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ÖNSÖZ 

Yerde ki ve gökte ki her şeyi insanın hizmetine sunan Allah’a bütün 

mahlûkat adedince hamd ve senalar olsun. Ve âlemlere rahmet olarak 

gönderdiği sevgili Resûlüne binlerce salât ve selâm olsun.  

Allah (c.c.) insanlara sayısız nimet vermiş, karşılığnda da cüz’i bir 

miktarda şükür istemiştir. İnsanlara sayısız nimet verenin Allah olduğunu 

hatırlatmak ve bu nimetlere karşı nasıl teşekkür edeceklerini göstermek üzere 

peygamberleri göndermiştir. Gönderdiği Peygamberlerin bazılarına da kitaplar 

vermiştir. 

Allah (c.c.) insanlığa en son kitap olarak Kur’ân’ı Kerîm’î, en son 

Peygamber olarak da Hz. Muhammed’i (Sallallahu Aleyhi Vesellem) 

göndermiştir. Bunun için Kur’ân’ın en iyi şekilde anlaşılması, anlatılması ve 

yaşanması lâzımdır. Kur’ân’ı anlamamıza yardımcı olacak en büyük kaynak 

da şüphesiz hadislerdir. İkisi birbirinden ayrı olarak yorumlanamaz ve tam 

anlaşılamaz. Kur’ân âyetleri yorumlanırken ilk önce hadislere başvurulup, o 

âyetle ilgili Resûlullah’ın (Sallallahu Aleyhi Vesellem) bir hadisi varsa onunla 

değerlendirme yapmak gerekir. Zaten tefsir çalışmalarında da önce Kur’ân’ın 

Kur’ân’la sonra da Kur’ân’ın hadisle yorumu yapılmıştır.  

Elmalılı Muhammed Hamdi Yazır’ın tefsiri Hak Dini Kur’ân Dili’de 

bu şekilde kaleme alınmıştır. Biz bu çalışmamızda Hak Dini Kur’ân Dili’nin 

son üç cildin de bulunan hadislerin tahricini yapmaya çalıştık.  

Çalışmamız iki bölümden oluşuyor. Birinci bölümde merhum 

Elmalılı’nın hayatı ve tefsir hakkında bilgi bulunmaktadır. İkinci bölümde de 

ilk önce tahricle ilgili kısa bir bilgi verilip daha sonra tefsirin son üç cildinde 

geçen hadislerin tahrici yapılmıştır.    

Çalışmamız da yardımlarını bizden esirgemeyen değerli hocam Yrd. 

Doç. Dr. Âdil YAVUZ’a, tezimizi okuma zahmetinde bulunan Prof. Dr. 

Zekeriya GÜLER ve Doç. Dr. Mahmut YEŞİL hocalarıma ve değerli 
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tavsiyeleriyle destek olan Selçuk Eğitim Merkezinde ki Hocam Süleyman 

SARI'ya teşekkür ederim. Ayrıca eşime de teşekkür ederim.  

Biz bu çalışmamızla Elmalılı Tefsiri'ndeki hadisler üzerine yapılan 

çalışmaları bitirmeyi hedefledik. İnşallah az da olsa bir katkımız olur. 

Çalışmak bizden Tevfik Allah'dan.  

 

                                                                                  KONYA-2007 

                                                                        BestamiGÖZALAN
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GİRİŞ 

A-Konu 

Konumuz, Elmalılı Tefsirinin VII, VIII, ve IX. Ciltlerindeki hadislerin 

tahricidir.  

Öncelikle eser ve müellifi hakkında bilgi verilecektir. Daha sonra 

tahric ve çalışmada takip edilen metod hakkında bilgi verilecektir.  

İlk önce Elmalılı Tefsiri'nde geçen hadisleri tespit edeceğiz. Daha 

sonra bu hadisleri Kütüb-i Tis'a esas alınarak tahrici yapılacaktır. Hadisler 

başta Tirmizî olmak üzere âlimlerin görüşlerine göre değerlendirilecektir. 

B- Amaç ve Önem   

Kur'ân'ı Kerim'in anlaşılmasında hadislerin önemi büyüktür. Özellikle 

rivayet tefsiri yazanlarda âyetlerin açıklanmasında çoğu zaman hadislerden 

faydalanmışlardır. Elmalılı Hamdi Yazır'a göre Kur'ân'ın tafsirinde birinci esas 

yine kendisidir. İkinci esas, Resulullah'ın (s.a.s.) hadislerinde bulunan 

tefsirlerdir. Üçüncü esas da, sahabe ve tabiinden tefsir olarak naklolunan 

açıklamalardır. Dördüncüsü de bu üç esas araştırıldıktan sonra, Arapça ve şer'î 

ilimler ile aklın uygun bulduğu ilmî görüşler içinde mana çıkarılmak üzere 

yapılan te'vil kısmıdır.1    

Ülkemizde Cumhuriyet döneminde yazılan ilk tefsir olma özelliğine 

sahip Elmalılı tefsirinde hadislerden büyük ölçüde faydalanıldığı 

görülmektedir. Bu hadislerin kaynaklarının ve sıhhat derecelerinin tespit 

edilmesi eserin hadis ilmi açısından taşıdığı değeri tespit etmeyi sağlar. 

Daha önce Abdurrahman Bestil tarafından I, II ve III. Ciltlerde ki 

hadisler ve Saliha Tekiner tarafından da IV, V ve VI. Ciltlerde ki hadisler 

tespit edilmiştr. Biz de VII, VIII ve IX. Ciltlerde ki hadisleri inceleyerek bu 

                                                 
1 Elmalılı Muhammed Hamdi Yazır, Hak Dini Kur’ân Dili, Mukaddime, I, s.29 
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çalışmaya hem az da olsa bir katkıda bulunmayı hem de çalışmayı bitirmeyi 

istiyoruz.  

C- Yöntem 

1- Elmalılı Tefsiri'nin VII, VIII ve IX. Ciltlerinde ki hadisler tespit 

edilecektir. Elmalılı tefsirinde bazen hadislerin metnini, bazende sadece 

tercümesini vermiştir. Biz bu hadislerin ister metni olsun ister tercümesi olsun 

hepsini tespit etmeye çalıştık. 

2- Bu hadisleri öncelikle Kütüb-i Tis'a da araştırılarak tahrici 

yapılacaktır. 

3- Tahric edilen hadislerle ilgili önemli hadisçilerin görüşleri dikkate 

alınarak değerlendirilmeye çalışılacaktır.      
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I. BÖLÜM 

ELMALI’LI MUHAMMED HAMDİ YAZIR VE HAK DİNİ KUR’AN 

DİLİ İSİMLİ TEFSİRİ 

Bu bölümde Elmalılı Muhammed Hamdi Yazır’ın hayatı, hizmetleri 

ve eserleri hakkında bilgi verilmiştir. Daha sonra ise Hak Dini Kur’an Dili 

isimli tefsirinin yazılış sebebi, yazımı esnasında başvurulan kaynaklar, eser 

üzerine yapılan çalışmalar hakkında kısa bilgiler verilmiştir.   

A-ELMALILI MUHAMMED HAMDİ YAZIR’IN HAYATI 

1-Nesebi, Doğumu ve Vefatı: 

Antalya’nın Elmalılı ilçesinde 1294/1877 yılında doğdu. Aslen 

Burdur’un Gölhisar ilçesine bağlı Yazır köyünden olan babası Nûman Efendi 

Elmalı Şer’iyye Mahkemesi’nde baş kâtipti. Dedeleri Mehmed, Bekir, Hasan 

ve Bedreddin efendiler ilmiye sınıfına mensuptu. Annesi Fatma Hanım Elmalı 

ulemâsından Mehmed Efendinin kızıdır. 

Elmalılı Muhammed Hamdi Yazır, ilim ile geçen bir ömür yaşamış ve 

1942 yılı Mayıs ayının 27. günü İstanbul Erenköyde Allahın rahmetine 

kavuşmuştur.2 

2-İlmî Şahsiyeti: 

Hâfızlığı Elmalı’da tamamlayan Muhammed Hamdi, tahsiline devam 

etmek için dayısı Mustafa Efendi ile İstanbul’a gitti ve Küçük Ayasofya 

Medresesi’ne yerleşmiştir. Beyazıt Câmii’ndeki derslerine devam ettiği 

Kayserili Mahmud Hamdi Efendi’den icâzet almıştır. Tahsili esnasında Bakkal 

Arif Efendi ile Sâmi Efendi’den hat dersleri aldı.1904 yılında girdiği ruûs 

imtihanını kazandı. Mekteb-i Nüvvâb’ı birincilikle bitirdi. Bir taraftan da 

edebiyat, felsefe ve mûsiki öğrendi. Mekteb-i Nüvvab ve Mekteb-i Kudât’ta 

fıkıh, Medresetü’l-Mütehassısîn’de usûl-i fıkıh, Sülaymaniye Medresesi’nde 

                                                 
2 Elmalılı Muhammed Hamdi Yazır, Hak Dini Kur’ân Dili, ‘’Önsöz’’, I, s.XV 
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mantık, Mülkiye Mektebi’nde vakıf hukuku dersleri verdi. 1918’de Dârü’l-

hikmeti’l-İslamiye âzalığına, daha sonra bu müessesenin reisliğine tayin 

edildi. 15 Eylül 1919’da âyan heyeti üyeliğine tayin edildi; ilmi rütbesi de 

Süleymaniye Medresesi müderrisliğine yükseltilmiştir.3 

Muhammed Hamdi tasavvufla da ilgilenmiştir. Tefsirini hazırlarken 

vahdet-i vücûd konusunda yer yer tenkit ettiği İbn Arabî’den (h.638) bol 

miktarda iktibaslar yapmış ve zaman zaman sûfi meşrebli bir üslûb 

kullanmıştır.4 

Çağdaşları arasında benzeri az rastlanan geniş kültürlü bir din âlimi 

olan Elmalılı Muhammed Hamdi sanatçı bir kişiliğe de sahipti. Türkçe, 

Arapça ve Farsça şiirler yazmasına rağman edebi yönüyle tanınmamıştır. 

Sülüs, nesih, ta’lik ve celi türünde çeşitli levhalar da yazmıştır.5 

3-Hizmetleri: 

1324/1906 yılında seçimlerde Antalya mebûsu olmuş ve İkinci 

Meşrûtiyetin bu ilk meclisinde, bilhassa 1293/1876 ‘’Kanûn-i Esâsî’sinin 

değiştirilmesinde mühim bir rol oynamıştır. 

1327/1909 yılında Mülkiye Mektebi’nde Ahkâm-ı Evkâf ve Arazi 

dersleri okutmuş ve yine aynı senelerde Mekteb-i Kuzât’ta fıkh dersleri 

vermiştir. Daha sonra Dârü’l-Hikmeti’l-İslâmiye üyeliğine ve bir müddet 

sonra da başa-kanlığına tayin edilmiştir. Birinci Dünya savaşından sonra 

Evkâf Nazırlığı’nda bulunmuş ve bu sırada Âyan Meclisi üyesi olmuştur. 

Cumhuriyet’in ilânı sırasında Mütehassısîn medresesinde mantık müderrisi idi. 

Medreseler kaldırılınca evinde inzivaya çekilmiş, İlmî tetkik ve 

araştırmalarına devam etmiştir.6   

                                                 
3 Yavuz, Yusuf Şevki, ‘’Elmalılı Muhammed Hamdi’’, DİA, XI, 57 
4 Yavuz, Yusuf Şevki, ‘’Elmalılı Muhammed Hamdi’’, DİA, XI, 59 
5 Yavuz, Yusuf Şevki, ‘’Elmalılı Muhammed Hamdi’’, DİA, XI, 59 
6 Elmalılı, a.g.e., I, s.XV 
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Milli Mücadele sırasında İstanbul hükümetlerinde görev yaptığı için 

İstiklâl Mahkemesi’nce gıyabında idama mahkûm edilmesi üzerine Ankara’ya 

götürülmüş ve kırk gün tutuklu kalmıştır. İttihat ve Terakki Cemiyetine üye 

olması sebebiyle serbes bırakılmış ve camiye gitme dışında evinden 

çıkmamıştır. TBMM’nde Türkçe bir tefsir hazırlatılması kararı alınınca 

Diyanet İşleri Reisliği bu işi kendisine teklif etmiştir. Elmalılı teklifi kabul 

ederek tefsiri yazmaya başlamış; Hak Dini Kur’an Dili adını verdiği eserini 

vefatından önce bitirmiştir.7     

4- Eserleri 

Basılmış olanlar:  

1- Hak Dini Kur’an Dili: Kırk sekiz yaşında iken başlayıp altmış 

yaşında tamamladığı tefsiri olup en meşhur eseridir. İlk defa Diyanet İşleri 

Reisliği tarafından yayımlanan eserin daha sonra birçok baskısı yapılmıştır. 

2- İrşâdü’l-ahlâf fî Ahkâmi’l-Evkaf: Mülkiye Mektebi’nde okutmak 

üzere hazırladığı bir ders kitabıdır. 

3- Metâlib ve Mezâhib: Fransız felsefe tarihçisi Paul Janet ve Gabriel 

Sealles tarafından yazılan Histoire de la philosophie adlı eserin tercümesidir. 

Tahlilî Târih-i Felsefe başlığını da taşıyan esere yazdığı mukaddime ile tahlil 

ve tenkit mahiyetindeki geniş dipnotları felsefi bakımdan büyük değer 

taşımaktadır. 

4- Elmalılı Hamdi Efendi’nin bunlardan başka, Sırat-ı Müstakîm, 

Beyânülhak ve Sebîlürreşâd mecmualarında devamlı yazıları çıkmıştır. Aynı 

zamanda devrinin günlük gazetelerine de ilmî makaleler yazmıştır. 

Basılmamış olanlar ise şunlardır: 

1- Usûl-i Fıkha ait bir eseri,  

2- Sûrî mantığa ait bir eseri, 
                                                 
7 Yavuz, Yusuf Şevki, ‘’Elmalılı Muhammed Hamdi’’, DİA, XI, 59 
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3- Yarım vaziyette bir hukuk kâmusu 

4- Noksan bir divanı8 

                                                 
8 Elmalılı, a.g.e., I, s.XVI 
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B- HAK DİNİ KUR’ÂN DİLİ ADLI TEFSİRİ 

1- Yazılış Sebebi: 

Bu konuyla ilgili olarak eserin mukaddimesinde şöyle bilgi 

verilmiştir: 

‘’Cumhuriyet idâresi kurulup medreseler lağvedildikten sonra 

mekteplerde de arapçe tedrîsata son verilmişti. Kur’ân’ı okuyup anlayabilecek 

ve anladıklarını diğer dindaşlarına anlatabilecek bir medrese nesli artık 

yetişmeyecekti. Bunu telâfi edecek başka tedris müesseseleri de kurulmamıştı. 

Hâlbuki Müslüman Türk milleti ve onun yeni nesilleri, Kur’ân’ın irşatlarından 

istifadeye devam etmek arzu ve ihtiyacında idiler. Bu ihtiyacı hissedenler, 

Kur’ân’ın Türkçe tefsir ve tercemesi zarûreti üzerinde durmaya başladılar. 

Madem ki medreseler kapatılmış, mekteplerden Arapça dersleri kaldırılmış ve 

bu sahada yeni müesseseler kurulamamıştı, o halde Kur’ân’ın ve İslam 

Dini’nin Müslüman Türk Milleti’ne kendi dili ile anlatılması lazımdı. 

Cumhuriyet’in daha ilk senelerinde Kur’ân’ın Türkçe’ye terceme edilmesine 

ve muhtasar da olsa Türkçe bir tefsirinin yaptırılmasına karar verilmişti. Bu 

işin kime verilebileceği hakkında uzun münakaşalar cereyan etti. Devlet 

erkân’ı, mebuslar ve aklı eren kimseler bu işle ciddi şekilde meşgul oldular. 

Nihayet zamanın Diyanet İşleri Reîsi merhum Rıfat Börekçi ve muâvini 

merhûm Hamdi Aksekili’nin tensîb ve ısrarı ile tercemenin şâir Mehmet 

Âkif’e, tefsirin de Hamdi Yazır’a yaptırılması uygun görüldü. Mukâveleler 

yapıldı ve vazîfe alanlar işe başladı.’’9     

2- Tefsir Usûlü: 

 Eserin mukaddimesinde de belirtildiği üzere tefsirde takip edilecek 

genel esaslar, Diyanet İşleri Riyâseti ile Hamdi efendi arsında yapılan bir 

protokol ile belirlenmişti. Buna göre önce tefsiri yapılacak âyetin veya âyetler 

                                                 
9 Elmalılı, a.g.e., I, s.IV 
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grubunun metni altına meâlleri yazılacak, ardından bu bölümün tefsir ve 

izahına geçilecekti. Tefsir bölümünde ise şu esaslara uyulacaktı: 

1- Âyetler arasındaki münasebetler gösterilecek,  

2- Nüzûl sebepleri kaydedilecek, 

3- Kırâat-i aşereyi geçmemek üzere kıratlar hakkında bilgiler 

verilecek, 

4- Gerektiği yerlerde kelime ve terkiplerin dil izahları yapılacak 

5- İtikada Ehl’i sünnet ve amelde Hanefî mezheplerine bağlı kalınmak 

üzere âyetlerin ihtiva ettiği dinî, şer’î, hukukî, içtimaî ve ahlâkî hükümler 

açıklanacak, âyetlerin imâ ve işarette bulunduğu ilmî ve felsefî konularla ilgili 

bilgiler verilecek, özellikle tevhid konusunu ihtiva eden, ibret ve öğüt mahiyeti 

taşıyan âyetler genişçe izah edilecek konuyla doğrudan veya dolaylı biçimde 

ilgisi bulunan İslâm tarihi olayları anlatılacak, 

6- Batılı müelliflerin yanlış yorumlar yaptıkları noktalarda 

okuyucunun dikkatini çeken notlar konularak gerekli açıklamalar yapılacak, 

7- Eserin başına, Kur’an hakikatini açıklayan ve Kur’an’la ilgili bazı 

önemli konuları izah eden bir mukaddime yazılacaktı.10 

Eser, Diyanet İşleri Riyâseti bütçesinden ayrılan tahsisatla sözleşmede 

belirlenen esaslar dâhilinde on iki yıllık ( 1926–1938 ) bir çalışma ile 

tamamlanmış, 1935–1939 yıllarında İstabul’da dokuz cilt ve 10.000 takım 

olarak basılmış, 2000 takımı müellife verilirken geri kalanları ücretsiz 

dağıtılmıştır.11  

                                                 
10 Elmalılı, Hak Dini Kur’ân Dili, ‘’Mukaddime’’, I, 19 
11 Bilgin, Mustafa, ‘’Hak Dini Kur’ân Dili’’, DİA, XV, 153  
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3- Kaynakları: 

Müellif, mukaddimesinde belli bir Arapça tefsirin tercümesi olmayan 

eserini çeşitli kaynaklardan faydalanarak hazırladığını belirtmiş ve temel 

keynaklarına da işaret etmiştir.12  

Bunlar tefsir sahasında; 

1- Taberî’nin Câmiu’l-Beyân’ı,  

2- Cessâs’ın Ahkâmü’l-Kur’ân’ı,  

3- Zemahşerî’nin el-Keşşâf’ı,  

4- Kâdî Beyzâvî’nin Envârü’t-Tenzîl’i,  

5- Ebû Hayyân’ın el-Bahrü’l-Muhît’i ile en-Nehrü’l-Mâd adındaki 

telhîsi, 

6- Nizâmeddîn en-Nîsâbûrî’nin Garâibü’l-Kur’ân ve Reğâibü’l-

Furkân’ı,  

7- Ebu’s-Suûd Efendi’nin İrşâdü’l-Akli’s-Selîm’i,  

8- Âlûsî’nin Rûhu’l-Meânî’si, 

Hadis alanında da Kütüb-i Sitte ile Mecdüddin İbnü’l-Esîr’in en-

Nihâye fî ğarîbi’l-hadis’idir.13 

4- Tefsir Üzerine Yapılan çalışmalar: 

Elmalılı tefsiri üzerine yapılan çalışmalar, Dokuz Eylül 

Üniversitesinde öğretim üyesi olan Mustafa Özel'in İslami Araştırmalar 

dergisinde ''Hak Dini Kur'an Dili Üzerine Yapılan Akedemik Çalışmalar'' 

isimli makalesinde ele alınmıştır. Elmalılı tefsiri üzerine yapılan çalışmaların 

bazıları şunlardır:  

                                                 
12 Elmalılı, Hak Dini Kur’ân Dili, ‘’Mukaddime’’, I, 20 
13 Elmalılı, Hak Dini Kur’ân Dili, ‘’Mukaddime’’, I, 20; Bilgin, Mustafa, ‘’Hak Dini Kur’ân Dili’’, 
DİA, XV, 154 
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İsmet Ersöz: Elmalılı Mehmed Yazır ve Hak Dini Kur'an Dili 

(Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Konya 1985, 222s., Doktora 

Tezi) 

Coşkun Dikbıyık: Elmalılı M. Hamdi Yazır'ın Felsefi Yönü ve 

Tefsirindeki Felsefi Unsurlar (Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler 

Enstitüsü, İstanbul 1986, 92s. Yüksek Lisans Tezi) 

İbrahim Gürses: Elmalılı Tefsiri'nde Psikoloji Konuları (Uludağ 

Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Bursa 1990, 73s., Yüksek Lisans Tezi) 

Yasin Çırçır, Elmalılı Muhammed Hamdi Yazır'ın 

Peygamberlik'le ilgili Görüşleri (Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler 

Enstitüsü, Bursa 1995, 67s., Yüksek Lisans Tezi) 

Hatice Özsaraç: Elmalılı M. Hamdi Yazır ve Tasavvuf Anlayışı 

(Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara 1997, 142 s., Yüksek 

Lisans Tezi) 

Sabri Yılmaz: Elmalılı Tefsirinde Kader Problemi (Dokuz Eylül 

Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İzmir 1997, 68 s., Yüksek Lisans Tezi) 

Mustafa Özel: Elmalılı ve Mevdudi'nin Tefsirlerine Karşılaştırmalı 

Bir Yaklaşım (Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İzmir 

1999, 214 s., Doktora Tezi) 
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II. BÖLÜM 

HADİSLERİN TAHRİC VE DEĞERLENDİRMESİ 

A- TAHRİC HAKKINDA GENEL BİLGİLER 

1- Tahriçin Tarifi  

Tahrîc, aynı konuda iki zıt durumun bir araya gelmesidir. Sözlükte 

‘’kurak ve verimli’’ anlamlarını birlikte içerir. ‘’أرض مخرجة‘’ bir tarafı 

yeşermiş diğer tarafı kurak yer demektir. Yine ‘’خرج اللوح‘’ tahtanın bir 

kısmını yazıp diğer kısmını bırakmak demektir.14 Ayrıca tahrîc, istinbat 

(hüküm çıkarmak), tedrîb (alıştırmak) ve tevcîh (yöneltmek) manalarını da 

ifâde eder. Aynı kökten gelen ihrâc kelimesi de ibrâz, izhâr(açıklamak) 

demektir.15 

Hadis terimi olarak, bir hadisi isnadıyla birlikte bir kitapta nakletmeye 

denir. Ayrıca herhangi bir kitapta bulunan hadislerin her birini, bütün isnadları 

ile birlikte göstermek, bu hadis ve senetlerinin sıhhatlerini açıklamak, eksik ve 

ziyadelerini belirtmek, Senedin ilk râvisini belirtmek sûretiyle yapılan 

çalışmaya da tahrîc denir. Tahric yapana muhric veya muharric hadisin 

alındığı kaynak veya râviye mahrec denir.16 

Hadisçilere göre tahrîc kelimesi üç anlamda kullanılmaktadır: 

1- İhrâc ile eş anlamlı olarak: Bir hadisi isnâdı ile birlikte bir kitapta 

nakletmek. ‘’اخرجه البخارى‘’ ve ‘’خرجه البخارى‘’ cümleleri ‘’Bu hadisi Buhârî 

kitabında senediyle birlikte tahrîc etmiştir.’’ anlamına gelmektedir. 

2- Bir kitapta ki hadisleri senedleriyle birlikte tesbit etmek, varsa 

hadislerin diğer rivayetlerini ortaya koymak, her hadis hakkında söylenenleri 

naklederek sıhhatlerine işaret etmektir. 

                                                 
14 Tahhân, Usûlu’t-Tahrîc, s.7 
15 Tahhân, a.g.e., s.9 
16 Karagöz İsmail, Dinî Kavramlar Sözlüğü, s.628 
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3- Hadisin aslî kaynaklarda ki yerinin belirtilmesidir. Hadisçiler 

arasında bu anlam yaygınlaşmış ve ‘’tahrîc’’ lafzı özellikle son asırlarda bu 

manaya tahsîs edilmiştir.17  

2- Takib Edilen Tahric Usûlü: 

Tahrîc çalışması tezimizin önemli bir bölümünü oluşturmaktadır. 

Çalışmamızda şu metodları uygulamış bulunuyoruz: 

1- Hadisleri ilk olarak Kütüb-i Tis’a denen meşhur dokuz muhaddisin 

eserlerinin fihristi olan ‘’el-Mu’cemu’l-Müfehres li elfâzi’l-hadîsi’n-Nebevî’’ 

ye müracaat ederek aradık. Bu eserin yanı sıra ‘’Elfiye’’ ve ‘’Şâmile’’ adlı 

CD’lerden de yararlandık. Bu CD'lere baktıktan sonra sonuçları matbu 

nüshalardan da kontrol ettik. 

2- Halk dilinde dolaşan rivayetleri toplayan Aclûnî’nin (1162/1748) 

‘’Keşfü’l-Hafâ’’ sı da müracaat ettiğimiz kaynaklardandır. 

3- Münâvî’nin (1031/1621) ‘’Feyzül’Kadîr’’i ve Ali el Müttakî’nin 

(975/1567) ‘’Kenzu’l-Ummâl’’i de faydalandığımız kaynaklardandır. 

Hadislerin sıhhat değerlendirmesi yapılırken başta Tirmizî olmak 

üzere Heysemî, Şuayb Arnavût gibi âlimlerin görüşlerine müracaat ettik.   

   

 

 

 

 

 

 

                                                 
17 Tahhân, a.g.e., s.10; Koçyiğit Talat, Hadis Istılahları, s.419  
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B- ELMALILI TEFSİRİNİN VII, VIII VE IX. 

CİLTLERİNDEKİ HADİSLER VE TAHRİCİ 

1-VII. CİLTTEKİ HADİSLERİN TAHRİCİ 

Burada VII. Ciltteki Tûr, Necm, Kamer, Rahman, Vâkıa, Hadid, 

Mücâdele, Haşr, Mümtehıne, Saf, Cuma, Münâfikûn, Teğâbün, Talâk, Tahrîm 

ve Mülk sûrelerinde geçen hadislerin tahricini yaptık. 

TÛR SÛRESİ 

1- Ebû Dâvûd (275/888) ve Nesâî’nin (303/915) Sünen’leri ile diğer 

bazı hadis kitaplarında mevcut olan ve Ebû Berzetel-Eslemî’den (Radıyallahu 

anh) gelen bir rivayette şöyle denilmektedir: ‘’ Resulullah (Sallallahu aleyhi 

ve sellem) bir meclisten kalkacağı zaman   سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان ال اله اال

 Ey Allah’ım seni her türlü noksan sıfattan tenzih ’‘     انت استغفرك واتوب اليك

eder ve sana hamdederim. Senden başka ilâh olmadığına şahadet eder senden 

mağfiret diler ve (günahlarımdan dolayı) sana tövbe ederim.’’derdi. Soru 

sorulduğunda ‘’ Bu mecliste bulunanlar için kefarettir.’’ demişti. VII/283 

(VII/4566)18 

Ebû Dâvûd ve Ahmed b. Hanbel (241/855) tahric etmişlerdir. 19 

Tirmizî ve İbn Hıbban Ebû Hureyre’den (59/679) tahric etmişlerdir.20   

Tirmizî (279/892) rivâyetin "hasen-garip-sahih" olduğunu Ebû Berze 

ve Âişe'den de nakledildiğini belirtir.21 

                                                 
18 Hadisi verdikten sonra belirttiğimiz rakamlardan parantez içinde olmayan hadisin sadeleştirilmiş 
baskıdaki sayfa numarasını, parantez içinde olanda sadeleştirilmemiş baskıdaki sayfa numarasını 
göstermektedir. 
19 Ebû Dâvûd, Edeb, 32; Ahmed b. Hanbel, IV, 420, 425 
20 Tirmîzî, Deavât, 39; İbn Hıbban, Sahih-i İbn Hıbban, II, 354 
21 Tirmîzî, Deavât, 39 
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Hâkim Hz. Âişe’den tahric etmiştir.22 Hâkim (405/1014) "Buhârî 

(256/869) ve Müslim'in (261/875) şartına / râvilerine uygun olduğu halde 

Sahih'lerine almadıkları isnâdı sahih bir hadistir" der.23 

Ahmed b. Hanbel İsmâil b. Abdullah b. Ca’fer’den benzer bir rivayet 

tahric etmiştir.24  

2- Bazıları da bunun namaza durulduğu zaman    سبحانك اللهم وبحمدك

 Ey Allah’ım seni noksan sıfatlardan ’‘  وتبارآسمك وتعالى جدك وال اله غيرك   

tenzih eder ve yalnız sana hamdederim. Senin ismin ne yüce ve makâmın ne 

uludur. Ve senden başka ilah yoktur.’’ Duâsının okunması hakkında rivayet 

edildiğini söylemişlerdir. VII/283 (VII/4566) 

Ebû Dâvûd, Tirmizî ve Dârekutnî Hz. Âişe’den (57/677) tahric 

etmişlerdir.25 

Tirmizî Hârise b. Ebû'r-Ricâl Muhammed b. Abdurrahman en-Neccârî 

el-Ensârî el-Medînî’nin hafızası sebebiyle zayıf olduğunu belirtir.26 Ayrıca 

Hârise b. Ebû'r-Ricâl için Yahya b. Maîn: '' Sika değildir'', Abdurrahman'da: 

''Babamdan Hârise için Münkerü'l-Hadis dediğini işittim.'' demiştir.27 Buhârî: 

''Münkerü'l-Hadis'', Nesâî'de: ''Metrûku'l-Hadis'' demiştir.28 

Nesâî ve Ahmed b. Hanbel Ebû Sâidi’l Hudrî’den tahric etmişlerdir.29  

Şuayb Arnavût, Ahmed b. Hanbel’de (241/855) geçen hadis için, 

''İsnâdı zayıftır.'' demiştir.30 

NECM SURESİ 

                                                 
22 Hâkim, Müstedrek, I, 674 
23 Hâkim, a.g.e., I, 674 
24 Ahmed b. Hanbel, III, 450 
25 Ebû Dâvûd, Salât, 122; Tirmîzî, Salât, 65; Dârekutnî, Sünen-i Dârekutnî, I, 299 
26 Tirmîzî, Salât, 65 
27 İbn Ebî Hatim er-Razî, El-Cerh ve't-Ta'dil, III, 25 
28 İbn Adî el-Cürcânî, el-Kâmil fî-Duafâi'r-Ricâl, II, 198  
29 Nesâî, Sıfatu’s-Salât, 19; Ahmed b. Hanbel, III, 69 
30 Ahmed b. Hanbel, Müsned(Arnavut thk.), XVIII, 199 
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3- Buhârî’nin İbn Abbas’dan (68/687), İbn Merdûye’nin de İbn 

Mes’ud’dan yaptıkları rivayete göre bu sûre, Hz. Peygamber (Sallallahu aleyhi 

ve sellem)’in kırâetini îlân ettiği ilk sûredir.31 VII/285 (VII/4567) 

Buhârî’nin İbn Abbas’dan rivayetini bulamadık. 

4- Buhâri, Müslim, Ebû Dâvûd ve Nesâî’nin İbn Mes’ud’dan 

naklettikleri bir rivayette o şöyle demiştir; ‘’ Secde nâzil olan ilk sûre, Necm 

sûresidir. Resulullah bu sureyi okurken secde etti, orada bulunan insanlarda 

secde ettiler. Ancak onlardan birisi, yerden bir avuç toprak alıp onun üzerine 

secde etti. Sonra ben onun kâfir olarak öldürüldüğünü gördüm. O, Ümeyye b. 

Halef idi.’’ VII/285 (VII/4567) 

Buhari tahric etmiştir.32 Buhari, Ebû Dâvûd, Dârimî ve Ahmed b. 

Hanbel'in yaptıkları rivayetlerde Ümeyye b. Halef ismi geçmemektedir.33 

ب الى بالنوافلال یزال العبد یتقر  ’‘  -5   ‘’   ‘’ Kulum bana nafile ibadetlerle 

yaklaşmaya devam eder.’’ VII/294 (VII/4576) 

Ahmed b. Hanbel Hz. Aişe'den tahric etmiştir. 34 Şuayb Arnavût, 

‘’Hadis Sahih li-Ğayrihi’dir. Bu isnad, Urve’nin Mevlâsı Abdul Vâhid’in zayıf 

olması nedeniyle zayıftır.’’ demiştir.35 Ayrıca Abdu'l Vâhid için Yahya b. 

Main: ''Sikadır'' demiştir. Ebu Hatim: ''Hadisi alınır, kavî değildir.'', Salih b. 

Muhammed el-Bağdâdî: ''Ebu Hureyre'den işitmediği halde rivayet etmiştir'' 

demiştir. Nesâî'de: ''Zayıftır'' demiştir.36 

6- ‘’Öyle bir ağaçki bir binici onun gölgesinde yetmiş sene yol alsa 

yine katedemez. Bir yaprağı ümmetin hepsini örter.’’ VII/297 (VII/4580) 

Böyle bir rivayet bulamadık. 

                                                 
31 Suyûtî, Dürrü’l-Mensur, VII, 639   
32 Buhârî, Tefsir, 53 
33 Buhârî, Sücûdu’l-Kur’ân, 4, Fezâilu’s-Sahâbe, 58, Meğâzi, 7; Ebû Dâvûd, Sücûdu’l-Kur’ân, 3; 
Ahmed ibn Hanbel, I, 388, 401, 437, 443, 462, Dârimî, Salât, 160 
34 Ahmed ibn Hanbel, VI, 256 
35 Ahmed ibn Hanbel, Müsned(Arnavut thk.), XXXXIII, 262 
36 Mizzî, Tehzîbu'l-Kemâl, XVIII, 469[3592]  
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وإن ورقة منها َغشَّت األمََّة آلهايقطعها     -7 لها في ظيسير الراآب إن في الجنة لشجرة   

 مائة عام ال

‘’Öyle bir ağaçki bir binici onun gölgesinde yüz sene yol alsa yine 

katedemez. Bir yaprağı ümmetin hepsini örter.’’ VII/297 (VII/4580)    

Buhari, Tirmizî ve Ahmed b. Hanbel Enes b. Mâlik’ten tahric 

etmişlerdir.37 Tirmizi: ''Hasen-Sahihtir'' demiştir.38  

Buhari, Müslim, Tirmizî, İbn Mâce, Darimî ve Ahmed b. Hanbel Ebû 

Hureyre’den tahric etmişlerdir.39 Tirmizi: ''Sahihtir'' demiştir.40 

Buhari ve Müslim Sehl b. S’ad’dan tahric etmiştir.41  

Müslim ve Tirmizî Ebû Sâid’l Hudri’den (74/693) tahric etmiştir.42 

Tirmizi: ''Hasen-Garibtir'' demiştir.43  

 Sidre-i’‘  سدرة المنتهى من صبرالجنة عليها فغلول السندس واالستبرق -8

Münteha, cennetin uç kısımlarında bulunan bir yerdir. Üzerinda ise sündüs ve 

istebrakın etekleri vardır.’’ VII/298 (VII/4581)  

İbn Ebî Şeybe Musannef'de İbn Mes'ud'dan   فضول yerine     فغلول

şeklinde tahric etmiştir.44   

9- Mirac hadislerinden İbn Cerir’in naklettiği rivayetlerde Enes 

(Radıyallahu anh)  Resulullah (Sallallahu aleyhi ve sellem)’ın şöyle dediğini 

nakletmiştir:’’ Melek beni Mirac’a çıkardı, derken sidreye ulaştım. Onun sidre 

olduğunu, yaprağını ve meyvesini tanıyordum. Az sonra onun Allah’ın 

emrinden bürüyen bürüyünce, âni bir değişikliğe uğrayıp hiç kimsenin tavsif 
                                                 
37 Buhârî, Bed’ül-Halk, 8; Tirmîzî, Tefsîru’l Kur’ân, 56/1–2, Ahmed ibn Hanbel, III, 110, 135, 164, 
185, 207, 234  
38 Tirmîzî, Tefsîru’l Kur’ân, 56/1–2  
39 Buhârî, Tefsir, 56; Müslim, Cennet, 1; Tirmîzî, Sıfatu’l Cennet, 1, Tefsîru’l Kur’ân, 56/1-2; İbn 
Mâce, Zühd, 39; Dârimî, a.g.e., Rikâk, 114; Ahmed ibn Hanbel, II, 257, 404, 418, 438, 452, 455, 462, 
469, 482 
40 Tirmîzî, Sıfatu’l Cennet, 1 
41 Buhârî, Rikâk, 51; Müslim, Cennet, 8 
42 Müslim, Cennet, 1; Tirmîzî, Sıfatu’l Cennet, 1 
43 Tirmîzî, Sıfatu’l Cennet, 1 
44 İbn Ebî Şeybe, Musannef’u ibn Ebî Şeybe, VII, 29, 336 
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edemeyeceği bir hale geldi ki. O hali ben de anlatamam.’’45 VII/298 

(VII/4581)  

10- İbn Cerir’in (310/922) İbn Zeyd’den yaptığı bir nakilde o şöyle 

demektedir:’’Peygamber (Sallallahu aleyhi ve sellem)’e:’’ya Resulallah 

sidreyi kaplayan ne gördün?’’ diye sorulduğunda buyurdu ki فراش من ذهب    

‘’Altından bir pervanenin onu bürüdüğünü ve her yaprağında bir meleğin 

oturup Allah’ı tesbih ettiğini gördüm.’’46 VII/299 (VII/4582)  

11- İbn Abbas’tan  اذ یغشى السدرة ما یغشى      ayeti ile ilgili şöyle bir 

rivayet vardır: ‘’ Onu (sidreyi) Allah bürüdü de Muhammed (Sallallahu aleyhi 

ve sellem) Rabbinin ayetlerinden en büyüğünü gördü.’’47 VII/299 (VII/4582)  

12- Buhârî’de Mesrûk tarikiyle Hz.Âişe’den gelen şöyle bir rivayet 

vardır: Mesrûk der ki: Hz.Âişe’ye:’’ Valide hazretleri! Muhammed (Sallallahu 

aleyhi ve sellem) Rabbini gördü mü?’’ diye sordum. O da bana:’’Söylediğin 

bu sözden dolayı tüylerim diken diken oldu.’’ dedi. Ve arkasından şunu ilave 

etti:’’Her kim şu üç şeyi söylerse yalan söylemiştir. Kim Muhammed 

(Sallallahu aleyhi ve sellem) rabbini gördü derse yalan söylemiştir. Sonra   ال

درآها االبصار وهو يدرك االبصار وهو اللطيف الخبيرت      ‘’Gözler onu görmez, o gözleri 

görür, o latifdir her şeyi haber alandır.’’(En’am,6/103) ayetini okudu. Her kim 

sana yarın ne olacağını bilirim derse yalan söylemiştir dedi ve sonra  ‘’  وما

 Kimse yarın ne yapacağını’‘   ’’ تكسب غداتدرى نفس ما ذا

bilemez.’’(Lokman,31/34) ayetini okudu. En sonunda da her kim sana 

peygamber risaletten bazı şeyler gizledi derse yalan söylemiştir, dedi ve 

ardından  ‘’ يا ايها الرسول بلغ ما انزل اليك من ربك ‘’  ‘’Ey elçi! Rabbinden sana 

indirileni duyur.’’(Maide,5/67) ayetini okudu. Ancak Peygamber (Sallallahu 

aleyhi ve sellem), Cebrail’i iki defa hakiki suretinde gördü.’’ VII/300 

(VII/4583)  

                                                 
45 Taberî, Tefsîru't-Taberî., XXVII, 54 
46 Taberî, a.g.e., XXVII, 56; İbn Kesîr, Mutasar’u ibn Kesîr, III, 397 
47 Taberî, a.g.e., XXVII, 56 
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Buhari tahric etmiştir. 48 

13- Buhâri’de, Abdullah b. Mes’ud’dan iki ayrı rivayet vardır. 

Bunlardan ilkinde Peygamber’in Cebrail’i altı yüz kanatlı olarak gördüğü 

vardır VII/300 (VII/4583)  

İbn Hıbban (354/965) tahric etmiştir. .49 

14- Abdullah b. Mes’ud’dan yapılan rivayetlerin ikincisinde ise 

Peygamber (Sallallahu aleyhi ve sellem) Cennet’ten gelen ve ufku kaplayan 

yeşil bir refref’i müşâhede ettiğini belirtmiştir. VII/300 (VII/4583)  

Buhari ve Ahmed b. Hanbel tahric etmişlerdir. 50 Şuayb el-Arnavut 

hadisin Buhârî ve Müslim’in şartına/râvîsine göre isnâdının sahih olduğunu 

belirtmiştir.51  

15- Ata tarikiyle gelen bir rivayette İbn Abbas: ‘’Peygamber onu kalbi 

ile gördü.’’ dedi. VII/300 (VII/4583)  

Müslim tahric etmiştir. 52 

16- Mesrûk der ki: ‘’Hz. Âişe’nin yanındaydım, bana dedi ki:’’ Ya 

Ebâ Âişe, her kim şu üç şeyden birini söylerse Allaha karşı büyük iftira etmiş 

olur.’’ Onların ne olduğunu sorduğumda da bana şunları söyledi;’’ Her kim 

Muhammed (Sallallahu aleyhi ve sellem) Rabbini gördü diye zannederse 

Allah’ karşı büyük bir iftirada bulunmuş olur.’’ O esnada ben dayanıyordum, 

oturdum ve ey mü’minlerin annesi bana müsaade buyur dedim, o da acele 

etmememi söyledi ve Allah Teâlâ,  ولقد راه نزلة اخرى   (Necm, 53/13) 

‘’Andolsun ki onu bir kere daha gördü.’’,  ولقد راه باالفق المبين  ‘’ Andolsun 

(Muhammed) onu apaçık ufukta görmüştür.’’ (Tekvir, 82/23) buyurmadı mı? 

Dedi, sonra da şöyle devam etti. Bu ümmet içinde onu Resulullah’a ilk defa 

                                                 
48 Buhârî, Tefsir, 53, Tevhid, 45, 46 
49 İbn Hıbban, Sahih, XIV, 336 
50 Buhâri, Bed’ül-Halk, 7, Tefsîr, 53; Ahmed b. Hanbel, I, 449 
51 Ahmed ibn Hanbel, Müsned(Arnavut thk.), VII, 319 
52 Müslim, Îmân, 284 
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ben sordum ve o da bana, ‘’ O Cibril’dir, Onu yaratıldığı hakiki sûrette iki 

kereden başka görmedim. Semâdan inerken görmüştüm, büyüklüğü, gök ile 

yer arasını kaplamıştı.’’dedi. Hz. Âişe sonra da bana Allah’ın şöyle 

buyurduğunu işitmedin mi? dedi.   ال تدرآه االبصار وهو یدرك االبصار وهو اللطيف

 Gözler onu göremez, O, gözleri görür; O Latif’tir, her şeyi haber ’‘      الخبير

alandır.’’ (En’am, 6/103) ve yine bana Allah’ın şöyle buyurduğunu duymadın 

mı? Dedi.   وما آان لبشر ان یكلمه اهللا اال وحيا او من وراء حجاب او یرسل رسوال فيوحى

 Allah bir insanla konuşmaz. Ancak vahiyle yahut’‘    باذنه ما یشاء انه علي حكيم   

perde arkasından konuşur yahut bir elçi gönderip izniyle dilediğini vahyeder. 

O, yücedir, hâkimdir.’’ (Şûrâ, 42/51) VII/301 (VII/4584)  

Müslim tahric etmiştir. 53 

17- Abdullah b. Şakîk ve Ebû Zer’den yaptığı bir rivayette şöyle 

söyledi:’’ Resulullah (Sallallahu aleyhi ve sellem)’a Rabbini gördün mü ?’’ 

diye sordum.   نور انى اراه   ‘’ O bir nurdur, nasıl görEbîlirim, yahut nereden 

görEbîlirim?’’ dedi. VII/301 (VII/4584)   

Müslim tahric etmiştir. 54 Taberânî'nin (360/970) Evsat'ında Abdullah 

b. Sâmit’in Ebû Zer’den yaptığı bir rivayet bulunmaktadır.55  

18- Başka bir rivayetinde de Abdullah b. Şakîk diyor ki, Ebû Zer’e ‘’ 

Resulullah’ı görseydim sorardım.’’ dedim, ‘’ Neyi sorardın ‘’ dedi, ‘’ Rabbini 

gördün mü?’’ diye sorardım dedim. Ebû Zer’de bana dedi ki, ‘’ Ben sordum 

Resulullah buyurdu ki    رایت نورا  ‘’ Bir nur gördüm.’’ VII/301 (VII/4584) 

Müslim tahric etmiştir. 56 

                                                 
53 Müslim, Îmân, 287 
54 Müslim, Îmân, 291 
55 Taberâni, el-Mu’cemu’l-Evsât, VIII, 170 (8300) 
56 Müslim, Îmân, 292 
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Tirmîzi ve Ahmed b. Hanbel’de benzer hadisler geçmektedir. Yalnız 

hadisin sonunda   رایت نورا     ifadesi yerine   نور انى اراه    ifadesi 

geçmektedir.57 

"Ebû Îsa et-Tirmizî bu hadis için "Hasen" hükmü vermiştir."58 

19- İbn Abbas bazı rivayetlerinde Hâkim, Nesâî ve Taberâni 

rivayetlarinde, ‘’ Allah teâlâ Musa’yı kelâm, İbrahim’i dostluk ve 

Muhammed’i de görme (rü’yet) sıfatı ile mutahassıs kıldı.’’ demiştir. VII/302 

(VII/4585)   

Bulamadık. 

20-   ‘’ بصره و قلبه آنت سمعه و  ‘’  ‘’ Ben onun kulağı, gözü ve kalbi 

oldum.’’  VII/303 (VII/4586)   

Buhari tahric etmiştir. 59  

 ’‘   ’‘سترون ربكم آما ترون القمر ليلة البدر ال تضامون فى رویته   ’‘ -21

Rabbinizi, Bedr (ayın ondördüncü) gecesi ayı birbirinizle sıkışmayarak 

gördüğünüz gibi göreceksiniz.’’ VII/303 (VII/4587)   

Buhari, Müslim, Ebû Dâvûd, Tirmizî, İbn Mâce ve Ahmed b. Hanbel 

Cerir b. Abdullah'dan tahric etmişlerdir. 60 Tirmizi: ''Hasen, sahihtir'' 

demiştir.61 Tirmizî, Ebû Hureyre'den de tahric etmiştir.62 

"Ebû Îsa et-Tirmizî, ‘’Bu hadis Hasen, Sahih, Garib’tir.’’63 demiştir. 

22- Müslim’in Sahih’inde bulunan ve Ebû Habbeti’l-Ensârî tarikiyle 

İbn Abbas’tan yapılan bir rivayette Peygamber (Sallallahu aleyhi ve sellem) 

şöyle buyurmuştur:  ‘’    ’‘       ه صریف االقالمثم عرج  بى  حتى ظهرت لمستوى اسمع في
                                                 
57 Tirmîzi, Tefsîru’l Kur’an, 53; Ahmed b. Hanbel, V, 147, 157, 170, 175 
58 Tirmîzi, Tefsîru’l Kur’an, 53;  
59 Buhârî, Rikâk, 38 
60 Buhârî, Mevakit, 16,26, Tevhid, 24, Tefsir, 50/2; Müslim, Mesâcid, 211; Ebû Dâvûd, Sünnet, 19; 
Tirmîzi, Cennet, 16; İbn Mâce, Mukaddime, 13; Ahmed b. Hanbel, IV, 360, 362, 365 
61 Tirmîzi, Cennet, 16 
62 Tirmîzi, Cennet, 17 
63 Tirmîzi, Cennet, 17 
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‘’ Sonra göğe yükseltildim tâ ki öyle bir makama çıktım ki orada kalemlerin 

gıcırtılarını duyuyordum.’’ VII/305 (VII/4588)  

Buhari, Müslim ve Ahmed b. Hanbel tahric etmişlerdir.64    

23- Müslim’de bulunan bir hadis-i şerifde zikredilmiştir ki, ‘’ 

Resulullah (Sallallahu aleyhi ve sellem) önünü gördüğü gibi arkasını da 

görüyordu.’’ VII/306 (VII/4589)   

Bu lafızda hadis bulamadık. Yalnız Feyzu’l Kadir’de  آان یرى بالليل في

 lafzında hadis geçmektedir. 65   الظلمة آما یرى بالنهار في الضوء

24- Hz. Peygamber (Sallallahu aleyhi ve sellem) Mekke’yi fethettiği 

zaman Hâlid b. Velid’e dedi ki: ‘’ Batn-ı Nahle’ye git orada üç semüre ağacı 

bulacaksın, birinciyi kes!’’ Hâlid varıp kesti ve geri dönüp geldi: Peygamber 

(Sallallahu aleyhi ve sellem) ona: ‘’ Bir şey gördün mü?’’ dedi. O da, ‘’ 

hayır’’ dedi: ‘’ Öyleyse git ikinciyi kes!’’ dedi. Kesip geldiğinde de ona 

tekrar: ‘’ Bir şey gördün mü?’’ diye sordu. ‘’ Hayır ’’ deyince, ‘’ O halde git 

üçüncüyü de kes!’’ dedi. Hâlid b. Velid kesmek üzere gittiğinde kendisini 

vazgeçirmek isteyen çıplak bir kadınla karşılaştı. Saçlarını dağıtmış, ellerini 

ensesine koymuş ve dişlerini gösteren bu şeytan kılıklı kadının arkasında da 

bakıcı olan Dübeyye b. Harmesselemi eşşeybâni Halid’e bakıp şöyle diyordu: 

ز شدي شدة ال تكذبى     على خالد القى الخمار و شمرى     فانك اال تقتلى اليوم خالدا فيا ع   ’‘

 Ya Uzza! Haydi, yalan çıkarma, Hâlid’in ’‘    ’‘       تبوئ بذل عاجل و بنصرى

üzerine şiddetli bir şekilde saldır. Örtüyü bırak ve kollarını sıva, çünkü sen bu 

gün Hâlid’i öldürmezsen peşin bir zilletle dönecek ve 

Hıristiyanlaştırılacaksın.’’ Hâlid’de şöyle dedi: ‘’            یا عز آفرانك ال سبحانك

 Ya Uzza! Nankörlük sana, senin için tenzih (berî ’‘   ’‘    انى رایت اهللا قد اهانك   

kılma) yok. Gördüm ki Allah seni zelil kıldı.’’  Ve sonra başına kılıçla vurdu 

ve öldürdü, peşinden de ağacı kesti ve Dubeyye’yi öldürdü. Daha sonra da 

                                                 
64 Buhârî, Salât, 1, Enbiya, 5; Müslim, İman,  263, Ahmed b. Hanbel, V, 144 
65 Münâvi, Feyzu’l Kadir, V, 214 
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Resulullah’a gelip durumu haber verdi. Peygamber (Sallallahu aleyhi ve 

sellem) de,’’ O, Uzza idi, artık bundan böyle Araplara Uzza yok.’’ dedi. 

