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ÖNSÖZ
İslâm dininin Kur’ân-ı Kerîm’den sonraki kaynağı hiç şüphesiz hadislerdir. Dinin
doğru anlaşılması ve yaşanması için hadislerin kaynağından günümüze gelinceye kadar
sıhhatlerini muhafaza etmesi ve Hz. Peygamber’in kasttettiği şekilde nakledilmiş olmaları
son derece önemlidir. Hadislerin ve râvîlerinin tarihsel süreç içerisinde sürekli eleştiriye
uğramış oldukları ise yadsınamaz bir gerçektir. Özellikle Kur’ân gibi kaynağından
çıktığında yazıya geçirilmediği ve uzun süre şifahî olarak aktarıldığı iddiaları hadislerin
güvenirliliğine yöneltilen başlıca tenkidlerdendir.
Bu bağlamda hadislerin sözlü olarak değil de kitâbet yoluyla geldiğini ileri sürenler
tarafından sunulan argümanların başında Hemmâm b. Münebbih’in (ö. 132) Ebû
Hureyre’den (ö. 58) yazmış olduğu sahîfe gelmektedir. Hadis literatürünün en eski
eserlerinden birini nakletmiş olan bu tâbiînin hayatının ve rivâyetlerinin mevcut duruma
göre çok daha fazla incelenmesinin gerektiği kanaatindeyiz.
Ayrıca hadis edebiyatının zirve dönemi olarak kabul edilen hicrî üçüncü asır
eserlerinin vücuda gelmesinde, hicrî birinci yüzyılda yazılmış olan hadis sahîfeleri, cüzleri
ve nüshalarının birer temel taşı görevi gördükleri günümüzde daha iyi kavranılmıştır.
Kütüb-i Sitte gibi temel hadis koleksiyonlarında bu sahîfelerin izlerinin sürülmesiyle söz
konusu kitapların aslında hicrî ilk üç asırda vücuda gelmiş eserlerin bir özeti oldukları
yapılan çeşitli çalışmalarla ortaya konulmaktadır. Dolayısıyla elimizdeki en eski yazılı
belge olan Hemmâm’ın Sahîfesi’nin de hadis kitâbetinin, tedvînin, tasnîfinin ve
edebiyatının anlaşılmasında çok önemli bilgilere ulaşmamızı sağlayacağını düşünmekteyiz.
Bu gerçekten yola çıkarak çalışmamızda Hemmâm b. Münebbih’in yaşadığı çevre ile
birlikte Hemmâm’ın Sahîfesi’nin oluşumunu, tarihsel süreç içerisinde rivâyet edilişini,
üslûbunu ve muhtevasını inceleyerek genelde tüm İslâmî disiplinlere, özelde hadis
alanında yapılan çalışmalara küçük bir katkıda bulunmak istedik.
Araştırmamız bir giriş, üç bölüm, bir sonuç ve ekler kısmından oluşmuştur. Girişte
konunun ele alınış metoduyla ilgili bilgi verilirken, birinci bölümde Hemmâm’ın hayatı ve
yaşadığı çevre ele alınmıştır. İkinci bölümde hadis literatüründe sahîfe, cüz ve nüsha
geleneği içinde Hemmâm’ın yerine değinilmiştir. Daha sonra Hemmâm’ın rivâyetlerinin
kaynaklara girişinin nasıl gerçekleştiğine göz atılarak, bu kitaplardaki dağılımı tespit
edilmeye çalışılmıştır. Üçüncü bölümde ise bu sahîfedeki hadislerin güvenirliği hakkında
fikir verecek bazı rivâyetler kapsamlı bir şekilde ele alınmıştır. Sonuçta tezde elde edilen
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veriler özetlenmiş, ekler kısmında ise sahîfenin iki nüshasına yer verilerek bir tahrîc
denemesinde bulunulmuştur.
Çalışmamızın konu tespitinden yazım aşamasına kadar bütün dönemlerde engin
bilgi, tecrübe ve hoşgörüsü ile bize rehberlik edip tezimizin danışmanlığını lütfeden
hocamız Prof. Dr. Bünyamin Erul’a, hiçbir zaman maddi ve manevi desteklerini bizden
esirgemeyen başta Doç. Dr. Veli Atmaca olmak üzere diğer tüm hocalarımıza ve
arkadaşlarımıza en kalbi şükranlarımızı arz ediyoruz.

Sinan ERDİM
Ankara-2014
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GİRİŞ
A-KONUNUN ÖNEMİ VE AMACI
Hadislerin İslâm dininin anlaşılmasındaki rolü, çeşitli eleştirilere maruz kalsa da
tarihsel süreç içerisinde gündemdeki yerini hep korumuştur. İslâm dininin doğru
anlaşılması ve yaşanması mevcut hadis koleksiyonlarının sıhhati ile hiç şüphesiz doğrudan
ilişkilidir. Müslüman âlimler bu malzemenin yok olmasını önlemek, güvenirliliğini tespit
etmek ve sonraki nesillere sağlam bir şekilde nakletmek için çok zahmetli çalışmalar
yapmışlardır. Bununla beraber hadislerin güvenirliliği ilgili tartışmalar varlığını hep
hissetirerek günümüze kadar gelmiştir. Geliştirilen yeni argümanlar ve tezlerle hadislerin
döneminin siyasî, fikhî, kelamî ve kültürel tartışmaların bir neticesi olarak vücuda geldiği
ve hicrî birinci asırdan sonraki dönemlerde yazıya geçirildiği iddia edilmiştir.
Bu iddialara cevap verebilmek amacıyla gözler hicrî birinci asra çevrilmiş ve bu
dönemde yazılan materyallerin izleri sürülmeye çalışılmıştır. Bu bağlamda hadis
edebiyatında kendisinden söz edilen en erken eserlerin başında hiç şüphesiz Hemmâm b.
Münebbih’in Sahîfesi gelmektedir. Sahîfenin varlığını koruyup günümüze ulaşması ve gün
yüzüne çıkarılması hadis dünyası için büyük bir önem arz etmektedir.
Hemmâm’ın naklettiği bu sahîfenin kaynağına yakınlığı, yani Hz. Peygamber ile
Hemmâm arasında sadece Ebû Hureyre’nin olması ona olan ilgiyi bir kat daha
artırmaktadır. Çünkü sahîfe bu haliyle birçok soruya cevap vermekte ve birçok çalışmanın
yapılmasına da olanak sağlamaktadır. Hiç şüphesiz rivâyetlerin kaynaklarına olan
yakınlıkları onların çeşitli tasarruflara uğrama ihtimalini de azaltmaktadır. Bu bağlamda
Hz. Peygamber’in sözlerinin bu dönem râvîlerininki ile karışıp karışmadığı çalışmaları da
yapılabilir. Ayrıca sahîfenin en eski eserlerden olması, dönem itibariyle kendisinden sonra
yazılmış kitaplarda rivâyetlerinin konumunu inceleme ve Kütüb-i Sitte gibi kaynakların
oluşumunda ilk dönem eserlerin katkısını tespit etme imkânını vermektedir. Bununla
beraber sahîfe haberlerinin, döneminin siyasî, fıkhî, itikadî ve kültürel durumuna ışık
tutttuğu ve hicrî birinci asır rivâyet üslûbu hakkında fikir verdiği de unutulmamalıdır. Bu
çalışmamızda söz konusu râvînin muhaddisler arasındaki konumu ve rivâyetlerinin değeri
araştırılarak hadis ilmi açısından önemli bulgulara ulaşılması amaçlanmıştır. Böylelikle
hadisin kaynağı, güvenirliliği ve buna bağlı olarak gerçekten hadisin varlığı üzerine
geliştirilen tenkitlerin yerindelik derecesi ortaya konmaya çalışılmıştır.

B-ARAŞTIRMANIN METODU VE PLANI
Hicrî birinci asırda yaşamış olan Hemmâm b. Münebbih ve rivâyetleri
incelendiğinden Hemmâm’ın şahsı, râvîleri ve döneminin siyasî, sosyal ve ilmî faaliyetleri
hakkında bilgi toplamak için ricâl, tabakât, cerh, ta’dîl ve tarih kitaplarına müracaat
edilmiştir. Bunu yaparken de mümkün olduğunca ilk dönem kaynaklarına ulaşılmaya özen
gösterilmiştir.
Hemmâm’ın Sahîfesi’nin tarihsel süreç içerisindeki izini sürmek için sahîfeye atıfta
bulunan başta hadis usûlü kaynakları olmak üzere, mu’cem ve fihristlerden tarih
kitaplarına kadar hemen hemen her eser taranmaya çalışılmıştır.
Onun hadislerinin nasıl nakledildiğini ve eserlerde ne kadar yer tuttuğunu tespit
amacıyla Hemmâm’ın rivâyetlerine yer veren temel hadis koleksiyonları, tefsir ve tarih
kitapları incelenmiştir. Haberlerinin değerini tespit maksadıyla bu rivâyetler hakkında
yorum yapan eserlere ve mevzûât kitaplarına da müracaat edilmiştir.
Hemmâm’ın Sahîfesi üzerine yapılmış olan iki çalışma; Rıf’at Fevzî’nin Sahîfetu
Hemmâm’ı ve Bünyamin Erul’un Hadislerin Dili İlk Hadis Belgesi Hemmâm’ın Sahîfesi
adlı eseri sık sık başvurulan kaynaklardandır. Ayrıca konuyla ilgili son dönemde yazılan
hadis usûlünün de içinde olduğu farklı disiplinlere ait çok sayıda esere bakılmaya da özen
gösterilmiştir.
Kendilerine atıf yapılan ilk dipnotlarda şahıslar ve eserleri tam isimleri ile
verilmiştir. Şahısların doğum ve ölüm tarihleri hicrî olarak gösterilmiştir.
Araştırmanın planına gelince tezimiz üç bölümden oluşmaktadır. Birinci bölüm iki
ana başlık üzerine kurgulanmıştır. Birincisinde Hemmâm b. Münebbih’in yaşadığı dönem
siyasî, sosyal ve ilmî açıdan genel olarak ele alınmıştır. İkincisinde ise hayatı anlatılmıştır.
İlmî hayatı kısmında hocaları, talebeleri, ilmî seyahatleri, cerh ve tadîl imamlarının
Hemmâm hakkındaki görüşleri ve Hemmâm’ın Sahîfesi dışındaki az sayıda rivâyeti
incelenmiştir.
İkinci bölümde iki temel başlık bulunmaktadır. Birinci başlık üç kısımdan
oluşmaktadır. Birinci kısımda hadis literatüründe sahîfe, cüz ve nüsha kavramları ele
alınmıştır. İkincisinde Hemmâm b. Münebbih’in Sahifesi’nin ismi, rivâyeti, başka
nüshalarla mukayesesi, hadis literatürü açısından önemi, sahîfenin yazmaları ve sahîfe
üzerine yapılan çalışmalar üzerinde durulmuştur. Üçüncüsünde ise sahîfe şekil ve muhteva
açısından incelenmiştir. Şekil bağlamında sahîfenin senedi, rivâyetlerinin sayısı ve
hadislerin edâ üslûpları tetkik edilmiştir. Muhteva açısından ise rivâyetler konusu, râvî
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tasarrufları, sebeb-i vurûdları ve fıkhu’l-hadis açılarından değerlendirilmiştir. Bu kısımda
hadisler ayrıca kaynağı ve râvî sayıları bakımından da dikkatlice incelenerek sahîfe
metinlerine yöneltilen bazı tenkidlere yer verilmiştir. İkinci başlıkta Hemmâm b.
Münebbih’in rivâyetlerinin başta hadis kaynakları olmak üzere, tefsir ve tarih kitaplarına
ulaşmasına ve bu eserlerde nakledilmesine değinilmiştir. Söz konusu rivâyetleri kaynaklara
ulaştıran râvîler tespit edilmeye özen gösterilmiştir. Hemmâm hadislerine eserlerinde yer
veren müelliflerin bunların ne kadarını tahrîc ettikleri, hangi üslûpla naklettikleri,
kimlerden rivâyette bulundukları ve haberlerinin sahîfe rivâyetleri ile benzerlikleri ve
farklılıkları ele alınmıştır. Ayrıca tefsir ve tarih kitaplarındaki İsrâilî rivâyetlerde
Hemmâm’ın konumu belirlenmeye çalışılmıştır.
Üçüncü Bölümde sahîfedeki beş hadis, kaynaklardan taranak detaylı olarak
incelenmiştir. Bu rivâyetlerin üçü merfû-mevkûf ilişkisi, ikisi ise râvî tasarrufları
bağlamında ele alınmıştır. Tez genel bir özet niteliğindeki sonuç ile bitirilmiştir.
Tezin ekler bölümünde Hemmâm Sahîfesi’nin Şam ve Kahire nüshaları ile
sahîfenin hadisleri üzerine yaptığımız bir tahrîc çalışması verilmiştir.
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BİRİNCİ BÖLÜM

HEMMÂM B. MÜNEBBİH'İN YAŞADIĞI DÖNEM VE HAYATI

A. HEMMÂM B. MÜNEBBİH’İN YAŞADIĞI DÖNEME GENEL BİR
BAKIŞ
Kendisi ve sahîfesi hakkında sağlıklı değerlendirmelerde bulunmak ve doğru
bilgilere ulaşabilmek için Hemmâm b. Münebbih’ın yaşadığı dönemin ve sahîfesinin
yazıldığı asrın genel karakteristik özelliğinin bilinmesi büyük bir önem arz etmektedir. Bu
da o dönemin siyasî, ilmî ve sosyo-kültürel özelliklerinin bilinmesine bağlıdır.
Hemmâm b. Münebbih, takriben hicrî 30 ile 132 yılları arasında Yemen’in merkezi
konumundaki San’â’da yaşamış bir tâbiîdir. O, sahîfesini Hz. Peygamber’den en fazla
hadis rivâyet eden Ebû Hureyre’den yazmıştır. Dolayısıyla sahâbe ve tâbiîn dönemini
birlikte ele almak gerekir.
Bu bağlamda siyasî durum başlığı altında özelde Hemmâm b. Münebbih’in doğum
yeri olan Yemen bölgesinin, genelde ise İslâm coğrafyasının siyasî görünümü
incelenecektir. Sosyal hayat kısmında, yine Yemen başta olmak üzere İslâm coğrafyasında
öne çıkan ırkî, dinî ve fikrî gruplara değinilecektir. İlmî hayat başlığı altında ise o
dönemdeki ilim merkezleri tetkik edilecektir.
1. Siyasî Hayat
Hemmâm b. Münebbih’in memleketi olan Yemen’e bu ismin verilmesi hakkında
farklı görüşler ileri sürülmüştür; Kâbe’nin sağ tarafında yer alması, Kahtân b. ‘Âbir1 ve
etrafındakilerin diğer Araplardan ayrıldıktan sonra sağa dönmeleri ve bölgede yaşayan
kahramanlardan birinin ismi olması bunlardan birkaçıdır.2
Yemenlilerin

aslının,

Hz.

Nûh’un

oğlu

Sâm’a

uzandığı

rivâyet

edilir.

Nakledildiğine göre Hz. Nuh, dünyayı çocukları arasında bölüştürünce Yemen ve
Hadramût’un da aralarında olduğu bölgeyi Sâm’a bıraktı. Onun soyundan gelenler
Kahtân b. Âbir, Hz. Nûh’un soyundan olup Yemenlilerin ilk atasıdır. İbnu’l-Verdî, Zeynuddin Ömer b.
Müzfir, Târîhu İbni’l-Verdî, Dârul-Kütübi’l-İlmiyye, Beyrut, trs., I, 56.
2
Mes‘ûdî, Ebu’l-Hasan Ali b. el-Hüseyin, Murûcu’z-Zeheb, Mektebetü’l-İslâmîyye, Beyrut, 1997, I, 197;
Hamevî, Yâkût b. Abdullah, Mu’cemu’l-Buldân, Dâru’l-Fikr, Beyrut, trs., V, 447; Buhârî, Ebû Abdullah
Muhammed b. İsmâîl, el-Câmi’u’s-Sahîh, tah. Mustafa Dîb el-Boğa, Dâru İbn Kesîr, Beyrut-1987, Menâkıb,
I.
1

Yemenlilerin atalarını oluşturdular. 3 Yemen bölgesi Arapların ana yurdu olarak kabul
edilmektedir. Arapların ise Kahtânî boyuna mensup olanlarının Yemen’de çoğunluk teşkil
ettiği nakledilmiştir. Kahtânilere “Asıl Araplar” anlamında Arab-ı Âribe de denilmektedir.4
Yemen’in sınırları hakkında farklı görüşler mevcuttur. Istahrî (ö. 350), Arap
diyarını Hicâz, Necid ve Yemen diye üç bölgeye ayırmakta ve Tihâme, Ummân, Mehre,
Hadramevt vs. yerleri Yemen’in sınırları içinde göstermektedir. 5 Yâkût el-Hamevî (ö.
626), Arap yarımadasının dört bölgeye ayrıldığını ve bunların Yemen, Necid, Hicâz ve
Tihâme olduğunu söyler.6 Yemen’in de Necrân ile Ummân arasında kalan ve Beynûne’ye
kadar uzanan bölge olduğunu ifade eder. 7 Ya’kûb el-Hemedânî ise Arap yarımadasını,
Yemen ve Şam olarak ikiye ayırmakta, Yemen’in sınırlarını San’â, Hadramevt ve Ummân
olarak çizmektedir.8 Sprenger (ö. 1893), Grek ve Romalıların, Temân ve Yemen’i
“mes’ûd”

diye tercüme ettikleri ve bu ad altında Şam’ın güneyindeki şehirleri

kastettiklerini belirtir. Bir rivâyette de Hz. Peygamber’in Tebük yakınındaki bir tepenin
üzerine çıkıp kuzeyi Şam, güneyi de Yemen olarak nitelediği aktarılmıştır.9
Günümüzde ise Arabistan yarımadası coğrafi açıdan üç bölgeye ayrılmaktadır:
Kuzey Arabistan, Orta Arabistan ve Güney Arabistan. Yemen bu bağlamda Güney
Arabistan bölgesine karşılık gelmektedir.
Yemen’deki en eski devletlerin Araplar tarafından kurulduğu kabul edilmektedir.10
Bu devletler, Main, Sebe ve Himyerilerdir. 11
İslâm öncesinde Yemen’de birçok devlet ve hükümdarlık kurulduğuna tanıklık
ediyoruz. M. Ö. 1400-700 yıllar arası Mainliler,12 m. ö. 750-115 yılları arası Sebeliler,13 m.
ö. 115- m. s. 525 yılları arası Himyeriler,14 m. s. 525-570 yılları arası Habeşliler ve 570-

Ya’kûbî, Ahmed b. Ya’kûb b. Ca’fer b. Vehb b. Vâdıh, Târîhu’l-Ya'kûbî, nşr., M. Th. Houtsma, Leiden
1883, Dâru Sâdır, Beyrut, I, 5, 10: Mes‘ûdî, a.g.e, I, 10, 197: İhsan Süreyya Sırma, “Yemen” mad., DİA.,
XIII/ 372.
4
Fayda, Mustafa, İslâmiyetin Güney Arabistan’a Yayılışı, A.Ü.İ.F. Yay., Ankara, 1982, s. 9; Sabri
Hizmetli, İslâm Tarihi, Ankara, 1999, s. 118.
5
Fayda, Mustafa, a.g.e., s. 7.
6
Hamevî, Mu’cemu’l-Buldân, II, 137.
7
Hamevî, a.g.e., V, 447.
8
Hemedânî, Hasan b. Ahmed b. Ya’kûb, Sıfatu Cezîreti’l-Arab, Riyâd, 1974, s. 49.
9
İhsan Süreyya Sırma, a.g.m., DİA., XIII, s. 371.
10
Çağatay, Neşet, İslâm Öncesi Arap Tarihi, A.Ü.İ.F. Yay., Ankara, 1971, s. 10.
11
Hizmetli, Sabri, a.g.e., s. 118.
12
Çağatay, Neşet, a.g.e., s. 10.
13
Çağatay, Neşet, a.g.e., s. 14.
14
Çağatay, Neşet, a.g.e., s. 17.
3
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631 yılları arasında ise Sasanîler bölgeyi hâkimiyetleri altında tutmuşlardır. 631 yılından
sonra ise Yemen İslâm hâkimiyetine girmeye başlamıştır.
Yemen konumu ve coğrafi özellikleri sebebiyle medeniyetler ve dinler için devamlı
bir cazibe merkezi olmuş ve iktidar mücadelelerine maruz kalmıştır. Ayrıca Çin-Hind ve
Roma-Bizans deniz ve kara ticareti yolu üzerinde olduğundan dolayı bu kültürlerin etkisine
de açık kalmıştır.15
Hz. Peygamber’in doğumu öncesi Yemen’de iki önemli siyasî-dinî olay meydana
gelmiştir. Bunlardan biri Himyerliler döneminde olmuştur. Bu olay Habeşlilerin bölgeye
girmesine sebep teşkil etmiştir. Diğeri ise Habeşlilerin yaptıklarıdır ki bu da İranlıların
bölgeye girmesi sonucunu doğurmuştur.
Himyerliler, liderleri II. Zû Nuvâs döneminde Yahudiliği benimsedikten sonra
özellikle Necrân bölgesindeki Hristiyanları Yahudî olmaya zorladılar. 16 Necrânlılar bunu
kabul etmeyince binlerce insanı “Uhdûd” isimli ateş dolu çukurlara attılar. 17 Bu zulüm
Necrânlıları, bir Hristiyan devleti olan Bizanslılardan yardım istemeye yöneltti. Bizans
imparatoru, Yemen’in Konstantin’e uzaklığı sebebiyle, Habeş hükümdarına durumu
bildirip destek istedi. Habeşliler, bu teklife olumlu cevap verdiler ve din kardeşleri
Necrânlılara yardım için miladî 525 yılında Eryâd komutasındaki bir orduyu bölgeye
gönderdiler. Meydana gelen savaşta Zû Nuvâs’ın ordusu mağlup oldu ve Yemen’e
Habeşliler hâkim oldu. Bölge bir süre Eryâd tarafından, daha sonra ise meşhur vali Ebrehe
ve iki oğlu Yeksûm ve Mesrûk’ca yönetildi.18
Himyerlilerin yaptığı zulmün bir benzerini daha sonra Habeşliler yapmaya başladı
ve Hristiyanlığı bölgede hâkim kılmaya çalıştılar. Bu konuda öne çıkan isim ise
Ebrehe’dir. Ebrehe, San’â da Kulleys isimli bir kilise yaptırdı ve insanları Hristiyanlığa
zorladı. Araplardan biri kiliseyi kirletince Kâbe’yi yıkma teşebbüsünde bulundu ve Fil
Olayı meydana geldi.19 Ebrehe’nin ölümünden sonra oğlu Yeksûm döneminde zulümler
artınca Himyerliler soyundan gelen Seyf b. Zî Yezen,20 m. s. 570 yıllarında Habeşlilere
Fayda, Mustafa, İslâmiyetin Güney Arabistan’a Yayılışı, s. 9.
Bâfekîh, Muhammed Abdulkadir, Târîhu’l-Yemeni’l-Kadîm, el-Müessetü’l-Arabiyye, 1985, Beyrut, s.
201; Günaltay, Şemseddin, İslâm Öncesi Araplar ve Dinleri, Ankara Okulu Yay., Ankara, 1197, s. 88.
17
Muhammed Hamidullah, İslâm Peygamberi, İmaj Ajans, Ankara, 2003, I, 284: Fayda, Mustafa, a.g.e., s.
9.
18
Hamidullah, a.g.e., I, 286: Fayda, Mustafa, a.g.e., s. 9.
19
Hamidullah, a.g.e., I, 286.
20
Seyf b. Zî Yezen, Himyeri devleti hanedanına mensup bir Yahudîdir. Habeşlilerin zülmü sebebiyle önce
Bizans sonra Sasanî hükümdarından yardım istemiştir. Rivâyet edildiğine göre Seyf b. Zî Yezen, Hz.
Peygamber’in dedesi Abdulmuttalib Yemen’e gittiğinde onu çağırmış ve “Hicâzda bir çocuk dünyaya
15
16
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karşı İran Kisrası I. Hüsrev’den (Enûşirvânı Âdil, 531-579) yardım istedi. I. Hüsrev,
Vahriz komutasında bir orduyu Yemen’e gönderdi. Yapılan savaşta Habeşliler mağlup
edildi. Vahriz San’âya girdi ve tahta Seyf b. Zî Yezen’i oturtarak kendisi İran’a döndü.
Seyf b. Zî Yezen tahtta birkaç sene kaldıktan sonra bazı Habeşlilerce katledildi. Vahriz
Kisra’nın emriyle tekrar Yemen’e girip, bu Habeşlileri öldürdü ve kendisi hayatının sonuna
kadar burada vali olarak görev yaptı. Bu seferde İran ordusunda Türk askerlerinin de
olduğu bilgisi mevcuttur.

21

İranlı askerlerin bu sefer sonrasında Yemenli kızlarla

evlenmeleri sonucunda Yemen’de doğan ve Arap olmayan oldukça kalabalık yeni bir nesil
ortaya çıkmış ve “Ebnâ”

olarak isimlendirilmiştir. Hemmâm b. Münebbih de bu

nesildendir.22
Yemen bölgesinin Hz. Peygamber’in risâletini öğrenmesi, gerek Yemen’deki,
gerekse Hicâz’daki ticaret panayırları ve Yemenlilerin hac için Hicâz’a gerçekleştirdikleri
yolculuklar sayesinde olmuştur.23
İslâm’dan önce Yemen’in sosyal yapısında Fars nüfusu, yerli Arap kabileleri ve
Necrânlı Rumlar olmak üzere üç önemli grup mevcuttu. Fârslar San’â ve çevresine hâkim
olup bölgedeki tek devlet sayılmaktaydı. Araplar, çeşitli şehirlerde kabile ve emirlikler
şeklinde varlığını sürdürmekteydi. Necrân bölgesi ise Rumların hâkimiyetinde olup din
adamları tarafından yönetilmekteydi.24
Yemen’in İslâm’a giriş süreci hicrî 6. yılda, Hz. Peygamber’in çeşitli devlet
başkanlarına yazdığı mektuplarla başlar. Hz. Peygamber döneminde Yemen İran’a bağlı
bir vilâyet konumunda idi. Hz. Peygamber’in davet mektupları gönderdiği devlet
başkanlarından biri de İran Kisrası II. Hüsrev Perviz’dir. Kendisine gelen bu mektuba
öfkelenen Kisra, Yemen valisi Bazan’a Hz. Peygamber’i Kisra’nın sarayına çağırmasını
emretmiştir. Yemen’in o zaman başkenti olan şehir ise San’â’dır. Bazan, Babeveyh isimli
elçiyi Hz. Peygamber’e göndermiştir. Hz. Peygamber elçiye cevabını yarın bildireceğini
gelecek onun iki omzu arasında mühür gibi bir işaret olacak. O çocuk kıyamete kadar insanlara imam olacak”
demiştir. Bkz. “Seyf b. Zî Yezen”, mad. R. Paret, İ.A., C. X, s. 533; İbn Kesîr, İmâdüddîn Ebu’l-Fidâ İsmâîl
b. Ömer, el-Bidâye ve’n-Nihâye, Dâru İhyâi’t-Turâsi’l-Arabî, Beyrut, 1408, II, 403.
21
Sakallı, Mustafa, Hadislerde Türk Mefhumu ve Rivayetlerin Çağrıştırdığı Zihniyetin Analizi, S.D.Ü.İ.F.
Yay., no: 20, Bilimsel Toplantılar Serisi; 8, s. 228.
22
Sem’ânî, Ebû Saîd Abdulkerim b. Muhammed b. Mansûr, el-Ensâb, Merkezu’l-Hedemât, Beyrut, 1998, I,
76; İbn Hibbân, Muhammed b. Hibbân el-Büstî, Kitâbü’s-Sikât, Dâru’l-Fikr, 1975, VII, 440; İbn Asâkir,
Ebû’l-Kâsım Ali b. Hasan b. Hibetillah b. Abdullah eş-Şâfî’î, Târîhu Medîneti Dımaşk, Dâru’l-Fikr,
Beyrut, 1998, XXXIV, 215; Fayda, Mustafa, “Ebnâ” mad., DİA., X, 78-79; Sezgin, Fuad, Târîhu’tTurâsi’l-Arabî (et-Tedvînü’t-Târîhî), Arapça’ya trc. Mahmud Fehmi Hicâzî, Riyad, 1991, I, 157.
23
Abdulvâhid eş-Şeccâ’, el-Yemen fî Sadri’l-İslâm, Suriye, 1978, s. 87, 93.
24
Abdulvâhid eş-Şeccâ’, a.g.e., s. 24.
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söylemiş, ertesi gün de elçiye “Bu gece benim Efendim seninkini Şeroeh eliyle öldürttü.
Bazan’a şunu söyleyiniz ki müslüman olursa idaresindeki memleketi onun elinde
bırakarak, onu kendi kavminden olan Ebnâ’ya hükümdar tayin edeceğim” demiştir. Elçi
yaşananları Bazan’a ilettikten sonra o ve etrafındakiler müslüman olmuşlardır.25 Ebnâ’nın
önde gelen isimlerinden biri olan Vebr b. Yuhannis, Bazan’ın müslüman olmasından önce
Medine’ye gelerek imân etmişti. Vebr Yemen’e dönünce, onun daveti ile yine Ebnâ’nın
önde gelenlerinden, Nu’mân b. Büzürc’ün kızları, Fîrûz ed-Deylemî, Merkebûz ve oğlu
Atâ müslüman oldular.26 Bazan İslâmiyeti kabul ettiğini bildirmek üzere Vebr b. Yuhannis
ve Fîrûz ed-Deylemî başkanlığında bir grubu Hz. Peygamber’e gönderdi. 27 Konağının
bahçesine de bir cami inşa ettirdi.28 Hz. Peygamber Bazan’ı görevinde tuttu, vefatından
sonra da oğlu Şehr’i yerine atadı.29 Hz. Peygamber, Kur’ân’ı ve dini öğretmek için onlara
Muâz b. Cebel, Hâlid b. Saîd b. el-Âs ve Ali b. Ebî Tâlib’i göndermiştir.30
Yemen’in San’â şehri ve çevresi İran hâkimiyetindeydi. Bununla beraber diğer
bölgelerde bazı Arap kabileleri ve beylikler bulunmaktaydı. Hz. Peygamber buralara
sahâbeden bazısını gönderip İslâm’a davet etti. Yemen’in kuzeyindeki Tihâme bölgesinin
önde gelen iki Arap kabilesi olan Devs 31 ve Eş’ar 32 Hayber Savaşı akabinde Hz.
Peygamber’e gelerek müslüman oldular. Bölgenin bir başka kabilesi Hemdanlılar ise
Tebük Seferi sonrası müslüman oldular.33
Yemen’in güneyindeki Cened şehri civarında, Habeş ve Sasanî dönemlerinde de
varlıklarını bağımsız bir beylik halinde sürdüren Himyerliler bulunmaktaydı. 34 Hz.
Peygamber’in kendilerine Mâlik b. Mürâre ile davet mektubu gönderdiği bu emirlik,
Tebük Seferi sonrası İslâmiyeti kabul etti.35
Abdulmelik b. Hişâm, Sîretu İbn Hişâm, Dâru’t-Tıbâ’a, Mısır, 1295, I, 69; İbn Sa’d, Ebû Abdullah
Muhammed b. Sa’d, et-Tabakâtu’l-Kebîr, Dâru’s-Sâdır, Beyrut, trs. I, 260; Cevâd Ali, el-Mufassal fî
Târîhi’l-Arap Kable’l-İslâm, Dâru’s-Sâkî, Medine, 2001, VI, 217-2218; Fayda, Mustafa ,“Bazan” mad.,
İ.A., V, 284; M. Hamidullah, İslâm Peygamberi; I, 358.
26
Taberî, Muhammed b. Cerîr, Târîhu’l-Umem ve’l-Mulûk, Dâru’l-Kutubi’l-İlmiyye, Beyrut,1407, II, 294;
Cevâd Ali, a.g.e., VI, 219.
27
İbn Sa’d, a.g.e., V, 533; İbn Seyyidi’n-Nâs, Muhammed b. Abdullah b. Yahyâ, Uyûnu’l-Eser fî Funûni’lMeğâzî ve’ş-Şemâil ve’s-Siyer, Müessestü İzzüddin, Beyrut, 1406, II, 328.
28
İbn Semure, Ömer el-Ca’dî, Tabakâtu Fukahâi’l-Yemen, Dâru’l-Kalem, Beyrut, trs. s. 26; Taberî, a.g.e.,
II, 209.
29
Hamidullah, a.g.e., I, 413.
30
Abdulvâhid eş-Şeccâ’, Yemen, s. 152.
31
İbn Sa’d, a.g.e., I, 353.
32
İbn Sa’d, a.g.e., I, 348; İbn Kuteybe, Ebû Muhammed Abdullah b. Müslim, el-Meârif, Beyrut, 1970, I,
266; Buhârî, Meğâzî, 70.
33
İbn Sa’d, a.g.e., I, 340; İbn Hişâm, a.g.e., II, 596.
34
Fayda, Mustafa, İslâmiyetin Güney Arabistan’a Yayılışı, s. 9.
35
İbn Sa’d a.g.e., I, 356; VI, 28.
25
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Bu coğrafyanın bir başka önemli halkı ise Hristiyanlığın Yemen’deki en önemli
temsilcileri olan Necrânlılardı. Hz. Peygamber Necrânlılara İslâm’a davet için bir mektup
gönderdi.

36

Necrânlılar

Hz.

Peygamber’le ilk görüşmelerinde

İslâmiyeti

kabul

etmemelerine rağmen, Mekke’nin fethi senesinde tanınmış bazı isimleri Medine’ye gelip
müslüman oldular.37
Hicrî 9. yılda Yemen bölgesinin büyük bir kısmının İslâmiyeti kabul ettiği
görülmektedir.38 Ali b. Ebî Talib, Hâlid b. Velid,39 Muâz b. Cebel,40 Ebû Musâ el-Eş’ârî41
ve Cerîr b. Abdullah el-Becelî, Hz. Peygamber’in hem İslâmiyeti anlatmak hem de çeşitli
idari görevlerde bulunmaları için Yemen bölgesine gönderdiği sahâbilerdendir.42
Yemen İslâmiyetin ilk dönemlerinde San’â, Cened ve Hadramevt şeklinde üç idari
bölgeye ayrılmıştı. 43 Hz. Peygamber’in vefatı esnasında Ebân b. Saîd, San’â; Muâz b.
Cebel, Cened; Muhâcir b. Ebî Umeyye Hadramevt valisi idiler.44
Yemen’in İslâmiyeti kabulünden sonra bölgede meydana gelen en önemli olaylar,
yalancı peygamberlerin ortaya çıkışı ve ridde (dinden dönme) savaşlarıdır. Rasûlullah’ın
vefatından kısa bir süre önce Esved el-Ansî peygamberliğini ilan ederek önce Nercân’a
sonra San’â’ya girdi ve Bazan’ı öldürdü. 45 Hz. Peygamber’in emriyle Muâz b. Cebel
komutasındaki ordu Esved el-Ansî askerleri ile savaştı ve zafer elde etti. Esved el-Ansî,
San’â’da Fîrûz ed-Deylemî ve Kays b. Mekşûh önderliğindeki Ebnâ tarafından öldürüldü.
Hz. Peygamber Fîrûz için, “Esved’i, sâlih insan Fîrûz öldürdü” demiştir.

46

Hz.

Peygamber’in vefatından sonra Kays b. Mekşûh önderliğinde bir isyan daha patlak verdi.
Bu sırada Hz. Ebû Bekir, San’â valiliğine Esved el-Ansî’yi öldürenlerden biri olan Fîrûz
ed-Deylemî’yi getirmişti. Fîrûz, Kays’ı mağlub etti. Medine’den gelen yardımla bölgede
yeniden huzur ve sukûn tesis edildi.47

İbn Kesîr, Bidâye, V, 64; Ya’kûbî, Târîh, I, 137.
İbn Sa’d, a.g.e., III, 412; İbn Hacer, Şihâbüddîn Ebû’l-Fadl Ahmed b. Ali, Fethu’l-Bârî, Dâru’l-Ma’rife,
Beyrut, 1379, VIII, 95.
38
Hamidullah, İslâm Peygamberi, I, 652; Çağatay Neşet, İslâm Öncesi Arap Tarihi, s. 36-38.
39
Buhârî, Meğâzî, 58.
40
İbn Semure, Tabakât, s. 16; Buhârî, Meğâzî, 57.
41
İbn Semure, a.g.e., s. 17; Buhârî, Meğâzî, 57.
42
Buhârî, Fedâil, 51.
43
İhsan Süreyya Sırma, “Yemen” mad., DİA., XIII, s. 371.
44
Abdulmecîd el-Yemânî, Tâcuddîn Abdulbâki, Behcetü’z-Zemân fî Târîhi’l-Yemân, Dâru’l-Kelime,
San’â, 1965, s, 19.
45
İbn Kesîr, a.g.e., II, 227; Cevâd Ali, Mufassal, VI, 218.
46
Buhârî, Meğâzî, 67; Ya’kûbî, a.g.e., I, 156; İbn Sa’d, a.g.e., V, 533: Hamidullah, a.g.e., I, 415.
47
Zehebî, Târîhu’l-İslâm ve Vefeyâtu’l-Meşâhîr ve’l-A’lâm, Dâru’l-Kitâbi’l-Arabî, Beyrut, 1407, III, 19.
36
37
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Hemmâm b. Münebbih’in yaşadığı hicrî birinci asır, siyasî açıdan İslâm coğrafyası
için son derece hareketli bir dönem olmuştur. Hz. Ebû Bekir döneminde (h. 11-13) Bizans
ve Sasanî imparatorluğu topraklarına fetih hareketleri başlatıldı.48
Hz. Ömer döneminde (h. 13-23), Kadisiye (h. 15)49 ve Nihavend (h. 21)50 savaşları
ile Sasanî devletine son verildi. Yermûk Savaşı (h. 15) ile de Bizans’ın Arap
yarımadasındaki hâkimiyetine son verildi. 51 Kudüs ve Filistin h. 17 yılında fethedildi.52
Mısır, h. 21, Trablus h. 23 yıllarında yine Hz. Ömer döneminde fethedilen bölgeler
arasındadır. 53 Azerbaycan’ın fethine ise h. 22 yılında başlanıldı. Böylece Hz. Ömer
döneminde Suriye, Irak, İran, Kudüs ve Mısır fethedildi.54
Hz. Osman döneminin (h. 23-35), h. 23 ve 24 yıllarında Isfahan, 55 Hemedan, 56
Gürcistan, Dağıstan, Ermenistan,57 Azerbaycan 58 ve Rey59 fethedildi. Horasan,60 Sicistan,
Kâbil,61 Taberistan, Cürcan ve çevresi h. 30 ve 32 yıllarında fethedildi.62
Hz. Ali dönemi (35-40) ise daha çok iç karışıklıkların olduğu yıllardır. Hz.
Osman’ın h. 35 yılında şehid edilmesi63 ve katillerinin bulunamaması sebebiyle Hz. Âişe
ve Hz. Ali taraftarları arasında h. 36 yılında Cemel Savaşı64 ve Muâviye taraftarları ile Hz.
Ali taraftarları arasında h. 37’de Sıffîn savaşları meydana geldi.65
Emeviler döneminde de önemli fitne olayları meydana geldi. Hz. Hüseyin h. 61
yılında Kerbela’da şehid edildi.66 Hicrî 63 yılında meydana gelen Harre olayı ile Medine
kuşatıldı ve birçok sahâbî ailesi ile katledildi.67 Hicrî 72 yılında ise Abdullah b. Zübeyr’in

Belâzurî, Ebu’l-Abbâs Ahmed b. Hüseyin b. Cebbâr, Futûhu’l-Buldân, Dâru’l-Maârif, Beyrut, 1407, s.
149.
49
Mes’ûdî, Murûc, I, 295: Belâzurî, a.g.e., 366.
50
Belâzurî, a.g.e., 371 vd.
51
Belâzurî, a.g.e., 160.
52
Taberî, a.g.e., II, 307:Belâzurî, a.g.e., 188 vd.
53
Taberî, a.g.e., II, 360; Belâzurî, a.g.e., 298 vd.
54
Hizmetli, Sabri, İslâm Tarihi, s. 332 vd.
55
Belâzurî, a.g.e., 384.
56
Zehebî, a.g.e., III, 242; Taberî, a.g.e., II, 381;Belâzurî, a.g.e., 433.
57
Belâzurî, a.g.e., 272.
58
Taberî, a.g.e., II, 385.
59
Taberî, a.g.e., II, 384.
60
Belâzurî, a.g.e., 567.
61
Taberî, a.g.e., II, 399; Belâzurî, a.g.e., 553.
62
Taberî, a.g.e., II, 385: Belâzurî, a.g.e., 477.
63
Mes’ûdî, a.g.e., I, 312.
64
Mes’ûdî, a.g.e., I, 316.
65
Mes’ûdî, a.g.e., I, 323.
66
Taberî, a.g.e., III, 60; Zehebî, Târîhu’l-İslâm, V, 10 vd.
67
Taberî, a.g.e., III, 354; Zehebî, a.g.e., V, 23.
48
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hâkimiyetindeki Mekke kuşatılarak şehir mancınıklarla dövüldü. Sonunda Abdullah b.
Zübeyr şehid edildi.68
Bunun yanında Emeviler yönetiminde (h. 40-132), fetih hareketleri halifeler
döneminde olduğu gibi devam etmiştir. Kuzey Afrika’nın fethi tamamlandı.69 Endülüs ve
Maverâünnehir bölgesi ele geçirildi. 70 Bugünki Hindistan 71 ve Anadolu içlerine kadar
ilerlendi.72
2. Sosyal Hayat
Yemen İslâm öncesi birçok medeniyet ve dinin hüküm sürdüğü bir bölge olmuştur.
Durum böyle olunca sosyal hayat bakımından da karışık bir hale gelmiştir. Yukarıda da
değindiğimiz üzere bu coğrafyanın nüfusunu ağırlıklı olarak Araplar oluşturmakla beraber
Rum, Habeş ve İran nüfusu ile Ebnâ örneğinde olduğu gibi melez nesiller de mevcuttur.
İslâm’ın hâkim olduğu tarihe kadar Yemen’de çeşitli inanç biçimleri görülmektedir.
Bunların başında hiç şüphesiz putperestlik gelmektedir. Bununla beraber, yıldızlara, aya ve
güneşe tapma da söz konusudur. 73 Yapılan çeşitli arkeolojik çalışmalarda, Mainlerin
politeist oldukları ve Aştâr, Vedd, Nekrûh isimli ilahlara taptıkları ortaya çıkarılmıştır.74
Sebelilerin de aya, güneşe ve yıldızlara taptıkları nakledilmiştir. 75 Bu durum Kur’ân’da da
anlatılmaktadır.
putperestliktir.

İslâm’ın doğuşu esnasında Araplar arasında yaygın olan inanç

76

77

Tebâle’deki

78

Zü’l-Halasa

79

ve Devs bölgesindeki Zü’l-Keffeyn

80

tapınakları Yemen’in önde gelen ibadet yerleridir. Yağûs, Yaûk ve Nesr ise Yemen’in en
önemli putlarıdır.81
Bölgede görülen bir başka din Yahudiliktir.82 Yahudilik bu bölgeye Hristiyanlıktan
önce girmiştir. Bu iki din Yemen’de sürekli mücadele halinde olmuştur.83 Farklı rivâyetler
Mes’ûdî, a.g.e., II, 210; Zehebî, a.g.e., V, 309.
Belâzurî, a.g.e., 317.
70
Taberî, a.g.e., IV, 11; Belâzurî, a.g.e., 332.
71
Belâzurî, a.g.e., 616.
72
İbn Kesîr, Bidâye, IX, 186.
73
Bâfekîh, Târîhu’l-Yemen, s. 202.
74
Çağatay, Neşet, İslâm Öncesi Arap Tarihi, s. 12, 36; J. Tkatsch, “Sebe” mad., İ.A., X, 282.
75
Cevad Ali, Mufassal, III, 171.
76
Neml, 27/37.
77
Fayda, Mustafa, İslâmiyetin Güney Arabistan’a Yayılışı, s. 19.
78
Yemen’in bir şehri olup Mekke’ye sekiz Tâif’e altı günlük bir mesafede bulunmaktadır. Bkz. Hamevî,
Mu’cem, II, 9.
79
İbnu’l-Kelbî, Ebu’l-Münzir Hişâm b. Muhammed b. es-Sâib, Kitâbu’l-Esnâm, Dâru’l-Kütübi’l-Mısriyye,
Kâhire, 1995, s. 35.
80
İbnu’l-Kelbî a.g.e., s. 37.
81
İbnu’l-Kelbî a.g.e., s. 57, 58.
82
Abdulvâhid eş-Şeccâ’, Yemen, s. 59.
68
69
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varsa da Yahudiliğin Yemen’e girişi konusunda kabul edilen görüş Himyerlilerin kralı II.
Zû Nuvâs döneminde gerçekleştiği şeklindedir. Himyerliler başlangıçta putperst idi. II. Zû
Nuvâs’ın Yahudiliği benimsedikten sonra Bâbil’deki Yahudileri ve akademi başkanının
oğlu Mar Zutra’yı Yahudiliği yaymak için Yemen’e getirdiği nakledilmiştir. 84 Milattan
sonra beşinci yüzyıldan itibaren Arap yarımadası oldukça yoğun bir misyonerlik
faaliyetine sahne olmuştur. Babil ve Filistin’den gelen misyoner rabbiler dinî faaliyetlerde
bulunmuşlardır.85
İslâm öncesi, Tevrat Ehli’nin çoğunluğunu Himyerliler oluşturmaktaydı. Bunlar
İslâmiyeti kabul ettikten sonra da mevcut birikimlerini aktarmaya devam ettiler.86 İslâmî
dönemde de Himyer ve Kinde bölgeleri Yahudiydi. 87 Yahudî âlimleri bu dönemde son
derece aktif olup kitap ve öğretileri çeşitli Arap meclislerinde tedavül halindeydi. Öyle ki
Ebû Süfyân Allah’ın elçisinin çıkacağını Yemen’deki Yahudî âlimlerinin bir meclisinde
işitmiştir. 88 Ayrıca Kureyşliler, Ka’be’nin yeniden bina edilişi sırasında Yemenli bir
Yahudî âlimden Hz. İbrahim’in hangi temeller üzerinde Allah’ın evini yaptığı konusunda
yardım istemişlerdir.89
Yemen’in Şam, Hind ve Habeş ticaret yolu üzerinde olması kültür ve dinlerin bu
bölgeye girmesini kolaylaştırmıştır.90
M. S. IV. asrın ortalarına doğru Bizanslı misyonerlerin Hristiyanlaştırma
faaliyetleri başlamıştır. 91 Yemen’de Hristiyanlığın merkezi Necrân bölgesiydi. Habeş
istilasından önce Hristiyan misyonerlerinin çalışmaları neticesinde bölgede muhtelif
yerlerde kiliseler inşa edilmiştir. Bunların en meşhuru Necrân Ka’besi ismi verilen, Benî
Abdilmeddân kabilesinin yaptırdığı kilisedir. Bunun dışında San’â, Aden, Ma’rib ve Zafar
şehirlerinde de kiliseler yapılmıştır. Rum Melikleri bu bölge ile bağlarını devam ettirerek
bölgedeki piskoposlara çeşitli hediyeler göndermiş ve kiliselerin yapımında onlara yardım
etmişlerdir.92

83

Bâfekîh, a.g.e., s. 201.
Hıdır, Özcan, Yahudî Kültürü ve Hadisler, İnsan Yay., İstanbul, 2006, s. 137.
85
Hıdır, Özcan, a.g.e., 143.
86
İbn Hacer, Fethu’l-Bârî, VIII, 20.
87
Ya’kûbî, Târîh, I, 257.
88
Abdulvâhid eş-Şeccâ’, a.g.e, s. 60.
89
Abdulvâhid eş-Şeccâ’, a.g.e., s. 60.
90
Fayda, Mustafa, İslâmiyetin Güney Arabistan’a Yayılışı, s. 14.
91
Hıdır, Özcan, a.g.e., 135.
92
Fayda, Mustafa, İslâmiyetin Güney Arabistan’a Yayılışı, s. 19: Hamevî, Mu’cemu’l-Buldân, V, 268269; Cevad Ali, Mufassal, VI, 66-67, Hamidullah, İslâm Peygamberi, s. 411.
84
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Necrân reislerinin yanlarında “el-Vedâi” denilen kitaplar olduğu ve bunların bir
sonraki reise devredildiği nakledilmiştir. Dil bilimciler bu kelimeyi hikmetli şeylerin yazılı
olduğu kitap olarak açıklamışlardır. Bu kitaplarda Hz. Peygamber’in isminin ve sıfatlarının
mevcut olduğu da rivâyet edilmiştir.93
Hristiyan din adamları bu coğrafyada ilk zamanlarda tevhid inancını yaydılar.
Habeşlilerin buraya girişi ile bu akide tahrîf edildi ve teslis inancı bölgede hâkim oldu.94
Habeşliler Hristiyanlığı yaymak için ciddi çaba harcadılar. Ebrehe’nin önderliğinde
Hristiyanlığı Yemen’de hâkim kılmak istediler. Ebrehe, San’â’da Kulleys isimli benzersiz
bir kilise yaptırdı.

95

Bu çalışmalar neticesinde İslâmiyetin ortaya çıktığı yıllarda

Hristiyanlık Yemen’de oldukça yaygın bir inanç haline gelmişti.96
Hz. Peygamber’in Muâz’ı Yemen’e gönderirken “Sen Ehl-i Kitab bir kavme
gidiyorsun…” ifadesi bölgede Yahudî ve Hristiyan halkın azımsanmayacak miktarda
olduğunu gösterir.97
Yemen’de görülen bir başka din Mecusiliktir. Mecusilik İranlıların Habeş zülmü
sebebiyle bölgeye yaptıkları seferler vasıtasıyla girdi. Ancak İranlılar, Himyerliler ve
Habeşliler gibi dinlerini yayma girişimde bulunmadılar.98 Dinlerini yaşamaya ise devam
ettiler.99 Hz. Peygamber’in Hicr ve Yemen Mecusilerinden cizye aldığı bilgisi bölgede bu
dinin varlığını göstermesi açısından önemlidir.100 Ayrıca Yemen’in Havlân bölgesinde bir
ateş mabedi olduğu ve orada ibadet edildiği nakledilmiştir.101
Hemmâm b. Münebbih’in yaşadığı sahâbe ve tâbiîn dönemlerinde İslâm
coğrafyasında önemli fikir akımları meydana gelmiş ve bu anlamda birçok sosyal grup
ortaya çıkmıştır.
Cemel ve Sıffîn savaşlarında müslümanların birbiriyle savaşmaları birçok dinî
meselenin doğmasına sebep olmuştur. Bu problemler de birçok grubu ortaya çıkarmıştır.
Bu fırkalardan ilki Hâricîlerdir. “Hüküm ancak Allah’a aittir” sözünü sloganlaştıran

Cevad Ali, a.g.e., VI, 223; İbn Kuteybe, Ğarîbu’l-Hadîs, Matbaatü’l Ânî, Bağdad, 1397, II, 302.
Abdulvâhid eş-Şeccâ’,, a.g.e., s. 60; Mes’ûdî, Murûc, s. 22.
95
Muhammed Hamidullah, a.g.e., I, 286.
96
Fayda, Mustafa, a.g.e., s. 19.
97
Buhârî, Zekât, 62.
98
R. Strothmann, “San’â”, mad., İ.A., İstanbul, 1993, X, s. 183.
99
Fayda, Mustafa, “Ebnâ”, mad., DİA., X, 78-79.
100
Belâzurî, Futûh, I, 86.
101
Hamevî, Mu’cem, II, 407.
93
94
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Hâricîler, ameli îmânın bir cüzü kabul edip Cemel ve Sıffîn savaşlarına katılanlar
örneğinde olduğu gibi büyük günah sahibini tekfir ettiler.102
Hicrî altmış yıllarından sonraya ortaya çıkan bir başka grup Mürcie’dir. Bu fırka
“İtaat küfre fayda vermediği gibi günah da îmâna zarar vermez” diyerek, ameli îmânın bir
cüzü saymadılar ve büyük günah işleyenlerin durumunu kıyamet gününe tehir ettiler.103
Öncüleri Ma’bed el-Cühenî (ö. 83) ve Ğaylân ed-Dımaşkî (ö. 120) olan Kaderiyye
mezhebi de Cemel ve Sıffîn savaşları sonrası ortaya çıkmıştır. Bu isimler kader inancını
reddederek hür iradeyi savundular ve kulu kendi fiilinin yaratıcısı gördüler. Ayrıca hayrın
ve şerrin kadere izafe edilmesini de kabul etmediler.104 Vâsıl b. Atâ (ö. 131) tarafından
kurulan Mu’tezile ise Kaderiyye’nin devamı kabul edilmiş olup, Allah’ın sıfatları ve kader
gibi konularda Kaderiyye’nin görüşlerini benimsedi. Ayrıca büyük günah işleyenlerin
durumunu da, ne mü’min ve ne de kâfirdir deyip “el-menziletu beyne’l-menzileteyn”
kavramı ile açıkladı.105
Dönemin önde gelen bir başka fırkası Cehmiyye’dir (Cebriyye). Kurucuları, Ca’d
b. Dirhem (ö. 124) ile Cehm b. Safvân’dır (ö. 128). Cehm b. Safvân ve Ca’d b Dirhem’in
önemli görüşlerinden bazıları; kulun iradesinin ve Yüce Allah’ın ezeli sıfatlarının
nefyedilmesi, Kur’ân’ın mahlûk olduğu, Allah’ın cennette görülemeyeceği, cennet ve
cehennemim ebedi olmadığıdır.106
Şia’nın doğuşu hakkında ise farklı görüşler bulunmaktadır. Bazılarına göre ilk
halifenin seçilmesinden sonra, bir kısmına göre Hz. Osman’ın öldürülmesinden sonra,
bazılarına göre Hz. Ali’nin öldürülmesinden sonra, diğer bir kısım âlime göre de Kerbela
olayından sonra ortaya çıkmıştır.107 Şia, hilafetin ve imametin nassen ve vasiyyeten Hz.
Ali’nin ve evlatlarının hakkı olduğunu iddia etti.108 Sahâbenin büyük bir kısmına da Hz.
Ali’ye iktida etmedikleri için küfür damgasını vurdu.109

Şehristânî, Muhammed b. Abdulkerim b. Ebû Bekr Ahmed, Kitâbu’l-Milel ve’n-Nihal, Dâru’l-Ma’rife,
Beyrut, 1404, I, 113: Eş’ârî, Ebu’l-Hasen Ali b. İsmail, Makâlâtu’l-İslâmiyyîn ve İhtilâfü’l-Musallîn, Dâru
İhyâi’t-Turâsi’l-Arabî, Beyrut, trs. I, 86; Fığlalı, Ethem Ruhi, “Hâricîler”, mad., DİA., XVI, s. 169.
103
Şehristânî, a.g.e., I, 138; Eş’ârî, a.g.e., I, 132 vd.
104
Şehristânî, a.g.e., I, 20, 85, 140, 138.
105
Şehristânî, a.g.e., I, 45; Eş’ârî, a.g.e., I, 190-191.
106
Şehristânî, a.g.e., I, 85; Eş’ârî, a.g.e., I, 283; Ahmed Emin, Fecru’l-İslâm, Dâru’l-Kütübi’l-Arabî, Beyrut,
1969, 283 vd.
107
Abdulhamid İrfan, İslâm’da İtikâdî Mezhepler ve Akâid Esasları, trc. Mustafa Saim Yeprem, TDV.,
Ankara, 2011.
108
Şehristânî, a.g.e., I, 145.
109
Eş’ârî, a.g.e., I, 16; Koçyiğit, Talat, Hadisçilerle Kelamcılar Arasındaki Münakaşalar, Ankara
Üniversitesi Yay., 1969, s. 37.
102
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Bu mezheplerin ortaya çıkışı birçok uydurma hadisin doğuşuna zemin
hazırlamıştır. Bazıları kendi akide ve inançlarını savunmak için hadis uydururken bazıları
da diğer mezhepleri kötüleme amaçlı böyle bir yola teşebbüs etmiştir. Mevzûat
kitaplarında bu kabil rivâyetleri bolca görmek mümkündür.110
3. İlmî Hayat
Hemmâm b. Münebbih’in yaşadığı sahâbe ve tâbiîn devri İslâmî ilimlerin
temellerinin atıldığı bir dönemdir. Yaşanan siyasî-sosyal hareketliliğe paralel olarak ilmî
alanda da canlılık görülmekte olup hadis, tefsir, fıkıh, kelam ve İslâm tarihi, bir disiplin
haline gelmeye başlamıştır. Bu hareketlilik farklı şehirlerde farklı ekolleri doğurmuştur.
Dönemin ilmî merkezlerinden Hicâz, ehl-i hadis; Irak ise ehl-i rey, kavramları ile anılır
olmuştur.
Tâbiîn döneminin önde gelen ilmî merkezleri Hicâz, Suriye Irak ve Mısır’dır.
Hicâz’ın en önemli iki şehri ise Medine ve Mekke’dir.
Uzun süre İslâm devletinin baş şehri olan Medine hadis, fıkıh, tefsir ve meğazî gibi
İslâmî ilimlerinin de merkezi olmuştur. İbn Hibbân (ö. 354), “Meşâhîru Ulemâi’l-Emsâr”
isimli eserinde Medineli yüz elli iki âlim sahâbînin ismini zikretmiştir.

111

Fetih

hareketlerine rağmen sahâbenin çoğunluğunun Medine’de ikamet etmesi, burayı İslâm
ilimlerinin en önemli merkezlerinden biri haline getirmiştir. 112 Medine fıkıh ilminde
tebârüz etmiş şehirlerden biridir. Başta Hulefâ-i Râşidîn olmak üzere birçok sahâbî fetva
vermekteydiler. Tâbiînin fukahâ-i seb’ası da Medinelidir. Bu şehir ehl-i hadisin merkezi
kabul edilmiştir. Ehl-i hadis ile temel çözüm kaynağı olarak rivâyete yani Hz.
Peygamber’in hadisleri ile sahâbe ve tâbiûn fetvalarına başvuran kimseler kastedilmiştir.
113

Hz. Ebû Bekir (ö. 13), Ömer (ö. 23), Osman (ö. 35), Ali (ö. 40),114 Âişe (ö. 57),115
Abdullah b. Ömer (ö. 73),116 Zeyd b. Sâbit (ö. 45),117 Ebû Hureyre (ö. 58),118 İbn Abbâs (ö.

Cihan, Sadık, Uydurma Hâdislerin Doğuşu Siyâsi ve Sosyo-Politik Olaylarla İlgisi, Samsun, 1996, s.
80, vd.
111
İbn Hibbân, Ebû Hâtim Muhammed b. Ahmed el-Büstî, Meşâhîru Ulemâi’l-Emsâr, Daru’l-Kütübi’lİlmiyye, Beyrut, 1995, s. 10-11.
112
Sandıkçı, Kemal, İlk Üç Asırda İslâm Coğrafyasında Hadis, DİB.Yay., Ankara, 1991, s. 29.
113
Aydınlı, Abdullah “Ehl-i Hadis”, mad., DİA., X, 507-512; Kahraman, Hüseyin, Kûfe’de Hadis, (İlk Üç
Asır), Emin Yay., Bursa, 2006, s. 245.
114
İbn Manzûr, Muhammed b. Celaluddin el-Mükrim, Tabakâtu’l-Fukahâ, Dâru’r-Râidi’l-Arabî, Beyrut,
1970, I, 36-41.
115
İbn Manzûr, a.g.e., I, 47.
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68), Câbir b. Abdullah (ö. 78) ve Ebû Saîd el-Hudrî (ö. 63) hadis rivâyet edip fetva veren
Medine sahâbîsinden birkaçıdır. 119
Tâbiîn tabakasında ise Fukahâ-i Seb'a diye adlandırılan yedi fakih, ilmî
faaliyetlerde ön sıralarda yer almaktadırlar. Bunlar; Saîd b. el-Müseyyib (ö. 92), el-Kâsım
b. Muhammed (ö. 106), Urve b. ez-Zubeyr (ö. 94), Hârice b. Zeyd b. Sâbit (ö. 99),
Süleymân b. Yesâr (ö. 107), Ubeydullah b. Abdullah b. Utbe b. Mes'ûd (ö. 94) ve Ebû
Bekr b. Abdurrahman b. el-Hâris b. el-Hişâm’dır (ö. 94).120 Urve b. ez-Zübeyr, ayrıca siyer
ve meğazi ilmini de iyi bilmekteydi.121
Mekke de Medine gibi hadis, fıkıh ve tefsir ilminde önemli bir şehir
konumundaydı. İbn Hibbân bu şehirde yaşayan altmış iki âlim sahâbînin ismini
zikretmiştir.122 Mekke’de ilmî faaliyetler, Hz. Peygamber’in fetihten sonra Muâz b. Cebel’i
orada (ö. 17) görevlendirimesi ile başlamıştır.123 Bu faaliyetlerin gelişmesi ise hiç şüphesiz
İbn Abbâs’ın Basra dönüşü Mekke’ye yerleşmesi dönemine denk gelir. Onun muksirûndan
olması Mekke’deki hadis rivâyetinin boyutlarını göstermesi açısından önemlidir. Ancak
İbn Abbâs denilince öne çıkan ilim dalı tefsirdir. Bu anlamda Mekke özellikle tefsir
sahasında uzmanlaşan âlimlerin merkezi olmuştur. Abdullah b. Abbâs, Abdullah b. es-Sâib
(ö. 63), Abdullah b. Zübeyr (ö. 73), Attâb b. el-Esîd (ö. 22), Şeybe b. Osmân b. Talha (ö.
59) ve Erkâm b. Ebi’l-Erkâm (ö. 13), Mekke’de ilmî faaliyetleri sürdüren sahâbîlerden
bazısıdır.124
Tâbiînden ise Mücâhid b. Cebr (ö. 103), Atâ b. Ebî Rebâh (ö. 114), Tâvus b.
Keysân (ö. 106), Amr b. Dînâr (ö. 126), Abdullah b. Ebî Müleyke (ö. 117), İbn Abbâs'ın
azatlısı İkrime (ö. 104) ve Saîd b. Cübeyr (ö. 95) gibi isimler Mekke'nin ileri gelen âlimleri
arasında yer almaktadır.125

İbn Manzûr, a.g.e., I, 50; Zehebî, Ebû Abdullah Şemsüddîn Muhammed, Tezkiratu’l-Huffâz, Dâru‘lKütübi’l-İlmiyye, Beyrut, 1998, I, 31; İbn Hibbân, a.g.e., 23.
117
İbn Hibbân, a.g.e., 16, 29.
118
İbn Hibbân, a.g.e., 21.
119
İbn Manzûr, a.g.e., I, 51; Nesâî, Tesmiyetu Fukahâi’l-Emsâr, “Mecmuâtu Resâil fî Ulûmi’l-Hadîs li’lİmâm en-Nesâî ve’l-Hatîb el-Bağdâdî” isimli eser içerisinde yer almaktadır. Tah. Seyyid Subhî el-Bedrî, elMektebetü’s-Selefiyye, Medine, 1969, s. 7.
120
Nesâî, a.g.e., s. 7.
121
İbn Hacer, Tehzîbu’t-Tehzîb, Dâru’l-Fikr, 1404. VII, 165.
122
İbn Hibbân, a.g.e., s. 38 vd.
123
İbn Sa’d, a.g.e., II, 348.
124
İbn Manzûr, a.g.e., I, 49; Nesâî, a.g.e., s. 7; Sandıkçı, Kemal, İlk Üç Asırda İslâm Coğrafyasında
Hadis, s. 62.
125
İbn Manzûr, a.g.e., I, 69; Nesâî, a.g.e., s. 7.
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Irak, sahâbe ve tâbiîn asrında İslâm coğrafyasının siyasî, sosyal ve fikrî açıdan en
karışık ve en hareketli bölgesi olmuştur. Bu da siyasî ve ilmî alanda birçok görüşün
doğmasına ve fırkalaşmalara sebep olmuştur. Irak hadis ve tefsir ilimlerinin yanında fıkıh
ve kelam ilimlerinde de öne çıkan bir bölge hüviyeti kazanmıştır. Irak bölgesi kitap ve
sünneti, fıkhî problemlere çözüm için kaynak kabul etmekle beraber bunların lafızlarından
ziyâde muhteva ve delaletlerini dikkate alarak kurallar çıkarması ve yeni karşılaşılan veya
karşılaşılacak problemlere çözüm arayarak rey ve kıyas gibi metodlara sık başvurması, akli
çözümler getirmesi sebebiyle “ehl-i rey” olarak anılmıştır.126 Irak’ın ilim açısından önde
gelen iki şehri Kûfe ve Basra’dır.
Kûfe önceleri bir ordu karargâhı iken zamanla çok önemli şehirlerden biri haline
gelmiştir. İbn Hibbân, Kûfe’de ilmî çalışmada bulunmuş elli dört sahâbînin ismini
zikretmiştir. 127 İbn Mes’ûd (ö. 32), Hz. Ömer tarafından buraya öğretmen olarak
gönderilmiştir. Başta, Hz. Ali ve Abdullah b. Mes’ûd olmak üzere, Ammâr b. Yâsir (ö. 37),
Huzeyfe b. el-Yemân (ö. 36), Berâ b. Âzib (ö. 71), Selmân el-Fârisî (ö. 34) ve Cerîr b.
Abdullah (ö. 51) Kûfe’de tebliğ, irşad ve ilmî faaliyetlerde bulunmuşlardır. Bu isimler
arasında özellikle Abdullah b. Mes’ûd’un Hz. Peygamber’den öğrendiği hadis, tefsir, kırâat
ve fıkıh ilimleri ışığında yüzlerce talebe yetiştirdiği nakledilmiştir.128
Kûfe’de tâbiîn tabakasının önde gelen âlimleri arasında İbrahim en-Nehâî (ö. 96),
Alkame b. Kays (ö. 62), Esved b. el-Yezîd (ö. 75) ve Mesrûk b. el-Ecda (ö. 63)
bulunmaktadır.129
Müslümanlar tarafından Irak’ta kurulan ilk şehir Basra’dır. Burası da diğer bölgeler
gibi tefsir, hadis, fıkıh, kelam gibi ilimlerde ilerlemiş bir ilim merkeziydi. İbn Hibbân,
eserinde bu şehirde yaşamış elli sahâbînin ismini zikretmiştir.130 Buraya Ebû Musa el-Eşârî
(ö. 50) Hz. Ömer (ö. 23) tarafından emir, İmrân b. Husayn (ö. 52) ise öğretmen olarak
görevlendirilmiştir.131 Bu isimler yanında, Enes b. Mâlik (ö. 93), Abdullah b. Abbâs (ö.
68), Ebû Zeyd el-Ensârî (ö. 80) ve Ma’kil b. Yesâr (ö. 61) Basra’da ilmî faaliyette bulunan
sahâbîlerden bazısıdır.132

Kılıçer, M. Esad “Ehl-i Rey”, mad., DİA., X, 520-524. Kahraman, Hüseyin, Kûfe’de Hadis, s. 202.
İbn Hibbân, Meşâhîr, 54.
128
Nesâî, a.g.e., s. 8; İbn Manzûr, a.g.e., I, 42-43: Kahraman, Hüseyin, a.g.e., s. 245.
129
Nesâî, a.g.e., s. 8; İbn Manzûr, a.g.e., I, 42-43; Sandıkçı, Kemal, İlk Üç Asırda İslâm Coğrafyasında
Hadis, s. 190.
130
İbn Hibbân, a.g.e., 47 vd.
131
İbn Sa’d, Tabakât, VII, 9.
132
Nesâî, a.g.e., s. 9; İbn Manzûr, a.g.e., I, 44.
126
127
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Tâbiîn döneminde Basra'nın önde gelen âlimleri arasında el-Hasan el-Basrî (ö.
110), Muhammed b. Sîrîn (ö. 110), Müslim b. Yesâr (ö. ), Katâde (ö. 118), Eyyûb esSahtiyânî (ö. 131) ve Süleymân b. Tarhan et-Teymî (ö. 143) bulunmaktadır.133
Suriye’nin ilim açısından önde gelen şehri Şam’dır. İbn Hibbân burada ikamet
etmiş elli dört sahâbînin ismini nakletmiştir.134 Hz. Ömer Muâz b. Cebel (ö. 17), Ubâde b.
es-Sâmit (ö. 34) ve Ebû’d-Derdâ’yı (ö. 32) dinî öğretimin yapılması için buraya
göndermiştir. Bilâl b. Rebâh (ö. 20), Şeddâd b. Evs (ö. 58), Vâsile b. el-Eska’ (ö. 85) ve
Muâviye b. Ebî Süfyân (ö. 60) bu şehirde ilmî faaliyet sürdüren sahâbîlerdendir.135
Tâbiînden ise Mekhûl (ö. 112), Âiz b. Abdullah el-Havlânî (ö. 80), Ömer b.
Abdülazîz (ö. 101), Evzâî (ö. 157) ve Saîd b. Abdulaziz et-Tennûhî (ö. 167) bu bölgenin
seçkin âlimlerden bazılarıdır. 136
İslâm coğrafyasının en önemli bölgelerinden biri de Mısır’dır. İbn Hibbân bu
şehirde yaşamış yirmi beş sahâbînin ismini zikretmiştir. 137 Hz. Peygamber’den esSahîfetü’s-Sâdıka isimli hadis cüzünü yazan Abdullah b. Amr (ö. 63) başta olmak üzere,
Ukbe b. Âmir (ö. 58) ve Dihye b. Halife (ö. ?) burada ilmî faaliyetlerde bulunan
sahâbîlerden bazısıdır.138 Ayrıca h. 21 yılında inşâ edilen Amr b. el-Âs Camii’nde seksen
kadar sahâbînin namaz kıldığı nakledilmiştir. 139 Ömer b. Abdulaziz’in, İbn Ömer’in
azadlısı Nâfi’yi (ö. 107) ilmî faaliyetler için buraya gönderdiği rivâyet edilmiştir.140
Tâbiîn tabakasında ise Mersed b. Abdullah (ö. 90), Bukeyr b. Abdullah b. el-Eşecc
(ö. 122) ve Leys b. Sa’d (ö. 175) tefsir, hadis ve fıkıh ilimlerinde tebârüz etmiş
isimlerdir.141
Hemmâm b. Münebbih’in memleketi Yemen’in de ilmî çalışmalarda önemli rol
üstlendiği görülmektedir. İslâmiyet öncesi Yemen bölgesinde Yahudî ve Hristiyan din
adamlarının çalışmaları belli bir kültürün oluşmasına yol açmıştır. Ayrıca buradaki Yahudî
ve Hristiyan okullarının varlıklarını İslâmiyetin doğuşu esnasında da devam ettirdiği

Nesâî, a.g.e., s. 9; İbn Manzûr, a.g.e., I, 90.
İbn Hibbân, a.g.e., 63 vd.
135
Nesâî, a.g.e., s. 9: İbn Manzûr, a.g.e., I, 45.
136
İbn Manzûr, a.g.e., I, 74-77; Nesâî, a.g.e., s. 10; Sandıkçı, Kemal, İlk Üç Asırda İslâm Coğrafyasında
Hadis, s. 93 vd.
137
İbn Hibbân, a.g.e., 73 vd.
138
İbn Manzûr, a.g.e., I, 51.
139
Belâzurî, Buldân, IV, 265.
140
Suyûtî, Hüsnu’l-Muhadara fî Târîhi Mısr ve’l-Kâhira, tah. Muhammed Ebu’l-Fadl İbrahim, Dâru
İhyâi’l-Kütübi’l-Arabiyye, Kahire, 1967, I, 297.
141
İbn Manzûr, a.g.e., I, 78; Sandıkçı, Kemal, a.g.e., s. 312 vd.
133
134
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nakledilmiştir.142 Bu kültür hiç şüphesiz ki İslâm dinini de etkilemiştir. Bu etkileşimde
Yemenli din adamları son derece aktif olmuşlardır. Yahudiliğe ait bilgilerin İslâm dinine
intikalinde ciddi rol oynayan Ka’bu’l-Ahbâr el-Himyerî (ö. 32) Yemenlidir.

143

Hristiyanlığa ait bilgilerin naklinde öne çıkan Temîm ed-Dârî (ö.40) yine Yemenlidir. 144
Bölgenin ileri gelen din bilginlerinden biri de Hemmâm b. Münebbih’in kardeşi Vehb b.
Münebbih‘tir (ö. 114). İbn Kuteybe’nin (ö. 276) Vehb b. Münebbih için söylediği “O evâil,
dünyanın yaratılışı, peygamberlerin ve hükümdarların siretlerine ait haberleri biliyordu.
Himyer meliklerine ait onun bir tasnifini gördüm ki onların kıssaları, şiirleri kabirleri bir
cild içinde idi”145 cümleleri bölgenin ilmî durumuna ışık tutar.
Ahmed Emin (ö. 1954) de geçmiş kültürlere ait rivâyetlerin Ka’bu’l-Ahbâr, Vehb
b. Münebbih ve Temim ed-Dârî gibi daha önce Ehl-i Kitap’tan olan Yemenliler kanalıyla
nakledildiğine dikkat çekmiştir. Ayrıca o, Hicâz’a oranla Yemen Yahudilerinden daha
fazla rivâyet aktarılma sebebini Yemen’deki Yahudî medreselerinin Hicâz’dakilere göre
daha fazla gelişmiş olmasına bağlamıştır. Yemen’deki bu okullarda Tevrat şerhleri ve
esâtirlerin Hicâz’dakilere göre daha fazla olduğunu ve bu bölge insanların müslüman
olunca bu büyük birikimi de rivâyet ettiklerini söylemiştir.146
İslâmiyet’in Yemen’e girişi ile beraber sahâbenin buradaki çalışmalarına tanıklık
etmekteyiz. Hz. Peygamber’in Ali b. Ebî Tâlib (ö. 40), Hâlid b. Velid (ö. 21), Muâz b.
Cebel (ö. 17), Ebû Musâ el-Eş’ârî (ö. 50) ve Cerîr b. Abdullah el-Becelî’yi (ö. 51) hem
İslâmiyeti anlatmak hem de çeşitli görevlerde bulunmaları için bu coğrafyaya
göndermiştir.147 İbn Hibbân Hz. Peygamber’den rivâyette bulunan on beş Yemenli sahâbî
ismi saymıştır. 148 Ancak bu isimlerin dışında da birçok sahâbînin Hz. Peygamber’den
rivâyette bulundukları nakledilmiştir. Yemen’in geniş bir coğrafyasının olması ve bölgenin
birçok ileri gelenlerinin Hz. Peygamber’e gelerek müslüman olmaları ve ondan rivâyette
Ahmed Emin, Fecru’l-İslâm, s. 162.
Ahmed Emin, a.g.e., 160; Ebû Reyye, Mahmud, Advâ ala’s-Sünneti’l-Muhammediyye ev Difa’ ani’lHadîs, Dâru’l-Maârif, Kahire, 1957, 121, 155; Atmaca, Veli, Hadiste İsrailiyata Bakış II, H.Ü.İ.F.D., S., III,
1997, isimli makalesinde onun merfû bir hadisini tespit edemediğini ifade eder. Bununla beraber Muvatta’da
onun çokça rivâyetinin olduğunu söyler. Bkz. s. 174-177.
144
Ahmed Emin, a.g.e., 158; Ebû Reyye, a.g.e., 121; Temim, öِnceleri Hristiyan iken hicretin dokuzuncu
yılında müslüman olmuştur. Hz. Peygamber'e Cessase ve Deccal kıssalarını anlatan kimse olarak tanınır.
İslâm’da ilk kıssa anlatan kişi olarak da kabul edilir. Zehebî, Siyeru A’lâmi’n-Nübelâ, Müessesetü’r-Risâle,
Beyrut, 1413, II, 447.
145
İbn Hallikân, Ebu’l-Abbâs Şemsuddin Ahmed b. Muhammed b. Ebû Bekr, Vefeyâtu’l-A’yân ve Enbâu
Ebnâi’z-Zemân, Dâru Sâdır, Beyrut, 1994, VI, 35.
146
Ahmed Emin a.g.e., s. 162.
147
Sandıkçı, Kemal, İlk Üç Asırda İslâm Coğrafyasında Hadis, s. 80.
148
İbn Hibbân, Meşâhîr, 75 vd; İbn Hacer, el-İsâbe fî Temyîzi’s-Sahâbe, Beyrut, 1412, VI, 599.
142
143
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bulunmaları söz konusudur. Bazen de Hz. Peygamber onlardan nakilde bulunmuştur.
Örneğin Hz. Peygamber’in Mâlik b. Mürâre er-Rehâvî’den (ö. ?) Zur’a b. Seyf b. Zî Yezen
hikâyesini aktardığı rivâyet edilmiştir.

149

Hz. Peygamber’den hadis dinleyen Yemenli sahâbîlerden bazılarının isimleri şudur;
Ebû Hureyre (ö. 58), Ebû Musâ el-Eş’ârî (ö. 50), Ebû Âmir el-Eşârî (ö. ?), Hâris el-Eş’ârî
(ö. ?), Ebyâd b. Hammâl el-Ma’ribî (ö. ?) Ferve b. Museyk el-Murâdî (ö. ?),150 Kays b.
Mekşûh (ö. ?),151 Amr b. Ma’d b. Kerib (ö. 21),152 Sard b. Abdullah el-Ezdî (ö. ?),153 Nımt
b. Kays b. Mâlik (ö. ?),154 Kays b. Husayn (ö. ?),155 Mâlik b. Mürâre er-Rehâvî (ö. ?),156
Vebr b. Yuhannis (ö. ?), Firûz ed-Deylemî (ö. 29) 157 ve Dâzeveyh el-Fârisî (ö. ?). 158
Bununla beraber söz konusu isimlerin büyük bir kısmının rivâyetlerinin birkaç hadisi
geçmediğini hatırlatmak gerekir.
Yemenli tâbiînin hadisin tedvininde de önemli hizmetleri olmuştur. İbn Hibbân,
tâbiîn tabakasında yirmi yedi ismi zikretmiştir. 159 Bunların önde gelenleri, hiç şüphesiz
Tâvus b. Keysân el-Ebnâvî (ö. 106), 160 Hemmâm b. Münebbih (ö. 132), 161 Vehb b.
Münebbih es-San’ânî (ö. 114), 162 Haneş b. Abdullah es-San’ânî (ö. 100), 163 Atâ b. elMerkebûz el-Ebnâvî (ö. ?)164 ve Simâk b. Fadl el-Havlânî es-San’ânî’dir (ö. 130).165 Bu
isimlerin dışında Şurahil b. Şurahbîl es-San’ânî (ö. ?),166 Şihâb b. Abdullah (ö. ?),167 edDahhâk b. Firûz ed-Deylemî (ö. ?),168 Ma’kil b. Münebbih (ö. ?),169 Muğire b. Hakîm esSan’ânî’ (ö. ?)170 ve Amr b. Müslim el-Cenedî’yi (ö. ?)171 sayabiliriz.
Ebû Nuaym, Ahmed b. Abdullah b. Ahmed b. İshâk b. Musa b. Mihrân, Ma’rifetu’s-Sahâbe, Dâru’lVatan, Riyâd, 1419, V, 2465; İbn Sa’d a.g.e., V, 529.
150
İbn Semure, Tabakât, 25; İbn Hayyât, Halife Ebû Amr, Tabakât, Dâru Taybe, Riyâd, 1402, I, 286.
151
İbn Hacer, a.g.e., V, 541.
152
İbn Sa’d, a.g.e., V, 525.
153
İbn Sa’d, a.g.e., V, 526; İbn Hacer, a.g.e., III, 421.
154
İbn Sa’d, a.g.e., V, 527; İbn Hacer, a.g.e., V, 526.
155
İbn Hacer, a.g.e., V, 463.
156
İbn Sa’d, a.g.e., V, 529; Ebû Nuaym, a.g.e., V, 2465.
157
İbn Sa’d, a.g.e., V, 533.
158
İbn Sa’d, a.g.e., V, 534; İbn Hacer, a.g.e., II, 397.
159
İbn Manzûr, Tabakât, I, 74; İbn Hibbân, a.g.e., 150 vd.; İbn Hayyât, a.g.e., I, 287.
160
İbn Sa’d, a.g.e., V, 537: İbn Ebî Hâtim, Ebû Muhammed, Abdurrahman b. Ebî Hâtim, Kitâbu’l-Cerh
ve’t-Ta’dîl, Dâru İhyâi’t-Turâsi’l-Arabî, Beyrut, 1952, IV, 500.
161
Buhârî, et-Târîhu’l-Kebîr, Dâru’l-Fikr, Beyrut, trs. VIII, 236.
162
İbn Sa’d, a.g.e., V, 543.
163
İbn Sa’d, a.g.e., V, 536; ‘Iclî, Ahmed b. Abdullah b. Salih Ebû’l-Hasan, Ma’rifetu’s-Sikât, Mektebetu’dDâr, Medine,1985. I, 326.
164
İbn Manzûr, a.g.e., I,73.
165
Buhârî, a.g.e., IV, 174.
166
İbn Hibbân, Sikât, IV, 365.
167
Buhârî a.g.e., IV, 235.
168
İbn Hibbân, a.g.e., IV, 387.
149
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Yemen’in bu önemli ilim adamları, önceleri kendileri ilim merkezlerine yolculuklar
yapmışlar zamanla da buraya ilim yolculuklarının yapılmasına vesile olmuşlardır.
Yemen’in bir hadis merkezi haline gelmesinde Câmi isimli hadis kitabının sahibi Ma’mer
b. Râşid’in (ö.153) önemli bir payı söz konusudur.172 Onun Yemen’e yerleşmesi birçok
kişinin ilim için buraya yönelmesine sebeb olmuştur. 173
Yemenli âlimlerin hadisin tasnifinde de önemli hizmetleri olmuştur. Bunların
başında yine hiç şüphesiz Ma’mer b. Râşid gelmektedir. Bir başka müellif ise Musannef
isimli eserin sahibi Abdurrezzâk b. Hemmâm’dır (ö. 211).174 Bu isimlerin dışında Yemenli
muhadislerden Müsned sahibi Abdulmelik b. Abdurrahman ez-Zimârî (ö. 200), Sünen
sahibi Ebû Kurrâ Musa b. Târık el-Cenedî (ö. 203) ve yine Müsned sahibi Muhammed b.
Yahyâ el-Adenî (ö. 270) örnek olarak verilebilir.175

B. HEMMÂM B. MÜNEBBİH’İN HAYATI
1. Adı, Nesebi ve Doğumu
Tam ismi Hemmâm b. Münebbih b. Kâmil b. Siyec176 el-Yemânî, es-San’ânî, ezZimârî,

177

el-Ebnâvî olup, künyesi Ebû Ukbe’dir.

178

Tâbiînden olan Hemmâm aslen

Fârisîdir. 179 Hemmâm’ın hicrî 40 tarihine yakın bir zamanda San’â’da doğduğu ileri
sürülmüşse de

180

bizim kanaatimiz Hemmâm’ın hicrî 34 yılından önce doğduğu

yönündedir. Çünkü kaynakların büyük bir kısmı Hemmâm’ın kardeşi Vehb’den büyük

İbn Ebî Hâtim, Cerh, VI, 219.
İbn Sa’d, Tabakât, V, 544.
171
Buhârî, a.g.e., VI, 370; İbn Semure, Tabakât, 56 vd; İbn Sa’d, a.g.e., V, 545.
172
İbn Sa’d, a.g.e., V, 546.
173
Veşlî, Abdullah Kâsım, İlmu’l-Hadîs fi’l-Yemen, San’â, 1998, 21-22.
174
Veşlî, a.g.e., 27.
175
Veşlî, a.g.e., 34.
176
Sem’ânî, Ensâb, III, 355.
177
Zimâr, San’â’nın kuzeyinde ve San’â’ya iki merhalede bulunan büyükçe bir kasabanın ismidir. Bazıları bu
kasaba ile San’â arasının on altı fersah olduğunu söylemişlerdir. Bu mesafe yaklaşık kırk mildir. Buhârî, bazı
ilim adamlarının buraya nisbet edildiğini ifade eder. Bunlar arasında Abdulmelik b. Abdurrahman ez-Zimârî
ve Vehb b. Münebbih de bulunmaktadır. Bkz. Muhammed b. Abdulmünim el-Himyerî, er-Ravdu’l-Mi’târ fî
Haberi’l-Aktâr, Beyrut, 1980, 256; Hamevî, Buldân, III, 7; İbn Hibbân, Meşâhîr, s. 198.
178
İbn Hacer, Tehzîb, XI, 59.
179
İbn Kuteybe, Meârif, s. 459; Buhârî, a.g.e., VIII, 236; Ahmed Emîn, Fecru’l-İslâm, s. 160; Ulu, Arif,
Tâbiûnun Sünnet Anlayışı, Basılmamış Doktora Tezi, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2006,
s. 73.
180
Sandıkçı, Kemal, İlk Üç Asırda İslâm Coğrafyasında Hadis, s. 81; “Hemmâm b. Münebbih”, mad.,
DİA., XVII, s. 189; Subhî Salih, Ulûmu’l-Hadîs ve Mustalahuh, Dâru’l-İlm, Beyrut, 2009, s. 32.
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olduğu bilgisini vermektedir. Vehb b. Münebbih’in hicrî 34 yılında Yemen’de doğması181
ve Zehebî’nin Hemmâm’ın yüz sene yaşadığını182 söylemesi bizi böyle bir düşünceye sevk
etmiştir.
Yemenli Seyf b. Zî Yezen, m. s. 570 yıllarında Habeşlilere karşı İran Kisrası I.
Hüsrev’den (ö. 579) yardım istemesi üzerine I. Hüsrev, Vahriz komutasında bir orduyu
Yemen’e gönderdi. Bu orduda bulunan askerlerden biri de Hemmâm’ın babası Münebbih
b. Kâmil’di.

183

İranlı askerlerin bu sefer sonrasında Yemenli kızlarla evlenmeleri

sonucunda Yemen’de doğan melez bir nesil ortaya çıkmış ve bu nesil “Ebnâ” olarak
isimlendirilmiştir. Hemmâm b. Münebbih de bu nesildendir.

184

Tabakât kitapları

Hemmâm’ın kardeşi Vehb b. Münebbih’in asıl vatanları olan Horasan’ın Herat bölgesi ile
bağlarını koparmayıp irtibatını devam ettirdiğini ve bu bölge hakkında araştırmalarda
bulunduğunu nakletmiştir.185
Hemmâm’ın babası Münebbih b. Kâmil Hz. Peygamber zamanında müslüman
olmuştur.

186

Hz. Peygamber Muâz’ı Yemen’e gönderdiğinde Hemmâm’ın babası

Münebbih b. Kâmil orada ona arkadaşlık etmiştir.187 Hemmâm’ın, Vehb, Ğaylân ve Ma'kil
adında üç kardeşi bulunmaktadır. İbn Sa’d (ö. 230) başta olmak üzere kaynakların büyük
çoğunluğu Hemmâm’ın Vehb’den büyük olduğunu belirtirken aynı kaynaklar Vehb’in “Bu
dört kardeşin en büyüğü olduğu” “Ğaylanın ise en küçükleri olduğu” bilgisini de
nakletmişlerdir. 188 İbn Sa’d, Hemmâm’ın Vehb’den önce vefat ettiğini belirtirken, diğer
tabakat kitapları Vehb’in önce vefat ettiğini ifade etmişlerdir.189
Hemmâm’ın çocukları hakkında kaynaklarda net bir bilgi bulunmamakla birlikte
lakabından onun Ukbe isimli bir çocuğu olduğu anlaşılmaktadır. İbn Hibbân (ö. 354),

Kindî, Bahâuddin Muhammed b. Yusuf b. Ya’kûb, el-Sulûk fî Tabakâti’l-Ulemâ ve’l-Mulûk, San’â,
1995, I, 98; Zehebî, Tezkire, I, 77.
182
Zehebî, Târîhu’l-İslâm, VIII, 556.
183
Fayda, Mustafa, İslâmiyet’in Güney Arabistan’a Yayılışı, s. 11.
184
Sem’ânî, a.g.e., I, 76; İbn Hibbân, Sikât, VII, 440; İbn Asâkir, Ebû’l-Kâsım Ali b. Hasan b. Hibetillah b.
Abdullah eş-Şâfî’î, Târîhu Medîneti Dımaşk, Dâru’l-Fikr, Beyrut, 1998, XXXIV, 215; Fayda, Mustafa,
“Ebnâ”, DİA., X, 78-79; Sezgin, Fuad, Târîhu’t-Turâsi’l-Arabî, I, 157.
185
Mizzî, Cemâlüddîn Ebû’l-Haccâc Yusuf, Tehzîbü’l-Kemâl fî Esmâi’r-Ricâl, Müessesetü’r-Risâle,
Beyrut, 1980, XXXI, 143.
186
Mizzî, a.g.e., XXXI, 143; İbn Asâkir, a.g.e., LXIII, s. 313; Zehebî, Siyer, IV, 546; İbn Hacer, Tehzîbü’tTehzîb, XI, 148.
187
Kindî, a.g.e., I,88.
188
İbn Sa’d, Tabâkât, V, 544; Mizzî, a.g.e., XXX, 298; İbn Hibbân, a.g.e., V. 510, İbn Ebî Hâtim, Cerh, IX,
107.
189
Mizzî, a.g.e., XXX, 298; İbn Ma‘în, Ebû Zekeriyya, Yahyâ b. Ma‘în, Târîhu İbn Ma‘în, Merkezu’lBahsi’l-İlmiyye, Mekke, 1979, III, 102; Aynî, Bedruddin Ebû Muhammed Mahmud b. Ahmed, Umdetu'lKârî Şerhu Sahîhi'l-Buhârî, Kahire, 1972, II, 168; İbn Hacer, Fethu'l-Bârî, I, 207.
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Hemmâm b. Mesleme’nin Hemmâm b. Münebbih’in soyundan olduğunu belirtir. 190 Bu
muhaddisten rivâyet edildiğine göre dedeleri aslen Horasanlıdır.191 el-Hatîb el-Bağdâdî (ö.
463) ise, Ebû’l-Kâsım et-Taberânî’nin (ö. 360), Hemmâm b. Yahyâ b. Hemmâm b.
Mesleme b. Ebî Seleme b. Ukbe b. Hemmâm b. Münebbih es-San’ânî’den (ö. 163)
San’â’da rivâyette ettiği bir hadisi tahrîc etmiştir.192

2. İlmî Hayatı
Hemmâm b. Münebbih, ilimle uğraşan bir ailenin ferdidir. Nitekim kardeşi Vehb b.
Münebbih ve onun kardeşi çocukları, Akîl b. Ma’kil ve Abdussamed b. Ma’kil dönemin
önemli ilim adamlarındandır. Bu isimlerin rivâyetlerini, temel kaynaklarda görmek
mümkündür.

San’â şehrinde uzunca müddet Yahudilik ve Hristiyanlığın hüküm

sürdüğünü hatırlarsak Hemmâm b. Münebbih’in ilim açısından son derece zengin bir
bölgede yetiştiği söylenebilir. Yemen’deki Yahudî okulları ve Hristiyan kiliselerinin
varlığı da göz önüne alınırsa bu durum daha iyi anlaşılacaktır.193
Kaynaklarda Hemmâm b. Münebbih ailesinden birçok râvînin ismi zikredilmiştir:
Bunların başında Hemmâm’ın babası Münebbih b. Kâmil (ö. ?) gelmektedir. O Muâz b.
Cebel’den, Tâvus b. Keysân el-Ebnâvî (ö. 106) de ondan rivâyette bulunmuştur. 194
Münebbih b. Kâmil’in neslinden ise şu isimler göze çarpmaktadır:
a) Ma’kil b. Münebbih’in neslinden gelenler:
Ma’kil b. Münebbih’in çocukları: Akîl b. Ma’kîl, Abdussamed b. Ma’kil (ö. 183)
ve Abdulah b. Ma’kîl.195
Akîl b. Ma’kîl b. Münebbih’in çocuğu İbrâhim b. Akîl b. Ma’kil.196
Abdussamed b. Ma’kil b. Münebbih’in çocukları: Yahyâ b. Abdussamed b.
Ma’kîl,197 Yunus b. Abdussamed b. Ma’kîl198 ve Yusuf b. Abdussamed b. Ma’kil.199
Abdulkerîm b. Ma’kîl’in çocuğu İsmail b. Abdulkerîm b. Ma’kîl (ö. 210). 200
İbn Hibbân, a.g.e., IX, 247.
İbn Hacer, a.g.e., XI, 148; Hatîb, el-Müttefik ve’l-Müfterik, tah. Muhammed Sadık Aydan, Dâru’lKâdirî, Dımaşk, 1997, III, 346.
192
Hatîb, a.g.e., III, 346.
193
Ahmed Emin, Fecru’l-İslâm, 162.
194
İbn Hibbân, a.g.e., V, 455; İbn Ebî Hâtim, a.g.e., VIII, 418.
195
İbn Hibbân, a.g.e., VII, 37.
196
Buhârî, a.g.e., I, 309; İbn Hibbân a.g.e., VI, 6.
197
İbn Hibbân, a.g.e., IX, 252.
198
Buhârî, et-Târîhu’l-Kebîr, VIII, 413; İbn Hibbân a.g.e., IX, 289.
199
İbn Hibbân, a.g.e., IX, 278.
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İbrâhim b. Ma’kîl’in çocuğu Saîd b. İbrâhim b. Ma’kîl.201
b) Vehb b. Münebbih’in neslinden gelenler:
Vehb b. Münebbih’in çocukları: Abdullah b. Vehb b. Münebbih,202 Abdurrahman
b. Vehb b. Münebbih,203 Eyyûb b. Vehb b. Münebbih204 ve Abdulmu’nim b. İdris b. Sinân
(Vehb’in kızının oğlu).205
c) Ğaylân b. Münebbih’in neslinden gelenler;
Ğaylân b. Münebbih’in torunu Ğavs. b. Câbir b. Ğaylân.206
d) Hemmâm b. Münebbih’in neslinden ise, torunlarından Mesleme b. Hemmâm b.
Mesleme b. Hemmâm b. Münebbih.207
Hemmâm’ın h. 30 yıllarında doğduğu kanaatimizden hareketle ve hocası Ebû
Hureyre’nin ise h. 57, 58 yıllarında vefat ettiği göz önüne alınırsa o, Ebû Hureyre’den
hadis tahsil ettiğinde en fazla 27-28 yaşlarında olmalıdır. Ayrıca Hemmâm, Ebû
Hureyre’den hadis yazdığına göre erken yaşlarda yazı yazmasını da öğrenmiştir.
Hemmâm b. Münebbih’in rivâyette bulunduğu sahâbîler; Ebû Hureyre (ö. 58),
Muâviye b. Ebî Süfyân (ö. 60), Abdullah b. Abbâs (ö. 68), Abdullah b. Ömer (ö. 73),
Abdullah b. Zübeyr (ö. 73) ve Câbir b. Abdullah’dır (ö. 78). Nevevî (ö. 676) “Muâviye’yi
gördüğü fakat ondan hadis işitmediği söylenilmektedir” der. 208 Ancak Zehebî (ö. 748)
Muâviye ve İbn Abbâs’tan da hadis ezberlediğini ifade etmiştir.209
Hemmâm b. Münebbih’ten rivâyette bulunanlar ise; Vehb b. Münebbih (ö. 114),
Ma’mer b. Râşid (ö. 153), Abdussamed b. Ma’kil b. Münebbih (ö. 183), Akîl b. Ma’kil b.
Münebbih (ö. ?) ve Muhammed b. Hasan el-Âteş es-San’ânî’dir (ö. ?).210
Meymûnî’nin (ö. 274) Ahmed b. Hanbel’den (ö. 241) naklettiğine göre Hemmâm
savaşlara katılıyor ve kardeşi Vehb için kitaplar satın alıyordu. Yahyâ b. Ma‘în’den (ö.
233) rivâyet edildiğine göre ise Vehb kardeşini Şam’a gönderir, kitaplar satın aldırır ve

İbn Hibbân, a.g.e., VIII, 96; İbn Ebî Hâtim, a.g.e., II, 187.
Buhârî, a.g.e., III, 459; İbn Hibbân, a.g.e., VI, 356.
202
İbn Hacer, Tehzîbü’t-Tehzîb, VI, 67; Zehebî, Mîzânu’l-İ’tidâl fî Nakdi’r-Ricâl, Matbaatu’s-Seâde,
Mısır, 1325, II, 524.
203
Buhârî, a.g.e., V, 360; İbn Hibbân, a.g.e., VII, 83.
204
Buhârî, a.g.e., I, 425; İbn Hibbân, a.g.e., VI, 54.
205
İbn Hacer, a.g.e., I, 170.
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Buhârî, a.g.e., VII, 111; İbn Hibbân, a.g.e., VII, 313.
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İbn Hacer, a.g.e., XI, 147.
208
Nevevî, Tehzîbu’l-Esmâ ve’l-Lüğât, Dâru’l-İlm, Beyrut, trs. II, 140.
209
Zehebî, Siyer, V, 311.
210
Mizzî, Tehzîbu’l-Kemâl, XXX, 298.
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onları Arapçaya tercüme ederdi.211 İbn Sa’d (ö. 230) Hemmâm’ın Ebû Hureyre’den çokça
hadis aktardığını söylemiştir. 212 Subhî Sâlih, Hemmâm’ın kitap ve defterlerle insanlara
gelip hadis yazdırdığını ifade etmiştir.213
Buhârî (ö. 256) onu “Vehb b. Münebbih’in kardeşi, San’â’lı Faris oğullarındandır.
Ebû Hureyre ve Muâviye b. Ebî Süfyân’dan rivâyette bulundu” bilgileri ile tanıtmıştır.214
İbn Hacer (ö. 852) ise Vehb b. Münebbih ve Hemmâm b. Münebbih için
“Yemen’in iki şeyhi” nitelendirmesinde bulunmuştur.215
Sonraki bölümlerlerde ele alacağımız üzere Hemmâm’ın rivâyetleri başta Kütüb-i
Sitte ve Ahmed b. Hanbel’in Müsned’i olmak üzere hadis, tefsir, tarih ve akaid gibi birçok
kaynakta yer almıştır.
a. İlmî Seyahatleri
Hemmâm b. Münebbih genç yaşta ilim talebiyle San’â’dan ayrılıp Hicâz bölgesine
gelmiştir. Onun Ebû Hureyre ile tanışmalarından bahsettiği rivâyette geçen “Medine’ye
gittim ve Hz. Peygamber’in minberinin yanında bir halka gördüm”

216

ifadesinden

Medine’de bulunduğunu net bir şekilde anlıyoruz.
Şam’da bulunduğuna dair de açık ifadeler bulunmaktadır: el-Hatîb el-Bağdâdî’nin
(ö. 463) Yahyâ b. Ma‘în’den (ö. 233) naklettiğine göre “Vehb kardeşini kitap satın almak
için Şam’a gönderir...” 217 Hemmâm b. Münebbih’in Muâviye b. Ebî Süfyân’dan da
rivâyetleri bulunmaktadır. Muhtemelen o bu haberleri Muâviye’nin yöneticiliğini yaptığı
Şam’da işitmiştir.
Kaynaklar Hemmâm’ın, Kureyşli bir topluluk içindeyken Abdullah b. Zübeyr’in
yanına oturduğunu, onlarla tartıştığını ve Abdullah b. Zübeyr’in Hemmâm’ı tanıdığını
gösteren ifadeler kullandığını zikreder. 218 Ancak İbn Asâkir’in (ö. 571) eserinde ilgili
rivâyetin baş kısmında “Mekke’ye gittim…” cümlesi de mevcuttur. Ayrıca cemaattekilerin

İbn Hacer, a.g.e., XI, 59; Zehebî, a.g.e., V, 312; Ziriklî, Hayruddin Muhammed b. Ali b. Mumammed b.
Fâris, el-A’lâm, Dâru’l-İlm, Beyrut, 2002, VIII, 94; Cevâd Ali, Mufassal, I, 85; Hatîb, el-Câmi’ li Ahlâki’rRâvî ve Âdâbi’s-Sâmi’, Mektebetü’l-Maârif, Riyâd, 1403, II, 114.
212
İbn Sa’d, Tabakât, V, 544.
213
Subhî Salih bu bilgiyi el-Hatîb el-Bağdâdî’nin el-Câmi li Ahlâki’r-Râvî isimli eserine atfen nakletmekte
ancak bizim incelememiz neticesinde böyle bir bilgi bulunamamıştır. Subhi Salih söz konusu eserin başka bir
nüshasına atıfta bulunmuş olabilir. Bkz. Subhî Salih, Ulûmu’l-Hadîs, s. 33.
214
Buhârî, et-Târîhu’l-Kebîr, VIII, 236.
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İbn Hacer, Tebsîru’l-Müntebih, el-Mektebebetü’l-İlmiyye, Beyrut, trs., II, 797.
216
İbn Hanbel, XII, 473.
217
Hatîb, a.g.e., II, 114.
218
Buhârî, a.g.e.,VIII, 236; İbn Asâkir, Târîh, 69, 77; Zehebî, Siyer, V, 313.
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aksine İbn Zübeyr’in onu tanıması Mekke’de birkaç defa bulunduğu ve İbn Zübeyr ile
daha önce görüştüğü anlamına gelmektedir.
Yukarıda da zikrettiğimiz üzere Hemmâm’ın muksirûndan olan dört sahâbîden
rivâyette bulunması onun ilim konusunda tebâruz etmiş sahâbîleri ziyaret ettiği ve bunun
için yolculuk ettiğini göstermektedir.
b. Hocaları
Rivâyetlerinde de görüleceği üzere Hemmâm b. Münebbih, başta Ebû Hureyre
olmak üzere birçok sahâbîyi görmüş ve onları dinleme imkânına kavuşmuştur. Ebû
Hureyre, Abdullah b. Abbâs, Abdullah b. Ömer, Abdullah b. Zübeyr, Câbir b. Abdullah ve
Muâviye b. Ebî Süfyân, Hemmâm’ın hadis naklinde bulunduğu sahâbîlerdir.
Râvîmizin, Ebû Zerr 219 ve Selmân Fârisî’den

220

tespit ettiğmiz birer haberi

mevcutsa da birinde seneddeki Hemmâm ismi hatalı, diğer hadis ise münkerdir. Bunlara
onun sahîfesi dışındaki rivâyetlerinin incelendiği kısımda değinilecektir.
ba. Ebû Hureyre
Ebû Hureyre, Hemmâm’ın en önemli hocası olup, Yemen’de bulunan Ezd
kabilesinin Devs kolundandır.221 Kaynaklarda cahiliyedeki ismi Abduşşems veyâ Abduamr
olarak geçmektedir. Müslüman olduktan sonra ismini Abdurrahman b. Sahr olarak
değiştirdi. 222 Kendisi Hayber’in fethi senesinde Medine’ye gelerek müslüman oldu. Bu
sıralarda otuz yaşlarında idi. Hz. Peygamber’in son üç 223 veya dört yılında 224 yanında
bulundu. Günlerini Suffe’de geçirdi. Hicrî 57, 58 veya 59 yıllında 78 yaşlarında Medine
yakınlarındaki Akîk bölgesinde vefat etti. Nâşı Medine’ye getirilerek Cennetü’l-Bâki’ye
defnedildi. 225 Hz. Peygamber’den en fazla hadis rivâyet eden sahâbîdir. 226 Ebû Hureyre
Hz. Ebû Bekr, Ömer, Fadl b. Abbâs, Übeyy b. Ka’b, Üsâme b. Zeyd, Âişe, Nadr b. Ebî

Beyhakî, Ebû Bekr Ahmed b. el-Hüseyin, Şu’abu’l-Îmân, Dâru’l-Kütübi’l-İlmiyye, Beyrut, 1410, VII,
377.
220
İbn Mende, Ebû Zekeriyya Yahyâ b. Abdulvehhâb el-İsbahânî, Cüz’ün fîhi Zikru Ebi’l-Kâsım
Süleymân b. Ahmed, (Tercümetu’t-Taberânî), Matbaatü’l-Ümme, Bağdâd, 1983, I, 13.
221
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222
İbn Hacer, Tehzîb, XII, 237; Zehebî, Siyer, II, 578; Muhammed Havvâ, Muhammed Abdullah, Ebû
Hureyre, Dâru’ş-Şa’b, Kahire, s. 10.
223
İbn Sa’d, Tabâkât, I, 353.
224
Zehebî, a.g.e., II, 589.
225
İbn Ma‘în, Târîh, III, 18; Mizzî, Tehzîbü’l-Kemâl, XXXIV, 378, Kandemir M. Yaşar, “Ebû Hureyre”,
mad., DİA., X. 160–167.
226
İbnu’s-Salâh, Ebû Amr Osman b. Abdurrahman eş-Şehrezûrî, Ma’rifetu Envâi’ Ulûmi’l-Hadîs,
Mektebetü’l-Farâbî, 1984, s. 303; Sehâvî, Şemsuddin Muhammed b. Abdurrahman, Fethu’l-Muğîs Şerhu
Elfiyeti’l-Hadîs, Dâru’l-Kütübi’l-İlmiyye, Beyrut, 1403, III, 317.
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Nadra ve Ka’bu’l-Âhbâr’dan da rivâyette bulundu. 227 Muhammed b. Hazm’ın (ö. 456)
ifadesine göre Baki b. Mahled’in (ö. 276) Müsned’inde 5300 civarında hadisi
bulunmaktadır.228 Ahmed b. Hanbel’in (ö. 241) Müsned’indeki rivâyetleri ise 3862’dir.229
Bu rakamlardan tekrarlar çıkartıldığında geriye 1579230 veya 1336231 hadis kalmaktadır.232
Buhârî (ö. 256) ondan sekiz yüz kişinin hadis rivâyet ettiğini ifade eder.233 Ebû Hureyre
Hz. Peygamber’den sonra yaklaşık yarım asır yaşamıştır.
Ebû Hureyre’nin Mescid-i Nebevî’de bir halkası olduğu, 234 Hz. Peygamber’in
odasının yanında çok defa insanlara hadis rivâyet ettiği nakledilmiştir. 235
O Medine’de, Mekke’de, Şam’da, Irak’ta ve Bahreyn’de Hz. Peygamber’in
sözlerini Müslümanlara rivâyet etti. 236 İbn Sîrîn’den (ö. 110) aktarıldığına göre Ebû
Hureyre her perşembe günü onlara hadis naklederdi.237
Diğer bir habere göre ise cuma günleri de hadis rivâyet ederdi: “Ebû Hureyre cuma
günleri minberin yanında durur, papuçlarının arkasını koltuklarının altına sıkıştırır,
minberin topuzunu tutar ve şöyle derdi: “Ebu’l-Kâsım (s) dedi, Muhammed (s) dedi,
Allah’ın Resûlu (s) dedi, Sâdıku’l-Masdûk (s) dedi ki…” Konuşmasının bir kısmında ise
“Yaklaşmakta olan felaketlerden dolayı Arabın vay haline” derdi. İmamın gelişini duyunca
hadisi bırakır ve otururdu.” 238
Ebû Hureyre’nin (ö. 58) Hz. Peygamber zamanında hadis yazmadığı ama
Resûlullah’ın vefatından sonra yazmaya başladığı nakledilmiştir.239 Onun Akîk bölgesinde
bir arazisi mevcuttu. İlim talebelerini orada kabul ederdi.240
İbn Hacer, Tehzîb, XII, 237.
Suyûtî, Abdurrahman b. Ebû Bekr, Tedrîbü'r-Râvî, Mektebetü’r-Riyâd, Riyad, trs., II, 216; Sehâvî,
Fethu’l-Muğîs, III, 117; İbn Kesîr, el-Bâisu’l-Hasîs Şerhu İhtisâru Ulûmi’l-Hadîs, tah. Ahmed
Muhammed Şâkir, Mektebetu Dâri’t-Turâs, Kahire, 2003, s. 155.
229
Şuayb el-Arnaût’un baskısında bu rakam 3865’tir.
230
İbn Kesîr, a.g.e., s. 153.
231
A’zamî bu çalışmasını yedi kitapta; Kütüb-i Sitte ve İbn Hanbel’in Müsned’inde yaptığını ifade etmiştir.
Bkz. Muhammed Diyâurrahman el-A’zamî, es-Sahâbiyyu’l-Celîl Ebû Hureyre fî Dav’i Merviyyâtihi,
Kahire, 1979, s. 76.
232
Ahmed Muhammed Şakir, Elfiyetü’s-Suyûtî fî İlmi’l-Hadîs, el-Mektebetü’l-İlmiyye, Beyrut, trs., s. 108.
233
İbn Hacer, İsâbe, VII, 425; İbn Hacer, Ebû Hureyre’den rivâyette bulunanların bir listesini burada
zikreder. Aynı şekilde genişçe bir listeyi Zehebî de vermiştir. Bkz. Siyer, II, 580; İbn Sa’d, Tabakât, I, 353.
234
Zehebî, a.g.e., II, 611.
235
Accâc el-Hatîb, Râviyetü’l-İslâm Ebû Hureyre, Mektebetu’l-Vehbe, Kahire, 1982. s. 110.
236
Accâc el-Hatîb, a.g.e., s. 110.
237
Hatîb, Câmi’, II, 56.
238
Hâkim, Ebû Abdullah Muhammed b. Abdullah en-Nisâbûrî, el-Müstedrek ala’s-Sahîhayn, Dâru’lKütübi’l-İlmiyye, Beyrut, 1411, I, 190.
239
İbn Hacer, Fethu’l-Bârî, I, 207; Aşık, Nevzat, Ebû Hureyre’nin Hadisçiliği, D.E.İ.F.D., S. IV, 1987, s.
89.
240
Accâc el-Hatîb, Ebû Hureyre, s. 110.
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Ebû Hureyre sahâbe zamanından itibaren, çokça hadis rivâyet etmesi, sahâbenin
bilmediği şeyleri nakletmesi, hadisleri eksik işitmesi veya yanlış anlaması ve İsrâilî
bilgileri aktarması gibi birçok açıdan tenkîd edilmiştir.241
Talebelerinden Büsr b. Saîd (ö. 100) şunları ifade etmiştir: “Bizler Ebû Hureyre’nin
meclisinde oturur ve o bize hem Resûlullah’tan hem de Ka’b’dan (ö. 32) rivâyette bulunur
sonra da kalkıp giderdi. Bizimle beraber o mecliste bulunan bazı kimselerin Ebû
Hureyre’nin Resûlullah’tan naklettiği hadisleri Ka’b’dan, Ka’b’dan nakledilenleri de
Resûlulah’tan rivâyet ettiklerini işitmekteydim.”242
Buna benzer bir haberi de İbn Kesir (ö. 774) zikretmiştir: “Zübeyr b. Avvâm (ö.
36), hadis rivâyet etmekte olan Ebû Hureyre'yi dinliyor, işittiği her hadisten sonra:
“Kezebe... Sadaka... Kezebe ...” diyordu. Bunu işiten oğlu Urve (ö. 94), “Ey babacığım!
“Kezebe... Sadaka” diyorsun, bu ne demektir?" diye sordu. O, “Ey oğulcuğum, onun bu
hadisleri Rasulullah'tan işittiğinde şüphe yok, fakat o, onlardan bazısını yerli yerince
rivâyet ederken, bazısını da yanlış rivâyet ediyor” dedi.243
Hemmâm b. Münebbih, Ebû Hureyre ile tanışmalarını şöyle anlatmaktadır:
“Medine’ye gittim ve Hz. Peygamber’in minberinin yanında bir halka gördüm. (Etrafında
halka olunan zatın kim olduğunu) sordum, bana Ebû Hureyre olduğunu söylediler. (Ona
bazı sorular) sordum, bana “Sen kimlerdensin?” diye sordu. “Yemen halkındanım” dedim.
Ebû Hureyre “Dostumdan yahut Ebu’l-Kâsım’dan duydum ki: “Îmân Yemen’dir. Hikmet
de Yemenlidir. Yemenliler ince kalplilerdir. Katı kalplilik ise deve sahibi olanlardadır.
Böyle derken eliyle de doğu tarafını işaret etti.”244
Yukarıdaki rivâyet Hemmâm b. Münebbih’in (ö. 132) Ebû Hureyre’den hadis
naklederken tek olmadığını, muhtemelen bir grup içinde bulunduğunu göstermektedir. Bu
durumu şu haber de desteklemektedir: Ma’mer b. Râşid (ö. 153), Hemmâm’dan aktarmıştır
ki “Ebû Hureyre Hz. Peygamber’in şöyle dediğini nakletti: “Abdesti bozulan kişi abdest
almadıkça namazı olmaz.” Hadramutlu bir adam Ebû Hureyre’ye “Hades nedir” deyince
Ebû Hureyre “Sesli veya sessizce yellenmedir” dedi.”245

Güner, Osman, Ebû Hureyre’ye yönelik Eleştiriler, İnsan Yay., İstanbul, 2001.
Zehebî, Siyer, II, 606.
243
İbn Kesîr, Bidâye, VIII, 109.
244
İbn Hanbel, Ahmed b. Muhammed eş-Şeybânî el-Mervezî, el-Müsned, Çağrı Yay., İstanbul, 1992, XII,
473.
245
Abdurrezzâk b. Hemmâm, el-Musannef, tah. Habiburrahman el-A’zamî, el-Mektebû’l-İslâmî, Beyrut1403, I, 139; Buhârî, Vudû’, 2; Tirmizî, Ebû Îsâ Muhammed b. Îsâ, es-Sünen, Dâru İhyâi't-Turâsi'l-Arabî,
Beyrut, 1988, Ebvâbu’s-Salât, 245; İbn Hanbel, II, 308.
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Abdurrezzâk b. Hemmâm (ö. 211) Musannef’inde Hemmâm b. Münebbih-Ebû
Hureyre isnadı ile şu rivâyeti zikretmiştir: “Fare memsuh (İsrâiloğulları’ndan hayvana
dönüştürülmüş) bir varlıktır. Bunun delili ise fareye deve sütü yaklaştırıldığında içmemesi
koyun sütü yaklaştırıldığında ise içmesidir” Hemmâm ona “Bu Resûlullah’tan işittiğin bir
şey mi?” diye sorunca Ebû Hureyre de “Bana Tevrat mı indirildi?” cevabıyla onu
terslemiştir.246 Ancak başka kaynaklarda Ebû Hureyre’ye bu soruyu soran kişi Hemmâm
değil Ka’bu’l-Ahbâr’dır.247
Hemmâm’ın Ebû Hureyre râvîleri arasındaki konumu ile ilgili olarak Alî b. elMedînî (ö. 234) şu değerlendirmede bulunmuştur: “Ebû Hureyre’nin talebeleri altıdır;
Bunlar Saîd b. el-Müseyyib, Ebû Seleme, Ebû Sâlih, A’rec, İbn Sîrîn ve Tâvus’tur.
Hemmâm’ın ise hadisleri birkaç rivâyet hariç bunlarınkine benzemektedir.”248
Ebû Dâvûd da bu konuda şu cümleleri nakletmiştir: “İbn Ma‘în’e Ebû Hureyre’nin
en güvenilir râvîleri hangileridir diye sordum. O şöyle cevap verdi: “İbnu’l-Müseyyib, İbn
Sîrîn, Saîd el-Makburî, A’rec ve Ebû Râfi’.”249
Ebû Hureyre’nin en sahîh isnâdının hangisi olduğu konusunda ise muhaddisler şu
görüşlere sahiptirler; Ali b. el-Medînî’den rivâyet edildiğine göre en sahîh isnâd mutlak
olarak: Hammad b. Zeyd-Eyyûb-Muhammed b. Sîrîn-Ebû Hureyre şeklindedir.250
Abdullah b. Ahmed b. Hanbel konuyla ilgili olarak babası ile arasında gerçekleşen
şu diyalogu anlatır: “Babamı şöyle derken işittim: “Hiç kimseyi Ebû Hureyre’den rivâyette
Muhammed b. Sîrîn’den üstün tutmam.” Ben Ebû Sâlih Zekvân, hakkında ne dersin
deyince o şöyle cevap verdi: “Ondan da üstündür. Ebû Sâlih’in ise Muhammed’den daha
fazla rivâyeti vardır. Hiç kimseyi ondan (İbn Sîrîn) üstün tutmam.” Peki, Saîd b. elMüseyyib hakkında ne dersin diye sordum? Babam: “O ikisi sana yeter. Saîd’e gelince o
kalbimde Ebû Seleme’den daha üstündür” dedi.”251
Buhârî’ye (ö. 256) göre Ebû Hureyre’nin en sahîh isnâdı şudur: Ebû’z-Zinâd-A’recEbû Hureyre.252
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Abdurrezzâk, a.g.e., IV, 447.
İbn Hanbel, II, 279; Müslim, Ebû Huseyn Müslim b. el-Haccâc, el-Câmiu’s-Sahîh, Dâru İhyai’t-Turâs,
Beyrut, trs. Zühd, 11.
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İbn Hacer, Tehzîbu’t-Tehzîb, IX, 191; Mizzî, Tehzîbü’l-Kemâl, XVII, 470; Hatîb, Ebû Bekr Ahmed b.
Ali el-Bağdâdî, Târîhu Bağdâd, Daru’l-Kütübi’l-İlmiyye, Beyrut, V, 333.
249
İbn Hacer, a.g.e., III, 190.
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Suyûtî, Tedrîb, I, 83.
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İbn Hanbel, el-İlel ve Ma’rifetu’r-Ricâl, el-Mektebu’l-İslâmî, Beyrut, 1988, I, 562.
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Hâkim, Ma’rifetu Ulûmi’l-Hadîs, Dâru’l-Kütübi’l-İlmiyye, Beyrut, 1977, I, 99; Suyûtî, Tedrîb, I, 83.
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Süleymân b. Dâvûd’a (ö. 275) göre: Yahyâ b. Ebî Kesîr-Ebû Seleme-Ebû
Hureyre’dir.253
Hâkim’e (ö. 405) göre: Zührî-İbnu’l-Müseyyib-Ebû Hureyre’dir. 254
Zehebî’ye (ö. 748) göre:
1) Zührî-İbnu’l-Müseyyib-Ebû Hureyre.
2) Ebû’z-Zinâd-A’rec-Ebû Hureyre.
3) İbn Avn ve Eyyûb-İbn Sîrîn-Ebû Hureyre.255
Accâc el-Hâtib, İbn Hanbel’in Müsned’indeki “Müsnedü Ebû Hureyre”
bölümünden hareketle Ebû Hureyre’nin en sahîh isnâdlarını şu şekilde sıralamaktadır:
1) Mâlik-Zührî-İbnu’l-Müseyyib-Ebû Hureyre.
2) İbn Uyeyne-Zührî-İbnu’l-Müseyyib-Ebû Hureyre.
3) Ma’mer-Zührî-İbnu’l-Müseyyib-Ebû Hureyre.
4) Hammâd b. Zeyd-Eyyûb-İbn Sîrîn-Ebû Hureyre.
5) İsmail b. Ebî Hâkim-Ubeyde b. Süfyân el-Hadramî-Ebû Hureyre.
6) Ma’mer-Hemmâm-Ebû Hureyre.256
İleride de zikredeceğimiz üzere Hemmâm rivâyetlerinin çoğunu Ebû Hureyre’den
almıştır. Bu bilgilerden hareketle Hemmâm Ebû Hureyre’nin en önde gelen talebesi
olmamakla birlikte, Ebû Hureyre onun en önemli hocasıdır diyebiliriz.257
bb. Muâviye b. Ebî Süfyân
Kaynaklarda Hemmâm’ın Muâviye’den (ö. 60) üç rivâyeti mevcuttur:
1-Hemmâm Muâviye’yi minberde gördüğünü, elinde bir parça saç olduğunu ve
birşeyler söylediğini ancak şu anda onları hatırlayamadığını ifade etmiştir. 258
Hatîb, el-Kifâye fî İlmi’r-Rivâye, el-Mektebetü’l-İlmiyye, Medine, trs, I, 398.
Hâkim, a.g.e., I, 99; Suyûtî, a.g.e., I, 83.
255
Zehebî, Siyer, II, 609.
256
Accâc el-Hâtib, es-Sünne Kable’t-Tedvîn, Mektebetu Vehbe, Kahire, 1988, s. 435; Ebû Hureyre, s.
149.
257
Tekineş Ayhan, Geleneğin Altın Zinciri Bilgi Aktarım Yöntemi Olarak İsnad, Ensar Neşriyat,
İstanbul, 2006, s. 67.
258
Abdurrezzâk, Musannef, III, 142; Aynı rivâyetin daha ayrıntılısını Abdurrezzâk, Ma’mer-Zührî-Hamid b.
Abdurrahman kanalı ile nakletmiştir; Hamîd, Muâviyeyi elinde bir parça saç olduğu halde minberde hutbe
verirken gördüğünü ve şöyle dediğini aktarır: “Muâviye’yi “Ey Medineliler! Âlimleriniz nerede? Ben Allah
Resûlu’nun bununla bağlamayı yasakladığı işittim. Allah Resûlu şöyle buyurdu: “İsrâiloğulları ancak bunu
kullandıkları zaman azab edildiler. İsrâiloğulları kadınları ancak bunu kullandıkları zaman azab edildiler”
derken işittim.” III, 142; Abdurrezzâk b. Hemmâm, el-Emâlî fî Âsâri’s-Sahâbe, Mektebetu’l-Kur’ân,
Kahire, trs., s. 73.
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2-Vehb b. Münebbih (ö. 114) kardeşi Hemmâm’dan, o da Muâviye b. Ebî
Süfyân’dan Rasûlullah’ın (s) şöyle buyurduğunu nakletmiştir: “Benden bir şey isterken
ısrar etmeyin. Vallahi sizden biriniz benden bir şey ister de rızasız bir halde benden bir şey
kopartırsa, verdiğim malın asla bereketini görmez.”259
3-Vehb b. Münebbih kardeşi Hemmâm’dan, o da Muâviye b. Ebî Süfyân’dan
rivâyet etmiştir: “Sevap kazanmanız için (hayırlı işlerde) aracı olunuz. (Vermem
konusunda) sizin aracılık yapıp ecre ortak olmanız için benden bir şey istediğinizde onu
geciktiriyorum. Çünkü Resûlullah: “Aracı olun ki sevap kazanasınız” dedi.”260
bc. Abdullah b. Abbâs
Kaynaklarda Hemmâm’ın İbn Abbâs’tan (ö. 68) bir rivâyeti mevcuttur.
1-Hemmâm b. Münebbih, İbn Abbâs’ı şunları söylerken işittiğini belirtmiştir:
“Kişilik olarak yöneticiliğe Muâviye’den daha uygun bir adam görmedim. İnsanlar geniş
bir vadinin yamaçlarına gelir gibi onun evine gelirlerdi. Onun gibi -yani İbn Zübeyr gibitahammülsüz, cimri ve tutucu bir kimse değildi”261
Hemmâm burada İbn Abbâs’tan işittim ifadelerini kullanmıştır. Bu da Hemmâm’ın
İbn Abbâs’ı gördüğü anlamına gelir.
bd. Abdullah b. Zübeyr
Hemmâm’ın İbn Zübeyr’den (ö. 73) tek rivâyeti bulunmaktadır.
1-Abdurrezzâk b. Hemmâm, babasından ve birçok hocasından naklettiğine göre
Hemmâm b. Münebbih, Abdullah b. Zübeyr Kureyş’ten bir topluluk içindeyken onun
yanına oturur. O sırada gruptakilerin kendisine saygı gösterdikleri kişiler içinde Necrânlı,
sakalı olmayan Habeşî denilen köse bir adam da vardır. Kureyş’ten bir adam Hemmâm’a
“Sen nerelisin?” diye sorar o ise “Ben Yemenliyim” der. Bunun üzerine Kureyşli “Sizin
yaşlınız ne yaptı?” der. Hemmâm “Bizim yaşlımız Süleyman ile âlemlerin Rabbine teslim
oldu. Sizin yaşlınız ise boynunda hurma lifinden bir iple odun taşıyıcısı oldu” cevabını
verince adam şaşırıp kalır.262 İbnu’z-Zübeyr adama “Kiminle konuştuğunu biliyor musun,

Müslim, Zekât, 33; Nesâî, Ebû Abdurrahman Ahmed b. Şuayb, es-Sünen, tah. Dr. Abdulğaffâr Süleymân
el-Bündârî, Dâru Kitâbi’l-İlmiyye, Beyrut,1991, Zekât, 88; İbn Hanbel, IV, 98.
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Nesâî, Zekât, 65; Ebû Dâvûd, Süleymân b. el-Eş’as es-Sicistânî, es-Sünen, Dâru’l-Fikr, Beyrut, Kahire,
1988, Edeb, 126; Taberânî, Ebû’l-Kâsım Süleymân b. Ahmed, el-Mu’cemu’l-Kebîr, Mektebetu’l-Ulûm
ve’l-Hikem, Musul, 1983, XIX, 349.
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Abdurrezzâk, Musannef, XI, 453; Buhârî, et-Târîhu’l-Kebîr, VII, 327; İbn Hacer, İsâbe, VI, 153,
Şeybânî, Ebû Bekr Ahmed b. Amr b. ed-Dahhâk, el-Âhâd ve’l-Mesâni, Dâru’r-Râye, Riyâd, 1411, I, 422;
İbn Kuteybe, Ğarîbu’l-Hadîs, II, 353.
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Hemmâm burada Tebbet Sûresine atıfta bulunarak Ebû Leheb ve karısını kastetmektedir.
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Niçin Hemmâm b. Münebbih’le tartışmaya girdin?” der.263 Metinden de anlaşılacağı üzere
Abdullah b. Zübeyr daha önce Hemmâm’ı görmüştür ve onu tanımaktadır.
be. Abdullah b. Ömer
Hemmâm’ın İbn Ömer’den (ö. 73) iki rivâyeti bulunmaktadır:
1-Yeğeni Akîl b. Ma’kil, amcası Hemmâm’dan nakletmiştir ki: “Hemmâm, “İbn
Ömer’e nebizin hükmünü sordum ve “Yâ Ebâ Abdirrahman, bu içecek hakkındaki görüşün
nedir? dedim. O, “Sarhoşluk veren her şey haramdır” dedi. Ben “Hamr içtiğimde sarhoş
olmuyorum” dedim. Öfkelendi ve “Üf üf! Hamr da ne oluyor?” dedi. Sakinleşinceye kadar
ve yahut yüzü sararıncaya kadar onu kendi haline bıraktım. “Ya da bir süre etrafındakilerle
konuştu” dedi. Sonra “Ey Ebâ Abdirrahman, sen benim iyi tanıdığım kimselerin son
kalanlarındansın. Bazen bir yolcu gelir, sana bir şey sorar. Sonra senden aldığı ifadenin
kuyruğundan tutar, onu ta ufuklara kadar uzatır (aklına ne gelirse konuşur)” dedim.
Hemmâm, İbn Ömer “Şöyle şöyle…” dedi, diyordu. Sonra “Sen Iraklı mısın?”dedi.
“Hayır” dedim. “O halde sen nerelisin?” dedi. “Yemen halkındanım” dedim. “Hamra
gelince, haramdır, ona başka bir yol da yoktur. Onun dışındaki içeceklere gelince, sarhoş
eden her şey haramdır” dedi.” 264
Rivâyette geçen “Sen benim tanıdıklarımın son kalanlarındansın” ifadesi bu
görüşmenin Ebû Hureyre’nin vefatından sonra olma ihtimalini akla getirmektedir. Bu
rivâyet ayrıca Hemmâm’ın soru sormayı seven ısrarlı, kararlı ve gayretli bir talebe
olduğunu ortaya koyar. Meselenin özüne vakıf olmak için İbn Ömer’i kızdırma pahasına
sorduğu sorular onun dikkatini çekmiş ve “Sen Iraklı’mısın?” demesine neden olmuştur.
2)-Hemmâm b. Münebbih: “Ebû Hureyre’ye “Namazda kaç rekât kıldığım
konusunda şüphe ettim?” diye sordum. Ebû Hureyre “Oturduğunda iki secde et diyorlar”
dedi. Sonra aynı soruyu Abdullah b. Ömer’e sordum o ise “Namazını koruman için tekrar
et” dedi.”265
bf. Cabir b. Abdullah
Hemmâm b. Münebbih’in Cabir b. Abdullah’tan (ö. 78) tek rivâyetini tespit
edebildik:

Buhârî, et-Târîhu’l-Kebîr, VIII, 236; İbn Asâkir, Târîhu Dımaşk, LXIX, 77; Zehebî, Siyeru A’lâmi’nNübelâ, V, 313.
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Abdurrezzâk, Musannef, IX, 222; Ahmed b. Hanbel, Kitâbu’l-Eşribe, Mektebetu’t-Turâsi’l-İslâmiyye,
Kahire, 1985, s. 34.
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Abdurrezzâk, a.g.e., II, 309.
263

32

1- Akîl b. Ma’kil’in Hemmâm b. Münebbih’ten naklettiğine göre Cabir b.
Abdullah’a mecnunların tedavi şekli olan nuşre 266 hakkında sorulmuş o da “Şeytanın
işlerindendir” cevabını vermiştir. 267 Bu hadis, Vehb b. Münebbih tarafından, Câbir b.
Abdullah’dan merfû olarak da aktarılmıştır.268
Yukarıdaki nakillerden de anlaşıldığı üzere Hemmâm b. Münebbih, muksirûnun
dördünden rivâyette bulunmuştur. Bu mülâkâtları da göz önünde bulundurarak
Hemmâm’ın söz konusu sahâbîlerden de yazılı veya sözlü rivâyetlerde bulunmuş
olabileceği, ancak Ma’mer’le karşılaştığı 130 senesi ile bu sahâbîlerin ölümü arasında uzun
bir zaman diliminin olması ve Hemmâm’ın aşırı yaşlanması gibi sebepler neticesinde onun
bu yazılı metaryelleri kaybettiği veya ezberlediği bilgileri unutmuş olabileceği ihtimallerini
de göz ardı etmemek gerekir.
c. Talebeleri
Kaynaklarda Hemmâm’dan altı râvînin nakilde bulunduğu zikredilmiştir. Bunlar
Vehb b. Münebbih (ö. 114), Ma’mer b. Râşid (ö. 153), Abdussamed b. Ma’kil b. Münebbih
(ö. 183), Akîl b. Ma’kil b. Münebbih (ö. ?), Muhammed b. Hasan el Âteş es-San’ânî’ (ö. ?)
ve Muhammed b. Sinan el- Bâhilî’dir (ö. 223).
Bu isimlerin son ikisinin Hemmâm’dan aktardığı herhangi bir hadis bulamadık.
Diğer üç râvîden ise toplam dokuz rivâyet vardır. Hemmâm’ın hadislerininin kahir
ekseriyetini nakleden sadece Ma’mer b. Râşid’dir.
ca. Vehb b. Münebbih
Ebû Abdullah Vehb b. Münebbih es-San’ânî, ez-Zimâri, 269 hicrî 34 yılında
Yemen'de doğmuş bir tâbiîdir.270 Hemmâm b. Münebbih’in kardeşidir. Hicrî 114 yılında
seksen küsür yaşlarında iken vefat etmiştir.271 Ebû Hureyre, İbn Ömer, Abdullah b Amr b.
el-Âs, Câbir b. Abdullah, İbn Abbâs ve kardeşi Hemmâm’dan rivâyette bulundu. ‘Iclî (ö.

Nuşre, mecnunların tedavi edildiği bir rukye çeşididir. Kendisine cinlerin dokunduğu kişi nuşre ile tedavi
edilirdi. Burada hasta kişiye dualar okunur ve değişik hareketlerle hastalığın ondan uzaklaştırılması
amaçlanırdı. Bkz., Cezerî, Ebu’s-Seâdât el-Mubârek Muhammed, en-Nihâye fî Ğarîbi’l-Hadîs ve’l-Eser,
Beyrut, 1979, V, 128; İbnu’l-Cevzî, Ebu’l-Ferec Abdurrahman b. Ali b. Muhammed, Ğarîbu’l-Hadîs,
Beyrut, 1985, II, 408; Atmaca Veli, “Hadisler Çerçevesinde Cahiliyyede Majik Tedavi Geleneğinin
Kavramsal Boyutu”, Çukurova Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi Dergisi, C. 10, s. 1, 2010, s, 14-15.
267
Abdurrezzâk, a.g.e., XI, 13.
268
Ebû Dâvûd, Tıb, 9; İbn Hanbel, III, 294.
269
Buhârî, et-Târîhu’l-Kebîr, VIII, 164.
270
Kindî, Sulûk, I, 98; Zehebî, Tezkire, I, 77.
271
İbn Kuteybe, Meârif, I, 459; VIII, 164; İbn Ebî Hâtim, Cerh, IX, 24.
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261) ve Nesâî (ö. 303) onu sika saymıştır.272 İbn Hibbân (ö.354) da onu öven ifadelerde
bulunmuştur. 273 Nevevî (ö. 676) “Sika olduğunda ittifak edilmiştir” der. Kütüb-i Sitte
imamlarının tamamı ondan rivâyette bulunmuştur.274
Vehb b. Münebbih denilince akla Yahudilik ve Hristiyanlığa ait bilgilere vakıf olan
birkaç meşhur şahsiyetten biri gelir. İbn Kuteybe’nin (ö. 276) zikrettiğine göre Vehb b.
Münebbih “Allah’ın kitaplarından yetmiş iki tanesini okudum” demiştir.275 İbn Sa’d’ın (ö.
230) naklettiği bir habere göre ise Vehb şöyle demiştir: “Allah katından olan doksan üç
kitap okudum. Onlardan yetmiş ikisi sinagoglarda ve insanların ellerinde bulunmaktaydı.
Ancak yirmisi pek az kimse tarafından bilinmekteydi”

276

Vehb b. Münebbih’in

rivâyetlerinde Tevrat ve Zebur’dan nakillerde bulunduğunu “Kara’tu fi’t-Tevrât” 277 “fi
Mezâmiri âli Dâvud”, “fi Zebûri âli Dâvûd”

278

sözlerinden, İncil’den nakillerde

bulunduğunu da “Kara’tu fi kitâbı raculin mine’l-havâriyyîn”

279

ifadelerinden

anlamaktayız. Bu bilgiler ışığında Vehb b. Münebbih’in ciddi bir birikime sahip olduğunu
söyleyebiliriz.
Vehb’in kardeşi Hemmâm ile olan ilişkisine gelince, onun Hemmmam’dan aldığı
altı hadisini tespit ettik. Bunların senedlerinde Hemmâm’ın ismi zikredilmeyip onun yerini
“an ehîhi” ifadesi kullanılmıştır. Hemmâm’ın kardeşi Vehb’den ise herhangi bir naklini
tespit edemedik. Buhârî Hemmâm’ın bir hadisini Vehb tariki ile tahrîc etmiştir.280
1-Vehb b. Münebbih kardeşi Hemmâm’dan Ebû Hureyre’nin şöyle dediğini
aktarmıştır: “Rasûlullah’ın (s) ashabı içinde benden daha fazla hadis rivâyet eden yoktur.
Ancak Abdullah b. Amr müstesna. O yazardı, bense yazmazdım.”281
2-Vehb b. Münebbih kardeşi Hemmâm’dan Ebû Hureyre’nin şöyle dediğini rivâyet
etmiştir: “İçinizden biri ibadet ettiği yerde kaldığı müddetçe abdesti bozuluncaya kadar

‘Iclî, Ma’rife, II, 345; İbn Hacer, Tehzîb, XI, 47.
İbn Hibbân, Sikât, V, 487-488; İbn Ebî Hâtim, a.g.e., IX, 24; İbn Hacer, a.g.e., XI, 47.
274
Nevevî, Tehzîbu’l-Esmâ, I, 707.
275
İbn Hallikân, Vefeyât, VI, 35; Zehebî, a.g.e., I, 77; Ziriklî, A’lâm, VIII, 125.
276
İbn Sa’d, Tabakât, V, 543.
277
Ebû Nuaym, Ahmed b. Abdullah el-İsbehânî, Hilyetü’l-Evliyâ ve Tabakâtu’l-Asfiyâ, Dâru’l-Kitâbi’lArabî, Beyrut, 1405, IV, 38, 48.
278
Ebû Nuaym, a.g.e., IV, 62, 67.
279
Ebû Nuaym, a.g.e., IV, 52, 56, 61.
280
Buhârî, İlim, 39.
281
Buhârî, İlim, 39; İbn Hanbel, II, 248; Tirmizî, İlim, 12; Hatîb, Takyîdu’l-İlm, Dâru İhyâi’t-Turâsi’nNübüvve, 1974, s. 82.
272
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melekler ona dua ederler ve “Allahım ona mağfiret et. Allahım ona rahmet et” derler.”282
Bu rivâyet sahîfenin dokuz numaralı hadisidir.
3-İbn Ma’kil Vehb b. Münebbih’ten o kardeşi Hemmâm’dan, o da Ebû
Hureyre’den Rasûlullah’ın (s) şöyle buyurduğunu bildirmiştir: “Dâvud Peygamber şöyle
demiştir: Elini dirseğine kadar ejderhanın ağzına sokman, onun da kolunu kemirmesi,
sonradan görme bir kimseden bir şey istemenden daha hayırlıdır.”283
4-Vehb b. Münebbih kardeşinden rivâyet etmiştir. “Ayette Yüce Allah “Senin
Rabbin dilediğini yaratır ve dilediğini şeçer” (Kasas, 28/68) buyurmuştur. Hemmâm ayet
hakkında “Allah küçükbaşlardan keçiyi, kuşlardan ise güvercini seçmiştir” demiştir.284
İki rivâyet ise Vehb-Hemmâm-Muâviye b. Ebî Süfyân isnâdı ile gelmiş olup
bunlara daha önce yer verildi.
cb. Ma’mer b. Râşid
Ma’mer b. Râşid (ö. 153) kaynaklarda Yemen’e ilim için ilk yolculuk yapan285 ve
orada hadisi ilk tasnif eden kişi olarak nitelendirilmektedir. 286 Amr b. Dînâr, Katâde,
Eyyûb es-Sahtiyânî, Zührî, A’meş, Abdullah b. Tâvus, Sâlih b. Keysân ve Yahyâ b. Ebî
Kesîr’den rivâyette bulundu. Kendisinden ise Sevrî, İbn Uyeyne, İbnu’l-Mubârek, İbn
Uleyye, Hişâm b. Yusuf es-San’ânî, Abdurrezzâk b. Hemmâm hadis nakletti.287 ‘Iclî (ö.
261) onu sika saydı.288 İbn Hibbân (ö.354) onu fakîh, hâfız ve mutkin olarak tavsif etti.289
İbn Ebî Hâtim (ö.327), Ma’mer’in annesini ziyaret için Basra’da bulunduğu sırada rivâyet
ettiği hadislerde hatalar yaptığını aktarmıştır.290
Onu Yemen’e, İbn Tâvus’a (ö. 132) gitmesi için teşvik eden hocası Eyyûb esSahtiyânî’dir (ö. 131). 291 Kanaatimizce Hemmâm b. Münebbih’e gönderen de İbn
Tâvus’tur. Tâvus b. Keysân (ö. 106) ile Münebbih ailesi arasında önemli bağlar bulunur.
Tâvus b. Keysân’ın elli civarında sahâbîyi gördüğü rivâyet edilir. Tâvus’un San’â’da bir
meclisi bulunmaktaydı ve o, Hemmâm’ın babasından rivâyette bulunanlar arasında
İbn Hanbel, II, 289; Taberânî, el-Mu’cemu’l-Evsât, Dâru’l-Harameyn, Kahire, 1415, II, 208.
Ebû Nuaym, a.g.e., IV, 81.
284
Sa’lebî, Ebû İshâk Ahmed b. Muhammed b. İbrahim en-Nîsâbûrî, el-Keşf ve’l-Beyân, Dâru İhyâi’tTurâsi’l-Arabî, Beyrut, 1422, VII, 258.
285
Mizzî, Tehzîb, XXVIII, 307.
286
Zehebî, Tezkire, I, 142.
287
Buhârî, et-Târîhu’l-Kebîr, VII, 378-9; İbn Hibbân, Sikât, VII, 484; İbn Ebî Hâtim, Cerh, VIII, 256; İbn
Hacer, Tehzîb, X, 219.
288
‘Iclî, Ma’rife, II, 290.
289
İbn Hibbân, a.g.e., VII, 484.
290
İbn Ebî Hâtim, a.g.e., VIII, 287.
291
İbn Hacer, a.g.e., X, 220; İbn Ebî Hâtim, a.g.e., V, 89.
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zikredilmektedir.

292

Kaynaklarda Tâvus ve Vehb’in birlikte meclislerde bulunduğu

aktarılmıştır. Tâvus b. Keysân da Münebbih ailesi gibi Ebnâ’dandır.293 Tâvus, Ali b. elMedînî’nin (ö. 234) ifadesine göre Ebû Hureyre’nin en önemli altı talebesinden biridir.
Hemmâm’ın hadisleri de bu râvîlerinkilerle hemen hemen aynıdır.294
Ma’mer bu ziyareti esnasında Hemmâm’dan arz-kıraât metodu ile sahîfesini
nakletti. Ma’mer, Yemen’den hac için ayrıldı. Mekke’de hocası Eyyûb ile karşılaştı ve
annesini ziyaret için onunla Basra’ya döndü. Orada bir süre kaldı. Sonra h. 131 senesinde
Yemen’e tekrar döndü ki bu sene hocası Eyyûb ve Hemmâm’ın vefat ettiği yıldır. 295
Ma’mer Yemen’de evlendi ve hayatının son yirmi yılını burada geçirdi. 58 yaşında iken
Ramazan ayında San’â’da vefat etti.296
Ma’mer’den rivâyette bulunanlar arasında Süfyân es-Sevrî (ö. 161), Süfyân b.
Uyeyne (ö. 198), Şu’be b. el-Haccâc (ö. 160) ve Hişâm b. Yusuf gibi muhaddisler
olmasına rağmen onların bu sahîfeyi nakletmemeleri ilginçtir.
Hemmâm b. Münebbih’in hadislerinin çoğunluğu Ma’mer b. Râşid kanalı ile
geldiğinden, Ma’mer’den Hemmâm haberlerini nakleden râvîler ayrıca ele alınacaktır.
cc. Abdussamed b. Ma’kil b. Münebbih
Abdussamed b. Ma’kil (ö. 183), Hemmâm’ın kardeşi Ma’kil’in oğludur. İkrime,
Tâvus b. Keysân, Vehb, İbrahim b. Ma’kil’den rivâyetleri vardır. Kendisinden ise
Abdurrezzâk b. Hemmâm, İsmail b. Abdulkerîm’in ve oğlu Yunus b. Abdussamed’in
nakilleri bulunmaktadır. 297 Ancak haberlerinin çoğunluğu amcası Vehb’den olup, bu
rivâyetlerin kaynakları Tevrat, Zebur ve İnciller’dir. 298 İbn Mace (ö. 273) Tefsir’inde
ondan bir hadis nakletmiştir. Hicrî 183 veya 195 yıllarında vefat etmiştir.299 ‘Iclî (ö. 261),
İbn Ma‘în (ö. 233) ve İbn Hibbân (ö. 354) onu sika saymıştır.300
İbn Ma’kil-Vehb b. Münebbih-Hemmâm-Ebû Hureyre isnâdı ile gelen merfû bir
rivâyet Vehb b. Münebbih’in hadisleri arasında daha önce verildi.

İbn Hibbân, a.g.e., V, 455; İbn Ebî Hâtim, a.g.e., VIII, 418.
İbn Sa’d, Tabakât, V, 541.
294
İbn Hacer, a.g.e, IX,191.
295
Muhammed Re’fet Saîd, Ma’mer b. Râşid es-San’ânî, 1983, Riyâd, s. 71.
296
İbn Sa’d, a.g.e., V, 541 vd.
297
Buhârî, et-Târîhu’l-Kebîr, VI, 104; İbn Hibbân, a.g.e., VII, 134; Mizzî, Tehzîbu’l-Kemâl, XVIII, 104.
298
Ebû Ya’lâ, Ahmed b. Ali el-Mevsılî, el-Müsned, tah. Hüseyin Selim Esed, Dâru’l-Me’mun, Şam, 1984,
X, 500, Abdurrezzâk b. Hemmâm, Musannef, IV, 106; Beyhâkî, Şu’abu’l-Îmân, I, 384, 495 VI, 53, 250,
VII, 213; Ebû Nuaym, Hılyetu’l-Evliyâ, IV, 26, 30, 32, 33, 43, 55, 56, 62.
299
Mizzî, a.g.e., XVIII, 104.
300
‘Iclî, Ma’rife, II, 95; İbn Hibbân, a.g.e., VII, 134; İbn Ebî Hâtim, Cerh, VI, 50.
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cd. Akîl b. Ma’kil b. Münebbih
Hemmâm’ın kardeşi Ma’kil’in oğludur. Akîl (ö. ?) amcaları Hemmâm ve Vehb’den
rivâyette bulunmuştur. Kendisinden ise San’â kadısı Hişâm b. Yusuf, oğlu İbrahim ve
Abdurrezzâk b. Hemmâm nakilde bulunmuştur.301 ‘Iclî (ö. 261) ve İbn Ma‘în (ö. 233) onu
sika saymıştır. 302 Ahmed b. Hanbel’den aktarıldığına göre Akîl, Tevrât ve İncil’i
okumuştur. Ebû Dâvûd kendisinden iki hadis tahrîc etmiştir.303 Buhârî kendisinden ta’lîk
üslûbu ile bir rivâyet eserine almıştır.304 Akîl’in haberlerinin çoğunluğu amcası Vehb b.
Münebbih’tendir. Bunların bir kısmını Ebû Nuaym (ö. 430) Hilye’sinde zikretmiştir.305
Akîl b. Ma’kil, Hemmâm’ın İbn Ömer’den nebizin hükmünü sorduğu rivâyeti ve
Hemmâm b. Münebbih’in Ebû Hureyre ile tanışmasını nakleden kişidir.
ce. Muhammed b. Hasan el-Âteş
Muhammed b. Hasan (ö. ?), ebnâvî muhaddislerden olup, San’â’lıdır.306 Hemmâm
b. Münebbih’ten rivâyette bulunan râvîler arasında ismi geçmektedir. 307 Süleyman b.
Vehb, Münzir b. Nu’man, Abdurrahman b. Nu’man, Rebâh b. Yezîd ve Hemmâm b.
Münebbih’ten hadis nakletti. Kendisinden ise İbrahim b. Musa, Nuh b. Habîb rivâyette
bulunmuştur. İbn Ebî Hâtim (ö. 327) onu sika kabul etmiştir. 308 Nesâî (ö. 303) ve
Dârekutnî’ye (ö. 385) göre ise zayıftır. 309 Zehebî, (ö. 748) İbn Ebî Hâtim’in onun
Hemmâm’dan rivâyette bulunduğu konusunda yanıldığını, çünkü onunla Hemmâm
arasında bir râvînin düşmüş olduğunu söyler. 310 İbn Hacer (ö. 852) ve Mizzî (ö. 742)
“Onun Hemmâm’dan rivâyeti için mürsel denilmektedir” ifadesini kullanmışlardır. Ayrıca
Kaderiyye’nin önde gelenlerinden olduğu ifade edilmiştir.311 Hemmâm’ın onun tariki ile
gelen herhangi bir rivâyeti tespit edilememiştir.

Buhârî, a.g.e., VII, 53; İbn Hibbân, a.g.e., VII, 294; Mizzî, a.g.e., XX, 241; Zehebî, Siyer, V, 312.
‘Iclî, Ma’rife, I, 202; İbn Ebî Hâtim, a.g.e., VI, 219.
303
Mizzî, a.g.e., XX, 241; Ebû Dâvûd, Cenâiz, 34, Tıb, 9.
304
İbn Hacer, Tehzîb, VII, 228.
305
Ebû Nuaym, a.g.e., IV, 23, 25, 29, 39, 47, 54, 58, 59, 62, 65, 69, 79.
306
İbn Ma’kulâ, el-Emîr el-Hâfız, el-İkmâl fî Ref’il’-İrtiyâb ani’l-Mu’telif ve’l-Muhtelif fi’l-Esmâ ve’lKunâ ve’l-Ensâb, Kahire, trs., I, 12. Kelimenin değişik okunuşları var ise de yaygın olanı “Âteş”
şeklindedir. Kelimenin Farsça olduğu ifade edilmiştir. Bkz. a.y.
307
İbn Ebî Hâtim, a.g.e., IX, 107; İbn Hacer, a.g.e., XI, 59.
308
İbn Ebî Hâtim, a.g.e., VII, 226.
309
İbn Hacer, a.g.e., IX, 100.
310
Zehebî, Mîzânü’l-Îtidâl fî Nakdi’r-Ricâl, Dâru’l-Ma’rife, Beyrut, trs. III, 516.
311
İbn Hacer, a.g.e., IX, 100; Mizzî, a.g.e., XXV, 56; Keykeldî, Ebû Saîd b. Halil, Câmiu’t-Tahsîl fî
Ahkâmi’l-Merâsîl, Alemü’l-Kütüb, Beyrut, 1986, I, 263.
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cf. Muhammed b. Sinan el-Bâhilî
Muhammed b. Sinan (ö. 223), İbn Hibbân’ın (ö. 354) ifadesine göre Basralı olup,
Hemmâm b. Münebbih ve Musa b. Ali b. Rebâh’dan rivâyette bulundu. Kendisinden ise
Iraklılar hadis naklettiler. 312 Ancak Hemmâm ile Muhammed b. Sinan’ın vefat tarihleri
karşılaştırıldığında bu imkânsız görünmektedir. İbn Hibbân burada hata yapmıştır.
Muhammed b. Sinân’ın rivâyette bulunduğu kişi Hemmâm b. Münebbih değil Hemmâm b.
Yahyâ’dır. Nitekim İbn Hacer (ö. 852) onun hocaları arasında Hemmâm b. Münebbih’i
değil, Hemmâm b. Yahyâ’yı (ö. 163) vermiştir. 313 Buhârî’nin de Muhammed b. Sinan
isnadı ile naklettiği hadislerde Hemmâm b. Yahyâ’nın ismi karşımıza çıkmaktadır.314
d. Cerh ve Ta’dîl İmamlarının Hemmâm Hakkındaki Görüşleri
Hemmâm b. Münebbih, cerh ve ta’dîl imamlarınca sika kabul edilmiştir. Yahyâ b.
Ma‘în (ö. 233) onu sika râvîler arasında zikretmiştir. 315 ‘Iclî (ö. 261) “Yemenlidir,
tâbiîndendir ve sikadır” cümleleri ile tanıtmıştır. 316 İbn Hibbân (ö. 354) da onu tevsîk
etmiştir.317
Ahmed b. Muhammed el-Mervezî (ö. 230) “İbn Hanbel’e Hemmâm b. Münebbih’i
sordum, “Sikadır” dedi.”318
Nevevî (ö. 676) “Âlimler sika olduğunda ittifak etmişlerdir” der.319 Zehebî (ö. 748)
sadûk olarak nitelendirmiştir. 320 İbn Hacer (ö.852) ise “Dördüncü dereceden sikadır”
değerlendirmesinde bulunmuştur.321
İbn Hibbân, a.g.e., IX, 79.
İbn Hacer, Tehzîb, IX, 182.
314
Bâcî, Ebû’l-Velid Süleyman b. Halef b. Sa’d b. Eyyûb, et-Ta’dîl ve’t-Tecrîh limen Harrace anhu’lBuhârî fi’l-Cami’i’s-Sahîh, Vezaretü’l-Evkâf, el-Mağrib, trs., II, 743; Kelâbâzî, Ahmed b. Muhammed b.
Hüseyin b. el-Hasan, el-Hidâye ve’l-İrşâd fî Ma’rifet-i Ehli’s-Sikât ve’s-Sedâd, Beyrut, 1407, II, 652.
315
İbn Ma‘în, Târîh, III, 102.
316
’Iclî, Ma’rife,1985,II, 334.
317
İbn Hibbân, a.g.e., V. 510.
318
İbn Hanbel, el-İlel, I, 46.
319
Nevevî, Tehzîb’ul-Esmâ, II, 140.
320
Zehebî, el-Kâşif fî Ma’rifeti Men lehu Rivâyetün fi’l-Kütübi’s-Sitte, Dâru’l-Kıble, Cidde, 1992, II,
339.
321
İbn Hacer, Takrîbu’t-Tehzîb, Dâru’r-Reşid, Suriye, 1986, I, 574. İbn Hacer’in “Takrîb” isimli eserinde
râvîleri derecelendirdiği on iki mertebe şu şekildedir:
1. Mertebe: Sahâbî râvîlerinin olduğu tabakadır.
2. Mertebe: Te’kidli bir şekilde övülmüş râvîlerin bulunduğu tabakadır. Bu ya ismi tafdil sığasıyla
olur;  أوثق الناسörneğinde olduğu gibi. Ya ta’dîl sıfatının lafzan tekrarıyla olur;  ثقة ثقةörneğinde olduğu gibi.
Ya da ta’dîl sıfatının manen tekrarı ile olur;  ثقة حافظörneğinde olduğu gibi.
3. Mertebe: Tek sıfatla tevsîk edilen râvîlerin bulunduğu tabakadır;  أو عدل،  أو ثبت،  أو متقن، ثقة
lafızlarında olduğu gibi.
4. Mertebe: Üçüncü mertebenin azıcık altında olan râvîlerin bulunduğu tabakadır. Bu râvîlere şu
lafızlarla işaret edilir;  أو ليس به بأس،  أو ال بأس به، صدوق.
312
313

38

Accâc el-Hatîb Hemmâm için “Tâbiînin âlimlerindendir” nitelendirmesinde
bulunmuştur.322
Ebû Hureyre’nin meşhur talebeleri ile Hemmâm’ın rivâyetleri arasında yapılan
karşılaştırmalarda büyük benzerlikler görülmüştür. Bu benzerliklere daha önce de
naklettiğimiz üzere dikkat çeken ilk kişi Ali b. el-Medînî’dir (ö. 234). O, Ebû Hureyre’nin
meşhur altı talebesi olduğunu Hemmâm’ın ise bazı hadisleri hariç rivâyetlerinin bu
râvîlerinkilerle benzeştiğini söylemiştir.323
Hadis kitaplarında Yemenli muhaddislerin en sahîh isnâdı; Ma’mer-Hemmâm-Ebû
Hureyre olarak zikredilmiştir.324 Ancak bu bilgi Yemen’in diğer şehirlere göre bidayette
hadis ilminde oldukça geri kaldığını göstermektedir. Çünkü Hemmâm b. Münebbih’in Ebû
Hureyre hadisleri ile Ebû Hureyre’nin meşhur râvîlerinin rivâyetleri arasında tercih söz
konusu olduğu zaman bu râvîlerinkinin tercih edildiğini görmekteyiz. Bunu Hemmâm’ın
rivâyetlerinin sadece Ma’mer kanalı ile nakledilmesine bağlayabiliriz. Örneğin, şu haberde
bunu görmek mümkündür. Muhammed b. Yahyâ el-Zuhlî (ö. 258), Ali b. el-Medînî’ye (ö.
234)

sordum: “Muhammed b. Amr-Ebû Seleme-Ebû Hureyre” rivâyeti mi yoksa

“Ma’mer-Hemmâm-Ebû Hureyre” hadisi mi daha sevimlidir.” Ali b. el-Medînî,
“Muhammed’inki daha meşhur ve daha güçlüdür” dedi.”325
Benzer bir soru da Muhammed b. Yahyâ’nın kendisine sorulmuştur: “Muhammed
b. Amr-Ebû Seleme-Ebû Hureyre ile Ma’mer b. Râşid-Hemmâm b. Münebbih-Ebû
Hureyre isnâdlarından hangisi daha sahîhtir.” O şöyle demiştir: “Muhammed b. Amr’ın
isnâdı daha meşhur, Ma’mer’inki ise daha sağlamdır.” Hâkim (ö. 405), Hâfız Ebî Ahmed’e
5. Mertebe: Dördüncü tabakanın azıcık altında olan râvîlerin tabakasıdır. Bu râvîlere şu lafızlarla
işaret edilir;  أو تغير بأخرة،  أو يخطىء،  أو له أوهام،  أو صدوق يهم، صدوق سيء الحفظ.
Bu tabakaya Şia, Kaderiyye, Mürcie ve Nasbiyye gibi, bidat ehlinden biri olmakla suçlanan kişiler ve
başkalarını kendi inancına çağıran ve diğer görüşlere saldıran bidat ehli râvîler de dâhil edilir.
6. Mertebe: Az bir miktarda hadisi olup bu sebeble hadisinin terk edilmesi sabit olmayan râvîlerin
tabakasıdır. Bu râvîlere şu lafızlarla işaret edilir;  وإال فلين الحديث،  حيث يتابع، مقبول.
7. Mertebe: Kendisinden birden fazla râvînin rivâyette bulunmadığı ve tevsîk edilmediği râvîlerin
tabakasıdır. Bu râvîlere şu lafızlarla işaret edilir;  أو مجهول الحال، مستور.
8. Mertebe: Muteber kimseden sika olduğu açıklanmayan ve kendisinde mutlak zafiyet bulunan
kimsenin tabakasıdır. Bu râvîlere şu lafızlarla işaret edilir; ضعيف.
9. Mertebe: Birçok kişinin kendisinden rivâyette bulunmadığı ve güvenilir saymadığı râvîlerin
tabakası olup şu lafızlarla kendilerine işaret edilir; مجهول.
10. Mertebe: Kesinlikle tevsîk edilmeyip cerh edilerek zayıf sayılan râvîlerdir. Bu râvîlere şu
lafızlarla işaret edilir;  أو ساقط،  أو واهي الحديث،  أو متروك الحديث، متروك.
11. Mertebe: Yalanla suçlanan râvîlerin tabakasıdır.
12. Mertebe: Kendilerine “yalancı” ve “uyduran” denilen râvîlerin tabakasıdır.
322
Accâc el-Hatîb, Ebû Hureyre, s. 116.
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İbn Hacer, Tehzîb, IX, 191; Mizzî, Tehzîbü’l-Kemâl, XVII, 470; Hatîb, Târîhu Bağdâd, V, 333.
324
Hâkim, Ma’rife, I, 99.
325
Zehebî, Siyer, VII, 10.
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(ö. 378) şöyle dediğini belirtir: “Muhammed b. Yahyâ’nın imameti tartışmasızdır. Ancak
ben diyorum ki, Ma’mer b. Râşid, Muhammed b. Amr’dan daha sağlam, Ebû Seleme de
Hemmâm b. Münebbih’ten daha sağlam, daha şerefli ve kadri daha yücedir. Bu söz onu
şaşırttı ve onun hakkında söylediğini söyledi.”326
Bununla beraber ileride verilecek örneklerde de görüleceği üzere hadis kitaplarında
rivâyetlerinin nakledilmesi bakımından Hemmâm’ın Ebû Hureyre’nin önemli râvîlerinden
biri olarak kabul gördüğünü söyleyebiliriz.
Yukarıdaki değerlendirmeler ışığında zaman ve mekân faktörünün râvîlerin
tanınması ve rivâyetlerinin yaygın hale gelmesinde ne kadar önemli olduğunu görmek
mümkündür. Hemmâm ilmî açıdan daha hareketli olan Hicâz, Şam ve Irâk gibi bir bölgede
yaşasaydı muhtemelen daha erken tanınacak ve hadislerini kendisinden çok daha fazla râvî
nakledecekti.
e.Vefatı
Hemmâm b. Münebbih’in vefat tarihi hususunda kaynaklarda 101, 102 ve 131
şeklinde farklı bilgiler verilmiştir. İbn Sa’d (ö. 230), Hemmâm’ın 101 veya 102
senelerinde vefat ettiğini belirtir.327 Buhârî (ö. 256) başta olmak üzere sonraki kaynaklar
ise ölüm tarihini 132 olarak zikretmektedirler. Buhârî, Ali b. el-Medînî’den (ö. 234) şunları
nakletmiştir: “Hemmâm’ı gören ve ondan hadis yazan birine Hemmâm’ın ne zaman
öldüğünü sordum. O da bana 132 senesinde dedi.”328
İbn Hanbel’in (ö. 241) rivâyet ettiğine göre Yezîd b. Meslem es-San’ânî’ye 329
“Hemmâm’ı gördün mü?” diye sorulmuş o da “Evet gördüm ve ona bir yük kömür verdim”
demiştir. 330 Ahmed b. Hanbel’e göre Hemmâm, Abbâsilerin ortaya çıkışına kadar
yaşamıştır.331
İbn Hanbel’in Ğavs b. Câbir b. Ğaylan b. Münebbih’ten nakline göre önce Vehb,
sonra Ma’kil, sonra Ğaylân en son ise Hemmâm vefat etmiştir.332
Muhammed b. Vehb (ö. 198) 198 senesinde, Ahmed b. Hanbel ve arkadaşlarına
Vehb b. Münebbih’in cenazesinde bulunduğunu ve Hemmâm b. Münebbih’i gördüğünü
Hâkim, Ma’rife, 99.
İbn Sa’d, Tabâkât, V, 544.
328
Buhârî, et-Târîhu’l-Kebîr, VIII, 236; İbn Hibbân, Sikât, V, 510; Zehebî, Târîhû’l-İslâm, VIII, 556.
329
Yezîd b. Mesleme es-San’ânî, Vehb b. Münebbih’ten rivâyette bulunmuştur. Kendisinden ise Muhammed
b. Ebân el-Belhî rivâyette bulunmuştur. Bkz. İbn Hibbân, a.g.e., VII, 627; Buhârî, a.g.e., VIII, 358.
330
İbn Hanbel, İlel, I, 132.
331
Zehebî, Siyer, V, 312.
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Mizzî, Tehzîbu’l-Kemâl, XXX, 298.
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söylemiştir. 333 Hemmâm San’â’da vefat etmiştir. 334 Zehebî’nin (ö. 748) kanaatine göre
Hemmâm yüz sene yaşamıştır.335 Muhammed b. Vehb, Hemmâm’ın defnedilişi hakkında
şunları söylemiştir: “Hemmâm’ın cenaze namazında Ömer b. Abdulhamid de bulundu.
Ömer b. Abdulhamid, Ömer b. Hattab’ın torunlarından olup, Abbâsilerin (San’â’daki) ilk
valisiydi ki onun gibisi görülmemişti. Hemmâm’ın nâşı üzerinde bir elbise vardı. İnsanlar
bu elbiseyi de kefen maksadıyla onun kabrine koymak istediler. Vali elbiseyi çekti ve
“Onun kefeni sadece evindenden çıkarıldığında üzerinde olan şeydir dedi ve onu
Hemmâm’ın naşına örtmelerine izin vermedi.”336
Muhammed Hamidullah, Hemmâm’ın vefat tarihinin h. 101 veya 102 senesi olduğu
düşüncesindedir. Ona göre İbn Sa’d h. 101 veya 102 ibaresini kullandı, ancak müstensihler
sehven onu h. 131 veya 132 olarak yazdılar. 337 Ancak biz bu yoruma katılmıyoruz.
Hemmâm b. Münebbih’ten sahîfeyi nakleden Ma’mer b. Râşid’in (ö. 153) 95 yılında
Basra’da doğduğu 338 ve ilim tahsiline el-Hasan el-Basri’nin (ö. 110) vefat ettiği yılda 1415 yaşlarında iken başladığı339 bilgileri göz önüne alınırsa aradaki mülâkat imkânsız hale
gelmektedir.
Accâc el-Hatîb de Hemmâm’ın vefatıyla ilgili olarak 131 tarihini tercih ederek
şöyle gerekçelendirmeye çalışır: “Süfyân b. Uyeyne (ö. 198) “Hemmâm’ın gelişini on sene
bekledim” demiştir. Süfyân’ın doğum tarihi hicrî 107’dir. Onun, Hemmâm’ın vefatından
sonra böyle bir istekte bulunması ise mantıklı değildir.”340 İbn Uyeyne, hicrî 107 doğumlu
olup 15 yaşında da hadis yazmaya başlamıştır. 341 Bu hicrî 122 yılı demektir. Onun
Hemmâm’ın gelişini on sene bekledim ifadesi Hemmâm’ın hicrî 132 senesinde öldüğü
bilgisine ulaşmamızı sağlar. İbn Uyeyne’nin Hemmâm’ı beklemesi, Hemmâm’ın
Hicâz’daki ilim çevrelerinde tanındığını da göstermektedir.

Buhârî, a.g.e., I, 256; İbn Hibbân, a.g.e., VII, 440; İbn Hibbân, onun Hemmâm’ı gördüğünü fakat ondan
rivâyette bulunmadığını ifade eder.
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Abdurrezzâk b. Hemmâm, Musannef, III, 429.
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Muhammed Hamidullah, Hemmâm b. Münebbih’in Sahîfesi, trc. Talat Koçyiğit, Ankara Üniversitesi
Basımevi, 1967, s. 51, dp. 158.
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Zehebî, Siyer, VII, 5.
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Buhârî, a.g.e., VII, 378; İbn Ebî Hâtim, Cerh, VIII, 256; İbn Hacer, Tehzîb, X, 218: Mizzî, a.g.e.,
XXVIII, 304.
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f. Hemmâm’ın Sahîfe Dışındaki Rivâyetleri
Tespit edebildiğimiz kadarıyla Hemmâm’ın sahîfe dışındaki haberleri yirmi beş
tanedir. On ikisi Ebû Hureyre’den, üçü Muâviye’den, ikisi İbn Abbâs ve İbn Ömer’den,
birer tanesi ise Cabir b. Abdullah, Abdullah b. Zübeyr, Ebû Zerr ve Selmân-ı Farisî’dendir.
Üç rivâyet ise Hemmâm’ın kendisine nisbet edilmiştir.
a- Ebû Hureyre’den Rivâyetleri
Hemmâm-Ebû Hureyre isnadı ile gelen bu on iki hadisin sekizi merfû, dördü
mevkûftur. Söz konusu rivâyetlerin üçü sahîh, yedisi zayıf, ikisi de mevzû kabul edilmiştir.
 سمعت أبا:حدثنا علي بن عبد هللا قال حدثنا سفيان قال حدثنا عمرو قال أخبرني وهب بن منبه عن أخيه قال
 ما من أصحاب النبي صلى هللا عليه وسلم أحد أكثر حديثا عنه مني إال كان من عبد هللا بن عمرو فإنه:هريرة يقول
342

.كان يكتب وال أكتب تابعه معمر عن همام عن أبي هريرة

1-Vehb b. Münebbih-Hemmâm-Ebû Hureyre isnâdı ile nakledilen yukarıdaki
metnin Türkçesi, Hemmâm’ın talebelerinin verildiği yerde Vehb b. Münebbih başlığı
altında verildi.
Zehebî (ö. 748) bu hadis için “Ma’mer’in Hemmâm’dan rivâyet ettiği sahîfedendir”
değerlendirmesinde bulunmuştur.343 İbn Hanbel (ö. 241), Buhârî (ö. 256) ve Tirmizî (ö.
279) bu rivâyeti nakletmişlerdir. Tirmizî, bu haber için “hasen-sahîh” değerlendirmesinde
bulunmuştur.
 قدمت المدينة فرأيت حلقة:حدثنا عبد هللا حدثني أبي ثنا عبد الرزاق أنا عقيل بن معقل عن همام بن منبه قال
عند منبر النبي صلى هللا عليه وسلم فسألت فقيل لي أبو هريرة قال فسألت فقال لي ممن أنت قلت من أهل اليمن فقال
 اإليمان يمان والحكمة يمانية هم أرق قلوبا والجفاء: سمعت حبى أو قال سمعت أبا القاسم صلى هللا عليه وسلم يقول
344

.في الفدادين أصحاب الوبر وأشار بيده نحو المشرق في الفدادين أصحاب الوبر وأشار بيده نحو المشرق

2-Akîl b. Ma’kil-Hemmâm b. Münebbih isnâdı ile gelen bu rivâyette Hemmâm’ın
Ebû Hureyre ile tanışması anlatılmaktadır ki daha önce değinildi. Bu haberi sadece İbn
Hanbel nakletmiştir.

أخبرنا أبو نصر بن قتادة أنا أبو عمرو بن مطر أنا حمزة بن محمد بن عيسى الكاتب أنا نعيم بن حماد ثنا ابن
 إن هللا يخفف: أظنه رفعه إلى النبي صلى هللا عليه و سلم قال: المبارك عن معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة
.على من يشاء من عباده طول يوم القيامة كوقت صالة مكتوبة
Buhârî, İlim, 39; İbn Hanbel, II, 248; Tirmizî, İlim, 12.
Zehebî, Siyer, III, 89.
344
İbn Hanbel, II, 258.
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 هذا وجدته في فوائد أبي عمرو و ال أدري من القائل أظنه و كذلك رواه أبو سهل: قال البيهقي رحمه هللا
.االسفراييني عن حمزة
3-Hemmâm b. Münebbih, Ebû Hureyre’nin şöyle dediğini bildirdi: (zannediyorum
onu ref etti) dedi ki: “Şüphesiz ki Allah (c.c), kullarından dilediği kimselere kıyamet
gününün uzunluğunu bir farz namazı vakti kadar hafifletir.”345
Bu rivâyeti Beyhâkî (ö. 458) Şu’abu’l-Îmân isimli eserinde nakletmiştir. Ancak
hadisin senedindeki Nuaym b. Hammad (ö. 228) sebebiyle hadis zayıf addedilmiştir.346 İbn
Hibbân (ö.354) onu Sikât’ında zikretmekle beraber “Çoğunlukla hata eder ve şüphe ederdi”
demiştir.347 Nesâî (ö.303) de onun için “zayıftır” demiştir.348 Haberin akabinde Beyhâkî
“Zannediyorum onu ref etti” kısmının kime ait olduğunu bilmediğini söylemiştir.

أخبرنا أبو نصر عمر بن عبد العزيز بن قتادة أنبأ أبو عمرو بن مطر ثنا حمزة بن محمد بن عيسى الكاتب ثنا
 أنه كان يصلي على المنفوس الذي: نعيم بن حماد ثنا عبد هللا بن المبارك عن معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة
لم يعمل خطيئة قط ويقول اللهم اجعله لنا سلفا وفرطا وذخرا قال نعيم وقيل لبعضهم أتصلي على المنفوس الذي لم
يعمل خطيئة قط قال قد صلى على رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وكان مغفورا له بمنزلة من لم يعص هللا عز وجل
349

.

4-Ma’mer, Hemmâm b. Münebbih’ten rivâyet etmiştir; “Ebû Hureyre hiç günah
işlememiş olan menfûsun (bebek) namazını kıldı ve “Allahım, onu bizim için peşin ve
yüksek bir sevap vesilesi ve hazine kıl” dedi. Nuaym dedi ki: “Onlardan birine “Hiç günah
işlememiş olan menfûs için namaz mı kıldınız?” denildi. O da şöyle cevap verdi:
“Rasulullah’a (s) da vefatının ardından namaz kılındı. O da Allah’a hiç isyan etmemiş bir
insan mevkine sahipti.”
Metinde geçen “menfûs” kelimesi kaynaklarda farklı anlamlarda kullanılmıştır.
Yukarıda verdiğimiz hadisi değerlendiren muhaddisler bu kelimenin yeni doğan bebek
anlamına

geldiğini

ve

onun

günah

işlemeden

vefat

ettiğinin

kastedildiğini

söylemişlerdir.350

Beyhakî, Şu’abu’l-Îmân, I, 556.
Suyûtî, Câmiu’l-Ehâdîs, y.y., trs.,VIII, 256.
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İbn Hibbân, Sikât, IX, 219.
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Nesâî, ed-Duafâ ve’l-Metrûkîn, Dâru’l-Ma’rife, Beyrut, 1986, I, 101.
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İbnu’l-Esîr, en-Nihâye fî Ğarîbi’l-Hadîs ve’l-Eser, el-Mektebetü’l-İlmiyye, Beyrut, 1979, V, 203; İbn
Kuteybe, Ğarîbu’l-Hadîs, II, 15.
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Beyhâkî (ö. 458) bu hadisi Hemmâm tarikiyle, Abdurrezzâk b. Hemmâm (ö. 211)
ve Taberânî (ö. 360) ise Saîd b. el-Müseyyib (ö. 92) kanalı ile rivâyet etmişlerdir.351 Bu
hadisin senedinde de Nuaym b. Hammad’ın olduğu unutulmamalıdır.

حدثنا عبدهللا بن محمد بن الحجاج الشروطي ثنا محمد بن جعفر بن سعيد ثنا عبدهللا بن احمد بن كليب الرازي
ثنا حسين بن علي النيسابوري ثنا اسماعيل بن عبدالكريم عن عمه عبدالصمد بن معقل عن وهب بن منبه عن أخيه همام
 داود النبي عليه السالم إدخالك يدك في فم التنين الى:بن منبه عن أبي هريرة عن النبي صلى هللا عليه وسلم قال قال
 غريب من حديث وهب ابن منبه لم نكتبه.أن تبلغ المرفق فيقضمها خير لك من أن تسأل من لم يكن له شيء ثم كان
352

.إال من حديث الحسين بن علي عن اسماعيل

5-Abdussamed b. Ma’kil-Vehb b. Münebbih-Hemmâm-Ebû Hureyre isnâdı ile
merfû olarak gelen bu rivâyetin tercümesi Vehb b. Münebbih başlığı altında verildi.
Bu hadis Ebû Nuaym (ö. 430) tarafından tahrîc edilmiştir. Ebû Nuaym haberin
akabinde “garîb” ifadesini kullanmıştır. Sebebini ise onu sadece Hüseyin b. Ali enNisâbûri’nin (ö. ?) İsmail b. Abdulkerîm’den (ö. 210) rivâyet etmesi olarak açıklar. İsmail
b. Abulkerîm, Abdussamed b. Ma’kil b. Münebih’in (ö. 183) kardeşi oğludur.

 نهى رسول هللا صلى هللا عليه: حدثنا محمد بن عمر ثنا معمر بن راشد عن همام بن منبه عن أبي هريرة قال
.وسلم عن سب اسعد الحميري وقال هو أول من كسا البيت
6-Hemmâm b. Münebbih, Ebû Hureyre’den rivâyet etmiştir: Rasulullah (s),
Es’adü’l-Himyerî’ye küfredilmesini yasakladı ve “O, Beyt’i örtü ile ilk kaplayan insandır”
buyurdu. 353
İbn Adiy (ö. 365) bu hadisi Muhammed b. Ömer b. Vâkid el-Vâkidî’nin (ö. 207)
biyoğrafisinde vermiş ve zayıf olduğunu ifade etmiştir. Zehebî (ö. 748) de aynı
değerlendirmede bulunmuştur. İbn Hacer (ö. 852) de Vâkidî’nin bu rivâyetinin “ferd” ve
“zayıf” olduğunu söylemiştir.

Abdurrezzâk, Musannef, III, 533; Taberânî, ed-Duâ, Dâru’l-Kütübi’l-İlmiyye, Beyrut, 1413, I, 362.
Ebû Nuaym, Hilyetü’l-Evliyâ, IV, 81.
353
İbn Hacer, el-Metâlibu’l-Âliye bi Zevâidi’l-Mesânidi’s-Semâniye, Dâru’l-Âsıme, Riyad, 1419, IV, 203;
İbn Adiy, Ebû Muhammed Abdullah, el-Kâmil fî Duafâi’r-Ricâl, Dâru’l-Fikr, Beyrut, 1998, II, 26; VI, 241;
Zehebî, Siyer, IV, 469; İbn Abdilberr, Ebû Amr Yusuf b. Abdullah b. Abdullah, et-Temhîd limâ fi’lMuvattâ’ mine’l-Meânî ve’l-Esânid, Vezâretu Umumi’l-Evkâf, Fas, 1387, X, 47.
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أ خبرنا عبد هللا بن يحيى بن عبد الجبار السكري ببغداد ثنا إسماعيل بن محمد بن الصفار ثنا عباس الترفقي ثنا
: محمد بن يحيى األزدي ثنا داود بن المحبر ثنا خلف بن أعين القرشي عن همام أخي وهب بن منبه عن أبي هريرة
.الغيبة تخرق الصوم و االستغفار يرقعه فمن استطاع منكم أن يجيء غدا بصومه مرقعا فليفعل
.هذا موقوف و إسناده ضعيف
7-Hemmâm b. Münebbih, Ebû Hureyre’nin şöyle dediğini bildirdi: “Gıybet orucu
deler. İstiğfar ise onu yamar. Sizden kim yarın (kıyamet günü) deliği yamanmış oruçla
gelmeye güç yetirebilirse onu yapsın (istiğfar etsin).”354
Rivâyeti Beyhakî (ö. 458), Sehâvi (ö. 902) ve Aclûnî (ö. 1087) tahrîc etmişlerdir.
Beyhâki hadisin mevkûf isnâdının ise zayıf olduğunu söylemiştir.
حدثنا سليمان بن أحمد حدثنا أحمد حدثنا الدبرى عن عبد الرزاق عن معمر عن همام بن منبه عن أبى هريرة
 والسخاء مع، والمغفرة عند القدرة، التواضع عند الدولة: بنى االسالم على خمس:عن النبي صلى هللا عليه وسلم قال
. والنصيحة للعامة، والعطية بغير منة،القلة
8-Hemmâm b. Münebbih Ebû Hureyre’den rivâyet etmiştir: “Resûlullah: “İslâm
beş esas üzerine kurulmuştur. Yönetici olduğunda mütevazı olma, güçlü olduğu halde
affetme, darlıkta infak etme, minnetsiz verme, herkese karşı samimi olmadır.”355
Bu haber bu isnâdla Mu’cemu İbn Asâkir’de de geçmektedir. 356 İbn Hacer,
Lisânu’l-Mizân’da rivâyet hakkında “Bu hadis münkerdir ve Hemmâm’ın Nüshası’nda
bulunmamaktadır”357 demiştir.

