadisler, hicri II. asırdan itibaren farklı 

tasniflere tabi tutulmuştur. Ma’mer b. Râşid’in (151/768) Câmi’i, yine Rebî’ b. 

Habîb’in (176/792) Câmi’i ve İmam Mâlik’in (179/795) Muvatta’sı gibi ale’l-ebvâb 

tarzı kitapların peşi sıra ahlak, edeb ve zühde dair rivâyetleri toplayan müstakil 

eserler kaleme alınmıştır. İbnü’l-Mübârek'in (181/707) Zühd'ü,1 Veki' b. el-Cerrâh'ın 

                                                 
1 İbnü’l-Mübârek, Abdullah İbnü’l-Mübârek el-Mervezî Ebû Abdillâh, ez-Zühd ve yelîhi er-Rekâik, 
(thk. Habîburrahmân el-‘Azâmî), Beyrût, DKİ, ty. 
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(197/812) Zühd'ü2 bu konuda verilebilecek örneklerdendir. Bu tür rivâyetleri 

toplayan eserler daha sonraki yıllarda da kaleme alınmaya devam etmiştir. 

Araştırma konusu hicri V. asrın önemli simalarından Ebu’l-Hasen el-

Mâverdî’nin Edebü’d-Dünyâ ve’d-Dîn isimli eseri de genel konuları itibariyle bu 

konuda telif edilen tasniflerin bir takipçisidir. Ancak kitapta yer alan bazı konular ve 

ele alınan kavramların delillendirilmesinde kullanılan rivâyet malzemesinin çeşitliliği 

seleflerine göre farklılık arz eder. Tez, döneminin ileri gelen hukuk ve devlet 

adamlarından birisi olan Mâverdî'nin, hadisler konusunda sahip olduğu bakış açısını 

ve metodunu, konuları hadislerle işleyişi, döneminin sorunlarına yönelik olarak 

hadislerle nasıl çözüm bulmaya çalıştığı ve böylelikle hadisleri nasıl aktif hale 

getirdiği gibi husuları ortaya koyma amacı taşımaktadır.  

Mâverdî, hadisleri belirli anlam çerçeveleri içerisine yerleştirmekte, 

bunları çeşitli rivâyetler ve hikmetli sözlerle harmanlayarak konuları farklı bir 

üslupla anlatmaktadır. Hadislerin farklı bir tarz ve konu sistematiği içerisinde 

sunulması, içerdiği konuları ve üslubuyla bir kültür hazinesi olması, zamanın kültür 

ve sanatında hadislerin yerini ve üstlendiği rolü göstermesi bakımından böyle bir 

kitabın yüksek lisan tez konusu olarak çalışılması büyük öneme haizdir.  

Eser, konu ve üslup açısından pratik kullanıma da uygundur. Bu 

özelliğinden dolayı uzun bir süre Mısır’da orta öğretim sınıflarında ders kitabı olarak 

okutulmuştur.3 Kitap, aynı zamanda Câmiu’s-Sağîr şerhi olan Feyzu’l-Kadîr isimli 

eserinde Abdurraûf el-Münâvî’nin yararlandığı önemli kaynaklardan birisidir. 

Münâvî hadislerin anlamlarını şerh ederken, Mâverdî’nin yaptığı yorumlardan ve 

                                                 
2 Uğur, Mücteba, Hadîs İlimleri Edebiyatı, TDV, Ankara, 1996, s. 19. 
3 Çağrıcı, Mustafa, Edebü’d-Dünyâ ve’d-Dîn mad, DİA, cilt: X (1994), İstanbul, s. 470. 
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kullandığı farklı rivâyet malzemesinden iktibaslarda bulunur.4 Bu durum bize 

Mâverdî’nin işlediği kavramlar ve yaptığı yorumlarla hadislerin iç içe olduğunu 

gösterir. Bir eğitim kitabı olarak kullanılması ve bir hadis şerhine kaynaklık etmesi, 

eserin kıymetine işaret eden diğer delillerdir.     

Hadislerin nasıl anlaşılması ve hayata geçirilmesinin tartışıldığı 

günümüzde geçmişteki bir ilim adamının bu alandaki gayretlerinin sonucu olan böyle 

bir eserin, bize sağlayabileceği katkıların neler olabileceğini ortaya koymak, 

bugünün hadis araştırmaları açısından da oldukça mühimdir.    

 

3. Tezin Kapsamı 

 

Tezimiz, Mâverdî’nin Edebü’d-Dünyâ ve’d-Dîn isimli eseri üzerine 

odaklanmaktadır. Kitaptaki hadisleri sıhhat ve kaynak açısından en iyi biçimde 

ortaya koyabilmek için, yalnızca Merfû rivâyetler araştırma konusu yapılmıştır. 

Mâverdî'nin diğer eserlerindeki hadisleri ele almak ve onları sıhhat ve kaynakları 

açısından incelemek şüphesiz bir yüksek lisans tezinin sınırlarını aşacaktır. O, sadece 

bu eserinde 406 hadis kullanmaktadır. Dolayısıyla, onun diğer eserlerinde yer alan 

Merfû rivâyetler de hesaba katıldığı zaman, bütün bunların sıhhat ve kaynak 

açısından durumlarının tespitini ve değerlendirmesini yapmak, araştırmamızın 

boyutlarını aşacak niteliktedir. 

                                                 
4 Elfiyye CD-ROM’unda yapılacak taramalarda Münâvî’nin 100’den fazla yerde Mâverdî’den 
aktarmalar yaptığı görülecektir. Bu aktarmalar bir kısmı Mâverdî’nin diğer eserlerinden olsa bile, 
araştırma esnasında tespit ettiğimiz, Münâvî’nin bu kitaptan yaptığı alıntıların oranı azımsanamayacak 
ölçüdedir. Bu alıntların yerleri şu şekildedir, Feyzu'l-Kadîr, VI/356-7, Edeb, s. 87-88; Münâvî, 
Abdurraûf, Feyzu’l-Kadîr Şerhu Camiu’s-Sağîr, el-Mektebetu’t-Ticâriyyetu’l-Kubrâ, Mısır, 1356, I. 
Bsk., II/178, Edeb, s. 165; Feyzu'l-Kadîr, IV/206, Edeb, s. 324; Feyzu'l-Kadîr, IV/207, Edeb, s. 326; 
Feyzu'l-Kadîr, III/244, Edeb, s. 339; Feyzu'l-Kadîr, IV/24, Edeb, s. 413; Feyzu'l-Kadîr, IV/24, Edeb, 
s. 433; Feyzu'l-Kadîr, V/442, Edeb, s. 478. 
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Hadislerin müellif tarafından niçin kullanıldığı veya konu ve kavramların 

seçimindeki rolü,  yine rivâyetlerin seçiminde neleri göz önünde bulundurduğuna tez 

kapsamında yer verilecektir.  

 

4. Tezin Metodu 

 

Eserde takip edilen hadis anlayışını ve kullanımını araştırırken deskriptif 

bir metot takip edilmiştir. Müellifin, hadisleri seçimindeki nedenleri ve önem verdiği 

hususları incelerken yazarın düşünce dünyası ve kitaptaki karineler dikkate 

alınmıştır.  

Müellifin hayatı, rivâyetlerin sıhhat ve kaynak açısından tespiti 

mevzularında, kaynaklar taranarak gerekli bilgiler verilmiştir. Yapılacak 

değerlendirmelere yansıması için, kaynaklarda özellikle Merfû rivâyetlerin sıhhati 

hakkındaki malumat olabildiğince aktarılmaya çalışılmıştır. Rivâyetlerin sıhhati, 

alimlerin sahip olduğu hükümler doğrultusunda belirlenmiştir.  

 

5. Tezin İçeriği 

 

Tezimiz giriş, üç bölüm ve sonuç olmak üzere beş kısımdan oluşmaktadır.  

Giriş kısmında tezin önemi, amacı, metodu, kapsamı, içeriği, konusu ve 

Edebü’d-Dünyâ ve’d-Dîn’in türü konusuna yer verilecektir. 

Birinci bölümde Mâverdî'nin hayatı, ilmi ve eserlerine dair bilgi ve 

değerlendirmeler ele alınmaktadır. Onun hayatı, ilmi kimlerden aldığı, kimlere ilim 

verdiği, eserleri, hadis usulü konusundaki bazı görüşleri, hakkında belirtilen 
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kanaatler, meslekî hayatı, siyasi kişiliği gibi meseleler bu bölümün alt başlıklarını 

oluşturmaktadır. Teze böyle bir bölümle başlamanın amacı müellifin hayatı, ilmi ve 

kişiliği konusundaki malumatın teze bir giriş olması içindir. Hadis anlayışını 

araştıracağımız bir kimsenin hayatıyla ilgili bilgiler onun bu anlayışının 

oluşmasındaki amillere dair ipuçları verecektir.  Ayrıca bu bölüm, genel İslam kültür 

ve tarihine dair bilgi dağarcığımıza mütevazi bir katkı yapacak, bazı bilgilerimizi 

tazeleyecektir. 

İkinci bölümde müellifin konu ve kavramları anlatırken kullandığı rivayet 

ve kültür malzemelerin neler olduğu ele alınmıştır. İlk önce bu malzemelerin kimlere 

ait olduğu ve sayısıyla ilgili bilgiler arz edilmiştir. Bu malzemelerin işlevi, 

Mâverdî’nin hadislerle bu malzemeleri harmanlayarak konuları anlatış üslubu ve 

bunların işlev ve delil bakımından hadislerle karşılaştırılması gibi meseleler 

işlenmiştir. 

Üçüncü bölümde ise ilk olarak Mâverdî'nin naklettiği hadislerin sıhhat ve 

kaynak açısından durumu incelenmektedir. Kitaptaki toplam 406 hadisin kaynakları, 

rivâyetler hakkında kaynaklarda yer alan hüküm ve kanaatler araştırılmıştır. Hadisler 

hakkında, isnadıyla veya isnadsız aktarılması, metinlerinin tam veya muhtasar 

aktarılmasına göre çeşitli istatistikler verilmiştir. Yine hadisler, yer aldığı 

kaynakların özellikleri, kaynaklardaki yaygınlıkları ve haklarında verilmiş 

hükümlerden yola çıkılarak Hz. Peygambere aidiyeti ya da sıhhati bakımından 

değerlendirilmiştir.  

İkinci olarak hadislerin anlam, delil olma ya da konuları açıklamadaki 

rolü, anlatılan konu ve kavramlarla arasındaki ilişki ele alınmıştır. Hadislerin 

kavramları açıklamada kurucu, teyid edici veya yan öge olmalarından hareket 
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edilerek hadislerin kavramların seçimindeki rolü ve önemine işaret edilmiştir.  

Sonuç kısmında ise, önceki bölümlerde elde ettiğimiz verilerin ve 

ulaştığımız  sonuçların bir özeti ve değerlendirilmesi yapılmıştır. Bu sonuçların, 

günümüz hadis ve İslami ilimler sahasında çalışanlar için muhtemel öngörüleri ifade 

edilmiştir. 

 

6. Edebü'd-Dünyâ ve'd-Dîn’in Türü 

 

Araştırmanın girişinde, eserin türü ve özelliklerine değinmek faydalı 

olacaktır. Burada dile getirilecek hususlar, Edebü’d-Dünya ve’d-Dîn’in tarihi 

serüveni ve tarihi arka planını görme imkanı sağlayacaktır. Ayrıca eserin türüne dair 

bilgiler, hadislerin tarih içerisinde bu tür edeb ve ahlak konusunu işleyen kültür 

yapıtlarına etkileri ve bu tür açısından önemi gibi hususlarda aydınlatıcı olacaktır.  

Eser işlediği konuların geneli ve üslup bakımından bir ahlak kitabı olarak 

değerlendirilmektedir.5 İslam kültüründe ortaya çıkan ahlak teorileriyle ilgili 

müstakil bir eser kaleme alan Macit Fahri, İslam ahlakını dört kısma ayırır: 1-Nassî 

Ahlak 2-Kelâmî Ahlak 3-Felsefî Ahlak 4-Dînî Ahlak. Fahri, Edebü’d-Dünyâ ve’d-

Dîn’i 4. kısım olan Dînî Ahlak bölümüne derceder. Bu tür ahlak “cedelî” veya 

metodolojik inceliklerden uzaklaşma ve doğrudan İslam ahlak ruhunu ortaya çıkarma 

eğilimindedir.6  

İslam ahlakını genel hatlarıyla 1-Gelenekçi ahlak, 2-Tasavvufi ahlak ve 3- 

Felsefi ahlak şeklinde üç kısma ayıran İslam ahlakı sahasındaki kitap ve 

                                                 
5 Câbirî, Muhammed Âbid, el-Aklu’l-Ahlâkiyyu’l-Arabî, Merkezu Dirâsâti’l-Vahdeti’l-Arabiyye, 
Beyrût, 2001, I. bsk., s. 232; Çağrıcı, Mustafa, İslam Düşüncesinde Ahlak, İstanbul, 2000, s. 37; Fahri, 
Macid, İslam Ahlak Teorileri, (çev. Muammer İskenderoğlu-Atilla Arkan), İstanbul, 2004, s. 221.  
6 Fahri, İslam Ahlak Teorileri, s. 211. 
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makaleleriyle tanınan Mustafa Çağrıcı ise, eseri gelenekçi ahlakın içine derceder. 

Kitap ve Sünnet’i ahlakın kaynağı kabul eden bu ahlak türü, yeni bir ahlak nazariyesi 

ortaya koymaktan çok vasat insanların ahlaki durumunu ve kabiliyetlerini birinci 

derecede göz önünde bulundurur.7  

Ancak, “ilim edebi”’nde “epistomoloji”ye dair teknik bilgilerin verilmesi, 

“dünya edebi”nde “siyaset,” “toplum” ve “maişet” gibi meselelerde ayrıntılı 

mülahazaların yer alması bakımından, eser yalnızca bir ahlak ve edeb kitabı olarak 

nitelendirilemez. Ahlak ve edeb başta olmak üzere, siyaset, sosyoloji ve 

epistomolojinin sahasına giren konuları içermesi bakımından, eser bir genel kültür 

kitabı niteliği taşımaktadır. 

Ele alınan mevzular ve kullanılan malzemelere bakıldığı zaman, bu türün 

öncüsü sayılabilecek eserlerin ortaya çıkışı, erken dönemlerde olmuştur. Çağrıcı’nın 

gelenekçi ahlakın örnekleri arasında zikrettiği İbnü’l-Mübarek’in (181/707) Zühd’ü, 

bu konudaki ilk müstakil eserdir. Kitap, “ilim,” “ibadet,” “Allah’ı zikir,” “diline 

sahip olmak,” “tevazu,” “kibir,” “ölüm,” “riya,” “tevekkül,” “zühd,” “kanaat,” 

“takva,” “hırs,” “sabır” ve “şükür” başta olmak üzere, İslam ahlakının temelini 

oluşturan prensipler hakkında başta hadisler olmak üzere sahabe ve tabiûn sözlerini 

içerir. Rivâyetler, yukarıda sayılan bablar içerisinde serdedilir, isnadlarıyla aktarılır, 

yabancı kültürlere ait söz, şiir, hikmetli ve beliğ sözlere rastlanmaz.8  

Vekî’ b. el-Cerrâh’ın (197/812) Zühd’ü de İbnü’l-Mübarek’in eseriyle 

hemen hemen aynı konuları işler. Hadis, sahabe ve tabiûn sözleri başta olmak üzere, 

birçok rivâyet aktarır. İmam Vekî’(197/812), İbn Mesûd (32/652), Hasan-ı Basrî 

(110/728), Süfyan es-Sevrî (161/778), Süleymân b. Mihrân el-Ameş’ten (147/764) 

                                                 
7 Çağrıcı, Mustafa, Anahatlarıyla İslam Ahlakı, İstanbul, 1991, s. 65. 
8 İbnü’l-Mübarek, ez-Zühd ve yelîhi er-Rekaik. 
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fazlaca aktarmalarda bulunur. Ayrıca geçmiş peygamberlerden de alıntılar yapar.9 

Rivâyetleri isnadıyla nakleder. Bu iki eserle Edebü’d-Dünyâ’nın ortak yanı, genel 

itibariyle aynı konulara yer vermeleridir. 

Yine Kütüb-i Sitte gibi ala’l-ebvâb tarzda düzenlenmiş hadis kaynaklarının 

edeb babları, başlıca ahlak konularıyla ilgili rivâyetlerin yer aldığı bölümler olarak 

karşımıza çıkmaktadır. Ancak ahlak ve edeb içerikli rivâyetler sadece edeb ismini 

taşıyan bablarda değil, diğer bablarda da yer almaktadır. “İsti’zân,” “Birr ve Sıla,” 

“Zühd ve Rikâk,” “Et’ıme,” “Eşribe,” “Libâs” gibi bölümler bu tür rivâyetlerin 

yoğun bir şekilde bulunduğu yerlerdir.10 Kütüb-i Sitte ve İmam Mâlik’in kitaplarında 

edeb, ilgili bablar ve içerdiği hadis rakamları şu şekildedir: 

Mâlik (179/795), el-Muvatta: 

• 47 Hüsnü’l-Huluk, 4 bab, 18 rivâyet, (II/902-909). 

• 54 Kitâbu’l-İsti’zân, 17 bab, 44 rivâyet, (II/963-981). 

Buhâri (256/870), el-Câmiu’s-Sahîh: 

• 78 Kitâbu’l-Edeb, 128 bab, 258 rivâyet, (VII/68-125). 

• 79 Kitâbu’l-İsti’zân, 53 bab, 74 rivâyet, (VII/125-144). 

Muslim (261/875), es-Sahîh: 

• 38 Kitâbu’l-Âdâb, 10 bab, 45 rivâyet, (II/1682-1700). 

• 40 Kitâbu’l-Elfâz mine’l-Edeb ve Gayrihâ, 5 bab, 21 rivâyet, 

(II/1162-1766). 

• 40 Kitâbu’l-Birr ve’s-Sıla, 51 bab, 166 rivâyet, (III/1974-2035). 

Tirmizî (279/892), es-Sunen: 
                                                 
9 Veki’ b. el-Cerrâh, Kitâbu’z-Zühd, (mhk. Abdurrahman Abdulcabbâr el-Firyivâî), Dâru’s-Sumeyrî, 
Riyâd, 1994-1415, II. bsk. Hz. Dâvûd’dun sözü için I/250; Hz. Îsa’nın sözü için I/259 ve 350’ye 
bakılabilir.  
10 Görmez, Mehmet, Ahlak ve Hadis, (İslam’ın Anlaşılmasında Sünnetin Yeri ve Değeri içerisinde), 
TDV yay., Ankara, 2003, s. 577. 
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• 28 Kitâbu’l-Birr ve’s-Sıla, 87 bab, 138 rivâyet, (IV/309). 

• 43 Kitâbu’l-İsti’zân, 34 bab, 46 rivâyet, (V/52-79). 

• 44 Kitâbu’l-Edeb, 75 bab, 122 rivâyet, (V/80-143). 

Ebû Dâvûd (275/888), es-Sunen: 

• 35 Kitâbu’l-Edeb, 181 bab, 501 rivâyet, (V/132-424). 

İbn Mâce (273/886), es-Sunen: 

• 33 Kitâbu’l-Edeb, 59 bab, 169 rivâyet, (II/1206-1257). 

Nesâî (303/915), es-Sunen: 

• 49 Kitâbu’l-Âdâbi’l-Kudâ(t), 37 bab, 37 rivâyet, (VIII/221-249). 

(Nesâî’de müstakil bir edeb ve ahlak bölümü yoktur) 11 

 

Bu eserlerde yer alan rivâyetler isnadlarıyla verilmektedir. Yine Buhârî’nin 

el-Edebü’l-Müfred’i bu nevi hadisleri içeren ve yarıya yakınını müellifin es-

Sahîh’indeki “Edeb,” “Et’ıme,” “Eşribe” ve “Libâs” kitaplarındaki hadislerin 

oluşturduğu bir eserdir.12  

Arap diline dair meşhur el-Beyân ve’t-Tebyîn isimli kitabında “zühd” ve 

“edeb” konusu için birer bölüm ayıran Ebû Osmân el-Câhız (255/869) hadis ve 

sahabî sözleri yanında Hasen-ı Basrî (110/728) başta olmak üzere bir çok Müslüman 

büyüklerinden sözler aktarır. Câhız, alimler, belağatçılar, hikmet sahipleri, şairlerin 

sözleri ve şiirlerinden aktarmalarda bulunur.13 Câhız eserinde verdiği rivâyetlerin 

                                                 
11 Koca, Suat, Erken Dönem Mekârimu’l-Ahlâk Literatürünün Ahlak Değer İlişkisi Bakımından 
İncelenmesi, Ankara Üniv. Sosyal Bilimler Enstitüsü (basılmamış yüksek lisans tezi), Ankara, 2005, s. 
20-22.  
12 Canan, İbrahim, el-Edebü’l-Mufred maddesi, DİA, X/60. 
13 Câhız, Ebû Osmân Amr b. Bahr, el-Beyân ve’t-Tebyîn, (el-Muhâmî Fevzî Utvî), Dâru Sa’b, Beyrût, 
1968. “Zühd” konusu s. I/447’de, “Edeb” ise s. I/513’tedir. Hikmet sahiplerinden yaptığı bazı alıntılar 
için s. I/460, 473, 498, 503, 519, 603’e bakılabilir. Alimler’den naklettiği bazı sözler için s. I/224, 
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isnadlarını vermeden, kime ait olduğunu belirtmekle yetinir. Eserinde kullandığı 

malzeme çeşidi ve kullandığı didaktik üslup açısından, Câhız’ın Mâverdî’nin öncüsü 

olduğu anlaşılmaktadır. Ayrıca eserin çeşitli yerlerinde ondan alıntılar yapması, 

Mâverdî’nin ondan fazlaca yararlandığını göstermektedir. 14  

İbn Kuteybe’nin (276/889) Uyûnu’l-Ahbârı da kitapta yer verilen 

rivâyetlerin çeşitliliği bakımından Mâverdî’nin eseriyle benzerlik gösterir. İbn 

Kuteybe, on bölüme ayırdığı kitabının ikincisi olan “Kitâbu’l-Harb”’te, hadisler, 

sahabe ve tabiin sözleri başta olmak üzere, Farisiler, Türkler, Rumlar, Hintliler, 

Araplar ve birçok kültürden alıntı yapar.15 İbn Kuteybe, rivâyetleri olabildiğince 

isnadlarıyla aktarmaya çalışır. 

İbn Kuteybe ile çağdaş sayılabilecek İbn Ebi’d-Dünyâ’nın (281/894) 

Mekârimu’l-Ahlâk’ında16 kullandığı 488 rivâyetin söyelenenine göre dağılımı şu 

şekildedir: 200 rivâyet Muttasıl Merfû 20’den fazla rivâyet Mürsel/Munkatı’ Merfû 

rivâyetler şeklindedir. 90 civarında rivâyet Mevkûf, 80 rivâyet Maktû haberlerdir. 

100’den fazla rivâyet ise, kendisinin ifadesiyle fazilet ve zikir ehli alimlere ait 

hikmetli sözler, denilir ki, hikmet sahiplerinden birisi der ki, ilim ehlinden birisi der 

ki, bir Arab demiştir ki şeklinde ifade edilen anonim haberler ve geçmiş 

peygamberlere ait rivâyetlerdir. Ayrıca 1-20 beyit arası 68 şiire yer verilmiştir. 

Eserde rivâyetler isnadlarıyla aktarılır. Üç yer dışında, kendi görüş ve 

değerlendirmelerine yer vermez.17  

                                                                                                                                          
267, 364, 465, 468, 557, 558’e; belağatçılardan yaptığı alıntı için I/250’ye bakılabilir. Hatta o, 
belağatçıların taziyedeki kullandığı üsluba dair bir bab hasreder, el-Beyân ve’t-Tebyîn, I/328.  
14 Edeb, s. 116, 194, 320, 416, 440, 444, 457. 
15 İbn Kuteybe, Ebû Muhammed Abdullah b. Muslim b. Kuteybe ed-Dîneverî, Kitâbu Uyûni’l-Ahbâr, 
(thk. Ed-Dânî b. Munîr, Âl Zehvî), el-Mektebetu’l-Asriyye, Beyrût, 2003-1424, I. Baskı., I/109-194.  
16 İbn Ebi’d-Dünyâ, Ebû Bekr Abdullah b. Ebi’d-Dunyâ el-Kuraşî el-Bağdâdî, Kitâbu Mekârimu’l-
Ahlâk, (thk. Yâsîn Muhammed es-Sevvâs), Dâru’l-Fikr, Beyrût, 1999, I. Baskı. 
17 Koca, Erken Dönem Mekârimu’l-Ahlâk Literatürü...., s. 30-55.  



 XVII

Ahlak ve edeb konusunda telif edilmiş olan Harâitî’nin (327/939) 

Mekârimu’l-Ahlak’ında ise, kullanılan muhtelif rivâyetler ve dağılımı şöyledir: 

Aktarılan 1097 rivâyetten yaklaşık 2/3’ü Merfû’dur. 170 civarında haber sahabeye, 

60 kadarı ise tabiûna ait rivâyetlerdir. 130’dan fazla rivâyet, denilir ki, hikmet 

sahiplerinden birisi der ki şeklinde aktarılan hikmetli ve anonim sözler, geçmiş 

kitaplar ve peygamberlere ait haberlerdir. 1-8 beyit arasında değişen 55 şiir 

kullanılmıştır. O, rivâyetleri isnadlarıyla aktarmış ve kendi görüşlerine yer 

vermemiştir.18 

Dinever kadılığı yapmış olan İbn Kuteybe’nin (276/889) öğrencilerinden  

olan Ebû Ubeyde ed-Dineverî (333/944), edeb ve ahlak konularını da işlediği 

Kitâbu’l-Mücâlese ve Cevâhiru’l-Ulûm adlı eserinin girişinde, konuları ayet, hadis, 

sahabe ve tabiûn sözleri, zahidler, alimler, hikmet sahiplerinin sözleri, şiirleri, Arap 

ve İranlıların hikmetleri ile birlikte işleyeceğini belirtir.19 

Mâverdi’den bir asır önce yaşamış olan meşhur hadis alimlerinden İbn 

Hibbân (354/965) da edeb ve ahlaka dair kaleme aldığı Ravdatu’l-Ukalâ’sında, 

kullanacağı haber ve şiirleri, faydalı olması için kısa tutacağını belirtir.20 Bab 

başlıkları altında rivâyetleri sıralayarak konuları anlatan İbn Hibbân, rivâyetlerden 

sonra kendi yorum ve değerlendirmelerine yer verir. Hadis, sahabe ve tabiûn sözleri, 

diğer Müslüman büyüklerine ait haberler yanında hikmet sahiplerinden ibret dolu 

ifadeler, denilir ki, bir bedevi ve bir adam der ki şeklinde beliğ ve hikmet içeren 

                                                 
18 Koca, Erken Dönem Mekârimu’l-Ahlâk Literatürü...., s. 30-55. 
19 ed-Dineverî, Ebû Ubeyde Meşhûr b. Hasen Âl Selmân, Kitâbu’l-Mücalese ve Cevâhiru’l-Ulûm, 
(Ebû Bekr Ahmed b. Mervân), Dâru İbn Hazm, Beyrût, 1998-1419, I/283. 
20 İbn Hibbân, Ravdatu’l-Ukalâ, s. 15. 



 XVIII 

anonim sözler, önceki peygamberlere ait rivâyetler nakleder.21 Aynı zamanda çok 

sayıda şiir aktaran müellif, rivâyetleri isnadlarıyla verir. 

Yine edeb ve ahlak konusunda kaleme alınmış, kullandığı malzemenin 

çeşidi ve yoğunluğu bakımından Mâverdî’nin Edebi’yle çok yakın benzerlik arz eden 

eserlerden birisi, Endülüs’ün meşhur hadis alimi İbn Abdilberr’in (463/1071) 

Behcetü’l-Mecâlis ve Ünsü’l-Mucâlis isimli eseridir.22 O, Kuran ve hadisleri 

özümsedikten sonra en faydalı şeyin edeb, edebiyat sahasında çalışmak olduğunu 

belirtir. Bu sahanın hikmetleri, nefsi ihya eder, zekayı keskinleştirir, ahlakî erdemlere 

sevk eder, kötü işlerden ve haramlardan alıkoyar.23 Ulaşabildiği geçmiş atasözlerini, 

şiirleri, beliğ hikmetleri ve faydalı hikayeleri bir araya getirdiğini söyleyen İbn 

Abdilberr, akılda kalması ve özümsenmesi kolay olması için, bunları belirli bablar 

altında zikrettiğini ifade eder.24   

Mâverdî gibi o da çok farklı dini ve kültürel gruplardan aktarmalarda 

bulunur. İlk 130 sayfa içerisinde iktibaslarda bulunduğu kimseler veya söz çeşitleri 

bile, onun yararlandığı kaynakların çeşitliliği hakkında fikir verir niteliktedir. Bu 

sayfalarda, Merfu, Mevkûf ve Maktû’ haberler haricinde yapılan aktarmaların 

sahipleri şöyledir: Hikmet sahiplerinden birisi, bir adam, bir Bedevî, bir şair, bir 

kadı, bir akıllı, Hemedân hırsızlarından biri, Dâvûd (as), Süleymân (as), Lokman 

(as), İsa (as), Erdeşir, Büzürcemihr, Yunan hikmeti, Rum hikmeti, Aristo, dediler ki, 

denilir ki.   

                                                 
21 Hikmet sahiplerinden alıntılar için bkz., İbn Hibbân, Ravdatu’l-Ukalâ, s. 138, 163, 391’e; denilir ki 
şeklinde anonim sözler için s. 78, 151, 184, 189, 193, 217, 234, 237, 275; Arab’ın sözleri için s. 22, 
241, 216, 259; bir adam der ki şeklinde aktarılan ifadeler için s. 47, 49, 52, 81, 103; Hz. İsa’nın sözü 
için s. 53’e; Hz. İbrahim için s. 254, 258’e bakılabilir.    
22 İbn Abdilberr, Behcetü’l-Mecâlis ve Ünsü’l-Mucâlis, (thk. Muhammed Mersî el-Hûlî), DKİ, Beyrût, 
ty. 
23 İbn Abdilberr, Behcetü’l-Mecâlis, s. 35. 
24 İbn Abdilberr, Behcetü’l-Mecâlis, s. 36. 
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Selefleri gibi İbn Abdilberr de konuları münferid başlıklar altında, yaptığı 

alıntıları alt alta sıralayarak, kendi düşünce ve yorumlarına yer vermeden işler. 

Müellif, bazı istisnalarıyla birlikte Merfû rivâyetleri isnadsız nakleder. Ancak o, 

hürmeten, çoğu konuya hadisle başladığını söyler.25 Mâverdî’yle karşılaştırıldığında, 

konuları anlatırken daha fazla Merfû rivâyet zikrettiği görülür.  

 

Edebü’d-Dünyâ ve’d-Dîn’in Farklı Yönleri 

İşlediği konuların geneli, kullanılan rivâyet ve haberlerin çeşitliliği 

bakımından, isimleri zikredilen ahlak ve edeb kitapları ile benzerlik arz eden 

Edebü’d-Dünya ve’d-Dîn, bazı farklılıklar içermektedir. Eserde öne çıkan bazı 

farklılıklar şu şekildedir. 

1) Ele alınan kavramlar ve kullanılan rivâyetler açısından yakınlık arz eden 

bu eserlerde, İbn Hibbân (354/965) dışındaki müellifler, kendi görüşlerine neredeyse 

hiç yer vermezler. Oysa Mâverdî her konu girişinde ve konu aralarında kendi 

düşünce ve birikimlerini aktarır. İbn Hibbân da rivâyetleri aktardıktan sonra veya 

konuların sonunda, sık sık kendi yorumlarını verir. 

2) Câhız (255/869) ve İbn Abdilberr (463/1071) dışındaki  müellifler, 

rivâyetleri isnadlarıyla verirken, Mâverdî, Merfû rivâyetler dışında hiç isnad 

kullanmaz. Merfû rivâyetlere gelince, 406 rivâyetin 285’inde isnad vermez. 

İsnadlarını verdiği rivâyetlerin ise, sahabi, tabiî�sahabi, etbau’t-tabiî� 

tabiî�sahabi râvîlerini verir. 

3) Diğer eserlerde işlenen kavram ve konular, Mâverdî’de olduğu gibi bir 

sistem içerisinde verilmeyip, müellifin tasarrufu doğrultusunda münferit bablar 

                                                 
25 İbn Abdilberr, Behcetü’l-Mecâlis, s. 36. 
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içerisinde incelenir. İbn Kuteybe’nin Uyûnu’l-Ahbâr’ı bundan istisna edilebilir. Zira 

o, on bölüme ayırdığı kitabında farklı konu ve kavramları, her bölümün ana 

konusuyla ilgisinden dolayı, o bölüm içerisinde anlatır.26 Mâverdî, beş bölüme 

ayırdığı kitabında,  insanın tabiatını, diğer insanlarla olan ilişkilerini, dünyaya ve 

dünya nimetlerine karşı zaafiyetini veya metanetini, ele alınan hususların dünya ve 

ahiret mutluluğunu sağlamadaki önceliğini dikkate alarak, İslam’ın temel 

kavramlarını belirli tasnifler içerisinde sunar. Kavramların anlatımı, Edebü’d-

Dünyâ’da Uyûnu’l-Ahbâr’a göre daha sistematiktir.   

Gelecek kısımda, Mâverdî'nin hayatı, ilmi ve eserleri ele alınacaktır. Onun 

hayatı, hocaları, öğrencileri, eserleri yanında meslekî hayatı ve siyasi kişiliğinden 

bahsedilecektir. Ayrıca bu bölümün sonunda, Edebü’d-Dünyâ ile ilgili teknik 

bilgilere ve kitabın içeriğine yer verilecektir.  

 

                                                 
26 Uğur ve Uğursuz sayma ikinci bölüm olan “Kitâbu’l-Harb”’te, Uyûnu’l-Ahbâr, I/143-148; sır 
saklama ve sır verme konusu ilk bölüm olan “Kitabu’s-Sultân”’da incelenir, I/53. 
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I. BÖLÜM 

 

MÂVERDÎ, HAYATI VE ESERLERİ 

 

1. Hayatı 

Bağdat’ta V/ XI. yy’da  Siyasi Durum 

Mâverdî’nin hayatının olgunluk devresini yaşadığı ve aktif siyaset 

içerisinde yer aldığı devir, Abbâsilerin güçlerini kaybettiği, fetihlerin durduğu ve 

hilafetin merkezi olan Bağdat’ta bile, halifenin siyasi bakımdan etkin şekilde varlık 

gösteremediği bir dönemdir.1 

Dönemin halifesi el-Kâim Biemrillah olup, 43 (422/1031-467/1074) yıl gibi 

uzun bir süre iktidarda kalmıştır. Bağdat’ta, siyasi otorite olarak Şii Büveyhoğulları 

hükümdarı Celâlu’d-Devle’nin (435/1044) sözü geçmektedir. Devlet, sık sık Sünnî 

Şiî mücadelesine sahne olmaktadır.2 Halife, 435/1043’te, Mâverdî’yi Selçuklu 

Sultanı Tuğrul Bey’e halifeyi tanıması, tebasına iyi davranması ve talanın sona 

erdirilmesi için, elçi olarak göndermiştir. Tuğrul Bey, bu çağrıya uyduğunu belirtir 

ve Celâlu’d-Devle’den, Bağdat halkına ve halifeye iyi davranmasını ister. Daha 

sonra, halife tekrar Tuğrul Bey’in elindeki topraklarla yetinmesi ve genişleme 

politikasını durdurması gerektiği mesajıyla başka bir heyet gönderir. Ancak Tuğrul 

Bey, bu isteğe tam olarak uyamayacağını belirtir.3 Sünnî Selçuklu Sultanı ile Şii 

Büveyhoğulları hükümdarı arasında halifenin korunması ve o dönemde 

                                                 
1 Lapidus, Ira M., A History Of Islamic Societies, Cambridge University Press, U.S.A., 1999, s. 182. 
2 Özaydın, Abdulkerim, Kâim Bi-Emrillah maddesi, DİA, cilt:24 (2001), İstabbul, s. 210.  
3 Özaydın, Kâim Bi-Emrillah maddesi, s. 210. 
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Müslümanların en önemli merkezi olan Bağdat’ın hakimiyeti konusunda amansız bir 

mücadele vardır.  

Büveyhoğulları’nın, Celâlu’d-Devle’den sonraki hükümdarı, Ebû Kalicâr’ın 

komutanı Arslan Besâsîrî, Bağdat’ta nüfuzunu artırınca, Abbâsi halifesi, Tuğrul 

Bey’den yardım ister. Tuğrul Bey, 447/1055’te, ordusuyla birlikte Bağdat’a gelerek 

Büveyhoğulları’nın buradaki hakimiyetine son verir. Ancak, Arslan Besâsîrî sağ 

olarak kurtulmayı başarır. 450/1058’de, Tuğrul Bey’in İbrâhîm Yenâl isyanıyla 

uğraşmasını fırsat bilen Arslan Besâsîrî, Bağdat’ı işgal ederek Fâtimî hükümdarı 

Muntasır Billâh adına hutbe okutur. Halife veziri Reîsurruesâ İbn-i Museylime’yle 

birlikte Ukaylî emirinin yanına sığınmak zorunda kalır. İbrâhîm Yenâl isyanının 

bastırılmasından sonra, Tuğrul Bey Bağdat’ı işgalden kurtarır ve halifenin tekrar 

görevine dönmesini sağlar.4 

455’te, Tuğrul Bey’in  ölümünden sonra, halife onun ismini hutbelerden 

çıkarmış ve Selçuklu vergi memurlarını Bağdat’tan kovmuştur. Ancak ertesi yıl tahta 

geçen Alparslan’ın ismi, tekrar hutbelerde zikredilmeye başlanmıştır.5  

Mâverdî’nin siyasette aktif bulunduğu yıllar ve sonrasında, Bağdat oldukça 

çalkantılı bir hale gelmiş, önceleri Büveyhoğulları’nın, daha sonra Selçuklular’ın 

hükmü altında el değiştirmiştir. Büveyhoğulları ve Selçuklular, iktidar ve nüfuzlarını 

artırmak için, Bağdat’ı ve halifeyi hükmü altında tutmak istemişlerdir. Halife ise, 

Abbâsi Devleti’nin varlığını sürdürmek için önceleri Büveyhoğulları’na, daha sonra 

Selçuklular’a taraf olmak zorunda kalmış, bir tür denge politikasıyla iktidarını devam 

ettirmeye çalışmıştır.  

 

                                                 
4 Özaydın, a.g.m., s. 210 
5 Özaydın, a.g.m., s. 211. 
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Hayatı 

İsmi, Alî b. Muhammed b. Habîb’tir. Ebû’l-Hasen künyesiyle anılır.6 

Mâverdî nisbetiyle meşhurdur. Bu nisbet ise babası gül suyu sattığı ve onunla iştigal 

ettiği için gül suyu anlamındaki “ء وردMN” kelimesinden gelmektedir.7 

Mâverdî 364/974-5 yılında Basra’da doğdu, orada yetişti ve ilk öğrenimini 

burada tamamladı. Burada Ebû Kâsım es-Saymerî’den fıkıh aldı.8 Daha sonra 

398/1008’de Bağdat’a geçerek Derbu’z-Za’ferânî’ye yerleşti ve buranın hocası Ebû 

Hâmid el-İsferâyinî’den (406/1015), nahivci Bâfî (398/1007) ve diğer ulemadan ilim 

tahsil etti.9  

Bundan sonra, uzun yıllar ders veren Mâverdî, birçok şehirde kadılık 

yapmıştır.10 Nişâbur yakınlarındaki Üstuvâ bunlardan birisidir.11 Sonraki yıllarda, 

ders vermek üzere, tekrar Bağdât’a dönmüştür.12  

Mâverdî, dönemin halifesi Kâim Biemrillâh’a en yakın isimlerden birisi 

olup, 429/1038 yılında halifenin baş danışmanlarından biri sayılabilecek “Akda’l-

Kudât”’lık (Kadılar Kadısı) payesini almıştır.13  

Mâverdî, Kâim Biemrillah tarafından çeşitli resmi heyetlere başkan ve üye 

olarak görevlendirilmiştir. Kaim Biemrillâh’ın, Büveyhoğulları emirlerinden  Ebû 

Kalicar’a 422-3/1032’de, Celâlu’d-Devle’ye 428/1037’de, Selçuklu Sultanı Tuğrul 

                                                 
6 Subkî, Tabakâtu’ş-Şâfiiyyetu’l-Kubrâ, (thk. Mahmûd Muhammed et-Tanâhî ve Abdulfettah 
Muhammed el-Hılv), Dârul-Kutubu’l-Arabiyye, ty., yy, V/267.  
7 Hamevî, Yâkût b. Abdillâh Ebû Abdillâh, Mu’cemu’l-Udebâ, Dâru İhyâu’t-Turâsi’l-Arabî, Beyrût, 
ty. S. VIII/52; Cengiz Kallek, Mâverdî maddesi, DİA, cilt:XXVIII (2005), s. 180-86. 
8 Subkî, Tabakât, V/268. 
9 Subkî, Tabakât, V/268; Kallek, Mâverdî maddesi, a.y. 
10 Zehebî, Ebû Abdullâh Muhammed b. Ahmed  b. Osmân ez-Zehebî, Siyeru ‘Alâmi’n-Nubelâ, 
Beyrût, 1406-1986, s. XVIII/109. 
11 Kallek, Mâverdî maddesi, s. 180-186. 
12 Hamevî, Yâkût b. Abdillâh, Mu’cemu’l-Udebâ, Dâru İhyâu’t-Turâsi’l-Arabî, Beyrût, ty., XV/53. 
13 Hamevî, Mu’cemu’l-Udebâ, XV/53. 
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Bey’e 435/1043’te,14 yine Celâlu’d-Devle’ye 434/1042’de 15 gönderdiği heyetler 

arasında, Mâverdî de yer almaktadır.  

Celâlu’d-Devle, Kerh’e yapacağı sefer öncesi, Mâverdî’nin aralarında 

bulunduğu bir komisyona danışır.16 Rivâyete göre, Selçuklular Sultan Mesûd için 

hutbe okuturken, daha sonra güçlenmişler ve Mâverdî’nin oluruyla, kendi adına 

hutbeler okutmuşlardırdır.17 437/1045 yılında, Reîsu’r-Ruesâ’nın vezirliğe 

getirilmesinden sonra siyasetten çekilmiştir.18 Siyasetten ayrılmasından sonra, 

Mâverdî’nin, Halife ile Tuğrul Bey’in kardeşi Çağrı Bey’in kızının düğün 

merasimlerine katıldığı nakledilir.19 441 yılında oğlunu kaybetmiştir.20 

Hicri 30 Rabîulevvel 450 (27 Mayıs 1058)’de Bağdat’ta vefat etmiştir.21 

456 yılında vefat ettiği şeklinde başka bir tarih verilmişse de22 kaynaklarda yaygın 

olan 450 senesidir. 86 yaşında vefat eden Mâverdî’nin cenaze namazını, 

öğrencilerinden Hatîb-i Bağdâdî, şehrin ulu camiinde kendisinin kıldırdığını ve Bâb-ı 

Harb mezarlığına defnedildiğini söyler.23 Ondan 11 gün önce vefat eden Şâfiî fakihi 

Ebû’t-Tayyib et-Taberî’nin cenazesine iştirak edenler, onun cenazesine de 

katılmışlardır. Alimler, yöneticiler ve devlet erkanından çok sayıda kimse 

cenazesinde bulunmuştur.24 

 

                                                 
14 Kallek, a.g.m, s. 180-186. 
15 İbn Cevzî, Cemâleddîn Ebu’l-Ferec Abdurrahmân b. Alî b. Muhammed, el-Muntazam fî Tevârîhi’l-
Mulûk ve’l-Ümem, (thk. Suheyl Zekâr), Dâru’l-Fikr, 1995-1415, IX/4531. 
16 İbn Cevzî, Muntazam, IX/4500. 
17 Zehebî, Nubelâ, XVIII/109. 
18 Kallek, a.g.m, s. 180-186. 
19 İbn Cevzî, Muntazam, IX/4604. 
20 İbn Cevzî, Muntazam, IX/4571. 
21 Kallek, a.g.m, s. 180-186. 
22 el-Kasnetî, Ebû’l-Abbâs Ahmed b. Hasen b. Ali b. Hatîb, el-Vefeyât, (thk. Âdil Nuveyhid), Dâru’l-
Âfakı’l-Cedîde, Beyrût, 1978, II. bsk., I/245.  
23 Târîh-i Bağdâd, XII/102, 6539. 
24 Târîh-i Bağdâd, a.y. 
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2. İlmi Kişiliği 

 

Mâverdî, ilk öğrenimini doğum yeri Basra’da gerçekleştirdikten sonra, 398-

1008’de Bağdat’a geçerek, Derbu’z-Za’ferânî’ye yerleşir ve buranın hocalarından 

ilim tahsil etmiştir.25 Bazı şehirlerde kadılık görevinde bulunduktan sonra, Bağdât’a 

geri dönmüş ve burada ders vermiştir. 

Onun kaynaklarda ismi zikredilen, tanınmış hocaları ve öğrencileri şöyledir. 

 

Fıkıh Aldığı Şeyhleri 

-Ebû’l-Kasım Abdulvâhid b. el-Hüseyin es-Saymeri el-Kâdî. Şafii 

mezhebinde hafız olup, Îzâh mine’l-Mezheb, el-Kıyâs ve’l-‘Ilel ve Kifâye gibi eserleri 

sahiptir.26 Basra’da yaşamış, 386/996’dan sonra vefat etmiştir.27 

-Ebû Hâmid Ahmed b. Ebi’t-Tâhir Muhammed b. Ahmed el-İsferâyînî. İbn 

Salâh’ın hadiste geçen, ümmete her yüzyılın başında gönderilen müceddidten biri 

olarak nitelediği ve elli cilt civarında tasnifi bulunan bir kimsedir. 28 Şâfiî şeyhi olup 

406/1015’te vefat etmiştir.29 

-Ebû Muhammed Abdullah b. Muhammed el-Buhârî el-Bâfî. Zamanın ileri 

gelen fakihlerinden olup nahv ve edebiyatta da bilgisi vardır. 398/1007’de vefat 

etmiştir.30 

 

 

                                                 
25 Subkî, Tabakât, V/268; Kallek, a.y. 
26 Mâverdî, Ebû’l-Hasen Ali b. Muhammed, el-Hâvi’l-Kebîr fi Fıkhı Mezhebi’l-İmamı’ş-Şâfiî, (thk. 
Alî Muhammed Mu’avvad ve Âdil Ahmed), DKİ, Beyrût, 1994/1414, I. baskı., I/57-59. 
27 Tehzîbu’l-Esmâ, II/542, 847; Nubelâ, XVIII/65. 
28 Mâverdî, el-Hâvi’l-Kebîr, I/57-59. 
29 Tehzîbu’l-Esmâ, II/496, 758, Ebû Hamid el-İsferayini maddesi; Nubelâ, XVIII/65. 
30 Edeb, s. 9. 
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Hadis Aldığı Şeyhleri 

-el-Hasen b. Ali b. Muhammed el-Cebelî. Hanefî’dir.31 

-Muhammed b. Adiyy b. Zahr el-Minkarî.32 

-Muhammed b. Muallâ b. Abdullah el-Ezdî33 

-Cafer b. Muhammed b. Fadl el-Bağdâdî Ebû’l-Kâsım ed-Dekkâk. İbnü’l-

Mâristânî olarak bilinir. 384/994’te vefat etmiş olup Dârakutnî ve es-Sûrî kendisini 

tekzîb eder.34    

 

Öğrencileri 

Mâverdî’nin en meşhur öğrencisi, hadis sahasında önemli eserleriyle 

bilinen Hatîb-i Bağdâdî’dir (463/1071). İstiğnâ adlı fıkha dair bir eseri bulunan Ebû 

Abdullah el-İsferâyînî el-Kâdî, Ruknu’l-İslâm lakabıyla tanınan Ebu’l-Kâsım el-

Kuşeyrî (482/1089) ve oğlu Nasıru’s-Sünne olarak bilinen Ebû Saîd el-Kuşeyrî 

(494/1101), alimlerin ihtilafını konu edinen Muhtasar-ı Kifâye isimli bir eseri 

bulunan Abderî (493/1100) ve İbn Asâkîr’in (571/1175) şeyhlerinden Ebû’l-‘Izz 

Ahmed b. Ubeydullâh el-Ukberî (526/1132) onun öğrencileri arasındadır. 

-Hatîb-i Bağdâdî. Ebû Bekr Ahmed b. Alî b. Sâbit. Tarîh-i Bağdâd’ın 

yazarı olan Hatîb’in el-Kifâye fî İlmi’r-Rivâye, el-Câmi’ li Ahlâkı’r-Râvî ve Âdâbi’s-

Sâmi’ gibi hadis usulü alanında oldukça kıymetli eserlere sahiptir. 463/1071’de vefat 

etmiştir. 

-İbn Hayrûn. Ebû’l-Fadl Ahmed b. el-Hasen b. Hayrûn el-Bağdâdî. 

Mâverdî’den en son rivâyet eden kimsedir. 488/1095’te vefat etmiştir.  

                                                 
31 Târîh-i Bağdâd, XII/102, 6539; Nubelâ, XVIII/64; Subkî, Tabakât, V/267. 
32 Târîh-i Bağdâd, a.y.; Nubelâ, a.y.; Subkî, Tabakât, a.y. 
33 Târîh-i Bağdâd, a.y.; Nubelâ, a.y.; Subkî, a.y. 
34 Târîh-i Bağdâd, a.y.; Nubelâ, a.y.; Subkî, a.y. 
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-Ebû’l-Fadl Abdulmelik b. İbrahîm b. Ahmed el-Hemedânî. el-Makdisî 

olarak bilinir. Bağdat’ta ikamet etmiş olup Mâverdî’den fıkıh almıştır. 489/1096’da 

vefat etmiştir. 

-Muhammed b. Ahmed b. Abdulbâkî b. el-Hasen b. Muhammed. Ebû’l-

Fadâil er-Rebîb el-Mevsılî. Musullu olup Mâverdî ve Ebû İshak eş-Şirazi’den fıkıh 

almıştır. 494/1101’de vefat etmiştir.35  

 

Mâverdî’den Rivâyette Bulunanlar 

Kaynaklarda bu isimlerin Mâverdî’den hadis rivayetinde bulunan kimseler 

olduğu belirtilmektedir. Bu onun aynı zamanda bir hadis şeyhi olduğunu 

göstermektedir.36 

-Ali b. Saîd b. Abdurrahman b. Mihraz b. Ebî Osman. Ebû’l-Hasen b. el-

Abderî olarak bilinir. Alim ve fakih olan bu zat Endülüslü olup, hac için gelmiş ve 

Bağdat’a gelmiştir. Burada Şâfiî fıkhı almıştır. 493/1100’de vefat etmiştir.37 

-Ebû Abdullah Mehdî b. Alî el-İsferâyînî el-Kâdî. İstiğnâ adında fıkıha dair 

eserinde, Mâverdî ve Hatîb’ten rivâyette bulunur.38 

-Abdulvâhid b. Abdulkerîm b. Hevâzin. Ebû Saîd b. Ebû’l-Kâsım el-

Kuşeyrî de denilir. Ruknu’l-İslâm olarak lakablandırılmıştır. 494/1101’de vefat 

etmiştir.  

-Abdurrahman b. Abdulkerim b. Hevâzin. Ebû Saîd el-Kuşeyrî. Nâsıru’s-

Sünne olarak lakablandırılır. Fazilet, kişilik ve davranış olarak asrının biriciği olan bu 

zat, babası Ebû’l-Kâsım’dan rivâyette bulunmuştur. 482/1089’da vefat etmiştir.39 

                                                 
35 Edeb, s. 10-11. 
36 Mâverdî aynı zamanda muhaddisler arasında zikredilir, Zehebî, Kitâbu’l-Muîn fî Tabakâti’l-
Muhaddisîn, (thk. Hemmâm Abdurrahim Saîd), Dâru’l-Furkân, Amman, 1404, s. I/130. 
37 Edeb, s. 11. 
38 Edeb, a.y. 
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-Ebû’l-‘Izz Ahmed b. Ubeydullâh b. Kâdiş el-Ukberî. İbn Asâkîr’in 

(571/1175) şeyhlerinden olup, çok sayıda rivâyeti bulunmaktadır. 432 (31-32-

37)/844-5(-6-7-8)’de doğmuş ve 526/1132’de vefat etmiş olup40 Mâverdî’den en son 

rivâyette bulunan kimsedir.41 

-el-Hasen b. Ahmed b. Muhammed b. Ubeydullâh b. Nadr b. Muhammed. 

Ebû Alî en-Nisâbûrî.42  

-Ebû’l-Kâsım Alî b. Hüseyin er-Rabiî. İbn Ureybe olarak bilinir. 

Mu’tezile’nin propagandacılarından olup, 502/1108’de vefat etmiştir.43 

-Ebû’l-Ğanâim Muhammed b. Alî b. Meymûn el-Kûfî. Ebû’l-Mukri’ olarak 

bilinir. 424/1033’te doğmuş ve 510/1116’da vefat etmiştir.44 

-Ebû Mansûr Muhammed b. Ebi’l-Hasen Alî b. Mansûr b. Abdulmelik b. 

İbrahîm el-Kazvînî. 510/1116’da vefat etmiştir.45 

-Ebû Bekr Ahmed b. Alî b. Bedrân b. Alî el-Halvânî el-Bağdâdî el-Mukri’. 

420/1029’da doğmuş ve 507/1113’de vefat etmiştir.46 

-Ebû Muhammed Abdulğânî b. Bâzil b. Yahyâ el-Vâhî el-Mısrî.47   

 

Kişiliği ve Karakterine Dair Bazı Örnekler 

Mâverdî, 429 yılında Kâdı’l-Kudât ünvanını almıştır. Şâfiî Ebû’t-Tayyib et-

Taberî ve Hanefi es-Saymerî gibi fakihler hiç kimsenin bu şekilde 

isimlendirilemeyeceği yönünde fetva vermişlerdir. Bu ise onların zamanın 
                                                                                                                                          
39 Edeb, a.y. 
40 Nubelâ, XIX/558-60; Lisân, I/218, 677. 
41 Nubelâ, XIX/558-60; Lisân, I/218, 677. Subkî, Tabakât, V/267. 
42 Târîh-i Bağdâd, VII/277, 3766. 
43 Tekmiletu’l-İkmâl, IV/140, 4113; Nubelâ, XIX/194. 
44 Tekmiletu’l-İkmâl, IV/288-290, 4366. 
45 Tekmiletu’l-İkmâl, IV/561, 4838; Kazvînî, Abdulkerîm b. Muhammed b. er-Râfiî, et-Tedvîn fî 
Ahbâri Kazvîn, DKİ, Beyrût, 1987, I/472. 
46 Nubelâ, XIX/380-81; Lisân, I/227, 709. 
47 Mu’cemu’l-Buldân, V/342. 



 9 

Büveyhoğulları hükümdarı Celâlu’d-Devle’ye, Meliku’l-Mulûk ünvanını 

kullanabileceği hususunda cevaz vermelerinden sonraydı. Ancak, onların bu 

kanaatine itibar edilmeyip, ölünceye kadar Mâverdî için kullanılan Kâdı’l-Kudât 

ünvanı, daha sonra diğer kadılar için de kullanılmıştır.48 

429 yılında Abbâsî halifesi, Büveyhoğulları hükümdarı Celâlu’d-Devle için 

Meliku’l-Mülûk ünvanı kullanılmasını emretmiş ve bu şekilde hitab edilmeye 

başlanmıştır. Fakihlerin bir kısmı, bu sıfatın Allah’tan başkası için kullanılamayacağı 

gerekçesiyle buna cevaz vermemiş ve halk, halife için bu ünvanı  kullanan hatiplere 

saldırmıştır. Bağdât fukahası da bu lakabın insan için kullanılmasının cevazı  

konusunda ihtilafa düşmüş, Ebû’t-Tayyib et-Taberî ve es-Saymerî gibi kimi alimler, 

bu ünvanın “yeryüzü meliklerinin meliki” anlamında kullanılabileceğine dair cevaz 

verirken, Mâverdî bu lakabın kullanılmasına cevaz vermemiştir. Bunun üzerine, aynı 

zamanda yakın çevresinden birisi olan Mâverdî ile Celâlu’d-Devle’nin araları açılır. 

Celâlu’d-Devle tarafından çağrılan Mâverdî, şiddetli korku içinde huzura girer. 

Celâlu’d-Devle ona, “şayet bir kimseye iltimas gösterecek olsaydın, aramızdaki 

yakınlıktan dolayı bana göstereceğini biliyorum. Seni bu kanaate götüren şey ise 

ancak dindir. Bu nedenle, yanımdaki kıymetin daha da artmıştır” der.49    

Mâverdî, aynı zamanda devrin Şâfiî mezhebinin önde gelen temsilcisidir. 

Halife Kâdir Billâh (422/1031), dört mezhebin önde gelen imamlarından, 

mezheblerinin özetini içeren birer eser tasnif etmelerini ister. Şâfiî mezhebini 

temsilen Mâverdî, el-İknâ’ını; Ebû’l-Hüseyin el-Kudûrî, Hanefi mezhebine dair 

Muhtasar’ını; Kadî Ebû Muhammed Abdulvahhab b. Muhammed b. Nasr, Mâliki 

                                                 
48 Yâkût, Mu’cemu’l-Udebâ, s. XV/53. 
49 İbn Cevzî, Muntazam, IX/4510-11; İbn Kesîr, Ebû’l-Fidâ’ İsmâîl b. Kesîr, el-Bidâye ve’n-Nihâye, 
(thk. Fuâd Seyyid-Mehdî Nâsıruddîn-Ali Abdussâtir), DKİ, Beyrût, ty., XII/47; Münâvî, Feyzu’l-
Kadîr Şerhu Camiu’s-Sağîr, I/515. 
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mezhebine dair Muhatasar’ını; yine başka birisi50 de Hanbelî mezhebine dair 

Muhtasar’ını yazar. Yapılan tasniflerin halifeye arz edilmesinden sonra, halife, 

hizmetlisini Mâverdî’ye şu mesajla göndermiştir: “Dinimizi muhafaza ettiğin gibi, 

Allah da senin dinini muhafaza etsin.”51 

Şâfiî mezhebi içerisinde seçkin bir yere sahip olan Mâverdî, bazı 

içtihadlarda ve farklı kanaatlerde bulunmuştur. “Zevi’l-erhâm” konusunda uzak ve 

yakının eşit derecede pay alacağını belirtmiştir. Bu ise bazı mütekaddim alimlerin 

görüşüdür. Bir gün, eş-Şînîzî mescide gelmiş, iki rekat namaz kıldıktan sonra 

Mâverdî’nin yanına gelerek, “ey üstad senden öncekilere tabi ol bidatçı olma” der. 

Bunun üzerine Mâverdî “bilakis içtihad ediyorum, taklit etmiyorum” der. Adam 

ayakkabılarını giyer ve çeker gider.52 

Ne var ki Mâverdî’nin bazen içtihatta bulunması ve farklı kanaatleri 

benimsemesi, isminin duafâ ve cerh kitaplarına geçmesine neden olmuştur. Bunun 

nedeni, tefsirinde bazı konularda Mutezile’nin görüşünü benimsediği iddiasıdır.  

İbn Salâh (643/1245), tefsirinde ehli sünnet ve Mu’tezile’nin ihtilafa 

düştüğü ayetlerde, her iki tarafın görüşlerini aktardığını, hangisi doğru hangisi batıl 

belirtmediğini söyler. Belki de maksadının o konuda hak ve batıl bütün söylenenlerin 

serdedilmesi olduğunu ve bu sebepten dolayı Müşebbihe’nin görüşlerini bile 

aktardığını belirtir. Ancak onun bazı yerlerde Mu’tezile’nin görüşlerini ve yanlış 

asıllara dayanan kanaatlerini seçtiğini dile getirerek şöyle devam eder. 

 “İlim sahibi olmayanların fark edemeyeceği şekilde ehl-i batılın  

tevilleriyle karışmış olduğu için (Mâverdî’nin) Tefsîr’i çok zararlıdır. Bununla 

birlikte eser, özenle kendisini Mu’tezilî değilmiş gibi göstermeye çalışan bir 

                                                 
50 Rivâyeti aktaran Yâkût, Hanbeli mezhebine dair muhtasarı yazan kimseyi bilmediğini söyler. 
51 Mucemu’l-Udebâ, s. XV/54. 
52 Mucemu’l-Udebâ, s. XV/55. 
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kimsenin telifidir. O (Mâverdî) Mu’tezile’nin fikirlerini benimsediği yerleri 

gizlemenin gayreti içerisindedir.”  

Daha sonra, İbn Salâh şu düzeltmeyi yapar.  

“O kesinlikle Mu’tezilî değildir. ‘Onlara Rablerinden yeni bir söz 

gelmiş değildir’ ayetini tefsiri göstermektedir ki, “halku’l-Kur’an” ve bunun 

dışındaki meselelerde olduğu gibi Mu’tezile’nin bütün temel görüşlerini 

benimsemez. Kader konusunda gelince onlarla hem fikirdir. Bu ise eskiden beri 

Basralıları alt eden bir beladır.”53  

Nevevî (676/1277), onun Ehl-i Sünnet gibi cennetin yaratılmış olduğu 

görüşünde olduğunu söyler. Zira ‘Arâf süresinde o, “Adem’e kalması emredilen 

cennet ebedi cennettir” der. Mu’tezile ise farklı kanaattedir. 

Mu’tezile’den farklı düşündüğü hususlardan bazıları şunlardır.  

• Şâfiî gibi o da Kur’an’ın Sünnetle nesh olamayacağı kanaatindedir. 

Mu’tezile’ye göre mütevatir olduğu takdirde Kur’an Sünnetle nesh 

olabilir. 

• Yine o, Mu’tezile’nin aksine her şer’i hükmün neshe tabi olduğunu 

benimser.   

• İbn Salah’ın da söylediği gibi, halku’l-Kur’an ve başka meselelerde 

Mu’tezile’ye muhulefet eder.   

Mâverdî’nin tefsirini ihtisar eden ‘Izz b. Abdusselâm (660/1262), İbn 

Salâh’ın (643/1245) sözlerine değinerek, onların gerçeği yansıtmadığını ve bu 

ifadelerin aşırıya kaçan, insafsızca sarf edilmiş olduğunu belirtir. Tefsirinin, seleften 

sahâbe ve tâbiîn sözleriyle dolu olduğunu ve temel dayanağının Taberî’nin (309/921) 

tefsiri olduğunu söyler. Ancak onun, bir ayet hakkında söylenmiş hak ve batıl şeyleri 

                                                 
53 Edeb, 16; Lisân, IV/260, 715.  
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zikretmek amacıyla Mu’tezile’nin tevillerine de yer verdiğini, nadir durumlar hariç 

sözleri sahiplerine nispet hususunda oldukça hassas olduğunu ifade eder. 

Mu’tezile’ye ait görüşleri, tıpkı Ali el-Cübbaî (303/915), Âsam, Alî b. Îsa er-

Rummânî ve Ebû Muslim b. Bahr el-İsfahânî ve bunların dışındaki Mu’tezile 

mensuplarında olduğu gibi, umumiyetle söyleyenlerine nispet ederek aktarır.54 

 

Hakkındaki Kanaatler 

Öğrencisi Hatîb-i Bağdâdî (463/1071), şunları söyler: “Şâfiî fukahasının 

önde gelenlerindendir. Usûl ve furûda ayrıca bunların dışındaki alanlarda birçok eseri 

vardır. Güvenilir bir kimsedir.”55 

Yine öğrencilerinden İbn Hayrûn (488/1095), hakkında şu sözleri kaydeder: 

“kadri büyük, hükümdar yanında değerli, imamlar zümresinden ve ilmin her alanında 

kıymetli eserlere sahip birisidir.”56 

Diğer bir öğrencisi Abdulmelik el-Hemedânî (489/1096) de “ondan daha 

ağır başlısını görmedim. Ondan asla gülünç bir şey işitmedim. Onunla 

beraberliğimizden ölümüne kadar kolunu bile (açık olarak) görmedim” der.57  

Ebû İshâk eş-Şîrâzî (393/983-476/1083) ise “Basra ve Bağdât’ta uzun yıllar 

ders vermiştir. Fıkıh, tefsir, usulü fıkıh ve edep konusunda eserlere sahiptir. 

Mezhebinin hamilerindendir” der.58 

İbnül-Cevzî (597/1201), “vakûr ve edepli, kolunun dahi açık görülmediği 

sika ve salih bir kimsedir” der.59 

                                                 
54 Edeb, s. 17-18. 
55 Târîh-i Bağdâd, XII/109, 6539.  
56 Lisân, IV/260, 715. 
57 Edeb, s. 18. 
58 Edeb, s. 14. 
59 İbn Cevzî, Muntazam, IX/4635. 
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İbn Kesîr’in (774/1372) değerlendirmesi ise, “yumuşak başlı, vakûr, aşırı 

çekingenliğinden ve edebinden ötürü bir gün olsun kolunu dahi (açık olarak) 

ashabından kimsenin görmediği derecede edep sahibidir” şeklindedir.60 

Zehebî (748/1347) onun için “sadûk olmakla birlikte Mu’tezilî idi” der.61 

İbn Hacer (852/1448) ise “ona Mu’tezilî denemez” der.62      

Ebû’z-Zehra ise, İslam tarihi boyunca ilim ehli arasında onu zirveye 

yerleştiren beş hasletini sıralar.  

• Güçlü bir hafıza, hazır cevaplılık ve doğruya ileten bir akıl. 

• Söz ve davranışlarında ölçülü olma. 

• Hilim sahibi ve nefsine hakim olma. 

• Tevazu ve nefsi gururdan uzak tutma. Oldukça haya sahibi, vakur ve 

heybetli idi. 

• İhlas63 

Mâverdî, bir gün Ebû’l-Hasen el-Kazvînî’nin (360/971-442/1050) 

arkasında namaz kılar. Kazvînî nakışlı bir gömlek giymektedir. Mâverdî, içinden 

nakışlı gömlek giymenin zühde aykırı olduğunu düşünür. Kazvînî, selam verdikten 

sonra “fe- sübhanallah! Nakış zühdden bir şey noksanlaştırmaz” der.64   

Bir rivâyete göre, Mâverdî hayattayken eserlerini ortaya çıkarmamıştır. 

Çünkü kitaplarını neşretmenin ihlasa ters olduğunu düşünmüştür. Öleceğini anladığı 

zaman güvendiği bir kimseye kitaplarının yerini söyler ve ona şöyle vasiyette 

bulunur. Şayet son nefesinde adam elini Mâverdî’nin eline koyduğu zaman Mâverdî 

adamın elini tutar ve sıkarsa, kitaplarını Dicle’ye atmalıdır. Aksine son nefesinde 

                                                 
60 İbn Kesîr, el-Bidâye ve’n-Nihâye, XII/85-86. 
61 Mîzân, V/188, 5942; el-Muğnî fi’d-Duafâ, II/454, 4331. 
62 Lisân, IV/260, 715. 
63 Edeb, s. 18. 
64 Nubelâ, XVII/611. 
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adamın elini sıkmaz ve serbest bırakırsa o zaman kitaplarını neşretmesini ister. O 

takdirde niyetinin halis olacağını ümit ettiğini söyler. Adam Mâverdî’nin dediğini 

yerine getirmiş Mâverdî adamın elini serbest bırakmış ve bunun üzerine adam onun 

kitaplarını piyasaya çıkarmıştır.65  

Ancak talebesi olan İbn Hayrûn (488/1095) bu hususta farklı şeyler söyler. 

O bunun belki büyük fıkıh külliyatı olan el-Hâvî için söylenebileceğini, zira diğer 

eserlerini onun kendi hattıyla birçok kere gördüğünü ve bunlardan bazısını bizzat ona 

okuduğunu söyler.66 en-Nuket ve’l-Uyûn’u Harîrî’ye, Edebü’d-Dünyâ ve’d-Dîn’i ve 

Ahkâmu’s-Sultâniyye’yi Kâtibî’ye, el-İknâ’ı Halife’ye sunmuştur. Kânûnu’l-

Vuzerâ’yı Reisu’r-Ruesâ’ya ya da Celâlu’d-Devle’nin veziri Hebbetullâh b. Alî’ye 

sunmuş olmalıdır.67  

  

Hadis İlmiyle İlgisi 

Mâverdî’nin hocalarından hadis aldığı ve kendi talebelerine hadis verdiği 

yukarıda geçmişti. O, aynı zamanda hadis usûlü içerisinde değerlendirilebilecek, 

rivayetlerin kabullerine dair bazı kanaatler belirtmiştir. Bazılarını şu şekilde 

sıralamak mümkündür: 

• Bir seferinde Merfû, bir başka seferinde aynı sahâbîden Mevkûf olarak gelen 

haberde bir zıtlık yoktur. Rivâyet’in sahâbî olan râvîsi, bir defasında rivâyet 

etmiş diğer seferinde ise aynı rivâyetle fetva vermiş olabilir.68 

• Kazf suçundan cezalandırılmış kimselerin rivâyetleri kabul edilir.69 

                                                 
65 Nubelâ, XVIII/66. 
66 Subkî, s. V/269. 
67 Kallek, Mâverdî maddesi, DİA, s. 180-6. 
68 Suyûtî, Abdurrahman b. Ebî Bekr, Tedribu’r-Râvî, (thk. Abdulvehhâb Abdullatîf), Mektebetu’r-
Riyâdi’l-Hadîse, Riyâd, ty., I/223. 
69 Suyûtî, Tedrîbu’r-Râvî, I/334. 
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• Bir kimsenin rivâyet ettiği hadisi unutması, o rivâyetle amel edilmesine 

engel değildir.70 

• Bir şeyhin icazeti (yazman için izin verdim, yazabilirsin gibi) olmadan, o 

şeyhin hadisi yazılamaz.71 

• Râvînin rivâyetin lafzını unutması halinde, anlamıyla rivâyet etmesi caizdir. 

Eğer manayla rivâyeti terkederse, bu şeri hükmün gizlenmesi demektir. Eğer 

lafzı unutmamışsa, başka bir lafızla rivâyeti caiz değildir. Çünkü Hz. 

Peygamberin sözlerinde fesahat vardır.72  

• Bir kimsenin Sahâbî olarak tanımlanabilmesi için, Hz. Peygamberle karşılıklı 

yakın ilişkilerinin olmasını gerekli görür.73  

 

Mâverdî’nin çeşitli kaynaklarda yer alan bazı rivâyetleri şu şekildedir: 

Hatîb�Mâverdî�Ebû Ali el-Cebelî�...�Muâz b. Cebel�Rasulullah: 

“Allah yolunda deve üstünde savaşıp da cennetin kendisine vacib olmadığı hiçbir 

müslüman yoktur.”74 

Ebû’l-‘Izz el-Ukberî�Mâverdî�Ebû Ali el-Cebelî�...�Ebû Bekr: 

“Rasulullah koyunun ön kol etinden yedi. Sonra da namaz kıldı, ancak abdest 

almadı.”75 

Ebû’l-‘Izz el-Ukberî� Mâverdî� Ebû Ali el-Cebelî� ...�Enes� 

Rasulullah: “Kıyamet günü her hain, kendisini ele verecek bir sancak taşır.”76 
                                                 
70 Suyûtî, a.g.e., I/335. 
71 Suyûtî, a.g.e., II/55. 
72 Suyûtî, a.g.e, II/101. 
73 Suyûtî, a.g.e, II/213. Burada “tahassus (^_`a)” fiili kullanılmaktadır. Yakın ilişki olarak tecüme 
ettiğimiz bu ibareyi bir kimsenin sahabe olabilmesi için sadece Hz. Peygamberi görmesinin yeterli 
olmadığını, birbirleriyle görüşmelerini ve başkalarından farklı olarak bazı şeyleri paylaşmaları, 
aralarında hususiyet oluşması gerektiğini anlamamız mümkündür. 
74 Târîh-i Bağdâd, VIII/5, 4036. 
75 Muhammed b. Abdulğânî, Ebû Bekr el-Bağdâdî, et-Takyîd, (thk. Kemâl Yûsuf el-Hût), DKİ, I. bsk, 
Beyrût, 1408, I/50, 23.  
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Ebû’l-‘Izz el-Ukberî�Mâverdî�Ebû Ali el-Cebelî�...�Ebû Hureyre� 

Rasulullah: “Müezzini işittiğiniz zaman söylediğini söyleyiniz.”77 

Ebû’l-‘Izz el-Ukberî�Mâverdî�Ebû Ali el-Cebelî�...�Ebû Hureyre: 

“Rasulullah Müslüman kardeşinin yaptığı pazarlıktan sonra bir kimsenin aynı şey 

için pazarlık etmesini veya nişanlandığı bir kadına nişan talebinde bulunmasını 

yasaklamıştır.”78 

 

3. Eserleri 

 

Mâverdî tefsir, fıkıh, kelam, siyaset ve toplum, ahlak ve edeb, dil gibi 

çeşitli sahalarda eser vermiştir.  

en-Nuket ve’l-Uyûn isimli tefsiri oldukça özet bir tefsir olup, yukarıda işaret 

ettiğimiz gibi, bazı ayetlerle ilgili yorumlarından dolayı Mu’tezilî olmakla 

suçlanmıştır.  

Kadılık görevi yapması ve bu makamın en tepesinde görev alması 

bakımından fıkıh yönü ağır basan Mâverdî, Şâfiî fıkhına dair en büyük tasnif olan el-

Hâvî’nin sahibidir. el-İknâ’ fi’l-Furû’ ve Kitâbun fı’l-Buyû’ yine fıkha dair diğer 

eseleridir. 

Mâverdî’nin en önemli özelliklerinden birisi de bir siyaset teorisyeni 

olmasıdır. Onun eserlerinden önemli bir kısmı, siyaset ve toplum yönetimine dair 

eserlerdir. En meşhur eseri el-Ahkâmu’s-Sultâniyye bu konuda yazılmıştır. Eser İslam 

siyaset teorisi konusunda en önemli ve ilk eserlerden birisidir. Ayrıca birçok dile 

                                                                                                                                          
76 Takyîd, s. I/423, 566. 
77 Takyîd, s. I/458, 611. 
78 Muhammed b. Abdulğânî, Ebû Bekir el-Bağdâdî, Tekmiletu’l-İkmâl, (thk. Abdulkayyûm b. 
Abdiraybi’n-Nebî), Dâru Ümmi’l-Kurâ, Mekketu’l-Mukerreme, 1410, II/65, 1135. 
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çevrilmiştir.79 Nasîhatu’l-Mulûk, Kanûnu’l-Vizâra ve Siyâsetu’l-Mulk, Teshîlu’n-

Nazar ve Ta’cîlu’z-Zafer, et-Tuhfetu’l-Mulûkiyye adlı eserleri yine siyaset ve toplum 

yönetimine dairdir. Özellikle “dünya edebi” bölümünde yer alan ilkeleri dikkate 

aldığımız zaman Edebü’d-Dünyâ ve’d-Dîn’in de bu gruba dahil olduğunu söylemek 

mümkündür. 80 

Ahlak ve edebe dair Edebü’d-Dünyâ ve’d-Dîn ile Kitabu’l-Emsâl ve’l-

Hıkem isimli eserlerini zikredebiliriz. 

Kelam konusunda Taşköprülüzâde’nin benzerleri arasında ondan daha 

mükemmel ve bilgilendirici  bir diğerinin olmadığını söylediği ‘Alâmu’n-Nubuvve’yi 

zikredebiliriz. Kitap Hz. Peygamber’in peygamberlik misyonu, onun risaletinin 

gerçek oluşu ve bunun delillerine tahsis edilmiştir.81 

Dil konusunda Kitabun fi’n-Nahv,82 siyer konusunda Kitabun fi’s-Sîreti’n-

Nebeviyye ve fıkıh konusunda ise el-Kâfî Şerhu Muhtasari’l-Muzenî gibi kaynaklarda 

yaygın olarak belirtilmeyen bazı teliflerinin olduğu ifade edilmektedir.83 

Kaynaklarda yer alan eserleri şöyledir. 

1) en-Nüket ve’l-Uyûn.84 Kuran tefsiri olup basılmıştır.85 Ömer Dumlu 

tarafından doçentlik tezi olarak çalışılmıştır. 

2) el-Hâvi’l-Kebîr.86 Şâfiî fıkhına dair yazdığı büyük fıkıh külliyatıdır. İki 

cildi Edebü’l-Kâdî isminde Muhyî Hilâl Serhân tahkikiyle Bağdat’ta 1971’de 

basılmıştır. Eser neşredilmiştir.87 

                                                 
79 Akhtar, Qazi Ahmed Mian, Al-Mawerdi : A Sketch Of His Life And Works, Islamic Culture, no: 18, 
1944, s. 283-300; Gibb, H.A.R., Al-Mawerdi’s Theory Of The Khılâfah, Islamic Culture, no: 11, 1937, 
s. 291-302; Lapidus, A History Of Islamic Societies, s. 182;  
80 Çağrıcı, Mustafa, Mâverdî’de Siyaset Ahlakı, İslamiyat, VI (2003) sayı: 1, s. 82. 
81 Akhtar, Al-Mawerdi : A Sketch Of His Life And Works, s. 283-300. 
82 Mu’cemu’l-Udebâ, s. XV/54. 
83 Akhtar, Al-Mawerdi : A Sketch Of His Life And Works, s. 283-300. 
84 Keşfu’z-Zunûn, II/1978; Keşfu’z-Zunûn, I/458’de ise Tefsîru’l-Mâverdî ismiyle verilmektedir. 
85 Mâverdî, Ebû’l-Hasen, en-Nüket ve’l-Uyun, Tefsiru’l-Mâverdî, (tah. es-Seyyid b. Abdulmafsûr b. 
Abdurrahîm), DKİ, Beyrût, ty. 
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3) el-İknâ’ fi’l-Furû’.88 el-Hâvi’l-Kebir’in muhtasarıdır.  Hızır Muhammed 

Hızır tahkikiyle 1932 yılında Kuveyt’te basılmıştır. Mâverdî fıkhı dört bin sayfada 

ayrıntılarıyla anlattığını kırk sayfada ise özetlediğini ifade eder. Halife’nin övgüsünü 

kazandığı eseri budur.89   

4) Kitâbun fı’l-Buyû’. Müellif bu kitaptan Edeb’in 115. sayfasında 

bahseder. Kitap halen bilinmemektedir. Söz konusu eserin, el-Hâvî yada el-Hâvî’nin 

bir cüzü olma ihtimali de vardır.90  

5) ‘Alâmu’n-Nübüvve.91 Birçok baskısı yapılmıştır. 1901’de Matbaatu’l-

Behiyye’de, 1987’de Beyrût-Dâru’l-Kitâbu’l-Arabî’de, 1988’de Beyrût-Dâru İhyâi’l-

Arabî’de basılmıştır.92 

6) el-Ahkâmu’s-Sultâniyye ve’l-Velâyâtu’d-Dîniyye.93 En meşhur eseri olup, 

geçen yüzyılın ortalarından itibaren çeşitli dillere çevrilmiş, birçok baskısı 

gerçekleştirilmiştir. 1853’te Bonn’da, h. 1292’de Kahire’de ilk baskıları 

yapılmıştır.94 Ali Şafak tarafından İslam’da Hilafet ve Devlet Hukuku ismiyle 

(İstanbul, 1976 ve 1994) Türkçe’ye çevrilmiştir.95   

7) Nasîhatu’l-Mulûk.96 Eser 1988’de İskenderiyye’de Fuâd A. Ahmed 

tahkikiyle basılmıştır. Ancak Fuad A. Ahmed bu eserin ikna edici gerekçeler sunarak 

otantik olmadığını idda eder.97 Mustafa Sarıbıyık doktora konusu (1996-S.Ü. Sosyal 

                                                                                                                                          
86 Keşfu’z-Zunûn, I/628. 
87 Mâverdî, el-Hâvi’l-Kebîr fi Fıkhı Mezhebi’l-İmamı’ş-Şâfiî, (thk. Alî Muhammed Mu’avvad ve Âdil 
Ahmed), DKİ, Beyrût, 1994/1414, I. baskı. 
88 Nubelâ, XVIII/66. Keşfu’z-Zunûn, I/140. 
89 Edeb, s. 20. 
90 Edeb, s. 21. 
91 Keşfu’z-Zunûn, I/126. 
92 Edeb, s. 21. Başka baskıları da yer almaktadır, Mâverdî, ‘Alamu’n-Nubuvve, (tah. Hâlid 
Abdurrahman el-Ikk), Dâru’n-Nefâis, Beyrût, 1914-1414. 
93 Nubelâ, XVIII/65; Keşfu’z-Zunûn, I/19. 
94 Edeb, s. 21. 
95 Kallek, Mâverdî maddesi, DİA, s. 180-186. 
96 Keşfu’z-Zunûn, II/1958. 
97 Çağrıcı, Mustafa, Mâverdî’de Siyaset Ahlakı, s. 73.  
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Bilimler Enstitüsü) olarak çalıştığı eseri Siyaset Sanatı (İstanbul, 2000) ismiyle 

Türkçe’ye çevirerek yayınlamıştır.98 

8) Kanûnu’l-Vizâra ve Siyâsetü’l-Melik.99 Mısır-Dâru’l-Usr’da 1929’da 

Edebü’l-Vezîr ismiyle basılmıştır. Rıdvân es-Seyyid’in tahkikiyle yakın zamanda 

yeniden basılmıştır.100 Hüsnü b. Ali el-Bosnevi ve Şirvanezade Mehmet Paşa 

tarafından Türkçe’ye tercümeleri yapılmıştır.101 

9) Teshîlu’n-Nazar ve Ta’cîlu’z-Zafer fi Ahlâkı’l-Melik ve Siyâsetü’l-

Melik.102 Beyrut’ta Dâru’n-Nehdatu’l-Arabiyye tarafından 1981 yılında Muhyî Hilâl 

es-Serhân tahkikiyle, yine Beyrut’ta el-Merkezu’l-İslamî li’l-Bahûs tarafından 

1987’de Rıdvân es-Seyid tahkikiyle basılmıştır.103   

10) et-Tuhfetu’l-Mulûkiyye fi Âdâbi’s-Siyâsiyye. 1977’de İskenderiyye’de 

Fuâd A. Ahmed tahkikiyle basılmıştır. Ancak Fuâd A. Ahmed bu eserin de aynı 

şekilde otantik olmadığını idda eder.104  

11) Kitabu’l-Emsâl ve’l-Hıkem.105 10 hususta seçilmiş sözlerin yer aldığı 

bir eserdir. 300 hadis, 300 hikmetli söz ve 300 beyit şiir yer almaktadır. Fuâd A. 

Ahmed tahkikiyle 1983’te Katar-Dâru’l-Harameyn’de basılmıştır.106 

12) Kitabun fi’n-Nahv.107 Kitab şu ana kadar ortaya çıkarılamamış olup 

kayıptır.108 

                                                 
98 Kallek, Mâverdî maddesi, DİA, s. 180-186. 
99 Nubelâ, XVIII/65-66; Keşfu’z-Zunûn, II/1315. 
100 Edeb, 22. 
101 Kallek, Mâverdî maddesi, DİA, s. 180-186. 
102 Keşfu’z-Zunûn, I/408, Teshîlu’n-Nasr... şeklindedir. 
103 Edeb, s. 23. 
104 Çağrıcı, Mâverdî’de Siyaset Ahlakı, s. 73.  
105 Keşfu’z-Zunûn, I/168, burada Emsâlu’l-Kur’ân isminde bir eser verilmektedir. Muhakkik, kaynak 
olarak Keşfu’z-Zunûn’u göstermiş ve kitabın bu isimle verildiğini eklemiştir, Edeb, s. 23. Eserin 
içeriğinden, eserin bu ismi alması oldukça uzak bir ihtimaldir. Zira eserde ayetlerin yer aldığından söz 
edilmemektedir. Şayet eser el-Emsâl ve’l-Hıkem’den farklı ise kayıptır diyebiliriz.   
106 Edeb, s. 23. 
107 Mu’cemu’l-Udebâ, s. XV/54. 
108 Edeb, s. 24. 
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13) Edebü’d-Dünyâ ve’d-Dîn. Kitap hakkındaki detaylı bilgilere ve kitabın 

içeriği genişçe ele alınacağından Mâverdî’nin hayatı ve eserleri arasındaki ilişki 

konusunda bazı mülahazaları zikretmek yerinde olacaktır.   

Mâverdî’nin eserleri hakkında genel bir değerlendirme yapan Kanûnu’l-

Vizâra’nın muhakkiki Rıdvân es-Seyyid, onun bütün eserlerini siyaset hayatından 

ayrılmasından hemen sonraki bir zaman dilimi içerisinde ortaya koymuş 

olabileceğini belirtir. Ona göre zaman açısından bu yakınlık, eserlerinde ortak bir ruh 

ve üslubun varolmasında önemli bir rol oynamıştır. Mâverdî’nin fıkıh nosyonu 

eserlerin tamamına hakimdir. Eserlerinde ahlaka ve medeniyete çokça vurgu yapar. 

Siyasi ve toplumsal tezlerinin oluşmasında büyük payı olan şahsi tecrübesi aynı 

zamanda eserlerine yansımıştır.109 Mâverdî el-İknâ’ını ve el-Ahkâmu’s-

Sulatâniyye’sini Edeb’ten önce yazdığını belirtir.110 

Mâverdî’nin tarihî ve kişisel tecrübenin eserlerinde yansıması konusunda 

şöyle bir değerlendirme yapılabilir. Mâverdî bilindiği üzere birçok şehirde kadılık 

görevi üstlenmiş, sonraları başkadılık görevini icra etmiştir. Başkadılığı esnasında 

devletin zirvesinde bulunan halifeden yardımcıları vezirlerine, Selçuklu sultanlarına 

ve Büveyhoğulları hükümdarlarına kadar yüksek kademedeki insanlarla muhatap 

olmuştur. Yaşadığı dönemde Abbâsi Halifeliği çöküş sürecindedir, halife 

Büveyhoğulları’nın daha sonra ise Selçukluların etkisi altındadır. Yönetimde 

halifenin etkisi yok denecek derecedir. Eserlerinin isminden yola çıkarak bile 

Mâverdî’nin siyaset ve bürokraside, ilimde ve gerçek hayatta gördüğü eksikliklere ve 

sorunlara yönelik bir telafi ve çözüm olarak kitaplarını te’lif ettiğini söylemek 

mümkündür. Ahkâmu’s-Sultâniyye, Teshîlu’n-Nazar ve Tuhfetu’l-Mulûkiyye devletin 

                                                 
109 Edeb, s. 29. 
110 Edeb, s. 115 ve 340. 
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reisine, Kanûnu’l-Vizâra vezirlere, Edebü’l-Kâdî kadılara yönelik yazılmış 

eserlerdir. Edebü’d-Dünyâ ve’d-Dîn ise konumu, mevkisi, derecesi ve statüsü ne 

olursa olsun toplumda yaşayan her fert için yazılmıştır. Herkes için bu kitapta 

kendisine yol göstereci öğüt ve tavsiyeler vardır. Fıkıhla hayatın iç içeliği dikkate 

alınırsa el-Hâvî’yi de burada unutmamak gerekir. Genel olarak te’liflerinin ilham 

kaynağı toplum ve gerçek hayat olduğundan, müellifin eserleriyle, toplumun farklı 

kesimlerinde ve meslek hayatında karşılaştığı problemlere çözüm getirme çabasında 

olduğu anlaşılmaktadır.  

 

Edebü’-Dünyâ ve’d-Dîn’e Dair Teknik Bilgiler   

 

Kitab, “el-Buğyetü’l-‘Ulyâ fi Edebi’d-Dîn ve’d-Dünyâ”, “Edebü’d-Dîn 

ve’d-Dünyâ” isimleriyle de anılmakla birlikte Edebü’d-Dünyâ ve’d-Dîn ismiyle 

meşhurdur. Bu isim farklılıklarının nasihlerden kaynaklanmış olması muhtemeldir.111 

Kitab birçok kere basılmıştır. H. 1299’da Cevâib’de, yine h. 1299’da 

Asitâne (İstanbul)’de, 1304’te Osmanlıca baskısı, 1315’te Mısır’da, 1316’da 

Bulâk’ta, daha sonra başka baskıları gerçekleştirilmiştir.112 İlk tahkikli baskısı 

Mustafa es-Sakkâ  tarafından 1955 yılında gerçekleştirilmiştir.113 Mustafa es-Sakkâ 

yapmış olduğu tahkikli baskıda, Mısır’daki önceki baskılar yanında Dâru’l-Kutubi’l-

Mısriyye’deki (ف مe_a 118)’de kayıtlı h. 585 yılında istinsâh edilmiş yazmayı, yine 

aynı kütüphanede ( أدب  778)’de kayıtlı h. 1000’den sonra yazılmış bir başka yazmayı 

ve eserin şerhi olan Üveys Vefâ b. Muhammed’in Minhâcu’l-Yakîn fi Şerhi Edebi’d-

                                                 
111 Edeb, s. 25. 
112 Mâverdî, Edebü’d-Dünyâ ve’d-Dîn, (tah. Yâsîn Muhammed es-Sevvâs), Dâru İbn Kesîr, Beyrût, 
1995-1415, s. 25.  
113 Mâverdî, Edebü’d-Dünyâ ve’d-Dîn, (thk. Mustafa es-Sakkâ), el-Mektebetu’s-Sekâfiyye, Beyrût, 
1955. 
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Dunyâ ve’d-Dîn adlı eserini kullanmıştır. Mustafa es-Sakkâ, eski baskılardaki yer 

alan hataları gidermiş, okuyucuya kolaylık olması açısından bazı kelimeleri 

harekelemiş ve muğlak ya da anlaşılması güç kelimelerin anlamlarını vermiş, 

konuların daha kolay anlaşılabilmesi ve takip edilebilmesi için ana ve ara başlıklar 

eklemiş, yine bu başlıklardan yola çıkılarak kapsamlı bir fihrist eklemiştir.114  

1990 yılında, Yâsîn Muhammed es-Sevvâs tarafından, eserin bir başka 

tahkiki daha gerçekleştirilmiştir.115 Bu son tahkikli neşir ise, Mustafa es-Sakkâ’nın 

baskısı, Şam’daki Zâhiriyye Kütüphanesinde bulunan farklı iki yazma ve Edeb’in 

şerhi Üveys Vefâ b. Muhammed’in Minhâcu’l-Yakîn fi Şerhi Edebi’d-Dunyâ ve’d-

Dîn’ninin karşılaştırılmasıyla gerçekleştirilmiştir.116 Son tahkikin, es-Sakkâ’nın 

tahkikinden farkı ise, Zâhiriyye nüshalarındaki farklılıkların kaydedilmesi, ayet, 

hadis, emsal ve şiirler için yapılmış fihristler, ayetlerin sûre ismi ve ayet 

numaralarının gösterilmesidir denilebilir.  

Eser Bergamalı Cevdet tarafından Osmanlıca’ya117, Yaşar Çalışkan,118 

Selahattin Kip ve Ali Sönmez –birlikte- (İstanbul, 1979), Ali Akın (İstanbul, 1979-

82-98) tarafından Türkçe’ye kazandırılmıştır. Eserin Almanca'ya tercümesi ise, 

Osman Reşer tarafından gerçekleştirilmiştir.119 

 

 

                                                 
114 Edeb, Mustafa es-Sakkâ tahkiki, s, 14-15-16. 
115 Mâverdî, Edebü’d-Dünyâ ve’d-Dîn, (tah. Yâsîn Muhammed es-Sevvâs), Dâru İbn Kesîr, Beyrût, 
1995-1415. Tezimiz esnasında kullandığımız eserin bu baskısı olup bundan sonra kısaca “Edeb” 
şeklinde işaret edilecektir. Diğer baskıların kullanılması durumunda farklı baskının kullanıldığı ilgili 
dipnotta belirtlecektir. 
116 Edeb, s. 29-30. 
117 Mâverdî, , Edebü’d-Dünyâ ve'd-Din Tercümesi,(çev. Bergamalı Cevdet), İstanbul, 1327-28. 
118 Mâverdî, Maddi ve Manevi Yüce Hedefler, (çev. Yaşar Çalışkan), İstanbul, 1993. Bu tercüme, 
Bergamalı Cevdet'in Osmanlıca çevirisinin sadeleştirmesi şeklindedir. Bu sadeleştirmenin eleştirisi, 
Bir Kitabın Katli ve Milli Eğitim Bakanlığı (Dergah, cilt:V/55, İstanbul, 1994, s.22) ismiyle, Cemal 
Aydın tarafından yapılmıştır, Cengiz Kallek, a.g.madde, DİA, cilt:XXVIII, 2005, s. 180-86. 
119 Kallek, a.g.madde, s. 180-86. 
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4. Edebü’-Dünyâ ve’d-Dîn’in İçeriği 

 

II. bölüme geçmeden önce, inceleme konusu eserin içeriğinden bahsetmek 

uygun olacaktır. Kitabın içeriğine değinmek, ileride ele alınacak hususların 

anlaşılmasında yardımcı olacaktır. 

Edebü’-Dünyâ ve’d-Dîn, beş bölümden oluşmaktadır: Akıl, ilim edebi, din 

edebi, dünya edebi ve nefis edebi.  

1. Akıl: “Akıl” konusunun bir ahlak kitabında yer alması ilk planda ilginç 

gibi görünse de “akıl,” faziletin ve ahlakın kaynağı olarak görüldüğü için esere 

dercedilmiştir.120 Ehl-i Hadîs’in önemli simalarından birisi olan İbn Hibbân’ın 

(354/965) ahlak ve edeb kitabı diyebileceğimiz Ravdatu’l-‘Ukalâ’sına da “akıl” 

babıyla başlaması aklın ahlakla ilişkisini göstermesi bakımından manidardır.121 Akıl 

konusunda çeşitli meselelere değinen Mâverdî, aklın edeble ilgili olan yönleriyle 

sınırlı kalmaz. O, Aklın mahiyeti konusunda kelami ve felsefi tartışmalara yer verir 

ve kendi kanaatlerini akli ve nakli delillerle ispatlama yoluna gider.122  

Bu bölümün başlıca konuları şu şekildedir: 

• Aklın mahiyeti 

• el-‘Aklu’l-ğarîzî (doğuştan gelen) ve el-‘aklu’l-mukteseb (kazanılan 

akıl)  

• İsabetli düşünme, keskin zekalılık,  

                                                 
120 Edeb, s. 11. 
121 İbn Hibbân, Muhammed b. Hibbân b. Ahmed Ebû Hâtim el-Bustî, Ravdatu’l-Ukalâ’ ve Nuzhetu’l-
Fudalâ’, (thk. Muhammed Muhyiddîn Abdulhamîd), DKİ, Beyrût, 1977-1397, s. 16. Ahlak 
konusunda eser vermiş alimlerden Râğıb el-İsfahânî de akıl konusnuna önemli bir bölüm ayırmıştır , 
İsfahânî, Ebu’l-Kâsım el-Huseyn b. Muhammed b. el-Mufaddal Er-Râğıb el-İsfahânî, ez-Zerî’a ilâ 
Mekârimi’ş-Şerî’a, (thk. Mahmud Beycû), Dâru İkra’, Suriye, 2001/1422, I. Bsk.,  s. 96-133. 
122 Edeb, s. 15. 
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• Akıllı-ahmak ve heva-akıl karşılaştırması123  

Müllif bu bölümde çeşitli rivayetler yanında 13 hadise yer verir.  

 

2. İlim Edebi: İlim bahsi, Hz. Peygamber ve sahabe başta olmak üzere, 

Müslüman büyüklerinin önemle üzerinde durduğu İslami literatürün en temel 

konularından birisidir. Bilindiği üzere ilim bahsi hadisleri tedvin ve tasnif eden 

kitapların vazgeçilmez bir babı olup, Hz. Peygamber’den çok miktarda rivâyet 

malzemesi aktarılmaktadır. İlim aynı zamanda edeb ve ahlak kitaplarının değişmez 

kavramlarından biri olarak karşımıza çıkmaktadır.124  

İlim babında yer alan konular ve bunların içeriği dikkatlice incelenirse bir 

zamanlar öğrenci, daha sonraları muallim olması ve siyasi görevlerde bulunması 

bakımından sultanlarla muhatap olan yazarın, karşılaştığı problem ve sorunları ele 

aldığını açıkça görebiliriz. İlim konusunda, onun farklı yerlerde üç kez kendi 

yaşadığı olaylardan alıntı yapması da bu kanaatimizi destekler niteliktedir.125 Ayrıca, 

“yazının ve sözün anlaşılması önündeki engeller,”126 “şekil olarak yazıdan 

kaynaklanan problemler”127 gibi hususlara oldukça geniş yer vermesi, onun geniş bir 

edeb nosyonuna sahip olduğunu göstermektedir. “Yazının ve sözün anlaşılması 

önündeki engeller” bahsinde, hiç bir rivayet malzemesine yer vermemesi de dikkat 

çekicidir.  

İlim konusunda yer alan başlıca konular şu şekilde sıralanmaktadır:  

                                                 
123 Edeb, s. 11-41. 
124 İbnü’l-Mübârek, Abdullah İbnü’l-Mübârek el-Mervezî Ebû Abdillâh, ez-Zühd ve yelîhi’r-Rekâik, 
(thk. Habiburrahmân el-‘Azâmî), Beyrût, DKİ, ty., s. 15-22; İbn Kuteybe, Ebû Muhammed Abdullah 
b. Muslim b. Kuteybe ed-Dîneverî, Kitâbu Uyûni’l-Ahbâr, (thk. Ed-Dânî b. Munîr, Âl Zehvî), el-
Mektbetu’l-Asriyye, Beyrût, 2003-1424, I. Baskı., II/96; İbn Hibbân, Ravdatu’l-Ukalâ’, s. 33-41; 
İsfahânî, ez-Zerî’a ilâ Mekârimi’ş-Şerî’a, s. 142-171; Gazâlî, Ebû Hâmid Muhammed b. Muhammed, 
İhyâu ‘Ulûmi’d-Dîn, Dâru’l-Ma’rife, Beyrût, I/4-82.  
125 Edeb, s. 63, 73, 109. 
126 Edeb, s. 78-84. 
127 Edeb, s. 96-99. 



 25 

• İlmin şerefi ve fazileti 

• Faziletlerine göre ilimler, dini ilimler, fıkıhın önceliği  

• Alim ve faziletleri, cahil ve alim karşılaştırılması 

• İlme teşvik ve ilmin önündeki engeller  

• Sözün ve yazının anlaşılmasındaki zorluklar ve problemler  

• Yazıyı icat eden kimdir? 

• Yazılı bir metaryaldeki yazıdan kaynaklanan okuma ve anlama 

engelleri, noktalama ve harekelerin uygun olmadığı yerler 

• İlmi kolaylaştıran dokuz şart 

• Öğrenci ve öğretmende olması ve olmaması gereken hasletler128  

 

3. Din Edebi: Mâverdî, teklifin (insanın dünyada sorumlu tutulması) 

hikmetiyle bu bölüme giriş yapar ve teklifin esaslarını akıl ve şeriat olarak belirler.129 

Risalet ve dinin kaynakları gibi temel konulara değinir. Namaz, oruç, zekat ve haccın 

emredilmesindeki hikmetlere işaret eder. İnsan doğasının sahip olduğu zaafiyetlerin 

emir ve yasaklara riayet konusundaki etkisini tahlil eder. Dünya sevgisi ve dünyaya 

bel bağlamanın afetlerinden bahseder ve bunlardan sakınılması gerektiğine vurgu 

yapar 

Bu bölümde bahsedilen başlıca meseleler şöyledir. 

• Teklifin hikmet ve esasları 

• Risalet, içtihad ve dinin asılları (Kitap, Sünnet, icma-ı ümmet) 

• Teklifin kısımları (inançla ilgili olanlar, emirler ve yasaklar) 

• İmandan sonra namaz, oruç, zekat ve haccın emredilmesindeki 
                                                 
128 Edeb, s. 47-135. 
129 Edeb, s. 139. 
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hikmetler ve bunların kolaylıklarına göre derecelendirilmesi 

• Şükür ve istidrâc olarak nimetler  

• Haramların kısımları, iyiliği emretme ve kötülüğe engel olma, 

kulun önüne çıkabilecek engeller, sıhhat ve boş vaktin 

değerlendirilmesi 

• Emirleri yerine getirmede insanların halleri  

• Dünyanın fani olması ve ahiret için amel etme 

Bu bölümde göze çarpan önemli noktalardan birisi, “dini emirler ve bu 

emirlere uyma”da kulların kategorize edilmesidir. Teklifin “inanca dair olanlar,” 

“emirler ve yasaklar” şeklinde sınıflandırılması,130 namaz, oruç, zekat ve hac gibi 

ibadetlerin bedeni ve mali oluşlarına göre teklifteki sırası ve bu sıralamanın 

hikmetleri,131 kulların emirlere ve haramlara riayet etmede dört,132 ibadetler yerine 

getirmede üç gruba ayrılması133 bu kategorizenin en güzel örneklerindendir.  

Mâverdî, seleflerinden farklı olarak İslam ahlakının genel kavramlarını 

münferid başlıklar altında değil, belli tasnifler içerisine yerleştirerek işlemektedir. 

“Riya” kavramınını “teklifi yerine getirmede aşırı gidenler” başlığı altında,134 

“zühd”ü “dünya sevgisini kalpten uzaklaştırma” başlığı altında, “ölüm”ü “ecel 

düşünülerek nefsin boş ümitlerden sakındırılması” başlığı altında yer vermektedir.135 

Fakihlerin sistematiği ve edebiyatçıların edebi inceliğiyle konuları işleyeceğini 

söyleyen Mâverdî,136 konu ve kavramları belirli sistem ve tasnif içerisinde 

sunmaktadır. Anlatılan söz konusu kavramları, ayet ve hadis başta olmak üzere, bir 

                                                 
130 Edeb, s. 142. 
131 Edeb, s. 143-7 
132 Edeb, s. 156-8. 
133 Edeb, s. 162-175. 
134 Edeb, s. 175. 
135 Edeb, s. 179-190 
136 Edeb, s. 6. 
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çok hikmetli, özlü ve beliğ sözlerle desteklemektedir. 

 

4. Dünyanın Edebi: Müellif, burada insanın maddi ve manevi yönden 

ihtiyaçları ve bunları nasıl gidereceği hakkında önemli konulara değinir. Sosyal bir 

varlık olarak insanın toplum içerisinde mutluluğunu temin edecek, toplumsal düzeni 

sağlayacak hak bir din, etkin bir yönetim, kapsamlı adalet, genel güvenlik, maddi 

bolluk ya da yaygın refah ve geniş emel137 şeklinde altı temel esas tespit eder.138 

Bunlar, ekseriyetle dış dünyaya, bir başka deyişle toplumsal alana ilişkin esaslardır. 

Daha sonra Mâverdî, insanı fert olarak mutlu edecek, bireysel yaşamını 

yakından ilgilendiren prensipler ve kurallar belirler. Uygulama alanı ve  hayata 

geçirilmesi önceki esaslara oranla daha çok ferdî esaslardır. Diğer bir husus, sonraki 

esasların, kamusal alan veya toplumsal hayattan ziyade, ilk planda kişinin kendini 

ilgilendiren bir karaktere sahip olmasıdır. Bu esaslar, “itaat eden nefis,” “ülfet” ve 

“yeterli maddi kazançtır.” 

Bu bölümün başlıca konuları şu şekilde sıralanabilir. 

• İnsan tabiatı ve sosyal bir varlık oluşu 

• Kamusal düzenin temelleri (tabi olunacak hak bir din, etkin bir 

yönetim, kapsamlı adalet, genel güvenlik, maddi bolluk ve geniş 

emeldir)139  

• Dünyada insanın mutluluğunu sağlayacak ferdi hayatına yönelik 

esaslar 

1. İtaatkar nefis (kitabın son bölümü bu konuya ayrılmıştır) 

                                                 
137 Söz konusu kavramların çevirisinde Mustafa Çağrıcı’nın Mâverdî’de Siyaset ve Ahlak isimli 
makalesinden yararlanılmıştır, Çağrıcı, Mustafa, Mâverdî’de Siyaset ve Ahlak, İslâmiyât, cilt VI (sayı 
1), 2003, s. 84-87. 
138 Edeb, s. 216-234. 
139 Edeb, s. 216-234. 
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2. Birleştirci ülfet (ülfetin sebebi beştir: din, neseb, sıhriyet, dostluk 

veya kardeşlik, birr -sıla ve maruf-)         

3. Yeterli maddi kazanç (dört yoldan kazanılır: ziraat, hayvancılık, 

ticaret, sanat) 

• Kazanç hususunda insanların halleri  

• Kanaat (kanaatin yüksek, orta ve alt mertebeleri)  

Mâverdî, İslam’ın temel kavramlarını, insanın tabiatı, diğer insanlarla olan 

ilişkileri, dünyaya ve dünya nimetlerine karşı gösterdiği zaafiyet veya metanet 

doğrultusunda belirli tasnifler içerisinde bize sunar. Bu durumu örnekleyen en güzel 

bölümün, “dünya edebi” bölümü olduğunu düşünüyoruz.  

Burada yazarımız, anne-babaya itaat, ebeveynin çocuğuna şefkati ve 

sorumlulukları, sılai rahim, nikah, nikahlanacak kadında aranan şartlar, tembellik, 

tevekkül, zühd, kanaat, yardımlaşma ve kötü gün dostu olma, cömertlik ve cimrilik, 

savurganlık, yapılan iyiliği başa kakmama gibi pek çok önemli hususu çeşitli tasnif 

ve başlıklar altında incelemektedir. Ayrıca insan doğasının mal sevgisi üzerine 

etkileri ve insanoğlunun dünya malına karşı sergilediği tavırlar, mal biriktirmenin 

sebepleri, kanaatin kısımları gibi konuları dikkatlice incelediğimiz zaman 

Mâverdî’nin insan doğası ve toplum konusundaki derin tahlil ve değerlendirmelerine 

şahit olmaktayız.  

Toplumsal düzenin temelleri, toplum içindeki ferdin mutluluğunu 

sağlayacak prensipler olarak ülfet, din, neseb, birr, uhuvvet gibi kavramların 

tahlilleri, kazanç ve çeşitleri gibi hususlar, Mâverdî’nin toplum konusunda sahip 

olduğu bilgi birikimini ve bu alandaki yetkinliğini ortaya koyduğu kanaatindeyiz. 
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Onun bu değerlendirmeleri asırlar sonra gelecek İbn-i Haldun’u müjdeler gibidir.140 

Sosyoloji ilminin henüz olmadığı bir devirde böylesine kapsamlı sosyal nitelikli 

değerlendirmelere rastlamak calib-i dikkattir.  

Bu değerli tasnif ve tahlillerini, ayet ve hadis başta olmak üzere aktardığı 

diğer malzemeden esinlenerek yapan Mâverdî, konuları beliğ ve veciz, edebi zevkin 

hakim olduğu bir üslupla işlemeye çalışır. Eserin mukaddimesinde de belirttiği gibi, 

kolayca anlaşılacak, herhangi bir kapalılığa mahal bırakmayacak şekilde, ediplerin 

beliğ, fakihlerin sistematik üslubuyla141 konu ve kavramları arz etmeye çalışır. 

 

5. Nefis Edebi: Kitabın en geniş bölümdür.142  

Mâverdî, bu konuyu iki başlık altında inceler. İlki toplumda yerleşmiş “adet 

ve gelenekler” şeklinde nitelendirilebilecek “Edebü’l-muvâdaa ve’l-ıstılah,” ikincisi 

ise aklın iyiliği ve kötülüğü konusunda ihtilaf etmediği, belirli bir eğitim süreci 

sonucunda kazananılabilecek “nefis terbiyesi” anlamındaki “Edebü’r-riyâda ve’l-

ıstıslah”tır.143 Yine bu bölümde, müellifin İslam’ın temel prensiplerini çeşitli 

tasnifler içerisinde sunduğu görülür. 

Mâverdî, bu bölümde, sadece nefsin maruz kalabileceği manevi 

hastalıklara, bunların çarelerine ve nefsin sahip olması gereken güzel hasletlere yer 

vermekle kalmaz, aynı zamanda o, toplumdan topluma değişebilecek ve belirli bir 

toplum içerisinde cari olan uğurlu ve uğursuz sayma, yeme-içme, giyinme gibi 

konuları da nefis terbiyesi içerisinde işler. Ayrıca “söz ve sükut,” “hizmetçi ve 

                                                 
140 Edeb, s. 23. 
141 Edeb, s. 6. 
142 Edeb, s. 365-564. 
143 Edeb, s. 368-9. 
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uşaklarla ilişkiler,” “dinlenme ve uyku,” “iş yapmadan önce düşünme” vb. farklı 

konulara da bu bölümde yer verir.  

Nefisn edebi bölümünde işlenen başlıca konular şöylece sıralanabilir: 

• Nefis terbiyesinin gerekliliği  

• Nefis terbiyesinde iki yol takip edilmelidir. Bunlar “Edebü’l-

muvâdaa ve’l-ıstılah” (adet ve gelenekler) ve “Edebü’r-riyâda ve’l-

ıstıslah” (nefis tebiyesi)dir.  

• Edebü’r-riyâda ve’l-ıstıslah, altı kısma ayrılır: 

1. Kibir ve kendini beğenmişlikten (‘icâb) kaçınma.  

2. Güzel ahlak (hüsnü’l-huluk).  

3. Hayâ.  

4. Hilm ve gazap.  

5. Doğru söz ve yalan.  

6.   Haset.  

• Adet ve gelenekler anlamındaki Edebü’l-muvâdaa ve’l-ıstılah konusu 

sekiz kısma ayrılır: 

1. Söz (kelam) ve sükut 

2. Sabır ve tehammülsüzlük (عkl).144  

3. İstişâre  

4. Sır saklama  

5. Mizah  

6. Uğur ve uğursuzluk 

                                                 
144 kl ع  kelimesi anlam bakımından sabır kelimesinin zıddıdır, İbn Manzûr, Cemaluddîn, Ebu’l-Fadl 
Muhammed b. Mukkerrem, Lisânu’l-Arâb, Dâru Sadr, Beyrût, ty. I. bsk., VIII/47. Tezimizde, “bela ve 
zorluklara karşı metanet ve sabır gösterememek” anlamında, “tehammülsüzlük” şeklinde tercüme 
edilmiştir.  
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7. Mürüvvet145  

8. Mensûr edebler. Bir toplumdaki yaygın uygulamalar ve 

kurallar. 

Kitapta işlenen kavramların bir çoğunu hadis kaynaklarında bab ve bölüm 

başlığı olarak görmek mümkündür. Ancak Mâverdî bu konulardaki sınırlı sayıda 

rivâyetle yetinir ve hikmetler, edebi ve beliğ sözler, şiir başta olmak üzere farklı 

malzemelerine de yer vererek ele alınan kavramların daha anlaşılır olmasını, metnin 

akıcı, renkli, ve edebi bir niteliğe sahip olmasını sağlamaya çalışır. Ayrıca sadece 

ayet, hadis ve İslam kültüründen aktardığı sözlerle yetinmeyerek, diğer kültürlere ait 

rivayetlerden de aktarır. Böylece burada anlatılan edebe ait kavram ve olguların 

evrensel olarak her kültür, toplum ve çağda kabul gören değerler olduğuna işaret eder 

gibidir. 

Gelecek bölümde müellifin kavram ve konuları anlatırke,n kullandığı 

rivayet malzemesi, kimlerden aktarmalarda bulunduğu, bunların sayıları hakkında 

bilgiler verilecektir. Ayrıca, nakledilen söz ve haberlerin, eserde ele alınan konuların 

anlatılmasındaki rolü ve işlevi üzerinde durulacaktır.     

                                                 
145 Mâverdî aslında bütün kitabın mürüvvetin şartları olduğunu söyler, Edeb, s. 546.   
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II. BÖLÜM 

 

MÂVERDÎ’NİN KULLANDIĞI  

RİVAYET MALZEMESİ VE İŞLEVİ 

 

Bu bölümde, müellifin konu ve kavramları anlatırken kullandığı rivâyet 

ve kültür malzemelerin neler olduğu ele  alınacaktır. İlk olarak, yapılan aktarmaların 

kimlere ait olduğu ve sayılarıyla ilgili bilgiler verilecek, daha sonra hadis dışındaki 

rivayet ve sözlerin işlevi, Mâverdî’nin hadislerle bunları harmanlayarak konuları 

anlatış üslubu incelenecek, işlev ve delil olarak bunların hadislerle karşılaştırılması 

yapılacaktır. 

 

1. Mâverdî’nin Kullandığı Rivayet ve Kültür Malzemesi 

 

İslam’ın ilk asırlarından itibaren kaleme alınan eserlerin temel ögelerinden 

birisi rivayetlerdir. Özellikle ilk ortaya çıkan telifler, senet ve metinleriyle birlikte 

nakledilen hadisler ve rivayetlerden oluşmaktadır. Zamanla, farlklı sistematik ve 

methodlar takip edilerek, her disipline özgün kitaplar ortaya çıkmıştır. Tefsir, Hadis, 

Fıkıh, Kelam başta olmak üzere her alanda farklı bir nesir üslubu benimsenmiştir.  

Rivayet senetleri hazfedilmiş ve rivayet metinleri muhtasar şekilde nakledilmiştir. 

Ahlak, Belağat gibi sahalarda İslam kültürüne ait ayet, hadis, Mevkûf, Maktû 

rivayetler dışında, farklı milletlerden ve dini gruplardan haber ve sözler 

kullanılmıştır. Her alanın yazı üslubu ve metin inşası farklı olsa da rivâyet, âsâr ve 
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haberler bütün sahalardaki kitapların ortak unsuru olarak kalmıştır. Mâverdî’nin 

Edeb’indeki içeriğin temel unsuru da rivayet ve haberlerdir. 

Müslüman alimler, III. asırdan itibaren yazdığı edeb ve ahlak kitaplarında, 

ayet, hadis, sahabe, tabiûn sözleri yanında hikmet ve ibret içeren diğer kültürlere ait 

söz ve haberlere yer vermişlerdir. Mâverdî de, konu ve kavramları işlerken, ayet ve 

hadisler dışında, sahabe, tabiûn ve Müslüman şahsiyetlerden gelen rivayetler başta 

olmak üzere, hikmet sahiplerinin, ediplerin, belağatçıların, alimlerin ve şairlerin söz 

veya şiirlerinden; Arab, İran, Rum, Yunan kültürüne ait kimselerin söz, şiir  ve 

hikmetli ifadelerinden aktarmalarda bulunur. Yararlandığı malzemenin çeşitliliği 

bakımından, Mâverdî’nin aynı çizgiyi takip ettiği görülmektedir.  

Çeşitli milletlere, farklı dini, mesleki ve kültürel gruplara ait haberler, beliğ 

ve hikmetli ifadeler veya öğütler yalnızca ahlak ve edebiyat kitaplarında yer almış 

değildir. Bu rivayetlerin tedvin edildiği müstakil eserler bile kaleme alınmıştır.    

Çünkü Müslüman alimler “müminin yitiği olan hikmeti”n, başka kültürlerde 

bulunması halinde, ondan yararlanmaktan geri durmamışlardır.146 Hatta Endülüs’ün 

ileri gelen alimlerinden İbn Abdilberr’e (463/1071) göre, ilim ehl-i Kuran ve 

Sünnet’in ardından edeb sahasını öğrenmelidir. Zira hikmetler, kalb ve ruhu diri 

tutar, zihni açar, güzel ahlaka iletir, kötü şeylerden ve haramlardan alıkoyar.147 Bir 

ahlak filozofu olan İbn Miskeveyh’in (421/1030) İran, Hind, Arab, Rum ve İslam 

kültürüne ait hikmetleri topladığı Câvîdân Hıred’i,148 Mâverdî’nin (450/1058) 10 

hususta seçilmiş 300 hadis, 300 hikmetli söz ve 300 beyit içeren Kitabu’l-Emsâl ve’l-

Hıkem’i, Mübeşşir b. Fatik’in Muhtâru’l-Hıkem ve Mehâsinu’l-Kelim’i bu tür 

teliflere verilebilecek bazı örneklerdir.   

                                                 
146 Çağrıcı, İslam Düşüncesinde Ahlak, s. 11. 
147 İbn Abdilberr, Behcetü’l-Mecâlis, I/35. 
148 Çağrıcı, İslam Düşüncesinde Ahlak, s. 42-45. 
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Maverdi’nin konuları işlerken, yararlandığı rivayet malzemesi ve başlıca 

referansları şu şekildedir: “Ayet,” “hadis,” “geçmiş Peygamberlerin sözleri ve 

aldıkları vahiyler,” “sahabe sözleri,” “Müslüman şahsiyetlerin sözleri,” “yabancı 

kültürlere ait kimselerin sözleri,” “şiir,” ve “anonim sözler.” 

Artık bu malzemelerin ayrıntılarına geçilebilir. 

 

1. 1. Ayet 

İslam’ın temel kaynağı olan Kuran-ı Kerim her Müslüman müellifin 

herhangi bir eserde atıf yapmaktan geçemeyeceği ilk referanstır. Kuran’ı Kerim 

sadece kelam, fıkıh ve tefsir gibi ilimlerin değil bütün İslamî ilimlerin ana 

kaynağıdır. Mâverdî de bu eserinde 120 civarında ayete yer verir.  

Mâverdî, bazen ayetleri yalnızca serdetmekle kalmaz, aynı zamanda bir 

tefsirci olarak 50’ye yakın ayetin açıklamasını yapar. Bu açıklamalarının çoğu tefsire 

dair eseri en-Nüket ve’l-Uyûn’da bulunsa da bir kısmı yoktur.149 Edeb’te verdiği bazı 

uzun tefsirler Nuket’te daha kısadır.150 

Konular anlatılırken, ayetler daha çok Kuran-ı Kerim’in o konudaki bakış 

açısını veya ne dediğini zikretmek için verilir. Eserin geneline bakıldığı zaman, 

ayetler ilim konusuna girişte olduğu gibi151 çoğunlukla başta zikredilir Ancak bunun 

istisnaları yok değildir.152 

Çoğunlukla ayetler, anlatılan konunun özünü oluşturan veya mevzuyla bire 

bir yakınlığı bulunan temel unsurlardır. Buna en güzel örnek şu ayetlerdir. “Dünya 
                                                 
149 Bu ayetlerden bazıları şunlardır: Edeb, s. 12’de Mülk 10’un içinde yer aldığı Merfû rivâyet (Nuket, 
VI/53), s. 26’da İsra 84’ün tefsiri (Nuket, III/269), s. 33’te Câsiye 23’ün tefsiri (Nuket, V/264), s. 92 
ve 93’te ‘Alak 3 ve 5’in tefsiri (Nuket, VI/305), s. 114’te Yusuf 76’nın tefsiri (III/60), s. 209’da NÎsâ 
28’in tefsiri (Nuket, I/474), s. 217’de Kıyame 36’nın tefsiri (VI/159). Bu ayetlerin yorumları, Edeb’te 
verilen şekliyle Nuket’te yer almaz. 
150 Edeb, s. 16’da, Hacc 46’nın tefsiri Nuket, IV/32’de yer almaz. 
151 Edeb, s. 47. 
152 Edeb, s. 15, 168, 
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edebi”nin girişinde, Mâverdî insanın kendi dışındaki varlıklara en muhtaç varlık 

olduğunu, başkalarına olan bu ihtiyacın onun tabiatının ayrılmaz bir karakteri 

olduğunu belirtir ve “insan zayıf yaratılmıştır” ayetini zikreder.153 Hemen ardından, 

Allah’ın insan tabiatına yerleştirdiği bu gereksinimi onun için bir nimet olarak 

değerlendirir. “...İnsan kendisini müstağni gördüğü an, isyan onun tabiatına 

hükmeder, güçlü hale gelince azgınlaşır” der ve “muhakkak insan, kendisini 

müstağni görünce isyan eder”154 ayetini delil getirir.155 

Müellif, bazen konuyla ilgili delillerini daha çok ayetlerden sunar. 