VII/308 (VII/4592)         

Ebû Ya'la, Nesâî ve Heysemî (807/1404) Ebû Tufeyl’den benzer bir 

rivayet tahric etmişlerdir.66  

Heysemî, ‘’O’nda Yahya İbn Münzir vardır. O’da zayıftır.’’67 

demiştir. 

Ebû Ya’la’nın Müsned’inde geçen hadis için Hüseyin Selim Esed, 

‘’İsnâdı sahihdir.’’68 demiştir.  

 ’‘  ’‘      من سن سنة سيئة فعليه وزرها و وزر من عمل بها الى یوم القيامة  ’‘ -25

Her kim kötü bir çığır açarsa, onun günahı ve kıyamete kadar onunla amel 

edenlerin günahı da, o çığırı açanın boynunadır.’’ VII/322 (VII/4609)   

Darimî, İbn Mâce ve Ahmed b. Hanbel Cerir b. Abdullah'dan tahric 

etmişlerdir.69        

26- İbn Mes’ud’dan:’’ Resulullah (Sallallahu aleyhi ve sellem)’ın 

burada  (  فسجدوا هللا واعبدوا     ) secde ettiği haberi, Buhâri, Müslim ve diğer 

hadis kitaplarında nakledilmiştir.’’ VII/326 (VII/4616)     

Buhari tahric etmiştir. 70     

27- İbn Merdûye ve Beyhakî (Sünen’de), İbn Ömer’in şöyle dediğini 

rivayet etmişlerdir. ‘’ Resulullah (Sallallahu aleyhi ve sellem) bize namaz 

kıldırdı,     النجم  sûresini okudu, bizimle secde etti ve secdeyi uzattı. Aynı 

şekilde Hz. Ömer de secde etti.’’ VII/327 (VII/4616)         

Bulamadık. 

                                                 
66 Ebû Ya’la, Müsned-ü-Ebî Ya’la, II, 196; Nesâî, Sünenü’l Kübrâ, VI, 474; Heysemî, Mecmau’z-
Zevâid, VI, 258 
67 Heysemî, Mecmau’z-Zevâid, VI, 258 
68 Ebû Ya’la, Müsned-ü-Ebî Ya’la, II, 197 
69 Dârimi, Mukaddime, 44; İbn Mâce, Mukaddime, 14; Ahmed b. Hanbel, IV, 362 
70 Buhârî, Tefsir, 53 
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KAMER SÛRESİ 

28- Buhâri İbn Mes’ud’dan şu rivayeti nakleder: ‘’ Resulullah’ın 

(Sallallahu aleyhi ve sellem) devrinde ay ikiye ayrıldı. Bir parça dağın üstünde 

bir parça da dağın ardında idi. Resulullah (Sallallahu aleyhi ve sellem): ‘’ 

şahid olun ‘’ buyurdu. VII/333 (VII/4622)    

Buhari tahric etmiştir. 71   

29- Buhâri İbn Mes’ud’dan şöyle rivayet etmiştir: ‘’ Ay yarıldı, biz 

peygamberle beraberdik, iki parça oldu, bize ‘’ şahid olun, şahid olun ‘’ 

buyurdu. VII/333 (VII/4622)   

Buhari tahric etmiştir. 72    

30- Buhâri’de İbn Abbas’tan yapılan bir nakilde şöyledir: ‘’ 

Peygamberin zamanında ay ikiye yarıldı.’’ VII/333 (VII/4622)   

Buhari ve Müslim tahric etmişlerdir. 73       

31- Buhâri’de Enes’den şöyle bir rivayet bulunmaktadır: ‘’ Mekke 

halkı,  kendilerine bir âyet gösterilmesini istediler. Peygamber’de ayın 

yarılması mucizesini gösterdi, ay iki parçaya ayrıldı.’’ VII/333 (VII/4622) 

Buhari tahric etmiştir. 74          

32- Müslim İbn Mes’ud’dan şu rivayeti nakleder: ‘’ Resulullah 

(Sallallahu aleyhi ve sellem)’ın sözüyle ay iki parçaya bölündü. Resulullah: ‘’ 

Şahid olun’’ buyurdu. VII/333 (VII/4622)     

Müslim tahric etmiştir. 75    

33- Müslim ve Tirmizî, İbn Mes’ud’dan şöyle rivayet etmiştir: ‘’ Biz 

Resulullah (Sallallahu aleyhi ve sellem) ile Mina da bulunduğumuz sırada idi, 

                                                 
71 Buhâri, Tefsir, 54/1 
72 Buhâri, Tefsir, 54/1 
73 Buhâri, Tefsir, 54/1; Müslim, Münafikun, 48 
74 Buhâri, Tefsir, 54/1 
75 Müslim, Münafikun, 43 
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ay ikiye ayrıldı. Bir parçası dağın arkasında, bir parçasıda beri tarafında idi. 

Resulullah (Sallallahu aleyhi ve sellem) bize: ‘’ Şahid olun’’buyurdu. VII/333 

(VII/4622)          

Müslim ve Tirmizî tahric etmişlerdir. 76 Tirmizî, bu hadis için,’’Hasen, 

Sahih’’77 demiştir. 

 ‘’ Bir parçasıda beri tarafında idi ‘’ ibaresi Ahmed b. Hanbel de 

bulunmuyor.78 

34- Müslim İbn Mes’ud’dan şöyle rivayet etmiştir: ‘’ Resulullah’ın 

sözüyle ay iki kısma ayrıldı. Bir kısmını dağ örttü, bir kısmı da dağın üstünde 

idi. Resulullah ‘’  اللهم اشهد  ‘’ ‘’ Allah’ım şahid ol’’ dedi. İbn Ebî Adi 

rivayetinde ise,  ‘’  اشهدوا اشهدوا ‘’ ‘’ Şahid olun, şahid olun’’dediği nakledilir. 

VII/333 (VII/4622)  

Müslim tahric etmiştir. 79 Ahmed b. Hanbel de,  İbn Ebî Adi rivayeti 

bulunmuyor. Diğer rivayet benzer ifadelerle bulunmaktadır.80 

35- Enes (Radıyallahu anh) ’da şöyle der: ‘’ Mekkeliler Resulullah 

(Sallallahu aleyhi ve sellem)’tan bir mucize göstermesini istediler, oda iki defa 

‘’ayın bölünmesi’’ mucizesini gösterdi.’’ VII/334 (VII/4622)          

Müslim tahric etmiştir. 81 Müslim'in diğer bir rivayetinde ise 

‘’Merrateyn’’ iki kere sözü ‘’Firkateyn’’ iki parça olarak geçmektedir.82 

36- Tirmizî’nin, Enes (Radıyallahu anh) ’ten yaptığı nakil şöyledir: ‘’ 

Mekkeliler Peygamber (Sallallahu aleyhi ve sellem)’den bir mucize istediler. 

Bunun üzerine Mekke’de ay iki kere (merrateyn) yarıldı. İşte bu olaydan 

dolayı   اقتربت الساعة وانشق القمر    âyeti nâzil oldu. VII/334 (VII/4622)   

                                                 
76 Müslim, Münafikun, 44; Tirmizi, Tefsiru, 54/1 
77 Tirmizi, Tefsiru, 54/1 
78 Ahmed b. Hanbel, I, 456 
79 Müslim, Münafikun, 45 
80 Ahmed b. Hanbel, I, 447 
81 Müslim, Münafikun, 46 
82 Müslim, Münafikun, 47 
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Tirmizî tahric etmiştir. 83 Ebû Îsa et-Tirmizî bu hadis için "Hasen, 

Sahih" demiştir.84 

37-  Tirmizî, İbn Ömer (Radıyallahu anh) ’den de şu rivayeti nakleder: 

‘’ Resulullah (Sallallahu aleyhi ve sellem)’ın sözüyle ay yarıldı. Resulullah 

(Sallallahu aleyhi ve sellem): ‘’ Şahid olun’’ buyurdu. VII/334 (VII/4623) 

Tirmizî tahric etmiştir. 85 Tirmizî bu hadis için ‘’Hasen, Sahih’’ 

demiştir.86 

38- Tirmizî, Cübeyr b. Mutim’den de şu nakilde bulunur: ‘’ 

Peygamber (Sallallahu aleyhi ve sellem)’in sözüyle ay yarıldı, hatta iki parça 

oldu. Biri şu dağın üstünde diğeri de şu dağın üstünde idi. Bunun üzerine, ‘’ 

Muhammed bizi büyüledi.’’ Dediler. Bir kısmı da, ‘’ Eğer bizi büyüledi ise 

herkesi de büyüleyemez ya!’’ dediler. VII/334 (VII/4623)   

Tirmizî ve Ahmed b. Hanbel tahric etmişlerdir. 87      

39- Şifâ-i Şerif’de de Ebû Huzeyfeti’l-Erhabi’den şöyle bir rivayet 

nakledilir: Hz. Ali (Radıyallahu anh)  dedi ki; ‘’ Ay ikiye yarıldı. O sırada biz 

Resulullah ile beraberdik.’’ (VII–334) (VII–4623) 

Bulamadık. 

40- Yine ‘’ Şifâ ‘’ da ve Ahmed b. Hanbel’in Müsned’inde Esved 

rivayetiyle İbn Mes’ud’un: ‘’ Hatta dağı, ayın iki parçası arasında gördüm.’’ 

dediği nakledilir. VII/334 (VII/4623)  

Ahmed b. Hanbel tahric etmiştir. 88         

41- Ayrıca Mesruk rivayetiyle de İbn Mes’ud’dan şu nakledilir: ‘’ 

Kureyş kâfirleri ‘’ Ebû Kebşe’nin oğlu size büyü yaptı.’’ dediler. İçlerinden 

                                                 
83 Tirmizi, Tefsiru, 54/2 
84 Tirmizi, Tefsir, 54/2 
85 Tirmizi, Tefsir, 54/4 
86 Tirmizi, Tefsir, 54/4 
87 Tirmizi, Tefsir, 54/5; Ahmed b. Hanbel, IV, 82 
88 Ahmed b. Hanbel, I, 413 
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birisi, ‘’ Eğer Muhammed (Sallallahu aleyhi ve sellem), aya büyü yaptı ise, 

büyüsü bütün yeryüzündeki insanları tutacak değil ya! Diğer beldelerden 

gelenlere sorun bakalım görmüşler mi? ‘’ dedi. Gelenlere sordular, onlar da 

aynı şekilde gördüklerini söylediler.’’ VII/334 (VII/4623)          

Bulamadık. 

42- İbn Cerir, İbn Ebî Hâtim ve Ebû Nuaym Delâil’de şu rivayeti 

naklederler: ‘’ Huzeyfe Medâyin’de okuduğu bir hutbesinde demişti ki: ‘’ 

Uyanın, Allah Teâlâ,   اقتربت الساعة و انشق القمر      ‘’ Kıyamet saati yaklaştı, ay 

(ikiye) ayrıldı.’’ buyuruyor. Evet, kıyamet cidden yaklaştı ve Peygamberimiz 

zamanınde ay hakikaten ikiye ayrıldı. Dünya ayrılık ilan etmektedir. Haberiniz 

olsun ki bugün meydan yarın koşu vardır.’’ VII/335 (VII/4623)  

Hâkim ve İbn Ebî Şeybe tahric etmişlerdir. 89 Zehebî: ''Sahihitir'' 

demiştir.90          

43- Alûsi’nin nakline göre Abd b. Humeyd, Hâkim, İbn Merdûye ve 

Beyhâki İbn Mes’ud’dan   رایت القمر منشقا شقتين مرتين بمكة قبل مخرج النبي  و سلم

 Peygamber (Sallallahu aleyhi ve sellem) çıkmadan önce’‘     صلى اهللا عليه

Mekke’de iken ay’ı iki kere ikiye ayrılmış olarak gördüm.’’ diye rivayet 

etmişlerdir. VII/335 (VII/4624)    

Hâkim tahric etmiştir. 91 Zehebî: ''Buhari ve Müslim şartına göre 

sahihtir'' demiştir.92        

44- İbn Ebî Hâtim, Taberâni (Evsat’da) ve İbn Merdûye, Ebû 

Hureyre'nin (Radıyallahu anh) şöyle dediğini rivayet etmiştir:    سيهزم الجمع

 Herhalde o topluluk bozulacak ve geriye dönüp ’‘      ویولون الدبر

kaçacaklardır.’’ âyetini Allah Teâlâ, Peygamberine Bedir gününden önce 

Mekke’de iken indirdi ve Ömer b. Hattâb (Radıyallahu anh)  şöyle dedi: ‘’ Ya 
                                                 
89 Hâkim, a.g.e., IV, 651 (8800); İbn Ebî Şeybe, a.g.e., VII, 139 
90 Hâkim, a.g.e., IV, 651 (8800) 
91 Hâkim, a.g.e., II, 512 (3757) 
92 Hâkim, a.g.e., II, 512 (3757)  



 27

Resulullah hangi cemiyet bozulacak?’’ dedim, vatka ki Bedir günü oldu ve 

Kureyş topluluğu bozuldu. Resulullah (Sallallahu aleyhi ve sellem)’a baktım 

arkalarından kılıcı çekmiş     سيهزم الجمع ویولون الدبر     âyetini okuyordu. Bu 

sûretle söz konusu âyetin Bedir günü için mucize olduğu anlaşıldı.’’ VII/357 

(VII/4653) 

Taberânî Evsat'da tahric etmiştir.93 Heysemî, bu hadis için ’’O’nda 

Abdulaziz İbn İmrân vardır, O’da zayıftır.’’94 demiştir. Ayrıca Abdulaziz b. 

İmrân için Yahya b. Main: ''Sika değildir.'', Buhari: ''Münkerü'l-Hadistir. 

O'nun hadis alınmaz.'', Nesâî de: ''Metruku'l-Hadistir.'' demişlerdir.95 

 Gözlerin görmediği ve ’‘  ’‘     ما ال عين رات وال اذن سمعت  ’‘ -45

kulakların işitmediği.’’ VII/359 (VII/4656)    

Buhari, Müslim, Tirmizî, İbn Mâce, Dârimî ve Ahmed b. Hanbel Ebû 

Hureyre'den tahric etmişlerdir. 96 Tirmizi: ''Hasen, sahihtir'' demiştir.97  

  Müslim ve Ahmed b. Hanbel Sehl b. Sa'd'dan da tahric etmişlerdir.98  

RAHMAN SÛRESİ 

46- Beyhakî’nin Hz. Ali (Radıyallahu anh) ’dan merfû olarak 

naklettiği bir hadis de bu sûreye, ‘’ Arûsu’l-Kur’ân ‘’ (Kur’ân’ın gelini) adı da 

verilmiştir. VII/360 (VII/4658)   

Beyhakî Şuab'da tahric etmiştir. 99        

47- Bir hadis-i şerifte   ‘’  بالعدل قامت السماوات و االرض    ‘’  ‘’ Göklerin 

ve yerin varlığını sürdürmesi adaletledir.’’ buyrulmuştur. VII/366 (VII/4665)          

                                                 
93 Taberani, el-Mu'cemu'l-Evsât, IV, 145(3829); IX, 58(9121) 
94 Heysemî, a.g.e., VI, 100 
95 İbn Hacer, Tehzîbü't-Tehzîb, VI, 312[674]; Mizzî, a.g.e., XVIII, 180[3465] 
96 Buhâri, Bed’ül-Halk, 8, Tefsir, 32/1, Tevhid, 35; Müslim, Cennet, 2, 3, 4; Tirmizi, Tefsiru Sureti, 
32/2, 56/1; İbn Mâce, Zühd, 39; Darimi, Rikâk, 98, 105; Ahmed b. Hanbel, II, 313, 369, 407, 416, 
438, 462, 495 
97 Tirmizi, Tefsiru Sureti, 32/2, 56/1  
98 Müslim, Cennet, 5; Ahmed b. Hanbel, V, 334 
99 Beyhakî, Şuabu’l-Îmân, II, 489 
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Alûsi tahric etmiştir. 100 

48- İbn Ömer ve Câbir’den rivayet edilmiştir ki, Hz. Peygamber 

(Sallallahu aleyhi ve sellem) ashabına er-Rahmân sûresini okuduğunda onlar 

sükût ettiler. Buyurdu ki, ‘’ Niye ben cinnilerden, sizden işitmediğim güzel 

cevaplar işitiyorum? Cinlerin gecesinde ben bu sûreyi onlara okumuştum da  

ال بشيء من نعمتك ربنا نكذب     âyetini her tekrar ettiğimde     فباي االء ربكما تكذبان

 Hayır nimetlerinden hiçbir şeyi yalanlamayız, Ey rabbimiz hamd ’‘     فلك الحمد

sana.’’ dediler. VII/369 (VII/4668)      

Tirmizî ve Hâkim tahric etmişlerdir. 101  Tirmizi: ''Garibtir'' demiştir.102 

Hakim ve Zehebî de: ''Buhari ve Müslim şartına göre sahihtir'' demişlerdir.103     

49- Tirmîzi’de Enes’ten, Ahmed b. Hanbel’de Rebîa b. Âmir’den 

merfu olarak şöyle bir rivayet bulunmaktadır;   الظوا بياذا الجالل واالآرام     ‘’ Ya 

ze’l-Celâli ve’l-İkrâm’a devam edin, dualarınızda onları çok söyleyin.’’104 

VII/376 (VII/4678)          

"Ebû Îsa et-Tirmizî,’’ Bu hadis garibtir. Bu hadis Enes’den 

(Radıyallahu Anh) başka yolla rivayet edilmemiştir.’’105 demiştir. 

50- Tirmizî, Ebû Dâvud, ve Nesâi Enes’ten rivayet etmişlerdir ki söz 

konusu sahabî Peygamber (Sallallahu aleyhi ve sellem)’le beraber 

bulunuyordu, bir adam da namaz kılıyordu. Sonra dua etti de şöyle dedi:    اللهم

 اال انت المنان بديع السماوات واالرض ذو الجالل واالآرام يا حي يا اني اسالك بان لك الحمد ال اله

 Ey Allah’ım senden istiyorum, hamd sanadır, senden başka ilah ’‘       قيوم

yoktur, sen ihsanı bol olan, semâvâtı ve arzı yaratan, celâl ve ikrâm sahibisin. 

Ey Hayy ve Kayyum olan Allah’ım.’’ Bunun üzerine Hz. Peygamber 

(Sallallahu aleyhi ve sellem) buyurdu ki: ‘’ Biliyormusunuz bu zât ne ile dua 

                                                 
100 Alûsi, a.g.e., XXVII, 101 
101 Tirmizi, Tefsir, 55/1; Hâkim, a.g.e., II, 515 (3766) 
102 Tirmizi, Tefsir, 55/1 
103 Hâkim, a.g.e., II, 515 (3766 
104 Tirmizi, Daavât, 91; Ahmed b. Hanbel, IV, 177 
105 Tirmizi, Daavât, 91 
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etti?’’ Onlar da Allah ve Resûlü en iyisini bilir dediler. Resulullah (Sallallahu 

aleyhi ve sellem) buyurdu ki: ‘’ Nefsim kudret elinde tutan Allah’a yemin 

ederim ki O, Allah’a en büyük ismiyle dua etti. O, ism-i Azam ki onunla 

çağrıldığı zaman cevap verir, ve onunla istenildiği vakit ihsanda bulunur.’’ 

VII/376 (VII/4678)          

Tirmizî ve Ebû Dâvûd’da benzer bir şekilde Enes’den rivayet 

edilmiştir.106 Tirmizi: ''Garibtir'' demiştir.107 Nesâi’de yine Enes’den aynen 

nakledilmiştir.108 Ahmet b. Hanbel’de bulunan dört rivayetten biri İbn 

Mâce’nin rivayetiyle 109 diğeri Nesâî’nin rivayetiyle aynı.110 Bir rivayet 

Nesâî’nin rivayetine benziyor.111 Bir rivayetin de başı diğer rivayetlerden 

farklı.112 

51- Ebû'd-Derdâ (Radıyallahu anh) 'dan rivayet etmişlerdir ki, Hz. 

Peygamber (Sallallahu aleyhi ve sellem) şöyle buyurmuştur: "Günahları 

affetmek, sıkıntıları gidermek ve birtakım insanları yükseltip, bir takımlarını 

alçaltmak da O'nun şânındandır". VII/377 (VII/4679)    

İbn Mâce tahric etmiştir. 113        

52-  Bir hadisde   اني تارك فيكم الثقلين آتاب اهللا وعترتي "Ben sizin içinizde 

iki ağırlık bıraktım, biri Allah'ın kitabı, biri de ıtretim (zürriyetim)." 

buyurulmuştur. VII/378 (VII/4681)          

Müslim, Dârimi ve Ahmed b. Hanbel’in bir rivayetinde ‘’ Itretim’’ 

ibaresi bulunmamaktadır.114 

                                                 
106 Ebû Dâvûd, Vitir, 23; Tirmizi, Daavât, 100 
107 Tirmizi, Daavât, 100  
108 Nesâî, Sehv, 58 
109 Ahmed b. Hanbel, III, 120 
110 Ahmed b. Hanbel, III, 245 
111 Ahmed b. Hanbel, III, 158 
112 Ahmed b. Hanbel, III, 265 
113 İbn Mâce, Mukaddime, 13 
114 Müslim, Fezâilu’s-Sahabe, 36,37; Dârimi, Fezâilu’l-Kur’an, 1; Ahmed b. Hanbel, IV, 367 



 30

Ahmed b. Hanbel’de geçen Ebû Sâidi’l Hudri’den rivayet edilen 

rivayetlerde ‘’ Itretim’’ ifadesi bulunuyor.115 

53- İbn Ebî Hâtim ve Ebû'ş-şeyh, Atâ'dan şöyle bir rivayeti 

naklederler: "Ebû Bekr, (Radıyallahu anh)  bir gün düşünüp, kıyamet, mizan, 

cennet, nâr, meleklerin dizilmeleri, göklerin katlanışı dağların serpilip dağılışı, 

güneşin dürülmesi ve yıldızların parçalanışı hakkında fikir yürütmüş de, "Arzu 

ederdim ki, ben şu yeşilliklerden bir yeşillik olsaydım, hayvanlar gelip beni 

yeselerdi ve ben yaratılmamış olsaydım." demişti. İşte bunun üzerine   ولمن

      âyeti nazil olmuştu." VII/384 (VII/4687) خاف مقام ربه جنتان

Bulamadık.  

 ,Sana gereken Allah'ı"  آانك تراه فان لم تكن تراه فانه یراكان تعبد اهللا   -54

görüyormuşsun gibi ona ibadet etmendir. Çünkü sen O'nu görmesen de O seni 

görüyordur." VII/385 (VII/4690)    

Buhari, Müslim, Ebû Davud, Tirmizî, Nesâî, İbn Mâce ve Ahmed b. 

Hanbel Hz. Ömer'den116, yine Buhari, Müslim, Nesâî, İbn Mâce ve Ahmed b. 

Hanbel Ebû Hureyre'den117 tahric etmişlerdir. Ahmed b. Hanbel Âmir'den de 

tahric etmiştir.118  Tirmizî bu hadis için: ‘’ Hasen, Sahih’’ demiştir.119 

55- Hâkim et Tirmizî'nin Nevâdiru'l-Usûl'de, Bağavi'nin tefsirinde, 

Deylemi'nin Müsned-i Firdevs'de ve İbn Neccâr'ın tarihinde Enes'ten 

yaptıkları rivayette, Resulullah (Sallallahu aleyhi ve sellem)   هل جزاء االحسان

 âyetini okuyarak, oradakilere: "Biliyor musunuz Rabbiniz ne اال االحسان

buyuruyor? diye sormuş, bunun üzerine onlar da, "Allah ve Resulü en iyisini 

bilir." diye cevap vermişler. Hz. Peygamber (Sallallahu aleyhi ve sellem) de 

                                                 
115 Ahmed b. Hanbel, III, 14,17, 26, 59 
116 Buhâri, İman, 37; Müslim, İman, 1; Ebû Dâvûd, Sünnet, 16; Tirmizî, İman, 4; İbn Mâce, 
Mukaddime, 9; Nesâî, İman, 5; Ahmed b. Hanbel, I, 27, 51, 52 
117 Buhâri,  Tefsîr, 31/2; Müslim, İman, 5, 7; Nesâî, İman, 6; İbn Mâce, Mukaddime, 9; Ahmed b. 
Hanbel, II, 426 
118 Ahmed b. Hanbel, IV, 129, 164 
119 Tirmizî, İman, 4 
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"O, یقول هل جزاء من انعمت عليه باتوحيد اال الجنة  "Benim kendisine tevhidi nimet 

olarak verdiğim kimsenin mükâfatı ancak Cennettir, buyuruyor." diye karşılık 

vermiştir." VII/385 (VII/4690)      

Ali el-Muttaki Hz. Ali’den bir rivayetin bulunduğunu 

söylemektedir.120 Beyhakî Şuab'da İbn Ömer’den tahric etmiştir.121 

56- Taberânî ve İbn Merdûye'nin rivayetlerine göre, Ebû Eyyûb 

(Radıyallahu anh)  demiştir ki; "Hz. Peygmber (Sallallahu aleyhi ve sellem) 

'den  مد هامتان âyeti hakkında sordum, onun hadravân mânâsına geldiğini 

söyledi." VII/386 (VII/4691)   

Taberânî Kebîr'de tahric etmiştir. 122 Heysemî, ‘’O’nda Vâsıl İbn Sâib 

vardır. O metruktur.’’123 demiştir. Ayrıca Vâsıl b. Sâib için Yahya b. Main: '' 

Leyse bi Şey'in124'' demiştir. Buhari ve Ebu Hatim: '' Münkerü'l-Hadis'', Nesâî 

de: ''Metrûku'l-Hadis'' demiştir.125 Ebu Bekir b. Ebî Şeybe, Ebu Zür'a,  ve 

Dârekutnî'de: ''Zayıftır'' demişlerdir.126 

57- Âlûsî der ki: "İbn Münzir ve diğerlerinin İbn Abbas'tan nakline ve 

Ümmü Seleme'nin Resulullah (Sallallahu aleyhi ve sellem)'dan rivayetine göre 

   hûr, "beyaz" mânâsına tefsir edilmiştir."127 VII/387 (VII/4693) حور

58- Ebû Mûsa el-Eş'arî'den Peygamber (Sallallahu aleyhi ve sellem)'in 

şöyle buyurduğunu nakletmişlerdir. "Çadır, içi boş bir incidir: "Dürretün 

mücevvefetün" Gökte boyu altmış mildir. Her köşesinde müminin bir ehli 

(yakını) vardır. Diğerleri onları görmezler, mümin bunları dolaşır." VII/387 

(VII/4693)    

                                                 
120 Ali el-Muttaki, a.g.e., II, 624 
121 Beyhakî, Şuabu’l-Îman, I, 371 
122 Taberânî, Mu’cemü’l-Kebîr, IV, 180 
123 Heysemî, a.g.e., VII, 255 
124  
125 Mizzi, a.g.e., XXX, 403  
126 İbnü'l Cevzî, Ed-Duafâ ve'l Metrûkîn, III, 181[3629] 
127 Suyûti, a.g.e., VII, 718 
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Buhâri’de geçen Ebû Mûsa el-Eş’âri rivayetinde 30 mil olarak 

geçmektedir. Ebû Abdussamed ve El-Hars b. Ubeyd’in, Ebû İmran’dan 

yaptıkları rivayette 60 mil olarak geçmektedir.128 

Buhâri, Müslim, Dârimi ve Ahmed b. Hanbel’de geçen iki rivayette: ‘’ 

Mü’min bunları dolaşır’’ ibaresi yoktur.129 

Tirmizî ve Ahmed b. Hanbel’de geçen benzer rivayetlerde: ‘’ Mü’min 

bunları dolaşır’’ ibaresi bulunuyor.130 

"Ebû Îsa et-Tirmizî, bu hadis için: ‘’ Hasen, Sahih’’ demiştir.’’131  

59- Bir takımlarının da Ebû'd-Derdâ'dan yaptıkları rivayete göre 

"Hayme, büyük bir incidir ve inciden yetmiş kapısı mevcuttur." VII/387 

(VII/4693)    

Suyûti tahric etmiştir. 132 

VÂKIA SÛRESİ 

60- İbn Mes’ud’un (Radıyallahu anh) şöyle dediğini rivayet 

etmişlerdir: ‘’ Resulullah (Sallallahu aleyhi ve sellem)’dan işittim o şöyle 

buyuruyordu:   من قرا سورة الواقعة آل ليلة لم تصبه فاقة ابد     ‘’ Kim Vâkıa Sûresini 

her gece okursa, ona ebediyen fakirlik isabet etmez.’’133 VII/393 (VII/4700)      

61- İbn Merdûye’nin Enes’den (Radıyallahu anh) yaptığı rivayete göre 

Resûl-i Ekrem (Sallallahu aleyhi ve sellem) şöyle buyurmuştur: ‘’ Vâkıa 

Sûresi, gına (bolluk-zenginlik) sûresidir, onu çocuklarınıza belletiniz.’’134 

VII/393 (VII/4700)      

                                                 
128 Buhâri, Bedü’l-Halk, 8 
129 Buhâri, Bedü’l-Halk, 8; Müslim, Cennet, 25; Dârimi, Rikâk, 109; Ahmed b. Hanbel, IV, 400, 419 
130 Tirmizî, Cennet, 3; Ahmed b. Hanbel, IV, 411 
131 Tirmizî, Cennet, 3 
132 Suyûti, a.g.e., VII, 719 
133 Ali el-Muttaki, a.g.e., I, 925, 949; Münâvi, a.g.e., VI, 201(8942) 
134 Aclûni, Keşfü’l-Hafa, II, 486  
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62- Deylemî de Enes’ten (Radıyallahu anh) şu haberi nakletmiştir: ‘’ 

Kadınlarınıza Vâkıa sûresini öğretiniz, zira o, bolluk sûresidir.’’135 VII/393 

(VII/4700)      

63- Ebû Ümâme'nin (Radıyallahu anh) şöyle söylediğini 

nakletmişlerdir: "Resulullah'ın (s.a. v) sahabileri derlerdi ki: "Allah Teâlâ bizi 

çölde yaşayan Araplar'dan ve onların meselelerinden istifade ettiriyor. Mesela, 

bir gün bir çöl bedevisi Hz. Peygamber (Sallallahu aleyhi ve sellem)'e gelerek, 

"Ya Resulullah, Allah Teâlâ Kur'ân'da sıkıntı veren bir ağaç zikrediyor. 

Hâlbuki ben cennette sahibine eziyet verecek bir ağacın bulunacağını 

zannetmezdim." dedi. Resulullah, "Nedir O?" diye sorunca bedevî, "Sidr 

ağacı, zira onun dikeni vardır." dedi. Bunun üzerine Resulullah da buyurdu ki, 

"Allah Teâlâ  في سدر مخضود    buyurmuyor mu? Allah onun dikenlerini 

silmiştir de her dikeninin yerine bir meyva koymuştur ve onun meyvalarından 

her biri yetmiş iki renk ile açar ve bir rengi diğerine benzemez." VII/398 

(VII/4706)   

Hâkim tahric etmiştir. 136 Zehebî: ''Sahihtir'' demiştir.137  

64- İbn Cerir, Tirmizî ve daha başkalarının Enes'den (Radıyallahu 

anh) rivayetlerinde, Resulullah (Sallallahu aleyhi ve sellem) buyurmuştur ki:  

 ,Bu yeniden yaratılan kadınlar" إن من المنشآت التي آن في الدنيا عجائز عمشا رمصا

dünyada kocamış ve buruşmuş kadınlardır." VII/399 (VII/4708)  

Tirmizî tahric etmiştir. 138  Ebû Îsa et-Tirmizî dedi ki: ‘’Bu hadis 

Garibtir. Musa b. Ubeyde’nin rivayet ettiği hadisten başka onu bilmiyoruz. 

(Senedde geçen) Musa b. Ubeyde ve Yezid b. Ebân er-Rukkâşî hadiste ikiside 

zayıftır.’’139 Musa b. Ubeyde için Ahmed b. Hanbel, Dört kişinin hadisinin 

alınmayacağını bunlardan birinin de Musa b. Ubeyde olduğunu söylemiştir. 
                                                 
135 Aclûni, a.g.e., II, 486; Ali el-Muttaki, a.g.e., I, 925, 949  
136 Hâkim, a.g.e., II, 518(3778) 
137 Hâkim, a.g.e., II, 518(3778)  
138 Tirmizî, Tefsîr, 56/5 
139 Tirmizî, Tefsîr, 56/5 
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Yahya b. Main de: ''Zayıftır'' demiştir. Ebu Hatim: ''Münkerü'l-Hadis'' 

demiştir.140 İbn Hıbban da: '' Leyse bi şey'in fi'l hadis'' demiştir.141 Yezid b. 

Ebân için de Ahmed b. Hanbel: '' Hadisi alınmaz'' demiştir. Yahya b. Main: 

''Zayıftır'' demiştir. Nesâî, ''Metrûku'l-Hadis'' demiştir. Yine Nesâî başka bir 

yerde ve Dârekutnî, ''Zayıftır'' demişlerdir.142       

65- Taberânî, İbn Ebî Hâtim ve daha bazı âlimlerin rivayetlerine göre 

Selemetü'bnü Mirsed-i Cu'fi (Radıyallahu anh)  demiştir ki: "Resulullah'ı إنا 

 ,âyeti ile ilgili olarak işittim, şöyle diyordu: "Bunlar, ister dul     أنشأناهن إنشاء

ister bekâr olsun dünyadaki kızlar ve kadınlardır." VII/399 (VII/4708)   

Suyûti tahric etmiştir. 143 

66- Tirmizî'nin "Şemail”de rivayet ettiği üzere Resulullah (Sallallahu 

aleyhi ve sellem)'a bir kocakarı geldi ve ona: "Ya Resulullah Allah'a dua et 

beni cennete koysun." dedi. Resulullah: "Ey falancanın annesi, cennete asla 

kocakarı girmez." buyurdu. Bunun üzerine kadın ağlayarak döndü. Resulullah 

buyurdu ki: "Ona haber verin kocakarı olarak girmez, çünkü Allah Teâlâ 

buyurmuştur ki: إنا أنشأناهن إنشاء "Şüphesiz biz onları yeni bir yaratılışl a 

yaratmışızdır." VII/400 (VII/4708)    

Alûsi tahric etmiştir.144 

67- Tirmizî'nin Muaz’dan (Radıyallahu anh) rivayet ettiği bir hadiste 

şöyle denilmiştir: "Cennet ehli cennete tüysüz, bıyıkları henüz terlemeye 

başlamış, gözleri sürmeli, otuz, otuz üç yaşlarında girerler." VII/400 

(VII/4709)   

Tirmizî ve Ahmed b. Hanbel tahric etmişlerdir. 145 Tirmizi: ''Hasen, 

garibtir'' demiştir.146 Tirmizî,  Ahmed b. Hanbel ve Dârimi’de Ebû 

                                                 
140 Mizzi, a.g.e., XXIX, 108, 110, 111 [6280] 
141 İbn Hıbban, El-Mecrûhîn, I, 108[17]  
142 Mizzi, a.g.e., XXXII, 67, 68, 69[6958] 
143 Suyûti, a.g.e., VIII, 15 
144 Alûsi, a.g.e., XVII, 142 
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Hureyre’den (Radıyallahu anh) yapılan benzer rivayetler de bulunmaktadır.147 

Tirmizi: ''Hasen, garibtir'' demiştir.148 Yine Ahmed b. Hanbel’de Muaz’dan 

(Radıyallahu anh) yapılan benzer rivayetler de bulunmaktadır.149 

68- Ahmed b. Hanbel, İbn Münzir, İbn Ebî Hâtim ve İbn Merdûye'nin 

Ebû Hureyre'den yaptıkları rivâyete göre  ثلة من االولين و قليل من االخرین âyeti 

inince sahabilerin gücüne gitmişti. İşte bunun üzerine   االولين و ثلة من ثلة من

 :âyeti nazil oldu. Peygamber (Sallallahu aleyhi ve sellem) buyurdu ki االخرین

"Ben her halde ümid ederim ki siz cennet ehlinin üçte biri, belki de yarısı 

olursunuz. Kalan ikinci yarısını da onlarla paylaşırsınız." VII/402 (VII/4710)    

Ahmed b. Hanbel tahric etmiştir. 150 Buhari, Müslim, İbn Mâce ve 

Ahmed b. Hanbel’de Abdullah b. Mes’ud’dan rivayet edilen benzer rivayetler 

bulunmaktadır.151  Yine Buhari ve Ahmed b. Hanbel’de Ebû Sâidi’l Hudrî’den 

rivayet edilen benzer rivayetler bulunmaktadır.152 Tirmizî’de Imrân İbn 

Huseyn’den de benzer bir rivayet bulunmaktadır.153 Tirmizî: ''Hasen, sahihtir'' 

demiştir.154 

                                                                                                                                          
145 Tirmizî, Cennet, 12; Ahmed b. Hanbel, V, 243 
146 Tirmizî, Cennet, 12 
147 Tirmizî, Cennet, 8; Ahmed b. Hanbel, II, 295, 343, 415; Dârimi, Rikâk, 104 
148 Tirmizî, Cennet, 8  
149 Ahmed b. Hanbel, V, 232, 240 
150 Ahmed b. Hanbel, II, 391 
151 Buhârî, Rikâk, 45, Îmân, 3; Müslim, Îmân, 376, 377, 378; İbn Mâce, Zühd, 34; Ahmed ibn Hanbel, 
I, 386, 437, 445  
152 Buhârî, Enbiya, 7, Tefsir, 22; Ahmed ibn Hanbel, III, 33 
153 Tirmizî, Tefsîr, 22/1 
154 Tirmizî, Tefsîr, 22/1 
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HADİD SÛRESİ 

69- Ahmed b. Hanbel'in Enes (Radıyallahu anh) den yaptığı bir 

rivâyete göre Hâlid b. Velid ile Abdurrahman b. Avf arasında şöyle bir 

konuşma geçmişti. Hâlid, Abdurrahmân'a: "Siz, bizden önce yaşamış 

olduğunuz günlerle önümüze geçmek istiyorsunuz." demişti. Bu söz Hz. 

Peygamber (Sallallahu aleyhi ve sellem)'e ulaştığında buyurdu ki: "Ashabımı 

benim için bırakın, nefsim kudret elinde bulunan O yüce zât'a yemin ederim 

ki, siz dağlar kadar altın infak etseniz, yine de onların amellerine 

yetişemezsiniz."155 VII/421 (VII/4735)   

Ahmed b. Hanbel tahric etmiştir. Şuayb Arnavût, ‘’ İsnâdı sahih, ricâli 

sikâ’dır. Ahmed b. Abdulmelik el-Harrânî dışındakiler Buhari / Müslim 

ricâlidir. Ondan Nesâî ve İbn Mâce rivayet etmiştir. O sika’dır.’’ demiştir.156  

70- İbn Mes'ud'dan (Radıyallahu anh) naklettikleri bir rivâyette o 

şöyle demiştir: "Müminlere amellerine göre nur verilir. Bu nurla onlar sıratı 

geçerler. Kiminin nuru dağ gibi, kiminin nuru ağaç gibidir. En aşağıda olanın 

nuru başparmağındadır ki bir yanar bir söner." VII/424 (VII/4739)    

Hâkim ve İbn Ebî Şeybe tahric etmişlerdir. 157 Zehebî: ''Buhari şartına 

göre sahihtir'' demiştir.158 

71- Abdurrahmân b. Cübeyr b. Nâdir'den, onun şöyle dediğini 

nakletmişlerdir: " Ebû Zer ve Ebû'd-Derdâ (Radıyallahu anh)  derlerdi ki, 

"Resulullah (Sallallahu aleyhi ve sellem) buyurdu ki: "Ben kıyamet günü 

kendisine secde izni verileceklerin birincisiyim, izin verilip başını 

kaldıracakların da birincisiyim. Başımı kaldırıp önüme, arkama, sağıma ve 

soluma bakarım, bakınca bütün ümmetlerin arasında ümmetimi tanırım. Ya 

Resulullah Nuh (a.s.)'dan ümmetine kadar bütün ümmetleri nasıl tanırsın? diye 

                                                 
155 Ahmed b. Hanbel, III, 266 
156 Ahmed b. Hanbel, Müsned(Arnavut thk.), XXI, 319 
157 Hâkim, a.g.e., II, 520 (3785); İbn Ebî Şeybe, a.g.e., VII, 107 
158 Hâkim, a.g.e., II, 520 (3785)  
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sorulduğunda da buyurdu ki:  محجلون من اثر الوضوءغر  "Abdest izinden alınları, 

elleri ve ayakları parıldar." Bu durum başka ümmetlerde yoktur. Ve kitapları 

sağ taraflarından verilir onunla tanırım, yüzlerinde secde izlerinden işaretleri 

vardır, onunla tanırım. Önlerinden sağ ve sol taraflarından koşan nurlarıyla 

tanırım." VII/425 (VII/4739)     

Ahmed b. Hanbel ve Hâkim tahric etmişlerdir. 159 Zehebî bu hadiste 

susmuştur.160   

72- İbn Ebî Hâtim, Ebû Ümâme'den (Radıyallahu anh) şöyle bir 

rivayet nakletmiştir. "Kıyamet günü bir zulmet salınır, ne mümin ne de kâfir 

hiç kimse avucunu dahi göremez. Tâ ki Allah Teâlâ, müminlere amelleri kadar 

nur gönderinceye kadar ..." VII/425 (VII/4740)    

Suyûti tahric etmiştir. 161       

73- İbn Cerir ve Beyhakî "Ba's"de İbn Abbas'ın şöyle dediğini 

naklederler: "İnsanlar karanlıklar içinde iken Allah Teâlâ bir nur gönderir. 

Müminler o nuru görünce o tarafa doğru yönelirler. İşte bu nur, onların 

cennete girmeleri için Allah tarafından gönderilen bir delil olur." VII/425 

(VII/4740) 

Suyûti tahric etmiştir. 162      

74- İbn Mes’ud’dan şöyle nakledilmiştir: "Müslüman olmamızın 

üzerinden henüz dört sene geçmişti ki bu âyet (الم یان للذین امنوا ) ile uyarıldık.’’ 

VII/427 (VII/4743)     

Beyhakî ve Heysemî tahric etmişlerdir. 163    

                                                 
159 Ahmed b. Hanbel, V, 199; Hâkim, a.g.e., II, 520(3784)  
160 Hâkim, a.g.e., II, 520(3784)  
161 Suyûti, a.g.e., VIII, 53 
162 Suyûti, a.g.e., VIII, 53 
163 Beyhakî, a.g.e., I, 472;  Heysemî, a.g.e., VII, 258 
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75-  İbn Abbas’da şöyle demiştir: "Allah Teâlâ, müminlerin 

kalplerinde bir ağırlık (yavaş hareket) görerek, Kur'ân'ın inişinin on üçüncü 

senesine girerken bizi azarladı." VII/427 (VII/4743)   

Suyûti tahric etmiştir. 164       

76- Taberî'nin Abdullah b. Mes'ud’dan  (Radıyallahu anh) naklettiğine 

göre Resullullah (Sallallahu aleyhi ve sellem) buyurmuştur ki: "Bizden 

öncekiler yetmiş bir fırkaya ayrıldılar, içlerinden üçü kurtuldu. Diğerleri helak 

oldu. Üç fırkadan birisi, meliklerle karşılaştı, Allah'ın dini ve Meryem oğlu 

İsa'nın dini üzerine onlarla çarpıştılar, melikler onları öldürdüler. Fırkalardan 

birinin de meliklerle çarpışmaya güçleri yoktu. Bu yüzden onların kavimleri 

arasında ikamet edip Allah'ın dinine ve Meryem oğlu İsa'nın dinine davet 

ediyorlardı, melikler bunları da katlettiler ve bıçkılarla biçtiler. Diğer bir 

fırkanın ise ne meliklerle çarpışmaya ne de onların kavimleri arasında ikamete 

güçleri yoktu, bunlar da çöllere ve dağlara çekilerek oralarda rahip oldular." 

VII/443 (VII/4766)  

Taberî tahric etmiştir. 165           

77- İbn Cerir'in Ebû Musa el-Eşari (Radıyallahu anh) ’den rivayet 

ettiği bir hadiste Resulullah (Sallallahu aleyhi ve sellem) buyurmuştur ki:  ثالثة

یؤتون اجرهم مرتين رجل امن بالكتاب االول وبالكتاب االخر ورجل آانت له امة فادبها 

دة ربه و فصح لسيده  واحسن تادیبها ثم اعتقها فتزوجها وعبد مملوك احسن عبا   " Üç kişi 

iki kere mükâfata nail olurlar: Önceki ve sonraki kitaba iman eden adam ve bir 

cariyesi olup da onu güzel bir terbiye ile terbiye ettikten sonra hürriyetine 

kavuşturup nikâhına alan adam, bir de Rabbine güzel ibadet eden ve 

efendisinin iyiliğini isteyen köle." VII/444 (VII/4768)   

Ahmed b. Hanbel tahric etmiştir. 166 Şuayb Arnavut hadisin Buhârî ve 

Müslim’in şartına göre isnâdının sahih olduğunu belirtmiştir.167 Buhari, 

                                                 
164 Suyûti, a.g.e., VIII, 58 
165 Taberî, a.g.e., XXVII, 240 
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Müslim, Tirmizî, Nesâî, İbn Mâce, Darimi ve Ahmed b. Hanbel'de benzer 

rivayetler de bulunmaktadır.168 Tirmizi: ''Hasen, sahihtir'' demiştir.169 

 

78- İbn Cerir'in Katade'den yaptığı rivayete göre   یا ایها الذین امنوا اتقوا

 âyeti indiğinde kitap ehli, müslümanlara hased ettiler, bunun  اهللا و امنوا برسوله 

üzerine de Allah Teâlâ  âyetini inzal etti. Bir başka     لئال یعلم اهل الكتاب اال یقدرون

rivayetinde de demiştir ki: "Bize, Peygamber'in şöyle dediği zikredildi: "Bizim 

durumumuzla bizden önceki iki kitab ehlinin durumu tıpkı şu temsil gibidir: 

Bir adam geceye kadar bir kırata (miskalın yirmi dörtte birine) çalışmak üzere 

birkaç işçi tutmuş, derken işçiler öğle vakti olunca çalışmaktan usanıp 

vazgeçmişler. Adam da onların hesaplarını görüp, yarım kırat ücretlerini 

vermiş. Sonra yine geceye kadar çalışmak üzere bir kırata bazı işçiler daha 

tutmuş onlar da ikindiye kadar çalışmışlar ve usanıp işi bırakmışlar. Adam da 

ücretlerini vermiş. Sonra da geri kalan işi bitirmek için geceye kadar çalışmak 

üzere iki kırata başka işçiler tutmuş. Adama: "Bunların işleri az olduğu halde 

ücretleri niçin çoktur?" denildiğinde, o da, "mal benim, istediğime veririm" 

demiş. VII/446 (VII/4770)    

Taberî tahric etmiştir. 170         

MÜCÂDELE SÛRESİ 

79- "Havle'nin kocası olan Evs b. Sâmit -ki Ubâde b. Sâmit'in 

kardeşiydi ihtiyarlamış ve titiz bir yapıya sahip olmuştu. Bir gün karısı 

kendisinden birşey istemiş, o da öfkelenip آظهر امّي  ِ  Sen bana"   انت عليَّ 

anamın sırtı gibisin." deyivermişti ki, buna zıhâr denilmektedir. Cahiliye 

âdetlerine göre bir adam karısına bu sözü söylediği zaman karısı ona haram 
                                                                                                                                          
166 Ahmed b. Hanbel, IV, 405 
167 Ahmed b. Hanbel, Müsned(Arnavut thk.), XXXII, 407 
168 Buhârî, İlim, 31, Cihad, 145, Nikah, 12, Enbiya, 48; Müslim, Îman, 241; Tirmizî, Nikah, 25; Nesâî, 
Nikah, 65; İbn Mâce, Nikah, 42; Dârimî, Nikah, 46; Ahmed b. Hanbel, IV, 395, 402, 414 
169 Tirmizî, Nikah, 25  
170 Taberî, a.g.e., XXVII, 246 
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olurdu. Onu bir daha alamazdı. Bu hadise İslâm'da ilk defa meydana gelen bir 

zıhâr olmuştu. Derken Evs çok geçmeden söylediğine pişman olup Havle'yi 

çağırmıştı. Ancak Havle, yanına gelmekten çekinmiş ve ona; "Canım kudret 

elinde bulunan Rabbime yemin ederim ki sen o sözü söyledikten sonra, Allah 

ve Resulü hükmünü verinceye kadar benim yanıma gelemezsin. Git 

Resulullah'a danış." demişti. Koca, "Ben utanırım Resullullah'a bunu 

soramam." cevabını vermişti. Bunun üzerine kadın, "Ben gider sorarım." deyip 

Resulullah'ın huzuruna vardı ve, "Ya Resulullah! Evs beni eş olarak seçip 

evlendiğinde gençtim, çekici idim. Ancak yaşım ilerleyip birçok çocuğum 

olunca Evs beni anası gibi kıldı ve kimsesiz bırakıverdi. Eğer bana bir çare 

bulup onunla geçinmemi temin edersen, bunu beyan buyur ya Resulullah!" 

diye istekte bulundu. Hz. Peygamber de ona: "Ben şimdiye kadar bu konuda 

bir şeyle emrolunmadım, ictihadım ise senin ona haram olduğun şeklindedir." 

dedi. Havle, "Vallahi o, talak zikretmedi." dedi. Resulullah ise haram 

olmuşsun diye tekrar etti. Ancak kadın, "Kurbanın olayım nazar buyur Ya 

Resullullah" dedi ve bu hususta Resulullah ile defalarca mücâdelede bulundu. 