حدثنا عبد هللا بن محمد بن يونس بن الحجاج بن مصعب بن سليم العبدي ثنا محمد بن شبويه الخراساني ثنا
.ان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قضى باليمين مع الشاهد: عبدالرزاق عن معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة
9-Hemmâm b. Münebbih, Ebû Hureyre’den rivâyet etmiştir: “Resûlullah (s) şahitle
birlikte yemin edilmesine hükmetti”demiştir. 358
İbn Adiy, (ö. 365) bu rivâyeti İbn Şubuveyh olarak bilinen Muhammed b. İshâk’ın
(ö. ?) biyografisinde vermiş ve hadisin bu isnâdla “batıl” olduğunu bildirmiştir.
Muhammed b. İshâk, Abdurrezzâk b. Hemmâm’ın talebelerindendir. İbn Adiy onun
Beyhakî, Şu’abu’l-Îmân, III, 316; Aclûnî, Keşfu’l-Hafâ ve Müzîlu’l-İlbâs ammâ İştehere mine’lEhâdis alâ Elsinetin’n-Nâs, Dâru’l-Kütübi’l-İlmiyye, Beyrut, 1988, II, 927; Sehâvî, el-Mekâsidu’l-Hasene
fî Beyâni Kesîrin mine’l-Ehâdisi’l-Müştehire ale’l-Elsine, Dâru’l-Kütübi’l-İlmiyye, Beyrut, trs, I, 507.
355
İbnu’n-Neccâr, Ebû Abdullah Muhammed b. Mahmed İbnu’l-Hasan, Zeylu Târîhi Bağdâd, Dâru’lKütübi’l-İlmiyye, Beyrut, 1997, V, 132.
356
İbn Asâkir, Mu’cemu’ş-Şuyûh, Dâru’l-Beşâir, Dımaşk, trs. I, 468.
357
İbn Hacer, Lisânu’l-Mîzan, Müessesetü’l-A’lemî, Beyrut, 1986, IV, 341.
358
İbn Adiy, Kâmil, VI, 481.
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hadisleri değiştirdiğini ve çaldığını ifade etmiştir. İbn Hacer (ö. 852) ise onun Hemmâm’ın
Sahîfesi’ni rivâyet ettiğini bu hadisi Hemmâm’ın Sahîfesi’nden sayarak naklettiğini
belirtmiştir. 359 Bu haberin Hemmâm b. Münebbih aracılığıyla tahrîc edildiği başka bir
kaynak tespit edemedik. Rivâyet Ebû Hureyre’den, farklı râvîler aracılığıyla da
nakledilmiştir. Bu hadisin diğer sahâbî râvîleri İbn Abbâs, Câbir b. Abdullah, Sa’d b.
Ubâde, Bilâl b. Hâris, Ebû Saîd el-Hudrî’dir.360

انا اسماعيل بن احمد قال اخبرنا اسماعيل بن مسعدة قال انا حمزة بن يوسف قال انا أبو احمد بن عدي قال نا
القاسم بن الليث وعبد هللا بن محمد بن سلم قاال نا احمد بن محمد بن عمر قال نا بكر بن عبد هللا بن الشرود عن معمر
.  قال قال رسول هللا ص ) أ أن أكذب الناس الصبا:عن همام بن منبه عن ابي هريرة
10-Hemmâm b. Münebbih, Ebû Hureyre’den Rasûlullah’ın (s) şöyle buyurduğunu
bildirmiştir: “Şüphesiz insanların en yalancısı boyacılardır.”361
İbn Adiy (ö. 365) ve İbn’ul-Cevzî (ö. 597) hadis için mevzû, seneddeki Bekr b.
Abdullah b. Şerûd es-San’ânî içinse “kezzâb” değerlendirmesinde bulunmuşlardır. Nesâî
(ö. 303) ise onu zayıf saymıştır.362
Bu hadisi Abdurrezzâk’ın (ö. 211) Musannef’inde de görmekteyiz. Hemmâm’ın
rivâyetlerinden “Zenginin borcunu geciktirmesi zülümdür” hadisinden sonra Ma’mer, bir
adamın Ebû Hureyre’nin rivâyetine “İnsanların en yalancısı boyacılardır” ifadesini
eklediğini belirtmiştir.363

يحيى بن عبد هللا بن كليب روى عنه سبطه محمد بن يوسف الصنعاني وال يدري من هما قال حدثنا أحمد بن
يوسف الحداني أنا عبد الرزاق قال أدركت همام بن منبه شيخا فانيا فسمعته يقول حدثني أبو هريرة رضي هللا عنه أن
. زر غبا تزدد حبا:رسول هللا صلى هللا عليه و سلم قال

11-Abdurrezzâk b. Hemmâm’ın ifadesine göre o demiştir ki: “Hemmâm b.
Münebbih’i bir piri fâni iken işittim şöyle diyordu: “Ebû Hureyre bana Hz. Peygamber’den
rivâyet etti: “Hz. Peygamber şöyle buyurdu: “Seyrek ziyaret et ki sevgin artsın.”364
İbn Hacer, a.g.e., V, 67.
Ebû Dâvûd, Salât, 292.
361
İbnu’l-Cevzî, el-İlelu’l-Mütenâhiye fî Ehâdisi’l-Vâhiye, Beyrut, 1403 II,605; İbn Adiy, Kâmil, II, 26.
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Nesâî, Duafâ, I, 160.
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Abdurrezzâk, Musannef, VIII, 316.
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İbn Hacer, Lisânu’l-Mîzân, VI, 265; Halebî, Burhânuddîn, el-Keşfu’l-Hasîs ammen Rumiye b. Vad’i’lHadîs, Mektebetu’n-Nahda, Beyrut, 1987, I, 279.
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Yahyâ b. Abdullah b. Kuleyb es-San’ânî (ö. ?) “Bize Ahmed b. Yusuf el-Huzzâgî
(ö. ?)365 İbn Ebî Ahmed’den (ö. ?) rivâyet etti: “Abdurrezzâk’a “Hemmâm’ı gördün mü?”
diye sorduk. “Evet, onu çok yaşlı iken dinledim” dedi.”366 Yusuf el-Huzzâgî, Abdurrezzâk,
Hemmâm doksan sekiz yaşında iken onu dinlediğini söylemiştir. Zehebî (ö. 748) bunun
yanlış olduğunu ve İbn Kuleyb’in uydurması olduğunu ifade etmiştir. 367 İbn Hacer (ö.
852), Abdurezzâk’ın Hemmâm’dan hadis dinlemediğini, bu haberin Yahyâ b. Abdullah b.
Kuleyb es-San’ânî’nin uydurması olduğunu söylemiştir. Zehebî, Abdullah b. Amr’dan
“Cahiliye döneminde böyle derdik” rivâyeti ile bu sözün asıl kaynağına işaret etmiştir.368
Suyûtî (ö. 911) ise İbn Adiyy’den (ö. 365) İbn Ömer’in şöyle dediğini nakletmiştir: “Biz
cahiliye devrinde “Seyrek ziyaret et ki muhabbet artsın” derdik. Hz. Peygamber de bize
aynı şeyi söyleyerek buyurdu ki: “Seyrek ziyaret et ki muhabbet artsın.”369

 قال سألت أبا هريرة فقلت شككت في صالتي قال يقولون تسجد:عبد الرزاق عن معمر عن همام بن منبه
370

.سجدتين وأنت جالس قال وسألت عبد هللا بن عمر فقال عد لصالتك حتى تحفظ

12-Ma’mer-Hemmâm b. Münebbih-Ebû Hureyre isnâdı ile gelen bu rivâyette
Hemmâm Ebû Hureyre’ye namazında şüphe ettiğinde ne yapacağını sormaktadır. Bu
hadisin tercümesi Hemmâm’ın hocaları kısmının Abdullah b. Ömer başlığı altında verildi.
b- Muâviye b. Ebî Süfyân’dan Rivâyetleri
Hemmâm-Muâviye tariki ile nakledilen üç rivâyet de sahîh olup ikisi merfû biri ise
mevkûftur.
حدثنا محمد بن عبدهللا بن نمير حدثنا سفيان عن عمرو عن وهب بن منبه عن أخيه همام عن معاوية قال قال
 ال تلحفوا في المسألة فوهللا ال يسألني أحد منكم شيئا فتخرج له مسألته مني شيئا وأنا:رسول هللا صلى هللا عليه وسلم
371

.له كاره فيبارك له فيما أعطيته

1-Vehb b. Münebbih-Hemmâm-Muâviye b. Ebî Süfyân isnâdı ile gelen bu rivâyetin
tercümesi Hemmâm’ın hocaları kısmının Muâviye b. Ebî Süfyân başlığı altında verildi.

İbn Hacer, Tebsîrû’l-Müntebih, el-Mektebebetü’l-İlmiyye, Beyrut, trs, II, 489.
İbnu’n-Neccâr, Zeylu Târîhi Bağdâd, II, 189.
367
Zehebî, Mîzânu’l-İ’tidâl, IV, 391.
368
Zehebî, a.g.e., II,329.
369
Suyûtî, el-Lüma’ fî Esbâbi Vurûdi’l-Hadîs, Dâru’I-Fikr, Beyrut, 1996, s. 52.
370
Abdurrezzâk, Musannef, II, 309.
371
Müslim, Zekât, 33; Nesâî, Zekât, 88; İbn Hanbel, IV, 98; İbn Hibban, Sahîh, VIII, 183.
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Bu hadisi Müslim, Nesâî, İbn Hanbel ve İbn Hibbân tahrîc etmişlerdir. Şuayb elArnaût rivâyet hakkında sahîh değerlendirmesinde bulunmuştur.

حدثنا أحمد بن صالح وأحمد بن عمرو بن السرح قاال ثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن وهب بن
اشفعوا تؤجروا فإني ألريد األمر فأؤخره كيما تشفعوا فتؤجروا فإن رسول هللا صلى هللا عليه: منبه عن أخيه عن معاوية
372

. اشفعوا تؤجروا:وسلم قال

2-Vehb b. Münebbih-Hemmâm-Muâviye b. Ebî Süfyân isnâdı ile nakledilen bu
hadisin tercümesi Hemmâm’ın hocaları kısmının Muâviye b. Ebî Süfyân başlığı altında
verildi.
Bu hadisi Ebû Dâvûd ve Nesâî tahrîc etmişlerdir. Elbâni onun için sahîh ifadesini
kullanmıştır.

 قال رايت معاوية على المنبر بالمدينة وفي يده قصة ثم قال شيئا ال:عبد الرزاق عن معمر عن همام بن منبه
373

.أحفظه اآلن

3-Ma’mer-Hemmâm b. Münebbih-Muâviye b. Ebî Süfyân isnâdı ile aktarılan bu
mevkûf haberin tercümesi Hemmâm’ın hocaları kısmının Muâviye b. Ebî Süfyân başlığı
altında verildi. Bu rivâyeti sadece Abdurrezzâk b. Hemmâm tahrîc etmiştir.
c- Abdullah b. Ömer’den Rivâyetleri
Hemmâm-İbn Ömer tariki ile gelen iki rivâyet de sahîh ve mevkûftur.
 سألت بن عمر عن النبيذ فقلت يا ابا عبد الرحمن:عبد الرزاق عن عقيل بن معقل أن همام بن منبه أخبره قال
هذا الشراب ما تقول فيه قال كل مسكر حرام قال قلت فإن شربت من الخمر فلم أسكر فقال أف أف وما بال الخمر
وغضب قال فتركته حتى انبسط أو قال أسفر وجهه او قال حدث من كان حوله فقلت يا أبا عبد الرحمن إنك بقية من قد
عرفت وقد يأتي الراكب فيسألك عن الشيء فيأخذ بذنب الكلمة يضرب بها في اآلفاق يقول قال بن عمر كذا وكذا قال
أعراقي أنت قلت ال قال فممن أنت قلت من أهل اليمن قال أما الخمر فحرام ال سبيل إليها وأما ما سواها من األشربة
374

.فكل مسكر حرام

1-Akîl b. Ma’kil-Hemmâm b. Münebbih-İbn Ömer isnâdı ile nakledilen bu mevkûf
hadisin tercümesi Hemmâm’ın hocaları kısmının Abdullah b. Ömer başlığı altında verildi.
Bu rivâyeti sadece Abdurrezzâk b. Hemmâm (ö. 211) tahrîc etmiştir.
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Ebû Davûd, Edep, 126; Nesâî, Zekât, 65.
Abdurrezzâk, Musannef, III, 142.
374
Abdurrezzâk, a.g.e., IX, 222.
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2-Hemmâm’ın namazda şüpheye düştüğünde ne yapması gerektiği konusunu önce
Ebû Hureyre’ye, sonra da İbn Ömer’e sorduğu haber 375 Ebû Hureyre rivâyetleri başlığı
altında geçtiği için burada tekrar verilmedi.
d- Cabir b. Abdullah’tan Rivâyeti
Hemmâm-Câbir b. Abdullah tariki ile gelen bir rivâyet sahîh ve mevkûftur.
 سئل جابر بن عبد هللا عن النشر فقال:أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا عقيل بن معقل عن همام بن منبه قال
376

.من عمل الشيطان

1- Akîl b. Ma’kil-Hemmâm b. Münebbih-Câbir b. Abdullah isnâdı ile aktarılan bu
mevkûf hadis Hemmâm’ın hocaları kısmının Câbir b. Abdullah başlığı altında verildi. Bu
rivâyeti sadece Abdurrezzâk b. Hemmâm tahrîc etmiştir.
e- Abdullah b. Abbâs’tan Rivâyetleri
Hemmâm-İbn Abbâs tariki ile gelen iki rivâyet de mevkûf olup biri sahîh diğeri
zayıftır.

 ما رأيت رجال كان أخلق للملك:أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن همام بن منبه قال سمعت بن عباس يقول
377

.من معاوية كان الناس يردون بيته على أرجاء وادي ليس بالضيق الحصر العصعص المتعصب يعني بن الزبير
1-Ma’mer-Hemmâm b. Münebbih-İbn Abbâs isnâdı ile nakledilen bu mevkûf

haberin tercümesi Hemmâm’ın hocaları kısmının Abdullah b. Abbas başlığı altında verildi.
Bu haberi Abdurrezzâk b. Hemmâm’la beraber San’â kadılarından Hişâm b. Yusuf
(ö. 197), Ma’mer’den (ö. 153) rivâyet etmiştir.378

 كان بين: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا أبو داود قال حدثنا همام بن منبه عن عكرمة عن ابن عباس قال
379

.نوح وآدم عشرة قرون كلهم على شريعة من الحق فاختلفوا فبعث هللا النبيين مبشرين ومنذرين

2- Hemmâm b. Münebbih, İkrime’den o da İbn Abbâs’tan rivâyet etmiştir: “Hz.
Nuh ile Âdem arasında on nesil bulunmaktadır. Hepsi hak şeriat üzere idiydiler. Ama
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Abdurrezzâk, a.g.e., II, 309.
Abdurrezzâk, a.g.e., XI, 13.
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Abdurrezzâk, a.g.e., XI, 453; İbn Asâkir, Târîhu Dımaşk, LIX, 175; İbn Hacer, İsâbe, VI, 153.
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İbn Asâkir, a.g.e., LIX, 174.
379
Taberî, Câmi’u’l-Beyân an Te’vîli Âyi’l-Kur’ân, Dâru’l-Fikr, Beyrut, 1995, II, 347.
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ihtilafa düştüler. Bunun üzerine Yüce Allah, müjdeleyen ve uyaran peygamberlerini
gönderdi.380
Bu rivâyetin Taberî’nin (ö. 310) Tefsîr’indeki isnâdı; Muhammed b. Beşşâr-Ebû
Dâvûd-Hemmâm b. Münebbih-İkrime-İbn Abbâs şeklindedir.
Ancak bu hadisin isnâdı Hâkim’in (ö. 405) Müstedrek’i ile İbn Kesîr’in (ö774)
Tefsîr’i ve Taberî’nin Târîh’inde; Muhammed b. Beşşâr-Ebû Dâvûd-Hemmâm-Katâdeİkrime-İbn Abbâs şeklindedir. 381 İsnaddaki Hemmâm, Hemmâm b. Yahyâ’dır (ö. 164).
Hemmâm b. Münebbih’in İkrime’den nakli bulunmamaktadır.
f- Ebû Zerr el-Gifârî’den Rivâyeti
Hemmâm-Ebû Zerr tariki ile gelen aşağıdaki tek rivâyet mevkûf ve zayıftır.
أخبرنا أبو عبد هللا الحافظ ثنا أبو العباس الصم ثنا محمد هو الصغاني ثنا سعيد بن عامر عن همام بن منبه عن
 قدمت البصرة فربحت فيها عشرين ألفا فما اكترثت بها فرحا و ما: ليث بن أبي سليم عن إبراهيم التيمي عن أبيه قال
382

. أن صاحب الدرهم يوم القيامة أخف حسابا من صاحب الدرهمين: أريد أن أعود إليها إني سمعت أبا ذر يقول
1-Hemmâm b. Münebbih, Leys b. Ebî Süleym’den o, İbrahim et-Teymî’den, o da

babasından şöyle nakletti: “Basra’ya gittim ve orada yirmi bin (dirhem veya dinar)
kazandım. Ne bu duruma sevinebildim ve ne de tekrar böyle bir işe dönmek istiyorum.
(Çünkü) Ebû Zerr’i şöyle derken işittim: “Kıyamet günü, bir dirheme sahip olanın hesabı,
iki dirheme sahip olandan daha hafif geçecek.”
Beyhâkî’nin (ö. 458) rivâyetinde hadisin isnâdı şu şekildedir; el-Hâfız Ebû
Abdullah-Ebu’l-Abbâs es-Summ-Muhammed es-Seğânî-Saîd b. Âmir-Hemmâm b.
Münebbih-Leys b. Ebî Süleym-İbrâhim et-Teymî-babasından.
Ebû Nuaym’ın (ö. 430) Hilye’sinde ise; Abdullah b. Muhammed ve Ubeydullah b.
Ya’kûb-İshâk b. İbrâhim-Muhammed b. Amr b. el-Abbâs-Saîd b. Âmir b. Hemmâm-Leys
b. Ebî Süleym-İbrâhim et-Teymî-babasından, şeklindedir.383
Her iki isnâd da yanlıştır. Saîd b. Âmir’in (ö. 208) rivâyette bulunduğu kişi
Hemmâm b. Yahyâ’dır.384 Saîd b. Âmir b. Hemmâm şeklinde bir râvî ise mevcut değildir.

g- Selmân Fârisî’den Rivâyeti
380

Taberî, a.g.e., II, 347.
Hâkîm, Müstedrek, II, 596; İbn Kesîr, Tefsîr, I, 337; Taberî, Târîh, I, 111.
382
Beyhakî, Şu’abu’l-Îmân, VII, 377.
383
Ebû Nuaym, Hilyet’ul-Evliyâ, IV, 210.
384
İbn Hacer, Tezîbu’t-Tehzîb, IV, 44.
381

50

Hemmâm-Selmân el-Fârisî tariki ile nakledilen ve aşağıda verilen tek rivâyet merfû
ve zayıftır.
ثنا الطبراني ثنا إسحاق بن إبراهيم الدبري عن عبد الرزاق عن معمر عن همام بن منبه عن عطاء بن يسار
 وسلم ال يدخل الجنة أحد اال بجواز بسم هللا:عن سلمان الفارسي رضي هللا تعالى عنه قال قال رسول هللا صلى هللا عليه
385

.الرحمن الرحيم هذا كتاب من هللا تعالى لفالن بن فالن ادخلوه جنة عالية قطوفها دانية

Hemmâm b. Münebbih’in Atâ’dan onun da Selmân Fârisî’den rivâyetine göre
Resûlullah şöyle buyurmuştur:“Hiç kimse ‘Bismillahirrahmanirrahim bu Allah’ın filan
oğlu filan için bir hükmüdür: Onu meyveleri sarkmış yüce bir cennete koyunuz’ izni
olmadan cennete giremez.”
Abdulvehhâb b. Mende (ö. 511), yukarıdaki hadisin isnâdını; İshâk b. İbrâhim edDeberî-Abdurrezak-Ma’mer-Hemmâm

b.

Münebbih-Atâ

b.

Yesâr-Selman

Fârisî-

Resûlullah olarak vermiştir. Ancak Taberânî (ö. 360),386 Beyhâki (ö. 458),387 Temmâm b.
Muhammed (ö. 404)388 ve Ebû Nuaym (ö. 430) 389 rivâyetin senedini; İshâk b. İbrâhim edDeberî-Abdurrezzâk-Süfyân es-Sevrî-Abdurrahman b. Ziyâd-Atâ b. Yesâr-Selman FârisîResûlullah olarak zikretmişlerdir.
Söz konusu haber sadece İshâk ed-Deberî-Abdurrezzâk-Sevrî, isnâdı ile geldiği için
ferd sayılmıştır.390 İbn Adiy bu rivâyet için münker değerlendirmesinde bulunmuştur.391 Bu
bilgilerden hareketle İbn Mende’nin hata yaptığını söyleyebiliriz.
h- Hemmâm’ın Kendisine Nisbet Edilen Rivâyetler
Hemmâm’ın kendisine izafe edildiğini tespit ettiğimiz üç rivâyet şu şekildedir:
 حدّثنا محمد بن عبيد:  قال،  حدّثنا جعفر بن أحمد الواسطي:  قال،  حدّثنا ابن شيبة: أخبرني ابن فنجويه قال
 عن،  عن وهب بن منبه،  عن عمرو بن دينار،  حدّثنا سفيان بن عيينة:  قال،  حدّثنا يوسف بن يعقوب السلمي: قال
392

. اختار من الغنم الضأن ومن الطير الحمام: أخيه في قوله( وربّك يخلق ما يشاء ويختار) قال

1-Vehb b. Münebbih-Hemmâm kanalı ile gelen bu rivâyet Hemmâm’ın talebeleri
kısmının Vehb b. Münebbih başlığı altında verildi.

İbn Mende, Tercümetu’t-Taberânî, I, 13.
Taberânî, el-Mu’cemu’l-Kebîr, VI, 88; el-Mu’cemu’l-Evsât, III, 224.
387
Beyhâkî, el-Ba’s ve’n-Nuşûr, Müessetü’r-Sekâfe, Beyrut, 1408, I, 253.
388
Râzî, Ebû’l-KâsımTemmâm b. Muhammed, el-Fevâid, Mektebetü’r-Rüşd, Riyâd, 1412, II, 105.
389
Ebû Nuaym, Ma’rifetu’s-Sahâbe, III, 1331.
390
Makdisî, Muhammed b. Tâhir, Etrâfu’l-Garâib ve’l-Efrâd, Dâru’l-Kütübi’l-İlmiyye, Beyrut, trs. III,
116.
391
İbn Adiy, Kâmil, I, 344.
392
Sa’lebi, el-Keşf ve’l-Beyân, VII, 258.
385
386
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 كان أول من قدم على األبناء بصنعاء يعني من المدنية وبر:الواقدي في كتاب الردة من طريق همام بن منبه قال
بن يحنس فنزل على بنات النعمان بن بزرج فأسلمن وصلين وبعثتا إلى أخيهما عبد الرحمن بن النعمان بن بزرج
فأسلم وبعثتا إلى فيروز الديلمي فأسلم وإلى مركبوذ الديلمي فأسلم قال وكان أول من أخذ القرآن بصنعاء عطاء بن
.مركبوذ
2-Vâkidî (ö. 207), Kitâbu’r-Ridde isimli eserinde Hemmâm tariki ile şu rivâyeti
nakletmiştir: “Medine’den San’â’ya Ebnâ’dan ilk gelen Vebr b. Yuhannis idi. O Nu’man b.
Büzürc’ün kızlarına gitti ve onları İslâma davet etti. Onlar müslüman olup namaz kıldılar.
Sonra Vebr’i kardeşleri Abdurrahman b. Nu’man b. Büzürc’e gönderdiler. O da müslüman
oldu. Daha sonra Fîrûz ed-Deylemî’ye gönderdiler. O da müslüman oldu. Daha sonra ise
Merkebûz ed-Deylemî müslüman oldu. San’â’ya Kur’ân’ı ilk getiren Atâ b. Merkebûz edDeylemî’dir.”393
ذكره الواقدي في الردة من رواية همام بن منبه وقال سيف أيضا حدثنا المستنير بن يزيد عن عروة بن غزية
 قدم علينا وبرة بن يحنس بكتاب النبي صلى هللا عليه و سلم:الدثيني عن الضحاك بن فيروز عن جشيش الديلمي قال
هللا وسلم يأمرنا فيه بالقيام على ديننا والنهوض في الحرب والعمل على األسود الكذاب فذكر قصة قتلهم األسود
بطولها وفي آخرها ثم ناديت باألذان وألقيت إليهم رأسه وأقام وبرة الصالة ثم شننا الغارة وكتبنا إلى النبي صلى هللا
عليه و سلم بالخبر وهو حي قد أتاه الوحي من ليلته وأخبر أصحابه بذلك وقدمت رسلنا بعده على أبي بكر الصديق
.فهو الذي أجابنا على كتبنا
3-Vâkidî, Kitâbu’r-Ridde isimli eserinde Hemmâm tariki ile şu rivâyeti
nakletmiştir. Cüşeyş ed-Deylemî’den nakledilmiştir: “Vebr b. Yuhannis Hz. Peygamber’in
mektubu ile bize geldi. Mektupta Hz. Peygamber dinimize sahip çıkmayı ve el-Esvedu’lKezzâb’a karşı savaşmamızı emrediyordu.” Cuşeyş, Esved’in öldürülmesi kıssasını uzun
bir şekilde anlattı. Kıssanın sonunda şunları söyledi: “Ezan ile durumu ilan ettim. Sonra
onun kellesini halkın önüne attım. Vebr b. Yuhannis namaz kıldırdı. Sonra da hücum ettik.
Hz. Peygamber’e haberi gönderdik. O bu sırada hayatta idi. Ona bu durum bir gece vahiyle
bildirilmişti. O da bunu ashabına haber vermişti. Hz. Peygamber’den sonra elçilerimiz Ebû
Bekr’e vardı ve o da bize cevap yazdı.” 394
Yukarıda verdiğimiz Hemmâm’ın Sahîfesi dışındaki rivâyetlerinin on bir tanesi
merfû ve mevkûf, üçü ise maktûdur. Bu merfû haberlerin ise üçü sahîh, altısı zayıf, ikisi
ise mevzûdur. Buradan hareketle Hemmâm’ın Sahîfesi dışında çok az merfû rivâyete sahip
olduğunu ve onun asıl hadislerinin sahîfesi aracılığı ile yani Ebû Hureyre kanalı ile
geldiğini söyleyebiliriz.
393
394

İbn Hacer, İsâbe, VI, 498.
İbn Hacer, a.g.e., I, 535.
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İKİNCİ BÖLÜM

HEMMÂM

B.

MÜNEBBİH’İN

SAHÎFESİ

VE

RİVÂYETLERİNİN

KAYNAKLARDAKİ DAĞILIMI

A. HADİS LİTERATÜRÜNDE SAHÎFE, CÜZ VE NÜSHA GELENEĞİ VE
HEMMÂM B. MUNEBBİH’İN SAHÎFESİ
Hemmâm b. Münebbih’in Sahîfesi’nden bahsetmeden önce hadis edebiyâtında
sahîfe, cüz ve nüsha geleneklerinin kullanımı hakkında bilgi vermemiz yerinde olacaktır.
1. Hadis Literatüründe Sahîfe, Cüz ve Nüsha Geleneği
Hadis ıstılahında sahîfe tabiri genellikle Hz. Peygamber ve sahâbe devrinde
yazılmış olan küçük çaptaki hadis kitapları için kullanılmıştır. 395 Sahîfeler bu anlamda
daha çok kitabet ve tedvin dönemlerinin ürünleridir. Fuad Sezgin, “Hadisler sahâbe ve
tâbiînin ilkleri zamanında küçük defterlere kaydedilirdi ki bunların herbirine sahîfe veya
cüz denilirdi”396 demektedir.
Sahîfe kelimesi ilk olarak sahâbe döneminde kullanılmıştır. İlk sahîfe sahibi
sayabileceğimiz Abdullah b. Amr b. el-Âs’ın (ö. 63) “Resûlullah’tan hadislerini yazmak
için izin istedim, bana izin verdi ve ben de bu sahîfeyi yazdım” 397 ifadelerinde bunu
görmek mümkündür. Mücâhid (ö. 102) bu sahîfe hakkında şunları söylemiştir: “Abdullah
b. Amr’ın yanına gittim. Başının altındaki sahîfeye bakmak istediğimde bana izin vermedi
ve “Ey Benî Mahzum çocuğu bırak dedi” Ona, “Kitabını neden benden gizliyorsun?” diye
sorduğumda; “Bu, Resûlullah’tan işittiğim es-Sahîfetu’s-Sâdıka’dır. Onunla benim aramda
Resûlullah’tan başkası yoktur” dedi.”398
Abdullah b. Amr’ın dışında sahîfe sahibi başka sahâbîler de vardır. Bunlar arasında
Cabir b. Abdullah (ö. 78), 399 Ali b. Ebî Tâlib (ö. 40), 400 Semure b. Cundeb (ö. 59),401
Abdullah b. Abbâs (ö. 68)402 ve Sa’d b. Ubâde’yi (ö. 15)403 sayabiliriz.
Koçyiğit, Talat, Hadis Istılahları, A.Ü.İ.F. Yay., Ankara, 1980, s. 381; Acıoğlu, Mustafa, Hadis
İlmihali, Kayıhan Yay., İstanbul, 2010, s. 39.
396
Sezgin, Fuâd, Târîhu’t-Turâsi’l-Arabî, I, 119.
397
İbn Sa’d, Tabakât, VII, 189; Râmehurmuzî, Hasan b. Abdurrahman, el-Muhaddisu’l-Fâsıl Beyne’rRâvî ve’l-Vâ’î, Dâru’l-Fikr, Beyrut, 1404, s. 366.
398
İbn Sa’d, a.g.e., VII, 189; Râmehurmûzî, a.g.e., s. 367.
399
Hâkim, Ma’rifetu Ulûmi’l-Hadîs, s. 166; Hatîb, Kifâye, s. 354; İbn Kesîr, Bidâye, IX, 313; Zehebî,
Târîhu’l-İslâm, I, 887.
395
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Cüz kelimesinin hadis usûlünde değişik çalışmalar için kullanıldığına tanıklık
ediyoruz. Hadis tedvinin ilk zamanlarında rivâyetlerin yazıldığı defterlere cüz denilmiştir.
Süheyl b. Ebî Sâlih’in babasından onun da Ebû Hureyre’den naklettiği cüz örneğinde
olduğu gibi. Belli bir kişiden gelen hadisleri toplamak maksadıyla tertib edilen küçük
çaptaki kitaplara da cüz denilmiştir. Ayrıca belli bir konudaki veya muayyen sayıdaki
hadisleri veyahut bir hadisin bütün rivâyet tariklerini toplayan birkaç sahîfelik hadis
kitapçıklarına da cüz adı verilmiştir. 404
Nüsha kelimesi ise kopya edilen eser anlamında kullanılmıştır. Kendisinden
kopyalanılan eser için “asl” denilmiştir.405
Tâbiînin, o dönemde bu yazılı vesikalara daha çok nüsha adlandırmasında
bulundukları anlaşılmaktadır. Hadis usûlü kitaplarında da daha çok bu kavram tercih
edilmiştir. Ancak nüsha ve sahîfe kelimeleri birbirinin eş anlamlısı olarak da
kullanılmıştır.406
el-Hatîb el-Bağdâdî (ö. 463), sahîfelerle ilgili şunları ifade etmektedir: “Hadis
ashabı arasında meşhur olmuş bazı nüshalar vardır. Bu nüshalar çokça hadis
içermektedirler. Râvî ilk hadis metninde senedi zikreder sonra da aynı isnâdla der ve diğer
hadisleri nakleder. Bu nüshalar arasında:
1-Ebu’l-Yemân el-Hakem b. Nâfi’-Şuayb b. Ebî Hamza-Ebu’z- Zinâd-A’rec-Ebû
Hureyre isnadı ile nakledilen nüsha,
2-Ebu’l-Yemân el-Hakem b. Nâfi’-Şuayb b. Ebî Hamza-Nafi-İbn Ömer isnadı ile
rivâyet edilen nüsha,
3-Yezîd b. Zeri’-Ravh b. el-Kâsım-Alâ’ b. Abdurrahman-babası-Ebû Hureyre
isnadı ile gelen nüsha,
4- Abdurrezzâk b. Hemmâm-Ma’mer-Hemmâm-Ebû Hureyre isnadı ile aktarılan
nüsha bulunmaktadır.”407
Buhârî, İlim, 39; Müslim, Hac, 85.
İbn Hacer, İsâbe, IV, 173; İbn Sa’d, a.g.e., VI, 417.
402
İbn Sa’d, a.g.e., II, 371.
403
İbn Hanbel, V, 285; Dârekutnî, Ebu’l-Hasen Ali b. Ömer, es-Sünen, Dâru’l-Ma’rife, Beyrut, 1966,
Akdiye, I; Taberânî, el-Mu’cemu’l-Kebîr, VI, 16.
404
Uğur, Mücteba, Hadis İlimleri Edebiyatı, TDV. Yay., Ankara, 1996, s. 53; Yardım Ali, Hadis I-II,
Damla Yay., İstanbul, 1997, C. II, s. 65.
405
İbnu’s-Salâh, Mukaddime, I, 105; Kâdî İyâz, İbn Musa el-Yahsûbî, el-İlmâ’ İlâ Ma’rifeti Usûli’rRivâye ve Takyîdi’s-Sema’, Dâru’t-Turâs, Kahire, 1970, I, 158; Hatîb, a.g.e., I, 237.
406
A’zâmî, Muhammed Mustafa, İlk Devir Hadis Edebiyatı, s. 29.
407
Hatîb, Kifâye, s. 214.
400
401
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el-Hatîb el-Bağdâdî bunların dışında da nüshaların olduğunu ancak hepsini
zikretmenin sözü uzatacağını belirtmiştir. Ona göre, herhangi bir nüshayı bir şeyhten
dinleyen kimsenin muhtevasından istediği kadarını alıp birbirinden ayırması ve nüshanın
başında bulunan isnâd ile rivâyet etmesi caizdir. Çünkü bunlar birbirlerine bağlı olmayan,
iki farklı hüküm ifade eden bir hadis mesabesindedirler. Bir hadiste mevcut iki ayrı hüküm
için nasıl iki isnâd caizse bir metnin iki veya daha fazla parçaya bölünmesi de caizdir. 408
Bazı hadis usûlü kitaplarında ise “Tek isnâd altında çokça hadis içeren meşhur
nüshalar ve cüzler” şeklinde başlıklar konulmuştur. Buralarda Hemmâm b. Münebbih’in
Ebû Hureyre’den naklettiği nüsha lafızlarını da görmekteyiz. 409 Bu nüsha ve sahîfelerin
öne çıkan özelliklerinden biri de âli isnâda sahip olmalarıdır.410
2. Hemmâm b. Münebbih’in Sahîfesi
Mevcut bilgiler ışığında hadis literatürünün eldeki ilk yazılı hadis vesikası olarak
kabul edilen Hemmâm b. Münebbih’in Sahîfesi411 aşağıda verilen başlıklar altında detaylı
olarak ele alınacaktır.
a. Sahîfenin İsmi
Hemmâm b. Münebbih’in Sahîfesi’nin isminin nasıl ortaya çıktığı veya sahîfeye bu
adı kimin verdiği hakkında değişik görüşler bulunmaktadır. Sahîfeyi gün yüzüne çıkaran
Muhammed Hamidullah, Ebû Hureyre’nin Abdullah b. Amr b. el-Âs’ın hadis sahîfesine
verdiği es-Sahîfetu’s-Sâdıka ismini imrenerek taklid ettiği ve eserine es-Sahîfetu’s-Sahîha
dediği düşüncesindedir. 412 Accâc el-Hatîb ise bu ismin Hemmâm tarafından verildiği
kanaatindedir.413
Biz Hemmâm’ın rivâyetleri veya sahîfesi için tarihsel süreçte ne tür tamlamaların
kullanıldığını veya hangi atıflarda bulunulduğunu araştırdığımızda şu sonuçlarla
karşılaştık:

408

Hatîb, Kifâye, s. 214.
İbnu’s-Salâh, Mukaddime, 120; Suyûtî, Tedrîbü'r-Râvî, II, 116.
410
Bekr b. Abdullah, Ebû Zeyd, Ma’rifetu’n-Nusah ve’s-Suhufu’l-Hadîsiyye, Cidde, Dâru’r-Râye, 1192, s.
38.
411
Veşli, İlmu’l-Hadîs fi’l-Yemen, s. 23.
412
M. Hamidullah, Hemmâm b. Münebbih’in Sahîfesi, trc, Talat Koçyiğit, s. 50; Hadisin Tedvini, A.
Ü.İ.F. D. 1955, S. 5 C. IV, s. III-IV.
413
Accâc el-Hatîb, Ebû Hureyre, s. 116.
409
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Hişâm b. Yusuf (ö. 197), 414 İbn Ma‘în (ö. 233) ve İbnu’l-Medînî (ö. 234)415 gibi ilk
dönem muhaddisleri sahîfedeki hadislere “Hemmâm’ın hadisleri” lafızları ile atıfta
bulunmuşlardır.416
Sahîfetu Hemmâm tamlamasını kullanan müellifler şunlardır:
Beyhâkî (ö. 458),417 Sem’ânî (ö. 562),418 İbnu’l-Kattân el-Fâsî (ö. 628),419 İbrahim
b. Muhammed es-Sayrafînî (ö. 641), 420 İbnu’s-Salâh (ö. 643), 421 Nevevî (ö. 676), 422
Muhammed b. İbrâhim b. Cemâ’a (ö. 733), 423 Mizzî (ö. 742), 424 Zehebî (ö. 748), 425
Selâhuddin Halil b. Aybek (ö. 764),426 Takiyyuddin İbn Râfi’ es-Selâmî (ö. 774),427 Ebû
İshâk el-Ebnâsî (ö. 802), 428 el-Irâkî (ö. 806), 429 Ebu’t-Tayyîb el-Mekkî (ö. 832), 430 İbn
Hacer (ö. 852),431 Bedruddîn Aynî (ö. 855),432 Sehâvî (ö. 902),433 Suyûtî (ö. 911).434
Nüshatu Hemmâm lafızlarını kullanan müellifler ise şunlardır:
Ebû Mes’ûd b. Muhammed b. Ubeyd ed-Dımaşkî (ö. 401),435 el-Hatîb el-Bağdâdî
(ö. 463),436 İbn Neccâr el-Bağdâdî (ö. 643),437 İbnu’s-Salâh (ö. 643),438 Nevevî (ö. 676),439
İbn Ebî Hâtim, Cerh, VIII, 257.
Hatîb, Târîhu Bağdâd, V, 333.
416
İbn Ma‘în, Târîh, I, 19.
417
Beyhâkî, es-Sünenü’s-Sağîr, Dâru’l-Kütübi’l-İlmiyye, Beyrut, 1412, VII, 436.
418
Sem’ânî, et-Tahbîr fî Mu’cem’il-Kebîr, Riesâti Divâni’l-Evkâf, Bağdâd, 1975, I, 192.
419
İbnu’l-Kattân el-Fâsî, Beyânu’l-Vehm ve’l-Îhâm fî Kitâbi’l-Ahkâm, Dâru Taybe, Riyâd, 1997, II, 72.
420
Sayrafînî, Ebû İshak İbrahim b. Muhammed, el-Müntehab min Kitâbi’s-Siyâk li Târîhi Nisâbûr,
Dâru’l-Fikr, Beyrut, 1414, I, 47.
421
İbnu’s-Salâh, Sıyânetu Sahîhi Müslim mine’l-İhlâl ve’l-Galat ve Himâyetuhu mine’l-İskât ve’sSakat, Dâru’l-Ğarbi’l-İslâmî, Beyrut, 1408, I, 95, 104; Mukaddime, I, 120.
422
Nevevî, Ebû Zekeriyya Yahyâ b. Şeref, el-Minhâc Şerhu Sahîhi’l-Müslim b. el-Haccâc, Dâru İhyâi’tTurâsi’l-Arabî, Beyrut, 1392, I, 22, 24; III, 184.
423
İbn Cemâ’a, Muhammed b. İbrâhim, el-Menhelu’r-Revî, Dâru’l-Fikr, Dımaşk, 1406, Şam, 1406, I, 103.
424
Mizzî, Tehzîbu’l-Kemâl, III, 140; XXX, 299.
425
Zehebî, el-Uluvv li’l-Aliyyi’l-Ğaffâr, Mektebetü Advâi’s-Selef, Riyâd, 1995, I, 22; Târîhu’l-İslâm, VIII;
556, XXX, 73; Siyer, V, 312, IX, 571; Mîzânu’l-İ’tidâl, III, 476.
426
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İbn Dakîk el-‘Îd (ö. 702),

440

Muhammed b. İbrâhim b. Cemâ’a (ö. 733), 441 Zehebî (ö.

748),442 Muhammed b. Câbir el-Vâdî el-Âşî et-Tûnusî (ö. 749),443 Ebû İshâk el-Ebnâsî (ö.
802),444 İbnu’l-Mulakkin (ö. 804), 445 el-Irâkî (ö. 806), 446 İbn Hacer (ö. 852), 447 Aynî (ö.
855),448 Sehâvî (ö. 902),449 Suyûtî (ö. 911).450
es-Sahîfetu’s-Sahîha tamlamasını kullanan tek müellif ise Zehebîdir (ö. 748). 451
Selahuddin Halil b. Aybek (ö. 764) ise Sâhibu’s-Sahîha ve Sâhibu’s-Sahîfe
tamlamalarını dillendirmiştir. 452
Ziriklî (ö. 1976), 453 Cevâd Ali (ö. 1987), 454 Ömer Rıza Kehhâle (ö. 1987), 455
eserlerinde Zehebî’den hareketle es-Sahîfetu’s-Sahîha ifadelerini zikretmişlerdir.
Birer yerde ise Muhammed b. Câbir el-Vâdî el-Âşî et-Tûnusî (ö. 749) Cüz’ün fihi
Nüshatu Hemmâm b. Münebbih 456 ve Sem’ânî (ö. 562) Kitâbu Sahîfeti Hemmâm b.
Münebbih 457 lafızlarını tercih etmişlerdir.
İbn Hayr el-İşbilî’nin Fihrist’inde ise Kitâbu Nüshati Hişâm b. Münebbih an Ebî
Hureyre ifadeleri geçer ki buradaki hatanın istinsah ya da matbaa hatasından kaynaklandığı
düşünmekteyiz.458
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Yukarıda verdiğimiz bilgiler ışığında, Hemmâm’ın Sahîfesi’nin bidayette herhangi
bir isme sahip olmadığını söyleyebiliriz. Yani ilk iki veya üç asırda Sahîfetu Hemmâm b.
Münebbih veya es-Sahîfet’s-Sahîha diye bir kavram söz konusu değildi. Ne Hemmâm b.
Münebbih ne de Kütüb-i Sitte’ye ulaşıncaya kadar da herhangi bir râvî bu sahîfeye böyle
bir isim vermemişti.
Ma’mer b. Râşid (ö. 153) ile Hemmâm arasında vuku bulan arz ve kırâat olayını ve
Hemmâm’ın bu hadisleri Ebû Hureyre’den rivâyet ettiğini o dönemin meşhur muhaddisleri
bilmektedir. Bu arz ve kırâat olayını nakledenlerden birisi San’â kadısı Hişâm b. Yusuf (ö.
197), diğeri ise Abdurrezzâk b. Hemmâm’dır (ö. 211). Bu bilgiyi Hişâm b. Yusuf’tan
rivâyet edenlerden birisi de Yahyâ b. Ma‘în’dir (ö. 233). 459 Ayrıca Abdurrezzâk’tan
Hemmâm’ın rivâyetlerini -kaynaklarda tespit ettiğimiz kadarıyla- yirmi kadar râvî almıştır.
Bunlar arasında Ali b. el-Medînî (ö. 234), Ahmed b. Hanbel (ö.241) gibi meşhur
muhaddisler

de

vardır.

Bu

isimlerin

Abdurrezzâk’tan

Hemmâm’ın

hadislerini

nakletmeleriyle birlikte bu sahîfenin isminden hiçbirinin haberdar olmadıklarını iddia
etmek mümkün değildir. Kütüb-i Sitte ve diğer hadis kitaplarına Hemmâm’ın rivâyetlerini
aktaran bu

râvîlerin hepsi, Hemmâm’ın

“Bu hadisler Ebû Hureyre’nin bize

naklettiklerindendir” ifadesini kullanarak rivâyet etmişlerdir. Yani hiçbiri Sahîfetu
Hemmâm veya es-Sahîfetu’s-Sahîha tamlamasını kullanmamıştır.
Yukarıda da zikrettiğimiz üzere Sahîfetu Hemmâm kavramını ilk defa hicrî beşinci
asırda Beyhâki’nin (ö. 458) es-Sünenü’s-Sağîr’inde görmekteyiz. 460 Nüshatu Hemmâm’a
ise Ebû Mes’ûd b. Muhammed b. Ubeyd ed-Dımaşki’nin (ö.401) Kitâbu’l-Ecvibe isimli
eserinde rastlamaktayız.

461

es-Sahîfetu’s-Sahîha lafızlarının ilk kullanımını da hicrî

sekizinci asırda Zehebî’de (ö. 748) müşahade etmekteyiz.462
Kanaatimize göre, Ebû Hureyre bu isimde bir sahîfeye sahip olsaydı hiç şüphesiz
gizli kalmayacak şöhret bulacaktı.
b. Sahîfenin Rivâyeti
Hemmâm b. Münebbih bu sahîfeyi hocası Ebû Hureyre’den (ö. 58) yazmıştır.463
Ancak sahîfenin rivâyeti ve şöhret bulması geç bir döneme rastlamaktadır. Ma’mer b.
İbn Ebî Hatim, Cerh, VIII, 257; İbn Ma‘în, Târîh, III, 81.
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Râşid h.130 yıllarında Yemen’e gitmiş önce İbn Tâvus (ö. 132) ile sonrada San’â’da
Hemmâm b. Münebbih ile görüşmüştür. Bu görüşmede sahîfeyi ondan rivâyet etmesi ile
söz konusu eser hadisçilerin gündemine taşınmıştır.464
Zehebî (ö. 748), Hemmâm’dan sahîfesindeki hadislerini nakleden tek kişinin
Ma’mer b. Râşid (ö. 151) olmasına dikkat çekmiş ve şöyle demiştir: “Ebû Hureyre’nin
vefatından sonra Hemmâm yetmiş küsür sene, ondan sonra da Ma’mer yirmi küsür sene
yaşamış olmasına rağmen onu Ma’mer’den başka kimse rivâyet etmemiştir.”465
Kaynaklarda sahîfenin nakli ile ilgili olarak şu bilgiler mevcuttur: Ebu’l-Hasan elMeymûnî’nin (ö. 274) Ahmed b. Hanbel’den (ö. 241) rivâyetine göre “Ma’mer b. Râşid,
(ö. 153) Hemmâm’ın ihtiyarlığına yetişmişti. Öyle ki Hemmâm’ın kirpikleri gözlerinin
üzerine sarkmıştı. Ma’mer, sahîfeyi Hemmâm’dan arz ve kırâat usûlü ile aldı. Önce
Hemmâm bir süre hadislerini Ma’mer’e okumuş, ancak o yorulunca Ma’mer sahîfeyi almış
kalanını da o okumuştur. Ma’mer’den sahîfeyi nakleden talebesi Abdurrazzâk ise bu
hadislerden hangilerini Hemmâm’ın okuduğunu, hangilerinin Ma’mer tarafından
okunduğunu bilmediğini söylemiştir.” Yahyâ b. Ma‘în’in (ö. 233) ifadesine göre Hişâm b.
Yusuf (ö.197) “Ma’mer bu hadisleri Hemmâm’a arz etti ancak ondan sadece otuz küsûr
hadis dinleyebildi” demiştir.466 Sahîfe yaklaşık yüz kırk hadis içermekteydi. 467
Bu arz-kırâat esnasında Hemmâm’ın otuz küsûr hadis okuyabilmiş olmasını Ahmed
Muhammed Şâkir “Bu, rivâyetin sıhhatine bir zarar vermez. Bu durum gerçekte şeklî bir
durumdur. Asl olan rivâyetin sabit ve sahîh olmasıdır. Şeyhin okuması veya şeyhe
okunması ikisi de aynı şeydir. Hepsi de sahîhtir, hepsi de rivâyetin yollarındandır” sözleri
ile değerlendirmiştir.468
Sahîfeyi Hemmâm b. Münebbih’ten aktaran tek kişi talebesi Ma’mer b. Râşid’dir.
Kaynaklardan tespit edebildiğimiz kadarıyla Ma’mer’den Hemmâm’ın hadislerini on râvî
almıştır. Ancak sahîfedeki hadisleri tümüyle nakleden sadece Abdurrezzâk b.
Hemmâm’dır.
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Ma’mer

Evzâî
İsâ b. Yunus
Abdul’alâ b. Abdula’lâ
Abdullah b. el-Mubârek
Hişâm b. Yusuf
Abdurrezzâk b. Hemmâm
Abdulmelik b. Muhammed
Bekr b. Abdullah
Süveyd b. Nasr
Muhammed Hamîd el-Ma’merî

Bununla beraber Ali b. el-Medînî’den (ö. 234) rivâyet edilen “Abdurrahman b.
Mehdî’ye (ö. 198) gittim ve ona İbnu’l-Mubârek’in (ö. 181) Ma’mer’den onun da
Hemmâm’dan naklettiği sahîfeyi çıkarmasını söyledim”

469

sözü bizi Abdullah b.

Mubârek’in de yanında bir Hemmâm Nüshası olduğu kanaatine sevk etmektedir.
Abdurrezzâk b. Hemmâm’dan sonra en fazla rivâyette bulunan kişi, on dokuz hadisle
İbnu’l-Mubârek’tir. Tespit edebildiğimiz yirmi kadar râvî bu hadisleri Abdurrezzâk b.
Hemmâm’dan nakletmişlerdir. Ancak sahifeyi bir bütün olarak eserinde zikreden ve
günümüze ulaştıran tek muhaddis Ahmed b. Hanbel’dir (ö. 241). 470 Sahîfe veya nüsha
olarak aktaran râvîler ise Abdullah İbnu’l-Mubârek (ö. 181), İbn Râhûye (ö. 238),
Muhammed b. Râfi’( ö. 245), el-Hasan b. Ebi’r-Rabî’ (ö. 263), Yusuf es-Sülemî ( ö. 264 )
ve İshâk b. İbrahim ed-Deberî’dir (ö. 285).
Yukarıda ismini zikrettiğimiz kişiler, sahîfeyi müstakil şekliyle rivâyet etmiş ve
nesilden nesile ulaşmasını sağlamışlardır. Yine bu şahıslar, sonraki nesillerde sahîfe
icazetle nakledilirken, Abdurrezzâk b. Hemmâm’dan sonraki isimler olarak karşımıza
çıkmaktadırlar.
Hemmâm b. Münebbih’in Sahîfesi ya nüsha halinde bir bütün olarak rivâyet edilmiş
ya da nüshadaki hadisler tek rivâyet şeklinde eserlerde nakledilmiştir. 471 Bu durum
başlangıçta sorun oluşturmuştur. Sahîfedeki haberler tek isnâdla zikredildiği için bu
hadisler olduğu gibi bir bütün halinde mi, yoksa tek tek mi rivâyet edilmeli tartışmasını

İbn Adiy, Kâmil, I, 109.
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ortaya çıkarmıştır. Yahyâ b. Ma‘în (ö. 233), bunların tek tek nakledilmesinde bir beis
olmadığını ifade etmiştir.472
Hemmâm b. Münebbih’in Sahîfesi’nin sonradan meşhur olmasını yaşadığı bölge ile
açıklayabiliriz. Yemen’in bir ilim merkezi haline gelmesi diğer merkezlere göre daha geç
bir dönemde gerçekleşmiştir. Bu durum da sahifenin tanınmasını geciktirmiştir. Yemen’in
hadis ilmindeki konumunu el-Hatîb el-Bağdâdî’nin (ö. 463) şu ifadelerinde de görmek
mümkündür: “Tarîkleri en sahîh olan hadisler, Mekke ve Medineliler tarafından rivâyet
edilenlerdir; zira onlarda tedlîs az, kizb ve hadîs vaz’ı ise pek nadirdir. Yemenlilerin pek az
olmakla beraber ceyyid rivâyetleri ve sahîh tarikleri vardır. Onların kaynakları da yine
Hicâzlılardır. Basralılar çok hadis rivâyet etmelerine rağmen gayet açık ve başkalarında
bulunmayan senedlerle nakledilen haberlere sahiptiler. Kufeliler de Basralılar gibi çok
hadis rivâyet ederler; fakat haberlerinde çok kusur bulunur, illetten salim olanları ise azdır.
Şamlıların rivâyet ettiği hadislerin çoğu mürsel ve maktû'dur. Bunlardan sika râvîleri
tarafından muttasıl olarak rivâyet edilenler ise iyidir. Fakat bunların çoğu mevizelerle
ilgilidir.”473
Sahîfenin ve rivâyetlerinin zamanla yaygınlaştığını, hadis, usûl, tabakat ve tarih
kitaplarında sıkça kullanılır olduğunu görmekteyiz. Bununla beraber sahîfe uzun asırlar
geçmesine rağmen müstakil olarak rivâyet edilmeye devam etmiştir. İbnu’n-Neccâr elBağdâdî (ö. 643) Zeylu Târîhi Bağdad isimli eserinde Yusuf es-Sülemî kanalı ile Hemmâm
Sahîfesi’ni şu senedle nakletmiştir: “Bize Kâdı Ebu’l-Feth el-Vâsitî kırâaten haber verdi.
Bize Ebu’l-Hasan Ubeydullah b. Muhammed b. Ahmed el-Hüseyin el-Beyhâkî 523
senesinde Bağdad’da kırâaten haber verdi. Ahmed el-Huseyin el-Beyhâkî bize dedem Ebû
Bekr Ahmed b. Hüseyin, 452 senesinde kırâaten rivâyet etti. Bize Ebû Tâhir el-Fakîh
rivâyet etti. Bize Ebû Bekr Muhammed b. Hüseyin el-Kattân rivâyet etti. Bize Ahmed b.
Yusuf es-Sülemî rivâyet etti. Bize Abdurrezzâk bize Ma’mer Hemmâm’dan Hemmâm ise
“Bunlar bize Ebû Hureyre’nin Resûlullah’tan rivâyet ettiği hadislerdir” diyerek haber
verdi.”474
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İbn Hacer (ö. 852) de el-Mu’cemu’l-Mufehres isimli eserinde Hemmâm Sahîfesi’ni
aldığı isnâdı vermiştir. Bu isnâdda sahîfeyi Şam’da kırâaten aldığını belirtmiştir. 475 İbn
Teymiye’nin (ö. 728) ise Hemmâm’ın Sahîfesi’ni semâen rivâyet ettiği görülmektedir.476
c. Sahîfenin Diğer Nüshalarla Mukayesesi
Hemmâm b. Münebbih’in rivâyetleri ile A’rec’in (ö. 117) hadisleri arasındaki
benzerlikler bazı araştırmacıların dikkatini çekmiş, bu iki râvînin nüshalarının aynı
mecliste yazılmış olduğu kanaatini onlarda uyandırmıştır.477
Yaptığımız araştırmalar sonucunda Hemmâm, A’rec ve İbn Sîrîn’in (ö. 110)
nüshaları arasındaki bazı ortak noktaları belirledik. Bu benzerliklere geçmeden önce
İbnu’l-Medînî’den (ö. 234) gelen bir rivâyet ile İbn Hacer’in (ö. 852) bu nüshalarla ilgili
bazı değerlendirmelerine yer vereceğiz.
Ali b. el-Medînî şunları söylemektedir: “Bana Muhammed b. Sîrîn’in neslinden bir
adam Muhammed b. Sîrîn’in bir kitabı ile geldi. Kitaptaki hadisleri Hişâm b. Hassan merfû
olarak rivâyet ediyordu. Kitap eski bir kâğıt üzerine yazılmıştı. Kitabın başlangıcı “Bu bize
Ebû Hureyre’nin naklettiği hadislerdir. Ebu’l-Kâsım böyle dedi. Ebu’l-Kâsım şöyle dedi”
şeklinde idi. Hz. Peygamber’in hadisinden sonra Ebû Hureyre’nin sözleri birbirinden
ayrılmıştı. Her on hadisten sonra da daireler bulunmaktaydı. Kitap Yahyâ b. Sîrîn’in
yanındaydı. Fakat Muhammed onu yanında bulundurmak istemiyordu.”478
Yukarıdaki rivâyette verilen İbn Sîrîn Nüshası’nın isnâdı ile Ar’ec ve Hemmâm
Nüshası’nın isnâdları aynıdır.
Bir başka önemli husus ise Buhârî’nin bir rivâyet üslûbudur. Buhârî, Kitâbu’lEymân’da Hemmâm’ın bir hadisini şu şekilde vermiştir:
حدثني إسحق بن إبراهيم أخبرنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن همام بن منبه قال هذا ما حدثنا به أبو هريرة
 وقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وهللا. عن النبي صلى هللا عليه وسلم قال ص نحن اآلخرون السابقون يوم القيامة أ
479

.ألن يلج أحدكم بيمينه في أهله آثم له عند هللا من أن يعطي كفارته التي افترض هللا عليه

Metinde birinci parantez içinde Sahîfe’nin bir nolu hadisinin sadece baş kısmı
verilmiştir. İkinci defa “Allah’ın elçisi dedi ki” ifadesinden sonra ise doksan beş nolu

İbn Hacer, Mu’cem, I, 310.
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rivâyetin metni verilmiş yani başka bir hadise geçilmiştir. Aynı uygulamayı Buhârî
Kitâbu’t-Ta’bîr’de de yapmıştır:
حدثني إسحق بن إبراهيم الحنظلي حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن همام بن منبه قال هذا ما حدثنا به أبو
:  وقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم.  ص نحن اآلخرون السابقون أ: عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال: هريرة
بينا أنا نائم إذ أوتيت خزائن األرض فوضع في يدي سوارين من ذهب فكبرا علي وأهماني فأوحي إلي أن أنفخهما
480

.فنفختهما فطارا فأولتهما الكذابين اللذين أنا بينهما صاحب صنعاء وصاحب اليمامة

Buhârî’nin bu iki rivâyeti de aldığı kişi hocası İbn Râhûye’dir (ö. 237). O, benzer
bir uygulamayı A’rec rivâyetlerinde de yapmıştır;
حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب قال أخبرنا أبو الزناد أن عبد الرحمن بن هرمز األعرج حدثه
 ال: وبإسناده قال.  ص نحن اآلخرون السابقون أ:انه سمع أبا هريرة أنه سمع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول
481

.يبولن أحدكم في الماء االدائم الذي ال يجري ثم يغتسل فيه

İbn Hacer (ö. 852), Buhârî’nin bunu neden böyle yaptığını açıklarken konuyla ilgili
yorumları verdikten sonra şunları söylemektedir: “Buhârî Kitâbu’t-Ta’bir’de, Hemmâm
tariki ile naklettiği hadiste aynı A’rec rivâyetinde yaptığı gibi “Biz dünya milletlerinin
sonuncusuyuz” kısmını babla ilgili rivâyetin baş kısmında vermiştir. Yukarıda zikredilen
yorumlarda olduğu gibi babla hadis arasındaki uyumu sağlamaya çalışmak ancak
zorlamadır. Aslolan şudur ki, Ebu’z-Zinâd’ın A’rec’den onun da Ebû Hureyre’den
naklettiği nüsha ile Ma’mer’in Hemmâm’dan onun da Ebû Hureyre’den aktardığı nüsha
aynıdır. Birinde olup da diğerinde olmayan hadis çok azdır. Bu nüshaların ikisi de çokça
hadis içermektedirler. Buhârî ve Müslim bu hadislerin çoğunu tahrîc etmişlerdir. Her iki
nüsha da “Biz dünya milletlerinin sonuncusuyuz” hadisi ile başlamaktadır. Bu sebeble
Buhârî iki nüshanın ilk hadisini bu iki râvînin bazı hadislerinden hemen önce
nakletmiştir.”

482

İbn Hacer, Buhârî’nin hocası İbn Râhûye’nin (ö. 237) yanında

Hemmâm’ın nüshasının olduğunu ve bu sahîfeden bir hadis nakletmek istediğinde böyle
bir yöntem uyguladığını ve Buhârî’nin de bu üslûbu hocasından aldığını ifade etmiştir.483
Kaynaklara bakıldığında Buhârî’nin bu uygulamasında tek kalmadığı, Ebû
Avâne’nin (ö. 316) de Müsned’inde ona eşlik ettiği görülmektedir:

Buhârî, Ta’bîr, 40.
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حدثنا حمدان السلمي قال ثنا عبد الرزاق عن معمر عن همام قال هذا ما ثنا أبو هريرة عن محمد صلى هللا
 من أطاعني فقد أطاع هللا: عليه وسلم قال نحن اآلخرون السابقون يوم القيامة وقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم
484

. ومن يعصني فقد عصى هللا ومن يطع األمير فقد عطاني ومن يعص األمير فقد عصاني

Yukarıda verdiğimiz örneklerde de ifade edildiği gibi:
1-Her üç sahife de “Bu bize Ebû Hureyre’nin naklettiği hadislerdir” diye
başlamaktadır.485 Yani isnâdları aynıdır. Tek bir isnâdları olup, her hadis de “Resûlullah
dedi ki…” lafızları ile başlamaktadır.
2- Hemmâm Nüshası’nın ilk hadisi ile A’rec Nüshası’nın ilk hadisi aynıdır.486
3-Nüshalardaki hadislerin rivâyet şekilleri aynıdır. Kanaatimize göre nüshalardaki
hadisler gelişi güzel nakledilmemişlerdir. Yukarıda İbnu’l-Medînî’nin bahsettiği hale
benzer bir durum söz konudur.
4-Hemmâm Sahîfesi’ndeki hadislerin kahir ekseriyeti Ebû Hureyre’nin diğer
talebeleri tarafından da nakledilmiştir. Ancak özellikle A’rec ile Hemmâm’ın rivâyetlerinin
lafızları birbirine çok benzemektedir. İmam Mâlik’in (ö. 179) Muvattâ’ında yer alan
A’rec’in yaklaşık kırk rivâyeti ile Buhârî ve Müslim’deki A’rec hadisleri ve Hemmâm
Nüshası’ndaki metinler lâfzen birbirlerine çok benzemektedir. 487 Bu benzerlik aynı
zamanda Hemmâm’ın bu rivâyetleri Ebû Hureyre’den yazdığına da bir delil
oluşturmaktadır.
Bu bilgiler ışığında İbn Sîrîn’in Nüshası’nın metod olarak, A’rec Nüshası’nın ise
hem metod hem de içerik olarak Hemmâm Nüshası ile benzerlik arzettiğini söyleyebiliriz.
Ahmed Muhammed Şakir, yukarıda verdiğimiz İbn Hacer değerlendirmesinden
hareketle şunları söyler: “Bu, Hemmâm ve A’rec’in sahîfeyi Ebû Hureyre’den işittikleri ve
yazdıkları anlamına gelir. Böylece sahîfe Ebû Hureyre’den iki ayrı isnâdla iki farklı
vecihten rivâyet edilmiştir. Hiç şüphesiz A’rec’in Nüshası, Buhârî’ye ulaştığı gibi
Hemmâm’ın Nüshası da ulaşmıştı ve bu Buhârî’ye has bir şey olmayıp diğer büyük
imamlar için de aynıydı.”488
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Tâbiîn tabakasının önde gelen râvîlerinin hadisleri üzerine yapılacak kapsamlı
çalışmaların, hadis kaynaklarında gizlenmiş birçok hadis sahîfesi hakkında önemli ipuçları
vereceğini ve belki de onları gün yüzüne çıkaracağını özellikle ifade etmek isteriz.
d. Sahîfenin Hadis Literatürü Açısından Önemi
Hemmâm’ın Sahîfesi ve rivâyetleri zamanla muhaddisler arasında büyük ilgi
görmüş, başta Kütüb-i Sitte olmak üzere birçok eserde onun hadislerine yer verilmiştir.
Hadis usûlü kitaplarında da Hemmâm Sahîfesi önemli bir konuma sahiptir.
el-Hatîb el-Bağdâdî (ö. 463), İbnu’s-Salâh (ö. 643) ve Suyûtî (ö. 911), “Hadisçiler
arasında meşhur olan bazı nüshalar vardır ki Hemmâm b. Münebbih’in Nüshası onlardan
biridir” ifadesini kullanmaktadırlar.489
Zehebî (ö. 748), bu nüshanın hadisçiler arasında bilindiğini “nüshatun meşhûratun”
lafızları ile ortaya koyar.490 İbn Hacer (ö. 852) de bu sahîfenin meşhur olduğunu belirtir.491
Ziriklî (ö. 1976) Hemmâm ve sahîfesi için “Hadis-i Nebevî ile ilgili teliflerin en
eskisinin sahibi” nitelendirmesinde bulunur.492
Accâc el-Hatîb bu sahîfeyi “kıymetli, tarihi ve ilmî vesîka” olarak tavsif eder.
Ayrıca Hemmâm’ın onu es-Sahîfetü’s-Sahîha olarak isimlendirmesini doğru kabul eder.
Çünkü o, eserini dört senesini Hz. Peygamber ile geçiren bir sahâbîden yazmıştır.
Hadislerin tedvini açısından ise şunları söyler: “Bu sahîfe hadislerin tedvini açısından
tarihi bir önem arzeder. Zira sahîfe yaygın ve yanlış bir düşünce olan rivâyetlerin hicrî
ikinci asrın başlarına kadar tedvin edilmediği fikrine karşı Hz. Peygamber’in hadislerinin
erken bir dönemde tedvin edildiğine dair kesin bir hüccet ve parlak bir delildir. Ebû
Hureyre h. 59 senesinde vefat etti. Hemmâm, Ebû Hureyre ile vefatından önce -yani hicrî
birinci asrın ortalarında- görüştü. Bu ise söz konusu ilmî vesikanın bu tarihten önce
oluşturulduğu anlamına gelir. Bu sebeple hadisi tedvin etmeleri ve ezberlemeleri
konusunda talebelerini teşvik ettiği için Ebû Hureyre büyük bir fazilet sahibidir. İbn Hacer
sahîfede yaklaşık yüz kırk hadis bulunduğunu söyler. Bu da sahîfeye olan güvenimizi
artırır. Çünkü âlimlerin zikrettiği sayı ile sahîfedeki hadis sayısı örtüşmektedir.” 493
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Ahmed Muhammed Şâkir (ö. 1957) “Bu sahîfe Hz. Peygamber’den ilk
yazılanlardandır, rivâyetlerde görüleceği üzere Hemmâm onu Ebû Hureyre’den direkt
yazmıştır”

demiştir.

494

Ayrıca

o,

sahîfe

için

es-Sahîfetu’s-Sahîhatu’l-Mubâreke

nitelendirmesinde bulunmuştur.495
Muhammed Hamidullah (ö. 2002) da şunları söylemiştir: “Bu eser bize kadar
gelenlerin en eskisidir. Hicrî birinci asrın ortalarında meydana çıkan bu koleksiyon tarihi
değeri bakımından kıymetli bir vesika teşkil etmektedir. Hz. Peygamber’in hadislerinin
onun ölümünden iki veya üç yüz sene sonra yazılmaya başlandığını ifade edenler vardır ve
bu tahmine istinaden İbn Hanbel, Buhârî, Müslim ve Tirmizî gibi şahsiyetleri
sahtekârlıklarla itham etmekte tereddüd göstermezler. Hemmâm’ın Sahîfesi’nde yer alan
her hadis yalnız Ebû Hureyre’nin rivâyeti olarak Kütüb-i Sitte’de kelimesi kelimesine
bulunmakla kalmamış aynı zamanda Peygamber’in bu sözlerinden her biri mana itibariyle
diğer sahâbîlerden de rivâyet edilmiştir. Bu suretle onların, Hz. Peygamber’e isnâdlarının
ne hayali ve ne de asılsız olmadıklarına mükemmel bir delil teşkil etmiştir.”496
Rıf’at Fevzî, “Hemmâm b. Münebbih’in Sahîfesi sünnetin hicrî ilk asırda tedvin
edildiğine delildir” demiştir.497
Subhî Sâlih, “Bu sahîfe, Hemmâm'ın hocasının meclislerine devam ederek işittiği
hadîslerin mecmû’u olduğu için mutlaka Ebû Hureyre'nin vefatından önce, yani hicrî I.
asrın ortalarında tedvîn edilmiş olmalıdır. Bu durum hadîslerin pek erken bir çağda tedvîn
edildiğini gösteren ve “Hadîsler hicrî II. asrının başlarından önce tedvîn edilmemişti”
şeklindeki yaygın bir hatayı tashîh eden açık ve kesin bir ilmî neticedir. Bu sahîfe,
Hemmâm'ın Ebû Hureyre'den rivâyet ve tedvîn ettiği şekilde tam ve kusursuz olarak bize
intikal etmesi bakımından hadîs tedvininde pek mümtaz bir mevkie sahiptir” yorumunda
bulunmştur.498
Diğer taraftan Schacht ve Juynboll ve Motzki gibi şarkiyatçılar Hemmâm b.
Münebbih’in Sahîfesi’nin Hemmâm’a âidiyetinin garantisinin olmadığı ve bu sahîfenin
Abdurrezzâk b. Hemmâm veya Ma’mer b. Râşid tarafından uydurulmuş olabileceği
kanaatindedirler. 499 Harald Motzki, müslüman araştırmacıların ilk devre ait yayınladığı
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eserlere örnek olarak; Muhammed Hamidullah’ın neşrettiği Hemmâm’ın Sahîfesi’ni, Fuad
Sezgin’in ortaya çıkardığı Ma’mer b. Râşid’in Câmi’ini ve Azâmi’nin neşrettiği Nafi,
Zührî ve Süheyl b. Ebî Sâlih’in cüzlerini vermektedir. Onun bu çalışmalarla ilgili
yorumları ise şöyledir: “Bu metinlerin hiçbiri otoğraf (kendi yazarına ait) değildir.
Hemmâm b. Münebbih’e ait olduğu iddia edilen sahîfenin asılsız bir uydurma olmadığını
ya da Ma’mer b. Râşid’in veya Abdurrezzâk’ın –ki bunlar isnâdda Hemmâm’dan önce yer
almaktadır- külliyyatlarından alınmadığını kim garanti edebilir? Abdurrezzâk ise eldeki
mevcut tüm metinlerin tariklerinin common linki (ortak râvîsi) konumundadır. Zührî’ye
isnâd edilen sözlerin gerçekten ona aid olduğunu ve meçhul biri ya da rivâyetlerdeki
mezkûr Şuayb b. Ebî Hamza veya Ebu’l-Yemân ya da başka rivâyetlerdeki Ukayl b. Hâlid
veya Leys b. Sa’d gibi kişiler tarafından ona isnâd edilmediğini kim emin bir şekilde
söyleyebilir.”500
Muhammed Hamidullah’ın da belirttiği üzere Brockelmann, Hemmâm b.
Münebbih’in Sahîfesi’ni H. 151'de vefat eden Hemmâm b. Mende'ye ait zannederek ona
nisbet etmiştir.501
e. Sahîfe Üzerine Yapılan Çalışmalar
Hadis kaynaklarında Hemmâm b. Münebbih’in Sahîfesi veya rivâyetleri üzerine
yapılan müstakil bir çalışma yoktur. Ancak Beğavî (ö. 516) Şerhu’s-Sünne isimli eserinde
tahrîc ettiği doksan beş hadisi şerh etmiş ve rivâyetler arasında bazı karşılaştırmalarda
bulunmuştur.
Muhammed Hamidullah sahîfeyi ilk defa gün yüzüne çıkaran kişidir. Şam ve
Berlin’de bulunan iki farklı nüshayı keşfedip neşre hazırladı ve 1953’de Şam’da ilk baskıyı
gerçekleştirdi.502 Sahîfe, daha sonra Fransızca, İngilizce ve Urduca gibi muhtelif dillere de
çevrilerek neşredildi.503 Muhammed Hamidullah sahîfenin öncesine hadislerin toplanması
ve muhafaza edilmesi üzerine bir çalışmasını da eklemiştir.

Motzki, Harald, Batıdaki Hadis Çalışmalarının Tarihi Seyri, Hadisevi, İstanbul, 2006, s. 76.
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2. Basım: Arap Akademisi tarafından, Dımaşk, 1954, Arapça.
3. Basım: Islamic Publicattions Society tarafından, Haydaradad, Dekkân, 1955, Urduca.
4. Basım: Urdu dilinde aynı müessese tarafından, Haydaradad, Dekkân, 1956.
5. Basım: Centre Cultural Islamique tarafından, Paris, 1961, İngilizce olarak.
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Daha sonra Rıf’at Fevzî Abdulmuttalib, Kahire Millî Kütüphanesi’nde bulduğu
yeni bir nüshayı Sahîfetu Hemmâm b. Munebbih adıyla yeniden tahkik ederek, tahrîc ve
şerhiyle birlikte 1985’de Kahire’de neşretti.
Sahîfe Ali Hasan Ali Abdülhamîd tarafından ise 1987’de Beyrut’ta tahkik ve ta’lik
edilip es-Sahîfetu’s-Sahîha ismiyle yayınlandı. Ali Hasan çalışmasında Ürdün Üniversitesi
Kütüphanesi’ndeki Berlin nüshasının mikrofilmi ile Muhammed Hamidullah’ın 1953’de
Şam’da neşrettiği nüshayı karşılaştırarak bu çalışmayı yaptığını ifade eder. 504
Ayrıca Ahmed Muhammed Şâkir, Ahmed b. Hanbel’in Müsned’i üzerine yaptığı
çalışmanın sekizinci cildinde es-Sahîfet’us-Sahîha Sahîfetu Hemmâm b. Münebbih min
Müsnedi Ebî Hureyre başlığı altında on iki sayfalık bir değerlendirme ve açıklamadan
sonra hadisleri verir. Sıhhatleri hakkında değerlendirmede bulunur ve rivâyetler arası
farklılıklara işaret eder.505
Sahîfe, 1966-1967 yıllarında üç farklı mütercim tarafından Türkçe’ye de
çevrilmiştir; Mehmed Ragıb İmamoğlu, Ankara–1966, Talat Koçyiğit, Ankara–1967,
Kemal Kuşçu, İstanbul–1967.
Ragıb İmamoğlu, tercümesinde Muhammed Hamidullah’ın ikinci baskısı olan 1953
Dımaşk baskısını esas aldığını belirtir.506 Talat Koçyiğit ise eserini İngilizceden tercüme
ettiğini ancak sahîfenin Arapça metni verilmediği için Arapça metinleri sahîfenin ilk
baskısını içeren Mecelletu’l-İlmiyyi’l-Arabî’nin XXVIII. 2. ve 3. cüzlerinden aldığını ifade
eder.507 Kemal Kuşçu da eserini İngilizceden tercüme ederek yayınladığını söyler.508
2009 yılında ise sahîfe Bünyamin Erul tarafından yeniden tercüme edilmiş, hadisler
konularına göre tasnif edilip yorumlanmış Hadislerin Dili, İlk Hadis Belgesi Hemmâm’ın
Sahîfesi ismiyle yayınlanmıştır.509
R. Marston Speıght’in 2000 yılında Der İslâm isimli dergide A Look At Variant
Readings In The Hadith isimli bir makalesi yayınlanmıştır. Bu makalede yazar mana ile
rivâyeti ve râvîlerin hadislerdeki tasarruflarını ortaya koymak amacıyla Hemmâm b.
Ali Hasan Ali Abdulhamid, es-Sahîfetu’s-Sahîha, el-Mektebu’l-İslâmî, Beyrut, 1987 s.18.
İbn Hanbel, el-Müsned li’l-Ahmed b. Muhammed b. Hanbel, Şârih; Ahmed Muhammed Şâkir, Dâru’lHadîs, Kahire, 1995, C. VIII, 179-253 sayfaları arası.
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Münebbih’in Sahîfesi’ndeki on iki hadisi Buhârî, Müslim ve İbn Hanbel’in eserlerindeki
bin beş yüz varyantı ile karşılaştırdığını belirtir. Bu karşılaştırmaları ise a) Yeniden yazma
b) Ayrıntıların ve yapının değişmesi c) Bir hadisin iki tip varyantının olması başlıkları
altında verir. O, Hemmâm Sahîfesi’ndeki hadislerin Buhârî, Müslim ve İbn Hanbel
rivâyetleriyle neredeyse aynı olduğunu ifade ederken, sahîfedeki hadislerin farklı
tariklerinin ise üç başlıkta bahsettiği işlemlere tabi tutulduğunu söyler. Bunun sebebini ise
mana ile rivâyetin birebir asla uygun nakle galib gelmesi şeklinde açıklar. 510 Hemmâm
Sahîfesi hakkında ise şu değerlendirmelerde bulunur: Sahîfedeki rivâyetler Hz.
Peygamber’in sözleri olabileceği gibi tarihsel, hukukî ve karmaşık hikâye ve vaaz metinleri
de olabilir. Bunların netleşmesi için beklemek gerekmektedir. 511 Sahîfedeki hadisler ile
ünlü kişi veya filozofların özlü sözlerinin şifahî veya yazılı, fiilî ya da sözlü bir şekilde
pratize edilmeleri arasında önemli benzerlikler bulunmaktadır.512

f. Sahîfenin Bilinen Yazmaları
Hemmâm b. Münebbih’in Sahîfesi birçok râvî aracılığıyla yayıldı ve meşhur oldu.
Tespit edebildiğimiz kadarıyla Hemmâm rivâyetlerini Abdurrezzâk b. Hemmâm’dan
nakleden yirmiden fazla râvî vardır. Bu kişiler arasında İbnu’l-Medînî, İbn Râhûye ve
Yahyâ b. Ma‘în, Hişâm b. Yusuf (San’â Kadısı) gibi önemli isimler de bulunmaktadır. Bu
insanlar elbette bu sahîfeye muttali oldular ve ondan kendileri için bir nüsha edindiler.
Ancak bu râvîlerin sahip oldukları nüshaların çoğunluğu, ismen de olsa maalesef
zamanımıza kadar ulaşamamıştır. Kaynaklarda kendisinden bahsedilen nüshalar şunlardır:
fa. Abdullah İbnu’l-Mubârek’in (ö. 181) Nüshası
İbn Adiy (ö. 365) el-Kâmil fi’d-Duafâ isimli eserinde Ali b el-Medînî’den naklen şu
rivâyeti vermektedir: “Abdurrahman b. Mehdi’ye gittim ve ona İbnu’l-Mubârek’in
Ma’mer’den

onun

da

Hemmâm’dan

naklettiği

sahîfeyi

çıkarmasını

söyledim.

Abdurrahman sahîfeyi çıkardı. Ben onu bana ver deyince “Müsaade et sahîfede ihtiyacın
olanları sana yazayım” dedi. Sonra ondan bana dört hadis yazdı ve onu bana verdi, onda
dört rivâyet hariç başka hiçbir şey yoktu.”513
R. Marston Speıght, Hadiste Rivâyet Farklılıklarına Karşılaştırmalı Bir Bakış, trc. Abdulkadir Evgin,
K.Ü.İ.F.D., 2005, s. 115-132. Marston Sahîfe’deki 5, 17, 20, 24, 67, 72, 79, 96, 98, 107, 109 ve 122 nolu
rivâyetleri incelemiştir.
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fb. İshâk b. İbrahim ed-Deberî (ö. 285) Nüshası
Taberânî (ö. 360) kendisinden Hemmâm’ın Sahîfesi’ni nakletmiştir. Zehebî
sahîfenin rivâyeti hakkında şu bilgileri vermiştir: “Hemmâm’dan sahîfeyi alan Ma’mer’dir.
Ondan Abdurrezzâk b. Hemmâm, ondan İshâk ed-Deberî ( ö. 285), ondan da Ebu’l-Kâsım
et-Taberânî rivâyet etmiştir. Ondan icazet alanlar ise yüzü geçmiştir.”514
İbnu’n Neccâr (ö. 643), Hemmâm isnadı ile gelen bir haberin münker olduğunu
belirttikten sonra “Ben bu hadisi Taberânî’nin Deberî’den naklettiği Hemmâm
Nüshası’nda aradım fakat bulamadım” demiştir.

515

İbn Hacer ise değerlendirmede

bulunduğu iki hadisin akabinde şunları söylemiştir: “Taberânî’nin İshâk’tan aldığı
Hemmâm Nüshası’nda mevcuttur.” Ayrıca o, “Taberânî tarikinden Hemmâm Nüshası”
kelimeleri ile sahîfenin farklı kişilerden gelen başka nüshalarının olduğuna da bir anlamda
işaret etmiştir.516
İbn Hacer’in (ö. 852), Taberânî-Deberî isnâdı ile rivâyet edilen İslâm’ın beş esas
üzerine kurulu olduğu Hemmâm hadisi için “Bu hadis münkerdir, Hemmâm Nüshası’nda
bulunmamamaktadır” ifadeleri de bu cüzden bahseden bir başka örnektir.517
İbn Hacer el-Askalânî’nin Mu’cem’inde, Hemmâm’ın Sahîfesi’ni kendilerine
okuduğu hocalar ve aldığı icazet bilgisini verdiği cüz Deberî Nüshası’dır. İbn Hacer’in
sahîfenin icazetini aldığı isnâd içerisinde Taberânî’den sahîfeyi aktaran kişi ise Ebû
Nuaym el-İsbahânî’dir (ö. 430).518
Sem’ânî (ö. 562) et-Tahbîr isimli eserinde Ebû Ali el-Haddâd’ın (ö. 515)
mesmûatından bahsederken şunları söyler: “Kitâbu Sahîfeti Hemmâm b. Münebbih’i Ebû
Nuaym Ahmed b. Abdullah’tan işitti ki, o sahîfeyi Ebûl-Kâsım et-Tâberânî’den cem’
edendir. Taberânî ise Deberî’den o Abdurrezzâk’tan, o Ma’mer’den o ise Hemmâm’dan
nakletmiştir.” 519
Bu bilgilerden hareketle bu nüshanın oldukça meşhur olduğunu söyleyebiliriz.
fc. Muhammed b. Râfi’ (ö. 245) Nüshası
Hadîs usûlü kitaplarında tek isnâdı bulunan nüsha ve cüzlerden hadis rivâyet
edildiğinde izlenilen metodlar anlatılırken bu yöntemlerden arasında Müslim’in Hemmâm
514
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haberlerini naklettiği sırada takip ettiği üslûp da sunulmaktadır. Örneklerde Müslim “Bize
Muhammed b. Râfi’ rivâyet etti…”ifadelerini kullanmaktadır. Bu lafızlarla Müslim’in
nüshayı kimden aldığına da atıf yapılmaktadır.520
Beyhâki sahîfenin seksen altı nolu hadisini Yusuf es-Sülemî kanalı ile verdikten
sonra “Müslim bu rivâyeti Sahîh’inde, Muhammed b. Râfi’nin (ö. 245) Abdurrezzâk’tan
naklettiği nüshalardan tahrîc etti” demektedir.521
fd. İbn Râhûye (ö. 238) Nüshası
İbn Hacer’in ifadesine göre İbn Râhûye’nin (ö. 238) yanında bir Hemmâm Nüshası
bulunmaktaydı. Söz konusu nüsha Hemmâm’ın “Bu, Ebû Hureyre’nin Hz. Peygamber’den
bize naklettiği hadislerdendir” sözleri ile başlamaktaydı. Sahîfenin ilk rivâyeti şu idi: “Biz
dünya milletlerinin sonuncusuyuz, kıyamet gününde ise öne geçecek olanlarız.” Bundan
sonraki metinler ise ilk hadisin senedine atıf yapılmakta ve “Allah’ın Resûlu buyurdu ki”
şeklinde devam etmekteydi. İbn Râhûye bu nüshadan bir şey nakletmek istediği zaman,
önce nüshanın senedi ile ilk hadisin baş tarafını söylemekte daha sonra vermek istediği
hadisi rivâyet etmekteydi.522
Ahmed

Muhammed

Şâkir,

İbn

Râhûye’nin

Hemmâm’ın

Sahîfesi’ni

Abdurrezzâk’tan aldığını, İbn Hibbân’ın ise (ö. 354) İbn Râhûye isnâdı ile bu sahîfeyi
rivâyet ettiğini belirtir.523
fe. el-Hasan b. Ebi’r-Rebî’ (ö. 263) veya Dârekutnî (ö. 385) Nüshası
İbn Râfi’ el-Vefeyât isimli eserinde “Şam fakihlerinden Muhammed b. Ma’tûk b.
Dâvûd (ö. 741)524 Abdulmun’îm b. Yahyâ’dan, Dârekutnî’nin Hemmâm Sahîfesi’ni işitti ”
bilgisini vermektedir.525
Aynı eserde 759 senesinde vefat eden Ebû Abdullah Muhammed b. İbrahim b. Ali
b. Muhammed b. Ali b. Bekâ el-Bağdâdî’nin, Dârekutnî’nin (ö. 385) Hemmâm Sahîfesi
için Abdurrahman b. ez-Zeyn (ö. 686) huzurunda bulunduğu nakledilmiştir.526
Muhammed b. Câbir el-Vâdî et-Tûnusî (ö. 749) icazetini aldığı eserleri sayarkan
“Cüz’ün fihi Hemmâm b. Münebbih an Ebî Hureyre” başlığı altında şunları söylemektedir:

Nevevî, Minhâc, I, 22; İbnu’s-Salâh, Mukaddime, I, 120; Suyûtî, Tedrîb, II, 117.
Beyhâkî, Sünen, Nikâh, 38.
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“Hemmâm Nüshası’nın bir kısmını Tunus’da hilâfet kadısı olan Ebu’l-Abbâs b. elĞammâz’a kendim okudum, (tamamını ise onunla birlikte) Ali b. Ebi’r-Rebî’den
dinledim… Ebu’l-Ğanâim b. Me’mûn ise Ebu’l-Hasan ed-Dârekutnî’den rivâyet etti...”527
Buradan hareketle Dârekutnî Nüshası’nın Tunus bölgesinde de bilindiğini,
okunduğunu ve ilgi gördüğünü söyleyebiliriz.
Ancak nüsha bu isimle meşhur olsa da sahîfeyi Abdurrezzâk’tan rivâyet eden elHasan b. Ebi’r-Rebî’dir (ö. 263). İbn Hayr el-İşbilî Fihrist’inde sahîfeyi aldığı senedi
verirken Dârekutnî Sahîfesi’ni aktaran kişinin el-Hasan b. Eb’ir-Rebî’ olduğu
görülmektedir.528
ff. Ahmed b. Yusuf es-Sülemî (ö. 264 )Nüshası
M. Hamidullah’ın neşrettiği Şam ve Berlin Nüshaları ile Rıf’at Fevzî’nin naklettiği
Kahire Nüshası onun isnâdı ile gelmiştir.
M. Hamidullah bu nüshalar hakkında şunları söylemiştir: “…Bu kabilden olmak
üzere bir genç âlim Prof. Fuad Sezgin, İstanbul’da birinci devre ait bütün bir seri hadisleri
ihtiva eden, Enes ve diğerlerine ait hadis koleksiyonlarını içine alan bir el yazması
keşfetmiş bulunuyor. Biraz evvel sözünü ettiğimiz el yazması bizim “Sahîfe-i Hemmâm’ın
metnini de içine alıyor. Şu halde o el yazması, bu eserin üçüncü el yazması oluyor. Ankara
Üniversitesinden Prof. M. Tayyib Okiç, Hemmâm’ın dördüncü el yazmasının, Kahire Milli
Kütüphanesi’nde bulunduğunu bildirmekle kalmamış, bu eserin kendi şahsı için çektiği
fotokopisini de bize hediye etmek lütfunda bulunmuştur. Bizim eserimizin bu iki el
yazması (Şam ve Berlin) mevcut metinde hiçbir değişiklik vucûda getirmiyor.”529
a) Şam Nüshası: Muhammed Hamidullah’ın neşrettiği bu nüsha, İbn Mes’ûd elBendehî’nin, Mısır’ın Nasıriyyedeki Salahiyye Medresesi’nde h. 577 senesinde işittiği
cüzdür.530 Şam Nüshası bir Mısır sahifesinden istinsah edilmiştir. H. VI. asra ait, muhtelif
hocaların da derslerinde kullanmış oldukları icazetli bir nüsha olup, Zâhiriye
Kütüphanesi’ndeki bir mecmûada yer almaktadır. Söz konusu cüz risalelerden mürekkep
bir cildin içerisinde yer alır.
Ahmed Muhammed Şâkir bu nüshayı ilk bulanın kendisi olduğunu söyler.
Muhammed Hamidullah’ın o zaman Berlin Nüshası’nı bulduğunu ve onun iki sayfasının
Tûnusî, Bernâmecu’l-Vâdî, I, 235.
İbn Hayr el-İşbilî, Fihrist, I, 137.
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eksik olduğunu, ayrıca icâzetli bir sahife de olmadığını ifade eder. Arkadaşlarından Üstad
Doktor Selâhuddin el-Müneccid’in ona bu nüshayı gönderdiğini ve Muhammed
Hamidullah’ın bu iki nüshayı İbn Hanbel’in Müsned’i ile karşılaştırarak neşrettiğini
belirtir.531
Şam Nüshası, öğretim maksadıyla tanınmış hocalar tarafından kullanılan orijinal bir
cüz olup kişilere verilen icazetlerle ilgili kayıt ve müteaddit imzaları ihtiva eder. Târîhu
Medineti Dımaşk isimli eserin müellifi İbn Asâkir (ö. 571) de bu sahifeyi kullanarak ders
veren hocalardan biri olarak görülmektedir.
Şam Nüshası’nın hâtimesinde arz ve sema kayıtları mevcut olup dinleyenler
arasında Mâlikî, Şafi’î ve Hanefî mezheplerine mensup kişilerle İspanya, Fas, Sicilya,
Derbend, Belh asıllı hâkim, şeyh, kumandan prens ve kölelere kadar farklı kesimlerden
insanların isimleri bulunmaktadır.” 532 Bu nüshanın senedi sahîfenin şekil açısından
incelendiği yerde verilecektir.
b) Berlin Nüshası: Muhammed Hamidullah’ın verdiği bilgilere göre bu nüsha
Berlin Arapça Yazmalar Kataloğunun 1384 ve 1797 numaralarında kayıtlıdır. Önceleri
Berlin Devlet Kütüphanesi’nde bulunurken savaş sebebiyle emniyet amaçlı Tübingen
şehrine nakledilmiştir. Berlin Nüshası, Şam Nüshası’nda olduğu gibi risaleler ihtiva eden
bir mecmûa içerisinde bulunmaktadır. Onun beşte biri eksiktir.533
Muhammed Hamidullah’ın yine ifade ettiğine göre bu cüz Şam Nüshası’nın aksine
orijinal bir sahife olmayıp içerisinde de belirtildiği üzere icazet verilen bir nüshanın
kopyasıdır.534 O, müstensih İbrâhim b. Süleyman’ın şöyle dediğini nakleder: “Ben bunu,
1100 senesi Rebî’ulevvel ayının 17. Pazartesi günü sabah İsmail b. İbrahim b. Cemâ’a’nın
856 senesi 16 Rebî’ulevvel Cuma tarihli nüshasından istinsah ettim.” 535
c) Kahire Nüshası: Rıf’at Fevzî tarafından neşredilen nüsha, Kahire Milli
Kütüphanesi’nde 1981 numarada bulunmaktadır.536 Rıf’at Fevzî’nin ifadesine göre kendisi
Muhammed Hamidullah’ın nüshaları üzerinde çalışırken araştırmaları esnasında bu
sahifeye vakıf olmuştur.

İbn Hanbel, VIII, 187.
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533
M. Hamidullah, a.g.e., s. 65.
534
M. Hamidullah, a.g.e., s. 65.
535
M. Hamidullah, a.g.e., s. 65.
536
Rıf’at Fevzî, Sahîfetu Hemmâm, s. 12.
531
532

73

Kahire Nüshası’da sema’ kayıtları bulunmaktadır. Tarih kaydı ise h. 557, 20
Cemâziyelûlâ Musul’dur. 537 Râvîsi ise Ebû Bekr Muhammed b. Ali b. Yasir elEndülüsî’dir. Râvînin vefat tarihi 563 Halep’tir.538
Yukarıda bahsettiğimiz bu cüzlerden yalnızca Şam ve Kâhire Nüshaları basılmıştır.
3. Hemmâm b. Münebbih Sahîfesi’nin İncelenmesi
Hemmâm’ın Sahîfesi, şekil ve muhteva bakımından olmak üzere iki başlık altında
incelenecektir. Çalışmamızda kullanacağımız Hemmâm b. Münebbih Sahîfesi’nin iki
cüzünden biri Muhammed Hamidullah’ın gün yüzüne çıkardığı Şam Nüshası’dır. Şam
Nüshası’nın ise Ali Hasan Ali Abdülhamîd tarafından 1987’de Beyrut’ta tahkik ve ta’lik
edilip es-Sahîfetu’s-Sahîha ismiyle yayınladığı eseri esas alacağız. 539 Bir diğer cüz ise
Kahire Nüshası olup, Rıf’at Fevzî Abdulmuttalib tarafından Sahîfetu Hemmâm b.
Munebbih adıyla 1985’te Kahire’de yayınladığı çalışmadır. Bu iki nüshanın metinleri
tezimizin ekler kısmında yer almaktadır. Bununla beraber tezin farklı sayfalarında
sahîfedeki herhangi bir rivâyetin numarasını verdiğimiz de kastettiğimiz daha meşhur
olması sebebiyle Şam Nüshası’dır.
a. Sahîfenin Şekil Açısından İncelenmesi
Nüshayı senedi, rivâyet sayısı ve rivâyet üslûbu açısından ele alacağız.
aa. Sahîfenin Senedi
Hemmâm b. Münebbih’in yayınlanmış iki cüzünden biri Şam diğeri Kahire
nüshasıdır. Bu iki nüshanın senedlerine geçmeden önce Hemmâm b. Münebbih’in
rivâyetlerini tahrîc ederken müelliflerin kullandıkları isnadlar hakkında bazı bilgiler
vermek istiyoruz.
Sahîfenin kendine has bir senedi vardır ki neredeyse onunla özdeşleşmiştir. Mevcut
Hemmâm nüshalarının isnâdı “ هذا ما حدثنا أبو هريرةBu bize Ebû Hureyre’nin naklettiğidir”
ifadesi ile başlamaktadır.

Rıf’at Fevzî, a.g.e., s. 10-13.
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Müslim (ö. 261), Ebû Dâvûd (ö. 275), Beyhâkî (ö. 458) ve Beğâvî (ö. 516)
rivâyetlerinin genelini bu isnâdla nakletmişlerdir. İbn Hibbân (ö. 354) üçer ve İbn’ul-Cârûd
(ö. 307) ise iki defa bu senedi rivâyetlerinde kullanmışlardır.540
Sahîfenin senedinin  هذا ما حدثنا به أبو هريرةşeklinde kullanımını da mevcuttur. İbn
Hanbel (ö. 241), sahîfenin nakline bu cümle ile başlamıştır.541 Buhârî (ö. 256), Ebû Dâvûd
ve Beyhâkî iki, Müslim ise bir defa Hemmâm hadislerini bu isnâdla vermişlerdir.542
Müslim ve İbn Hibbân örnekleri başta olmak üzere Hemmâm rivâyetlerinin
naklinde kendine has bir üslûp oluştuğu görülmektedir; Müslim ve İbn Hibbân tahrîc
ettikleri Hemmâm hadislerinin kâhir ekseriyetinin öncesinde başka bir metin olmadığı
halde rivâyete  وقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم:  عن أبي هريرة قالlafızları ile başlamaktadırlar.
Bunun sebebi sahîfedeki her hadisin bu lafızlarla rivâyet edilmiş olmasıdır. Bunu Buhârî
ve Ebû Dâvûd’un rivâyetlerinde de görmek mümkündür. 543 İbn Hanbel ise Hemmâm
hadislerinin neredeyse tamamını bu şekilde aktarmıştır. Kanaatimizce müellifler bu üslûpla
sahîfeye atıfta bulunmaktadırlar.
Yukarıda da değindiğimiz üzere seneddeki bu cümle A’rec ve İbn Sîrîn’in
nüshalarında da mevcuttur. Bu da bizi bu lafızların Hemmâm’ın elindeki nüshada yazılı
olduğu ve Hemmâm’ın hadisleri naklederken şifahen söylediği sözler olmadığı kanaatine
sevk etmektedir.
Sahîfenin senedinde ayrıntı kabul edeceğimiz on bir ve yüz otuz altı nolu hadisler
diğerlerinin aksine “Ebû Hureyre dedi” şeklinde başlamaktadır. On bir nolu hadisin bu
şekilde rivâyetinin Müslim544 ve İbn Hanbel’de545 de korunduğunu görmekteyiz. Yüz otuz
altı nolu haber İbn Hanbel tarafından yine bu şekilde rivâyet edilmiştir. 546 Müelliflerin
gösterdiği bu uyum hiç şüphesiz kaynaklarının bir olmasından ötürüdür.
Yukarıda isimlerini verdiğimiz iki nüshanın senedleri şu şekildedir:

İbn Hibbân, Sahîh, I, 200; XI, 157, XII, 312; İbnu’l-Cârûd, Ebû Muhammed Abdullah b. Alî en-Nisâbûrî,
el-Müntekâ mine’s-Süneni’l-Müsnede, Müessesetü’l-Kitâbi’s-Sekâfiyye, Beyrut, 1998, I, 28, 234.
541
İbn Hanbel, II, 312.
542
Buhârî, Eymân, 1, Ta’bîr, 40; Müslim, Cennet, 51; Ebû Dâvûd, Harâc, 13, 29; Beyhâkî, Sünen, VI, 70;
VII, 793.
543
Buhârî, Eymân, 1; Müslim, Îmân, 81; Ebû Dâvûd, Harac, 29; İbn Hibbân, a.g.e., II, 435.
544
Müslim, Hac, 65.
545
İbn Hanbel, II, 312.
546
İbn Hanbel, II, 319.
540
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a) Şam Nüshası: Muhammed Hamidullah tarafından neşredilen bu cüz İbn Mes’ûd
el-Bendehî’nin h. 577 senesinde Mısır’da Nasıriyye’nin Salahiyye Medresesi’nde dinleyip
rivâyet ettiği nüshadır.547
Sahîfe’nin giriş kısmı şöyle başlamaktadır: “Rahman ve Rahim olan Allah’ın
adıyla. Senin yardımınla Allah’ım. Hamd âlemlerin Rabbi olan Allah’a mahsustur. Salât,
elçisi Muhammed ve âli üzerine olsun.
Bize, şeyh Ebû Abdullah Muhammed b. Abdurrahman b. Mes’ûd el-Bendehî -Allah
onu muvaffak etsin ve gözlerini nefsinin kusurlarına karşı açsın- 26 Zilkade h. 577
Nasırıyye Salahiyye Medresesi’nde -Allah onu vakfedenin mülkünü daim kılsın- dinlemek
suretiyle rivâyet hakkını aldığı kendi orijinal nüshasından nakletti ve şöyle dedi: Bize şeyh,
sika, sâlih, Ebu’l-Hayr Muhammed b. Ahmed b. Muhammed b. Ömer el-Mukadder elİsbahânî haber verdi -Ona okunurken ben dinliyordum- ve dedi ki: Bize şeyh Ebû Amr
Abdulvehhâb b. Ebû Abdullah Muhammed b. İshâk b. Muhammed b. Yahyâ b. Mende elİsbehânî haber verdi ve şöyle dedi: Bize babam İmam Ebû Abdullah Muhammed b. İshâk
haber verdi ve dedi ki: Bize Ebû İshâk İbrâhim b. Muhammed b. Hüseyin el-Kattân haber
verdi ve dedi ki: Bize Ebû’l-Hasan Ahmed b. Yusuf es-Sülemî rivâyet etti ve şöyle dedi:
Bize Abdurrezzâk b. Hemmâm b. Nâfi’ el-Himyerî Ma’mer’den, Ma’mer de Hemmâm b.
Münebbih’ten rivâyet etti. Hemmâm dedi ki: Bu Ebû Hureyre’nin bize Allah’ın Resûlu
Muhammed‘den (s) rivâyet ettiğidir.”
Sahîfe şu cümlelerle bitirilmiştir: “Sahîfenin sonu. Hamd âlemlerin Rabbi olan
Allah’a mahsus’tur. Salât ve selâm, onun en hayırlı mahlûku olan Muhammed ve temiz
yakınlarıyla necîb ashabı üzerine olsun. Risâlenin kâtibi ve sahibi, Allah’ın kulu O’nun
rahmet ve mağfiretine muhtaç ve O’nu hamd ve senâda dâim olan Abdurrahman b.
Hamdân b. Berekât’tır.”548
Nüshanın isnâdı şöyledir:
1) Ebû Hureyre (ö. 58)
2) Hemmâm b. Münebbih (ö. 132)
3) Ma’mer b. Râşid (ö. 153)
4) Abdurrezzâk b. Hemmâm (ö. 211)
5) Ahmed b. Yusuf es-Sülemî (ö. 264)
547
548

M. Hamidullah, Hemmâm b. Münebbih’in Sahîfesi, trc. Talat Koçyiğit, s. 75.
M. Hamidullah, a.g.e., trc. Talat Koçyiğit, 115.
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6) Muhammed b. el-Hüseyin el-Kattân (ö. 332)
7) Muhammed b. İshâk b. Mende (ö. 395)
8) Abdulvehhâb b. Muhammed b.Mende (ö. 475)
9) Muhammed b. Ahmed el-İsbahânî (ö. 559)
10) Muhammed b. Aburrahman el-Bendehî (ö. 584)
İsnaddaki isimlerden Abdurrezzâk b. Hemmâm’a kadar olanlarla ilgili daha önce
bilgi verildi. Abdurrezzâk b. Hemmâm ve Yusuf es-Sülemî’nin hayatına ise “Hemmâm
Rivâyetlerinin Kaynaklara Girmesi” başlığı altında değinileceğinden burada Muhammed
İbnu’l-Hüseyin el-Kattân’dan başlanarak râvîler tanıtılmaya çalışılacaktır.
6) Muhammed b. el-Hüseyin el-Kattân
Tam ismi Ebû Bekr Muhammed b. el-Hüseyn b. Hasan b. Halil el-Kattân enNisâbûrî olup 332 senesinde vefat etmiştir. Ahmed b. el-Ezher, Muhammed b. Yahyâ ve
Yusuf es-Sülemî’den rivâyette bulundu. Kendisinden ise Ebû Bekr b. İshâk, Ebû Abdullah
b. Mende, Muhammed b. İbrahim el-Cürcânî hadis naklettiler. Zehebî (ö. 748) onun için
“müsnidü Nisâbûr” ifadesini kullanmıştır.549
M. Hamidullah, İbn Mende’nın doğum tarihinin h. 310 olduğunu ve hocası olduğu
söylenen el-Kattân’ın sekiz sene önce öldüğünü, bu sebeple hoca talebe ilişkisinin
olamayacağını

ve

müstensihin

dikkatsizliği

sebebiyle

bir

ismin

atlandığını

söylemektedir. 550 Rıf’at Fevzî ise bu iddiayı reddeder ve İbn Mende’nın bu sahîfeyi
Hüseyin el-Kattân’dan dinlediğini ve onun vefat tarihinin 302 değil 332 olduğunu, M.
Hamidullah’ın vefat tarihini araştırmayıp belirtilen tarihe itibar ederek bu hataya
düştüğünü söyler. 551 Bu bağlamda İbn Mende’nin, Îmân isimli eserinde Hemmâm
hadislerini İbnu’l-Kattân’dan onun da Yusuf es-Sülemî’den rivâyette bulunduğu
görülmektedir. Bu da Rıf’at Fevzî’nin bilgilerini doğrulamaktadır.552
7) Muhammed b. İshâk b. Mende
Tam ismi Ebû Abdullah Muhammed b. İshâk b.Yahyâ b. Mende el-Abdî elİsbahânî olup h. 310 senesinde doğdu. Musannıf muhaddislerdendir. Nisâbûr’a gitti ve
orada Ebû Hamid b. Bilal ve Muhammed b. Hüseyn el-Kattân’dan rivâyette bulundu.
Bağdad, Şam, Mekke, Mısır, Buhara ve Merv’e gitti ve İbnu’l-Buhterî, Hayseme b.
549

Zehebî, Tezkire, III, 42; Siyer, XV, 318-319.
M. Hamidullah, Hemmâm b. Münebbih’in Sahîfesi, trc. Talat Koçyiğit, s. 62.
551
Rıf’at Fevzî, Abdulmuttalib, Sahîfetu Hemmâm b. Munebbih, s. 12.
552
İbn Mende, Muhammed b. İshâk b. Yahyâ, el-Îmân, Müessetü’r-Risâle, Beyrut, 1406, I, 398, 525.
550
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Süleyman, Saîd İbnu’l-Arabî gibi önemli kimselerden rivâyette bulundu. Hicrî 395 yılında
vefat etti. Zehebî onun hakkında “imam hâfız” kelimelerini kullanmıştır. 553 Kendine ait
Îmân isimli eserinde Hemmâm’ın on rivâyetini nakleder. Bu rivâyetler sahîfe rivâyetleriyle
hemen hemen aynıdır.554
8) Abdulvehhâb b. Muhammed b. Mende
Tam ismi Ebû Amr Abdulvehhâb b Ebû Abdullah b. Muhammed b. İshâk b.
Muhammed b. Yahyâ b. Mende el-İsbehânî’dir. Rivâyetlerinin çoğunu babasından aldı.
Amr b. Abdulvehhab es-Sülemî ve Muhammed b. İbrahim el-Cürcânî’den rivâyette
bulundu. Kendisinden Muhammed b.Tahir, İsmail b. Muhammed b. Fadl et-Teymî, Ahmed
b. Amr el-Ğazî hadis aktardılar. 388 yılında doğup 475 yılında vefat etti. Zehebî onu,
“muhaddis, sika ve müsnid” lafızları ile tanıtmıştır.555
9) Muhammed b. Ahmed el-İsbehânî
Tam ismi Muhammed b. Ahmed b. Muhammed b. Amr el-Mukaddir elİsbehânî’dir. el-Bağbân lakabıyla meşhurdur. Abdulvehhâb b. Ebû Abdullah b. Mende,
Mutahhir b. Abdulvâhid ve Ahmed b. Abdurrahman ez-Zekvânî’den rivâyette bulundu.
Kendisinden ise Ebû Müslim Ahmed b. Müslim Şehredâr ed-Deylemî ve Abdusselam b.
Şuayb hadis naklettiler. 559 senesinde vefat etti. Zehebî onun hakkında “şeyhun
muammerun” ve “sika” kelimelerini kullanmıştır.556 İbn Ma’kulâ da onu tevsîk etmiştir.557
10) Muhammed b. Abdurrahman el-Bendehî
Tam ismi Ebû Abdullah Muhammed b. Abdurrahman b. Muhammed b. Mesûd b.
Ahmed el-Mes’ûdî el-Bendehî’dir. Hicrî 522 yılında Horasan bölgesinde dünyaya geldi.
İlim için Şam, Bağdad, Mekke, Kûfe, Musul ve İskenderiyye’ye gitti. Zehebî onun için
“fakîh, sûfî, muhaddis”, lafızlarını kullanmıştır. Ayrıca 575 yılında Mısır’da meclislerde
hadis imlâ ettirdiğini söyler. 584 yılında Şam’da vefat etti.558

Zehebî, Mîzân, III, 479; İbnu’l-Esîr, Câmiu’l-Usûl fî Ehâdisi’r-Resûl, tah. Abdulkadir el-Arnaût,
Beyrut, 1983, XII, 871.
554
İbn Mende, a.g.e., I, 167, 398, 479, 490, 492, 525; II, 597, 791, 863, 926.
555
Zehebî, Siyer, XVIII, 440-442; Sayrafînî, Müntehab, s. 388.
556
Zehebî, a.g.e., XX, 378; Bağdâdî, Ebû Bekr Muhammed b. Abdulğaniy, et-Takyîd li Ma’rifeti Ruvâti’sSünen ve’l-Mesânîd, Dâru’l-Kütübi’l-İlmiyye, Beyrut, 1408, s. 56.
557
İbn Ma’kûlâ, İkmâl, II, 382.
558
Zehebî, el-Muhtasaru’l-Muhtâc İleyhi min Târîhi’l-Hâfız ed-Dübeysî, Dâru’l-Kütübi’l-İlmiyye,
Beyrut, 1985, XV, 38; Suyûtî, Buğyetu’l-Vuât fî Tabakâti’l-Lüğaviyyîn ve’n-Nuhât, el-Mektebetü’lAsriyye, Sayda, trs., I, 158; İbn Kâdî Şehbe, Ebû Bekr b. Ahmed b. Muhammed b. Amr, Tabakâtu’şŞâfi‘iyye, Alemu’l-Kütüb, Beyrut, 1407, II, 37.
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Yukarıdaki bilgilerde de görüldüğü üzere Şam Nüshası, onu Abdurrezzâk’tan alan
Yusuf es-Sülemî’den (ö. 264) itibaren Nisâbûr ve İsfehân kökenli muhaddisler tarafından
nakledilmiş olup o bölgenin râvîleri arasında yayılmıştır. İsnadda Yusuf es-Sülemî’den
sonra zaten beş kişi mevcut olup bu isimler de yaşadığı dönemin önemli ilim
adamlarıdırlar.
b) Kahire Nüshası
Nüshanın yazılış tarihi h. 557, 20 Cemâziyelûlâ Musul’dur.559 Râvîsi ise Ebû Bekr
Muhammed b. Ali b. Yâsir el-Endülüsî’dir. Râvînin vefat tarihi 563 Halep’tir.560
Nüshanın isnâd şeması Yusuf es-Sülemî’den itibaren şu şekildedir:
5)Ahmed b. Yusuf es-Sülemî (ö. 264)
6)Muhammed b. el-Hüseyin el-Kattân (ö. 332)
7)Muhammed b. Mahmiş ez-Ziyâdî (ö. 410)

8)M.b. es-Saffâr

Ahmed en-Nâmegî

9) Abdulkerim b. Halef

Ali b. Halef

Zâhîr b. Tâhir

Abdurrahman b. Mansûr

Ahmed b. Ca’fer

10) Muhammed b. Ali b. Yâsir
Kahire Nüshası ile Şam Nüshası’nın isnâdındaki ilk altı kişi aynıdır. Yedinci
isimden itibaren râvîler hakkında bilgi verilecektir.
7) Ebû Tâhir Muhammed b. Muhammed b. Mahmiş b. ez-Ziyâdî
Tam ismi Ebû Tâhir Muhammed b. Muhammed b. Mahmiş Ali b. Eyyûb ezZiyâdî’dir. 317 yılında doğdu. Ebû Tâhir Muhammed Ebâzî ve Ebû Bekr el-Kattân’dan
rivâyette bulundu. Kendisinden ise Ebu’l-Kâsım b. Aleyk, Ebû Bekr el-Beyhâkî, el-Hâkim
Ebû Abdullah ve Ahmed b. Halef nakilde bulundu. 410 yılında vefat etti. Sayrafînî (ö. 641)
onun hakkında “Horasan’da hadis ashabının imamı, fakihi ve müftüsü idi” lafızlarını

559
560

Rıf’at Fevzî, Sahîfetu Hemmâm, s. 10-13.
Rıf’at Fevzî, a.g.e, s. 45.
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kullanmıştır. Zehebî (ö. 748) ise “müsnidu Nisâbûr “ ve “allâme” kelimeleri ile onu tevsîk
etmiştir.561
7a)Ebû Bekr Ahmed b. Halef eş-Şirâzî
Tam ismi Ebû Bekr Ahmed b. Ali b. Abdullah b. Amr b. Halef eş-Şirâzî enNisâbûrî’dir. 398 yılında doğdu. Ebû Abdullah el-Hâkim Muhammed b. Abdullah’tan
rivâyette bulundu. Kendisinden ise Abdullah b. es-Semerkandî, Muhammed b. Tahir elMakdisî ve Amr b. Ahmed es-Saffâr hadis nakletti. Çocukluğunda Muhammed b. Mahmiş
ez-Ziyâdi’den hadis dinledi. Muhammed Mahmiş’in vefat tarihi 410 ve Ahmed b. Halef’in
doğumu 398 olduğuna göre ondan rivâyette bulunduğunda en fazla on iki yaşında
olmalıdır. 487 yılında vefat etti. Zehebî onu “şeyh, allâme” ve “müsnidu vaktihi” lafızları
ile anmıştır.562
7b) Ebû Bekr Muhammed b. es-Saffâr
Tam ismi Ebû Bekr Muhammed b. el-Kâsım es-Saffâr’dır. Muhammed elCüveynî’nin özel talebelerindendir. Seyyid Ebu’l-Hasan ve Ebû Nuaym el-İsferayînî’den
rivâyette bulundu. Kendisinden Zâhir b. Tâhir ve Muhammed b. Fadl el-Ferâvî hadis
nakletti. Sayrafînî onu (ö. 641) “imam” ve “fakih”, Zehebî ise, “Nisâbûr’un müftüsü”
kelimeleri ile tanıtmıştır. 468 yılında vefat etti.563
7c) Ebu’l-Hasan Ali b. Ahmed b. Muhammed en-Nâmigî
Tam ismi Ebu’l-Hasan Ali b. Ahmed b. Muhammed el-Leysî en-Nâmigi elFassal’dır. Nisâbûrludur. Abdulkâhir b. Tâhir el-Bağdâdî’den ve Muhammed b. Mahmiş b.
ez-Ziyadî’den rivâyette bulundu. Kendisinden Zâhir b. Tâhir eş-Şehâmî hadis nakletti. H.
480 senesinde vefat etti. Sayrafînî ve Sem’ânî (ö. 562) onun için “sâlih” ve “mestûr”
lafızlarını kullanmışlardır.564
7d) Ebû Sa’d Abdurrahman b. Mansûr b. Râmiş
Tam ismi Ebû Sa’d Abdurrahman b. Mansûr b. Râmiş en-Nisâbûrî’dir. Hüseyin b.
Fencuye’den rivâyette bulundu. Kendisinden ise Abdulğâfir b. İsmail el-Fârisî hadis
nakletti. 474 senesinde vefat etti. Tasavvufla meşgul oldu. Nizamiye medresesinde imlâ

Nevevî, Tehzîb, I, 829; Sayrafînî, Müntehab, I, 18; Subkî, Tâcuddin b. Ali b. Abdulkâfi, Tabakâtu’şŞâfi‘iyyeti’l-Kübrâ, Kahire,1413, IV, 198; Zehebî, Tezkire, III, 169.
562
Ebû Bekr el-Bağdâdî, Takyîd s.156; Zehebî, Siyer, XVIII, 479.
563
Zehebî, a.g.e., XVIII, 437; Sayrafînî, Müntehab, I, 57; Subkî, a.g.e., IV, 195.
564
Sayrafînî, a.g.e., I, 425; Sem’ânî, Ensâb, V, 449; Cezerî, Ebû’l-Hasen Ali b. Ebu’l-Kerem Muhammed b.
Muhammed eş-Şeybânî, el-Lübâb fî Tehzîbi’l-Ensâb, Dâru Sâdır, Beyrut, 1400, III, 292.
561
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meclisi vardı. Sayrafînî (ö. 641), “Sikadır, çokça sema’ı ve kitâbeti vardır” demiştir. Ebû
Bekr el-Bağdâdî (ö. 629) ise onun için “Nisâbûr’un reisi” lafzını kullanmıştır. 565
8a) Ebu’l-Muzfir Abdulkerîm b. Halef b. Tâhir eş-Şehâmî
Tam ismi Ebu’l-Muzfir Abdulkerîm b. Halef b. Tâhir b. Muhammed eş-Şehâmî’dir.
Ebû İshâk eş-Şirâzî ve Ebû Bekr b. Halef eş-Şirâzî’den rivâyette bulundu. Zehebî onun için
“Hadisin ve adaletin egemen olduğu bir evdendi” lafızlarını kullanmıştır. 466 senesinde
Nisâbur’da doğdu ve 541 senesinde yine burada vefat etti.566
8b) Ebu’l-Fadl Muhammed b. Ahmed b. Ebi’l-Fadl Ahmed b. Ca’fer el-Mâhiyânî
el-Mervezî
Tam ismi Ebu’l-Fadl Muhammed b. Ahmed b. Ebi’l-Fadl Hafs el-Mâhiyânî elMervezî’dir. Mâhiyân, Merv’de bir köy ismidir. Ebu’l Fadl et-Temîmî ve Ebû Sa’d elMütevellî’den rivâyette bulundu. Yirmi seneye yakın hadis imlâ ettirdi. İbn Hacer (ö. 852),
onu “fakîh” lafzı ile tavsif etmiştir. Sem’ânî (ö. 562) ise onun hakkında “imam, fâdıl”
kelimelerini kullanmıştır. H. 525 yılında vefat etti.567
8c) Zâhir b. Tâhir b. Muhammed eş-Şehâmî
Tam ismi Ebu’l-Kâsım Zâhir b. Tâhir b. Muhammed eş-Şehâmî en-Nisâbûrî’dir.
Ebû Ya’lâ es-Sâbûnî, Ebu’l-Kâsım el-Kuşeyrî ve Ebû Osman Saîd b. Muhammed’den
rivâyette bulundu. Kendisinden Ebu’l-Kâsım b. Asâkir ve Ebû Sa’d b. es-Sem’ânî nakilde
bulundu. Nisabûr, Bağdâd, Hire, Rey ve Hicâz’da hadis rivâyet etti ve imlâ ettirdi.
Sayrafînî onu “sikatu’d-din, şeyhun meşhûrun” kelimeleri ile tavsif eder. 533 yılında vefat
etti.568
9) Ebû Bekr Muhammed b. Ali b. Yâsir el-Ensârî
Tam ismi Ebû Bekr Muhammed b. Ali b. Abdullah b.Yâsir el-Ceyyânî el-Mağribî
el-Ensârî’dir. Ceyyân Endülüs’te bir yer ismidir.569 Ebu’l-Kâsım Sehl b. İbrâhim, Ebû’lKâsım eş-Şehâmî ve Yusuf b. Eyyûb el-Hemadânî’den rivâyette bulundu. 563 senesinde
Halep’te vefat etti. Zehebî onu “imam” olarak anar. Sem’ânî ise onun hakkında şöyle der:
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Sayrafînî, a.g.e., I, 344; Ebû Bekr el-Bağdâdî, a.g.e., s. 337.
Zehebî, a.g.e., XXIII, 244; Târîh, XXXVII, 78; Sem’ânî, Tahbîr, I, 476; Sayrafînî, a.g.e., I, 367.
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Sem’ânî, Ensâb, V, 183; Takiyyuddîn Ebû Amr Osman b. Abdurrahman İbnu’s-Salâh, Tabakâtu’lFukahâi’ş-Şâfi‘iyye, Dâru’l-Beşâiri’l-İslâmiyye, Beyrut, 1992, I, 80.
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Zehebî, Târîh, XVI, 318; Ebû Bekr Abdulğaniy el-Bağdâdî, Tekmiletu’l-İkmâl, Câmiatu Ummi’l-Kurâ,
Mekke, 1410, III, 4; Sayrafînî, a.g.e., I, 245; İbn Hacer, Lisân, II, 470.
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Hamevî, Mu’cemu’l-Buldân, II, 195.
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“Bizimle beraber Merv’de Zâhir b. Tâhir’den ve başkalarından rivâyette bulundu. Ayrıca
Şam ve Bağdâd’da hadis dinledi.”570
Kahire Nüshası’nın isnâdına bakıldığında Şam Nüshası’nda olduğu gibi râvîlerin
ağırlıklı olarak Nisâbur ve çevresi kökenli oldukları görülecektir. Hiç şüphesiz bunun
sebebi nüshanın râvîsi Yusuf es-Sülemî’nin Nisâburlu olmasıdır. Kahire Nüshası, Şam
Nüshası’nın bütün tabakalarda tek isnâd halinde nakledilmesinin aksine belirli dönemlerde
üç veya dört farklı tarike de ulaşmıştır. Kahire Nüshası’nın muhaddisleri yine genel olarak
bölgelerinin önde gelen muhaddisleridirler.
ab. Sahîfedeki Rivâyetlerin Sayısı
Zehebî (ö. 748) “Hemmâm b. Münebbih’in Sahîfesi yüz otuz küsür hadisten
müteşekkil olup bunların çoğu Sahîhayn’da mevcuttur” demektedir.571
Eldeki Şam ve Berlin Nüshalarındaki hadislerin sayısı yüz otuz sekizdir. 572 İbn
Hanbel (ö. 241), Buhârî (ö. 256) ve Müslim (ö. 261) 573 tarafından sahîfenin başındaki
isnâdla zikredilen “Sizden biriniz kavga halinde yüzden sakınınız” rivâyeti bu nüshalarda
bulunmamaktadır. Muhammed Hamidullah sahîfeyi neşrederken, söz konusu hadisi on dört
numaralı haberden sonra 14a şeklinde çalışmasına eklemiştir. İbn Hanbel’in Müsned’ine
şerh yazan Ahmed Muhammed Şâkir de bu duruma işaret etmiştir. 574 Rıf’at Fevzî
tarafından neşredilen Kahire Nüshâsı’ndaki hadis sayısı yukarıda verdiğimiz Şam ve Berlin
Nüshalarında bulunmayan rivâyeti de içerecek şekilde yüz otuz dokuzdur.
M. Hamidullah’ın tespitine göre Hemmâm’ın yazmasındaki beş nolu hadis İbn
Hanbel’in Müsned’inde yoktur. Bu tespitlerinin çeşitli baskıları bulunan Müsned’in ilk
edisyonuna dayandığını ifade etmektedir. 575 Hamidullah’ın bahsettiği rivâyet Ahmed
Muhammed Şâkir’in ve Şuayb el-Arnaût’un Müsned’e yaptıkları çalışmalarda da
bulunmamaktadır.
Rıf’at Fevzî, İbn Hanbel’in Müsned’ini Hemmâm’ın hadislerini bir bütün halinde
bünyesinde barıdırdığı için sahîfenin dördüncü nüshası olarak kabul etmiştir. 576 Ebû
Abdulğaniy el-Bağdâdî, a.g.e., II, 196; Sem’ânî, Ensâb, II, 139; Makkarî, Ahmed b. Muhammed etTilimsânî, Nefhu’t-Tîb min Ğusni Endülüsi’r-Ratîb, Dâru Sadır, Beyrut, 1388, II, 629; Zehebî, Siyer, XX,
480.
571
Zehebî, a.g.e., IX, 571.
572
Daha önce değindiğimiz üzere Berlin Nüshası’nın beşte biri eksiktir. Muhtemelen Hamidullah bu sayıyı
nüshanın son hadisinden hareketle söylemektedir. Bkz. M. Hamidullah, a.g.e., trc. T. Koçyiğit, s. 59.
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Mes’ûd el-Beğavî’nin Şerhu’s-Sünne isimli eserini sahîfedeki hadislerin çoğunluğunu
zikrettiği için de beşinci nüsha olarak kabul edilebileceğini söylemiştir.577
ac. Sahîfenin Rivâyet Üslûbu
Hemmâm’ın Sahîfesi’nin bir kısmı kendine has olmak üzere bazı rivâyet
üslûplarına sahip olduğu görülmektedir:
1) Hadisler gelişi güzel değil belli bir metot takip edilerek aktarılmıştır.
Kanaatimize göre sahîfedeki metinler onar onar rivâyet edilmiştir. Yukarıda verdiğimiz Ali
b. el-Medînî’nin (ö. 234) İbn Sîrîn’in Sahîfesi için “Her on hadisten sonra da daireler
bulunmaktaydı” bilgisi doğrultusunda Hemmâm’ın Sahîfesi’ndeki haberler incelendiğinde
her on hadiste bir tane Hz. Peygamber, Yüce Allah, ibadet, ahlak, önceki milletlerle ilgili
bir rivâyet bulunduğu görülecektir. Yani metinler onarlı rivâyet edilmiş ve bu onlu tasnif
içinde genel konular korunmaya çalışılmıştır. Zaten yüz otuz dokuz hadisin gelişi güzel
nakledildiğini düşünmek pek tutarlı gözükmemektedir.
Örneğin, Sahîfe’deki 13, 20, 27, 30, 33, 40, 53, 65, 79, 80, 106, 110, 117, 119 nolu
metinler bir kudsî hadis veya Yüce Allah’ı tasvir ve tavsif eden rivâyetlerden oluşmaktadır.
Bu hadisler belli bir bölümde toplanmayıp Sahîfe’nin başından sonuna kadar dağıtılmıştır.
Aynı şekilde 2, 4, 14, 19, 21, 28, 37, 42, 86, 90, 93, 100, 101, 121, 133 nolu
hadisler Hz. Peygamber’in zatıyla alakalıdır. Yine rivâyetler neredeyse düzenli bir şekilde
dağıtılmıştır.
17, 41, 45, 46, 47, 57, 58, 59, 60, 66, 78, 113, 115, 123 nolu hadisler İsrailî
haberlerden olup bazı bölümlerde sıra bozulmuşsa da aynı şekilde dağıtılmıştır.
8, 9, 26, 36, 43, 44, 91, 104, 107, 109 120, 131 nolu namazla ilgili rivâyetleri de bu
taksimin bir parçası olarak verebiliriz.
2) Sahîfedeki metinler, bağlamlarından koparılarak nakledilmiş ve hangi ortamda
ve ne sebeple söylendikleri yani sebeb-i vurûdları belirtilmeden rivâyet edilmiştir.
Sahîfedeki hadislerin bağlamlarından koparılarak nakledilmesi örneklerde de
görüleceği üzere anlamlarının muğlâk olmasına veya yanlış anlaşılmalarına sebep
olmuştur. Bu tür rivâyetlerin doğru anlaşılması için diğer varyantlarını görme veya
âlimlerin bu konudaki yorumlarına bakma ihtiyacı doğmaktadır. Burada örnek olarak
Hemmâm’ın Sahîfesi’ndeki 91 ve 75 nolu hadisleri vereceğiz.
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a) 91 numaralı metinde Hz. Peygamber “Namazda “sübhanallah” demek
erkeklerin, el çırpmak ise hanımlarındır” buyurmaktadır.
Metinde ne kastedildiği bu haliyle net değildir. Buhârî’nin (ö. 256) naklettiği bir
hadiste sözün söylendiği bağlam da verilmiştir: “Hz. Peygamber bir defa insanların
aralarını düzeltmek için Amr b. Avfoğulları yurduna gitti. Namaz vakti geldi ve müezzin
Hz. Ebû Bekr’e “Namazı kıldırır mısın, kamet getireyim mi?” diye sordu. Hz. Ebû Bekr
“Evet” dedi ve namazı kıldırmaya başladı. Resûlullah insanlar namazda iken geldi ve öne
geçip birinci safa vardı. Cemaat onu görünce el çırptı. Ebû Bekr namazda iken başını
çevirmezdi. Sahâbe bu duruma devam edince başını çevirdi ve Hz. Peygamber’i gördü.
Resûlullah yerinde dur anlamında ona işaret edince Hz. Ebû Bekr, Hz. Peygamber’in bu
emrinden dolayı ellerini kaldırdı ve Yüce Allah’a hamd etti. Sonra Ebû Bekr safa dümdüz
girinceye kadar geri gitti ve Resûlullah ileri geçip namazı kıldırdı. Namaz bitince Hz.
Peygamber insanlara dönüp “Size ne oluyordu? Neden bu kadar el çırptınız? Namazda iken
her kim ârızi bir şey görürse “subhanallah” desin. Subhanallah dediği vakit elbette
kendisine iltifat edilir. El çırpmak ise kadınlara mahsustur” Sonra Hz. Ebû Bekr’e dönüp
“Ya Ebâ Bekr sana emrettiğim vakit yerinde neden kalmadın?” dedi. Ebû Bekr ise “Ebû
Kuhâfe’nin oğlu için Resûlullah’ın önünde durup namaz kılmak uygun olmaz” dedi.578
b) 75 nolu metinde Hz. Peygamber şöyle buyurmaktadır: “Kadın, yanında bulunan
kocasının izni olmadıkça oruç tutmaz…”
Hz. Peygamber rivâyette geçen izin meselesini farklı bağlamlarda ya da tek bir
ortamda söylemiş olabilir. Ebû Dâvûd (ö. 275) ve İbn Hanbel’in (ö. 241) naklettiğine göre
Hz. Peygamber’in kadına eşinin rızası olmadan orucu yasaklaması sahâbeden Safvan b. elMuattal ve eşi arasında yaşanan bir olay üzerine gerçekleşmiştir: “Rasûlullah’ın (s)
yanında iken bir kadın gelip “Ya Rasûlallah! Kocam Safvan b. el-Muattal namaz kıldığım
zaman beni dövüyor, oruç tuttuğumda orucumu bozduruyor ve sabah namazını güneş
doğuncaya kadar kılmıyor” dedi. O esnada (kocası) Safvan da Rasûlullah’ın (s) yanında
idi. Efendimiz kadının dediklerini Safvan'a sordu. O da şöyle dedi: “Ya Rasûlallah!
“Namaz kıldığımda beni dövüyor” demesi şundan; çünkü o, ben yasakladığım halde iki
sûre okuyor.” Peygamber (s): “Eğer tek sûre olsa, bu insanlara yeterdi” buyurdu. (Safvan
sözlerine şöyle devam etti): “Orucumu bozduruyor” sözüne gelince, çünkü o durmadan
(nafile) oruç tutuyor. Hâlbuki ben gencim sabredemiyorum.” O zaman Rasûlullah (s):
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“Kadın, kocasının izni olmadan oruç tutamaz” buyurdu. Safvan devamla: “Benim güneş
doğuncaya kadar namaz kılmadığım” konusundaki sözüne gelince; biz çok uyumakla
tanınan bir aileyiz. Güneş doğuncaya kadar uyanamıyoruz. Rasûlullah (s): “Öyleyse
uyandığın zaman namazını kıl!” buyurdu.579
Buhârî bu rivâyeti Kadının nafile oruç için kocasının izninin gerekliği babında580
zikrederek bu durumun nafilede söz konusu olduğunu anlatır. Ebû Dâvud’un ise Hemmâm
kanalı ile naklettiği hadiste, diğer tariklerde olmayan “Ramazan dışında” ziyâdesiyle bu
emrin nafile için geçerli olduğuna dikkat çekilmiştir.581
c) Sahifenin 52 nolu rivâyetinde Hz. Peygamber “Biriniz isticmar ettiğiniz
zaman onu tek yapsın” buyurmaktadır. Metinde geçen isticmar kelimesi zaman
içerisinde tahâret kelimesi ile özdeş hale getirilmiş ve bu şekilde kullanıla
gelmiştir.

Ancak

yapılan

kapsamlı

incelemeler

Hz.

Peygamber

ve

sahâbe

döneminde isticmarın çok farklı anlamlarda kullanıldığını göstermektedir.
Ebû Avâne, Hemmâm isnadı ile verdiği bir rivâyette sahîfedeki 81 ve 52 nolu
rivâyetlerin kimi ravilerce birleşik nakledildiği söylemektedir.
حدثنا محمد بن مهل الصنعاني بصنعاء والسلمي والدبري قاال ثنا وقال الدبري ثنا عبد الرزاق عن
 إذا توضأ أحدكم: معمر عن همام بن منبه قال هذا ما ثنا أبو هريرة عن محمد رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال
582

.زاد ابن مهل ومن استجمر فليوتر. فليستنشق بمنخريه من ماء ثم لينتثر

Bu rivâyeti Hemmâm kanalı ile veren Müslim (ö. 261) ve İbn Hanbel (ö. 241),
sahîfenin 81 nolu rivâyetindeki gibi müstakil olarak nakletmişlerdir.583 İbn Mehl’in ziyâde
ettiği kısım ise sahîfenin 52 nolu metni olup şu şekildedir:
. إذا استجمر أحدكم فليوتر: وقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم
Bu hadisin farklı tariklerine baktığımızda benzer şekilde naklinin mevcûd olduğu
görülmektedir. A’rec-Ebû Hureyre ve Ebû İdris-Ebû Hureyre metinleri şöyledir:
إذا: وحدثني عن مالك عن أبي الزناد عن األعرج عن أبي هريرة أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال
584

.توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم لينثر ومن استجمر فليوتر

أنه سمع أبا هريرة: حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد هللا قال أخبرنا يونس عن الزهري قال أخبرني أبو إدريس
585

.من توضأ فليستنثر ومن استجمر فليوتر:عن النبي صلى هللا عليه وسلم أنه قال
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Rivâyette geçen icticmâr kelimesi hadis kitaplarında ve şerhlerinde neredeyse
tahâret anlamına hasredilmiş olup Hemmâm’ın Sahîfesi’ni dilimize çeviren mütercimler de
bu şekilde aktarmışlardır: Talat Koçyiğit “Biriniz tabi’î hacetini gördükten sonra
temizlenmek için taş parçaları kullanırsa bunların sayısını teklesin”, 586 Mehmet Ragıb
İmamoğlu “Sizden biriniz taşla tahâret ettiğinde onu (kalbi mutmaîn oluncaya kadar) tek
yapsın”,

587

Kemal Kuşçu ise “Sizden biriniz def’i hacetten sonra toprak topağı

kullanacaksa, onu tek adette kullansın” şeklinde tercüme etmişlerdir.588
Konuyla ilgili rîvayetleri inceleyen Bünyamin Erul, isticmar kelimesinin hadis
kitaplarında neredeyse istinca kelimesi ile eş anlamlı olarak kullanıldığını şu sözlerle ifade
eder: “c-m-r kökünden gelen isticmâr, aralarında Ma’mer b. Raşid ve İmam Mâlik gibi
erken dönem âlimlerinin de bulunduğu birçokları tarafından “taşlarla taharetlenme”
şeklinde anlaşılmış, eski yeni hemen her kitapta da hadislere bu anlam verilmiştir. Başka
rivâyetlerde koku kullanma, şeytan taşlama gibi farklı anlamlarda da kullanılmasına
rağmen isticmâr kelimesi, neredeyse bütün hadis şerhlerinde “taşla taharetlenme” olarak
açıklanmıştır.” Yazar isticmârın hadis kaynaklarında “burnun sümkürülmesi, burna su
alınması, parmak aralarının yıkanması, gusül, sürme kullanılması, şeytan taşlama, köpeğin
yaladığı kabın yedi defa yıkanması” haberlerinden hareketle yedi farklı anlam için
kullanıldığını tespit etmiştir. 589
Yazarın da isticmar kelimesinin farklı anlamlarda kullanıldığına delil olarak verdiği
şu iki metinde bu durumu görmek mümkündür:
َ ست َجْ َم َر ِباألُلُوَّ ِة
ُ  كَانَ اب ُْن: عن نافع قال
ْ ست َجْ َم َر ا
ْ ع َم َر ِإذَا ا
ور يَ ْط َر ُحهُ َم َع األُلُوَّ ِة ثم قال هكذا
ٍ ُغي َْر ُم َطرَّ ا ٍة َو ِبكَاف
.كان يستجمر رسول هللا صلى هللا عليه وسلم
Nâfi dedi ki; “Abdullah b. Ömer tütsü yaptığı zaman kafûr ve başka bir koku
karıştırmaksızın sadece öd ağacıyla tütsü yapardı. Bazen de kafûrla öd ağacını karıştırırdı
ve ‘Rasûlullah (s) da böyle tütsü yapardı’ derdi.” 590
 االستجمار تو ورمي الجمار تو والسعي بين الصفا:قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: عن جابر قال
.والمروة تو والطواف تو وإذا استجمر أحدكم فليستجمر بتو

585

Buhârî, Vudû, 24.
M. Hamidullah, Hemmâm b. Münebbih’in Sahîfesi, trc. T. Koçyiğit, s. 90.
587
M. Hamidullah, İlk Hadis Mecmualarından Hemmâm b. Münebbih’in Hadis Mecmuası, trc. M.
Ragıb İmamoğlu, s. 30.
588
M. Hamidullah, Sahifai Hemmâm b. Münebiih, trc. K. Kuşçu, s. 102.
589
Erul, Bünyamin, Hadislerin Dili, s. 227.
590
Nesai, Zîne, 38.
586

86

Müslim’in Sahîh’ini Türkçeye çeviren Ahmet Davudoğlu bu hadisi şöyle tercüme
etmiştir: “İstincâ tek, cemre taşları tek. Safa ile Merve arasında (yapılan) say' tek, tavaf da
tek'dir. Biriniz istincâ ettiği zaman, tek adet taşlarla taharetlensin.” 591
Görüldüğü gibi rivâyetin baş ve son kısmında geçen iki isticmar lafzı da istinca
olarak tercüme edilmiştir. Kâdî İyâz (ö. 544) isticmar kelimesinin tekrarı karşısında şu
yorumu yapar: “Biriniz isticmar ettiği zaman onu tek yapsın” cümlesi tekrar amaçlı
söylenmemiştir. Birincisi istincâdan kastedilen fiil, ikinciden murâd taşların sayısıdır.”592
Erul ise sondaki isticmarla istincanın değil şeytan taşlama işleminin tek yapılmasının
anlatıldığı görüşündedir.593
İsticmar kelimesinin ağırlıklı olarak temizlik rivâyetlerinde geçmesi râvîlerin ve
musannıfların onu istinca anlamına hasretmelerine ve Ebû Avâne’nin naklettiği İbn Mehl
hadisinde olduğu gibi taharetle ilgili haberleri “Biriniz isticmar ettiği zaman onu tek
yapsın” metni ile birleştirmelerine yol açmıştır. Bu rivâyetin Hemmâm Sahîfesi’nde de
müstakil olarak gelmesi de bu iddiayı destekleyen bir başka kanıttır.594
3) Sahîfedeki birtakım hadisler birleştirilerek bazıları ise bölünerek nakledilmiştir.
Bu şekilde birbiri ile alakası olmayan rivâyetlerin birleştirilmesi o hadislerin anlaşılmasını
zorlaştırmakta, tek bir metnin bölünmesi iki ayrı hadis gibi algılanmasına veya birbirine
yakın konulardaki haberlerin birleştirilmesi yine tek bir hadis gibi görülmesine neden
olmaktadır. Sahîfedeki bu tür haberleri eserlerine alan musannıflar bu tür hadisler
karşısında farklı uygulamalara gitmişlerdir. Kimi birleştirilmiş hadislerdeki problemleri
gidermek amacıyla cümleleri birbirinden ayırarak nakletmiş, kimi de rivâyetlerin aslını
(Yazılı metindeki gibi) korumak amacıyla olduğu gibi tahrîc etmiştir. Sahîfede birbirine
yakın veya birbirinin parçası gibi görünen metinler ise bazı musannıflarca birleştirilerek
aktarılmış bunun sonucunda bazı hatalar ortaya çıkmıştır. Aşağıda vereceğimiz örneklerle
bunları ortaya koymaya çalışacağız. Burada şuna da işaret etmek gerekir: Buhârî ve
Müslim’in eserlerinde de mevcut olan bu tür hadislerdeki problemlerin önemli bir kısmının
sebebi, rivâyetlerin kendilerinden alındıkları yazılı kaynaklardır.
a) “Harp hiledir” hadisi sahîfede yirmi dokuz ve kırk nolu hadislerle birlikte iki
defa rivâyet edilmiştir. Kırk nolu hadisin birinci kısmı kudsî, ikinci kısmı ise merfûdur.
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 يهلك كسرى ثم ال كسرى بعده وقيصر ليهلكن ثم ال يكون قيصر بعده: وقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم
.ولتنفقن كنوزهما في سبيل هللا وسمى الحرب خدعة
. إن هللا قال أنفق أنفق عليك وسمى الحرب خدعة: وقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم
“Harp hiledir” hadisini Enes b. Mâlik,595 Câbir b. Abdullah596 ve İbn Ebî Ka’b (ö.
50) 597 Hz. Peygamber’den müstakil olarak nakletmişlerdir. Aynı şekilde Ebû Yunus da
Ebû Hureyre’den “Harp hiledir” şekliyle rivâyet etmiştir. 598 Yani sadece Hemmâm
rivâyetlerinde bitişik versiyonla aktarılmıştır. Bu birleştirmenin kimden kaynaklandığını
tespit etmek amacıyla hadisi tahrîc eden eserlere baktığımızda şunları görmekteyiz:
Buhârî, İbnu’l-Mubârek-Ma’mer kanalı ile müstakil olarak Abdurrezzâk b.
Hemmâm-Ma’mer tariki ile de yirmi dokuz nolu hadisle birleşik halde rivâyet etmiştir.599
Müslim ise İbnu’l-Mubârek-Ma’mer isnadı ile bağımsız bir metin şeklinde vermiştir.600
Beğavî, Abdurrezzâk-Ma’mer isnâdı ile Şerhu’s-Sünne isimli eserinde yirmi dokuz nolu
hadisin parçası görünümünde tahrîc etmiştir.601 İbn Hanbel iseAbdurrezzâk-Ma’mer tariki
ile kırk nolu hadisle birlikte nakletmiştir.602 Bu da bizi sahifede verilen her iki varyantın da
kaynağının Abdurrezzâk veya öncesindeki râvîler olduğu düşüncesine sevk etmektedir.
Ahmed Muhammed Şâkir, İbn Hanbel’in Müsned’ine yaptığı çalışmada bu iki hadisi; yani
infak ve harp hiledir, aralarında herhangi bir alaka olmadığından aynı numara ile yalnız ( )م
harfi ile tafsil ederek naklettiklerini ifade eder.603
Bu birleştirmelerin, rivâyetler arasında kurulan şu bağlantılardan kaynaklanmış
olması muhtemeldir; Kisra ve “Harp hiledir” hadisleri bazı muhaddislere göre Hendek
Savaşı’ında söylenmiştir. Yine siyercilere göre Hz. Peygamber, ilk defa “Harp hiledir”
sözünü Nuaym b. Mesûd’u Hendek Savaşı sırasında Kureyş ve Ğatafan’ın arasının açması
için gönderdiğinde zikretmiştir. 604 Yani bu iki hadis bu alaka ile birleştirilmiş olabilir.
İnfak ile harp arasındaki bağlantıyı da savaş zamanlarında infakın öne çıkmasıyla
kurabiliriz. Bununla beraber bu birleştirmelerin sahîfenin ilk râvîlerinin hatalarının sonucu
olduğu da söylenebilir. Sahîfeyi Abdurrezzâk’tan (ö. 211) alan İbn Hanbel (ö. 241), Yusuf
İbn Hanbel, III, 224.
Buhârî, Cihâd, 154.
597
Ebû Dâvûd, Cihâd, 101.
598
Ebû Avâne, Ya’kûb b. İshâk b. İbrahim b. Yezîd, el-Müstahrec, Dâru’l-Ma’rife, Beyrut, 1988, VII, 358.
599
Buhârî, Cihâd, 154.
600
Müslim, Cihâd, 6.
601
Beğavî, el-Hüseyin b. Mes’ûd, Şerhu’s-Sünne, el-Mektebu’l-İslâmî, Beyrut, 1983, XIII, 309.
602
İbn Hanbel, II, 314; İbn Hanbel bu örnek hariç birleştirme veya taktî’ sayılabilecek tüm rivâyetlerde ve
senedlerin başlama lafızlarında Sahîfe ile uyum gösterir.
603
İbn Hanbel, VIII, 211, (A. M. Şâkir şerhi).
604
İbn Battâl, Şerhu Sahîhi’l-Buhârî, V, 186; İbn Hacer, Fethu’l-Bârî, VI, 158.
595
596
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es-Sülemî (ö. 264) ve Buhârî’nin hocalarından Abdullah b. Muhammed el-Cu’fî (ö. 229)
bu birleştirmeyi koruyarak yani sahîfedeki orijinal haline bağlı kalmayı tercih ederek
nakletmişlerdir.
b) Yüz otuz numaralı metinde “Hz. Peygamber “Nazar haktır” dedi, dövmeyi ise
yasakladı” denilmektedir.
. العين حق ونهى عن الوشم: وقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم
Nazarın hak olduğu cümlesi sahâbeden İbn Abbâs605 ve Âmir b. Rebîa’dan606 da
gelmiştir. Ancak bu rivâyetlerde dövme yasağı bulunmamaktadır. Bu hadisi Hemmâm
tariki ile nakleden Ma’mer (ö. 153), 607 İbn Hanbel (ö. 241) 608 ve Buhârî (ö. 256) 609
sahîfedeki gibi Müslim (ö. 261) 610 ve Ebû Dâvûd (ö. 275) 611 sadece “Nazar haktır”
versiyonu ile rivâyet etmişlerdir. Müslim ve Ebû Dâvûd muhtemelen iki hadisin faklı
konularda olduğu kanaatiyle ikinci kısmına yer vermemişlerdir. Bu haberi Ebû
Hureyre’den Mudârib b. Hazn 612 ve Ali b. Rebâh 613 da aktarmış olup bu hadislerde de
dövme kısmı bulunmamaktadır. Yani rivâyet bu haliyle Hemmâm b. Münebbih’e hastır.
Bu iki hadis arasındaki ilişkiyi İbn Hacer (ö. 852) şu şekilde açıklamıştır: “Bu
rivâyet iki ayrı metin gibidir. Bu sebeple olsa gerek Müslim ve Ebû Dâvud, ikinci kısmını
hazf etmişlerdir. Aralarındaki münasebete gelince o zamanın insanları vücudu iğne ile
kanatarak yapılan dövmenin nazar değmesini önleyeceğine inanmaktaydılar.”614 İbn Hacer,
bu açıklaması ile rivâyetin bilinçli olarak birleştirildiği kanaatinde olduğunu ortaya
koymaktadır.
c) Sahîfenin yüz ve yüz bir nolu hadislerinde Yüce Allah’ın öfkelendiği iki
insandan bahsedilmektedir:
 اشتد غضب هللا على قوم فعلوا برسول هللا صلى هللا عليه وسلم وهو: وقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم
 اشتد غضب هللا على رجل يقتله رسول هللا في سبيل: حينئذ يشير إلى رباعيته وقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم
.هللا

605

Müslim, Selâm, 16.
İbn Mâce, Ebû Abdullah Muhammed b. Yezîd el-Kazvinî, es-Sünen, Dâru’l-Fikr, Beyrut,1987, Tıb, 32.
607
Abdurrezzâk, Musannef, XI, 18.
608
İbn Hanbel, II, 319.
609
Buhârî, Tıb, 35.
610
Müslim, Selâm, 16.
611
Ebû Dâvûd, Tıb, 15; Ebû Dâvûd hadisi İbn Hanbel’den rivâyet etmiştir.
612
İbn Mâce, Tıb, 32.
613
İbn Hanbel, II, 420.
614
İbn Hacer, Fethu’l-Bârî, X. 203.
606
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İbn Abbâs’tan nakledildiğine göre Hz. Peygamber yüz nolu hadisi Uhud Savaşı’nda
dişinin kırılması üzerine söylemiştir.615 Bu savaşta Hz. Peygamber’in dişini kıran kişi Utbe
b. Ebî Vakkâs’tır.616 İkrime’den rivâyet edildiğine göre de yüz bir nolu hadisteki kişi Uhud
Savaşı’nda Resûlulah’ın yaralaması sonucu ölen Übeyy b. Halef’tir.617
Rivâyetin İbn Abbâs varyantında, yukarıdaki iki hadis tek metin halinde
nakledilmiştir. 618 Bu iki hadis Hemmâm tariki ile Buhârî 619 ve Müslim 620 tarafından
sahîfenin aksine tek haber olarak tahrîc edilmiştir. İbn Hanbel ise yine Hemmâm tariki ile
sahîfede olduğu gibi iki ayrı hadis olarak vermiştir.621
Bu rivâyetin farklı versiyonlarında Hemmâm’ın Sahîfesi’nde müstakil bir hadis
olarak nakledilen altmış üç numaralı hadis de mevcuttur. Burada Yüce Allah’ın öfkelendiği
bir kişiden daha bahsedilir:
 أغيظ رجل على هللا يوم القيامة وأخبثه وأغيظه عليه رجل كان يسمى: وقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم
.ملك األمالك ال ملك إال هللا عز وجل
Halâs-Ebû Hureyre tariki ile verilen rivâyette Hemmâm Sahîfesi’ndeki 101 ve 63
nolu hadislerin birleştirildiği görülmektedir:
 اشتد غضب هللا عز وجل على رجل قتله: عن خالس عن أبي هريرة قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم
622

.نبيه وقال روح قتله رسول هللا واشتد غضب هللا على رجل تسمى بملك االمالك ال ملك إال هللا عز وجل

Hakem b. Uteybe (ö. 113) tarafından mürsel olarak nakledilen rivâyette ise Yüce
Allah’ın öfkelendiği üç kişiden bahsedilmektedir:
 اشتد غضب هللا: عن الحكم قال لما كسرت رباعية رسول هللا يوم أحد قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم
على ثالثة من زعم أنه ملك األمالك اشتد غضب هللا على من كسر رباعية رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وأثر في
623

.وجهه اشتد غضب هللا على من زعم أن هلل ولدا

Bu örneklerden hareketle birbirine yakın üslûplarla başlayan veya aynı konunun
parçası zannedilen farklı cümlelerin birleştirildiğini ya da tek bir metin halinde söylenen
rivâyetlerin bölünerek birden fazla hadis şeklinde nakledildiğini söyleyebiliriz.
d) Sahîfedeki dokuz ve yüz otuz bir nolu hadislerin metinleri şu şekildedir:
İbn Hanbel, I, 287.
İbn Hişâm, Sîre, I, 117.
617
Saîd b. Mansûr, Ebû Osmân b. Şu’be el-Horâsânî, Sünen, y.y., trs., II, 314.
618
Buhârî, Meğâzî, 22.
619
Buhârî, Meğâzî, 22.
620
Müslim, Cihâd, 38.
621
İbn Hanbel, II, 317.
622
İbn Hanbel, II, 492; Şuayb el-Arnaût rivâyetin münkatı’ olduğunu belirtmiştir.
623
İbn Ebî Şeybe, VII, 373.
615
616
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 المالئكة تصلي على أحدكم ما دام في مصاله الذي صلى فيه وتقول: وقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم
.اللهم اغفر له اللهم ارحمه ما لم يحدث
 ال يزال أحدكم في صالة ما كانت تحبسه وال يمنعه أن يخرج إال: وقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم
.انتظارها
Dokuz nolu rivâyet sahâbî Âmir b. Rebi’a’dan (ö. 32) müstakil olarak
nakledilmiştir.624 Yüz otuz bir nolu hadis ise sahâbî Sehl b. Sa’d’dan (ö. 88) yine bağımsız
bir şekilde rivâyet edilmiştir.625
Ebû Hureyre tariklerinde ise şu uygulamaları görmekteyiz. Söz konusu rivâyeti
Hemmâm-Ebû Hureyre kanalı ile nakleden İbn Hanbel, sahîfedeki gibi hem iki ayrı hadis
şeklinde 626 hem de tek metin olarak tahrîc etmiştir. 627 Müslim ise İbn Hürmüz-Ebû
Hureyre tariki ile yüz otuz bir nolu hadisi müstakil olarak rivâyet ettikten sonra Hemmâm
isnâdını vermiş sonra metninin benzer olduğunu ifade etmiştir.628
A’rec’den (ö. 117) de hem ayrı 629 hem de bitişik olarak nakledilmiştir. 630 Ebû
Seleme (ö. 94) ise dokuz nolu rivâyeti müstakil olarak rivâyet etmiştir.631
İbn Sîrîn (ö. 110),632 Abdurrahmân b. Ebî Amra633 ve el-Velid b. Rebâh (ö. 117)634
Ebû Hureyre’den bitişik olarak aktarmışlardır.
Ebû Sâlih-Ebû Hureyre kanalı ile bu iki hadis uzunca bir metnin parçası olarak
verilmiştir: 635
 صالة أحدكم في:  قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي هللا عنه قال
جماعة تزيد على صالته في سوقه وبيته بضعا وعشرين درجة وذلك بأنه توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى المسجد ال
يريد إال الصالة ال ينهزه إال الصالة لم يخط خطوة إال رفع بها درجة أو حطت عنه بها خطيئة والمالئكة تصلي على
أحدكم ما دام في مصاله الذي يصلي فيه اللهم صل عليه اللهم ارحمه ما لم يحدث فيه ما لم يؤذ فيه وقال أحدكم في
.صالة ما كانت الصالة تحبسه

İbn Hanbel, III, 445.
Ebû Ya’lâ, Müsned, XIII, 462.
626
İbn Hanbel, II, 312, 319.
627
İbn Hanbel, II, 289.
628
Müslim, Mesâcid, 49.
629
Mâlik b. Enes, el-Muvattâ’ (Muhammed b. el-Hasen Rivayeti), Dâru’l-Kalem, Şam,1991, I, 160, Buhârî,
Mesâcid, 28, 49.
630
Buhârî, Cemâat, 8.
631
İbn Hanbel, II, 502.
632
Müslim, Mesâcid, 49.
633
Buhârî, Bed’u’l-Halk, 7.
634
İbn Hanbel, II, 394.
635
Buhârî, Buyû’, 49, Müslim, Mesâcid, 49.
624
625
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Bu örneklerden hareketle anlam açısından birbirine yakın hadislerin zaman zaman
birleştirilerek rivâyet edildiğini söyleyebiliriz.
e) Kırk yedi nolu hadiste Hz. Dâvud ile ilgili iki farklı bilgi verilmektedir:
 خفف على داود القرآن فكان يأمر بدوابه تسرج فكان يقرأ القرآن من: وقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم
.قبل أن تسرج دابته وكان ال يأكل إال من عمل يده
Rivâyetin birinci kısmı sadece Ebû Hureyre tariki ile gelmiştir. İkinci kısmı sahâbî
Mikdam’dan (ö. 87) da nakledilmiştir.636
Buhârî’nin (ö. 256) de Hemmâm rivâyetinin akabinde işaret ettiği üzere hadisin
Musa b. Ukbe-Safvân-Atâ b. Yesâr-Ebû Hureyre tariki de bulunmaktadır. Ancak
kaynaklara bakıldığında Hemmâm hadisinin daha sağlam olması sebebiyle Atâ b. Yesâr (ö.
94) rivâyetine tercih edildiği görülmektedir. Hemmâm kanalı ile gelen rivâyetin ise
muhaddislerce bazen ikinci kısmının637 bazen de her iki kısmının birlikte nakledildiğine
tanıklık etmekteyiz.638
d) Sahîfede müstakil olarak nakledilen seksen yedi nolu hadis, daha sonra yüz yirmi
üç nolu rivâyetin sonunda tekrar verilmiştir.
. لم تحل الغنائم لمن كان قبلنا بأن هللا رأى ضعفنا وعجزنا فطيبها لنا: وقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم
Yüz yirmi üç numaralı rivâyette, ganimetle ilgili önceki peygamberlere ait bir
hikâye anlatılmaktadır. Bu hadisi İbnu’l-Mubârek-Ma’mer tariki ile nakleden Buhârî ve
Abdurrezzâk-Ma’mer kanalı ile aktaran Müslim sahîfedeki 123 nolu hadis gibi tek metin
halinde tahrîc etmişlerdir.639 İbn Hanbel ise sahîfedeki gibi hem tek hem de bitişik haliyle
rivâyet etmiştir. 640 Yine söz konusu rivâyeti İbnu’l-Müseyyib-Ebû Hureyre kanalı ile
aktaran Nesâî (ö. 303) hem müstakil641 hem de bitişik642 olarak vermiştir. Bu da hadisin
Ebû Hureyre ve râvîlerince her iki şekilde de nakledildiği izlenimini vermektedir. Her iki
metinde sadece Ebû Hureyre kanalı ile gelmektedir. Bu hadisler için iki ihtimalden
bahsedilebilir. Birincisi iki hadis bir bütün olup bölünerek rivâyet edilmiştir. İkincisi farklı
iki hadis birleştirerek birbirlerini destekleyecek hale getirilmeye çalışılmıştır.

Buhârî, Buyû’, 15.
Buhârî, Buyû’, 15.
638
Buhârî, Enbiyâ, 38; İbn Hanbel, II, 314.
639
Buhârî, Hums, 8; Müslim, Cihâd, 11.
640
İbn Hanbel, II, 317, 318.
641
Nesâî, es-Sünenü’l-Kebîr, Dâru’l-Kütübi’l-İlmiyye, Beyrut, 1991,Tefsîr, 161.
642
Nesâî, a.g.e., Siyer, 184.
636
637
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Benzer uygulamalar yetmiş bir ve yetmiş iki nolu zekât hadisleri için de söz
konusudur.643
Yukarıda verdiğimiz örnekler ışığında râvîlerin bazı durumlarda içeriği birbirine
yakın haberleri birleştirdiklerini veya aynı rivâyeti bölerek ya da sadece ihtisâr ederek
naklettiklerini söyleyebiliriz.
4) Üç hadis dışında tüm metinler  وقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلمcümlesi ile başlarken
on bir nolu rivâyet  وقال أبو هريرةşeklinde, yüz bir ve yüz otuz altı nolu haberler ise  وقالlafzı
ile başlamaktadır.
5) Hadislerin sık sık bazı edâtlarla başladığını ve bazı kalıpların metinlerde tekrar
edildiği görülmektedir: 644
10, 26, 32, 34, 38, 54, 69, 71, 81, 83, 96, 97, 103, 104, 109, 116, 119, 120 nolu
hadisler  إذاedâtı ile,
73, 75, 76, 77, 84, 99, 108, 111, 117, 122 nolu hadisler  الnahiye edatı ile,
39, 50, 56, 57, 89, 93, 108, 131 nolu hadisler  الnafiye edatı ile,
22, 23, 24, 25, 125, 127 nolu hadisler  ال تقوم الساعةkalıbı ile,
30, 40, 43, 55, 62, 67, 80, 94, 113, 114, nolu hadisler  إنedatı ile,
11, 46, 64,124, 134 nolu hadisler  بينماedatı ile,
53, 65, 106, 117 nolu hadisler de  قال هللاlafzı ile başlamaktadır.
14, 16, 18, 28, 36, 79, 82, 89, 90 nolu hadislerde  والذي نفس محمد بيدهyemin kalıbı, 12,
54, 60, 72, 124 nolu rivâyetlerde  وهللاyemin lafzı mevcuttur.
6) 12, 22, 66, 67, 68, 79, 110, 133, 135 nolu rivâyetlerde geçen  قالواibaresinden
sahâbenin Hz. Peygamber’e soru sorduklarını ve bu hadislerin topluluk içerisinde
söylendiğini anlamaktayız.
7) Rivâyetlerin büyük bir kısmı kısa ve özlü olup, ağırlıklı olarak kavli hadis
grubundandır.
b. Sahîfenin Muhteva Açısından İncelenmesi
Sahife rivâyetleri muhtevaları, râvî tasarrufları, sebeb-i vurûdları ve fıkhu’l-hadis
açılarından ele alınacaktır.
Mâlik b. Enes, Muvattâ’, I, 256; Buhârî, Hiyel, 3, Zekât, 3; Müslim, Zekât, 6; İbn Hanbel, II, 316.
Ali Abdulhamîd neşrettiği Sahîfe’nin sonunda, hadisleri başladıkları harflere göre alfabetik olarak
sıralamıştır. Bkz. s. 65-70.
643
644
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ba. Rivâyetlerin Konusu
Burada sahîfedeki hadislerin konularının ne oldukları ve ne tür konularda
yoğunlaştıkları ortaya koyulmaya çalışılacaktır. Ayrıca mümkün olduğunca Hz.
Peygamber ve sahâbe döneminin kültürel, fıkhî, siyasî ve itikadî anlayışlarının sahîfeye
hangi ölçüde yansıdığı tespit edilecektir.
a) Sahîfe hadisleri îmandan ibadete, ahlaktan muamelata, tarihten kültüre, kıyamet
alametlerinden ahiret ahvaline dair çeşitli konulara değinmektedir. Bu sebeple sahîfedeki
rivâyetler Buhârî ve Müslim’in Sahîh’lerinin adeta bir muhtasarı ve hadis külliyatının
genel karakteristiğini yansıtan bir özet niteliğindedir.645 Ayrıca hadislerin kâhir ekseriyeti
Hz. Peygamber döneminin ve olaylarının bir fotoğrafını çekmiş gibidir. Yani rivâyetler
somut, yaşanmış olaylar üzerine söylenmiş olup büyük bir kısmının sebeb-i vurûdları
mevcuttur. Bu konunun örnekleri sebeb-i vurûd başlığı altında ayrıntılı olarak verilecektir.
Sahîfedeki metinler genel olarak aşağıdaki konular altında toplanmıştır. Hadis
rivâyetiyle meşgul olan sahâbenin, bunları başlangıçta çok daha basit başlıklar altında
sınıflandırarak nakletmiş olması ihtimalinden hareketle bu şekilde bir tasnife gidildi.
1- Yüce Allah zatı ve sıfatları ile ilgili hadisler: 13, 20, 27, 30, 33, 40, 53, 65, 79,
80, 106, 110, 117, 119 nolu rivâyetler.
2- Hz. Peygamber’le ilgili hadisler: 2, 4, 14, 19, 21, 28, 37, 42, 86, 90, 93, 100, 101,
121, 133.
3- Amel-Niyet: 53, 103, 105.
4- Tahâret: 35, 52, 69, 73, 81, 108.
5- Namaz: 8, 9, 26, 36, 43, 44, 91, 104, 107, 109 120, 131.
6- Oruç: 15, 16, 32, 68.
7- Zekât, sadaka, infak: 3, 39, 40, 71, 72, 82, 94, 132.
8- Emir-Nehy, Ahkâm: 6, 11, 31, 38, 49, 62, 75, 76, 77, 84, 96, 97, 99, 111, 116,
119, 120, 122, 130, 136, 137, 138.
9- Önceki Kavim ve Peygamberler: 17, 41, 45, 46, 47, 57, 58, 59, 60, 66, 78, 113,
115, 123.
10- Fiten-Melâhim:18, 29, 50, 87, 92.
11- Kıyâmet Alâmetleri: 22, 23, 24, 25, 67, 125, 127.
645

Erul, Bünyamin, Hadislerin Dili, s. 9.
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12- Cennet, Cehennem: 5, 12, 30, 51, 54, 55, 85.
13- Fedâil: 1, 56, 126, 128, 129.
14- Zühd ve Âdâb: 34, 61, 63, 64, 70, 74,83, 88, 89, 95, 98, 102, 112, 114, 135.
15- Duâ: 7 ve 10.
16- Rüya: 48, 124, 134.
b) Sahife rivâyetleri birçok cahiliye âdetine de ışık tutmaktadır. Bunlardan bazıları
şöyledir:
1) 11 nolu hadiste kurban etmek üzere hac bölgesine götürdüğü bir deveye (bedene)
binmeyen bir sahâbe ile Hz. Peygamber arasında yaşanan bir diyalog nakledilir: “Bir adam
boynuna gerdanlık taktığı devesini (hacca) götürmekteydi. Allah Resûlu adama: “Ona
bin!” dedi. Adam: “Ey Allah’ın Rasulü! O, kurbanlık (bir deve)dir” dedi. Bunu duyan Hz.
Peygamber: “Yazık sana! Binsene ona! Yazık sana! Binsene ona!” dedi.”
Kütüb-i Sitte imamları eserlerinde kurbanlık bir hayvana binilmesi konusuna
açıklık getirmek üzere bab başlıkları oluşturmuşlardır. Buhârî’nin (ö. 256) “Kurbanlık
(Bedene) Deveye Binme”,646 Müslim’in (ö. 261) “İhtiyacı Olan Kimsenin Kurban Olarak
Gönderilen Deveye Binmesinin Cevazı”, 647 Tirmizî’nin (ö. 279) “Kurbanlık Deveye
Binme İle İlgili Rivâyet Edilenler”,648 Nesâî’nin (ö. 303), Ebû Dâvûd’un (ö. 275) ve İbn
Mâce’nin (ö. 273) ise “Kurbanlık Deveye Binme”649 isimli bab başlıkları mevcuttur.
Kurbanlık hayvanlarla ilgili olarak cahiliye döneminde birtakım uygulamaların
olduğu ve bunların bazısının İslâmî dönemde de devam ettiği görülmektedir. Bu bağlamda
hacca götürülen hayvanların kurbanlık olduğunu göstermek üzere boyunlarına tasma ya da
gerdanlık takılır ve hayvanın sağ veya sol tarafından bir miktar kan akıtılırdı. 650 Hz.
Peygamber’in ve Hz. Âişe’nin de kurbanlık develere gerdanlık taktıkları ve onları
nişanladıklarına dair haberler mevcuttur. 651 Yine bir cahiliye âdeti olarak bu hayvana
binilmezdi. 652 Hz. Peygamber’in “yazık sana” ifadesinden de anlaşılacağı üzere o,
insanların bu şekilde yanlış uygulamalarla kendilerine zarar vermelerini ve nefislerini zora
646

Buhârî, Hac, 102.
Müslim, Hac, 65.
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Tirmizî, Savm, 72.
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Ebû Dâvûd, Menâsik, 18; Nesâî, Menâsiku’l-Hac, 74; İbn Mâce, Menâsik, 100.
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sokmalarını istemediğinden kurban ile ilgili diğer âdetleri devam ettirirken bunu
değiştirmiştir.653
2) 77 nolu hadiste Hz. Peygamber tarafından bir cahiliye hitabı düzeltilmektedir:
“Kimse üzüm (şarabına ve içen)e ‘kerm’ (cömert) demesin! Çünkü kerm, ancak müslüman
kişidir.”
Buhârî ve Müslim’in tahrîc ettiği başka rivâyetlerde Hz. Peygamber: “Kerm
müslüman kişinin kalbidir”, 654 “Üzüm (şarabına ve içen)e ‘ker(e)m’ (cömert) diyorlar,
hâlbuki kerem (cömertlik) mü’minin kalbi(nde)dir” ve (Şarap yapılan üzüme) ‘kerm’
demeyiniz, lakin ‘üzüm çubuğu, üzüm asması’ deyiniz” 655 buyurarak bu kelimenin
müslüman kişi veya kalbi için kullanılmasını istemiştir.
Cahiliye döneminde Araplar, hem üzüm asmalarına, hem de üzüm şarabına, içenleri
cömertliğe sevk etmesi sebebiyle cömert anlamında “kerm” derlerdi. Şarihler Hz.
Peygamber’in, “kerm” kelimesinin işitenlere şarabı hatırlatacağı ve içkiye teşvik edeceği
düşüncesiyle bu anlamda kullanılmasını hoş görmediği kanaatindedirler. Ayrıca Hz.
Peygamber’in, müslümanı ve kalbini “kerm” (cömert) diye nitelendirmesini îmânın, nurun,
hidayetin ve takvanın menbaı olmasına bağlarlar.656
3) 84 nolu rivâyette yine cahiliye dönemine ait bazı hitaplar düzeltilmektedir:
“Biriniz (kölesine): “Rabbini doyur, rabbine su dök, rabbine su içir!” diye hitap etmesin.
Köle de: “Efendim, sahibim!” desin. Yine biriniz (kölesine): “Kulum, cariyem!” demesin.
“Yiğidim, kızım, oğlum!” diye hitap etsin!”
Müslim’in (ö. 261) naklettiği bir başka haberde ise “Hiçbiriniz “kulum” demesin
çünkü hepiniz Allah’ın kullarısınız. “Yiğidim” diye hitap etsin. Köle de “Rabbim” demesin
“Efendim” desin” buyrulmaktadır. 657 Bu hadisi yorumlayan âlimlerden bazıları Rab
kelimesinin sadece Allah için kullanılabileceğini, bazıları ise ayetlerde olduğu gibi isim
tamlaması formatında insanlar için de kullanılabileceği görüşündedirler. Kur’ân’da, Hz.
Yusuf’un sahibi Mısır azizi için “O benim Rabbimdir ve bana güzel davrandı” ve hapisten
çıkan arkadaşına “Beni Rabbinin yanında an” (Yusuf, 12/23,42) ifadelerinde bu
Ateş, Ali Osman, İslâma Göre Cahiliye ve Ehl-i Kitab Örf ve Âdetleri, Beyan Yay., İstanbul, 1996,
174.
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Ebû Zur’a Ahmed b. Abdurrahim, Dâru İhyâi’t-Turâsi’l-Arabî, Beyrut, trs.,VIII, 500; İbn Ebi’l-Feth, Ebû
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kelimelerin insanlar için de kullanıldığı görülmektedir. Hz. Peygamber’in ise kıyametin
alâmetlerini sayarken söylediği“cariyenin Rabbini doğurması” cümlesinde de aynı durum
söz konusudur.658 Bu rivâyetleri açıklayan şârihler hadisteki yasağın çok yaygın bir şekilde
kullanılmasına yönelik olduğu, nadiren kullanılmasına dönük olmadığını belirtmişlerdir.659
Yukarıda verdiğimiz örnekler dışında sahîfede cahiliye âdetlerini yansıtan başka
metinler de mevcuttur: 117 nolu hadiste zamana sövmenin yasaklanması, 660 130 nolu
rivâyette bir cahiliye inancı olan dövmenin nazardan koruyacağı fikrinin düzeltilmesi,661
136 nolu haberde bir cahiliye alışveriş şekli olan mulâmese ve munâbezenin
yasaklanması662 ve 137 nolu metinde cahiliyede kuyulara ve maden ocaklarına düşüp ölen
hayvanlara bedel hayvan verilmesi uygulamasının ilğa edilmesi 663 konumuzla ilgili diğer
örneklerdir.
d) Bazı hadisler ise yakın ve uzak tarihe ışık tutmakta olup dönemin siyasî ve
sosyal durumu hakkında da fikir vermektedir:
1) 22 nolu hadiste Hz. Peygamber şöyle buyurmaktadır: “Aranızda mal-mülk
çoğalıp taşmadıkça, kıyamet kopmaz. O kadar ki mal sahibi, zekâtını kimin kabul
edebileceğini düşünür…”
Konuyla ilgili olarak Buhârî (ö. 256) “Reddedilmeden Önce Tasadduk Etme”,
Müslim ise “Zekâtı Kabul Edecek Kimse Kalmadan Zekâta Teşvik”664 isimli bab başlıkları
oluşturmuşlardır. İbn Hacer (ö. 852), Ya’kûb b. Süfyân’ın (ö. 292) Tarih’inde sahîh bir
senedle Ömer b. Useyd b. Abdurrahman b. Zeyd b. el-Hattâb’ın şöyle dediğini
nakletmiştir: “Yemin olsun ki Ömer b. Abdülaziz hayatta iken adamın biri yanımıza büyük
bir mal ile gelir, bunu gördüğünüz fakirlere verin derdi. Fakat malıyla geri dönmek
zorunda kalır ve kime vereceğini düşünürdü de kimseyi bulamazdı. Ömer b. Abdülaziz
insanları zenginleştirmişti.” 665 İbn Hacer ve Aynî (ö. 855) mal ve mülkün çoğalması
işaretinin muhtemelen sahâbe asrına ait olduğu, bunun da İran ve Rum mallarının
taksimiyle gerçekleştiği, zekâtın kabul edilmediği dönemin ise Ömer b. Abdülaziz (ö. 101)
Buhârî, İtk, 8; İbn Hanbel, II, 394.
Nevevi, Minhâc, XV, 6; Aynî, Umdetu’l-Kârî, XIII, 113.
660
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Hacer, a.g.e., X, 566.
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hilafetinde gerçekleştiği düşüncesindedirler.666 Rivâyetlerden de anlaşılacağı üzere sahâbe
ve tâbiîn döneminde müslümanlar aşırı derecede zenginleşmiştir Sahîfede Hz.
Peygamber’in sözüyle bu duruma dikkat çekilmiştir.
2) 23 nolu hadiste Hz. Peygamber’in bahsettiği savaş Sıffîn olarak yorumlanmıştır:
“Davaları bir olan iki büyük topluluk birbirleriyle savaşmadıkça kıyamet kopmayacaktır.”
İbn Hacer bu rivâyeti şöyle açıklar: “Metinde geçen iki grup Sıffin’de savaşan Hz.
Ali ve Hz. Muâviye topluluklarıdır. Onların davalarının bir olması dinlerinin bir olması
anlamına gelir ki her iki grup da müslümandır. Ayrıca her iki grup da hak üzere olduğunu
iddia etmiştir. Hz. Ali Ehl-i Sünnetin ittifakıyla o zaman insanlarının en faziletlisi ve
müslümanların imamı idi. Hz. Osman’ın şahadetinden sonra problem ve çözüm taraftarları
kendisine itaat etti. Muâviye ve Şam ehli ise ona muhalefet etti. Hz. Ali daha sonra
askerleri ile Şam’a yöneldi… Muâviye ve Şam halkı da yola çıktı ve iki ordu Şam ile Irak
arasındaki Sıffîn’da karşılaştı. Böylece Hz. Peygamber’in haber verdiği o büyük savaş
meydana geldi.”667 Kirmânî (ö. 786) ise şunları söyler: “Her iki grup kendisinin haklı, karşı
tarafın ise haksız olduğu görüşündedir. Hiç şüphesiz bu iki gruptan biri isabetli davranmış,
diğeri ise hata etmiştir. İsabetli davranan Hz. Ali, muhalifi ise hata etmiştir. Ancak o
hatasında mazurdur. Çünkü müçtehid içtihadında hata ettiğinde ona günah yoktur. İsabet
ederse iki, hata ederse tek ecir vardır.” Aynî de şu yorumda bulunur: “Bu konuda görüş
ayrılığı vardır. Üzerinde düşünülmesi gereken bir meseledir. Belki de en güzeli
susmaktır.”668
Nevevî (ö. 676) rivâyette geçen savaşın hicrî ilk asırda meydana geldiğini ve bu
durumun Hz. Peygamber’in mucizelerinden olduğunu ifade etmiştir.669
Yukarıda verdiğimiz örnekler de göstermektedir ki rivâyetlerle, dönemin siyasîekonomik olayları arasında sıkı bir ilişki vardır. Genelde hadisin, özelde ise sahîfedeki
rivâyetlerin anlaşılabilmesi için döneminin siyasî, ekonomik ve fikrî olayları bilinmelidir.
Ayrıca sahîfedeki metinleri açıklayıcı bilgiler içeren diğer rivâyetler ile sahâbe, tâbiîn ve
sonraki dönem âlimlerinin yorumları önem arz etmektedir.
Bu iki örneğin dışında 24 nolu hadis yalancı peygamberlerin çıkacağını ifade eder.
Sahîfenin 134 nolu rivâyetinde ise Hz Peygamber, rüyasınında gördüğü iki bileziği San’â
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reisi Esved el-Ansî ile Müseylemetü’l-Kezzâb olarak yorumlar. 28 nolu metin bir gün
insanların hiçbir şeyleri olmasa da Hz. Peygamber’i görme isteği içerisine gireceklerini
söyler. İbn Hacer, sahâbenin Hz. Peygamber’in vefatından sonra bunu çok istediğini
belirtmiştir.670 29 nolu hadis, Kisrâ ve Kayser’in helâk olacağını ve saltanatının sahâbeye
nasib olacağını müjdeler. Şârihler bu haberlerin nübüvvet alâmeti olduğunu ve Hz. Ebû
Bekr (ö. 13), Ömer (ö. 23) ve Osman (ö. 35) zamanında gerçekleştiğini zikrederler.671 124
nolu haberde Hz. Peygamber’in rüyada kuyudan su çekerken Hz. Ebû Bekr’in kovayı
kendisinden aldığı ve iki kova su çektiği ancak çekişinde zayıflık olduğu, Ömer’in ise
kovayı ondan alıp daha iyi ve daha uzun süreli çektiği belirtilir. Şârihler Hz. Ebû Bekr’in
bu zayıflığını, hilâfetinin kısa olacağına ve ridde olaylarının onu meşgul edeceğine
yorarlar.672
e) Az sayıdaki rivâyet sahâbe döneminin bazı itikadî anlayışlarına ve problemlerine
ışık tutmaktadır. Bu hadisler sonraki dönemde sistemli hale gelecek olan İslâm akâidinin
de temel taşlarını oluşturacaktır. Sahâbe döneminin tartışılan önemli meselelerinin başında
hiç şüphesiz kader inancı gelmektedir. Muhaddislerin de bu meseleden uzak durması
düşünülemez. İlk tasnif edilen hadis kitaplarından itibaren muhaddisler eserlerinde
“Kitâbu’l-Kader” başlığı altında konuyla ilgili rivâyetleri toplamış ve yaşadıkları toplumda
yanlış gördükleri kader anlayışlarına karşı bablar oluşturmuşlardır. İbn Hacer (ö. 852) de
rivâyetlerin tâbiîn asrının sonlarında gerçekleşen tedvin ve tasnif faaliyetlerinin nedenleri
arasında âlimlerin çeşitli şehirlere dağılması ile Haricîlerden, Rafizîlerden ve kaderi inkar
edenlerden kaynaklanan bid’atlarının çoğalmasını gösterir. Yani musannef eserlerdeki bazı
bölümlerin oluşturulmasının arkasında farklı gruplarla mücadelenin yattığına dikkat
çeker.673 İlk tasnif edilen eserlerden biri olan Ma’mer b. Râşid’in Câmi’inde “Kader” isimli
bir bab açıldığı ve burada kaderi reddedenlere cevap verildiği görülmektedir. Yahyâ b.
Ya’mer (ö. 89) : “İbn Ömer’e (ö. 73) çevremizdeki bazı insanların hayrın ve şerrin
kaderden olmadığını söylediklerini işittim, dedim.” İbn Ömer: “Döndüğün zaman onlara de
ki İbn Ömer onlardan, onlar da İbn Ömer’den uzaktırlar” cevabını verdi. 674 Tâvus b.
Keysân ise (ö. 106) “Bir adamın İbn Abbâs’a (ö. 68) bazı insanların şerrin kaderden
olmadığını söylediklerini nakledince İbn Abbâs şu cevabı verdi: “Bizimle Kaderiyye
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arasında şu ayet vardır “Şirk koşanlar diyecek ki şayet Allah dileseydi biz şirk
koşmazdık… O dileseydi hepinizi hidayete erdirirdi.”675 Aslında bir fıkıh ve hukuk kitabı
olan İmam Mâlik’in (ö. 179) Muvatta’ında da “Kitâbu’l-Kader” başlığının olması ve
burada kaderi ispat eden haberlere yer vermesi önemlidir.676 Mâlik b. Enes’in tahrîc ettiği
şu rivâyet muhaddislerin kader konusunda muhaliflerine karşı şiddetli bir tavır
takındıklarını göstermektedir. İmam Mâlik’in amcası Ebû Süheyl'den (ö. 141) naklettiğine
göre: “Ömer b. Abdulaziz (ö. 101) ile gidiyordum. Bana: “Şu kaderiyye hakkındaki
görüşün nedir?” diye sorunca: “Görüşüm, onları tevbeye davet etmendir. Ederlerse (ne âlâ)
etmezlerse onları kılıçtan geçirirsin” dedim. Ömer b. Abdülaziz: “Benim görüşüm de
budur” cevabını verdi.” İmam Mâlik der ki: “Benim görüşüm de böyledir.”677 Bu eserlerin
dışında Buhârî (ö. 256) ve Müslim (ö. 261) “Kitâbu’l-Kader”, Tirmizî (ö. 279) ise
“Kitâbu’l-Kader an Rasulillah” isimli bölümler oluşturmuşturlar.
Sahîfenin 45 nolu merfû haberi, müellifler tarafından kaderi isbat için kullanılan en
önemli hadislerden biridir: “Âdem ile Musa tartıştılar. Musa dedi ki: “İnsanları yanıltıp,
cennetten yeryüzüne çıkartan Âdem sen misin?” Âdem ise ona: “Allah’ın kendisine her
şeyin bilgisini verdiği ve risaletiyle insanlar üzerine seçkin kıldığı Musa da sen misin?”
diye sordu. O “evet” cevabını verince: “Henüz yaratılmadan önce hakkımda yazılan bir
şeyi yaptığımdan dolayı şimdi sen beni mi kınıyorsun?” dedi ve böylece Âdem Musa’yı
susturdu.”
Hz. Ömer 678 ve Ebû Saîd el-Hudrî

679

tarafından da nakledilen bu rivâyet

Hemmâm’ın Sahîfesi’nde, Ma’mer b. Râşid’in (ö. 153) Câmi’inde,680 Mâlik b. Enes’in (ö.
179) Muvattâ’ında, Buhârî ve Müslim’in Sahîh’lerinde, 681 Ebû Dâvûd’un (ö. 275),
Tirmizî’nin ve İbn Mâce’nin (ö. 273) Sünen’lerinde,682 Ebû Bekr el-Humeydî (ö. 211), İbn
Hanbel (ö. 241), İbn Râhûye (ö. 237) ve Abd b. Humeyd’in (ö. 249) Müsned’lerinde tahrîc
edilerek kaderi isbat için kullanılmıştır.683
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İbn Hacer (ö. 852), bu hadisin net bir şekilde kaderi isbat ettiği için Kaderiyye
tarafından reddedildiğini söyler. 684 Mu’tezile âlimlerinden en-Nazzâm (ö. 255) ise Ebû
Hureyre’yi Kaderiyye mezheplerine karşı çokça hadis uydurduğu iddiasıyla yalancılıkla
suçlamıştır. 685 Yukarıdaki örnekler göstermektedir ki sahâbe döneminde kader konusu
gündemde olmuş, bazı insanlar cebri bir tavır sergileyerek işledikleri günahları kadere
yüklemeye çalışmışlardır. 686 Bazıları ise kaza ve kaderi inkâr etmişlerdir. el-Hasan elBasrî’nin (ö. 110) Basralılara yazdığı mektupta “Kim Allah’a, kaderine ve kazasına
inanmazsa kâfir olur. Kim de günahını Rabbine yüklerse facir olur” dediğini
görmekteyiz.687 Bu örneklerden hareketle h. I. asrın önde gelen meselelerinden biri olan
kader konusunun ister istemez sahîfeye de yansıdığını söyleyebiliriz.
2) 89 nolu hadis ise yıllarca sürecek îmân-amel ilişkisi tartışması açısından önem
arz etmektedir: “Hırsız, çalarken mü'min olarak çalmaz. Zâni, zina ederken mü'min olarak
zina etmez. Sizden biri şarabı içerken mü'min olarak içmez. Muhammed’in canı elinde olan
Allah’a yemin ederim ki, mü’minlerin göz diktiği kıymetli bir malı gasp eden mü'min
olarak gasp etmez. Sizden biri ganimet malını yağma ederken de mü'min olarak yağma
etmez. Şu halde, aman (bunlardan) sakının, sakının”
Kütüb-i Sitte imamlarından üçü bu hadisi îmân babında nakletmişlerdir. Müslim (ö.
261) rivâyeti “Günahlar Sebebiyle İmânın Eksilmesini ve Günaha Dalan Kimseye Kemalinin Yokluğu Manasıyla- Îmânsız Denilebileceğinin Beyanı Babı” adı altında
vermiştir. 688 Ebû Dâvûd (ö. 275) ise söz konusu hadisin geçtiği baba “Îmânın Artıp
Eksileceğine Delil Babı”689 ismini vermiştir. Tirmizî (ö. 279) de bu haberi Îmân Kitâbı’nda
hadisin bir bölümünü bab başlığı yaparak tahrîc etmiştir.690
2) 93 nolu hadiste Hz. Peygamber şöyle buyurmaktadır: “Biriniz: “Bu Allah,
mahlukatı yarattı, peki Allah’ı kim yarattı?!” diye soruncaya kadar soru sormayı
sürdüreceksiniz!”
Müslim’in naklettiği bir rivâyete göre Ebû Hureyre mescitte iken yanına bir bedevi
grubu gelir ve aralarında şöyle bir diyalog yaşanır. Bedeviler: “Ey Ebâ Hureyre! Her şeyi
İbn Hacer, Fethu’l-Bârî, XI, 510.
Bağdâdî, Ebû Mansûr Abdulkâhir b. Tâhir b. Muhammed, el-Fark beyne’l-Firâk, Dâru Âfâki’l-Cedide,
Beyrut, 1977, I, 305.
686
İbnu’l-Murtazâ, Ahmed b. Yahyâ, Tabakâtu’l-Mu’tezile, en-Neşrâtü’l-İslâmiyye, Beyrut, 1961, s. 1719.
687
İbnu’l-Murtazâ, a.g.e., s. 17-19.
688
Müslim, Îmân, 24.
689
Ebû Dâvûd, Kitâbu’s-Sünne, 16.
690
Tirmizî, Îmân, 11.
684
685
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yaradan Allah! Fakat Allah'ı kim yarattı? dediler.” Râvî diyor ki: “Ebû Hureyre avucu ile
yerden ufak taşlar aldı ve onlara attı. Sonra da: “Kalkın kalkın! Dostum doğru söylemiştir”
dedi.691 İbn Hanbel’in (ö. 241) verdiği bir rivâyette ise Ebû Hureyre’ye bu şekilde soru
soran bir Iraklıdır.692 Ebû Hureyre’den gelen diğer bir hadiste ise bu soruyu insana şeytan
sormaktadır; “Şeytan sizden birinize gelerek: “Filân ve filân şeyi kim yarattı?” der. En
sonunda ona: “Rabbini kim yarattı?” der. İş bu dereceye varınca o kimse hemen Allah'a
sığınsın ve (düşünceden) vazgeçsin.”693
Bütün bu bilgilerden hareketle îmâni meselelerle ilgili tartışmaların sahâbe
döneminde de mevcut olduğunu söyleyebiliriz. Hiç şüphesiz zaman içerisindeki en önemli
konular îmâni meseleler olsa gerek, Müslim Sahih’in ilk kitabını Kitâbu’l-Îmân, Buhârî de
ilk kitabını “Vahyin Başlangıcı”, ikincisini ise “Îmân” olarak tercih etmişlerdir.
Sonuç itibariyle sahîfenin gerek Hz. Peygamber gerekse sahâbe döneminin somut
olayları ile iç içe olduğuna ve bu dönemin siyasî, sosyal, ekonomik ve fikrî olayları
hakkında önemli ipuçları verdiğine vurguda bulunmak yerinde olacaktır.
bb. Rivâyetlerdeki Râvî tasarrufları
Hemmâm Nüshası’nda râvîlere ait bazı idrâc, ziyâde, hazf, tashîf ve tahrîf gibi
tasarruflar bulunmaktadır. Bu konularla ilgili tespit edilen bazı örnekler aşağıda ele
alınacaktır.
ba) İdrâc ve Ziyâde
İdrâc genel olarak sahâbe veya sonrası râvî sözlerinin bir açıklama yapılmaksızın
hadisle birleştirilerek metnin aslındanmış gibi zannedilip rivâyet edilmesidir.694 Ziyade ise
güvenilir bir râvînin hadisin nakli esnasında yaptığı fazlalık olarak tanımlanmaktadır.695
Bu bağlamda sahîfedeki Hz. Peygamber’e ait olmayan bazı cümle ve kelimelere yer
verilecektir:
1) 89 nolu rivâyetin bazı cümlelerinin Ebû Hureyre’ye mi yoksa Hz. Peygamber’e mi
ait olduğu kaynaklarda tartışılmaktadır.