Buralarda kavramların betimlenmesi tamamen ayetlere ve tefsirlerine bırakılır. 

“İnsanın medeni tabiatlı olması ve başkalarına ihtiyaç duyması”,156 “giyinmenin 

edebi” konusunda “giyinmenin gerekliliği ve faydaları”157  mevzularında zikredilen 

ayetler bu hususta verilebilecek en bariz örneklerdir. 

Mâverdî ele aldığı konuya uygun malzemeye öncelik verir. Dolayısıyla her 

mevzuda ayetlere yer vermez. İlk bölüm olan “akıl” konusuna girişte aktarılan 

deliller hadisle başlar ve burada ayet kullanılmaz.158   

 

1. 2. Hadis 

Bir sonraki bölümde, hadis sayı, şekil, nasıl ve niçin kullanıldığı gibi 

hususlar açısından genişçe ele alınacağı için burada ismine işaretle yetinilecektir.  

 

 
                                                 
153 NÎsâ 28; Edeb, s. 210 
154 Alak, 6-7. 
155 Edeb, s. 211. 
156 Edeb, s. 209-211. 
157 Edeb, s. 552-555. 
158 Edeb, s. 11-12. “Akıl” bölümünde ayet zikredilmeyen yer sadece bu bölümün girişidir. Yoksa 
“akıl” bölümünün tamamında ayetin kullanılmadığı kastedilmemektedir. Zira Mâverdî bu bölümde 
akılla ilgili farklı meselelerde 6 ayet kullanır, Edeb, s. 13, 16, 26, 33, 33, 38.   
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1. 3. Geçmiş Peygamberlerin Sözleri veya Aldıkları Vahiyler 

Kendisinden önceki ahlak ve edeb kitaplarında olduğu gibi geçmiş 

peygamberlerin sözleri, aldıkları vahiyler de Mâverdî’nin aktardığı önemli 

malzemelerinden birisidir. Bunlar tek başına delil olarak kullanılmaz ve yaygın da 

değildir. Ancak nakledildiği yerlerde hem konuyu pekiştirmesi hem de içeriğe ayrı 

bir zevk ve akıcılık kazandırması bakımından önemlidir. Kuran-ı Kerim’de ismi 

geçen kimselere ait sözler de buraya eklenebilir .  

Bu aktarmaların sahipleri şöyledir: Hz. Dâvûd,159 Hz. Süleymân,160 Hz. 

İbrâhîm,161 Hz. Yakûb,162 Hz. Yûsuf,163Hz. Mûsâ,164 Hz. Yahyâ,165 Hz. Îsâ,166 Hızır 

(as),167 Zulkarneyn (as)168 ve Lokmân169 (as).   

 

1. 4. Sahâbe Sözleri 

Müellif başta Ali b. Ebî Tâlib, Ömer İbnü’l-Hattâb, İbn Abbâs ve İbn 

Mesûd olmak üzere bir çok sahâbînin sözlerinden aktarır. Hz. Ebûbekir’den 7, Hz. 

Ömer’den 50, Hz. Ali’den 80, İbn Mesûd’dan 15, İbn Abbâs’tan 40 civarında alıntı 

yapar. Ebû Hureyre, Abbâs b. Abdulmuttalib, Muaviye b. Ebî Sufyân,170 Ebû Zerr, 

Abdullah b. Zübeyr, Ebû Ümâme, Abdullah b. Ömer, Amr İbnü’l-Âs, Muğire b. 

                                                 
159 Edeb, s. 295. 
160 Edeb, s. 187, 250, 447, 459. 
161 Edeb, s. 213, 301. 
162 Edeb, s. 232. 
163 Edeb, s. 145, 500. 
164 Edeb, s. 118, 121, 122, 130, 158, 177, 423, 505. 
165 Edeb, s. 242. 
166 Yaklaşık 25 civarında Hz. Îsâ’dan alıntı yapar. Bunlardan bazıları şunlardır, Edeb, s. 23, 42, 56, 
118, 127, 146. 
167 Edeb, s. 121, 130, 177. 
168 Edeb, s. 198. 
169 Edeb, s. 478, 472, 535, 538. 
170 Edeb, s. 266, 301, 398, 425. 
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Şu’be, Ebu’d-Derdâ, Huzeyfe b. el-Yemân yine sözlerinden alıntı yapılan 

sahâbîlerdendir.  

Sahâbe sözleri, daha çok diğer rivayet malzemeleriyle birlikte aktarılır. Bu 

sayede, konuya farklı pencerelerden bir bakış sunulur. 

 

1. 5. Müslüman Şahsiyetlerin Sözleri 

Bu kimselerin, Tâbiûn ve Etbeu’t-tâbiîn, mezhep imamları, büyük alimler, 

yaşadığı dönemde ileri gelen yöneticiler, halk nazarında itibarlı kişiler olduğu 

söylenebilir.  

Hasan-ı Basrî,171 Saîd b. el-Museyyib,172 Mus’ab b. Zubeyr b. Avvâm,173 

İbn Sîrîn,174 İbn Şihâb ez-Zuhrî,175 Ikrime,176 Katâde b. Diâme,177 Mücâhid,178 Saîd 

b. Cubeyr,179 Ebû Hâzim el-‘Arec (Seleme b. Dînâr),180 Sufyân es-Sevrî,181 Âmir eş-

Şa’bî,182 Abdullah İbnü’l-Mübârek,183 eş-Şâfiî,184 Vehb b. Munebbih,185 

Abdulhumeyd,186 Ebû’l-Esved ed-Duelî,187 Esmaî,188 Hâlid b. Safvân,189 İbnü’s-

                                                 
171 Eserde 25 civarında Hasan-ı Basrî’den aktarma yapılmışır. Kitapta en çok nakil yapılan tabii odur. 
Bu tür eserlerde ona ait fazlaca söz nakledilir. Ondan yapılan aktarmalar için bkz., Edeb, s. 12, 37, 88, 
89, 132, 146, 165, 169, 179, 187. 
172 Edeb, s. 188. 
173 Edeb, s. 48, 382,401, 406. 
174 Edeb, s. 319, 327, 419, 420. 
175 Edeb, s. 125, 338(şiir), 545-546. 
176 ‘İkrime’den aktardığı tefsirler için bkz., Edeb, s. 33, 92, 335, 343, 408, 476, 498. 
177 Katâde’den de tefsir aktarır, Edeb, s. 121, 334, 338, 473, 552, 553. 
178 Mücâhid’den tefsire dair görüşler aktarır, Edeb, s. 91, 150, 211, 222, 223, 334, 342, 348, 358, 424, 
552. 
179 Edeb, s. 222, 322, 514. 
180 Medine’nin alimi ve orada kadılık yapmış zahid bir kimse olan Ebû Hâzim, 140’da vefat etmiş 
olup (Edeb, s. 166) eserde kendisinden özellikle zühdle ilgili konularda alıntı yapılmıştır. Yapılan 
alıntılar için bkz., Edeb, s. 164, 166, 184-185, 185, 187, 187-188, 189, 200, 361, 551. 
181 Edeb, s. 128, 301, 349. 
182 Edeb, s. 35, 114, 131, 398, 403, 462, 492. 
183 Edeb, s. 128, 158(şiir), 171. 
184 Edeb, s. 55,  
185 Edeb, s. 178, 241. 
186 Emeviler döneminin meşhur katib ve edebiyat alimlerinden olan Abdulhumeyd son Emevî halifesi 
Mervân b. Muhammed’e yakın bir kimsedir. H. 132 senesinde Mısır’da halifeyle birlikte 
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Semmâk,190 Abdullah b. Mu’tez,191 Muhammed b. Ali192 gibi kimseler kendilerinden 

alıntı yapılan ilim ve faziletiyle öne çıkmış, yaşadıkları devirde ümmetin önde gelen 

şahsiyetlerinden dikkat çeken isimlerdir.  

Abdulmelik b. Mervân,193 Hişâm b. Abdulmelik,194 Süleymân b. 

Abdulmelik,195 Ömer b. Abdulazîz,196 Harûn er-Reşîd,197 Halife Memûn,198 Haccâc 

b. Yûsuf,199 Fadl b. Sehl,200 İbnü’l-Mukaffâ201 müellifin alıntı yaptığı yöneticilerden 

bazılarıdır. 

Büyük dilci Halîl b. Ahmed,202 Câhız,203 İbn Kuteybe204ve Kindî205 de 

kendilerinden aktarmalarda bulunulan alimler arasındadır.206 

 

1. 6. Yabancı Kültürlere Ait Kimselerin Sözleri 

                                                                                                                                          
öldürülmüştür, Edeb, s. 94. Ondan yapılan alıntılar için bkz., Edeb, s. 94, 178, 198, 249, 325, 330, 
352, 353, 427, 431, 453, 474.  
187 Edeb, 253, 258, 448, 475. 
188 Edeb, s. 18, 131, 170, 179, 289.  
189 Abbâsi Devleti’nin kurucusu Ebu’l-Abbâs es-Seffâh’ın sohbet arkadaşlarındandır. Bir şeyi övme 
ve yermede üstüne olmayan fesahat sahibi bir kimsedir, Edeb, s. 126. Mâverdî’nin ondan yaptığı 
alıntılar için bkz., Edeb, 126, 188, 260, 267, 288, 442, 490, 539, 558. 
190 Zahidler’den biri olan İbnü’s-Semmâk, Hârûn er-Reşîd’in değer verdiği bir kimsedir, Edeb, 37. 
Ondan yapılan alıntılar için bkz., 37, 161, 183, 192, 377, 420. 
191 Edeb, s. 49, 66, 127, 260, 266, 271, 375, 430, 431, 523. Meşhur bir Abbâsi şairi olup bir gece ve 
gündüz süresince hilafeti ele geçirmiş, 296’da öldürülmüştür, Edeb, s. 35.  
192 Edeb, s. 242, 377, 448, 513, 516, 519. 
193 Edeb, s. 48, 188, 292 
194 Edeb, 35(şiir), 353. 
195 Edeb, s. 439. Ebû Hâzim’den istenen öğüt (Edeb, s. 164, 187), yine cariyelerinden birisinin ona 
şiirle yaptığı tenbihat onunla ilgili haberler arasındadır (Edeb, s. 201). 
196 Edeb, s. 194, 223, 343, 410, 437, 474, 485, 489, 544, 560. 
197 Edeb, s. 131, 189-190. 
198 Edeb, s. 6, 60, 76, 263 (şiir), 273, 300, 336, 409, 411. 
199 Edeb, s. 331, 375, 386, 443, 448. 
200 Memûn’un vezirlerinden olup savaşta ve yöneticilikte mahir birisidir. 202 yılında bir grup 
tarafından hamamda öldürülmüştür. Onu çekemediği için, bu grubun Memûn tarafından gönderildiği 
de söylenir. Edeb, 95. Ondan yapılan alıntılar için bkz., 95, 307, 314, 382, 423.  
201 Edeb, s. 91, 346, 366, 379, 416, 443, 453, 457, 511.  
202 Edeb, s. 48 (şiir), 75, 89, 119, 120, 127, 402 (şiir.)  
203 Edeb, s. 116, 194, 320, 416, 440, 444, 457. 
204 İbn Kuteybe’nin daha çok el-Meârif’inden aktarır, bkz., Edeb, s. 19, 92, 93, 422, 493.    
205 Edeb, s. 246, 264, 279. 
206 Câhız’dan yapılan alıntılar için bkz., Edeb, s. 116, 194, 370, 416, 440, 444. 
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Mâverdî’nin eserinde yararlandığı bir diğer malzeme, farklı kültürlere ait 

kimselerin söz ve hikmetlerdir.  

Bunların başında, Eski İran’a mensub hikmet sahibi yönetici ya da dini 

şahsiyetlerden yaptığı alıntılar gelir. Bu alıntılar, Perslerin hakkaniyetli hükümdarı 

Anuşirvân’a,207 Anuşirvân’ın bilge veziri Buzurcemihr’e,208 Perslerin hikmet sahibi 

krallarından Ebruveyz’e,209 Erdeşîr b. Bâbek’e210 ve oğlu Sabûr’a,211 Kisrâ’ya,212 

kendi ismiyle anılan mezhebin kurucusu Mazdek’e213 ve bir Mecûsî olan 

Merzubân’a214 ait sözlerdir. Ayrıca müellif, farklı yerlerde isimlerini vermediği “Pers 

krallarından birisi”nden iki215 ve “Persli hikmet sahibi”nden iki216 alıntı daha yapar. 

Alıntı yapılan bir başka kültür ise Yunan kültürüdür. Hellenizm’in kurucusu 

İskender’den,217 hocası Aristo’dan,218 bir filozof ve aynı zamanda bir matematikçi 

olan Fisagor’dan219 yaptığı aktarmalar bu kültüre aittir. Bir başka yerde “Yunan 

hikmet sahibi”nden aktarır.220 

“Rum hikmet sahibi”nden,221 “Hint hikmet sahibi”nden,222 Kelile ve 

Dimne’den ve hatta bir Rahib’ten223 aktarmalarda bulunur.224 

 

                                                 
207 Edeb, s. 195, 227, 325, 421, 460, 474, 508, 531, 559. 
208 Edeb, 29, 49, 63, 64, 65, 76, 119, 162, 344, 375, 461, 537. 
209 Edeb, s. 227,  
210 Edeb, s. 227, 366, 373, 429, 457. 
211 Edeb, s. 29 
212 Edeb, s. 301, 337. 
213 Edeb, s. 181. 
214 Mecûsî reislerindendir. Edeb, s. 225. 
215 Edeb, s. 30, 409. 
216 Edeb, s. 105, 529. 
217 Edeb, s. 24, 105, 204, 220, 275, 339, 402, 423. 
218 Edeb, s. 340. 
219 Edeb, s. 81. 
220 Edeb, s. 528. 
221 Edeb, s. 91. 
222 Edeb, s. 225. 
223 Edeb, s. 174. 
224 Edeb, s. 183. 
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1. 7. İsimleri Zikredilen Şairler ve Şiirleri  

Konular anlatılırken kullanılan malzemelerden birisi de şiirlerdir. 

Neredeyse her konu için bir şiir verildiğini söylemek mümkündür. Geneline bakıldığı 

zaman, şiirin, eserin ayrılmaz bir parçası olduğu anlaşılmaktadır.  

Eserde ismi geçen ve sıkça şiirleri verilen şairler şöylece sıralanabilir: 

Sahabeden Hassân b. Sâbit,225 yine sahâbeden Ka’b b. Züheyr,226 Buhterî,227 Ebû 

Temmâm et-Tâî,228 Ebû Atâhiye,229 Ferezdak,230 İbnü’r-Rûmî (Ali b. Abbâs),231 

Beşşâr b. Burd,232 Abbâs b. Ferec er-Riyâşî,233 Sâlih b. Abdulkuddûs,234 Abdullah b. 

Mu’tez,235 Lebid b. Rabîa,236 el-Mütenebbî,237 Mahmûd el-Varrâk.238 Ayrıca, Hz. 

Ali,239 sahâbeden Ka’b b. Züheyr,240 Ömer b. Abdulazîz,241 büyük dilci Halîl b. 

Ahmed,242 İmam Şâfiî,243 Hâlid b. Hişâm b. Abdulmelik,244 Halife Mehdî,245 

Me’mûn,246 Mehdî’nin veziri Yahyâ b. Hâlid el-Bermekî247 kendisinden şiir aktarılan 

kimseler arasındadır.  

                                                 
225 Edeb, s. 270, 329, 529. 
226 Edeb, s. 65. 
227 Buhterî’den 11 yerde şiir aktarır. Örnek için bakılabilir, Edeb, s. 59, 227, 272. 
228 Ebû Temmâm’dan 20 civarında beyit aktarır.  Bazıları için bakılabilir, Edeb, 65, 122, 232, 244, 
280, 291, 305, 306, 310. 
229 Eserde kendisinden en çok şiir aktarılan şair Ebû Atâhiye’dir. Ondan 27 yerde alıntı yapılmaktadır. 
Bunlar için bakılabilir, Edeb, s. 7, 123, 182, 184, 189, 190, 192, 193, 197, 203, 203, 204, 204, 204, 
205, 224, 279, 291, 303, 304, 313, 316, 321, 387, 454, 464, 523. 
230 Edeb, s. 19, 20, 21, 22, 103, 279. 
231 Eserde İbnü’r-Rûmî’den yaklaşık 20 şiir aktarılmaktadır. Bir kısmı için bkz., Edeb, s. 129, 210, 
265, 275, 278, 281 
232 Edeb, s., 90, 260, 288, 306, 307, 318, 394, 474.  
233 Edeb, s. 69, 241, 253, 260, 386, 395. 
234 Edeb, s. 13, 59, 108, 205, 285, 297, 391, 477, 486, 534. 
235 Edeb, s. 201, 220, 246, 425. 
236 Edeb, s. 18, 235, 287, 498. 
237 218, 278, 388, 464, 503, 538, 545, 557. 
238 Edeb, s. 165, 213, 346, 353, 429, 431, 447, 543. 
239 Edeb, s. 28, 193, 196. 
240 Edeb, s. 65. 
241 Edeb, s. 183. 
242 Edeb, s. 48, 402. 
243 Edeb, s. 56, 88, 288-289, 293-294, 328, 355-356. 
244 Edeb, s. 35. 
245 Edeb, s. 51. 
246 Edeb, s. 263. 
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1. 8. Kaynağı Belirtilmeyen Sözler 

Müellifin, kitapta yer verdiği önemli malzemelerden birisi, söyleyeninin 

şahıs olarak belirtilmediği ifadelerdir. Bunların sahibine, “hikmet sahiplerinden 

birisi,” “belağatçılardan birisi,” “şairlerden birisi” gibi lafızlarla atıf yapılır. Diğer 

malzemeler karşılaştırıldığı zaman, bunların kullanılan malzemenin önemli bir 

kısmını oluşturduğunu söylenebilir. Söyleyenine genel bir ifadeyle işaret edilen 

sözler, şiirler ve hikmetler eserin olmazsa olmaz unsurlarından birisi olarak 

karşımıza çıkmaktadır.  

 “Kaynağı belirtilmeyen” şeklinde nitelediğimiz bu ifadeler nispet 

edildikleri gruplara ve kitaptaki yoğunluklarına göre şöylece sıralanabilir. 

 

1. 8. 1. Hikmet Sahiplerinin Sözleri 

Mâverdî, bu kimselerden yaptığı alıntıları genellikle “hikmet sahiplerinden 

biri der ki” ( mا opq لMsءMtuv ) şeklinde verir. Hadislerden sonra en çok kullanılan 

malzeme, bu gruba aittir. Müellif, “hikmet sahipleri”nden yaklaşık olarak 228 alıntı 

yapmıştır. Hemen her bahsedilen konuda “hikmet sahipleri”nden alıntı yapar. İlk yüz 

sayfadaki sözlerin geçtiği sayfa numaralarına bakmak bile, bu söz grubunun eserde 

ne kadar önemli bir yeri olduğunu göstermeye yetecektir.248 Bu söz grubu, diğer 

ahlak ve edeb kitaplarında da kullanılır. 

“Hikmet sahipleri”nin sözleri, genellikle hadis, sahabe ve tabiûn sözlerinin 

hemen arkasından verilir. Nadir de olsa, hadisten önce kullanıldığı yerler olmuştur.249   

                                                                                                                                          
247 Edeb, s. 57. 
248 Bu söz grubunun, eserin ilk yüz sayfasındaki yerleri şöyledir, Edeb, s. 12, 17, 22, 24, 25, 26, 29, 
35, 36, 38, 40, 41,48, 50 (2 adet), 51, 59, 60, 62, 65, 66, 70, 77 (3 adet), 86 (2 adet), 87, 92. 
249 Edeb, s. 50,  
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1. 8. 2. Şairlerden Şiirler 

Mâverdî’nin kullandığı bu tür malzemeden bir diğeri, söyleyen şairin ismini 

vermediği şiirlerlerdir. Yazar, sadece “şairlerden biri dermiştir ki” (اءwpxmا opq لMs) 

veya “şair der ki” (wyMxmل اMs) şeklinde sözü söyleyen gurubu atıfta bulunur. Müellif, 

bu tarzda 195 farklı şiir aktarır. Mâverdî’nin sıkça kullandığı bir malzeme olup çoğu 

konuda nakleder. Bunun kanıtı için, eserin ilk yüz sayfasında bu malzemenin geçtiği 

yerlere bakmak kanaatimizce yeterlidir.250 Yukarıda değinilen söyleyeni tasrih 

edilmiş şiirler de dikkate alındığında, şiirin eserdeki önemli aktarmalardan birisi 

olduğu görülecektir. 

 

1. 8. 3. Belağatçılar ve Beliğ İfadeleri  

“Belağatçılardan biri demiştir ki” (ءMz{|mا opq لMs) şeklinde aktarılan bu 

ifadeler, önceki iki malzeme grubu kadar çok sık kullanılmasa bile, eser tetkik 

edildiğinde önemli bir malzeme olduğu görülecektir. Tespit ettiğimiz kadarıyla 

Mâverdî bu gruba ait sözlerden 92 yerde aktarır. Bu söz grubuna, ibret ve hikmetin 

zikredildiği diğer kitaplarda pek rastlanmaz.  

 

1. 8. 4. Edebiyatçılar ve Edebi İfadeleri 

Yukarıdaki üç söz grubuyla birlikte kullanılan diğer bir malzeme ise 

edebiyatçılara ya da edeb ehline aittir. Mâverdî bu sözlerin sahibine “edeb ehlinden 

birisi der ki” veya “edebiyatçılardan biri der ki” (ءMqا{د opq لMs) şeklinde atıfta 

                                                 
250 Bu söz grubunun eserin ilk yüz sayfasındaki sayfa numaraları şöyledir, Edeb, s. 12, 17 (2 adet), 18, 
25, 29, 32, 33, 35 (2 adet), 37, 38, 39, 40, 41,42, 48, 51, 59, 61, 62, 67, 68, 74, 75, 78, 82, 84, 90. 
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bulunur. Bu gruptan yaklaşık 54 alıntı yapılmıştır. Bu söz grubuna da diğer edeb ve 

ahlak kitaplarında pek rastlanmaz.  

 

1. 8. 5. Mensûru’l-Hıkem’deki hikmetler 

Bu malzeme, “Mensûru’l-Hıkem’de denilmiştir ki” şeklinde 

nakledilmektedir. İki yerde, Abdullah b. Mu’tez’in sözünün Mensûru’l-Hıkem’de 

geçtiğine bakılırsa,251 Mensuru’l-Hıkem’in hikmetli sözleri toplayan bir kitap ya da 

benzer bir eser olduğu anlaşılmaktadır. Mâverdî, bu hikmetlerden Abdullah b. 

Mu’tez’in sözleriyle birlikte 55 yerde aktarmaktadır. Bunlar, diğer edeb ve ahlak 

kitaplarında atıf yapılan bir aktarma değildir. 

 

1. 8. 6. Anonim Sözler 

Sıkça kullanıldığı göze çarpan bir diğer malzeme ise, “denilmiştir ki” 

şeklinde temrîz sigasıyla verilen anonim sözlerdir. Mâverdî, bu ifadelerden 55 yerde 

nakleder. Diğer ahlak ve edeb kitaplarında da sıkça kullanılan bu söz grubu, özellikle 

İbn Abdilberr’in Behcetü’l-Mecâlis’inde yaygın şekilde zikredilir.  

İşaret edilen bu tür anonim söz grupları, Mâverdî’nin ekseriyetle 

aktardıklarıdır. Bunlar dışında zikredilen diğer anonim sözlerin sahipleri şöyledir:  

“Alimlerden biri,”252 “Arab veya Arablardan biri,”253 “bir adam,”254 

“zahitler” veya “zahitlerden biri,”255 “seleften biri,”256 “salihlerden biri,”257 

                                                 
251 Edeb, s. 49, 127. 
252 “Alimlerden biri der ki” şeklinde verilmiş olup 25 yerde aktarılır. 
253 Edeb, s. 16, 18, 26, 88, 91, 94, 172, 174, 238, 254, 257, 318, 366, 406, 518, 521, 527, 544. 
254 “Bir adam demiştir ki” şeklinde verilen malzemenin geçtiği yerler için bkz., Edeb, s. 184, 193, 204, 
205, 395, 462, 487 (2 adet).  
255 Edeb, s. 158 (2 adet), 161, 165, 170, 183, 185, 196, 198, 200 (2 adet). 
256 “Selef”ten yapılan alıntılar için bkz., 114, 160, 188, 189, 193, 198-199 (6 adet), 233, 358, 407, 425. 
257 Edeb, s. 150, 158, 192, 193, 203, 302. 
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“fasihlerden bir kimse,”258 “atasözü,”259 “Kureyş’ten biri,”260 “dediler ki,”261 “eser 

olarak gelmektedir ki,”262 “Haricilerden biri,”263 “bir köy yöneticisi,”264 “bir kadın 

Bedevî,”265 “bir Bedevî,”266 “bir Bedevî’nin eşi,”267 “Ben-i Süleym’den bir şeyh,”268 

“valilerden biri,”269 “bir mutasavvıf,”270 “bir kavmin addetmesi,”271 “halifenin 

arkadaşlarından biri,”272 “zekilerden biri,”273 “bir âbid,”274 “bir kral,”275 “bir köle,”276 

“kitaplardan birinde yazılıdır,”277 “önceki kitaplarda geçmektedir ki.”278 

 

1. 9. Mâverdî’nin Tecrübeleri  

Mâverdî, yukarıdaki malzemeler dışında kendi yaşantı ve tecrübelerine, 

ibret verici olarak değerlendirdiği anılarına yer verir. Mâverdî, anlattığı konunun 

ehemmiyetini, diğer malzemeler yanında kendi hayatından yaptığı alıntılarla ortaya 

koymaya çalışır. Tecrübelerini aktarması ve yaşadıklarıyla kitabını ilişkilendirmesi, 

aynı zamanda eserin gerçek hayatla olan sıkı bağını ve ilhamını oradan aldığını 

gösterir kanaatindeyiz. 

                                                 
258 Edeb, s. 145, 297 (2 adet), 327, 367, 435, 441, 483.  
259 Edeb, s. 40, 296, 299. 
260 Edeb, s. 245, 557. 
261 Edeb, s. 88, 156. 
262 Edeb, s. 90. 
263 Edeb, s. 518. 
264 Edeb, s. 522. 
265 Edeb, s. 469. 
266 Edeb, s. 170. 
267 Edeb, s. 470. 
268 Edeb, s. 254. 
269 Edeb, s. 303. 
270 Edeb, s. 198. 
271 Edeb, s. 242. 
272 Edeb, s. 460. 
273 Edeb, s. 158. 
274 Edeb, s. 185. 
275 Edeb, s. 481. 
276 Edeb, s. 492. 
277 Edeb, s. 358. 
278 Edeb, s. 513. 
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Karşılaştığı bir grup cahilden yanındaki hokka ve kitapları saklaması;279 

hasmıyla münakaşada çok iyi olduğu halde, mezhebinin başlıca prensiplerini 

bilmeyen bir gruptan yakınması;280 bir mezhebin prensiplerini tamamıyla öğrenmeyi 

lüzumsuz ve boş bir çaba olarak gören, mezhepte imam bir kimsenin ilminin gizli 

kaldığını, oysa cedelleşen ve münazaracı kimsenin ilminin açığa çıktığını idda eden 

bir topluluktan esefle bahsi;281 hasmının sunduğu sahih delillere karşılık şeyhinin 

böyle bir şey söylemediği için bunu kabul etmeyeceğini söyleyen, bilgiyi değil kişiyi 

öne çıkaran anlayış sahibi bir kimseye şahit olması;282 alış veriş konusunda 

olabildiğince konuyla ilgili bütün eserleri inceleyerek bir kitap yazdığını, bu konuyu 

en iyi bilen kimse olduğunu zannederken, meclisine gelen iki bedevinin 

gerçekleştirdikleri alış verişle ilgili dört meseleyi içeren sorunun bir meselesine 

cevap veremediğini, oysa ashabından çoğu kimsenin daha ileride olduğu bir kişinin 

meseleyi cevaplamasının kendisi için nasıl da ibret verici olduğu,283 Mâverdî’nin 

kitabında yer verdiği yaşantı ve tecrübeleridir.  

 

2. Aktarılan Malzemenin İşlevi 

 

Mâverdî, kavramları açıklarken, genellikle konunun özüne ve önemine dair 

özet bir giriş yapar. Ardından verirse önce ayet, sonra hadis, sahâbe sözü, hikmet 

sahibi, belağatçı, edebiyatçı ve şairden aktarmalar yapar. Ayet ve hadisin genellikle 

yeri aynı kalmakla birlikte, diğer malzemenin bazen öncelik ve sonralık bakımından 

                                                 
279 Edeb, s. 63. 
280 Edeb, s. 72. 
281 Edeb, s. 73. 
282 Edeb, s. 109. 
283 Edeb, s. 115-116. 
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yeri değişebilmektedir. Eserdeki malzemelerin yoğunluk açısından bir karşılaştırması 

yapılacak olursa, en çok kullanılanın hadisler olduğu görülmektedir.   

Aktarılan bütün bu rivayet malzemeleri konuyu en güzel şekilde tasvir 

etmek ve anlaşılır kılmak içindir. Ayet, hadis, hikmet sahibi, edebiyatçılar ve 

şairlerden verilen örnekler sayesinde, konu ve kavramlar her hangi bir yanlış 

anlamaya ya da vehme mahal bırakmayacak bir biçimde ortaya konur. Bir konu 

işlenirken ayet ve hadis dışında delillere ihtiyaç duyulması ise bu ikisinin yetersiz 

kalmasından dolayı değil, gönüllerin farklı sanat ve sözlere eğilim gösterdiği ve 

bunlarla ferahladığı, tek düzelikten ise bıkkınlık gösterdiği içindir.284  

Mâverdî’nin zikrettiği bu kadar farklı rivayetin işlevini ve müellifin bunları 

nasıl bir arada vererek konuyu akıcı hale getirdiğini, içeriğe hoş ve edebi bir zevk 

kazandırdığını görmek için eserin beş bölümünden her hangi birisine, bu bölümler 

içerisindeki önemli kavramların ele alındığı bablara kısaca göz atmak yeterlidir. 

Mâverdî’nin bu kadar çeşitlilikte malzeme kullanmasının amacını ve bu çeşitliliğin 

esere katkılarını göstereceğini düşündüğümüz örnek bazı kısımlar aktarmak 

istiyoruz.  

Yazar, alimlerin ahlakının neler olması gerektiği konusunda ilk hasletin 

“tevazu” ve “kendini beğenmeme” olduğunu belirtir ve devam eder: 

“Alimlerde olması gereken en uygun haslet “tevazu” ve “kendini 

beğenmeşlik”ten (‘icâb) kaçınmaktır. Çünkü “tevazu” insanlara hoş gelen 

çekici bir davranış  iken,  “kendini beğenmişlik” itici ve herkes için çirkin 

görülen bir davranıştır, alimler için ise daha da çirkindir. Zira insanlar 

onları örnek alırlar. Halbuki, “kendini beğenmişlik” ne kadar da çok 

musallat olur onlara! Şayet hak nazarından baksalar ve ilmin gereğiyle 
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amel etseler, “kendini beğenmişlik” katiyetle fazileti yok ettiği için “tevazu” 

ve “kendini beğenmişlikten uzak durmak” onlara yakışan en güzel 

davranıştır. Özellikle Hz. Peygamber’in ‘kendini beğenmişlik, ateşin odunu 

yediği gibi iyilikleri yer bitirir’ sözünden sonra, ilmin kazandırdığı şeyler, 

kendini beğenmişliğin neden olduğu kusurları gidermeye kafi değildir. 

Abdullah b. Ömer, Rasulullah’ın ‘az ilim çok  ibadetten hayırlıdır. Kişiye 

ilim  olarak kulluk etmesi, cehalet olarak kendi görüşünü beğenmesi yeter’ 

dediğini rivâyet eder. Ömer İbnü’l-Hattâb, ‘ilim tahsil ediniz. İlim 

öğrenmek için sükunet ve hilm sahibi olun. İlim aldığınız kimselere karşı 

mütevazi olun, öğrettiğiniz kimseler de size karşı mütevazi olsunlar. Zorba 

alimlerden olmayın. İlminiz cehaletinizi göstermesin’ demiştir. Seleften 

birisi ise şöyle der: ‘kim ilmiyle büyüklenir ve başkalarına tepeden bakarsa 

Allah onu alçaltır, kim ilmiyle tevazu gösterirse Allah onu yüceltir.’ 

Kendini beğenmişliğin nedeni (bu tür zevatın) kendilerinden daha üstün 

kimselere değil aşağıdakilere bakmalarıdır. Hiç kimse ilimde zirveye 

varmasın ki, mutlaka daha fazlasını bilen birisini görecektir. Çünkü ilim bir 

beşerin ihata edebileceğinden daha geniştir. Yüce Allah ‘istediğimiz kimseyi  

derecelerce yükseltiriz,’ yani ilimde (yükseltilir), ‘her bilenin üstünde bir 

bilen vardır’285 şeklinde buyurmaktadır. Ehl-i te’vîl ‘bir bilen üstünde bir 

bilen olması’nın Allah Teala’da sona erinceye kadar devam ettiğini  söyler. 

Hikmet sahiplerinden birine ‘ilmin hepsini kim bilir?’  denilince ‘bütün 

insanlar’ şeklinde cevap vermiş. Şa’bî ise, ‘kendim gibisini görmedim. 

Benden daha çok bilen birisiyle ne zaman karşılaşmak istesem mutlaka 

karşılaşmışımdır’...Kendini beğenmişlikten uzak kalması için bir alimin 

özellikle kusurlarını hatırda tutarak kendisini muhasebe etmesi gerekir. 

Mensuru’l-Hıkem’de ‘bir şey bildiğin zaman, kendinden aşağı 
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seviyedekilerin çok olduğunu düşünme! Tersine kendinden üstün olan 

alimlere bak’ denilmiştir. 

İbn Amîd’in  

‘Kim hoşnut  kalacağı rahat bir hayat isterse 

Edebçe üstün kimselere baksın 

Dininde sonra da dünyasında baht isterse 

Malca az olanlara baksın’  

şeklinde bir şiiri olduğu söylenir. 

İlmiyle başkalarına tepeden bakan ve onunla övünen kimsenin ilimden 

oldukça az bir nasibi olduğunu ve onun hakkını veremediğini görürsün. 

Çünkü o ilmin değerinden bi-haberdir. Öğrendiği az birşeyle ilmin çoğuna 

erdiğini sanır. Ancak ilme tam olarak yönelmiş ve daha fazlasını öğrenmek 

isteyen kimseye gelince ilmin sınırlarının genişliğini ve sonuna ulaşmanın 

imkansızlığını bilmesi onu ilmiyle başkalarını küçümsemeden alıkoyar.  

Şa’bî der ki: ‘ilim üç karıştır. Birincisini kateden büyüklenir, onu elde 

ettim zanneder. İkincisini kateden kendini küçük görür ve onu elde 

edememeyeceğini anlar. Üçüncüsüne gelince heyhat! Hiç kimse ona 

erişemez.” 

Daha sonra Mâverdî, alış-veriş konusunda, olabildiğince mevzuyla ilgili 

bütün eserleri inceleyerek, bir kitap kaleme aldığını, bu konuyu en iyi bilen kimse 

olduğunu zannederken, meclisine gelen iki bedevinin yaptıkları alış-verişe dair dört 

meseleyi içeren sorunun bir meselesine cevap veremediğini, ancak ashabından çoğu 

kimsenin daha ileride olduğu bir kişinin, bu meseleyi cevapladığını anlatarak kendi 

yaşadığı tecrübeyi aktarır. 

Ardından Câhız’ın, “Allah’ım! sözün fitnesinden sana sığınırım...güzel 

yaptığım şeyle büyüklenmekten sana sığınırım...” şeklinde muhtelif kötü 
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alışkanlıklardan Allah’a sığındığı duasını verir ve benzer bir duayı da kendisi 

yapar.286  

Görüleceği üzere konu, farklı yönleriyle, muhtelif malzemeler eşliğinde, 

farklı pencerelerden bakılarak anlatılmaktadır. Ana tema, “kendini beğenmişlik” ve 

bunun kötü bir davranış olmasıdır. Hadisle “kendini beğenmişlik”in kötü sonucu 

tespit edilirken, “tevazu” Hz. Ömer tarafından tavsiye edilmektedir. Yine seleften 

“kendini beğenmenin” ilmin insana vereceği faydayı nasıl tersine çevirdiği belirtilir. 

Ayetten getirilen delille insanın ilim öğrenmesinin onu en iyi bilen yapmayacağı, 

dolayısıyla ilimden dolayı “kendini beğenmenin” yersizliği, Mensuru’l-Hıkem’den 

yapılan alıntıyla “kendini beğenmişlik”in sebebi ve bunun çaresi belirtilmektedir. 

Bire bir “kendini beğenmişlikle” ilgili olmasa bile şiirle ana tema desteklenir. Yine 

Şa’bî’den yapılan ikinci alıntı, “kendini beğenmişlik”in yukarıdaki ayetle 

ilişkilendirilebilecek bir sebebini gösterir. Mâverdî’nin kendi hayatından aktardığı bir 

tecrübesiyle “kendini beğenmişliğin” psikolojik kaynağını perçinler, daha sonra 

verdiği dualarla ne kadar sakıncalı bir tutum olduğunu vurgular. 

Mâverdî kendine ait yorum ve birikimiyle birlikte, kullandığı muhtelif 

rivayet ve kültür malzemeleriyle, konunun farklı yönlerini betimler ve anlam 

açısından bir noksanlık bırakmaz. Neredeyse her söylediği ve öne sürdüğü fikir için, 

farklı kaynak ve yaşanmış tecrübelerden bir şahit getirerek, söylediklerinin temelsiz 

ve havada kalan şeyler olmadığını ispatlar. Bir konuda verilen malzeme bütün olarak 

değerlendirildiğinde, konunun önemi aşikar hale gelir.   

Mâverdî’nin konuları işlerken, önemli her konu için aktardığı farklı 

malzemenin, bu işlevi gördüğünü söylemek mümkündür.  
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Mâverdî, anlattığı konuların hepsinde, yukarıda zikredilen malzeme ve 

referanslardan aktarmaktadır. Bu malzeme gruplarının hepsinden veya birçoğundan 

naklettiği konular dikkatlice incelendiğinde, bunların Mâverdî açısından özel bir 

önem taşıdığı görülmektedir. Yine malzeme çeşitlerinin hepsinden zikrettiği 

konuların, işlenen bölümde dikkat çeken ve önem arz eden hayati konular olduğu 

göze çarpmaktadır.  

Mâverdî, ele alınan bazı hususlarda ayet, hadis ve diğer şahit malzemeleri 

verdikten sonra, aynı konuda tekrardan ayet, ardından hadis ve diğer malzemelerden 

nakleder. Bu, onun konuya atfettiği ehemmiyeti göstermek ve dikkatleri buraya 

çekmek içindir. Bu duruma en güzel örneklerden birisi “dünya sevgisini kalbten 

uzaklaştırma” konusudur. Müellif, bu konuda tam beş kere hadisle başlar ve diğer  

şahit malzemeden sıralar.  

“Nefsi dünyadan uzaklaştırmak için üç hal vardır. Birincisi, dünya 

sevgisini kalbinden söküp atmandır. Zira dünya sevgisi, ahiret için amel 

etmede seni oyalar, dünyaya yöneltir, ahiretteki nasibinden mahrum bırakır. 

Dünyaya bel bağlamaktan sakın ve ona güvenme. Hz. Peygamber’den, 

‘kimin kalbine dünya sevgisi içirilir ve ona güvenirse, bırakamayacağı bir 

işe, ulaşamayacağı bir ümide ve tatmin edemeyeceği bir hırsa kapılmıştır’ 

dediği rivâyet edilir.  

Îsâ b. Meryem (as), ‘dünya İblis’in tarlası, ehli ise ırgatlarıdır’ der. 

Hz. Ali, ‘dünya yılan gibidir, dokunuşu yumuşak, zehri ise öldürücüdür. 

Birlikteliğin kısa olacağı için, dünyadan hoşuna giden şeyden yüzünü çevir. 

Ayrılacağınızı kesin olarak bildiğin için, tasasını bırak. Olabildiğince 

tedbirli ol, zira senin en çok meylettiğin şeydir dünya. Dünya ehli ne zaman 

onunla mutlu olacağına kani olursa, onu bir kötülük vazgeçirecektir. Ona 
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yakınlık gösterirs,e dünyanın soğuk yüzü onu dünyadan alıkoyacaktır’ 

demiştir.  

Belağatçılardan biri, ‘dünya (sevgisi) ne içene zevk verir, ne de bir 

kimseye kalacaktır, fitneden boş değildir, musibetten kurtarmaz, senden yüz 

çevirmeden sen ondan yüz çevir, seni başkasıyla değiştirmeden, sen onu 

değiştir. Nimetleri geçicidir, kendisi durmadan değişir, lezzeti tükenir, acısı 

yanına kâr kalır’ demiştir. 

Hikmet sahiplerinden birisi, ‘dünyayı ondan ayrılan bir zahid gibi gör! 

Uğruna sevdalı bir aşık  gibi ondan ümitlenme!’ demiştir. 

Bir şair şöyle demiştir: 

Dünya, uyuyan bir kimsenin rüyaları gibidir 

Devamı olmayan hayatın ne hayrı beklenir 

Dün tattığın lezzeti düşün! 

Tattığın  halde, sanki bir rüya gibidir 

Gafil olmadığı halde ne kadar dünyadan gafil olanlar var 

Uykuda değilken, gerçekte  ne kadar da uyuyanlar var. 

Hz. Peygamber’in ‘Allah için dünyanın değersizliği, kendisine sadece 

orada isyan edilmesinden ve katındakilere onun terkiyle erilmesinden 

dolayıdır’ dediği rivâyet edilir. 

Süfyân, Hızır (as)’ın Hz. Mûsâ’ya, “Ey Mûsâ! dünyadan yüz çevir ve 

ona ehemmiyet verme, orası senin için ne bir yurt, ne de kalınacak bir 

yerdir. Dünya, kulların meâd için azıklanma yeri kılınmıştır’ dediğini 

rivâyet eder. 

Îsâ (as) şöyle der: 

‘Dünya bir köprüdür, üstünden geçiniz, onu imar etmeyiniz!’ 

Hz. Ali dünyayı şöyle vasfeder: 



 52 

‘Başı zorluk, sonu yokluktur. Helalinin hesabı, haramının azabı vardır. 

Kim orada sağlıklı olursa emin, hastalanırsa pişman olur, müstağni olan 

sapmıştır, muhtaç olan üzülür. Kim dünya ile yarışmaya kalkışırsa, dünya 

onu yener, ondan uzak durursa yanına gelir, kendine bakanı kör eder, (ibret 

alarak) ona bakanın ise gözlerini açar.’ 

Belağatçılardan birisi der ki: 

‘Dünya, koşarak gelir, kaçarak gider. Kolay kolay  yaklaşmaz, 

yavrusunu kaybetmiş deve misali uzaklaşır. Hayrı çok az, hayat ise oldukça 

kısadır. Gelişi hile, gidişi çile, lezzeti fânî, acıları bâkîdir. Zamanın 

boşluğundan yararlan, elindeki fırsatı değerlendir. Nefsin için, nefsinin 

rahatından kıs. Yarının için, bugünden azıklan.’ 

Vehb b. Münebbih der ki: 

‘Dünya ile ahiretin misali, bir kimsenin iki hanımının durumuna benzer. 

Birini memnun ettiğin zaman diğerini gücendirirsin.’ 

Abdulhumeyd şöyle demiştir: 

‘Dünya konak yerleri gibidir. Önce gelir, sonra da gidersin.’ 

Hikmet sahiplerinden birisi der ki: 

‘Dünya, ya başa gelen bir felaket veya geçici bir nimettir.’ 

Mensuru’l-Hıkem’de denmiştir ki: 

‘Dünyanın, dünya aleyhine bir delildir.’ 

Bir şair der ki: 

‘Dünyadan zevk al, şayet iradene hakimsen 

İyilikleri emredip de kötülüklerden alıkoyabilirsen 

Dünya bir kimsenin dinine halel getirmemişse 

Zevklerinden kaçırdıkları ziyan değildir. 

Dünya, ne bir sivrisineğin kanadı kadar değerli  

Ne  bir kuş kanadındaki tüy ağırlığınca önemlidir 
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Ne bir müminin sevap kazanmasına razıdır  

Ne de bir kafirin cezasını çekmesine gönlü olur.’ ”287 

Mâverdî, daha sonra aynı konuda bu şekilde hadisten başlayarak diğer 

malzemeyle üç kez daha tekrarlar.288 Bu üslup, işlenen konunun önemli ve hayati 

olduğunu göstermek içindir. Malzemeyi bu şekilde bir sıra halinde ve başa dönerek 

tekrardan aktarması, girişte belirlediği prensip olan kitabı okuyan kimseyi 

bıktırmama ve usandırmama, içeriğe edebi bir haz verme olsa gerekir. Her seferinde, 

sanki konuya yeniden başlıyor veya yeni bir konu anlatlıyor hissi vermektedir. Eserin 

genelinde farklı malzemelerin verilmesinde, zihni zinde tutma ve metni tek 

düzelikten kurtarma amacının hakim olduğunu söylemek mümkündür. Mâverdî’nin 

rivayetleri ve diğer sözleri bu şekilde tekrarlayarak aktardığı başka yerler de 

vardır.289 

Müellifin kavramları incelerken farklı malzemeleri kullanmasının bir diğer 

faydası ise işlediği ve anlattığı konunun, sadece ayet, hadisler veya kendi açısından 

ehemmiyete sahip olmayıp, farklı kaynaktan beslenen, farklı mezhep, meşrep ve 

gruplara ait herkes açısından öneme haiz olduğunu ortaya koymasıdır. Bu nedenle 

Mâverdî’nin adeti üzere yaptığı girişler ve getirdiği şahit malzeme okunduğu ve 

dikkatlice incelendiği vakit konunun ne kadar hayati ve gerekli olduğu konusunda 

kesin bir kanaat oluşur. Farklı zaman ve medeniyetlerde yaşamış, bazen farklı din ve 

mezhebe ait, farklı meslek, mevki, ilim ve bilgilere sahip kişilerden aynı içerikte ve 

aynı anlama vurgu yapan görüşler ve sözler aktarması, üzerinde durulan kavram ve 

ilkenin zaman ve mekan ne olursa olsun her devirde geçerli ve riayet edilmesi 
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gerektiği hususunda tartışmasız bir kabul ortaya koyar. Bir başka deyişle Mâverdî, bu 

malzemelerle desteklediği konuların evrensel ve temel değerler olduğunu ima eder. 

Kullanılan rivayet ve kültür malzemelerinin, hikmet sahiplerinin 

sözlerinden söyleyeni bilinmeyenlere, şairlerin beyitlerine kadar hepsinin kısa ve 

özlü sözler olma yanında edebi bir inceliğe sahip, hikmet ve ibret doludur. Şahit 

olarak serdedilen Merfû rivâyetlere baktığımız zaman genel olarak diğer malzemeler 

gibi kısa, özlü, hikmet ve ibretli ifadeler olduğu görülecektir. İleride de bahsedileceği 

üzere, hadislerin birçoğunun muhtasar olarak sadece konuyla ilgili bölümünün 

verilmesindeki gayelerden biri de hadisteki edebi ve beliğ ifade olma yönünü ön 

plana çıkarmak amacına matuf olduğu kanısındayız. Rivâyet, ilgili bölümüyle 

verilerek  metin içerisindeki anlam ve metin akışı korunmuş aynı zamanda rivâyetin 

kısa ve özlü bir karakter kazanması sağlanmıştır. Hadisin bu malzemelerle birlikte 

kullanılmasının, bize göre bir başka önemli tarafı ve iması ise, hadisin dil zevki ve 

edebi incelik bakımından diğer malzemelerle aynı kulvarda yarışabilecekleridir. 

 

3. Sözün İçeriğinin Önemsenmesi 

 

Mâverdî’nin rivâyetleri ve diğer malzemeleri aktarırken, daha çok sözün 

içeriğine önem verdiği, naklettiği sözün, anlattığı konu ve kavramı en güzel şekilde 

açıklayabilme özelliğini dikkate aldığı görülür. Konuları anlatırken birçok zayıf ve 

kaynaklarına ulaşamadığımız hadisler kullanması, bunun açık delillerinden birisidir 

kanaatindeyiz. Mâverdî, rivâyetin Hz. Peygamber’e ait olmasından çok konuyla ilgili 

olmasını dikkate alır.  
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Müellifin, sahibinden çok sözün içeriğinin önemsediğine dair, eserde başka 

ipuçları da yer almaktadır. Bunlardan birisi, “cahillerin alimlerden kaçması” 

konusunda önce Hz. Ali’den Mevkûf olarak aktardıktan sonra Hz. Peygamber’den de 

Müsned şekilde geldiğini belirttiği 33 nolu rivayettir. Bazı cahillerin ne ıslahının ne 

de felahının umulmadığı kimseler olduğunu belirten müellif, bu karakter sahiplerinin 

Hz. Ali’nin sözünde geçtiği üzere, helak olan beşinci grup kimse olduğunu söyler. 

Ardından Hz. Ali’nin sözü olarak verdiği “ya öğreten, ya öğrenen; ya dinleyen ya da 

seven ol! Beşincisi olma helak olursun” anlamındaki rivâyetin Hâlid el-

Hazzâ�Abdurrahman b. Bekra�Hz. Peygamber isnadıyla Müsned (Merfû) olarak 

da rivâyet edildiğini söyler.290 Ancak Mâverdî rivâyetin Mevkûf şeklini tercih eder. 

Bu durum, kanaatimizce, onun sözü kimin söylediğinden çok sözün kendisine değer 

atfettiğini göstermektedir. 

İlmin küçük yaşta öğrenildiği takdirde, daha kalıcı olduğu konusunda 

“küçüklüğünde öğrenen kişinin misali taş üzerine nakış gibidir. İhtiyarlıkta öğrenen 

kimsenin misali ise su üzerine yazı yazan kimse gibidir” anlamındaki 40 nolu Merfû 

rivâyeti verir.291 Birkaç satır sonra, Ahnef b. Kays’ın bir adamdan duyduğu “küçük 

yaşta öğrenmek taş üzerine nakış gibidir” anlamındaki sözü verir. Aynı sözü hem 

Peygamber’den hem de başka bir kimseden rivâyette beis görmez. Bu ise yine sözün 

kaynağından çok sözün anlamını öne çıkaran bir tavırdır. Aynı anlamdaki bir sözü iki 

farklı kaynaktan aktararak, söz konusu anlamın vurgusu öne çıkarılır. Yine gazabın 

teskin edilme yollarından birisi olan sinirliyken bulunulan halden diğer bir hale 

geçilmesi konusunda “ayakta iken sinirlenen otursun, otururken sinirlenen ayağa 
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kalksın” anlamında bir İran ata sözü aktarır. Aynı anlamda Merfû rivâyet292 

bulunduğu halde aktarmaması, yazarın sözün içeriğini öncelediğini gösteren diğer bir 

delildir. 

 

4. Mâverdî'nin Konuları İşleyiş Tarzı 

 

Mâverdî’nin meseleleri nasıl ele aldığı, rivayetler dışında esere kendisinden 

neler kattığı gibi hususlara değinmek yerinde olacaktır. O, klasik hadis kitaplarında 

müstakil başlıklar altında incelenen belirli kavram ve konuları farklı bir sistematik 

içerisinde yeniden tasnif eder. Her yeni konunun girişinde ve gerekli gördüğü 

yerlerde yorum ve değerlendirmelerini verir. Ayrıca o, aktardığı malzeme arasında 

kendi hayatından tecrübeler ve ibret verici örnekler de sunar. Mâverdî’nin eserin 

inşasına katkıları yalnız bu hususlarla sınırlı değildir. Bazı yerlerde o, hiçbir rivayet 

ve delil kullanmaz veya kullansa dahi konuyu tamamen kendi düşüncesiyle ya da 

malzemeden bağımsız olarak şekillendirir. 

Örneğin müellif, aklın mahiyeti ve yeri konusuna değinir. Aklın bir cevher 

mi, eşyanın gerçekliğine ulaşan bir idrak mi, kelamcıların dediği gibi zaruri bilgilerin 

bütünü mü, yoksa zaruri idrak edilenlerin bilgisi mi olduğu konusundaki tartışmaları 

zikreder. İlgili tartışmada kendi yorumlarına yer verir ve Âmir b. Abdi Kays’ın bir 

sözü, 3 nolu hadis ile Hacc 46. ayet dışında malzeme kullanmaz. 

Mâverdî’nin konuyu işlerken malzemeden daha çok kendi tahlillerine yer 

verdiği yerlerden birisi de lafiz-anlam ilişkisi, bu ikisinden doğan anlama problemleri 
                                                 
292 Ebû Zerr’den Merfû olarak gelen bir rivayette Hz. Peygamber şöyle buyurur: “Sizden kim 
sinirlendiğinde ayakta ise otursun, şayet sakinleşemezse uzansın,” Ebû Dâvûd, Süleymân b. el-Eş’as, 
Sünen, Dâru Sahnûn ve Çağrı yay., İstanbul, 1992-1413, II.bsk., 40 Edeb, bab 3, hno: 4782-82 
(V/141). Lafız Ebû Dâvûd’a aittir; İbn Hibbân, Muhammed b. Hibbân b. Ahmed Ebû Hâtim el-Bustî, 
es-Sahîh, (Şu’ayb el-Arnavûd), Muessesetu’r-Risâle, Beyrût, 1993-1414, II. bsk., XII/501, 5688.  



 57 

ve çözümlerini ele aldığı yerdir. Sözün anlaşılması önündeki engeller bahsinin ana 

başlıkları bile onun bu konudaki yetkinliğini göstermeye yeteceği kanaatindeyiz:  

“Sözün anlaşılmamasındaki sebep üçtür,  

a) sözde bulunan kusur  

b) söze yüklenen anlamda bulunan kusur 

c) dinleyende bulunan kusur293 

 

a) Sözde bulunan kusur üçtür, 

1) Sözün manayı aktarmada eksik kalması 

• Konuşanın  yetersiz kalması 

• Konuşanın  zeka yetersizliği veya anlayış kıtlığı 

2) Sözün manaya kafi miktardan fazla olması 

• Konuşan kimsenin karıştırması  

• Konuşan kimsenin dinleyenin anlamasıyla ilgili su-i zannı 

3) Konuşanın belli bir alana has ıstılah kullanması 

• Alimlerin anladığı genel ıstılah 

• Sözün zahiriyle gizli (farklı) bir anlamın kastedildiği 

termnoloji (bilmeceli, gizemli konuşma ve rumuz).  

b) Söze yüklenen anlamda bulunan kusur. Anlamın şu üç özelliğinden kaynaklanır. 

1) Kendi başına anlamlı olanlar 

• Açık olanlar. Dinleyen açısından bir sorun teşkil 

etmez. 

• Gizli olanlar. anlaşılması için üzerinde 

düşünülmelidir. 

2) Başka anlam için giriş veya önsöz niteliğinde olanlar. 

                                                 
293 Edeb, s. 78. 
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• Kendi başına giriş olanlar. Dinleyen açısından 

problem oluşturmaz. 

• Anlam kazanması için sonucu gerektirenler. Sonuç 

olmadan anlaşılması mümkün değildir. 

3) Kendisi dışındakilerin sonucu olanlar. Öncesi anlaşılmadan 

anlşılamazlar. 

c) Dinleyende bulunan kusurlar 

1) Kusurun kendisinden kaynaklanması  

• Zihinde tasavvur edememe ve anlayamama. 

• Tasavvur ettikten ve anladıktan sonraki anlama 

kusuru 

-Zeka kıtlığı veya budalalık 

-Unutma294 

 

Eserin inşasındaki temel unsurlardan birisinin, Mâverdî’nin kendi birikim 

ve yorumları olduğunu gösteren yerlerden bir diğeri de, “yazının okunmasını 

engelleyen sebepler” konusudur. Burada, yalnızca Hz. Ömer’in bir sözü ile anonim 

bir deyiş nakleder. Mâverdî bu konuda 8 başlık seçer ve bunların altını kendisi 

doldurur.295 Yine anlama konusunda nefsin hallerine dair yaptığı tahliller,  

Mâverdî’nin inşa yetsini göstermektedir.296 Namaz, Oruç, Zekat ve Haccın 

emredilmesinde aşamalı bir metodun takip edildiğini söyler. Namaz ve Orucun 

bedenî ibadetler olduğunu, bu nedenle teklifte öncelik verildiğini, daha sonra malî 

ibadet olan Zekatın geldiğini, en son ise, hem beden hem de mali ibadet olan Haccın 

geldiğini belirtir. Teklifin aşamalı olmasının hikmetini, bedenen yapılan ibadetin, 
                                                 
294 Edeb, s. 78-86. 
295 Edeb, s. 96-98. 
296 Edeb, s. 99-101. 
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insana malî olarak yaptığı ibadetten daha kolay gelmesi olarak görür. Haccın teklifte 

en son sırada yer alması, hem bedenî hem de malî olduğu için insana en zor geleni 

olmasıdır.297 

Emirleri yerine getirme ve yasaklardan kaçınma konusunda insanları 

dört,298 ibadetleri yerine getirmede üç gruba ayırması,299 yine ibadetleri (taati) 

kusurlu yapanları sebeplerine göre dört,300 ibadette aşırıya kaçanları ise üç grupta 

değerlendirmesi,301 müellifin konuları tasnif ve kategorize etmedeki becerisini 

göstemektedir.  

 

İkinci bölümde ele alınan hususlar ve sonuçları, şöylece özetlenebilir.  

Mâverdî, anlattığı konuları delillendirmek ve önemini vurgulamak için, çok 

farklı rivayet ve kültür malzemelerinden yararlanır. Yapılan bu aktarmalar, konuyu 

daha anlaşılır kılmak, metne edebi bir zevk ve incelik kazandırmak, metni akıcı 

kılmak içindir. Mâverdî, “Ayet,” “hadis,” “sahabe ve tabiûn sözleri,” başta olmak 

üzere “Müslüman şahsiyetlerin sözleri,” “yabancı kültürlere ait kimselerin sözleri,” 

“şairlerin şiirleri,” “kaynağı  belirtilmeyen sözler” şeklinde kullandığı malzemelerin 

delil olarak aralarında bir ayırım gözetmez. Kavramların açıklanmasında yapılan 

aktarmaların anlamına öncelik verir. Her konu için bütün malzemeden nakletmez.  

Mâverdî’nin konulara yaptığı girişler, kavramlar hakkında yapmış olduğu 

analizler, kavramları yerleştirdiği çeşitli tasnifler, hayatından aktardığı tecrübeler, 

eserin yalnızca rivâyet ve çeşitli sözlerden oluşmadığını, kitabın inşasında 

Mâverdî’nin ilmi yetisini ortaya koymaktadır.  

                                                 
297 Edeb, s. 143-148. 
298 Edeb, s. 156-158. 
299 Edeb, s. 163-174. 
300 Edeb, s. 163-66. 
301 Edeb, s. 168-73. 
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Gelecek bölümde, ilk olarak Mâverdî'nin naklettiği hadislerin sıhhat ve 

kaynak açısından değeri araştırılacaktır. Kitaptaki 406 Merfû rivâyetin kaynakları, 

bunlar hakkında kaynaklarda yer alan hüküm ve kanaatler tespit edilecektir. Hadisler, 

isnadıyla aktarılmaları, metinlerinin tam veya muhtasar verilmesi, yer aldıkları 

kaynakarın özellikleri ve Hz. Peygamber’e aidiyeti veya sıhhati bakımından 

değerlendirilecektir. Daha sonra, hadislerin anlamı, delil olma ya da konuları 

açıklamadaki rolü, anlatılan konu ve kavramlarla ilişkisi ele alınacaktır. Hadislerin 

kavramları açıklamada kurucu, teyid edici veya yan öge olmaları araştırılacaktır.  



 61 

III. BÖLÜM 

 

ESERDEKİ HADİSLERİN SIHHAT ve İŞLEVİ  

 

Bu bölümde, Mâverdî’nin, eserde rivâyetleri kullanırken nelere dikkat 

ettiği, rivâyetleri seçerken onlarda neler aradığı incelenecektir. Mâverdî’nin eserde 

kullandığı Merfû rivâyetler, başta hadis kaynakları olmak üzere diğer kaynaklardan 

araştırılacak, hadis tekniği ve kuralları açısından bu rivâyetlerin durumu tespit 

edilecektir. Böylece, müellifin yararlandığı hadislerin sıhhat açısından değeri, aynı 

zamanda onun hadislerin sahih olmasını mı yoksa manalarını mı öncelediği ortaya 

konmaya çalışılacaktır. 

Rivâyetlerin kaynaklardaki yerleri hakkında yapılan araştırma kısmi bir 

Tahric olarak değerlendirilebilir. Ancak, yapılan bu incelemeye tam olarak bir hadis 

tahrici denilemez. Amacımız, hadislerin sahih ve uydurma kategorileri arasındaki 

yerini, kaynaklarda meşhur ve yaygın olup olmadığını, hangi tür kitaplarda yer 

aldığını tespit olduğu için kapsamlı bir tahrice gidilmemiştir. Hadisler kaynaklarda 

yaygın ise ilk dönem ve Kütüb-i Sitte’deki yerlerine ve sıhhat durumlarına işaret 

edilmekle yetinilmiştir. Ancak yaygın şekilde bulunmayan rivâyetlerin olabildiğince 

bütün kaynaklarına işaret edilmeye çalışılmıştır.  

Sıhhat araştırmasının sonucunda, isnadlı veya isnadsız aktarılması, 

metinlerinin kaynaklardaki metinlerle benzeşmesi, yer aldığı kaynakların özellikleri 

ve hangi tür kaynaklarda yer aldığı, sahih, zayıf veya uydurma olması gibi hususlar 

çerçevesinde hadisler çeşitli açılardan değerlendirilecektir.  
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Hadislerin yer aldığı kaynaklar ve sıhhat açısından değeri araştırılırken, 

bazı kurallar takip edilmiş ve bir takım sınırlamalara gidilmiştir. Bunlar başlıca şu 

şekildedir.  

1) Öncelikle, kitaptaki hadisler eserde yer alış sırasına göre 

numaralandırılmış ve  Arapça metinleri, tez içerisinde numaralarıyla birlikte 

aktarılmıştır.  

2) Arapça hadis metinlerinin sonundaki dipnotta, rivâyetin yer aldığı 

kaynaklara işaret edilmiştir. Hadis metinlerinin lafız olarak birbirlerinden farklı 

olması halinde metinlerin benzerliği dikkate alınarak rivâyetler gruplandırılmıştır. 

Farklı metinlere sahip hadislerin kaynak grupları, aralarına konulan “-----” şeklinde 

kısa beş çizgiyle gösterilmiştir. 

Kitaptaki hadis metniyle aynı lafızlara veya yakın lafızlara sahip rivâyetin 

kaynağı, dipnottaki ilk kaynak olarak verildi. Daha sonra, aynı metne  sahip olan 

rivâyetlerin kaynakları, birinci referans kaynağından sonra sıralandı. Hadis metninin 

aynısına veya en yakınına sahip rivâyet, şayet ilk dönem kitaplarında ise, ilk kaynak 

olarak bu kitaplar verildi. Şayet aynı metne veya en yakın metne sahip rivâyet daha 

geç tarihli bir eserde yer alıyorsa, bu kaynak ilk referans olarak aktarıldı. Ardından, 

erken kaynaklardaki yerlerine işaret edildi.  

Ardından hadis metninin varsa, farklı lafızlardaki metinlerine sahip 

rivâyetlerin ilk dönem ve Kütüb-i Sitte’de yer almalarına öncelik verilerek yerlerine 

işaret edildi. Bu kaynaklar da aynı dipnot içerisinde yukarıda ifade edildiği gibi 

aralarına konulan “-----” şeklinde kısa beş çizgiyle, bunların ilk kaynak grubundan 

metin olarak farklı olduğu gösterildi.  
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Metinlerinin benzerliği açısından tasnif edilen rivâyetlerin her bir grubunu 

temsil eden bir metin, tezin sonunda verilen ek kısmında bir şema içerisinde verildi. 

Bu şemada kaynaklarda ulaşılan hadislerin her biri, numarasına göre bir çerçeve 

içine yerleştirildi. Bu çerçevede ilk olarak Edeb’teki hadis metni bold (koyu) olarak, 

ardından kaynaklardaki metinler normal yazı karakteriyle verildi. Şayet dipnotta tek 

kaynak grubu varsa, bold metinden sonraki metin, dipotun ilk kaynağındaki rivâyete 

aittir. Birden fazla metin varsa, bold metinden sonraki ilk metin dipnottaki ilk 

kaynağa,  daha sonraki metinler ise sırayla her kısa beş çizgiden “-----” sonraki 

birinci kaynağa ait metinlerdir. 

3) Hadisin kaynaklarda yaygın bir şekilde yer alması durumunda, ilk dönem 

ve Kutub-i Sittedeki yerlerine öncelik verilerek, bunların birkaçına ilgili dipnotta 

işaretle yetinilmiştir. Ancak, bu sınırlamanın rivâyetin sıhhat ve metin açısından 

durumunu yansıtacak şekilde olmasına özen gösterilmiştir. 

4) Hadislerin sıhhat açısından değerlendirmesi yapılırken, sadece 

kaynaklarda yer alan haklarındaki kanaat ve hükümler dikkate alınmıştır. Ayrı bir 

isnad araştırması ve tenkidi yapılmamıştır. Bunun ise temel iki nedeni 

bulunmaktadır. Birincisi, eserde yer alan hadislerin %70’nin isnadsız olarak 

aktarılması, kalanların ise genellikle Sahâbe, Tâbiî�Sahâbe veya Etbe’u’t-

tâbiîn�Tâbiî�Sahâbe şeklinde verilmesidir. İsnadsız aktarılan ya da isnadı tam 

olarak nakledilmeyen bir rivâyetin isnad tenkidini yapmanın imkansızlığı, tam bir 

isnad tenkidine imkan vermeyeceği izahtan varestedir. İkincisi ise, eserde 406 hadis 

nakledilmekte olup, bunların isnad araştırmasını yapmak, tezin sınırlarını aşacak ve 

tezi sadece isnad tenkidine hasretmeye neden olacaktı. Bu yüzden, isnadlı veya 
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isnadsız verilen hadislerin herbiri hakkındaki mevcut kanaatler çerçevesinde hadisin 

sıhhat durumu belirlenmiştir.  

5) Her hadisin sıhhat ve metin açısından kaynaklardaki durumuna işaret 

eden dört maddelik bir değerlendirme yapılmıştır. “İsnad,” “Sahabe Râvîsi,” “Metin” 

ve “Sıhhat” olarak belirlenen bu maddeler kısaca şu hususları kapsamaktadır: 

a) İsnad: Edebü’d-Dünyâ ve’d-Dîn’deki rivâyetin isnadına işaret 

etmektedir. Mâverdî’nin hadisi aktarırken, zikrettiği râvîler burada da zikredilmiştir. 

Şayet râvî vermemişse, rivâyeti isnadsız zikrettiği ve “temrîz” sigası olan “ruviye 

(rivâyet edilir ki)” ile mi yoksa “kale Rasulullah” şeklinde “malum” sigayla mı 

aktardığı ifade edilmiştir. 

 b) Sahabi râvîsi: Hadislerin, kaynaklarda hangi sahabîlerden geldiği ve  

eserdeki isnadla kaynaklarda yer alıp almadığı belirtilmiştir.  

c) Metin: Kitaptaki hadis metniyle kaynaklarda yer alan metinlerin 

benzeşme derecesi irdelenmiştir. Burada kullanılan “aynı lafızlarla” ibaresiyle, 

rivâyetin kaynaklardaki metinlerle aynı lafızlarla aktarıldığı kastedilmiştir. “Yakın 

lafızlarla” ibaresi rivâyetin iki, üç kelime veya ibare farkıyla aktarıldığına işaret 

etmektedir. “Benzer lafızlarla” ibaresi, üç ve daha fazla kelime veya ibare farkını 

belirtmektedir. “Farklı lafızlarla” ibaresi, ise lafız farklarının fazla olmasına veya 

metni oluşturan ana kelimelerin, cümle yapılarının, olaydaki özne ve nesnelerin 

farklı olmasına işaret etmektedir. Bu tasnif subjektif olup, bazı rivâyetlerin hangi 

tasnifte yer alacağı tartışmaya açıktır. Böyle bir tasnif, hadislerin temel hadis 

kaynaklarından alınıp alınmadığı hakkında fikir vereceği düşünülerek yapılmıştır. 

Hadis metinlerinin kaynaklardakiyle arasındaki farklılığa işaret etmesi açısından, 

“farklı lafızlarla” ibaresi birinci derecede önem taşımaktadır. Genel olarak, bir 
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rivâyetin tarikleri arasındaki olabilecek farklılıklar dikkate alındığında, diğer 

tasniflerin farklılıkları gösterme açısından önemi ve iddası tartışmaya açıktır.    

Ayrıca bu madde içerisinde, hadis metinlerinin tam veya muhtasar olmasına 

değinilmiştir. Hadis metni kaynaklardan birisinde tam metin olarak yer alıyorsa, tam 

metinle aktarıldığına hükmedilmiştir. Hadisin, diğer kaynaklara göre muhtasar 

olması dikkate alınmamıştır. Ancak nadiren de olsa, hadis metni özellikle 

Mâverdî’den sonraki döneme ait bir veya birkaç eserdeki metinlere göre tam metin 

iken, kaynaklardaki yaygın metinlere göre muhtasar olması halinde, metnin muhtasar 

olduğuna hükmedilmiştir.      

   d) Sıhhati: Bu maddede, kaynaklarda hadisle ilgili belirtilen kanaatler ve 

Merfû olup olmadığına dair sıhhat bilgileri yer almaktadır.  

Kaynaklarda, hadisin sıhhatine hükmedilmişse veya hakkında olumsuz 

kanaat yer almıyorsa, “olumsuz kanaat yer almamaktadır” ifadesi kullanılmıştır. 

Hadisler, yaygın olarak eleştirilmiyorsa veya haklarındaki cerh ifadeleri 

şiddetli değilse, “rivâyetin isnadı” veya “rivâyet Zayıf’tır, Mecruh’tur, cerhedilir, 

tenkid edilir,” ya da “rivâyetin ‘a’ râvîsi Zayıf’tır, cerhedilir, Mecruh’tur” gibi 

kelimeler kullanılmıştır.   

Hadis hakkında, “batıl, kabul edilemez” veya “vâhî” gibi cerh açısından 

şiddetli hükümler ya da yalan ve kizbe işaret eden kanaatler bulunuyorsa, “rivâyetin 

isnadı” veya “rivâyet çok Zayıf’tır,” “rivâyetin ‘a’ râvîsi çok Zayıf’tır, kezzâb’tır” 

gibi ifadelere yer verilmiştir.  

Kaynaklarda hadisin “uydurma” olduğu belirtilmişse, bu rivâyetler için 

“Mevzû’dur,” “Mevzû olduğu kanaati vardır” gibi ifadeler kullanılmıştır. Ayrıca bu 

maddede, rivâyetin Merfû olmaması ve kaynaklarda bulunmaması da belirtilmiştir.  
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1. Rivâyetlerin Kaynaklarda Tespiti  

 

1.1. Akıl İle İlgili Rivâyetler 

 
1) 

" �|�M� ي��� ��y ��N ءwtmاآ��� ا MNردىإ �y د�w� ه�ى أو �m"302 

  

İsnadı: İsnadsız ve temrîz sigasıyla aktarılmıştır. 

Sahabe râvîleri: Hz. Ömer’den Merfû’dur. 

Metni: Yakın lafızlarla kaynaklarda yer almaktadır. Rivayetin odak 

kelimesi olan akıl kaynaklarda ilim olarak geçmektedir.  

Sıhhati: Akıl lafzının geçtiği rivâyetin tariklerinden biri Zayıf’tır. 

 
2) 

" �NMyود �NMyء د�� �umءwtmا �ty  �{�y)�aدM|y نeua �{�y ر��|� mmes ��pt� MNأ �qwmMpa ��y اw|� � 

��mاMvأ� �� Mآ� MN ��p� أو  t�� Mآ� em رMw¡p�m303 )"ب ا  

İsnad: İsnadsız ve temrîz sigasıyla aktarılmıştır. 

Sahabe râvîleri: Ebû Saîd el-Hudrî ve İbn Ömer’den Merfû’dur. 

Metin: Yakın lafızlarla kaynaklarda yer almaktadır.304 

Sıhhati: Hakkında olumsuz bir kanaat bulunmamaktadır. 

 
3) 

"� �{�mر �� اe� ��pmا�wق  �¡q�£M|mوا ¤vm305"ا  

                                                 
302 Beyhâkî, Ebû Bekr Ahmed b. Hüseyn İbn-i Alî,  Şu’abu’l-Îmân, Beyrût, 1410-1990, IV/161, 4660, 
Sahabe râvîsi Hz. Ömer olup isnadı zayıftır.----- Hâris b. Ebi Usâme, Müsnedü’l- Hâris –Heysemî 
Zevaidi-, (thk. Huseyin Ahmed Sâlih el-Bâkirî), Merkezu Hıdmeti’s-Sunne ve’s-Sîrati’n-Nebeviyye, 
Medine, 1992/1413, I.bsk., II/801, 813, Ömer’den Merfû olarak gelmektedir.----- Munzirî, Abdulazîm 
b. Abdilkavî, et-Terğîb ve’t-Terhîb mine’l-Hadîs, (İbrâhîm Şemsuddin), DKİ, Beyrût, 1417, I. Bsk., 
I/53, 114; Taberânî, Ebû’l-Kâsım Süleymen b. Ahmed b. Eyyûb, el-Mu’cemu’l- Evsat, (thk. Târık b. 
‘Ivedullah b. Muhammed-Abdulmuhsin b. İbrâhîm el-Huseynî), Dâru’l-Harameyn, Kahire, 1415, 
V/79, 4726, Ömer’den Merfû olarak gelmektedir.  
303 Müsnedu’l-Hâris, II/813, 840. Deylemî, Ebû Şucâ’ Şîraveyh b. Şehrudâr b. Şîraveyh ed-Deylemî 
el-Hemedânî, el-Firdevs bi-Me’sûru’l-Hıtâb, (thk. es-Saîd b. Beysûnî Ğalûl), DKİ, Beyrût, 1986, I. 
Bsk. III/333, 4999 (bundan sonra bu esere kısaca Firdevs şeklinde işaret edilecektir.), bu iki rivâyet 
ise Ebû Saîd’den Merfû olarak gelmektedir.----- Müsnedu’l-Hâris, II/806, 824, İbn Abbâs’tan Merfû 
olarak gelmekte olan uzunca bir rivâyettir. 
304 Parantez içindeki kısım Edeb’te lafızları yer almasına rağmen hadîsin bir kısmı değildir. Oysa 
Müsnedu’l-Hâris ve Firdevs’te hadîsin bir bölümü olarak yer almaktadır. Bu da hadîsin metninin 
tesbitinde müellif veya muhakkik tarafından bir yanılma olduğunu göstermektedir. 
305 Curcânî, Alî b. Muhammed b. Alî el-Curcânî, et-Ta’rifât, (thk. İbrâhîm el-Ebyârî), Dâru’l-
Kutubi’l-‘Arabî, Beyrût, 1405, I.bsk., s. 197, denilir ki şeklinde anonim bir söz olarak geçmektedir. 
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İsnad: İsnadsız ve temrîz sigasıyla aktarılmıştır. 

Metin: Yakın lafızlarla kaynaklarda yer almaktadır. 

Sıhhati: Rivâyetin Merfû şekline kaynaklarda ulaşılamamaktadır. 

 
4) 

"�{y ��¥أ ��y �lو�}� ر �¡{y ¦ل ا¦  �}� اeل آ ر�M�� ،w¡`q{�y ¨¡،�  ¦ل اeر� M� اemMs�N د إنM|y�a... 

��{� �N إن...�{©� �N إن ...�qأد �N دة ...إنM|pmMq �¡{y ���� ؟�{�y ¨¡ل آM��w¡`mف اMوا��،  �{�y �y M�m¬�aو

�}��q_¡�  اt� �qMpm¤ن ا{إ�Mل ر�eل ا¦  �}� ا¦ y}¡� و�}� ��  Mtوا� wlM�mر اe�� �N �yبأw�� mا�Mس 

��qر �N qر�s �{y ¨mkmM ��me�y"306  

İsnad: Enes�Rasulullah isnadıyla aktarılmıştır.  

Sahabe râvîleri: Enes’ten Merfû’dur. 

Metin: Yakın lafızlarla kaynaklarda yer almaktadır. 

Sıhhati: Hakkında Mevzû olduğu kanaati vardır. 

 
5)   

"M�£Mر أو�eN}ا w¡�"307  

İsnad: İsnadsız ve “Sünnet bu şekilde intikal etmiştir”  şeklinde nakledilir. 

Sahabe râvîleri: Hz. Ali, İbn Abbâs ve Amr b. el-Hâris’ten Merfû’dur. 

Metin: Aynı lafızlarla muhtasar bir metindir. 

Sıhhati: Rivâyetin tarikleri Zayıf’tır. Mutarrıf ve Ebû Kılâbe’nin sözü 

olarak da gelmektedir. 

                                                 
306 Müsnedu’l-Hâris, II/802, 814, Enes’ten Merfû olarak gelmektedir.----- Tirmizî, Muhammed b. Alî 
b. El-Hasen Ebû Abdillah el- Hakîm et-Tirmizî, Nevâdiru’l-Usûl fî Ma'rifeti Ehâdîsi’r-Rasûl, (thk. 
Abdurrahman Umeyra), Dâru’l-Ceyl, Beyrût, 1992, I.bsk., II/357,  rivâyet isnadsız olarak 
aktarılmaktadır.----- Kârî, Alî b. Sultân el-Herevî el-Kârî, Kitâbu’l-Masnû’ fî Ma’rifeti’l-Ehâdîsi’-
Rasûl, (thk. Abdulfettah Ebû Ğudde), Mektebetu’r-Ruşd, Riyâd, 1404, IV. Bsk., I/256, 456. Aclûnî, 
İsmâîl b. Muhammed, Keşfu’l-Hafâ, Muessesetu’r-Risâle, Beyrût, 1405, IV. Bsk.,  II/553, her iki 
kaynakta el-Askalânî’nin, Müsnedu’l-Hâris’teki otuz küsür uydurma rivâyet olduğunu ve bu rivâyetin 
bunlardan biri olduğunu söylediği belirtilmektedir. 
307 Beyhâkî, Ebû Bekr Ahmed b. Hüseyn b. Alî b. Mûsâ, es-Sünenü’l-Kübrâ, (thk. Mustafa 
Abdulkadir ‘Atâ), Dâru Mektebeti’l-Bâz, Mekketu’l-Mukerrame, 1994-1414, III/273 (tez boyunca bu 
esere kısaca Beyhâkî şeklinde işaret edilecektir). Şu’abu’l-Îmân, V/169, 6229, Amr b. el-Hâris belağ 
sigasıyla Merfû olarak rivâyet etmektedir. Rivâyet Munkatı’’dır.----- Mutarrıf’ın sözü olarak 
geçmektedir, Muhammed b. Sa’d b. Munî’ Ebû Abdullah el-Basrî ez-Zuhrî, et-Tabakâtu’l-Kubrâ, 
VII/142; Şu’abu’l-Îmân, V/261, 6601. Ebû Kılâbe’nin sözü olarak geçmektedir, Ebû Nuaym, Ahmed 
b. Abdullâh el-İsbahânî, Hılyetu’l-Evliyâ ve’-Tabakâtu’l-Asfiyâ, Dâru’l-Kitâbi’l-Arabî, Beyrût, 1405, 
IV.bsk., II/286.----- Firdevs, II/212, 3036, İbn Abbâs’tan Merfû, rivâyetin bir bölümü olarak 
geçmektedir; Şu’abu’l-Îmân, sahabe râvîsi bazı ashab olarak geçmektetir, eserdeki rivâyet metni, 
buradaki rivâyetin bir bölümü şeklindedir;  Keşfu’l-Hafâ, I/391, 1247, Aclûnî, bu rivâyetin Târîhu 
Bağdâd’ın Zeyl’inde, Mechûl bir ravinin bulunduğu bir isnadla Hz. Ali’den Merfû olarak geçtiğini, 
Deylemî’nin de İbn Abbâs’tan Merfû olarak ve isnadsız bir şekilde bu rivâyeti serdettiğini 
belirtmektedir. İbn Ğaras ise rivâyetin Zayıf olduğunu söyler, Keşfu’l-Hafâ, aynı yer. 
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6) 
308"أ�©� اM�mس أ��y اM�mس"  

İsnad: İsnadsız ve temrîz sigasıyla aktarılmaktadır.  

Sahabe râvîleri: İbn Abbâs, İbn Ömer’den Merfû’dur. 

Metin: Aynı lafızlarla tam metindir. 

Sıhhati: İbn Abbâs tariki için Mevzû denir. 

 
7)  

309"ا��pm �¡¯ آMن أemف em¬Nف"   

İsnad: İsnadsız ve temrîz sigası ile aktarılmaktadır. 

Sıhhati: Rivâyete, kendi eserleri dışındaki bir kaynakta ulaşamadık. 

 
8) 

"M� q °{s لMs Mqws ±qر �N ددka ²�y ازدد wt�ey¬أ�° و �qوأ �N�N q �mMm�p� رم ا¦ وMvN ���lل اMsدأ  

 M¡��mدد �� اka لMty}ت اMvmM_mMq ���a² وsMy �ua ¦ا oµاw�²�y وMqws ±qر �N ددka و �qky310"ا   

İsnad: Lokmân b. Âmir�Ebu’d-Derdâ�Rasulullah. 

Sahabe râvîleri: Aynı isnadla kaynaklarda bulunmaktadır. 

Metin: Yakın lafızlarla tam metindir. 

Sıhhati: Hakkında olumsuz kanaat yer almamaktadır. 

 
9) 

"�px� ¶و  sw� ¶ ،رM`�mMآ ¤t�}ا"  

İsnad: Temrîz sigasıyla ve isnadsız olarak aktarılmaktadır. 

Sıhhati: Rivâyete kaynaklarda ulaşılamamaktadır. 

 
10)  

"¡Mء y}¡�ا{�t¤ أozq �}¤ ا¦ إm¡�، إذ ��Nw أky ا{�"   

İsnad: Temrîz sigasıyla ve isnadsız olarak verilmektedir. 

Sıhhati: Rivâyete kaynaklarda ulaşılamamaktadır. 

 
11)  

                                                 
308 Müsnedu’l-Hâris, II2/812, 837, İbn Abbâs’tan Merfû şekildedir. El-Masnû’, I/256, 456. Keşfu’l-
Hafâ, II/553, 4 nolu rivâyetle ilgili Müsnedu’l-Hâris’in otuz küsür rivâyetine yönelik uydurma hükmü 
bu rivâyeti  de içermektedir.----- Firdevs, II/325, 3476, İbn Ömer’den Merfû’dur.  
309 Mâverdî, Ebû’l-Hasen Alî b. Mhammed b. Habîb el-Basrî el-Mâverdî eş-Şafiî, A’lamu’n-Nubuvve, 
(tah. Muhammed el-Mu’tasım Billâh el-Bağdâdî,), Daru’l-Kitâbi’l-Arabî, Beyrût, 1987, s.254. 
310 Müsnedu’l-Hâris, II/808, 8298; Münâvî, Abdurraûf, Feyzu’l-Kadîr Şerhu Camiu’s-Sağîr, el-
Mektebetu’t-Ticâriyyetu’l-Kubrâ, Mısır, 1356, I. Bsk., I/86.----- Nevâdiru’l-Usûl, II/358, Ebu’d-
Derdâ’dan Merfû olarak gelmektedir. 
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�M دواء"�M¡_yة داء، وe�xmا �yM£"  

İsnad: Temrîz sigasıyla ve isnadsız olarak verilmektedir. 

Sıhhati: Rivâyete kaynaklarda ulaşılamamaktadır. 

 
12) 

�eات"xmMq رM�mر� و��° اMutmMq  ���m311"��° ا  

İsnad: “Kale Rasulullah” şeklinde isnadsız olarak verilmektedir. 

Sahabe râvîleri: Enes ve Ebû Hureyre’den Merfû, İbn Mesûd’dan Mevkûf.  

Metin: Tam metindir, aynı lafızlarla kaynaklarda bulunmaktadır. 

Sıhhati: Olumsuz kanaat bulunmamaktadır. 

 
13) 

312"�|± ا�xmء  ��tp و�_�"   

İsnad: “Kale Rasulullah” şeklinde isnadsız olarak verilmektedir. 

Sahabe râvîleri: Ebu’d-Derdâ’dan Merfû ve Mevkûf’tur. 

Metin: Tam metindir, aynı lafızlarla kaynaklarda bulunmaktadır. 

Sıhhati: Hakkında Mevzû ve çok zayıf değil gibi zıt kanaatler vardır. 313 

1. 2. Edebu’l-İlm’le İlgili Rivâyetler 

                                                 
311 İbn Ebî Şeybe, Abdullâh b. Muhammed b. Ebî Şeybe el-Kûfî, el-Mûsânnef  fi’l-Hadîs ve’l-Âsâr, 
(thk. Yûsuf Kemâl el-Hût), Riyâd, Mektebetu’r-Ruşd, 1409, I.bsk., VII/103, 34527. Taberânî, Ebû’l-
Kâsım Süleymân b. Ahmed b. Eyyûb, el-Mu’cemu’l-Kebîr, (thk. Hamdî b. Abdulmecîd es-Selefî), 
Mektebetu’l-Ulûm ve’l-Hıkem, Musul, 1983-1404, II.bsk., IX/104, 8546, Abdullah b. Mesûd’dan 
Mevkûf  bir rivâyettir. Muslim, Ebu’l-Huseyn Muslim b. Haccâc, es-Sahîh, (thk. Muhammed Fuâd 
Abdulbâkî), Dâru Sahnûn ve Çağrı yay., İstanbul, 1992-1413, II.bsk., 51 el-Cenne ve Sıfatu Naîmihâ 
ve Ehlihâ, hno: 2822 (IV/2174). Tirmizî, Ebû İsâ Muhammed b. Îsâ et-Tirmizî, es-Sunen, (thk. 
İbrâhîm ‘Atve Avd), Dâru Sahnûn ve Çağrı yay., İstanbul, 1992-1413, II.bsk., 36 Sıfetu’l-Cenne, bab 
21, hno: 2559 (IV/693), Tirmizî rivâyet için Hasen Garîb der. Ahmed b. Hanbel, Ebû Abdullah, 
Müsned, Dâru Sahnûn ve Çağrı yay., İstanbul, 1992-1413, II.bsk., III/153. Son üç kaynakta Enes’ten 
Merfû olarak gelmektedir. Ahmed, II/380. İbn Adiyy, Abdullah b. Adiyy b. Abdullah b. Muhammed 
Ebû Ahmed el-Curcânî, el-Kâmil fî Du’afâi’r-Ricâl, (Yahyâ Muhtâr Ğazâvî), Dâru’l-Fikr, Beyrût, 
1988-1409, III. Bsk., V/147, 1311, isnadda yer alan Amr b. Abdulgaffâr hadîste Sâbit değildir. İbnü’l-
Mübârek, s. 229, 650. Son üç kaynakta ise Ebû Hureyre’den Merfû olarak gelmektedir.----- Ahmed, 
II/260, Enes’ten Merfû.----- Buhârî, Ebû Abdullah Muhammed b. İsmâîl b. İbrâhîm el-Ca’fî, es-Sahîh, 
Dâru Sahnûn ve Çağrı yay., İstanbul, 1992-1413, II.bsk., 81 Rikâk, bab 28, V/186, Ebû Hureyre’den 
Merfû olarak gelmektedir. 
312 Ahmed, V/194, 21740. Ebû Dâvûd,  Sünen, 40 Edeb, bab 116, hno: 5130 (V/347); Kudâî, 
Muhammed b. Selâme b. Ca’fer Ebû Abdillah el-Kudâî, Müsnedu’ş-Şihâb, (thk. Hamdî b. 
Abdulmecîd es-Selefî), Muessesetu’r-Risâle, Beyrût, 1986-1407, II. Bsk., I/157, 219. Şu’abu’l-Îmân, 
1/368, 411; Ebu’d-Derdâ’dan Merfû olarak rivâyet edilmektedir. Buhârî, Ebû Abdullah Muhammed b. 
İsmâîl b. İbrâhîm el-Ca’fî, et-Târîhu'l-Kebîr, (es-Seyyid Hişâm en-Nedvî), Dâru’l-Fikr, yy., yt., 
II/107, 1853 ve Şu’abu’l-Îmân, I/368, 412, Ebu’d-Derdâ’dan Mevkûf olarak rivâyet edilmektedir. 
313 Merfû tariklerinde yer alan İbn Ebî Meryem’den dolayı Sağânî Mevzû der. Irâkî ise İbn Ebî 
Meryem’in yalancılıkla itham edilmediğini belirtir. İbn Hacer de Ebû Dâvûd’un sükûtunun rivâyetin 
Mevzû veya çok Zayıf olmadığını gösterir dedikten sonra rivâyetin Hasen olduğu görüşünü ekler. 
Aclûnî, rivâyetin Mevkûf olması ihtimalinin yüksek olduğu kanaatindedir, Keşfu’l-Hafâ, 1/410, 1095. 
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14)  

"إ��� y}¡�، أ�� آ� y}¡�: أو�� ا¦ إ�m إwqاه¡� y}¡� ا²�mم"  

İsnad: İsnadsız ve Temrîz sigasıyla aktarılmaktadır. 

Sıhhati: Rivâyete kaynaklarda ulaşılamamaktadır. 

 
15)  

314"�©� اy �mMpm}� ا�qMpm آ�©}� y}� أد�Mآ�"  

İsnad: Ebû Ümâme�Rasulullah. 

Sahabe râvîleri: Ebû Ümâme’den Merfû’dur. 

Metin: Aynı lafızlarla muhtasar olarak nakledilmektedir. 

Sıhhati: Tirmizî rivâyet için Garîb der. 

 
16) 

 "{m ان �¸ �Nلe�� ¯¡� ،M�q ¦و��� ا ��mا ��mk�N w¡¹ �� �pºوو ،��� ��`q ��� ،��M¹ �{p :و f ��¡aل أو

²¡{s ¶إ �{pmا �N"   

İsnad: İsnadsız ve temrîz sigasıyla aktarılmaktadır. 

Sıhhati: Rivâyete kaynaklarda ulaşılamamaktadır. 

 
17)  

" �{pmدة��©� اM|pmا �©� �N w¡"315  

İsnad: “Kale Rasulullah” şeklinde isnadsız olarak verilmektedir. 

Sahabe râvîleri: Sa’d b. Ebî Vakkâs, Huzeyfe ve Amr b. Kays.  

Metin: Aynı lafızlarla muhtasar şekilde aktarılmaktadır. 

                                                 
314 Tirmizî, 39 İlim, bab 19, hno: 2685 (V/50), rivâyet Garîb’tir der. el-Mu’cemu’l-Kebîr, VIII/233, 
7911, Ebû Ümâme’den Merfû olarak gelmektedir. 
315 İbn Ebî Şeybe, VII/88, 34405, Amr b. Kays’tan Merfû olarak gelmektedir.----- Şâşî, Ebû Saîd el-
Heysem b. Kuleyb eş-Şâşî, Müsnedu’ş-Şâşî, (thk. Dr. Mahfûzurrahmân Zeynullâh), Mektebetu’l-
Ulûm ve’l-Hıkem, el-Medînetu’l-Munevvera, 1410, I. Bsk., I/137, 75. Beyhâkî, Ebû Bekr Ahmed b. 
Hüseyn b. Alî b. Mûsâ, Kitâbu’z-Zühdü’l-Kebîr, (thk. Şeyh Âmir Ahmed Haydar), Muessesetu’l-
Kutubi’s-Sekâfiyye, Beyrût, 1996, III.bsk., s. 309, 821, Sa’d b. Ebî Vakkâs’tan Merfû olarak 
gelmektedir. Senedinde yer alan Ameş’ten dolayı illetli görülmüştür, bkz. Dârakutnî, Ebû’l-Hasen Alî 
b. Ömer b. Ahmed b. Mehdî, İlel,  (Mahfûzurrahmân Zeynullâh es-Selefî), Dâru Tayyibe, Riyâd, 
1985-1405, I. Bsk., IV/318, 591.----- el-Mu’cemu’l-Evsat, I/197, 3960, Huzeyfe’den Merfû olarak 
rivâyet edilmektedir. Rivâyetin isnadındaki Abdullah b. Abdulkuddûs İbn Maîn zayıf görmüştür, 
Heysemî, Nureddîn Alî b. Ebî Bekr, Mecma’u’z-Zevâid ve Menba’u’l-Fevâid,  Dâru’r-Rayân ve 
Dâru’l-Kitâbi’l-Arâbî, Kâhire-Beyrût, 1407, I/120. Rivâyeti Abdullah’dan dolayı illetli görülmektedir. 
Bkz. Dârakutnî, İlel, IV/318, 591. İbnu’l-Cevzî bu rivâyetin sahih olmadığını söyler, İbn-u’l-Cevzî, 
Cemâluddîn Ebû’l-Ferec Abdurrahmân b. Alî b. Muhammed, el-Ilel’ul-Mutenâhiye fi’l-Ahadîsi’l-
Vâhiye, (Halîl el-Meys), DKİ, Beyrût, 1403, I. Bsk., I/76, 76. Bu lafızlarla rivâyet Mutarrıf’ın sözü 
olarak rivâyet edilmektedir, İbn Ebî Şeybe, 7/232, 35600 ve Ahmed b. Hanbel, , el-Ver’, (thk. Dr. 
Zeyneb İbrâhîm el-Kârût), DKİ, Beyrût, 1983-1403, I/73 (دةM|y kelimesi yerine  �tpmا kelimesi almıştır). 
Şu’abu’l-Îmân, II/265, 1706. Evsat’ta Huzeyfe’den rivâyet eden ise Mutarrıf’tır. 
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Sıhhati: Sa’d b. Ebî Vakkâs ve Huzeyfe tarikleri illetli, Amr b. Kays316 

tariki ise Munkatı’dır. Mutarrıf’ın sözü olarak da aktarılmaktadır.317  

 
18) 

"�{�N آ� �{y �©�w� �{pm318"£}� ا  

İsnad: “Kale Rasulullah” şeklinde isnadsız olarak verilmektedir. 

Sahabe râvîleri: Çok sayıda Sahâbî’den rivâyet edilmektedir.  

Metin: Aynı lafuzlarla ve tam metin olarak nakledilmektedir. 

Sıhhati: Rivâyetin bütün tarikleri tenkit edilmiştir. 

 
19)  

آ²  ر�eل ا¦ eن ��Mل���ا¦ وا½�w �� ، أ��هMt �¼آwون�t}�¡��«ذا هt��� q eاm د��أن ر�eل ا¦ "

�«ن �Mء أM¿yه� وإن �Mء  �¡�¬�emون ا¦ و�¼آwأMN ه¾¶ء �¡ ،�M� �N|� �� إ�mاw¡� �{y �¡�{�tm وأ��هMt أ

�� وأMN ه¾¶ء �¡p�N�mن اet{p���  Mًـt{pN °�pq Mtه� وإ�M�mن اet{pوو� Â{l���mأه� ا �m319"إ  

İsnad: Abdullah b. Ömer�Rasulullah.  

Sahabe râvîleri: Abdullah b. Amr’dan320 Merfû’dur.  

Metin: Benzer lafızlarla tam metindir. 

Sıhhati: Olumsuz bir kanaat yer almamaktadır. 

 
 
20) 

 "w¡`mا ���mا �� ��My"321دة واw� �N �lM�m wxmد ا¦ w¡� �qا ���  

                                                 
316 Amr b. Kays, Kufeli olup Sika kabul edilen bir râvîdir. Şureyh b. El-Hâris(ö. 78-80)’ten rivâyette 
bulunmuş ve es-Sevrî kendisinden rivâyet etmiştir. Bkz. Tezhîbu’l-Kemâl, 21/484-85.  Şu halde 
kendisinin Tâbiî olması bile şüphelidir. 
317 Huzeyfe’den gelen rivâyet ise Mutarrıf kanalıyla gelmekte olup rivâyetin sonradan ref’ edildiği 
gibi bir ihtimali gündeme getirmektedir. 
318 İbn Mâce, Mukaddime, bab 17, hno: 224 (I/81); Ebû Ya’la, V/233, 2837; Evsât, I/8, 9, Enes’ten 
Merfû’dur. Kebîr, X/105, 10439, Abdullah b. Mesûd’dan Merfû’dur. Evsât, II/297, 2030, Ali’den 
Merfû’dur. Evsât, IV/245, 4096, İbn Abbâs’tan Merfû’dur. Evsât, VIII/258, 8567, Ebû Sâid el-
Hudrî’den Merfu’dur. İbnu’l-Cevzî bu rivayetin Ali, İbn Mes’ûd, İbn Abbâs, İbn Ömer, Câbir, Enes 
ve Ebû Sâid kanallarıyla geldiğini belirttikten sonra bu tarikleri tenkide tabi tutarak Ahmed b. 
Hanbel’in bu konuda “bize göre sabit bir şey  yoktur” dediğini aktarmaktadır, el-İlel'ul-Mütenâhiye, 
I/64-75. 
319 Dârimî, Ebû Muhammed Abdullah b. Abdurrahman ed-Dârimî, es-Sunen, Dâru Sahnûn ve Çağrı 
yay., İstanbul, 1992-1413, II.bsk., Mukaddime, bab 32, no: 355 (1/84); İbnü’l-Mübârek, I/488, 1388; 
Tayâlisî, Ebû Dâvûd Süleymân b. Dâvûd, Müsnedü’t-Tayâlisî, Dâru’l-Ma’rife, Beyrût, ty., s. 298, 
2251; İbn Mâce, Mukaddime, bab 18, hno: 229 (1/83); Abdullah b. Amr’dan Merfû olarak 
gelmektedir.----- Bezzâr, Ebû Bekr Ahmed b. Amr, Müsnedü’l-Bezzâr, (thk. Mahfûzurrahmân 
Zeynullâh), Messesetu Ulûmi’l-Kurân-Mektebetu’l-Ulûm ve’l-Hıkem, Beyrût-Medîne, 1409, I. bsk., 
VI/428, 2458, Abdullah b. Amr’dan Merfû olarak gelmektedir.  
320 Kanaatimizce  “وwty” kelimesindeki “و” harfinin hatayla okunmadığı, silinmesi veya unutularak 
yazılmaması vb. sebeplerden dolayı kaynaklarda Abdullah b. Amr olan sahabe ravisi Edebü’d-
Dünyâ’da Abullah b. Ömer şeklinde yer almaktadır. 
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İsnad: Mervân b. Cünâh�Yûnus b. Meysere�Rasulullah  

Sahabe râvîleri: Abdullah b. Amr’dan Merfû’dur.  

Metin: Aynı lafızlarla tam metindir. 

Sıhhati: İsnadlard yer alan Mervân b. Cünâh Sika değildir.322 

 
21) 

323 "MؤهM��� M�µMt{y رM¡و� ،MءهMt{y ��Nر أM¡�"  

İsnad: Temrîz sigsıyla ve isnadsız olarak rivâyet edilmektedir. 

Sahabe râvîleri: Abdullah b. Ömer ve Ebû Hureyre’den Merfû’dur. 

Metin: “Fukahâ’” lafzının geçtiği metinler kaynaklarda bulunmamaktadır. 

Sıhhati: Diğer rivâyetler hakkında Zayıf kanaati belirtilmiştir. 

 
22) 

"�tv¡m �¡mMzmا ¨�wva ��y نe���  �mو�y ¨{� آ� �N �{pmه¼ا ا  �¡{¿|tmل اMvه}¡�ووا��M�mو�� ا¬a"324  

İsnad: Muaz b. Rufâa�İbrâhîm b. Abdurrahman el-Uzeriyy�Rasulullah. 

                                                                                                                                          
321 İbn Mâce, Mukaddime, bab 17, hno: 221 (I/80). İbn Hibbân, es-Sahîh, II/8, 310. Taberânî, 
Müsnedü’ş-Şâmiyyîn, (Hamdî b. Abdulmecîd es-Selefî), Muessesetu’r-Risâle, Beyrût, 1984-1405, I. 
bsk., II/159, 1106, Muâviye’den Merfû olarak gelmektedir; -----Şu’abu’l-Îmân, VI/400, 8661. Kudâî, 
I/47, 22. Zehebî, Mîzânu’l-İ’tidâl fî Nakdi’r-Ricâl, (thk. Ali Muhammed Muavvad ve Âdil Ahmed 
Abdulmevcûd), DKİ, Beyrût, 1995, I. bsk. VI/397, 8430; Hılyetu’l-Evliyâ, V/252, Muaviye’den 
Merfû olarak gelmektedir. 
322 Mîzân, VI/397, 8430 (Ebû Hâtim “ihticâc edilmez”, Dârakutnî “beis” yok demektedir.) 
323 Mâverdî bu rivâyeti fıkıh ilminin faziletini işilediği bir yerde vermektedir. Bu nedenle “fukahâ” 
lafzının kaynaklardaki metinlerde yer almamasının manidar bir durum olduğu kanaatindeyiz. Benzer 
rivâyetler için bakılabilir: Hılyetu’l-Evliyâ, VIII/188. Firdevs, 2/174, 2865 (rivâyetin son kısmı yer 
almamaktadır), Ebû Hureyre’den Merfû olarak gelmektedir. İsnaddaki Muhammed b. İshâk Mechûl 
olduğu ve haberin batıl olduğu belirtilir, Mîzân, VI/64, 7211; İbn Hacer, Ebû’l-Fadl Ahmed b. Alî el-
Askalânî, Lisânu’l-Mîzân, Muessesetu’l-‘Alemî li’l-Matbûât, Beyrût, 1986-1406, III. bsk., V/68, 223; 
Hâtîb-i Bağdâdî, haberin Münker olduğunu söylemektedir, Feyzu’l-Kadîr, III/462 ve el-Ilel’ul-
Mutenâhiye , I/140, 203; ----- Kudâî, II/241, 1276, İbn Ömer’den Merfû olarak gelmektedir. Zehebî 
seneddeki Ahmed b. Hâlid el-Kurâşî’nin bilinmeyen bir râvî olduğunu ve batıl olan bu haberi rivâyet 
ettiğini söylemektedir, Mîzân, I/231, 364; Lisân, I/166, 532. 
324 İbn Ebî Hâtim, Ebu Muhammed Abdurrahman b. Ebî Hâtim er-Râzî, el-Cerh ve’t-Ta’dîl, Dâru 
İhyâi’t-Türâsi’l-Arabî, Beyrût, 1952/1371, I. bask., II/17 (kısaca Cerh ve Ta’dîl şeklinde işaret 
edilecektir); İbn Abdilberr, Ebû Ömer Yûsuf b. Abdullâh, et-Temhîd li mâ fi’l-Muvatta’ mine’l-Meânî 
ve’l-Mesânîd, (Mustafa b. Ahmed el-Ulvî ve Muhammed AbdulKebîr el-Bekrî), Vezâratu Umûmu’l-
Evkâf ve’ş-Şuûniyye, Mağrib, 1387, I/59; Beyhâkî, X/209; İbrâhîm b. Abdurraman Tabiî ve çok Zayıf 
bir râvî olup bu rivâyeti irsal yoluyla nakleder. Mîzân, I/166-167, 137; Lisân, I/77, 210. Yine 
isnadlardaki Muân b. Rufâa zayıf bir râvîdir. Lisân, a.y.; Ukaylî, Ebû Ca’fer Muhammed b. Amr b. 
Mûsâ b. Hammâd, Kitâbu’d-Duafâi’l-Kebîr, (Abdulmu’tî Emîn Kal’acî), Dâru’l-Mektebetu’l-Ilmiyye, 
Beyrût, 1984-1404, I.bsk., IV/256, 1854. İbn Hibbân ise Sikât arasında zikretmiştir, İbn Hibbân, es-
Sikât,  (es-Seyyid Şerafuddân Ahmed), yy. 1975-1395, I. bsk., IV/10, 1607; -----Müsnedü’ş-Şâmiyyîn, 
I/144, 599, Ebû Hureyre’den Merfû. İbn Adiyy, Kâmil, III/31, 593, İbn Ömer’den Merfû’dur (isnadda 
yer alan Hâlid b. Amr için Yahyâ hadîsi “bir işe yaramaz,” Ahmed ise batıl hadîsler rivâyet ettiğini 
söyler). Hatîb-i Bağdâdî, , Şerefu Ashabi’l-Hadîs, (thk. Mehmet Sait Hatîboğlu), Ankara, 1991, hno: 
14, s. 11, Muâz b. Cebel’den Merfû’dur. 
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Sahabe râvîleri: İbrâhîm b. Abdurrahman el-Uzeriyy  Mursel, Muaz b. 

Cebel, Ebû Hureyre ve İbn Ömer’den Muttasıl isnadlarla yer almaktadır.  

Metin: Aynı lafızlarla tam metindir. 

Sıhhati: Muaz b. Rufaâ ve İbrâhîm b. Abdurrahman tenkid edilmiştir 

 
23) 

"yاemMs ،�µM�{`q �{:  �Nؤك؟وM�{� ¦د اM|y M��et{pن ���� و�e¡v� ��¼mل اMs"325   

İsnad: Temrîz sigasıyla ve isnadsızdır. 

Sahabe râvîleri: Hz. Alî ve Amr b. Avf’tan Merfû’dur.  

Metin: Benzer lafızlarla tam metindir. 

Sıhhati: Hâtîb el-Bağdâdî’nin rivâyeti dışındaki isnadlar zayıftır.  

 
24)  

"،�{�N آ� �{y ¤� ���mا �� ���mا  اeaeta ¶ا وe���aا وet{yا وet{p��l¶َM� "  

İsnad: Humeyd�Enes�Rasulullah. 

Metin: Rivâyetin bir bölümünü içeren farklı bir rivâyete ulaşabildik.  326  

 
25) 

 " �¡��mد�� و �� ��� �N �©ء أ��xq ¦ا �|y MNumو �qMy ¨mأ �N نM¿¡xmا �{y د �وا�� أ��Mty ء��  

 ���mا ���mد ه¼ا اMty327"و  

İsnad: Süleymân b. Yesâr�Ebû Hureyre�Rasulullah 

                                                 
325 Evsat, VI/77, 5846; Râmehurmuzî, el-Hasen b. Abdurrahman, el-Muhaddisu'l-Fâsıl Beyne’r-Râvî 
ve’l-Vâî, (thk. Mahmûd Accâc el-Hatîb), Dâru’l-Fikr, 1984-1404, III. baskı., I/163, 2; Hatîb-i 
Bağdâdî, Şerefu Ashabi’l-Hadîs, (thk. Mehmet Sait Hatiboğlu), Diyanet İşleri Başkanlığı yay., 
Ankara, 1991., hno: 58, s. 30-31; İbn Hacer, Nasbu’r-Râye li-Ehâdîsi’l-Hidâye, (Muhammed Yûsuf 
el-Binnûrî), Dâru’l-Hadîs, Mısır, 1357., I/348; Suyûtî, Abdurrahman b. Ebî Bekr, Miftâhu’l-Cenne fîl-
İhticâci bi’s-Sunne, el-Câmi’atu’l-İslâmiyye, el-Medînetu’l-Munevvera, 1399, III. bsk., s. 53; Mîzân, 
I/270, 508 (سM�mا M��et{pد��� و�Mوون ا�w� ��¼mل اMs ؤكM�{� �N M�{s �µM�{� ار�� ��{mا); Lisân, I/241, 756; Hz. 
Ali’den merfû olarak gelmektedir. İsnaddaki Ahmed b. İsa cerh almış (Dârakutnî kezzâb der) ve 
Zehebî haberi batıl olarak değerlendirmiştir, Mîzân, aynı yer. Ancak Hatib-i Bağdâdî Şerefu Ashâbi’l-
Hadîs’te bu hadisi iki kanaldan rivayet etmiş ve bunlardan birisinde Ahmed b. İsa yer almamaktadır. -
----Beyhâkî, Zühd, II/117, 205; Kudâî, II/138, 1053; Suyûtî, Miftâhu'l-Cenne, s. 67; Amr b. Avf’dan 
Merfû olarak gelmektedir. Kesir b. Abdullah Zayıf’tır, Cerh ve Ta’dîl, VII/154.   
326 Firdevs, III/208, 4590, İbn Ömer’den Merfû olarak gelmektedir. 
327 Evsat, VI/194, 6166 (Atâ’ b. Yesar�Ebû Hureyre); Şu’abu’l-Îmân, II/266, 1712(Süleymân b. 
Yesar�Ebû Hureyre); Kudâî, 1/150, 206 (Süleymân b. Yesar�Ebû Hureyre); Nevâdir, I/135 (Ebû 
Hureyre), Ebû Hureyre’den Merfû olarak gelmektedir. İsnalardaki Yezîd b. Iyâd için kezzâb 
denmiştir, el-Cerh ve’t-Ta’dil, IX/9, 282; Heysemî, Mecma’, I/121 (kısaca Mecma’ şeklinde işaret 
edilecektir); -----Tirmizî, 39 İlim, bab 19, hno: 2681 (V/48) (İbn Abbâs. Garîb’tir); İbn Mâce, 
Mukaddime, bab 17, hno: 222 (I/81) (Enes), rivâyetler Merfû olarak gelmektedir. İsnadlardaki ikinci 
bileşke râvî (Rûh b. Cünâh�Mücâhid�İbn Abbâs-Enes) Rûh b. Cenâh zayıftır, Kitâbu’l-Mecrûhîn 
mine’l-Muhaddisîn ve’d-Dua’fâ ve’l-Metrûkîn, (thk. Mahmûd İbrâhîm Zâyid), Dâru’l-Va’y, Haleb, 
ty., I/300, 346 (bu esere Mecrûhîn şeklinde işaret edilecektir); Kâmil, III/145, 666. 
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Sahabe râvîleri: Hz. Alî ve Amr b. Avf’tan Merfû’dur.  

Metin: Aynı lafızlarla tam metindir. 

Sıhhati: İsnadda kezzâb denilen Yezîd b. Iyâd bulunmaktadır. 

 
26) 

328 )"ور¥eا اpm}�إ�Mt د��Mرا و¶ درهMt و ن ا{�|¡Mء e� �mر¥eا{( اMt{pmء ور¥� ا{�|¡Mء"   

İsnad: Ebu’d-Derdâ�Rasulullah 

Sahabe râvîleri: Ebu’d-Derdâ’dan Merfû’dur.  

Metin: Aynı lafızlarla muhtasar olarak aktatılmıştır 

Sıhhati: Hakkında Sahîh, Hasen, Zayıf  gibi farklı kanaatler mevcuttur.329 

 
27) 

 "lاء �©� در��xmا �{y ءMt{p{mو �¡�lء �©� درMt{pmا �{y ءM¡|�²mwة"  

İsnad: Ebû Hureyre�Rasulullah 

Sahabe râvîleri: Ebû Hureyre’den Merfû’dur.  

Metin: Muhtasar olarak aktatılmıştır 

Sıhhati: Kâmil ve Feyzu'l-Kadîr’deki rivâyetler için zayıf denmektedir. 

 
28) 

Mً�w� ¨"330 و�wa  اpm|� اe{ttmك ��� ÂmM�N ��{�a اe{tmك���ka �tuvm اwxmا"  

İsnad: Enes�Rasulullah 

Sahabe râvîleri: Enes ve Alî’den Merfû’dur.  

Metin: Aynı lafızlarla ve tam metindir. 

Sıhhati: Enes rivâyetinin Merfû’luğu tartışmalı ve tarikleri Zayıf’tır. 

                                                 
328 Ahmed, V/169; Tirmizî, 39 İlim, bab 19, hno: 2682 (V/48); Dârimî, Mukaddime, bab 32, hno: 349 
(I/83); Ebû Dâvûd, 26 İlim, bab 1, hno: 3641 (IV57); İbn Hibbân, I/289, 88; Ebu’d-Derdâ’dan Merfû 
olarak gelmektedir. Dârakutnî bu rivâyetin tariklerini illetli görmektedir, Dârakutnî, İlel, VI/216, 
1083. Parantez içindeki “ ور¥eا اpm}�إ�Mt د��Mرا و¶ درهMt و ن ا{�|¡Mء e� �mر¥eا{ ” ibaresi Edeb’te hadisin bir 
parçası değildir. Ancak kaynaklarda aynı ifade rivâyetin bir kısmı olarak yer almaktadır. Bu nedenle, 
bu kısmın eserin orjinalinde rivâyetin bir kısmı olduğu kuvvetle muhtemeldir. 
329 İbn Hibbân, Hâkim Sahîh görürken, Hamza el-Kettânî Hasen demiş, bazıları ise senedindeki 
ızdırabtan dolayı Zayıf  olduğu kanaatine sahiptir, Keşfu’l-Hafâ, II/83, 1745. 
330 Mecrûhîn, I/373, 495 (İbn Hibbân, Sâbit’in Hasen’den duyduklarını Enes’ten Merfû hale 
getirdiğini, rivâyetlerinde uydurma olduğunu ve kendisiyle ihtcâc edilemeyeceğini ve bu rivâyetin 
Hasan-ı Basrî’in sözü olarak da aktarıldığını söylemektedir.); Kâmil, V/143, 1306 (İbn Adiyy, bu 
rivâyeti Sâlih’ten rivâyet eden Amr b. Hamza (Amr b. Hamza�Sâlih�Hasan-ı 
Basrî�Enes�Rasulullah) dışında hiç kimsenin senedi Muttasıl olarak rivâyet etmediğini, aynı 
rivâyeti bir başkasının  et-Tercumânî�Sâlih� Hasan-ı Basrî�Rasulullah şeklinde Hasan-ı 
Basrî’den mürsel olarak rivâyet ettiğini söyler. Amr b. Hamza için Mutabaat edilmez denir, Kâmil, 
ay.); Firdevs, II/152, 2769, Enes’den Merfû olarak gelmektedir; -----Kudâî, II/105, 979, Amr b. 
Hamza�Sâlih�Hasan-ı Basrî�Ali�Rasulullah isnadıyla Merfû olarak gelmektedir. 
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29) 

 "M�� ��� �{pmا �mإ �aw�� °�Mآ �t� ،ةw�� ء�� �um"  

İsnad: Temrîz sigasıyla ve isnadsız  

Sıhhati: Rivâyete kaynaklarda ulaşamadık. 

 
30) 

��ى، آe�eا Mt{yء �vmM¡�، �«ن e�eua �mا Mt{yء �e�mM�� ،�¡vmMا اMt{pmء" mا �{y �um�� Mt{y eptوا� ،

"و�wدآ� �y اwmدى  

İsnad: Temrîz sigasıyla ve isnadsız  

Sıhhati: Rivâyete kaynaklarda ulaşamadık. 

 
31) 

331 " �uµ²tmإن اm�mM¿m M��v�lأ  ©� ºر �{pmاM �{¿� Mtq"  

İsnad: “Kale Rasulullah”  şeklinde isnadsız verilmektedir. 

Sahabe râvîleri: Safvân b. Assâl’dan,332 Enes ve Ebu’d-Derdâ’dan Merfû.  

Metin: Aynı lafızlarla ve tam metindir. 

Sıhhati: Kaynaklarda yaygın olan Safvân rivâyetinin Merfû veya Mevkûf 

olduğuna karar vermek oldukça güç. Ebu’d-Derdâ tariki için ise, illetli denmektedir.  

 
32) 

                                                 
331 Ebu’d-Derdâ’dan 26. hadîsin bir bir kısmı ve Merfû olarak gelmekteir: Ahmed, V/169; Tirmizî, 39 
İlim, bab 19, hno: 2682 (V/48); Dârimî, Mukaddime, bab 32, hno: 349 (I/83); Ebû Dâvûd, 26 İlim, 
bab 1, hno: 3641 (IV57); İbn Hibbân, I/289, 88; Ebu’d-Derdâ’dan Merfû olarak gelmektedir. 
Dârakutnî bu rivâyetin tariklerini illetli görmektedir, Dârakutnî, İlel, VI/216, 1083. -----Safvân b. 
Assâl’dan Merfû olarak gelenler: Neysâbûrî, Ebû Abdullâh el-Hâkim, el-Müstedrek ala’s-Sahîhayn, 
(Mustafa Abdulkadir Atâ), DKİ, Beyrût, 1990-1411, I. bsk., I/180, 341; el-Mu’cemu’l-Kebîr (ileride 
kısaca Kebîr şeklinde işaret edilecektir), VIII/66, 7382. Safvânın ref’ ettikleri: Dârimî, Mukaddime, 
bab 33, hno: 363 (I/85); Tayâlisî, I/160, 1165; -----Safvan’ın belâğ sigasıyla kimden geldiğini 
belirtmediği rivâyetler (.... أن اMs ��z{q ©a �uµ²tmل  ): Tirmizî, 45 De’avât, bab 98, hno: 3536 (V/546); 
Ahmed, IV/241; Kebîr, VIII/59, 7360. -----Safvân’ın kendi sözü olarak gelen rivâyetler: İbn Ebî 
Şeybe, I/162, 1867; Nesâî, Ebû Abdurrahmân Ahmed b. Şuayb, es-Sunen (el-Mucteba)), Dâru Sahnûn 
ve Çağrı yay., İstanbul, 1992-1413, II.bsk., 1 Taharet, bab 113, hno: 158 (1/98). Lafzı  ©a �uµ²tmإن ا
�{¿� Mtq �ºر �{pmا �mM¿m M��v�lأ şeklinde olanlar: Abdurrazzâk, Abdurrazzâk, b. Hemmâm es-San’ânî, 
Musannef, (thk. Habîburrahman el-‘Azamî), el-Mektebetu’l-İslâmî, Beyrût, 1403, II. bsk., I/205; İbn 
Huzeyme, Muhammed b. İshâk b. Huzeyme Ebû Bekr es-Sullemî, Sahîhu İbni Huzeyme, (Dr. 
Muhammed Mustafâ el-‘Azamî), el-Mektebu’l-İslâmî, Beyrût, 1970-1390, I/13, 17; İbn Hibbân, 
III/184, 1100; Tirmizî, 45 De’avât, bab 98, hno: 3535 (V/545); Saîd b. Mansûr, İbn Şu’be el-Horasânî, 
Sünenu Saîd b. Mansûr,  (Sa’d b. Abdullah b. Abdulazîz Âl Hamîd), Mektebetu’l-Asîmî, Riyâd, 1414, 
I. bsk., V/119, 940; Ahmed, IV./240. -----Enes’ten Merfû: Rebî’ b. Hubeyb b. Amr el-Ezdî, 
Müsnedü’r-Rebî’, (Muhammed İdrîs-Aşûr b. Yûsuf), Dâru’l-Hıkme-Mektebetu’l-İstikâme, Beyrût-
Saltanatu Ammân, 1415, I. bsk., I/29, 19 (ileride kısaca Rebî’şeklinde işaret edilecektir). 
332 Safvân b. Assâl Hz. Peygamberle sohbeti olan, on iki gazvede Hz. Peygamberle birlikte bulunmuş 
ve Kufe’de ikamet etmiş bir kimsedir. İbn Hacer, Tehzîbu’t-Tehzîb, Dâru’l-Fikr, Beyrût, 1984-1404, 
I.bsk., IV/376, 750.  
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333  "mM�¿��mMtyه� �� أe�mMو� ��s²�¬q سM�mا اe"  

İsnad: Ebû’l-Eş’âs�Ebû Osman�Sevbân�Rasulullah.  