Havle daha sonra da şikâyetini Allah'a arzederek, "Allah'ım yalnızlığımın 

şiddetinden ve bana zor gelecek olan ayrılık acısından sana şikâyette 

bulunuyorum. Küçük çocuklarım var, onları ona (Evs'e) bıraksam zâyi' 

olacaklar, yanıma alsam aç kalacaklar." dedi ve başını göğe kaldırıp "Allah'ım 

sana şikayet ediyorum, Peygamberinin lisanına bir vahiy indir." şeklinde 

yalvardı. Havle henüz oradan ayrılmamıştı ki, hakkında Kur'ân âyeti nazil 

oldu. Vahyin şiddeti geçtikten sonra Peygamber (Sallallahu aleyhi ve sellem) 

Efendimiz, "Ya Havle müjde!" dedi ve arkasından   قد سمع اهللا قول التي تجادلك في

 ,âyetini okudu. Bunun üzerine Resulullah    للكافرین عذاب اليمو..............زوجها

kadının kocasını çağırttı, "O yaptığın yeminle kasdın ne idi?" diye sordu. Evs 

de, "Onun keffâreti var mı?" dedi. Buna karşılık Peygamberimiz, "Bir köle 

azad etmeye gücün yeter mi? " şeklinde mukabelede bulundu. Evs cevabında, 

"Hayır Vallahi ya Resulullah, ona gücüm yetmez, malımın hepsi gider, köle 
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pahalıdır, benim ise malım azdır." dedi. Hz. Peygamber de "Ona gücün 

yetmezse iki ay peş peşe aralıksız oruç tutabilir misin?" buyurdu. Evs ise, 

"Hayır vallahi ben günde üç kere yemezsem gözümün feri kaçar." dedi. Hz. 

Peygamber, "O halde altmış fakiri doyurabilir misin?" diye sordu. Buna 

karşılık da Evs, "Hayır, vallahi buna da gücüm yetmez. Eğer bana yardımda 

bulunursanız, o zaman olabilir." dedi. Resulullah da "Ben sana onbeş sa' (on 

beş bin dirhem) yardımda bulunurum ve bereketi içinde dua ederim." dedi. Ve 

bu şekilde aralarını düzeltti. VII/450 (VII/4775)             

Ahmed b. Hanbel’de benzer bir rivayet geçiyor.171 Şuayb Arnavût, ‘’ 

Ma’mer b. Abdullah b. Hanzale’nin bilinmemesi nedeniyle isnadı zayıftır.’’ 

demiştir.172 

80-  Hz. Aişe'den şöyle dediği rivayet edilmiştir:   تبارك الذي وسع سمعه

 İşitmesi seslerin hepsini ihata eden O Allah, ne büyüktür!" Ne"   االصوات آلها

yücedir ki, kadın Hz. Peygamber (Sallallahu aleyhi ve sellem)'e hâlini arz 

ederken öyle yavaş fısıltı ile söylüyordu ki, yanlarında olduğum halde ben bile 

söylediklerinin bazılarını duyuyor, bazılarını duyamıyordum. O, Resulullah'a 

kocasından şikâyet ediyor, "Ya Resulullah gençliğimi yedi, karnım ona saçıldı 

 yani ona çocuklar doğurdum. Nihayet yaşım ilerleyip çocuktan ,   نثرت له بطني

kesildiğim zaman bana zıhâr yaptı, Allah'ım sana şikâyet ediyorum." diyordu. 

Kadın daha yerinden ayrılmamıştı ki, Cebrail (a.s.) şu âyetleri getirdi.   ‘’…  قد

  VII/451 (VII/4776)  ’‘  سمع اهللا قول التي تجادلك في زوجها

İbn Mâce, Hâkim ve Beyhakî tahric etmişlerdir. 173 Zehebî: ''Sahihtir'' 

demiştir.174             

                                                 
171 Ahmed b. Hanbel, VI, 410 
172 Ahmed b. Hanbel, Müsned(Arnavut thk.), XXXXV, 302 
173 İbn Mâce, Talak, 25; Hâkim, a.g.e., II, 523 (3791); Beyhakî, Sünenü’l-Beyhakî, VII, 382. 
174 Hâkim, a.g.e., II, 523 (3791)  
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81- Yine rivayet edilir ki Hz. Ömer (Radıyallahu anh)  bu kadın 

yanına geldiği zaman ona ikramda bulunur ve "Allah Teâlâ onu dinledi." 

derdi. VII/451 (VII/4777)                 

Bulamadık.  

82- İbn Ebî Hâtim ve "el-Esmâ ve's-sıfât"ta Beyhakî şöyle bir rivayeti 

nakletmişlerdir: "Bir gün Hz. Ömer (Radıyallahu anh)  insanlarla beraber 

yürürken bu kadın Ömer'in durmasını istedi, o da durdu ve kadına yaklaşıp 

elini omuzuna koydu ve onu dikkatle dinledi. Kadın söyleyeceklerini söyleyip 

gidince, Hz. Ömer'in yanında bulunanlardan biri "Ya Emir'el-Müminin! Şu 

kocakarının karşısında Kureyş'in adamlarını beklettin." dedi. Hz. Ömer ona, 

"Yuh olsun sana, kim o biliyor musun?" dedi. O da, "Hayır bilmiyorum." 

deyince, Hz. Ömer, "Bu, Allah Teâlâ'nın yedi kat göğün üstünden şikâyetini 

dinlediği kadındır. Bu Havle binti Sa'lebe'dir. Vallahi geceye kadar 

gitmeseydi, ihtiyacını bitirmeden ben ayrılmazdım." buyurdu. VII/451 

(VII/4777)    

Suyûti tahric etmiştir. 175              

83- "Buharî'nin Tarih'inde konuyla ilgili naklettiği rivayet de şöyledir: 

"Söz konusu kadın Hz. Ömer'e, "Dur ey Ömer!" dedi, o da durdu. Kadın ona 

oldukça sert sözler söyledi. Oradakilerden biri, "Ey müminlerin emiri ben bu 

kadın gibisini görmedim." dedi. Bunun üzerine Ömer’de (Radıyallahu anh) 

"Nasıl dinlemem ki, onu Allah Teâlâ dinledi de hakkında  قد سمع اهللا   âyetlerini 

indirdi." dedi. VII/452 (VII/4777)     

Suyûti tahric etmiştir. 176         

84- Peygamber'e verilecek selam da, السالم عليك یا رسول اهللا "Selam 

senin üzerine olsun Ey Allahın Resulü."  الصالة و السالم عليك یا رسول اهللا  "Salat 

ve selam senin üzerine olsun Ey Allah'ın Resulü." نبي ورحمة اهللا  السالم عليك ایها ال
                                                 
175 Suyûti, a.g.e., VIII, 70 
176 Suyûti, a.g.e., VIII, 70 
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 Allah'ın selamı, rahmet ve bereketi senin üzerine olsun Ey Allah'ın"   وبرآا ته

nEbîsi." şeklindedir.177 VII/460 (VII/4789)   

Müslim, Darimi ve İmam Mâlik tahric etmişlerdir.               

85-  Buhari, Müslim ve diğer kaynaklarda Hz. Aişe'den nakledilen bir 

rivayete göre, yahudilerden bazıları Hz. Peygamber'in huzuruna geldiler ve 

ona    السام عليك یا ابا القاسم  "Ölüm senin üzerine olsun, Ey Kasım’ın babası." 

dediler. Peygamber de,  عليكم  "sizin üzerinize olsun" şeklinde karşılık verdi. 

Hz. Aişe diyor ki ben de onlara:  عليكم السام و لعنكم اهللا و غضب عليكم  "Ölüm size 

olsun, Allah size lanet etsin ve Allah'ın gadabına uğrayasınız." dedim. Bir 

başka rivayette de, نةعليكم السام و الذام و اللع  "Ölüm, kusur ve lanet size olsun." 

Bundan dolayı Peygamber bana, "Ey Aişe Allah Teâlâ, gereğinden fazla 

söyleyeni sevmez." buyurdu. Ben de ona, "Duymuyor musun?  السام  "Ölüm" 

diyorlar." dedim. "Sen de işitmedin mi? ben de onlar için  عليكم  dedim." 

buyurdu." VII/460 (VII/4789)   

Buhari, Müslim, Tirmizî ve Ahmed b. Hanbel tahric etmişlerdir. 178                

86-  Ahmed b. Hanbel ve "Şuabu'l- iman"da Beyhakî Abdullah b. 

Ömer'den şöyle bir rivayet nakletmişlerdir: "Yahudiler Resulullah (Sallallahu 

aleyhi ve sellem)'a   سام عليك diyorlar ve bununla sövmeyi kasdediyorlardı. 

Sonra da aralarında لوال یعذبنا اهللا بما نقول  "Bu söylediklerimiz yüzünden 

Allah'ın bize azab etmesi gerekmez miydi?" (Mücadele, 58/8) diyorlardı. İşte 

bunun üzerine ه   واذا جاؤك حيوك بما لم یحيك به الل   âyeti nazil oldu. VII/461 

(VII/4789)   

Ahmed b. Hanbel ve Beyhakî tahric etmişlerdir. 179               

                                                 
177 Müslim, Fezailu’s-Sahabe, 2473; Dârimi, Mukaddime, 4; Muvatta, Siyer, 947 
178 Buhâri, Daavat, 59,63, Edep, 35,38, Cihad, 98, İstizan, 22; Müslim, Selâm, 10, 11; Tirmizi, İstizan, 
12;  Ahmed b. Hanbel, III, 241, 383; VI, 37,116, 199   
179 Ahmed b. Hanbel, II, 170, 221; Beyhakî, Şuabu’l-Îmân, VI, 511  



 44

87- Buhârî, Müslim, Tirmizî ve Ebû Dâvûd'un İbn Mes'ud'dan 

yaptıkları rivayette Hz. peygamber buyurmuştur ki, "Üç kişi bir arada 

bulunduğunuz zaman, insanlara karışıncaya kadar ikiniz diğerini bırakıp da 

fısıldaşmayın. Çünkü bu durum onu mahzun eder." VII/461 (VII/4790)   

Buhârî, Müslim, Tirmizî, İbn Mâce ve ahmed b. Hanbel tahric 

etmişlerdir. 180       

88- İbn Ebî Hâtim'in Mukâtil b. Hibbân'dan yaptığı nakle göre, Âlûsî 

bu âyetin nüzul sebEbîni şöyle anlatmıştır: "Hz. Peygamber (Sallallahu aleyhi 

ve sellem) Muhâcir ve Ensâr içinden Bedir ehline ikramda bulunurdu. Sâbit b. 

Kays b. Şemmâs'ın içinde bulunduğu Bedir ehlinden bir grup meclise 

geldiğinde, meclis dolmuştu. Resulullah’ın (Sallallahu aleyhi ve sellem) 

karşısında durarak ona: "Allah'ın selâmı, rahmeti ve bereketi üzerine olsun ey 

NEbî!" dediler. Resulullah da "Allah'ın selamı, rahmet ve bereketi sizin 

üzerinize de olsun." diye selamlarına karşılık verdi. Sonra meclistekilere selam 

verdiler, onlar da selam ile mukabelede bulundular. Böylece ayakta dikilip 

kaldılar ve kendilerine yer açılmasını beklediler. Ancak kimse onlara yer 

vermedi. Bu ise Resulullah’ı (Sallallahu aleyhi ve sellem) üzdü. O da 

çevresinde bulunanlardan bazılarına, "Kalk ya filan, ya filan!" diyerek bir kaç 

kişiyi kaldırdı. Ancak, durumun hoşlarına gitmediği, kalkanların yüzlerinden 

belli oluyordu. Münafıklar bunu dedikodu vesilesi yaparak "Yakınına oturanı 

kaldırıp da sonra geleni oturtması adalet değildir." dediler. İşte söz konusu 

âyet bu sebeble indirildi." (Mücadele 58/11) VII/462 (VII/4790)     

Suyûti tahric etmiştir. 181      

89- İmam-ı Azam Ebû Hanife Müsned'inde İbn Mesud'dan şöyle bir 

hadis nakletmiştir: Peygamber buyurmuştur ki:  یجمع اهللا العلماء یوم القيامة فيقول

 لم اجعل حكمتي في قلوبكم اال و انا ارید بكم الخير اذهبوا الي الجنة فقد غفرت لكم علي ما اني
                                                 
180 Buhârî, İstizan, 47; Müslim, Selam, 37, 38; Tirmizi, Edeb, 59; İbn Mace, Edeb, 50; Ahmed b. 
Hanbel; I, 375, 425, 431, 438, 462, 464 
181 Suyûti, a.g.e., VIII, 82 
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 Allah Teâlâ kıyamet günü âlimleri toplayıp da buyuracak ki: 'Ben" آان منكم  

size sırf hayır istediğim cihetle hikmetimi kalplerinize koydum. Haydi cennete 

girin. Çünkü sizden ortaya çıkacak kusurlara karşı sizi affettim." VII/463 

(VII/4792)          

Bulamadık. 

90- Tirmizî, Ebû Davûd ve Dârimî şu hadisi merfu olarak Ebû'd-

Derdâ'dan rivayet etmişlerdir: العابد آفضل القمر ليلة البدر علي سائر فضل العالم على 

 Âlimin âbid karşısındaki üstünlüğü, ayın dolunay gecesi diğer"   الكواآب

yıldızlar karşısındaki üstünlüğü gibidir." VII/463 (VII/4792)   

Tirmizî, Ebû Davûd, İbn Mâce ve Ahmed b. Hanbel tahric etmişlerdir. 

182        

91- Yine Tirmizî, Ebû Ümâme (Radıyallahu anh) 'den Resulullah 

(Sallallahu aleyhi ve sellem)'ın şöyle dediğini nakletmiştir:  فضل العالم علي العابد

آفضلي علي ادناآم ان اهللا عز و جل وملئكته و اهل السماوات و االرض حتي نملة في جحرها 

 ,Âlimin âbide olan üstünlüğü benim"  و حتي الحوت ليصلون علي معلم الناس الخير 

(derece itibariyle) sizin en aşağıda olanınıza karşı üstünlüğüm gibidir. 

Muhakkak ki Allah Teâlâ ve melekleri, gökler ve yerde bulunanlar hatta 

yuvasındaki karınca ve hatta balıklar, insanlara hayır öğreten kimseye salâvat 

getirirler." VII/463 (VII/4792)     

Tirmizî tahric etmiştir. 183      

92- Dârimi'nin Hasan el Basri'den yaptığı rivayette Resulullah 

(Sallallahu aleyhi ve sellem) şöyle buyurmuştur:  من جاءه الموت و هو یطلب العلم

 Her kim İslâm'ı ihyâ etmek (yaşatmak)"  ليحيى به االسالم فبينه و بين النبيين درجة 

için ilim taleb ederken, kendisine ölüm gelirse, onunla peygamberler arasında 

tek bir derece vardır." VII/463 (VII/4792)       

                                                 
182 Ebû Dâvûd, İlim, 1; Tirmîzî, İlim, 19; İbn Mace, Mukaddime, 17; Ahmed b. Hanbel, V, 196 
183 Tirmizi, İlim, 19 
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Darimi tahric etmiştir. 184     

93- Deylemi, "Firdevs" de Ümmühâni (Radıyallahu anh)  naklediyor: 

 Peygamber (Sallallahu aleyhi ve sellem)"  العلم ميراثي و ميراث االنبياء قبلي 

buyurmuştur ki: "İlim benim ve benden evvelki peygamberlerin mirasıdır."185 

VII/463 (VII/4793)          

94- İbn Adiy Hz. Ali (Radıyallahu anh) 'den naklediyor:  العلماء مصابيح

ياء االرض و خلفاء االنبياء و ورثتي و ورثة االنب   "Âlimler yerin ışıkları 

peygamberlerin halifeleri, benim varislerim ve peygamberlerin 

varisleridir?"186 VII/463 (VII/4793)          

Münâvî, ‘’Bu Hadis Sahihtir.’’187 demiştir. 

95- İbn'n-Neccâr Enes (Radıyallahu anh) 'den naklediyor:  العلماء ورثة

 ,Âlimler"    یحبهم اهل السماء و یستغفر لهم الحيتان في البحر اذا ماتوا الى یوم القيامةاالنبياء

Peygamberlerin varisleridir. Gök ehli onlara karşı muhabbet besler ve 

öldükleri zaman denizdeki balıklar kıyamete kadar onların günahlarının affı 

için dua ederler."188 VII/463 (VII/4793)          

96- Ahmed b. Hanbel ve İbn Hibbân, Ebü'd-Derdâ'dan (Radıyallahu 

anh) naklediyor:  من سلك طریقا یطلب فيه علما سلك اهللا به طریقا من طرق الجنة وان

وان العالم یستغفر له من فى السماوات , المالئكة لتضع اجنحتها لطالب العلم رضى بما یصنع 

وان العلماء ورثة االنبياء لم یورثوا دینارا وال درهما , رض حتى الحيتان فى جوف الماء واال

 Her kim bir yola girer ve onda ilim"    وانما ورثوا العلم فمن امده فقد اخذ بحظ وافر

taleb ederse, Allah Teâlâ onu cennet yollarından bir yola götürür ve melekler 

ilim taleb edenlere sanatlarından hoşlandıklarından dolayı kanat gererler. 

Âlimler, peygamberlerin varisleridir. Peygamberler ne dinar ne de dirhem 

                                                 
184 Dârimi, Mukaddime, 32 
185 Ali el-Muttaki, a.g.e., X, 232(28668) 
186 Ali el-Muttaki, a.g.e., X, 235(28677); Aclûnî, a.g.e., II, 65(1751); Münâvî, a.g.e., 383(5703) 
187 Münâvî, a.g.e., 383(5703) 
188 Ali el-Muttaki, a.g.e., X, 236(28679); Aclûnî, a.g.e., II, (1745) 
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miras bırakmadılar. Ancak ilim miras bıraktılar. Şu halde o ilmi alan, büyük 

bir pay almış olur." VII/464 (VII/4793) 

Ebû Dâvûd, Tirmizî, İbn Mâce, Darimi ve Ahmed b. Hanbel tahric 

etmişlerdir.189       

97- İbnu'n-Neccâr Enes (Radıyallahu anh) 'den naklediyor:  العلماء قادة

 .Âlimler komutan, müttakiler efendidirler"    والمتقون سادة و مجالستهم زیادة

Onlarla oturmak da kârlı bir iştir."190 VII/464 (VII/4793)       

Keşfü’l-Hafâ’da: ‘’Senedindeki adamlar sikadır.’’191 diyor. 

Taberâni, Mu’cemu’l-Kebîr’de  العلماء قادة  yerine الفقهاء قادة  ibaresiyle 

rivayet ediyor.192 Mecmau’z-Zevâid’de, Taberâni’de geçen rivayetin 

ravilerinin sika olduğunu sölüyor.193 

98-  Hâtib, İbn Ömer'den (Radıyallahu anh)  naklediyor:  وزن حبر

 Âlimlerin mürekkEbî şehidlerin kanıyla tartıldı da"   العلماء بدم الشهداء فرجح عليه

ondan ağır geldi."194 VII/464 (VII/4793)       

Hatib Tarih’inde Muhammed b. Ca’fer’den rivayet ediyor ve onun 

sika olmadığını, sikalardan mevzu rivayetler de bulunduğunu söylüyor. 195 

 Ve ondan başka bir hadis daha rivayet edip iki hadisinde onun 

uydurması olduğunu söylüyor.196  

İbn Cevzi’de diyor ki: ‘’ Hadis sahih değildir.’’197 

                                                 
189 Ebû Dâvûd, İlim, 1; Tirmizi, İlim, 19; İbn Mace, Mukaddime, 17; Dârimî, Mukaddime, 32; Ahmed 
b. Hanbel, V, 196 
190 Ali el-Muttaki, a.g.e., X, 236(28678); Aclûnî, a.g.e., II, 65(1746) 
191 Aclûnî, a.g.e., II, 65(1746) 
192 Taberâni, el-Mu’cemu’l-Kebîr, IX, 105 (8553) 
193 Heysemî, a.g.e., I, 520 
194 Hatib, Tarihu Bağdad, II, 193; Münâvî, a.g.e., VI, 362 (9619); Ali el-Muttaki, a.g.e., X, 
248(28714) 
195 Hatib, a.g.e., II, 193 
196 Münâvi, a.g.e., VI, 362 
197 Münâvi, a.g.e., VI, 362 
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99-  Taberânî, "Evsât"da Ebû Hureyre (Radıyallahu anh) 'den 

naklediyor: تعلموا العلم و تعلموا للعلم السكينة والوقار و تواضعوا لمن تعلمون منه    "İlim 

elde edin ve ilim için kararlılık ve vekâr da öğrenin. Kendisinden ilim 

öğreneceğiniz kimseye karşı mütevazı olun."198 VII/464 (VII/4793)       

Heysemi dedi ki: ‘’Onda Abbad b. Kesir vardır. Oda Metruku’l 

hadistir.’’199 Ayrıca Abbad b. Kesîr için Yahya b. Maîn: ''Hadisi alınmaz'', 

Nesâî: ''Metrûku'l-Hadis'', Dârekutnî'de: ''Zayıftır'' demiştir.200     

100- Deylemî, "Firdevs"de Hz. Ali (Radıyallahu anh) 'den naklediyor: 

 Kendisinden istifade edilen âlim bin âbidden daha"   عالم ینتفع به خير من الف عابد

hayırlıdır."201 VII/464 (VII/4793)       

Feyzü’l-Kadir’de şöyle geçmektedir: ‘’ Deylemi Hz. Ali’den 

(Radıyallahu Anh) rivayet etmiştir. Suyuti zayıf rumuzu koymuştur. Münâvî 

dedi ki: ‘’ Onda Amr b. Cemi’ vardır. Zehebî Duafa’sında demiştir ki: ‘’İbn 

Adiy dedi ki: ‘’Müttehemü’n-bi’l-vadı’dır.’’202 Ayrıca Amr b. Cem'i için 

Yahya b. Main ve Dârekutnî: ''Metruktur'' demişlerdir. Buhari, ''Münkerü'l-

Hadistir.'' demiştir.203 Nesâî'de, ''Metruku'l-Hadistir'' demiştir.204 

Kenzü’l-Ummâl’de ینتفع به  olarak geçiyor.205 Feyzü’l-Kadir ve 

Deylemi’de ینتفع بعلمه  olarak geçiyor.206 

Kenzü’l-Ummâl ve Feyzü’l-Kadir’de: ‘’Deylemi’de Hz Ali’den 

(Radıyallahu Anh) rivayet edilmiştir.’’ demesine rağmen, Deylemi’de İbn 

Abbas’dan rivayet edilmiş olarak geçiyor. 

                                                 
198 Ali el-Muttaki, a.g.e., X, 249(28717); Münâvî, a.g.e., III, 253(3322) 
199 Münâvi, a.g.e., III, 253 
200 Mizzi, a.g.e., XIV, 145[3090]  
201 Deylemi, Firdevs, III, 41 (4100) 
202 Münâvi, a.g.e., IV, 299 (5369) 
203 İbn Hacer, Lisânu'l Mizan, IV, 358[1050]  
204 İbn Adî, El-Kâmil fî-Duafâi'r-Ricâl, V, 111[1279]  
205 Ali el-Muttaki, a.g.e., X, 28913, 28723 
206 Münâvi, Feyzü’l-Kadir, IV, 299 (5369); Deylemi, Firdevs, III, 41 (4100) 
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101- İbn Adi, Hatib, İbn Asâkir, Ebû'd-Derdâ ( r.a.)'dan naklediyor. 

 Öğrenmek istediğinizi"    تعلموا ما شئتم ان تعلموا فلن ینفعكم العلم حتى تعملوا بما تعلمون

öğrenin, fakat bildiğinizle amel etmediğiniz müddetçe ilmin size hiçbir faydası 

olmaz."207 VII/464 (VII/4793)       

Feyzü’l-Kadir’de şöyle demiştir: ‘’ Hatib Muaz’dan, İbn Asâkir 

Ebû'd-Derdâ’dan rivayet etmiştir. Hafız Irâkî, ‘’ Senedi zayıftır. Onu Dârimî 

sahih senedle Muaz’dan mevkuf olarak rivayet etti.’’208 demiştir.  

Tarih-u Bağdâd’da ve Feyzü’l-Kadir’de ینفعكم العلم  yerine ینفعكم اهللا  

şeklinde geçiyor.209 Yine Tarih-u Bağdâd’da بما تعلمون  yerine بما تقولون 

geçmektedir.210 

102- Ebû'l-Hasen İbn Ahzemi el-Medinî, "Emâli"sinde Enes 

(Radıyallahu anh) 'den naklediyor:  تعلموا العلم ما شئتم فو اهللا ال تؤجروا بجمع العلم

 İlimden istediğinizi öğrenin. Fakat amel etmedikçe vallahi ilim"   حتى تعملوا

toplamakla sevab elde edemezsiniz." VII/464 (VII/4794)  

 geçmektedir. 211 من اهل den sonra  تعّلموا

103- Ahmed b. Hanbel, Buhari, Müslim, Muaviye'den, yine Ahmed b. 

Hanbel ve Tirmizî İbn Abbas'tan ayrıca İbn Mâce Ebû Hureyre'den 

(Radıyallahu anh) naklediyor: من یرد اهللا به خيرا یفقهه فى الدین  "Her kime Allah 

hayır dilerse, onu dinde fakih kılar.’’212 VII/464 (VII/4794)       

104- Taberânî, İbn Ömer'den (Radıyallahu anh) naklediyor:  افضل

 İbadetin en faziletli olanı fıkıh, dinin en’‘  العبادة الفقه وافضل الدین الورع

faziletlisi de takvadır." VII/465 (VII/4794)   

                                                 
207 Hatib, a.g.e., X, 94; Münâvî, a.g.e., III, 253 (3323) 
208 Münâvî, a.g.e., III, 253 (3323) 
209 Hatib, a.g.e., X, 94; Münâvî, a.g.e., III, 253 (3323) 
210 Hatib, a.g.e., X, 94 
211 Münâvî, a.g.e., III, 254 (3324) 
212 Buhârî, İlim, 10, Humus, 7, İ’tisam, 10; Müslim, İmare, 175, Zekat, 98,100; Tirmizi, İlim, 1; İbn 
Mace, Mukaddime, 17; Darimi, Mukaddime, 24, Rikâk, 1; Muvatta, Kader, 2; Ahmed b. Hanbel, I, 
306; II, 234; IV, 92, 93, 95, 96, 97, 98, 99, 101 
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Taberânî Sağır'de tahric etmiştir. 213      

105- Hatib, Câbir (Radıyallahu anh) 'den naklediyor:  اآرموا العلماء فانهم

 Âlimlere ikram ediniz. Çünkü onlar"    ورثة االنبياء فمن اآرمهم فقد اآرم اهللا و رسوله

Peygamberlerin mirasçılarıdır. Kim onlara ikram ederse Allah ve Resulü'ne 

ikram etmiş olur."214 VII/465 (VII/4794)       

Feyzü’l-Kadir’de şöyle demiştir: ‘’ İbn Cevzî gibi Zeylâî dedi ki: ‘’ 

Bu hadis sahih değildir. Onda ki Haccac b. Hucre sebebiyle.’’ İbn Hıbban’da: 

‘’Bununla ihticac caiz değilidir.’’215 demişitir. 

106- Rafii, Behz b. Hâkim’den, o da babasından, dedesinden 

naklediyor:  من استقبل العلماء فقد استقبلنى و من زار العلماء فقد زارنى و من جالس العلماء

 ,Âlimleri karşılayan beni karşılamış"   فقد جالسنى و من جالسنى فكانما جالس ربى 

onları ziyaret eden beni ziyaret etmiş ve onların meclisinde bulunan, benim 

meclisimde bulunmuş olur. Benim meclisimde bulunan da sanki Rabbim'in 

meclisinde bulunmuş gibidir."216 VII/465 (VII/4794)       

107- Deylemî, İbn Mes'ud'dan ve Ebû Hureyre (Radıyallahu anh) 'den 

naklediyor: الیدرى متى یفتقر الى ما عند هتعلموا العلم قبل ان یرفع فان احدآم    "İlim 

ortadan kaldırılmadan evvel ilim öğrenin. Çünkü her biriniz, yanındakine ne 

zaman muhtaç olacağını bilmez." VII/465 (VII/4794)       

Deylemi’de İbn Mes’ud rivayeti olarak geçiyor. Ebû Hureyre 

rivayetini bulamadık. Bu rivayette de قبل ان یرفع  ibaresi bulunmuyor.217 

108- Ahmed b. Hanbel, Dârimî, Tâberânî, Ebû'ş-Şeyh (tefsirinde) ve 

İbn Merdûye, Ebû Umâme (Radıyallahu anh) 'den naklediyor:  یا ایها الناس خذوا

 آيف یرفع العلم و هذا قيل یا رسول اهللا, من العلم قبل ان یقبض العلم  و قبل ان یرفع العلم 

القران بين ظهرنا فقال اي ثكلتك امك وهذه اليهود و النصارى بين اظهرهم المصاحف لم 
                                                 
213 Taberânî, Mu’cemu’s-Sağîr, II, 251 (1114); Münâvî, a.g.e., II,43 (1280) 
214 Hatib, a.g.e., IV, 438; Münâvî, a.g.e., II, 93 (1428) 
215 Münâvî, a.g.e., II, 93 (1428) 
216 Ali el-Muttaki, a.g.e., X, 304(28883); 
217 Deylemi, a.g.e., II, 41 (2236) 
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 یصبحوا یتعلقون بالحرف مما جاءت به انبيائهم اال و ان ذهاب العلم ان یذهب جملته ثلث مرات

   "Ey insanlar ilim alınmadan, kaldırılmadan önce nasibinizi alın. Denildi ki: 

"Ya Resulullah Kur'ân bizim aramızdayken ilim nasıl kaldırılır? Buyurdu ki: 

"Hay seni anası yitesi! İşte yahudi ve hıristiyanlar, aralarında kitapları var. 

Fakat peygamberlerinin getirdiğinden bir harfe tutunmaz olmuşlardır. 

Haberiniz olsun ki ilmin gitmesi, hepsinin gitmesidir. İlmin gitmesi, 

cümlesinin gitmesidir. İlmin gitmesi, cümle sinin gitmesidir. (bu son kısmı üç 

defa tekrar etti.)" VII/465 (VII/4794)       

Dârimî'de Ebû Umâme'den benzer bir rivayet bulunmaktadır.218 İbn 

Mâce ve Ahmed İbn Hanbel'de Ziyad İbn LEbîd'den yapılan benzer rivayetler 

bulunmaktadır.219 

Şuayb Arnavût Ahmed İbn Hanbel'de geçen hadisler için: ''Hadis 

sahih, isnadında ki adamlar sikadır.'' demiştir.220  

Bu hadisin son tarafını müellif merhum her ne kadar  ُجْمَلُتُه şeklinde 

kaydetmiş ve ‘’İlmin gitmesi, cümlesinin gitmesidir.’’ Diye tercüme etmiş 

isede burada bir zühul olduğu kanaatindeyiz. Bu kelime  َحَمَلُتُه  şeklinde olup 

‘’İlmin gitmesi, ilim ehlinin gitmesidir’’ diye tercümesi gerekirdi. Nitekim 

Sünen-i Dârimi’de221 kelimenin zaptı böyledir.222  

109- Ahmed b. Hanbel, Buharî, Müslim, Nesâî ve İbn Mâce, İbn 

Ömer (Radıyallahu anh) 'den naklediyor:  ان اهللا ال یقبض العلم انتزاعا بتنزعة من

العباد و لكن یقبض العلم بقبض العلماء حتى اذا لم یبق عالما اتخذ الناس رؤساء جهاال فسئلوا 

 Allah Teâlâ, ilmi kullardan soymak suretiyle"    فافتوا بغير علم فضلوا و اضلوا

çekip almaz. Ancak ilmi, âlimleri almak suretiyle ortadan kaldırır. Allah hiçbir 

âlim bırakmayınca da, insanlar bir takım cahil başlar edinirler ve onlara 

                                                 
218 Dârimî, Mukaddime, 26 
219 İbn Mâce, Fiten, 26; Ahmed ibn Hanbel, IV, 160, 218, 219  
220 Ahmed b. Hanbel, Müsned(Arnavut thk.), XXIX, 442, 443 
221 Darimi, Mukaddime, 26 
222 Elmalılı Muhammed Hamdi Yazır, Hak Dini Kur’ân Dili, VII, 465  
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sorular sorarlar, onlar da ilimsiz fetva verirler. Bu yüzden de hem kendileri 

saparlar hem de başkalarını saptırırlar."  VII/465 (VII/4795)     

Ahmed İbn Hanbel'de İbn Ömer'den rivayet bulunmaktadır.223 Şuayb 

el-Arnavut hadisin Buhârî ve Müslim’in şartına/râvîsine göre isnâdının sahih 

olduğunu belirtmiştir.224 

Buhari, Müslim, Tirmîzî, İbn Mâce'de Abdullah İbn Amr İbn As'dan 

rivayet bulunmaktadır.225 

"Ebû Îsa et-Tirmizî: ‘’Bu Hadis hasen Sahihtir. Bu hadisi Zührî, 

Urve'den oda Abdullah İbn Amr'dan ve Urve, Âişe'den oda NEbî'den (s.a.s.) 

bu şekilde rivayet etmişlerdir.'' demiştir.226 

110- Ebû Nuaym ve Deylemî, Ebû Hureyre (Radıyallahu anh) 'den 

naklediyor: یخرج فى اخر الزمان قوم رؤساء جهاال یفتون الناس فيضلون و یضلون    

"Ahir zamanda bir kavim ortaya çıkar. Cahiller başa geçerek insanlara fetva 

verirler. Böylece hem kendileri sapar hem de başkalarını saptırırlar."227 

VII/466 (VII/4795)    

111- İbn Neccâr, Ebû Hureyre (Radıyallahu anh) 'den naklediyor:  یؤتى

بعلماء السوء یوم القيامة فيقذفون فى نار جهنم فيدور احدهم فى جهنم بقصبة آما یدور الحمار 

 Kötü"    بالرحا فيقال له یا ویلك بك اهتدینا فما بالك قال انى آنت اخالف ما آنت انهاآم

âlimler kıyamet günü getirilir, cehennem ateşine atılır. Her biri, cehennemde 

bir kamış ile değirmen döndüren merkep gibi dolaşır durur Ona: "Vay sana, 

biz seninle doğru yolu bulmuştuk, bu halin de ne?" diye sorarlar. O da der ki: 

"Ben, sizi nehyettiğim şeyleri tutmaz aksini yapardım."228 VII/466 (VII/4795) 

112- Deylemî, "Firdevs" de İbn Abbas (Radıyallahu anh) 'tan 

naklediyor: هلالدین ثالثة فقيه فاجر و امام جائر و مجتهد جا افة    "Dinin felaketine yol 
                                                 
223 Ahmed b. Hanbel, a.g.e., II, 162, 190, 203 
224 Ahmed b. Hanbel, Müsned(Arnavut thk.), XI, 395 
225 Buhârî, İlim, 34; Müslim, İlim, 5; Tirmîzî, İlim, 5; İbn Mâce, Mukaddime, 8 
226 Tirmîzî, İlim, 5 
227 Ali el-Muttaki, a.g.e., X, 375(29096) 
228 Ali el-Muttaki, a.g.e., X, 29097 
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açan üç sebeb vardır: Günahkâr fakih, zalim devlet başkanı ve cahil 

müctehiddir."229 VII/466 (VII/4795) 

113- Askerî, Hz. Ali (Radıyallahu anh) 'den naklediyor:  الفقهاء امناء

 Fakihler, dünyaya"    فاحذروهم الرسل ما لم یداخل الدنيا و یتبعوا السلطان فاذا فعلوا ذلك

dalmadıkları ve sultana uymadıkları müddetçe peygamberlerin güvenilir 

(vâris)leridirler. Ancak bunu yaparlarsa o zaman onlardan sakının."230 VII/466 

(VII/4795) 

 Aclûni Keşfü’l-Hafâ’da:’’Askeri, Hz. Ali’den zayıf senedle merfu 

olarak rivayet etmiştir.’’231 demiştir.  

Münâvi: ‘’Musannef sıhhatiyle ilgili rumuz koymuştur.’’232 demiştir. 

114- Hz. Ömer (Radıyallahu anh) 'den naklediyor:  على امتى  ان اخوف

 Ümmetimin aleyhine korktuğumuz şeylerin en"   ما اخاف  آل منافق عليم اللسان 

korkuncu, her dili bilen münafıktır." VII/466 (VII/4795) 

Ahmed b. Hanbel tahric etmiştir. 233 

115- Yine Ahmed b. Hanbel ve Ebû Nuaym "hilye" de Hz. Ömer 

(Radıyallahu anh) 'den naklediyor: اخوف ما اخاف على امتى االئمة المضلون    

"Ümmetimin aleyhine korktuğumun en korkuncu, saptırıcı liderlerdir."234 

VII/466 (VII/4796) 

Ahmed İbn Hanbel, Ebû’d Derdâ’dan rivayet etmiştir.  

116- Taberânî, İbn Mesud'dan (Radıyallahu anh) naklediyor: "Eğer bir 

kimseye Allah Teâlâ bir ilim vermiş de o da onu gizlemişse, Kıyamet günü 

Allah Teâlâ da ona ateşten bir gem vurur." VII/466 (VII/4796) 

Bulamadık. 
                                                 
229 Münâvi, a.g.e., I,52 (11) 
230 Ali el-Muttaki, a.g.e., X, 28953; Aclûni, a.g.e., II, 831(1838); Münâvi, a.g.e., IV, 464(5989) 
231 Aclûni, a.g.e., II, 831(1838) 
232 Münâvi, a.g.e., IV, 464(5989) 
233 Ahmed b. Hanbel, I, 22, 44 
234 Ahmed b. Hanbel, VI, 441;  
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117- İbn Asâkir Ebû Hureyre (Radıyallahu anh) 'den naklediyor:  ان اشد

 Kıyamet gününde insanların en"    الناس عذابا یوم القيامة عالم لم ینفعه اهللا بعلمه 

şiddetli azab çekeni, Allah'ın ilmiyle kendisine bir menfaat vermediği 

âlimdir." VII/466 (VII/4796) 

Taberânî Sağır'de tahric etmiştir. 235 

118- Tirmizî, İbn Ömer (Radıyallahu anh) 'den naklediyor:  من تعلم العلم

 ,Her kim Allah'tan başkası için ilim elde ederse"    لغير اهللا فليتبوا مقعده من النار 

cehennemdeki yerine hazırlansın." VII/466 (VII/4796) 

Tirmizî tahric etmiştir. 236 Tirmizî: ‘’Hadis, hasen garibtir. Hadisi, 

Eyûb es-Sahtiyânî hadisinden başka bir tarikle bilmiyoruz.’’ demiştir.237   

119- Ebû'ş-Şeyh Ubâde b. Sâmit (Radıyallahu anh) 'den naklediyor: 

 İlim"   العلم خير من العمل ومالك الدین الورع و العالم من یعمل بعلمه و ان آان قليال 

amelden hayırlıdır, dinin kuvvetlenmesi ise, takva iledir. Âlim, az da olsa 

ilmiyle amel edendir."238 VII/467 (VII/4796) 

Bir rivayettede  من العمل  yerine  ةمن العباد    geçmektedir.239 

120- İbn Lâl, "Mekârimu'l-Ahlâk"da Hz. Ali (Radıyallahu anh) 'den 

naklediyor:  اال انبئكم الفقيه آل الفقيه من ال یقنط الناس من رحمة اهللا و ال یوئسهم من روح

ها تفقه وال اهللا وال یومنهم مكر اهللا وال یدع القران رغبة الى ما سواه اال ال خير فى عبادة ليس في

 Size mükemmel bir fakihi haber vereyim mi? Allah'ın"    فى علم ليس فيه تدبر 

rahmetinden insanların ümidini kesmeyen ve merhametinden onları 

ümitsizliğe götürmeyen, Allah'ın tuzağından onları emin kılmayan ve dünyaya 

rağbet için Kur'ân'ı bırakmayan kimsedir. Haberiniz olsun ki ne anlaşılmayan 

                                                 
235 Münâvi, , a.g.e, I, 518(1053); Ali el-Muttaki, , a.g.e, X, 29099, 28977; Taberânî, Mu’cemu’s-Sağîr, 
I, 305(507) 
236 Tirmizi, İlim, 6; Münâvi, , a.g.e, VI, 107(8601) 
237 Tirmizi, İlim, 6 
238 Ali el-Muttaki, , a.g.e., X, 28945; Münâvi, , a.g.e, IV, 389(5715)  
239 Ali el-Muttaki, , a.g.e., X, 28665;  
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bir ibadette, ne de üzerinde düşünülmeyen ilimde hayır yoktur."240 VII/467 

(VII/4796) 

Bu rivayete benzer iki rivayet bulunmaktadır.241 

121- Hatib, "el Müttefâk ve'l-müfterak"de Şeddâd b. Evs'den 

naklediyor:  یفقه العبد آل الفقه حتى یمقت الناس فى ذات اهللا و حتى ال یكون احد امقت فى ال

 Kul, Allah'ın zatı hakkında insanlara ve herkesten fazla da kendi"    نفسه

nefsine buğz etmedikçe mükemmel bir fakih olamaz."242 VII/467 (VII/4796)

 122- Hâkim, İbn Münzir, Abd b. Humeyde ve daha başkalarının 

yaptıkları rivayette Hz. Ali şöyle demiştir: "Allah'ın kitabında bir ayet vardır 

ki, onunla benden evvel kimse amel etmediği gibi, benden sonra da kimse 

amel etmeyecektir. Bu ayet, "Necvâ Ayeti"dir:  یا ایها الذین امنوا اذا ناجيتم

.....سولالر   yanımda bir dinar vardı onu on dirheme sattım. Peygamber’den 

(Sallallahu aleyhi ve sellem) her ne zaman bir dilekte bulunduysam O 

fısıltıdan evvel bir dirhem sadaka verdim. Daha sonra da o ayet neshedildi, 

(yürürlükten kaldırıldı) artık kimse onunla amel etmedi, ااشفقتم...    ayeti 

indirildi."243 VII/468 (VII/4798) 

123- Rivayet olunuyor ki: "Hz. Peygamber (Sallallahu aleyhi ve 

sellem) odalarından birinde oturuyordu ve yanında da birkaç sahabi vardı. 

Resulullah, "Şimdi yanınıza şeytan gözlü birisi gelecek." dedi. Derken gök 

gözlü birisi çıktı geldi. Resulullah ona: "Sen ve arkadaşların bana niye 

sövüyorsunuz?" buyurdu. O da, öyle bir şey yapmadığına yemin etti ve Hz. 

Peygamber'e "Bırak benide gideyim arkadaşlarımı da getireyim." dedi. Gitti, 

arkadaşlarını çağırdı ve geldi. Onlar da yemin ettiler. İşte bunun üzerine bu 

ayet indirildi.(Mücadele- 58/14)  Ahmed b. Hanbel, Bezzâr, İbn Münzir, İbn 

Ebî Hâtim, "Delâil" adlı eserinde Beyhakî, İbn Merdûye ve Hâkim İbn 

                                                 
240 Ali el-Muttaki, , a.g.e., X, 28943 
241 Ali el-Muttaki, , a.g.e., X, 29388; Dârimî, Mukaddime, 29 
242 Ali el-Muttaki, , a.g.e, X, 28950 
243 Ali el-Muttaki, , a.g.e, II, 4651 
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Abbas'tan isim açıklamadan böyle rivayet etmişler ve sonunda da  یوم یبعثهم اهللا

 ,Allah onların hepsini yeniden dirilteceği gün"    جميعا فيحلفون له آما یحلفون لكم

dünyada size yemin ettikleri gibi, O'na da yemin ettiler.." (Haşr, 58/18) 

âyetinin ve sonraki âyetlerin nazil olduğunu söylemişlerdir.’’ VII/471 

(VII/4802) 

Ahmed b. Hanbel ve Hâkim tahric etmişlerdir. 244 Şuayb Arnavût 

Ahmed İbn Hanbel'de geçen hadisler için: ''İsnâdı hasendir.'' demiştir.245  

HAŞR SÛRESİ 

124- Buhari ve diğer bazı kaynaklar şöyle bir rivayeti 

zikretmektedirler: ‘’ Said b. Cübeyr diyor ki, ‘’İbn Abbas’a سورة الحشر   

dedim. Bana,  سورة بنى النضير  dememi söyledi.’’ VII/474 (VII/4806) 

Buhari tahric etmiştir. 246 

125-  Buharî, Müslim, Tirmizî, Nesaî ve diğer kaynaklarda rivayet 

edildiğine göre, Hz. Ömer demiştir ki, "Nadir Oğulları'nın malları, Allah 

Teâlâ'nın, Resulü'ne ganimet olarak verdiği, elde edilmesi hususunda 

müslümanların ne at ne de deve sürmediği ganimet malı idi ve Resulullah'a 

mahsustu. Hz.Peyamber bu maldan ehlinin bir senelik nafakasını ayırdı, 

kalanını silah ve hayvanat ile Allah yolunda hazırlanmak için sarfetti." 

VII/488 (VII/4823) 

Buharî, Müslim, Ebû Dâvûd, Tirmizî, Nesaî ve Ahmed b. Hanbel 

tahric etmişlerdir. 247 Tirmizî: ‘’Hadis, hasen sahihdir.’’248 demiştir.   

126- Dahhâk da demiştir ki, "Bu mallar Resullullah'a tahsis edilmişti. 

Ancak o ikramda bulundu da muhacirler arasında taksim etti. Ensâra ondan bir 

                                                 
244 Ahmed b. Hanbel, I, 267, 350, Hâkim, II, 524;  
245 Ahmed b. Hanbel, Müsned(Arnavut thk.), IV, 231, V, 316 
246 Buhârî, Tefsiru, 59/1, Megâzi, 11 
247 Buhârî, Cihad, 79; Müslim, Cihad, 15; Tirmizi, Cihad, 38; Ebû Dâvûd, Harac ve Fey, 19; Nesâî, 
Fey, 8; Ahmed b. Hanbel, I, 25, 48  
248 Tirmizi, Cihad, 38 
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şey vermedi. Yalnızca Ebû Dücâne Semmâk b. Hurşe, Sehl b. Hüneyf ve Hâris 

b. Sımme adlı üç zata verdi. Çünkü onların buna ihtiyaçları vardı." Sa'd b. 

Muâz'a da İbn Ebî'l-Hakîk'in bir kılıcını vermişti ki, aralarında o kılıcın şöhreti 

vardı. VII/488 (VII/4824) 

Böyle bir rivayet bulunamadı. 

127- Sahih bir hadisde  ما لى مما افاء اهللا عليكم اال الخمس و الخمس مردود

 Allah'ın size verdiği ganimetten bana ancak beşte bir vardır. O beşte"    عليكم

birde yine size verilir, yani sizin yararınıza sarfedilir." buyrulmaktadır. 

VII/490 (VII/4826)  

Ebû Dâvûd, Nesaî, İmam Mâlik ve Ahmed b. Hanbel tahric 

etmişlerdir.249 

128- Ebû Dâvûd ve daha başkaları senediyle Said b. Müseyyeb'den 

şöyle dediğini rivayet etmişlerdir: "Cübeyr b. Mut'im (Radıyallahu anh) bana 

haber verdi de dedi ki: "Hayber günü olduğu vakit Resulullah (Sallallahu 

aleyhi ve sellem) zevilkurbâ hissesini Beni Haşim ve Beni Muttalib'e verdi, 

Beni Nevfel ile Beni Abdi Şems'i bıraktı. Bunun üzerine ben ve Osman b. 

Affân (Radıyallahu anh) beraber gittik, Resulullah'ın yanına vardık ve "Ya 

Resulullah, şunlar Beni Haşim, Allah Teâlâ'nın seni onların arasına koyduğu 

yerden dolayı biz onların üstünlüklerini inkar etmeyiz. Fakat kardeşlerimiz 

Muttalib Oğulları'nın üstünlüğü nedir ki, (ganimet hissesinden) onlara verdin 

de bizi terkettin. Hâlbuki yakınlığımız aynıdır." dedik. Cevaben Hz. 

Peygamber, "Ben ve Beni Muttalib cahiliyyede de, İslâm da da ayrılmayız, biz 

ve onlar bir şeyiz." buyurdu ve parmaklarını birbiri arasına geçirdi." VII/490 

(VII/4826)  

Ebû Dâvûd tahric etmiştir. 250 

                                                 
249 Ebû Dâvûd, Cihad, 131, 161; Nesâî, Hibe, 1, Fey, 6, 7; Ahmed b. Hanbel, II, 184, V, 316, 319, 
326; İmam Mâlik, Cihad, 13; 
250 Ebû Dâvûd, Harac ve Fey, 20 



 58

129- İbn Hümâm "Fethü'l-Kadir"de der ki: "Ebû Dâvûd, Said b. 