691

Müslim, Îmân, 60.
İbn Hanbel, II, 387.
693
Müslim, Îmân, 60.
694
Suyûtî, Tedrîb, I, 288; İbn Hacer, Nüzhetü’n-Nazar fî Tavdîhi Nuhbeti’l-Fiker fî Mustalahi Ehli’lEser, Matbaatu Sefîr, Riyâd, 1422, s. 115.
695
İbn Kesîr, Bâis, 52; Koçyiğit, Talat, Hadis Istılahları, s. 476.
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 ال يسرق سارق وهو حين يسرق مؤمن وال يزني زان وهو حين يزني: وقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم
مؤمن وال يشرب الحدود أحكم يعني الخمر وهو حين يشربها مؤمن والذي نفس محمد بيده ال ينتهب أحدكم نهبة ذات
.شرف يرفع إليه المؤمنين أعينهم فيها وهو حين ينتهبها مؤمن وال يغل أحدكم حين يغل وهو مؤمن وإياكم وإياك
Altı çizili kısmın Hz. Peygamber’in mi yoksa Ebû Hureyre’nin mi sözü olduğu
konusundaki ihtilaf, Buhârî (ö. 256) ve Müslim’in (ö. 261) tahrîc ettikleri şu rivâyette
görülmektedir: “İbn Şihâb “Ebû Seleme b. Abdurrahman ile Saîd b. el-Müseyyib dediler
ki: “Ebû Hureyre dedi ki: “Muhakkak ki Resûlullah (s): ”Zâni zina ederken mü'min olarak
zina etmez. Hırsız, çalarken mü'min olarak çalmaz. Şarabı içerken dahi sarhoş mü'min
olarak içmez” buyurdular.” İbni Şihâb şöyle dedi: “Bana Abdülmelik b. Ebû Bekr b.
Abdurrahman haber verdi ki Ebû Bekr onlara bu sözleri Ebû Hureyre'den rivâyet eder,
sonra şöyle dermiş: “Ebû Hureyre bu sözlere: “Halkın göz diktiği kıymetli bir ganimeti
yağma ederken mü'min olarak yağma etmez” cümlesini de katardı.”696
Nevevî (ö. 676), bu lafızlardan hareketle ilgili kısmın Ebû Hureyre’ye ait olduğunu
ancak başka bir rivâyette ise bu cümlenin Hz. Peygamber’e aitmiş gibi nakledildiğini
söyler.697
İbnu’s-Salâh (ö. 643) bu lafızların görünüşte Ebû Hureyre’nin sözü olduğunu ancak
Ebû Nuaym’ın (ö. 430) Müstahrec’inde bulunan Hemmâm hadisinde merfû olarak rivâyet
edildiğini belirtir. Buradaki ilhâkı ise Hz. Peygamber’in bir sözüne başka bir cümlesini
katmak olarak açıklar. 698 Suyûtî (ö. 911) ise bazılarının bunu müdrec kabul ettiklerini
Buhârî’nin de bu sebeple söz konusu kısmı hazfettiğini söyler.699
Kaynaklarda bu rivâyet Hz. Aişe (ö. 57), İbn Abbâs (ö. 68) ve Abdullah b. Ebî Evfa
(ö. 87) isnadları ile de gelmiştir. Bunlardan bazısı zayıf bazısı ise sahîhtir. Hz. Âişe ve İbn
Ebî Evfâ haberleri muhtemelen sahîh hadis mertebesine ulaşamadığından Kütüb-i Sitte
imamlarınca eserlerine alınmamıştır.
a) Hz. Âişe rivâyetleri eserlerde şu şekilde yer almıştır: İbn Ebî Şeybe’nin (ö. 235)
Muhammed b. İshâk-Yahyâ b. Abbâd-Abdullah b. Zübeyr-Zübeyr b. Avvâm-Hz. Aişe
isnadı ile naklettiği üç ve Süleymân b. Harb-Hammâd b. Seleme-Seleme b. Dinâr-Hz. Âişe
kanalı ile rivâyet ettiği bir hadiste ihtilaflı cümle yer almaz. Yalnız birinci sened Meğâzî

Buhârî, Eşribe, 1; Müslim, Îmân, 24.
Nevevî, Minhâc, II, 42.
698
İbnu’s-Salâh, Sıyânetu Sahîhi Müslim, I, 226; İbn Hacer, Fethu’l-Bârî, XII, 60.
699
Suyûtî, ed-Dibâc ala Sahîhi Müslim b. el-Haccâc, tah. Ebû İshâk el-Cüveynî, Daru İbn Affân, Kahire,
1996, I, 78.
696
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sahibi Muhammed b. İshâk (ö. 151)700 sebebiyle zayıf, ikincisi ise Hammâd b. Seleme (ö.
167)701 sebebiyle hasendir.702
İbn Hanbel’in, (ö. 241) İbn Ebî Şeybe’nin (ö. 235) birinci isnadında bulunan aynı
râvîlerden naklettiği bir hadiste ihtilaflı cümle yer almıştır. Bu da bize birbirine yakın
rivâyetleri tamamlama anlamında veyahut dikkatsiz bir şekilde cümle nakillerinin yapıldığı
izlenimini vermektedir.703
b) İbn Ebî Evfâ (ö. 87) haberlerini ise şu eserlerde görmekteyiz: İbn Ebî Şeybe’nin
Leys-Müdrik-İbn Ebî Evfâ tariki ile aktardığı dört rivâyetin üçünde ihtilaflı kısım yer
almıştır. 704 Ancak dördü de zayıftır. Çünkü Yahyâ b. Ma‘în (ö. 233) dört senedde de
mevcut olan Müdrik’in (ö. ?) Abdullah b. Ebî Evfâ’yı görmediği ve naklettiği “zani zina
ederken mü’min değildir” metnini ondan işitmediğini söyler.705 Ayıca dört isnâdda da var
olan Leys b. Ebî Süleym (ö. 138) zayıf ve metrûk bir râvî olarak değerlendirilmiştir.706
Yine Tayâlisî’nin (ö. 204) Firâs-Müdrik-İbn Ebî Evfâ tariki ile verdiği bir rivâyette
tartışmalı kısım geçmektedir. Ancak yukarıda ifade ettiğimiz üzere Müdrik’ten dolayı bu
hadis de zayıftır. 707
İbn Hanbel’in Tayâlisî ile aynı tarikten verdiği tek haberde tartışmalı kısım geçer.
Şuayb el-Arnaût bu hadis için “sahîh li ğayrihî ve hasen” değerlendirmesinde
bulunmuştur.708
c) İbn Abbâs (ö. 68) isnadı ile Buhârî (ö. 256) ve Nesâî’nin (ö. 303) naklettiği üç
rivâyette tartışmalı cümle bulunmamaktadır.709
d) İlgili rivâyet ağırlıklı olarak Ebû Hureyre (ö. 58) tarikleri ile gelmiştir. Ebû
Hureyre’den ise şu isimler rivâyet etmiştir: Ebû Bekr b. Abdurrahman (ö. 94), Ebû Seleme
(ö. 94), İbnu’l-Müseyyib (ö. 92), Zekvân (ö. 101), İkrime (ö. 104), Hemmâm (ö. 132),
A’rec (ö. 117), Atâ b. Yesâr (ö. 94), Atâ b. Ebî Rebâh (ö. 114) ve Tâvus b. Keysân (ö.

İbn Hacer, Tehzîb, IX, 34-40.
Mizzî, Tehzîb, 253-269.
702
İbn Ebî Şeybe, Musannef, IV, 46, V, 97, VI, 160, 167.
703
İbn Hanbel, VI, 139.
704
İbn Ebî Şeybe, IV, 46, V, 98, VI, 197.
705
Ebû Saîd el-Alâî, Câmiu’t-Tahsîl fî Ahkâmi’l-Merâsil, I, 275.
706
İbn Hacer, Takrîb, I, 464.
707
Tayâlisî, Süleymân b. Davûd Ebû Davûd, el-Müsned, Dâru’l-Ma’rife, Beyrut, trs I, 110; İbn Ebî Şeybe,
VI, 167.
708
İbn Hanbel, IV, 352.
709
Buhârî, Muhâribîn, 5; Hudûd 6; Nesâî, Kasâme, 49.
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106). Bu râvîlerin bir kısmının naklettiği hadislerde ihtilaflı cümle mevcuttur. Kimi
râvîlerin ise rivâyetlerinin bazı tariklerinde söz konusu cümle bulunmaktadır.
Abdurrezzâk (ö. 211), İbn Hanbel (ö. 241), Buhârî (ö. 256), Müslim (ö. 261), Ebû
Dâvûd (ö. 275), Tirmizî (ö. 279) ve Nesâî’nin (ö. 303) Zekvân-Ebû Hureyre tariki ile tahrîc
ettikleri rivâyetlerde -Nêsâî’nin bir hadisi hariç- tartışılan kısım yoktur.710
Abdurrezzâk’ın İkrime-Ebû Hureyre tariki ile naklettiği bir metinde yine ihtilaflı
cümle yer almamaktadır.711
Humeydî’nin (ö. 219) A’rec-Ebû Hureyre kanalı ile aktardığı bir rivâyette söz
konusu ifadeler mevcutken,712 İbn Hanbel ve Ebû Ya’lâ’nın (ö.307) aynı tarikle verdikleri
hadislerde yer almamaktadır.713
Abdurrezzâk ve İbn Ebî Şeybe’nin (ö. 235) Atâ b. Yesâr-Ebû Hureyre senedi ile
tahrîc ettikleri üç haberde tartışmalı cümle bulunmazken,714 İbn Hanbel’in naklettiği bir
rivâyette hadisin bir bölümü olarak zikredilmiştir.715
Ebû Ya’lâ’nın Atâ b. Ebî Rebâh-Ebû Hureyre tariki ile verdiği bir haberde söz
konusu lafızlar yine hadisin bir cümlesi olarak aktarılmıştır.716
Abdurrezzâk’ın, Tâvus b. Keysân isnâdı ile mürsel olarak naklettiği iki rivâyetin
birinde tartışmalı cümle yer almaktadır.717
Abdurrezzâk, İbn Hanbel ve Müslim’in Hemmâm-Ebû Hureyre kanalı ile rivâyet
ettikleri üç hadiste söz konusu cümle bulunmaktadır.718
Ebû Seleme ve İbnu’l-Müseyyib-Ebû Hureyre tarikleri tartışılan kısmın
müelliflerce nasıl farklı tahrîc edildiğini göstermesi açısından önem arz etmektedir. Buhârî
iki yerde Ebû Bekr b. Abdurrahman rivâyetinden sonra benzer bir metinle İbnu’l-Müseyyib
ve Ebû Seleme tariklerinin de olduğunu ancak bunlarda ihtilaflı kısmın olmadığını
söyler.719 Ayrıca Buhârî ve Müslim aynı rivâyeti tartışmalı kısmı olmadan İbn Şihâb-Ebû
Seleme ve İbnu’l-Müseyyib tariki ile verdikten sonra İbn Şihâb’ın Ebû Bekr b.
Buhârî, Muhâribîn, 5; Müslim, Îmân, 24; İbn Hanbel, II, 376. Abdurrezzâk, Musannef, VII, 416, 417;
Ebû Dâvûd, Sünne, 16; Tirmizî, Îmân, 11; Nesâî, Ta’zimu’s-Sirka, 1.
711
Abdurrezzâk, a.g.e., VII, 415.
712
Humeydî, II, 478.
713
İbn Hanbel, II, 243; Ebû Ya’lâ, XI, 191.
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Abdurrezzâk, a.g.e., VII, 414; İbn Ebî Şeybe, VI. 169.
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İbn Hanbel, II, 386.
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Ebû Ya’lâ, XI, 246. 327.
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Abdurrezzâk, a.g.e, VII, 415.
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Abdurrezzâk, a.g.e., VII, 416; İbn Hanbel, II, 317; Müslim, Îmân, 24.
719
Buhârî, Mezâlim, 31; Hudûd, 1.
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Abdurrahman’dan “Ebû Hureyre bu sözlere: “Halkın göz diktiği kıymetli bir ganimeti
yağma ederken mü'min olarak yağma etmez” cümlesini de katardı” sözünü de
naklederler.720 Ancak kaynaklarımıza baktığımızda İbn Ebî Şeybe’nin (ö. 235) zayıf bir
isnâdla 721 naklettiği iki Ebû Seleme hadisinde ihtilaflı kısmın yer aldığını görürüz. 722
Nesâî’nin (ö. 303) ise Ebû Seleme, İbnu’l-Müseyyib ve Ebû Bekr’den müşterek, sahîh bir
senedle tahrîc ettiği rivâyette söz konusu cümle yer almaktadır. Müellif bu haberde İbn
Şihâb’ın Ebû Seleme, İbnu’l-Müseyyib ve Ebû Bekr’den aldığı rivâyetleri tek metinde
birleştirilerek ihtilaflı ifadelerle birlikte aktarmakta ve Buhârî ve Müslim’in işaret ettiği
farkın aksine üç râvî de Ebû Hureyre’den aynı cümleleri rivâyet etmişler gibi
vermektedir.723
Ebû Bekr b. Abdurrahman-Ebû Hureyre tariki ile gelen haberlerde ise şu durumlar
söz konusudur: Buhâri (ö. 256) ve Müslim’in (ö. 261), Ebû Bekr hadisini nasıl
aktardıklarına daha önce değindik. 724 Nesâî tahrîc ettiği iki, İbn Mâce (ö. 273) ise bir
rivâyette tartışmalı kısmı Hz. Peygamber’e izafe ile naklederler ama Buhârî ve Müslim’in
yaptığı değerlendirmeye yer vermezler.725
Yukarıda verdiğimiz bilgiler ışığında İbn Abbâs ve Hz. Âişe metinlerinde tartışmalı
kısmın bulunmaması ve İbn Ebî Evfâ hadislerinin zayıf olmasından hareketle ihtilaflı
cümlenin kaynağının Ebû Hureyre olduğunu söyleyebiliriz. Ebû Hureyre tariklerinin büyük
bir kısmında da söz konusu ifadelerin olmamasından hareketle de Ebû Hureyre’nin bu
lafızlar konusunda şüpheye düştüğünü ve bu sebeple de bazen Hz. Peygamber’e izafe
ettiğini bazen de bunları rivâyetten çıkararak naklettiğini düşünmekteyiz.
Dikkat çeken bir başka husus ise sahîfedeki zina hadisinin sonunda Hz.
Peygamber’e nisbet edilerek verilen “… Şu halde, aman (bunlardan) sakının, sakının!”
sakındırma ifadelerinin Ebû Bekr b. Abdurrahman, 726 Ebû Seleme, İbnu’l-Müseyyib, 727
Ebû Sâlih728 ve A’rec729 metinlerinin hiçbirinde bulunmamasıdır. Yani bu durum Hemmâm

Buhârî, Eşribe, 1.
Her iki isnâdda da var olan Muhammed b. Amr el-Leysî (ö.145) hakkında İbn Hacer, “sadûk ve vehim
sahibi” demiştir. Bkz, Takrîb, I, 499.
722
İbn Ebî Şeybe, V, 98; VI, 167.
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Nesâî, Eşribe, 42.
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Buhârî, Mezâlim, 31; Hudûd, 1; Müslim, Îmân, 24.
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Nesâî, Eşribe, 42; İbn Mâce, Fiten, 3.
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Buhârî, Mezâlim, 31; Hudûd, 1; Müslim, Îmân, 24; Nesâî, Eşribe, 42; İbn Mâce, Fiten, 3.
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Nesâî, Eşribe, 42.
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Buhârî, Muhâribîn, 5; Müslim, Îmân, 24; İbn Hanbel, II, 376. Abdurrezzâk, Musannef, VII, 416, 417;
Ebû Dâvûd, Sünne, 16; Tirmizî, Îmân, 11; Nesâî, Ta’zimu’s-Sirka, 1.
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Humeydî, II, 478; İbn Hanbel, II, 243; Ebû Ya’lâ, XI, 191.
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rivâyetlerine hastır. Hemmâm-Ebû Hureyre tariki ile bu hadisi nakleden İbn Hanbel (ö.
241) ve Müslim (ö. 261) rivâyetteki sakındırma ifadelerini sahîfedeki gibi Hz Peygamber’e
izafe ederlerken, 730 Abdurrezzâk’ın (ö. 211) Musannef’inde bu kısım Ebû Hureyre’nin
sözü olarak aktarılmıştır.731 Yukarıda verdiğimiz örneklerden hareketle biz de bu ifadelerin
Ebû Hureyre’ye ait olduğu ancak yanlışlıkla Hz Peygamber’e nisbet edildiği
kanaatindeyiz.
2) 60 numaralı hadiste Hz. Musa’nın öfkelenerek vurduğu bir kayadan
bahsedilmektedir. Metnin sonunda Ebû Hureyre’nin şu sözlerine yer verilir: “Allah’a
yemin ederim taşın üzerinde Mûsâ tarafından bırakılmış altı yedi darbe izi vardır.”
Bu rivâyetin İbn Abbâs tariki ile aktarılan versiyonunda Hz. Musa’nın vurduğu
kayada darbe izi kaldığı bilgisi yoktur.732 Buhârî ve Tirmizî’nin İbn Sîrîn ve Halâs-Ebû
Hureyre tariki ile naklettikleri rivâyette ise “Taşın üzerinde üç, dört veya beş darbe
mevcuttur” ifadesi Hz. Peygamber’e izafe edilmiştir.733 Müslim’in Abdullah b. Şakîk-Ebû
Hureyre tariki ile tahrîc ettiği metinde kayanın üzerinde kalan darbe izlerinden
bahsedilmez.734
İbn Hacer (ö. 852) ve Aynî (ö. 855), İbn Sirin ve Halâs rivâyetlerinde darbe
izlerinin merfû olarak aktarılması hakkında şunları söylemektedirler: “Hadisin son
kısmının Ebû Hureyre’nin sözü olduğu Hemmâm’ın rivâyetinden ortaya çıkmıştır.”735
Bu hadisi Hemmâm-Ebû Hureyre tariki ile veren Buhârî, Müslim ve İbn Hanbel,
sahîfedeki gibi Ebû Hureyre’nin sözü olarak nakletmişlerdir. 736
İbn Hanbel’in sahîh bir senedle aktardığı bir haberde ise Şam’dan gelen Abdullah
b. Şakîk’a (ö. 108) Ebû Hureyre Hz. Musa’nın kayasını görüp görmediğini sormakta ve
şayet bahsettiği kayaya baksaydı Hz. Musa’nın darbelerini görebileceğini söylemektedir.737
Düşüncemize göre, bu hadis örneğinde olduğu gibi rivâyetlerin bazı kısımları -özellikle
son cümleleri- Ebû Hureyre’ye ait iken bazen yanlışlıkla Hz Peygamber’e izafe
edilmektedir.
3) 128 numaralı hadiste Hz. Peygamber: “Bütün halk bu meselede-zannımca
yönetimde- Kureyş’e tabi olacaktır” demiştir.
İbn Hanbel, II, 317; Müslim, Îmân, 24.
Abdurrezzâk, a.g.e., VII, 416.
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İbn Ebî Şeybe, VI, 335.
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Buhârî, Enbiyâ, 29; Tirmizî, Tefsîr, 34.
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Müslim, Fedâil, 42.
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İbn Hacer, Fethu’l-Bârî, VI, 437; Aynî Umde, XV, 301.
736
Buhârî, Ğüsl, 20; Müslim, Hayz, 18; İbn Hanbel, II, 315.
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İbn Hanbel, II, 324, Şuayb el-Arnaût, rivâyetin Müslim’in şartlarına göre sahîh olduğunu söylemiştir.
730
731
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Bu zan ifadesi hem Şam Nüshası’nda hem de Kahire Nüshası’nda mevcuttur. Bu
rivâyeti Hemmâm tariki ile nakleden müelliflerden Müslim’in (ö. 261) metninde 738 zan
ifadeleri bulunmazken İbn Hanbel’in (ö. 241) iki rivâyetinin birinde mevcuttur.739 Hadisin
A’rec-Ebû Hureyre, 740 Ebû Seleme-Ebû Hureyre 741 tariklerinde de zan kısmı mevcut
değildir. Zaten böyle bir meselenin ne olduğunu Ebû Hureyre’nin bilmemesi düşünülemez.
Çünkü rivâyet meşhur olup başka sahâbîlerden de nakledilmiştir.742 Muhtemelen bu ifade
Hemmâm’a aittir. Çünkü Ma’mer’in farklı tariklerden hareketle hadiste kastedileni
bildiğini düşünüyoruz.
4) 76 numaralı hadiste Hz. Peygamber: “İçinizden hiç kimse ölümü istemesin ve o
gelmeden onun için dua etmesin. İçinizden biri öldüğü zaman onun ameli –veya eceli dedison bulur. Mü’minin ömrünün uzunluğu, sadece onun hayrını artırır” buyurmaktadır.
Burada kim olduğunu tam olarak tespit edemediğimiz râvînin ecel veya amel kelimelerinde
tereddüd ettiği görülmektedir. Şam ve Kahire Nüshaları’nın metinlerinde geçen أو قال أجله
kısmı Ma’mer b. Râşid’in (ö. 153), Müslim’in, İbn Hanbel’in ve Beyhâkî’nin (ö. 458)
hadislerinde yer almamıştır. 743 Buradan hareketle bu kişinin nüshanın râvîsi Yusuf esSülemî veya daha sonraki bir isim olabileceği kanaatini taşımaktayız.
5) 80 numaralı hadiste Hz. Peygamber: “Yüce Allah şöyle buyurdu: Kulum bana bir
karış yöneldiğinde, ben ona bir arşın yönelirim. O bana bir arşın yöneldiğinde, ben ona
bir kulaç yönelirim. O bana bir kulaç yöneldiğinde, ben ona doğru gelirim –ya da şöyle
dedi- ona doğru süratle ilerlerim” buyurmaktadır. Rivâyetin son kısmında bazı kelimelerin
tam hatırlanmadığını görülmektedir.
Sahîfede şüphe edilen kısım Şam Nüshası’nda وإذا تلقاني بباع جئته أو قال أتيته بأسرع
şeklinde, Kahire Nüshası’nda  وإذا تلقاني بباع جئته أو أتيته بأسرعlafızları ile nakledilmiştir. Bu
rivâyeti Hemmâm tariki ile tahrîc eden İbn Hanbel  وإذا تلقاني بباع جئته بأسرعşeklinde جئته
kelimesini,744 yine Hemmâm senedi ile aktaran Müslim  وإذا تلقاني بباع جئته أتيته بأسرعşeklinde
 جئته أتيتهkelimelerinden her ikisini birlikte tercih etmiştir.745 Müslim’in naklettiği rivâyet

Müslim, İmâre, 1.
İbn Hanbel, II, 319; XI, 55.
740
Buhârî, Menâkıb 1; Müslim, İmâre, 33.
741
İbn Hanbel, II, 261.
742
Buhârî, Menâkıb 1; Müslim, İmâre, 33.
743
Abdurrezzâk b. Hemmâm, Musannef, XI, 314; Müslim, Zikr, 4; İbn Hanbel, II, 316; Beyhâkî, Sünen,
III, 377.
744
İbn Hanbel, II, 316.
745
Müslim, Zikr, 1.
738
739
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bizi buradaki şek ifadesinin sonraki dönem râvîlerine değil Abdurrezzâk veya öncesine ait
olduğu kanaatine sevk etmektedir.
6) 138 numaralı hadiste Hz. Peygamber: “(Sulh yoluyla) girip yerleştiğiniz her
şehirde sizin (bir) payınız vardır. Sanırım “o şehir sizindir” dedi veya benzer bir söz
söyledi. Allah’a ve Rasulü’ne karşı çıkan (ve savaşarak aldığınız) her bir şehirden alınan
ganimetin beşte biri, Allah’ın ve Rasulü’nün sonrasında (kalan ganimet) de sizindir”
buyurmaktadır.
Metinde geçen şek ifadesi Şam ve Kahire Nüshası’nda, Abdurrezzâk’ın ve
Beyhâki’nin eserlerinde

746

mevcut iken Müslim ve İbn Hanbel’in kitaplarında

bulunmamaktadır.747 Bu lafızların Abdurrezzâk’ın ve Beyhâkî’nin eserlerinde olması bizi
kaynağının yine Abdurrezzâk ve öncesi döneme ait olduğu düşüncesine sevk etmektedir.
7) 89, 114, 120 nolu hadislerde açıklama mahiyetinde  يعنيifadesi mevcuttur. Bu
kelime Ebû Hureyre’ye veya ondan sonraki dönem râvîlerine ait olabilir.
bb)Hazf
Kaynaklardaki bazı Hemmâm rivâyetlerinin metinlerde sahîfede olmayan cümleler
görülmektedir.
1) 108 nolu rivâyet Şam ve Kahire Nüshaları’nda şu şekilde yer almaktadır:
. ال تقبل صالة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ: وقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم
Aynı hadis Abdurrezzâk’ın (ö. 211) Musannef’inde şöyledir:
 ال يقبل هللا صالة من أحدث:عن همام بن منبه أنه سمع أبا هريرة يقول قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم
748

.حتى يتوضا قال فقال له رجل من أهل حضرموت ما الحدث يا ابا هريرة قال فساء أو ضراط

Buhârî’nin (ö. 256) naklettiği iki rivâyetten biri sahîfedeki gibi diğeri ise ziyâde
bilgilerle aktarılmıştır:
 ال تقبل صالة من أحدث حتى:قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: عن همام بن منبه أنه سمع أبا هريرة يقول
749

. وقال رجل من حضر موت ما المحدث يا أبا هريرة ؟ قال فساء أو ضراط. يتوضأ

 ال يقبل هللا صالة أحدكم إذا أحدث حتى:عن النبي صلى هللا عليه وسلم قال: عن همام عن أبي هريرة
750

746

Abdurrezzâk, Musannef, VI, 104; Beyhâkî, Sünen, VI, 318.
Müslim, Cihâd, 15; İbn Hanbel, II, 317.
748
Abdurrezzâk, a.g.e., I, 139.
749
Buhârî, Vudû, 2.
750
Buhârî, Hiyel, 2.
747
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.يتوضأ

İbn Hanbel (ö. 241) de Buhârî gibi hadisin hem kısa hem uzun versiyonunu tahrîc
etmiştir. Kısa varyantını sahîfe rivâyetlerini blok olarak naklettiği kısımda vermiştir:
 ال تقبل صالة من أحدث حتى: عن همام بن منبه انه سمع أبا هريرة يقول قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم
751

.يتوضأ قال فقال له رجل من أهل حضرموت ما الحدث يا أبا هريرة قال فساء أو ضراط

Müslim (ö. 261) ve Ebû Davud (ö. 275) ise sahîfedeki haliyle nakletmiştir.752 Bu
örneklerden hareketle bu cümlenin hazf olmayıp açıklama mahiyetinde bir bilgi olduğunu
bu sebeple de râvîlerin ihtiyaç duyarak bazı rivâyetlerde naklettiklerini, orijinal hali
korumak için de sahîfedeki gibi aktardıklarını söyleyebiliriz.
2) 118 nolu hadiste Hz. Peygamber: “Ne mutlu hem Allah'a kulluğunu, hem de
efendisine hizmetini güzelce yaparak ölen köleye! Ne mutlu ona! Ne mutlu ona!”
buyurmaktadır. Abdurrezzâk’ın Musannef’inde aynı isnâdla Ebû Hureyre’den ek bir cümle
daha vardır. Ebû Hureyre “Ömer, bir köleye rast geldiğinde: “Ey Falanca iki ücretten
dolayı sana müjdeler olsun” derdi.753
Beyhâkî (ö. 458) de Abdurrezzâk gibi Hz. Ömer’in sözüyle birlikte
nakletmiştir.754 İbn Hanbel ve Müslim ise sahîfedeki gibi rivâyet etmiştir.755 Bu örnek bize
Hemmâm-Ebû Hureyre-Hz. Ömer isnâdı olduğunu da gösterir.
3) 26 numaralı hadiste Hz. Peygamber: “Şeytan…‘Şunu hatırla, bunu hatırla!’
diyerek daha önce aklında olmayan şeyleri onun aklına getirir. Öyle ki, insan kaç rekât
namaz kıldığını dahi bilmez olur” buyurmaktadır. Abdurrezzâk’ın naklettiği rivâyette
Hemmâm b. Münebbih: “Ebû Hureyreye sordum. Namazım hakkında şüpheye düşersem
ne olacak? Ebû Hureyre: “Oturduğun halde iki secde et diyorlar” dedi” 756 Bu cümle de
sahîfede bulunmamaktadır.
Yukarıda verdiğimiz örneklerde geçen ek bilgileri her ne kadar hazf başlığı altında
verdiysek de bu ziyâdelerin hadislerin müzâkere edilmesi kapsamında söylenmiş sözler
olduğu düşüncesindeyiz.
bc) Tashîf ve Tahrîfler

İbn Hanbel, II, 308, 318.
Müslim, Tahâret, 2, Ebû Dâvûd, Tahâret, 31; Tirmizî, Tahâret, 56.
753
Abdurrezzâk, a.g.e., XI, 247.
754
Beyhâkî, Şu‘abu’l-Îmân, VI, 384.
755
İbn Hanbel, II, 270, 318; Müslim, Eymân, 11.
756
Abdurrezzâk, Musannef, II, 309.
751
752
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İbn Hacer el-Askalânî’nin (ö. 852) yaptığı tarife göre kelimenin harflerindeki
değişime tahrîf, noktalarında meydana gelene ise tashîf denir. 757 Bu bağlamda sahîfede
tespit edebildiğimiz bazı örnekler şöyledir:
1) Hz. Peygamber’in insanın yeniden dirilişinin başlangıç noktası olarak belirttiği
kuyruk sokumu birçok rivâyette  عجب الذنبolarak geçer.758 Sahîfenin 67 nolu hadisinde ise
bu kelime  عجم الذنبşeklindedir. Şam Nüshası’nda, nüshanın râvîsi Yusuf es-Sülemî (ö.
264),  عجمkelimesinin aslının  عجبolduğunu Abdurrezzâk b. Hemmâm’ın (ö. 211) ise “ba”
harfini “mim” ile telaffuz ettiğini söyler:  وقال أبو الحسن إنما هو عجب ولكنه قال بالميم759 Ancak bu
açıklama Kahire Nüshası’nda bulunmadığı gibi kelime de  عجبşeklinde ifade edilmiştir.760
Bu da sonraki râvîlerin kelimeyi tekrar aslına çevirdiğini gösterir. Söz konusu hadisi
Hemmâm tariki ile veren İbn Hanbel (ö. 241)

Şam Nüshası’ndaki gibi  عجمolarak

nakleder. 761 Bu iki kaynak dışında “mim” harfi ile telaffuz bulunmamaktadır. İbn
Abdilberr (ö. 463) de bazılarının  عجم الذنبdediklerini aslının ise  عجب الذنبolduğunu
belirtir.762
2) 96 nolu hadisin metni Şam Nüshası’nda şöyledir:
 إذا أكره االثنان على اليمين فاستحياها فأسهم بينهما اليمين أيهم: وقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم
.يحلف
Metinde geçen  فاستحياهاkelimesi “utanırlarsa” anlamındadır. Ancak diğer kaynaklar
bu kelimeyi  فاستحباهاolarak “isterlerse” anlamında nakletmişlerdir. Dolayısıyla İbn Hanbel
(ö. 241), Ebû Dâvûd (ö. 275) ve Kahire Nüshası metinlerindeki “ba” harfi Şam
Nüshası’nda “ya” harfine dönüştürülerek tashîf edilmiştir. Hemmâm Nüshası’nı dilimize
çeviren üç araştırmacı da bu kelimeyi “utanırlarsa” şeklinde tercüme etmişlerdir.763
İbn Hanbel’in Müsned’inde:
764

صلهى ه
سو ُل ه
ْ َستَ َحبَّا َها فَ ْلي
ْ ين َوا
.علَ ْيهَا
َ ست َ ِه َما
َ ان
ُ َوقَا َل َر
َ اَّللُ َعلَيْه َو
َ اَّلل
ِ علَى ْاليَ ِم
ِ َ إِذَا أ ُ ْك ِر َه ِاالثْن:سله َم

Ebû Dâvûd’un Sünen’inde:

İbn Hacer, Nüzhe, 118.
Buhârî, Tefsîr, 414; Müslim, Fiten, 28.
759
M. Hamidullah, Hemmâm b. Münebbih’in Sahîfesi, trc. T. Koçyiğit, s. 95.
760
Rıf’at Fevzî, Sahîfetü Hemmâm, s. 32.
761
İbn Hanbel, II, 315.
762
İbn Abdilberr, İstizkâr, III, 89.
763
Koçyiğit, Talat, Hemmâm b. Münebbih’in Sahîfesi, s. 103; s. 103; Kuşçu Kemal, Sahîfai Hemmâm,
118; İmamoğlu Ragıb, Hemmâm b. Münebbih’in Hadis Mecmuası, s. 53.
764
İbn Hanbel, II, 317.
757
758
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 إذا كره االثنان اليمين أو استحباها: عن النبي صلى هللا عليه وسلم قال: عن همام بن منبه عن أبي هريرة
765

. قال سلمة قال أخبرنا معمر وقال إذا أكره االثنان على اليمين. فليستهما عليها

Kahire Nüshası’nda:
. إذا أكره االثنان على اليمين فاستحباها فأسهم بينهما:  صلى هللا عليه وسلم- وقال رسول هللا
b) 137 numaralı hadiste Hz. Peygamber: “Hayvanların sebep olduğu yaralar tazmin
edilmez. Kuyu (düşülmesi) sebebiyle ortaya çıkan zararlar tazmin edilmez. Maden
ocağı/kuyusu sebebiyle ortaya çıkan zararlar tazmin edilmez. Ateş sebebiyle ortaya çıkan
zararlar tazmin edilmez. Bulunan sahipsiz definelerden ise beşte bir oranında vergi
verilir.” buyurmaktadır.
 العجماء جرحها جبار والبئر جبار والمعدن جبار والنار جبار وفي: وقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم
766

.الركاز الخمس

Kütüb-i Sitte imamları bu hadisin değişik cümlelerinden hareketle konuyla ilgili
bab başlıkları oluşturmuşlardır. Buhârî’nin bab başlıkları “Madenler ve Kuyular Tazmin
Edilmez” ve “Hayvanların Sebep Olduğu Yaralar Tazmin Edilmez”,767 Müslim’in (ö. 261)
ve Ebû Dâvûd’unkiler (ö. 275) “Madenler, Kuyular ve Hayvanların Sebeb Olduğu Yaralar
Tazmin Edilmez”, 768 Tirmizî’ninki (ö. 279) ise “Hayvanların Sebeb Olduğu Yaralar
Tazmin Edilmez ve Zekâtlarda Beşte Bir Vergi Vardır” şeklindedir. 769
Rivâyette geçen  النار جبارkısmı problem oluşturmaktadır. Bu hadisi nakleden Ebû
Seleme (ö. 94), İbnu’l-Müseyyib (ö. 92),770 Ebû Sâlih (ö. 101),771 Muhammed b. Ziyâd (ö.
?), 772 İbn Sîrîn (ö. 92), 773 Ubeydullah b. Abdullah (ö. 94) 774 ve A’rec (ö. 117) 775
metinlerinde  النار جبارkısmı bulunmamaktadır. İbn Hacer (ö. 852) de Hemmâm dışındaki
Ebû Hureyre râvîlerinin haberlerinde bu kısmın olmamasından hareketle bu lafızları şâz
olarak kabul eder.776
İlgili hadisi Hemmâm tariki ile nakleden eserlere baktığımız da şu durumu
görmekteyiz: Ebû Dâvûd, Hemmâm kanalı ile tahrîc ettiği metinde sadece  النار جبارkısmını,
765

Ebû Dâvûd, Akdiye, 22.
M. Hamidullah, a.g.e., trc. T. Koçyiğit, s. 114.
767
Buhârî, Diyât, 27.
768
Müslim, Hudûd, 11; Ebû Dâvûd, Diyât, 30.
769
Tirmizî, Zekât, 16.
770
Buhârî, Zekât, 65; Müslim, Hudûd, 11; Ebû Dâvûd, Diyât, 30; Tirmizî, Zekât, 16; Nesâî, Zekât, 28.
771
Buhârî, Menâsik, 4.
772
Buhârî, Diyât, 28; Müslim, Hudûd, 1; İbn Hanbel, I, 415.
773
Nesâî, Zekât, 28; İbn Hanbel, II, 386.
774
Nesâî, Zekât, 28.
775
İbn Hanbel, II, 382.
776
İbn Hacer, Fethu’l-Bârî, XII, 255.
766
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İbn Mâce ise hem  النار جبارhem de

 والبئر جبارcümlesini rivâyet etmiştir. 777 Kahire

Nüshası’nda sadece  النار جبارifadeleri mevcuttur.778 İbn Hanbel de yalnız  البئر جبارkısmını
nakletmiştir. 779 Abdullah İbn Hanbel (ö. 290), Abdurrezzâk’ın Ebû Hureyre kanalı ile
aktardığı “Ateş sebebiyle heder olanlar için tazmin gerekmez” cümlesi için “Bir önemi
yoktur, kitaplarda bulunmaz, batıldır, sahîh değildir” demektedir.780
Ebû Âvâne (ö. 316), Hasan b. Ebi’r-Rebî ve Yusuf es-Sülemî tariki ile verdiği
rivâyette iki muhaddisin farklı nakline dikkat çeker:
حدثنا الحسن بن أبي الربيع الجرجاني والسلمي قاال ثنا عبد الرزاق عن معمر عن همام عن أبي هريرة عن
 واللفظ781 العجماء جرحها جبار والمعدن جبار والنار جبار وفي الركاز الخمس: النبي صلى هللا عليه وسلم قال
للجرجاني والسلمي لم يذكر النار
Hadiste de görüldüğü gibi Yusuf es-Sülemî’nin  النار جبارkısmını söylemediğini
belirtir. Yusuf es-Sülemî, Şam ve Kahire nüshalarının kendisi kanalı ile geldiği kişidir.
Beyhâkî’nin (ö. 458) bu râvî tariki ile naklettiği rivâyette ise sadece  والنار جبارkısmı
geçmektedir.782
Bazı muhaddisler Hemmâm dışındaki râvîlerin tariklerinde bulunmayan bu
lafızların tashîf sonucu ortaya çıktığı kanaatindedirler. Bunlardan bir kısmı tashîfin
Abdurrezzâk’tan (ö. 211) kaynaklandığı cümlenin doğru şeklinin  البئر جبارşeklinde
olduğunu belirtmişlerdir. Bunlardan biri de Ahmed b. Hanbel’dir: “Yemenliler النار
kelimesini  النيرolarak, aynı şekilde  البيرkelimesini de  النيرile aynı yazmaktaydılar. Bu
kelime noktasız yazıldığında şekil olarak aynıydı. Abdurrezâk onu  النار جبارşeklinde telkin
etti”783 demektedir.
Hattâbî (ö. 388) bu konuda şunları söylemektedir: “Ben hadisçilerden buradaki
hatanın Abdurrezzâk’a ait olduğunu duymaktaydım. Ancak aynı rivâyeti Ebû Davûd’un
Abdulmelik es-Sanânî’den onun da Ma’mer’den olan tarikini buldum. Bu da bu lafızların
Abdurrezzâk’a has olmadığına delildir. Burada tashîf olduğunu söyleyenler şunu delil
getirmişlerdir. Yemenliler  النارkelimesini okurken nûn harfini esreli ve uzatarak

Ebû Dâvûd, Diyât, 31; İbn Mâce, Diyât, 27.
Rıf’at Fevzî, Sahîfetu Hemmâm, s. 679.
779
İbn Hanbel, II, 319.
780
Dârekutnî, III, 153.
781
Ebû Avâne, Müsned, IV, 158.
782
Beyhâkî, Sünen, VIII, 344.
783
Dârekutnî, Sünen, Hudûd, 212.
777
778
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النير

şeklinde okumaktaydılar. Râvîlerde onu tashîf edip “bi’r” şekline çevirdiler.”784 Sindî (ö.
1136) ise bu değerlendirmeye cevap olarak “O zaman “bi’r” “nar”dan tashîf edilmiş
demektir. Hâlbuki rivâyette “bi’r” “nâr” a dönüşmüştür” demektedir.785
Bazı muhaddisler ise buradaki tashîfin Ma’mer’e (ö. 153) ait olduğunu ifade
etmişlerdir. Bunlardan biri de Yahyâ b. Ma‘în’dir (ö. 233). 786 Ancak Dârekutnî’nin (ö.
385) sahîh bir senedle verdiğini Remâdî’nin (ö. 265), Abdurrezzâk’tan nakline göre
Ma’mer,  النار جبارcümlesi için “Bana öyle geliyor ki bu bir hatadır” demiştir.787 Bu rivâyet
de bize tashîfin kaynağı olarak Hemmâm’ı işaret etmektedir.
Yahyâ b. Yahyâ el-Ğassânî’den (ö. 133) konuyla alakalı şu hikâye aktarılmıştır:
“Bir adam kendine ait bir merada ot yaktı. Bu ateşten çıkan bir kıvılcım komşusuna ait bir
şeyi yaktı ve ben bunu Ömer b. Abdülaziz’e mektupla bildirdim. O da bana Hz.
Peygamber’in “yaralamalar tazmin edilmez” hadisi ile kendisinin “Bana öyle geliyor ki
ateşler de tazmin edilmez” görüşünü yazdı”788
c) 120 numaralı hadiste Hz. Peygamber: “Cuma günü, (hutbe esnasında) konuşan
insanlara “susun!” dediğinde sen dahi boş konuşmuş (ve ecri yitirmiş) olursun!”
buyurmaktadır.
Boş konuşmuş olursun ifadesi Sahîfe’nin Şam Nüshası’nda  لغوتKahire
Nüshası’nda ise  ألغيتolarak geçmektedir. İlk bakışta bu durum nüsha arası farklılık olarak
algılanabilir. Rivâyetin Ebû Hureyre kanalı ile nakledilen değişik tariklerine baktığımız
zaman bu farklılığın kaynağının Ebû Hureyre’nin şivesinin olduğu ortaya çıkmaktadır.
Ebû Hureyre-İbnu’l-Müseyyib (ö. 92) kanalı ile gelen hadislerde bu kelime لغوت
olarak nakledilmiştir. 789 İbn Hanbel’in Ebû Sâlih (ö. 101) tariki ile verdiği bir rivâyette ise
 فقد لغوت وألغيتolarak geçmektedir.790
Bu farklılığın sebebi A’rec (ö. 117) rivâyetlerinde açıklanmıştır. Onun hadislerinin
bazısında söz konusu kelime لغوت, bazısında ise  لغيتolarak gelmiştir.791  لغيتşeklinde
aktarılan rivâyetlerin akabinde Ebu’z-Zinâd’dan ve İbn Uyeyne’den kelimenin لغيت
Hattâbî, Ebû Süleyman Hamd b. Muhammed b. İbrahim, Ğarîbu’l-Hadîs, Câmiatu Ümmi’l-Kurâ,
Mekke, 1402, I, 222.
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Sindî, Ebu’l-Hasen Nuruddin b. Abdilhâdi, Hâşiyetu’s-Sindî ale’n-Nesâî, Mektebu’l Matbûati’lİslâmiyye, Halep, 1986, V, 324.
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İbn Abdilberr, Temhîd, VII, 26.
787
Dârekutnî, Sünen, Hudûd, 210.
788
İbn Ebî Şeybe, Musannef, V, 447.
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Buhârî, Cumua, 34; Müslim, Cumua, 3; İbn Hanbel, II, 281.
790
Hanbel, II, 388.
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Mâlik b. Enes, Muvattâ’, I, 339.
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şeklinde telaffuz edilmesinin sebebi olarak Ebû Hureyre’nin şivesi gösterilmiş, aslının ise
 لغوتolduğu ifade edilmiştir.792 Nevevî (ö. 676) dilcilerin nakline göre de kelimenin aslının
 لغا يلغوşeklinde vav harfi ile telaffuz edildiğini ve doğru okunuşunun  لغوتolduğunu
belirtir.793
Rivâyeti Hemmâm tariki ile aktaran Abdurrezzâk  لغوتşeklinde 794 İbn Hanbel ise
 ألغيتolarak nakletmiştir.795
bc. Sebeb-i Vurûd Açısından İncelenmesi
Sebeb-i vurûd hadislerin niçin söylendiğini veya hangi sebeble meydana geldiğini
tespite çalışan bir ilim dalıdır. 796 Daha önce de ifade ettiğimiz üzere Ebû Hureyre,
sahîfedeki hadisleri sebeb-i vurûdlarını belirtmeden nakletmiştir. Sahîfedeki rivâyetleri
hadis kaynaklarında incelerken kâhir ekseriyetinin sebeb-i vurûdunun olduğunu gördük.
Hemen hemen her hadisle ilgili yaşanmış bir olay, diyalog veya tartışma bulunmaktadır.
Yani rivâyetlerin çoğu yaşanmış olaylardan alınmış olup sahîfe Hz. Peygamber ve sahâbe
döneminin inanç, tasavvur, ibadet, ahlâk, âdâb, kültür, medeniyet ve menâkıb açılarından
önemli karelerini yansıtmaktadırlar. Aşağıda vereceğimiz örneklerde de görüleceği üzere
hadislerin sebeb-i vurûdlarını zikretmek onların anlaşılmasını son derece kolaylaştırmakta,
haklarında daha doğru ve tutarlı değerlendirmelerde bulunma imkânı vermektedir. Bazen
bir hadisin birden fazla sebeb-i vurûdu da olabilmektedir.
a) 36 nolu hadiste Hz. Peygamber şöyle buyurmaktadır: “Muhammed'in canı elinde
olan Allah’a yemin ederim ki, bir ân içimden şunu geçirdim: Gençlerime bir miktar odun
hazırlamalarını emredeyim. Bir kişiye de halka namaz kıldırmasını emredeyim, sonra da
evleri ateşe vereyim!”
Buhârî (ö. 256) ve Müslim’in (ö. 261) naklettiğine göre Hz. Peygamber bu hadisi
yatsı ve sabah namazının kendilerine ağır geldiği münafıklar için söylemiştir.797 Müslim’in
aktardığı bir başka rivâyette ise Hz. Peygamber’in bu sözü cuma namazına gelmeyenler
için kullandığı görülmektedir. 798 İbn Hanbel’in (ö. 241) ise tahrîc ettiği bir hadiste Hz.
Peygamber’in bir gece yatsı namazını geciktirdiği, mescide geldiğinde ise az sayıdaki

Müslim, Cumua, 3; İbn Hanbel, II, 244.
Nevevî, Minhâc, VI, 138.
794
Abdurrezzâk, Musannef, III, 223.
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İbn Hanbel, II, 318; Humeydî, II, 428; Beyhâkî, Sünen, III, 219.
796
Suyûtî, Tedrîb, II, 394.
797
Buhârî, Cemâat, 6; Müslim, Mesâcid, 42.
798
Müslim, Mesâcid, 42.
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cemaati görünce bu cümleleri dediği aktarılmaktadır.799 Netice itibariyle Hz. Peygamber’in
bu sözleri cemaate gelmeyenler için söylediği anlaşılmaktadır.
b) 68 nolu hadiste Hz. Peygamber şöyle buyurmaktadır: “Visal (iftar etmeksizin ikiüç gün peş peşe) oruç tutmaktan sakının! Visal orucu tutmaktan sakının!” buyurdu.
Kendisine: “Ama siz visal orucu tutuyorsunuz?” denilince Hz. Peygamber: “Ben sizin gibi
değilim! Geceleri Rabb’im beni hem doyurur ve hem de susuzluğumu giderir. Şu halde siz
amellerden gücünüzün yeteceği kadarını yapın!”
Müslim’in aktardığı bir rivâyette hadisin söyleniş sebebi özetle şöyledir: Hz.
Peygamber Ramazan’da visal yapmış, sahâbe de onu taklit etmiştir. Bunun üzerine Hz.
Peygamber ile sahâbe arasında yukarıdaki diyalog yaşanmıştır.800
c) 86 nolu hadiste Hz Peygamber şöyle buyurmaktadır: “Allahım! Ben, senden
vazgeçmeyeceğin bir söz almak istiyorum. Ben sadece bir beşerim. Mü’minlerden herhangi
birine rahatsızlık vermiş, sataşmış, vurmuş veya çok ağır konuşmuşsam bunu onun için
kıyamet günü rahmet, arınma ve sana yaklaşma vesilesi yap.”
Müslim ve İbn Râhûye’nin (ö. 237) naklettiğine göre, Hz. Peygamber’in yanına iki
adam girer ve bir şeyler konuşurlar. Hz. Peygamber kızıp kendilerine sitem ve lanet eder.
Adamlar çıkınca Hz. Âişe Peygamber’e (s) onların çok kötü duruma uğradıklarını söyler.
Hz. Peygamber de durumun farklı olduğunu ifade eder ve yukarıdaki cümleleri ona
aktarır.801
İbn Hanbel ise söz konusu hadisle ilgili olarak şu hikâyeyi nakletmiştir: “Hz.
Peygamber eşi Hafsa´ya bir adam gönderdi ve onu bekletmesini söyledi. Hafsa buna dikkat
etmedi adam da çıkıp gitti. Hz. Peygamber gelince Hafsa´ya adamın nerede olduğunu
sordu. Hafsa da fark etmediğini adamın da çekip gittiğini belirtince Hz. Peygamber ona
“Elin kesilsin” diye beddua etti. Sonra Hafsa da ellerini yukarı kaldırdı. Hz. Peygamber
odaya girince, Hafsa’ya ne yaptığını sordu. Hafsa da Hz. Peygamber’e biraz önce
söylediklerini hatırlattı. Hz. Peygamber ona “Ellerini aşağı indir, muhakkak ki benim
ümmetimden herhangi bir insanın aleyhine dua etmem, onun mağfireti içindir” buyurdu.
802

İbn Hanbel, II, 377.
Müslim, Sıyâm, 11.
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d) 20 nolu hadiste Hz Peygamber şöyle buyurmaktadır: “Allah’a kavuşmayı
isteyene Allah da kavuşmak ister. Allah’a kavuşmayı istemeyene Allah da kavuşmak
istemez!”
Hz. Aişe bu cümleler karşısında Hz. Peygamber’e hiç kimsenin ölümden
hoşlanmayacağını ifade eder. Hz. Peygamber ona buradaki kavuşmanın farklı olduğunu şu
sözlerle açıklar: “Öyle değil, can çekişme vakti geldiğinde mü’mine, Allah’ın rahmeti,
rızası ve cenneti müjdelenir, o da hemen Allah’a kavuşmayı arzu eder. Allah da ona
kavuşmayı ister. Kâfire ise, Allah’ın azabı ve gazabı bildirilince Allah’a kavuşmayı
istemez. Allah da ona kavuşmayı istemez.”803
Müslim ve Nesâî’nin (ö. 303) tahrîc ettiği bir başka rivâyette şu olay anlatılmıştır:
Şurayh b. Hânî, Ebû Hureyre’den yukarıdaki hadisi işitince Hz. Âişe’ye gelir ve onu
anlamadığını şu sözlerle ifade eder: “Ey mü’minlerin annesi! Ben Ebû Hureyre’nin,
Rasulullah’tan (s) bir hadis zikrettiğini işittim. Eğer durum böyle ise biz helâk olduk?” Hz.
Âişe “Rasulullah, bunu söyledi ancak bununla sizin anladığınızı değil şunu kastetti: Gözü
donduğu, göğsü hırıldadığı, teni titrediği, parmakları çekildiği o anda kim Allah’a
kavuşmayı arzularsa Allah da ona kavuşmayı arzular. Kim de Allah ile kavuşmayı
istemezse Allah da ona kavuşmayı istemez.”804
e) 82 nolu hadiste Hz. Peygamber (s) şöyle buyurmaktadır: “Muhammed'in canı
elinde bulunan Allah’a yemin ederim ki Uhud Dağı kadar altınım olsaydı, -alacaklıya
vermek üzere borç için sakladığımdan başka- onu kabul edecek biri varken yanımda bir
dînâr bulunduğu hâlde üç gece geçirmek istemezdim.”
Ebû Zerr’den şu hikâye nakledilmiştir: “Hz. Peygamber ile Medine'nin Harre
bölgesinde yatsı zamanı hem yürüyor hem Uhud dağına bakıyorduk. Bir ara Hz Peygamber
bana: “Yâ Ebâ Zerr!” dedi. Ben: “Lebbeyk, yâ Resûlallah!” cevâbını verdim. Hz
Peygamber “Şu Uhud dağı altın olarak elime geçse üçüncü geceyi bende ondan bir dinar
bulunduğu hâlde geçirmemi istemem. Yalnız borç için hazırladığım dînâr müstesna olur. Önüne, sağına ve soluna birer avuç saçma işareti yaparak- Onu Allah'ın kullarına şöyle
şöyle ve şöyle dağıtmak isterim” buyurdu. Sonra biraz yürüdük. Yine “Yâ Ebâ Zerr!” dedi.
Ben: “Lebbeyk, yâ Resûlallah!” dedim. “Hiç şüphe yok ki malı çok olanlar kıyamet günü
sevabı en az olanlardır. Yalnız şöyle, şöyle ve şöyle yapanlar müstesna.”805
803

Buhârî, Rikak, 41; Müslim, Zikir, 5.
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f) 129 nolu hadiste Hz. Peygamber şöyle buyurmaktadır: “Deveye binen kadınların
en hayırlısı Kureyş kadınlarıdır. Onlar küçüklüğünde çocuğuna karşı en şefkatli, malı
konusunda da kocasına karşı en riâyetkârdır.”
Müslim ve İbn Hanbel’in Ebû Hureyre isnâdı ile aktardıklarına göre Hz.
Peygamber, Ebû Tâlib’in kızı Ümmü Hânî’ye kendisiyle evlenmek istediğini söyleyince o,
Hz. Peygamber’e yaşının ilerlediğini ve çocuklarının olduğunu ifade etmiş, bunun üzerine
de Resûlullah yukarıdaki hadisi söylemiştir.806
g) 56 nolu hadiste Hz. Peygamber şöyle buyurmaktadır: “Şayet hicret olmasaydı
Ensar’dan biri olurdum. Eğer insanlar bir boğaza veya bir vadiye gitse Ensar ise başka
bir boğaza gitse ben de Ensar’ın gittiği boğaza giderdim.”
Buhârî ve Müslim hadisin sebeb-i vurûdunu şu şekilde aktarmaktadırlar: “Yüce
Allah Huneyn Günü (h. 8) Hz. Peygamber’e Hevazin Kabilesi’nin mallarından birçok
ganimet nasip etmiş, o da bazı Kureyşlilere yüzer deve vermeye başlamıştı. Bunu gören
Ensar’dan bazıları “Allah, Rasûlullah’ı bağışlasın! Kılıçlarımızda onların kanları akıp
dururken bizi bırakıp onlara veriyor!” ve “Savaş olunca biz çağrılıyoruz, ganimetler ise
başkalarına veriliyor!” demişlerdi. Enes, onların bu sözlerini Hz. Peygamber’e ulaştırınca
o, Ensar’ın hepsini deri bir çadırda toplayıp, onlardan sadır olan bu sözün neyin nesi
olduğunu sordu. Bunun üzerine Ensar “Bizim aklı başında olanlarımız hiçbir şey
söylemedi. Ama yaşları küçük, bazı toy insanlar şöyle şöyle dediler” cevabını verdiler. Hz.
Peygamber ise onlara: “Ben bunları, ancak küfür döneminden tam kurtulamamış bazı
insanları (İslâm’a) ısındırmak için verdim. Yoksa o insanlar evlerine mallarıyla giderken,
siz evlerinize Allah’ın Rasûlü’yle dönmeye razı değil misiniz? Vallahi sizin götüreceğiniz,
onların götürdüklerinden daha hayırlıdır” buyurunca, onlar “Evet ey Allah’ın Rasûlü, biz
razı olduk” diye cevap verdiler. Bunun üzerine Rasûl-i Ekrem: “Bütün insanlar bir vadiye
veya boğaza gitseler, Ensâr da başka bir vadiye veya boğaza gitse ben mutlaka Ensar'ın
vadisine yahut boğazına giderdim” buyurdu. Diğer bir rivâyete göre ise: “Bütün insanlar
bir vadiye gitseler, Ensar da başka bir boğaza gitse ben mutlaka Ensar'ın girdiği boğaza
giderdim” dedi.807
Sahîfede geçen diğer bazı haberlerin tespit edebildiğimiz kadarıyla sebeb-i
vurûdları genel olarak şu şekildedir: 44 nolu hadiste Hz. Peygamber namazda safların düz
tutulmasını
806
807

emretmektedir.
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Müslim, Fedâilu’s-Sahâbe, 49; İbn Hanbel, II, 269.
Buhârî, Meğâzî, 53; Müslim, Zekât, 46.
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safları

bozanları

uyarmakta

ve

düzeltmektedir. 808 104 nolu rivâyette imamlık yapıldığı zaman namazın uzatılmaması
gerektiğini, kendisinin uzatmak istediğini ancak cemaatteki yaşlı kadın ve hastaları
düşünerek vazgeçtiğini ifade eder. 809 Ayrıca namazı uzun tutan sahâbenin uyarıldığına
şahit oluyoruz.810 107 nolu metnin sebeb-i vurûdu bağlamında öğle namazını çok sıcakken
kılan sahâbeye serinliğe bırakması emredilmiş, müezzine de serinliğe bırak denilmiştir.811
Hz. Peygamber’in cemaate yetişmek için acele eden sahâbenin seslerini işitince namazdan
sonra 109 nolu hadiste geçen ifadeleri onlara söylemiştir. 812
7 nolu haberde bahsedilen cuma gününde duaların kabul edildiği saatin,813 32 nolu
hadiste ifade edilen cünüp olarak sabahlayan kişinin oruç tutmasının yasaklanması
hükmünün 814 ve 69 nolu rivâyette nakledilen uykudan uyanan birinin elini su kabına
daldırmasına

izin

verilmemesinin

sahâbe

arasında

tartışma

konusu

olduğu

görülmektedir. 815 88 nolu rivâyette geçen bir kadının hapsettiği bir kedi yüzünden
cehennemlik olduğu bilgisi Hz. Âişe tarafından tenkid edilmiştir.816
38 nolu haber Hz. Peygamber’in insanların sandaletlerinin iplerinin koptuğunu ve
tek sandaletle gezdiklerini görmesi üzerine ifade edilmiştir. 817
52 nolu hadis Hz. Peygamber’in temizlenme, abdest uzuvlarının yıkanması, 818
sürme kullanımı 819 ve şeytan taşlama eylemlerinin 820 tek sayılar şeklinde yapılmasını
emretttiğini belirtir. 821 96 nolu rivâyet bir mal üzerinde hak iddia eden iki kişinin Hz.
Peygamber’e başvurması üzerine söylenmiştir.

822

114 nolu metin bağlamında Hz.

Peygamber’in elbisesini topuklarına kadar uzatarak yerde sürüyen bir sahâbîyi uyardığına
şahit oluyoruz.823 İbn Ömer824 ve Ebû Hureyre’nin825 de bu şekilde davranan insanları ikaz
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ettiğini görmekteyiz. 120 nolu hadiste cuma hutbesi esnasında konuşmanın yasaklandığı
nakledilmiştir. Ebû’d-Derdâ ve İbn Ebî Ka’b arasında hutbe esnasında bir konuşma olduğu
ve bunu sonra Hz. Peygamber’e sordukları kaynaklarda hikâye edilmiştir.826
94 nolu metinde Hz. Peygamber evde bulduğu bir hurmayı zekât olabileceği
düşüncesiyle yemediğini ifade etmiştir. Bu duruma sahâbenin de şahid olduğu
aktarılmıştır.827 102 nolu rivâyetteki her insanın zinadan nasibinin olduğu bilgisi İbn Abbâs
tarafından yorumlamıştır.828 31 nolu hadis Hz. Peygamber’in haccın farziyetini anlatırken
bir sahâbînin sorduğu soru üzerine söylenmiştir.829
Şu haberlerde ise asr-ı saadet döneminin bazı olayları ve kareleri yansıtılmıştır: 35
nolu metinde köpeğin yaladığı kabın yedi defa yıkanması, 73 nolu rivâyette durgun suya
bevledilmemesi, 62 nolu hadiste zenginlerin borçlarını geciktirmelerinin takip edilmesi, 81
nolu haberde abdest alırken istinşâk, 83 nolu hadiste yemeği getiren hizmetçiye de
verilmesi, 99 nolu rivâyette müslümanın müslümana karşı silahını doğrultmaması
emredilmektedir. 49 nolu hadiste selam vermede kimlere yükümlülük düştüğü, 111 nolu
haberde ise evlilik ve satış teklifleri üzerine teklifte bulunulması yasaklanmaktadır.
Örneklerde de görüldüğü üzere sahîfedeki metinler, bağlamlarından koparılarak
nakledilmiş ve hangi ortamda ve ne sebeple söylendikleri yani sebeb-i vurûdları
belirtilmeden rivâyet edilmiştir. Aslına bakılırsa bu şekilde naklin o dönemin bir rivâyet
üslûbu olduğunu söyleyebiliriz. Muhtemelen o dönemin rivâyet üslûbu olarak hadisler
sadece Hz. Peygamber’in verdiği mesaj veya emir şeklinde yazılmakta ya da yazdırılmakta
ayrıntılı kısım ise müzakere şeklinde nakledilmekteydi. Hemmâm Sahîfesi’ndeki bu
uygulamanın sahâbe ve tabiîn döneminde yazılan başka nüshalar için de söz konusu
olduğunu söyleyebiliriz. Gerek nüshaları gün yüzüne çıkarılarak yayınlanan Nâfî-İbn Ömer
ve Süheyl b. Ebî Sâlih-Ebû Hureyre sahîfeleri ve gerekse Hemmâm’ın çağdaşı ve nüsha
sahibi A’rec ve İbn Sîrîn rivâyetleri incelendiğinde kıssa hadisleri hariç diğerlerinin
ayrıntıya girilmeden öz bir ifade ile ve bağlamları söylenmeden aktarılan, kahir ekseriyeti
de kavli hadisler olan metinler olduğu görülecektir. Kanaatimiz rivâyetlerin bu şekilde
naklinden doğan eksiklikler ve problemlemler müzâkere yoluyla halledilmekteydi. O
dönemde hadisi sema’ ve kırâat üslûbu olmadan ve müzâkere etmeden doğrudan
İbn Hanbel, II, 409.
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kitaplardan alan kimselere sahafî kavramı ile dikkat çekilmiş ve bunlardan rivâyet
alınmaması söylenmiştir. Süleyman b. Musa’nın (ö. 119) şu sözünde bunu görmek
mümkündür: “Kur’ân’ı doğrudan Mushaf’tan, hadisleri ise doğrudan sahîfeden alan
sahafilerden almayın denilirdi.” 830 Müzâkere metodunun sahâbe ve tâbiîn döneminde
uygulandığını ve teşvik edildiğini “hadisin müzakere edilmesi” şeklinde başlıklar koyan
hadis usûlü kitaplarında net bir şekilde görebiliriz. Örneğin, Ebû Saîd el-Hudrî’den (ö. 63)
nakledildiğine göre o “Hadisi müzakere edin, hadis hadisi açar” demiştir. 831 Netice
itibâriyle Hemmâm’ın Sahîfesi’nde de hadisler dönemin rivâyet üslûbuna uygun bir şekilde
yazdırılmıştır diyebiliriz.

bd. Fıkhu’l-Hadîs Açısından İncelenmesi
Sahîfedeki hadislerin önemli bir kısmı ahkâm haberleri olup bunların da kâhir
ekseriyeti mezhepler tarafından günümüze kadar uygulanagelmiştir. Bununla beraber
bazıları ise mensuh kabul edilerek tatbik edilmemiştir. Dolayısıyla bu başlık altında
mensûh sayılan bu rivâyetler ele alınacaktır.
1- 32 nolu hadiste Hz. Peygamber şöyle buyurmaktadır: “Sabah namazı için ezan
okunduğunda cünüp olanınız o gün oruç tutmasın.”
Ebû Hureyre’nin cünüp olarak sabahlayan kişinin oruç tutamayacağını ifade etmesi
ve bu şekilde fetva vermesi daha yaşadığı dönemde problem oluşturmuş ve tartışılmıştır.
Bu tartışmalar hadis kaynaklarında konu başlıklarının açılmasına sebeb olmuştur. İmam
Mâlik’in (ö. 179) eserinde “Ramazan Orucuna Cünüp Başlamak”,832 Abdurrezzâk’ın (ö.
211) Musannef’inde “Cünüp Olarak Sabahlayan”, 833 Buhârî’nin (ö. 256) “Oruçlu Kişi
Cünüp Olarak Sabahlarsa”, 834 Müslim’in (ö. 261) “Cünüp Olduğu Halde Üzerine Fecir
Doğan Kimsenin Orucunun Sahîh Olması Babı”,835 Ebû Dâvûd’un (ö. 275) “Ramazan’da
Cünüp Olarak Sabahlayan Kişi Hakkında”,836 Tirmizî’nin (ö. 279) “Cünüp Olarak İmsak

830

Râmehurmûzî, el-Muhaddisu’l-Fâsıl, I, 211; Hatîb, Kifâye, I, 162.
Hâkim, Ma’rife, I, 210.
832
Mâlik b. Enes, Muvâttâ, I, 289.
833
Abdurrezzâk, Musannef, IV, 179.
834
Buhârî, Sıyâm, 22.
835
Müslim, Sıyâm, 13.
836
Ebû Dâvûd, Sıyâm, 36.
831

121

Vaktine Ulaşan Kimsenin Orucu”,837 İbn Mâce’nin (ö. 273) ise “Cünüp Olarak Sabahlayan
ve Oruç Tutmak İsteyen Kişi”838 isimli bab başlıkları vardır.
Süreci başından itibaren ele almak gerekirse Ebû Hureyre, cünüp olarak sabahlayan
kişinin oruç tutamayacağını ifade edince muhtemelen tepkilerle karşılaşmıştır. Bu tepkiler
karşısında İbn Hanbel’in (ö. 241) ve Humeydî’nin (ö. 219) naklettiği bir rivâyete göre o,
kendini şöyle savunmaktadır: “Kâbe’nin Rabbine yemin ederim ki! “Cünüb olarak
sabahlayan kişi orucunu bozsun” sözünü ben söylemiş değilim. Bu sözü Hz. Muhammed
(s) söylemiştir.”839
Ebû Hureyre’nin, Hz. Peygamber’den bu şekilde rivâyette bulunmaya devam
etmesi üzerine mesele dönemin Medine valisi Mervân b. Hakem’e (ö. 65) de intikal eder.
Medine’nin yedi fakihinden biri olan Ebû Bekr b. Abdurrahman (ö. 93) Müslim’in
naklettiğine göre bu olayı şöyle anlatır: “Ebû Hureyre’yi vaaz ederken dinledim, vaazında
şunları söylüyordu: “Bir kimse cünüp olarak sabahlarsa oruç tutmasın.” Ben, bunu
(Babam) Abdurrahman b. Haris'e (ö. 43) anlattım. Babam bu sözü kabul etmedi ve evden
ayrıldı. Onunla beraber ben de çıktım. Nihayet Âişe (ö. 57) ile Ümmü Seleme’nin (ö. 63)
yanlarına girdik. Bu mes’eleyi onlara sordu. İkisi birden: “Hz. Peygamber, bazen
ihtilamdan başka bir sebeple (cinsel ilişki ile) cünüp olarak sabahlar, sonra oruç tutardı”
dediler. Oradan ayrılarak Mervân'ın yanına gittik. Bu meseleyi ona da anlattı. Mervan:
“Kesinlikle ben sana Ebû Hureyre'ye giderek söylediklerini kendisine anlatmanı
emrediyorum” dedi. Bunun üzerine Ebû Hureyre'ye geldik. Ebû Bekr (yâni ben) bütün
bunlara şâhid olmuştur. (Babam) Abdurrahman konuşulanları kendisine anlattı. Ebû
Hureyre: “Bunları sana onlar mı söyledi?” diye sordu. Babam: “Evet” cevabını verdi. Ebû
Hureyre: “Onlar bunu daha iyi bilirler” dedi.” Bundan sonra Ebû Hureyre bu hususta
söylediklerini Fadl b. Abbâs'a (ö. 13) atfetti. Artık: “Ben bunu Fadl'dan işittim.
Peygamber’den duymadım” demeye başladı. Böylece Ebû Hureyre bu hususta söylemekte
olduğu sözlerden dönmüş oldu. Râvî diyor ki: “Abdülmelik’e: “Âişe ile Ümmü Seleme:
“Ramazanda” dediler mi? diye sordum. “Öyle, ihtilâmdan gayri bir sebeple cünüp olarak
sabahlar sonra oruç tutardı” dedi.” 840
Yukarıdaki metinde Ebû Hureyre’nin bu görüşünden vazgeçtiği nakledilir. Ebû
Hureyre’nin fetvasından döndüğünü bildirilenler arasında Atâ b. Ebî Rebâh (ö. 114) ve
Tirmizî, Sıyâm, 63.
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Ebû Hureyre'nin damadı Saîd b. el-Müseyyib (ö. 94) de bulunmaktadır. 841 Buhârî de
konuyla ilgili babda sadece yukarıdaki hadisi verir ve “Hemmâm b. Münebbih (ö132) ile
Abdullah b. Ömer’in oğlu (ö. 105), Ebû Hureyre’den rivâyetle Hz. Peygamber böyle kişiye
oruç tutmayı bırakmasını emrederdi, dediler. Ancak Âişe ve Ümmü Seleme’nin hadisi
daha sağlamdır” diyerek konuyu kapatmaktadır.842 Buhârî’nin yukarıdaki bilgiyi vermesi
Ebû Hureyre’nin bu görüşünden vazgeçmediğini gösterir. Nevevî (ö. 676) de “Ebû
Hureyre’nin görüşünden dönmediğini söylenilmişse de bunun bir ehemmiyeti yoktur”
ifadesini kullanır.843
İbn Hacer (ö. 852), Buhârî’nin (ö. 256) Hz. Âişe ve Ümmü Seleme rivâyetine
öncelik tanımasını hem isnâd bakımından daha kuvvetli olmasına hem de daha çok tercih
edilmesine bağlar. İbn Abdilberr’in (ö. 463) bu hadis için “o sahîh ve mütevâtir bir rivâyet”
dediğini nakleder. Ayrıca “Ebû Hureyre’nin bu şekilde fetva vermesinin kaynağı Fadl ve
Üsâme idi. O bunu ref ediyordu. Daha sonra bu görüşünden dönmüştür” demektedir. 844
Nevevî, Ebû Hureyre’nin görüşünden vazgeçmesine sebeb olarak Hz. Âişe ve
Ümmü Seleme’nin hadîslerinin daha güvenilir olmasını ileri sürer. Çünkü Hz.
Peygamber’in eşleri böyle şeyleri herkesten daha iyi bilirler. Her ikisinin söyledikleri
Kur'ân’a da uygundur. Yüce Allah Kur’ân’da cimayı, yemeyi ve içmeyi fecrin doğuşuna
kadar mübah kılmıştır.845
Konuyla ilgili aktarılan bir başka rivâyet şu şekildedir: Hz. Âişe “Bir adam kapıda
durarak Resûlullah’a: “Ya Resûlallah! Cünüp olmuşum fakat oruç tutmak istiyorum” dedi.
Ben konuşmalarını duyuyordum. Bunun üzerine Resûlullah: “Ben de cünüp oluyorum, ben
de oruç tutmak istiyorum. Yıkanıp orucumu tutacağım” dedi. Adam Hz. Peygamber’e: “Ya
Resûlallah! Sen bizim gibi değilsin. Allah senin yaptığın ve yapacağın bütün günahları
affetti” deyince o, şöyle buyurdu: “Allaha yemin ederim ki ben sizin Allah'tan en çok
korkanınız ve hangi hususlardan sakınacağını en iyi bileniniz olmayı ümit ederim.”846
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Hz. Âişe ve Ümmü Seleme’den gelen bir başka hadis de şu şekildedir: “Resûlullah,
Ramazan’da ihtilâm olmadan, cinsî münasebetten dolayı cünüp olarak sabahlar ve sonra
(yıkanıp) orucunu tutardı.”847
Yukarıda verdiğimiz bu haberlere rağmen tartışma bitmemiş tâbiînden bir grup
farklı görüş bildirmeye devam etmiştir. Tirmizî (ö. 279), Hz. Âişe ve Ümmü Seleme
hadisinin hasen sahîh olduğunu belirttikten sonra ashabın ve sonraki dönem ilim
adamlarının çoğunun bu rivâyetle amel ettiklerini Süfyân, Şâfiî, Ahmed ve İshâk’ın
bunlardan olduğunu ancak tâbiînden bazı kimselerin kişi cünüp olarak sabahlarsa o günün
orucunu kaza eder görüşünü taşıdıklarını ve birincisinin daha sahîh olduğunu söyler. 848
Abdurrezzâk b. Hemmâm’ın (ö. 211), Abdullah b. Mes’ûd (ö. 32) ve Ebu’d-Derdâ (ö. 32)
isnâdı ile naklettiği mevkûf rivâyetlerde bu durumlarda oruç tutmaya cevaz verilmiştir.849
İbn Cüreyc (ö. 150) isnâdı ile ile aktarılan bir rivâyette O, “Atâ’ya (ö. 114) “Bir
adam Ramazan’da cünüp olarak geceler ve oruç tutabilir mi?” diye sordum. O, “Ebû
Hureyre bunu yasaklardı. Hz. Âişe ise bunda bir beis görmezdi” dedi. Bu ihtilaf karşısında
Atâ “Orucunu tamamlar sonra yerine bir gün tutar” dedi.850
Ebû Bekr el-Münzir (ö. 319), bu konuda duyduğu en güzel şeyin Ebû Hureyre’nin
uygulamasının mensuh olduğudur. Çünkü İslâm’ın başlangıcında gece uyuduktan sonra
cima, yemek ve içmek gibi oruçluya haram idi. Fakat Yüce Allah fecrin doğuşuna kadar
cinsel ilişkiye izin verince, yasak kalktığından dolayı yıkanmadan sabahlayan cünüp kişi
için o günün orucunu tutmak caiz oldu. Ebû Hureyre ilk uygulamayı haber verip, neshi
bilmeyen Fadl’dan işittiğiyle fetva veriyordu. Ama bunu Hz. Aişe ve Ümmu Seleme’den
işitince onların kanaatine döndü.851
Şarihlerin bu konudaki görüşleri toplanınca şöyle bir tablo ortaya çıkmıştır. İbn
Abdilberr’in (ö. 463) ifadesine göre Ebû Hureyre hariç sahâbeden kimse böyle bir görüş
ileri sürmemiştir.852 Ali b. Ebî Tâlib, Abdullah b. Mes'ûd, Zeyd b. Sâbit, Ebu'd-Derdâ, Ebû
Zerr el-Gıfârî, Abdullah b. Ömer ve Abdullah b. Abbâs, ayrıca Irak ve Hicâz'daki fetva
imamlardan Mâlik, Ebû Hanîfe, Şafiî, Sevr, İmam Ahmed, İshâk ve Ebû Sevr cünüp olarak
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sabahlayan kişinin, farz olsun nâfile olsun cünüp olarak sabahlama kasden veya unutarak
yahut uyuyarak meydana gelsin orucu mutlak surette sahîhtir görüşündedirler.853
Tâvus (ö. 106), Urve, İbnu’z-Zübeyr (ö. 94) ve İbrahim en-Nehaî’nin (ö. 96)
Ramazan’da cünüp olduğunu bilerek sabahlayan kimsenin orucunun sahîh olmadığı,
bilmeden sabahlarsa sahîh olduğu görüşünde oldukları nakledilmiştir. İbrahim en-Nehaî ve
Hasan Basri’nin (ö. 110) cünüp olarak sabahlayan kimsenin farz oruca niyet edemeyeceği
yalnızca nafile oruç tutabileceği, Salim b. Abdullah’dan (ö. 106) da cünüp olarak
sabahlanması durumunda oruca devam edileceği ancak sonra da kazasının gerektiği görüşü
aktarılmıştır.854
Tahâvî (ö. 321) Ebû Hureyre'nin hadisini kabul eden kimselerin, ona göre amel
ettiklerini, diğerlerinin ise ona uymadıklarını söylemekte, Ebû Yusuf (ö. 182) ve
Muhammed'in (ö. 189) bu ikincilerden olduğuna işaret etmektedir.855
Beğavî (ö. 516), “İlim ehlinin genel kanaati cünüp olarak sabahlayan kimsenin
yıkanması ve orucunu tamamlaması gerekir şeklindedir. Tâbiînden bazılarının da günü bu
şekilde geçirdiği nakledilir. İbrahim en-Nehâî’den ise “Bu kişi için yıkanması nafilede
yeterli olur ancak farzı kaza eder” görüşü rivâyet edilmiştir.856
Serahsî (ö. 490), Ramazan’da cünüp olarak sabahlayan kimsenin orucu tam
olmasına rağmen bir kısım ehli hadisin Ebû Hureyre’nin bu haberine dayanarak onun
orucunu tam kabul etmediklerini “Artık onlarla cima edin…. taki siyah iplik beyaz iplikten
ayırt edilinceye kadar” (Bakara 187) ayeti ile Hz. Âişe’den Hz. Peygamber’in cünüp olarak
sabahladığı halde orucunu bozmadığına ilişkin hadisin kendilerini destekleyen deliller
olduğunu ifade eder.857
İmam Şafiî (ö. 204), cima veya ihtilam sebebiyle cünüp olarak sabahlayan kişinin
gusül abdesti alması ve orucunu tamamlaması gerektiği görüşündedir.858
Kurtubî (ö. 450) İmam Mâlik (ö. 179), İmam Şafiî, Ebû Hanife (ö. 150) ve
arkadaşları ile âlimlerin genelinin, cünüp olarak sabahlayan kişinin orucunun sahîh ve caiz
olup kaza gerektirmediği kanaatinde olduklarını ifade eder.859
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Nevevî (ö. 676) bu tartışmanın daha sonra kapandığını ve ister ihtilam ister cima
sebebiyle olsun bu durumdaki kişinin orucunun sahîh olduğu konusunda icma olduğunu,
Hz. Âişe ve Ümmü Seleme rivâyetlerinin tüm farklı görüşler karşısında delil teşkil ettiğini
söyler.860
Yukarıda verdiğimiz Ebû Bekr b. Abdurrahman rivâyetinde Hz. Aişe’ye soruyu
soran kişiler Medine’nin yedi fakihinden biri olan Ebû Bekr b. Abdurrahman (ö. 93) ile
babası Ebû Abdurrrahman b. el-Hâris b. Hişâm (ö. 43)’dır. Hemmâm h. 30 doğumlu
olduğu varsayılsa bile Ebû Abdurrahman’ın vefat tarihine bakıldığında bu olayın sahîfenin
naklinden önce olduğu anlaşılacaktır. Yaşanan bu olaylara rağmen Hemmâm’ın bu hadisi
Ebû Hureyre’den rivâyet etmiş olması ve Ebû Hureyre’nin bu sözleri nakletmekten
vazgeçmemiş olması önemlidir. Hz. Âişe hadisinde Hz. Peygamber’in bu uygulamayı
Ramazan’da yapmış olmasının ifade edilmesi muhtemelen Ebû Hureyre’nin tüm
şüphelerini giderememiştir. Ya da bu konuda kendisine onun ait bir görüş söz konusudur
ve bundan vazgeçmemiştir. Bu duruma örnek olarak Nevevî’nin şu yorumunu verebiliriz:
“Ebû Hureyre'nîn bu fetvası daha faziletli olanı beyân etmektir. Cünüp olan bir kimse için
daha güzel olanı fecir doğmadan önce yıkanmaktır. Bununla beraber bu şekilde hareket
etmeyip sabahleyin yıkanırsa orucu yine caizdir. Bu Şafiîlerde de böyledir. Burada Hz.
Peygamber'in sabah yıkandığı sabitken fecir doğmazdan önce yıkanmak nasıl daha faziletli
olur denilebilir. Hz. Peygamber'in sabah yıkanması bu işin cevazını bildirmek içindir. Bu
durum Hz. Peygamber’in bazen her azayı birer defa yıkayarak abdest almasına benzer ki
bunun örnekleri çoktur.”861
Hadiste geçen konunun bizce içeriğinden çok daha önemli olan, rivâyetin bu
şekilde orijinalliğinin korunarak sahîfede olduğu gibi nakledilmesi ve bu şekilde sahîfeyi
sahâbe döneminin önemli bir konudaki tartışmasının tarihsel tanığı yapmasıdır. Ayrıca bu
hadisin günümüze kadar korunarak gelmiş olması muhaddislerin sahîfeye verdiği değeri
göstermesi açısından da önemlidir.
2- 35 nolu rivâyette Hz. Peygamber şöyle buyurmaktadır: “Köpek ağzını-dilini
soktuğunda, birinizin kabını temizlemesi, onu yedi kere yıkaması şeklindedir.”
Hanefiler bu rivâyeti mensuh kabul etmişlerdir. Buna da Atâ b. Yesâr’dan gelen üç
defa
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göstermektedirler. 862 Tahavî’ye göre, Atâ b. Yesâr’ın Ebû Hureyre’den naklettiği sahîh
rivâyetlerde köpek veya kedinin ağzını sokup yaladığı kabın üç kere yıkanması gerektiğini
söylemesi onun bu sayıyla kabın temizleneceği görüşünde olduğunu gösterir. Bu da Ebû
Hureyre’nin kendisinin hadisi olan yedi kere yıkamakla temizleneceği haberini nesheder.
Tahâvî, “Çünkü biz hüsn-i zanda bulunuyoruz ve onun Peygamber'den (s) duyduğu bir şeyi
ancak bir benzeri karşısında terk edebileceğini düşünüyoruz. Aksi takdirde, râvînin adaleti
düşer, sözü ve rivâyeti kabul edilmez” cümlesi ile bu metni mensuh kabul eder.863
Ebû Rezîn’nin (ö. 85) naklettiği bir rivâyette Ebû Hureyre’nin bu hadisi aktarırken
kendisini savunduğunu görmekteyiz: “Ebû Hureyre'yi eliyle alnına vurup şunları derken
işittim: “Ey Irak halkı! Sizler benim Resûlullah’tan yalan rivâyette bulunduğumu iddia
ediyorsunuz. Bereket ve afiyet size, günahı ise bana olsun. Ben tanıklık ederim ki
Rasulullah'ı (s) şِöyle buyururken işittim: "Sizden birınizin kabını kِöpek yaladığı zaman,
onu yedi defa yıkasın.”864
3- 43 nolu hadiste Hz Peygamber şöyle buyurmaktadır: “İmam, ancak kendisine
uyulan kimsedir. Öyleyse ondan farklı davranmayın. O tekbir getirdiğinde, siz de tekbir
getirin, o rükû ettiğinde siz de rükû edin. O “Semia’llâhu limen hamideh = Allah kendisine
hamd edeni işitir” dediğinde siz: “Allâhümme Rabbenâ leke’l-hamd = Rabbimiz olan
Allahım! Hamd sanadır” deyin. O secde ettiğinde siz de secde edin. O oturarak namaz
kıldığında sizler de oturun!”
Hadisten anlaşılan mana, imam oturarak namaz kıldırırsa cemaat de oturur
şeklindedir. Rivâyetin sebeb-i vurûduna baktığımız zaman Buhârî (ö. 256) ve Müslim’in
(ö. 261) naklettiği bir habere göre Hz. Peygamber bir defasında attan düşünce vucûdunun
sağ tarafı zarar gördü ve namazı oturarak kıldırdı. Cemaat de oturarak kıldı. Namazdan
sonra da yukarıdaki sözleri söyledi.865 Şeyhayn’ın naklettiği bir başka rivâyete göre ise Hz.
Peygamber hasta olduğu halde evinde oturarak namaz kıldırdı. Cemaat ayakta kılınca Hz.
Peygamber onlara oturmaları için işaret etti. Namazdan sonra da yukarıdaki cümlelerin
benzerini söyledi.866
Bu hadisten hareketle bir grup, imamın oturarak namaz kıldırması halinde cemaatin
de oturması gerektiğini düşünür. Bunlar arasında sahâbeden Câbir b. Abdullah (ö. 78),
862

Serahsî, Mebsût, I, 86.
Tahâvî, Şerhu Meâni’l-Âsâr, I, 23.
864
Nesâî, Zîne, 117; İbn Mâce, Tahâret, 33.
865
Buhârî, Cemâat, 23; Müslim, Salât,19.
866
Buhârî, Cemâat, 23; Müslim, Salât,19.
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Useyd b. Hudayr (ö. 20), Ebû Hureyre ve diğerleri bulunmaktadır. Bazı mezhepler ise
rivâyette geçen imam oturuyorsa cemaat de otursun hükmünün mensuh olduğu
görüşündedirler. Serahsî (ö. 490) “Biz, bu rivâyet Hz. Peygamber’in vefatından önceki
hastalığındaki hadis ile mensuh oldu diyoruz”867 demektedir.
Şafiîler

de

aynı

rivâyeti

gerekçe

göstererek

hadisin

mensuh

olduğu

kanaatindedirler. 868 İmam Şafiî’ye (ö. 204) göre birinci rivâyet Hz. Peygamber’in attan
düşmesi ve insanlara oturarak namaz kıldırması sonrasında söylenmiştir. Ancak vefatından
önceki hastalığında Hz. Peygamber oturarak namaz kıldırdığında insanlar ayakta kılmıştır.
Bu ikincisi, birincisini neshetmiştir.869
Beğavî (ö. 516), bu konuda şunları söylemektedir: “İlim ehli, imamın oturarak
namaz kıldırması konusunda ihtilaf etmiştir. Bir grup, cemaatin de imamın arkasında
oturması gerektiği kanaatini taşır. Bunlar arasında sahâbeden Câbir b. Abdullah, Useyd b.
Hudayr, Ebû Hureyre ve diğerleri bulunmaktadır. Bir diğer grup ise cemaat ayakta namaz
kılmalıdır görüşündedirler. Bunlar arasında Süfyân es-Sevrî (ö. 161), İbnu’l-Mubârek (ö.
181), Şafiî ve Ehl-i Rey bulunmaktadır. Bu grup, “Ebû Hureyre’nin naklettiği bu rivâyet
mensuhtur. Hz. Peygamber vefatından önceki hastalığında insanlara oturarak namaz
kıldırdığında cemaat ayakta ona tabi oldu. Hz Peygamber’in iki fiilinden sonuncusu
uygulanır” demektedir.870
Bazıları ise oturarak kılan kişinin, ayaktaki cemaate imam olamayacağını iddia
etmektedirler. İmam Mâlik (ö. 179) ve Muhammed b. Hasan (ö. 189) bu görüştedir.871
4- 97 nolu hadiste Hz Peygamber şöyle buyurmaktadır: “Biriniz (sütlü göstererek
müşteriyi aldatmak için) memesinde sütü biriktirilen bir deve yahut koyun satın alırsa, onu
sağdıktan sonra iki alternatif arasında muhayyerdir: Ya onu o haliyle (kabullensin) yahut
onu bir ölçek kuru hurma ile birlikte iade etsin.”
Hanefiler rivâyette geçen hurmanın süte karşılık tazminat olmasını kitap, sünnet ve
icma ile kabul edilen kıyasa muhalif kabul etmişlerdir. Kıyasa göre bir şeyin tazmin
edilmesi ya misli ile ya da değeri ile karşılanır. Kuru hurma her ikisinin de yerini tutmaz.
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Serahsî, Mebsût, I, 394.
Mâverdî, Hâvî, II, 183.
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Şâfi‘î, Muhammed b. İdrîs, er-Risâle, Dâru’l-Kütübi’l-İlmiyye, Beyrut, trs. I, 236.
870
Beğavî, Şerhu’s-Sünne, III, 422.
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Koçkuzu Osman, Hadiste Nâsih Mensûh, s. 230.
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İmam Ebû Yusuf’a (ö. 182) göre sütün ücreti iade edilir. Ebû Hanife (ö. 150) de “Mal
sahibine sütün kıymeti ile iade edilir” demiştir.872
Yukarıda verdiğimiz örneklerde de görüldüğü üzere Hemmâm Sahîfesi’ndeki tüm
hadisler hukuki açıdan mutlak kabul edilen ve uygulanan metinler değildir. Ayrıca Ebû
Hureyre, cünüp kişinin orucu ve imamın oturarak namaz kıldırabileceği haberlerinde
olduğu gibi mensûh rivâyetleri nakletmekte ve bunlardan hareketle fetva da vermektedir.
Bununla birlikte bazı mensûh hadisler sahâbe döneminden itibaren amel edilmese de bilgi
değeri açısından onları önemli kabul eden muhaddisler tarafından rivâyet edilmişlerdir.
c. Sahîfe Rivâyetlerinin Râvî Sayısı Açısından İncelenmesi
Tezimizin ekler kısmında bulunan “Hadislerin Tahrici” başlığı altında sahîfedeki
rivâyetlerin sahâbe tabakasındaki râvîleri ile Ebû Hureyre’den nakilde bulunan tâbiûn
râvîleri tespite çalışılmıştır. Bunun sonucunda hadislerin mütevâtir, meşhur, aziz ve ferd
olarak farklı gruplara dağıldıkları görülmüştür. Sahifedeki metinlerin sekizi mütevâtir,
altmış sekizi meşhur, otuz dokuzu aziz ve yirmi dört tanesi ferddir. Burada mütevâtir ve
ferd olanlar üzerinde durulacak diğerlerine ise sözü geçen kısımda yer verilecektir.
a)Mütevatir Hadisler
Mütevatir hadis genel olarak her tabakada Hz. Peygamber üzerine yalan
söylemeleri aklen mümkün olmayan çok sayıda râvînin naklettiği haber olarak
tanımlanmıştır.873 Sahîfede tespit edebildiğimiz bu kabilden sekiz rivâyet ve haklarındaki
değerlendirmeler şöyledir:
Hadis no

Hadis

Değerlendirmeler

107

“Sıcaktan dolayı namazı serinlikte kılınız!
Zira aşırı sıcaklık, cehennemin yaydığı
alevdendir.”

Suyûti 10 küsûr sahâbînin bu hadisi
naklettiğini ve onun mütevatir olduğunu ifade
eder.874
Kettânî, Haccâc el-Bâhilî’den bu hadisi 17
sahâbînin rivâyet ettiğini nakleder. Kendisi de
iki sahâbî ismi daha zikreder.875

29

“Harp hiledir.”

Suyûti rivâyeti 13, 876 Kettânî ise 17
sahâbînin naklettiğini ve mütevatir olduğunu
söylerler.877

İbn Âbidîn, Hâşiyetu Reddi’l-Muhtâr ale’d-Dürri’l-Muhtâr Şerhu Tenvîri’l-Ebsâr, Dâru’l-Fikr,
1421, Beyrut, s. V, 44.
873
İbn Hacer, Nüzhetu’n-Nazar, I, 37; Koçyiğit, Talat, Hadis Istılahları, s. 344.
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Münâvî, Muhammed Abdurraûf b. Ali b. Zeynelabidin, Feyzu’l-Kadîr Şerhu’l-Câmi’i’s-Sağîr, Dâru’lKütübi’l-İlmiyye, Beyrut, 1994, I, s. 185.
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Kettânî, Ebû Abdullah Muhammed b. Ca’fer, Nazmu’l-Mütenâsire minel’-Hadîsi’l-Mütevâtire, Daru’lKütübi’s-Selefiyye, Mısır, trs, I, 81-82.
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Suyûtî, Katfu’l-Ezhâri’l-Mütenâsire fî Ahbâri’l-Mütevâtire, el-Mektebu’l-İslâmî, Beyrut, 1985, s. 255.
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“Kâfir, yedi iştah ile mü’min ise tek iştah ile
yer.”
“Sâlih bir kimsenin rüyası, peygamberliğin
kırk altıda biridir.”

112
48

“Hırsız, çalarken mü'min olarak çalmaz.
Zâni, zina ederken mü'min olarak zina
etmez…”
“Cuma günü, (hutbe esnasında) konuşan
insanlara “susun!” dediğinde sen dahi boş
konuşmuş (ve ecri yitirmiş) olursun.”

89

120

“Sizden hiç kimseyi (sadece) ameli
kurtarmayacaktır…”
“Her peygamberin kabul edilmiş bir duası
vardır. Ben ise, inşaallah kıyamet günü
ümmetime şefaat etmek üzere bu duamı
ertelemek istiyorum.”

135
19

Suyûti hadisi aktaran 14, Kettani ise 15
sahâbî ismini verir.878
Suyûti haberi rivâyet eden 10 sahâbînin
ismini sayarken, Kettânî 15 kişiyi zikreder ve
Zerkânî’nin Muvvattâ’ın şerhinde hadis için
mütevatir dediğini belirtir.879
Suyûti hadisi nakleden 9, Kettânî ise 10
sahâbî ismini zikrederler.880
Kettânî rivâyet ile ilgili sekiz sahâbînin
ismini verdikten sonra Tahâvî’nin “Hz.
Peygamber’den tevatür yoluyla gelmiştir”
sözünü nakleder.881
Suyûtî ve Kettânî hadisi rivâyet eden 7 sahâbî
ismini zikrederler.882
Kettânî rivâyet aktaran 7 sahâbî ismini
verdikten sonra Suyûtî’nin ve es-Sefârînî’nin
hadis için mütevâtir dediklerini nakleder. 883

b) Ferd (Garip)
İsnadın herhangi bir yerinde râvîsi tek kalmış haber olarak tanımlanan ferd
rivâyetlerin 884 sahîfedeki durumunu Ebû Hureyre’nin Hz. Peygamber’den naklinde tek
kaldığı ve Hemmâm b. Münebbih’in Ebû Hureyre’den tek kaldığı hadisler olmak üzere iki
başlık altında incelenecektir.
a) Ebû Hureyre’nin Ferd Rivâyetleri
Sahîfede tespit ettiğimiz yirmi dört hadisin tek râvîsi Ebû Hureyre’dir. Bunlar 3, 6,
10, 17, 27, 28, 32, 41, 42, 46, 47, 57, 59, 84, 87, 92, 95, 110, 113,116, 123, 133, 134 ve
138 nolu haberlerdir. Bunların içerikleri özetle şu şekildedir:
1) 3 nolu rivâyette Hz. Peygamber cömert ve cimrinin durumunu bir teşbihle
anlatmıştır.
2) 6 nolu rivâyette sû-i zandan uzak durulması emredilmiştir.
3) 10 nolu rivâyette namazda âmin denilmesinin meleklerin âminleri ile tevâfuk
etmesi anlatılmıştır.
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Kettânî, a.g.e., s.143.
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4) 17 nolu rivâyette bir karıncanın ısırdığı bir peygamberin o karıncanın yuvasını
yakması hikâye edilmiştir.
5) 27 nolu rivâyette Yüce Allah’ın cömertliği ve mülkünün sınırsızlığı anlatılmıştır.
6) 28 nolu rivâyette sahâbenin Hz. Peygamber’i görmeye karşılık ailelerinden ve
mallarından vazgeçmeyi kabul edecekleri günler yaşayacakları dile getirilmiştir.
7) 32 nolu rivâyette cünüp olarak sabahlayan kişinin oruç tutması yasaklanmıştır.
8) 41 nolu rivâyette Hz. İsa’ın bir hırsızla olan diyalogu anlatılmıştır.
9) 42 nolu rivâyette Hz. Peygamber insanlara bir şey verip vermemenin kendi
tasarrufunda olmadığını dile getirmiştir.
10) 46 nolu rivâyette Hz. Eyyûb’un yıkanırken üzerine altın çekirge yağdırılması
anlatılmıştır.
11) 47 nolu rivâyette Hz. Dâvûd’a Zebûr’un kolaylaştırıldığı dile getirilmiştir.
12) 57 nolu rivâyette etin kokma sebebi olarak İsrâiloğulları ve kadınların
kocalarına ihânet sebebi olarak ise Hz. Havvâ gösterilmiştir.
13) 59 nolu rivâyette ölüm meleği ile Hz. Musa arasındaki bir olay hikâye
edilmiştir.
14) 84 nolu rivâyette bir cahiliye hitabı düzeltilmektedir.
15) 87 nolu rivâyette ganimetin Müslümanlara helal kılınma sebebi açıklanmıştır.
16) 92 nolu rivâyette Allah yolunda akan kanın kıyamet gününde misk gibi
kokacağı belirtilmiştir.
17) 95 nolu rivâyette kişinin ailesi aleyhine yeminde ısrar etmesi anlatılmıştır.
18) 110 nolu rivâyette Yüce Allah’ın güldüğü iki kişi anlatılmıştır.
19) 113 nolu rivâyette Hızır’ın bu lafızla isimlendirilme sebebi dile getirilmiştir.
20) 116 nolu rivâyette gece Kur’ân okumanın dile ağır gelmesi halinde uyku
emredilmiştir.
21) 123 nolu rivâyette bir peygamber için güneşin bekletilmesi hikâye edilmiştir.
22) 133 nolu rivâyette Hz. Peygamber Hz. İsa’ya olan yakınlığını anlatmıştır.
23) 134 nolu rivâyette Hz. Peygamber iki yalancı peygamber olarak yorumladığı bir
rüyasını anlatmıştır.
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24) 138 nolu rivâyette Hz. Peygamber fethedilen şehirlerle ilgili ganimet durumunu
açıklamıştır.

b) Hemmâm b. Münebbih’in Ferd Rivâyetleri
Ebû Hureyre’den sadece Hemmâm tarafından aktarılan hadisler ise 108, 113, 115
ve 125 nolu rivâyetlerdir. 108 ve 113 nolu metinler sahîh olarak sadece Hemmâm-Ebû
Hureyre tariki ile gelmiştir. 125 nolu haberin ise Hemmâm birinci kısmında tek kalmıştır.
115 nolu rivâyeti Ebû Hureyre’den nakleden tek râvî yine Hemmâm’dır. 115 nolu hadisin
Ebû Hureyre dışında isnadları da mevcuttur.
134 nolu hadisin naklinde ise Hemmâm tâbiîn olarak tek kalmıştır. Çünkü aynı
rivâyeti Ebû Hureyre’den İbn Abbâs da aktarmıştır. Rivâyetlerin metinleri şu şekildedir:
1-108 nolu hadis: “Abdesti bozulan kimsenin namazı, yeniden abdest almadıkça
kabul olunmaz.”
Bu hadisi Hemmâm tariki ile Buhârî, Ebû Dâvûd, Tirmizî ve Ebû Avâne de tahrîc
etmiştir.885 Ancak Ebû Avâne metinden sonra “Arkadaşlarımız bu haberi tahrîc etmediler”
demiştir. 886 Bu rivâyetin bir benzeri sahâbeden İbn Ömer ve Üsâme b. Umeyr’den de
gelmiştir: “Hiç bir namaz taharetsiz kabul olunmaz; ganimetten aşırılan hiç bir maldan da
sadaka kabul edilmez.” 887
2- 113 nolu hadis: “Hızır'a Hızır (yeşil) denilmesi, otsuz kuru bir yere oturduğu
zaman oranın onun ardından hemen yeşillenip dalgalanması sebebiyledir.”
3- 115 nolu hadis: “İsrailoğulları'na: '(Beytu'l-Makdis) kapısından secde ederek
(tevazu ile) giriniz ve ‘hıtta’ = ‘Hata (ettik Ya Rabbi, affet bizi)!” deyiniz de günâhlarınız
bağışlansın’ denildi. Onlar ise bu emri ters çevirdiler de, kaba etleri üzerinde sürünerek
girdiler ve (hıtta yerine) ‘habbetun fî şearatin’ = ‘Arpadaki tane!’ dediler.”
Bu hadisi İbn Mesud888 ve İbn Abbâs889 mevkûf olarak nakletmişlerdir. Ancak Ebû
Hureyre tariki ile merfû olarak yalnız Hemmâm b. Münebbih rivâyet etmiştir.
4- 125 nolu hadis: “Siz yabancı milletlerden Hûz ve Kirmân halkı ile savaşmadıkça
kıyamet kopmaz. ..”
Buhârî, Vudû’, 2; Ebû Dâvûd, Tahâret, 31; Tirmizî, Tahâret, 56.
Ebû Avâne, Müsned, I, 199.
887
Müslim, Tahâret, 2; Ebû Dâvûd, Tahâret, 31.
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5- 134 nolu hadis “Bir defa uyurken (rüyamda) bana yeryüzünün hazineleri
getirildi. (Getiren melek) ellerime altından iki bilezik koydu. Bunlar benim ağırıma gitti ve
beni endişelendirdi. Derken bana onları üfürmem işaret edildi, ben de üfürdüm ve (yok
olup) gittiler. Ben bunları, aralarında bulunduğum iki yalancı: San’â’nın reisi ile
Yemame'nin reisi diye tevil ettim.”
Bu rivâyeti Ebû Hureyre’den İbn Abbâs da aktarmıştır. 890 Bununla beraber İbn
Abbâs dışında bu hadisi sadece Yemenli bir râvînin Hemmâm’ın nakletmesi anlamlıdır. Bu
iki yalancı peygamberdeb biri Yemenlidir ve Ebû Hureyre Hemmâm’a, Hz. Peygamber’in
onun memleketinde meydana gelen bir olayla ilgili sözünü iletmektedir.
Yukarıda verdiğimiz bilgilerden anlaşıldığı üzere sahîfedeki hadislerin büyük bir
çoğunluğu diğer sahâbîlerden de nakledilmiştir. Sahîfedeki yüz otuz dokuz rivâyetten
yalnızca yirmi dört tanesinde Ebû Hureyre tek kalmıştır. Hemmâm ise sadece dördünde
yalnız kalmıştır.
d. Sahîfe Rivâyetlerinin Kaynağı Açısından İncelenmesi
Sahîfedeki rivâyetler kaynakları açısından kudsî veya merfû olarak nakledilmiştir.
Manası Yüce Allah’a lafzı ise Rasulullah'a ait olarak tanımlanan kudsî hadisten891 sahîfede
dokuz aded bulunmaktadır. Bunlar 13, 30, 40, 53, 65, 80, 105, 106, 117 nolu metinlerdir.
Sahîfede tenkit edilen rivâyetler başlığı altında da ele alacağımız üzere bazı kudsî
haberlerin, ayetleri açıklama bağlamında söylenmiş Hz. Peygamber sözleri olma ihtimali
yüksektir.
Sahîfenin diğer metinleri merfû olarak aktarılmıştır. Ancak bazı örneklerde de ifade
edildiği üzere bu sözlerin tamamını Ebû Hureyre Hz. Peygamber’den işitmemiştir. Bu tür
rivâyetlere sahâbî mürseli denilir. Örneğin sahîfenin 32 nolu hadisinde Hz. Peygamber’den
“Sabah namazı için ezan okunduğunda cünüp olanınız o gün oruç tutmasın” cümlesi
nakledilmiştir. Rivâyet karşısında şüpheye düşenler bunu Hz. Âişe’ye ve Hafsa’ya sorup,
Hz. Peygamber’in böyle bir uygulamasının olmadığını öğrendikten sonra Ebû Hureyre’nin
karşısına çıkarlar. Ebû Hureyre’de onlara “Ben, bunu Fadl'dan işittim. Peygamber’den
duymadım” cevabını verir.892 100 ve 101 nolu metinler konuyla ilgili bir başka örnektir:
“Hz. Peygamber (kırılan) kesici dişine işaret ederek “Allah Rasulü’ne (bunu yapan)
Müslim, Rü’yâ, 4; Tirmizî, Rü’yâ, 10.
Yılmaz, Hayati, “Kudsî Hadis”, mad., DİA., XXVI, 318, Acıoğlu, Mustafa, Hadis İlmihali, s. 30.
892
Müslim, Sıyâm, 13; Bağcı, Musa, Hadis Rivayetinde Sahabenin Kavrama ve Nakletme Sorunu,
(Hadis Metodolojisi Açısından Sahabenin Zabtı), s.106.
890
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topluma Allah’ın öfkesi (iyice) arttı” buyurdu. Yüce Allah’ın yolunda, Allah Rasulü’nün
öldürdüğü kimseye Allah’ın öfkesi (iyice) arttı” buyurdu.” İbn Hacer (ö. 852) ve Ayni (ö.
855) bu iki rivâyet için sahâbî mürseli demişlerdir. İbn Hacer şunları da söylemiştir: “Ebû
Hureyre ve İbn Abbâs bu olaya şâhid olmadılar. O ikisi bunu ya görenlerden naklettiler ya
da Hz. Peygamber’den işittiler.” 893
Sahâbenin bazı rivâyetleri Hz. Peygamber’den dolaylı olarak almalarının yanında
bir başka sahâbîden duyduğu mevkûf bir haberi veya tâbiînden duyduğu maktû bir sözü ref
etmesi de mümkündür. Onların farklı din âlimlerinden, özellikle Yahûdi ve Hristiyan
bilginlerden nakilde bulundukları ve mevkûf rivâyetleri ref ettikleri sâbittir. Bunun en bariz
örneği Müslim’in (ö. 261) eserinde Ebû Hureyre isnâdı ile merfû olarak tahrîc ettiği “Allah
toprağı cumartesi günü yarattı” cümlesidir. 894 Buhârî “Bu söz bazılarına göre Ka’b’dan
rivâyet edilmiştir. Doğrusu da budur” demektedir.895 Hadis usûlü kitaplarında sahâbenin
tâbiînden nakli ile ilgili başlıklarda ve konuyla ilgili el-Hatîb el-Bağdâdî’nin (ö. 463)
“Rivâyetü’s-Sahâbe ‘ani’t-Tâbiîn” ve İbn Hacer’in (ö. 852) “Nüzhetu’s-Sâmiîn fi
Rivâyeti’s-Sahâbe ani’t-Tâbiîn” isimli eserlerinde bu duruma dikkat çekilmiştir. Sahâbenin
tâbiînden nakline en bâriz örnek olarak Ka’bu’l-Ahbâr (ö. 34) gösterilmiştir. Ka’b’dan
rivâyette bulunanlar arasında Ebû Hureyre,896 Abdullah b. Ömer,897 Abdullah b. Amr,898
Abdullah b. Zübeyr,899 İbn Abbâs900 ve Enes b. Mâlik901 zikredilmektedir. 902 Muhaddisler,
sahâbenin tâbiînden aktardıklarının ekserisinin isrâiliyât, hikâyeler ve mevkûf haberler
olduğunu söylemişlerdir.903
Ali b. el-Medînî (ö. 234), Ahmed b. Hanbel (ö. 241) ve İbn Hacer el-Askalânî (ö.
852) gibi bazı muhaddisler hangilerini kastettiklerini açıkça belirtmeseler de Hemmâm
Sahîfesi’nde de bu tür metinlerin mevcudiyetine dikkat çekmişlerdir.
Ebû Hatim er-Râzî’nin (ö. 277) “Hadis ve illetleri konularında otorite idi” dediği
Ali b. el-Medînî,904 Hemmâm b. Münebbih’in Sahîfesi’nde Ebû Hureyre’nin meşhur altı
İbn Hacer, Fethu’l-Bârî, VII, 372; Ayni, Umde, XVII, 160.
Müslim, Sıfâtu’l-Münâfikîn, 1.
895
Buhârî, et-Târîhu’l-Kebîr, I, 414.
896
İbn Hacer, Nüzhetu’s-Sâmiîn fî Rivâyeti’s-Sahâbe ani’t-Tâbiîn, Dâru’l-Hicre, Riyâd, 1995, 81.
897
İbn Hacer, a.g.e., 96.
898
İbn Hacer, a.g.e.,100.
899
İbn Hacer, a.g.e.,104.
900
İbn Hacer, a.g.e.,104.
901
İbn Hacer, a.g.e.,110.
902
Irâkî, Takyîd, I, 76; Suyûtî, Tedrîb, I, 245.
903
Irâkî, a.g.e., I, 76; Suyûtî, a.g.e., I, 207.
904
Mizzî, Tehzîb, XXI, 5-35.
893
894
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talebesinin hadislerine benzemeyen bazı rivâyetlerin var olduğuna işaret ederek
muhtemelen bu az sayıdaki haberin problemli olduğunu kastetmiştir.905
Ahmed b. Hanbel konuyla ilgili olarak şu cümleyi söylemiştir: “Hemmâm’ın
Sahîfesi’ndeki bazı rivâyetler hadis değildir.”

906

Ancak bunların hangileri olduğu

konusunda herhangi bir açıklama yapılmamıştır. Beşir b. Ali b. Ömer tarafından 2005
yılında Cezayir Emir Abdulkadir Üniversitesi’nde hazırlanan Menhecu’l-İmâm Ahmed
isimli doktora çalışmasında İbn Hanbel’in bahsettiği bu rivâyetlerle ilgili şu yorumlar
yapılmaktadır: “Bunlar muhtemelen ferd-i mutlak olan hadislerdir: “Kur’ân, Davud için
kolaylaştırıldı. Atlarının koşumlu olmalarını emrederdi de atına takım vurulmadan önce
Kur’ân’ı okuyup tamamlardı. Kendi alın teriyle kazandığı şeylerden başka bir şey
yemezdi.” Bunları Ebû Hureyre’den başka nakleden yoktur. Muhtemelen bu sebepledir ki
Müslim (ö. 261) bu hadisleri tahrîc etmemiştir. Buhârî ise bu metinleri verdikten sonra,
Musa b. Ukbe-Safvan-Atâ b. Yesâr-Ebû Hureyre, isnâdını zikrederek onun mutabisi
olduğuna dikkat çekmiştir.”907
İbn Hacer el-Askalânî metinde kalb konusuna Hemmâm Nüshası’nı örnek verirken
şunları demiştir: “Metne gelince, tek isnâdlı meşhur nüshaya dayananlar Ma’mer’in
Hemam b. Münebbih’in Ebû Hureyre’den rivâyet ettiği nüshadaki gibi onda olmayan bir
metni veya metinleri ona eklerler. Mamer de ona ekleme yapmıştır.”908 Bazı araştırmacılar
buradaki ziyâdelerin müdrec olduğu kanaatindedirler.909
Bu muhaddislerin ifadelerinde kastedilenler idrâc, ziyâde veya râvî hataları sonucu
ref edilen cümleler olabileceği gibi yukarıda verilen Dâvûd (a.s.) rivâyetinde olduğu gibi
ferd hadisler de olabilir. Örneğin sahifenin 137 nolu rivâyetindeki  النار جبارkısmı Hz.
Peygamber’e ait olmadığı halde râvî hatasıyla ref edilmiştir. Yine Ebû Hureyre’nin
sözlerinin Hz. Peygamber’in ifadeleri olarak nakledildiğine dair örnekler de mevcuttur:
Müdrec başlığı altında da verdiğimiz üzere 89 nolu rivâyetteki ال ينتهب أحدكم نهبة ذات شرف
lafızları bazılarınca Ebû Hureyre sözü olarak kabul edilmiştir. 910 Yine aynı hadisin
sonundaki  وإياكم وإياكمkelimeleri Ebû Hureyre’ya ait olduğu halde Hz. Peygamber’e izafe
edilmiştir. 60 nolu rivâyetteki Ebû Hureyre’ye’nin وهللا إنه ندب بالحجر ستة أو سبعة من ضرب موسى

İbn Hacer, Tehzîbu’t-Tehzîb, IX,191; Mizzî, a.g.e., XVII, 470; Hatîb, Târîhu Bağdâd, V, 333.
Mizzî, a.g.e., XXX, 299; Zehebî, Siyer, V. 312.
907
Beşir Ali Ömer, Menhecu’l-İmâm Ahmed fî İ’lâli’l-Hadîs, y.y., trs. I, 350.
908
İbn Hacer, Nüket, II, 865.
909
Bekr b. Abdullah, Ma’rifet’u’n-Nusah, s. 51.
910
Nevevî, Minhâc, II, 42.
905
906
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 بالحجرifadeleri, haberin bazı tariklerinde Hz. Peygamber’e izafe edilmiş ve şârihler de bu
hataya dikkat çekmişlerdir. 911
Bu örneklerin haricinde üçüncü bölümde vereceğimiz ve ref edildiğini
düşündüğümüz bazı rivâyetleri de bu kapsamda değerlendirebiliriz.
Mevzû haberler bağlamında ise sahîfedeki hadislerden mevzuat kitaplarına girmiş
ve bu bağlamda eleştiriye uğramış hiçbir rivâyet tespit edilememiştir. Zaten daha önce de
ifade ettiğimiz üzere sahîfenin de senedi olan Ma’mer-Hemmâm-Ebû Hureyre isnâdı
Yemenli râvîlerin en sahîh zinciri olarak kabul edilmiştir.
e. Sahîfe Rivâyetlerine Yöneltilen Tenkidler
Hadis literatürü sahâbe dönemini de kapsayan birçok yazılı materyali bünyesinde
barındırmaktadır. İslâm âlemi bu malzemelerin güvenirliliğini sağlamak amacıyla başta
isnâd olmak üzere çeşitli yöntemler geliştirdi. İsnadın hicrî I. asrın son çeyreğinden
itibaren doğduğunu ele alırsak o dönemde dünyada uygulanan en güvenilir sistem
olduğunu söyleyebiliriz. Ancak geliştirilen bu yöntemler zamanla belli bir aşamadan öteye
geçememiştir. Bugün batı dünyasında metinlerin güvenirliliğini tespit amacıyla geliştirilen
yöntemler çok daha ileri bir düzeye ulaşmıştır. İslâm âlemi batı tarafından geliştirilen bu
sistemleri küçümsemek yerine onlardan da faydalanarak kendi yöntemlerini geliştirmeye
çalışmalıdır. Bizim burada vurgulamaya çalıştığımız temel husus Hz. Peygamber’e nisbet
edilen rivâyetlerin tenkidden uzak tutulduğu ve çeşitli hataların bu rivâyetlere karışma
ihtimalinin yok sayıldığıdır.
Günümüz bilimsel çalışmalarında metinler tarihsel, gramer, rivâyet, form,
redaksiyon, kaynak ve edebi yönden çeşitli tenkidlere tabi tutulmaktadır. 912 İslâm
dünyasının da bu çalışmaları yakından takip etmesi hatta öncülük etmesi kanaatimizce bir
zorunluluktur. Ama bu alanda oldukça geri kalınmıştır. Aslında metinlerin tenkit
edilmesine Müslümanların yabancı olmadığını ve hicrî birinci asırda örneklerini görmenin
mümkün olduğunu söyleyebiliriz. Hz. Âişe’nin birçok rivâyet metnini başarılı bir şekilde
tenkit ettiği bilinen bir gerçektir. 913 Bununla beraber sonraki dönemlerde hadis usûlü
kitaplarında ve bazı âlimlerin kişisel çalışmalarında metin tenkidi ile ilgili bazı

İbn Hacer, Fethu’l-Bârî, VI, 437; Aynî Umde, XV, 301.
Konu hakkında bkz. Polat, Selâhattin, Metin Tenkidi, M.Ü.İ.F. Yay., İstanbul, 2010.
913
Bu tenkid örnekleri için Zerkeşi’nin el-İcâbe li Îrâdi Mâ’stedrakethu Âişe ala’s-Sahâbe isimli eserine
bakılabilibilir.
911
912
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kıstaslar 914 ortaya koyulmuşsa da isnad tenkidinin sistemleştirilmesinden sonra metin
tenkidinin geri planda kalmış olduğu bir hakikattir. Özellikle modern dönemde yapılan
bilimsel çalışmalarla metin tenkidi tekrar gündeme gelmiş ve birçok rivayet
eleştirilmiştir.915 Hadisler içerisinde tenkit edilen rivâyetlerin ise daha çok fiten-melahim,
menâkıb,916 ğaybi haberler917 ve kudsî hadisler918 olduğu nakledilmektedir.
Hemmâm b. Münebih’in Sahîfesi’nin, Ma’mer-Hemmâm-Ebû Hureyre isnâdı ile
geldiği ve bu senedde herhangi bir problem olmadığı konusunda muhaddislerin arasında
ittifâk vardır diyebiliriz. Sahîfe’ye olan itimad en üst seviyededir. Öyleki garip kabul edilen
haberler bile Hemmâm’ın Sahîfesi’nde yer aldığından dolayı rivâyet edilmiştir. Örneğin,
İbn Hacer (ö. 852) sahîfedeki 17 -Peygamberlerden birinin 919 bir karınca tarafından
ısırıldığı anlatılır- ve 46 nolu rivâyetler -Hz. Eyyûb’un yıkanması esnasında olan bir
diyalog anlatılır- hakkında şu değerlendirmede bulunmaktadır: “Bu iki hadisten şüphe
edene iltifat etmemek gerekir. Çünkü her ikisi de Hemmâm’ın Nüshası’nda
bulunmaktadır.”920 Bu ifadeler onun sahîfeye atfettiği önemi de ortaya koymaktadır.
Hemmâm b. Münebbih’in Sahîfesi’ndeki rivâyetler bu kadar itibar görmelerine
rağmen yer yer tenkidlerden kurtulamamıştır. Gerek sahâbe gerekse sahâbe sonrası
dönemlerde sahifenin hadisleri değişik açılardan eleştirilmiştir. Tespit edilen bu tenkidler
konularına göre ele alınacaktır.
a) Ahkâm ve Âdâb Rivâyetleri

Muhaddislerin metin tenkidi bağlamında ortaya koydukları kıstaslara örnek olarak şunları verebiliriz. elHatib el-Bâğdâdî haberi vâhidin akli hükümlere, Kur’an’a, meşhur sünnete, cârî sünnete, kat’î olan her delile
aykırı olması durumunda kabul edilemeyeceğini ifade etmiştir. Bkz., Hatîb, Kifâye, s. 432. Suyûtî, İbnu’lCevzî’nin “Hadisleri akla, meşhur hadislere veya usûle muhalif bulursan bil ki o mevzudur” sözünün ne
güzel olduğunu ifade eder. Bkz., Suyûtî, Tedrîb, I, 277. İbn Kayyım el-Cevziyye (ö.750) ise “el-Menâru’lMünif fi’s-Sahih ve’d-Daîf” isimli eserinde metinlerin sıhhatini tespit etmek için bazı kıstaslar belirlemiştir.
915
Bkz. Hatiboğlu, Mehmet Said, Kültürel Mirasımızı Tenkid Zarureti, Otto Yay., Ankara, 2009.
916
Ertürk, Mustafa, Metin Tenkidi (Ğayb ve Fiten Hadisleri Örneği), Fecr Yay., Ankara, 2005, s. 24.
917
İbn Hanbel şunları demiştir: “Üç kitap vardır ki aslı yoktur; Meğâzî, Melâhim ve Tefsîr”, Hatîb, Câmi’,
II, 162; İbn Hacer bu rivâyeti verdikten sonra “… Buna Fedâil’in de eklenmesi gerekir. Bunlar zayıf ve
mevzû hadislerin vadileridir.” der. Lisânu’l-Mizân, I, 12.
918
Özellikle müsteşrikler birçok kudsî hadisin kaynağının İncil olduğunu ifade ederler. Bkz; Robson J, “The
Material of Tradition II” s. 260; H. Kırbaşoğlu, İslâm Düşüncesinde Sünnet, (Ankara Okulu Yay., 1996, s.
304-321) isimli eserinde kudsî hadislerden bir kısmının geçmiş kutsal kitaplardan alınmış olma ihtimalinin
bulunduğunu ifade eder. Enbiya Yıldırım, Kudsî Hadisler Üzerine Genel Bir Değerlendirme, C.Ü.İ.F.D.,
XIII/2-2009, s. 39-47) isimli makalesinde kudsî hadislerin büyük bir kısmının problemli olduğunu ifade
etmektedir.
919
İbn Hacer, o Peygamber’in Üzeyr (a.s.) olduğunun söylendiğini ancak Hakîm et-Tirmizî’nin (ö. 360)
Nevâdir’inde belirttiği üzere onun Hz. Musâ’ olduğunun Kelâbâzî’nin Meâni’l-Ahbâr’ında ve Kurtubî’nin
Tefsîr’inde hareketle netleştiğini söyler. Bkz. İbn Hacer, Fethu’l-Bârî VI, 358; İbn Kesîr, ise İbn Abbâs ve
Hasan Basri’den rivâyetle hadisteki peygamberin Hz. Üzeyr olduğunu söyler. Bkz. İbn Kesîr, Bidâye, II, 47.
920
İbn Hacer, Tağlîk’ut-Ta’lîk alâ Sahîhi’l-Buhârî, II, 163.
914
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1- 32 nolu hadiste: “Sabah namazı için ezan okunduğunda cünüp olanınız o gün
(nafile) oruç tutmasın” buyurulmaktadır.
Bu rivâyet yukarıda değerlendirildiğinden burada tekrar verilmeyecektir.
2- 38 nolu hadiste Hz. Peygamber: “Kimse, terliğinin ipi veya üst kısmı koptuğunda
bir ayağı çıplak şekilde tek terlikle yürümesin. Ya ikisini de giysin ya da ikisini birden
çıkarsın!” demektedir. Muhtemelen bu rivâyet bazıları tarafından tepkiyle karşılandığı için
Ebû Hureyre bunlara karşı şu cevabı vermiştir: “Ebû Rezîn (ö. 85) demiştir ki “Ebû
Hureyre'yi eliyle alnına vurarak şunları söylerken işittim: "Ey Irak halkı! Sizler benim
Resûlullah’tan yalan rivâyette bulunduğumu iddia ediyorsunuz. Ben tanıklık ederim ki
Rasulullah’ı (s) şِöyle buyururken işittim: Kimse, terliğinin ipi veya üst kısmı koptuğunda,
onu tamir edinceye kadar bir ayağı çıplak şekilde tek terlikle yürümesin.”921
İbn Ebî Şeybe’nin (ö. 235) sahîh olarak verdiği bir rivayete göre “Hz. Âişe tek
mestle yürüdü ve “Ebû Hureyre’yi mahcup edeceğim” dedi.922 Hz. Aîşe’nin bu tenkidine
rağmen söz konusu rivâyet sahih eserlerde yer almış ve muhaddisler bu konuyla ilgili farklı
bab başlıkları oluşturmuşlardır. Buhârî (ö. 256) “Tek Terlik ile Yürümeme”, Müslim (ö.
261) “Bir Terlik ile Yürümenin Kerâheti”, Nesâî (ö. 303) “Tek Terlik İle Yürümenin
Yasaklanması”, Ebû Dâvûd (ö. 275) ise “Terlikler Hakkkında” isimli bablarda bu hadisi
Ebû Hureyre ve Câbir b. Abdullah’tan merfû olarak rivâyet etmişlerdir. 923
Tâbiînden İbn Sîrin (ö. 110) ve Saîd b. Cübeyr’in (ö. 95) de bu hadise uygun
hareket ettiği aktarılmıştır.924 İbn Abdilberr (ö. 463), Ebû Hureyre ve Câbir b. Abdullah
(ö. 78) isnadı ile gelen bu rivâyetlerin sahîh olduğunu söylemiştir.925 O, İbn Ebî Şeybe’nin
(ö. 235) naklettiği Hz. Âişe tenkidi içinse, Hz. Âişe’nin (ö. 57) kendi görüşü ile hareket
ettiğini ve ilim ehlinin sünnet karşısında bu rivâyete iltifat etmediklerini ifade etmiştir.
Bazı hadislerde İbn Ömer (ö. 73), Hz. Ali (ö. 40), Sâlim b. Abdullah (ö. 106) ve Sevrî’nin
(ö. 161) tek terlik ile yürüdükleri veya diğeri onarılıncaya kadar bu halde yürüdükleri
nakledilmiştir. Bu haberlerin bir kısmı sahîh, bir kısmı ise zayıftır.926
Şârihler bu uygulamalar için şunları söylemişlerdir: “Bu konuda farklı uygulama
içinde olanlara Ebû Hureyre ve Câbir’in haberleri ulaşmamış olabilir. Sahâbenin bazısı,
sünnetlerin bir kısmına vâkıf olmayıp farklı uygulama içinde olmuştur.” Ayrıca burada
921

Nesâî, Zinet, 117; Müslim, Libâs, 19.
İbn Ebî Şeybe, a.g.e., V, 175-176.
923
Buhârî, Libâs, 39; Müslim, Libâs, 19; Nesâî, Zinet, 117; Ebû Dâvûd, Libâs, 44.
924
İbn Ebî Şeybe, Musannef, V, 175.
925
İbn Abdilberr, İstizkâr, VIII, 313.
926
Abdurrezzâk, Musannef, XI, 166; İbn Ebî Şeybe, a.g.e., V, 176.
922
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edebî bir yasağın söz konusu olduğu bu hadisin hükmüne bilerek aykırı davranılsa bile
kişinin asi olmayacağı ifade edilmiştir.927
Bünyamin Erul ise Hz. Âişe’nin ve bazı sahâbenin bu rivâyete muhalif
olarak hareket etmelerini bağlayıcı bir yasak olarak algılanmasına karşı çıkmak
şeklinde yorumlamıştır.928
3- 88 nolu hadiste Hz. Peygamber: “Bir kadın, doyurmadığı, yerdeki börtü-böcekle
karnını doyurması için salmayıp bağlayarak açlıktan ölümüne sebep olduğu kedisi
yüzünden cehenneme girdi” buyurmaktadır.
Ebû Dâvud et-Tayâlisî (ö. 204) ve İbn Hanbel’in (ö. 241) naklettiklerine göre
Alkame b. Kays (ö. 61) şu olayı anlatmıştır: “Biz Hz. Âişe’nin yanında idik. Bizimle
beraber Ebû Hureyre de vardı. Hz. Âişe dedi ki: “Ey Ebû Hureyre! Doyurmadığı,
sulamadığı ve üstelik yeryüzündeki börtü-böcekten yemesi için salmadığı (neticede
açlıktan ölümüne sebep olduğu) kedi yüzünden bir kadının cehennemde azap çektiğini
Rasulullah’tan (s) rivâyet eden sen misin?” Ebû Hureyre: “(Evet) ben bunu Rasûlullah’tan
(s) işittim” cevabını verdi. Bu defa Hz. Aişe “Allah katında bir mü’min, bir kedi yüzünden
azap çekmeyecek kadar değerlidir. Oysa bu kadın (aynı zamanda) bir kâfir idi. Ey Ebâ
Hureyre! Resûlullah’tan (s) ne rivâyet ettiğine bir bak!” dedi.

929

Bu metinde Hz. Âişe

cehenneme giren kadını kâfir olarak nitelemiştir. İbn Hanbel bu rivâyeti Ebû Dâvûd etTayâlisî’den almıştır. Ebû Dâvud’un tahrîc ettiği hadisin isnâdında bulunan Ebû Âmir elHazzâz (ö. 152) isimli râvî birçok muhaddis tarafından zayıf olarak değerlendirilmiştir.930
Bu bilgilerden hareketle rivâyetin zayıf olma ihtimali gözardı edilmemelidir.
Ebû Hureyre’nin naklettiği hadis, İbn Ömer’den (ö. 73) de gelmiştir. Ancak bu
metinlerde de söz konusu kadının kâfir olduğu geçmez. 931 Müslim’in (ö. 261) Câbir b.
Abdullah’tan bir başka nakline göre ise Hz. Peygamber küsûf namazı kıldırırken kendisine
cennet ve cehennem arz olur. Cehennemlikler arasında bu kadını da görür. Müslim’in
tahrîc ettiği iki rivâyetin birinde bu kadının İsrâiloğulları’ndan olduğu, diğerinde ise uzun
boylu ve siyah bir Himyerli kadın olduğu geçer. 932 Aynî’ye (ö. 852) göre bu iki hadis

İbn Hacer, Fethu’l-Bârî, X, 310; İbn Abdilberr, İstizkâr, VIII, 313; Zerkeşî, İcâbe, I, 126.
Erul, Bünyamin, Hadislerin Dili, s. 226.
929
İbn Hanbel, II, 519; Tayâlisî, Müsned, I, 199; Zerkeşî, a.g.e., s.118.
930
Bu râvî hakkında İbn Ma‘în (ö. 233) “zayıftır”, İbn Hanbel “sâlihu’l-hadîs”, Dârekutnî (ö. 385) “güçlü
değildir”, İbn Hacer (ö. 852) “sadûktur, çokça hata yapar”, demiştirler. Ebû Dâvûd es-Sicistânî (ö. 275) ve
İbn Hibbân (ö. 354) ise onu sika kabul etmişlerdir. Bkz. İbn Hacer, Tehzîb, IV, 342.
931
Buhârî, Müsâkât, 10; Müslim, Selâm, 40.
932
Müslim, Kusûf, 3.
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arasında

herhangi

çelişki

bulunmamaktadır.

Çünkü

Himyer’den

bir

grub

İsrâiloğulları’ndandır. O, bu kadının kâfir olmasının mümkün olduğunu ancak hadisin
zahirinde böyle bir anlam bulunmadığını ve rivâyette kadının orada ebedi kalacağının
geçmediğini ifade eder. Ayrıca Ebû Nuaym’ın (ö. 430) Târîhu İsbahân’da ve Beyhâkî’nin
(ö. 458) el-Ba’s ve’n-Nuşûr’da Hz. Âişe’den bu kadının kâfir olduğunu aktardıklarını
bildirir.933
Kâdî İyâz’ın (ö. 544) bu konudaki görüşü ise şöyledir: “Kadının kediyi aç
bırakması sebebiyle yaptığı bu iş küçük günahlardandır. Bu hadis onun küçük günahlardan
dolayı muâhaze olunacağına delil teşkil eder. Ancak kadının (sadece) bu sebeple ateşle
azâb olunduğuna metinde delâlet yoktur. Muhtemelen bu kadın kâfirdir ve kedi sebebi ile
azabı arttırılmıştır.” Nevevî (ö. 676) bu görüşe şu şekilde cavap vermiştir: “Doğru olan
hadiste açıklandığı üzere, kadına kedi sebebi ile azâb olunmuştur. Kadının yaptığı büyük
günahtır. Çünkü onu hapsetmiş ve ölünceye kadar serbest bırakmamıştır. Küçük günahta
ısrar etmek, o günahı büyük kılar. Rivâyette kadının kâfir olduğunu gerekli kılacak
herhangi bir ifade yoktur. 934
Yusuf el-Karadâvî’nin konu hakkındaki yorumu ise şöyledir: “Mü’minlerin annesi
Âişe, hadisin bu şekildeki rivâyetini Ebû Hureyre’nin Hz. Peygamber’den işittiğinde
lafzını iyice belleyemediği zannı ile reddetti. Hz. Âişe’nin delili, bir kedi yüzünden
mü’min bir insana azab edilmesini çok görmesidir. Çünkü Allah yanında mü’min,
konuşmayan dilsiz bir hayvan yüzünden cehenneme atılmayacak kadar değerlidir. Allah
Hz. Âişe’yi bağışlasın. Burada gayet önemli bir şeyi gözden kaçırmıştır. O da, yapılan işin
delalet ettiği husustur. Çünkü açlıktan ölünceye kadar kedinin hapsedilmesi o kadının
kalbinin donukluğuna, Allah’ın zayıf yaratıklarına karşı katılığına, merhamet ışıklarının
kalbine girmediğine dair en açık bir delildir. Cennete ise ancak merhametli olanlar girer.
Allah ancak merhametli olanlara merhamet eder.”935
Erul, Hz. Âişe’nin kadının kâfir olduğunu söylemesini onun kişisel görüşü olarak
kabul eder ve aynı rivâyetin Ebû Hureyre hadisi ile benzer şekilde İbn Ömer ve Câbir
tarafından da nakledilmesinden hareketle Ebû Hureyre’nin haberi doğru aktardığını söyler.
O hadisin muhtevasını da şöyle yorumlar: “Yüce Allah’ın yarattığı bütün canlılara
merhamet etmek, onlara beslenme ve barınak vb. konularda yardım etmek en azından bir
Aynî, Umde, XV, 198. Her iki rivâyet de yukarıda verdiğimiz Ebû Âmir el-Hazzâz, isnâdı ile
nakledilmiştir.
934
Nevevî, Minhâc, VI, 207-8.
935
Karadâvî, Yusuf, Sünneti Anlamada Yöntem, trc, Bünyamin Erul, Nida, Yay, 2009, s. 117-119.
933
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sadakadır, ecir sevap vesilesidir. Şayet herhangi bir hayvan, kişinin mülkiyeti altında ise
ona bakmak, onu koruyup gözetmek bir sorumluluktur. Bu nedenle sorumluluğunu yerine
getirmediği gibi serbest de bırakmadığı ve böylece göz göre göre ölümüne sebep olduğu
bir kedi yüzünden bir kadının azap görmesine şaşırmamak gerekir. Susuzluktan dili
sarkmış bir köpeği ayakkabısıyla suladığı için kötü bir kadını bağışlayan Yüce Allah
(Müslim, Selâm, 155), bunun tam tersini yaparak, açlıktan, susuzluktan kedisini öldüren
kadını da cehennemine atabilecektir.”936
Bazı muhaddisler tarafından zayıf kabul edilen bir râvî tarafından nakledilen
yukarıdaki Hz. Âişe tenkidinin, -gerçekleştiğini varsayarsak- Cabîr b. Abdullah rivâyetiyle
alakası olabilir. Yani Hz. Âişe, Câbir hadisini biliyordu ve rivâyette geçen kadının
İsrailoğulları’ndan veya uzun boylu siyah bir Himyerli kadın olduğu bilgilerinden
hareketle Ebû Hureyre’ye bu şekilde cevap verdi diyebiliriz.
4- 69 numaralı hadiste: “Kimse, uyandığında ellerini yıkamadıkça su kabına
sokmasın. Çünkü ellerinin gece (uykuda) nerelere dokunduğunu bilemez” buyrulmaktadır.
Konuyla ilgili İbn Ömer937 ve Hz. Âişe rivâyetleri de mevcut938 olmasına rağmen
itirazların Ebû Hureyre’ye yöneltildiği nakledilmiştir. Söz konusu bu haberlerin önemli bir
kısmı zayıftır. Örneğin İbnu’l-Ca’d’ın (ö. 230) İbn Ömer isnadı ile tahrîc ettiği “Hz.
Peygamber’in zamanda kadınlar ve erkekler mihrastan939 abdest alırlardı” sözü zayıftır.940
İbn Hanbel (ö. 241) ve Beyhâkî’nin (ö. 458) aktardığı şu rivâyet yine zayıftır: Ebû Hureyre
yukarıdaki hadisi söyleyince sahâbî Kays el-Eşcâî (ö. ?) “Peki mihrâsıne yapacağız?” diye
sorar. Ebû Hureyre de cevaben “Senin şerrinden Allah’a sığınırım” der.941 Âmidî ise (ö.
631) isnâdsız olarak Hz. Âişe’den şu cümleyi nakletmiştir: ”Allah Ebû Hureyre’ye rahmet
etsin mihrası ne yapacağız?”942

936

Erul, Bünyamin, Hadislerin Dili, s. 218.
İbn Mâce, Tahâret, 40; Beyhâkî, Sünen, I, 46.
938
Tayâlisî, Müsned, 208.
939
Mihrâs “Dikdörtgen şeklinde oyulmuş, havuz gibi, bir insanın yerinden oynatamayacağı taş ve kayadan
oluk vb.” olarak tanımlanmıştır. Bkz., Beyhâkî, Sünen, I, 47; Suyûtî, Dibâc, V, 49; İbn Manzûr, Lisânu’lArab, VI, 247.
940
İbnu’l-Ca’d, Ebû-l-Hasen Ali b. el-Ca’d b. Ubeyd, el-Müsned, Müessesetü Nâdir, Beyrut, 1990, I, 443;
Rivâyette geçen Hâris b. Nehbân (ö.151) muhaddisler tarafından zayıf sayılmıştır. Bkz. İbn Hacer, Tehzîb,
II, 138.
941
İbn Hanbel, II, 382; Beyhâkî, Sünen, I, 47; İsnaddaki Muhammed b. Amr el-Leysî (ö.145) için, Ukaylî
“zayıf”, Ebû Hâtim “ salihu’l-hadis” ve “Hadisi yazılır”, İbn Hibbân “Bazen hata yapardı”, Nesâî, “Bir beis
yoktur”, Dârekutnî “zayıf”, İbn Hacer “sadûk fakat şüphecidir” demektedir. Bkz. İbn Hacer, Tehzîb, IX, 333;
Şuayb el-Arnaût rivâyet hakkında “hasendir” değerlendirmesinde bulunmuştur.
942
Âmidî, İhkâm, II, 134.
937
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İbn Ebî Şeybe’nin aktardığı sahîh bir rivâyette İbrâhim en-Nehâî (ö. 96) şunları
söylemiştir: “Abdullah b. Mes’ûd’un (ö. 32) arkadaşlarının yanında Ebû Hureyre’nin bu
hadisi nakledilince dediler ki “Acaba Ebû Hureyre mihrâsı ne yapıyordu?”943
Söz konusu hadis birçok muhaddis tarafından tahrîc edilmiş ve bab başlıklarına
konu olmuştur. İmâm Mâlik, Buhârî, Müslim, Ebû Dâvûd, Nesâî, Tirmizî ve İbn Mâce bu
musannıflardan bazılarıdır. 944 Bununla beraber hadis şerhlerinde kişinin elini hangi
hallerde su kabına daldırılacağı ile ilgili âlimlerin ve mezheplerin görüşlerine yer verilerek
rivâyetin nasıl anlaşılması gerektiği üzerinde durulmuştur.945
b) İsrâilî Rivâyetler
Sahîfe’de İsrâilî olarak değerlendirebileceğimiz 17, 41, 45, 46, 47, 57, 58, 59, 60,
78, 113, 115 ve 123 nolu on üç hadis mevcuttur. Buhârî bu rivâyetlerin tamamını
naklederken, Müslim 46, 47 ve 113 nolu hadisleri eserine almamıştır. Konuyla ilgili şu
rivâyetler örnek olarak verilecektir:
1) 58 nolu hadisin metni şöyledir: “Hz. Peygamber buyurdu ki: “Allah, Âdem'i
kendi suretinde altmış arşın (yaklaşık 35 m.) boyunda yarattı. Onu yaratınca: “Git ve
oturmakta olan şu melekler topluluğuna selam ver! Onların sana ne cevap vereceklerini
dinle çünkü bu senin ve zürriyetinin selamı olacaktır” dedi. Âdem de giderek:“es-Selâmu
aleyküm! Selam size!” dedi. Melekler: “Ve aleyke’s-selâmu ve rahmetullâh! Allah'ın
selamı ve rahmeti senin üzerine de olsun!” diyerek “Allah'ın rahmeti” sözünü ilave ettiler.
İşte cennete her giren kimse altmış arşın boyunda ve Âdem'in suretinde olacaktır. Fakat
Âdem'den sonra halk gittikçe kısalmış ve bu âna kadar (kısalarak) gelmiştir.”
Abdurrezzâk b. Hemmâm (ö. 211), İbn Hanbel (ö. 241), Buhârî (ö. 256), Müslim
(ö. 256) ve İbn Hibbân (ö. 354) bu hadisi Hemmâm isnâdı ile tahrîc etmişlerdir. 946 Biz
yukardaki rivâyetin üç ayrı metin olarak ele alınması kanaatindeyiz. Birinci kısım Yüce
Allah’ın Âdem’i kendi suretinde yaratması, ikincisi Hz. Âdem’in meleklerle konuşması
üçüncüsü ise Hz. Âdem’in altmış arşın boyunda yaratılması fakat ondan sonra halkın
boyunun gittikçe kısalageldiği bölümüdür. Bu şekilde ayırmamızın sebebi bu haberin farklı

İbn Ebî Şeybe, Musannef, I; 94.
Mâlik b. Enes, Muvâtta, I, 21; Buhârî, Vudû, 25; Müslim, Tahâret, 26; Ebû Dâvûd, Tahâret, 49;
Tirmizî, Ebvâbu’t-Tahâret, 19; Nesâî, Tahâret, 1; İbn Mâce, Tahâret 40.
945
İbn Hacer, Fethu’l-Bârî, I, 264; Nevevî, Minhâc, III, 178, vd.
946
Abdurrezzâk, Musannef, IX, 444; İbn Hanbel, II, 244; Buhârî, İsti’zân,1; Müslim, Cennet, 11; İbn
Hibban, Sahîh, XII, 419.
943
944
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tariklerinde genelde bu üç parçadan birinin nakledilmiş olmasıdır. Yani bir bütün halinde
sadece Hemmâm kanalı ile gelmiştir.
Bu rivâyetin birinci kısmının şu versiyonu da mevcuttur: “Biriniz kardeşi ile kavga
ederse yüze vurmaktan sakınsın çünkü Allah Âdem’i kendi/onun suretinde yarattı” 947
Ancak biz bu metinde iki farklı hadisin birleştirildiği ihtimalinin göz ardı edilmemesi
gerektiği düşüncesindeyiz. Çünkü bu haber ağırlıklı olarak “Biriniz kardeşi ile kavga
ederse yüze vurmaktan sakınsın” varyantı ile gelmiştir. Rivâyetin farklı tariklerine
baktığımız zaman ortaya çıkan sonuçlar tezimizi destekler mahiyettedir: Hemmâm-Ebû
Hureyre tariki ile Buhârî ve İbn Hanbel’in tahrîc ettiği birer metinde sadece yüze vurmayı
yasaklayan cümle vardır.948 Ebû Sâlih-Ebû Hureyre isnâdı ile Müslim’in naklettiği bir ve
İbn Hanbel’in iki hadisinde de durum aynıdır.949 A’rec-Ebû Hureyre tariki ile İbn Râhûye,
İbn Hanbel, Müslim ve Ebû Ya’lâ tarafından tahrîc edilen birer rivâyette yine sadece yüze
vurma yasaklanmaktadır.950 Aynı isnâdla Humeydî ve İbn Hanbel’in verdiği birer hadiste
ise her iki cümle de bulunmaktadır. 951 Ebû Eyyûb-Ebû Hureyre tariki ile Tayâlisî, İbn
Râhûye ve İbn Hanbel’in bir, Müslim’in ise iki metninde sadece birinci kısım
nakledilmiştir.952 Aynı isnâdla Müslim ve İbn Hanbel’in aktardığı birer rivâyette ise her iki
cümle de mevcuttur. 953 Ebû Seleme-Ebû Hureyre tariki ile Ebû Dâvûd’un ve Yahyâ b.
Aclân-Ebû Hureyre isnâdı ile Nesâî’nin tahrîc ettikleri birer hadiste yine sadece birinci
kısım vardır. 954 İbnu’l-Müseyyib-Ebû Hureyre isnâdı ile İbn Hanbel’in aktardığı iki
metinde her iki cümleye de yer verilmiştir.955 Abd b. Humeyd (ö. 249) birinci kısmı zayıf
bir senedle Ebû Sâid el-Hudrî’den (ö. 63) de nakletmiştir. Burada da yalnız birinci cümle
aktarılmıştır.956
Söz konusu rivâyet Abdullah b. Ömer’den (ö73) merfû olarak şu lafızlarla
gelmiştir: “Allah Âdem’i Rahman’ın suretinde yarattı.”957 İbn Hacer, (ö. 852) İbn Ömer
hadisinin sahîh olduğunu ve sika isimlerden nakledildiğini söylemiştir.958

İbn Hanbel, II, 244; Müslim, Birr, 32.
İbn Hanbel, II, 312; Buhârî, Itk, 20.
949
İbn Hanbel, II, 327, 337; Müslim, Birr, 32.
950
İbn Râhûye, I, 336; İbn Hanbel, II, 449; Müslim, Birr, 32; Ebû Ya’lâ, XI, 157.
951
Humeydî, II, 476; İbn Hanbel, II, 244.
952
Tayâlisî, I, 333; İbn Râhûye, I, 182; İbn Hanbel, II, 347; Müslim, Birr, 32.
953
İbn Hanbel, II, 463.
954
Ebû Dâvûd, Hudûd, 40; Nesâî, es-Sünenü’l-Kebîr, Recm, 52
955
İbn Hanbel, II, 251, 434.
956
Abd b. Humeyd, Müsned, I, 283; İsnaddaki Atiyye b. Sa’d’ı (ö. 111) Buhârî, Ebû Hâtim, İbn Hibbân, İbn
Hanbel, Nesâî ve Ukaylî zayıf saymışlardır. Bkz. İbn Hacer, Tehzîb, VII, 200.
957
İbn Huzeyme, Tevhîd, I, 85; Taberânî, el-Mu’cemu’l-Kebîr, II, 430.
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Rivâyetin ikinci kısmı ise Saîd el-Makburî-Ebû Hureyre isnâdı ile merfû olarak
şöyle aktarılmıştır: “Allah, Âdem’i yaratıp ruhundan ona üfürdüğü zaman Âdem aksırdı ve
“elhamdulillah” diyerek Allah’ın izniyle hamd etti. Rabbi ona şöyle buyurdu: “Allah seni
esirgesin. Meleklere veya meleklerden oluşan şu oturan gruba git ve: “Esselâmu aleyküm”
de. (Âdem buyrulduğu gibi hareket etti.) Onlarda: “ve aleykumselam ve rahmetullah”
dediler. Sonra Âdem Rabbine döndü. Rabbi buyurdu ki: “İşte senin ve oğullarının kendi
aralarında verip alacakları selam budur.” Allah: İki avucu kapalı vaziyette Âdem’e
hangisini istersen seç buyurdu. Âdem de Rabbimin sağ elini seçtim dedi…” Diyalog
insanoğlunun ömrü üzerine devam etmektedir. Bu hadis hasen mertebesindedir.959
Rivâyetin üçüncü bölümü yani Âdem’in boyunun altmış arşın olduğu bilgisi sahih
ve zayıf senedle nakledilen farklı hadislerde yer almıştır. Ebû Zûr'a-Ebû Hureyre tariki ile
sahih olarak gelen cennete giren insanların özelliğinin sayıldığı metnin sonunda bu
insanların yeniden yaratılışları babaları Âdem suretinde altmış arşın semâya yükselmiş bir
adamın boyu üzere olacaktır denilmektedir. Benzer cümleler Ebû Sâlih-Ebû Hureyre isnâdı
ile de aktarılmıştır.960 Söz konusu kısmın İbnu’l-Müseyyib (ö. 92) ve Âtâ b. el-Horasânî (ö.
133)-Ebû Hureyre tarikleri ile gelenleri ise zayıftır. İbn Ebî Şeybe (ö. 235) ve İbn
Hanbel’in (ö. 241) tahrîc ettikleri İbnu’l-Müseyyib haberi şöyledir: “Hz. Peygamber şöyle
dedi: “Cennetlikler, cennete kılsız, tüysüz, sürmeli ve otuz üç yaşlarında Âdem’in
yaratılışındaki boyu üzere 60 arşın, genişliği ise yedi arşın olarak gireceklerdir.”961 İbn
Râhûye’nin, (ö. 237) naklettiği Atâ b. Ebî Müslim metni ise “Cennete giren herkes
Âdem’in suretinde (boyunda) olacaktır, insanların günümüze kadar ise boyları
kısalagelmiştir”962 şeklindedir.
Yukarıdaki rivâyetlerde de görüldüğü üzere günümüze kadar insanların boyunun
kısaldığı bilgisi sahîh olarak sadece Hemmâm’dan gelmiştir. Bu hadis daha çok parçalar
halinde tahrîc edilmişken yalnız Hemmâm rivâyetinde tek metin olarak nakledilmiştir.

İbn Hacer, Fethu’l-Bârî, V, 183.
Tirmizî, Tefsîr, 94; Rivâyet hakkında Tirmizî “Hasen bir rivâyet olup bu tariki gariptir” derken eserin
muhakkiklerinden Elbânî de “hasen, sahîh” demektedir. Ebû Ya’lâ, Müsned, XI, 453; Nesâî, es-Sünenü’lKebîr, Amelü’l-Yevm, 60, Her iki eserde de hadis aynı isnâddan gelmektedir.
960
Buhârî, Enbiyâ, 2; Müslim, Cennet, 6.
961
İbn Hanbel, II, 535; İbn Ebî Şeybe, Musannef, VII, 35; İsnaddaki Ali b. Zeyd b. Cud’ân (ö. 131), İbn
Hanbel, Nesâî, Ebû Zur’â, Ebû Hâtim ve Beyhâkî tarafından zayıf olarak tanıtılmıştır. Bkz. Mizzî, Tehzîb,
XX, 434.
962
İbn Râhûye, Müsned, I, 401. İsnaddaki Külsüm b. Muhammed b. Ebî Südre (ö. ?) hakkında Ebû Hâtim ve
İbn Adiy zayıf değerlendirmesinde bulunurken, İbn Hibbân onu sika râvîlerden saymış ancak Atâ el-Horasanî
(ö. 133) dışındaki rivâyetlerine itibar olunur der. Bu rivâyet de İbn Hibbân’ın bahsettiği Atâ el-Horosânî’den
nakledilmiştir.
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Buradan hareketle farklı metinlerin Hemmâm hadisinde birleştirilmiş olabileceğinin göz
ardı edilmemesi gerektiği düşüncesindeyiz.
Bu haber İslâmın ilk asırlarından itibaren tartışma konusu olmuş ve kelamcılar ile
hadisçiler bu konuda değişik yorumlarda bulunmuşlardır. Abdurrahman b. el-Kâsım, (ö.
191) “Mâlik'e “Allah Âdem’i kendi suretinde yarattı” hadisini kimlerin rivâyet ettiğini
sordum. Mâlik şiddetle karşı çıktı ve hiçbir kimsenin bunu nakletmemesini söyledi. Ona
“Ehl-i İlim'den bazıları o rivâyeti naklediyor” denildiğinde ise o, “Kim?” diye sordu.
Denildi ki: “Muhammed b. Aclân, Ebu'z-Zinâd'dan aktarıyor.” Mâlik: “İbn Aclân böyle
şeyleri bilmez, zaten o âlim de değildir” dedi. Zehebî bu söze cevaben hadisi rivâyet eden
tek kişinin İbn Aclân olmadığını, birden fazla râvînin onu naklettiğini ifade etmiştir.963 Hz.
Ali’den (ö. 40) ise şu lafızlar aktarılmıştır: “Allah Âdem’i kendi suretinde yaratmıştır”
cümlesi Ehl-i Kitab’a ait olup, şirk ifade etmektedir.”964
İbn Kuteybe (ö. 276) konu ile ilgili olarak hadisteki problemin kaynağı olan “hû”
zamirini kelamcıların, Allah, insanı Âdem’in suretinde yarattı veya Âdem’in asıl suretinin
Allah’ın katında olduğu ve Âdem’i o suretten yarattı şeklinde yorumladıklarını ifade eder.
Hadisçilerin ise Yüce Allah’ın, Âdem’in yüzü suretinde yarattığı ya da Hz. Peygamber’in,
bir adamın bir başka adamın yüzüne vurduğunu görünce “Ona vurma çünkü Allah Âdem’i
onun suretinde yarattı”

rivâyetindeki dövülen kişinin suretinde yarattı görüşlerinde

olduklarını nakleder. İbn Kuteybe bu yorumların zorlama ve eksik tarafları olduğunu
belirttikten sonra bu hadisle Tevrat arasında ilişki kurar ve “Allah Âdem’i kendi suretinde
yarattı” ifadesinin benzerini Tevrat’ta okuduğunu, “Yüce Allah yeri ve göğü yaratınca dedi
ki “Kendi suretimizden bir beşer yaratacağız” ve yerin toprağından Âdem’i yarattı sonra
yüzüne hayat rüzgârını üfledi” cümleleri ile özetlemektedir.

965

Tevrât’ın Tekvin

bölümünün 1/26 ve 5/1 ayetlerinde şu sözler mevcuttur: “Tanrı, “İnsanı kendi suretimizde,
kendimize benzer yaratalım” dedi. “Denizdeki balıklara, gökteki kuşlara, evcil hayvanlara,
sürüngenlere, yeryüzünün tümüne egemen olsun”

ve “Tanrı insanı yarattığında onu

kendine benzer kıldı. Onları erkek ve dişi olarak yarattı ve kutsadı. Yaratıldıkları gün
onlara “insan” adını verdi.”966
Zehebî, Siyer, V, 449-450; Ukaylî, Ebû Ca’fer Muhammed b. Amr b. Musa b. Hammâd, Kitâbu’dDuafâi’l-Kebîr, Dâru’l-Kütübi’l-İlmiyye, Beyrut, 1418, II, 252.
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Rebi’ b. Habîb, İbn Amr el-Basrî, el-Câmiu’s-Sahîh Müsnedü’l-İmâm er-Rebî’ b. Habîb, Dâru’lHikme, Beyrut, 1415, I, 314, Kahraman Hüseyin, Suret Hadisi Üzerine Bağlam Esaslı Bir Tahlil Denemesi,
H.T.D., 2003, C. 1. S.1, s. 60.
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İbn Kuteybe, Te’vîlu Muhtelifi’l-Hadîs, Dâru’l-Ceyl, Beyrut, 1972, s. 217-221.
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Kitâb-ı Mukaddes, Ohan Matbaası, İstanbul, 2003, Tekvîn, I/26, 5/1.
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İbn Hacer (ö. 852) insanın Allah suretinde yaratılmasının sıfatlar bakımından
olduğunu söyler. Yani Allah, insanı ilim, semi, basar gibi kendi sıfatlarıyla donatarak
yaratmıştır demektedir.967 O, insanların boyunun kısalageldiği cümlesi için özetle şunları
söylemektedir: “Semud Kavmi gibi geçmiş milletlerin halen mevcut kalıntıları bu konuda
problem oluşturmaktadır. Çünkü bunların evleri hadisin gerektirdiği şekilde onların
boylarının aşırı uzun olmadığını göstermektedir. Hiç şüphesiz onların yaşadığı dönemin
Hz. Âdem’e yakınlığı bu ümmet ile aralarındaki zamandan daha kısadır. Bu ana kadar bu
problemi çözecek de herhangi bir şey bulamadım.” 968 Münâvî (ö. 1031) bu kısalmanın
yaratılış, rızık ve ecel anlamında olduğunu söylemektedir.969 Hüseyin Kahraman hadisin bu
son cümlesinin Hz. Peygamber’e aidiyetini tartışmanın mümkün olduğu ve bu ifadenin
Ebû Hureyre veya Ehl-i Kitâp ile münakaşaya giren râvîlerden birinin idrâcı olabileceği
düşüncesindedir. 970 Yukarıda da verdiğimiz üzere insanların boyunun kısalması bilgisi
sahîh olarak sadece Hemmâm kanalı ile gelmiştir. Bu da bizi söz konusu bilginin rivâyetin
metnine sonradan idrâc edildiği kanaatine sevk eder.
Ebû Reyye, Ebû Hureyre’nin bu haberi Ka’b’dan aldığını sonra Hz. Peygamber’e
ref ettiğini söyler.971
İsmail Hakkı Ünal konuyla ilgili makalesinde, Âdem’in boyunun 60 arşın yani
yaklaşık 30 metre olduğu ve insanoğlu o günden bu yana kısaldığı bilgisinin ilmî
gerçeklere uymadığını söyler ve bu konuda Tevrat’ın tefsirinden şu alıntılara yer verir:
“Allah, Âdemi o kadar büyük yaratmıştı ki yattığı zaman boyu dünyanın bir ucundan
diğerine uzanıyordu. Ayakta durduğu zaman boyu Allah’ın arşına yaklaşıyordu. Allah,
meleklerin bu büyük adam karşısındaki şaşkınlık ve korkularını yatıştırmak için elini
Âdem’in üzerine koydu ve boyunu 1000 zira’ya indirdi. Âdem’in itaatsizlik yaparak bilgi
ağacından yemesi üzerine de boyunu 100 zira’ya indirdi.” O, bu rivâyeti müslüman
râvîlerin Yahudî esâtirinden aldıkları ve bir şekilde Hz. Peygamber’e isnâd ettikleri
düşüncesindedir. Hz. Peygamber’e izafe edilmesi ise şu şekilde gerçekleşmiş olabilir: Ya
Ebû Hureyre menşe birliğini dikkate alarak böyle bir haberi Hz. Peygamber’e atfetmekte
mahzur görmemiş veya başka bir sahâbîden duyduğu malumatı “Hz. Peygamber’den

İbn Hacer, Fethu’l-Bârî, XI, 3.
İbn Hacer, a.g.e., VI, 367.
969
Münâvî, Feyzu’l-Kadîr, IV, 18.
970
Kahraman, Hüseyin, a.g.m., s. 68.
971
Ebû Reyye, Adva’, s. 174.
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alınmıştır” düşüncesiyle ona isnâd etmiştir. Ya da rivâyetin isnâdındaki Yahudî ve
Hristiyan kültürüne vâkıf diğer Yemenli râvîlerce ref edilmiştir.972
Erul ise insan boyunun sürekli kısalageldiği bilgisinin bilimsel araştırmalarla
çeliştiği ve son yıllarda yapılan çalışmalarda bu rivâyet ile Ehl-i Kitap kültüründeki
malumat arasındaki parelelliğe dikkat çekildiğini ve bazılarınca İsrâiliyyâttan sayıldığını
söylemiştir.973
Hemmâm tarafından nakledilen bu metnin yukarıda da izah ettiğimiz üzere farklı
metinlerden müteşekkil olduğu görülmektedir. Rivâyette geçen bilgilerin büyük bir
kısmının Yahudî kaynaklarında da olması ise onun isrâiliyâttan olma ihtimalini
güçlendirmektedir.
2) 57 nolu hadiste Hz. Peygamber şöyle buyurmaktadır: “İsrailoğulları olmasaydı
yemek bozulmaz, et kokmazdı; Havva olmasaydı hiçbir hanım, asla kocasını aldatmazdı.”
Bu rivâyeti Hemmâm kanalı ile Buhârî, Müslim, İbn Hanbel ve İbn Hibbân tahrîc
etmişlerdir.974 Bu haberin Hemmâm dışında Ebû Yunus (ö. 123) 975 ve Halâs b. Amr (ö. ?)
976

tarikleri de bulunmaktadır.
Söz konusu metin anlam bakımından problemlidir. Yani İsrailoğulları’ndan önce et

kokmuyor muydu? Hiç şüphesiz bu durum akılla ve fiziksel kurallarla çelişmektedir.
Ayrıca Havvâ’nın ihaneti ne demek ve bu ihanetin diğer kadınlarla alakası nedir? Şerhlere
bakıldığında genel olarak şu yorumlar görülmektedir: Benî İsrail’e her gün gökten güneşin
doğuşundan batışına kadar bıldırcın eti ve kudret helvası yağardı. Günlük ihtiyaçlarını
almaları ve cuma ile cumartesi günlerinin ihtiyaçlarını biriktirmeleri hariç depolama onlara
yasaklanmıştı. Ancak onlar bu yasağa uymadıklarından et bozuldu ve koktu. İşte
yiyeceklerin bozulup kokması buradan kalmadır. 977 Ya da Yüce Allah İsrailoğulları’na
bıldırcın eti ve kudret helvası indirdiğinde onların fesad ve zorbalıkları yüzünden onları
etin kokmasıyla cezalandırmıştır.978 Hemmâm’ın kardeşi Vehb b. Münebbih'ten (ö. 114) de
şunlar nakledilmiştir: “Bazı kitaplarda Yüce Allah’ın şöyle buyurduğunu gördüm: “Eğer

Ünal, İsmail Hakkı, Seçmeci ve Eleştirel Yaklaşım veya Hz. Peygamber’i (s) Anlamak, İslâmi
Araştırmalar Dergisi, C. X. S. 1, s. 51-53.
973
Erul, Bünyamin, Hadislerin Dili, s. 281-2.
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Buhârî, Enbiyâ, 2; Müslim, Rada’, 19; İbn Hanbel, II, 304; İbn Hibbân, Sahîh, IX, 477.
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ölenin çürümesine hükmetmeseydim ailesi onu evlerinde hapsederler, yiyeceğe bozulmayı
takdir etmesem onu da zenginler fakirlerden esirgerlerdi.”979
Havva’nın ihaneti hakkında ise şöyle bir yorum getirilmiştir: “Havva’nın
ihanetinden kasıt, şeytan tarafından kendisine süslü gösterilen yasak ağaçtan yemesi ve
bunu Âdem’e de süslü göstermesidir. Yoksa hâşâ, fuhuş vb. bir ihanet söz konusu değildir.
O, bütün kadınların da annesi olunca ondaki bu tavır, her kadına intikal etmiştir. Bu
sebeple hiçbir kadın sözlü veya fiili olarak kocasına ihanetten kurtulamaz.”980
Erul, ilgili hadis hakkında şunları söylemiştir: “Hz. Âdem’in yeryüzüne
indirilişinden kıyamete kadar geçerli olan bu tabiat kanunları sebebiyle, alınan bazı
koruyucu tedbirler dışında meyveler, sebzeler, yiyecek ve içecekler belli bir süre sonra
bozulacaktır. Söz konusu kevni kanunlar, Hz. Âdem ile başlayan insanlık tarihi boyunca
mevcuttu. Dolayısıyla etin kokması ile yemeğin bozulması tarihin belli bir döneminde
yaşamış olan Hz. Yakup sonrası İsrailoğulları’nın yaptıkları bir yanlış tavır yüzünden
ortaya çıkmıştır diyemeyiz. Sanki Hz. Yakub öncesinde et ve yemek hiç bozulmuyormuş
da İsrailoğulları ilk defa buna sebep olmuştur denilemez.”
Erul, hadisin ikinci kısmı içinse Kur’ân’da Hz. Havva’nın Âdem’i günaha teşvik
ettiği veya ona ihanet ettiği ile ilgili herhangi bir bilgi olmadığını ve bu bilgilerin Tevrât
kaynaklı olduğunu ifade eder. Tevrat’ta yılanın Havva’yı, Havva’nın da Âdem’i kandırdığı
bilgisini verir.981 Kur’ân’da ise şeytanın ikisinin içine vesvese soktuğu (Araf, 7/20), ikisine
de hata işlettiği (Bakara, 2/36) geçer. Bu rivâyetin isnâdı ve kaynakları bakımından sahîh
kabul edildiğini ancak böyle bir metin ve muhtevanın Allah Resûlu’ne aidiyetinin tartışılır
olmaktan kurtulamayacağını söyler.982
Şerhlerde verilen etin kokmasıyla ilgili benzer bir hikâye Tevrât’ta da mevcuttur:
“RAB Musa’ya “Size gökten ekmek yağdıracağım halk her gün gidip günlük ekmeğini
toplayacak. Böylece onları sınayacağım. Benim yasama göre yaşıyorlar mı yaşamıyorlar
mı göreceğim. Altıncı gün her gün topladıklarının iki katını toplayıp hazırlayacaklar. Musa
ile Harun İsrâiloğulları’na “Bu akşam sizi Mısır'dan RAB’bin çıkardığını bileceksiniz”
dediler. Sonra Musa “Akşam size yemek için et, sabah da dilediğiniz kadar ekmek
verilince RAB’bin görkemini göreceksiniz” dedi. Musa Harun’a “Bütün İsrâil topluluğuna
İbn Hacer, Fethu’l-Bârî, VI. 367; Aynî, a.g.e., XV, 211; İbnu’l-Cevzî, Keşfü’l-Müşkil min Hadîs’sSahîhayn, I, 995.
980
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Erul, Bünyamin, Hadislerin Dili, s. 287-288.
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söyle, RAB’bin huzuruna gelsinler. Çünkü RAB söylediklerini duydu.” Akşam bıldırcınlar
geldi, ordugâhı sardı. RAB’bin buyruğu şudur: Herkes yiyeceği kadar toplasın.
Çadırınızdaki her kişi için birer omer alın. İsrâiloğulları söyleneni yaptılar. Kimi çok kimi
az topladı. Musa onlara “Kimse sabaha bir parça bile bırakmasın” dedi. Ama bazıları ona
aldırmayıp sabaha bıraktılar. Bıraktıkları kurtlanıp kokmaya başlayınca Musa onlara
öfkelendi.”983
Bu bilgilerden hareketle söz konusu rivâyetin İsrâîliyâtı iyi bilen sahâbe veya tabiîn
âlimlerine âit bir söz olması muhtemeldir diyebiliriz.
4)

123

numaralı

hadiste

Hz.

Peygamber

şu

hikâyeyi

anlatmaktadır:

“Peygamberlerden biri savaşa çıkarken toplumuna şöyle seslendi: “Nikâhladığı bir kadın
ile gerdeğe girmeyi istediği halde henüz girememiş kimse benim arkamdan gelmesin! Ev
yapmış da tavanını çekememiş kimse de gelmesin! Davar veya gebe develer satın alıp da
onların doğurmalarını bekleyen kimse de gelmesin!” Sonra gazaya çıktı. İkindi namazını
kılınca veya ona yakın bir zamanda gireceği kente yaklaştı. Güneşe: “Sen de görevlisin,
ben de görevliyim! Allah’ım, bu (güneşi) benim üzerimde biraz durdur!” dedi. Bunun
üzerine o orayı fethedinceye kadar Allah güneşi bekletti. Aldıkları ganimetleri topladılar.
Ardından onları yakmak için ateş geldi fakat yakmadı. Bunun üzerine Peygamber: “Sizin
içinizde ganimete ihanet (edenler) var: Şu halde her kabileden bir adam benimle el
sıkışsın!” dedi. Bu surette onunla el sıkıştılar. Derken bir adamın eli onun eline yapıştı.
Peygamber: “Ganimete ihanet sizin içinizdedir, benimle senin kabilen el sıkışsın!” dedi.
Bu sefer onun kabilesi onunla el sıkıştı. Fakat eli iki veya üç kişinin eline daha yapıştı.
“Ganimete ihanet sizdedir; sizler ihanet ettiniz!” dedi. Nihayet ona inek başı gibi bir altın
kütle çıkardılar ve onu yerde duran malın içine koydular. Arkasından ateş gelerek o malı
yaktı. İşte ganimetler bizden önce hiç bir kimseye helâl olmamıştı. Allah bizim zayıflığımızı
ve aczimizi bildi de onu bize helal kıldı.”
Bu rivâyeti Hemmâm kanalı ile Abdurrezzâk b. Hemmâm (ö. 211), Buhârî (ö. 256),
Müslim (261) ve İbn Hibbân (ö. 354) tahrîc etmişlerdir. 984 Bu hikâyeyi tâbiûndan İbnu’lMüseyyib (ö. 92) de rivâyet etmiştir. 985
İbn Hanbel’in (ö. 241) İbn Sîrin-Ebû Hureyre tariki ile verdiği merfû bir rivâyetin
metni ise “Güneş, Yuşâ hariç hiç kimse için durdurulmamıştır. O bu sırada Beyti Makdis’e
Kitâb-ı Mukaddes, Mısır’dan Çıkış, 16/1-20.
Abdurrezzâk, Musannef, V, 241; Buhârî, Humus, 8; Nikâh, 58; Müslim, Cihâd, 11; İbn Hibban, Sahîh,
XI, 136.
985
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yürüyordu“ şeklindedir. Şuayb el-Arnaût’a göre bu hadis Buhârî’nin şartlarına göre
sahîhtir. Biz ise hasen olduğu kanaatindeyiz.