Sahabe râvîleri: Sevbân’dan Merfû’dur.  

Metin: Benzer lafızlarla muhtasar bir metindir. 

Sıhhati: Rivâyet Yezîd Rebîa’dan dolayı Zayıf’tır. 

 
33) 

 " MtmMy �¹ا±{��� ÂNM`mا �ua ¶و M|vN أو Mpt��N أو Mt{p�N 334"أو  

İsnad: Hâlid el-Hazzâ�Abdurahman b. Ebi Bekr�Rasulullah335 

Sahabe râvîleri: Ebû Bekr’den Merfû’dur.  

Metin: Aynı lafızlarla tam metindir. 

Sıhhati: Hakkında Ebû Zur’a ve Irâkî zayıf kanaatine sahiptir. 

 
34) 

"� اpm}�}¡ا��wذل ا¦ y|�ا �y wإذا " 336  

İsnad: Temrîz sigasıyla ve isnadsız  

Sahabe râvîleri: Ebû Hureyre ve Beşîr en-Nahhâs’tan Merfû’dur.  

Metin: Yakın lafızlarla tam metindir. 

Sıhhati: Ebû Hureyre tariki için Mevzû, diğer tarik için çok Zayıf denir. 

35) 
   337"ا¦ �}¡�|eأ �N ��p�N اM�mر w¡zm Mt{y �{pa �N w¡¹ �q ا¦ أو أراد"

                                                 
333 Ukaylî, IV/377, 1989. Ukaylî, Yezîd b. Rebîa’nın Münker hadîsleri var der; Mîzân, VII/239, 9697, 
Sevbân’dan Merfû’dur. Ebû’l-Eş’as’tan rivâyet eden Yezîd b. Rebîa Metrûk, hadîsleri Münker olarak 
değerlendirilmiştir, Mîzân, ay..  
334 Bezzâr, IX/54, 3626; Taberânî, el-Mu’cemu’s-Sağîr, (Muhammed Şekûr Mahmûd el-Hâc), el-
Mektebetu’l-İslâmî-Dâru Ammâr, Beyrût-Ammân, 1985-1405, I. bsk., II/63, 786, Hılyetu’l-Evliyâ, 
VII/237; Şu’abu’l-Îmân, II/265, 1709; Ebû Bekr’den Merfû olarak rivâyet edilmektedir. Hâlid el-
Hazza’dan rivayet eden Atâ b. Muslim’den dolayı Ebû Zur’a ve Irâkî Zayıf görmüşlerdir. Atâ ziyâde 
ekleyerek teferrüd etmiştir, Keşfu’l-Hafâ, I/167, 437. Rivâyetteki M|vN kelimesini eklemiştir, Şu’abu’l-
Îmân, II/266, 1709. Aynı söz İbn Mesûd ve Ebu’d-Derdâ’nın sözü olarak da rivâyet edilmektedir. 
Şu’abu’l-Îmân, II/266, 1710; Keşfu’l-Hafâ, I/167, 437. ----- Beyhâkî, el-Medhal ile’s-Suneni’l-Kübrâ, 
(thk. Dr. Muhammed Zıyâurrahmân el-‘Azamî), Dâru’l-Hulefâ li’l-Kitâbi’l-İslâmî, Kuveyt, 1404, s. 
269, 381, Ebu’d-Derdâ’dan Mevkûf olarak gelmektedir. 
335 Müellifin ilk önce, Hz. Ali’den Mevkûf  şeklini aktardıktan sonra, rivâyetin Merfûsu var diyerek 
Merfû rivâyetin metnini vermemesi de manidardır. İleride de değinileceği gibi, bu tavır onun sözün 
söyleyeninden çok sözün kendisini öncelediğini gösterir kanaatindeyiz. 
336 Kudâî, II/17, 795; Kâmil, II/339, 474 (İbn Adiyy bu isnadla bu hadîs mevzu); Mîzân, I/295, 592 
(Zehebî batıl der, El-Masnû’, s. 156, 270); İbn Arrâk, Tenzihu’ş-Şeriati’l-Merfûa ani’l-Ahbari’ş-
Şeriati’l-Mevdûa, (thk. Abdulvahhab Abdullatif ve Abdullah Muhammed es-Sadîk), Mektebetu’l-
Kâhire, I. bsk., s. 272, Ebû Hureyre’den Merfû olarak gelmektedir. Beşir b. En-Nahhâs’tan Merfû ve 
Deylemî, İbn Abbâs’tan Mevkûf olarak rivâyet etmiştir (Feyzu’l-Kadîr, V/418). İbn Hacer Beşîr’den 
gelen rivâyetin isnadının çok zayıf olduğunu  söyler, İbn Hacer, el-İsâbe fî Temyîzi’s-Sahâbe, (Alî 
Muhammed el-Becâvî), Dâru’l-Cîl, Beyrît, 1992-1412, I.bsk., I/316, 708. Zehebî Beşîr’den Münker 
şeyler rivâyet edildiğini söyler, Feyzu’l-Kadîr, V/418. 
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İsnad: Temrîz sigasıyla ve isnadsız  

Sahabe râvîleri: Ebû Hureyre ve Beşîr en-Nahhâs’tan Merfû’dur.  

Metin: Aynı lafızlarla tam metindir. 

Sıhhati: Rivâyet Alî b. el-Mubârek’ten dolayı Zayıf kanaati belirtilmiştir. 

 

36) 
338 "، �«ن أ��آ� ¶ ��ري M�v� ��Nج إm¡�، أو M�v� ��Nج et{pa���y MNا اs �{pm|� أن ��w  ور��p ذهMب أه}�"  

İsnad: Ebû Hureyre�Rasulullah.  

Sahabe râvîleri: Ebû Hureyre ve Beşîr en-Nahhâs’tan Merfû’dur.  

Metin: Farklı lafızlarla tam metindir. 

Sıhhati: Olumsuz kanaat yer almamaktadır.  

 

37) 

" �{pmا اet{pa ¶mءM���mا �q رواMt��{pmا اet{pa ¶و ، �m�MmءدMt{pmا �q اe، ±mذ �p� �t� �u�N رM�mM� ا�e�N"339  

İsnad: Temrîz sigasıyla ve isnadsız aktarılmaktadır.  

Sahabe râvîleri: Câbir, Ebû Hureyre, Huzeyfe ve İbn Mesûd’dan Merfû.  

Metin: Yakın lafızlarla tam metindir. 

Sıhhati:  Câbir rivâyeti Münker’dir.  

 
38) 

"¶ ��Mدل إ¶ �M�N¤ أو MawNب"  

İsnad: Sünnet şöyle gelmektedir şeklinde aktarılmaktadır. 

Sıhhati: Rivâyet metnine kaynaklarda ulaşılamamaktadır.  

                                                                                                                                          
337 Tirmizî, 39 İlim, bab 6, hno: 2655 (V/33) (Tirmizî “Hasen Garîb” der); İbn Ömer’den Merfû olarak 
gelmektedir. İsnaddaki Alî b. El-Mubârek Zayıf görülmüştür, Kâmil, V/181, 1340. ----- Nesâî, es-
Sunenu’l-Kübrâ, (thk. Dr. Abdulğaffâr Süleymân-Seyyid Kisrevî Hasen), DKİ, Beyrût, 1411-1991, I. 
bsk., III/451, 591, İbn Ömer’den Merfû olarak gelmektedir. İsnaddaki Ali b. el-Mübârek zayıf 
görülmüştür, Kâmil, V/181, 1340. 
338 Ma'mer, Ma’mer b. Râşid el-Ezdî, el-Câmi’ (Abdurrazzâk’ın Musannef’iyle birlikte, X. ve XI. 
ciltler), (thk. Habîburrahman el-‘Azamî), el-Mektebetu’l-İslâmî, Beyrût, 1403, II. bsk., XI/252; Kebîr, 
IX/170, 8845, İbn Mesûd’dan Merfû olarak gelmektedir. -----Lafızlar aynı olmakla birlikte eksik bir 
metin Ebû Hureyre’den aktarılmaktadır, Rebî’, s. 24, 31. 
339 İbn Mâce, Mukaddime, bab 23, hno: 253 (I/93); İbn Hibbân, I/278; Müstedrek, I/161, 290; İbn 
Cüreyc�Ebû Zübeyr�Câbir�Rasulullah şeklinde Câbir’den Merfû olarak gelmektedir. İbn 
Cüreyc�Rasulullah şeklinde Munkatı’ bir başka rivâyete de rastlamaktayız, Müstedrek, I/161, 292. 
İbn Cüreyc’den rivâyet eden Yahyâ b. Eyyûb Zayıf bir râvî olup Zehebî bu rivâyeti onun Münker 
hadîslerinden biri olarak aktarmaktadır, Mîzân, VII/160, 9470.-----Dârimî, Mukaddime, bab 27, hno: 
260 (I/70), İbn Mesûd’dan Merfû olarak gelmektedir.-----İbn Mâce,Mukaddime, bab 23, hno: 259 
(I/96), Huzeyfe’den Merfû olarak gelmektedir. İbn Mâce, I/96, 260, Ebû Hureyre’den Merfû olarak 
gelmektedir. 
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39) 

"�pq ¶ا¦ إ �N ددk� �m زه�ا M¡��mدد �� اk� �mو Mًـt{y ازداد �N340"ا  

İsnad: Temrîz sigasıyla ve isnadsız aktarılmaktadır.  

Sahabe râvîleri: Hz. Alî’den Merfû’dur.  

Metin: Aynı lafızlarla tam metindir. 

Sıhhati: İsnadı Zayıftır. 

 
40) 

"{p�� ي¼mا ��N w�vmا �{y Ç��mMآ �wz� �� و��w|آ �� �{p�� ي¼mءآ اMtmا �{y ��u� ي¼mM"341  

İsnad: Mervân b. Sâlim�İsmâîl�Ebu’d-Derdâ�Rasulullah  

Sahabe râvîleri: Ebu’d-Derdâ’dan Merfû, rivâyetin bir kısmı Hasen ve 

Katâde’nin sözüdür.  

Metin: Yakın lafızlarla tam metindir. 

Sıhhati: İsnadı Zayıf’tır 

 
41) 

342 "�¡�p� ¶ MN آ�wa ءwtmإ�²م ا ��� �N"  

İsnad: Temrîz sigasıyla ve isnadsız olarak aktarılmaktadır. 

Sahabe râvîleri: Ebû Hureyre, Zeyd b. Sabit, Hüseyin b. Ali ve Ali b. 

Hüseyin’den Merfû’dur.  

Metin: Aynı lafızlarla tam metindir. 

Sıhhati hükmü: Ebû Hureyre ve Zeyd b. Sabit rivâyetleri Zayıf, Ali b. 

Hüseyin tariki ise Munkatı’dır. 

 

                                                 
340 Firdevs, III/602, 5887; Feyzu’l-Kadîr, VI/52 (el-Ezdî Duafa’sında Hz. Ali’den Merfû şekilde 
zikretmektedir), Hz. Ali’den Merfû olarak gelmektedir. Irâkî ve Sehâvî isnadına zayıf demektedir, 
Keşfu’l-Hafâ, II/232(304), 2402.   
341 Mecma’, II/125, Feyzu’l-Kadîr, V/509; Ebu'd-Derdâ’dan Merfû olarak gelmektedir. İsnaddaki 
Mervân b. Sâlim Zayıf’tır.----- Beyhâkî, el-Medhal, s. 375, 640, Hasan-ı Basrî’nin sözü.----- Nubelâ, 
V/275, Katâde’nin  sözü’dür. 
342 Ebû Hureyre’den Merfû olarak gelmektedir: İbn Hibbân, I/466, 229; Tirmizî, 34 Zühd, bab 11, 
hno: 2317 (IV/558) (Garîb); İbn Mâce, 36 Fiten, bab 12, hno: 3976 (II/1315-16), Ebû Hureyre 
isnadlarındaki Kurra b. Abdurrahman için Ahmed hadîsleri Münker’dir der (Kâmil, VI/54, 1598). 
Huseyn b. Ali’den Merfû olarak gelmektedir: Ahmed, I/201; Evsat, VIII/202, 8402. Alî b. 
Huseyin’den Munkatı’ şekilde Merfû olarak gelmektedir: Ma’mer, XI/307;  Mâlik b. Enes, el-
Muvatta’, (thk. Muhammed Fuâd Abdulbâkî), Dâru Sahnûn ve Çağrı yay., İstanbul, 1992-1413, 
II.bsk., 47 Husnu’l-Huluk, bab 1, hno:3 (II/903); Tirmizî, 34 Zühd, bab 11, hno: 2318 (IV/558) 
(Tirmizî, Ali b. Huseyin’in Hz. Ali’yi göremediğini ancak bu rivâyetin ona göre Ebû Hureyre’den 
gelen rivâyetten daha sahih olduğunu söyler.) Zeyd b. Sâbit’ten Merfû olarak gelmektedir: el-
Mu'cemu's-Sağîr, II/118, 884, isnaddaki Muhammed b. Kesîr zayıftır (Mecma’, VIII/18).  
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42) 
M�tp�"343ن e|zNن �¡�Mt آ�¡�N w اM�mس ا�v_m واw�mاغ"   

İsnad: Saîd b. Ebî Hind�İbn Abbâs�Rasulullah. 

Sahabe râvîleri: İbn Abbâs’tan Merfû’dur.  

Metin: Aynı lafızlarla tam metindir. 

Sıhhati: Hakkında olumsuz bir hüküm yer almamaktadır. 

 
43) 

�eون إ¶ إ�emM�a �m �uا e|va MNن إ¶ إ¶ wua MN �{y w|_mMqهeن" a MN نez{|a ¶ن وe��xa MN كw�q"344  

İsnad: Temrîz sigasıyla ve isnadsız olarak aktarılmaktadır. 

Sıhhati: Kaynaklarda Merfû olmayıp, Hz. Îsâ ve Hasan-ı Basrî’nin sözüdür. 

 
44) 

 "��Mywmء اMt{pmا �tوا�� وهwmء اM���mا �t345"ه  

İsnad: Temrîz sigasıyla ve isnadsız olarak aktarılmaktadır. 

Sahabe râvîleri: Hasen�Rasulullah isnadıyla Mürsel’dir.  

Metin: Aynı lafızlarla tam metindir. 

Sıhhati: Hakkında olumsuz kanaat yer almamaktadır. 

 
45) 

s"346¡�وا اM�umMq  �{pmب"  

İsnad: Enes b. Mâlik� Rasulullah. 

Sahabe râvîleri: Enes, Abdullah b. Amr ve İbn Abbâs’tan Merfû’dur.   

                                                 
343 Buhârî, 81 Rikâk, bab 1 (VII/170); Müstedrek, IV/341, 7845; Tirmizî, 34 Zühd, bab 1, hno: 2304 
(IV/550); İbn Ebî Şeybe, VII/85, 34357; Ahmed, I/344, 3207, İbn Abbâs’tan Merfû olarak 
gelmektedir. Hasan-ı Basrî’in sözü olarak aktarılmaktadır (İbn Ebî Âsım, es-Sünne, (Muhammed 
Nâsıruddîn Elbânî), el-Mektebetu’l-İslâmî, Beyrût, 1400, I. bsk., I/264). 
344 İbn Abdilberr, Temhîd, I/205; Kurtubî, el-Câmi’ li Ahkâmi’l-Kur’ân, (thk. Ahmed Abdulalîm el-
Berdûnî), Dâru’ş-Şa’b, Kâhire, 1372, II.bsk., IV/133, Hasan-ı Basrî’in sözü.-----Beyhâkî, Zühd, s. 
167, 384; Ebû Saîd, Ahmed b. Muhammed b. Ziyâd, ez-Zühd ve Sıfatu’z-Zahidîn, (Mecdî Fethî es-
Seyyid), Dâru’s-Sahâbe li’t-Turâs, Tantâ, 1408, I. bsk., I/72, 136, Hz. Îsâ’nın sözü olarak 
aktarılmaktadır. 
345 Hatîb-i Bagdâdî, el-Cami' li Ahlâkı'r-Râvî ve Âdâbi's-Sâmi', (Mahmûd et-Tahhân), Dâru’l-Meârif, 
1403, Riyâd, I/88, 27; Feyzu’l-Kadîr, VI/356, Hasan-ı Basrî’den Mürsel Merfû olarak gelmektedir. 
346 Abdullah b. Amr�Rasulullah şeklinde Merfû olarak gelmektedir: el-Muhaddisu’l-Fâsıl, I/365-
368; Müstedrek, I/188, 362. Enes�Rasulullah şeklinde gelenler: el-Muhaddisu’l-Fâsıl, I/368, 327, 
Nevâdir, I/169; Hatîb-i Bağdâdî, Târihu Bağdâd, X/46, 5176; Kudâî, I/370, 637. İbn Abbâs’tan 
Merfû: Kâmil, II/383, 506, isnadda yer alan Hafs b. Ömer için Münkeru’l-hadîs denir. Hz. Ömer’in 
sözü olarak gelmektedir: İbn Ebî Şeybe, V/313, 26427; el-Muhaddisu’l-Fâsıl, I/377, 358; İbn Sa’d, 
Muhammed b. Sa’d b. Munî’, et-Tabakâtu’l-Kubra, Dâru Sâdır, Beyrût, ty., V/22; Dârimî, 
Mukaddime, bab 43, hno: 503 (I/105); Müstedrek, I/188, 359. Enes b. Mâlik’in sözü olarak rivâyet 
edilmektedir: Müstedrek, I/188, 361; Kebîr, I/246, 700; Mîzân, IV/250, 4782. İbn Cüreyc’in sözü 
olarak da aktarılmaktadır: el-Muhaddisu’l-Fâsıl, I/377; Müstedrek, I/188, 361. 
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Metin: Aynı lafızlarla tam metindir. 

Sıhhati:Rivâyet Merfû, Mevkûf ve Maktû şekilde rivâyet edilmektedir.347 

 
46)  

"pا�� �t348"��ك  

İsnad: Temrîz sigasıyla ve isnadsız aktarılmaktadır. 

Sahabe râvîleri: Ebû Hureyre, Enes, İbn Abbâs ve Abdullah b. Amr.   

Metin: Benzer lafızlarla tam metindir. 

Sıhhati: Ebû Hureyre, Enes ve Abdullah b. Amr isnadları tenkid 

edilmektedir. İbn Abbâs rivâyetinin ise isnadı yoktur. 

 
47) 

"�¡� �pq emو M¡vت و�et� �{�mإن ا"  

İsnad: Temrîz sigasıyla ve isnadsız aktarılmaktadır. 

Sıhhati: Rivâyete kaynaklarda ulaşılamamaktadır. 

 
48) 

"mا �N¾tmأ�²ق ا �N Â¡m�{pmإ¶ �� £}� ا ¤{t"349  

İsnad: Muâz�Rasulullah. 

Sahabe râvîleri: Muâz ve Ebû Ümâme’den Merfû, Hz. Ali’den Mevkûf.  

Metin: Aynı lafızlarla tam metindir. 

Sıhhati: Merfû iki tarik tenkid edilmekte hatta Mevzû denmektedir. 350 

                                                 
347 Enes’ten Merfû geldiği halde aynı söz Enes’e ait olarak da gelmektedir. Yine Abdullah b. Amr’dan 
Merfû olarak gelen üç rivâyetin ikisinde, aynı sözün kendisinden aktarıldığı İbn Cüreyc vardır ki bu 
da rivâyetin sonradan ref edildiği gibi bir kanaati akla getirmektedir. Hz. Ömer’in sözü olarak gelen 
rivâyetlerin isnadında yine İbn Cüreyc bulunmaktadır. İbn Abbâs’tan gelen rivâyeti ise İbn Adiyy 
Kâmil’inde Zayıf bir rivayet olarak zikretmiştir.  
348 Ebû Hureyre’den Merfû olarak gelmektedir: Tirmizî, 39 İlim, bab 12, hno: 2666 (V/39) (Halîl b. 
Murra Münkeru’l-hadîs’miş); Kâmil, III/59, 610 (Halîl b. Murra Enes’ten Münker haberler 
aktarırmış); Kâmil, III/68, 618 (isnaddaki Hasîb b. Cuhdur  için Buhârî kezzâb dermiş, Şu’be ve İbn 
Maîn ise tekzîb edermiş, Mîzân, II/441, 2512). Enes’ten Merfû olarak gelmektedir: Evsat, III/169, 
2825, isnaddaki İsmâîl b. Seyf Zayıf’tır, Mecma’, I/152. İbn Abbâs’tan Merfû olarak gelmektedir, 
Nevâdir, I/174.-----Dârimî, Mukaddime, bab 43, hno: 491 (1/103-4), Abdullah b. Amr’dan Merfû’dur. 
İsnaddaki Abdulvâhid b. Kays Mechûl’dür.  
349 Kudâî, II/203, 1188, Muâz b. Cebel’den Merfû’dur. İsnaddaki Hasen b. Dînâr Zayıf’tır, Mîzân, 
II/236, 1846.----- Şu’abu’l-Îmân, IV/224, 4863; Kâmil, II/298, 446; Mîzân, II/236, 1846 (  أ�²ق �N Â¡m

 �{pmإ¶ �� £}� ا  ¤{tmا �N¾tmا  tam lafız), isnadlardaki, el-Hasen b. Dînâr ve el-Hasîb b. Cühdur Zayıf’tır. 
Bu hadîs zayıftır, Keşfu’l-Hafâ, II/226, 2158. Ali’den Mevkûf olarak gelmektedir (Muhammed b. 
Cafer�babası�dedesi Cafer�babası�Atâları�Ali ), el-Câmî' li Ahlâkı'r-Râvî ve Âdâbi's-Sâmi', 
I/211, 388. ----- Kâmil, V/10, 1187, Ebû Ümâme’den Merfû olarak gelmektedir, isnaddaki Amr b. 
Mûsâ için Yahyâ Sika değildir der. Buhârî ise el-Kâsım�Ebû Ümâme isnadı Münker’dir der, 
rivâyetin isnadı bu şekildedir. Nesâî Metrûk der- Kâmil, V/9. 
350 İbn Arrâk, s. 259. 
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49) 

351 "wsو �N �qر wsو ��� MtmMy"  

İsnad: Aişe�Rasulullah. 

Sahabe râvîleri: Aişe’den Merfû’dur.  

Metin: Aynı lafızlarla muhtasar bir metindir. 

Sıhhati: Mevzû olduğu kanaati vardır. 352 

 
50) 

353 "�u�M|xq نe�|x�tmا �u�e¡� ارwو� �u�e¡xq نe�|x�tmا �u�M|� رM¡�"  

İsnad: “Kale Rasulullah” şeklinde isnadsız aktarılmaktadır. 

Sahabe râvîleri: Enes, Vâsile, İbn Abbâs ve Ömer’den muttasıl Merfû, 

Ebû Hanife’den Müersel Merfû’dur.  

Metin: Yakın lafızlarla tam metindir. 

Sıhhati: Vâsile, İbn Abbâs ve Ömer rivâyetleri tenkid edilmiş, Enes 

rivâyeti ziyadesiyle ferd kalmış,  Ebû Hanife tariki ise Munkatı bir rivâyettir. 

 
51) 

"���N e�e�q �|xa �N"354م �  

İsnad: İbn Ömer�Rasulullah. 

Sahabe râvîleri: İbn Ömer ve Tâvûs’tan Merfû’dur.  

Metin: Aynı lafızlarla tam metindir. 

Sıhhati: İsnadı Zayıf’tır. 

 
52) 

                                                 
351 Firdevs, III/521, 5627; Mîzân, II/338, 2183, Aişe’den Merfû olarak gelmektedir. İsnaddaki el-
Hakem b. Abdullah için Nesâî ve Dârakutnî Metrûku’l-hadîs, Buhârî ise onu terketmektedirler der.  
352 İbn Arrâk, s. 274. 
353 Ebû Yûsuf, Ya’kûb b. İbrâhîm, Kitâbu’l-Âsâr, (thk. Ebu’l-Vefâ), DKİ, Beyrût, 1355, I/214, 950, 
Ebû Hanife’den belağ sigasıyla Merfû olarak gelmektedir. Şu’abu’l-Îmân, VI/168, 7806 (İbn 
Abbâs’tan Merfû olarak gelmektedir. Bu metni İbn Abbâs rivâyetinde Bahr b. Kesîr Yahyâ’dan 
zIyâde olarak aktarırken teferrüd etmiştir).----- Ebû Ya'lâ, XIII/467, 7483; Kebîr, XXII/83, 202, 
Vâsile b. el-Eskâ’dan Merfû olarak gelmektedir. Heysemî isnadda “bilmediğim kimseler” var 
demektedir, Mecma’, X/270. Evsat, VI/94, 5904; Şu’abu’l-Îmân, VI/168, 7805; Kudâî, II/233, 1255; 
Kâmil, II/307, 447, Enes’ten Merfû, el-Hasen b. Cafer Zayıf’tır, Kâmil, II/304; Mecma’, X/271.----- , 
I/254, 84; el-Ilel’ul-Mutenâhiye , II/710, 1182, İbn Adiyy isnaddaki İbrâhîm b. Hayyân’ın bu isnadla 
yaptığı rivâyetlerinin Mevzû olduğunu belirtmektedir. Hz. Ömer’den Merfû’dur. 
354 İbn Ebî Şeybe, VI/470, 33010; Kudâî, I/244, 390, (İsnadlardaki Ebû Munîb zayıftır, Mîzân, 
VIII/219). Tavûs’tan Merfû olarak gelmektedir.----- Ebû Dâvûd, 26 Libâs, bab 4, hno: 4031 (IV/44); 
Ahmed, II/50, 5114-5; Mîzân, VIII/219 (isnadlardaki Ebû Munîb zayıftır), İbn Ömer’den Merfû 
olarak gelmektedir.  
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�MلMº  �¡qع M¡�¹ ا���w وMtmMyار�etا es k�kyم ذل و" 355�mا"  

İsnad: İsnadsız aktarılmaktadır. 

Sahabe râvîleri: Enes’ten, Ebû Hureyre ve İbn Abbâs’tan Merfû’dur. 356  

Metin: Aynı lafızlarla tam metindir. 

Sıhhati:Mevzûât kitaplarında ve Fudayl b. Iyâd’ın sözü olarak geçmektedir. 

 
53) 

357 "�¥²¥ �{pmا �� wl¾� Mt�»� ،¦ا �utا ر�em¬�M� ،�m¬�tmا ��M��Nو ،�µاk� �{pmوا½�¼: ا ، t��tmوا ،�µM�mا"  

İsnad: Temrîz sigasıyla ve isnadsız aktarılmaktadır. 

Sahabe râvîleri: Hz. Ali’den Merfû’dur. 358  

Metin: Yakın lafızlarla tam metindir. 

Sıhhati: Çok Zayıf’tır. İlk kısmı İbn Şihâb’ın sözü şeklinde aktarılır. 

 
54) 

"et{p� �mا �«�M�� Mtء ا�pm ا�m¾ال اem¬� ²ا إذه" 359  

İsnad: Temrîz sigasıyla ve isnadsız aktarılmaktadır. 

Sahabe râvîleri: İbn Abbâs, Câbir, Zeyd b. Üneys ve Hz. Ali’den Merfû.  

Metin: Yakın lafızlarla muhtasar bir metindir. 

Sıhhati: Olumsuz bir kanaat yer almamaktadır. 

 
55) 

360 "�"لs �y¡� وMsل وآ�wة ا�m¾ال وإ�yMº اMMtmآ� أ�  

                                                 
355 Beyhâkî, el-Medhal, s. 394, 699, Fudayl b. Iyâd’ın sözü.----- Mecrûhîn, II/118, 700 (Îsâ b. Tamhân, 
ihticâc edilmez, tedlîs yapar), Enes’ten Merfû olarak gelmektedir. Mecrûhîn, III/74, 1129 (Vehb 
Ebû’l-Buhterî, Sika kimseler üzerine hadîs uydururmuş), Enes’ten Merfû olarak gelmektedir.----- 
Cevzîyye, İbn Kayyım, Şemseddîn Ebû Abdullah Muhammed b. Ebû Bekr, el-Menâru’l-Munîf fi’s-
Sahîh ve’d-Daîf, tah. Ebu Gudde, Mektebetu’l-Matbûâti’l-İslâmiyye, Haleb, 1403, II. bsk., s. 100, 
179; Zer’î, Ebû Abdullah Muhammed b. Ebî Bekr Eyyûb ez-Zer’î, Nakdu’l-Menkûl ve’l-Mihakki’l-
Mumeyyiz Beyne’l-Merdûd ve’l-Makbûl, Dâru’l-Kâdirî, Beyrût, 1990-1411, I.bsk., s. 86, 107, Mevzû 
denmiştir. İbn Arrâk, s. 263. 
356 Keşfu’l-Hafâ, I/125-26, 318. 
357 Hılyetu’l-Evliyâ, III/192 (hadîs Garîb’tir); Firdevs, III/68, 4192 (son lafız �¡�N değil �vN); Feyzu’l-
Kadîr, IV/389 (rivâyet metni: و  �µاk� �{pmاN��Mا M��mل¾ا� ); Mîzân, III/313, 2611 (rivâyet metni:   �µاk� �{pmا

�M اN��Mو�mل¾ا� );  Ali’den Merfû.  İsnaddaki Süleymân b. Dâvûd’u İbn Maîn tekzîb eder, aynı zamanda 
isnadda rivâyet ettiği Ali b. Mûsâ’dan uydurma nüshası varmış, Mîzân, aynı yer ve Feyzu’l-Kadîr aynı 
yer. ----- Dârimî, Mukaddime, bab 46, hno: 555 (I/174); Beyhâkî, el-Medhal, s. 291, 429; Hılyetu’l-
Evliyâ, III/363, İbn Şihâb’ın sözü olarak aktarılmaktadır. 
358 Keşfu’l-Hafâ, I/125-26, 318. 
359 Müstedrek, I/285, 630-31; Dârimî, 1 el-Vüdû ve’s-Salâh, bab 70, hno: 758, (I/157); Ebû Dâvûd, 1 
Tahâret, bab 125, hno: 337 (I/93); Abdurrazzâk, I/223; Ahmed, I/330, İbn Abbâs’tan Merfû olarak 
gelmektedir.----- Beyhâkî, I/227-28; Darâkutnî, I/189-90, 3-4; Ebû Dâvûd, 1 Tahâret, bab 125, hno: 
336 (I/93), Câbir’den Merfû olarak gelmektedir. Zeyd b. Üneys’ten Merfû’dur, Abdurrazzâk, I/225.---
-- Ali’den Merfû, Kudâî, II/190, 1162; Firdevs, I/343, 1371. 
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İsnad: “Kale Rasulullah” şeklinde isnadsız aktarılmaktadır. 

Sahabe râvîleri: Ebû Hureyre, Muğîre b. Şu’be, Amr b. Mâlik’den Merfû.  

Metin: Aynı lafızlarla muhtasar bir metindir. 

Sıhhati: Olumsuz bir kanaat yer almamaktadır. 

 
56) 

361"إ�Mآ� وآ�wة ا�m¾ال �«�Mt ه}± w�uq �u{|s �Nة ا�m¾ال"  

İsnad: “Kale Rasulullah” şeklinde isnadsız aktarılmaktadır. 

Sahabe râvîleri: Ebû Hureyre’den Merfû’dur.  

Metin: Yakın lafızlarla muhtasar bir metindir. 

Sıhhati: Olumsuz bir kanaat yer almamaktadır. 

 
57)  

"�{pmال �_¨ ا¾�m362"��� ا  

İsnad: Nâfi’�İbn Ömer�Rasulullah. 

Sahabe râvîleri: İbn Ömer’den’den Merfû’dur.  

Metin: Aynı lafızlarla muhtasar bir metindir. 

Sıhhati: Rivâyet için bâtıl denir. 

 
58) 

363 "�¿vmر اM�mآ� ا¬a Mtت آM��vmآ� ا¬¡m ��pmإن ا"  

İsnad: İsnadsız olarak aktarılmaktadır. 

Metin: Aynı lafızlarla muhtasar bir metindir. 

Sıhhati: Kaynaklarda rivâyetin Merfû şekline ulaşılamamaktadır.  

 
59) 

364 "w¡� �{pmا �¡{s  ءwtmMq دة وآ��M|pmا w¡آ� �Nt{y¦ا �|y إذا M  �lو ky أ��wq ��y² إذا أ�l ءwtmMq وآ��"  

                                                                                                                                          
360 Muslim, 30 Akzıye, bab 5, hno: 1715 (III/1340); İbn Hibbân, V/182, 3388, Ebû Hureyre’den 
Merfû.----- Muslim, 30 Akzıye, bab 5, hno: 593,(III/1341); Buhârî, İstikrâz, bab 19, (III/87); İbn 
Hibbân, XII/366, 5555, Muğîre b.Şu’be’den Merfû.----- Buhârî, Zekât, bab 53, (II/131), Muğîre 
b.Şu’be’den Merfû.----- Kebîr, IX/28, 8307, Amr b. Mâlik el-Ensari’den Merfû olarak gelmektedir. 
361 Ma'mer, XI/220; Buhârî, ‘İtisâm bi’s-Sunne, bab 2, VIII/142 (....�uآ�wa   MN ��eyد); İbn Hibbân, 
I/200, 465(...�uآ�wa MN ذرو��), Ebû Hureyre’den Merfû olarak gelmektedir.----- Muslim, 15 Hacc, bab 
73, hno: 1337 (I/975), Ebû Hureyre’den Merfû olarak gelmektedir. 
362 Evsat, VII/25, 6744; Mecma’, I/160; Kudâî, I/55, 33; Şu’abu’l-Îmân, V/254, 6568; Mîzân, VI/392, 
8405 (Maîn b. Temîm ve şeyhi Hafs b. Ömer Mechûldür.), İbn Ömer’den Merfû olarak gelmektedir. 
Ebû Hâtim hadîs batıldır der, İbn Ebî Hâtim, ‘Ilelu’l-Hadîs, (Muhibbuddîn el-Hatîb), Dâru’l-Ma’rife, 
Beyrût, 1405, II/284, 2354. 
363 Şu’abu’l-Îmân, V/452, 7248, Yahyâ b. Muâz’ın sözü olarak rivâyet edilmektedir. mإن ا��v  آ�¬¡m
Mtت آM��vmا �¿vmر اM�mآ� ا¬a şeklindeki Merfû rivâyet yaygın olup 305. nolu hadîs olarak verilecektir. 
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İsnad: Abdullah b. Ömer�Rasulullah. 

Sahabe râvîleri: Abdullah b. Amr’dan Merfû’dur.365 

Metin: Benzer lafızlarla muhtasar bir metindir. 

Sıhhati: Olumsuz kanaat yoktur. 

 
60) 

366 "�ºوأ �º ��� �{y w¡zq ���¬� �É� �N"  

İsnad: Temrîz sigasıyla ve isnadsız olarak aktarılmaktadır. 

Sahabe râvîleri: Abdullah b. Amr ve Ebû Hureyre’den Merfû’dur. 

Metin: Aynı lafızlarla tam metindir. 

Sıhhati: Olumsu kanaat yer almamaktadır. 

 
61) 

367 "²lل أن رMs : ¦ل اeر� Mع�M�|mأي ا ،w¡� w� عM�|m؟أي ا ��w|l ل ¶ أدري ��� أ�¬لMs"  

İsnad: Temrîz sigasıyla ve isnadsız olarak aktarılmaktadır. 

Sahabe râvîleri: İbn Ömer ve Enes’ten Merfû’dur. 

Metin: Aynı lafızlarla muhtasar bir metindir. 

Sıhhati: İsnadlar tenkit edilir. İbn Ömer rivâyeti meşhur ve Sahîh’tir. 

 
 
62) 

368"إذا wyف ����: �M ر�eل ا¦، wp� ��Nف اM��Êن ر�q؟ Msل"  

                                                                                                                                          
364 Buhârî, et-Târîhu'l-Kebîr, I/381, 1246; Evsat, VIII/302, 8698; Hılyetu’l-Evliyâ, V/174; Şu’abu’l-
Îmân, II/265, 1705;  Abdullah b. Amr’dan Merfû olarak gelmektedir.----- et-Terğîb ve’t-Terhîb, I/50, 
104; Mecma’, I/120, her iki alim de Taberânî’nin rivâyet ettiğini söyledikleri ilim lafzının Taberânî’de 
fıkıh olduğunu görmekteyiz. İsnadlardaki İshâk b. Useyd Ebû Abdurrahman hakkında ise çok az 
tevsîk vardır, Mecma’, aynı yer.  
365 Rivâyet kaynaklarda Abdullah b. Amr’dan gelmektedir. 19 nolu rivâyette karşılaştığımız “وwty” 
kelimesinin “wty” olarak verilmesi şeklindeki hata bu rivâyette de söz konusudur. 
366 Buhârî, ‘İtisâm bi’s-Sunne, bab 7, (VIII/148); İbn Hibbân, X/432, 4571; Tirmizî, 39 İlim, bab 5, 
hno: 2652 (V/31); İbn Ebî Şeybe, VII/505, 37590; Ahmed, II/162, 6511, Abdullah b. Amr’dan Merfû 
olarak gelmektedir. Evsat, VI/277, 6403, Ebû Hureyre’den Merfû olarak gelmektedir. İsnaddaki el-
Alâ b. Süleymân Zayıf’tır, Mecma’, I/201.------ İbn Hacer hiç bu lafızla bir şey görmediğini, Abdullah 
b. Amr’ın hadîsinden alınmış olduğunu belirtir, Telhîsu’l-Habîr, (thk. Abdullah Hâşim el-Yemânî), el-
Medînetu’l-Munevvera, 1964, 1385, IV/185, 2082. 
367 İbn Hibbân, IV/476, 1599, İbn Ömer’den Merfû olarak gelmektedir.----- Müstedrek, I/167, 306; 
II/9, 2149; Beyhâkî, III/65, 4764; VII/50, 13110; İbn Ömer’den Merfû olarak gelmektedir 
(İsnadlardak Atâ b. Enes Sika olup ömrünün sonlarında karıştırımış, Mecma’, II/6). Enes’ten Merfû 
olarak gelmektedir: Evsat, VII/154, 7140, bir adamın gelerek Rasulullah’a soru sorması yer 
almamaktadır. İsnaddaki Ubeyd b. Vakıd Zayıf’tır, Mecma’, II/6. 
368 Sehl b. Abduullah’ın sözü: Hılyetu’l-Evliyâ, X/208; es-Sem’ânî (ö. 489/1014) Merfû olarak 
bilinmeyip Yahyâ b. Muâz’ın sözü olduğunu belirtmektedir. Nevevî, Sâbit değil der, Keşfu’l-Hafâ, 
II/243, 2532. İbn Teymiyye ise Mevzû demektedir, el-Masnû’, I/189, 349. 
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İsnad: Aişe�Rasulullah isnadıyla aktarılmaktadır. 

Sahabe râvîleri: İbn Ömer ve Enes’ten Merfû’dur. 

Metin: Benzer lafızlarla tam bir metindir. Bu rivâyeti bu metinle ilk 

aktaranın Mâverdî olduğu belirtilmektedir.369 

Sıhhati: Merfû olmadığı kanaati hakimdir.370 

 
63) 

"��w_t{m ل و��e�mع اMts} 371"و��  

İsnad: Temrîz sigasıyla ve isnadsız olarak aktarılmaktadır. 

Sahabe râvîleri: Abdullah b. Amr’dan Merfû’dur. 

Metin: Aynı lafızlarla muhtasar bir metindir.  

Sıhhati: Olumsuz kanaat yer almamaktadır. 

 
64) 

 " �p��`mوا wutmا Mt�|�Mو�M�m372"ر�� ا  

İsnad: Temrîz sigasıyla ve isnadsız olarak aktarılmaktadır. 

Sahabe râvîleri: Ebû Hureyre, Kays b. Sa’d, Enes ve İbn Mesûd, Merfû. 

Metin: Yakın lafızlarla tam bir metindir.  

Sıhhati: Ebû Hureyre, Kays b. Sa’d, Enes tarikleri tenkid edilmektedir. 

 
65) 

M�{m  �xa ���"373س p|���µ¯ ا�mMpm واM�¡� �qMpmل �qMp{m اد�� ا���m و��Mل �mMp{m ا"  

                                                 
369 Uysal, Muhittin, Tasavvuf Kültüründe Hadîs, Konya, 2001, s. 326.  
370 Suyûtî "�qف رwy ��� ���� فwy �N ¯��� �� �|�¶ل اe�mا"  isimli rÎsâlesinde ve Muhittin Uysal’da doktora 
tezinde yaptığı araştırmalar sonucu Merfû olmadığı sonucuna varmışlardır, Uysal, a.g.e., s. 327-331. 
371 Ahmed, II/165; 2/219; Müsnedü’ş-Şamiyyîn, II/133, 1055; Şu’abu’l-Îmân, V/449, 7236; Buhârî, el-
Edebü’l-Müfred, (Muhammed Fuâd Abdulbâkî), Dâru’l-Beşâirul-İslâmiyye, Beyrût, 1989-1409, III. 
bsk., III/138, 380, Abdullah b. Amr’dan rivâyet edilmektedir. Ahmed’in rivâyet isnadı ceyyiddir, et-
Terğîb ve’t-Terhîb , III/140,  3413. 
372 İshâk b. Râhaveyh, İshâk b. İbrâhîm b. Mahled b. Râhaveyh el-Hanzalî, Müsned, (Abdulğafûr b. 
Abdulhak el-Bellûşî), Dâru’l-Îmân, el-Medînetu’l-Menevvera, Beyrût, 1991, 1410, I. bsk., I/370, 381; 
Kâmil, II/72, 1606 (isnadddaki Gülsüm Mecrûh’tur), Ebû Hureyre’den Merfû olarak gelmektedir. 
Kays b. Sa’d’dan Merfû olarak gelmektedir: Şu’abu’l-Îmân, IV/364, 5268; Kâmil, II/161, 
351(isnaddaki el-Cerrâh b. Muleyh için İbn Maîn bilmiyorum, İbn Adiyy kendisinde ve 
“rivâyetlerinde bir beis yok, Sâlih ceyyid hadîsleri var” der).----- Müstedrek, IV/650, 8595; Kâmil, 
III/356, 799 (isnaddaki Sinân b. Sa’d Münkeru’l-hadîstir), Enes’ten Merfû olarak gelmektedir. Hasan-
ı Basrî’den Mürsel Merfû olarak nakldilmektedir: Ebû Dâvûd, Süleymân b. el-Eş’as, el-Merâsîl, 
(Şuayb Arnavûd), Muessesetu’r-Risâle, Beyrût, 1408, I. bsk., s. 159, 165. 
372 Kudâî, I/175, 254, Abdullah b. Mes'ûd’dan Merfû olarak gelmektedir.----- Kudâî, I/175, 254, 
Abdullah b. Mes'ûd’dan Merfû olarak gelmektedir. 
373 Şu’abu’l-Îmân, II/268, 1717 (Mukâtil teferrüd etmiştir); Firdevs, V/465, 8773; Kâmil. VI/438, 
1914; Mîzân, VI/506, 8747, isnadlardaki Mukâtil b. Süleymân yalancılıkla itham edilmektedir. 
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İsnad: Temrîz sigasıyla ve isnadsız olarak aktarılmaktadır. 

Sahabe râvîleri: Câbir, İbn Abbâs ve Ebû Ümâme’den Merfû’dur. 

Metin: Aynı lafızlarla muhtasar bir metindir.  

Sıhhati: Câbir isnadı tenkid edilmektedir. 

 
66) 

374"�«ن �� ذM�� ±mد د���u واM|�mس wµM_qآ� ،¶ ep�taا اpm}� أه}�"   

İsnad: Temrîz sigasıyla ve isnadsız olarak aktarılmaktadır. 

Metin: Metnin sadece ilk kısmı kaynaklarda yer almaktadır.  

Sıhhati: Kaynaklarda Merfû değildir. 

 
67) 

" Mt{y آ�� �N���v� رM� �N مM�{q �NM¡�mم اe� ¦ا �t�m375"أ  

İsnad: Temrîz sigasıyla ve isnadsız olarak aktarılmaktadır. 

Sahabe râvîleri: İbn Abbâs, Abdullah b. Amr, Ebû Saîd el-Hudrî, İbn 

Mesûd’dan Merfû, Ebû Hureyre’den Mevkûf olarak gelmektedir. 

Metin: Aynı lafızlarla tam metindir.  

Sıhhati: Bütün tarikleri için illetli denir.376. 

 
68) 

"es�_aا y}� أ�¡���w� �{pq �u، ورأي ���د�"   

İsnad: “Kale Rasulullah” şeklinde isnadsız olarak aktarılmaktadır. 

Sıhhati: Rivâyete kaynaklarda ulaşılamamaktadır.  

 
69) 

w�zN �µMN "377ة و�µMN در�l، �� ا���m: وMN أwlهM؟ Msل: et{pa .�¡sا وet{yا؛ �«ن أwl ا�mMpm واe� �{p�tmاء"   

                                                                                                                                          
Câbir’den Merfû olarak gelmektedir. Benzer bir metin, Ebû Ümâme’den Merfû olarak gelmektedir, 
et-Terğîb ve’t-Terhîb , I/57, 133.----- Firdevs, I/356, 1293, İbn Abbâs’tan Merfû olarak gelmektedir. 
374 Dârimî, Mukaddime, bab 34, hno: 384, (I/88); Şu’abu’l-Îmân, II/280, 1765; Beyhâkî, el-Medhal, 
I/366, 618, Kesîr b. Murra’nın sözü olarak gelmektedir. Bazı takdim ve tehirle Kesîr b. Hürmüz’ün 
sözü olarak nakledilmektedir, el-Muhaddisu’l-Fâsıl, I/575.-----Hılyetu’l-Evliyâ, IV/324, Şa’bî’in sözü 
olarak gelmektedir. 
375 İbn Ebî Şeybe, V/316, 26454, Ebû Hureyre’den Mevkûf olarak gelmektedir. Ebû Hureyre’den 
Merfû olarak gelmektedir: Ahmed, II/499, 10492; II/508, 10605; İbn Hibbân, I/297, 95. Abdullah b. 
Amr’dan Merfû olarak gelmektedir: İbn Hibbân, I/298, 96; Müstedrek, I/182, 346. İbn Abbâs’tan 
Merfû olarak gelmektedir: Kebîr, XI/5, 10845, isnaddaki İbrâhîm Eyyûb Mechûl’dür, Mecma’, I/163. 
İbn Mesûd’dan Merfû olarak gelmektedir: Kâmil, III/205, 702, isnaddaki Zeyd b. Râfi’ Zayıf’tır.----- 
İbn Mâce, Mukaddime, bab 24, hno: 265 (1/97), Ebû Saîd el-Hudrî’den Merfû olarak gelmektedir. 
376 El-Ilel’ul-Mutenâhiye , I/96-107. 
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İsnad: İbn Mesûd�Rasulullah isnadıyla aktarılmaktadır. 

Sahabe râvîsi: Ebu’d-Derdâ’dan Mevkûf ve Merfû, Ebû Ümâme’den Merfû. 

Metin: Rivâyet metninin tamamına ulaşılamamaktadır.  

Sıhhati: Kaynaklarda İbn Mesûd’a ait böyle bir rivâyet yer almamaktadır. 

 
70) 

  378"، و¶ w¡¹ �� �ep©a أه}�، ��¬¥etا¶ ep�taا اpm}� أه}�، ��}etا" 

İsnad: Temrîz sigasıyla ve isnadsız olarak aktarılmaktadır. 

Sahabe râvîsi: Sahabi râvîsine ulaşamadık. 

Metin: Benzer lafızlarla tam metindir.  

Sıhhati: Kaynaklarda yaygın olmayan bir rivâyettir. 

 
71) 

  wlM� �mM"379 وMlه� y�|p�N: أه}± أ��N ر²lن" 

İsnad: İsnadsız “kema kale Rasulullah” şeklinde aktarılmaktadır. 

Sahabe râvîsi: Sahabi râvîsine ulaşamadık. 

Metin: Yakın lafızlarla tam metindir.  

Sıhhati: Benzer rivâyete uydurma denilirken, diğer rivâyetin isnadında  

kezzâb bir râvî bulunmaktadır. 

 
72) 

"380 اMt{pmء إذا ���وا: �M ر�eل ا¦ أي اM�mس �w؟ Msل"   

İsnad: Temrîz sigasıyla ve isnadsız olarak aktarılmaktadır. 

Sıhhati: Sufyân es-Sevrî’nin sözüdür. 

 
73) 

"381  "�{pmا  ºوا w¡¹ wز�M�`mا �{�tه� أه}� آ¼mوا wهe�mوا ¾m¾{mا  

İsnad: Enes b. Mâlik�Rasulullah. 

                                                                                                                                          
377 İbn Ebî Şeybe, V/284, 26121, Ebu’d-Derdâ’dan Mevkûf’tur. Benzer lafızlarla Ebu’d-Derdâ’dan 
Merfû: Dârimî, Mukaddime, bab 32, hno: 333 (I/80).----- İbn Mâce, Mukaddime, bab 17,  hno: 228 
(1/83), Ebû Ümâme’den Merfû olarak gelmektedir. 
378 Kurtubî, II/185, isnadsız  �|�mا �y وىw� şeklinde serdedilmektedir. 
379 el-Masnû’, I/203, 387, Keşfu’l-Hafâ, II/242, 2883, Mevzû denmektedir. ----- Kâmil, II/14, 250; 
Mîzân, II/22, 1183, Ebû Ümâme’den Merfû olarak gelmektedir. İsnaddaki Bişr b. İbrâhîm kezzâbtır. 
380 Hılyetu’l-Evliyâ, VII/6, Sufyân es-Sevrî’nin sözü olarak rivâyet edilmektedir. 
381 İbn Mâce, Mukaddime, bab 17, hno: 224 (I/81); et-Terğib ve’t-Terhîb, I/52, 109; Firdevs, II/437, 
3907; Keşfu’l-Hafâ, II/56, 1665. Enes’ten Merfû olarak gelmektedir. İsnaddaki Hafs b. Süleymân 
Zayıf’tır, hadîs uydurduğu söylenir (Mîzân, II/320). Nevevî rivâyet için Zayıf demektedir. İbn Mâce, 
Mukaddime, bab 17, hno: 224 (I/81); 
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Sahabe râvîsi: Enes b. Mâlik’ten Merfû’dur. 

Metin: Aynı lafızlarla muhtasar bir metindir.  

Sıhhati: İsnaddaki Hafs b. Süleymân Mecrûh’tur. 

 
74)  

"��e�mMq سM�mن اe�wp� داM|y ¦ 382"إن  

İsnad: Sâbit�Enes�Rasulullah. 

Sahabe râvîsi: Enes b. Mâlik’ten Merfû’dur. 

Metin: Aynı lafızlarla tam metindir.  

Sıhhati: İsnadı Hasen’dir. 

 
75) 

 " �m MN ا¦  و�� آ��� �� °va  �N}ال ه¼� اka ¶�t� �m MNو MرهM�� MهevmM� كk� �mو MاءهwNا Mاؤهws لMtرM 

wqM|l ��¡{y Ì{� �¥ ��� ���y ¦ر�  ا ±mا ذe{p� ذاM� Mارهw� MرهM¡اب و�¼pmء اe� ه�eNM�� ��aq ��qwºmM �sM�

 mواÍNو w�� M|yر ��qe{s"383   

İsnad: Hasen�Rasulullah. 

Sahabe râvîsi: Hasen’den Mürsel Merfû’dur. 

Metin: Aynı lafızlarla muhtasar bir metindir.  

Sıhhati: Olumsuz bir kanaat yer almaktadır. 

 
76) 

"�µM�mأwl اptm}� آ¬wl ا�µM_m ا"   

İsnad: Temrîz sigasıyla ve isnadsız aktarılmaktadır. 

Sıhhati: Rivâyete kaynaklarda ulaşılamamaktadır. 

 
77) 

"�{y M�  ¦ي ا��y °p{£ MtN"384}¡� اw¡� Âtxm رq ²l±{ن �  

İsnad: Temrîz sigasıyla ve isnadsız aktarılmaktadır. 

Sahabe râvîsi: Ebû Râf’i’den Merfû’dur. 

Metin: Aynı lafızlarla tam metindir.  

                                                 
382 Evsat, III/207, 2935; Kudâî, II/116, 1005; Nevâdiru’l-Usûl, III/87; Firdevs, I/183, 684, Enes’ten 
Merfû olarak gelmektedir. İsnadı hasendir, Mecma', X/268 
383 İbnü’l-Mübârek, I/282; Dânî, Ebû Amr Osmân b. Saîd el-Mukri’, es-Sünenu’l-Vâride fi’l-Fiten, 
(Ziyaullâh b. Muhammed İdrîs Mubârakfûrî),  Dâru’l-Âsıme, Riyâd, 1416, I. bsk.,�III/696, 331, son 
lafızları yok. Hasan-ı Basrî�Rasulullah isnadıyla gelmektedir. 
384 Müstedrek, III/690, 6537; Kebîr, I/332, 994; Nevâdiru’l-Usûl, II/25, Ebû Râfi’dan Merfû olarak 
gelmektedir.----- İbn Hibbân, Sikât, II/122, isnadsız nakledilmektedir. 
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Sıhhati: Olumsuz bir kanaat yer almaktadır. 

 
78) 

 "¨�ptmا �N w¡� �{ptmن اM� اe��pa ¶ا وet{y"385  

İsnad: Temrîz sigasıyla ve isnadsız aktarılmaktadır. 

Sahabe râvîsi: Ebû Hureyre’den Merfû’dur. 

Metin: Aynı lafızlarla tam metindir.  

Sıhhati: İsnaddaki Humeyd cerhedilmektedir. 

 
79) 

386 "��et{pa �N واwsوو ��N نet{pa �N واwsو"  

İsnad: Temrîz sigasıyla ve isnadsız aktarılmaktadır. 

Sahabe râvîsi: İbn Ömer’den Merfû’dur. 

Metin: Aynı lafızlarla tam metindir.  

Sıhhati: İsnadı Zayıf’tır. 

 
80) 

 "�uÉ|أ¶ أ� q �¡��mMآ� �¡��mااemMs ل: ؟Ms ،¦ل اeر� M� �{q: ¦ا �tر� �N سM�mا Ì��� �m �N �� �mMpa و¶ �¾��

�M|y �� w¡�Â¡m Mدة  ¶¶ أ e� MNا�،و�m ��ع اÐw�mن ر¹|� إ�N  �m روح ا¦¡� ،���a  �{yوÂ¡m a �¡� ¶و ���

m اءةwsM�¡� Â¡ wq�a"387  

İsnad: Temrîz sigasıyla ve isnadsız aktarılmaktadır. 

Sahabe râvîsi: Hz. Ali’den Mevkûf ve Merfû olarak gelmektedir.  

Metin: Aynı lafızlarla tam metindir.  

Sıhhati: Erken dönem eserlerde Ali’den Mevkûf iken, Deylemî’de Merfû. 

 

 

 

1. 3. Edebu’d-Dîn İle İlgili Rivâyetler 

 

                                                 
385 Şu’abu’l-Îmân, II/276, 1749(Humeyd b. Ebû Suveyd Münkeru’l-hadîstir);  Firdevs, III/9, 4004; 
Kâmil, II/274, 438 (Humeyd duafâdan olarak zikredilmektedir); Müsnedü’l-Hâris, I/188, 43, Ebû 
Hureyre’den Merfû olarak gelmektedir. 
386 Bağdâdî, el-Cami' li Ahlâkı'r-Râvî, I/343, 784; Firdevs, IV/337, 7125; Feyzu’l-Kadîr, VI/363, İbn 
Ömer’den Merfû olarak gelmektedir.-----Mîzân, VI/242, 7895 (İsnadlardaki Muhammed b. 
Abdulmelik için Metrûk ve hatta hadîs uydurur denmektedir.); Lisânu'l-Mîzân, V/265, 912; Kâmil, 
VI/159, 1649, İbn Ömer’den Merfû olarak gelmektedir. 
387 Firdevs, I/135, 474; Ali’den Merfû olarak gelmektedir.----- Dârimî, Mukaddime, bab 29, hno: 303 
(I/86); Hılyetu’l-Evliyâ, 1/77; Kurtubî, 14/343, Hz. Ali’den Mevkûf olarak gelmektedir. 
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81) 
 ��y ¼� �N �{y ��� �pt��tmا �N}ل ا¦، واeن ر�M¡q �tuvmوا ،�{¡mود �_� ،�p�wxmا �{y ن أ��Ðw�mا 

İsnad: Temrîz sigasıyla ve isnadsız aktarılmaktadır. 

Sıhhati: Rivâyete kaynaklarda ulaşılamamaktadır. 

 
82) 

"���q �¡lM أ��آ� ��lM�� Mt�»w ر²��a �¡{� �qإ�m  إذا Msم أ��آ�" 388  

İsnad: İsnadsız ve “kale Rasulullah” şeklinde aktarılmaktadır. 

Sahabe râvîsi: İbn Ömer, Ebû Saîd el-Hudrî, İbn Abbâs, Beyâzî ve Ebû 

Hureyre’den Merfû’dur.  

Metin: Yakın lafızlarla muhtasar bir metindir.  

Sıhhati: Olumsuz kanaat yer almamaktadır. 

 
83) 

 "�¡��¿tmل ا¦ �� اMs MN ��t{y ��� ¨�£ �Nو �m و�� و�� �t�  لM¡uN ²ة_m389"ا  

İsnad: Temrîz sigasıyla ve isnadsız aktarılmaktadır. 

Metin: Aynı lafızlarla tam metindir.  

Sıhhati: Selmân (Fârisî)’dan Mevkûf olarak nakledilmektedir. 

 
84) 

 "�Mه �Nنeأه �lو ky ¦ا �{y °�Mآ ،�a²� �¡{y °"  

İsnad: Temrîz sigasıyla ve isnadsız aktarılmaktadır. 

Sıhhati: Rivâyete kaynaklarda ulaşılamamaktadır. 

 
85) 

"390  " mM� �|lو  mMه Ñ� �|pmا �¿yأ MN w�  

İsnad: Ebû Hureyre�Rasulullah. 

Sahabe râvîsi: Ebû Hureyre’den Merfû’dur.  

                                                 
388 İbn Huzeyme, III/350; İbn Ebî Şeybe, II/32, 8462, İbn Ömer’den Merfû olarak gelmektedir.----- 
İbn Huzeyme, I/234, 474; Müstedrek, I/361, 861, Ebû Hureyre’den Merfû olarak gelmektedir. ‘İtikaf 
esnasında söylenen benzer bir rivâyet Ebû Saîd el-Hudrî’den Merfû olarak gelmektedir: Abdurrazzâk, 
II/498; Nesâî, es-Sunenu’l-Kubrâ, V/32, 8092.----- Nesâî, es-Sunenu’l-Kubrâ, V/32, 8092; Mâlik, 3 
Salât, bab 6, hno: 29 (I/80). el-Beyazî’den Merfû olarak gelmektedir. Benzer bir rivâyet İbn Abbâs’tan 
Merfû olarak gelmektedir: Rebî’, I/97, 227. 
389 İbnü’l-Mübârek, I/420, 1192; Abdurrazzâk, II/373, 3750; Beyhâkî, II/291, 3402; Şu’abu’l-Îmân, 
III/147, 3150; İbn Ebî Şeybe, I/259, 2979,  Selmân (Fârisî)’dan Mevkûf olarak nakledilmektedir.  
390 Kurtubî, XVIII/290, isnadsız olarak verilmektedir.----- İbn Ebî Şeybe, V/332; Ahmed, II/302, 
7997; Ebû Dâvûd, 15 Cihâd, bab 21, hno: 2511 (III/12),; Nevâdiru’l-Usûl, III/123, Ebû Hureyre’den 
Merfû olarak gelmektedir. 
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Metin: Aynı lafızlarla tam metindir.  

Sıhhati: Olumsuz kanaat yer almamaktadır. 

86)  
M�{|s ��N اw¡� M�|�M� نeu� ورة أنw|tmا ��vmا �N²y �N 

İsnad: “Kale Rasulullah” şeklinde isnadsız aktarılmaktadır. 

Sıhhati: Rivâyete kaynaklarda ulaşamadık. 

 
87) 

و�wك إ�m  إM� ±¡mزلا¦ ky و�l اÐ �qدم MN أ�_���� أva|� إ�p�mMq ±¡m و�t�a° إw¡� ��MptmMq �mي  ��eل"

 �yM��N آ� � ��wآ ±{N�p_ ±�N �mإ Ñ¡|s �tpq"391  

İsnad: Temrîz sigasıyla ve isnadsız aktarılmaktadır. 

Sahabe râvîsi: Hz. Ali’den Merfû ve anonim bir söz olarak nakledilir.  

Metin: Yakın lafızlarla tam metindir.  

Sıhhati: Deylemî dışındaki kaynaklarda anonim bir söz olarak aktarılır. 

 
88) 

 "wuq eqل أMs ��y ¦ا �ºا�� ه¼� ا½�� : ر MN ¦ل اeر� M�"�q k�� ءاe� �tp� �N" لM��: wuq Mqأ M�،    إن

392"اtm_¡|� �� اkl M¡��mاء  

İsnad: el-‘Ameş� Muslim b. Subeyh�Ebû Bekr�Rasulullah. 

Sahabe râvîsi: Hz. Ebû Bekir’den Merfû’dur.  

Metin: Aynı lafızlarla tam metindir.  

Sıhhati: Senedi Munkatı’dır 

 
 
89) 

 " �¿p� ¦إذا رأ�° اmا|pM ؤوندMx� MN  ��¡�MpN �{y�Mإ�  ��m ��N ا���راج ±mذ Mt�»�s ²a �¥�mMpa �me": Mt{�

�� أeqاب آ� ��ء ��� إذا �e�wا e�� tqا¡{y M�v�� �q واwذآ MNM نe�{|N ذا ه�»� ��zq ه�M�¼ا أ�ea393"أو  
                                                 
391 Firdevs, V/233, 8048, Hz. Ali’den Merfû olarak gelmektedir.----- Mâlik b. Dînâr bazı kitaplarda 
okuduğunu söylemektedir, Hılyetu’l-Evliyâ, II/377; Şu’abu’l-Îmân, IV/140, 4589. Bazı lafız 
değişiklikler ve eksikliklerle birlikte benzer ifadelere Vehb bazı ilahi kitaplarda rastladığını söyler, 
Feyzu’l-Kadîr, IV/494.----- Ebû Ali’nin geceleyin bir komşusundan işittiği sözler: Şu’abu’l-Îmân, 
IV/140, 4590. 
392 Saîd b. Mansûr, IV/1396, 700; Hennâd b. es-Sirrî, Kitâbu’z-Zühd, (Abdurrahman Abdulcabbar), 
Dâru’l-Hulefâ li’l-Kitâbi’l-İslâmî, Kuveyt, 1406, I.bsk., I/250, 434; Taberî, Muhammed b. Cerîr, 
Tefsir, Dâru’l-Fikr, Beyrût, 1405, V/295 (Kısaca Taberî şeklinde işaret edilecektir), Muslim b. 
Subeyh�Ebû Bekir isnadıyla verilmektedir.  Muslim b. Subeyh’in Hz. Ebû Bekir’den rivâyeti 
mümkün görünmemektedir. Zira Hz. Ebû Bekr h. 13’te vefat etmiştir. Muslim’in vefatı ise h. 100’dür. 
Muslim’in Sahâbelerden İbn Ömer(ö. 73), İbn Abbâs(ö. 68) ve en-Nu’man b. Beşir(ö. 65-66)’den 
rivâyet ettiği belirtilmektedir, Nubelâ, V/71.----- İbn Kesîr, Ebû’l-Fidâ’ İsmâîl b. Kesîr, Tefsîru’l-
Kur’âni’l-Azîm, Dâru’l-Fikr, Beyrût, 1401., I/559. Muslim b. Subeyh�Mesrûk�Ebû Bekr isnadıyla 
Merfû olarak gelmektedir. 
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İsnad: İbn Lehîa�Ukbe b. Muslim�Ukbe b. Amir�Rasulullah. 

Sahabe râvîsi: Ukbe b. Amir’den Merfû’dur.  

Metin: Benzer lafızlarla tam metindir.  

Sıhhati: Ukbe b. Amir’den nakleden Ukbe b. Muslim’in sözü olarak gelir. 

 
90) 

�� ا¦¸�wه� أاMN  �¡q wu�tm أes wsم " ty ¶إ q¼pب اw©�vN"394  

İsnad: Temrîz sigasıyla ve isnadsız olarak aktarılmaktadır. 

Sahabe râvîsi: Adiyy’in dedesinden Merfû , İbn Abbâs’tan Mevkûf’tur 

Metin: Benzer lafızlarla muhtasar bir metindir.  

Sıhhati: İbn Abbâs’tan Mevkûf olarak da aktarılmaktadır. 

 
91) 

�� آMن  ¬�¼� ا،رآ|eا ��¡��  �� اNesM et��sM� wv|mإن " �N آ� وا��،MpºeN ،س¬�q �pºeN ���N �lر w��� 

395"��}± وه}euا ؛���� �¬�¼وا }��É� M°، أ��  �¡� ��MuNN  هMs: eل a MN_� ؟  :��emMا  

İsnad: Abdullah b. Mubarek�Rasulullah isnadıyla aktarılmaktadır. 

Sahabe râvîsi: Nu’man b. Beşir’den Merfû’dur. 

Metin: Farklı lafızlarla muhtasar bir metindir.  

Sıhhati: Bazı tarikleri cerhedilir. Kitaplardaki senetlerde İbn Mübârek yok. 

 
92) 

"أ�wu اq wu�tm¡�ك، �«ن �M�{|�  ¿��a �m±، �«ن ��a �m¿  �|�}|±، و ذm± أpº¨ اMt�Êن" 396  

İsnad: Ebû Saîd el-Hudrî�Rasulullah isnadıyla aktarılmaktadır. 

                                                                                                                                          
393 Taberî, VII/195 (Ebû’s-Salt�Harmele�Ukbe b. Muslim�Ukbe b. Amir�Rasulullah); Kurtubî, 
VI/426 (isnad olarak sadece Ukbe b. Âmir var); İbn Kesîr, IV/131 (İbn Lehîa�Ukbe b. 
Muslim�Ukbe b. Âmir�Rasulullah). Rivâyet aynı zamanda İbnü’l-Mübârek tarafından Ukbe b. 
Muslim’in kendi sözü olarak aktarılmaktadır, İbnü’l-Mübârek, I/109, 321 (İbnü’l-
Mübârek�Harmele�Ukbe b. Muslim).  
394 Ahmed, IV/192; İbn Kesîr, II/84; İbnü’l-Mubârek, I/476, 1352; Mervezî, Ebû Abdullah Nuaym b. 
Hammâd, el-Fiten, (thk. Semîr Emîn ez-Zuheyrî), Mektebetu’t-Tevhîd, Kâhire, 1412, I. bsk., II/623, 
1742; Adiyy’in dedesinden Merfû olarak gelmektedir.----- Taberî, IX/218; Kurtubî, VII/391; İbn 
Kesîr, II/300, İbn Abbâs’tan Mevkûf olarak gelmektedir. 
395 Ahmed, IV69, Âmr�Nu’mân b. Beşir isnadıyla Merfû olarak gelmektedir.----- Humeydî, Ebû 
Bekr Abdullâh b. Zübeyr, el-Müsned, (thk. Habîburrahman el-‘Azamî), DKİ-Mektebetu’l-Mutenebbî, 
Beyrût-Kâhire, ty, II/409, 919; Bezzâr, VIII/237,3298; Evsat, III/149, 2762 (Muhammed b. Seleme b. 
Kuheyl, Şîacılık yaparmış, Kâmil, VI/216); el-Kâmil, VI/216, 1686 (Muhammed b. Seleme b. 
Kuheyl), Şa’bi�Nu’mân b. Beşir isnadıyla Merfû olarak gelmektedir. Verdiğimiz bu kaynaklardaki 
rivâyetlerin lafızları bile birbirinden faklıdır. 
396 Muslim, 1 Îmân, bab 20, hno: 49 (1/69); İbn Hibbân, I/540, 306; Tirmizî, 31 Fiten, bab 11, hno: 
2172 (IV/469); Ebû Dâvûd, 2 Salât, bab 239, hno:1140 (I/296).----- Ebû Dâvûd, 31 Melâhim, bab 17, 
hno: 4340 (IV/511).----- Beyhâkî, III/296.----- , 47 Îmân ve Şerâiuhu, bab 17, hno: 5006 (8/112); 
Beyhâkî, VI/94. 
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Sahabe râvîsi: Ebû Saîd el-Hudrî’den Merfû’dur. 

Metin: Benzer lafızlarla tam metindir.  

Sıhhati:Olumsuz kanaat yer almamaktadır. 

 
93) 

"397 �}¿Mن ��y wµMlآ}�t �¤  لtpMن أ�©� اmإ"   

İsnad: Temrîz sigasıyla ve isnadsız olarak aktarılmaktadır. 

Sahabe râvîsi: Ebû Saîd el-Hudrî, Ebû Ümâme, Târık b. Şihâb, İbn Abbâs 

ve Câbir Zeyd’den Merfû’dur. 

Metin: Aynı lafızlarla tam metindir.  

Sıhhati: Ebû Ümâme isnadında yer alan Ebû Gâlib Zayıf’tır. 

 
94)  

"w|mوا ���� ¶ ��¼mا Mtآ �u� تet� ¶ نM��mوا �{|� ¶ ���a Mtu� °É� ان�a"398  

İsnad: Muhammed b. Abdulmelik �Naf’i�İbn Ömer �Rasulullah.  

Sahabe râvîsi: İbn Ömer’den Merfû, Ebû Kılâbe’den Mürsel Merfû’dur. 

Metin: Aynı lafızlarla tam metindir.  

Sıhhati: İbn Ömer tarikinde yalancı bir râvî vardır. Hz. Mûsâ’ya  

vahyedilen söz olarak da gelmektedir 

 
95) 

" "M�q Mه� �uy�¡� ،¦أن �¬�¼آ� ا �|s ��Mptmا �y اep{sأ  

İsnad: Temrîz sigasıyla ve isnadsız olarak aktarılmaktadır. 

Sıhhati: Rivâyete kaynaklarda ulaşılamamaktadır. 

96) 
 " ��eN ¨v� °�M²م آ�mا �¡{y اw|y M�و�tm °|�y أ��� M�mMqر  ©�tm °|�y±v أ��� etmMqت ¥� هe � :آ}

� eر ¥� ه��mMq أ��� �tm °|�yو ±v©� eه �¥p� رأى او� �tm °|�y �¥ M��q M¬ه}|{�aو M¡��m�t¿É M�¡mإ �

�tp� ¶ �¥ ب �¹اM�vmMq أ��� �tm °|�y399"و  

                                                 
397 Müstedrek, IV/551, 8543; Ma’mer, XI/347, Ebû Saîd el-Hudrî’den Merfû olarak gelmektedir.----- 
Tirmizî, 31 Fiten, bab 13, hno: 2174 (IV/471); Ebû Dâvûd, 36 Melâhim, bab 17, hno: 4344 (IV/514); 
İbn Mâce, 36 Fiten,  bab 20, hno: 4011 (II/1329), Ebû Saîd el-Hudrî’den Merfû olarak gelmektedir.----
- Nesâî, 39 Beyat, bab 37, hno: 4206 (VII/161), Târık b. Şihâb’tan Merfû olarak gelmektedir.------ İbn 
Mâce, 36 Fiten,  bab 20, hno: 4012 (II/1330); Kâmil, II/455, 565, Ebû Ümâme’meden Merfû olarak 
gelmektedir. İsnaddaki Ebû Gâlib zayıftır.----- Rabî, I/182, 448, İbn Abbâs’tan Merfû olarak 
gelmektedir. Benzer bir metin Câbir b. Zeyd’den Merfû olarak gelmektedir: Rabî, I/184, 455. 
398 Kâmil, VI/158, 1649; Firdevs, II/33, 2203, İbn Ömer’den Merfû’dur. İsnaddaki Muhammed b. 
Abdulmelik hadîs uydurur ve yalan söylermiş, Kâmil, ay. Benzer bir rivâyet Ebû Kılâbe’den Mürsel 
Merfû olarak gelmektedir. Ma'mer, XI/178.-----Hılyetu’l-Evliyâ, V/379, Ka’b’dan Hz. Mûsâ’ya 
vahyedilen söz olarak gelmektedir. 
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İsnad: Ebû İdrîs Havlânî� Ebû Zer el-Ğıfârî�Rasulullah. 

Sahabe râvîsi: Ebû Zer el-Ğıfârî’den Merfû’dur. 

Metin: Aynı lafızlarla muhtasar bir metindir.  

Sıhhati: Olumsuz bir kanaat bulunmamaktadır. 

 
97) 

"��Mptmا �y اe�u� ¨pº �uq w_s ن»� ،�tpmوا �� ا���lا "  

İsnad: Temrîz sigasıyla ve isnadsız olarak aktarılmaktadır. 

Sıhhati: Rivâyete kaynaklarda ulaşılamamaktadır. 

 
98) 

400 "��m�mا �N و�� و��ءwmوة وا�zmMq اe�¡pوا وا��wxqا وأeqرMsدوا و��"  

İsnad: Saîd b. Ebî Saîd�Ebû Hureyre�Rasulullah. 

Sahabe râvîsi: Ebû Hureyre’den Merfû’dur. 

Metin: Aynı lafızlarla muhtasar bir metindir.  

Sıhhati: Olumsuz bir kanaat bulunmamaktadır. 

 
99) 

"¥eاب ty}� آ�� �m إ¶ وآ� ا¦ wN ��y �N �qض �¡�¿�NMy �N MN� ²ty �tp�p آMن " 401  

İsnad: “Nebi’den hadis şöyle gelmektedir” şeklinde isnadsız aktarılır. 

Sahabe râvîsi: Ebû Mûsâ’dan Merfû’dur. 

Metin: Benzer lafızlarla tam metindir.  

Sıhhati: Olumsuz bir kanaat bulunmamaktadır. 

 
100) 

 " Ç¡p� أن �N¾� e�402"أ�qا�N آMن �¾�N أن �Ç¡p �¹ا  �  

İsnad: Temrîz sigasıyla ve isnadsız aktarılmaktadır. 

Sıhhati: Hikmet sahiplerinden birisinin sözüdür. 
                                                                                                                                          
399 İbn Hibbân, II/78, 361; et-Terğîb ve’t-Terhîb, III/131-2, 3378; Hılyetu’l-Evliyâ, I/166-8; İbn Kesîr, 
I/587-88, Peygamberlerin sayısından, hangilerine kitap verildiğinden, Hz. İbrâhîm ve Hz. Mûsâ’nın 
kitaplarının içeriğinden bahseden oldukça uzun bir rivâyettir, İbn Hibbân, II/76-81,361. Ebû 
İdris�Ebû Zer�Rasulullah isnadıyla Merfû olarak gelmektedir. Aynı isnadla sadece Hz. Mûsâ’nın 
sahifesinden bahseden bir rivâyet için bak: Taberî, Muhammed b. Cerîr, Târîhu’t-Taberî, DKİ, 
Beyrût, 1407, I. bsk., I/267.  
400 Buhârî, 2  Îmân, bab 29 (I/15); İbn Hibbân, 2/63, 351; Nesâî, 47 Îmân ve Şerâiuh, bab 24, hno: 
5034 (VIII/127); Kudâî, II/104, 976; Beyhâkî, III/18, 4518, Ebû Hureyre’den Merfû olarak 
gelmektedir. 
401 Ebû Dâvûd, 20 Cenâiz, bab 1, hno: 3091 (III/470-71); Temhîd, XII/269, Ebû Mûsâ’dan Merfû 
olarak gelmektedir. 
402 Feyzu’l-Kadîr, II/178, “hikmet sahiplerinden birisi demiştir” şeklinde aktarmaktadır.  
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101)  

" �`|mMq MدهM�� ه� وأولkmوا �¡�¡mMq �N}أول �²ح ه¼� ا�N}403"وا  

İsnad: Amr b. Şuayb�Babası�Dedesi�Rasulullah. 

Sahabe râvîsi: Aynı isnadla  Merfû’dur. 

Metin: Aynı lafızlarla tam metindir.  

Sıhhati: İsnadı Zayıf’tır. 

 
102)  

" |x�tmا  Mtq زور �qe¥ Âq²آ ±{t� ¶"404  

İsnad: “Kale Rasulullah” şeklinde isnadsız aktarılmaktadır. 

Sahabe râvîsi: Hz. Aişe ve Hz. Esma’dan Merfû’dur. 

Metin: Aynı lafızlarla tam metindir.  

Sıhhati: Olumsuz bir kanaat bulunmamaktadır. 

 
103) 

�eة اMN �¡�`m أ�eف" 405xmوا wهMmء اM�wmا ��Nأ �{y فMأ�"  

İsnad: Temrîz sigasıyla ve isnadsız aktarılmaktadır. 

Sahabe râvîsi: Abbâd b. Temim’in amcası  ve Şeddâd b. Evs’ten Merfû.  

Metin: Yakın lafızlarla tam metindir.  

                                                 
403 Evsat, VII/332, 7650; Mecma’, X/255, isnaddaki ‘Isme b. el-Mütevekkil (Mecma’, X/255) ve 
Muhammed b. Muslim (Kâmil, VI/127) Zayıf’tır. Abdullah b. Amr’dan Merfû’dur.----- Şu’abu’l-
Îmân, VII/427, 10844 (en yakın lafız. İsnaddaki İbn Lehîa Zayıf’tır, Mîzân, IV/166-67). Şu’abu’l-
Îmân, VII/345; Kâmil, VI/127, 1630, isnaddaki Muhammed b. Muslim (Kâmil, VI/127) Zayıf’tır. Bu 
rivâyetler Abdullah b. Amr’dan Merfû olarak gelmektedir. 
404 Kudâî, I/204; Kazvînî, Abdulkerîm b. Muhammed b.er-Râfiî, et-Tedvîn fî Ahbâri Kazvîn, DKİ, 
Beyrût, 1987, II/216, Ahmed b. Fâris maddesi; Humeydî, I/152, 319 (  |x�tmا  Mtq زور �qe¥ Âq²آ ��� �m  
lafzıyla verilmektedir.), Esmâ’dan Merfû olarak gelmektedir.----- Muslim, 37 Libâs ve Zînet, bab 34, 
hno: 2129 (III/1681); Beyhâkî, V/292, 8920; Ahmed, VI/167, Aişe’den Merfû olarak gelmektedir.----- 
Muslim, 37 Libâs ve Zînet, bab 34, hno: 2130 (3/1681); Buhârî, Nikah, bab 106 (VI/155), 4921; İbn 
Hibbân, XIII/48, 5738; Ebû Dâvûd, 40 Edeb, bab 83, hno: 4997 (V/269); Ahmed, VI6/345-46-53, 
Esmâ’dan Merfû olarak gelmektedir. 
405 Şu’abu’l-Îmân, V/332, 6824-25; Beyhâkî, Zühd, II/150-1, 316; Hılyetu’l-Evliyâ, V/122,  Kâmil, 
IV/213, 1020; Abbâd b. Temîm amcasından (Abdullah b. Zeyd b. Asım, Tehzibu’t-Tehzîb, V/79, 150. 
Hz. Peygambeden abdest ve diğer konularda rivaet etmektedir, Tehzibu’t-Tehzîb, V/196, 386) Merfû 
olarak gelmektedir, Şu’abu’l-Îmân’daki 6825 nolu hadîs dışında diğer isnadlarda yer alan Abdulah b. 
Bedîl’i İbn Adiyy Kâmil’inde zikreder. Şeddâd b. Evs’in sözü olarak gelmekedir, Şu’abu’l-Îmân, 
V/332-3, 6827-28-29; Hılyetu’l-Evliyâ, I/268, İbnü’l-Mübârek, Zühd, I/393, 1114, Şeddâd b. Evs’ten 
Merfû olarak gelmektedir, Şu’abu’l-Îmân, V/333, 6830; Hılyetu’l-Evliyâ, I/268. Hem Şeddâd b. 
Evs’den Merfû ve Mevkûf olarak gelen rivâyetlerin bazı tariklerinde râvîlerden birisi de rivayetin 
kendi sözü olarak aktarıldığı İbn Şihâb’tır. ----- Buhârî, et-Tarihu’l-Kebîr, VII/402, 1761, İbn Şihâb’ın 
da yer aldığı bir isnadla Ubâde b. Sâbit’in sözü olarak nakledilmektedir.----- İbn Şihâb’ın sözü olarak 
verilmektedir, Şu’abu’l-Îmân, V/332, 6826. 
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Sıhhati: Ubade b. Samit ve Şeddad b. Evs’ten Mevkûf406  ve İbn Şihab’ın 

sözü olarak gelmektedir. Abbâd b. Temim’in amcasınden gelen tarikleri zayıftır.  

 
104) 

"�¡��¡w  و¶�¡wًا  �¡� اw� �N �NM¡�mى أن �eماM�mس y¼اMًq  أ��" 407  

İsnad: Temrîz sigasıyla ve isnadsız aktarılmaktadır. 

Sahabe râvîsi: İbn Ömer’den Merfû’dur.  

Metin: Aynı lafızlarla tam metindir.  

Sıhhati: İsnaddaki Rabi b. Bedr Metrûk’tur. 

 
105) 

408"أ��آ� w�¡{� �mM`� �Nد�� �}¡}�   y}� اwtmء"   

İsnad: “Kale Rasulullah” şeklinde isnadsız aktarılmaktadır. 

Sahabe râvîsi: Ebû Hureyre’den Merfû’dur.  

Metin: Aynı lafızlarla tam metindir.  

Sıhhati: Rivayeyin isnadları Zayıf’tır.  

 
106)  

�N �t��¡"409 اe�mاب ��� e{taا �N ا�tpm و�¡w ا{Mtyل MN د�� y}¶ا¦  �«ناM�mس �N اe�¡¿a MN �tpmن  أ��M اآ}�eا"  

İsnad: Aişe�Rasulullah isnadıyla aktarılmaktadır. 

Sahabe râvîsi: Hz. Aişe’den Merfû’dur.  

Metin: Aynı lafızlarla tam metindir.  

Sıhhati: Olumsuz kanaat yer almamaktadır. 

 
107)  

"m ²مإن�Ó mة وw�{� ةw�� ةwxtو �elرM� ربMsد و�� �N �¡mإ w¡أ� � qM�}Mq ²� و��pa"410  

                                                 
406 Ebû Hâtim bu sözün Hz. Peygamber’in sözü olmayıp Şeddâd b. Evs’in sözü olduğunu, sâhibu’l-
ğalat olan Abdullah b. Bedîl’in bu sözü aldığını söylemektedir, İbn Ebî Hâtim, İlel, II/124, 1864 
407 Firdevs, I/361, 1458; Feyzu’l-Kadîr, I/517, İbn Ömer’den Merfû olarak gelmektedir. İsnaddaki 
Rebi’ Metrûk’tur, Feyzu’l-Kadîr, aynı yer. 
408 Ahmed, II/303, 8015; II/334, 8398; Müstedrek, IV/188, 7319-20; Tayâlisî, I/352, 351, Ebû 
Hureyre’den Merfû olarak gelmektedir. Ahmed, II/303 ve Müstedrek, IV/188, 7319 ve Tayâlisî’deki 
rivâyetin isnadında yer alan Züheyr b. Muhammed için Zayıf, sağlam değil denir, Mîzân, III/123. 
Müstedrek, IV/189, 7320’deki isnadda yer alan İbrâhîm b. Muhammed için hadîsleri güvenilir değil, 
Metrûk ve kezzâb denmiştir, Mîzân, I/183. ----- Ebû Dâvûd, 40 Edeb, bab 16, hno: 4833 (V/168); 
Tirmizî, 34 Zühd, bab 45, hno: 2378 (IV/589) (hasen garîb), Ebû Hureyre’den Merfû olarak 
gelmektedir. Züheyr b. Muhammed Zayıf’tır. 
409 İbn Kesîr, IV/437 (yukarıdaki metin İbn Kesîr’e aittir.); Muslim, 6 Salâtu’l-Musâfirîn ve Kasruhâ, 
bab 30, hno: 782 (I/540);  Taberî, XXIX/125 (د�� kelimesi ��Nد şeklindedir), Aişe’den Merfû olarak 
gelmektedir. Aynı lafızla İbn Kesîr’de bulabilmekteyiz.----- Muslim, 6 Salâtu’l-Musâfirîn ve Kasruhâ, 
bab 31, hno: 785 (I/542); Buhârî, Salât, bab 34 (I/94), Aişe’den Merfû olarak gelmektedir. 
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İsnad: Ebû Sâlih�Ebû Hureyre�Rasulullah. 

Sahabe râvîsi: Ebû Hureyre’den Merfû’dur.  

Metin: Yakın lafızlarla tam metindir.  

Sıhhati: İsnadı tenkit edilir. 

 
108) 

"�N بwأ� �|{s  ��M¡��mا  Ô{|� ¶ �Nوأ M��y غw�� ¶ �zxq M��N طM�mا M�¡mورآ� إ�M���N ا�و��N ص ¶ ��ركw"411  

İsnad: Temrîz sigasıyla ve isnadsız aktarılmaktadır. 

Sahabe râvîsi: İbn Mesûd’dan Merfû’dur.  

Metin: Benzer lafızlarla tam metindir.  

Sıhhati: İsnadı tenkit edilir. 

 
109) 

 "�N انeه  ���y MN لM�� ¶و M�w"412آ��qM إ¶اy M¡��m}� ا¦ أ¶ �p_� إ¶ �¡  

İsnad: Temrîz sigasıyla ve isnadsız aktarılmaktadır. 

Sahabe râvîsi: Temrîz sigasıyla ve isnadsız aktarılmaktadır. 

Metin: Aynı lafızlarla tam metindir.  

Sıhhati: Sadece Kurtubî’nin tefsirinde, isnadsız şekilde yer almaktadır. 

 
110) 
 "M¡��mن اMNe� :e� �� �uا أ���ep|aول، وأk� MN اep� ،±�y �µزا Mtم ه�، وآ²هeح، و�w� م�tpmول اk� ¶ Mtm"  

İsnad: Temrîz sigasıyla ve isnadsız aktarılmaktadır. 

Sıhhati: Rivâyete kaynaklarda ulaşılamamaktadır.  

 
111)  

"� M�pµMq أو M���pt� ���� عM�|t� نMد�M¹ سM�mة اw�y �qا �pآ M�M��qet"413  

                                                                                                                                          
410 Tirmizî, 35 Sıfatu’l-Kıyâmet, bab 21, hno: 2453 (IV/635) (hasen sahîh garîb); Firdevs, I/204, 780; 
Feyzu’l-Kadîr, II/512-13, Ebû Hureyre’den Merfû olarak gelmektedir. İsnaddaki Muhammed b. 
Aclân’ı Ahmed tevsîk ederken Hâkim seyyiu’l-hıfz demektedir, Feyzu’l-Kadîr, II/513.-----İbn 
Hibbân, II/62, 349; et-Terğib ve’t-Terhîb, I/46, 90, Ebû Hureyre’den Merfû olarak gelmektedir. 
İsnadda Muhammed b. Aclân bulunmaktadır. 
411 el-Mu'cemu'l-Kebîr, X/162, 10328; Kudâî, I/320, 541; Hılyetu’l-Evliyâ, VIII/120; Mecma’, 
X/249(Heysemî Taberânî’nin Cebrûn b. Îsâ’yı tanımadığını söyler. Cebrûn’un rivâyet ettiği Yahyâ b. 
Süleymân’ın Sika olan mı yoksa kendisi hakkında söz edilen Yahyâ b. Süleymân mı olduğunda 
belirsizlik vardır); Rivâyetlerin kaynağı Taberânî olup, İbn Mes'ûd’dan Merfû olarak gelmektedir. 
412 Kurtubî, VI/415, temriz sigasıyla ve isnadsız olarak verilmektedir. Benzer ifadelerin Hz. Îsâ’ya ait 
olarak geldiğini görmekteyiz, ....  �_y �s دار �� w¡� ¶ ¶و Mوهw¡y¬� M�ا¦ �¡�M و¶ �¡w �� دار ¶ �aرك ا½�wة إ¶ w�qآ
Mوهwtpa..., Hılyetu’l-Evliyâ, 8/145; .....  Mوهwtpa ¶و Mوهw¡y¬�  M�وإن �N �|¯   اM¡��m  أن ا½�wة ¶ M�aل إ¶   w�qآ ....., 
Hılyetu’l-Evliyâ, VIII/146. Her iki rivâyeti Vuheyb el-Mekki belağ Sikasıyla rivâyet etmektedir. 
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İsnad: Temrîz sigasıyla ve isnadsız aktarılmaktadır. 

Sahabe râvîsi: Câbir b. Abdullah ve İbn Abbâs’tan Merfû’dur. 

Metin: Aynı lafızlarla muhtasar bir metindir.  

Sıhhati: Olumsuz kanaat yer almamaktadır. 

 
112) 

"�N ±q ذeyإ�� أ ��{mا  ��� ¶ �{y ،�Nو  |xa ¶ Â��،  x`� ¶ �{s �Nوو ، N�a ¶ �¡y"414    

İsnad: Temrîz sigasıyla ve isnadsız aktarılmaktadır. 

Sahabe râvîsi: Abdullah b. Amr, Ebû Hureyre, Enes ve Zeyd b.Erkam. 

Metin: Aynı lafızlarla muhtasar bir metindir.  

Sıhhati:Olumsuz kanaat yer almamaktadır. 

 

113)415 

" se�� إ��آ� أ ه�¶  M¡z¿N ��¹أ M¡��N اw�� أو��N MºwN ا أو وأا �و���N MNwل  هMl�mاe��  w��� �µM¹ w�

wNأده� وأ �yM�mوا �yM�m416"أو ا  

İsnad: Temrîz sigasıyla ve isnadsız aktarılmaktadır. 

Sahabe râvîsi: Ebû Hureyre’den Merfû’dur. 

Metin: Yakın lafızlarla muhtasar bir metindir.  

Sıhhati: Bazı tarikleri zayıftır. 

114) 
 " ¶a MN�s ولk�qا  �y ا�� اآ��|� و�¡�   :¥²ث��� ��¬ل �N �mMN �yو �Mا�� Mt¡� �wty �y�² وqا  Mt¡� �qM|�

417"؟أ����  

                                                                                                                                          
413 Ma'mer, XI/346; Ahmed, III/321; İbn Hibbân, V/9, 1723; Müstedrek, IV/468, 8302. Câbir b. 
Abdullah’dan Merfû olarak gelmektedir. Bazı farklılıklarla birlikte aynı rivâyet İbn Abbâs’tan Merfû 
olarak gelmektedir, Temhîd, II/303. 
414 Muslim, 48 Zikr ve’d-Duâ’, bab 18, hno: 2722 (III/2088), Zeyd b. Erkâm’dan Merfû olarak 
gelmektedir. ----- Müstedrek, I/185, 354; Ebû Dâvûd, 8 Vitir, bab 32, hno: 1548 (II/92), Ebû 
Hureyre’den Merfû olarak gelmektedir.----- Tirmizî, 45 Deavât, bab 68,  hno: 3482 (V/519); Abdullah 
b. Amr’dan Merfû olarak gelmektedir.---- İbn Hibbân, I/283, 83, Enes b. Mâlik’den Merfû olarak 
gelmektedir. 
415 113 nolu vereceğimiz hadis eserde 112’nin bir kısmı şeklinde verilmektedir. Oysa kaynaklarda bu 
kısmın ayrı bir rivâyet olarak yer aldığını görmekteyiz. 
416 Tirmizî, 34 Zühd, bab 3, hno: 2306 (IV/552) (hasen garîb); Şu’abu’l-Îmân, VII/357, 10572; Mîzân, 
VI/30, 7096; Kâmil, VI/442, 1919; Ukaylî, IV/230, 1822, Ebû Hureyre’den Merfû olarak gelmektedir. 
İsnadlardaki Mıhrez b. Hârûn için Münkeru’l-hadîs ve Zayıf denmektedir, Mîzân, aynı yer.----- el-
Mu'cemu'l-Evsat, IV/192, 3945; Ebû Ya’lâ, XI/421, 6542; Şu’abu’l-Îmân, VII/357, 10573, Ebû 
Hureyre’den Merfû olarak gelmektedir. 
417 İbn Ebî Şeybe, VII/125, 34694; Dârimî, Mukaddime, bab 45, hno: 545 (I/145); Bezzâr, VII/87, 
2640, es-Sanâbihî�Muâz isnadıyla Mevkûf olarak gelmektedir. Aynı rivâyet es-
Sanâbihî�Muâz�Rasulullah isnadıyla Merfû olarak gelmektedir: Kebîr, XX/60; Şu’abu’l-Îmân, 
II/286, 1785; Firdevs, V/75, 7498. Ebu’d-Derdâ’dan Merfû olarak gelmektedir: el-Mu'cemu'l-Evsat, 
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İsnad: Temrîz sigasıyla ve isnadsız aktarılmaktadır. 

Sahabe râvîsi: Ebu’d-Derdâ, İbn Mesûd, Muaz, ve Ebû Beraze’den Merfû. 

Metin: Benzer lafızlarla tam metindir.  

Sıhhati: Ebû Beraze haricindeki tarikler Zayıftır. Muâz’dan da Mevkûf’tur.  

 
115) 

  �t�N¾ ��y �mMN "418«ن s}� اMs ±mMN mل �Ms �pل ���م ؟MN ±mلأMsل  .اetmت أآ�w إ���M ر�eل ا¦  : Msلر²lأن  "

İsnad: Temrîz sigasıyla ve isnadsız aktarılmaktadır. 

Sahabe râvîsi: Ubeyd b. Umeyr ve Ebû Hureyre’den Merfû’dur. 

Metin: Benzer lafızlarla muhtasar bir metindir.  

Sıhhati: Olumsuz kanaat yoktur. Rivâyet kaynaklarda yaygın değildir. 

 
116)  

"vqةذM� M�، �q M�s�_�M�، �°{� M� ¦ل اeر�، ��q MN إ¶ آ��M�  419"إ¶ آ���M آ}�Ms: ��q Mل .

İsnad: Aişe�Rasulullah. 

Sahabe râvîsi: Aişe ve “Peygamberin eşlerinden birisi”nden Merfû’dur. 

Metin: Benzer lafızlarla muhtasar metindir.  

Sıhhati: Olumsuz kanaat yer almamaktadır. 

 
117) 

 " vqةذM� M�، �q M�s�_�M�، �°{� M� ¦ل اeر�، ��q MN إ¶ آ��M�420" إ¶ آ���M آ}�Ms: ��q Mل .  

İsnad: Temrîz sigasıyla ve isnadsız aktarılmaktadır. 

Sahabe râvîsi:Abdullah b. Şıhhîr’den Merfû, Mûrik Iclî’den Mürsel Merfû. 

Metin: Aynı lafızlarla muhtasar metindir.  
                                                                                                                                          
V/74, 4710; Mecma’, X/346, isnaddaki Ebû Bekir Ebû Dâvûd-Zâhirî çok Zayıf’tır, Mecma’, aynı yer. 
Ebû Berâze el-Eslemî’den Merfû olarak gelmektedir: Tirmizî, 35 Sıfatu’l-Kıyâme, bab 1, hno: 2417 
(IV/612) (hasen sahih); Dârimî, Mukaddime, bab 45, hno: 543 (I/144).----- , 35 Sıfatu’l-Kıyâme, bab 
1, hno: 2416 (IV/612) (garîb); Bezzâr, IV/266, 1435; Şu’abu’l-Îmân, II/286, 1784; Kâmil, II/353, 482, 
İbn Mesûd’dan Merfû olarak gelmektedir, isnadlardaki el-Huseyin b. Kays Metrûk ve Münkeru’l-
hadîstir, Kâmil, 2/352. 
418 Hılyetu’l-Evliyâ, III/359, Ubeyd b. Umeyr’den Merfû olarak gelmektedir. -----Firdevs, III/205, 
4580, Ebû Hureyre’den Merfû olarak gelmektedir. 
419 İbn Ebî Şeybe, II/352, 9816; Hılyetu’l-Evliyâ, V/23-24; Tirmizî, 35 Sıfatu’l-Kıyâme, bab 33, hno: 
2470 (IV/644); İshâk b. Râhaveyh, III/908,1595; et-Târîhu’l-Kebîr, IV/230, 2619, Aişe’den Merfû 
olarak gelmektedir. Metinlerde bazı farklılıklar bulunmaktadır. Benzer bir rivâyet Peygamberlerin 
eşlerinden birisi�Rasulullah şeklinde gelmektedir: Şu’abu’l-Îmân, III/214, 3356. 
420 Muslim, 53 Zühd ve Rekâik, hno: 2958 (IV/2273); İbn Hibbân, II/475, 7001; Müstedrek, II/582, 
3969; Tirmizî, 34 Zühd, bab 31, hno: 2342  (V/472); Ahmed, IV/24, Abdullah b. eş-Şıhhîr 
(Mutarrif’in babası)’den Merfû olarak gelmektedir. Benzer bir metin Mûrik el-Icli’den Merfû olarak 
gelmektedir, İbn Ebî Şeybe, VII/80, 34339. Ancak Mûrik’in Hz. Peygamber’den rivâyet ettiğinden 
söz edilmemekte ve hakkında Sika gibi değerlendirmeler yapıldığına bakılırsa kendisi sahabe değildir, 
Mizzî, Kemâl, XXIX/16-17.  



 100 

Sıhhati: Olumsuz kanaat yer almamaktadır. 

 
118) 

�Mر ��wاآ©Mن waاآo أ��M اM�mس، إن ا{�Mم e¿aُى، وا{Mtyر ���a، وا{�qان �� اw�mي a|}�، وإن "�mوا �¡{mا

��w|mا، �¡pq ن آ�Mqw��، ���l ن آ�M�{`ات، ور¹و�e�xmا �y ��mأ MN ،¦د اM|y ±mت ، و�� ذM¡sM|mا �� �

"اMvmM_mت  

İsnad: Temrîz sigasıyla ve isnadsız aktarılmaktadır. 

Sıhhati: Rivâyete kaynaklarda ulaşılamamaktadır. 

 
119) 

"m ادا�pت وأ��ه� ا��et{m اwه� ذآwس أآ�M�mا Â¡أآ �N� ةw�½ا �Nاwوآ M¡��mف اwxq اe|421"ذه  

İsnad: “Ensar’dan birisi Rasulullah’a dedi ki” şeklinde isnadsız aktarılır. 

Sahabe râvîsi: İbn Ömer’den Merfû’dur. 

Metin: Aynı lafızlarla muhtasar metindir.  

Sıhhati: Olumsuz kanaat yer almamaktadır. 

 
120) 

 "{sأ M¡��mا �N ا�w� Çpa�{sت ، وأetmا ±¡{y ��  422"د�Mس، وا�a ¯¡� w©  و�mك، �«ن اwpmق �N اe�¼mب �

İsnad: “Rasulullah bir adama öğüt verdi” şeklinde isnadsız aktarılmaktadır. 

Sahabe râvîsi: İbn Ömer’den Merfû’dur. 

Metin: Benzer lafızlarla tam metindir. Rivâyette yer alan “M¡��mا” kelimesi, 

kaynaklarda borç anlamındaki “���mا” kelimesi olduğunu görmekteyiz. 

Sıhhati: İsnadı Zayıf’tır. 

 
121) 

  ±qا¦ ر ¤aوا ،±|�l مe�mا �y فMlو ،±|{s wu��mMq �Ù|� 

İsnad: Temrîz sigasıyla ve isnadsız aktarılmaktadır. 
                                                 
421 Mu'cemu'l-Evsat, VI/308; Terğib, IV/119, 5053, İbn Ömer’den Merfû olarak gelmektedir. İbn 
Ömer’den gelen ve aynı ifadelerin de yer aldığı uzun bir rivâyet kaynaklarda yer almaktadır, Rûyânî, 
Ebû Bekr Muhammed b. Hârûn er-Rûyânî, Müsned, (thk. Eymen Alî Ebû Yemânî), Muessesetu 
Kurtuba, Kâhira, 1416, I. bsk., II/415-416, 1453; İbn Hişâm, Abdulmelik b. Hişâm el-Hımyerî, es-
Sîratu’n-Nebeviyye, (Tâha Abdurraûf Sa’d), Dâru’l-Cîl, Beyrût, 1411, I. bsk., VI/43, wذآ  Mا�w�mا �{tl
"أي ا�N¾tm¡�   أآ¡k¹’de. " Âوة y|� اey �q �t�wmف ا�m دو�N ا���mل ,bölümü واep|mث  şeklinde başlayan rivâyetler 
kaynaklarda yaygın olarak İbn Ömer’den (İbn Mâce, 37 Zühd, bab 31, hno: 4259 (II/1423)), ayrıca 
Ebû Saîd el-Hudrî’den (Müstedrek, IV/583, 8623) ve Sa’d b. Mesûd’dan (İbnü’l-Mübârek, I/92, 272) 
Merfû olarak gelmektedir. 
422 Kudâî, I/370, 638; el-Ilel’ul-Mutenâhiye, II/613, 1007 (İbnu’l-Cevzî rivâyeti illetli görür), İbn 
Ömer’den Merfû olarak gelmektedir. Yine İbn Ömer’den gelen ve İbnu’l-Beylemân ve babasının 
isnadda ortak olduğu muhtasar bir rivâyete de rastlanmaktadır, Şu’abu’l-Îmân, IV/404, 5557 
(Beyhâkî, isnadı Zayıf’tır der); Terğib, II/370, 2767; Kâmil, VI/178, 1661. İsnaddaki Muhammed b. 
Abdurrahman b. el-Beylemân’ın babasından rivâyetleri Münker’dir, Kâmil, aynı yer.  
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Sıhhati: Rivâyete kaynaklarda ulaşılamamaktadır. 

 
122) 

   e"423م e¡qم، وا�yد ���± �N ا�aetmاآ�� £¡|M، واMvmM� �ty، وا�¬ل ا¦ �mMpa رزق �"

İsnad: Ebu’d-Derdâ�Rasulullah. 

Sahabe râvîsi: Muâz, İbn Ömer ve Ebû Hureyre’den Merfû, Ebu’d-Derdâ 

ve Zeyd b. Erkam’dan Mevkûf’tur. 

Metin: Rivayetin bir kısmına ulaşabildik. 

Sıhhati: Olumsuz kanaat yer almamakla birlikte rivâyetin tam metni 

kaynaklarda yer almamaktadır. 

 
123) 

�eا إ�utmMpN �m إن اpm|� ا��M`N �¡q �N¾tm¡�   أ��M اM�mس" ��M� �mMpN �um و إن �u��M�� �mا إe���M� ��M�� �um إن

�� ����m اk� �� �N �|pmود�¡� �}¡ Msض�¡� وأ��q �s �l ¶ ��ري MN ا¦  ��M أN �s �l©� ¶ ��ري MN ا¦ 

tmا �|s ةM¡vmا �Nو �aw�½ �M¡د� �Nوe ن ت»� �um °�{� M¡��mة  وأ���اw�Úm ���{��Â�� ي¼mاe �tvN  �pq MN ��¡q

�pq"424 ا�N M¡��m دار إ¶ ا���m أو اM�mر ¶اetmت ��p��N �N و  

İsnad: Ca’fer es-Sadık�Câbir b. Abdullah�Rasulullah. 

Sahabe râvîsi: Câbir’den ve ashabtan birinden Merfû’dur. 

Metin: Benzer lafızlarla tam metindir. 

Sıhhati: Olumsuz kanaat yer almamaktadır. 

 
124) 

"��N °رأ� MN و M�|mM£ مM� ���mاNM °ُرأ� M�qرMم هM� رM�mا ��N"425  

                                                 
423 İbn Ebî Şeybe, VII/78, 34325; Kebîr, XX/175, 374, Muâz b. Cebel’den Merfû olarak gelmektedir.-
---- Ahmed, II/24; el-Mu’cemu’s-Sağir, I/59, 63, İbn Ömer’den Merfû olarak gelmektedir.----- İbnü’l-
Mübârek, I/542, 1551; Şu’abu’l-Îmân, VII/382, 10665, Ebu’d-Derdâ’dan Mevkûf olarak 
nakledilmektedir. Aynı ifadeler Zeyd. Erkâm’dan Mevkûf şekilde gelmektedir: İbn Ebî Şeybe, 
VII/242, 35697; İbnü’l-Mübârek, I/63, 222. Ebu’d-Derdâ’dan Mevkûf olarak gelen benzer ibareler 
için bkz. İbn Ebî Şeybe, VII/110, 34580. Ebû Hureyre’den aynı ifadeler Merfû olarak gelmektedir: 
Ahmed, II/343. Aynı sözlerin Taberânî’nin el-Mu’cemu’l-Kebîr’in de Ebu’d-Derdâ’dan Merfû olarak 
geldiği söylenir, Mecma’, II/40; Terğîb, I/164, 605. 
424 Kurtubî, XVIII/116; Firdevs, III/93, 4261, Câbir’den Merfû olarak gelmektedir. Benzer bir hutbeyi 
Hasan-ı Basrî ashabtan bir adamdan Merfû olarak nakletmektedir, Şu’abu’l-Îmân, VII/360; Firdevs, 
V/278, 8178.   
425 Tirmizî, 37 Sıfatu Cehennem, bab 10, hno: 2601 (IV/715) (isnaddaki Yahyâ b. Abdullah zayıftır); 
Kudâî, II/14, 791; İbnü’l-Mübârek, I/9, 28; Hılyetu’l-Evliyâ, VIII/178; Mîzân, VII/202, 9589; Kâmil, 
VII/203, 2106, Ebû Hureyre’den Merfû olarak gelmektedir. İsnaddaki Yahyâ b. Abdullah için birşey 
değil, hadîsleri Münker ve Zayıf denmektedir, Mîzân, aynı yer. İbn Cevzî Yahyâ’dan ötürü bu 
rivâyetin sahih olmadığı görüşündedir, el-Ilel’ul-Mutenâhiye , II/820, 1374. Enes’ten Merfû olarak 
gelmektedir: Evsat, II/177, 1638(Muhammed b. Mus’ab teferrüd etmiştir, onun için Zayıf denir, 
Mecma’, X/412). Hz. Ömer’den Merfû olarak gelmektedir: Kâmil, V/257, 1403, Îsâ b. Süleymân 
Zayıf kimseler arasında zikredilmiştir.----- İbn Ebî Şeybe, VII/58; VII/213, 35437; İbn Ebî Âsım, 
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İsnad: Ebû Hureyre�Rasulullah isnadıyla aktarılmaktadır. 

Sahabe râvîsi: Ebû Hureyre, Enes, Hz. Ömer’den Merfû’dur. 

Metin: Yakın lafızlarla tam metindir. 

Sıhhati: Ebû Hureyre tariki Zayıf’tır. 

 
125) 

أ��MاM�mس آ¬ن اetmت �¡�M�w¡¹ �{y M آ�� وآ¬ن  �¿|�M ر�eل ا¦ �}� ا¦ y}¡� و�}� ��sM� �{y اMy��mء ��Mل"

�¼mوآ¬ن ا �lو M�w¡¹ �{y M�¡� ¤vmن �اeplرا M�¡mا �¡{s w�� اتeN}ا �N  ¡x� ���� أ�lا¥µe|� و ���¬آ� waا¥

 ل�NMN وأ��¤  M�¡���w¡¹ آ� وا�y وأM�N آ� e¡y �y �|¡y �{z� �tm �qe£ �vµMlب �s آ¬��N M`}�ون �pqه� 

��� ���� و���° �}¡ أدب�qe£  �tm و�ÌmM أه� ا���m وا�tuvm ور�� أه� اm¼ل واw¡¹ �N�¡_pN ��u�tm آ�|� 

�p� �mو ���mا ��pوو� �mes �N �©�mا ±�Nوأ �mMN �N �©�mوأ��¤ ا �t{pq �ty �tm �qe£ �aw�w� °v{ل و�

�y�y�|mا �mإ M�"426  

İsnad: Abdulaziz b. Abdussamed�Eban�Enes�Rasulullah. 

Sahabe râvîsi: Aynı isnadla Merfû’dur. 

Metin: Aynı lafızlarla tam metindir. 

Sıhhati: İsnadı zayıftır. 

 
126) 
   427"وe{�¹ا ا�aetm؛ �«����mMpN M ا{M�lد اM`mو�� وq �yeN}¡�z زوروا اe|�mر a¼آwآ� ا½�wة" 

İsnad: Temrîz sigasıyla ve isnadsız aktarılmaktadır. 

Sahabe râvîsi: Ebû Hureyre’den Merfû’dur. 

Metin: Rivayet metninin bir kısmını kaynaklarda bulabilmekteyiz. 

Sıhhati: Olumsuz kanaat yer almamaktadır. 

 
127) 

�a MN ����Mua em"428ا����"   

İsnad: Rasulullah’ın bir sözü olarak isnadsız aktarılmaktadır. 

Sıhhati: Kaynaklarda Hasen’in sözünde geçen bir ziyadedir. 
                                                                                                                                          
Kitâbu’z-Zühd, (thk. Abdulalî Abdulhamîd Hâmid), Dâru’r-Rayyân li^t-Turâs, Kâhire, 1408, II. bsk., 
I/231; İbnü’l-Mübârek, I/9, 28; Hennâd, I/292; Hılyetu’l-Evliyâ, II/119, Herem b. Hayyân’ın sözü 
olarak gelmektedir. Âmir b. Abdi’l-Kays’ın sözü olarak nakledilmektedir: Hennâd, I/291, 510. 
426 Şu’abu’l-Îmân, VII/355, 10563 (Ebân teferrüd etmiştir); Nevâdiru’l-Usûl, I/241; Feyzu’l-Kadîr, 
IV/278; Kâmil, I/384, 203; Mecruhîn, I/97, 1, yukarıdaki isnadla Merfû olarak gelmektedir. İsnaddaki 
Ebân b. Ebî Ayâş Zayıf’tır. 
427 İbn Mâce, 6 Cenâiz, bab 47, hno: 1569 (I/500); Firdevs, II/293, 3340; Keşfu’l-Hafâ, I/534, 1433, 
Ebû Hureyre’den Merfû olarak gelmektedir. 
428 ed-Dîneverî el-Mücâlese isimli eserinde Hasan-ı Basrî’ye ait olarak gelen سM��mا ��qس وM�mذه� ا 
şeklindeki sözde bir ziyâde olarak zikreder. Bu ziyâde ise İbn Esîr’in Nihâye’sinde, Zemahşerî’nin 
Fâik’inde ve Herevî’nin Garîb’in yer almamaktadır, Keşfu’l-Hafâ, I/504, 1342.  
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1. 4. Edebü’d-Dünyâ İle İlgili Rivâyetler 

 

128) 
  429"��� ا�N ¦Mq �m ��� اM|pmدة" 

İsnad: “Kale Rasulullah şeklinde” isnadsız aktarılmaktadır. 

Sahabe râvîsi: Ebû Hureyre’den Merfû’dur. 

Metin: Aynı lafızlarla tam metindir. 

Sıhhati: İsnadın bir tariki zayıftır. 

 
129) 

430"ه¼�و¶ ا½�wة M¡��{m وw¡� �umآ� �N أ�¼ �N ه¼� w¡� Â¡mآ� wa �Nك اw�Úm M¡��mة و"   

İsnad: “Kale Rasulullah şeklinde” isnadsız aktarılmaktadır. 

Sahabe râvîsi: Enes ve İbn Ömer’den Merfû, Huzeyfe’den Mevkûf’tur. 

Metin: Benzer lafızlarla tam metindir. 

Sıhhati: Ebû Hatim bu hadisin batıl olduğunu söyler.431  

 
130) 

 "M¡��mا �¡¿tmا �p� ،ةw�½ا �uz{|a اe{vaرM�"432  

İsnad: Temrîz sigasıyla ve isnadsız aktarılmaktadır. 

Sahabe râvîsi: İbn Mesûd’dan Merfû’dur. 

Metin: Farklı lafızlarla tam metindir. 

Sıhhati: Rivayet çok Zayıf’tır. Benzer bir metin Hasan-ı Basrî’nin sözüdür.  

 
131) 

433"اM¿{�mن ¸� ا¦ �� ا{رض �¬وي إm¡� آ� N}eم"   

                                                 
429 Müstedrek, IV/269, 7604- IV/285, 7657; Kâmil, IV/76, 925; Dârakutnî, İlel, VIII/339, 1609, Ebû 
Hureyre’den Merfû olarak gelmektedir. İsnaddaki Sadaka b. Mûsâ Zayıf’tır.----- İbn Hibbân, II/399, 
631; Ahmed, II/359; Ebû Dâvûd, 40 Edeb, bab 81, hno: 4993 (V/266), Ebû Hureyre’den Merfû olarak 
gelmektedir. 
430 Firdevs, III/409, 5249, İbn Ömer ve Enes’ten Merfû olarak gelmektedir.----- Hılyetu’l-Evliyâ, 
I/278; Mizzî, Kemâl, 5/508, Huzeyfe’den Mevkûf olarak gelmektedir. 
431 İbn Ebî Hâtim, İlel, II/124, 1867. 
432 Şâşî, I/387, 383; Firdevs, V/10, 7288; Mîzân, I/368, 825 (İsmâîl b. Ebân’ı İbn Maîn tekzîb eder, 
Ahmed fıtır ve diğer konularda uydurma rivâyet eder, Buhârî “Ahmed ve insanlar onu terk etti” der, 
Zehebî bu rivâyetin onun Münker hadîslerinden olduğunu söyler.); Kâmil, I/309, 131(İbn Maîn kezzâb 
der). İbn Mesûd’dan Merfû olarak gelmektedir.----- Hılyetu’l-Evliyâ, VI/220, Hasan-ı Basrî’in sözü 
olarak nakledilmektedir. 
433 Kudâî, I/201, 304; Şu’abu’l-Îmân, VI/16, 7369 (oldukça uzun bir rivâyet, isnaddaki Saîd b. Sinân 
zayıftır.); Nevâdiru’l-Usûl, IV/153; Firdevs, II/343, 3553; Mîzân, III/211, 3211 (isnaddaki Saîd b. 
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İsnad: Temrîz sigasıyla ve isnadsız aktarılmaktadır. 

Sahabe râvîsi: İbn Ömer’den Merfû’dur. 

Metin: Aynı lafızlarla tam metindir. 

Sıhhati: İsnadı zayıftır. 

 
132) 

 "¿{�mMq  عk¡m ¦ن إن اMNwأآ�Mt نÐw�mMq عk�"434  

İsnad: Temrîz sigasıyla ve isnadsız aktarılmaktadır. 

Sahabe râvîsi: İsnadsız aktarılmaktadır. 

Metin: Aynı lafızlarla tam metindir. 

Sıhhati: İsnadsız aktarılır. Yakın bir rivâyet Hz. Ömer’den Mevkûf’tur.  

 
133) 

 "�mا �� Mا�w� ¦ إن ��¼mا�� �� ا{رض اwو� ،�uµ²tmء اMt�mا�� �� اwv� ،ا{رض �� Mًا�wء، و�Mt

��، و�¼eqن �y اM�mسsن أرزاe©|��"  

İsnad: Temrîz sigasıyla ve isnadsız aktarılmaktadır. 

Sıhhati: Rivâyete kaynaklarda ulaşılamamaktadır. 

 
134) 

 "� w¡� ¶ وآ� ،����mا �N w¡� wµM�mم اMNÊراM¡� wxmا opq و�� ،�¡"  

İsnad: Temrîz sigasıyla ve isnadsız aktarılmaktadır. 

Sıhhati: Rivâyete kaynaklarda ulaşılamamaktadır. 

135) 
�wty Mت ²qد ا¦ Mp� ،�mMpaش �¡�M : �|° اq ��pm¡� ��ي ر�eل ا¦، ���� �y ذm±، وMsل" �»� ،Mهe|�a ¶

�mMpa ¦د اM|y"  
İsnad: Temrîz sigasıyla ve isnadsız aktarılmaktadır. 

Sıhhati: Rivâyete kaynaklarda ulaşılamamaktadır. 

 
136) 

"هMtأ��إذا �eq  أe{�sM� ��w¡Nا " 435  

                                                                                                                                          
Sinân hakkında el-Cuzcânî “hadîslerinin uydurma olmasından korkarım”, Buhârî Münkeru’l-hadîs, 
Nesâî Metrûk der); Kâmil, III/361, 801. Sehâvî’nin كe{tmا w�M�N �� كeuxmر�  ا isimli bu rivâyeti toplayan 
bir cüzü varmış, Keşfu’l-Hafâ, I/552-3, 1487.  
434 İbn Kesîr, III/60 (Fussilet, 41, 41),  bir hadîste söylenir şeklinde isnadsız aktarılmaktadır.----- 
Hatîb-i Bağdâdî, Târih-i Bağdâd, IV/107, 1765 (Ahmed b. Huseyin b. Ali maddesi), Hz. Ömer’den 
kendi sözüdür. 
435 el-Mu'cemu'l-Evsat, IV/169; Kebîr, XIX/374, 710, Muaviye’den Merfû olarak gelmektedir. ----- 
Muslim, 33 İmâra, bab 15, hno: 1853 (III/1480); Ebû Avâne, Ya’kûb b. İshâk el-İsferâînî, Müsned, 
(thk. Eymen b. Ârif ed-Dımeşkî), Dâru’l-Ma’rife, Beyrût, 1988, I. bsk., IV/411, 7133; Beyhâkî, 
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İsnad: Temrîz sigasıyla ve isnadsız aktarılmaktadır. 

Sahabe râvîsi: Ebû Hureyre, Muaviye, Ebû Saîd el-Hudrî, Enes’ten Merfû. 

Metin: Aynı lafızlarla tam metindir. 

Sıhhati: Enes tariki oldukça zayıftır.  

 
137) 

 .���q �� M�es �� د�� ا¦��a wtyو� mea��¡  M�es ذاوإ .M�¡pº  �����q � ا¦� د �es�� Mأ��a wuq Mqو�  ¡��وmذا إ" 

mea وإن��¡ M���N Mد�Mو� ه��a M¡{y"436  

İsnad: Temrîz sigasıyla ve isnadsız aktarılmaktadır. 

Sahabe râvîsi: Ali ve Huzeyfe’den Merfû’dur. 

Metin: Benzer lafızlarla tam metindir. 

Sıhhati: Bazı tarikleri zayıftır.  