Müsseyeb'in şöyle söylediğini nakletmiştir: "Cübeyr b. Mut'im (Radıyallahu 

anh) bize haber verdi ki, Peygamber (Sallallahu aleyhi ve sellem) ne Beni 

Abdişşems'e ne de Beni Nevfel'e beşte birden bir hisse taksim etmedi. Ancak 

Beni Haşim'e ve Beni Muttalib'e pay veriyordu. Ebû Bekir de beşte biri 

Resulullah'ın taksim ettiği şekilde paylaştırdı. Ancak o, Peygamber'in verdiği 

gibi Resulullah'ın akrabasına vermiyor, Ömer ve ondan sonrakiler de 

veriyorlardı. VII/492 (VII/4829) 

Ebû Dâvûd tahric etmiştir. 251  

130- Bir de Ebû Dâvûd'un Abdurrahman b. Ebî Leyla'dan şöyle bir 

rivayeti vardır. Hz. Ali'yi işittim diyordu ki: "Ben, Abbas, Fatıma ve Zeyd b. 

Harise Hz. Peygamber (Sallallahu aleyhi ve sellem)'in huzurunda toplandık. 

Ben, "Ya Resulullah eğer uygun görürsen beni şu beşte birden alacağımız hak 

konusunda görevlendirsen de senin hayatında onu taksim etsem ki, sonra 

kimse bana itiraz etmesin. Eğer münasib görürsen bunu yap dedim. O da yaptı 

(yani izin verdi.) Ben de onu Resulullah (Sallallahu aleyhi ve sellem)'ın 

hayatında, sonra da Ebû Bekr'in başkanlığında taksim ettim. Nihayet Ömer'in 

halifeliğinin son zamanlarında ona birçok mal geldi. O da bizim hakkımızı 

ayırdı, sonra da onu bana gönderdi. Ben de Hz. Ömer'e bu sene bizim malımız 

var, müslümanlar ise ihtiyaç içindeler bunu onlara sarf et, dedim. Ömer de 

öyle yaptı. Ömer'den sonra da kimse beni taksim için çağırmadı. Ömer'in 

yanından çıktıktan sonra Abbas'a rastladım bana, "Ya Ali, bu sabah sen bizi 

bir şeyden mahrum ettin. Artık bundan sonra o bize verilmez." dedi. Abbas 

dahi bir adamdı." VII/492 (VII/4829)  

Ebû Dâvûd tahric etmiştir. 252 

                                                 
251 Ebû Dâvûd, Harac ve Fey, 20 
252 Ebû Dâvûd, Harac ve Fey, 20 
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Hafız Münziri bu rivayetin zayıf olduğuna kanaat getirmiş ve demiştir 

ki: "Cübeyr b. Mut'im hadisinde Ebû Bekir, Peygamber'in yakınlarına 

taksimden pay vermemiştir. Ali'nin rivayet ettiği hadisde ise, onların da hisse 

aldıkları görülmektedir. Bu yüzden Cübeyr hadisi sahih, Ali hadisi sahih 

değildir."253 

131- İmam Ebû Yusuf, (Radıyallahu anh)  Kelbi, Ebû Salih ve İbn 

Abbas (Radıyallahu anh)'tan rivayet etmişdir ki, "Humus (beşte bir), Hz. 

Peygamber zamanında beş hisse üzerine taksim olunurdu. Bu, Allah ve Resulü 

için bir hisse, zilkurbâ için bir hisse, yetimler için bir hisse, miskinler için bir 

hisse ve yolcular için bir hisse şeklinde idi. Ancak Hz. Peygamber (Sallallahu 

aleyhi ve sellem) üç hisse olarak taksim ettiler. Bunlardan biri yetimler, biri 

miskinler biri de yolcular içindi." VII/493 (VII/4830)  

Böyle bir rivayet bulunamadı. 

132- Buhârî, Müslim, Ebû Dâvûd, Tirmizî ve daha başkaları 

nakletmişlerdir: "İbn Mes'ud (Radıyallahu anh)  demiştir ki:  لعن اهللا الواشمات و

 Allah şu kadınlara"    المتوشمات و المتنمصات و المتفلجات للحسن المغيرات لخلق اهللا

lanet etmiştir ki onlar veşm yapanlar ve yaptıranlar. Yüzünün tüylerini 

yolanlar, seyrek dişlerle güzel görünmek için dişlerinin arasını yontan 

sırıtkanlar ve Allah'ın yarattığını değiştirenlerdir."254 Bu söz, Benî Esed 

kabilesinden Kur'ân okuyup mânâsını anlayan Ümmü Yakub adındaki bir 

kadının kulağına gidince, hemen İbn Mes'ud hazretlerinin yanına vardı ve 

"İşittim ki sen şöyle şöyle demişsin." dedi. O da, "Ben Peygamber'in lanet 

ettiği kimselere niye lanet etmeyeceğim? O Allah'ın kitabında var." diye cevab 

verdi. Kadın, "Ben Mushaf'ın iki kapağı arasında ne varsa okudum, ama onu 

görmedim." dedi. İbn Mes'ud da dedi ki: "Eğer okuduysan Allah Teâlâ'nın  وما

 Peygamber size ne verdiyse onu alın, size"  اتيكم الرسول فخذوه وما نهيكم عنه فانتهوا

                                                 
253 Elmalılı M. Hamdi Yazır, a.g.e., VII, 493 
254 Buhârî, Libas, 80, 83, 85; Tirmizi, Edeb, 33; Nesâî, Zinet, 24, 72;   
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ne yasakladıysa ondan da sakının.." buyurduğunu görmedin mi?" Kadın, 

"evet" dedi. İbn Mes'ud da, "İşte Hz. Peygamber (Sallallahu aleyhi ve sellem) 

onlardan nehyetti." cevabını verdi." VII/498 (VII/4836)  

Buhârî, Müslim, Tirmizî, İbn Mâce, Darimi ve Ahmed b. Hanbel 

tahric etmişlerdir. 255 Tirmizî: ‘’Hadis, hasen sahihdir.’’256 demiştir. 

133- Resulullah (Sallallahu aleyhi ve sellem)  اقتدوا بالذى من بعدى ابى بكر

 .Benden sonrakilere Ebû Bekr'e ve Ömer'e tâbi olun." buyurdu"   و عمر

VII/498 (VII/4837)  

Tirmizî, İbn Mâce ve Ahmed b. Hanbel tahric etmişlerdir. 257 Tirmizî: 

‘’Hadis, hasendir.’’258 demiştir. 

134- Nitekim Resulullah Beni Nadir mallarından muhacirlere taksim 

etmiş ve Ensâr'dan ihtiyacı olan üç kişiden başkasına vermemiş ve 

buyurmuştur ki: "Dilerseniz mallarınızdan ve evlerinizden muhacirlere pay 

verir, bu ganimette de onlara ortak olursunuz. Dilerseniz evleriniz ve 

mallarınız sizin olur, bu ganimetten pay alamazsınız". Bunun üzerine Ensar 

"Hem mallarımızdan ve evlerimizden onlara hisse veririz, hem de ganimeti 

onlara bırakır paylaştırılmasında kendilerine ortaklık da etmeyiz." dediler. 

VII/503 (VII/4843)  

Râzi tahric etmiştir. 259  

135- Buharî, Müslim, Tirmizî, Nesaî ve daha başkaları Ebû 

Hureyre'den şu rivayeti nakletmişlerdir: "Resulullah (Sallallahu aleyhi ve 

sellem)'a bir adam geldi, "Ya Resulullah! اصابنى الجهد    "Bana zaruret isabet 

etti" yani açlıktan dermansız kaldım." dedi. Resulullah (Sallallahu aleyhi ve 

sellem) yakınlarına haber gönderdi, ancak onların yanlarında hiçbir şey 
                                                 
255 Buhârî, Libas, 82, Tefsir, 59/4; Müslim, Libas, 120; İbn Mâce,  Nikah, 52; Dârimî, İstizan, 19; 
Ahmed b. Hanbel, I, 433   
256 Tirmizi, Edeb, 33  
257 Tirmizi, Menâkıb, 16, 35; İbn Mâce, Mukaddime, 11; Ahmed b. Hanbel,  V, 382, 385, 399, 402  
258 Tirmizi, Menâkıb, 16, 35;  
259 Râzi, Mefâtih, XXIX, 287 
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bulunmadı. Bunun üzerine Hz. Peygamber, "Bu adamı bu gece misafir edecek 

kimse yok mu? Ki Allah ona rahmet buyursun." dedi. Derhal Ensâr'dan bir zât 

-ki Ebû Talhâ olduğu zikredilmiştir- ayağa kalktı "Ben Ya Resulullah" diye 

cevap verdi. Ve adamı alıp hemen evine götürdü. Sonra da hanımına 

"Resulullah'ın misafirine ikram et" diye tenbihde bulundu. Hanımı, "Vallahi 

benim yanımda bir kız çocuğumun yiyeceğinden başka bir şey yoktur." dedi. 

Kocası da ona, "O halde kız çocuğu akşam yemeği istediği zaman onu uyut, 

kandili de söndürüver, Resulullah'ın misafiri için biz bu geceyi aç 

geçiştiriverelim." dedi. Ve gerçekten öyle yaptılar. Sonra o misafir, 

Resulullah'ın yanına vardı ve ona, "Bu gece Allah falan ve falan dan son 

derece hoşnut oldu." dedi. Allah Teâlâ da onların hakkında bu âyeti indirdi.  و

 Kendilerinde bir ihtiyaç olsa bile onları"   یؤثرون على انفسهم ولو آان بهم خصاصة

kendilerine tercih ederler." VII/503 (VII/4843)  

Buhari, Müslim, Tirmizî tahric etmişlerdir. 260 Tirmizî: ‘’Hadis, hasen 

sahihdir.’’261 demiştir. 

136- Hâkim, İbn Merdûye ve Şuab'da Beyhakî, İbn Ömer'den 

(Radıyallahu anh) şöyle rivayet etmişlerdir: "Resulullah'ın sahabilerinden 

birine bir koyun başı hediye edildi. O da, "Kardeşim falan ve ailesi buna 

bizden daha fazla muhtaçtır." dedi ve hediyeyi ona gönderdi. O da bir 

başkasına derken bu suretle tam yedi ev dolaştı ve nihayet yine öncekine 

dönüp geldi. Bunun üzerine و یؤثرون على انفسهم ولو آان بهم خصاصة     ayeti 

nazil oldu." VII/503 (VII/4844)    

Hâkim ve Beyhakî tahric etmişlerdir. 262 Zehebî: ''Ubeydullah b. Velîd 

zayıftır'' demiştir.263 

                                                 
260 Buhârî, Tefsir, 59/6, Fezâilü’s-Sahâbe, 40; Müslim, Eşribe, 172; Tirmizi, Tefsiru’l-Kur’ân, 59/3 
261 Tirmizi, Tefsir, 59/3 
262 Hâkim, , a.g.e., II, 526 (3799); Beyhakî, , a.g.e., III, 259  
263 Hâkim, , a.g.e., II, 526 (3799) 
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137- Abd b. Humeyd, İbn Cerir, İbn Ebî Şeybe, İbn Ebî Hatim, 

Beyhakî, Hâkim ve daha başkalarının rivayet ettiği gibi İbn Mes'ud 

(Radıyallahu anh) 'a bir adam gelmiş ve "Ben korkuyorum ki helâk oldum." 

demiş. O da sebebini sorunca, "Çünkü ben Allah Teâlâ'nın   و من یوق شّح نفسه

 Her kim nefsinin cimriliğinden korunursa, işte onlar felah"  فاولئك هم المفلحون

bulanlardır." dediğini işitim. Hâlbuki ben şahih bir adamım, benden hemen 

hemen hiçbir şey çıkmaz." demiş. İbn Mes'ud da ona, "O, şuhh değil 

cimriliktir. Cimrilikde de hayır yoktur. Allah Teâlâ'nın ayette zikrettiği şuhh 

ise, kardeşinin malını zulüm yoluyla yemendir." diye cevap vermiştir. VII/504 

(VII/4845)      

Hâkim, Beyhakî ve Taberânî Kebîr'de tahric etmişlerdir. 264 Zehebî: 

''Buhari ve Müslim şartına göre sahihtir'' demiştir.265 Heysemî: ‘’Taberâni, 

hadisi hocası, Abdullah b. Muhammed b. Saîd b. Ebî Meryem’den rivayet 

etmiştir. O’da zayıftır.’’266 demiştir.  

138-  Hâkim, Tirmizî, Ebû Ya'la ve İbn Merduye Enes (Radıyallahu 

anh) 'den merfuan rivayet etmişlerdir: ما محق االسالم مْحق الشّح شىء قّط   "İslâm'ı, 

cimriliğin mahvetmesi gibi hiçbir şey mahvetmez". VII/505 (VII/4846)    

Ebû Ya'la Müsned'de ve Taberânî Evsat'da tahric etmişlerdir. 267   

Heysemî: ‘’Ebû Ya’la rivayet etmiştir. O’nda Ali İbn Ebî Sare vardır. 

O zayıftır.’’ demiştir. Ayrıca Ali b. Ebî Sâre için Ebû Ubeyd dedi ki: '' Ebû 

Davud'a Ali b. Ebî Sâre hakkında soruldu. O'da şöyle dedi: ''İnsanlar onun 

hadisini terk etti.'' İbn Hıbban'da: '' Rivayetlerinde Münkerler daha çoktur.'' 

demiştir.268   

                                                 
264 Hâkim, a.g.e., II, 532 (3815); Beyhakî, , a.g.e., VII, 426; Taberânî, el-Mu’cemu’l-Kebîr, IX, 218 
265 Hâkim, a.g.e., II, 532 (3815) 
266Heysemî, , a.g.e.,  VII, 262  
267 Ebû Ya’la, Müsned-ü Ebî Ya’la, VI, 209; Taberânî, el-Mu’cemu’l-Evsât, III, 175; Heysemî, , a.g.e., 
I, 290, X, 423 
268 Mizzî, a.g.e., XX, 445[4071]  
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Heysemî: ‘’Ebû Ya’la ve Taberâni Evsât’da rivayet etmiştir. O’nda 

Amr İbn Huseyn vardır. وهو مجمع على ضعفه  Ayrıca Amr b. Huseyn için 

Dârekutnî: ''Metruktur.'' demiştir.269 el-Ezdî: '' Zayıftır.'' demiştir.270 

139- İbn Ebî Şeybe, Nesaî, Beyhakî ve Hâkim Ebû Hureyre 

(Radıyallahu anh) 'den merfuan rivayet etmişlerdir:  ال یجتمع غبار فى سبيل اهللا و

 Allah"    دخان نار جهّنم فى جوف عبد ابدا و ال یجتمع االیمان و الشّح فى قلب عبد ابدا

yolundaki bir toz ile cehennem ateşinin dumanı bir kulun içinde ebedî olarak 

bir arada bulunmaz. İman ile cimrilik ve kıskançlık bir kulun kalbinde 

ebediyyen birleşmez." VII/505 (VII/4846)  

Buhari, Nesâî ve Ahmed b. Hanbel tahric etmişlerdir. 271   

140- Ebû Dâvûd ve Tirmizî garip diyerek "Edeb"de de Buharî ve 

diğerleri Ebû Said Hudri (Radıyallahu anh) 'den merfuan şu hadisi rivayet 

etmişlerdir. خصلتان ال یجتمعان فى جوف المسلم البخل و سؤ الخلق "İki özellik 

müslümanın içinde bulunmaz. Bunlar, cimrilik ve kötü ahlâktır." VII/505 

(VII/4846)    

Buhari ve Tirmizî tahric etmişlerdir. 272 Tirmizî: ‘’Bu hadis garibtir. 

Bu hadisi Sadaka İbn Musa hadisinden başka bilmiyoruz.'' demiştir.273  

Münâvi: ‘’Zehebî dedi ki: ‘’Sadaka, zayıftır.’’274 demiştir. Ayrıca Sadak b. 

Mûsa için Yahya b. Maîn, Ebû Davud ve Nesâî: ''Zayıftır.'' demişlerdir.275  

141-  İbn Ebî'd-dünyâ, İbn Adi, Hâkim ve Hatib Enes’den 

(Radıyallahu anh) rivayet etmişlerdir: Enes (Radıyallahu anh) demiştir ki, 

"Resulullah (Sallallahu aleyhi ve sellem) şöyle buyurdu: "Allah Teâlâ Adn 

cennetini yarattı ve ağaçlarını eliyle dikti ve sonra ona konuşmasını emretti. O 

                                                 
269 Mizzî, a.g.e., XXI, 588[4348]  
270 İbnü'l Cevzî, Ed-Duafâ'  ve'l Metrûkîn, II, 224[2552] 
271 Buhârî, Edebü’l-Müfred, I, 106; Nesâî, Cihad, 8; Ahmed b. Hanbel,  II, 256, 342, 441 
272 Buhârî, , a.g.e., I, 106; Tirmizi, Birr ve’s-Sıla, 41  
273 Tirmizi, Birr ve’s-Sıla, 41  
274 Münâvi, a.g.e., III, 441(3914) 
275 Mizzî, a.g.e., XIII, 150[2870]  
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da قد افلح المؤمنون   "Muhakkak müminler felâha ulaştı." (Müminûn, 23/1) dedi. 

Allah Teâlâ da buyurdu ki, وعزتى وجاللى الیجاورنى فيك بخيل "İzzet ve Celâlim 

hakkı için sende hiçbir cimri bana komşu olamaz." Sonra da Peygamber ( 

s.a.v)   نفسه فاولئك هم المفلحونو من یوق شّح  ayetini okudu." VII/505 (VII/4846)     

Rivayet tam olarak Dürrü’l-Mensur ve Rûhu’l-Meâni’de 

geçmektedir.276 

İbn Abbas’dan ve ‘’Peygamber (Sallallahu Aleyhi Vesellem)  ومن

...یوق   âyetini okudu’’ ibâresi olmadan bazı kaynaklarda geçmektedir.277    

142- Ahmed b. Hanbel, Edeb'de Buharî, Müslim Beyhakî Câbir b. 

Abdullah (Radıyallahu anh) 'den rivayet etmişlerdir:  اّتقوا الظلم فاّن الظلم ظلمات

یوم القيامة و اّتقوا الشّح فاّن الشّح فد اهلك من آان قبلكم حملهم على ان سفكوا دمائهم و استحّلوا 

هم محارم    "Peygamber (Sallallahu aleyhi ve sellem) buyurmuştur: "Zulümden 

sakının çünkü zulüm, kıyamet günü karanlıktan ibarettir. Şuhh dan da sakının 

çünkü şuhh, hırs ve kıskançlık sizden evvelkileri helak etmiştir. Onlar 

birbirlerinin kanlarını döktüler ve haramları helal saydılar." VII/505 

(VII/4846)  

Buhari, Müslim, Ahmed b. Hanbel ve Beyhakî tahric etmişlerdir. 278     

Ahmed b. Hanbel, İbn Hıbban ve Hâkim Ebû Hureyre’den tahric 

etmişlerdir.279 

Taberânî Kebîr'de ve Evsat'da Hermas b. Ziyad’dan tahric etmiştir.280 

                                                 
276 Suyûti, VIII, 108; Alûsi, Rûhu’l-Meâni, XXVIII, 54 
277 Taberânî, el-Mu’cemu’l-Kebîr, XII, 147; Taberânî, el-Mu’cemu’l-Evsât, V, 349; Münâvi, a.g.e., V, 
298 
278 Müslim, Birr ve’s-Sıla ve’l-Âdâb, 56; Ahmed b. Hanbel, III, 323; Buhârî, a.g.e., I, 170, 171; 
Beyhakî, a.g.e., VII, 424 
279 Ahmed b. Hanbel, II, 431; İbn Hıbban, Sahih, XI, 580, XIV, 141; Hâkim, a.g.e., I, 56; Buhârî, 
a.g.e., I, 166 
280 Taberânî, el-Mu’cemu’l-Kebîr, XXII, 204; Taberânî, el-Mu’cemu’l-Evsât, I, 197; Heysemî, a.g.e., 
V, 422 
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Heysemi, Hermas b. Ziyad’dan gelen rivayetler için: ’’Taberânî Evsât 

ve Kebîr’de hadisi rivayet etmiştir. O’nda Abdullah b. Abdurrahman b. 

Müleyha vardır. O zayıftır.’’281 demiştir. Ayrıca Abdullah b. Abdurrahman b. 

Müleyha için El-Hakim Ebû Abdullah el-Galib: ''Rivayetlerinde münkerler 

vardır.'' demiştir.282  

143- Abd b. Humeyd, Ebû Ya'la, Teberanî ve Ziya' Mücmi' b. 

Yahya'dan merfuan rivayet etmişlerdir:  برئ من الشّح من اّدى الزآاة و قرى الضيف و

 ,Zekâtını veren, misafire ziyafet çeken ve nâibe de te'diye eden"    اّدى فى النائبة

yani bir felaket anında yardımda bulunan cimrilikten beri olur."283 VII/506 

(VII/4847)     

Heysemî: ‘’O’nda İbrahim b. İsmail b. Mücmi’ vardır. O zayıfır.’’284 

demiştir. Ayrıca İbrahim b. İsmail b. Mücmi' için Yahya b. Main: ''Zayıftır ve 

Leyse bi Şeyi'n.'' demiştir.285 Nesâî: '' Zayıftır'', Ebû Hatim'de: ''O'nunla ihticac 

edilmez.'' demiştir.286 Münâvi: ‘’İsâbe’de: ‘’İsnâdı hasendir.’’ 

geçmektedir.’’287 demiştir.  

144- İbn Münzir de Hz. Ali (Radıyallahu anh) 'nin dediğini rivayet 

etmiştir: دى زآاة ماله فقد وقي شح نفسهمن أ "Malının zekâtını veren nefsinin 

cimriliğinden korunmuş olur".288 VII/506 (VII/4847)     

145- İbn Cerir et-Taberî, İkrime kanalıyla Mâlik b. Eves b. 

Hadsân'dan şöyle rivayet etmiştir: "Mâlik demiştir ki; "Ömer b. Hattâb 

(Radıyallahu anh)   انما الصدقات للفقراء و المساآين  "Sadakalar (zekâtlar) 

Allah'tan bir farz olarak ancak fakirlere, düşkünlere...." (Tevbe, 9/60) âyetini 

sonuna kadar okudu ve "İşte bu âyet, bunlar içindir." dedi. Sonra  و اعلموا اّن ما

                                                 
281 Heysemî, a.g.e., V, 422 
282 İbn Hacer, a.g.e., III, 308[1273] 
283 Taberânî, el-Mu’cemu’l-Kebîr, IV, 188; Beyhakî, a.g.e., VII, 427 
284 Heysemî, a.g.e., III, 208 
285 Mizzî, a.g.e., II, 45[148]  
286 İbnü'l Cevzî, Ed-Duafâ'  ve'l Metrûkîn, I, 23[28]  
287 Münâvi, a.g.e., III, 198(3132)  
288 Suyuti, a.g.e., VIII, 108; Ali el-Muttaki, a.g.e., II, 4656 
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....لرسول ولذى اقربىغنمتم من شئ فاّن هللا خمسه ول   "Bilin ki ganimet aldığınız 

şeylerin beşte biri Allah'a, Resulü'ne ve (Peygamberle) akrabalığı bulunanlara, 

yetimlere, yoksullara ve yolculara aittir..." (Enfâl, 8/41) ayetini okudu ve sonra 

da, "İşte bu ayet de bunlar içindir." dedi. Daha sonra da  ما افاء اهللا على رسوله من

...اهل القرى   ayetinden başlayarak  و الذین جاؤا من بعدهم....  ayetine kadar okudu, 

sonra da "İşte bu ayet, bütün müslümanları içine almıştır. Hiçbir kimse yoktur 

ki, onun ganimette hakkı olmasın." dedi ve arkasından şunu ilave etti: "Eğer 

ben yaşarsam, herhalde çoban, hayvanlarını yürütürken nasibi kendisine alnı 

terlemeden gelecektir."289  VII/506 (VII/4848)     

146- Buharî, Zeyd b. Eslem'den o da babasından Hz. Ömer 

(Radıyallahu anh) 'in şöyle dediğini rivayet etmişlerdir:  لوال اخر المسلمين ما فتحت

 Sonraki"   بلدة و ال قریة اال قّسمتها بين اهلها آما قّسم رسول اهللا صّلى اهللا عليه و سّلم خيبر 

müslümanlar olmasaydı fethedilen her beldeyi ve köyü Resulullah (Sallallahu 

aleyhi ve sellem)'ın Hayber'i taksim ettiği gibi, o fethedilen yerlerin halkı 

arasında taksim ederdim." VII/507 (VII/4848)     

Buhari, Ebû Dâvûd ve Ahmed b. Hanbel tahric etmişlerdir. 290 

147- İmam Mâlik "Muvatta" adlı eserinde bunu daha tafsilatlı olarak 

şöyle rivayet etmiştir: "Zeyd b. Eslem bize babasının şöyle dediğini 

nakletmiştir: "Ömer'i dinledim diyordu ki, "Sonraki insanlar birşeysiz 

bırakılmış olmasalardı, müslümanların her fethettikleri beldeleri, Resulullah'ın 

Hayber'i hisse, hisse taksim ettiği gibi ben de hisse, hisse taksim ederdim." 

VII/507 (VII/4848)     

Bulamadık. 

148- Ebû Dâvûd'da sahih bir senedle gelen şöyle bir rivayet vardır: 

"Resulullah (s.a.s.) Hayber'i iki kısma ayırdı. Bunun bir kısmı, ansızın 

                                                 
289 Abdurrezzak, Musannef, XI, 101; Taberî, a.g.e., XXVIII, 36 
290 Buhârî, Muzaraa, 12, Humus, 9, Megazi, 36; Ebû Dâvûd, Harac ve Fey, 24; Ahmed ibn Hanbel, I, 
40 
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meydana gelecek müşkil hadiseler bir kısmı da müslümanlar içindi. Resulullah 

müslümanlar için ayırdığını on sekiz hisseye taksim etti." VII/507 (VII/4848)  

Ebû Dâvûd Sehl b. Ebî Hasme'de tahric etmiştir. 291    

149- Aynı şekilde Ebû Dâvûd bunu, Muhammed b. Fudayl yoluyla 

Yahya b. Sa'id'den, o Beşir b. Yesar'dan, o da birçok sahabiden şu şekilde 

rivayet etmiştir: "Resulullah (s.a.s.) Hayber'i otuz altı hisse üzerine taksim etti. 

Her hisse, toplam olarak yüz eşit payı içine alıyordu." VII/507 (VII/4849)     

Ebû Dâvûd ve Ahmed b. Hanbel tahric etmişlerdir. 292    

150- İbn Merduye rivayet etmiştir ki: "İbn Ömer (r.a) bir adamı bazı 

Muhâcirler'e dil uzatırken işitti de onu yanına çağırdı ve ona للفقراء المهاجرین  

(Haşr, 59/8) âyetini okudu. Sonra da, "İşte bunlar, o Muhâcirler'dir. Sen 

onlardan mısın?" diye sordu. O da, "hayır" cevabını verdi. Ardından لذین   و ا

 âyetini okudu ve "İşte onlar, Ensar'dır. Sen (Haşr, 59/9) تبوؤا الدار و االیمان 

onlardan mısın?" dedi. O da, "Hayır" dedi. Daha sonra da و الذین جاؤوا من بعدهم  

 (Haşr, 59/10) âyetini okuyup ona, "Sen bunlardan mısın?" dedi. O da 

cevaben, "Ümid ederim." dedi. İbn Ömer, "hayır vallahi onlara söven onlardan 

olamaz." dedi." VII/510 (VII/4853)    

Suyûti tahric etmiştir. 293     

151- Hz. Ali'den (r.a) şöyle nakletmişlerdir: "Ermişlerden biri kendi 

köşesinde ibadet ederdi. Günün birinde bir kadına bir hal ârız olmuş, 

kardeşleri de onu, o ermiş kişinin yanına götürüp bırakmışlardı. Kadın bu zâtın 

hoşuna gitmiş ve tutup onunla zina etmişti. Bunun üzerine kadın hamile 

kalmış, derken şeytan bu zâtın yanına gelerek, "Sen bu kadını öldür, şayet 

durumu öğrenirlerse rezil olursun." dedi. Böylece adam kadını tutup öldürdü 

ve bir yere gömdü. Sonra kadının kardeşleri gelip adamı yakaladılar, 

                                                 
291 Ebû Dâvûd, Harac ve Fey, 24  
292 Ebû Dâvûd, Harac ve Fey, 24; Ahmed b. Hanbel, IV, 36 
293 Suyûtî, a.g.e., VIII, 113 
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götürürlerken şeytan yine gelerek, "Onu sana hoş gösteren bendim, şimdi bana 

secde edersen seni kurtarırım." dedi. Bunun üzerine adam ona secde etti, sonra 

da şeytan ondan uzaklaşıp, dediğini dedi. İşte آمثل الشيطان اذ قال لالنسان اآفْر...   

âyeti buna işaret etmektedir." VII/517 (VII/4862)   

Hâkim ve Beyhakî tahric etmişlerdir. 294    

152- Nitekim bir hadiste  قدره سلب ذوى العقول اذا اراد اهللا انفاذ قضائه و

   عقولهم حتى ینفذ فيهم قضائه و قدره فاذا مضى امره رّد اليهم عقولهم و وقعت الندامة 

"Allah Teâlâ kaza ve kaderini yerine getirmeyi istediği vakit, akıl sahiplerinin 

akıllarını gideriverir ki, kaza ve kaderi onlarda yerine gelsin. Emri yerine 

gelince de akıllarını onlara geri verir. Böylece de pişmanlık başlar."295 

buyurulmuştur. VII/525 (VII/4873)    

 Allah'ın yarattığı" اعوذ بكلمات اهللا الّتاّمات من شر ما خلق و َذَرَا و َبَرَا  -153

şeylerin şerrinden O'nun kelimelerinin hepsine sığınırım." VII/527 (VII/4876)    

Ahmed b. Hanbel Abdurrahman b. Hanbeş et-Temîmi'den tahric 

etmiştir. 296 

Şuayb el-Arnavut, ‘’İsnâdı zayıftır.’’297 demiştir. Muvatta’da benzer 

bir rivâyet bulunmaktadır.298 

154- Ebû Hureyre'den rivayet edilen bir sahih hadiste,  تسعين هللا تسعة و

 Allah Teâlâ'nın doksan dokuz ismi"    اّن اسما مأة اال واحدا من احصاها دخل الجنة 

vardır. Kim onları sayarsa cennete girer." diye haber verilmiştir. VII/529 

(VII/4878)   

Buhârî, Müslim, Tirmizî, İbn Mâce ve Ahmed b. Hanbel tahric 

etmişlerdir. 299   

                                                 
294 Hâkim, a.g.e., II, 526(3801); Beyhakî, a.g.e., IV, 373(5450) 
295 Aclûni, a.g.e., I, 80(195), 272(719); Münâvi, a.g.e., I, 267(406) 
296 Ahmed b. Hanbel, III, 419 
297 Ahmed b. Hanbel, III, 419(15498) 
298 Muvatta, Şiir, 12 
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 O, tektir, teki sever" buyurulmuştur. VII/529"   وهو وتر یحّب الوتر -155

(VII/4879)     

Buhârî, Müslim, İbn Mâce, Dârimî ve Ahmed b. Hanbel Ebû 

Hureyre'den300, Tirmizî, Nesâî, İbn Mâce ve Ahmed b. Hanbel Hz. Ali'den301 

tahric etmiştir. İbn Mâce İbn Mes'ud'dan da tahric etmiştir.302 Ahmed b. 

Hanbel İbn Ömer'den de tahric etmiştir.303 

156- Beyhakî "Kitabu'l-Esma ve's-sıfat" adlı eserinde birkaç tarikle 

Ebû Hureyre'den (r.a) şu tafsilatlı rivayeti nakleder.  قال رسول اهللا صلى اهللا عليه

(  إال واحدة من أحصاها دخل الجنة إنه وتر یحب الوتر إن هللا تسعة و تسعين إسما مائة: وسلم 

الذي ال إله إال هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السالم المؤمن المهيمن العزیز الجبار ) هو اهللا 

المتكبر الخالق البارىء المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط 

لسميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الخافض الرافع المعز المذل ا

الشكور العلي الكبير الحفيظ المغيث و قال صفوان في حدیثه ( المقيت ) و إليه ذهب أبو بكر 

محمد بن إسحاق في مختصر الصحيح ـ الحسيب الجليل الكریم الرقيب المجيب الواسع الحكيم 

حق الوآيل القوي المتين الولي الحميد المحصي المبدىء المعيد الودود المجيد الباعث الشهيد ال

المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر األول 

اآلخر الظاهر الباطن الوالي المتعالي البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجالل و 

امع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البدیع الباقي الوارث اإلآرام المقسط الج

      VII/529 (VII/4879)  الرشيد الصبور

Hâkim ve Beyhakî tahric etmişlerdir. 304 

157- Başka bir nakilde şu isimlerde mevcuttur. االحد, الحنان, الرب, االله ,

, القریب, البارى, المنان, المحيط, الصادق, الجميل, المبين, النصير, المولى, الدائم, الكافى
                                                                                                                                          
299 Buhârî, Şurut, 18, Tevhid, 12; Müslim, Zikir, 5, 6; Tirmizî, Deavât, 83; İbn Mâce, Dua, 10; Ahmed 
b. Hanbel, II, 258, 267, 314, 427, 499, 503, 516 
300 Buhârî, Deavât, 68; Müslim, Zikir, 5; Ebû Dâvûd, Sücûdu’l-Kur’ân, 1; İbn Mâce, Dua, 10; Dârimî, 
Salât, 209; Ahmed b. Hanbel, II, 245, 258, 267, 277, 290, 314, 491 
301 Tirmizî, Vitr, 3; Nesâî, Kıyamu’l-Leyl, 27; İbn Mâce, İkâmet, 114; Ahmed b. Hanbel, I, 100, 110, 
143, 144, 148   
302 İbn Mâce, İkâmet, 114,   
303 Ahmed b. Hanbel, II, 109, 155 
304 Hâkim, a.g.e., I, 62; Beyhakî, a.g.e., I, 114 
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ذو , ذو المعارج, ذوا الطول, الشاآر, القدیر, المدبر, االآرم, المليك, العالم, الفاطر, الوتر

الكفيل, الفضل   VII/530 (VII/4879)       

Bulamadık. 

158- Abdullah b. Mes'ud dedi ki: "Resulullah buyurdu ki:  اصاب ما

مسلما قّط هّم وال حزن فقال اللهم انى عبدك و ابن عبدك وابن َاَمِتَك ناصيتى بيدك ماض ِفىَّ 

او عّلمته , عدل ِفىَّ قضائك اسالك بكّل اسم هو لك سمَّيت به نفسك او انزلته فى آتابك, حكمك 

جالء حزنى و احدا من خلقك او استْاثرَت به فى علم الغيب عندك ان تجعل القران ربيع قلبى و

 Herhangi bir"   ذهاب هّمى و غّمى اّال اذهب اهللا عنه هّمه وابدله مكان هّمه فرحا 

müslüman bir merak veya üzüntüye düşer de, 'Allah'ım ben senin kulunum, 

kulunun ve cariyenin oğluyum. Perçemim senin elinde (kudretinde)dir. Bende 

hükmün geçerlidir, hakkımdaki kaza'n, adalettir. Senin olan, senin kendine 

isim verdiğin veya kitabında indirdiğin yahut yaratıklarından birine bildirdiğin 

veya katında, gayb ilminde kendine tahsis ettiğin bir isimle senden dilerim ki 

Kur'ân'ı kalbimin baharı, üzüntümün cilâsı, keder ve tasamın giderilmesi için 

vesile kılasın' derse, herhalde Allah Teâlâ onun merakını giderir, üzüntüsünün 

yerine ferahlık verir." Bunun üzerine (orada bulunanlar) dediler ki: "Ya 

Resulullah! Bu kelimeleri öğrenelim mi? Resulullah da, "Evet bunları işiten 

her kimsenin öğrenmesi gerekir." buyurdu." VII/530 (VII/4880)  

Ahmed b. Hanbel ve Hâkim tahric etmişlerdir. 305 Şuayb Arnavut, 

‘’İsnâdı zayıftır.’’306 demiştir. 

Hâkim, ‘’Hadis Müslim şartıyla sahihtir.''307 demiştir.  

159- Beyhakî, muttasıl bir senedle Hz. Aişe'den (r.a) şöyle bir rivayet 

nakletmiştir. Hz. Aişe Peygamber'e, "Ya Resulullah! Allah Teâlâ'nın kendisine 

dua edildiği zaman kabul buyurduğu ismini bana öğret." demişti. Resulullah 

da, ona "Kalk abdest al, mescide gir, iki rekât namaz kıl, sonra dua et ben 

                                                 
305 Ahmed b. Hanbel, I, 391, 452; Hâkim, a.g.e., I, 690 
306 Ahmed b. Hanbel, Müsned (Arnavut thk.), VI, 246(3712), VII, 341(4318) 
307 Hâkim, a.g.e., I, 690(1877) 
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dinleyeyim." buyurdu. O da öyle yaptı, sonra dua için oturduğunda Hz. 

Peygamber اللهم وّفقها   "Allah'ım onu muvafık kıl." dedi. Hz. Aişe de şöyle dua 

etti:  اللهم انى اسالك بجميع اسمائك الحسنى آلها ما علمنا و ما لم نعلم و اسالك باسمك العظيم

 Ey Allah'ım bildiğimiz ve"    كبير االآبر الذى من دعاك به اجبته و من سالك به اعطيتهال

bilmediğimiz güzel isimlerin hepsiyle ve bir kimsenin kendisiyle sana dua 

ettiği zaman hoşlandığın ve yine kendisiyle istediği vakit verdiğin en yüce 

isimle senden istiyorum." Bunun üzerine Hz. Peygamber (s.a.s.) 'İsabet ettin, 

isabet ettin.' buyurdu." VII/531 (VII/4880)   

Suyûti tahric etmiştir. 308      

160- Ma'kil b. Yesâr'dan  (r.a) şu hadisi rivayet etmişlerdir: "Hz. 

Peygamber (s.a.s.) buyurmuştur ki: "Her kim sabahleyin üç kere  اعوذ باهللا السميع

 ,dedikten sonra Haşr Sûresi'nin sonundan üç âyet okursa  العليم من الشيطان الرجيم

Allah Teâlâ onun emrine yetmiş bin melek verir. Onlar akşama kadar o kimse 

için salâvat getirirler. Eğer o gün ölürse şehit olarak vefat etmiş olur. Onları 

akşamleyin okuyan da aynı durumda sevap alır." VII/532 (VII/4883)    

Tirmizî, Dârimî ve Ahmed b. Hanbel tahric etmişlerdir. 309   Tirmizî, 

‘’Bu Hadis garibtir, onu bu tarikten başka bir şekil de bilmiyoruz.’’310 

demiştir. 

161- Deylemî de Hz. Peygamber'e (s.a.s.) ulaşan bir senedle İbn 

Abbas'dan şöyle rivayet etmiştir: "Allah'ın en yüce isimleri Haşr Sûresi'nin 

sonundaki altı âyettedir." VII/532 (VII/4883)  

Suyûti tahric etmiştir. 311       

162- Nisaburî Ebû Ali Abdurrahmân b. Muhammed "Fevâid" adlı 

eserinde Muhammed b. Hanefiyye'den şöyle bir rivayeti nakletmiştir: "Bera b. 

Azîb (r.a) , Ali b. Ebû Talib Kerremellahu Vecheh Hazretlerine demişti ki: 
                                                 
308 Suyûtî, a.g.e., III, 616 
309 Tirmizî, Fezâilü’l-Kur’an, 22; Dârimî, Fezâilü’l-Kur’an, 22; Ahmed b. Hanbel, V, 26 
310 Tirmizî, Fezâilü’l-Kur’an, 22 
311 Suyûtî, a.g.e., VIII, 123 
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"Senden Allah aşkına rica ediyorum. Rahmân Teâlâ'nın gönderdiklerinden, 

bilhassa Cebrail'in Resulullah'a getirdiklerinden ve Resulullah'ın özellikle sana 

öğrettiklerinden en faziletlisini bana özel bir şekilde öğretmez misin?" Hz. Ali 

de ona "Ya Bera! Allah'a İsm-i A'zam'ı (en yüce ismi) ile dua etmek istersen, 

Hadid Sûresi'nin baş tarafından on âyeti ve Haşr Sûresi'nin sonunu oku, sonra 

de ki: یا من هو هكذا و ليس شئ هكذا غيره    'Ey o, böyle olan ve O'ndan başka 

böyle bir şey olmayan zât! Senden bana şöyle şöyle yapmanı dilerim." Vallahi 

ya Bera, bununla benim aleyhime dua etsen yere geçerim.' dedi."312 VII/532 

(VII/4883)        

163- Deylemî, Hz. Ali ve İbn Mes'ud'dan merfuan (Hz. Peygamber'e 

ulaşan bir senedle) لو انزلنا  'dan sûrenin sonuna kadar olan kısım, baş ağrısının 

afsunudur." diye rivayet etmiştir. VII/533 (VII/4883)   

Suyûti tahric etmiştir. 313   

164- Hatib Bağdadî "Tarih"inde naklederek demiştir ki: "Bize Hafız 

Ebû Ubeyd, Gulâm b. Şünbuz adıyla bilinen mukri (Kur'ân öğreticisi) Ebû’t-

Tayyib Mahmud b. Ahmed b. Yusuf b. Ca'fer'den, O da, İdris b. Abdi'l- Kerim 

el -Haddad'dan naklen şöyle dedi: "Ben Halef'den kırâet okudum.  لو انزلنا هذا

 âyetine geldiğimde bana, "Elini başına koy." dedi. Çünkü ben  القران على جبل

A'meş'ten kırâet okudum, bu âyete geldiğimde bana, "Elini başına koy." dedi, 

Çünkü ben Yahya b. Vessab'dan kırâet okudum, bu âyete geldiğimde bana, 

"Elini başına koy." dedi, çünkü ben Alkame ve Esved'den kırâet okudum, bu 

âyete geldiğimde bana "Elini başına koy." dediler, çünkü biz Abdullah (r.a) 

'dan kırâet okuduk, bu âyete geldiğimizde bize, "Elinizi başınıza koyunuz." 

dedi, çünkü ben Hz. Peygamber'den kırâet okudum, bu âyete geldiğimde bana, 

"Elini başına koy." dedi, çünkü Cibril bu âyeti bana indirdiğinde "Elini başına 

                                                 
312 Ali el-Muttaki, a.g.e., II, 371(3945); Suyûtî, a.g.e., VIII, 122  
313 Suyûtî, a.g.e., VIII, 121 
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koy." dedi. Çünkü bu, samdan başka her derde şifadır. Ancak sam, ölümdür." 

VII/533 (VII/4883)  

 Suyûti tahric etmiştir. 314     

MÜMTEHINE SÛRESİ 

165-  Resulullah (s.a.s.) Mekke fethine hazırlık yaptığı sırada halk 

arasında bunun Hayber (yahut Huneyn) için bir hazırlık olduğu haberi 

yayılmış, fakat Hz. Peygamber sahabilerden bazılarına maksadının Mekke 

olduğunu gizlice söylemişti. Hatib b. Ebî Belte'a da bunlardandı. 

Abdulmuttalib oğullarından birinin azadlısı olan Sare adındaki bir kadın 

Mekke'den Medine'ye Hz. Peygamber'in yanına gelmişti. Resulullah ona, 

"Müslüman olarak mı geldin?" dedi. Kadın, "Hayır." diye cevap verdi. Sonra 

ona, "Muhacir olarak mı geldin?" dedi. Kadın buna da "Hayır." diye 

mukabelede bulundu. Bunun üzerine Hz. Peygamber, "O halde niçin geldin?" 

dedi. Kadın, "Sahib, efendi ve aşiret sizsiniz. Benim efendilerim gittiler ben de 

şiddetli yoksulluğa düştüm." dedi. Kadını dinledikten sonra Resulullah (s.a.s.) 

ona yardımda bulunmak üzere Abdulmuttalib oğullarını teşvik etti. Böylece 

onu giydirdiler, kuşattılar, erzak tedarik ettiler ve yolcu etmek üzere 

hazırladılar. Hatib b. Ebî Belte'a da kadının yanına varıp ona on dinar vermiş, 

bir aba giydirmiş ve Mekke halkına hitaben yazmış olduğu gizli bir mektubu 

da onunla göndermişti. Kadın yola çıktıktan sonra Cibril gelip durumu 

Peygamber'e haber verdi." Bunu Buhârî, Müslim, Tirmizî ve diğer kaynaklar 

çeşitli yollarla Hz. Ali'den (r.a) şöyle rivayet etmişlerdir: "Hz. Ali demiştir ki, 

"Resulullah (s.a.s.) benimle Zübeyr ve Mikdad'ı gönderdi bize "Hemen gidin, 

ta Ravza-i Hah'a kadar varın, orada bir zaine (yani hevdec içinde yolcu bir 

kadın) vardır, onda bir mektub bulunmaktadır. Çabuk o mektubu alıp bana 

getirin." dedi. Hemen çıktık, atlarımızı koşturarak tam Ravza'ya vardık. Bir de 

baktık ki, zaine'nin yanındayız. Ona, "Mektubu çıkar." dedik, "Bende mektub 
                                                 
314 Suyûtî, a.g.e., VIII, 121 
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yok." dedi. "Ya mektubu çıkarırsın, yahut elbiselerini soyunursun." dedik. 

Bunun üzerine kadın ıkasından, yani saç bağından (İbn Cerir ve İbn 

Asakir'deki rivayetlerin bazısında hüczesinden, yani uçkurluğundan diğer 

bazısında da ön tarafından) çıkardı. Biz de mektubu alıp Hz. Peygamber’e 

(s.a.s.) getirdik. Bu mektubunda o, "Hatib b. Ebî Belte'a ' dan Mekke Müşrik 

halkına" diyor ve onlara Hz. Peygamber’in (s.a.s.) bazı işlerini haber 

veriyordu. Bunun üzerine Peygamber (s.a.s.), "Bu ne ey Hatib?" dedi. O da, 

"Acele buyurma ey Allah'ın Resulü! ben Kureyş'e nisbet edilmiş bir kişiyim, 

kendilerinden değilim. Beraberinizde olan Muhâcirler'in onlara akrabalıkları 

vardır. Mekke'deki ailelerini ve mallarını o sebeple korurlar. Benim ise 

içlerinden birine neseb cihetiyle münasebetim olmadığı için yakınlarımı 

korumalarına bir vesile olmak üzere, onlara bir iyilik yapmak istedim. Yoksa 

bunu ne bir küfür, ne dinimden irtidat, ne de müslüman olduktan sonra küfre 

rıza maksadıyla yapmadım." dedi. Resulullah da, "O, dosdoğru söyledi." 

buyurdu. Hz. Ömer (r.a) "Ya Resulullah! bana müsaade buyur boynunu 

vurayım." dedi. Resulullah da buyurdu ki: "O, Bedir'de bulundu, ne bilirsin; 

Allah Teâlâ'nın Bedir ehli hakkında bildiği var ki, اعلموا ما شئتم فقد غفرت لكم   

"Onlara dilediğinizi yapın, ben sizi mağfiret ettim." buyurdu. Bunun üzerine  یا

  âyeti nazil oldu." VII/539 (VII/4890)    تتحذوا عدّوى و عدّوآمایها الذین امنوا ال

Buhârî, Müslim, Ebû Dâvûd, Tirmizî ve Ahmed b. Hanbel tahric 

etmişlerdir. 315    Ahmed b. Hanbel’deki bir rivayette ‘’ من عقاصها ‘’ yerine ‘’ 

 geçmektedir.316  ’’إلى حجزتها

166- Esma’dan (Radıyallahu anha) yapılan bir rivayette o, şöyle 

demiştir: ‘’ Resulullah (s.a.s.) antlaşma yaptıktan sonra müşrike olarak 

Kureyş’in koruması altında bulunan annem beni arzu ederek görmeye 

gelmişti. ‘’Onunla ilgilenip iltifat göstereyim mi?’’ diye Resulullah’a sordum. 

                                                 
315 Buhârî, Cihad, 139; Meğazi, 44; Tefsiru Sureti 60/1; Müslim, Fedâilü’s-Sahabe, 36; Ebû Dâvûd, 
Cihad, 98; Tirmizî, Tefsiru Sureti, 60/1; Ahmed b. Hanbel, I, 79 
316 Ahmed b. Hanbel, I, 105 
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Bunun üzerine Allah Teâlâ bu âyeti indirdi (Mümtehıne–8) ve Resulullah’da 

bana نعم صلها   ‘’ Evet ona sıla et, yani alakadar ol, iltifat ve ihsan eyle.’’ 

buyurdu. VII/549 (VII/4904)       

Bulamadık. 

167- İbn Cerir ve daha başkalarının İbn Abbas’dan (r.a) yaptıkları 

rivayete göre, Resulullah (s.a.s.) bu çeşit kadınları (Dâr-ı küfürden dâr-ı 

İslama hicret ederek gelenler ) اشهد ان ال اله اال اهللا و اشهد اّن محمدا عبده و رسوله  

kelime-i şahadeti üzere imtihan eder ve şöyle yemin ettirirdi. ‘’ Bir kocaya 

buğzetmekten dolayı çıkmadığına yemin eder misin? Bir yerden bir yeri 

arzulayarak çıkmadığına yemin eder misin? Allah ve Resulüne muhabbetten 

başka bir maksatla çıkmadığına yemin eder misin? ‘’ VII/553 (VII/4909)    

Suyûti tahric etmiştir. 317     

168- Buhârî ve diğer kaynaklarda rivayet edildiği üzere Hz.Âişe (r.a)  

demiştir ki: ‘’ Resulullah (s.a.s.) müminleri ancak   اذا جاءك المؤمنات یبایعنك على

..... ال یشرآننا  (60/12) âyeti ile imtihan ederdi.’’ VII/553 (VII/4910)      

Buhârî ve Ahmed b. Hanbel tahric etmişlerdir. 318  

169- Ümeyme binti Rükayye’den şöyle rivayet etmişlerdir: Ümeyme 

demiştir ki: ‘’ Ben Resulullah’a (s.a.s.) biat edelim diye vardığımda bizden, 

Kur’an’daki  ان ال یشرآن باهللا شيئا   ‘’Allah’a hiçbir şeyi ortak koşmamak 

hususunda..?’’ ( Mumtehıne 60/12) ayetinin öngördüğü şekilde bi’at aldı. 