986

İlgili metinde geçen peygamber

kaynaklarda Hz. Yûşa’ olarak zikredilirken şehrin ise Erihâ veya Beyt-i Makdis olduğu
söylenmiştir. 987 Kâdî İyâz (ö. 544) güneşin durması konusunda ihtilâf edildiğini kiminin
durduğunu yani geri gelmediğini kiminin ise hareketini yavaşlattığını söyler. Ayrıca bu
durumun nübüvvet mucizelerinden olduğunu belirtir. 988 Tahâvî (ö. 321) de bu tür
hadislerin nübüvvet alâmeti olduğunu ifade etmiştir.989
Yukarıdaki haberlerde güneşin sadece Hz. Yuşâ için geri çevrildiği ifade
edilmesine rağmen bazı hadislerde Hz. Ali için de bu durumun gerçekleştiği aktarılmıştır.
Esmâ bnt. Ümeys’in (ö. 40) naklettiğine göre “Hz. Peygamber öğle namazını Sahbâ’da
(Hayber yakınında bir yer) kılmış sonrada Hz. Ali’yi bir iş için bir yere göndermişti. Hz.
Ali döndüğünde Hz. Peygamber ikindi namazını kılmış sonra da Hz. Ali’nin dizine başını
koymuş ve uyumuştu. Hz. Ali, Peygamber (s) rahatsız olmasın diye hareket etmemiş,
Resûlullah uyandığında ise güneş batmıştı. Hz. Peygamber, Ali’nin ikindi namazını
kılmadığını öğrenince “Allah’ım! Kulun Ali Peygamber’i için geride kaldı, güneşi onun
için geri getir” diyerek dua etmişti. Esmâ “Bunun üzerine güneş yeniden doğarak
yeryüzünün aydınlatmış, Hz. Ali de namazını kılmış ve güneş tekrar batmıştır” demiştir.990
Bazı âlimler bu haberin mevzû olduğunu söylerler. Ukaylî (ö. 322), İbnu’l-Cevzî
(ö. 597), İbn Teymiyye (ö. 728) ve İbn Kesîr (ö. 774) 991 bunlardandır. İbn Hacer (ö. 852)
ise bu isimlerin hata yaptıklarını ifade eder. Tahâvî’nin (ö. 321) bu rivâyeti sahîh olarak
Müşkilu’l-Âsâr’da naklettiğini belirtir.992 İbn Arrâk (ö. 963), Tahâvî’nin verdiği senedin
sadûk râvîlerden müteşekkil olduğunu ve Ebû Hureyre’den gelen “Yûşâ hariç hiç kimse
için güneş geri çevrilmemiştir” rivâyetiyle çeliştiğini söyler. “Ve şayet güneş biri için
dönecekse o Hz. Peygamber olmalıydı. Çünkü Hendek günü kaçırdığı ikindi namazı için
çok üzüldü ve müşriklere beddua etti” demektedir.993 İbn Kesîr ise şu yorumda bulunur:
“Biz güneşi döndürmenin Yüce Allah’ın gücü dâhilinde olduğunu ve bunu Peygamber’i
İbn Hanbel, II, 352. İsnadda geçen Ebû Bekr b. İyâş el-Esedî (ö. 193) kendisini sika kabul eden
muhaddisler tarafından da hata yapan, ömrünün sonlarında kendisinde unutkanlık hâsıl olan biri olarak tavsif
edilmiştir. Bkz, İbn Hacer, Tehzîb, XII, 37. Şuayb el-Arnaût bu rivâyetin Buhârî’nin şartlarına göre sahîh
olduğunu söylemiştir.
987
Nevevî, Minhâc, XII, 52; Hâkim, Müstedrek, II, 122; Taberânî, el-Mu’cemu’l-Evsât, VI, 352.
988
Nevevî, a.g.e., XII, 52.
989
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İbn Arrâk, Tenzîh, I, 432 vd.
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için gerçekleştireceğini reddetmiyoruz. Nitekim bunun Yûşâ (a.s.) için vukû’ bulduğu
sahîh bir hadisle rivâyet edilmiştir. Biz ancak Hz. Peygamber’den sahîh olarak nakledileni
söyler, sahîh olmayanı ise ona isnâd etmeyiz. Bu haber sahîh olsaydı biz onu ilk
söyleyenlerden ve ona ilk inananlardan olurduk.”994
Şerhlerde Kâdî İyâz’dan (ö. 544) güneşin Hz. Peygamber için de iki defa geri
çevrildiği nakledilir. Bunlardan biri Hendek Savaşı esnasında diğeri ise İsrâ sabahında
gerçekleşmiştir. İsrâ sabahı olayını Yunus b. Bükeyr (ö. 199), İbn İshâk’ın (ö. 151)
Sîre’sine yazdığı Ziyâdât’da vermiştir. 995 Bu iki rivâyetin de aslı yoktur. Çünkü Buhârî (ö.
256) ve Müslim’in (ö261) aktardığına göre Hz. Peygamber ve sahâbe Hendek Savaşı’nda
ikindi namazını kılamamıştır. 996 İsrâ sabahı rivâyeti ise İsmail b. Abdurrahmân elKuraşî’den (ö. 127) aktarılan bir hikâyedir ki senedi zayıf râvîlerle doludur.997
Taberânî’nin (ö. 360) Câbir b. Abdullah isnadı ile haber verdiğine göre o, “Hz.
Peygamber emretti ve güneş gündüz bir saat bekledi” demiştir.998 Bu rivâyet için Heysemî
(ö. 807) “İsnadı hasendir” değerlendirmesinde bulunurken999 el-Hatîb el-Bağdâdî (ö. 463)
“İsnadında birçok meçhul râvî vardır” demiştir.1000 Bazı İslâm âlimlerinin aslında merfû
olmayan veya senedi zayıf râvîlerle dolu bu tür rivâyetlere muhtemelen konusu sebebiyle
ihtiyaç duyarak onlardan bahsetmeleri veya hoşgörü ile yaklaşmaları son derece ilginçtir.
Hayret verici bir başka durum ise şârihlerin Tevrât’ta geçen şu hikâyeye hiçbir
şekilde değinmemeleridir: “RAB'bin Amorlular'ı İsrailliler'in karşısında bozguna uğrattığı
gün Yeşu halkın önünde RAB'be şöyle seslendi: "Dur ey güneş Givon üzerinde! Ve ay, sen
de Ayalon Vadisi'nde!" Halk, düşmanlarından öcünü alıncaya dek güneş durdu ay da
yerinde kaldı. Bu olay Yaşar Kitabı'nda da yazılıdır. Güneş, yaklaşık bir gün boyunca
göğün ortasında durdu, batmakta gecikti. Ne bundan önce ne de sonra RAB'bin bir insanın
dileğini işittiği o günkü gibi bir gün olmamıştır. Çünkü RAB İsrail'den yana savaştı.”1001
Bu rivâyetin Hemmâm hadisi ile benzer yönleri olduğu kadar ciddi farklılıklar içerdiği de
göz ardı edilmemelidir.

İbn Kesîr, a.g.e., VI, 87.
Nevevî, Minhâc, XII, 52; İbn Hacer, a.g.e., VI, 222.
996
Buhârî, Salâtu’l-Havf, 4; Müslim, Mesâcid, 36.
997
Beyhâkî, Delâil, II, 275.
998
Taberânî, el-Mu’cemu’l-Evsât, IV, 224.
999
Heysemî, Mecmeu’z’-Zevâid, VIII, 524.
1000
İbn Arrâk, Tenzîh, I, 435.
1001
Kitâb-ı Mukaddes, Yeşu, 10/12-14.
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Tevrât’taki bu benzerlikten bahseden M. Saîd Hatiboğlu şu değerlendirmede
bulunmaktadır: “Tevrât’ın bu kıssası, ilk asır müslüman âlimlerinden İbn İshâk’ın (ö. 151)
Sîre’sine girmiş hadis kitaplarında yer almakta da gecikmemiştir. Hemmâm b.
Münebbih’in (ö. 131) Sahîfesi sayesinde daha sonra Abdurrezzâk, Ahmed b. Hanbel,
Buhârî, Müslim gibi pek çok hadis kaynağında da yer bulmuştur.” Ayrıca yazar Medine’de
Yahudilere ve kültürlerine ilgisinin tarihen sabit olduğu bilinen Hz. Peygamber’in
Tevrât’ta yazılı olan bu kıssayı öğrenerek müzakere etmiş olmasını da mümkün
görmektedir.1002 Konuyla ilgili olarak Özcan Hıdır, Ebû Hureyre’nin bu rivâyeti Ka’b’dan
duyarak naklettiği, fakat daha sonraki râvîlerin bunu ref etmiş olabilecekleri ihtimalini dile
getirir.1003
Sonuç olarak şunları söyleyebiliriz; söz konusu haberi Ebû Hureyre’nin Hz.
Peygamber’e ref etmesi imkân dâhilinde olduğu gibi Saîd Hatiboğlu’nun da belirttiği üzere
Hz. Peygamber’in Tevrât’ta yazılı olan bu kıssayı müzakere etmiş olması da muhtemeldir.
5)- 67 nolu hadiste Hz. Peygamber şöyle buyurmaktadır: “İnsanda toprağın asla
çürütemeyeceği bir kemik vardır. Kıyamet günü insan, o kemikte derlenip toplanacaktır.
Ashab: O hangi kemiktir? diye sordular. Hz. Peygamber: Kuyruk sokumu kemiğidir “
cevabını verdi.”
Bu rivâyet Ebû Saîd el-Hudrî (ö. 63) isnâdı ile de nakledilmiştir. 1004 Ancak bu
hadisler zayıf olarak değerlendirilmiştir.1005 Tâbiûndan ise A’rec (ö. 117), 1006 Ebû Sâlih (ö.
101)1007 ve Ebû İyâz (ö. ?)1008 da Ebû Hureyre’den bu haberi aktarmışlardır.
Haberin bazı versiyonlarında bu kemiğin insanın ilk yaratılan kemiği olduğu da
ifade edilmiştir. Tahâvî (ö. 321), bu hadisi eleştirenlerin “Gözlerin gördüğü şey metinde
verilen bilgiyi reddetmektedir. Çünkü ölünün mezarını açtığımızda, orada hiç bir şeyin
kalmadığını, toprağın onun tamamını yediğini, yine ateşin yaktığı bir kimseden de geriye
hiçbir şey kalmadığını görmekteyiz” dediklerini nakleder. Cevaben ise bu kemiklerin
gözden kaybolmasının tamamen yok oldukları anlamına gelemeyeceğini söyler. 1009 Kâdî
Abdulcebbâr (ö. 415) da hadisi şöyle yorumlar “Hadiste anlatılmak istenen bu kemiğin
Hatiboğlu, Saîd, Kültürel Mirasımızı Tenkid Zarureti, Ankara, 2009, Otto yay., s. 50.
Hıdır Özcan, Yahudî Kültürü ve Hadisler, 599.
1004
İbn Hanbel, III, 28; İbn Hibbân, Sahîh, VII, 409; Ebû Ya'lâ, Müsned, II, 523.
1005
Şuayb el-Arnaût bu rivâyet için hasen li ğayrihi, Hüseyin Selîm Esed ise isnâdı zayıftır demektedirler.
Bkz. Hanbel, III, 28; Ebû Ya'lâ, Müsned, II, 523.
1006
Müslim, Fiten, 28; İbn Hanbel, II, 322.
1007
Buhârî, Tefsîr, 414; Müslim, Fiten, 28.
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İbn Hanbel, II, 499.
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Tahâvî, Şerhu Müşkilu’l-Âsâr, VI, 60 vd.
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kıyamete kadar çürümeden kalacağı değildir. İnsanın en son çürüyecek kemiğinin bu
olduğudur.”1010
Osman Oruçhan, hadis metinlerini pozitif bilimlere uygunluğu açısından incelediği
doktora çalışmasında şunları söyler: “İlk yaratılan kemiğin kuyruk sokumu olduğunu
söyleyebilmek oldukça güçtür. Embriyoloji bilimine göre kemiklerin yani iskelet
sisteminin oluşumu embriyo sisteminin gelişiminin dördüncü haftasında başlamaktadır. İlk
kemikleşme yedinci haftada vertebral kolonda yani omurlarda başlamaktadır. Ancak
omurlar kuyruktan başa kadar uzandığı için bunun başlangıcının kuyruk kemiği olduğunu
söylemek mümkün değildir.” O, ölen insanın kuyruk kemiğinin toprakta çürümeyeceği
bilgisi hakkında ise anatomi biliminine göre kuyruk kemiğinin diğerlerinden farklı bir
yapısının olmadığını nakleder. Arkeolojik kazılarda da bu şekilde çürümeyen bir kemiğe
rastlanmadığını belirtir. 1011 Bununla beraber yazar bilimin yeni bilgilere ulaşabilme
ihtimalini de göz önünde bulundurmaktadır. Bu bağlamda yeniden dirilişte kullanılmak
üzere DNA gibi bir çekirdeğin toprakta saklanmasının İslâm inanç esaslarına aykırı
olmadığını ifade eder. Yazarın naklettiğine göre Talmud’da acbu’z-zeneb kemiğine karşılık
olarak lûz kemiğinden bahsedilmektedir ki ölümden sonra baki kalan vücudun tek
çekirdeği bu kemiktir. 1012 Bu kemiğin antik Mısır inançlarında bulunduğu da nakleder.
Yazar sonuç olarak bu rivâyetin Hz. Peygamber’e aidiyetinin son derece şüpheli olduğunu
söylemekle beraber Yahudî kaynaklarında var olan bu bilginin vahiy kaynaklı olma
ihtimalini ve Hz. Peygamber’in Yahudilerden duyduğu bu bilgiyi kullanmış olabileceğini
de göz ardı etmez.1013
Kaynaklarımızda sahîh olarak geçen insanın bir cüzünün hiçbir şekilde yok
edilemeyeceği bilgisinin bilim tarafından da ispatlanmasının bir gün mümkün olduğundan
hareketle bu hadis hakkında şimdilik tevakkuf edilmesinin daha temkinli bir yaklaşım
olacağı kanaatindeyiz.
c)Fiten ve Gelecek Rivâyetleri
Sahîfedeki 22, 23, 24, 28, 29, 124, 125, 127, 128 ve 134 nolu hadisleri gelecekten
haber veren rivâyetler kapsamında değerlendirmek mümkündür. Bunların içeriği özetle
şöyledir: 22 nolu hadiste malın müslümanlar arasında aşırı çoğalacağı, 23 nolu haberde
kıyametten önce davaları büyük iki topluluğun birbiri ile savaşacağı, 24 nolu rivâyette
Münâvî, Feyzu’l-Kadîr, V, 13.
Oruçhan, Osman, Hadis ve Bilim, TDV. Yay., Ankara 2011, s. 305.
1012
Oruçhan, Osman a.g.e., s. 307.
1013
Oruçhan, Osman, a.g.e., s.307.
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yalancı peygamberlerin çıkacağı ifade edilmiştir. 134 nolu hadiste Hz Peygamber
rüyasınında gördüğü iki bileziği San’â reisi Esved el-Ansî ile Müseylemetu’l-Kezzâb
olarak yorumlar. 28 nolu rivâyet bir gün insanların hiçbir şeyleri olmasa da Hz.
Peygamber’i görme isteği içerisine gireceklerini belirtir. 29 nolu hadis Kisrâ ve Kayser’in
helâk olacağını ve saltanatlarının müslümanlara nasib olacağını müjdeler. 124 nolu
haberde Hz. Peygamber rüyada kuyudan su çekerken Hz. Ebû Bekr’in kovayı ondan aldığı
iki kova su çektiği ancak çekişinde zayıflık olduğu, Ömer’in ise kovayı Ebû Bekr’den alıp
daha iyi ve daha uzun süreli çektiğini anlatır. 125 nolu hadiste Hûz ve Kirmân ile 127 nolu
rivâyette ise kıldan ayakkabı giyen bir toplulukla savaşılmadıkça kıyametin kopmayacağı
belirtilir.
İlk dönem muhaddisleri fiten ve gelecek konularında sahîh olmak şartıyla genel
veya spesifik olsun yani şahıs ve yer belirten veya birebir yaşanmış olayları anlatan
hadisleri nübüvvet alâmeti olarak kabul etmişlerdir. Son dönem araştırmacıları ise tarihi
olayların ya da hâdiselerin çeşitli mülahazalarla hadisleştirildiği kanaatindedirler. M. Saîd
Hatiboğlu bu konu ile ilgili “Hz. Peygamber ve Kur’ân Dışı Vahiy” isimli çalışmasında
Kitab ve Sünnetteki delillerin kendisini Kur’ân’da mevcut olmayan istikbal haberlerini
sahîh saymama neticesine götürdüğünü ifade eder.

1014

Ayrıca Hatiboğlu’nun “Hz.

Peygamber’in vefatından Emevilerin Sonuna Kadar Siyasî İçtimaî Hadiselerle Hadis
Münasebeti” ve İsmail Hakkı Ünal’ın “Hz. Peygamber'in Dilinde Konuşturulan Tarih:
‘Yere Batırılacak Ordu’ Rivayeti” isimli çalışmaları da tarihî olayların hadisleştirilmesi
konusunu işlemektedir.
Bu konuya örnek olarak sahifeden iki ivâyete yer vereceğiz.
1) 23 nolu hadiste “Davaları bir olan iki büyük topluluk birbirleriyle savaşmadıkça
kıyamet kopmayacaktır” buyurulmaktadır.
Bu rivâyeti Hemmâm isnâdı ile Buhârî (ö. 256) ve Müslim (ö. 261) tahrîc
etmişlerdir.1015 Bu cümle Ebû Saîd el-Hudrî’den (ö. 63) 1016 de zayıf olarak gelmiştir.1017
Tâbiîndan ise A’rec (ö. 117) 1018 ve Ebû Seleme (ö. 94) 1019 Ebû Hureyre’den rivâyet
etmişlerdir. Şârihler haberdeki iki grubu Sıffîn’de savaşan Hz. Ali ve Hz. Muâviye
Hatiboğlu, Saîd, Hz. Peygamber ve Kur’ân Dışı Vahiy, Ankara, 2009, Otto yay., s. 163.
Buhârî, Menâkıb, 22; Müslim, Fiten, 4.
1016
İbn Hanbel, III, 95; Taberânî, el-Mu’cemü’l-Evsât, VII, 335.
1017
Bu rivâyetlerin isnâdlarındaki Ali b. Zeyd b. Cud’ân (ö. 131), İbn Hanbel, Nesâî, Ebû Zur’â, Ebû Hâtim
ve Beyhâkî tarafından zayıf olarak tanıtılmıştır. Bkz. Mizzî, Tehzîb, XX, 434.
1018
Buhârî, Fiten, 23; İbn Hanbel, II, 530.
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toplulukları, onların davalarının bir olmasını da dinlerinin bir olması anlamında
yorumlamışlar,

bu

rivâyeti

ise

Hz.

Peygamber’in

mucizelerinden

biri

olarak

değerlendirmişlerdir.1020 Erul, bu yorumlara karşı çıkarak her zaman müslüman grup veya
devletler arasında bu şekilde mücadelelerin yaşanabileceği ve bu hadisin Sıffîn Savaşı’na
hasr edilemeyeceğini söyler. Bu tür haberlerle ilgili kanaatini ise şu şekilde özetler: “Bu ve
benzer rivâyetlerin, erken dönemde yaşanan ve kısaca fiten denilen ictimaî, siyasî kargaşa,
kaos hatta iç savaşlar üzerine yapılan bazı değerlendirmelerin Hz. Peygamber’e izafe
edilmiş olabilme ihtimalini de unutmamak gerekir. Yapılan bu değerlendirmelerde İslâm’ın
ilk asrında ortaya çıkan bu olumsuz gelişmeler ya ‘kaderin bir cilvesi’ olarak olumlu yahut
‘kıyamet alameti’ olarak olumsuz gelişmeler olarak rivâyetlere yansıtılmıştır.”1021
2) 124 nolu hadiste Hz. Peygamber bir rüyâsını anlatmaktadır: “Bir defasında
rüyamda kendimi bir havuz/kuyu başında insanlara su ikram eder hâlde gördüm. Derken
benim yanıma Ebû Bekr geldi ve beni rahatlatmak için elimden kovayı alıp iki kova su
çekti. Onun çekişinde biraz zayıflık vardı. Allah ona mağfiret eylesin! Arkasından Hattâb
oğlu Ömer geldi ve kovayı ondan aldı ve kuyudan su çekmeye devam etti. O kadar ki
insanlar (suya kanıp) arkalarına döndüler, havuzdan hâlâ su kaynamaktaydı.”
Bu rivâyeti Hemmâm tariki ile Buhârî (ö. 256), Müslim (ö. 261) ve İbn Hanbel (ö.
241) tahrîc etmişlerdir. 1022 Aynı hadis İbn Ömer (ö. 73) isnâdı ile de gelmiştir.1023 Ebû
Hureyre’den ise A’rec (ö. 117), 1024 İbnu’l-Müseyyib (ö. 92)1025 ve Ebû Yunus (ö. 123)1026
tarikleri de mevcuttur.
Hz. Ebû Bekr’in halifeliğini teyit eden ve faziletini anlatan hadisleri mevzûât
kitaplarında görmek1027 mümkün olmakla beraber bu haber sahîh sayılmıştır. Şârihler, Hz.
Ebû Bekr’in iki kova su çekmesini iki sene halife olacağı, çekişinde zayıflık olmasını,
döneminde yalancı peygamberlerle ve zekât vermeyenlerle uğraşacağı, Hz. Ömer’le ilgili

Nevevî, Minhâc, XVIII, 13; İbn Hacer, Fethu’l-Bârî, VI, 616; Aynî, Umde, XXIV, 214.
Erul, Hadislerin Dili, s. 254.
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Buhârî, Ta’bîr, 30; Müslim, Fedâil, 2; İbn Hanbel, II, 318.
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Buhârî, Fedâil, 5; İbn Hanbel, II, 27.
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Müslim, Fedâilu’s-Sahâbe, 2.
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Buhârî, Fedâilu’s-Sahâbe, 5; Müslim, Fedâilu’s-Sahâbe, 2.
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Müslim, Fedâilu’s-Sahâbe, 2.
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İbnu’l-Cevzî, Kitâbu’l-Mevdûât, tah. Abdurrahman Muhammed Osman, y. y., 1966, I, 315; Suyûtî, elLeâli’l-Masnûa fî’l-Ehâdisi’l-Mevdûa, Dâru’l-Kütübi’l-İlmiyye, Beyrut, trs. I, 269; Cihan, Sâdık,
Uydurma Hâdislerin Doğuşu Siyâsi ve Sosyo-Politik Olaylarla İlgisi, Samsun, 1996, s. 91-96.
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ifadeyi ise ise onun daha güçlü bir dönem süreceği şeklinde yorumlamışlar ve bu rivâyeti
nebevî bir mucize saymışlardır.1028
Erul, şârihlerin bu yorumlarını eleştirmiş ve Hz. Ebû Bekir’in halife seçiminde
başkanın Ensardan mı Muhacirlerden mi olacağına dönük yaşanan ciddi tartışmalarda söz
konusu rüyaya hiç atıfta bulunulmamasını sorgulamıştır. Gelecekten haber veren rivâyetler
içinse şu değerlendirmede bulunmuştur: “Hadis tarihine bakıldığında, gerek geleceğe dair
bazı haberlerde, gerekse yukarıdakine benzer bazı rüyalarda geleceğe ilişkin bazı kurgusal
göndermelerde bulunulduğu ve âdeta merfû haberlere dayalı bir tarih yazıldığını da burada
hatırlatmalıyız.”1029
Hadislerin yaşadığı dönemin tarihsel olaylarından etkilendiği daha açık bir ifadeyle
döneminin tarihi olaylarının hadise dönüştürüldüğü iddiası önemli bir problemdir. Bu
iddiayı ileri sürenler yukarıdaki örnekte olduğu gibi rivâyetle olayların birbirine ayrıntılı
bir biçimde benzemesini delil olarak getirirler. Bizim yaklaşımımız ise Hz. Peygamber’in
ümmetini gerek motive etmek ve uyarmak, gerekse olacakları onlara önceden bildirmek
amacıyla geleceğe yönelik haber vermesinin mümkün olduğu yönündedir.
d)Kudsî Rivâyetler
Kudsî hadislerin kaynağı ile ilgili tartışmalar son dönemde önem kazanmış ve bu
rivâyetler değişik açılardan tenkit edilmiştir. İslâm Düşüncesinde Sünnet isimli eserinde bu
konuyu ele alan Hayri Kırbaşoğlu’nun kudsî hadislerin kaynağı ile ilgili öne sürdüğü
ihtimallerden bazıları şunlardır: Kudsî hadislerin muhtevaları genelde ahlâkî konular olup
benzerleri ilke veya mana olarak Kur’ân’da da yer almaktadır. Yani kudsî hadisler bir
anlamda bu ayetlerin açılımıdır. Ayrıca yine bu noktadan hareketle Hz. Peygamber,
Kur’ân’dan aldığı ilhamla bu ayetleri kendi ifadeleri ile sunmuş olabilir. Hz. Peygamber’in
bu ayetleri açıklama mahiyetindeki rivâyetlerinin nakleden râvîlerce kudsî hale çevrilmesi
muhtemeldir. Bir başka olasılık ise bu metinlerin bir kısmının geçmiş kutsal kitaplardan
alınmış olmasıdır. 1030
Enbiya Yıldırım konuyla ilgili makalesinde bu hadislerin büyük bir kısmının sıhhat
açısından problemli olduğunu söyler. Bunların bir kısmının tasavvuf kaynaklı olduğunu ve
asıllarının olmadığını belirtir. Kudsî hadislerin sayısının 100 ile 550 arasında nakledildiğini

İbn Hacer, Fethu’l-Bârî, VII, 39; Aynî, Umdetu’l-Kârî, XVI, 182; XXIV, 156.
Erul, Bünyamin, Hadislerin Dili, s. 274.
1030
Kırbaşoğlu, Hayri, İslâm Düşüncesinde Sünnet, Ankara Okulu Yay., 2011, s. 240-254.
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ve miktarın bu kadar çok olmasını ise râvîlerin metinleri Yüce Allah’a nisbet ederek
tesirini daha da artırma çabalarına bağlar. 1031
Özcan Hıdır rivâyetler içerisinde Yahudilik ve Hristiyanlık gibi diğer dinler ve
kültürlerle en fazla ilişkilendirilen türün kudsî hadisler olduğunu zikreder.1032
Sahîfede 13, 30, 40, 53, 65, 80, 105, 106 ve 117 nolu rivâyetler kudsî metinler
olarak gelmiştir. Bu bağlamda konumuza örnek olarak sahîfedeki iki kudsî rivâyeti ele
alacağız.
1) 53 numaralı rivâyette Hz. Peygamber şöyle buyurmuştur: “Yüce Allah şöyle
buyurur: “Kulum, içinden iyi bir iş yapmayı geçirip de yapmadıysa ona bir sevap yazarım.
Ama onu yaparsa on misli sevap yazarım. Eğer içinden kötü bir iş yapmayı geçirip de
yapmadıysa onu bağışlarım. Fakat onu yaparsa ona bir misli günah yazarım.”
Bu hadisi İbn Abbâs (ö. 68), Ebû Zerr (ö. 32) ve Enes b. Mâlik (ö. 93) de rivâyet
etmiştir. Bu sahâbîlerin haberlerine bakıldığında ağırlıklı olarak kudsî versiyonuyla
aktardıkları görülmüştür.
İbn Abbâs kanalı ile kudsî olarak tahrîc edilmiştir.1033 Aynı şekilde, Tayâlisî’nin (ö.
204) tahrîc ettiği Ebû Zerr rivâyeti de kudsî varyantta nakledilmiştir.1034 Ebû Ya’lâ’nın (ö.
307) Enes b. Mâlik kanalı ile verdiği hadis ise merfû olarak gelmiştir.1035
Ebû Hureyre’den nakilde bulunan A’rec (ö. 117),1036 Abdurrahman b. Ya’kûb (ö.
?) 1037 ve Hemmâm (ö. 132) 1038 kudsî, İbn Sîrîn (ö. 110) 1039 ise merfû olarak rivâyet
etmişlerdir.
Sahîfenin 130 nolu merfû haberi anlam bakımundan 53 nolu hadisle benzerlik arz
etmektedir: “Biriniz iyi/güzel bir müslümanlık ortaya koyarsa, yapacağı her bir iyilikten
dolayı, kendisine on mislinden yedi yüz katına kadar sevap yazılır. Yapacağı her bir
kötülükten dolayı ise ancak bir misli yazılır.” Bu rivâyeti Buhârî (ö. 256) ve Nesâî (ö.
303), Ebû Saîd el-Hudrî’den (ö. 63) de merfû olarak aktarmışlardır. 1040

Yıldırım, Enbiya, Kudsî Hadisler Üzerine Genel Bir Değerlendirme, C.Ü.İ.F.D., XIII/2-2009, s. 39-47.
Hıdır, Özcan, Yahudî Kültürü ve Hadisler, s. 521.
1033
Buhârî, Rikâk, 31; Müslim, Îmân, 59; İbn Hanbel I, 227.
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Tayâlisî, Müsned, I, 62.
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Ebû Ya’lâ, Müsned, VI, 170.
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Buhârî, Tevhîd, 35; Müslim, Îmân, 59; İbn Hanbel, II, 242.
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Müslim, Îmân, 59.
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Yukarıdaki hadislerde geçen bire on ve bire yedi yüz lafızları Kur’ân’da da
geçmektedir. En’âm Sûresi 6/160. ayetinde şöyle buyrulur; “Kim (Allah huzuruna) iyilikle
gelirse ona getirdiğinin on katı vardır. Kim de kötülükle gelirse o sadece getirdiğinin
dengiyle cezalandırılır. Onlar haksızlığa uğratılmazlar.” Yine Nisâ Sûresi 4/40. ayette
benzer cümleler geçer; “Şüphe yok ki Allah zerre kadar haksızlık etmez. (Kulun yaptığı iş,
eğer bir kötülük ise, onun cezasını adaletle verir.) İyilik olursa onu katlar (kat kat arttırır),
kendinden de büyük mükâfat verir.” Bakara Sûresi 2/261. ayette ise yedi yüz kat sevaptan
bahsedilir. “Allah yolunda mallarını harcayanların örneği, yedi başak bitiren bir dane
gibidir ki her başakta yüz dane vardır. Allah dilediğine kat kat fazlasını verir. Allah'ın lütfu
geniştir, O her şeyi bilir.”
Erul bire on rivâyeti için şu değerlendirmede bulunur: “Rasûl-i Ekrem, Allah adına
yapmış olduğu bu açıklamayı, vasıtalı veya vasıtasız bir şekilde Rabbinden almış
olabileceği gibi, bazı Kur’ân ayetlerinden (En’am, 6/160) hareketle bir çıkarımda
bulunarak da yapmış olabilir.”1041
Yukarıda da belirttiğimiz üzere hadis kaynaklarında genelde bu rivâyet kudsî olarak
nakledilmiştir. Bununla beraber yukarıdaki ayet ve hadislerin benzerliğinden hareketle Hz.
Peygamber bu cümleleri Kur’ân’ı açıklama bağlamında söylemiştir diyebiliriz. Yani Hz.
Peygamber ayetleri açıklarken “Yüce Allah buyurdu ki” şeklinde bir ifade ile hem ayeti
hem de kendi açıklamalarını birlikte zikretmiştir. Bu da bazen merfû yani metnin
tamamının Hz. Peygamber’in sözü veya bazen de kudsî yani tamamen Yüce Allah’ın sözü
olarak nakledilmesine sebep olmuş olabilir. Ancak burada bir genellemeye gidilerek bütün
kudsî hadisler bu hükme tâbidir diyemeyiz.
2) 30 nolu hadiste Hz. Peygamber şöyle buyurmaktadır; “Yüce Allah: “Ben iyi
kullarım için hiçbir gözün görmediği, hiçbir kulağın işitmediği ve hiçbir beşerin kalbine
gelmeyen nice nimetler hazırladım” buyurdu.”
Bu rivâyet, Muğîre b. Şu’be (ö. 50), Sehl b. Sa’d (ö. 88), İbn Abbâs (ö. 68) ve Enes
b. Mâlik isnadları ile de nakledilmiştir. Sehl b. Sa’d (ö. 88),1042 İbn Abbâs (ö. 68) 1043 ve

1041

Erul, Bünyamin, Hadislerin Dili, 153.
Müslim, Cennet,1; İbn Hanbel, V, 334. İsnadda geçen Hamîd b. Ziyâd (ö.189) için Dârekutnî ve İbn
Hibbân “sika”, Ebû Hâtim “bir beis yoktur” derken, Ukaylî ve Nesâî “zayıftır”, Zehebî, “sika olmasında
ihtilaf edilmiştir”, İbn Hacer ise “ sadûktur ancak yanılırdı” demiştirler. Bkz, İbn Hacer, Tehzîb, III, 37.
1043
Taberânî, el-Mu’cemü’l-Kebîr, XI, 184; Seneddeki Bakiyye b. Velid (ö. 194) için Beyhâkî “onun
güvenilir olmadığında icma vardır”, Dârekutnî, “zayıf”, İbn Hibbân ise “güvenilir fakat tedlis yapardı”, İbn
Hacer, “sadûktur fakat çokça tedlis yapardı” demiştirler. Bkz, Mizzî, Tehzîb, IV, 192; İbn Hacer, Takrîb, I,
126.
1042
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Enes b. Mâlik isnâdı (ö. 93)1044 ile rivâyet edilenler zayıftır. Muğîre b. Şu’be (ö. 50) isnâdı
ile gelenler ise sahîhtir.1045 Ancak bu râvînin hadisini İbn Ebî Şeybe (ö. 235) mevkûf olarak
aktarmıştır.1046 Bu hadisi Hemmâm1047 hâricinde Ebû Hureyre’den A’rec (ö. 117),1048 Ebû
Sâlih (ö. 101)1049 ve Ebû Seleme (ö. 94)1050 de rivâyet etmiştir.
Ebû Hureyre’den nakledilen birçok tarikte Ebû Hureyre rivâyetten sonra şu âyeti
okumaktadır: “Artık onlar için, yaptıklarına karşılık olarak gözlerin aydın olacağı nice
nimetler gizlendiğini kimse bilmez” (Secde,32/17) Bu ifade ile ayet ve hadisin uyum
gösterdiği vurgulanmaya çalışılmıştır.
Sehl b. Sa’d hadisinde ise bu ayeti okuyan Hz. Peygamber’dir. Sehl: “Hz.
Peygamber’in bir meclisinde bulundum. Orada cenneti sonuna kadar vasf etti. Sonra
hadîsin sonunda Resûlullah “Orada hiçbir gözün görmediği, kulağın işitmediği ve insan
kalbinden geçmeyen şeyler vardır” buyurdu. Daha sonra şu âyeti okudu: “Onların yanları
yataklardan uzak kalır. (Azabından) Korkarak, (sevabını) umarak Rablerine dua ederler.
Kendilerine verdiğimiz rızıktan da başkalarına infak ederler. Hiç bir nefis onların
yaptıklarına karşılık olarak kendilerine saklanan gözlerin aydın olacağı nice nimetleri
bilemez.”1051
Muğîre b. Şu’be metnine göre de Hz. Musa Yüce Allah’a cennetliklerin makamını
sorması üzerine kendisine şu cevap verilir: “Onlar üstünlüklerini bizzat seçtiğim
kimselerdir ki, onların bu üstünlüklerini hiçbir gözün görmediği, hiçbir kulağın işitmediği
ve hiçbir beşerin kalbinden geçmeyen nimetlerle değişmez kıldım.”1052
Taberânî (ö. 360) de İbn Mes’ûd (ö.32) isnâdı ile şu haberi nakleder: “Tevrat’ta,
Yüce Allah’ın vücutları yataklardan uzak kalanlar için hiçbir gözün görmediği, hiçbir
kulağın işitmediği ve hiçbir beşerin aklından geçmeyen şeyler hazırlamış olduğu yazılıdır.
İbn Mes’ûd bunun Kur’ân da olduğunu belirtti ve: “Artık onlar için, yaptıklarına karşılık

Taberânî, el-Mu’cemü’l-Evsât, II, 177. Bu rivâyetin isnâdında “meçhul” râvîler mevcuttur.
Müslim, Îmân, 84; Humeydî, Müsned, II, 335; İbn Hibbân, Sahîh, XIV, 99.
1046
İbn Ebî Şeybe, Musannef, VII, 37.
1047
Abdurrezzâk, Musannef, XI, 416; Buhârî, Tevhîd, 35.
1048
Buhârî, Bed’ul-Halk, 8; Müslim, Cennet, 1.
1049
Buhârî, Tefsîr, 270; Müslim, Cennet, 1; İbn Hanbel, II, 466.
1050
Tirmizî, Tefsîr, 56; İbn Hanbel, II, 438.
1051
Müslim, Cennet,1.
1052
Müslim, Îmân, 84.
1044
1045
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olarak gözlerin aydın olacağı nice nimetler gizlendiğini kimse bilmez” ayetini okudu.1053
Ancak bu rivâyetin isnâdı zayıf râvîlerle doludur.1054
Söz konusu hadis aynı cümlelerle Kitâb-ı Mukaddes’te de yer almaktadır.
Pavlus’un (ö. 65) Koriontuslular’a I. Mektubu’nda şöyle geçer: “Yazılmış olduğu gibi,
Tanrı'nın kendisini sevenler için hazırladıklarını hiçbir göz görmedi, hiçbir kulak duymadı,
hiçbir insan yüreği kavramadı. Oysa Tanrı Ruh aracılığıyla bunları bize açıkladı.”1055
Özcan Hıdır’ın bir araştırmadan naklettiğine göre Pavlus bu ifadeyi muhtemelen
Tevrat’ın ve Midras’ın farklı yerlerinde ayrı ayrı olarak zikredilen cümleleri birleştirerek
tek bir metin halinde nakletmiştir. Yazar rivâyetle ilgili genel değerlendirmesinde ise Yüce
Allah’ın Resûlullah’a bildirdiği bu rivâyeti Hz. Musa’ya da vahyettiği kanaatindedir.
Ayrıca kudsî hadislerin evrensel mesajlar içermesi ve bazı âlimlerce geçmiş peygamberlere
indirilen vahiyle aynı yoldan alındığının belirtilmesinin kendi görüşünü desteklediği
kanaatindedir. 1056
Erul ise Hz. Musa ve Tevrat’tan bahseden bu rivâyetler sebebiyle yukarıdaki
hadisin Yahudî kültüründen alınmış olabileceği yolunda bazı tartışmalar yapılmış ise de
Yüce Allah, daha önce Tevrat’ta Hz. Musa’ya verdiği bu müjdeyi benzer ifadelerle Hz.
Peygamber’e de iletmiştir, diyerek bu konudaki düşüncesini ortaya koymuştur.1057
Hz. Peygamber’in yaşadığı toplumdaki farklı kültürlerle iletişiminden hareketle bu
rivâyeti bildiği ve cennetin güzelliğini ifade etmek amacıyla “Hiçbir gözün görmediği,
hiçbir kulağın işitmediği ve hiçbir beşerin kalbine gelmeyen nice nimetler” cümlelerini
kullandığını ancak râvîlerce kudsî olarak algılanıp bu şekilde nakledilmiş olabileceğini de
göz ardı etmemiz gerekir.
Örneklerde de görüldüğü gibi Ebû Hureyre’den gelen rivâyetler birçok yönden
ciddi tenkitlere tabi tutulmuştur. Bu misaller de göstermektedir ki temel kaynaklarda sahih
olarak yer almış bazı hadisler aslında râvilerin farklı sebeplerden kaynaklanan hataları ve
tasarrufları sebebiyle yanlış veya problemleri bir şekilde rivâyet edilmişlerdir. Netice
itibariyle bir rivâyetin sıhhatinin tesbiti ve doğru anlaşılması için birçok kıstasın
gözetilmesi gerekmektedir. Bunlar arasında râvinin hadisleri doğru bir şekilde işitip
nakletmesi, metinlerin hangi maksatla söylendiklerini anlayabilmesi, onları doğru
1053

Taberânî, el-Mu’cemu’l-Kebîr, IX. 213.
Heysemî, Mecmeu’z-Zevâid, VII, 205.
1055
Kitâb-ı Mukaddes, I. Koriontoslular, 2/7-10.
1056
Hıdır, Özcan, Yahudî Kültürü ve Hadisler, s. 585, 590.
1057
Erul, Bünyamin, Hadislerin Dili, s. 337.
1054
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mukâyese edebilmesi, yetiştiği çevre, ilmî açıdan etkilenmiş olabileceği insanlar ve
olaylara bakış açısı gibi birçok sebebi sayabiliriz. Bütün bu kıstaslar dikkate alınarak,
râviler ve rivâyetleri üzerine yapılacak kapsamlı ve karşılaştırmalı çalışmaların gerçeğe
çok daha yakın bilgileri ortaya çıkaracağı kanaatindeyiz.

B. HEMMÂM B. MÜNEBBİH’İN RİVÂYETLERİNİN KAYNAKLARA
GİRMESİ VE KAYNAKLARDAKİ DAĞILIMI
Fuad Sezgin, Buhârî’nin Kaynakları isimli eserinde, kitaplardaki isnâdlar sayesinde
İslâm’ın erken dönemine ait büyük ölçüde kaybolmuş edebiyatın yeni parçalarını tespit
etmenin ve hatta bazı eserleri tamamen yeniden inşa etmenin mümkün olacağı tezini ileri
sürmektedir. Ayrıca isnâdlar sayesinde müelliflerin birbirlerinden ne kadar faydalandıkları
ve günümüze ulaşmayan eserleri günümüze ulaşan kitaplar içerisinde görmenin mümkün
olacağını söylemektedir. 1058 Eserinin bir başka yerinde “Hadisler herhangi bir kitaptan
münferiden veya gruplar halinde çıkar diğer muhtelif kitaplara yerleşirdi” demektedir.1059
A’zamî’nin ifade ettiğine göre ise hicrî birinci asırda yüzlerce hadis risalesi
bulunmaktaydı. Bu eserler daha sonraki dönem kitaplar içerisinde yer almaya başlayınca
bunları koruma ihtiyacı hissedilmedi. 1060 Bu iddiasına da Zührî’nin (ö. 124) Hz.
Peygamber’in şemaili ile ilgili eserini örnek verir. Bazı çağdaş araştırmacıların bu rivâyet
hakkında şüpheye düştüklerini ancak son zamanlarda ortaya çıkan hicrî üçüncü asır
kitaplarının birinde Zührî’nin iki yüz sayfayı bulan bu eserinin tamamına yakınının
neşredildiğini ifade eder. Geniş bir araştırma ile Zührî’nin değişik talebeleri tarafından bu
kitabın kimi bölümlerinin rivâyet edildiğini ortaya koyduğunu söyler. Ayrıca bu haberleri
Zührî’den 150 yıl sonra vefat eden müelliflerin birbirine yakın lafızlarla nakletmelerinin
orijinal bir kitabı gerekli kıldığını belirtir.1061
A’zamî dört farklı alıntı örneğinden bahsetmekte ve o dönemde esere atıfta
bulunma geleneğinin olmadığını, aslolanın müellife atıfta bulunmak olduğunu ifade
eder.1062

Sezgin, Fuad, Buhârî’nin Kaynakları, Kitabiyât, Yay., Ankara, 2000, s. 48.
Sezgin, Fuad, a.g.e., s. 75.
1060
A’zamî, Hadis Metodolojisi ve Edebiyatı, trc. Recep Çetintaş, İz Yay., İstanbul, 2010, s. 113.
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A’zamî, a.g.e., s. 115.
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Çalışmamızın bu başlığı altında Hemmâm b. Münebbih’in rivâyetlerinin kaynaklara
hangi yöntemlerle girdiğini ve bu eserlerde ne kadar yer tuttuğunu ayrıca sahîfeye ait
çeşitli ipuçlarını kitaplardan tespit etmeye çalışacağız.
1. Hemmâm Rivâyetlerinin Kaynaklara Girmesi
Burada Hemmâm’ın rivâyetlerinin kâhir ekseriyetini ve sahîfesini nakleden Ma’mer
b. Râşid’in (ö. 153) talebeleri ile sahîfeyi ondan alan ve kendisi kanalı ile sahîfenin
yaygınlaştığı Abdurrezzâk b. Hemmâm ve râvîleri hakkında bilgi vereceğiz. Bu kısım
aslında sahîfeyi gün yüzüne çıkaran ve yaygınlaştıran isimlerin tanıtıldığı yerdir.
a. Ma’mer’den Nakleden Râvîler
Kaynaklarda Ma’mer’den Hemmâm b. Münebbih’in rivâyetlerini nakleden on râvî
tespit ettik. Ancak bunlardan ikisi hariç diğerleri kanalı ile sadece birer hadis gelmiştir.
aa. el-Evzâî
Ebû Amr Abdurrahmân b. Amr b. Yuhmid el-Evzâî Ba’lebek doğumludur. Şam’da
Nümeyr b. Evs el-Eş'arî’den, ardından Mekhûl b. Ebû Müslim’den ders aldı. Irak, Mekke
ve Medine’ye ilim yolculuklarında bulundu. Katâde b. Diâme, Atâ b. Ebî Rebâh,
Muhammed b. Münkedir ve Abdullah b. Lehîa gibi hocalardan ders okudu. Ayrıca Yahyâ
b. Ebî Kesîr, Nâfi’, Zührî, Rebîa b. Ebî Abdirrahman’dan hadis dinledi. Kendisinden de
hocaları Zührî, Yahyâ b. Ebî Kesîr, Mâlik b. Enes, Şû’be b. el-Haccâc, Süfyân es-Sevrî,
Abdullah b. el-Mubarek, Yahyâ b. Saîd el-Kattân rivâyette bulundular. 157 yılında
Beyrut’ta vefat etti.1063 İbn Uyeyne (ö. 198) onu zamanın imamı saymıştır.1064 ‘Iclî (ö. 261)
ise “Sika ve insanların en hayırlılarındandır” diye nitelendirmiştir.1065
Evzâî, Ma’mer’den Hemmâm’ın bir rivâyetini nakletmiştir.
حدثنا أحمد بن مطير أبو جعفر الرملي القاضي حدثنا محمد بن أبي السري العسقالني حدثنا الوليد بن مسلم
 كان: عن األوزاعي عن معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة رضي هللا عنه قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم
1066

.داود عليه السالم ال يأكل إال من كسب يده لم يروه عن األوزاعي إال الوليد تفرد به بن أبي السري

Evzâî’nin hayatı için bkz., İbn Sa’d, Tabakât, VII, 489; İbn Hacer, Tehzîb, VI, 216; Mizzî, Tehzîbu’lKemâl, XVII, 310; Zehebî, Siyer, VII, 108.
1064
İbn Ebî Hâtim, Cerh, V, 266.
1065
‘Iclî, Ma’rife, II, 83.
1066
Taberânî, el-Mu’cemu’s-Sağîr, el-Mektebetü’l-İslâmî, Beyrut, 1985, I, 33.
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ab. İsâ b. Yunus
İsmi İsa b. Yunus es-Sebiî’dir. Künyesi Ebû Amr olup Kûfelidir. A’meş, Evzâi, İbn
Cureyc ve Ma’mer b. Râşid’den rivâyette bulundu. Kütüb-i Sitte imamları kendisinden
nakilde bulundular. 187 veya 189 senesinde vefat etti. 1067 İbn Ma‘în (ö. 233), İbnu’lMedînî (ö. 234) ve ‘Iclî (ö. 261) onu sika ve güvenilir saydılar.1068 İbn Hibbân (ö. 354) da
onun için “sika ve mutkin” lafızlarını kullandı.1069
Müslim (ö. 261) kendisinden Hemmâm’ın bir hadisini nakletmiştir.1070
حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن أبي الزناد عن األعرج عن أبي هريرة أن رسول هللا صلى هللا
.عليه وسلم قال مطل الغني ظلم وإذا أتبع أحدكم على ملء فليتبع
حدثنا إسحاق بن إبراهيم أخبرنا عيسى بن يونس ح وحدثنا محمد بن رافع حدثنا عبدالرزاق قاال جميعا حدثنا
.معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة عن النبي صلى هللا عليه وسلم بمثله
ac. Abdula’lâ b. Abdula’lâ
Abdula’lâ b. Abdula’lâ Ebû Hâşim eş-Şâmî el-Basrî, 189 senesinde vefat etmiştir.
Ma’mer, Humeyd et-Tavîl ve Yunus b. Ubeyd’den hadis nakletti. Kendisinden ise İshâk b.
Râhûye, İbn Ebî Şeybe, Amr b. Ali el-Fellâs, Ali b. el-Medînî rivâyette bulundu. Hadisleri
Kütüb-i Sitte’de yer aldı.1071 İbn Ma‘în (ö. 233), ‘Iclî (ö. 261) ve Ebû Zur’â (ö. 281) onu
sika saymıştır. 1072
Buhârî (ö. 256) ve İbn Hanbel (ö. 241) kendisinden Hemmâm’ın bir hadisini tahrîc
etmişlerdir.1073 Buhârî ve İbn Hanbel’in metinleri sırasıyla şöyledir:
حدثنا مسدد حدثنا عبد األعلى عن معمر عن همام بن منبه أخي وهب بن منبه أنه سمع أبا هريرة رضي هللا
.عنه يقول قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم مطل الغني ظلم
حدثنا عبد هللا حدثني أبي ثنا عبد األعلى عن معمر عن همام بن منبه أخي وهب أنه سمع أبا هريرة يقول قال
. مطل الغنى ظلم: رسول هللا صلى هللا عليه وسلم

İsa b. Yunus hakkında bkz. İbn Mencûye, Ricâlu Sahîhi Müslim, II, 114; İbn Hacer, a.g.e., VIII, 213;
Mizzî, a.g.e., XXIII, 62; İbn Hibbân, Sikât, VII, 238.
1068
İbn Ebî Hâtim, a.g.e., VI, 292; ‘Iclî, a.g.e., II, 200.
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İbn Hibbân, a.g.e., VII, 238.
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Müslim, Musakât,7.
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Abdula’lâ b. Abdula’lâ hakkında bkz., Buhârî, et-Târîhu’l-Kebîr, VI, 73; Bâci, et-Ta’dîl ve’t-Tecrîh,
II, 1018; İbn Sa’d, Tabakât, VII; 290; Mizzî, Tehzîbu’l Kemâl, XVI, 360; İbn Hibbân, Sikât, VI, 131; İbn
Ebî Hâtim, Cerh, VI, 228; Zehebî, Tezkire, I, 217; Kelâbâzî, Ebû Nasr Ahmed b. Muhammed b. el-Hüseyin
b. el-Hasen, el-Hidâye ve’l-İrşâd fî Ma’rifeti Ehli’s-Sika ve’s-Sedâd, Dâru’l-Ma’rife, Beyrut, 1407, II,
485.
1072
‘Iclî, a.g.e., II, 68; İbn Ebî Hâtim a.g.e., VI, 28.
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ad. Abdullah b. el-Mubârek
Tebeu’t-tâbiînden olup 118 yılında Merv’de doğdu. İlim yolculukları bağlamında
Basra, Hicâz, Yemen, Mısır, Şam ve Irak’a gitti. Ma'mer b. Râşid, Evzâî, A’meş, İbn
Cüreyc, Süfyân es-Sevrî, Mâlik b. Enes ve Süfyân b. Uyeyne’den hadis dinledi.
Kendisinden ise Ma’mer b. Râşid, Süfyân es-Sevrî, Abdurrahman b. Mehdî, Abdurrezzâk
b. Hemmâm, Yahyâ b. Ma‘în, İshâk b. Râhûye gibi önemli muhaddisler rivâyette
bulundular. Kitâbü'z-Zühd ve'r-Rekâ’ik, Kitâbü'l-Cihâd, el-Müsned, Kitâbü'1-Bir ve's-Sıla,
Erba'ûn telif ettiği eserlerindendir. Hicrî 181 yılında Ramazan ayında vefat etti.1074 ‘Iclî (ö.
261), onun hakkında “sika”, İbn Hibbân (ö. 354) ise “fakîh, âlim” değerlendirmelerinde
bulunmuşlardır.1075
Kaynaklardan İbnu’l-Mubârek’in Ma’mer-Hemmâm isnâdı ile on dokuz rivâyetini
tespit ettik. Abdurrezzâk b. Hemmâm’dan (ö. 211) sonra Ma’mer’den Hemmâm hadislerini
en fazla nakleden kişidir. Abdurrezzâk b. Hemmâm’ın ifadesine göre “İbnu’l-Mubârek,
Ma’mer’e, Ma’mer de ona tefsir okurdu.” 1076 Yahyâ b. Saîd nakletmiştir: “İbnu’lMubârek’e bir hadisi sordum. O, cevaben “O hadis Ma’mer’den kıraât yoluyla
aldıklarımdandır.” dedi.” 1077 Buhârî (ö. 256) onun kanalı ile on dört Hemmâm hadisini
tahrîc etmiştir. 1078 Müslim 1079 (ö. 261) ve Tirmizî 1080 (ö. 279) iki, Nesâî 1081 (ö. 303),
Tayâlisî1082 (ö. 204) ve İbn Hibbân (ö. 354)1083 bir, Beyhâki (ö. 458) ise üç hadis rivâyet
etmiştir.1084
“Sahîfenin Nüshaları” başlığı altında da değindiğimiz üzere Abdullah b. elMubârek’in (ö. 181) yanında Hemmâm Nüshası bulunduğunu bildiren bir haber mevcuttur.
İsnadlarda Abdullah b. Mubârek’in Merv’de Hemmâm’ın rivâyetlerini naklettiğini

Abdullah b. el-Mubârek hakkında bkz. İbn Ebî Hatim, Cerh, V,179; Buhârî, et-Târîhu’l-Kebîr, V, 212;
İbn Hibban, Sikât, VII, 7; Hatîb, Târîhu Bağdâd, X, 152; Zehebî, Tezkire, I, 202; Ebû’l-Velid el-Bâci, etTa’dîl ve’t-Tecrîh, I, 268.
1075
‘Iclî, Ma’rife, II, 54; İbn Hibbân, a.g.e., VII, 7.
1076
İbn Hanbel, İlel, II, 361.
1077
Râmehurmûzî, el-Muhaddisu’l-Fâsıl, s. 433.
1078
Buhârî, Vudû, 67, Lukatâ, 6, Cihâd, 154, Hums, 8, Bed’ul’-Halk, 8, Enbiya, 2, 29, Nikâh, 58, 84, Tefsir,
3, Edeb, 57, İsti’zân, 4, Kader, 5, Tevhid, 35.
1079
Müslim, Cihâd, 5, 11.
1080
Tirmizî, Cennet, 7, İsti’zân, 14.
1081
Nesâî, Ğüsl, 1.
1082
Tayâlisî, Müsned, I, 322.
1083
İbn Hibbân, Sahîh, Birr, 8.
1084
Beyhâkî, Sünen, Cumua, 67; Cenâiz, 77; Nuşûr, 2.
1074
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bilgisine yer verilmiştir. 1085 İbnu’l-Mubârek kanalı ile Hemmâm hadislerinin Kûfe’de
Muhammed b. Huseyin b. Hafs el-Kûfî tarafından aktarıldığı görülmektedir.1086
İbnu’l-Mubârek 6, 12, 30, 39, 49, 57, 70, 73, 75, 81, 85, 92, 94, 113, 116, 123, nolu
hadisler ile 29 ve 49 nolu metinlerin bir bölümü olarak rivâyet edilen “Harp hiledir”
cümlesini nakletmiştir.
ae. Hişâm b. Yusuf
San’â kadılarından olan Hişâm’ın Künyesi Ebû Abdurrahman’dır. Akîl b. Ma’kil,
Ma’mer, Süfyân es-Sevrî ve İbn Cureyc’den rivâyette bulundu. Kendisinden ise Ali b.
Bahr b. Berâ, Abdullah b. Muhammed el-Müsnedî, Ali b. el-Medînî, İbrahim b. Musa
hadis dinledi. Süfyân es-Sevrî Yemen’e geldiği zaman ona kâtiplik yapan iki kişiden biri
Hişâm b. Yusuf’tur. Hicrî 197’de Yemen’de vefat etti.1087 İbn Ma‘în (ö. 233) “Hadislerinde
bir sakınca yoktur” demiş,1088 İbn Hibbân (ö. 354) da onu sika saymıştır.1089
Yahyâ b. Ma‘în, onu İbn Cüreyc’in (ö. 150) rivâyetlerinde Abdurrezzâk’tan (ö.
211) üstün saymıştır. Ma’mer’den nakilde ise Abdurrezzâk’ı üstün görmüştür.1090 Yahyâ b.
Ma‘în’in aktardığına göre Hişâm b. Yusuf (ö. 197), “Ma’mer aramızda yirmi sene kaldı”
demiştir. 1091 Hişâm b. Yusuf “Mekke’de İbn Cüreyc’e rastladım bana “Ma’mer nasıl?”
dedi, Ben iyi deyince “Sen kaynaktan içenlerdensin” dedi.”1092
Seleme b. Şebîb (ö. 247) rivâyet etmiştir: “Ahmed b. Hanbel’e “Hişâm b. Yusuf’u
mu, Abdurrezzâk b. Hemmâm’ı mı daha çok beğenmektesin?” diye sorulunca
“Abdurrezzâk’ı” dedi.”1093
Buhârî onun şu hadisini tahrîc etmiştir: “Eğer benim bildiklerimi bilseydiniz çok
ağlar az gülerdiniz.”1094

Beyhâkî, Şu’ab, VI, 452.
İbnu’l-Mukrî, Ebû Bekr Muhammed b. İbrâhim b. Ali b. Asım, Mu’cem, Mektebetü’r-Rüşd, Riyâd,
1419, I, 148.
1087
Hişâm b. Yusuf hayatı hakkında bkz., İbn Sa’d, Tabakât, V, 548; Buhârî, et-Târîhu’l-Kebîr, VIII, 194;
Bâci, Ta’dîl, III, 1338; İbn Ebî Hatim, Cerh, VI, 219, IX, 70, 71; İbn Hacer, Tehzîb, XI, 51; Zehebî,
Tezkire, I, 253; Kindî, Sulûk, I, 138.
1088
İbn Ebî Hâtim, a.g.e., IX, 71.
1089
İbn Hibbân, Sikât, II, 33.
1090
İbn Ebî Hatim, a.g.e., VI, 38; İbn Asâkir, Târîh, XXXVI, 168.
1091
İbn Ma‘în, Târîh, III, 80.
1092
İbn Ma‘în, a.g.e., III, 142.
1093
İbn Hacer, a.g.e., VI, 279; Mizzî, a.g.e., XVIII, 58.
1094
Buhârî, Eymân, 2.
1085
1086
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 قال أبو القاسم: حدثني إبراهيم بن موسى أخبرنا هشام هو ابن يوسف عن معمر عن همام عن أبي هريرة قال
.صلى هللا عليه وسلم والذي نفس محمد بيده لو تعلمون ما أعلم لبكيتم كثيرا ولضحكتم قليال
af. Abdurrezzâk b. Hemmâm
Tam ismi Ebû Bekr Abdurrezzâk b. Hemmâm b. Nâfi' es-San'ânî, el-Himyerî, elEbnâvî olup, hicrî 126 yılında San’â’da doğdu. On sekiz yaşlarında iken Yemen'e gelen
İbn Cüreyc ile görüşüp ondan hadis aldı. Ticaret için Şam’a yolculuk etti ve orada ileri
gelen âlimlerle görüştü. Hicâz, Şam ve Irak gibi ilim merkezlerine yaptığı bu seyahatlerde
Ubeydullah b. Ömer, Süfyân es-Sevrî, Süfyân b. Uyeyne, Evzâî, Mâlik b. Enes ve devrinin
diğer büyük âlimlerinden hadis tahsil etti. Kendisinden ise Ahmed b. Hanbel, Yahyâ b.
Ma‘în, İshâk b. İbrahim, Ali b. el-Medînî, Mu’temir b. Süleymân, Ahmed b. Salim,
İbrahim b. Musa, Ahmed b. Yusuf es-Sülemî rivâyette bulundular. Hicrî 211 yılında 85
yaşlarında Yemen’de vefat etti. Ahmed b. Hanbel Müsned’i tasnif ederken neredeyse
Abdurrezzâk’ın Musannef’inin kahir ekseriyetine yer verdi. Ondan Müslim dört yüz dokuz,
Buhârî ise yüz on hadis tahrîc etti.1095 ‘Iclî (ö. 261) onun hakkında “sika”1096 Zehebî de
“huffâz ve imam” demiştir.1097 Şiilikle itham edildi. İbn Hibbân (ö. 354), “Hafızasından
rivâyet ettiğinde hata yapardı” değerlendirmesinde bulunmuştur.1098 Gözlerini kaybettikten
sonra telkinleri kabul ettiği ve hatalar yaptığı nakledilmiştir.1099
Abdurrezzâk b. Hemmâm, Ma’mer b. Râşid'in yanında yaklaşık sekiz yıl kalıp
ondan on bin kadar hadis yazmıştır.1100 Hemmâm b. Münebbih’in Sahîfesi’ni Ma’mer’den
rivâyet eden tek râvîdir. 1101 Ahmed b. Hanbel: “Abdurrezzâk’ın Ma’mer hadisleri bana
Basralıların Ma’mer rivâyetlerinden daha sevimlidir. Çünkü Yemen’de haberlerini
kitaplarından kontrol ederken Basra’da hafızasından nakletmekteydi” der.1102 Abdurrezzâk
Musannef’inde Hemmâm’ın kırk rivâyetini tahrîc etmiştir.1103

Abdurrezzâk b. Hemmâm’ın hakkında bkz., İbn Hibbân, Sikât, VII, 412; Zehebî, Siyer, IX, 580;
Tezkire, I, 267; Buhârî, et-Târîhu’l-Kebîr, VI, 130; İbn Hacer, Tehzîbü’t-Tehzîb, VI, 278; İbn Ebî Hâtim,
Cerh, VI, 38; Mizzî, Tehzîbu’l Kemâl, XVIII, 54; İbn Sa’d, Tabakât, V, 548; Akyüz, Ali, “Abdurrezzâk”,
mad., DİA., I. 298-299.
1096
‘Iclî, Ma’rife, II, 93.
1097
Zehebî, Mîzân, VII, 287.
1098
İbn Hibbân, a.g.e., VIII, 412.
1099
İbn Hacer, a.g.e., VI, 279.
1100
İbn Ebî Hâtim, a.g.e., VI, 38.
1101
Zehebî, a.g.e., IX, 571.
1102
İbn Hacer, a.g.e.,VI, 279; Mizzî, a.g.e., XVIII, 57.
1103
Abdurrezzâk, Musannef, I, 89, 96, 128, 139, 431, 517, 543, 580; II, 44, 98, 288, 362, 456, 461, 499; III,
260, 142, 223; IV, 52, 147, 141, 267, 305, 306, 450; V, 241, 253, 253, 498; VI, 104; VII, 417; VIII, 199, 279,
291, 316, 496; IX, 76, 222; X, 67, 160,
1095
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Onun kanalıyla Buhârî 46, Müslim 75, Ebû Dâvûd 11, Tirmizî 6, Nesâî 2, İbn Mace
1, İbn Hibbân 56, Beyhâki ise 66 Hemmâm hadisini eserlerinde zikretmişlerdir.
ag. Muhammed Hamîd el-Ma’merî
Künyesi Ebû Süfyân’dır. Yemen’e Ma’mer b. Râşid’den rivâyete gittiği için
kendisine el-Ma’merî denilmiştir. Ma’mer b. Râşid’den ve Süfyân es-Sevrî’den hadis
dinledi. Kendisinden Zuheyr b. Harb, Abdullah b. Avn ve İbn Kuteybe nakilde bulundu.
Hicrî 228 senesinde vefat etti. 1104
İbn Mâce kendisinden Hemmâm’ın bir hadisini nakletmiştir.1105
 حدثنا محمد بن حميد المعمري عن معمر عن همام قال سمعت أبا هريرة يقول قال أبو. حدثنا سفيان بن وكيع
.القاسم النبي صلى هللا عليه وسلم إذا استلج أحدكم في اليمين فإنه آثم له عند هللا من الكفارة التي أمر بها

ah. Abdülmelik b. Muhammed es-San’ânî
Tam ismi Ebu’z-Zerkâ Abdulmelik b. Muhammed el-Himyerî es-San’ânî‘dir.
Künyesinin Ebû Muhammed olduğu da ifade edilir. Şam’a ait San’â bölgesindendir. Sabit
b. Aclân el-Hımsî, Ma’mer b. Râşid, Abdurrahman b. Amr el-Evzâî ve Zeyd b. elMubârek’ten rivâyette bulundu.1106 Ebû Dâvûd (ö. 275), Nesâî (ö. 303) ve İbn Mâce (ö.
273) onun rivâyetlerine eserlerinde yer verdiler. Ukaylî (ö. 322) onu zayıf saymıştır.1107
İbn Hibbân (ö. 354) ise “Rivâyetiyle ihticac edilmez” demiştir.1108
Ebû Dâvûd kendisinden Hemmâm’ın bir hadisini tahrîc etmiştir.1109 Bu rivâyetin
şerhinde Hişâm b. Yusuf ve Ebu’l-Feth el-Ezdî’nin onu zayıf saydığı ifade edilir.1110 Ebû
Avâne (ö. 316) de Müsned’inde Sahîfe’nin 137 nolu hadisini onun isnâdı ile verir.1111 Ebû
Dâvûd’un ve Ebû Avâne’nin sırasıyla metinleri aşağıdadır:
حدثنا محمد بن المتوكل العسقالني ثنا عبد الرزاق ح وثنا جعفر بن مسافر التنيسي ثنا زيد بن المبارك ثنا عبد
 النار: الملك الصنعاني كالهما عن معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم
.جبار

Muhammed Hamid el-Ma’merî hakkında bkz., Ali b. Ali b. Mencûye, Ebû Bekr el-İsbahânî, Ricâlu
Sahîhi Müslim, Dâru’l-Ma’rife, Beyrut, 1407, II, 174; Zehebî, a.g.e., XIII, 514, III, 378.
1105
İbn Mâce, Keffâret, 11.
1106
Mizzî, Tehzîb, XVIII, 405.
1107
İbn Hacer, Lisânu’l-Mîzân, V, 266; İbn Asâkir, Târîh, 54, 149.
1108
İbn Hibbân, Kitâbu’l-Mecrûhîn mine’l-Muhaddisîn ve’d-Duafâ ve’l-Metrûkîn, Dâru’l-Va’y, Halep,
trs. II, 136.
1109
Ebû Dâvûd, Diyet, 31.
1110
Azîmâbâdî, Avnu’l-Ma’bûd, XII, 220.
1111
Ebû Avâne, Müsned, IV, 158.
1104
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حدثنا أبو داود السجزي قال ثنا جعفر بن مسافر ثنا زيد بن المبارك قثنا عبد الملك الصنعاني عن معمر عن همام عن

. النار جبار: أبي هريرة قال قال النبي صلى هللا عليه وسلم
ai. Bekr b. Abdullah b. Şerûd es-San’ânî
Ma’mer’den rivâyette bulundu. Kendisinden ise İshâk b. İbrâhim ed-Dayf hadis
nakletti. Yahyâ b. Ma‘în (ö. 233) onun hakkında “kezzâb” değerlendirmesinde
bulunmuştur.1112 İbn Ebî Hâtim (ö. 327) ise “zayıftır” ifadesini kullanmıştır.1113 İbn Adiy
(ö. 365) onu zayıf râvîler arasında saydıktan sonra onun Ma’mer-Hemmâm-Ebû Hureyre
kanalı ile şu rivâyetini verir:
ثنا القاسم بن الليث وعبد هللا بن محمد بن سلم قاال حدثنا أحمد بن محمد بن عمر بن يونس حدثنا بكر بن عبد
 إن أكذب الناس:هللا بن الشرود عن معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم
1114

. الصبا

Muhaddisler bu haberin mevzû olduğunu söylemişlerdir.1115

aj. Süveyd b. Nasr
Süveyd b. Nasr Ebu’l-Fadl el Mervezî, 240 yılında 91 yaşında vefat etmiştir. İbn
Uyeyne, Ali b. Huseyin el-Vâkid ve Abdullah b.el-Mubârek’ten rivâyette bulundu.
Kendisinden ise Buhârî, Müslim, Tirmizî ve Nesâî hadis nakletti.1116
Nesâî (ö. 303) onun için “sika”,1117 İbn Hibbân da “mutkin” demiştirler.1118 Tirmizî
ondan Hemmâm’ın bir hadisini tahrîc etmiştir. Ancak biz onun kaynaklarda Ma’mer’den
rivâyette bulunduğuna dair bir bilgi bulamadık. Ma’mer’in vefat tarihinin 153 oduğunu da
göz önünde bulundurursak burada bir inkita olduğu görülecektir. Ayrıca Tirmizî’nin bir
başka rivâyetinde Ma’mer ile onun arasında İbnu’l-Mubârek vardır.
 ناركم هذه: عن النبي صلى هللا عليه وسلم قال: حدثنا سويد أخبرنا معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة
التي توقدون جزء واحد من سبعين جزءا من حر جهنم قالوا وهللا إن كانت لكافية يا رسول هللا قال فإنها فضلت بتسعة
1119

.وستين جزءا كلهن مثل حرها

.قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح و همام بن منبه هو أخو وهب بن منبه وقد روى عنه وهب
Buhârî, et-Târîhu’l-Kebîr, II, 90; İbn Hacer, Lisânu’l-Mîzân, II, 52.
İbn Ebî Hâtim, Cerh, II, 388.
1114
İbn Adiy, Kâmil, II, 26.
1115
İbnu’l-Cevzî, el-İlelu’l-Mütenâhiye fî Ehâdisi’l-Vâhiye, Beyrut, 1403, II, 605; İbn Adiy, a.g.e., II, 26.
1116
Süveyd b. Nasr’ın hayatı hakkında bkz., Buhârî, a.g.e., IV, 148; İbn Hibbân, Sikât, VIII, 295; İbn Ebî
Hâtim, a.g.e., IV, 239; İbn Hacer, Tehzîb, IV, 246; Mizzî, Tehzîbu’l Kemâl, XII, 274.
1117
Mizzî, a.g.e., XII, 273.
1118
İbn Hibbân, a.g.e., VIII, 295.
1119
Tirmizî, Cehennem, 8.
1112
1113
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 قال: حدثنا سويد بن نصر أخبرنا عبد هللا بن المبارك أخبرنا معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة قال
1120

.رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أول زمرة تلج الجنة

b. Abdurrezzâk b. Hemmâm’dan Nakleden Râvîler
Hemmâm b. Münebbih’in rivâyetlerinin büyük bir kısmının hadis kitaplarına
girmesi Abdurrezzâk b. Hemmâm’ın (ö. 211) talebeleri kanalı ile olmuştur. Bazı hadisler
ise yukarıda da ifade ettiğimiz gibi Ma’mer’den rivâyette bulunan başka râvîler aracılığı ile
nakledilmiştir.
Kaynaklardan Hemmâm’ın haberlerini Abdurrezzâk kanalı ile aktaran yirmi iki râvî
tespit ettik. Bu râvîler sahîfedeki hadislerin başta Kütüb-i Sitte olmak üzere birçok esere
girmesini sağlamışlardır. Bu isimlerden sekiz tanesi Nisâbûr kökenli veya sâkini, dört
tanesi Bağdâdlı, üçü Buhâralı, ikisi Şamlı, birer kişi ise San’â, Mekke, Medine, Kûfe ve
Cürcânlıdırlar.
ba. Abdullah b. Muhammed el-Cu’fî
Tam ismi Ebû Ca’fer Abdullah b. Muhammed b. Abdullah b. Ca’fer b. el-Yemân b.
Ahnes el-Buhârî el-Cu’fî el-Müsnedî’dir. Süfyân b. Uyeyne, Yahyâ b. Ma‘în, Mu’temir b.
Süleyman, Hişâm b. Yusuf ve Abdurrezzâk b. Hemmâm’dan rivâyette bulundu.
Kendisinden ise Buhârî, Ebû Zur’a, Ebû Hatim ve Muhammed b. Yahyâ hadis nakletti.
Müsned sahibidir. 229 yılında Buhâra’da vefat etti. 1121 İbn Hibbân (ö. 354) onu mutkin
olarak tavsif etmiştir.1122
Buhârî (ö. 256) ondan Hemmâm’ın on hadisini tahrîc etmiştir.1123
bb. Ali b. Abdullah el-Medînî
Tam ismi Ebu’l-Hasan Alî b. Abdullah b. Ca’fer b. Necîh b. Bekr b. Sa’d el-Basrî
el-Medînî’dir. Hicrî 161 senesinde Basra’da doğdu. Aslen Medinelidir. İbnu’l-Medînî diye
meşhur oldu. İlel ilmini en iyi bilenlerdendir. Hammad b. Zeyd, Süfyân b. Uyeyne, Yahyâ
b. Saîd el-Kattân, Abdullah b. Vehb ve Abdurrezzâk b. Hemmâm’dan rivâyette bulundu.
Kendisinden ise İbn Hanbel, Buhârî, Ebû Dâvûd, Muâz b. Muâz hadis nakletti. İki yüz
civarında eser yazdığı ifade edilmektedir. Ancak bu eserlerden çok azı günümüze

1120

Tirmizî, Cennet, 7.
Abdullah b. Muhammed el-Cu’fî hakkında bkz., Buhârî, et-Târîhu’l-Kebîr, V, 189; İbn Hibbân, Sikât,
VIII, 354; İbn Ebî Hâtim, Cerh,V, 352; Mizzî, Tehzîbu’l-Kemâl, I, 321.
1122
İbn Hibbân, a.g.e., VIII, 354.
1123
Buhârî, Tevhid, 35, Enbiyâ, 2, 22, 27, 38, 49, Menâkıb, 22, Cihâd, 154, Tefsir, 332, Cemâat, 45, Itk, 20.
1121
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ulaşmıştır. 234 senesinde vefat etti. 1124 İbn Ma‘în (ö. 233) ve İbn Hanbel (ö241) onu
övmüşlerdir. İbn Hibbân (ö. 354) eserinde onu yücelten ifadeler kullanmıştır.1125 Ebû Zur’â
(ö. 264) mihnedeki durumu sebebiyle ondan rivâyeti terk etmiş ancak “Onun sıdkından
şüphe duymuyoruz” demiştir.1126
Buhârî (ö. 256) kendisinden Hemmâm’ın bir hadisini tahrîc etmiştir.1127
bc. İshâk b. İbrahim el-Hanzalî
Ebû Ya’kub İshâk b. İbrahim b. Mahled el-Hanzalî el-Mervezî hicrî 161 veya 166
yıllarında Merv’de doğdu. Yirmi yaşlarında Nisabur’a yerleşerek orada yaşamını sürdürdü.
İbn Râhûye ismiyle meşhur oldu. Irak, Hicâz, Şam ve Yemen’e ilim yolculuklarında
bulundu. Süfyân b. Uyeyne, Mu’temir b. Süleyman, Abdullah b. el-Mubârek ve
Abdurrezzâk’tan hadis nakletti. Kütüb-i Sitte imamları, İbn Hanbel, Yahyâ b. Ma‘în,
Muhammed b. Râfi’ ve Muhammed b. Yahyâ kendisinden rivâyette bulundular. Hicrî 238
yılında vefat eden İbn Râhûye’nin bir Müsned’i bulunmaktadır. İbn Nedîm onun kitapları
olduğunu ve onlar arasında Sünen ve Tefsir’inin bulunduğunu belirtir. 1128 Nesâî (ö. 303) ve
İbn Hacer (ö. 852) onu “imam, sika” kelimeleri ile tevsîk etmişlerdir.1129
İbn Râhûye (ö. 238), Buhârî’nin hocalarındandır. “Nüshanın Bilinen Yazmaları”
başlığı altında da ifade ettiğimiz üzere İbn Râhûye’nin yanında bir Hemmâm Nüshası
vardır. 1130
Buhârî (ö. 256) kendisinden beş, İbn Hibbân (ö. 354) on altı, Beyhâkî (ö. 458) ise
bir Hemmâm hadisi nakletmiştir. 1131
Ancak İbn Râhûye’nin Müsned’inde sadece bir Hemmâm hadisini tahrîc etmesi
ilginçtir.1132 İsnadlarda İbn Râhûye’nin Hemmâm b. Münebbih’in rivâyetlerini Mekke’de
naklettiği bilgisi mevcuttur.1133
Ali b. Abdullah el-Medînî hakkında bkz., Zehebî, Tezkire, II, 13; İbn Hibbân, a.g.e., VIII, 469; İbn Ebî
Hâtim, a.g.e., VI, 194; İbn Hacer, Tehzîb, VII, 306; Mizzî, a.g.e., XXI, 5.
1125
İbn Hibbân, a.g.e., VIII, 469.
1126
İbn Ebî Hâtim, a.g.e., VI, 194.
1127
Buhârî, Tevhid, 22.
1128
İshâk b. İbrahim el-Hanzalî hakkında bkz., Mizzî, Tehzîbu’l-Kemâl, II, 373; Hatîb, Târîhu Bağdâd, VI,
345, 354; İbn Ebî Hâtim, Cerh, II, 209; İbn Hacer, Mu’cem, I, 131; İbn Nedîm, Ebû’l-Ferec Muhammed b.
İshâk, Fihrist, Dâru’l-Ma’rife, Beyrut, 1978, I, 321.
1129
İbn Hacer, Tehzîb, I, 190.
1130
İbn Hacer, Fethu’l-Bârî, XII, 423.
1131
Buhârî, Vudû’, 2, Kader, 2 Eymân, 1, Ta’bîr, 30, 40; İbn Hibbân, Sahîh, Birr, 1, Rikâk, 5, Rekâik, 7,
Salât, 12, 16, 19, Cenâiz, 2, 3, Ahbâr, 3, 5, Rehn, 2, Hac, 20, İbâhe, 15, Târîh, 5, 9, 10; Beyhâkî, Sünen,
Tahâret, 143.
1132
İbn Râhûye, Müsned, I, 112.
1133
Beyhâkî, Şu’ab, VI, 386.
1124
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bd. Muhammed b. el-Mütevekkil el-Askalânî
Muhammed b. el-Mutevekkil el-Askalânî, İbn Ebi’s-Serrâ lakabıyla meşhurdur.
Mu’temir b. Süleyman, Abdurrezzâk b. Hemmâm, İbn Uyeyne ve Velîd b. Müslim’den
rivâyette bulundu. Kendisinden ise Ebû Zur’â, Ebû Dâvûd, İbrahim b. Ya’kub el-Cüzecânî,
Ebû Hâtîm ve Bâkî b. Mahled hadis nakletti. 238 yılında vefat etti.1134 İbn Ebî Hâtim (ö.
327) şöyle demektedir: “Onun rivâyetleri babama sorulunca “leyyîn” dedi.”1135 İbn Adiy
(ö. 365) onun çokça hata yaptığını ifade eder. 1136 İbn Hibbân (ö. 354) ise onun için
“huffaz”, kelimesini kullanmıştır.1137
Ebû Dâvud (ö. 275) kendisinden bir, İbn Hibbân (ö. 354) ise yirmi dokuz Hemmâm
hadisi tahrîc etmiştir.1138
be. Mahmûd b. Ğaylân el-Adevî
Ebû Ahmed Mahmûd b. Ğaylân el-Adevî el Mervezî, Bağdad’da yaşamıştır. Vekî
b. el-Cerrâh, İbn Uyeyne, Abdurrezzâk b. Hemmâm, Ebû Davud et-Tayâlisî ve Nadr b.
Şemîl’den hadis dinledi. Kendisinden ise Ebû Dâvûd hariç Kütüb-i Sitte imamları rivâyette
bulundu. 239 yılında Ramazan ayında vefat etti. 1139
Tirmizî (ö. 279) kendisinden dört Hemmâm hadisi nakletmiştir.1140
bf. Yahyâ b. Musa
Ebû Zekeriyya Yahyâ b. Musa b. Abdirabbih b. Salim es-Sahtiyânî aslen Kûfelidir.
Süfyân b. Uyeyne, Ebû Muâviye ed-Darîr, Velîd b. Müslim, Yezîd b. Harun ve
Abdurrezzâk b. Hemmâm’dan rivâyette bulundu. Bunun için Yemen’e yolculuk yaptı.
Kendisinden ise Kütüb-i Sitte imamları hadis naklettiler. 240 yılında vefat etti. 1141 Ebû
Zur’â er-Râzî (ö. 260), Nesâî (ö. 303) ve İbn Hibbân (ö. 354) onu sika olarak tavsif
etmişlerdir.1142

Muhammed b. el-Mutevekkil el-Askalânî hakkında bkz., İbn Ebî Hâtim, a.g.e., VIII, 105; Buhârî, etTârîhu’l-Kebîr, I, 239; İbn Hibbân, Sikât, IX, 88; İbn Hacer, a.g.e., IX, 376, 377.
1135
İbn Ebî Hâtim, a.g.e.,VIII, 105.
1136
İbn Adiy, Kâmil, VI, 123.
1137
İbn Hibbân, a.g.e., IX, 88.
1138
Ebû Dâvûd, Diyât, 31; İbn Hibbân, Sahîh, Rehn, 1, Târîh, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, Ahbar, 5, 6, Nikâh, 8,
Eymân, 1, Hudud, 1, Cenâiz, 2, 3, Zekât, 9, 10, Sıyâm, 2, Mukaddime, 2, 3, Rekâik, 5, 7, 9, Tahâret, 15,
Salât, 7, 8, 14, 30.
1139
Mahmûd b. Ğaylan el-Adevî hakkında bkz., İbn Hacer, Tehzîb, X, 58-59; Mizzî, Tehzîbu’l Kemâl,
XXVII, 307, 308.
1140
Tirmizî, Tahâret, 51, 56, Salât, 245, Fiten, 43.
1141
Yahyâ b. Musa hakkında bkz., İbn Hibbân, Sikât, IX, 267; Zehebî, Tezkire, II, 48; İbn Hacer, Tehzîb,
XI, 255; Mizzî, a.g.e., XXXII, 6.
1142
İbn Hibbân, a.g.e., IX, 267; İbn Hacer, a.g.e., XI, 253; Mizzî, a.g.e., XXXII, 6.
1134
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Buhârî (ö. 256) kendisinden yedi, Tirmizî ise bir Hemmâm hadisi tahrîc
etmiştir.1143
bg. Ahmed b. Hanbel
Künyesi Ebû Abdullah ismi Ahmed b. Muhammed b. Hanbel b. Hilâl b. Esed b.
eş-Şeybânî el-Mervezî el-Bağdâdî’dir. Bağdad’da yaşamıştır. Hocaları arasında Hüşeym b.
Beşîr, Süfyân b. Uyeyne, Yahyâ b. Saîd el-Kattân, Abdurrahman b. Mehdî, İmam Şafiî,
Abdurrezzâk b. Hemmâm ve Veki’ b. el-Cerrâh bulunmaktadır. Kendisinden Müslim, Ebû
Dâvûd, Tirmizî, Nesâî, Yahyâ b. Ma‘în, Ali b. Medînî. Ebû Zur'a er-Râzî rivâyette
bulundu. Hadis tahsili için Kûfe, Basra, Mekke, Medine, Şam Halep ve Cezîre'ye gitti.
Yemen yolculuğunu ise kervancıların yanında deve bakıcılığı yapmak suretiyle
gerçekleştirdi. Ahmed b. Hanbel Kur’ân’ın mahlûk olmadığı fikri sebebiyle Halife
Me’mûn (ö. 218) ve Mu’tasım (ö. 228) tarafından iki yıl dört ay süren hapis ve işkenceye
tabi tutuldu. 241 yılında Bağdat'ta vefat etti. ‘Iclî (ö. 261) onun için “sika, sebt, fakîh,
sâhibu’s-sünne ve’l-hayr” lafızlarını kullanmıştır. İbn Hibbân (ö. 354) da onu benzer
lafızlarla övmüştür. 1144
Hemmâm b. Münebbih’in Sahîfesi’ni tek sened altında Müsned’inde nakletti.1145
Ayrıca tabakat kitaplarındaki Hemmâm b. Münebbih’le ilgili birçok bilgi İbn Hanbel
kanalı ile gelmiştir.
bh. Hasan Ali b. Muhammed el-Hezlî
Ebû Ali el-Hasan Ali b. Muhammed el-Hezlî Mekkelidir. İbrahim b. Hâlid esSan’ânî, İshâk b. İsa, Ravh b. Ubâde, Süleyman b. Dâvûd ve Abdurrezzâk b. Hemmâm’dan
rivâyette bulundu. Abdurrezzâk’tan rivâyet için Yemen’e gitti. Kendisinden ise Nesâî
dışındaki Kütüb-i Sitte imamları hadis tahrîc etmişlerdir. 242 yılında Mekke’de vefat
etti. 1146 Nesâî (ö. 303) “sikadır”, derken İbn Hanbel (ö. 241) onun hadis talebini
bilmediğini ve görmediğini ifade etmiştir.1147
Ebû Dâvûd (ö. 275) kendisinden iki Hemmâm hadisi tahrîc etmiştir.1148

1143

Buhârî, Savm, 48,Tevhid, 31, Buyû’ 15, Enbiya, 32, Libâs, 84, Menâkıb, 22, Nafakât, 5; Tirmizî, Tefsir,

19.
Ahmed b. Hanbel’in hayatı için bkz., ‘Iclî, a.g.e., I, 194; İbn Sa’d, Tabakât, VII, 354; Zehebî, Tezkire,
II, 15; İbn Hibbân, Sikât, VIII, 18.
1145
İbn Hanbel, II, 312-319.
1146
el-Hasan Ali b. Muhammed el-Hezlî hakkında bkz., Zehebî, Siyer, XI, 398, Tezkire, II; 80; İbn Hacer,
Tehzîb, II, 262; Mizzî, Tehzîbu’l-Kemâl, VI, 259.
1147
Mizzî, a.g.e., VI, 262.
1148
Ebû Dâvûd, Zekât, 44, Sıyâm, 74.
1144
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bi. İshâk b. İbrahim b. Nasr
Ebû İbrahim İshâk b. İbrahim b. Nasr el-Buhârî, Yahyâ b. Âdem, Ebû Usâme
Muhammed b. ‘Ubeyd ve Abdurrezzâk b. Hemmâm’dan rivâyette bulundu. Kendisinden
de Iraklılar hadis nakletti. Buhârî ondan nakilde bulunurken bazen dedesine nisbet ederek
ismini İshâk b. Nasr şeklinde telaffuz etmiştir.1149 242 yılında vefat etti. İbn Hibbân onu
sika saymıştır.1150
Buhârî (ö. 256) kendisinden on bir Hemmâm hadisi tahrîc etmiştir.1151
bj. Yahyâ b. Ca’fer
Tam ismi, Ebû Zekeriyya Yahyâ b. Ca’fer b. A’yen el-Ezdî el-Buhârî’dir. İlim
tahsili için birçok şehri gezdi. Süfyân b. ‘Uyeyne, Ebû Muâviye, Yezîd b. Harun ve
Abdurrezzâk b. Hemmâm’dan rivâyette bulundu. Ondan ise Hüseyin b. Yahyâ,
Muhammed b. Ebî Hâtim ve Buhârî hadis naklettiler. 243 yılında vefat etti.1152 İbn Hibbân
(ö. 354) onu sika saymıştır.1153
Buhârî (ö. 256) kendisinden iki Hemmâm hadisi tahrîc etmiştir.1154
bk. Muhammed b. Râfi’
Ebû Abdullah Muhammed b. Râfi’ b. Ebî Zeyd el-Kuşeyrî en-Nisâbûrî 170
yıllarında doğdu. Yirmi yaşlarında ilim tahsili için değişik yerleri dolaştı. Süfyân b.
Uyeyne, Ma’n b. İsâ, Yezîd b. Ebî Hâkim, Abdurrezzâk b. Hemmâm, Ebû Dâvûd etTayâlisî gibi önemli muhaddislerden rivâyette bulundu. Kendisinden de Buhârî, Müslim,
Ebû Dâvûd, Nesâî ve Tirmizî nakilde bulundu. İbn Hanbel ile beraber ilim yolculukları
yapmıştır. Buhârî ondan on yedi, Müslim ise üçyüz altmış iki rivâyet almıştır. Musannef
sahibidir. 245 yılında vefat etti.1155 Müslim (ö. 261) ve Nesâî (ö. 303) “sika, me’mûn ve
kitap sahibi” sıfatları ile onu tanıtmışlardır. Buhârî (ö. 256) “Allâh’ın en hayırlı

İshâk b. İbrahim b. Nasr hakkında bkz., İbn Hacer, a.g.e., I, 192; Mizzî, a.g.e., II, 388; Kelâbâzî, Hidâye,
I, 73.
1150
İbn Hibbân, a.g.e., VIII, 115.
1151
Buhârî, Güsl, 20, Mesâcid, 6, Enbiyâ, 52, Şahadat, 24, Cihâd, 71, Hiyel, 2, Tıb, 35, Tefsir, 199, Meğâzî,
22, 26,Temennâ, 2.
1152
Yahyâ b. Ca’fer hakkında bkz., İbn Hibbân, a.g.e., IX. 268; Zehebî, Tezkire, II, 56; Mizzî, a.g.e., XXXI,
256; İbn Hacer a.g.e., II, 323; Kelâbâzî, a.g.e., II, 788.
1153
İbn Hibbân, a.g.e., IX. 268.
1154
Buhârî, Buyû’ 12, İsti’zân,1.
1155
Muhammed b. Râfi’ hakkında bkz., İbn Hibbân, a.g.e, IX, 102; İbn Hacer, a.g.e., IX, 142; Mizzî, a.g.e.,
XV, 192; Kelâbâzî, a.g.e., II; 647; Ziriklî, A’lâm, VI, 124.
1149
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kullarındandır” demiştir. Ahmed b. Seyyâr (ö. 268), Zikru Meşâhîru Nisâbûr isimli
eserinde Yemenlilerden güzel rivâyetlerde bulunduğunu söylemiştir.1156
Müslim kendisinden yetmiş beş Hemmâm hadisi rivâyet etmiştir. Müslim
Hemmâm’ın Sahîfesi’ndeki rivâyetlerinin tümünü bu râvî kanalı ile de tahrîc etmiştir.1157
Beyhâkî (ö. 458) de iki Hemmâm hadisini Muhammed b. Râfi’ tariki ile vermiştir.1158
bl. Abbâs b. Abdulazîm el-Anberî
Tam ismi Ebu’l-Fadl el-Abbâs b. Abdu’lazîm el-Anberî el-Basrî’dir. Yahyâ b. Saîd
el-Kattân, Hişâm b. Yezîd, İbn Mehdî, Abdurezzâk b. Hemmâm’dan rivâyette bulundu.
Kendisinden ise Buhârî hariç Kütüb-i Sitte imamları, Bâkî b. Mahled ve İbn Huzeyme
hadis nakletti. Buhârî ondan ta’liken hadis almıştır. 246 yılında vefat etti.1159 İbn Ebî Hâtim
(ö. 327) babam onun için “sadûktur” dedi.1160 Nesâî (ö. 303) ve İbn Hibbân (ö. 354) da onu
“sika ve me’mûn” olarak tavsif etmiştir.1161
İbn Hibbân kendisinden dokuz Hemmâm hadisi tahrîc etmiştir.1162
bm. Seleme b. Şebîb
Künyesi Ebû Abdurrahman, ismi Seleme b. Şebîb en-Nisâbûrî’dir. Mekke’de
yaşadı. Şam, Yemen ve Irak’a hadis yolculuğunda bulundu. Yezîd b. Harun, Ebû Üsame ve
Abdurrezzâk b. Hemmâm’dan rivâyette bulundu. Kendisinden Ahmed b. Hanbel, Müslim,
Ebû Dâvûd ve Tirmizî hadis nakletti. Mekke’de birçok kişi kendisinden hadis yazdı.
Kendisine ait Fedâilu Şehri Ramazân, Cüz’ü Seleme, eserleri vardır. 247 senesinde
Mekke’de vefat etti.1163 Abdurrezzâk b. Hemmâm’ın (ö. 241) Tefsiri’ni de rivâyet etti.1164

İbn Hacer, a.g.e., IX, 142.
Müslim, Îmân, 2, 4, 59, 72, 81, Tahâret, 8, 26, 27, 28, Hayz, 18, Salât, 8, 18, 19, 23, 28, 37, Mesâcid, 1,
28, 32, 37, 42, 49, Salâtu’l-Musâfir, 31, Cumua, 4, 6, Zekât, 16, 36, 50, Hac, 65, Rada’, 19, Buyû’, 7,
Musakât, 7, Selâm, 39, 40, Elfâz, 4, Ruyâ, 4, Eymân, 6, 11, Akdiye, 11, Cihâd, 11, 15, 38, İmâre, 1, 8, 28, 35,
Libâs, 10, Âdâb, 4, Fedâil, 6, 7, 37, 39, 40, 41, 42, 43, Fedâilu’s-Sahabe, 49, Fiten, 18, 19, 28, Tefsir, 1, Birr,
35, 37, Kader, 2, 6, İlim, 5, Zikr, 1, 4, Tevbe, 1, Cennet, 7, 11, 12, 13.
1158
Beyhâkî, Sünen, Tahâret, 248, Havâle, 1.
1159
Abbâs b. Abdulazîm el Anberî hakkında bkz., İbn Ebî Hâtim Cerh, VI, 216; Zehebî, Tezkire, II, 8;
Bâcî, Ta’dîl, III, 1009; İbn Hacer, Tehzîb, V, 107.
1160
İbn Ebî Hâtim a.g.e., VI, 216.
1161
İbn Hibbân, Sikât, VIII, 511; İbn Hacer, a.g.e., V, 107.
1162
İbn Hibbân, Sahîh, Îmân, 4, Salât, 8, Nikâh, 9, Târîh, 1, 2, 3, 4, Savm, 6, 15.
1163
Seleme b. Şebîb hakkında bkz., İbn Hibbân, Sikât, VIII, 288; Zehebî, a.g.e, II; 96 İbn Asâkir, Târîh,
XXII, 77-79; İbn Hacer, a.g.e., IV, 129; Mu’cem, I, 68, 299; Mizzî, Tehzîbu’l-Kemâl, XI, 286.
1164
İbn Hayr el-İşbilî, Fihrist, I, 49; Ebû’ş-Şeyh el-İsbahânî, Muhammed b. Abdullah b. Muhammed b.
Ca’fer b. Hayyân, Tabakâtu’l-Muhaddisîn bi İsbahân ve’l-Vâridîne aleyhâ, Müessesetü’r-Risâle, Beyrut,
1992, II, 248.
1156
1157
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İbn Hibbân onu sika saymıştır.1165 Nesâî (ö. 303) onunla ilgili bir beis bilmediğini söyler.
Ahmed b. Seyyâr (ö. 268) onun için “sâhibu’s-sünne ve’l-cemâa”, Hâkim (ö. 405) ise
“Mekke ehlinin muhaddisi” demektedir.1166
Ebû Dâvûd (ö. 275) iki Hemmâm hadisini kendisinden tahrîc etmiştir.1167
bn. Abd b. Humeyd
Tam ismi, Ebû Muhammed Abd b. Humeyd b. Nasr el-Keşşî’dir. 1168 Hicrî 170
yıllarında doğdu. Yezîd b. Harun, İbrahim b. Eş’as, Ravh b. Ubâde, Dahhâk ve
Abdurrezzâk b. Hemmâm’dan rivâyette bulundu. Kendisinden ise Müslim ve Tirmizî hadis
nakletti. 249 yılında vefat etti. Müsned ve Tefsir sahibidir.1169 İbn Hibbân (ö. 354) onu sika
saymıştır.1170
Tirmizî (ö. 279) kendisinden bir Hemmâm hadisi tahrîc etmiştir. 1171 Abd b.
Humeyd Müsned’inde hiç Hemmâm hadisi zikretmemiştir.
bo. İshâk b. Mansûr
Ebû Ya’kûb İshâk b. Mansûr b. Behrâm et-Temîmî el-Mervezî 170 yıllarında
Merv’de dünyaya geldi. Ancak daha sonra Nisabûr’a yerleşti. Süfyân b. Uyeyne, Vekî b.
el-Cerrâh, Yahyâ b. Saîd el-Kattân, Ebû Davûd et-Tayâlisî ve Abdurrezzâk’tan rivâyette
bulundu. Ebû Dâvûd hariç Kütüb-i Sitte imamları kendisinden hadis nakletti. Bir Müsned’i
vardır. 251 yılında vefat ettt. 1172 Müslim (ö. 261) ve Nesâî (ö. 303) onu “sika, sebt”
kelimeleri ile tavsîf etmişlerdir.1173
Buhârî (ö. 256) kendisinden sekiz Hemmâm hadisini tahrîc etmiştir.1174 “Yahyâ b.
Ma‘în’e Hemmâm’ı sordum “sikadır” dedi” bilgisi İshâk b. Mansûr tarafından
nakledilmiştir.1175

İbn Hibbân, a.g.e., VIII, 288.
İbn Hacer, a.g.e., IV, 129.
1167
Ebû Dâvûd, Haraç, 13, Akdiye, 22.
1168
Keş, Cürcân yakınlarında bir köy ismidir. Bkz., Hamevî, Mu’cemu’l-Buldân, IV, 462.
1169
Abd b. Humeyd hakkında bkz., Zehebî, Siyer, XII, 235; Tezkire, II, 89; Mizzî, a.g.e., XVIII, 527; İbn
Hacer, Tehzîb, VI, 402, 403.
1170
İbn Hibbân, Sikât, VIII, 401.
1171
Tirmizî, Tefsir, 3.
1172
İshâk b. Mansur hakkında bkz., Ziriklî, A’lâm, I, 297; Hatîb, Târîhu Bağdâd, VI, 362; Buhârî, etTârîhu’l-Kebîr, I, 404; İbn Hibbân, a.g.e.,VIII, 118; Mizzî, a.g.e., II; 474.
1173
İbn Hacer, a.g.e., I, 219.
1174
Buhârî, Îmân, 30, Sulh, 11, Hiyel, 3, Cihâd, 126, Tefsir, 123, 133, 332, 470.
1175
İbn Hacer, a.g.e., XI, 59.
1165
1166
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bp. Abdurrahman b. Bişr el-Hakem
Abdurrahman b. Bişr el-Hakem b. Mihrân el-Abdî en-Nisâbûrî, Yahyâ b. Saîd elKattân, Abdurrezzâk b. Hemmâm ve İbn ‘Uyeyne’den rivâyette bulundu. Kendisinden
Buhârî, Müslim, İbn Mâce ve Ebû Dâvûd hadis nakletti. 260 veya 262 senesinde vefat
etti.1176 İbn Ebî Hâtim (ö327) onu “sika ve sadûk” olarak tanıtmıştır.1177 İbn Hibbân (ö.
354) da sika saymıştır.1178
İbn Huzeyme (ö. 311) kendisinden bir Hemmâm hadisi tahrîc etmiştir.1179
br. Ahmed b. el-Ezher
Ahmed b. el-Ezher b. Müni’ b. Süleyt b. İbrahim el-Abdî en-Nisâbûrî, Abdullah b.
Nemir, Ravh b. Ubâde, Yakub b. İbrâhîm b. Sa’d ve Abdurrezzâk b. Hemmâm’dan
rivâyette bulundu. Nesâî, İbn Mâce, Zuhaylî, Buhârî, Müslim ve Dârimî de ondan hadis
nakletti. 261 veya 263 yılında vefat etti.1180 İbn Ebî Hâtim (ö. 327) “Babam onu için saduk
dedi.”1181 Yaşlılığında telkine maruz kaldı. Nesâî (ö. 303) ve Dârekutnî (ö. 385) onun için,
“herhangi bir beis yoktur”, demişlerdir. Şiî olduğu da söylenmiştir.1182
İbn Mâce (ö. 273) kendisinden bir Hemmâm hadisi tahrîc etmiştir.1183 Hemmâm’ın
torunlarından

Mesleme’den

babalarının

Horasanlı

olduğu

bilgisi

kendisinden

nakledilmiştir. 1184 Ahmed b. el-Ezher’in Horasan bölgesinden olmasının da bu bilgiyi
aktarmasında muhtemelen etkisi vardır.
bs. el-Hasan b. Ebi’r-Rebî’
Tam ismi Ebû Alî Hasan b. Yahyâ b. Ca’d b. Naşît el-Abdî el-Curcânî elBağdâdî’dir. Hicrî 178 doğumludur. Yezîd b. Hârûn ve Abdurrezzâk b. Hemmâm’dan
rivâyette bulundu. Kendisinden ise İbn Hanbel’in oğlu Abdullah, Ebu’l-Kâsım el-Beğavî
ve Abdullah b. Muhammed b. İshâk el-Mervezî hadis nakletti. İbn Ebî Hâtim (ö. 327) ve

Abdurrahman b. Bişr el-Hakem hayatı için bkz., İbn Hibbân, a.g.e., VIII, 382; İbn Ebî Hâtim, Cerh, V,
215, XVI, 545; Mizzî, a.g.e., XVI, 547.
1177
İbn Ebî Hâtim, a.g.e., V, 215.
1178
İbn Hibbân, a.g.e., VIII, 382.
1179
İbn Huzeyme, Ebû Bekr Muhammed b. İshâk es-Sülemî, Sahîh, el-Mektebu’l-İslâmî, Beyrut, 1970,
Vudû’ 9.
1180
Ahmed b. el-Ezher hayatı için bkz., İbn Hacer, Tehzîb, I, 11; Mizzî, Tehzîbu’l-Kemâl, I, 255; İbn
Hibbân, Sikât, VIII, 43; Zehebî, Siyer, XII, 364.
1181
İbn Ebî Hâtim, a.g.e., II, 41.
1182
İbn Hacer, a.g.e., I, 10.
1183
İbn Mâce, Diyât, 27.
1184
Mizzî, a.g.e., XXXI, 143.
1176
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İbn Hibbân (ö. 354) onu sika saymıştır. 263 yılında vefat etti.1185 Ebû Avâne (ö. 316) onun
isnâdı ile Müsned’inde 1186 iki, Müstahrec’inde 1187 ise dört Hemmâm rivâyeti tahrîc
etmiştir. Kendisine ait bir Hemmâm Sahîfesi’nin şöhret bulduğuna daha önce değinmiştik.
bt. Ahmed b. Yusuf es-Sülemî
Ebu’l-Hasan Ahmed b. Yusuf b. Hâlid b. Salim es-Sülemî en-Nisâbûrî hicrî 182
tarihinde dünyaya geldi. Meşhur bir cüze sahiptir. Zamanında Horasan’ın muhaddisi idi.
Yemen’e yolculuk yaptı. Cârûd b. Yezîd, Hafs b. Abdirrahman, Hâşim b. Kâsım,
Muhammed b. ‘Ubeyd et-Tenâfisî, Musa b. Davud ve Abdurrezzâk b. Hemmâm’dan
rivâyette bulundu. Kendisinden ise Müslim, Ebû Davud, Nesâî ve İbn Mâce, İbn Huzeyme
ve Muhammed b. Hüseyin el-Kattân hadis naklettiler. Ubeydullah b. Musâ’dan otuz bin
hadis yazdığını ifade etmiştir. 264 yılında vefat etti. 1188 Nesâî “Rivâyetinde bir sakınca
yoktur”, demiştir. Dârekutnî ise onu “sika ve nebil” kelimeleri ile tavsif etmiştir.1189
Hemmâm’ın Sahîfesi’ni Abdurrezzâk’tan (ö. 211) müstakil olarak rivâyet eden ve
sonraki nesillere aktaran isimlerden birisidir. Bugün elimizdeki en eski nüshalar Muhammed Hamidullah tarafında neşredilen Şam ve Berlin Nüshaları- Yusuf es-Sülemî
senedi ile gelmiştir. Beyhâkî (ö. 458) onun isnadı ile Hemmâm hadislerinden altmış bir
tanesini tahrîc etmiştir.1190
Târîhu Erbîl’de 574 senesinde Erbil’de Yusuf es-Sülemî kanalı ile Hemmâm’ın
rivâyetlerinin naklini görmekteyiz.1191 Benzer bir isnâd şekli de İbn Asâkir’in Târîh’inde
geçmektedir.

1192

Hemmâm b. Münebbih hadislerinin yine onun senedi ile Bağdâd’da

Hüseyin b. Dâvûd el-Alevî (ö. 401) tarafından imlâ ettirildiği de görülmektedir.1193

el-Hasan b. Ebi’r-Rebî hayatı için bkz., İbn Hibbân, a.g.e., VIII, 180; İbn Ebî Hâtim, a.g.e., III, 44; Hatîb,
Târîhu Bağdâd, VII, 453.
1186
Ebû Avâne, Müsned, IV, 158, 226.
1187
Ebû Avâne, Müstahrec, VII, 275, 355; VIII, 137, 251.
1188
Ahmed b. Yusuf es-Sülemî hakkında bkz., Zehebî, Siyer, XII, 384-386; İbn Asâkir, Târîh, VI, 108, 109;
Mizzî, Tehzîbu’l Kemâl, I, 524, 525; İbnu’l-İmâd, Abdulhayy b. Ahmed, Şezarâtu’z-Zeheb fî Ahbâri men
Zeheb, Dâru’l-Kütübi’l-İlmiyye, Beyrut, trs., II, 146.
1189
Mizzî, a.g.e., I, 524.
1190
Beyhâkî, Sünen, Tahâret, 49, 117, 167, 212, 258, 260, 262, Hayz, 61, 113, 133, 159, 190, 310, 361, 418,
422, 423, Salât, 611, 648, 695, 713, 719, Cumuâ, 1, Cenâiz, 1, Zekât, 132, 133, 141, Savm, 95, 123, Hac,
306, 332, Buyû’, 58, 77, Teflis, 8, İkrâr, 4, İcâre, 12, Lukatâ, 14, 16, Fey, 1, 2, 11, 16, Nikâh, 38, Nuşûr, 3,
Nafakât, 25, 26, 28, 33, Kitâl, 24, 26, Eşribe, 45.
1191
Ahmed el-Erbilî, Şerefuddin b. Ebi’l-Berkân el-Mubârek, Târîhu Erbil, Vezâretu’s-Sekâfe, Irâk, 1980, I,
105.
1192
İbn Asâkir, a.g.e., VII, 390; X, 75; XVII, 88; XVII, 89.
1193
Beyhâkî, el-Esmâ ve’s-Sıfât, Matbaatü’s-Saâde, Mısır, 1358, I, 180.
1185
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bu. Ahmed b. Mansûr b. Seyyâr er-Remâdî
Tam ismi Ebû Bekr er-Remâdî Ahmed b. Mansûr b. Seyyâr b. el-Meârik elBağdâdî’dir. Ebu’n-Nadr, Hâşim b. Kâsım, Ebû Dâvûd et-Tayâlisî, Haccâc el-Massisî ve
Abdurrezzâk b. Hemmâm’dan rivâyette bulundu. Kendisinden ise İbn Mâce, İbn Şureyh,
İbn Ebî Hâtim hadis nakletti. Müsned sahibidir. Hicrî 265 yılında 83 yaşında iken vefat
etti. 1194 Abdurrezzâk b. Hemmâm’dan (ö. 211) kitaplarını rivâyet etti.1195 Abdurrezzâk b.
Hemmâm’dan 204 yılında hadis dinlediğini söylemiştir.1196 Zehebî (ö. 748) kendilerinden
bir grubun onun kanalı ile Abdurrezzâk’tan bazı cüzler işittiğini ifade eder. 1197 İbn Ebî
Hâtim (ö. 327) “babam onu güvenilir saymıştır”, demiştir.1198 İbn Hibbân (ö. 354) onun
için “hadiste müstekîmu’l-emr” ifadesini kullanmıştır.1199 Ebû Dâvûd’a niçin ondan hadis
almadın denilince “Vâkıfe grubuna1200 arkadaşlık ediyordu” dedi.1201
Dârekutnî (ö. 385) kendisinden bir, Beyhâki (ö. 458) ise üç Hemmâm hadisi tahrîc
etmiştir.1202 Beğavî kendisi kanalı ile en fazla Hemmâm hadisi rivâyet eden kişi (ö. 516)
olup bunların sayısı on birdir.1203
Hemmâm’ın rivâyetlerinin onun isnadı ile Bağdâd’da Ebu’l-Hüseyn b. Bişrân
tarafından Beyhâkî’ye nakledildiği bilgisi mevcuttur. 1204 Beyhâkî ayrıca onun kanalı ile
Nisâbur’da Hüseyn b. Muhammed et-Tâberânî’den Hemmâm rivâyetlerini almıştır. 1205
İbn Asâkir (ö. 571) Şam’da onun senedi ile Ali b Ahmed b. el-Huseyn’den
Hemmâm hadislerini dinlemiştir.1206 Zehebî kendisine kadar uzanan tam bir isnâdla ondan
bir Hemmâm rivâyetini vermiştir.1207 Bizim kanaatimiz onun bir Hemmâm Sahîfesi olduğu
için Zehebî böyle bir isnâd verebilmiştir. Çünkü Hemmâm hadisleri karşılaştırıldığında en
fazla onun metinleri öne çıkmaktadır.

Ahmed b. Mansûr b. Seyyâr er-Remâdî hakkında bkz., Hatîb, Târîhu Bağdâd, V, 151; Mizzî, a.g.e., I,
492; İbn Hacer, Tehzîb, I, 72; Zehebî, Tezkire, II, 110.
1195
Zehebî, Siyer, XII, 389.
1196
Zehebî, a.g.e., XII, 390.
1197
Zehebî, a.g.e., XII, 391.
1198
İbn Ebî Hâtim, Cerh, II, 78.
1199
İbn Hibbân, Sikât, VIII, 41.
1200
Halku’l-Kur’ân meselesinde Kur’ân’ın Allah’ın kelamı olduğunu söyleyip susanlar. Bkz İbn Hanbel, elAkîde, Dâru Kuteybe, Dımaşk, 1408, I, 61.
1201
İbn Hacer, a.g.e., I, 72.
1202
Dârekutnî, Sünen, Hudud, 14; Beyhâkî, Sünen, Savm, 70, Nafakât, 25, Zehebî, a.g.e., 157.
1203
Beğavî, Şerhu’s-Sünne, I, 198, 293; V, 8, 30, 192; X, 367; XI, 317; XII, 103, 254, 255; XIV, 389.
1204
Beyhâkî, a.g.e., IV, 253.
1205
Beyhâkî, a.g.e., II, 85.
1206
İbn Asâkir, Mu’cem, I, 417.
1207
Zehebî, Siyer, V, 312.
1194
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bv. İshâk b. İbrahim ed-Deberî
Künyesi Ebû Ya’kub olup San’âlıdır. Taberânî kendisinden çokça rivâyette
bulunmuş, Dârekutnî onu güvenilir saymıştır. 285 veya 287 senesinde 90 yaşlarında vefat
etti. Abdurrezzâk b. Hemmâm’ın kitaplarını nakletti. Ancak Abdurrezzâk b. Hemmâm’ın
meclislerine katıldığı zaman yedi yaşlarında idi. 1208 Hadislerinin birçoğunun senedinde
“Abdurezzâk’a okuduk” ifadesini kullanmıştır. Bu ifade Hemmâm hadislerinde de
mevcuttur.1209 İbn Adiy (ö. 365) bu konu hakkında, başkalarının okuduğunu onun ise orada
hazır bulunduğunu, çünkü o zamanlar küçük yaşta olduğunu söylemektedir. Ayrıca,
Abdurrezzâk (ö. 211) isnâdı ile münker bir haber naklettiğini belirtir.1210 İbn Hacer (ö. 852)
de aynı bilgileri verir. İbnu’s-Salâh (ö. 643) bunun sebebini, onun Abdurrezâk’ın âhir
ömründe telkine maruz kaldığı dönemlerde nakilde bulunması olarak açıklar.1211
Sahîfenin Bilinen Yazmaları başlığı altında da değindiğimiz üzere Taberânî
kendisinden Hemmâm’ın Sahîfesi’ni de almıştır. Zehebî (ö. 748), İbn Hacer (ö. 852) ve İbn
Neccâr (ö. 643) eserlerinde bu nüshadan bahsetmişlerdir.
İsnadlardaki bilgilere göre Deberî (ö. 287) Hemmâm’ın hadislerini bazı
muhaddislere San’â’da nakletmiştir. Deberî’den bu rivâyetleri alan Muhammed b. Alî elHerevî’nin de Mekke’de aktardığı görülmektedir.1212 İbn Asâkir (ö. 571), Deberî kanalı ile
Hemedân’da Hemmâm’ın rivâyetlerini Ebu’l-Alâ b. el-Atâr el-Hemedânî’den, Hire’de
İsmail b. İbrahim es-Sayrafinî’den dinlemiş,1213 Merv’de ise Muhammed b. es-Sem’ânî’ye
okumuştur.1214
by. İsmail b. Huzeyme
Tam ismi İsmail b. Huzeyme b. el-Muğîre es-Sülemî en-Nisâbûrî’dir (ö. ?). İbn
Huzeyme’nin amcasıdır. Abdurrezzâk b. Hemmâm’dan rivâyette bulundu. Kendisinden de
kardeşi oğlu Ebû Bekr b. İshâk ve Muhammed b. Yâsin b. Nadr hadis nakletti. Sika kabul
edilmiştir. Onun hakkında verdiğimiz bilgileri sadece Zehebî’nin (ö. 748) Târîhu’l-İslâm
isimli eserinde bulabildik.1215

1208

Zehebî, a.g.e., XIII, 417.
Abdurrezzâk, Musannef, X, 160, XI, 289, 413.
1210
İbn Adiy, Kâmil, I, 344.
1211
İbn Hacer, Lisânu’l-Mîzân, I, 349.
1212
İbn Asâkir, a.g.e., I, 390.
1213
İbn Asâkir, a.g.e, I, 143.
1214
İbn Asâkir, a.g.e., I, 163.
1215
Zehebî, Târîhu’l-İslâm, XVIII, 175.
1209
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İbn Huzeyme (ö. 311) kendisinden bir Hemmâm hadisi tahrîc etmiştir.1216
2. Hemmâm Rivâyetlerinin Kaynaklardaki Dağılımı
Hemmâm rivâyetlerinin hadis, tefsir, tarih, akaid vb birçok ilim dalında yer bulduğu
gözlemlenmektedir. 1217 Bunların tamamını ele almak elbette mümkün değildir. Burada
hadis, tefsir ve tarih kaynaklarındaki Hemmâm hadislerinin incelenmesiyle yetinilecektir.
a. Hadis Kitaplarında Hemmâm’ın Rivâyetleri
Hemmâm hadislerinin bu kitaplardaki konumu müelliflerin vefat tarihlerine göre
ele alınacaktır.
aa. Ma’mer b. Râşid
Ma’mer (ö. 153) Câmi’inde Ebû Hureyre’den yüz elli sekiz hadis nakletmiştir.
Bunlardan otuz üçü Hemmâm1218 tariki ile olup, iki tanesi sahîfe dışındandır.1219 Eldeki
İbn Huzeyme, Sahîh, Vudû’ 9.
Tespit edebildiğimiz kadarıyla hicrî yedinci asra kadarki dönem içinde Hemmâm’ın rivâyetlerine
eserlerinde yer veren müellifler ve kitapları şunlardır:
Ma’mer b. Râşid ( ö. 153) Cami’; Abdullah b. el-Mubârek (ö. 181) Zühd, Cihâd, Müsned; Tayâlisî (ö.
204) Müsned; Abdurrezzâk b. Hemmâm ( ö. 211) Musannef, Tefsîr; Ebû Ubeyd el-Kâsım (ö. 224) Emvâl;
İshak b. Râhûye (ö. 238) Müsned; Ahmed b. Hanbel (ö. 241) Müsned; İbn Kuteybe (ö. 248) Garibu’l-Hadîs;
Buhârî, (ö. 256) Sahîh, Edebü’l-Müfred, Halku Efâli’l-İbâd; Müslim ( ö. 261) Sahîh; İbn Mâce (ö. 273)
Sahîh; Ebû Dâvûd ( ö. 275) Sünen; Tirmizî (ö. 279) Sünen; Ebû Zur’â ed-Dımaşkî (ö. 281) el-Fevâidu’lMuallele; Nasrî (ö. 281) Fevâid; Harbî (ö. 285) Garibu’l-Hadîs; İbn Ebî Âsım (ö. 287) Diyât, Sünne; Bezzâr
(ö. 292) Müsned; Muhammed b. Nasr (ö. 294) Ta’zîmu Kadri’s-Salât; Firyâbî (ö. 301) Kader; Nesâî ( 303)
Sünen, Fedâilu’l-Kur’ân; Taberî (ö. 310) Târîh, Tefsîr; İbn Huzeyme (ö. 311) Sahîh, Tevhîd; Ahmed b.
Yezîd el-Hallal (ö. 311) Sünne; Ebû Avâne (ö. 316) Müsned; Muhammed b. İbrâhim b. el-Münzir (ö. 319) elEvsât fi’s-Sünen; Tahâvî (ö. 321) Şerhu Meâni’l-Âsâr, Şerhu Müşkilu’l-Âsâr; Beyânu Müşkilu’l-Asâr; İbn
Ebî Hâtim (ö. 327) İlelu’l-Hâdis, Tefsîr; İsmail en-Nehhâs (ö. 338) İr’abu’l-Kur’ân; İbnu’l-Arabî (ö. 340)
Mu’cem; İbn Hibbân (ö. 354) Sahîh; Taberânî (ö. 360) el-Mu’cemu’l-Kebîr, el-Mu’cemu’s-Sağîr, elMu’cemu’l-Evsât, Mekârimu’l-Ahlâk, Duâ; Ebû Bekr el-Acurrî (ö. 360), Şeriâ; İbnu’s-Sünnî (ö. 363)
Amelu’l-Yevm vel’-Leyle; İbn Âdiy (ö. 365) Usama; Ebu’ş-Şeyh İbn Hayyân (ö. 369) Emsâlu’l-Hadîs, etTevbîh ve’t-Tenbîh; İbnu’l-Mukrî, (ö. 381) Mu’cem; Askerî (ö. 382) Tashîfâtu'l-Muhaddisîn; Kelâbâzî (ö.
384) Bahru’l-Fevâid; Dârekutnî (ö. 385) Sünen, İlel; İbn Bettâ (ö. 387) İbâne; Hattâbî (ö. 388) Gâribu’lHadîs; İbn Ehî Mîmî (ö. 390) Fevâid; İbn Mende (ö. 395) Îmân, er-Red ala’l-Cehmiyye; Ebû Mes’ûd edDımaşkî (ö. 401) Kitâbu’l-Ecvibe; Hâkim en-Nisâbûrî (ö. 405) Müstedrek; Hibetullah et-Taberî (ö. 418),
İtikâdu Ehli’s-Sünne; İbn Şâzân (ö. 426) Meşyehatu İbn Şazân; Sa’lebî (ö. 427) el-Keşf ve’l-Beyân; Ebû
Nuaym el-İsfehânî (ö. 430) Sıfâtu’l-Cenne, Ahbâru İsbehân, Turuku Hadisi’l-Esmâil-Hüsnâ; Mâverdî (ö.
450) Hâvî; Beyhâkî (ö. 458), es-Sünenü’l-Kebîr, es-Sünenü’s-Sağîr, Şu’abu’l-Îmân, Âdâb, ez-Zühdü’l-Kebîr,
el-Kıraâtu Halfe’l-Îmâm, el-Kadâ ve’l-Kader, el-Erbeûne’s-Suğrâ, el-Ba’s ve’n-Nüşür Deâvâtu’l-Kebîr,
Delâilu’n-Nübüvve, Esmâ ve’s-Sıfât, İ’tikâd; İbn Bişrân (ö. 462) Emâlî İbn Bişrân; Hatîb (ö. 463) Takyîdu’lİlm, Târîhu Bağdâd; İbn Abdilberr (ö. 463) Câmi’u Beyâni’l-İlm, Temhîd; Kuşeyrî (ö. 465); Risâle;
Muhammed el-Kazvinî (ö. 483) et-Tedvîn fî Ahbâri Kazvîn; Sem’ânî (ö. 489) Kavâdiu’l-Edille; Ceyyânî (ö.
498) Takyîdu’l-Muhmel; Tâhir el-Makdisî (ö. 507) Zahîretu’l-Huffâz; Beğavî (ö. 516) Şerhu’s-Sünne, elEnvâr fî Şemâil, Meâlimu’t-Tenzîl; İbn Mende (ö. 511) Tercümetu’t-Taberânî; İbn Ebî Ya’lâ (ö. 526)
Tabâkâtu’l-Hanâbile; Ebu’l-Kâsım et-Teymî (ö. 535) el-Hücce fî Beyâni’l-Mihce; Kâdî İyâz (ö. 544) İlmâ’;
İbn Âsâkir (ö. 571) Mu’cem, Târîhu Dımaşk; Silefî (ö. 576) Mu’cemu’s-Sefer; İbnu’l-Harât (ö. 581) elAhkâmu’ş-Şeriyye; es-Süheylî (ö. 581) er-Ravdu’l-Unf; İbnu’l-Cevzî (ö. 597) et-Tahkîk fî Ehâdisi’l-Hilâf, elİlelu’l-Mütenâhiye, Mevdûât, Zemmi’l-Hevâ; Telbîsu’l-İblîs; Makdisî, (ö. 600) Kitâbu’t-Tevhîd.
1218
Abdurrezzâk, Musannef, el-Câmi’ li Ma’mer, X, 384, 388, 419, 441, XI, 18, 45, 55, 59, 81, 113, 169,
184, 190, 220, 247, 259, 284, 287, 289, 297, 303, 314, 374, 388, 413, 413, 416, 417, 420, 422, 423, 436, 453.
1216
1217
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Hemmâm Nüshası ile Ma’mer b. Râşid’in Cami’indeki rivâyetlerin büyük bir kısmında
kelimeler lafızları bakımından hemen hemen aynıdır. Bazılarında ise eş anlamlı kelimeler
kullanılmıştır.1220 Yani Ma’mer b. Râşid hadislerin naklinde mana ile rivâyet metodunu da
uygulamıştır. Muhaddislerin kâhir ekseriyeti ise lafzî rivâyete önem vermişler ve büyük
oranda sahîfedeki kelimelerle hadisleri tahrîc etmişlerdir.
Ma’mer, sahîfenin senedindeki “Bu bize Ebû Hureyre’nin rivâyet ettiği hadislerdir”
cümlesini hiç kullanmamış, onun yerine hadisleri “Semi’tu/işittim” ve “an Ebî
Hureyre/Ebû Hureyre’den” lafızlarıyla vermiştir.
Sahîfeye göre en önemli farklılıkları içeren üç rivâyetin şunlardır:
1) 45 nolu hadisin metinleri şu şekildedir:
a) Şam Nüshası
 تحاج آدم وموسى فقال له موسى أنت آدم الذي أغويت الناس: وقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم
فأخرجتهم من الجنة إلى األرض فقال له آدم أنت موسى الذي أعطاه هللا علم كل شيء واصطفاه على الناس برسالته
.قال نعم قال أتلومني على أمر قد كتب علي أن أفعل من قبل أن أخلق فحج آدم موسى
Kahire Nüshası da rivâyeti Şam Nüshası ile benzer nakleder.
b) Câmi’
 تحاج:أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم
آدم وموسى فقال موسى أنت الذي أغويت الناس وأخرجتهم من الجنة إلى األرض فقال له آدم أنت الذي اعطاك هللا
علم كل شيء واصطفاك على الناس برسالته قال نعم قال أفتلومني على أمر كان قد كتب قبل أن أفعله أو قال من قبل
.1221أن أخلق قال فحج آدم موسى
Metnin bu kısmını İbn Hanbel (ö. 241) Hemmâm isnâdı ile şu şekilde verir:
قال أتلومني على أمر كان قد كتب على أن أفعل من قبل أن اخلق قال فحاج آدم موسى صلى هللا عليهما
1222

.وسلم

Şam Nüshası ile İbn Hanbel rivâyeti benzerlik arzeder.
2) 79 nolu hadisin metinleri şu şekildedir:
a) Şam Nüshası
 أيفرح أحدكم براحلته إذا ضلت منه ثم وجدها قالوا نعم يا رسول هللا: وقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم
. قال والذي نفس محمد بيده هلل أشد فرحا بتوبة عبده إذا تاب من أحدكم براحلته إذا وجدها
Abdurrezzâk,a.g.e., el-Câmi’ li Ma’mer, XI, 259, 453.
Konuyla ilgili olarak bkz. Erul, Bünyamin, Hicrî İkinci Asırda Rivâyet Üslûbu (II), A.Ü.İ.F.D., C, XLIII,
S. 2, 2002, s. 61.
1221
Abdurrezzâk, Musannef, el-Câmi’ li Ma’mer, XI, 113.
1222
İbn Hanbel, II, 314.
1219
1220
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b) Câmi’
 قال إن هللا ليفرح-  قال ال أدري ايرفعه أم ال- أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة
1223

.بتوبة عبده كما يفرح أحدكم أن يجد ضالته بواد فخاف أن يقتله فيه العطش

Metinde altı çizili kısımlar, ilgili hadisi Hemmâm tariki ile tahrîc eden Müslim (ö.
261),1224 İbn Hanbel1225 ve Kâhire Nüshası rivâyetlerinde bulunmamaktadır.
Bu haber Enes b. Mâlik, İbn Mes’ûd, Nu’mân b. Beşîr ve Berâ b. Âzib tarafından
da nakledilmiştir. Ancak bu metinlerde mezkûr kısım bulunmamaktadır.1226 Ebû Hureyre
isnâdı ile Ebû Sâlih, A’rec, Hemmâm ve Muhammed b. Yesâr aktardıkları nakillerde de
söz konusu cümle bulunmaz. Tespit edebildiğimiz kadarıyla iki yerde; Abdurrezzâk b.
Hemmâm’ın (ö. 211) Tefsir’inde ve Nesâî’nin (ö. 303) Sünen’inde benzer ifadeler
mevcuttur:
عبد الرزاق عن معمر عن الزهري في قوله تعالى وهو الذي يقبل التوبة عن عباده أن أبا هريرة قال قال
1227

. هلل أشد فرحا بتوبة عبده من أحدكم يجد ضالته في المكان الذي يخاف أن يقتله فيه العطش:النبي

أخبرنا إسحاق بن منصور قال أخبرنا أبو داود قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي
 هلل أفرح بتوبة عبده من أحدكم قد أضل راحلته في أرض مهلكة يخاف: هريرة قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم
1228

.أن يقتله الجوع

Bu örneklerden hareketle benzer hadis metinlerinin birbirine karıştırıldığını
söyleyebiliriz.
İlgili hadis Nu’mân b. Beşîr hariç diğer sahâbîlerden merfû olarak gelmiştir. Onun
rivâyetlerinde, Ma’mer’in verdiği isnada olduğu gibi hadisin ref’î konusunda tereddüd
edilmiştir. Hemmâm rivâyetindeki tereddüdün kaynağı da bu sahâbînin hadisleri olabilir.
3) 77 ve 117 nolu hadislerin metinleri şu şekildedir:
a) Şam Nüshası
. ال يقل أحدكم للعنب الكرم إنما الكرم الرجل المسلم: وقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم
 ال يقل بن آدم يا خيبة الدهر فإني أنا الدهر أرسل الليل: وقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال هللا تعالى
.والنهار فإذا شئت قبضتهما

Abdurrezzâk, Musannef, el-Câmi’ li Ma’mer, XI, 297.
Müslim, Tevbe, 1.
1225
İbn Hanbel, II, 316.
1226
Buhârî, Deavât, 4; Müslim, Tevbe 1; İbn Hanbel, III, 213.
1227
Abdurrezzâk, Tefsir, III, 191.
1228
Nesâî, es-Sünenü’l-Kebîr, Tefsîr, 319.
1223
1224
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Bu rivâyetler İbn Hanbel’in Müsned’inde, Kahire Nüshası’nda ve Beğavî’nin (ö.
516) Şerhu’s-Sünne isimli eserinde de sahîfedeki gibi müstakil olarak rivâyet edilmiştir.1229
Ancak Ma’mer bu iki haberi Hemmâm isnâdı ile tek bir metin halinde ve bazı farklılıklarla
beraber aktarmıştır.
b) Câmi’
 اليسب:أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن همام أنه سمع أبا هريرة يقول قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم
1230

.أحدكم الدهر فإن هللا هو الدهر وال يقول أحدكم للعنب الكرم فإن الكرم الرجل المسلم

İbn Sîrîn-Ebû Hureyre tariki ile Müslim (ö. 261) ve İbn Hanbel’in (ö. 241) tahrîc
ettikleri birer rivâyet Ma’mer hadisi ile aynıdır:
قال:حدثنا حجاج بن الشاعر حدثنا عبدالرزاق أخبرنا معمر عن أيوب عن ابن سيرين عن أبي هريرة قال
 ال يسب أحدكم الدهر فإن هللا هو الدهر وال يقولن أحدكم للعنب الكرم فإن الكرم الرجل:رسول هللا صلى هللا عليه وسلم
1231

.المسلم

Yukarıdaki iki hadisten kerm rivâyeti Vâil b. Hucr’dan (ö. 44),1232 dehr hadisi ise
el-Hâris b. Rebî’den (ö. 54) müstakil olarak gelmiştir.1233
Bu iki rivâyeti Ebû Hureyre’den birçok râvî nakletmiştir. İbnu’l-Müseyyib, 1234
A’rec1235 ve Hemmâm1236 metinlerinde dehr ve kerm hadisleri ayrı ayrı verilmiştir.
İbn Sîrîn ve Ebû Seleme tariki ile ise hem müstakil hem de bitişik varyantlar
mevcuttur.
a) İbn Sîrîn-Ebû Hureyre isnâdı ile İbn Hanbel ve Müslim’in naklettiği birer
rivâyette dehr ve kerm metinleri birleştirilmiştir.
قال:حدثنا حجاج بن الشاعر حدثنا عبدالرزاق أخبرنا معمر عن أيوب عن ابن سيرين عن أبي هريرة قال
 ال يسب أحدكم الدهر فإن هللا هو الدهر وال يقولن أحدكم للعنب الكرم فإن الكرم الرجل: رسول هللا صلى هللا عليه وسلم
1237

.المسلم

Müslim-Hâccâc b. el-Şâir-Abdurrezzâk-Ma’mer-Eyyûb-İbn Sîrîn-Ebû Hureyre.

İbn Hanbel, II, 316, 318; Beğavî, Şerhu’s-Sünne, XII, 355.
Abdurrezzâk, Musannef, XI, 436.
1231
Müslim, Elfâz, 2; İbn Hanbel, II, 272.
1232
Müslim, Elfâz, 2.
1233
İbn Hanbel, V, 299.
1234
Abdurrezzâk, a.g.e., XI, 436; Buhârî, Edeb, 102; Müslim, Elfâz, 1; İbn Hanbel, II, 272.
1235
Müslim, Elfâz, 1; İbn Hanbel, II, 394.
1236
Müslim, Elfâz, 2.
1237
Müslim, Elfâz, 2.
1229
1230
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حدثنا عبد هللا حدثني أبي ثنا عبد الرزاق أنا معمر عن الزهري عن أيوب عن بن سيرين عن أبي هريرة عن
النبي صلى هللا عليه وسلم قال  :ال يسب أحدكم الدهر فإن هللا هو الدهر وال يقولن أحدكم للعنب الكرم فإن الكرم هو
الرجل المسلم.

1238

İbn Hanbel-Abdurrezzâk-Ma’mer-Zührî-Eyyûb-İbn Sîrîn-Ebû Hureyre.
İbn Hanbel ve Müslim, bu râvîden dehr hadisini müstakil olarak da tahrîc
etmişlerdir.
وحدثني زهير بن حرب حدثنا جرير عن هشام عن ابن سيرين عن أبي هريرة عن النبي صلى هللا عليه وسلم :
قال ال تسبوا الدهر فإن هللا هو الدهر.

1239

Müslim-Züheyr b. Harb-Cerîr-Hişâm-İbn Sîrîn-Ebû Hureyre.
حدثنا عبد هللا حدثني أبي ثنا محمد بن جعفر قال ثنا هشام عن محمد عن أبي هريرة عن النبي صلى هللا عليه
وسلم قال  :ال تسبوا الدهر فان هللا هو الدهر.

1240

İbn Hanbel-Muhammed b. Ca’fer-Hişâm-İbn Sîrîn-Ebû Hureyre.
Bu örneklerden hareketle rivâyeti İbn Sîrîn’den alan Eyyûb veya sonraki bir râvînin
bitişik hale getirdiğini söyleyebiliriz.
b) Ebû Seleme-Ebû Hureyre isnâdı ile Buhârî ve Müslim’in naklettiği birer
rivâyette de dehr ve kerm metinleri birleştirilmiştir.
حدثنا عياش بن الوليد حدثنا عبد األعلى حدثنا معمر عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي
عليه الصالة والسالم  :قال ال تسموا العنب الكرم وال تقولوا خيبة الدهر فإن هللا هو الدهر.

1241

Buhârî-İyâş b. Velid-Abdula’lâ-Ma’mer-Zührî-Ebû Seleme-Ebû Hureyre.
حدثنا عبد هللا حدثني أبي ثنا عبد األعلى عن معمر عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن رسول هللا
صلى هللا عليه وسلم قال  :ال تقولوا خيبة الدهر ان هللا هو الدهر وال تسموا العنب الكرم.

1242

İbn Hanbel-Abdula’lâ-Ma’mer-Zührî-Ebû Seleme-Ebû Hureyre.
Müslim ve İbn Hanbel tarafından verilen birer rivâyette ise iki hadis müstakil
hâldedir.
وحدثني أبو الطاهر أحمد بن عمرو بن سرح وحرملة بن يحيى قاال أخبرنا ابن وهب حدثني يونس عن ابن
شهاب أخبرني أبو سلمة بن عبدالرحمن قال قال أبو هريرة :سمعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول قال هللا عز
وجل :يسب ابن آدم الدهر وأنا الدهر بيدي الليل والنهار.

1243

İbn Hanbel, II, 318.
Buhârî, Edeb, 101; Müslim, Elfâz, 1.
1240
İbn Hanbel, II, 491.
1241
Buhârî, Edeb, 101.
1242
İbn Hanbel, II, 259.
1238
1239
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Müslim-Ebû Tâhir-Ahmed b. Amr ve Harmele b. Yahyâ-İbn Vehb-Yunus-ZührîEbû Seleme.
حدثنا يحيى بن بكير حدثنا الليث عن يونس عن ابن شهاب أخبرني أبو سلمة قال قال أبو هريرة رضي
1244

. قال هللا يسب بنو آدم الدهر وأنا الدهر بيدي الليل والنهار: قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: هللا عنه

İbn Hanbel-Yahyâ b. Bukeyr-Leys-Yunus-Zührî-Ebû Seleme.
Rivâyeti Zührî’den alan Yunus veya râvîleri müstakil, Ma’mer ya da râvîleri ise
bitişik olarak nakletmişlerdir. Yukarıdaki İbn Sîrîn rivâyetinde de bitişik metinlerin
isnâdında Ma’mer bulunmaktadır. Bu iki rivâyeti birleştiren kişi kanaatimizce Ma’mer’dir.
İbn Hanbel’in Hemmâm’dan verdiği metin sahîfedekiyle aynıdır. Ancak cümle Hz.
Peygamber’in lafzı ile başlar Yüce Allah’ın sözüyle devam eder.
 ال يقول بن آدم يا خيبة الدهر انى أنا الدهر أرسل الليل والنهار فإذا: وقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم
1245

.شئت قبضتهما

Sahîfede tenkit edilen rivâyetler başlığı altında da değindiğimiz üzere kudsî
haberlerde Yüce Allah’ın sözleri ile Hz. Peygamber’in hadisleri zaman zaman birbirine
karıştırılmaktadır.
Yukarıda üç nolu örnekte verilen Ma’mer b. Râşid’in rivâyetinin senedinin
Hemmâm’a (ö. 132) metninin ise İbn Sîrîn’e ait olduğunu söyleyebiliriz. Bu misâllerden
hareketle biz Hemmâm Sahîfesi’nin Ma’mer’in Câmi’ine göre hem kendisine verilen önem
hem de hacminin küçüklüğü sebebiyle daha iyi muhafaza edilerek sonraki nesillere
aktarıldığı düşüncesindeyiz.

ab. Abdullah b. el-Mubârek
İbnu’l-Mubârek (ö. 181), Cihâd isimli eserinde Hemmâm isnâdı ile bir,1246 Zühd’de
dört,1247 Müsned’inde ise üç rivâyete yer vermiştir.1248
İbnu’l-Mubârek ve sahîfe hadisleri büyük oranda benzerlik arz etmektedir. Onun
tarafından tahrîc edilen ve râvî tasarruflarının en az olacağını düşündüğümüz âli isnâdlı
metinlerden biri sahîfede ve ez-Zühd ve’r-Rekâik isimli eserlerde şu şekildedir:
1243

Müslim, Elfâz, 1.
İbn Hanbel, II, 259.
1245
İbn Hanbel, II, 318.
1246
İbnu’l-Mubârek, Ebû Abdullah Abdullah İbnu’l-Mubârek el-Mervezî, el-Cihâd, Tunus, 1972, I, 48.
1247
İbnu’l-Mubârek, ez-Zühd ve Yelîhi er-Rekâik, Dâru’l-Kütübi’l-İlmiyye, Beyrut, trs. I, 30, 77, 88, 130,
136.
1248
İbnu’l-Mubârek, Müsned, Mektebetü’l-Maârif, Riyâd, 1407, I, 69, 73, 76.
1244

185

12 nolu hadisin metinleri şöyledir:
a) Şam Nüshası
 ناركم هذه ما يوقد بنو آدم جزء من سبعين جزءا من حر جهنم فقالوا: وقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم
.وهللا إن كانت لكافيتنا يا رسول هللا قال فإنها فضلت عليها بتسعة وستين جزءا كلهن مثل حرها
b) ez-Zühd ver’-Rekâik
 ناركم التي يوقد بنو آدم جزء:أنا معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة عن النبي صلى هللا عليه وسلم قال
واحد من سبعين جزءا من حر جهنم قالوا وهللا إن كانت لكافية يا رسول هللا قال فانها فضلت عليها بتسعة وستين
1249

.جزءا كلهن مثل حرها

İbnu’l-Mubârek’in hadisi kendisinden aldığı Ma’mer’in 153 yılında vefat ettiği ve
çalışmalarımızda esas aldığımız Şam Nüshası’nın h. 577 Mısır tarihli olduğu, nüshânın son
râvîsi Muhammed b. Abdurrahman el-Bendehî’nin de h. 584 yılında öldüğü bilgileri göz
önünde bulundurulursa bu iki rivâyet arasında yaklaşık 400 yıllık bir zaman dilimi söz
konusu olduğu görülecektir. Her iki metin de neredeyse aynıdır.
ac. Tayâlisî
Tayâlisî (ö. 204) Müsned’indeki tek Hemmâm’ın rivâyetini İbnu’l-MubarekMa’mer kanalı ile vermiştir. 1250 O, eserinde sahîfedekilerle benzeşen kırk yedi hadis tahrîc
etmiştir.1251
ad. Abdurrezzâk b. Hemmâm
Abdurrezzâk b. Hemmâm (ö. 211) Musannef’inde Hemmâm’ın kırk bir rivâyetini
nakletmiştir.1252 Bunlardan üç tanesi Sahîfe dışındandır.1253 Bir hadis munkatıdır. Çünkü
Abdurrezzâk doğrudan Hemmâm’dan almıştır.1254 Bu kopukluğun nasihlerden veya matba
hatasından kaynaklandığını düşünmekteyiz.
Abdurrezzâk’ın Musannef’inde tahrîc ettiği Hemmâm hadislerini sahîfedekilerle
karşılaştırınca önemli bir miktarının lafızla diğerlerinin ise mana ile rivâyet edildiği
görülecektir.
İbnu’l-Mubârek, Zühd, I, 88.
Tayâlisî, Müsned, I, 332.
1251
Bkz, 2, 4, 5, 6, 7, 9, 13, 16, 20, 21, 29, 35, 36, 37, 43, 44, 46, 52, 53, 64, 66, 68, 69, 71, 74, 75, 76, 79, 82,
89, 90, 91, 97, 103, 104, 107, 109, 111, 112, 113, 114, 121, 127, 128, 133, 135, 137 nolu hadisler.
1252
Abdurrezzâk, Musannef, I, 89, 96, 128, 139, 431, 517, 543, 580, II, 44, 98, 288, 362, 456, 461, 499, III,
260, 142, 223, IV, 52, 147, 141, 267, 305, 306, 450, V, 241, 253, 253, 498, VI, 104, VII, 417, VIII, 199, 279,
291, 316, 496, IX, 76, 222, X, 67, 160, XI, 13. (XI. cüz Ma’mer’in Cami’i olmakla beraber ya
Abdurrezzâk’ın Ma’kil’den bir rivâyeti hataen bu kısma konulmuş ya da aralarındaki râvî Ma’mer bir şekilde
düşürülmüştür.)
1253
Abdurrezzâk, a.g.e., III, 142, IX, 222, XI, 13.
1254
Abdurrezzâk, a.g.e., III, 260.
1249
1250
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1) 120 nolu hadisin metinleri şu şekildedir:
a) Şam Nüshası
 إذا قلت للناس وأنصتوا وهم يتكلمون فقد لغوت على نفسك يعني يوم: وقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم
.الجمعة
b) Musannef
عبد الرزاق عن معمر عن همام بن منبه أنه سمع أبا هريرة يقول قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إذا قلت
1255

.للناس أنصتوا يوم الجمعة وهم ينطقون واإلمام يخطب فقد لغوت على نفسك

2) 94 nolu hadisin metinleri şu şekildedir:
a) Şam Nüshası
 إني ألنقلب إلى أهلي فأجد التمرة ساقطة على فراشي أو في بيتي: وقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم
.فأرفعها آلكلها ثم أخشى أن تكون من الصدقة فألقيها
b) Musannef
عبد الرزاق عن معمر عن همام بن منبه أنه سمع أبا هريرة يقول قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إني
1256

.ألدخل بيتي وأجد التمرة ملقاة على فراشي فلوال أني أخشى أن تكون من الصدقة ألكلتها

3) 123 nolu hadisin son kısmında olmayan وزعموا أن الشمس لم تحبس ألحد قبله وال بعده
cümlesi Abdurrezzâk’ın Musannef’inde mevcuttur. Buhârî (ö. 256), Müslim (ö. 261) ve
İbn Hanbel (ö. 241) haberi Hemmâm’dan mezkûr ek cümle olmadan tahrîc etmişlerdir.1257
Rivâyetin İbnu’l-Müseyyib (ö. 92) tariklerinde de ek kısım bulunmamaktadır.1258 Buradaki
cümlenin kaynağını bize Ebû Âvâne’nin (ö. 316) Müsned’i açıklamaktadır. Onun, Yusuf
es-Sülemî (ö. 264) ve Hasan er-Rebî-(ö. 263) Abdurrezzâk tariki ile naklettiği her iki
rivâyette de söz konusu cümle bulunmazken Abdurezzâk’ın Musannef’inin de râvîsi olan
İshâk ed-Deberî (ö. 285) hadisinde mevcuttur.1259 Buradan hareketle ek bilginin İshâk edDeberî kaynaklı olduğunu söyleyebiliriz. Deberî de muhtemelen bu cümleyi İbn Sîrîn-Ebû
Hureyre tariki ile gelen şu rivâyetten esinlenerek idrâc etmiştir; “Hz. Peygamber buyurdu
ki; “Güneş, Yuşâ hariç hiç kimse için durdurulmamıştır. O, bu sırada Beyti Makdis’e
yürüyordu.” 1260

1255

Abdurrezzâk, a.g.e, III, 223.
Abdurrezzâk, a.g.e., IV, 52.
1257
Buhârî, Humus, 8; Müslim, Cihâd, 11.
1258
Nesâî, es-Sünenü’l-Kebîr, Siyer, 184; İbn Hibbân, Sahîh, XI, 135.
1259
Ebû Avâne, Müsned, IV, 226, 227.
1260
İbn Hanbel, II, 352.
1256

187

4) 18 nolu hadisin metinleri şu şekildedir:
a) Şam Nüshası
 والذي نفس محمد بيده لوال أن أشق على المؤمنين ما قعدت خلف: وقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم
.سرية تغزو في سبيل هللا ولكن ال أجد سعة فأحملهم وال يجدون سعة فيتبعوني وال تطيب أنفسهم أن يقعدوا بعدي
b) Musannef
 لوال أن:عبد الرزاق عن معمر عن همام بن منبه أنه سمع أبا هريرة يقول قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم
أشق على أمتي ما قعدت خلف سرية تغزو في سبيل هللا ولكن ال أجد سعة فأحملهم وال يجدون سعة فيتبعوني وال
1261

.تطيب أنفسهم أن يقعدوا بعدي

ae. İshâk b. Râhûye
Buhârî (ö. 256) hocası İshâk b. Râhûye’den (ö. 235) beş, İbn Hibbân (ö. 354) ise
altı Hemmâm hadisi nakletmiştir. Ancak İbn Râhûye kendisi Müsned’inde bir Hemmâm
hadisini rivâyet etmiştir.1262 Onu da Abdurrezzâk’tan almıştır.
İbn Râhûye, Müsned’inde sahîfedeki hadislerle benzer elli dokuz rivâyet tahrîc
etmiştir.1263
af. Ahmed b. Hanbel
Ahmed b. Hanbel (ö. 241), Müsned’inde yüz otuz yedi Hemmâm hadisini tek isnâd
altında toplamıştır.1264 Bu sened Abdurrezzâk’ın (ö. 211) diğer râvîlerinin de kullandığı
Hemmâm’ın “Bu bize Ebû Hureyre’nin rivâyet ettiği hadislerdir” cümlesidir. İbn
Hanbel’in Müsned’indeki rivâyet sırası ile Muhammed Hamidullah’ın Şam Nüshası’ndaki
hadislerin sırası -13, 93, 126 ve 138 nolular hariç- aynıdır.
M. Hamidullah’ın tespitine göre Hemmâm’ın yazmasındaki beş nolu hadis İbn
Hanbel’in Müsned’inde yoktur. O, bu tespitlerinin çeşitli baskıları bulunan Müsned’in ilk
edisyonuna dayandığını ifade etmektedir.1265 Ancak Ahmed Muhammed Şâkir’in de ifade
ettiği gibi Şam Nüshası’naki 3 numaralı rivâyet de İbn Hanbel’in naklettiği Hemmâm
metinleri arasında mevcut değildir.1266 Bu haber Şuayb el-Arnaût tarafından neşredilen İbn
Hanbel Müsned’inde de bulunmamaktadır.
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Abdurrezzâk, Musannef, V, 253.
İbn Râhûye, Müsned, I, 112.
1263
Bkz., 1, 5, 7, 9, 11, 12, 13, 16, 18, 19, 20, 22, 25, 29, 31, 32, 35, 36, 38, 41, 42, 44, 48, 49, 50, 52, 54, 56,
57, 64, 67, 68, 74, 81, 82, 83, 85, 86, 88, 89, 91, 94, 96, 97, 100, 101, 102, 111, 112, 114, 119, 125, 127, 131,
132, 133, 135, 136, 137 nolu hadisler.
1264
İbn Hanbel, II, 312-319.
1265
M. Hamidullah, Hemmâm b. Münebbih’in Sahîfesi, trc. T. Koçyiğit, s. 59.
1266
İbn Hanbel, VIII, 198, (A. M. Şâkir şerhi).
1262
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Müsned’deki 8110 numaralı hadis ise Şam Nüshası’nda yoktur. Muhammed
Hamidullah bu hadisi 14 numaralı rivâyetten sonra 14a şeklinde sahîfeye eklemiştir.1267
Ahmed b. Hanbel, Müsned’inin başka yerlerinde Hemmâm’ın on dört haberini
tahrîc etmiştir. Bunlardan biri Abdula’lâ-Ma’mer,

1268

altı tanesi İbnu’l-Mubârek-

Ma’mer,1269 yedi tane ise Abdurrezzâk-Ma’mer isnadı ile gelmiştir.1270 Abdurrezzâk’ın bir
rivâyeti sahîfe dışındandır.1271
İbn Hanbel 49, 53 ve 59 nolu hadislerden sonra “aynı isnâdla” lafızlarını
kullanmıştır. İbn Hanbel’in tek isnâd altında verdiği bu metinler, takti’, telfîk ve tekrar
açısından da sahîfe ile birebir aynıdır. Sadece sahîfede 29 ve 40 nolu hadislerle birlikte
zikredilen “Harp hiledir” rivâyeti Müsned’de yalnız 40 nolu haberle birlikte verilmiştir.
Müsned ve sahife hadisleri birbirlerine en çok benzeyen metinlerdir. En önemli
farklılıklar ise şu örneklerde mevcuttur:
1) 6 nolu hadisin metinleri şu şekildedir:
a) Şam Nüshası
. إياكم والظن إياكم والظن إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث: وقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم
b) Müsned
1272

.  إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث: وقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم

Kahire Nüshası ve Buhârî rivâyeti İbn Hanbel gibi nakletmiştir. 1273
2) 54 nolu hadisin metinleri şu şekildedir:
a) Şam Nüshası
. وهللا لقيد سوط أحدكم من الجنة خير له مما بين السماء واألرض: وقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم
b) Müsned
1274

. لقيد سوط أحدكم من الجنة خير مما بين السماء واألرض إياه: قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم

Allah lafzı, Kahire Nüshası’nda da mevcuttur.
3) 57 nolu hadisin metinleri şu şekildedir:

M. Hamidullah, a.g.e., trc. T. Koçyiğit, s. 80, dp. 204.
İbn Hanbel, II, 260.
1269
İbn Hanbel, II, 289, 312; no, 8095, 8096, 8097, 8098, II, 374.
1270
İbn Hanbel, II, 258, 267, 270, 274, 277, 278, 308.
1271
İbn Hanbel, II, 258.
1272
İbn Hanbel, II, 312.
1273
Buhârî, Edeb, 57.
1274
İbn Hanbel, II, 315.
1267
1268
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a) Şam Nüshası
 لوال بنوا إسرائيل لم يخبث الطعام ولم يخنز اللحم ولوال حواء لم تخن: وقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم
.أنثى زوجها الدهر
Rivâyet Kahire Nüshası’nda da aynıdır.
b) Müsned
 لوال بنو إسرائيل لم يخنز اللحم ولوال حواء لم تخن أنثى: بإسناده قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم
1275

.زوجها الدهر

 لم يخبث الطعامkısmı Müslim’in (ö. 261) tahrîc ettiği bir rivâyette mevcutken
Buhârî’nin (ö. 256) iki hadisinde yer almamaktadır.1276
4) 83 nolu hadisin metni Şam Nüshası’nda şu şekildedir:
 إذا جاءكم الصانع بطعامكم قد أغنى عنكم حره ودخانه فادعوه فليأكل: وقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم
.معكم وإال فألقموه في يده أو ليناوله في يده
Altı çizili kısım İbn Hanbel rivâyetinde yoktur.1277
5) 88 nolu hadisin metni Şam Nüshası’nda şu şekildedir:
 دخلت امرأة النار من جراء هرة لها أو هرة ربطتها فال هي أطعمتها: وقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم
.وال هي أرسلتها ترمم من خشاش األرض حتى ماتت هزال
İbn Hanbel de rivâyet  دخلت النار امرأة من جراء هرة لها ربطتهاşeklindedir.1278
6) 92 nolu hadisin son kısmında İbn Hanbel’in kısa bir açıklaması vardır:
1279

.والعرف عرف المسك قال أبي يعنى العرف الريح

ag. Buhârî
Buhârî (ö. 256) Hemmâm hadislerinin tekrarsız elli bir tanesini zikretmiştir. 1280
Bunların biri sahîfe dışındandır.1281 On iki rivâyet ise tekrardır. O, 32, 70, 94 ve 124 nolu

İbn Hanbel, II, 315.
Buhârî, Enbiyâ, 2, 27; Müslim, Rada’, 19.
1277
İbn Hanbel, II, 316.
1278
İbn Hanbel, II, 317.
1279
İbn Hanbel, II, 317.
1280
Buhârî, Îmân, 30, İlim, 39, Vudû’, 2, Hiyel, 2, Vudû’, 67, Güsl, 20, Mesâcid, 6, Cemâat, 45, Savm, 48,
Buyû’, 12, Nafakât, 5, Buyû’, 15, İskikrâz, 12, Lukâta, 6, Itk, 17, 20, Sehâdât, 24, Sulh, 11, Cihâd, 71, 126,
154, Bedu’l-Halk, 8, İsti’zân, 1, Enbiya’, 2, 27, 22, Tevhîd, 35, Enbiyâ, 29, 32, 38, Tefsir, 199, Enbiyâ, 49,
52, Menâkıb, 22, 22, Meğâzi, 22, 66, Ta’bîr, 40, Tefsir, 3, 133, 123, 332, 470, Nikâh, 58, 84, Hums, 5, Tıb,
35, Libâs, 84, Edeb, 57, İsti’ân, 4, Kader, 2, 5, Eymân, 1, 2, Hıyel, 3, Tabîr, 30, Fiten, 7, Temannâ, 2, Tevhid,
22, 31, 35.
1281
Buhârî, İlim, 39.
1275
1276
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metinleri ta’lîken vermiştir. 1282 Ancak 32 nolu olanı 1283 hariç diğerlerini başka yerlerde
isnâdı ile tahrîc etmiştir.
Buhârî, Hemmâm haberlerini Vehb b. Münebbih (ö. 114) ve Ma’mer (ö. 153)
kanalı ile nakletmiştir. Vehb b. Münebbih’ten tek hadisi mevcuttur. 1284 Ma’mer’den ise
dört ayrı râvî tariki ile rivâyet etmiştir. Abdullah İbnu’l-Mubârek’ten (ö. 181) on dört,
Hişâm b. Yusuf’tan (ö. 197) bir, Abdula’lâ b. Abdula’lâ’dan (ö. 189) bir, Abdurrezzâk b.
Hemmâm’dan (ö. 211) ise kırk altı hadis gelmiştir.
Buhârî görüldüğü üzere, hadislerin çoğunluğunu Abdurrezzâk b. Hemmâm’dan
rivâyet etmiştir. Bunları da yedi ayrı râvîden almıştır: İshâk b. İbrahim el-Hanzalî’den (ö.
238) beş, İshâk b. Mansûr’dan (ö. 251) sekiz, İshâk b. İbrahim b. Nasr’dan (ö. 242) on bir,
Abdullah b. Muhammed el-Cu’fî’den (ö. 229) on üç, Yahyâ b. Ca’fer’den (ö. 243) iki,
Yahyâ b. Musa’dan (ö. 240) yedi ve Ali b. Abdullah el-Medînî’den (ö. 234) bir Hemmâm
metni nakletmiştir.
Buhârî, Hemmâm haberlerini geniş bir râvî kitlesinden vermeyi tercih etmiştir.
Fuad Sezgin konuyla ilgili bir çalışmasında Buhârî’nin bu hadisleri birçok kaynaktan alma
metoduyla hareket ettiğini örneklerle ortaya koymuştur.1285
Hemmâm rivâyetlerini inceleyen araştırmacıların karşısına çıkan önemli bir isim de
Ebû Hureyre’nin meşhur talebelerinden Abdurrahman b. Hürmüz el-A’rec’dir (ö. 117).
A’rec, haberlerinin Hemmâm hadislerine benzerliği ve Hemmâm Sahîfesi’ne uygulanan
metodun onun sahîfesine de tatbik edilmesi ile dikkat çekmektedir. Örneğin Buhârî
Hemmâm tariki ile tahrîc ettiği elli sekiz rivâyeti neredeyse birebir aynı lafızlarla
A’rec’den de nakletmiştir.1286 Ebû Mes’ûd’un (ö. 400) ifadesine göre Buhârî ve Müslim,
ne Hemmâm’ın ve ne de A’rec’in Sahîfesi’ndeki tüm hadisleri eserlerine almıştırlar.1287
Fuad Sezgin’in tespitine göre Buhârî’nin Hemmâm b. Münebbih’in risâlesinin üçte
birini doğrudan doğruya ilk kaynağı yerine, onları kitaplarına sokmuş olan muhtelif
muhaddislerden alması ve aynı metodu A’rec’in Nüshası için de tatbik etmesi dikkat çeken

Buhârî, Buyû’4, Mezâlim, 25, Menâkıb, 22, Savm, 22.
“Cünüp olarak sabahlayan oruç tutmasın.”hadisi.
1284
Buhârî, İlim, 39.
1285
Sezgin, Fuad, Hadis Musannafatının Mebdei ve Ma’mer b. Râşid’in Cami’i, İstanbul Üniversitesi
Türkiyat Enstitüsü Türkiyat Mecmuası, 1955, C. 12, s. 122.
1286
Bkz., 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33,
34, 35, 36, 38, 39, 40, 43, 45, 52, 53, 56, 62, 65, 69, 71, 72, 75, 85, 106, 107, 110, 112, 114, 122, 126, 127,
128, 129 ve 136 nolu hadisler.
1287
Ebû Mes’ûd, Kitâbu’l-Ecvibe, s. 300.
1282
1283
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diğer bir uygulamasıdır. Sezgin, her ikisinden muallâk rivâyetler vermesini ise yanında
nüshalarının olması şeklinde açıklar.1288
Buhârî sahîfedeki hadislerin üçü hariç diğerlerini aynı veya yakın lafızlarla rivâyet
etmiştir. Aslına bakılırsa Buhârî (ö. 256) ve Müslim’i (ö. 261) birlikte ele alırsak, gerek
Hemmâm gerekse başka râvîler aracılığı ile sahîfeden nakledilmemiş hiçbir metin yoktur.
Yalnız olarak ise Buhârî 90, 116 ve 138; Müslim ise 46, 47, 54, 96, 106, 113 numaralı
hadisleri Hemmâm’dan veya başka bir râvîden tahrîc etmemiştir.
Buhârî, -tespit edebildiğimiz kadarıyla- beş yerde Hemmâm’ın rivâyetlerini Ebû
Hureyre’nin diğer râvîlerinden sonra vermiştir. Visal orucu hadisinde Ebû Seleme’ye (ö.
94),1289 Yüze vurulmasının nehyedilmesi haberinde Saîd el-Makburî’ye (ö. 123),1290 Hz.
Mûsâ ve ölüm meleği ile iki büyük toplululuk savaşmadıkça kıyamet kopmaz metinlerinde
Tâvus’a (ö. 106) 1291 ve kıldan ayakkabı giyen bir kavimle savaş hadisinde A’rec’e (ö.
117)1292 öncelik vermiştir. O, konuyla ilgili hadisleri farklı muhaddislerden nakletmekle
beraber bunları değişik kitaplarda vermiştir. Bu sebeple hangi râvîye öncelik verdiğini bu
yöntemle tespit etmek oldukça zordur. Ancak daha önce de verdiğimiz üzere Buhârî, Ebû
Hureyre’nin en sahîh isnâdını Ebû’z-Zinâd-A’rec-Ebû Hureyre olarak kabul etmektedir.1293
Abulmün’im Sâlih el-Alî’nin Sahîh’teki Ebû Hureyre hadislerini râvîlerine göre
dağılımını yaptığı çalışması konumuza ışık tutmaktadır. İbnu’l-Medînî’nin bahsettiği Ebû
Hureyre’nin meşhur altı talebesinin Sahîh’teki hadislerinin sayıları şu şekildedir: Arec 175,
Ebû Seleme 141, Saîd b. el-Müseyyib 126, Ebû Sâlih es-Sem’ân 83, İbn Sîrîn 38 ve Tâvus
14 rivâyet, Hemmâm b. Münebbih’in ise 64 haberi mevcuttur.1294 Görüldüğü üzere Buhârî
Hemmâm’dan, meşhur iki râvîye göre daha fazla hadis tahrîc etmiştir.
Buhârî ve Müslim’in sahîfedeki hadislerin tamamını neden eserlerine almadıkları
sorusu kimi muhaddisler tarafından sorgulanmıştır. Bunlardan biri de Dârekutnî’dir (ö.
385). Nevevî (ö. 676) bu konu hakkında şunları söylemiştir: “İmâm Hâfız Ebu’l-Hasan Ali
b. Ömer ed-Dârekutnî ve bazıları Buhârî ve Müslim bu hadisleri tahric etmeliydiler
düşüncesindedirler. Terk ettikleri bu metinlerin isnâdları, Sahîh’lerinde nakilde
1288

Bkz.Sezgin, a.g.e., s. 74.
Buhârî, Savm, 48.
1290
Buhârî, Itk, 20.
1291
Buhârî, Enbiyâ, 32; Menâkıb, 22.
1292
Buhârî, Menâkıb, 22.
1293
Hâkim, Ma’rife, I, 99; Suyûtî, Tedrîb, I, 83.
1294
Abulmün’im Sâlih el-Alî el-İzzi, Difa’ an Ebî Hureyre, Mektebetu’n-Nahda, Beyrut, 1981, s. 330-404,
455.
1289
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bulundukları râvîlere aittir. Dârekutnî ve bazıları dediler ki; Sahâbeden bir topluluk Hz.
Peygamber’den (s) rivâyette bulundular. Bu hadisler sahâbeden sahîh yollarla geldi ve
aktaranlar hakkında herhangi bir eleştiride bulunan da olmadı. Ancak Buhârî ve Müslim bu
haberlerin bir kısmını tahrîc etmediler. Bu görüşlerinden hareketle söz konusu merviyyâtın
nakledilmesi gerektiğini söylediler. Beyhâkî (ö. 548) de Hemmâm b. Münebbih’in
Sahîfesi’ndeki hadislerin tek isnâdı olmasına rağmen, Buhârî ve Müslim’in o metinlerin bir
kısmını tahrîcte ittifak bir kısmında ise infirad ettiklerini ifade etmiştir. Dârekutnî ve Ebû
Zerr el-Herevî (ö. 434) Buhârî ve Müslim’in rivâyet etmeleri gerektiğini düşündükleri
hadislerle ilgili bir tasnifte bulunmuşlardır.” Nevevî bu iddialara cevaben şunları demiştir:
“Aslında onlar için böyle bir durum söz konusu değildir. Çünkü onlar, eserlerinin bütün
sahîh hadisleri kapsaması gerektiği düşüncesinde olmadılar. Bu gerçek onların kitaplarının
bütün sahîhleri kapsamadığı açıklamalarıyla da sabittir. Onlar musannıfların fıkhî
konularla ilgili kapsayıcı hadislerini toplamayı ve sahîh haberlerin özlü olanlarını bir araya
getirmeyi amaçlamışlardır. Yoksa meselelerle ilgili bütün sahîh rivâyetleri toplamayı
hedeflememişlerdir. Ancak her ikisinin veya birinin görünüşte isnâdı sağlam, konusunda
da asıl olan ve yerine konulacak bir benzeri de olmadığı halde bir hadisi terk etmişlerse
bunun nedeni o rivâyetle ilgili herhangi bir illete vakıf olmalarındandır. Ya da unutmuş
olmaları, kitaplarını uzatmak istememeleri, zikrettikleri başka bir hadisin onun yerine
geçmesi veya başka bir sebeble terk etmiş olmaları muhtemeldir… Allah en iyisini
bilir.”1295
İbnu’s-Salâh (ö. 643) da Nevevî ile benzer bilgileri nakletmiştir: “el-Hâfız Ebû
Bekr el-Beyhâkî kendi el yazısıyla yazdığı ve sahîh, âlî senedlerle gelen hadisleri topladığı
nüshasında, tek isnâda sahip olmasına rağmen Hemmâm b. Münebbih’in Sahîfesi’nden
Şeyhayn’ın ittifakla ve tek başına naklettikleri rivâyetleri verdiği eserinde Dârekutnî’ye
şöyle cevap verdi: “Onlar için böyle bir gereklilik söz konusu değildir. Çünkü onlar
kitaplarının hacmini büyütmemek için bütün sahîh hadisleri eserlerine almamışlardır. Zaten
kendileri de bunu dile getirmişlerdir. Biz bunu onlardan açık bir şekilde rivâyet ettik.”
Evet, şayet isnâdı sahîh, manası babında asıl ve bir benzeri de rivâyet edilmemiş bir hadis
olmasına rağmen herhangi bir rivâyet terk edilmiş ise ya fark ettikleri gizli bir illetten ya
dikkatsizlikten ya da herhangi bir sebebten gözden kaçırarak nakletmemişlerdir.”1296

1295
1296

Nevevî, Minhâc, I, 24.
İbnu’s-Salâh, Sıyânetu Müslim, I, 95.
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Buhârî ve Müslim’in kitaplarının hacimlerini büyütmemek için bütün sahîh
hadisleri değil sadece kendi seçtikleri sahîhleri aldıkları bilinen bir olgudur. 1297 Fuad
Sezgin, Buhârî’nin eserini oluştururken kendisinden önceki nesle ait, hepsi de malzemenin
sistematize edilmesinde ileri bir aşamayı temsil eden iki yüz kadar kitabı özetlediğini ifade
eder. 1298 Sezgin, Buhârî’nin Hemmâm rivâyetlerini bablara yerleştirirken Ma’mer b.
Râşid’i kendisine örnek aldığını ifade eder ve bunu somutlaştırır.1299
Buhârî’nin Hemmâm rivâyetleriyle sahîfe hadisleri karşılaştırıldığında çok küçük
farklılıklar dışında hemen hemen aynı oldukları görülür. Onun, bu haberleri geniş bir
yelpazedeki râvîlerden almış olmasına rağmen sahîfedekilerle ile bu derece örtüşmesi
dikkat çekicidir. Bu durum Hemmâm Sahîfesi’ni nakleden söz konusu râvî grubunun lafzî
rivâyete önem verdiğini gösterir. En ciddi farklılıklar ise şu iki örnekte mevcuttur:
1- Şam Nüshası’nda 103 nolu hadisin metni şu şekildedir:
 إذا أحسن أحدكم إسالمه فكل حسنة يعملها تكتب بعشر أمثالها إلى سبع: قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم
.مائة ضعف وكل سيئة يعملها تكتب له بمثلها حتى يلقى هللا عز وجل
Kahire Nüshası’nda İbn Hanbel ve Müslim1300 rivâyetlerinde mevcut olan altı çizili
lafızlar Buhârî tarafından nakledilmemiştir.1301
2- Şam Nüshası’nda 94 nolu hadisin metni şu şekildedir:
 إني ألنقلب إلى أهلي فأجد التمرة ساقطة على فراشي أو في بيتي: وقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم
.فأرفعها آلكلها ثم أخشى أن تكون من الصدقة فألقيه
Altı çizili kelimeler Kahire Nüshası, Müslim ve İbn Hanbel rivâyetlerinde mevcut
iken Buhârî’de yoktur.1302 Diğer örneklerdeki farklılıklar da bu türdendir.
ah. Müslim
Müslim (ö. 261), Hemmâm hadislerinin yetmiş beş tanesini tahrîc etmiştir.
Bunlardan üçünü birer defa tekrar vermiştir. Yani tekrarla yetmiş sekiz hadis
nakletmiştir.1303 Bu haberlerden yirmi tanesini başka hadislerden sonra, sadece senedi ile
“ve benzeri” diyerek vermiştir.1304
Eren, Mehmet, Buhârî’nin Sahîh’i ve Hocaları, Nükte Kitap, Konya, 2003, s. 65
Sezgin, Buhârî’nin Kaynakları, s. 49.
1299
Sezgin, a.g.m., s. 122; 126-127.
1300
Müslim, Îmân, 59.
1301
Buhârî, Îmân, 30.
1302
Buhârî, Lukata, 6; Müslim, Zekât, 50; İbn Hanbel, II, 317.
1303
Müslim, Îmân, 24, 59, 72, 81, Tahâret, 8, 26, 27, 28, Hayz, 18, Fedâil, 42, Salât, 8, 18, 19, 23, 28, 37,
Mesâcid, 1, 28, 32, 37, 42, 49, Salâtu’l-Musâfirin, 31, Cumua, 4, 6, Zekât, 16, 36, 50, Hac, 65, Rada’ 19,
Buyu’ 7, Musakât, 7, Ferâiz, 4, Eymân, 6, 11, Akdiye, 11, Cihâd, 5, 11, 15, 38, İmâre, 1, 8, 28, 35, Libâs, 10,
1297
1298
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Müslim, bu rivâyetleri üç râvî kanalı ile aktarmıştır: İsâ b. Yunus’tan (ö. 187) bir,
Abdullah İbnu’l-Mubarek’ten (ö. 181) iki ve Abdurrezzâk b. Hemmâm’dan yetmiş beş
hadis rivâyet etmiştir.
O, Abdurrezzâk b. Hemmâm’dan ise dört isim tariki ile nakilde bulunmuştur:
Muhammed b. Râfi’den (ö. 245) yetmiş beş, Ahmed b. Hanbel (ö. 241), Abd b. Humeyd
(ö. 249) ve İshâk b. İbrahim’den (ö. 242) birer hadis almıştır.
Müslim, sahîfedeki hadislerden altı tanesi hariç diğerlerini Hemmâm veya diğer
râvîler aracılığı ile tahrîc etmiştir.1305 Sahîfedeki beş metin ise başka sahâbîlerden rivâyet
edilmiştir. 1306 O, A’rec (ö. 117) kanalı ile sahîfe rivâyetlerinin altmış bir tanesini
nakletmiştir.1307
Bilindiği üzere Müslim eserine almış olduğu hadislerin naklinde şöyle bir metod
uygulamıştır: Vereceği hadisin farklı isnâd veya tariklerini aynı yerde toplamış, metinler
arası farklılıklara da işaret etmiştir. Bu rivâyetlerde ise önceliği en güvenilir râvîlere daha
sonra orta derecedekilere en son ise mutebeât ve istişhâd amaçlı olarak zayıf olanlara
vermiştir.1308 Benzer durumun Hemmâm rivâyetleri için de geçerli olduğunu söyleyebiliriz.
O, Ebû Hureyre’nin meşhur râvîlerine sıralamada Hemmâm’a göre öncelik tanımıştır. Bu
isimler arasında Saîd b. el-Müseyyib (ö. 92), Ebû Seleme (ö. 94), Ebû Sâlih (ö. 101), A’rec
ve İbn Sîrîn (ö. 110) sayılabilir. Bu sıralama aşağıdaki tablo ile de ortaya koyulmaya
çalışıldı:

Edeb, 4, Selâm, 16, 29, 40, Birr, 37, Elfâz, 2, 3, Rü’yâ, 4, Fedâil, 6, 7, 37, 39, 40, 40, 42, 49, Birr, 35, Kader,
2, 6, İlim, 5, Zikr, 1, 4, Tevbe, 1, Cennet, 7, 11, 12, 13, Fiten, 4, 18, 18, 28, Tefsir, 1.
1304
Müslim, Îmân, 24, 59, 72, Tahâret, 26, Salât, 8, 18, 19, 23, Mesâcid, 37, 49, Cumua, 4, Musakât, 7,
İmâre, 8, Selâm, 40, Fedâil, 37, 49, Kader, 2, İlim, 5, Tevbe, 1, Fiten, 18.
1305
46, 47, 54, 96, 106 113 numaralı hadisler.
1306
14, 56, 71, 72, 132 nolu hadisler.
1307
Bkz., 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 18, 21, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 35, 36, 38, 40,
43, 45, 51, 52, 53, 61, 62, 63, 64, 66, 67, 68, 69, 74, 77, 79, 81, 86, 92, 98, 104, 110, 117, 120, 121, 124, 125,
126, 127, 128, 129, 131, 133, 136 nolu hadisler.
1308
Nevevî, Minhâc, I, 25.
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Hadis
no
89

53

25

81

69

35

73
26

11

42
91

104

37

109

Sıralamalar

Hadisin Metni

1-Ebû Seleme ve İbnu’l-Müseyyib
2-Ebû Bekr b. Abdurrahman
3-Atâ b. Yesâr ve Humeyd
Abdurrahman
4-Hemmâm
1-A’rec
2-Alâ b. Abdurrahman
3-Hemmâm
4-İbn Sîrîn
1-Alâ b. Abdurrahmân
2-Ebû Zur’â
3-A’rec
4-Hemmâm
5-Ebû Hâzim
1-A’rec
2-Hemmâm
3-Ebû İdris el-Havlânî
4-İsâ b. Talhâ
1-Câbir (Ebû Hureyre’den)
2-A’rec
3-İbn Sîrîn
4-Alâ b. Abdurrahmân
5-Hemmâm
1-Ebû Rezîn ve Ebû Sâlih
2-A’rec
3-İbn Sîrîn
4-Hemmâm
1-İbn Sîrîn
2-Hemmâm
1-Ebû Sâlih
2-A’rec
3-Hemmâm
1- İbnu’l-Müseyyib
2-Ebû Seleme
3-Ebû Yunus
4-A’rec
5-Hemmâm
1-A’rec
2-Hemmâm
1-Ebû Seleme
2- İbnu’l-Müseyyib
3-Ebû Sâlih
4-Hemmâm
1-A’rec
2-Hemmâm
3-Ebû Seleme
4-Ebû Bekr b. Abdurrahman
1-Alâ b. Abdurrahman
2-İbnu’l-Müseyyib
3-Ebû Seleme
4-Ebû Yunus
5-Hemmâm
1-İbnu’l-Müseyyib
2-Ebû Seleme
3-Alâ b. Abdurrahman
4-Hemmâm

Hırsız, çalarken mü'min olarak çalmaz… (Îmân,
24)
b.
Kulum iyilik yapmaya niyetlenirse… (Îmân 59)

Güneş batıdan doğmadıkça…(Îmân 72)

Biriniz
abdest
deliklerine…(Tahâret, 8)

aldığında

Kimse
uyandığında
yıkamadıkça…(Tahâret 26)

burun

ellerini

Köpek ağzını-dilini soktuğunda, birinizin kabını
temizlemesi…(Tahâret, 27)
Durgun suya bevledilmez…(Tahâret 29)
Namaz için ezan okunduğu zaman, şeytan ezanı
işitmeyinceye…(Salât, 8)
Birinizin (namazda) ‘âmin’ demesi…(Salât, 18)

İmam, ancak kendisine uyulan kimsedir…(Salât,
20)
Namazda tekbir erkeklere…(Salât, 23)

Biriniz imamlık yaptığınızda…(Salât, 37)

Bana sözün özü verildi…(Mesâcid, 1)

Namaza
çağrıldığında
(Mesâcid, 28)
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sukûnetle

gelin…

5-İbn Sîrîn
107

8
36

9

7

1

94

11

57
97

62
121

118

1-İbnu’l-Müseyyib ve Ebû Seleme
2- Büsr b. Saîd
3-Ebû Yunus
4-Alâ b. Abdurrahman
5-Hemmâm
1-A’rec
2-Hemmâm
1-A’rec
2-Ebû Sâlih
3-Hemmâm
4-Yezîd b. Esâm
1-Ebû Sâlih
2-İbn Sîrîn
3-Ebû Râfi’
4-A’rec
5-Hemmâm
1-A’rec
2-İbn Sîrîn
3-Muhammed b. Ziyâd
4-Hemmâm
1-A’rec
2-Tâvus b. Keysân
3-Ebû Sâlih
4-Hemmâm
5-Ebû Hâzim
1-Muhammed b. Ziyâd
2-Ebû Yunus
3-Hemmâm
1-A’rec
2-Hemmâm
1-Ebû Yunus
2-Hemmâm
1-Musa b. Yesâr
2-Ebû Sâlih
3-Hemmâm
1-A’rec
2-Hemmâm
1-Ebû Seleme
2-A’rec
3-Hemmâm
4-Ebû Hâzim
1-İbnu’l-Müseyyib
2-Ebû Sâlih
3-Hemmâm

Namazı serinliğe bırakın…(Mesâcid, 32)

Melekler sizi takip ederler…(Mesâcid, 37)
Gençlerime bir miktar odun hazırlamalarını
emredeyim…(Mesâcid, 42)
Sizden birine, namaz kıldığı yerde abdestli
bulunduğu sürece…(Mesâcid 49)

Cuma gününde öyle bir ân vardır…(Cumua, 5)

Biz, (dünyada) son gelen ümmet olmamıza
rağmen…(Cumua, 6)

(Bazen) Aileme döndüğümde yatağımın üzerinde
yere düşmüş bir hurma bulur…(Zekât, 50)
Bir adam, (kurbanlık olduğunu göstermek için)
boynuna gerdanlık taktığı devesini (hacca)
götürmekteydi…(Hac, 65)
İsrailoğulları olmasaydı…(Rada, 19)
Biriniz (sütlü göstererek müşteriyi aldatmak için)
memesinde sütü biriktirilen bir deve…(Buyû, 8)
Zenginin
borcunu
geciktirmesi
zülümdür…(Müsakât, 7)
Ben, Yüce Allah’ın Kitabı’nda (da belirtildiği
üzere)
mü'minlerin
herkesten
öncelikli
velisiyim…(Ferâiz, 4)

Ne mutlu hem Allah'a kulluğunu, hem de
efendisine hizmetini güzelce yaparak ölen
köleye!(Eymân, 11)

128

1-A’rec

2-Hemmâm
21

1-A’rec

2-Ebû Seleme

İnsanlar

yönetim

konusunda

Kureyş’e

tâbîdirler… (İmâre, 1)
Bana itaat eden Allah’a itaat etmiş olur.
(İmâre, 8)

3-Ebû Alkame
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4-Hemmâm
64

Bir zamanlar iki elbise içerisinde kasılarak

1-Muhammed b. Ziyâd

2-A’rec

yüreyen bir adam vardı… (Libâs, 11)

3-Hemmâm

4-Ebû Râfi’

Müslim’in Sahîh’inden naklettiğimiz bu otuz rivâyet Hemmâm’ın sırasını tespit
için yeterlidir. Sahîh’den vermediğimiz kalan Hemmâm hadislerinin konumu da hemen
hemen aynıdır. Yukarıdaki tablodan hareketle Hemmâm’ın gruplar içerisindeki sıralaması
şu şekildedir:
Râvî
Sırası

Gruplar
5’li
grup
yerde)

(8

4’lü grup
yerde)

(11

3’lü grup (4 yerde)

2’li grup (7 yerde)

1.
2.

2 defa

3.

4 defa

4.

3 defa

5.