 
138) 

 "w¡Nأ �N MN �{y ¶ة إwxy eوه ���  �me{zN   �NM¡�mم اe� ا��ء��� ���y �mي  � إ¼mا eه �{ty نeuأو� ��{¿� 

��qe�"437  

İsnad: Temrîz sigasıyla ve isnadsız aktarılmaktadır. 

Sahabe râvîsi: Ebû Hureyre, İbn Abbâs, Sevban ve Ubade b. Sabit. 

Metin: Yakın lafızlarla tam metindir. 

Sıhhati: Olumsuz kanaat yer almamaktadır. 

 
139) 

  "µأ wو� �u�e|vو� ���e|va ��¼mا �u�tµأ w¡���¼mا �u�t �u�e�p{و� ���e�p{aو �u�e©z|و� ���e©z|a"438  

                                                                                                                                          
VIII/144; Mîzân, III/189, 3145, Ebû Saîd el-Hudrî’den Merfû olarak gelmektedir. İsnaddaki Saîd b. 
İyâs el-Cerîrî biraz değiştiği için Yahyâ el-Kattân onu Zayıf sayarken bir cemaat Sika sayarmış, 
Mîzân, aynı yer. Aynı rivâyet Enes’ten Merfû olarak gelmektedir: Hatîb-i Bağdâdî, Târih-i Bağdâd, 
I/239, 56 (Muhammed b. İshâk b. Yezîd, hakkında konuşulurmuş, yalancıymış); Ukaylî, III/457, 1512 
(Fudâle b. Dînâr, Münkeru’l-hadîsmiş).----- Evsat, III/144, 3885; Kudâî, I/447, 767, Saîd b. el-
Museyyib�Ebû Hureyre’den Merfû olarak gelmektedir. Darâkutnî İbn Museyyib’den Mürsel Merfû 
olarak gelen rivâyetin daha sahîh olduğunu söyler, Dârakutnî, İlel, IX/204, 1721. 
436 Ahmed, I/108; Bezzâr, III/32, 783; Evsat, II/341, 2166; Müstedrek, III/73, 4434; Mecruhîn, II/210, 
870,  Ali’den Merfû olarak gelmektedir. Ahmed dışında kaynaklardaki isnadda yer alan İshâk b. 
Merzûk için, İbn Maîn Zayıf, Iraklılar Münkeru’l-hadîs, Atıyye’den uydurma rivâyet eder, Sikâtlardan 
rivâyette hata eder(تM��mا �{y Ý¿`�) derler, Mecrûhîn, aynı yer. -----Bezzâr, VII/289, 2895; Müstedrek, 
III/74, 4435, Huzeyfe’den Merfû olarak gelmektedir. 
437 Dârimî, 17 Siyer, bab 72, hno: 2515 (II/555); İbn Ebî Şeybe, VI/420, 32554(...¶²¥� إ¥ w¡Nأ �N MN), 
Ebû Hureyre’den Merfû olarak gelmektedir.----- Mu'cemu'l-Evsat, I/94, 286; Müstedrek, IV/116, İbn 
Abbâs’tan Merfû olarak gelmektedir. Hâkim’in rivayeti lafız olarak farklı ve uzun bir rivâyettir. 
Benzer rivâyetler Sevbân (Hılyetu’l-Evliyâ, VI/118) ve Ubâde b. Sâbit (Ahmed, V/327,  ةwxy w¡Nأ �N MN

وهe أl¼م إ¶ �lء e� �qم ا�me{zN �NM¡�m ��� إ���y �m ��� �¿}�� اvm¤ أو ���qe وpa �N}� اÐw�mن ¥� ��|� ��m ا¦  lafzıyla)’ten 
Merfû olarak gelmektedir. 
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İsnad: Temrîz sigasıyla ve isnadsız aktarılmaktadır. 

Sahabe râvîsi: Avf b. Mâlik, Ömer, Osman b. Zufer’den Merfû’dur. 

Metin: Aynı lafızlarla muhtasar bir metindir. 

Sıhhati: Ömer tariki Zayıf’tır. 

 
140) 

ÂÉq"439 اkmاد ا�m اMptmد ا�pmوان y}� اM|pmد"   

İsnad: Temrîz sigasıyla ve isnadsız aktarılmaktadır. 

Sıhhati: İmam Şâfiî’nin sözü olarak aktarılır. 

 
141) 

�}Muت �¬MN اM¡��tmت" N ت و ¥²ثM¡��N ل �� ¥²ث�pmM� �©zmو ا �ºwm�²¡� و�اpmوا w�mا¦ �� ا �¡x

 �_�mوا�� �zmا����q ءwtmب اM�yوإ  |�N ىeع و هM¿N Ñx� تMu{�tmا MNوأ w��m440"� وا  

İsnad: “Kale Rasulullah” şeklinde isnadsız aktarılmaktadır. 

Sahabe râvîsi: Enes ve İbn Ömer’den Merfû’dur. 

Metin: Aynı lafızlarla tam metindir. 

Sıhhati: Rivayetlerin isnadı Zayıf’tır. 

 
142) 

 "�tu� �� رM�� ،��M¿{� �� ¦آ� اwأ� �N �NM¡�mم اe� Mqا¼y سM�mأ�� ا"  

İsnad: Temrîz sigasıyla isnadsız aktarılmaktadır. 

Sıhhati: Rivâyete kaynaklarda ulaşılamamaktadır. Benzer bir rivâyet 

Tavûs’un Süleymân b. Abdulmelik’e söylediği bir söz olarak gelmektedir.441. 

 
143) 

                                                                                                                                          
438 Muslim, 33 İmâra, bab 17, hno: 1855 (II/1481); İbn Hibbân, X/449, 4589; Ebû Avâne, IV/425, 
7185, Avf b. Mâlik’ten Merfû olarak gelmektedir.----- Tirmizî, 31 Fiten, bab 77, hno: 2264 (IV/528); 
Dârimî, 20 Rikâk, bab 78, hno: 2800 (II/630), Hz. Ömer’den Merfû olarak gelmektedir. Tirmizî hasen 
garîb der ve isnaddaki Muhammed b. Ebû Humeyd’in hıfzından ötürü Zayıf sayıldığını belirtir.-----
Ma'mer, XI/325, Osman b. Zufer’den Munkatı’ bir isnadla Merfû olarak gelmektedir. 
439 Nubelâ, X/41, Şâfiî’nin gelen bir sözdür. 
440 Kudâî, I/214-15, 325-26-27; Şu’abu’l-Îmân, I/471, 745; Hılyetu’l-Evliyâ, II/343; Mîzân, V/424, 
6721; Ukaylî, III/447, 1497, Katâde�Enes’ten Merfû olarak gelmektedir, Irâkî senedi Zayıf der, 
Feyzu’l-Kadîr, III/307. İsnaddaki el-Fadl b. Bekir bilinmez ve hadîsleri Münker’dir, Mîzân, aynı yer. 
Benzer bir metin Hasan-ı Basrî�Enes isnadıyla Merfû olarak gelmektedir: Evsat, V/328, 5452; 
Mecrûhîn, I/263, 266; Mîzân, III/384, 2326, isnaddaki Humeyd b. el-Hakem Münkeru’l-hadîs ve 
hadîsleriyle ihticâc edilmez bir râvîdir, Mecrûhîn, aynı yer. İbn Ömer’den gelen rivâyet İbn Lehîa’dan 
dolayı Zayıf’tır, Feyzu’l-Kadîr, III/308.  
441 Nubelâ, V/42; Hılyetu’l-Evliyâ, IV/15. 
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 :Msل ¥� .وy �{l|�� ،و��� و�N  ر��� )�kل( أآ� Ms: �Nل ،M� �{q ر�eل ا¦ :emMsا اM�mس؟ أ¶ أ�|wxq �uÉار" 

أ�|�uÉ ¶ أ :Msل¥�  ،�¾�w� �N و¶ ،�¡Ms: ¶ �N lw�� �wل ،ا¦ M� �{q ر�eل :emMsاذm±؟ أ�|�N wxq �uÉ ² أ�

oz|� �N". 442 اM�mس و�|��e©z: لM� �{q، Ms ر�eل ا¦ :emMsا m±؟�N wxq ذ  

İsnad: Ömer b. Abdulaziz�İbn Abbâs�Rasulullah. 

Sahabe râvîsi: Muhammed b. Ka’b� İbn Abbâs isnadıyla Merfû’dur. 

Metin: Benzer lafızlarla tam metindir. 

Sıhhati: Rivâyetin isnadı Zayıf’tır.  

 
144) 

 "¶ em ��N¶ ¦ا �N �tر� �N}ا  �N}اm Mt اw��  رسM¹ سw¹، ¶ا و�mأم و °pº443"ار  

İsnad: Temrîz sigasıyla ve isnadsız aktarılmaktadır. 

Sahabe râvîsi: Enes’ten Merfû’dur. 

Metin: Aynı lafızlarla tam metindir. 

Sıhhati: Rivayet çok Zayıf’tır. 

 
145) 

 " �N¾tmا¨mÐ ¬Nmeو¶ ،ف ¨m¬� ¶ �t¡� w¡� ¶و ¨m¾�، سM�{m ��pس أ��M�mا w¡444"و�  

İsnad: İbn Cureyc�Ata�Câbir�Rasulullah isnadıyla aktarılmaktadır. 

Sahabe râvîsi: Aynı isnadla Merfû’dur. 

Metin: Aynı lafızlarla tam metindir. 

Sıhhati: İsnadı cerhedilir.445  

 

146) 55. hadisin tahriciyle aynıdır.  
 
147) 

"و¶ ��tm �v}� أن ���w أ�e� �Mق ¥²ث ؛و¶ ��Mvaوا وآe�eا M|yد ا¦ إ�eا�M ،و¶ �aاwqوا، ep£M�aا¶ " 446  

                                                 
442 Kebîr, X/318, 10775, Hılyetu’l-Evliyâ, III/219; Îsâ b. Meymun�Muhammed b. Ka’b�İbn 
Abbâs’tan Merfû olarak gelmektedir, isnaddaki Îsâ b. Meymûn Metrûk’tur (Mecma’, VIII/183). 
Müsnedu’l-Hâris, II/967, 1070; İbn Ebî Âsım, Zühd, I/295, bu rivâyetler de Hişam b. Ziyâd� 
Muhammed b. Ka’b�İbn Abbâs’tan Merfû olarak gelmekte olup Muhammed b. Ka’b’la Ömer b. 
Abdulaziz arasında geçen bir karşılaşma esnasında sarfedilmiş sölerdir. Bu isnadda ise Hişâm b. Ziyâd 
Zayıf’ır, Ukaylî, IV/340, 1946. Firdevs III/218, 4633’te Hz. Îsâ’nın sözleri olarak gelmektedir. 
443 Hatîb-i Bağdâdî, Târîh-i Bağdâd, II/52, 448; Firdevs, I/343, 1369; el-İlelu’l-Mütenâhiye, II/814, 
1363, Enes’ten Merfû olarak gelmektedir. Hatîb-i Bağdâdî hadîsin bu isnadla batıl olduğunu ve başka 
bir  tarikle geldiğini bilmediğini söyler, Hatîb-i Bağdâdî, aynı yer., el-Ilel’ul-Mutenâhiye , aynı yer. 
444 Evsat, VI/58, 5787, İbn Cüreyc�Atâ�Câbir isnadıyla Merfû olarak gelmektedir.----- Şu’abu’l-
Îmân, VI/117, 7658, İbn Cüreyc�Atâ�Câbir isnadıyla Merfû olarak gelmektedir. 
445 Mecma’, VIII/97. 
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İsnad: Sufyân�Zuhri�Enes�Rasulullah. 

Sahabe râvîsi: Aynı isnadla Merfû’dur. 

Metin: Yakın lafızlarla tam metindir. 

Sıhhati: Olumsuz kanaat yer almamaktadır. 

 
148) 

 "°�£Mpa °�Mta إذا ��wmإن ا"  

İsnad: Temrîz sigasıyla ve isnadsız aktarılmaktadır. 

Sıhhati: Rivâyete kaynaklarda ulaşılamamaktadır. 

 
149) 

pq MN¯ ا¦ �|¡��pq M إ¶ ��  :"وMsل ر�eل ا¦. ، ���p ا¦ ky و�l"ر�� ا¦ ��m M£em آMن �¬وي إ�m رآ� ����"

es �N وةw¥�N"447   

İsnad: Ebû Seleme�Ebû Hureyre�Rasulullah. 

Sahabe râvîsi: Aynı isnadla Merfû’dur. 

Metin: Yakın lafızlarla tam metindir. 

Sıhhati: Olumsuz kanaat yer almamaktadır. 

 
150) 

448 "�N wآ� eا����N e�"د esم �  

�� و�N روع Mºwq Mt{�Nء �}¿Mن �lء �N e�e� �pN �q449م اe� �N�NM¡�mد es  Nم �  

e� wآ� �Nا�q �{ty �N ±�w� نMم آes �ty �ºر �Nو ���N e�450د esم �  

İsnad: “Kale Rasulullah” şeklinde isnadsız aktarılmaktadır. 

Sahabe râvîsi: İbn Mesûd ve Enes’ten Merfû’dur. 

Metin: Aynı lafızlarla muhtasar metindir. 

Sıhhati: Olumsuz kanaat yer almamaktadır. 

                                                                                                                                          
446 Tirmizî, 21 Birr ve Sıla, bab 24, hno: 1935 (IV/329); Muslim, 45 Birr, Sıla ve Adâb, bab 7, hno: 
2559 (IV/1983); Humeydî, II/500, 1183, aynı isnadla Merfû olarak gelmektedir.----- 446 Buhârî, Edeb, 
bab 57, VII/88, yukarıdaki isnadla Merfû olarak gelmektedir. 
447 Muslim, 43 Fedâil, bab 41, hno: 151 (IV/1839); Buhârî, Enbiyâ, bab 11 (IV/119), yukarıdaki 
isnadla Merfû olarak gelmektedir. -----İbn Hibbân, XIV/86, 6206, aynı isnadla Merfû olarak 
gelmektedir. -----Tirmizî, 44 Tefsîru’l-Kuran, bab 12, hno: 3116 (V/293),  aynı isnadla Merfû olarak 
gelmektedir. -----Müstedrek, II/611, 4054, aynı isnadla Merfû olarak gelmektedir. 
448 İbn Ebî Âsım, Sünne, II/627, 1463; Târîh-i Bağdâd, X/40, 5167; Feyzu’l-Kadîr, VI/156, Hasan-ı 
Basrî�Enes isnadıyla Merfû olarak gelmektedir.  
449 İbn Ebî Âsım, Sünne, II/627, 1463; Târîh-i Bağdâd, X/40, 5167; Feyzu’l-Kadîr, VI/156, Hasan-ı 
Basrî�Enes isnadıyla Merfû olarak gelmektedir.  
450 Firdevs, III/519, 5621, İbn Mes'ûd’dan Merfû olarak gelmektedir. İbnü’l-Mübârek’in Zühd’ünde 
Ebû Zer’den Mevkûf olarak gelmekteymiş, Keşfu’l-Hafâ, II/360, 2588. 
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151) 

"و¥wtة  ا�m}� ا�um، �mem ��ء ¥wtة" 451  

İsnad: Temrîz sigasıyla ve isnadsız aktarılmaktadır. 

Sahabe râvîsi: İbn Ömer’den Merfû’dur. 

Metin: Aynı lafızlarla muhtasar metindir. 

Sıhhati: İsnadı zayıftır. 

 
152) 

452 "�{`|N �memا،�{��N ، ��|�N، ��kvN"  

İsnad: Temrîz sigasıyla ve isnadsız aktarılmaktadır. 

Sahabe râvîsi: Osman b. Huseym, Ebû Saîd el-Hudrî, Ya’lâ b. Munebbih, 

el-Esved b. Halef’in babasından, Havle bt. Hakîm’den Merfû olarak gelmektedir. 

Metin: Aynı lafızlarla muhtasar metindir. 

Sıhhati: Olumsuz kanaat yer almamaktadır. 

 
153) 

"ا�mem أemط" 453  

İsnad: Temrîz sigasıyla ve isnadsız aktarılmaktadır. 

Sahabe râvîsi: Aişe’den Merfû olarak gelmektedir. 

Metin: Aynı lafızlarla muhtasar metindir. 

Sıhhati: Olumsuz kanaat yer almamaktadır. 

 
154) 

�M : ر²l أ�a إ�m اM�� �|�mل أن" ¡mوأرد إ ،��lو M��y فwي، و¶ أ�w�¸ �{y Mه�psأ ،M��¡¿N Mأ� MNأ �m إن

�M؟ Msل��kl ���M آN�`a °�M±، وه� aM¡� �va±، وأ�° : و�m؟ Msل: Msل. ¶، و¶ w�kqة وا��ة: آ�|�، ��Ê

M�aeN �vaو M�N�`a". 454  

                                                 
451 Mecma’, VIII/155; Feyzu’l-Kadîr, II/509; Kâmil, III/361, 801, Firdevs, I/204, 779 ( ةwt¥ ء�� �um إن
��mو ��w� ¶ �N ��w� ¶ �lو ky ¦وإن ا �memا �{�mة  اwt¥و). İbn Ömer’den Merfû olarak gelmektedir. İsnaddaki 
Saîd b. Sinân zayıf Metrûktur, Mecma’, aynı yer. 
452 İbn Ebî Şeybe, VI/378, 32180; İbn Mâce, 33 Edeb, bab 3, hno: 3666 (II/1209).----- Ma'mer, 
XI/140, Osman b. Huseym’den Merfû olarak gelmektedir.-----Ebû Ya'lâ, II/305, 1032, Ebû Saîd el-
Hudrî’den Merfû olarak gelmektedir.----- Müstedrek, III/179, 4771, Ya’lâ b. Munebbih’ten Merfû 
olarak gelmektedir.----- Müstedrek, III/335, 5284, el-Esved b. Halef’in babasından Merfû olarak 
gelmektedir.----- Firdevs, IV/431, 7255, Havle bt. Hakîm’den Merfû olarak gelmektedir. 
453 Buhârî, el-Edebü’l-Müfred, (Muhammed Fuâd Abdulbâkî), Dâru’l-Beşâirul-İslâmiyye, Beyrût, 
1989-1409, III. bsk., I/43, 84, Aişe’den Merfû olarak gelmektedir. 
454 İbn Kesîr, III/36, Süleymân b. Bureyde’nin babası (Bureyde b. Hasîb)’dan Merfû olarak 
gelmektedir. İsnaddaki el-Hasen b. Ca’fer Zayıf’tır. ----- el-Edebü’l-Müfred, I/18, 11; Şu’abu’l-Îmân, 
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İsnad: Temrîz sigasıyla ve isnadsız aktarılmaktadır. 

Sahabe râvîsi: Bureyde b. Hasîb Merfû’dur. 

Metin: Benzer lafızlarla tam metindir. 

Sıhhati: Merfu tariki Zayıf’tır, Ömer ve İbn Ömer’den Mevkûf’tur. 

 
155) 

" �y آ�M��Mت ووأد اM�|mت  و�N  وهMتأ�N}ق اe�y"455  

İsnad: Temrîz sigasıyla ve isnadsız aktarılmaktadır. 

Sahabe râvîsi: Muğire b. Şu’be ve Ma’kil b. Yesar’dan Merfû’dur. 

Metin: Benzer lafızlarla tam metindir. 

Sıhhati: Olumsuz kanaat yer almamaktadır. 

 
156) 

 "�uaM�N¬q �u¡�e� ¦إن ا، �¥ �uaM�N¬q �u¡�e�، �¥ �uaM�N¬q �u¡�e� �¥ ،�uµMqÞq �u¡�e�، �¥ e� بws}Mq �u¡�

ws}M�"456ب  

İsnad: Temrîz sigasıyla ve isnadsız aktarılmaktadır. 

Sahabe râvîsi: Mikdâm b. Yekrib’den Merfû’dur. 

Metin: Yakın lafızlarla tam metindir. 

Sıhhati: Olumsuz kanaat yer almamaktadır. 

 
157) 
 "°{s : ،Mأو¶د� �{y قw� M�mMq MN ،¦ل اeر� Mل�Ms ؟M�¡{y نesw� ¶و :Mو��{� �mه� وM��mو M�}".  

İsnad: Ömer�Rasulullah isnadıyla aktarılmaktadır. 

Sıhhati: Rivâyetlere kaynaklarda ulaşılamamaktadır.  

158) 
Â¡m  اÝ�Mutm إن �¤ اemاy �m}� ا�mem أن �`��y �m  x اzm©� ، و�¾¥��y ���� �{y �w ا�m_� وا�z�m؛ إن"   

q ا��emا �umا�� وemM�N �tر� °p¿s إذا M�457"و�}  

                                                                                                                                          
VI/209, 7926, İbn Ömer’den Mevkûf olarak gelmektedir.----- İbn Ebi’d-Dünyâ, Mekârimu’l-Ahlâk, 
I/75, 221, Ömer’den Mevkûf olarak gelmektedir. 
455 Muslim, 30 Akzıye, bab 5, hno: 593 (III/1341); Buhârî, İstikrâz, bab 19 (III/87); İbn Hibbân, 
XII/366, 5555; İbn Huzeyme, I/365, 742; Ahmed, IV/250, Muğîre b.Şu’be’den Merfû’dur.----- Kebîr, 
XX/226, 527, Ma’kil b. Yesâr’dan Merfû olarak gelmektedir, râvîleri sağlamdır, Mecma’, VIII/147. 
456 Ahmed, IV/132; Beyhâkî, 4/179; el-Edebü’l-Müfred, I/35, 60, Mikdâm b. Yekrib’den Merfû olarak 
gelmektedir. -----Müsnedü’ş- Şamiyyîn, I/116, 177; İbn Kesîr, III/36, Mikdâm b. Yekrib’den Merfû 
olarak gelmektedir. ------İbn Mâce, 33 Edeb, bab 1, hno: 3661 (II/1207); Müsnedü’ş-Şamiyyîn, I/243, 
431, Mikdâm b. Yekrib’den Merfû olarak gelmektedir. 
457 Buhârî, Edeb, bab 15 (VII/73); Beyhâkî, VII/27, Hasan-ı Basrî’den Mürsel Merfû’dur.----- Tirmizî, 
25 Birr ve Sıla, bab 10, hno: 1908 (IV/316); Ahmed, II/190, Abdullah b. Amr’dan Merfû olarak 
gelmektedir. 
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İsnad: Zuhri�Amir b. Şurahil�Rasulullah isnadıyla aktarılmaktadır 

Sahabe râvîsi: Abdullah b. Amr Merfû ve Hasen’den Mürsel Merfû’dur. 

Metin: Rivayetin ilk kısmına kaynaklarda ulaşılamamaktadır. 

Sıhhati: Olumsuz kanaat yer almamaktadır. 

 
159) 

"��mن وMyا أ�mر�� ا¦ وا �wq �{y "458  

İsnad: “Kale Rasulullah” şeklinde isnadsız aktarılmaktadır 

Sahabe râvîsi: Hz. Ömer ve Hz. Ali’den Merfû, Ş’abî’den Mürsel Merfû. 

Metin: Aynı lafızlarla tam metindir. 

Sıhhati: Bazı tarikleri Zayıf’tır. 

 
160) 

 "�lو ky ¦ل اe��:�t�wmا Mأ�، ��wmاوه� ا ،�tا� �N M�m °���� ،Mtا� ��p¿s M�p¿s �Nو�}�� و M��t�"459 و�}  

İsnad: Abdurrahmen b. Avf�Rasulullah. 

Sahabe râvîsi: Aynı isnadla Merfû’dur. 

Metin: Aynı lafızlarla tam metindir. 

Sıhhati: Olumsuz kanaat yer almamaktadır. 

 
161) 

460 "mد،�}� ا�p{m ةMt�N ��w  اةw�NmلMt{، ه�}ا �� �|vN ،�l}ة  �� ا¬��N"  

İsnad: Temrîz sigasıyla ve isnadsız aktarılmaktadır 

Sahabe râvîsi: Ebû Hureyre, el-Alâ b. Câriye, Amr b. Sehl, İbn Ömer. 

Metin: Benzer lafızlarla tam metindir. 

Sıhhati: Olumsuz kanaat yer almamaktadır. 

                                                 
458 İbn Ebî Şeybe, V/219, 25415; Hennâd, II/486, 995, Şa’bî’den Mürsel Merfû olarak gelmektedir. 
Ayrıca Ebû Şeyh (İbn Hibbân) Kitâbu’s-Sevâb’ında Hz. Ömer ve Hz. Ali’den Merfû olarak 
nakletmektedir, Feyzu’l-Kadîr, IV/29 (Irâkî isnad için zayıf der); Keşfu’l-Hafâ, I/514-15, 1376. 
459 Ebû Dâvûd, 9 Zekat, bab 45, hno: 1694 (II/322); Tirmizî, IV/315; Müstedrek, IV/174-175, 7269 ve 
7272; Ma'mer, XI/171; Ahmed, I/191; İbn Ebî Şeybe, V/217, 25387, Abdurrahman b. Avf’tan Merfû 
olarak gelmektedir. 
460 Ahmed, II/374, 8855, Ebû Hureyre’den Merfû olarak gelmektedir. Aynı metnin değişik bir ifadesi 
için bakılabilir, Buhârî, Edeb, bab 12 (VII/72) (�tء �}¡_� ر�Mlر ��  �m ¬���   وأن �sرز �� �m Ì�|� أن �w� �N). 
----- Tirmizî, 25 Birr ve Sıla, bab 49, hno: 1979 (IV/351) (garîb); Müstedrek, IV/178, 7284, Ebû 
Hureyre’den Merfû olarak gelmektedir. Aynı metin el-‘Alâ b. Cariye’den Merfû olarak gelmektedir, 
İbn Hacer, el-İsâbe fî Temyîzi’s-Sahâbe, (Alî Muhammed el-Becâvî), Dâru’l-Cîl, Beyrît, 1992-1412, 
I.bsk., IV/541, 5647; İbn Kâni’, Abdulbâkî b. Kâni’ Ebu’l-Huseyn, Mu’cemu’s-Sahâbe, (Salâh b. 
Sâlim el-Mısrâtî), Mektebetu’l-Kurabâi’l-Eseriyye, el-Medînetu’l-Munevvera, 1418, I. bsk., II/303, 
840.----- Evsat, IX/14, 7810, Amr b. Sehl’den Merfû olarak gelmektedir (Heysemî isnadda 
bilmediklerim var der, Mecma’, VIII/152).  Aynı metin bazı takdim te’hirle İbn Ömer’den Merfû 
olarak gelmektedir, Hennâd, II/491, 1008. 
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162) 

 " qأة {رwtmا Ñu�a: M����mو M�|�vmو M�mMt�mو M�mMtm±¡{p� ؛ ���mات ا¼q، اك�� °qwa"461  

İsnad: Saîd b. Ebi Saîd�Babası�Ebû Hureyre�Rasulullah. 

Sahabe râvîsi: Aynı isnadla Merfû’dur. 

Metin: Aynı lafızlarla tam metindir. 

Sıhhati: Olumsuz kanaat yer almamaktadır. 

 
163) 

�wا أ�y اM��mء wqآ�" 462N ��{sوأ ،M�lو ��"أ���  

İsnad: Temrîz sigasıyla ve isnadsız aktarılmaktadır. 

Sahabe râvîsi: Aişe’den Merfû’dur. 

Metin: Aynı lafızlarla tam metindir. 

Sıhhati: İbn Ebî Kerîme tariki dışında, olumsuz kanaat yer almamaktadır. 

 
164) 

�M �� ا��lwm �lwm}¤ ا" 463t�� �lwmا �N أةwtmاب و�}�° اw�mا �� �t�"wa �Nاب �  

İsnad: “Kale Rasulullah” şeklinde isnadsız aktarılmaktadır. 

Sıhhati: İbn Abbâs’tan Merfû ve anonim bir söz olarak aktarılmaktadır. 

 
165) 

�� ؛�¬�° إذن �N إ�eان اMs: ¶ ،�¡£M¡xmل ؟�زوlأMuy M�،  ±mف" q ¤vmM� رىM_�mن اM|ره �N °وإن  إن آ�

464 ."آ�° M���� �t� M�N اMu�mح  

İsnad: Atıyye b. Bişr�Ukkaf b. Vedâa el-Hilali�Rasulullah. 

Sahabe râvîsi: Aynı isnadla Merfû’dur. 

                                                 
461 Muslim, 17 Radâ’, bab 15, hno: 1466 (II/1086); Buhârî, Nikâh, bab 15 (VI/123); İbn Hibbân, 
IX/344, 4036, aynı isnadla Merfû olarak gelmektedir. 
462 Ahmed, VI/145; Nesâî, Sünenu’l-Kübrâ, V/402, 9274. -----Müstedrek, II/194, 2732; Beyhâkî, 
VII/235. -----Kudâî, I/105, 123; İbn Ebî Şeybe, III/493. ----- Firdevs, I/360, 1453; Kudâî, II/183, 
1146. Ebû Hâtim İbn Ebî Kerîme’nin rivâyet ettiği bu hadîs için bâtıl der, İbn Ebî Kerîme daîfu’l-
hadîstir, İbn Ebî Hâtim, İlel, I/410, 1228. 
463 Şu’abu’l-Îmân, VI/165, 7798; İbn Kesîr, I/449 (metin takdim ve tehirle aktarılmaktadır), İbn 
Abbâs’tan Mevkûf olarak gelmektedir.----- Feyzu’l-Kadîr, II/163, denilir ki şeklinde anonim bir söz 
olarak verilmektedir. 
464 Müsnedü’ş-Şâmiyyîn, I/213, 381, Mekhul�Atıyye b. Kays�Ukkaf isnadıyla Merfû olarak 
gelmektedir. Mekhûl�Ğudayf (Ğusayf, Husayf) b. el-Hâris�Atıyye b. Bişr�Ukkâf isnadıyla gelen 
rivâyet ise yaygın olarak kaynaklarda yer almaktadır, Ebû Ya'lâ, XII/260-61-62; Kebîr, XVIII/85, 
158; Mîzân, V/100, 5672 (Atıyye için Buhârî, hadîsleri kaim değil der); Ukaylî, III/356 (Atıyye’nin 
hadîsleriyle mutabaat olmaz); Mecruhîn, III/3 (Muaviye b. Yahyâ Münkeru’l-hadîs, hafızası 
değişikliğe uğramış, kitap satın alır ondan rivâyet eder, vehmle rivâyet eder); el-Ilel’ul-Mutenâhiye, 
II/609, 1000, İbn Cevzî de rivâyetin bu tarikini illetli görmektedir. 
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Metin: Farklı lafızlarla muhtasar bir metindir. 

Sıhhati: Rivayetin bu tariki zayıftır. 

 
166) 

"إذا أ�©¡�� إÂ¡umM� ،�uµM�� �m اe�� :Â¡umل M��{mل k¹ �Nوه�" 465  

İsnad: “Kale Rasulullah” şeklinde isnadsız aktarılmaktadır. 

Sahabe râvîsi: Câbir’den Merfû’dur. 

Metin: Farklı lafızlarla muhtasar bir metindir. 

Sıhhati: Olumsuz kanaat yer almamaktadır.. 

 
167) 7. hadisle aynı. Ancak kaynaklarda ulaşamadık. 
 
168) 

�²q Mء �«ن؛ eا اM�tvmء�emMq �u¡{ya ¶vuدود اememد، " 466�|v� عوM¡º Mه�mو"  

İsnad: Temrîz sigasıyla isnadsız aktarılmaktadır. 

Sahabe râvîsi: Hz. Ali’den Merfû’dur. 

Metin: Kaynaklarda rivayet iki rivayetin metinlerinden oluşmaktadır.  

Sıhhati: Rivayetin ikinci kısmı anonim bir söz olarak aktarılmaktadır.  

 
169) 

 " �u�¿�m واw¡`aءوMإ¶ �� ا{آ� Mهep©a ¶"467  

İsnad: Temrîz sigasıyla isnadsız aktarılmaktadır. 

Sahabe râvîsi: Hz. Ömer ve Hz. Aişe’den Merfû’dur. 

Metin: Aynı lafızlarla tam metindir.  

Sıhhati: Rivayet çok Zayıf’tır. 468  

 

                                                 
465 Muslim, 17 Radâ, bab 16, hno: 57 (II/1088); Dârimî, 11 Nikâh, bab 32, hno: 2223 (II/468), 
Câbir’den Merfû olarak gelmektedir. Yine Câbir’den gelen ve aynı olayı anlatan ve bu rivâyetle aynı 
anlamı içeren Â¡umا Â¡umM� °N�s إذا ibaresinin yer aldığı rivâyetler için bakılabilir, Buhârî, Buyû’, bab 34 
(III/15); İbn Hibbân, XIV/449, 6518; İbn Huzeyme, III/250, 4844. 
466 Firdevs, V/23, 7333, Ali’den Merfû olarak gelmektedir. -----İbn Kudâme, Ebû Muhammed 
Abdullâh b. Ahmed b. Muhammed b. Kudâme, el-Muğnî, Dâru’l-Fikr, Beyrût, 1405, I. bsk., VII/83, 
denilir ki şeklinde anonim ve Mechûl bir söz olarak verilmektedir. 
467 Kâmil, II/195, 382, Aişe’den Merfû olarak gelmektedir. İsnaddaki el-Hâris b. İmrân için İbn 
Hibbân Sika kimselere uydurmalar yamar der, I/255, 203; Mîzân, II/175, 1639. Benzer bir metin 
Ömer’den Merfû olarak gelmektedir(��� �� -----.w¡`a):Kâmil, III/285, 753وا �u�¿�m  وq �u¡{y¼وات ا{وراك �«�
İbn Mâce, 9 Nikah, bab 46, hno: 1968 (I/633); Dârakutnî, İlel, III/299, 198; Müstedrek, II/176, 2687; 
Beyhâkî, VII/133, 13536; Târih-i Bağdâd, I/264, 97, Aişe’den Merfû olarak gelmektedir. İsnadda el-
Hâris b. İmran bulunmaktadır.-----Cerh ve Ta’dîl, III/84, 385; İbn Cevzî, ed-Duafâ ve’l-Metrûkîn, 
II/82, 721, Aişe’den Merfû olarak gelmektedir. İsnadda Hâris yer almaktadır. Ebû Hâtim aslı yok der. 
468 El-Ilel’ul-Mutenâhiye, II/612-615, 1006-9-10-11-12. 
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170 
"°lوkaز�� أ M� لMs :لMs ،¶:  وجka¨�p��a   N�y ،±وج�k�a ¶ء وM��mا �t�M . ل ا¦؟eر� M� ه� MNل، وMs

�|wة،و¶  ،wة|�� ¶ k�aوج : Msلm ةw|�. �M ر�eل ا¦ ، MN أwyف Ms M :MÉ¡� °{s MtNلة و¶ ae�m¼رو¶ ه¡ ،و¶ �

�|wة: Msل y}¡� اm_²ة وا²�mمxmا MNأ: ��¼|mء اMsرkmMو ؛� MNةأw|�{mا: ��mوk�tmا �{�e¿mMو ؛ MNةأw|��mز : اe�pmM�

�¡أMN و اkq�tmة؛mرة ¼ا�mM ؛�t¡N�mة اw¡_� و MNتأe�{mا: �mات ا¼�N �me كw¡¹"469  

İsnad: Temrîz sigasıyla isnadsız aktarılmaktadır. 

Sahabe râvîsi: Zeyd b. Hârise’den Merfû’dur. 

Metin: Benzer lafızlarla tam metindir.  

Sıhhati: Rivâyet sadece Firdevs’te bulunmaktadır. 

 
171) 

470 "�u¡{y  رMuq}Mq��"رw¡�¡mMq �ºأy¼ب أ�eاهM وأ��¤ أر�MNM وأ �«�  

İsnad: Temrîz sigasıyla isnadsız aktarılmaktadır. 

Sahabe râvîsi: Abdurrahman b. Avf’tan Merfû’dur. 

Metin: Benzer lafızlarla tam metindir.  

Sıhhati: İsnadı çok Zayıf’tır. Hz. Ömer’den Mevkûf olarak da gelmektedir. 

 
172) 

"M wsMyء���وemد �¡e�  �N wداء" 471  

İsnad: Temrîz sigasıyla isnadsız aktarılmaktadır. 

Sahabe râvîsi: Şamlı biri, Ebû Mûsâ ve Muaviye b. Hayde’den Merfû’dur. 

Metin: Aynı lafızlarla muhtasar bir metindir.  

Sıhhati: Muaviye b.Hayde’den gelen rivâyet için aslı yok denir. 

 
173) 

"e©aوا ¶ ااw|�¹و" 472  

İsnad: Temrîz sigasıyla isnadsız aktarılmaktadır. 

                                                 
469 Firdevs, V/404, 8561. 
470 İbn Ebî Şeybe, IV/52, Ömer’den Mevkûf olarak gelmektedir.----- İbn Mâce, 9 Nikah, bab 7, hno: 
1861 (I/598); Kebîr, XVII/140, 350; Firdevs, III/21, 4039, Abdurrahman b. Avf’tan Merfû olarak 
gelmektedir. Beyhâkî, VII/81, Abdurrahman b. Avf’tan Merfû, isnaddaki Feyz’i İbn Maîn tekzîb eder. 
471 Kitâbu’l-Âsâr, 1/205,  916, Şamlı birinden Merfû olarak gelmektedir. Benzer bir metin Ebû 
Mûsâ’dan Merfû olarak gelmektedir, Ebû Nuaym, Müsnedu Ebî Hanîfe, ( thk. Nazar Muhammed el-
Faryabî) Dâru’l-Kevser, Riyâd, 1415, I. bsk., I/107.----- Kebîr, XIX/416, 1004; Mîzân, V/155, 5846; 
Ukaylı, III/253, 1256; Mecruhîn, II/111, 687(isnadda yer alan Ali b. er-Rebî’ Münkeru’l-hadîs olup 
İbn Hibbân, “bu hadîsin Behz b. Hâkim’den gelen tarikinin aslı yoktur der”); Firdevs, II/336, 3514, 
Muaviye b. Hayde’den Merfû olarak gelmektedir.    
472 el-Muğnî, VII/83, denilir ki şeklinde anonim bir söz olarakverilmektedir.----- Telhîsu’l-Habîr, 
III/146, 1481. Konuyla ilgili başka bir rivâyet olan ¶  �memن ا»� �|�w�mا �qاw�mا اevu�a¤{v� Mو�Mº  rivâyeti için 
İbn Salâh güvenilir bir asıl bulamadım der, Telhîsu’l-Habîr, aynı yer. 
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Sahabe râvîsi: İsnadsız aktarılmaktadır. 

Metin: Aynı lafızlarla muhtasar bir metindir.  

Sıhhati: Güvenilir bir aslı yok denir. Anonim bir söz olarak da aktarılır.  

 
174) 

473 "�u¡{y  ق؛�_mان اe�»q���"اM�wmء و�t_y �� اm|²ء ��ز���   «�  

İsnad: Temrîz sigasıyla isnadsız aktarılmaktadır. 

Sıhhati: Hz. Ömer ve bazı ashabtan Mevkûf olarak gelmektedir. 

 
175) 

"�¡w� ¶ �N �|v� �� wى �N ±m اwa MN ��N ¤vmى �m و¶آ�¡q w¬�¡�  اwtmء" 474  

İsnad: Ebû’z-Zubeyr� Sehl b. Sa’d�Rasulullah. 

Sahabe râvîsi: Ebû Hazim�Sehl b. Sa’d�Rasulullah isnadıyla Merfû. 

Metin: Benzer lafızlarla tam bir metindir.  

Sıhhati: Rivâyetin isnadları çok Zayıf’tır. 

 
176) 

����N  Mةe�lد  ا{رواح" 475�N wآM�a MNو ¨{�µا M��N رفMpa Mt�¨{ا��"  

İsnad: Yahyâ b. Saîd� Amre� Aişe� Rasulullah. 

Sahabe râvîsi: Aişe’den Merfû’dur. 

Metin: Aynı lafızlarla tam metindir.  

Sıhhati: Olumsuz kanaat yer almamaktadır. 

 
177) 

"أ���N  N  اwtmء" 476  

İsnad: “Kale Rasulullah” şeklinde isnadsız aktarılmaktadır. 

                                                 
473 et-Tedvîn fî Ahbâri Kazvîn, �tvN �q �¡اهwqإ �q قMvإ�  maddesi, I/217; Keşfu’l-Hafâ, I/45, 88, Saîd b. el-
Museyyib�Ömer isnadıyla Mevkûf olarak gelmektedir. Benzer ifadeleri yine İbn Müseyyib bazı 
ashabtan gelir şeklinde rivâyet eder, Şu’abu’l-Îmân, VI/323, 8345.   
474 Mecruhîn, I/198, 152; Hılyetu’l-Evliyâ, X/25, İbn Ebî Hâzim�Ebû Hâzim�Sehl b. Sa’d isnadıyla 
Merfû olarak gelmektedir. İbn Ebi Hâzim’den rivâyet eden Bekâr b. Şuayb içi İbn Hibbân ihticâc 
olmaz, güvenilir kimselerden onlara ait olmayan hadîsleri naklederdi der. -----Kudâî, II/73, 907, Ebû 
Hâzim �Sehl b. Sa’d isnadıyla Merfû olarak gelmektedir. Ebû Hâzim’den rivâyet eden Süleymân b. 
Amr en-Nehâî yalancı ve hadîs uydururmuş, Kâmil, III/245-46, 733. 
475 Buhârî, Enbiyâ, bab 2 (IV/104); Kudâî, I/185, 274; el-Edebü’l-Müfred, I/309, 900; Şu’abu’l-Îmân, 
VI/497, 9039. 
476 Tirmizî, 34 Zühd, bab 50, hno: 2386 (IV/595), Hasan-ı Basrî�Enes isnadıyla Merfû’dur.----- 
Muslim, 45 Birr ve Sıla ve Adâb, bab 50, hno: 2640 (III/2034), İbn Mes'ûd’dan Merfû olarak 
gelmektedir.; İbn Hibbân, II/316, 557, Ebû Mûsâ’dan Merfû olarak gelmektedir.----- Ebû Dâvûd, 40 
Edeb, bab 112, hno: 5127 (V/345); Ahmed, III/159, Sâbit�Enes isnadıyla Merfû’dur.----- Ahmed, 
III/110, Zühri�Enes isnadıyla Merfû’dur. 
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Sahabe râvîsi: İbn Mesûd, Ebû Mûsâ ve Enes’ten Merfû’dur. 

Metin: Aynı lafızlarla muhtasar bir metindir.  

Sıhhati: Olumsuz kanaat yer almamaktadır.  

 
178) 

"477 �¾م ا{�m¤t¾م، و�v|�  اm|¼اء"   

İsnad: Temrîz sigasıyla ve isnadsız aktarılmaktadır. 

Sahabe râvîsi: Ebu’d-Derdâ’dan ve İbn Mesûd’dan Merfû’dur. 

Metin: Rivayetin sadece ilk kısmı kaynaklarda bulunmaktadır.  

Sıhhati: Ebu’d-Derdâ isnadı Zayıf’tır.  

 
179) 

 "w¡�  �¡ptmا ±qMvأ�±m �Ne� ءe�q ±m �p� �N ه�wك، و�wده �{y"  

İsnad: Temrîz sigasıyla ve isnadsız aktarılmaktadır. 

Sıhhati: Rivâyete kaynaklarda ulaşılamamaktadır. 

 
180) 
 "M�  ل ا¦، أيeبر�Mv�}ل اMs ؟w¡� :كwإذ� ��¡° ذآ ��N w¡ووا�±، و� ±�Myت أwي إذا ذآ¼mا"  

İsnad: Temrîz sigasıyla ve isnadsız aktarılmaktadır. 

Sıhhati: Rivâyete kaynaklarda ulaşılamamaktadır. 

 
181) 

MN MNe�"478 وأzq ozq¡©± ه��y MN M�e أن �euن �|¡|± ���y±©¡zq MN MNe أن �euن  �|¡|± هMN M�e أ�|�"  

İsnad: İbn Sîrîn�Ebû Hureyre�Rasulullah. 

Sahabe râvîsi: İbn Sîrîn ve Ebû Hureyre’den farklı isnadla Merfû’dur. 

Metin: Aynı lafızlarla tam metindir.  

Sıhhati: Ebû Hureyre isnadı Zayıf’tır. 

                                                 
477 Kebîr, X/213; Mecma’, I/92, İbn Mes'ûd’dan Merfû olarak gelmektedir. Râvîlerini İbn Hibbân 
tevsîk edermiş, Mecma’, aynı yer.----- Mecma’, VIII/72; Feyzu’l-Kadîr, II/34, 2211, Ebu’d-Derdâ’dan 
Merfû olarak gelmektedir. İsnaddaki Abdullah b. Ubâde’yi İbn Hibbân tevsîk ederken İbn Maîn zayıf 
sayarmış, Mecma’, aynı yer. 
478 Mecrûhîn, I/351, 455; Mîzân, III/350, 3629, Suveyd�Hammad�Eyyûb�Hişam�İbn 
Sirin�Ebû Hureyre isnadıyla Merfû olarak gelmektedir. İsnaddaki Suveyd b. ‘Amr’ı İbn Maîn tevsîk 
ederken, İbn Hibbân isnadları değiştirir ve sahih senetlerle çok zayıf (وا�) metinleri nakleder der. 
Kâmil, II/298, 446, el-Hasen b. Dînâr�İbn Sîrin�Ebû Hureyre isnadıyla Merfû olarak gelmektedir. 
el-Hasen b. Dînâr’ı Abdullah b. Mübârek terk etmiş, bir keresinde ondan sorulduğunda onun hakkında 
iyilikten başka bir şey bilmediğini ancak ashabının onda tevakkuf ettiklerini söyler. İbn Maîn ise 
ashabı terk ettiği için onu terk ettiğini söyler. Aynı rivâyetin Ebû Hureyre’den el-A’rec kanalıyla 
gelen tariki için bakılabilir, Evsat, III/357, 3395 (Muhammed b. Mâhân teferrüd etmiştir.). İbn Sîrin’in 
Ebû Rafâ’a’dan Merfû rivâyeti için bkz. Tirmizî, 25 Birr ve Sıla, bab 60, hno: 1997 (IV/360) (garib).  
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182) 

 "M� Mqة  أw�wزره  M|¹ددka M|�"479  

İsnad: “Kale Rasulullah” şeklinde isnadsız aktarılmaktadır. 

Sahabe râvîsi: Ebû Hureyre’den Merfû’dur. 

Metin: Aynı lafızlarla tam metindir.  

Sıhhati: İsnadı Zayıf’tır. 

 
183) 

480"إ�m اM�mسMq¦ اe�mدد  اMt�Êنا�pq ��pm  رأس"   

İsnad: İbn Museyyib�Ebû Hureyre�Rasulullah. 

Sahabe râvîsi: Ebû Hureyre Merfû, İbn Müseyyib’den Mürsel Merfû’dur. 

Metin: Aynı lafızlarla tam metindir.  

Sıhhati: Rivayetlerin bütün tarikleri Zayıf’tır.  

 
 
184) 

 "°{|l  بe{�mا�{y و M�¡mأ��� إ �N ��M�¡mء إMأ� �N ozq"481  

İsnad: Ameş�İbn Hayseme�İbn Mesûd�Rasulullah. 

Sahabe râvîsi: İbn Mesûd’dan Merfû ve Mevkûf’tur. 

Metin: Aynı lafızlarla tam metindir.  

                                                 
479 Kudâî, I/366, 629; Mecma’, VIII/128 (Bezzâr, bu konuda sahih bir hadîs bilmiyorum der ve Yahyâ 
b. Amr’ın Metrûk olduğunu söyler); Müsnedu Ebî Hanife, I/139 (Atâ b. Ebi Rabâh’tan rivâyeti); 
Şu’abu’l-Îmân, VI/326,8363; Mecrûhîn, I/383, 518 (Talha b. Amr güvenilir kimselerden onlara ait 
olmayan hadîsler rivâyet eder, ondan hadîs yazmak ve rivâyet etmek teaccüb için bile olsa helal olmaz 
der İbn Hibbân.). Talha b. Amr�Atâ�Ebû Hureyre isnadıyla Merfû’dur.  Mîzân, III/468, 
4013(Osman b. Abdurrahman için Ebû Hâtim ihticâc olunmaz der); Kâmil, V/161, 1362(Osman için 
İbn ‘Adiyy Münkeru'l-hadîs der  ve bu rivâyetinde aralarında bulunduğu bir demet rivâyet serdettikten 
sonra hadîslerinin hem metin hem de sened olarak Münker olduğunu söyler.), Osman b. Abdurrahman 
�Atâ�Ebû Hureyre isnadıyla Merfû’dur. İbn Cevzî, bu rivâyetin Ebû Hureyre’den gelen 
tariklerindeki illetleri açıkladıktan sonra bu hadîslerde Rasulullah’tan Sâbit bir şey yer almaz der, el-
Ilel’ul-Mutenâhiye , II/740-41, 1235-40. Hatta o, ara sıra ziyaret etmek konusunda diğer sahabilerden 
gelen ve “ Mqة أw�wه ” lafzının yer almadığı diğer ilgili rivâyetlerin de illetlerini ortaya koyar, el-Ilel’ul-
Mutenâhiye , VII/239-43.   
480 Evsat, 6/156; Mecma’, VIII/17 (Ubeyd b. Amr zayıftır, Bezzâr da nakledermiş); Kudâî, I/147, 200, 
Saîd b. el-Museyyib�Ebû Hureyre’den Merfû’dur. Ubeyd b. Amr zayıftır. Şu’abu’l-Îmân, VI/501, 
9055 (Beyhâkî Ubeyd’in yer almadığı bu isnada zayıf der).----- İbn Ebî Şeybe, V/221 (yukarıdaki lafız 
İbn Ebî Şeybe’nin lafzıdır); Beyhâkî, X/109; Kâmil, VII/135, 2051, İbn Museyyib’ten Mürsel Merfû 
olarak gelmektedir. İbn Ebî Şeybe’nin isnadında yer alan Huşeym’in Ali b. Zeyd’den işitmesi yoktur. 
Beyhâkî’nin isnadında yer alan Eşâs’ın ise Huşeym’in tedlîsi olduğu belirtilmektedir, Kâmil, VII/135, 
2051 (Huşeym zayıftır); Feyzu’l-Kadîr, III/574. Darâkutnî, İbn Müseyyib’den Mürsel Merfû gelen 
isnadın daha sahih olduğunu söyler, Dârakutnî, İlel, VII/305, 1372. 
481 Kudâî, I/350; Hılyetu’l-Evliyâ, IV/121, İbn Mes'ûd’dan Merfû’dur. Şu’abu’l-Îmân, VI/481; Mizzî, 
Kemâl, VI/275, İbn Mes'ûd’dan Mevkûf’tur. 
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Sıhhati: Merfû ve Mevkûf her iki şekli de Zayıf’tır. 482 

 
185) 

 "�`�mا  ��ws�N N ��ws ���mا �N ��ws ¦ا �N �¡pq سM�mر� اM�mا  �¡pq ���mا �N �¡pq ¦ا �N �¡pq �¡`|mوا

�N"483 اM�mس �N ��ws اM�mر  

İsnad: Muhammed b. İbrâhîm et-Teymî�Urve b. ez-Zubeyr�Rasulullah. 

Sahabe râvîsi: Aişe, Ebû Hureyre ve İbn Mesûd’dan Merfû’dur. 

Metin: Benzer lafızlarla tam metindir.  

Sıhhati: İsnadları tenkid edilen rivâyet için Mevzû da denir.484   

 
186) 

"�y أq¡± اpm¼اب ا�µM`�m ���xm ا¦ ر� :"�pmي �aM� �q وMsل"  

İsnad: Temrîz sigasıyla isnadsız aktarılmaktadır. 

Sıhhati: Rivâyete kaynaklarda ulaşılamamaktadır. 

 
187) 

"�z{qص(و (�Nإ w¡qkmا �y ب¼lك وM��NMty لMsو �¡mإ" :M�  ¤ك، أ��¤ أ��w¡¹ �mو إ ±¡mل ا¦ إeر� Mأ� w¡qز

ea"485ك �¬وآ� y¶ ±¡{y}¡± و   

İsnad: İsnadsız olarak aktarılmaktadır. 

Sahabe râvîsi: İsnadsız aktarılmaktadır. 

Metin: Benzer lafızlarla tam metindir.  

Sıhhati: İsnadsız aktarılır. 

 
188)  

486 "MN �N نMد�M�� نMu{Nإ¶ و ��t� �¡� °qw¹ مe� :  M�{� M���N Ìyأ ��{mاMu�tNو M�{a"  

                                                 
482 İbn Cevzî el-Vahiyât’ında zikretmiş, el-Ezdî Merfûsu batıl, Beyhâkî ve İbn Adiyy Mevkûf’u 
mahfûz, Sehâvî Merfûsu da Mevkûfu da batıl, Ahmed ve Yahyâ ise aslı  yok, uydurma der, Feyzu’l-
Kadîr, III/345. 
483 Tirmizî, 25 Birr ve Sıla, bab 40, hno: 1961(IV/342); Şu’abu’l-Îmân, VII/429, 10851; Kâmil, 
III/403, 827; Dârakutnî, İlel, VIII/218, 1530, Ebû Hureyre’den Merfû olarak gelmektedir. İsnaddaki 
Muhammed b. Saîd el-Verrâk Zayıf’tır, Kâmil, aynı yer. Evsat, III/27, 2363, Aişe’den Merfû olarak 
gelmektedir. Muhammed b. Saîd Zayıf’tır, Mecma’, III/128. Şu’abu’l-Îmân, VII/427, 10843, İbn 
Mes'ûd’dan Merfû’dur, Beyhâkî, isnadı Zayıf der.   
484 Nakdu’l-Menkûl; I/115, 186; el-Menâru’l-Munîf, I/126, 284. İbn Cevzî Mevzûâtı’nda zikreder. İbn 
Hacer (Keşfu’l-Hafâ, I/545, 1468) ve Munavi (Feyzu’l-Kadîr, IV/139) bu hükmün doğru olmadığı ve 
rivayet için Zayıf hükmünün verilebileceğini söyler.    
485 Nevâdiru’l-Usûl, II/76-77 (isnadsız), Zübeyr’den Merfû olarak gelmektedir.----- Nevâdiru’l-Usûl, 
III/185. 
486 İbn Hibbân, II/462, 686; Abd b. Humeyd, el-Muntehab min Müsnedi Abd b. Humeyd, (thk. Subhî 
el-Bedrî es-Sâmirî-Mahmûd Muhammed Halîl es-Saîdî), Mektebetu’s-Sünne, Kâhire, 1988-1408, 
I.bsk., I/100, 207, Ebu’d-Derdâ’dan Merfû olarak gelmektedir.----- Ahmed, V/197, 21769; Şu’abu’l-
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İsnad: Ebu’d-Derdâ�Rasulullah. 

Sahabe râvîsi: Aynı isnadla Merfû’dur. 

Metin: Yakın lafızlarla tam metindir.  

Sıhhati: Olumsuz kanaat yer almamaktadır.  

 
189) 

 "��sأ a ¦ا �mMp�akpq �¡`q ور�M�� ¶"  

İsnad: Temrîz sigasıyla ve isnadsız aktarılmaktadır. 

Sıhhati: Rivâyete kaynaklarda ulaşılamamaktadır. 

 
190) 

487"و£Mpم اm|`¡� داء دواءاe�mاد  £Mpم"   

İsnad: Temrîz sigasıyla ve isnadsız aktarılmaktadır. 

Sahabe râvîsi: İbn Ömer ve Aişe’den Merfû’dur. 

Metin: Yakın lafızlarla tam metindir.  

Sıhhati: Rivâyetin sıhhati konusunda ciddi tenkitler vardır.488 

 
191) 

489 " t� لeر�   �mMmا �N ر¼yا Ñ¡vxmل اe�� ²lلا¦ رM��" :�pm �mMmا �pmو Ñ¡vxmا¦ ا"  

İsnad: İsnadsız aktarılmaktadır. 

Sahabe râvîsi: İbn Ömer’den Merfû’dur. 

Metin: Farklı lafızlarla tam metindir.  

Sıhhati: İsnadı Zayıf’tır.  

 
192) 

 "�N  �N ��k�� ¶Ç¡pmا �¡�z� MN Ç¡pmا MN ��� �m ،�¡�u� MN"  

İsnad: ‘Alâ b. Cerîr�Babası�Sâlim b. Mansûr� Rasulullah. 

Sıhhati: Rivâyete kaynaklarda ulaşılamamaktadır. 

                                                                                                                                          
Îmân, III/233, 3412; İbn Hibbân, VIII/121, 3329; İbn Ebî Âsım, Zühd, I/19; Müstedrek, II/482, 3662, 
Ebu’d-Derdâ’dan Merfû olarak gelmektedir.  
487 Firdevs, II/456, 3954; Mîzân, I/284, 552 (Zehebî hadîs için kizb der), İbn Ömer’den Merfû olarak 
gelmektedir.----- Firdevs, II/455, 3954 (Aişe’den Merfû olarak gelmektedir). Aynı ifadeler İbn 
Ömer’den Merfû olarak gelmektedir, Feyzu’l-Kadîr, IV/265. 
488 Dârakutnî Mâlik’in garîblerinden olarak zikreder. Ayrıca rivayet için Ebû Ali ilginç ve tuhaf, İbn 
Hacer Münker, Zehebî yalan, İbn Adiyy Mâlik’ten gelen batıl bir rivâyettir, isnadında bilinmeyen ve 
Zayıf kimseler var der. İbnu’l-Kattân ise el-Mikdâm dışındaki râvîlerin meşhur Sika kimseler 
olduğunu söyler, Keşfu’l-Hafâ, II/49-50, 1653.   
489 Evsat, IV/234; Terğib, III/257, 3940, İbn Ömer’den Merfû olarak gelmektedir. İsnaddaki Yahyâ 
Zayıf’tır, Mecma’, X/243. 
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193)  

�N اm|`�  أدوى�N �¡�آ� emMsا اM�� �¡� �`q �{y Â¡s �q ��mل �}� ا¦ y}¡� و�}� وأي داء  M_�Ímر: Msل"

   MNes ل إنMs ¦ل اeر�M� ا وآ¡¨ ذاكemMsاemk�  لMlwmا �p|¡m اemM�� ��q فM¡º}ول اk� ��{`|m اeهwu� ��M�q

M�N }ا �mل إMlwmر ا¼�p� ��� ءM��mا �y �p|q ءM��mر ا¼�paء وM��mا �p|q فM¡ºلMlwmا  ��q ±mل ذM£ا وe{p��

�z��M�"490 اMlwmل MlwmMqل واM��mء M��mMqء  

İsnad: Temrîz sigasıyla isnadsız aktarılmaktadır. 

Sahabe râvîsi: Abdurrahman b. Ka’b b. Mâlik ve Ebû Hureyre’den Merfû. 

Metin: Farklı lafızlarla ziyadeli bir metindir.  

Sıhhati: Olumsuz kanaat yer almamaktadır.  

 
194)  

"MN �_�sا �N لMy"491  

İsnad: Temrîz sigasıyla isnadsız aktarılmaktadır. 

Sahabe râvîsi: İbn Mesûd ve Enes’ten Merfû’dur. 

Metin: Aynı lafızlarla tam metindir.  

Sıhhati: Rivayetlerin isnadı Zayıf’tır.  

 
195)  

�aأ  �lر�mل إM�� سM�mا ��|vا¦ و� ��|v� �ty �{y ��wN ¦ل اeر� M� لM�� �|�mازه�: "ا ��   ±|v� M¡��mا¦ا 

v�"492|± اM�mس اM�mسوازه� �¡Mt �� أ��ي   

İsnad: Sehl b. Sa’d�Rasulullah. 

Sahabe râvîsi: İbn Mesûd ve Enes’ten Merfû’dur. 
                                                 
490 Ma'mer, XI/338; Taberânî, Sağîr, I/199, 317, Abdurrahman b. Ka’b Mâlik’ten Merfû olarak 
gelmektedir. Ebû Hureyre’den Hz. Peygamber’in Selemeoğulları kabilesine aynı hitabı için bkz., 
Müstedrek, III/242, 4965; Kebîr, II/35, 1203. Münâvî bu rivâyetin şerhinde Hz. Peygamber’in 
cimriden kavim başkanı olmayacağının sebebinin Mâverdî tarafından ilave olarak rivâyet edildiğini 
söyler, VI/360. Kurtubî de rivâyeti bu şekilde Mâverdî’nin rivâyet ettiğini belirtir ve Mâverdî’nin 
lafızlarıyla rivâyeti zikreder, Kurtubî, IV/292 ve V/407.   
491 İbn Ebî Şeybe, V/331; Müsnedü’ş-Şâmiyyîn, II/162, 714; Evsat, V/206, 5094; Ahmed, I/447, 4269; 
Mîzân, III/251, 3341; Kâmil, III/462, 876, İbn Mes'ûd’dan Merfû olarak gelmektedir. Seken b. 
Abdulazîz için İbn Hammâd sağlam değil, İbn Maîn Sika der. İbn Adiyy ise bilinmeyen şeyler 
naklettiğini, Zayıf râvîlerden rivâyette bulunduğunu, oda bir beis olmadığını söyler, Kâmil, aynı yer.--
--- Evsat, VI/365, 6627;  Taberânî, Sağîr, II/175, 980; Lisân, IV/47, 134, Enes’ten Merfû olarak 
gelmekte olup isnadda yer alan Abdulkuddüs için Abdurrazzâk İbn Mübârek’in kezzâb kelimesini 
onun hakkında açık bir şekilde söylediği gibi hiç kimse için söylemediğini belirtir. Fellâs, hadîslerinin 
terkinde icma edildiğini, Nesâî güvenilir olmadığını, İbn ‘Adiyy ise hadîslerinin hem sened hem de 
metin olarak Münker olduğunu söyler, Lisân, aynı yer. 
492 İbn Mâce, (II/1375); Müstedrek, IV/348, 7873; Kebîr, VI/193, 5972; Kudâî, I/373, 643; Şu’abu’l-
Îmân, VII/344, 10522; Mîzân, II/419, 2450; Kâmil, III/31, 593; el-Ilel’ul-Mutenâhiye, II/808, 1352, 
Hâlid b. Amr�Süfyân�Ebû Hâzim�Sehl b. Sa’d isnadıyla Merfû olarak gelmektedir. İsnaddaki 
Hâlid b. Amr için Ahmed güvenilir değil, Buhârî Münkeru'l-hadîs, Sâlih Cezre hadîs uydurur der, Ebû 
Hâtim ise hadîslerini çizermiş, Mîzân, aynı yer. 
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Metin: Benzer lafızlarla tam metindir.  

Sıhhati: Rivayetlerin isnadı çok Zayıf’tır. 

 
196) 

y"493¿¡� ا�pmة"  

İsnad: Temrîz sigasıyla ve isnadsız olarak aktarılmaktadır. 

Sahabe râvîsi: İbn Mesûd ve Kabâs b. Üşeym’den Merfû, Hasen’den 

Mürsel Merfû’dur. 

Metin: Benzer lafızlarla tam metindir.  

Sıhhati: İbn Mesûd ve Kabâs b. Üşeym tarikleri Zayıf’tır. 

 
197) 

"MN �sو �s�� �m e�� �ºwy �q"494  

İsnad: Temrîz sigasıyla ve isnadsız aktarılmaktadır. 

Sahabe râvîsi: Câbir’den Merfû’dur. 

Metin: Aynı lafızlarla tam metindir.  

Sıhhati: İsnadları Zayıf’tır.  

 
198)  

"�¡mا �{��mا �¡mا �N w¡� M¡{pm495"ا  

İsnad: “Kale Rasulullah” şeklinde isnadsız aktarılmaktadır. 

Sahabe râvîsi: İbn Ömer, Hakîm b. Huzâm, Ebû Ümâme, Ebû Hureyre. 496 

Metin: Aynı lafızlarla muhtasar bir metindir.  
                                                 
493 Ebû Dâvûd, Merâsil, I/352, 522, Hasan-ı Basrî’den Mürsel Merfû olarak gelmektedir. Kudâî, I/39, 
6; Firdevs, III/81, 4227, İbn Mes'ûd’dan Merfû olarak gelmektedir. Deylemî’nin isnadı için Irâkî 
Zayıf der, Âmirî Kudâî’nin isnadı için garîbtir der, Feyzu’l-Kadîr, IV/378 (Buhârî, El-Edebü’l-
Müfred’de Mevkûf rivâyet edermiş). Kabâs b. Üşeym’den Merfû olarak gelmektedir, Evsat, II/209, 
1752. İsnaddaki Esbağ b. Abdulaziz Mechûl olup bu rivâyette teferrüd etmiştir, Mecma’, IV/166.  
494 Ebû Ya'lâ, IV/36; Mecma’, III/136; Kâmil, VI/431, 1909; Mecruhîn, III/32, 1074, Müsevver b. 
Salt�Muhammed b. el-Münkedir�Câbir isnadıyla Merfû olarak gelmektedir. İsnadda yer alan 
Müsevver b. es-Salt için İbn Hibbân Sikalardan uydurmalar rivâyet eder, ihticâc caiz değildir der, 
Ahmed ise tekzîb eder, İbn Maîn ise hakkında iyi şeyler söylermiş, Mecrûhîn, aynı yer. Abdulhumeyd 
b. Hasen� Muhammed b. el-Münkedir�Câbir isnadıyla Merfû olarak gelmektedir: Müstedrek, II/57; 
Beyhâkî, X/442; Dârakutnî, Sünen, (thk. es-Seyyid Abdulah Hâşim el-Yemânî), Dâru’l-Ma’rife, 
Beyrût, 1966-1386., III/28, 101; Kâmil, V/322, 1471, İbn Adiyy, isnadda yer alan Abdulhumeyd için 
bazen Muhammed b. el-Münkedir’den mutabaat edilmeyecek şeyler nakleder der.----- Tayâlisî, I/237, 
Abdulhumeyd b. Hasen� Muhammed b. el-Münkedir�Câbir isnadıyla Merfû olarak gelmektedir. 
495 Muslim, 12 Zekât, bab 32, hno: 1033 (I/717); Buhârî, Zekât, bab 18 (II/118), İbn Ömer’den Merfû 
olarak gelmektedir.----- Muslim, 12 Zekât, bab 32, hno: 1034 (I/717), Hakîm b. Huzâm’dan Merfû 
olarak gelmektedir.----- Muslim, 12 Zekât, bab 32, hno: 1035 (I/717); Buhârî, Zekât, bab 18 (II/118), 
Hakîm b. Huzâm’den Merfû olarak gelmektedir. 
496 Ebû Ümâme için bkz., Muslim, 12 Zekât, bab 32, hno: 1036 (II/718). Ebû Hureyre rivâyeti için 
bkz., Buhârî, Nafakât, bab 2 (VI/190).  
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Sıhhati: Olumsuz kanaat yer almamaktadır.    

 
199) 

"�uا  إ�ep�a �mسM�mا  �umاeN¬q��p�¡{� ¤{� و��� �elemا Ì�q �u�N"497  

İsnad: Saîd�Ebû Hureyre�Rasulullah. 

Sahabe râvîsi: Aynı isnadla Merfû’dur. 

Metin: Aynı lafızlarla tam metindir.  

Sıhhati: Kimi tarikleri Zayıf’tır.    

 
200) 

�tu"498 وإن �N اM¡|mن wv�mاا�N vm wpxm إن"  

İsnad: Temrîz sigasıyla ve isnadsız aktarılmaktadır. 

Sahabe râvîsi: İbn Abbas, İbn Mesûd, Ali ve Aişe’den Merfû’dur. 

Metin: Aynı lafızlarla tam metindir.  

Sıhhati: Aişe tariki Zayıf’tır. 

 
201) 

"�s�� وفwpN 499"آ�  

İsnad: Muhammed b. el-Munkedir�Câbir�Rasulullah. 

Sahabe râvîsi: Aynı isnadla Merfû’dur. 

Metin: Aynı lafızlarla tam metindir.  

Sıhhati: Olumsuz kanaat yer almamaktadır. 

 
202) 

µM��"500  اwptmوف M_N ��aرع اe�mء"  

                                                 
497 Abdullah b. Saîd�Dedesi�Ebû Hureyre�Rasulullah, İbn Ebî Şeybe, V/212, 25333; Ebû Ya'lâ, 
XI/428, 6550; Hılyetu’l-Evliyâ, X/25.----- Abdullah b. Saîd�Babası�Ebû Hureyre�Rasulullah, 
Müstedrek, I/212, 427-28; İshâk b. Râhûye, I//461, 536; Mîzân, IV/109, 4358; Kâmil, IV/163, 983. 
Saîd el-Makberî� �Ebû Hureyre�Rasulullah, Şu’abu’l-Îmân, VI/254, 8054. Abdullah b. Saîd için 
İbn Maîn bir şey değil, bir defasında güvenilir değil, Fellâs ise Münkeru'l-hadîs ve Metrûk, Yahyâ b. 
Saîd bir  mecliste yalanına tanık oldum, Ahmed Metrûk der, Mîzân, aynı yer. 
498 Buhârî, Edeb, bab 90 (VII/107); İbn Mâce, 33 Edeb, bab 40, hno: 3755 (II/1235), Ubeyy b. 
Ka’b’dan Merfû olarak gelmektedir. İbn Mes'ûd’dan Merfû olarak gelmektedir: Tirmizî, 41 Edeb, bab 
69, hno: 2844 (5/137).----- İbn Hibbân, XIII/96, 5780; IV/303, 5011; Ahmed, I/269, İbn Abbâs’tan 
Merfû olarak gelmektedir.----- İbn Mes'ûd’dan Merfû olarak gelmektedir: İbn Ebî Şeybe, V/272, 
26011. Firdevs, I/210, 803, Ali’den Merfû olarak gelmektedir. Kâmil, II/335, 470, Âişe’den Merfû 
olarak gelmektedir, Hasen b. Abdurrahman hadîs çalar, Sikalardan Münker hadîsler aktarırmış. 
499 Buhârî, Edeb, bab 33 (III/79); İbn Hibbân, VIII/172, 3379, Muhammed b. el-Munkedir�Câbir 
isnadıyla Merfû’dur.----- Müstedrek, II/57, 2311; Beyhâkî, X/242; Dârakutnî, Sünen, III/28, 101, 
Muhammed b. el-Munkedir�Câbir isnadıyla Merfû’dur.----- Ahmed, III/360; Tirmizî, 25 Birr ve 
Sıla, bab 45, hno: 1970 (IV/374) (hasendir), Muhammed b. el-Munkedir�Babası�Câbir isnadıyla 
Merfû’dur. 
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İsnad: “Kale Rasulullah” şeklinde isnadsız aktarılmaktadır. 

Sahabe râvîsi: Ebû Ümâme, Muaviye b. Hayde ve Ümmü Seleme’den 

Merfû, İbn Müseyyib’den Mürsel Merfû olarak gelmektedir.501. 

Metin: Aynı lafızlarla muhtasar bir metindir.  

Sıhhati: İsnadları Zayıf’tır. 502 

 
203)  

503"أول �N ���� اe� ���mم ا�NM¡�m اwptmوف وأه}�"  

İsnad: İsnadsız aktarılmaktadır. 

Sahabe râvîsi: Ümmü Seleme’den Merfû’dur. 

Metin: Aynı lafızlarla tam metindir.  

Sıhhati: Ümmü Seleme tariki zayıf, diğer tarik ise isnadsız aktarılmaktadır. 
 
204)  

" Ñ�� �Ny{¡y ¤{z� ��N ري�� ¶ ��»� �k���¡{� w¡`mا �N بMq �¡{�"  

 Ñ�� �N��y ¤{z� ��N ري�� ¶ ��»� �k���¡{� w¡`mا �N بMq �m504  

İsnad: Temrîz sigasıyla ve isnadsız aktarılmaktadır. 

Sahabe râvîsi: Hakîm b. Umeyr, Damre b. Habîb ve Huzeyfe b. Evs. 

Metin: Aynı lafızlarla tam metindir.  

Sıhhati: Olumsuz kanaat yer almamaktadır. 

 
                                                                                                                                          
500 Evsat, I/289, 943; Kudâî, I/94, 102, Muaviye b. Hayde’den Merfû olarak gelmektedir, seneddeki 
Sadaka’yı Duhaym dışında cumhur Zayıf sayar, Keşfu’l-Hafâ, II/29, 1563. Münâvî de senede Zayıf 
der, Feyzu’l-Kadîr, II/457. Kısmen ihtisar bir metin ( ء��¿a w�mا �sء و��e�mرع اM_N  ��a وفwptmا    µM��
wtpmا �� ��ka ��wmب و�}� اwm¹©� ا) Ebû Ümâme’meden Merfû olarak gelmektedir, Kebîr, VIII/261, 
8014. Heysemî isnadı için hasen der. Oysa seneddeki Hafs b. Süleymân için İbn Maîn güvenilir değil, 
Buhârî, terkettiler, Ebû Hâtim sözü tasdiklenmeyecek bir metrûk, İbn Harrâş hadîs uydurur, İbn Adiyy 
hadîslerinin geneli mahfûzdur, İbn Hibbân isnadları değiştirir, mürselleri mevsûl yapar, kitablardan 
yazar ve işitmiş olarak gösterir der, Mîzân, II/320, 2124.----- Evsat, VI/163, 6086; Feyzu’l-Kadîr, 
IV/207, Ümmü Seleme’den Merfû olarak gelmektedir, seneddeki Ubeydullah b. Velîd Zayıf’tır, 
Mecma’, III/115.----- Kâmil, I/375, 199, İbn Müseyyib’ten Mürsel Merfû olarak gelmektedir ve 
seneddeki Eş’as b. Berrâz zayıftır. 
501 Hâkim, Enes ve Câbir’den benzer metinler aktarır (Müstedrek, I/213, 429). Zehebî bu gibi 
rivâyetlerin Sahîh ismini verdiği Hâkim’in kitabını bu rutbeden düşürdüğünü söyler, Feyzu’l-Kadîr, 
IV/206.  
502 Hâkim, Enes ve Câbir’den benzer metinler aktarır (Müstedrek, I/213, 429). Zehebî bu gibi 
rivâyetlerin Sahîh ismini verdiği Hâkim’in kitabını bu rutbeden düşürdüğünü söyler, Feyzu’l-Kadîr, 
IV/206.  
503 Kurtubî, V/383, isnadsız Merfû olarak verilmektedir.----- Evsat, VI/163, 6086; Feyzu’l-Kadîr, 
IV/207, Ümmü Seleme’den Merfû olarak gelmektedir, seneddeki Ubeydullâh b. Velîd zayıftır, 
Mecma’, III/115. 
504 İbnü’l-Mübârek, I/38, 117; İbn Ebî Âsım, Zühd, I/394; Hennâd, II/473, 961; Kudâî, I/268, 435, 
Hakîm b. Umeyr’den Merfû olarak gelmektedir. Aynı metin Damre b. Habîb’ten (Kudâî, I/268, 436.) 
ve Huzeyfe b. Evs’ten (İsâbe, II/43, 1647) Merfû olarak nakledilmektedir:  
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205)  
505"اw�mاح wt¥ Ý� �um �¡�paة و¥wtة اwptmوف"  

İsnad: “Kale Rasulullah” şeklinde isnadsız aktarılmaktadır. 

Sıhhati: Rivâyeti Mâverdî dışında aktaran bir kaynağa ulaşılamamaktadır. 

 
206) 

" wl}ا ¤vtو� wuxmوف �«�� �|¿� اwptmMq نM��N¶آ� واM506"إ�  

İsnad: Temrîz sigasıyla ve isnadsız aktarılmaktadır. 

Sahabe râvîsi: İsnadsız aktarılır. 

Metin: Aynı lafızlarla tam metindir.  

Sıhhati: Kurtubî dışında bir kaynakta ulaşılamamaktadır. 

 
207) 

"�w¡z� وفwptmا �N �up�t� ¶"  

İsnad: Temrîz sigasıyla ve isnadsız aktarılmaktadır. 

Sıhhati: Rivâyete kaynaklarda ulaşılamamaktadır. 

 
208) 

��a ¶"507  ا�p¡�_m إ¶ ذي ��� ود��"  

İsnad: Temrîz sigasıyla ve isnadsız aktarılmaktadır. 

Sahabe râvîsi: Âişe’den Merfû’dur. 

Metin: Aynı lafızlarla muhtasar bir metindir.  

Sıhhati: Rivayet çok Zayıf’tır. 

 
209) 

508"إذا أراد ا¦ w¡� �|pqًا �pµM�� �pl وwpNو�� �� أه� اM�vmظ"  

İsnad: Temrîz sigasıyla ve isnadsız aktarılmaktadır. 

Sahabe râvîsi: Ümmü Seleme ve Câbir’den Merfû’dur. 

                                                 
505 Kurtubî, V/384. Kurtubî, bu rivâyeti Mâverdî’den yaptığı yaklaşık üç sayfalık alıntı (354-5-6-7) 
içerisinde aktarır. 
506 Kurtubî, III/312. Kurtubî eserinin III/311. ve 312. sayfalarda Mâverdî’nin ismini vermeden Edeb’te 
327. sayfada yer alan bu rivâyeti, İbn Sîrîn’in, şair ve ediplerin sözlerini aktarır.----- Kudâî, V/54-55, 
871-872, Bezzâr da rivâyet etmekte olup isnaddaki Ubeyd b. el-Kâsım kezzâbtır, Mecma’, VIII/184. 
Firdevs, V/148, 7777—5/216, 7998. Kudâî, V/55, 872; Ukaylî, IV/432, 2063, isnadda yer alan Yahyâ 
b. Hâşim Sikatlara uydurmalar yamarmış. Kâmil, VI/386, 1873, seneddeki el-Müseyib Zayıf’tır. 
 
507 Kâmil, II/364, 493, Âişe’den Merfû olarak gelmektedir, isnadda yer alan Hüseyin b. el-Mubârek 
Münker isnad ve metinler rivâyet etmektedir. İbn Adiyy metne Münker der.  
508 Firdevs, I/242, 936, Ümmü Seleme’den Merfû olarak gelmektedir. Feyzu’l-Kadîr, I/254, Câbir’den 
gelmekte ve seneddeki Halef b. Yahyâ için Zehebî kezzâb der. 
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Metin: Aynı lafızlarla muhtasar bir metindir.  

Sıhhati: Câbir isnadı çok zayıftır.  

 
210) 

509"ن آ��t ��� آ��wإ��� ��wu و �«ن �wpNwx� ��wxو�M �}¡ دع�N أو "  

İsnad: Temrîz sigasıyla ve isnadsız aktarılmaktadır. 

Sahabe râvîsi: Câbir ve Talha’dan Merfû’dur. 

Metin: Aynı lafızlarla tam metindir.  

Sıhhati: Olumsuz kanaat yer almamaktadır. 

 
211) 

�¼�� اm|¡�¡�ر�eل ا¦ y}� د�� "q ��taأ Mوأ�:  

أ¥�� �k��/ Mtq ±¡{y± أو ���� y}¡± وإن MNe�� /�N ���رآ� اepmاe`��pº ±� /t� �s �sر�  pº¡�± ¶ �ا"

�eدي:"اM���|�mل   ."�kl ��� °{pا¡mل اes �{y ا¦ ردي �{aMs،  �N �mM�wq ��w|l ��Maأ ��m�mMpa �qر:  Mtأ�

 �� �lأ�¡� ��’ر �m�p¡  �{� اء���kl �m ءM��mء و اMy�mإ¶ ا �¬�M510"��� آ  

İsnad: Zuhrî�Urve�Âişe�Rasulullah. 

Sahabe râvîsi: Aişe’den Merfû’dur. 

Metin: Benzer lafızlarla tam metindir.  

Sıhhati: İsnadı Zayıf’tır. 

 
212) 

wux� ¶"511 ا¦ wux� ¶ �N اM�mس"  

İsnad: Ebû Hureyre�Rasulullah. 

Sahabe râvîsi: Aynı isnadla Merfû’dur. 
                                                 
509 İbn Hibbân, VIII/204; Kudâî, I/294, 485; Hılyetu’l-Evliyâ, VI/147, Câbir’den Merfû olarak 
gelmektedir. Yine Câbir’den gelen benzer bir metin için bakılabilir, el-Edebü’l-Müfred, I/84; İbn Ebî 
Hâtim, İlel, II/349, 2569. Aynı metin biraz muhtasar olarak Talha’dan Merfû olarak gelmektedir, 
Kebîr, I/115, 511, Heysemî isnadında bilmediklerim var der, Mecma’, VIII/181.----- Beyhâkî, VI/152; 
Ebû Dâvûd, 40 Edeb, bab 11, hno: 4813 (V/158); İbn Ebî Hâtim, İlel, 2/318, 2649, Câbir’den Merfû 
olarak gelmektedir.   
510 Mecrûhîn, I/349, 449, Sehl�Zuhrî�Huseyn b. Rustem�Urve�Âişe isnadıyla Merfû’dur. 
Şu’abu’l-Îmân, VI/521-22, 9138, Sehl�Huseyn b. Rustem�Urve�Âişe isnadıyla Merfû olarak 
gelmektedir. İbn Hibbân, Muğîre’nin Mevlası Sehl için Zuhrî’den tuhaf şeyler rivâyet eder, 
başkalarından aslı olmayan rivâyetlerde bulunur, onunla ihticâc edilmez der, Mecrûhîn, aynı yer. 
Mekhûl�Urve�Âişe isnadıyla Merfû olan ve aynı beyitlerin yer aldığı bir rivâyette Hz. 
Peygamber’in söylediği sözler daha farklıdır, (  �¿د� ا�M|y �N �|pm لMs �NM¡�mم اe� ¤µ²`mا¦ ا wx� إذا �xµMy M� �p�

e�¡� �¡{y ±awux� ±�N ±mل ��wuxa �m إذ �N wuxa �m أ�wl° ذm± إM|y �N �|y �¡mد� wpNو�M ه� �e�¡� �awuل �M رب t{y° أن ذ
���� �{y) Evsat, IV/50, 3580; Müsnedü’ş-Şâmiyyîn, I/175, 298, Taberânî Ruvvâd b. Cerrâhın teferrüd 
ettiğini söyler. İsnadda yer alan Taberânî’nin şeyhi Zâkir b. Şeybe’yi Ezdî Zayıf sayar, Mecma’, 
IX/181.  
511 İbn Hibbân, VIII/198; Beyhâkî, VI/182, 11812; Ebû Dâvûd, 40 Edeb, bab 11, hno: 4811 (V/157); 
Ahmed, II/295, Ebû Hureyre’den Merfû’dur. 
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Metin: Aynı lafızlarla tam metindir.  

Sıhhati: Olumsuz kanaat yer almamaktadır. 

 
213) 

"�tµM� �¡pm ةwهM� �¡y لMtmا w¡�"512  

İsnad: Temrîz sigasıyla ve isnadsız aktarılmaktadır. 

Sahabe râvîsi: İsnadsız aktarılır. 

Metin: Aynı lafızlarla tam metindir.  

Sıhhati: Kaynaklarda isnadlı olarak nakledilmemektedir. 

 
214) 

"�{`�mا �um °tp�  �N بwxaارةw� �¡y سwzaارة وe� 513"�� أرض  

İsnad: “Kale Rasulullah” şeklinde isnadsız aktarılmaktadır. 

Sıhhati: Rivâyetin Merfû şekline kaynaklarda ulaşılamamaktadır. 

 
215) 

514"اwmا�`Mت �� ا��em  واMtp¿tmت �� ا�vtm ه�"  

İsnad: İsnadsız aktarılmaktadır. 

Sahabe râvîsi: Ebû Hureyre, Abdullah b. Abdurrahman, ehl-i beyt ataları. 

Metin: Aynı lafızlarla tam metindir.  

Sıhhati: Ebû Hureyre ve Abdullah tarikleri tenkid edilmiştir.  

 
216)  

"mا�tا{رض� M�M|� �� زقwmا اe"515  

İsnad: Hişâm b. Urve�Babası�Âişe�Rasulullah. 

Sahabe râvîsi: Aişe’den Merfû’dur. 

Metin: Aynı lafızlarla tam metindir.  

                                                 
512 İbn Hacer, Sıfetu’s-Safve, (thk. Mahmûd Fâhûrî-Muhammed Ravvâs Kalâcî), Dâru’l-Ma’rife, 
Beyrût, 1979-1399, II. bsk., I/205. 
513 Taberî, Târîh, III/267, Muâviye’nin sözü olarak aktarılmaktadır.----- el-Muğnî, X/53, denilir ki 
şeklinde anonim bir söz olarak verilmektedir. 
514 Evsat, IV/180; Kudâî, II/259, 1314 Mecma’, IV/68, Ebû Hureyre’den Merfû’dur, seneddeki Mu’lî 
b. Meymûn Metrûktur. Benzer bir metin Mûsâ b. Ca’fer’in (Hz. Ali’nin soyundan gelmektedir) 
atalarından Merfû olarak gelmektedir, Kudâî, II/258, 1312. -----Ebû Ya'lâ, III/84, 1515; Mecma’, 
IV/68, Abdullah b. Abdurrahman’dan Merfû’dur, Fudâle b. Husayn zayıftır. 
515 Ahmed b. Hanbel, Fadâilu’s-Sahabe, (thk. Dr. Vasiyullah Muhammed Abbâs), Müessesetu’r-
Risâle, Beyrût, 1983-1403, I. bsk., I/313, 431; Ebû Ya'lâ, VII/347, 4384; Evsat, I/274, 895—VIII/101, 
8098; Kudâî, 1/404, 694; Şu’abu’l-Îmân, II/87, 1233-34; Mîzân, VII/83, 9236; Mecruhîn, III/91, 1158, 
İbn Hibbân, seneddeki Hişâm b. Abdullah için Hişam b. Urve’den aslı olmayan hadîsler rivâyet eder 
ve Hişâm’dan tek kaldığı  rivâyetlerde ihticâc hiç hoşuma gitmez der.  
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Sıhhati: Rivayet çok Zayıf’tır.516  

 
217) 

" w¡�mرةاeq¬N �uرة و�eN¬N ةw�N لMt"517  

İsnad: Temrîz sigasıyla ve isnadsız aktarılmaktadır. 

Sahabe râvîsi: Süveyd b. Hubeyre’den Merfû’dur. 

Metin: Aynı lafızlarla tam metindir.  

Sıhhati: Olumsuz kanaat yer almamaktadır.  

 
218) 

��zmل �� اMs":شMر� M��eش، و�MpN M��t�"518  

İsnad: Temrîz sigasıyla ve isnadsız aktarılmaktadır. 

Sahabe râvîsi: Amir Şurahbîl’den Merfû’dur. 

Metin: Farklı lafızlarla muhtasar metindir.  

Sıhhati: Olumsuz kanaat yer almamaktadır ancak tek kaynakta mevcuttur.  

 
219) 

°mM�� ص �|�mا °aأة أwNت ا�� ا: أن ا¼`aM��M ور�}�M وإ�{�� �z�qأ Mt�¹ t�a ¶�  M�m لM���|�m؟: "اM��em MN "

°mMs :دe� .M�m لM��: "يw�y"519  

İsnad: Temrîz sigasıyla ve isnadsız aktarılmaktadır. 

Sahabe râvîsi: İbn Abbâs’tan Merfû’dur. 

Metin: Farklı lafızlarla muhtasar metindir.  

Sıhhati: Rivâyet oldukça zayıftır. 

 
220) 

520"واwvmث اwmزق �� اM��mرة �p�a أMxyر"  

                                                 
516 İbnul-Cevzî hadîsin Merfû olarak gelmektedir olarak aslı olamadığını söyler, Nesâî Münker der ve 
Urve’nin sözü olarak aktarıldığını söyler, el-Ilel’ul-Mutenâhiye , II, 603, 991. İbn Tâhir aslı yok der, 
Feyzu’l-Kadîr, I/542. 
517 Ahmed, III/468; Kebîr, VII/91, 6470-71; Beyhâkî, X/64; Kudâî, II/231, 1251; et-Tabakâtu’l-
Kubrâ, VII/79. 
518 Râmehurmuzî, Ebu’l-Hasen b. Abdurrahman, Emsâlu’l-Hadîs, (Ahmed Abdulfettâh Temmâm), 
Muessesetu’l-Kutubi’s-Sekâfiyye, Beyrût, 1409, I. bsk., I/154, 122, Âmir Şurahbîl’den Merfû olarak 
gelmektedir. 
519 Kâmil, II/377, 502, İbn Abbâs’tan Merfû olarak gelmektedir. İbn Adiyy isnadda yer alan Hamza el-
Cezerî’nin hadîs uydurduğuna söyler. Ayrıca hadîsin isnadı mu’dal der, Kâmil, II/376. Benzer bir 
metin yine İbn Abbâs’tan Merfû olarak gelmektedir( `aل ا¦ ا�� اeر� M� °mM�� أةwNا �aءM�� Mدا �² اراهe� Mt�¹ ت¼
�w�y Mي w�yيm لM�� اet�a.....), Kâmil, VII/106, 2023, isnadında yer alan Hişâm b. Ziyâd için İbn Maîn 
Zayıf, hadîsi işe yaramaz, Ahmed daîfu’l-hadîs, Nesâî metrûku’l-hadîs der.   
520 et-Tedvîn fi Ahbâri Kazvîn, I/231; Feyzu’l-Kadîr, III/244-245, Nuaym b. Abdurrahman’dan Mürsel 
Merfû olarak gelmektedir. Irâkî isnadındaki râvîlerin güvenilir olduğunu söyler, Feyzu’l-Kadîr, 
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İsnad: Temrîz sigasıyla ve isnadsız aktarılmaktadır. 

Sahabe râvîsi: Nuaym b. Abdurrahman’dan Mürsel Merfû’dur. 

Metin: Benzer lafızlarla tam metindir.  

Sıhhati: İbn Main ref’ etmezken rivayet anonim bir söz olarak da aktarılır.  

 
221) 

521" إن اw�M�tm وs �{pm �mMN}° إ¶ MN و�s ا¦ "  

İsnad: Temrîz sigasıyla ve isnadsız aktarılmaktadır. 

Sahabe râvîsi: Ebû Hureyre’den Merfû’dur. 

Metin: Aynı lafızlarla tam metindir.  

Sıhhati: Seleften birinin veya Arabın sözü olduğu görüşü hakimdir. 

 
222) 

�e ا¦ �mMpa  أو��"� ±�Nأ �Nو �m w¡� e��  �mMN �©� �¿yأ �N �|{s �� نwsت ���}� �� أذ�� ووMt{آ �mإ
�m w�"522 و¶ �}eم ا¦ y}� آ�Mف  

İsnad: Temrîz sigasıyla ve isnadsız aktarılmaktadır. 

Sahabe râvîsi: Ebû Ümâme, Ebû Kılâbe ve Katâde’den Merfû’dur. 

Metin: Benzer lafızlarla tam metindir.  

Sıhhati: Olumsuz kanaat yer almamaktadır.   

 
223) 

"MN لMs  M¡��mا �N ��¡�u� MN ¦ل اeر� M� °{��  نMن آ»� ±aرey wو��� ±�yel ر  دار���Mt� نMاك وإن آ¼�

k|� �N ¤{� áq á|�"523 وMN �N wlء وأ�° �N¾ول e� Mtyق اÊزار  

                                                                                                                                          
III/245. Benzer bir metin ( ��p� M|�M�mا �� wxyرة وM��mزق �� اwmر  اMxyأ �p�a   �pl وى أ��w� لe�� �¡v� °pt�
 rivâyet eden İbn Maîn ref’ etmez. Yine yukarıdaki metni serdeden İbn Kudâme el-Muğnî’de (اe¡vmان
bazı haberlerde (eserler) gelmektedir şeklinde ref’ etmez.   
521 İbnu’l-Mulakkın, Ömer b. Alî b. el-Mulakkın el-Ensârî, Hulâsatu’l-Bedru'l-Munîr, (thk. Hamdî 
Abdulmecîd İsmâîl es-Selefî), Mektebetu’r-Ruşd, Riyâd, 1410, I. bsk., II/151, 1803; Keşfu’l-Hafâ, 
I/296, 781, Nevevî Merfû olmayıp bazı selefin sözü olduğunu söyler. İbnu’s-Sekît ve Cevherî ise bazı 
Arapların sözü olduğunu söyler. Deylemî Ebû Hureyre’den isnadsız olarak, İbn Esîr de Nihâye’sinde 
Zayıf olan bir rivâyet aktarır, Keşfu’l-Hafâ, aynı yer. İkisinin senedi de Zayıf olup uydurma değildir, 
Keşfu’l-Hafâ, II/267, 2289. Esmâî ise Arapların sözü olarak nakleder, Telhîsu’l-Habîr, III/98. Kurtubî 
de Mâverdî’den isim zikretmeksizin bu rivâyetinde içinde bulunduğu bir kısmı alıntı yapar, Kurtubî, 
V/151.  
522 Taberî, XI/43; İbn Kesîr, II/395, Katâde’den Merfû olarak gelmektedir.-----Taberî, XI/43; İbn 
Kesîr, II/395, Katâde’den Merfû olarak gelmektedir.-----Ma'mer, XI/98, Ebû Kılâbe’ den Merfû 
olarak gelmektedir.-----Muslim, 12 Zekât, bab 32, hno: 1036 (II/718); Tirmizî, 34 Zühd, bab 32, hno: 
2343 (IV/573); Beyhâkî, IV/182, Ebû Ümâme’den Merfû olarak gelmektedir. 
523 Şu’abu’l-Îmân, VII/295, 10365, Süleymân b. el-Eş’as�Abdullah b. Abdulcabbâr�Abdullah b. 
Humeyd�Babası�Muâviye b. Hayde isnadıyla Merfû olarak gelmektedir.----- Hatîb-i Bağdâdî, 
Muvaddıhu Evhâmi’l-Cem’ı ve’t-Tefrîk, (thk. Dr. Abdulmu’tî’ Emîn Kalacî), Dâru’l-Ma’rife, Beyrût, 
1407, I. bsk., II/219, 280, Abdullah b. Abdulcabbar bahsi, Ya’kûb b. Süfyân�Abdullah b. 
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İsnad: Humeyd�Muâviye b. Hayde�Rasulullah. 

Sahabe râvîsi: Muâviye b.Hayde’den Merfû’dur. 

Metin: Aynı lafızlarla tam metindir.  

Sıhhati: Olumsuz kanaat yer almamaktadır. 

 
224) 

"±{N e��N"524 آMن q �m¡° و�Mدم �  

İsnad: Zeyd b. Eslem�Rasulullah. 

Sahabe râvîsi: Zeyd b. Eslem’den Merfû’dur. 

Metin: Aynı lafızlarla tam metindir.  

Sıhhati: Hakem b. Uyeyne’nin İsrailoğullarıyla ilgili sözü olarak da gelir. 

 
 225) 

"Mt��¡qو �¡q امwvmوا �¡q ²لvmا N رeNأxت�M�| ،±|�w� ¶ MN �mا ±|�w� MN آ�� ¦، ��عwa ء�� ��� ��a �m ±�M�"525  

İsnad: Nâf’i�İbn Ömer�Rasulullah. 

Sahabe râvîsi: Aynı isnadla Merfû’dur. 

Metin: Rivayet metni iki rivayetin metinlerini içerir.  

Sıhhati: Rivâyetin bütün tarikleri Zayıf’tır.    

 
226) 

�� ا¦ Mtq ��  أن euaن��wva ا²vmل و�um و¶ «�yMº اMtmل q أMN أ�� �É�" :Â¡m ر�eل ا¦ �y اkmه�، ��Mل

�euÑl �N �qMن �� ¥eاب اtm_¡|� أر�أو¥¤ Mtq ±�N �� ���± وأن µM"526  

                                                                                                                                          
Abdulcabbar�Abdullah b. Humeyd�Babası�Muâviye b. Hayde isnadıyla Merfû olarak 
gelmektedir. 
524 Taberî, VI/169; Kurtubî, VI/124; İbn Kesîr, II/38, Zeyd b. Eslem’den Merfû’dur. ------ Ahmed, 
İlel, II/583, 3770; Saîd b. Mansûr, Sünen, IV/1450 veya 51, 725, el-Hakem (b. Uyeyne)’in sözü olarak 
aktarılmaktadır. Taberî, Kurtubî ve İbn Kesîr aynı sayfalarda Hakem’in bu sözünü aktarmaktadırlar. 
525 Evsat, III/184, 2868; Beyhâkî, Zühd, II/321, 866; Ukaylî, II/5252; Mîzân, IV/97, 4313, Abdullah b. 
Reca’�Ubeydullah�Naf’i�İbn Ömer isnadıyla Merfû’dur, seneddeki Abdullah b. Recâ’ için İbn 
Maîn güvenilir, Ebû Hâtim ve Ebû Züra sadûk, Ezdî ve Ahmed ise Münker hadîsleri var der, Mîzân, 
aynı yer. -----Emsalu’l-Hadîs, I/16, 4; Beyhâkî, Zühd, II/321, 865, Abdullah b. Reca’�Ubeydullah� 
Naf’i�İbn Ömer isnadıyla Merfû’dur, senedde Abdullah b. Recâ’ bulunmaktadır. ------ Hılyetu’l-
Evliyâ, VI/352; Firdevs, II/217, 3060; Feyzu’l-Kadîr, III/529, İbn Ebî Rûmân�İbn Vehb�Mâlik� 
Nâf’i�İbn Ömer isnadıyla Merfû’dur. Ebû Nuaym, Mâlik’ten gelen garîb bir rivâyettir ve İbn Ebî 
Rûmân İbn Vehb’ten teferrüd etmiştir der. Hatîb-i Bağdâdî, Kuteybe�Mâlik tarikiyle verdiği tarikin 
bâtıl olduğunu, İbn Ebî Rûmân’ın Zayıf bir râvî olduğunu, sözün Mâlik’in kendisine ait olup, 
Muhammed b. Hasen’in İbn Ebî Rûmân’dan çalarak rivâyeti Kuteybe�Mâlik kanalıyla rivâyet 
ettiğini söyler, Târih-i Bağdâd, II/387, 905. Münâvî ise İbn Vehb�Mâlik tarikine Hatîb-i Bağdâdî’in 
suskun kaldığını, söylediği şeylerin ise bunun hilafına olduğunu, aslında Hatîb-i Bağdâdî söylediğiyle, 
hadîsin Mâlik’in sözü olduğunu belirtir der, Feyzu’l-Kadîr, aynı yer. İbnul-Cevzî ise Mâlik ve İbn 
Ömer’in kendi sözleri olarak aktarıldığını belirtir, el-Ilel’ul-Mutenâhiye , II/817, 1367. Aynı metni, 
İbn Sîrîn, Şureyh’in sözü olarak nakletmektedir, Ma'mer, XI/308; İbnü’l-Mübârek, I/11, 38 (benzer bir 
metin).    
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İsnad: İsnadsız olarak aktarılmaktadır. 

Sahabe râvîsi: Ebû Zerr ve Ebu’d-Derdâ’dan Merfû’dur. 

Metin: Benzer lafızlarla tam metindir.  

Sıhhati: Rivayetin tarikleri Zayıf olup, Yunus b. Meysere’nin sözüdür.  

 
227) 

527"آMد اw��m أن �euن آ�wاوآMد ا��vm أن �z}� ا��mر "  

İsnad: Temrîz sigasıyla ve isnadsız aktarılmaktadır. 

Sahabe râvîsi: Enes’ten Merfû, Hasen’den Mürsel Merfû’dur. 

Metin: Aynı lafızlarla tam metindir.  

Sıhhati: Enes tariki çok zayıftır. Hasen tariki de Yezid’den dolayı zayıftır.    

 
228)  

 wذآ��y � �lص ر �|�mاwآ¼  w¡� �¡���Mmاe  ¦ل اeر� M� M�pN جw� M�mk� ذا»� MlM� ¶k�N ��� �{_� لk� �m

 "؟��t آMن ���sM� ¨{y �¡�u و��  £k�� ���"�NMpل Msل ص  ا¦ ky وw�l ¼آ���w وإذا ارk� �m M�{vaل �

sM�{ا آemM  ¦ل اeر� M� لMs"��N w¡� �u{528"آ  

İsnad: Ma'mer�Eyyûb�Ebû Kılâbe�Rasulullah. 

Sahabe râvîsi: Aynı isnadla Merfû’dur. 

Metin: Yakın lafızlarla tam metindir.  

Sıhhati: Olumsuz kanaat yer almamaktadır. 

 
229)  

                                                                                                                                          
526 Tirmizî, 34 Zühd, bab 29, hno: 2340 (IV/571), (garîb); İbn Mâce, 37 Zühd, bab 1, hno: 4100 
(II/1373); Nevâdiru’l-Usûl, II/49; Kâmil, V/118, 1283, Amr b. Vâkid�Yûnus b. Meysere�Ebû 
İdrîs�Ebû Zerr isnadıyla Merfû’dur, isnadda yer alan Amr b. Vâkîd’i cumhur Zayıf sayarken İbnü’l-
Mübârek sadûk der, Mecma’, X/286. Buhârî, Münkeru'l-hadîs (Kâmil, aynı yer.), Dârakutnî, metrûk 
der (Feyzu’l-Kadîr, IV/73).------ Evsat, VIII/57, 7954; Mecma’, X/286; Hılyetu’l-Evliyâ, IX/303, Amr 
b. Vâkıd�Yûnus b. Meysere�Ebû İdris�Ebu’d-Derdâ isnadıyla Merfû’dur. Aynı rivâyet Yûnus b. 
Meysere’nin sözü olarak nakledilmektedir, İbn Ebî Âsım, Zühd, I/18; Şu’abu’l-Îmân, VII/218, 10070; 
VII/405, 10774.   
527 İbn Ebî Şeybe, V/330, 26595, Hennâd, II/641, 1392, Yezîd�Hasan-ı Basrî’den Mürsel Merfû 
olarak gelmektedir.----- Evsat, IV/225, 4044; Mecma’, VIII/78, Yezîd�Enes’ten Merfû’dur, Amr b. 
Osman için İbn Hibbân güvenilir derken Heysemî Metrûk der. Kâmil, VII/236, 2137, 
Yezîd�Enes’ten Merfû’dur, İbn Adiyy seneddeki Yahyâ b. el-Yemân için çabuk unutur, hadîsi 
hatalıdır der, Kâmil, VII/235. Şu’abu’l-Îmân, V/267, 6612; Hılyetu’l-Evliyâ, III/53; Mîzân, II/204; el-
Ilel’ul-Mutenâhiye , II/805, 1346, Yezîd�Enes’ten Merfû’dur, Haccâc b. Furâda için İbn Maîn bir 
beis yok, Ebû Zur’a sağlam değil, Ebû Hâtim salih dindar der, Mîzân, aynı yer. İbnul-Cevzî ise 
Yezid�Enes tariki için bu hadîs Rasulullah’tan sahih değildir der, el-Ilel’ul-Mutenâhiye, aynı yer. 
Yezid (b. Ebân er-Rakâşi) için Şu’be kulaklarıma ondan hadîs girmemesi daha iyi der, İbnul-Cevzî, 
ed-Duafâ ve’l-Metrûkîn, III/206, 3773. 
528 Ma'mer, XI/244, Ebû Kılâbe’den Merfû olarak gelmektedir. 
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" MN مe� �N °p{£ �¡��t��  ¶إ Ìs�{yو �¡�|�lpt�� نMد�M�� نMu{N MMt�إ¶ اM� �¡{��m أ��M اM�mس آ}��  �}¤ ا¦ 

��mوأ wآ� MtN w¡� وآ�� �s MN ن»� �uqر �mا إet{ه"  

İsnad: Ebu’d-Derdâ’dan Merfû’dur. 

Metin: 188. hadisin tahriciyle aynı olup rivayet muhtasar verilmiştir.  

 
230) 

"Nدة وM|y ¦ا �N جw�mر اMا���ºر � �lو ky ¦ا �N ¦ا �ºزق رwmا �N �¡{�mMq �lو ky 

�tpmا �N �¡{�mMq ��N"529  

İsnad: Zeyd b. Ali b. Hüseyin�Babası�Dedesi(Hz. Ali)�Rasulullah. 

Sahabe râvîsi: Hz. Ali’den Merfû’dur. 

Metin: Yakın lafızlarla tam metindir.  

Sıhhati: Olumsuz kanaat yer almamaktadır. 

 
231) 

"���� �mا وآ}� إw� �q ؛ وإذا أراد�|{s �¡qو ��¡q لMو� ،�ae�� �¡qو ��¡q لM� اw¡� �q ¦أراد ا �N"  

İsnad: Ali�Rasulullah isnadıyla aktarılmaktadır. 

Sıhhati: Rivâyete kaynaklarda ulaşılamamaktadır.  

 
232) 

530"ن ��Mب أه� اM¡��m ه¼ا اMtmلإ"  

İsnad: Abdullah b. Bureyde�Babası�Rasulullah. 

Sahabe râvîsi: Bureyde (b. Hasîb el-Eslemî)’den Merfû’dur. 

Metin: Aynı lafızlarla tam metindir.   

Sıhhati: Olumsuz kanaat yer almamaktadır. 

 
233)  

�M  اM|y�|�mس �M�  �y M :اM�� ��m �|�mلو�M ر�eل ا¦ : أن M|yس y �q|� اMl �{¿tmء إ�m اM�� �|�mل"¡��a Â��

M�¡_va ¶ رةMNإ �N w¡� ،M� �y M� سM|y  إن �|�mاmرة أوMNÊا�Nا�� M���N²N M وأو�¿و w�Ð Mيهk�  مe�

�NM¡�mل� .اM� :¦ل اeر� M� ل�y �N ¶ل ا¦ . إeل ر�M�� :آ ¨¡am�pنe }ا  NsM531"؟رب  

İsnad: Temrîz sigasıyla ve isnadsız aktarılmaktadır. 

                                                 
529 Şu’abu’l-Îmân, VII/204, 10003, Hz. Ali’den Ehl-i Beyt isnadıyla gelmektedir.  
530 Ahmed, V/361; Dârakutnî, Sünen, III/304, 215; Nesâî, VI/64, 3225; İbn Hibbân, II/473-474, 699-
700; Kudâî, II/106, 982; Şu’abu’l-Îmân, VII/280, 10310, Bureyde’den Merfû olarak gelmektedir. 
531 İbn Ebî Şeybe, VI/419, 32544; Beyhâkî, X/96; Şu’abu’l-Îmân, VI/32, 7417, Abbâs’tan Merfû 
olarak gelmektedir. ----- Mu'cemu'l-Evsat, V/379, 5616; Ebû Hureyre’den Merfû olarak gelmektedir. -
----Bezzâr, VII/188, 2756; Müsnedü’ş-Şâmiyyîn, II/206, 1195, Avf b. Mâlik’ten Merfû olarak 
gelmektedir. Ebû Hureyre’ten gelen benzer bir rivâyette, Şerik ref’ edilip edilmediğini bilmediğini 
söyler, Evsat, VII/26, 6747. -----Kebîr, VII/296, 7186, Muâviye’den Merfû olarak gelmektedir. 
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Metin: Rivayet iki ayrı rivayetin lafızlarını içermektedir.  

Sıhhati: Olumsuz kanaat yer almamaktadır. 

 
234) 

" �|�mل اM��‘�©�mه� وا¼{m M|a ‘�{y ±mذ ¤x� أ��M� اemM�� �|�mل ��`¼؟: اMN ل أيM��  ��y ¦ا �ºر wty Mأ�

�� �إن أ�M� ±qMv ر�eل ا¦ أ�um �{y ذM�� ±mل ¡{y ¤� �s�Mmاe :ل ��`¼؟MN ل أيM��:  اwآM� M|{sا  وwذاآ M�M�m

�lوزو ��N¾N  �¡pa أ��آ� �{y532"د���  

İsnad: “Kale Rasulullah” şeklinde isnadsız aktarılmaktadır. 

Sahabe râvîsi: Sevbân ve Abdullah b. Ebi’l-Huzeyl’in arkadaşından Merfû. 

Metin: Aynı lafızlarla tam metindir. 

Sıhhati: Olumsuz kanaat yer almamaktadır. 

 
235) 

kÉN �� �le� w�Ð ��eaر�  MNتص آ¡� Msل ا�m|� ر�N �l أه� اkÉN �� �le� ��_mر� د��Mر ��Mل  MNت"

533"ص آ¡�Mن ا�m|�د��Mران ��Mل   

İsnad: Şehr b. Havşeb�Ebû Ümâme isnadıyla aktarılmaktadır. 

Sahabe râvîsi: Aynı isnadla Merfû’dur. 

Metin: Yakın lafızlarla tam metindir. 

Sıhhati: İsnadı Zayıf’tır. 

 
236) 

" mM� �|lو  mMه Ñ� �|pmا �¿yأ MN w�"  

 85. hadisle tahrici aynıdır. 
 
237)  

"MًÉ¡� ��N ^���N w¡¹ Mt�"ا�wvm^ اM�mه� واe��mع اkmاه� ���M¡�eن أآ}  

İsnad: Temrîz sigasıyla ve isnadsız aktarılmaktadır. 

Sıhhati: Rivâyete kaynaklarda ulaşılamamaktadır. 

 
238) 

"�¡x� ا�N}ص واwvmن اM��¥ا ��N ��|aدم وÐ �q"534  

                                                 
532 Evsat, III/29, 2370, Sevbân’dan Merfû olarak gelmektedir. -----Ahmed, V/366 İbn Ebî Âsım, Zühd, 
I/19; Şu’abu’l-Îmân, I/419, 590, Abdullah b. Ebi’l-Huzeyl’in arkadaşından Merfû olarak gelmektedir. 
------Ahmed, V/278; İbn Mâce, hno: 1856 (I/596); Hılyetu’l-Evliyâ, I/182, Sevbân’dan Merfû olarak 
gelmektedir. Kaynaklarda yaygın olarak yer almaktadır. 
533 Ahmed, V/253, 22228; Rûyânî, Müsned, II/301, 1248; Kebîr,  VIII/126, 7573-74; Hennâd, I/341, 
631, Şehr hakkında söz edilirmiş. 
534 Ahmed, III/115-119; Beyhâkî, III/368; Ebû Ya'lâ, VI/29, 3269, Katâde�Enes isnadıyla Merfû 
olarak gelmektedir.----- Mîzân, VI/483, 8697; Lisân, VI/68, 265; Îsâbe, VI/368, 8606, Ma'mer b. 
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İsnad: Temrîz sigasıyla ve isnadsız aktarılmaktadır. 

Sahabe râvîsi: Enes ve Ma'mer b. Bureyk’ten Merfû’dur. 

Metin: Yakın lafızlarla tam metindir. 

Sıhhati: Ma'mer b. Bureyk tariki Zayıf’tır. 

 
239) 

"���w� emو �emM�a �{� �et�Nw� MNو �m �u�N �um M|{£ أ�� �et�sرز MN ن»� �{¿mوا �� ا�_�sا"  

İsnad: Temrîz sigasıyla ve isnadsız aktarılmaktadır. 

Sıhhati: Rivâyete kaynaklarda ulaşamamaktadır. 

 
240) 

y ����  °p¿�a"535}� اw�� M¡��mات��Mpa ا¦  ¬دبq ¬دبwN¬�" :�� �m �N ا¦ M�Nد�M�� Mدى  

İsnad: Temrîz sigasıyla ve isnadsız aktarılmaktadır. 

Sıhhati: Kaynaklarda ulaşılamamaktadır. Benzer ifadeler Hasen’in sözüdür. 

 
241) 

536"رز�MaÐ� �s ا¦ رز�s وإن ه�± اM�vmب k� �mد � اM���_�sب �«ن �s  ووq¡� رزy �N MN�¡q�  �s|� إ¶ "  

İsnad: Temrîz sigasıyla ve isnadsız aktarılmaktadır. 

Sahabe râvîsi: Câbir’den Merfû’dur. 

Metin: Yakın lafızlarla tam metindir. 

Sıhhati: Yalnızca Deylemî’de Merfû gelen rivâyet Ömer’den Mevkûf’tur. 

 
242) 

�ae�q �p��a �m ±¡{y M± و�N ا��¿  رMlؤ�"�N نMآ MNو ±�pº �{y كMaأ ±m M��N نMآ Mt� دول M¡��mا MtN    تM�

��¡y تws ¦ا �sرز Mtq �ºر �Nو ���q احw537"ا��  

İsnad: Hasen b. Hasen�Babası�Dedesi (Ali)�Rasulullah. 

Sahabe râvîsi: Hz. Ali’den Merfû’dur. 

Metin: Aynı lafızlarla tam metindir. 

Sıhhati: Sadece Deylemî rivayet eder. 

 

                                                                                                                                          
Bureyk’ten Merfû olarak gelmektedir. Zehebî ondan gelen bir sahifenin batıl ve açık bir uydurma 
olduğunu, bu rivâyetinde onlardan biri olduğunu söyler. 
535 İbn Mâce, 1 Tahâret ve Sünenüha, bab 41, hno: 397 (I/139), Hasan-ı Basrî’in sözü olarak 
nakledilmektedir. 
536 Firdevs, II/26, 2162, Câbir’en Merfû olarak gelmektedir.----- İbn Receb el-Hanbelî, Câmiu'l-Ulûm 
ve'l-Hıkem, Dâru’l-Ma’rife, Beyrût, 1408, I. bsk., I/439, Hz. Ömer’in sözü olarak nakledilmektedir. 
537 Firdevs, II/231, 3113; Feyzu’l-Kadîr, III/52, Hz. Ali’den Merfû olarak gelmektedir. Benzer bir söz 
“dediler ki” şeklinde Mechûl olarak verilmetedir.  



 134 

243) 
"w¡� اem¬�� ��� ��¡{y w��� �mوا وw¿|�  ��� اe¿p� �m ��¼mا ��N538"أ  

İsnad: Şerîk b. Ebî Nemir�İbnu’l-Cez’a�amcaları-ataları�Rasulullah. 

Sahabe râvîsi: Aynı isnadla Merfû’dur. 

Metin: Aynı lafızlarla tam metindir. 

Sıhhati: İlel ve Tabakât kitaplarında aktarılır. 

 

1. 5. Edebü’n-Nefs İle İlgili Rivâyetler 

 

244) 
MuN �ta} °�pq"539رم ا{�²ق"  

İsnad: Temrîz sigasıyla ve isnadsız aktarılmaktadır. 

Sahabe râvîsi: Ebû Hureyre, Zeyd b. Eslem’den Merfû’dur. 

Metin: Aynı lafızlarla tam metindir. 

Sıhhati: Olumsuz kanaat yer almamaktadır. 

245) 
" ��mو �mوا �v� MN �{v� �N �©أدبأ� ��� ��N �p�tو� ،��y ��u� Ñ¡|s ��l أو ،�M540"��¡�� إ�  

İsnad: Temrîz sigasıyla ve isnadsız aktarılmaktadır. 

Sahabe râvîsi: Amr b. Saîd b. el-Âs ve İbn Ömer’den Merfû’dur.  

Metin: Aynı lafızlarla ziyadeli bir metindir. 

Sıhhati: Rivayetin isnadı Zayıf’tır. 

 
246) 

541"¥� أه}± ¥� mM¡y± ± ���± ا�l �¡q ��m|¡±ا�µأyأ�yى "  

                                                 
538 Tarihu’l-Kebîr, VIII/433, 3608, İbnu’l-Havvâ’nın amcalarından Merfû olarak gelmektedir. Hatîb-i 
Bağdâdî, Muvaddıhu Evham, II/437, 440; İsâbe, I/469, 1118; Feyzu’l-Kadîr, İbnu’l-Ceza’ın 
babasından Merfû olarak gelmektedir. -----Cerh ve’t-Ta’dil, IX/318, İbnu’l-Havvâ’nın amcalarından 
Merfû olarak gelmektedir. 
539 Mâlik, hno: 1609 (II/904), Mâlik belağ sigasıyla nakletmektedir. -----Ahmed, II/381; Müstedrek, 
II/670, 4221; el-Edebü’l-Müfred, I/104, 273, Ebû Sâlih�Ebû Hureyre isnadıyla Merfû’dur. İbn Ebî 
Şeybe, VI/324, 31773, Zeyd b. Eslem’den Merfû olarak gelmektedir. -----Beyhâkî, X/191; Kudâî, 
II/192, 1165, Ebû Sâlih�Ebû Hureyre isnadıyla Merfû’dur. Nevâdiru’l-Usûl, II/312, 190, isnadsız 
olarak verilmektedir. 
540 Ahmed, III/412; 4/77; Tirmizî, 25 Birr ve Sıla, bab 33, hno: 1952 (IV/338) (hasen garîb); Beyhâkî, 
II/18; Kâmil, V/86, 1263; Mîzân, IV/18, Eyyûb b. Mûsâ�Babası�Dedesi(Amr b. Saîd b. el-‘Âs) 
isnadıyla Merfû’dur. Seneddeki Amir b. Ebî Amir için Ebû Hâtim kuvvetli değil, İbn Adiyy 
hadîslerinde bazı Münkerler var, İbn Maîn bir işe yaramaz der, Mîzân, aynı yer. Buhârî ise isnadın ilk 
râvîsi Amr b. Saîd b. el-‘Âs’ın Hz. Peygamber’den işitmediğini söyler, et-Tarîhu’l-Kebîr, I/422, 1356. 
Aynı rivâyet İbn Ömer’den Merfû olarak gelmektedir: Kebîr, XII/320, 13234, seneddeki Amr b. Dînâr 
Metrûk’tur, Mecma’, VIII/159. 
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İsnad: “Kale Rasulullah” şeklinde isnadsız aktarılmaktadır. 

Sahabe râvîsi: İbn Abbâs ve Ebû Mâlik’ten Merfû’dur.  

Metin: Yakın lafızlarla tam metindir. 

Sıhhati: Olumsuz kanaat yer almamaktadır. 

 
247) 

"���� �{¹ �N ���xm542"ا  

İsnad: Ebû Hâzim�Ebû Hureyre�Rasulullah. 

Sahabe râvîsi: Aynı isnadla Merfû’dur.  

Metin: Aynı lafızlarla muhtasar bir metindir. 

Sıhhati: Olumsuz kanaat yer almamaktadır. 

 
248) 

"إذا wyف ����: �M ر�eل ا¦، wp� ��Nف اM��Êن ر�q؟ Msل"  

62. hadisin tahriciyle aynıdır. 
 
249) 

"w|umك واwxmا �y كM��M أ��N ���v� ¦543"�«ن ا  

İsnad: İsnadsız aktarılmaktadır. 

Sahabe râvîsi: Abdullah b. Amr’dan Merfû’dur.  

Metin: Yakın lafızlarla muhtasar bir metindir. 

Sıhhati: Hz. Nuh’un oğluna nasihati olarak da aktarılmaktadır. 

 
250) 

"�¿vmر اM�mآ� ا¬a Mtت آM��vmآ� ا¬¡m ��pmإن ا"  

 58. hadisin tahrici ile aynıdır. 
 