Nihayet  وال یعصينك فى معروف   ‘’ İyi iş istemekte sana karşı gelmeme 

hususunda…’’ kavline geldiğinde  فيما استطعن و اطقن   ‘’ güç ve takatları yettiği 

derecede’’ buyurdu. Bizde, ‘’Allah ve Resulu bizlere kendimizden daha 

merhametlidir. Ya Resulullah! Bizimle musafaha etmez misin?’’ dedik. Bunun 

üzerine Hz. Peygamber şöyle dedi: ‘’ Ben kadınlarla musafaha yapmam. 

                                                 
317 Suyûtî, a.g.e., VIII, 137 
318 Buhârî, Megâzi, 33; Tefsir, 60/12; Ahmed b. Hanbel, VI, 270 
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Ancak yüz kadına söylediğim söz, bir kadına söylediğim söz gibidir.’’ VII/557 

(VII/4916)  

Tirmizî, Nesâî, İbn Mâce, İmam Mâlik, Ahmed b. Hanbel ve 

Darekutni tahric etmişlerdir. 319      

170- Yezid b. Seken’in kızı Esma (r.a)  rivayetinde şöyle demiştir: ‘’ 

Ben Resulullah’a (s.a.s.) biat eden kadınların içindeydim. Utbe’nin kızı Hind 

de kadınlar arasında bulunuyordu. Hz. Peygamber (s.a.s.) ayeti okuyup   على ان

 ’’..Allah’a hiçbir şeyi ortak koşmamak üzere ’‘  ال یشرآن باهللا شيئا 

buyurduğunda Hind, ‘’ Erkeklerden kabul etmediğini bizden kabul edeceğini 

nasıl ihtimal verEbîliriz.’’ dedi. Ki bu emrin lüzumu kendini göstermiş 

oluyordu. Sonra  یسرقنوال   ‘’ Hırsızlık yapmamak hususunda..’’ 

buyurduğunda Hind, ‘’ Bazen Ebû Süfyan’ın malından haberi olmaksızın bir 

şeyler aldığım olurdu. Bu bana helal olur mu?’’ dedi ve ardından da şunu ilave 

etti: ‘’ Ebû Süfyan da, ‘’ Geçmişte ve gelecekte benden her ne alırsan, o sana 

helaldir.’’ dedi. Resulullah (s.a.s.) tebessüm buyurdu ve Hind’i tanıdı da, ‘’ 

Sen Hind binti Utbe’sin öyle mi?’’ dedi. O da, ‘’ Evet ey Allah’ın NEbîsi 

geçmişi affet.’’ dedi. Hz. Peygamber de نكعفا اهللا ع   ‘’ Allah seni affetsin.’’ 

buyurdu. Sonrada وال یزنين  ‘’Zina etmemek hususunda.’’ ifadesini okudu. 

Hind ‘’ Hiç hür olan kadın zina eder mi?’’ dedi. Cahiliye döneminde zina 

ekseriye cariyelerde olur, hür kadınlar zina etmez, denirdi. İşte buna binaen 

Hind, cahiliye de bile ekseriye hür kadınlar zina etmezken İslam da öyle şey 

olur mu? demek istiyordu. Resulullah (s.a.s.) یقتلن اوالدهّن الو  ‘’ Çocuklarını 

öldürmemek hususunda’’ buyurduğunda, Hind, ‘’ Biz onları küçükken 

büyüttük, fakat onları sen öldürdün.’’ dedi. O, bu sözüyle oğlu Hanzale b. Ebî 

Süfyan’ı kastediyordu. Çünkü o, Bedirde katledilmişti. Hz. Ömer (r.a)  

gülmekten katıldı. Resulullah (s.a.s.) ise tebessüm etti, sonra  وال یْاتينك ببهتان  ‘’ 

                                                 
319 Tirmizî, Siyer, 37; Nesâî, Bey’at, 18, 24; ; İbn Mâce, Cihad, 43; Muvatta, Bey’at, 2; Ahmed b. 
Hanbel, VI, 357; Dârekutnî, IV, 147 
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Bir iftira uydurup getirmeme hususunda..’’ buyurduğunda da Hind: ‘’ Vallahi 

iftira çok çirkin bir şeydir. Allah Teâlâ hep doğru yolda gitmeyi ve güzel 

ahlakı emrediyor.’’ dedi. Resulullah (s.a.s.) en sonunda da  وال یعصينك في

 İyi bir işte sana karşı gelmemeleri hususunda…’’ buyurdu. Bunun ’‘  معروف 

üzerine Hind de, ‘’ Vallahi biz bu meclise nefsimizde hiçbir şeyde sana isyan 

maksadıyla gelmedik.’’ dedi. ‘’ Yine rivayet ediliyorki, burada kadınlardan ilk 

önce Hz. Peygamber’e (s.a.s.) bi’at eden Ümmü Sa’d b. Muaz ve Kebşe binti 

Rafi ile beraberlerindeki kadınlardı. VII/557 (VII/4916)   

Suyûti tahric etmiştir. 320     

 İtaat ancak iyiliktedir.’’ VII/559 ’‘   انما الطاعة فى المعروف  -171

(VII/4917) 

Buhârî, Müslim, Ebû Dâvûd, Nesâî ve Ahmed b. Hanbel Hz. Ali'den 

tahric etmişlerdir. 321       

172- Ubâde b. Samit’ten (r.a) şöyle rivayet etmişlerdir: Söz konusu zât 

demiştir ki: ‘’ Biz Peygamber (s.a.s.) Hazretlerinin huzurundaydık. O, şöyle 

buyurdu: ‘’Bana şunlar üzerine bi’at edersiniz: ‘’Allah’a hiçbir şeyi şirk 

koşmamak, zina etmemek, hırsızlık yapmamak.’’ VII/560 (VII/4919)    

Buhârî, Müslim, Tirmizî, Nesâî, Dârimî ve Ahmed b. Hanbel tahric 

etmişlerdir.322     

173- Müslim de ‘’Esma ve Sıfat’’ da Beyhakî Ebû Zeri Gıfârî (r.a) 

’den o da, Resulullah (s.a.s.)’dan o da, Cebrail (a.s.)’den o da, Allah Teâlâ’dan 

şu kutsi hadisi rivayet etmişlerdir: Allah Teâlâ buyurmuştur ki: ‘’ Ey kullarım! 

Haberiniz olsun ben zulmü kendime haram kıldım. Size de aranızda haram 

ettim. Binaenaleyh birbirinize zulmetmeyiniz. Ey kullarım: Sizler gece ve 

                                                 
320 Suyûtî, a.g.e., VIII, 140 
321 Buhârî, Ahkâm, 4; Temenni, 10; Müslim, İmâre, 39, 40; Ebû Dâvûd, Cihad, 96; Nesâî, Bey’at, 34; 
Ahmed b. Hanbel, I, 82, 94, 124 
322 Buhârî, Îmân, 9; Fedâil’s-Sahâbe, 72; Hudud, 8; Ahkam, 49; Müslim, Hudud, 41; Tirmîzî, Hudud, 
12; Nesâî, Bey’at, 9, 38; Îmân, 14; Dârimî, Siyer, 17; Ahmed b. Hanbel, V, 314 
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gündüz hatalar yaparsınız ben ise günahlarınızı mağfiretimle örterim, onlara 

ehemmiyet vermem. O halde benden bağışlanmanızı isteyiniz ki sizi 

affedeyim. Ey kullarım! Sizler hep açsınızdır, ancak benim doyurduklarım 

müstesnadır. Onun için benden isteyiniz ki size yiyecek vereyim. Ey kullarım! 

Sizler hep çıplaksınızdır, ancak benim giydirdiklerim hariç. Onun için benden 

giyecek isteyin ki sizi giydireyim. Ey kullarım! Sizin evveliniz, ahiriniz, ins ve 

cininiz içinizden en temiz kalpli bir adam gidişinde de olsa, o benim 

mülkümde bir şey artırmaz. Ey kullarım! Sizin evveliniz, ahiriniz, ins ve 

cininiz içinizden en kötü kalpli bir adam gidişinde de olsa, o benim mülkümde 

bir şey eksiltemez. Ey kullarım! Sizin evveliniz, ahiriniz, ins ve cininiz hepiniz 

bir yere toplanıp benden isteseniz de ben sizden her isteyene istediğini versem 

o benim mülkümden yine bir şey eksiltmez. Denize bir iğneyi bir kere 

daldırmakla ne eksilir. Ey kullarım! Yalnız sizin amellerinizi size karşı korur, 

saklarım. Onun için hayır bulan hemen Allah’a hamd etsin, ondan başkasını 

bulanda kendisini kınasın.’’ VII/560 (VII/4919)   

Müslim tahric etmiştir. 323    

SAF SÛRESİ 

174- Hâkim ve daha başkaları Abdullah b. Selâm’dan (r.a) sahih 

olarak şöyle bir rivayeti nakletmişlerdir. Abdullah demiştir ki: "Resulullah’ın 

(s.a.s.) ashabından birkaç kişi oturmuş, "Acaba amellerin hangisi Allah 

yanında daha sevimlidir? Bilsek de onu yapsak." diye konuşuyorduk. İşte 

bunun üzerine Allah Teâlâ   سّبح هللا ما فى السماوات و ما فى االرض و هو العزیز

یا ایها الذین امنوا ِلَم تقولون ما ال تفعلون . الحكيم    "Göklerde ve yerde ne varsa hepsi 

Allah'ı tesbih eder. O, çok güçlüdür, hüküm ve hikmet sahibidir." âyetleriyle 

başlayan sûreyi inzâl buyurdu. Resulullah da bize bu sûreyi sonuna kadar 

okudu." VIII/7 (VII/4923)  

                                                 
323 Müslim, Birr, 55 
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Tirmizî, Dârimî ve Hâkim tahric etmişlerdir. 324 Zehebî: ''buhari ve 

Müslim şartına göre sahihitir'' demiştir.325      

Âlûsî der ki: "Bu hadis Şeyheyn'in (Buhârî, Müslim) şartı üzere sahih 

bir hadistir. Bunu, Ahmed b. Hanbel, Tirmizî ve daha birçokları rivayet 

etmişlerdir. Hatta Hafız İbn Hacer demiştir ki: "Bu hadis, dünyada rivayet 

edilen müselsel hadislerin en sahihidir." 

175- Cübeyr b. Mut'im’den (r.a) şöyle rivayet etmişlerdir. Resulullah 

(s.a.s.) buyurdu ki:  اّن لى اسماء انا محمد و انا احمد و انا الحاشر الذى یحشر الناس على

 .Benim çeşitli isimlerim vardır"    كفر و انا العاقبقدمى و انا الماحى یحمو اهللا بى ال

Ben Muhammed'im, ben Ahmed'im, ben toplayıcıyım, insanlar benim 

ayaklarım üzere toplanacaklardır. Ben mahvediciyim ki, Allah benimle küfrü 

mahvedecektir. Ve ben sonuncuyum." VIII/12 (VII/4929)  

Buhârî, Müslim, Tirmizî, Dârimi, İmam Mâlik ve Ahmed b. Hanbel 

tahric etmişlerdir. 326     

 Ya Muhammed! Eğer sen ’‘   لوالك لوالك لما خلقت االفالك  -176

olmasaydın âlemi yaratmazdım.’’327 VIII/18 (VII/4937)   

Aclûni, ''Sağânî, ''Mevzudur.'' demiştir. Hadis olmasada manası 

sahihtir derim.''328 demiştir.    

177- Sıhah’da zikredilen sahih bir hadiste buyrulmuştur ki:  وال تزال

 Ümmetimden bir fırka hak üzerinde galip ’‘  طائفة من امتى ظاهرین على الحّق 

olup duracaklardır.’’ VIII/20 (VII/4940)   

Buhari, Müslim, Tirmizî, Ebû Dâvûd, İbn Mâce, Darimi ve Ahmed b. 

Hanbel tahrice etmişlerdir. 329     

                                                 
324 Tirmizî, Tefsir, 61/1; Dârimi, Cihad, 1; Hâkim, a.g.e., II, 78 (2384), 248 (2899) 
325 Hâkim, a.g.e., II, 78 (2384), 248 (2899)  
326 Buhârî, Tefsir, 61/1; Menakıb, 15; Müslim, Fedâil, 124, 125; Tirmizî, Edeb, 67; Dârimî, Rikâk, 59; 
Ahmed b. Hanbel, IV, 80, 81, 84; Muvatta, Esmaü’n-NEbî, 1 
327 Aclûni, a.g.e., II, 214 (2123) 
328 Aclûni, a.g.e., II, 214 (2123) 
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178-İbn Cerir'in Sa'id b. Cübeyr tarikiyle İbn Abbas'tan yaptığı 

rivayete göre: "Allah Teâlâ Hz. İsa'yı göğe çıkarmayı murad ettiği zaman İsa 

ashabının yanına vardı, onlar on iki kişi bir evde idiler. O evin bir (su) 

kaynağından onların yanına çıktı, başından su damlıyordu. Onlara, "İçinizden 

birisi bana yakında on iki kere küfredecek." dedi. Sonra da "Benim benzerim 

onun üzerine atılıp da benim yerime öldürülecek ve benimle beraber benim 

derecemde bulunacak hanginiz?" dedi. İçlerinde yaş itibariyle en genç birisi 

"Ben" dedi. İsa ona "Otur" dedi ve sonra yine tekrar etti. Yine o genç kalktı ve 

"Ben" dedi. Hz. İsa da, "Evet sen O’sun." dedi. Bunun üzerine ona İsa'nın 

benzeri bırakıldı ve İsa evdeki bir pencereden göğe yükseltildi. Derken Onu 

arayan yahudiler geldi ve benzerini tutup öldürdüler. Bazısı ona îmân etmiş 

iken on iki kere inkaretti. İlh ..." VIII/26 (VII/4948)   

İbn Ebî Şeybe, Musannef’de, Nesâî, es-Sünenü’l-Kübrâ’da tahric 

etmişlerdir. 330      

179-Bir hadiste لكّل نبّي حوارّي و حواریِّى زیبر    "Her peygamberin bir 

havarîsi vardır, benim havarîm de Zübeyir’dir." buyrulmuştur. VIII/27 

(VII/4950) 

Buhari, Müslim, Tirmizî, İbn Mâce ve Ahmed b. Hanbel tahrice 

etmişlerdir. 331Buhari, Müslim, Tirmizî, Ebû Dâvûd, İbn Mâce, Darimi ve 

Ahmed b. Hanbel tahrice etmişlerdir       

CUMA SÛRESİ 

                                                                                                                                          
329 Buhârî, İ’tisam, 10; Tevhid, 29; Menakıb, 28; Humus, 7; Müslim, Îmân, 247; İmaret, 170, 171, 173, 
174; Ebû Dâvûd, Fiten, 1; Cihad, 4; Tirmizî, Fiten, 27, 51; İbn Mâce, Mukadime, 1; Dârimî, Cihad, 
38; Ahmed b.Hanbel, III, 345, 384, 436; IV, 93, 97, 99, 101, 104, 244, 248, 252, 369, 429, 434, 437; 
V, 269, 278, 279.    
330 İbn Ebî Şeybe, Musannef, VI, 339(31876); Nesâî, es-Sünenü’l-Kübrâ, VI, 489(11591) 
331 Buhârî, Cihad, 40, 41, 133; Fezâilü’s-Sahâbe, 13; Meğazi, 27; Temenni, 11; Müslim, Fezâilü’s-
Sahâbe, 48; Tirmizî, Menakıb, 24, 25; İbn Mâce, Mukaddime, 11; Ahmed b. Hanbel, I, 89, 102, 103; 
III, 307, 314, 338, 345, 365; IV, 4 
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 Biz ümmi bir ümmetiz, yazı ve"   اّنا اّمة اّمّية ال نكتب وال نحسب -180

hesab bilmeyiz." VIII/32 (VII/4956)  

Buhari, Müslim, Ebû Dâvûd ve Ahmed b. Hanbel tahrice etmişlerdir. 

332      

181- Buhârî, Zühri yoluyla Said b. Yezid'den şunları rivayet etmiştir: 

a- Hz. Peygamber (s.a.s.), Ebû Bekr ve Ömer zamanında Cuma günü 

birinci çağrı İmam minbere oturduğunda olurdu. Vakta ki Osman (r.a) zamanı 

geldi ve insanlar çoğaldı, o vakit Hz. Osman Zevrâ üzerinde üçüncü çağırıyı 

(ezanı) emretti. VIII/36 (VII/4962)    

Buhari ve Ahmed b. Hanbel tahrice etmişlerdir. 333  

b- Cuma günü üçüncü ezanı ziyade eden Hz. Osman oldu ki bu, 

Medine halkının çoğaldığında idi. Hz. Peygamber (s.a.s.) zamanında ise bir 

müezzinden başka yoktu ve Cuma günü ezan, İmam minbere oturduğu sırada 

okunurdu. VIII/37 (VII/4962)  

İbn Mâce tahric etmiştir.334        

c- Cuma günü üçüncü te'zini (ezanın okunmasını) mescid halkı 

çoğaldığı vakit Hz. Osman emretti. Daha önce Cuma ezanı, İmam minbere 

oturduğu zaman okunurdu. VIII/37 (VII/4962)  

Buhari tahric etmiştir. 335 

d- Resulullah (s.a.s.), Ebû Bekr ve Ömer (r.a) zamanında Cuma günü 

ilk ezan İmam minbere oturduğu sırada idi. Vakta ki Hz. Osman döneminde 

insanlar çoğaldı, o zaman Hz. Osman üçüncü ezanı emretti de o da Zevrâ'da 

                                                 
332 Buhârî, Savm, 13; Müslim, Sıyam, 15; Ebû Dâvûd, Sıyam, 4; Nesâî, Sıyam, 17; Ahmed b. Hanbel, 
II, 43, 52, 122, 129 
333 Buhârî, Cuma, 19; Ahmed b. Hanbel, III, 450 
334 İbn Mâce, İkâmet, 97 
335 Buhârî, Cuma, 22 
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okundu. Binaenaleyh söz konusu emir bu şekilde sabit olmuştu." VIII/37 

(VII/4962)  

Buhari, Tirmizî, Ebû Dâvûd ve Nesâî tahric etmişlerdir. 336       

182-  Kütüb-i Sitte'de (altı sahih hadis kitabında) rivayet edildiği üzere 

Ebû Hureyre demiştir ki: "Resulullah (s.a.s.)'ın şöyle dediğini işittim:  اذا اقيمت

   الصالة فال تْاتوها تسعْون وْاتوها تمشون عليكم السكينة فاذا ادرآتم فصّلوا وما  فاتكم فاتّموا

"Namaz için kamet getirildiği vakit ona koşarak gelmeyin, yürüyerek gelin, 

sakinliği elden bırakmayın, yetiştiğinizi kılın, yetişemediğinizi de sonradan 

tamamlayın." VIII/39 (VII/4965)     

Buhari, Müslim, Tirmizî, Ebû Dâvûd, Nesâî, İbn Mâce, Darimi ve 

Ahmed b. Hanbel tahrice etmişlerdir. 337    

183- Cuma günü İmam hutbede iken susma konusunda Buhârî şu 

hadisleri rivayet etmiştir.  

a- Selmân-ı Farisi, Hz. Peygamber'in şöyle dediğini nakleder: "İmam 

konuştuğu zaman susulur."  

Buhârî ve Ahmed b. Hanbel tahric etmiştir.338 

b- Ebû Hureyre'den nakledilmiştir: "Peygamber (s.a.s.) buyurdu ki: 

"Cuma günü İmam hutbe okurken arkadaşına sus desen faydasız bir iş yapmış 

olursun." VIII/41 (VII/4969)        

Buhârî, Müslim, Ebû Dâvûd, Nesâî, İbn Mâce, Muvatta ve Ahmed b. 

Hanbel Ebû Hureyre’den (r.a.) tahric etmiştir.339 

                                                 
336 Buhârî, Cuma, 22; Ebû Dâvûd, Salat, 225; Tirmizî, Cuma, 21; Nesâî, Cuma, 15 
337 Buhârî, Cuma, 16; Ezan, 20, 21; Müslim, Mesâcid, 151, 152, 153; Ebû Dâvûd, Salat, 55; Tirmizî, 
Salat, 244; Nesâî, İmamet, 57; İbn Mâce, Mesâcid, 14; Dârimî, Salat, 59; Ahmed b. Hanbel, II, 237, 
238, 239, 270, 382, 452, 460, 489, 529 
338 Buhârî, Cuma, 5, 34; Ahmed b. Hanbel, V, 440 
339 Buhârî, Cuma, 34; Müslim, Cuma, 11, 12; Ebû Dâvûd, Salat, 229; Nesâî, Cuma, 22; Ideyn, 21; İbn 
Mâce, İkâmet, 86; Muvatta, Cuma, 2; Dârimî, Salat, 195; Ahmed b. Hanbel, II, 244, 272, 280, 393, 
396, 474, 485, 518, 532 
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184- Keşşâf Tefsirinde Peygamber (s.a.s.)'den şöyle bir rivayet 

nakledilmiştir: "Bana Cibril geldi, avucunda beyaz bir ayna vardı. Dedi ki: 

"Bu Cuma'dır. Rabbin bunu sana arz ediyor ki senin ve senden sonra ümmetin 

için bir bayram olsun. O, bizim yanımızda "yani meleklere göre" günlerin 

efendisidir. Biz ona ahirete kadar "yevmü'l-mezîd" (bereketli gün) deriz." 

VIII/44 (VII/4971)   

Taberâni Evsat’da, Enes b. Mâlik’ten (r.a.) tahriç etmiştir.340      

185- Yine Hz. Peygamber’den (s.a.s.) şöyle dediği rivayet edilir: 

"Allah Teâlâ, her Cuma günü altı yüz bin kişiyi ateşten uzaklaştırır."  VIII/44 

(VII/4971)   

Zemahşerî Keşşâf’da zikretmiştir.341 Ebû Ya’la Müsned’inde 

Enes’den (r.a.) benzer bir rivayet tahric etmiştir.342  

 186- Ka'b da şunu nakleder: "Allah Teâlâ beldelerden Mekke'yi, 

aylardan Ramazan'ı, günlerden de Cuma'yı faziletli kılmıştır." VIII/44 

(VII/4971)   

Zemahşerî Keşşâf’da zikretmiştir.343 

187- Resulullah buyurmuştur ki:  من مات یوم الجمعة آتب اهللا له أجر شهيد

 Cuma günü vefat eden kimseye Allah Teâlâ şehid mükâfatı"  ووقي فتنة القبر

yazar ve onu kabir fitnesinden korur." VIII/44 (VII/4972)    

Zemahşerî Keşşâf’da zikretmiştir.344 Ahmed b Hanbel, Abdullah b. 

Amr b. Âs’dan القبر فتنة وقي الجمعة ليلة أو الجمعة یوم مات من  şeklinde tahric 

etmiştir.345   

                                                 
340 Taberânî, Evsât, VII, 367(6713) 
341 Zemahşerî, Keşşâf, IV, 520 
342 Ebû Ya’la, Müsned, VI, 201(3484) 
343 Zemahşerî, a.g.e., IV, 521 
344 Zemahşerî, a.g.e., IV, 521 
345 Ahmed b. Hanbel, II, 176, 220 
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188- Ebû Lübabe b. Abdi'l-Münzir'den Hz. Peygamber’e (s.a.s.) varan 

bir senedle rivayet edilen bir hadisde:  إن یوم الجمعة سيد األیام وأعظمها عند اهللا .

 Cuma günü, günlerin efendisidir ve"  وهوأعظم عند اهللا من یوم األضحى ویوم الفطر

Allah Teâlâ'nın yanında Ramazan ve Kurban bayramlarından daha büyüktür." 

diye zikredilmiştir.  VIII/44 (VII/4972)    

İbn Mâce ve Ahmed b. Hanbel tahric etmiştir.346 Şuayb Arnavut, 

''İsnadı zayıftır. Abdullah b. Muhammed b. Akîl ki O İbn Ebî Tâlib el-

Kureşî'dir. Muhtelefün fîh'dir.''347 demiştir. Ayrıca Abdullah b. Muhammed b. 

Akîl için Ahmed b. Hanbel: ''Münkerü'l Hadistir.'' demiştir. Yahya b. Maîn'de 

dört kişinin hadisinin hüccet olmayacağını söylemiş, bunlardan birininde İbn 

Akîl olduğunu belirtmiştir.348 

 Cuma"  ال تطلع الشمس وال تغرب على یوم افضل من یوم الجمعة  -189

gününden efdal olan bir gün üzerine güneş ne doğar ne de batar." VIII/44 

(VII/4972)    

Ahmed b. Hanbel ve İbn Hıbban, Ebû Hureyre’den (r.a.) tahric 

etmişlerdir.349 

190- "Âdem (a.s) Cuma günü yaratıldı ve o gün cennete konuldu." 

VIII/45 (VII/4973)   

Müslim, Tirmizî, Nesâî, Ahmed b. Hanbel ve Hâkim Müstedrek’te 

Ebû Hureyre’den tahric etmişlerdir.350 Tirmizî, ‘’Hadis, hasen-sahihtir.’’351 

demiştir.   

191- Sa'd b. Mensur ve İbn Merdûye Ebû Hureyre'den yaptıkları bir 

rivayette şöyle derler: "Ebû Hureyre demiştir: "Ey Allah'ın NEbîsi bu güne 

                                                 
346 İbn Mace, İkâmet, 79; Ahmed b. Hanbel, III, 430 
347 Ahmed b. Hanbel, III, 430(15587) 
348 Mizzî, a.g.e., XVI, 82[3543]  
349 Ahmed b. Hanbel, II, 272; İbn Hıbban, a.g.e., VII, 5(2770) 
350 Müslim, Cuma, 17, 18; Tirmizî, Cuma, 2, 3; Nesâî, Cuma, 4; Ahmed b. Hanbel, II, 401, 418, 504, 
512, 540; Hâkim, a.g.e., I, 412 
351 Tirmizî, Cuma, 2 
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neden Cuma ismi verildi? dedim. Buyurdu ki: "Çünkü babanız Âdem'in 

mayası, onda toplandı." VIII/45 (VII/4973)   

Ahmed b.Hanbel, Ebû Hureyre’den (r.a.) tahric etmiştir.352 Şuayb 

Arnavût, ‘’İsnâdı zayıftır.’’353 demiştir. 

192- Buhârî ve diğer kaynaklarda nakledilen sahih bir hadiste de 

Resulullah Cuma gününü zikredip, "Onda öyle bir saat vardır ki, müslüman bir 

kul, kalkar namaz kılar ve Allah'tan bir şey dilerken o vakte rastgelirse, 

herhalde Allah o kimseye dilediği şeyi verir." buyurmuş ve eliyle işaret ederek 

o saatin azlığını da anlatmıştır." VIII/45 (VII/4973)   

Buhârî, Müslim, Tirmizî, Nesâî, İmam Mâlik ve Ahmed b. Hanbel, 

Ebû Hureyre’den (r.a.) tahric etmişlerdir.354 

193- Saat-ı icâbet" (duaların kabul edildiği saat)’in hangi zamana denk 

geleceği hakkında ki rivayetler: 

 a- Ebû Bürde’den (r.a): İmamın namaza duracağı andan bitireceği ana 

kadar.355 VIII/45 (VII/4973)   

b- Hz. Aişe'den: Münâdinin (çağıriçinın) namaza çağırdığı zaman.356 

VIII/45 (VII/4973)   

 c- İbn Ebî Şeybe'nin Kesir b. Abdullah el-Müzeni'den merfu olarak 

naklettiği bir hadise göre de: (Namaz için okunan) kâmetten namazdan 

çıkılıncaya kadar.357 VIII/45 (VII/4973)   

Tirmizî, ‘’Hadis, hasen-garibtir.’’358 demiştir. 

                                                 
352 Ahmed b. Hanbel, II, 311 
353 Ahmed b. Hanbel, II, 311(8088) 
354 Buhârî, Cuma, 35; Müslim, Cuma, 13; Tirmizî, Cuma, 2; Nesâî, Cuma, 45; Muvatta, Cuma, 16; 
Ahmed b. Hanbel, II, 230, 280, 485  
355 İbn Ebî Şeybe, a.g.e., VI, 31(29246); Suyûtî, a.g.e., VIII, 158  
356 İbn Ebî Şeybe, Musannef, I, 472(5470); Suyûtî, a.g.e., VIII, 158 
357 Tirmizî, Cuma, 2; İbn Ebî Şeybe, Musannef, I, 477(5515)  
358 Tirmizî, Cuma, 2  
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d- Ebû Ümame’den (r.a): Ümit ederim ki, Cuma'daki saat, şu 

zamanların birisindedir: Müezzinin ezan okuduğu, yahut İmamın minbere 

oturduğu, ya da namaz için kamet getirildiği vakit.  VIII/45 (VII/4974)   

İbn Ebî Şeybe, Musannef’de tahric etmiştir. 359 

194- Buhârî'de Enes b. Mâlik’ten (r.a) rivayet edildiği üzere, 

"Peygamber (s.a.s.) zamanında bir sene kuraklık olmuştu. Bir Cuma günü Hz. 

Peygamber hutbe okurken bir a'rabi kalktı: "Ya Resulallah, mal helak oldu, 

çoluk çocuk aç kaldı. Allah'a bizim için dua ediver." dedi. Bunun üzerine 

Resulullah iki elini kaldırdı, o esnada gökte bir bulut parçası görünmüyordu. 

Nefsim kudret elinde olan Allah'a yemin ederim ki, Peygamber elini 

indirinceye kadar dağlar gibi bulutlar fırlamaya başladı. Sonra da minberden 

inmedi. İnerken baktım ki mübarek sakalından yağmur damlıyordu. O gün 

yağdı, ertesi gün de yağdı, daha ertesi gün de yağdı, ta öbür Cuma'ya kadar. 

Yine aynı a'rabi (veya başka birisi) kalktı. "Ya Resulallah! Binalar yıkıldı, mal 

sular altında kaldı. Allah'a bizim için dua ediver." dedi. Hz. Peygamber yine 

iki elini kaldırdı لهم حوالْينا ال عليناال   "Allah'ım üzerimize değil, etrafımıza." 

dedi. Ve eliyle işaret buyurdu. Ne tarafa işaret ettiyse bulut açılıverdi. Medine 

bir göl gibi olmuştu. Vadi bir ay ark halinde aktı. Etraftan kim geldiyse 

kuvvetli yağmur yağdığını söylüyordu." VIII/45 (VII/4974)  

Buhârî, Müslim, Nesâî, Ahmed b. Hanbel, Enes’den (r.a.) tahric 

etmişlerdir.360  

195- Yine Buhârî'de Cuma'nın faziletiyle ilgili şöyle bir hadis vardır: 

"Her kim Cuma günü cünüplükten guslederek yıkanır gelirse bir deve kurban 

etmiş gibi, ikinci saatte gelen bir sığır kurban etmiş gibi, üçüncü saatte gelen 

boynuzlu bir koç kurban etmiş gibi, dördüncü saatte gelen bir tavuk kurban 

etmiş gibi, beşinci saatte gelen bir yumurta kurban etmiş gibi olur. İmam 

                                                 
359 İbn Ebî Şeybe, Musannef, I, 472(5466) ; Suyûtî, a.g.e., VIII, 158 
360 Buhârî, Cuma, 33; Müslim, İstiska, 9; Nesâî, İstiska, 18; Ahmed b. Hanbel, III, 261, 271 
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(hutbeye) çıkınca melekler hazır olur, zikri (hutbeyi) dinlerler." VIII/46 

(VII/4974)  

Buhârî, Müslim, Tirmizî, Ebû Dâvûd, Nesâî, İmam Mâlik ve Ahmed 

b. Hanbel Ebû Hureyre’den (r.a.) tahric etmişlerdir.361 Tirmizî, ‘’Hadis, hasen-

sahihtir.’’362 demiştir. 

(Sadeleştirilmiş baskının dipnotunda gösterilen ''Buhari, Cuma, 6, 19; 

Müslim, Cuma, 26; Tirmizî, Cuma, 4; Nesâî, Cuma, 10, 12, 23; İbn Mâce, 

İkamet, 80, 83; Dârimî, Salat, 191; Ahmed b. Hanbel, III, 8, 9, 10, 104; V, 75, 

181, 198, 420, 438, 440’’ bu yerlerde yukarıda ki hadis bulunamamıştır.) 

196- Diğer bir rivayette de şöyle denilmektedir: Cuma günü melekler 

Mescidin kapısı önünde durur, gelenleri sırasıyla yazarlar. Erken gelenler 

kurbanlık bir deve hediye etmiş gibi, sonraki bir sığır hediye etmiş gibi, 

sonraki bir koç, sonraki bir tavuk, sonraki de bir yumurta hediye etmiş gibi 

(sevap alır.) İmam ( hutbeye) çıkınca, melekler sahifelerini dürüp zikri 

(hutbeyi) dinlerler." VIII/46 (VII/4975)  

Buhârî, Ahmed b. Hanbel Ebû Hureyre’den (r.a.) tahric etmişlerdir.363 

Ahmed b. Hanbel, Ebû Said’il Hudri’den (r.a.) benzer bir rivayet tahric 

etmiştir.364 

197- Abdurrezzâk, Abd b. Humeyd ve İbn Münzir, İbn Sirin'den şu 

rivâyeti nakletmişlerdir: "Hz. Peygamber Medine'ye gelmeden ve Cuma âyeti 

nazil olmadan Medine'deki müslümanlar Cuma namazı kılmışlardı. Ensâr, 

"Yahudilerin bir günü var, her yedi günde bir onda toplanıyorlar. 

Hıristiyanların da öyle bir toplantı günleri var, gelin biz de bir toplantı günü 

yapıp Allah Teâlâ'yı zikredelim ve O'na şükürde bulunalım." demişler ve 

                                                 
361 Buhârî, Cuma, 4; Müslim, Cuma, 10; Ebû Dâvûd, Taharet, 127; Tirmizî, Cuma, 6; Nesâî, Cuma, 
14; Muvatta, Cuma, 1; Ahmed b. Hanbel, II, 460 
362 Tirmizî, Cuma, 6 
363 Buhârî, Cuma, 29; Müslim, Cuma, 24; Nesaî, Cuma, 13; Dârimî, Salat, 193; Ahmed b. Hanbel, II, 
272, 280, 505, 512 
364 Ahmed b. Hanbel, III, 81 
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bunun üzerine cumartesi günü yahudilerin, pazar günü, hıristiyanların o halde 

biz de bunu arube günü yapalım diye teklif etmişlerdi ki onlar, Cuma gününe 

arube diyorlardı. Böylece Es'ad b. Zürare'nin yanına toplandılar. Es'ad onlarla 

iki rekat namaz kıldı ve va'z etti. İşte bu toplantıya Cuma adını verdiler. Es'ad 

da onlara bir koyun kesti. Bunu, kuşluk ve akşam vakti yediler. Bu, onların 

hepsi içindi. Sonra da Allah Teâlâ konuyla ilgili olarak  یا ایها الذین امنوا اذا نودي

  âyetini indirdi." VIII/47 (VII/4976)   ....للصلوة من یوم الجمعة

Abdurrezzak Musannef’de, Suyûtî tefsirinde İbn Sirin’den tahric 

etmişlerdir.365 

198- Abdurrahman b. Ka'b'dan şöyle rivayet edilmiştir: 

"Abdurrahman'ın babası Ka'b b. Mâlik (r.a) Cuma günü çağrıyı işittiği zaman 

Es'ad b. Zürare'ye rahmet okurdu. Bundan dolayı Abdurrahman demiş ki: 

"Babacığım ezanı işittiğin zaman Es'ad b. Zürare için niye istiğfar edersin, 

sebEbî nedir?" diye sordum. Bana, "Çünkü Beni Beyaza mevkiinde Nakıu'l-

Hadamat (denilen yerde) bize ilk Cuma kıldıran odur." dedi. "O gün kaç 

kişiydiniz?" dedim "Kırk erkek idik." dedi." VIII/48 (VII/4976)  

Ebû Dâvûd, İbn Hıbban ve Beyhakî Abdurrahman b. Ka’b b. 

Mâlik’den tahric etmişlerdir.366 

199- İbn Abbas demiştir ki: "Resulullah hicret etmeden önce Cuma'ya 

izin verilmişti. Fakat Mekke'de onun Cuma kıldırmaya gücü yoktu. Bu yüzden 

Mus'ab b. Umeyr'e şunları yazdı: "İmdi yahudilerin açıkça ZEbûr okudukları 

güne bakın, siz de kadınlarınızı ve oğullarınızı toplayın da, Cuma günü zeval 

vakti gün yarıyı aştığında Allah'a iki rekât namazla yaklaşın." VIII/48 

(VII/4977)  

Suyûtî, İbn Abbas’dan tahric etmiştir.367  

                                                 
365 Abdurrezzak, Musannef, III, 159(5144); Suyûtî, a.g.e., VIII, 159 
366 Ebû Dâvûd, Salat, 210; İbn Hıbban, a.g.e., XV, 477(7013); Beyhakî, Sünen, III, 176(5395), 
177(5396) 
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200- Taberânî'nin Ebû Mes'ud el-Ensari'den şöyle rivayet etmiştir: 

Ebû Mes'ud demiştir ki: "Muhacirlerden Medine'ye ilk gelen Mus'ab b. 

Umeyr'dir. Orada Cuma namazını ilk kıldıran da odur. Bu namazı o, 

Resulullah (s.a.s.) Medine'yi teşrif etmeden önce kıldırmıştı. Sayıları on iki 

idi." VIII/49 (VII/4978)  

Taberâni, Mu’cemu’l-Kebîr ve Evsat’da Ebû Mes’ud el-Ensâri’den 

tahric etmiştir. Yalnız bu rivayette ‘’sayıları on iki’idi.’’ İbaresi 

bulunmamaktadır.368 Heysemî, Mecmau’z-Zevâid’de, ‘’ O’nda Salih b. Ebî el-

Ahdâr vardır. 369’’.  وفيه آالم demiştir. Ayrıca Salih b. Ebî el-Ahdâr için Yahya 

b. Maîn: ''Kavî değildir'' başka bir yerde de ''Zayıftır'' demiştir. Buhari, Tirmizî 

ve Nesâî de: ''Zayıftır'' demişlerdir.370 Buhari başka bir yerde: ''Leyyin'' 

demiştir.371 

201- İbn Mâce Câbir’den (r.a) şöyle rivayet etmiştir: Câbir şöyle 

demiştir: "Resulullah (s.a.s.) hutbede dedi ki:  اّن اهللا افترض عليكم الجمعة فى مقامى

حياتى او بعدى هذا فى یومى هذا فى شهرى هذا فى عامى هذا الى یوم القيامة فمن ترآها فى 

وله امام عادل اوجائر استخفافا بها او جحودا بها فال جمع اهللا شمله وال بارك له فى امره اال وال 

    صالة له وال زآاة له وال حج له وال صوم له وال بّر له حتى یتوب فمن تاب تاب اهللا عليه

"Allah Teâlâ Cuma'yı size bu senemde, bu ayımda, bu günümde ve bu 

makamımda kıyamete kadar farz kıldı. Binaenaleyh her kim hayatımda veya 

benden sonra adil veya zalim bir İmamı olduğu halde Cuma'yı hafife alarak 

veya inkâr ederek terk ederse Allah onun iki yakasını bir araya getirmesin ve 

işine bereket vermesin. Haberiniz olsun ki o kimsenin namazı da, zekâtı da, 

haccı da, orucu da, hayrı da yoktur, ta ki tövbe edinceye kadar. Her kim de 

tövbe ederse, Allah da tövbesini kabul eder." VIII/49 (VII/4979)  

                                                                                                                                          
367 Suyûtî, a.g.e., VIII, 159 
368 Taberânî, el-Mu’cemu’l-Kebîr, XVII, 267(733); Taberânî, el-Mu’cemu’l-Evsât, VI, 241 
369 Heysemî, a.g.e., II, 394(3076)  
370 Mizzî, a.g.e., XIII, 8[2795] 
371 Buhari, Ed-Duafâu's-Sağîr, I, 58[164] 
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İbn Mâce, Câbir’den tahric etmiştir.372 Zevâid’de, ‘’ İsnâdı Ali b. 

Zeyd b. Cüd’an ve Abdullah b. Muhammed el-Adevi’nin zayıf olmasından 

dolayı zayıftır.’’373 demiştir. Ali b. Zeyd b. Cüd'an için Ahmed b. Hanbel: 

''Kavî değildir'' demiştir. Yahya b. Main'de bir yerde zayıf, başka bir yerde de 

''Leyse bi Şey'in'' demiştir. Ebu Hatim: ''Kavî değildir. Hadisi alınır. İhticac 

edilmez.'' demiştir.374 Abdullah b. Muhammed el-Adevî için'de Buhari ve Ebu 

Hatim: ''Münkerü'l-Hadis'' demişlerdir. Dârekutnî'de: ''Metruktur.'' demiştir.375  

Evsat’da Taberânî Ebû Saidi’l-Hudri’den benzer bir rivayet tahric etmiştir.376 

Heysemî, Evsat’daki rivayet için, ‘’ O’nda Musa b. Atiye el-Bâhili vardır.  ولم

 .diğer ricâli sikadır.’’377 demiştir  أجد من ترجمه

202- Buhârî ve diğer kaynaklarda rivayet edildiği üzere bir takım 

kimseler Hz. Peygamber'in minberinin ağacı hususunda ihtilafa düştüler. Sehl 

b. Sa'd es-Saidi’den (r.a) bunu sordular. O da şöyle dedi. "Vallahi ben onun 

hangi ağaçtan yapıldığını bilirim. Hem onu, ilk yerine konulduğu ve Hz. 

Peygamber'in üzerine ilk oturduğu günü gördüm. Resulullah (s.a.s.) falanca 

kadına -ki Sehl bu kadının ismini de söylemişti- haber gönderip, "Marangoz 

kölene emret de benim için ağaçtan bir kaç basamaklı bir şey yapsın, insanlara 

hitab ettiğim zaman üzerine oturayım." dedi. Kadın da kölesine emretti, o da 

ğabe tarfasından378 yapıp kadına verdi. Kadın da onu Resûlullah’a (s.a.s.)   

gönderdi. Resûlullah’da (s.a.s.) emretti, buraya konuldu. Sonra Resulullah'ı 

onun üzerinde namaz kılarken gördüm. Üzerinde tekbir aldı, rükûa vardı, 

sonra gerisin geri inip minberin dibinde secde etti. Sonra yine döndü ve tekrar 

etti. Bitirdiğinde insanlara karşı döndü ve "Ey insanlar ben bunu şunun için 

                                                 
372 İbn Mace, İkâme, 78 
373 İbn Mace, İkâme, 78 
374 Mizzî, a.g.e., XX, 434[4070]  
375 Mizzî, a.g.e., XVI, 102[3552]; Buhari, a.g.e., I, 67[192] 
376 Taberânî, el-Mu’cemu’l-Evsât, VIII, 121(7242) 
377 Heysemî, a.g.e., II, 383(3029) 
378 Tarfa, Arabistan'da Ilgın ağacı cinsinden bir cins ağaçtır ki, dört çeşidi vardır. Esl, bunun 
çeşitlerinden biridir. Gâbe de orman demektir. (Müellif) (Elmalılı M. Hamdi Yazır, Hak Dini Kur'an 
Dili, VIII, 51)  
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yaptım ki, bana uyasınız ve benim namazımı belleyesiniz." dedi." VIII/51 

(VII/4980)  

Buhârî, Müslim, Ebû Dâvûd, Nesâî, Dârimî, Ahmed b. Hanbel Sehl b. 

Sa'd es-Saidi’den tahric etmişlerdir.379 

203- Yine Buhârî'de Câbir b. Abdullah’dan (r.a) gelen bir rivâyette 

söz konusu sahabi şöyle demiştir: "Bir ciz'  جذع  yani bir ağaç kütüğü vardı. 

Resulullah ona doğru dikilirdi. Minber (yapılıp) yerine konulduğu zaman o 

kütüğün yeni yavrulu develerin inlediği gibi sesini işittik, tâ ki Resulullah inip 

de üzerine elini koyuncaya kadar." VIII/51 (VII/4981)   

Buhârî, İbn Mâce, Dârimî, Ahmed b. Hanbel, Câbir b. Abdullah’dan 

(r.a.) tahric etmişlerdir.380 Buhârî ve Tirmizî, İbn Ömer’den tahric 

etmişlerdir.381 Tirmizî İbn Ömer’den (r.a.) yapılan rivayet için, ‘’Hadis, hasen-

garib-sahih’tir.’’382 demiştir. Tirmizî, İbn Mâce, Ahmed b. Hanbel, Enes’den 

(r.a.) tahric etmişlerdir.383 Tirmizî Enes’den (r.a.) yapılan rivayet için, ‘’Hadis, 

hasen-sahih’tir.’’384 demiştir. Dârimî ve Ahmed b. Hanbel, İbn Abbas’dan 

(r.a.) tahric etmişlerdir.385 Dârimî bu rivayeti Ebû Saidi’l Hudri’den de (r.a.) 

tahric etmiştir.386 

الجمعة وال تشریق وال صالة فطر وال اضحى اّال فى مصر جامع او مدینة -204

 387 Cemiyetli bir belde veya büyük şehirden başkasında('Mısr-i Câmi)"  عظيمة 

                                                 
379 Buhârî, Cuma, 24; Büyu’, 16; Müslim, Mesâcid, 44; Ebû Dâvûd, Salât, 215; Nesâî, Mesâcid, 45; 
Ahmed b. Hanbel, V, 339 
380 Buhârî, Cuma, 24; Menakıb, 22; İbn Mâce, İkâmet, 199; Dârimî, Mukaddime, 6; Salat, 202; Ahmed 
b. Hanbel, III, 293, 295, 306, 324  
381 Buhârî, Menakıb, 22; Tirmizî, Cuma, 10 
382 Tirmizî, Cuma, 10 
383 Tirmizî, Menakıb, 6; İbn Mâce, İkâmet, 199; Ahmed b. Hanbel, I, 266; III, 226 
384 Tirmizî, Menakıb, 6  
385 Ahmed b. Hanbel, I, 249, 363; Dârimî, Mukaddime, 6; Salât, 202  
386 Dârimî, Mukaddime, 6  
387 Mısr-i Câmi'; Cemiyyetli kasaba demektir. Bu kavramın tarifinde başlıca iki görüş vardır. Birincisi, 
hükümleri uygulayacak ve cezaları yerine getirecek bir Hâkim ve emîr, yani mazlumu zalimden 
kurtaracak, asayişi ve inzibatı muhafaza edecek amiri bulunan kasaba demektir ki sahih olan görüş 
budur. (Elmalılı M. Hamdi Yazır, Hak Dini Kur'an Dili, VIII, 53) 
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ne Cuma, ne teşrik ne Ramazan bayramı ne de Kurban bayram namazı söz 

konusu değildir." VIII/52 (VII/4982)   

İbn Ebî Şeybe, Hz. Ali’den tahric etmiştir.388  

 Cemiyetli beldeden"    وال تشریق وال جمعة اّال فى مصر جامع -205

başkasında ne teşrik ne de Cuma yoktur." VIII/53 (VII/4982)    

Bu rivayeti Abdurrezzak ve Beyhakî Hz. Ali’den (r.a.), İbn Ebî Şeybe, 

İbrahim’den tahric etmişlerdir.389  

امره اال ال من ترآها وله امام جائر او عادل فال جمع اهللا شمله وال بارك له فى  -206

 Gerek zalim ve gerek adil bir İmamı (devlet başkanı) bulunduğu’‘ صالوة له

halde kim Cuma’yı terk ederse, Allah onun iki yakasını bir araya getirmesin 

ve işine bereket vermesin. Haberiniz olsun ki, o kimsenin namazı da 

yoktur(kabul olunmaz).’’ VIII/54 (VII/4983)    

201.hadiste tahrici yapılmıştır. 

207- Buhârî'de de rivayet edildiği üzere Peygamber (s.a.s.) Cuma'yı 

güneşin meyli sırasında kılardı. VIII/55 (VII/4985)    

Buhârî, Tirmizî, Ebû Dâvûd, Ahmed b. Hanbel, Enes’den (r.a.) tahric 

etmiştir.390 

208-  "Her biriniz Cumaya geleceği zaman guslederek yıkansın." 

VIII/56 (VII/4986)    

Buhârî, Müslim, Nesâî, İbn Mâce, Dârimî, Ahmed b. Hanbel, 

Abdullah b. Ömer’den (r.a.) tahric etmiştir.391 Buhârî, Müslim, Ahmed b. 

                                                 
388 İbn Ebî Şeybe, a.g.e., I, 439(5059) 
389 Abdurrezzak, a.g.e., III, 167(5175), 168(5177), 301(5719); Beyhakî, Sünen, III, 179(5405); İbn Ebî 
Şeybe, a.g.e., I, 439(5066) 
390 Buhârî, Cuma, 14; Tirmizî, Cuma, 9; Ebû Dâvûd, Salât, 218; Ahmed b. Hanbel, III, 128, 150, 228 
391 Buhârî, Cuma, 2, 11, 24; Müslim, Cuma,1, 2; Nesâî, Cuma, 7, 25; İbn Mâce, İkâmet, 80; Dârimî, 
Salât, 190; Ahmed b. Hanbel, I, 330; II,3, 9, 35, 37, 55, 57, 64, 77, 78, 105, 120, 149 
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Hanbel, Ebû Hureyre’den (r.a.) tahric etmiştir.392 İbn Mâce, İbn Abbas’dan 

(r.a.) tahric etmiştir.393 

(Sadeleştirilmiş baskının dipnotunda verilen ''Buhari, Ezan, 161; Nesâi, 

Cuma, 8, 10; Sıyam, 81; İbn Mâce, İkamet, 78; Muvatta, Cuma, 2, 4, 5'' bu yerlerde 

yukarıda ki hadis bulunamamıştır.) 