5 defa

7 defa
4 defa

5 defa

Tabloda da görüldüğü üzere Hemmâm sıralamada genelde ilk iki içerisinde
olmamakla beraber üç, dört ve beşinci derecelerde ise yerini alabilmektedir.
Tabloda ismi geçen muhaddislerin büyük bir kısmını İbn Hacer üçüncü dereceden
sika olarak tanımlar: Tâvus b. Keysân, 1309 Ebû Seleme, 1310 A’rec, 1311 Ebû Sâlih, 1312 İbn
Sîrîn,1313 Ebû Hâzim,1314 Ebû Yunus1315 ve Ebû Bekr b. Abdurrahman.1316 İbnu’l-Müseyyib
için “İkinci dereceden sikadır” der. 1317 Hemmâm’ı ise dördüncü dereceden sika olarak
tanıtır. 1318 Meşhur muhaddisler Ebû Hureyre’nin en sahîh isnâdları arasında İbnu’lMüseyyib, A’rec, Ebû Seleme, Ebû Sâlih ve İbn Sîrîn isimlerini zikretmiş ancak
Hemmâm’dan bahsetmemişlerdir. Yukarıda verdiğimiz İbn Hacer’in birçok râvînin aksine
İbn Hacer, a.g.e., I, 281.
İbn Hacer, a.g.e., I, 645
1311
İbn Hacer, a.g.e., I, 352
1312
İbn Hacer, a.g.e., I, 203.
1313
İbn Hacer, a.g.e., I, 483.
1314
İbn Hacer, a.g.e., I, 246.
1315
İbn Hacer, a.g.e., I, 249
1316
İbn Hacer, a.g.e., I, 623.
1317
İbn Hacer, a.g.e., I, 241
1318
İbn Hacer, Takrîbu’t-Tehzîb, I, 574.
1309
1310
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Hemmâm’ı dördüncü dereceden sika olarak tanıtan ifadeleri de aslında aynı mesajı
vermektedir. O da Hemmâm hadislerinin diğer râvîlerinkine göre daha geç ve tek kanalla
şöhret bulmasıdır. Sahîfe’denin 73 numaralı hadisinde Hz. Peygamber “Akmayan durgun
suya bevledilmez. Ola ki sonra orada yıkanılır” buyurmaktadır. Müslim Sahîh’inde bu
haberi önce İbn Sîrîn’den sonra da Hemmâm’den vermiştir. 1319 Abkariyyetu’l-İmâm
Müslim fi Tertîbi Ehâdîsi Müsnedihi’s-Sahîh isimli çalışmanın yazarı Hamza Abdullah elMilibârî, bu durumu İbn Sîrîn rivâyetinin tariklerinin çokluğu, Hemmâm’dan ise sadece
Ma’mer’in nakletmesi olarak açıklamaktadır.”1320
Hemmâm isnâdının bu kusuruna rağmen onun rivâyetleri gerek Buhârî ve Müslim
ve gerekse diğer muhaddisler tarafından büyük kabul görmüştür. Buhârî’nin ondan altmış
dört, Müslim’in ise yetmiş beş hadis tahrîc etmesi bunun en açık göstergesidir. Buhârî’nin
sadece Hemmâm kanalı ile sahîh olarak gelen bir habere eserinde yer vermesi de bu isnâda
olan güvenini göstermesi açısından önemlidir.1321 Ayrıca tabloda verilen 11, 53, 104 ve
109 nolu rivâyetlerde olduğu gibi Hemmâm’ın isnadı bazen Ebû Seleme, Ebû Sâlih ve İbn
Sîrîn’nin kimi tariklerinden üstün tutulmuştur. Müslim Sahîh’inin birçok yerinde -9, 44,
70, 75, 95, 116 nolu rivâyetler örneğinde olduğu gibi- konuyla alakalı tek haberi
Hemmâm’dan nakletmiştir.1322
Buradan hareketle Hemmâm’ın Ebû Hureyre’nin meşhur râvîlerinin arasına
girebildiğini söyleyebiliriz.
İmam Müslim, Hemmâm’ın hadislerini verirken her hadisten önce Sahîfe’deki
senedi tekrarlamıştır. Ona has bu üslûbu bir örnekle somutlaştırmaya çalışacağız:
هذا ما حدثنا أبو هريرة عن: وحدثنا محمد بن رافع حدثنا عبدالرزاق أخبرنا معمر عن همام بن منبه قال
 إن أدنى مقعد أحدكم من:وقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم
1323

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فذكر أحاديث منها

.الجنة أن يقول له تمن فيتمنى ويتمنى فيقول له هل تمنيت ؟ فيقول نعم فيقول له فإن لك ما تمنيت ومثله معه

Ma’mer: “Hemmâm: “Ebû Hureyre'nin Resûlullah’tan bize rivâyet ettikleri
şunlardır” diyerek birtakım hadisler zikretti. Ve Allah’ın Resûlu dedi ki.”

1319

Müslim, Tahâret, 28.
Hamza Abdullah el-Milibârî, Abkariyyetu’l-İmâm Müslim fî Tertibi Ehâdisî Müsnedihi’s-Sahîh,
Dâru İbn Hazm, 1997, Beyrut, I, 29.
1321
Buhârî, Enbiyâ, 29.
1322
Müslim, Hayz, 18, Salât, 28, Zekât 17, 26, Eymân, 6, Salâtü’l-Müsâfirin, 32.
1323
Müslim, Îmân, 81.
1320
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Müslim bu uygulamayı her Hemmâm haberinden önce yinelemiştir. İfadelere
dikkat edilirse önce bir grup hadise atıfta bulunulduğu ve sonra oradan bir metnin
nakledildiği görülecektir.
Nevevî bu konu ile ilgili olarak şunları ifade etmektedir: “Tek isnâdla zikredilen
sahifeler ve cüzlerdeki hadislerin naklinde isnâdı her seferinde yinelemek mi gerekir yoksa
başta bir defa zikretmek yeterli midir konusu muhaddislerce tartışılmıştır. Vekî b. elCerrâh (ö. 197), Yahyâ b. Ma‘în (ö. 233), Ebû Bekr el-İsmailî (ö. 295) bunu caiz
görmüşlerdir. Ulemanın çoğunluğu da bu görüştedir. Ebû İshâk el-İsferayânî (ö. 280) ve
bazı muhaddisler ise bunu uygun görmemişlerdir. İmam Müslim de bu görüştedir. Bu
yüzden o bu isnâdı, her hadisi zikrederken tekrar etmiştir.1324
Kâdî İyâz (ö. 544) ise aynı konuda şunları söylemektedir: “Cüz ve defterlerin
nakline gelince şeyhin kimden rivâyet ettiğini belirtmesi, senedini ya okuduğu ya da
kendisine okuyan kişiyi söylemesi gerekir. Hadisleri şeyhinden dinleyen râvî bu cüzden
rivâyete ihtiyaç duyduğunda, ondan işittiği veya kendisinin hocasına okuduğu cüzün
başındaki senedle birlikte nakilde bulunur. Çoğunluğun uygulaması bu şekilde devam
edegelmiştir. Bazı şark muhaddisleri ise bu konuda titiz davranmış ve bunu tedlis
saymışlardır. Onlara göre râvî tahrîce ihtiyaç duyduğu zaman “Bize filan rivâyet etti, bize
filan haber verdi” der ve senedi zikreder. Sonra “Bu filanın cüzü, filanın hadisi veya filanın
filandan naklettiği nüshasındaki hadislerdendir” demesi gerekir. Müslim’in üslûbu bu
yöntem için örnek teşkil etmektedir: O Hemmâm’ın Ebû Hureyre’den naklettiği
nüshasında senedi zikrettikten sonra “Hemmâm, “Ebû Hureyre'nin Resûlullah’tan bize
rivâyet ettikleri şunlardır” diyerek birtakım hadisler zikretmiş” ifadesini her hadisten önce
yinelemiştir.”1325
Ahmed Nâim Tecrîd-i Sarîh’de “Hemmâm Nüshası Gibilerinin Hadislerine Âid
Senedi Tekrâr Edip Etmememek Meselesi” başlığın altında Müslim’in her hadisten önce
sahîfenin senedini tekrar etmesini rivâyetleri sahîfeden aldığını beyan etme isteğine
bağlar.1326
Fuad Sezgin, Müslim’in Sahîh’ini oluştururken kendisinden önceki neslin eserlerini
topladığını ancak mümkün olduğunca eski kaynaklardan oluşturmaya öncelik verdiğini

1324

Nevevî, Minhâc, I, 22.
Kâdî İyâz, İlma’, I, 162.
1326
Ahmed Nâim, Tecrîd-i Sarîh, Ankara Basımevi, 1980, s. 484-485.
1325

200

Ayrıca Müslim’in Hemmâm rivâyetlerini bablara yerleştirirken

1327

ifade etmektedir.

Abdurrezzâk’ı kendisine örnek aldığını ve onunla aynı bablara dağıttığını belirtir.1328
Müslim’in tahrîc ettiği Hemmâm metinleri sahîfedekilerle benzerlik arz etmektedir.
Ancak İbn Hanbel’in naklettiği Hemmâm hadislerine ise lafzen daha yakındır.
1) 35 nolu hadisin metinleri şu şekildedir:
a) Şam Nüshası
وقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  :طهور إناء أحدكم إذا ولغ الكلب فيه فليغسله سبع مرات.
b) İbn Hanbel
وقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  :طهر إناء أحدكم إذا ولغ الكلب فيه أن يغسله سبع مرات.

1329

c) Müslim
وقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم طهور إناء أحدكم إذا ولغ الكلب فيه أن يغسله سبع مرات.

1330

2) 73 nolu hadisin metinleri şu şekildedir:
a) Şam Nüshası
وقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  :ال يبال في الماء الدائم الذي ال يجري ثم يغتسل به.
b) İbn Hanbel
وقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  :ال تبل في الماء الدائم الذي ال يجرى ثم تغتسل منه.

1331

c) Müslim
قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ال تبل في الماء الدائم الذي ال يجري ثم تغتسل منه.

1332

3) 104 nolu hadisin metinleri şu şekildedir:
a) Şam Nüshası
وقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  :إذا أم أحدكم للناس فليخفف الصالة فإن فيهم الكبير وفيهم الضعيف
وفيهم السقيم وإن قام وحده فليطل صالته ما شاء.
b) İbn Hanbel
وقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  :إذا ما قام أحدكم للناس فليخفف الصالة فإن فيهم الكبير وفيهم
الضعيف وفيهم السقيم وإذا قام وحده فليطل صالته ما شاء.

1333

Sezgin, Fuâd, Buhâri’nin Kaynakları, s. 49; a.g.m., s. 123
Sezgin, a.g.m., s. 127.
1329
İbn Hanbel, II, 314.
1330
Müslim, Tahâret, 27.
1331
İbn Hanbel, II, 316.
1332
Müslim, Tahâret, 28.
1333
İbn Hanbel, II, 317.
1327
1328
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c) Müslim
قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إذا ما قام أحدكم للناس فليخفف الصالة فإن فيهم الكبير وفيهم الضعيف
1334

.وقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وإذا قام وحده فليطل صالته ما شاء

1, 36, 60, 116, 70, 75, 94, 88, 95, 109, 118, 128 ve 138 nolu hadislerde de bu
durumu net bir şekilde görmek mümkündür. Müslim’in, Hemmâm’ın Sahîfesi’ni aldığı râvî
Muhammed b. Râfi’(ö. 245), İbn Hanbel ile ilim yolculuklarına çıkmıştır. Yemen’de de
birlikte bulunmuşlardır. Benzerliğin sebebi bu beraberlik olabilir.1335
ai. İbn Mâce
İbn Mâce (ö. 273), Hemmâm’ın iki rivâyetinden birini Abdurrezzâk b. Hemmâm
(ö. 210) diğerini ise Muhammed Hamid el-Ma’merî tariki ile (ö. 228 ) tahrîc etmiştir.1336
O, eserinde sahîfedeki hadislerin benzeri olan yetmiş iki haberi nakletmiştir.1337
aj. Ebû Dâvûd
Ebû Dâvûd (ö. 275), Hemmâm hadislerinin on bir tanesini tahrîc etmiştir. 1338
Sahîfedeki hadislerin benzerlerinden ise elli dört tanesini rivâyet etmiştir.1339
Ebû Dâvûd haberlerini iki râvî kanalı ile aktarmıştır. Muhammed b. Abdulmelik esSan’âni’den (ö. ?) bir ve Abdurrezzâk b. Hemmâm’dan on bir hadis nakletmiştir.
Abdurrezzâk b. Hemmâm’dan ise Seleme b. Şebîb (ö. 247), el-Hasan Ali b. Muhammed elHezlî ( ö. 242), Muhammed b. el-Mutevekkil el-Askalânî ( ö. 238) ve Ahmed b. Hanbel
aracılığı ile almıştır.
ak. Tirmizî
Tirmizî (ö. 279), Hemmâm hadislerinden dokuz tanesini tahrîc etmiştir. 1340
Sahîfedeki metinlerin benzeri olan elli bir hadis nakletmiştir.1341

1334

Müslim, Salât, 37.
İbn Hacer, Tehzîb, IX, 142.
1336
İbn Mâce, Keffârat, 11, Diyât, 27.
1337
Bkz., 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 27, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 38, 39, 40, 41, 43, 44,
45, 48, 50, 52, 53, 54, 61, 62, 65, 67, 69, 71, 72, 73, 75, 76, 78, 79, 81, 82, 83, 85, 88, 89, 91, 96, 97, 98, 103,
104, 107, 109, 111, 112, 114, 116, 120, 121, 122, 125, 127, 130, 135, 136 ve 137 nolu hadisler.
1338
Ebû Dâvûd, Tahâret, 31, Salât, 308, Zekât, 44, Sıyâm, 74, Cihâd, 101, Harac, 13, 29, Akdiye, 22, Tıb,
15, Diyât, 31, Edeb, 145.
1339
Bkz., 5, 9, 11, 15, 17, 25, 35, 36, 38, 39, 42, 43, 44, 45, 48, 49, 50, 52, 62, 63, 66, 67, 68, 69, 73, 74, 75,
77, 81, 84, 89, 90, 91, 93, 96, 97, 107, 108, 109, 111, 115, 116, 119, 120, 122, 125, 127, 130, 131, 132, 133,
136, 137 ve 138 nolu hadisler.
1340
Tirmizî, Tahâret, 51, 56, Salât, 245, Fiten, 43, Cennet, 7, Cehennem, 7, İsti’zân, 14, Tefsir, 3, 19.
1341
Bkz., 2, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 19, 20, 24, 29, 30, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 43, 44, 45, 48, 49,
50, 53, 54, 56, 62, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 76, 86, 88, 89, 90, 92, 93, 104, 107, 113, 115, 1 22, 125, 126, 127,
134, 137 nolu hadisler.
1335
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Abdurrezzâk b. Hemmâm’dan altı, Abdullah İbnu’l-Mubarek’ten üç haber rivâyet
etmiştir. İbnu’l-Mubârek’in hadislerini Süveyd b. Nasr (ö. 240), Abdurrezzâk’ın ise Yahyâ
b. Musa (ö. 240), Mahmud b. Ğaylan el-Adevî (ö. 239) ve Abd b. Humeyd (ö. 249)
aracılığı ile almıştır. Tirmizî’nin verdiği bu metinler sahîfedekilerle hemen hemen aynıdır.
O, 12, 24, 49, 113 ve 115 nolu hadislerden sonra “hasen, sahîh” lafızlarını
kullanmıştır.1342 12 nolu haberden akabinde “Hemmâm b. Münebbih, Vehb b. Münebbih’in
kardeşi olup Vehb, ondan rivâyette bulunmuştur” bilgisini vermiştir.1343 85 nolu rivâyetten
sonra “sahîh”, 108 numaralıdan sonra da “garîb, hasen, sahîh” değerlendirmesinde
bulunmuştur.1344
al. Nesâî
Nesâî (ö. 303) Sünen’inde1345 bir, es-Sünenu’l-Kebîr’inde ise beş Hemmâm hadisi
tahrîc etmiştir. 1346 Bunların dördünü Abdullah İbnu’l-Mubârek, (ö. 181), ikisini ise
Abdurrezzâk b. Hemmâm (ö. 211) tariki ile nakletmiştir. O, Sünen’inde sahîfedeki
rivâyetlerin benzerlerinden olan elli üç hadise yer vermiştir.1347
am. İbn’ul-Cârûd
İbn’ul-Cârûd (ö. 306) eseri Müntekâ’da dört Hemmâm hadisini rivâyet etmiştir.1348
Üçünü Abdurrezzâk b. Hemmâm’dan Muhammed b. Yahyâ ez-Zühlî, (ö. 258) birisini ise
Yusuf es-Sülemî (ö. 264) nakletmiştir.
an. İbn Huzeyme
Hemmâm’ın üç rivâyetini tahrîc etmiştir.1349 Bir tanesi başka bir hadis için mutabi
olarak verilmiştir. İki haberden birini İbnu’l-Mubarek, diğerini de Abdurrezzâk b.
Hemmâm kanalı ile nakletmiştir. Musannıf, Abdurrezzâk tariki ile verdiği rivâyeti amcası
İsmail b. Huzeyme’den almıştır. İbn Huzeyme (ö. 311) Tevhîd isimli eserinde ise
Hemmâm’ın sekiz hadisine yer vermiştir.1350
Tirmizî, Fiten, 43, İsti’zân, 14,Tefsir, 3, 19, Cennet, 7.
Tirmizî, Cennet, 7.
1344
Tirmizî, Tahâret, 56. Hadisin metni şu şekildedir:
. ال تقبل صالة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ: وقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم
1345
Nesâî, Ğüsl, 1.
1346
Nesâî, es-Sünenu’l-Kebîr, Âriye, 6, Kazâ, 46, Fedâilu’l-Kur’ân, 34, Tefsir, 2, 3.
1347
Bkz., 1, 3, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 26, 31, 35, 36, 38, 39, 41, 44, 46, 50, 52, 59, 62, 64,
67, 69, 71, 72, 73, 74, 81, 88, 89, 90,91, 97, 106, 107, 109, 110, 111, 114, 117, 119, 120, 132, 135, 136, 137
nolu hadisler.
1348
İbnu’l-Cârûd Ebû Muhammed Abdullah b. Alî en-Nisâbûrî, el-Müntekâ mine’s-Süneni’l-Müsnede,
Müessesetü’l-Kitâbi’s-Sekâfiyye, Beyrut, 1998, I, 28, 234, 253.
1349
İbn Huzeyme, Sahîh, I, 9, II, 375, III, 109.
1350
İbn Huzeyme, Tevhîd, I, 62, 104, 128, 138, 172, 345, 383, 546.
1342
1343
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ao. Ebû Avâne
Ebû Avâne (ö. 316) Müsned’inde Hemmâm’dan kırk yedi rivâyeti nakletmiştir.1351
Bu hadislere eserinde yer verirken önemli isnâdları da toplamıştır. Ma’mer’den
Abdurrezzâk b. Hemmâm ve Abdulmelik es-San’ânî tarikleri ile rivâyette bulunmuştur.
Abdurrezzâk b. Hemmâm’dan ise Yusuf es-Sülemî’den kırk dört, İshâk ed-Deberî esSan’ânî’den sekiz, Muhammed b. İshâk b. Sabbâh es-Sanânî’den dört, Muhammed b. Mehl
es-San’ânî’den iki, Ahmed b. Ebi’l-Ezher’den iki, el-Hasan b. Ebi’r-Rebî’ el-Cürcânî’den
iki ve İbn Şibeveyh el-Mekkî’den bir haber almıştır. Abdurrezzâk ile Ebû Avâne arasında
isnâdda bir râvî vardır.
Buhârî’nin Hemmâm’ın Sahîfesi’ne uyguladığı nüshanın birinci hadisinin baş
kısmını verip sonra vereceği metni nakletme metodunu Ebû Avâne’de iki defa tatbik
etmiştir. 1352 Sahîfedeki rivâyetler ile Ebû Avâne hadisleri karşılaştırıldığında basit bazı
edat farklılıkları ve tazim kelimeleri hariç hemen hemen aynı oldukları görülmüştür.
Ebû Avâne (ö. 316), Abdurrezzâk’tan Hemmâm hadislerini alan râvîlerin
metinlerini karşılaştırmıştır:
1)

حدثنا محمد بن مهل الصنغاني بصنعاء والسلمي والدبري قاال ثنا وقال الدبري ثنا عبد الرزاق عن معمر عن
 إذا توضأ أحدكم فليستنشق: همام بن منبه قال هذا ما ثنا أبو هريرة عن محمد رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال
1353

.زاد ابن مهل ومن استجمر فليوتر. بمنخريه من ماء ثم لينتثر

Bu rivâyet “Sahîfenin Rivâyet Üslûbu” başlığında daha önce incelendi.
2)
حدثنا السلمي ومحمد بن إسحاق بن الصباح قاال ثنا عبد الرزاق قال أنبا معمر عن همام بن منبه قال هذا ما
 قال السلمي من. أقيموا الصف في الصالة فإن إقامة الصف: حدثنا أبو هريرة عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال
1354

.حسن الصالة وقال ابن الصباح من تمام الصالة

Rivâyetlerin bazısında safların düzgünlüğü namazın güzelliklerinden, bazısında
ise tamamlanma esaslarındandır diye nakledilmiştir. Örneğin Müslim’in (ö. 261) Enes b.
Mâlik’ten (ö. 93) aktardığı bir metinde safların düzgünlüğü  من تمام الصالةolarak

1351

Ebû Avâne, Müsned, I, 29, 81, 97, 147, 160, 177, 199, 207, 222, 224, 232, 236, 289, 315, 345, 352, 355,
364, 379, 417, 421, 456, 528; II, 35, 126, 188, 228; III, 143, 276, 348, 420, 444; IV, 42, 59, 76, 77, 158, 174,
210, 227, 330, 367, 400, 456, 474; V, 243.
1352
Ebû Avâne, a.g.e., IV, 59, 400.
1353
Ebû Avâne, a.g.e., I, 207.
1354
Ebû Avâne, Müsned, I, 379.
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gelmiştir. 1355 Buhârî’nin (ö. 256) ise aynı isnâdla naklettiği rivâyette ise من إقامة الصالة
denilmiştir.1356 Buhârî aynı babda önceliğini Hemmâm’a verir ki onun hadisinde من حسن
 الصالةlafızları ile mevcuttur. Müslim’in Hemmâm rivâyetinde de  من حسن الصالةlafızları
geçer ama Müslim önceliği Enes b. Mâlik’e verir.
3)
حدثنا السلمي ومحمد بن مهل ومحمد بن إسحاق بن الصباح الصنعانيان قالوا ثنا عبد الرزاق قال أنبا معمر
 إذا أم أحدكم الناس فليخفف: عن همام بن منبه قال هذا ما حدثنا أبو هريرة قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم
الصالة فإن فيهم الكبير وفيهم الضعيف وفيهم السقيم وإن قام وحده فليصل ما شاء وقال بعضهم فليطول ما
1357

.شاء

Altı çizili kısım Şam ve Kahire Nüshaları ile Abdurrezzâk (ö. 211), İbn Hanbel
(ö241) ve Müslim’in tarafından nakledilen Hemmâm rivâyetinde de mevcuttur.1358
4)
حدثنا حمدان السلمي قال ثنا عبد الرزاق عن معمر عن همام قال هذا ما ثنا أبو هريرة عن محمد صلى هللا
 من أطاعني فقد أطاع هللا:  نحن اآلخرون السابقون يوم القيامة وقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم:عليه وسلم قال
1359

لم يقل أميري. ومن يعصني فقد عصى هللا ومن يطع األمير فقد أعطاعني ومن يعص األمير فقد عصاني

Metinde geçen  لم يقل أميريlafızları Müslim tarafından da vurgulanmıştır. Onun ilgili
babda naklettiği A’rec (ö. 117), Ebû Yunus (ö123) ve Hemmâm rivâyetlerinde kelime األمير
olarak verilmişken Ebû Seleme (ö. 94) haberinde ise  أميريolarak gelmiştir. Müslim, Ebû
Yunus hadisinden sonra

 األميرlafızlarına dikkat çektikten sonra Hemmâm’dan da bu

şekilde aktarıldığını söylemiştir.1360
ap. İbn Hibbân
İbn Hibbân (ö. 354) eserinde Hemmâm’ın elli dört rivâyetini tahrîc etmiştir. 1361
Üçünü birer defa tekrar vermiştir.1362 Abdurrezzâk b. Hemmâm’dan elli altı, Abdullah b.
el-Mubârek’ten (ö. 181) ise bir rivâyet nakletmiştir.

1355

Müslim, Salât, 28.
Buhârî, Cemâat, 45.
1357
Ebû Avâne, Müsned, I, 421.
1358
Abdurrezzâk, Musannef, II, 362; İbn Hanbel, II, 317; Müslim, Salât, 37.
1359
Ebû Avâne, a.g.e., IV, 400.
1360
Müslim, İmâre, 8.
1361
İbn Hibbân, Sahîh, Mukaddime, 2, Salât, 12, Îmân, 4, Birr, 8, Rekâik, 4, 5, 6, 8, Tahâret, 15, Salât, 7, 9,
10, 11, 13, 15, 20, Cenâiz, 2, Zekât, 9, Savm, 1, 6, 14, Nikâh, 8, Hac, 23, Nikâh, 8, Eymân, 1, Hudud, 1, 14,
Zinet, 1, İbâhe, 19, Rehn, 1, 2, Tarih, 1, 2, 5, 10, Ahbar, 2, 5.
1362
İbn Hibbân, a.g.e., Salât, 12, 13, Nikâh, 8.
1356
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Abdurrezzâk b. Hemmâm’dan da Muhammed b. el-Mutevekkil el-Askalânî (ö.
238), Abbâs b. Abdulazîm el-‘Anberî (ö. 246), İbn Hanbel (ö. 241) ve İshâk b. İbrahim elHanzalî kanalı (ö. 238) ile almıştır. Ancak hadislerin büyük bir kısmı Muhammed b. elMutevekkil el-Askalânî (İbn Ebi’s Serra) ve Abbâs b. Abdulazîm el-‘Anberî kanalı ile
gelmiştir.
İbn Hibbân Suriye’nin Askalân şehrinden olan İbn Kuteybe’den (ö. 310)
Askalân’da Hemmâm rivâyetlerini dinlemiştir.1363
İbn Hibbân rivâyetleri, sahîfe hadisleri ile büyük oranda uyumluluk göstermektedir.
ar. Taberânî
Taberânî (ö. 360) el-Mu’cemu’l-Kebîr’de iki, el-Mu’cemu’l-Evsât, el-Mu’cemu’sSağîr,

Mekârimu’l-Ahlâk

ve

Duâ

isimli

eserlerinde

birer

Hemmâm

rivâyeti

nakletmiştir.1364
as. Dârekutnî
Dârekutnî (ö. 385) Hemmâm’ın bir rivâyetini -137 nolu- tahrîc etmiştir. 1365
Kaynaklarda Dârekutni’ye ait bir Hemmâm Sahîfesi’nden bahsedildiğine daha önce
değindik.
at. Hâkim en-Nisâbûrî
Hâkim en-Nisâbûrî (ö. 405) Müstedrek’inde sahîfenin 95 ve 125 nolu hadislerini
nakletmiştir.1366
au. Beyhâki
Beyhâki (ö. 458) Hemmâm rivâyetlerinin on tanesi tekrar1367 olmak üzere toplam
altmış dokuz tanesini tahrîc etmiştir.1368 Bunların biri sahîfe dışındandır.1369
O, Abdurrezzâk b. Hemmâm’dan (ö. 211) altmış altı, Abdullah b. el-Mubârek’ten
(ö. 181) ise üç hadis nakletmiştir. Abdurrezzâk’tan da Ahmed b. Yusuf es-Sülemî’den (ö.
İbn Hibbân, a.g.e., XVI, 482; Hamevî, Mu’cemu’l-Buldân, IV, 122.
Taberânî, el-Mu’cemu’l-Kebîr, XIX, 349; el-Mu’cemu’l-Evsât, II, 42; el-Mu’cemu’s-Sağîr, I, 33;
Mekârimu’l-Ahlâk, Dâru’l-Kütübi’l-İlmiyye, Beyrut, 1409, I, 143; Duâ, I, 68.
1365
Dârekutnî, Sünen, Hudûd, 1.
1366
Hâkim, Müstedrek, IV, 335, 523.
1367
Beyhâkî, es-Sünenu’l-Kebîr, Tahâret, 252, 254, 167, 248, Savm, 70, Salât, 392, Zekât, 133, Nuşûr, 2,
Havâle, 1.
1368
Beyhâkî, a.g.e., Tahâret, 46, 117, 252, 254, 143, 167, 248, 212, 262, 123, Savm, 95, 70, Salât, 34, 86,
107, 131, 162, 282, 331, 387, 391, 392, 611, 648, 695, 713, 719, Cumua, 1, 67, Zekât, 132, 133, 141, Cenâiz,
6, 77, Nuşûr, 2, 3, Hac, 306, 332, Buyû’, 58, 77, Teflîs, 8, Havâle, 1, İkrâr, 4, İcâre, 12, Lukatâ, 14, 16, Fey’,
1, 16, Sadakât, 11, Nikâh, 38, Nafâkât, 25, 26, 28, 33, Kıtâl, 24, 26, Eşribe, 45, 17, 135, 155, 157, 178, 181,
Eymân, 1, 6, Da’vâ, 3.
1369
Beyhâkî, a.g.e., Cenâiz, 77.
1363
1364
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264) altmış iki, İshâk b. İbrahim’den (ö. 238) iki, Abdurrahmân b. Bişr’den (ö. 260) bir,
Muhammed b. Râfi’den (ö. 245) iki ve Ahmed b. Mansur er-Remâdî’den (ö. 265) üç hadis
şeklinde bir dağılım söz konusudur. Metinleri Hemmâm’ın “Bu bize Ebû Hureyre’nin
rivâyet ettiği hadislerdir” ifadesi ile vermiştir.
Hemmâm haberlerinin bazısının isnâdında Muhammed b. el-Hüseyin el-Alevî’nin
(ö. 401) Beyhâkî’ye imlâ metodu ile hadis naklettiği geçmektedir.1370
O, bu hadislerden Buhârî ve Müslim tarafından tahrîc edilenlere atıfta bulunmuştur.
Ayrıca metinde bilinmeyen kelimeler varsa -26 nolu hadis örneğinde olduğu gibi- onları
açıklamıştır. Anlamı kapalı -138 nolu hadis örneğinde olduğu gibi- metinleri açıklamıştır.
1371

Sahîfe ile Beyhâkî’nin Hemmâm rivâyetlerinin isnâdı hicrî ilk dört asırda aynıdır.
Bu iki eserde nakledilen hadisler önemsiz sayılabilecek farklılıklar hariç aynıdır. 46 nolu
hadisteki  رجلkelimesi, 76 nolu metindeki  أو قال أجله128 nolu haberdeki أراه يعني اإلمارة
lafızları Beyhâkî rivâyetlerinde yoktur. 97 nolu hadisteki  مصراةkelimesi Beyhâkî’nin
haberinde tekrar edilmiştir. 88 nolu metindeki  هرةkelimesi ise Beyhâki’de bir defa
söylenmiştir. Diğer farklılıklar da bu türdendir.
Aynı kaynaktan gelmesine rağmen râvîler metinde yer yer farklı kelimeleri tercih
etmişlerdir:
a)Şam Nüshası
أخبرنا أبو طاهر الفقيه أنا أبو بكر محمد بن الحسين القطان ثنا أحمد بن يوسف السلمي ثنا عبد الرزاق أنا
 ال يبال في الماء الدائم: معمر عن همام بن منبه قال هذا ما حدثنا أبو هريرة قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم
1372

.الذي ال يجري ثم يغتسل منه

b)Sünen
حدثنا أبو الحسن محمد بن الحسين بن داود العلوي رحمه هللا تعالى إمالء نا عبد هللا بن إبراهيم بن بالويه
المزكي ثنا أحمد بن يوسف السلمي ثنا عبد الرزاق أنا معمر عن همام بن منبه قال هذا ما أخبرنا أبو هريرة قال قال
1373

. ال يبال في الماء الراكد الذي ال يجري ثم يغتسل منه: رسول هللا صلى هللا عليه وسلم

Beyhâkî, a.g.e., Tahâret, 117, Hayz, 190, 422, 648, Cenâiz, 6, Sıyâm, 95, Buyû’, 77; Havâle, 1, Lukata,
14, Fey’, 1, Sadâkât, 11.
1371
Beyhâkî, a.g.e., I, 432.
1372
Beyhâkî, a.g.e., I, 234.
1373
Beyhâkî, a.g.e., I, 97.
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Beyhâkî Abdurrezzâk’n râvîlerinin metinlerinde tespit ettiği farklılıkları ortaya
koymuştur. Şu iki rivâyet bu kâbilden örneklerdir:
)1
أخبرنا أبو الحسين بن بشران ببغداد ثنا إسماعيل بن محمد الصفار ثنا أحمد بن منصور الرمادي ح وأخبرنا
أبو طاهر الفقيه أنبأ أبو بكر محمد بن الحسين القطان ثنا أحمد بن يوسف السلمي قاال ثنا عبد الرزاق أنبأ معمر عن همام
بن منبه قال هذا ما حدثنا أبو هريرة رضي هللا عن ه وفي رواية الرمادي أنه سمع أبا هريرة يقول قال رسول هللا صلى
هللا عليه وسلم  :نعما للعبد أن يتوفاه هللا يحسن عبادة ربه وطاعة سيده نعما له نعما له زاد الرمادي في روايته قال
وكان عمر رضي هللا عنه إذا مر على عبد قال يا فالن أبشر باألجر مرتين رواه مسلم في الصحيح عن محمد بن رافع
عن عبد الرزاق دون قول عمر رضي هللا عنه.

1374

Beyhâki’nin yukarıda verdiği bu metin sahîfenin 118 nolu hadisidir. Ahmed
Mansûr er-Remâdî’nin (ö. 265) verdiği bu bilgi Abdurrezzâk’ın (ö. 211) Musannef’inde
Hemmâm kanalı ile mevcuttur.1375
)2
وقد أخبرنا أبو طاهر الفقيه أنبأ أبو بكر القطان ثنا أحمد بن يوسف ثنا عبد الرزاق أنبأ معمر عن همام بن منبه
عن أبي هريرة رضي هللا عنه قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  :إذا أكره االثنان على اليمين فاستحباها فأسهم
بينهما وبهذا اللفظ رواه أحمد بن حنبل وجماعة عن عبد الرزاق إال أن في رواية أحمد إذا أكره االثنان على اليمين
واستحباها فيستهما عليها يعني وهللا أعلم كرهاها أو استحباها ففي الحالين جميعا يقرع بينهما ورواه أبو بكر بن
يحيى بن النضر عن أبيه عن أبي هريرة رضي هللا عنه عن النبي صلى هللا عليه وسلم إذا كره االثنان اليمين أو
استحباها استهما عليها.

1376

Bu hadis Hemâm rivâyetlerinin karşılaştırıldığı kısımda ele alınacaktır.
av. Beğavî
Beğavî (ö. 516), İbn Hanbel’den sonra Hemmâm haberlerini en çok rivâyet eden
muhaddistir. Şerhu’s-Sünne isimli eserinde doksan beş hadisi tahrîc etmiştir.1377 Bunları da
Abdurrezzâk’tan Yusuf es-Sülemî (ö. 264), İshâk ed-Deberî (ö. 285) ve Ahmed b. Mansûr
er-Remâdî (ö. 265) kanalı ile vermiştir. Yusuf es-Sülemî’den doksan üç, Ahmed b.
Mansûr’dan on bir, İshâk ed-Deberî’den ise bir rivâyet almıştır.

1374

Beyhâkî, a.g.e., VIII, 12.
Abdurrezzâk, Musannef, XI, 247.
1376
Beyhâkî, a.g.e., X, 255.
1377
Beğavî, Şerhu’s-Sünne, I, 65, 81, 89, 104, 125, 154, 197, 198, 293, 328; II, 66, 227, 274, 369, 381; III,
407, 421; IV, 58, 200, 20; V, 5, 8, 25, 30, 83, 192, 258, 265, 479; VI, 87, 100, 145, 152, 154, 157, 202, 225,
261; VII, 195; VIII, 6, 118, 126, 320, 325; IX, 164, 345; X, 16, 41, 109, 265, 365, 367; XI, 94, 318; XII, 77,
103, 197, 252, 254, 261, 320, 337, 349, 355; XIII, 99, 110, 199, 309, 335; XIV, 55, 59, 90, 167, 243, 284,
292, 337, 368, 375, 389, 390.
1375
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Hadisleri değişik bablarda nakletmiş, sıhhatleri hakkında değerlendirmelerde
bulunmuştur. Mâlik b. Enes, Buhârî ve Müslim verdiği hadisi tahrîc etmişlerse onu da
belirtmiştir. Rivâyetleri birbirleriyle karşılaştırmış, metinlerde bilinmeyen kelimeler varsa
açıklamıştır. Ayrıca fıkhî anlamda problem oluşturacak kısımlarda imamların görüşlerini
de vermiştir.
Sahîfenin isnâdı ile Beğâvî’nin Hemmâm rivâyetlerinin isnâdının hicrî ilk beş
asırda birçok hadiste aynı olduğu görülmektedir:
Kahire Nüshası’nın isnâdı: Abdurrezzâk b. Hemmâm ( ö. 211) -Ahmed b. Yusuf
es-Sülemî ( ö. 264 ) -Muhammed İbnu’l-Hüseyin el-Kattan ( ö. 332) -Muhammed b.
Mahmiş ez-Ziyâdî (ö. 410)-…
Beğavî’nin rivâyetlerin naklinde çoğunlukla kullandığı isnâd: Abdurrezzâk b.
Hemmâm-Yusuf es-Sülemî-Muhammed b. Hüseyin el-Kattân-Muhammed b. Mahmiş (ö.
410) -Hassân b. Saîd el-Menîî (ö. 463) -Beğavî (ö. 516). Görüldüğü gibi Hassân b. Saîd
hariç diğer râvîler sahîfenin isnâdındaki isimlerle aynıdır.
Bu iki eserin naklettikleri hadisler bazı farklılıklar hariç benzerlik arz eder.
1) 31 nolu hadisin metinleri şöyledir:
a)Şam Nüshası
 ذروني ما تركتكم فإنما هلك الذين من قبلكم بسؤالهم واختالفهم على: وقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم
.أنبيائهم فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم
b)Şerhu’s-Sünne
ْ سؤَالُ ُه ْم َو
صلهى ه
سو ُل ه
اختِالفُ ُه ْم
ُ  َف ِإنَّ َما أَ ْهلَكَ الَّ ِذينَ ِم ْن َق ْب ِل ُك ْم،  ذَ ُرونِي َما ت َ َر ْكت ُ ُك ْم: سله َم
ُ  قَا َل َر: قَا َل
َ اَّللُ َعلَيْه َو
َ اَّلل
ْ  َوإِذَا أَ َمرْ ت ُ ُك ْم بِأَم ٍْر فَائْتَ ِم ُروا ِم ْنهُ َما ا، ُعلَى أ َ ْنبِ َيائِ ِه ْم َف ِإذَا نَ َه ْيت ُ ُك ْم ع َْن ش َْيءٍ فَاجْ تَنِبُوه
.1378ست َ َط ْعت ُ ْم
َ
Sahîfenin 72 nolu hadisindeki  صاحبه, 76 nolu haberindeki أو قال أجله, 66 nolu
metnindeki هذه, 128 nolu rivâyetindeki  أراه يعني اإلمارةlafızları Beğavi tarafından
nakledilmemiştir. 89 nolu hadisin son kısmındaki  وإياكمkelimesi Beğavî’de bir defa
verilmiştir.

b. Tefsir Kitaplarında Hemmâm’ın Rivâyetleri
Hemmâm b. Münebbih’in kardeşi Vehb b. Münebbih (ö. 114), İsrâiliyâta olan
vukûfiyetinden hareketle bazı araştırmacılar tarafından bu bilgileri İslâm dininin parçası
1378

Beğavî, Şerhu’s-Sünne, I, 197.
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haline getiren kişilerden biri olmakla tenkit edilmiştir. Hemmâm’ın da böyle bir ortamda
yaşaması sebebiyle bu bilgilerden etkilenip, bunları İslâm’a mal etmiş olabileceği insan
zihnine ister istemez gelebilmektedir. Bu kısımda hem tefsir kitaplarındaki Hemmâm b.
Münebbih rivâyetlerinin miktarı hem de muhtevaları ortaya koyulmaya çalışılacaktır.
ba. Tefsîru’l-Kur’ân
Eserin müellifi Abdurrezzâk b. Hemmâm es-San’ânî’dir (ö. 211). O, tefsirinde
Hemmâm’ın on rivâyetini nakletmiştir.1379 Bunlar 1, 13, 19, 30, 51, 60, 85, 102, 106 ve
129 nolu hadisler olup metinleri itibariyle sahîfedekilerle hemen hemen aynıdırlar.
bb. Câmiu’l-Beyân fi Te’vîli’l-Kur’ân
Ebû Ca’fer Muhammed b. Cerîr b. Yezîd b. Kesîr et-Taberî (ö. 310) tarafından
yazılmış olan bu tefsirde Hemmâm rivâyetlerinden üç tanesine yer verilmiştir. Bunlardan
ikisi sahîfenin 113 ve 115 nolu metinlerdir. Bu rivâyetleri Hasan b. Yahyâ, Abdurrezzâk b.
Hemmâm kanalı ile almıştır.1380 Bir haber ise İkrime-İbn Abbâs tariki ile mevkûf olarak
gelmiştir. 1381 Bu rivâyette Hz. Âdem ve Nûh arasında on asır olduğu ifade edilir.
Taberî’nin isnâdları ile verdiği diğer iki metin sahîfedekilerle benzerdir.
bc. Tefsîru İbn Ebî Hâtim
Ebû Muhammed Abdurrahman b. Ebî Hâtim er-Râzî (ö. 327) bu eserinde sahîfenin
115 nolu rivâyetini beş ayrı yerde tekrar etmek suretiyle nakletmiştir.1382

bd. el-Keşf ve’l-Beyân
Ebû İshâk Ahmed b. Muhammed b. İbrâhim es-Sa’lebî en-Nisâbûrî (ö. 427)
Keşf’inde Hemmâm rivâyetlerinden on dokuz tanesini tahrîc etmiştir. Bunlar sahîfenin 1,
10, 12, 18, 21, 43, 45, 51, 59, 60, 66, 74, 87, 106, 113, 116, 117, 123 nolu hadisleridir.1383
Biri sahîfe dışından olup maktûdur. 1384 Üç yerde hadisi kırâaten aldığını belirtir.
Birincisinde 408 senesinde Muhammed b. Abdullah b. Hamdûn el-Fadl’a okuduğunu ifade

Abdurrezzâk b. Hemmâm es-San’ânî, Tefsîru’l-Kur’ân, Mektebetü’r-Rüşd, Riyâd, 1410, I, 82, 121, II,
205, 388, III, 110, 122, 124, 238, 254.
1380
Taberî, Ebû Ca’fer Muhammed b. Cerîr b. Yezîd b. Kesîr, Câmiu’l-Beyân fî Te’vîli’l-Kur’ân, Dâru’lFikr, Beyrut, 2000, II, 112, XI, 276.
1381
Taberî, a.g.e., IV, 275.
1382
İbn Ebî Hâtim, Ebû Muhammed Abdurrahman er-Râzî, Tefsîru İbn Ebî Hâtim, el-Mektebetü’l-Asriyye,
Beyrut, trs. I, 117, 119, IV, 1106, V, 1595, 1596.
1383
Sa’lebî, Ebû İshâk Ahmed b. Muhammed b. İbrâhim en-Nisâbûri, el-Keşf ve’l-Beyân, Beyrut, 2002, I,
126, 184, II, 5, III, 312, IV, 45, 47, 373, V, 57, 275, VI, 51, 182, 233, VII, 14, VIII, 66, 364, IX, 217.
1384
Sa’lebî, a.g.e., VII, 258.
1379
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etmiştir. 1385 İkincisinin zamanını vermez. 1386 Üçüncüsünde ise 388 yılında gerçekleştiği
bilgisini vermiştir.1387 Bu rivâyetler sahîfedekilerle uyum gösterir.
be. Meâlimu’t-Tenzîl
Ebû Muhammed el-Hüseyin b. Mes’ûd el-Beğâvi (ö. 516 ) bu tefsirde Hemmâm’ın
yirmi beş rivâyetini tahrîc etmiştir. Hadisleri senedleri ile birlikte vermiştir. Bunların kahir
ekseriyeti Yusuf es-Sülemî aracılığı iledir. Yukarıda değindiğimiz üzere Beğavî İbn
Hanbel’den sonra eserlerinde Hemmâm rivâyetlerine en fazla yer veren muhaddistir.1388
Müellif sahîfenin 1, 5, 13, 21, 25, 33, 40, 46, 51, 53, 57, 59, 61, 64, 66, 86, 90, 108,
103,106, 113, 115, 117, 124, 130 nolu hadislerini nakletmiştir.
bf. el-Câmi li Ahkâmi’l-Kur’ân
Kurtubî (ö. 671) bu eserinde Hemmâm’dan üç rivâyet nakletmiştir. Bunların biri
sahîfede mevcut değildir. Diğer ikisi ise sahîfenin 115 ve 137 nolu metinleridir.1389
bg. Tefsîru’l-Kur’âni’l-Azîm
Ebu’l-Fidâ İsmail b. Ömer b. Kesîr ed-Dımaşkî (ö. 774) bu eserinde yirmi üç
rivâyeti nakletmiştir.1390 Bunlar sahîfenin 1, 2, 5, 13, 25, 27, 30, 46, 47, 51, 53, 61, 85,
100, 101, 106, 115, 130 nolu metinleridir. O, hadisleri Buhârî, Müslim ve Ahmed b.
Hanbel’in kitaplarından kaynak göstererek vermiştir. Rivâyetlerden 2 nolu olanı üç yerde
1, 85 ve 115 nolu olanları ise toplamda iki yerde tekrar etmiştir.
Hemmâm’ın Yemenli, Vehb b. Münebbih’in kardeşi ve İsrâilî bilgilerin bolca
olduğu bir bölgede büyümüş olması ondan bu tür haberlerin nakledilme ihtimalini
yükseltmektedir. Ancak yukarıda verdiğimiz tefsir kitaplarında da görüldüğü üzere
Hemmâm kaynaklı İsrailî rivâyet yok denecek kadar azdır. Bu kitaplarda sahîfede
olmadığını tespit ettiğimiz üç hadis bulunmaktadır. Onlar da şunlardır:
1- Hemmâm b. Münebbih, İkrime’den o da İbn Abbâs’tan rivâyet etmiştir ki: “Hz.
Nuh ile Âdem arasında on asır bulunmaktadır…”1391

Sa’lebî, a.g.e., I, 129.
Sa’lebî, a.g.e., VII, XIV.
1387
Sa’lebî, a.g.e., VIII, 364.
1388
Beğavî, Ebû Muhammed el-Hüseyin b. Mes’ûd, Meâlimu’t-Tenzîl, Dâru Taybe, Riyâd, 1989, I, 98, 99,
333, II, 213, 223, 240, III, 40, 130, 168, 207, 210, 307, IV, 124, 167, 231, V, 19, 52, 188, 347, 374, VI, 269,
VII, 245, VII, 12, 203, 457.
1389
Kurtubî, Câmi’, II, 125, VII, 303, XI, 319.
1390
İbn Kesîr, Tefsîru’l-Kur’âni’l-Azîm, I, 275, 276, 600, 731, II, 141, III, 147, 262, 371, IV, 449, 461, V,
188, VI, 190, 366, 429, VII, 75, 120, 404, 505, VIII, 119, 204, 427, 529.
1391
Taberî, Câmi’u’l-Beyân, II, 347.
1385
1386
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2-Hemmâm b. Münebbih, Ebû Hureyre’den rivâyet etmiştir: “Rasulullah (s),
Es’adü’l-Himyerî’ye lanet etmekten nehyetti…” 1392
3- Vehb b. Münebbih kardeşinden rivâyet etmiştir: “Ayette Yüce Allah “Senin
Rabbin dilediğini yaratır ve dilediğini şeçer” (Kasas, 28/68) buyurmuştur. Hemmâm ayet
hakkında “Allah küçükbaşlardan keçiyi kuşlardan ise güvercini seçmiştir” demiştir.1393
Bu rivâyetlere ve haklarındaki değerlendirmelere daha önce yer verildi.
c. Tarih Kitaplarında Hemmâm’ın Rivâyetleri
Bu kısımda tarih kitaplarında Hemmâm b. Münebbih’in rivâyetlerinin ne kadar yer
tutuğu ve nasıl aktarıldığı ortaya koyulmaya çalışılacaktır.
ca. Târîhu’r-Rusul ve’l-Mulûk
Taberî (ö. 310) bu kitabında Hemmâm’ın Sahîfesi dışındaki bir haberini
nakletmiştir.1394
cb. Târîhu İsbahân
Ebû Nuaym el-İsbahânî (ö. 430) Târîh’inde Hemmâm’ın iki rivâyetini vermiştir.
Birini Abdurrezzâk’tan Seleme b. Şebîb kanalı ile nakletmiştir. Vehb b. Münebbih’ten
aktarılan diğer haber ise sahîfede mevcut değildir.1395
cc. el-Avâsım mine’l-Kavâsım
Ebû Bekr İbnu’l-Arabî (ö. 543) bu eserinde Hemmâm’ın Sahîfesi dışındaki bir
rivâyetini nakletmiştir.1396
cd. Târîhu’l-İslâm
Zehebî (ö. 748) Târîh’inde Hemmâm’ın Sahîfesi dışındaki bir hadisine yer
vermiştir.1397
ce. el-Bidâye ve’n-Nihâye
Ebu’l-Fidâ İsmail b. Ömer b. Kesîr ed-Dımaşkî (ö. 774) Bidâye’sinde Hemmâm’ın
yirmi altı rivâyetini tahrîc etmiştir.1398 Bunlar sahîfenin 1, 23, 29, 41, 45, 47, 57, 58, 59, 78,

Kurtubî, Câmi’, II, 119.
Sa’lebî, Keşf, VII, 258.
1394
Taberî, Târîh, III, 269.
1395
Ebû Nuaym, Târîhu İsbahân, II, 230, 246.
1396
Ebû Bekr el-Arabî, Muhammed b. Abdullah b. Muhammed, el-Avâsım mine’l-Kavâsım fî Tahkîki
Mevkifi’s-Sahâbe ba’de Vefâti’n-Nebî, Dâru’l-Ceyl, Beyrut, 1407, I, 96.
1397
Zehebî, Târîhu’l-İslâm, IV, 313.
1398
İbn Kesîr, Bidâye, I, 71, 86, 87, 91, 98, 257, 365, 369, 370, 377, 378, 381, II, 14, 115, 117, 166, 204,
393, IV, 32, 37, V, 60, VI, 216, 250, VII, 304, VIII, 114, 143.
1392
1393
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99, 100, 101, 113, 115, 123, 124, 127, 133 nolu metinleridir. 59, 100, 45 ve 125 nolu
olanları toplamda iki yerde tekrar vermiştir. Üçü ise sahîfe dışındandır. 1399 İbn Kesîr
hadisleri Buhârî ve İbn Hanbel’in eserlerine atıfta bulunarak vermiştir. en-Nihâye fil-Fiten
ve’l-Melâhim isimli eserinde ise on iki haberi tahrîc etmiştir. Bunlar sahîfenin 1, 12, 19,
22, 24, 25, 51, 55, 67, 85,106 ve 125 nolu hadisleridir. 1400
Târih kitaplarında da Hemmâm rivâyetlerine sınırlı sayıda yer verildiği
görülmektedir. Tefsirlerde olduğu gibi tarih kaynaklarında da Hemmâm’dan gelen İsrâilî
haberlere pek rastlanılmamaktadır. sahîfede olmayan hadisler ise dört tanedir:
1- Yukarıda verdiğimiz Es’adü’l-Himyerî’ye lanet etmenin yasaklandığı rivâyet.1401
2- Hemmâm b. Münebbih, İbn Abbâs’ı şöyle söylerken işittiğini söylemiştir:
“Kişilik olarak yöneticiliğe Muâviye’den daha uygun bir adam görmedim…”1402
3-Vehb b. Münebbih kardeşi Hemmâm’dan, Ebû Hureyre’nin şöyle dediğini
aktardı: “Rasûlullah (s)’in ashabı içinde benden daha fazla hadis rivâyet eden yoktur…”
1403

4-Vehb b. Münebbih kardeşi Hemmâm’dan, o da Ebû Hureyre’den Rasûlullah’ın
(s) şöyle buyurduğunu bildirmiştir: “Dâvud peygamber şöyle dedi: Elini dirseğine kadar
ejderhanın ağzına sokman, onun da kolunu kemirmesi, sonradan görme bir kimseden bir
şey istemenden daha hayırlıdır.”1404
Bu rivâyetler ve haklarındaki değerlendirmeler daha önce verildi.

3.

Kaynaklardaki

Hemmâm

Rivâyetleri

İle

Sahîfe

Metinlerinin

Karşılaştırılması
Sahîfe metinleri hadis, tefsir ve târih kaynaklarındaki Hemmâm’ın rivâyetlerinin
kâhir ekserisi ile ile mukayese edilmiştir. Bu bağlamda ulaştığımız sonuçlar şöyle
özetlenebilir:

İbn Kesîr, a.g.e., II, 204, VIII, 114, 143.
İbn Kesîr, en-Nihâye fil-Fiten ve’l-Melâhim, y.y., trs., 4, 32, 73, 80, 95, 104, 158, 186, 193, 222, 228,
272.
1401
İbn Kesîr, Bidâye, II, 204.
1402
İbn Kesîr, a.g.e., VIII,143; Taberî, Târîh, III, 269.
1403
İbn Kesîr, a.g.e., II, 204, VIII, 114.
1404
Ebû Nuaym, Târîhu İsbahân, II, 230.
1399
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A) Daha önce verdiğimiz karşılaştırmalarda da ifade ettiğimiz üzere muhaddislerin
kâhir ekserisi genel olarak lâfzî rivâyeti tercih etmişlerdir. Bu duruma en güzel örnek
;olarak Beğavî’nin naklettiği şu uzunca metin verilebilir
Şam Nüshası’ndaki 59 nolu rivâyet ile müellifin verdiği hadisin bir kelime hariç
aynı olduğu görülmektedir:
a) Şam Nüshası
وقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  :جاء ملك الموت الى موسى فقال له أجب ربك قال فلطم موسى عين
ملك الموت ففقأها قال فرجع الملك الى هللا عز وجل فقال إنك أرسلتني إلى عبد لك ال يريد الموت وقد فقأ عيني قال
فرد هللا عينه قال ارجع إلى عبدي فقل له الحياة تريد فإن كنت تريد الحياة فضع يدك على متن ثور فما وارت يدك من
شعره فإنك تعيش بها سنة قال ثم مه قال ثم تموت قال فاآلن من قريب قال رب أدنني من األرض المقدسة رمية بحجر
وقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم :لو أني عنده ألريتكم قبره إلى جانب الطريق عند الكثيب األحمر.
b) Şerhu’s-Sünne
عن همام بن منبه قال :حدثنا أبو هريرة قال  :قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  :جاء ملك الموت إلى
موسى  ،فقال له  :أجب ربك  ،قال فلطم موسى عين ملك الموت  ،ففقأها  ،قال  :فرجع الملك إلى هللا عز وجل  ،فقال
 :إنك أرسلتني إلى عبد لك ال يريد الموت  ،وقد فقأ عيني  ،قال  :فرد إليه عينه ،قال  :ارجع إلى عبدي  ،فقل له :
الحياة تريد ؟ فإن كنت تريد الحياة  ،فضع يدك على متن ثور  ،فما وارت يدك من شعرة  ،إنك تعيش بها سنة  ،قال :
ثم مه ؟ قال :ثم تموت  ،قال  :فاآلن من قريب  ،قال  :رب أدنني من األرض المقدسة رمية بحجر  ،قال رسول هللا
صلى هللا عليه وسلم :لو أني عنده ألريتكم قبره إلى جانب الطريق عندالكثيب األحمر.

1405

B) Rivâyetler bazen küçük farklılıklarla nakledilmiştir:
1) 7 nolu hadis aşağıda da görüleceği üzere dört ayrı kaynakta bazı farklılıklarla
يسأل beraber nakledilmiştir. Abdurrezzâk’ın (ö. 211) Musannef’inde ve Kahire Nüshası’da
 kelimeleriيسأل ربه  lafızları varken, Şam Nüshası ve İbn Hanbel’in (ö. 241) Müsned’indeهللا
 kelimesi müslümanعبد mevcuttur. Kahire Nüshası’nda diğer üç metinde olmayan
 kısmı diğer üç hadisin aksine İbn Hanbel rivâyetindeهو يصلي kelimesine mevsuf olmuştur.
bulunmamaktadır. Ayrıca bazı edat ve kelimelerde tercihler farklıdır.
a) Abdurrezzâk b. Hemmâm
عبد الرزاق عن همام بن منبه أنه سمع أبا هريرة يقول قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم :إن في يوم الجمعة
لساعة ال يوافقها مسلم وهو يصلي يسأل هللا فيها شيئا إال أعطاه إياه.

1406

b) Şam Nüshası
Beğavî, Şerhu’s-Sünne, V, 265.
Abdurrezzâk, Musannef, III, 260.

214

1405
1406

وقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  :في الجمعة ساعة ال يوافقها مسلم وهو يصلي يسأل ربه شيئا إال آتاه
إياه.
c) Kahire Nüshası
وقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم :إن الجمعة ساعة ال يوافقها عبد مسلم  ،وهو يصلى يسأل هللا شيئا إال
آتاه إياه.
d) İbn Hanbel
وقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  :في الجمعة ساعة ال يوافقها مسلم وهو يسأل ربه شيئا اال آتاه
إياه.

1407

) tamlaması Ma’mer b. Râşid’in (ö. 153يوم القيامة 2) Sahîfenin 114 nolu hadisindeki
Câmi’inde ve Ebû Avâne’nin (ö. 316) Müsned’inde mevcut değildir. Yine aynı rivâyetteki
 açıklaması İbn Hanbel’in naklettiği metinde bulunmamaktadır.يعني إزاره
a) Ma’mer b. Râşid
أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن همام بن منبه أنه سمع أبا هريرة يقول قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم
إن هللا ال ينظر إلى المسبل يعني إزاره.

1408

b) Şam Nüshası
وقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  :إن هللا ال ينظر إلى المسبل يوم القيامة يعني إزاره.
c) Kahire Nüshası
وقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم :إن هللا ال ينظر إلى المسبل يوم القيامة يعنى إزاره.
d) İbn Hanbel
وقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  :إن هللا ال ينظر إلى المسبل يوم القيامة.

1409

e)Ebû Avâne
ع ْن َم ْع َم ٍرَ ،ع ْن َه همام بْن ُمنَبّهٍَ ،ع ْن أَبي ه َُري َْرةَ ،قَالَ :قَا َل
الربيع ،قَالََ :حدهثَنَا َع ْبد ُ ه
سنُ ْبنُ أَبي ه
الر هزاقَ ،
َحدهثَنَا ْال َح َ
1410
ي صلى هللا عليه وسلم:ال يَ ْن ُ
ظ ُر َّ
اَّللُ ع ََّز َو َج َّل إِ َلى ْال ُم ْ
ار ُه.
سبِ ِل إِ َز َ
النهب ُّ
 kısmı Müslim’in (ö. 261) bir, İbn Hanbel’inأراه يعني اإلمارة 3) 128 nolu rivâyetteki
(ö. 241) ise naklettiği iki hadisten birinde mevcut değildir. Bunun dışındaki nakillerde bu
açıklama lafızlarının bulunması rivâyetin aslının sahîfedeki gibi olduğu ancak râvîlerin
bazen bu açıklama olmadan söz konusu metni aktardıklarını göstermektedir.
a) Şam Nüshası
İbn Hanbel, II, 312.
Abdurezzâk, a.g.e., XI, 81.
1409
İbn Hanbel, II, 318.
1410
Ebû Avâne, Müsned, V, 243.
1407
1408
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وقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  :الناس تبعا لقريش في هذه الشأن أراه يعني اإلمارة مسلمهم تبع
لمسلمهم وكافرهم تبعا لكافرهم.
b) Kahire Nüshası
وقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  :الناس تبع لقريش في هذا الشأن أراه يعنى االمارة مسلمهم تبع
لمسلمهم  ،وكافرهم تبع لكافرهم.
c) Müslim
وحدثنا محمد بن رافع حدثنا عبدالرزاق حدثنا معمر عن همام بن منبه قال هذا ما حدثنا أبو هريرة عن رسول
هللا صلى هللا عليه وسلم فذكر أحاديث منها  :وقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  :الناس تبع لقريش في هذا الشأن
مسلمهم تبع لمسلمهم وكافرهم تبع لكافرهم.

1411

d) İbn Hanbel
أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن همام بن منبه أنه سمع أبا هريرة يقول قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم:
الناس تبع لقريش في هذا الشأن قال أراهم يعني اإلمارة مسلمهم تبع لمسلمهم وكافرهم تبع لكافرهم.

1412

e) İbn Hanbel
وقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  :الناس تبع لقريش في هذا الشأن مسلمهم تبع لمسلمهم وكافرهم تبع
لكافرهم.

1413

f) Ebû Avâne
الر هزاق ،قَالََ :حدهثَنَا
الر هزاق(ح) َو َحدهثَنَا ال ُّ
ي ،قَالََ :حدهثَنَا َع ْبدُ ه
الربيع ،قَالَ :أنا َع ْبد ُ ه
سنُ ْبنُ أَبي ه
َحدهثَنَا ْال َح َ
سلَم ُّ
َم ْع َم ٌرَ ،ع ْن َه همام بْن ُمنَبّهٍ ،قَالََ :هذَا َما َحدهثَنَا أَبُو ه َُري َْرة ََ ،وذَك ََر أ َ َحاد َ
سو ُل ه
اَّلل صلى هللا عليه وسلم:
يثَ ،وقَالَ :قَا َل َر ُ
1414
ْش فِي َهذَا ال َّ
س ِل ُم ُه ْم تَبَ ٌع ِل ُم ْ
ارةَُ ،م ْ
س ِل ِم ِه ْمَ ،وكَافِ ُر ُه ْم تَبَ ٌع ِلكَافِ ِر ِه ْم .
اس تَبَ ٌع ِلقُ َري ٍ
النَّ ُ
اإل َم َ
شأ ْ ِن ،أ ُ َراهُ يَ ْعنِي ِ
g) Beyhâkî
حدثنا أبو الحسن العيون أنا أبو القاسم بن بالويه المزكي ح وأخبرنا أبو طاهر الفقيه أنا أبو بكر القطان قاال  :نا
أحمد بن يوسف السلمي نا عبد الرزاق أنا معمر عن همام بن منبه قال  :هذا ما حدثنا أبو هريرة قال  :قال رسول هللا
صلى هللا عليه و سلم :الناس تبع لقريش في هذا الشأن أراه يعني اإلمارة مسلمهم تبع لمسلمهم و كافرهم تبع
لكافرهم.
لفظ حديثهما سواء غير أن العلوي لم يذكر قوله أراه يعني اإلمارة.

1415

4) 118 nolu rivâyette olmayan ek bilgiler Ma’mer (ö. 153) ve Beyhâkî’nin (ö.
458) hadislerinde mevcuttur. Beyhâkî bu ekin Abdurrezzâk’ın (ö. 211) talebelerinden

Müslim, İmâre, 1.
İbn Hanbel, XI, 55.
1413
İbn Hanbel, II, 319.
1414
Ebû Avâne, a.g.e., VIII, 137.
1415
Beyhâkî, Şu’ab, VI, 7.
1411
1412
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 kısmı iseعبادة ربه Remâdî’nin (ö. 265) rivâyetinde bulunduğunu belirtir. Tüm metinlerdeki
 şeklindedir.طاعة ربه Şam Nüshası’nda
a) Ma’mer
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة قال قال رسول هللا صلى هللا عليه
وسلم :نعما للعبد أن يتوفاه … يحسن عبادة ربه وطاعة سيده نعما له نعما له قال وكان عمر إذا مر عليه عبد قال يا
فالن أبشر باألجر مرتين.

1416

b) Şam Nüshası
وقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  :نعما للمملوك أن يتوفاه هللا يحسن طاعة ربه وطاعة سيده نعما له
نعما له.
c) Kahire Nüshası
وقال رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم  :نعما للمملوك أن يتوفاه هللا يحسن عبادة ربه وطاعة سيده  ،نعما
له نعما له.
d) Müslim
وحدثنا محمد بن رافع حدثنا عبدالرزاق حدثنا معمر عن همام بن منبه قال هذا ما حدثنا أبو هريرة عن رسول
هللا صلى هللا عليه وسلم فذكر أحاديث منها وقال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  :نعما للملوك أن يتوفى يحسن
عبادة هللا وصحابة سيده نعما له.

1417

e) İbn Hanbel
حدثنا عبد هللا حدثني أبي ثنا عبد الرزاق ثنا معمر عن همام عن أبي هريرة قال قال رسول هللا صلى هللا عليه
وسلم  :نعما للعبد أن يتوفاه هللا بحسن عبادة ربه وبطاعة سيده نعما له ونعما له.

1418

f) İbn Hanbel
وقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  :نعم ما للمملوك ان يتوفى بحسن عبادة هللا وصحابة سيده نعما له.

1419

g) Beyhâkî
أخبرنا أبو الحسين بن بشران ببغداد ثنا إسماعيل بن محمد الصفار ثنا أحمد بن منصور الرمادي ح وأخبرنا
أبو طاهر الفقيه أنبأ أبو بكر محمد بن الحسين القطان ثنا أحمد بن يوسف السلمي قاال ثنا عبد الرزاق أنبأ معمر عن همام
بن منبه قال هذا ما حدثنا أبو هريرة رضي هللا عنه وفي رواية الرمادي أنه سمع أبا هريرة يقول قال رسول هللا صلى
هللا عليه وسلم  :نعما للعبد أن يتوفاه هللا يحسن عبادة ربه وطاعة سيده نعما له نعما له زاد الرمادي في روايته قال

1416

Abdurrezzâk, Musannef, XI, 247.
Müslim, Eymân, 11.
1418
İbn Hanbel, II, 270.
1419
İbn Hanbel, II, 318.
1417
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وكان عمر رضي هللا عنه إذا مر على عبد قال يا فالن أبشر باألجر مرتين رواه مسلم في الصحيح عن محمد بن رافع
عن عبد الرزاق دون قول عمر رضي هللا عنه.

1420

Bu ek bilgilerin müzakere kapsamında söylenmiş olduğu kanaatini taşıyoruz.
C) Nakledilen bir metin bazen diğer rivâyetler karşısında tek kalabilmektedir.
إن شاء هللا 1) Ma’mer b. Râşid (ö. 153) tahrîc ettiği sahîfenin 19 nolu hadisinde
cümlesini nakletmeyerek Şam ve Kahire Nüshaları ile İbn Hanbel’e muhalefet etmiştir.
 yerine deأخبأ  kelimeleri,تستجاب له  lafızları yerine diğer üç kaynaktaيدعو بها Aynı şekilde
 kullanılmıştır.أوخر
a) Ma’mer
أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن همام بن منبه أنه سمع أبا هريرة يقول قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم:
إن لكل نبي دعوة يدعو بها وإني أريد أن أخبأ دعوتي شفاعة ألمتي يوم القيامة.

1421

b) Şam Nüshası
وقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  :لكل نبي دعوة تستجاب له فأريد إن شاء هللا أن أوخر دعوتي شفاعة
ألمتي يوم القيامة.
c) Kahire Nüshası
وقال رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم  :لكل نبى دعوة تستجاب له  ،فأريد إن شاء هللا أن أوخر دعوتي
شفاعة المتي يوم القيامة.
d) İbn Hanbel
وقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  :لكل نبي دعوة تستجاب له وأريد ان شاء هللا أن أؤخر دعوتي شفاعة
ألمتي إلى يوم القيامة.

1422

شاتمه 2) Abdurrezzâk b. Hemmâm (ö. 211) naklettiği sahîfenin 15 nolu hadisinde
kelimesinin zikretmeyerek Şam ve Kahire Nüshaları ile İbn Hanbel’e muhalefet etmiştir.
 cümlesinin de tekrar edilmediği görülmektedir.إني صائم Ayrıca diğer üç kaynağın aksine
a) Abdurezzâk b. Hemmâm
عبد الرزاق عن معمر عن همام بن منبه أنه سمع أبا هريرة يقول قال النبي صلى هللا عليه وسلم :الصيام جنة
فإذا كان أحدكم يوما صائما فال يجهل وال يرفث فإن امرؤ قاتله فليقل إني صائم.

1423

b) Şam Nüshası

1420

Beyhâkî, Sünen, VIII, 12.
Abdurrezzâk, Musannef, XI, 413.
1422
İbn Hanbel, II, 313.
1423
Abdurrezzâk, Musannef, IV, 191.
1421
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وقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  :الصيام جنة فإذا كان يوما أحدكم صائما فال يجهل وال يرفث فإن امرؤ
قاتله أو شاتمه فليقل إني صائم إني صائم.
c) Kahire Nüshası
وقال رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم  :الصيام جنة  ،فإن كان أحدكم يوما صائما فال يجهل  ،وال يرفث ،
فإن امرؤ قاتله أو شتمه فليقل  :إنى صائم  ،إنى صائم.
d) İbn Hanbel
وقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  :الصيام جنة فإذا كان أحدكم يوما صائما فال يجهل وال يرفث فإن امرؤ
قاتله أو شتمه فليقل انى صائم انى صائم.

1424

3) Şam Nüshası’nın 40 nolu metninde aşağıda verdiğimiz diğer dört kaynağa
 lafzı bulunmamaktadır. Bu da hadisin anlamını önemli ölçüdeلى muhalefetle
etkilemektedir.
a) Şam Nüshası
وقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  :إن هللا قال أنفق أنفق عليك وسمى الحرب خدعة.
b) Kahire Nüshası
وقال رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم  :إن هللا قال لى أنفق أنفق عليك  ،وسمى الحرب خدعة.
c) Müslim
وحدثنا محمد بن رافع حدثنا عبدالرزاق بن همام حدثنا معمر بن راشد عن همام بن منبه أخي وهب بن منبه
قال هذا ما حدثنا أبو هريرة عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فذكر أحاديث منها وقال قال رسول هللا صلى هللا عليه
وسلم  :إن هللا قال لي أنفق أنفق عليك.

1425

d) İbn Hanbel
وقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  :ان هللا عز وجل قال لي انفق انفق عليك وسمى الحرب خدعة.

1426

e)Beyhâkî
أخبرنا أبو طاهر الفقيه أنبأ أبو بكر القطان ثنا أحمد بن يوسف ثنا عبد الرزاق أنبأ معمر عن همام بن منبه قال
هذا ما حدثنا أبو هريرة قال وقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  :إن هللا قال لي أنفق أنفق عليك.

1427

دمائهم Aynı şekilde 50 nolu hadiste Şam Nüshası diğer üç kaynakta bulunmayan
ziyâdesiyle ile bu eserlere muhalefet etmiştir.
a) Şam Nüshası

İbn Hanbel, II, 306.
Müslim, Zekât, 11.
1426
İbn Hanbel, II, 314.
1427
Beyhâkî, Sünen, IV, 187.
1424
1425
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وقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  :ال أزال أقاتل الناس حتى يقولوا ال إله إال هللا فإذا قالوا ال إله إال هللا فقد
عصموا مني دمائهم وأموالهم وأنفسهم إال بحقها وحسابهم على هللا.
b) Kahire Nüshası
وقال رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم  :ال أزال أقاتل الناس حتى يقولوا  :ال إله إال هللا  ،فإذا قالوا  :ال إله
إال هللا فقد عصموا منى أموالهم وأنفسهم إال بحقها  ،وحسابهم على هللا جل وعز.
c) İbn Hanbel
قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  :ال أزال أقاتل الناس حتى يقولوا ال إله اال هللا فإذا قالوا ال إله اال هللا فقد
عصموا منى أموالهم وأنفسهم اال بحقها وحسابهم على هللا عز وجل.

1428

d) Beğavî
قال الشيخ الحسين بن مسعود  :أخبرنا أبو علي حسان بن سعيد ابن حسان المنيعي  ،أنا أبو طاهر محمد بن
محمد بن محمش الزيادي  ،نا أبو بكر محمد بن الحسين بن الحسن القطان  ،نا أبو الحسن أحمد بن يوسف السلمي  ،نا
عبد الرزاق  ،نا معمر  ،عن همام بن منبه  ،نا أبو هريرة .قال  :قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  " :ال أزال أُقَاتِ ُل
اَّللُ  ،فَ ِإذَا قَالُوا  :ال ِإلَهَ ِإال َّ
اس َحتَّى يَقُولُوا  :ال ِإلَهَ ِإال َّ
سابُ ُه ْم
اَّللُ  ،فَقَ ْد َ
ع َ
س ُه ْم ِإال ِب َح ِقّهَا َ ،و ِح َ
صمُوا ِمنِّي أَم َْوالَ ُه َم َوأ َ ْنفُ َ
النَّ َ
علَى َّ
اَّلل.
َ

1429

D) Bazı rivâyetlerde açık net râvî tasarrufları mevcuttur:
1) Sahîfenin 75 nolu hadisinde bulunmayan açıklama bilgisi Abdurezzâk’ın (ö.
 ve Ebûغير رمضان , Ebû Dâvûd’un (ö. 275) Sünen’indeتطوعا 211) Musannef’inde
 şeklindedir. Bu kelimeler râvîlerin açıklamaفي غير رمضان Avâne’nin (ö. 316) Müsned’inde
mahiyetindeki ziyâdeleridir.
a) Abdurrezzâk
عبد الرزاق عن معمر عن همام بن منبه أنه سمع أبا هريرة يقول قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم :ال
تصومن امرأة تطوعا وبعلها شاهد إال بإذنه وال تأذن في بيته وهو شاهد إال بإذنه ما أنفقت من كسبه من غير أمره
فإن نصف أجره له.

1430

b) Şam Nüshası
وقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  :ال تصوم المرأة وبعلها شاهد إال بإذنه وال تأذن في بيته وهو شاهد إال
بإذنه وما أنفقت من كسبه من غير أمره فإن نصف أجره له.
c) Kahire Nüshası

İbn Hanbel, II, 314.
Beğavî, Şerh, I, 65.
1430
Abdurrezzâk, Musannef, IV, 305.
1428
1429
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وقال رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم  :ال تصوم المرأة وبعلها شاهد إال بأذنه  ،وال تأذن في بيته  ،وهو
شاهد إال بإذنه  ،وما أنفقت من كسبه عن غير أمره فإن نصف أجره له.
d) Müslim
حدثنا محمد بن رافع حدثنا عبدالرزاق حدثنا معمر عن همام بن منبه قال هذا ما حدثنا أبو هريرة عن محمد
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فذكر أحاديث منها وقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم :ال تصم المرأة وبعلها شاهد إال
بإذنه وال تأذن في بيته وهو شاهد إال بإذنه وما أنفقت من كسبه من غير أمره فإن نصف أجره له.

1431

e) İbn Hanbel
وقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  :ال تصوم المرأة وبعلها شاهد اال بإذنه وال تأذن في بيته وهو شاهد اال
بأذنه وما أنفقت من كسبه عن غير أمره فإن نصف أجره له.

1432

f)Ebû Dâvûd
حدثنا الحسن بن علي ثنا عبد الرزاق ثنا معمر عن همام بن منبه أنه سمع أبا هريرة يقول  :قال رسول هللا صلى هللا
عليه وسلم  :التصوم امرأة وبعلها شاهد إال بإذنه غير رمضان وال تأذن في بيته وهو شاهد إال بإذنه.

1433

g) Ebû Avâne
حدثنا أبو األزهر والدبري عن عبد الرزاق عن معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة قال قال النبي صلى
هللا عليه وسلم  :ال تصوم المرأة وبعلها شاهد إال بإذنه في غير رمضان.

1434

2) Sahîfe’nin 116 nolu hadisinde olmayan fakat Abdurezzâk’ın Musannef’inde geçen
 kelimesi bir diğer ziyâde örneğidir.فلينصرف
İbn Asâkir (ö. 571) bu rivâyeti hem İbn Hanbel (ö. 241) hem de İshâk ed-Deberî (ö.
285) kanalı ile verdikten sonra Deberî’nin bu kelimeyi metne eklediğini ifade eder:
يقول قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم :إذا قام أحدكم من الليل واستعجم القرآن على لسانه فلم يدر ما
يقول زاد الدبري فلينصرف وقاال فليضطجع.

1435

a) Abdurrezzâk
عبد الرزاق عن معمر عن همام بن منبه قال سمعت أبا هريرة يقول قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إذا قام
أحدكم من الليل فاستعجم القرآن على لسانه فلم يدر ما يقول فلينصرف فليضطجع.

1436

b) Şam Nüshası

1431

Müslim. Zekât, 36.
İbn Hanbel, II, 316.
1433
Ebû Dâvûd, Sıyâm, 74.
1434
Ebû Avâne, Müsned, II, 228.
1435
İbn Asâkir, Târîhu Dımaşk, 36, 162.
1436
Abdurrezzâk, Musannef, II, 499.
1432
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وقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  :إذا قام أحدكم من الليل فاستعجم القرآن على لسانه فلم يدر ما يقول
فليضطجع.
c) Kahire Nüshası
وقال رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم :إذا قام أحدكم من الليل فاستعجم القرآن على لسانه فلم يدر ما يقول
فليضطجع.
d) İbn Hanbel
وقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  :إذا قام أحدكم من الليل فاستعجم القرآن على لسانه فلم يدر ما يقول
فليضطجع.

1437

e) Beyhâkî
وأخبرنا أبو الحسن محمد بن الحسين بن داود العلوي رحمه هللا إمالء أنبأ أبو القاسم عبد هللا بن إبراهيم بن
بالويه المزكي ثنا أحمد بن يوسف السلمي ثنا عبد الرزاق أنبأ معمر عن همام بن منبه قال هذا ما حدثنا أبو هريرة قال
وقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  :إذا قام أحدكم من الليل فاستعجم القرآن على لسانه فلم يدري ما يقول
فليضطجع.

1438

إذ هيئ له  ve Kahire Nüshası’ndaأن هيىء له 3) 55 nolu hadisin, Şam Nüshası’nda
şeklinde nakledilen lafızları diğer rivâyetlerde bulunmamaktadır. Bu kısım Ahmed
أن هي له Muhammed Şâkir’in ifadesiyle müstensih hatasıdır. Ancak biz benzer lafızlar ile
şeklinde Ebû Nuaym’ın (ö. 430) Müstahrec’inde de gördük. Daha önce de belirttiğimiz
üzere Ebû Nuaym, Deberî Nüshası’nı (ö. 285) nakleden râvîlerdendir. 1439 Yani Deberî
Nüshası’ndan veya başka bir râvîden bu lafızlar muhaddislerce Yusuf es-Sülemî
Nüshası’na nakledilmiş olabilir.
a) Şam Nüshası
وقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  :إن أدنى مقعد أحدكم من الجنة أن هيىء له أن يقال له تمن فيتمنى
ويتمنى فيقال له هل تمنيت فيقول نعم فيقول له إن لك ما تمنيت ومثله معه.
b) Kahire Nüshası
وقال رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم  :إن أدنى مقعد أحدكم من الجنة إذ هيئ له أن يقال له  :تمن فيتمنى
 ،فيقال له  :هل تمنيت فيقول  :نعم  ،فيقول له  :فإن لك ما تمنيت ومثله معه.
c) Müslim

İbn Hanbel, II, 318.
Beyhâkî, Sünen, III, 16.
1439
İbn Hacer, Mu’cem, I, 310.
1437
1438
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 هذا ما حدثنا أبو هريرة عن: وحدثنا محمد بن رافع حدثنا عبدالرزاق أخبرنا معمر عن همام بن منبه قال
 إن أدنى مقعد أحدكم من الجنة:رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فذكر أحاديث منها وقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم
1440

.أن يقول له تمن فيتمنى ويتمنى فيقول له هل تمنيت ؟ فيقول نعم فيقول له فإن لك ما تمنيت ومثله معه

d) İbn Hanbel
 ان أدنى مقعد أحدكم من الجنة ان يقول تمن ويتمنى فيقول له هل: وقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم
1441

.تمنيت فيقول نعم فيقول له فإن لك ما تمنيت ومثله معه

e) Ebû Avâne
حدثنا السلمي قال ثنا عبد الرزاق قال أنبا معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة قال قال رسول هللا صلى هللا
 إن أدنى مقعد أحدكم من الجنة أن يقال له تمن فيتمنى ويتمنى أو يقال له هل تمنيت فيقول نعم فيقال له: عليه وسلم
1442

.فإن لك ما تمنيت ومثله معه

f)Ebû Nuaym
حدثنا محمد بن إبراهيم بن علي ثنا محمد بن الحسين بن قتيبة ثنا محمد بن أبي السري ثنا عبد الرزاق أنا
 إن أدنى مقعد أحدكم من: معمر عن همام بن منبه قال هذا ما حدثنا أبو هريرة قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم
الجنة أن هي له أن يقال له تمن فيتمنى ويتمنى فيقول له هل تمنيت فيقول نعم فيقول له فإن لك ما تمنيت ومثله
1443

.معه

E) 96 nolu hadis ise aynı kanaldan gelmiş olmasına rağmen iki ayrı metin halinde
nakledilmiştir.
Hadis kitaplarının bab başlıklarında da ifade edildiği üzere bu rivâyet şahitleri
olmayan iki kişinin bir mal üzerinde hak iddia etmeleriyle ilgilidir. 1444 Metinlerde de
görüleceği üzere böyle bir durumda yemine başvurulur ve ilk yemin edecek kişi kura ile
belirlenir. Bu konuda Hemmâm’dan iki ayrı hadis nakledilmiştir. Bunlardan birincisi Hz.
Peygamber buyurdu ki: “İki kişiye yemin verildiğinde isterlerse aralarında kura
çeksinler”, İkincisi ise: “Peygamber (s) bir gruba yemin vermişti de hepsi alel-acele yemin
etmeye davranmışlardı. Bunun üzerine Peygamber, hangilerinin (diğerlerinden önce)
yemin edeceği hususunda kur'a atmalarını emretti” cümlesi ile aktarılmıştır. Dikkat
edilirse birinci rivâyette Hz. Peygamber’in bir sözü nakledilmekte ikincisinde ise bir olay
hikâye edilmektedir.
1440

Müslim, Îmân, 81.
İbn Hanbel, I, 163.
1442
Ebû Avâne, Müsned, I, 147.
1443
Ebû Nuaym, el-Müsnedü’l-Müstahrec alâ Sahîhi’l-İmâm Müslim, Dâru’l-Kütübi’l-İlmiyye,
Beyrut,1996, I, 248.
1444
Buhârî, Şehâdât, 24; Ebû Dâvûd, Akdiye, 22.
1441
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1) Birinci grup haberi Abdurrezzâk isnâdı ile İbn Râhûye (ö. 237), İbn Hanbel (ö.
241), Seleme b. Şebîb (ö. 247) ve Yusuf es-Sülemî (ö. 264) rivâyet etmişlerdir. Hadisi bu
versiyon üzere Şam Nüshası, Kahire Nüshası, İbn Hanbel, İbn Râhûye, Ebû Avâne ve
Beyhâki vermişlerdir:
a )Şam Nüshası
وقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  :إذا أكره االثنان على اليمين فاستحياها فأسهم بينهما اليمين أيهم
يحلف.
b) Kahire Nüshası
وقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  :إذا أكره االثنان على اليمين فاستحباها فأسهم بينهما.
c) İbn Hanbel
صلهى ه
سو ُل ه
ست َ َحبَّا َها فَ ْليَ ْ
ين َوا ْ
علَ ْيهَا
ستَ ِه َما َ
ان َ
َوقَا َل َر ُ
اَّللُ َعلَيْه َو َ
اَّلل َ
علَى ْاليَ ِم ِ
سله َم :إِذَا أ ُ ْك ِر َه ِاالثْنَ ِ

1445.

d)İbn Râhûye
أخبرنا عبد الرزاق نا معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  :إذا أكره
الرجالن على اليمين فاستحباها أسهم بينهما.

1446

d) Ebû Dâvûd
حدثنا أحمد بن حنبل وسلمة بن شبيب قاال ثنا عبد الرزاق قال أحمد قال ثنا معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة  :عن
النبي صلى هللا عليه وسلم قال :إذا كره االثنان اليمين أو استحباها فليستهما عليها .قال سلمة قال أخبرنا معمر وقال
إذا أكره االثنان على اليمين.

1447

2) İkinci grup rivâyeti ise Abdurrezzâk isnâdı ile İshâk b. Nasr (ö. 242),
Muhammed b. Râfi’ (ö. 245), Abdurrahmân b. Bişr el-Hakem (ö. 260) ve İshâk ed-Deberî
(ö. 285) nakletmiştir. Hadisi bu şekilde Abdurrezzâk (ö. 211), Buhârî (ö. 256), Nesâî (ö.
303) ve Beyhâkî (ö. 458) tahrîc etmiştir:
a) Abdurrezzâk
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن همام أنه سمع أبا هريرة يقول :عرض النبي صلى هللا عليه وسلم
على قوم اليمين فأسرع الفريقان جميعا في اليمين فأمر النبي صلى هللا عليه وسلم أن يسهم بينهم في اليمين أيهم
يحلف.

1448

b) Buhârî
İbn Hanbel, II, 317.
İbn Râhûye, I, 112.
1447
Ebû Dâvûd, Akdiye, 22.
1448
Abdurrezzâk, Musannef, VIII, 279.
1445
1446
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 أن النبي: حدثنا إسحاق بن نصر حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن همام عن أبي هريرة رضي هللا عنه
1449

.صلى هللا عليه وسلم عرض على قوم اليمين فأسرعوا فأمر أن يسهم بينهم في اليمين أيهم يحلف

c) Nesâî
 أن النبي صلى هللا: أخبرنا محمد بن رافع قال ثنا عبد الرزاق قال ثنا معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة
عليه وسلم عرض على قوم اليمين فأسرع الفريقان جميعا على اليمين فأمر النبي صلى هللا عليه وسلم أن يسهم
1450

.بينهم في اليمين أيهم يحلف

d) Beyhâkî
وفي مثل هذا ما أخبرنا أبو عبد هللا الحافظ أنبأ أبو الفضل محمد بن إبراهيم ثنا أحمد بن سلمة ثنا إسحاق بن
إبراهيم وعبد الرحمن بن بشر قال إسحاق أخبرنا وقال عبد الرحمن حدثنا عبد الرزاق أنبأ معمر عن همام بن منبه قال
 إن النبي صلى هللا عليه وسلم عرض على قوم اليمين فأسرعوا فأمر أن يسهم: هذا ما حدثنا أبو هريرة قال وقال
1451

.بينهم في اليمين أيهم يحلف رواه البخاري في الصحيح عن إسحاق بن نصر عن عبد الرزاق بهذا اللفظ

Ebû Hureyre’den Ebû Râfi’ de bu hadisi aktarmıştır: “Herhangi bir delili olmayan
iki kişi bir mal üzerinde anlaşmazlığa düşerek Peygamber’e (s) başvurdu, O da şöyle
buyurdu: “Yemin etmek üzere kur'a çekiniz! İsteyerek de olsa istemeyerek de olsa.”1452
Biz Hemmâm sahîfesinde ve İbn Hanbel’de mevcut olan birinci rivâyetin sahîfenin
hadisleri arasında olduğu, ikincisinin de birincisi için somut bir olay ve açıklama olarak
görülüp nakledildiği kanaatindeyiz. Daha önce de değindiğimiz üzere birinci metin kavli
bir hadis olup sahîfenin rivâyet üslûbuna uygunluk arz etmektedir. Nitekim sahîfede de bu
şekilde yer almıştır. İkinci rivâyet ise hikaye üslûbu ile anlatılmaktadır. Yani aslında
birinci rivâyetin sebeb-i vurûdu nakledilmektedir.
Sonuç olarak gerek çalışmamızda verdiğimiz örnekler ve gerekse araştırmamız
süresince yaptığımız birçok rivâyetin mukayesesi bizde Hemmâm hadislerinin muhaddisler
tarafından büyük oranda lâfzî olarak nakledildiği kanaatini oluşmuştur. Bununla birlikte
râvîlerin hadisleri açıklama ve müzakere etme bağlamında bazı bilgileri onlara ziyâde
ettikleri, bazen mana ile rivâyet metodunu kullanarak farklı kelime tercihine gittikleri ve
yer yer de insani zaaflarından kaynaklanan hataların bu metinlere yansıdığı görülmüştür.

Buhârî, Şehâdât, 24.
Nesâî, es-Sünenü’l-Kebîr, Kadâ, 46.
1451
Beyhâkî, Sünen, X, 255.
1452
Ebû Dâvûd, Akdiye, 2; Nesâî, es-Sünenü’l-Kebîr, Kadâ, 46.
1449
1450
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

BAZI HADİSLERİ ÖZELİNDE HEMMÂM’IN SAHÎFESİ’NİN MUHTEVA
TAHLİLİ
Bu bölümde sahîfenin, farklı yönlerini göz önünde bulundururak seçtiğimiz bazı
rivâyetleri ilk olarak hadis kaynaklarında taranacak, ihtiyaç halinde tefsir, tarih gibi diğer
bilimsel disiplerin temel eserlerine de başvurulacaktır.
Sahîfenin 59, 65, 113, 115 ve 125 nolu hadisleri bu bağlamda ele alınacaktır. 59
numaralı metinde Hz. Musa ve Ölüm Meleği arasında geçen bir olay, 65 numaralı rivâyette
Yüce Allah’ın kulunun zannı üzere olması, 113 numaralı hadiste Hızır’ın bu şekilde
isimlendirilme sebebi, 115 nolu rivâyette İsrâiloğulları’nın Yüce Allah’ın emrine karşı
gelmeleri ve 125 nolu metinde de Hûz ve Kirmân ile savaşmanın kıyâmet alâmeti olduğu
anlatılmaktadır.
Söz konusu rivâyetlerin seçilme sebebleri şu şekilde özetlenebilir: Öncelikli olarak
bu metinler, kapsamlı bir tarama sonucunda tercih edilmişlerdir. Araştırma ve tetkik
aşamasında Hemmâm’ın ve Ebû Hureyre’nin naklinde tek kaldığı haberlere, konusu
itibariyle İsrâilî olan hadislere ve tenkide uğramış olanlara ağırlık verildi. Ayrıca 65 nolu
rivâyet örneğinde olduğu gibi anlam kapalılığı sebebiyle râvî tasarrufuna uğrama
ihtimalinin yüksek olduğu hadisler tarandı.
113 ve 115 numaralı metinler Ebû Hureyre’den sadece Hemmâm kanalı gelen
İsraîlî rivâyetlerdir. 59 nolu hadis ise yalnız Ebû Hureyre kaynaklı İsrâîlî bir haber olup
ondan bazen merfû bazen de mevkûf olarak aktarılmıştır.
125 nolu hadisin ilk cümlesinin naklinde Hemmâm yine tek kalmış ve tarihsel süreç
içerisinde bu rivâyet çeşitli tasarruflara uğramıştır.
65 nolu rivâyet sahîfenin en kısa metnine sahip olup anlam açısından da
yorumlanmaya muhtaçtır. Böyle bir hadisin çok farklı şekillerde anlaşılması ve bu
anlayışlar çerçevesinde nakledilmesi kaçınılmaz olmaktadır.
Yukarıda verdiğimiz bu beş metin genel olarak iki başlık altında incelencektir. 59
113 ve 115 nolu hadisler merfû-mevkûf ilişkisi açısından, 65 ve 125 numaralı rivâyetler ise
râvî tasarrufları göz önünde bulundurularak ele alınacaktır.

Yahyâ b. Ma‘în’in (ö. 233) “Şayet biz bir hadisi otuz vecihten yazmazsak onun ne
ifade ettiğini anlayamazdık”, “Bir rivâyetin bütün tarikleri toplanmadıkça hatası ortaya
çıkmaz” ve “Hadislerin bazısı bazısını tefsir eder” sözleri bizim de haberleri incelerken
başvuracağımz temel ilkeler olacaktır.1453 Bu yapılırken daha önce ifade ettiğimiz üzere
rivâyetler öncelikli olarak hadis kitaplarında taracanaktır. Hadis kaynaklarında ise genel
olarak hicrî ilk üç asır eserlerine müracaat edilecektir. Ancak farklı bir bilgi içermesi
durumunda ise sonraki dönem kitaplarına da başvurulacaktır. Tespit edilen hadisler isnâd
ve metinleri açısından incelenecektir. Sened tetkikinde çalışmamızın boyutlarını gereksiz
büyütmemek için bütün râvîler incelenmekle beraber sadece cerh edilen isimlerle ilgili
yorumlara yer verilecektir. Ayrıca faydalandığımız kitaplardaki muhakkiklerin hadislerle
ilgili değerlendirmelerine de değinilecektir.
Hemmâm’ın bütün rivâyetlerinin incelenmesi bu çalışmanın hacmini aşacağından
gerekli metin-muhteva analizi yapmak üzere aşağıdaki beş örnekle yetinilecektir.
A. “HIZIR” HADİSİNİN İNCELENMESİ
İslâmî kaynaklarda yer almış olan Hızır’ın hayatı, ömrü, kim olduğu ve
peygamberlik durumu hakkında farklı bilgiler mevcuttur. Bununla beraber Kehf Sûresi’nde
zikri geçen, Hz. Musa ile buluşan ve kendisine ilahi bilgi ve hikmet öğretilen kişinin Hızır
olduğu İbn Abbas’tan1454 merfû olarak nakledilmiştir.1455
Sahîfenin 113 numaralı rivâyeti olan Hızır hadisinin metni şu şekildedir:
 إنما سمي الخضر ألنه جلس على فروة بيضاء فإذا هي تهتز تحته:وقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم
.خضراء
“Hz. Peygamber (s) : “Onun Hızır diye isimlendirilmesi, otsuz kuru bir yere
oturduğu zaman oranın hemen yeşillenip dalgalanması sebebiyledir” buyurmuştur.
Ebû Hureyre’den bu haberi sahih bir senedle yalnız Hemmâm b. Münebbih (ö. 132)
nakletmiştir. Rivayetin İkrime-Ebû Hureyre tariki de mevcut olmakla beraber bu sened
hem zayıf hem de geç dönem bir eserde, Taberânî’nin el-Mu’cemu’l-Evsât’ında tahrîc
edilmiştir. 1456

Hatîb, Câmi’ II, 212.
Buhârî, İlm, 44; Müslim, Fedâil, 46.
1455
Çelebi, İlyas, “Hızır”, mad., DİA., XVII, s. 406 vd.
1456
Taberânî, el-Mu’cemu’l-Evsât, VI, 45.
1453
1454
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Kitaplardaki Hızır ile alakalı malûmatın ağırlıklı olarak Vehb b. Münebbih (ö. 114),
İbn Abbâs (ö. 68) ve talebeleri Mücâhid (ö. 68), İkrime (ö. 104) ve Süddî (ö. 127) kaynaklı
olduğuna dikkat çekmek istiyoruz.
Kaynaklarda Hızır hakkında ciddi tartışmalar yapıldığı görülmektedir. Bu bilgilerin
ağırlıklı olarak yer aldığı tefsir kitaplarında, yukarıdaki metin kabul görmüş ve aslında
Hızır kelimesinin bir isim değil sıfat olduğu ifade edilmiştir.1457
1. HADİS KAYNAKLARINDAKİ RİVÂYETLER
Hızır hadisinin merfû, mevkûf ve maktû isnadlarının olması sebebiyle tespit edilen
rivâyetler bu başlıklar altında ele alıncaktır. Hadis kitaplarında ve cüzlerinde ilgili haber
Ebû Hureyre’den ve İbn Abbâs’tan gelmektedir. Ebû Hureyre’den mervî hadis sayısı altı,
İbn Abbâs’tan ise birdir. Bu rivâyetler kaynak, sıhhat ve metin açısından incelenecektir.
Kaynakları yönünden tahlil edilirken isnadların sıhhatlerine de yer verilecek, metinler ise
ayrı bir başlık altında ele alınacaktır.
a. Rivâyetlerin Kaynakları ve Sıhhatleri Bakımından İncelenmesi
Hadis kaynaklarında Hızır’ın (a.s.) ismi ile ilgili haberler merfû ve mevkûf olarak
nakledilmiştir.
aa. Merfû Rivâyetler
İlgili rivâyet merfû olarak sadece Ebû Hureyre’den gelmiştir.
aaa. Ebû Hureyre Rivâyetleri
Ebû Hureyre’den merfû olarak Hemmâm (ö. 132) ve İkrime nakletmiştir (ö. 104).
İkrime’den bir, Hemmâm’dan ise beş rivâyet mevcuttur.
İkrime’nin rivâyeti

Hızır’ın isminin, Ermiya b. Hafleyâ, Belyâ b. Melkân, İlyâs, Elyesa, Âmir, Hazarûn, olduğuna ilişkin
farklı görüşler mevcuttur. Bazıları onun Hz. Nûh’a kadar uzanan soyunu şu şekilde vermişlerdir: Belyâ b.
Melkân b. Fâliğ b. Âmir b. Şâlih b. Erfahşad b. Sâm b. Nûh. Mücâhid’den nakledildiğine göre adı Elyesa b.
Melkân’dır. Kimi de onun şeceresini Hz. İbrahim’e dayandırmıştır: Hazarûn b. Amâyîl b. el-Fetr b. el-Îs b.
İshâk b. İbrâhim. İbn Abbâs’tan ise Hz. Âdem’in kendi sulbünden çocuğu olduğu aktarılmıştır. Vehb b.
Münebbih künyesini Ebu’l-Abbâs olarak ifade etmiştir. İbn Abbâs’tan onun, Hârûn b. İmrân’ın torunlarından
olduğu da rivâyet edilmiştir. Süddî ise onun İlyâs’ın kardeşi olduğunu söylemiştir. Ehl-i Kitap’tan bazıları
onun için Zülkarneyn’in teyzesi çocuğu demişlerdir. Saîd b. el-Müseyyib’den (ö. 92) Hızır’ın annesinin
Rûmî, babasının ise Fârisî olduğu nakledilmiştir. Konuyla ilgili bkz. Evgin Abdulkadir, Hadislerde HızırGayb İlişkisi, İlâhiyât Yay., Ankara, 2007, s. 13-26; Taberî, Câmiu’l-Beyân, XVII, 377; Sa’lebî, el-Keşf
ve’l-Beyân, VI, 75; İbn Kesîr, Tefsîr, I, 421; Beğavî, Meâlimu’t-Tenzîl, V, 73, 188; İbn Hacer, Fethu’lBârî, VI, 433; Aynî, Umde, II, 60, XV, 299; Beydâvî, Nâsıruddîn Ebû Saîd Abdullah b. Ömer b.
Muhammed, Envâru’t-Tenzîl ve Esrâru’t-Te’vil, Dâru İhyâi’t-Turâsi’l-Arabî, Beyrut, 1996, I, 510; Nevevî,
Minhâc, XV, 136 ; İbn Kuteybe, Meârif, I, 42.
1457
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1-Taberânî-Muhammed b. Abdullah el-Hadramî-İsmâil b. Musa el-Fezârî-Hakem
b. Zuheyr-Bilâl b. Mirdâs-İkrime-Ebû Hureyre.1458
Seneddeki Hakem b. Zuheyr el-Fezârî (ö. 180), Yahyâ b. Ma‘în (ö. 233), İbn Ebî
Şeybe (ö. 235), İbn Hanbel (ö. 241), Buhârî (ö. 256), Ebû Zur’â (ö. 264) ve Nesâî (ö. 303)
tarafından sika olmayan ve hadisleri terk edilmesi gereken (metrûku’l-hadîs) bir kişi olarak
kabul edilmiştir.1459 Bu sebeple hadis zayıf addedilmektedir.
Burada hem İkrime’nin hem de İbn Abbâs’ın konuyla ilgili hadis kaynaklarında tek
rivâyetlerinin olduğuna her ikisinin isnadının da zayıf olduğuna ve geç dönem bir eserde
yer verildiklerine dikkat çekmek istiyoruz.
Hemmâm Rivâyetleri
Hemmâm tariklerinin tamamında isnâdın başındaki ilk üç isim Ma’mer-HemmâmEbû Hureyre’dir. Aşağıdaki beş rivâyetin üçünde Ma’mer’den (ö. 153) sonraki râvî İbnu’lMubârek’tir. (ö. 181) Hadis, bu tarik ile Ebû Dâvûd et-Tayâlisî (ö. 204), Buhârî ve İbn
Hanbel tarafından tahrîc edilmiştir. İki rivâyette ise Ma’mer’den sonraki muhaddis
Abdurrezzâk b. Hemmâm (ö. 211) olup bu isnâd ile İbn Hanbel ve Tirmizî (ö. 279)
nakletmişlerdir. Rivâyetlerin tamamı sened açısından sahîhtir.
1-Yunus-Ebû Dâvûd-İbnu’l-Mubârek-Ma’mer-Hemmâm-Ebû Hureyre.1460
2-Abdullah-babası (İbn Hanbel)-Abdurrezzâk b. Hemmâm-Ma’mer-Hemmâm- Ebû
Hureyre.1461
3-Abdullah-babası

(İbn

Hanbel)-Yahyâ

b.

Âdem-İbnu’l-Mubârek-Ma’mer-

Hemmâm- Ebû Hureyre.1462
4-Buhârî-Muhammed b. Saîd el-İsbehânî-İbnu’l-Mubârek-Ma’mer-Hemmâm-Ebû
Hureyre.1463
5-Tirmizî-Yahyâ b. Musa-Abdurrezzâk b. Hemmâm-Ma’mer-Hemmâm-Ebû
Hureyre.1464

1458

Taberânî, el-Mu’cemu’l-Evsât, VI, 45.
İbn Ebî Hâtim, Cerh, III, 118; İbn Adiy, Kâmil, II, 208.
1460
Tayâlisî, Müsned, I, 332; Müsned’in elimizdeki nüshasını tahkik eden Muhammed Hasan İsmail, hadisin
sahîh olduğunu söylemiştir.
1461
İbn Hanbel, II, 318; Şuayb el-Arnaût bu hadis için “İsnadı Buhârî ve Müslim şartlarına göre sahîhtir”
demiştir.
1462
İbn Hanbel, II, 312; Şuayb el-Arnaût hadis hakkında “İsnadı, Buhârî ve Müslim şartlarına göre sahîhtir”
demiştir.
1463
Buhârî, Enbiyâ, 29.
1464
Tirmizî, Tefsîr, 19.
1459
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Tirmizî “Bu hasen ve sahîh bir hadistir” demiştir.
Yukarıdaki isnâdlarda da görüldüğü üzere Hemmâm kanalı ile gelen beş rivâyet de
merfû ve sahîhtir. İkrime tariki ile gelen tek hadis merfû ve zayıftır.
ab. Mevkûf Rivâyetler
Mevkûf olarak sadece İbn Abbâs’tan nakledilmiştir.
aba. İbn Abbâs Rivâyeti
Bu rivâyet yalnız Taberânî’nin el-Mu’cemu’l-Kebîr’inde geçer.
1-Taberânî-Ebû Zur’â Abdurrahman b. Amr-Ebu’l-Cemâhir Muhammed b. OsmânSaîd b. Beşîr-Katâde-Abdullah b. el-Hâris-İbn Abbâs. 1465
Metnin akabinde isnâddaki Saîd b. Beşîr “Suveyd Ebû Hâtim, bana “Katâde bu
hadisi merfû olarak rivâyet ederdi” demektedir. Ancak neden bu kişinin rivâyetinin tercih
edilmediğini araştırdığımızda Suveyd Ebû Hâtim’in (ö. 167) İbn Ma‘în, Nesâî, Ebû Zur’â
ve Dârekutnî (ö. 385) tarafından zayıf, hadislerine itibar edilemeyecek birisi olarak
tanıtıldığını görmekteyiz.1466
Saîd b. Beşîr (ö. 168) de Ebû Dâvûd (ö. 275), Ukaylî (ö. 322) ve Beyhâkî (ö. 458)
tarafından zayıf olarak tavsif edilmiştir. İbn Hibbân (ö. 354), “Hata eder ve Katâde’den
mutabaâtı olmayan şeyleri naklederdi” demiştir. Ebû Zur’a ise onu “Hadisi yazılır fakat
ihticac edilmez” sözleri ile değerlendirmiştir. 1467 Sonuç itibariyle rivâyetin zayıf olduğu
söylenebilir.
b. Rivâyetlerin Metin Yönünden İncelenmesi
Yukarıda senedlerini verdiğimiz Hızır (a.s.) hadisi ile ilgili rivâyetlerin metinleri
şöyledir:
İkrime Rivâyeti
 إنما سمي الخضر ألنه قام على فروة من األرض:عكرمة عن أبي هريرة قال ( قال ) أبو القاسم عليه السالم
1468

.فاهتزت خضراء

Hemmâm Rivâyetleri
İbnu’l-Mubârek-Ma’mer-Hemmâm-Ebû Hureyre isnâdı ile gelen Ebû Dâvûd etTayâlisî, İbn Hanbel ve Buhârî rivâyetleri sırasıyla şöyledir:
1465

Taberânî, el-Mu’cemu’l-Kebîr, XII, 209.
İbn Hacer, Tehzîb, IV, 238.
1467
İbn Hacer, a.g.e., IV, 9.
1468
Taberânî, el-Mu’cemu’l-Evsât, VI, 45.
1466
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 إنما سمى الخضر خضرا ألنه جلس موضعا فاهتزت: أبي هريرة قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم
1469

.خضراء

 في الخضر قال إنما سمى خضرا انه جلس على فروة بيضاء فإذا: أبي هريرة عن النبي صلى هللا عليه وسلم
1470

. هي تحته تهتز خضراء

 إنما سمي الخضر أنه جلس على فروة بيضاء:أبي هريرة رضي هللا عنه عن النبي صلى هللا عليه وسلم قال
1471

.فإذا هي تهتز من خلفه خضراء

Abdurrezzâk b. Hemmâm-Ma’mer-Hemmâm-Ebû Hureyre isnâdı ile gelen İbn
Hanbel ve Tirmizî rivâyetleri ise şu şekildedir:

 لم يسم خضرا اال انه جلس على فروة بيضاء فإذا هي:أبي هريرة قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم
1472

.تهتز خضراء الفروة الحشيش األبيض وما يشبهه

 قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إنما سمي الخضر ألنه جلس على فروة بيضاء فاهتزت: أبي هريرة قال
1473

.تحته خضراء

Yukarıdaki en farklı rivâyet İbn Hanbel’in Abdurrezzâk b. Hemmâm kanalı ile
naklettiği metindir. Hadisin sonunda diğerlerinde olmayan lafızlar bulunmaktadır.
Abdullah b. Ahmed b. Hanbel’in (ö. 290) haberinin devamındaki açıklamasına göre bu
ilaveler Abdurrezzâk’a aittir. İbn Hacer (ö. 852), bu kelimelerin Musannef’e Abdurrezzâk
tarafından eklendiğini söyler.1474 Ancak bizim araştırmamıza göre bu rivâyet Musannef’de
bulunmamaktadır. Bu beyana bakılırsa İbn Hacer, elimizdeki Musannef’ın farklı bir
nüshasına atıfta bulunmuş olabilir.
İbn Abbâs Rivâyeti
 إنما سمي الخضر ألنه قعد على فروة بيضاء:  قال سمعت ابن عباس على المنبر يقول: عبد هللا بن الحارث
1475

.فاهتزت خضراء

Yukarıdaki metinlerde de görüldüğü üzere biri dışında rivâyetler arasında ciddi bir
farklılık söz konusu değildir. Hadisler arasında en önemli farklılıklara örnek olarak şunlar
verilebilir: Metinlerin tamamı  إنما سمىlafzı ile İbn Hanbel’in bir rivâyeti ise  لم يسمile
1469

Tayâlisî, Müsned, I, 332.
İbn Hanbel, II, 312.
1471
Buhârî, Enbiyâ, 29.
1472
İbn Hanbel, II, 318.
1473
Tirmizî, Tefsîr, 19.
1474
İbn Hacer, Fethu’l-Bârî, VI, 433.
1475
Taberânî, el-Mu’cemu’l-Kebîr, XII, 209.
1470
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başlamaktadır. Aynı şekilde haberlerin tamamında yer alan  فروة بيضاءkelimesi, Tayâlisî’nin
metninde  موضعاolarak geçmektedir. İbn Hanbel'in bir hadisi ile Tirmizî ve İbn Hibbân
rivâyetlerinde geçen  تحتهkelimesi, Tayâlisî’nin ve İbn Hanbel’in birer rivâyetinde yoktur.
Buhârî metninde ise bu kelimenin yerine  من خلفهkullanılmıştır.
Hemmâm-Ebû Hureyre tariki ile gelen rivâyetlerin tamamında  جلسfiili
kullanılırken İkrime-Ebû Hureyre tariki ile gelen hadiste  قام علىtabiri kullanılmıştır. Bu
kelime İbn Abbâs haberinde  قعد علىolarak gelmiştir.
Sonuç olarak Hızır rivâyetinin hadis kaynaklarında merfû ve sahîh olarak sadece
Hemmâm-Ebû Hureyre tariki ile nakledildiğini söyleyebiliriz. Metin itibariyle ise İbn
Hanbel’in tahrîc ettiği bir haber hariç, aralarında ciddi bir muhteva farklılılığı söz konusu
değildir.
Burada Ebû Hureyre ile İbn Abbâs’ın metinleri arasındaki bir benzerliğe dikkat
çekmek istiyoruz:
أبي هريرة رضي هللا عنه عن النبي صلى هللا عليه وسلم قال إنما سمي الخضر أنه جلس على فروة بيضاء
1476

.فإذا هي تهتز من خلفه خضراء

 إنما سمي الخضر ألنه قعد على فروة بيضاء:  قال سمعت ابن عباس على المنبر يقول: عبد هللا بن الحارث
1477

.فاهتزت خضراء

Her iki hadiste de görüldüğü üzere cümleler lafız ve diziliş açılarında birbirlerine
çok yakındır. Ancak aralarında şu farklar bulunmaktadır: Ebû Hureyre’nin rivâyeti merfû
ve sahîh olup erken dönem eserlerde yer almıştır. Ayrıca tarikleri de fazladır. İbn
Abbâs’ınki ise mevkûf ve zayıf olup daha geç döneme ait bir kitapta ve tek tarikle
nakledilmiştir.
Bu bilgiler ışığında bu iki haber ile ilgili şu ihtimallerden bahsedilebilir. Burada
ya isnâd uydurması vardır. Yani metin Ebû Hureyre’ye ait olup İbn Abbâs’a izafe
edilmiştir. Ya da Ebû Hureyre ve İbn Abbâs hadisi birbirlerinden almış olup birisi kaynağı
itibariyle yanlış nakletmiştir. Çünkü yukarıda da belirttiğimiz üzere her iki rivâyet lafız ve
kelime dizilişi bakımından birbirine çok benzemektedir.

1476
1477

Buhârî, Enbiyâ, 29.
Taberânî, el-Mu’cemu’l-Kebîr, XII, 209.
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2. TEFSİR VE TÂRİH KAYNAKLARINDAKİ RİVAYETLER
Hızır rivâyeti, hadis kaynakları dışında ağırlıklı olarak tefsir kitaplarında
nakledilmektedir. Bunun haricinde az miktarda da olsa tarih kitaplarında yer almaktadır.
Tespit edebildiğimiz kadarıyla Taberî (ö.310) ve İbn Kesir (ö. 774) hem Tarih hem de
Tefsir’lerinde bu haberi vermişlerdir. Dolayısıyla bu iki kaynaktaki hadisler beraber ele
alınacaktır.

Ayrıca

rivâyetlerin

kaynakları,

sıhhatleri

ve

metinleri

birlikte

değerlendirilecektir. Bu disiplinlerin yapısı sebebiyle kahir ekseriyetinde metinler muallak
olarak verildiğinden sıhhatlerini belirlemek yine hadis kaynaklarından hareketle mümkün
olabilmektedir.
a. Rivâyetlerin Kaynakları, Sıhhatleri ve Metinleri Bakımından İncelenmesi
Hadis kitaplarındaki Hızır rivâyetleri merfû ve mevkûf olmak üzere iki grup
halindeyken tefsir ve tarih kitaplarında bunlara ilaveten maktû hadisler de mevcuttur.
aa. Merfû Rivâyetler
Merfû hadisler Ebû Hureyre, İbn Abbâs ve kaynağı belirtilmeyen rivâyetler
şeklinde üç grupta ele alıcaktır.
aaa. Ebû Hureyre Rivâyetleri (ö. 57)
Tefsir kitaplarında rivâyet merfû olarak sadece Ebû Hureyre kanalı ile
nakledilmiştir. İlgili metinler bazen hadis kitaplarından alınmış ve kaynağına atıfta
bulunularak aktarılmıştır. Aşağıda dört ayrı müfessirin ve iki tarihçinin rivâyetlerine yer
verilmiştir:
1) İbn Ebî Hâtim (ö. 327), rivâyeti Ebû Hureyre’dan merfû ve muallâk olarak
vermektedir:
علَى
َ  ألنه جلس، إنما سمي الخضر:َ قَال،سله َم
َ صلهى هللاُ َعلَيْه َو
َ ي
ّ  َعن النهب،ُي هللاُ َع ْنه
َ َع ْن أَبي ه َُري َْرة َ َرض
1478
. فإذا هي تهتز ِم ْن خلفه خضراء،فروة بيضاء
İbn Ebî Hâtim haberin sıhhatine dair bir değerlendirmede bulunmamaktadır. Böyle
bir durumda metnin sıhhat değerlendirmesini hadis kaynaklarındaki asıllarına kıyasla
yapmak

durumundayız.

Rivâyetin

metninin

hadis

kitaplarındakilerle

örtüştüğü

görülmektedir.
2) Sa’lebî (ö. 427) Hızır rivâyetini tam bir isnâdla nakleden tek müfessirdir.

1478

İbn Ebî Hâtim, Tefsîr, VII, 2378.
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Sa’lebî-Abdullâh

b.

Hâmid-Mekkî

b.

Abdân-Ebûl-Ezher-Abdurrezzâk

b.

Hemmâm-Ma’mer-Hemmâm-Ebû Hureyre.1479
 أخبرنا أبو األزهر عن عبد الرزاق عن معمر عن همام بن منبّه: أخبرنا عبد هللا بن حامد عن م ّكي بن عبدان
. إنما سُمي الخضر خضرا ً ؛ ألنه جلس على فروة بيضاء فاهتزت تحته خضراء:  قال رسول هللا: عن أبي هريرة قال
İsnaddaki isimlerden cerh edilen biri bulunmamakla birlikte Abdullah b. Hâmid elİsbahânî’nin biyografisine tabakat kitaplarında yer verilmemiştir. Yani râvî “meçhûl”
konumundadır. Haber bu haliyle zayıftır diyebiliriz. Metni ise hadis kaynaklarında
rivâyetlerle örtüşmektedir.
3) Kurtubî (ö. 671) Ebû Hureyre tarikiyle naklettiği Hızır hadisini, Tirmizî’den (ö.
279) aldığını belirtir. Rivâyetler arası bir fark söz konusu değildir. 1480
4) İbn Kesîr (ö. 774) Tefsir’inde ilgili hadisi iki ayrı isnâd ve kaynaktan
nakletmektedir. Bunlardan birisi İbn Hanbel’in (ö. 241) İbnu’l-Mubârek kanalıyla tahrîc
ettiği diğeri de Buhârî’nin (ö. 256) Abdurrezzâk tariki ile aldığı rivâyettir.1481 Bu rivâyetler
hadis kaynaklarıyla uyum arz etmektedir. İlâve ve noksan bulunmamaktadır.
İbn Kesîr, Târîh’inde ise Hemmâm-Ebû Hureyre isnâdı ile Buhârî’nin aktardığı bir
rivâyeti vermiştir. Yine metinler arası bir farklılıktan bahsetmek mümkün değildir.1482
5) İbn Asâkir (ö. 571) Hızır hadisini senedleri ile nakletmiştir. Tahrîc ettiği üç
rivâyet de Hemmâm-Ebû Hureyre tarikiyle merfû olarak verilmiştir. Haberlerin iki metni
üç senedi vardır.
 أخبرنا أبو القاسم علي بن إبراهيم أنا أبو علي الحسن بن علي بن إبراهيم بن يزداد األهوازي المقرئ نا أبو العباس- 1
منير بن أحمد بن الحسن بن علي الخالل بمصر نا علي بن عبد هللا بن أبي مطر اإلسكندراني
 وأخبرنا أبو الحسين علي بن أحمد وعلي بن المسلم الفقيهان قاال أنا أبو الحسن بن أبي الحديد أنا جدي أبو بكر أنا-2
محمد بن يوسف قاال نا أبو عبد هللا محمد بن حماد الطهراني نا عبد الرزاق عن معمر وفي حديث محمد بن يوسف نا
معمر أنا همام بن منبه عن أبي هريرة عن النب ي ( صلى هللا عليه وسلم ) وفي حديث ابن يوسف قال حدثنا أبو هريرة
عن النبي ( صلى هللا عليه وسلم ) قال إنما سمي الخضر خضرا ألنه قعد وفي حديث ابن يوسف جلس على فروة بيضاء
1483

فاهتز ما حوله خضرا وقال محمد بن يوسف فإذا هي تهتز تحته خضراء

1-İbn Asâkir-Ebu’l-Kâsım Ali b. İbrâhim-Ebû Ali el-Hasan b. Ali b. İbrâhim b.
Yezdâd el-Ehvâzî-Ebû’l-Abbâs Münîr b. Ahmed b. el-Hasan b Ali el-Hilâl-Ali b. Abdullah
b.Ebî Mutır el-İskenderânî,
Sa’lebî, el-Keşf ve’l-Beyân, VI, 183.
Kurtubî, el-Câmi li Ahkâmi’l-Kur’ân, XI, 16.
1481
İbn Kesîr, Tefsîr, V, 188.
1482
İbn Kesîr, Bidâye, I, 381.
1483
İbn Asâkir, Târîhu Dımaşk, XVI, 401.
1479
1480
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2-Ve-Ebûl-Hüseyn Ali b. Ahmed ve Ali b. Müslim-Ebû’l-Hasan b. Ebi’l-HadîdDedesi Ebû Bekr-Muhammed b. Yusuf-Her ikisi-Muhammed b. Hammâd et-TahrânîAbdurrezzâk-Ma’mer-Hemmâm-Ebû Hureyre.
İsnad iki ayrı tarikten gelmiştir. Birinci kısımdaki Hasan b. Ali el-Ehvâzî için elHatîb el-Bağdâdî “kezzâbtır” demiştir.1484 İsnadın birinci tariki için mevzû’, ikincisi içinse
sahîh diyebiliriz.

 أبو القاسم بن حصين أنا أبو علي بن المذهب أنا أحمد بن جعفر نا عبد هللا بن أحمد حدثني أبي نا عبد الرزاق بن- 3
 لم يسم خضرا إال ألنه جلس على فروة: همام نا معمر عن همام عن أبي هريرة قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم
1485

.بيضاء فإذا هي تهتز خضراء الفروة الحشيش األبيض وما أشبهه قال عبد هللا أظن هذا تفسير من عبد الرزاق
2- İbn Asâkir-Ebû’l-Kâsım b. Hüseyin-Ebû ِAlî
b. el-Müzehheb-Ahmed b. Ca’ferِ

Abdullah

b.

Ahmed-babasından-Abdurrezzâk

b.

Hemmâm-Ma’mer-Hemmâm-Ebû

Hureyre.
Dikkat edilirse hadis İbn Hanbel tariki ile gelmekte olup isnâdında herhangi bir
problem bulunmamaktadır.
aab. İbn Abbâs rivâyeti (ö. 68)
İbn Abbâs (ö. 68) kanalı ile merfû olarak sadece İbn Asâkir’in (ö. 571) tahrîc ettiği
mevcût bir rivâyet zayıftır.
أخبرنا أبو محمد هبة هللا بن طاوس أنا أبو القاسم بن أبي العالء أنا علي بن مد بن محمد بن داود الرزاز نا أبو
عمرو عثمان بن محمد الدقاق نا محمد بن سليمان الراسبي نا أبو إسماعيل حفص بن عمر األيلي نا عثمان وأبو جزي
 إنما سمي:وهمام بن يحيى عن قتادة عن عبد هللا بن الحارث بن نوفل عن ابن عباس عن النبي صلى هللا عليه وسلم قال
1486

.الخضر خضرا ألنه صلى على فروة بيضاء فاهتزت خضراء فلذلك سمي خضرا

1-İbn Asâkir-İbn Tâvus-İbn Ebî Alâ-Ali b. Muhammed-Ebû Amr-Muhammed b.
Süleymân-Hafs b. Amr-Osmân ve Ebû Cizzî ve Hemmâm b. Yahyâ-Katâde-Abdullah b.
Hâris-İbn Abbâs.
İbn Kesîr bu isnâd için garîb değerlendirmesinde bulunmuştur.

1487

Bizim

araştırmamızda ise Ebû İsmail Hafs b. Ömer (ö. 201) için Nesâî (ö. 303), “Sika değildir”,

1484

Zehebî, Mîzân, I, 513.
İbn Asâkir, a.g.e., XVI, 401.
1486
İbn Asâkir, Târîhu Dımaşk, XVI, 402.
1487
İbn Kesîr, Bidâye, I, 327.
1485
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İbn Ebî Hâtim (ö. 327) “leyyinu’l-hadis”, İbn Adiy (ö. 365) ise “Hadislerinin tamamı gayrı
mahfûzdur” demişlerdir. Dolayısıyla rivâyet zayıftır.1488
Burada şu sorunun sorulması gerektiği kanaatindeyiz: Hadis ve tefsir kitaplarının
hiçbirisinde merfû olarak geçmeyen bu İbn Abbâs haberi, nasıl oluyor da hicrî altıncı
asırda telif edilmiş bir kitapta merfû olarak nakledilmiştir. Rivâyetin isnâdına bakıldığı
zaman baş tarafındaki isimlerin Taberânî’nin, (ö. 360) tahrîc ettiği İbn Abbâs senediyle
aynı olduğu görülmektedir. Hâlbuki Taberânî, hadisi mevkûf olarak aktarmıştır. Bu da onun
ref’ edildiğini göstermektedir.
aac. Kaynağı Belirtilmeyen Rivâyetler
Aşağıda verilecek örneklerde de görüleceği üzere ilgili rivâyet bazı eserlerde sadece
Hz. Peygamber’e dayandırılarak, bazısında ise hadis olduğu dahi belirtilmeksizin
nakledilmiştir.
1) Taberi (ö. 310) naklettiği rivâyetlerden ikisini Tefsir’inde birini ise Târîh’inde
vermiştir:
Tefsir kitabındaki iki hadisin birini “Bana Hz. Peygamber’in şöyle dediği ulaştı”
şeklinde:
س عَلى فَرْ َو ٍة
ُ  إِنَّ َما:وكان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فيما قد بلغني يقول
َ َ ألنَهُ َجل،ّي ال َخ ِض ُر َخ ِض ًرا
َ سم
1489
ْ هي ت َ ْهت َ ُّز َخ
.ض َرا َء
َ  َفقا َم،بَ ْيضَا َء
َ ع ْنها َو
Diğerini de “Bize Nebi’nin şöyle dediği nakledildi” cümlesi ile aktarmıştır:
 فا ْهت َ َّز ْت بِ ِه، إنَّ َما س ُِم َي ال َخ ِض ُر َخ ِض ًرا ألنهُ قَعَدَ على فَرْ َو ٍة بَ ْيضَا َء:ي هللا صلى هللا عليه وسلم قال
ّ فذُكر لنا أن نب
1490

.َخضراء

Tarih kitabındaki haberi ise “Bize Nebi’nin şöyle dediği nakledildi” lafızları ile
vermiştir:
1491

. إنما سمي الخضر خضرا ألنه قعد على فروة بيضاء فاهتزت به خضراء:فذكر لنا أن نبي هللا قال

2) Sa’lebî (ö. 427) bir yerde “Hızır diye isimlendirilmesine gelince” der hadis
olduğunu belirtmeden nakleder.
1492

.فأما سمي الخضر النه جلس على فروة بيضاء فقام ص عنها وهي تهتز أ خضراء

3) Beğavî’nin (ö. 516) aktardığı rivâyet de şu şekildedir:
1493

.سمي الخضر ألنه جلس على فروة بيضاء فقام عنها وهي تهتز خضراء

İbn Hacer, Lisânu’l-Mîzân, II, 324.
Taberî, Tefsîr, XVII, 377.
1490
Taberî, a.g.e., XVIII, 70.
1491
Taberî, Târîh, I, 255.
1492
Sa’lebî, el-Keşf ve’l-Beyân, VI, 75.
1488
1489
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ab. Mevkûf Rivâyetler
Hadisin bu varyant üzere mevcut tek metni İbn Abbâs kanalı ile gelmiştir. İbn
Asâkir’in (ö. 571) tahrîc ettiği bu haberin senedi zayıftır. Ayrıca çalışmamızın en farklı
rivâyetidir.
aba. İbn Abbâs Rivâyeti
أنبأنا أبو الفضائل الكالبي وأبو تراب األنصاري وأبو الحسن علي بن بركات قالوا حدثنا أبو بكر أحمد بن
علي أنا محمد بن أحمد بن محمد نا أبا عثمان بن أحمد وأحمد بن سندي قاال نا الحسن بن علي نا إسماعيل بن عيسى أنا
إسحاق بن بشر عن جويبر عن الضحاك عن ابن عباس أن الخضر كان اسمه اليسع وإنما سمي ألنه هجم على عين
من عيون الجنة فشرب منها وتوضأ منها وكان بعد ذلك ال يضع قدمه باألرض إال اخضر موضع قدمه فلذلك سمي
1494

.الخضر

1-İbn Asâkir-Ebû-Fedâil ve Ebû Turâb ve Ebû’l-Hasan-Ahmed b. Ali-Muhammed
b. Ahmed-Osman b. Ahmed ve Ahmed b. Sinân-Hasan b. Ali-İsmaîl b. İsâ-İshâk b. BişrCüveybir-Dahhâk-İbn Abbâs.
İsnaddaki Cüveybir (ö. 140), İbn Hanbel (ö. 241), Ebû Dâvûd (ö. 275), Ukaylî (ö.
322) ve Beyhâkî (ö. 458) tarafından “zayıf ve münker” olarak tavsif edilmiştir.1495 İshâk b.
Bişr el-Buhârî (ö. 206) için ise İbn Adiy (ö. 365) “Münkerleri rivâyet eder ona mubaat
edilmez”, İbn Mende el-İsbehânî (ö. 395) ise “sâhibu menâkir” değerlendirmesinde
bulunmuştur.1496 Dolayısıyla bu hadis zayıftır. Esasen bu muhtevasıyla bir başka yerde de
geçmemektedir.
ac. Maktû’ Rivâyetler
Maktû rivâyetler tâbiînden İkrime, Mücâhid ve Süddî tarafından nakledilmiştir.
aca. İkrime Rivâyeti (ö. 107)
İbn Ebî Hâtim’in (ö. 327) bu râvî isnâdı ile aktardığı aşağıdaki metinde diğer
hadislerde olmayan bir cümle mevcuttur:
1497

. وكانت ثيابه خضرا، ألنه كَانَ ِإذَا جلس في مكان أخضر َما حوله، إنما سمي الخضر:َ قَال،ََع ْن ع ْكر َمة
Daha önce Taberânî’den verdiğimiz İkrime-Ebû Hureyre rivâyetinde وكانت ثيابه

 خضراkısmı bulunmamaktadır.
Beğavî, Meâlimu’t-Tenzîl, V, 73.
İbn Asâkir, Târîhu Dımaşk, XVII, 370.
1495
Mizzî, Tehzîb, V, 169-170.
1496
İbn Adiy, Kâmil, I, 337; İbn Mende, Fethu’l-Bâb fi’l-Kunâ ve’l-Elkâb, Mektebetü’l-Kevser, 1996, I,
268.
1497
İbn Ebî Hâtim, Tefsîr, VII, 2378.
1493
1494
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acb. Mücâhid Rivâyetleri (ö. 102)
Mücâhid’in (ö. 102) rivâyetlerinde diğer hadislerdeki “oturduğu yer yeşillenir”
ifadesinin aksine “namaz kıldığı yer yeşillenir” cümlesi görülmektedir;
1) Sa’lebî’nin (ö. 427) rivâyeti:
1498

. إنما سمي الخضر ؛ ألنه إذا صلّى اخضرّ ما حوله: قال مجاهد

2) Beğavî’nin (ö. 516) rivâyeti:
1499

. سمي خضرا ألنه إذا صلى اخضر ما حوله:قال مجاهد

3) Kurtubî’nin (ö. 671) rivâyeti:
1500

. سمي الخضر ألنه كان إذا صلى اخضر ما حوله: وقال مجاهد

4) İbn Kesîr’in (ö774) rivâyeti:
 إنما سمي الخضر النه كان إذا صلى اخضر ما:وقال قبيصة عن الثوري عن منصور عن مجاهد قال
1501

.حوله

acd. Süddî Rivâyetleri (ö. 127)
İbn Ebî Hâtim’in (ö. 327) bu râvî isnâdı ile aktardığı aşağıdaki rivâyette diğer
hadislerde olmayan lafızlar mevcuttur:
1502

. ألنه إِذَا قام في مكان نبت العشب تحت رجليه حتى يغطي قدميه، إنما سمي الخضر:َ قَال،ي
ُّ َعن ال
ّ ّ سد
Hadisin sonundaki  تحت رجليه حتى يغطي قدميهibareleri sadece bu râvîden

nakledilmiştir.
Yukarıda verdiğimiz tefsîr kitaplarındaki Ebû Hureyre rivâyetlerinin tamamı
merfûdur. Biri hariç diğerleri mu’allâk olarak nakledilmiştir. İsnadı ile verilen bu hadis de
zayıftır.

Bu

kaynaklardan

tetkik

ettiğimiz

Ebû

Hureyre

haberlerinin

hadis

kitaplarındakilerle örtüştüğü görülmüştür. Tefsîrlerde İbn Abbâs’ın hiçbir rivâyetinin
geçmemesi ise oldukça ilginçtir.
Tarih kaynaklarındaki Ebû Hureyre hadislerinin tamamı tefsîrlerde olduğu gibi
merfûdur. Bu kitaplarda Hemmâm-Ebû Hureyre tariki ile nakledilen üç rivâyet de merfû
olup ikisi sahîh, biri zayıftır. Bu kaynaklardan tetkik ettiğimiz Ebû Hureyre haberlerinin de
hadis eserlerindekilerle benzerlik arz ettiği tespit edilmiştir. Tarih kitaplarında mevcut olan
Sa’lebî, Keşf, VI, 182.
Beğavî, Meâmil, V, 188.
1500
Kurtubî, Tefsîr, XI, 16.
1501
İbn Kesîr, Bidâye, I, 382.
1502
İbn Ebî Hâtim, a.g.e., VII, 2378.
1498
1499
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iki İbn Abbâs haberi de zayıf olup biri merfû diğeri mevkûftur. Merfû rivâyet, hadis
kaynaklarıyla örtüşürken, mevkûf olanı ek bilgiler içermektedir. Rivâyette diğer tariklerin
metinlerinde olmayan “Hızır’ın ismi Elyesa’ idi. Cennet pınarlarından birine yönelip ondan
içti ve abdest aldı. Bundan sonra bastğı yer yeşillendi. Bu sebeple de Hızır ismini aldı”
bilgisi mevcuttur.
Tefsir ve tarih kitaplarındaki İkrime, Mücâhid ve Süddî rivâyetleri maktû olup
bunların sıhhatlerini belirlemek mümkün değildir. Bu râvîlerin metinleri hadis
kaynaklarındakilere göre bazı farklılıklar içermektedir. Örneğin İkrime’den nakledilen
 وكانت ثيابه خضراkısmı ve Süddî’den aktarılan  تحت رجليه حتى يغطي قدميهlafızları bu râvîlere
hastır. Hadis kitaplarındaki “Hızır’ın oturduğu yer yeşillenir” cümlesi ise Mücâhid
metinlerinde “namaz kıldığı yer yeşillenir” şeklindedir.

3. RİVAYETİN DEĞERLENDİRİLMESİ
Bütün bu incelemeler ortaya koymuştur ki, Hızır hadisi merfû ve sahîh olarak
sadece Hemmâm-Ebû Hureyre isnadıyla gelmiştir. İbn Abbâs’tan ise ref edildiğini tespit
ettiğimiz bir zayıf rivâyet hariç geri kalanı mevkûf olarak nakledilmiştir. İbn Abbâs’ın
talebeleri ise maktû olarak aktarmışlardır.
Dikkat çekeceğimiz önemli bir husus ise hadisin temel cümlesinin Ebû Hureyre
rivâyetleri ile İbn Abbâs ve talebelerinin metinlerinde aynı olmasıdır. Bu temel ifâde
Hızır’ın bulunduğu yerin yeşillenmesidir. Bu da bizi bu haberlerin kaynağının bir olduğu
kanaatine sevk eder. O halde rivâyetin kaynağı kim? Asıl kaynağında merfû ise nasıl
mevkûf ve maktû hale dönüştü? Ya da mevkûf ve maktû iken nasıl merfû hale geldi
sorusunu sormak gerekir.
Bir başka husus ise söz konusu hadisin Ebû Hureyre’den tek râvî ile İbn Abbâs ve
talebeleri kanalı ile ise çok daha fazla kişi tarafından nakledilmiş olmasıdır. İbn Abbâs ve
talebeleri de bu haberi Hz. Peygamber’e izafe etmemişlerdir. Bu bilgiler ışığında ilgili
rivâyetin sadece Hemmâm kanalı ile merfû olarak gelmesi onun ref edilmiş olabileceği
ihtimalini güçlü kılmaktadır.
Aslına bakılırsa Hızır’ın bu isimle anılmasında bir ihtilaf olduğunu da görmekteyiz.
Bu bağlamda Nevevî (ö. 676) şöyle demektedir: “Çoğunluk Hızır’a bu ismin verilmesinin
sebebi olarak oturduğu kuru yerin yeşillenmesini sebep göstermektedir. Ayrıca namaz
kıldığı zaman etrafının yeşillendiği de dile getirilmiştir. Ancak doğrusu ilk söylenendir.
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Buhârî’nin Ebû Hureyre’den naklettiği rivâyet, ilk görüşün daha sahîh olduğunu
göstermektedir.”1503 Hattâbî’ye (ö. 388) göre ise Araplarca yeşil bitkilere olan benzerlikten
hareketle parlak şeylere “hadr” kelimesi kullanılmakta ve Hızır’a güzelliği ve yüzünün
parlaklığı sebebiyle Hızır denilmektedir.1504
Bünyamin Erul, Tevrât’ta geçen bir diyalogu hatırlatır. Yüce Allah, Zekeriyya’yı
başkahin Yeşu’ya gönderirken şu cümleleri ona söylemesini emreder: “Ona, her şeye
egemen olan RAB şöyle diyor de: İşte Dal adındaki adam! Bulunduğun yerde filizlenecek
ve RAB’bin tapınağını kuracak.” (Zekeriya 6:12) Erul, rivâyet arasındaki benzerliğe dikkat
çeker ve “bastığı yerin yeşillendiği bir adam” tiplemesinin Tevrat’ta da olduğunu
göstermeye çalışır.1505

B. “HZ. MUSA VE ÖLÜM MELEĞİ” HADİSİNİN İNCELENMESİ
“Hz. Musa ve Ölüm Meleği” haberi sahîfenin 59 numaralı metnidir. 1506 Ebû
Hureyre’nin naklinde tek kaldığı bu hadis sahîfede şu şekildedir:
 جاء ملك الموت الى موسى فقال له أجب ربك قال فلطم موسى عين ملك: وقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم
الموت ففقأها قال فرجع الملك الى هللا عز وجل فقال إنك أرسلتني إلى عبد لك ال يريد الموت وقد فقأ عيني قال فرد هللا عينه قال
ارجع إلى عبدي فقل له الحياة تريد فإن كنت تريد الحياة فضع يدك على متن ثور فما وارت يدك من شعره فإنك تعيش بها سنة
قال ثم مه قال ثم تموت قال فاآلن من قريب قال رب أدنني من األرض المقدسة رمية بحجر وقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم

.لو أني عنده ألريتكم قبره إلى جانب الطريق عند الكثيب األحمر
Hz. Peygamber buyurdu ki; “Ölüm meleği (Azrail) Hz. Musa'ya gelerek: “Rabbinin
davetine uy!” dedi. Bunun üzerine Musa, bir tokat vurarak ölüm meleğinin gözünü çıkardı.
Melek hemen Allah Teâlâ'ya döndü ve: “Gerçekten sen beni ölmek istemeyen bir kuluna
göndermişsin, o benim gözümü çıkardı!” dedi. Allah, gözünü ona iade etti ve: “Kuluma
dön de ona: ‘Hayatı mı istiyorsun?’ diye sor. ‘Eğer hayatı istersen, elini bir öküzün sırtına
koy ve elin ne kadar kılın üzerini kaplarsa o kadar sene yaşayacaksın!’ de. Musa: “Sonra
ne olacak?” diye sordu. O: “Sonra yine öleceksin!” buyurdu. “O halde şimdi yakınken
öleyim. Ey Rabbim! Beni Arz-ı Mukaddese'ye bir taş atımı mesafeye yaklaştır!” dedi.
Ve Rasûlullah; “Şayet onun (Hz. Mûsâ) kabrinin yanında olsaydım yolun
kenarında kırmızı kum tepesinin yanındaki kabrini size gösterirdim” buyurdular.
1503

Nevevî, Minhâc, XV, 136.
Hattâbî, Ğarîbu’l-Hadîs, I, 711.
1505
Erul, Bünyamin, Hadislerin Dili, s. 303.
1506
Bu rivâyeti çalışmamızda Selahuddin İdlibî’nin Bünyamin Erul’a gönderdiği notların verdiği fikirler
önemli bir etken olmuştur.
1504
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Dikkat edilirse rivâyetin bitiminde yeniden Hz. Peygamber şöyle dedi şeklinde bir
cümle daha vardır. Bu ikinci metinde Hz. Musa’nın kabrinin bulunduğu yer tavsif
edilmektedir. Yani iki ayrı rivâyet birleştirilmiş gibidir. Hz. Peygamber’in, Hz. Musa’nın
kabrini tavsifi, bu hadisin bağlamında mı yoksa başka bir ortamda mı söylediği net
değildir. Râvîlerin bir kısmı Ebû Hureyre’den bu ikinci metni nakletmemişlerdir.
Söz konusu rivâyete hadis dışındaki kaynaklarda çok az rastlanılmaktadır. Sa’lebî
(ö. 427), Beğavî (ö. 516) ve Kurtubî (ö. 671) bu habere eserlerinde yer vermişlerdir.
Sa’lebî ve Beğavî, Hemmâm-Ebû Hureyre kanalıyla, 1507 Kurtubî ise Müslim’e atıfta
bulunarak nakletmiştir. 1508 Bu metinlerde de hadis kaynaklarındaki rivâyetleri açıklayıcı
veya farklı kılacak bir bilgi bulunmamaktadır. Bu sebeble ilgili rivâyet hadis kaynakları
çerçevesinde incelenecektir.
Bununla beraber tefsir kitaplarında Vehb b. Münebbih’ten (ö. 114) ve Süddî’den (ö.
127) Hz. Musa’nın ölümü farklı hikâyelerle aktarılmıştır.
Vehb b. Münebbih’ten şu şekilde rivâyet edilmiştir: “Musa bazı ihtiyaçlarını
karşılamak üzere dışarı çıktığında bir grup meleğin kabir kazdığını görmüş, melekleri
tanımış ve onlara doğru yönelmiştir. Başlarına gelip durduğunda daha önce benzerini
görmediği kadar güzel bir mezar kazdıklarını görmüştür. Öyle ki mezarın parlaklığına ve
yeşilliğine daha önce hiç rastlamamıştır. Meleklere “Ey Allah’ın melekleri bu kabri kim
için kazıyorsunuz” deyince onlar “Biz onu Rabbine karşı saygılı bir kul için kazıyoruz”
cevabını vermişler. Hz. Musa “Bu kulun, Rabbi katında önemli bir yeri olması gerekir.
Çünkü ben bu günkü gibi bir mezar daha önce hiç görmedim” deyince Hz. Musa’ya “Bu
mezarın senin olmasını ister misin?” dediler. O da “Evet” diye cevap verir. Ona “Mezara in
ve uzan, Rabbine yönel, sonra daha önce almadığın şekilde rahat bir nefes al” demişler.
Hz. Musa denileni yapmış ve Allah da onun ruhunu almıştır. Sonra melekler de onun
üstünü kapatmışlar.”1509
Süddî’den nakledilen hikâye ise şu şekildedir: “Musa ve genç Yuşa birlikte
yürürken siyah bir rüzgâr çıkmıştır. Yuşa rüzgâra baktığında kıyametin koptuğunu
zannetmiş ve Hz. Musa’ya tutunmuş, sonra “Ben Allah’ın elçisi Musa’ya tutunmuş
olduğum halde kıyamet kopuyor” demiştir. Bu sırada Hz. Musa’nın gömleği yırtılmış, bir
parçası Yuşa’nın elinde kalmış ve Musa oradan uzaklaşmıştır. Elindeki gömlek parçası ile
Sa’lebî, el-Keşf ve’l-Beyân, IV, 46; Beğavî, Meâlimu’t-Tenzîl, I, 37.
Kurtubî, el-Câmi’ li Âhkâmi’l-Kur’ân, VI, 124.
1509
Beğavî, a.g.e., I, 37; Sa’lebî, a.g.e., IV, 46.
1507
1508

241

İsrailoğulları’na dönen Yuşa’yı, Hz. Musa’yı öldürmüş diyerek suçladıklarında, Yuşa
“Vallahi ben onu öldürmedim. O benden uzaklaşıp gitti” cevabını vermiştir. İsrailoğulları
ona inanmayıp öldürmek isteyince, Yuşa “Eğer bana inanmıyorsanız bana üç gün süre
verin” demiş ve Yüce Allah’a dua etmiştir. Yuşa’yı gözaltında tutan kişilere rüyalarında,
onun Musa’yı öldürmediği ve Musa’nın Allah katına yükseltildiği haberi verilince onlar da
onu serbest bırakmışlardır.”1510
Bir başka rivâyette ise Ölüm Meleği’nin Hz. Musa’ya cennetten bir elma getirdiği
ve Hz. Musa’nın onu kokladıktan sonra ruhunun kabz olunduğu nakledilmiştir.1511
Yukarıda verdiğimiz ‘Hz. Musa ve Ölüm Meleği’ rivâyetinin muhtevası üzerine
ciddi tartışmalar yapılmış, metinde anlatılanların mümkün olup olmadığı ve hadisin nasıl
anlaşılması gerektiği tespite çalışılmıştır. Bu konuda yapılan çalışmaları göz önünde
bulundurarak

biz

daha

çok

rivâyetin

hadis

kaynaklarındaki

tarikleri

üzerine

yoğunlaşacağız.1512
1. HADİS KAYNAKLARINDAKİ RİVÂYETLER
Hemmâm b. Münebbih’in Sahîfesi’nde merfû olarak nakledilen bu rivâyet, hadis
kitaplarında Ebû Hureyre’den hem merfû hem de mevkûf olarak tahrîc edilmiştir. Biz de
rivâyeti, mevkûf-merfû kapsamında ele alacağız.
Hızır haberinde olduğu gibi hadisler kaynakları ve sıhhatleri bakımından ayrı,
metinleri açısından ise farklı bir başlık altında incelenecektir.
a. Rivâyetlerin Kaynakları ve Sıhhatleri Bakımından İncelenmesi
Hz. Musa ve Ölüm Meleği rivâyetini Ebû Hureyre’den Tâvus b. Keysân (ö. 106)
Hemmâm b. Münebbih (ö. 132), Ammâr b. Ebî Ammâr (ö. 120) ve Ebû Yunus (ö. 123)
nakletmiştir.
Yukarıda da belirttiğimiz üzere hadis iki ayrı metinden oluşmakta ikincisi yani Hz.
Musa’nın kabrinin anlatıldığı bölüm sadece Hemmâm b. Münebbih ve Tâvus b. Keysân
tariklerinde mevcuttur.

Sa’lebî, a.g.e., IV, 46.
Beğavî, a.g.e., I, 37; Sa’lebî, a.g.e., IV, 46.
1512
Bu hadisin ayrıntılı değerlendirmesi için bkz., Yıldırım, Enbiya, Hz. Musa’nın Ölüm Meleğini
Tokatlaması –Bir Rivâyetin Tahlili, C.Ü.İ.F.D., XIII/2 -2009, 21-37.
1510
1511
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aa. Merfû Rivâyetler
Ebû Hureyre’den merfû olarak Hemmâm b. Münebbih ve Ammâr b. Ebî Ammâr
söz konusu metni aktarmışlardır.
aaa. Hemmâm-Ebû Hureyre Rivâyetleri
Hemmâm-Ebû Hureyre isnâdı ile Abdurrezzâk b. Hemmâm (ö. 211), İbn Hanbel (ö.
241), Buhârî (ö. 256) ve Müslim (ö. 261) söz konusu haberi tahrîc etmişlerdir. Bu
hadislerin tamamı sahihtir. Ancak Abdurrezzâk b. Hemmâm ve Buhârî “Hemmâm Ebû
Hureyre’den o da Hz. Peygamber’den benzer bir şekilde rivâyet etti” lafızlarıyla rivâyetin
sadece senedini nakletmişlerdir. Hadisin benzerine mukabil ise Tâvus b. Keysân metnini
vermişlerdir.1513
İbn Hanbel ve Müslim’in senedleri şekildedir:
1-İbn Hanbel-Abdurrezzâk b. Hemmâm-Ma’mer- Hemmâm-Ebû Hureyre.1514
Şuayb el-Arnaût bu rivâyetten sonra “İsnaddaki isimler sika olup Buhârî ve
Müslim’in râvîlerindendir. Ancak Abdurrezzâk b. Hemmâm’ın bu hadisi merfû mu mevkûf
mu aktardığında ihtilaf edilmiştir” demiştir. Şuayb el-Arnaût aynı değerlendirmeyi İbn
Hanbel’in Abdurrezzâk b. Hemmâm-Ma’mer-Tâvus-Ebû Hureyre tarikiyle verdiği mevkûf
haberden sonra da yapmıştır.
2-Müslim-Muhammed b. Râfi’-Abdurrezzâk b. Hemmâm-Ma’mer-Hemmâm-Ebû
Hureyre.1515
aab. Ammâr b. Ebî Ammâr Rivâyetleri
Ammâr b. Ebî Ammâr-Ebû Hureyre isnâdı ile bir rivâyet mevcuttur.
1-İbn Hanbel-Umeyye b. Hâlid ve Yunus-Hammâd b. Seleme-Ammâr b. Ebî
Ammâr-Ebû Hureyre.1516
Şuayb el-Arnaût hadis hakkında şunları söylemiştir: “İsnaddaki isimler sikadır.
Ancak hadisin baş kısmında nekâret bulunmaktadır.  كان ملك الموت يأتي الناس عياناcümlesinde
Hammâd b. Seleme-Ammâr b. Ebî Ammâr tek kalmışlardır.”
Seneddeki isimlerden Ebû Yunus “Hammâd hadisi ref etti” demiştir.
İlgili rivâyeti Ebû Hureyre’den nakleden Ammâr b. Ebî Ammâr (ö. 120) genel
olarak sika kabul edilmekle beraber bazı eleştirilere de uğramıştır. Onun hakkında İbn
1513

Abdurrezzâk b. Hemmâm, Musannef, XI, 274; Buhârî, Enbiya, 32.
İbn Hanbel, II, 315.
1515
Müslim, Fedâil, 42.
1516
İbn Hanbel, II, 533.
1514
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Hibbân “Hata ederdi”,1517 İbn Hacer de “Sadûk olup çoğu zaman hata ederdi” demiştir.1518
Bir diğer isim Hammâd b. Seleme (ö. 167) olup sika kabul edilmesine rağmen yaşlanınca
hafızasının bozulduğu ve hata yaptığı ifade edilmiştir.1519
İbn Kuteybe bu isnâd için “Bu rivâyet hadis ehlince hasen kabul edilmiştir”, metni
hakkında ise “eski hikâyelerde aslının olduğunu sanıyorum” diyerek hadisin ref’ edilmiş
olma ihtimaline dikkat çekmiştir.1520
Bize göre de bu haberin hem isnâdı hem de metni problemlidir. Hadisin metninde
diğer üç tarikle gelenlerden önemli sayılacak boyutta farklılıklar bulunmaktadır. Metinleri
inceleyeceğimiz kısımda bunlara işaret edilecektir.
ab. Mevkûf Rivâyetler
Tâvus b. Keysân ve Ebû Yunus rivâyetleri bu varyant üzere nakledilmiştir.
aba. Tâvus b. Keysân-Ebû Hureyre Rivâyetleri
Tâvus-Ebû Hureyre isnâdı ile gelen altı haberin beşi mevkûf biri merfûdur. İlgili
hadis Abdurrezzâk b. Hemmâm’ın Musannef’inde merfû; İbn Hanbel, Buhârî, Müslim ve
Nesâî’nin eserlerinde ise mevkûf haliyle nakledilmiştir. Abdurrezzâk b. Hemmâm
rivâyetinin ref’ edildiği kanaatindeyiz. Çünkü İbn Hanbel, Buhârî, Müslim ve Nesâî haberi
Abdurrezzâk isnadı ile tahrîc etmişlerdir. Bu eserlere baktığımızda söz konusu rivâyeti
Abdurrrezzâk b. Hemmâm’dan İbn Hanbel (ö. 241), Mahmud b. Ğaylân (ö. 239), Yahyâ b.
Musa (ö. 240), Muhammed b. Râfi’ (ö. 245) ve Abd b. Humeyd’in (ö. 249) mevkûf olarak
aldıkları görülmektedir. Bize göre hadisin merfû olarak nakledilmesi Musannef’in râvîsi
İshâk ed-Deberî’den (ö. 285) kaynaklanmaktadır.
İshâk ed-Deberî, Abdurrezzâk b. Hemmâm’ın ders halkasına katıldığı zaman yedi
yaşlarındadır.1521 İbn Hacer (ö. 285) onun Abdurrezzâk’tan bazı münker hadisler rivâyet
ettiğini ifade eder. İbnu’s-Salâh (ö. 643) bunun sebebini onun Abdurrezâk’ın ahir ömründe
telkine maruz kaldığı dönemlerde rivâyet etmesine bağlar. 1522 Yani Deberî bu rivâyeti
merfû olarak naklederek kendisinden daha sika râvîlere muhalefet etmiştir diyebiliriz.
Buradaki hatanın Abdurrezzâk b. Hemmâm’dan da kaynaklanması muhtemeldir.
Tâvus tariki ile gelen aşağıdaki rivâyetler sahîhtir:
İbn Hibbân, Sikât, V, 268.
İbn Hacer, Takrîb, I, 408.
1519
Mizzî, Tehzîb, 253-269.
1520
İbn Kuteybe, Te’vîl, s. 276.
1521
Zehebî, Siyer, XIII, 417.
1522
İbn Hacer, Lisânu’l-Mîzân, I, 349.
1517
1518
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1-Abdurrezzâk b. Hemmâm-Ma’mer-İbn Tâvus-Tâvus-Ebû Hureyre.1523
Metnin akabinde Ma’mer ”Hemmâm bize Ebû Hureyre’den benzerini nakletti”
bilgisi ile “Bize Abdurrezzâk Ma’mer’den, o Hasan’dan, o da Hz. Peygamber’den
benzerini nakletti” cümleleri mevcuttur. Bu bilgiyi Abdurrezzâk’tan nakleden Musannef’in
râvîsi İshâk ed-Deberî’dir.
2-İbn

Hanbel-Abdurrezzâk

b.

Hemmâm-Ma’mer-İbn

Tâvus-Tâvus-Ebû

Hureyre.1524
Şuayb el-Arnaût hadisin peşisıra yukarıda verdiğimiz Hemmâm rivâyetinden sonraki
değerlendirmeyi yapmıştır.
3-Buhârî-Mahmûd-Abdurrezzâk

b.

Hemmâm-Ma’mer-İbn

Tâvus-Tâvus-Ebû

Hureyre.1525
4-Buhârî-Yahyâ b. Musa-Abdurrezzâk b. Hemmâm-Ma’mer-İbn Tâvus-Tâvus-Ebû
Hureyre.1526
Metnin akabinde Abdurrezzâk’a atfen “Bize Ma’mer, Hemmâm’dan, o Ebû
Hureyre’den, o da Hz. Peygamber’den benzerini nakletti” bilgisi mevcuttur.
5-Müslim-Muhammed b. Râfi’ ve Abd b. Humeyd-Abdurrezzâk b. HemmâmMa’mer-İbn Tâvus-Tâvus-Ebû Hureyre.1527
6-Nesâî-Muhammed b. Râfi’-Abdurrezzâk b. Hemmâm-Ma’mer-İbn Tâvus-TâvusEbû Hureyre.1528
abb. Ebû Yunus-Ebû Hureyre Rivâyeti
Ebû Yunus-Ebû Hureyre tariki ile bir rivâyet mevcuttur.
1-İbn Hanbel-Hasan b. Musa-İbn Lehîa-Ebû Yunus-Ebû Hureyre1529
Haberin isnâdında Abdullah b. Ahmed b. Hanbel (ö. 290) “Babam bu hadisi ref
etmedi” demektedir.
İsnaddaki İbn Lehîa (ö. 174) için İbn Hanbel (ö. 241) ve Nesâî (ö. 303) “metrûku’lhadis”, Ebû Zur’a (ö. 264) “zayıf”, Beyhâkî (ö. 458) ise “Ashâbu’l-hadis zayıflığında icma
etmiştir” demiştir.1530 Bu sebeble rivâyetin zayıf olduğunu söyleyebiliriz.
1523

Abdurrezzâk b. Hemmâm, Musannef, XI, 274.
İbn Hanbel, II, 269.
1525
Buhârî, Cenâiz, 67.
1526
Buhârî, Enbiyâ, 32.
1527
Müslim, Fedâil, 42.
1528
Nesâî, Cenâiz, 121; Elbânî hadis için “sahîhtir” demiştir.
1529
İbn Hanbel, II, 351.
1524
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Rivâyetlerin genel olarak sened durumları şu şekildedir;
Ammâr b. Ebî Ammâr-Ebû Hureyre tariki ile bir rivâyet mevcut olup merfû ve
hasendir.
Hemmâm-Ebû Hureyre tariki ile gelen dört hadis de merfû ve sahîhtir.
Ebû Yunus-Ebû Hureyre tariki ile nakledilen bir haber mevkûf ve zayıftır.
Tâvus-Ebû Hureyre tariki ile tahrîc edilen altı rivâyet de sahîhtir. Ancak biri merfû
beşi mevkûftur. Bu tek hadisin de ref edildiğini belirtmiştik.
Hemmâm-Ebû Hureyre tariki ile gelen dört ve Tâvus-Ebû Hureyre kanalı ile gelen
altı rivâyetin müşterek râvîsi Abdurrezzâk b. Hemmâm’dır. Yani çalışmamızda
kullandığımız on iki rivâyetin onunun müşterek râvîsi Abdurrezzâk b. Hemmâm’dır.
b. Rivâyetlerin Metin Yönünden İncelenmesi
Ebû Hureyre’den dört tarikle gelen bu rivâyetlerde bazı farklılıklar ve benzerlikler
dikkat çekmektedir. Hemmâm ile Tâvus’un hadisleri, lafız ve cümle dizilişleri bakımından
nerdeyse birbirinin aynısıdır. Ebû Yunus ve Ammâr b. Ebî Ammâr metinleri ise Hemmâm
ve Tâvus rivâyetlerine göre bazı farklılıklar arz etmektedir. Bunların en bârizi, ilgili
rivâyetin ikinci kısmındaki Hz. Peygamber’in “Şayet onun (kabrinin) yanında olsaydım
yolun kenarında kırmızı kum tepesinin yanındaki kabrini size gösterirdim” cümlesinin Ebû
Yunus ve Ammâr metinlerinde bulunmamasıdır.
Hemmâm Rivâyetleri
İbn Hanbel ve Müslim’in tahrîc ettikleri şu iki metin hemen hemen aynı içeriğe
sahiptir:
أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن همام بن منبه أنه سمع أبا هريرة يقول قال رسول هللا صلى هللا عليه
 جاء ملك الموت إلى موسى عليه السالم فقال له أجب ربك قال فلطم: وسلم قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم
موسى عين ملك الموت ففقأها قال فرجع الملك إلى هللا عز وجل فقال انك أرسلتني إلى عبد لك ال يريد الموت وقد فقأ
عيني قال فرد هللا عينه وقال ارجع إلى عبدي فقل الحياة تريد فإن كنت تريد الحياة فضع يدك على متن ثور فما توارت
بيدك من شعرة فإنك تعيش بها سنة قال ثم مه قال ثم تموت قال فاآلن من قريب قال رب أدنني من األرض المقدسة
رمية بحجر قال وقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وهللا لو انى عنده ألريتكم قبره إلى جنب الطريق عند الكثيب
1531
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1531

Mizzî, Tehzîb, XV, 490-494.
İbn Hanbel, II, 315.
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.األحمر

حدثنا محمد بن رافع حدثنا عبدالرزاق حدثنا معمر عن همام بن منبه قال هذا ما حدثنا أبو هريرة عن رسول
هللا صلى هللا عليه وسلم فذكر أحاديث منها  :وقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم جاء ملك الموت إلى موسى عليه
السالم فقال له أجب ربك قال فلطم موسى عليه السالم عين ملك الموت ففقأها قال فرجع الملك إلى هللا تعالى فقال إنك
أرسلتني إلى عبد لك ال يريد الموت وقد فقأ عيني قال فرد هللا إليه عينه وقال ارجع إلى عبدي فقل الحياة تريد ؟ فإن
كنت تريد الحياة فضع يدك على متن ثور فما توارت يدك من شعرة فإنك تعيش بها سنة قال ثم مه ؟ قال ثم تموت قال
فاآلن من قريب رب أمتني من األرض المقدسة رمية بحجر قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وهللا لو أني عنده
ألريتكم قبره إلى جانب الطريق عند الكثيب األحمر.

1532

Ammâr b. Ebî Ammâr Rivâyetleri
Bu râvîden gelen tek rivâyeti İbn Hanbel tahrîc etmiştir. Hadisin metni problemli
bir cümle ile başlamaktadır: “Ölüm meleği Hz. Musa onun gözünü çıkarıncaya kadar
insanlara açıktan gelirdi.” Bu ifade diğer tariklerde bulunmamaktadır. Diğerlerinde
bulunmayan bir başka bilgi de Ölüm Meleği’nin gözünün çıkarılmasına çok kızması ve
Yüce Allah’a “Eğer senin katında kıymeti olmasaydı ben onu parçalardım” demesidir.
İlaveten “Son bir nefes aldı ve ruhu kabz oldu” kısmı yine diğer metinlerde
bulunmamaktadır. Hemmâm ve Tâvus rivâyetlerindeki ikinci kısım ve Hz. Musâ’nın kutsal
bölgede vefat etme isteği ise bu hadiste mevcut değildir.
حدثنا عبد هللا حدثني أبي ثنا أمية بن خالد ويونس قاال ثنا حماد بن سلمة عن عمار بن أبي عمار عن أبي
هريرة عن النبي صلى هللا عليه وسلم وقال يونس رفع الحديث إلى النبي صلى هللا عليه وسلم  :قد كان ملك الموت يأتي
الناس عيانا قال فأتى موسى فلطمه ففقأ عينه فأتى ربه عز وجل فقال يا رب عبدك موسى فقأ عيني ولوال كرامته
عليك لعنفت به وقال يونس لشققت عليه فقال له اذهب إلى عبدي فقل له فليضع يده على جلد أو مسك ثور فله بكل
شعرة وارت يده سنة فاتاه فقال له ما بعد هذا قال الموت قال فاآلن قال فشمه شمة فقبض روحه قال يونس فرد هللا
عز وجل عينه وكان يأتي الناس خفية .

1533

Ebû Yunus Rivâyeti
İbn Hanbel’in naklettiği Ebû Yunus rivâyeti Ammâr b. Ebî Ammâr hadisine
nazaran Hemmâm ve Tâvus metinlerine daha çok benzemektedir. Ancak bu rivâyette de
Hemmâm ve Tâvus hadislerindeki ikinci kısım ve Hz. Musâ’nın kutsal bölgede vefat etme
isteği bulunmamaktadır.
حدثنا عبد هللا حدثني أبي حدثنا حسن حدثنا بن لهيعة حدثنا أبو يونس عن أبي هريرة قال أبي لم يرفعه قال :
جاء ملك الموت إلى موسى فقال أجب ربك فلطم موسى عليه السالم عين ملك الموت ففقأها فرجع الملك إلى هللا عز
وجل فقال انك بعثتني إلى عبد لك ال يريد الموت وقد فقأ عيني قال فرد هللا إليه عينه وقال ارجع إلى عبدي فقل له

Müslim, Fedâil, 42.
İbn Hanbel, II, 533.
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الحياة تريد فإن كنت تريد الحياة فضع يدك على متن ثور فما دارت يدك من شعره فإنك تعيش لها سنة قال ثم ماذا قال
ثم الموت قال فاآلن يا رب من قريب.

1534

Tâvus b. Keysân Rivâyetleri
Tâvus b. Keysân rivâyetleri yukarıda da ifade ettiğimiz üzere lafız ve cümle
dizilişleri bakımından Hemmâm hadisleri ile hemen hemen aynıdır. En önemli fark birinci
kısmının Hemmâm tarafından merfû Tâvus tarafından ise mevkûf olarak nakledilmiş
olmasıdır.
Tâvus-Ebû Hureyre tariki ile gelen Abdurrezzâk b. Hemmâm (ö. 211), İbn Hanbel
(ö. 241), Buhârî (ö. 256), Müslim (ö. 261) ve Nesâî (ö. 303) metinleri hemen hemen
aynıdır. Bunlar sırasıyla şu şekildedir:
أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن بن طاووس عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى هللا عليه وسلم قال
ارسل ملك الموت إلى موسى فلما جاءه صكه ففقأ عينه فرجع إلى ربه فقال أرسلتني إلى عبد ال يريد الموت قال فرد
هللا عينه فقال ارجع إليه فقل له يضع يده على متن ثور فله ما غطت يده بكل شعرة سنة فقال أي رب ثم مه قال ثم
الموت قال فاآلن فسأل هللا أن يدنيه من األرض المقدسة رمية بحجر فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم لو كنت ثم
ألريتكم قبره إلى جنب الطريق تحت الكثيب األحمر.

1535

حدثنا عبد هللا حدثني أبي ثنا عبد الرزاق أنا معمر عن بن طاوس عن أبيه عن أبي هريرة  :قال أرسل ملك
الموت إلى موسى فلما جاءه صكه ففقأ عينه فرجع إلى ربه عز وجل فقال أرسلتني إلى عبد ال يريد الموت قال فرد هللا
عز وجل إليه عينه وقال ارجع إليه فقل له يضع يده على متن ثور فله بما غطت يده بكل شعرة سنة فقال أي رب ثم
مه قال ثم الموت قال فاآلن فسأل هللا أن يدنيه من األرض المقدسة رمية بحجر قال فقال رسول هللا صلى هللا عليه
وسلم فلو كنت ثم ألريتكم قبره إلى جانب الطريق تحت الكثيب األحمر.

1536

حدثنا محمود حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن ابن طاوس عن أبيه عن أبي هريرة رضي هللا عنه قال :
أرسل ملك الموت إلى موسى عليهما السالم فلما جاءه صكه فرجع إلى ربه فقال أرسلتني إلى عبد ال يريد الموت فرد
هللا عليه عينه وقال ارجع فقل له يضع يده على متن ثور فله بكل ما غطت به يده بكل شعرة سنة  .قال أي رب ثم ماذا
؟ قال ثم الموت  .قال فاآلن فسأل هللا أن يدنيه من األرض المقدسة رمية بحجر  .قال قال رسول هللا صلى هللا عليه
وسلم فلو كنت ثم ألريتكم قبره إلى جانب الطريق عند الكثيب األحمر.

1537

حدثنا يحيى بن موسى حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن ابن طاوس عن أبيه عن أبي هريرة رضي هللا عنه
قال  :أرسل ملك الموت إلى موسى عليه السالم فلما جاءه صكه فرجع إلى ربه فقال أرسلتني إلى عبد ال يريد الموت
قال ارجع إليه فقل له يضع يده على متن ثور فله بما غطت يده بكل شعرة سنة قال أي رب ثم ماذا ؟ قال ثم الموت قال

İbn Hanbel, II, 351.
Abdurrezzâk b. Hemmâm, Musannef, XI, 274.
1536
İbn Hanbel, II, 269.
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Buhârî, Cenâiz, 67.
1534
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 قال أبو هريرة فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم لو. فاآلن قال فسأل هللا أن يدنيه من األرض المقدسة رمية بحجر
1538

.كنت ثم ألريتكم قبره إلى جانب الطريق تحت الكثيب األحمر

وحدثني محمد بن رافع وعبد بن حميد ( قال عبد أخبرنا وقال ابن رافع حدثنا ) عبدالرزاق أخبرنا معمر عن
أرسل ملك الموت إلى موسى عليه السالم فلما جاءه صكه ففقأ عينه فرجع: ابن طاوس عن أبيه عن أبي هريرة قال
إلى ربه فقال أرسلتني إلى عبد ال يريد الموت قال فرد هللا إليه عينه وقال ارجع إليه فقل له يضع يده على متن ثور
فله بما غطت يده بكل شعرة سنة قال أي رب ثم مه ؟ قال ثم الموت قال فاآلن فسأل هللا أن يدنيه من األرض المقدسة
1539

.رمية بحجر فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فلو كنت ثم ألريتكم قبره إلى جانب الطريق تحت الكثيب األحمر

 أرسل: أ خبرنا محمد بن رافع عن عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن بن طاوس عن أبيه عن أبي هريرة قال
ملك الموت إلى موسى عليه السالم فلما جاءه صكه ففقأ عينه فرجع إلى ربه فقال أرسلتني إلى عبد ال يريد الموت
فرد هللا عز وجل إليه عينه وقال ارجع إليه فقل له يضع يده على متن ثور فله بكل ما غطت يده بكل شعرة سنة قال
أي رب ثم مه قال الموت قال فاآلن فسأل هللا عز وجل أن يدنيه من األرض المقدسة رمية بحجر قال رسول هللا صلى
1540

.هللا عليه وسلم فلو كنت ثم ألريتكم قبره إلى جانب الطريق تحت الكثيب األحمر

Rivâyetlerin metinleri hakkında genel olarak şunlar söylenebilir:
Hemmâm ve Tâvus’un haberleri merfû ve mevkûf olmaları hariç hemen hemen
aynıdır.
Ebû Yunus hadisi ise Hz. Musa’nın kabrinin yeri ve kutsal topraklarda ölme isteği
bilgileri hariç Hemmâm ve Tâvus’unkilerle benzeşmektedir.
Ammâr b. Ebî Ammâr rivâyeti ise en farklı olandır. Hz. Musa ölüm meleğinin
gözünü çıkarana kadar insanlara açıktan geldiği ve gözünün çıkarılmasına çok kızıp Hz
Musa’yı parçalamak istediği bilgileri diğer metinlerde bulunmaz. Hemmâm ve Tâvus
rivâyetlerindeki ikinci kısım ve Hz. Musâ’nın kutsal bölgede vefat etme isteği de Âmmâr
hadisinde bulunmamaktadır.
2. RİVAYETİN DEĞERLENDİRİLMESİ
Yukarıdaki verilerde de görüldüğü üzere ilgili hadisi Ebû Hureyre’den nakleden
Tâvus ve Hemmâm rivâyetlerine eserlerde daha çok yer verilmiştir. Ebû Yunus ve Ammâr
b. Ebî Ammâr hadisleri ise sınırlı sayıda aktarılmıştır. Ebû Yunus’dan gelen bir mevkûf ve
zayıf haber sadece İbn Hanbel tarafından tahrîc edilmiştir. Diğer râvî Ammâr b. Ebî
Ammâr’dan nakledilen bir merfû ve hasen rivâyeti de aynı şekilde sadece İbn Hanbel
vermiştir.
1538

Buhârî, Enbiyâ, 32.
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Bu bilgiler neticesinde hem rivâyetlerin sahîhliği hem de tariklerinin fazlalığı ile
öne çıkan iki râvînin, Hemmâm b. Münebbih ve Tâvus b. Keysân olduğunu söyleyebiliriz.
Söz konusu hadisi biri merfû diğeri ise mevkûf olarak nakletmiştir. Bu bağlamda birini
ötekine tercih etmek konumundayız.
Buhârî ve Müslim’in Tâvus b. Keysan hadisini tercih ettikleri görülmektedir.
Buhârî, haberi Tâvus-Ebû Hureyre tariki ile mevkûf olarak tahrîc ettikten sonra rivâyeti
kendisinden aldığı Yahyâ b. Musa’nın, “Abdurrezzâk dedi ki: “Ma’mer bize Hemmâm’dan
o, Ebû Hureyre’den o da Hz. Peygamber’den benzerini nakletti” sözlerini vererek
Hemmâm isnâdı ile merfû varyantının olduğuna dikkat çeker. Ancak bu isnâdın metnini
vermeyerek tercihinin Tâvus b. Keysân’dan yana olduğunu gösterdiği kanaatindeyiz.
Müslim de Hz. Musa’nın faziletlerini anlattığı babda rivâyeti önce Tâvus b.
Keysân’dan mevkûf sonra ise Hemmâm’dan merfû olarak nakletmekte ve bir anlamda
Tâvus b. Keysân’ın rivâyetinin daha güvenilir olduğunu ifade etmektedir.
Tâvus b. Keysân ile Hemmâm b. Münebbih’in güvenirlikleri hakkında tabakat
kitaplarında şu bilgiler mevcuttur: İbn Hacer (ö. 852), Tâvus b. Keysân’a “Üçüncü
dereceden sikadır” derken1541 Hemmâm b. Münebbih için “Dördüncü dereceden sikadır”
değerlendirmesinde bulunmuştur.1542 Tâvus b. Keysân’ın rivâyetlerin naklinde son derece
hassas olduğu aktarılmıştır. Leys b. Ebî Süleym (ö. 138) onun için “Hadisi harf harf
sayardı” demiştir. Habîb b. Ebî Sâbit (119) kendisine “Sana bir hadis naklettiğimde onu
öyle sağlam nakledeceğim ki kimseye onunla ilgili bir şey sormayacaksın” dediğini rivâyet
etmiştir.1543
Hemmâm b. Münebbih’in hadislerine karşı ise küçük de olsa bazı uyarılar söz
konusudur. Bu uyarıların sebebleri arasında “Ölüm Meleği ve Hz. Musa” rivâyetinin
olması da muhtemeldir. Ali İbnu’l-Medînî daha önce de ifade ettiğimiz üzere, Hemmâm’ın
bazı metinlerinde Ebû Hureyre’nin meşhur talebelerine muhalefet ettiğini söylemektedir.
Ahmed b. Hanbel (ö. 241) ise Hemmâm’ın Sahîfesi’ndeki bazı rivâyetlerin hadis
olmadığını belirtmiştir.1544
Bu bigiler ışığında kanaatimize göre Tâvus b. Keysân’ın Hemmâm’dan daha sika
olması sebebiyle rivâyetin birinci kısmının mevkûf olduğu söylemek daha doğrudur.

İbn Hacer, Takrîb, I, 281.
İbn Hacer, a.g.e., I, 574.
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Mizzî, Tehzîbu’t-Tehzîb, XIII, 360.
1544
Mizzî, a.g.e., XXX, 299; Zehebî, Siyer, V. 312.
1541
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Şarihler genel olarak hadiste anlatılan olayın mümkün olduğu kanaatinde olup bunu
değişik tevillerle açıklamaya çalışmışlardır.1545 İbn Hacer, Buhârî’nin ilgili hadisi Tâvus b.
Keysân’dan mevkûf, peşi sırada Hemmâm’dan merfû olarak naklettiğini, ancak merfû
olanın daha meşhur olduğunu söyler.1546 Fakat yukarıda belirttiğimiz üzere hem tarikleri
fazla olan hem de rivâyetine öncelik tanınan Tâvus b. Keysân’dır.
İbn Kuteybe (ö. 276), bu haber hakkında “Geçmişe ait haberlerde onun aslının
bulunduğunu sanıyorum” diyerek onu geçmiş kültürlerle irtibatlandırmıştır.1547
Bu rivâyeti reddedenler arasından Abdulmelik b. Muhammed es-Seâlibî (ö. 429)
eseri Simâru’l-Kulûb’da eskilerin hikâyelerinden addetmiş,1548 Ebû Reyye (ö. 1970) “Bu
hadisten İsrâiliyyât kokusu gelmektedir” demiş,1549 Ğulam Ahmed Perviz (ö. 1985) akle ve
nakle uymadığını ifade etmiş, Muhammed el-Gazâlî (ö. 1996) ise metninin şüphe
uyandırdığını belirtmiştir.1550
Dikkat çeken bir başka husus ise Hemmâm ve Tâvus rivâyetlerinin sonundaki, Hz.
Peygamber’in yakınında olsaydı Hz. Musâ’nın kabri göstermek istediği cümledir. Bu
rivâyetin benzeri Enes b. Mâlik’ten (ö. 93) de aktarılmıştır: Hz. Peygamber’in ashabından
bazıları bana O’nun (s) şöyle dediğini nakletti: “İsra gecesi Hz. Musa’nın kırmızı kum
tepesinin yanındaki kabrine uğradığımda o namaz kılıyordu.”1551
Tâvus b. Keysân hadisinde bu merfû rivâyet mevkûf olanla birleştirilerek bir
anlamda ilk metnin güvenirliliği güçlendirilmeye çalışılmıştır. Ama hadisin birinci kısmı
merfû, ikincisi ise mevkûf olarak nakledilmiştir. Bu ikinci haber Hemmâm rivâyetinde ise
metinden bir parçadır ve Hz. Peygamber’in açıklamalarına devam etmekte olduğu
görünmektedir. Kanaatimize göre rivâyetin ref’ine, bu ikinci kısmın birinciye açıklama
veya güçlendirme amacıyla telfik edilmesi sebep olmuştur. Hadisi aktaranlar birinci
haberin de Hz. Peygamber’den geldiğini zannedip onu merfû olarak nakletmişlerdir.