251) 

 ²lأن ر �aأm �|�{ص qM�¬��� �yل ةرM��  �m"�»� ±¡{y نeهMt Mآ� إ أ�¬a أةwNا �q����m544"ا  

                                                                                                                                          
541 Beyhâkî, II/157, 343, İbn Abbâs’tan Merfû olarak gelmektedir. -----Firdevs, IV/3085248; Keşfu’l-
Hafâ, II/222, 2144, Ebû Mâlik el-Eşârî’den Merfû olarak gelmektedir. Aynı zamanda Saîd b. Ebi 
Hilal’den Mürsel olarak nakledilmektedir, Keşfu’l-Hafâ, aynı yer. 
542 İbn Hibbân, II/493, 717; İshâk b. Rahaveyh, I/446, 516; Tayâlisî, I/329, 2525, Ebû Hâzim�Ebû 
Hureyre isnadıyla Merfû’dur. 
543 Ahmed, II/169; el-Edebü’l-Müfred, I/192, 548; Müstedrek, I/112, 154, Abdullah b. Amr’dan Merfû 
olarak gelmektedir. Söz ise Hz. Nuh’a aittir. Aynı ibare yine Hz. Nuh’un sözü olarak Ensar’dan bir 
adamdan Merfû olarak gelmektedir: Nesâî, Sünen Kübrâ, VI/208, 10668; et-Terğîb ve’t-Terhîb, 
II/274, 2381. 
544 İbn Mâce, hno: 3312, (II/1101); Müstedrek, III/50, 4366, Kays b. Hâzim�İbn Mes'ûd isnadıyla 
Merfû’dur. Kays b. Hâzim�Cerîr b. Abdillah isnadıyla merfû olarak gelmektedir: Evsat, II/64, 1360; 
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İsnad: Kays b. Ebî Hâzim�Rasulullah. 

Sahabe râvîsi: İbn Mesûd, Cerir b. Abdillah’dan Merfû, Kays b. Ebî 

Hâzim’den Mürsel Merfû’dur. 

Metin: Yakın lafızlarla muhtasar bir metindir. 

Sıhhati: Bazı tarikleri illetli görülmüştür. 

 
252) 

�M���m "  °p¿s�M¿N  Mل  رk� ²lآ� �t  ر²l صا�m|�  أن "pt� emMN   Ñ{أ�Mه�pq"545  

İsnad: Temrîz sigasıyla isnadsız aktarılmaktadır. 

Sahabe râvîsi: Ebû Bekir’den Merfû, Hasen’den Mürsel Merfû’dur.  

Metin: Farklı lafızlarla muhtasar bir metindir. 

Sıhhati: Olumsuz kanaat yer almamaktadır. 

 
253) 

546"ا¦ أ��ا y}�أزآ�  و¶آMن أ��آ� MNد��mMvN ¶ �|�M� M �}¡�� أ��� إن اÑq¼m  �«��إ�Mآ� واMt�mدح "  

İsnad: Temrîz sigasıyla isnadsız aktarılmaktadır. 

Sahabe râvîsi: Ebû Bekir ve Muâviye’den Merfû’dur.  

Metin: Rivayet metni iki rivayetin metinlerini içerir. 

Sıhhati: Olumsuz kanaat yer almamaktadır. 

 
254) 

Mt�N"547وe�eua �¡aا و¶د�¡� �e�euaMtا �MpmN¡� و¶ e�euaا  و¶ e�eua ¶�¡qM¡yا "  

İsnad: Mekhûl�Rasulullah. 

Sahabe râvîsi: Aynı isnadla Mürsel Merfû’dur.  

Metin: Yakın lafızlarla tam metindir. 

Sıhhati: Olumsuz kanaat yer almamaktadır. 

                                                                                                                                          
Müstedrek, II/506. Kays’tan Mürsel Merfû olarak gelmektedir: et-Tabakâtu'l-Kubrâ, I/23; Hennâd, 
II/413, 802. Dârakutnî Kays’tan Mürsel Merfû şeklinin doğru olduğunu söyler, Dârakutnî, İlel, 
VI/195, 1063. 
545Muslim, Zühd ve Rekâik, bab 14, hno: 3000 (IV/2296); Buhârî, Edeb, bab 54 (VII/87); İbn Hibbân, 
XIII/81, 5767; İbn Mâce, 33 Edeb, bab 36, hno: 3744 (II/1232); Beyhâkî, X/242; Ahmed, V/51; 
Şu’abu’l-Îmân, IV/226, 4869, Ebû Bekir’den Merfû olarak gelmektedir.----- İbnü’l-Mübârek, I/XII, 
51, Hasan-ı Basrî’den Mürsel olarak gelmektedir. 
546 İbn Ebî Şeybe, V/297; Kebîr, XIX/350, 815-816; Ahmed, IV/92-93-98; Şu’abu’l-Îmân, II/280, 
10307, Muâviye’den Merfû olarak gelmektedir.----- Muslim, Zühd ve Rekâik, bab 14, hno: 3000 
(IV/2296); Buhârî, Edeb, bab 54 (VII/87); İbn Hibbân, XIII/81, 5767; İbn Mâce, 33 Edeb, bab 36, 
hno: 3744 (II/1232); Beyhâkî, X/242. 
547 İbnü’l-Mübârek, I/132, 391, Mekhûl’den Merfû olarak gelmektedir. -----Kudâî, II/87, 940, 
Mekhûl’den Merfû olarak gelmektedir. 
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255) 

" �N¾tmةاÐwN  �¡� إذا رأى �N¾tmاM|¡y �v{548"أ�  

İsnad: Enes�Rasulullah. 

Sahabe râvîsi: Enes ve Ebû Hureyre’den Merfû’dur.  

Metin: Aynı lafızlarla tam metindir.  

Sıhhati: Enes tariki Zayıf’tır. 

 
256) 

��tu� ¶ ��»� Mt إ¶اM`�mء و��v اq ¤{`m �¬آ�um �eNw ا²�Êم د��M� Mرن ا¦ ا�إ"q"549  

İsnad: Temrîz sigasıyla isnadsız aktarılmaktadır. 

Sahabe râvîsi: Câbir ve Amr b. Husayn’dan Merfû’dur.  

Metin: Benzer lafızlarla tam metindir.  

Sıhhati: Rivâyetlerin isnadları Zayıf’tır. 

 
257)  

wtp�"550ان  اM��mر و���kان �� ا{Mtyر ��� اm`}¤ و��� اe�mار"  

İsnad: Temrîz sigasıyla isnadsız aktarılmaktadır. 

Sahabe râvîsi: Âişe’den Merfû’dur.  

Metin: Aynı lafızlarla tam metindir.  

Sıhhati: İsnadı Munkatı’dır. 

 
258)  

551"إن أ�|�u إ�m أ����u أ�Ms² اetm£¾ون أآ�M�M اe�m¬� ��¼mن و�¾e�mن"  

İsnad: “Kale Rasulullah” şeklinde isnadsız aktarılmaktadır. 

                                                 
548 Kudâî, I/105, 124; Evsat, II/325, 2114; Mîzân, VI/272; Kâmil, VI/230, 1703, Enes’ten Merfû 
olarak gelmektedir. Taberânî’nin isnadındaki Muhammed b. Veled Zayıf’tır, Mecma’, VII/264. 
Kudâî’nin isnadında yer alan Muhammed b. Ammâr Zayıf’tır, Mîzân, aynı yer. -----el-Edebü’l-
Müfred, I/93, 238; Mizzî, Kemâl, XI/428, Ebû Hureyre’den Merfû olarak gelmektedir. 
549 Evsat, VIII/165, 8286, İmrân b. Hısayn’dan Merfû’dur, seneddeki Amr b. Hısayn Zayıf’tır, 
Mecma’, VIII/20. -----Evsat, VIII/375, 8920; Mecma’, VIII/20 (isnaddaki Mikdâm ve İbrâhîm 
Zayıf’tır); Kudâî, II/329, 1461; Şu’abu’l-Îmân, VII/432-33, 10864-65-66; Firdevs, III/178, 4481; 
Ukaylî, I/46, 34, Câbir’den Merfû olarak gelmektedir, isnadlarda bulunan İbrâhîm b. Ebi Bekr 
Zayıf’tır. 
550 Ahmed, VI/259; Mecma’, VIII/153; Terğîb, III/228, 3800, Âişe’den Merfû olarak gelmektedir. 
Âişe’den rivâyet eden Abdurrahman b. Kâsım’ın Âişe’den işitmesi yoktur, Mecma’, aynı yer. 
551 Evsat, VII/350, 7697; Taberânî, Sağîr, II/89, 835; Kâmil, IV/63, 912, Ebû Hureyre’den Merfû 
olarak gelmektedir, Sâlih el-Meriyy Zayıf’tır, Mecma’, VIII/21. Benzer metinler Ebû Saîd el-Hudrî 
(Taberânî, Sağîr, I/362,605; Şu’abu’l-Îmân, VI/232, 7983; Mecma’, I/58, Heysemî isnadda yer alan 
Ya’kub için bilmiyorum der.), İbn Abbâs (Şu’abu’l-Îmân, VI/234, 7988; Kâmil, III/333, seneddeki 
Seleme Zayıf’tır, Kâmil, aynı yer.), Câbir veya bir sahabiden (Şu’abu’l-Îmân, VI/270, 8118) Merfû 
olarak gelmektedir. 



 138 

Sahabe râvîsi: Ebû Hureyre, Ebû Saîd el-Hudrî, İbn Abbâs, Câbir ve bir 

Sahâbî’den Merfû’dur.  

Metin: Aynı lafızlarla muhtasar bir metindir.  

Sıhhati: Rivayetin isnadları Zayıf’tır. 

 
259) 

" ���mآ�أه� ا ��� �¡m �¡552"£}¤ ه  

İsnad: “Kale Rasulullah” şeklinde isnadsız aktarılmaktadır. 

Sahabe râvîsi: İbn Mesûd, Câbir ve Ebû Hureyre’den Merfû’dur.  

Metin: Farklı lafızlarla muhtasar metindir.  

Sıhhati: Câbir ve Ebû Hureyre isnadı Zayıf’tır. 

 
260) 

"�leq وه¾¶ء �leq ه¾¶ء �a¬� ي¼mا �¡�lemس ذواM�mا w�"553  

İsnad: Hâkim�Câbir�Rasulullah. 

Sahabe râvîsi: Câbir’den değil Ebû Hureyre’den Merfû’dur.  

Metin: Aynı lafızlarla tam metindir.  

Sıhhati: Olumsuz kanaat yer almamaktadır. 

 
261) 

�¡� أن �euن "lemي ا¼m �z|�� ¶�¡lو M��y ¦ا �mMpa"554  

İsnad: Mekhûl�Ebû Hureyre�Rasulullah. 

Sahabe râvîsi: Ubeydullah b. Süleymân� Ebû Hureyre� Rasulullah ve 

Velîd b. Rabâh�Ebû Hureyre� Rasulullah isnadıyla Merfû’dur.  

Metin: Benzer lafızlarla tam metindir.  

Sıhhati: Rivayetin bazı tarikleri Zayıf’tır. 

 
262) 

555"اw��m واwtmض واetmت :�xءرأ�� m ¬£¬اÐ �qدم ²�qث MN £ أذل em�mMpa¶ أن ا¦ "  

                                                 
552 Ahmed, I/415; İbn Hibbân, II/215, 469; Kebîr, X/231, 10562, İbn Mes'ûd’dan Merfû’dur.----- 
Evsat, I/256, 837; Ebû Ya'lâ, III/379, 1853; Mecma’, IV/75, Câbir’den Merfû’dur. Senedde yer alan 
Abdullah b. Mus’ab Zayıf’tır, Mecma’, aynı yer. Ebû Hureyre’den Merfû’dur: Evsat, VI/38, 5725; 
Ukaylî, IV/323, 1927, seneddeki Vehb b. Hakîm Mechûl’dür, Ukaylî, aynı yer.   
553 Muslim, 44 Fedâilu’s-Sahâbe, bab 48, hno: 2526 (II/211); Buhârî, Ahkâm, bab 27 (VIII/115); İbn 
Hibbân, XIII/66-67, 5754-55; Mâlik, hno: 1797 (II/991); Ahmed, II/245-307-455-465, Ebû 
Hureyre’den Merfû’dur. 
554 Ahmed, II/289-365; Beyhâkî, X/246, Ebû Hureyre’den Merfû’dur.----- Kudâî. II/53, 869; Kâmil, 
VI/68, 1603, seneddeki Kesîr b. Zeyd için İbn Maîn bir sakınca yok, güvenilir, Ahmed onun hakkında 
bilgim yok der, Kâmil, aynı yer. 
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İsnad: Temrîz sigasıyla isnadsız aktarılmaktadır. 

Sahabe râvîsi: Ebu’d-Derdâ’dan Merfû’dur.  

Metin: Benzer lafızlarla tam metindir.  

Sıhhati: Ebu’d-Derdâ’dan Mevkûf ve Süfyân’ın kendi sözü olarak aktarılır. 

 
263) 

"آMد ا��vm أن �z}� ا��mر و آMد اw��m أن �euن آ�wا "  

 227. hadisin tahriciyle aynıdır. Rivâyet takdim tehirli olarak aktarılır. 

 
264) 

556"اM¡vmء واM�|p� �pmن �N اMt�Êن واm|¼اء واM¡|mن �M�|pن �N اM��mق"  

İsnad: Hassen b. Atıyye�Ebû Ümâme. 

Sahabe râvîsi: Aynı isnadla Merfû’dur.  

Metin: Aynı lafızlarla tam metindir.  

Sıhhati: Olumsuz kanaat yer almamaktadır.  

 
 
265) 

��eن �mإن أ�u©zq إ¡��tmرون اM¥w�mن اes�x�tm557"ا  

İsnad: “Hadiste geldiği gibi” şeklinde isnadsız aktarılmaktadır. 

Sahabe râvîsi: Câbir, Ebû Hureyre, Hârûn b. Riâb ve Ebû Sa’lebe.  

Metin: Aynı lafızlarla muhtasar metindir. 258. rivayetin bir bölümüdür.  

Sıhhati: Ebû Hureyre tariki Zayıf’tır. 

 
 266) 

558"اM¡vmء �N اMt�Êن واMt�Êن �� ا���m واm|¼اء �N اM��mء واM��mء �� اM�mر"  

                                                                                                                                          
555 Kurtubî, XVIII/206, Ebu’d-Derdâ’dan Merfû’dur.  Hılyetu’l-Evliyâ,VII/277, Süfyân b. Uyeyne’nin 
sözüdür. Benzer ifadeler Ebu’d-Derdâ’nın kendi sözü olarak aktarılmaktadır, ( ��¥²ث �wuه�� اM�mس وا�|
 .İbn Ebî Âsım, Zühd, I/137; Hılyetu’l-Evliyâ, I/217; Nubelâ, II/349  ,(اw��m واwtmض واetmت
556 Ahmed, V/269; Tirmizî, 25 Birr ve Sıla, bab 79, hno: 2027 (IV/375); Mekârimu'l-Ahlâk, I/35, 74; 
Müstedrek, I/51, 17; Şu’abu’l-Îmân, VI/133, 7708, Hassen b. Atıyye�Ebû Ümâme isnadıyla 
Merfû’dur. Rivâyet için Tirmizî hasen, Irâkî hasen, Zehebî sahih der, Feyzu’l-Kadîr, III/428.----- İbn 
Ebî Şeybe, VI/170, 30428, Hassen b. Atıyye�Ebû Ümâme isnadıyla Merfû’dur. 
557 İbn Hibbân, II/231, 482; İbn Ebî Şeybe, V/210, 25320; Ahmed, IV/193-194, Ebû Sa’lebe’den 
Merfû’dur. Benzer bir rivâyet Câbir’den Merfû’dur, Tirmizî, Birr ve Sıla, bab 71, hno: 2018 
(IV/370).----- Ma'mer, XI/144, Hârûn b. Riâb’dan Merfû’dur. -----el-Edebü’l-Müfred, I/443; Mîzân, 
II/9; Kâmil, IV/168, 988, Ebû Hureyre’den Merfû’dur, seneddeki Berâ b. Yezid ve Abdullah b. Şakîk 
Zayıf’tır, Mîzân, aynı yer. 
558 Ahmed, II/501, 10519; İbn Ebî Şeybe, V/213, 25345; İbn Hibbân, 2/273-74, 608-609; Tirmizî, Birr 
ve Sıla, bab 65, hno: 2009 (IV/365); Müstedrek, I/119, 172, Ebû Seleme�Ebû Hureyre isnadıyla 
Merfû’dur. 
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İsnad: Ebû Seleme�Ebû Hureyre�Rasulullah. 

Sahabe râvîsi: Aynı isnadla kaynaklarda Merfû’dur.  

Metin: Aynı lafızlarla tam metindir.  

Sıhhati: Olumsuz kanaat yer almamaktadır. 

 
267) 

"�mة ا{وe|�mآ²م ا �N سM�mأدرك ا MtN دم إنÐ �qا M� v��a �m إذا� °É� MN  ��M�"559  

İsnad: Ş'ube�Mansur�Rib’î�Ebû Mes’ûd�Rasulullah. 

Sahabe râvîsi: Aynı isnadla kaynaklarda Merfû’dur.  

Metin: Aynı lafızlarla tam metindir.  

Sıhhati: Olumsuz kanaat yer almamaktadır. 

 
268) 

"�|���M� كMأذ� �pt�a ه° أنwآ MNو �a¬� كMأذ� �pt�a أ�||° أن MN"  

İsnad: İsnadsız aktarılmaktadır. 

Sıhhati: Rivâyete kaynaklarda ulaşılamamaktadır. 

 
269) 

 :؟ MsلاM¡vmء �¤ ky و�N �l ا¦� ���M�، ¨¡u� ¡v ر�eل ا¦ :�¡�� ،�¤ اM¡vmء ky و�l ا��e¡vا �N ا¦" 
 MNأس وwmا â�� �Nى�e، و MNو �¿|mواy�،M¡��mة اM¡vmك ز��� اwaو ، �{|mت واetmا wا¦  ،وذآ �N M¡vا�� ���

560"�¤ اM¡vmء   
İsnad: İbn Mesûd�Rasulullah. 

Sahabe râvîsi: Aynı isnadla kaynaklarda Merfû’dur.  

Metin: Benzer lafızlarla tam metindir.  

Sıhhati: Rivayetin Ebân b. İshâk tariki Zayıf’tır. 

 
270) 

 :؟ MsلاM¡vmء �¤ ky و�N �l ا¦���M�، ¨¡u�  �¡v ر�eل ا¦ :�¡�� ،�¤ اM¡vmء ky و�l ا��e¡vا �N ا¦" 

 MNأس وwmا â�� �Nى�e، و MNو �¿|mواy�،M¡��mة اM¡vmك ز��� اwaو ، �{|mت واetmا wا¦ ��� ا� ،وذآ �N M¡v�

561"�¤ اM¡vmء  

                                                 
559 Ahmed, IV/121; Buhârî, Enbiyâ, bab 54 (IV/152); 5769; İbn Hibbân, II/371, 607; İbn Mâce, 37 
Zühd, bab 17, hno: 4183 (II/1400); Beyhâkî, X/192, İbn Mesûd’dan Merfû olarak gelmektedir. 
560 Tirmizî, 35 Sıfatu’l-Kıyâme, bab 24, hno: 2458 (IV/637); Müstedrek, IV/359, 7915; Bezzâr, 
V/392; Ahmed, I/387, 3671; Mîzân, I/118, 1, İbn Mes'ûd’dan Merfû’dur. İsnaddaki Ebân b. İshâk için 
farklı kanaatler serdedilmiştir, Mîzân, aynı yer. Benzer metinler İbn Mes'ûd’dan farklı tariklerle 
aktarılmaktadır, İbn Ebî Şeybe, VII/77, 34320; Kebîr, X/152,10290. 
561 Kâmil, II/136, 335—IV/89, 939; Feyzu’l-Kadîr, I/486, Câmiu'l-Ulûm ve'l-Hıkem, I/36, Ebû 
Ümâme’den Merfû’dur. İsnadda yer alan Safedi ve Cafer Zayıf’tır, Kâmil, aynı yer. Münâvî de isnadı 
için zayıf der, Feyzu’l-Kadîr, aynı yer. Benzer bir lafızla Saîd b. Zeyd’den Merfû olarak gelmektedir, 
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İsnad: Alkame b. Ulâse�Rasulullah. 

Sahabe râvîsi: Ebû Ümâme, Muâz ve Saîd b. Zeyd’den Merfû’dur.  

Metin: Benzer lafızlarla tam metindir.  

Sıhhati: Ebû Ümâme ve Saîd b. Zeyd tarikleri Zayıf’tır. 

 
271) 

 "�{s wء آ�M¡vm562"ا  

İsnad: Temrîz sigasıyla isnadsız aktarılır. 

Sahabe râvîsi: İbn Müseyyib’ten Mürsel Merfû’dur.  

Metin: Aynı lafızlarla tam metindir.  

Sıhhati: İbn Müseyyib’in kendi sözü olduğu sonradan ref’ edildiği söylenir. 

 
272) 

"وw�aق¡� �Mم اMt�Êن، �«ا ا�M� �vم ا�xmء، a|�د MN � اM¡vmء"   

İsnad: Temrîz sigasıyla isnadsız aktarılır. 

Sıhhati: Rivâyete kaykalarda ulaşılamamaktadır. 

 
273) 

 "�N سM�mء اM�aى ا¦ اe�a"  

İsnad: Temrîz sigasıyla isnadsız aktarılır. 

Sıhhati: Rivâyete kaykalarda ulaşılamamaktadır. 

 
274) 

 "�N ءM¡vmب اM|{l ��mأ �m �|¡¹ ²�"563  

İsnad: “Kale Rasulullah” şeklinde isnadsız aktarılır. 

Sahabe râvîsi: Enes’ten Merfû’dur.  

Metin: Aynı lafızlarla tam metindir.  

Sıhhati: Enes’ten Merfû olarak gelen rivâyetin isnadı Zayıf’tır. 

 

                                                                                                                                          
Dârakutnî, İlel, IV/426, 669.----- Muâz’dan Merfû olarak gelmektedir, Câmiu'l-Ulûm ve'l-Hıkem, 
I/36. 
562 Mekârimu'l-Ahlâk, I/37, 84; Hennâd, II/626, 1352; Nevâdiru’l-Usûl, IV/48 (isnadsız), İbn 
Müseyyib’ten Mürsel’dir. İbn Abdilberr İbn Müseyyib’in kendi sözü olarak nakleder ve bazılarının 
ondan ref’ ettiklerini söyler, Temhîd, IX/236. 
563 Mekârimu'l-Ahlâk, I/42, 102; Beyhâkî, X/210; Kudâî, I/263, 426; Mîzân, V/371; Mecrûhîn, III/157, 
178, Enes’ten Merfû’dur. Beyhâkî, isnadı için sağlam değil der, Beyhâkî, aynı yer. İsnadda Enes’ten 
rivâyet eden Ebû Saîd için Zehebî Mechûl, güvenilmez derken, Ahmed b. Süleymân hadîs uyduranlar 
arasında zikreder, Mîzân, aynı yer. Enes’ten Ebân b. Ebî Ayaş rivâyet eder ki Ebân Zayıf’tır, Kâmil, 
I/157, 158. 
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275) 
564"و�N}��، وإ��m، و�MxtN ��¡{l، و��N}�، و�lw`N، اwN �N�lwmوءة  إن"   

 

İsnad: Hasen�Ebû Hureyre�Rasulullah. 

Metin: Farklı lafızlarla ziyadeli bir metindir.  

Sıhhati: Ebu’d-Derdâ’dan Mevkûf olarak aktarılmaktadır. 

 
276) 

اe�pm، وأwN  �¼: ة�� اM¡��m وا{�w ا{�²ق�tvN، إ�� أMutq ±�¡aرم �k� ��w|l : Mل y}� اM�� ،�|�mل أن" 

"wpmMqف، وأwyض �y اM�mه}¡�  

İsnad: Muhammed b. Hâris el-Hilâlî’den aktarılır. 

Sıhhati: Rivayete kaynaklarda ulaşılamamaktadır. 

 
277) 

¶ : �MN ��w|l M ه¼ا؟ Msل: Msل" اe�pm وأwpmMq wNف وأwyض �y اM�mه}¡� �¼: "�¡� �mk° ه¼� ا½�� ا�m|� أن"

رwN¬� ±qك أن p¿s �N �_a±، وNw� �N �¿pa±،  إن��tvN M، : ��� أ�¬ل اMy �¥ ،�mMpmد ��w|l وMsلأدري 

±t{¸ �ty e�pa565"و  

İsnad: Süfyan b. Uyeyne�Rasulullah isnadıyla Mürsel Merfû aktarılır. 

Sahabe râvîsi: Süfyan’dan Muttasıl Merfû’dur.  

Metin: Aynı lafızlarla tam metindir. 

Sıhhati: Olumsuz kanaat yer almamaktadır. 

 
278) 

 "k�p؟   أ��©tº �q¬ن آeu� نأ��آ� أنMل آMs �mk�N �N جw� إذا : �{y �ºwpq °s�_a إ�� ��{mا

M|y"566دك  

İsnad: Hişam�Hasen�Rasulullah. 

                                                 
564 İbn Ebî Şeybe, V/235,25591 ( و��ا�� ��ÂmMاwN¾� �lwm أن  �� ); İbnü’l-Mübârek, I/351, 988 ( �N   �lwmا ���

 �MxtN  �{��Nو ��{�Nو ), Ebu’d-Derdâ’dan Mevkûf’tur. Lafzı “ �N  �{��Nو �MxtN �lwmا ����lw`Nو �{pmاه� ا  N ” 
şeklinde yine Ebu’d-Derdâ’dan Mevkûf’tur: Ahmed, Zühd, I/46, 77; et-Târîhu'l-Kebîr, IV/239; 
Hılyetu’l-Evliyâ, I/231. 
565 Taberî, Tefsir, IX/155, Süfyân bir adamdan Merfû şekilde aktarmaktadır. Kurtubî, VII/345, Süfyân 
Şabî’den Merfû olarak aktarmaktadır. Mekârimu'l-Ahlâk, I/24, 25, Süfyân Ümmü’s-Sayrafî’den Merfû 
olarak nakletmektedir. 
566 İbn Beşkuvâl, Halef b. Abdulmelik b. Beşkuvâl Ebu’l-Kâsım, Ğavâmidu’l-Esmi’l-Mubheme, (thk. 
İzzuddîn Alî es-Seyyid-Muhammed Kemaluddîn İzzuddîn), Âlemu’l-Kutub, Beyrût, 1407, I. bsk., 
I/463, Hişâm�Hasan-ı Basrî�Rasulullah isnadıyla Merfû’dur. Rivâyet Sâbit�Enes� Rasulullah  
isnadıyla yaygındır, İstîâb, IV/1694, 3050; Şu’abu’l-Îmân, VI/261; Ğavâmidu’l-Esma, aynı yer.; 
Mîzân, VI/205; Ukaylî, IV/93, isnaddaki Muhammed b. Abdullah için Ukaylî hadîsi kıymet ifade 
etmez der. Yine Abdurrahman b. Aclân’dan Merfû olarak gelmektedir: Ebû Dâvûd, 40 Edeb, 36, hno: 
4887 (V/198). 
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Sahabe râvîsi: Aynı isnadla Merfû’dur.  

Metin: Aynı lafızlarla tam metindir. 

Sıhhati: Olumsuz kanaat yer almamaktadır.   

 
279) 

567 "�v� ¦إن ا �¡{vmيء ا¼|mا Ç�M�mا  oz|و� �¡vmا"  

İsnad: Temrîz sigasıyla isnadsız aktarılır. 

Sahabe râvîsi: Hz. Fatıma, Hafsa bt. Ömer, Meymûn b. Ebî Şeybe, Amr b. 

Dînâr ve Katâde’den Merfû’dur.  

Metin: Yakın lafızlarla tam metindir. 

Sıhhati: Hz. Fatıma isnadı Zayıf, Ma'mer’den belağ sigasıyla aktarılır. 

 
280) 

�� ازداد" �a �Nد، وM� �{� �N"  

İsnad: “Kale Rasulullah” şeklinde isnadsız aktarılır. 

Sıhhati: Rivâyete kaynaklarda ulaşamadık. 

281) 

�plM اwu� ��y e�pmا m}��رة y}¡�إذا �sرت �y �{yوك، �   

İsnad: Temrîz sigasıyla isnadsız aktarılır. 

Sıhhati: Rivâyete kaynaklarda ulaşılamamaktadır. 

 
282) 

" ²lأن رmإ Mu�� mل ا¦ ص اeل ر�M�� ةe�� {£ا q w|�yر واe|�mر�� اex�mM"568  

İsnad: Temrîz sigasıyla isnadsız aktarılır. 

Sahabe râvîsi: Enes’ten Merfû’dur.  

Metin: Yakın lafızlarla tam metindir. 

Sıhhati: Rivayetin isnadı çok Zayıf’tır.  

 
283) 

                                                 
567 İbn Ebî Şeybe, V/213, 25344, Meymûn b. Ebî Şeybe’den Merfû’dur. -----Taberî, Tefsîr, III/100, 
Katâde’den Merfû’dur. -----Mekârimu'l-Ahlâk, I/38, 86, Hafsa b. Ömer’den belağ sigasıyla Merfû’dur. 
Benzer metinler Ma'mer’den belağ sigasıyla mechûl bir söz (Ma’mer, XI/141), Amr b. Dînâr’dan 
(Hennâd, VI/627, 1354) ve Hz. Fatıma’dan (Kebîr, X/196; Mecma’, VIII/169, isnaddaki Sevvâr b. 
Mûsâb Metrûk’tur, Mecma’, VIII/170.) Merfû olarak gelmektedir. 
568 Mecrûhîn, II/314, 1023; Mîzân, VI/380, Sâbit�Enes isnadıyla Merfû’dur. İsnadda yer alan el-
Kadîmî hadîs uydurmakla müttehemdir, Mîzân, VI/378.----- Şu’abu’l-Îmân, VII/16, 9292; Firdevs, 
I/434, 1767; Lisân, VI/88, 314, Sâbit�Enes isnadıyla Merfû’dur. İsnadda el-Kadîmî’nin yanında  
Mechûl olan İbn Kumeyr yer almaktadır, metni ise Münker’dir, Şu’abu’l-Îmân, ay. 
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"� �N �NM¡�mم اe� دM�N دىM��m  ¦ا �{y wlأ �lو ky¡{��� نe�Mpmم اe�¡�  �yسM�mا �mMpa �mes ²a �¥:  M�y �t�

569"وأ�}y �wl¬� Ñ}� ا¦  

İsnad: Temrîz sigasıyla isnadsız aktarılır. 

Sahabe râvîsi: Enes, İbn Abbâs ve Ebû Hureyre’den Merfû’dur.  

Metin: Benzer lafızlarla tam metindir. 

Sıhhati: Ebû Hureyre isnadı Zayıf’tır. 

 
284) 

" w¡`mل ¥²ث اM_� �¡� آ� �N ����N نMt�Êا �tuا�� � �m �ºإذا ر{��M|mا �mإ �Mºو£� � ر �m �©¹ إذا

�y �|©¹ �lw`� M�y"570 �¤ وإذا �sر  

İsnad: Temrîz sigasıyla isnadsız aktarılır. 

Metin: Benzer lafızlarla tam metindir. 

Sıhhati: es-Sirrî ve Muhammed b. Ka’b’ın sözü olarak nakledilir. 

 
285)  

"  MNا ��اد ادزاوky ¶إ e�pq  ¦آ� اkp� اe�yM�"571  

İsnad: İbn Ebî Ya’lâ�Atıyye�Ebû Saîd el-Hudrî�Rasulullah. 

Sahabe râvîsi: Ebû Hureyre, Ümmü Seleme, Abdurrahman b. Avf ve İbn 

Ömer’den Merfû’dur.  

Metin: Benzer lafızlarla tam metindir. 

Sıhhati: Ümmü Seleme ve İbn Ömer tarikleri Zayıf’tır.  

 
286) 

                                                 
569 Kurtubî, IV/208, Enes’ten rivâyet edilmektedir. Rivâyeti Mâverdî’nin aktardığını söyler. Rivâyet 
için bkz. Mâverdî, en-Nüket ve’l-Uyûn, V/207. Benzer metinler Ebû Hureyre (Ukaylî, III/265, 1272; 
Lisân, IV/361, 1059, isnaddaki Amr b. Hamza için Ukaylî mutabaat edilmez (Ukaylî, ay.), Dârakutnî, 
zayıf der, Lisân, ay.) ve İbn Abbâs’tan (İbn Kesîr, I/407) Merfû olarak gelmektedir. -----Hılyetu’l-
Evliyâ, VI/157, Enes’ten Merfû’dur.  
570 Şu’abu’l-Îmân, VI/320, 8329; Sıfetu’s-Safve, II/381, 272, es-Sirrî es-Saktî’nin sözü olarak 
nakledilmektedir. Aynı metin Muhammed b. Ka’b’ın sözü olarak aktarılmaktadır, Hılyetu’l-Evliyâ, 
V/313.  
571 Muslim, 45 Birr, Sıla ve Adâb, bab 19, hno: 2588 (IV/2001); Ahmed, II/386; Tirmizî, 25 Birr ve 
Sıla, bab 82, hno: 2029 (IV/376); Dârimî, 3 Zekat, bab 35, 1683 (I/333), el-Alâ’nın babası�Ebû 
Hureyre isnadıyla Merfû olarak gelmektedir. Rivâyeti el-Alâ’dan aktaran Mâlik ise rivâyetin ref’ 
edilip edilmediğini bilmediğini söyler, Mâlik, 58 Sadaka, bab 2, hno: 1817 (II/1000). Benzer içerikli 
rivâyetler için bkz., Evsat, II/374, 2270; Kudâî, II/28, 817, Ümmü Seleme’den Merfû olarak 
gelmektedir. İsnaddaki Zekeriyya oldukça Zayıf’tır, Mecma’, III/105. Aynı rivâyet Abdurrahman b. 
Avf’tan Merfû’dur, Bezzâr, III/243, 1032. -----Kâmil, II/335, 470, İbn Ömer’den Merfû olarak 
gelmektedir. İsnadda yer alan Hasen b. Abdurrahman Münker hadîsler çalar, güvenilir kimselerden 
Münker rivayetlerdede bulunurmuş, Kâmil, II/334, 470. -----Rebî’, I/347, 885, Ebû Hureyre’den 
Merfû olarak gelmektedir. 
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572"إن اm_�ق £t¬�¡��و �w� ¶ MN �m|± �«ن اum¼ب ر�|�دع �w� MN|± إ"  

İsnad: İsnadsız olarak aktarılır. 

Sahabe râvîsi: Hz. Hasan’dan Merfû’dur.  

Metin: Aynı lafızlarla tam metindir. 

Sıhhati: Olumsuz kanaat yer almamaktadır.  

 
287) 

"��M�m �N Ñ{أ أ�wN573"ر�� ا¦ ا  

İsnad: Temrîz sigasıyla isnadsız aktarılır. 

Sahabe râvîsi: Hz. Ömer’den Merfû’dur.  

Metin: Aynı lafızlarla muhtasar bir metindir. 

Sıhhati: İsnadı çok Zayıf’tır.  

 
288) 

"m �¡s�|�{: M�M|l �N¾tmن اeuل ؟أ�Ms: �p�، �¡s: �²أ¡`q نeu¡؟ �p� لMs، �¡s: أ�Mqآ¼ا �N¾tmن اeu¡ل ¶ ؟Ms"574  

İsnad: Safvân b. Süleym�Rasulullah. 

Sahabe râvîsi: Aynı isnadla Merfû’dur.  

Metin: Aynı lafızlarla tam metindir. 

Sıhhati: İsnadı Munkatı’dır.575 

 
289) 

                                                 
572 Ahmed, I/200; Tirmizî, 36 Sıfatu’l-Cenne, bab 25, hno: 2518 (IV/668) (hasen sahîh); Bezzâr, 
IV/175, 1336; Beyhâkî, V/335; Ebû Ya'lâ, XII/132, 6267, Ebû Havrâ’ın Hasan b. Ali’ye Hz. 
Peygamber’den ne hatırladığını sorması üzerine Hz. Hasan’ın haber verdiği üç şeyden biri olarak 
nakledilmektedir. Yine Ebû Havrâ’�Hz. Hasan isnadıyla “ وأن ��¡�¬t£ w¡`mن ا»� ±|�w� ¶ MN �mإ ±|�w� MN دع
 .şeklinde de kaynaklarda yer almaktadır, İbn Huzeyme, IV/59, 2348; Müstedrek, II/15, 2169 ”اum¼ب ر�|�
Yine Ebû Havrâ’�Hz. Hasan  isnadıyla “��¡�¬t£   w¡`mر�|�  وإن ا   wxmن ا»� ±|�w� ¶ MN �mإ ±|�w� MN دع” lafzıyla 
da kaynaklarda yer almaktadır, Kebîr, III/75, 2708; Müstedrek, II/16, 2170; Şu’abu’l-Îmân, V/52, 
5747. 
573 el-Câmi’ li Ahlakı’r-Râvî, II/24, 1066; Firdevs, II/259, 3206; Kâmil, V/250, 394; Mîzân, V/373, 
6552, Salim�İbn Ömer�Ömer isnadıyla Merfû’dur. İsnadlarda yer alan Hakem b. Abdulah Münker 
ve Metrûku’l-hadîs’tir, Kâmil, aynı yer. Zehebî sahih değil der, Mîzân, aynı yer. İbnul-Cevzî ise bu 
söz Rasulullah’dan sahih olmaz der, el-Ilel’ul-Mutenâhiye, II/704, 1172 (Hakem için Ebû Hâtim 
yalancı, İbn Hibbân güvenilir kimselerden uydurmalar rivâyet eder der). Mus’ab b. S’ad�Ömer 
isnadıyla Merfû’dur, Kudâî, I/338, 580. Şu’abu’l-Îmân, II/257, 1678 (Ömer’den bize rivâyet edildi ki 
şeklinde idnadsız). 
574 Mâlik, 56 Kelâm, bab 7, (II/990); Mekârimu'l-Ahlâk, I/54, 147; Şu’abu’l-Îmân IV/207, 4812; 
Temhîd, XVI/253, Safvân b. Süleym’den Merfû olarak gelmektedir. 
575 Safvân b. Süleym Tabiîn arasında zikredilmektedir, Dârakutnî, Zikru Esmâi’t-Tâbiîn ve Men 
Ba’dehum, (thk. Bervân ed-Danâvî-Yûsuf Kemâl Hût), Müessesetu’l-Kutubi’s-Sekâfiyye, Beyrût, 
1985, I. bsk., I/178-II/119. İbn Ömer, Enes ve Câbir’den rivâyet ettiği zikredilirken Hz. 
Peygamber’den rivâyetinden bahsedilmez, Nubelâ, V/365; Mizzî, Kemâl, XIII/184-5. 124 veya 
132’de vefat ettiği rivâyet edilir, Kemâl, XIII/190. 
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�}�u �«ن �¡� اM��mة و"mق وإن رأ��� أن �¡� ا�_mوا اwvaa�u{�mة �«ن �¡� اM��mب وإن رأ��� أن �¡� ا¼umا اe|��"576  

İsnad: Temrîz sigasıyla isnadsız aktarılır. 

Sahabe râvîsi: Yahyâ b. Mecma', Mansûr b. Abdullah Süllemî’den Merfû.  

Metin: Aynı lafızlarla tam metindir. 

Sıhhati: İsnadı Zayıf’tır. 

 
290) 

MN �N". 577ء: Msل�tN أ�°؟ : wqداء، وا��wد �y أ�M�� ،�qMvل �m ر�l) ر�eل ا¦(وw¿a �sف"  

İsnad: İsnadsız aktarılır. 

Sahabe râvîsi: Muhammed b. Yahyâ b. Hibbân’dan Merfû’dur.  

Metin: Yakın lafızlarla tam metindir. 

Sıhhati: Olumsuz kanaat yer almamaktadır. 

 
291) 

"هMد ������ اM� :�¡|�m أ�N wuq Mq ه¼ا؟ �¡�eل: �¡�emeن" 578  

İsnad: Temrîz sigasıyla isnadsız aktarılır. 

Sahabe râvîsi: Enes ve Ebû Hureyre’in mevlası Ebû Vehb’den Merfû’dur.  

Metin: Yakın lafızlarla tam metindir. 

Sıhhati: Olumsuz kanaat yer almamaktadır. 

 
292) 

579"إن �� اMptmر���tm oو�� �y اum¼ب"   

İsnad: Temrîz sigasıyla isnadsız aktarılır. 

Sahabe râvîsi: İmran b. Hısayn ve Ali’den Merfû’dur.  

Metin: Aynı lafızlarla tam metindir. 

                                                 
576 Hennâd, II/635, 1375 (Elbânî zayıf der, 16 nolu dipnot), Yahyâ b. Mecma’’dan Merfû’dur. Yahyâ 
b. Mecma’�Mansûr isnadıyla Merfû’dur, Mekârimu'l-Ahlâk, I/51, 137, Münzirî isnadı için râvîleri 
güvenilir ancak isnadı mu’dal der, et-Terğîb ve’t-Terhîb, III/365. 
577 İbn Hişâm, III/163; Taberî, Târîh, II/27; İbn Hibbân, Sikât, I/159, Muhammed b. Yahyâ b. 
Hibbân’dan gelmektedir. 
578 İbn Ebî Şeybe, VII/346; Ahmed, III/122; Ebû Ya'lâ, VI/203, 3486, Enes’ten gelmektedir. -----et-
Tabakâtu’l-Kubrâ, I/234. 
579 İbn Ebî Şeybe, V/282, 26096; Beyhâkî, X/199; et-Tabakâtu’l-Kubrâ, IV/287, Abdullah b. 
Şihhîr�Imran b. Husayn isnadıyla Mevkûf’tur. El-Edebü’l-Müfred, I/297, 857; Hennâd, II/636, 1378, 
Mutarrıf�Imrân b. Husayn isnadıyla Mevkûf’tur. Mutarrıf’ın sözü olarak gelmektedir, et-Tabakâtu’l-
Kubrâ, VII/144. Imran b. Husayn’dan Merfû’dur, Kâmil, III/96, 634; Beyhâkî, X/199; Müsnedü'ş- 
Şihâb, II/119, 1011. İbn Adiyy Imran’dan sadece Dâvûd b. Zeberkân’nın ref’ ettiğini söyler ve 
Dâvûd’u Kâmil’inde zikreder, Kâmil, III/96, 634. Beyhâkî ise Mevkûf rivâyetin sahih olduğunu 
söyler, Şu’abu’l-Îmân, IV/203, 4794. Benzer bir söz  Ömer’den Merfû olarak gelmektedir, Şu’abu’l-
Îmân, IV/203, 4793; Temhîd, XVI/252. Ebû Nuaym Ali’den Merfû olarak vermektedir. Sağânî rivâyet 
için uydurma derken Irâkî itiraz eder ve hasen der, Keşfu’l-Hafâ, I/270, 712.  
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Sıhhati: Merfû şekli için Hasen ve uydurma değerlendirilmesi yapılırken 

Mevkûf şeklinin Sahîh olduğu belirtilir. İmrân b. Hısayn ve Hz. Ömer’dem 

Mevkûf’tur.  

 
293) 

�� ر�eل ا¦ ص وM|�za M�{plن اM�mس �¬�|m¼q w± ا�m|� ص ��Mلy �{y M�NM� �¡aأwNأ�� : "أن ا Mty M�NM�

Mt�¡{y مw� MN �{y Maw¿وأ� Mt�m"580  

İsnad: Temrîz sigasıyla isnadsız aktarılır. 

Sahabe râvîsi: Ubeyd ve Enes’ten Merfû’dur.  

Metin: Yakın lafızlarla muhtasar bir metindir. 

Sıhhati: Ubeyd tariki tenkid edilir. 

 
294) 

��N  w ذب �vm �y أ�¡�"q ¦ا �{y M�� نMآ �¡zmا �lو ky� أن�tvm مwv �{y رM�m581"ا  

İsnad: Esmâ bt. Zeyd�Rasulullah. 

Sahabe râvîsi: Aynı isnadla Merfû’dur.  

İsnad:: Yakın lafızlarla muhtasar bir metindir. 

Sıhhati: İsnadı Zayıf’tır. 

 
295) 

"|¡¹ °�¡m �¥²¥،�|¡zq ��� wµM�mم اMNÊا wt`mرب اMو� ����q �{ptm582"وا  

İsnad: Temrîz sigasıyla isnadsız aktarılır. 

Metin: Benzer lafızlarla tam metindir. 

Sıhhati: Hasen ve Süfyân b. Uyeyne’in sözü olarak aktarılmaktadır. 

 
296) 

"�É�  ¦ل اeر��y  لMs �|¡zmلاe�a ه� أن }�¡ MN ±�¡� ن آ��»° MsدM� ا�¹|�� وإن آ�° MqذMآ ���q ���"583  

                                                 
580 Ahmed, V/431; Ebû Ya'lâ, III/147, 1576; Terğîb ve’t-Terhîb , II/95, 1648, Hz. Peygamber’in 
mevlası Ubeyd’den Merfû’dur. Senedde ismi zikredilmeyen birisi vardır, Terğîb, aynı yer. Benzer bir 
rivâyet Enes’ten Merfû olarak gelmektedir, Tayâlisî, I/282, 2107; Şu’abu’l-Îmân, V/301, 6722. 
581 Ahmed, VI/461; Tayâlisî, I/227, 1632; Kebîr, XXIV/125, 442; Şu’abu’l-Îmân, VI/113, 7644; 
Kâmil, IV/327, 1159, Esmâ’dan Merfû olarak gelmektedir. İsnadlarda yer alan Ubeydullah b. ZIyâd 
için Yahyâ Zayıf, bir beis yok ve güvenilir olmak üzere zıt kanaatler belirtmektedir, Kâmil, aynı yer. 
Heysemî ise Ahmed’in isnadı için hasen der, Mecma’, VIII/95.  
582 Şu’abu’l-Îmân, VII/110, 9669; Feyzu’l-Kadîr, I/115; Kurtubî, XVI/339, Hasan-ı Basrî’in sözü 
olarak aktarılmaktadır.----- Şu’abu’l-Îmân, V/318, 6792; Keşfu’l-Hafâ, II/224, 2151, Süfyân b. 
Uyeyne’nin sözü olarak gelmektedir. 
583 Tirmizî, 25 Birr ve Sıla, bab 32, hno: 1934 (IV/329); İbn Ebî Şeybe, V/230, 25538; Ahmed, II/386; 
Ebû Dâvûd, 40 Edeb, bab 35, hno: 4874 (V/191-92), aynı isnadla Ebû Hureyre’den Merfû olarak 
gelmektedir.----- Muslim, 45 Birr, Sıla ve Adâb, bab 20, hno: 2589 (III/2001); İbn Ebî Şeybe, V/230, 
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İsnad: Alâ b. Abdurrahman�Babası�Ebû Hureyre�Rasulullah. 

Sahabe râvîsi: Aynı isnadla Merfû’dur.  

Metin: Benzer lafızlarla tam metindir. 

Sıhhati: Olumsuz kanaat yer almamaktadır. 

 

297) 

 Mهw_sأ MN ¦ل اeر� M� M��y ¦ا �ºر �xµMy °mMs °lw� Mt{� �¡����a ل ا¦ صeر� �{y أةwNود�}° ا

�² إ�Mك واM��"�|¡zmل N " لMs M�¡� MN °{s Mtل ا¦ إ�eر� M� °mM��"M�M��q نMum ±mذ ¶emو �l584"أ  

İsnad: İsnadsız aktarılmaktadır. 

Sahabe râvîsi: Aynı isnadla Merfû’dur.  

Metin: Kaynaklarlarda ulaşamadık. Benzer bir rivâyeti Beyhâkî nakleder. 

Sıhhati: Olumsuz kanaat yer almamaktadır. 

 

298) 

585"اe¡pmب eناe�Mtmن �t¡t�mMq ا���tmون q¡� ا{�|� ا�N ¹M|mأ¶ أ�|wآ� wxqارآ� ��emMا q}� �M ر�eل ا¦ Msل "  

İsnad: Şehr b. Havşeb�Esma bt. Yezid�Rasulullah. 

Sahabe râvîsi: Aynı isnadla Merfû’dur.  

Metin: Benzer lafızlarla muhtasar bir metindir. 

Sıhhati: İsnadı Zayıf’tır. 

 
299) 

"�¡�lemن ذو اep{N نep{N ،�¡�M�{mن ذو اep{N ،تM�s ن آ�ep{N ،رMz� ن آ�ep{N ،نM�N 586"آ�  

İsnad: Muhammed b. Amr�Ebû Seleme�Ebû Hureyre�Rasulullah. 

Sahabe râvîsi: Ebû Hureyre’den Merfû’dur.  

Metin: Yakın lafızlarlarla ziyadeli bir metindir.  

Sıhhati: Sadece Deylemî nakleder. 

 
300) 

�M د�eث و¶ ²sع"{��� ¶ ���m587"ا  
                                                                                                                                          
25538; İbn Hibbân, XIII/71, 5758; Ahmed, II/230, aynı isnadla Ebû Hureyre’den Merfû olarak 
gelmektedir. 
584 Şu’abu’l-Îmân, V/313, 6767. Leys’den Merfû’dur. 
585 Ahmed, VI/459; İshâk b. Râhaveyh, I/181, 24; el-Edebü’l-Müfred, I/119, 323; Kebîr, XXIV/167, 
423; Şu’abu’l-Îmân, VII/494, 11108, Şehr b. Havşeb�Esmâ bt. Yezid isnadıyla Merfû’dur. Şehr ise 
Zayıf’tır, Mecma’, VIII/93. Şu’be hadîslerini terkeder, İbn Maîn güvenilir, Ebû Züra bir beis yok der, 
Yahyâ b. Saîd ise ondan rivâyet etmezmiş, Cerh ve Ta’dîl, IV/382. 
586 Deylemî Ebû Hureyre’den Merfû olarak rivâyet etmektedir, Keşfu’l-Hafâ, II/283, 2337. 
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İsnad: İbn Kuteybe�Rasulullah isnadıyla aktarılmaktadır. 

Sahabe râvîsi: , Kureyş’ten bir adam, Ammâr b. Yâsir’den Merfû’dur.  

Metin: Yakın lafızlarlarla tam metindir.  

Sıhhati: Olumsuz kanaat bulunmamaktadır. 

 
301)  

"�mا ��mM� ��mMvmه� ا ��vmء واM©z|mا �u{|s �N}داء ا �u¡mدب إ ��¡q �tvN Â�� ي¼mوا wpxmا ��mM� ¶ ��  

�u�¡q ²م�mا اexأ� ��|qMva �et�{p� ء إذا�xq �uÉ|ا أ�² أ�eqMva ��� اe�N¾a ¶"588  

İsnad: Temrîz sigasıyla ve isnadsız aktarılmaktadır. 

Sahabe râvîsi: Yaîş b. Velîd’den Mürsel Merfû, Yaiş�Zübeyr isnadıyla 

Muttasıl Merfû’dur.  

Metin: Benzer lafızlarlarla tam metindir.  

Sıhhati: Olumsuz kanaat yer almamaktadır. 

 
302) 

"��v� ¤�M�tmوا Ì|z� �N¾tm589"ا  

İsnad: Temrîz sigasıyla ve isnadsız aktarılmaktadır. 

Sıhhati: Kaynaklarda Merfû olmayıp Fudayl b. Iyâd’ın sözüdür. 

 
303) 

590"�«ن آ� ذي �e�vN �tpد ��wهM©s �{yMء اevmاq ãµا��e�¡pا "  

İsnad: “Kale Rasulullah” şeklinde isnadsız aktarılmaktadır. 

                                                                                                                                          
587 Ma'mer, XI/243, Kureyş’ten bir adamdan Merfû olarak gelmektedir. Başka bir rivâyet( ���mا ���� ¶
 N) Câbir b. Zeyd’den`�¯ و¶   د�eث  و¶ �v}� اM��mء و¶ اwmآs �ºM¡� وMN اwmآM� �ºM ر�eل ا¦ Msل اMza ¶ ��mر
Merfû’dur, Rebî’, I/289, 743.----- Tayâlisî, I/89, 642; İbn Kesîr, III/264, Ammar b. Yasir’den Merfû 
olarak gelmektedir. Yine Ammar’dan benzer bir metin nakledilmektedir, Firdevs, V/108,2624.----- 
İbnu’l-Esîr, Ebu’s-Saâdât el-Mubârek b. Muhammed, en-Nihâyeye fî Garîbi’l-Hadîs ve’l-Eser, (thk. 
Tâhir Ahmed ez-Zâvî-M. Muhammed et-Tanâhî), el-Mektebetu’l-İlmiyye, Beyrût, 1979-1389, 
IV/102; İbn Manzûr, Lisânu’l-Arâb, I/371-VIII/293, isnadsız olarak verimektedir. 
588 Ma'mer, X/385, Yahyâ b. Kesîr�Yaîş b. Velîd isnadıyla Merfû olarak gelmektedir. Yaîş b. 
Velîd’in ise Hz. Peygamber’den rivâyeti yoktur, Mizzî, Kemâl, XXXII/404. -----Ahmed, I/164; 
Tirmizî, hno: 2510 (IV/664); Bezzâr, VI/192, 2232; Tayâlisî, I/27, 193; Ebû Ya'lâ, II/32, 669; 
Beyhâkî, X/232, Yahyâ b. Kesîr�Yaîş b. Velîd�Zübeyr b. Avvam isnadıyla Merfû olarak 
gelmektedir. 
589 el-Masnû’, I/456; Keşfu’l-Hafâ, II/389, 2694, Fudayl’ın sözüdür. Fudayl’ın sözü olarak bkz., 
Nubelâ, VIII/437(قM��mا �N ��vmن واMt�Êا �N �¿|zmا ��v�¶و  Ì|z� �N¾tmا). 
590 Evsat, III/55, 2455; Mecma’, VIII/195 ( �mMlر �¡�qو �w¡¹و �tأ� �q¼آ �q س¬q ¶ �{�pmل اMs رM¿pm²م ا� �q �¡p�

إ¶ أن ��pN �q �mMان MpN �N  t�� �mذ ¥�Mت ); Müsnedü’ş-Şâmiyyîn, I/228, 408; Kudâî, I/412, 708; Hılyetu’l-
Evliyâ, V/215; Mîzân, III/207, 3194; Kâmil, III/404, 828; Mecrûhîn, I/322, 396, Muâz’dan Merfû 
olarak gelmektedir. Seneddeki Saîd b. Sellâm’ı Ahmed tekzîb eder, Buhârî hadîs uydurmayla anılır, 
Nesâî Zayıf, ‘Iclî ise bir beis yok der, Mîzân, aynı yer. İbn Abbâs’tan Merfû’dur, Mecrûhîn, I/385, 
520, seneddeki Tahir b. Fadl güvenilir kimselere uydurmalar yamarmış, Mecrûhîn, aynı yer. -----
Rûyânî, II/427, 1449, Muâz’dan Merfû’dur. İsnadında Saîd b. Sellâm vardır. 
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Sahabe râvîsi: Muâz b. Cebel ve İbn Abbâs’tan Merfû’dur.  

Metin: Aynı lafızlarlarla tam metindir.  

Sıhhati: Rivâyetler oldukça Zayıf’tır. Muaz rivâyetine uydurma da denir.591 

 
304) 

"��e©z|س و�M�mا oz|� �N سM�mا w�"  
 İsnad: “Kale Rasulullah” şeklinde isnadsız aktarılmaktadır. Rivâyet 143 

nolu rivâyetin bir bölümü olup başındaki سM�mا w� ifadesi rivâyetin aslından değildir. 

 
305) 

"Mtت آM��vmآ� ا¬� ��vmإن ا �¿vmر اM�mآ� ا¬a"592  

İsnad: “Kale Rasulullah” şeklinde isnadsız aktarılmaktadır. 

Sahabe râvîsi: Enes, Ebû Hureyre, İbn Ömer, Merfû; Hasen, Mürsel.  

Metin: Yakın lafızlarlarla tam metindir.  

Sıhhati: Enes’ten gelen bazı tarikler Zayıf’ken İbn Ömer tariki bâtıldır. 

 
306) 

�� أ�� ¥²ث ¶ ��}�"�N: ة وw¡¿mء اe���vmوا �m؛ا � lwa ²� تw¡¿a وإذا ���ت  ،«ذا ¤�va ²� °��¸ وإذا

Ô|a ²�"593  

İsnad: Temrîz sigasıyla ve isnadsız aktarılmaktadır. 

Sahabe râvîsi: İsmâîl b. Ümeyye,594 Ebû Hureyre ve Hârise b. Numân.  

Metin: Yakın lafızlarlarla tam metindir.  

Sıhhati: Hârise b. Numân tariki Zayıf’tır. 

 

307) 

"�{�� °u� أو ��z� اw¡� لMs �N ¦595"ر�� ا  

                                                 
591 Yine Ömer’den gelen bir tariki için zayıf denirken İbn Abbâs’tan gelen farklı bir tariki için Ahmed 
ve İbn Maîn uydurma der, Feyzu’l-Kadîr, I/494.  
592 İbn Ebî Şeybe, V/330, 26594, Enes’ten Merfû’dur. İbn Mâce, II/1408, 4210; Ebû Ya'lâ, VI/330, 
3656; Kâmil, V/247, 1391, Enes’ten Merfû’dur. İsnadda yer alan Îsâ b. Ebi Îsâ için Yahyâ hadîsleri bir 
işe yaramaz, Ahmed ise bir şey değil ve Zayıf der, Kâmil, V/246. Ebû Dâvûd, IV/276, 4903; Beyhâkî, 
V/266, İbn Ömer’den Merfû’dur. Kudâî, II/136, 1048; Mîzân, V/268, 6217, İbn Ömer’den Merfû’dur, 
seneddeki Muhammed b. Ömer’i duafadan zikreden Zehebî bu isnadla rivâyetin batıl olduğunu söyler, 
Mîzân, aynı yer. Hennâd, 2/641, 1391, Hasan-ı Basrî’den mürseldir. 
593 Te'vilu Muhtelifi'l-Hadîs, 1/107, İsmâîl b. Ümeyye’den Merfû’dur.----- Ma'mer, 10/403; Temhîd, 
6/125; Şu’abu’l-Îmân, 2/63, 1172, İsmâîl b. Ümeyye’den Merfû’dur. Benzer rivâyetler Hârise b. 
Numan (Kebîr, III/228, 3227, seneddeki İsmâîl b. Kays Zayıf’tır, Mecma’, VIII/78) ve Ebû 
Hureyre’den Merfû olarak gelmektedir. 
594 İsmâîl b. Ümeyye Saîd b. Müseyyib, Nafi’ ve Ikrime gibi büyük Tâbiî’lerden rivâyet etmekte olup 
Ma'mer kendisinden rivâyet etmektedir. 144’te vefat etmiştir, Tehzîbu’l-Kemâl, III/46-48. 
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İsnad: Temrîz sigasıyla ve isnadsız aktarılmaktadır. 

Sahabe râvîsi: Enes, Ebû Ümâme’den Merfû, Hasen’den Mürsel’dir.  

Metin: Yakın lafızlarlarla tam metindir.  

Sıhhati: Rivâyet İbn Mesûd ve Hasen-i Basrî’inin sözüdür. 

 
308) 

596"وm±أ p}¡±� �«ذا MpN M��°�u� MN �mM� ° °t{uaذ أ"  

İsnad: Rasulullah “Muâz’a dedi ki” şeklinde isnadsız aktarılmaktadır. 

Sahabe râvîsi: Mekhûl’den Mürsel Merfû, Muâz’dan Merfû’dur.  

Metin: Yakın lafızlarlarla tam metindir.  

Sıhhati: Olumsuz kanaat yer almamaktadır. 

 
309) 

"� �|{s وراء �N �sMpmن اM�m» أرادذا �|{s �mإ  l²م رumل و«� اMs �m نMوإن آ ±�Nأ �¡{y نMن آ �N ه�M�mا �{s

��M�m وراء MN �uq �{u�� �m ضwy"597  

İsnad: “Kale Rasulullah” şeklinde isnadsız aktarılmaktadır. 

Sıhhati: Hasen’in sözü ve Hasen’den anonim bir söz olarak aktarılır. 

 
310) 

�|�mل اM�� لe£ل ا¦ ص وeر� ��y �{ua M¡qwyب؟: "أن أM�� �N ±��m ل " آ� دونMs ��Mي وأ��M��� لMs" ن»�

 w©�� ²مumق �� اMp|�¶ا �wu� �lو ky ¦ا��lM� �{y w_�sوا �N²آ �� klئ أوwNا �lا¦ و"  

İsnad: Temrîz sigasıyla ve isnadsız aktarılmaktadır. 

Sıhhati: Rivâyete kaynaklarda ulaşılamamaktadır. 

 
311) 

"�����mا �µM_� ¶ه� إw�M�N �{y سM�mا �u� 598"وه�  

                                                                                                                                          
595 Zühd, Ahmed, I/20, 9; Hâlid b. Ebi İmrân’dan Mürsel’dir. Hennâd, II/535, 1106; Şu’abu’l-Îmân, 
IV/241, 4934; Nubelâ, IV/571, Hasan-ı Basrî’den belağ sigasıyla Mürsel’dir. Hasan-ı Basrî’den kendi 
sözü olarak aktarılmaktadır, İbn Ebî Âsım, Zühd, 1/277. Benzer bir söz İbn Mesûd’dan (  اw¡� �s نM�m M�
اM�mس ��M¹ و��mM و�Ms �N ��MzmM� �lMل �¡wا ���za, 1/514, 1374) Mevkûf, Esmaî’den ( ��z وا�s �{�a °u|� أن ��aم
 Şu’abu’l-Îmân, 4/272, 5071) anonim bir söz olarak ,واu� �N �mM�m° �}� واMs �N �lMxmل �wا ��xq أه}± ����
nakledilmektedir.----- Şu’abu’l-Îmân, IV/241, 4938; Kudâî, I/339, 582, Sâbit�Enes isnadıyla 
Merfû’dur.Ayrıca Ebû Ümâme’den Merfû’dur, Feyzu’l-Kadîr, II/24. 
596 Tayâlisî, I/77, 561; Şu’abu’l-Îmân, IV/248, 4962, Mekhûl’den Mürsel’dir.----- Hennâd, II/531, 
531, Mekhûl�Muâz isnadıyla oldukça uzun Merfû bir rivâyettir. Aynı rivâyet Abdurrhman b. 
Ğanem�Muâz isnadıyla Merfû’dur, Kebîr, XX/73, 137. 
597 Şu’abu’l-Îmân, IV/169, 4694, Hasan-ı Basrî’in sözü olarak nakledilmektedir.----- İbn Ebî Şeybe, 
VII/236; İbnü’l-Mübârek, I/131, 390; Ahmed, Zühd, I/32, 40; İbn Ebî Âsım, Zühd, I/271, Hasan-ı 
Basrî’den anonim bir söz olarak aktarılmaktadır. 
598 İbn Ebî Şeybe, V/320, 26498, Urve b. Nezzal�Muâz b. Cebel isnadıyla Merfû’dur. Ma'mer, 
XI/194; Tirmizî, 38 İman, bab 8, hno: 2616 (V/11); Ahmed, V/231-36, Urve b. Nezzal�Muâz b. 
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İsnad: “Kale Rasulullah” şeklinde isnadsız aktarılmaktadır. 

Sahabe râvîsi: Muâz’dan Merfû’dur.  

Metin: Aynı lafızlarlarla muhtasar bir metindir.  

Sıhhati: Olumsuz kanaat yer almamaktadır. 

 
312) 

�¼ار"tmا Ñ{tmر واM�utmا ¤�¡��tmا �mإ �u©zqأ"  

İsnad: Temrîz sigasıyla ve isnadsız aktarılmaktadır. 

Sıhhati: Rivâyete kaynaklarda ulaşılamamaktadır. 

 
313) 

"�mMtl ��|�p±." لMs: لMs �lwmل اMtl MN ¦ل اeر� Mل�Ms ؟" :��M�m"599  

İsnad: Temrîz sigasıyla ve isnadsız aktarılmaktadır. 

Sahabe râvîsi: Abbâs, Câbir’den Merfû, Ali b. Hüseyin’den Mürsel’dir.  

Metin: Benzer lafızlarlarla tam metindir.  

Sıhhati: Câbir isnadı oldukça Zayıf’tır.  

 
314) 

" Mtm{y م�sل ا¦ صeر� �  �¡ta ��q ل ا¦ صو��eه��  �¬ل ر�}ا �q وwty �y� ��My �q Â¡s���t  لM��

وا¦ �M ر�eل ا¦ ��m  وMsل wtyو ¼�Nوy ��m� ����� �um}� أ�� �¡MtN w و�¨  �M ر�eل ا¦Â¡s وا¦ 

s�� °}ا �� °q¼آMNو �mا{و ��wى� Ê°¡ºا��  �� ر�mو {و °t{y MN ا{ °�`¿��}° أ��� ��wى� 

600"إن �N اM¡|mن wv�mا"��}° أM�� °t{y MN Ñ|sل ر�eل ا¦ ص   

İsnad: Temrîz sigasıyla ve isnadsız aktarılmaktadır. 

Sahabe râvîsi: İbn Abbâs ve Ebû Bekir’den Merfû’dur.  

Metin: Benzer lafızlarlarla tam metindir.  

Sıhhati: Olumsuz kanaat yer almamaktadır. 

 
315) 

"�|�mا �{y اe{_a ¶"  

                                                                                                                                          
Cebel isnadıyla Merfû’dur, daha uzun bir metindir. Ahmed, V/236; Kebîr, XX/73, 137, Abdurrahman 
b. Ğınem�Muâz isnadıyla verilmektedir. 
599 Keşfu’l-Hafâ, I/399-400, 1075, Abbâs’tan Merfû olarak gelmektedir. Benzer bir rivâyet ( �lwmل اMtl
��M�m ��M_�) Câbir’den Merfû’dur, Kudâî, I/164, 233; Firdevs, II/110, 2583; Mîzân, I/257, 449; Lisân, 
I/213, 658, seneddeki Ahmed b. Aburrahman el-Carûd için Hatîb-i Bağdâdî kâzib der, Mîzân, aynı 
yer.----- Müstedrek, III/373, 5424, Ali b. Hüseyin’den Merfû olarak gelmektedir. İsnadı Munkatı’dır. 
600 Evsat,  
VII/341, 7671; Müstedrek, III/710, 6569, Ebû Bekir’den Merfû’dur. Benzer bir rivâyet İbn Abbâs’tan 
Merfû’dur, Müstedrek, III/710; 6568.----- Mâlik, 56 Kelam, bab 3, hno: 1783 (II/986); İbn Hibbân, 
XIII/112, 5795; Ebû Dâvûd, 40 Edeb, bab 87, hno: 5011 (V/276), İbn Ömer’den Merfû’dur. 
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İsnad: Temrîz sigasıyla ve isnadsız aktarılmaktadır. 

Sıhhati: Rivâyete kaynaklarda ulaşılamamaktadır. 

 

316) 

"� MN �{y �umأ¶ أدÌ|v M�M¿`mا �q ¦ا، �wتو�Mlر�mا �q  ا ؟emMs: �{q، ¦ل اeر� M�. لMs:  ءeºemغ اM|إ���y 

�um¼�". 601 اMqwmط ،وا��Mر اm_²ة �pq اm_²ة ،وآ�wة اM¿`m إ�m ا�lM�tm ،اMutmر�  

İsnad: Ebû Hureyre�Rasulullah isnadıyla aktarılmaktadır. 

Sahabe râvîsi: Ebû Hureyre’den Merfû’dur.  

Metin: Aynı lafızlarlarla tam metindir.  

Sıhhati: Olumsuz kanaat yer almamaktadır. 

 
317) 

"ا�N w�� w|_m اwumوب وeyن y}� اe¿`mب"  

İsnad: Temrîz sigasıyla ve isnadsız aktarılmaktadır. 

Sıhhati: Rivâyet metnine kaynaklarda ulaşılamamaktadır. 

 
318) 

�N"602 ا���m ا�N w|_m اMt�Êن �mk�tq اwmأس"  

İsnad: “Kale Rasulullah” şeklinde isnadsız aktarılmaktadır. 

Sahabe râvîsi: Yalnızca Deylemî Enes’ten Merfû şekilde aktarır.  

Metin: Aynı lafızlarlarla tam metindir.  

Sıhhati: Yaygın olarak Ali’den Mevkûf ayrıca Basralı birisinin sözüdür. 

 
319) 

"¡{� �µ²q �{y w|_و� �µM©�q ضw� �m �Nw�` Mqاي رe�"603  

İsnad: Temrîz sigasıyla ve isnadsız aktarılmaktadır. 

Sahabe râvîsi: Ebû Hind ve Enes’ten Merfû’dur.  

Metin: Aynı lafızlarlarla tam metindir.  
                                                 
601 Muslim, 2 Taharet, bab 14, hno: 251 (I/219); İbn Huzeyme, I/6, 5; Tirmizî, 1 Taharet, bab 39, hno: 
51 (I/72); Mâlik, 9 Kasru’s-Salât fi’s-Sefer, bab 18, hno: 384 (I/161), Ebû Hureyre’den Merfû’dur. 
602 İbn Ebî Şeybe, VI/172, 30439, Ali’den Mevkûftur. Enes’ten Merfû’dur, Firdevs, II/414, 3840.----- 
İbn Ebî Şeybe, VII/101, 34504; Şu’abu’l-Îmân, VII/124, 9718; Sıfatu’s-Safve, I/326, farklı metinler 
içerisinde Ali’den mevkûf şekilde gelmektedir. Basra halkından bir adamın sözü olarak 
nakledilmektedir, Hılyetu’l-Evliyâ, I/45-46. 
603 Mu'cemu'l-Kebîr, XXII/320, 807; İbn Abdilberr, el-İstîâb fî Ma’rifeti’l-Ashâb, (Alî b. Muhammed 
el-Becâvî), Dâru’l-Cîl, Beyrût, 1412, I. bsk., I/187; Firdevs, 3/169, 4449; Feyzu’l-Kadîr, 4/469; 
Mecrûhîn, I/327, 407; Mîzân, III/202, 3186; Mecma’, V/207, Ebû Hind’den Merfû’dur. Seneddeki 
Saîd b. ZIyâd için Ezdî Metrûk derken (Mîzân, aynı yer.) İbn Hibbân onunla ihticâc edilmeyeceğini 
söyler (Mecrûhîn, aynı yer.).----- Şu’abu’l-Îmân, I/218, 200, Enes’ten Merfû’dur. 
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Sıhhati: Yaygın olan Ebû Hind tariki Zayıf’tır. 

 
320)  

"¿yأ �Nون���N وه� �N}ا ��m ±Émو¬� w�z��M� �{¸و w�z� �{¸و w|_� �{�qوا wux� �"604  

İsnad: Temrîz sigasıyla ve isnadsız aktarılmaktadır. 

Sahabe râvîsi: Suhberâ’ ve Semura’dan Merfû’dur.  

Metin: Yakın lafızlarlarla tam metindir.  

Sıhhati: Rivâyetlerin isnadı Zayıf’tır. 

 
321) 

ws�ã{"605ع Mqب  �se�� w|_mMq� �N�N  اw�mج و"  

İsnad: Temrîz sigasıyla ve isnadsız aktarılmaktadır. 

Sıhhati: Rivâyet metnine kaynaklarda ulaşılamamaktadır. Benzer metinler 

ise Merfû değildir.  

 
322) 

606"اM¡º w|_mء"  

İsnad: Temrîz sigasıyla ve isnadsız aktarılmaktadır. 

Sahabe râvîsi: Ebû Mâlik el-Eşarî’den Merfû’dur.  

Metin: Aynı lafızlarlarla muhtasar bir metindir.  

Sıhhati: Olumsuz kanaat yer almamaktadır. 

 
323) 

"�m وإن �p�M� �¡�¡mا �� MºwmMq ¦ �tpa أن °p¿ا إن ا��w¡� �wua MN �{y w|_mن �� ا»� w|�M�  ¿��a 

Nw�p"607  اmواy}� أن اN w_�m  اw|_m واw�mج N  اwumب واw�¡m آ�¡wا  

                                                 
604 Mu'cemu'l-Kebîr, VII/138, 6613; Nevâdir, IV/209; Mecma’, X/284; Terğîb, IV/140, 5151, 
Suhbera’dan Merfû’dur. Seneddeki Ebû Dâvûd Metrûk’tur, Mecma’, aynı yer. Semura’dan Merfû 
şekilde gelmektedir, Şu’abu’l-Îmân, IV/104, 4431. Seneddeki Ebû Dâvûd Metrûk’tur, Mecma’, aynı 
yer. Ancak rivâyetin isnadının sahabeden sonraki üç râvîsinin yukarıdaki rivâyetlerle aynı olmasına 
bakılırsa rivâyetin Suhbera’dan geldiğini  ةw|`�  kelimesinin ةwt� şeklinde okunmuş olması kuvvetle 
muhtemeldir. 
605 Ma'mer, X/442; İbn Ebî Şeybe, VI/22, 29175, Ebu’d-Derdâ’dan Mevkûf olarak nakledilmektedir. 
Namazla ilgili olarak benzer bir söz (�m Ñ��� أن ±�e� بM|mع اws ���� �Nب وM|mع اw�� ي¼mا ��N ²ة_mي ���� ا¼mا ��N, 
Mu'cemu'l-Kebîr, IX/204, 8996) İbn Mes'ûd’dan Mevkûf, İbn Abbâs�Rasulullah isnadıyla 
Merfû’dur (Kudâî, II/188, 1157; Firdevs, I/201, 760; Mîzân, VII/190, seneddeki Yahyâ b. Sâlih için 
Yahyâ b. Bekir’in ondan Münker şeyler aktarırmış der ki, bu rivâyet de Yahyâ b. Bekir’den 
gelmektedir, Mîzân, aynı yer.).   
606 Muslim, 2 Taharet, bab 1, hno: 223 (I/203); Ahmed, V/342-343; Tirmizî, 45 Deavât, bab 85, hno: 
3517 (V/535-6); İbn Mâce, , hno: 280 (I/102); Beyhâkî, I/42, Ebû Mâlik el-Eşari’den Merfû olarak 
gelmektedir.  
607 Hennâd, I/304-305, 536; Müstedrek, III/623, 6303,  İbn Abbâs’tan Merfû’dur. Rivâyetin verilen 
kısmında bazı farklılıkların yer aldığı rivâyetlerde yine İbn Abbâs’tan Merfû şekilde kaynaklarda yer 
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İsnad: İbn Abbâs�Rasulullah isnadıyla aktarılmaktadır. 

Sahabe râvîsi: İbn Abbâs’tan Merfû’dur.  

Metin: Aynı lafızlarlarla muhtasar bir metindir.  

Sıhhati: Olumsuz kanaat yer almamaktadır. 

 
324) 

"M¡��mا ��Nو �{�N MN ¶راآ�  إ ��tآN لM�mإ M�w�� �¸"608ة �� �eم �µM¨ ¥� راح وwaآ  

İsnad: İbn Mesûd�Rasulullah. 

Sahabe râvîsi: İbn Mesûd’dan Merfû’dur.  

Metin: Aynı lafızlarlarla tam metindir.  

Sıhhati:Olumsuz kanaat yer almamaktadır. 

 
325)  

" �� �mMyإن ¦ ا�v�N ��vN ء آ�M�¥أ"  

İsnad: “Kale Rasulullah” şeklinde isnadsız aktarılmaktadır. 

Sıhhati: Rivâyete kaynaklarda ulaşılamamaktadır. 

 
326) 

�es Mم و�kن w�Ðون"m حw� ¶إ M_y �{y M_y °yws MN"  

İsnad: “Kale Rasulullah” şeklinde isnadsız aktarılmaktadır. 

Sıhhati: Rivâyete kaynaklarda ulaşılamamaktadır. 

 
327)  

"�{�y �� ءMذآ °�Mن إ¶ آMإ�� �N ر��Ml °_ا��� MN"  

İsnad: Temrîz sigasıyla ve isnadsız aktarılmaktadır. 

Sıhhati: Rivâyete kaynaklarda ulaşılamamaktadır. 

 
328) 

"¯q �N w|� MN"609  

İsnad: Enes�Rasulullah. 

Sahabe râvîsi: Hibbân b. Cebele, Ebû Hureyre, İbn Ömer ve  İbn Mesûd. 

                                                                                                                                          
almaktadır, Ahmed, I/307; el-Mu'cemu'l-Kebîr, XI/123, 11243; Şu’abu’l-Îmân, II/28, 1074; Nevâdir, 
I/242. 
608İbn Ebî Şeybe, VII/75, 34303; Ahmed, I/441, 4208; Müstedrek, IV/345, 7859; Şu’abu’l-Îmân, 
VII/311, 10414, İbn Mes'ûd’dan Merfû olarak nakledilmektedir.   
609 Taberî, Tefsir, XII/166, Hibbân b. Cebele’den Merfû olarak gelmektedir. Ebû Hureyre’den 
Merfû’dur, Kurtubî, IX/247. İbn Ömer’den Merfû’dur, Şu’abu’l-Îmân, VII/215, 10050. İbn 
Mes'ûd’dan Merfû’dur, İsâbe, III/82. 
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Metin: Yakın lafızlarlarla tam metindir.  

Sıhhati: Olumsuz kanaat yer almamaktadır. 

 
329) 

"Nوأ �Nا��mا �N �_� رةextmاM�N²tmا �N 610"ن  

İsnad: Temrîz sigasıyla ve isnadsız aktarılmaktadır. 

Sıhhati: Hz. Ali’den Mevkûf ve anonim bir söz olarak aktarılmaktadır.. 

 
330) 

"�e_pa ¶وا و��wa �sMpmوا ا��wا ا��eN����"611  

İsnad: Ebû Zinad�‘Arec�Ebû Hureyre�Rasulullah. 

Sahabe râvîsi: Ebû Hureyre’den Merfû olup rivayetin isnadı farklıdır.  

Metin: Aynı lafızlarlarla tam metindir.  

Sıhhati:Tariklerden birisi oldukça Zayıf’tır. 

 
331) 

�N"612 اراد أwNا �Mxور �¡� اwNأ Mt{�N و��� ا¦ {ر�� أeNر�"  

İsnad: Ikrime�İbn Abbâs�Rasulullah. 

Sahabe râvîsi: Aynı isnadla Merfûdur.  

Metin: Aynı lafızlarlarla tam metindir.  

Sıhhati: İsnadı Zayıf’tır. 

 
332) 

وMN ا��wq �|��N ��zأ�� وMN ه}± أ�� exN �yرة �«ذا أراد ا¦  رأس ا�pq ��pm اMt�Êن Mq¦ اe�mدد إ�m اM�mس"

�}�u رأ��� MN ن أولMآ �u{ه �|pq"613  

İsnad: Temrîz sigasıyla ve isnadsız aktarılmaktadır. 

Sahabe râvîsi: İbn Müseyyib’ten Mürsel Merfû’dur.  

                                                 
610 Feyzu’l-Kadîr, I/275, Ali’den Mevkûftur. Benzer bir rivâyet anonim bir söz olarak aktarılmaktadır, 
Feyzu’l-Kadîr, VI/258. 
611 Mîzân, III/309, 3599; Lisân, III/99, 333, Süleymân b. Îsâ�Mâlik�Süheyl b. Ebi 
Sâlih�Süheyl’in babası�Ebû Hureyre isnadıyla Merfû’dur, isnadda yer alan Süleymân b. Îsâ için 
Ebû Hâtim ve Cüzcânî (İbn Adiyy) yalancı derken İbn Hibbân hadîs uydurur der, Mîzân, III/308. 
Abdulaziz b. Reca�Mâlik�Süheyl b. Ebi Sâlih�Süheyl’in babası�Ebû Hureyre isnadıyla 
Merfû’dur, Kudâî, I/419, 722. Firdevs, I/86, 274 (isnadsız), Ebû Hureyre’den Merfû’dur . 
612 Evsat, VIII/181, 8333; Mecma’, VIII/96; Mecrûhîn, II/280, 973, ‘Ikrime�İbn Abbâs isnadıyla 
Merfû’dur. Seneddeki Amr b. Husayn’a Metrûk denirken (Mecma’, aynı yer.), Muhammed b. 
Abdullah b. Ulâse için İbn Hibbân güvenilir kimselerden uydurmalar nakleder, hadîsi sadece teaccüb 
için yazılır der, Mecrûhîn, II/279.   
613 Kâmil, I/375, 399, Saîd b. el-Müseyyib’den Mürsel olarak gelmektedir. Seneddeki Eşas b. Berâz 
Zayıf’tır , Kâmil, aynı yer. 
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Metin: Farklı lafızlarlarla muhtasar metindir.  

Sıhhati: Rivâyetin isnadı Zayıf’tır. 

 
333) 

ev�m"614ا tmMq �ume�y¼اآwة وا��e�¡pا y}� أeNرآ� MxtmMqورة"  

İsnad: Temrîz sigasıyla ve isnadsız aktarılmaktadır. 

Sıhhati: Rivâyete Merfû şekilde kaynaklarda ulaşılamamaktadır.615 

 
334) 

�v_��"616 أن  �}� إذا ا���_�vا�N �{y tm �¤ ا�tm}� إن"  

İsnad: Temrîz sigasıyla ve isnadsız aktarılmaktadır. 

Sahabe râvîsi: Ebû Eyyûb ve Ebû Hureyre’den Merfûdur.  

Metin: Yakın lafızlarlarla muhtasar metindir.  

Sıhhati: Ebû Eyyûb isnadı cerh edilmiştir. 

 
335) 

"�ta¾N رMx��tmن واMpN w¡x��tm617"ا  

İsnad: Muhammed b. el-Münkedir�Âişe�Rasulullah. 

Sahabe râvîsi: Âişe ve Sahr b. Levzân’dan Merfû’dur.  

Metin: Aynı lafızlarlarla muhtasar metindir.  

Sıhhati: Olumsuz kanaat yer almamaktadır. 

 
336) 

�� وإذا ا���y¬� °�p وإذا ا��wxت �Ms��q :wa ��� ��pa ²ل Mt�mن ¶"�M� ��xإذا ا�� ��q M�"  

İsnad: Ebû Hilâl�Huzeyfe b. el-Yemân�Rasulullah. 

Sıhhati: Rivâyete kaynaklarda ulaşılamamaktadır. 

 
337) 

"ا��e�¡pا y}� اMlMvmت Mt�umMqن �«ن آ� ذي �e�vN �tpد"  

                                                 
614 Feyzu’l-Kadîr, V/442, bazı haberlerde gelir şeklinde nakledilmektedir. 
615 Rivâyeti “bazı haberlerde gelen bir söz” olarak aktaran Münâvî’nin, rivâyetten sonra Mâverdî’nin 
aktardığı bazı alıntıları aktardığını görmekteyiz. Münâvî’nin bu rivâyeti Merfû olarak aktarmaması 
oldukça dikkat çekicidir. 
616 el-Edebü’l-Müfred, I/317, 922; Kebîr, IV/180, 4076; Mecma’, VIII/185; İbn Hacer, Nasbu’r-Râye, 
IV/73, Ebû Eyyûb el-Ensari’den Merfû olarak gelmektedir, seneddeki Abdurrahman b. Ziyâd’ı Yahyâ 
el-Kattân tevsîk ederken başka bir grup Zayıf kabul etmektedir, Mecma’, aynı yer. Ebû Hureyre’den 
Merfû’dur, Beyhâkî, V/347. İsnadsız olarak verilmektedir, Nevâdir, I/360. 
617 Temhîd, VIII/370, Sahr b. Levzân’dan Merfû olarak gelmektedir. Aynı ibarelerin yer aldığı başka 
bir rivâyet (����m  �M� eه Mtq wx¡{� أ��آ� w¡xن ا��M�  �ta¾N رMx��tmن   واMpN w¡xtmإن ا) Âişe’den Merfû’dur, 
Keşfu’l-Hafâ, II/269, 2294. 
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İsnad: Temrîz sigasıyla ve isnadsız aktarılmaktadır. 

Metin: 302 nolu rivâyetle aynıdır. Bu lafızlarla kaynaklarda yoktur. 

 
338) 

�eى"mا �N ن وا���اعM¿¡xmا �N اح ا���راجktmا"  

İsnad: Temrîz sigasıyla ve isnadsız aktarılmaktadır. 

Sıhhati: Rivâyete kaynaklarda ulaşılamamaktadır. 

 
339) 

"M�� ¶ل إesح و¶ أkN} 618"إ��  

İsnad: Temrîz sigasıyla ve isnadsız aktarılmaktadır. 

Sahabe râvîsi: İbn Ömer, Enes, Ebû Hureyre’den Merfû’dur.  

Metin: Aynı lafızlarlarla tam metindir.  

Sıhhati: İsnadlar Zayıf olup Ubeydullah b. Hasen’nin sözü olarak da gelir. 

 
340) 

�t{y M° أن اM ¶ ���m أN :ة  ��MلqmMw�ztأmM�� ��a° ادع ر�N  �m ±q ا{�_Mر اe�yز أن"{���mا�pµMk  °�w_�

Mqwy"619 أwaاMq ه� أMuqرا��M�{p إ�Mxء ه��MM�¬x أ�إ :ky و�lا¦  أws MNأت esل :ر�eل ا¦  ص �|���  

İsnad: Temrîz sigasıyla ve isnadsız aktarılmaktadır. 

Sahabe râvîsi: Âişe’den Merfû, İbn Müseyyib’ten Mürsel Merfû’dur.  

Metin: Benzer lafızlarlarla tam metindir.  

Sıhhati: Aişe rivâyetinin İbn Museyyib’ten gelen tariki zayıftır. 

 

341) 

"°mM�� ؟±lزو �Nو M�m لM�� M�lوkm �lM� �� ىwأ� ��aل: وأM�� ²ن� :mا M�m ض¼يM¡q �¡�¡y �� °mM�� : ¶

�M وM�� �¡�¡y �N¬�a °{plل: ��Mلlزو �mإ �{�y °�w_�M� �{q :°mM�� ؟±�¬� MN : �� ل ا¦ أنeر� ��w|أ�

   620"أM¡q ��wa MNض y¡�� أآ�e� �N wادهM�� MºM¡q ±¡�¡y :Mل
                                                 
618 Evsat, I/298-7/219, 7322; Taberânî, Sağîr, II/59, 779, Bekir b. Abdullah�İbn Ömer isnadıyla 
Merfû’dur. Evsat, VII/32, 6764; Kebîr, XII/391, 13443, Ubeyd b. Umeyr�İbn Ömer isnadıyla 
Merfû’dur, Heysemî isnadında bilmediği kimseler olduğunu söyler, Mecma’, VIII/89. Enes’ten 
Merfû’dur, Mîzân, II/272, 1945, seneddeki Hasen b. Muhammed’i İbn Kâni’ Zayıf sayarken 
Dârakutnî hakkında konuşulur, İbn Adiyy Münker rivâyetler aktarır demektedir, Mîzân, II/272, 1945. 
Aynı rivâyet Ubeydullah b. Hasen’nin sözü şeklinde aktarılmaktadır, Hatîb-i Bağdâdî, X/355, 5455; 
Kemâl, XIX/26. -----Ahmed, II/340; el-Edebü’l-Müfred, I/102, 265; Tirmizî, 25 Birr ve Sıla, bab 57, 
IV/357, 1990, Ebû Hureyre’den Merfû’dur. 
619 Hennâd, I/58, 24, Saîd b. Müseyyib’ten Mürsel’dir. Evsat, V/357, 5545; Mecma’, X/419, Saîd b. 
Müseyyib�Âişe isnadıyla Merfû’dur, seneddeki Mes’ade b. el-Yesa Zayıf’tır, Mecma’, aynı yer. 
Mücâhid�Âişe isnadıyla Merfû’dur, Kurtbî, I/102. İsnadsız olarak verilmektedir, İbn Kuteybe, 
Te’vîli Muhtelefi’l-Hadîs, (Muhammed Zuhrî en-Neccâr), Dâru’l-Cîl, Beyrût, 1972-1393, I/293 
(Kısaca Te’vîl şeklinde işaret edilecektir.). 
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İsnad: İsnadsız aktarılmaktadır. 

Sahabe râvîsi: İsnadsız aktarılmaktadır.  

Metin: Yakın lafızlarlarla tam metindir.  

Sıhhati: Rivâyet kynaklarda isnadsız olarak aktarılır. 

 
342) 

w�"621ىا{��M¡� اy m}�أMt  Ô©Nإ� Mل �M ر�eل ا¦a¬آ� wtaا وq± رMs �Nل ��أ"  

İsnad: İsnadsız aktarılmaktadır. 

Sahabe râvîsi: Suheyb b. Sinân’dan Merfû’dur  

Metin: Yakın lafızlarlarla muhtasar metindir.  

Sıhhati: Olumsuz kanaat yer almamaktadır. 

 
343) 

" ¤qM� نMt{وم و�wmا ¤qM� �¡�  w�"622س و²qل �qM¤ اÇ|vmاmأ�qM� M¤ اwpmب و�

İsnad: Kale Rasulullah şeklinde isnadsız aktarılmaktadır. 

Sahabe râvîsi: Enes, Ebû Ümâme ve Ümmü Hâni, Merfû; Hasen, Mürsel. 

Metin: Aynı lafızlarlarla tam metindir.  

Sıhhati: Merfû tarikleri Zayıf’tır. 

 
344)  

"�lemر اe�q و�¼ه� �{�mا °¡t� ��»� ±v©mة اwك وآ�M623"إ�  

İsnad: Ebû İdris el-Havlânî�Ebû Zer�Rasulullah. 

Sahabe râvîsi: Ebû Hureyre’den Merfû’dur. 

Metin: Aynı lafızlarlarla muhtasar bir metindir.  

Sıhhati: Yaygın tarikin isnadı Zayıf’tır. 

 
345) 

                                                                                                                                          
620 Te’vîl, I/293; 2/279-570; Feyzu’l-Kadîr, II/279-570; el-Muğnî, IX/421, isnadsız olarak 
nakledilmektedir. 
621 İbn Mâce, 31 Tıb, bab 3, hno: 3443 (II/1139); Kebîr, VIII/35, 7304; Beyhâkî, IX/344; Müstedrek, 
III/451, 5703; IV/456, 8263; Kemâl, XVI/442, Suheyb b. Sinân’dan Merfû şekilde gelmektedir. 
622 Ma'mer, XI/442; Ahmed, Fedâilu’s-Sahâbe, II/909, 1737, Hasan-ı Basrî’den Mürsel’dir. Enes’ten 
Merfû’dur, Kebîr, VIII/29, 7288; Müstedrek, III/321, 5243; Mecma’, III/305, senedde yer alan 
Ammara b. Ziyâd Zayıf’tır. Ümmü Hanî’den Merfû’dur, Kebîr, XXIV/435, 1062; Mecma’, III/305, 
seneddeki Fâide el-Attâr Zayıf’tır. -----Evsat, III/241, 3036; Müsnedü’ş-Şâmiyyîn, II/10, 827; Mîzân, 
II/51, 1252; Kâmil, II/75, 302, Ebû Ümâme’den Merfû’dur, senedde yer alan Velîd Zayıf’tır. 
623 İbn Hibbân, II/79, 361; Kebîr, II/157, 1651; Ebû İdris�Ebû Zer isnadıyla Merfû’dur. İbrâhîm b. 
Hişâm’ı İbn Hibbân tevsîk ederken Ebû Hâtim ve Ebû Zur'a Zayıf saymaktadır, Mecma’, IV/216. 
Ubeyd Umeyr�Ebû Zer isnadıyla Merfû’dur, Şu’abu’l-Îmân, IV/243, 4942. Ebû Zer’den isnadsız 
olarak gelmektedir, Firdevs, I/388, 1566. 
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�y ¶w��"624وى و¶ £¡wة و¶ ه�NM و¶ "  

İsnad: Temrîz sigasıyla ve isnadsız olarak aktarılmaktadır. 

Sahabe râvîsi: Ebû Hureyre’den Merfû’dur. 

Metin: Aynı lafızlarlarla tam metindir.  

Sıhhati: Olumsuz kanaat yer almamaktadır. 

 
346) 

" �¡s ¦ل اeر� Mى�w� Mب  إ�w�mا �N �|��mا ��w�xN  w¡p|mا�p¡tl ي�p¡� أ Mt� لMى���y 625"ا{ول  

İsnad: Temrîz sigasıyla ve isnadsız aktarılmaktadır. 

Sahabe râvîsi: Ebû Hureyre’den Merfû’dur. 

Metin: Farklı lafızlarlarla muhtasar metindir.  

Sıhhati: Olumsuz kanaat yer almamaktadır. 

 
347) 

"va ²�  ����¸ ا�إذاe� ا¦ و �{yا وe©NM� �aw¡¿a ا وإذاez|a ²� �a��� ا�إذاe{آe�"626  

İsnad: Ebû Hureyre�Rasulullah. 

Sahabe râvîsi: Ebû Hureyre’den Merfû’dur. 

Metin: Aynı lafızlarlarla tam metindir.  

Sıhhati: İsnadı zayıftır. 

 
348) 

"M�aMوآ� �{y w¡¿mوا اws627"أ  

İsnad: “Kale Rasulullah” şeklinde isnadsız aktarılmaktadır. 

Sahabe râvîsi: Ümmü Kerez’den Merfû’dur. 

Metin: Aynı lafızlarlarla tam metindir.  

Sıhhati: Olumsuz kanaat yoktur. 

 
349) 

                                                 
624 Buhârî, Tıb, 45, VII/27, Ebû Hureyre’den Merfû’dur. -----Buhârî, Tıb, 19, VII/17, Ebû 
Hureyre’den Merfû olarak gelmektedir. 
625 Ahmed, I/440; Ebû Ya'lâ, X/498; İbn Hibbân, XIII/487, 6119; Hatîb-i Bağdâdî, XI/68, 5867, Ebû 
Hureyre’den Merfû’dur. 
626 Kâmil, IV/314, 1143; Feyzu’l-Kadîr, I/330, isnaddaki Abdurrahman b. Sa’d’ı İbn Maîn Zayıf 
addeder, Abdullah b. Saîd el-Makberî ise Metrûk’tur, Feyzu’l-Kadîr, aynı yer. İbn Abdilberr isnadını 
vaktiyle koruyamadığını söylediği aynı ifadeleri isnadsız olarak nakleder, Temhîd, VI/125. 
627 Hılyetu’l-Evliyâ, IX/94; Muğni, IX/304, isnadsız olarak aktarılmaktadır. -----Ahmed, VI/381; İbn 
Ebî Şeybe, V/311; Ebû Dâvûd, 16 Edahî, bab 21, hno: 28435 (III/257-258), ; İbn Hibbân, XIII/495, 
6126; Müstedrek, IV/265, 7591, Ümmü Kurz’den Merfû’dur. 
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" ¤�v� ¶أ �mا �N �lw`Nو  lw� ¶ ة أنw¡¿mا �N �lw`t� ��vmوا �mة واw¡¿mن ¥²¥� اM��Êا ��

�z|� ¶ أن ��vmا �N �lw`N628"و  

İsnad: Ebû Hureyre�Rasulullah isnadıyla aktarılmaktadır.629 

Sahabe râvîsi: Ebû Hureyre’den Merfû’dur. 

Metin: Aynı lafızlarlarla tam metindir. 

Sıhhati: Olumsuz kanaat yoktur. 

 
350) 

"�mMpa ¦ا �{y آ�e�mة اw¡¿mرة اM630"آ�  

İsnad: Temrîz sigasıyla ve isnadsız aktarılmaktadır. 

Sahabe râvîsi: İbn Mesûd’dan Merfû’dur. 

Metin: Farklı lafızlarlarla tam metindir.  

Sıhhati: Olumsuz kanaat yoktur. 

 
351) 

"a �N� w¡¿¡{mMq �a¬� ¶ ��{mا ��w¡`q ¶ة إes ¶ل وe� ¶ت إ¶ أ�° وMÉ¡�mات إ¶ أ�° و¶ ���  ا¦M"631  

İsnad: Temrîz sigasıyla ve isnadsız aktarılmaktadır. 

Sahabe râvîsi: Urve b. Amir’den Merfû, Ameş’ten Mürsel Merfû’dur. 

Metin: Benzer lafızlarlarla tam metindir.  

Sıhhati: Olumsuz kanaat yer almamaktadır. 

 
352) 

�M وMlء إ�m ا�m|� ص ��Mل �M ر�eل ا¦ إ�M�mk� M دارا  ر²l أن"�y M�meva �¥ M�mاeNأ M���y Mد�M وآ�wت �¡¡� wآ�

��y Mد�M��  Mل ¡� �sو M�mاeNأ M�632"ص ذروهM وه� ذ�t¡N ا�m|�إ�m أ�wى ��}° �¡  

İsnad: Temrîz sigasıyla ve isnadsız aktarılmaktadır. 

Sahabe râvîsi: Enes’ten Merfû’dur. 

Metin: Aynı lafızlarlarla tam metindir.  

                                                 
628 Şu’abu’l-Îmân, II/63-64, 1173; Feyzu’l-Kadîr, IV/446, Ebû Hureyre’den Merfû olarak gelmektedir. 
629 Rivayet 306 nolu rivayetle aynıdır. Rivayet Ebû Hureyre isnadıyla verilmektedir. Oysa 306 nolu 
rivâyet isnadsız ve lafızları farklı bir rivâyettir. Bu tutum, müellifin rivâyetleri seçerken isnadı 
öncelikli görmediğinin bir delilidir.  
630 Tirmizî, 19 Siyer, bab 47, hno: 1614 (IV/160); İbn Ebî Şeybe, V/310, 26391; Ebû Dâvûd, 27 Tıb, 
bab 24, hno: 3910 (IV/230); İbn Hibbân, XIII/491, 6122, Abdullah b. Mesûd’dan Merfû olarak 
gelmektedir.  
631 Ma'mer, X/406, A’meş’ten Mürseldir.----- İbn Ebî Şeybe, V/310; Ebû Dâvûd, 27 Tıb, bab 24, hno: 
3919 (IV/18); Şu’abu’l-Îmân, II/63, 1171; Firdevs, I/495, 2020, Urve b. Amir’den Merfû olarak 
gelmektedir. 
632 Te’vîl, I/105; el-Edebü’l-Müfred, I/316, 918; Ebû Dâvûd, 27 Tıb, bab 24, hno: 3924 (IV/20); 
Temhîd, XXIV/69; Beyhâkî, VIII/140, Enes’ten Merfû’dur. 



 162 

Sıhhati: Olumsuz kanaat yer almamaktadır. 

 
353) 

"±¡� �N ±mM� M�¼ل أ�M�� ��|�y¬� �t{آ  t� �{و� �¡{y ¦ل ا¦ �}� اe633"أن ر�  

İsnad: Ebû Hureyre�Rasulullah isnadıyla aktarılmaktadır. 

Sahabe râvîsi: Ebû Hureyre’den Merfû’dur. 

Metin: Aynı lafızlarlarla tam metindir.  

Sıhhati: Olumsuz kanaat yer almamaktadır. 

354) 
"¤¿�tmMq  آ�eN ²ء|m634"ا  

İsnad: “Kale Rasulullah” şeklinde isnadsız aktarılmaktadır. 

Sahabe râvîsi: İbn Mesûd, Huzeyfe, Ali, Ebu’d-Derdâ ve Enes. 

Metin: Aynı lafızlarlarla tam metindir.  

Sıhhati: Mevzû denir. Erken kaynaklarda İbn Mesûd ve Âişe’in sözüdür. 

 
355) 

"�N e�� ���� وو�yه� �}� �`}�q¼u� �{� ���� و��¥t{� �{� سM�mا �NMy �N  ��mا�y تw�آwN °{tوء�a و¸

�aeإ� °|l635" وو  

İsnad: Temrîz sigasıyla ve isnadsız aktarılmaktadır. 

Sahabe râvîsi: Hz. Ali ve oğlu Hz. Hüseyin’den Merfû’dur. 

Metin: Aynı lafızlarlarla tam metindir.  

Sıhhati: Olumsuz kanaat yer almamaktadır. 

 
356) 

"pN �v� ¦رإن اeN}ا �mM M��Mو د�¡�M و��wu وأ�wا��M���"636  

                                                 
633 Ahmed, II/388, 9028; Ebû Dâvûd, 27 Tıb, bab 24, hno: 3917 (IV/18), Ebû Hureyre’den Merfû’dur. 
-----Şu’abu’l-Îmân, II/62, 1169, Ebû Hureyre’den Merfû’dur. 
634 İbn Ebî Şeybe, V/231, 25547; Hennâd, II/570, 1193; İbn Ebî Âsım, Zühd, I/162; Abdullah b. 
Mesûd’dan Mevkûf olarak nakledilmektedir. Abdullah b. Mesûd’dan Merfû’dur, Mîzân, IV/416, 5264 
(Abdulmelik b. Hârûn ve babası için Dârakutnî Zayıf, Abdulmelik için Ebû Hâtim Zayıf, Yahyâ 
kezzâb der, Mîzân, aynı yer.). Enes’ten Merfû’dur, Şu’abu’l-Îmân, IV/244, 4948. Ebu'd-Derdâ’dan 
Merfû’dur, Lisân, IV/72, 213 (senedde yer alan Nasr b. Sâbit için Buhârî yalanla itham ederler, İbn 
Maîn hadîsleri bir işe yaramaz, İbn Hibbân ihticâc edilmez der.); Firdevs, II/35, 2221 (isnadsız). -----
Ebû Yûsuf, Kitâbu’l-Âsâr, I/197, 889; Abdullah b. Mesûd’dan Mevkûf’tur. Âişe’den Mevkûf’tur, 
Kitâbu’l-Âsâr, I/196, 887. -----Kudâî, I/161, 227, Huzeyfe’den Merfû’dur. Ali’den Merfû’dur, Kudâî, 
I/162, 228 (senedde Abdulmelik b. Hârûn ve babası yer almaktadır). 
635 Hatîb-i Bağdâdî, el-Kifâye fî İlmi’r-Rivâye, (Ebû Abdullah es-Suverkî-İbrâhîm Hamdî el-Medenî) 
el-Medînetu’l-Munevvera, ty., I/78, Hüseyin b. Ali’den Merfû’dur. Ali’den Merfû’dur, Kudâî, I/322, 
543; Firdevs, III/499, 5546. 
636 Evsat, II/210, 2940, Sehl b. Sa’d’dan Merfû olarak gelmektedir. Evsat, VII/78, 6906, Câbir’den 
Merfû olarak nakledilmektedir. Kebîr, III/131, 2894; Mecma’, VIII/188; Kudâî, II/150, 1076; Kâmil, 
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İsnad: “Kale Rasulullah” şeklinde ve isnadsız olarak aktarılmaktadır. 

Sahabe râvîsi: Câbir, Sehl b. Sa’d ve Hüseyin b. Ali’den Merfû’dur. 

Metin: Yakın lafızlarlarla tam metindir.  

Sıhhati: Hüseyin b. Ali tariki zayıftır.  

 
357) 

637"اwNأ wyف �sر�MN ه}± "  

İsnad: Temrîz sigasıyla ve isnadsız aktarılmaktadır. 

Sıhhati: Merfûsu yoktur. Benzer bir rivâyet Ömer b. Abdulaziz’in sözüdür. 

 
358) 

"�sو ��� �q¼qوذ �|�|sو ��{�m w� �sو �N"638  

İsnad: “Kale Rasulullah” şeklinde ve isnadsız olarak aktarılmaktadır. 

Sahabe râvîsi: Enes’ten Merfû’dur. 

Metin: Aynı lafızlarlarla muhtasar bir metindir.  

Sıhhati: İsnadı zayıftır. Benzer içerikte bir söz Ebû’l-Eşheb’in sözüdür. 

 
359) 

"�¿|mج واw�mف اM�y �mMpa ¦ا �mف إM�pmأ�� ا"  

İsnad: Temrîz sigasıyla ve isnadsız aktarılmaktadır. 

Sıhhati: Rivâyet metnine kaynaklarda ulaşılamamaktadır. 

 
360) 

y{¡±"639 ا�a ¶ �{y M��¡�M�m|  اw�mة اw�mة �Mن ا{وm �m± و"  

İsnad: Temrîz sigasıyla ve isnadsız aktarılmaktadır. 

Sahabe râvîsi: Hz. Ali ve Bureyde’den Merfû’dur. 

Metin: Aynı lafızlarlarla muhtasar bir metindir.  

Sıhhati: Hz. Ali isnadı tenkid edilmektedir. 

                                                                                                                                          
III/6, 571, Hüseyin b. Ali’den Merfû’dur, senedde yer alan Hâlid b. İlyâs Zayıf’tır. Te’vîl, I/270, 
isnadsız olarak verilmektedir. 
637 Hılyetu’l-Evliyâ, V/306, Ömer b. Abdulaziz’in sözü olarak aktarılmaktadır. 
638 Şu’abu’l-Îmân, IV/361, 5409 (Zayıf); Firdevs, III/632, 5978, Enes’ten Merfû’dur, senedi Zayıf’tır, 
Keşfu’l-Hafâ , II/339, 2523; Irâkî Zayıf der, Feyzu’l-Kadîr, VI/237. İbn Maîn, Ebû Zekeriyyâ Yahyâ 
b. Maîn, Târîh, (thk. Ahmed Muhammed Nûr Seyf), Dâru’l-Me’mûn, Dımeşk, 1400., IV/338, 4686, 
Ebû’l-Eşheb’in sözü (�q¼qوذ ��{�mو �|�|s �s²¥� ��� و¥ w� بMxmا �sإذا و) olarak nakledilmektedir.  
639 Ahmed, V/353-357; Tirmizî, 41 Edeb, bab 28, hno: 2776 (V/101) (hasen garîb); Ebû Dâvûd, 12 
Nikah, bab 42, hno: 2149 (II/609), Bureyde’den Merfû’dur. ----- İbn Ebî Şeybe, IV/7; Ahmed, I/159; 
Dârimî, 20 Rikâk, bab 3, hno: 2712 (II/606); Nevâdir, III/181; Mecma’, VIII/63, Ali’den Merfû olarak 
gelmektedir. Senedde yer alan İbn İshâk Müdellis’tir, Mecma’, aynı yer. 
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361) 

��  و�m °|l ا���mأر�N  q آ� �¡� "�x� �¡ه� و�w� �¡�¹ و�w� �¡� ���� ±{N �N نM¿¡xmا �N âو��

�©z� �¡640"و�  

İsnad: Kale Rasulullah şeklinde ve isnadsız aktarılmaktadır. 

Sahabe râvîsi: Aynı isnadla Merfû’dur. 

Metin: Benzer lafızlarlarla muhtasar bir metindir.  

Sıhhati: İsnadı zayıfır. Benzer bir rivâyet Hasen Basrî’nin sözü olarak gelir. 

 
362) 

ث أ��آ� �u� ²¼ب وإذا وMs ¨{`� ²� �yل إذا ���M ر�eل ا¦ ه�  MNوemMs ���mMq �uا ¡mإ�° أ�mq �|�a إe{|�aا "

²� �taوإذا اؤ �uا أ���eوآ� �ulوw� اeرآ� وا��M_qا أe©¹ �`�"641  

İsnad: Saîd b. Sinan642�Enes�Rasulullah isnadıyla aktarılmaktadır. 

Sahabe râvîsi: Yukarıdaki isnadla Merfû’dur. 

Metin: Aynı lafızlarlarla tam metindir.  

Sıhhati: İsnadı zayıfır. 

 
363) 

643"دMNءآ� وأeNا�um وأwyاw� �uºام �u¡{y أ¶ إن"  

İsnad: “Kale Rasulullah” şeklinde isnadsız aktarılmaktadır. 

Sahabe râvîsi: Ebû Bekir ve Amr b. el-Ahves’ten Merfû’dur. 

Metin: Aynı lafızlarlarla muhtasar bir metindir.  

Sıhhati: Olumsuz kanaat yer almamaktadır. 

 
364) 

"�wa �N سM�mا wآ�w� ءM�aس اM�m644"� ا  

                                                 
640 Nevâdir, IV/50, Ebû Hureyre’den Merfû’dur, isnadı Zayıf’tır, Feyzu’l-Kadîr, I/464. Rivâyetin ilk 
kısmı Hz. Osman’dan Merfû’dur, Firdevs, I/371, 1498. -----Câmiu'l-Ulûm ve'l-Hıkem, I/147, Hasan-ı 
Basrî’nin sözü olarak aktarılmaktadır. 
641 Ebû Ya'lâ, VII/248-249, 4257; Müstedrek, IV/399, 8067; Şu’abu’l-Îmân, IV/78, 4355; Kâmil, 
III/355, 799; Mîzân, III/180, 3117, Sa’d b. Sinân�Enes isnadıyla Merfû’dur. Senedde yer alan Sa’d 
b. Sinân’ın hadîslerini Ahmed yazmaz ve hadîslerinin Enes’in hadîslerine değil Hasan-ı Basrî’in 
hadîslerin benzer dermiş. es-Sa’dî ise hadîslerinin çok Zayıf olduğunu ve başkalarının Enes’ten 
aktardığı hadîslere benzemediğini söyler, Kâmil, aynı yer.   
642 Saîd b. Sinân yanlış olup kaynaklarda Sa’d b. Sinân olarak yer almaktadır. 
643 İbn Ebî Şeybe, VII/453; İbn Huzeyme, IV/250, 2808, Amr b. el-Ahves’ten Merfû’dur. ------
Muslim, 28 Kasame, bab: 9, hno: 1679-29 (III/1305); Ahmed, V/40; Beyhâkî, V/165, Ebû Bekir’den 
Merfû olarak gelmektedir 
644 Buhârî, Edeb, bab 38 (VII/81); Ebû Ya’la, VIII/250, 4832; İbn Hibbân, X/410, 4538, Âişe’den 
Merfû olarak gelmektedir. Lafzı “�xv�  ءM�aس اM�mآ�   اwa أو �yود �N.....” şeklinde olan rivâyetler yine 
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İsnad: Temrîz sigasıyla ve isnadsız aktarılmaktadır. 

Sahabe râvîsi: Hz. Âişe’den Merfû’dur. 

Metin: Aynı lafızlarlarla muhtasar bir metindir.  

Sıhhati: Olumsuz kanaat yer almamaktadır. 

 
365) 

" �¡Ém �� wlM�mوا ��wآ w¹ �N¾tm645"ا  

İsnad: Ebû Seleme�Ebû Hureyre�Rasulullah. 

Sahabe râvîsi: Aynı isnadla Merfû’dur. 

Metin: Aynı lafızlarlarla tam metindir.  

Sıhhati: Rivâyetin Mevzû olup olmaması tartışmalıdır.646 

 
366) 

"M�m MNMp£ رM� M�647"ا�t� �tµM� ����m أ��  

İsnad: “Kale Rasulullah” şeklinde isnadsız aktarılmaktadır. 

Sahabe râvîsi: Enes’ten Merfû’dur. 

Metin: Benzer lafızlarlarla tam metindir.  

Sıhhati: Olumsuz kanaat yer almamaktadır. 

 
367) 

" �©�mا اe|{£ا��y وفwptmوا  �N ءMt�wmأا���Mا �� اآ�ex¡pa ��N"648  

                                                                                                                                          
Âişe’den Merfû olarak gelmektedir, Muslim, Birr, Sıla ve Adâb, bab 22, hno: 2591 (IV/2002); 
Tirmizî, Birr ve Sıla, bab 59, hno: 1996 (IV/359); Ahmed, VI/38; El-Edebü’l-Müfred, I/444, 1311. 
645 İbnü’l-Mübârek, I/237, 679, Ebû Seleme�Ebû Hureyre isnadıyla Merfû’dur. -----Ahmed, II/394, 
9107; el-Edebü’l-Müfred, I/151, 418; Tirmizî, Birr ve Sıla, bab 41, hno: 1964 (IV/344); Müstedrek, 
I/103-104, 128-9-30-31-32; Ebû Dâvûd, 40 Edeb, bab 5, hno: 4790 (V/142), Ebû Seleme�Ebû 
Hureyre isnadıyla Merfû’dur. 
646 Sağânî, Mevzû der. Münâvî ise isnadının ceyyid olduğunu söyleyer. Ahmed’in bu hadîsi wlM�mا 
kelimesi yerine ¤�M�tmا kelimesinin yer aldığı bir rivâyeti naklettiği söylenerek Sağânî’ye itiraz edilir, 
Keşfu’l-Hafâ, II/387, 2682; Masnû, I/151, 262 (lafız �¡Ém �� ¤�M�tmوا ��wآ w¹ �N¾tmا şeklindedir). İbn 
Cevzî ise uydumacıların bulunmadığı, isnadın daha sahih tariklerinin bulunduğunu söyler, el-Ilel’ul-
Mutenâhiye , II/599, 984.  
647 Tedvîn fî Ahbâri Kazvîn, I/291; Feyzu’l-Kadîr, IV/461; Keşfu’l-Hafâ, II/108, 1817, Enes’ten Merfû 
olarak gelmektedir. 
648 Evsat, V/76, 4717; Kudâî, I/406, 699; Ebû Saîd el-Hudrî’den Merfû’dur. İsnadda yer alan 
Muhammed b. Mervan için İbn Hibbân güvenilir kimselerden uydurmalar aktarır, ihticâc edilmez der, 
Mecrûhîn, II/286, 983. İbn Asakir “ �N اe|{¿a ¶و ��tر� ���� �Mن �¡�Mا �� أآ�ex¡pa ��Nأ �N ءMt�wmا �¥ �©�mا اe|{£أ
�� ���wون �`¿��M� ��qe{s �¡�M�mا” lafzıyla Abdullah b. Yusr’dan Merfû olarak nakledilmektedir, Keşfu’l-
Hafâ, I/156, 405.----- Mecrûhîn, II/286, 983, Ebû Saîd el-Hudrî’den Merfû şekilde ve kudsî hadîs 
olarak nakledilmektedir. Senedde Muhammed b. Mervân yer almaktedır. Kudâî, I/406, 700, Ebû Saîd 
el-Hudrî’den Muhammed b. Mervan’ın yer almadığı bir isnadla yine kudsî hadîs olarak 
nakledilmektedir. Ebû Hureyre’den Merfû ve isnadsız şekilde kudsî hadîs olarak nakledilmektedir, 
Firdevs, III/180,4487. 
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İsnad: “Kale Rasulullah” şeklinde isnadsız aktarılmaktadır. 

Sahabe râvîsi: Ebû Hureyre, Ebû Saîd el-Hudrî ve Abdullah b. Yusr. 

Metin:Yakın lafızlarlarla muhtasar metindir. Kudsî hadis olarak da geçer.  

Sıhhati: Ebû Saîd el-Hudrî’den gelen yaygın tarik zayıftır 

 
368) 

" Ñ|أ� �N�mو  MN �m ¦ا w�¹ Ñ|أ�� أ� �{¸ eا��lمw"649  

İsnad: Temrîz sigasıyla ve isnadsız aktarılmaktadır. 

Sahabe râvîsi: Enes ve Ali’den Merfû’dur. 

Metin: Yakın lafızlarlarla tam metindir.  

Sıhhati: Rivâyetin tarikleri zayıftır. 

 
369) 

"eyد ¤aا �{y M�»� مe{tmل ا¦ ��� وإن ا¦ �� إة ا¬�� Mt�¶ ¤� ذا  �t�"650  

İsnad: Cafer b. Muhammed�Babası�Dedesi�Ali�Rasulullah. 

Sahabe râvîsi: Aynı isnadla Merfû’dur. 

Metin: Aynı lafızlarlarla tam metindir.  

Sıhhati:Olumsuz kanaat yer almamaktadır. 

 
370) 

"�mإ ��MN}أد ا ±�M� �N �`a ¶و ±�t�µا �N"651  

İsnad: Temrîz sigasıyla ve isnadsız aktarılmaktadır. 

Sahabe râvîsi: Ebû Hureyre, Ebû Ümâme, Enes, Merfû; Hasan-ı Basrî, Mürsel. 

                                                 
649 Hatîb-i Bağdâdî, III/325, 1430, Muhammed b. Nadr; Kudâî, I/263, 425; Feyzu’l-Kadîr, VI/66, 
Enes’ten Merfû olarak gelmektedir, isnaddaki İshâk b. Murra için Ezdî Metrûku’l-hadîs der, Lisân, 
I/375, 1167. Kudâî, I/263, 425; Lisân, I/375, 1167, Enes’ten Merfû olarak gelmekte olup isnaddaki 
İshâk b. Murra için Ezdî Metrûku’l-hadîs der, Lisân, aynı yer. Yine Ezdî’nin Metrûku’l-hadîs dediği 
Ammâr b. Abdulmelik’in yer aldığı bir isnadla Enes’ten Merfû olarak aktarılmaktadır, Lisân, IV/272, 
765. Firdevs, I/357, 1438, Ali b. Ebî Tâlib’den gelen bu Merfû rivâyet için Irâkî Zayıf der, Feyzu’l-
Kadîr, VI/67. 
650 Hılyetu’l-Evliyâ, III/202; Şu’abu’l-Îmân, VI/49, 7464; Hatîb-i Bağdâdî, IX/301, 4843, Cafer b. 
Muhammed�Babası� Dedesi�Ali isnadıyla Merfû olarak nakledilmektedir. Firdevs, I/389, 1568; 
V/323, 8322, Ali’den isnadsız şekilde aktarılmaktadır. 
651 İbn Ebî Şeybe, IV/539, 22949, Hasan-ı Basrî’den Mürsel olarak gelmektedir. -----Ahmed, III/414; 
Ebû Dâvûd, 22 Buyû ve İcârât, bab 79, hno: 3534 (III/804), Kureyşli bir adam babasından Merfû 
olarak nakletmektedir. Tirmizî, 12 Buyû, bab 38, hno: 1264 (III/564) (hasen garîb); Dârimî, 18 Buyû, 
bab 57, hno: 2600 (II/576), Ebû Hureyre’den Merfû olarak gelmektedir. İsnadda yer alan Şerîk ve 
Kays için Ahmed çok hata yaparlar der, el-Ilel’ul-Mutenâhiye , II/593. Müstedrek, II/53, 2297; Kâmil, 
I/362, 193, Enes’ten Merfû şekilde nakledilmektedir, isnadda yer alan Eyyûb Suveyd için Ahmed 
Zayıf, İbn Maîn bir şey değil ve hadîs çalar der, Kâmil 
, I/360-61. Kebîr, VIII/127, 7580, Ebû Ümâme’den Merfû’dur, senedde yer alan Yahyâ b. Osman için 
Ebû Hâtim hakkında ileri geri konuşurlar demektedir, Mecma’, IV/145. 
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Metin: Aynı lafızlarlarla tam metindir.  

Sıhhati: Ebû Hureyre, Ebû Ümâme ve Enes tarikleri tenkid edilmektedir. 

İbnul-Cevzî 652 Ahmed hadisin Sahîh olmadığını söyler.653 

 
371) 

 °mk� Mtm ��½إ¶ "ه¼� ا ±¡mر ¶ �¾د� إM���q ��N¬a إن �N ���Nو ±¡mر �¾د� إM¿��q ��N¬a إن �N بM�umأه� ا �Nو

�¡|� �¡¡N}ا �� M�¡{y Â¡m اemMs ���¬q ±mذ MtµMs �¡{y °Nد MN  ¦ا �{y نemeنو��et{p� ب وه�¼umل  "اMs لeر�

�N M¾داة إ�m اw|m "ص  ا¦�»� ��MN}إ¶ ا �N�s °va eه}¡� إ¶ وهM�mن �� اMء آ�� �N MN ¦اء ا�yآ¼ب أ

wlM�m654"وا  

İsnad: Saîd b. Cübeyr�Rasulullah. 

Sahabe râvîsi: Ali, Avf b. Mâlik ve Ebû Hureyre’den Merfû’dur. 

Metin: Aynı lafızlarlarla tam metindir.  

Sıhhati: Sadece tefsir kaynaklarında yer alır. Olumsuz kanaat yoktur. 

 
372) 

Mt�zN�s�_ MNwzN"655 واm ا{ka ¶��MNال ه¼� ا{wa �m MN w¡`q �Nى "  

İsnad: Temrîz sigasıyla ve isnadsız olarak aktarılmaktadır. 