209- Ömer b. Hattab Cuma günü hutbede iken içeriye Peygamber’in 

(s.a.s.) ashabından, ilk muhacirlerden bir zat giriverdi. Ömer ona "Bu hangi 

saat?" diye bağırdı. O da, "Meşguldum evime dönemedim. Ezanı işitince 

abdest alıp gelmekten fazla bir şey yapmadım" dedi. Bunun üzerine Ömer de 

dedi ki: "Abdest de olabilir fakat bilirsin ki, Resulullah (s.a.s.) gusül yapmayı 

emrederdi." VIII/56 (VII/4987)    

Müslim ve İmam Mâlik, Salim b. Abdullah’dan tahric etmiştir.394 

Yine Müslim ve Ebû Dâvûd, Ebû Hureyre’den (r.a.) tahric etmişlerdir.395  

( Sadeleştirilmiş baskıda bu hadisin tahrici yapılmamış.)  

210- Ebû Said-i Hudri'den (r.a.): Resulullah (s.a.s.) buyurdu ki: 

"Cuma günü gusletmek, her baliğ olana vacibtir." VIII/57 (VII/4987)    

Buhârî, Müslim, Ebû Dâvûd, Nesâî, İbn Mâce, Dârimî, İmam Mâlik, 

Ebû Saidi’l Hudri’den (r.a.) tahric etmiştir.396 İmam Mâlik, Ebû Hureyre’den 

(r.a.) tahric etmiştir.397 Nesâî, Abdurrahman b. Ebî Said o’da babasından 

şeklinde tahric etmiştir.398 

(Sadeleştirilmiş baskıda bu hadisin dipnotu olarak sadece ''‘’ İbn Mâce, 

İkame, 80’’ verilmiş. Biz bu hadisin aşağıda gösterdiğimiz yerlerde de geçtiğini 

tespit ettik.) 
                                                 
392 Buhârî, Cuma, 4; Müslim, Cuma, 4; Ebû Dâvûd, Taharet, 127; Ahmed b. Hanbel, I, 15, 46 
393 İbn Mâce, İkâmet, 83 
394 Müslim, Cuma, 3; Muvatta, Cuma, 1 
395 Müslim, Cuma, 4; Ebû Dâvûd, Taharet, 127 
396 Buhârî, Sıfatu’s-Salât, 77, Cuma, 2, 11; Şehadet, 18; Müslim, Cuma, 5; Ebû Dâvûd, Taharet, 127; 
Nesâî, Cuma, 8; İbn Mâce, İkâme, 80; Dârimî, Salât, 190; Muvatta, Cuma, 1 
397 Muvatta, Cuma, 1 
398 Nesâî, Cuma, 6 
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211- Amr b. Süleymi el-Ensâri dedi ki: "Şehâdet ederim ki Ebû Said 

Şöyle dedi: "Şehâdet ederim ki Resulullah şöyle buyurdu: "Cuma günü her 

büluğ çağındaki kimseye gusul vacibtir. Hem de dişlerini misvaklamak ve 

bulabilirse hoş bir koku sürünmek. Amr der ki: "Evet şehadet ederim ki, gusul 

vacibtir, fakat misvaklanmak ve koku sürünmeye gelince bu vacib mi, değil 

mi Allah bilir. Lakin hadiste böyledir. VIII/57 (VII/4987)    

Buhârî tahric etmiştir.399 

(Sadeleştirilmiş baskıda bu hadisin tahrici yapılmamış.) 

212- Yine Buhârî'den: Tavus demiştir ki, İbn Abbas'a: "Hz. 

Peygamber’in (s.a.s.) Cuma günü cünüp olmasanız bile gusül yapınız ve 

başlarınızı yıkayınız ve biraz hoş koku sürünüz." dediğini söylüyorlar diye 

sordum. İbn Abbas dedi ki: "Gusül evet, fakat güzel koku sürünmeye gelince 

bilmiyorum". VIII/57 (VII/4987)    

Buhârî ve İbn Huzeyme tahric etmişlerdir.400  

213- Enes b. Mâlik’ten (r.a) gelen bir rivayette o şöyle dedi: "Hz. 

Peygamber (s.a.s.) buyurdu ki:  یجزئ عنه الفریضة . من توضأ یوم الجمعة فبها ونعمت

ومن اغتسل فالغسل أفضل.   "Her kim Cuma günü abdest alırsa farz için kâfidir. 

Her kim de gusül yaparsa, gusül efdaldir." VIII/57 (VII/4987)    

İbn Mâce tahric etmiştir.401 Bir de  من توضأ یوم الجمعة فبها ونعمت ومن

 .Semure b. Cündeb’den yapılan rivayetler bulunmaktadır  اغتسل فالغسل أفضل

Bu rivayetleri Tirmizî, Nesâî ve Ahmed b. Hanbel tahric etmişlerdir.402 

214- İbn Mâce Sünen'inde Hz. Aişe’den (r.a) şöyle bir rivâyeti 

nakletmiştir. Hz. Aişe dedi ki: "Hz. Peygamber (s.a.s.) Cuma günü hutbe 

okurken bazı kimselerin üzerinde ثياب نمار   yani kaplan postları gördü. Bunun 

                                                 
399 Buhârî, Cuma, 3 
400 Buhârî, Cuma, 5; İbn Huzeyme, Sahih, III, 129(1759)  
401 İbn Mace, İkâme, 81 
402 Tirmizî, Cuma, 5; Nesâî, Cuma, 9; Ahmed b. Hanbel, V, 16 
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üzerine Resulullah (s.a.s.) buyurdu ki: "Ne olur, her birinizin gücü yettiğinde 

 Cuma için iki sevb (yani bir kat (yani gündelik bir kattan başka)    ثوبْي مهنة

elbise) edinmiş olsa." VIII/58 (VII/4988)    

İbn Mâce, İbn Hıbban, İbn Huzeyme, Hz. Âişe’den (r.a.) tahric 

etmişlerdir.403 

215- "Hz. Peygamber (s.a.s.) buyurdu ki: "Her kim Cuma günü 

gusleder, güzelce yıkanır, temizlenir, temizliğini güzel yapar, en güzel 

elbisesini giyinir ve Allah Teâlâ'nın nasib ettiği güzel kokudan sürünür, sonra 

Cuma'ya gider, lakırdı etmez ve iki kişi arasını ayırmazsa, Allah o Cuma ile 

diğer Cuma arasındaki kusurlarını affeder." VIII/58 (VII/4989)   

İbn Mâce, Ahmed b. Hanbel ve İbn Huzeyme Ebû Zer’den (r.a.) tahric 

etmiştir.404 

Buhârî, Dârimî ve Ahmed b. Hanbel benzer bir rivayeti Selmân-ı 

Fârisî’den (r.a.) tahric etmişlerdir.405  

(Sadeleştirilmiş baskıda bu hadisin geçtiği yer olarak ''Buhari, Cuma, 3, 

6'' verilmiş biz bu hadisi verilen yerde bulamadık. Fakat hadisin ''İbn Mace, 

İkame, 83; Ahmed b. Hanbel, V, 180; İbn Huzeyme, a.g.e., III, 157(1812)''  

buralarda geçtiğini tespit ettik.) 

216- Buhârî'de, İbn Ömer’den (r.a) gelen şöyle bir rivayet vardır: "Hz. 

Ömer mescidin kapısında satılık bir حلَّه سيراء   (yani ipekli çitari nev'inden 

yollu bir elbise) gördü. "Ya Resulallah! Bunu satın alsan da Cuma günleri ve 

elçiler geldiği vakit giysen." dedi. Resulullah da, "Bunu, ahirette nasibi 

olmayan giyer," buyurdu. Sonra Resulullah'a onlardan bazı elbiseler geldi. 

Resulullah da birisini Hz. Ömer'e verdi. Ö mer, "Ya Resulullah! Bunu bana 

veriyorsun hâlbuki daha evvel attar hullesi hakkında bana söylediğini 

                                                 
403 İbn Mace, İkâme, 83; İbn Hıbban, a.g.e., VII, 15(2777); İbn Huzeyme, Sahih, III, 132(1765) 
404 İbn Mace, İkâme, 83; Ahmed b. Hanbel, V, 180; İbn Huzeyme, a.g.e., III, 157(1812)  
405 Buhârî, Cuma, 5, 17; Dârimî, Salât, 191; Ahmed b. Hanbel, V, 438, 440 
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söylemiştin." dedi. Resulullah da "Ben sana onu giyesin diye vermedim." 

buyurdu. Bunun üzerine Ömer de o elbiseyi Mekke'de bulunan müşrik bir 

kardeşine giydirdi." VIII/58 (VII/4989)   

Buhârî, Müslim, İbn Mâce, Nesâî, İmam Mâlik, Ahmed b. Hanbel, İbn 

Ömer’den (r.a.) tahric etmişlerdir.406 

217- Bir de Buhârî, Kitabu'l- Cuma'da اذا نودَى للصالة   âyeti ile 

Cuma'nın farziyeti hakkında şu hadisi de rivayet eder. "Resulullah (s.a.s.) 

buyurdu ki: "Bizler (burada) sonuncu, kıyamette ise öncüleriz. Yani (dünyaya) 

sonra geldik, kıyamet günü müsabakayı kazanıp ileri geçeceğiz. Şu kadar var 

ki onlara kitap bizden evvel verildi. Sonra da, onlara farz kılınan günler idi. 

Fakat onlar o günde ihtilâf ettiler. ( Nahl, 16/124 âyetine bkz.) Allah bize 

hidayet buyurdu. Binaenaleyh insanlar bunda bize tabi olacaktır. Yahudiler 

yarın, Hıristiyanlar yarından sonra." VIII/59 (VII/4989)   

Buhârî, Müslim, Nesâî, Ahmed b. Hanbel, Ebû Hureyre’den (r.a.) 

tahric etmiştir.407 

 

218- İbn Mâce, İbn Abbas'tan şu sözü nakleder: "Hz. Peygamber 

(s.a.s.) Cuma'dan önce dört rekât kılar ve bunlardan hiçbirini ayırmazdı."408 

VIII/59 (VII/4990)   

219- İbn Mâce bu konuda Abdullah b. Ömer'den de bir nakilde 

bulunmaktadır. "Abdullah b. Ömer, Cuma'yı kıldıktan sonra gider evinde iki 

rekât daha kılardı ve derdi ki: "Resulullah böyle yapardı".VIII/59 (VII/4990)   

Tirmizî, İbn Mâce ve Ahmed b. Hanbel, İbn Ömer’den tahric 

etmişlerdir. 409   

                                                 
406 Buhârî, Cuma, 6; Hibe, 26; Libas, 29; Edeb, 9; Müslim, Libas, 6; İbn Mâce, Salât, 219; Libas, 10; 
Nesâî, Zinet, 83; Muvatta, Libas, 8; Ahmed b. Hanbel, II, 20, 103 
407 Buhârî, Cuma, 1, 11; Enbiya, 52; Müslim, Cuma, 19, 21; Nesâî, Cuma, 1; Ahmed b. Hanbel, II, 
249, 274, 312, 341, 473, 502,  
408 İbn Mâce, İkâme, 94 
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220- İbn Mâce'de nakledilen rivâyetlerden biri de Salim'in babasından 

gelmektedir: O şöyle demiştir: "Hz. Peygamber (s.a.s.) Cuma'dan sonra iki 

rekat kılardı. "VIII/59 (VII/4990)   

Müslim, Tirmizî, İbn Mâce, Dârimî, Salim’in babasından tahric 

etmişlerdir. 410 Ahmed b. Hanbel İbn Ömer’den tahric etmiştir.411 Bazı 

rivayetlerin sonunda في بيته  geçmektedir.412 

221- Bu konuda İbn Mâce'de yer alan diğer bir rivayet de Ebû 

Hureyre'dendir: "Resulullah buyurdu ki: "Cuma'dan sonra kıldığınızda dört 

rekât kılınız." VIII/59 (VII/4990)   

Müslim, İbn Mâce ve Ahmed b. Hanbel, Ebû Hureyre’den (r.a.) tahric 

etmişlerdir.413 

222- İbn Abbas demiştir ki: "Dünya isteğine dair bir şey ile 

emrolunmadılar, ancak hasta yoklamak, cenazeye gitmek ve Allah için din 

kardeşini ziyaret etmek gibi şeyler hariç."414 İbn Cerir bunu, Enes’den (r.a) 

merfuan rivayet etmiştir.415 VIII/60 (VII/4990)   

223- Abdullah b. Bürri Harrani'den şöyle rivâyet edilmiştir. Abdullah 

dedi ki: "Peygamber’in (Sallallahu aleyhi ve selem) sahabelerinden Abdullah 

b. Busri Mazini'yi gördüm. Cuma namazını kılınca çıktı, çarşıda bir saat 

dolaştı sonra tekrar mescide döndü ve Allah'ın dilediği kadar namaz kıldı. Ona 

bunu niçin yapıyorsun? diye sorduklarında, "Peygamberlerin Efendisi’ni 

(s.a.s.) böyle yaparken gördüm" dedi ve فاذا قضيت الصالة...    âyetini okudu." 

VIII/60 (VII/4991)   

                                                                                                                                          
409 Tirmizî, Cuma, 24; İbn Mâce, İkâme, 95; Ahmed b. Hanbel, II, 123 
410 Müslim, Cuma, 72; Tirmizî, Cuma, 24; İbn Mâce, İkâme, 95; Dârimî, Salât, 146, 207 
411 Ahmed b. Hanbel, II, 11, 75, 77 
412 Ebû Dâvûd, Salât, 244; Nesâî, Cuma, 43; Ahmed b. Hanbel, II, 35 
413 Müslim, Cuma, 68; İbn Mâce, İkâme, 95; Ahmed b. Hanbel, II, 249, 442  
414 Suyûtî, a.g.e., VIII, 165 
415 Taberî, a.g.e., XXVIII, 103 
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İbn Huzeyme ve Heysemî, tahric etmişlerdir.416 

224- Câbir b. Abdullah’dan (r.a) şöyle rivayet edilmiştir: "Hz. 

Peygaber (s.a.s.) ile namaz kılacağımız sırada yiyecek getiren bir kervan 

geliverdi. Cemaat ona yöneldi, hatta Peygamber'in yanında on iki adamdan 

başka kimse kalmadı. Bunun üzerine تجارة او لهوا انفّضوا اليها و ترآوك  واذا راْوا

...قائما     âyeti nazil oldu." Bir rivâyette de Resulullah buyurmuştur ki, "Eğer 

hepsi çıksaydı mescid üzerlerine ateş olurdu." VIII/61 (VII/4992)   

Buhârî, Müslim, Tirmizî ve Ahmed b. Hanbel Câbir’den (r.a.) tahric 

etmişlerdir.417 

"Eğer hepsi çıksaydı mescid üzerlerine ateş olurdu." İbaresini İbn 

Hıbban, Câbir’den (r.a.) tahric etmiştir.418  

MÜNÂFİKÛN SÛRESİ 

225- Ebû Hureyre’den (r.a.) yapılan rivayete göre ‘’Resulullah (s.a.s.), 

Cuma namazının ilk rekâtında Cuma suresi’ni okur, mü’minleri teşvik eder, 

ikinci rekâtta da Münâfikûn suresi’ni okur münâfıkları azarlardı.’’ VIII/64 

(VII/4994)    

Taberâni, Evsat’da Ebû Hureyre’den (r.a.) tahric etmiştir.419 

226- İbn Mâce de, ‘’Rasulullah’ın (s.a.s.) bu iki sureyi okuduğunu, 

ancak bazen de ‘’Cuma Suresi ile beraber Gâşiye’’, bazen de ‘’A’lâ ile 

Gâşiye’’ surelerini okuduğunu rivayet etmektedir.’’ VIII/64 (VII/4994)    

‘’Cuma Suresi ile beraber Gâşiye’’ rivayetini İbn Mâce ve Ahmed b. 

Hanbel Numan b. Beşir’den tahric etmiştir.420 

                                                 
416 İbn Huzeyme, a.g.e., III, 185(1878); Heysemî, a.g.e., II, 425(3186) 
417 Buhârî, Büyu’, 11; Tefsir, 62/2; Cuma, 36; Müslim, Cuma, 36, 37, 38; Tirmizî, Tefsir, 62/2; Ahmed 
b. Hanbel, III, 370 
418 İbn Hıbban, a.g.e., XV, 299(6877) 
419 Taberâni, el-Mu'cemu'l-Evsât, X, 129(9275) 
420 İbn Mâce, İkâme, 90; Ahmed b. Hanbel, IV, 270, 277 
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‘’A’lâ ile Gâşiye’’ rivayetini İbn Mâce, Ebû Anbete el-Havlânî’ den, 

Nesâî, Ahmed b. Hanbel Numan b. Beşir’den tahric etmişlerdir..421 Ahmed b. 

Hanbel, Semûre b. Cündeb ‘den de (r.a.) tahric etmiştir.422 

227- Bir sahih hadiste buyurulmuştur ki:  ایة المنافق ثالث اذا حّدث آذب و

 Münafığın alâmeti üçtür. Konuştuğu zaman"   اذا خاصم فجر و اذا اْئتمن خان 

sözüne yalan karıştırır. Düşmanlık ettiği zaman edebsizlik eder. Bir şey 

emanet edildiği zaman hıyanet eder." VIII/66 (VII/4997)    

Buhârî, Müslim, Tirmizî ve Ahmed b. Hanbel, Ebû Hureyre (r.a.) 

kanalıyla aktardıkları rivayette اذا خاصم فجر  yerine إذا وعد أخلف  

geçmektedir.423 Buhârî, Müslim, Ebû Dâvûd, Tirmizî, Nesâî ve Ahmed b. 

Hanbel’in İbn Ömer’den (r.a.) tahric ettikleri benzer bir hadisde  اذا خاصم فجر  

geçmektedir.424 

228- Buhârî'de rivayet edildiği üzere Zeyd. b. Erkam (r.a) demiştir ki: 

"Bir gazada idim Abdullah b. Übeyy'i işittim şöyle diyordu: "Resulullah'ın 

yanındakilere nafaka vermeyin ta ki etrafından dağılsınlar. Onun yanından 

döndüğümüz zaman da her halde daha aziz (üstün) olan daha zelil (düşkün) 

olanı oradan çıkaracaktır." Ben bunu amcama söyledim. O da Peygamber 

(s.a.s.)'e söylemiş, beni çağırttı, ben de anlattım. Bunun üzerine Resulullah 

(s.a.s.) Abdullah b. Übeyy ve arkadaşlarına haber gönderip çağırttı. Onlar 

böyle bir şey söylemediklerine yemin ettiler. Resulullah da beni yalanlayıp 

onları tasdik etti. Bundan dolayı ben öyle kederlendim ki, (daha önce) asla 

öyle bir keder başıma gelmemişti. Gittim evde oturdum. Amcam da bana, 

"Kendini Resulullah'a yalanlatacak buğzettirecek kadar ileri gitmekteki 

maksadın ne idi?" dedi. Bunun üzerine Allah Teâlâ اذا جاءك المنافقون   inzal 

                                                 
421 İbn Mâce, İkâme, 90; Nesâî, Cuma, 40; Salatu’l-Ideyn, 31; Ahmed b. Hanbel, IV, 277 
422 Ahmed b. Hanbel, V, 13, 14 
423 Buhârî, Îmân, 23; Şehâdet, 28; Vesâyâ, 8; Edeb, 69; Müslim, Îmân, 107; 108; Tirmizî, Îmân, 14; 
Ahmed b. Hanbel, II, 357 
424 Buhârî, Îmân, 23; Mezalim, 18; Cizye, 17; Müslim, Îmân, 106; Ebû Dâvûd, Sünnet, 16; Tirmizî, 
Îmân, 14; Nesâî, Îmân, 20; Ahmed b. Hanbel, II, 189, 198 
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buyurmuş Peygamber (s.a.s.), adam gönderip beni çağırttı ve (gelen vahyi) 

okudu ve bana, 'Allah seni tasdik buyurdu ey Zeyd' dedi." VIII/70 (VII/5003)   

Buhârî, Müslim, Tirmizî ve Ahmed b. Hanbel tahric etmişlerdir. 425 

 229- "Yine Zeyd b. Erkam demiştir ki: "Resulullah'ın beraberinde bir 

gazada bulunmuştuk. Yanımızda a'rabilerden bazı insanlar vardı. Biz suya 

koşardık, a'rabiler bizi geçer ona daha önce varırlardı. Bir a'rabi arkadaşlarını 

da geçti. a'rabi önce vardı mı havuzu doldurur, etrafına taşlar koyar, üzerine 

sergi örter sonra da arkadaşları gelene kadar beklerdi. Ensar'dan birisi, bir 

a'rabinin yanına vardı, devesinin yularını salıverip sulamak istedi, ancak o 

bırakmak istemedi. Ensarî suyun üstündeki örtüyü çekivermişti. Bunun 

üzerine a'rabi de değneğini kaldırıp Ensarînin başına vurdu, başı zedelendi. 

Ensarî varıp münafıkların reisi Abdullah b. Übeyy'e haber verdi. Çünkü o, 

Abdullah'ın arkadaşlarından idi. Abdullah b. Übeyy öfkelendi. Sonra da, 

"Resulullah'ın yanındakilere yiyecek vermeyin ta ki etrafından dağılsınlar." 

dedi. Bu sözüyle a'rabileri kasdediyordu. Yemek esnasında onlar Resulullah'ın 

yanında hazır bulunuyorlardı. Bu sebeble Abdullah şöyle dedi: "Muhammed'in 

yanından dağıldıklarında Muhammed'e yemeği götürün, O beraberindekilerle 

yesin." Sonra da arkadaşlarına dedi ki: "Vallahi Medine'ye dönerseniz her 

halde daha üstün olanlar daha düşkün olanları oradan çıkaracaktır." Zeyd 

demiştir ki: "Ben Resulullah'ın arkasındaydım Abdullah b. Übeyy'in dediğin 

işittim, amcama haber verdim. O da Resulullah'a söyledi. Resulullah da haber 

gönderip Abdullah'ı çağırttı. Abdullah yemin ederek inkâr etti. Resulullah da 

onu doğrulayıp beni yalancı çıkardı. Sonra amcam bana geldi, "Resulullah'ı ve 

müslümanları darıltmaktan ve kendine yalancı dedirtmekten başka ne elde 

ettin?" dedi. Bunun üzerine beni öyle bir gam ve keder sardı ki böylesi, 

kimsenin başına gelmemiştir. Derken Resulullah ile beraber bir seferde 

yürüdüğüm sırada idi, merakımdan başımı bükmüş gidiyordum. O esnada 

                                                 
425 Buhârî, Tefsir, 63/1, 2, 3, 4, 5; Müslim, Münafikun, 1; Tirmizî, Tefsir, 63/1; Ahmed b. Hanbel, IV, 
368, 373 
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Resulullah geldi, kulağımı büktü ve yüzüme güldü. Dünyada bana bunun 

yerine ebediliği verseler, bu kadar sevinmezdim. Sonra Ebû Bekr yanıma geldi 

ve "Sana Resulullah ne dedi?" diye bana sordu. Ben de, "Bir şey söylemedi, 

yalnız kulağımı büktü ve yüzüme güldü." dedim. "Müjde!" dedi geçti. Sonra 

Ömer yanıma geldi, o da Ebû Bekr gibi aynı şeyi sordu. Vakta ki sabahladık, 

Resulullah (s.a.s.) Münafıkûn Sûresi'ni okudu." VIII/70 (VII/5004)    

Tirmizî ve Hâkim Müstedrek’te tahric etmiştir.426 Tirmizî, ''Hadis, 

hasen-sahihtir.''427 demiştir. 

(Sadeleştirilmiş baskıda verilen ''Buhari, Tefsir, 63/2; Menakıb, 8; 

Müslim, Birr, 64, Münafikun, 1; Ahmed b. Hanbel, III, 393; IV, 369, 373'' bu 

yerlerde hadisi bulmadık. Hadis '' Tirmizî, Tefsir, 63/2; Hakim, a.g.e., II, 

531(3812) '' de geçmektedir.) 

230- İbn Cerir çeşitli rivayetleri zikrettikten sonra kısaca şunları 

nakleder: "Resulullah (s.a.s.) haber almıştı ki Beni Mustalık kendisine karşı 

Hâris b. Ebî Dırar kumandasında toplanıyorlar. Resulullah bunu işitince onlara 

doğru yola çıktı. Nihayet sahile doğru Kudeyd nahiyesinden Müreysi denilen 

su üzerinde onlarla karşılaştı. Çarpıştılar, Allah Teâlâ Beni Müstalık'ı 

yenilgiye uğrattı. Onlardan vurulanlar oldu, oğulları, kadınları ve malları 

ganimet alındı. Beni Kelb b. Avf b. Âmir b. Leys b. Berk'den Hişam b. 

Dabade isimli bir adam da yaralanmıştı. Ensardan Ubade b. Samit'in 

takımından bir adam onu düşman zannederek hata sonucu vurmuştu. Derken 

insanlardan su almaya gelenler de suyun yanına gelmişlerdi. Bu sırada Beni 

Gıfar'dan Hz. Ömer'in atını çeken ücretli adamı Cehcah b. Said ile Abdullah b. 

Übeyy'in yeminli adamı Cüheyneli Sinan su yüzünden tartışıp kavga 

yapmışlardı. Sinan "Yetişin Ensar!" Cehcah da "Yetişin Muhacirler!" diye 

bağırmıştı. Abdullah b. Übeyy de bunun üzerine öfkelenmişti. Yanında 

kavminden bazıları vardı. Henüz genç yaşta bir delikanlı olan Zeyd b. Erkam 
                                                 
426 Tirmizî, Tefsir, 63/2; Hâkim, a.g.e., II, 531(3812) 
427 Tirmizî, Tefsir, 63/2 
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da onların arasında idi. Abdullah şöyle demişti: "Bunu yaptılar ha! 

Beldelerimizde bizden nefret ettiler, ama çok oldular. Vallahi bizim 

düşmanlarımız olan "Celabib-i Kureyş" "Kureyş'in sürgünleri" ile durumumuz 

tıpkı, سمن آلبك یاآلك "Besle köpeğini yesin seni." sözünde olduğu gibidir. 

Amma vallahi Medine'ye dönersek herhalde üstün olanlar o zelilleri elbette 

çıkarır." dedi. Sonra da kavmine dönüp şunları söyledi: "İşte bunu siz kendiniz 

yaptınız. Onları memleketinize soktunuz mallarınızı onlarla bölüştünüz. 

Vallahi şimdi siz, ellerinizde bulunanı tutup sakınsanız, onlar memleketinizi 

terkedip giderler." Zeyd b. Erkam bunu duymuştu, gidip Resulullah'a haber 

verdi. O esnada Hz. Peygamber savaşı bitirmişti ve yanında Ömer b. Hattab 

vardı, "Ya Resulallah! Abbad b. Bişr'e emret onu katletsin!" dedi. Resulullah 

buyurdu ki: "Nasıl olur ya Ömer! O zaman insanlar, Muhammed sahabilerini 

öldürüyor, diye laf ederler. Hayır, ancak söyle "hareket edeceğimiz" ilan 

edilsin." Bu öyle bir saatte idi ki o saatte yola çıkmak Resulullah'ın âdeti 

değildi. Verilen emir üzerine halk hareket etti. Abdullah b. Übeyy, Zeyd b. 

Erkam'ın haber verdiğini duyunca Resulullah'ın huzuruna vardı, "Billahi öyle 

bir şey söylemedim." diye yemin etti. Abdullah'ın, kavmi içinde şerefli bir yeri 

vardı. Onların büyüğü sayılırdı. Ensar içinde arkadaşlarından orada bulunanlar 

Abdullah'dan çekinerek ve onu müdafaa ederek, "Ya Resulullah! Çocuk, 

sözünde zanna kapılmış, Abdullah'ın söylediğini belleyememiş, uydurmuş 

olmalıdır." dediler. Resûlullah (s.a.s.) tek başına kalıp yürüdüğü sırada Üseyd 

b. Hudayr yanına geldi, Nübüvvetle selam verdi, "Ya Resulallah! Âdet 

olmayan bir saatte yola çıktınız, bu saatte hiç çıkmazdınız." dedi. Resûlullah 

(s.a.s.), "Duymadın mı arkadaşınız ne demiş?" buyurdu. Üseyd, "Hangi 

arkadaş ya Resulullah!" dedi. Peygamber de Abdullah b. Übeyy'in ismini verdi 

ve "Medine'ye dönerse o güçlü zat, zayıfları oradan çıkaracakmış diye 

zannetmiş." dedi. Üseyd, "O halde ya Resulullah! Dilersen onu çıkarırsın, 

vallahi o zayıf, sen üstünsün." dedi. Sonra da "Ya Resulallah! Ona aldırma, 

iyilikle muamele et, vallahi Allah seni gönderdi, o sırada kavmi ona taç 
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giydirmek için boncuk diziyorlardı, o seni kendisinden melikliğini almış 

görüyordu." dedi. Sonra Resulullah insanlar ile o gün akşama kadar, gece 

sabaha ve ertesi günün kuşluk vaktine kadar yürüyüş yaptı. Nihayet güneş 

eziyet vermeye başlamıştı. Hz. Peygamber insanlarla orada konaklayıverdi. 

Halk yere dokunur dokunmaz uyuya kaldılar. Hz. Peygamber'in böyle yapması 

da, hiç kimsenin Abdullah b. Übeyy lafı ile meşgul olmamaları içindi. Sonra 

yine insanlarla beraber hareket etti. Hicaz yolunu tuttu. Nihayet Hicaz'da 

Bakiin tarafında bir su üzerinde konakladılar ki, o suya Nak نقع  denilmektedir. 

Sonra oradan hareket buyurduğunda şiddetli bir rüzgâr esmeye başlamış, halk 

bundan eziyet görmüş ve korkmuşlardı. Resulullah da onlara, "Korkmayın 

kâfirlerin büyüklerinden birisi öldü." buyurmuştu. Medine'ye geldiklerinde, 

Rifaa b. Zeyd b. Tabut'un o gün öldüğünü gördüler ki bu, yahudilerin 

büyüklerinden ve münafıkların koruyucularındandı. İşte o zaman Abdullah b. 

Übeyy ve onunla beraber olup onun gibi hareket eden diğer münafıkların 

zikredildiği bu sûre nazil oldu. Bu sûre inince Resulullah Zeyd b. Erkam'ın 

kulağını tuttu ve "Allah bunun kulağına vefa verdi." buyurdu. Abdullah b. 

Übeyy'in oğlu Abdullah'a, babasının durumu malum oldu. Abdullah b. 

Abdillah ki halis mümin idi. Resulullah'ın huzuruna geldi ve "Ya Resulallah! 

Duydum ki, Abdullah b. Übeyy'i size ulaşan bir sözünden, dolayı öldürmek 

istemişsiniz. Şayet bunu yapacaksan bana emret, ben onun başını sana 

getireyim. Vallahi bütün Hazrec kabilesi bilir ki içlerinde babasına benden 

daha fazla iyilik düşünen ve hürmet eden yoktur. Korkarım ki bunu benden 

başka birisine emredersiniz, o da babamı öldürür, o vakit benim nefsim de 

babamın katilini halk içinde gezerken görmeye tahammül edemez, tutar 

vururum. Böylece bir mümini bir kâfire bedel olarak öldürmüş olur ve bu 

sebeble ateşe girerim." dedi. Resulullah, "Hayır biz ona yumuşaklıkla 

muamele ederiz, beraberimizde bulunduğu müddetçe iyilikle sohbet ederiz." 

buyurdu. İşte o günden sonra her ne yapsa kavmi Abdullah b. Übeyy'i kınarlar 

ve tutarlar, azarlarlar ve tehdid ederlerdi. O vakit Resulullah bunu işittikçe Hz. 
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Ömer'e "Ya Ömer! Görüyor musun nasıl oldu, senin dediğin zaman 

katletseydim onun için niceleri ağıt yakardı. O gün sana vur desem vururdun 

değil mi?" dedi. Hz. Ömer de elbette Resulullah'ın işi, benim işimden çok 

büyük ve çok bereketlidir." dedi." VIII/71 (VII/5005)   

Taberî tahrc etmiştir. 428  

TEĞÂBÜN SÛRESİ 

 231- Ebû Zerr’den (r.a) şöyle bir rivayet nakledilmiştir: Ebû Zerr 

demiştir ki: "Resulullah (s.a.s.) buyurdu ki: Meni rahimde kırk gün durunca 

ona nüfus meleği gelir, sonra O Allah'a yükseltilir. Melek "Ya Rab, Erkek mi 

dişi mi?" der. Allah Teâlâ ne kaza buyuracaksa buyurur. Sonra melek 

"Cehennemlik mi cennetlik mi?" der. Böylece ne ile karşılaşacaksa o yazılır." 

Ebû Zerr bu hadisi rivayet edip Teğâbün Sûresi'nin baş tarafından üç âyeti  و

    e kadar okumuştur.429 VIII/85 (VII/5021)'  رصّورآم فاحسن صَوَرآم واليه المصي

Müslim, Taberânî Kebîr’de ve Evsat’da, Huzeyfe b. Useyd el-

Ğıfari’den benzer bir rivayet tahric etmişlerdir.430 

 İnsanlar uykudadırlar, öldükleri zaman"   واالناس نيام فاذا ماتوا انتبه -232

uyanırlar." VIII/89 (VII/5027)    

Aclûni, Hz. Ali’nin (r.a.) kavli olarak tahric etmiştir.431 Ebû Nuaym 

Hilye’de, Süfyan es- Sevri’nin kavli olarak tahric etmiştir.432  

233- İbn Abbas'tan şöyle rivayet edilmiştir: "Bu  یا ایها الذین امنوا اّن من

....ازواجكم   (Teğabün–14) âyeti bazı Mekkeliler hakkında nazil olmuştur ki, 

onlar müslüman olmuşlar ve Medine'ye Peygamber’in (s.a.s.) yanına gitmek 

istemişlerdi. Hanımları ve çocukları da onları bırakmaya razı olmadılar. Sonra 

kalkıp Resulullah'a geldiklerinde insanların dinî bilgileri kavramış olduklarını 
                                                 
428 Taberî, a.g.e., XXVIII, 115 
429 Suyûtî, a.g.e., VIII, 182 
430 Müslim, Kader, 4; Taberânî, el-Mu'cemu'l-Kebîr, III, 174(3036); el-Mu'cemu'l-Evsât, II, 322(1558) 
431 Aclûni, a.g.e., II, 414(2795) 
432 Ebû Nuaym, Hılyetü’l-Evliya, VII, 52 
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görünce zevcelerine ve çocuklarına ceza vermeyi düşündüler. Bunun üzerine 

Allah Teâlâ bu âyeti indirdi." VIII/94 (VII/5034)    

Tirmizî ve Taberânî Kebîr’de mevkuf olarak tahric etmişlerdir.433 

Tirmizî, ‘’Bu hadis, hasen-sahihdir.’’ demiştir.434  

234- Diğer bir rivayette de şöyle denilmiştir. "Bir adam hicret etmek 

istemişti, ancak karısı ve çocuğu ona mâni olmuştu, o da "Eğer Allah Teâlâ 

sizinle beni Daru'l-hicre (Medine)'de bir araya getirirse vallahi şöyle şöyle 

yapacağım." diye yemin etmişti. Böylece bu âyet (Teğabün–14)  nazil oldu." 

VIII/94 (VII/5034) 

Suyûtî, İbn Abbas’dan (r.a.) mevkuf olarak tahric etmiştir.435     

 235- Ata b. Ebî Rabah'tan rivayet edildiğine göre: "Avf. b Mâlik el-

Eşcei Peygamber'le beraber gazaya gitmek istemişti. Çoluk çocuğu toplanıp 

engel olmaya uğraştılar ve biz senin ayrılığına dayanamayız diye sızlandılar. 

O da merhamet gösterip gazaya katılmamış, sonra da pişmanlık duymuştu. 

Bunun üzerine söz konusu âyet (Teğabün–14)  indi." VIII/94 (VII/5034)    

Suyûtî tahric etmiştir. 436 

 236- Bir hadiste اّیاآم و خضراء الّدمن   "Çöplükte biten yeşillikten 

sakınınız!" buyurulmuştur. VIII/96 (VII/5037)    

Deylemî, Ebû Said’den (r.a.) tahric etmiştir.437 

TALÂK SÛRESİ 

237- Bir hadiste الطالق لمن اخذ بالساق   "Boşama, o hakkı alan kimseye 

aittir." buyurulmuştur. VIII/104 (VII/5048)    

                                                 
433 Tirmizî, Tefsir, 64/1; Taberânî, el-Mu'cemu'l-Kebîr, XI, 275(11720) 
434 Tirmizî, Tefsir, 64/1 
435 Suyûtî, a.g.e., VIII, 184 
436 Suyûtî, a.g.e., VIII, 181 
437 Deylemî, Müsned, I, 382(1537) 
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İbn Mâce ve Beyhakî İbn Abbas’dan (r.a.), Dârekutnî İkrime ve İsmet 

b. Mâlik’den tahric etmişlerdir.438  

238- Ebû Dâvûd ve İbn Mâce'nin rivayet ettikleri bir hadisde  اّن مْن

 Allah’IN (c.c) yanında mübahların en"  ابغض المباحات عند اهللا عّز و جّل الطالق 

nefret edileni boşamadır." denilmiştir. VIII/105 (VII/5049)    

Bu lafızlarla hadis bulamadık. Hadis  ابغض الحالل الى اهللا الطالق   

lafzıyla geçmektedir. Bu hadisin tahriçini bir sonra ki hadis de vereceğiz.  

239- Diğer birinde de ابغض الحالل الى اهللا الطالق   "Allah katında en 

sevimsiz helal boşamadır." şeklinde zikredilmiştir. VIII/105 (VII/5049)  

Ebû Dâvûd, İbn Mâce ve Beyhakî İbn Ömer’den (r.a.) tahric 

etmişlerdir.439 Ebû Dâvûd ve Beyhakî Muharib’den, Hâkim İbn Ömer’den, 

Dârekutni Muaz b. Cebel’den, ما أحل اهللا شيئا أبغض إليه من الطالق  lafzında hadis 

tahric etmişlerdir.440 Beyhakî ve Münziri Muharib hadisi için Mürsel 

demişlerdir.441 Hâkim’de İbn Ömer’den (r.a.) tahric ettiği hadis için ‘’İsnadı 

sahihtir.’’442 demiştir. 

240- Resûlullah (s.a.s.)  buyurmuştur ki:  لعن اهللا آل ِمذواق و ِمطالق  

"Çok boşayana ve aşırı derecede zevkine düşkün olandan her birine Allah 

lanet etmiştir."443 VIII/105 (VII/5049)     

241- Mücahid demiştir ki: "İbn Abbas'ın yanındaydım, bir adam geldi, 

karısını üç talakla boşamış olduğunu söyledi. O sükut etti, hatta biz zannettik 

ki karısını ona geri verecektir. Sonra dedi ki: "Biriniz gider ahmakça iş yapar, 

sonrada gelir ey İbn Abbas der. Hâlbuki Allah Teâlâ, ومن یّتق اهللا یجعل له مخرجا   

"Kim Allah'tan korkarsa, Allah ona bir çıkış yolu ihsan eder." (Talâk, 65/2) 
                                                 
438 İbn Mâce, Talak, 31; Beyhakî, Sünen, VII, 370(14956); Dârekutnî, IV, 37(102, 103) 
439 Ebû Dâvûd, Talak, 3; İbn Mâce, Talak, 1; Beyhakî, a.g.e., VII, 322(14671) 
440 Ebû Dâvûd, Talak, 3; Beyhakî, a.g.e., VII, 322(14672); Hâkim, a.g.e., II, 214(2794); Dârekutnî, 
IV, 35(96) 
441 Beyhakî, a.g.e., VII, 322(14672); Ali el-Muttaki, a.g.e., IX, 1160(27871) 
442 Hâkim, a.g.e., II, 214(2794)  
443 Alûsi, a.g.e., XXVIII, 132 
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buyurmuştur. Sen ise Allah'tan korkmamışsın. Şimdi ise ben sana çıkış yolu 

bulamam, Rabbine isyan etmişsin, karın senden bâyin talakla boş olmuştur. 

Çünkü Allah Teâlâ, َّیا ایها النبّي اذا طلقتم النساء فطلِّقوهنَّ لعدَّتهن   "Ey peygamber! 

Kadınları boşadığınız zaman onları iddetleri için de boşayın." buyurmuştur." 

VIII/107 (VII/5052)    

Ebû Dâvûd, Dârekutnî, Beyhakî tahric etmiştir.444  

242- Buhârî ve diğerleri şöyle rivayet etmişlerdir. "İbn Ömer (r.a) 

karısını hayızlı iken boşamıştı. Hz. Ömer bunu Resulullah'a söyledi, 

Resulullah da (s.a.s.) ona kızdı, sonra da dedi ki: "O kadına dönsün, sonra onu 

temizlenip peşinden bir hayız daha görüp temizlenene kadar tutsun. O zaman 

yine boşaması gerekirse, onu, temiz olduğu halde dokunmadan önce (İbn 

Mâce'nin rivayetinde "cima'da bulunmadan önce" boşasın. İşte Allah'ın 

emrettiği iddet budur."  VIII/109 (VII/5053)    

Buhârî, Müslim, Ebû Dâvûd, Nesâî, İbn Mâce, Dârimî, İmam Mâlik, 

Ahmed b. Hanbel tahric etmişlerdir.445 

243- Ebû Dâvûd ve Nesâî'nin İbn Abbas'tan yaptıkları rivayete göre: 

"Bir adam Resulullah'a gelmiş, "Benim bir karım var وال ترد ید المس   "El 

uzatanın elini geri çevirmez." demiş. Resulullah da, "Onu boşa!" buyurmuş, 

adam da "Korkarım gönlüm ardında kalır, sabredemem." diye karşılık vermiş. 

Bunun üzerine Resulullah (s.a.s.)  فامسكها  "Öyle ise onu sıkı tut." buyurmuş." 

Nesâi bu hadisin merfu olmayıp mürsel olduğunu söylemiştir. VIII/111 

(VII/5057)    

Ebû Dâvûd ve Nesâî tahric etmişlerdir.446  

                                                 
444 Ebû Dâvûd, Talak, 10; Darekutni, a.g.e., IV, 13(38); IV, 59(143); Beyhakî, a.g.e., VII, 331(14720) 
445 Buhârî, Tefsir, 65/1, Talak, 1, 2, Ahkâm, 13; Müslim, Talak, 1, 3, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14; Ebû 
Dâvûd, Talak, 4; Nesâî, Talak, 1, 3, 4, 5, 76; İbn Mâce, Talak, 2, 3; Dârimî, Talak, 1; Muvatta, Talak, 
21; Ahmed b. Hanbel, II, 6, 26, 43, 51, 54, 58, 61, 63, 64, 74, 78, 80, 81, 102, 124; III, 386 
446 Ebû Dâvûd, Nikâh, 4; Nesâî, Nikâh, 12, Talak, 34;  
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244- Rivayet edilmiştir ki: "Resulullah (s.a.s.)  ومن یّتق اهللا یجعل له مخرجا

 .Kim Allah’tan korkarsa ona bir çıkış yolu yaratır)  و یرزقه من حيث ال یحتسب 

Ve onu ummadığı yerden rızıklandırır.) (Talâk 2–3)  âyetini okumuş ve 

demiştir ki:  مخرجا من شبهات الدنيا  ومن غمرات الموت ومن شدائد یوم القيامة   

"(Allah) hem dünya şüphelerinden, hem ölümün sıkıntısından hem de kıyamet 

gününün şiddetinden bir çıkış yolu (yaratır.)" VIII/115 (VII/5062)    

Deylemî İbn Abbas’dan (r.a.) tahric etmiştir.447 

245- Bir de Ebû Zerr'den şöyle rivayet edilmiştir: "Resulullah (s.a.s.) 

 âyetini okuyordu, tekrar    ومن یّتق اهللا یجعل له مخرجا و یرزقه من حيث ال یحتسب

tekrar okumaya başladı, hatta beni uyku bastı da buyurdu ki: "Ey Ebû Zerr, 

insanların hepsi bunu tutsaydı, kendilerine yeterdi." VIII/115 (VII/5062)   

Hâkim tahric etmiştir ve İsnadı sahih demiştir.448 Ahmed b. Hanbel ve 

İbn Hıbban benzer bir hadis tahric etmişlerdir.449 Bu hadis için Şuayb Arnavût, 

‘’İsnadında ki inkıta sebebiyle, İsnadı zayıftır.’’ demiştir.450   

246- Resulullah (s.a.s.) buyurmuştur ki:  من احّب َاْن یكون اقوى الناس

 ".İnsanların en kuvvetlisi olmayı arzu eden, Allah'a dayansın"    فليتوّآل على اهللا

VIII/115 (VII/5063)    

Abd b. Humeyd Müsned’inde, Kadâî Müsned-i Şihab’da ve Ebû 

Nuaym Hilye’de, İbn Abbas’dan merfu olarak tahric etmişlerdir.451 Hâkim de 

tahric etmiştir.452 

247- Hz. Peygamber (s.a.s.) bir hadisinde ِاْعِقلها و توّآل   "Deveyi bağla 

da tevekkül et." buyurmuştur. VIII/116 (VII/5064)    

                                                 
447 Deylemî, Müsned, IV, 417(7212) 
448 Hâkim, a.g.e., II, 534(3819) 
449 Ahmed b. Hanbel; V, 178; İbn Hıbban, a.g.e., XV, 53(6669) 
450 Ahmed b. Hanbel, Müsned(Arnavut thk.), XXXV, 436(21551) 
451 Abd b. Humeyd, Müsned, I, 225(675); Kadâî, Müsned-i Şihab; I, 234(367); Ebû Nuaym, a.g.e., III, 
218 
452 Hâkim, a.g.e., IV, 301(7707) 
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Tirmizî Enes’den (r.a.) tahric etmiştir. Amr b. Ali dedi ki: ‘’Yahya 

dedi ki: Bu hadis bana göre münker hadisdir.’’ Tirmizî, ‘’Bu hadis garibtir. 

O’nu Enes (r.a.) tarikinden başka bir yolla bilmiyoruz. Ve Amr b. Ümayye ed-

Dahmî’den bunun gibi rivayet edildi.453 İbn Hıbban Amr b. Ümayye ed-

Dahmî’den tahric etmiştir.454 

248- Denildiğine göre Hz. Ali ve İbn Abbas (r.a) bu âyetin ( اجلهّن ان

 ,boşanmış kadınlar hakkında olduğunu kabul etmişler (Talâk 4) ( یضعن حملهّن 

bununla beraber "kocaları vefat edip de gebe kalan kadınların iddetinin, 

"eb'ad-ı eceleyn" "iki süreden en uzunu" yani dört ay on gün ile yükü 

bırakmaktan hangisi daha uzun ise, onunla olacağını söylemişlerdir. VIII/118 

(VII/5067)    

İbn Abbas’ın görüşüyle ilgili olarak Buhârî, Tirmizî, Nesâî, Darimî, 

İmam Mâlik, Ahmed b. Hanbel, Ebû Seleme b.Abdurrahman’dan (r.a.) tahric 

etmişlerdir.455 Hz. Ali’nin görüşüyle ilgili olarak Taberâni Kebîr’de, 

Abdurrezzak’da Musannef’inde İbn Mes’ud’dan (r.a.) tahric etmişlerdir.456 

249- Buhârî ve diğer kaynaklarda şöyle nakledilmiştir: "Ebû Seleme 

b. Abdurrahman haber verip dedi ki: "İbn Abbas'a bir adam geldi. Ebû 

Hureyre de yanında oturuyordu. O adam "Kocasından kırk gün sonra doğuran 

bir kadın hakkında bana bir fetva ver." dedi. İbn Abbas' "iki sürenin en uzun 

olanı kadar beklemesi gerekir." diye cevap verdi. Ben de   واوالت االحمال اجلهّن

 Gebe olanların bekleme süresi, yüklerini bırakmalarına"   ان یضعن حملهّن

kadardır." dedim. Ebû Hureyre de "Ben kardeşim oğlu yani Ebû Seleme ile 

aynı görüşteyim." dedi. Bunun üzerine İbn Abbas, Gulam el-Kureyb'i Ümmü 

Seleme hazretlerine gönderip ona sordurdu. Ümmü Seleme de dedi ki: 

"Sübeyatü'l-eslemiyye gebe iken kocası öldürüldü. Sonra Sübey'a doğurdu. 

                                                 
453 Timizî, Kıyâmet, 60 
454 İbn Hıbban, a.g.e., II, 510(731) 
455 Buhârî, Talak, 65/2; Tirmizî, Talak, 17; Nesâî, Talak, 56; Darimî, Talak, 11; Muvatta, Talak, 30; 
Ahmed b. Hanbel, VI, 311, 319 
456 Taberânî, el-Mu'cemu'l-Kebîr, IX, 329(9641); Abdurrezzak, a.g.e., VI, 471(11714) 
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Nikâhına talib olanlar olunca da Resulullah (s.a.s.) onu nikâh ettirdi. Ebû's-

Senabil de talibler arasında idi." VIII/118 (VII/5067)    

Buhârî, Nesâî ve Dârimî tahric etmişkerdir.457 

250- Nesaî'nin rivayetlerinden biri de şöyledir: Ebû Seleme b. 

Abdirrahman, İbn Abbas ve Ebû Hüreyre (radıyallahu anhüm) kocasının vefatı 

esnasında yükünü bırakan bir kadının (Sübey'atu'l-eslemiyye'nin) iddeti 

hakkında fikir alışverişinde bulunuyorlardı. İbn Abbas, "İki sürenin 

sonuncusunu bekler." dedi. Ebû Seleme ise, "Hayır! Yükünü bırakınca helal 

olur." dedi. Ebû Hureyre de ben kardeşim oğlu ile aynı görüşteyim." dedi. 