Nevevî, Minhâc, XV, 127-30; İbn Hacer, a.g.e., VI, 442-3; Aynî, Umde, VIII, 148-9.
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1547
İbn Kuteybe, Te’vîl, I, 275.
1548
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Dâru’l-Maârif, Kahire, 1965, s. 53.
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1550
Yıldırım, Enbiya, Hz. Musa’nın Ölüm Meleğini Tokatlaması -Bir Rivâyetin Tahlili-, C.Ü.İ.F.D., XIII/22009, 21-37.
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Müslim, Fedâil, 42; İbn Hanbel, III, 148; İbn Ebî Şeybe, Musannef, VII, 335. Aynı rivâyet zayıf bir
senedle Ebû Saîd el-Hudrî’den (ö. 63) de rivâyet edilmiştir. Bkz., Taberânî, el-Mu’cemu’l-Evsât, VIII, 13.
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Enbiya Yıldırım konuyla ilgili makalesinde şunları söylemektedir: “Sonuç olarak,
Şuayb el-Arnaût’un belirttiği gibi, bazı tariklerinde mevkûf olarak gelmesine bakarak
hadisi İsrâiliyyâttan kabul etmek en makul çözüm olarak gözükmektedir.”1552
Bünyamin Erul ise rivâyetle ilgili şu yorumlarda bulunmuştur: “Gerek “ölüm
meleği” temasının Yahudi kutsal kitaplarında bir figür olarak bulunuşu, gerekse ölüm
meleği ruhunu almak üzere Hz. Musa’ya geldiğinde Musa’nın onu reddettiğinin ve
Musa’nın ruhunun Tanrı tarafından alındığı hadisesinin Yahudi geleneğinde yer alması göz
önüne alınacak olursa, Hz. Musa ile ölüm meleği arasında hadislerde daha ayrıntılı bir
şekilde anlatılan hadisenin, Yahudi kutsal kitap ve kültüründeki olay ile paralelliği
kurulabilir… Hz. Peygamber’e aidiyeti kabul edilmesi halinde, bu hadisin temsilî bir
anlatımla izah edilmesi daha isabetli olacaktır. Birçok kıssalarda, darb-ı mesellerde olduğu
gibi, Allah Rasulü’nün bu hadisinde Hz. Musa ve ölüm meleği figürünü kullanmak
suretiyle ölüm gerçeği karşısında insanın tepkisini dile getirmiş olması muhtemeldir. İlk
etapta Hz. Musa’nın bile ölümü istemediğinin altı çizilmekte, er-geç ölümün geleceği ve
bundan kimsenin kurtulamayacağı gerçeğinden sonra Allah’ın emrine teslim olunması
gerektiği şeklinde mesajlar verilmektedir. En doğrusunu bilen Allah’tır.”1553
C. “HİTTA” HADİSİNİN İNCELENMESİ
Sahîfenin 115 nolu rivâyetinde Hz. Peygamber Bakara Sûresi’nin 2/58 ve 59, A’raf
Sûresi’nin ise 7/162 nolu ayetlerinde anlatılan bir olayı açıklamaktadır. Bakara
Sûresi’ndeki ayetler ve mealleri şu şekildedir:
وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم
وسنزيد المحسنينفبدل الذين ظلموا قوال غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا
.يفسقون
“İsrailoğulları’na: Bu kasabaya girin, orada bulunanlardan dilediğiniz şekilde bol
bol yiyin, kapısından eğilerek girin, (girerken) "Hıtta!" (Yâ Rabbi bizi affet) deyin ki, sizin
hatalarınızı bağışlayalım; zira biz, iyi davrananlara (karşılığını) fazlasıyla vereceğiz,
demiştik. Fakat zalimler, kendilerine söylenenleri başka sözlerle değiştirdiler. Bunun
üzerine biz, yapmakta oldukları kötülükler sebebiyle zalimlerin üzerine gökten acı bir azap
indirdik.”
Sahîfedeki metin ise şu şekildedir:

1552
1553

Yıldırım, Enbiya, a.g.m. s. 37.
Erul, Bünyâmin Hadislerin Dili, 292-3.
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 قيل لبني إسرائيل ادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة يغفر لكم خطاياكم: وقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم
.فبدلوا فدخلوا الباب يزحفون على أستاههم وقالوا حبة في شعيرة

Hz. Peygamber buyurdu ki: “İsrailoğulları'na: '(Beytu'l-Makdis) kapısından secde
ederek (tevazu ile) giriniz ve ‘hıtta’ = ‘Hata (ettik Ya Rabbi, affet bizi)!” deyiniz de
günahlarınız bağışlansın’ denildi. Onlar ise bu emri ters çevirdiler de, kaba etleri üzerinde
sürünerek girdiler ve (hıtta yerine) ‘habbetun fî şearatin’ = ‘Arpadaki tane!’ dediler.”
Başta tefsir kitapları olmak üzere birçok kaynakta bu ayetin ayrıntılı bir şekilde ele
alındığı görülmektedir. Hiç şüphesiz bu konuda öne çıkan kişiler müfessirlerdir. Bu
râvîlerden nakledildiğine göre İsrâiloğulları’na Tih çölünde kırk sene kalmalarından sonra
Kudüs’e girmeleri için izin verildi. Fakat şehre girerken Yüce Allah onları imtihan etti ve
kendilerinden secde ederek ve af isteme anlamına gelen “hitta” kelimesini söyleyerek
girmelerini istedi. Onlar Yüce Allah’ın emirlerine hem fiilen hem de kavlen muhalefet
ettiler. Bu yaptıklarına mukabil Yüce Allah onları veba salgını ile cezalandırdı ve bir anda
yetmiş bin kişi öldü.1554
Katâde (ö. 117), Süddî (ö. 127) ve Rabî b. Enes (ö. 139) ayette geçen şehrin
Kudüs, 1555 İbn Zeyd (ö. 182) ise Erihâ olduğunu söylemiştir. Mısır, Belkâ veya Remle
olduğunu ifade edenler de olmuştur.1556 İbn ‘Abbâs (ö. 68), Mücâhid (ö. 102), Süddî ve
Katâde’den aktarıldığına göre Yahudilerden girmeleri istenilen bu kapı Kudüs’teki Hitta
(mağfiret) Kapısı’dır. Ayrıca İbn Abbâs’tan bu kapının Beytül-Makdis’in kıble yönündeki
kapısı olduğuna ilişkin bir rivâyet de vardır.1557
Ayette geçen “hitta” kelimesini İbn Abbâs, Katâde, el-Hasan el-Basrî (ö. 110) ve
İbn Zeyd “günahlarımızı yok et, sil bağışla” anlamında yorumlamışlardır.1558 İkrime’den
(ö. 104) ve bazı âlimlerden nakledildiğine göre ise “hitta” ile “La ilahe İllallah” lafızları
kastedilmiştir. 1559
Aslında bu lafzın Yahudî geleneği içerisinde önemli bir yeri vardır. Yahudiler için
yılın en kutsal günü Yom Kippur’dur. Bu günün ana teması kefaret ve tövbe olup bu
anlamda kullanılan kelimelerin başında “Viduy-Al-Hêt” lafızları gelir. Viduy itiraf etme

Taberî, Câmiu’l-Beyân I, 338; Aynî Umde, XV, 301.
Taberî, a.g.e., I, 338.
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Kurtubî, Câmi’, I, 448; Beğavî, Meâmil, I, 98; İbn Kesîr, Tefsîru’l-Kur’âni’l-Azîm, I, 141.
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İbn Ebî Hâtim, Tefsîr, I, 117.
1558
Taberî, a.g.e., I, 338; İbn Hacer, Fethu’l-Bârî, VIII, 304.
1559
Abdurrezzâk b. Hemmâm, Tefsîru’l-Kur’ân, I, 47; Kurtubî, a.g.e., I, 448; Aynî, a.g.e., XV, 301;
Nevevî, Minhâc, XVIII, 152.
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bir hatayı kabullenme, “Hêt” ise “Günah işledik affet” anlamındadır.1560 Yani ayette geçen
 حطةsözcüğü büyük bir olasılıkla İbranice olup Yahudilerin tövbe günlerinde kullandıkları
“hêt” lafzı ile aynı anlamdadır.
İbn Abbâs’tan nakledildiğine göre ayetteki “Secde edin” emri ile eğilerek, rükû,
huşu ve teşekkür hali içerisinde şehre girmeleri kastedilmiştir.1561
Kur’ân’da Yahudilerin benzer tutum ve uygulamalarına dair başka örnekler de
görmek mümkündür; Nisa Sûresi 4/46. ayette şu ifadeler geçmektedir: “Yahudilerden bir
kısmı kelimeleri yerlerinden değiştirirler, dillerini eğerek, bükerek ve dine saldırarak
(Peygamber’e karşı) "İşittik ve karşı geldik", "dinle, dinlemez olası", "râinâ" derler. Eğer
onlar "İşittik, itaat ettik, dinle ve bizi gözet" deselerdi şüphesiz kendileri için daha hayırlı
ve daha doğru olacaktı fakat küfürleri (gerçeği kabul etmemeleri) sebebiyle Allah onları
lânetlemiştir. Artık pek az inanırlar.”
Bu çalışmamızda hadiste nakledilen Yahudilerin secde etmek yerine kaba etleri
üzerine sürünerek şehre girmeleri ve hitta kelimesini değiştirmeleri bilgisinin Hz.
Peygamber’e aidiyeti incelenecektir.

1. HADİS KAYNAKLARINDAKİ RİVÂYETLER
Hitta hadisi Ebû Hureyre (ö. 58), İbn Abbâs ve Abdullah b. Mes’ûd’dan (ö. 32)
gelmiştir.
a. Rivâyetlerin Kaynakları ve Sıhhatleri Bakımından İncelenmesi
Ebû Hureyre’den merfû, İbn Abbâs ve İbn Mes’ûd’dan ise mevkûf olarak rivâyet
edilmiştir.
aa. Merfû Rivâyetler
Bu varyant üzere sadece Hemmâm-Ebû Hureyre isnâdı ile nakledilmiştir. Ebû
Dâvûd’un (ö. 275), Ebû Saîd el-Hudrî (ö. 63) isnâdı ile bir merfû ve hasen rivâyeti mevcut
ise de konumuza katkı sağlayacak herhangi bir bilgi içermemektedir:
حدثنا أحمد بن صالح قال ثنا ح وحدثنا سليمان بن داود المهري أخبرنا ابن وهب أخبرنا هشام بن سعد عن
 قال هللا عزوجل لبني: قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري قال
1562

. ادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم: إسرائيل

Altıntaş Yusuf, Yahudilikte Kavram ve Değerler, Gözlem Gazetecilik Basın ve Yayıncılık, İstanbul,
2001, s. 50.
1561
Taberî, a.g.e., I, 338.
1560
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aaa. Ebû Hureyre Rivâyetleri
Hemmâm-Ebû Hureyre isnâdı ile İbn Hanbel (ö. 241), Buhârî (ö. 256), Müslim (ö.
261), Tirmizî (ö. 279) ve Nesâî (ö. 303) aktarmıştır. Bu muhaddisler tarafından rivâyet
edilen aşağıdaki senedlerin hepsi sahîhtir.
1-İbn Hanbel-Yahyâ b. Âdem-İbnu’l-Mubârek-Ma’mer-Hemmâm b. MünebbihEbû Hureyre.1563
2- İbn Hanbel-Abdurrezâk-Ma’mer-Hemmâm b. Münebbih-Ebû Hureyre.1564
3-Buhârî-İshâk

b.

Nasr-Abdurrezâk-Ma’mer-Hemmâm

b.

Münebbih-Ebû

Hureyre.1565
4-Buhârî-Muhammed-Abdurrahman b. Mehdî-İbnu’l-Mubârek-Ma’mer-Hemmâm
b. Münebbih-Ebû Hureyre.1566
5-Müslim-Muhammed b. Râfi’-Abdurrezâk-Ma’mer-Hemmâm b. Münebbih-Ebû
Hureyre.1567
6-Tirmizî-Abd b. Humeyd-Abdurrezâk-Ma’mer-Hemmâm b. Münebbih-Ebû
Hureyre.1568
7-Nesâî-Muhammed

b.

İsmail-İbrahim-Abdurrahman-İbnu’l-Mubârek-Ma’mer-

Hemmâm b. Münebbih-Ebû Hureyre.1569
ab. Mevkûf Rivâyetler
Bu versiyon üzere İbn Abbâs ve İbn Mes’ûd’dan nakledilmiştir. İbn Abbâs’tan bir,
İbn Mes’ûd’dan ise iki hadis tahrîc edilmiştir.
aba. İbn Abbâs Rivâyeti
1-Hâkim-Muhammed b. Abdullah-İshâk b. el-Hasan-Ebû Huzeyfe (Musa b.
Mes’ûd)-Süfyân-A’meş-Minhâl b. Amr-Saîd b. Cübeyr-İbn Abbâs.1570

Ebû Dâvûd, el-Hurûf ve’l-Kırâât, 1; Elbanî bu hadis hakkında “hasen ve sahîh” değerlendirmesinde
bulunmuştur. Rivâyetteki Hişâm b. Sa’d (ö. 160) için İbn Hacer, “sadûktur ancak vehim sahibidir ve şiilikle
itham edildi” demektedir. Bkz, İbn Hacer, Takrîb, I, 572. Dolayısıyla söz konusu rivâyetin hasen olduğu
kanaatindeyiz.
1563
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Tirmizî, Tefsîr, 3
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İsnaddaki Musa b. Mes’ûd (ö. 220) İbn Ma‘în, Ukaylî ve Tirmizî tarafından zayıf
kabul edilmiştir. İbn Hibbân onu sika râvîler arasında zikretmesine rağmen “Hata ederdi”,
İbn Hacer ise “Sadûk olup hafızası kötüdür” değerlendirmesinde bulunmuştur. 1571
Dolayısıyla rivâyetin zayıf olduğunu söyleyebiliriz.
abb. İbn Mes’ûd Rivâyeti
1-Taberânî-Abdullah b. Muhammed-Muhammed b. Yusuf-Süfyân-Süddî-Ebû Sa’d
el-Ezdî-Ebu’l-Kenûd-İbn Mes’ûd.1572
İsnaddaki Abdullah b. Muhammed (ö. 281) hakkında sadece İbn Adiyy’in (ö. 365)
değerlendirmede bulunduğunu ve onu zayıf kabul ettiği görülmektedir. 1573 Bu sebeple
zayıf olduğunu söyleyebiliriz.
2-Hâkim en-Nisâbûrî-Ahmed Muhammed b. İshâk-Ahmed b. Nasr-Amr b. TalhaEsbât b. Nasr-İsmail b. Abdurrahman Süddî-Abdullah b. Mes’ûd.1574
İsmail b. Abdurrahman es-Süddî’yi (ö. 127) Ukaylî ve İbn Ma‘în zayıf, İbn Hibbân
ise sika saymıştır. İbnu’l-Medînî “Rivâyetlerinde bir sakınca yoktur” ve İbn Hacer
“Sadûktur ancak yanılır” demiştir.

1575

Buradan hareketle haberin hasen olduğunu

söyleyebiliriz.
Yukarıda verdiğimiz hadislerin senedleri genel olarak şu şekildedir:
Hemmâm-Ebû Hureyre tariki ile gelen sekiz rivâyet merfû ve sahîhtir.
Saîd b. Cübeyr-İbn Abbâs ve Ebu’l-Kenûd-İbn Mes’ûd isnâdı ile nakledilen birer
hadis mevkûf ve zayıftır.
Süddî-Abdullah b. Mes’ûd senedi ile aktarılan bir rivâyet ise mevkûf ve hasendir.
b. Rivâyetlerin Metin Yönünden İncelenmesi
Yukarıda isnâdlarını verdiğimiz hadislerin metinleri şöyledir:
Ebû Hureyre Rivâyetleri

İbn Hacer, Tehzîb, X, 330; Takrîb, I, 554.
Taberânî, el-Mu’cemu’l-Kebîr, IX, 211.
1573
İbn Adiy, Kâmil, IV, 255.
1574
Hâkim, Müstedrek, II, 352.
1575
Mizzî, Tehzîb, III, 135; İbn Hacer, Takrîb, I, 108.
1571
1572
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حدثنا عبد هللا حدثني أبي ثنا يحيى بن آدم ثنا بن مبارك عن معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة عن
النبي صلى هللا عليه وسلم  :في قوله عز وجل ادخلوا الباب سجدا قال دخلوا زحفا وقولوا حطة قال بدلوا فقالوا
حنطة في شعرة.

1576

وقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  :قيل لبنى إسرائيل ادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم
خطاياكم .فبدلوا فدخلوا الباب يزحفون على أستاههم وقالوا حبة في شعرة.

1577

حدثني إسحاق بن نصر حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن همام بن منبه أنه سمع أبا هريرة رضي هللا عنه
يقول  :قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  :قيل لبني إسرائيل ادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة  .فبدلوا فدخلوا
يزحفون على أستاههم وقالوا حبة في شعرة.

1578

حدثني محمد حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن ابن المبارك عن معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة
رضي هللا عنه  :عن النبي صلى هللا عليه وسلم قال :قيل لبني إسرائيل ادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة .فدخلوا
يزحفون على أستاههم فبدلوا وقالوا حطة حبة في شعرة.

1579

حدثنا محمد بن رافع حدثنا عبدالرزاق حدثنا معمر عن همام بن منبه قال هذا ما حدثنا أبو هريرة عن رسول
هللا صلى هللا عليه وسلم فذكر أحاديث منها  :وقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم :قيل لبني إسرائيل ادخلوا الباب سجدا
وقولوا حطة يغفر لكم خطاياكم فبدلوا فدخلوا الباب يزحفون على أستاههم وقالوا حبة في شعرة.

1580

حدثنا عبد بن حميد أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة قال  :قال رسول هللا
صلى هللا عليه وسلم في قوله ادخلوا الباب سجدا قال دخلوا متزحفين على أوراكهم وبهذا اإلسناد عن النبي صلى هللا
عليه وسلم { فبدل الذين ظلموا قوال غير الذي قيل لهم } قال قالوا حبة في شعرة.

1581

أنا محمد بن إسماعيل بن إبراهيم عن عبد الرحمن أنا عبد هللا بن المبارك عن معمر عن همام بن منبه عن
أبي هريرة قال  :قيل لبني إسرائيل ادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة فدخلوا الباب يزحفون على أستاههم وبدلوا فقالوا
حنطة حبة في شعرة.

1582

İbn Abbâs Rivâyeti
أخبرنا أبو بكر محمد بن عبد هللا الشافعي ثنا إسحاق بن الحسن ثنا أبو حذيفة ثنا سفيان عن األعمش عن
المنهال بن عمرو عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي هللا عنهما  :ادخلوا الباب سجدا قال  :بابا ضيقا قال  :ركعا
و قولوا حطة قال  :مغيرة فقالوا  :حنطة و دخلوا على أستاههم فذلك قوله تعالى  { :فبدل الذين ظلموا قوال غير الذي
قيل لهم.

1583

İbn Mes’ûd Rivâyetleri

İbn Hanbel, II, 312.
İbn Hanbel, II, 318.
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عبد هللا بن محمد بن سعيد بن أبي مريم ثنا محمد بن يوسف الفريابي ثنا سفيان عن السدي حدثني أبو سعد
 حنطة حبة حمراء فيها شعيرة فذلك قوله:  قالوا:  وقولوا حطة قال: األزدي عن أبي الكنود عن ابن مسعود في قوله
1584

.فبدل الذين ظلموا قوال غير الذي قيل لهم

أخبرنا أبو أحمد محمد بن إسحاق العدل ثنا أحمد بن نصر ثنا عمرو بن طلحة ثنا أسباط بن نصر الهمداني
 إن أصحاب:  أنه قال: عن إسماعيل بن عبد الرحمن السدي عن مرة الهمداني عن عبد هللا بن مسعود رضي هللا عنه
 فبدل الذين:  هطا سقماثا أزبه مزبا بالعربية حنطة حمراء قوية فيها شعرة سوداء فذلك قوله عز و جل: العجل قالوا
 أمر هللا الجبل أن يقع عليهم فنظروا إليه قد غشيهم فسقطوا سجدا على شق و: ظلموا قوال غير الذي قيل لهم قال
1585

.نظروا بالشق اآلخر

Bu hadisi, Hemmâm-Ebû Hureyre tariki ile veren muhaddislerin metinlerinde حطة
kelimesine karşılık Yahudilerin söylediği lafızlarda farklılıklar mevcuttur. Bunlar şu
şekilde gruplanabilir:
a)  حبة في شعرة: Rivâyeti Abdurrezzâk-Ma’mer isnâdı ile nakleden İbn Hanbel,
Buhârî, Müslim ve Tirmizî.
b)  حنطة في شعرة: İbnu’l-Mubârek-Ma’mer isnâdı ile İbn Hanbel.
c)  حطة حبة في شعرة: İbnu’l-Mubârek-Ma’mer isnâdı ile Buhârî.
d)  حنطة حبة في شعرةİbnu’l-Mubârek-Ma’mer isnâdı ile Nesâî.
Görüldüğü üzere Abdurrezzâk rivâyetleri aynı lafızlarla “arpadaki tane” olarak
nakledilmiştir ki sahîfede de bu şekildedir. İbnu’l-Mubârek hadislerinde ise farklılık söz
konusudur. İbn Hanbel “arpadaki buğday”, Nesâî “arpadaki buğday tanesi,”, Buhârî ise
hitta kelimesi ile beraber “arpadaki tane” şeklinde rivâyet etmiştir.
İbn Abbâs rivâyeti Ebû Hureyre metinlerinde olmayan bazı bilgiler içermektedir.
İsrâiloğulları’nın geçtiği kapının dar olduğu ve secdeden kasıt rukû hali olduğu ifade
edilmiştir. Ayrıca İbn Abbâs rivâyetinde hıtta’ya karşılık sadece “ حنطةbuğday” verilmiştir.
İbn Mes’ûd haberinde ise hıtta sözcüğünün yerine “ حنطة حبة حمراء فيها شعيرةkırmızı
buğday tanesindeki arpada” denildiği aktarılmıştır. İbrânice’deki karşılığı da هطا سقماثا أزبه
 مزباlafızları ile telaffuz edilmiştir. İbrânice’de bu kelimelerle ilgili bir araştırma yapınca şu
sonuçlarla karşılaştık: Ayette geçen  حطةkelimesi İbrânice’de  חטאşeklinde yazılmakta ve
günah, günah işledik anlamındadır. Okunuşu ise “Hêt” şeklindedir. Buğday sözcüğü ise
 חיטהolarak yazılmakta ve “Hita” olarak telaffuz edilmektedir. Görüldüğü gibi iki kelime
yazılış ve okunuş itibariyle birbirine son derece yakındır. Arpa lafzı ise  שעורהolarak
1584
1585

Taberânî, el-Mu’cemu’l-Kebîr, IX, 211.
Hâkim, a.g.e., II, 352.
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yazılmakta ve “seora” olarak okunmaktadır.  سقماثاsözcüğünün muhtemelen ileride bazı
rivâyetlerde de geçtiği üzere doğrusu ’سمقاdır. Çünkü kelime kızarma anlamında olup هطى
 سمقاda kırmızılaşmış buğday demektir. 1586  أزبه مزباlafızları ile ilgili herhangi bir bilgi
bulamadık.
İbn Mes’ûd haberlerinde diğer iki sahâbî hadislerinde geçen دخلوا على أستاههم
cümlesi mevcut değildir. Bunun yerine Hâkim’in naklettiği bir metinde Yüce Allah’ın dağa
emrettiği, dağın onların üzerini örttüğü ve onların bir yandan dağa bakarken bir yandan da
secdeye gittikleri ifade edilmiştir.
2. TEFSİR KAYNAKLARINDAKİ RİVAYETLER
Hitta hadisinin konusunun bir ayet olması tefsir kitaplarında önemli bir yer
tutmasına sebep olmuştur.
a. Rivâyetlerin Kaynakları, Sıhhatleri ve Metinleri Bakımından İncelenmesi
Hadis kaynaklarında merfû ve mevkûf olarak nakledilen bu rivâyet tefsir
kitaplarında maktû’ olarak da nakledilmiştir.
aa. Merfû Rivâyetler
Hadis merfû olarak sadece Hemmâm-Ebû Hureyre isnâdı ile gelmiştir.
aaa. Ebû Hureyre Rivâyetleri
Taberî (ö. 310), İbn Ebî Hâtim (ö. 327), Beğavî (ö. 516) ve Kurtubî’nin (ö. 671)
Hemmâm-Ebû Hureyre kanalı ile aktardığı bu hadislerin tamamının senedi sahîhtir.
1-Taberî’nin senedi ile verdiği iki rivâyet şu şekildedir:
حدثنا به الحسن بن يحيى قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن همام بن منبه أنه سمع أبا هريرة يقول
 ادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم:  قال هللا لبني إسرائيل:  قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم:
. حبة في شعيرة: فبدلوا ودخلوا الباب يزحفون على أستاههم وقالوا

Taberî-el-Hasan b. Yahyâ-Abdurrezzâk-Ma’mer-Hemmâm-Ebû Hureyre.1587
حدثني محمد بن عبدهللا المحاربي قال حدثنا عبدهللا بن المبارك عن معمر عن همام عن أبي هريرة عن النبي
. حبة:  بدلوا فقالوا:  حطة قال: صلى هللا عليه وسلم في قوله

Taberî-Muhammed b. Abdullah-Abdullah b. el-Mubârek-Ma’mer-Hemmâm-Ebû
Hureyre.1588
1586

http://ibranice-turkce.cevirsozluk.com/
Taberî, Câmiu’l-Beyân, I, 343.
1588
Taberî, a.g.e., I, 343.
1587
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2-İbn Ebî Hâtim’in verdiği iki hadis ise şöyledir:
حدثنا الحسن بن أبي الربيع انبا عبد الرزاق انا معمر عن همام بن منبه انه سمع أبا هريرة يقول  :قال رسول
هللا صلى هللا عليه وسلم  :قال هللا لبني اسرائيل  :وادخلوا الباب سجدا فدخلوا الباب يزحفون على استاههم.

Ebi’r-Rebî-Abdurrezzâk-Ma’mer-Hemmâm-Ebû

b.

Hâtim-el-Hasan

Ebî

İbn
Hureyre.1589

حدثنا الحسن بن أبي الربيع انبا عبد الرزاق انبا معمر عن همام بن منبه انه سمع أبا هريرة يقول قال رسول
هللا صلى هللا عليه وسلم  :لبني اسرائيل  :ادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم فبدلوا ،فدخلوا الباب
يزحفون على استاههم  ،فقالوا حبة في شعرة .

Ebi’r-Rebî-Abdurrezzâk-Ma’mer-Hemmâm-Ebû

b.

Hâtim-el-Hasan

Ebî

İbn
Hureyre.1590

3) Beğavî’nin rivâyeti şu şekildedir:
أخبرنا عبد الواحد المليحي أنا أحمد بن عبد هللا النعيمي أنا محمد بن اسماعيل أنا اسحاق بن نصر أنا عبد
الرزاق عن معمر عن همام بن منبه أنه سمع أبا هريرة يقول  :قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  :قيل لبني إسرائيل
ادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة فبدلوا فدخلوا يزحفون على أستاههم وقالوا حبة في شعرة.
Abdulvâhid el-Muleyhî-Ahmed b. Abdullah-Muhammed b. İsmail-İshâk b. NasrAbdurrezzâk-Ma’mer-Hemmâm-Ebû Hureyre.1591
4) Kurtubî naklettiği rivâyetleri Hemmâm-Ebû Hureyre tariki ile yalnız Buhârî ve
Müslim’e atfederek vermektedir. Bu hadisler kaynak metinlerle örtüşmektedir.1592
Biz merfû olarak bu rivâyetin sadece Hemmâm-Ebû Hureyre isnâdının mevcut
olduğunu belirttik. Ancak Taberî başka müfessirlerin vermediği iki merfû sened daha verir.
Bunlardan biri Sâlih (Mevle’t-Tev’eme)-Ebû Hureyre, diğeri ise İkrime veya Saîd b.
Cübeyr-İbn Abbâs tarikidir. Ancak her iki isnâd da zayıftır:
حدثنا ابن حميد قال حدثنا سلمة و علي بن مجاهد قاال حدثنا محمد بن إسحق عن صالح بن كيسان عن صالح
مولى التوأمة عن أبي هريرة عن النبي صلى هللا عليه وسلم قال  :وحدثت عن محمدبن أبي محمد مولى زيدبن ثابت عن
سعيد بن جبير أو عن عكرمة عن ابن عباس عن النبي صلى هللا عليه وسلم قال  :ادخلوا الباب الذي أمروا أن يدخلوا
منه سجدا يزحفون على أستاههم يقولون  :حنطة في شعيرة.

1-Taberî-İbn Humeyd-Seleme ve Ali b. Mücâhid-Muhammed b. İshâk-Sâlih b.
Keysân-Sâlih (Mevle’t-Tev’eme)-Ebû Hureyre.
İbn Ebî Hâtim, Tefsîr, I, 117.
İbn Ebî Hâtim, a.g.e., I, 119.
1591
Beğavî, Meâmil, I, 99.
1592
Kurtubî, Câmi’, I, 448; VII, 267.
1589
1590

260

2-Taberî-İbn Humeyd-Seleme ve Ali b. Mücâhid-Muhammed b. İshâkMuhammed b. Ebî Muhammed (Mevlâ Zeyd b. Sâbit)-Saîd b. Cübeyr veya İkrime-İbn
Abbâs.1593
Ahmed Muhammed Şâkir bu iki isnâddan birincisinin sahîh, ikincisinin ise zayıf
olduğunu çünkü İbn İshâk ile Muhammed b. Muhammed arasında mübhem bir râvî
olduğunu söyler. Ayrıca birinci seneddeki Sâlih b. Ebî Sâlih Mevla’t-Tev’eme’nin sika
olduğunu fakat daha sonra hafızasının bozulduğunu belirtir.1594 İbn Hanbel Sâlih b. Ebî
Sâlih (ö. 125) hakkında “sâlihu’l-hadis” derken Mâlik b. Enes (ö. 179), Yahyâ b. Saîd elKattân (ö. 198), Ebû Zur’â

(ö. 264) ve Ukaylî (ö. 322) “zayıf” değerlendirmesinde

bulunmuşlardır. 1595 Ayrıca her iki isnâdın müşterek râvîsi olan Muhammed b. İshâk b.
Yesâr’ı (ö. 150) Mâlik b. Enes, Yahyâ b. Saîd el-Kattân, ve Ebû Zurâ er-Râzî “deccâl” ve
“kezzâb” gibi lafızlarla cerh etmişlerdir.1596 Onun hakkında İbn Hibbân ve ‘Iclî “sika”, İbn
Hanbel “hasenu’l-hadis” ve “Teferrüd ettiği rivâyetleri kabul edilmez” demiştir.1597 Başka
rivâyetlerde söz konusu İbn Abbâs hadislerinin hep mevkûf olarak nakledilmesi ve birinci
isnâdın diğer muhaddis ve müfessirlerce bilinmemesi veya aktarılmaması bize burada
mevkûf bir haberi merfû hale getirme çabası olarak gözükmektedir.
Taberî, İbn Ebî Hâtim, Beğavî ve Kurtubî tarafından Hemmâm kanalı ile verilen bu
rivâyetler hadis kaynaklarıyla uyum göstermektedir. Ancak yukarıdaki örneklerde de
görüldüğü üzere musannıfler bazen hadisi taktî ederek vermişlerdir.
ab. Mevkûf Rivâyetler
Bu varyant üzere İbn Abbâs ve İbn Mes’ûd isnâdı ile nakledilmiştir.
aba. İbn Abbâs Rivâyetleri
Taberî ve İbn Ebî Hâtim İbn Abbâs’tan gelen birçok rivâyete yer vermiştirler.
1-Taberî’nin isnâdı ile verdiği beş haberin biri zayıf diğerleri sahîhtir.
: حدثنا أبو كريب قال حدثنا وكيع عن سفيان عن األعمش عن المنهال عن سعيد بن جبير عن ابن عباس
. فدخلوا على أستاههم مقنعي رؤوسهم: وادخلوا الباب سجدا قال

Taberî-Ebû Kureyb-Vekî-Süfyân-A’meş-el-Minhâl-Saîd b. Cübeyr-İbn Abbâs.1598
1593

Taberî, a.g.e., I, 343.
Taberî, Câmiu’l-Beyân (I- XIV), tah. Ahmed Muhammed Şâkir, Müessesetü’r-Risâle, 2000, II, 113.
1595
Mizzî, Tehzîb, XIII, 101.
1596
İbn Adiy, Kâmil, VI, 103; İbnu’l-Cevzî, ed-Duafâ ve’l-Metrûkîn, Dâru’l-Kütübi’l-İlmiyye, Beyrut,
1406, III, 41.
1597
İbn Hacer, Tehzîb, IX, 34-40.
1598
Taberî, a.g.e., I, 343.
1594
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حدثنا القاسم بن الحسن قال حدثني الحسين قال حدثني حجاج عن ابن جريج وقال ابن عباس  :لما دخلوا
قالوا  :حبة في شعيرة.
Taberî-el-Kâsım b. el-Hasan-el-Hüseyin-Haccâc-İbn Cüreyc-İbn Abbâs.1599
İsnaddaki Hüseyin b. Dâvûd (ö. 229) muhaddislerin çoğunluğu tarafından zayıf
kabul edilmiştir. Bu sebeble zayıf olduğunu söyleyebiliriz.1600
حدثني محمد بن سعد قال حدثني أبي سعد بن محمد بن الحسن قال أخبرني عمي عن أبيه عن ابن عباس قال :
لما دخلوا الباب قالوا  :حبة في شعيرة.

Taberî-Muhammed b. Sa’d-Ebû Sa’d b. Muhammed-Amcasından-babasından-İbn
Abbâs.1601
حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا أبو أحمد الزبيري قال حدثنا سفيان عن األعمش عن المنهال بن عمرو عن
سعيد بن جبير عن ابن عباس في قوله  :ادخلوا الباب سجدا قال  :ركوعا من باب صغير فجعلوا يدخلون من قبل
أستاههم ويقولون  :حنطة فذلك قوله  :فبدل الذين ظلموا قوال غير الذي قيل لهم.

b.

Ahmed-Süfyân-A’meş-el-Minhâl-Saîd

Beşşâr-Ebû

b.

Taberî-Muhammed
Cübeyr-İbn Abbâs.1602

حدثنا الحسن بن الزبرقان الن خعي قال حدثنا أبو أسامة عن سفيان عن األعمش عن المنهال عن سعيد عن ابن
عباس قال  :أمروا أن يدخلوا ركعا ويقولوا  :حطة قال  :أمروا أن يستغفروا قال  :فجعلوا يدخلون من قبل أستاههم
من باب صغير ويقولون  :حنطة يستهزئون فذلك قوله  :فبدل الذين ظلموا قوال غير الذي قيل لهم.

Taberî-el-Hasan en-Nehaî-Ebû Seleme-Süfyân-A’meş-el-Minhâl-Saîd b. Cübeyrİbn Abbâs.1603
2-İbn Ebî Hâtim’in aktardığı iki rivâyet de sahîhtir:
حدثنا أبو أحمد بن محمد بن يحيى بن سعيد القطان ثنا يحيى بن آدم ثنا سفيان عن االعمش عن المنهال عن
سعيد بن جبير عن ابن عباس في قوله  :وادخلوا الباب سجدا قال  :ركعا من باب صغير  .فدخلوا من قبل استاههم .
İbn Ebî Hâtim-Yahyâ b. Saîd-Yahyâ b. Âdem-Süfyân-A’meş-el-Minhâl-Saîd b.
Cübeyr-İbn Abbâs.1604
حدثنا أحمد بن محمد بن يحيى بن سعيد القطان ثنا يحيى بن آدم ثنا سفيان عن االعمش عن المنهال عن سعيد
بن جبير عن ابن عباس  :في قوله  :ادخلوا الباب سجدا ركعا من باب صغير يدخلون من قبل استاههم  ،وقالوا  ،حنطة
فهو قوله  :فبدل الذين ظلموا قوال غير الذي قيل لهم .
1599

Taberî, a.g.e., I, 343.
İbn Hacer, Tehzîb, IV, 214.
1601
Taberî, a.g.e., I, 343.
1602
Taberî, a.g.e., I, 343.
1603
Taberî, a.g.e., I, 343.
1604
İbn Ebî Hâtim, Tefsîr, I, 117.
1600
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İbn Ebî Hâtim-Yahyâ b. Saîd-Yahyâ b. Âdem-Süfyân-A’meş-el-Minhâl-Saîd b.
Cübeyr-İbn Abbâs.1605
abb. İbn Mes’ûd Rivâyetleri
İbn Mes’ûd isnâdı ile Taberî ve İbn Ebî Hâtim rivâyette bulunmuştur.
1-Taberî’nin iki rivâyeti şu şekildedir:
حدثنا ابن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان عن السدي عن أبي سعيد عن أبي الكنود عن
 فبدل الذين ظلموا قوال غير:  حنطة حمراء فيها شعيرة فأنزل هللا:  ادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة قالوا: عبدهللا
.الذي قيل لهم

Taberî-İbn Beşşâr-Abdurrahman b. Mehdî-Süfyân-Ebû Saîd-Ebû’l-Kenûd-İbn
Mes’ûd.1606
İsnadda geçen İbn Ebî Kerime es-Süddî için (ö. 127) İbn Hacer’in, “sadûktur ancak
yanılır” değerlendirmesini daha önce verdik. Dolayısıyla rivâyetin hasen olduğunu
söyleyebiliriz.
حدثنى موسى بن هرون الهمداني قال حدثني عمرو بن حماد قال حدثنا أسباط عن السدي عن مرة الهمداني
 حبة حنطة حمراء مثقوبة فيها شعيرة:  هطى سمقا يا ازبة هزبا وهو بالعربية:  إنهم قالوا: عن ابن مسعود أنه قال
. فبدل الذين ظلموا قوال غير الذي قيل لهم: سوداء فذلك قوله

Taberî-Musâ b. Hârûn-Amr b. Hammâd-Esbât-Süddî-Mürre el-Hemedâni-İbn
Mes’ûd.1607
İsnaddaki Esbât b. Nasr (ö. ?) için İbn Hacer “sadûktur ancak çokça hata eder”
demektedir.1608 Bu hadisin de hasen seviyesinde olduğunu ifade edebiliriz.
2- İbn Ebî Hâtim ise bir rivâyet nakletmiştir:
 فزعم اسباط عن السدى عن مرة الهمداني عن ابن مسعود:حدثنا أبو زرعة ثنا عمرو بن حماد بن طلحة قال
 فبدل:  حبة حنطة حمراء مثقوبة فيها شعرة فذلك قوله:  فهي بالعربية.  انهم قالوا هطى سمقا ثا ازبه مزبا: انه قال
. الذين ظلموا قوال غير الذي قيل لهم
Ebû Zur’â-Amr b. Hammâd-Esbât-Süddî-Mürre el-Hemedânî-İbn Mes’ûd.1609
İbn Ebî Kerime ve Esbât sebebiyle bu rivâyeti de hasen saymaktayız.

İbn Ebî Hâtim, a.g.e., I, 117.
Taberî, a.g.e., I, 343.
1607
Taberî, a.g.e., I, 343.
1608
İbn Hacer, Takrîb, I, 98.
1609
İbn Ebî Hâtim, Tefsîr, I, 119.
1605
1606
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Yukarıda verdiğimiz metinler hakkında genel olarak şunlar söylenebilir: İbn Abbâs
metinleri arasında bazı farklılıklar bulunmaktadır. Kimi rivâyetlerde Yahudilerin hitta
kelimesine karşılık حبة في شعيرة, kiminde ise  حنطةdedikleri nakledilmiştir. Ayrıca bazı
tariklerinde kaba etleri üzere başlarını eğerek kapıdan girdikleri, bazısında ise arkalarını
dönerek şehre girdikleri ifade edilmiştir. Hemmâm rivâyetlerindeki sürünerek şehre girme
kısmı bu metinlerde bulunmaz. İbn Abbâs haberlerindeki kapının küçük olduğu bilgisi de
Hemmâm’dan aktarılmamıştır.
İbn Mes’ûd’dan gelen bir rivâyette  حنطة حمراء فيها شعيرةlafızları ile buğdayın kırmızı
olduğu ve arpayla karışık olduğu aktarılmıştır. Diğer iki hadiste ise hitta kelimesine
karşılık İbranice  هطى سمقاثا ازبة هزباdedikleri bunun Arapça karşılığının ise حبة حنطة حمراء
 مثقوبة فيها شعيرة سوداءolduğu ifade edilir. Ayrıca onun haberlerinde şehre nasıl girdikleri
hakkında bir bilgi bulunmaz.
ac. Maktû’ Rivâyetler
Bu versiyonla Katade, el-Hasan el-Basrî, Mücâhid, Rebî b. Enes ve İbn Zeyd’den
nakledilmiştir.
aca. Katade ve Hasan Rivâyetleri
Abdurrezzâk b. Hemmâm (ö. 211) ve Taberî bu iki tâbiînden tek isnâdla gelen bir
rivâyeti tahrîc etmişlerdir. Her ikisi de sahîhtir:
 أي احطط عنا خطايانا فدخلوا على غير الجهة التي أمروا بها:عبد الرزاق قال معمر قال الحسن وقتادة
.دخلوا متزحفين على أوراكهم وبدلوا قوال غير الذي قيل لهم فقالوا حبة في شعيرة

1- Abdurrezzâk b. Hemmâm-Ma’mer-Hasan ve Katâde.1610
:  ادخلوا الباب سجدا قاال: حدثنا الحسن بن يحيى قال أنبأنا عبد الرزاق قال أنبأنا معمر عن قتادة و الحسن
 حبة: دخلوها على غير الجهة التي أمروا بها فدخلوها متزحفين على أوراكهم وبدلوا قوال غير الذي قيل لهم فقالوا
.في شعيرة

2- Taberî-el-Hasan b. Yahyâ-Abdurrezzâk-Ma’mer-Katâde ve Hasan.1611
acb. Mücâhid Rivâyetleri
Mücâhid isnâdı ile Süfyân es-Sevrî (ö. 161), Taberî (ö. 310), Sa’lebî (ö. 427) ve
Beğavî (ö. 516) rivâyet etmiştir:
1-Süfyân es-Sevrî hadisi Mücâhid’den almıştır:

1610
1611

Abdurrezzâk, Tefsîr, I, 47.
Taberî, Câmiu’l-Beyân, I, 343.
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قال سفيان قال مجاهد في قوله جل وعز وقولوا حطة حبة من حنطة حمراء فيها.

1612

2-Taberî’nin verdiği iki haberden biri sahîh diğeri zayıftır:
حدثني محمد بن عمرو الباهلي قال حدثنا أبو عاصم قال حدثنا عيسى عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال :
أمر موسى قومه أن يدخلوا الباب سجدا ويقولوا  :حطة وطوطىء لهم الباب ليسجدوا فلم يسجدوا ودخلوا على
أدبارهم وقالوا  :حنطة.

Taberî-Muhammed b. Amr-Ebû Âsım-İsâ b. Ebî Necîh-Mücâhid.1613
حدثني المثنى قال حدثنا أبو حذيفة قال حدثنا شبل عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال  :أمر موسى قومه أن يدخلوا
المسجد ويقولوا  :حطة وطوطىء لهم الباب ليخفضوا رؤوسهم فلم يسجدوا ودخلوا على أستاههم إلى الجبل وهو
الجبل الذي تجلى له ربه وقالوا  :حنطة فذلك التبديل الذي قال هللا عز وجل  :فبدل الذين ظلموا قوال غير الذي قيل
لهم.

Taberî-Müsennâ-Ebû Huzeyfe-Şibl-İsâ b. Ebî Necîh-Mücâhid.1614
İsnaddaki Ebû Huzeyfe Musa b. Mes’ûd için (ö. 220) İbn Hacer “sadûktur ancak
hafızası kötüdür” demiştir.1615 Dolayısıyla rivâyetin zayıf olduğunu söyleyebiliriz.
5-Sa’lebî bir rivâyeti muallak olarak vermiştir:
قال مجاهد  :كموطيء لهم الباب ليخفضوا رؤوسهم  ،فلم يخفضوا ولم يركعوا ولم يسجدوا  ،فدخلوا مترجعين
ّ
حطة فقالوا  :حطا يعنون
على أشباههم  .قوال يعني وقالوا قوال  .غير الذي قيل لهم وذلك إنّهم أُمروا أن يقولوا
حنطة حمراء استخفافا ً بأمر هللا .

1616

6-Beğavî de muallak olarak vermiştir:
قال مجاهد  :طؤطئ لهم الباب ليخفضوا رؤوسهم فأبوا أن يدخلوها سجدا فدخلوا على أساههم مخالفة في الفعل
كما بدلوا القول وقالوا قوال غير الذي قيل لهم.

1617

acc. Rabî’ b. Enes Rivâyeti
Bu isnâd ile sadece Taberî rivâyette bulunmuştur:
1-Taberî-Ammâr b. el-Hasan-İbn Ebî Ca’fer-babasından-Rabî’ b. Enes.
حدثت عن عماربن الحسن قال حدثنا ابن أبي جعفر عن أبيه عن الربيع بن أنس  :وادخلوا الباب سجدا وقولوا
حطة قال  :فكان سجود أحدهم على خده و قولوا حطة نحط عنكم خطاياكم فقالوا  :حنطة وقال بعضهم  :حبة في
شعيرة فبدل الذين ظلموا قوال غير الذي قيل لهم.

1618

Süfyân b. Saîd b. Mesrûk Ebû Abdullah es-Sevri, Kitâbu’t-Tefsîr, Dârul’-Kütübi’l-İlmiyye, Beyrut,
1403, I, 45.
1613
Taberî, a.g.e., I, 343.
1614
Taberî, a.g.e., I, 343.
1615
İbn Hacer, Takrîb, I, 554.
1616
Sa’lebî, el-Keşf ve’l-Beyân, I, 202.
1617
Beğavî, Meâmil, I, 99.
1612
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Rabî’ b. Enes (ö. 139) için İbn Hacer “sadûktur ancak yanılmaları mevcuttur”
demiştir. 1619 İbn Ebî Ca’fer (ö. ?) içinse “sadûk ve hafızası kötü” değerlendirmesinde
bulunmaktadır.1620 Dolayısıyla rivâyetin zayıf olduğunu söyleyebiliriz.
acd. İbn Zeyd Rivâyetleri
Taberî’nin naklettiği tek rivâyet şöyledir:
 وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة يحط هللا بها عنكم: حدثني يونس قال أخبرنا ابن وهب قال قال ابن زيد
 ما يشاء موسى أن يلعب بنا إال لعب بنا حطة حطة أي:  فاستهزأوا به يعني بموسى وقالوا: ذنبكم وخطيئاتكم قال
1621

. حنطة: شيء حطة ؟ وقال بعضهم لبعض

1-Taberî-Yunus-İbn Vehb-İbn Zeyd.
İsnaddaki İbn Zeyd için (ö. 182) İbn Hacer “zayıf” değerlendirmesinde
bulunmuştur. 1622
Maktû rivâyetler sahîh olarak Katâde, el-Hasan el-Basrî ve Mücâhid’den gelmiştir.
Katâde ve Hasan hadisleri Hemmâm rivâyetleriyle benzeşmektedir. Hitta kelimesi
Hemmâm metinlerinde olduğu gibi  حبة في شعيرةlafızları ile açıklanmış, secde ederek
kapıdan girmeleri ise sürünerek ve baldırları üzere şeklinde aktarılmıştır.
Mücâhid haberlerinde Yahudilerin hitta’ya karşılık حنطة,  حبة من حنطة حمراء فيهاve
 حنطة حمراءdedikleri ifade edilmiştir. Ayrıca onların secde etmedikleri ve kaba etleri üzere
şehre girdikleri nakledilmiştir. Bazı rivâyetler ise diğer râvîlerce verilmeyen bilgiler
içermektedir. Örneğin İsrâiloğulları’nın girecekleri kapı secde etmeleri için alçaltılmıştı ve
kapının bir mescid kapısı olduğu ve bu mescidin Yüce Allah’ın tecellide bulunduğu dağda
olduğu anlatılmıştır.
Taberi’nin Rabî’ b. Enes’ten naklettiği hadiste onların yanakları üzere secde
ettikleri ve bazılarının  حنطةbazılarının ise  حبة في شعيرةdedikleri nakledilmiştir. Taberî’nin
İbn Zeyd isnâdı ile verdiği bir haberde ise hıtta kelimesi için Yahudilerin Musa’nın
kendileri ile hitta diyerek oyun oynadığını söyledikleri aktarılmıştır.

1618

Taberî, a.g.e., I, 343.
İbn Hacer, Takrîb, I, 205.
1620
İbn Hacer, a.g.e., I, 629.
1621
Taberî, Tefsîr, I, 343.
1622
İbn Hacer, a.g.e., I, 340.
1619
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3. RİVAYETİN DEĞERLENDİRİLMESİ
Yukarıda verdiğimiz bilgilerin genel görünümü şöyledir: Hadis kitaplarında İbn
Abbâs ve İbn Mes’ûd’un sınırlı sayıdaki haberi mevkûf olarak gelmiştir. Ebû Hureyre’den
ise sadece Hemmâm kanalı ile ve merfû rivâyetler mevcuttur.
Tefsîrlerde hitta hadisi daha geniş bir râvî grubu tarafından ve ayrıntılı olarak
aktarılmıştır. Ebû Hureyre’den yine sadece Hemmâm kanalı ile ve merfû; İbn Abbâs ve İbn
Mes’ûd’dan mevkûf; Mücâhid, el-Hasan el-Basrî, Katâde, İbn Zeyd ve Rabi’ b. Enes’den
ise maktû olarak rivâyet edilmiştir. Yani Ma’mer Hemmâm’dan bu haberi merfû olarak
nakletmeseydi büyük bir olasılıkla hitta hadisi Hz. Peygamber sözü olarak değil de
müfessirlerin bir yorumu şeklinde sunulacaktı.
Hitta metinleri arasında önemli farklılıklar mevcuttur. Hemmâm tariklerinde verilen
“…Onlar ise bu emri ters çevirdiler de kaba etleri üzerinde sürünerek girdiler” cümlesi
arkalarını dönerek, baldırları üzere, boyunlarını eğmiş bir vaziyette veya Yüce Allah’ın bir
dağı onlara musallat ederek zorla secdeye kapatması gibi farklı şekillerde de nakledilmiştir.
Yine aynı şekilde “(hıtta yerine) ‘habbetun fî şearatin’ = ‘Arpadaki tane!’ dediler”
kısmında da bir ittifaktan bahsedemeyiz. Sadece Hemmâm kanalı ile gelen rivâyetlerde
bile حبة في شعرة,  حنطة في شعرة,  حنطة حبة في شعرة, حبة, şeklinde dört farklı telaffuzlar
görülmektedir. İbn Abbâs metinlerinde de Yahudilerin “hitta” yerine bazen حبة في شعرة,
bazen de  حنطةdedikleri aktarılmıştır. Benzer durumlar diğer râvîler için de geçerlidir.
Gerek isnâdları gerekse metinleri bakımından konuyla ilgili hadislerin bu kadar farklılık
arz etmesi bizi müfessirlerin söz konusu ayeti yorumlamaları neticesinde hitta rivâyetini
ortaya çıkardıkları düşüncesine sevk eder ki bu âlimler de zaten söz konusu haberi Hz.
Peygamber’e izafe etmemişlerdir. Ayrıca bu râvîlerden gelen bilgiler Hemmâm isnâdı ile
aktarılan hadislerdeki açıklamaları da kapsar mahiyettedir. Buradan hareketle Hemmâm
metinleri ile İbn Abbâs ve talebelerinin rivâyetlerinin kaynağının aynı olması güçlü bir
olasılıktır. İlgili haberin, merfû varyantında Hemmmâm’ın tek kalması ve diğer râvîler
tarafından mevkûf ve maktû olarak aktarılması neticesinde sahîfenin isnâdındaki
Abdurrezzâk, Ma’mer, Hemmâm veya Ebû Hureyre isimlerinden biri tarafından ref
edildiği düşüncesindeyiz.
Bünyamin Erul, Dr. Nuh Aslantaş’tan naklettiği kelimenin yazılışı ile ilgili bir
bilgiye dikkat çeker ve şu yorumda bulunur: “Bazı rivâyetlerde ise onların “hitta” ifadesi
yerine “hinta” yani ‘buğday’ dedikleri nakledilmektedir. (Ahmed b. Hanbel, Musned, II.
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312). Kanaatimizce bu ifadeyi söylemiş olmaları daha güçlü bir ihtimaldir. Zira
Arapçadaki “hinta” kelimesi, İbranice’de kelimenin ortasındaki “n” harfi kaldırılarak
“hita” şeklinde telaffuz edilmektedir. Yahudilere Allah hatalarının bağışlanması için “hata”
( )חטאdiyerek dua etmelerini söylemiş, onlar da bu kelimeyi çarptırarak “hita” ( )חיטהyani
“buğday” şekline dönüştürmüş olabilirler. Bu iki kelime arasındaki lafız benzerliği,
“habbe” ile “hitta” sözcükleri arasındaki yakınlıktan çok daha fazladır.”1623
Biz ise ilgili hadisinin ref edildiği ihtimalinden hareketle Yahudilerin “hitta” yerine
“hita” kelimesini söyledikleri bilgisinin İbranice’yi ve Arapça’yı iyi bilen zeki müfessirler
tarafından ortaya atılmış bir yorum olarak değerlendirmekteyiz.

D. “BEN KULUMUN ZANNI ÜZEREYİM” HADİSİNİN İNCELENMESİ
“”أنا عند ظن عبدي بي, “Ben kulumun zannı üzereyim” kudsî hadisi, sahîfedeki en kısa
metindir. Görüldüğü üzere cümlede ne kasdedildiği tam olarak anlaşılmamaktadır. Bu
çalışmamızda diğerlerinde olduğu gibi ilgili metnin hadis kaynaklarındaki diğer isnadları
da incelenerek rivâyetler arası karşılaştırmalara gidilecektir. Bu kısa ve anlamı kapalı haber
örneğinden hareketle bir hadisin tarihsel süreç içerisinde Hz. Peygamber’den sadır
olduktan sonra kitaplara nasıl yerleştiği ve kaynaklara ulaşıncaya kadar sahâbenin veya
sonraki dönem râvîlerinin tasarruflarına uğrama durumu da tespite çalışılacaktır.
Söz konusu hadis hakkında İbn Ebi’d-Dünyâ’nın (ö. 208) “Kitâbu Hüsni’z-Zann”
isimli bir çalışması mevcuttur. Müellif bu eserinde, Yüce Allah’ın merhametini anlatan
hadisleri ve sahâbe ile tâbiûnun büyüklerinden hüsn-i zannı tavsiye eden yüz elli kadar
rivâyeti toplayıp Yüce Allah’a karşı hüsn-i zannı teşvik etmeyi amaçlamıştır.1624
1. HADİS KAYNAKLARINDAKİ RİVÂYETLER
İlgili rivâyetin bu kaynaklarda birçok varyantı mevcuttur. Bu sebeple hadisler
aşağıda belirlenen yedi başlık altında ele alınacaktır:
a-“Yalın Rivâyetler”
b-“Zan-Dua Rivâyetleri”
c-“Zan-Tasavvur Rivâyetleri”
d-“Zan-Nafileler Rivâyetleri”
1623

Erul, Bünyamin, Hadislerin Dili, s. 297.
İbn Ebî’d-Dünyâ, Abdullah b. Muahmmed Ebû Bekr el-Bağdâdî, Hüsnü’z-Zân billâh, Dâru Taybe,
Riyâd, 1408.
1624
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e-“Zan-Tövbe Rivâyetleri”
f-“Hüsn-i zan-İbâdet Rivâyetleri”
g-“Ölüm Anında Hüsn-i zannı Emreden Rivâyetler”
Musannıfların eserlerinde zan hadisini yerleştirdikleri “kitablar” ve “bablar” onu
nasıl anladıkları hakkında ipuçları vermektedir. Buhârî (ö. 256) Kitâbu’t-Tevhîd’in “Yüce
Allah’ın zatı, sıfatları ve isimleri hakkında zikredilenler” ve “Allah’ın kelamını
değiştirmek istiyorlar ayeti” bablarında konumuzla alakalı iki rivâyet tahrîc etmiştir.1625
Müslim (ö. 261) Zikir ve Dua Kitâbı’nın “Zikre teşvik” ve “Zikrin, duanın fazileti
ve Allah’a yaklaşma” bablarında iki, Tevbe Kitâbı’nın “Tevbeye Teşvik” babında ise bir
zan hadisini zikretmiştir. 1626 Onun Cennet Kitâbı’nın bablarından birinin ismi “Ölüm
anında hüsnü’z-zannın emredilmesi”dir.1627
Tirmizî (ö. 279) Zühd Kitâbı’nın “Allah hakkında hüsn-i zan” babında tek rivâyet
vermiştir. Bu babda zikrettiği hadiste hüsn zan tamlamasının bulunmaması ise ilginçtir.1628
O, Dea’vât Kitâbı’nın bablarından birinin adını yine “Allah hakkında hüsn-i zan”
koymuştur. Ancak o babda verdiği tek rivâyette de hüsn-i zan geçmez.1629
Ebû Dâvûd’un (ö. 275) Cenâiz Kitâbı’nda “Ölüm anında hüsn-i zannın güzelliği”,
Edeb Kitâbı’nda ise “Hüsn-i zan” isimli bablar mevcut olup ilgili rivâyetlerini bu başlıklar
altında nakletmiştir.1630
İbn Mâce (ö. 273) Edeb Kitâbı’nın “Amellerin fazileti” isimli babında bir zan
hadisi zikretmiştir. Ayrıca Zühd Kitâbı’nın “Tevekkül ve Yakîn” adlı babında, Yüce Allah
hakkında hüsn-i zannı teşvik eden rivâyetleri vermiştir. 1631
İbn Hibbân (ö. 354), Rikâk Kitâbı’nda “Yüce Allah hakkında hüsn-i zan” isimli bir
bab başlığı açmış ve konuyla ilgili metinlerden çıkardığı yorumları da bu hadislerden önce
koyduğu ara başlıklarda vermiştir. Bunlar şöyledir:
“Müslümanın hüsn-i zannı en güzel ibadettir.”
“Ma’bûd’a hüsn-i zan, Yüce Allah’ın dilediği kişiye ahirette fayda verir.”
“Kişinin tüm hallerinde Yüce Allah’a hüsn-i zan ile güvenmesi gerekir.”
1625

Buhârî, Tevhîd, 14, 35.
Müslim, Zikr, 1, 6, Tevbe, 1.
1627
Müslim, Cennet, 19.
1628
Tirmizî, Zühd, 51.
1629
Tirmizî, De’avât, 132.
1630
Ebû Dâvûd, Cenâiz, 17; Edeb, 81.
1631
İbn Mâce, Edeb, 58; Züd, 14.
1626
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“Kişinin dünya hayatının zor olması halinde bile Yüce Allah’a sû-i zandan
kaçınması gerekir.”
“Yüce Allah Müslüman kuluna kendisinden beklediği ve umduğu şeyi verecektir.”
“Müslümana Yüce Allah hakkında hüsn-i zanda bulunmayı teşvik etmeli.”
“Hz. Peygamber’in sahâbeye Ma’bûdları hakkında hüsn-i zanda bulunmayı teşvik
etmesi.”
“Yüce Allah kişiye zannı ile karşılıkta bulunacaktır. Hayrı zanneden hayrı, şerri
zanneden şerri bulucaktır.”
“Vasfettiğimiz hüsn-i zannın Yüce Allah’tan korkmakla beraber olmasının
gerekliliği.”
“Ma’bûduna hüsn-i zan içerisinde olana Yüce Allah da hüsn-i zan içerisinde olacak,
sû-i zan içerisinde olana da sû-i zan içerisinde olacaktır.”
Konuyla ilgili tespit ettiğimiz haberler yukarıda verdiğimiz yedi başlık altında
incelenecektir.
a. Yalın Rivâyetler
ع ْبدِي ِبي
َ أَنَا ِع ْندَ َظ ِّن
Burada “yalın” ile zan hadisinin anlam ve lafız bakımından en kısa versiyonunu
kastetmekteyiz ki Hemmâm b. Münebbih’in Sahîfesi’nde de bu şekilde yer almaktadır:
. قال هللا عز وجل أنا عند ظن عبدي بي: وقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم
Hadisin bu varyant üzere dört tariki mevcut olup ikisi Ebû Hureyre’den birer
rivâyet ise Hayde b. Muâviye ve Vâsile b. el-Eska’dan aktarılmıştır.
aa. Ebû Hureyre Rivâyetleri
Ebû Hureyre’den bu versiyon üzere Hemmâm (ö. 132) ve A’rec (ö. 117) nakilde
bulunmuşlardır. Bu hadislerin senedleri sahîhtir:
1- İbn Hanbel-Abdurrezzâk b. Hemmâm-Ma’mer-Hemmâm-Ebû Hureyre.1632
2- Buhârî-Ebu’l-Yemân-Şuayb- Ebû’z-Zinâd-A’rec-Ebû Hureyre.1633

İbn Hanbel, II, 315; Şuayb el-Arnaût bu hadis hakkında “İsnadı, Buhârî ve Müslim şartlarına göre
sahîhtir” demiştir.
1633
Buhârî, Tevhîd, 35.
1632
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ab. Vâsile b. el-Eska’ Rivâyeti
Bu râvînin konuyla ilgili tesbit edebildiğimiz tek hadisini Beyhâkî (ö. 458) tahrîc
etmiştir.
1-Beyhâkî-Ebû Abdullah ve Muhammed b. Musa-Ebû’l-Abbâs-Rebi’ b. SüleymânEyyûb b. Süveyd-Utbe b. Ebî Hakîm-Vâsile b. el-Eska’.1634
İsnaddaki Utbe b. Ebî Hakîm (ö. 141) cerh-ta’dîl imamlarınca genelde zayıf kabul
edilmiştir. İbn Ma’în (ö. 233), İbn Hanbel (ö. 241), Nesâî (ö. 303), Dârekutnî (ö. 385) ve
Beyhâkî (ö. 458) “zayıftır, kavi değildir” cümleleri ile onu tavsif etmişlerdir.1635
Seneddeki bir diğer isim Eyyûb b. Süveyd (ö193) için İbn Hanbel ve Ebû Dâvûd (ö.
275) “zayıf”, Nesâî “Sika değildir”, İbn Ma’în ise “Bir şey değildir, hadisleri çalmaktadır”
değerlendirmelerinde bulunmuşlardır.1636 Bu bilgiler neticesinde rivâyetin zayıf olduğunu
söyleyebiliriz.
ac. Hayde b. Muâviye Rivâyeti
Tesbit edebildiğimiz tek haberini, Taberânî (ö. 360) nakletmiştir.
1-Taberânî-Ahmed b. Muallâ ve Hasan b. Alî ve Abdân b. Ahmed-Hişâm b.
Ammâr-Muhayyis b. Temîm-Behz b. Hâkîm-dedesi (Hayde b. Muâviye).1637
İsnaddaki Muhayyis b. Temîm (ö. ?) tabakat kitaplarında ismine pek yer
verilmeyen bir râvîdir. Yalnızca Ukayli (ö. 322) onun için “Muhayyis b. Temîm’in Behz
b. Hakîm’den nakletmesine gelince onun hadisine tâbi’ olunmaz” değerlendirmesinde
bulunmuştur.1638 Dolayısıyla hadisin isnâdı zayıftır.
Yukarıda verdiğimiz haberlerin sıhhat durumları genel olarak şu şekildedir:
Hemmâm-Ebû Hureyre ve A’rec-Ebû Hureyre tariki ile nakledilen birer rivâyet
merfû ve sahîhtir.
Hayde b. Muâviye ve Vâsile b. el-Eska’dan gelen birer rivâyet ise merfû ve zayıftır.
Metinleri bakımından ise şunlar söylenebilir:
Yukarıda verdiğimiz hadislerin tamamı ع ْبدِي ِبي
َ  أَنَا ِع ْندَ َظ ِّنlafızları ile nakledilmiştir.
Yalnız Vâsile b. el-Eska’ rivâyetinde yaşanan bir olay da hikâye edilmiştir:

Beyhâkî, Şu’abu’l-Îmân, II, 5.
Mizzî, Tehzîb, XIX, 300.
1636
Mizzî, a.g.e., IV, 475-476.
1637
Taberânî, el-Mu’cemu’l-Kebîr, XIX, 416.
1638
Ukaylî, Duafâ, IV, 263.
1634
1635
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 أنا عند:قال هللا عز وجل: عن همام بن منبه أنه سمع أبا هريرة يقول قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم
1639
1640

. ظن عبدي بي

.أنا عند ظن عبدي بي:  قال هللا:عن األعرج عن أبي هريرة أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال

 يا أخي:  عاد واثلة بن األسقع يزيد بن األسود الجرشي و قد نزل به الموت فقال: عتبة بن أبي حكيم قال
 هللا أكبر سمعت:  الرجاء قال واثلة:  له أيهما في نفسك أكثر ؟ قال:  أجدني أرجو و أخاف قال: كيف تجدك ؟ قال
1641
1642

. أن عند ظن عبدي بي:  قال هللا عز و جل:رسول هللا صلى هللا عليه و سلم يقول

. قال هللا أنا عند ظن عبدي بي:  عن النبي صلى هللا عليه وسلم قال: عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده

Örneklerde de görüldüğü üzere hadisin bu varyant üzere çok az tariki mevcut olup
sahîh olarak da sadece Ebû Hureyre’den nakledilmiştir. Zan rivâyetinin yalın halinin
anlaşılmaya muhtaç olması bu varyantının çok fazla tercih edilmemesine yol açmıştır
düşüncesindeyiz.
Hayde b. Muâviye’den ve Vâsile b. el-Eska’dan aktarılan birer hadisin râvîlerin
tasarrufuna uğradığı kanaatindeyiz. Çünkü her ikisi de hem zayıf hem de geç dönem
muhaddislerinin -Taberânî (ö. 360) ve Beyhâkî’nin (ö. 458)- eserlerinde yer almaktadır.
Vâsile b. el-Eskâ’dan gelen gelen rivâyetin zan hadisinin yalın varyantından haberdar râvi
veya râvilerce bu şekilde nakledildiği, Hayde b. Muâviye rivâyetinde ise zayıf bir sened ile
zan hadisinin metninin birleştirildiği düşüncesindeyiz.
b. Zan-Dua Rivâyetleri
أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا دعاني
Bu varyantta hadisin yalın haline ek olarak dua ve zikir cümleleri ilave edilmiştir.
İlgili hadisleri verdiğimiz yerde de görüleceği üzere bu metinlerde aslında “zan” olayından
ziyâde zikir ve dua öne çıkmaktadır. Yani kulun Yüce Allah’ın zannı üzere olması zikir ve
dua haline bağlıdır denilebilir.
Rivâyetlerin sonundaki  وأنا معه إذا دعانيkısmının zan-nafileler varyantındaki ikinci
hadisin baş tarafından alıntılanmış olması, yani bu varyantın zan-nafileler versiyonun taktî
edilmiş hali olması muhtemeldir:

İbn Hanbel, II, 315.
Buhârî, Tevhîd, 35.
1641
Beyhâkî, Şu’abu’l-Îmân, II, 5.
1642
Taberânî, a.g.e., XIX, 416.
1639
1640
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َل
َ ِع ْندَ َظ ِّن
ِ  فَ ِإ ْن ذَك ََرنِي فِي نَ ْف، َوأَ َنا َمعَهُ إِذَا ذَك ََرنِي،ع ْبدِي بِي
ٍ َ  َوإِ ْن ذَك ََر ِني فِي َم،س ِه ذَ َكرْ تُهُ فِي نَ ْفسِي
ً ْت إِلَ ْي ِه بَا
ُ عا تَقَرَّ ب
ً ب إِلَ َّي ذ َِرا
ً ْت إِلَ ْي ِه ذ َِرا
ُ شب ٍْر تَقَرَّ ب
 َوإِ ْن أَتَانِي،عا
ِ ِب إِلَ َّي ب
َ َّ َوإِ ْن تَقَر،عا
َ َّ َوإِ ْن تَقَر.َخي ٍْر ِم ْن ُه ْم

أَنَا

َل
ٍ َ ذَ َكرْ تُهُ فِي َم
.ًيَمْ شِي أَت َ ْيتُهُ َهرْ َولَة

Ebû Sâlih’ten gelen zan-nafileler rivâyetleri ile zan-dua metinlerinde bu benzerliği
daha net bir şekilde görmek mümkündür.
 أنا عند ظن:  يقول هللا تعالى:  قال النبي صلى هللا عليه وسلم:أبا صالح عن أبي هريرة رضي هللا عنه قال
عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي وإن ذكرني في مأل ذكرته في مأل خير منهم وإن
1643

.تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا وإن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا وإن أتاني يمشي أتيته هرولة

 أنا عند ظن عبدي وأنا: عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى هللا عليه وسلم قال قال هللا عز وجل
1644

.معه حين يذكرني

Zan-dua versiyonu üzere tesbit ettiğimiz on üç rivâyetin onu Ebû Hureyre’den, üçü
ise Enes b. Mâlik’ten gelmiştir.
ba. Ebû Hureyre Rivâyetleri
Ebû Hureyre’den bu varyant üzere A’rec (ö. 117), Ebû Sâlih (ö. 101), Yezîd b.
Esâm (ö. 101), Ummu’d-Derdâ (ö. 81) ve Kerime bnt. Haşhaş (ö. ?) rivâyette bulunmuştur.
Yedi ve sekiz nolu olanlar hariç diğerlerinin senedleri sahîhtir:
1-İbn Hanbel-Ravh-Züheyr b. Muhammed-Zeyd b. Eslem-Ebû Sâlih-Ebû
Hureyre.1645
2-İbn Hanbel-Ravh-Züheyr b. Muhammed-Zeyd b. Eslem-Ebû Sâlih-Ebû
Hureyre.1646
3-Taberânî-Ahmed b. Abdulvehhâb-Ebu’l-Yemân-Şuayb-Ebu’z-Zinâd-A’rec-Ebû
Hureyre:1647
4-İbn Hanbel-Vekî’-Cafer-Yezîd b. Esâm-Ebû Hureyre.1648
5-Müslim-Ebû Kureyb-Vekî’-Ca’fer-Yezîd b. Esâm-Ebû Hureyre.1649
1643

Buhârî, Tevhîd, 15.
İbn Hanbel, II, 517.
1645
İbn Hanbel, II, 516; Şuayb el-Arnaût bu hadis hakkında “İsnadı, Buhârî ve Müslim şartlarına göre
sahîhtir.” demiştir.
1646
İbn Hanbel, II, 517; Şuayb el-Arnaût bu hadis için “İsnadı, Buhârî ve Müslim şartlarına göre sahîhtir”
demiştir.
1647
Taberânî, Müsnedü’ş-Şâmiyyîn, Müessesetü’r-Risâle Beyrut 1984, IV, 292.
1648
İbn Hanbel, II, 445; Şuayb el-Arnaût hadisin bu senedi için “İsnadı, Müslim’in şartlarına göre sahîhtir”
demiştir.
1644
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6-Tirmizî-Ebû Kureyb-Vekî’-Ca’fer-Yezîd b. Esâm-Ebû Hureyre. 1650
Tirmizî “Bu hadis hasen ve sahîhtir” demiştir.
7- İbn Hanbel-Muhammed b. Mus’ab ve Ebu’l-Muğîre-Evzâî-İsmail b. UbeydullahÜmmü’d-Derdâ-Ebû Hureyre. 1651
İsnâddaki Muhammed b. Mus’ab (ö. 208) için, İbn Ma’în (ö. 233) “Bir şey
değildir”, Nesâî (ö. 303) ve Ukaylî (ö. 322) “zayıf”, İbn Hibbân (ö. 354) “Hafızası kötü
olanlardandır, senedleri kalbeder, mürselleri ise ref ederdi” derlerken İbn Hanbel (ö. 241),
“Herhangi bir beis yoktur” değerlendirmesinde bulunmuştur.1652 Bu bilgilerden hareketle
rivâyetin isnâdının zayıf olduğunu kanaatindeyiz.
8-İbn Mâce-Ebû Bekr-Muhammed Mus’ab-Evzâî-İsmail b. Ubeydullah-Ümmü’dDerdâ-Ebû Hureyre.1653
Muhammed b. Mus’ab sebebiyle isnâdın zayıf olduğunu söyleyebiliriz.
9- İbn Hanbel-Yezîd b. Abd-Velîd b. Müslim-Câbir-İsmail b. Ubeydullah-Kerime
bnt. Haşhaş-Ebû Hureyre.1654
10-İbn Hanbel-Ali b. İshâk-Abdullah-Abdurrahmân b. Yezîd-İsmail b. UbeydullahKerime bnt. Haşhaş-Ebû Hureyre.1655
bb. Enes b. Mâlik Rivâyetleri
Enes b. Mâlik’in bu varyant üzere tesbit ettiğimiz üç rivâyeti de sahîhtir:
1- Ebû Ya’lâ-Ahmed-Ebû Dâvûd-Şu’be-Katâde-Enes b. Mâlik.1656
2- İbn Hanbel-Süleymân (Ebû Dâvûd)-Şu’be-Katâde-Enes b. Mâlik.1657
3-İbn Hanbel-Ebû Dâvûd-Şu’be-Katâde-Enes b. Mâlik. 1658
Yukarıda verdiğimiz haberlerin sıhhat durumları genel olarak şu şekildedir:
1649

Müslim, Zikr, 6.
Tirmizî, Zühd, 51; Elbânî hadis için “sahîhtir” demiştir.
1651
İbn Hanbel, II, 540.
1652
Mizzî, Tehzîb, XVI, 460-4.
1653
İbn Mace, Edeb, 53.
1654
İbn Hanbel, II, 540; Şuayb el-Arnaût bu hadis hakkında “İsnadı sahîhtir, isnâddaki isimler sika olup
Buhârî ve Müslim’in râvîlerindendir. Ancak Yezîd b. Abd Rabbih Müslim’in râvîlerindendir” demiştir.
1655
İbn Hanbel, II, 540, Şuayb el-Arnaût bu hadis hakkında “İsnadı sahîhtir, isnâddaki isimler sika olup Ali
b. İshak hariç Buhârî ve Müslim’in râvîlerindendir” demiştir.
1656
Ebû Ya’lâ, VI, 12; Eserin muhakkiki Hüseyin Selim Esed bu rivâyet için “İsnadı sahîhtir” demiştir.
1657
İbn Hanbel, III, 210; Şuayb el-Arnaût bu hadis için “İsnadı, Buhârî ve Müslim şartlarına göre sahîhtir.
Ricali sika olup Süleymân et-Tayâlisî dışında Şeyhayn’ın râvîlerindendir. Süleyman ise Müslim’in
râvîlerindendir” demiştir.
1658
İbn Hanbel, III, 277; Şuayb el-Arnaût bu hadisin senedi için “İsnadı Müslim şartlarına göre sahîhtir”
demiştir.
1650
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Ebû Sâlih-Ebû Hureyre tariki ile iki, A’rec-Ebû Hureyre tariki ile bir, Yezîd b.
Esam-Ebû Hureyre tariki ile üç ve Kerime bnt. Haşhaş-Ebû Hureyre tariki ile gelen iki
rivâyet merfû ve sahîhtir. Ümmü’d-Derdâ-Ebû Hureyre tariki ile verilen iki hadis ise merfû
ve zayıftır.
Enes b. Mâlik’ten nakledilen üç hadis de merfû ve sahîhtir.
Rivâyetler metinleri bakımından şu şekildedir:
1) Ebû Hureyre Metinleri
عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى هللا عليه وسلم  :قال هللا عز وجل  :أنا عند ظن عبدي بي
وأنا معه حيث يذكرني.

1659

عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى هللا عليه وسلم قال قال هللا عز وجل  :أنا عند ظن عبدي وأنا
معه حين يذكرني.

1660

عن األعرج عن أبي هريرة وقال رسو هللا صلى هللا عليه وسلم  :يقول هللا عز وجل  :أنا عند ظن عبدي بي
و أنا معه حين يذكرني.

1661

عن يزيد بن األصم عن أبي هريرة قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  :ان هللا عز وجل يقول  :أنا عند
ظن عبدي بي وأنا معه إذا دعاني.

1662

عن يزيد بن األصم عن أبي هريرة قال  :قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إن هللا يقول  :أنا عن ظن
عبدي بي وأنا معه إذا دعاني.

1663

عن يزيد بن األصم عن أبي هريرة قال  :قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إن هللا يقول أنا عند ظن عبدي
في وأنا معه إذا دعاني.

1664

عن أم الدرداء عن أبي هريرة عن النبي صلى هللا عليه وسلم قال  :ان هللا عز وجل يقول  :أنا مع عبدي إذا
هو ذكرني وتحركت شفتاه.

1665

عن أم الدرداء عن أبي هريرة عن النبي صلى هللا عليه وسلم  :قال إن هللا عز وجل يقول  :أنا مع عبدي إذا
هو ذكرني وتحركت بي شفتاه.

1666

عن كريمة ابنة الخشخاش المزنية قالت سمعت أبا هريرة يقول في بيت أم الدرداء قال رسول هللا صلى هللا
عليه وسلم :قال هللا عز وجل  :أنا مع عبدي إذا هو ذكرني وتحركت بي شفتاه.

1667

İbn Hanbel, II, 516.
İbn Hanbel, II, 517.
1661
Taberânî, Müsnedü’ş-Şâmiyyîn, IV, 292.
1662
İbn Hanbel, II, 445.
1663
Müslim, Zikr, 6.
1664
Tirmizî, Zühd, 51.
1665
İbn Hanbel, II, 540.
1666
İbn Mâce, Edeb, 53.
1659
1660
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: عن كريمة ابنة الخشخاش المزنية انها حدثته قالت حدثنا أبو هريرة ونحن في بيت هذه يعني أم الدرداء انه
1668

.  أنا مع عبدي ما ذكرني وتحركت بي شفتاه:سمع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يأثر عن ربه عز وجل انه قال
2) Enes b. Mâlik Metinleri

 أنا عند ظن عبدي بي:  قال هللا تعالى: عن قتادة سمع أنسا يحدث أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال
1669

.وأنا معه إذا دعاني

 يقول هللا عز وجل أنا عند ظن عبدي بي وأنا: ثنا قتادة عن أنس بن مالك أن النبي صلى هللا عليه وسلم قال
1670

.معه إذا دعاني

 يقول هللا عز وجل أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا: ثنا قتادة عن أنس أن النبي صلى هللا عليه وسلم قال
1671

. دعاني

Yukarıda verdiğimiz metinlerde de görüldüğü üzere rivâyetler arasında bazı
farklılıklar bulunmaktadır:
Ebû Sâlih-Ebû Hureyre tariki ile gelen üç hadisin ikisini İbn Hanbel (ö. 241) rivâyet
etmiştir. Her ikisinin de isnâdı da aynı olmasına rağmen bir rivâyetteki  حيث يذكرنيlafzı
diğerinde  حين يذكرنيolarak geçmektedir.
A’rec-Ebû Hureyre kanalı ile nakledilen tek hadis konu başlığındaki gibi
aktarılmıştır: أنا عند ظن عبدي بي و أنا معه حين يذكرني
Yezîd b. Esam-Ebû Hureyre tariki ile verilen üç rivâyet aynıdır. Ancak Ebû SâlihEbû Hureyre ve A’rec-Ebû Hureyre metinlerindeki  حين يذكرنيlafızları Yezîd b. Esam
haberinde  إذا دعانيşeklindedir.
Ümmü’d-Derdâ- Ebû Hureyre ve Kerime bnt. Haşhaş-Ebû Hureyre kanalı ile gelen
haberler aynıdır. Ancak bu hadislerde diğer metinlerdeki  أنا عند ظن عبديcümlesi أنا مع عبدي
şeklinde aktarılmıştır. Ayrıca bu iki tarikte diğerlerinde olmayan  وتحركت بي شفتاهkısmı
bulunmaktadır.
Katâde-Enes b. Mâlik isnadı ile gelen rivâyetler ise Ebû Hureyre’den gelenlerle
örtüşmektedir.

İbn Hanbel, II, 540.
İbn Hanbel, II, 540.
1669
Ebû Ya’lâ, VI, 12.
1670
İbn Hanbel, III, 210.
1671
İbn Hanbel, III, 277.
1667
1668
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Yukarıda verdiğimiz örnek metinlerden hareketle bu varyantın zan-nafileler
varyantından taktî’ edilmiş veya Hz Peygamber’in zan ile dua-zikir halleri arasındaki
ilişkiyi açıklama bağlamında söylemiş olması da muhtemeldir.
c. Zan-Tasavvur Rivâyetleri
أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء
Bu versiyon üzere Vâsile b. el-Eska’dan beş, Ebû Hureyre’den de bir olmak üzere
toplam altı tarik mevcuttur. Ebû Hureyre rivâyetinin zayıf olduğunu göz önünde
bulundurursak bu varyant Vâsile b. el-Eska’ kaynaklıdır diyebiliriz. Zan-tasavvur hadisi ile
ilgili bu sahâbîden yaşanmış bir hikâye de mevcuttur; Vâsile b. el-Eska’, ölüm döşeğinde
olan Ebu’l-Esved el-Cüreşî’yi ziyarete gider ve ona Yüce Allah hakkındaki zannını sorar.
O da başıyla güzel anlamında işarette bulunur. Bunun üzerine Vâsile şöyle der: “Sana
müjdeler olsun. Ben Hz. Peygamber’in “Yüce Allah buyuruyor ki “Ben kulumun zannı
üzereyim. Benim hakkımda artık dilediği gibi düşünsün” dediğini işittim.”1672
ca. Ebû Hureyre Rivâyetleri
Bu varyant üzere Ebû Hureyre’den nakledilen tek rivâyet İbn Hanbel (ö. 241)
tarafından tahrîc edilmiştir.
1- İbn Hanbel-Hasan b. Musa-İbn Lehîa-Ebû Yunus-Ebû Hureyre. 1673
Şuayb el-Arnaût “Hadis sahîhtir, ancak isnâd İbn Lehîa sebebiyle zayıftır” demiştir.
İbn Lehîa (ö. 174) için İbn Hanbel “Hadisi hüccet değildir”, Tirmizî (ö. 279) “Ehl-i hadise
göre zayıftır”, Nesâî (ö. 303) “metrûku’l-hadis”, Beyhâkî (ö. 458) de “Ashab-ı hadis onun
zayıf olduğunda icma etmiştir” demiştir.

1674

Dolayısıyla rivâyetin zayıf olduğunu

söyleyebiliriz.
cb. Vâsile b. el-Eska’ Rivâyetleri
Vâsile b.el-Eska’dan gelen altı rivâyet de sahîhtir:
1- İbnu’l-Mubârek-Hişâm b. el-Ğâzî-Hayyân b. Ebi’n-Nadr-Vâsile b. el-Eska’.1675
2- İbnu’l-Mubârek- Hişâm b. el-Ğâzî-Hayyân b. Ebi’n-Nadr-Vâsile b. el-Eska’.1676
3-İbn Hanbel-Velid b. Müslim-Hayyân b. Ebi’n-Nadr-Vâsile b. el-Eska’.1677
Beyhakî, Şu’abu’l-Îmân, II, 5.
İbn Hanbel, II, 391.
1674
Mizzî, Tehzîb, XV, 488-503.
1675
İbnu’l-Mubârek, Zühd, I, 318.
1676
İbnu’l-Mubârek, Müsned, I, 22.
1677
İbn Hanbel, III, 491; Şuayb el-Arnaût “İsnadı sahîhtir” demiştir.
1672
1673
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4-İbn Hanbel-Ebu’l-Muğire-Hişâm b. el-Ğâzî-Hayyân b. Ebi’n-Nadr-Vâsile b. elEska’.1678
5-Dârimî-Ebu’n-Nu’mân-Abdullah b. el-Mubârek-Hişâm b. el-Ğâzî-Hayyân b.
Ebi’n-Nadr-Vâsile b. el-Eska’.1679
6-İbn Hibbân-Ömer b. Muhammed-Amr b. Osman-babasından-Muhammed b. elMuhâcir-Yezîd b. Ubeyde-Hayyân b. Ebi’n-Nadr-Vâsile b. el-Eska’.1680
Yukarıda verdiğimiz rivâyetlerin senedleri sıhhat bakımından genel olarak şöyledir:
Ebû Hureyre tariki ile gelen bir hadis merfû ve zayıftır.
Vâsile b. el-Eska’ tariki ile nakledilen altı rivâyet de merfû ve sahîhtir.
Rivâyetlerin metinleri ise şöyledir:
1) Ebû Hureyre Metni
أبو يونس عن أبي هريرة عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم :ان هللا عز وجل قال  :انا عند ظن عبدي بي
ان ظن بي خيرا فله وان ظن شرا فله.

1681

2) Vâsile b. el-Eska’ Metinleri
حيان أبي النضر أنه حدثه قال سمعت واثلة بن االسقع يقول قال رسول هللا صلى هللا عليه و سلم
:يقول هللا سبحانه وتعالى :أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء.

1682

حيان أبي النضر أنه حدثه قال سمعت واثلة بن األسقع يقول قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال هللا
تعالى :أنا عند ظن عبدي فليظن بي ما شاء .

1683

حبان أبو النضر قال  :دخلت مع واثلة بن األسقع على أبي األسود الجرشي في مرضه الذي مات فيه فسلم
عليه وجلس قال فأخذ أبو األسود يمين واثلة فمسح بها على عينيه ووجهه لبيعته بها رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فقال
له واثلة واحدة أسألك عنها قال وما هي قال كيف ظنك بربك قال فقال أبو األسود وأشار برأسه أي حسن قال واثلة أبشر
اني سمعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول  :قال هللا عز وجل :أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء قال .

1684

حدثني أبو النضر قال  :دعاني واثلة بن األسقع وقد ذهب بصره فقال يا خباب قدني إلى يزيد بن األسود
الجرشي فذكر الحديث فقال أبشر فإني سمعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول عن هللا عز وجل :انا عند ظن عبدي
بي فليظن بي ما شاء.

1685

İbn Hanbel, IV, 106; Şuayb el-Arnaût “İsnadı sahîhtir” demiştir.
Dârimî, Sünen, II, 395; Eserin muhakkiki Hüseyin Selim Esed bu rivâyet için “İsnadı sahîhtir” demiştir.
1680
İbn Hibbân, II, 407; Şuayb el-Arnaût bu rivâyet için “Hadis sahîhtir” demiştir.
1681
İbn Hanbel, II, 391.
1682
İbnu’l-Mubârek, Zühd, I, 318.
1683
İbnu’l-Mubârek, Müsned, I, 22.
1684
İbn Hanbel, III, 491.
1685
İbn Hanbel, IV, 106.
1678
1679
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 انا عند ظن: حيان أبي النضر عن واثلة بن األسقع عن النبي صلى هللا عليه وسلم قال قال هللا تبارك وتعالى
1686

. عبدي بي فليظن بي ما شاء

 حدثنا محمد بن المهاجر:  حدثنا أبي قال:  حدثنا عمرو بن عثمان قال: أخبرنا عمر بن محمد الهمداني قال
 خرجت عائدا ل يزيد بن األسود فلقيت واثلة بن األسقع وهو يريد عيادته: عن يزيد بن عبيدة عن حيان أبي النضر قال
فدخلنا عليه فلما رأى واثلة بسط يده وجعل يشير إليه فأقبل واثلة حتى جلس فأخذ يزيد بكفي واثلة فجعلهما على وجهه
:  فأبشر فإن سمعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم:  حسن قال-  وهللا-  ظني باهلل:  كيف ظنك باهلل ؟ قال: فقال له واثلة
1687

. أنا عند ظن عبدي بي إن ظن خيرا وإن ظن شرا:  قال هللا جل وعال: يقول

Hayyân b. Ebu’n-Nadr tariki ile gelen beş rivâyetteki أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء
cümlesi, İbn Hibbân’ın aynı kişiden aktardığı metinde أنا عند ظن عبدي بي إن ظن خيرا وإن ظن
 شراlafızları ile verilmiştir.
Ebû Yunus-Ebû Hureyre tariki ile انا عند ظن عبدي بي ان ظن بي خيرا فله وان ظن شرا فله
şeklinde aktarılan haber zayıftır. Bu versiyon üzere rivâyetin sadece Ebû Yunus-Ebû
Hureyre kanalı ile gelmiş olması bizi metinlerin karıştırılmış olduğu düşüncesine sevk
etmektedir.
Yukarıdaki Vâsile b. el-Eska’ rivayetlerinde de görüldüğü üzere zan ile zikr
arasında bir ilişki kurulmamış, kul bu konuda serbest bırakılmış ve bir anlamda tercihine
göre muamele edileceği dile getirilmiştir. Ayrıca Vâsile’nin vefat etmek üzere olan
arkadaşının Yüce Allah hakkındaki zannını merak etmesi ve bu hadisi ona aktarması ölüm
anında kişinin yaratıcısına karşı hüsn-ü zan içerisinde olmasının önemini ortaya
koymaktadır. Câbir b. Abdullah’tan gelen “Ben Rasûlullah’ı (sav) vefatından üç gün önce
“Sizden biriniz Allah (c.c.) hakkında hüsn-i zan beslemeden ölmesin!” derken işittim”
rivâyeti

de

Vâsile

hadisini

destekler

mahiyettedir.

Konuyla

alakalı

olduğunu

düşündüğümüz bir başka rivâyet ise Hz. Âişe’den nakledilmiştir. O, “Allah’a kavuşmayı
isteyene Allah da kavuşmak ister. Allah’a kavuşmayı istemeyene Allah da kavuşmak
istemez!” hadisini duyunca Resûlullah’a hiç kimsenin ölümden hoşlanmayacağını söyler.
Hz. Peygamber de ona buradaki kavuşmanın farklı olduğunu şu sözlerle açıklar: “Öyle
değil, can çekişme vakti geldiğinde mü’mine, Allah’ın rahmeti, rızası ve cenneti
müjdelenir, o da hemen Allah’a kavuşmayı arzu eder. Allah da ona kavuşmayı ister. Kâfire
ise, Allah’ın azabı ve gazabı bildirilince Allah’a kavuşmayı istemez. Allah da ona
kavuşmayı istemez.”1688
1686

Dârimî, Sünen, II, 395.
İbn Hibbân, II, 407.
1688
Buhârî, Rikak, 41; Müslim, Zikir, 5.
1687
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d. Zan-Nafileler Rivâyetleri
َل
َ أَنَا ِع ْندَ َظ ِّن
ِ  َف ِإ ْن ذَك ََرنِي فِي نَ ْف، َوأ َ َنا َمعَهُ ِإذَا ذَك ََرنِي،ع ْبدِي ِبي
ٍ َ  َو ِإ ْن ذَك ََر ِني فِي َم،س ِه ذَ َكرْ تُهُ فِي نَ ْفسِي
ً ْت ِإلَ ْي ِه َبا
ُ عا ت َ َقرَّ ب
ً ب ِإلَ َّي ذ َِرا
ً ْت ِإلَ ْي ِه ذ َِرا
ُ شب ٍْر تَقَرَّ ب
 َو ِإ ْن أَتَا ِني،عا
ِ ب ِإلَ َّي ِب
َ َّ َو ِإ ْن تَقَر،عا
َ َّ َو ِإ ْن تَقَر،َل َخي ٍْر ِم ْن ُه ْم
ٍ َ ذَ َكرْ تُهُ ِفي َم
.ًيَمْ شِي أَتَ ْيتُهُ َهرْ َولَة
“Zan-Nafileler” versiyonu aynı zamanda yalın ve zan-dua varyantlarını da
bünyesinde barındırmaktadır. Bu şekilde mevcut on üç rivâyetin on ikisi Ebû Hureyre’den,
bir tanesi ise Ebû Zerr el-Ğifârî’den (ö. 32) nakledilmiştir. Ebû Zerr hadisinin zayıf
olduğunu göz önünde bulundurursak bu varyantın Ebû Hureyre kaynaklı olduğunu
söyleyebiliriz.
Enes b. Mâlik (ö. 93),1689 Ebû Saîd el-Hudrî (ö. 63)1690 ve Selmân el-Fârisî (ö.
34)1691 de bu hadisin bir benzerini Hz. Peygamber’den rivâyet etmelerine rağmen her üç
sahâbînin metinlerinde de zan kısmı bulunmamaktadır. Ayrıca Enes b. Mâlik’in tariklerinin
bazısında ilgili hadisi Ebû Hureyre’den aldığı görülmektedir. Bu rivâyetlerde de söz
konusu cümle mevcut değildir:
حدثنا عبد هللا حدثني أبي ثنا يحيى عن سليمان التيمي عن أنس عن أبي هريرة قال يحيى وربما ذكر النبي
 ال يتقرب العبد إلي شبرا إال تقربت إليه ذراعا وال يتقرب إلي ذراعا إال تقربت إليه باعا أو: صلى هللا عليه وسلم قال
1692

.بوعا

Zan haberinin sadece Ebû Hureyre’den sahîh olarak bu varyant üzere nakledilmesi,
bizde Ebû Hureyre veya talebelerinin farklı hadisleri birleştirdikleri kanaatini
uyandırmaktadır.
da. Ebû Hureyre Rivâyetleri
Ebû Hureyre’den Ebû Sâlih es-Semân’ın (ö. 101) dokuz, Hemmâm (ö. 132),
Abdurrahman b. Ebî Amra (ö. ?) ve Ebû Rezîn’in (ö. 85) de birer rivâyeti bu şekildedir.
Zan hadisi sahîfenin hem Şam ve Kâhire nüshalarında hem de İbn Hanbel’in Müsned’inde
Hemmâm’dan yalın olarak nakledilmiştir ki orijinal hali de budur. Ancak Beğavî,
Hemmâm isnadı ile gelen 65 ve 80 nolu rivâyetleri birleştirmiş ve zan nafileler versiyonu
ile tahrîc etmiştir.1693

Buhârî, Tevhîd, 50; İbn Hanbel, II, 435.
İbn Hanbel, III, 40.
1691
Bezzâr, Müsned, VI, 503; Taberânî, el-Mu’cemu’l-Kebîr, VI, 254.
1692
Buhârî, Tevhîd, 50; Bkz., İbn Hanbel, II, 435.
1693
Beğavî, Şerhu’s-Sünne, V, 24.
1689
1690
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Abdurrahman b. Ebî Amra kanalı ile gelen haber zayıftır. Ebû Rezîn’den de bir
hadis bu şekilde nakledildiğine göre bu versiyonda öne çıkan isim Ebû Sâlih’tir.
1-Beğavî-Saîd el-Meni’î-Tâhir ez-Ziyâdi-Hüseyin el-Kâttân-Yusuf es-SülemîAbdurrezzâk b. Hemmâm-Ma’mer- Hemmâm-Ebû Hureyre.1694
2-İbn Tuhmân-Hasan b. Umâre-A’meş-Ebû Sâlih-Ebû Hureyre.1695
İsnaddaki Hasan b. Umâre (ö. 153) için İbn Hanbel (ö. 241), Ebû Zur’a’ (ö. 264),
Nesâî (ö. 303) ve Ukaylî (ö. 322) “metrûku’l-hadis” İbn Adiy (ö. 365) ise “zafiyete daha
yakındır” demektedirler. Dolayısıyla rivâyetin zayıf olduğunu söyleyebiliriz.
3-İbn Hanbel-Ebû Muâviye ve İbn Numeyr-A’meş-Ebû Sâlih-Ebû Hureyre.1696
4-İbn Hanbel-Affân-Abdulvâhid-A’meş-Ebû Sâlih-Ebû Hureyre.1697
5-Buhârî-Amr b. Hafs-an ebîhi-A’meş-Ebû Sâlih-Ebû Hureyre.1698
6-Müslim-Kuteybe- ve Züheyr (Lafız Kuteybe’nin)-Cerîr-A’meş-Ebû Sâlih-Ebû
Hureyre.1699
7-Müslim-Ebû Bekr İbn Ebî Şeybe ve Ebû Kureyb-Ebû Muâviye-A’meş-Ebû SâlihEbû Hureyre.1700
8-Müslim-İbn Ebî Şeybe ve Ebû Kureyb- (Lafız Ebû Kureyb’e ait) Ebû MuâviyeA’meş- Ebû Sâlih-Ebû Hureyre.1701
9-Tirmizî-Ebû Kureyb-Ebû Muâviye ve İbn Numeyr-A’meş-Ebû Sâlih-Ebû
Hureyre.1702
Tirmizî “Bu hadis hasen ve sahîhtir” demiştir.
10-İbn Mâce-Ebû Kureyb ve Ali b. Muhammed-Ebû Muâviye-A’meş-Ebû SâlihEbû Hureyre.1703
11-İbn Hanbel-Süreyc b. Nu’mân-Fuleyh-Hilâl b. Ali-Abdurrahmân b. Ebî AmraEbû Hureyre.1704
Beğavî, a.g.e., I, 307.
İbrahim b. Tuhmân, Meşyehatu İbn Tuhmân, tah. Muhammed Tahir Mâlik, Mecmeu’l-Lüğati’lArabiyye, Dımeşk, 1983, I, 177.
1696
İbn Hanbel, II, 251; Şuayb el-Arnaût bu hadis için “İsnadı, Buhârî ve Müslim şartlarına göre sahîhtir”
demiştir.
1697
İbn Hanbel, II, 413.
1698
Buhârî, Tevhîd, 15.
1699
Müslim, Zikr, 1.
1700
Müslim, Zikr, 1.
1701
Müslim, Zikr, 6.
1702
Tirmizî, Deavât, 132; Elbânî bu hadis hakkında “sahîhtir” demiştir.
1703
İbn Mâce, Edeb, 58; Elbânî bu hadis için “sahîhtir” demiştir.
1694
1695
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İsnaddaki Füleyh b. Süleyman (ö. 168) için İbn Ma’în (ö. 233), Ebû Hâtim (ö. 277)
ve Ebû Dâvûd (ö. 275) “Kavî değildir”, Ebû Zur’a ve Nesâî “zayıftır”, İbn Adiy (ö. 365)
ise “Müstakim hadisleri olduğu gibi garip rivâyetleri de mevcuttur” değerlendirmelerinde
bulunmuşlardır. Dolayısıyla rivâyetin zayıf olduğunu söyleyebiliriz.
12-İbn Hanbel-Muhammed b. Ca’fer-Şu’be-Süleymân-Ebû Rezîn-Ebû Hureyre.1705
db. Ebû Zerr el-Gifârî Rivâyeti
Ebû Zerr el-Ğifârî’den (ö. 32) bu varyant üzere gelen tek rivâyeti Tâberânî (ö. 360)
tahrîc etmiştir.
1-Taberânî-Sâlih b. Muhammed-babasından-Muhammed b. Zirkân-Hedbe-A’meşMa’rûr b. Süveyd-Ebû Zerr. 1706
İsnaddaki Sâlih b. Muhammed (ö.?) ve babası (ö.?) “meçhûl” râvîlerden olup
tabakât kitaplarında kendilerinden bahsedilmemektedir.
Kanaatimize göre  أنا عند ظن عبدي بيkısmı Ebû Zerr’in bu rivâyetinin başına idrâc
edilmiştir. Çünkü Ebû Zerr’den nakledilen metinler aşağıda verdiğimiz varyant üzere
aktarılmış olup tariklerinin hiç birinde “Kulumun zannı üzereyim” kısmı bulunmamaktadır.
 قال رسول: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا وكيع حدثنا األعمش عن المعرور بن سويد عن أبي ذر قال
 من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها وأزيد ومن جاء بالسيئة فجزاؤه سيئة:هللا صلى هللا عليه وسلم يقول هللا عز وجل
مثلها أو أغفر ومن تقرب مني شبر ا تقربت منه ذراعا ومن تقرب مني ذراعا تقربت منه باعا ومن أتاني يمشي أتيته
1707

.هرولة ومن لقيني بقراب األرض خطيئة ال يشرك بي شيئا لقيته بمثلها مغفرة

Yukarıda verdiğimiz haberlerin senedleri açısından değerlendirmeleri şu şekildedir:
Hemmâm b. Münebbih-Ebû Hureyre tariki ile ve Ebû Rezîn-Ebû Hureyre tariki ile
gelen birer rivâyet ve sahîh ve merfûdur.
Ebû Sâlih-Ebû Hureyre tariki ile nakledilen dokuz rivâyet de merfûdur. Biri zayıf
diğerleri sahîhtir.
Abdurrahmân b. Ebî Amra-Ebû Hureyre tariki ile aktarılan bir rivâyet merfû ve
zayıftır.
Ebû Zerr el-Gifârî’den tahrîc edilen tek rivâyet merfû ve zayıftır.
Rivâyetler metinleri bakımından ise şöyledir:
İbn Hanbel, II, 482.
İbn Hanbel, II, 480; Şuayb el-Arnaût rivâyet hakkında “İsnadı, Buhârî ve Müslim şartlarına göre
sahîhtir” demiştir.
1706
Taberânî, Dua, I, 523.
1707
Müslim, Zikr, 6.
1704
1705
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1) Ebû Hureyre Metinleri
سله َم  :قَ
ه
صلهى ه
سو ُل ه
ع هز
اَّلل
ل
ا
َ
َع ْن َه همام بْن ُمنَبّ ٍه  ،قَا َل َ :هذَا َما َحدهثَنَا أَبُو ه َُري َْرة َ  ،قَا َل  :قَا َل َر ُ
ُ َ
اَّللُ َ
علَيْه َو َ
اَّلل َ
ع ْبدِي بِي  ،إِذَا تَلَقَّانِي َ
َو َج هل  :أَنَا ِع ْندَ َظ ِّن َ
ع ْبدِي بِ ِ
شب ٍْر تَلَقَّ ْيتُهُ بِذ َِراعٍ َ ،وإِذَا تَلَقَّانِي بِذ َِراعٍ تَلَقَّ ْيتُهُ بِبَاعٍ َ ،وإِذَا تَلَقَّانِي بِبَاعٍ
1708
ع.
ِجئْتُهُ  ،أَوْ قَا َل  :أَت َ ْيتُهُ بِأَس َْر َ
عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول هللا عز وجل  :عبدي عند ظنه
بي وأنا معه حين يذكرني ان ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي وان ذكرني وحده ذكرته وحدي وان ذكرني في مأل
ذكرته في مأل خير منهم وان تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعاوان تقرب إلي ذراعا تقربت منه باعاوإن أتاني يمشي
أتيته هرولة.

1709

عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول هللا عز وجل  :أنا مع عبدي
حين يذكرني فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي وان ذكرني في مأل ذكرته في مأل هم خير منهم وان اقترب إلى
شبرا اقتربت إليه ذراعا وان اقترب إلى ذراعا اقتربت إليه باعا فإن أتاني يمشى أتيته هرولة وقال بن نمير في حديثه
أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه حيث يذكرني .

1710

ثنا أبو صالح قال سمعت أبا هريرة يقول قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  :قال هللا عز وجل :أنا عند ظن
عبدي بي وأنا معه حين يذكرني ان ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي وان ذكرني في مأل ذكرته في مأل خير منهم
ومن تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا ومن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا ومن جاءني يمشى جئته مهروال.

1711

أبا صالح عن أبي هريرة رضي هللا عنه قال :قال النبي صلى هللا عليه وسلم  :يقول هللا تعالى  :أنا عند ظن
عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي وإن ذكرني في مأل ذكرته في مأل خير منهم وإن
تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا وإن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا وإن أتاني يمشي أتيته هرولة.

1712

عن أبي صالح عن أبي هريرة قال  :قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول هللا عز وجل  :أنا عند ظن
عبدي بي وأنا معه حين يذكرني إن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي وإن ذكرني في مَل ذكرته في مَل هم خير منهم
وإن تقرب مني شبرا تقربت إليه ذرعا وإن تقرب إلي ذراعا تقربت منه باعا وإن أتاني يمشي أتيته هرولة.

1713

حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قاال حدثنا أبو معاوية عن األعمش بهذا اإلسناد ولم يذكر وإن تقرب
إلي ذراعا تقربت منه باعا.

1714

عن أبي صالح عن أبي هريرة قال  :قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول هللا عز وجل  :أنا عند ظن
عبدي وأنا معه حين يذكرني فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي وإن ذكرني في مَل ذكرته في مَل خير منه وإن
اقترب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا وإن اقترب إلي ذراعا اقتربت إليه باعا وإن أتاني يمشي أتيته هرولة.

1715

Beğavî, Şerhu’s-Sünne, I, 307.
İbn Tuhmân, Meşyehatu İbn Tuhmân, I, 177.
1710
İbn Hanbel, II, 251.
1711
İbn Hanbel, II, 413.
1712
Buhârî, Tevhîd, 15.
1713
Müslim, Zikr, 1.
1714
Müslim, Zikr, 1.
1715
Müslim, Zikr, 6.
1708
1709
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عن أبي صالح عن أبي هريرة قال  :قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول هللا عز وجل  :أنا عند ظن
عبدي بي وأنا معه حين يذكرني فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي وإن ذكرني في مَل ذكرته في مَل خير منهم
وإن اقترب إلي شبرا اقتربت منه ذراعا وإن اقترب مني ذراعا اقتربت إليه باعا وإن أتاني يمشي أتيته هرولة.

1716

عن أبي صالح عن أبي هريرة قال  :قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  :يقول هللا سبحانه  :أنا عند ظن
عبدي بي  .وأنا معه حين يذكرني  .فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي  .وإن ذكرني في مَل ذكرته مَل خير منهم .
وإن اقترب إلى شبرا اقتربت إليه ذراعا  .وإن أتاني يمشي أتيته هرولة.

1717

عن عبد الرحمن بن أبي عمرة عن أبي هريرة عن النبي صلى هللا عليه وسلم وبهذا اإلسناد قال رسول هللا
صلى هللا عليه وسلم  :ان هللا عز وجل يقول  :أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه حين يذكرني ان ذكرني في نفسه ذكرته
في نفسي وان ذكرني في مأل ذكرته في مأل خير من ملئه الذين يذكرني فيهم وان تقرب العبد مني شبرا تقربت منه
ذراعا وان تقرب مني ذراعا تقربت منه باعا وإذا جاءني يمشي جئته أهرول له المن والفضل.

1718

حدثني أبو رزين قال سمعت أبا هريرة وبإسناده عن النبي صلى هللا عليه وسلم قال قال هللا عز وجل  :عبدي
عند ظنه بي وأنا معه إذا دعاني فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي وان ذكرني في مأل ذكرته في مأل خير منهم
وأطيب وان تقرب مني شبرا تقربت منه ذراعا وان تقرب ذراعا تقربت باعا وان أتاني يمشي أتيته هرولة.

1719

2) Ebû Zerr el-Gifârî Metni
عن المعرور بن سويد عن أبي ذر الغفاري رضي هللا عنه قال قال رسول هللا قال ربكم عز وجل  :أنا عند
ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني إن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي وإن ذكرني في مأل ذكرته في مأل خير منهم
وإن دنا مني شبرا دنوت منه ذراعا وإن دنا مني ذراعا دنوت منه باعا وإن أتاني مشيا أتيته هرولة وإن لقيني بقراب
األرض خطيئة اليشرك بي شيئا لقيته بمثلها مغفرة.

1720

İlgili hadisi Ebû Sâlih-Ebû Hureyre tariki ile tahrîc eden İbn Tuhmân (ö. 163), İbn
)Hanbel (ö. 241), Buhârî (ö. 256), Müslim (ö. 261), Tirmizî (ö. 279) ve İbn Mâce (ö. 273
“yalın” “zan-dua” ve “zan-nafileler” kısmını koruyarak nakletmişlerdir. Müslim bir
”rivâyeti “zan-nafileler” kısmı olmadan tahrîc etmiştir. Bu haberlerde “mana ile rivâyet
 kısmı İbn Tuhmân ve İbn Hanbel’inأنا عند ظن عبدي görülmektedir. Diğer rivâyetlerdeki
أنا مع عبدي  kelimeleri ve yine İbn Hanbel’in bir rivâyetindeعبدي عند ظنه بي birer metninde
 cümlesini nakilde tekوان ذكرني وحده ذكرته وحدي lafızları ile telaffuz edilmiştir. İbn Tuhmân
kalmıştır.

1716

Tirmizî, Deavât, 132.
İbn Mâce, Edeb, 58.
1718
İbn Hanbel, II, 482.
1719
İbn Hanbel, II, 480.
1720
Taberânî, Duâ, I, 523.
1717
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Abdurrahmân b. Ebî Amra-Ebû Hureyre tariki ile gelen rivâyet zan nafileler
varyantına uygun nakledilmiştir. Ancak hadisin sonundaki  المن والفضلkelimeleri diğer
metinlerin hiçbirinde bulunmamaktadır.
Ebû Rezîn-Ebû Hureyre tariki ile gelen hadis, Ebû Sâlih-Ebû Hureyre isnâdı ile
rivâyet edilenlerle örtüşmektedir.
Ebû Zerr el-Ğifâri isnâdı ile Taberânî’nin tahrîc ettiği zayıf bir hadiste diğerlerinde
olmayan  وإن لقيني بقراب األرض خطيئة اليشرك بي شيئا لقيته بمثلها مغفرةcümlesi mevcuttur.
Sonuç olarak bu varyantın, Ebû Hureyre’nin ya da talebeleri Ebû Sâlih ve Ebû
Rezin’in tasarrufları sonucu ortaya çıkan birleştirilmiş farklı hadis metinleri olduğunu
söyleyebiliriz. Bununla beraber Hz. Peygamber’in Yüce Allah’ı zikreden ve nafile ibadet
eden Yüce Allah ile hemhal olan bireyin onun katındaki önemini ortaya koymak için bu
hadisleri birlikte söylemiş olması da muhtemeldir.
e. Zan-Tövbe Rivâyetleri
أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه حيث يذكرني وهللا أشد فرحا بتوبة عبده من أحدكم يجد ضالته بالفالة ومن
.يتقرب إلى شبرا تقربت إليه ذراعا ومن تقرب إلى ذراعا تقربت إليه باعا وإذا أقبل يمشي أقبلت أهرول
Rivâyetin bu vecih üzere sadece Ebû Sâlih-Ebû Hureyre tariki ile gelen üç metni
mevcuttur. Ebû Sâlih’den (ö. 101) de zan haberini nakleden iki râvîden Zeyd b. Eslem’in
(ö. 136) hadisleri bu şekildedir. Bu versiyon bünyesinde yalın, zan-dua ve zan nafileler
varyantlarını da barındırmaktadır. Bu durum rivâyetin başka sahîh metinlerle birleştirilerek
genişletildiği kanaatini uyandırmaktadır.
Metinde geçen  وهللا أشد فرحا بتوبة عبده من أحدكم يجد ضالته بالفالةcümlesi İbn Mes’ûd (ö.
32), Nu’mân b. Beşîr (ö. 65), Berâ b. Âzib (ö. 71) ve Enes b. Mâlik (ö. 93) tarafından da
nakledilmesine rağmen içinde zan hadisi ile ilgili bir lafız bulunmaz.1721
Ebû Hureyre’den Hemmâm (ö. 132), A’rec (ö. 117)1722 ve Musâ b. Yesâr (ö. ?)1723
da tevbe hadisini yukarıda saydığımız sahâbîler gibi müstakil olarak nakletmişlerdir. Bu
bilgiler birleştirme kanaatimizi desteklemektedir.
ea. Ebû Hureyre Rivâyetleri
Aşağıda verdiğimiz rivâyetlerden üç nolu olanı hariç diğerleri sahîhtir.

1721

Müslim, Tevbe, 1.
Müslim, Tevbe, 1.
1723
İbn Hanbel, II, 500.
1722
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1-İbn Hanbel-Ravh-Züheyr b. Muhammed-Zeyd b. Eslem-Ebû Sâlih-Ebû
Hureyre.1724
2-İbn

Hanbel-Abdulmelik

b.

Amr-Züheyr-Zeyd

b.

Eslem-Ebû

Sâlih-Ebû

Hureyre.1725
3-Müslim-Süveyd b. Nasr-Hafs b. Meysere-Zeyd b. Eslem-Ebû Sâlih-Ebû
Hureyre.1726
İsnaddaki Süveyd b. Nasr (ö. 240) için İbnu’l-Medînî (ö. 234) ve Nesâî (ö. 303)
“Sika değildir”, İbn Adiy (ö. 365) “Zafiyete daha yakındır”, İbn Hibbân ise (ö. 354)
“Haberleri kalb ederdi” değerlendirmesinde bulunmuşlardır.1727 Dolayısıyla rivâyet zayıftır
diyebiliriz.
Ebû Sâlih-Ebû Hureyre isnadı ile gelen üç rivâyet de merfû’dur. İkisi sahîh biri
hasen seviyesindedir.
Yukarıda verdiğimiz hadislerin metinleri arasında ciddi bir farklılık söz konusu
değildir:
 أنا عند ظن عبدي: عن أبي صالح عن أبي هريرة عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال قال هللا عز وجل
بي وأنا معه حين يذكرني وهللا أفرح بتوبة عبده من أحدكم يجد ضالته بالفالة قال أبو عبد هللا أراه ضالته ومن تقرب
1728

. إلي شبرا تقربت إليه ذراعا ومن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا فإذا أقبل إلي يمشي أقبلت إليه أهرول

 أنا عند ظن عبدي بي وأنا: عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى هللا عليه وسلم قال قال هللا تعالى
معه حيث يذكرني وهللا أشد فرحا بتوبة عبده من أحدكم يجد ضالته بالفالة ومن يتقرب إلى شبرا تقربت إليه ذراعا
1729

. ومن تقرب إلى ذراعا تقربت إليه باعا وإذا أقبل يمشي أقبلت أهرول

قال هللا عز وجل أنا عند ظن: عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أنه قال: عن أبي صالح عن أبي هريرة
عبدي بي وأنا معه حيث ذكرني وهللا هلل أفرح بتوبة عبده من أحدكم يجد ضالته بالفالة ومن تقرب إلي شبرا تقربت
1730

.إليه ذراعا ومن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا وإذا أقبل إلي يمشي أقبلت إليه أهرول

Sonuç olarak bu varyantın Ebû Sâlih’in (ö. 101) talebelerinden Zeyd b. Eslem’in (ö.
136) farklı hadisleri birleştirmeleri sonucu ortaya çıktığını söyleyebiliriz.

İbn Hanbel, II, 534; Şuayb el-Arnaût bu hadis hakkında “İsnadı, Buhârî ve Müslim şartlarına göre
sahîhtir” demiştir.
1725
İbn Hanbel, II, 524; Şuayb el-Arnaût bu hadis hakkında “İsnadı, Buhârî ve Müslim şartlarına göre
sahîhtir” demiştir.
1726
Müslim, Tevbe, 1.
1727
Mizzî, Tehzîb, XII, 250-4.
1728
İbn Hanbel, II, 534.
1729
İbn Hanbel, II, 524.
1730
Mizzî, Tehzîb, XII, 250-4.
1724
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f. Hüsn-i Zan-İbâdet Rivâyetleri
أفضل العبادة حسن الظن باهلل يقول هللا عز وجل أنا عند حسن ظنك بي
Hadisin bu varyantında Yüce Allah hakkında hüsn-i zanda bulunmak ibadetlerin en
faziletlisi olarak aktarılmaktadır. Bu versiyon üzere dokuz hadis Ebû Hureyre’den ve bir de
İbnu’d-Deylemî’den (ö. ?) olmak üzere toplam on rivâyet mevcuttur. İbn Ebî Şeybe’nin (ö.
235) Musannef’inde maktû’ olarak tahrîc ettiği bir haberde el-Hasan el-Basrî (ö. 110)
“Mü’min’in Rabbine karşı hüsn-i zanda bulunması en güzel ibâdettir” demektedir.1731 Aynı
şekilde İbn Ebî Şeybe, Saîd b. Cübeyr’in (ö. 95) de “Allah’ım senden sana karşı tam bir
tevekkül ve yine sana karşı hüsn-i zan isterim” dediğini nakleder.1732
İbrâhim et-Teymî (ö. 92) ise şunları söylemiştir: “Bazıları ölüm anında kişiye güzel
amellerinden bahsederlerdi ki Yüce Allah hakkında hüsn-i zanda bulunsun. Onlar bu
yaptıklarını güzel bulurlardı.”1733
fa. Ebû Hureyre Rivâyetleri
Ebû Hureyre’den, Şuteyr b. Nehâr (ö. ?) ve Suleym b. Âmir (ö. 130) bu versiyon
üzere rivâyette bulunmuşlardır. Bu hadislerin tamamının isnâdları zayıftır.
1-Taberânî-Ahmed b. Muallâ-Hişâm b. AmmârTaberânî-İbrâhim b. Duheym-babasından-ikisi berâber-Suveyd b. Abdulaziz-Sâbit
Aclân-Suleym b. Âmir-Ebû Hureyre.1734
Eserin muhakkiki Hamdi b. Abdulmecid “İsnaddaki Süveyd b. Abdulaziz zayıftır”
demektedir. Bu râvî (ö. 194) için İbn Hanbel (ö. 241) ve Nesâî (ö. 303) “metrûku’l-hadis”,
Ukaylî (ö. 322) “leyyinu’l-hadis”, İbn Ebî Hâtim (ö. 327) ise “Çokça hata ederdi”
değerlendirmesinde bulunmuştur.1735 Dolayısıyla rivâyetin zayıf olduğunu söyleyebiliriz.
2-İbn

Hanbel-Behz-Hammad-Muhammed

b.

Vâsi’-Şuteyr

b.

Nehâr-Ebû

Hureyre.1736
Şuayb el-Arnaût hadis hakkında “İsnadı Şuteyr b. Nehâr sebebiyle zayıftır”
değerlendirmesinde bulunmuştur. Şuteyr b. Nehâr için Zehebî (ö. 748) “meçhûl” lafzını
kullanmıştır.1737 İbn Hibbân (ö. 354) onu tanıtırken “Ebû Hureyre’den hüsn-i zan hadisini
İbn Ebî Şeybe, VII, 187.
İbn Ebî Şeybe, VII, 202.
1733
İbn Ebî’d-Dünyâ, Hüsnü’z-Zân, I, 40.
1734
Taberânî, Müsnedü’ş-Şâmiyyîn, III, 282.
1735
Mizzî, Tehzîb, XII, 258-61.
1736
İbn Hanbel, II, 491.
1737
Zehebî, Mîzân, II, 234.
1731
1732
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rivâyet etmiştir.” demektedir. 1738 Muhaddisler onun hakkında çok fazla bilgiye sahip
olmayıp naklettiği bu zan hadisi ile kendisini tanıtmaktadırlar. 1739 Bu bilgiden hareketle
aşağıda vereceğimiz tüm haberler isnâdlarındaki Şuteyr b. Nehâr sebebiyle aynı hükme
tabi olup zayıftır diyebiliriz.
3- İbn Hanbel-Süleymân b. Dâvûd-Sadaka b. Musâ-Muhammed b. Vâsi’-Şuteyr b.
Nehâr-Ebû Hureyre. 1740
4-İbn Hanbel-Abdurrahman b. Mehdî-Hammad b. Seleme-Muhammed b. Vâsi’Şuteyr b. Nehâr-Ebû Hureyre.1741
5-İbn Hanbel-Affan-Hammad b. Seleme-Muhammed b. Vâsi’-Şuteyr b. Nehâr-Ebû
Hureyre. 1742
fb. İbnu’d-Deylemî Rivâyeti
İbnu’d-Deylemî’nin (ö.

?) konuyla alakalı mevcut bir rivâyetini Taberânî

nakletmiştir.
1-Taberânî-Muhammed b. Osmân-Yusuf b. Ya’kûb-Yahyâ b. Saîd-Yezîd b. SinânUrve b.Ruyem-Ebî İdrîs el-Havlânî-İbnu’d-Deylemî. 1743
İsnaddaki Yezîd b. Sinan (ö. 155) hakkında İbn Hanbel (ö. 241) ve Nesâî (ö. 303)
“metruku’l-hadis”, Ebû Dâvûd (ö. 275) “Bir şey değildir”, İbn Ebî Hâtim (ö. 327) “Çokça
hata ederdi” değerlendirmesinde bulunmuştur. 1744 Dolayısıyla rivâyetin zayıf olduğunu
söyleyebiliriz.
Yukarıda verdiğimiz her iki sahâbînin rivâyetlerinin sıhhat ve kaynak durumları
genel olarak şu şekildedir:
Suleym b. Âmir-Ebû Hureyre tariki ile bir ve Şuteyr b. Nehâr-Ebû Hureyre tariki
ile gelen dört rivâyet merfû ve zayıftır.
İbnu’d-Deylemî’nin mevcut tek haberi merfû ve zayıftır. Hadisin bu varyantının
tüm tarikleri zayıftır. Rivâyetlerin metinleri şöyledir:
1) Ebû Hureyre Metinleri

İbn Hibbân, Sikât, IV, 370.
İbn Hacer, Tehzîb, IV, 274; Mizzî, a.g.e., XII, 378.
1740
İbn Hanbel, II, 359.
1741
İbn Hanbel, II, 297.
1742
İbn Hanbel, II, 407.
1743
Taberânî, Müsned, I, 300.
1744
Mizzî, Tehzîb, XXXII, 156-158.
1738
1739
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عن سليم بن عامر أنه سمع أبا هريرة يقول قام فينا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم في مثل هذا اليوم في مثل
هذا الشهر فقال :أحسنوا أيها الناس برب العالمين الظن فإن الرب جل وعز عند ظن عبده به .

1745

عن شتير بن نهار عن أبي هريرة قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  :حسن الظن من حسن العبادة.
1746

عن شتير بن نهار عن أبي هريرةوقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  :ان حسن الظن باهلل عز وجل من
حسن عبادة هللا .

1747

عن شتير بن نهار عن أبي هريرة قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  :ان حسن الظن من حسن العبادة .
1748

عن شتير بن نهار عن أبي هريرة أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال  :حسن الظن من حسن العبادة .

1749

2) İbnu’d-Deylemî Metni
عن أبي إدريس الخوالني عن بن الديلمي قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  :أفضل العبادة حسن الظن باهلل
يقول هللا عز وجل أنا عند حسن ظنك بي.

1750

Suleym b. Âmir-Ebû Hureyre tariki ile gelen rivâyetlerde emir kipi ile insanlara
Yüce Allah hakkında hüsn-i zanda bulunması emredilmektedir.
Şuteyr b. Nehâr-Ebû Hureyre isnâdı ile verilen hadislerde bazı farklılıklar söz
 şeklinde, diğeriان حسن الظن من حسن العبادة konusudur. İbn Hanbel’in dört rivâyetinden üçü
 lafızları aktarılmıştır.ان حسن الظن باهلل عز وجل من حسن عبادة هللا ise
İbnu’d-Deylemî rivâyetinde de hüsn-i zan ibadetlerin en faziletlisi sayılmıştır:
أفضل العبادة حسن الظن باهلل يقول هللا عز وجل أنا عند حسن ظنك بي
Bu varyant üzere gelen rivâyetlerin zan hadisini yorumlama bağlamında
edildiği

ref

sonucu

hataları

ravilerin

zayıf

ve

olduğu

sözler

söylenen

düşüncesindeyiz.
g. Ölüm Anında Hüsn-i Zannı Emreden Rivâyetler
عن جابر قال  :سمعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قبل موته بثالثة أيام يقول :ال يموتن أحدكم إال وهو
يحسن الظن باهلل عز وجل.
1745

Taberânî, a.g.e., III, 282.
İbn Hanbel, II, 491.
1747
İbn Hanbel, II, 359.
1748
İbn Hanbel, II, 297.
1749
İbn Hanbel, II, 407.
1750
Taberânî, Müsned, I, 300.
1746
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Bu varyant üzere hadisin kendisinden nakledildiği tek sahâbî Câbir b. Abdullah’tır.
ga. Câbir b. Abdullah Rivâyetleri
Câbir b. Abdullah’tan (ö. 78) gelen on üç rivâyetin bir ve beş nolu isnâdları hariç
diğerleri sahîhtir:
1-İbnu’l-Ca’d-Ebû Ca’fer-A’meş-Ebû Süfyân-Câbir b. Abdullah.1751
İsnaddaki Ebû Ca’fer er-Râzî (ö. 160) için İbn Hanbel (ö. 241), ‘Iclî (ö. 261) ve
Nesâî (ö. 261) “Kavî değildir” derken İbn Ma’în (ö. 233) “Hadisi yazılır, fakat ihticac
edilmez” değerlendirmesinde bulunmuştur. Dolayısıyla rivâyetin zayıf olduğunu
söyleyebiliriz.
2-İbn Hanbel-Abdussamed-Mehdî-Vâsıl-Ebû’z-Zübeyr-Câbir b. Abdullah.1752
3-İbn Hanbel-Abdurrezzâk-Süfyân-A’meş-Ebû Süfyân-Câbir b. Abdullah.1753
4-İbn Hanbel-Ravh-İbn Cüreyc-Ebû’z-Zübeyr-Câbir b. Abdullah.1754
5-İbn Hanbel-en-Nadr b. İsmail-İbn Ebî Leylâ-Ebû’z-Zübeyr-Câbir b. Abdullah.
1755

Şuayb el-Arnaût “İsnadı en-Nadr b. İsmail ve İbn Ebî Leylâ sebebiyle zayıftır”
demektedir. İsnaddaki İbn Ebî Leylâ (ö. 148) için İbn Hanbel (ö. 241) “Hafızası kötüdür”,
Nesâî (ö. 303) “Fakihlerden olup hadiste kavî değildir”, İbn Hibbân (ö. 354) “Büyük
hatalar yapmıştır” demektedir.1756 Dolayısıyla rivâyetin zayıf olduğunu söyleyebiliriz.
6-Abd b. Humeyd-Ebû Âsım-İbn Cureyc- Ebû’z-Zübeyr-Câbir b. Abdullah.1757
7-Müslim-Yahyâ b. Yahyâ-Yahyâ b. Zekeriyyâ-Süfyân-A’meş-Ebû Süfyân-Câbir
b. Abdullah.1758
8-Müslim-Ebû

Dâvûd-Ebu’n-Nu’mân-Mehdî-Vâsıl-Ebû’z-Zübeyr-Câbir

b.

Abdullah.1759
9-Ebû Dâvûd-Müsedded-İsâ b. Yunus-A’meş-Ebû Süfyân-Câbir b. Abdullah.1760
İbnu’l-Ca’d, Müsned, I, 437.
İbn Hanbel, III, 325; Şuayb el-Arnaût bu hadis hakkında “İsnadı, Müslim şartlarına göre sahîhtir, ricâli
sika olup Ebû’z-Zübeyr haricinde Buhârî ve Müslim râvîlerindendir” demiştir.
1753
İbn Hanbel, III, 330; Şuayb el-Arnaût bu hadis hakkında “İsnadı, Müslim şartlarına göre sahîhtir, ricâli
sika olup Ebû Süfyân haricinde Buhârî ve Müslim râvîlerindendir” demiştir.
1754
İbn Hanbel, III, 333; Şuayb el-Arnaût bu rivâyet hakkında “İsnadı, Müslim şartlarına göre sahîhtir”
demiştir.
1755
İbn Hanbel, III, 399.
1756
Mizzî, Tehzîb, XV, 624.
1757
Abd b. Humeyd, Müsned, I, 318.
1758
Müslim, Cennet, 19.
1759
Müslim, Cennet, 19.
1751
1752
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10-İbn Mâce-Muhammed b. Ta’rîf-Ebû Muâviye-A’meş-Ebû Süfyân-Câbir b.
Abdullah.1761
11- Ebû Ya’lâ-İbn Numeyr-babasından-A’meş-Ebû Süfyân-Câbir b. Abdullah. 1762
12-Ebû

Ya’lâ-Züheyr-Muhammed

b.

Hâzim-A’meş-Ebû

Süfyân-Câbir

b.

Abdullah.1763
13-Ebû Ya’lâ-Züheyr-Cerîr-A’meş-Ebû Süfyân-Câbir b. Abdullah.1764
Yukarıda verdiğimiz rivâyetlerin senedleri açısından değerlendirmesi şu şekildedir:
Câbir b. Abdullah’tan gelen on üç rivâyet de merfû olup ikisi zayıf diğerleri
sahîhtir.
Rivâyetlerin metinleri şöyledir:
 ال يموتن أحدكم إال وهو: سمعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قبل موته بثالثة أيام يقول: عن جابر قال
1765

.يحسن الظن باهلل عز وجل

 ال يموتن أحدكم إال وهو:  سمعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قبل موته بثالثة أيام يقول: عن جابر قال
1766

.يحسن الظن بربه

 ال يموتن أحدكم إال وهو: عن جابر قال سمعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول قبل موته بثالث يقول
1767

.يحسن باهلل الظن

 ال يموتن أحدكم إال: أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد هللا يقول سمعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول
1768

.وهو يحسن الظن باهلل

 ال يموتن أحدكم إال وهو يحسن باهلل الظن فإن قوما ما قد: عن جابر قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم
1769
1770

.أرداهم سوء ظنهم باهلل عز وجل { وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين

. ال يموتن أحدكم إال وهو باهلل حسن الظن: أبو الزبير عن جابر قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم

 سمعت النبي صلى هللا عليه وسلم قبل وفاته بثالث يقول ال يموتن أحدكم إال وهو يحسن: عن جابر قال
1771

1760

.باهلل الظن

Ebû Dâvûd, Cenâiz, 17.
İbn Mâce, Zühd, 14; Elbânî bu hadis için “sahîhtir” demiştir.
1762
Ebû Ya’lâ, IV, 192; Eserin muhakkiki Hüseyin Selim Esed bu rivâyet için “İsnadındaki râvîler sikadır”
demiştir.
1763
Ebû Ya’lâ, III, 446; Hüseyin Selim Esed bu rivâyet için “İsnadındaki râvîler sikadır” demiştir.
1764
Ebû Ya’lâ, IV, 45; Hüseyin Selim Esed bu rivâyet hakkında “İsnadındaki râvîler sikadır” demiştir.
1765
İbnu’l-Ca’d, I, 437.
1766
İbn Hanbel, III, 325.
1767
İbn Hanbel, III, 330.
1768
İbn Hanbel, III, 333.
1769
İbn Hanbel, III, 399.
1770
Abd b. Humeyd, Müsned, I, 318.
1771
Müslim, Cennet, 19.
1761
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 سمعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قبل موته بثالثة أيام يقول ال: عن جابر بن عبدهللا األنصاري قال
1772

.يموتن أحدكم إال وهو يحسن الظن باهلل عز وجل

سمعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول قبل موته بثالث قال " اليموت أحدكم: عن جابر بن عبد هللا قال
1773
1774

.إال وهو يحسن الظن باهلل

.عن جابر قال سمعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول ال يمون أحد منكم إال وهو يحسن الظن باهلل

 ال يموتن أحدكم إال وهو:  سمعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول قبل وفاته بثالث يقول: عن جابر قال
1775

.يحسن باهلل الظن

 ال يموتن أحد منكم إال وهو يحسن باهلل:  سمعت النبي صلى هللا عليه وسلم يقول قبل موته بثالث: عن جابر
1776

.الظن

 أال ال يموتن أحد منكم إال وهو:  سمعت النبي صلى هللا عليه وسلم يقول قبل موته بثالث: عن جابر قال
1777

.يحسن الظن باهلل

İbn Hanbel’in naklettiği bir zayıf rivâyet hariç diğerleri mana itibariyle aynıdır. Bu
zayıf metinde diğerlerinde olmayan فإن قوما ما قد أرداهم سوء ظنهم باهلل عز وجل وذلكم ظنكم الذي ظننتم
 بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرينcümleleri mevcuttur.
2. RİVAYETİN DEĞERLENDİRİLMESİ
Yukarıdaki verilerden yola çıkarak şu sonuçlara ulaşmaktayız:
a-Vâsile b. el-Eska’ rivâyetleri “Zan tasavvur” varyantında yoğunlaşmıştır. Bir
rivâyeti “yalın” versiyon üzere nakledilmişse de zayıftır.
b- Ebû Hureyre’nin ölüm anında hüsn-i zannı emreden versiyon hariç diğerlerinde
hadisi mevcuttur. Bununla beraber hüsnü-zan ibadet ve zan-tasavvur versiyonlarındakiler
zayıftır.
c-Vâsile b. el-Eska’nın “yalın” varyanttaki bir zayıf haberini saymazsak Ebû
Hureyre dışındaki bütün sahâbîlerin hadislerinin bir vecih üzere geldiği görülmektedir.
Vâsile b. el-Eska’nın “Zan tasavvur”, Enes b. Mâlik’in “Zan-dua”, Hayde b. Muâviye’nin
“Yalın”, Ebû Zerr el-Ğifârî’nin “Zan-Nafileler”, İbnu’d-Deylemî’nin “Hüsn-i Zan-İbâdet”
ve Câbir b. Abdullah’ın rivâyetleri ise

“Ölüm Anında Hüsn-i Zannın Emredilmesi”

versiyonu üzere nakledilmiştir.
1772

Müslim, Cennet, 19.
Ebû Dâvûd, Cenâiz, 17.
1774
İbn Mâce, Zühd, 14.
1775
Ebû Ya’lâ, IV, 192.
1776
Ebû Ya’lâ, III, 446.
1777
Ebû Ya’lâ, IV, 45.
1773
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d-Ebû Zerr el-Ğifârî, Hayde b. Muâviye ve İbnu’d-Deylemî’nin birer rivâyeti
mevcut olup her üçü de zayıftır. Her üç sahâbînin haberi de bir geç dönem müellifi olan
Taberânî tarafından tahrîc edilmiştir.
e-“Hüsn-i Zan-İbadet” varyantı üzere nakledilen tüm rivâyetler zayıftır.
f-En fazla rivâyet Ebû Hureyre’den nakledilmiş olup bunların sayısı otuz yedidir.
Câbir b. Abdullah’tan on üç, Vâsile b. el-Eska’dan altı, Enes b. Mâlik’ten üç, Hayde b.
Muâviye, Ebû Zerr ve İbnu’d-Deylemî’den birer hadis aktarılmıştır.
g-Râvîleri en fazla olan sahâbî de Ebû Hureyre’dir. Kendisinden on bir, Câbir b.
Abdullah ve Vâsile b. el-Eska’dan iki, Enes b. Mâlik, Ebû Zerr ve İbnu’d-Deylemî’den bir
râvî nakilde bulunmuştur.
h-Hadislerin metinlerinde önemli râvî tasarrufları bulunmaktadır. Bunların başında
farklı rivâyetlerin birleştirimesi gelmektedir.
Ebû Hureyre isnadı ile gelen zan-nafileler versiyonundaki nafileler kısmı Enes b.
Mâlik, Ebû Saîd el-Hudrî ve Selmân el-Fârisî tarafından da Hz. Peygamber’den
nakledilmiş olmasına rağmen her üç sahâbînin hadislerinde de zan kısmı bulunmamaktadır.
Ayrıca Enes b. Mâlik’in tariklerinin bazısında nafileler hadisini Enes’in Ebû Hureyre’den
aldığı görülmektedir. Bunlarda da söz konusu cümle bulunmamaktadır. Bu durum farklı
rivâyetlerin birleştirildiği izlenimini uyandırmaktadır.
Ebû Sâlih-Ebû Hureyre tariki ile gelen zan tövbe varyantındaki وهللا أشد فرحا بتوبة عبده
 من أحدكم يجد ضالته بالفالةcümlesi İbn Mes’ûd, Nu’mân b. Beşîr Berâ b. Âzib, ve Enes b.
Mâlik tarafından da aktarılmasına rağmen hiçbirinde zan hadisi ile ilgili bir lafız bulunmaz.
Ebû Hureyre’den bu hadisi rivâyet eden Hemmâm, A’rec ve Musâ b. Yesâr da müstakil
olarak nakletmişlerdir. Bu da farklı rivâyetlerin birleştirildiği ihtimalini güçlendirmektedir.
Bir başka tasarruf ise birbirinden farklı rivâyetlere ait isnâd ve metinlerin
birleştirilmesidir. Bu tür örneklere daha çok geç dönem eserlerde ve zayıf hadislerde
rastlanılmaktadır.
Yukarıda verdiğimiz örneklerde de belirtildiği üzere hadisin yalın varyantında dört
tarik mevcuttur. Bunların ikisi Ebû Hureyre’ye ait olup sahîhtir. Rivâyetlerin biri Buhârî
diğeri ise İbn Hanbel tarafından tahrîc edilmiştir. Diğer iki haberden biri Vâsile b. elEska’dan diğeri ise Hayde b. Muâviye’den gelmiş olup her ikisi de zayıftır. Birinci râvînin
hadisini Beyhâki, ikinci râvîninkisini ise Taberânî nakletmiştir. Vâsile b. el-Eska’nın sahîh
olarak gelen ve erken dönem eserlerde yer alan diğer beş sahîh haberi bu yalın varyanta
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göre farklıdır. Buradan hareketle bu yalın varyantın zan hadisinin diğer versiyonlarından
haberdar zayıf bir râvînin tasarrufu sonucu ortaya çıktığını söyleyebiliriz. Hayde b.
Muâviye’nin ise hiçbir yerde olmayan tek zayıf rivâyeti yine bizi metinlerle isnâdların
karıştırıldığı düşüncesine sevk eder.
Bir başka örnek Ebû Zerr el-Ğifârî rivâyetidir. Ebû Zerr’in takarrub ifade eden
sahîh hadislerinde zan kısmının bulunmaması mukabil, Tâberânî’nin tahrîc ettiği tek ve
zayıf bir haberde bu cümlenin bulunması tasarrufa uğradığı kanaatini uyandırmaktadır.
Bir diğeri ise Ebû Yunus-Ebû Hureyre tariki ile gelen zan-tasavvur hadisidir ki
zayıf olup İbn Hanbel tarafından nakledilmiştir. Ebû Hureyre’den zan hadisini rivâyet eden
diğer on râvî bu varyant üzere aktarmamıştır. Zan-tasavvur versiyonu üzere mevcut
hadislerin beşinin Vâsile b. el-Eska’dan nakledilmesi ve tek zayıf rivâyetin Ebû Yunus
kanalı ile gelmesi yine bu tezimizi desteklemektedir.
Sonuç olarak zan hadisinin kimi varyantlarının râvî tasarrufları sonucu ortaya
çıktığı söylenebilir. Hüsn-i zan- ibadet ile zan-tövbe versiyonları bu duruma örnektir.
Ayrıca zan-dua versiyonun zan-nafilelerden taktî’ edildiği, zan-nafilelerin ise farklı
hadislerin birleştirilmesi sonucu ortaya çıktığı söylenebilir. Bununla beraber Hz.
Peygamber’in Yüce Allah’ın kulunun zannı üzere olması ile zikr ve nafile ibadetler
arasında bir ilişki kurmuş olması da muhtemeldir.
Zan-tasavvur ve ölüm anında hüsn-ü zannın emredilmesi varyantlarında metinlerde
de geçtiği üzere kişinin son anlarında Yüce Allah’tan ümitvar ve razı olmuş duygu ve
düşünceler içerisinde olması vurgulanmaktadır.
Yalın varyantta ise zan durumu daha geniş ve ucu açık olarak dile getirilmiştir.
Bütün bu varyantlardan hareketle Hz. Peygamber’in Müslümanları hayatlarının tüm
aşamalarında özellikle ise son anlarında ve Yüce Allah hakkında olumlu düşünmeye teşvik
ettiği söylenebilir.

E. “HÛZ VE KİRMÂN KAVİMLERİ İLE SAVAŞMADIKÇA KIYAMET
KOPMAZ” HADİSİNİN İNCELENMESİ
Sahîfenin 125 ve 127 nolu hadislerinde Hz. Peygamber kıyametin kopuşundan önce
müslümanların savaşacağı bir kavimden ve özelliklerinden bahsetmektedir:
 ال تقوم الساعة حتى تقاتلوا جور كرمان قوما من األعاجم حمر: وقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم
.الوجوه فطس األنوف صغار األعين كأن وجوههم المجان المطرقه
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“Siz yabancı milletlerden Hûz ve Kirmân halkı ile savaşmadıkça kıyamet kopmaz.
Onların yüzleri kırmızı, burunları basık, gözleri küçüktür; sanki yüzleri deri üstüne deri
kaplanmış kalkanlar gibi (kalın etli)dir.”
. ال تقوم الساعة حتى تقاتلوا قوما نعالهم الشعر: وقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم
“Nalınları kıldan (keçeden) olan bir milletle savaşmadıkça kıyamet kopmaz.”
Sâhifede birbirinden bağımsız iki farklı metin olarak yer alan bu rivâyetler, ileride
vereceğimiz örneklerde de görüleceği üzere çoğunlukla tek hadis olarak nakledilmiştir.
Bununla beraber bu iki haberi müstakil olarak değerlendirenler de vardır.
Yukarıda verdiğimiz rivâyette savaşılacak kavimle ilgili öne çıkarılan hususlar
genel olarak şöyledir:
1. Yüzleri kırmızıya çalan beyaz tenlidirler.
2. Burunları basık ve kısadır.
3. Gözleri küçüktür, çekik gözlüdürler.
4. Yüzleri deri üstüne deri kaplanmış kalkanlar gibidir.
5. Nalınları kıldan örülme, tabaklanmamış deriden mamul, keçeden yapılma çarık
şeklindedir. Nalınları kıldan ifadesi ise birkaç şekilde açıklanmıştır. İlki halkın
vücutlarındaki kıllar o denli uzundur ki bu kıllar onların ayaklarına, nalınları giydikleri
kısma kadar ulaşmaktadır. İkincisi ise nalınlarının kıllardan eğrilmiş olduğu şeklindedir.
İbn Dıhye (ö. 633) ve Suyûti’ye (ö. 911) göre, bununla o beldelerdeki ağır kış şartlarından
dolayı kunduz derisinden yapılma tüylü, kıllı çarıklar kastedilmektedir. 1778 Aliyyu’l-Kârî
(ö. 1014) de bununla tabaklanmamış kıllı derilerin kastedildiğini söylemektedir. 1779
6. Hûz ve Kirmân ile savaşılacaktır.
7. Bu savaşlar kıyamet alâmetidir.
Birçok müellif, vasıfları sayılan bu kavmin Türkler olduğunu belirterek söz konusu
hadisi Hz. Peygamber’in mucizelerinden biri olarak görmüşlerdir. Çalışmamızda,
rivâyetteki kavmin Türkler olduğu bilgisinin Hz. Peygamber kaynaklı mı yoksa bir kanaat
veya râvî tasarrufu mu olduğu tespite çalışılacaktır.

1778
1779

İbn Hacer, Fethu’l-Bârî, VI, 607.
Azîmâbâdî, Avnu’l-Ma’bûd, XI, 277; Erul, Bünyamin, Hadislerin Dili, s. 264.
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1. HADİS KAYNAKLARINDAKİ RİVÂYETLER
Hemmâm Sahîfesi’nde bahsedilen kavmin özelliklerinin bir kısmının veya
tamamının zikredildiği rivâyetleri, şu altı başlık altında sınflandırmak mümkündür:
1. Kavmin açıklanmadığı rivâyetler.
2. Türkler olduğunu ifâde eden rivâyetler.
3. Hûz ve Kirmân olduğunu belirten rivâyetler.
4. Benî Kantûra olarak nakleden rivâyetler.
5. Ye’cûc ve Me’cûc olduğunu bildiren rivâyet.
6. Deccâle yardım edecek bir kavim olacağını söyleyen rivâyetler.
Hadis kitaplarına bakıldığında muhaddislerin büyük bir kısmının ilgili rivâyette
geçen kavmin Türkler olduğu inancını taşıdıkları görülmektedir. Bunun için Kütüb-i
Sitte’deki bab başlıklarına bakmak yeterli olacaktır. Buhârî (ö. 256) konuyla ilgili iki
başlık açmıştır: “Türklerle savaş” başlığı altında Amr b. Tağlîb (ö. 41) ve Ebû Hureyre’den
birer hadis tahrîc etmiştir ki bunlardan yalnız A’rec-Ebû Hureyre rivâyetinde Türk
kelimesi geçer. O, “Kıldan ayakkabı giyenlerle savaş” isimli babda da bir Ebû Hureyreİbnu’l-Müseyyib hadisi vermiştir ve bu metinde de Türk kelimesi mevcut değildir. 1780
Buhârî, Türk kelimesinin bulunduğu bir diğer A’rec rivâyetini nübüvvet alâmetleri
bölümünde zikretmiştir. Bu metinden sonra da Hemmâm tariki ile “Hûz ve Kirmân ile
savaşmadıkça kıyâmet kopmaz” hadisini daha sonra ise Türk kelimesinin yer almadığı
Kays b. Ebî Hâzim-Ebû Hureyre rivâyetini vermiş ve böylelikle bu haberleri Hz.
Peygamber’in mucizelerinden saydığını ortaya koymuştur.1781
Müslim (ö. 261) ise bu konuda özel bir başlık açmayıp ilgili hadisleri Fiten
Kitâbı’nın “Bir kabrin yanından geçen birinin o kabirde olmayı temenni etmesi” isimli
babında zikretmiştir. Onun burada Ebû Hureyre isnâdı ile verdiği İbnu’l-Müseyyib, A’rec,
Kays b. Ebî Hâzim ve Ebû Sâlih haberlerinden sadece Ebû Sâlih tarikinde Türk kelimesi
bulunur. 1782

1780

Buhârî, Cihâd, 94, 95.
Buhârî, Menâkıb, 22.
1782
Müslim, Fiten, 18.
1781
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İbn Mâce (ö. 273) “Türk” başlığı altında İbnu’l-Müseyyib-Ebû Hureyre, A’rec-Ebû
Hureyre rivâyetleri ile Ebû Saîd el-Hudrî ve Amr b. Tağlib hadislerine yer vermiştir ki
hiçbirinde de Türk kelimesi geçmez.1783
Ebû Dâvûd’un (ö. 275) konuyla ilgili bab başlığının adı “Türklerle savaş” olup
burada naklettiği İbnu’l-Müseyyib-Ebû Hureyre rivâyetinde Türk kelimesi geçmemekte,
Ebû Sâlih-Ebû Hureyre ve Bureyde b. el-Husayb hadislerinde ise ilgili kelime yer
almaktadır.1784
Tirmizî’nin (ö. 279) “Türklerle Savaş Rivâyetleri” babında İbnu’l-Müseyyib-Ebû
Hureyre tariki ile verdiği tek metinde Türk kelimesi mevcut değildir. 1785
Nesâî (ö. 303), “Türklerle ve Habeşlilerle Savaş” isimli babda iki rivâyet
zikretmiştir. Birinde “Hz. Peygamber’in bir sahâbîsinden” diyerek “Türkler size
karışmadıkça siz de onlara karışmayın” hadisini, diğerinde ise Türk kelimesinin geçtiği
Ebû Sâlih-Ebû Hureyre haberini tahrîc etmiştir.1786
Tespit edilen rivâyetler yukarıda verilen altı başlık altında ele alınacaktır. İleride
vereceğimiz örneklerde de görüleceği üzere bu konuyla ilgili zikredilen sahîh ve zayıf
hadisler birbirleriyle ilişkilendirilmekte ve birbirlerinin açıklayıcısı, tamamlayıcısı
olmaktadır. Dolayısıyla bu bağlamdaki yorumlara göre Hz. Peygamber şayet haberdeki
kavmin Türkler olduğunu ifade etmişse, Türkler aynı zamanda Hûz ve Kirmân’dır,
Deccâle yardım edecek kavimdir, hatta Ye’cûc ve Me’cûc’dür.
a. Kavmin Açıklanmadığı Rivâyetler
Bu varyant üzere söz konusu haberler Ebû Hureyre (ö. 57), Amr b. Tağlîb (ö. 41),
Ebû Saîd El-Hudrî (ö. 63) ve Abdullah b. Mes’ûd’dan (ö. 32), nakledilmiştir. Bu
haberlerde Hz. Peygamber tarafından özellikleri sayılan kavmin kimler olduğu
açıklanmamıştır. Bu şekilde tespit edilen hadis sayısı otuz altıdır. Rivâyetlerin metni genel
olarak şu şekildedir:
األعرج عن أبي هريرة يبلغ به النبي صلى هللا عليه وسلم ال تقوم الساعة حتى تقاتلوا قوما نعالهم الشعر وال
1787

.تقوم الساعة حتى تقاتلوا قوما صغار األعين ذلف األنوف كأن وجوههم المجان المطرقة

İbn Mâce, Fiten, 36.
Ebû Dâvûd, Melâhim, 9.
1785
Tirmizî, Fiten, 40.
1786
Nesâî, Cihâd, 42.
1787
İbn Ebî Şeybe, VII, 476.
1783
1784
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aa. Ebû Hureyre Rivâyetleri
Ebû Hureyre’den bu varyant üzere mevcut yirmi dört hadisi tâbiînden şu isimler
aktarmışlardır: A’rec (ö. 117), Saîd b. el-Müseyyib (ö. 92), Mûsâ b. Verdân (ö. 117), Halâs
b. Amr (ö. ?), Kays b. Ebî Hâzim (ö. 84). Bu râvîler içinde yalnızca A’rec’in tariklerinin
bazısında Türk kelimesi geçmektedir.
1) A’rec Rivâyetleri
A’rec’in hadisleri üç râvîden gelmiştir. Bunlar Ebu’z-Zinâd (ö. 131), Sâlih b.
Keysân ed-Devsî (ö. 145) ve Süfyân b. Uyeynedir (ö. 198). Ebû’z-Zinâd’dan altı, İbn
Uyeyne’den iki, Sâlih b. Keysân‘dan ise bir rivâyet gelmiştir. Bu dokuz haberden yalnızca
üç tanesinde Türk kelimesi mevcuttur. İsnâdların tamamı sahîh olup râvîleri sika kabul
edilmiştir.
1-İbn Ebî Şeybe-İbn Uyeyne-Ebû’z-Zinâd-A’rec-Ebû Hureyre.1788
2-Humeydî-İbn Uyeyne-Ebû’z-Zinâd-A’rec-Ebû Hureyre.1789
3-İbn Hanbel-Ali-Verkâ-Ebû’z-Zinâd-A’rec-Ebû Hureyre.1790
4-İbn Hanbel-Muâviye-Zâide-Ebû’z-Zinâd-A’rec-Ebû Hureyre. 1791
5- Müslim-İbn Ebî Şeybe-İbn Uyeyne-Ebû’z-Zinâd-A’rec-Ebû Hureyre.1792
6-İbn Mâce-İbn Ebî Şeybe-İbn Uyeyne-Ebû’z-Zinâd-A’rec-Ebû Hureyre.1793
Türk kelimesinin geçtiği üç A’rec rivâyetini de burada vererek isnâdların birlikte
görülmesini amaçlıyoruz.
a- İbn Hanbel-Alî-Verkâ-Ebû’z-Zinâd-A’rec-Ebû Hureyre.1794
b-Buhârî- Ebû’l-Yemân-Şuayb-Ebû’z-Zinâd-A’rec-Ebû Hureyre.1795
c-Buhârî-Saîd b. Muhammed-Ya’kûb-babasından-Ebû Sâlih-A’rec-Ebû Hureyre.
1796

2) Saîd b. el-Müseyyib Rivâyetleri
İbn Ebî Şeybe, VII, 476.
Humeydî, II, 469.
1790
İbn Hanbel, II, 530; Şuayb el-Arnaût bu hadis hakkında “İsnadı, Müslim şartlarına göre sahîhtir”
demiştir.
1791
İbn Hanbel, II, 398; Şuayb el-Arnaût bu hadis için “İsnadı, Buhârî ve Müslim şartlarına göre sahîhtir”
demiştir.
1792
Müslim, Fiten, 18.
1793
İbn Mâce, Fiten, 36.
1794
İbn Hanbel, II, 530; Şuayb el-Arnaût “İsnadı Buhârî ve Müslim şartlarına göre sahîhtir” demiştir.
1795
Buhârî, Menâkıb, 22.
1796
Buhârî, Cihâd, 94.
1788
1789
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Bu tarikle gelen on iki rivâyet de sahîhtir.
7-Abdurrezâk b. Hemmâm-Ma’mer-Zührî-İbnu’l-Müseyyib-Ebû Hureyre.1797
8-Humeydî-Süfyân- Zührî-İbnu’l-Müseyyib-Ebû Hureyre.1798
9-İbn Ebî Şeybe-Süfyân-Zührî-İbnu’l-Müseyyib-Ebû Hureyre.1799
10-İbn Hanbel-Abdurrezzâk-Ma’mer-Zührî-İbnu’l-Müseyyib-Ebû Hureyre.1800
11-İbn Hanbel-Süfyân-Zührî-İbnu’l-Müseyyib-Ebû Hureyre.1801
12-Buhârî-Ali b. Abdullah-Süfyân-Zührî-İbnu’l-Müseyyib-Ebû Hureyre.1802
13-Müslim-İbn Ebî Şeybe ve İbn Ebî Ömer (İbâre İbn Ebî Ömer’e aittir.)-SüfyânZührî-İbnu’l-Müseyyib-Ebû Hureyre.1803
14-Müslim-Harmele

b.

Yahyâ-İbn

Vehb-Yunus-Zührî-İbnu’l-Müseyyib-Ebû

Hureyre.1804
15-Ebû

Dâvûd-İbn

Kuteybe

İbnu’s-Seh

ve

diğerleri-Süfyân-Zührî-İbnu’l-

Müseyyib-Ebû Hureyre.1805
16-Tirmizî-Abdurrahman

el-Mahzûmî

ve

İbn’ul-Alâ-Süfyân-Zührî-İbnu’l-

Müseyyib-Ebû Hureyre.1806
17-İbn Mâce-İbn Ebî Şeybe-Süfyân-Zührî-İbnu’l-Müseyyib-Ebû Hureyre.1807
18-Ebû Ya’lâ-Amr en-Nâkid-Süfyân-Zührî-İbnu’l-Müseyyib-Ebû Hureyre.1808
3) Musa b. Verdân Rivâyeti
Bu isnâdla nakledilen tek hadis zayıftır.
19-Taberânî-Muttalib-Abdullah

b.

Sâlih-Ebû

Şureyh-Musâ

b.

Verdân-Ebû

Hureyre.1809

1797

Abdurrezzâk b. Hemmâm, Musannef, XI, 374.
Humeydî, II, 469.
1799
İbn Ebî Şeybe, VII, 476.
1800
İbn Hanbel, II, 271; Şuayb el-Arnaût bu hadis hakkında “İsnadı, Buhârî ve Müslim şartlarına göre
sahîhtir” demiştir.
1801
İbn Hanbel, II, 239; Şuayb el-Arnaût bu hadis hakkında “İsnadı, Buhârî ve Müslim şartlarına göre
sahîhtir” demiştir.
1802
Buhârî, Cihâd, 95.
1803
Müslim, Fiten, 18.
1804
Müslim, Fiten, 18.
1805
Ebû Dâvûd, Melâhim, 9; Elbânî bu hadis için “sahîhtir” demiştir.
1806
Tirmizî, Fiten, 40; Tirmizî hadis hakkında “Bu hadis hasen ve sahîhtir” demiştir.
1807
İbn Mâce, Fiten, 36; Elbânî bu hadis için “sahîhtir” demiştir.
1808
Ebû Ya’lâ, X, 281; Eserin muhakkiki Hüseyin Selim Esed bu rivâyet için “İsnadı sahîhtir” demiştir.
1809
Taberânî, el-Mu’cemu’l-Evsât, VIII, 317.
1798
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İsnaddaki Musa b. Verdân için (ö. 117) İbn Ma‘în (ö. 233) bir defasında “sâlih”
başka bir defa ise “zayıftır”, İbn Hibbân (ö. 354) “Meşhurlardan münker şeyler nakleder ve
çokça hata ederdi”, İbn Adiy (ö. 365) ise “zayıf” değerlendirmesinde bulunmuştur. 1810
Dolayısıyla hadisin zayıf olduğunu söyleyebiliriz.
4) Halâs b. Amr Rivâyeti
Halâs b. Amr’dan gelen tek rivâyet sahîhtir.
20-İbn Râhûye-en-Nadr-Avf-Halâs b. Amr-Ebû Hureyre.1811
5) Kays b. Ebî Hâzim Rivâyetleri
Bu râvîden nakledilen dört rivâyet de sahîhtir.
21-İbn Râhûye-Cerîr-İbn Ebî Hâlid-Kays-Ebû Hureyre.1812
22-Humeydî-Süfyân-İbn Ebî Hâlid-Kays-Ebû Hureyre.1813
23-İbn Hanbel-Yahyâ-İbn Ebî Hâlid-Kays-Ebû Hureyre.1814
24-Buhârî-Ali b. Abdullah-Süfyân-İbn Ebî Hâlid-Kays-Ebû Hureyre.1815
ab. Amr b. Tağlib Rivâyetleri
Amr b. Tağlib (ö. 41) isnâdı ile tespit ettiğimiz dokuz rivâyetin bir nolu olanı hariç
diğerleri sahîh kabul edilmiştir. Ayrıca beş nolu olanı mürseldir. Bu hadislerin tamamı tek
bir isim kanalı ile gelmekte olup o râvî el-Hasan el-Basrî’dir (ö. 110).
1-Tayâlisi-İbn Fudale-el-Hasan-Amr b. Tağlîb.1816
İsnaddaki İbn Fudâle (ö. 164) için İbn Ma‘în (ö. 233) ve Ukaylî (ö. 322) “zayıftır”,
İbn Hibbân (ö. 354) ise “hata ederdi” değerlendirmelerinde bulunmuşlardır.1817 Dolayısıyla
rivâyet zayıftır.
2-İbn Hanbel-Esved b. Âmir-Cerîr b. Hâzim-Hasan-Amr b. Tağlîb.1818
3-İbn Hanbel-Esved b. Âmir-Cerîr b. Hâzim-Hasan-Amr b. Tağlîb.1819

1810

Mizzî, Tehzîb, XXIX, 165.
İbn Râhûye, I, 431.
1812
İbn Râhûye, I, 266.
1813
Humeydî, II, 470.
1814
İbn Hanbel, II, 475.
1815
Buhârî, Menâkıb, 22.
1816
Tayâlisî, I, 161.
1817
Mizzî, Tehzîb, XVII, 180-190.
1818
İbn Hanbel, V, 69; Şuayb el-Arnaût bu hadis için “İsnadı, Buhârî ve Müslim şartlarına göre sahîhtir”
demiştir.
1819
İbn Hanbel, V, 70; Şuayb el-Arnaût bu hadis hakkında “İsnadı, Buhârî ve Müslim şartlarına göre
sahîhtir” demiştir.
1811
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4-İbn Hanbel-Affân-Cerîr b. Hâzim-Hasan-Amr b. Tağlîb.1820
5-İbn Hanbel-Muhammed b. Ca’fer-Avf- Hasan.1821
6-İbn Hanbel-Vehb b. Cerîr-babasından-el-Hasan-Amr b. Tağlîb.1822
7-Buhârî-Ebu’n-Nu’mân-Cerîr b. Hâzim-Hasan-Amr b. Tağlîb.1823
8-Buhârî-Süleymân b. Harb-Cerîr-Hasan-Amr b. Tağlîb.1824
9-İbn Mâce-İbn Ebî Şeybe-Esved b. Âmir-Cerîr b. Hâzim-Hasan-Amr b. Tağlîb.1825
ac. Ebû Saîd el-Hudrî Rivâyetleri
Ebû Saîd el-Hudrî (ö. 63) isnadı ile İbn Hanbel ve İbn Mâce’nin naklettiği iki
rivâyeti hasen olarak değerlendirmekteyiz:
1-İbn Hanbel-Ammâr b. Muhammed-A’meş-Ebû Sâlih-Ebû Saîd el-Hudrî.1826
Şuayb el-Arnaût bu haber için “İsnadı hasendir, hadis de sahîhtir” demiştir.
İsnaddaki Ammâr b. Muhammed (ö. 182) cerh ve ta’dîl imamlarınca genelde sika kabul
edilirken Ebû Zur’â (ö. 264) ve İbn Hibbân (ö. 364) gibi bazı imamlar tarafından “kavî
değildir” şeklinde nitelendirilmiştir.1827
2-İbn Mâce-el-Hasan b. Arefe-Ammâr b. Muhammed-A’meş-Ebû Sâlih-Ebû Saîd
el-Hudrî. 1828
Elbânî hadis için “hasen ve sahîh” demiştir.
ad. Abdullah b. Mes’ûd Rivâyeti
Bu sahâbîden gelen bir rivâyet mevkûf ve sahîhtir.
1-İbn Ebî Şeybe-Ğandar-Şu’be-Hakem-Ebû Sâdık-Rabî’’ b. Nâciz-İbn Mes’ûd.1829
Yukarıda verdiğimiz hadislerin senedleri açısından değerlendirmesi genel olarak şu
şekildedir: Ebû Hureyre isnâdı ile gelen yirmi dört rivâyetin tamamı merfû ve biri hariç
diğerleri sahîhtir. Amr b. Tağlib isnâdı ile nakledilen dokuz haber de merfûdur. Biri zayıf,
İbn Hanbel, V, 70; Şuayb el-Arnaût bu hadis hakkında “İsnadı, Buhârî ve Müslim şartlarına göre
sahîhtir” demiştir.
1821
İbn Hanbel, II, 493; Şuayb el-Arnaût bu hadis hakkında “Hadisi sahîhtir, isnâdı mürseldir, isnâddaki
kişiler de Buhârî ve Müslim râvîlerindendir” demiştir.
1822
İbn Hanbel, V, 69; Şuayb el-Arnaût bu hadis için “İsnadı, Buhârî ve Müslim şartlarına göre sahîhtir”
demiştir.
1823
Buhârî, Cihâd, 94.
1824
Buhârî, Menâkıb, 22.
1825
İbn Mâce, Fiten, 36; Elbânî bu hadis için “sahîhtir” demiştir.
1826
İbn Hanbel, III, 31.
1827
Mizzî, Tehzîb, XXI, 204-207.
1828
İbn Mâce, Fiten, 36.
1829
İbn Ebî Şeybe, VII, 509.
1820
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diğerleri sahîhtir. Ebû Saîd el-Hudrî’den aktarılan iki hadis de hasen ve merfûdur. İbn
Mes’ûd kanalı ile gelen tek rivâyet ise sahîh ve mevkûftur.
Yani bu râvîlerden aktarılan otuz altı rivâyette Türk kelimesi geçmemektedir.
Yukarıda isnâdlarını verdiğimiz haberlerin metinleri ise şu şekildedir:
1) Ebû Hureyre Metinleri
األعرج عن أبي هريرة يبلغ به النبي صلى هللا عليه وسلم ال تقوم الساعة حتى تقاتلوا قوما نعالهم الشعر
وال تقوم الساعة حتى تقاتلوا قوما صغار األعين ذلف األنوف كأن وجوههم المجان المطرقة.

1830

األعرج عن أبي هريرة قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  :ال تقوم الساعة حتى تقاتلون قوما صغار
األعين ذلف األنوف.

1831

األعرج عن أبي هريرة قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  :ال تقوم الساعة حتى تقاتلوا قوما نعالهم
الشعر.

1832

األعرج عن أبي هريرة عن النبي صلى هللا عليه وسلم قال  :ال تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها
فيؤمن الناس أجمعون فيومئذ { ال ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا } وال تقوم
الساعة حتى تقاتلوا اليهود فيفر اليهودي وراء الحجر فيقول الحجر يا عبد هللا يا مسلم هذا يهودي ورائي وال تقوم
الساعة حتى تقاتلوا قوما نعالهم الشعر.

1833

األعرج عن أبي هريرة يبلغ به النبي صلى هللا عليه وسلم قال ال تقوم الساعة حتى تقاتلوا قوما نعالهم الشعر
وال تقوم الساعة حتى تقاتلوا قوما صغار األعين ذلف اآلنف.

1834

األعرج عن أبي هريرة قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  :ال تقوم الساعة حتى تقاتلوا قوما صغار
األعين ذلف األنوف  .كأن وجوههم المجان المطرقة  .ال تقوم الساعة حتى تقاتلوا قوما نعالهم الشعر.

1835

ابن المسيب عن أبي هريرة قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  :التقوم الساعة حتى يقاتلونكم قوم
ينتعلون الشعر وجوههم كالمجان المطرقة.

1836

سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  :ال تقوم الساعة حتى تقاتلون قوما
وجوههم المجان المطرقة وال تقوم الساعة حتى تقاتلون قوما نعالهم الشعر.

1837

سعيد عن أبي هريرة يبلغ به النبي صلى هللا عليه وسلم قال :ال تقوم الساعة حتى تقاتلوا قوما نعالهم الشعر
وال تقوم الساعة حتى تقاتلوا قوما صغار األعين.

1838

İbn Ebî Şeybe, VII, 476.
Humeydî, II, 469.
1832
İbn Hanbel, II, 530
1833
İbn Hanbel, II, 398.
1834
Müslim, Fiten, 18.
1835
İbn Mâce, Fiten, 36.
1836
Abdurrezzâk b. Hemmâm, Musannef, XI, 374.
1837
Humeydî, II, 469.
1838
İbn Ebî Şeybe, VII, 476.
1830
1831

302

ابن المسيب عن أبي هريرة قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  :ال تقوم الساعة حتى يقاتلكم قوم
ينتعلون الشعر وجوههم كالمجان المطرقة.

1839

سعيد عن أبي هريرة يبلغ به النبي صلى هللا عليه وسلم  :ال تقوم الساعة حتى تقاتلوا قوما كأن وجوههم
المجان المطرقة نعالهم الشعر.

1840

سعيد ابن المسيب عن أبي هريرة رضي هللا عنه عن النبي صلى هللا عليه وسلم قال  :ال تقوم الساعة حتى
تقاتلوا قوما نعالهم الشعر وال تقوم الساعة حتى تقاتلوا قوما كأن وجوههم المجان المطرقة.

1841

سعيد عن أبي هريرة أن النبي صلى هللا عليه وسلم قال :ال تقوم الساعة حتى تقاتلوا قوما كأن وجوههم
المجان المطرقة وال تقوم الساعة حتى تقاتلوا قوما نعالهم الشعر.

1842

سعيد بن المسيب أن أبا هريرة قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم :ال تقوم الساعة حتى تقاتلكم أمة
ينتعلون الشعر وجوههم مثل المجان المطرقة .

1843

سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رواية قال ابن السرح إن النبي صلى هللا عليه وسلم قال  :التقوم الساعة
حتى تقاتلوا قوما نعالهم الشعر وال تقوم الساعة حتى تقاتلوا قوما صغار األعين ذلف األنف كأن وجوههم المجان
المطرقة .

1844

سعيد بن المسيب عن ابي هريرة  :أن النبي صلى هللا عليه وسلم قال :ال تقوم الساعة حتى تقاتلوا قوما نعالهم
الشعر وال تقوم الساعة حتى تقاتلوا قوما كان وجوههم المجان المطرقة.

1845

سعيد ابن المسيب عن أبي هريرة يبلغ به النبي صلى هللا عليه وسلم قال :ال تقوم الساعة حتى تقاتلوا قوما
نعالهم الشعر  .وال تقوم الساعة حتى تقاتلوا قوما صغار األعين.

1846

سعيدعن أبي هريرة عن النبي  -صلى هللا عليه وسلم قال  :ال تقوم الساعة حتى تقاتلوا قوما نعالهم الشعر.
1847

موسى بن وردان يقول سمعت أبا هريرة يقول سمعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول :ال تقوم الساعة
حتى تقاتلون قوما حمر الوجوه صغار العيون كأن وجوههم المجان المطرقة.

1848

عن خالس بن عمرو عن أبي هريرة رضي هللا عنه عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال  :ال تقوم الساعة
حتى تقاتلوا قوما ينتعلون الشعر وحتى تقاتلوا قوما عراض الوجوه خنس األنوف كأن وجوههم المجان المطرقة.

1849

قيس بن أبي حازم قال كنت جالسا عند أبي هريرة رضي هللا عنه فقال رجل إن هؤالء أقربائي يسلمون عليك
ويسألونك أن تحدثهم عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال  :صحبت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ثلث سنين ولم
İbn Hanbel, II, 271.
İbn Hanbel, II, 239.
1841
Buhârî, Cihâd, 95.
1842
Müslim, Fiten, 18.
1843
Müslim, Fiten, 18.
1844
Ebû Dâvûd, Melâhim, 9.
1845
Tirmizî, Fiten, 40.
1846
İbn Mâce, Fiten, 36.
1847
Ebû Ya’lâ, X, 281.
1848
Taberânî, el-Mu’cemu’l-Evsât, VIII, 317.
1849
İbn Râhûye, I, 431.
1839
1840
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أكن سنوات أعقل مني فيهن وال أجدر أن أعي ما سمعت من رسول هللا صلى هللا عليه وسلم مني فيهن سمعت رسول هللا
صلى هللا عليه وسلم يقول :تقاتلون قوما قريب الساعة نعالهم الشعر وتقاتلون قوما خلس الوجوه صغار األعين كأن
وجوههم المجان المطرقة والذي نفس محمد بيده لئن يحتطب أحدكم على ظهره فيبيعه فيستغني به ويتصدق منه
ويأكل خير له من أن يأتي رجال فيسأله لعله أن يؤتيه أو يمنعه ذلك فإن اليد العليا خير من اليد السفلى وابدأ بمن تعول
ولخلوف فم الصائم أطيب عند هللا من ريح المسك.

1850

قيس بن أبي حازم عن أبي هريرة  :هم البارز.

1851

قيس بن أبي حازم قال أتينا أبا هريرة نسلم عليه قال قلنا حدثنا فقال صحبت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم
ثالث سنين ما كنت سنوات قط أعقل مني فيهن وال أحب إلى ان أعي ما يقول رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فيهن وأني
رأيته يقول بيده  :قريب بين يدي الساعة تقاتلون قوما نعالهم الشعر وتقاتلون قوما صغار األعين حمر الوجوه كأنها
ال مجان المطرقة وهللا ألن يغدو أحدكم فيحتطب على ظهره فيبيعه ويستغني به ويتصدق منه خير له من ان يأتي رجال
فيسأله يؤتيه أو يمنعه وذلك ان اليد العليا خير من اليد السفلى وابدأ بمن تعول وخلوف فم الصائم أطيب عند هللا من
ريح المسك.

1852

قيس قال أتينا أبا هريرة رضي هللا عنه فقال صحبت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ثالث سنين لم أكن في
سني أحرص على أن أعي الحديث مني فيهن سمعته يقول وقال هكذا بيده  :بين يدي الساعة تقاتلون قوما نعالهم
الشعر ) .وهو هذا البارز(  .وقال سفيان مرة وهم أهل البارز.

1853

Ebû Hureyre tariki ile beş râvîden gelen hadislerde bazı farklılılar mevcuttur.
Arec’den muhaddisler şu şekilde rivâyet etmişlerdir: İbn Ebî Şeybe (ö. 235) ondan
Sahîfe’nin 125 nolu metni gibi Humeydî (ö. 219) hadisin bir kısmını vererek yani ihtisaren
nakilde bulunmuşlardır. İbn Hanbel (ö. 241), bir rivâyeti Sahîfe’nin 127 nolu varyantı
üzere diğerini ise kıyamet alâmetlerinin anlatıldığı başka hadislerle telfîk edilmiş bir
versiyon ile aktarmıştır. Müslim (ö. 261) 125 ve 127 nolu hadisler telfik edilmiş olarak
 kısmı olmadan tahrîc etmiştir.كأن وجوههم المجان المطرقة ancak diğer tariklerde mevcut olan
İbnu’l-Müseyyib-Ebû Hureyre kanalı ile gelen hadislerde mana ile rivâyetten
ينتعلون kaynaklanan bazı farklılıklar mevcuttur. Örneğin Abdurrezzâk (ö. 211) rivâyetindeki
 şeklindedir. Abdurrezzâk, Humeydî, İbnنعالهم الشعر  cümlesi Humeydî’nin metnindeالشعر
Hanbel, Buhârî (ö. 256), Müslim ve Tirmizî’nin (ö. 279) haberleri mana itibariyle
benzerlik arz etmektedir. Ancak bazı metinlerde ziyâde cümleler de görülmektedir.
 kısmı İbn Ebîصغار األعين Örneğin yukarıda verdiğimiz müellifler tarafından aktarılmayan
Şeybe ve İbn Mâce (ö. 273) rivâyetlerinde mevcuttur. Ebû Dâvûd (ö. 275) hadisinde ise

İbn Râhûye, I, 266.
Humeydî, II, 470.
1852
İbn Hanbel, II, 475.
1853
Buhârî, Menâkıb, 22.
1850
1851
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 lafızları bulunmaktadır. İbn Ebî Şeybeذلف األنف hem bu kısım hem de diğerlerinde olmayan
 cümlesi isimlerini verdiğimiz diğerوجوههم المجان المطرقة ve İbn Mace’nin aktarmadığı
müelliflerin hadislerinde yer almaktadır.
نعالهم الشعر Mûsâ b. Verdân rivâyetlerinde, İbnu’l-Müseyyib hadislerinde var olan
cümlesi bulunmamaktadır. İbnu’l-Müseyyib haberlerinde ise Musa b. Verdân metinlerinde
 kısmı mevcut değildir. Halâs b. Amr rivâyetlerinde bu iki râvîninحمر الوجوه yer alan
 lafızları nakledilmiştir.عراض الوجوه hadislerinde yer almayan
Kays b. Ebî Hâzim-Ebû Hureyre tariki ile İbn Râhûye ve İbn Hanbel’in naklettiği
iki rivâyet başka hadislerle telfik edilmiştir. Buhârî ve Humeydî ise onun hadisini ihtisaren
tahrîc etmişlerdir. Kays b. Ebî Hâzim metinleri yukarıda verdiğimiz haberlerde olmayan ek
 olarakوهو هذا البارز bir bilgi içermektedir. Ebû Hureyre söz konusu hadisteki kavmi
nitelendirmektedir.

2) Amr b. Tağlîb Metinleri
الحسن قال قال عمرو بن تغلب سمعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول  :ان من أشراط الساعة ان
تقاتلوا قوما نعالهم الشعر و ان من أشراط الساعة ان تقاتلوا قوما كان وجوههم المجان المطرقة وان من أشراط
الساعة ان يكثر التجار ويظهر القلم.

1854

الحسن ثنا عمرو بن تغلب قال سمعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول  :من أشراط الساعة أن تقاتلوا قوما
عراض الوجوه كأن وجوههم المجان المطرقة.

1855

الحسن عن عمرو بن تغلب قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  :إن من أشراط الساعة أن تقاتلوا أقواما
ينتعلون الشعر.

1856

الحسن ثنا عمرو بن تغلب قال سمعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول  :إن من أشراط الساعة أن تقاتلوا
قوما نعالهم الشعر أو ينتعلون الشعر وإن من أشراط الساعة أن تقاتلوا قوما عراض الوجوه كان وجوههم المجان
المطرقة.

1857

الحسن قال بلغني ان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال  :ال تقوم الساعة حتى تقاتلوا قوما ينتعلون الشعر
وحتى تقاتلوا قوما عراض الوجوه خنس األنوف صغار األعين كأن وجوههم المجان المطرقة .

1858

الحسن يقول ثنا عمرو بن تغلب قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  :تقاتلون بين يدي الساعة قوما
ينتعلون الشعر ولتقاتلن قوما كان وجوههم المجان المطرقة.

1859

1854

Tayâlisî, I, 161.
İbn Hanbel, V, 69.
1856
İbn Hanbel, V, 70.
1857
İbn Hanbel, V, 70.
1858
İbn Hanbel, II, 493.
1855

305

الحسن يقول حدثنا عمرو بن تغلب قال قال النبي صلى هللا عليه وسلم  :إن من أشراط الساعة أن تقاتلوا قوما
ينتعلون نعال الشعر وإن من أشراط الساعة أن تقاتلوا قوما عراض الوجوه كأن وجوههم المجان المطرقة.

1860

الحسن يقول حدثنا عمرو بن تغلب قال سمعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول  :بين يدي الساعة
تقاتلون قوما ينتعلون الشعر وتقاتلون قوما كأن وجوههم المجان المطرقة.

1861

الحسن عن عمرو بن تغلب قال سمعت النبي صلى هللا عليه وسلم يقول  :إن من أشراط الساعة أن تقاتلوا
قوما عراض الوجوه  .كأن وجوههم المجان المطرقة  .وإن من أشراط الساعة أن تقاتلوا قوما ينتعلون الشعر.

1862

Amr b. Tağlîb haberleri müelliflerin hadisleri takti etmelerine sunulacak en güzel
örneklerden biridir. İbn Hanbel tahrîc ettiği dört rivâyetin üçünde hadisin değişik
parçalarını, birinde ise tamamını aktarmıştır. Amr b. Tağlib ve Ebû Hureyre hadisleri
noksanlık ve ziyadelik açılarından birbirleri ile aynıdırlar.

3) Ebû Saîd el-Hudrî Metinleri
أبي صالح عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  :ال تقوم الساعة حتى تقاتلوا قوما
صغار األعين عراض الوجوه كأن أعينهم حدق الجراد كأن وجوههم المجان المطرقة ينتعلون الشعر ويتخذون الدرق
حتى يربطوا خيولهم بالنخل.

1863

أبي صالح عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  :ال تقوم الساعة حتى تقاتلوا قوما
صغار األعين عراض الوجوه كأن أعينهم حدق الجراد كأن وجوههم المجان المطرقة ينتعلون الشعر ويتخذون
الدرق يربطون خيلهم بالنخل.

1864

Ebû Saîd el-Hudrî haberlerinde Ebû Hureyre ve Amr b. Tağlib hadislerinde
يربطوا خيولهم بالنخل / gözleri çekirgelerin gözbebekleri gibidir ileكأن أعينهم حدق الجراد olmayan
/atlarını hurma direklerine bağlarlar cümleleri bulunmaktadır. Bunun dışında metinler
genel itibariyle benzerlik arz eder.

4) İbn Mes’ûd Metni
الربيع بن ناجذ عن بن مسعود قال يأتيكم قوم من قبل المشرق عراض الوجوه صغار العيون كأنما ثقبت
أعينهم في الصخر كأن وجوههم المجان المطرقة حتى يوثقوا خيولهم بشط الفرات.