Sahabe râvîsi: Ali, Avf b. Mâlik ve Ebû Hureyre’den Merfû’dur. 

Metin: Farklı lafızlarlarla muhtasar bir metindir.  

Sıhhati: Rivâyetlerin isnadları Zayıf’tır. 

 
373) 

�� إ�� أ"{mاq ذey±  |£ �mي إ���  t£ �N"656  

İsnad: “Peygamber (a.s) dualarında derdi” şeklinde isnadsız aktarılır. 

                                                 
652 el-Ilel’ul-Mutenâhiye, II/593, 973-75.   
653 Telhîsu’l-Habîr, III/97, 1381. 
654 Taberî, Tefsir, III/318; İbn Kesîr, I/375, Saîd b. Cübeyr’den Merfû olarak gelmektedir. 
655 Tirmizî, 31 Fiten, bab 38, hno: 2210 (IV/494) (garîb); Evsat, I/150, 469; Mecrûhîn, II/207, 865, 
Ali’den Merfû olarak gelmektedir. Senedde yer alan Ferec b. Fadâle için İbn Hibbân isndları 
değiştirir, çok Zayıf metinleri sağlam senedler ekler, ihticâc olunmaz der (Mecrûhîn, II/206), Ebû 
Hâtim sadûk ihticâc olunmaz, İbn Maîn sâlihu’l-hadîs derken Nesâî ve Dârakutnî Zayıf kabul 
etmektedir (Mîzân, V/416, 6702).  Benzer bir rivâyet Ebû Hureyre’den Merfû olarak gelmektedir, 
Tirmizî, 31 Fiten, bab 38, hno: 2211 (IV/495) (garib). Ümmetin yetmiş üç fırkaya ayrılma zamanı 
olarak olarak Avf b. Mâlik’ten Merfû olarak gelmektedir, Heysemî isnadda yer alan Abdulhumeyd b. 
İbrâhîm’in Zayıf olduğunu ve isnadda bilmediği bir takım kimseler yer aldığını söyler, Mecma’, 
VII/324. -----Bezzâr, II/145, 507, kıyametin saatini soran birisine verilen cevap olarak Ali’den Merfû 
olarak gelmektedir. Heysemî isnadda bilmediğim kimseler var demektedir, Mecma’, VII/328. 
656 İbn Ebî Âsım,  ٍSünne, I/54, 116, Muâz’dan Merfû olarak gelmektedir. -----Ahmed, V/232; Bezzâr, 
VII/105-106, 2662; Müstedrek, I/716, 1956, Muâz’dan Merfû’dur. Benzer metinler Avf b. Mâlik’ten 
Merfû şekilde gelmektedir: Kebîr, XVIII/69, 127-128— XVIII/52, 94; et-Târîhu’l-Kebîr, VIII/265, 
2944 (Yahyâ b. Câbir maddesi). Müsnedü’ş-Şâmiyyîn, II/296, 1376, Mikdâm b. Ma’dî’den Merfû’dur. 
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Sahabe râvîsi: Muâz, Avf b. Mâlik ve Mikdâm b. Ma’dî’den Merfû’dur. 

Metin: Aynı lafızlarlarla tam metindir.  

Sıhhati: Olumsuz kanaat yer almamaktadır. 

 
374) 

س MtN �� أ��ي اM�mس وإ�Mك واwºM� w�� ��»�  t¿m وإذا ¬¡M�m ر�eل ا¦ أو��� Msل Mq ±¡{y: أن رMs ²lل"

657"وإ�Mك و�p� MN¼ر ��N �}¡° �_� �²ة eNدع  

İsnad: Temrîz sigasıyla ve isnadsız aktarılmaktadır. 

Sahabe râvîsi: Sa’d b. Ebi Vakkâs, Ebû Eyyûb, İbn Ömer ve Câbir. 

Metin: Aynı lafızlarlarla tam metindir.  

Sıhhati: Rivâyet Sa’d’dan Mevkûf, bir babanın nasihatı olarak da aktarılır. 

 
375) 

"mأن ��� ��سإن روح ا �yرو �� ¯��M  �m ¶و �{¿mا �� اe{tlا ا¦ وأe�aM� M�sرز ��e��a ��� تeta

{tvن��M� ¦ا ��Mptq �e|{¿a أن �{y زقwmء اM¿qإ �u �lو ky ¦رك¶ � ا� ��yM¿q ¶إ ���y MN"658  

İsnad: Abdullah b. Abbâs�Rasulullah. 

Sahabe râvîsi: Ebû Mûsâb el-Ensari, Ebû Hureyre, Âişe, Abdullah b. Amr. 

Metin: Aynı lafızlarlarla tam metindir.  

Sıhhati: Olumsuz kanaat yer almamaktadır. 

 
376) 

"±|�w� ¶ MN �mإ ±|�w� MN دع"  

İsnad: İsnadsız olarak aktarılmaktadır. 225. ve 284. rivâyetle aynıdır. 

 
377) 

"tmا ¤x� �m إذا�p� ��� �ty Mtq ¶ء إw"  

İsnad: Temrîz sigasıyla ve isnadsız olarak verilmektedir. 

Sıhhati: Rivâyete kaynaklarda ulaşılamamaktadır. 

 
378) 

                                                 
657 Beyhâkî, Zühd, II/86-87, 101; Müstedrek, IV/362, 7928; Rûyânî, Müsned, II/504, 1538, Sa’d b. Ebî 
Vakkâs’tan Merfû olarak gelmektedir. Aynı metin Sa’d’ın oğluna tavsiyesi olarak gelmektedir, İbn 
Ebî Âsım, Zühd, I/182; Kebîr, I/142, 312. Bir babanın oğluna tavsiyesi olarak nakledilmektedir, İbn 
Ebî Şeybe, VII/232, 35591.----- İbn Mâce, 37 Zühd, bab 15, hno: 4171 (II/1396), Ebû Eyyûb el-
Ensârî’den Merfû olarak gelmektedir. Benzer rivâyetler İbn Ömer (Evsat, IV/358, 4427) ve Câbir’den 
(Evsat, VII/370, 7753, seneddeki Muhammed b. Ebi Humeyd Zayıf’tır, Mecma’, X/248.) Merfû 
olarak gelmektedir. 
658 İbn Ebî Şeybe, VII/79, 34332; Hennâd, I/281, 494; Şu’abu’l-Îmân, VII/299, 10376; Müstedrek, 
II/5, 2136, İbn Mes'ûd’dan Merfû şekilde gelmektedir. 



 169 

" ±�|�p� ¶�lر  �N ¶MN آ���{� w¡¹  وإن ��N �|�� �m ن أ����»��Nأ �u e�659 "زاد� إ�m اM�mر�  

İsnad: “Kale Rasulullah” şeklinde ve isnadsız olarak nakledilmektedir. 

Sahabe râvîsi: İbn Mesûd’dan, İbn Abbâs ve İbn Ömer’den Merfû’dur. 

Metin: Yakın lafızlarlarla muhtasar bir metindir.  

Sıhhati: İbn Mesûd ve İbn Ömer tarikleri zayıftır. Ayrıca Vehb Münebbih 

Allah’ın kitapta indirdiği bir söz olarak aktarır. 

 
379) 

"�elemن اM�� �N ãµاevmا اe|{£660"ا  

İsnad: İsnadsız olarak aktarılır. 

Sahabe râvîsi: Ebû Mûsâb el-Ensari, Ebû Hureyre, Âişe, Abdullah b. Amr. 

Metin: Aynı lafızlarlarla tam metindir.  

Sıhhati: Hz. Aişe dışındaki tarikleri için Zayıf denir. 

 
380) 

"��`mا wآ¼mا w¡و� ��u� MN زقwmا w¡�"661  

İsnad: Temrîz sigasıyla ve isnadsız olarak aktarılmaktadır. 

Sahabe râvîsi: Sa’d b. Ebi Vakkas ve Sa’d b. Mâlik’ten Merfûdur.. 

Metin: Aynı lafızlarlarla tam metindir.  

Sıhhati: Rivâyet için Zayıf denir.662 

 
381) 

"�meر� �{yا¦ و �{y ²¶ �}¡���ن� �mMpa ¦رزق ا �M¡yأ �N"663  

                                                 
659 Tayâlisî, I/40, 310; Şâşî, II/169, 728; Kebîr, X/107, 10111; Hılyetu’l-Evliyâ, VI/295; Ukaylî, 
IV/289, 1883 (isnadlarda yer alan Nadr b. Mabed Münkeru’l-hadîstir), İbn Mes'ûd’dan Merfû şekilde 
nakledilmektedir. Yine İbn Mes'ûd’dan gelen ve benzer ifadelerin yer aldığı uzunca başka bir rivâyet 
kaynaklarda yer almaktadır, Ahmed, I/387. Rivâyet bazı lafız farklılıklarıyla birlikte İbn Abbâs 
(Müstedrek, II/5, 2137) ve İbn Ömer’den (Mecrûhîn, I/242, 222-isnaddaki Hüseyin b. Kays’ı Ahmed 
tekzîb eder, İbn Maîn ise terkedermiş-; Mîzân, II/303,) Merfû olarak nakledilmektedir.----- İbnü’l-
Mübârek, I/221, 624, Vehb b. Münebbih Allah’ın indirdiği kitapta bulduğunu söylemektedir. 
660 İbn Ebî Şeybe, V/298, 26276, Ebû Mûsâb el-Ensari’den Merfû şekilde gelmektedir. Evsat, IV/129, 
3787, Ebû Hureyre’den Merfû’dur, seneddeki Talha b. Amr Metrûk’tur, Mecma’, VIII/195. ----- 
Kâmil, VI/221, 1691, Abdullah b. Amr’dan Merfû olarak gelmektedir. Senedde yer alan Muhammed 
b. Abdullah için Yahyâ güvenilir değil ve hadîsleri bir şey değil, Buhârî, Münkeru'l-hadîs der, Kâmil, 
VI/220.----- Ebû Ya'lâ, VIII/199, 4759; Şu’abu’l-Îmân, III/278, 3541; et-Târîhu’l-Kebîr, I/51, 106, 
Âişe’den Merfû’dur. 
661 İbn Ebî Şeybe, VII/84, 34377, Sa’d b. Mâlik’ten Merfû’dur. Kudâî, II/217, 1219, Sa’d b. Ebi 
Vakkas’tan Merfû’dur. -----Ahmed, I/172, 1477-180-187; Ebû Ya'lâ, II/81, 731; Kudâî, II/217, 1218; 
Şu’abu’l-Îmân, I/407, 552; İbn Ebî Âsım, Zühd, I/10, Sa’d b. Mâlik’ten Merfû olarak gelmektedir. 
Sa’d b. Ebi Vakkas’tan Merfû olarak gelmektedir, İbn Hibbân, III/91, 809; Şu’abu’l-Îmân, I/407, 554. 
662 Bütün isnadlarda yer alan Muhammed b. Abdurrahman’ı İbn Hibbân tashîh ederken İbn Maîn 
Zayıf saymaktadır, Mecma’, X/81. Nevevî ise rivâyetin sâbit olmadığını söyler, Keşfu’l-Hafâ, I/471. 
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İsnad: “Kale Rasulullah” şeklinde isnadsız olarak aktarılmaktadır. 

Sahabe râvîsi: Abdullah el-Muzenî’den Merfû’dur. 

Metin: Rivâyetin “�meر� �{yا¦ و �{y ن���¡{�” kısmına ulaşabildik.  

Sıhhati: Rivâyetin tam metnine kaynaklarda ulaşamadık. Ulaştığımız metin 

ise sadece Deylemî’nin Firdevs’inde bulunmaktadır. Dolayısıyla garib bir rivâyettir. 

 

382) 
"�ºا¦ �� أر wlMa �����tmا"  

İsnad: “Kale Rasulullah” şeklinde isnadsız olarak aktarılmaktadır. 

Sıhhati: Rivâyete kaynaklarda ulaşılamamaktadır. 

 
383) 

"�¡{sو w¡آ� w¡`mا �{yM�"664  

İsnad: “Kale Rasulullah” şeklinde isnadsız olarak aktarılmaktadır. 

Sahabe râvîsi: Abdullah b. Amr’dan ve İbn Abbâs’tan Merfû’dur. 

Metin: Aynı lafızlarlarla tam metindir.  

Sıhhati: Abdullah b. Amr tariki Zayıf, İbn Abbâs tarikinin isnadı yoktur. 

 
384) 

����� أ¡إm ا¦ �mMpa اm`}¤ آ}�� M¡yل ا¦ �¬�� �}¤"� �{¡y �mإ Mp¡��"665  

İsnad: Temrîz sigasıyla ve isnadsız olarak aktarılmaktadır. 

Sahabe râvîsi: Enes ve İbn Mesûd’dan Merfû’dur. 

Metin: Yakın lafızlarlarla tam metindir.  

Sıhhati: Rivâyetlerin isnadı tenkid edilir. 

 
385) 

"N�  ¦ا �tp� °ty �mMpa{y�¡ �¡{y سM�mو�� ا¾N °ty"666  

                                                                                                                                          
663 Firdevs, III/90, 4254, Abdullah el-Müzeni’den Merfû olarak gelmektedir. 
664 Bezzâr, VI/385-86, 2405; İbn Ebî Âsım, Sünne, I/22 (isnaddaki karıştıran Atâ b. es-Sâib’den dolayı 
Zayıf’tır.); Kâmil, III/282, 750 (�{yM� �¡{sو  w¡آ� w¡`mا), isnadda yer alan Ebû Hâlid el-Ahmer için Yahyâ 
b. Maîn sadûk delil olmaz der; Hatîb-i Bağdâdî, VIII/176, 4295 (�{yM� �¡{sو  w¡آ� w¡`mا), Abdullah b. 
Amr’dan Merfû’dur. İbn Abbâs’tan Merfû ve isnadsız olarak aktarılmaktadır, Firdevs, II/201, 2997.  
665 Kebîr, X/86, 10033; Şu’abu’l-Îmân, VI/43, 7448; Firdevs, II/201, 2995; Hılyetu’l-Evliyâ, II/102; 
Kâmil, VI/341, 1819, Abdullah b. Mesûd’dan Merfû olarak gelmektedir. Senedde yer alan Mûsâ b. 
Umeyr’in İbn Hibbân Sikâlardan Sikâların hadîsine benzemeyen hadîsler aktardığını söyler 
(Mecrûhîn, II/238, 909), İbn Adiyy ise bu isnadla bu rivâyeti bilmediğini söyler, Kâmil, aynı yer. ----- 
Ebû Ya'lâ, VI/65, 3315; Kudâî, II/255, 1306; Şu’abu’l-Îmân, VI/43, 7445-46; Mîzân, VII/301, 9885; 
Kâmil, VII/153, 2063, Enes’ten Merfû olarak gelmektedir. Seneddeki Yusuf b. Atıyye Metrûk’tur, 
Mecma’, VIII/191. 
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İsnad: Temrîz sigasıyla ve isnadsız olarak aktarılmaktadır. 

Sahabe râvîsi: Muâz ve İbn Abbâs’tan Merfû’dur. 

Metin: Benzer lafızlarlarla tam metindir.  

Sıhhati: Rivâyetlerin isnadı Zayıf’tır. İbnul-Cevzî, Sahîh değil der.667 

 
386) 

"��aاw�y تMÉ¡�mا ذوى اe{¡s668"أ  

İsnad: “Kale Rasulullah” şeklinde isnadsız olarak aktarılmaktadır. 

Sahabe râvîsi: Hz. Âişe’den Merfû’dur. 

Metin: Aynı lafızlarlarla tam metindir.  

Sıhhati: Hz. Âişe tarikine Mevzû ve Zayıf, 669 Enes tarikine batıl denmiştir. 

 
387) 

"�{yM� wxmا �N wو� �¡¿pN w¡`mا �N w¡�"  

İsnad: Temrîz sigasıyla ve isnadsız olarak aktarılmaktadır. 

Sıhhati: Rivâyet metnine kaynaklarda ulaşılamamaktadır. 

 
388) 

"oµاw�mا �NMs»q ��wNأ Mtس آM�mاراة ا�tq ��wNأ �mMpa ¦670"إن ا  

İsnad: Temrîz sigasıyla ve isnadsız olarak aktarılmaktadır. 

Sahabe râvîsi: Hz. Âişe’den Merfû’dur. 

                                                                                                                                          
666 Şu’abu’l-Îmân, VI/118, 7664; Mecrûhîn, II/280, 973, Muâz’dan Merfû’dur, seneddeki Muhammed 
b. Abdullah b. Ulâse için İbn Hibbân güvenilir kimselerden uydurmalar aktarır, rivâyetlerinin sadece 
cerh için zikredilmesi ve sadece teaccüb için yazılması caizdir der, Mecrûhîn, aynı yer. Kudâî, II/18, 
798; Kâmil, I/174, 13; Mecrûhîn, I/142, 70; Lisân, I/312, 937, Muâz’dan Merfû’dur, isnadda yer alan 
Ahmed b. Ma’dan için İbn Hibbân ihticâc caiz olmaz (Mecrûhîn, aynı yer.), İbn Adiyy ise Marûf değil 
der (Kâmil, aynı yer.). Güvenilir kimselere uydurmalar yamayan Tâhir b. el-Fadl’ın yer aldığı bir 
isnadla İbn Abbâs’tan Merfû olarak nakledilmektedir, Mecrûhîn, I/384, 520. 
667 el-Ilel’ul-Mutenâhiye, II/518, 856. 
668 Ahmed, VI/181; Ebû Dâvûd, 37 Hudûd, bab 5, hno: 4375 (IV/540); Mîzân, IV/399, 5215, Âişe’den 
Merfû olarak gelmektedir. İsnadda yer alan Abdulmelik b. Zeyd’i Ali b. Hüseyin Zayıf sayarken 
Nesâî ve bir başkası bir beis yok demektedir, Mîzân, aynı yer. -----el-Edebü’l-Müfred, I/165,465, 
Âişe’den Merfû’dur. Nesâî, es-Sünenu’l-Kubrâ, IV/310-311, 7293 (Ukaylî isnadda yer alan 
Abdurrahman b. Muhammed’den Vâkıdî’nin tuhaf rivâyetler altardığını söyler, Ukaylî, II/343, 943)-
7294 ve 7298 (isnadda Abdulmelik b. Zeyd vardır)-7295-97-98, Âişe’den Merfû olarak gelmektedir. 
Enes’ten Merfû’dur, isnaddaki Abdullah b. Hârûn Münker hadîsler nakletmektedir ve İbn Adiyy bu 
isnadla batıl olduğunu söyler, Mîzân, IV/216-17, 4664.   
669 Münâvî haberin Zayıf olduğunu, uydurma diyen Kazvînî ve hasen diyen Alâî’nin aşırılığa 
kaçtıklarını söyler, Feyzu’l-Kadîr, II/74. Ayrıca es-Sunenu’l-Kubrâ’sında nakleden Nesâî’nin es-
Sunenu’l-Müctebâ’sında nakletmemesi de rivâyetin zayıflığını gösteren başka bir karinedir.  
670 Kâmil, II/15, 251; Mîzân, II/32, 1207; Lisân, II/26, 93; Feyzu’l-Kadîr, II/215-216, Âişe’den 
Merfû’dur. İsnadda yer alan Bişr b. Ubeyd’i Ezdâ tekzîb eder, İbn Adiyy ise cidden zayıf, imamlardan 
Münker hadîsler aktarır der, Mîzân, aynı yer. 
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Metin: Aynı lafızlarlarla tam metindir.  

Sıhhati: İsnadı oldukça zayıftır. 

 
389) 

671"اwpmة v¡�اwzmة وMxt °¡taرة �«��a Mاmإ�Mآ� و"  

İsnad: “Kale Rasulullah” şeklinde ve isnadsız olarak aktarılmaktadır. 

Sahabe râvîsi: Ebû Hureyre ve İbn Abbâs’tan Merfû’dur. 

Metin: Yakın lafızlarlarla tam metindir.  

Sıhhati: Rivâyetin isnadları zayıftır.  

 
390) 

�� £}|eك وإن آw�xة ذات ��l و��e± أن epaدوا آاM�mس "�N °qwوك وإن ه�sM�  ��a�sM� ك إنe� ة ذاتw�x

s كeآw�� �m ���� e¡m ±ºwy �Nم ��sM±أMsل  ؟آ¡¨ اw`tmج�M ر�eل ا¦ و� ¡waآ�ºws"672  

İsnad: Mekhûl�Ebû Ümâme�Rasulullah.  

Sahabe râvîsi: Aynı isnadla Merfû’dur. 

Metin: Benzer lafızlarlarla tam metindir.  

Sıhhati: Oldukça Zayıf’tır. 

 
391) 

"MN M�eأ�|� �|¡|± ه"  

İsnad: “Kale Rasulullah” şeklinde ve isnadsız olarak aktarılmaktadır. 

Metin: Aynı lafızlarla muhtasar bir metindir. 181 nolu rivâyetle aynıdır. 

 
392) 

  ا²�Êص �� اw�m وا�²pm¡� وأن أ��t{¸ �ty e�y وأ��Nw� �N �¿y وأ�� �N |�� ر�q �qو�Mأ"

��p¿s نeu� ة وأنw|y يwا و�wا و�¿�� ذآwu� ��t�"673  

İsnad: “Kale Rasulullah” şeklinde ve isnadsız olarak aktarılmaktadır. 
                                                 
671 Şu’abu’l-Îmân, VI/295-96, 8220—VI/343, 8444(Velîd b. Seleme teferrüd etmiştir.); Kudâî, II/95, 
956, Ebû Hureyre’den Merfû’dur. Velîd’i Dârakutnî terkeder, Zehebî duafa arasında zikreder, 
Feyzu’l-Kadîr, III/121. İbn Abbâs’tan Merfû’dur, Heysemî Taberânî’nin şeyhi Muhammed b. 
Hüseyin’i tanımadığını belirtir, Mecma’, VII/221. 
672 Kebîr, VIII/126, 7575; Müsnedü’ş-Şâmiyyîn, II/293, 1371; Firdevs, IV/302, 6887 (isnadsız), 
Mekhûl�Ebû Ümâme isnadıyla Merfû olarak gelmektedir. İsnadda yer alan Bakıyye Müdellis, 
Sadaka b. Abdullah oldukça zayıftır, Mecma’, VII/285. İbn Ebî Hâtim, İlel, II/421, 2768, Ebû Hâtim 
hadîs Münker der. 
673 Kudâî, II/189, 1159; Mîzân, VI/151, 7543; Lisân, V/188, 571, İbn Âişe’nin babasından Merfû 
olarak nakledilmektedir. İsnadda bulunan Muhammed b. Zekeriyya için Zehebî Zayıf, Dârakutnî hadîs 
uydurur der. Yine Zehebî hadîsin Mu’dal olduğu kanaatindedir, Mîzân, aynı yer.----- Kurtubî, 
VII/346, Hz. Peygamberi gören birisinden Merfû olarak nakledilmektedir. Bundan önce hemen hemen 
aynı denilebilecek bir metin Sehl b. Abdullah kanalıyla Hz. Mûsâ’ya Tûr’da verilen tavsiye olarak 
aktarılmaktadır, Kurtubî, aynı yer. 
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Sahabe râvîsi: Ebû Humeyd es-Sâidî’den Merfû’dur. 

Metin: Benzer lafızlarlarla tam metindir.  

Sıhhati: Rivâyetlerden birisi isnadsız diğeri ise oldukça Zayıf’tır. 

 
393) 

N M�Mwl"674هآ�wأإ�Mآ� واMptmذ�w �«ن "  

İsnad: “Kale Rasulullah” şeklinde ve isnadsız olarak aktarılmaktadır. 

Metin: Yakın lafızlarlarla tam metindir.  

Sıhhati: Hz. Ömer ve Hafs’ın sözü olarak nakledilmektedir. 

394) 

"M��N �m آ�� Mtm w�¡N ²ن آ»� M¡��mا �� £}� اe{tl675"أ  

İsnad: Temrîz sigasıyla ve isnadsız olarak aktarılmaktadır. 

Sahabe râvîsi: Ebû Humeyd es-Sâidî’den Merfû’dur. 

Metin: Aynı lafızlarlarla tam metindir.  

Sıhhati: Olumsuz kanaat yer almamaktadır. 

 
395) 

"M� �{q ر�eل ا¦ Msل اp©{m �qMz�m¡¨: أ¶ أدv� Ý¡� �{y �um|� ا¦ �mMpa ور��me؟ emMsا"  

İsnad: “Kale Rasulullah” şeklinde ve isnadsız olarak aktarılmaktadır. 

Sıhhati: Rivâyete kaynaklarda ulaşılamamaktadır. 

 
396) 

"�s�� e�� �ºwy ءwtmا �q �sو MNو"  

İsnad: Temrîz sigasıyla ve isnadsız aktarılır. 197. hadisin tahrici ile aynıdır. 

 
397) 

" wq أراد �Nmا��mاe� اءwpxmا Ìp¡{�"676  

İsnad: “Kale Rasulullah” şeklinde ve isnadsız olarak aktarılmaktadır. 

Sahabe râvîsi: Avf b. Mâlik’ten Merfû’dur. 

Metin: Aynı lafızlarlarla tam metindir.  

                                                 
674 Hennâd, II/636, 1379, Ömer’in sözü olarak nakledilmektedir. Aynı isnadla Hafs’ın sözü olarak 
aktarılmaktadır, İbn Ebî Şeybe, V/338, 26669. 
675 Beyhâkî, V/264; Temhîd, XXIV/435, Ebû Humeyd es-Sâidî’den Merfû olarak nakledilmektedir. ---
-- 675 İbn Mâce, 12 Ticârât, bab 2, hno: 2142 (II/725); Bezzâr, IX/169, 3719; İbn Ebî Âsım, Sünne, 
I/182, 418; Kudâî, I/416, 716, Ebû Humeyd es-Sâidî’den Merfû olarak nakledilmektedir. 
676 Mecrûhîn, I/119, 34; Firdevs, III/593, 5861 (isnadsız); Mîzân, I/134, 32; Lisân, I/30, 54, Avf b. 
Mâlik’ten Merfû olarak gelmektedir. İsnadda yer alan İbrâhîm b. İshâk için İbn Hibbân hadîs çalar ve 
haberlerde değişiklik yapar der ve bu rivâyetin batıl olduğunu söyler, Mecrûhîn, aynı yer.  
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Sıhhati: Rivâyet için batıl denmektedir. 

 
398) 

"±Nwه �|s ±qM|� Ât� �|s M�t� ���¹ا �|s ±�vو�  ±{z� �|s ±¹اwك و�w�� �|s كM�¹و ±tو�� �|s ±aM¡�

±aeN" 677  

İsnad: Ziyâd b. el-Cerrâh�Amr b. Meymûn�Rasulullah. 

Sahabe râvîsi: Aynı isnadla Mürsel Merfû’dur. 

Metin: Yakın lafızlarlarla tam metindir.  

Sıhhati: Olumsuz bir kanaat yer almamaktadır. 

 
399) 

"� ��¿|mآ� واMة «إ����N M�678"ة�y �{�uN اM|pmد اeN���mر¥�  ���mا�  

İsnad: Temrîz sigasıyla ve isnadsız olarak aktarılmaktadır. 

Sahabe râvîsi: İbn Abbâs’tan Merfû’dur. 

Metin: Yakın lafızlarlarla tam metindir.  

Sıhhati: Rivâyetin isnadı zayıf olup Hz. Ömer’in sözü olarak da aktarılır. 

 
400) 

" �m ¦إن ا ¤{`�M� ²yM� �q ¶ نMن آ»� �¿q �N اw� Ý{N ءMyو�w{m M�{¥اب وwx{m M�{¥م وMp¿{m M�{¥ اe{plÑ"679  

İsnad: Ebû Yezîd el-Medeni�Abdurrahman b. el-Murakka’�Rasulullah.  

Sahabe râvîsi: Aynı isnadla Merfû’dur. 

Metin: Aynı lafızlarlarla tam metindir.  

Sıhhati: Olumsuz bir kanaat yer almamaktadır. 

 
401) 

�¡M�� �Éل MNاm رث� �w إm¡ص � ا�m|� إMl �mء ر²l أن" MN±mل إن ا¦ ؟Ms ¦ا ��MaÐ �s لMtmآ� ا �N لMs�mMpa  

 �{y �pءإذا أ�wNأن � ا �tp��Mهw¥أ w �¡{y"680  

                                                 
677 İbn Ebî Şeybe, VII/77, 34319; İbnü’l-Mübârek, I/2, 2; Hılyetu’l-Evliyâ, IV/148; Kudâî, I/425, 729; 
Şu’abu’l-Îmân, VII/263, 10250, Ziyâd b. el-Cerrâh�Amr b. Meymûn isnadıyla Mürsel olarak 
gelmektedir. 
678 Mecrûhîn, II/35, 567; Lisân, III/307, 1271, İbn Abbâs’tan Merfû olarak gelmektedir. Rivâyeti İbn 
Ebî Nuceyh’ten aktaran Evzâî’nin ondan işitmesi yoktur, Kaz’a ise Zayıf’tır. Rivâyette yer alan 
Abdullah b. Abdurrahman için ise İbn Hibbân, Sevrî’den tuhaf ve bilinmedik şeyler aktarır, haberlerde 
ziyadeler yapar ve hadîs yazan bir kimse bunun onun işini olduğunu bilir der, Mecrûhîn, aynı yer. ----- 
Keşfu’l-Hafâ, I/289, 761, Ömer’in sözü olarak aktarılmaktadır. 
679 Te’vîl, I/143-144; Câmiu'l-Ulûm ve'l-Hıkem, I/425; Mu’cemu’s-Sahâbe, II/164, 640 ( اe{ta �m سM�mا M��¬�
Â��{m M�{¥اب وwx{m M�{¥م وMp¿{m M�{¥ اe{plM� �q¶ نM� Ý{N إذا �¿q �N اw� ءMyو), Ebû Yezîd el-Medenî�Abdurrahman 
b. el-Murakka’ isnadıyla Merfû olarak gelmektedir. 
680 İbare farklı lafızlarla ve farklı bağlamlarda kaynaklarda yer almaktadır: Ahmed, II/403, 9223; 
Temhîd, III/254; Hennâd, II/421, 826; Şu’abu’l-Îmân, V/162-163, 6196-6200-1-2. Rivâyet’in “ ¦ن ا»�



 175 

İsnad: Âişe�Rasulullah. 

Sahabe râvîsi: Mâlik b. Nadle’den Merfû’dur. 

Metin: Benzer lafızlarlarla tam metindir.  

Sıhhati: Olumsuz bir kanaat yer almamaktadır. 

 

402) 
�w ا�e|اm|¾س وا��u�y m¼ه�  ده�eاا"a ¦ا �tp� ا���أوe N �mإ�u¡mMt و�«�� أ�pm °|681"آ�آ  

İsnad: Temrîz sigasıyla ve isnadsız olarak aktarılmaktadır. 

Sahabe râvîsi: Hz. Âişe ve Ebû Kays’tan Merfû’dur. 

Metin: Benzer lafızlarlarla tam metindir.  

Sıhhati:Rivâyetlerin isnadı Zayıf’tır. 

 
403) 

" �`��N ةk�pN �v|_mا �Ne� �{�uN�NرeN N{x��lMv{m ةM��N �"682  

İsnad: Temrîz sigasıyla ve isnadsız olarak aktarılmaktadır.  

Sıhhati: Rivâyetin Merfû şekline kaynaklarda ulaşılamamaktadır.  

 

404) 

"¤t� �xpmم اeو� ¤� �me{¡�mق واw� �v©mم اe�"683  

İsnad: Muhammed b. Yezdâd�Meymûn b. Mihrân�İbn 

Abbâs�Rasulullah  

Sahabe râvîsi: Sadece Deylemî İbn Abbâs’tan Merfû olarak aktarır. 

Metin: Aynı lafızlarla muhtasar bir metindir.  

Sıhhati: İbn Abbâs, Abdullah b. Amr ve Huvât b. Cübeyr’den Mevkûf’tur. 

 

                                                                                                                                          
�tp� �|y �{y �pإذا أ� Mهw¥ى أw� أ�� أن �¡{y ” kısmı kaynaklarda yaygın olmakla birlikte Âişe’den gelen bu 

şekilde bir rivâyete ulaşamadık. 
681 Evsat, VIII/159, 8267, Âişe’den Merfû olarak nakledilmektedir. İsnadda yer alan Abdusselâm b. 
Abdulkuddûs Zayıf’tır, Mecma’, V/132.----- Îsâbe, VII/17, 9526; Lisân, V/85, 276, Muhammed b. el-
Eş’as b. Kays�babası�dedesi isnadıyla Merfû’dur. Dede olan Ebû’l-Eş’as’tan gelen yegane rivâyet 
olup oldukça garib ve Münker bir rivâyettir. Muhammed b. el-Eş’as ve babası Mechûl’dür, Lisân, 
aynı yer. 
682 Keşfu’l-Hafâ, II/27, 1588, İbn Abbâs Arab’ın sözü olarak aktarmaktadır. 
683 İbn Abbâs’tan Merfû olarak nakledilmektedir, Firdevs, IV/249, 6736. Benzer bir metin( �{y رM��mم اe�

Neو� �¡�a ¶ �¡£M¡xmا �«ن اe{¡s ويwa وه� ¤{`mا �Neو� �v©mا �Ne� eوه ¤t� مe� �¥²¥ M�NM�� ¶ w_pmا �pq �Ne� ق وه�w`mا �
 İbn Abbâs’ın sözü olarak nakledilmektedir, Keşfu’l-Hafâ, II/27, 1588.----- İbn Ebî (إ¶ �wuان أو e��Nن
Şeybe, V/339, 26677; Müstedrek, IV/326, 7797; el-Edebü’l-Müfred, I/425, 1242; Keşfu’l-Hafâ, II/27, 
1588, Bedir Savaşı’na katılmış olan Huvât b. Cübeyr’in sözü olarak gelmektedir.----- Şu’abu’l-Îmân, 
IV/182, 4738, Abdullah b. Amr’ın sözü olarak nakledilmektedir.  



 176 

405) 

"�w¡zq âyو �N �¡p�m684"ا  

İsnad: Zeyd b. Hâlid�Rasulullah isnadıyla aktarılmaktadır. 

Sahabe râvîsi: İbn Mesûd’dan Merfû’dur. 

Metin: Aynı lafızlarla muhtasar bir metindir.  

Sıhhati: İbn Mesûd’dan Mevkûf, Süleymân et-Teymî, Ukbe b. Âmir ve 

isnada yer alan Zeyd b. Hâlid’in sözü, aynı zamanda bir mesel olarak da 

nakledilmektedir. 

 
406) 

"� wN¬q °ttإذا هu�w ��  ��|sMy���y ���M� M¡¹ نMوإن آ �©N¬� ن ر��اM685"«ن آ  

İsnad: Temrîz sigasıyla ve isnadsız aktarılmaktadır. 

Sahabe râvîsi: Abdullah b. Müsevver’den Mürsel Merfû’dur. 

Metin: Aynı lafızlarla muhtasar bir metindir.  

Sıhhati: İsnadı zayıftır. 

 

 

                                                 
684 Ma'mer, XI/116; Evsat, VIII/31, 7871; Kebîr, III/174, 3036, Ebû’l-Ahves�İbn Mes'ûd isnadıyla 
mevkûf olarak gelmektedir. Kudâî, I/79, 76; Temhîd, XVIII/102; Beyhâkî, el-Medhal, I/185, 203, 
Ebû’l-Ahves�İbn Mes'ûd isnadıyla Merfû olarak gelmektedir. Süleymân et-Teymî’nin sözü olarak 
nakledilmektedir, el-Câmi' li Ahlâkı'r-Râvî ve Âdâbi's-Sâmi', I/331, 744. Kurtubî de mesel olarak 
aktarır, Kurtubî, XVIII/5. İbnul-Cevzî sâbit değil derken İbn Hacer ve hocası Irâkî sahih der, 
Ramehurmûzî ise Zeyd b. Hâlid ve Ukbe b. Amir’in sözü olarak nakletmektedir, Keşfu’l-Hafâ, I/548, 
1475.  
685 Hennâd, I/301-302, 531; İbnü’l-Mübârek, I/14, 41; Feyzu’l-Kadîr, I/270, Ebû Cafer Abdullah b. 
Müsevver’den Mürsel olarak gelmektedir. Ahmed, Ebû Ca’fer için hadîsleri uydurma, Dârakutnî ve 
Nesâî Metrûk derken, Irâkî rivâyetin Zayıf olduğunu ancak şahidi olduğunu söyler, Feyzu’l-Kadîr, 
aynı yer.  
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2. Hadislerin Kaynak ve Sıhhat Açısından Değerlendirilmesi 

 

Mâverdî’nin hadis anlayışını tespit edebilmek için, öncelikle kullanmış 

olduğu hadislerin Sahîh, Zayıf veya Mevzû kategorileri arasında nerede olduğunu 

saptamanın gerekliliği önceden belirtilmişti. Bu amaçla, eserde kullanılan hadislerin 

başta hadis kitapları olmak üzere yer aldığı kaynaklar tespit edilmiş, hadis hakkında 

cerh ve ta’dîl imamlarının, varsa, verdiği hükümler kaydedilmiştir. Ancak şunu 

belirtmek gerekir ki, Edeb’te 406 Merfû rivâyetin yer aldığı dikkate alınırsa, her 

hadis hakkında yapılmış bütün değerlendirmeleri zikretmek, bu tezin sınırlarını 

aşacaktır. Hadislerin kaynak ve sıhhat araştırması, müellifin kullandığı rivâyetlerin 

karakteri hakkında genel bir bilgi sahibi olma, hadisleri seçerken senede mi yoksa 

metne mi, bir başka deyişle hadisin sıhhatine mi, yoksa anlamına mı ehemmiyet 

verdiğini saptama amacına matuftur. Kısacası, müellifin hadisleri naklederken, neleri 

öncelediğini ve önemsediğini ortaya koymaktır.   

Hadislerin kaynak ve sıhhat açısından tespitiyle ilgili araştırmanın 

sonuçları, üç açıdan değerlendirilecektir. Birincisi, Mâverdî’nin Merfû rivâyetleri 

verirken, senet ve metin açısından nasıl aktardığına dair olacaktır. İkincisinde 

hadisler, yer aldıkları kitapların özellikleri ve kaynaklardaki yaygınlıkları 

bakımından ele alınacaktır. Üçüncü değerlendirmede ise, hadislerin Sahîh, Zayıf ve 

Mevzû kategorilerinden hangisinde yer aldığına, bir başka ifadeyle Hz. Peygambere 

aidiyetine yer verilecektir. 
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2. 1  İsnadları Bakımından Hadisler 

Mâverdî, hadisleri aktarırken ekseriyetle isnadlarını vermez. Naklettiği 

isnadları ise, ekseriyetle sahabe, tabiî�sahabe, etbau’t-tâbiî�tabiî�sahabe 

şeklinde, tam olarak aktarmaz. 

Mâverdî, zikrettiği toplam 406 Merfû rivâyetin 285’ini isnadsız olarak 

nakleder. İsnadlarını verdiği rivâyetlerde, “Rasulullah dedi ki”, “Rasulullah’tan 

rivâyet edilir ki” şeklinde, rivâyetin Hz. Peygamber’e ait olduğunu belirtmekle 

yetinir. İsnadsız verdiği hadisler toplam hadislerin yaklaşık %70’ni oluşturmaktadır. 

İsnadlı rivâyetlere gelince, sahâbe râvîsi zikredilen veya tâbiûndan Mürsel 

olarak gelenlerin sayısı 52’dir.686 Bunların oranı ise %13’tür. Hz. Peygamber’den 

sonra, sahabe ve tâbiî râvîsinin birlikte verildiği rivâyetlerin sayısı 38’dir.687 Bunların 

oranı, yaklaşık olarak %9’dur. İsnadında en az üç ve daha fazla râvîsi verilmiş 

rivâyetlerin sayısı 31’dir.688 Bunların oranı ise, yaklaşık olarak %8’dir. 

Sahabe veya ilk ravili isnadlar 52 % 13 

Tabiûn�Sahabe  38 % 9 

E. Tabiûn�Tabiûn�Sahabe 31 % 8 

İsnadsız 285 % 70 

Hadislerin genellikle isnadsız veya eksik isnadlarla verilmesi, müellifin 

metni esas aldığına ve hadis kullanımı için isnadı gerekli görmediğine bir delilidir 

diye düşünüyoruz. İsnadları hazfetmesi, dikkatleri anlam üzerine çekmek ve metni 

akıcı kılmak içindir. Odak noktası tamamen metindir. 
                                                 
686 Bu rivâyetlerin numaraları şu şekildedir: 4, 15, 19, 26, 27, 28, 36, 45, 48, 49, 51, 59, 62, 69, 72, 75 
(Hasan-ı Basrî’den Mursel), 85, 92, 106, 116, 122, 124, 157, 160, 182, 188, 195, 212, 224, 229, 231, 
248, 251, 254, 255, 269, 270, 276, 277 (Sufyân es-Sevrî’den Mursel), 278 (Hasan-ı Basrî’den 
Mursel), 288 (Sufyân b. Suleym’den Mursel), 294, 316, 323, 324, 328, 347, 349, 353, 371, 375, 405. 
687 Bu rivâyetlerin numaraları ise şu şekildedir: 8, 24, 25, 42, 57, 74, 98, 123, 143, 149, 158, 165, 175, 
181, 183, 185, 199, 201, 223, 225, 232, 235, 247, 260, 261, 264, 266, 275, 299, 331, 335, 336, 344, 
362, 365, 390, 398, 400. 
688 Bu rivâyetlerin numaraları ise şu şekildedir: 20 (Yunus b. Meysere’den mürseldir), 22 (İbrâhîm b. 
Abdurrahman el-Uzerî’den murseldir), 32, 33, 40, 88, 89, 94, 96, 101, 102, 107, 125, 145, 147, 162, 
176, 184, 192, 211, 216, 228, 230, 242, 243, 267, 285, 296, 330, 369, 404. 
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2. 2. Metinleri Bakımından Hadisler 

Bu başlık altında, Mâverdî’nin aktardığı hadislerin eserdeki metinleri ile 

kaynaklardaki metinleri arasındaki benzerlik ve farklılıklarlar incelenecektir. Bu 

farklılıklar anlam farklılığından ziyade, lafız farklılıkları dikkate alınarak tespit 

edilmiştir. Bir başka ifadeyle, rivâyetin metni muhtelif lafızlarla aynı anlamda 

rivâyet edilse bile, lafızdaki farklılıklardan dolayı metinlerin de farklı olduğu kabul 

edilmiştir. Hadislerin bu şekilde bir değerlendirmeye tabi tutulmasının sebebi, 

Mâverdî’nin aktardığı hadisleri, meşhur ve bilinen kaynaklardan mı, yoksa meşhur 

olmayan kaynaklardan mı aktardığını bulmaktır. Hadis metinlerinin tam veya 

muhtasar biçimde aktarılması, burada yer verilecek diğer bir husustur. 

 

2. 2. 1. Metinlerin Benzerliği veya Farklılığına Göre Hadisler:  

Hadis metinlerinin 297’si aynı lafızlarla ya da yakın lafızlarla aktarılmıştır. 

Bu sayı, toplam rivâyetlerin yaklaşık %73’ünü oluşturmaktadır.  

Yine hadislerden 73’ü689 benzer lafızlarla nakledilmiştir. Bunların toplam 

rivayetlere oranı ise, %18’dir.  

Diğer bir farklılık kategorisi ise, metnin anlamı aynı ya da yakın kalmakla 

birlikte, lafızların veya hadisin içerdiği cümlelerin dikkati çekecek derecede farklı 

olduğu metinlerdir. Bu hadislerin sayısı 19 olarak tespit edilmiştir. 690 Bunların oranı 

yaklaşık olarak %5’tir. Bu grubu en güzel örnekleyecek hadislerden birisi, “kötülüğe 

                                                 
689 Bu rivâyetlerin numaraları şu şekildedir: 8, 19, 21, 23, 24, 36, 37, 50, 56, 62, 64, 72, 85, 87, 89, 99, 
101, 103, 107, 112, 113, 114, 115, 116, 123, 129, 130, 132, 137, 138, 143, 145, 149, 151, 152, 155, 
156, 163, 165, 170,172, 188, 190, 220, 228, 229, 236, 244, 246, 248, 251, 252, 277, 282, 294, 300, 
307, 314, 320, 323, 328, 334, 340, 341, 351, 356, 364, 383, 389, 392, 399, 401, 402. 
690 Bu rivâyetlerin numaraları şu şekildedir: 46, 91, 92, 154, 161, 166, 193, 195, 218, 219, 225, 228, 
241, 256, 259, 296, 337, 350, 372. 
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güç yetiyorsa elle, güç yetmiyorsa dille engel olunması gerektiği, şayet  buna da güç 

yetmiyora kalple (buğzederek) tepki gösterilmesini” emreden meşhur 92 nolu 

rivâyettir.  

TUVأ  �m ك، �«ن�¡q wu�tmاXYZ[\ �{|� �m ن»� ،±�MXYZ[\ نMt�Êا ¨pºأ ±mو ذ ،±|{�|�(Mâverdî)   

 �u�N رأى �Nاwu�N ]T^_^`a  �m ن»� ��¡qXYZ[b  �m ن»� ��M�{|�XYZ[b �|{�|� نMt�Êا ¨pºأ ±mوذ  )Muslim( 

 أpº¨ اMt�Êن ��M�{q �|�}|� وذ��M�{|�XYZ[b ±m �«ن qXYZ[b  �m¡�� �«ن M¿��M�]T^_^`a  �mع أن �wu�N  ��¡q �w¡zا�N رأي 

)Ebû Dâvûd( 

 ��M�{q �|�}|� وذm± أpº¨ اMt�Êن ��M�{|� ��¡qXYZ[b �«ن �XYZ[b  �m«ن M¿��M�]T^_^`a  �mع أن �wu�N  ��¡q �w¡zا�N رأى 

)Beyhâkî( 

 �u�N رأى �Nاwu�N T^_^`a�m ن»� ��¡q � XYZ[b  �m ن»� ��M�{|�XYZ[b نMt�Êا ¨pºأ ±mوذ �|{�|� )Nesâî( 

Kaynaklardaki metinlerde “emr-i ğaib” sigasında olan lafızlar, eserde   

“emr-i hazır” sigasındadır. 

Bazı hadis metinlerinin bir bölümü, kaynaklardaki rivâyetlerin de bir 

bölümü şeklindedir. Ortak ibareler içeren bu rivâyetler, farklı ibare ve lafızlar da 

içermektedirler. Örneğin 122 nolu rivâyette “�aetmا �N ±��� د�yوا” ibaresi, hem 

kaynaklardaki hem de eserdeki metinlerin ortak ibaresidir.  

   (Mâverdî)واmnد hi j[kV اc\defاآ�� £¡|M، واMvmM� �ty، وا�¬ل ا¦ �mMpa رزق �eم e¡qم، 

�hi j[  ���� M اc\defواmnد kVأو��� Msل اy|� ا¦ آ¬�± waا� |��q �tyM� �É¡�mا °{ty وإذا wو�� w�� ا¦ آ� wواذآ

�¡�²pmMq �¡�²pmوا w�mMq w�mا(İbn Ebî Şeybe)  

 �¡|� wqMy أو ��w¹ ±�¬آ M¡��mا¦ آ� �� ا �|y M�c\defا pa j[kV دmnوا(Ahmed)   

   (İbn Mubârek)اe{tmموإ�Mك ودeyة  واmnد pa j[kV اc\defاÐ �qدم ا�ty ¦ آ¬�± waا� 

Ancak eserdeki metin, kaynaklardaki metinlerde yer almayan farklı ifadeler 

içermektedir. Kaynaklardaki metinler de aynı şekilde eserdeki metinden farklı 

ibareler içerir. Bu rivâyetlerin sayısı ise 10691 olup oranı %2.5’tir. 

Bazı rivâyet metinleri ise kaynaklardaki iki veya daha fazla rivâyetin bazı 

bölümlerini içerir. Bu rivâyetlerin sayısı 4692 olup oranı %1 civarındadır.  

                                                 
691 Bu rivâyetlerin numaraları ise şu şekildedir: 122, 126, 158, 178, 193, 245, 287, 299, 332, 381. 
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3 rivâyet metninde ise, Mâverdî’nin hadisi aktarmasının nedeni olan odak 

kelime, önceki eserlerde yer alan rivayetlerde farklıdır. İlim konusunda aktarılan 

rivâyetlerden 59 ve 70 nolu hadislerdeki ilim kelimesi kaynaklardaki rivâyetlerde 

sırasıyla “fıkıh” ve “hikmet” olarak geçmektedir. “Din Edebi” konusunda aktarılan 

120 nolu hadisteki yer alan “dünya” kelimesi, kaynaklardaki hadislerde borç 

anlamındaki “dîn” şeklindedir.   

Eserdeki hadis metinlerinden 19’unun, kaynaklardaki metinlere göre farklı 

lafızlar içermesi, 10 hadis metninin sadece bir kısmının yer alması, 4 hadis metninin 

birden fazla hadisin lafızlarından oluşması, 3 hadis metninde ise hadisin o konuda 

zikredilmesinin sebebi olan odak kelimenin farklı oluşu, müellifin klasik hadis 

kaynakları dışında farklı kitaplardan yararlandığını göstermektedir. Kaynağına 

ulaşılamayan 61 hadis de bu kanaati destekler niteliktedir. 

 

2. 2. 2. Metinlerin Tam veya Kısaltılarak Verilmesi Bakımından 

Hadisler 

Mâverdî’nin hadisleri aktarırken, dikkati çeken tasarruflarından birisi de 

bazı hadislerin tamamı yerine bir kısmını verimesidir. Mâverdî rivâyetin ilgili 

kısmını aktarır, kalan kısmını aktarmadan muhtasar şekilde serdeder. Yazarın bu 

şekilde muhtasar verdiği rivâyetlerin sayısı 71’dir. Bunların oranı ise %17’dir. 

Kaynaklarda ulaşılamayan 61 rivâyeti değerlendirme dışı tutarsak bu oranın %20’dir. 

Mâverdî’nin hadis metinlerini kısaltarak nakletmesi, metin merkezli bir 

hadis anlayışı benimsediğini gösterir. Zira o, klasik hadis kaynaklarında olduğu gibi 

bir hadisin tam metnini aktarma gereği duymaz. Hadisleri muhtasar aktarmasının 

                                                                                                                                          
692 Bu rivâyetlerin numaraları şu şekildedir: 168, 225, 233, 253. 
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sebebi, yararlandığı kaynaklarda o şekilde yer alması da olabilir. Metni ilk muhtasar 

veren o olmasa bile, müellifin metin merkezli ve anlamı önceleyen işlevsel bir hadis 

anlayışından yana olduğu söylenebilir.   

 

2. 3. Kaynakları Açısından Hadisler 

 

2. 3. 1. Yer Aldıkları Kaynaklar Açısından Hadisler 

Burada, eserdeki hadislerin hangi kaynaklarda geçtiğine, kaynaklarda 

yaygınlıklarına değinilecektir. 

Hadislerin geçtiği kaynaklar incelenirken, kaynaklar beş gruba tasnif 

edilecektir.  

Kaynakların bu şekildeki bir tasnifi, başlıca iki ölçüte dayanmaktadır. 

Bunlardan birincisi kaynakların ortaya çıkış tarihleridir. İlk üç tasnifteki “İlk Dönem 

Kaynakları,” “Kütüb-i Sitte,” “Sonraki Dönem Kaynakları” bu maddeye göre 

yapılmış bir tasniftir. Bu tasnif, hadislerin erken dönemlerden itibaren meşhur bir 

rivâyetler olup olmadıklarını göstermesi içindir.693  

                                                 
693 Şah Veliyullah Dehlevî sıhhat açısından rivayetleri beş tabakaya ayırır ve ilk tabakadaki rivayetler 
için sıhhat ve şöhret şartı koşar. Ona göre şöhret rivayetin, musanniften önceki alimler tarafından 
yaygın bir şeklide bilinmesi ve aktarılması, kendisinden sonraki alimler tarafından araştırılması, tetkik 
edilmesi ve bu rivayetle istinbatta bulunulması anlamına gelir. Sahihayn (Buhâri (256/870) ve 
Muslim’in (261/875) Sahihleri) ve İmam Mâlik’in (179/795) el-Muvatta’sı bu tabakadandır der. II. 
tabaka rivayetler sikalığı, hıfzı ve adaleti tam, hadis bilgisi iyi olan, kitaplarına hadis seçerken 
belirledikleri şartlarda tesâhul (gevşeklik) göstermeyen alimlerin eserlerine koydukları, muhaddis ve 
fakihlerin önem atfettikleri, kendilerinden sonra kabul gören rivayetlerdir. Bu tür rivayetlerin 
bulunduğu eserler Ebû Dâvûd (275/888), Tirmizî (279/892), Nesâî (303/915)’nin Sünen’leri ve 
Ahmed b. Hanbel’in (241/855) Müsned’idir. Yine o, üçüncü tabakayı Buhâri (256/870) ve Muslim 
(261/875)’den önce ve sonra tasnif edilmiş, Sahîh, Hasen, Zayıf, Ma’rûf, Garib, Şâz, Münker, hatalı, 
sabit ve Maklûb rivayetler içeren ilk dönem kaynakları olarak tanımlar. Tayâlisî’nin (204/819) 
Müsned’i, Abdurrazzâk (211//826) ve İbn Ebî Şeybe’nin (235/849) Musannef’leri, Abd b. Humeyd 
(249/863), Müsned’leri, III. tabakadandır, Dehlevî, Şah Veliyullah Ahmed b. Abdurrahim, 
Huccetullahi’l-Bâliğa, (Muhammed Şerif Sukker), Dâru İhyâi’l-Ulûm, Beyrût, 1990/1410, I. bsk., 
I/384-391. 
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İkinci ölçüt ise, rivâyetlerin bir kaynaktaki toplanma amacıdır. Dört ve 

beşinci gruptaki “Cerh-Ta’dîl, İlel ve Tabakat Kitapları”694 ve “Mevzûat Kitapları,” 

bu ölçüt dikkate alınarak yapılmıştır. Bu tasnif, eserdeki hadislerin, genel olarak 

Zayıf ve illetli rivâyetlere yer veren dördüncü grup kaynaklarda veya uydurma 

hadislerin bulunduğu Mevzûât kitaplarında yaygın olup olmadığını göstermesi 

içindir. 

Böyle bir kaynak tasnifinin, hadislerin sıhhati hakkında tam ve doğru bir 

bilgi vermeyeceği ortadadır. İleride gelecek olan hadislerin sıhhatine dair bulgu ve 

değerlendirmeler, bu noksanlığı telafi edecektir. Ancak, hadislerle ilgili bu 

değerlendirme onların kaynaklarına dair genel bir fikir sunacak niteliktedir.   

 

 2. 3. 1. 1. İlk Dönem Kaynakları: Bu grup, Ahmed b. Hanbel ve öncesi 

döneme ait kaynakları kapsamaktadır. Rebî’ b. Habîb’in (176/792) el-Cami’i, 

Mâlik’in (179/795) el-Muvatta’ı, Ma’mer’in (151/768) el-Câmi’i, Abdurrazzak 

(211//826) ve İbn Ebî Şeybe’nin (235/849) el-Musannef’i, Yahyâ b. Maîn’in 

(233/847) et-Târîh’i ve Ahmed’in (241/855) el-Musned’i bu grubu oluşturmaktadır. 

Bu grupta yer alan hadislerin sayısı 132695 olup toplam hadislere oranı yaklaşık 

olarak %32’dir. 

                                                 
694 Şah Veliyullah Dehlevî, ilk iki tabakada yer almayan ve hadisçiler tarafından kabul edilmeyen, 
öğüt ve vaaz için kullanılan, sahabe, tabiûn sözleriyle birlikte toplanan, zayıf ve itibar görmeyen 
rivayetleri IV. tabaka içerisine derceder ve bu kaynakların bazısına şu örnekleri verir: İbn Hibbân 
(354/965), İbn Adiyy’in (365/975) duafaları, Ebû Nuaym’ın (1039) Hilye’si, Hatib-i Bağdâdî’nin 
(463/1071) Târîh-i Bağdâd’ı, Deylemî’nin (509/1115) Firdevs’i gibi. Bu tür rivayetlerin kesin olarak 
delil olamayacağını belirtir, Huccetullahi’l-Bâliğa, I/386-391. “Cerh-Ta’dil, İlel ve Tabakat Kitapları” 
tasnifindeki eserler bu tabakadaki rivayetleri içeren eserlerdir. 
695 Bu rivâyetlerin numaraları şu şekildedir: 1, 2, 4, 6, 12, 17, 31, 36, 41, 42, 45, 50, 51, 54, 46, 60, 64, 
67, 75, 82, 85, 88, 90, 91, 93, 105, 111, 114, 116, 117, 119, 128, 137, 138, 139, 143, 150, 152, 153, 
154, 155, 159, 160, 161, 163, 172, 177, 183, 188, 193, 194, 199, 200, 201, 204, 212, 217, 222, 224, 
227, 228, 229, 232, 234, 235, 236, 238, 244, 245, 247, 252, 253, 254, 257, 259, 260, 261, 262, 263, 
264, 265, 266, 267, 268, 271, 274, 277, 279, 285, 286, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 296, 298, 
301, 305, 306, 307, 316, 322, 324, 335, 341, 343, 346, 348, 350, 351, 352, 353, 354, 360, 363, 364, 
365, 370, 373, 376, 378, 379, 380, 383, 386, 394, 398, 400, 401. 
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2. 3. 1. 2. Kütüb-i Sitte: Hadis literatüründe meşhur olan iki Sahîh ve dört 

Sunen’den oluşan Buhâri (256/870) ve Muslim (261/875), Ebû Dâvûd (275/888), 

Tirmizî (279/892), Nesâî (303/915) ve İbn Ma’ce’nin (303/915) eserleri bu grubu 

oluşturmaktadır. Bu kitaplarda geçen hadislerin sayısı 100696 olup toplam hadislere 

oranı yaklaşık olarak %25’tir.  

2. 3. 1. 3. Sonraki Dönem Kaynakları: Bu kaynak grubuyla Ahmed b. 

Hanbel sonrası ve Kütüb-i Sitte haricindeki kitaplar kastedilmiştir. Dârimî’nin 

(255/869) Sünen’inden başlayarak sonraki asırlarda kaleme alınmış başta hadis 

kaynakları olmak üzere diğer eserler bu gruba girmektedir. Kapsamı çok geniş 

tutulduğu için, bu tasnifin kaynak açısından hadisleri ayırt edici olmasının zor olduğu 

akla gelebilir. Hadislerin kaynak açısından değerlendirdirildiği bölüm bütün alt 

başlıklarıyla değerlendirildiğinde, bu başlık fikir verici olacaktır. Bu kaynaklarda 

geçen hadislerin sayısı 334 olup toplam hadislere oranı %82’dir. Ancak, bazen 

kaynaklarda oldukça yaygın olan ve bütün kaynaklarını kaydetmenin oldukça geniş 

yer tutacak hadisler yer almaktadır. Bunların meşhur bir rivayet olduğuna işaret 

amacıyla “ilk dönem kitapları” ve “Kütüb-i Sitte”’deki yerleri belirtilmiş, “sonraki 

dönem kaynakları”ndaki yerlerine işaret edilmemiştir. Dolayısıyla, bu kaynak 

grubunda yer alan hadislerin gerçek oranının daha yüksek olduğu söylenebilir.  

2. 3. 1. 4. Cerh-Ta’dîl, İlel ve Tabakat Kitapları: Bu kaynak grubu daha 

çok cerh ve ta’dîle, illetli ve zayıf râvî ve rivâyetlere yönelik kaleme alınmış 

eserlerden oluşmaktadır. Genel olarak zayıf ve batıl rivâyetlerin yer aldığı 

                                                 
696 Bu rivâyetlerin numaraları ise şu şekildedir: 12, 15, 18, 19, 20, 26, 31, 35, 37, 41, 42, 46, 51, 54, 
55, 56, 60, 64, 67, 73, 82, 85, 92, 93, 98, 99, 102, 105, 106, 107, 112, 113, 114, 116, 117, 124, 126, 
128, 136, 139, 147, 149, 152, 155, 158, 160, 161, 162, 163, 166, 169, 171, 176, 177, 185, 195, 198, 
200, 201, 210, 212, 222, 226, 232, 234, 236, 245, 251, 252, 253, 260, 264, 266, 267, 268, 285, 286, 
296, 301, 305, 316, 322, 342, 345, 348, 350, 351, 352, 353, 360, 363, 364, 365, 370, 372, 374, 386, 
394, 400. 
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kaynaklarlardır. Ukaylî’nin (322/939) ed-Duafâ’sı, İbn Ebi Hatim’in (327/939) el-

Cerh ve’t-Ta’dîl’i ve el-İlel’i, İbn Hibbân’ın (354/965) Kitâbu’l-Mecrûhîn’i, İbn 

Adiyy’in (365/975) el-Kâmil fi’d-Duafâ’sı, Ebû Nuaym’ın (1039) Hilye’si, Hatîb-i 

Bağdâdî’nin (463/1071) Târîh-i Bağdâd’ı, İbnü’l-Cevzî’nin (597/1201) el-İlelu’l-

Mutenâhiye’si bu kitaplara başlıca örneklerdir. Tabakat kitaplarına gelince, 

bunlardan aktarılan hadisler ana hadis kaynaklarında ulaşılamayıp, daha çok 

buralarda yer alan hadislerdir. Bu kaynaklarda geçen hadislerin sayısı 120697 olup, 

toplam hadislere oranı yaklaşık olarak %30’dur. 

2. 3. 1. 5. Mevzûât Kitapları: Bu kitaplarda yer alan hadislerin sayısı 

13’tür.698 Bu rakamın toplam hadislere oranı %3.2 civarındadır. Mevzû rivayetlerin 

sayıca az olması, müellifin Mevzû hadis kullanımı konusunda titiz olduğunu gösterir. 

2. 3. 1. 6 Kaynaklarda Ulaşamadıklarımız: Bu hadisler araştırma 

sonucunda kaynaklarda ulaşamadığımız rivâyetlerdir. Bu rivâyetlerin sayısı ise 61 

olup oranı yaklaşık olarak %15’tir. 

Bu başlıktaki istatiksel bilgileri şöyle bir tabloda göstermek mümkündür. 

İlk Dönem Kaynakları 132 % 32 

Kütüb-i Sitte 100 % 25 

Sonraki Dönem Kaynakları 334 % 82 

Cerh-Ta’dîl, İlel ve Tabakat  120 % 30 

Mevzûât Kitapları 13 % 3.2 

Ulaşılamayanlar 61 % 15 

                                                 
697 Bu rivâyetlerin numaraları şu şekildedir: 5, 20, 21, 22, 23, 25, 27, 28, 32, 34, 39, 45, 46, 48, 49, 50, 
51, 52, 53, 57, 59, 64, 65, 67, 73, 78, 79, 91, 94, 103, 105, 113, 114, 115, 120, 124, 125, 129, 131, 
136, 137, 141, 143, 144, 151, 165, 169, 170, 171, 172, 175, 181, 182, 183, 185, 190, 194, 195, 196, 
197, 199, 202, 208, 210, 211, 219, 225, 226, 227, 238, 243, 245, 251, 255, 256, 258, 259, 261, 263, 
265, 268, 270, 271, 274, 278, 279, 282, 283, 287, 292, 294, 298, 303, 305, 313, 319, 330, 331, 339, 
340, 343, 347, 354, 356, 358, 362, 367, 368, 372, 378, 379, 383, 384, 385, 388, 390, 392, 396, 399, 
402. 
698 Bu rivâyetlerin rakamları ise şu şekildedir: 34, 48, 49, 52, 63, 72, 185, 292, 302, 303, 337, 354, 
365. 
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Müellifin kullandığı hadislerden önemli bir kısmının Cerh-Tadîl, İlel, 

Tabakat ve Mevzuât kitaplarında yer alması, ayrıca kaynağına ulaşılamayan 61 

rivayet kullanması, onun hadisleri seçiminde manaya veya metne önem verdiğini, 

hadisin sahih hadisleri içeren kaynaklarda yer alıp almadığını önemsemediğini 

gösterir kanaatindeyiz.    

 

2. 3. 2. Kaynaklardaki Yaygınlıkları Açısından Hadisler 

Bu kısımda, hadislerin kaynaklardaki yaygınlık derecesine dair bilgiler 

verilecektir. 

2. 3. 2. 1. Sadece Tek Kaynakta Bulunan Hadisler: Bu hadisler sadece 

tek kaynakta ulaşılabilen hadislerdir. Ağırlıklı olarak Deylemî’nin el-Firdevs bi 

Me’sûri’l-Hıtâb’ında yer alması dikkat çekicidir. Bu hadislerin sayısı 17699 olup 

toplam hadislere oranı %4’tür. 

2. 3. 2. 2. Kaynaklarda Yaygın Olmayan Hadisler: Bu gruptaki hadisler 

ise iki ya da üç kaynakta yer almakta olup sayısı 32’dir.700 Bu rakamın toplam 

hadislere oranı ise yaklaşık olarak %8’dir. 

2. 3. 2. 3 Kaynaklarda Oldukça Yaygın Hadisler: Birçok kaynakta geçen 

hadislerdir. Genellikle, bir önceki başlıktaki ilk üç kaynak grubunda bulunan bu 

rivâyetler bazen bir grupta yer almasa bile oldukça yaygındır. Bu rivâyetlerin sayısı 

83701 olup toplam rivâyetlere oranı yaklaşık %20’dir. 

                                                 
699 24 (Firdevs), 70 (Kurtubî), 104 (Firdevs), 132 (İbn Kesîr, Tefsir), 153 (el-Edebü’l-Müfred), 170 
(Firdevs), 187 (Hakîm et-Tirmizî, Nevâdiru’l-Usûl), 213 (Sıfatu’s-Safve), 218 (Ramehurmuzî, 
Emsalu’l-Hadîs), 220 (et-Tedvîn fi Ahbari Kazvin), 228 (Mamer), 230 (Şu’abu’l-Îmân), 241 (Firdevs), 
242 (Firdevs), 299 (Firdevs), 381 (Firdevs), 404 (Firdevs). 
700 Bu rivâyetler ise şu şekidedir: 1, 2, 6, 15, 36, 39, 40, 44, 49, 62, 75, 78, 88, 90, 94, 96, 99, 108, 
115, 123, 126, 173, 203, 209, 223, 248, 254, 289, 335, 349, 355, 399. 
701 Bu rivâyetlerin numaraları şöyledir: 12, 13, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 28, 31, 32, 37, 41, 42, 
45, 46, 48, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 59, 60, 61, 64, 65, 73, 79, 82, 92, 93, 98, 102, 105, 106, 112, 
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Buradaki rakamsal bilgiler bir tabloda şöylece gösterebiliriz. 

Sadece Tek Kaynakta Ulaştığımız Hadisler 17 % 4 

Kaynaklarda Yaygın Olmayan Hadisler 32 % 8 

Kaynaklarda Oldukça Yaygın Hadisler 83 % 20 

 

2. 4. Hz. Peygamber’e Aidiyeti (Sıhhati) Bakımından Hadisler 

 

Bu başlıkta, kaynak ve sıhhat araştırması sonucunda ulaşılan, hadislerin 

Sahîh, Zayıf ve Mevzû kategorilerinden hangisinde yer aldıklarına dair bilgiler ele 

alınacaktır.  

 

2. 4. 1. Bazı Tarikleri Zayıf, Bazı Tarikleri Zayıf Olmayan Hadisler 

Mâverdî hadisleri aktarırken isnadları hiç vermez ya da sadece isnadın ilk 

kısmını verir. Eserdeki hadisler, bazen kaynaklarda birkaç sahâbîden gelmekte, bazı 

tariklerikleri Zayıf iken diğer tarikleri Zayıf değildir. Bir başka nokta ise bazen aynı 

sahabîden gelen bir hadisin kimi tarikleri Zayıf iken diğerleri Zayıf değildir. Mâverdî 

isnadı kullanmadığı için, iki halde de verilen hadisin Zayıf olan tarik mi yoksa zayıf 

olmayan tarik mi olduğu tespit edilememektedir. Bu şekildeki hadislerin sayısı 26702 

olup oranı yaklaşık olarak %6’dır. 

 

2. 4. 2. Zayıf Olan Hadisler 

Bu hadislerin Zayıf olması, kaynaklarda tasrih edilen sıhhat hükümlerine 

dayanılarak belirlenmiştir. Şayet hadis, kaynaklarda isnadsız olarak aktarılmışsa, 

                                                                                                                                          
113, 114, 116, 117, 124, 128, 136, 139, 147, 152, 155, 160, 161, 162, 163, 166, 169, 177, 198, 199, 
200, 201, 212, 234, 252, 260, 266, 267, 285, 286, 296, 301, 305, 316, 322, 345, 348, 363, 364, 370. 
702 Bu rivâyetlerin numaraları şöyledir: 22, 23, 41, 50, 61, 107, 113, 114, 136, 161, 172, 196, 199, 209, 
210, 238, 246, 255, 259, 265, 279, 334, 343, 360, 367, 378. 
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hakkındaki kanaatlere bakılmaksızın Zayıf grubuna alınmıştır. Zayıf olarak tespit 

edilen hadislerin sayısı 92703 olup, toplam hadislere oranı yaklaşık olarak %23’tür. 

 

2. 4. 3. Zayıflık Derecesi Şiddetli Olan Hadisler 

Bu hadisler ise yalancıların rivâyet ettiği veya batıl olduğu söylenen, bazen 

uydurma dense bile, uydurma hükmü tartışmalı olan hadislerdir. Hakkında batıl ve 

çok Zayıf (vâhi) denilen hadisler de bu cümledendir. Bunların sayısı 24704 olup 

eserdeki toplam hadislere oranı yaklaşık olarak %6’dır. 

 

2. 4. 4. Kaynaklarda Mevzû Olarak Yer Alan Hadisler 

Bu hadisler kaynaklarda Mevzû olarak nitelenmekte olup sayıları 8’dir.705 

Bu rakamın toplam hadislere oranı yaklaşık olarak %2’dir.  

 

2. 4. 5. Kaynaklarda Merfû Olmayan Hadisler 

Edeb’te Merfû olarak aktarılan ancak kaynaklarda Merfû versiyonuna 

ulaşamadığımız, Mevkûf ya da başkalarına ait olarak aktarılan hadislerdir. Bunların 

sayısı 27706 olup, toplam hadislere oranı yaklaşık olarak %6.5’tir. 

 

 

 

                                                 
703 Bu rivâyetlerin numaraları şu şekildedir: 1, 5, 17, 18, 20, 21, 27, 28, 31, 32, 35, 39, 40, 45, 46, 49, 
51, 67, 73, 78, 101, 104, 108, 120, 122, 124, 125, 131, 141, 143, 145, 151, 165, 173, 175, 181, 182, 
183, 190, 194, 197, 202, 203, 211, 213, 215, 219, 225, 226, 227, 235, 243, 245, 256, 257, 258, 263, 
270, 274, 282, 288, 289, 294, 298, 300, 304, 305, 319, 320, 331, 332, 329, 342, 344, 347, 358, 362, 
368, 372, 380, 383, 384, 385, 389, 390, 391, 392, 396, 399, 402, 405, 406. 
704 Bu rivâyetlerin numaraları ise şöyledir: 6, 13, 25, 48, 53, 57, 79, 80, 94, 103, 129,130, 144, 169, 
171, 195, 208, 216, 287, 292, 365, 370, 385, 388.  
705 Bu rivâyetlerin numaraları şu şekildedir: 4, 34, 52, 62, 72, 184, 185, 354. 
706 Bu rivâyetlerin numaraları şöyledir: 3, 43, 58, 72, 83, 87, 127, 140, 164, 174, 214, 249, 250, 275, 
284, 295, 297, 302, 303, 309, 318, 329, 333, 337, 357, 393, 403. 
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2. 4. 6. Kaynaklarda Merfû ve Mevkûf Şekilde Bulunan Rivâyetler 

Eserdeki kimi hadisler kaynaklarda hem Merfû hem de Mevkûf olarak 

gelebilmektedir. Kaynaklarda bu şekilde yer alan hadislerin sayısı 19707 olup oranı 

yaklaşık olarak %4.5’tir. Bu hadislerden Zayıf ve Mevzûlar arasında 

bulunmayanların sayısı 7708 olup toplam hadislere oranı %1.7’dir. 

 

2. 4. 7. Kaynaklarda Hem Merfû  Hem de Başkasına Ait Rivâyetler 

Bunlar, kaynaklarda hem Merfû hem de sahabe dışında bir başkasının sözü 

olarak yer alan hadislerdir. Bu rivâyetlerin sayısı 25’tir.709 Ancak 103 ve 405 nolu 

hadisler aynı zamanda Merfû ve Mevkûf şekilde aktarılanlar arasındadır. Bu iki hadis 

hariç bu tür hadislerin sayısı 23 olup, toplam hadislere oranı yaklaşık olarak %5.5’tir. 

Bunlardan Zayıf ve Mevzû olarak değerlendirilmeyenlerin sayısı 10’dur.710 Bu 

rakamın toplam hadislere oranı yaklaşık olarak %2.5’tir.  

Hadislerin sıhhatine dair rakamsal bilgiler şöylece bir tabloda gösterilebilir. 

Bazı Tarikleri Zayıf, Bazı Tarikleri Zayıf Olmayan Hadisler 26 % 6 

Zayıf Olan Hadisler 92 % 23 

Zayıflık Derecesi Şiddetli Olan Hadisler 24 % 6 

Kaynaklarda Mevzû Olarak Yer Alan Hadisler 8 % 2 

Kaynaklarda Merfû Olmayan Hadisler 27 % 6.5 

Kaynaklarda Merfû ve Mevkûf Şekilde Bulunan Hadisler 19 % 4.5 

Kaynaklarda Hem Merfû Hem de Başkasına Ait Hadisler 23 % 5.5 

Kaynaklarda Ulaşılamayanlar 61 % 15 

                                                 
707 Bu rivâyetlerin numaraları şöyledir: 12, 13, 45, 80, 103, 122, 129, 132, 154, 171, 184, 241, 262, 
292, 354, 374, 399, 404, 405. 
708 Bu rivâyetler ise 12, 132, 154, 241, 262, 354, 374, 404 numaralı rivâyetlerdir. 
709 Bu rivâyetler ise şu şekildedir: 5, 17, 29, 53, 89, 90, 94, 103, 124, 130, 173, 220, 221, 224, 226, 
242, 271, 279, 307, 358, 378, 379, 392, 405. 
710 Bu rivâyetler 29, 89, 90, 94, 220, 221, 224, 242, 271, 307, 379 no’lu rivâyetlerdir. 
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Yukarıdaki tabloda koyu renkle verilen hadisler, haklarında kaynaklarda 

Zayıf hükmü yer almadığı takdirde Zayıf olarak değerlendirilmemişlerdir. 

Hakkında Olumsuz Kanaat Yer Almayan Hadisler 194 % 48 

Hadis Tekniği Açısından Zayıf Olan Hadisler 212 % 52 

Kullandığı hadislerin yarıdan fazlasının Hadis Usûlü açısından Zayıf 

olması, Mâverdî’nin hadisleri seçiminde metni veya hadislerin anlamını 

öncelediğinin bir delilidir diye düşünüyoruz. Müellif, içeriğe uygun görmesi halinde, 

hadisler zayıf olsa bile, onları eserine almakta ve delil olarak kullanmakta tereddüt 

etmemiştir.   

 

3. Değerlendirme 

 

Buraya kadar yapılan, hadislerin kaynak ve sıhhat araştırmasının 

sonuçlarını şöylece sıralayabiliriz. 

• Mâverdî hadisleri naklederken, isnadı ya hiç vermez ya da verdiği 

isnadları sahabe�Rasulullah, Tâbiî�sahabe�Rasulullah, Etbeu’t-tâbiî�Tâbiî� 

sahabe�Rasulullah şeklinde eksik olarak aktarır. İsnadı hiç zikretmediği hadislerin 

oranı %70’tir. Hadislerin aktarılmasında Mâverdî’nin izlemiş olduğu bu tutum, onun 

hadisleri zikrederken isnadlarına değil metinlerine ağırlık verdiğini göstermektedir. 

Bir başka deyişle Mâverdî, hadisleri seçerken senetlerini değil metinlerini merkeze 

almıştır. Hadisleri aktarırken, isnadlarını verme veya verdiği senetlerin tamamını 

nakletme gibi bir gereklilik duymamıştır. Oysa kendisinden önceki ahlak ve zühd 

kitaplarına bakıldığı zaman, genel olarak buralardaki hadislerin senetlerinin 

hazfedilmediği görülmektedir. Aynı zamanda bu farklılık, hadisleri isnadsız 
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zikrederek Mâverdî’nin nesirde farklı bir üslup takip ettiğini ortaya koymaktadır. 

Böylece o, eserinin daha akıcı ve edebi hale gelmesini sağlamıştır. 

• Mâverdî, bazı hadislerin metinlerini muhtasar şekilde vermektedir. Bu 

hadislerin sayısı 71 olup, toplam hadislere oranı yaklaşık olarak %17’dir. Önemli 

miktarda hadisi muhtasar olarak aktarma nedeninin, hadislerin seçiminde konuyla 

olan ilgilerini ve konuyu betimleme özelliklerini dikkate aldığı içindir kanısındayız. 

Zira müellif, hadis metninin konuyla ilgili olan kısmını vermiş, diğer kısmını 

aktarma ihtiyacı hissetmemiştir. Bu tavır, Mâverdî’nin eserde metni dikkate alan bir 

yaklaşım tarzı benimsediğini göstermektedir. 

• Hadislere kaynakları açısından bakıldığı zaman, 61 tanesinin 

kaynaklarına ulaşılamamıştır. Diğer taraftan hadislerden bir kısmının, bulundukları 

kaynakların bazen oldukça geç tarihli, bazen cerh ve ta’dîle dair kitaplar olduğu, 

kimi zaman ise hadis kaynaklarında yer almadığı görülmektedir. 132, 224, 371, 392 

nolu hadisler ise, sadece tefsir kaynaklarında yer almaktadır veya tefsir 

kaynaklarında yer alan metinlerle lafızları aynıdır. Bu durum, Mâverdî’nin hadisleri 

aktarırken, bizzat ana hadis kaynaklarından veya hadisleri cem’ amacıyla te’lif 

edilmiş eserlerden aktarmadığının bir delilidir. 19 hadisin lafzının oldukça farklı 

olması, 73 hadis lafzının benzer lafızlarla aktarılması ve eserdeki bazı hadislerin 

birkaç rivâyetin bir araya gelmesinden oluşması ya da birkaç rivâyetten kısımlar 

içermesi, Mâverdî’nin farklı kaynaklardan yararlandığını göstermektedir.  

• Eserdeki hadislerin önemli bir kısmının, Zayıf, Mevzû, bir başkasına 

ait sözler olduğu tespit edilmiştir. Kaynaklarda ulaşılamayanlar, Zayıf, oldukça 

Zayıf, Mevzû ve kaynaklarda Merfû olmayan hadislerin sayısı 212 olup, toplam 

hadislere oranı %52’dir. İsnadı verilmediği için, eserdeki tarikin Zayıf olan tarik olup 
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olmadığı tespit edilemeyenler ve bazı tarikleri Zayıf bazı tarikleri ise Zayıf olmayan 

26 hadis de dikkate alındığında, bu rakamın daha da yüksek olması muhtemeldir. 

Kanaatimizce, Mâverdî’nin senetleri açısından bu kadar zayıf hadis kullanmasının 

temel sebeplerinden birisi, hadis metinlerinin müellif tarafından anlatılan konuya 

uygun görülmesidir. Müellif, hadislerin teknik olarak sahih olmalarını değil, anlattığı 

konuyu anlaşılır kılmalarını, konu için şahit veya delil olmalarını ya da konuyu en 

güzel betimleyen bir metne sahip olmalarını önemsemiştir. Dolayısıyle onun, 

eserinde işlevsel bir hadis anlayışına sahip olduğu söylenebilir.  

Zayıf hadislerin edeb ve ahlaka dair kitaplarda yaygın olarak bulunmasının  

temel sebeplerinden birisi, hadis imamlarının ahkam dışındaki konularda Zayıf 

hadislerle ihticâc edilmesine cevaz vermeleridir denilebilir. Ahmed b. Hanbel 

(241/855), İbn Salâh (643/1243), Nevevî (676/1277), Irâkî (806/1403), Suyûtî 

(911/1505) gibi bir çok muhaddis, Zayıf hadislerin “fedâil ve a’mâl” konusunda, 

kimisi bazı şartlarla, kullanılabileceği kanaatindedir.711 

Başta konu ve kavramların tespiti için cevaz verilen Zayıf hadislere 

uygulamada uydurmalarda dahil olmuş712 ve İslam’ın temel kavramlarının 

irdelendiği bu kitaplar içerisinde yerlerini almışlardır. 

                                                 
711 Leknevî, Muhammed Abdulhayy el-Leknevî el-Hindî, el-Ecvibetu’l-Fâdıle li Esileti’l-Âşira, (thk. 
Abdulfettah Ebû Ğudde), Dâru’s-Selâm, Kâhire, 2003-1423, IV. bsk., s. 36-41. 
712 Tasavvuf kitaplarında kullanılan hadislerin %12’si asılsız, uydurma, çok zayıf ve kaynaklarda 
bulunmayan rivayetlerdir, Uysal, Tasavvuf Kültüründe Hadis, s. 412 (zayıflar dahil edilmemiştir); 
başka bir araştırma vaaz ve irşad kitaplarında kullanılan hadislerin %52’sini merdûd, %40’ını makbûl 
olarak tespit etmiştir, Acar, Yusuf, Popüler Dini Kaynakların Hadis Açısından Değeri, (İslam’ın 
Anlaşılmasında Sünnetin Yeri ve Değeri içerisinde), TDV yay., Ankara, 2003, s. 512 (Yeşil, Mahmut, 
Va’z Eebiyatında Kullanılan Hadisler ve Değeri, Selçuk Üniv. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Konya, 
1997’den naklen); Hadisleri kabulde katı kurallar öngördüğü için müteşeddid olarak nitelendirilen 
İbnü’l-Cevzî (597/1201) vaazla ilgili kitaplarında, Mevzûâ’tındaki prensiplerle çelişen hadisler 
kullanır ve bu tür eserlerinde hadisleri kabulde oldukça mütesahildir.  Hâkim en-Neysâbûrî’yi 
(406/1015) Müstedrek’inde gösterdiği tesahülden dolayı eleştiren Zehebî (748/1347), Kebâir’inde 
Mevzû hadislere yer verir,  Leknevî, el-Esiletu’l-Fâdıle, s, 118-120, 124-125.  
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• Özellikle kaynaklarda ulaşılamayan hadisler de dikkate alındığında, 

Mâverdî’nin oldukça farklı kaynaklar kullandığı söylenebilir. İslam kültüründeki 

edeb ve ahlaka dair kitapların incelenmesi halinde bu rivâyetlerin birçoğuna 

ulaşılması mümkündür. Mâverdî, hadisleri bu kaynaklardan aktardığı için onlara 

temel hadis kitaplarında ulaşılamadığını düşünüyoruz. Bu tür eserlerde kullanılan 

hadisler üzerine yapılacak bir çalışma, buralarda yaygın olarak aktarılan ortak 

hadisleri tespit etmeye imkan sağlayacaktır. Ayrıca böyle bir çalışma bu eserlerdeki 

rivâyetlerin ortak özellikleri, bu rivayetleri yaygın olarak kullanmaya neden olan 

amiller (ahlak ve edeb kitaplarında meşhur olmaları, kısa ve özlü, dil zevki ve edebî 

inceliğe sahip olmaları gibi) konusunda da aydınlatıcı bilgiler verecektir.  
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 4. Eserde Hadislerin İşlevi 

 

Eserde kullanılan malzemelerden 406 rakamıyla hadisin ilk sırada yer aldığı 

ifade edilmişti. Bu bile, başlı başına konu ve kavramların işlenmesinde hadisin ne 

derece önemli olduğunu ortaya koyacak niteliktedir.  

Konuların anlatımı sırasında, Merfû rivâyetler genel olarak ayetlerden sonra 

ve diğer şahit malzemelerden önce aktarılır. Müellif, ilk olarak dinin ana 

kaynaklarının konuyla ilgili ne söylediğini belirterek konuya İslam’ın bakışını sunar. 

Konunun başında, tartışılmaz deliller olan ayet ve hadisle işin önem ve ehemmiyetini 

kesin biçimde ifade eder.  

Ancak, hadisin diğer malzemeden sonra verildiği yerler de yok değildir. 

“Akıllı kimsenin Allah’ın emir ve yasaklarına riayet eden kimse olduğu” hususunda 

Merfû rivâyet, anonim verilen bir söz ve Şâfiîlerin görüşünden sonra verilirken, 713 

“ilmin sonu olmadığı” konusunda hikmet sahibinin sözü,714 “cahillerin ilim ve ilim 

ehlinden adeta ürkmesi” hususunda Mâverdî’nin hayatında yaşadığı örnek ve 

Büzürcemihr’in sözü, “ilimle zühd arasında doğru orantılı bir ilişki olduğu” bahsinde 

bir hikmet sahibinin sözü,715 “dinleyenden kaynaklanan anlama kusurları” 

meselesinde hikmet sahibinden verilen iki farklı söz,716 diğer şahitlerin hadisten önce 

aktarılmasına verilebilecek örneklerdendir. 

                                                 
713 Edeb, s. 27. 
714 Edeb, s. 50. 
715 Edeb, s. 70. 
716 Edeb, s. 86. 
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Bazen hadis, konuyu bağlayan veya son noktayı koyan bir işlev görür ve 

sona bırakılır. “Alimle yöneticinin ilişkisinin hangi boyutlarda olacağı” hususunda 

verilen 75 ve “ilim edebi”nin son verildiği 80 nolu hadisler717 bu şekildedir. 

 

Bu başlıkta, eserde yer alan hadisler ile anlatılan konu ve kavramların içerik 

açısından ilişkisi irdelenecektir. Mâverdî’nin aktardığı hadisleri, konu ve kavramları 

ispat için bir delil ve şahit olarak mı kullandığı, Merfû rivayetlerin konu ve 

kavramlarla ilgili açıklamalarına katkısı, anlatılan konu ile hadisler arasındaki ilişki 

gibi meseleler ele alınacaktır. Böylece eserde hadislerin ne işlev gördüğü  ortaya 

konacaktır. 

 

4. 1. Hadislerle Konuların Yakın Benzerliği  

 

Mâverdî, ayet, hadis, sahabe ve tabiûn sözleri, hikmet ve ibret dolu sözler 

olmak üzer diğer şahit malzemeleri aktarmadan önce konuya kısa bir giriş yapar veya 

o konu hakkındaki kendi düşüncelerini zikreder. Bazı hadisler vardır ki yaptığı 

girişin içeriği ile oldukça yakındır. Bu yakınlık, bazen kendi cümlelerinde geçen 

kelime veya lafızların Merfû rivâyette yer almasıyla gerçekleşirken, bazen de yaptığı 

girişin, konuyla ilgili nakledilen hadisin başka sözlerle ifadesi ya da bir nevi şerhi 

gibi olması şeklindedir. Burada hadisler “kurucu öge işlevi”ne sahiptir. 

Kitabın ilk bölümü olan “akıl” konusuna girişteki hadis buna örnek olarak 

verilebilir. O, “her fazilet ve edebin bir temeli ve kaynağı olduğunu, bu kaynağın ise  

din için asıl, dünyada kişinin hayatını bina edeceği bir esas olan akıl olduğunu” 

                                                 
717 Edeb, s. 132. 
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belirtir. “Aklın kulluk için şart olduğunu, bazı hususlarda vahiy olmadan aklın 

hüküm verebileceğini” ifade ettikten sonra 1 ve 2 nolu Merfû rivâyetleri verir. İlk 

rivâyet “kişi, kendisini hidayete götüren ya da helak olmaktan kurtaran aklın bir 

benzerini elde edemez” anlamındadır. İkinci rivâyetin anlamı ise, “her şeyin 

dayandığı bir esas vardır. Kişinin amelinin esası ise akıldır. Rabbine olan kulluğu 

aklı nispetince gerçekleşir.....”718 şeklindedir. Hadislerde geçen aklın hidayete 

erdirmesi, girişte verilen aklın bazı hususlarda karar verebilmesi, yine aklın amel için 

bir esas olması, Mâverdî’nin ifadelerinde geçen din için bir “asıl” ve dünya için bir 

“esas” olmasıyla birbirine yakın ifadelerdir.  

İlme sevkeden amillerin, “Allah’ın sevabına erme arzusu” ve “Allah’ın 

vereceği cezadan çekinme” olduğunu dile getirir. Her ikisi neticesinde, insanın ilme, 

kendi aslına ve gerçek zühde ulaşacağını söyler. Hikmet sahibinden verdiği sözün 

ardından, “kimin ilimdeki olgunluğu arttığı halde dünyaya karşı zühdü artmazsa, 

Allah’la arasındaki uzaklık daha da artar” anlamındaki 39 nolu rivayeti verir.719 

Başlangıçta verdiği ilimle zühd arasındaki doğru orantılı ilişki hadiste de aynen 

işlenmektedir. 

Öğrencilerin öğrendiği bir konuyu anlamadan ezberlediğine, öğrendiği 

şeyleri, yalnızca sorulduğu vakit söyleyip, onun özüne inemeyen, bir kitap misali, 

düşünmeden rivâyet eden bir kimse haline geldiğine değinir ve “sefihlerin amacı 

rivâyet, alimlerin amacı ise riayettir” anlamındaki 44 nolu hadisi aktarır.720 

Öğrencinin alime karşı pohpohlayıcı (¤{N) olması konusunda, “pohpohlayıcılık, ilim 

dışında Müslümanın ahlakı olamaz” anlamındaki 48 nolu hadisi,721 alimin yaptığı 

                                                 
718 Edeb, s. 11-12. 
719 Edeb, s. 70. 
720 Edeb, s. 88. 
721 Edeb, s. 105. 



 197 

işin takdir edilmesi konusunda, “Kim bir alime saygı gösterirse Rabbine saygı 

göstermiştir” anlamındaki 49 nolu hadisi verir.722 İlim babının son kısmında, alimin 

öğrenciye karşı samimiyetle muamele etmesi, yumuşak davranıp ilimden 

soğutmaması gibi konularda sadece hadislerden şahit getirmesi,723 günahkarların elde 

ettiği nimetlerin onlar için bir istidrac ve intikam olduğunu söyledikten sonra 89 

nolu, isyankar kulların kötü hallerine rağmen, “Allah’ın onlara verdiği şeylerin onlar 

için bir istidrac olduğu” mealindeki hadisleri724 aktarır.  

Bütün bu hadisler, içeriğin hadisle birebir veya çok yakın olmasına 

verilebilecek bazı örneklerdir. Hadisler, işlenen konuların “temel öge”lerinden birisi, 

içeriğin inşasındaki temel unsurdur. 

 

4. 2.  Hadislerin Konuyu İspat Üslubunda Kullanılması 

 

Hadisler, çoğu yerde konuyu delillendirme veya öne sürülen bir düşünceyi 

kanıtlama üslubunda verilir. Buralarda, hadislerin “te’yid edici öge işlevi” gördüğü 

söylenebilir. Kullanılan hadislerin önemli bir kısmının bu amaçla aktarıldığını ifade 

etmek mümkündür.  

Önemli bir diğer nokta ise, bu başlıktaki hadislerin yukarıdaki 

başlıktakilerle çok yakınlık arz ettiğidir. “Eserde Hadislerin İşlevi” konsundaki 

başlıklar, belli hadisleri içine alıp diğerlerini dışarıda bırakan keskin çizgilere sahip 

bir değerlendirme değildir. Bazen aynı hadis, bir kaç başlık için örnek verilebilir. Bu 

iki başlık arasındaki nüans, birincisinde müellifin yaptığı girişteki veya kendisinin 

yaptığı açıklamalardaki kelime ve lafızlara hadisin etkisi odak noktası iken, 

                                                 
722 Edeb, s. 105. 
723 Edeb, s. 134-135. 77, 78, 79 ve 80 nolu hadîsler. 
724 Edeb, s. 153. 
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ikincisinde bir iddayı ispat üslubu ve amacı öne çıkmaktadır.  

“Aklın yerinin neresi olduğu” tartışmasında ‘insan nefsinde olan bir mebde’ 

olduğu ve yerinin kalp olduğu görüşünü benimseyen müellif 3 nolu “Akıl, hakla 

batılı birbirinden ayıran kalpteki bir nurdur” anlamındaki Merfû rivâyeti aktarır.725 

Ardından Hacc suresi 46. ayeti vererek, kalbin aklın mahalli olduğu görüşünü daha 

da kuvvetlendirir. 

“Doğuştan getirilen aklın, zaman içerisinde tecrübeyle geliştirilerek, kişinin 

kamil bir akla erdiğini ve fazilet sahibi bir kimseye dönüştüğünü” ifade ettikten 

sonra, müellif 4 nolu hadisi verir. Rivâyette anlatıldığına göre, “bir adam, Hz. 

Peygamber’in yanında ibadeti, ahlakı ve edebinden dolayı övülmüş, Hz. Peygamber 

ise adamın aklından sormuştur. Orada bulunanlarsa, adamın güzel meziyetlerinden 

bahsettikleri halde karşılaştıkları bu soru üzerine, Hz. Peygamber’e şaşkınlıklarını 

arz etmişler. O da “ahmak bir abid kul, cehaletinden dolayı günahkar bir kulun 

günahından daha büyüğünü işler, ancak insanlar Rabblerine akılları ölçüsünde 

yaklaşırlar” buyurmuştur.726 

“Aklın fazlasının iyi karşılanmadığı” konusunda, işlerin en hayırlısının 

ortası olduğu mealindeki 5 nolu rivâyet,727 “aklın fazlasının iyi karşılandığı”yla ilgili 

“insanların en hayırlısının en akıllısı olduğu” anlamındaki 6 nolu rivâyet,728 “akıllı 

kimsenin Allah’ın emir ve yasaklarına riayet eden kimse olduğu” konusunda 

                                                 
725 Edeb, s. 15. 
726 Edeb, s. 23-24. 
727 Edeb, s. 25. 
728 Edeb, s. 26. Mâverdî, burada her iki zıt görüş için de hadisten delil getirirken herhangi bir çelişki 
görmez. Aklın fazlalığının iyi olduğuna katıldığı halde diğer görüşün delilini vermesi, geçmiş 
ulemanın tartışmalı bir konuda hem karşı tarafın delilini vermesi hem de kendi delillerini aktarması 
metodunu takip ettiği gibi kendi görüşünün mutlak olmadığının da bir iması olarak görülebilir. Ayrıca, 
eserin girişinde kendisinin metodu olarak tesbit ettiği fakihlerin araştırmacı ve tetkikçi üslubu, iki 
tarafın delillerini aktarmasında kendisini göstermektedir. 
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aktarılan 8 nolu rivâyet,729 “hevanın kötü sonucunu düşünerek nefsi hevadan 

alıkoyma” bahsinde hevanın akıbeti için delil getirilen “cennet(in yolu) (nefse) hoş 

gelmeyen şeylerle, cehennem(in yolu) ise (nefis tarafından) arzulanan şeylerle 

kuşatılmıştır” anlamındaki 12 nolu rivâyet,730 “insanın hevasına kanmasının 

sebeplerinden biri olan kötülüklere karşı insanın meyli” konusunda, “bir şeyi sevmen 

seni kör ve sağır eder” anlamındaki 13 nolu rivâyet,731 “bütün ilimleri öğrenmenin 

mümkün olmadığı” konusunda “ilmin sonu olduğunu zanneden haksızlık eder ve 

ilmi, Allah’ın ‘size ilimden çok azı verildi’ sözüyle onun için  tahsis ettiği dereceden 

düşürür” anlamındaki 16 nolu rivâyet,732 ilim ehlinin elde edeceği mevki ve 

karşılığın tesbitini yaptığı “Alimler peygamberlerin varisleridir. Çünkü peygamberler 

miras olarak ne dinar ne de dirhem bırakırlar, ancak miras olarak ilim bırakırlar” 

anlamındaki 26 nolu rivâyetle, “peygamberlerin alimlere karşı iki, alimlerin şehitlere 

karşı bir derece üstünlükleri vardır” anlamındaki 27 nolu rivayet,733 “adının hayırla 

anılmasını isteyen birisinin ilme en muhtaç kimse olduğu” konusunda  “hikmet, 

şerefli kimsenin şerefini artırır hatta emir altındaki bir köleyi bile hükümdarların 

meclisine oturtur” anlamındaki 28 nolu rivâyet,734 “insanın meşgalelerine rağmen bir 

boş vaktinin bulunduğu ve bunu ise ilim yolunda harcaması gerektiği” hususunda 

“boş vaktini ilme verenin kurtuluşu”nu haber veren 29 nolu ve “alim olunamazsa bile 

ilme kulak verilmesi”ni tavsiye eden 30 nolu rivâye735 bu hususta verilebilecek bazı 

örneklerdir. 

 

                                                 
729 Edeb, s. 27-28. 
730 Edeb, s. 38-39. 
731 Edeb, s. 39. 
732 Edeb, s. 50. 
733 Edeb, s. 57. 
734 Edeb, s. 58. 
735 Edeb, s. 61. 
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4. 3. İçerikle İlişkisi Uzak Olan Hadisler  

 

Bazı hadislerin içeriği ile, müellifin konuların başında yaptığı girişlerin çok 

yakın olmadığı veya ikinci grupta olduğu gibi hadislerin doğrudan bir ispat ve delil 

olarak aktarılmadığı görülmektedir. Bununla birlikte, hadislerin içeriği, anlatılan 

konuyla ilişkisi kurulamıyacak kadar uzak da değildir. Hadislerin burada “yan öge 

işlevi” gördüğü söylenebilir.  

“Aklın fazlasının iyi olduğu” hususunda, “insanların en hayırlısının en 

akıllısı olduğu” hadisinden sonra verilen 7 nolu “akıl sadık bir dosttur” anlamındaki 

Merfû rivâyet736, ana tema olan aklın fazlasına atıf yapmayan ancak müellifin 

aktarmayı gerekli gördüğü bir hadis olarak karşımıza çıkmaktadır. 

Müellif, “ahmak kimsenin faziletten yoksun ve rezillikten 

kurtulamayacağını” belirtir, ardından verdiği 9 nolu “ahmak kimse çürük çamur gibi 

ne bir duvara sıvanır ne de onunla bir şey tamir edilir” ve 10 nolu “ahmak kimse, 

yarattıkları arasında Allah’a en sevimsizidir. Zira varlığa verdiği en değerli şeyi ona 

haram kılmıştır” anlamındaki hadisler, bu hususta verilebilecek diğer iki örnektir.737 

Mâverdî’nin burada vermiş olduğu hadisler, kendi girişiyle çok yakın içeriğe sahip 

değildir. Sadece ahmak kimseyi yermekte olup, Hz. Peygamber’in “ahmak” 

konusunda ne dediğine bir işarettir. 

Heva’nın hayırdan alıkoyan, şerrin yolunu açan, iyi meziyetleri yok eden 

yönüne değinir ve 11 nolu “şehvete uymak bir hastalık, ona isyan etmek ise devadır” 

                                                 
736 Edeb, s. 26. 
737 Edeb, s. 28-29. 
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hadisini verir.738 Şehvetin bir hastalık olarak değerlendirilmesi, içerikle yakın gibi 

görünse de hadisin odağı, şehvetin belasından çok devasıdır. 

Hadisin konunun anlatılmasında “yan öge” olmasına en güzel örneklerden 

birisi de ilim konusuna girişte verilen 14 ve 15 nolu hadislerdir. Mâverdî, ilmin 

sahibine bahşettiği nimet ve talibi için durmadan kıymeti arttığından ötürü “en 

şerefli, en faziletli ve en faydalı şey” olduğunu belirttikten sonra Zümer 9 ve 

Ankebût 43’ü verir. Daha sonra “Allah İbrâhîm (as)’e ‘Ben Alîm’im ve her alîmi 

severim’ diye vahyetti” ve “Alimin abide üstünlüğü, benim sizin en alt seviyenizdeki 

bir adama olan üstünlüğüm gibidir” anlamındaki hadisleri verir.739 Yukarıda yapmış 

olduğu girişin içeriğiyle, hadisler çok yakın olmayıp, müellifin ilmin değerine dair 

hadisten verdiği iki seçkidir. 

“Cahillerin ilim ve alimlerden kaçtığı”nı işlediği bir paragrafta, “bu 

kimselere karşı itici olmamak için bunlardan kitap ve hokkasını sakladığını” belirtir. 

Sonra bu kimselere karşı izlediği metod olarak verdiği “insanlara iyi huylarına göre 

muamele edin, kötü işlerinde onlara muhalefet edin” anlamındaki 32 nolu rivâyet 

(odak daha çok alimlerden cahillerin kaçması),740  “insanların Allah’ın emirlerine 

uyma ve yasaklarından kaçınma” konusunda insanları dörde ayırır ve “ibadetleri 

yerine getirip günahlardan kaçınan kimse” hakkında “günah unutulmaz, yapılan 

iyilik azalmaz, Yargılayıcı ölmez, istediğin gibi ol, ödünç aldığın gibi ödeyeceksin 

(nasıl davranırsan o şekilde hesaba çekileceksin)” anlamındaki 94 nolu hadis,741 

yukarıda belirtlien dört gruptan bir diğeri olan ibadetleri yerine getirmeyen ancak 

yasaklardan kaçınanlar hakkında bunların dinlerine ilgisiz kalmaları ve bilgi 

                                                 
738 Edeb, s. 33. 
739 Edeb, s. 47-48. 
740 Edeb, s. 63. 
741 Edeb, s. 156. 
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azlığından dolayı azabı hak ettiğini belirttikten sonra verdiği “amel etmek için 

çabalayın. Şayet bu konuda başınıza gelen bir zaafiyet noksanlık getirirse 

günahlardan kaçının” anlamındaki 97 nolu rivâyet742 içerikle hadisin yakın olmadığı 

hususunda verilebilecek diğer bazı örneklerdir. 

 

4. 4. Bir Konuda Ağırlıklı Olarak Hadislere Yer Verilmesi 

 

Mâverdî, bazen bir konuda delil olarak sadece hadis nakletmekle yetinir 

veya o konudaki hadisler diğer malzemeye göre oldukça fazladır. Bu şekildeki hadis 

kullanımı, Hz. Peygamber’in sözlerini toplama amacıyla kaleme alınan klasik hadis 

kitaplarını andırır. Bu üslup, Mâverdî’nin eserdeki genel tavrı olan bir konu hakkında 

ayet ve hadis başta olmak üzere zikrettiğimiz diğer malzemeden aktarmı şeklindeki 

tarzı ile farklılık arz eder. Konunun anlatımı için, Mâverdî’nin hadisin şahitliğiyle 

yetinmesi, o konu ve kavrama hadisin kaynaklık ettiğini göstermektedir. Burada da 

hadisler, “kurucu öge işlevi”ne sahiptir.   

“Hangi ilimlerin öncelik taşıdığı” konusunda, kısa bir girişin ardından, 

Mâverdî peş peşe 17 ve 24 nolu hadisler de dahil peş peşe 9 Merfû rivâyet verir.743 

Sadece ilk iki hadisten sonra arada Tevbe 122. ayeti verir.   

İlim elde edilirken, yalnız Allah rızasının gözetilmesi ve halis niyet 

gözetilmesi konusunda peş peşe dört hadis verir. Bunlar 35, 36, 37 ve 38 nolu 

hadisler olup, konunun farklı yönlerine işaret etmektedir.744  

“İlimde soru sorma ve edebi” husunda, sorunun miktarı ve sorunun 

arkasındaki niyet gibi meseleleri işleyen peş peşe 5 hadis verilir. Bu konuda İbn 

                                                 
742 Edeb, s. 158-159. 
743 Edeb, s. 52-54. 
744 Edeb, s. 68-69. 
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Abbâs’tan ve şairden delil aktarılmakla birlikte, konunun sınırları ve çerçevesi 

tamamen hadisle çizilmektedir.745 

Ancak eserin geneline bakıldığında, konuların hadis ağırlıklı işlenmesi 

yaygın değildir. Müellif, daha çok işlediği konuda seçtiği veya tercih ettiği bir ya da 

iki hadisi vermekle yetinir.  

 

4. 5. Hadislerin Anlamının Konuya  Göre Özelleştirilmesi  

 

Merfû rivâyetlerle anlatılan konunun ilişkisi açısından dikkat çeken bir 

diğer nokta ise, hadislerin genel anlamının ele alınan konunun özel anlamına 

hasredilmesidir. İncelenen bir mesele, Hz. Peygamber’in tanımladığı bir kavramın 

kapsamı içerisinde değerlendirilerek, genel bir manaya sahip olan hadis spesifik bir 

konunun şahidi olarak değerlendirilir. Anlam olarak konuyla bire bir örtüşmediği 

için, hadislerin burada “yan öge işlevi” gördüğü söylenebileceği gibi, konuyu 

delillendiren “te’yid edici öge”ler  olarak da değerlendirilebilir. 

“Bilmeceli konuşma” konusunda verdiği “faydasız şeyleri terketmesi 

kişinin dininin güzelliğindendir” anlamındaki 41 nolu rivâyet ile “insanlardan çoğu 

iki nimet konusunda aldanmıştır. Bunlar ise sağlık ve boş vakittir” anlamındaki 42 

nolu rivâyet bu hususta verilebilecek en güzel örneklerdendir.746 Müellif “bilmeceli 

konuşma”yı faydasız ve vakit öldürme şeklinde değerlendirdiği için bu rivâyetleri 

verir. Hadisler doğrudan “bilmeceli konuşma” konusuyla ilgili değildir. 

Bu konuda aktarılabilecek diğer bazı örnekler şu şekildedir:  

                                                 
745 Edeb, s. 110-111. 
746 Edeb, s. 83. 
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“Dinleyenden kaynaklanan anlama kusurları” konusunda, sözü “dinleyenin 

sabr, azim ve zekasından kaynaklanan anlama kusurunu zamanla giderebileceği”ne 

getirir ve hikmet sahibine ait iki farklı sözden sonra, “sevdiğiniz şeyleri, ancak 

hoşlanmadığınız şeylere sabrederek elde edebilirsiniz. İstediğiniz şeylere ise, 

arzuladıklarınızı terk etmedikçe ulaşamazsınız” anlamındaki 43 nolu hadisi delil 

olarak aktarır.747 “İbadetini eksik yapan kimse”nin bu davranışının nedenlerinden 

birisinin, “daha sonra yaparım düşüncesi” olduğuna işaret eder ve “yarın yaşamayı 

düşünen kimse ebedi olarak yaşayacağını ümit eder” ve “bu ümmetin kurtuluşunun 

başında kesin bilgi ve zühd, fesadı ise cimrilik ve emel yüzündendir” anlamındaki 

100 ve 101 nolu hadisleri verir.748  

 

 

İşlenen konu ve kavramlarla hadislerin içeriği karşılaştırıldığı zaman, 

bunların seçiminde, tespitinde, delillendirilmesinde ve açıklanmasında hadislerin 

önemli bir işlev icra ettiği görülecektir. Konuyla hadisin çok yakınlık arz ettiği ve 

konunun tamamen hadislerle işlendiği yerlerde, hadisler “kurucu öge” fonksiyonuna 

sahiptir. Hadislerin delil ve ispat şeklinde aktarıldığı ve hadisin genel anlamının 

konuya göre özelleştirildiği yerlerde “te’yid edici unsur işlevi”ne sahip olan hadisler, 

içerikle hadislerin anlamının yakın olmadığı yerlerde, konunun anlatılmasında 

kullanılan “yan öge işlevi” görürler. 

 

                                                 
747 Edeb, s. 86. 
748 Edeb, s. 165. 
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SONUÇ 

 

Hz. Peygamber’in hadisleri, I. asırdan itibaren tedvin, II. asırdan itibaren 

tasnif edilmeye başlanmış, yine bu asrın sonlarında, Abdullah İbnü’l-Mübârek 

(181/797) ve Vekî’ b. el-Cerrah’la (197/812) birlikte ahlak ve zühde dair hadisler, bu 

konulara hasredilmiş eserlerde tedvin edilmiştir. Kütüb-i Sitte gibi hadislerin 

konularına göre tasnif edildiği kitaplarda, ahlak ve edebe dair hadisleri içeren bab ve 

bölümlere yer verilmiştir. Sonraki yüzyıllarda kaleme alınan ahlak ve edeb 

kitaplarında, hadis ve İslam kültürüne ait söz ve rivayetler başta olmak üzere 

söyleyeni belli olmayan, hikmet içeren, edebi incelik taşıyan anonim ifadelere, 

şiirlere, yabancı kültür ve milletlere ait kimselerin söz ve şiirlerine  yer verilmiştir. 

Bu tür eserlerde, zamanla hadislerin isnadlarının hazfedildiği, metinlerinin 

gerektiğinde muhtasar olarak verildiği, beliğ ve hikmetli ifadelerin fazlaca 

zikredildiği, edebi zevke sahip oldukça akıcı bir nesir tarzı geliştirilmiştir. İçerdikleri 

konular ve muhtelif rivayet malzemeleriyle aynı zamanda birer kültür kitabı olan bu 

yapıtlara en güzel örneklerden birisi, tezin konusu olan Ebu’l-Hasen el-Mâverdî’nin 

(450/1058) Edebü’d-Dünya ve’d-Dîn isimli kitabıdır.  

Mâverdî’in Edebü’d-Dünya ve’d-Dîn adlı eserinde sahip olduğu “hadis 

anlayışı” üzerine yürütülen tezin sonuçları şu şekildedir: 

 

1) Mâverdî’nin işlemiş olduğu konulara bakıldığı zaman, bunların hadis 

kaynaklarında da ele alındığı görülecektir. Hadis kaynaklarında, edeb ve ahlaka dair 

eserlerde müstakil konular ya da bab başlıkları olarak yer alan kavramlar müellif 

tarafından Edeb’te beş ana bölüm içerisinde yeni bir tasnife tabi tutulmuştur. İsimleri 
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aynı kalan konu başlıkları ve kavramlar, insan doğası ve psikolojisi, insanın 

toplumsal ve bireysel özellikleri ve ihtiyaçları, bunların insan hayatındaki önemli 

yeri vb. hususlar dikkate alınarak, müellif tarafından bazı ana başlıklar altında ve bir 

sistem içerisinde sunulmuştur. Klasik kaynaklarda, bab başlıkları hadislerin 

içeriğinden hareketle belirlenirken ve odak nokta tamamen hadislerken, Edebü’d-

Dünya’da işlenen konu ve kavramlar müellif tarafından belirlenmiştir. Bu 

belirlemede, bütün olarak Kuran-ı Kerim, Sünnet ve hadis külliyatının büyük etkisi 

olduğu açıktır. Ancak, bu hususların eserde ele alınmasında, gerçek hayattaki 

önemleri ve tecrübeleri inkar edilemez. 

 

2) Mâverdî, konu ve kavramları sadece ayet ve hadislerle değil, büyük 

Müslüman şahsiyetlerin söz ve örnek fiilleriyle, hikmetli ve edebi sözlerle, başka 

millet ve kültürlerden naklettiği rivayet ve sözlerle anlatma yoluna gitmiştir. İbnü’l-

Mübârek (181/797) ve Vekî b. el-Cerrâh’ın (197/812) kitaplarında Merfû, Mevkûf ve 

Maktû haberler dışında farklı rivayetler yer almazken, Câhız’dan (255/869) itibaren 

Merfû, Mevkûf ve Maktû rivayetler yanında hikmet sahiplerinin, belağatçıların, 

alimlerin, şairlerin söz ve şiirleri, kaynağı belirtilmeyen ifadeler, edeb ve ahlak 

kitaplarında kullanılan önemli malzemelerden biri olmuştur. İbn Kuteybe (276/889), 

İbn Ebi’d-Dünyâ (281/894), Harâitî (327/939), İbn Kuteybe’nin (276/889) öğrencisi 

Ebû Ubeyde ed-Dineverî (333/944), İbn Hibbân (354/965) ve Mâverdî’nin çağdaşı 

İbn Abdilberr (463/1071), edeb ve ahlaka dair kitaplarında farklı malzemelere yer 

vermişlerdir. Özellikle İbn Abdilberr ve Mâverdî’nin kitapları, bu tür malzemenin 

fazlaca aktarılması bakımından calib-i dikkattir. 
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Mâverdî, ismi zikredilen eserlerde olduğu üzere, bir konu hakkındaki 

malzemeyi alt alta sıralayarak geçmemiş, konu ve kavramlarla ilgili çeşitli 

açıklamalar ve izahlara yer vermiştir. Bir taraftan kendi yorum ve 

değerlendirmeleriyle eserin inşasına katkıda bulunurken, aynı konu içerisindeki farklı 

malzemeleri de birbirine bağlamıştır. Oysa diğer eserlerde, konunun işlenişi 

malzemeye bırakılmış, aktarılan rivayet ve nakiller konunun sınırlarını belirlemiş ve 

metnin akışına  yön vermiştir.  

Farklı rivayet ve kültür malzemeleri kullanılarak, konunun önemi 

vurgulanmaya çalışılmış, aktarılan malzemelerin çeşitliliği esere akıcılık ve renklilik 

katmıştır. Ayrıca, Merfû rivayetlerin de oldukça beliğ ve hikmetli ifadeler olduğunu 

gösterdiği için, farklı malzemelerin hadislerele birlikte verildiği bu nesir tarzı 

oldukça dikkat çekicidir. 

 

3) Mâverdî, aktardığı hadislerin isnadlarını ya hiç nakletmez ya da verdiği 

isnadın başından sahabe�Rasulullah, tabiûn�sahabe�Rasulullah, etbeu’t-

tabiîn�tabiûn�sahabe�Rasulullah ravilerini vermektedir. Dört veya daha fazla 

râvîsini verdiği isnadlar oldukça azdır. İsnadlarını vermediği 285 rivayetin toplam 

rivayetlere oranı %70’tir. Cahız’ın (255/869) el-Beyân ve’t-Tebyîn’in de görülen 

Merfû rivayetlerin isnadsız aktarılması, sonraki ahlak ve edeb kitaplarında takip 

edilmese de Mâverdî’nin eserinde ve İbn Abdilberr’in (463/1071) Behcetü’l-

Mecâlis’inde uygulanmıştır. Rivayetlerin isnadsız aktarımı, isnadın önem arzettiği 

rivayet döneminden metnin öncelik kazandığı dirayet dönemine geçişin bir 

göstergesi olarak da değerlendirilebilir.749 Artık bu dönemde rivayetlerin metinleri 

                                                 
749 Özafşar, Mehmet Emin, Hadis İlminde Alan Evrilmesi, İslâmiyât, cilt: VI (sayı 4), 2003, s. 105, 
110.  
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odak noktası haline gelmiş, hadisin konu ve kavramı en güzel şekilde açıklamasına 

önem verilmiştir. Mâverdî’nin rivayetlerin isnadlarını zikretmemesinin bir sebebi de 

eserinde takip ettiği didaktik ve akıcı nesir üslubunu bozmak istememesidir. Çünkü o 

konuların anlatımını kısa tutacağını, ayet ve hadisler yanında hikmet sahipleri, 

belağatçılar, şairlerin söz ve hikmetlerinden deliller getireceğini belirtir. Amacı, 

okuyanları rahatlatmak, usandırmamaktır.750 Hadislerin olabildiğince metinlerinin 

verilmesi metnin kısa olmasını sağladığı gibi, okuyucunun dikkatini metne 

yoğunlaştırmasına yardım etmektedir.  

 

4) Mâverdî’nin, kitaptaki hadis metinlerinden 71 tanesini kısaltarak 

aktardığı görülmektedir. Mâverdî, muhtasar olarak verdiği hadislerin anlattığı 

konuyla ilgili kısımlarını vermekle yetinmektedir. Müellif, hadisleri tespit ve tasnif 

için değil bir konuyu anlatmak için aktarır ve odak noktası tamamen metin olup 

hadisin ilgili kısmını vermekle yetinir. Metnin akıcılığını sağlamak ve dikkatleri 

konuya çekmek için yapılan bu tasarruf, aynı zamanda rivayetlere kısa ve özlü bir 

ifade hüviyeti kazandırmaktadır.  

 

5) Kanaatimizce eserde sıhhat ve kaynak açısından çok sayıda Zayıf hadisin 

yer almasının bir başka sebebi de müellifin hadisleri seçerken sadece hadis 

kaynaklarını kullanmaması, başka kaynaklardan faydalanmasıdır. Zira kullanılan 

hadislerin, bazen sadece geç dönem kaynaklarında, bazılarının tefsir kaynaklarında 

yer aldığı veya lafzın buralardaki lafızlarla aynı olduğu görülmektedir. Yine 19 

hadisin metnindeki lafız farklılıklarının, kaynaklardaki metinlerle oldukça farklı 

                                                 
750 Edeb, s. 6. 
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olduğu, 73 hadisin ise küçük lafız farklılıkları içerdiği göze çarpmaktadır. 

Kaynaklarına ulaşılamayan 61 rivayet de dikkate alındığında, Mâverdî’nin oldukça 

farklı kaynaklar kullandığı söylenebilir. Çünkü onun bu hadisleri bir kaynağa 

dayanmadan, Hz. Peygamber’e ait rivâyetler olarak aktardığını söylemek mümkün 

değildir.  

İslam kültüründeki edeb, ahlak ve kültür kitaplarının incelenmesi halinde, 

bu hadislerin birçoğuna ulaşılması mümkündür. Mâverdî, buralarda yer alan 

rivâyetleri aktardığı için, bu hadislere temel hadis kitaplarında ulaşamadığımızı 

düşünüyoruz. Bu tür eserlerde kullanılan hadisler üzerine yapılacak bir çalışma, 

ahlak ve edeb kitaplarında yaygın olarak aktarılan ortak hadisleri tespit etme imkanı 

sağlayacaktır. Ayrıca böyle bir çalışma, bu eserlerdeki hadislerin ortak özellikleri, 

buralarda yaygın olarak kullanılmasına neden olan amiller (bu tür eserlerde meşhur 

olmaları, kısa ve özlü olması, dil zevkine ve edebi inceliğe sahip olmaları gibi) 

hususunda da aydınlatıcı bilgiler verecektir. 

 

6) Mâverdî’nin konuları işlerken aktardığı hadislerin önemli bir kısmı, 

Hadis Usûlü açısından makbul olmayan rivâyetlerdir. Aktardığı 406 Merfû rivayetin 

212’si Zayıf, çok Zayıf, Mevzû ve kaynağına ulaşılamayan rivâyetlerdir. Bu oran ise 

toplam hadislerin %52’sini oluşturmaktadır. Hadislerin yarıdan fazlasının sahih 

olmaması, yine müellifin hadislerin seçiminde metinlerini ve anlamlarını 

öncelediğinin bir başka delilidir. Konu ve kavramların anlatımında, hadislerin Hz. 

Peygamber’e aidiyetinden çok, ele alınan konu ve kavramı açıklama ve betimleme 

özelliği dikkate alınmaktadır. Özellikle Mevzû, kaynaklarına ulaşılamayan veya 
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başkalarının sözü olan rivâyetler dikkate alındığında, müellifin hadisleri kullanırken 

sıhhatlerine değil anlamlarına ehemmiyet verdiği görülmektedir.  