Bunun üzerine durumu Hz. Peygamber’in (s.a.s.) hanımı Ümmü Seleme 

Hazretlerine ilettiler. Ümmü Seleme dedi ki: "Sübey'atu'l-Eslemiye kocasının 

vefatından biraz sonra doğurdu ve Resulullah’dan (s.a.s.) fetva istedi. 

Resulullah da (s.a.s.) ona evlenmesini emretti." VIII/119 (VII/5067)    

Tirmizî Süleyman b. Yesar’dan, Nesâî Ebû Seleme b. 

Abdirrahman’dan tahric etmişlerdir..458 

(Sadeleştirilmiş baskıda bu hadisin tahrici yapılmamış.) 

251- Yine Nesaî bu hadisi, Sübey'a'nın kendisinden hususi bir senedle 

rivayet etmiştir: "Abbullah b. Utbe, Amr b. Abdillah b. Erkam ez-Zühri'ye 

mektub yazdı ve "Sübey'a Binti'l-Harisi'l-Eslemiye'ye git, Resûlullah’ın (s.a.s.) 

ona gebeliği hakkındaki fetvasından sor!" dedi. Bunun üzerine Amr b. 

Abdillah Sübey'a'nın yanına vardı ve ona Abdullah'ın istediği fetvayı sordu. 

Sübey'a da Resûlullah’ın (s.a.s.) Bedir'de hazır bulunmuş ashabından Sa'd b. 

Havle'nin nikâhı altında olup, onun Veda Haccı'nda vefat ettiğini, kocasının 

vefatından dört ay on gün geçmeden önce doğurduğunu ve lohusalık halinden 

kalktığında Abdu'd-dar oğullarından bir zat olan Ebû's-Senabil'in yanına gelip 

kendisini süslenmiş görerek, "Zannederim dört ay on gün geçmeden nikâh 

                                                 
457 Buhârî, Tefsir, 65/2; Nesâî, Talak, 56; Dârimî, Talak, 11 
458 Tirmizî, Talak, 17; Nesâî, Talak, 56 
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arzu ediyorsun." dediğini haber verdikten sonra dedi ki: "Ben Ebû Senabil'den 

bunu işitince Resûlullah’a (s.a.s.) gittim durumumu anlattım." Resûlullah 

(s.a.s.)   buyurdu ki: "Doğurduğun zaman helal oldun." VIII/119 (VII/5068)    

Buhârî, Ebû Dâvûd ve Nesâî tahric etmişlerdir.459 

(Sadeleştirilmiş baskıda bu hadisin tahrici yapılmamış.) 

252-) "Gebe iken kocası vefat etmiş olan kadın hakkında soruldu. İbn 

Ömer dedi ki: "O kadın yükünü bırakınca helal olur." Bunun üzerine Ensar'dan 

bir zat da ona Ömer İbni'l-Hattab'ın şöyle söylediğini haber verdi: "Kadın, 

kocası defnedilmeden tabutunda iken bile doğursa helal olur." yani iddeti biter 

nikâhı helal olur. VIII/119 (VII/5068)    

İmam Mâlik ve Abdurrezzak tahric etmişlerdir.460  

253-) İbn Mes'ud’dan (r.a) rivayet şöyle edilmiştir: "Suretü'n-Nisai'l-

Kusra "Kısa Nisâ Sûresi" (yani Talak Sûresi) Bakara Sûresi'nden sonra nazil 

oldu."461 Buhârî'nin lafzında ona ruhsat yapmıyorlar da tağliz mi yapıyorlar? 

(Yani ona izin vermiyorlar da hakkında kaba söz mü söylüyorlar?) Yemin 

ederim ki, Kısa Nisâ Sûresi tuladan (yani en uzun sûre olan Bakara 

Sûresi'nden) sonra nazil oldu.462 VIII/120 (VII/5068)    

254- Nesaî'nin diğer bir lafzında şöyle denilmiştir: "Her kim dilerse 

yardım ederim. واوالت االحمال اجلهّن  ان یضعن حملهّن   âyeti, başka değil, kocası 

vefat edenler âyetinden sonra nazil oldu."463 Bir lafzında da şu cümle yer 

almaktadır, " Kısa Nisâ Sûresi, Bakara Sûresi'nden sonra indirildi."464 VIII/120 

(VII/5068)    

                                                 
459 Buhârî, Meğazi, 8; Ebû Dâvûd, Talak, 47; Nesâî, Talak, 56 
460 Muvatta, Talak, 30; Abdurrezzak, a.g.e., VI, 472(11718, 11719) 
461 Nesâî, Talak, 56  
462 Buhârî, Tefsir, 2/43, 65/2; Nesâî, Talak, 56  
463 Nesâî, Talak, 56  
464 Nesâî, Talak, 56  
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255- İbn Mâce'nin lafzında da şöyle zikredilmiştir: "Vallahi dileyene 

yardım ederiz. Kısa Nisâ Sûresi başka değil اربعة اشهر و عشرا   (Bakara, 2/234) 

âyetinden sonra nazil oldu." VIII/120 (VII/5069)    

İbn Mâce, İbn Mes’ud’dan (r.a.) tahric etmiştir.465 

 Allah katında en sevimsiz helal"   ابغض الحالل الى اهللا الطالق -256

boşamadır."  VIII/121 (VII/5070)  

(239. Hadiste tahrici yapılmıştır.)    

257- "Hz. Peygamber (s.a.s.) girmek istediği herhangi bir yerleşim 

birimini gördüğü anda hemen şöyle derdi:  اللهم رّب السماوات السبع وما ظللن و رب

االرضين السبع وما اقللن و رب الشياطين وما اضللن ورب الریاح وما اذرین نسالك خير هذه 

 Ey O"   ر من فيهاالقریة و خير اهلها و خير من فيها و نعوذ بك من شرها و شر اهلها و ش

yedi göğün ve onların kapladığı şeylerin Rabbi, hem yedi arzın ve onların 

taşıdıkları şeylerin Rabbi, hem şeytanların ve onların aldattıkları şeylerin 

Rabbi hem rüzgârların ve savurdukları şeylerin Rabbi olan Allah'ım! Senden 

bu şehrin (köy veya kasabanın) hayrını ve halkının hayrını ve onun içinde 

bulunan kimselerin hayrını dileriz. Ve onun şerrinden ve halkının şerrinden ve 

onun içindekilerin şerrinden sana sığınırız." VIII/128 (VII/5079)    

Hâkim ve İbn Huzeyme, Suheyb’den (r.a.) tahric etmişlerdir.466 

TAHRÎM SÛRESİ 

258- İbn Abbas (r.a.) hadis anlatarak dedi ki: ‘’Ömer İbn Hattab’a bir 

ayet hakkınde sormak istiyordum. Bir sene bekledim, heybetinden soramadım. 

Tâ ki hac yapmak üzere çıktı, bende beraberinde çıktım. Döndüğmüzde yolun 

azını (Merri Zahran’ı) katetmişitik. Ömer, ihtiyacı için bir misvak ağacının 

yanına saptı, ben onu bekledim. Nihayte işini bitirdi, sonra beraberinde 

yürüdüm. (O abdest alıyor, ben de suyunu döküyordum, bir sırasını buldum) 

                                                 
465 İbn Mâce, Talak, 7 
466 Hâkim, a.g.e., I, 614(1634); II, 110(2488); İbn Huzeyme, Sahih, IV, 150(2565) 
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‘’Ey mü’minlerin emîri! Peygamber’in (s.a.s.) hanımlarından ona karşı bir 

davranış içinde bulunmuş olan o iki kadın kimdir?’’ diye sordum. Ömer de, 

‘’Onlar, Hafsa ile Âişe’dir’’dedi. Bunun üzerine dedim ki: ‘’Vallahi ben bir 

seneden beri bunu sana sormak istiyordum, fakat saygımdan soramıyordum.’’ 

‘’Öyle yapma, bende bir bilgi olduğunu zannettiğin bir şeyi hemen bana sor ki, 

bir bilgim varsa onu sana haber vereyim.’’ dedi. Sonra Ömer şöyle devam etti: 

‘’Vallahi biz doğrusu cahiliye döneminde kadınları bir şey saymazdık, tâ ki 

Allah Teâlâ, onlar için indirdiğini indirinceye kadar ve haklarında verdiği payı 

verinceye kadar. Ben, kendi kendime bir işle ilgili düşünürken karım bana, 

‘’şöyle şöyle yapsan’’ dedi, ben de, ‘’Senin nene lazım? Benim düşündüğüm 

bir işte senin sorumluluğun da ne oluyor?’’ dedim. Bana, ‘’Ey Hatib oğlu! Sen 

kendine karşı gevezelik edilmesini istemiyorsun, hâlbuki senin kızın 

Resulullah’a (s.a.s.) karşı mırıldanıyor, hatta o günü öfkeli bırakıyor.’’ 

deyiverdi. Bunun üzerine Ömer hemen kalktı, ridasını aldı, tâ Hafsa’ya kadar 

gitti ve ona, ‘’Kızım sen Resulullah’a (s.a.s.) karşı mırıldanıyor, onu bütün 

gün kızgın bırakacak kadar söyleniyor musun?’’ dedi. O da, ‘’Vallahi biz 

hepimiz ona söylenir, mırldanırız.’’ dedi. Ben de ona dedim ki: ‘’Bilirsin ben 

seni Allah’ın cezasından ve Resulullah’ın (s.a.s.) gazabından daima 

sakındırmışımdır a kızım! Sakın seni arkadaşının güzelliği ve Resulullah’ın 

(s.a.s.) ona karşı olan sevgisi aldatmasın. –Bu sözüyle Hz. Âişe’yi 

kastediyordu-‘’ sonra dedi ki: ‘’Oradan çıktım, yakınlığım olduğu için Ümmü 

Seleme’nin yanına girdim, durumu ona söyledim. Ümmü Seleme'de bana 

şöyle dedi: ''Taaccüb ederim sana Ey Hattaboğlu! Her şeye girdin de 

Resulullah (s.a.s.) ile hanımları arasına da mı girmek istiyorsun?'' İşte bu söz 

bana öyle tesir etti ki; vicdanımda duyduğum üzüntüyü kısmen ortadan 

kaldırdı. Bunun üzerine onun yanındanda çıktım. Benim Ensardan bir 

arkadaşım vardı. Ben gitmediğim zaman o bana haber getirir, o gitmediği 

zamanda ben ona haber getirirdim. Bu esnada Gassan krallarından birini de 

endişe ediyorduk. Üzerimize yürüyeceği söyleniyor, yüreklerimiz onunla dolu 
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bulunuyordu. Bir baktım ki Ensâri kapıyı çalıyor bana, ''Aç aç'' dedi. Ben de 

''Gassani mi geldi?'' dedim. Hayır ondan daha kötüsü, Resulullah (s.a.s.) 

hanımlarından ayrılıp köşesine çekilimiş.'' dedi. İçimden, ''Hafsa ile Âişe'nin 

burnu sürtünsün.'' dedim. Hemen elbisemi aldım, çıktım. Nihayet yanına 

vardığımda gördüm ki Resulullah (s.a.s.) birkaç basamakla çıkılır meşrebe de 

(şerbetlik denilen divanlı bir odada), siyah bir uşağıda merdivenin başında 

duruyordu.  Ona, ''Ömer İbn Hattabın geldiğini söyle.'' dedim. Nihayet 

Resulullah (s.a.s.) bana izin verdi, ben de bu söylediğim sözleri ona anlattım. 

Ümmü Seleme'nin sözüne geldiğimde Resulullah (s.a.s.) tebesssüm buyurdu. 

Bir hasır üzerinde bulunuyordu ve hasırla arasında bir şey yoktu. Başının 

altında içi lif dolu meşin bir yastık vardı. Ayaklarının yanında dökülmüş biraz 

karaz (Bedevi zamkı denilen selem pusesi), başucunda da asılı bir pösteki 

duruyordu. Böğründe hasırın izini gördüğümde ağlamaya başladım. ''Niye 

ağlıyorsun?'' dedi. ''Yâ Resulullah (s.a.s.)!'' dedim. ''Kisra ve Kayser 

bulundukları haldeler, sen ise Allah'ın Resulüsün…'' Buyurdu ki; ''Dünya 

onların, ahiret bizim; sen buna razı olmuyor musun?'' VIII/133 (VII/5086)    

Buhârî ve Müslim tahric etmiştir.467 

259- Müslim ve Tirmizî’nin birbirine yakın ve ittifak halinde oldukları 

diğer bir rivayet: İbn Abbas şöyle dedi: ‘’Peygamber (s.a.s.) hanımlarından iki 

kadını ki haklarında Allah Teâlâ, ان تتوبا الى اهللا فقد صغت قلوبكما ‘’Eğer ikiniz 

Allah’a tevbe ederseniz, kalbiniz gerçekten yönelmişti…’’ (Tahrim. 66/4) 

buyurmuştu. Hz. Ömer’den sormaya hırslanır dururdum, tâ ki Ömer hac 

ibadetini yaptı, bende beraberin de yaptım. Yolun bir yerine geldiğimizde o 

abdest alıyor bende mataradan su döküyordum. (Bir ara) dedim ki: ‘’ey 

mü’minlerin emiri! Hz. Peygamber’in (s.a.s.) hanımlarından o iki kadın kimdir 

ki Allah Teâlâ onların hakkında ان تتوبا الى اهللا فقد صغت قلوبكما buyurmuştur? 

Ömer bana, واعجبا لك یا ابن عباس ‘’tuhafına giden nedir ey İbn Abbas? Onlar 

                                                 
467 Buhârî, Talak, 66/1, Libas, 30;  Müslim, Talak, 31 
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Hafsa ve Âişe’dir.’’ dedi. Sonra hadisi anlatmaya başladı: ‘’Biz Kureyş 

topluluğu olarak kadınlara galiptik. Medine’ye geldiğimizde bir kavimle 

karşılaştık ki kadınları onlara galebe ediyordu. Bizim kadınlarımızda onlardan 

(Bunu) öğrenmeye başladılar. Bir gün karıma öfkelendim, baktım bana karşı 

mırıldanıyor, mırıldanmasını münasip görmedim azarladım. ‘’Benim 

mırıldanmamı niye münasip görmüyorsun? Vallahi Peygamber’in (s.a.s.) 

hanımları bile ona karşı mırıldanıyorlar, hatta birisi o gün geceye kadar yanına 

uğramıyor.’’ dedi. Ben de gönlümden ‘’doğrusu onlardan böyle yapan 

muhakkak mahrumiyet ve hüsrana düşer.’’ dedim. Evim Avâli’de beni 

Ümeyye (İbn Zeyd) de idi ve ensâr’dan bir komşum vardı. Resulullah’a (s.a.s.) 

gitmek için nöbetleşerek inerdik. Bir gün o iner vahiy haberin ve sâireyi bana 

getirir, bir gün de ben iner ona getirirdim. O sırada Gassani’lerin bize gazâ 

etmek için atlarını nalladıkları haberini aldık. Derken bir gün o komşum yatsı 

namazı bana geldi ve birden bire kapıyı vurdu. Hemen çıktım, çıkar çıkmaz 

‘’Büyük bir olay oldu.’’ dedi. ‘’Gassâni’ler mi geldi?’’ dedim. ‘’Ondan daha 

büyük, Resulullah (s.a.s.) hanımlarını boşamış.’’ dedi. Bende gönlümden; 

‘’Hafsa zarar ve ziyana uğradı, bunun böyle olacağını zannediyordum.’’ 

dedim. Sabah namazını kılınca giyindim, sonra fırlayıp tâ Hafsa’nın yanına 

gittim. Gördüm ki ağlıyor. (Müslim’in diğer bir rivayetinde odaların hepsinde 

de ağlayanlar vardı, ibaresi mevcuttur.) Ona, ‘’Sizi Resulullah (s.a.s.) boşadı 

mı?’’ diye sordum. ‘’Bilmiyorum O, işte şu meşrebede (Şerbetlik denilen 

odada) uzlete çekilmiş.’’ dedi. Bunun üzerine siyah kölesinin (Yine Müslim’in 

diğer bir rivayetinde: dış kapının eşiğinde duran Rebah adlı kölenin) yanına 

vardım ve ona Ömer için izin iste dedim. (Köle) içeri girdi, sonra dışarı çıktı 

ve ‘’Seni kendisine haber verdim fakat birşey söylemedi.’’ dedi. Bunun 

üzerine mescide gittim, baktım ki minberin etrafında birtakım kimseler 

oturmuş ağlıyorlar. Yanlarında biraz oturdum sonra vicdanımda ki duygum 

bana gâlip geldi, yine o uşağa vardım: ‘’Ömer için izin iste.’’ dedim. Yine 

Resulullah’ın (s.a.s.) (huzuruna) girdi, çıktı ve ‘’Seni kerndisine söyledim, bir 
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şey demedi.’’ dedi. Sonra yine mescide gittim ve vicdanım bana gâlip geldi 

yine o uşağın yanına vardım, ‘’Ömer için izin talep et.’’ dedim. Yine içeri 

girdi sonra çıkınca bana ‘’Kendisine seni söyledim, bir şey demedi.’’ dedi. 

Bende döndüm tam gidiyordum ki, uşak beni çağırdı, ‘’Gir, sana izin verdi.’’ 

dedi. Bunun üzerine girdim, baktım ki, Hz. Peygamber (s.a.s.) رمل حصيره 

hasır örgüsünü dirseklemişti. Böğründe hasırın izini gördüm. (Müslim’in 

İkrime rivayetinde: Bir hasır üzerinde yan yatıyordu. Oturdum üzerine îzârını 

çekti. Ondan başka da üzerinde bir şey yoktu. Hasır böğründe iz yapmıştı. ) Ey 

Allah’ın Resûlü (s.a.s.) hanımlarını boşadın mı?’’ dedim. ‘’Hayır’’ dedi. 

‘’Allahuekber’’ dedim. ‘’Bizi bilirsin ki biz Kureyş topluluğu kadınlara galip 

bir topluluktuk. Sonra Medine’ye geldiğimizde orada ayrı, bir kavim bulduk ki 

kadınları onlara gâlip geliyorlardı. Bizim kadınlarımız da onların 

kadınlarından bunu öğrenmeye başladılar. Bir gün ben karıma öfkelendim 

bana karşı mırıldanıyordu. Mırıldanmasını münasip görmedim, onu azarladım. 

‘’Niye beni azarlıyorsun? Vallahi Peygamber’in (s.a.s.) hanımları bile ona 

karşı mırıldanıyorlar. Hem onlardan birisi o gün geceye kadar yanına 

uğramıyor.‘’ dedi. Bunun üzerine ben Hafsa’ya dedim ki, ‘’ Sen Resulullah’a 

(s.a.s.) karşı mırıldanıyor musun?’’ ‘’Evet’’ diye cevap verdi. Her birimiz o 

gün geceye kadar yanına uğramayız.’’ Ben de dedim ki: ‘’ içinizden her kim 

öyle yaparsa zarar ve ziyana uğrar. Her biriniz Allah’ın, Resulü’nün 

öfkesinden dolayı gadab etmeyeceğinden emin mi bulunuyor? Allah bilir ya 

bir anda helak olur.’’ Baktım ki Peygamber (s.a.s.) tebessüm buyurdu. Dedim 

ki: ‘’Ben (daha önce) Hafsa’ya demiştim ki, Resulullah’a (s.a.s.) karşı 

mırıldanma ve ondan bir şey isteme, sana ne getirirse bana söyle ve sakın 

arkadaşının (Âişe’nin) Resulullah’ın (s.a.s.) yanında daha sevimli ve daha 

dilber olması da seni aldatmasın.’’ Resulullah (s.a.s.) bir daha tebessüm 

buyurdu. Bunun üzerina ‘’Ya Resulullah (s.a.s.) استانس müsaade buyurmanızı 

rica ediyorum.’’ dedim. ‘’Peki’’dedi. Başımı kaldırdım baktım ki odada üç 

şeyden başka birşey yok. ‘’Ey Allah’ın Resulü!’’ dedim; ‘’Allah’a dua et 
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ümmetine genişlik versin, O’na ibadet etmedikleri halde Fâris ve Rûm’a 

genişlik veriyor.’’ Böyle deyince doğrulup oturdu ve ‘’Sen şüphe içinde misin 

Ey Hattâp oğlu? Onlar, güzellikleri dünya hayatında geçiştirilen birer 

kavimdir.’’ buyurdu. (Müslim’de: Ben de ‘’Benim için af dile’’ Ey Allah’ın 

Resulü’’ dedim)468 ve kadınlarına küsmüş olduğundan dolayı bir ay 

kadınlarının yanlarına girmemeye yemin etmişti. Bu konuda Allah Teâlâ ikaz 

buyurdu. (Tirmîzî’de ‘’ve onun için yemine keffaret kıldı.’’ denilmiştir.)469 

VIII/134 (VII/5088)    

Buhârî, Müslim, Tirmizî ve Ahmed b. Hanbel tahric etmiştir.470  

260- Zühri dedi ki: ‘’Bir de Urve bana, Aişe’nin şöyle dediğini haber 

verdi: ‘’Vakta ki yirmi dokuz gece geçti. Resulullah (s.a.s.) bana geldi ve 

benimle başladı (Müslim‘deki ifade şöyledir: ‘’Ya Resulullah (s.a.s.) ! Sen 

bizim yanımıza bir ay girmeyeceğine yemin etmiştin. Hâlbuki daha yirmi 

dokuz gün oldu, ben onları sayıyorum.’’ dedim. ‘’Ay, yirmi dokuzdur.’’ 

buyurdu.)471 da ‘’Ya Aişe, ben sana bir hususu anlatacağım. Acele etme de 

Anne ve babana danış.’’ buyurdu. Sonra bana یا ایها النبى قل الزواجك (Ahzab, 

33/28) ayetini okudu. (Müslim’deki rivayette söz konusu ayet, اجرا عظيما  ya 

kadardır.) Hz. Aişe, de şöyle dedi: ‘’Vallahi o, anne ve babamın bana ondan 

ayrılmayı emretmeyeceklerini muhakkak biliyordu. Ben de dedim ki: ‘’Ay! Bu 

konuda mı ebeveynime danışacağım? Elbette Allah’ı, Resulullah (s.a.s.)  ve 

ahiret yurdunu isterim.’’ Ma’mer dedi ki: ‘’bir de bana Eyyûb haber verdi. 

Aişe demiş ki: ‘’Benim seni tercih ettiğimi diğer hanımlarına haber verme.’’ 

Resulullah da (s.a.s.) Aişe’ye buyurmuş ki, ‘’ .Allah beni tebliğci olarak 

gönderdi, inatçı olarak değil.’’ 472 Tirmizî der ki: ‘’Bu hadis, İbn Abbas’tan 

                                                 
468 Müslim, Talak, 34  
469 Tirmizî, Tefsir, 66/1 
470 Buhârî, Nikâh, 83; Müslim, Talak, 34; Tirmizî, Tefsir, 66/1; Ahmed b. Hnabel, I, 33 
471 Müslim, Sıyam, 22 
472 Müslim, Talak, 35; Tirmizî, Tefsir, 66/1; Ahmed b. Hanbel, VI, 163  
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birkaç şekilde rivayet edilmiştir. Ve hasen, sahih bir hadistir.’’473 Aynı hadis 

hakkında Müslim’in diğer bir rivayetinde şöyle denilmiştir: ‘’Hafsa ve Ümmü 

Seleme şu hususları ziyade etmitştir: ‘’Odalara vardım, her evde ağlayan 

vardı. (Resulullah) Hepsine bir ay îlâ yapmıştı. Yirmi dokuz olunca onların 

yanına vardı.’’ VIII/137 (VII/5091)    

261- Buhârî'nin Enes'den (r.a.) gelen rivayetinde Hz. Ömer (r.a.) şöyle 

demiştir: ''Resulullah'in (s.a.s.) hanımları ona karşı davranışlarında bir araya 

gelmişlerdi. Ben onlara,'' Şayet o sizi boşarsa Rabbi ona sizden daha 

hayırlısını verir.'' demiştim. Bunun üzerine   عسى ربه ان طلقكم  ''Eğer o sizi 

boşarsa Rabbi ona, sizden daha iyi… eşler verEbîlir.'' (Tahrim, 66/5) âyeti 

nazil oldu.  VIII/137 (VII/5092)    

Buhârî tahric etmiştir.474 

262- Bu konuda Müslim’in Câbir b. Abdullah’dan (r.a.) yaptığı şu 

nakil de bu olayı ve sebEbîni şöyle izah etmektedir. Câbir dedi ki: ‘’Ebû Bekr 

Resulullah’ın (s.a.s.) huzuruna gitmek için izin istiyordu. İnsanları kapının 

önünde oturur halde buldu, içlerinde hiç birine izin verilmemişti. Ebû Bekr’e 

izin verildi, o içeri girdi. Sonra Ömer geldi o da izin istedi, ona da izin verildi. 

Ömer içeri girince Hz. Peygamber’i (s.a.s.) çevresinde oturan kadınlarla gayet 

durgun ve sessiz bir halde bulmuş, her halde birşeyler söyleyip Peygamber’i 

(s.a.s.) güldüreyim diye şöyle demişti: Ey Allah’ın Resulü, hele bir görseydin 

Hârice kızı benden nafaka istedi. Ben de kalktım onun boynunu bükü 

verdim.’’bunun üzerine Resulullah (s.a.s.) güldü de, ‘’Gördüğün gibi bunlar da 

benim çevremde (toplanmış) nafaka istiyorlar.’’dedi. Hz Peygamber’in (s.a.s.) 

bu sözünden sonra Ebû Bekir kalkıp Aişe’nin boynuna, Ömer de kalkıp 

Hafsa’nın boynuna dürterek her ikisi de, ‘’Resulullah’ın (s.a.s.) yanında 

olmayan şeyleri istiyorsunuz öyle mi?’’demişlerdi. Bunun üzerine hepsi, 

‘’Vallahi bundan böyle ebediyyen Resulullah’ın (s.a.s.) yanında bulunmayan 
                                                 
473 Tirmizî, Tefsir, 66/1  
474 Buhârî, Kıble, 5, Tefsir, 66/4 
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bir şeyi istemeyeceğiz.’’ diye söz vermişlerdi. Sonra da Hz. Peygamber, 

(s.a.s.) bir ay yahut yirmi dokuz gün uzlete çekilmişti. Sonra  یا ایها النبى قل

 .ya kadar vardı‘ للمحسنات منكن اجرا عظيما âyeti indi ve الزواجك

(Ahzab,33/28,29) Böylece Hz. Peygamber, (s.a.s.) Aişe’den başladı ve ona, 

‘’Ey Aişe sana bir hususu arz etmek istiyorum.’’ dedi…(hadisin sonuna 

kadar). VIII/138 (VII/5092)    

Müslim ve Ahmed b. Hanbel tahric etmiştir.475 

263- Yine Müslim’de İkrime yoluyla zikredilen Hz. Ömer hadisinde 

çöyle denilmiştir: ‘’Hz. Peygamber (s.a.s.) hanımlarından uzlete çekildiği 

vakit mescide girdim. Baktım ki insanlar kederlerinden çakıllı yeri dürtüp 

duruyorlar ve Resulullah’ın (s.a.s.) hanımlarını boşadığınım söylüyorlardı. Bu, 

kadınların örtünme ile emrolunmalarından önce meydana gelmiş olaydı. Ben 

de bunu bugün öğrenirim, dedim ve Aişe’nin yanına gittim. Ona, ‘’Ey Ebû 

Bekr’in kızı senin durumun Hz. Peygamber’e (s.a.s.) eza edecek dereceye 

vardı mı?’’ dedim. ‘’Benden sana ne? Sen kendi kızına bak.’’ dedi. Onun 

üzerine Hefsa’nın yanına gittim. ‘’diye başlayan Hz. Ömer’in beyanatında şu 

hususlarda yer almaktadır: ‘’iki defa izin istediğimde de verilmeyince sesimi 

yükselttim:’’Ey Rebâh! Dedim, benim için Resulullah’tan (s.a.s.) izin iste. 

‘’zannediyorum ki, Resulullah (s.a.s.) benim Hafsa için geldiğimi sanıyor. 

Vallahi Resulullah (s.a.s.) bana emrederse ben Hafsa’nın boynunu vururum. 

‘’diye bağırdım.“ bunun üzerine Resulullah (s.a.s.) bana gel diye işaret etti. 

İçeri girdim, Resulullah (s.a.s.) bir hasır üzerinde bulunuyordu. Yanına 

oturdum, üzerine izarını çekti. Üstünde başka bir şey yoktu vb…’’Kisrâ ve 

Kayser fıkrasından sonra’’,girdiğim vakit yüzünde öfke görüyordum. Ey 

Allah’ın Resulü! Kadınlar yüzünden niye meşakkat çekiyorsun? Şayet sen 

onları boşarsan Allah seninledir. Meleklerden Cebrâil, Mikâil, ben, Ebû Bekr 

ve müminlerde seninleyiz.’’demiştim. Allah’a hamdederim ki bazen böyle bir 

                                                 
475 Müslim, Talak, 29; Ahmed b. Hanbel, III, 328 
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söz söylediğimde, Allah Teâlâ’nın onu tastik buyurmasını ümit ederim. İşte bu 

 âyeti de böyle indirilmişti. Aişe binti Ebî Bekr (Tahrim, 66/5) عسى ربه ان طلقكم

ile Hafsa Peygamber’in (s.a.s.) diğer hanımlarına karşı birbirlerine arka 

verirlerdi. ‘’Ya Resulullah! (s.a.s.) sen onları boşadın mı? ‘’ dedim. ‘’Hayır’’ 

dedi. Bunun üzerine ben de ‘’Ey Allah’ın Resulü! Ben mescide girdim, 

Müslümanlar çakılları dürtüyor ve Resulullah (s.a.s.) hanımlarını boşamış 

diyorlardı, gideyimde boşamadığınızı onlara haber vereyim mi?’’dedim. 

‘’Peki, nasıl istersen.’’buyurdu. Yüzünden gadap kalkıncaya kadar konuşmaya 

devam ettim. Nihayet neşelendi ve güldü. Mübarek dişleri herkesten güzeldi. 

Sonra Resulullah (s.a.s.) indi ben de indim, basamaklı kütüğe tutunarak indim. 

Resulullah (s.a.s.) yer üzerinde yürür gibi elini (kütüğe) sürmeden indi. ‘’Ey 

Allah’ın Resulü! Oda da yirmi dokuz gün kaldın.’’dedim ve bana ‘’Ay yirmi 

dokuz olur.’’buyurdu. Ben mescidin kapısı önünde dikildim ve ‘’Resulullah 

(s.a.s.) hanımlarını boşamadı.’’ diye en yüksek sesle bağırdım. İşte bunun 

üzerine اولى االمر ىواذا جاءهم من االمن او الخوف اذاعوا به ولو ردوه الى الرسول وال 

بطونه منهممنهم لعلمه الذین یستن  ‘’Onlara güven veya korkuya dair bir haber gelince 

hemen onu yayarlar: Hâlbuki onu, Resul’e ve arkalarında yetki sahibi 

kimselere götürselerdi…’’ (Nisa, 4/83) ayeti indirildi. O hükmü ortaya çıkaran 

ben olmuştum. Allah Teâlâ tahyir ayetini de inzal etti.’’ VIII/138 (VII/5093)   

Müslim ve İbn Hıbban tahric etmişlerdir.476   

264- İbn Mâce'de söz konusu ilâ'nın sebebiyle ilgili şöyle bir rivayet 

nakledilmektedir.''Resulullah (s.a.s.) Zeyneb'e hediyesini geri çevirmesinden 

dolayı ilâ yapmıştı. Hz. Âişe'de لقد َاْقَمَاْتَك  ''seni horlamış'' dedi. Bunun üzerine 

Resulullah (s.a.s.) öfkelenip hanımlarını hepsini ilâ etti.'' VIII/139 (VII/5094)    

İbn Mâce Hz. Âişe’den (r.a.) tahric etmiştir.477  

                                                 
476 Müslim, Talak, 30; İbn Hıbban, a.g.e., IX, 496(4188)   
477 İbn Mâce, Talak, 24 
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265- Buhâri'de Hz. Âişe'den rivayet edilen şu hadis vardır: ''Resulullah 

(s.a.s.) Zeyneb binti Cahş'ın yanında balşerbeti içer ve onun (odasında) 

dururdu. Ben ve Hafsa, Resulullah (s.a.s.) hangimize gelirse ''Magafir mi 

yedin? Senden magafir kokusu duyuyorum'' diyelim (diye konuştuk) bunun 

üzerine Resulullah (s.a.s.) buyurdu ki   ال والآنى آنت اشرب عسال عند زینب ابنة

 Hayır Zeyneb binti Cahşın''   جحش فلن اعود له و قد حلفت ال تخبرى بذلك احدا

yanında bal şerbeti içmiştim. Öyle ise dahada içmem, işte yemin ettim. Bunu 

kimseye söyleme.'' VIII/139 (VII/5095)    

Buhârî tahric etmiştir.478 

266- Yukarıda ki hadisin son tarafı, Müslim ve Nesâî'de, yemin kaydı 

olmayarak şöyledir:  فقال شربت عسال عند زینب بنت جحش ولن اعود له  ''Hayır, 

zeyneb binti Cahş'ın yanında bal şerbeti içtim, onu bir daha da içmem.'' dedi. 

Bunun üzerine  لم تحرم ما احل اهللا لك 'den  ان تتوبا....   dahil dört âyet nâzil oldu. 

(Tahrim, 66/1–3) ان تتوبا....   (Tahrim, 66/4)  ayeti Âişe ve Hafsa için,  واذ اسر

وله بل لق ayeti de Resulullah’ın (s.a.s.) (Tahrim, 66/3) النبى الى بعض ازواجه حدیثا

    Hayır, bal şerbeti içtim.’’ dediği içindi.)   VIII/140 (VII/5095)’‘ شربت عسال

Buhârî, Müslim, Ebû Dâvûd, Nesâî ve Ahmed b. Hanbel tahric 

etmişlerdir.479 

267- Müslim bu hadisi daha ayrıntılı olarak Hişam İbn Urve kanalıyla 

yine Hz. Âişe’den (r.a.) diğer bir şekilde şöyle nakletmiştir: ‘’Âişe (r.a.) dedi 

ki: ‘’Resulullah (s.a.s.) tatlıyı ve balı severdi. İkindi namazını kılınca 

hanımlarını dolaşır, yanlarına giderdi. Derken Hafsa’nın odasına girdi ve onun 

yanında bende kaldığından daha çok kaldı. (Bunun sebEbîni) sorduğumda 

bana denildi ki: ‘’Hafsa’ya kavmimden bir kadın, tulumla bal hediye etmiş, o 

da Resulullah’a (s.a.s.) ondan bir şerbet içirmiş. Ben bu hususta bir şaka 

                                                 
478 Buhârî, Tefsir, 66/1 
479 Buhârî, Eyman, 24, Talak, 7; Müslim, Talak, 20; Ebû Dâvûd, Eşribe, 11; Nesâî, Talak, 17, Eyman, 
20; Aşretü’n-Nisa, 4; Ahmed b. Hanbel, VI, 221 
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yapalım dedim ve bunu Sevde’ye anlattım. Ona dedim ki: ‘’Resulullah (s.a.s.) 

yakında sana gelecektir. Yanına geldiği vakit, ‘’Ey Allah’ın Resulü magafir mi 

yedin? diye sor. O sana ‘’Hayır’’ diyecektir. O zaman da bu koku nedir? de. 

(Resulullah (s.a.s.) kendisinden koku bulunmsını hiç istemezdi.) O vakit sana 

diyecektir ki: ‘’Hafsa bana bir bal şerbeti içirdi.’’ Sende Ona ‘’O balın arısı 

urfut yalamış.’’ de. Bende öyle diyeceğim, ya Safiyye sen de öyle söyle. Hâsılı 

Resulullah (s.a.s.) Sevde’nin odasına girdiğinde Sevde dedi ki: ‘’Ey Âişe! O 

bana söylediğini senden korktuğumdan az daha Resulullah (s.a.s.) daha 

kapıdayken söyleyecektim.’’ Hz. Peygamber (s.a.s.) yaklaşınca ‘’Ey Allah’ın 

Resulü! magafir mi yedin?’’ demiş, O da ‘’Hayır’’ diye cevap vermiş. Sevde, 

‘’O halde bu koku ne?’’ demiş. Resulullah’da (s.a.s.) ‘’Hafsa bir bal şerbeti 

içirdi.’’ Buyurmuş. O da جرست نحلته العرفط ‘’Onun arısı urfut yalamış.’’ demiş. 

Peygamber (s.a.s.) bana geldiği vakit bende öyle söyledim, Safiyye’ye 

vardığında O da öyle söylemiş. Sonra Hafsa’nın yanına gittiğinde ‘’Ey 

Allah’ın Resulü! Ondan yine takdim edeyim mi?’’ deyince, Resulullah (s.a.s.) 

‘’Bana onun lüzumu yoktur.’’ buyurmuştur. Sevde ‘’Sübhanallah, vallahi onu 

mahrum ettik ey Âişe!’’ diyordu. Ben Ona ‘’Sus sesini çıkarma.’’ dedim. 

VIII/140 (VII/5095)    

Buhârî, Müslim ve Ahmed b. Hanbel tahric etmişlerdir.480 

 Üstü kapalı sözler, yalandan’‘ ان فى المعاریض لمندوحة عن الكذب -268

uzaktır.’’ VIII/140 (VII/5096)    

Buhârî bâb başlığı olarak vermiş, Beyhakî Şuab’da Abdullah b. 

Mes’ud’dan tahric etmiş ve ‘’Mevkuf olarak sahihtir.’’481 demiştir. 

269- Burada sözkonusu edilen tahrim ve sır meselesinde bazıları, 

doğruluğu sabit olmayan ihtilâflı ve muzdarip şöyle bir rivayetten de söz 

etmişlerdir. ‘’Hz. Âişe’nin bir gününde yahut onun en sevgili arkadaşı olan 

                                                 
480 Buhârî, Talak, 7, Hiyel, 11; Müslim, Talak, 21; Ahmed b. Hanbel, VI, 59 
481 Buhârî, Edeb, 116; Beyhakî, Şuabu’l-Îman, IV, 203(4794) 
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Hafsa’nın, odasında bulunmadığı bir nöbet gününde Resulullah (s.a.s.) Ümmü 

veledi Mâriye’yi odasında kabul etmişti. Hz. Hafsa geldiği zaman duruma 

vakıf olunca bunu kendisine bir hakaret sayıp gücenmişti. Hafsa’nın gönlünü 

almak için Resulullah (s.a.s.) Mâriye’yi kendisine bir daha yaklaştırmamak 

üzere ‘’O bana haram olsun.’’ Yahut ‘’Vallahi bir daha yaklaştırmam.’’ 

diyerek kendine haram kılmış, kimseye söylememesini de tenbih etmiş olduğu 

halde Hz. Hafsa sabredemeyip bu yemini arkadaşı Hz. Âişe’ye söylemişti. 

Bundan dolayı لم تحرم (Tahrim, 66/1) ayeti indirilmiştir.’’  VIII/142 (VII/5098)    

Taberâni Evsat’da Ebû Hureyre’den, Beyhakî Sünen’de Dahhak’tan 

tahric etmişlerdir.482  

Buhârî, Müslim, Tirmizî, Nesaî, ve İbn Mâce gibi sahih hadis 

kitaplarında Mâriye’ye dair böyle bir rivayet yoktur.483 

Nevevî Müslim şerhinde demiştir ki: ‘’Buhârî ve Müslim’in dışında ki 

diğer kaynaklarda rivayet edilen Mâriye kıssası, sahih bir yolla sabit 

olmamıştır.’’484 

الى رسول اهللا و حرم فامر فى االیالء بكفارة وقيل له فى التحریم لم تحرم ما  -270

 Hz. Âişe dedi ki: ‘’Resulullah (s.a.s.) îlâ’da bulundu (yemin etti) ve احل اهللا لك

tahrim etti. Binaenaleyh îlâda kefaret ile emredildi. Tahrim suresinde 

kendisine  لم تحرم ما احل اهللا لك  (Tahrim, 66/1) buyruldu.’’ VIII/143 (VII/5100)    

Tirmizî, İbn Mâce ve İbn Hıbban  من نسائه آلي رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

 şeklinde tahric etmişlerdir..485 Şuayb  وحرم فجعل الحرام حالل وجعل في اليمين آفارة

Arnavut, ‘’İsnadı zayıftır.’’486 demiştir. 

                                                 
482 Taberânî, el-Mu'cemu'l-Evsât, III, 166(2337); Beyhakî, Sünen, VII, 353(14854)  
483 Elmalılı M.HamdiYazır, Hak Dini Kur’an Dili, VIII, 143 
484 Nevevi, Şerhu’l-Müslim, X, 77 
485 Tirmizî, Talak, 21; İbn Mâce, Talak, 28; İbn Hıbban, a.g.e., X, 104(4278) 
486 İbn Hıbban, a.g.e., X, 104(4278) 
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(Sadeeştirilmiş baskıda bu hadisin dipnotunda verilen yerlerden 

sâdece ''Tirmizî, Talak, 21; İbn Mâce, Talak, 28'' de hadis geçmektedir. Diğer 

yerlerde bulamadık.) 

  من حلف على یمين فراى خيرا منها فليكفر عن یمينه ثم ليلت بالذى هو خير -271

"Her kim yemin eder de, sonra ondan hayırlısını görürse, yemininden dolayı 

keffâret versin, sonra o hayrı yapsın." VIII/152 (VII/5110)    

Müslim, Tirmizî, Nesâî, İmam Mâlik Ebû Hureyre’den (r.a.) tahric 

etmişlerdir.487 Nesâî, Abdurrahman b. Semure’den de tahric etmiştir.488 

(Sadeleştirilmiş baskıda bu hadisin geçtiği yer olarak sadece ''Beyhaki, 

Sünen, X, 32, 34, 51'' verilmiş. Biz bu hadisin '' Müslim, Eyman, 12; Tirmizî, 

Nüzur ev Eyman, 6; Nesâî, Eyman, 15; Muvatta, Nüzur ve Eyman, 7; Ahmed b. 

Hanbel, II, 361'' buralarda da geçtiğini tespit ettik. 

 

272- Meymûn b. Mihrân dedi ki: "Hadis, Peygamber'in Hafsa'ya sır 

olarak söylediği şu hadistir:  بكر و عمر یملكان امرى من بعدى خالفةان ابا  "Ebû Bekr 

ve Ömer benden sonra hilafet yoluyla benim emrime sahip olacaklardır". 

VIII/154 (VII/5112)   

Ebû Hayan Bahru’l-Muhit’te tahric etmiştir.489   

273- "İbn Merdûye İbn Abbas'tan ve İbn Ebî Hâtim Mücahid'den 

şöyle rivayet etmişlerdir: "Peygamber (s.a.v.) Hafsa'ya Mâriye tahrimini ve 

kendisinden sonra muhakkak Ebû Bekr ve Ömer'in insanlara emîr olacaklarını 

gizlice söylemişti. Hafsa da gizlice Aişe'ye söyledi.’’ VIII/154 (VII/5112)    

Âlusi tahric etmiştir.490 

                                                 
487 Müslim, Eyman, 12; Tirmizî, Nüzur ve Eyman, 6; Nesâî, Eyman, 15; Muvatta, Nüzur ve Eyman, 7; 
Ahmed b. Hanbel, II, 361 
488 Nesâî, Eyman, 15 
489 Ebû Hayyan, Bahru’l-Muhit, VIII, 285 
490 Âlusi, Rûhu’l-Meâni, XXVIII, 151 



 125

274- İbn Ebî Adî ve Ebû Nuaym Hz. Ebû Bekr'in faziletleri hakkında 

ve İbn Merdûye birkaç yolla Hz. Ali ve İbn Abbas'tan şöyle rivayet 

etmişlerdir. Her ikisi de dedi ki: "Ebû Bekr ve Ömer'in emirlikleri Allah'ın 

kitabında vardır. واذ اسر النبى الى بعض ازواجه حدیثا  "Peygamber, eşlerinden 

birine gizlice bir söz söylemişti..." (Tahrim, 66/3) Peygamber Hafsa'ya demişti 

ki: "Baban ve Aişe'nin babası benden sonra insanların vâlisidirler. Sakın 

kimseye söyleme."491 VIII/154 (VII/5112)    

275- Ebû Nuaym bir de sahabilerin faziletleriyle ilgili Dahhâk'tan 

şöyle bir rivayet nakletmiş ve demiştir ki: "Peygamber (s.a.v.) Hafsa'ya şunu 

gizlice söylemiştir. Kendisinden sonra halife, Ebû Bekr ondan sonra da Ömer 

olacaktır." VIII/154 (VII/5112)    

Suyûti tahric etmiştir. 492 

276- Resulullah: "Ben sana bunu gizle dememiş miydim?" buyurmuş, 

o da (Hafsa): "Seni hak ile gönderen o yüce zâta yemin ederim ki, arkadaşımın 

babasına Allah Teâlâ'nın bahşetmiş olduğu ikrama sevincimden dolayı 

kendimi zaptedemedim." demiştir. VIII/156 (VII/5115)    

Ebû’s-Suud tafsirinde tahric etmiştir.493 

 Sizin hayırlınız, kadınlarına karşı hayırlı"  خيرآم خيرآم لنسائه -277

olanınızdır." VIII/157 (VII/5116)    

Beyhakî Şuabu’l-İman’da, Heysemî Mecmau’z-Zevâid’de Ebû 

Hureyre’den (r.a.) tahric etmişlerdir.494 

Birde hadis رآم خيارآم لنسائهمخيا   şeklinde geçmektedir. Tirmizî ve İbn 

Hıbban Ebû Hureyre’den (r.a.) tahric etmişlerdir.495 İbn Mâce İbn Ömer’den 

(r.a.) tahric etmiştir.496 

                                                 
491 Suyûtî, a.g.e., VIII, 219; Ali el-Muttaki, a.g.e., V, 867(14155) 
492 Suyûtî, a.g.e., VIII, 219  
493 Ebû’s-Suud, Tefsir’u-Ebû’s-Suud, VIII, 266 
494 Beyhakî, Şuabu’l-Îmân, VI, 415(8720); Heysemî, a.g.e., IV, 556(7619) 
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 Hepiniz çobansınız ve hepiniz"   آّلكم راع و آّلكم مسؤل عن رعّيته -278

teb'anızdan sorumlusunuz."  VIII/161 (VII/5122)    

Buhârî, Müslim, Ebû Dâvûd, Tirmizî, Ahmed b. Hanbel İbn Ömer’den 

(r.a.) tahric etmiştlerdir.497 

 Sizin hayırlı olanınız, ehline karşı hayırlı"  خيرآم خيرآم الهله -279

olanınızdır." VIII/161 (VII/5122)    

Tirmizî ve Darimî Hz. Âişe’den (r.a.) tahric etmişlerdir..498 İbn Mâce 

İbn Abbas’dan (r.a.) tahric etmiştir.499  

280- Ebû Hayyan'ın kaydettiğine göre, "Hz. Ömer, "Ya Resulallah! 

Nefislerimizi koruruz, fakat ehlimizi nasıl koruyabiliriz?" demişti. Bunun 

üzerine Allah'ın Resulü de şöyle buyurdu: "Allah'ın sizi nehyettiği şeylerden 

onları nehyedersiniz ve Allah'ın size emrettiği şeyleri onlara emredersiniz. İşte 

bu, onları korumak demektir." VIII/161 (VII/5122)    

Ebû Hayyan ve Âlusi tahric etmişlerdir.500 

281- Zemahşerî de şu hadisleri nakletmiştir: "Allah o kimseye rahmet 

etsin ki, "Ey ehlim, ailem! Namazınıza, orucunuza, zekâtınıza, miskinlerinize, 

yetim ve komşularınıza dikkat edin." der. Ola ki Allah Teâlâ onları onunla 

beraber cennette toplar." VIII/161 (VII/5123)   

Zemahşerî ve Âlusi tahric etmişlerdir.501  

282- İbn Merdûye'nin rivayet ettiği bir hadisde şöyle denilmiştir: 

"Mu'âz b. Cebel (r.a) Hz. Peygamber (s.a.s.)'e, "Ey Allah'ın Resulü! Nasûh 

tevbe nedir?" diye sordu. Hz. Peygamber de buyurdu ki: "Kulun yapmış 
                                                                                                                                          
495 Tirmizî, Reda, 11; İbn Hıbban, a.g.e., IX, 483(4176) 
496 İbn Mâce, Nikâh, 50 
497 Buhârî, Cuma, 10, Cenâiz, 32, İstikraz, 20, Itk, 17, 19, Vesaya, 9, Nikâh, 81, 89, Ahkâm, 1; 
Müslim, İmare, 20; Ebû Dâvûd, Harac Fey İmare, 1; Tirmizî, Cihad, 27; Ahmed b. Hanbel, II, 5, 54, 
111, 121 
498 Tirmizî, Menakıb, 64; Darimî, Nikâh, 55 
499 İbn Mâce, Nikâh, 50 
500 Ebû Hayan, a.g.e., VIII, 287; Âlusi, a.g.e., XXVIII, 156 
501 Zemahşerî, Keşşâf, IV, 555; Âlusi, a.g.e., XXVIII, 156 
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olduğu günaha pişmanlık duyup ve Allah'a özrünü arzedip sonra da sütün 

memeye geri dönmediği gibi o (günaha) dönmemesidir."502 VIII/165 

(VII/5127)    

283- Hz. Ali (r.a)'den şöyle rivayet edilmiştir: "O, bir çöl arabının  اللهم

 Ey Allah'ım senden beni bağışlamanı diliyor ve sana"  انى استغفرك واتوب اليك

(günahlarımdan dolayı) tevbe ediyorum." dediğini işitmişti de ona, "Ey adam! 