1865

İbn Hanbel, V, 69.
Buhârî, Cihâd, 94.
1861
Buhârî, Menâkıb, 22.
1862
İbn Mâce, Fiten, 36.
1863
İbn Hanbel, III, 31.
1864
İbn Mâce, Fiten, 36.
1865
İbn Ebî Şeybe, VII, 509.
1859
1860

306

İbn Mes’ûd rivâyetinde ise yukarıda verdiğimiz üç sahâbînin haberlerinde
bulunmayan “قوم من قبل المشرق/ doğu tarafından bir topluluk” , “ كأنما ثقبت أعينهم في الصخر/
sanki gözleri kayada oyulmuştu” ve “حتى يوثقوا خيولهم بشط الفرات/atlarını Fırat’ın kıyısında
bağlayıncaya kadar” cümleleri bulunmaktadır.
Yukarıdaki rivâyetlerin bazısında bu kavmin kim olduğuna cevaplar arayan sorular
bulunmaktadır. Söz konusu hadisi nakleden bu kadar sahâbî ve tâbiîn varken bu haberlerin
çok azında bu topluluğun kimler olduğunun açıklanması ve buna rağmen tartışmaların hala
bitmemesi aslında rivâyette geçen kavmin tarihsel sürecin başlangıcında bilinmediği
kanaatini bizde uyandırmaktadır.
İlgili hadisi Amr b. Tağlib’den alan el-Hasan el-Basrî (ö. 110) de bu kavmin kim
olduğunu kesin olarak bilmemekle birlikte daha sonra gördüklerine dayanarak yüzleri
tavsif edileni Türkler, kıldan ayakkabı giyenleri ise Kürtler şeklinde açıklamaktadır.1866
Buhârî’nin Kays-Ebû Hureyre isnâdı ile naklettiğine göre Ebû Hureyre kıldan
ayakkabı giyenleri Bâriz Ehli olarak açıklamaktadır.1867
Rivâyetlerde dikkatimizi çeken isimlerden biri de İbn Uyeyne’dir (ö. 198). O, Ebû
Hureyre’den ilgili hadisi nakleden A’rec, İbnu’l-Müseyyib ve Kays b. Ebî Hâzim’in
isnâdlarında da yer almaktadır. Söz konusu Ebû Hureyre haberlerinin neredeyse tamamı bu
isimlerden gelmiştir. Buna rağmen İbn Uyeyne bu halkın kim olduğunu bilmemekte ve
sadece Bâriz kelimesi ile açıklamaktadır. Bazen de bu kelimeyi Bâzir olarak ifade etmiştir.
İbn Hacer (ö. 852) konuyla ilgili şunları nakletmiştir: Kâbisî buradaki Bâriz
kelimesinin savaşanların sıfatı olduğunu ve Arapların zor kavimler için bu sıfatı
kullandıklarını söylemiştir. İbn Kesîr (ö. 774) ise Süfyân b. Uyeyne’den rivâyet edilen
meşhur kelimenin Bâriz olduğunu, Bâzir lafzının ise tashîf olduğunu ifade etmiştir. İbn
Hacer kendisi de bilinenin, Bâriz olduğunu belirtmiştir. Ebû Nuaym’ın (ö. 430)
Müstahrec’inde Ebû Hureyre’den onların Bâriz yani Kürtler olduğu aktarılmıştır. Bazıları
ise İran bölgesinde dağlık bir bölgedir demiştir. Bazılarına göre ise Deylem’in
beldelerindendir. Bu iki beldenin insanları gibi yüksek yerlerde, tepe veya dağlık alanlarda
yaşayanlar için de bu sıfat kullanılmaktadırlar.1868

1866

Nuaym b. Hammâd, Fiten, II, 684.
Buhârî, Menâkıb, 22; Bu rivâyet Humeydî tarafından da nakledilmiştir; Müsned, II, 470.
1868
İbn Hacer, Fethu’l-Bârî, VI, 609.
1867
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İbnu’l-Esîr ise şunları söylemiştir: “Bâzir’in, Kirmân yakınlarında dağlık bir bölge
olduğu rivâyet edilmiştir. Burada Kürtler mevcuttur. Onlar bölgelerinin ismiyle anılır
oldular. Süfyân bir defa Bâriz dedi. Bâriz ise İran Ehlî’dir.1869
İbn Kesîr (ö. 774) Tefsîr’inde Ebû Hâlid Hürmüz el-Vâlibî’den (ö. 100) rivâyetle
şunları aktarmıştır: “Ebû Hureyre yanımıza geldi ve Hz. Peygamber’in “Ayakkabıları
kıldan olan bir kavimle savaşacaksınız” sözünü tefsîr etti ve “Onlar Bârizûndur. Yani
Kürtlerdir” dedi.1870
Aynî (ö. 855) bazı kimselerin bu topluluğu Türkler dışında bir kavim şeklinde
yorumladıklarını1871 ve bu bağlamda Kürtler olabileceğini söylediklerini nakletmiştir.1872
Muhammed b. Abbâd el-Mekkî’den (ö. 234) aktarıldığına göre Bâbek halkının
ayakkabıları kıldandır. 1873 İbn Hacer (ö. 852) bu halkın üzerine Me’mûn (ö. 218) ve
Mu’tasım (ö. 228) dönemlerinde seferler düzenlendiğini aktarmıştır.1874 O, “Türkler size
karışmadıkça siz onlara karışmayın hadisinin sahâbe zamanında meşhûr olduğunu ifade
etmiş ve Ebû Ya’lâ’dan (ö. 307) şu rivâyeti vermiştir: “Muâviye’nin yanına yaverî yazılı
bir haberle geldi ve Türklerle karşılaşıldığını ve savaşılarak mağlup edildiklerini bildirdi.
Muâviye buna kızdı ve “Sana emrim gelinceye kadar onlarla savaşmayacaksın” cevabını
yazdı.”1875
Aynî ileride vereceğimiz örnekler de de görüleceği üzere ısrarla bu kavmin Türkler
olduğu düşüncesini savunmuş ve Bâbek halkının bu şekilde ayakkabı giyinmesinden,
Türklerin de onu giyemeyeceği sonucunun çıkarılamayacağını ifade etmiştir. Ayrıca
Türklerin birçok boyunun olduğunu, Bâbek halkının da bunlardan biri olabileceğini ve
müelliflerin bu hadisleri Türk isimli bablarda verdiğini söylemiştir. O, bütün bu haberleri
de Hz. Peygamber’in mucizelerinden saymıştır. 1876 Şârih, ısrarla bu kavmin Türkler
olduğunu ifade etmekle yetinmemiş, ileride vereceğimiz Hz. Ebû Bekr’den rivâyet edilen
Deccâl’in ineceği bölge olan Horosân hadisini delil göstererek, Türklerin Müslümanlara

İbnu’l-Esîr, en-Nihâye fî Ğarîbi’l-Eser, I, 316.
İbn Kesîr, Tefsîru’l-Kur’âni’l-Azîm, VII, 339.
1871
Aynî, Umde, XIV, 200.
1872
Aynî, a.g.e., XIV, 131.
1873
Beyhâkî, Sünen, IX, 175.
1874
İbn Hacer, a.g.e., VI, 104.
1875
İbnu’l-Hacer, a.g.e., VI, 609.
1876
Aynî, a.g.e., XIV, 200.
1869
1870
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saldırmasının tekrarlanacağını ve bunun Deccâl’in çıkışı sırasında gerçekleşeğini
söylemiştir.1877
Nevevî (ö. 676) hadiste verilen yüz özelliklerinin Türklerinkine benzediğini
hatırlatmış ve bu haberlerin Hz. Peygamber’in mucizelerinden olduğunu, Türklerle
savaşıldığını ve zikredilen vasıfların hepsinin yaşadıkları dönemde görüldüğünü
söylemiştir.1878
Görüldüğü üzere bu halkın Türkler olduğu konusunda bir ittifak söz konusu
değildir. Bu konuda sarîh bir hadis olsaydı hiç şüphesiz bu tartışmalara girilmezdi.
b. Türkler Olduğunu İfâde Eden Rivâyetler
Hz. Peygamber’in dilinden müslümanların savaşacağı bu kavmin Türkler olduğunu
belirten rivâyetler Ebû Hureyre (ö. 57) ve Bureyde b. el-Husayb’dan (ö. 63) gelmiştir. Ebû
Hureyre’nin altı, Bureyde b. el-Husayb’in ise üç rivâyetinde, yani toplam dokuz rivâyette
bu durum mevcuttur.
Bu haberlerin ise iki tür metni vardır. Birincisi Ebû Hureyre hadisleridir ki İbn
Hanbel (ö. 241), Buhârî (ö. 256), Müslim (ö. 261), Ebû Dâvûd (ö275) ve Nesâî’nin (ö.
303) eserlerinde yer bulmuş olup şu şekildedir:
 ال تقوم الساعة حتى تقاتلوا: عن األعرج عن أبي هريرة رضي هللا عنه عن النبي صلى هللا عليه وسلم قال
1879

.قوما نعالهم الشعر وحتى تقاتلوا الترك صغار األعين حمر الوجوه ذلف األنوف كأن وجوههم المجان المطرقة
“Siz nalınları kıldan (keçeden) olan bir milletle ve gözleri küçük, yüzleri kırmızı,

burunları basık, sanki yüzleri deri üstüne deri kaplanmış kalkanlar gibi (kalın etli) olan
Türklerle savaşmadıkça, kıyamet kopmaz”1880
İkinci tür rivâyetler ise Bureyde b. el-Husayb kaynaklı olup İbn Hanbel, Ebû Dâvud
ve Hâkim en-Nisâbûrî (ö. 405) tarafından tahrîc edilmiştir. Hadisin metni İbn Hanbel’in
Müsned’inde şu şekilde geçer:
 كنت جالسا عند النبي صلى هللا عليه وسلم فسمعت النبي صلى هللا عليه وسلم: عبد هللا بن بريدة عن أبيه قال
 إن أمتي يسوقها قوم عراض األوجه صغار األعين كأن وجوههم الحجف ثالث مرار حتى يلحقوهم بجزيرة:يقول
العرب أما السابقة األولى فينجو من هرب منهم وأما الثانية فيهلك بعض وينجو بعض وأما الثالثة فيصطلون كلهم من
بقي منهم قالوا يا نبي هللا من هم قال هم الترك قال أما والذي نفسي بيده ليربطن خيولهم إلى سواري مساجد

1877

Aynî, a.g.e., XIV, 202.
Nevevî, Minhâc, XVIII, 37.
1879
Buhârî, Menâkıb, 22.
1880
Buhârî, Cihâd, 94.
1878
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المسلمين قال وكان بريدة ال يفارقه بعيران أو ثالثة ومتاع السفر واألسقية بعد ذلك للهرب مما سمع من النبي صلى هللا
1881

.عليه وسلم من البالء من أمراء الترك

Abdullah b. Bureyde (ö. 115), babasından aktarmıştır: “Hz. Peygamber’in yanında
oturuyordum kendisinin şöyle dediğini iştim: “Ümmetimi, geniş yüzlü, küçük gözlü, yüzleri
deriden kalkanlar gibi olan bir kavim önüne katıp üç defa sürecek. Onlar Arap
yarımadasına varacaklar. Birincisinde kaçanlar kurtulur. İkincisinde bazısı helâk olur
bazısı kurtulur. Üçüncüsünde ise onlardan kalanların köklerini kazırlar. Dediler ki “Ya
Resûlallah kimdir onlar?” Hz Peygamber “Bunlar Türklerdir. Canım elinde olan Allah’a
yemin olsun ki, atlarını Müslümanların mescidlerinin direklerine bağlayacaklar” Râvî,
“Bureyde Türk yöneticilerinin belalarına dair bu duyduklarından dolayı kaçmak için daima
yanında iki veya üç deve ve yolculuk için lüzumlu eşyaları bulundururdu” dedi. 1882

ba. Ebû Hureyre Rivâyetleri
Ebû Hureyre’den A’rec (ö. 117) ve Ebû Sâlih es-Sem’ân (ö. 101) bu varyant üzere
rivâyet etmiştir. Daha önce de ifade ettiğimiz üzere A’rec’in tespit etiğimiz dokuz
rivâyetinin üçünde Türk kelimesi geçer.
1) A’rec Rivâyetleri
A’rec isnâdı ile verilen bu üç haber de sahîh kabul edilmiştir:
1-İbn Hanbel-Alî-Verkâ-Ebû’z-Zinâd-A’rec-Ebû Hureyre. 1883
2-Buhârî-Ebû’l-Yemân-Şuayb-Ebû’z-Zinâd-A’rec-Ebû Hureyre. 1884
3-Buhârî-Saîd b. Muhammed-Ya’kûb-babasından-Ebû Sâlih-A’rec-Ebû Hureyre.
1885

2) Ebû Sâlih Rivâyetleri
Müslim (ö. 261), Ebû Dâvud (ö. 275) ve Nesâî (ö. 303) bu hadisi aynı râvîden
Kuteybe b. Saîd’den (ö. 240), tamamen aynı isnâdla nakletmişlerdir. Elbânî, Nesâî ve Ebû
Dâvûd rivâyetleri için sahîh değerlendirmesinde bulunmuşsa da biz hasen oldukları
kanaatindeyiz.

İbn Hanbel, V, 348.
İbn Hanbel, V, 348.
1883
İbn Hanbel, II, 530; Şuayb el-Arnaût bu hadis hakkında “İsnadı Buhârî ve Müslim şartlarına göre
sahîhtir” demiştir.
1884
Buhârî, Menâkıb, 22.
1885
Buhârî, Cihâd, 94.
1881
1882
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4-Müslim-Kuteybe-İbn

Abdurrahman-Süheyl-Ebû

Sâlih

es-Sem’ân-Ebû

Hureyre.1886
Bütün isnâdlarda var olan Süheyl b. Ebî Sâlih (ö. 138) muhaddisler tarafından sika
kabul edilmekle beraber bazı eleştirilere de uğramıştır. Onun hakkında İbn Hibbân “Hata
ederdi”, 1887 Ebû Hâtim (ö. 277) “Hadisi yazılır fakat ihticac edilmez” demiştir. 1888 Bu
sebeble her üç rivâyete de ihtiyatla yaklaşılması gerektiği kanaatindeyiz.
5-Nesâî-Kuteybe-İbn Abdurrahman-Süheyl-Ebû Sâlih es-Sem’ân-Ebû Hureyre.1889
6-Ebû

Dâvûd-Kuteybe-İbn

Abdurrahman-Süheyl-Ebû

Sâlih

es-Sem’ân-Ebû

Hureyre.1890
bb. Bureyde b. el-Husayb el-Eslemî Rivâyetleri
Bureyde b. el-Husayb’den (ö. 63 ) gelen üç rivâyet de zayıftır. Her üç seneddeki
müşterek râvî Beşîr b. Muhâcir (ö. ?) zayıf râvîlerden sayılmıştır. Kendisinin çokça hata
yaptığı ve garip şeyler rivâyet ettiği, ancak itibar için hadisinin yazılabileceği ifade
edilmiştir.1891 Şuayb el-Arnaût ve Elbânî de bu haber için zayıf demiştirler.
1- İbn Hanbel-Ebû Nuaym- Beşîr b. Muhâcir-Abdulah b. Bureyde-babasından.1892
2- Ebû Dâvud-Ca’fer b. Musâfir-Hallâd b. Yahyâ-Beşîr b. el-Muhâcir-Abdullâh b.
Bureyde-Bureyde el-Eslemî.1893
3-Hâkim-Muhammed el-Fakîh ve Ebû’l-Hasan b. Muhammed-Muâz b. NecdeBeşîr b. el-Muhâcir-Abdullâh b. Bureyde-Bureyde el-Eslemî.1894
Rivâyetin isnâdındaki Muâz b. Necde (ö. 282) için “münkeru’l-hadis” ve “vâhi’lhadis” tavsifleri kullanılmıştır.1895
Rivâyetlerin genel değerlendirmesi şu şekildedir: A’rec-Ebû Hureyre tariki ile
gelen üç rivâyet de sahîh ve merfûdur. Ebû Sâlih-Ebû Hureyre tariki ile verilen üç haber
ise hasen ve merfûdur.
Bureyde b. el-Husayb el-Eslemî’nin mevcut üç rivâyeti ise zayıf ve merfûdur.
1886

Müslim, Fiten, 18.
İbn Hibbân, Sikât, VI, 418.
1888
İbn Ebî Hâtim, Cerh, IV, 247.
1889
Nesâî, Cihâd, 42.
1890
Ebû Dâvûd, Melâhim, 9.
1891
Mizzî, Tehzîbu’l-Kemâl, VI, 98.
1892
İbn Hanbel, V, 348; Şuayb el-Arnaût bu hadis için “İsnadı zayıftır” demiştir.
1893
Ebû Dâvûd, Melâhim, 9; Elbânî bu hadis hakkında “zayıftır” değerlendirmesinde bulunmuştur.
1894
Hâkim, Müstedrek, IV, 521.
1895
İbn Hacer, Lisânu’l-Mîzân, VI, 55.
1887
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Yukarıda isnâdlarını verdiğimiz rivâyetlerin metinleri şu şekildedir:
1) Ebû Hureyre’den nakledilen metinler:
عن األعرج عن أبي هريرة قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  :ال تقوم الساعة حتى تقاتلوا الترك
صغار العيون حمر الوجوه ذلف األنوف كأن وجوههم المجان المطرقة.

1896

عن األعرج عن أبي هريرة رضي هللا عنه عن النبي صلى هللا عليه وسلم قال  :ال تقوم الساعة حتى تقاتلوا
قوما نعالهم الشعر وحتى تقاتلوا الترك صغار األعين حمر الوجوه ذلف األنوف كأن وجوههم المجان المطرقة
وتجدون من خير الناس أشدهم كراهية لهذا األمر حتى يقع فيه والناس معادن خيارهم في الجاهلية خيارهم في
اإلسالم وليأتين على أحدكم زمان ألن يراني أحب إليه من أن يكون له مثل أهله وماله.

1897

عن األعرج قال قال أبو هريرة رضي هللا عنه  :قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  :ال تقوم الساعة حتى
تقاتلوا الترك صغار األعين حمر الوجوه ذلف األنوف كأن وجوههم المجان المطرقة وال تقوم الساعة حتى تقاتلوا
قوما نعالهم الشعر.

1898

عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة :أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال :ال تقوم الساعة حتى يقاتل
المسلمون الترك قوما وجوههم كالمجان المطرقة يلبسون الشعر ويمشون في الشعر.

1899

عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال  :ال تقوم الساعة حتى يقاتل
المسلمون الترك قوما وجوههم كالمجان المطرقة يلبسون الشعر ويمشون في الشعر .

1900

عن سهيل يعني ابن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال :التقوم الساعة
حتى يقاتل المسلمون الترك قوما وجوههم كالمجان المطرقة يلبسون الشعر .

1901

İlgili rivâyeti A’rec-Ebû Hureyre tariki ile tahrîc eden İbn Hanbel Sahîfe’nin 125
nolu hadisinin benzeri şeklinde, Buhârî (ö. 256) ise aynı tarikle aktarmasına rağmen
birinde Sahîfe’nin 125 ve 127 nolu metinlerini telfik ederek, diğerini ise birbirinden farklı
üç hadisi telfik etmek suretiyle tahrîc etmiştir.
)Ebû Sâlih es-Sem’an-Ebû Hureyre tariki ile Müslim (ö. 261) ve Nesâî’nin (ö. 303
naklettiği hadislerde mevcut olan “Kıldan ayakkabı giyerler” kısmı Ebû Dâvûd’un metnin
de bulunmaz.
A’rec ile Ebû Sâlih es-Sem’an rivâyetlerini karşılaştırdığımızda A’rec’inkilerde
 ziyâdesi olduğu görülmektedir. Bunun haricinde mana ile rivâyet söz konudur.حمر الوجوه
 şeklindedir.ويمشون في الشعر  lafızları Ebû Sâlih hadislerindeنعالهم الشعر A’rec haberlerindeki

İbn Hanbel, II, 530.
Buhârî, Menâkıb, 22.
1898
Buhârî, Cihâd, 94.
1899
Müslim, Fiten, 18.
1900
Nesâî, Cihâd, 42.
1901
Ebû Dâvûd, Melâhim, 9.
1896
1897
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2) Bureyde b. el-Husayb el-Eslemî’den nakledilen metinler:
 كنت جالسا عند النبي صلى هللا عليه وسلم فسمعت النبي صلى هللا عليه: عبد هللا بن بريدة عن أبيه قال
وسلم يقول إن أمتي يسوقها قوم عراض إال وجه صغار األعين كأن وجوههم الحجف ثالث مرار حتى يلحقوهم
بجزيرة العرب أما السابقة األولى فينجو من هرب منهم وأما الثانية فيهلك بعض وينجو بعض وأما الثالثة فيصطلون
كلهم من بقي منهم قالوا يا نبي هللا من هم قال هم الترك قال أما والذي نفسي بيده ليربطن خيولهم إلى سواري مساجد
المسلمين قال وكان بريدة ال يفارقه بعيران أو ثالثة ومتاع السفر واألسقية بعد ذلك للهرب مما سمع من النبي صلى هللا
1902

.عليه وسلم من البالء من أمراء الترك

 يقاتلكم قوم صغار األعين " يعني الترك: عبد هللا بن بريدة عن أبيه عن النبي صلى هللا عليه وسلم في حديث
قال تسوقونهم ثالث مرار حتى تلحقوهم بجزيرة العرب فأما في السياقة األولى فينجو من هرب منهم وأما في الثانية
1903

.فينجو بعض ويهلك بعض وأما في الثالثة فيصطلمون ص اإلصطالم اإلستئصال أ أو كما قال

 يجيء قوم صغار العيون: عبد هللا بن بريدة عن أبيه رضي هللا عنه عن النبي صلى هللا عليه و سلم قال
عراض الوجوه كأن وجوههم الحجف فيلحقون أهل اإلسالم بمنابت الشيح كأني أنظر إليهم وقد ربطوا خيولهم
1904

. الترك: بسواري المسجد فقيل لرسول هللا صلى هللا عليه و سلم يا رسول هللا من هم ؟ قال

Bureyde b. el-Husayb’dan gelen üç rivâyet farklılık ve çelişkiler içermektedir. İbn
Hanbel (ö. 241) hadisinde bir kavmin müslümanları üç defa süreceği ve her bir süreçte
neler olacağı anlatılır. Ebû Dâvûd (ö. 275) rivâyetinde ise müslümanların bu kavmi üç defa
süreceği anlatılır. Görüldüğü üzere bu iki rivâyet açıkça birbiriyle çelişmektedir. Hâkim
en-Nisâbûrî (ö. 405) haberinde ise üç defa sürme olayı anlatılmamıştır. İbn Hanbel rivâyeti
diğer ikisine göre daha ayrıntılıdır. İbn Hanbel ve Hâkim hadislerinde bu kavmin kim
olacağı Hz. Peygamber’e sorulur ve açıkça “Türkler” cevabı alınır. Ebû Dâvûd metninde
ise “Yani Tükler” açıklaması vardır.
Aynî (ö. 855), Türklerle savaşılmasının kıyâmet alâmetlerinden olduğunu ifade
etmiş ve Hz. Peygamber’in haber verdiklerinden bazılarının gerçekleştiğini, h. 617 yılında
büyük bir Türk ordusunun Maveraünnehr ehlinin ve Horasan bölgesinin tamamını yok
ettiğini sadece mağara ve oyuklarda saklananların kurtulduğunu aktarmıştır. Rey, Kazvîn,
Ebhez, Zincân, Erdebil, Azerbaycan ve İsfehan şehirlerinin yıkıldığını, hadiste zikredildiği
gibi atlarını da Müslümanların mescidlerinin direklerine bağladıklarını nakletmiştir.1905 O,

İbn Hanbel, V, 348.
Ebû Dâvûd, Melâhim, 9.
1904
Hâkim, Müstedrek, IV, 521.
1905
Aynî, Umde, XIV, 201.
1902
1903
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bu açıklamayı Beyhâki’nin (ö. 458) tahrîc ettiği Bureyde b. el-Husayb hadisinden hareketle
yapmış, ancak rivâyetin zayıf olduğuna değinmemiştir.
c. Hûz ve Kirmân Olduğunu Belirten Rivâyetler
Hûz ve Kirmân lafızlarının geçtiği hadisler sadece Ebû Hureyre’den nakledilmiştir.
Bu versiyon üzere ondan altı rivâyet tespit edilebilmiştir.
ca. Ebû Hureyre Rivâyetleri
Hûz ve Kirmân metinleri iki kısımda mütalâa edilebilir:
1-Özellikleri sayılan Hûz ve Kirmân kavimleri ile savaşılacağını bildiren rivâyetler
 ال تقوم الساعة حتى تقاتلوا جور كرمان قوما من األعاجم حمر: وقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم
.الوجوه فطس األنوف صغار األعين كأن وجوههم المجان المطرقه
Bu varyant üzere hadisi aktaran tek râvî Hemmâm’dır. Ne Ebû Hureyre’den ve ne
de başka bir sahâbîden herhangi biri “Hûz ve Kirmânla savaşmadıkça” ibaresini rivâyet
etmiştir. Aşağıda verdiğimiz hadislerin isnâdları sahîhtir:
1-Abdurrezzâk-Ma’mer-Hemmâm-Ebû Hureyre.1906
2- İbn Hanbel-Abdurrezzâk b. Hemmâm-Ma’mer-Hemmâm-Ebû Hureyre. 1907
3-Buhârî-Yahyâ-Abdurrezzâk b. Hemmâm-Ma’mer-Hemmâm-Ebû Hureyre.1908
2- Hûz ve Kirmân’ın, Deccâl’in ineceği bir bölge olduğunu nakleden rivâyetler.
 يهبط الدجال خوز و كرمان في ثمانين ألفا:  أن رسول هللا ـ صلى هللا عليه وسلم قال: عن أبي هريرة
1909

.ينتعلون الشعر ويلبسون الطيالسة كأن وجوههم المجان المطرقة

Bu vecih üzere rivâyetler, Ebû Seleme b. Abdurrahman (ö. 94) ve Muhammed b.
İbrâhim el-Kuraşî (ö. 119) tarikleri ile nakledilmiştir. Tespit edebildiğimiz üç rivâyetin
isnâdı da zayıftır:
1-İbn Ebî Şeybe-Yezîd b. Hârûn-Muhammed b. İshâk-Muhammed b. İbrâhim-Ebû
Hureyre.1910
Konuyla ilgili mevcut üç rivâyetin de müşterek râvîsi meğâzî sahibi İbn İshâk’tır
(ö. 150). “Hitta Hadisi” bağlamında da naklettiğimiz üzere bazı muhaddisler onu “deccâl”
ve “kezzâb” gibi lafızlarla cerh etmişlerdir. İbn Hanbel onun hakkında “Teferrüd ettiği
1906

Abdurrezzâk b. Hemmâm, Musannef, XI, 374.
İbn Hanbel, II, 319; Şuayb el-Arnaût bu hadis hakkında “İsnadı, Buhârî ve Müslim şartlarına göre
sahîhtir” demiştir.
1908
Buhârî, Menâkıb, 22.
1909
Ebû Ya’lâ, X, 380.
1910
İbn Ebî Şeybe, VII, 794.
1907
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hadisleri kabul edilmez” ve “Münker şeyleri rivâyet eder” demiştir.1911 Hitta rivâyetlerini
incelerken de onun müşterek râvîsi olduğu iki senedin ref edildiğini ortaya koymuştuk.
Benzer bir durumun burada da geçerli olduğunu söyleyebiliriz. İbn Ebî Şeybe’nin mevkûf
olarak verdiği bu haber İbn Hanbel ve Ebû Ya’lâ’nın eserlerinde merfû olarak
nakledilmiştir. İbn Ebî Şeybe ve İbn Hanbel isnadlarında mevcut olan Muhammed b.
İbrâhim el-Kuraşî (ö. 119) sika kabul edilmekle birlikte eleştirilere de uğramıştır. İbn
Hanbel onun hakkında “Münker haberleri nakleder” demiştir.

1912

İbn Ebî Şeybe

rivâyetinde Muhammed b. İbrâhim hadisi Ebû Hureyre’den almışken aşağıdaki İbn Hanbel
isnadına göre Ebû Seleme’den nakletmiştir. Muhammed b. İbrâhim’in Ebû Hureyre’den
hadis işittiğine dair bir bilgi mevcut değildir.
2-İbn Hanbel-Hüseyin b. Muhammed-Cerîr-Muhammed b. İshâk-Muhammed b.
İbrâhim-Ebû Seleme-Ebû Hureyre.1913
Şuayb el-Arnaût da “Hadisin isnâdı zayıftır” demiştir.
3-Ebû Ya’lâ-Ukbe b. Mukrim-Yunus b. Bukeyr-İbn İshâk-Muhammed b. Amr-Ebû
Seleme-Ebû Hureyre.1914
Ebû Ya’lâ’nın eserini tahkik eden Hüseyin Selim Esed hadisin isnâdı hakkında
“Râvîleri sikadır” demiştir. Ancak hem Muhammed b. İshâk hem de Muhammed b. Amr
sebebiyle haber zayıftır. Muhammed b. Amr el-Leysî (ö. 145) hakkında İbn Ma‘în (ö. 233)
“Kavi değildir”, Ukayli (ö. 322) “zayıf”, İbn Hibbân (ö. 354) “Hata ederdi”1915, Dârekutnî
(ö. 385) “zayıf” değerlendirmesinde bulunmuşlardır.1916
Yukarıda verdiğimiz rivâyetlerin değerlendirmesi genel olarak şu şekildedir:
Hemmâm-Ebû Hureyre tariki ile gelen üç hadis sahîh ve merfûdur. Ebû SelemeEbû Hureyre tariki ile gelen iki rivâyet zayıf ve merfûdur. İbrahim el-Kuraşî-Ebû Hureyre
tariki ile gelen bir rivâyet ise zayıf ve mevkûftur.
Yukarıda verdiğimiz rivâyetlerin metinleri ise şu şekildedir:
1-Özellikleri sayılan Hûz ve Kirmân kavimleri ile savaşılacağını bildiren
rivâyetlerin metinleri

İbn Adiy, Kâmil, VI, 103; İbnu’l-Cevzî, ed-Duafâ ve’l-Metrûkîn, Dâru’l-Kütübi’l-İlmiyye, Beyrut,
1406, III, 41; İbn Hacer, Lisân, V, 20; Tehzîb, IX, 34-40.
1912
İbn Hacer, a.g.e., V, 20.
1913
İbn Hanbel, II, 337.
1914
Ebû Ya’lâ, X, 380.
1915
İbn Hibbân, Sikât, VII, 377.
1916
İbn Hacer, Tehzîb, IX, 333.
1911
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 التقوم الساعة حتى تقاتلوا: عن همام بن منبه أنه سمع أبا هريرة يقول قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم
.حوزا وكرمان قوم من األعاجم حمر الوجوه فطس األنوف صغار األعين كأن وجوههم المجان المطرقة نعالهم الشعر
1917

عن همام بن منبه قال هذا ما حدثنا به أبو هريرة عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وقال رسول هللا صلى هللا
 ال تقوم الساعة حتى تقاتلوا خوز وكرمان قوما من األعاجم حمر الوجوه فطس األنوف صغار األعين كأن: عليه وسلم
1918

.وجوههم المجان المطرقة

 ال تقوم الساعة حتى تقاتلوا خوزا:عن همام عن أبي هريرة رضي هللا عنه أن النبي صلى هللا عليه وسلم قال
1919

.وكرمان من األعاجم حمر الوجوه فطس األنوف صغار األعين وجوههم المجان المطرقة نعالهم الشعر

Hemmâm-Ebû Hureyre tariki ile gelen Sahîfe’nin 125 ve 127 nolu hadisleri
yukarıda verdiğimiz örneklerde de görüldüğü üzere neredeyse aynı lafızlarla tahrîc
edilmiştir. Sahîfe’de takti’ üslubuyla verilmiş olan bu rivâyetler İbn Hanbel tarafından da
aynı şekilde aktarılmıştır. Ma’mer b. Râşid ve Buhârî ise telfik ederek nakletmişlerdir.
2- Hûz ve Kirmân’ın, Deccâl’in ineceği bir bölge olduğunu nakleden rivâyetlerin
metinleri
 قال يهبط الدجال من كور كرمان معه ثمانون ألفا عليهم الطيالسة: عن محمد بن إبراهيم عن أبي هريرة
1920

.ينتعلون الشعر كأن وجوههم مجان مطرقة

 لينزلن الدجال خوز وكرمان: عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال سمعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول
1921

.في سبعين ألفا وجوههم كالمجان المطرقة

 يهبط الدجال خوز و كرمان في ثمانين ألفا:  أن رسول هللا ـ صلى هللا عليه وسلم قال: عن أبي سلمة عن أبي هريرة
1922

.ينتعلون الشعر ويلبسون الطيالسة كأن وجوههم المجان المطرقة

Ebû Seleme-Ebû Hureyre tariki ile gelen iki rivâyet bazı farklılıklar içermektedir.
İbn Hanbel’in (ö. 241) hadisinde Deccâl’in yanında seksen bin, Ebû Ya’lâ’nınkinde (ö.
307) yetmiş bin kişi olduğu geçmektedir. Ebû Ya’lâ rivâyetinde söz konusu kavmin
özellikleri geniş bir şekilde, İbn Hanbel’inkinde ise çok daha kısa verilmiştir.
İbn Ebî Şeybe’nin mevkûf olarak tahrîc ettiği İbrahim el-Kuraşî-Ebû Hureyre
rivâyeti, Ebû Ya’lâ’nın merfû olarak verdiği Ebû Seleme-Ebû Hureyre hadisi ile benzerdir.

1917

Abdurrezzâk b. Hemmâm, Musannef, XI, 374.
İbn Hanbel, II, 319.
1919
Buhârî, Menâkıb, 22.
1920
İbn Ebî Şeybe, VII, 794.
1921
İbn Hanbel, II, 337.
1922
Ebû Ya’lâ, X, 380.
1918
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Yukarıda da değindiğimiz üzere muhaddislerin büyük bir kısmında söz konusu
kavmin Türkler olduğu kanaati hâkimdir. Buhârî (ö. 256) Hemmâm-Ebû Hureyre tariki ile
naklettiği bu Hûz ve Kirmân hadisini “Peygamberlik Alâmetleri” babında zikretmiştir.1923
Beyhâkî (ö. 458) de aynı tarikle naklettiği rivâyeti “Kıldan ayakkabı giyenlerle ve
Türklerle savaş” babı altında zikretmiştir.1924 Nevevî (ö. 676) ve Irâkî (ö. 806), bu hadisi
Hz. Peygamber’in mucizesinden saymışlardır. 1925 Beyhâkî‘nin kullandığı bu başlık bazı
muhaddislerde Hûz ve Kirmân lafızları ile Türklerin kastedildiğine ilişkin bir düşüncenin
baskın olduğunu göstermektedir.
Metinlerde de görüldüğü üzere Hûz kelimesi farklı şekillerde zikredilmiştir. İbn
Hanbel (ö. 241), 1926 Buhârî, 1927 Ebû Ya’lâ (ö. 307) 1928 ve Kahire Nüshası  خوزolarak
vermişlerdir. İbn Ebî Şeybe (ö. 235) كور, 1929 Şam Nüshası جور, Abdurrezzâk حزز
(hizez) 1930 şeklinde aktarmışlardır. Ahmed b. Hanbel “İnsanlar cûr diyorlar fakat o
Hûz’dur” demiştir. 1931 Yüzeysel bir değerlendirmeyle bu farklılıkların râvîlerin hataları
sonucu ortaya çıktığı söylenebilir. Ancak kaynaklarda  حززkelimesi hariç diğerleri
hakkında bilgiler mevcuttur.
Hûz, Hûzistân halkına ve Ehvâz (Ahvâz) bölgesinin nahiyelerinden birine verilen
isimdir. Hûzistân genel olarak İran, Basra, Vâsıt ve İsfehân’a komşu Lor dağlarının
arasındaki kısımdır. Günümüz tanımlamasına göre İran’ın güneybatısında yer alan ve
Irak’a sınırı, Basra körfezine ise sahili bulunan bölgedir. Hûzistan’ın en önemli şehri olan
Ehvâz eski Elam Krallığı'nın başşehri idi. Sâsânîler'in ilk hükümdarı I. Erdeşîr burayı
zaptederek topraklarına kattı. Huzîstân bölgesi Ehvâz başta olmak üzere, Hz. Ömer
devrinde uzun süren bir muhasaradan sonra fethedildi. Bu bölgede o dönemlerde ağırlıklı
olarak Farsça, Arapça ve yerli halkın kullandığı Hûzî dili konuşulmaktadır. Hadis
râvîlerinden Süleymân el-Hûzî ve Amr b. Saîd el-Hûzî bu topraklardandır. Hûz ayrıca

Buhârî, Menâkıb, 22.
Beyhâkî, Sünen, IX, 176.
1925
Irâkî, Tarhu’t-Tesrîb, VIII, 30.
1926
İbn Hanbel, II, 319, 337.
1927
Buhârî, Menâkıb, 22.
1928
Ebû Ya’lâ, X, 380.
1929
İbn Ebî Şeybe, VII, 794.
1930
Abdurrezzâk, Musannef, XI, 374.
1931
İbn Kudâme, el-Makdisî, el-Müntehâb min İleli’l-Hallâl, tah. Ebû Muâz Târik b. İvedillah, Dâru’rRâye, Riyâd, 1998, I, 45.
1923
1924
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Mekke’de bir topluluğun da ismidir. 1932 Bazı kaynaklar ise Hûz halkı için “Acem
halkından ma’rûf bir nesildir” bilgisini vermektedir.1933
Cûr جور, Şiraz’a yirmi fersah uzaklığında bir İran şehridir. Fârisiler oraya Kûr,
Araplar ise Cûr demişlerdir.1934 Abdullah b. Âmir b. Kureyz (ö. 59) tarafından h. 29’da Hz.
Osman zamanında fethedildi.1935
Kuver  كورkelimesi ise genelde şehir ve bölge anlamında kullanılmıştır. Buna göre
 كور كرمانKirmân şehri veya bölgesi demektedir. Bu lafız ayrıca farklı telaffuzları ile bazı
yerler için de kullanılmışsa da burada şehir ve bölge manasının kastedildiği
düşüncesindeyiz.1936 Bu bilgiler bize söz konusu kelimelerin bir hatadan ziyade bir tercih
sonucu ortaya çıktıkları izlenimini vermektedir. Ama her hâlükarda da bu lafızlar ile
İran’ın sınırları içerisinde olan bir yer veya bölge kastedilmiştir.
Kirmân, İran coğrafyasından şehirleri, beldeleri ve köyleri olan meşhur bir bölge
olarak tanıtılmış ve bu yerin Mükrân, Sicistân ve Horasan arasında bulunduğu ifade
edilmiştir. Günümüz kaynaklarında ise İran’ın ortasındaki Deştilût çölünün güneybatısını
kuşatan dağlık kesimde m. s. 240 yıllarında Sasanî imparatoru I. Erdeşir’in emriyle kurulan
bir memleket olarak tanımlanmaktadır.1937 Aynî (ö. 855) de “Horasan, Hint denizi Irak ve
Sicistân arasında bulunan büyük bir bölgedir” demiştir.1938 Kirmân’ın fethine Hz. Ömer
zamanında başlanılmış ve tam hâkimiyet Ömer b. Abdulaziz devrinde gerçekleşmiştir.1939
Bazı muhaddislerin bab başlıklarında da ifade ettiği gibi birer Hûz ve Kirmân Türk
kavimleri midir sorusuyla ilgili ise şu yorumları görmekteyiz. İbn Hacer (ö. 852),
Buhârî’nin (ö. 256) “Peygamberlik Alâmetleri” babında Hemmâm hadisinden önce verdiği
A’rec rivâyetinde özellikleri sayılan kavmin Türkler olduğunun açıkça belirtildiğini ancak
Hemmâm haberinin A’rec rivâyeti ile çeliştiğini, çünkü Hûz ve Kirmân’ın Türk
beldelerinden olmadığını söylemiştir. 1940 Ayrıca Türk coğrafyasının Horasan’ın doğu
kısmından Çin’in batısına kadar olan bölge olduğunu, Hûz ve Kirmân rivâyetinin Türklerle

Hamevî, Mu’cem, II, 404; Uslu, Recep, “Hûzistân”, mad., DİA., XVIII, 436-436.
İbnu’l-Esîr, en-Nihâye fî Ğarîbi’l-Eser, II, 176; İbnu’l-Manzûr, Lisânu’l-Arab, V, 347.
1934
Hamevî, a.g.e., II, 181
1935
Belâzûrî, Futûh, II, 479.
1936
Hamevî, a.g.e., IV, 489.
1937
Marcel Bazın, “Kirmân”, mad., DİA., XXVI, 62-63.
1938
Aynî, Umde, IX, 192.
1939
Belâzûrî, a.g.e., II, 482; İbnu’l-Esîr, a.g.e., II, 176; Irâkî, a.g.e., VIII, 30.
1940
İbn Hacer, Fethu’l-Bârî, VI, 607.
1932
1933
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savaş hadisi sayılamayacağını ve bu haberde iki ayrı topluluktan bahsedildiğini
söylemektedir.1941
Aynî, Hûz ve Kirmân’la ilgili olarak Türklerin beldelerinden bir yer olduğu ve
oraya Kirmân denildiği veya Türklerin Hûz ve Kirmân bölgelerine yönelecekleri için
hadiste böyle ifade edildiği şeklinde farklı iki yorumda bulunmuştur. Tayyibî (ö. 743) ise
“Bu iki şehri anmaktan maksat Türklerin iki sınıfından birinin köken olarak Hûz’dan,
diğerinin ise Kirmân’dan geldiğine işaret etmektir” demiştir.1942
Bizim kanaatimiz ise “Hûz ve Kirmanla savaşmadıkça” cümlesinin naklinde
Hemmâm’ın tek kalmasından hareketle bu ibarenin rivâyetin metnine idrâc edildiği
şeklindedir. Kaynaklar Hûz, Kirmân ve Cûr bölgelerine Hz. Ömer ve Osman dönemlerinde
seferler düzenlendiğini aktarmışlardır. O dönemde hadiste geçen özelliklerin bir kısmının
veya çoğunun bu bölgeki topluluklardan bazısında görülmüş olması mümkündür. Bu
bilgilere sahip râvîlerden biri söz konusu kavmin Hûz ve Kirmân halkları olabileceğinden
hareketle rivâyetin metnine ekleme yapmıştır. Şayet şârihler bu şekilde bir yaklaşım
izleselerdi hiç şüphesiz yukarıdaki zorlama yorumlara ihtiyaç duymayacaklardı.
Aynî, rivâyette geçen kıyamet kopmadan Türklerle savaşılacağı haberlerinin bir
kısmının gerçekleştiğini,

bir kısmının ise

daha

sonra

vukû

bulacağını

ifade

etmiştir. 1943 Gerçekleşeceğini belirttiği kısmı ise eserinin bir başka yerinde Türklerin
Deccâle yardım edecek olmalarıyla açıklamıştır. Bu yorumuna ise söz konusu hadiste
sayılan özelliklerin, Hz. Ebû Bekr’den rivâyet edilen Deccâl haberinde de yer bulmasını
delil olarak gösterir.1944
Yorumlarında da görüldüğü üzere Aynî mevzû ile ilgili hemen hemen her
rivâyetten haberdardır ve ister sahîh ister zayıf olsun, bunları konuyu açıklarken
kullanmaktadır. Verdiği hadisler hep Türk kelimesinin geçtiği metinlerdir. Bununla
beraber rivâyetler arası karşılaştırmalara gitmez. Bu eklerin râvî tasarrufu olabileceği veya
metinler arası birleştirme ihtimallerine hiç değinmez. Bizce o dirâyetçi değil, rivâyetçi bir
üslûp izlemiştir. Amacı haberlerin sahîh kısmını ortaya çıkarmak değil kapalı noktalarını
açıklamaktır. Bu da yaptığı yorumların değerini azaltmaktadır.

İbn Hacer, a.g.e., VI, 608.
Aynî, a.g.e., XVI, 134.
1943
Aynî, a.g.e., XVI, 131.
1944
Aynî, a.g.e., XIV, 202.
1941
1942
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Aynı şekilde hadisi yorumlayan şârihlerden hiç birisi “Hûz ve Kirmânla
savaşmadıkça kıyamet kopmaz” cümlesinin neden sadece Hemmâm’dan geldiğini
sorgulamamış ve söz konusu kısmın Ebû Hureyre’ye veya Hemmâm’a ait olma ihtimaline
hiç değinmemişlerdir.
Rivâyetlerin bir gelişme eğilimi içinde oldukları ve metinler arası cümle
aktarımına gidildiği görülmektedir. Aynî örneğinde olduğu gibi sahîh rivâyetler ile zayıf
rivâyetler birleştirilip Türklerin Deccâl’e yardım edecek kavim olduğu sonucuna
ulaşılabilmektedir.
Aşağıda vereceğimiz şu üç haber incelenirse bu yorumların nasıl ortaya çıktığı daha
iyi anlaşılacaktır.
: أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن همام بن منبه أنه سمع أبا هريرة يقول قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم
التقوم الساعة حتى تقاتلوا حوزا وكرمان قوم من األعاجم حمر الوجوه فطس األنوف صغار األعين كأن وجوههم
.المجان المطرقة نعالهم الشعر
Ma’mer-Hemmâm- Ebû Hureyre.1945 Rivâyet sahîhtir.
حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب حدثنا أبو الزناد عن األعرج عن أبي هريرة رضي هللا عنه عن النبي صلى هللا
 ال تقوم الساعة حتى تقاتلوا قوما نعالهم الشعر وحتى تقاتلوا الترك صغار األعين حمر الوجوه ذلف: عليه وسلم قال
.األنوف كأن وجوههم المجان المطرقة
Buhârî-Ebû’l-Yemân-Şuayb-Ebû’z-Zinâd-A’rec-Ebû

Hureyre.

1946

Sahîh

bir

hadistir.
حدثنا عقبة بن مكرم حدثنا يونس بن بكير حدثنا ابن إسحاق عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة
 يهبط الدجال خوز و كرمان في ثمانين ألفا ينتعلون الشعر ويلبسون:  أن رسول هللا ـ صلى هللا عليه وسلم قال:
.الطيالسة كأن وجوههم المجان المطرقة
Ebû Ya’lâ-Ukbe b. Mukrim-Yunus b. Bukeyr-İbn İshâk-Muhammed b. Amr- Ebû
Seleme- Ebû Hureyre1947 Zayıf bir haberdir.
Halbûki tüm rivâyetler bir araya getirilip zayıf hadislerdeki râvî tasarruflarının veya
hatalarının ciddi boyutlara ulaşabileceği, sahîh haberlerde bile sika râvîlerin tariklerinin
bazısında bulunan bilgilerin açıklama mahiyetinde olabileceği kabul edilecek olursa hiç
şüphesiz daha sağlıklı yorumlar ortaya çıkacaktır.

1945

Abdurrezzâk b. Hemmâm, Musannef, XI, 374.
Buhârî, Menâkıb, 22.
1947
Ebû Ya’lâ, X, 380.
1946
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Bu örnekler bizleri insanların yaşadıkları dönemin siyasî ve fikrî ortamlarından
etkilenerek ortaya koydukları düşüncelerde zaman zaman objektif olamayacakları
gerçeğiyle yüzleştirmektedir. Nitekim yaşanan büyük tarihsel olaylar toplumlarda ciddi
travmalar ve etkilenmeler meydana getirebilir. Bu anlamda dile getirilen fikirlerin hissi
olması da kaçınılmaz olmaktadır. Aslında hemen hemen her milletin tarihinde bu tür
olaylar olduğu için bu şekilde son derece subjektif yorumlara ve yaklaşımlara rastlamak
mümkündür. Bu muhaddislerin ve şârihlerin de yaşadıkları dönemlerin önemli
olaylarından ve neticelerinden etkilendiklerini unutmamak gerekir.
d. Benî Kantûra Olarak Nakledilen Rivâyetler
Benû Kantûra rivâyetleri İbn Ebî Seleme (ö. 51), Abdullah b. Amr (ö. 63) ve İbn
Mes’ûd’dan (ö. 32) gelmiştir. Metinler genel olarak şöyledir:
 ينزل ناس من أمتي بغائط: أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال: مسلم بن أبي بكرة قال سمعت أبي يحدث
قال ابن يحيى قال- يسمونه البصرة عند نهر يقال له دجلة يكون عليه جسر يكثر أهلها وتكون من أمصار المهاجرين
 فإذا كان في آخر الزمان جاء بنو قنطوراء عراض الوجوه صغار األعين- وتكون من أمصار المسلمين:أبو معمر
حتى ينزلوا على شط النهر فيتفرق أهلها ثالث فرق فرقة يأخذون أذناب البقر والبرية وهلكوا وفرقة يأخذون ألنفسهم
1948

.وكفروا وفرقة يجعلون ذراريهم خلف ظهورهم ويقاتلونهم وهم الشهداء

“Ümmetimden bir kısım insanlar Dicle denen bir nehir yanında, Basra denen geniş
bir düzlüğe iner. Nehrin üzerinde bir köprü vardır. Oranın halkı (kısa zamanda) çoğalır ve
muhacirlerin beldelerinden biri olur. –İbn Yahyâ “Ebû Ma’mer: “Müslümanların
şehirlerinden biri olur” dedi- Ahir zamanda geniş yüzlü, küçük gözlü olan Benû Kantûra
gelip nehir kenarına iner. Bundan böyle (Basra) halkı üç fırkaya ayrılır: Bir fırka sığır ve
kır develerinin peşlerine takılıp (hayvancılık hayatına dönerler) helak olur. Bir fırka
nefislerini (kurtuluşunu esas) alır (Benî Kantûra ile sulh yolunu tutarlar) ve küfre düşer.
Bir fırka da çocuklarını geride bırakıp onlarla savaşır. İşte bunlar şehit olurlar.”

da. İbn Ebî Seleme Rivâyetleri
İbn Ebî Seleme’den (ö. 51) gelen altı rivâyetin üçünde, Benû Kantûra’nın
özellikleri anlatılmıştır.
1- Tayâlisi-İbn Nûbâte-Saîd b. Cumhân-Müslim b. Ebî Bekre-İbn Ebî Seleme.1949

1948
1949

Ebû Dâvûd, Melâhim, 10.
Tayâlisî, I, 117.
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İsnaddaki Saîd b. Cumhân’ı (ö. 136) bazı muhaddisler tevsîk etmiş, bazısı ise zayıf
kabul etmiştir. Ebû Hâtim (ö. 277) “Hadisi yazılır fakat ihticac edilmez”, Buhârî (ö. 256)
“Hadislerinde gariplikler vardır”, İbn Hacer, “Sadûktur ama ferd rivâyetleri mevcuttur”
demiştirler. 1950 Şuayb el-Arnaût bu isim sebebiyle İbn Hanbel’in (ö. 241) naklettiği üç
rivâyet için de zayıf değerlendirmesinde bulunmuştur. Aşağıdaki altı haberde de bu râvî
mevcuttur. Bu sebeble isnadların tamamı zayıftır.
2-İbn Ebî Şeybe-Yezîd b. Hârûn-el-Avvâm-Saîd b. Cumhân-Müslim b. Ebî Bekreİbn Ebî Seleme.1951
3-İbn Hanbel-Yezîd b. Hârûn- el-Avâm-Saîd b. Cumhân-Müslim b. Ebî Bekre-İbn
Ebî Seleme.1952
4-İbn Hanbel-Yezîd b. Hârûn-el-Avâm-Saîd b. Cumhân-Müslim b. Ebî Bekre-İbn
Ebî Seleme. 1953
5-İbn Hanbel-Ebu’n-Nadr-İbn Nubâte-Saîd b. Cumhân-Müslim b. Ebî Bekre-İbn
Ebî Seleme.1954
6-Ebû Dâvûd-Muhammed b. Yahyâ-Abdulvâris-babasından-Saîd b. CumhânMüslim b. Ebî Bekre-İbn Ebî Seleme. 1955
db. Abdullah b. Amr’ın Rivâyetleri
Bu sahâbîden gelen dört rivâyetten üç nolu olanı hariç diğerleri sahîhtir.
1-Abdurrezzâk b. Hemmâm-Ma’mer-Eyyûb-İbn Sîrîn-İbn Ebî Bekre-Abdullah b.
Amr.1956
2-İbn Ebî Şeybe-Yezîd b. Hârun-Uyeyne b. Abdirrahman-babasından-Rebîa b.
Cevşen-Abdullah b. Amr.1957
3-Hâkim-İbnu’s-Semmâk-İbn Mansûr-Muâz b. Hişâm-babasından-Katâde-İbn Sîrîn
İbn Ebî Bekre-Abdullah b. Amr.1958

İbn Hacer, Tehzîb, IV, 13; Takrîb, I, 349; Zehebî, el-Muğnî fi’d-Duafâ’, tah. Nureddin Itr, İdâretu
İhyâi’t-Turâs, Katar, 1987, I, 255.
1951
İbn Şeybe, VII, 476.
1952
İbn Hanbel, V, 40; Şuayb el-Arnaût bu hadis hakkında “İsnadı zayıf, metni de münkerdir” demiştir.
1953
İbn Hanbel, V, 40; Şuayb el-Arnaût bu rivâyet için “İsnadı zayıftır” demiştir.
1954
İbn Hanbel, V, 44; Şuayb el-Arnaût bu hadis hakkında “İsnadı zayıf, metni de münkerdir” demiştir.
1955
Ebû Dâvûd, Melâhim, 10; Elbânî bu hadis için “hasen” değerlendirmesinde bulunmuştur.
1956
Abdurrezzâk b. Hemmâm, Musannef, XI, 381.
1957
İbn Şeybe, VII, 482.
1958
Hâkim, Müstedrek, IV, 522.
1950
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İsnaddaki İbn Mansûr (ö. 271) hakkında İbn Adiy (ö. 365) “Kimsenin mutabaat
etmediği şeyleri naklederdi” derken Darekutnî (ö. 385) ise “Kavî değildir” demiştir.1959
Dolayısıyla rivâyet zayıftır diyebiliriz.
4-Hâkim-Ebû Abdurrahman-İshâk b. İbrâhim-Abdurrezzâk-Ma’mer-Eyyûb-İbn
Sîrîn-İbn Ebî Bekre-Abdullah b. Amr.
Hâkim en-Nisâbûrî (ö. 405) “Bu hadis Buhârî ve Müslim’in şartlarına uygun
olmasına rağmen tahrîc etmemişlerdir. Benû Kantûrâ’ya gelince onlar Türklerdir” demiştir.
1960

dc. İbn Mes’ûd Rivâyeti
Konuyla ilgili tek rivâyeti vardır o da zayıftır.
1-Taberânî-Muhammed b. Abdullah-Osman b. Yahyâ-Abdulhamîd-Mervân b.
Sâlim-A’meş-Zeyd b. Vehb ve Şekîk b. Seleme-İbn Mes’ûd.1961
İsnadda geçen Mervân b. Sâlim (ö. ?), İbn Hanbel (ö. 241), Buhârî (ö. 256), Müslim
(ö. 261), Ebû Hâtim er-Râzî (ö. 277), Nesâî (ö. 303) ve Ukaylî (ö. 322) tarafından zayıf ve
metrûk kabul edilmiştir.1962 Dolayısıyla rivâyet zayıftır.
Yukarıda verdiğimiz hadislerin sened açısından genel değerlendirmesi şu
şekildedir.
İbn Ebî Seleme isnâdı ile gelen altı rivâyetin tamamı merfû’ ve zayıftır.
Abdullah b. Amr isnâdı ile gelen dört merfû hadisin üçü sahîh biri zayıftır.
İbn Mes’ûd’dan aktarılan tek rivâyet merfû ve zayıftır.
Hadislerin metinleri ise şu şekildedir:
1) İbn Ebî Seleme Metinleri
 لتنزلن طائفة من أمتي أرضا يقال: عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم
لها البصرة ويكثر بها عددهم ونخلهم ثم يجيء بنو قنطوراء عراض الوجوه صغار العيون حتى ينزلوا على جسر لهم
يقال لها دجلة فيتفرق المسلمون ثالث فرق أما فرقة فتأخذ بأذناب اإلبل فتلحق بالبادية فهلكت وأما فرقة فتأخذ على

1959

Zehebî, Siyer, XIII, 138; Mîzân, II, 587.
Hâkim, a.g.e., IV, 522.
1961
Taberânî, el-Mu’cemu’l-Kebîr, X, 181.
1962
İbn Ebî Hâtim, Cerh, VIII, 27; İbn Hacer, Tehzîb, X, 84.
1960
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أنفسها فكفرت فهذه وتلك سواء وأما فرقة فيجعلون عيالهم خلف ظهورهم ويقاتلون فقتالهم شهداء ويفتح هللا عز
وجل على بقيتهم.

1963

بن أبي بكرة عن أبيه قال ذكر رسول هللا صلى هللا عليه وسلم :أرضا يقال لها البصرة أو البصيرة إلى جنبها
نهر يقال له دجلة ذو نخل كثيرة ينزل به بنو قنطوراء فتفترق الناس ثالث فرق فرقة تلحق بأصلها وهلكوا وفرقة
تأخذ على أنفسها وكفروا وفرقة يجعلون ذراريهم خلف ظهورهم فيقاتلون قتالهم شهداء يفتح هللا على بقيتهم.

1964

بن أبي بكرة عن أبيه قال  :ذكر النبي صلى هللا عليه وسلم أرضا يقال لها البصيرة إلى جنبها نهر يقال له
دجلة ذو نخل كثير وينزل به بنو قنطوراء فيتفرق الناس ثالث فرق فرقة تلحق بأصلها وهلكوا وفرقة تأخذ على
أنفسها وكفروا وفرقة يجعلون ذراريهم خلف ظهورهم فيقاتلون قتالهم شهداء يفتح هللا تبارك وتعالى على بقيتهم
وشك يزيد فيه مرة فقال البصيرة أو البصرة.

1965

بن أبي بكرة عن أبيه قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  :لننزلن أرضا يقال لها البصرة أو البصيرة على
دجلة نهر فذكر معناه قال العوام بنو قنطوراء هم الترك .

1966

عبد هللا بن أبي بكرة حدثني أبي في هذا المسجد يعنى مسجد البصرة قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم :
لتنزلن طائفة من أمتي أرضا يقال لها البصرة يكثر بها عددهم ويكثر بها نخلهم ثم يجيء بنو قنطوراء عراض الوجوه
صغار العيون حتى ينزلوا على جسر لهم يقال له دجلة فيتفرق المسلمون ثالث فرق فأما فرقة فيأخذون بأذناب اإلبل
وتلحق بالبادية وهلكت وأما فرقة فتأخذ على أنفسها فكفرت فهذه وتلك سواء وأما فرقة فيجعلون عيالهم خلف
ظهورهم ويقاتلون فقتالهم شهداء ويفتح هللا على بقيتها.

1967

مسلم بن أبي بكرة قال سمعت أبي يحدث أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال  :ينزل ناس من أمتي بغائط
يسمونه البصرة عند نهر يقال له دجلة يكون عليه جسر يكثر أهلها وتكون من أمصار المهاجرين " قال ابن يحيى
قال أبو معمر " وتكون من أمصار المسلمين " فإذا كان في آخر الزمان جاء بنو قنطوراء عراض الوجوه صغار
األعين حتى ينزلوا على شط النهر فيتفرق أهلها ثالث فرق فرقة يأخذون أذناب البقر والبرية وهلكوا وفرقة يأخذون
ألنفسهم وكفروا وفرقة يجعلون ذراريهم خلف ظهورهم ويقاتلونهم وهم الشهداء.

1968

İbn Ebî Seleme, Abdullan b. Amr ve İbn Mes’ûd isnâdları ile gelen Benû Kantûra
rivâyetlerinden yalnızca İbn Ebî Seleme’ninkilerde Benû Kantura’nın geniş yüzlü, küçük
gözlü olduğu ifade edilmiştir. İbn Ebî Seleme’nin ise altı metninden üçünde bu şekilde
geçer. Ancak bu rivâyetlerin hepsi de zayıftır. Tayâlisî (ö. 204), Ebû Dâvûd (ö. 275) ve İbn
Hanbel’in (ö. 241) birer haberinde Benû Kantûran’ın geniş yüzlü ve küçük gözlü olduğu
aktarılmıştır. İbn Hanbel’in iki ve İbn Ebî Şeybe’nin (ö. 235) bir metninde Benû
Kantûra’nın hiçbir özelliği geçmez. Bunun dışında rivâyetlerde herhangi bir farklılık
1963

Tayâlisî, I, 117.
İbn Şeybe, VII, 476.
1965
İbn Hanbel, V, 40.
1966
İbn Hanbel, V, 40.
1967
İbn Hanbel, V, 44.
1968
Ebû Dâvûd, Melâhim, 10.
1964
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olmayıp mana ile nakledilmişlerdir. İbn Hanbel’in bir hadisinde isnaddaki râvîlerden
Avvâm b. Havşeb eş-Şeybânî (ö. 148) Benû Kantûra’nın Türkler olduğunu söylemiştir.
Hiçbir sahih rivâyette Benû Kanturâ’nın Türkler olduğu Hz. Peygamber’e izafe
edilmemiştir.
İbn Ebî Seleme haberlerinde Hz. Peygamber’in kendi döneminde mevcut
olamayan Basra şehrinden bahsediyor olması dikkat çekmektedir. Basra Hz. Ömer
döneminde önceleri karargâh amaçlı kurulmuş bir şehirdir. Aliyyu’l-Kârî (ö. 1014) buna
cevap olarak şunu söylemiştir: “el-Eşref der ki: Hz. Peygamber bu şehirle Medinetu’sSelâm olan Bağdat’ı kastetmiştir. Zîra Dicle Bağdat'ın kıyısında olup köprü de bu şehrin
ortasında mevcuttur. Basra’nın ortasında köprü yoktur. Resûlullah’ın Bağdat’ı Basra
diyerek tanıtmasının sebebi bu şehrin dışında kapısına yakın bir yere Babu’l-Basra
denilmesidir. Hz. Peygamber böylece Bağdat’ı bir kısmından hareketle Basra diye
zikretmiştir… Bağdat da Resûlullah devrinde bugünkü şekliyle bulunmamaktaydı ve bir
şehir de değildi. Bunun için Resûlullah “Müslümanların beldelerinden biri olacak” demiş
ve geleceğe yönelik konuşmuştur… Ayrıca zamanımızda Türklerin Basra’ya savaş yoluyla
girdiğine dair kimse bir şey işitmiş de değildir. Hadisin manası muhtemelen şöyledir:
“Ümmetimden bir kısmı, Dicle yakınlarına inecek ve orayı yurt edinecek ve burası
müslüman beldelerinden olacaktır. Burası da Bağdat’tır.”1969

2) Abdullah b. Amr b. el-Âs Metinleri

 أوشك بنو قنطوراء أن يخرجوكم من:  قال عبد هللا بن عمرو بن العاص:  قال، عبد الرحمن بن أبي بكرة
1970

. ثم تعودون ويكون لكم بها سلوة من عيش،  وذلك أحب إليك:  ثم نعود ؟ قال:  قلت: أرض العراق قال

 فقال ممن أنتم قلنا من أهل البصرة قال أما:ربيعة بن جوشن قال قدمت الشام فدخلت على عبد هللا بن عمرو
ال فاستعدوا يا أهل البصرة قلنا بماذا قال بالزاد والقرب خير المال اليوم أجمال يحتمل الرجل عليهن أهله ويميرهم
عليها وفرس وقاح شديد فوهللا ليوشك بنو قنطوراء أن يخرجوكم منها حتى يجعلوكم بدكية قال قلنا وما بنو قنطوراء
1971

.قال أما في الكتاب فهكذا نجده وأما في النعت فنعت الترك

 يوشك بنو قنطوراء بن كركر أن: عبد الرحمن بن أبي بكرة عن عبد هللا بن عمرو رضي هللا عنهما قال
1972

.  و يكون لهم سلوة من عيش:  إنك لتشتهي ذلك قال:  ثم يعودون قال: يخرجوا أهل العراق من أرضهم قلت

Azîmâbâdî, Avnu’l-Ma’bûd, XI, 281.
Abdurrezzâk b. Hemmâm, Musannef, XI, 381.
1971
İbn Şeybe, VII, 482.
1972
Hâkim, Müstedrek, IV, 522.
1969
1970

325

 أوشك بنو قنطوراء أن يخرجوكم من أرض: عبد الرحمن بن أبي بكر قال قال عبد هللا بن عمرو بن العاص
1973

. و ذاك أحب إليك ثم يعودون و يكون لهم بها سلوة من عيش:  ثم يعودون ؟ قال: العراق قال قلت

Abdullah b. Amr’ın mevcut üç rivâyeti İbn Ebî Bekre (ö. 96) kanalı ile gelmiştir.
Bunlarda Benû Kantûra’nın özelliklerinden bahsedilmez. Ancak Hâkim (ö. 405), tahrîc
ettiği bir metinden sonra bu kavmin Türkler olduğunu söylemiştir. İbn Ebî Şeybe’nin (ö.
235) Rebîa b. Cevşen-Abdullah b. Amr isnâdı ile aktardığı bir rivâyette ise Rebia (ö. ?),
İbn Amr’a Benû Kantûra’nın kim olduğunu sorar, o da kitaplarda bu şekilde bulduklarını
zikredilen vasıfların ise Türklere ait olduğunu söylemiştir.
3) Abdullah b. Mes’ûd Metni
 اتركوا:  قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: زيد بن وهب و شقيق بن سلمة عن عبد هللا بن مسعود قال
1974

.الترك ما تركوكم فإن اول من يسلب أمتي ملكهم وما خولهم هللا بنو قنطوراء

İbn Mes’ûd’dan gelen tek ve zayıf haberde de Benû Kantûrâ’nın özellikleri geçmez.
Ama metinden Benû Kantûra ile Türkler’in kastedildiği açıkça görülmektedir.
Aynî (ö. 855) bu hadisleri yorumlama bağlamında, Ebû Dâvûd et-Tayâlisî’nin (ö.
204) naklettiği İbn Ebî Seleme rivâyetinden sonra bu kavmin Türkler olduğu söylemiştir.
Söz konusu metinde Benû Kantûrâ’dan, onların geniş yüzlü ve küçük gözlü olduğundan ve
Basra’ya saldıracağından bahsedilmektedir. Hâlbuki haber hem zayıf hem de diğer üç
tarikinde mezkûr özellikler anlatılmamıştır. O, bu bilgileri hiçbir şekilde gündemine
almamıştır.1975
e. Ye’cûc Ve Me’cûc Olduğunu Bildiren Rivâyet
Bu versiyon üzere gelen tek rivâyet Hâle bnt. Harmele’ye (ö. ?) aittir. Ayrıca
Ye’cûc ve Me’cûc’dan bahseden hadisler içerisinde söz konusu kavmin özelliklerinin
nakledildiği tek haber budur. Muhtemelen iki ayrı metin birleştirilerek yeni bir hadis
oluşturulmuştur:
حدثنا عبد هللا حدثني أبي ثنا محمد بن بشر ثنا محمد يعنى بن عمرو ثنا خالد بن عمرو عن بن حرملة عن
 خطب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وهو عاصب أصبعه من لدغة عقرب فقال انكم تقولون ألعدو: خالته قالت
وإنكم ال تزالون تقاتلون عدوا حتى يأتي يأجوج ومأجوج عراض الوجوه صغار العيون شهب الشعاف من كل حدب
1976

1973

Hâkim, a.g.e., IV, 522.
Taberânî, el-Mu’cemu’l-Kebîr, X, 181.
1975
Aynî, Umde, XIV, 200.
1976
İbn Hanbel, V, 271.
1974
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.ينسلون كان وجوههم المجان المطرقة

ea. Hâle bnt. Harmele Rivâyeti
1-İbn Hanbel-Muhammed b. Bişr-Muhammed b. Amr-Hâlid b. Amr-İbn HarmeleHâle bnt. Harmele.1977
Şuayb el-Arnaût bu rivâyetle ilgili olarak “İsnadı zayıftır” demiştir. Hûz ve Kirmân
rivâyetleri başlığı altında da ifade ettiğimiz üzere seneddeki râvîlerden Muhammed b. Amr
el-Leysî (ö. 145) zayıf kabul edilmiştir.1978
Hâle bnt. Harmele haberinde, bizim çalıştığımız hadiste bahsedilen savaşılacak
kavmin üç özelliği “Küçük gözlü, geniş yüzlü ve yüz derilerinin kalın olması” Ye’cûc ve
Me’cûc’e atfedilmiştir. Burada farklı hadislerin metinleri birbirine birleştirilmiş gibi
gözükmektedir.
f. Deccâl’e Yardım Edecek Bir Kavim Olacağını Söyleyen Rivâyetler
Hûz ve Kirmân rivâyetinde anlatılan özelliklerinden bazılarının başlıktaki versiyon
üzere gelen hadislerde de geçmesi bazı şarihlerin her iki metindeki kavmin aynı millet yani
Türkler olduğu şeklinde yorumlamalarına sebeb olmuştur. Bu varyant üzere sadece Hz.
Ebû Bekr’den (ö. 13) sekiz haber nakledilmiştir. Rivâyetin metni genel olarak şöyledir:
 أن أبا بكر الصديق رضي هللا عنه أفاق من مرضه له فخرج إلى الناس فاعتذر بشيء: عمرو بن حريث
 أن الدجال يخرج من أرض يقال لها خراسان يتبعه:وقال ما أردنا إال الخير ثم قال حدثنا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم
1979

. أقوام كأن وجوههم المجان المطرقة

fa. Ebû Bekr es-Sıddîk Rivâyetleri
Rivâyetlerin senedleri ve sıhhatleri şu şekildedir:
1-İbn Ebî Şeybe-Ravh-İbn Ebî Arûbe-Ebu’t-Teyyâh-Muğire-Amr b. Haris-Ebû
Bekr.1980
İsnâdlardaki Muğîre b. Subey’ (ö. ?) hakkında ayrıntılı bilgi bulunmadığı gibi
Mizzî (ö. 742) ve İbn Hacer (ö. 852) yukarıda verdiğimiz hadisi ondan sadece Ebu’tTeyyâh’ın (ö. 128) naklettiğini ifade etmişlerdir.1981 Araştırmamız neticesinde bu râvînin

İbn Hanbel, V, 271.
İbn Hacer, Tehzîb, IX, 333.
1979
İbn Hanbel, II, 337.
1980
İbn Ebî Şeybe, VII, 494.
1981
İbn Hacer, a.g.e., X, 233, Mizzî, Tehzîbu’l-Kemâl, XVIII, 363.
1977
1978
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bu hadisin dışında sadece iki haber daha naklettiğini yani toplam üç rivâyetinin olduğunu
gördük. Bu hadisten başka da Deccâl’in Horasan bölgesinde çıkacağına dair rivâyetler
vardır. Ancak söz konusu kavmin özelliklerinin sayılması şeklindeki metin bu isme hastır.
İsnâdlardaki bir diğer râvî İbn Ebî ‘Arûbe (ö. 156) için ‘Ukaylî (ö. 322) ve İbn Hibbân (ö.
354) “İhtilata ma’ruz kaldı” derken, İbn Hanbel (ö. 241) “Kitabı yoktu, hadislerin
tamamını ezberden naklederdi ve duymadığı kimselerden rivâyette bulunurdu”
demiştir.1982 Bu sebeble hadislere ihtiyatla yaklaşılması gerektiği kanaatindeyiz.
2-İbn Hanbel-Ravh-Saîd b. Ebî Arûbe-Ebu’t-Teyyâh-Muğîre-Amr b. Harîs-Ebû
Bekr. 1983
3-İbn Hanbel-Ravh-Saîd b. Ebî Arûbe-Ebu’t-Teyyâh-Muğîre-Amr b. Harîs-Ebû
Bekr. 1984
4-Abd b. Humeyd-Ravh-Saîd b. Ebî Arûbe-Ebu’t-Teyyâh-Muğîre-Amr b. HarîsEbû Bekr. 1985
5-Tirmizî-Muhammed b. Beşşâr ve Ahmed b. Menî’-Ravh-İbn Ebî Arûbe-Ebu’tTeyyâh-Muğire-Amr b. Haris-Ebû Bekr.1986
6-İbn Mâce-Nasr b. Alî, Muhammed b. Bişr ve Muhammed b. el-Müsennâ- Ravhİbn Ebî Arûbe-Ebu’t-Teyyâh-Muğire-Amr b. Haris-Ebû Bekr.1987
7-Ebû Ya’lâ-Ebû Musâ ve Ahmed b. İbrâhim-Ravh-İbn Ebî Arûbe-Ebu’t-TeyyâhMuğire-Amr b. Haris-Ebû Bekr.1988
8-Bezzâr-Bişr b.Hâlid-Ebû Üsâme-Ebû İshâk-İbn Şevzeb-Ebu’t-Teyyâh-MuğîreAmr b. Harîs-Ebû Bekr.1989
Bezzâr bu hadisten sonra “Bu sözü Hz. Peygamber’den, Ebû Bekr (r.a.) dışında
başka rivâyet edeni bilmiyoruz. Müğire b. Subey’den de Ebû’t-Teyyâh’dan başka
nakledeni bilmiyoruz” demiştir.

1982

Mizzî, a.g.e., XI, 5-12.
İbn Hanbel, II, 337; Şuayb el-Arnaût bu hadis hakkında “İsnadı sahîhtir” demiştir.
1984
İbn Hanbel, I, 7; Şuayb el-Arnaût bu hadis için “İsnadı sahîhtir” demiştir.
1985
Abd b. Humeyd, Müsned, I, 30.
1986
Tirmizî, Fiten, 57; Tirmizî, Abdullah b. Şevzeb ve birçok kişinin Ebû’t-Teyyâh’dan bu hadisi rivâyet
ettiklerini ancak Ebû’t-Teyyâh haricinde kimseden bu hadisi bilmedilklerini belirtir. Hadis için “hasen garîb”
demiştir. Elbânî ise “sahîhtir” demiştir.
1987
İbn Mâce, Fiten, 33.
1988
Ebû Ya’lâ, I, 38; Eserin muhakkiki Hüseyin Selim Esed bu rivâyet için “İsnadı sahîhtir” demiştir.
1989
Bezzâr, Müsned, I, 112.
1983
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Yukarıda verdiğimiz rivâyetleri senedleri bağlamında genel olarak şöyle
değerlendirebiliriz:
Ebû Bekr es-Sıddîk rivâyetleri tek râvîden, ‘Amr b. Haris’ten (ö. 85) gelmiştir.
Nakledilen sekiz rivâyet merfû olup sahîh kabul edilmiştir. Ancak biz yukarıda verdiğimiz
isnâdla ilgili bilgilerden dolayı hadislere ihtiyatla yaklaşılması kanaatini taşımaktayız.
Rivâyetlerin metinleri şöyledir:
عمرو بن حريث عن أبي بكر عن النبي صلى هللا عليه وسلم قال :الدجال يخرج من خراسان.

1990

عمرو بن حريث  :أن أبا بكر الصديق رضي هللا عنه أفاق من مرضه له فخرج إلى الناس فاعتذر بشيء وقال
ما أردنا إال الخير ثم قال حدثنا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم :أن الدجال يخرج من أرض يقال لها خراسان يتبعه
أقوام كأن وجوههم المجان المطرقة .

1991

عمرو بن حريث  :أن أبا بكر الصديق رضي هللا عنه أفاق من مرضه له فخرج إلى الناس فاعتذر بشيء وقال
ما أردنا إال الخير ثم قال حدثنا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  :أن الدجال يخرج من أرض يقال لها خراسان يتبعه
أقوام كأن وجوههم المجان المطرقة.

1992

عمرو بن حريث عن أبي بكر الصديق رضي هللا عنه قال ثنا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  :إن الدجال
يخرج من أرض بالمشرق يقال لها خراسان يتبعه أقوام كأن وجوههم المجان المطرقة.

1993

عمرو بن حريث عن ابي بكر الصديق قال  :حدثنا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال :الدجال يخرج من
أرض بالمشرق يقال لها خراسان يتبعه أقوام كان وجهوهم المجان المطرقة.

1994

عمرو ابن حريث عن أبي بكر الصديق قال حدثنا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم :.إن الدجال يخرج من أرض
بالمشرق يقال لهضا خراسان يتبعه أقوام كأن وجوههم المجان المطرقة .

1995

عمرو بن حريث  :عن أبي بكرالصديق وفي حديث أبي موسى قال حدثنا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم :أن
الدجال يخرج من أرض قبل المشرق يقال لها خراسان يتبعه أقوام كأن وجوههم المجان المطرقة .

1996

عمرو بن حريث عن أبي بكر عن النبي صلى هللا عليه وسلم قال  :أن الدجال يخرج من أرض يقال لها
خراسان بالمشرق يتبعه أقوام كأن وجوههم المجان.

1997

الدجال يخرج من İbn Ebî Şeybe (ö. 235) rivâyetinde diğer hadislerin aksine sadece
كأن وجوههم  kısmı bulunmaktadır. Haberi tahrîc eden diğer müelliflerin tamamında iseخراسان
 cümlesi de mevcuttur.المجان المطرقة

İbn Ebî Şeybe, VII, 494.
İbn Hanbel, II, 337.
1992
İbn Hanbel, I, 7.
1993
Abd b. Humeyd, I, 30.
1994
Tirmizî, Fiten, 57.
1995
İbn Mâce, Fiten, 33.
1996
Ebû Ya’lâ, I, 38.
1997
Bezzâr, I, 112.
1990
1991
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2. RİVÂYETİN DEĞERLENDİRİLMESİ
Çalışmamızda bu rivâyet özelinde ulaştığımız sonuçları şöylece sıralayabiliriz:
a-İlgili hadisin “Hûz ve Kirmânla savaşmadıkça kıyamet kopmaz” cümlesi sadece
Hemmâm rivâyetlerinde mevcuttur. Biz bu lafızların müdrec bir bilgi olduğu
düşüncesindeyiz.
b-Türk kelimesi de hadislerin metinlerine idrâc edilmiş olup Müslümanların
savaşacakları söylenen kavmin ismi Hz. Peygamber tarafından açıklanmamıştır.
Konuyla ilgili Ebû Hureyre’den otuz altı, ‘Amr b. Tağlîb’den dokuz, Ebû Bekr’den
sekiz, İbn Ebî Seleme’den altı, Abdullah b. ‘Amr’dan dört, Bureyde b. el-Husayb’dan üç,
Ebû Saîd el-Hudrî ve Abdullah b. Mes’ûd’dan iki ve Hâle bnt. Harmele’den bir hadis
nakledilmiş olup toplam rivâyet sayısı yetmiş birdir. Söz konusu kavmin özelliklerini
nakleden dokuz sahâbîden sadece Ebû Hureyre ve Bureyde’nin metinlerinde bu milletin
Türkler olduğu açıklanmıştır. Bu haberlerin sayısı ise dokuzdur. Bureyde b. el-Husayb’dan
gelen üç rivâyet zayıftır. Ebû Hureyre’den de ilgili hadisi nakleden dokuz isimden yalnız
Ebû Sâlih ve ‘A’rec, rivâyetlerinde bu kavmin Türkler olduğu ifade edilmiştir. Ebû SâlihEbû Hureyre tariki ile aktarılan mevcut üç haber hasen mertebesindedir. A’rec-Ebû
Hureyre tariki ile gelen dokuz hadisin ise üçünde Türkler kelimesi geçmektedir. Bu
bağlamda söz konusu kavmin Türkler olduğunu ifade eden sahîh rivâyet sayısının üç
olduğunu söyleyebiliriz.
c-Yer ve ırk ismi verilen rivâyetler ferd, şazz, zayıf ve münker olarak gelmiştir.
Hemmâm’ın Hûz ve Hale bnt. Harmele’nin Ye’cûc rivâyetindeki teferrüd etmeleri buna
örnek olarak verilebilir.
d-İbn Hanbel’in Hale bnt. Harmele isnâdı ile naklettiği Ye’cûc ve Me’cûc
haberinde olduğu gibi farklı konulardaki hadisler birleştirilerek yeni metinler
oluşturulmuştur.
e-Zayıf veya mevzû rivâyetleri eserlerine alan müelliflerin aktardığı hadislerde
sıkça görüldüğü üzere yaşanan tarihi olaylardan hareketle söz konusu haberin çeşitli
varyantlarında genişletme yoluna gidilmiştir. İbn Hanbel, Ebû Dâvûd ve Hâkim enNisâbûri’in tahrîc ettiği Bureyde b. el-Husayb rivâyetleri de bu duruma en güzel örnektir.
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f-Bazı hadislerde râvî tasarrufları ciddi boyutlara ulaşmıştır. Örneğin Hâkim enNisâbûrî’nin Bureyde b. el-Husayb tariki ile aktardığı zayıf bir rivâyette bu kavmin kim
olduğu bizzat Hz. Peygamber’e sorulmuş ve “Onlar Türklerdir” cevabı alınmıştır.
g-Buhârî ve Müslim hadisleri râvî tasarruflarının en az olduğu rivâyetlerdir. Ancak
az da olsa bu metinlerde de idrâcın var olduğu kanaatindeyiz. Buna Buhârî’nin A’rec tariki
ile naklettiği ve içinde söz konusu kavmin Türkler olduğunu belirten hadisi örnek
verebiliriz.
h- Bir rivâyetin senedi ne kadar sağlam olursa olsun sika râvîlerin de hatadan asla
salim olmayacaklarını, insanların yaşadıkları dönemin siyasî, fikrî ve ilmî hareketlerinden
etkileneceklerini ve mevcut malzemeye idrâcda bulunabileceklerini veya açıklama
mahiyetindeki sözlerin zamanla hadis metinleriyle karıştırılabileceğini göz önünde
bulundurmak gerekir. Hemmâm’ın Hûz ve Kirmân rivâyetinde tek kalması ve Arec’in
dokuz haberinin sadece üçünde Türk kelimesinin geçmesi buna en güzel örnektir.
Sonuç olarak Hûz ve Kirmân rivâyetinin, yaşanan tarihi olaylardan hareketle Hz.
Peygamber’e izafe edilip onun ağzından tarih yazdırılmaya çalışıldığı veya Hz.
Peygamber’in İslâmiyetin günün birinde çok uzak bölgelere ulaşacağını ifade etmek
amacıyla bu sözleri dile getirdiği şeklinde yorumlanabileceği kanaatindeyiz.
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SONUÇ
Yemen’in en önemli şehirlerinden biri olan San’â’da h. 30’larda doğan Hemmâm,
aslen İranlı olup h. 132’de yine bu beldede vefat etmiş bir tâbiîdir. O, İslâm dininin gerek
siyasî, gerekse ilmî açıdan son derece hareketli bir döneminde yaşamıştır. Memleketi
Yemen de aynı şekilde Yahudilik ve Hristiyanlık başta olmak üzere birçok dinin ve
kültürün uzun süre hükümranlığını devam ettirdiği bir coğrafya olmuştur. Hemmâm b.
Münebbih ve ailesi ilimle uğraşan bir aile olarak tebarüz etmiştir. Bu bağlamda kardeşi
Vehb b. Münebbih ve kardeşi çocukları, Akîl b. Ma’kil ve Abdussamed b. Ma’kil önemli
ilim adamlarındandır. Vehb b. Münebbih’in Yahudilik ve Hristiyanlık dinleri ile geçmiş
milletlerin tarihlerine olan vukûfiyetinde hiç şüphesiz yaşadığı bölgenin önemli bir katkısı
olmuştur. Gerek tabakât kitapları ve gerekse hadis kaynakları bize Hemmâm b.
Münebbih’in ilimle uğraşan meşhur sahâbîlerle görüştüğünü haber vermektedir. Onun, Ebû
Hureyre, Muâviye b. Ebî Süfyân, Abdullah b. Abbâs, Abdullah b. Ömer, Abdullah b.
Zubeyr ve Câbir b. Abdullah’tan aktardığı hadisler mevcuttur. Ancak Ebû Hureyre
dışındaki isimlerden rivâyeti çok azdır. Hemmâm’dan beş râvî nakilde bulunmuştur.
Bunlar arasında meşhur olanları kardeşi Vehb b. Münebbih ile Ma’mer b. Râşid’dir. Vehb
b. Münebbih’ten de kardeşinin sınırlı sayıda hadisi gelmiştir. Yani Hemmâm, Ma’mer ile
karşılaşmasaydı bugün ne onun ne de sahîfesinin adı belki de anılmayacaktı.
Hemmâm’ın Sahîfesi’nde bulunmayan bazı hadisleri farklı kaynaklarda rivâyet
edilmiştir. Bunlardan sadece üçünün merfû ve sahih olduğu göz önünde bulundurulacak
olursa “Hemmâm demek, Sahîfesi demektir” sözünün ne kadar gerçekçi olduğu anlaşılır.
Hemmâm’dan nakledilen mevkûf rivâyetlerin çoğunluğunda ise onun sahabilerle tanışması
ve onlara bazı fikhi sorular sorması aktarılmıştır.
Onun sahîfesi, tabakat kitaplarında ve hadis usûlü kaynaklarında meşhur
nüshalardan biri olarak tanıtılmıştır. Bazı hadis usûlü eserlerinde ise Hemmâm’ın Sahîfesi,
tek isnâd altında çokça hadis içeren meşhur nüshalardan ve cüzlerden biri olarak
verilmiştir.
Sahîfeye Ebû Hureyre ya da Hemmâm’ın kendisinin isim verdiği iddia edilmişse de
biz bu eserin ismine hicrî üçüncü veya dördüncü asırdan sonra kavuştuğu kanaatini
taşımaktayız. Sahîfetu Hemmâm tamlamasının ilk kullanımını hicrî beşinci asırda
Beyhâkî’nin es-Sünenü’s-Sağîr’inde, Nüshatu Hemmâm lafızlarını Ebû Mes’ûd b.

Muhammed b. Ubeyd ed- Dımaşkî’nin, Kitâbu’l-Ecvibe’sinde ve es-Sahîfetu’s-Sahîha
tabirini ise hicrî sekizinci asırda Zehebî’nin Siyer isimli eserinde görmekteyiz.
Hemmâm Sahîfesi’ndeki hadisler farklı şekillerde nakledilmiştir. İbn Hanbel’in
Müsned’inde olduğu gibi ya bütünüyle bir eserin içinde yer almıştır. Ya da Buhârî,
Müslim, Beyhâkî ve Beğavî’nin uygulamalarında görüldüğü üzere sahîfenin büyük bir
kısmı tahriç edilmiştir. Bunların yanı sıra Hemmâm’ın eseri asırlar boyu müstakil bir hadis
risalesi olarak da rivâyet edilmiştir. Örneğin, İbn Teymiye (ö. 728) ve İbn Hacer (ö. 852)
gibi sekizinci ve dokuzuncu yüzyıl âlimlerinin sahîfenin icâzetini tam bir isnadla nasıl
aldıkları kitaplarda zikredilmiştir.
Muhammed Hamidullah’ın ve Rıfat Fevzî’nin neşrettiği nüshalar, Abdurrezzâk’ın
talebelerinden Yusuf es-Sülemî tariki ile gelmiştir. Ancak tabakat ve tarih kitaplarında
farklı râvîler aracılığıyla meşhur olmuş Hemmâm nüshalarından da bahsedilmiştir. Bunlar
arasında Abdullah b. el-Mubârek, İbn Râhûye, Muhammed b. Râfi, İshâk b. İbrahim edDeberî, Taberânî ve Dârekutnî’yi sayabiliriz. Nitekim İbn Hacer’in icazetini aldığı cüz
Deberî kaynaklıdır.
Sahîfenin kendine has bir senedi oluşmuştur. Dolayısıyla muhaddisler genel olarak
onun rivâyetlerini, “Bu bize Ebû Hureyre’nin Allah’ın Resûlu’nden naklettiklerindendir”
sözüyle aktarmışlardır.
Sahîfede yüz otuz dokuz rivâyet mevcut olup bunlar Buhârî ve Müslim’in
Sahih’lerinin adeta bir özeti ve hadis külliyatının genel karakteristiğini yansıtan bir
fezlekesi gibi; îmândan ibadete, ahlaktan muâmelata, tarihten kültüre, kıyamet
alâmetlerinden âhiret ahvâline dair çeşitli konuları içermektedir. Bu hadisler ayrıca birçok
cahiliye âdetine, yakın ve uzak tarihin bazı önemli olaylarına, yine döneminin ekonomik
durumuna ve bazı itikadî tartışmalarına ışık tutmaktadır.
Sahifenin bu yüz otuz dokuz metni ilk bakışta gelişi güzel nakledilmiş gibidir.
Ancak biz İbn Sirîn Sahîfesi’nde olduğu gibi Hemmâm Nüshası’ndaki rivâyetlerin de
onarlı bir taksimle aktarıldığını düşünmekteyiz. Örneğin, Allah ve Hz. Peygamber ile veya
namazla ilgili hadislerin, birbirine yakın oranlarla sahîfenin başından sonuna kadar farklı
numaralara dağıldığı görülmektedir.
Sahîfedeki hadisler genellikle bağlamlarından koparılarak verilmiş ve hangi
ortamda ve ne sebeple söylendikleri belirtilmemiştir. Bize göre bu uygulama o dönemin bir
rivâyet üslûbudur. Yani hadisler kısa cümlelerle ve kavlî olarak nakledilmekte, sebebi
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vurûdları veya bağlamları ise müzakere edilmekteydi. Bu şekilde hem daha az yazı yazmak
zorunda kalmaktalar hem de hoca talebe ilişkisini canlı tutmaktaydılar. Ancak daha sonraki
hadis kaynaklarında müzakere edilen bu bilgilere de yer verilmiştir. Sahîfedeki rivâyetleri,
hadis eserlerinde incelediğimiz zaman, kahir ekseriyetinin sebebi vurûdunun zikredildiğini
görüyoruz. Hemen her biri ile ilgili yaşanmış bir olay, diyalog veya tartışma
bulunmaktadır. Yani hadislerin çoğu yaşanmış olaylardan alınmış olup sahîfe Hz.
Peygamber ve sahabe döneminin inanç, tasavvur, ibadet, ahlâk, âdâb, kültür, medeniyet ve
menâkıb bakımından önemli karelerini yansıtmaktadır.
Sahîfenin bazı hadisleri birleştirilerek bazıları ise bölünerek aktarılmıştır. Bu
uygulamalar Ebû Hureyre’den veya Hemmâm’dan kaynaklanmış olabileceği gibi
Ma’mer’in Abdurrezzâk’ın ya da sonraki dönem muhaddislerinin tasarrufları da olabilir.
Ancak bunların büyük bir kısmının hadis kaynaklarında da sahîfedeki gibi nakledilmesi
Abdurrezzâk sonrası râvîlerinin tasarrufları olabileceği ihtimalini azaltmaktadır. Metinlerin
bölünmesi veya birleştirilmesi, Ebû Hureyre’den nakilde bulunan diğer râvîlerin
hadislerinde de mevcuttur. Sahîfedeki haberleri eserlerine alan musannıflar, bu tür
rivâyetler karşısında farklı uygulamalara gitmişlerdir. Bazıları birleştirilmiş hadislerdeki
problemleri gidermek için metinleri birbirinden ayırarak bazıları ise asıllarını korumak
amacıyla oldukları gibi rivâyet etmişlerdir.
Sahîfede idrâc, ziyâde, hazf, tashîf ve tahrîf gibi bazı tasarruflar da mevcuttur.
Bunların Ebû Hureyre, Hemmâm, Ma’mer, Abdurrezzâk veya sonraki dönem râvîlerinden
kaynaklanan örnekleri söz konusudur.
Sahîfedeki kimi fikhî hadisler mensûh kabul edilerek uygulanmamıştır.
Sahîfe rivâyetlerinin sekizi mütevâtir, altmış sekizi meşhur, otuz dokuzu azîz ve
yirmi dört tanesi ferddir. Hemmâm ise Ebû Hureyre’den naklettiği dört hadiste tek
kalmıştır.
Sahîfedeki metinlerden dokuzu kudsî, kalanı ise merfû olarak nakledilmiştir. Ancak
Ebû Hureyre, bunların tamamını Hz. Peygamber’den işitmemiştir. Ayrıca onun, sahâbe ve
tâbiînden işittiği mevkûf rivâyetleri ref etmiş olması da muhtemeldir. Ref durumu
Hemmâm, Ma’mer ve Abdurrezzâk için de geçerlidir. Nitekim Hemmâm Sahîfesi’ndeki
haberleri inceleyen Ali b. el-Medînî, İbn Hanbel ve İbn Hacer, sahîfedeki bazı rivâyetlerin
hadis olmadığını ifade etmişlerdir.
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Hemmâm-Ma’mer-Ebû Hureyre tariki Yemenlilerin en sahih isnâdı kabul
edilmesine rağmen sahîfe rivâyetleri farklı açılardan zaman zaman tenkide uğramıştır. Bu
eleştirilerin bir kısmı sahâbe dönemine aittir. Sahâbenin tenkit ettiği az sayıdaki haberin
bazısında Ebû Hureyre hatalı davranmış, bir kısmını ise doğru nakletmiştir. Sahâbe
sonrasından günümüze kadarki dönemde ise hadisin geneline yöneltilen itirazlar, sahife
metinlerine de uygulanmıştır. Bu eleştirilerin en önemli noktasını Hz. Peygamber’e ait
olmayan önemli miktarda bir hadisin, sahâbe veya tâbiîn döneminin şartları ve doğası
gereği Resûlullah’a isnâd edildiği fikri oluşturmaktadır. Örneğin sahâbe ve tâbiîn
döneminde İsrailî bilgiler oldukça yaygındı. Ebû Hureyre başta olmak üzere sahâbeden
bazısı bu bilgileri hataen veya bir şekilde Hz. Peygamber’e isnâd ettiler. Ya da o dönemin
tarihi olayları, hukukî veya itikadî tartışmaları bağlamında söylenen sözler, yine Hz.
Peygamber’e isnâd edildi. Bu bakış çerçevesinde sahifedeki birçok rivâyetin Hz.
Peygamber’e aidiyeti sorgulanmıştır.
Ma’mer’den Hemmâm rivâyetlerini nakleden on râvîden Abdullah b. el-Mubârek
ve Abdurrezzâk b. Hemmâm hariç diğerlerinin birkaç hadisi mevcuttur. Abdullah b. elMubârek’ten on dokuz rivâyet, Abdurrezzâk b. Hemmâm’dan ise sahîfenin tamamı
nakledilmiştir. Dolayısıyla burada öne çıkan isim Abdurrezzâk b. Hemmâm’dır. Ondan
hadis almak için Yemen’e gelen muhaddisler, kendisinden Hemmâm Sahîfesi’ni de rivâyet
etmişlerdir. Kaynaklardan tespit edebildiğimiz kadarıyla bu râvîlerin sayısı yirmi küsürdür.
Söz konusu muhaddisler arasında Ali b. el-Medînî, İbn Râhûye, İbn Hanbel, Muhammed b.
Rafi’ ve Abd b. Humeyd gibi tanınmış isimler de vardır. Bu kişiler Kütüb-i Sitte başta
olmak üzere Hemmâm haberlerinin çeşitli eserlere girmesini sağlamışlardır.
Kütüb-i Sitte müelliflerinin de içinde bulunduğu yirmi küsur muhaddis Hemmâm
rivâyetlerini eserlerinde tahrîc etmiştir. Bunların içerisinde on ve üstü hadis nakleden
muhaddisler şunlardır: Ebû Dâvûd on bir, Ma’mer b. Râşid otuz üç, Abdurrezzâk b.
Hemmâm kırk bir, Ebû ‘Avâne kırk yedi, Buhârî elli bir, İbn Hibbân elli dört, Beyhâki elli
dokuz, Müslim yetmiş beş, Beğavî doksan beş, İbn Hanbel ise sahîfenin tamamını eserine
almıştır. Bu hadisler -daha önce de ifade ettiğimiz üzere- ağırlıklı olarak Abdurrezzâk b.
Hemmâm’dan gelmiştir. Bazı muhaddisler geniş bir râvî grubundan bu haberleri alma
yoluna giderken, kimi ise tek muhaddisten aktarmayı uygun görmüştür. Örneğin Buhârî,
Abdurrezzâk’tan yedi ayrı râvî kanalı ile birbirine yakın oranlarda nakilde bulunurken
Müslim ise Muhammed b. Râfi isimli muhaddisten söz konusu rivâyetlerin tamamını, üç
muhaddisten ise birer tane vermeyi tercih etmiştir.
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Ma’mer b. Râşid’in ve Abdurrezzâk b. Hemmâm’ın bazı rivâyetleri hariç,
muhaddisler genel olarak hadisleri yazılı metinlerden aktarmışlardır. Bu muhaddislerin
Hemmâm rivâyetleri, bazı önemsiz tasarruflar hariç neredeyse aynıdır. Örneğin, İbn
Mubârek (ö. 181) ile sahîfenin son râvîsi Muhammed b. Abdurrahman el- Bendehî’nin (ö.
584) arasında dört asırlık bir zaman dilimi olmasına rağmen her ikisinin de tahrîc ettiği on
iki numaralı rivâyet hemen hemen aynıdır. Bunun yüzlerce örneğini kaynaklarda
görebiliriz. Şüphesiz İbn Hanbel’in Müsned’indeki metinlerle sahîfedekiler neredeyse
aynıdırlar. Müslim’in Hemmâm rivâyetlerini kendisinden aldığı Muhammed b. Râfi ile İbn
Hanbel’in, Yemen’de birlikte hadis tahammül etmeleri, bu iki râvînin naklettikleri söz
konusu metinlerin birbirine son derece benzemesine yol açmıştır. Bu örnekler
göstermektedir ki sahife ve rivâyetleri titiz bir şekilde nakledilerek sonraki nesillere
ulaştırılmıştır.
Ebû Avâne, Beyhâkî ve Beğavî, farklı tariklerle gelen Hemmâm hadislerini
karşılaştırmışlardır. Beyhâkî ve Beğavî’nin tahrîc ettikleri Hemmâm rivâyetlerinin
senedleri ile sahîfenin isnadı aynı râvîlerden oluşmaktadır.
Muhaddislerin, özellikle Buhârî ve Müslim’in Hemmâm haberlerini naklederken
uyguladıkları bazı yöntemler dikkat çekmektedir. Buhâri eserinin iki yerinde sahîfenin
başındaki isnâdı verdikten sonra, nüshanın ilk hadisinin baş tarafını vermiştir. Arkasından
sahîfedeki gibi “Allah’ın Resûlü dedi ki” lafzıyla ilgili babla uygunluk arz eden rivâyeti
nakletmiştir. İbn Hacer’in de ifade ettiği üzere, Buhârî bu uygulaması ile böyle bir
sahîfenin mevcudiyetine dikkat çekmiş ve bu iki hadisi de o nüshadan aldığını göstermeye
çalışmıştır.
İmam Müslim ise verdiği her Hemmâm hadisinden önce sahîfenin başındaki
“Ma’mer, “Hemmâm: “Ebû Hureyre'nin Resûlullah’tan bize rivâyet ettikleri şunlardır”
diyerek birtakım hadisler zikretti” cümlelerini, sonra da nüshanın her hadisinin başında var
olan “Ve Allah Resûlü dedi ki” kısmını tekrarlamaktadır. Nevevî, tek isnâdla zikredilen
sahifeler ve cüzlerdeki her hadisin rivâyetinde senedi olduğu gibi yinelemek mi gerekir
yoksa başta bir kere zikretmek yeterli mi olur, konusunun muhaddislerce tartışıldığını
aktarmıştır. Bu bağlamda Müslim’in tekrar edilmesi gerektiği düşüncesinde olduğunu ve
dolayısıyla her rivâyetten önce sahîfenin senedini tekrarladığını ifade ederek bu
uygulamasının sebebini açıklamıştır.
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Müslim, rivâyetleri senedlerinin üstünlüğüne göre sıralama üslûbunu Hemmâm
haberlerini naklederken de uygulamıştır. Gerek bu yöntem ve gerekse muhaddislerin
Hemmâm ve metinleri karşısındaki tutumları bize onun Ebû Hureyre’nin râvîleri
arasındaki konumu hakkında fikir vermektedir. Ebû Hureyre’nin en sağlam isnadının
hangisi olduğu konusunda muhaddisler bazı tâbiîn isimleri zikretmişlerdir; Saîd b. elMüseyyib, Ebû Seleme, Ebû Sâlih, A’rec, İbn Sîrîn, Saîd el-Makburî, Ebû Râfi’ ve Tâvus
bunlardandır. Hemmâm’ın adı ise bu kişiler arasında sayılmamıştır. Ancak Hemmâm
bazen bu muhaddislerden hemen sonra zikredilmiş, bazen de onlarla mukâyese edilir
olmuştur. İbn Hacer’in râvîleri derecelendirmesi de yine bu konumuza ışık tutmaktadır. O,
Ebû Hureyre’nin en meşhur râvîlerini ikinci ve üçüncü, Hemmâm’ı ise dördüncü
dereceden sika olarak tanımlamıştır. Müslim’in sıralamasında da Hemmâm genelde ilk üçe
girememekte ancak dört ve beşte yer alabilmektedir. Aslına bakılırsa Hemmâm senedinin
tek eksiği sadece Ma’mer kanalı ile gelmesi ve geç şöhret bulmasıdır. Bunda da
Hemmâm’ın yaşadığı yerin payı şüphesiz büyüktür. Yani o Hicâz gibi ilmi açıdan merkezi
bir yerde hayat sürüyor olsaydı daha çok tanınanacak ve daha fazla talebeye sahip olacaktı.
Bu eksikliğe rağmen Hemmâm’ın rivâyetlerinin eserlerdeki konumu onun Ebû
Hureyre’nin önemli râvîlerinden birisi olarak kabul edildiğini de göstermektedir.
Buhârî’nin ondan altmış dört, Müslim’in ise yetmiş beş hadis tahrîc etmesi bunun en açık
göstergesidir. Buhârî’nin sahîh olarak sadece Hemmâm kanalı ile gelen bir habere eserinde
yer vermesi ve İbn Sîrîn’in otuz sekiz, Tâvus’un on dört, Hemmâm’ın ise altmış dört
hadisini nakletmesi yine bu duruma örnek teşkil etmektedir. Buradan hareketle Hemmâm,
Ebû Hureyre’nin önemli râvîlerinden biridir diyebiliriz.
Buhârî ve Müslim’in neden Hemmâm rivâyetlerinin tamamını eserlerine
almadıkları sorusuna Nevevî, -o ikisinin de ifade ettiği gibi- onların amacının bütün sahih
hadisleri toplamak olmadığı cevabını verir. Onların konuyla ilgili verdikleri sahih haberleri
yeterli gördüklerini ve kitaplarının hacimlerini büyütmek istemediklerini söyler.
Araştırmamıza göre de Buhârî ve Müslim’in birlikte Hemmâm kanalı ile olmasa bile
sahîfede mevcut olup da tahrîc etmedikleri hiçbir hadis yoktur. Tek başlarına ise Buhâri üç,
Müslim ise altı hadisi eserlerine almamışlardır.
Önemli miktarda Hemmâm haberlerini tefsirlerinde zikreden müfessirlerden
Abdurrezzâk b. Hemmâm on, Sa’lebî on dokuz, İbn Kesir yirmi üç ve Beğavî yirmi beş
hadis nakletmiştir. Yine tarih kitapları bağlamında İbn Kesîr, el-Bidâye’yesinde yirmi altı
ve en-Nihâye fi’l-Fiten’inde on iki rivâyete yer vermiştir. Bu iki alanda verilen Hemmâm
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hadislerinin sadece beş tanesi sahîfe dışındandır. Aslında İsrâilî bilgilerle dolu bir ortamda
yaşadığı için Hemmâm’dan bu tür haberlerin aktarılması beklenirken kaynaklarda böyle bir
durumdan söz etmek mümkün gözükmemektedir.
Sahîfedeki bazı rivâyetlerin detaylı olarak incelenmesi gerektiğini ortaya koyma
bağlamında ele aldığımız örnek metinlerden biri olan “Hızır” hadisinin merfû ve sahih
olarak sadece Hemmâm-Ebû Hureyre kanalı ile geldiği görülmüştür. İbn Abbâs ve
talebeleri çevresinde daha yaygın olan ancak mevkûf ve maktû olarak aktarılan bu haberin
ref edildiğini düşünüyoruz.
“Hz. Musa ve Ölüm Meleği” haberinde ise sahih rivâyetleri eserlerine alan
muhaddisler, söz konusu hadisi iki varyant üzere nakletmişlerdir. Hemmâm kanalı ile
merfû, Tâvus tariki ile ise mevkûf olarak tahrîc etmişlerdir. Bu bağlamda Buhârî ve
Müslim,

Tavûs

rivâyetine

öncelik

vererek

tercihlerini

mevkûf

olandan

yana

kullanmışlardır.
“Hittâ” hadisi yine merfû ve sahih olarak yalnız Hemmâm-Ebû Hureyre isnâdı ile
gelmiştir. Bu rivâyet tefsir kitaplarında gerek sahâbe ve gerekse tâbiîn tarafından yaygın
olarak nakledilmiştir. Ancak bu metinler, Hz. Peygamber’e izafe edilmemiştir. Buradan
hareketle yine söz konusu haberin ref edildiği kanaatindeyiz.
Sahifenin en kısa metnine sahip olan “zan” hadisinin, kaynaklarda yalın halinin çok
fazla tercih edilmediği, rivâyetin açıklanmaya muhtaç olmasından dolayı birçok
varyantının ortaya çıktığı ve gerek sika, gerekse zayıf râvîlerin birçok tasarrufuna uğradığı
görülmüştür.
“Hûz ve Kirmân” hadisindeki Hz. Peygamber’in özelliklerinden bahsettiğini
düşündüğümüz kavmin, onun tarafından açıklanmadığını ve kahir ekseriyetinin bu şekilde
geldiğini, ancak az sayıda tarikte bu kavmin Türkler olduğunun ifade edildiğini ve bu
açıklamanın da idrâc kabilinden olduğunu söyleyebiliriz. “Hûz ve Kirmân ile
savaşmadığınız müddetçe kıyamet kopmaz” cümlesinin naklinde Hemmâm’ın tek
kalmasından hareketle, yine bu kısmın rivâyetin metnine idrâc edildiği inancındayız.
Ayrıca özellikle zayıf râvîlerin marifetleriyle bu kavmin önce Türkler sonra Benû Kantûra
sonra Yec’ûc ve Me’cûc daha sonra ise Deccâlin yardımcısı bir kavim haline
dönüştürüldüğü anlaşılmaktadır.
Bu çalışmamız göstermiştir ki sahih râvîlerden gelen en erken hadis sahifesinde bile
metinlerle ilgili önemli problemler mevcuttur. Gerek sahâbenin gerekse onlardan rivâyette
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bulunan muhaddislerin hatadan salim olmadıkları ve hadisleri yanlış nakletmelerinin
mümkün olduğu, bu durumun Hemmâm Sahifesi’ndeki rivâyetler için de geçerli olduğu bu
araştırma ile ortaya koyulmuştur.
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ÖZET
Erdim Sinan, Hemmâm b. Münebbih ve Rivâyetlerinin Değeri, Doktora Tezi,
Danışman: Prof. Dr. Bünyamin ERUL, VI+ 406 s.
İran asıllı olan Hemmâm b. Münebbih, Yemen’in en önemli şehri San’â’da h.
30 ile 132 yılları arasında yaşamış bir tâbiîdir. İlimle uğraşan bir ailenin mensubu
olan Hemmâm, İsrâilî bilgilere vukûfiyeti ile tebârüz etmiş olan Vehb b. Münebbih’in
abisidir.
O, ilmi kişiliği ile öne çıkan sahâbilerle görüşmüş ve onlardan rivâyette
bulunmuştur. Ancak hadislerinin büyük bir kısmını Ebû Hureyre’den almıştır.
Ondan naklettiği en önemli rivâyet koleksiyonu ise sahîfesidir. Hemmâm cerh ve
ta’dil imamlarınca sika görülmesine rağmen, sahîfesini ve haberlerini kendisinden
aktaran râvîlerin sayısının azlığı sebebiyle Ebû Hureyre’nin en meşhur öğrencileri
arasında zikredilmemiştir. Bununla beraber onun rivâyetleri, zamanla Kütüb-i Sitte
başta olmak üzere birçok eserde yer almış ve sahîfesi hadis usûlü ile tabakât
kitaplarında meşhur nüshalar arasında sayılmıştır. Bu da Hemmâm’ın, Ebû
Hureyre’nin önemli talebelerinden biri olarak kabul edildiğini göstermektedir.
Sahîfe sahih bir senedle ve merfû olarak gelmiş olmasına rağmen birçok
rivâyeti farklı noktalardan da olsa tenkit edilmiştir. Sahîfenin isnadındaki Ebû
Hureyre-Hemmâm-Ma’mer-Abdurrezzâk isimlerinden kaynaklanan hatalarla bazı
rivâyetlerin ref edilmiş olma ihtimali yüksektir.

ABSTRACT
Erdim Sinan, Hammam b. Munabbih and the Value of his Narratives,
Doctorate Thesis, Advisor: Prof. Dr. Bünyamin ERUL, VI+ 406 p.
Being a follower Hammam b. Munabbih, who was originally Iranian, lived in
the most important city San’â of Yemen between hijra 30 and 132. He was the
member of a family who dealt with science and was the elder brother of Wahb b.
Munabih who had been known as having the Israili knowledge.
He met the important companions of the prophet Mohammad known with
their scientific personalities and narrated with them. However, he obtained the
greatest part of hadiths from Abu Hurayra. The most important narration colection
which he narrated from him is his Sahifah. Although he was accepted as a reliable
person by al-jarh wa al-ta’dil imams, he was not mentioned among the most famous
students of Abu Hurayra becase there were not many narrators who narrated his
Sahifah and information from him. Nevertheles, his narrations took place in the
course of time, firstly in al-Kutub al-Sıtta and in many works and his Sahifah was
considered among the famous manuscripts in hadith style and the tabaqât books.
This shows that Hammam was accepted as one of the important students of Abu
Hurayra.
Although Sahifah occured with the correct argument and marfû a lot of
narrations were critisized on different points. Because of the mistakes originated
through the names Abu Hurayra-Hammam-Ma’mar-Abdurrazzak atributed in
Sahifah, some of the narrations might have been promoted heightened.
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EKLER
EK 1: ŞAM NÜSHASI
صحيفة مهام بن منبه
املؤلف :أبو عقبة مهام بن منبه بن كامل بن سيج اليماين الصنعاين األبناوي (املتوىف131 :هـ)

احملقق :علي حسن علي عبد احلميد

الناشر :املكتب اإلسالمي  ,دار عمار  -بريوت  ,عمان

الطبعة :األوىل 1041 ،هـ  1891 -م

ان أَبو عب ِد َِّ
ِ
ظ ََتج ِ
ِ
الدي ِن بَـ َهاءُ ِْ
الشيْ ُخ ِْ
َح َّدثَـنَا َّ
الر َْمَ ِن بْ ِن
يع َّ
اّلل َُحَ َّم ُد بْ ُن َع ْب ِد َّ
الزَم ِ ُ َ ْ
اإل َم ُ
ام ْاأل َ
اإل ْس َالِم بَد ُ
َج ُّل ْاأل َْو َح ُد ا ْحلَاف ُ ُ
وب نـَ ْف ِس ِه ،بِ ِقراءتِِه علَيـنا ِمن أَص ِل ََس ِ
َُحَ َّم ِد ب ِن مسع ٍ
ول ِمنْهُ ِِف الْم ْدرس ِة الن ِ
اع ِه الْم ْنـ ُق ِ
صرهُ بِ ُعيُ ِ
ود الْبَـنْ َد ِه ُّي َوفَّـ َقهُ َّ
َّاص ِريَِّة
َ َ َ َْ ْ ْ َ
ْ َ ُْ
َ ََ
َ
اّللُ َوبَ َّ َ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
اد ِ ِ
الس ِ
ال :أَ ْخبَـ َرََن َّ
الص َال ِحيَّ ِة َ -خلَّ َد َّ
خ
ني َوَخَْ ِس ِمائَ ٍة ،قَ َ
َّ
ْك َو ِاق ِف َها ِِ -ف َّ
الشيْ ُ
اّللُ ُمل َ
ين م ْن ذي الْق ْع َدة َسنَةَ َس ْب ٍع َو َس ْبع َ
س َوالْع ْش ِر َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ال :أَ ْخبَـ َرََن َّ
الصال ُح أَبُو ْ
الش ْي ُخ أَبُو َع ْم ٍرو َع ْب ُد
ََسَ ُع قَ َ
الثِ َقةُ َّ
اءةً َعلَ ْيه َوأ َََن أ ْ
اْلَ ِْري َُحَ َّم ُد بْ ُن أ ْ
ََمَ َد بْ ِن َُحَ َّمد بْ ِن ُع َم َر املقدر ْاأل ْ
َصبَـ َه ِاينُّ ق َر َ
اإلمام أَبو عب ِد َِّ
َّاب بن أَِِب عب ِد َِّ
ِِ
ِ
اّلل َُحَ َّم ُد بْ ُن
َصبَـ َه ِاينُّ قَ َ
اّلل بْ ِن إِ ْس َحا َق بْ ِن َُحَ َّمد بْ ِن ََيْ ََي بْ ِن َمنْ َدةَ ْاأل ْ
ال :أَ ْخبَـ َرََن َوالدي ِْ َ ُ ُ َ ْ
َْ
ال َْوه ِ ْ ُ
ال :أَ ْخبَـ َرََن أَبُو بَ ْك ٍر َُحَ َّم ُد بْ ُن ا ْحلُ ِ
اْلَلِ ِ
س ِن بْ ِن ْ
السلَ ِم ُّي
يل الْ َقطَّا ُن قَ َ
إِ ْس َحا َق قَ َ
س ِن أ ْ
ف ُّ
وس َ
ََمَ ُد بْ ُن يُ ُ
الَ :ح َّدثَـنَا أَبُو ا ْحلَ َ
س ْني بْ ِن ا ْحلَ َ
َ
الرز ِ
الَ :ه َذا َما َح َّدثـَنَا أَبُو ُهريْـرةََ ،ع ْن َُحَ َّم ٍد ر ُس ِ
يَ ،ع ْن َم ْع َم ٍرَ ،ع ْن مه ِ
ول
ََّام بْ ِن ُمنَـبِ ٍه قَ َ
قَ َ
َّاق بْ ُن مهََّ ِام بْ ِن ََنفِ ٍع ا ْحلِ ْم َِري ُّ
الَ :ح َّدثَـنَا َعبْ ُد َّ
َ
ََ
َِّ
اّلل،
 - 1حنن اآلخرون السابقون يوم القيامة بيد أهنم أوتوا الكتاب من قبلنا وأوتيناه من بعدهم فهذا يومهم الذي فرض عليهم
فاختلفوا فيه فهداَن هللا له فهم لنا فيه تبع فاليهود غدا والنصارى بعد غد.

ِ
ول َِّ
ََْلَ َها َوأَ ْك َملَ َها إََِّّل
ال َر ُس ُ
َ - 2وقَ َ
سنَـ َها َوأ ْ
صلَّى هللاُ َعلَ ْي ِه َو َسلَّ َمَ :مثَلِي َوَمثَ ُل ْاألَنْبِيَاء ِم ْن قَـ ْبلِي َك َمثَ ِل َر ُج ٍل ابْـتَـ َن بُـيُ ً
وَت فََ ْ
اّلل َ
َح َ
ضع لَبِنَ ٍة ِمن َزا ِوي ٍة ِمن َزواَي َها ،فَجعل النَّاس يطُوفُو َن ويـ ْع ِجبـ ُهم الْبـ ْنـيا ُن ،فَـيـ ُقولُو َن أ َََّل و ِ
ِ
ال َُحَ َّم فد
اهنَا لَبِنَةف فَـتَ َّم بِنَا ُههُ ،فَـ َق َ
ض َع ْ َه ُ
َ
َُ ُ ُ ُ َ
ََ َ ُ َ
َم ْو َ
ُ
ْ َ ْ ََ
صلَّى هللاُ َعلَ ْي ِه َو َسلَّ َم :فََ َََن اللَّبِنَةُ.
َ
ول َِّ
ان ِمن ح ِد ٍ
ِ
ِ
ص ِد ِق َك َمثَ ِل َر ُجلَ ْ ِ
صلَّى هللاُ َعلَ ْي ِه َو َسلَّ َمَ :مثَ ُل الْبَ ِخ ِ
يد إِ َىل ثَ ْديـَيْ ِه َما
ال َر ُس ُ
َ - 3وقَ َ
يل َوال ُْمتَ َ
اّلل َ
ني َعلَ ْي ِه َما ُجبَّـتَان أ َْو ُجنـَّتَ ْ َ
أَو إِ َىل تَـراقِي ِهما ،فَجعل الْمتص ِد ُق ُكلَّما تَص َّد َق بِ َ ٍ
ِ ِِ
ِ
ِ
يل ُكلَّ َما أَنْـ َف َق
َ َ
َ َ َ َ َ َُ َ
ْ
ش ْيء ذَ َهبَ ْ َع ْن جلْده َح ََّّت ُُت َّن بَـنَانَهُ َويَـ ْع ُف َو أَثَـ ُرهَُ ،و َج َع َل الْبَخ ُ
ِ
ِ
ٍ
ِ
ِ
سهُ ،عَ َّ
ض ْ ُك ُّل َحلْ َقة َم َكانَـ َها فَـيُـ َوسعُ َها َوََّل تَـتَّس ُع.
َشيْـئًا أ َْو َحد َ
َّث به نـَ ْف َ
ول َِّ
ِِ
ِ
ِ
اب
ال َر ُس ُ
َ - 0وقَ َ
َّو ُّ
اء ْ
استَـ ْوقَ َد ََن ًرا فَـلَ َّما أ َ
صلَّى هللاُ َعلَيْه َو َسلَّ َمَ :مثَلي َك َمثَ ِل َر ُج ٍل ْ
ت َما َح ْوََلَا َج َع َل الْ َف َر ُ
اّلل َ
اش َو َهذه الد َ
َض َ
ِ
ِ
ِ
اك َمثَلي َوَمثَـلُ ُك ْم ،أ َََن آخ فذ ِِبُ َج ِزُك ْم َع ِن النَّا ِرَ ،هلُ َّم َع ِن
الَِِّت يَـ َق ْع َن ِِف النَّا ِر يَـ َق ْع َن فِ َيهاَ ،و َج َع َل ََْي ُج ُزُه َّن َويَـغْل ْبـنَهُ فَـيَـتَـ َق َّح ْم َن فِ َيها فَ َذ َ
النَّا ِرَ ،هلُ َّم َع ِن النَّا ِر ،فَـتَـغْلِبُ ِوين تَـ َق َّح ُمو َن فِ َيها.
ال صلَّى هللا َعلَي ِه وسلَّمِِ :ف ا ْْلن َِّة َشجرةف ي ِسري َّ ِ
ب ِِف ِظلِ َها ِمائَةَ َع ٍام ََّل يَـ ْقطَ ُع َها.
َ - 5وقَ َ َ
الراك ُ
َ ََ َ ُ
ُ ْ ََ َ

ِ
ِ ِ
شواَ ،وََّل
َ - 6وقَ َ
اج ُ
صلَّى هللاُ َعلَ ْيه َو َسلَّ َم :إِ ََّي ُك ْم َوالظَّ َّن ،إِ ََّي ُك ْم َوالظَّ َّن ،إِ ََّي ُك ْم َوالظَّ َّن ،فَِإ َّن الظَّ َّن أَ ْك َذ ُ
ال َ
ب ا ْحلَديَِ ،وََّل تَـنَ َ
ضوا ،وََّل تَ َدابـروا ،وُكونُوا ِعباد َِّ
اّلل إِ ْخ َو ًاَن.
ََ
ََتَ َ
سواَ ،وََّل تَـبَاغَ ُ َ
َُ َ
اس ُدواَ ،وََّل تَـنَافَ ُ
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ول َِّ
ِ
ِ
آَتهُ إِ ََّيهُ.
صلِي يَ ْسَ ُ
ال َر ُس ُ
َ - 1وقَ َ
َل َربَّهُ َش ْيـئًا إََِّّل َ
صلَّى هللاُ َعلَْي ِه َو َسلَّ َمِِ :ف ا ْْلُ ُم َع ِة َس َ
اعةف ََّل يُـ َواف ُق َها ُم ْسل فم َو ُه َو يُ َ
اّلل َ

 - 9وقَا َل رس ُ ِ
اّلل صلَّى هللا َعلَي ِه وسلَّم :الْم َالئِ َكةُ يـتـعاقَـبو َن فِي ُكم  ,م َالئِ َكةف ِِبللَّي ِل وم َالئِ َكةف ِِبلنـَّها ِر وََْيت ِمعو َن ِِف ص َالةِ
َ
َ َ َ ُ
ول َّ َ
ْ ََ
ْ َ
ََ َ ُ
َ َُ
ُ ْ ََ َ َ
ِ
الْ َفج ِر ،و ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِِ
َّ
ُّ
ِ
ِ
صلو َن
ين َِبتُوا في ُك ْم فَـيَ ْس َ َُلُ ْمَ ،و ُه َو أَ ْعلَ ُم ِب ْمَ ،كيْ َ
ف تَـ َرْكتُ ْم عبَادي؟ قَالُوا :تَـ َرْكنَ ُ
ص َالة ال َْع ْ
اه ْم َو ُه ْم يُ َ
ْ َ َ
صرُُ ،ثَّ يـَ ْع ُر ُ
ج إلَيْه الذ َ
صلُّو َن.
َوأَتَـ ْيـنَ ُ
اه ْم َو ُه ْم يُ َ
ال رس ُ ِ
ِ
اّلل صلَّى هللا َعلَي ِه وسلَّم :الْم َالئِ َكةُ تُصلِي َعلَى أ ِ
ول :اللَّ ُه َّم اغْ ِف ْر
صلَّى فِ ِيهَ ،وتَـ ُق ُ
ص َّالهُ الَّذي َ
َحد ُك ْم َما َد َام ِِف ُم َ
َ
ول َّ َ
َ
َ - 8وقَ َ َ ُ
ُ ْ ََ َ َ
ث.
لَهُ ،اللَّ ُه َّم ْارَمَْهُ َما ََلْ َُْي ِد ْ
آمني والْم َالئِ َكةُ ِِف َّ ِ ِ
ِ
ول َِّ
ني ،فَـ َوافَ َق إِ ْح َد َاها ْاألُ ْخ َرى؛ غُ ِف َر
صلَّى هللاُ َعلَ ْي ِه َو َسلَّ َم :إِذَا قَ َ
ال َر ُس ُ
َ - 14وقَ َ
الس َماء :آم َ
اّلل َ
ال أ َ
َح ُد ُك ْمَ َ َ :
َّم ِم ْن ذَنْبِ ِه.
لَهُ َما تَـ َقد َ

ول َِّ
ال :إِنَّـ َها بَ َدنَةف ََي
صلَّى هللاُ َعلَيْ ِه َو َسلَّ َمْ :ارَك ْبـ َها» فَـ َق َ
ال لَهُ َر ُس ُ
سو ُق بَ َدنَةً ُم َقلَّ َدةً ،فَـ َق َ
َ - 11وقَ َ
اّلل َ
ال أَبُو ُه َريْـ َرةَ :بَـ ْيـنَ َما َر ُج فل يَ ُ
ول َِّ
ك ْارَك ْبـ َها.
اّلل ،فَـ َق َ
َر ُس َ
ك ْارَك ْبـ َهاَ :ويْـلَ َ
الَ « :ويْـلَ َ
اّلل صلَّى هللا علَي ِه وسلَّمََ :نرُكم ه ِذهِ ما يوقِ ُد بـنو آدم جزء ِمن سب ِعني جزءا ِمن ح ِر جهنَّم ،فَـ َقالُوا :و َِّ
ال رس ُ ِ
اّلل إِ ْن
ول َّ َ
َ - 12وقَ َ َ ُ
َ
ُ َ ْ َ َ َ ُ ْ َ َ ُ َُ َ َ ُ ْ ف ْ َ ْ َ ُ ْ ً ْ َ َ َ َ
ول َِّ
ٍ ِ
ال :فَِإنَّـ َها فُ ِ
ني ُج ْزًءا ُكلُّ ُه َّن ِمثْ ُل َح ِرَها.
اّلل .قَ َ
َكانَ ْ لَ َكافِيَـتَـنَا ََي َر ُس َ
ضلَ ْ َعلَْيـ َها بِتِ ْس َعة َوستِ َ
ول َِّ
ب كِتَ ًاِب فهو ِع ْن َدهُ فَـ ْو َق ال َْع ْر ِ
ضى َّ
اّللُ ْ
ضِب.
ال َر ُس ُ
َ - 13وقَ َ
ش :إِ َّن َر َْمَِِت غلب غَ َ
صلَّى هللاُ َعلَْي ِه َو َسلَّ َم :ل ََّما قَ َ
اْلَل َ
اّلل َ
ْقَ ،كتَ َ
ول َِّ
ِ
ِ َّ
اّلل َ َّ
ض ِحكْتُ ْم قَلِ ًيال.
ال َر ُس ُ
َ - 10وقَ َ
ريا َولَ َ
صلى هللاُ َعلَْيه َو َسل َم :ل َْو تَـ ْعلَ ُمو َن َما أَ ْعلَ ُم لَبَ َك ْيـتُ ْم َكث ً

ول َِّ
ِ
ِ
ِ فَِإ ِن ْام ُرفه قَاتَـلَهُ أ َْو
ال َر ُس ُ
َ - 15وقَ َ
صائِ ًما ،فَ َال ََْي َه ْل َوََّل يَـ ْرفُ ْ
َح ُد ُك ْم يَـ ْوًما َ
صلَّى هللاُ َعلَ ْيه َو َسلَّ َم :الصيَ ُ
اّلل َ
ام ُجنَّةف ،فَِإذَا َكا َن أ َ
َشاَتََهُ فَـلْيـ ُقل إِِين ِ
صائِ فم.
صائ فم  ,إِِين َ
َ
َ ْ
الصائِِم أَطْيب ِعنْ َد َِّ ِ
ول َِّ
ِ َّ َّ ِ
يح ال ِْمس ِ
اّلل َ َّ
ك ،يَ َذ ُر
ال َر ُس ُ
َ - 16وقَ َ
وف فَ ِم َّ
س َُحَ َّم ٍد بِيَ ِدهِ َْلُلُ ُ
اّلل م ْن ِر ِ ْ
َُ
صلى هللاُ َعلَ ْيه َو َسل َمَ :والذي نـَ ْف ُ
ِ
ِ
َج ِزي بِ ِه.
ام ِِل َوأ َََن أ ْ
اي ،فَالصيَ ُ
َش ْه َوتَهُ َوطَ َع َامهُ َو َش َرابَهُ م ْن َج َّر َ

ِ ِ
اّلل صلَّى هللا علَي ِه وسلَّم :نَـز َل نَِ ِ
ال رس ُ ِ
ِ ِ
ٍ
ِج ِم ْن ََتْتِ َها ،فََ ََم َر
ُ َ ْ َ َ َ َ ٌّ
ول َّ َ
َ - 11وقَ َ َ ُ
ب م َن ْاألَنْبيَاء ََتْ َ َش َج َرة؛ فَـلَ َدغَتْهُ َنَْلَةف فََ ََم َر ِبَ َها ِزه فََُ ْخر َ
ِ
ِ
ُح ِرقَ ْ ِِف النَّا ِر ،فََ َْو َحى َّ
اّللُ إِل َْيه :فَـ َه َّال َنَْلَةً َواح َد ًة.
ِِبَا فََ ْ
ِ
ول َِّ
ٍ ِِ
ِ َّ َّ ِ
اّلل َ َّ
ْف َس ِريٍَّة تَـغْ ُزو
ال َر ُس ُ
َ - 19وقَ َ
ت َخل َ
ني َما قَـ َع ْد ُ
س َُحَ َّمد بِيَده ،ل َْوََّل أَ ْن أَ ُش َّق َعلَى ال ُْم ْؤمنِ َ
صلى هللاُ َعلَْيه َو َسل َمَ :والذي نَـ ْف ُ
ِ
يل َِّ ِ
ِ
َج ُد سعةً فََ ِْ
ِ
ِ
ِِف َسبِ ِ
س ُه ْم أَ ْن يَـ ْق ُع ُدوا بَـ ْع ِدي.
اّللَ ،ولَك ْن ََّل أ َ َ
ََملَ ُه ْمَ ،وََّل ََي ُدو َن َس َعةً فَـيَـتَّب ُع ِوينَ ،وََّل تَطي ُ
ب أَنْـ ُف ُ
ِ
ول َِّ
ِ
ِ
اء َّ
اعةً ِأل َُّم ِِت يَـ ْوَم
ال َر ُس ُ
َ - 18وقَ َ
اّللُ أَ ْن أُ َهخ َر َد ْع َوِ ي َش َف َ
صلَّى هللاُ َعلَ ْيه َو َسلَّ َم :ل ُك ِل نَِ ٍب َد ْع َوةف تُ ْستَ َج ُ
اّلل َ
اب لَهُ فََُ ِري ُد إِ ْن َش َ
ال ِْقيَ َام ِة.
ب لِ َقاء َِّ
ب لِ َقاء َِّ
ول َِّ
ب َّ ِ
ب َّ ِ
ِ
ِ
اءهُ.
ال َر ُس ُ
َ - 24وقَ َ
اّلل ََلْ َُِي َّ
َح َّ
اّلل َ
اّلل أ َ
صلَّى هللاُ َعلَيْه َو َسلَّ َمَ :م ْن أ َ
اّللُ ل َق َ
اءهَُ ،وَم ْن ََلْ َُي َّ َ
اّللُ ل َق َ
َح َّ َ

ِ ِ
ول َِّ
ِ
صى َّ
اع َّ
ري فَـ َق ْد
ال َر ُس ُ
َ - 21وقَ َ
اع ِِن فَـ َق ْد أَطَ َ
صلَّى هللاُ َعلَْي ِه َو َسلَّ َمَ :م ْن أَطَ َ
اّللََ ،وَم ْن يَـ ْعص ِِن فَـ َق ْد َع َ
اّلل َ
اّللََ ،وَم ْن يُط ِع ْاألَم َ
أَطَاع ِِن ومن يـع ِ ِ
ص ِاين.
َ ََ ْ َ ْ
ري فَـ َق ْد َع َ
ص ْاألَم َ
ِ
ول َِّ
اعةُ ح ََّّت ي ْكثُـر ِفي ُكم الْم ُ ِ
ِ
ب الْم ِ
ال َر ُس ُ
َ - 22وقَ َ
وم َّ
ال َم ْن يَـتَـ َقبَّ ُل منْهُ
ال فَـيَف َ
صلَّى هللاُ َعلَْيه َو َسلَّ َمََّ :ل تَـ ُق ُ
اّلل َ
يض َح ََّّت يُِه َّم َر ُّ َ
الس َ َ َ َ ُ َ
ول َِّ
ِ
ِ
ال الْ َق ْت ُل الْ َق ْت ُل.
اّلل؟ قَ َ
ج َما ُه َو ََي َر ُس َ
ص َدقَـتَهُ .قَ َ
ب َّ
الزَما ُن َوتَظ َْه ُر الْف َُ
الَ :ويُـ ْقبَ ُ
ْم َويَـ ْق ََِت ُ
َ
ج ،قَالُوا :ا َْلَْر ُ
َت َويَ ْكثُـ ُر ا َْلَْر ُ
ض الْعل ُ
ول َِّ
ِ
ِ
ان َع ِظ ِ
اعةُ ح ََّّت تَـ ْقتَتِل فِئَـتَ ِ
امهَا
ال َر ُس ُ
َ - 23وقَ َ
يمةف َو َد ْع َو ُ
وم َّ
صلَّى هللاُ َعلَْيه َو َسلَّ َمََّ :ل تَـ ُق ُ
اّلل َ
الس َ َ
يمتَان تَ ُكو ُن بَـ ْيـنَـ ُه َما َم ْقتَـلَةف َعظ َ
َ
َ
وِ
اح َدةف.
َ
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ِ د َّجالُو َن َك َّذابو َن قَ ِر ِ
ول َِّ
ِ
ال َر ُس ُ
َ - 20وقَ َ
وم َّ
اعةُ َح ََّّت يَـ ْنـبَ ِع َ َ
الس َ
ني ُكلُّ ُه ْم يَـ ْزعُ ُم أَنَّهُ
يب م ْن ثََالثِ َ
صلَّى هللاُ َعلَ ْيه َو َسلَّ َمََّ :ل تَـ ُق ُ
اّلل َ
ُ
ف
ول َِّ
اّلل.
َر ُس ُ
الشم ِ
ول َِّ
ِ
آمنُوا
ال َر ُس ُ
َ - 25وقَ َ
وم َّ
س م ْن َمغْ ِرِِبَا فَِإذَا طَلَ َع ْ َوَر َ
صلَّى هللاُ َعلَيْه َو َسلَّ َمََّ :ل تَـ ُق ُ
اّلل َ
َّاس َ
آها الن ُ
الساعَةُ َح ََّّت تَطْلُ َع َّ ْ ُ
ِ
ِ
ِ
سبَ ْ ِِف إِميَاهنَا َخ ْيـ ًرا.
أْ
ََْ ُعو َنَ ،وذَلِ َ
كح َ
سا إِميَانُـ َها ََلْ تَ ُك ْن َ
آمنَ ْ م ْن قَـ ْب ُل أ َْو َك َ
ني ََّل يَـ ْنـ َف ُع نَـ ْف ً

ول َِّ
ِ
ِ
ط ح ََّّت ََّل يسمع التََّ ِْذين ،فَِإذَا قُ ِ
لص َالةِ أَ ْدبَـ َر َّ
ض َي
ال َر ُس ُ
َ - 26وقَ َ
ي ِِب َّ
الش ْيطَا ُن لَهُ ُ
اّلل َ
ض َرا ف َ
َ ََْ
َ
صلَّى هللاُ َعلَْيه َو َسلَّ َم :إِذَا نُود َ
ِ
ِ
ِ
التََّ ِْذين أَقـْبل ح ََّّت إِذَا ثـُ ِو ِ
ني ال َْم ْرِء َونَـ ْف ِس ِه َويَـ ُق ُ
يب أَقـْبَ َلَ ،يَْط ُر بَـ َْ
ول :اذْ ُك ْر َك َذا اذْ ُك ْر َك َذا ل َما ََلْ
َ
ُ ََ َ
ب ِبَا أَ ْدبَـ َر َح ََّّت إِذَا قُض َي التَّـثْ ِو ُ
ِ
ِ
ِ
صلَّى.
ف
ي
ك
ي
ر
د
ي
ن
إ
ل
ج
الر
ل
ظ
ي
َّت
ح
؛
ل
ب
ـ
ق
يَ ُك ْن يَ ْذ ُك ُر م ْن َ ْ ُ َ َّ َ َ َّ َّ ُ ُ ْ َ ْ َ ْ َ َ
اّلل صلَّى هللا علَي ِه وسلَّمَ :ميِني َِّ
ال رس ُ ِ
َّها ِر ،أ ََرأَيْـتُ ْم َما أَنْـ َف َق ُمنْ ُذ َخلَ َق
اّلل َم ْْلَى ََّل يَ ِغي ُ
ض َها نَـ َف َقةفَ ،س َّحاءُ اللَّيْ ِل َوالنـ َ
ُ َْ ََ َ ُ
ول َّ َ
َ - 21وقَ َ َ ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ض.
ص ِمَّا ِِف َميينه ،قَ َ
َّ
اء َو ْاأل َْر َ
ض يَـ ْرفَ ُع َوَيَْف ُ
الَ :و َع ْر ُشهُ َعلَى ال َْماءَ ،وبِيَده ْاألُ ْخ َرى الْ َق ْب ُ
ض فَِإنَّهُ ََلْ يُـ ْنق ْ
الس َم َ
ول َِّ
ني َعلَى أ ِ
ب إِلَيْ ِه ِم ْن
صلَّى هللاُ َعلَ ْي ِه َو َسلَّ َمَ :والَّ ِذي نَـ ْف ِسي بِيَ ِدهِ ،لَيََْتَِ َّ
ال َر ُس ُ
َ - 29وقَ َ
َح ُّ
اّلل َ
َحد ُك ْم يَـ ْوفم ََّل يَـ َر ِاينُُ ،ثَّ َألَ ْن يَـ َر ِاين أ َ
َ
ِمثْ ِل أَ ْهلِ ِه َوَمالِ ِه َم َع ُه ْم.
ال رس ُ ِ
ِ
ِ
اّلل صلَّى هللا َعلَي ِه وسلَّم :يـ ْهلِ ُ ِ
ص ُر بَـ ْع َدهُ،
ص ُر لَيَـ ْهل َك َّن ُُثَّ ََّل يَ ُكو ُن قَـ ْي َ
ك ك ْس َرى ُُثَّ ََّل ك ْس َرى بَـ ْع َدهَُ ،وقَـ ْي َ
ول َّ َ
ُ ْ ََ َ َ
َ - 28وقَ َ َ ُ
يل َِّ
وز ُمهَا ِِف َسبِ ِ
ب ُخ ْد َعةً.
َولَتُـ ْنـ َف َق َّن ُكنُ ُ
اّللَ ،و ََسَّى ا ْحلَْر َ
ول َِّ
ال :أَ ْع َد ْد ُ ِ ِ ِ
صلَّى هللاُ َعلَيْ ِه َو َسلَّ َم :إِ َّن َّ
َتَ ،وََّل أُذُ فن ََِس َع ْ ،
اّللَ َع َّز َو َج َّل قَ َ
ال َر ُس ُ
َ - 34وقَ َ
ي َّ
ني َرأ ْ
ني َما ََّل َع ْف
الصاحلِِ َ
اّلل َ
ت لعبَاد َ
َوََّل َخطََر َعلَى قَـل ِ
ش ٍر.
ْب بَ َ
ال رس ُ ِ
اّلل صلَّى هللا َعلَي ِه وسلَّمَ :ذر ِوين ما تَـرْكت ُكم ،فَِإ ََّنَا هلَ َ َّ ِ
ِ
س َؤاَلِِ ْم َوا ْختِ َالفِ ِه ْم َعلَى أَنْبِيَائِ ِه ْم،
َ
ول َّ َ
َ - 31وقَ َ َ ُ
ُ ْ ََ َ ُ َ َُ ْ
ك الذ َ
ين من ق ْبل ُك ْم ب ُ
ٍ
ِ
استَطَ ْعتُ ْم.
فَِإذَا نَـ َه ْيـتُ ُك ْم َع ْن َش ْيء فَ ْ
اجتَنِبُوهَُ ،وإِذَا أ ََم ْرتُ ُك ْم ِِب َْم ٍر فََْتُوا منْهُ َما ْ
ول َِّ
ودي لِ َّ ِ
ِ
ِ
وم يَـ ْوَمئِ ٍذ.
ال َر ُس ُ
َ - 32وقَ َ
ص َالةِ ُّ
ص ُ
ب فَ َال يَ ُ
لص َالة َ
اّلل َ
الص ْب ِحَ ،وأ َ
َح ُد ُك ْم ُجنُ ف
صلَّى هللاُ َعلَ ْيه َو َسلَّ َم :إِذَا نُ َ

ِ
ّلل تِسعةف وتِسعو َن ْ ِ
ِِ
ول َِّ
ِ
ب
ال َر ُس ُ
َ - 33وقَ َ
اها َد َخ َل ا ْْلَنَّةَ ،إِنَّهُ ِوتْـ فر َُِي ُّ
صَ
اَسًا مائَةف إََِّّل َواح ًداَ ،م ْن أَ ْح َ
صلَّى هللاُ َعلَ ْيه َو َسلَّ َمُ ْ َ َ ْ َّ :
اّلل َ
الْ ِوتْـ َر.
ول َِّ
ِ
ضل َعلَ ْي ِه ِِف الْم ِ
صلَّى هللاُ َعلَ ْي ِه َو َسلَّم :إِذَا نَظَر أ َ ِ
ال َو ْ
َس َف ُل
ال َر ُس ُ
َ - 30وقَ َ
اْلَل ِْق ،فَـلْيَـنْظُ ْر إِ َىل َم ْن ُه َو أ ْ
اّلل َ
َ
َ
َ
َح ُد ُك ْم إ َىل َم ْن ُه َو فُ َ
ِم ْنهُ ِِمَّن فُ ِ
ض َل َعلَْيه.
ْ
ال رس ُ ِ
اّلل صلَّى هللا َعلَيْ ِه وسلَّم :طَ ُهور إِ ََن ِء أَح ِد ُكم إِذَا ولَ َغ الْ َكلْب فِ ِيه فَـلْيـغْ ِسلْهُ سبْع م َّر ٍ
ات.
ُ
ول َّ َ
َ ََ
َ
َ - 35وقَ َ َ ُ
َ ْ َ
ُ
ُ
ََ َ

ول َِّ
ٍ ِِ
ِ َّ َّ ِ
اّلل َ َّ
آم َر فِ ْتـيَ ِاين أَ ْن يَ ْستَ ِع ُّدوا ِِل ِِبُ َزٍم ِم ْن
ال َر ُس ُ
َ - 36وقَ َ
س َُحَ َّمد بِيَده ،لََق ْد َمهَ ْم ُ أَ ْن ُ
صلى هللاُ َعلَيْه َو َسل َمَ :والذي نَـ ْف ُ
ِ
ِ
َحطَ ٍ
صلي ِِبلن ِ
وَت َعلَى َم ْن ف َيها.
ُح ِر ُق بُـيُ ً
آم َر َر ُج ًال يُ َ
َّاس ُُثَّ أ َ
بُُ ،ثَّ ُ
ال رس ُ ِ
اّلل صلَّى هللا َعلَ ْي ِه وسلَّم :نُ ِ
ت ِِب ُّلر ْع ِ
بَ ،وأُوتِي ُ َج َو ِام َع الْ َكلِ ِم.
ص ْر ُ
ُ
ول َّ َ
َ - 31وقَ َ َ ُ
ََ َ
امها بِنـع ٍل و ِ
ول َِّ
ِ
ِ
َح ِد ُك ْم أ َْو ِش َرا َكهُ فَ َال ميَْ ِ
اح َد ٍة َو ْاألُ ْخ َرى
ال َر ُس ُ
َ - 39وقَ َ
اّلل َ
صلَّى هللاُ َعلَْيه َو َسلَّ َم :إِ َذا انْـ َقطَ َع ش ْس ُع نَـ ْع ِل أ َ
ش ِِف إِ ْح َد َُ َ ْ َ
ِ ِ ِ
ْيعا أَو لِيـ ْن ِعل ُْهما َِ
ِ
ْ ًيعا.
َحافيَةف ،ليُ ْحف ِه َما َ ً ْ ُ َ
اّلل صلَّى هللا علَي ِه وسلَّمََّ :ل َيِْ ي ابن آدم النَّذْر بِ َ ٍ
ال رس ُ ِ
ِ ِِ
َّرتُهُ لَهُ،
ْر َوقَ ْد قَد ْ
ش ْيء ََلْ أَ ُك ْن قَ ْد قَد ْ
ول َّ َ
َ - 38وقَ َ َ ُ
َّرتُهَُ ،ولَك ْن يُـلْقيه النَّذ ُ
ُ َ ْ َ َ َ َ ْ َ ََ ُ
ِج بِ ِه ِم َن الْبَ ِخ ِ
آَتِين ِم ْن قَـبْ ُل.
يلَ ،ويُـ ْؤتِ ِيِن َعلَيْ ِه َما ََلْ يَ ُك ْن َ
أْ
َستَ ْخر ُ
ول َِّ
صلَّى هللاُ َعلَ ْي ِه َو َسلَّ َم :إِ َّن َّ
ب ُخ ْد َعةً.
اّللَ تَـ َع َاىل قَ َ
ال َر ُس ُ
َ - 04وقَ َ
ال :أَنْ ِف ْق أُنْ ِف ْق َعلَ ْي َ
كَ ،و ََسَّى ا ْحلَْر َ
اّلل َ
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اّلل صلَّى هللا علَي ِه وسلَّم :رأَى ِعيسى ابن مرََي رج ًال يس ِر ُق ،فَـ َق َ ِ
ال رس ُ ِ
الَ :ك َّال َوالَّ ِذي ََّل
يسىَ :س َرقْ َ ؟ فَـ َق َ
ول َّ َ
َ - 01وقَ َ َ ُ
َ ْ ُ َْ َ َ ُ َ ْ
ُ َْ ََ َ َ
ال لَهُ ع َ
ِ
إِلَه إََِّّل هو ،فَـ َق َ ِ
ِن.
آم ْن ُ ِِب َّّلل َوَك َّذبْ ُ َع ْيـ ََّ
يسىَ :
َ َُ
ال ع َ
ول َِّ
ت.
ال َر ُس ُ
َ - 02وقَ َ
ض ُع َحيْ ُ
ِ أ ُِم ْر ُ
صلَّى هللاُ َعلَيْ ِه َو َسلَّ َمَ :ما أُوتِي ُك ْم ِم ْن َش ْي ٍء َوََّل أ َْمنَـعُ ُك ُموهُ ،إِ ْن أَ ََن إََِّّل َخا ِز فن أَ َ
اّلل َ

ول َِّ
صلَّى هللاُ َعلَ ْي ِه َو َسلَّ َم :إََِّنَا ِْ
ام لِيُـ ْؤ ََتَّ بِ ِه ،فَ َال ََتْتَلِ ُفوا َعلَيْ ِه ،فَِإذَا َكبَّـ َر فَ َكُِِّواَ ،وإِذَا َرَك َع فَ ْارَكعُواَ ،وإِذَا
ال َر ُس ُ
َ - 03وقَ َ
اإل َم ُ
اّلل َ
ِ
ِ
ِ
قَ َ ِ
اّلل لمن َِ
اس ُج ُدواَ ،وإِذَا َ َّ
ني.
وسا أ ْ
َم َدهُ ،فَـ ُقولُوا :اللَّ ُه َّم َربَّـنَا ل َ
ََْع َ
َك ا ْحلَ ْم ُد ،فَِإذَا َس َج َد فَ ْ
سا فَ َ
الََ :س َع َُّ َ ْ
صلُّوا ُجلُ ً
صلى َجال ً
ول َِّ
ِ
ِ
الص ِ
الص َّ
الص َالةِ.
ال َر ُس ُ
َ - 00وقَ َ
ف ِم ْن ُح ْس ِن َّ
الص َالةِ؛ فَِإ َّن إِقَ َامةَ َّ
ف ِِف َّ
يموا َّ
اّلل َ
صلَّى هللاُ َعلَْيه َو َسلَّ َم :أَق ُ
ول َِّ
ال لَهُ موسى :أَنْ َ َ َّ ِ
َّاس فََ ْخ َر ْجتَـ ُه ْم ِم َن
ال َر ُس ُ
َ - 05وقَ َ
صلَّى هللاُ َعلَ ْي ِه َو َسلَّ َمََ :تَ َّ
اج َ
اّلل َ
وسى ،فَـ َق َ ُ َ
آد ُم َوُم َ
آد ُم الذي أَ ْغ َويْ َ الن َ
ٍ
ال لَه آدم :أَنْ َ موسى الَّ ِذي أَ ْعطَاه َّ ِ
اصطََفاهُ َعلَى الن ِ
ا ْْلَن َِّة إِ َىل ْاأل َْر ِ
ال:
ال :نَـ َع ْم ،قَ َ
َّاس بِ ِر َسالَتِ ِه ،قَ َ
ُ
ْم ُك ِل َش ْيء َو ْ
ض ،فَـ َق َ ُ َ ُ
ُ َ
اّللُ عل َ
ِ
ِ
وسى.
ب َعلَ َّي أَ ْن أَفـ َْع َل م ْن قَـبْ ِل أَ ْن أُ ْخلَ َق فَ َح َّج َ
أَتَـلُ ُ
آد ُم ُم َ
وم ِِن َعلَى أ َْم ٍر قَ ْد ُكت َ
ول َِّ
ِ
وب يَـغْتَ ِس ُل عُ ْرََي ًَن َخ َّر َعلَيْ ِه ِر ْج ُل َج َر ٍاد ِم ْن ذَ َه ٍ
وب ََْيثِي ِِف
ال َر ُس ُ
َ - 06وقَ َ
ب ،فَ َج َع َل أَيُّ ُ
صلَّى هللاُ َعلَيْه َو َسلَّ َم :بَـ ْيـنَ َما أَيُّ ُ
اّلل َ
ِ
ِ
ال :بَـلَى ََي َر ِ
ك.
ك َع َّما تَـ َرى؟ قَ َ
ثَـ ْوبِ ِه ،قَ َ
بَ ،ولَك ْن ََّل غ َن ِب َع ْن بَـ َرَكتِ َ
وب أَََلْ أَ ُك ْن أَغْنَـ ْيـتُ َ
ال :فَـنَ َ
اداهُ َربُّهََُ :ي أَيُّ ُ
ول َِّ
ِ ِِ
ج ،فَ َكا َن يَـ ْق َرأُ الْ ُق ْرآ َن ِم ْن قَـ ْب ِل أَ ْن
ال َر ُس ُ
َ - 01وقَ َ
صلَّى هللاُ َعلَ ْي ِه َو َسلَّ َمُ :خ ِف َ
اّلل َ
ف َعلَى َد ُاو َد الْ ُق ْرآ ُن ،فَ َكا َن ََي ُْم ُر ب َد َوابه تُ ْس َر ُ
ج َدابَّـتُهَُ ،وَكا َن ََّل ََيْ ُك ُل إََِّّل ِم ْن َع َم ِل يَ ِدهِ.
تُ ْس َر َ
ول َِّ
الرج ِل َّ ِ
ِ
ِ ِ ٍ ِ
ني ُج ْزًءا ِم َن النُّـبُـ َّوةِ.
ال َر ُس ُ
َ - 09وقَ َ
الصال ِح ُج ْزءف م ْن ستَّة َوأ َْربَع َ
اّلل َ
صلَّى هللاُ َعلَْيه َو َسلَّ َمُ :رْهََي َّ ُ

ال رس ُ ِ
ِ
ِِ
اّلل صلَّى هللا َعلَي ِه وسلَّم :يسلِم َّ ِ
ِ
يل َعلَى الْ َكثِ ِري.
ول َّ َ
َ - 08وقَ َ َ ُ
ُ ْ ََ َ َُ ُ
الصغريُ َعلَى الْ َكب ِريَ ،وال َْم ُّار َعلَى الْ َقاعدَ ،والْ َقل ُ

ال رس ُ ِ
اّلل صلَّى هللا َعلَْي ِه وسلَّمََّ :ل أ ََز ُ ِ
َّاس َح ََّّت يَـ ُقولُواََّ :ل إِلَهَ إََِّّل ا َّّللُ ،فَِإ َذا قَالُواََّ :ل إِلَهَ إََِّّل َّ
اّللُ فَـ َق ْد
ُ
ول َّ َ
َ - 54وقَ َ َ ُ
ال أُقَات ُل الن َ
ََ َ
عصموا ِم ِِن ِدماءهم وأَموا ََلم وأَنْـ ُفسهم إََِّّل ِِب ِقها ،و ِحسابـهم علَى َِّ
اّلل.
َ َ ُ ْ َ ْ َ ُْ َ َ ُ ْ َ َ َ َ ُ ُ ْ َ
َ َُ
ال رس ُ ِ
ِ
اّلل صلَّى هللا َعلَْي ِه وسلَّمََ :تَ َّ ِ
ينَ ،وقَالَ ِ ا ْْلَنَّةُ:
َّار :أُوثِْر ُ
ُ
ول َّ َ
َ - 51وقَ َ َ ُ
َّار ،فَـ َقالَ الن ُ
اج ا ْْلَنَّةُ َوالن ُ
ين َوال ُْمتَ َجِ ِِّ َ
ت ِِبل ُْمتَ َكِ ِِّ َ
ََ َ
اّلل لِل ِ
ك من أَ َشاء ِمن ِعب ِ
ِ
ِ
ض َع َفاءُ الن ِ
ال
اديَ ،وقَ َ
َّاس َو َس َقطُ ُه ْم َو ِغ َّرتُـ ُه ْم .فَـ َق َ
ِل ََّل يُ ْد ِخلُِِن إََِّّل ُ
ْجنَّة :إََِّنَا أَنْ َر َْمَِِت أ َْر َح ُم بِ َ ْ ُ ْ َ
ال َُّ َ
فَ َما ِ َ
ِ
ِ ٍِ
ِ ِ ِ ِ
ِ
ُع ِذ ِ ِ
ِ
ض َع َّ
اّللُ فِ َيها ِر ْجلَهُ،
َّار فَ َال َتَْتَلِ ُ َح ََّّت يَ َ
للنَّا ِر :إََِّنَا أَنْ َع َذ ِاِب أ َ ُ
ب بك َم ْن أَ َشاءُ م ْن عبَاديَ ،ول ُك ِل َواح َدة م ْن ُك َما مل ُْؤ َها ،فََ ََّما الن ُ
ض وََّل يظْلِم َّ ِ
ِ
ِِ
ك َتَْتَلِ َويُـ ْزَوى بَـ ْع ُ ِ
َح ًداَ ،وأ ََّما ا ْْلَنَّةُ فَِإ َّن َّ
اّللَ َع َّز َو َج َّل يُـنْ ِش ُ ََلَا
ط قَ ْ
ول :قَ ْ
فَـتَـ ُق ُ
اّللُ م ْن َخلْقه أ َ
ض َها إ َىل بَـ ْع ٍ َ َ ُ
ط فَـ ُهنَال َ ُ
َخلْ ًقا.
ول َِّ
ِ
َح ُد ُك ْم فَـلْيُوتِْر.
ال َر ُس ُ
َ - 52وقَ َ
صلَّى هللاُ َعلَيْه َو َسلَّ َم :إِذَا ْ
اّلل َ
استَ ْج َم َر أ َ

ول َِّ
اّللُ تَـ َع َاىل :إِذَا ََتَد َ ِ ِ
ال َّ
صلَّى هللاُ َعلَيْ ِه َو َسلَّ َم :قَ َ
ال َر ُس ُ
َ - 53وقَ َ
سنَةً َما ََلْ
اّلل َ
سنَةً فََ َََن أَ ْكتُـبُـ َها لَهُ َح َ
َّث عَبْدي ِبَ ْن يَـ ْع َم َل َح َ
ِ
ِ
ِ
ِ
َّث ِِبَ ْن يَـ ْع َم َل َسيِئَةً فََ َََن أَغْف ُرَها لَهُ َما ََلْ يَـ ْع َمل َْها ،فَِإذَا َعملَ َها فََ َََن أَ ْكتُـبُـ َها
يَـ ْع َمل َْها ،فَِإذَا َعملَ َها فََ َََن أَ ْكتُـبُـ َها لَهُ بِ َع ْش ِر أ َْمثَاَلَاَ ،وإِذَا ََتَد َ
لَهُ ِِبِثْلِ َها.
ِ
اّلل ل َِقي ُد سو ِط أ ِ ِ
اّلل صلَّى هللا علَي ِه وسلَّم :و َِّ
ال رس ُ ِ
ِ
الس َم ِاء َو ْاأل َْر ِ
ض.
ني َّ
َحد ُك ْم م َن ا ْْلَنَّة َخ ْيـ فر لَهُ ِمَّا بَـ َْ
ول َّ َ
َْ َ
َ - 50وقَ َ َ ُ
ُ َْ ََ َ َ

ول َِّ
ِ
ِ
ال
ال لَهَُ :تََ َّن ،فَـيَـتَ َم َّن َويَـتَ َم َّن فَـيُـ َق ُ
َح ِد ُك ْم ِم َن ا ْْلَن َِّة أَ ْن ُهيِ َ لَهُ أَ ْن يُـ َق َ
ال َر ُس ُ
َ - 55وقَ َ
اّلل َ
صلَّى هللاُ َعلَ ْيه َو َسلَّ َم :إِ َّن أَ ْد ََن َم ْق َعد أ َ
َك َما َتََنـَّيْ َ َوِمثْـلَهُ َم َعهُ.
ول :نَـ َع ْم ،فَـيَـ ُق ُ
لَهَُ :ه ْل َتََنـَّيْ َ ؟ فَـيَـ ُق ُ
ول لَهُ :فَِإ َّن ل َ
ِ
ول َِّ
ٍ
ِ
ِ
ِ
ٍ
ار
ال َر ُس ُ
َ - 56وقَ َ
َّاس ِِف ُش ْعبَة أ َْو ِِف َواد َو ْاألَنْ َ
صلَّى هللاُ َعلَ ْيه َو َسلَّ َم :ل َْوََّل ا َْل ْج َرةُ لَ ُك ْن ُ ْام َرأً م َن ْاألَنْ َ
اّلل َ
صُ
صا ِرَ ،ول َْو يَـ ْن َدف ُع الن ُ
ٍ
صا ِر ِِف ِش ْعبِ ِه ْم.
ِِف ُش ْعبَة ََّلنْ َدفَـ ْع ُ َم َع ْاألَنْ َ
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ول َِّ
ِ ِ
ِ
ِ َّ
اّلل َ َّ
امَ ،وََلْ َيَْنَ ِز اللَّ ْح ُمَ ،ول َْوََّل َح َّواءُ ََلْ ََتُ ْن أُنْـثَى َزْو َج َها
ال َر ُس ُ
َ - 51وقَ َ
يل ََلْ َيَْبُِ الطَّ َع ُ
صلى هللاُ َعلَْيه َو َسل َم :ل َْوََّل بَـنُو إ ْس َرائ َ
َّ
الد ْه َر.
اّلل آدم علَى ص ِ
ول َِّ
ِ
سلِ ْم َعلَى
اعا فَـلَ َّما َخلَ َقهُ قَ َ
ال َر ُس ُ
َ - 59وقَ َ
ورت ِه  ,طُولُهُ ِستُّو َن ِذ َر ً
اّلل َ
ال :ا ْذ َه ْ
صلَّى هللاُ َعلَيْه َو َسلَّ َمَ :خلَ َق َُّ َ َ َ ُ َ
ب فَ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
الس َال ُم
ب ،فَـ َق َ
ك ،قَ َ
الَّ :
ك َوََتيَّةُ ذُ ِريَّت َ
ك فَِإنَّـ َها ََتيَّـتُ َ
استَم ْع َما َُيَيُّونَ َ
أُولَئِ َ
وس  -فَ ْ
ك النَّـ َف ِر َ -و ُه ْم نَـ َف فر م َن ال َْم َالئ َكة ُجلُ ف
ال :فَ َذ َه َ
اّلل ،فَـزادوا :ور َْمةُ َِّ
ِ
اعا،
اّلل .قَ َ
ك َّ
َعلَيْ ُك ْم ،فَـ َقالُواَ :و َعلَيْ َ
آد َم طُولُهُ ِستُّو َن ِذ َر ً
ورِة َ
الس َال ُم َوَر َْمَةُ َّ َ ُ َ َ َ
ال :فَ ُك ُّل َم ْن يَ ْد ُخ ِل ا ْْلَنَّةَ َعلَى ُ
صَ
فَـلَ ْم يَـ َزِل ْ
ص بَـ ْع ُد َح ََّّت ْاآل َن.
اْلَل ُ
ْق يَـ ْنـ ُق ُ

ول َِّ
ِ
ِ
ِ
ني ملَ ِ
ك
ك ،قَ َ
وسى فَـ َق َ
ال َر ُس ُ
َ - 58وقَ َ
ب َربَّ َ
اء َملَ ُ
اّلل َ
وسى َع َْ َ
ال لَهُ :أَج ْ
ال :فَـلَطَ َم ُم َ
ك ال َْم ْوت إِ َىل ُم َ
صلَّى هللاُ َعلَ ْيه َو َسلَّ َمَ :ج َ
ك إِ َىل َِّ
الْمو ِ
ال :فَـ َر َّد
ت َوقَ ْد فَـ َق َ َع ْي ِِن ،قَ َ
اّلل َع َّز َو َج َّل فَـ َق َ
ت فَـ َف َقَ ََها ،قَ َ
َك ََّل يُ ِري ُد ال َْم ْو َ
ك أ َْر َسلْتَ ِِن إِ َىل َع ْب ٍد ل َ
ال :إِنَّ َ
ال :فَـ َر َج َع ال َْملَ ُ
َْ
ت ي ُد َك ِمن َشعرةٍ،
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ٍ
ِ
ِ
َّ
اّللُ َع ْيـنَهُ ،قَ َ
الْ :ارج ْع إ َىل َعبْدي فَـ ُق ْل لَهُ :ا ْحلَيَاةَ تُري ُد؟ فَإ ْن ُكنْ َ تُري ُد ا ْحلَيَاةَ فَ َ
ض ْع يَ َد َك َعلَى َم َْت ثَـ ْور فَ َما َو َار ْ َ
ْ َْ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
الَ :ر ِ
ال :فَ ْاآل َن م ْن قَ ِر ٍ
ب أَ ْدن ِِن م َن ْاأل َْر ِ
ال
َّسة َرْميَةً ِبَ َج ٍرَ .وقَ َ
يب  ,قَ َ
وت :قَ َ
الُُ :ثَّ َم ْه؟ قَ َ
يش ِِبَا َسنَةً ،قَ َ
الُُ :ثَّ َتَُ ُ
فَِإنَّ َ
ك تَع ُ
ض ال ُْم َقد َ
ول َِّ
ب الطَّ ِر ِيق ِعنْ َد الْ َكثِ ِ
صلَّى هللاُ َعلَ ْي ِه َو َسلَّ َم »:ل َْو أَِين ِعنْ َدهُ َأل ََريْـتُ ُك ْم قَـ ْبـ َرهُ إِ َىل َجانِ ِ
ََمَ ِر.
َر ُس ُ
يب ْاأل ْ
اّلل َ

ول َِّ
ِ ِ
ِ َّ
اّلل َ َّ
ض ُه ْم إِ َىل َس ْوأَةِ بَـ ْع ٍ
وسى
ال َر ُس ُ
َ - 64وقَ َ
يل يَـغْتَ ِسلُو َن ُع َراةً يَـنْظُُر بَـ ْع ُ
ضَ ،وَكا َن ُم َ
صلى هللاُ َعلَْيه َو َسل َمَ :كانَ ْ بَـنُو إ ْس َرائ َ
يـغْت ِسل وح َده فَـ َقالُوا :و َِّ
ض َع ثَـ ْوبَهُ َعلَى َح َج ٍر فَـ َف َّر
آد ُر .قَ َ
ب َم َّرةً يَـغْتَ ِس ُل فَـ َو َ
وسى أَ ْن يَـغْتَ ِس َل َم َعنَا إََِّّل أَنَّهُ َ
َ َ ُ َْ ُ
اّلل َما ميَْنَ ُع ُم َ
َ
ال :فَ َذ َه َ
اّللِ
ِ
ِ
ِ
ِ
وسى ،فَـ َقالُوا َو َّ
وسى ِِف أَثَ ِره ،يَـ ُق ُ
ا ْحلَ َج ُر بِثَـ ْوبِ ِه ،قَ َ
ول :ثَـ ْوِِب َح َج ُر ،ثَـ ْوِِب َح َج ُرَ ،ح ََّّت نَظََر ْ
يل إِ َىل َس ْوأَة ُم َ
ال :فَ َج َم َح ُم َ
ت بَـنُو إ ْس َرائ َ
ال أَبو هريـرةَ »:و َِّ
وسى ِم ْن َِب ٍ
ب ِِب ْحلَ َج ِر
ْس قَ َ
ال :فَـ َق َام ا ْحلَ َج ُر بَـ ْع َد َما نُ ِظ َر إِلَيْ ِه فََ َخ َذ ثَـ ْوبَهُ َوطَ ِف َق ِِب ْحلَ َج ِر َ
اّلل إِنَّهُ نَ َد ف
َما ِِبُ َ
ض ْرًِب ،فَـ َق َ ُ ُ َ ْ َ َ
ض ْر ِ
وسى ِِب ْحلَ َج ِر.
ِستَّةف أ َْو َس ْبـ َعةف ِم ْن َ
ب ُم َ
اّلل صلَّى هللا علَي ِه وسلَّم :لَي ِ ِ
ال رس ُ ِ
ِ
ض ،ول ِ
َك َّن ال ِْغ َن ِغ َن النَّـ ْف ِ
س.
ول َّ َ
َ - 61وقَ َ َ ُ
س الْغ َن م ْن َكثْـ َرة ال َْع َر ِ َ
ُ َْ ََ َ ْ َ
اّلل صلَّى هللا علَي ِه وسلَّم :إِ َّن ِمن الظُّل ِْم مطْل الْغَِِِن ،وإِ ْن أُتْبِع أَح ُد ُكم علَى م ِل ٍ
ال رس ُ ِ
يء فَـ ْليَـ ْتـبَ ْع.
ول َّ َ
َ َ ْ َ َ
َ - 62وقَ َ َ ُ
َ
َ
ُ َْ ََ َ
َ َ
ظ رج ٍل علَى َِّ
ول َِّ
ِ
ِ ِ
ك
ال َر ُس ُ
َ - 63وقَ َ
س َّمى َملِ َ
صلَّى هللاُ َعلَيْ ِه َو َسلَّ َم :أَغْيَ ُ َ ُ َ
اّلل َ
اّلل يَـ ْوَم الْقيَ َامة َوأَ ْخبَـثُهُ َوأَغْيَظُهُ َعلَيْه َر ُج فل َكا َن يُ َ
ِ
ك إََِّّل َّ
اّللُ َع َّز َو َج َّل.
ْاأل َْم َال ِك ََّل َمل َ
ال رس ُ ِ
اّلل صلَّى هللا َعلَي ِه وسلَّم :بـيـنَما رجل يـتـب ْختـر ِِف بـر َدي ِن وقَ ْد أَ ْعجبـ ْتهُ نَـ ْفسهُ ُخ ِس َ ِ
ْج ُل
ف بِه ْاأل َْر ُ
ول َّ َ
ض ،فَـ ُه َو يَـتَ َجل َ
ََ
َ - 60وقَ َ َ ُ
ُ ْ َ َ َ َ ْ َ َ ُ ف ََ َ َ ُ ُ ْ ْ َ
ُ
فِ َيها إِ َىل يَـ ْوِم ال ِْقيَ َام ِة.
ول َِّ
ال َّ
اّللُ َع َّز َو َج َّل :أ َََن ِع ْن َد ظَ ِن َع ْب ِدي ِِب.
صلَّى هللاُ َعلَْي ِه َو َسلَّ َم :قَ َ
ال َر ُس ُ
َ - 65وقَ َ
اّلل َ
ول َِّ
ِِ ِ ِ
ِِ ِ ِِ
ِ
ِ
يمةَ،
ال َر ُس ُ
َ - 66وقَ َ
اّلل َ
صلَّى هللاُ َعلَ ْيه َو َسلَّ َمَ :م ْن يُولَ ُد يُولَ ُد َعلَى َهذه الْفط َْرة ،فََبَـ َواهُ يُـ َه ِو َدانه َويُـنَص َرانهَ ،ك َما تُـ ْنت ُجو َن الْبَ ِه َ
ول َِّ
ِ ِ
ِ
الَّ :
اّللُ أَ ْعلَ ُم ِِبَا
ص ِغريف؟ قَ َ
اء َح ََّّت تَ ُكونُوا أَنْـتُ ْم َُتْ َدعُونَـ َها؟ قَالُواََ :ي َر ُس َ
اّلل ،أَفَـ َرأَيْ َ َم ْن ميَُ ُ
وت َو ُه َو َ
َه ْل َُت ُدو َن ف َيها م ْن َج ْد َع َ
ِِ
ني.
َكانُوا َعامل َ
ول َِّ
ِِ
اإلنْس ِ
ِ َّ ِ
اّلل َ َّ
َي
ال َر ُس ُ
َ - 61وقَ َ
ب يَـ ْوَم ال ِْقيَ َامة  .قَالُوا :أ ُّ
ان َعظ ًْما ََّل ََتْ ُكلُهُ ْاأل َْر ُ
ض أَبَ ًدا ،فيه يُـ َرَّك ُ
صلى هللاُ َعلَ ْيه َو َسل َم :إ َّن ِِف ِْ َ
ال أَبو ا ْحلس ِن :إََِّنَا هوَ :عجب ،ول ِ
الَ :ع ْجم َّ
الذنَ ِ
ال ِِبل ِْم ِيم.
َكنَّهُ قَ َ
َعظ ٍْم؟ قَ َ
َُ ْ َ
بَ .وقَ َ ُ َ َ

ول َِّ
ول َِّ
ِ
ك تُـو ِ
ال :إِِين
اّلل .قَ َ
اص ُل ََي َر ُس َ
صَ
ال َر ُس ُ
َ - 69وقَ َ
ال ،إِ ََّي ُك ْم َوالْ ِو َ
صلَّى هللاُ َعلَ ْيه َو َسلَّ َم :إِ ََّي ُك ْم َوالْ ِو َ
اّلل َ
صالَ .قَالُوا :فَِإنَّ َ َ
اك ُُفلُوا ِم َن ال َْع َم ِل َما لَ ُك ْم بِ ِه طَاقَةف.
َس ُ ِِف ذَل ُك ْم ِمثْـلَ ُك ْم ،إِِين أَبِي ُ يُطْعِ ُم ِِن َرِِب َويَ ْس ِق ِيِن ،فَ ْ
لْ
ضع ي َده علَى الْو ُ ِ
ول َِّ
ِ
ِ
َح ُد ُك ْم
ال َر ُس ُ
َ - 68وقَ َ
استَـ ْيـ َق َ
صلَّى هللاُ َعلَْيه َو َسلَّ َم :إِذَا ْ
اّلل َ
ضوء َح ََّّت يَـغْسلَ َها ،إِنَّهُ ََّل يَ ْد ِري أ َ
ظأَ
َح ُد ُك ْم فَ َال يَ َ ْ َ ُ َ َ
أَيْ َن َِبتَ ْ يَ ُدهُ.
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ٍ
ال رس ُ ِ
الشمس ،قَ َ ِ
ِ
اّلل صلَّى هللا َعلَي ِه وسلَّمُ :ك ُّل س َالمى ِمن الن ِ ِ
ني
ال :تَـ ْعد ُل بَـ َْ
َّاس َعلَْيه َ
ول َّ َ
َ - 14وقَ َ َ ُ
ُ َ َ
ُ ْ ََ َ
ص َدقَةفُ ،ك َّل يَـ ْوم تَطْلُ ُع َعلَْيه َّ ْ ُ
ِ
ِ
ِاَّلثْـنَـ ْ ِ
ص َدقَةفَ ،وُك ُّل ُخط َْوةٍ َتَْ ِش َيها
ني َّ
الر ُج َل ِِف َدابَّتِ ِه َوََتْ ِملُهُ َعلَْيـ َها ،أ َْو تَـ ْرفَ ُع لَهُ َعلَْيـ َها َمتَ َ
ص َدقَةفَ ،وتُع ُ
ص َدقَةفَ ،والْ َكل َمةُ الطَّيِبَةُ َ
اعهُ َ
ني َ
إِ َىل َّ ِ
ص َدقَةف.
ص َدقَةفَ ،وَُتِي ُ
ط ْاألَذَى َع ِن الطَّ ِر ِيق َ
الص َالة َ
ول َِّ
ِ
ط َو ْج َههُ ِِبَ ْخ َفافِ َها.
ال َر ُس ُ
َ - 11وقَ َ
ط َعلَ ْي ِه يَـ ْوَم ال ِْقيَ َام ِة ََتْبِ ُ
سلَّ ُ
صلَّى هللاُ َعلَ ْي ِه َو َسلَّ َم :إِذَا َما َر ُّ
ب النـ َ
اّلل َ
َّع ِم ََلْ يُـ ْعط َح َّق َها تُ َ

اّلل صلَّى هللا علَي ِه وسلَّم :ي ُكو ُن َك ْنـز أَح ِد ُكم يـوم ال ِْقيام ِة ُشجاعا أَقـْرع ي ِف ُّر ِم ْنه ص ِ
ال رس ُ ِ
ول :أ َََن
احبُهُ َويَطْلُبُهُ َويَـ ُق ُ
ُ َ
ول َّ َ
ُ َ ْ َْ َ َ َ َ ً َ َ َ
ُ َْ ََ َ َ
َ - 12وقَ َ َ ُ
ال :و َِّ
ط يَ َدهُ فَـيُـل ِْق َم َها فَاهُ.
َن يَـ َز َ
سَ
اّلل ل ْ
َك ْنـ ُز َك ،قَ َ َ
ال يَطْلُبُهُ َح ََّّت يَـ ْب ُ
ول َِّ
ِ ِ َّ ِ
س ُل بِ ِه.
صلَّى هللاُ َعلَْي ِه َو َسلَّ َمََّ :ل يُـبَ ُ
ال َر ُس ُ
َ - 13وقَ َ
اّلل َ
ال ِِف ال َْماء الدَّائ ِم الذي ََّل ََْي ِريُُ ،ثَّ يُـغْتَ َ

ول َِّ
ِ
َّاس ،تَـردُّهُ اللُّ ْقمةُ واللُّ ْقمتَ ِ
ِ َّ
اّلل َ َّ
ان
ال َر ُس ُ
َ - 10وقَ َ
اف الَّ ِذي يَطُ ُ
ني َه َذا الطََّّو ُ
س ال ِْم ْسك ُ
َ َ َ
وف َعلَى الن ِ ُ
صلى هللاُ َعلَ ْيه َو َسل َم :ل َْي َ
ِ ِ ِِ
والتَّمرةُ والتَّمرََت ِن ،إََِّنَا ال ِْمس ِك َّ ِ
ِ
ص َّد َق َعلَيْ ِه.
ْ ُ
َّاسَ ،وََّل يـُ ْفطَ ُن لَهُ فَـيُـتَ َ
ني الذي ََّل ََي ُد غ ًن يـُغْنيهَ ،ويَ ْستَ ْحيي أَ ْن يَ ْسَ ََل الن َ
َ َْ َ َْ

ال رس ُ ِ
اه فد إََِّّل ِبِِ ْذنِِه ،وََّل ََتْذَ ُن ِِف بـيتِ ِه وهو َش ِ
اّلل صلَّى هللا َعلَي ِه وسلَّمََّ :ل تَصوم الْمرأَةُ وبـعلُها َش ِ
اه فد إََِّّل ِبِِ ْذنِِهَ ،وَما
ُ ُ َ ْ ََ ْ َ
ول َّ َ
َ - 15وقَ َ َ ُ
َ
َْ َ ُ َ
ُ ْ ََ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َج ِره لَهُ.
ص َ
أَنْـ َف َق ْ م ْن َك ْسبِه م ْن غَ ِْري أ َْم ِره فَِإ َّن نِ ْ
فأْ
ول َِّ
ِ
َح ُد ُك ُم انْـ َقطَ َع
ال َر ُس ُ
َ - 16وقَ َ
ت َوََّل يَ ْد ُعو بِ ِه ِم ْن قَـ ْب ِل أَ ْن ََيْتِيَهُ ،إِنَّهُ إِ َذا َم َ
َح ُد ُك ُم ال َْم ْو َ
اّلل َ
ات أ َ
صلَّى هللاُ َعلَ ْيه َو َسلَّ َمََّ :ل يَـتَ َم َّن أ َ
َجلُهُ ،إِنَّهُ ََّل يَ ِزي ُد ال ُْم ْؤِم َن ُع ْم ُرهُ إََِّّل َخ ْيـ ًرا.
َع َملُهُ ،أ َْو قَ َ
ال أ َ
ول َِّ
ِ
َح ُد ُك ْم لِل ِْعنَ ِ
الر ُج ُل ال ُْم ْسلِ ُم.
ال َر ُس ُ
َ - 11وقَ َ
ب :الْ َك ْرُم ،إََِّنَا الْ َك ْرُم َّ
اّلل َ
صلَّى هللاُ َعلَ ْيه َو َسلَّ َمََّ :ل يَـ ُق ْل أ َ

ول َِّ
الر ُج ُل الَّ ِذي ا ْشتَـ َرى ال َْع َق َار ِِف َع َقا ِرهِ َج َّرًة فِ َيها
ال َر ُس ُ
َ - 19وقَ َ
صلَّى هللاُ َعلَْي ِه َو َسلَّ َم :ا ْشتَـ َرى َر ُج فل ِم ْن َر ُج ٍل َع َق ًارا فَـ َو َج َد َّ
اّلل َ
ك َّ
ال الَّ ِذي َش َرى
ب ،فَـ َق َ
ب ،فَـ َق َ
ض َوََلْ أَبْـتَ ْع ِمنْ َ
ك ِم ِِن ،إََِّنَا ا ْشتَـ َريْ ُ ِمنْ َ
ال لَهُ الَّ ِذي ا ْشتَـ َرى ال َْع َق َارُ :خ ْذ ذَ َهبَ َ
ك ْاأل َْر َ
ذَ َه ف
الذ َه َ
ال
َح ُد ُمهَاِِ :ل غُ َال فمَ ،وقَ َ
ال الَّ ِذي ََتَا َك َما إِل َْي ِه :أَلَ ُك َما َولَ فد ،فَـ َق َ
ض َوَما ِف َيها ،فَـتَ َحا َك َما إِ َىل َر ُج ٍل ،فَـ َق َ
ض :إََِّنَا بِ ْعتُ َ
ك ْاأل َْر َ
ْاأل َْر َ
ال أ َ
ِ ِ
ِ
ْاآل َخرِِ :ل جا ِريةف ،فَـ َق َ ِ
ص َّدقَا.
ال :أَنْك ِح الْغُ َال َم ا ْْلَا ِريَةَ َوأَنْف ُقوا َعلَى أَنْـ ُفس ُك َما منْهُ َوتَ َ
َ َ
ُ
ول َِّ
اّلل صلَّى هللا علَي ِه وسلَّم :أَيـ ْفرح أَح ُد ُكم بِر ِ
ال رس ُ ِ
ال:
اّلل ،قَ َ
ضلَّ ْ ِم ْنهُ ُُثَّ َو َج َد َها؟» قَالُوا :نَـ َع ْم ََي َر ُس َ
احلَتِ ِه إِذَا َ
ول َّ َ
َ - 18وقَ َ َ ُ
ُ َْ ََ َ َ َُ َ ْ َ
«والَّ ِذي نَـ ْفس َُحَ َّم ٍد بِي ِدهِ ََّّلل أَ َش ُّد فَـرحا بِتـوب ِة عب ِدهِ إِذَا ََتب ِمن أَح ِد ُكم بِر ِ
احلَتِ ِه إِذَا َو َج َد َها.
َ ً َ ْ َ َْ
َ ُ
َ
َ ْ َ ْ َ
ُ
ول َِّ
صلَّى هللاُ َعلَْي ِه َو َسلَّ َم :إِ َّن َّ
ال :إِذَا تَـلَ َّق ِاين َع ْب ِدي بِ ِش ٍِّْ تَـلَ َّق ْيـتُهُ بِ ِذ َر ٍاعَ ،وإِذَا تَـلَ َّق ِاين بِ ِذ َرا ٍع
اّللَ َع َّز َو َج َّل قَ َ
ال َر ُس ُ
َ - 94وقَ َ
اّلل َ
ع.
تَـلَ َّق ْيـتُهُ بِبَ ٍاعَ ،وإِ َذا تَـلَ َّق ِاين بِبَ ٍاع ِج ْئـتُهُ  ,أ َْو قَ َ
َس َر َ
ال :أَتَـ ْيـتُهُ ِِب ْ
ول َِّ
صلَّى هللاُ َعلَيْ ِه َو َسلَّ َم :إِذَا تَـ َو َّ
َح ُد ُك ْم فَـلْيَ ْستَـنْ ِش ْق ِِبَنْ ِخ َريْ ِه ِم ْن َم ٍاء ُُثَّ لِيَـ ْنـتَثِ ْر.
ال َر ُس ُ
َ - 91وقَ َ
اّلل َ
ضَ أ َ

ال رس ُ ِ
اّلل صلَّى هللا َعلَي ِه وسلَّم :والَّ ِذي نَـ ْفس َُحَ َّم ٍد بِي ِدهِ لَو أ َّ ِ ِ
ث لَيَ ٍ
ال
َحبَـبْ ُ أَََّّل ََيِْ يَ َعلَ َّي ثََال ُ
ُح ًدا ذَ َهبًا َأل ْ
ول َّ َ
َن عنْدي أ ُ
َ ْ
َ - 92وقَ َ َ ُ
ُ ْ ََ َ َ
ُ
ِ
ِ ِ ِ ِ
ِ
ِ
س َش ْيءف أ ُْرص ُدهُ ِِف َديْ ٍن َعلَ َّي.
َوع ْندي منْهُ دينَ ف
ار أَج ُد َم ْن يَـتَـ َقبَّـلُهُ م ِِن ،ل َْي َ
ول َِّ
ِ َّ ِ
اّلل َ َّ
الصانِ ُع بِطَ َع ِام ُك ْم قَ ْد أَغْ َن َع ْن ُك ْم َح َّرهُ َو ُد َخانَهُ فَا ْد ُعوهُ فَـلْيََْ ُك ْل َم َع ُك ْم،
ال َر ُس ُ
َ - 93وقَ َ
اء ُك ُم َّ
صلى هللاُ َعلَ ْيه َو َسل َم :إ َذا َج َ
َوإََِّّل فََل ِْق ُموهُ ِِف يَ ِدهِ أ َْو لِيُـنَا ِولْهُ ِِف يَ ِدهِ.
ول َِّ
ِ
ِ
كوِ
َح ُد ُك ْمَ :رِِبَ ،ولْيَـ ُق ْل:
ال َر ُس ُ
َ - 90وقَ َ
ض ْ َربَّ َ
اس ِق َربَّ َ
َح ُد ُك ُم ْ
اّلل َ
ك َوََّل يَـ ُق ْل أ َ
صلَّى هللاُ َعلَ ْيه َو َسلَّ َمََّ :ل يَـ ُق ْل أ َ
ك أ َْو أَطْع ْم َربَّ َ َ
ِ
ِِ
اي ،فَـتَ ِا ي ،غُ َال ِمي.
يَ ،وََّل يَـ ُق ْل أ َ
َح ُد ُك ْمَ :عبْدي ،أ ََم ِِتَ ،ولْيَـ ُق ْل :فَـتَ َ
َسيديَ ،م ْوََّل َ

ال رس ُ ِ
اّلل صلَّى هللا َعلَي ِه وسلَّم :أ ََّو ُل ُزمرةٍ تَلِج ا ْْلنَّةَ صورهم َعلَى ص ِ
ص ُقو َن فِ َيهاَ ،وََّل
ورة الْ َق َم ِر لَْيـلَةَ الْبَ ْد ِرََّ ،ل يَـبْ ُ
ول َّ َ
َ - 95وقَ َ َ ُ
ْ َ ُ َ ُ َ ُُ ْ
ُ َ
ُ ْ ََ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ٍ
ِ
ِ
ِ
شاطُ ُه ْم م َن َّ
الذ َه ِ
كَ ،ول ُك ِل َواحد م ْنـ ُه ْم
ميَْتَ ِخطُو َنَ ،وََّل يَـتَـغََّوطُو َن ف َيها ،آنِيَـتُـ ُه ْم َوأ َْم َ
ب َوالْفضَّةَ ،و ََمَام ُرُه ْم م َن ْاألَل َُّوةَ ،وَر ْش ُح ُه ُم ال ِْم ْس ُ
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ِ
ِ
ِ ِ
ف بـيـنَـهم وََّل تَـباغُض ،قُـلُوبـهم َعلَى قَـل ٍ ِ ٍ
ِ
سبِ ُحو َن َّ
َزْو َجتَان ،يُـ َرى ُم ُّخ َساق َها م ْن َوَراء اللَّ ْح ِم م َن ا ْحلُ ْس ِنََّ ،ل ا ْختِ َال َ َ ْ ُ ْ َ َ َ
اّللَ
ُُ ْ
ْب َواحد ،يُ َ
بُك َْرًة َو َع ِشيًّا.