Zayıf hadislerin edeb ve ahlaka dair kitaplarda yaygın olarak bulunmasının  

temel sebebi, hadis imamlarının ahkam dışındaki konularda Zayıf hadislerle ihticâc 

edilmesine cevaz vermeleridir denilebilir. Ahmed b. Hanbel (241/855), İbn Salâh 

(643/1243), Nevevî (676/1277), Irâkî (806/1403), Suyûtî (911/1505) gibi önde gelen 

bir çok muhaddis, Zayıf hadislerin fedâil ve a’mâl konusunda, kimisi bazı şartlarla, 

kullanılabileceği kanaatindedir. 

Başta konu ve kavramların tespiti ve önemini vurgulamak için kullanımına 

cevaz verilen Zayıf hadislere uygulamada uydurmalarda dahil olmuş, zamanla edeb, 

ahlak, terğîb, terhîb ve fedâile dair konu ve kavramlar içerisinde Zayıf ve Mevzû 

hadisler kanıksanır hale gelmiştir.  Hadis usûlü standartlarına göre sahih olmayan bu 

tür hadisler, “kültürel tashih” şeklinde nitelendirilebilecek bir aşamadan geçerek, 

İslam’ın temel kavramlarının irdelendiği bu kitaplar içerisine girmişlerdir.  

 

7) Hadis, işlenen konu ve kavramların tespitinde ve anlatımında önemli bir 

rol oynamaktadır. Konuların anlatımı esnasında yer verilen şahit malzemer arasında 

hadisin en yüksek orana sahip olması, genel olarak ayetten hemen sonra konunun 

delillendirilmesi için gelmiş olması ve eserde işlenen önemli her konu için en az bir 

hadis aktarılmış olması, eserde hadisin sahip olduğu önemli yeri göstermektedir. 

Hadisler, konuların anlatımında “kurucu öge,” te’yid edici öge” ve “yan öge” olmak 

üzere üç temel işleve sahiptir. Anlam bakımından, müellifin konuya yaptığı girişlerle 

çok yakın olduğu yerlerde ve konuların ağırlıklı olarak hadisten yapılan aktarmalarla 

işlendiği kısımlarda, hadisler “kurucu öge işlevi”ne sahiptir. Yine hadisler, ele alınan 
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meseleyi delillendirme üslubunda aktarıldığı konularda “te’yid edici öge,” içerik 

olarak anlatılan konu ve kavramlarla doğrudan ilgisi olmadığı yerlerde ise “yan öge 

işlevi” görmektedir. Genel anlamı konunun özel anlamına hasredildiği yerlerde ise 

hadisler, “yan öge,” aynı zamanda “te’yid edici öge” olarak da değerlendirilebilecek 

bir işleve sahiptir. Sonuç olarak, hadisler vasıtasıyla işlenen kavramların temelinin 

Hz. Peygamber’e dayandırıldığı ve eserin inşasında hadislerin önemli işlevlere sahip 

olduğu görülmektedir.  

 

8) Pratik ihtiyaca binaen kaleme alınmış inceleme konusu eser ve selefleri, , 

kişinin günlük hayatında gerekli olabilecek ibadetten eğlenceye, toplumsal ilişkilerde 

izlenmesi gereken prensiplerden kişinin maddi ve manevi gereksinimlerine, 

siyasetten aile içi meselelere kadar farklı mevzuları içermektedir. Bu özelliğiyle eser, 

günümüzdeki kişisel gelişim alanında yazılmış kitapları andırmaktadır. Yapılacak 

yeni çalışmalar kişisel gelişim kitapları ile bu tür eserler arasında, işlenen tema ve 

icra ettiği fonksiyon açısından oldukça yakın benzerlikler ortaya koyacaktır. 

Hadis ve fıkıhta ele alınan mevzular, bu eserlerde ayet hadis ve hikmetin 

dilinden tekrar anlatılmış, bireye farklı bir pencereden bakış sunulmuştur. Kur’ân-ı 

Kerim başta olmak üzere, topyekün hadis külliyatının adeta bir özeti sunulan bu ve 

benzeri eserler farklı malzemelerle birlikte hadislerin adeta güncelleştirilmesi ve 

fonksiyonel hale gelmesini sağlamaktadır. Müslüman’ın dünyevi ve uhrevi kurtuluşu 

ve bunun yollarını irdeleyen eser, edeb ve ahlakın felsefesi yerine bizzat icrasına ve 

doğrudan eylemlere vurgu yaptığı için realist ve pratik ahlakın temsilcisi olarak 

değerlendirilebilir.751  

                                                 
751 Çağrıcı, Mustafa, Edebü’d-Dünyâ ve’d-Dîn mad, DİA, cilt: X (1994), İstanbul, s. 407.  
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İçerdiği farklı malzemelerle birlikte kendine has bir nesir ve anlatım tarzına 

sahip bu tür eserler, aynı zamanda birer edebiyat ve kültür kitaplarıdır. Geçmişin 

birikimini bize taşıyan bu tür eserler, inşasında hadislerin önemli payı olduğu için 

hadisin ilgi alanına girmektetir. Hadislerin, tarihte nasıl anlaşılıp yorumlandığını, 

İslam kültürüne etkisinin boyutlarını göstermesi açısından, bu eserler günümüz 

hadisçisinin de ilgi alanlarından birisini oluşturmaktadır.752  

Hadislerin anlam ve işlevselliğinin ön planda tutulduğu bu eserler, sıhhat 

açısından problemli rivayetler içermektedir. Ancak rivayetlerin sıhhatine bakılarak, 

bu kitapların kıymeti hakkında hüküm vermek, yazıldıkları amacı, buralardaki 

hadislerin aktarılmasındaki gayeleri, bu eserlerin gördükleri işlevleri, sahip oldukları 

tarihi, edebi ve kültürel değeri görmezden gelmek ya da görememek anlamına 

gelmektedir; daha da önemlisi, hadislerin sahip olduğu dini, sosyal, kültürel ve edebi 

değeri, tarih içerisinde icra ettikleri fonksiyonu takdir edememek ve hadisin bugün 

için bize açabileceği yeni ufukları farkedememek demektir.   

 

 

                                                 
752 Günümüz hadisçisinin ilgi alanı ve hadis ilmi sahasının boyutları hakkında geniş bilgi için 
bakılabilir, Özafşar, Mehmet Emin, Hadisin Neliği Sorunu ve Akademik Hadisçilik, İslâmiyât, cilt: III 
(sayı 3), 2000, s. 33-53; Özafşar, Hadis İlminde Alan Evrilmesi, s. 105-120.   
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EK-1 

Edebü’d-Dünyâ ve’d-Dîn’deki Hadis Metinlerinin  

Kaynaklardaki Versiyonlarıyla Karşılaştırılması753
  

1) 
 uvwxy يm{b |}n |~i ءTefا �[Zاآ xiردىإ hn ]دTb ى أوmه cf 
 �|�M� ي��� ��y ��N ءwtmاآ��� ا MNردىإ �y د�w� ه�ى أو �m        (Şu’abu'l-Îmân, IV/161, 4660)  

��ي ��M|� ا�m ه�ى و�wد� �y ردى و�a MN ا�Mtن y|� و¶ ا���Mم د�� ��y �©� ��N �lاآ��� ر MN �tu� ��� ���{�y  ( Müsnedu’l-Hâris, II/801) 
 �|�M� ي��� �{y �©� ��N ���uN اآ��� MNه�ى إ �mردى وأ �y د�w� و¶ �y �¡���� ��� م د���Mا����{     (et-Terğîb ve’t-Terhîb, I/53, 114)   

2) 
 �ixnود �ixnء دp� |UfءTefا |en  u`}n)دةxvn نdU\ u`}n رm}va f �Z�e� xiأ u�Tfd�hn اTv� cfx�\ u �kfاx pa xآ� xi |}�V أو Xe[V xآ� df ر

�yأx^�[fب اT( 
�� Mآ� MN ��p� أو  t�� Mآ� em ��Nا�� �¥ wlM�mل اes ��pt� MNأ �qدة رM|y نeua �{�y ر��|� �{�y �N¾tmا �NMyود �NMyء د�� �um w¡p�mا �vأ� 

(Müsnedu’l-Hâris, II/813, 840)
....  �NMyء د��   �umو��pmا �N¾tmا �NMyود... ( Müsnedu’l-Hâris, II/806, 824) 

3) 
b �`}fا pa رdV |}�fاkTق  h^�|�xvfوا ��fا 

�£M|mوا ¤vmف اwp� �{�mر �� اe� ��pmا ( et-Ta’rifât, s. 197) 
4) 

m�n |ر� c`n pو�`� أ�� u^`n ا� c`y  ل ا�dل آ ر�x}a ،T^��`}n �^،u  ل ا�dر� xb اdfx�hi إن nدxvu\... u}`� hi إن...u`�a hi إن ... hi إن
uدة ...أد�xv�fx� u^`n p�~V ؟u`}n �^ل آx}aT^�fف اx�yوا،  u`}n hn x�f [\وa �`و� u^`n ا� c`y  ل ا�dل ر�x}ن ا¡إ�ew m�x�fا � �^¢bu`{�  hi �£nأ

 xeVوا T�xkfر اd�aبT}b fا�xر�}� س hi ر�m� c`n �f¥fx �{fd}n 
eا �M ر�l ¥� ر�eل ا¦  �}� ا¦ y}¡� و�}�  ��� اez{qا �� اM��mء �� �²ل اMs w¡`mل ر�eل ا¦  �}� ا¦ y}¡� و�}�  آ¡¨ ��y اes ��¥mMs �lwmم y}� أ

�Mد� �� اM|pmدة وا��Mف اw¡`m وMs �{�y �y M�m¬�aل ر�eل ا¦  �}� ا¦ y}¡� و�}� �lا �y كw|`� ¦ل اeن ا{إر�yأ ��tvq �¡_� ¤t� wlM�mر اe�� �N �
�me�y ر�s �{y ��qر �N ��mkmن اemMت و��Mlر�mد �¹ا �� اM|pmا  �w� Mtوا�� ( Müsnedu’l-Hâris, II/802, 814) 

�� إن ا{���tvq �¡_� ¤t أe�� �N �yر اwlM�m وإ�w�� Mtب اM�mس اy ¨mkm}� �sرme�y    ( Nevâdiru’l-Usûl, II/357) 
N �yأ ��tvq �¡_� ¤t�}إن ا��me�y ر�s �{y ��qر �N ��mkmن اemMت و��Mlر�mد �¹ا �� اM|pmا  �aw� Mtوإ� wlM�mر اe�� �  ( el-Masnû’, I/256, 456) 

5) 
x{�xر أو�di¡ا T^� 
M�£Mر أو�eN}ا w¡� (et-Tabakâtu’l-Kubrâ, VII/142) 
M� w¡�    (Firdevs, II/212, 3036) ا{Mtyل أو�¿

�M أwNا q¡� أ��wN و�¡w ا{eNر£M) أو�Beyhâkî, III/273( 
6) 

 أ�a| اx�fس أn{| اx�fس
 (Müsnedu’l-Hâris, II/812, 837 ) أ�©� اM�mس أ��y اM�mس

 (Firdevs, II/325, 3476) �¡� أه� ا�pq ���m ا�wtm}¡� أ�©}�� ²�y وأ�©� اM�mس أ��y اM�mس
8) 

xb � ¦`� لx� x�T� jر� hi دد¥\ §}n ازدد Tebdn و ¦Vأ pوأ� piih � pfxf|}� رم ا� وx�i ��Zل ا�xل \¥دد  دأ�xen¡ت اx�fx¢fx� |k�\و §�xn hU\ ا¬» ا�Ta
 x^Vmfا pa§}n وx�T� jر� hi و \¥دد u�¥nا 

q °{s لMs Mqws ±qر �N ددka ²�y ازدد wt�ey M�¬أ�° و �qأM_mMq ���a² وsMy �ua ¦ا oµاw� رم ا¦ وادMvN ���lل اMs ±m¼q �m ¨¡وآ �N لMty}ا �N تMvm
��N M واkpmةq لM�aو �Nاwوآ �pر� M¡��mا �lMy �� M�q ددka (Müsnedu’l-Hâris, II/808, 8298) 

{Mtyل kaدد �� اwt�ey M� M¡��m إزدد ka ²�yدد �N رs Mqws ±q}° �M ر�eل ا¦ آ¡¨ Msل اÌ�M�N ���l ا¦ وأد �wاoµ ا¦ MvmM_mMq ���a �¥ ²sMy �uaت �N ا
 ²�yاky �¡{yو Mqws ±qر �Nو (Nevâdiru’l-Usûl, II/358) 

12) 
 kw¦ اxUefx�  ���fر[ وkw¦ اx�fر �d{fxات
�eاتxmMq رM�mر� و��° اMutmMq ���m) ��° اİbn Ebî Şeybe, V/103, 34527( 

                                                 
753 Buradaki numaralar, eserdeki hadislere sırasıyla verilmiş numaralar olup tezde hadislere verilen 
numaralarla aynıdır. Koyu (bold) yazı karakteriyle verilen metinler Edebü’d-Dünyâ’daki hadis 
metinleridir. Diğer metinler ise eserdeki hadis metinlerine benzelik ve farklılıklarına göre 
gruplandırılmış, hadisin kaynaklardaki versiyonlarından örneklerdir. Örnek metinlerin seçiminde, bu 
metinlerin eserdeki yer alan hadis metinleriyle kaynaklardaki versiyonları arasındaki benzerlik ve 
farklılıkları göstermesine dikkat edilmiştir. 
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�eات و��° اM�mر MutmMqر�xmMq ���m) ��° اAhmed, II/260(    
tmMq ���mات و��|° اe�xmMq رM�mر���|° اMu     (Buhârî, 81 Rikâk, bab 28, V/186)  

13) 
�¢bو pe�b  ءpfا jvw 
    (Ahmed, V/194, 21740)        �|± ا�xmء  ��tp و�_�

15) 
 �a| اc`n �fx�f اm�x�f آc`n p`�k أدxVآ�

{y ¦ل ا¦  �}� اeل ر�M�� �mMy w�½وا �qMyMt²ن أ��هlو�}� ر �¡{y ¦ل ا¦  �}� اe�wm wآ�ذآMأد� �{y �{©آ� �qMpmا �{y �mMpmو�}�  �©� ا �¡ 
(Tirmîzî, 39 İlim, bab 19, hno: 2685 (V/50)    

17) 
 �`�fا |�aدة�xv�fا |�a hi T^ 
 �{pmرعأ�©� اemا �uد�� w¡دة و�M|pmا �©� �N ��   (Müsnedu’ş-Şâşî, I/137, 75)   
 �{pmرع��©� اemا �uد�� w¡دة و�M|pmا �©� �N w¡  (el-Mu’cemu’l-Evsât, I/197, 3960)  

18) 
�`[i |آ c`n ��bTa �`�fا �`� 
�{�N آ� �{y �©�w� �{pmا �{£(Ebû Ya'lâ, V/233, 2837)   

 �{pmا  ºووا �{�N آ� �{y �©�w� �{pmا �{£ w¡¹ ��yه�¼mوا ¾m¾{mوا wهe�mا wز�M�`mا �{�tأه}� آ(İbn Mâce, Mukaddime, bab 17, I/181) 
19) 

أ�w uvwxy hi،  xi إpfآ§ اT^� c`n h^[`�ef وأmwهxe أ ر�dل ا� dن x}aلk{}ا� وا±�Zb T ، أmwهb xe°آTونah^[`�e¯ذا هe[�m � dاf د�|ا� أن ر�dل 
^a ه²³ءTآ°bون ا� وuVdf [^ ^a ه²³ء xiوأ �{��i ءx� ه� وإنxYnء أx� ن¯aZfن اde`�u}k  xًـe`�i ¦~�� xeVه| وإx�fن اde`�bوو ¶`�u}kfأه| ا cfإ 

m¡� �«ن �Mء ن ر�eل ا¦  �}� ا¦ y}¡� و�}� M�� ����N �� �¡�{�tq wNل آ²هw¡� �{y Mt وأ��هMt أ�©� �M� �N|� أMN ه¾¶ء �¡�eyن ا¦ و�e|¹wن إأ
�� وإأM¿yه� وp�N ءM� ه¾أن MN 

� Â{l �¥ Mt{pN °�pq Mtأ�©� وإ� ����¶ء �¡�et{pن ا���m واpm}� و�et{pن اM�mه� �¡ 
 (Dârimî, Mukaddime, bab 32, no: 355 (I/84)) 

¡� �{y �¡�{�tmل آ² اM�� ��et{pو� ���mن اet{p�� w�½وا �¡mن إe|¹wن ا¦ و�ey�� �¡�{�tmوأ�� ا ����N �� �¡�{�tq wN ¦ل اeأن ر� �N �©أ� Mtوأ��ه w
�� وأMN ه¾¶ء �¡et{pن اpm}� و�et{pن اM�mه� ��� أ�©� وإ�t{pN °�pq Mtـ�M� Â{l �¥ Mً|� أMN ه¾¶ء �¡�eyن ا¦ و�e|¹wن إm¡� �«ن �Mء أM¿yه� وإن �Mء p�N

��pN  (Bezzâr, VI/428, 2458)    
20) 

T^�fا hbmfا pa u{}kb اT^� u� د ا�Tb hi ��x�f Tfدة واxn 
���mا �� �� İbn Mâce, Mukaddime, bab 17, hno: 22 )  اMy w¡`mدة وا�lM�m wxm وw� �Nد ا¦ w¡� �qا ���

1 (I/80)) 
�lM�m wxmدة واMy w¡`mا   (Şu’abu’l-Îmân, VI/400, 8661) 

21) 
xؤهx{}a x{¬xe`n رx^و� ،xءهxe`n pZiر أx^� 

 M�µMt{y رM¡و� MؤهMt{y ��Nر أM¡�MؤهMtر� �¡�wmا �mMpmوا��ا أ¶ وإن ا M|ه� ذ�M�{m w�z� أن �|s M|ذ� �¡pqأر �mMp{m w�z� ¦ر�  أ¶ وإن اe� وإن �NM¡�mم اe� ء���
  �s  (Hılyetu’l-Evliyâ, VIII/188) أMºء �q �¡� �xt¡� اwxtmق واwztmب آMt �©�ء اeumآ� ا�mري

�Mt{� MؤهM إ¶ وإن ا¦ ��mMp{m w�z ا�wm¡� أرpq¡� ذ�|s M|� أن �M�{m w�zه� اm|¼يء ذ�|M وا��ا وإن µMt{y رM¡و� MؤهMt{y ��Nر أM¡�� �¡�wmا �mMpmم اe� ء�� 
 (Kudâî, II/241, 1276)  ا�NM¡�m و�eر� �s أMºء �¡�¡w �¡� آw¡�� Mt اeumآ� ا�mري

22) 
|e�^f h^fx_fا �bT�\ u�n نdk�b  ufوmn �`� |آ hi �`�fه°ا ا  h^`Yvefل اx�ZVوواh^`هx�fا |bو \ 

aو �¡{¿|tmل اMvوا�� �¡mMzmا ¨�wva ��y نe���  �mو�y ¨{� آ� �N �{pmه¼ا ا �tv¡m�¡هM�mو�� ا¬  ( el-Cerh ve’t-Ta’dîl, II/17) 
 �tv�    ( Musnedu'ş-Şâmiyyîn, I/144, 599) ه¼ا ا�N �{pm آ� �}¨ �yوe���  �mن �wva ��y¨ اmMzm¡� وا��Mvل اtm|¿}¡� وa¬و�� اM�mه}¡�

23) 
 �xل اd^�b hb°fن ��pZ وxvn x{Vde`�bد ا� �`xkؤك؟وdfx� ،p¬xk`�� p`n:  hiا

�� ار�{mساM�mا M��et{pد��� و���� و�Mوون أ�w� ي�pq �N نea¬� ��¼mل اMs ؤآ�M�{� MNل ا¦ وeر� M� M�{s Mء�M�{� � (Evsât, VI/77, 5846)   
�M|y Mد ا¦�et{pن ���� و�e¡v�  ��¼mل اMs ءMqwzmا �Nل ا¦ وeر� M� �¡�� ءMqwz{m �qe¿� أ�q Mtد آep¡و� M|�w¹ أ�q ���m)إن ه¼ا اBeyhâkî, Zuhd, II/117( 

  
 
24) 

،�`[i |آ c`n �w hbmfا pa u}kfا  اd\de\ ²ا وd{}k\ا وde`nا وde`�Za�²َx{ 
���mا �{y ر¼p� ¶ �lو ky ¦ن ا»� ¶َM�l اeaeta ¶ا وe���aا وet{yا وet{p�� بw� °¡|آ �tuvmا �N ء�� �¡� Â¡m �{s  (Firdevs, III/208, 4590) 

 25) 
 |�aء أp� ا� mvn xiUfو m�xn �fأ hi نxY^fا c`n mأ� mwوا u^}kfو hbد pa u}a hi| دxen ءp� u}kfا hbmfد ه°ا اxenو 

���mا ���mد ه¼ا اMtyد وMty ء�� �umو �qMy ¨mأ �N نM¿¡xmا �{y وا�� أ�� �¡��mد�� و �� ��� �N �©ء أ��xq ¦ا�|y MN (Evsât, 6/194, 6166) 
�qMy ¨mأ �N نM¿¡xmا �{y أ�� �¡�� (Tirmîzî, 39 İlim, bab 19, hno: 2681 (5/48)) 
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 26) 
 )ور�dا ا�f`�إxeV دx�bرا و² درهxe و ن ا¡x^vVء db �fر�dا¡(اxe`�fء ور�� ا¡x^vVء 

mا �� �N �mMp{m w�z��¡m وإ�� �{pmا �mM¿m Mºر M��v�lأ  ©�m �uµ²tmوإن ا ���mا �mإ M��w£ �q ¦ا ±{� Mt{y �¡� �{¿� M��w£ ±{� �N ��� رض}وات واMt�
Mt ور¥eا ا�t� �{pm أ�¼� أ�¼ اM�¡vmن �� اMtmء و�©� اy �mMpm}� ا�qMpm آ�©� اwµM� �{y wt�m اeumاآ� إن اMt{pmء ه� ور¥� ا{�|¡Mء e¥w� �mا د��Mرا و¶ درهMt وإ�

wوا� âvq (Ahmed, V/169) 
 (Kudâî, II/103, 975) إن اMt{pmء ور¥� ا{�|¡Mء

27) 
`n ءx^vV§fدر� |�a اءm{fا c`n ءxe`�`fو h^Zدر� |�a ءxe`�fا cTة 

t{pmا �{y ءM¡|�Ímث و�vN ءM©sو ¼�M� ءM©s �¡q ءM©s ��{� �� ¦زق وwmب ���^ ا¼umء واM©�mد اw� ءMy�mوا wtpmا �� ��k� ���mاemا wq �¡�lء �©� درM
�lاء  �©� در��xmا �{y ءMt{p{mو 

28) 
 اmv�f اd`eefك fx�i u[`�\ cZw¶ اd`efك � �xًaT و\mb¥\ �eU�fbXaT اTfا

   (Mecrûhîn, I/373, 495)   إن ا��ka �tuvm اM�w� ¨�wxm و�wa  اpm|� اe{ttmك ��� ÂmM�N ��{�a اe{tmك
M�w� ¨�wxmا ��ka �tuvmإن ا     (Kudâî, II/105, 979) 

 
31) 

 �U¬§efإن اf�fxYf x{Zأ��� X�Z ºر �`�fاx �`Yb xe� 
m �uµ²tmوإن ا �_� Mtq Mºر �{pmا �mM¿m M��v�lأ  ©�  (Ahmed, V/169)  

 �_� Mtq �ºر �{pmا �mM¿m M��v�lأ  ©a �uµ²tmن ا»�  (Müstedrek, I/180, 341) 
�p�� Mtq Mºر �{pmا �mM¿m M��v�lأ  ©a �uµ²tmأن ا(Tirmizî, 42 De’avât, bab 98, hno: 3536 (V/546))   

M¿m M��v�lأ  ©a �uµ²tmن ا»��{pmا �m(İbn Ebî Şeybe, I/162)   
�{¿� Mtm Mºر �{pmا �mM¿m M��v�lأ  ©�m �uµ²tmإن ا(Rebî', I/29, 19)   

32)  
fx�Y�{fxenأ pa ه�dkfxس � �§�}� و�x�fا اd 

 M�  �_� ¨¡ا آemMs �pqMأ� �¡q ±|ا و�¼uه �mM�� رواMو� ��aM�MNأ °lwNده� وe�y °در� �s مes �� آ¡¨ أ��� إذا آ��� ��s²�¬q سM�mا اe�mM� لMs ¦ل اeر�
��mMty¬q ه�e�mMو� (Ukaylî, IV/377, 1989)    

33) 
j`{Za ¶ix�fا hU\ ²و xv�i أو x�eZ[i أو xe`�Zi أو xefxn m»ا 
±{��� ÂNM`mا �ua ¶و M|vN أو Mpt��N أو Mt{p�N أو MtmMy �¹ا(Bezzâr, IX/54, 3626)    

�}±آ� MtmMy أو Mt{p�N أو M|vN أو �� ÂNM`mا �ua ¶و Mp|�N(Beyhâkî, el-Medhal, l, s. 269, 381)     
34) 

 u ا�f`�`^ا�TZذل ا� mvnا n T£wإذا 
 MNوا{دبا �{pmا ��y w� ¶ا إ�|y ¦ذل اw�� ( Kudâî, II/17, 795)   

35) 
 ا� dvZ^`aأ hi ]m�}i اx�fر �T^_f xe`n �`�\ hi T^» u ا� أو أراد

t{y �{pa �Nا¦ أو أراد w¡zm M w¡¹ �q رM�mا �N ��p�N أe|�¡{� ¦ا (Tirmizî, 39 İlim, bab 6, hno: 2655 (V/33))    
    (Nesâî, es-Sunenu’l-Kubrâ, III/451, 591 ) ا¦ �}¡�|eأ �N ��p�N اM�mر w¡zm Mt{y �{pa �N w¡¹ �q ا¦ أو أراد

36) 
 ، a¯ن أmwآ� mb ²ري xZ�b cZiج إu^f، أو xZ�b cZiج de`�\u]m�n xiا اv� �`�f| أن XaTb ورu�a ذهxب أه`

�Mآ� وا��m¿  واtp�m¤ وs �{pmMq �u¡{y �u¡{y|� أن ��|o وs|©� ذهMب أه}� وpmMq �u¡{y}� �«ن أ��آ� ¶ ��ري w���� ��N إm¡� أو ����w إ���y MN �m وpmMq �u¡{y}� وإ
    (Ma'mer, XI/252)راء ¸�eره��pmMq¡¤ �«�� �¡��ء esم ��}eن اM�umب ��|¼و�� و
    et{pa (Rebî', s. 31, 24)ا اs �{pm|� أن ��w  ور��p ذهMب أه}�

 
 
 
 
37) 

 �`�fا اde`�\ ²fءx{k[fا u� رواxeZ�`�fا اde`�\ ²و ، Zf�xfءدxe`�fا u� اd، jfذ |�a hea �U�i رx�fxa ]اd~i 
mا �q رواMta ¶ء وMt{pmا �q اeهM|�m �{pmا اet{pa ¶رM�mر اM�mM� ±mذ �p� �t� ÂmM�tmا �q واw¡`a ¶ء وM���  (İbn Mâce, Mukaddime, bab 23, (I/93))  

 MN �ume�q اez�qوا �u¡mس إM�mا �elو �q اe�w_�mء وMt{pmا �q اemدM�aء وM���mا �q رواMt�m ²ث�m �{pmا اet{pa ¶��y ا�e� MN ¼ا¦ �«�� ��وم و�|�� و���(Dârimî, 
Mukaddime, bab 27, hno: 260 (I/70))   

�e �� اM�mر� ±mذ �p� �t� �u¡mس إM�mا �elا وe�w_�m ء أوM���mا �q رواMt�m ء أوMt{pmا �q اeهM|�m �{pmا اet{pa ¶(İbn Mâce,Mukaddime, bab 23, I/96)  
39) 

m�� ²ا� إ hi دد¥b �f اmزه x^Vmfا pa دد¥b �fو xًـe`n ازداد hiا 
t{y ازداد �Nا�pq ¶إ �lو ky ¦ا �N ددk� �m زه�ا M¡��mدد �� اk� �mو Mًـ ( Firdevs, III/602, 5887)    
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40) 
 T��fا c`n ½}�fxآ ]T_y pa �`�Zb ي°fا |~iو]Tvآ pa �`�Zb ي°fءآ اxefا c`n �ZUb ي°fx 

u� ¯¡m �w|آ �� �{pmا �{p�� ي¼mا ��Nو w�vmا �{y Ç��mMآ �wz� �� �{pmا �{p�� ي¼mا ��NءMtmا �{y ��(Mecma’, II/125)   
w�vmا �{y Ç��mMآ wz_mا �� �{pmا(Beyhâkî, el-Medhal)   
w�vmا �� Ç��mMآ wz_mا �� â�vmا(Nubelâ, V/275)   

41) 
u^��b ² xi uآT\ ءTefإ�§م ا h[w hi 

�¡�p� ¶ MN آ�wa  ءwtmإ�²م ا   ��� �N إن ( İbn Hibbân, I/466)   
42) 

a نdv_i نxZe�VاغTkfوا ��¢fس اx�fا hi T^~آ xe{^ 
    M�tp� (Buhârî, 81 Rikâk, bab 1 (VII/170))ن e|zNن �¡�Mt آ�¡�N w اM�mس ا�v_m واw�mاغ

43) 
 �TZك d{Z\ xiن وd_`v\ ²ن d{\ xiون إ² إdfx�\ hf �UVا dv�\ xiن إ² إTU\ xi c`n Tv¢fx� ²هdن

 �uإ�¶ emM�aن e��xa MN كw�q ¶ن إe|va MNeرآ�a ¶ن نن وeهwua MN �{y w|_mMq ¶ن إe{N¬a MN (Temhîd, I/205)   
�eن إ�Mآ� واw�mة .....�xa MN �uآw�q ¶ون إ��wa MN نemM�a ¶ن وeهwua MN �{y آ�w|_q ¶ن إe{N¬a MN نez{|a ¶ �u)...إ� Beyhâkî, Zühd, s. 167, 384( 

44) 
�bxnTfء اxe`�fا �eوه �bواTfء اx{k[fا �eه 

�Mء اwmوا��ه��mا �tوه ��Mywmء اMt{pmا �t (Bagdâdî, el-Cami' li Ahlâkı'r-Râvî, I/88, 27)    
45) 

 �^mوا اxZUfx�  �`�fب
   s (el-Muhaddisu’l-Fâsıl, s. 365-368)¡�وا اM�umMq  �{pmب

46) 
�Zا� |eكmb 

±�¡t¡q �pا��(Tirmizî, 39 İlim, bab 12, hno: 2666 (V/39))    
   (Dârimî, Mukaddime, bab 43, hno: 491 (1/103-4)) ���� ¥� ا��q �p¡�ك s  N}|±إن آMن �

48) 
�`�fا �`� pa ²إ �`efا hi³efأ�§ق ا hi ¶^f 

¤{tmا �N¾tmا ¤{� �N Â¡m(Kudâî, II/203)    
�{pmا¶ �� £}� ا ��vmو¶ ا  ¤{t�mا �N¾tmا ¤{� �N Â¡m(Şu’abu’l-Îmân, IV/224, 4863)    

N Â¡m�{pmإ¶ �� £}� ا ¤{tmا �N¾tmأ�²ق ا �(Kâmil, V/10, 1187)    
49)  

Tو� hi uر� Tو� m}a xefxn 
�qر �{y بÞtmا �leا�� ��� �p� �N �qر wsو ��� MtmMy wsو �N(Firdevs, III/521, 5627)    

50) 
�UVxv� نd{vZefا �U�d^� ارTو� �U�d^� نd{vZefا �UVxv� رx^� 

 ��¼mا �uqM|� w¡���¼mا �uµM�� wو� �uµM�q نe�|x�� ��¼mا �umMlر wو� �uqM|xq نe�|x�� ��¼mا �u�e¡� wو� �u�e¡xq نe�|x�� �umMlwq نe�|x�� 
(Kitâbu’l-Âsâr, I/214, 950)    

�uqM|xq �|xa �N �ume���ume و�w آuq �|xa �N �uqM|� w¡�(Ebû Ya'lâ, XIII/467, 7483)    
 �ume�uq �|xa �N �uqM|� w¡��¡��M�mا �uqM|xq �|xa �N �ume�    (Kâmil, I/254, 84)اvmM_m¡� و�w آ

 
 
 
51) 

�{�i d{a مd}� uv\ hi 
���N e� إن ا¦ q ¨¡�mMq ���pq¡� ��ي ا�yM�m و�pl رزva �s° ¸� ر�vN و�pl اm¼ل واMz_mر ���mM� �N �{y وe�q �|xa �Nم  �

(İbn Ebî Şeybe, VI/470, 33010) 
e��� e�q �|xa �Nم ��N(Ebû Dâvûd, 26 Libâs, bab 4, hno: 4031 (IV/44))    

52) 
xefxnو T}Zaا x^�»م ذل وd� ¥b¥n اdewع ارxº  h^ل�x{�fا 

�Mل�mا �¡q MtmMyو wا��� M¡�¹م ذل وes k�ky اet)ار�Beyhâkî, el-Medhal, s. 394, 699(    
¡q MtmMyو wم ا���es ��¹م ذل وes k�ky �¥²¥ سM�mا �N اetل� ار�M��mا(Mecrûhîn, II/118, 700)    

�y²�� MtmMyو wم ا���es ��¹م ذل وes k�ky اetار�(el-Menâru’l-Munîf, s. 100, 179)    
53) 

��§� �`�fا pa T�³b xeV¯a ،ا� �Uewا رdf �xa ،�f [efا uwxZkiو ،h¬ا¥� �`�fوا±�°: ا ،XeZ[efوا ،|¬x}fا 
¬�M� ال¾�mا M��M��Nو �µاk� �{pmا��m �¡�tmوا  t��tmوا �{ptmوا �µM�mا �pqأر �¡� wl¾� ��»� ¦ا �ut�w� اem(Hılyetu’l-Evliyâ, III/192)    
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�m¬�tmا M�vو��� �µاk� �{pmا(Dârimî, Mukaddime, bab 46, hno: 555 (I/174))    
54) 

 de`�b �fا xk� xeV¯aء اp�f اf]³ال ا§ � dfا إذه
�� رy �{y حwl �qM² أ�lأن ر �u� �mا¦ أ ��{�s �e{�s لM�� �{و� �¡{y ¦ا �{�  �|�mا ±mذ Ô{|� تMt� ���¹M� ا��²م �qMو�}�  ¥� أ� �¡{y ¦ل ا¦  �}� اe�

    M��(Müstedrek, I/285, 630-31)ء ا�pm ا�m¾ال
اemMs �t¡�mا m ��� MN± ر�_� وأ�° ��aر y}� اMtmء �M�¬� w�� �� M�lwب ر��x� w�� M�N ²l �� رأ�� ¥� إ��}� ��Mل {��qMv ه� ��aون �m ر�_� �� 

�mا �pmء اM�� Mt�»� اet{p� �m ا إذem¬� ¶ا¦ أ ��{�s �e{�s لMs ±m¼q w|و�}� أ� �¡{y ¦ا �{� �|�mا �{y M�N�s Mt{� تMt� ���¹M� �t¡�� أن �¡�u� نMآ Mtال إ�¾
��zو� M�¡{y Ñ�t� �¥ �sw� ��wl �{y ��eN ±� �_p� أو w_pو� ���l wµM�(Beyâkî, I/227-28)    

    (Kudâî, II/190, 1162)إ�M�� Mtء ا�pm ا�m¾ال
55) 

{Vآ� أxxefا �nxº³ال وإ[fة اT~ل وآxو� |^� hnل 
um �wuا و�esw�a ¶و Mp¡tl ¦ا �|vq اet_�pa وأن MÉ¡� �q اeآwxa ¶و� و�|pa أن �um �ºw¡� M¥²¥ �um �wuو� M¥²¥ �um �ºw� ¦إن ا¡s � ال¾�mة اwل وآ�Msو �

    Muslim, 30 Akzıye, bab 5, hno: 1715 (III/1340))وإ�yMº اMtmل
�Mت ووأد اM�|mت وMp�N وهMت وآs M¥²¥ �um �w¡� وMsل وآ�wة ا�m¾ال وإ�yMº اMtmلN}ق اe�y �u¡{y مw� �lو ky ¦إن ا(Muslim, 30 Akzıye, bab 5, 

hno: 593,(III/1341)    
m �wالإن ا¦ آ¾�mة اwل وآ�Mtmا �yMºل وإMsو �¡s M¥²¥ �u(Buhârî, Zekât, bab 53, (II/131)    

M�a وأن ±mذ �{y ا¦ وأ��� wNأ �u¡a¬� ��� Mp¡tl �yM¿mMq اet_�pa وأن MÉ¡� ¦Mq اeآwxa ¶ آ� أنwNÐ ²ث¥ �y آ�M��evا و¶ة ا{�N wN اwNÐ ��¼mآ� ²�qث وأ�
�y �� s (Kebîr, IX/28,)¡� وMsل وآ�wة ا�m¾ال وإ�yMº اMtmل �¬wNو�wN¬q �u ا¦ وأ�

56) 
 إxbآ� وآ~Tة اf]³ال xeV¯a ه`T~U� �U`v� hi jة اf]³ال

�q �uawNأ MNو �e|��lM� ��y �u�¡��Mt� ��µM¡|أ� �{y ���� وا���²{µM�N ةw�uq �u{|s نMآ �N ±{ه Mt�»� �uآ�wa MN ��eآwaا ��p¿ا�� MN ��N اe{tyM�(Ma'mer, 
XI/220)    

�M�� M¥²¥ Mل ر�eل ¦mMs ��� °u�� ¦ل اeر� M� مMy أآ� �lل رM�� اe�v� ãvmا �u¡{y ¦ض اw� �s سM�mا M��}� ا¦ y}¡� و�}� lem �p� °{s em|° وMtm  أ�
�� �«ذا أ�uawN  ا��¿Ms �¥ ��pل ذرو�� wa MNآ�Mt�»� �u ه}± �N آMن w�uq �u{|sةµM¡|أ� �{y ���� وا���²mء �¾ا�� �y �u�¡��xqء �¬eaا MN ��N ا��¿��p وإذا �

�ey��(Muslim, 15 Hacc, bab 73, hno: 1337 (I/975))   
57) 

�`�fا �¢V ³ال[fا h[w 
�{pmال �_¨ ا¾�mو��� ا ��pmس �_¨ اM�mا �mدد إe�mوا �x¡ptmا ¨_� ����mد �� اM_�s¶ا(Evsât, VII/25, 6744)   

58) 
xeت آx�[�fآ| ا ^f ���fإن ا �Y�fر اx�fآ| ا \ 

�¿vmر اM�mآ� ا¬a Mtت آM��vmآ� ا¬¡m ��pm{ه}� وإن ا �u{�N ��pmن ا»� ��pmآ� واMإ�(Şu’abu’l-Îmân, V/452, 7248)    
59) 

 وآTefx� ckء �}§ إذا أT� ��nأn ub¥ و�|  x إذا mvn ا��e`n`^| اhi T^� �`�f آ~^T اxv�fدة وآTefx� ckء 
w¡آ� �N w¡� ���mا �¡{s  ورM�a ¶و �N¾tmذ ا¾a ²� ه�Mlو �N¾N ²نlس رM�mا Mtأ�� إ�wq ��y² إذا أ�l ءwtmMq ا¦ وآ�� �|y إذا M�اM|pmدة وآ�� wtmMqء ��

    (Buhârî, et-Târîhu'l-Kebîr, I/381, 1246)اM�mه�
�² إذا l ءwtmMq ا¦ وآ�� �|y إذا M�    ( et-Terğîb ve’t-Terhîb, I/50, 104)....أwq ��yأ��s}¡� ا�N w¡� �{pm آ�¡w اM|pmدة وآ�� wtmMqء ��

 
 
 
 
 
60) 

|ºوأ |º m}a �`n T^_� cZa a |À� hi 
�e{É�� ¶Mاl Mس رؤ�M�mا ¼`aا MtmMy كw�� �m ء ��� إذاMt{pmا o|�q �{pmا o|�� �umس وM�mا �N �yk��� Myاkا�� �{pmا o|�� ¶ ¦ا  إن اe{©� �{y w¡zq اe��¬�

    (Buhârî, ‘İtisâm bi’s-Sunne, bab 7, (VIII/148))وأe{ºا
�ºوأ �º ��� �{y w¡zq ���¬� �É� �N(Telhîsu’l-Habîr, IV/185, 2082)    

61) 
 �xل ² أدري cZw أ� ل �bTv| ؟أي اx}vfع �T^� T، أي اx}vfعxb ر�dل ا� : �xلأن ر�§ 

أدري ��� أ�¬ل ��w|l ��¬ل M�� ��w|lل ¶ أدري ��� أ�¬ل M�� �¡µMu¡Nء ��Mل �¡w اM�|mع أن ر²l �¬ل ا�m|� �}� ا¦ y}¡� و�}� أي اM�|mع �Ms wل ¶ 
    (İbn Hibbân, IV/476, 1599)ا�lM�tm و�wهM ا{�eاق

qل �� رM�� ل ¶ أدريM�� w� عM�|mل أي اM�� ل ¶ أدريM�� w¡� عM�|mل ا¦ أي اeر� M� لM�� �{و� �¡{y ¦ا �{� �|�mا �mإ �lء رMl لMs �¡µاw|l لk� Mt{� لMs ±
M� لMs �qأدري ��� أ�¬ل ر ¶ Mوأ� �¡µاw|l لM�� أدري ¶ °{�� w� عM�|mو أي ا w¡� عM�|mأي ا °{É� و�}� إ�� �¡{y ¦ل ا¦ �}� اeر� �ºMا��� ��w|l o���

��tvN M �}� ا¦ y}¡� و�}� ��Mل ا¦ �w|l Mا�tvN ±{É�� �¡µ أي اM�|mع �¡�N ¤p_� د أنMع آM�|mا w¡� أدري وإن ¶ °{�� w� عM�|mأي ا ±m¬�� أدري ¶ °{�� w
  (Müstedrek, I/167, 306)  ا�lM�tm و�w اM�|mع ا{�eاق

62) 
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 إذا Tnف xb :u[kV ر�dل ا�، T�b cZiف اx[VÁن ر�u؟ �xل
�qف رwy ��� ���� فwy �N(Hılyetu’l-Evliyâ, X/208)    

63) 
bT¢e`f |bل وd}fع اxe�¡ |bوh 

   �um(Ahmed, II/165; 2/219) و�� {Mtsع اe�mل و�� m}��w_t اw_� ��¼mون e{p� MN �{yا وه� �et{pن  ار�etا et�waا واw�¹وا �w�z ا¦
64) 

 ��bm�fوا TUefا xe{vwxyوx�fا paر 
    (İshâk b. Râhaveyh, Musned, I/370, 381)اwutm وا�p��`m �� اM�mر
� ��M¡`mوا �p��`mوا wutmراM�mا �(Müstedrek, IV/650, 8595)    

   M�N Â¡{� M�x¹ �N(Kudâî, I/175, 254) واwutm وا�p��`m �� اM�mر
65) 

 x�`f Xk\ cZwس ¬Â�vbmZ ا�fx�f واx}^a m�x�fل m�x�`f اد�| ا���f وx}bل �fx�`f ا
 �qMp{m لM�¡� �qMpmوا �mMpmا ¯p|سأ�M�{m  �xa ��� °|¥ا �mMp{m لMو�� ���mد�� ا ��qأ���° أد Mtq(Şu’abu’l-Îmân, II/268, 1717)   

± ¶ �xa  {�� إ¶ ��M�� °pم M�Nم �إذا اt�l  ا�mMpm واy �qMpm}� اw_mاط �qMp{m �¡s أد�� ا���m وM|pq �p�aدa± وs �mMp{m �¡s¨ ه��tm  ��M� M أ�||° �«
    (Firdevs, I/356, 1293)ا{�|¡Mء

66) 
u`أه �`�fا اd��e\ ²،  ن¯aآ�T¬x¢� سxvZfوا �U�bد دx[a jfذ pa 

 ���Mء �¡eq¼uك و¶ �ta  اpm}� أه}� ��¬¥� و¶ �p©a أه}� �����{m �tuvmث ا�va ¶ك وe��t¡� ءMtuv{m �£M|mث ا�va ¶إ �� ±¡{y إن Mtآ M�� ±t{y �� ±¡{y ن
M�� ±mMN(Dârimî, Mukaddime, bab 34, hno: 384, (I/88))    

    et¥¬��(Hılyetu’l-Evliyâ, IV/324)ا و¶ e¥�vaا أه}� ��¬¥etا¶ ep�taا اpm}� أه}� 
67) 

 xe`n �Zآ hiu�[�b رxV hi مx�`� �ix^}fم اdb ا� ue�fأ 
    �N(İbn Ebî Şeybe, V/316, 26454) آ�� ���y Mt{y أ�t�m ا¦ �eم اM�{q �NM¡�mم M� �Nر
 ���mا wNس أM�mا wNأ �� �q ¦ا  ��� MtN Mt{y آ�� �NرM�mا �N مM�{q �NM¡�mم اe� ¦ا �t�mأ(İbn Mâce, Mukaddime, bab 24, hno: 265 (1/97))    

69) 
 Tk_i �¬xiة وxi¬� در��، pa ا���f: وxi أ�Tهx؟ �xل: �^|. \�`deا وde`nا؛ a¯ن أ�T ا�fx�f واd� �`�Zefاء

    et{pa(İbn Ebî Şeybe, V/284, 26121)ا s|� أن ��w  اpm}� �«ن ا�mMpm واp�tm}� �� ا{e� wlاء
l}ن �� اMu�w� �{p�tmوا �mMpmل اMs �¥ ا¼uم هM�qÊا �{a Mu{N �¿�emا �¡p|إ� �¡q  tlو  �w� أن �©|sو o|�� أن �|s �{pmا ا¼�q �u¡{y wµM� �� w¡� ¶و w

    (İbn Mâce, Mukaddime, bab 17,  hno: 228 (1/83))اM�mس
70) 

 ، وT^» pa ]d��\ ² أه`de� Za ،uاd��e\ ²ا ا�f`� أه`de`£Za ،uا
¶ Mهet{�� M�    ep�ta(Kurtubî, II/185)ا ا�tuvm أه}�et{�� Mه� و¶ ep©aهM أه}

71) 
 T�xa �fxn و�xه| mv�Zi: أه`j أpZi ر�§ن

    (el-Masnû’, I/203, 387)ه²ك أwlM� �mMy ��N وMl �qMyه�
 �N لM��mروا ا¼�M� wlM� �mMy ه� وربMl �qMy رب���� ±Émء �«ن أوMt{pmا �N رM��mد واM|pmء اM���mا(Kâmil, II/14, 250)    

 
 
 
72) 

 اxe`�fء إذا m[aوا: xb ر�dل ا� أي اx�fس �T؟ �xل
�� w�¹ا اMt{pmء إذا ���وا{mل اMs w� أي ��ء �¡s(Hılyetu’l-Evliyâ, VII/6)   

73) 
"�`�fا Xºوا T^» Tbزx��fا m`}eآ u`أه  Tهd�f³ واf³`fه�ا°fوا 

�{pmا  ºووا �{�N آ� �{y �©�w� �{pmا �{£ w¡¹ ��y ه�¼mوا ¾m¾{mوا wهe�mا wز�M�`mا �{�tأه}� آ(İbn Mâce, Mukaddime, bab 17, (I/81))   
74) 

��dZfx� سx�fن اdaT�b داxvn � إن 
��e�mMq سM�mن اe�wp� داM|y �lو ky ¦ إن(Evsat, III/207, 2935)   

75) 
�^xرهT� xارهxa xذا d`�aا ذjf رXa ا� x  ]mb �{�nرxeل �Tاؤهx اTiاءهx وb �f¥ك d�fxyهx�a xرهx وmb ¦�\  �i¡beb �f xi ا�  وpa آ��f xi uk ² \¥ال ه°[ ا

 �`�d}� رk xvn{T و��xkÅi  وا�Tºfxf}� ��� �`dix[a �{\T�xv� �{^`n Äه� �dء ا�f°اب و
�� ��� ¥�  ¶ kaال ه¼� ا{va �N° �� ا¦  و�� آ����y ¦ر�  ا ±mا ذe{p� ذاM� Mارهw� MرهM¡� �t� �m MNو MرهM�� MهevmM� كk� �mو MاءهwNا Mاؤهws لMta �m MN

�� ��eNMه� �eء اpm¼اب وawqM|l ��¡{y Ì{� ��qwºM|yر ��qe{s ²ءNو w��mا (İbn Mubârek, I/282) 
77) 
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p`n xb  ي ا�m{b ن¡j� §ر� T^� efا u^`n ¦�`� xei¶ 
Âtxmا �¡{y °p{£ MtN ±m w¡� ²lر ±��� �{y ¦ي ا��   y M�(Müstedrek, III/690, 6537)}� {ن �

²¡�s �u�N اe{��� ��� ��{aM�a ²� كe{aMs نM� كe{aM�� ��� ��{aM�a ²� ����M�q °mk� ل إذاMs  ل ا¦ آ¡¨ أ��eر� M� ²¡�s �u�N اe{�s نM�  وه�wa ��� ه�e{aM�a ²�
�� ه� �um إ�m أن elw`aا �N أeNاw�� �s�� �umدو��w�� �{y MاM� �uµن emMsا �Ô|a ²� �p أ�Mة �«ذm ��� ���¡aا أ w¡¹ ���Nي��ا¦ ا¦ y}� ���± ر²l  ذm± و{ن �

Âtxmا �¡{y °p{£ MtN ±m w¡� وا��ا(İbn Hibbân, Sikât, II/122)   
78) 

���efا hi T^� �`�efن اxa اdk��\ ²ا وde`n 
et{y¨�ptmا �N w¡� �{ptmا �«ن اe��pa ¶ ا  )Şu’abu’l-Îmân, II/276, 1749( 

79) 
uVde`�\ hi واTوو� u�i نde`�\ hi واTو� 

�{pmا ��et{pa �N واwsوو �{pmا ��N نet{pa �N  واwsو  )Bağdâdî, el-Cami' li Ahlâkı'r-Râvî, I/343, 784( 
��et{pa �Nو ��N نet{p�a �N واwsو  )Mîzân, VI/242, 7895( 

80) 
�UÀvVأ² أ � u^}kfx|آ u^}kfااdfx� ل: ؟x� ،ل ا�dر� xb c`�: ا� �ewر hi سx�fا Ä�}b �f hiروح ا� hi �{[b³b ²و cfx�\   cfإ �v»ن رÇT}fع اmb �fا[،وd� xi 

 \kx{^a ¶^ T�m}� وT� ²اءة f \ u^af^¶وxvn pa T^�¶^f x{^a ،u}k\  �`nدة  ²² أ
q �uÉ|ا� أأ¶ أ�e� MN �mن ر¹|� إÐw�mا¦ و¶ ��ع ا wuN �N ���N¾� ¶روح ا¦ و �N ����e� ¶ا¦ و �tر� �N سM�mا Ì��� ¶ �N ���mآ� ا �¡��mM  دةM|y �� w¡� ¶ ¶

Â¡m اءةws �� ¶و ���a �¡� Â¡m �{y �� ¶و ���a M�¡� Â¡m wq�a M�¡� )Firdevs, I/135, 474( 
m �N �¡��mا ¤� �¡��mان ا �� w¡� ¶ ا�� �w¡¹ �mإ ��y �|¹ن رÐw�mع ا�� �mاب ا¦ و¼y �N ���N¾� �mا¦ و ��MpN �� ��m ^�w� �mا¦ و �tر� �N سM�mا Ì��� �

M�¡� wq�a ¶ اءةws ¶و �¡� ��� ¶ �{y ¶و M�¡� �{y ¶  دةM|y  )Dârimî, Mukaddime, bab 29, hno: 303 (I/86)( 
82) 

 u^�x�b �� أmwآ� ¯p�x�b xeV ر�yu\ aT£�^`a u§إcf  إذا �xم أmwآ�
�� ��wؤون ��Mل إن اtm_}� إذا �}� �pt�� ج رأ��wأ� �{¡m نMن ��� إذا آM©Nر �� ¨u�yا ¨p� �N °¡q �{و� �¡{y ¦ا¦  �}� ا �|�m ��q �{p¡{� �qر �lM�

�¡lM�� MN و¶ أ��آ� opq �{y �u©pq w���  )İbn Huzeyme, III/350, 2237( 
� ا¦¸ ¨}� �N ون إ�� ¶ أراآ� إ�� وا¦ {رىwa �uإ� �¡lM�� ¨¡آ w�¡{� �qر �lM�� مe�� Mtم �_}� إ�Ms إن أ��آ� إذا �{_a ¨¡آ w�a ¶أ �N أرى Mtي آw

 )q  )İbn Huzeyme, I/234, 474¡� ��ي
 w�¡{� �qر �lM�� �{_tmل إن اM�� اءةw�mMq ��aاeأ� °{y �sن وe{_� س وه�M�mا �{y جwن�Ðw�mا �� opq �{y �u©pq w� ,MN  )Nesâîذا ���q �¡lM و¶ ��

es-Sunenu’l-Kubrâ, V/32, 8092( 
83) 

h^kkYefا pa ل ا�x� xi �Ze`n m}a �k� hiو uf caو caو hea  لx^Ui ة§¢fا 
�¡��¿tmل ا¦ �� اMs MN ��t{y ��� ¨�£ �Nو �m أو�� أو�� �t� لM¡uN ²ة_mا(İbn Mubârek, I/420, 1192)   

85) 
Xfx� hvو� Xfxه È� mv�fا cYnأ xi T� 
 mM� �|lو   mMه Ñ� �|pmا �¿yأ MN w�  )Kurtubî, XVIII/290( 
 mM� �|lو   mMه Ñ� �lwmا �� MN w�  )İbn Ebî Şeybe, V/332( 

 
 
 
 
87)  

 ��È^v� |e إj`im�¢ j�i pf آb �bT آ� hiو�Tك إx  mnxy pfزلإd}bV j^fل ا� n¥ و�| ا�Ç hدم xi أp�Zk¢V أ\��v إ���fx� j^f و\eZ{¦ إT^� pyx�efx� pfي 
�eم وe�� Ñ¡|s �tpq �{¡mل ا¦ ky و�l اÐ �qدم MN أ�_���� أva|� إ�p�mMq ±¡m و�t�a° إw¡� ��MptmMq �mي ��N و�wك إ�yM� �m و¶ �kال N}± آa¬� ��w¡�� آ� 

 )M�m  )Firdevs, V/233, 8048رy° إM� ���N �m اÐ �qدم pt� em° و��± w¡¹ �Nك وأ�° ¶ �aري �N اe�etmف
�N± ا�tpq �m إن ا¦ ky وe�� �lل �M اÐ �qدم �¡wي ��kل y}¡± و�wك �_�p إ�m وأva|� إ�p�mMq ±¡m وoz|�a إ��MptmMq �m  و¶ �kال N}± آwy �s ��wج 

Ñ¡|s  )Hılyetu’l-Evliyâ, II/377( 
±{N �N وآ� �yM� ±¡mي اwزل و�M� �{y كw¡� ��{m  °�taأ ��sMو� ±¡mي إw��  N Mوأ� �p�mMq �mا �|v�a ��y كM�¹  N °أ� Ñ¡|s �tpq ±¡mإ �p� �s ��wآ
��sزwaو ��w��aو ��w�a ±mوأ�° �� ذ ��MptmMq  )Şu’abu’l-Îmân, IV/140, 4590( 

88) 
TU� dل أ�x� u�n ا� pºر : �b±ه°[ ا mا� xi ل ا�dر� xb"u� ¥�b ءاd� |e�b hi" لx}a: xb TU� xاء ،أ�¥� x^Vmfا pa �v^¢efإن   ا 

wuq Mqا M� �{و� �¡{y ¦ل ا¦ �}� اeل ر�M�� �q k�� ءاe� �tp� �N ��¶ا�� ه¼� ا MN ¦ل اeر� M� wuq eqل اMs اءkl M¡��mا �� �¡_tmان ا  )Saîd b. 
Mansûr, IV/1396, 700( 

p� �N ��½أ�� ه¼� ا MN ¦ل اeر� M� ¤��_mا wuq eqل أMs¦ا �{� ¦ل اeل ر�M�� �q k�� ءاe� �t اءkl M¡��mان �� اk�}اض واwN}وا �µM_tmو�}� ا �¡{y  
)İbn Kesîr, Tefsîru’l-Kur’âni’l-Azîm, I/559.( 

89) 
 pY�b ا� ¦bإذا رأfاv�x ؤوندxb xi  �{^yx�i c`n]xbإ  �{f u�i راجmZا� jfذ xeV¯acfx�\ ufd� §\ ��":اd[V xe`a وTذآ xi ءp� |اب آdأ� �{^`n x��Za u� ا

e� اdwTa إذا cZwx نd[`vi ذا ه�¯a �Z_� ه�xV°ا أ�d\أو 
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�mMpa ¦إذا رأ�° ا �wذآ  �¥ ��m ��N ا���راج ±mذ Mt�»� �Mإ� ��¡�MpN �{y نem¬�� MN دM|pmا �¿p�²a اب آ� ��ءeqأ ��¡{y M�v�� �q واwذآ MN اe�� Mt{�  
)Taberî, VII/195( 

90) 
 Tأ� xi مd�  h^� TU�efه� أاT{Êا� �{en ²ب ا�°� إT�Z�i 

�wا�¡�� وه� Msدرون y}� ان¸ �¡q wu�tmوا اw� ��� ��M`mا �tpq �NMpmب ا¼p� ¶ �lو ky ¦ل ¥� ان اe��  ��M`mب ا¦ ا¼y ±mا ذe{p� و� �«ذاwu�� ²� و�wu��
�NMpmوا(Ahmed, IV/192)   

u�N اet{¸ ��¼mا �|¡_a ¶ ���� اe�aابوا¼pmMq ¦ا ��tp¡� ه�w�   Ms ��M� �(Taberî, IX/218)ل أwN ا¦ ا�N¾tm¡� أن ¶ ��wوا اq wu�tm¡� أ¸
91) 

أpVxUi xi u^a X�y  هx�: dل X�¢\ xi؟  :a{dfxا �a{T ر�| �i}� k� u�ºdi س، x�ºdi،آ| وا�i mw}� آxن   �°a ا،رآdvا �pa  ��^k اid�x de[Z�xa T�vfإن 
 ،¦À�a�` وا°� b ubmbا ؛dU`وه j`{a 

��¼mن اMu� M²هyأ ��©pq بMوأ� Mهwو� Mهwyوأو M��� أ��}©pq بM�¬�  ��¡�� اe|م رآes ��N M��M أو ا�tmه� �¡¡�  sاemود ا¦ وا�� �{y  اeإذا ا��� M��� أ��}
M�se� �N ذ¾� �mو ��N M�¡���M� Msw� M�|¡_� �� M�sw� em اemM�� ذوه�Þ� ��se� �N �{y واwN ءMtmا  اe�� ���Mن waآeه� وأwNه� ه}euا Mp¡tl وان اMxmة y}� أ���

Mp¡tl )Ahmed, IV69( 
�M¿� Mر {��ه� أ��}�M وأوwyهM و�wهM وmزM�N اet��M آ��t ¥²¥� رآ|eا ��¡�� وا��¡{y �µM�mوا M�¡�  sاemق ا¦ واe�� �� ه��tmا ��N �µMN اقw�Nو ��{�`N نMآ

�q ه�¬��� ¶ M��� �|¡�Mه� �¡¡{y اemM�� وم��mأ�¼ ا �sإ¶ و  �µMN اقw�Nو ��{�`N �¡� نeuء و�Mtmا �N �m بwsن أeu¡� Msw� ��� �� قwل أ�M��  �_a أي ��ء �m
�}M�u و��}± ���� �«ن ه� ¡� M�sw`� �ey�a ¶ ��©pq لM�� ءM� MN ��� �� قw`� ¦ا ��pqأ �eآwaا ��©pq لMأ�¼وا��  �m وإن ه� �pN اeو�� M�� ���� �{y وا¼�¬�

 )y   �pN)Humeydî, II/409, 919}� ���� ه}± وه}euا
92)  

 أTUV اm^� TU�efك، a¯ن a ،jVx[`va XYZ[\ �f¯ن jv`}va XYZ[\ �f، و ذjf أ��º اxebÁن
p� eqل أM�� ±m Mه� MN كwa �s لM�� �|¿`mا �|s ²ة_mل اM�� �lر �¡mم إM�� وانwN ²ة_mا �|s �¡pmم اe� �|¿`mMq أ�q �N أول °pt� �¡{y MN �©s ��� ه¼ا MNأ �¡

 �u�N رأى �N لe�� �{و� �¡{y ¦ل ا¦ �}� اeار�wu�N �|{�|�  ¿��� �m ن»� ��M�{|�  ¿��� �m ن»� ��¡q �w¡z¡{� نMt�Êا ¨pºأ ±mوذ  )Muslim, 1 Îmân, 
bab 20, hno: 49 (1/69)( 

 ��M�{|�  ¿ )Ebû Dâvûd, 31 Melâhim, bab �«ن ��M�{q  ¿��� �m �|�}|� وذm± أpº¨ اMt�Êن�M¿��Mع أن �q �w¡z¡{� ��¡q �w¡z¡�� �«ن wu�N ��� �mا�N رأي 
17, hno: 4340 (IV/511)( 

�q و�qأت s �|¿`mMq|� أ�wج wNوان اe� �� w|�tmم y¡� و�qأ s �|¿`mMq|� اm_²ة ��Mم رM�� �lل �wN Mوان ��mM° ا���m أ�lw° اe� �� w|�tmم y¡� وw`� �u� �mج 
mا°pt� �¡{y MN �©s ��� ه¼ا MNأ �¡p� eqل أM�� ²ن� �q ا �²نemMs ه¼ا �N �¡p� eqل أM�� لMs M�q أ�|� �u� �mرأى  _²ة و �N لe�� �{و� �¡{y ¦ا �{� �|�mا

 )M¿��M� )Beyhâkî, III/296ع أن ��w¡z¡{� ��¡q �w¡z �«ن ��M�{|� ��¡q  ¿��� �m �«ن ��M�{q  ¿��� �m �|�}|� وذm± أpº¨ اMt�Êن wu�Nا
 �u�N رأى �Nاwu�N نMt�Êا ¨pºأ ±mوذ �|{�|�  ¿��� �m ن»� ��M�{|�  ¿��� �m ن»� ��¡q �w¡z¡{� )Nesâî, 47 Îmân ve Şerâiuhu, bab 17, (8/112)( 

 
 
 
 
 
 
 
93) 

 .�`xYن �m�n T¬xآ`�w �e  لe�xن أ�a| اfإ
...  ¤� �t{د آM��mوأن أ�©� ا��y wµMl نM¿{�) ...Müstedrek, IV/551, 8543( 

�Mد آ}�y �tل �mا �yأ �N إن��y wµMl نM¿{�  )Tirmizî, 31 Fiten, bab 13, hno: 2174 (IV/471)( 
 ¤� �t{ل آMs �©د أ�M��mز أي اwzmا �� �{lر  ºو �sو�}�  و �¡{y ¦ا �{� �|�m² �¬ل اlأن ر��y wµMl نM¿{� )Nesâî, 39 Beyat, 37, VII/161)( 

�Mد أ�©� ��Mt{� ��y °u رأى اwt�mة ا��y  Mt{� ��y °u�� �m¬� �¡�M�m �}� ا¦ y}¡� و�}� رwy �lض e�wmل ا¦�mل ا¦ أي اeر� M� لM�� �mة ا{وwt�mا
�|�pmة اwtl �Nر wµMl نM¿{� ذي �¥ ¤� �t{ل آMs ¦ل اeر� M� Mل أ�Ms �µM�mل أ�� اMs آ�w¡m زwzmا �� �{lر  ºو )İbn Mâce, 36 Fiten,  bab 20, 

hno: 4012 (II/1330)( 
wµMl نM¿{� �¥ M�|�M� M�¡{y ���� ¤� �t{ل آMty}أ�©� ا M©ل أ�Msو �¡�� �mMN ل دونe��tmا)Rabî, I/182, 448( 

94) 
Tvfوا c[�b ² �V°fا xeآ hUa تdeb ² نxbmfوا c`vb ² hbm\ xeUa ¦À�  انm\tآ �u� تet� ¶ نM��mوا �{|� ¶ w|mوا ���� ¶ ��¼mا M Mtu� °Éان��a ���a(Kâmil, 
VI/158, 1649)    

�{|� ¶ w|mت وإن اet� ¶ نM��mوأن ا ���� ¶ ��¼mأن ا(Hılyetu’l-Evliyâ, V/379)   
96) 

c�di ��y ¦Vxم آ§[fا u^`n اTvn x{`آ: b dت �� هdefx� h}bأ hef ¦v�nj��  �� رm}fx� h}bأ hef ¦v�nو j��b dر �� هx�fx� h}bأ hef ¦v�nو dه
b�Z و� �� x{`ه � x{v`}\و x^Vmfرأى ا hef ¦v�nbeYÀ|e�b ² �� اm» بx[�fx� h}bأ hef ¦v�nو x{^fإ h.... اw|y °�Mل آMs ��eN ¨v� °�Mآ Mt� ¦ل اeر� M�

�tm °|�y �_�� eر ¥� ه��mMq أ��� �tm °|�yو ±v©� eر ¥� هM�mMq أ��� �tm °|�yح وw�� eت ¥� هetmMq أ��� �tm °|�y M��q M¬ه}�M ¥�  آ}|{�aو M¡��mرأى ا
�tp� ¶ �¥ ب �¹اM�vmMq أ��� �tm °|�yو M�¡mن إ¬t£ا)  ..İbn Hibbân, II/78, 361;( 

98) 
��fmfا hi ءpو� �wوTfوة واm_fx� اd�^�Zوا وا�Tا وأ�dر�xدوا و�m� 

 )Buhârî, 2 Îmân, bab 29 (I/15)( ة واwmو�� و��ء �N ا��m�mإن اw�� ���m وMx� �mد ا���m أ�� إ¶ ¹}|� ���دوا وMsرeqا وأwxqوا وا��e�¡pا �zmMqو



 221 

99) 
 �dاب u`en آuf �Z إ² وآ| ا� �Ti u�n hi uض ixn hi xia §en |e�b�Y}^u| آxن 

�¡�N Ñ¡v� eوه �tp� نMآ MN ÑmM_آ �m آ�� w�� ض أوwN ��y �{zx� MvmM� ²ty �tp� �|pmن اMإذا آ(Ebû Dâvûd, 20 Cenâiz, 1, (III/470-71))   
100) 

 hi آxن i³b| أن m» ½^�bا  i³b d{a| أن �b^½ أ�mا
   �N (Feyzu’l-Kadîr, II/178) آMن �¾�N أن �Ç¡p �¹ا  ���N¾� e أن �Ç¡p أ�qا

101) 
 |�vfx� xدهx[a وأول mه¥fوا h^}^fx� �i¡ا ]°ح ه§y أول|i¡وا 

 M�   �N  (Evsat, VII/332, 7650)وا{ mMq|`��²ح أول ه¼� ا{kmMq �NهMدة واm¡�¡� وه²آ
 �`|mMq MدهM�� ه� وأولkmوا �¡�¡mMq �N}أول �²ح ه¼� ا�N}وا(Şu’abu’l-Îmân, VII/427)   

102) 
XvZefا  xe� زور p�d� ¶�§آ j`eb ² 
 |x�tmا  Mtq زور �qe¥ Âq²آ ±{t� ¶(Kudâî, I/204)   
 �qe¥(Muslim, 37 زور آMtq  Ìp� �mÂq² اx�tm| ا¦ y}¡� و�}�   �}��� M�� ��¿p� �m MNل ر�eل ا¦  M� �¥ °mMs ر�eل ا¦ أesل إن زو�l أM¿y اwNأةأن 

Libâs ve Zînet, bab 34, hno: 2129 (III/1681))  
 �mأة إwNءت اMl�|�mو�}�   �}�  ا �¡{y ¦ا°mM��  �N  |xaح أن أM�l �{y ��ا¦ y}¡� و�}�  �}�ر�eل ا¦  زوM�� ��¿p� �m Mtq �lل  MNل¥� إن wº �mة �

 |x�tmا Mtq زور �qe¥ Âq²آ Ìp� �m(Muslim, 37 Libâs ve Zînet, bab 34, hno: 2130 (3/1681))   
103) 

 أ�xف c`n أpZi اxbTfء اx£fهT واd{fة اxi �^k�f أ�dف
�eةأ�Mف �u¡{y اM�wmء  e��MNل �M�Mp� M اwpmب �M�Mp� M اwpmب M¥²¥ إن أ�eف xmوا �¡�`m)اŞu’abu’l-Îmân, V/332, 6824-25(   

�¡�`mة اe�xmء واMµwmك واwxmا �N}ه¼� ا �{y فMأ� MN فeأ�(Buhârî, et-Tarihu’l-Kebîr, VII/402, 1761)   
�¡�`mة اe�xmء واM�wmا �u¡{y فMأ� MN فeب إن أ�wpmا w�MpN M�(Şu’abu’l-Îmân, V/332, 6826)   

104) 
mأ�  xًا�°n سx�fماdb ى أنTb hi �ix^}fا u^a  ًاT^�²و  T^�u^a 
 )w¡� )Firdevs, I/361, 1458 �¡� و¶اM�mس �¡� �¡wًا  �wىاM�mس y¼اe� Mًqم ا�N �NM¡�m  أ��
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105) 
 أmwآ� T£�^`a |fx�b hiدc`n   u`^`� hb اTefء
 )Ahmed, II/303, 8015(  أ��آ� w�¡{� �mM`� �Nد�� �}¡}�   y}� اwtmء

 �{y �lwmد��ا �{¡{�  w�¡{� �mM`� �N أ��آ�  )Ebû Dâvûd, 40 Edeb, bab 16, hno: 4833 (V/168)( 
106) 

 hi |eb اd~fاب d`e\ cZwا hi اe�f| و�^T ا¡xenل xi د²u^`n �bا�  a¯ناx�fس hi اY\ xi |e�f^{dن  أb}x اآ`dkا
آ�° أe�wm �plل ا¦ �}� ا¦ y}¡� و�}� �_¡wا  � ���p اM�mس �_}eن �N �w�v��a²_q اm}¡� �¡_}� �¡ وآMن �_¡wا¦ y}¡� و�}�  �}�آMن e�wmل ا¦ 

 �¡{mا �N �¡{y �{_� NM��� �q سM�mا اept�lM�  Mt¡ر� ��q نMوآ �©ztmMج آw`��x`�  M��� M¡sم اM�� �¡{mل �M أ�¡{y ��u� سأنM�mا  اeاآ}��N  MN لMtyا{
 )�N  )İbn Kesîr, IV/437 ا�tpm و�¡w ا{Mtyل MNد�� y}¡�ا¦ ¶ ��N �t اe�mاب ��� e{taا  �«ن e�¡¿aن

¶ ��t ا¦ ��� e{taا وآMن  �eا¦e�¡¿aن  MN ا�tpmاwNأة ��Mل �N ه¼� ��}° اwNأة ¶ M�aم Ms �{_aل �N �u¡{y  و��yيا¦ y}¡� و�}�  �}�د�� y}� ر�eل ا¦ 
 ���mأ�� ا�¡mإ �|�M� �¡{y داوم MN )Muslim, 6 Salâtu’l-Musâfirîn ve Kasruhâ, bab 31, hno: 785 (I/542( 

107) 
f مإن§�Ì fة وT�`a ةTZa ةTeو ]dر�xa ربxد و�m� hi u^fإ T^أ� hX�xy¡x�  §a]وm�\ 

 �um ءإن��  �¡mإ w¡وإن أ� �elرM� ربMsد و�� M�|�M� نMة �«ن آw�� ةw� �umة وw� qM�}Mq  ²و���pa )Tirmizî, 35 Sıfatu’l-Kıyâmet, 1(IV/635( 
 MqرMsدا وM� M�|�M� نMة �«ن آw�� ةw� �umة وw� �ty �um�elرM� �¡mإ w¡وإن أ�  qM�}Mq  ²و���pa )İbn Hibbân, II/62, 349( 

108 
hi بTأ� uv`�  �wx^Vmfا  Í`vb ² |iوأ x{�n غTkb ² |_� x{�i طxZfا x{^fإ hورآ]x{Z�i ]اmi ركmb ² صTwو 
 �Nبwأ� �|{s  ��¡��mاM  �Nوأ �M�¹ Ô{|� ¶ صwو� �M�y ���� ¶ ءM�� ²ث�q M��N طM�mة ���  ¶اw�½ا ��|{£ M¡��mا �{£ �t� �qe{¿Nو �|mM£ M¡��mM� �M���N Ô{|�
 �¡a¬ت�etmا �sرز M��N ��e��� ��� M¡��mة £}|�� اw�½ا �{£ �Nو �¼�¬¡� )el-Mu'cemu'l-Kebîr, X/162, 10328( 

109) 
hi انdه  c`n x^Vmfا ]m�n xi لx�b ²و x{^a ²إ c¢�b ²إ²ا� أ x{آTZ� 

 M� )w�q )Kurtubî, VI/415آ�M إ¶M��M  ���yل N و¶�N هeان اy M¡��m}� ا¦ أ¶ �p_� إ¶ �¡
111) 

u}�dea x{�¬x� أو x{}Z�ea u[kV عxZvea نxbدx» سx�fة اT�n hآ�� ا� xb 
�Mء��mرة اMNإ �N ةw�y �q �pآ M� ¦ذك اMyل أMs  ���Myوأ ��q¼uq ��s�� �t� ����q نe���� ¶و ����q ون���Mء Msل أwNاء �e�euن �pqي ¶ ���mرة اMNإ MNو

w¡و� ���N Mوأ� ��N ±ÉmوM� ��t{¸ �{y ���p� �mو ��q¼آ �{y ��s�_� �m �Nو �ºe� �{y دونw� ¶و ���N °�mو ��N اe�¡m ±ÉmوM� ��t{¸ �{y �{y دون
��l واa �s�_m¿��ء ا�É¡¿`m واm_²ة Mqwsن أو Msل wqهMن �M آw�y �q �pة إ�� ¶ ���� اv� �N °|� �vm ���m° أ�qا اM�mر  �M� �ºe آw�y �q �pة اe_mم

M��qet� M�pµMq أو M���pt� ���� عM�|t� نMد�M¹ سM�mة اw�y �qا �pآ M� �q �mأو(Ma'mer, XI/346)   
112) 

hi j� ذdnأ pVإ �{`fا Xk�b ² �`n ، ² ¶kV hiوXv\، X�b ² �`� hiوو ،Xim\ ² h^n 
¶eNو M�¡mأ�° و MهMزآ �N w¡� °أ� M��� Ðت ���� e�aاهM وزآ{mا w|�mاب ا¼yم وw�mوا �`|mوا �|�mوا ��umوا k�pmا �N ±q ذeyإ�� أ ��{mا ±q ذeyإ�� أ ��{mا Mه

M�m بM���� ¶ ةeyد �Nو  |xa ¶ Â�� �Nو  x`� ¶ �{s �Nو  ��� ¶ �{y �N(Muslim, 48 Zikr ve’d-Duâ’, bab 18, hno: 2722 (III/2088))   
 t�� ¶ ءMyود  |xa ¶ Âو��  x`� ¶ �{sو   ��� ¶ �{y �N  qر}ا �N ±q ذeyإ�� أ ��{mا  (Müstedrek, I/185, 354) 

¶ Â�� �Nو  t�� ¶ ءMyود  x`� ¶ �{s �N ±q ذeyإ�� أ ��{mه ا �N ±q ذeyأ  ��� ¶ �{y �Nو  |xa qر}ء ا¶¾(Tirmizî, 45 Deavât, 68, (V/519))   
 t�� ¶ لesو  x`� ¶ �{sو  �w� ¶ �tyو   ��� ¶ �{y �N ±q ذeyإ�� أ ��{mا(İbn Hibbân, I/283, 83)   

113) 
X�dZb |آ� أ هmw²إ  x^_Yi c�»أ x^[�i اT}a أو[ki xºTi وm ا أو وأاm�ki xiTل  هx�mfاd{a x[fأو ا T£Z�b �¬x» T�Tiوأ cأده �nx[fوا �n 

��� �µM¹ wx� لMl�mا أو اk��N MaeN ا أو���N MNwا أو ه���N MºwN أو M¡z¿N ��¹ أو M¡��N اw�� ¶ون إw��a ه� Mp|� لMty}Mq درواMq �yM�mM� �yM�mأو ا w
 wNأده� وأ(Tirmizî, 34 Zühd, bab 3, hno: 2306 (IV/552)) 

�kا او اMl�mل واMl�mل �w��� �µM¹ w أو ا�yM�m وا�yM�m أده� وأw�wNا M¡��N او w��� MN��N MºwN ا��آ� ا¶ M¡z¿N ��¹ او ���N MaeN ا أو���N MNwا او ه 
(el-Mu'cemu'l-Evsat, IV/192, 3945) 

114) 
\ ² xim� ول¥hا�  hn ل [b cZwث§�:  kVأ �^aو uv[Zاآ hbا hi ufxi hnو ]x�aا xe^a ]Ten hnا�§[ و  xe^a u�xv�u}؟ 

 �� و�t{y �y آ¡¨ MN�s ��p�� ¶�¡� �ty اe� �|pmم ا�NM¡�m ��� ��¬ل �y أرM_�  qل Mt¡� ���l �y أ�²q وMt¡� �wty �y أ���M و�N �mMN �y أ�� اآ��|� و�¡Mt أ��
 (İbn Ebî Şeybe, VII/125, 34694)   

qM|� �y لM_� Ât� �y �É�� ��� مe� �qي ر�� �¡q �N دمÐ �qم ا�s ��p�� ¶Mt¡� �  Mt¡� �ty ذاMNأ���� و Mt¡أ�� اآ��|� و� �N �mMN �yو �Mأ�� Mt¡� �wty�² وqأ
��ت ��M�M و��wا ��¬¶� �y ه¼ا� �|�y �q �tvN لMs �{y(Tirmizî, 35 Sıfatu’l-Kıyâme, bab 1, hno: 2416 (IV/612))   
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115) 

 ahi³e m�n ufxi¯ن �`� اx� ��V jfxi fل m}aم�xل  ؟xi jfلأ�xل  .اdefت أآT[ إxbpV ر�dل ا�  : �xلر�§أن 
}�q ¤v �«ذا أ��w أ�� أن Msل رM� �l ر�eل ا¦ �mMN ¶ ا�� اetmت Msل MN ±mل Msل �Ms �pل ���Ms �Nل ¶ أ��¿¡  Msل �«ن s}� ا�mMN  N �lwm إذا �N�s أ�� ان �

�pN w�¬��(Hılyetu’l-Evliyâ, III/359)   
  N ءwtmا �{s ن»� ±mMN م�s�pN w�¬�� أ�� أن �wوإن أ� �q ¤v{� أ�� أن �N�s إن �mMN(Firdevs, III/205, 4580)   

116) 
 إ² آx{kZ آ`}x �{x�: pل .}xإ² آp}� xi kZ ،ر�dل ا� x� x�، a� x��m¢Zx{، a¦`} xbةذ��

wو�}� �¼آ �¡{y ¦ل ا¦ �}� اeر� �{y ����  M��M آ}�M إ¶ آ���t��� ��exN ةM� M�m °أه��M�   (İbn Ebî Şeybe,II/352)ت ذM�� �m ±mل آ}��um M إ¶ آ��
117) 

vqةذM� M�، �q M�s�_�M�، �°{� M� ¦ل اeر�، ��q MN إ¶ آ��M� إ¶ آ���M آ}�Ms: ��q Mل .
mMN �N دمÐ �q M� ±m ل وه�Ms �mMN �mMN دمÐ �q لe�� لMs w¥Mu�mآ� اM�mأ أw�� eو�}�  وه �¡{y ¦ا �{�  �|�mا °¡aأ MN ¶أو  أآ}°± إ °¡{q¬� °�|m أو °¡��¬�

°¡©N¬� °s�_a(Muslim, 53 Zühd ve Rekâik, hno: 2958 (IV/2273))   
119) 

f اداm�Zه� ا�mت وأ�de`f اTه� ذآT~س أآx�fأآ^¶ ا hiu ةT�±ا �iاTوآ x^Vmfف اT� اdvذه 
s سM�mم اkس وأ�M�mا Â¡أآ �N ¦ا �|� M� لM�� ر بM_�}ا �N �lء رM�� سM¡ه� ا{آ ±Émت أوetmول اk� �|s تet{m ادا�pت وأ��ه� ا��et{m اwه� ذآwل أآ�M

   (Mu'cemu'l-Evsat, VI/308)ذه|eا wxqف اM¡��m وآwا�N ا½�wة
120) 

  ، واX�\ Â^� T£V وmfك، a¯ن اT�fق د�xسhi اdV°fب j^`n h{b اdefت ، وأ�`|\�½ Twا| hi اx^Vmf أ�`
 �s²ن أ� M� �¥ ²lر ��eس�Mق د�wpmك �«ن ا�mو  ©a بM_� أي �� wت وا�etmا ±¡{y ��  �N(Kudâî, I/370, 638) اw� �ua ���mا وأ�N �s اe�¼mب �

122) 
c\defا hi j[kV دmnم، واd^� مdb رزق cfx�\ وا� ل ا� ،x�fxy |enوا ،xv^� �[اآ 

�M ���� اw�mMq w�m وا�²pmMq �¡�²pm¡�أو��� Msل اy|� ا¦ آ¬�± waا� وا�yد ���± �N ا�aetm واذآw ا¦ آ� ��|��q �tyM� �É¡�mا °{ty وإذا wو�� w(İbn 
Ebî Şeybe, VII/78, 34325)  

�aetmد ���± �� ا�yوا �¡|� wqMy أو ��w¹ ±�¬آ M¡��mا¦ آ� �� ا �|y M�(Ahmed, II/24)   
   (İbn Mubârek, I/542, 1551)اÐ �qدم ا�ty ¦ آ¬�± waا� وا�yد ���± �� ا�aetm وإ�Mك ودeyة اe{tmم

123) 
u^a وأ�| �XVxy  mإن d{ZVxa �bx{V �Ufا إ�UZbx{V cf و إن d{ZVxa �fx�i �Ufا إ�Uefx�i cf إن اmv�f اh^Zax�i h^� hi³ef  أ�| �mb ² c�i mري xi ا�  أx{b اx�fس

 dاf°ي T�Ñf �Z}`�a¶kVة  وأ�ZVاa �Uf ¦}`� x^Vmf¯ن ت u\d وhi اx^�fة �v| اefاu[k�f u[kV hi mv�f وhi دZ T�± ]x^V¥ودx� ^`a u^aض�{mb ² cري xi ا� 
me�i و �Z�Z[i hi تdefا m�� xi ]m^�² رx�fأو ا ���fدار إ² ا hi x^Vmfا m�� 

��M� ��M�� �um وإن �utmMpN �mا إe���M� �mMpN �um س إنM�mا M���u��M إن اpm|� اe� �¡q �¡��M`N �¡q �N¾tmم اe�¡� �¿`� �pt�mل �pq أن �y �tv}� أ�|¡�µM أ�� �mا إe�
 �Nو �aw�½ �M¡د� �Nو ����m ���� �N �|pmا ¼�¬¡{� �¡� �p�M� ¦ا MN ري�� ¶ ��q �s �lأ �¡qض �¡� وMs ¦ا MN ري�� ¶ �©N �s �lأ �Nو w|umا �|s �|¡|xmا

 MNو ��p��N �N تetmا �pq MN ��¡q ���� ي¼mت واMttmا �|s ةM¡vmا�umو �m ¦ا w�zه¼ا وأ�� �mes لesر أM�mأو ا ���mدار إ¶ ا �N M¡��mا �pq(Kurtubî, 
XVIII/116)   

124) 
|~i ¦bرأ xi و x{vfx� مxV ���fاix ¦ُbرأ x{ر�xم هxV رx�fا |~i 

M�|mM£  مM� ���mا ��N ¶و M�qرMم هM� رM�mا ��N °رأ� MN  )Tirmizî, 37 Sıfatu Cehennem, bab 10, hno: 2601 (IV/715)( 
M�|mM£ مM� ���mا ��N ¶و M�qرMم هM� رM�mا ��N أر �m  )İbn Ebî Şeybe, VII/58( 

125) 
h  X^Vأx{bاx�fس آ ن اdefت xVT^» c`n x{^a آ�Z وآ ن اxVT^» c`n x{^a ��f و�� وآ ن اx�vY� b°f ر�dل ا� c`y ا� u^`n و�`� uZ�xV c`n اxnm�fء x}aل

 Tk� اتdi¡ا hiنdرا�� x�^fا�}� �`^| اmأ� �{¬dvV ه� وm�� ونm`�i x�V ا�}� آT\ |آ V m� بd^n hn uv^n u`_� hef c�d� ��¬x� |آ x�iوأ �£nآ| وا x�^[V
]T^»  �kVوأ hixiل  uv[آ T^» hi�^¢�i ��U[efل وا°fأه| ا �wور �eU�fوا u}kfأه| ا Äfxو� c�d�  hefأدب c�d� u\TbT� ¦�`yو uZ}^`� ¦�[wو u[kV 

m�b �fو ��[fا uZوو�� ufd� hi |�kfا j[iوأ ufxi hi |�kfا �kVوأ ue`�� |en hef�n ل�nmvfا cfإ x{ 
¹ �{y تetmوآ¬ن ا �lو M�w¡¹ �{y M�¡� ¤vmس آ¬ن اM�mا M�¡M�w آ�� وآ¬ن اm¼ي �¿|�M ر�eل ا¦ �}� ا¦ y}¡� و�}� ��sM� �{y اMy��mء ��Mل �� �¿|�� �M أ�

w�� اتeN}ا �N  ¡x�  �y �|¡y �{z� �tm �qe£ �vµMl آ� M�Nوأ �yeN آ� M�¡�� ه��pq ون�{`N M�¬آ ��sاk� و�¬آ� ���� أ�lا¥µe|� نeplرا M�¡mإ �¡{s Mty
aw�w� °v{ذل �� ���� و���° �}¡��� و� �tm �qe£ �¡_ptmل وا¼mأه� ا ��Mlو �tuvmوا ���mأه� ا ÌmMو� �¡_pN �|آ� ¶MN ¤س وأ��M�mب اe¡y �y لkyو �

�y�|mا �mإ Mه�p� �mو ���mا ��pوو� �mes �N �©�mا ±�Nوأ �mMN �N �©�mوأ��¤ ا �t{pq �ty �tm �qe£ �w� سM�mا(Şu’abu’l-Îmân, VII/355, 10563)   
126) 

 و«]`dا اc\def؛ ��fx�i x{V¯a ا¡�]xد اx�fو�b وndi£� �`^_� زوروا اdv}fر \°آTآ� ا±�Tة
 eا ا�aetm؛ �«����mMpN M ا{M�lد اM`mو�� وq �yeN}¡�zو�¹} زوروا اe|�mر a¼آwآ� ا½�wة

   (İbn Mâce, 6 Cenâiz, bab 47, hno: 1569 (I/500))زوروا اe|�mر �«��a M¼آwآ� ا½�wة
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127) 
�Z�aاm\ xi �Zk�xU\ df 
   �a MN ����Mua em(Keşfu’l-Hafâ, I/504, 1342)ا����

128)  
 h[w اh[w hi �x� h£f اxv�fدة

mدة��� اM|pmا ��� �N ¦Mq �(Müstedrek, IV/269, 7604)   
   (İbn Hibbân, II/399, 631)��� ا�N �m ��� اM|pmدة

129) 
 ه°[وT^� ¶^fآ� T\ hiك اT�Ñf x^Vmfة و² ا±�Tة x^Vm`f وT^� hUfآ� hi أ�° hi ه°[ 

Mًـp¡tl Mt��N �¡_� ��� �M¡��m �aw�Ð ¶و �aw�½ �M¡ك د�wa �N  آ�w¡� Â¡m سM�mا �{y ²ًا آe�eua ¶ى وw�}ا �mإ �z{|� ن»�(Firdevs, III/409)   
   w¡� Â¡m(Hılyetu’l-Evliyâ, I/278)آ� اw�� ��¼mآeن اw�²m M¡��mة و¶ اw�� ��¼mآeن ا½�wة M¡��{m و�um اM��� ��¼mوemن �N آ�

130) 
 ��V اYef^� اxa ،x^Vmfر\�`dا \�U_`v ا±�Tة

p��  M¡��mا اe|�a ¶wxmا �N e��� M�qو w¡`mا Ô{|� M�¡{y �lwmا �¡¿N �(Şâşî, I/387, 383)   
�uqر �mإ  �uz{|a آ�M�M¿N اev{�¬� �qر �mا �N¾tmا �vaw� M�¡{y �qر �mإ �N¾tmا �¡¿N M¡��mا(Hılyetu’l-Evliyâ, VI/220)   

131) 
 اxY`[fن Ê| ا� pa ا¡رض b وي إu^f آ| d`£iم

   (Kudâî, I/201, 304)�¬وي إm¡� آ� e{Nم اM¿{�mن ¸� ا¦ �� ا{رض
132) 

 b¥ع �ÇT}fxن xeأآ~iTإن ا� f^¥ع  �xY`[fxن 
   (İbn Kesîr, III/60)إن ا¦ k¡mع M¿{�mMqن k� ¶ MNع Ðw�mMqن

Ðw�mMq عk� MtN �yن أM¿{�mMq ¦ع اk� Mtm(Târih-i Bağdâd, IV/107, 1765)   
136)  

 هmxeأwإذا �Xbd أd`Z�xa hbT^iا 
�MpN �q ��k� �p¡q �� Mtو�� أ وا�° �MpN Mو�� ��¥�� ان ر�eل ا¦ ص إذا �¡q ىwl ي¼m²م اumو�� �� اMptm لMs w¡qkmا �q ¦ا �|y ن انM��¡{� ن �� ا¶رضMآ

Mtا ا��هe{�sM�  )el-Mu'cemu'l-Evsat, IV/169( 
Mt��N w�½ا اe{�sM� �¡��¡{`m  �eq إذا  )Muslim, 33 İmâra, bab 15, hno: 1853 (III/1480)( 
Mt��N ا ا{��ثe{�sM� �¡��¡{`m  �eq إذا  )Evsat, III/144, 3885( 

137) 
 m�\ x^`nو[ هxد�Z^ xbm{i xbوإن \pa uVm� pa xbd�. fd دhb ا�m�\ Tenو[ �fd\�Z^  xbd ذاوإ .�h xk^�º  pauVm ا�b د bd�pa xأ�m�\ TU� xو[  ^�Zوfذا إ

�pq wN¾� �N   M�esك Msل ان wN¾aوا أwuq Mq ر�º ا¦ ��a ��yو� أM�¡N زاه�ا �� اM¡��m راM|¹ �� ا½�wة وان wN¾aوا wty ر�º ا¦ ��a ��yو� M� �¡s ر�eل ا¦
�¡���tmا ¤�w¿mا �uq ¼�¬� M���N Mد�Mو� ه��a �¡{yM� و¶ أراآ� ��y ¦ا �ºر M¡{y واwN¾a وان �µ¶ �Nem ¦ف �� اM`� ¶ M�¡Nأ (Ahmed, I/108)   

��a ل إنMs wuq Mqأ ¨{`��a ¶ا أemMs اب¼pmا �u¡{y لk�� ���¡{� نe_p�� �u¡{y °�{`ل إ�� ا��Ms M�¡{y ¨{`��a ¶ل ا¦ أeر� M� اemMs ���q �� M�¡pº و���a �e�{`
emMsا أ¶ Ms M¡{y ¨{`��aل إن �e�{`��a وe{p�a �mا ��}± �uq اM�es  ¤�w¿m �� أwN ا¦ emMsا أ¶ Ms wty ¨{`��aل إن ��a �e�{`��aو� M�es ���q ��  M�es �� أwN ا¦

M���N Mد�Mو� ه��aو(Bezzâr, VII/289, 2895)   
138) 

T^iأ hi xi c`n ²ة إTn dوه bmb  �fd`_i   �ix^}fم اdb ءpا�cZw u}�n cfي  [ إ°fا dه u`en نdUbu}�db أو u}`Yb 
�mم اe� �q �a¾� ¶ة اwxy w¡Nأ �N MN��qأو أو ¤vmأ£}�� ا ���y �mا� إ�� �me{zN �NM¡ (Dârimî, 17 Siyer, bab 72, hno: 2515 (II/555))   

���¡qو ��¡q �©�� ��� ���y �mإ ���  �me{zN �NM¡�mم اe� �q �aة إ½ أwxy �mو �lر �N MN(Mu'cemu'l-Evsat, I/94, 286)   
139) 

Ze¬أ Tو� �UVdv�bو �{Vdv�\ hb°fا �UZe¬أ T^�hb°fا �U �UVd��`bو �{Vd��`\و �UVd�_vbو �{Vd�_v\ 
M� �¡s �u�e�p{و� ���e�p{aو �u�e©z|و� ���e©z|a ��¼mا �u�tµار أwو� ��¡{y نe{_aو �u¡{y نe{_و� �u�e|vو� ���e|va ��¼mا �u�tµر أM¡�  ²ل ا¦ أ�eر�

 ��eهwua MÉ¡� �ua¶و �N ²ة وإذا رأ���_mا MN ¶ لM�� ¨¡�mMq ه�¼qM���yM£ �N ا ��اeyk�a ¶و �{ty اeهwآM�(Muslim, 33 İmâra, bab 17, hno: 1855 
(II/1481)  

�� و�|�u�e©z و�e©z|a ��¼mا �uµاwNار أwو� �um نeyو�� ��m نey�aو �u�e|vو� ���e|va ��¼mره� اM¡� اره�wو� �uµاwNر أM¡`q آ�w|أ¶ أ� ���e�p{a
�u�e�p{و�(Tirmizî, 31 Fiten, bab 77, hno: 2264 (IV/528))  

�u�e�p{و� ���e�p{aو �u�e©z|و� ���e©z|a ��¼mا �uµاwNا wو� �um نeyو�� ��m نey�aو �u�e|vو� ���e|va ��¼mا �uµاwNا w¡�  (Ma'mer, XI/325) 
140) 

 �À¶ اf¥اد اcf اx�efد اm�fوان c`n اxv�fد
 )ÂÉq  )Nubelâ, X/41 اkmاد ا�m اMptmد ا�pmوان y}� اM|pmد
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141) 
اc�_f واkf{T وأxi اef}`xUت xYi Èaع و  pa^� ا� pa اT[f واV§�f^� واf{¢m و�اcºTf و اm�fxa ��_fل pa �§ث x^��iت و �§ث i}`xUت xi a اx^��efت

u[k�� ءTefب اx�nوإ XvZi ىdه 
�}Muت �M¿N Ñع وهeى �N|  وإM�yب اwtmء ����q وMsل و¥tm²ث ا�mM� تM¡��N ت و¥²ثMu{�N ²ث¥ w��mا �� �_�m�²¡� واpmوا w�mا¦ �� ا �¡x� تM¡��N   ²ث

Mºwmوا �©zmل �� ا�pmوا ��zmوا )Kudâî, I/214-15, 325-26-27( 
 
143) 

 ،ا� `xb c ر�dل� :�dfxاذjf؟ أhi T� �UÀvV § أx�: aل �� .و�`mvn m[ ،وmw[ وX�i رV( ]ma¥ل( أآ| x�: hiل ،�`xb c ر�dل ا� :�dfxا اx�fس؟ أ² أT� �UÀvVار
 vb hi_» اx�fس وx� :uVd�_vbل ،�`xb c ر�dل ا� :�dfxا jf؟أhi T� �UÀvV ذ² أ :�xل��  ،T� hi³b[ وx�: ² hi �Tbc ]T^�، ²ل

xq �uÉ|ل أ�² أ�Ms ر���  �tو� ��|y �{ل و��� و��k�� ي¼mارآ� اw� ل �«نMs ¦ل اeر� M� °É� إن �{q اemMs ارآ�wxq �uÉ|أ¶ أ� M� °É� إن �{q اemMs �umذ �N w
}eن pN¼رة و¶ �w�zون ذ�|M ر�eل ا¦ Msل oz|� �N اM�mس و�|Ms ��e©zل أو أ�|�N wxq �uÉ ذemMs �umا q}� إن �M� °É ر�eل ا¦ Msل اe{|�� ¶ ��¼mن w�yة و¶ ��|

   Ms�w� �N¾ (Kebîr, X/318, 10775)ل أ�² أ�|�N wxq �uÉ ذemMs ±mا M� �{q ر�eل ا¦ Msل �w¡� �lw� ¶ �N و¶ �
144) 

 |i¡² ا df pZi² ا� hi �ewر |i¡اf xe اT��  رسx» سT»، ²ا وmfأم و ¦�ºار 
   (Târîh-i Bağdâd, II/52, 448)إ�Mt ا{�N ر��N �t ا¦ ¶em ��N ¶ ا{MN �N ارpº° أم و�mا و¶ w¹س M¹رس ��wا

145) 
 hi³efا�fÇ  ifdف،  he^a T^� ²و�f³b ²و �f b ²، سx�`f �{�kVس أx�fا T^و� 

�� M�{mسpس أ��M�mا w¡و� ¨m¾� ¶و ¨m¬� ¶ �t¡� w¡� ¶و ¨m¾و� ¨m¬� �N¾tm)اEvsat, VI/58, 5787(  
  (Şu’abu’l-Îmân, VI/117, 7658)اem¬N �N¾tmف و¶ �¡m¬� ¶ �t¡� w¨ و¶ �¾m¨ و�¡w اM�mس �N ��  اM�mس

147) 
 وef |�b ²]`� أن T�{b أ�da ]xق �§ث ؛وm�x�\ ²وا وآdVdا xvnد ا� إ�dاT�، xVواوm\ ²ا، d��x}\ ²ا

 ,ep£M�a ¶(Tirmizî, 21 Birr ve Sıla, 24ا و¶ �aاwqوا و¶ e©¹M|aا و¶ ��Mvaوا وآe�eا M|yد ا¦ إ�eا�M و¶ ��tm �v}� أن ���w أ�e� �Mق ¥²ث
(IV/329)  

  wq(Buhârî, Edeb, bab 57, VII/88)وا  وآe�eا M|yد ا¦ إ�eا�M و¶ ��tm �v}� أن ���w أ�e� �Mق ¥²¥� أ�Mم¶ e©¹M|aا و¶ ��Mvaوا و¶ �aا
149) 

mbm� hرآ cfوي إ b نxآ m}f x�df ا� �wو�|"ر ¥n ا� p��b ، .ل ا�dل ر�xو�": uid� hi وةT� pa ²إ ]m�� x^vV ا� Â�� xi 
Msل رب أر�� آ¡¨ va¡� اMs �aetmل أوMs �N¾a �mل q}� وs �Ét¿¡m �um}|� و���w ا¦ ��m M£em آMن �¬وي إ�m رآ� ���� و�v� em أ�¤ �N ±xmMq إwqاه¡� إذا 

�yا�mا °|l} ¨�e� ¯|m لe£ ���mا �� °�|m(Muslim, 43 Fedâil, bab 41, hno: 151 (IV/1839))   
 MN ±qر �¥ ��wاذآ M�mMs ��mا �t{umا ¶em ¨�e� ¦ة أو ر�� اes �uq �m أن em �Ne�m لMs رآ� ���� إذ �mوي ا¬¡m نMان آ M£em ¦ور�� ا ¯|m MN ���mا �� ¯|m

�Nes �N وةw¥ �� ¶إ ��pq M¡|� ¦ا ¯pq Mt� لMs  ���� رآ� �mوي إÐ(İbn Hibbân, XIV/86, 6206)   
اه¡� Msل وm em|�° �� اMl �¥ ¯|m MN ���mء�� اe�wmل أws �¥ °|lأ �}Ml Mtء� ن ا�q ��wum ا�q ��wum ا�q ��wum اe�p� �q ¨�e� ��wumب �q إ�Mvق �q إwqإ

 �uq �m أن em لMs رآ� ���� إذ �mوي إ¬¡m نMء إن آM�mا �{y ¦ا ��esة أو Ðوي إ�m رآ� ����  اe�wmل Msل ارl  إ�m رMq MN �m¬�M� ±qل اe��mة ا�p¿s �a²m أ���
 )Tirmizî, 44 Tefsîru’l-Kuran, bab 12, hno: 3116 (V/293)(  روة pq Mt��Nes �N¯ ا¦ M¡|� ��pq �N إ¶ �� ذ

 ,Müstedrek( ر�� ا¦ M£em آMن �¬وي إ�m رآ� ���� وpq MN¯ ا¦ M¡|� ��pq إ¶ �� ¥wوة ky �mes �� �Nes �N و�l وÐوي إ�m رآ� ���� Msل ر�eل ا¦
II/611, 4054( 

150) 
d� T~آ hiا hiو �{�i d{a مd� دu� u`en hi jbT� نxم آd� |en pºر 

�NM¡�mم اe� �pN �q ء�l نM¿{� ءMºwq Mt{�N روع �Nو ���N e� )e� �N  )İbn Ebî Âsım, Sünne, II/627, 1463د es  Nم �
�q �{ty �N ±�w� نMم آes �ty �ºر �Nو ���N e� )�N )Firdevs, III/519, 5621 آ�es e{`� wم �

151) 
 `� اmfdfو�Teة  اp� |Uf، }fء �Teة

}�Ms ��w� Mل Â¡m ر���t أن إن w�� �umة ¥wtة و¥wtة ا�m}� ا�mem إن ا¦ ¶ ���w� ¶ �N ��w و��m واm¼ي ���� q¡�� ¶ ���� ا���m إ¶ ر�¡� M� M�{s ر�eل ا¦ آ
 )��w� )Mecma’, VIII/155 أ��آ� ��M|� إ�Mt ا�t�wm أن ���w اM�mس

152) 
�`�vi mfdfا،�`{�i ، ��v�i، �i�V¥ 

��|�N �{`|N �memل إن اMsو �¡mإ Mt�t©� �{و� �¡{y ¦ل ا¦ �}� اeر� �mن إM¡p�� �¡ء ��� و��Ml(İbn Ebî Şeybe, VI/378, 32180)  
Ms �¥ �{|�� �¡�vmل � ا�¼ ر�eل ا¦ �}� ا¦ y}¡� و�}� �M��� MNe و��¡��p�� M ه¼ا y}� ه¼ا ا�m`¼ وه¼ا y}� ه¼ا ا�m`¼ ¥� أy �|s}� ا��vm ��|}� ¥� أy �|s}أ

�{��N �{`|N ��|�N �memل إن اMs �¥ Mt�|�¬� Mt��� إ�� أ�|{mا  )Ma'mer, XI/140( 
��kvN �{`|N ��|�N وإ�� �{�mا wt¥ �memا )Ebû Ya'lâ, II/305, 1032( 

N �{`|N �memل إن اMs �¥ �¡mإ Mt�t©� �{و� �¡{y ¦ل ا¦  �}� اeر� �mن إM�|��� �¡�vmوا ��vmء اMl��kvN ��|� )Müstedrek, III/179, 4771( 
��kvN �{��N ��|�N �{`|N �memل إن اM�� ��¡{y �|sأ �¥ �{|�� M�¡�� ¼أ� )Müstedrek, III/335, 5284( 

�M اwmب ky وeq �lجÉ£و �É£و w�Ð وإن �{`|N �{��N ��|�N ��kvN �memا )Firdevs, IV/431, 7255( 
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153) 
 اmfdf أdfط
   (Buhârî, el-Edebû’l-Mufred, I/43, 84)وا�mem أemط

154) 
�M؟ : أن ر²l أ�a إ�m اM�� �|�mل��kl ���M آ�|�، �¡mوأرد إ ،��lو M��y فwي، و¶ أ�w�¸ �{y Mه�psأ ،M��¡¿N Mأ� MNأ �m لإنx� :ةmwة واTa¥� ²ل. ²، وx� :

 .x{VÁ آjim�\ ¦Vx، وهj\x^w ��\ p، وأx{im�\ ¦V و\�� x{\di: و�f؟ �xل
�M ��¬ل ا�m|� �}� ا¦ y}¡� و�}� ه� أد�° ���Ms Mل ¶ و¶   w�kqة وا��ة أو آMs Mtلأن q فe¿� �N² أNM� افe¿mن �� اM² آlر )İbn Kesîr, III/36( 

q M� لMs �¥ wyأذ �m M�qMت رآwyإن أذ �m¼tmا Mهw¡pq M�m ل إ��e�� �w��Ms Mل ¶ أ�� ��� wty �q رe¿� M¡�Mt� ²lف �t� °¡|mMq أ�N وراء ¸��kl ا��waأ wty �
   (el-Edebû’l-Mufred, I/18, 11)و¶ w�kqة وا��ة 

�q M¡�ي وأ¡{y �vي وأ�w�¸ �{y M�{plأ  M��¡¿N   Mة أ�w¡|ز آe�y �Nأ �¡�N¾tmا w¡Nأ M� لM�� ��y ¦ا �ºب رM¿`mا �q wty �mإ �lء رMl MN ��N M��N �m
� �m لMs ¶ لMs Mهwu� °أوأد� ��N �{a °�Mآ ky ¦ا ey�a وه� ±q ±mذ �p�a °�Mوآ M��¡t� أن �lو ky ¦ا ey�a °وأ� M�q ±mذ �p�a ±ل إ�Ms �¡�N¾tmا w¡Nأ M

   (Mekârimu’l-Ahlâk, I/75, 221)و�l أن �¿¡� wtyك
155) 

 hn آ�x{Vتأxوه X�iت  وx�vfت ووأد اx{i¡ق اd}n 
�Mت ووأد اM�|mت N}ق اe�y �u¡{y مw� �lو ky ¦ل¥� إن اMtmا �yMºال وإ¾�mة اwل وآ�Msو �¡s M¥²¥ �um �wت وآMوه Mp�Nو(Muslim, Akzıye, 

(III/1341)  تMوه  �Nت وM�|mت ووأد اM�N}ق اe�y M¥²¥ �um ¦ا �wآ(Kebîr, XX/226, 527)   
156) 

�U\x{i � �U^ydb إن ا�، �� �U\x{i � �U^ydb، �� �U\x{i � �U^ydb �� ،�U¬x�Ó� �U^ydb، �� بT�¡xa بT�¡x� �U^ydb 
��uaM ان ا¦ ��uµMqÞq �u¡�e ان ا¦ �ws}Mq �u¡�eب �ws}MبN¬q �u¡�e� �lو ky ¦ان ا )Ahmed, IV/132( 

��uaM إن ا¦ �ws}Mq �u¡�eب �ws}MبN¬q �u¡�e�  ¦إن ا �uaM�N¬q �u¡�e� ¦إن ا �uaM�N¬q �u¡�e� ¦إن ا )Musnedu’ş- Şamiyyîn, I/116, 177( 
�M¥²¥ �uaM إن ا¦ ��uµMqÞq �u¡�e إن ا¦ �ws}Mq �u¡�eب �ws}MبN¬q �u¡�e� ¦إن ا )İbn Mâce, 33 Edeb, bab 1, hno: 3661 (II/1207)( 

158) 
 إذا ��Y¦ رdfx |yhi uewاy| وhUf اdfاf^¶ � اÔaxUef إن �w اdfاc`n mf اmfdf أن m�n uf X�b اf_�� ، وm�n u[kV c`n ]T�³b ا�f¢� واf]_�؛ إن

x{`yو 
�tر� °p¿s ي إذا¼mا�� اemا �umو Ý�MutmMq ا��emا Â¡m )Buhârî, Edeb, bab 15 (VII/73)( 

M� )Â¡m )Tirmizî, 25 Birr ve Sıla, bab 10, hno: 1908 (IV/316) اemا�� Ý�MutmMq و�um اemا�� اm¼ي إذا ا��¿p° ر��t و�}
159) 

]mfن وxnا أmfا� وا �wر c`n ]T� 
�wq �{y ��mن وMyا أ�mر�� ا¦ وا(İbn Ebî Şeybe, V/219, 25415)   

160) 
 hea وx{`y وuZ`y وuZ�Y� x{�Y� hi ا�hi x{f ¦}}Z� ،xe ا�pe، اوهp ا�wTf ،أxV اd}b:hewTfل ا� n¥ و�|

���q M�p¿s �Nو�}�� و M��M أ�N �¿y ا��N �t و�}m °��� ��wmوه� ا �t�wmا Mل ا¦ ¥� أ�Ms )Ebû Dâvûd, 9 Zekat, bab 45, hno: 1694 
(II/322)( 

161) 
fا �`y،دm�`f ةxe�i �wT  اةT~ifلxe`، |ا¡ه pa �v�i ،|�¡ا pa  ة [�i 

 et{pa (Ahmed, II/374, 8855)ا �N أ��e{_a MN �uqMن �q أر��uNM �«ن �}� اvN ��wm|� �� ا{ه� w�Nاة �� اMtmل ��N¬ة �� رMlء
 �uqMأ�� �N اet{paw¥}ة �� ا¬��N لMtmاة �� اw�N ا{ه� �� �|vN ��wmن �}� ا»� �uNMأر� �q نe{_a MN(Tirmizî, Birr ve Sıla, 49, no:1979 (IV/351) 

  
�l}ة �� ا¬��N ا{ه� �� �|vN لMtmاة �� اw�N �qاw�mل �}� اe��(Evsat, IX/14, 7810)   

162) 
Xأة ¡ر�Tefا ÈU�\: و x{v[�fو x{fxe�fو x{fxefx{�bmfj^`�a ؛ hbmfاك ،�°ات اmb ¦�T\ 

�q w�¸M� M¼ات اqwa ���m° ��اك���mو M�mMt�mو M�|�vmو M�mMtm  qأة {رwtmا Ñu�a  )Muslim, 17 Radâ’, bab 15, hno: 1466 (II/1086)( 
163) 

 أh{�[w و�}x، وأ�`}T{i hا أn£� اx[�fء �Tآ�
   (Ahmed, VI/145)أ��wه� N¾�� أ�y اM��mء wqآ�

   �y(Müstedrek, II/194, 2732) اM��mء wqآ� أ��wه� ��اMsأ
   (Kudâî, I/105, 123)أ�y اM��mء wqآ�

�wاN Mً�lو ��v|آ� أ�wq ��Nء أM�� �yأ(Firdevs, I/360, 1453)   
164) 

 T\ hiاب pa ue{a اTZfاب و�`{¦ اTefأة hi اa |�Tf}pa x{e ا�Tf |�Tf|�`� ا
 °{p�� رض}ا �N �lwmءآ��}¤ اM�� اe�|�M� �lwmا �� M��t�� °{p�� �lwmا �N أةwtmا{رض و�}�° ا ��t�� )Şu’abu’l-Îmân, VI/165, 7798( 

�lwmا �� M��t�� �lwmا �N أةwtmاب و�}�° اw�mا �� ��t� )Feyzu’l-Kadîr, II/163( �}¤ اÐ �qدم wa �Nاب �
165) 

 وإن آ�¦ x�Z�� hea x�i اxU�fح إن آ�¦ hi رهxvن اx¢�fرى ��fxa �}� ؛^V ah¦ إذن hi إ�dان اx�: ² ،�x^fل ؟�زو�أxUn xb،  jfف
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�N °وإن آ� �¡£M¡xmان اeإ� �N ل �¬�° إذنMs �p� لMs ��¹ Ñ¡v� w�eN °ل وأ�Ms ¶ لMs ر��M�� لMs ¶ لMs أةwNا ±mأ �yودا �q  فMuy M�  رىM_�mن اM|ره
yودا �q M� حMu�mا M���� �t� M�N °وإن آ� ��q ¤vmMار�w� إن �) ...Musnedu’ş-Şâmiyyîn, I/213, 381( 

166) 
 إذا أ�Z^�a إUfxa ،�U¬x[V cf^¶ اd}b :¶^Ufل xk}`fل hi «¥وه�

M� �pN °�Mة آk�pq يw¡pq Â`�� ��{� راآ� ���v{� فe¿s �m w¡pq �{y °{�pa M�{|sأ Mt{� اةk¹ �� �{و� �¡{y ¦ل ا¦  �}� اeر�  N Mد آ�el¬ي آw¡pq ¤{¿�
�� wpqس ��Mل أMN أ�y ¯��� ل ا¦ إ��eر� M� °{s wqMl M� ±{�p� MN لM�� �{و� �¡{y ¦ل ا¦  �}� اe�wq Mذا أ�»� °��mM� �qÊا �N راء ° M|¡¥ أم M��lوka اwuq

�}eا ��� ���� m¡² أي Nل أM�� ����m M�|ذه ����tmا M�N�s Mt{� لMs ±|y²aو M�|y²a ر��Ml ²ل هMs M|¡¥ �q °{s لMs لMs �|¡ztmا �v��aو ��pxmا Ìx�ta ء آ�Mxy
Â¡umا Â¡umM� °N�s ل إذاMsو(Muslim, 17 Radâ, bab 16, hno: 57 (II/1088))   

168) 
 وmfهx^º xعو x{Zv�y �§ء a¯ن؛ dا اx}e�fء�dfx� �U^`n\ ²�Uدود اdfdfد، 

�²q Mء و�� و�mهM¡º Mع�|v� ء �«نM�tvmا اelوka ¶ )Firdevs, V/23, 7333( 
��¡mع إkو� M��²q Mء و�`�Mر اeu¡m �|¡�vmن و�mهM|¡�� M �«�� أ�|� أه}�|vع و�M¡º Mه�mء �«ن وM�tvmا اe|��lا )el-Muğnî, VII/83( 

169) 
 �UkY�f واT^�\ءوxkا¡آ pa ²إ xهd��\ ² 

   w¡`a(Kâmil, II/195, 382)وا �u�¿�m و¶ ep©aهM ا¶ �� ا{آ�Mء
��w¡`aوا �u�¿�m وا�evuا ا{¡mا إevuء وأ�M)آ�İbn Mâce, 9 Nikah, bab 46, hno: 1968 (I/633)(   

�u�¿�m واw¡`a(Cerh ve Ta’dîl, III/84, 385)   
170) 

وT،  ²ةوTv{f v{V ²ة،وT،  ²ةZ\ ² {�v¥وج : �xل، وxi هxb h ر�dل ا�؟ �xل. e�x] اx[�fء وZ\ ²¥وج�k�Z[\  Xikn ،jZ\¥وج  :x� ،²ل: �xل xb زmb أ\¥و�¦
أxi و ؛bdYfx`� اef}¥وa�f :اTv{`fةأxi و ؛fxa¥ر�xء ا�b°vf :أxi اTv{fة: �xل u^`n اf¢§ة واf]§م. xb ر�dل ا� ، xi أTnف x� x :xÀ^� ¦`� xeiلة وdkf ²\°ره^

 «^Tك °ات اahi mfdf :اdk`fتأxi و {¢^Tة ا�e^imf؛ afxرة °اf}^أxi و d��fxaز ا�mef¥ة؛: اTv{�fة
�|M�w ز�� {mوا �É�¼|mء اMsرkmا ���|wة �xmا MNت أe�m ¶ة وwة و¶ ه���w|��¡wة و¶ وا��M�m و¶ �� ��t� وجk�a ¶و ±aelر �mإ ��y دka وجka �{�e¿mة ا

�N �memت ه� ذات اe�{mة واwq�tmز اe�pmة اw����mوا �t¡N¼mة اw¡_�mة اw|��mوا �mوk�tmك اw¡¹(Firdevs, V/404, 8561)   
171) 

U^`n�  رxU�¡x�h{V¯a T^[^fx� cºوأر xixwأر �ZVوأ xاهdaب أ°nأ 
�u¡{y  رMuq}Mq�N  MNMأر� Ñوأ� Mاهeب أ�¼yأ ���M� ءM��mا�ºوأر w¡�¡mMq  )İbn Ebî Şeybe, IV/52( 
�u¡{y  رMuq}Mq���»� w¡�¡mMq �ºوأر MNMوأ��¤ أر� Mاهeب أ�¼yأ )İbn Mâce, 9 Nikah, bab 7, hno: 1861 (I/598)( 

172) 
 x�[w T�xnءوdfد �^d�  hi Tداء
��Mا�Ma رM�� �lل اkaوج ���²  ا����  �mد ا�� اemداء وe� لMs �¥ M��y �M��M ¥� ا�Ma ا�©M�� Mل اkaوج ���² ���y�N ءM��� wsMyMNا  �N¶ا �uq w¥MuN ا�� °t{y

 )M�� ¬¿�|vN )Kitâbu’l-Âsâr, 1/205,  916ل �m اد�� اe�¡� ���mل ¶ ��� ���}�M اeqاي ا���Ì��m ا�± w�mى 
ا���m  اد���� Mq �{y MÉ¿�|vNب اM�� ���mل �m اد�� اe�¡� ���mل �M رب وأeqاي �¡�Mل M��� �NÌ��mMq  �mء ¶ a}� إ�� �uq w¥MuN ا{w¡�  ��� �Nوemد  �eداء

 )Kebîr, XIX/416, 1004( أ�° وأeqاك
173) 

 \�dوا ² ا«TvZوا
 )e©a ¶ )el-Muğnî, VII/83وا اw|�¹وا
 )e©a )Telhîsu’l-Habîr, III/146, 1481وا¶  اeqw¹ا

174) 
 

�U^`n  ق؛m¢fان اd�¯��{V¯a   ��bزpa ء§vfا pa �e¢nء وx�Tfا 
 ºو  ��y ¦ا �ºب رM¿`mا �q wtyسM�{m  ¦ا  ¡¿a أن ��tq ±¡� ¦ا �_y �N °|sMy MN لMs M�ق   وe�»q ±¡{yان اMt¥�¡� ....�_mن wxyة آ}�tu� �t آ}
���¡�eااM�wmء و�yة �� اm|²ء و¶  ��  ز��� �«�a....( et-Tedvîn fî Ahbâri Kazvîn, I/217)   

175) 
 �^Tb ² hi �v�y pa Tى hi jf اT\ xi |~i ��fى uf و²آ~^u^� � T  اTefء
  ��N ±m(Mecruhîn, I/198,152 ) اm¼ي waى w �mى�v��  ¶ �N|و¶ �¡w ��  اq  �{�tm¬�¡� آ�¡�w واe{ºM��� MpmMq¡� �{�tmن�eاء آ¬��Mن اÌxtm وإ�Mt  اM�mس
 )Kudâî, II/73, 907( ا��N ¤vm اm¼ي waى w��N �mى �N¶  ±m  اez|mيy}� د�� �}¡}� و¶ �¡w ��  اwtmء

176) 
 ا�x�\ xea�`Zرف x{�i ا¬Z`� وx�\ xiآm��i  x{�i Tة��dد  ا¡رواح
�M ا�µ}¨ و ���Nةe�lد  ا{رواح�N رفMpa Mt� M��N wآM�a MN¨{ا��(Buhârî, Enbiyâ, bab 2 (IV/104))   

 
177) 