شر ،فََ ُّ ِ
ال رس ُ ِ
ََت ُذ ِعنْ َد َك َع ْه ًدا ل ِ
اّلل صلَّى هللا َعلَيْ ِه وسلَّم :اللَّ ُه َّم إِِين أ َِّ
ني آذَيْـتُهُ أ َْو َشتَ ْمتُهُ
َي ال ُْم ْؤمنِ َ
ُ
ول َّ َ
ْ
َ - 96وقَ َ َ ُ
َن َُتْل َفهُ ،إََِّنَا أ َََن بَ َ ف
ََ َ
ِ
ِ
ص َالةً َوَزَكاةً َوقُـ ْربَةً تُـ َق ِربُهُ ِبَا يَـ ْوَم الْقيَ َامة.
أ َْو َجلَ ْدتُهُ أ َْو ل ََع ْنـتُهُ فَ ْ
اج َعل َْها َ
ول َِّ
ك ِِب َّ
َن َّ
ض ْع َفنَا َو َع ْج َزََن فَطَيَّـبَـ َها لَنَا.
ال َر ُس ُ
َ - 91وقَ َ
اّللَ َرأَى َ
صلَّى هللاُ َعلَ ْي ِه َو َسلَّ َمََ :لْ ََِت َّل الْغَنَائِ ُم لِ َم ْن َكا َن قَـ ْبـلَنَاَ ،ذلِ َ
اّلل َ

ول َِّ
ِ
ِ
َّار ِم ْن َج َّر ِاء ِه َّرٍة ََلَا أ َْو ِه َّرةٍ َربَطَْتـ َها ،فَ َال ِه َي أَط َْع َم ْتـ َها َوََّل ِه َي
ال َر ُس ُ
َ - 99وقَ َ
اّلل َ
صلَّى هللاُ َعلَْيه َو َسلَّ َمَ :د َخلَ ْام َرأَةف الن َ
اش ْاأل َْر ِ
ش ِ
ض َح ََّّت َماتَ ْ َه ْزًَّل.
َّم ِم ْن َخ َ
أ َْر َسلَ ْتـ َها تَـتَـ َقه ُ
ِ
ِ
ول َِّ
ِ
ني يس ِر ُق م ْؤِمن ،وََّل يـ ْزِين َز ٍ
ني يَـ ْزِين ُم ْؤِم فنَ ،وََّل
ال َر ُس ُ
َ - 98وقَ َ
ان َو ُه َو ح َ
اّلل َ
صلَّى هللاُ َعلَ ْيه َو َسلَّ َمََّ :ل يَ ْس ِر ُق َسا ِر فق َو ُه َو ح َ َ ْ ُ ف َ َ
ِ
ِ
ات َشر ٍ
ٍ ِ ِِ
َّ ِ
َح ُد ُك ْم ،يَـ ْع ِِن ْ
ف يَـ ْرفَ ُع
ب ا ْحلُ ُد َ
اْلَ ْم َرَ ،و ُه َو ح َ
يَ ْش َر ُ
بأَ
ود أ َ
س َُحَ َّمد بيَدهََّ ،ل يَـنْـتَ ِه ُ
َح ُد ُك ْم نـُ ْهبَةً ذَ َ َ
ني يَ ْش َربـُ َها ُم ْؤم فنَ ،والذي نَـ ْف ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ني يَـغُ ُّل َو ُه َو ُم ْؤم فنَ ،وإِ ََّي ُك ْم َوإِ ََّي ُك ْم.
َح ُد ُك ْم ح َ
إِلَيْه ال ُْم ْؤمنُو َن أَ ْعيُـنَـ ُه ْم ف َيها َو ُه َو ح َ
ني يَـ ْنـتَ ِهبُـ َها ُم ْؤم فنَ ،وََّل يَـغُ ُّل أ َ
ال رس ُ ِ
اّلل صلَّى هللا َعلَي ِه وسلَّم :والَّ ِذي نَـ ْفس َُحَ َّم ٍد بِي ِدهََِّ ،ل يسمع ِِب أَح فد ِمن َه ِذهِ ْاأل َُّم ِة ،وََّل يـه ِ
ص َر ِاينٌّ،
ود ٌّ
ي َوََّل نَ ْ
َ َُ
ول َّ َ
َ َْ ُ َ ْ
َ
َ - 84وقَ َ َ ُ
ُ ْ ََ َ َ
ُ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
َص َح ِ
اب النَّا ِر.
َوَم َ
ات َوََلْ يُـ ْؤم ْن ِِبلَّذي أ ُْرسلْ ُ بِه إََِّّل َكا َن م ْن أ ْ
اّلل صلَّى هللا علَي ِه وسلَّم :التَّسبِ ِ ِ
ال رس ُ ِ
َّص ِف ُ ِ ِ
الص َالةِ.
س ِاء ِِف َّ
يح للْ َق ْومَ ،والت ْ
ول َّ َ
َ - 81وقَ َ َ ُ
ُ َْ ََ َ ْ ُ
يق للن َ

يل َِّ
ول َِّ
صلَّى هللاُ َعلَْي ِه َو َسلَّ َمُ :ك ُّل َكل ٍْم يُ ْكلَ ُم بِ ِه ال ُْم ْسلِ ُم ِِف َسبِ ِ
اّلل يَ ُكو ُن يَـ ْوَم ال ِْقيَ َام ِة َك َه ْيـئَتِ َها إِذَا طُ ِعنَ ْ يـَ ْف ُج ُر
ال َر ُس ُ
َ - 82وقَ َ
اّلل َ
ف ال ِْمس ِ
ك.
َد ًما ،اللَّ ْو ُن ل َْو ُن الدَِّمَ ،وال َْع ْر ُ
ف َع ْر ُ ْ
ول َِّ
ْق ،فَ َم ْن َخلَ َق َّ
َح ُد ُك ْمَ :ه َذا َّ
اّللَُ ،خلَ َق ْ
اّللَ؟
صلَّى هللاُ َعلَ ْي ِه َو َسلَّ َمََّ :ل تَـ َزالُو َن تَ ْستَـ ْفتُو َن َح ََّّت يَـ ُق َ
ال َر ُس ُ
َ - 83وقَ َ
اْلَل َ
اّلل َ
ول أ َ
ال رس ُ ِ
اّلل صلَّى هللا َعلَي ِه وسلَّم :إِِين َألَنْـ َقلِب إِ َىل أَ ْهلِي فََ َِج ُد التَّمرةَ ساقِطَةً َعلَى فِر ِ
اشي أ َْو ِِف بَـ ْي ِِت فََ َْرفَـ ُع َها ِآل ُكلَ َها،
ول َّ َ
َْ َ
َ - 80وقَ َ َ ُ
ُ
َ
ُ ْ ََ َ
الص َدقَ ِة فََُل ِْق َيها.
شى أَ ْن تَ ُكو َن ِم َن َّ
ُُثَّ أَ ْخ َ
آُث لَه ِعنْ َد َِّ ِ
ول َِّ
ِ
ِ
ِ
ض
ال َر ُس ُ
َ - 85وقَ َ
َح ُد ُك ْم بِيَ ِمينِ ِه ِِف أَ ْهل ِهُ َُ ،
اّلل م ْن أَ ْن يـُ ْعطي َك َّف َارتَهُ الَِِّت فَـ َر َ
اّلل َ
صلَّى هللاُ َعلَيْه َو َسلَّ َمَ :ألَ ْن يَـلَ َّج أ َ
َّ
اّللُ.
ال رس ُ ِ
اّلل صلَّى هللا َعلَْي ِه وسلَّم :إِ َذا أُ ْك ِرَه ِاَّلثْـنَ ِ
ان َعلَى الْيَ ِم ِ
َس ِه ْم بَـ ْيـنَـ ُه َما.
استَ َحبَّ َ
اها فََ ْ
ني فَ ْ
ُ
ول َّ َ
َ - 86وقَ َ َ ُ
ََ َ

ول َِّ
ِ
ِ
ص َّرا ًة أ َْو َشا ًة فَـ ُه َو ِِبَ ِْري النَّظََريْ ِن بَـ ْع َد أَ ْن ََيْلُبَـ َها ،إِ َّما
ال َر ُس ُ
َ - 81وقَ َ
َح ُد ُك ُم ا ْشتَـ َرى ل ْق َحةً ُم َ
اّلل َ
صلَّى هللاُ َعلَْيه َو َسلَّ َم :إِ َذا َما أ َ
ِ
اعا ِم ْن َتَْ ٍر.
صً
ه َي َوإََِّّل فَـلْيَـ ُرد َ
َّها َو َ
ول َِّ
ول ا ْحلَيَاةِ ،وَكثْـرةِ الْم ِ
ني :طُ ِ
ب اثْـنَـتَـ ْ ِ
اب َعلَى ُح ِ
صلَّى هللاُ َعلَْي ِه َو َسلَّ َمَّ :
ال.
ال َر ُس ُ
َ - 89وقَ َ
الش ْي ُخ َش ٌّ
اّلل َ
َ َ َ
ول َِّ
ِ ِ ِ
ِ
ِ
َح ُد ُك ْم ل ََع َّل َّ
ِع
ال َر ُس ُ
َ - 88وقَ َ
الش ْيطَا َن أَ ْن يَـ ْنز َ
اّلل َ
َح ُد ُك ْم إِ َىل أَخيه ِِبلس َال ِح ،فَِإنَّهُ ََّل يَ ْد ِري أ َ
صلَّى هللاُ َعلَْيه َو َسلَّ َمََّ :ل يُشريُ أ َ
من يَ ِدهِ؛ فَـيَـ َق َع ِِف ُح ْف َرةٍ ِم َن النَّا ِر.
ول َِّ
ضب َِّ
ول َِّ
ِ
اّلل َعلَى قَـ ْوٍم فَـ َعلُوا بِر ُس ِ
صلَّى هللاُ َعلَ ْي ِه َو َسلَّ َم َ -و ُه َو
ال َر ُس ُ
َ - 144وقَ َ
اّلل َ -
اّلل َ
صلَّى هللاُ َعلَْيه َو َسلَّ َم :ا ْشتَ َّد غَ َ ُ
َ
ِحينَئِ ٍذ يُ ِشريُ إِ َىل َرَِب ِعيَتِ ِه.
يل َِّ
ول َِّ
ضب َِّ
ول َِّ
ِ
اّلل ِِف َسبِ ِ
اّلل.
اّلل َعلَى َر ُج ٍل يَـ ْقتُـلُهُ َر ُس ُ
ال َر ُس ُ
َ - 141وقَ َ
اّلل َ
صلَّى هللاُ َعلَْيه َو َسلَّ َم :ا ْشتَ َّد غَ َ ُ
ال رس ُ ِ
اّلل صلَّى هللا َعلَيْ ِه وسلَّمَ :علَى ابْ ِن َ ِ
يب ِم َن ِ
ني ِزنْـيَـتُـ َها النَّظَُر
ك ََّل ََحَالَةَ .قَ َ
الزََن أَ ْد َر َك ذَلِ َ
ال :فَال َْع ُْ
ُ
ول َّ َ
آد َم نَص ف
َ - 142وقَ َ َ ُ
ََ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ص ِدي ُق َها ِْ
ب.
َوتَ ْ
اإل ْع َر ُ
صد ُق ِِبَاُث أ َْو يُ َكذ ُ
ج يُ َ
َّم ِِنَ ،والْ َف ْر ُ
ْب ِزنْـيَـتُهُ الت َ
سا ُن ِزنْـيَـتُهُ ال َْم ْنط ُقَ ،والْ َقل ُ
اضَ ،والل َ
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ال رس ُ ِ
اّلل صلَّى هللا َعلَي ِه وسلَّم :إِذَا أَحسن أَح ُد ُكم إِس َالمهُ فَ ُك ُّل ح ٍ
ب بِ َع ْش ِر أ َْمثَ ِاَلَا إِ َىل َس ْب ِع ِمائَ ِة
ول َّ َ
ْ ََ َ ْ ْ َ
َ - 143وقَ َ َ ُ
سنَة يَـ ْع َملُ َها تُكْتَ ُ
ُ ْ ََ َ
ََ
ٍِ
ِ ٍ
ب لَهُ ِِبِثْلِ َها َح ََّّت يَـلْ َقى َّ
اّللَ َع َّز َو َج َّل.
ض ْعفَ ،وُك ُّل َسيئَة يَـ ْع َملُ َها تُكْتَ ُ
ول َِّ
ِ
ِ
الص َالةَ؛ فَِإ َّن فِي ِهم الْ َكبِري وفِي ِهم الض ِ
َّاس فَـلْي َخ ِف ِ
يف َوفِي ِه ُم
ال َر ُس ُ
َ - 140وقَ َ
ف َّ
َّع َ
اّلل َ
َح ُد ُك ْم للن ِ ُ
صلَّى هللاُ َعلَيْه َو َسلَّ َم :إِذَا أ ََّم أ َ
ََ ُ
ُ
ِ
َّ ِ
اء.
يمَ ،وإِ ْن قَ َام َو ْح َدهُ فَـلْيُط ْل َ
ص َالتَهُ َما َش َ
السق َ

ول َِّ
ال:
ص ُر بِ ِه ،فَـ َق َ
ال َر ُس ُ
َ - 145وقَ َ
ب ،ذَ َ
صلَّى هللاُ َعلَ ْي ِه َو َسلَّ َم :قَالَ ِ ال َْم َالئِ َكةََُ :ي َر ُّ
اك َع ْب فد يُ ِري ُد أَ ْن يَـ ْع َم َل َسيِئَةًَ ،و ُه َو أَبْ َ
اّلل َ
ِ
ِ
اي.
وها لَهُ ِِبِثْل َهاَ ،وإِ ْن تَـ َرَك َها فَا ْكتُـبُ َ
ْارقُـبُوهُ فَِإ ْن َع ِملَ َها فَا ْكتُـبُ َ
سنَةً ،إََِّنَا تَـ َرَك َها م ْن َج َّر َ
وها لَهُ َح َ
ول َِّ
ال َّ
ك
صلَّى هللاُ َعلَ ْي ِه َو َسلَّ َم :قَ َ
ال َر ُس ُ
َ - 146وقَ َ
ك لَهَُ ،و َشتَ َم ِِن َع ْب ِدي َوََلْ يَ ُك ْن ذَلِ َ
اّللُ َع َّز َو َج َّلَ :ك َّذبَِِن َع ْب ِدي َوََلْ يَ ُك ْن ذَلِ َ
اّلل َ
ِ
ول :ل ِ
ولَّ :اَتَ َذ َّ
الص َم ُد ََلْ أَلِ ْد َوََلْ أُولَ ْد َوََلْ يَ ُك ْن
ي أَ ْن يَـ ُق َ
اّللُ َولَ ًداَ ،وأ َََن َّ
ي أَ ْن يَـ ُق َ ْ
َن يُعي َد ََن َك َما بَ َدأ َََنَ ،وأََّما َشتْ ُمهُ إِ ََّي َ
لَهُ ،أ ََّما تَكْذيبُهُ إِ ََّي َ
َح فد.
ِِل ُك ُف ًؤا أ َ
ِ
ال رس ُ ِ
اّلل صلَّى هللا َعلَي ِه وسلَّم :أَب ِر ُدوا َع ِن ا ْحل ِر ِِف َّ ِ ِ ِ
َّم.
ُ ْ ََ َ ْ
ول َّ َ
َ
َ - 141وقَ َ َ ُ
الص َالة؛ فَإ َّن ش َّد َة ا ْحلَ ِر م ْن فَـ ْي ِح َج َهن َ
ال رس ُ ِ
اّلل صلَّى هللا َعلَي ِه وسلَّمََّ :ل تُـ ْقبل ص َالةُ أ ِ
ث َح ََّّت يَـتَـ َو َّ
ض َ.
َح َد َ
َحد ُك ْم إِ َذا أ ْ
َُ َ
ول َّ َ
َ
َ - 149وقَ َ َ ُ
ُ ْ ََ َ

ول َِّ
ودي ِِب َّ ِ
شو َن و َعلَي ُكم َّ ِ
ِ
ِ
صلُّوا،
ال َر ُس ُ
َ - 148وقَ َ
لص َالة فََْتُ َ
السكينَةُ ،فَ َما أَ ْد َرْكتُ ْم فَ َ
اّلل َ
صلَّى هللاُ َعلَ ْيه َو َسلَّ َم :إِذَا نُ َ
وها َوأَنْـتُ ْم َتَْ ُ َ ْ ُ
َوَما ُسبِ ْقتُ ْم فََََِتُّوا.
ول َِّ
اّللُ لَِر ُجلَ ْ ِ
ك َّ
ف ََي
ال َر ُس ُ
َ - 114وقَ َ
صلَّى هللاُ َعلَْي ِه َو َسلَّ َم :يَ ْ
َح ُد ُمهَا ْاآل َخ َر ،كِ َال ُمهَا يَ ْد ُخ ُل ا ْْلَنَّةَ»  ،قَالُواَ :وَك ْي َ
ض َح ُ
اّلل َ
ني يَـ ْقتُ ُل أ َ
يل َِّ
ول َِّ
اإلس َالِمُُ ،ثَّ َُي ِ
ِ
ِِ
اه ُد ِِف َسبِ ِ
وب َّ
اّلل فَـيُ ْستَ ْش َه ُد.
اّلل؟ قَ َ
َر ُس َ
َ
اّللُ َعلَى ْاآل َخ ِر فَـيَـ ْهديه إِ َىل ِْ ْ
ال« :يُـ ْقتَ ُل َه َذا فَـيَل ُج ا ْْلَنَّةَُُ ،ثَّ يَـتُ ُ
َخ ِيه ،وََّل َيَْ ِطب علَى ِخطْب ِة أ ِ
اّلل صلَّى هللا علَي ِه وسلَّمََّ :ل يبِيع أَح ُد ُكم علَى بـي ِع أ ِ
ال رس ُ ِ
َخيه.
ُ َ
ُ َ ْ َ َ َ َ ُ َ ْ َ َْ
ول َّ َ
َ
َ - 111وقَ َ َ ُ
َ
اّلل صلَّى هللا علَي ِه وسلَّم :الْ َكافِر َيْ ُكل ِِف سبـع ِة أَمع ٍاء ،والْم ْؤِمن َيْ ُكل ِِف ِمعى و ِ
ال رس ُ ِ
اح ٍد.
ول َّ َ
َ - 112وقَ َ َ ُ
ُ َ ُ َْ َ ْ َ َ ُ ُ َ ُ ً َ
ُ َْ ََ َ
ول َِّ
ِ ِ
ِ َّ َِّ ِ
اّلل َ َّ
اء.
ال َر ُس ُ
َ - 113وقَ َ
اء ،فَِإذَا ِه َي تَـ ْهتَـ ُّز ََتْتَهُ َخ ْ
س َعلَى فَـ ْرَوةٍ بَـ ْي َ
ض َر َ
ضَ
صلى هللاُ َعلَْيه َو َسل َم :إَنَا َُس َي َخض فر؛ ألَنَّهُ َجلَ َ
ول َِّ
صلَّى هللاُ َعلَْي ِه َو َسلَّ َم :إِ َّن َّ
اّللَ ََّل يَـ ْنظُُر إِ َىل ال ُْم ْسبِ ِل يَـ ْوَم ال ِْقيَ َام ِة ،يَـ ْع ِِن إِ َز َارهُ.
ال َر ُس ُ
َ - 110وقَ َ
اّلل َ
ال رس ُ ِ
اّلل صلَّى هللا َعلَ ْي ِه وسلَّم :قِ ِ ِ ِ
اب ُس َّج ًدا َوقُولُوا ِحطَّةف يَـغْ ِف ْر لَ ُك ْم َخطَ َاَي ُك ْم .فَـبَ َّدلُوا،
يل ا ْد ُخلُوا الْبَ َ
ُ
ول َّ َ
َ - 115وقَ َ َ ُ
يل لبَ ِِن إ ْس َرائ َ
ََ َ َ
فَ َد َخلُوا الْباب يـزح ُفو َن َعلَى أَست ِ
اه ِه ْمَ ،وقَالُواَ :حبَّةف ِِف َش َع َرةٍ.
َْ
َ َ َْ َ
ِ
ول َِّ
ِ
ِ
ول
سانِِه فَـلَ ْم يَ ْد ِر َما يَـ ُق ُ
ال َر ُس ُ
َ - 116وقَ َ
َح ُد ُك ْم م َن اللَّ ْي ِل فَ ْ
اّلل َ
صلَّى هللاُ َعلَْيه َو َسلَّ َم :إِذَا قَ َام أ َ
استَـ ْع َج َم الْ ُق ْرآ ُن َعلَى ل َ
ضطَ ِج ْع.
فَـلْيَ ْ
ول َِّ
ِ
الد ْه ِر فَِإِين أ َََن َّ
آد َم ََي َخ ْيـبَةَ َّ
ال َّ
َّه َار
صلَّى هللاُ َعلَ ْي ِه َو َسلَّ َم :قَ َ
ال َر ُس ُ
َ - 111وقَ َ
اّللُ تَـ َع َاىلََّ :ل يَـ ُق ِل ابْ ُن َ
الد ْه ُر أ ُْرس ُل اللَّيْ َل َوالنـ َ
اّلل َ
ضتُـ ُه َما.
فَِإذَا ِش ْئ ُ قَـبَ ْ
ال رس ُ ِ
اّلل صلَّى هللا َعلَي ِه وسلَّم :نِ ِع َّما لِلْمملُ ِ
وك أَ ْن يَـتَـ َوفَّاهُ َّ
اع ِة َسيِ ِدهِ ،نِ ِع َّما لَهُ نِِع َّما لَهُ.
اع ِة َربِ ِه َوطَ َ
اّللُ ِِبُ ْس ِن طَ َ
َْ
ول َّ َ
َ - 119وقَ َ َ ُ
ُ ْ ََ َ

ول َِّ
ِ
الص َالةِ فَ َال يـ ْبص ْق أَمامهُ؛ فَِإنَّهُ يـنَ ِ
اجي َّ
ص َّالهُ،
ال َر ُس ُ
َ - 118وقَ َ
َح ُد ُك ْم إِ َىل َّ
اّللَ َما َد َام ِِف ُم َ
اّلل َ
ُ
َ ُ ََ
صلَّى هللاُ َعلَ ْيه َو َسلَّ َم :إِذَا قَ َام أ َ
ِ ِ
ِ ِِ
ِ ِِ
ص ْق َع ْن ِِشَالِ ِه أ َْو ََتْ َ ِر ْجلِ ِه ،فَـيَ ْدفِ ْنهُ.
َوََّل َع ْن َميينه؛ فَِإ َّن َع ْن َميينه َملَ ًكاَ ،ولَك ْن ليَـ ْب ُ
ول َِّ
َّاس أَنْ ِ
صلَّى هللاُ َعلَ ْي ِه َو َسلَّ َم :إِذَا قُـلْ َ لِلن ِ
ك ،يَـ ْع ِِن يَـ ْوَم
ال َر ُس ُ
َ - 124وقَ َ
ت َعلَى نَـ ْف ِس َ
صتُوا َو ُه ْم يَـتَ َكلَّ ُمو َن فَـ َق ْد لَغَ ْو َ
اّلل َ
ا ْْلُ ُم َع ِة.
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اب َِّ
ِ
ول َِّ
ني ِِف كِتَ ِ
صلَّى هللاُ َعلَ ْي ِه َو َسلَّ َم :أ َََن أ َْو َىل الن ِ
ض ْيـ َعةً فَا ْدعُ ِوين فَِإِين
ال َر ُس ُ
َ - 121وقَ َ
اّلل ،فََيُّ ُك ْم تَـ َر َك َديْـنًا أ َْو َ
َّاس ِِبلْ ُم ْؤمنِ َ
اّلل َ
ِ
ِ ِِ
صبَـتَهُ َم ْن َكا َن.
َوليُّهَُ ،وأَيُّ ُك ْم َما تَـ َر َك َم ًاَّل فَـلْيُـ ْؤث ْر ِِبَاله َع َ
ول َِّ
ِ
َح ُد ُك ُم :اللَّ ُه َّم اغْ ِف ْر ِِل إِ ْن ِشئْ َ  ،أَ ِو ْارَمَْ ِِن إِ ْن ِشئْ َ  ،أَ ِو ْارُزق ِِْن إِ ْن
ال َر ُس ُ
َ - 122وقَ َ
اّلل َ
صلَّى هللاُ َعلَيْه َو َسلَّ َمََّ :ل يَـ ُق ْل أ َ
ِ
شاءُ ََّل ُم ْك ِرَه لَهُ.
ِش ْئ َ  ،لِيَـ ْع ِزم ال َْم ْس َلَةَ؛ إِنَّهُ يَـ ْف َع ُل َما يَ َ
اّلل صلَّى هللا علَي ِه وسلَّم :غَزا نِب ِمن ْاألَنبِي ِاء فَـ َق َ ِ
ال رس ُ ِ
ض َع ْام َرأَةٍ يُ ِري ُد
ك بُ ْ
ال لِلْ َق ْومََّ :ل يَـ ْتـبَـ ْع ِِن َر ُج فل قَ ْد َكا َن َملَ َ
ول َّ َ
ُ َ ْ َ َ َ َ َ ٌّ َ ْ َ
َ - 123وقَ َ َ ُ
أَ ْن يـ ْب ِِن ِِبا ول ََّما بـن ،وََّل آ َخر بـن بِنَاء لَهُ ول ََّما يـرفَع س ُق َف َها ،وََّل آ َخر قَ ِد ا ْشتَـرى غَنَما أَو َخلِ َفا ٍ
ت َو ُه َو يَـ ْنـتَ ِظ ُر ِوََّل َد َها ،فَـغَ َزا فَ َد ََن
ً ْ
ُ َ َ ً َ َْ ْ ُ
َ
َ َ َ َ ََ َ
َ
ُ
ِ
ِ
ِ
الْ َقريةَ ِحني ِ
ِ
احبِس َها َعلَ َّي َش ْيـئًا ،فَ ُحبِ
َّ
ِ
ِ
َّ
س ْ َعلَيْ ِه
م
ه
ل
ال
،
ور
ْم
َ
م
ََن
أ
و
ة
ور
ْم
َ
م
ن
َ
أ
:
س
م
لش
ل
ال
ق
ـ
ف
،
ك
ل
ذ
ن
م
ا
يب
ر
ق
َو
أ
،
ر
َ
صُ ْ َ ً ْ َ َ َ َ
صل َي ال َْع ْ
ْ
َْ َ ُ
ْ َ ُ َف َ َ َ ُ ف ُ َّ ْ ْ
َ
ِ
ِ
ٍ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َح ََّّت فَـتَ َح َّ
ول ،فَـلْيُـبَاي ْع ِِن م ْن ُك ِل قَبيلَة َر ُج فل،
ال :في ُك ْم الْغُلُ ُ
َّار لتََْ ُكلَهُ فَََبَ ْ أَ ْن تَط َْع َمهُ ،فَـ َق َ
اّللُ َعلَ ْيه ،فَ َج َم ُعوا َما غَن ُموا فََقْـبَـلَ الن ُ
ول ،فَـلْتُـبايِ ْع ِِن قَبِيلَتُهُ ،فَـبايـعتْهُ قَبِيلَتُهُ فَـلَ ِ
فَـبايـعوهُ فَـلَ ِ
ص َق يَ ُد َر ُجلَ ْ ِ
ال:
ني أ َْو ثََالثٍَة بِيَ ِدهِ ،فَـ َق َ
ال :فِي ُك ُم الْغُلُ ُ
ص َق ْ يَ ُد َر ُج ٍل بِيَ ِدهِ فَـ َق َ
َ ََ
َ َُ
َ
ِ
ِ
ٍ
ِ
ِ
ِ
ض ُعوهُ ِِف الْم ِ
ْس بَـ َق َرة م ْن ذَ َه ٍ
ال :فََ ْخ َر ُجوا لَهُ مثْ َل َرأ ِ
َّار فََ َكلَ ْ .
ول ،أَنْـتُ ْم غَلَلْتُ ْم ،قَ َ
فِي ُك ُم الْغُلُ ُ
ال َو ُه َو ِِب َّ
ب فَـ َو َ
لصعيد فََقْـبَـلَ الن ُ
َ
ِ ِ
ِ
ك ِِب َّ
َن َّ
ض ْع َفنَا َو َع ْج َزََن فَطَيَّـبَـ َها لَنَا.
قَ َ
اّللَ َرأَى َ
َح ٍد ِم ْن قَـ ْبلِنَا؛ ذَلِ َ
ال :فَـلَ ْم ََت َّل الْغَنَائ ُم أل َ
ول َِّ
ضأ ِ
َّاس ،فََ َََتِين أَبُو بَ ْك ٍر فََ َخ َذ
ال َر ُس ُ
َ - 120وقَ َ
صلَّى هللاُ َعلَ ْي ِه َو َسلَّ َم :بَـ ْيـنَ َما أ َََن ََنئِ فمَ ،رأَيْ ُ أَِين أَنْز ُ
ِع َعلَى َح ْو ٍ ْ
اّلل َ
َسقي الن َ
َّ ِ
اْلَطَّ ِ
ف َو َّ
ال :فََ َََتِين عُ َم ُر بْ ُن ْ
ع َر ُج فل
اّللُ يَـغْ ِف ُر لَهُ ،قَ َ
ض ْع ف
اب فََ َخ َذ َها ِمنْهُ ،فَـلَ ْم يَـنْ ِز ْ
ع َدل َْويْ ِن َوِِف نَـ ْز ِع ِه َ
الدل َْو م ْن يَ ِدي لِ ُِريَيَ ِِن فَـنَـ َز َ
َّ
ض يَـ ْنـ َف ِج ُر.
َّاس َوا ْحلَْو ُ
نَـ ْز َعهُ َح ََّّت َوىل الن ُ
ول َِّ
ِ
ِ
ِ
ور كِ ْرَما َن ،قَـ ْوًما ِم َن ْاأل َ ِ ِ
ْس
ال َر ُس ُ
َ - 125وقَ َ
وم َّ
الس َ
صلَّى هللاُ َعلَ ْيه َو َسلَّ َمََّ :ل تَـ ُق ُ
اّلل َ
اعةُ َح ََّّت تُـ َقاتلُوا ُج َ
َعاجم َمُْ َر ال ُْو ُجوه ،فُط َ
ْاألُنُ ِ
وفِ ،
صغَ َار ْاألَ ْع ُ ِ
وه ُه ُم ال َْم َج ُّ
نيَ ،كَ َّ
ان ال ُْمط َْرقَةُ.
َن ُو ُج َ
ول َِّ
اْلَْي ِل َو ِْ
اْلُيَ َالءُ َوالْ َف ْخ ُر ِِف أَ ْه ِل ْ
صلَّى هللاُ َعلَ ْي ِه َو َسلَّ َمْ :
الس ِكينَةُ ِِف أَ ْه ِل الْغَنَ ِم.
ال َر ُس ُ
َ - 126وقَ َ
اإلبِ ِلَ ،و َّ
اّلل َ
ول َِّ
ِ
اعةُ َح ََّّت تُـ َقاتِلُوا قَـ ْوًما نِ َعا َُلُ ُم َّ
الش َع ُر.
ال َر ُس ُ
َ - 121وقَ َ
وم َّ
الس َ
صلَّى هللاُ َعلَْيه َو َسلَّ َمََّ :ل تَـ ُق ُ
اّلل َ
ول َِّ
ِ َّ
اّلل َ َّ
الشَ ِْن  -أ َُراهُ يَـ ْع ِِن ِْ
َّاس تَـبَ فع لِ ُق َريْ ٍ
ش ِِف َه ِذهِ َّ
اإل َم َارةَ ُ -م ْسلِ ُم ُه ْم تَـبَ فع لِ ُم ْسلِ ِم ِه ْم،
ال َر ُس ُ
َ - 129وقَ َ
صلى هللاُ َعلَْيه َو َسل َم :الن ُ
َوَكافِ ُرُه ْم تَـبَ فع لِ َكافِ ِرِه ْم.
ال رس ُ ِ
ش ،أَحنَاهُ َعلَى ول ٍ
اّلل صلَّى هللا َعلَي ِه وسلَّمَ :خيـر نِ ٍ ِ
َد ِِف ِ
ْب ِْ ِ ِ
صغَ ِرهَِ ،وأ َْرعَاهُ َعلَى َزْو ٍج
ساءُ قُـ َريْ ٍ ْ
ساء َرك َْ
ول َّ َ
َ - 128وقَ َ َ ُ
َ
اإلب َل ن َ
ُ ْ َ َ َ ُْ َ
ِِف َذ ِ
ات يَ ِده.
ول َِّ
ِ
ني َحقٌَّ ،ونَـ َهى َع ِن ال َْو ْش ِم.
ال َر ُس ُ
َ - 134وقَ َ
صلَّى هللاُ َعلَ ْيه َو َسلَّ َم :ال َْع ُْ
اّلل َ

ول َِّ
ال أَح ُد ُكم ِِف ٍ
ِ
ِ
ِ
ارَها.
ال َر ُس ُ
َ - 131وقَ َ
صلَّى هللاُ َعلَْيه َو َسلَّ َمََّ :ل يَـ َز ُ َ ْ َ
اّلل َ
ج إََِّّل انْتظَ ُ
سهَُ ،وََّل ميَْنَـعُهُ أَ ْن َيَُْر َ
ص َالة َما َكانَ ْ ََتْب ُ
ول َِّ
ول.
الس ْفلَىَ ،وابْ َدأْ ِِبَ ْن تَـ ُع ُ
ال َر ُس ُ
َ - 132وقَ َ
صلَّى هللاُ َعلَ ْي ِه َو َسلَّ َم :الْيَ ُد ال ُْعلْيَا َخ ْيـ فر ِم َن الْيَ ِد ُّ
اّلل َ

ول َِّ
ال رس ُ ِ
اّلل صلَّى هللا َعلَي ِه وسلَّم :أ َََن أَو َىل الن ِ ِ ِ
اّلل؟
ف ََي َر ُس َ
يسى ابْ ِن َم ْرََيَ ِِف ْاأل َ
ُوىل َو ْاآل ِخ َرةِ»  ،قَالُواَ :ك ْي َ
ْ
ول َّ َ
َ - 133وقَ َ َ ُ
ُ ْ ََ َ
َّاس بع َ
ِ
ِ
ِ ِ ِ َّ ٍ
ب.
قَ َ
س بَـ ْيـنَـنَا نَِ ٌّ
الْ « :األَنْبيَاءُ إ ْخ َوةف م ْن َعالت َوأ َُّم َهاتُـ ُه ْم َش ََّّتَ ،ودينُـ ُه ْم َواح فد ،فَـلَ ْي َ
ول َِّ
ي ِسوار ِ
ِ
ان ِم ْن َذ َه ٍ
صلَّى هللاُ َعلَ ْي ِه َو َسلَّ َم :بَـ ْيـنَ َما أ َََن ََنئِ فم ،إِ ْذ أُوتِي ُ ِم ْن َخ َزائِ ِن ْاأل َْر ِ
ب
ال َر ُس ُ
َ - 130وقَ َ
اّلل َ
ض ،فَـ ُوض َع ِِف يَ َد َّ َ َ
احب ص ْنـعاء و ِ
ني اللَّ َذي ِن أ َََن بـيـنـهما؛ ِ
ََّاين ،فََ ِ
ِل أ ِ
فَ َكبُـ َرا َعلَ َّي َوأَمه ِ
ب
ُوح َي إِ ََّ
َن انْـ ُف ْخ ُه َما ،فَـنَـ َف ْختُـ ُه َما فَ َذ َهبَا ،فََ ََّولْتُـ ُه َما الْ َك َّذابَـ ْ ِ ْ
ص َ َ َََ َ
َْ َ ُ َ َ
صاح َ
الْيَ َم َام ِة.
ال رس ُ ِ
اّلل صلَّى هللا َعلَي ِه وسلَّم :لَيس أَح فد ِمنْ ُكم ِِبُنْ ِج ِيه َعملُهُ ،ول ِ
ول
َك ْن َس ِد ُدوا َوقَا ِربُوا»  .قَالُواَ :وََّل أَنْ َ ََي َر ُس َ
ول َّ َ
ُ ْ ََ َ ْ َ َ
َ - 135وقَ َ َ ُ
ْ
َ َ
َِّ
الَ « :وََّل أ َََن إََِّّل أَ ْن يَـتَـغَ َّم َدِينَ َّ
ض ٍل.
اّلل؟ قَ َ
اّللُ ِم ْنهُ بَِر َْمَ ٍة َوفَ ْ
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ول َِّ
ِ ِِ
ني َولِْبستَـ ْ ِ
صلَّى هللاُ َعلَ ْي ِه َو َسلَّ َم َع ْن بَـ ْيـ َعتَـ ْ ِ
ني ،أَ ْن ََْيتَِب أ َ ِ
س َعلَى فَـ ْرِج ِه
ال و نَـ َهى َر ُس ُ
َ – 136وقَ َ
اّلل َ
َ
َح ُد ُك ْم ِف الثـ َّْوب ال َْواحد لَيْ َ
َ
ول َِّ
ِ
ِ
ِ
صلَّى هللاُ َعلَ ْي ِه َو َسلَّ َم َع ِن
ني طََرفَـ ْي ِه َعلَى َعاتِِق ِهَ ،ونَـ َهى َر ُس ُ
صلَّى ،إََِّّل أَ ْن َُيَالِ َ
ف بَـ َْ
اّلل َ
م ْنهُ َش ْيءفَ ،وأَ ْن يَ ْشتَم َل ِِف إِ َزا ِره إِ َذا َما َ
س و ِْ ِ
َّج ِ
ش.
اإللْ َقاء َوالن ْ
ال َْم ِ َ
ول َِّ
ِ
ِ
ارَ ،وِِف ِ
الرَكا ِز
ال َر ُس ُ
َ - 131وقَ َ
اّلل َ
َّار ُجبَ ف
ارَ ،وال َْم ْعد ُن ُجبَ ف
ارَ ،والْبِْئـ ُر ُجبَ ف
صلَّى هللاُ َعلَْيه َو َسلَّ َم :ال َْع ْج َماءُ َج ْر ُح َها ُجبَ ف
ارَ ،والن ُ
ْ
س.
اْلُ ُم ُ
ول َِّ
ٍ
ِ
ال فَ ِه َي لَ ُك ْم أ َْو َْحن َوهُ ِم َن
وها َوأَقَ ْمتُ ْم ،فِ َيها َم ْس َه ُم ُك ْم َ -وأَظُنُّهُ قَ َ
ال َر ُس ُ
َ - 139وقَ َ
صلَّى هللاُ َعلَ ْيه َو َسلَّ َم :أَُّميَا قَـ ْريَة أَتَـ ْيـتُ ُم َ
اّلل َ
اّلل ورسولَه فَِإ َّن َُخُسها َِِّ
ٍ
ّلل َوَر ُسولِ ِهُُ ،ثَّ ِه َي لَ ُك ْم.
ص ِ ََّ َ َ ُ ُ
ََ
الْ َك َالِم َ -وأَُّميَا قَـ ْريَة َع َ
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EK 2: KAHİRE NÜSHASI

صحيفة مهام بن منبه
صحيفة مهام بن منبه عن أىب هريرة رضى هللا عنه حققها  ،وخرج أحاديثها  ،وشرحها دكتور رفع فوزى عبد املطلب كلية دار

العلوم  -جامعة القاهرة الناشر مكتبة اْلاجنى ِبلقاهرة
الطبعة اَّلوىل  1046ه =  1895م

بسم هللا الرَمن الرحيم صلى هللا على َحمد وآله وسلم أخَِّن الشيخ اَّلمام احلافظ التقى أبو بكر َحمد بن على بن َيسر

اَّلنصاري قراءة عليه ِبملوصل وأَن أَسع فَقر به قال  :أَن اَّلمام احلافظ زاهر (بن طاهر) بن َحمد الشحامى املستملى قراءة عليه  ،أَن
املشايخ أبو بكر َحمد بن الصفار وأبو بكر أَمد ابن على بن خلف اَّلديب الشريازي

 ،وأبو احلسن (على بن أَمد) بن َحمد النامقى

القصال  .وأخَِّن الشيخ الزكي أبو املظفر عبد الكرَي بن خلف بن طاهر الشحامى قراءة عليه وأَن أبو بكر أَمد بن خلف الشريازي  .قال

 :وأخَِّن الشيخ اَّلمام أبو الفضل َحمد بن أَمد بن أىب الفضل أَمد بن جعفر املاهياَن املروزى قراءة عليه ِبرو  ،أَن أبو بكر أَمد بن

خلف وأبو سعد عبد الرَمن بن منصور بن رامش قالوا كلهم  :أَن اَّلستاذ اَّلمام أبو طاهر َحمد بن َحمد بن َحمش الزَيدي قراءة عليه ،

أَن أبو بكر َحمد بن احلسني بن (احلسن بن) اْلليل القطان قراءة عليه فَقر به ثنا أَمد بن يوسف السلمى ثنا عبد الرزاق ابن مهام أَن

معمر بن راشد الصنعاَن عن مهام بن منبه قال  :هذا ما حدثنا أبو هريرة عن َحمد رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم قال

 - 1حنن اَّلخرون السابقون يوم القيامة  ،بيد أهنم أوتو الكتاب من قبلنا فاختلفوا فيه  ،وأوتيناه من بعدهم  ،فهذا يومهم الذى فرض
عليهم فاختلفوا فيه  ،فهداَن هللا له  ،فهم لنا فيه تبع فلليهود غدا وللنصارى بعد غد .
 - 2وقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم :مثلى ومثل اَّلنبياء قبلى كمثل رجل ابتن بيوَت فَحسنها وأْلها وأكملها إَّل موضع لبنة من
زاوية من زواَيها  ،فجعل الناس يطوفون ويعجبهم البنيان فيقولون  :أَّل وضع ههنا لبنة فتم بناوه  .قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم:
فََن اللبنة.

 - 3وقال رسول هللا  :مثل البخيل واملتصدق كمثل رجلني عليهما جبتان أو جنتان من حديد اىل ثدييهما أو اىل تراقيهما  ،فجعل املتصدق

كلما تصدق بش ذهب عن جلده حَّت ُتن بنانه  ،ويعفو أثره  ،وجعل البخيل كلما أنفق شيئا أو حدث به نفسه عض كل حلقة مكاهنا
 ،فيوسعها وَّل تتسع.

 - 0وقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  :مثلى كمثل رجل استوقد َنرا فلما أضاءت ما حوَلا جعل الفراش وهذه الدواب الَّت يقعن ِف
النار يقعن فيها  ،وجعل َيجزهن ويغلبنه فيتقحمن فيها  .قال  :فذاك مثلى ومثلكم  ،وأَن آخذ ِبجزكم عن النار  ،هلم عن النار  ،وتغلبوين

فتقحمون فيها.

 - 5وقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  :إن ِف اْلنة شجرة يسري الراكب ِف ظلها مائة عام َّل يقطعها.
 - 6وقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم :إَيكم والظن فإن الظن أكذب احلديِ  ،وَّل تناجشوا  ،وَّل َتاسدوا  ،وَّل تنافسوا  ،وَّل

تباغضوا  ،وَّل تدابروا  ،وكونوا عباد هللا إخواَن.

 - 1وقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم :إن اْلمعة ساعة َّل يوافقها عبد مسلم  ،وهو يصلى يسَل هللا شيئا إَّل آَته إَيه.
 - 9وقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم :املالئكة يتعاقبون فيكم  ،مالئكة ِبلليل ومالئكة ِبلنهار وَيتمعون ِف صالة الفجر وصالة
العصر ُ ،ث يعرج إليه الذين ِبتوا فيكم  ،فيسََلم  ،وهو أعلم ِبم  ،كيف تركتم عبادي ؟ قالوا  :تركناهم وهم يصلون  ،وأتيناهم وهم

يصلون.

 - 8وقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم :املالئكة تصلى على أحدكم ما دام ِف مصاله الذى صلى فيه  ،تقول  :اللهم اغفر له  ،اللهم

ارَمه ما َل َيدث.

 14وقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  :إذا قال أحدكم آمني  ،واملالئكة ِف السماء  ،فوافق إحدامها اَّلخرى غفر له ما تقدم من ذنبه.
 - 11وقال أبو هريرة  :بينما رجل يسوق بدنة مقلدة قال له رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم  : -اركبها  .قال  :إهنا بدنة َي رسول هللا
صلى هللا عليه وسلم  ،قال  :ويلك  :اركبها  ،ويلك اركبها.

 - 12وقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  :والذى نفس َحمد بيده لو تعلمون ما أعلم لبكيتم كثريا ولضحكتم قليال.
 - 13وقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  :إذا قاتل أحدكم أخاه فليجتنب الوجه.
 - 10وقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلمَ :نركم هذه ما يوقد بنو آدم جزء من سبعني جزءا من حر جهنم  .قالوا  :وهللا إن كان
لكافيتنا َي رسول هللا  :قال  :فإهنا فضل عليها بتسعة وستني جزءا كلها مثل حرها.

 - 15وقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم :ملا قضى هللا اْللق كتب ِف كتاب عنده فوق العرش  :إن رَمَّت غلب غضىب.
 - 16وقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم :الصيام جنة  ،فإن كان أحدكم يوما صائما فال َيهل  ،وَّل يرفِ  ،فإن امره قاتله أو شتمه
فليقل  :إَن صائم  ،إَن صائم.
 11وقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم :والذى نفس َحمد بيده ْللوف فم الصائم أطيب عند هللا من ريح املسك  ،يذر شهوته وطعامه
من جراى  ،فالصيام ىل وأَن أحزى به.

 - 19وقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم :نزل نىب من اَّلنبياء َت

فَحرق ِبلنار  ،فَوحى هللا إليه  :فهال َنلة واحدة.

شجرة فلدغته َنلة  ،فَمر ِبهازه فَخرج من َتتها  ،فَمر ِبا

 - 18وقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم :والذى نفسي بيده  ،لوَّل أن أشق على املؤمنني ما قعدت خلف سرية تغزو ِف سبيل هللا ،

ولكن َّل أجد سعة فََملهم وَّل َيدون سعة فيتبعوين  ،وَّل تطيب أنفسهم أن يقعدوا بعدى.

 - 24وقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم :لكل نىب دعوة تستجاب له  ،فَريد إن شاء هللا أن أوخر دعو ي شفاعة َّلمِت يوم القيامة.
 - 21وقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم :من أحب لقاء هللا أحب هللا لقاءه  ،ومن َل َيب لقاء هللا َل َيب هللا لقاءه.
 - 22وقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم :من أطاعن فقد أطاع هللا  ،ومن يعصن فقد عصى هللا  ،ومن يطع اَّلمري فقد أطاعن  ،ومن
يعص اَّلمري فقد عصاين.

 - 23وقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلمَّ :ل تقوم الساعة حَّت يكثر فيكم املال فيفيض  ،حَّت يهم رب املال من يتقبل منه صدقته.

قال  :ويقبض العلم  ،ويقَتب الزمان  ،وتظهر الفَت ويكثر اَلرج  .قالوا  :اَلرج أَي هو َي رسول هللا ؟ قال  :القتل  ،القتل.

 - 20وقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلمَّ :ل تقوم الساعة حَّت تقتتل فئتان عظيمتان  ،يكون بينهما مقتلة عظيمة ودعوامها واحدة.
 - 25وقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلمَّ :ل تقوم الساعة حَّت ينبعِ دجالون كذابون قريبا من ثالثني كلهم يزعم أنه رسول.
 - 26وقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلمَّ :ل تقوم الساعة حَّت تطلع الشمس من مغرِبا  ،فإذا طلع

وذلك حني َّل ينفع نفسا إمياهنا َ ،ل تكن آمن من قبل أو كسب ِف إمياهنا خريا.

ورآها الناس آمنوا أْعون ،

 - 21وقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  :إذا نودى للصالة أدبر الشيطان له ضراط حَّت َّل يسمع التَذين  ،فإذا قضى التَذين أقبل ،
حَّت إذا ثوب ِبا أدبر  ،حَّت إذا قضى التثويب أقبل  ،حَّت َيطر بني املرء ونفسه  ،ويقول له  :اذكر كذا كذا  ،اذكر كذا كذا  ،ما َل يكن

يذكر من قبل حَّت يظل إن يدرى كيف صلى.
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 - 29وقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم :ميني هللا مالى َّل يغضها نفقة  ،سحاء الليل والنهار  ،أرأيتم ما أنفق مذ خلق السموات
واَّلرض  ،فإنه َل ينقص ِما ِف ميينه  ،قال  :وعرشه على املاء  ،وبيده اَّلخرى القبض والبسط  ،يرفع وَيفض.

 - 28وقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم :والذى نفسي بيده ليَتني على أحدكم يوم َّل يراَن ُث َّلن يراَن أحب إليه من مثل أهله وماله
معهم.
 - 34وقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم :يهلك كسرى ُ ،ث َّل كسرى بعده  ،وقيصر ليهلكن ُث َّل يكون قيصر بعده  ،ولتنفقن كنوزمها
ِف سبيل هللا.

 - 31وقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم :إن هللا قال أعددت لعبادي الصاحلني ما َّل عني رأت  ،وَّل أذن َسع

 ،وَّل خطر على

قلب بشر.
 - 32وقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم :ذروين ما تركتكم فإَنا أهلك الذين من قبلكم بسؤاَلم واختالفهم على أنبيائهم  ،فإذا هنيتكم

عن ش فاجتنبوه  ،وإذا أمرتكم ِبَّلمر فائتوا من ما استطعتم.

 - 33وقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إذا نودى ِبلصالة  ،صالة الصبح وأحدكم جنب فال يصوم يومئذ.
 - 30وقال أبو القاسم صلى هللا عليه وسلم :هلل تسعة وتسعون اَسا مائة إَّل واحدا من أحصاها دخل اْلنة  ،إنه وتر َيب الوتر.
 - 35.وقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم :إذا نظر أحدكم إىل من فضل عليه ِف املال واْللق فلينظر إىل من هو أسفل منه ِمن فضل

عليه.

 - 36وقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم :طهور إَنء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب فليغسله سبع مرات.
 - 31وقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم :والذى نفسي بيده لقد مهم

يصلى ِبلناس ُث َترق بيوَت على من فيها.

أن آمر فتياين أن يستعدوا ىل ِبزم حطب ُ ،ث آمر رجال

 - 39وقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم :إذا انقطع شسع نعل أحدكم أو شراكه فال ميشى ِف أحدمها بنعل واحد واَّلخرى حافية ،
ليحفهما ْيعا أو لينعلهما جيمعا.
 - 38وقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلمَّ :ل َي ي ابن آدم النذر بش ما َل يكن قد قدرته  ،ولكنه يلفيه النذر وقد قدرته له أستخرج به

من البخيل ويؤتين عليه ما َل يكن آَتَن من قبل.

 - 04وقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم :إن هللا قال ىل  :أنفق عليك  ،وَسى احلرب خدعة.
 - 01وقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم :رأى عيسى بن مرَي رجال يسرق ،فقال له عيسى :سرق  .قال  :كال والذى َّل إله إَّل هو.
فقال  :عيسى  :آمن ِبهلل وكذب بصرى.

 - 02وقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم :نصرت ِبلرعب  ،وأوتي جوامع الكلم.
 - 03وقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم :ما أوتيكم من ش وَّل أمنعكموه  ،إن أَن إَّل خازن أضع حيِ أمرت.
 - 00وقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم :إَنا اَّلمام ليوَت به فال َتتلفوا عليه  ،فإذا كِّ فكِّوا  ،وإذا ركع فاركعوا  ،وإذا قال َ :سع

هللا ملن َمده فقولوا  :اللهم ربنا لك احلمد  ،وإذا سجد فاسجدوا  ،وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أْعون.
 - 05وقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم :أقيموا الصف ِف الصالة  ،فإن إقامة الصف من حسن الصالة.
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 - 06وقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلمَ :ت اج آدم وموسى  ،فقال له موسى  :أن آدم الذى أغوي الناس وأخرجتهم من اْلنة إىل

اَّلرض ؟ فقال له آدم  :أن موسى الذى أعطاك هللا علم كل ش  ،واصطفاك على الناس برسالته ؟ قال :نعم .قال :أتلومِن على أمر

كتب على قبل أن أفعله من قبل أن أخلق فحج آدم موسى.

 - 01وقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم :بينما أيوب يغتسل عرَيَن خر عليه جراد من ذهب ،فجعل أيوب َيثى ِف ثوبه .قال :فناداه
ربه َ :ي أيوب أَل أكن أغنيك عما ترى ؟ فقال  :بلى َي رب ،ولكن َّل غن ىب عن بركتك.

 - 09وقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم :خفف على دواو القرآن  ،فكان َيمر بدابته تسرج  ،فكان يقرأ القرآن قبل أن تسرج دابته

 ،وكان َّل َيكل إَّل من عمل يديه.

 - 08وقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم :روَي الرجل الصاحل جزء من ستة وأربعني جزءا من النبوة.
 54وقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم :ليسلم الصغري على الكبري ،واملار على القاعد ،والقاعد على الكثري.
 - 51وقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلمَّ :ل أزال أقاتل الناس حَّت يقولوا َّ :ل إله إَّل هللا  ،فإذا قالوا َّ :ل إله إَّل هللا فقد عصموا من
أمواَلم وأنفسهم إَّل ِبقها  ،وحساِبم على هللا جل وعز.
 - 52وقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلمَ :تاج

اْلنة والنار  ،فقال

النار :أوثرت ِبملتكِّين واملتجِّين .وقال

يدخلن إَّل ضعفاء الناس وسقطهم وغرهتم  .فقال هللا للجنة  :إَنا أن رَمَّت أرحم بك من أشاء من عبادي.

اْلنة  :فماىل َّل

وقال للنار :إَنا أن عذاِب أعذب بك من أشاء من عبادي ،ولكل واحدة منكما ملؤها  ،فَما النار فال َتتل حَّت يضع هللا جل وعز قدمه
فتقول  :قط قط ،فهنالك َتتل  ،ويزوى بعضها إىل بعض ،وَّل يظلم هللا من خلقه أحدا  ،وأما اْلنة فإن هللا (تعاىل) ينش َلا خلقا.
 - 53وقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم :إذا استجمر أحدكم فليوتر.
 - 50وقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم :قال هللا  :إذا َتدث عبدي ِبن يعمل حسنة فََن أكتبها له حسنة ما َل يعملها فإذا عملها فََن
أكتبها له عشر أمثاَلا وإذا َتدث ِبن يعمل سيئة فََن أغفرها ما َل يعملها فإذا عملها فََن أكتبها له ِبثلها.

 - 55وقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم :وهلل لقيد سوط أحدكم من اْلنة خري له ِما بني السماء واَّلرض.
 - 56وقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  :إن أدَن مقعد أحدكم من اْلنة إذ هي له أن يقال له  :مثن فيتمن  ،فيقال له  :هل َتني

فيقول  :نعم  ،فيقول له  :فإن لك ما َتني ومثله معه.

 - 51وقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم :لوَّل اَلجرة لكن

امراءا من اَّلنصار  ،ولو يندفع الناس ِف شعب أو ِف واد واَّلنصار ِف

شعب َّلندفع مع اَّلنصار ِف شعبهم.
 - 59وقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم :لوَّل بنو إسرائيل َل َيبِ الطعام  ،وَل َينز اللحم  ،ولوَّل حواء َل َتن أنثى زوجها الدهر.
 - 58وقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم :خلق هللا آدم على صورته  ،طوله ستون ذراعا ،فلما خلقه قال :اذهب فسلم على أولئك
النفروهم نفر من املالئكة جلوس فاستمع ما َييبوك ،فإهنا َتيتك وَتية ذريتك .قال :فذهب فقال :السالم عليكم فقالوا :وعليك ورَمة هللا
أي فزادوه :وعليك ورَمة هللا .قال :فكل من يدخل اْلنة على صورة آدم وطوله ستون ذراعا ،فلم يزل اْللق ينقص بعد حَّت اَّلن.

 - 64وقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم :جاء ملك املوت إىل موسى فقال له  :أجب ربك فلطم موسى عني ملك املوت ففقَها قال

 :فرجع امللك إىل هللا ،فقال :إنك أرسلتِن إىل عبد لك َّل يريد املوت .قال  :وفقَ عين ،قال  :فرد هللا إليه عينه ،وقال :ارجع إىل عبدى

فقل له :احلياة تريد ؟ فإن كن تريد احلياة فضع يدك على مَت ثور ،فما وارت يدك من شعرة فإنك تعيش ِبا سنة .قال ُ :ث مه ؟ قال ُ :ث
َتوت .قال  :قال  :من قريب .قال  :رب ادنن من اَّلرض املقدسة رمية ِبجر .وقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم :لو أَن عند َّلريتكم

قِّه إىل جانب الطريق عند الكثيب اَّلَمر.
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 - 61وقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم :كان بنو إسرائيل يغتسلون عراة ينظر بعضهم إىل سوأة بعض ،وكان موسى يغتسل وحده ،
فقالوا  :وهللا ما مينع موسى أن يغتسل معنا إَّل أنه آدر .قال :فذهب مرة يغتسل فوضع ثوبه على احلجر ففر احلجر بثوبه .قال :فجمح

موسى ِف إثره يقول  :ثوِب حجر ،ثوِب حجر :حَّت نظرت بنو إسرائيل إىل سوأة موسى ،فقالوا :وهللا ما ِبوسى من ِبس .قال :فقام احلجر

بعد ما نظروا إليه  ،وأخذ ثوبه ،وطفق ِبحلجر ضرِب .فقال أبو هريرة :وهللا إنه قال :ندِب ِبحلجر ستة أو سبعة ،ضرب موسى احلجر.
 - 62وقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم :ليس الغن من كثرة العرض ،ولكن الغن غن النفس.
 - 63وقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم :إن من الظلم مطل الغى ،وإن أتبع أحدكم على ملى فليتبع.
 - 60وقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم :أغيظ رجل على هللا يوم القي امة وأخبثه وأغيظ عليه رجل يسمى ملك اَّلمالك َّ ،ل ملك إَّل
هللا.
 - 65وقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم :بينا رجل يتبخَت ِف بردين قد أعجبته نفسه خسف به اَّلرض فهو يتجلجل فيها إىل يوم

القيامة.

 - 66وقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم :قال هللا عز وجل  :أَن عند ظن عبدى ىب.
 - 61وقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم :من يولد يولد على الفطرة ،فَبواه يهودانه أو ينصرانه كما تنتجون البهيمة  ،فهل ُتدون فيه
من جذعاء حَّت تكون أنتم ُتدعوهنا ؟ قالوا َ :ي رسول هللا  ،أفرأي من ميوت وهو صغري ؟ قال :هللا أعلم ِبا كانوا عاملني.

 - 69وقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم :إن ِف اَّلنسان عظما َّل َتكله اَّلرض أبدا ،فيه يركب اْللق يوم القيامة .قالوا :أي عظم هو َي
رسول هللا قال :عجب الذنب.
 - 68وقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم :إَيكم والوصال ، . . ،إَيكم والوصال .قالوا  :فإنك تواصل َي رسول هللا ،قال :إَن لس

ِف ذاكم مثلكم ،إَن أبي يطعمن رىب ويسقيِن فاكلفوا من العمل ما لكم به طاقة.

 - 14وقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم :إذا استيقظ أحدكم فال يضع يده ِف الوضوء حَّت يغسلها ،أنه َّل يدرى أحدكم أين ِبت
يده.
 - 11وقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم :كل سالمى من الناس عليه صدقة كل يوم تطلع عليه الشمس .قال :تعدل بني اثنني صدقة ،
وتعني الرجل ِف دابته وَتمله عليها أو ترفع له عليها متاعه صدقة ،والكلمة الطيبة صدقة قال :وكل خطوة َتشيها إىل الصالة صدقة وَتيط

اَّلذى عن الطريق صدقة.

 - 12 .وقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم :إذا ما رب النعم َل يعط حقها تسلط عليه يوم اليقامة َتبط وجهه ِبخفافها.
 - 13وقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم :يكون كنز أحدكم يوم القيامة شجاعا أقرع  ،ويفر منه صاحبه ويطلبه  ،ويقول  ،أَن كنزك .

قال  :وهللا إن يزال يطلبه حَّت يبسط يده فيلقمها فاه.

 - 10وقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلمَّ :ل يبال ِف املاء الدائم الذى َّل َيرى ُث يغتسل به.
 - 15وقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم :ليس املسكني هذا الطواف الذى يطوف على الناس ترده اللقمة واللقمتان والتمرة

والتمرَتن ،إَنا املسكني الذى َّل َيد غن يغنيه ،ويستحَي أن يسَل الناس ،وَّل يفطن له ،فيتصدق عليه.

 - 16وقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلمَّ :ل تصوم املرأة وبعلها شاهد إَّل ِبذنه  ،وَّل َتذن ِف بيته  ،وهو شاهد إَّل ِبذنه  ،وما أنفق
من كسبه عن غري أمره (فإن نصف) أجره له.
 - 11وقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلمَّ :ل يتمن أحدكم املوت وَّل يدعو به من قبل أن َيتيه  ،إنه إذا مات أحدكم انقطع عمله  ،أو

قال أجله  ،وإنه َّل يزيد املؤمن عمره إَّل خريا.
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 - 19وقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلمَّ :ل يقل أحدكم للعنب الكرم  ،إَنا الكرم الرجل املسلم.
 - 18وقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم :اشَتى رجل من رجل عقارا  ،فوجد الرجل الذى اشَتى العقار ِف عقاره جرة فيه ذهب ،فقال
له الذى اشَتى العقار :خذ ذهبك من ،إَنا اشَتي منك اَّلرض وَل أبتع منك الذهب ،وقال الذى ِبع اَّلرض :بعتك اَّلرض وما فيها،

فتحاكما إىل رجل فقال الذي َتاكما إليه ألكما ولد فقال أحدمها ِل غالم وقال اَّلخر :ىل جارية .فقال :أنكحوا الغالم اْلارية وأنفقوا
عليهما وعلى أنفسكما منه ،وتصدقا.

 94وقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم :أيفرح أحدكم براحلته إذا ضل

َحمد بيده هلل أشد فرحا بتوبة عبده إذا َتب من أحدكم براحلته إذا وجدها.

منه ُث وجدها ؟ قالوا  :نعم َي رسول هللا .قال :والذى نفس

 - 91وقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم :إن هللا قال  :إذ تلقاين عبدى بشِّ تلقيته بذراع  ،وإذ تلقاين بذراع تلقيته بباع  ،وإذ تلقاين

بباع جئته أو أتيته ِبسرع منه.

 - 92وقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم :إذا توضَ أحدكم فليستنشق ِبنخريه من املاء ُث لينتثر.
 - 93وقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم :والذى نفس َحمد بيده لو أن عندي أحدا ذهبا َّلحبب أَّل َي ي على ثالث وعندي منه دينار
أجد من يتقبله من ليس ش أرصده ِف دين على.
 - 90وقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم :إذا جاء الصانع بطعام قد أغنا عنكم حره ودخانه فادعوه فليَكل معكم  ،وإَّل فَلقموه ِف

يده أو ليناوله ِف يده.

 - 95وقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلمَّ :ل يقل أحدكم  :اسق ربك  ،وأطعم ربك و وضيء ربك وَّل يقل أحدكم  :عبدى  ،أمَّت ،

وليقل  :فتاى  ،وفتا ي أو غالمي.

 - 96وقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم :أول زمرة تلج اْلنة صورهم على صورة القمر ليلة البدرَّ ،ل يبصقون وَّل ميتخطون وَّل
يتغوطون فيها ،آنيتهم وأمشاطهم من الذهب والفضة ،وَمامرهم من اَّللوة ،ورشحهم املسك ،ولكل واحد منهم زوجتان ،يرى مخ ساقها

من وراء اللحم من احلسنَّ ،ل اختالف بينهم وَّل تباغض ،قلوِبم على قلب واحد ،يسبحون هللا بكرة وعشيا.
 - 91وقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم :اللهم إَن اَتذ عندك عهدا لن َتلفناه ،إَنا أَن بشر ،فَى املؤمنني آذيته أو شتمته أو جلدته

أو لعنته فاجعلها له صالة وزكاة وقربة تقربه ِبا يوم القيامة.

 - 99وقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلمَ :ل َتل الغنائم ملن كان قبلنا  ،ذلك ِبن هللا رأى ضعفنا وعجزَن فطيبا لنا.
 - 98وقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم :دخل املرأة النار من جراء هرة َلا أو هر ربطتها ،فال هي أطعمتها وَّل هي أرسلتها تتقمم

من خشاش اَّلرض  .حَّت مات هزَّل.

 - 84وقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلمَّ :ل يسرق سارق وهو حني يسرق مؤمن ،وَّل يزَن زان وهو حني يزَن مؤمن ،وَّل يشرب احلدود
أحدكم يعن اْلمر وهو حني يشرِبا مؤمن .والذى نفس َحمد بيده َّل ينتهب أحدكم هنبة ذات شرف يرفع إليه املؤمنون أعينهم فيها وهو

حني ينتهبها مؤمن ،وَّل يغل أحدكم حني يغل وهو مؤمن ،فإَيكم وإَيكم.

 - 81وقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم :والذى نفس َحمد بيده ما يسمع ىب أحد من هذه اَّلمة ،وَّل يهودى وَّل نصراين ومات وَل
يؤمن ِبلذى أرسل

إَّل كان من أصحاب النار.

 - 82وقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم :التسبيح للقوم والتصفيق للنساء.
 - 83وقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم :كل كلم يكلمه املسلم ِف سبيل هللا يكون يوم القيامة كيهئتها يوم طعن تفجر) دما  ،اللون

لون دم والعرف عرف مسك.
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 - 80وقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم :إَن َّلنقلب إىل أهلى فَجد التمرة ساقطة على فراشي ،أو ِف بيَّت فَرفعها َّلكلهاُ ،ث أخشى
أن تكون من الصدقة فَلقيها.

 - 85وقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلمَّ :ل تزالون تستفتون حَّت يقول أحدكم  :هذا هللا خلق اْللق فمن خلق هللا ؟
 - 86وقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم :وهللا َّلن يلج أحدكم بيمينه ِف أهله آمثا عند هللا خري من أن يعطى كفارته الَّت فرض هللا

عليه.

 - 81وقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم :إذا أكره اَّلثنان على اليمني فاستحباها فَسهم بينهما.
 - 89وقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم :إذا ما اشَتى أحدكم لقحة مصراة  ،أو قال  :شاة مصراة فهو ِبري النظرين بعد أن َيلبها ،
إما هي  ،وإَّل فلريدها وصاعا من َتر.
 - 88وقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم :الشيخ شاب على حب اثنتني ،طول احلياة وكثرة املال.
 - 144وقال رسول هللا صل ى هللا عليه وسلمَّ :ل يشري أحدكم إىل أخيه ِبلسالح  ،فإنه َّل يدرى أحدكم لعل الشيطان ينزع ِف يده فيقع ِف
حفرة من النار.

 - 141وقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم :اشتد غضب هللا على قوم فعلوا هناة برسول هللا صلى اله عليه وسلم ،وهو حينئذ يشري إىل
رِبعيته.

 - 142وقال  :اشتد غضب هللا على رجل يقتله رسول هللا ِف سبيل هللا.
 - 143وقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم :على ابن آدم نصيب من الزَن أدرك ذلك َّل َحالة  ،فالعني زينتها النظر وتصديقها اَّلعراض
واللسان زينته املنطق ،والقلب زينته التمن  ،والفرج يصدق ما ُث أو يكذب.

 - 140وقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم :إذا أحدث أحدكم إسالمه فكل حسنة يعملها تكتب بعشر أمثاَلا إىل سبعمائة ضعف ،وكل
سيئة يعملها تكتب له ِبثلها حَّت يلقى هللا عز وجل.

 - 145وقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم :إذا ما أم أحدكم للناس فليخفف الصالة  ،فإن فيهم الكبري وفيهم الضعيف وفيهم السقيم

 ،وإن قام وحده فليطل صالته ما شاء.

 - 146وقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم :قال املالئكة  :ذاك عبدك يريد أن يعمل سيئة ،وهو أبصر به ،فقال :ارقبوه ،فإن عملها
فاكتبوها له ِبثلها ،وإن تركها فاكتبوها له حسنة ،إنه تركها من جراى.

 - 141وقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم :يقول هللا تعاىل كذبِن عبدى وَل يكن له ذلك ،وشتمِن عبدى وَل يكن له ذلك ،أما تكذيبه
إَيى أن يقول :لن يعيدَن كما بدأَن ،وأما شتمه إَيى أن يقول :اَتذ هللا ولدا وأَن الصمد َل ألد وَل أولد  ،وَل يكن ىل كفوا أحد.

 - 149وقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم :أبردوا احلر عن الصالة ،فإن شدة احلر من فيح جهنهم .
 - 148وقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلمَّ :ل تقبل صالة أحدكم إذا أحدث حَّت يتوضَ.
 - 114وقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم :إذا نودى ِبلصالة فائتوها وأنتم َتشون وعليكم السكينة ،فما أدركتم فصلوا وما سبقتم

فََتوا.

 - 111وقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم :يضحك هللا لرجلني يقتل أحدمها اَّلخر ،كالمها يدخل اْلنة .قالوا :كيف َي رسول هللا ؟ قال
 :يقتل هذا فيلج اْلنةُ ،ث يتوب هللا على اَّلخر ،فيهديه إىل اَّلسالمُ ،ث َياهد ِف سبيل هللا فيستشهد.
 - 112وقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلمَّ :ل يبيع أحدكم على بيع أخيه  ،وَّل َيطب على خطبة أخيه.
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 - 113وقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم :الكافر ِبكل ِف سبعة أمعاء  ،واملؤمن َيكل ِف معى واحد.
 - 110وقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم :إَنا َسى اْلضر خضرا َّلنه جلس على فروة بيضاء فإذا هي هتتز َتته خضرا.
 - 115وقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم :إن هللا َّل ينظر إىل املسبل يوم القيامة  -يعن إزاره.
 - 116وقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم :قيل لبن إسرائيل  :ادخلوا الباب سجدا وقولوا  :حطة نغفر لكم خطاَيكم  ،فبدلوا،

ودخلوا الباب يزحفون على أستاههم وقالوا :حبة ِف شعرة.

 - 111وقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم :إذا قام أحدكم من الليل فاستعجم القرآن على لسانه فلم يدر ما يقول فليضطجع.
 - 119وقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم :قال هللا تعاىلَّ :ل يقل ابن آدمَ :ي خيبة الدهر ،فإَن أَن الدهر ،أرسل الليل والنهار ،وإن
شئ قبضتهما.
 - 118وقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم :نعما للمملوك أن يتوفاه هللا َيسن عبادة ربه وطاعة سيده  ،نعما له نعما له.
 - 124وقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم :إذا قام أحدكم للصالة فال يبصق أمامه :إنه يناجى هللا عز وجل ما دام ِف مصاله ،وَّل عن

ميينه ،فإن عن ميينه ملكا ،ولكن يبزق عن ِشاله ،أو َت رجله فيدفنه.

 - 121وقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم :إذا قل للناس :أنصتوا وهم يتكلمون فقد ألغي على نفسك يعن يوم اْلمعة.
 - 122وقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم :أَن أوىل الناس ِبلؤمنني ِف كتاب هللا (فَيكم) ما ترك دينا أو ضعة فادعوين فإَن وليه ،وأيكم
ما ترك (ماَّل) فليوثر ِباله عصبته من كان.

 - 123وقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلمَّ :ل يقل أحدكم  :اللهم اغفر ىل إن شئ  ،أو ارَمن إن شئ  ،أو ارزقِن إن شئ  ،ليعزم

املسَلة ،إنه يفعل ما يشاء َّل مكره له.

 - 120وقال رس ول هللا صلى هللا عليه وسلم :غزا نىب من اَّلنبياء ،فقال للقوم َّ :ل يتبعِن رجل قد كان ملك بضع امرأة وهو يريد أن

يبن ِبا وملا يبن ،وَّل آخر قد بن بناء له وملا يرفع سقفها ،وَّل آخر قد اشَتى غنما أو خلفات وهو ينتظر وَّلدها ،فغزا ،فدَن القرية حني
صلى العصر ،أو قريبا من ذلك ،فقال للشمس ،أن

مَمورة وأَن مَمور ،اللهم احبسها على شيئا فحبس

عليه حَّت فتح هللا عليه،

فجمعوا ما غنموا ،فَقبل النار لتَكله فَب أن تطعمه ،فقال :فيكم غلول ،فلبيايعن من كل قبيلة رجل ،فبايعوه ،فلصق يد رجل بيده ،

فقال :فيكم الغلول ،فلتبايعن قبيلتك ،فبايعته ق بيلته ،فلصق يد رجلني أو ثالثة فقال :فيكم الغلول ،أنتم غللتم .قال :فَخرجوا له مثل

رأس بقرة من ذهب فوضعوه ِف املال ،وهو ِبلصعيد ،فَقبل

النار فَكلته ،فلم َتل الغنائم َّلحد من قبلنا ،ذلك أن هللا رأى ضعفنا

وعجزَن فطيبها لنا.
 - 125وقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم :بينا أَن َنئم رأي

أين أنزع على حوض أسقي الناس فََتين أبو بكر فَخذ الدلو من يدي

لريَيِن فنزع دلوين وِف نزعه ضعف قال فََتين عمر بن اْلطاب وهللا يغفر له فَخذها منه فلم ينزع رجل نزعه حَّت وىل الناس واحلوض
يتفجر.
 - 126وقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلمَّ :ل تقوم الساعة حَّت تقاتلوا خوز كرمان :قوم من اَّلعاجمَ ،مر الوجوه ،فطس اَّلنوف
صغار اَّلعني ،كَن وجوههم اجملان املطرقة.

 121وقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلمَّ :ل تقوم الساعة حَّت تقاتلوا قوما نعاَلم الشعر.
 - 129وق ال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم :اْليالء والفخر ِف أهل اْليل واَّلبل ،والسكينة ِف أهل الغنم.
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 - 128وقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم :الناس تبع لقريش ِف هذا الشَن ،أراه يعن اَّلمارة مسلمهم تبع ملسلمهم ،وكافرهم تبع
لكافرهم.

 - 134وقال رسول هللا صلى هللا عل يه وسلم :خري نساء ركْب اَّلبل صاحل نساء قريش ،أحناه على ولد ِف صغره وأرعاه على زوج ِف
ذات يده.
 - 131وقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم :العني حق ،وهنى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عن الوشم.
 - 132وقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلمَّ :ل يزال أحدكم ِف صالة ما كان هي َتبسه ،وَّل مينعه أن َيرج إَّل انتظارها.
 - 133وقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم :اليد العليا خري من اليد السفلى وابدأ ِبن تعول.
 - 130وقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم :أَن أوىل ا لناس بعيسى بن مرَي ِف اَّلوىل واَّلخرة .قالوا :كيف َي رسول هللا ؟ قال :اَّلنبياء

إخوة من عالت ،أمهاهتم شَّت ،ودينهم واحد ،وليس بيننا نىب.

 - 135وقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم :بينا أَن َنئم (إذ أوتي ) خزائن اَّلرض  ،ووضع ِف يدى سوران من ذهب ،فكِّا على
وأمهاين ،فَوحى إىل أن انفخهما فنفختهما فذهبا ،فَولتهما الكذابني اللذين أَن بينهما ،صاحب صنعاء ،وصاحب اليمامة.

 - 136وقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم :ليس أحد منكم ينجيه عمله ،ولكن سددوا وقاربوا .قالوا  :وَّل أن َي رسول هللا ؟ قال :
وَّل أَن إَّل أن يتغمدين هللا منه برَمة وفضل.

 - 131قال وهنى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم :عن بيعتني ولبستني ،أن َيتىب أحدكم ِف الثوب الواحد ليس على فرجه منه ش  ،وأن
يشتمل ِف إزاره إذا ما صلى ،إَّل أن َيالف بني طرفه على عاتقه قال :وهنى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عن اللمس واَّللقاء والنجش.
 - 139وقال :العجماء جرحها جبار ،واملعدن جبار والنار جبار ،وىف الركاز اْلمس.
 - 138وقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم :أميا قرية أتيتموها وأقمتم فيها فسهمكم وأظنه قال :فهى لكم ،أو حنوه من الكالم ،وأميا
قرية عص هللا ورسوله فإن َخسها هلل ورسولهُ ،ث هي لكم بعد.
َت صحيفة مهام بن منبه  ،واحلمد هلل

EK 3 : HADİSLERİN TAHRİCİ
Nüsha metinlerinin tahricinin yapıldığı bu kısımda hadisler öncelikli olarak sahâbe
tabakasında incelenerek Ebû Hureyre’nin bu rivâyetlerin ne kadarını tek başına ve ne
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kadarını da diğer sahâbîlerle birlikte naklettiği tespite çalışılacaktır. İkinci olarak da
Hemmâm’ın Ebû Hureyre’den yalnız ve diğer râvîlerle birlikte aldığı haberler
belirlenecektir. Ayrıca Kütüb-i Sitte imamlarının Hemmâm kanalı ile tahrîc ettikleri
hadislere de işaret edilecektir.
1nolu hadis:
Sahâbe: Huzeyfe b. el-Yemân.1998
Tâbiûn: A’rec,1999 Tâvus,2000 A’meş, Ebû Sâlih2001 ve Ebû Seleme.2002
Tahrîc: Buhârî ve Müslim.2003
2 nolu hadis:
Sahâbe: Câbir b. Abdullah2004 ve Ebû Saîd el-Hudrî.2005
Tâbiûn: A’rec,2006 Ebû Sâlih,2007 Musa b. Yesâr2008 ve Ebû Seleme.2009
Tahrîc: Müslim.2010
3 nolu hadis:
Sahâbe: Ebû Hureyre.
Tâbiûn: A’rec2011 ve Tâvus.2012
4 nolu hadis:
Sahâbe: Câbir b. Abdullah2013 ve Ömer b. el-Hattâb.2014
Tâbiûn: A’rec.2015
Tahrîc: Müslim.2016

Müslim, Cumua, 6; Nesâî, Cumua, 1; İbn Mâce, İkâmetu’s-Salât, 78.
Buhârî, Cumua, 1; Müslim, Cumua, 6; İbn Hanbel, II, 243.
2000
Buhârî, Cumua, 11; Müslim, Cumua, 6; İbn Hanbel, II, 249.
2001
Müslim, Cumua, 6; İbn Hanbel, II, 249.
2002
İbn Hanbel, II, 502.
2003
Buhârî, Eymân, 1; Müslim, Cumua, 6.
2004
Buhârî, Menâkıb, 16: Müslim, Fezâil, 7.
2005
Müslim, Fezâil, 7; İbn Hanbel, III, 9.
2006
Humeydî, II, 448.
2007
Buhârî, Menakıb, 16; Müslim, Fedâil, 7; İbn Hanbel, II, 398.
2008
İbn Hanbel, II, 256.
2009
İbn Hibbân, Sahîh, XIV, 316.
2010
Müslim, Fedâil, 7.
2011
Buhârî, Talâk, 22; İbn Hanbel, II, 256.
2012
Buhârî, Zekât, 27; Müslim, Zekât, 23; İbn Hanbel, II, 389.
2013
Müslim, Fedâil, 6; İbn Hanbel, III, 361.
2014
İbn Ebî Şeybe, VI, 309.
2015
Müslim, Fedâil, 6.
2016
Müslim, Fedâil, 6.
1998
1999
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5 nolu hadis:
Sahâbe: Ebû Saîd el-Hudrî2017 ve Enes b. Mâlik2018
Tâbiûn: A’rec,2019 Abdurrahman b. Amra2020 ve Ebû Seleme.2021
6 nolu hadis:
Sahâbe: Ebû Hureyre.
Tâbiûn: A’rec,2022 Tâvus2023 ve Abdurrahman b. Ebî Amra.2024
Tahrîc: Buhârî.2025
7 nolu hadis:
Sahâbe: Amr b. Avf, 2026 Ebû Saîd el-Hudrî, 2027 Abdullah b. Selam, 2028 Enes b.
Mâlik2029 ve Câbir b. Abdullah.2030
Tâbiûn: A’rec, İbn Sîrîn,2031 Muhammed b. Ziyâd,2032 İbnu’l-Müseyyib2033 ve Ebû
Seleme.2034
Tahrîc: Müslim.2035
8 nolu hadis:
Sahâbe: Ebû Saîd el-Hudrî.2036
Tâbiûn: A’rec2037 ve Musâ b. Yesâr.2038
Tahrîc: Müslim.2039

Müslim, Cennet, 1; Tirmizî, Sıfatu’l-Cennet, 1.
İbn Hanbel, III, 110.
2019
Buhârî, Tefsîr, 357; Müslim, Cennet, 1.
2020
Buhârî, Bed’ul-Halk, 8.
2021
Tirmizî, Tefsîr, 56.
2022
Buhârî, Nikâh, 46; Ebû Dâvûd, Edeb, 56; İbn Hanbel, II, 245.
2023
Buhârî, Ferâiz, 1; İbn Hanbel, II, 342.
2024
İbn Hanbel, II, 482.
2025
Buhârî, Edeb, 57.
2026
Tirmizî, Cumua, 2; İbn Mâce, İkâmetu’s-Salât, 99.
2027
İbn Hanbel, II, 272; İbn Ebî Şeybe, I, 436.
2028
İbn Hanbel V, 451.
2029
Tirmizî, Ebvâbu’l-Cumua, 3.
2030
Ebû Dâvûd, Salât, 208.
2031
Buhârî, Talâk, 22; İbn Mâce, İkâmetus’Salât 99.
2032
İbn Hanbel, II, 280.
2033
İbn Hanbel, II, 284.
2034
İbn Hanbel, III, 65.
2035
Müslim, Cumua, 5.
2036
Tirmizî, Deavât, 130.
2037
Buhârî, Bed’ul-Halk, 6; Müslim, Mesâcid, 37.
2038
İbn Hanbel, II, 257.
2039
Müslim, Mesâcid, 37.
2017
2018
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9 nolu hadis:
Sahâbe: Âmir b. Rebîa.2040
Tâbiûn: A’rec,2041 Ebû Sâlih,2042 A’meş, İbn Sîrîn2043 ve Ebû Seleme.2044
Tahrîc: Müslim ve Tirmizî.2045
10 nolu hadis:
Sahâbe: Ebû Hureyre.
Tâbiûn: A’rec,2046 Ebû Yunus2047 ve Ebû Sâlih.2048
Tahrîc: Müslim.2049
11 nolu hadis:
Sahâbe: Enes b. Mâlik2050 ve Cabir b. Abdullah.2051
Tâbiûn: A’rec.2052
Tahrîc: Müslim.2053
12 nolu hadis:
Sahâbe: Enes b. Mâlik,2054 Ebû Saîd el-Hudrî2055 ve Abdullah b. Mesud.2056
Tâbiûn: A’rec2057 ve İbn Sîrîn.2058
Tahrîc: Müslim ve Tirmizî.2059
13 nolu hadis:
Sahâbe: Ebû Saîd el-Hudrî.2060
İbn Hanbel, III, 445.
Buhârî, Mesâcid, 28; Ebû Dâvûd, Salât, 20; İbn Hanbel, II, 486.
2042
Buhârî, Cemâat, 1.
2043
Müslim, Mesâcid, 49.
2044
İbn Hanbel, II, 502.
2045
Müslim, Mesâcid, 49; Tirmizî, Ebvâbu’s-Salât, 245.
2046
Müslim, Salât, 18; İbn Hanbel, II, 459.
2047
Müslim, Salât, 18.
2048
Buhârî, Bed’ul-Halk, 7; Müslim, Salât, 18.
2049
Müslim, Salât, 18.
2050
Buhârî, Hac, 102; Müslim, Hac, 65; Tirmizî, Hac, 72.
2051
Müslim, Hac, 65.
2052
Müslim, Hac, 65.
2053
Müslim, Hac, 65.
2054
Hâkim, Müstedrek, I V, 635.
2055
Tirmizî, Sıfatu Cehennem, 7; Ebû Ya'lâ, II, 493
2056
Abdurrezzâk b. Hemmâm, Musannef, XI, 213;Taberânî, el-Mu’cemu’l-Kebîr, IX, 217.
2057
Müslim, Cennet, 12; İbn Hanbel, II, 244.
2058
İbn Hanbel, II, 478.
2059
Müslim, Cennet, 12; Tirmizî, Sıfatu Cehennem, 7.
2060
Hâkim, Müstedrek, IV, 249.
2040
2041
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Tâbiûn: A’rec,2061 Ebû Sâlih2062 ve Atâ b. Minâ.2063
14 nolu hadis:
Sahâbe: Enes b. Mâlik, 2064 Hz. Âişe, 2065 Semura b. Cündeb, 2066 İbn Ümmü
Mektûm,2067 Ebu’d-Derdâ,2068 Ebû Zerr2069 ve Abdullah b. Mesud.2070
Tâbiûn: A’rec,2071 İbnu’l Müseyyib,2072 Ebû Seleme2073 ve Muhammed b. Ziyâd.2074
Tahrîc: Buhârî.2075
14 a nolu hadis:
Sahâbe: Ebû Saîd el-Hudrî.2076
Tâbiûn: Keysân el-Makberî2077 ve A’rec.2078
Tahrîc: Buhârî.2079
15 nolu hadis:
Sahâbe: Ebû Saîd el-Hudrî, 2080 Hz. Âişe, 2081 Ebû Ubeyde b. Cerrah, 2082 Câbir b.
Abdullah,2083 Osman b. Ebi’l-Âs,2084 Ebû Ümâme2085 ve Enes b. Mâlik.2086
Tâbiûn: A’rec,2087 Ebû Sâlih2088 ve Musâ b. Yesâr.2089

2061

Buhârî, Tevhîd, 22; Müslim, Tevbe, 4.
Buhârî, Tevhîd, 15; İbn Hanbel, II, 397.
2063
Müslim, Tevbe, 4.
2064
Buhârî, Tefsîr, 108; Müslim, Salât, 25; Nesâî, Sıfatu’s-Salât, 102.
2065
Buhârî, Kusûf, 2; Müslim, Kusûf, 1; Nesâî, Kusûf, 23.
2066
Taberânî, el-Mu’cemu’l-Kebîr, VII, 247.
2067
Hâkim, Müstedrek, III, 736; Taberânî, el-Mu’cemü’l-Evsat, I, 488.
2068
Hâkim, Müstedrek, IV, 356.
2069
Tirmizî, Zühd, 9; İbn Mâce, Zühd, 19.
2070
Taberânî, el-Mu’cemu’l-Kebîr, X, 182.
2071
İbn Hanbel, II, 257.
2072
Buhârî, Rikâk, 27; İbn Hanbel, II, 453.
2073
Tirmizî, Zühd, 9; İbn Hanbel, II, 502.
2074
İbn Hanbel, II, 467.
2075
Buhârî, Eymân, 2.
2076
İbn Hanbel, III, 93.
2077
Buhârî, İtk, 20.
2078
İbn Hanbel, II, 244.
2079
Buhârî, İtk, 20.
2080
Müslim, Sıyâm, 30.
2081
Nesâî, Sıyâm, 43; Taberânî, el-Mu’cemü’l-Evsat, IV, 273.
2082
Nesâî, Sıyâm, 43; Beyhakî, Sıyâm, 43.
2083
İbn Hanbel, III, 396.
2084
Nesâî, Sıyâm, 43; İbn Mâce, Sıyâm, 1.
2085
Taberânî, el-Mu’cemu’l-Kebîr, VIII, 133.
2086
İbn Mâce, Zühd, 22.
2087
Buhârî, Savm, 2; Müslim, Sıyâm, 30; İbn Hanbel, II, 465.
2088
Buhârî, Savm, 9; Müslim, Sıyâm, 30; İbn Hanbel, II, 273.
2089
İbn Hanbel, II, 257.
2062
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16 nolu hadis:
Sahâbe: Hz. Âişe,2090 Hz. Ali,2091 Ebû Saîd el-Hudrî2092 ve Abdullah b.Mesud.2093
Tâbiûn: A’rec,2094 Ebû Sâlih,2095 İbnu’l-Müseyyib2096 ve İbn Sîrîn.2097
17 nolu hadis:
Sahâbe: Ebû Hureyre.
Tâbiûn: A’rec,2098 İbnu’l Müseyyib2099 ve Ebû Seleme.2100
Tahrîc: Müslim.2101
18 nolu hadis:
Sahâbe: Ebû’d-Derdâ.2102
Tâbiûn: A’rec,2103 Ebû Sâlih2104 ve Ebû Zur’â.2105
19 nolu hadis:
Sahâbe: Enes b. Mâlik, 2106 Câbir b. Abdullah, 2107 İbn Abbâs, 2108 Ebû Saîd elHudrî2109 ve İbn Ömer.2110
Tâbiûn: A’rec, 2111 Seleme b. Abdurrahman, 2112 Ebû Sâlih, 2113 Ebû Zurâ 2114 ve
Kâsım b. Muhammed.2115
20 nolu hadis:
Nesâî, Sıyâm, 43; İbn Hanbel, VI, 240
Nesâî, Sıyâm, 41.
2092
Müslim, Sıyâm, 30; Nesâî, Sıyâm.
2093
İbn Hanbel, I, 446; II, 232; Taberânî, el-Mu’cemu’l-Kebîr, X, 97, 98.
2094
Buhârî, Savm, 2.
2095
Buhârî, Savm, 9; Müslim, Sıyâm, 30; İbn Hanbel, II, 232.
2096
Buhârî, Libâs, 76; Müslim, Sıyâm, 30; İbn Hanbel, II, 281.
2097
İbn Hanbel, II, 234.
2098
Buhârî, Bed’ul-Halk,16; Müslim, Selâm, 39; İbn Hanbel, II, 449.
2099
Müslim, Selâm, 39.
2100
Müslim, Selâm, 39.
2101
Müslim, Selâm, 39.
2102
Taberânî, Müsnedü’ş-Şâmiyyîn, II, 208.
2103
Müslim, Îmâre, 28.
2104
Müslim, Îmâre, 28.
2105
Buhârî, Îmân, 25; Müslim, Îmâre, 28.
2106
Buhârî, Deavât, 1; Müslim, İman, 86; İbn Hanbel, III, 134.
2107
Müslim, İman, 86; İbn Hanbel, III, 384, 396; Ebû Ya'lâ, IV, 166.
2108
İbn Hanbel I, 281, 295; Ebû Ya'lâ, IV, 213.
2109
İbn Hanbel, III, 20; Ebû Ya'lâ, II, 293.
2110
Ebû Ya'lâ, X, 185.
2111
Buhârî, Deavât, 1; İbn Hanbel, II, 486.
2112
Buhârî, Tevhîd, 31; Müslim, Îmân, 86; İbn Hanbel, II, 381.
2113
Müslim, Îmân, 86; İbn Hanbel, II, 426.
2114
Müslim, Îmân, 86.
2115
İbn Hanbel, II, 275.
2090
2091
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Sahâbe: Hz. Âişe,2116 Abdullah b. Mes’ûd,2117 Ubâde b. Sâmit,2118 Ebû Mûsâ2119 ve
Enes b. Mâlik.2120
Tâbiûn: Mücâhid.2121
21 nolu hadis:
Sahâbe: İbn Ömer2122 ve Ebû Zerr.2123
Tâbiûn: A’rec,2124 Ebû Sâlih2125 ve Ebû Seleme.2126
Tahrîc: Müslim.2127
22 nolu hadis:
Sahâbe: Ebû Mûsâ el-Eş’arî.2128
Tâbiûn: A’rec,2129 Ebû Sâlih2130 ve Ebû Yunus.2131
Tahrîc: Müslim.2132
23 nolu hadis:
Sahâbe: Ebû Saîd el-Hudrî2133 ve Abdurrahman b. Avf.2134
Tâbiûn: A’rec2135 ve Ebû Seleme.2136
Tahrîc: Buhârî ve Müslim.2137
24 nolu hadis:
Sahâbe: Sevbân.2138

2116

Müslim, Zikr, 5; Tirmizî, Cenâiz, 68.
Taberânî, el-Mu’cemu’l-Kebîr, IX, 178.
2118
Buhârî, Rikak, 41; Müslim, Zikr, 5; Tirmizî, Cenâiz, 68.
2119
Buhârî, Rikak, 41; Müslim, Zikr, 5.
2120
İbn Hanbel, III, 107.
2121
İbn Hanbel, II, 420.
2122
İbn Hanbel, II, 93; İbn Hibbân, Sahîh, V, 470.
2123
Hâkim, Müstedrek, III, 130
2124
Buhârî, Cihâd, 108; Müslim, Îmâre, 8; İbn Hanbel, II, 342.
2125
İbn Hanbel, II, 252.
2126
Buhârî, Ahkâm, 1; Müslim, Îmâre, 8; İbn Hanbel, II, 270.
2127
Müslim, İmâre, 8.
2128
Buhârî, Zekât, 8; Müslim, Zekât, 18; Ebû Ya'lâ, XIII, 165.
2129
Buhârî, Zekât, 8.
2130
Müslim, Zekât, 18.
2131
Müslim, Zekât, 18.
2132
Müslim, İlim, 5.
2133
İbn Hanbel, III, 95; Taberânî, el-Mu’cemü’l-Evsât, VII, 335.
2134
Bezzâr, III, 242.
2135
Buhârî, Fiten, 23; İbn Hanbel, II, 530.
2136
Buhârî, Menâkıb, 22.
2137
Buhârî, Menâkıb, 22; Müslim, Fiten, 4.
2138
Tâberânî, Müsned’üş-Şâmiyyîn, IV, 45.
2117
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Tâbiûn: A’rec.2139
Tahrîc: Müslim ve Tirmizî.2140
25 nolu hadis:
Sahâbe: Huzeyfe b. Esîd2141 ve Safvân b. Asâl,2142
Tâbiûn: A’rec,2143 Ebû Zur’â2144 ve Alâ b. Abdurrahman2145
Tahrîc: Buhârî ve Müslim.2146
26 nolu hadis:
Sahâbe: Enes b. Mâlik.2147
Tâbiûn: A’rec,2148 Ebû Seleme2149 ve Ebû Sâlih.2150
Tahrîc: Müslim.2151
27 nolu hadis:
Sahâbe: Ebû Hureyre.
Tâbiûn: A’rec.2152
Tahrîc: Buhârî.2153
28 nolu hadis:
Sahâbe: Ebû Hureyre.
Tâbiûn: A’rec.2154
Tahrîc: Müslim.2155
29 nolu hadis:
Sahâbe: Câbir b. Semura 2156 ve Ebû Saîd el-Hudrî.2157
Buhârî, Fiten, 24; Müslim, Fiten, 18; İbn Hanbel, II, 236.
Müslim, Fiten, 18; Tirmizî, Fiten, 43.
2141
İbn Hanbel, IV, 6.
2142
Taberânî, el-Mu’cemu’l-Kebîr, VIII, 65.
2143
Buhârî, Rikâk, 40; İbn Hanbel, II, 398.
2144
Buhârî, Tefsîr, 123; İbn Hanbel, II, 231.
2145
Müslim, Îmân, 72; İbn Hanbel, II, 372.
2146
Buhârî, Tefsîr, 123; Müslim, Îmân, 72.
2147
Taberânî, el-Mu’cemü’l-Evsât, IX, 83.
2148
Buhârî, Ezân, 4; Müslim, Salât, 8; İbn Hanbel, II, 460.
2149
Buhârî, Ebvâbu’s-Sehv, 6; Müslim, Mesâcid, 19; İbn Hanbel, II, 503.
2150
Müslim, Salât, 8; İbn Hanbel, II, 398.
2151
Müslim, Salât, 8.
2152
Müslim, Zekât, 11; İbn Mâce, Îmân, 13; İbn Hanbel, II, 242.
2153
Buhârî, Tevhîd, 22.
2154
Buhârî, Menâkıb, 22; İbn Hanbel, II, 449.
2155
Müslim, Fedâil, 39.
2139
2140
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Tâbiûn: A’rec2158 ve İbnu’l- Müseyyib.2159
Tahrîc: Buhârî, Müslim ve Ebû Dâvûd.2160
30 nolu hadis:
Sahâbe: Enes b. Mâlik,2161 İbn Abbâs2162 ve Sehl b. Sa’d.2163
Tâbiûn: A’rec,2164 Ebû Sâlih2165 ve Ebû Seleme.2166
Tahrîc: Buhârî.2167
31 nolu hadis:
Sahâbe: Muğîra b. Şûbe2168 ve Amr b. el-Âs2169
Tâbiûn: A’rec, 2170 Ebû Seleme, 2171 İbnu’l-Müseyyib, 2172 Muhammed b. Ziyâd 2173
ve Ebû Sâlih.2174
32 nolu hadis:
Sahâbe: Ebû Hureyre.
Tâbiûn: Amr el-Kârî2175 ve Ebû Bekr b. Abdurrahman.2176
Tahrîc: Buhârî ve Müslim.2177
33 nolu hadis:
Sahâbe: Ali b. Ebî Tâlib.2178
Tâbiûn: A’rec,2179 İbn Sîrîn,2180 Ebû Râfi’2181 ve Ebû Seleme.2182

Buhârî, Hums, 8; Müslim, Fiten 18; İbn Hanbel, V, 92.
Taberânî, el-Mu’cemü’l-Evsat, V, 103.
2158
Buhârî, Hums, 8; İbn Hanbel, II, 501.
2159
Buhârî, Menâkıb, 22; Müslim, Fiten, 18; İbn Hanbel, II, 233.
2160
Buhârî, Cihâd, 154; Müslim, Cihâd, 5; Ebû Dâvûd, Cihâd, 101.
2161
Taberânî, el-Mu’cemü’l-Evsat, II, 177.
2162
Taberânî, el-Mu’cemu’l-Kebîr, XI, 184.
2163
Müslim, Cennet,1; İbn Hanbel, V, 334.
2164
Buhârî, Bed’ul-Halk, 8; Müslim, Cennet, 1.
2165
Buhârî, Tefsîr, 270; Müslim, Cennet, 1; İbn Hanbel, II, 466.
2166
Tirmizî, Tefsîr, 56; İbn Hanbel, II, 438.
2167
Buhârî, Tevhîd, 35.
2168
Taberânî, el-Mu’cemü’l-Evsat, VI, 135.
2169
Ebû Ya'lâ, Müsned, XIII, 269.
2170
İbn Hanbel, II, 258.
2171
Müslim, Fedâil, 37.
2172
Müslim, Fedâil, 37.
2173
Müslim, Hac, 73; İbn Hanbel, II, 447.
2174
İbn Hanbel, II, 495.
2175
İbn Hanbel, II, 248.
2176
İbn Hanbel, VI, 266.
2177
Buhârî, Savm, 22; Müslim, Fedâil, 37.
2178
Ebû Nuaym, Hilye, X, 380; Bu hadis zayıf addedilmiştir. Bkz., aynı yer.
2156
2157
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34 nolu hadis:
Sahâbe: Ebû Saîd el-Hudrî.2183
Tâbiûn: A’rec2184 ve Ebû Sâlih.2185
35 nolu hadis:
Sahâbe: İbn Ömer,2186 Hz. Ali2187 ve Abdullah b. Muğaffel.2188
Tâbiûn: A’rec,2189 Ebû Sâlih2190 ve İbn Sîrîn.2191
Tahrîc: Müslim.2192
36 nolu hadis:
Sahâbe: İbn Mesud, 2193 Câbir b. Abdullah, 2194 Enes b. Mâlik 2195 ve İbn Ümmü
Mektûm.2196
Tâbiûn: A’rec,2197 Ebû Sâlih2198 ve Yezîd b. Esâm.2199
Tahrîc: Müslim.2200
37 nolu hadis:
Sahâbe: Câbir b. Abdullah, 2201 Ebû Zerr el-Gıfârî, 2202 Hz. Ali, 2203 İbn Abbâs, 2204
Ebû Mûsâ el-Eş’arî,2205 Ebû Ümâme,2206 İbn Ömer2207 ve Ebû Saîd el-Hudrî.2208
Buhârî, Şurût, 18; Müslim, Zikr, 12; İbn Hanbel, II, 258.
İbn Hanbel, II, 267.
2181
Tirmizî, Deavât, 83.
2182
İbn Mâce, Duâ, 10.
2183
Taberânî, el-Mu’cemu’l-Evsât, III, 113.
2184
Buhârî, Rikâk, 30; Müslim, Zühd, 1.
2185
Müslim, Zühd, 1.
2186
İbn Mâce, Tahâret, 31; Taberânî, el-Mu’cemu’l-Kebîr, XII, 365.
2187
Taberânî, el-Mu’cemü’l-Evsat, VIII, 41.
2188
Müslim, Tahâret, 27; Ebû Dâvud, Tahâret, 37; Nesâî, Tahâret, 53; Miyâh, 7; İbn Mâce, Tahâret, 31.
2189
Buhârî, Vudû, 32; Müslim, Tahâret, 27; İbn Hanbel, II, 245.
2190
Müslim, Tahâret, 27; İbn Hanbel, II, 253.
2191
Müslim, Tahâret, 27.
2192
Müslim, Tahâret, 27.
2193
Müslim, Mesâcid, 42; İbn Hanbel, I, 394.
2194
Tayâlisî, s. 238.
2195
Taberânî, el-Mu’cemü’l-Evsat, III, 149.
2196
İbn Huzeyme, Sahîh, 368; Hâkim, Müstedrek, I, 374.
2197
Buhârî, Cemâat, 1; Müslim, Mesâcid, 42.
2198
Buhârî, Cemâat, 6; Müslim, Mesâcid, 42; İbn Hanbel, II, 416.
2199
Müslim, Mesâcid, 42; İbn Hanbel, II, 472.
2200
Müslim, Mesâcid, 42.
2201
Buhârî, Teyemmüm, 1; Müslim, Mesâcid, 1; İbn Hanbel, III, 304.
2202
İbn Hanbel, V, 145, İbn Hibbân, Sahîh, XIV, 375.
2203
İbn Hanbel, I, 98; Bezzâr, Müsned, II, 251.
2204
İbn Hanbel, I, 301; Taberânî, el-Mu’cemu’l-Kebîr, XI, 61.
2205
İbn Hanbel, IV, 416; İbn Ebî Şeybe, Musannef, VI, 304.
2206
İbn Hanbel, V, 248; Taberânî, el-Mu’cemu’l-Kebîr, VIII, 239.
2179
2180
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Tâbiûn: A’rec,2209 Alâ b. Abdurrahman,2210 İbnu’l-Müseyyib,2211 Ebû Seleme2212 ve
Ebû Yunus.2213
Tahrîc: Müslim.2214
38 nolu hadis:
Sahâbe: Câbir b. Abdullah.2215
Tâbiûn: A’rec,2216 Ebû Rezîn2217 ve Ebû Sâlih.2218
39 nolu hadis:
Sahâbe: İbn Ömer.2219
Tâbiûn: A’rec2220 ve Alâ b. Abdurrahman.2221
Tahrîc: Buhârî.2222
40 nolu hadis:
Sahâbe: İyâz b. Hımâr.2223
Tâbiûn: A’rec.2224
Tahrîc: Buhârî.2225
41 nolu hadis:
Sahâbe: Ebû Hureyre.
Tâbiûn: Atâ b. Yesâr2226 ve Yahyâ b. Nadr.2227
Tahrîc: Buhârî ve Müslim.2228

2207

Taberânî, el-Mu’cemu’l-Kebîr, XII, 413.
Taberânî, el-Mu’cemü’l-Evsat, VII, 257.
2209
İbn Hanbel, II, 395.
2210
Müslim, Mesâcid, 1.
2211
Buhârî, Cihâd, 120; Müslim, Mesâcid, 1; İbn Hanbel, II, 264.
2212
Müslim, Mesâcid, 1; İbn Hanbel, II, 268.
2213
Müslim, Mesâcid, 1.
2214
Müslim, Mesâcid, 1.
2215
Müslim, Libâs, 77; Ebû Dâvûd, Libâs, 44; İbn Hanbel, III, 293.
2216
Müslim, Libas, 19; İbn Hanbel, II, 245.
2217
Müslim, Libas, 19.
2218
İbn Hanbel, II, 477.
2219
Buhârî, Kader, 5; Müslim, Nezr, 2, 3; İbn Hanbel, II, 61.
2220
Buhârî, Eymân, 25; İbn Hanbel, II, 242.
2221
Nesâî, Eymân, 26; İbn Hanbel, II, 463.
2222
Buhârî, Kader, 5.
2223
Taberânî, el-Mu’cemu’l-Kebîr, XVII, 363.
2224
Buhârî, Tefsîr, 172; Müslim, Zekât, 11; İbn Hanbel, II, 464.
2225
Buhârî, Cihâd, 154.
2226
Nesâî, Âdâbu’l-Kadâ, 37.
2227
İbn Mâce, Keffâret, 4.
2208
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42 nolu hadis:
Sahâbe: Ebû Hureyre.
Tâbiûn: Atâ b. Yesâr2229 ve Abdurrahman b. Ebû Amra.2230
Tahrîc: Ebû Dâvûd.2231
43 nolu hadis:
Sahâbe: Enes b. Mâlik, 2232 Hz. Âişe, 2233 Câbir b. Abdullah 2234 ve Ebû Musa elEşârî.2235
Tâbiûn: A’rec,2236 Ebû Sâlih,2237 Ebû Yunus2238 ve Ebû Seleme.2239
Tahrîc: Buhârî ve Müslim.2240
44 nolu hadis:
Sahâbe: Enes b. Mâlik, 2241 Câbir b. Abdullah, 2242 Nu’mân b. Beşir 2243 ve İbn
Ömer.2244
Tâbiûn: Alâ b. Abdurrahman.2245
Tahrîc: Müslim.2246
45 nolu hadis:
Sahâbe: Hz. Ömer2247 ve Ebû Saîd el-Hudrî.2248
Tâbiûn: A’rec,2249 Tâvus,2250 Yezîd b. Hürmüz,2251 İbn Sîrîn,2252 Ebû Seleme2253 ve
Ebû Sâlih.2254
2228

Buhârî, Enbiyâ, 49; Müslim, Fedâil, 40.
İbn Râhûye, I, 425.
2230
Buhârî, Hums, 7; İbn Hanbel, II, 482.
2231
Ebû Dâvûd, Harac, 13.
2232
Buhârî, Ebvâbu’s-Salât, 17; Müslim, Salât, 19; İbn Hanbel, III, 110.
2233
Buhârî, Cemâat, 23; Müslim, Salât, 19; İbn Hanbel, VI, 68.
2234
İbn Hanbel, III, 300.
2235
Müslim, Salât, 17; Ebû Dâvûd, Salât, 182.
2236
Buhârî, Sıfatu’s-Salât, 16; Müslim, Salât, 19.
2237
Müslim, Salât, 20; İbn Hanbel, II, 341.
2238
Müslim, Salât, 20.
2239
İbn Hanbel, II, 230.
2240
Buhârî, Cemâat, 45; Müslim, Salât, 19.
2241
Buhârî, Cemâat, 42; Müslim, Salât, 28; İbn Hanbel III, 177.
2242
İbn Hanbel, III, 322; Taberânî, el-Mu’cemu’l-Kebîr, II, 183.
2243
Müslim, Salât, 28.
2244
Ebû Dâvûd, Salât, 94; İbn Hanbel, II, 97.
2245
İbn Hanbel, II, 485.
2246
Müslim, Salât, 28.
2247
Taberânî, el-Mu’cemü’l-Evsât, V, 15; Bezzâr, Müsned, I, 274.
2248
Ebû Ya'lâ, Müsned, II, 414; Abd b. Humeyd, I, 295.
2249
Müslim, Kader, 2.
2229
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Tahrîc: Müslim.2255
46 nolu hadis:
Sahâbe: Ebû Hureyre.
Tâbiûn: Atâ b. Yesâr2256 ve Beşîr b. Nuheyk.2257
Tahrîc: Buhârî.2258
47 nolu hadis:
Sahâbe: Ebû Hureyre.
Tâbiûn: Atâ b. Yesâr.2259
Tahrîc: Buhârî.2260
48 nolu hadis:
Sahâbe: Enes b. Mâlik, 2261 Ubâde b. Sâmit, 2262 Ebû Saîd el-Hudrî, 2263 İbn
Abbâs,2264 İbn Ömer2265 ve Abdullah b. Mes’ûd.2266
Tâbiûn: Ebû Seleme,2267 İbnu’l- Müseyyib2268 ve İbn Sîrîn.2269
49 nolu hadis:
Sahâbe: Câbir b. Abdullah,2270 Abdurrahman b. Şebel2271 ve Fudâle b. Ubeyd.2272
Tâbiûn: Atâ b. Yesâr,2273 Sâbit (Mevlâ Abdurrahman b. Zeyd). 2274

Buhârî, Kader, 10; Müslim, Kader, 2; İbn Hanbel, II, 248.
Müslim, Kader, 2.
2252
Buhârî, Tefsîr, 227.
2253
İbn Hanbel, II, 268.
2254
İbn Hanbel, II, 398.
2255
Müslim, Kader, 2.
2256
Nesâî, Ğüsl, 7
2257
Tayâlisî, II, 32.
2258
Buhârî, Enbiyâ, 22.
2259
Buhârî, Enbiyâ, 38.
2260
Buhârî, Buyû’, 15.
2261
Buhârî, Tabir, 10; İbn Hanbel, III, 106, .
2262
Buhârî, Tabir, 4; Müslim, Ru’yâ, 1; Ebû Dâvud, Edeb, 96; İbn Hanbel, V, 319.
2263
Buhârî, Tabir, 4.
2264
İbn Hanbel, I, 315; Taberânî, el-Mu’cemu’l-Kebîr, XI, 277.
2265
Müslim, Ru’yâ, 1; İbn Hanbel, II, 49.
2266
İbn Hanbel, II, 119; Taberânî, el-Mu’cemu’l-Kebîr, IX, 217.
2267
Müslim, Ru’yâ, 1; İbn Hanbel, II, 369.
2268
Buhârî, Ta’bîr, 4; Müslim, Ru’yâ, 1; İbn Hanbel, II, 233.
2269
Müslim, Ru’yâ, 1; İbn Hanbel, II, 269.
2270
Tirmizî, İsti’zân,14; İbnu’l-Ca’d, I, 435.
2271
Tirmizî, İsti’zân,14.
2272
Tirmizî, İsti’zân,14; İbn Hanbel, VI, 19; Beyhakî, Sünen, VI, 91.
2273
Buhârî, İsti’zân, 7.
2274
Buhârî, İsti’zân, 5; Müslim, Selâm, 1; İbn Hanbel, II, 325.
2250
2251
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Tahrîc: Buhârî, Ebû Dâvûd ve Tirmizî.2275
50 nolu hadis:
Sahâbe: Hz. Ömer,2276 İbn Ömer,2277 Câbir b. Abdullah,2278 Enes b. Mâlik,2279 İbn
Abbâs,2280 Semura b. Cündeb,2281 Sehl b. Sa’d 2282 ve Evs b. Ebî Evs es-Sekafî.2283
Tâbiûn: İbnu’l-Müseyyib, 2284 Ubeydullah b. Abdullah, 2285 Ebû Sâlih 2286 ve Ebû
Seleme.2287
51 nolu hadis:
Sahâbe: Ebû Saîd el-Hudrî.2288
Tâbiûn: A’rec,2289 İbn Sîrîn2290 ve Ebû Seleme.2291
Tahrîc: Buhârî.2292
52 nolu hadis:
Sahâbe: Cabir b. Abdullah,2293 Seleme b. Kays2294 ve Ukbe b. Âmir.2295
Tâbiûn: A’rec,2296 Ebû İdris el-Havlânî,2297 Abdurrahman b. Ebî Amra2298 ve Ebû
Seleme.2299
53 nolu hadis:
Sahâbe: İbn Abbâs,2300 Ebû Zerr2301 ve Enes b. Mâlik.2302
Buhârî, İsti’zân, 4; Ebû Dâvûd, Edeb, 145; Tirmizî, İsti’zân, 14.
Ebû Dâvûd, Zekât, 1; Nesâî, Cihâd, 1.
2277
Buhârî, Îmân, 15; Müslim, Îmân, 8.
2278
Tirmizî, Tefsîr, 77; İbn Mâce, Fiten, 1; İbn Hanbel, III, 394.
2279
Buhârî, Ebvâbu’l-Kıble, 1; Taberânî, el-Mu’cemü’l-Evsat, III, 300.
2280
Taberânî, el-Mu’cemu’l-Kebîr, XI, 200.
2281
Taberânî, el-Mu’cemü’l-Evsat, VI, 299.
2282
Taberânî, el-Mu’cemu’l-Kebîr, VI, 187.
2283
Nesâî, Tahrîmü’d-Dem, 1; Taberânî, el-Mu’cemu’l-Kebîr, I, 217.
2284
Buhârî, Cihâd, 101; Müslim, Îmân, 8.
2285
Buhârî, Zekât, 1; Müslim, Îmân, 8; İbn Hanbel, I, 11.
2286
Müslim, Îmân, 8; İbn Hanbel, II, 377.
2287
İbn Hanbel, II, 502.
2288
Müslim, Cennet, 13; İbn Hanbel, III, 79; Ebû Ya’lâ, Müsned, II, 397.
2289
Buhârî, Tevhîd, 25; Müslim, Cennet, 13.
2290
Müslim, Cennet, 13; İbn Hanbel, II, 276.
2291
İbn Hanbel, II, 450.
2292
Buhârî, Tefsîr, 332.
2293
Müslim, Tahâret, 8; İbn Hanbel, III, 294.
2294
Tirmizî, Tahâret, 21; Nesâî, Tahâret, 39.
2295
İbn Hanbel, IV;156.
2296
Buhârî, Vudû, 25; Müslim, Tahâret, 8; İbn Hanbel, II, 254.
2297
Buhârî, Vudû, 24; Müslim, Tahâret, 8; İbn Hanbel, II, 236.
2298
İbn Hanbel, II, 360.
2299
İbn Hanbel, II, 387.
2300
Buhârî, Rikâk, 31; Müslim, Îmân, 59; İbn Hanbel I, 227.
2275
2276
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Tâbiûn: A’rec,2303 Alâ b. Abdurrahman2304 ve İbn Sîrîn.2305
Tahrîc: Müslim.2306
54 nolu hadis:
Sahâbe: Enes b. Mâlik2307 ve Sehl b. Sa’d.2308
Tâbiûn: A’rec,2309
55 nolu hadis:
Sahâbe: Ebû Saîd el-Hudrî2310 ve Sehl b. Sa’d.2311
Tâbiûn: İbnu’l-Müseyyib2312 ve Atâ b. Yezîd.2313
Tahrîc: Müslim.2314
56 nolu hadis:
Sahâbe: Abdullah b. Zeyd, 2315 Übey b. Ka’b, 2316 Sehl b. Sa’d, 2317 Ebû Saîd elHudrî,2318 Enes b. Mâlik2319 ve Ebû Katâde.2320
Tâbiûn: A’rec,2321 Muhammed b. Ziyâd2322 ve Ebû Seleme.2323
57 nolu hadis:
Sahâbe: Ebû Hureyre.
Tâbiûn: Ebû Yunus2324 ve Halâs b. Amr.2325

2301

Tayâlisî, I, 62.
Ebû Ya’lâ, VI, 170.
2303
Buhârî, Tevhîd, 35; Müslim, Îmân, 59; İbn Hanbel, II, 242.
2304
Müslim, Îmân, 59.
2305
Müslim, Îmân, 59; İbn Hanbel, II, 234.
2306
Müslim, Îmân, 59.
2307
Buhârî, Cihâd, 6; İbn Hanbel, III, 207.
2308
Buhârî, Cihâd, 72; İbn Hanbel, III, 433.
2309
Ebû Ya’lâ, XI, 204; İbn Abdilberr, Câmiu Beyâni’l-İlm ve Fadlih, Müessesetü Reyyân, Beyrut,1424,
II, 40.
2310
İbn Hanbel, II, 450.
2311
Taberânî, el-Mu’cemu’l-Kebîr, VI, 169.
2312
Buhârî, Rikâk, 52.
2313
Buhârî, Rikâk, 52.
2314
Müslim, Îmân, 81.
2315
Buhârî, Fedâilu’s-Sahâbe, 74.
2316
Tirmizî, Menâkıb, 66; İbn Hanbel V, 138.
2317
İbn Mâce, Mukaddime, 11.
2318
İbn Hanbel, III, 57.
2319
İbn Hanbel, III, 156.
2320
İbn Hanbel, V, 307.
2321
Buhârî, Temennâ, 9.
2322
Buhârî, Fedâilu’s-Sahâbe, 32; İbn Hanbel, II, 410.
2323
İbn Hanbel, II, 501.
2324
Müslim, Radâ’, 19; İbn Hanbel, II, 349.
2302
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Tahrîc: Buhârî ve Müslim.2326
58 nolu hadis:
Sahâbe: Ebû Saîd el-Hudrî.2327
Tâbiûn: A’rec,2328 Ebû Eyyûb2329 ve İbnu’l-Müseyyib.2330
Tahrîc: Buhârî ve Müslim.2331
59 nolu hadis:
Sahâbe: Ebû Hureyre.
Tâbiûn: Tâvus.2332
Tahrîc: Buhârî ve Müslim.2333
60 nolu hadis:
Sahâbe: İbn Abbâs.2334
Tâbiûn: Abdullah b. Şekîk2335 ve Hasan.2336
Tahrîc: Buhârî ve Müslim.2337
61 nolu hadis:
Sahâbe: Enes b. Mâlik.2338
Tâbiûn: A’rec,2339 Ebû Sâlih,2340 Ebû Seleme,2341 veYezîd b. Esâm.2342
Tahrîc: Buhârî ve Müslim.2343
62 nolu hadis:
Sahâbe: İbn Ömer.2344
İbn Râhûye, I, 169.
Buhârî, Enbiyâ, 2; Müslim, Radâ’, 19.
2327
Abd b. Humeyd, I, 283.
2328
İbn Hanbel, II, 244.
2329
İbn Hanbel, II, 463.
2330
İbn Hanbel, II, 251.
2331
Buhârî, Enbiyâ, 2; Müslim, Cennet, 11
2332
Buhârî, Cenâiz, 67; Müslim, Fedâil, 42.
2333
Buhârî, Enbiyâ, 32; Müslim, Fedâil, 42.
2334
İbn Ebî Şeybe, Musannef, VI, 335; Hâkim, Müstedrek, II, 457.
2335
Müslim, Fedâil, 42.
2336
İbn Hanbel, II, 535.
2337
Buhârî, Güsl, 20; Müslim, Fedâil, 42.
2338
Taberânî, el-Mu’cemü’l -Evsât, VII, 203; Ebû Ya'lâ, V, 404.
2339
Müslim, Zekât, 40.
2340
Buhârî, Rikâk, 15.
2341
İbn Hanbel, II, 261.
2342
İbn Hanbel, II, 539.
2343
Buhârî, İstikrâz, 12; Müslim, Müsakât, 7.
2325
2326
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Tâbiûn: A’rec.2345
63 nolu hadis:
Sahâbe: İbn Abbâs.2346
Tâbiûn: A’rec.2347
Tahrîc: Müslim.2348
64 nolu hadis:
Sahâbe: İbn Ömer,2349 Ebû Saîd el-Hudrî2350 ve Enes b. Mâlik.2351
Tâbiûn: A’rec,2352 Muhammed b. Ziyâd2353 ve Ebû Râfi’.2354
65 nolu hadis:
Sahâbe: Enes b. Mâlik2355 ve Vâsile b. el-Eska’ el-Leysî.2356
Tâbiûn: A’rec,2357 Ebû Sâlih,2358 Yezîd b. Esâm2359 ve Ebû Yunus.2360
66 nolu hadis:
Sahâbe: Câbir b. Abdullah2361 ve Esved b. Seri’.2362
Tâbiûn: İbnu’l-Müseyyib,2363 Ebû Sâlih,2364 Ebû Seleme2365 ve Tâvus.2366
Tahrîc: Buhârî ve Müslim.2367
67 nolu hadis:
Sahâbe: Ebû Saîd el-Hudrî.2368
Tirmizî, Buyû’, 68; İbn Mâce, Sadakât, 8; Beyhakî, Sünen, VI, 70.
Buhârî, Hevâlât, 1; Müslim, Musâkât, 7; İbn Hanbel, II, 465.
2346
Taberânî, el-Mu’cemu’l-Kebîr, XI, 396; .
2347
Buhârî, Edeb, 114; Müslim, Âdâb, 4.
2348
Müslim, Âdâb, 4.
2349
Buhârî, Enbiyâ, 52; Tirmizî, Kıyâmet, 47; İbn Hanbel, II, 66.
2350
İbn Hanbel, III, 40.
2351
Ebû Ya’lâ, VII, 279.
2352
Müslim, Libâs, 10; İbn Hanbel, II, 531.
2353
Müslim, Libâs, 10; İbn Hanbel, II, 267.
2354
Müslim, Libâs, 10; İbn Hanbel, II, 413.
2355
Ebû Ya’lâ, VI, 12; İbn Hanbel, III, 210; Hâkim, Müstedrek, I, 674.
2356
Hâkim, Müstedrek, IV, 268; Taberânî, el-Mu’cemu’l-Kebîr, XXII, 87.
2357
Buhârî, Tevhîd, 35.
2358
Buhârî, Tevhîd,15; Müslim, Zikr, 1; İbn Hanbel, II, 251.
2359
Müslim, Zikr, 6; İbn Hanbel, II, 445.
2360
İbn Hanbel, II, 391.
2361
İbn Hanbel, III, 353.
2362
Taberânî, el-Mu’cemu’l-Kebîr, I, 283; Ebû Ya’lâ, Müsned, II, 240.
2363
Müslim, Kader, 6; İbn Hanbel, II, 233.
2364
Müslim, Kader, 6; İbn Hanbel, II, 253.
2365
Buhârî, Cenâiz, 108; Müslim, Kader, 6; İbn Hanbel, II, 393.
2366
İbn Hanbel, II, 282.
2367
Buhârî, Kader, 2; Müslim, Kader, 6.
2344
2345
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Tâbiûn: A’rec,2369 Ebû Sâlih2370 ve Ebû İyâz.2371
Tahrîc: Müslim.2372
68 nolu hadis:
Sahâbe: Enes b. Mâlik, 2373 Abdullah b. Ömer, 2374 Ebû Saîd el-Hudrî 2375 ve Hz.
Âişe.2376
Tâbiûn: A’rec,2377 Ebû Sâlih, Ebû Zur’â,2378 Ebû Seleme2379 ve Musâ b. Yesâr.2380
Tahrîc: Buhârî.2381
69 nolu hadis:
Sahâbe: Câbir b. Abdullah,2382 Hz. Âişe2383 ve İbn Ömer.2384
Tâbiûn: A’rec,2385 İbnu’l-Müseyyib,2386 Ebû Sâlih,2387 Abdullah b. Şekîk2388 ve Ebû
Seleme.2389
Tahrîc: Müslim.2390
70 nolu hadis:
Sahâbe: Ebû Zerr.2391
Tâbiûn: Ebû Yunus.2392
Tahrîc: Buhârî ve Müslim.2393
İbn Hanbel, III, 28; İbn Hibbân, Sahîh, VII, 409; Ebû Ya'lâ, II, 523.
Müslim, Fiten, 28; İbn Hanbel, II, 322.
2370
Buhârî, Tefsîr, 414; Müslim, Fiten, 28.
2371
İbn Hanbel, II, 499.
2372
Müslim, Fiten, 28.
2373
Buhârî, Savm, 47; Tirmizî, Savm, 62; 14; İbn Hanbel, III, 170.
2374
Buhârî, Savm, 47; Müslim, Sıyâm, 11; Ebû Dâvud, Savm, 24; İbn Hanbel, II, 21.
2375
Buhârî, Savm, 49, 50; Ebû Dâvud, Savm, 24; İbn Hanbel, III, 8, 30, 57, 87.
2376
Buhârî, Savm, 48; Müslim, Sıyâm, 11; İbn Hanbel, VI, 242, 258.
2377
Müslim, Sıyâm, 11; İbn Hanbel, II, 237.
2378
Müslim, Sıyâm, 11; İbn Hanbel, II, 231.
2379
Buhârî, Savm, 48; Müslim, Sıyâm, 11.
2380
İbn Hanbel, II, 257.
2381
Buhârî, Savm, 48.
2382
İbn Mâce, Tahâret, 40; İbn Hanbel, I, 139; Taberânî, el-Mu’cemü’l -Evsât, III, 339.
2383
Tayâlisî, I, 208.
2384
İbn Huzeyme, Sahîh, I, 75; Beyhâkî, Sünen, I, 46.
2385
Buhârî, Tevhid, 25; İbn Hanbel, II, 465.
2386
Müslim, Tahâret, 26; İbn Hanbel, II, 265.
2387
Müslim, Tahâret, 26; İbn Hanbel, II,253.
2388
Müslim, Tahâret, 26; İbn Hanbel, II, 455.
2389
İbn Hanbel, II, 241.
2390
Müslim, Tahâret, 25.
2391
İbn Hanbel, V, 178.
2392
İbn Hanbel, II, 350.
2393
Buhârî, Sulh, 11; Müslim, Zekât, 16.
2368
2369
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71 nolu hadis:
Sahâbe: Ebû Zerr.2394
Tâbiûn: A’rec,2395 Ebû Sâlih2396 ve Tâvus.2397
72 nolu hadis:
Sahâbe: Câbir b. Abdullah,2398İbn Ömer2399 ve Abdullah b. Mes’ûd.2400
Tâbiûn: A’rec2401 ve Ebû Sâlih.2402
73 nolu hadis:
Sahâbe: Câbir b. Abdullah2403 ve İbn Ömer.2404
Tâbiûn: A’rec,2405 İbn Sîrîn2406 ve İbn Aclân.2407
Tahrîc: Müslim, Tirmizî ve Nesâî.2408
74 nolu hadis:
Sahâbe: Abdullah b. Mesud.2409
Tâbiûn: A’rec,2410 Muhammed b. Ziyâd,2411 Atâ b. Yesâr,2412 Abdurrahman b. Ebî
Amra,2413 Ebû Seleme2414 ve Ebû Sâlih.2415
75 nolu hadis:
Sahâbe: Ebû Saîd el-Hudrî,2416 İbn Abbâs2417 ve İbn Ömer.2418

2394

Buhârî, Zekât, 42; Tirmizî, Zekât, 2; Nesâî, Zekât, 2.
Beyhâkî, Sünen, II, 10.
2396
İbn Hanbel, II, 276.
2397
Abdurrezzâk b. Hemmâm, Musannef, IV, 28.
2398
Müslim, Zekât, 6; İbn Hanbel, III, 321.
2399
Nesâî, Zekât, 20; İbn Hanbel, II, 98.
2400
İbn Mâce, Zekât, 2; Taberânî, el-Mu’cemu’l-Kebîr, IX, 229.
2401
Buhârî, Tefsîr, 148; İbn Hanbel, II, 530.
2402
Buhârî, Zekât, 3; Müslim, Zekât, 6; İbn Hanbel, II, 279.
2403
Müslim, Tahâret, 28; Tirmizî, Tahâret, 51.
2404
İbn Mâce, Tahâret, 25.
2405
Buhârî, Vudû’, 68.
2406
Müslim, Tahâret, 28; İbn Hanbel, II, 265.
2407
İbn Hanbel, II, 433.
2408
Müslim, Tahâret, 28; Tirmizî, Tahâret, 51; Nesâî, Ğüsl, 1.
2409
İbn Hanbel, I, 384.
2410
Buhârî, Zekât, 52; Müslim, Zekât, 34.
2411
Buhârî, Zekât, 52; İbn Hanbel, II, 445.
2412
Buhârî, Tefsîr, 3; Müslim, Zekât, 34; İbn Hanbel, II, 395.
2413
Buhârî, Tefsîr, 3; Müslim, Zekât, 34.
2414
İbn Hanbel, II, 260.
2415
İbn Hanbel, II, 393.
2416
Ebû Dâvûd, Sıyâm, 74; İbn Hanbel, III, 180.
2417
İbn Ebî Şeybe, Musannef, II, 341.
2418
Tayâlisi, I, 263.
2395
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Tâbiûn: A’rec.2419
Tahrîc: Buhârî ve Müslim.2420
76 nolu hadis:
Sahâbe: Enes b. Mâlik2421 ve Câbir b. Abdullah.2422
Tâbiûn: Ubeydullah b. Abdullah2423 ve Ebû Yunus.2424
Tahrîc: Müslim.2425
77 nolu hadis:
Sahâbe: Semura b. Cündeb2426 ve Vâil b. Hucr.2427
Tâbiûn: A’rec,2428 İbnu’l- Müseyyib2429 ve İbn Sîrîn.2430
Tahrîc: Müslim.2431
78 nolu hadis:
Sahâbe: Hayyâm b. Bistâm.2432
Tâbiûn: Atâ b. Ebî Müslim.2433
Tahrîc: Buhârî ve Müslim.2434
79 nolu hadis:
Sahâbe: Enes b. Mâlik,2435 Abdullah b. Mesud,2436 Berâ b. Âzib,2437 Ebû Saîd elHudrî,2438 Numan b. Beşir 2439 ve Ebû Mûsâ el-Eş’ârî.2440
Tâbiûn: A’rec,2441 Ebû Sâlih2442 ve Musâ b. Yesâr.2443
2419

Beyhâkî, Sünen, II, 274.
Buhârî, Buyû’, 12; Müslim, Zekât, 36.
2421
Buhârî, Temennâ, 6; Müslim, Zikir, 4; Nesâî, Cenâiz, 1.
2422
Müslim, Zikir 4; İbn Hanbel, III, 101.
2423
Buhârî, Merdâ, 19; İbn Hanbel, II, 263.
2424
İbn Hanbel, II, 350.
2425
Müslim, Zikr, 4.
2426
Taberânî, el-Mu’cemu’l-Kebîr, VII, 266.
2427
Taberânî, el-Mu’cemu’l-Kebîr, XXII, 13.
2428
Müslim, Elfâz, 2; İbn Hanbel, II, 509.
2429
Buhârî, Edeb, 102.
2430
Müslim, Elfâz, 2; İbn Hanbel, II, 272.
2431
Müslim, Elfâz, 2.
2432
İbn Mâce, Lukata, 4.
2433
İbn Râhûye, I, 407; Taberânî, Müsnedü’ş-Şâmiyyîn, III, 314.
2434
Buhârî, Enbiyâ, 52; Müslim, Akdiye, 11.
2435
Buhârî, Deavât, 4; Müslim, Tevbe, 1; İbn Hanbel, III, 213
2436
Buhârî, Deavât, 4; Müslim, Tevbe, 1; İbn Hanbel, I, 383.
2437
Müslim, Tevbe, 1; İbn Hanbel, IV, 283.
2438
İbn Mâce, Zühd, 30; İbn Hanbel, III, 83.
2439
Müslim, Tevbe, 1; İbn Hanbel, IV, 275.
2440
Ebû Ya'lâ, XIII, 216.
2420
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Tahrîc: Müslim.2444
80 nolu hadis:
Sahâbe: Enes b. Mâlik, 2445 Ebû Saîd el-Hudrî, 2446 Selman 2447 ve Ebû Zerr elGıfârî.2448
Tâbiûn: Ebû Sâlih2449 ve Ebû Rezîn.2450
Tahrîc: Müslim.2451
81 nolu hadis:
Sahâbe: Ebû Saîd el-Hudrî.2452
Tâbiûn: A’rec2453 ve İdris el-Havlânî.2454
Tahrîc: Müslim.2455
82 nolu hadis:
Sahâbe: Ebû Zerr2456 ve Semure b. Cündeb.2457
Tâbiûn: Muhammed b. Ziyâd, 2458 Süheyl b. Ebî Mâlik (an ebihi) 2459 ve Ebû
Seleme.2460
Tahrîc: Buhârî.2461
83 nolu hadis:
Sahâbe: Ebû Zerr2462 ve Cabir b. Abdullah.2463

2441

Müslim, Tevbe, 1.
Müslim, Tevbe, 1; İbn Hanbel, II, 524.
2443
İbn Hanbel, II, 500.
2444
Müslim, Tevbe, 1.
2445
Buhârî, Tevhîd, 50; İbn Hanbel, III, 122.
2446
İbn Hanbel, III, 40.
2447
Taberânî, el-Mu’cemu’l-Kebîr, VI, 254.
2448
Müslim, Zikr, 6; İbn Hanbel, V, 155.
2449
Buhârî, Tevhîd, 15; Müslim, Zikr, 1; İbn Hanbel, II, 251.
2450
İbn Hanbel, II, 480.
2451
Müslim, Zikr, 1.
2452
Müslim, Tahâret, 8; İbn Hibbân, Sahîh, IV, 286.
2453
Buhârî, Vudû’, 25; Müslim, Tahâret, 8; İbn Hanbel, II, 242.
2454
Müslim, Tahâret, 8.
2455
Müslim, Tahâret, 8.
2456
Buhârî, İstikrâz, 3; Müslim, Zekât, 9; İbn Hanbel, V, 152.
2457
Taberânî, Mu’cemu’l-Kebîr, VII, 263.
2458
Müslim, Zekât, 8.
2459
İbn Hanbel, II, 419.
2460
İbn Hanbel, II, 450.
2461
Buhârî, Temanna, 2.
2462
Müslim, Eymân, 10.
2463
İbn Hanbel, III, 346.
2442
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Tâbiûn: Musâ b. Yesâr,2464 Muhammed b. Ziyâd2465 ve Ebû Sâlih.2466
84 nolu hadis:
Sahâbe: Ebû Hureyre.
Tâbiûn: Ebû Sâlih,2467 Alâ b. Abdurrahman2468 ve İbn Sîrîn.2469
Tahrîc: Buhârî ve Müslim.2470
85 nolu hadis:
Sahâbe: Abdullah b. Mesud,2471 Ebû Saîd el-Hudrî2472 ve Sehl b. Sa’d.2473
Tâbiûn: A’rec, 2474 Ebû Zurâ, 2475 Abdurrahman b. Ebî Amra, 2476 Ebû Sâlih 2477 ve
Ebû Seleme.2478
Tahrîc: Buhârî, Müslim ve Tirmizî.2479
86 nolu hadis:
Sahâbe: Hz. Aişe,2480 Ebû Saîd el-Hudrî2481 ve Câbir b. Abdullah.2482
Tâbiûn: A’rec2483 ve İbnu’l- Müseyyib.2484
87 nolu hadis:
Sahâbe: Ebû Hureyre.
Tâbiûn: İbnu’l-Müseyyib.2485
88 nolu hadis:
Sahâbe: Esmâ bnt. Ebî Bekir,2486 Abdullah b. Ömer 2487 ve Câbir b.
Müslim, Eymân, 10; İbn Hanbel, II, 277.
Müslim, Eymân, 10.
2466
İbn Hanbel, II, 299.
2467
Müslim, Elfâz, 3; İbn Hanbel, II, 444.
2468
Müslim, Elfâz, 3.
2469
İbn Hanbel, II, 508.
2470
Buhârî, İtk, 17; Müslim, Elfâz, 3.
2471
Taberânî, el-Mu’cemü’l-Evsat, I, 280.
2472
Tirmizî, Sıfatu’l-Kıyame, 60; İbn Hanbel, III, 16.
2473
Buhârî, Bed’ul-Halk, 8; Müslim, Îmân, 94.
2474
Buhârî, Bed’ul-Halk, 8.
2475
Buhârî, Enbiyâ, 2; Müslim, Cennet, 6.
2476
Buhârî, Bed’ul-Halk, 8.
2477
Müslim, Cennet, 6; İbn Hanbel, II, 231.
2478
İbn Hanbel, II, 502.
2479
Buhârî, Bed’u’l-Halk, 8; Müslim, Cennet, 7; Tirmizî, Sıfatu’l-Cennet, 7.
2480
Müslim, Birr, 25.
2481
İbn Hanbel, II, 449; Ebû Ya'lâ, II, 451.
2482
Müslim, Birr, 25; İbn Hanbel, II, 333.
2483
Müslim, Birr, 25; İbn Hanbel, III, 33.
2484
Buhârî, Deavât, 33; Müslim, Birr, 25.
2485
Nesâî, es-Sünenü’l-Kebîr, Siyer, 184; İbn Hibbân, Sahîh, XI, 135.
2464
2465
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Abdullah.2488
Tâbiûn: Ebû Sâlih,2489 Saîd el-Makburî,2490 Ebû Urve,2491 Muhammed b. Ziyâd2492
ve Muhammed b. Yesâr.2493
Tahrîc: Müslim.2494
89 nolu hadis:
Sahâbe: İbn Abbâs,2495 Câbir b. Abdullah,2496 Abdullah b. Ebî Evfâ,2497 Hz. Âişe2498
ve Ebû Saîd el-Hudrî. 2499
Tâbiûn: A’rec,

2500

Ebû Seleme,

2501

İbnu’l-Müseyyib

2502

ve Ebû Bekr b.

Abdurrahman.2503
Tahrîc: Müslim.2504
90 nolu hadis:
Sahâbe: Ebû Mûsâ2505 ve İbn Abbâs.2506
Tâbiûn: Ebû Yunus.2507
91 nolu hadis:
Sahâbe: Câbir b. Abdullah, 2508 İbn Ömer, 2509 Ebû Saîd el-Hudrî 2510 ve Sehl b.
Sa’d.2511

2486

Buhârî, Musâkât, 10.
Buhârî, Musâkât, 10; Müslim, Birr ve’s-Sıla, 37.
2488
İbn Hanbel, III, 335.
2489
İbn Hanbel, II, 261.
2490
Müslim, Birr, 37.
2491
İbn Hanbel, II, 424.
2492
İbn Hanbel, II, 457.
2493
İbn Hanbel, II, 501.
2494
Müslim, Selâm, 40.
2495
Buhârî, Hudud, 6, Tirmizî, Îmân, 11.
2496
İbn Hanbel, III, 346.
2497
Tirmizî, Îmân, 11; İbn Hanbel, IV, 352.
2498
Tirmizî, Îmân, 11; İbn Hanbel VI, 139.
2499
Taberânî, el-Mu’cemü’l-Evsat, I, 170.
2500
İbn Hanbel, II, 243.
2501
Buhârî, Eşribe, 1; Müslim, Îmân, 24.
2502
Buhârî, Eşribe, 1; Müslim, Îmân, 24.
2503
Buhârî, Hudûd, 1; Müslim, Îmân, 24.
2504
Müslim, Îmân, 24.
2505
İbn Hanbel, IV, 396; Tayâlisî, I, 69.
2506
Hâkim, Müstedrek, II, 372.
2507
Müslim, Îmân, 70; İbn Hanbel, II, 350.
2508
İbn Hanbel, III, 348; Tirmizî, Ebvâbu’s-Salât, 272.
2509
Tirmizî, Ebvâbu’s-Salât, 272; İbn Mâce, İkâmetü’s-Salât, 65.
2510
Tirmizî, Ebvâbu’s-Salât, 272.
2511
Buhârî, Cemâat, 20; Tirmizî, Ebvâbu’s-Salât, 272; İbn Mâce, İkâmetü’s-Salât, 65.
2487
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Tâbiûn: İbnu’l-Müseyyib,2512 Ebû Seleme2513 ve Ebû Sâlih.2514
Tahrîc: Müslim tahrîc etmiştir.2515
92 nolu hadis:
Sahâbe: Ebû Hureyre.
Tâbiûn: A’rec2516 ve Ebû Zurâ.2517
Tahrîc: Buhârî ve Müslim.2518
93 nolu hadis:
Sahâbe: Enes b. Mâlik,2519 Hz. Âişe2520 ve İbn Ömer.2521
Tâbiûn: Urve b. Zubeyr,2522 İbn Sîrîn2523 ve Ebû Seleme.2524
94 nolu hadis:
Sahâbe: Enes b. Mâlik2525 ve Abdullah b. Amr.2526
Tâbiûn: Muhammed b. Ziyâd2527 ve Ebû Yunus.2528
Tahrîc: Buhârî ve Müslim.2529
95 nolu hadis:
Sahâbe: Ebû Hureyre.
Tâbiûn: İkrime.2530
Tahrîc: Buhârî, Müslim ve İbn Mâce.2531
96 nolu hadis:
Sahâbe: Ebû Musâ el-Eşârî.2532
2512

Müslim, Sâlât, 23.
Buhârî, Ebvâbu’l-Amel fi’s-Sâlât, 5.
2514
Müslim, Sâlât, 23.
2515
Müslim, Salât, 23.
2516
Müslim, İmâre, 28.
2517
Müslim, İmâre, 28.
2518
Buhârî, Vudû’, 67; Müslim, İmâre, 28.
2519
Buhârî, İ’tisâm 3; Müslim, İman, 60; İbn Hanbel, III, 102.
2520
İbn Hanbel, VI, 257.
2521
Taberânî, el-Mu’cemü’l-Evsat, VI, 114.
2522
Müslim, Îmân, 60; İbn Hanbel, II, 331.
2523
Müslim, Îmân, 60.
2524
Müslim, Îmân, 60; İbn Hanbel, II, 387.
2525
Buhârî, Buyû’ 4; Müslim, Zekât, 50; İbn Hanbel, II, 119.
2526
İbn Hanbel, II, 193.
2527
Müslim, Zekât, 50.
2528
Müslim, Zekât, 50.
2529
Buhârî, Lukata, 6; Müslim, Zekât, 50.
2530
Buhârî, Eymân, 1; Müslim, Eymân, 6; İbn Mâce, Keffâret, 11.
2531
Buhârî, Eymân, 1; Müslim, Eymân, 6; İbn Mâce, Keffâret, 11.
2513
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Tâbiûn: Ebû Râfi’.2533
Tahrîc: Buhârî, Ebû Dâvûd ve Nesâî.2534
97 nolu hadis:
Sahâbe: Enes b. Mâlik,2535 İbn Mesud2536 ve İbn Ömer. 2537
Tâbiûn: Muhammed b. Ziyâd,2538 İbn Sîrîn,2539 Ebû Sâlih2540 ve Musâ b. Yesâr.2541
Tahrîc: Müslim.2542
98 nolu hadis:
Sahâbe: Enes b. Mâlik2543 ve Semura b. Cündeb.2544
Tâbiûn: A’rec, 2545 İbnu’l-Müseyyib, 2546 Ebû Sâlih, 2547 Atâ b. Yesâr 2548 ve Ebû
Seleme.2549
99 nolu hadis:
Sahâbe: Ebû Musâ2550 ve Sehl b. Sa’d.2551
Tâbiûn: İbn Sîrîn.2552
Tahrîc: Buhârî ve Müslim.2553
100 nolu hadis:
Sahâbe: İbn Abbâs.2554
Tâbiûn: Ebû Seleme.2555

İbn Mâce, Ahkâm, 11; Hâkim Müstedrek, IV, 106.
Ebû Dâvûd, Akdiye, 22.
2534
Buhârî, Şehedât, 24; Ebû Dâvûd, Akdiya, 22; Nesâî, es-Sünenü’l-Kebîr, Kazâ, 46.
2535
Tirmizî, Buyû’, 48.
2536
Taberânî, el-Mu’cemu’l-Kebîr, X, 87.
2537
Ebû Dâvud, İcâre, 48; Taberânî, el-Mu’cemu’l-Kebîr, XII, 419.
2538
Buhârî, Buyû’, 65; İbn Hanbel, II, 386.
2539
Müslim, Buyû’, 7; İbn Hanbel, II, 259.
2540
Müslim, Buyû’, 7.
2541
Müslim, Buyû’, 7; İbn Hanbel, II, 436.
2542
Müslim, Buyû’, 7.
2543
Müslim, Zekât, 38; Ebû Ya'lâ, V, 242.
2544
Taberânî, el-Mu’cemu’l-Kebîr, VII, 213.
2545
Müslim, Zekât, 38; İbn Hanbel, II, 358.
2546
Buhârî, Rikâk, 5; Müslim, Zekât, 38.
2547
İbn Hanbel, II, 379.
2548
İbn Hanbel, II, 339.
2549
Buhârî, Rikâk, 5; İbn Hanbel, II, 501.
2550
Buhârî, Fiten, 7.
2551
Taberânî, el-Mu’cemu’l-Kebîr, VI, 108.
2552
Müslim, Birr, 35.
2553
Buhârî, Fiten, 7; Müslim, Birr, 35.
2554
Taberânî, el-Mu’cemu’l-Kebîr, XI, 198.
2532
2533
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Tahrîc: Buhârî ve Müslim.2556
101 nolu hadis:
Sahâbe: İbn Abbâs.2557
Tâbiûn: Halâs.2558
Tahrîc: Buhârî ve Müslim.2559
102 nolu hadis:
Sahâbe: Enes b. Mâlik2560 ve Abdullah b. Mes’ûd.2561
Tâbiûn: Ebû Sâlih,2562 Tâvus2563 ve Ebû Râfi’.2564
103 nolu hadis:
Sahâbe: Ebû Saîd el-Hudrî.2565
Tâbiûn: A’rec.2566
Tahrîc: Buhârî.2567
104 nolu hadis:
Sahâbe: Osman b. Ebi’l-Âs, 2568 Ebû Mes’ûd Ukbe b. Amr, 2569 Abdullah b.
Mesud2570 ve Ebû Kays el-Ensârî.2571
Tâbiûn: A’rec,2572 Ebû Seleme,2573 İbnu’l-Müseyyib2574 ve Ebû Sâlih.2575
Tahrîc: Müslim.2576
105 nolu hadis:
İbn Ebî Şeybe, Musannef, VII, 373.
Buhârî, Meğâzî, 22; Müslim, Cihâd, 38.
2557
Buhârî, Megâzî, 24; Taberânî, el-Mu’cemu’l-Kebîr, XI, 198.
2558
İbn Hanbel, II, 492.
2559
Buhârî, Meğâzî, 22; Müslim, Cihâd, 38.
2560
Ebû Dâvûd, Edeb, 52; Ebû Ya’lâ, VI, 365.
2561
İbn Hanbel, I, 412; Ebû Ya’lâ, IX, 246.
2562
İbn Hanbel, II, 343.
2563
Buhârî, İsti’zân, 12, İbn Hanbel, II, 276.
2564
İbn Hanbel, II, 535.
2565
Buhârî, Îmân, 30; Nesâî, İman, 10.
2566
Buhârî, Tevhîd, 35.
2567
Buhârî, Îmân, 30.
2568
Müslim, Salât, 37; İbn Hanbel, IV, 216.
2569
Buhârî, Cemâat, 33.
2570
Taberânî, el-Mu’cemu’l-Kebîr, IX, 97.
2571
Taberânî, el-Mu’cemu’l-Kebîr, XVII, 207.
2572
Müslim, Salât, 37; İbn Hanbel, II, 486.
2573
Müslim, Salât, 37; İbn Hanbel, II, 271.
2574
İbn Hanbel, II, 271.
2575
İbn Hanbel, II, 472.
2576
Müslim, Salât, 37.
2555
2556
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Sahâbe: İbn Abbâs.2577
Tabiûn: Abdullah b. Fadl2578 ve A’rec.2579
106 nolu hadis:
Sahâbe: İbn Abbâs.2580
Tâbiûn: A’rec2581 ve Ebû Yunus.2582
Tahrîc: Buhârî.2583
107 nolu hadis:
Sahâbe: İbn Ömer, 2584 Ebû Saîd el-Hudrî, 2585 Muğîra b. Şûbe, 2586 Abdullah b.
Mesud,2587 Ebû Zerr2588 ve İbn Abbâs.2589
Tâbiûn: A’rec, 2590 İbn Sîrîn, 2591 İbnu’l-Müseyyib, 2592 Ebû Seleme, 2593 Alâ b.
Abdurrahman2594 ve Ebû Sâlih.2595
Tahrîc: Müslim ve Ebû Dâvûd.2596
108 nolu hadis:
Sahâbe: İbn Ömer2597 ve Üsâme b. Umeyr.2598
Tâbiûn: Hemmâm.
Tahrîc: Buhârî, Ebû Dâvûd ve Tirmizî.2599
109 nolu hadis:
Sahâbe: Ebû Katâde2600 ve Ebû Zerr.2601
İbn Hanbel, I, 227.
Taberânî, Müsnedü’ş-Şâmiyyîn, I, 88.
2579
İbn Hanbel, II, 242.
2580
Buhârî, Tefsîr, 3; Taberânî, el-Mu’cemu’l-Kebîr, X, 308.
2581
Buhârî, Bedu’l-Halk, 1; İbn Hanbel, II, 493.
2582
İbn Hanbel, II, 350.
2583
Buhârî, Tefsîr, 470.
2584
Buhârî, Mevâkîtü’s-Salât, 8; Tirmizî, Ebvâbu’s-Salât, 119.
2585
Buhârî, Mevâkîtü’s-Salât, 8; Tirmizî, Ebvâbu’s-Salât, 119; İbn Hanbel, 53.
2586
Tirmizî, Ebvâbu’s-Salât, 119; İbn Mâce, Salât, 4; İbn Hanbel, IV, 250.
2587
İbn Hanbel, V, 368; Taberânî, el-Mu’cemu’l-Kebîr, III, 226.
2588
Buhârî, Mevâkîtü’s-Salât, 8; Müslim, Mesâcid, 32; Tirmizî, Ebvâbu’s-Salât, 119.
2589
Tirmizî, Ebvâbu’s-Salât, 119.
2590
Buhârî, Mevâkîtu’s-Salât, 8; İbn Hanbel, II, 462.
2591
İbn Hanbel, II, 229.
2592
Buhârî, Mevâkîtu’s-Salât, 8; Müslim, Mesâcid, 32; İbn Hanbel, II, 266.
2593
Müslim, Mesâcid, 32; İbn Hanbel, II, 266.
2594
Müslim, Mesâcid, 32; İbn Hanbel, II, 411.
2595
İbn Hanbel, II, 377.
2596
Müslim, Mesâcid, 32; Ebû Dâvûd, Zekât, 44.
2597
Müslim, Tahâret, 2.
2598
Ebû Dâvûd, Tahâret, 31.
2599
Buhârî, Vudû’, 2; Ebû Dâvûd, Taharet, 31; Tirmizî, Tahâret, 56.
2577
2578
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Tâbiûn: İbnu’l-Müseyyib,

2602

Ebû Seleme,

2603

İbn Sîrîn

2604

ve Alâ b.

Abdurrahman.2605
Tahrîc: Müslim.2606
110 nolu hadis:
Sahâbe: Ebû Hureyre.
Tâbiûn: A’rec2607 ve Yahyâ b. Nadr.2608
Tahrîc: Müslim.2609
111 nolu hadis:
Sahâbe: Abdullah b. Ömer,2610 Ukbe b. Âmir,2611 Enes b. Mâlik 2612 ve Semura b.
Cündeb.2613
Tâbiûn: İbnu’l-Müseyyib, 2614 Alâ b. Abdurrahman, 2615 İbn Sîrîn 2616 ve Ebû
Sâlih.2617
112 nolu hadis:
Sahâbe: İbn Ömer, 2618 Câbir b. Abdullah, 2619 Ebû Mûsâ el-Eş’ârî,

2620

Meymûne

bnt. Hâris,2621 Ebû Saîd el-Hudrî,2622 Cehcâh el-Gıfârî,2623 Enes b. Mâlik 2624 ve Semura b.
Cündeb.2625

Müslim, Mesâcid, 28; İbn Hanbel, V, 306.
İbn Ebî Şeybe, Musannef, II, 140.
2602
İbn Hanbel, II, 270.
2603
Buhârî, Cumua, 16; Müslim, Mesâcid, 28; İbn Hanbel, II, 239.
2604
Müslim, Mesâcid, 28.
2605
Müslim, Mesâcid, 28; İbn Hanbel, II, 237.
2606
Müslim, Mesâcid, 28.
2607
Buhârî, Cihâd, 28; Müslim, İmâre, 35; İbn Hanbel, II, 464.
2608
İbn Mâce, İkâmetu’s-Salât, 184.
2609
Müslim, İmâre, 35.
2610
Buhârî, Buyû’, 58; Müslim, Nikâh, 6; Tirmizî, Buyû, 57; İbn Hanbel, II, 21,
2611
Müslim, Nikâh, 6; İbn Hanbel, IV, 147.
2612
Ebû Ya'lâ, VII, 97.
2613
İbn Hanbel, V, 11; Tayâlisî, I,123.
2614
Buhârî, Buyû’, 58; Müslim, Nikâh, 6; İbn Hanbel, II, 274.
2615
Müslim, Nikâh, 6.
2616
İbn Hanbel, II, 516.
2617
İbn Hanbel, II, 529.
2618
Buhârî, Et’ıme, 11; Müslim, Eşribe, 34; Tirmizî, Et’ıme, 20; İbn Hanbel, II, 21.
2619
Müslim, Eşribe, 34; İbn Hanbel, III, 333.
2620
Müslim, Eşribe, 34; Tirmizî, Et’ıme, 20.
2621
Tirmizî, Et’ıme, 20; İbn Hanbel, VI, 335; Taberânî, el-Mu’cemu’l-Kebîr, XXIII, 423.
2622
Tirmizî, Et’ıme, 20.
2623
Tirmizî, Et’ıme, 20; Ebû Ya'lâ, II, 218.
2624
Taberânî, el-Mu’cemü’l-Evsat, I, 276.
2625
Taberânî, el-Mu’cemu’l-Kebîr, VII, 230.
2600
2601
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Tâbiûn: A’rec,2626 Ebû Hâzim,2627 Ebû Sâlih2628 ve Alâ b. Abdurrahman.2629
113 nolu hadis:
Sahâbe: İbn Abbâs.2630
Tâbiûn: İkrime.2631
Tahrîc: Buhârî ve Tirmizî.2632
114 nolu hadis:
Sahâbe: İbn Ömer, 2633 İbn Abbâs,2634 Ebû Zerr2635 ve İbn Mes’ûd.2636
Tâbiûn: A’rec2637 ve Muhammed b. Ziyâd.2638
115 nolu hadis:
Sahâbe: Ebû Saîd el-Hudrî,2639 İbn Mesud2640 ve İbn Abbâs.2641
Tâbiûn: Hemmâm.
Tahrîc: Buhârî, Müslim, Nesâî ve Tirmizî.2642
116 nolu hadis:
Sahâbe: Ebû Hureyre.
Tâbiûn: Yahyâ b. Nadr.2643
Tahrîc: Müslim, Ebû Dâvûd ve Nesâî.2644
117 nolu hadis:
Sahâbe: Ebû Katâde2645 ve Câbir b. Abdullah.2646
Buhârî, Et’ime, 11; İbn Hanbel, II, 257.
Buhârî, Et’ime, 11, İbn Hanbel, II, 415.
2628
Müslim, Eşribe, 34; İbn Hanbel, II, 375.
2629
Müslim, Eşribe, 34.
2630
Taberânî, el-Mu’cemu’l-Kebîr, XII, 162.
2631
Taberânî, el-Mu’cemu’l-Evsât, VI, 45.
2632
Buhârî, Enbiyâ, 29; Tirmizî, Tefsîr, 3.
2633
Buhârî, Libas, 1.
2634
Nesâî, Zînet, 104; İbn Hanbel, I, 321.
2635
Müslim, Îmân, 46; Ebû Dâvûd, Libâs, 28.
2636
Tirmizî, Buyû’,5.
2637
Mâlik b. Enes, Muvattâ’, Libâs, 5.
2638
Müslim, Libâs, 37; İbn Hanbel, II, 386.
2639
Ebû Dâvud, Hurûf ve’l-Kırâât, 1.
2640
Taberânî, el-Mu’cemu’l-Kebîr, IX, 211.
2641
Hâkim, Müstedrek, II, 228.
2642
Buhârî, Tefsîr, 133; Müslim, Tefsîr, 1; Tirmizî, Tefsîr, 19.
2643
İbn Mâce, İkâmetu’s-Sâlat, 184.
2644
Müslim, Salâtu’l-Müsâfirîn, 31; Ebû Dâvûd, Salât, 308.
2645
İbn Hanbel, V, 299.
2646
Taberânî, el-Mu’cemü’l-Evsat, I, 199; İbn Hanbel, II, 102.
2626
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Tâbiûn: A’rec,2647 İbn Sîrîn,2648 Ebû Seleme2649 ve İbnu’l-Müseyyib.2650
118 nolu hadis:
Sahâbe: İbn Ömer.2651
Tâbiûn: Ebû Sâlih2652 ve İbnu’l- Müseyyib.2653
Tahrîc: Müslim.2654
119 nolu hadis:
Sahâbe: Enes b. Mâlik,2655 Ebû Saîd el-Hudrî,2656 Abdullah b. Ömer 2657 ve Câbir
b. Abdullah.2658
Tâbiûn: Humeyd b. Abdurrahman.2659
Tahrîc: Buhârî.2660
120 nolu hadis:
Sahâbe: Selmân el-Fârisi,2661 Übeyy b. Ka’b2662 ve Abdullah b. Amr.2663
Tâbiûn: A’rec,2664 Ebû Sâlih,2665 İbnu’l- Müseyyib2666 ve Selmân el-Fârisî.2667
121 nolu hadis:
Sahâbe: Câbir b. Abdullah,2668 Mikdâm el-Kindî 2669 ve Selmân el-Fârisî2670
Tâbiûn: A’rec, 2671 Ebû Seleme, 2672 Ebû Hâzım 2673 ve Abdurrahman b. Ebî
Amra.2674
2647

Müslim, Elfâz, 1.
Müslim, Elfâz, 1; İbn Hanbel, II, 238.
2649
Buhârî, Edeb, 101; Müslim, Elfâz, 1.
2650
Buhârî, Tefsîr, 315; Müslim, Elfâz, 1; İbn Hanbel, II, 272.
2651
Müslim, Eymân, 11; Ebû Dâvûd, Edeb, 134.
2652
Müslim, Eymân, 11.
2653
Müslim, Eymân, 11.
2654
Müslim, Eymân, 11.
2655
Buhârî, Ebvâbu’s-Salât, 3; Müslim, Mesâcid 13; İbn Hanbel, III, 109.
2656
Buhârî, Ebvâbu’s-Salât; Müslim, Mesâcid, 13; İbn Hanbel, III, 24.
2657
Buhârî, Salât, 33; Müslim, Mesâcid,13; Ebû Dâvud, Salât, 22; İbn Hanbel, II, 32.
2658
İbn Hanbel, III, 396.
2659
Buhârî, Ebvâbu’l-Mesâcid, 2; İbn Hanbel, III, 58.
2660
Buhârî, Ebvâbu’l-Mesâcid, 6.
2661
Buhârî, Cumua, 34.
2662
İbn Mâce, Îkâmetus-Salât, 86.
2663
Ebû Dâvud, Salât, 235.
2664
Müslim, Cumua, 3; İbn Hanbel, II, 485.
2665
İbn Hanbel, II, 388.
2666
Buhârî, Cumua, 34; Müslim, Cumua, 3; İbn Hanbel, II, 272.
2667
Nesâî, Cumua, 23
2668
Ebû Dâvud, Harac 15; İbn Mâce, Sadakât, 13; İbn Hanbel, III, 296.
2669
Ebû Dâvud, Ferâiz, 8; Taberânî, el-Mu’cemu’l-Kebîr, XX, 265.
2670
Taberânî, el-Mu’cemu’l-Kebîr, VI, 240.
2648
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Tahrîc: Müslim.2675
122 nolu hadis:
Sahâbe: Enes b. Mâlik.2676
Tâbiûn: A’rec,2677 Alâ b. Abdurrahman2678 ve Atâ b. Mînâ.2679
Tahrîc: Buhârî.2680
123 nolu hadis:
Sahâbe: Ebû Hureyre.
Tâbiûn: İbnu’l-Müseyyib.2681
Tahrîc: Buhârî ve Müslim.2682
124 nolu hadis:
Sahâbe: İbn Ömer.2683
Tâbiûn: A’rec,2684 İbnu’l-Müseyyib2685 ve Ebû Yunus.2686
Tahrîc: Buhârî.2687
125 nolu hadis:
Sahâbe: Amr b. Tağlîb.2688
Tâbiûn: A’rec,2689 İbnu’l-Müseyyib.2690
Tahrîc: Buhârî.2691
126 nolu hadis:
Müslim, Ferâiz, 4;İbn Hanbel, II, 464.
Müslim, Ferâiz, 4.
2673
Müslim, Ferâiz, 4.
2674
Buhârî, İstikrâz, 11; İbn Hanbel, II, 334.
2675
Müslim, Ferâiz, 4.
2676
Buhârî, Deavât, 20; Müslim, Zikr 3; İbn Hanbel, III, 101.
2677
Buhârî, Deavât, 20.
2678
Müslim, Zikr, 3.
2679
Müslim, Zikr, 3.
2680
Buhârî, Tevhîd, 31.
2681
Nesâî, Sünenü’l-Kebîr, Siyer, 184; İbn Hibbân, Sahîh, XI, 135.
2682
Buhârî, Humus, 8; Müslim, Cihâd, 11.
2683
Buhârî, Fedâil, 5; İbn Hanbel, II, 27.
2684
Müslim, Fedâilu’s-Sahâbe, 2.
2685
Buhârî, Fedâilu’s-Sahâbe, 5; Müslim, Fedâilu’s-Sahâbe, 2.
2686
Müslim, Fedâilu’s-Sahâbe, 2.
2687
Buhârî, Ta’bîr, 30.
2688
Buhârî, Menâkıb, 22.
2689
Müslim, Fiten, 18.
2690
Müslim, Fiten, 18.
2691
Buhârî, Menâkıb, 22.
2671
2672
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Sahâbe: Ebû Saîd el-Hudrî2692 ve İbn Mes’ûd.2693
Tâbiûn: A’rec,2694 Ebû Seleme,2695 Alâ b. Abdurrahman,2696 İbnu’l-Müseyyib2697 ve
Ebû Sâlih.2698
127 nolu hadis:
Sahâbe: Amr b. Tağlib.2699
Tâbiûn: A’rec,2700 İbnu’l-Müseyyib2701 ve Ebû Sâlih.2702
128 nolu hadis:
Sahâbe: Câbir b. Abdullah,2703 Ebû Süfyân 2704 ve Sehl b. Sa’d.2705
Tâbiûn: A’rec2706 ve Ebû Seleme.2707
Tahrîc: Müslim.2708
129 nolu hadis:
Sahâbe: Talha b. Ubeydullah2709 ve İbn Abbâs.2710
Tâbiûn: A’rec, 2711 İbnu’l-Müseyyib, 2712 Tâvus, 2713 Ebû Sâlih, 2714 Muhammed b.
Ziyâd2715 ve Ebû Seleme.2716
Tahrîc: Müslim.2717
130 nolu hadis:
İbn Hanbel, III, 42.
Müslim, Îmân, 24; Taberânî, el-Mu’cemu’l-Kebîr, XVII, 280.
2694
Buhârî, Bed’ul’-Halk, 15; Müslim, Îmân, 21; İbn Hanbel, II, 506
2695
Buhârî, Menâkıb, 1; İbn Hanbel, II, 269.
2696
Müslim, Îmân, 21; İbn Hanbel, II, 272.
2697
Müslim, Îmân, 21; İbn Hanbel, II, 269.
2698
Müslim, Îmân, 21.
2699
Buhârî, Cihâd, 94; İbn Hanbel, V, 70.
2700
Buhârî, Cihâd, 94; Müslim, Fiten, 18; İbn Hanbel, II, 530.
2701
Buhârî, Cihâd, 95; Müslim, Fiten, 18; İbn Hanbel, II, 239.
2702
Müslim, Fiten, 18.
2703
Müslim, İmâre, 1; İbn Hanbel, III, 331.
2704
İbn Hanbel, III, 379.
2705
Taberânî, el-Mu’cemu’l-Kebîr, VI, 158.
2706
Buhârî, Menâkıb, 1; Müslim, Îmâre, 1; İbn Hanbel, II, 242.
2707
İbn Hanbel, II, 261.
2708
Müslim, İmâre, 1.
2709
Bezzâr, Müsned, III, 152.
2710
İbn Hanbel, I, 318; Taberânî, el-Mu’cemu’l-Kebîr, XII, 248.
2711
Buhârî, Nikâh, 12; Müslim, Fedâilu’s-Sahâbe, 49; İbn Hanbel, II, 393.
2712
Buhârî, Enbiyâ, 47; Müslim, Fedâilu’s-Sahâbe, 49; İbn Hanbel, II, 275.
2713
Müslim, Fedâilu’s-Sahâbe, 49.
2714
Müslim, Fedâilu’s-Sahâbe, 49.
2715
İbn Hanbel, II, 469.
2716
İbn Hanbel, II, 502.
2717
Müslim, Fedâil, 49.
2692
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Sahâbe: İbn Abbâs,2718 Âmir b. Rabîa,2719 Hz. Âişe2720 ve Amr b el-Âs.2721
Tâbiûn: Birinci hadisi Muhammed b. Kays2722 ve Ali b. Rebâh,2723 İkinci hadisi ise
Ebû Zur’â2724 rivâyet etmiştir.
Tahrîc: Buhârî, Müslim ve Ebû Dâvûd.2725
131 nolu hadis:
Sahâbe: Sehl b. Sa’d.2726
Tâbiûn: A’rec,2727 İbn Sîrîn,2728 Ebû Sâlih2729 ve Ebû Râfi’.2730
132 nolu hadis:
Sahâbe: İbn Ömer,

2731

Hakîm b. Hızâm, 2732 Ebû Ümâme

2733

ve Câbir b.

Abdullah.2734
Tâbiûn: A’rec, 2735 İbnu’l-Müseyyib, Ebû Sâlih, 2736 Kays b. Ebî Hâzim 2737 İbn
Sîrîn,2738 Muhammed b. Ziyâd2739 ve Ebû Seleme.2740
133 nolu hadis:
Sahâbe: Ebû Hureyre.
Tâbiûn: A’rec,2741 Ebû Seleme2742 ve Abdurrahman b. Ebî Amra.2743
Tahrîc: Müslim.2744
Müslim, Selâm, 16; İbn Hanbel, I, 274.
İbn Mâce, Tıb, 32.
2720
Müslim, Selâm, 16; İbn Mâce, Tıb, 32; Ebû Dâvûd, Tıb, 15.
2721
İbn Hanbel, II, 222.
2722
İbn Hanbel, II, 289.
2723
İbn Hanbel, II, 420.
2724
Buhârî, Libâs, 85.
2725
Buhârî, Tıb, 35; Müslim, Selâm, 16; Ebû Dâvûd, Tıb, 15.
2726
Ebû Ya’lâ, XIII, 462.
2727
Buhârî, Cemâat, 1; Müslim, Mesâcid, 49.
2728
Müslim, Mesâcid, 49; İbn Hanbel, II, 266.
2729
Buhârî, Cemâat, 1; Müslim, Mesâcid, 49.
2730
Müslim, Mesâcid, 49.
2731
Buhârî, Zekât, 17; İbn Hanbel, II, 4.
2732
Buhârî, Zekât, 17; Müslim, Zekât, 32; İbn Hanbel, III, 402.
2733
Müslim, Zekât, 32; İbn Hanbel, V, 262.
2734
İbn Hanbel, III, 329.
2735
İbn Hanbel, II, 243.
2736
Buhârî, Nafakât, 2; İbn Hanbel, II, 476.
2737
Müslim, Zekât, 35.
2738
İbn Hanbel, II, 278.
2739
İbn Hanbel, II, 288.
2740
İbn Hanbel, II, 501.
2741
Müslim, Fedâil, 40; İbn Hanbel, II, 463.
2742
Müslim, Fedâil, 40; İbn Hanbel, II, 463.
2743
Buhârî, Enbiyâ,49; İbn Hanbel, II, 482.
2718
2719
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134 nolu hadis:
Sahâbe: İbn Abbâs, Ebû Hureyre’den rivâyet etmiştir.2745
Tahrîc: Buhârî ve Müslim.2746
135 nolu hadis:
Sahâbe: Hz. Âişe 2747 Câbir b. Abdullah, 2748 Ebû Saîd el-Hudrî 2749 ve Üsâme
b.Şüreyk.2750
Tâbiûn: İbn Sîrîn,2751 Ebû Sâlih,2752 Ebû Ubeyd2753 ve Saîd el-Makburî.2754
136 nolu hadis:
Sahâbe: Ebû Saîd el-Hudrî.2755
Tâbiûn: A’rec, 2756 Ebû Sâlih, 2757 Hafs b. Âsım, 2758 Atâ b. Mînâ 2759 ve Ebû
Seleme.2760
137 nolu hadis:
Sahâbe: İbn Abbâs2761 ve Amr b. Avf.2762
Tâbiûn: İbnu’l-Müseyyib, 2763 Ebû Seleme, 2764 Ubeydullah b.
Muhammed b. Ziyâd.2766
Tahrîc: Ebû Dâvûd, Nesâî ve İbn Mâce.2767
138 nolu hadis:
2744

Müslim, Fedâil, 40.
Müslim, Rü’yâ, 4; Tirmizî, Rü’yâ, 10.
2746
Buhârî, Meğâzî, 66; Müslim, Ru’yâ, 4.
2747
Buhârî, Rikâk,18; Müslim, Sıfâtu’l-Munâfikîn, 17.
2748
İbn Hanbel, III, 362; Ebû Ya'lâ, III, 309.
2749
İbn Hanbel, III, 52.
2750
Taberânî, el-Mu’cemu’l-Kebîr, I, 187.
2751
Müslim, Sıfâtu’l-Munâfikîn, 17.
2752
Müslim, Sıfâtu’l-Munâfikîn, 17; İbn Hanbel, II, 466.
2753
Buhârî, Merdâ, 19; Müslim, Sıfâtu’l-Munâfikîn, 17.
2754
Buhârî, Rikâk, 18; İbn Hanbel, II, 514.
2755
Buhârî, Buyû’ 63; Müslim, Buyû’ 1; İbn Hanbel, III, 6.
2756
Buhârî, Ebvâbu’s-Salât, 9; Müslim, Buyû’, 1; İbn Hanbel, II, 464.
2757
Müslim, Buyû’, 1; İbn Hanbel, II, 380.
2758
Buhârî, Mevâkîtu’s-Salât, 29; Müslim, Buyû’, 1; İbn Hanbel, II, 510.
2759
Müslim, Buyû’, 1.
2760
İbn Hanbel, II, 432.
2761
İbn Mâce, Lukata, 4; İbn Hanbel, I, 314.
2762
İbn Mâce, Diyât, 27.
2763
Buhârî, Diyât, 27; Müslim, Hudûd, 11; İbn Hanbel, II, 239.
2764
Buhârî, Diyât, 27; Müslim, Hudûd, 11; İbn Hanbel, II, 239.
2765
Müslim, Hudûd, 11.
2766
Müslim, Hudûd, 11; İbn Hanbel, II, 415.
2767
Ebû Dâvûd, Dıyât, 31; Nesâî, es-Sünenü’l-Kebîr, Âriye, 6; İbn Mâce, Diyât, 27.
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Sahâbe: Ebû Hureyre.
Tâbiûn: Ebû Râfi’.2768
Tahrîc: Ebû Dâvûd ve İbn Mâce tahrîc etmiştir.

2768
2769

Beyhâkî, Sünen, IX, 139.
Müslim, Cihâd, 15; Ebû Dâvûd, Harac, 29.
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EK 4: RİVÂYET SAYISINA GÖRE HEMMÂM SAHÎFESİ’NDEKİ
HADİSLER
Sahîfedeki rivâyetler üzerine yaptığımız tahrîc çalışması bu hadislerin mütevâtir,
meşhur, aziz ve ferd olarak farklı gruplara dağıldıklarını ortaya koymuştur. Bununla
beraber tüm araştırmalara rağmen bu hadislerin gözden kaçan farklı isnâd ve tariklerinin
olması mümkündür.
a) Mütevâtir rivâyetler: 19, 29, 48, 89, 107, 112, 120,135 nolu sekiz hadis.
b) Meşhur rivâyetler: 2, 4, 5, 7, 11, 12, 14, 15, 16, 20, 21, 23, 25, 30, 31, 35, 36, 37,
43, 44, 45, 49, 50, 52, 53, 54, 55, 56, 64, 65, 66, 68, 69, 72, 73, 75, 76, 77, 79, 80, 82,83,
85, 86, 88, 90, 91, 93, 94, 97, 98, 99, 102, 104, 108, 109, 111, 114, 115, 117, 119, 121,
126, 128, 129, 130, 132, 137 nolu altmış sekiz hadis.
c) Aziz rivâyetler:
ca) Ebû Hureyre’nin Aziz Rivâyetleri: 1, 8, 9, 13, 14a, 18, 22, 24, 26, 33, 34, 38,
39, ,40, 51, 58, 60, 61, 62, 63, 67, 70, 71, 74, 78, 81, 96, 100, 101, 103, 105, 106, 118, 122,
124, 125, 127, 131, 136 numaralı otuz dokuz hadis.
cb) Hemmâm b. Münebbih’in Aziz Rivâyetleri: 27, 28, 47, 87, 95, 110, 123, 134,
138 nolu dokuz rivâyet.
d)Ferd Rivâyetler:
da) Ebû Hureyre’nin Ferd Rivâyetleri: 3, 6, 10, 17, 27, 28, 32, 41, 42, 46, 47, 57,
59, 84, 87, 92, 95, 110, 113,116, 123, 133, 134, 138 nolu yirmi dört rivâyet.
db) Hemmâm b. Münebbih’in Ferd Rivâyetleri: 108, 113, 115, 125 ve 134 nolu beş
rivâyet.
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