 أhi Xi�w  اTefء
 )Tirmizî, 34 Zühd, bab 50, hno: 2386 (IV/595)( وMN �m اآ��� أ���N  N  اwtmء
�� M�� Msلا¦ y}¡� و�}�   �}�ر�l إ�m ر�eل ا¦   Mlءq ¤v{� Mtmو MNes أ�� �lى �� رwa ¨¡ل ا¦ آeر� M� �¥ للeو�}�  �}�ا¦   ر� �¡{y ¦ءاwtmا   N
  �Nأ�� )Muslim, 45 Birr ve Sıla ve Adâb, bab 50, hno: 2640 (III/2034)( 
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اy �lwm}� ا�N �tpm ا�xq�v�  w¡`mء �m أره� �e�wا �xqء أ�� Ms ��Nل رM� �l ر�eل ا¦ اe�w�  �lwmاا¦ y}¡� و�}�   �}�أ�Mvب ر�eل ا¦   رأ�°
�q �tp�   ¦ل اeل ر�M�� �{�tq �tp� ¶و�}�  �}�و �¡{y ¦ءاwtmا   �N  Nأ�� )Ebû Dâvûd, 40 Edeb, bab 112, hno: 5127 (V/345)( 

��N M ��ء وMsل ��¡Mن  �yا¦ y}¡� و�}�  �}�ر²l �¬ل ا�m|�   انm دت�yأ MN لMs M�m دت�yأ MN �¥ لM�� �yM�mةاwN أ�� ��umء و�� w¡آ� M�m دت�yأ MN  ¦ا
 )Ahmed, III/110( أ���N  N  اwtmءور�Ms �meل 

178)  
 �³م ا¡³f�ewم، و�v�y  اvf°اء
��ا¦ y}¡� و�}�   �}�esم إ�m �|� ا¦   Mlء|�M_q  لM�� ءM¡vmأ���� ا �s ه¼ا M�|�M� ا¦ إن �|� M� اemM���|�mا  �{�  �N ءM¡vmو�}� إن ا �¡{y ¦ا µاw�  ²م�Êا
 )m )Kebîr, X/213¾م اwtmء �N اm|¼اءوإن 
 )Mecma’, VIII/72( و�eء اm �u{tm¾م m¾م اm|¼اء��eل  و�}�ا¦ M���{�  �¡{yل �pt° ر�eل ا¦   �t��ae  ر��x� ²l ر²l را�Mp  أ��

181) 
�vwن  أdUb أن c[n xi xVdه jv^vwj�^_� xi xidb jv^vw نdUb أن c[n xi xVdه j�^_� «_وأ� xi xidb 
 �MN MNe وأzq ozq¡©± ه��y MN M�e أن �euن �|¡|± �zq MN MNe¡©±ه��y MN M�e أن �euن �|¡|±  أ�|�
 )MNe� MN )Mecrûhîn, I/351, 455  �|¡|±ه��y MN M�e أن �euن MN MNe� ±©¡zq وأzq ozq¡©± ه��y MN M�e أن �euن  �|¡|± �|�

182) 
xb xة  أ�TbTزره  xv»دد¥\ xvw 
M�  ةw�wه Mqزرأ  M|¹ددka M|�(Kudâî, I/366, 629)   

183) 
 ��x اdZfدد إcf اx�fس اxebÁناm�� |}�f  رأس
   Mq(Evsat, 6/156)¦ اe�mدد إ�m اM�mس اMt�Êنا�pq ��pm  رأس
�}± رexN �pq �lرة وأه� اwptmوف �� اM¡��m ه� أه� اwptmوف ��  ة�NاراMq¦  اMt�Êن�pq  ا��pm رأس� �mس وM�mةاw�½ا )İbn Ebî Şeybe, V/221( 

184) 
¦`v�  بd`}fاc`n u^fء إxأ� hi «_و� x{^fإ h[wأ hi �w 
°{|l  بe{�mا�{y M�¡mء إMأ� �N ozq �{yو M�¡mأ��� أ �N ��(Kudâî, I/350)   

185) 
p�[fا  �bT�hi  hi m^�� سx�fا hi �bT� ���fا hi �bT� را�x�fس � اx�fا hi m^�� ���fا hi m^�� ا� hi m^�� |^�vfرواx�fا hi �bT 
�`�mا  ��ws�N  �N �¡pq سM�mا �N ��ws ���mا �N ��ws ¦راM�mا¦  ا �mه� �`� أ�� إM�mر وM�mا �N ��ws سM�mا �N �¡pq ¦ا �N �¡pq �¡`|mواky  �N �lو

�¡`q �qMy(Tirmizî, 25 Birr ve Sıla, bab 40, hno: 1961(IV/342))   
187) 

u_`ك و�°ب) ص(و�x[iإ T^�¥fا hn uZixen لxو� u^fإ" :xb  و j^`n �kVأ �kVك، أT^» cfو إ j^fل ا� إdر� xVأ T^²ز� j^`n pوآ a كd\ 
°Él  �¡q °�{l ل ا¦   ��ي���eو�}� �¬�¼  �}�ر� �¡{y ¦فاw¿q  لMs �¥ �µورا �N ��NMtyM�  �NMy سM�mا �mو إ ��M� ±¡mل ا¦ إeإ�� ر� w¡qريز�aأ 

�uqل رMs ذاMN......ر�aي أ�|y �mMpa ¦ل اMs �uqل رMs ذاMN أ��¤  أ��¤ون±¡{y ن  وkva ¶و ±¡{y wº¬� w©a ¶ و ±¡{y ¤¡º¬� ¤¡©a ¶ و ±¡{y  أو�  أو�
�Mراإن Mqب اwmزق e��Nح e� �Nق �|  �etات e�Nا�� إ�m اwpmش ¶ �m ¤{z¡² و¶  k�¬�±¡{yن � y ر �¡�� و��q ئwNآ� ا �{y زقwmا ��N �mMpa ¦ل اk�� ��¡¿

و�¡�� إva ...... M� ±¡m_�¶  وeaك �¡eآ� y}¡±  ¶و أy¿� و  ��uأآ�w أآ��m w و �N أ�s أ�m �s و �N أ�N± أM� �¡{y ±�N ز�N   w¡qو ����s و ����� 
w¡qز(Nevâdiru’l-Usûl, II/76-77)   
�¼اmو  w¡qkmا �NMty فw¿q ¼لأ�Msو  M�  w¡qإ��ز My سM�mا �mوإ ��M� ±¡mل ا¦ إeر� �NM�  w¡qإنز  �mMpa ¦لاe��  w�¬� w_a ¶و ±¡{y ¤أ��¤ أ��
±¡{y(Nevâdiru’l-Usûl, III/185)   

188) 
xi hi نxbدx�b نxU`iإ² و u[e� u^a ¦�T» مdb :  xk`� x}k�i Änأ �{`fاxU[eiو xk`\ 

�y¬� ±�Nأ �Nو M�{� �|�y¬� ¤أ�� �N ��{mن اMد�M�� نMu{N M�¡�|��qإ¶ و Ìs Ât� °p{£ MNM�{a �| )İbn Hibbân, II/462, 686( 
MN  ¯pq ¶إ Ìs Ât� °p{£M�¡�|��q  �mا إet{س هM�mا M��� و¶ qÐ°  رMu{N�uqن ��Mد�Mن ��Mptن أه� ا}رض إ¶ اM� �¡{��m أ�mوأ wآ� MtN w¡� وآ�� �s MN ن»�

�Mu{N Mن ¡�|��q ¯pq ¶إ Ìs Âtن�Mد�M��  Ìyأ ��{mا �¡{��mرض إ¶ ا}ن أه� اMpt��  M���N   M�{�Ìyوأ  Mu�tN¶MN M�{a )Ahmed, V/197, 21769( 
190) 

 و��xم ا�vf^| داء دواءاd�fاد  ��xم
  (Firdevs, II/456, 3954) و£Mpم اm|`¡� داء دواءاe�mاد  £Mpم
   (Firdevs, II/455, 3954)اÑ¡vxm داء و£Mpما�m`� دواء  £Mpم

191) 
Xe� لdر� hi ر°nا È^�fل اd}b §ا� ر�   �fx£fلاx}a" :h�f �fx£fا h�fو È^�fا� ا 
 t�  Ñ¡vxmل اe�� ²lر wty �qرا¼yا �N  �mMmلاM��  لe�� ل ا¦ صeر� °pt� °q¼آ wty �qاÑ¡vxmا ���mا ���� ¶ )Evsat, IV/234( 

193) 
 df¥Vاhi اdfx� |�vfا وآ^� ذاك xbر�dل ا� �xل إن �xid    وىأدm^� hiآ� �dfxا اx}a u^a |�� c`n ¶^� h� m�fل c`y ا� u^`n و�`� وأي داء  x¢VÅfر: �xل

d`�kaا  اx�Tfلhn اx[�fء Z�b cZw°ر اx�Tfل إcf ا¡x^ºف �m�v اx[�fء و\�Z°ر اx[�fء �TUa |wx[�x�i  m�vهdا V �{`�vf¥ول ا¡x^ºف �}� dfx}aا m�v^f اx�Tfل 
 و�xل ذZ�xa �{� jf_| اx�Tfل �x�Tfxل واx[�fء �x[�fxء

sلM  اemMs آ��¡� �N ة�yM� ��|m��mل  اM�� �`|mMq ��k�m ±mذ �{y Mوإ� ¶MN M�wا إ�� أآ�emMs �etaدe� �m لMs Â¡s �q�|�mو�}� و ا �¡{y ¦أي�}� ا  �N داء أدوا
  �q wxq(Ma'mer, XI/338) اw|mاء wpN �qور MsلاemMs �`|mا �M� M��¡� �t ر�eل ا¦ 

194) 
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xi m¢Zا� hi لxn 
MN لMy �N �_�sا(İbn Ebî Şeybe, V/331)   
MN  بM��N  لMy ¶ر وMxا�� �N ر و¶ ��مM`ا���N �_�sا(Evsat, VI/365, 6627)   

195) 
c\ر�|  أcfل إx}a سx�fا p�v�bا� و p�v�b |en c`n pVTi ل ا�dر� xb لx}a pv�fا" :mازه pa   jv�b x^Vmfي  ا�اmbأ pa xe^a mسوازهx�fس اx�fا jv�b 
�aأ �|�mو�}�  �}� ا �¡{y ¦ا�lر  Mإذا أ� �ty �{y ��mل ا¦ دeر� M� لM����{ty   ¦ل اeل ر�M�� سM�mو�}� ازه� ��  �}�أ�|�� ا¦ وأ�|�� ا �¡{y ¦اM¡��mا 

 ±|v�¦ا  �� Mt¡� ك أ��يوازه�e|v� سM�mا(Evsat, VI/365, 6627)   
196) 

 Yn^� اm�fة
   y(Ebû Dâvûd, Merâsil, I/352, 522)¿¡� ا�pmة

197) 
xi cو� ��my uf d{a uºTn u� 
��ºwy  eأه}� و�mMN آ�� �s�� �m وMN وwpN�{y  �q �sوف ���s وMN أ��¤ ا�lwm  آ���m  ���� ل وآ�Ms �s���N¾N ��� ¶إ M�NMº ��{� ¦ا �{p� �¡_pN�� 

   M¡�q ��(Ebû Ya’lâ, IV/36)ن
MN  �N¾tmا �q �sو�ºwy  e���m �s��(Tayâlisî, I/237)   

198) 
m^fا c`k[fا m^fا hi T^� x^`�fا 
�¡mا M¡{pmا  w¡��N �{µM�mا �{��mوا ����tmا M¡{pmا �¡mوا �{��mا �¡mا(Muslim, 12 Zekât, bab 32, hno: 1033 (I/717))  

�w ��¹ واm¡�  ا�s�_m أ�©�¸ �y �s�_mا w¡� أوM¡{pmا  w¡��N  أ�qوا �{��mا �¡mا�tq لepa(Muslim, 12 Zekât, bab 32, hno: 1034 (I/717))  
°m¬� �|�mا  �{�  �¥ ��M¿y¬� �{و� �¡{y ¦ا��m¬�  Â�� �¡¿q �¼أ� �t� ةe{� ةw©� لMtmل إن ه¼ا اMs �¥ ��M¿y¬� ��m¬� �¥ ��M¿y¬رك�eq  �¼أ� �Nو �¡� �m

 M¡{pmا �¡mوا  |x� ¶آ� و¬� ¯¡m نMوآ �¡� �m ركM|� �m Â�� افw�»qw¡� �N mا�{��mا �¡(Muslim, 12 Zekât, bab 32, hno: 1035 (I/717))  
199) 

�UVا  إd�[\ hfسx�fا  �Ufاdi ��{�[^`a �`� h[wو ]d�dfا Ä[� �U�i 
�m  اep�aسM�mا  �umاeN¬q��p�¡{� ¤{� و��� �lو Ì�q �u�N  )İbn Ebî Şeybe, V/212, 25333( 
�uإ�  �umاeN¬q سM�mن اep�a ¶��p�¡mو �u�N  Ì�qmا�le ¤{`mو��� ا  )Müstedrek, I/212, 427-28( 

200 
 ا�eU�f T�f وإن hi اx^vfن T�[fا hi إن
   �N(Buhârî, Edeb, bab 90 (VII/107) ا�tuvm wpxm إن
 ,wpxmMtu�(İbn Hibbân ا �Nوان  �wvا�N اM¡|mن  انا¦ y}¡� و�}�   �}�²uqم M�� �¡qل ر�eل ا¦   ��u}�ا¦ y}¡� و�}�   �}�ا�m|�   ا�aأwyاM¡q  ان

XIII/96, 5780)   
   wv�m(İbn Ebî Şeybe, V/272, 26011)ا اM¡|mن�N ا�tuvm wpxm وإن �N  إن

201) 
��my وفT�i |آ 
�s�� وفwpN آ�(Buhârî, Edeb, bab 33 (III/79))   

�s�� �q �m وMN أ��¤ ا�N �N¾tm ���� �«ن �}��y M}� ا¦ �M¦ آ� wpNوف ���s وMN أ��¤ اy �lwm}� ���� وأه}� آ�� �s�� �m وMN و�q �s اwtmء �ºwy آ�� 
�¡_pN ن أوM¡�q �� نMآ MN ¶إ �NMº (Müstedrek, II/57, 2311) 

   (Ahmed, III/360)آ� wpNوف ���s وإن �N اwptmوف أن a}�� أ�Mك �leq £}¤ وأن w�aغ �N دemك �� إ�Mء أ�¡±
202) 

 X¬x�y اT�efوف \{x¢i pرع اd[fء
 وesة ���s اa w�m¿��ء ¹©� اwmب وإن ��µM    اwptmوف M_N  ��aرع اe�mء وأن �}� ا��ka ��wm �� اwtpm و��a اw��m وأآ�wوا es �Nل ¶ �eل و¶إن 

��mا MهMداء أد� �¡p�aو �p�a �N ءM�� M��M آ��N k آ�eز ا���m وإن �¡�»� ¦Mq ¶)إEvsat, I/289, 943(   
اe�mء واa M¡�� �s�_m¿��ء ¹©� اwmب و�}� ا��wm ز�Mدة �� اwtpm وآ� wpNوف ���s وأه� اwptmوف �� اM¡��m أه� ��µM  اwptmوف M_N ��aرع 

   (Evsat, VI/163, 6086)اwptmوف �� ا½�wة وأه� اwu�tm �� اM¡��m أه� اwu�tm �� ا½�wة وأول �N ���� ا���m أه� اwptmوف
�}± اwNؤ �pq اextmرة و��µM  اwptmوف M_N ��aرع س ا�pq ��pm اMt�Êن Mq¦ اe�mدد ا�m أر� �mة وw�½وف �� اwptmأه� ا M¡��mوف �� اwptmس وأه� اM�mا

   (Kâmil, I/375, 199)اe�mء وأول MN �¬ذن ا¦ ky و�l �� ه²ك اwtmء إwq �qM�yأ�� أو Msل ا�yM|a هeا�
 
203) 

u`وف وأهT�efا �ix^}fم اdb ���fا |�mb hi أول 
   (Kurtubî, V/383)ف آ�t�M وأول �N ���� اe� ���mم ا�NM¡�m اwptmوف وأه}�اwptmو

 ��µM  اwptmوف M_N ��aرع اe�mء واa M¡�� �s�_m¿��ء ¹©� اwmب و�}� ا��wm ز�Mدة �� اwtpm وآ� wpNوف ���s وأه� اwptmوف �� اM¡��m أه�
w�½ا �� wu�tmأه� ا M¡��mا �� wu�tmة وأه� اw�½وف �� اwptmوفاwptmأه� ا ���mا ���� �N ة وأول(Evsat, VI/163, 6086)  

204) 
 ÈZa hin`^n �`_b cZi ريmb ² uV¯a ]¥{Z�^`a T^�fا hi بx� u^`u 

��y ¤{z� ��N ري�� ¶ ��»� �k���¡{� w¡`mا �N بMq �m Ñ�� �N(İbn Mubârek, I/38, 117)   
205) 



 230 

 اT[fاح \��^| Te� Ô� |Ufة و�Teة اT�efوف
 Ý� �umاحw�mوف اwptmة اwt¥ة وwt¥  )Kurtubî, V/384( 

206) 
T�¡ا ��ebو TUfا |Yvb uV¯a وفT�efx� نx�Zi²آ� واxbإ 
wl}ا ¤vtو� wuxmوف �«��  �|¿� اwptmMq نM��N¶آ� واMإ�(Kurtubî, III/312)   

208) 
hbود �[w إ² ذي ��^�¢fا Xk�\ ² 

 ��a ¶ Mtإ¶ ذي ��� ود�� آ �p¡�_mا  ��a ¶ �¡��mإ¶ �� ا �ºM�wmا  )Kâmil, II/364, 493( 
�¡��mإ¶ �� ا �ºM�wmا Ñ{_a ¶ Mtإ¶ ذي ��� أو د�� آ �p¡�_mا Ñ{_a ¶  )Kudâî, V/54-55, 871-872( 

209)  
 إذا أراد ا� ��T^� mvًا ��| u�¬x�y وT�iوpa ua أه| اxk�fظ

   M�vm(Firdevs, I/242, 936)ظ وإذا أراد ا¦ w� �|pqًا �pµM�� �pl وwpNو��   أه� اM�vmظإذا أراد ا¦ w¡� �|pqًا �pµM�� �pl وwpNو�� �� أه� ا
210) 

 ن آm}a ueZ آTk[إTU� m}a[ و a¯ن T�iT� ]]TVوa xa`^ دعhi أو
�e آ�qe¥ Âq² زور� �£M|q �{va �Nو �wآ� ��� �tآ� �Nو �wu� ��� ءM��mا إ¶ اw¡� �m ��� �{� Mو�wpN �mأو �N  (İbn Hibbân, VIII/204) 

�wآ� ��� �tآ� �Nو �wu� ��� �q ��¥أ �t� ��¡{� ��� �m ن»� �q k�¡{� �le� ءM¿y �¿yأ �N(Beyhâkî, VI/182)   
211) 

 p`n |ل ا� د�dر�h^Z^vfا hb°{� |~e\أ xVوأ 
 ردي d� p`nل اd{^fدي:"اx}apv�fل /  m}a ¦`�a xe� j^`n �¥اأ��jb¥�b/ c أو j^`n p�~b وإن mZa xidbc /hiرآu اd�fا�� �d�uk�º jV /eV mرb ² jk^�º Xaا

 m}a آax [ إ² اxnmfء و اx�~fء uf �¥اءpf  �`a m�b أ�^�y u^��’أxeb ر�| X�y :ر�m}fcfx�\ p أ\u`\x�،  hi �fx�T� |bTv� pVx ا�
�Ms�{mل �m ر�eل ا¦  �}� ا¦ y}¡� و�}� ��xµMy M ردي y}� اm|¡�¡� اmMs �¡t²� Mدe�¡mل �²ن اMs °{s ديe�¡mن ا  :��pº ±�kv� ¶ ±�¡pº  ر�M�/  رآ���� MNe�

Mt� �s �sاepmا/ �N وإن ±¡{y ���� أو ±�k��/ اkl ��� °{p� Mtq ±¡{y ��¥أ  /  ��w|l ��Maأ ��mل وMs MN أ��� MN ¦ا �{aMs  �{و� �¡{y ¦ل ا¦  �}� اeل ر�M��
vN M� لM�� �lو ky ¦ا �N �mM�wqءM��mء أو اMy�mوف �}� ��� إ¶ اwpN �¡mإ �p� �N �t ¬�Mآ ���(Mecrûhîn, I/349, 449)   

212) 
 TUb ² ا� TUb ² hi اx�fس
   wux� ¶(İbn Hibbân, VIII/198) ا¦ wux� ¶ �N اM�mس

213) 
�e¬xV h^�f ةTهx� h^n لxefا T^� 
�tµM� �¡pm ةwهM� �¡y لMtmا w¡�(Sıfetu’s-Safve, I/205)   

214) 
�`��fا �Uf ¦e�V  hi بT\ارةT� h^n سT_\ارة وd� أرض pa 

   �N MN(Taberî, Târîh, III/267) ��ء أ�� إw� �¡y �N �mارة �� أرض �eارة
   w¡�(el-Muğnî, X/53) اMtmل w� �¡yارة �� أرض �eارة

215) 
pه |�efا pa تxe�Yefوا  |wdfا pa تxا��Tfا 

   (Evsat, IV/180)اMtp¿tmت �� اa�vtm}± اwmا�`Mت �� ا��em و
���¼�� Ñر� �m °|ه�� هM� �{y دMNwmا �mk�tq M��t¥ ن»� M�yMq �N �vtmت �� اMtp¿tmا ��emت �� اM`ا�wmا(Ebû Ya'lâ, III/84, 1515)   

216) 
fا[eZا¡رض xbxv� pa زقTfا اd 

   (Ahmed b. Hanbel, Fadâilu’s-Sahabe, I/313, 431)ا£}|eا اwmزق �� �|M�M ا{رض
217) 

 T^�fرةاd� i �Uرة و�di i ةT{i لxe 
�wة eN¬Nرة أو �eq¬N �uرةN �m ءwtmل اMN w¡�(Ahmed, III/468)   

218) 
��_fا pa لx�":شxbر x{adyش، وx�i x{�e� 

�mMq ±¡{y M`¡� اa`¼ه²q �� Mدك �«��e{v{m ky Mل و�wز �� ا�xmا�µ واe�pN w¡`mد �� �eا�¡�M وا��N wxmود �� �eو� M��MpN M��t� ��zmM� ¶ وإن M�هeاد�
M��Mآ� Mود�¾ه M��Mر�(Emsâlu’l-Hadîs, I/154, 122)   

219) 
¦fx}a ص pv�fأة أ\¦ اTiا: أن ا pVت ا°�\e�\ ² x{Vوإ x{`ور� x{`[V p_Zأ� xe�»p  x{f لx}apv�f؟: "اx{Vdf xi "¦fx� :دd� .x{f لx}a: "يTkn 
N ��»� اw¡� يkptmMq اe�eا�� ���mن ا¦ �}¤ ا»� o¡|mMq �u¡{y ن¬©mا �mMpa ¦ا �mل اMtmرة وأ�� اM�vmك واexmا �N ��¿y �q اexpوأ� ���mا �N eل ر�¡¤ وهM

 �yء أM©¡|mة اMxmآ� وإن اMaeN �¡� اeؤآ� وآ��M¡ء �}¡}|�� أ�M©¡q ��y�N ¦دم ا �z�qأ Mt�¹ °p�qل ا¦ ا�� اeر� M� أةwNا °mMsل وMs داو��e�mا  M��M ور�}{��
�M ر�eل ا¦ �}� ا¦ y}¡� و�}� w�yي m لM�� et�a ¶ M�   �z|� ��p(Kâmil, II/377, 502) ا�o¡|mMq ��zmوإ�

220) 
 واT�fث \]�� أxnر اTfزق pa اx�Zfرة



 231 

 )�p�a  )et-Tedvîn fi Ahbâri Kazvîn, I/231 أMxyر اwmزق �� اM��mرة
221) 

 xi و�c ا�إن اTax[ef وc`�f ufxi �`¦ إ² 
   (Hulâsatu’l-Bedru'l-Munîr, II/151, 1803)إن اw�M�tm وs �{pm �mMN}° إ¶ MN و�s ا¦

222) 
pwأو  cfx�\ فا�xkآ c`n م ا�d`b ²و uf T� d{a j[iأ hiو uf T^� d{a  ufxi |�a cYnأ hi pv`� pa نTوو� pVأذ pa h`�ma تxe`آ pfإ 

��m w� e و¶ �}eم ا¦ أو�� إ�m آ}Mtت ���}� �� أذ�� و� ±�Nأ �Nو �m w¡� e��  �mMN �©� �¿yأ �Nو MآwxN تMN �tm w�zت أن ¶ أ��wNأ �|{s �� نwsو
 y(Taberî, XI/43)}� آ�Mف 

��m w� e و¶ �}eم ا¦ y}� اM�umف� ±mذ  �N �Nو �m w¡� e�� �mMN �©� �¿yأ �N(Ma'mer, XI/98)   
w¡� �©�mل ا¼|a دم إ�± أنÐ �q M� �{��mا �¡mا �N w¡� M¡{pmا �¡mل واepa �tq أ�qف واMآ� �{y ²مa ¶و ±m w� �u�ta وأن ±m(Muslim, 12 Zekât, bab 32, 

hno: 1036 (II/718))   
223) 

xi لx�  x^Vmfا hi p�^kUb xi ل ا�dر� xb ¦`}a  نxن آ¯a j\رdn TZ[bو jZnd� m[bو� دار ¥v� hi �`a ×� ×va رxew نxاك وإن آ°a ³ول[i ¦Vء وأxi hi T
 da xenق اÁزار

MN �N wlء وأ�° �N¾ول أa¡° ر�eل ا¦ �}� ا¦ y}¡� و�}� ��}° �M ر�eل ا¦ �N ��¡�u� MN اM¡��m �«ن آMن m¼� M�¡q± وإن آMن �Mtرا   �|k|� �N e{� áq á و
   e� Mty(Şu’abu’l-Îmân, VII/295, 10365)ق اÊزار

}� ��}° �M ر�eل ا¦ �N ��¡�u� MN اMs M¡��mل ey w��� MNرa± و��� �yel± �«ن آMن q¡° �¼اك وإن آMن �Mtر �|k|� �N ¤{� áq á أa¡° ا�m|� �}� ا¦ y}¡� و�
   Muvaddıhu Evhâmi’l-Cem’ı ve’t-Tefrîk, (II/219, 280))وMN �N wlء وأ�° �N¾ول e� Mtyق اÊزار

224) 
j`i d{a دمxو� ¦^� uf نxآ hi 

 °¡q �m نMآ �N±{N e�   (Taberî, VI/169)و�Mدم �
±{N �¡s �lدم وزوMو� °¡q �m نMإذا آ �¡µاwإ� ��q �� �lwmن اMآ(Ahmed, İlel, II/583, 3770)   

225 
xe{�^و� h^� امT�fوا h^� ل§�fا i رdiأZتx{v ،jvbTb ² xi cfا jvbTb xi عma ،� uZآT\ ءp� m}a m�\ hf jVxa 
¡qو �¡q امwvmوا �¡q ²لvmا  sاe� أن ±�e� �tvmل اe�  awtmMام آwvmت أو�± أن ��  �� اM�|xmا ��  sو �Nو �ºwyو ����m �kن ا�Mآ MهM�aا �t� تM�|� Mt��

wpx� ¶ eوه �tvmا(Evsat, III/184, 2868)   
±|�w� ¶ MN �mا ±|�w� MN ع�� �¡q امwvmوا �¡q ²لvmا(Emsalu’l-Hadîs, I/16, 4)   

¶MN �mا ±|�w� MN دع�lو ky ¦ آ��wa ء�� ��� ��a �m ±�M� ±|�w� (Hılyetu’l-Evliyâ, VI/352)   
226) 

dUن d� paاب mb pa xe�b ا� أو�� jbmb pa xe� j�i وأن  أن \dUن\��bT ا�f§ل وhUf و�nxº¯ ² اxefل � أxi أÀ�" :¶^f uV| ر�dل ا� hn اf¥هx}a ،mل
 È� hi }�x{¬xا�v^¢ef أر

أو¥¤ Mtq ±�N �� �� ا¦ وأن euaن �� ¥eاب ا��wv�q M¡��m  �|¡_tm ا²vmل و¶ �� إ�yMº اMtmل و�um اkmهMدة �� اM¡��m أن ¶ euaن Â¡m±��� �� Mtq اkmهMدة �� ا
±m °¡�qأ M��em M أ�¡� ±�N �¹أر M�q °|إذا أ�(Tirmizî, 34 Zühd, bab 29, hno: 2340 (IV/571))   

q Â¡m M¡��mدة �� اMهkmاب أ¶ إن اe¥ �� نeua ي ا¦ وأن�� �� Mtq  ±�N ¤¥أو   ±��� �� Mtq نeua ¶أ M¡��mدة �� اMهkmا �umل وMtmا �yMº²ل و¶ إvmا ��wv�
em M�¡� ±�N �¹أر M�q °|إذا أ� �|¡_tmا °¡�q M�   m(Evsat, VIII/57, 7954)± أ�

227) 
 آxد اT}kf أن dUbن آTkاوآxد اm[�f أن b_`� اm}fر 

 ��vmد اMاآwن آ�eua أن �sM�mدت اMر وآ��mا �{z� أن )İbn Ebî Şeybe, V/330, 26595( 
 )Evsat, IV/225, 4044(  آMد ا��vm ��|¤ ا��mر وآMدت اeua �lMvmن آ�wا

 
 
 
228) 

 آxد اT}kf أن dUbن آTkاوآxد اm[�f أن b_`� اm}fر 
�MlM �«ذا �k� �m M�mkل �_}� ��� ��vaw وإذا ارk� �m M�{vaل ��wأ و�¼آw�  wج M�pN ا¦ آw ¥� ا�m|� �}� ا¦ y}¡� و�}� رM�� �lل M� �¡s w¡� �¡� �m ر�eلذ

��N w¡� �u{ل آMs M�{ا آemMs �NMp£  و��  ��sM� ¨{y �¡�u� نMآ �t� �{و� �¡{y ¦ا �{� �|�mل اMs لk�� ���  (Ma'mer, XI/244) 
230) 

 Tfزق رpº ا� hi |^`}fx� u�i اe�f|اx£ZVر اTkfج hi ا� xvnدة وhi رhi |^`}fx� pº ا
�tpmا �N �¡{�mMq ��N ¦ا �ºزق رwmا �N �¡{�mMq �ºر �Nدة وM|y ¦ا �N جw�mر اMا��  )Şu’abu’l-Îmân, VII/204, 10003( 

232) 
 ن x[wب أه| اx^Vmf ه°ا اxefلإ
   (Ahmed, V/361)ن أ��Mب أه� اM¡��m ه¼ا اMtmلإ

233) 
�`Yefا mvn h� سxvn ل أنx}a pv�fا cfء إx� : ل ا�dر� xbلوx}a p�f pv�fا: xb  �n xb سxvnpv�fا x{^¢�\ ² رةxiإ hi T^� x{^��\ ¶kV ،xb �n xb سxvn 

 ؟ربXi�x ا¡ dن�fm\^� آ: x}aل ر�dل ا� . إmn hi ²ل xb ر�dل ا�: {xلdb. aم اf{^�ix �¥يهT�Ç x}�i§i x وأو�Yو }mV xا�iاxiÁرة أوfاpv�f إن 
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M�¡_va ¶ رةMNإ �N w¡� M�¡��a Â�� ¦ل اeر� �y M� سM|y M� لM�� ��{tp��a ¶ل ا¦ أeر� M�  )İbn Ebî Şeybe, VI/419, 32544( 
�NM¡�mم اe� اب¼y Mهw�Ðو �Nاw¹ M��M ��ا�N واو�¿mرة اوMN¶ا  )Mu'cemu'l-Evsat, V/379, 5616( 

�Mإن ���É أ�|¬�y �ua اMNÊرة وMN ه� ��M�� °tد¡�M¥و �N²N M�mل أوMs ¦ل اeر� M� MNات وwN ²ث¥ �ae� �{y¬q °�  ل�y �N ¶إ �NM¡�mم اe� Mqا¼y M��mM¥  �Nا��
�¡qwsأ  N ل�p� ¨¡وآ  )Bezzâr, VII/188, 2756( 

�y M¼اب �N ا¦ �eم ا�NM¡�m إ¶ �N ر�� و�yل و�mM¥و �Nا�� M�¡�M¥و �N²N رةMNÊل ¥� أول اM�� رةMNÊا wل �¼آMs �¥ ¦ء اM� MN °u� �¥ لMtmMq ��¡q ا¼uا وه¼uل هMs
�qw�mذوي ا  N ل�pmMq ¨¡آ )Mu'cemu'l-Kebîr, VII/296, 7186( 

234) 
 pv�fل اx}a‘��kfه� وا°`f xv\ ‘c`n jfذ �a أ�wxy اdfx}a pv�f؟: ا°�ZV لxi ل أيx}a  u�n ا� pºر Ten لx}a jfذ �Uf �`nأ xVل ا� أdر� xb�x�yإن أ m� j

a �{^`n ��}xfاd :؟°�ZV لxi ل أيx}a: ا وزو��Tآx� xv`ا  و�Tذاآ xVx[f ��i³i  h^�\ آ�mwأ c`nu�bد 
��N¾N �lا وزوwآM� M|{sا وwذاآ M�M�m لM�� ¼`�� لMtmل ا¦ أي اeر� M� wty لM�� M¥²¥ M�me�� �©�mه� وا¼{m M|a لMs ¦ل اeأن ر�  (Evsat, III/29, 2370) 

± M|a   �}� ا¦ y}¡� و�}�  Msل ¥� m M|a}¼ه� واMs �©�mل ��M� ��¥�v|� ا�� ا�¿}¤ �q wty  N اM¿`mب ر�º ا¦ M�� ��yل �M ر�eل ا¦ mesان ر�eل ا¦
   m(Ahmed, V/366)}¼ه� واMN �©�mذا ��Mل ر�eل ا¦  �}� ا¦ y}¡� و�}�  M�M�m ذاآwا وM� M|{sآwا وزوy �¡pa �l}� ا½�wة

°mkأ� Mtm s �qMvأ� opq لM�� ر�Mأ�� opq ��  �{و� �¡{y ¦ل ا¦  �}� اeر�  N Mل آ�Ms ¦ا �¡|� �� M��e���� ¶و �©�mه� وا¼mون اk�u� ��¼mل �� اk� �
��Mtا� �{y ��¡pa ��N¾N �lا وزوwآM� M|{sا وwذاآ M�M�m �{©ل أ�M�� �M�¼`aا w¡� لMtmأي ا M�t{y Mا� e{� لk� MN �©�mه� وا¼mا(Ahmed, V/278)   

235) 
 ص آ^xZن اÀi pa m�da T�Ç cad\pv�f¥ر[ دx�bران x}aل  xiتص آ^� �xل اpv�f ر�| hi أه| اÀi pa m�da �k¢f¥ر[ دx�bر x}aل  xiت

�Mل ر�eل ا¦  �}� ا¦ ��ea ر�N �l أه� اkÉN �� �le� ��_mر� د��Mر ��Mل ر�eل ا¦  �}� ا¦ y}¡� و�}�  آ¡� Msل ¥� kÉN �� �le� w�Ð ��eaر� د��Mران �
   y(Ahmed, V/253, 22228)}¡� و�}� آ¡�Mن

238) 
�^b ا|i¡ص واT�fن اxZا�� u�i c}v\دم وÇ h� 

�N}ص واwvmن اM��¥ا ��N ��|aدم وÐ �q مw��  )Ahmed, III/115-119( 
 )Mîzân, VI/483, 8697( وا{x� �N¡� اwtmء و���N �x �_}�Mن اwvmص

240) 
 \{c`n u[kV  ¦�Y اT[w x^Vmfات\�cbx ا�   دب�  دبx�a xb" :Zb �f hiدىTi a ا� x�iد

 kpq kp�� �m �N...( İbn Mâce, 1 Taharet ve Sünenüha, bab 41, hno: 397 (I/139)اء ا¦ y ���� °p¿�a}� اw�� M¡��mات...
241) 

 رز�p uهjZ اx��fب b �f¥د x\Ça[ ا� رز�u وإن  ا�m¢Zو�^h رز�x�w uب a¯ن ��X و mvn hi xi�^�u إ² 
   q(Firdevs, II/26, 2162)¡� اpm|� وq¡� رزM�� �sب  �«ن �|w� wج إm¡� رز�s وإن kN ��yق l ��y}�� و¶ �¬�¼ إ¶ �s MNر l �m}�� ود���

�sق رزe� دk� �m بM�vmوه�± ا �v�sوإن ا �sا¦ رز �MaÐ ���� °¡ºور  �s ب �«نM�� �sرز �¡qو �|pmا �¡q(Câmiu'l-Ulûm ve'l-Hıkem, I/439)   
242) 

 xaت   ا�TZاح �uVm وhi رxe� pº رز�u ا� �Tت xei u�^n اx^Vmf دول xea آxن jf x{�i أ\xك jk�º c`n وxi آxن j\d}� u�am\ �f j^`n x{�i وhi اXY}V ر�xؤ[
�ae�q �p��a �m ±¡{y M± و�N ا��N نMآ MNو ±�pº �{y كMaأ ±m M��N نMآ Mt� دول M¡��mت اws ¦ا �sرز Mtq �ºر �Nو ���q احwت   ا��Mt� ؤ�Mlر  ¿�

�M�¡y(Firdevs, II/231, 3113)   
243) 

T^� اdf [b cZw �{^`n TZ}b �fوا وTYvb  cZw اdY�b �f hb°fا pZiأ 
�� ��� ��¬emا¡{y واw��� �mوا وw¿|�  ��� اe¿p� �m ��¼mا ��Nأ w)أن أآ�Tarihu’l-Kebîr, VIII/433, 3608(   

�� ��� ��¬emاأ¡{y w�p� �mوا وw¿©�  ��� اe¿p� �m ��¼mا ��Nا w)آ�Cerh ve’t-Ta’dil, IX/318(   
 
244) 

 ��~¦ ¡\xUi �eرم ا¡�§ق
   �ta} °�pq(Mâlik, hno: 1609 (II/904) ��� ا{�²ق

   (Ahmed, II/381)إ�ÑmM� �ta} °�pq Mt ا{�²ق
   (Beyhâkî, X/191)إ�ÑmM� �ta} °�pq Mt ا{�²ق

245) 
 ]mfو mfوا |�V xi �`�V hi |�aأدبأ h[w u�i u��ebو ،u�n ukUb È^v� |{� أو ،]xbإ ]m^kb 

 �N �©أ� ��mو �mوا �v� MNأدب ���  (Ahmed, III/412)  
246) 

 �� أه`j[kV j jfx^n �� j اj^v�� h^� pZfا¬mأnأmnى 
 ¥� أه}± ¥� mM¡y± ± ���± ا�l �¡q ��m|¡±ا�µأyأ�yى 
   �y(Beyhâkî, II/157, 343)وك ���± ا�l �¡q ��m|¡± أ�yى

mا�± ووw� �{y ±plM©a ��mا ±aأwNوا ±¡|�l �¡q ��mا ±��� ±m و�y ى�yرًا وأe� ±m نMآ ��{�s وإذا ���mأد�}± ا ±{�s ي إذا¼mوك ا�y Â¡m ±|{� �N ي¼mك ا�
±m eو ه�y ى�yء أ¶¾��(Firdevs, IV/308, 5248)   

247) 
�`» hi mbmfا u[kV 

���� �{¹ �N ���xmا Mt¹}� إ� �N ���xmا Â¡m(İbn Hibbân, II/493, 717)   
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249) 
TvUfك واTfا hn كx{Vأ x{�i ��Z�b ن ا�¯a 

...w|umك واwxmا �y كM�   ( Ahmed, II/169)...وأ�
251) 

 اh�mbm}f اTiأة \ آ| إ أxe xVهdن x}a  uf"V¯a j^`nل ةرuZ�xy a mn ص`�f pvأ\c أن ر�§ 
 �|�mا �aا¦  �}�أ�¡{y  �{و��lر  �_µاw� �ywa �p�� �t{uل�M��  آ�¬a أةwNا �q Mأ� Mtإ� ±{tq °�m ��»� ±¡{y نeه �m����mا(İbn Mâce,Et’ıme,II/1101) 

252) 
��Mل و�Ms  °p¿s ±vل}¡� و�}�  y ا¦ �}��Nح ر�l ر²l ¥� اm��   �|�mهxأx}auf "  ¦�Y�]xYi  x{�e� dfxi   È`aل  ر�§ b¥آXe� p ر�§ صاpv�f  أن 
 ¤�y±|�M�  M�²� أ��� ��¡{� �mMvN ¶ �|�M� Mد�MN ن أ��آ�Mارا إذا آwN ±|�M� ¤�y °p¿s¦أزآ�   و¶ ��¡|� وا�{y  ذاك �{p� نMا¦ أ��ا أ��|� إن آ

   Muslim, Zühd ve Rekâik, hno: 3000 (IV/2296) )...آ¼ا وآ¼ا
 �|�M� ح�N ²lأن ر��y �|�mا  °{s MN  t� em ��¡q ���� ي¼mوا ±|�M� ¤�y °p¿s ±vل و�M�� ²م�mا �¡{y�m MN   Ñ{أ��mإ �NM¡�mم اe�  )İbn Mubârek, 

I/XII, 51( 
253) 

 ا� أmwا c`nأزآp  و²آxن أmwآ� xiدa �fx�i ² uvwxy xw`^{| أw]� إن اuV¯a  È�°fإxbآ� واxeZfدح 
   (İbn Ebî Şeybe, V/297)اÑq¼m �«��إ�Mآ� واMt�mدح 

  �|�m² ¥� اlر �lح ر�N�{� ¦و�}�   ا �¡{yلMs  ¤�y °p¿s ±vل و�M��±|�M�  ��¡{� �mMvN ¶ �|�M� Mد�MN ن أ��آ�Mارا إذا آwN ±|�M� ¤�y °p¿s
 M�²� أزآ�   و¶ ��¡|� وا¦أ����{y ذاك آ¼ا وآ¼ا �{p� نMا¦ أ��ا أ��|� إن آ(Muslim, Zühd ve Rekâik, 14, hno: 3000 (IV/2296)   

254) 
 ر

   xeZi(İbn Mubârek, I/132, 391)و\^h وmi ²اh^w وh^Vx�� ² وdVdU\ ²h^�x^n ²ا 
   e|�pa(Kudâî, II/87, 940)ا w�a ��� �NMy �tpqوا �N¶ �m ��`� �qا�¡� و¶ £�Mp¡� و¶ Mt�Nوa¡�  و¶ e�eua ¶�¡qM¡yا 

255) 
 hi³efةاÇTi ^a إذا رأى hi³efا uxv^n u�`yأ 
 �N¾tmةاÐwN �N¾tmا(Kudâî, I/105, 124)   

 M�   (el-Edebû’l-Mufred, I/93, 238)أ�}M|¡y �vاÐwN �N¾tmة أ�¡� إذا رأى �¡
256) 

 �}eUb ² uV¯a xe| إ²اx�[fء و�]h اa � �`�f آ�Uf ]diT ا�Á§م دxZ x�bرن ا� ا�إ
�Mtن ا¦ ا��`}^ ه¼ا اu���m Ñ{_� ²� ����m ���mإq �uا د��e��k� ¶أ ¤{`mء و��� اM`�m)� إ¶ اEvsat, VIII/165, 8286(   

�et�|v� MN Mt�q  �eNwآ¬� ¤{`mء و��� اM`�mإ¶ ا �m Ñ{_� �mو ����m ��¡©aار ���mإن ه¼ا ا(Evsat, VIII/375, 8920)   
257) 

 Te�bان  اxbmfر وmb¥bان pa ا¡xenر h[w ا�f`� وh[w اd�fار
�M ¥� ا�m لMsارe�mو��� ا ¤{`mو��� ا ��wmة و�}� اw�½وا M¡��mا w¡� �N �� �¿yأ ��� ¤�wmا �N �� �¿yأ �N �  �� ان��kر و�M��mان اwtp�

   (Ahmed, VI/259)ا{Mtyر
 
 
258) 

 إن أ�Uvw إpf أ�U�[w أ�§�x ا³�defون أآ�xax اdkf b hb°fن وdkf³bن
 ,Evsat)اe�m¬� ��¼mن و�¾e�mن وأ�u©zq إ�m ا¦ اMxtmءون �t¡t�mMq اesw�tmن q¡� ا{�|� اtm}�e�tن Ðw|{mء ا�pm°ن أ�|�u إ�m أ����u أ�Ms² اetm£¾ون أآ�M�M إ

VII/350, 7697)   
259) 

 ���fآ|أه| ا |{� h^f h^ه �`� 
�� ��ws إ�wv� Mtم y}� اM�mر آ�� �¡m �¡س هM�mا �N(Ahmed, I/415)   

y ر �¹اM�mم اwva �N �{y آ�w|أ¶ أ���ws ��� �¡m �¡آ� ه �{(Evsat, I/256, 837)   
260) 

u�d� وه²³ء u�d� ه²³ء p\ b ي°fا h^{�dfس ذواx�fا T� 
�leq وه¾¶ء �leq ه¾¶ء �a¬� ي¼mا �¡�lemس ذواM�mا w� إن(Muslim, 44 Fedâilu’s-ahâbe, bab 48, hno: 2526 (II/211)   

261) 
 \�cfx ا� xm�n و�^}f p_v�b ²°ي اh^{�df أن dUbن 

M�¡Nن أeu� أن �¡�lemي ا¼m �z|�� MN  )Ahmed, II/289-365( 
M�¡Nن أeu� أن �¡�lemي ا¼m �z|�� MN  )Kudâî. II/53, 869( 

262) 
 اT}kf واTefض واdefت :pءرأ�f u  � ا�Ç hدم �~§ث xi � أذل \�²dfcfx أن ا� 

)��� �m¡� وإ�� y}� ذM¥em ±mب اw��m واwtmض واetmتem¶ أن ا¦  £¬£¬ �N اÐ �qدم ²�qث MN أ£�sM ��ء وإKurtubî, XVIII/206(   
264) 
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 اx^�fء واxZv�� p�fن hi اxebÁن واvf°اء واx^vfن ��xZvن hi اxk�fق
   (Ahmed, V/269)اM¡vmء واM�|p� �pmن �N اMt�Êن واm|¼اء واM¡|mن �M�|pن �N اM��mق

   (İbn Ebî Şeybe, VI/170, 30428)اM¡vmء واM�|p� �pmن �N اMt�Êن
265) 

fإ �U�_إن أ�p نd}{^kZefرون اx�T~fن اd�mZefا 
��eن¡��tmرون اM¥w�mا ��N آ��pqا¦ وأ �mإ �u©zqوإن أ Ms²أ� �u�Mأ�� ��N �uqwsا¦ وأ �mإ �u|ن إن أ�es�x�tm)اİbn Hibbân, II/231, 482(   

� �{q اemMs ��N �uqwsوأ �mإ �u|�¬q آ�w|آ� أ¶ أ��pqوأ �mإ �u©zq¬q آ�w|ل ا¶ أ�Ms �¥ نe�m¾ن و�e�m¬� ��¼mا ���Mن أآ�¾£etmا Ms²أ� �u��Mل أ�Ms ¦ل اeر� M
��eن ¡��tmا Mt� نes�x�tmرون اM¥w�mا M��wy �s ¦ل اeر� M� اemMs نe��¡��tmن اes�x�tmرون اM¥w�mل اMs ¦ل اeر� M� �{q اemMs ��Nونw|u�tmل اMs(Ma'mer, 

XI/144)   
Ms²أ� ����Mأ� ��Nر أM¡ن و�e��¡��tmن اes�x�tmرون اM¥w�mا ��Nار أw�(el-Edebû’l-Mufred, I/443, 1308)   

266) 
 اx^�fء hi اxebÁن واxebÁن pa ا���f واvf°اء hi اxk�fء واxk�fء pa اx�fر
   (Ahmed, II/501, 10519)اM¡vmء �N اMt�Êن واMt�Êن �� ا���m واm|¼اء �N اM��mء واM��mء �� اM�mر

267) 
cfة ا¡وdv�fآ§م ا hi سx�fأدرك ا xei دم إنÇ hا� xb �Z[\ �f إذاp ¦À� xi X�yxa 

°É� MN  ��M� Ñ��a �m إذا �mة ا{وe|�mآ²م ا �N سM�mأدرك ا MtN إن(Ahmed, IV/121)   
269) 

، ncواhYvf وxi و ،dىØkw hiw اTfأس وxi  :؟ �xلاx^�fء n �w¥ و�| hi ا�xb، �^Ua ^�Z[V p ر�dل ا� :|^{�w، a اx^�fء n¥ و�| ا�d^�Zا hi ا�
،x^Vmfة اx^�fا ��bك زT\و c`vfت واdefا Tء ،وذآx^�fا �w ا� hi x^�Zا� m}a 

Mء أن â�va اwmأس وMN و�y واm|¿� وMN اvm¡ ا��e¡vا �N ا¦ �¤ اM¡vmء Msل M� M�{s ر�eل ا¦ إ�v��� M¡� واMs ¦ �tvmل Â¡m ذاك و�um ا¶��M¡vء �N ا¦ �¤
   e�(Tirmizî, Sıfatu’l-Kıyâme, (IV/637)ى و�m¼آw اetmت واm|}� و�N أراد ا½�wة waك ز��� ا�p� �t� M¡��m ذm± ��� ا���N M¡v ا¦ �¤ اM¡vmء

270) 
، ncواhYvf وxi و ،dىØkw hiw اTfأس وxi  :؟ �xلاx^�fء n �w¥ و�| hi ا�xb، �^Ua  p^�Z[V ر�dل ا� :|^{�w، a اx^�fء n¥ و�| ا�d^�Zا hi ا�

،x^Vmfة اx^�fا ��bك زT\و c`vfت واdefا Tء ،وذآx^�fا �w ا� hi x^�Zا� m}a 
±aw¡xy �vmM� �N �¡{lر �N  ءكM¡vا¦ ا�� �vا��(Kâmil, II/136, 335)   

�vأه}± ا�� �N �|¡ذي ه �lر �N �v��a Mtا¦ آ �N(Câmiu'l-Ulûm ve'l-Hıkem, I/36)   
271) 

�`� Tkء آx^�fا 
�{s wء آ�M¡vmا(Mekârimu'l-Ahlâk, I/37, 84)   

274) 
hi uf �v^» §a ءx^�fب اxv`� c}fأ 
�N  �|¡¹ ²� ءM¡vmب اM|{l ��mأ�m(Mekârimu'l-Ahlâk, I/42)   

275) 
 xei[، وu`�mi، وu�T�i، و�i`]u، وإukf، و�`^]u اTi hi|�Tfوءة  إن
   (İbn Ebî Şeybe, V/235,25591)و���MxtN �{��N ا�N �lwm � أن

277) 
xb : ² أدري cZw أ� ل اxn �� ،�fx�fد �bTv| و�xل: xi |bTv� xb ه°ا؟ �xل: �xل" اdk�f وأT�fx� Tiف وأTnض hn اx�fه`^f¥V h^w" :°� h¦ ه°[ ا±�b اpv�f أن

 ،me�iإن dk�\و ،jiTw hi pY�\و ،j�Y� hi |¢\ ك أنTi b jر� je`Ê hen 
Mtm  e�pmه¼� ا½�� �¼ ا °mk�wNه¼ا  وأ MN ��w|l M� �{و� �¡{y ¦ل ا¦ �}� اeل ر�Ms �¡{هM�mا �y ضwyف وأwpmMqلMs  لMs �¥ لMs �mMpmأدري ��� أ�¬ل ا MN

 �N �_a ك أنwN¬� ¦إن ا �tvN M� ��w|l±p¿s ±t{¸ �ty e�paو ±Nw� �N �¿paو(Taberî, Tefsir, IX/155)   
278) 

¥��bأ  ��eº p� ن آdUb آ� أنmwنأxدك آxvn c`n pºT�� ¦�m¢\ m� pVإ �{`fل اx� uf¥�i hi جT� إذا 
�M : ¶ أدري ��� أ�¬ل اMy �¥ ،�mMpmد ��w|l وMsل: �MN ��w|l M ه¼ا؟ Msل: Msل" اe�pm وأwpmMq wNف وأwyض �y اM�mه}¡� �¼: "�¡� �mk° ه¼� ا½�� ا�m|� أن

 ،�tvNك  إنwN¬� ±qر±t{¸ �ty e�paو ،±Nw� �N �¿paو ،±p¿s �N �_a أن (Ğavâmidu’l-Esmi’l-Mubheme, I/463)  
279) 

��b إن ا� �^`�fيء ا°vfا ½wxkfا  «_vbو c^�fا 
¨v{tmا �µM�mيء ا¼|mا Ç�M�mا oz|و� �¡{vmا ¨¡�pmا �¡vmا �v� ¦إن ا(İbn Ebî Şeybe, V/213, 25344)   

   �p�tm(Taberî, Tefsîr, III/100)¨ و�|oz ا��zm اÇ�M�m اm|¼ي ا�µM�m اv{tm¨إن ا¦ ��v اvm}¡� ا��zm ا
¨v{tmل اÞ�mا Ç�M�mي ا¼|mا oz|و� ¨�p�tmا ¨¡�pmا �¡vmا �¡pmا �v� ¦إن ا(Mekârimu'l-Ahlâk, I/38, 86)   

282) 
 d�fxرpa اdv}fر واTvZn � ا�`d[}Xة x}aل ر�dل ا� ص اxU�c f إfأن ر�§ 
�lء رMl مe¡q w|�yر واe|�mا �� ¤�v�� لM�� �{�mة اe�s �¡mإ Mux� �{و� �¡{y ¦ا �{�  �|�mا �mإ   wx�mا)Mecrûhîn, II/314, 1023( 

 )Şu’abu’l-Îmân, VII/16, 9292(  �� اe|�mر واex�mMq w|�yر ا£}  Mlء ر�l إ�m ا�m|� �}� ا¦ y}¡� و�}� ��ux إe�s �¡mة اM�� �{�mل
283) 
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bدx�i دىx�  hi �ix^}fم اdbuf  ا� c`n Tو�| أ� ¥n^`a�} نdax�fم اd}^a  hnسx�fا cfx�\ ufd� §\ �� :ا� c`n ]T� a È`yوأ xkn hea 
�  ���yqM اM�mس ���}eن اw¡zq ���m  إذا آMن �eم اM� �NM¡�mدى M�Nد �N آMن أy �wl}� ا¦ �}¡��� اM�¡� ���mل �N ذا اm¼ي أy �wl}� ا¦ �¡�eم اe�Mpmن

)Kurtubî, IV/208( 
�� w¿�a دM� MNزد�etاqMsر �{y ���e¡� �pºم واes ءMl بM�v{m دM|pmا ¨sد  إذا وM�N دىM� �¥ �¡sزوwN ءM¡ا أ�e�Mاء آ��xmل اMs ه¾¶ء �N �¡�� ���mب اMq �{y

و�N ذا اm¼ي أy �wl}� ا¦ Msل   اe�Mpmن  �y اM�mس ¥� �Mدى ا�N ��¡m ��mM�m أy �wl}� ا¦ �}¡��� اM� �¥ ���mدى ا�N ��¡m �¡�M�m أy �wl}� ا¦ �}¡��� اMs ���mل 
w¡zq Mهe{��� M�mم آ¼ا وآ¼ا أM�� ���mا¦ �}¡��� ا �{y �wlأ �N ��¡m  �qM��)Hılyetu’l-Evliyâ, VI/157(  

284) 
 T^�fل �§ث اx¢w u^a hآ hi m}ahi نxebÁا |eUZا� b �f pºإذا ر`�m |�xvfا cfإ ]xºر uرإذوm� وإذا �w hn uv�» u�T�b �f ��» ا xkn 

 Â¡m MN ولM��� �m ر�s وإذا �£M|mا �mإ �Mºر �lw`� �m �ºوإذا ر ¤vmا �y �|©¹ �lw`� �m �©¹ إذا �N نMt�Êا �tuآ� �¡� ا�� �N �¥²¥  �m(Şu’abu’l-
Îmân, VI/320, 8329)   

285) 
 xiاد ادزاوmw ا¥n ²إ dk�� آ� ا�¥�b اdknxa 

°_�� MN ¦ا �pأ�� ¦ إ¶ ر�  ºاea MNا وky ¶إ e�pq ا�|y ¦زاد ا MNل وMN �N �s��  )Muslim, 45 Birr, Sıla ve Adâb, 19, 2588 (IV/2001( 
 )Kâmil, II/335, 470(  ان ا��ka ¶ �s�_m اMtmل ا¶ آ�wة ��_�esا ��ut�w ا¦ وان ا��k� ¶ e�pm اpm|� ا¶ kyا  �e�yMا  �kpآ�  ا¦

¶ �s�_mآ�  ا¦ وإن اkp� اe�yM�  اky ¶إ �|pmا ��k� ¶ e�pmا¦ وإن ا �up�w� اepºاe�� �pإ¶ ر� ���k� ¶ �|p{m  ºاe�mا  أ¶ إن اes�_�� ةwل إ¶ آ�Mtmا ��ka
 )�ut�w�  )Rebî’, I/347, 885 ا¦

286) 
�vbب ر°Ufن ا¯a jvbTb ² xi cfإ jvbTb xi و دع��^V e� قm¢fإن ا 

   �w� MN(Ahmed, I/200)|± إ�w� ¶ MN �m|± �«ن اm_�ق £t¬�¡�� وإن اum¼ب ر�|�دع 
287) 

uVx[f hi È`yأ أTiا� ا �wر 
Mإ� �¡�N¾tmا w¡Nأ M� اemM�� ��¡Nر MN ÂÉq لM�� Mن ر��eNw� مes �{y بM¿`mا �q wty wN �¡t{p�N مes  �u¡Nر �� �u�vm �N �{y أ�� �u�vm �� �u|�¼m ¦ل واM��

t���M�m �N  Ñ{² أ�lل ر��  ا¦ رe�� �{و� �¡{y ¦ل ا¦ �}� اeر� °p(el-Câmi’ li Ahlakı’r-Râvî, II/24, 1066)   
288) 

f |^�pv�`: xVxv� hi³efن اdUbل ؟أx�: ��V، |^�: أa§^�� نdU^؟ ��V لx�، |^�: أaxآ°ا� hi³efن اdU^ل ² ؟x� 
   (Mâlik, 56 Kelâm, bab 7)ل ��m �¡�� �p أ�euن اM�� ²¡`q �N¾tmل ��m �¡�� �p أ�euن ا�N¾tm آ¼اM�� Mqل ¶أ�euن اe�wm �¡s M�� M�M|l �N¾tmل ا¦  ص

289) 
 ��dvا اUf°ب وإن رأ�Zb أن u^a اx��fة a¯ن u^a اT�\\�U`{fوا اm¢fق وإن رأ�Zb أن u^a اa �U`{f¯ن u^a اx��fة و

�}�u �«ن �¡� mق وإن رأ��� أن �¡� ا�_mوا اwva�u{�mة �«ن �¡� اM��mب وإن رأ��� أن �¡� ا¼umا اe|��lة واM��mا(Hennâd, II/635, 1375)   
 
 
290) 

 xi hiء: hei أV¦؟ �xل: �Tداء، واTkVد hn أx}a ،u�x�yل uf ر�|) ر�dل ا�(و�TY\ mف
�� ��Mل اá¡xm ¶ أ�|wآ�y �z{q MNو �qMvوأ� �tvN �yو Ç�ws �y �m¬�� بwpmا �N á¡� �{y ¨sوMt...   ¦ل اeل ر�M�� Mtأ�� �tN لMs �w|� �N غw� Mt{�

   (İbn Hişam, III/163)...�}� ا¦ y}¡� و�}� �MN �N �vء ¥� ا�_wف Ms ��yل ��eل اMN �N MN á¡xmء أMN �Nء اwpmاق ¥� رl  ر�eل ا¦
291) 

 هxد p�bm{b اxb :|^v[f أ�hi TU� x ه°ا؟ d}^aل: dfd}^aن
Mqأ M� نeme�� اe�Mu� �¡|�mا �����   �N wuq(İbn Ebî Şeybe, VII/346) ه¼ا ا²zmم Ms ±��� �¡qل هMد �

�����   �m Mt{u�(et-Tabakâtu’l-Kubrâ, I/234)¡� إ��Mن Msل �N أ�° Msل Mqغ أM�� �zqل �N ه¼ا وراءك Msل هMد �
292) 

 إن pa اx�efرm�ef «bوhn �w اUf°ب
   (İbn Ebî Şeybe, V/282, 26096)إن �� اMptmر���tm oو�� �y اum¼ب

293) 
 xen xZixy أxe{f |w وأTw xi c`n x\TYaم xe{^`n: "أن اTiأ\^m{n c`n xZixy h ر�dل ا� ص و��`xvZ_\ xZن اx�fس jf°� Tv� a اpv�f ص x}aل

M���wlMة ���s Mt آMدMa أن �N Maeta اpmإاwNأM�NM� �s �¡a و ان اwNأM�NM� �¡a وان رMs ²lل �M ر�eل ا¦ ان هmMq لMs د وأرا�My �¥ °u� أو ��y ضwy¬� Ç¿
�Ms Mtل ��MءMs Maل ����q Ýح أوM�� Âyل ��ÊاهM�� �É¡s Mtءت Mv¡s أو دMN إMsل �M �|� ا¦ yل ادMs Maeta أن MaدMأو آ M�aMN �s ¦وا Mt��¡�ا وMs ��� Mtvmءت و�

y �vmودم و�¡� و Ñ¡s �N ءتM�� �É¡s ىw�Ím لMs �¥ ح��mل �_¨ اMs �¥ ح��mت اÍN ��� �w¡¹و Ì¡|م ا¦ إw� MN  �{y Maw¿أ�� ا¦ وأ� Mty M�NM� �¡aMن ه
�l Mt}�° إ��اهMt إ�m ا{�wى ��p}�M �¬آ²ن evmم اM�mس¡{y �lو ky(Ahmed, V/431)   

294) 
u^أ� ��f hn ذب hi  T{£� ا� c`n x}w نxآ �^_fو�| ا ¥nb أنue�f مT� c`n رx�fا 

vm �y ذب �NرM�mا �N ���p� ا¦ أن �{y M�� نMآ �|¡zmMq �¡أ� �(Ahmed, VI/461)   
295 

v^» ¦[^f ��§�،�v^_� �{Z T¬x�fم اxiÁا Te�fرب اxو� u}[k� h`�efوا 
 �|¡zmا �� �Nw� ��m °�¡m �¥²¥¤�M� �y�|mا �{ptmا �y�|mا ��Mو� wµM�mا w¡N}وا ¤��mا �{p�  )Şu’abu’l-Îmân, VII/110, 9669( 

��y�q �mس إM�mا ey�� ي¼mع ا��|tmوا ����q �{ptmا ¤�M�mوا wµM�mم اMNÊ¹¡|� ا ��m °�¡m �¥²¥  )Şu’abu’l-Îmân, V/318, 6792( 
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296) 
|À�  ل ا�dر�hn  لx� �v^_fلاd}\ أن pه ¡�^ xi ju^a aن آ�¯¦ xد�xy وإن آ� uZvZ»ا¦ xذ�xآ uZ{� m}a 

أ�Mك Ms �wu� Mtqل أرأ�° إن آMن �¡� MN أesل Msل إن آMن �¡� e�a MNل ���   ا�¹|�� وإن e�a MN �¡� �u� �mل ���  M� �¡s ر�eل ا¦ MN اMs �|¡zmل ذآwك
���q(Tirmizî, 25 Birr ve Sıla, bab 32, hno: 1934 (IV/329)   

MN ن �� أ��Mأ�° إن آw� �¡s �wu� Mtq كMك أ�wل ذآMs �{yأ �meا ا¦ ور�emMs �|¡zmا MN رون�aأ  ��� �¡� �u� �m ل ��� ا�¹|�� وإنe�a MN �¡� نMل إن آMs لesأ
���q(Muslim, 45 Birr, Sıla ve Adâb, bab 20, hno: 2589 (III/2001)   

297) 
xb ر�dل ا� إa xeV{i " ¦fx}§ إxbك وا�v^_f"ود�`¦ اTiأة c`n ر�dل ا� ص \]xn ¦fx� ¦�T� xe`a u^ZkZ¬� رpº ا� xb x{�n ر�dل ا� xi أ�¢Tهx}a xل 

 أ�| و²df ذxUf jfن �}x� x{^a xi ¦`�"xVxZل 
M�¡{y °{ل ود�Ms M�¡{{v�� �Nes M�اwNأة أ¸�� Msل �}Mt  اwNأة �}q °{s °lw� Mt¡�ي هu¼ا �M ر�eل ا¦ MN أw_sهM�� Mل ر�eل ا¦ �}� ا¦ y}¡� و�}� ا�¹|�¡

{y ¦ل ا¦ �}� اeل ر�M�� M��MN °{s °lw�M أ£eل ذ�}¡{{v�� �Ne�� M�   (Şu’abu’l-Îmân, V/313, 6767)¡� و�}� ا�¹|�¡
298) 

 اd^�fب اd�xefن ��e^e�fx اm[kefون �^h ا¡�vw اd»xvfن hiأ² أ�Tvآ� �Tارآ� dfx}aا �`xb c ر�dل ا� �xل 
wxارآ� ا���tmون q¡� ا{�|� اMxtmءون emMs �t¡t�mMqا q}� Msل � آ�¶ أ�|wآ� wxqارأاm¼�� إذا رؤوا ذآw ا¦ M¡`�  �mMpaرآ� ا¶ أ�|wآ� M¡`qرآ� emMsا Ms �{qل

°�pmء اÐw|{m نe¹M|mا(Ahmed, VI/459)   
299) 

h^{�dfن ذو اd�`i نd�`i ،h^Vx[`fنذو اx�i |ن آd�`i ،تxZ� |ن آd�`i ،رx_� |ن آd�`i ، 
�¡�M�{mوذو ا �¡�lemن ذو اep{N(Keşfu’l-Hafâ, II/283, 2337)   

300) 
��fث و² �§عاdbد x{`�mb ² � 

   (Ma'mer, XI/243)¶���� ا���m د�eث و¶ wt� �N�N و¶ رM�� �{lء
   (Tayâlisî, I/89, 642)¶ ���� ا���m د�eث

e�N¾a ��� ���mا اe{��a ¶ ��¡q �tvN Â�� ي¼mوا ���mا ¤{va M��umو wpxmا ¤{va لesأ ¶ ��mMvmء وه� اM©z|mوا ��vmا �N}داء ا �u¡mا إeqMva ��� اe�N¾a ¶ا و
�u�¡q ²م�mا اexأ� ��|qMva �et�{p� ء إذا�xq آ�w|أ�² أ�(Ma'mer, X/385)   

��¡q �tvN Â�� ي¼mوا wpxmا ��mM� ¶ ���mا ��mM� ��mMvmء ه� اM©z|mء واM©z|mوا ��vmا �u{|s �N}داء ا �u¡mء إذا  دب إ�xq �uÉ|ا أ�² أ�eqMva ��� اe�N¾a ¶
va �et�{p��u�¡q ²م�mا اexأ� ��|qM )Ahmed, I/164( 

302) 
m[�b �ax�efوا Äv_b hi³efا 
��v� ¤�M�tmوا Ì|z� �N¾tmا(el-Masnû’, I/456)   

303) 
� Ù¬اd�fء اx�� c`n اd�^�Zا�xهTZ[ دd[�i �e�V ن آ| ذي¯a 

   (Evsat, III/55, 2455)  ا��e�¡pا y}� إ��Mح اevmاMt�umMq ãµن �«ن آ� ذي �e�vN �tpد
   (Rûyânî, II/427, 1449)ا��e�¡pا M©s �{yء اevmاMt�umMq ãµن �«ن آ� ذي �e�vN �tpد

305) 
�Y�fر اx�fآ| ا \ xeت آx�[�fآ| ا b m[�fإن ا 

  (Ebî Şeybe, V/330,26594)ن اm ��vm¡¬آ� اM��vmت آa Mt¬آ� اM�mر اvm¿�إ
306) 

�`[b ² ث§� mwأ h{�i: ة وT^Yfء اd�m[�fوا h£f؛ا aذا¯ X�T\ §a تT^Y\، Ív\ §a تm[w وإذا �}�\ §a ¦��Ê وإذا 
Ô|a ²� وإذا ���ت ¤�va ²� °��¸ وإذا  lwa ²� تw¡¿a ل إذاMs ���N جw`tmا Mt� �¡s  ��vmوا �mة واw¡¿mأ�� ا ���N �{�� ¶ �¥²¥ (Te'vilu 

Muhtelifi'l-Hadîs, 1/107)    
 �mء اeة و�w¡¿mدم اÐ �qه� اk�p� ¶ ك ¥²ثMأ� �z|a ¶أ ��vmا �N ±¡و��� �q �{u�a ¶أ �mء اe� �N ±¡و��� M�q �tpa ¶ة أw¡¿mا �N ±¡��¡� لMs ��vmوا

   e�(Ma'mer, 10/403)ءا
307) 

�`[a ¦U� أو ��_a اT^� لx� hi ا� �wر 
 °u� او �q ��z� اw¡� لMs ا�|y ¦ا ��w��{��(Zühd, Ahmed, I/20, 9)   

 وjfأ �`^a aj¯ذا \x�i xbVxi �fx� ¦ ¦ZU� ¦e`Uذ أ
   u�(Şu’abu’l-Îmân, IV/241, 4938)° ��}� ر�eل ا¦ ص ¥²ث wNار ر�� ا¦ أwNأ ��z� �{ua أو

308) 
±¡{yأو ±{� °t{ua  ذا»� �mM� °�¬� Mآ�M� °آ� MN ±إ�(Tayâlisî, I/77, 561)   

....±¡{yأو ±{� °t{ua وإذا °t{� °�u� MN ±إ�(Hennâd, II/531, 531)   
309) 

a uv`� وراء hi |�x�fن اx[f¯ أرادذا uv`� cfإ Xم ر�§Ufا a¯ل وx� uf نxوإن آ j[iأ u^`n نxن آuVx[f وراء hi |هx�fا �`� xi |U� �`UZb uf ضTn 
�m ضwy ذا»� �|{s مMNأ ¤t�}ن اM�mو ±�Nأ �¡{y نMل وان آMs �m نMن آM� w� لes �m ضwy ذاM� �|{s وراء �N �sMpmن اM�m �mأو �¡{y لe�mا(Şu’abu’l-

Îmân, IV/169, 4694)   
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 ¶ ��M�m فw£ �� �|{s ه�M�mوإن ا ±�Nأ �¡{y نMل وإن آMs �m نMن آ»� �|{s �mإ  lل رe�� ذا أراد أن»�  �|{s وراء �N �¡uvmن اM�m إن �{y �aأ MN �|{s �mإ  lw�
�q �{ua ��M�m(İbn Ebî Şeybe, VII/236)   

311) 
 T�x�i c`nه� إm¬x¢w ² اZ�[f}� وه| �Ub اx�fس

...�����mا �µM_� ¶ه� إw�M�N �{y سM�mا �u� وه�(İbn Ebî Şeybe, V/320,26498)  
313) 

bfxe� p�v��j." لx�: لx� |�Tfل اxe� xi ل ا�dر� xbلx� ؟" :uVx[f 
��M�m ��M_� لMs �lwmل �� اMt�mا MN ¦ل اeر� M� °{s(Keşfu’l-Hafâ, I/399-400, 1075)   

   M�(Müstedrek, III/373, 5424) ر�eل ا¦ MN أuvº± أvº± ا¦ ��± ��Mل أMtl ��|�yل �y اM�� �|�mل اM|pmس MN اMt�mل �� اMlwmل Msل اM�{mن
314) 

 xef`n مmل ا� ص�dر� c  �^e\ p�� maل ا� صوdل ر� �  �Zا¡ه h� وTen hna �yxn h� ¶^�uwme  ل �^¶ وا�x}aل اdر� xb�  xei T^� pVأ �`n m}f
 �yوa pVm[w hUfوui° وTen لxو�  ¦�my m}f ل ا�dر� xb ا¡وا� pa ¦�°آxiو cfا¡و paTى� Á¦^ºر pV  paاcfو ¡و ¦e`n xi h[wأ ¦`}aY��¦  pa

 إن hi اx^vfن T�[fا"a{`¦ أ�x}a ¦e`n xi Èvل ر�dل ا� ص  ى�Tا¡
 Mآ���y و�}� ���م �¡{y ¦ا �{� �|�mا  �q وwtpm �{و� �¡{y ¦ا �{� �|�mل اM�� ر�q �q نMswqkmه�� وا}ا �q وwtyو  ��My �q Â¡s   ��¡{y �¡ta ��q و�� �¡{y

���� p¡m �� �q}� أآ�MtN w وا{ه�� e�a MNل �� اMswqkmن �q �qر Msل �M ر�eل ا¦ M¿Nع �� أ����� ���� اMpmرMtm  �MN �º وراء ¸�Ms �wل اMswqkmن �M ر�eل ا¦ إ
mأو¶ و °q¼آ MN ¦ل اeر� M� ¦وا �mاemا ¤tل أ�M`mا �¡Ém �¿pmل اeº وءةwtmا �Nkm ل ا¦ إ��eر� M� ¦و واwty لM�� ����� ��umو ��umا وw�Ð °s�� ��

 ,�N )Evsat, VII/341 اMtuvm wpxmرº¡° ��}° أ��� t{y MN° و¹©|° ��}° أM�� °t{y MN Ñ|sل ر�eل ا¦ �}� ا¦ y}¡� و�}� إن �N اM¡|mن wv�mا وإن 
7671  ( 

 )Mâlik, 56 Kelam, bab 3, hno: 1783 (II/986)(  إن �N اM¡|mن wv�mا
316) 

b xi c`n �Ufأ² أدÄv� xbxY�fا u� ت ،ا�xر�mfا u� XaTbا ؟وdfx�: c`�، ل ا�dر� xb. لx�:  ءdºdfغ اxvإ�m�n ]رxUefا، m�x[efا cfإ xY�fة اT~ر ،وآx£ZVوا 
 �Uf°a اx�Tfط ،اf¢§ة ��m اf¢§ة

   Muslim, 2 Taharet, bab 14, hno: 251 (I/219))وآ�wة اM¿`m إ�m ا�lM�tm وا��Mر اm_²ة �pq اm_²ة �¼�um اMqwmط
318) 

m[�fا hi أسTfا �f¥�e� نxebÁا hi Tv¢fا 
   (İbn Ebî Şeybe, VI/172, 30439)ا�N w|_m اMt�Êن �mk�tq اwmأس �N ا���m �«ذا ذه� اw|_m ذه� اMt�Êن

...���mا �N أسwmا �mk�tن آMt�¶ا �N w|_mا �mk�N...( İbn Ebî Şeybe, VII/101, 34504)   
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319) 
^`a p¬§� c`n Tv¢bو p¬x�}� ضTb �f hiTZ� xاي ر�d� 

Mqر Ât�{¡{� �µ²q �{y w|_و� �µM©�q ضw� �m �N ايe�(Kebîr, XXII/320, 807)   
M©�q ضw� �m �NÂt�{¡{� ري�sو �µ Mqاي رe� (Şu’abu’l-Îmân, I/218, 200)   

320) 
 hi أTUa pYn وا�Tv¢a p`Z وTk_a �`Ê وa Tk_Z�xa �`Ê وf jÀf}� ا¡hi وه� mZ{iون

���ونN وه� �N}ا ��m ±Émل أوMs �mMN ¦ل اeر� M� اemM�� °u� �¥ w�z� �{¸و w�z��M� �{¸و w|_� �{�qوا wux� �¿yأ �N(Kebîr, 7/138)  
321) 

 `T�bÙع �xب  X�dZb Tv¢fx�b hihim اTkfج و
   ws w�u� �N(Ma'mer, X/442)ع اM|mب Mqب ا�e� ±{tm± أن ����m Ñ وw�u� �N اMy�mء ��e± أن ����Mب

322) 
 اx^º Tv¢fء

�eر �¿w اMt�Êن واÍta ¦ �tvm اk¡tmان و�|Mvن ا¦ واÚta ¦ �tvmن أو q MN Íta¡� اMt�mوات ¿mء اM¡º w|_mن واMهwq �s�_mر واe� ²ة_mوا{رض وا
�M واÐw�mن ��� m± أو�qeN أو M���pt� ����  �M|� و�z� سM�mآ� ا ±¡{y(Muslim, 2 Taharet, bab 1, hno: 223 (I/203)   

323) 
�f وإن |�axa h^}^fا pa xºTfx� � |e�\ أن ¦�YZا إن ا�T^� ]TU\ xi c`n Tv¢fا pa ن¯a Tvyxa XYZ[\ اآT^~  بTUfا Xi جTkfوا Tv¢fا Xi T¢�fأن ا �`nوا

T[^fواfا XiT[� 
�� Msل q °{s}� ��اك أ�q وأMs �Nل ا��â ا¦ ��v± ا��â ا¦ ���a أwpa ±NMNف إ�m ا¦q ±p��� ا¦ أن �pm تMt{آ ±t{y²¹م أ¶ أ M� �� ±�wp� ءM�wmا �� 

¦Mq �p��M� °�pل ا¦ وإذا ا��¬�M� °m¬� ة إذا�xmوك  اw©� أو �¡{y روا��� �m ±¡{y ¦ا �|�u� �m ء�xq كep��� أن �{y سM�mا  t�lا e{� �µMآ eه Mtq �{�mا ¨l ���
�m وإن �p�M� �¡�¡mا �� MºwmMq ¦ �tpa أن °p¿ن ا��»� �¡{y روا��� �m ±¡{y �|�u� �m ء�xq   N w_�mأن ا �{yا واw¡� �wua MN �{y w|_mن �� ا»�  ¿��a

   w�m(Hennâd, I/304-305, 536)ج N  اwumب وأن اw�� w�pmااw|_m وأن ا
324) 

x^Vmfا |~iو p`~i xi ²راآ�  إ |~eآi لxcfإ x{آT\راح و �� �¬xy مdb pa ةT�� |Ê 
M�   (İbn Ebî Şeybe, VII/75, 34303)إ��N Mt}� و��N اM¡��m آ��t اwmاآ� Msل �� ¸� ��wة �� �eم �µM¨ ¥� راح وwaآ

328) 
i Tvy xiÂ� h 

w|_� �{� ¯q �N(Taberî, Tefsir, XII/166)   
329) 

iوأ �iاm�fا hi h¢w رةdefاx�i§efا hi ن 
�N²tmا �N �Nوأ �Nا��mا �N �_� ورةMxtmا(Feyzu’l-Kadîr, I/275)   

330) 
]d¢�\ ²وا وm�T\ |�x�fوا اm�TZا ا�dim�Za 

   (Mîzân, III/309, 3599)ا����wوا ا��wa �sMpmوا و¶ eN��a �e_paا
331) 

 hi اراد أTiا xaور u^a اTiأ xe`[i وu}a ا� ¡ر�m أdiر[
   �N(Evsat, VIII/181, 8333) اراد أwNا �Mxور �¡� اwNأ Mt{�N و��� ا¦ {ر�� أeNر�

332) 
 ا� ��mv ه`�U آxن أول uU`{b xi رأubوxi ا�T� mvZ[i c�_Zأub وxi ه`j أdi hn mwرة a¯ذا أراد  رأس اm�� |}�f اxebÁن ��x اdZfدد إcf اx�fس

�pq اextmرة و��µM  اwptmوف M_N ��aرع  ��}± اwNؤ �m اM�mس وأه� اwptmوف �� اM¡��m أه� اwptmوف �� ا½�wة و�mإس ا�pq ��pm اMt�Êن Mq¦ اe�mدد أر
   (Kâmil, I/375, 399)اe�mء وأول MN �¬ذن ا¦ ky و�l �� ه²ك اwtmء إwq �qM�yأ�� أو Msل ا�yM|a هeا�

333) 
 d�}fا efx� �Ufd}n°اآTة وا�d�^�Zا c`n أdiرآ� �xefxورة

   tmMq �ume�y(Feyzu’l-Kadîr, V/442)¼اآwة وا��e�¡pا y}� أeNرآ� MxtmMqورة
334) 

 u�¢�b أن  ]`� إذا ا�u�¢�Zا�w hi c`n ef اef]`� إن
� MÉ¡� M��N كwa إن �|lل واM_� °� �¡أ� �{y �{�t{m ض إنwN د� إذاepو� Â¿y إذا ��txو� �Myو��¡|� إذا د �¡�m إذا �¡{y �{�� �¡{y �¡�} M|lوا M�� كwa ��

�v_إذا ا��� �v_ت و��MN إذا �w©vو�(�ta¾N رMx��tmن واMpN w¡x��tmا el-Edebû’l-Mufred, I/317, 922)   
335) 

he\³i رxZ[efن واx�i T^Z[efا 
��tmن واMpN w¡x��tmن ا»� wxوا�� �y ¶ب ا¦ أو ���� إMآ� �� ���a �m Mt¡� ءM©s �Nw_a ¶و �mإ ��ua أو �¡|�a ��� ¨�� ±¡{y Â|�mوإن ا  �ta¾N رMx

²N(Temhîd, VIII/370)   
�ta¾N رMx��tmا(Tirmizî, 41 Edeb, bab 57, hno: 2822 (V/125)   

339) 
x}w ²ل إdح و² أ�¥i¡ pVإ 
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M�� ¶ل إesح و¶ أkN} إ��(Evsat, I/298-7/219, 7322)   
M�� ¶ل إesل إ�� ¶ أM�� ¦ل اeر� M� M�|yا�a ±�»� �qMvأ� opq لMs M�� ¶ل إesا�� ¶ أ(Ahmed, II/340)   

340)  
n¥ ا�  �Tأت �dل أxi :ر�dل ا�  ص x¥  ¦�T¢aa�[vZ¬��اe`n x{`�mbf¦ أن اx ² ���f أi :ة  x}aل�fxTk_eأ\fx}a uZ¦ ادع ر�hi  pf j ا¡x¢Vر اd�nز أن

  x�Tn أ\Tا�x هh أ�xUراx�`��a إxVء هxxV Vh أVإ :و�|
 ق ب M|aرك و�mMpa إذا رl  أM� °mM�� �xµMy �a ر�eل ا¦ �N ±�mM� °¡�m ��m آ}��xN ±�t ����ة ��Mل ر�eل ا¦  �}� ا¦ y}¡� و�}� إن ذm± آ¼m± إن �Mء ا¦

�� أMuqراme� ���mا ��   (Hennâd, I/58, 24)أد�}
341) 

¦fx}a ؟jزو� hiو x{f لx}a x{و�¥f ��xw pa ىTأ� uZ\ل: وأx}a ن§a : ي°fا x{fضx^� u^�^n pa ¦fx}a :لx}a ² : ¦`و�� x{زو� cfإ c`�n ¦aT¢Vxa c`�
 xأx^� hbT\ xiض p�^n أآ~d� hi Tاده: أ�pVTv ر�dل ا� أن x}a xºx^� j^�^n paل: jV � xi؟ x}a u^�^n |i Z\ :¦fx}aل
   e� MN ��w�(Te’vîl, I/293)ل اM¡q �N �s�vmض اpm¡� ��° ه� أ�� اM¡|mض اm¼ي ��xz ا�s�vm "زوM¡q �¡�¡y �� ±lض"Msل ص {�wى 

342) 
 �Tىا¡�wx^� اc`n fأxe  Í�iإx Vل xb ر�dل ا�\ آ| \Teا و�j رx� miل a{أ

�}� ا¦ y}¡� و�}�  a¬آ�  �m|�  �}� ا¦ y}¡� و�}�  ادن ��u �¬�¼ت Ðآ� �N اM�� wt�mل اy °N�s�|�m}� ا�m|�  �}� ا¦ y}¡� و�}� وk|� ���� �¡q وM�� wtaل ا
   wta(İbn Mâce, 31 Tıb, 3, hno: 3443 (II/1139)ا وq± رMs �Nل ��}° إ�� أ�M� �N Ô©N¡� أ�wى ��|�� ر�eل ا¦  �}� ا¦ y}¡� و�}�

343) 
 Tkس و�§ل ���x اv�f½ا��x�f  أ��x� xV اT�fب و��x� �^{y اTfوم و�`xeن

   (Ma'mer, XI/442)أ�qM� M¤ اwpmب و²qل �qM¤ ا�x|vm و��¡� �qM¤ اwmوم و�}Mtن �M� ¤qMرس
���mا �mس إw�mا ¤qM� نMt{و� ���mا �mإ �x|vmا ¤qM� ²لqو ���mا �mوم إwmا ¤qM� �¡�   (Evsat, III/241, 3036)أ�qM� M¤ اwpmب إ�m ا���m و�

344) 
 آ~Tة اeb uV¯a j��f^¦ اf{`� وb°ه� ��dر اxbu�dfك و
.. °t_mMq ±¡{y لMs ل ا¦ زد��eر� M� °{s �lemر اe�q و�¼ه� �{�mا °¡t� ��»� ±v©mة اwك وآ�Mل إ�Ms ل ا¦ زد��eر� M�..(İbn Hibbân, II/79)  

345) 
 mn ²Tkyوى وT^� ²ة و² ه�ix و² 
   �y ¶w��(Buhârî, Tıb, 45, VII/27)وى و¶ £¡wة و¶ ه�NM و¶ 
    (Buhârî, Tıb, 19, VII/17)و��N w ا�tm¼وم آ�N w�a Mt ا{�� ���y ¶wوى و¶ £¡wة و¶ ه�NM و¶ 

346) 
 ا¡ول mnىx}aل xea أ m�^aي �u�^eاpaTki  T^�vf اhi �v}�f اT�fب  إTV xVىxb ر�dل ا� �^| 

اw¡p|m أو q¼�|� �� ا�p� ¶ �  �qÊي ��ء �¡M�� MÉم أwyاM�� �qل �M ر�eل ا¦   ا�N �|��m  اw�mب euaن Msw�xtqم �¡�M ر�eل ا¦  �}� ا¦ y}¡� و�}�  ��Mل ¥
Nو M�aM¡� ��u� Â�� ا¦ آ� ¤{� e�q ¶و �NMوى و¶ ه�y ¶ ول}ب اwlأ Mt�  �{و� �¡{y ¦ل ا¦  �}� اeل ر�M�� M��M اw��� �t¡pmب آ}aM|¡_

M�sورز(Ahmed, I/440)   
347) 

�\ §a  �Z��Ê ا{إذاd} ا� و c`nا وd�ixa �\T^Y\ ا وإذاd_v\ §a �\m[w إذاaاd`آdZ 
va ²� ����¸ ا وإذاez|a ²� �a��� ا�إذاe{آea ¦ا �{yا وe©NM� �aw¡¿a ا وإذاe�(Kâmil, IV/314, 1143)   

348) 
x{\xوآ� c`n T^Yfوا اTأ� 
M�aMوآ� �{y w¡¿mوا اwsأ(Hılyetu’l-Evliyâ, IX/94)   
M�aM�uN �{y w¡¿mوا اwsأ(Ahmed, VI/381)   

349) 
p_vb ² أن m[�fا hi u�T�iو �}�b ²أ h£fا hi u�T�iو X�Tb ² ة أنT^Yfا hi u�T�ea m[�fوا h£fة واT^Yfن �§�� اx[VÁا pa 

 �mا �N �lw`Nو  lw� ¶ ة أنw¡¿mا �N �lw`t� ��vmوا �mة واw¡¿mن ¥²¥� اM��Êا ���z|� ¶ أن ��vmا �N �lw`Nو ¤�v� ¶أ(Şu’abu’l-Îmân, 
II/63-64, 1173)   

350) 
cfx�\ ا� c`n |آdZfة اT^Yfرة اxkآ 

   (Tirmizî, 19 Siyer, bab 47, hno: 1614 (IV/160))اw¡¿mة �N اwxmك وM�N MN و�um ا¦ �¼ه|� e�mMqآ�
 
 
 
 
 
 
351) 

\ hia T^Y^`fx� p\ b ² �{`fا |}T^�²ة إ² �ات إd� ²ل وdw ²و ¦Vت إ² أxÀ^[fا Xamb ²و ¦Vأ �x 
�� ¶ �¬M��vmMq �aت إ¶ أ�° و¶ ���  اMÉ¡�mت إ¶ أ�° ¶ �eل و¶ {mا ��¡{� MÉ¡� ±mذ �N رأى �t� Mt{�N دwa ¶ل و¬�mة اw¡¿mأ��ق ا �¥ ¦Mq ¶ة إes

�©t�(Ma'mer, X/406)   
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�y �{و� �¡{y ¦ل ا¦ �}� اeر� �É� MN ±mذ �N ذا رأى أ��آ�»� Mt{�N دwa ¶ل وM�mا M��� ¶ �¬M��vmMq �aت و¶ ���  اMÉ¡�mت  اw¡¿mة ��Mل أ���{mا ��¡{� �wu�
±q ¶ة إes ¶ل وe� ¶إ¶ أ�° و(İbn Ebî Şeybe, V/310)   

352) 
^}x أdiاx{�n x�fd�\ �� x�f إcf أ�Tى x{^a ¦`}a أdiاx�f و�| mn x{^aدxV  آ~mn x{^a TدxV وآ~Tت aو�xء إcf اpv�f ص x}aل xb ر�dل ا� إx�f¥V xV دارا  ر�§ أن

 ص ذروهx وهp ذ�e^i اx}apv�fل 
M��y M�meva �¥ M�mاeNأ M���y Mد�M وآ�wت �¡¡� w�u� دارا M�mk� Mل ا¦ إ�eر� M� لM��  �{و� �¡{y ¦ا �{�  �|�mا �mإ M�N �lء رMl  �sو M�mاeNأ M�إ�m أ�wى ��}° �¡

�t¡Nوه� ذ Mوذروه M��y اe{و�}� ار� �¡{y ¦ل ا¦  �}� اeل ر�M��  Mد��y M�¡�(Te’vîl, I/105)   
353) 

j^a hi jfxa xV°ل أ�x}a uZv�n a �e`آ Xe� �`و� u^`n ا� c`y ل ا�dأن ر� 
   (Ahmed, II/388, 9028)ن ا�m|� �}� ا¦ y}¡� و�}�  �M�� �|�y¬� Mae�  tل �s أ�¼��N ±m¬� M �¡±أ

±¡� �N ±mM� M�¼أ� �s لM�� ��|�y¬� �lر �N �t{آ  t� �{و� �¡{y ¦ل ا¦ �}� اeأن ر� (Şu’abu’l-Îmân, II/62, 1169)   
354) 

�Y�efx�  |آdi ء§vfا 
   (İbn Ebî Şeybe, V/231, 25547)اm|²ء eNآ�  e�mMqل

   (Kitâbu’l-Âsâr, I/197, 889)ن اm|²ء eNآ� ²umMqمإ
   eN(Kudâî, I/161, 227)آ�  �tmMq¿¤ اm|²ء

355) 
u\dإ� ¦vوو� uZfاmn تT{Êو u\وءTi ¦`eآ hi d{a �{k`�b �`a ه�mnوو �{�°Ub �`a �{�mwو �{e`£b �`a سx�fا |ixn hi 

Nwو� �aeإ� °|lوو ��mا�y تw���N e آwN °{tوء�a و¸� ����  وو�yه� �}� �`}�q¼u� �{� ���� و��¥t{� �{� سM�mا �NMy �N��|¡¹ °(el-Kifâye fî İlmi’r-
Rivâye, I/78)   

356) 
 �x{ax[kو دx{^V وTUb[ وأ�Tاx{a إن ا� pfx�i ��b ا¡diر

M��M��� �wuر و�eN}ا �mMpN �v� �lو ky ¦إن ا(Evsat, II/210, 2940)   
357) 

 j`ه xi]رm� فTn أTiا 
   (Hılyetu’l-Evliyâ, V/306)ر�� ا¦ اwNأ wyف �sر�...

358) 
pو� m}a u�°وذ� uv}vو� u}`}f T� pو� hi 

   �N(Şu’abu’l-Îmân, IV/361, 5409) و�m w� �s}�� وs|�|� وذ�q¼q ��� و�s اwxm آ}�
360) 

 n`^j اXvZ\ ² c`n xb�^Vx~f اT£�fة اT£�fة xaن ا¡وjf cf و
   �a ¶ �{y M�(Ahmed, V/353-357)|  اw�mة اw�mة �Mن m± ا{و�m وm °�¡m± ا½�wة

±m °�¡mو �mا{و ±m Mt�»� ةw�mة اw�mا �p|�a ²� M�¡�ws وإ�± ذو ���mا �� اkآ� ±m إن �{y M� ةw�½ا(İbn Ebî Şeybe, IV/7)   
361) 

 u^a hآ hi Xأر����fا uf ¦vو� ��_b h^wو p{Zb h^wه� وTb h^wو �»Tb h^w u[kV j`i hi نxY^fا hi Økwو 
 �mMpa ¦ا �Nw� �¡� آ� �N  qا¦ أر wx� �¡� آ� �N  qوأر ���x� �¡و� �©z� �¡ه� و�w� �¡�¹ و�w� �¡� ���� ±{N �N نM¿¡xmا �N ر و���M�mا �{y

mMq ¤ور� M�¡pº ور�� M�¡u�N وىÐ �N ��|vN �� �{وأد� ��tر� �¡{yt���mاemا �{y ¤ك وأ��e{t(Nevâdir, IV/50)   
�mا �{y �Nwن و�M¿¡xmا �N ¦ا �t_y �¡� آ� �N  qأر�©zmة واe�xmه|� واwm¹|� واwmا �¥ ���� ±{N �N رM(Câmiu'l-Ulûm ve'l-Hıkem, I/147)   

362) 
d�» h�bا أ�¢xرآ� واd£kwا  �xل إذا mwث أmwآ� Ub §a°ب وإذا و�b §a mn`� وإذا اؤ\xb§a he ر�dل ا� هxi  pوdfx� ���fx� �Uا ^fإ]¦ أ\{pf� |v إ\{d`vا 

�Ubmbا أdkوآ �Uو�Ta 
{|�aا أ�eرآ� وآ�M_qا أe©¹² �`� و� �ta² �`}¨ وإذا اؤ� �yب وإذا و¼u� ²� ل إذا ��ث أ��آ�Ms ه� MN اemMs ���mMq �um �|�aأ M�� �m اe اeوا�� �u��

�ulوw�(Ebû Ya'lâ, VII/248-249, 4257)   
363) 

 دxiءآ� وأdiا�Uf وأTnاTw �Uºام �U^`n أ² إن
...�uºاwyوأ �umاeNءآ� وأMNآ� ه¼ا �«ن د�{q �� آ� ه¼اw�   w�...( İbn Ebî Şeybe, VII/453)ام آ�uNe� �Nwv ه¼ا �� �
   Muslim, 28 Kasame, bab: 9, hno:1679-29 (III/1305))...�«ن دMNءآ� وأeNا�um وأwyاw� �uºام �u¡{y آ�uNe� �Nwv ه¼ا...

 
 
364) 

�T\ hi سx�fا Tآ]T� ءx}\س اx�fا u 
�|�mا �{y ² ا��¬ذنlأن ر   Ì�|وا� ��lو�}�  �� و �¡{y ¦ا �{�  �|�mا ¤{¿a Â{l Mt{� ةw¡xpmا �q ÂÉqة وw¡xpmا eأ� ÂÉq لMs �Ðر Mt{�  �{و� �¡{y ¦ا �{�

�� وا�|�¿° إM�� �¡mل ر�eل ا¦ lو �� °�{¿a �¥ آ¼ا وآ¼ا �m °{s �lwmل ا¦ �¡� رأ�° اeر� M� �xµMy �m °mMs �lwmا�¿}¤ ا Mt{� �¡mا¦ إ �{� M�  �{و� �¡{y 
 M�Mv� ��a��y ��N �xµMy سx�fا T� إنm�n ]T� ءx}\س اx�fا uآT\ hi �ix^}fم اdb �f¥�i ا� (Buhârî, Edeb, bab 38 (VII/81))   

365) 
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�^Àf �� T�xkfوا �bTآ T» hi³efا 
�¡Ém �� wlM�mوا ��wآ w¹ �N¾tmا (İbn Mubârek, I/237, 679)   

   Ém �� wlM(Ahmed, II/394, 9107)¡�ن ا�mإن اw¹ �N¾tm آ��w وإ
366) 

x{f xix�� رxy x{£}bأ hea �e¬xV ��Zkfا 
M�   (Tedvîn fî Ahbâri Kazvîn, I/291)ا�pm �tµM� ����m ا¦ �N أ��

367) 
 |�kfا اdv`ا�m�n وفT�efوا  hi ءxewTfأا �{axاآ� pa اd^�\ pZi 

 �N ءMt�wmا �mا �©�mا اe|{£ا �� اآ�أاex¡pa ��NMهe|{¿a ¶و ���M �¿`� ونw��� ���M� ��qe{s �¡�M�mا �N (Evsat, V/76, 4717)  
�¿`� ���� �«ن �¡qe{s �¡�M�mا �N Mهe|{¿a ¶و ��tر� ���� �«ن �¡�Mا �� أآ�ex¡pa ديM|y �N ءMt�wmا �N  �©�mا اe|{£)اMecrûhîn, II/286, 983(   

368) 
 Èvyأ hi�fو uf ا� Tk» Èvyأ mwأ �`Ê d�b  xiم�اT 

��l MN �m ¦ا w�¹ �sو Ñ|ي ¸}� أ�� أ�e�� ¶ Ñ|أ� �N(Hatîb, III/325, 1430)   
369) 

¯a مd`£efة اdnا\� د p`n xbإ uV وإن ا� u}w ل ا� [b xeV² �w ذا X�eb 
   y M�(Hılyetu’l-Evliyâ, III/202)}� اa¤ دeyة اe{tmم �«�Mt ��¬ل ا¦ ��� وإن ا¦ �t� �m  ذا �¤

370) 
jVx� hi h�\ ²و j�eZ¬ا hi cfإ �Vxi¡أد ا 

   (İbn Ebî Şeybe, IV/539, 22949)د ا{��MN و¶ �M� �N �`a±أ
±�M� �N �`a ¶و ±�t�µا �N �mإ ��MN}أد ا(Ahmed, III/414)   

371) 
 ¦f¥V xef �b±ه°[ ا"�bm� u�i \ إن hi �{�iو j^f³د[ إb رxY�}� u�i \ إن hi بxZUfأه| ا hiو x�^`n ¶^f اdfx� �{V � jfذ xe¬x� u^`n ¦iد xi ²إ j^f³د[ إb ² رx

|^v� h^^i¡ا pa نde`�b ب وه�°Ufا� ا c`n نdfd}bل  "وxل ا��dص  ر�" x{V¯a �Vxi¡إ² ا pim� ¦�\ dه`^� إ² وهx�fا pa نxء آp� hi xi اء ا�mnآ°ب أ
T�xkfوا Tvfا cf³داة إi 

N بM�umأه� ا �Nو °mk� Mtm �¡¡N}ا �� M�¡{y Â¡m اemMs ���¬q ±mذ MtµMs �¡{y °Nد MN ¶إ ±¡mر ¶ �¾د� إM���q ��N¬a إن �N ���Nو ±¡mر �¾د� إM¿��q ��N¬a إن � �¡|�
�N M¾داة إ�m اw|m وا Msل Msل ا�m|� �}� ا¦ y}¡� و�}� آ¼ب أ�yاء�»� ��MN}إ¶ ا �N�s °va eه}¡� إ¶ وهM�mن �� اMء آ�� �N MN ¦اwlM�m(Taberî, Tefsir, 

III/318)   
372) 

 xe�_i��m¢ xiT_i واf ا¡²�Vxi \¥ال ه°[ ا¡T\ �f xi T^�� �iى 
��MN}دو¶ وا ��ztmن اMل إذا آMs ¦ل اeر� M� ه� MN²ء ��¡� و|mا M�q �� �{_� ةwxy Ât� ��Nأ °{p� إذا  ¤yو ��lزو �lwmع اM£وأ MNwzN ةMآkmوا Mt�zN

�Nأ)  ...Tirmizî, 31 Fiten, bab 38, hno: 2210 (IV/494)( 
±Nes ±{ه ±mذ ��p� دةMز� �x�M�mوا MNwzN �s�_mوا Mt�zN �NMNÊا ¼`�a �¡ر و���mMq ��¼uaم وe��mMq ¤��_aو �tµ}ا ¨¡�  )Bezzâr, II/145, 507( 

373) 
 m{b Xe� hiي إdnj Xv� cfذ �اf`}� إpV أ

 |£ �mي إ���  t£ �N ¦Mq ذep� (İbn Ebî Âsım,Sünne, I/54, 116)   
��ى �  t£ �Nو  |£ �mى إ���  t£ �N ¦Mq وا¼¡pا�� w¡¹ �mا¶ ¯¡�  t£ �Nو  t¿N  t£ (Ahmed, V/232)   

374) 
 Z�b°ر u�iس pa xei أmbي اx�fس وإxbك واTºxw T}a uV¯a XeYf وإذا y |¢a ¦^`y§ة diدع وإxbك وxbf^  xi ر�dل ا� أوx� p�yل x� j^`n: أن ر�§ �xل

_� �²ة eNدع �M ر�eل ا¦ أو��� وأوM�� klل ا�m|�  �}� ا¦ y}¡� و�}� M�ÊMq ±¡{yس MtN �� أ��ي اM�mس وإ�Mك واwºM� w�� ��»�  t¿m وإذا �}¡° �
��N ر¼�p� MNك وMوإ�(Beyhâkî, Zühd, II/86-87, 101)   

N ²ة� �_� ±a²� �� °ts ل إذاMs klوأو ��t{y ¦ل اeر� Mس�M�mأ��ي ا �� Mty س¬¡mا  tlوأ ��N ر¼�pa ²مuq �{ua ¶دع  وe(İbn Mâce, 37) (Zühd, 
bab 15, hno: 4171 (II/1396))  

 
 
 
 
375) 

fسإن روح اm} [kV أن pnرو pa ÂkVx  hf`e�b ²و �`Yfا pa اd`eا ا� وأ�d}\xa x{رز� padZ[\ cZw تde\ا�� pyx�e� ]dv`Y\ أن c`n زقTfء اxYإ� �U نxa 
 m�n xi[ إm uZnxY� ²ركb ² ا� n¥ و�|

�s ¶إ ���mا �N آ��p|ر و�M�mا �N �uqw�� ء�� Â¡mو �q �uawNأ �s ¶ر إM�mا �N آ��p|و� ���mا �mإ �uqw�� ء�� �N Â¡m س إ��M�mا M��¡���y �u وإن اwmوح  أ��
�e�aM� Mا ا¦sرز ��e��a ��� تeta Â�� �N Â¡m أ�� �yرو �� ¯�� �¡N}ا ¶ ��M� ¦ا ��Mptq �e|{¿a أن �{y زقwmء اM¿|ا�� �u{tv� ¶و �{¿mا �� اe{tlوأ 

��yM¿q ¶إ ���y MN لM��(İbn Ebî Şeybe, VII/79, 34332)   
378) 

  j�v��b ²|ر�  hi ²xi �[آu`w T^»  وإن u�i |v}b �f u}kVن أ¯a[iأ uU d{aرx�fا cfإ ]زاد 
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mا ±��� �¡yرا¼mر�� ا ±�|�p� ¶ ركM|� �m آ�wa وإن ��N �|�� �m �q ق�_aام �«�� إن أ���� وw� �N ¶MN ء آ��wNا ±�|�p� ¶ت وet� ¶ ²aMs ¦ا �¥ �m ء �«نMN�
   �m(Tayâlisî, I/40, 310) �¡� وإن ��N ��q ��ء آMن زاد� إ�m اM�mر

 �m ء وإنMN�mا ±��� ���¡mا ��wq �|�pa ¶ لe�� ¦ان ا��y  ¶ ²aMs ¦ا ��N ق�_a MNو �¡� �m ركM|� �m ��N ¤ا�� MN نM� �{� ¶MN بMىء ا�wNMq �|�pa ¶ت وet�
  �m (İbn Mubârek, I/221, 624) اM�mر و¶ �a ¶ ±�M� ��tp�q �tp� ��M_m �|�paري ا�pq w¡_� MN �m اetmتإ�m ���|� ا¦ ��N وpl}� زاد� 

379) 
]d�dfن اx[w hi Ù¬اd�fا اdv`ا� 

evmا اe|{£أ�elemن اM�� �mإ ãµا(İbn Ebî Şeybe, V/298,26276)   
�elemن اM�� �mت إMlMvmا اe|{£ا(Kâmil, VI/221, 1691)   

 w¡`mا اe|{£ا��y �elemن اM��  )Ebû Ya'lâ, VIII/199, 4759( 
380) 

pk�fا Tآ°fا T^و� pkUb xi زقTfا T^� 
��`mا wآ¼mا w¡و� ��u� MN زقwmا w¡�(İbn Ebî Şeybe, VII/84, 34377)    
��u� MN زقwmا w¡و� ��`mا wآ¼mا w¡�(Ahmed, I/172)   

381) 
ufdر� c`nا� و c`n نmZ[^`a ²§w cfx�\ رزق ا� ]x^nأ hi 

�s�_mMq زقwmا �{y اe�¡pوا�� �meر� �{yا¦ و �{y زق �«ذا ¹}� أ��آ� �}¡���نw{m اeºwpaر�� وM�¡mل أ�� اM¡pmا(Firdevs, III/90, 4254)   
383) 

 u`nxa اT^�f آ~^T و�`^|
�¡{s �q �tp� �Nو w¡آ� w¡`mا(Bezzâr, VI/385-86, 2405)   

384) 
�`� �w a ل ا�x^n �{`آ �`�fا cfx�\ ا� fأ^إ u[w�{� u`^n cfإ x�^�y 

��pا¦ أ�� �mإ ¤{`mل ا¦ �¬�� اM¡y ���� اm`}¤ آ}mM¡pm (Kebîr, X/86, 10033)  
�� �mM¡pmاM¡y ¤{`mل ا¦  �¬�pا¦ أ�� �mإ ��|(Ebû Ya'lâ, VI/65, 3315)   

385 
ih  ا� �e�V ¦e£n cfx�\`nu^ u^`n سx�fا �V³وi ¦e£n 

 ,Şu’abu’l-Îmân, VI/118(  اk{m �tp�mوال N¾و�� اM�mس a �tv� �m �t� �¡{y}± اtm¾و�� wy ��� ���� �{yض a}± آ�wت�tp� °ty MN ا¦ y �{y|� إ¶ 
7664( 

386) 
 �^`dا ذوى اxÀ^{fت T~nا\}�أ

�� إ¶ ا�vmودaاw�y تMÉ¡�mا ذوي اe{¡sأ(Ahmed, VI/181)   
��aاw�y تMÉ¡�mا ذوى اe{¡sأ(El-Edebû’l-Mufred, I/165,465)   

388) 
 إن ا� \�cfx أme� pVTiاراة اx�fس آxe أ�ix�¯� pVTi اTkfا¬»

q ��wNأ Mtس آM�mاراة ا�tq ��wNأ �mMpaرك وM|a ¦إن اoµاw�mا �NMs»(Kâmil, II/15, 251)   
389) 

 اT�fة �^pاT_fة و\xe ¦^eرة x{V¯a \اfإxbآ� و
�w اwpmةaة وwzmا ���a M�   (Şu’abu’l-Îmân, VI/295-96, 8220)إ�Mآ� وMxNرة اM�mس �«�

390) 
آ^� xb ر�dل ا� و| ^dvك وإن \TآTZb �f �{Zآdك ��Tة ذات �dك إن m�xV  �{\m�xVوك وإن ه�i ¦�T}� �`آ�Tة ذات ��c وj�db أن \�dدوا آاx�fس 

 �d^f jºTn hi �{ºTم jZ�xaأ�xل  ؟اT�efج
w`tmا ¨¡u� لMs كe|{£ ���N °qwك وإن هeآw�� �m ����  ��sMوك وإن waآ�a�sM� ك إنe� ة ذاتw�� دواepa أن ±�eو� ��l ة ذاتw�� سM�mإن ا M� ±mذ �N ج

�� e¡m ±ºwy �Nم ºw�a لMs ¦ل اeر�±�sM�  )Kebîr, VIII/126, 7575( 
 
 
 
392) 

TUa pZeyا وp}YV ذآTا وT£Vي  وأن dUbن X ا�Á§ص pa اT[f واV§�f^� وأن أp�e`Ê hen dkn وأp�iTw hi pYn وأpVvp��Y� hi |y ر�p �]وxyأ
 Tvnة

   (Kudâî, II/189, 1159)إن ر�q أ��wN أن �euن �¿�� ذآwا و�wu� ��tا و�wي w|yة
 �qر ��wNأ ��Nw� �N �¿yوأ ��p¿s �N وأ�� ��t{¸ �ty e�yوأن أ w��mا وا¼�{� �� �_�mوا �©zmوا Mºwmل �� ا�pm�²¡� واpmوا w�m²ص �� ا�Êا  ��q

   (Kurtubî, VII/346)وأن �euن �¿�� ذآwا و�wu� ��tا و�wي w|yة
393) 

 �i xkxTهآ~Tأإxbآ� واx�efذa Tb¯ن 
�M آ�N اw¡ن آ�»� wذ�Mptmآ� واM)¼بإ�Hennâd, II/636, 1379(   

394) 
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x{�i uf �Zآ xef T[^i §ن آ¯a x^Vmfا �`� pa اd`eأ� 
M��N �m آ�� MN �m w�¡N ²ن آ»� M¡��mا �� £}� اe{tlأ(Beyhâkî, V/264)   

�m ¤{� Mtm w�¡N ²ن آ»� M¡��mا �� £}� اe{tlأ(İbn Mâce, 12 Ticârât, bab 2, hno: 2142 (II/725))   
397) 

 hi T� أرادfاbmfاdh اءT�fا Ä�^`a 
   �N(Mecrûhîn, I/119, 34) أراد wq واÌp¡{� ���m اwpxmاء

398) 
jiTه |v� j�xv� ¶e� |v� x[e� ��Z»ا |v� jZ�yو  j`_� |v� j»اTaك وT}a |v� كx�»و je}و�j\di |v� j\x^w 

M|ك و�w�� �|s كM�¹و ±{z� �|s ±¹اwو� ±aeN �|s ±aM¡� Ât� �|s M�t� ���¹ا�|s ±�vو� ±Nwه �|s ±q ±t��(İbn Ebî Şeybe, VII/77, 34319)  
399) 

a ��Yvfآ� واxbة ¯إm[ki x{Vاmfhb  ر��di�}[fد اxv�fا hn �`[Uiة 
   (Mecrûhîn, II/35, 567)إ�Mآ� وا�N ��¿|m اMp¿mم �«���y �{�uN M اm_²ة ���Nة eN ���{mر¥�

����N Mة �M� ابwxmم واMp¿mا �� ��¿|mآ� واMإ�Ñ{أ� ��M� Mt�¡� �_�mMq �u¡{y²ة و_mا �y �{�uN �x�{m �¥رeN ���{m(Keşfu’l-Hafâ, I/289, 761)   
400) 

 �f إن ا� �`�bbT`f x~`اب و�T`f x~`م و�x�Y`f x~`� اd`��xa §nxa m� ² نxن آ¯a hY� hi اT� Ô`i ءxnوÈ 
 �q ¶ نMن آ»� �¿q �N اw� Ý{N ءMyو Mt�vأ� �m �mMpa ¦إن اã�w{m M�{¥اب وwx{m M�{¥م وMp¿{m M�{¥ اe{plM�(Te’vîl, I/143-144)   

401) 
 T u^`n أ�Tه�e�V£�x أن b اTiءإذا أx�cfx�\   c`n ��Vل hi آ| اxefل �pVx\Ç m ا� �xل إن ا� ؟x}a �À^{ xijfل xiاf رثT£� u إf^ص a اx� pv�fء إcf ر�§ أن

��Ðw ر�eل ا¦ �}� ا¦ y}¡� و�}� أ�p¯ أw|¹ �� ه¡�É أwyاM�� �qل �N ±mMN اMtmل Msل �N آ� اMtmل ��MaÐ �s ا¦ Msل أ�� أ�a ر�eل ا¦ �}� ا¦ y}¡� و�}� 
Mهw¥ى أw� أ�� أن �tp� �|y �{y �pن ا¦ إذا أ�»� �¡{y(Temhîd, XXIV/37)   

Mهw¥ى أw� أن �v� eا¶ وه �tp� �|y �{y ¦ا �pأ� MN �¡{y(Ahmed, II/403, 9223)   
402) 

 آ�آm�f ¦vوuV¯a أ �U^fxeإd i cfاw]�أو �e�V ا� \£}T ا]vdا³vfس واb�U�n f°ه�  ده�dاا
 w�   (Evsat, VIII/159, 8267)واm¼ه� �¼ه� اm|¾س واM��Êن إ�m اe{ttmك �u|° ا¦ �q ا�pmو ا��zmاM|{mس �

 w�a ةe�umس وا¾|mه� �¼ه� ا¼mا��zmا °|u� دمM`mا �mن إM��Êو وا�pmا(Îsâbe, VII/17, 9526)   
403) 

 ��k�i ة¥��i ��v¢fا �idV �`[Ui�iرdi i`k��x�`f ةx[�i � 
t� MN دة أوM|pm زقwmا M�mMs MN °p° اwpmب �¡�wN M اM|y �qس ��qMq ا�m©� وه�Ne� �µM� e اw� �v©mآ©� lwq}� وMsل �s �m ا�± �µM�m ا�yM�m ا��m ���� ا¦ �¡

�M��N �Nwة Ms�lMv{mل وmMs MN° اwpmب N �{�uN M�   M� (Keşfu’l-Hafâ, II/27, 1588) أMs �qل زty° أ�
404) 

�ew p�fم اdVو �w �fd`^}fق واT� c��fم اdV 
¤t� �xpmم اeو� ¤� �me{¡�mق واw� �v©mم اe�(Firdevs, IV/249, 6736)   
¤t� �w�Ðق وأو�¿� �}¤ وw� رM��mم أول اe� نMآ(İbn Ebî Şeybe, V/339, 26677)   

mا ¨_� �{�M�mا �Ne�� ¤{� مe� MNوأ �µM� eوه ���µاe� سM�mا �©�� �v©mا �Ne�� قw� مe� MN¬� ¤t� مeم �}¤ و�eق و�w� مe�� �¥²¥ مe�mا �Ne� MNر وأM��
   w©va �¡� �Ne� ¤t�(Şu’abu’l-Îmân, IV/182, 4738) اm_²ة

405) 
]T^_� Ønو hi m^�[fا 

 )q)  ...Ma'mer, XI/116¿� أ�N وأن ا�N �¡p�m و�w¡zq ây إن ا�N ��xm ��� ��أ¶ ....
406) 

a Ti � ¦eeإذا هUkT pa  uZv�xnau�n uZVxa x^» نxوإن آ u�i a اmن ر�xن آ¯ 
 Ms �qل �Ms �pل± أ�a ا�m|� �}� ا¦ y}¡� و�}� رM�� �lل �M ر�eل ا¦ إن ا¦ Mq �sرك t�m¡  اM�� w¡`q ±�N ��_`� ±¡� �¡t{�tmل أe��Nص أ�° Mtq أو�¡

��y ���M� M¡¹ نMوإن آ �©N¬� ن ر��اMوإن آ ��|sMy wq��� wN¬q °ttإذا ه Â{lا (Hennâd, I/301-302, 531)  
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EK-2 

Edebü’d-Dünyâ ve’d-Dîn’in Bazı Yazma ve Baskılarından Bazı Örnek Kısımlar  

 

 

 

 

 

 

 

Şam Zahiriyye Kütüphanesi “Terbiye, Ta’lim ve Ahlak” kısmında 3609 no ile kayıtlı Edebü’d-

Dünyâ’nın yazma nüshasının kapak sayfası 



 245 

 

 

Şam Zahiriyye Kütüphanesi “Terbiye, Ta’lim ve Ahlak 62” kısmında 3607 no ile kayıtlı Edebü’d-

Dünyâ’nın yazma nüshasının ilk sayfası 
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Edebü’d-Dünyâ’nın Yasin Muhammed es-Sevvâs neşrinin kapağı
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Edebü’d-Dünyâ’nın Bergamalı Cevdet tarafından Osmanlıca’ya çevirisinin kapağı 
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Edebü’d-Dünyâ’nın Ali Akın tarafından Türkçe’ye çevirisinin kapağı   
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ÖZET 

 

Tez, V. asrın önde gelen alimlerinden Ebu’l-Hasen el-Mâverdî’nin 

(450/1058) Edebü’d-Dünyâ ve’d-Dîn isimli eserinde sahip olduğu hadis anlayışı 

üzerine yapılmıştır. 

Araştırma, giriş, üç ana bölüm ve sonuç olmak üzere beş kısımdan 

oluşmaktadır.  

Giriş kısmında, tezin önemi, amacı, metodu, kapsamı, içeriği, konusu ve 

Edebü’d-Dünyâ ve’d-Dîn’in türü gibi hususlara yer verilmiştir. 

Birinci bölümde, Mâverdî'nin hayatına, ilmine ve eserlerine dair bilgi ve 

değerlendirmelere yer verilmektedir.  

İkinci bölümde, müellifin konu ve kavramları anlatırken kullandığı rivayet 

ve kültür malzemelerin neler olduğu ele alınmıştır. Bu malzemelerin işlevi, 

Mâverdî’nin hadislerle bu malzemeleri harmanlayarak konuları anlatış üslubu ve 

bunların işlev ve delil olma bakımından hadislerle karşılaştırılması konuları 

incelenmiştir. 

Üçüncü bölümde ise, ilk olarak Mâverdî'nin naklettiği hadislerin sıhhat ve 

kaynak açısından durumu incelenmektedir. Kitaptaki hadislerin kaynakları, bunlar 

hakkında kaynaklarda yer alan hüküm ve kanaatler araştırılmıştır. İkinci olarak, 

hadislerin anlam olarak eserde işlenen konu ve kavramlarla ilişkisi ele alınmıştır. 

Kurucu, teyid edici veya yan öge olmalarından hareketle, hadislerin kitabın 

inşasındaki rolüne ve önemine işaret edilmiştir.  

Sonuç kısmında ise, araştırma neticesinde ulaşılan sonuçlar ve 

değerlendirmeler yer almaktadır.  
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SUMMARY 

 

The thesis is about the understanding of Hadith (Islamic Tradition) 

adopted by Abu’l-Hasan Al-Mawardi (d. 450 AH/1508 AD), who was one of the 

prominent Islamic scholars in V. century AH, in his book Adabu’d-Dunyâ wa’d-Dîn 

(The Manner Of The World and The Religion). 

The study consist of five parts, which are the introduction, three main 

section and the conclusion.  

The introduction includes different matters like the subject of the thesis, 

and its aim, importance, method, extend, content, the type of the book Adabu’d-

Dunyâ wa’d-Dîn, which is the main subject of the study. 

In the first section, the life of the author and his knowledge have been 

studied, informations and evaluations on his books have been given.  

In the second section, it has been discussed that which narrative and 

cultural elements are made use of by Al-Mawardi in the book. The function of theese 

elements, Al-Mawardi’s way of explaining the issues harmonizing with them and 

their comparision with the Hadith have been studied in terms of the function and 

being proof of the subjects, which are in the book. 

In the third section, firstly, the authenticity of the Hadiths and their 

sources, in which they exist, have been examined. The sources of the Hadith, 

opinions and verdicts, which the authorities of Hadith expressed,  on the authenticity 

of them have been researched. Secondly, the relation between the Hadiths and the 

subjects have been studied. Taking into consideration that the Hadiths are “main 

element,” “confirming element” and “secondary element,” their role in the 

composition of the book have been discussed.  

In the conclusion, the results of the thesis and evaluations have been given on the 

basis of the study. 