Tevbede dil çabukluğu yalancıların tevbesidir." demişti. Adam, "O halde tevbe 

nedir?" deyince de, Hz. Ali (r.a) ona şöyle cevap vermişti: "O tevbenin altı 

özelliği vardır. Geçmiş günahlara pişmanlık duymak, farzları iade etmek, 

mazlumun hakkını vermek, düşmanlarla helâlleşmek, bir daha ona 

dönmemeye azmetmek ve nefsi günah içerisinde büyüttüğün gibi Allah'a 

itaatte eritmek ve ona günahların tadını tattırdığın gibi, itaatın da acısını 

tattırmaktır."  VIII/165 (VII/5127)    

Âlusi tahric etmiştir.503 Zemahşerî ve Âlusi benzer bir hadisi tahric 

etmişlerdir.504  

 ".Hiçbir peygamberin karısı zina etmemiştir" ما زنت امراة نبى قط  -284

VIII/167 (VII/5130)    

Bu hadis  بي قطما بغت امرأة ن   şeklinde Suyûti’de geçmektedir.505  

MÜLK SÛRESİ 

285- ‘’Hz. Peygamber’in (s.a.s.) ashabından birisi bir kabrin üzerine 

çadırını kurmuştu, ancak onun bir kabir olduğunu bilmiyordu. Bir de baktı ki, 

orada bir adam Mülk Sûresini okuyor. Sonuna kadar okudu. Bunun üzerine 

çadır sahibi Peygamber’e (s.a.s.) gelerek, ‘’Ey Allah’ın Resulü, ben çadırımı 

bir kabrin üzerine kurmuşum fakat onun bir kabir olduğunu zannetmiyordum. 

Baktım ki orada bir adam Mülk Sûresini okuyor, sonuna kadar okudu. 
                                                 
502 Suyûtî, a.g.e., VIII, 227  
503 Âlusi, a.g.e., XXVIII, 160 
504 Zemahşerî, Keşşâf, IV, 556; Âlusi, a.g.e., XXV, 36 
505 Suyûtî, a.g.e., VIII, 228 
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Resulullah (s.a.s.) buyurdu ki, ‘’O sûra Mânia’dır. O zatı kabir azabından 

kurtarır.’’ VIII/173 (VII/5149)    

Tirmizî İbn Abbas’dan (r.a.) tahric etmiştir.506  

286- Bu konuda Ebû Hureyre’den şöyle rivayet edilmiştir: ‘’Hz. 

Peygamber (s.a.s.) buyurdu ki: ‘’Kur’an da otuz ayetli bir sûre bir adama 

şefaat etti. Nihayet o, bağışlandı. İşte bu sûre Mülk Sûresidir.’’  VIII/174 

(VII/5149)    

Ebû Dâvûd, Tirmizî, İbn Mâce ve Ahmed b. Hanbel Ebû Hureyre’den 

(r.a.) tahric etmişlerdir507 

 287- Yine Tirmizî’de Câbir’den (r.a.) şöyle rivayet edilmiştir: ‘’Hz. 

Peygamber (s.a.s.) Secde ve Mülk Sûrelerini okumadan uyumazdı.’’ VIII/174 

(VII/5150)    

Tirmizî ve Hâkim Câbir’den tahric etmişlerdir.508 Zehebî: ''Müslim 

şartına göre sahihtir'' demiştir.509 

288- Benzer bir rivayetide İbn Merdûye, Hz. Âişe’den (r.a.) rivayet 

etmiştir: ‘’Hz. Peygamber (s.a.s.) Secde ve Mülk Sûrelerini her gece okurdu. 

Ne seferde nede hazarda bunları bırakmazdı.’’510 VIII/174 (VII/5150)    

 Her kim bu sûreyi bir gecede okursa’‘ من قراها ليلة فقد اآثر و اطيب -289

o, çok kazanmış ve iyi (bir iş) yapmış olur.’’ VIII/174 (VII/5150)    

Hâkim ve Taberâni Kebîr’de farklı senetlerle İbn Mes’ud’dan (r.a.) 

tahric etmişlerdir.511 Zehebî: ''Sahihtir'' demiştir.512 

                                                 
506 Tirmizî, Fezailu’l- Kur’an, 9 
507 Ebû Dâvûd, Salât, 327; Tirmizî, Fezailu’l- Kur’an, 9; İbn Mâce, Edeb, 52; Ahmed b. Hanbel, II, 
299, 321 
508 Tirmizî, Fezailu’l- Kur’an, 9; Hâkim, a.g.e., II, 446(3545) 
509 Hâkim, a.g.e., II, 446(3545)  
510 Suyûtî, a.g.e., VIII, 233 
511 Hâkim, a.g.e., II, 540(3839); Taberâni, el-Mu'cemu'l-Kebîr, IX, 131(8651) 
512 Hâkim, a.g.e., II, 540(3839) 
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 ".Lezzetleri târmâr eden ölümü çokça anın"    اآثروا ذآرهادم اللذات -290

VIII/181 (VII/5158)    

Tirmizî, Nesâî, İbn Mâce, Ahmed b. Hanbel Ebû Hureyre’den (r.a.) 

tahric etmişlerdir.513 

291- Peygamber bu âyetin (Mülk, 67/2) tefsiriyle ilgili buyurmuştur 

ki: عقال و اورع عن محارم اهللا تعالى و اسرع فى طاعة اهللا عّز و جّلناّیكم احس     "Yani 

hanginiz hak ve sevabı anlamak, iyiyi kötüyü seçmek ve gereğini yapmak 

cihetiyle akıl ve anlayışça daha güzel, Allah Teâlâ'nın yasakladığı 

haramlardan, nehiylerden, günahlardan, fenalıklardan ve zararlı şeylerden 

sakınıp korunma hususunda daha takva sahibi ve Allah Teâlâ'nın itaatında 

daha çabuksunuz."514 VIII/183 (VII/5160)    

 Ben gizli bir"    آنت آنزا مخفيا فاحببت ان اعرف فخلقت الخلق ِلاعرف -292

hazine idim tanınmak istedim ve tanınmak için de mahlûkatı yarattım." 

VIII/183 (VII/5161)    

İbn Teymiyye, ''Nebî'nin (s.a.s.) kelamı değildir. Sahih olsun, zayıf 

olsun herhangi bir senedle bilinmiyor.''demiştir. Aliyyu'l Kâri'de, ''Manası 

sahihtir.'' demiştir.515  

 ,Ashabım yıldızlar gibidirler"    اصحابى آالنجوم بایهم اقتدیتم اهتدیتم -293

hangisine uyarsanız doğru yolu bulursunuz."516 VIII/213 (VII/5202)    

 Yoldan eza verecek, engelleri, pislikleri"    اماطة االذى عن الطریق -294

kaldırarak" VIII/244 (VII/5242)    

Buhârî, Müslim, Tirmizî, Ahmed b. Hanbel Ebû Hureyre’den (r.a.) 

tahric etmiştir.517 Buhârî ve Ebû Dâvûd, İbn Ömer’den (r.a.) tahric etmiştir.518 

                                                 
513 Tirmizî, Zühd, 4; Nesâî, Cenâiz, 3; İbn Mâce, Zühd, 31; Ahmed b. Hanbel, II, 292 
514 Suyûtî, a.g.e., IV, 404; V, 361 
515 Aclûni, a.g.e., II, 1011(2016) 
516 Aclûni, a.g.e., I, 146(381) 
517 Buhârî, Mezalim, 25, Cihad, 126; Müslim, Îmân, 58, Zekât, 56; Tirmizî, Îman, 6; Nesâî, Îmân, 16; 
İbn Mâce, Mukaddime, 9, Edeb, 7; Ahmed b. Hanbel, II, 316, 328, 350, 379, 445 
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Ebû Dâvûd ve Ahmed b. Hanbel, Ebû Zer’den tahric etmiştir.519 Ahmed b. 

Hanbel Ebû Berzete’l Eslemi’den (r.a.) tahric etmiştir.520 

                                                                                                                                          
518 Buhârî, Hibe, 33; Ebû Dâvûd, Zekât, 42 
519 Ebû Dâvûd, Salât, 301, Edeb, 160; Ahmed b. Hanbel, V, 178, 180 
520 Ahmed b. Hanbel, IV, 423, 424 
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2- VIII. CİLTTEKİ HADİSLERİN TAHRİCİ 

Burada VIII. Ciltteki Kalem, Hâkka, Meâric, Nûh, Cinn, Müzzemmil, 

Müddessir, Kıyâmet, İnsan, Mürselât, Nebe, Abese, Tekvir, İnfitar, Mutaffifin, 

İnşikak, Bürûc, Târık, A'lâ, Ğaşiye, Fecr, Beled, Şems, Leyl, Duhâ, İnşirâh, 

Tîn ve Alâk sûrelerinde geçen hadislerin tahricini yaptık.  

KALEM SÛRESİ 

295- İbn Abbas'tan şöyle rivayet edilmiştir: Yüce Allah'ın ilk yarattığı 

şey kalemdir. O yaratılınca bütün olacaklar oldu. Sonra buhar yükseltildi, 

ondan gökler yaratıldı. Sonra نون  yaratıldı. Yer o Nûn'un sırtına döşendi, 

sonra arz hareket etti, derken iyice çalkandı, onun üzerine dağlarla 

sabitleştirildi. Onun için dağlar yere karşı böbürlenirler. İbn Abbas böyle dedi 

ve ن والقلم وما یسطرون   âyetlerini okudu. VIII/255 (VIII/5255)    

Taberî Tefsirinde İbn Abbas’dan (r.a.) tahric etmiştir.521 

296- İbn Abbas'tan şöyle nakledilmiştir:  خلق اهللا تعالى النون فبسطت

 Yüce Allah"   ن و القلم: االرض عليه فاضطرب النون فمادت االرض فاثبتت الجبال ثم قرا 

Nun'u yarattı. Sonra o nun üzerine arz yayılıp döşendi. Bu nedenle Nûn 

deprendi. Bu sebeple arz meyledip kımıldadı. Bu suretle dağlar oturtulup yer 

onlarla sabitleştirildi. İbn Abbas daha sonra ن القلم   âyetlerini okudu". VIII/255 

(VIII/5255)   

Hâkim İbn Abbas’an (r.a.) tahric etmiştir.522 Zehebî: ''Buhari ve 

Müslim şartına göre sahihtir'' demiştir.523  

297- İbn Cerir der ki: "Kalem, bilinen kalemdir. Şu kadar ki, 

Rabbimizin kalemler içinde yemin ettiği kalem, yüce Allah'ın yarattığı ve 

kendisine emir verdiği kalemdir. O kalem de bu emir üzerine, kıyamete kadar 

olacak şeyleri yazmıştır. Bana Muhammed b. Salih Enmati, ona Abbad b. 
                                                 
521 Taberî, a.g.e., XXIX, 14 
522 Hâkim, a.g.e., II, 540(3840) 
523 Hâkim, a.g.e., II, 540(3840)  
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Avvâm, ona da Abdulvahid b. Selim rivayet etmiştir. Abdulvahid dedi ki: 

Ata'yı dinledim, şöyle diyordu: Ubâde b. Samit'in oğlu Velid'e, "Baban vefat 

ederken ne vasiyet etti?" diye sordum. Şöyle cevap verdi: Babam beni çağırdı, 

ey oğulcuğum! dedi. Allah'a karşı takva sahibi olarak korun. Haberin olsun ki 

sen, Allah'ın birliğine; iyi ve kötü kadere îmân etmedikçe Allah'a karşı takvalı 

olamaz ve ilme eremezsin. Ben, Allah Resûl’ünü dinledim şöyle diyordu:  ان

قلم فى تلك فجرى ال:  و ما اآتب؟ قالقال یا رب. اآتب:  القلم فقال لهل ما خلق اهللا خلقاّو

 Haberiniz olsun ki, Allah ilk yarattığında"    الساعة بما آان وما هو آائن الى االبد

kalemi yarattı da, ona "yaz" dedi. Kalem: "Ey rabbim! Ne yazayım ki? dedi. 

Allah: "Kaderi yaz" dedi. Hz. Peygamber (s.a.s.) buyurdu ki: İşte o anda kalem 

olmuş ve sonsuza kadar olacak şeyleri yazdı." VIII/260 (VIII/5262)   

Tirmizî, Ebû Dâvûd, Ahmed b. Hanbel ve Beyhakî tahric 

etmişlerdir..524 Beyhakî, İbn Abbas’dan tahric etmiştir.525 

 Allah'ın ilk yarattığı kalemdir."  VIII/262"   ل ما خلق اهللا القلماو -298

(VIII/5263)   

297. hadiste tahrici yapılmıştır. 

 Allah'ın ilk yarattığı akıl" dır.526 VIII/262"   ل ما خلق اهللا العقلاو -299

(VIII/5263)    

Sağanî, ‘’İttifakla mevzudur.’’527 demiştir. 

 Kalem, olan ile kurumuştur."  VIII/265"     القلم بما هو آائنوقد جف -300

(VIII/5267)    

Ahmed b. Hanbel İbn Abbas’dan (r.a.) tahric etmiştir.528 Birde sadece  

 şeklinde geçen yerler bulunmaktadır. Buhârî, Nesâî Ebû Hureyre’den  القلمجف

                                                 
524 Tirmizî, Kader, 17, Tefsir, 68/1; Ebû Dâvûd, Sünne, 16; Ahmed b. Hanbel, V, 317; Beyhakî, es-
Sünenü’l Kübrâ, X, 204(20664) 
525 Beyhakî, a.g.e., III, 9(17481) 
526 Aclûnî, a.g.e., I, 307(803) 
527 Aclûnî, a.g.e., I, 307(803) 
528 Ahmed b. Hanbel, I, 307 
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tahric etmiştir.529 Tirmizî, Ahmed b. Hanbel İbn Ömer’den (r.a.) tahric 

etmiştir.530 İbn Mâce Sürâka b. Ca’şem’den tahric etmiştir.531   

301- Said b. Hişam'dan şöyle nakledilmiştir: Said der ki: Allah 

Resulü'nün ahlâkını Hz. Aişe'ye sordum. " Kur'ân okumuyor musun?" dedi. 

"Okuyorum" dedim. "İşte, dedi. Hz. Peygamber'in ahlâkı Kur'ân idi". VIII/266 

(VIII/5269)    

Müslim, Ebû Dâvûd, Ahmed b. Hanbel tahric etmişlerdir.532 Ahmed b. 

Hanbel Cübeyr b. Nefîr’den533, Hasan’dan534 tahric etmiştir. Şuayb Arnavût 

Hasan’dan yapılan rivayet için, ‘’Hadis sahihtir. Bu isnatta inkıta vardır. 

Hasan Basrî bu hadisi Said b. Hişam’dan işitmiştir.’535 demiştir. 

302- İbn Abbas'tan şöyle rivayet edilmiştir: عتّل بعد ذلك زنيم    "Zenim, 

Kureyş'ten kulağında, bazı koyunların kulağındaki küpeyi andırır sarkıntı gibi 

sarkıntı bulunan bir adamdır." VIII/270 (VIII/5274)    

Buhârî tahric etmiştir.536 

303- "Her kim bir zengine sırf malından dolayı saygı gösterirse, 

dininin üçte ikisi gider." VIII/272 (VIII/5276)    

Bulamadık.   

 ,Allah'ım"   اللهم اشدد َوْطَاَتَك على مضر واجعلها سنين آسنى یوسف -304

Mudar'a vereceğin belayı şiddetlendir. Onlara Yusuf'un seneleri gibi kıtlık 

ver." VIII/273 (VIII/5278)    

Buhârî, Müslim, Ebû Dâvûd, Nesâî, İbn Mâce, Dârimî, Ahmed b. 

Hanbel Ebû Hureyre’den (r.a.) tahric etmişlerdir.537 
                                                 
529 Buhârî, Nikâh, 8, Kader, 1; Nesâî, Nikâh, 4 
530 Tirmizî, Îman, 18; Ahmed b. Hanbel, II, 176, 197 
531 İbn Mâce, Mukaddime, 10 
532 Müslim, Salatü’l-Misâfirin, 18; Ebû Dâvûd, Salat, 316; Nesâî, Kıyâmu’l-Leyl, 2; Dârimî, Salat, 
165; Ahmed b. Hanbel, VI, 53, 94, 111, 163 
533 Ahmed b. Hanbel, VI, 188 
534 Ahmed b. Hanbel, VI, 216 
535 Ahmed b. Hanbel, Müsned (Arnavut thk.), XXXXIII, 15(25813) 
536 Buhârî, Tefsir, 68/1 
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305- Ebû Saîd (r.a)'den şöyle bir hadis rivayet edilmiştir: Peygamber 

(s.a.s.) Hazretleri'ni dinledim, şöyle diyordu:  یكشف ربنا عن ساق فيسجد له آل مؤمن

 Rabbimiz"   و مؤمنة و یبقى من آان یسجد فى الدنيا رئاء وسمعة فيعود ظهره طبقا واحدا 

sâk'ını açar, derhal ona her mümin erkek ve kadın secde eder. Dünyada 

görsünler ve duysunlar diye secde eden kalır. O da secde etmeye gider, fakat 

beli tutulur kalır". VIII/283 (VIII/5292)   

Buhârî, Müslim, Ahmed b. Hanbel tahric etmişlerdir..538   

306- İbn Mes'ud Hz. Peygamber’in (s.a.s.) şöyle buyurduğunu rivayet 

etmiştir: "Allah kıyamet günü insanları toplar ve buluttan gölgeler içerisinde 

iner de bir seslenici şöyle seslenir: "Ey insanlar! Sizi yaratan, size şekil veren, 

sizi rızıklandıran Rabbiniz, sizlerden herbir insana dünyada taptığı, kendine 

veli tanıdığına gitsin." der. Ve dünyada ilâh tanıdıkları şeyler onlara görünür, 

şekilleriyle karşılarına dikilirler. Hz. İsa'ya tapanlara İsa’nın (a.s.) Şeytanı 

görünür. Uzeyr'e tapanlara da keza, hatta ağaç, odun ve taşa varıncaya kadar 

herbirinin taptığı kendilerine gösterilir. Müslümanlar da diz çökmüş, göğsüne 

doğru yaslanmış bir durumda kalır. Onlara da yüce Allah görünür ve 

kendilerine: "Siz niye herkesin gittiği gibi gitmiyorsunuz? denilir. Onlar, 

"Bizim, derler, bir Rabbimiz vardır ki henüz görmedik". O vakit buyurur ki: 

"Siz Rabbinizi görseniz ne ile tanırsınız?" "Onunla bizim aramızda bir alâmet 

vardır, görsek onu tanırız." derler. "O nedir?" buyurur. Derler ki: "Sak'tan 

açar". O vakit Rahman, Sâk'ını açar, müminler hemen secdeye kapanırlar. 

Münafıklar ise sırtları tabak tabak içlerine şişler saplanmış gibi olur. VIII/284 

(VIII/5293)    

Hâkim tahric etmiştir.539 

                                                                                                                                          
537 Buhârî, Sıfatu’s-Salât, 44, İstiska, 2, Cihad, 97, Enbiya, 21, Tefsir, 3, Edeb, 110, Deavât, 58, İkrah, 
1; Müslim, Mesâcid, 294, 295; Ebû Dâvûd, Vitir, 10; Nesâî, Tatbik, 27; İbn Mâce, İkâmet, 145, 
Dârimî, Salat, 216; Ahmed b. Hanbel, II, 239, 255, 271, 418, 470, 502, 521,   
538 Buhârî, Tefsir, 68, Tevhid, 24; Müslim, Îmân, 302; Ahmed b. Hanbel, III, 16 
539 Hâkim, a.g.e., IV, 632(8751) 
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 O gün baldır onlara açılır." VIII/287"    فيكشف لهم عن ساق -307

(VIII/5296)    

305. hadiste tahrici yapılmıştır. 

 

HÂKKA SÛRESİ 

308- Abd b. Humeyd'in Seleme'den rivayet ettiğine göre İbn İshak 

şöyle demiştir: Hz. Peygamber’in (s.a.s.) şöyle buyurduğu bize ulaştı: Onlar, 

yani Arş'ı taşıyanlar bugün dörttür. Kıyamet günü geldiğinde yüce Allah onları 

diğer bir dört ile destekleyecek, sekiz olacaklar." VIII/309 (VIII/5322)    

Suyûtî’de İbn Zeyd’den merfu olarak tahric edilen benzer bir rivayet 

bulunmaktadır.540 

309- Arş'ı taşıyanların nitelik ve şekillerine dair çeşitli rivayetler 

vardır. Tirmizî, Ebû Dâvud ve İbn Mace'nin Hz. Abbas'tan rivayet ettikleri, 

"uylukları gökler kadar uzun dağ keçileri suretinde sekiz melek" haberi ve 

bazılarının naklettikleri "dört yüz" haberi bu cümledendir. VIII/309 

(VIII/5322)    

Ebû Dâvûd, İbn Mâce ve Ahmed b. Hanbel tahric etmişlerdir.541 

310- "Kürsî, iki ayağın konulduğu yerdir." VIII/312 (VIII/5325)    

Taberânî Mu’cemu’l-Kebîr’de, Heysemî Mecmau’z-Zevâid’de İbn 

Abbas’dan (r.a.) tahric etmişlerdir.542 Heysemî, ‘’Ricâli, sahihtir.’’543 demiştir. 

311- Ebû Musa el-Eş'ari’den (r.a) rivayet ettiklerine göre Hz. 

Peygamber (s.a.s.) şöyle buyurmuştur: "İnsanlar kıyamet günü üç kere 

arzolunur. Bu arzların ikisi karşılıklı kavga, mücadele ve özür beyan 

                                                 
540 Suyûti, a.g.e., VIII, 270 
541 Ebû Dâvûd, Sünnet, 18; İbn Mace, Mukaddime, 13; Ahmed b. Hanbel, I, 206  
542 Taberânî, el-Mu’cemu’l-Kebîr, XII, 39(12404); Heysemî, a.g.e., VII, 42(10878) 
543 Heysemî, a.g.e., VII, 42(10878) 
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etmelerdir. Ama üçüncüsü, işte o zaman, ellerde amel defterlerinin uçuştuğu 

arzdır." VIII/313 (VIII/5326)    

Tirmizî Ebû Hureyre’den (r.a.) tahric etmiştir.544 İbn Mâce ve Ahmed 

b. Hanbel Ebû Musa el-Eş’ari’den(r.a.) tahric etmiştir.545 İbn Mâce Zevâid’de, 

‘’İsnadındaki rical sikadır. Yalnız İsnadı munkatıdır. Çünkü Hasan, Ebû 

Musa’dan işitmemiştir.’’546 demiştir. Şuayb Arnavût’ta, ‘’İsnadındaki inkıta 

nedeniyle zayıftır.’’547 demiştir.    

 Ümmetimin ömürlerinin çoğu"    و سبعيناآثر اعمار اّمتى ما بين سّتين  -312

altmış ile yetmiş yaş arasıdır" VIII/318 (VIII/5334)    

Tirmizî, İbn Mâce ve Hâkim Ebû Hureyre’den tahric etmişlerdir.548 

Tirmizî başka bir tarikten yine Ebû Hureyre’den (r.a.) tahric etmiştir.549  

313- Hz. Peygamber (s.a.s.): ‘’Her kim arrâfa veya kâhine gider de 

onu dediğinde tasdik eder onaylarsa, o Ebû’l-Kasım’a indirilmiş olanı inkâr 

etmiş demektir.’’ buyurdu. VIII/326 (VIII/5343)    

Ahmed b. Hanbel ve Hâkim Ebû Hureyre’den (r.a.) tahric 

etmişlerdir.550 Zehebî: ''Buhari ve Müslim şartına göre sahihtir'' demiştir.551 

MEÂRİC SÛRESİ 

 اّنه ليحّفف عن المؤمن حتى یكون عليه اخّف من صالة مكتوبة یصّليها فى الدنيا -314

   "O gün mümine hafifletilir. Hatta ona dünyada kıldığı bir farz namazdan 

daha hafif olur." VIII/337 (VIII/5355)    

Ahmed b. Hanbel Ebû Saidi’l-Hudrî’den (r.a.) tahric etmiştir.552 Şuayb 

Arnavût, ‘’İsnadı zayıftır.’’553 demiştir.  

                                                 
544 Tirmizî, Kıyamet, 4 
545 İbn Mace, Zühd, 33; Ahmed b. Hanbel, IV, 414  
546 İbn Mace, Zühd, 33  
547 Ahmed b. Hanbel, Müsned (Arnavut thk.), XXXII, 486 (19715) 
548 Tirmizî, Deavât, 102; İbn Mâce, Zühd, 27; Hâkim, a.g.e., II, 463(3598) 
549 Tirmizî, Zühd, 23 
550 Ahmed b. Hanbel, II, 429; Hâkim, a.g.e., I, 49(15) 
551 Hâkim, a.g.e., I, 49(15)  
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315- İbn Ömer'den rivayet edildiği üzere dört huy kendisinde bulunan 

katıksız münafık olur. Kendisinde bu dört huydan birisi bulunanda da 

münafıklıktan bir huy, bir alâmet bulunmuş olur: "Emanet verildiği zaman 

hainlik eden, söz söylediği zaman yalan söyleyen, söz verdiği zaman sözünde 

durmayan, düşmanlığa kalkıştığı zaman da edepsizlik eden, yani yalan ve iftira 

ile edepsizliğe sapan." VIII/341 (VIII/5360)    

Buhârî, Müslim, Ebû Dâvûd, Tirmizî, Nesâî ve Ahmed b. Hanbel  

tahric etmişlerdir.554  

316- Hz. Enes'ten rivayet edilen bir hadise göre, Peygamberimiz 

(s.a.s.) bir hutbesinde şöyle buyurmuştur: ایمان لمن امانة له وال دین لمن العهد  الاال 

 Haberiniz olsun ki, emaneti olmayan kimsenin îmânı yoktur. Ahdi"    له

olmayanın da dini yoktur." VIII/341 (VIII/5360)    

Ahmed b. Hanbel tahric etmiştir.555 Şuayb Arnavût hadislerden biri 

için, ‘’Hadis hasendir. Bu İsnad zayıftır, çünkü el-Muğire b. Ziyad 

bilinmiyor.’’556 demiştir. 

NÛH SÛRESİ 

 İslâm, kendinden önce işlenmiş küfür ve"    االسالم یجّب ما قبله -317

günahı keser." buyrulmuştur. VIII/349 (VIII/5369)    

Ahmed b. Hanbel ve Beyhakî Amr b. As’dan (r.a.) tahric 

etmişlerdir.557 Şuayb Arnavût, Ahmed b. Hanbel’de geçen hadislerin birisi 

için, ‘’الشطر األول منه حسن وهذا اإلسناد ضعيف عبد اهللا بن لهيعة سيئ الحفظ   

demiştir.558 

                                                                                                                                          
552 Ahmed b. Hanbel, III, 75  
553 Ahmed b. Hanbel, Müsned (Arnavut thk.), XVIII, 246(11717)  
554 Buhârî, Îmân, 23, Mezalim, 18, Cizye, 17; Müslim, Îman, 106; Ebû Dâvûd, Sünnet, 15; Tirmizî, 
Îman, 14; Nesâî, Îmân, 20; Ahmed b. Hanbel, II, 189, 198 
555 Ahmed b. Hanbel, III, 135, 154, 210, 251  
556 Ahmed b. Hanbel, Müsned (Arnavut thk.), XXI, 231(13637) 
557 Ahmed b. Hanbel, IV, 198, 204, 205; Beyhakî, Sünenü’l Kübrâ, IX, 123(18069) 
558 Ahmed b. Hanbel, Müsned (Arnavut thk.), XXIX, 349(17813) 
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CİNN SÛRESİ 

318- Said İbn Cübeyr’in İbn Abbas’tan rivayetine göre, Resûlullah 

(s.a.s.)  cinlere karşı Kur’an okumamış ve onları görmemişti. Ancak 

Resûlullah (s.a.s.)  birkaç ashabı ile Ukaz panayırına giderken Nahle denilen 

mevkide sabah namazını kıldıkları sırada okuduğu Kur’ân’ı cinniler 

dinlemişti. O sırada şeytanlar gök haberlerini alamaz olmuşlar ve üzerlerine 

kıvılcımlar saldırılmıştı. ‘’ herhalde yeni bir şey meydana geldi ki sizinle gök 

haberleri arasında engel oldu. Dünyanın doğusuna ve batısına gidin, bakın 

bakalım ne olmuş.’’ demişler ve bu nedenle doğu ve batıyı araştırmaya 

başlamışlardı. Tihâme yönüne giden grup, Ukaz panayırına gitmekte olan 

Peygamber’in (s.a.s.)  Nahle’de ashabıyla birlikte sabah namazı kılarken 

okuduğu Kur’ân’ı işitince varıp dikkatle dinlemişler, dinleyice de ‘’işte gök 

haberlerini almanıza engel olan bu’’ demişler, hemen oradan kendi 

toplumlarına döndüklerinde, نا قرانا عجبا یهدى الى الرشد فامنا به ولن نشرك انا سمع

 Ey Kavmimiz! Biz, hayrete düşüren bir Kur’an dinledik. O Kur’an ’‘ بربنا احدا

hidayete erdiriyor, biz de ona îmân ettik. Rabbimize hiçbir şeyi ortak 

koşmayacağız.’’ (Cinn, 72/1–2) demişlerdi. Yüce Allah bunun üzerine 

Peygamberine (s.a.s.) قل اوحي sûresini indirdi. Cinnin dedikleri Peygambere 

(s.a.s.)  ancak vahy yoluyla bildirildi. VIII/368 (VIII/5391)      

Müslim, Tirmizî ve Ahmed b. Hanbel tahric etmişlerdir.559 

Buhârî’de ما قرا رسول اهللا على الجن وال راهم bu bölüm yoktur. Ancak 

sonunda وانما اوحي اليه قول الجن ‘’Cinlerin sözleri ona vahyedildi.’’ İfadesi 

vardır.560 VIII/368 (VII/5292) 

319- Verka’dan rivayet edildiğine göre Zevbea cemaati ve ashabı 

Mekke’ye gelmiş, Peygamber’in (s.a.s.) okuyuşunu dinlemişler, sonra 

gitmişlerdi. واذ صرفنا اليك نفرا من الجن یستمعون القران فلما حضروه قالوا انصتوا ‘’Bir 

                                                 
559 Müslim, Salât, 149; Tirmizî, Tefsir, 72/1; Ahmed b. Hanbel, I, 252 
560 Buhârî, Sıfatu’s-Salât, 23, Tefsir, 72/1 
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vakitte cinlerden bir grubu Kur’an dinlemek üzere sana sevk etmiştik. O’nun 

huzuruna varınca, ‘susun, dinleyin’ dediler.’’ (Ahkaf 46/29) ayetinde anlatılan 

budur. Bunlar dokuz kişiydiler. Zevbea da içlerinde idi.  VIII/369 (VIII/5392)    

Taberî tahric etmiştir.561 

320- Dahhak’ın İbn Abbas’tan rivayetine göre, ilk gönderilen nefer 

Nasibin halkından idi. Nasibin Yemen’de bir yöredir. Bura cinleri, cinlerin 

ileri gelenleri ve ulularıdır. İblis onları Tihame ve Yemen bölgelerine 

göndermişti. Onlar vadi üzere Nahle vadisine gelmişlerdi. Nahle, vadiden iki 

gecelik mesafededir. Orada Peygamber’i (s.a.s.) sabah namazı kılarken 

buldular. Kur’an okurken işttiler. Huzuruna geldiklerinde birbirlerine ‘’susun’’ 

dediler. Namaz bitincede toplumlarına, inanmış kişiler olarak dönüp gittiler. 

Peygamber (s.a.s.) onları bilmiyordu. Yüce Allah قل اوحي ayetlerini 

indirinceye kadar Peygamber’in (s.a.s.) onların gönderilmiş olduklarından 

haberi bile yoktu. VIII/369 (VIII/5392)    

Dahhak'ın İbn Abbas'dan rivayetini bulmadık. Yalnız Taberî 

Dahhak'ın kendisinden bu rivayeti tahric etmiştir.562  

321- İbn Mesud’dan rivayet edildiğine göre, Hz. Peygamber (s.a.s.) : 

‘’Bana cinlere Kur’an okumam emredildi. Benimle kim gider?’’ dedi. Ashab 

sustu. Tekrar söyledi yine sustular. Üçüncü kez söyleyince ben, ‘’Ben seninle 

beraber giderim Ey Allah’ın Resulü.’’ Dedim. Bunun üzerine kalktı. İbn Ebî 

Dü’b oymağının yanında Hacûn denilen yere gelince beim önüme bir çizgi 

çekti, ‘’Burayı geçme’’ dedi. Hacûn’e doğru gitti. Hemen üzerine doğru 

keklikler gibi uçuştular. Sanki Zut erkeklerine benziyorlardı. Kadınların def 

çaldıkları gibi deflerini çalıyorlardı. Nihayet onu sardılar, gözümden 

kayboldu. Hemen kalktım. Bana eliyle ‘’otur’’ diye işaret etti. Sonra Kur’an 

okumaya başladı. Gittikçe sesi yükseliyordu. Hepsi yere yapıştılar, o derece ki 

                                                 
561 Taberî, a.g.e., XXIX, 103 
562 Taberî, a.g.e., XXIX, 103 
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seslerini işitiyordum da kendilerini göremiyordum. Sonra yanıma 

döndüklerinde, ‘’Gelmek istedin, değil mi?’’ buyurdular. ‘’Evet Ey Allah’ın 

Resulü’’ dedim. Buyurdular ki: ‘’O sana gerekmezdi. Onlar cin, Kur’an 

dinlemeye geldiler. Sonrada kavimlerini Allah’ın azabından korkutmak üzere 

döndüler. Benden azık istediler. Bende onlara kemiği azık ettim. Kemikte, 

deve gübresiyle kimse temizlenmesin.’’ VIII/369 (VIII/5392)    

Bulamadık. 

 Yedi uzuv üzerine secde ile"    امرت ان اسجد على سبعة اراب -322

emrolundum." VIII/381 (VIII/5408)    

....أمرت أن أسجد على سبعة أعظم  Şeklinde Buhârî, Müslim, Nesâî, İbn 

Mâce İbn Abbas’dan (r.a.) tahric etmişlerdir.563 

 Arz bana mescid ve temizleyici"    جعلت لى االرض مسجدا و طهورا -323

(veya temiz) kılındı." VIII/381 (VIII/5408)    

Buhârî, Müslim, Nesâî, Dârimî ve Ahmed b. Hanbel Câbir’den (r.a.) 

tahric etmişlerdir.564 Müslim, Tirmizî, İbn Mâce, Ahmed b. Hanbel Ebû 

Hureyre’den (r.a.) tahric etmişlerdir.565 Ebû Dâvûd, Dârimî, Ahmed b. Hanbel 

Ebû Zer’den (r.a.) tahric etmişlerdir.566 Ahmed b. Hanbel Amr b. As’dan567, 

Ebû Musa’dan568 ve İbn Abbas’dan da tahric etmiştir.569 Şuayb Arnavût İbn 

Abbas’dan tahric edilen hadis için, ‘’Hasendir. Bu isnad Yezid b. Ebî Ziyad 

el-Hâşimî’nin zayıf olması sebebiyle zayıftır. لكنه متابع   Bunun dışında ki rical 

sikadır.’’570 demiştir. Ayrıca Yezid b. Ebî Ziyâd el-Hâşimî için Yahya b. 

                                                 
563 Buhârî, Sıfatu’s-Salât, 50; Müslim, Salât, 230; Nesâî, Salât, 44; İbn Mâce, İkâmet, 19 
564 Buhârî, Teyemmüm, 1, Mesâcid, 23; Müslim, Mesacid, 3; Nesâî, Gusül, 26, Mesacid, 42; Dârimî, 
Salât, 111;  Ahmed b. Hanbel, III, 304 
565 Müslim, Mesacid, 5; Tirmizî, Siyer, 5; İbn Mâce, Taharet, 90; Ahmed b. Hanbel, II, 240, 250, 411, 
442, 501 
566 Ebû Dâvûd, Salât, 24; Dârimî, Siyer, 29; Ahmed b. Hanbel, V, 145, 147, 161 
567 Ahmed b. Hanbel, II, 222 
568 Ahmed b. Hanbel, IV, 416 
569 Ahmed b. Hanbel, I, 301 
570 Ahmed b. Hanbel, Müsned (Arnavut thk.), IV, 472(2742) 
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Maîn: ''O'nun hadisiyle ihticac edilmez'', bir yerde ''Kavî değildir'', başka bir 

yerde de ''Daîfu'l-Hadistir.'' demiştir.571 Nesâî de: ''Kavî değildir'' demiştir.572 

MÜZZEMMİL SÛRESİ 

324- Hira Mağrası’nda melek gelip de söylediklerini söylemesi 

üzerine Hz. Peygamber (s.a.s.)  Hatice’nin (Radıyallahu anhâ) yanına döndüğü 

zaman لونى زّملونىزّم   ‘’beni örtün, beni örtün’’demişti. Bunun üzerine   یا ایها

 ’’Ey örtüsüne bürünen’‘   یا ایها المّزمل  Ey örtünen’’, arkasından da’‘  المّدثر

inmiştir. VIII/389 (VIII/5418)    

Buhârî, Müslim, Tirmizî, Ahmed b. Hanbel Câbir b. Abdullah’dan 

(r.a.) tahric etmişlerdir.573 Yalnız bu rivayetlerde ‘’arkasından da  یا ایها المّزمل   

‘’Ey örtüsüne bürünen’’ inmiştir.’’ yoktur. 

325- Hz. Ali (r.a) toprak üzerinde uyumuş ve böğrüne toprak yapışmış 

olduğu bir sırada, Hz. Peygamber (s.a.s.) ona: ابقم یا اباالتر    "Kalk ey toprağın 

babası!" diye hitap etmiştir. VIII/393 (VIII/5422)    

Buhârî Sehl b. Sa’d’dan (r.a.) tahric etmiştir.574 Buhârî’de  اجلس یا أبا

 şeklinde de Sehl’den tahric edilen rivayetler bulunmaktadır.575  تراب

326- İbn Cerir, "Hz. Peygamber (s.a.s.) geceleri namaz kılardı, 

işitenler de gelip ona katılmaya başlamışlar, bir cemaat oluşmuştu. Allah'ın 

Resulü (s.a.s.) onların toplanmasını pek uygun görmeyip devam 

edememelerinden ve bu namazın farz kılınmasından sakınmıştı. "Ey insanlar! 

Yapabileceğiniz amellere girişin. Siz amelden usanmadıkça yüce Allah 

sevaptan usanmaz. Amellerin hayırlısı ise devamlı olanıdır"576 diye nasihat 

                                                 
571 Mizzî, a.g.e., XXXII, 135[6991] 
572 Nesâî, Ed-Duafâ'  ve'l Metrûkîn, I, 111[651]  
573 Buhârî, Bedü’l-Vahy, 4, Bedü’l-Halk, 7, Tefsir, 73/4, 5, 96/2; Müslim, Îmân, 255; Tirmizî, Tefsir, 
70/1; Ahmed b. Hanbel, III, 325, 377 
574 Buhârî, Mesacid, 25, İstizan, 40;  
575 Buhârî, Fezailü’s-Sahabe, 9, Edeb, 113 
576 Buhârî, Îmân, 31, Libas, 42; Müslim, Salatü’l-Müsafirin, 215, 221, Sıyam, 177, Sıfatu’l-Münafikın, 
78; Ebû Dâvûd, Tatavvu, 27; Nesâî, Kıble, 13, Kıyamu’l-Leyl, 17, 19, Îmân, 29; Muvatta, Kasru’s-
Salât, 24; Ahmed b. Hanbel, VI, 40, 51, 61, 84, 128, 189, 199, 231, 233, 241, 244, 249, 250, 267 
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etmişti. Devam edenler devam ediyordu. یا ایها المّزمل    âyeti indi, farz 

kılındı."577 diye Hz. Aişe'den gelen bir rivayeti kitabına almıştır.  VIII/394 

(VIII/5423)    

327- Hz. Aişe demiştir ki: Gayet soğuk bir günde vahiy inerken 

baktım, açılırken alnından ter fışkırıyordu. 

Buhari, Tirmizî, Nesâî, İmam Mâlik ve Ahmed b. Hanbel tahric 

etmişlerdir. 578  

Aynı şekilde Veda Haccı sırasında Arafat'da "Gadba" adlı devesinin 

üzerinde iken vahiy gelince ağırlıktan deve çöke kalmıştı. VIII/398 

(VIII/5428)    

Bulamadık.   

328- Hz. Aişe'den bu âyetin (Müzzemmil, 20) یا ایها المّزمل قم الليل   "Ey 

örtüsüne bürünen! Geceleyin kalk" âyetin den sekiz ay sonra inip baştan fariza 

gibi yazılmış olan gece kalkışı (namazı)nı farza çevirerek fazlasını kaldırmış 

ve nafile olarak bırakmış olduğuna dair de bir rivayet vardır. VIII/405 

(VIII/5437)    

Müslim, Ebû Dâvûd, Nesâî ve Dârimî tahric etmişlerdir. 579 Bu 

rivayetlerde iki ayet arasında sekiz aylık bir süre olduğuna dair ibare 

bulunmuyor. 

329- İbn Abbas'tan da şöyle rivayet edilmiştir: "Müzzemmil sûresinin 

başındaki "azı hariç gece kalkıp ibadet et" emri müminlere çok zor geliyordu. 

Ramazan ayında olduğu gibi geceyi ibadetle geçiriyorlardı. Sonra bu 

hafifletildi. Yüce Allah merhamet buyurdu da bundan sonra,  علم ان سيكون منكم

فاقرؤا ما تيسر منه ...مرضى واخرون یضربون فى االرض    "Allah sizin içinizde 

                                                 
577 Taberî, a.g.e., XXIX, 125 
578 Buhârî, Bedü’l-Vahy, 2; Tirmizî, Menakıb, 7; Nesâî, Sıfatu’s-Salât, 37; Muvatta, Kur’an, 4; Ahmed 
b. Hanbel, VI, 256 
579 Müslim, Misafirin, 139; Ebû Dâvûd, Tatavvu, 26; Nesâî, Kıyamu’l-Leyl, 2; Dârimî, Salât, 165 
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hastalar, yeryüzünde gezip Allah'ın lütfunu arayan başka kimseler... olacağını 

bilmiştir.. ondan kolayınıza geleni okuyun." âyetini indirdi. Allah'a hamd 

olsun, genişletti de daraltmadı. Bu sûrenin baş tarafının inişi ile sonunun inişi 

arasında bir sene oldu." VIII/405 (VIII/5438)    

Ebû Dâvûd, Hâkim, Taberânî tahric etmişlerdir.580 

330- Katâde'den rivayet edildiğine göre, یا ایها المّزمل   âyeti indi. 

İnsanlar bir sene veya iki sene gece ibadeti yaptılar. O derece ki ayakları ve 

baldırları şişerdi. Nihayet فاقرؤا ما تيسر منه   "Kur'ân'dan kolay geleni okuyun." 

âyeti indide insanlar istirahat etti.581 VIII/406 (VIII/5438)    

331- Hasen'den de şöyle rivayet edilmiştir: یا ایها المّزمل     âyeti inince 

müslümanlar bir sene gece ibadet ettiler. Kiminin gücü yetti, kiminin yetmedi. 

Sonra bunun serbest bırakıldığını gösteren âyet indi. Allah'a hamd olsun, 

farzdan sonra nafile oldu.582 VIII/406 (VIII/5438)    

332- Abd b. Humeyd'in Yakub, Ca'fer kanalıyla, Said'den yaptığı 

rivayette ise yüce Allah Peygamberine یا ایها المّزمل    âyetini indirdiğinde 

Peygamber (s.a.s.) bu hal üzere on sene kaldı. Gece Allah'ın emrettiği şekilde 

kalkardı, ashabından bir grup da onunla beraber gece ibadet ederlerdi. Yüce 

Allah on seneden sonra, اّن ربك یعلم    "Muhakkak Rabb'ın biliyor" diye 

başlayan bu âyeti واقيموا الصالة   "Ve namazı kılın" bölümüne kadar indirdi. On 

seneden sonra, bu emri hafifletti.583 VIII/406 (VIII/5438)    

 Fatihasız namaz yoktur." VIII/410"   الصالة اّال بفاتحة الكتاب -333

(VIII/5443)    

Birinci cildin ilk hadisi olarak tahric edilmiştir. 

                                                 
580 Ebû Dâvûd, Tatavvu, 17; Hâkim, a.g.e., II, 548(3864); Taberânî,el-Mu’cemü’l-Kebîr, XII, 
196(12877) 
581 Suyûtî, a.g.e., VIII, 322 
582 Suyûtî, a.g.e., VIII, 322 
583 Suyûtî, a.g.e., VIII, 312 
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334- Hz. Ömer'in (r.a): "Bana ölümün geleceği haller içinde Allah 

yolunda cihattan sonra en sevgili hâl, ben bir dağın iki bölüntüsü arasında 

Allah'ın lütfundan bir şey aradığım sırada ölümün bana gelmesidir." dediğini 

ve bu  âyetini okuduğu rivayet edilmiştir.584    واخرون یضربون فى االرض

VIII/411 (VIII/5444)    

335- İbn Merduye'nin İbn Mes'ud'dan rivayet ettiği bir hadiste Hz. 

Peygamber (s.a.s.): "Her kim müslüman şehirlerden birine bir yiyecek getirir 

de onu günün fiyatıyla satarsa, kesinlikle Allah yanında onun bir mevkii olur." 

buyurmuş, sonra da şunu okumuştur:  واخرون یضربون فى االرض یبتغون من فضل

    VIII/411 (VIII/5444)   585   اهللا اهللا و اخرون یقاتلون فى سبيل

MÜDDESSİR SÛRESİ 

336- Rivayet olunur ki, bu âyet (Müddessir, 74/3) inince Resulullah 

(s.a.s.) "Allahu ekber"demiş; Hz. Hatice de tekbir almış, sevinmiş ve bunun 

vahy olduğunu iyice anlamıştı.  VIII/416 (VIII/5449)    

Alûsi tahric etmiştir. 586 

337- Tirmizî, Hâkim ve daha başkalarının rivayet ettiği bir hadiste Hz. 

Peygamber (s.a.s.): "Sa'ud  صعود , ateşten bir dağdır ki kâfir ona yetmiş yıl 

çıkar, sonra içine düşer." buyurmuştur. VIII/420 (VIII/5455)    

Tirmizî, Hâkim ve Ahmed b. Hanbel Ebû Saidi’l Hudrî’den (r.a.) 

tahric etmişlerdir.587 Şuayb Arnavût, ‘’İsnadı zayıftır.’’588 demiştir. Zehebî: 

''Sahihtir'' demiştir.589 

338- Yine Hz. Peygamber (s.a.s.)'in, "Cehennemde bir yokuşa çıkması 

teklif olunur ki, ona elini koydukça erir, kaldırınca yerine gelir. Ayağını 
                                                 
584 Suyûtî, a.g.e., VIII, 323 
585 Suyûtî, a.g.e., VIII, 323 
586 Alûsî, a.g.e., XXIX, 116 
587 Tirmizî, Cehennem, 2; Tefsir, 74/2; Hâkim, a.g.e., II, 551(3873); IV, 639(8764); Ahmed b. Hanbel, 
III, 75  
588 Ahmed b. Hanbel, Müsned(Arnavut thk.), XVIII, 240 (11712) 
589 Hâkim, a.g.e., II, 551(3873); IV, 639(8764)  
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koyunca erir, kaldırınca yerine gelir." buyurduğu rivayet edilmiştir. VIII/420 

(VIII/5455)    

Ebû Saidi’l Hudrî’den (r.a.) mevkuf olarak benzer bir hadis tahric 

edilmiştir. 590 

339- Hz. Câbir'den yapılan bir rivayete göre, yahudilerden bazı 

kimseler Peygamber’in (s.a.s.) ashabından bazılarına "Sizin Peygamberiniz 

cehennem bekçilerinin adedini biliyor mu?" diye sormuşlar, onlar da Hz. 

Peygamber’e (s.a.s.) bunu haber vermişlerdi. Resulullah (s.a.s.), şöyle ve şöyle 

deyip elleri ile bir kere on, bir kere de dokuz işareti yapmışlardı.591 VIII/424 

(VIII/5460)    

 Şunları"    هؤالء خلقتهم للجنة وآل ُابالى و هؤالء  خلقتهم للنار وآل ُابالى -340

cennet için yarattım, önem vermem, şunları da cehennem için yarattım, yine 

önem vermem."  VIII/428 (VIII/5464)    

Ahmed b. Hanbel ve İbn Hıbban Abdurrahman b. Katade es-

Sülemî’den tahric etmişlerdir.592 Şuayb Arnavût Ahmed b. Hanbel’de geçen 

hadisiçin, ‘’Sahih li-ğayrihi, İsnadı muzdaribtir.’’593, İbn Hıbban’da geçen 

hadis için, ‘’ İsnadı kavidir.’’594 demiştir.  

341- Hz. Enes'ten şöyle rivayet etmişlerdir: Hz. Peygamber (s.a.s.) bu 

âyeti yani هو اهل التقوى و اهل المغفرة   âyetini okudu da dedi ki: Rabbiniz şöyle 

buyurdu  ُاتََّقى فال ُیجعل معى الهة فمن اتقانى فلم یجعل معى الها اخر فانا اهل ان انا اهل ان

 Ben korkulacak, korkulup himayesine sığınılacak olanım. Benimle"    ُاغفر له

beraber başka bir ilâh yapılmasın. Her kim benden korkar da benimle bareber 

başka bir ilâh tutmazsa onu bağışlayacak olan benim." VIII/431 (VIII/5469)    

                                                 
590 Suyûtî, a.g.e., VIII, 330, 331 
591 Tirmizî, Tefsir, 74/3 
592 Ahmed b. Hanbel, IV, 186; İbn Hıbban, a.g.e., II, 50(338) 
593 Ahmed b. Hanbel, Müsned(Arnavut thk.), XXIX, 206(17660) 
594 İbn Hıbban, a.g.e., II, 50(338) 



 146

Tirmizî, İbn Mâce, Ahmed b. Hanbel ve Hâkim Enes b. Mâlik’ten 

tahric etmişlerdir.595 Zehebî: ''Sahihtir'' demiştir.596 Tirmizî, ‘’Hadis ğaribtir ve 

Süheyl hadisde kavî değildir.’’597 demiştir. Şuayb Arnavût’ta, ‘’İsnadı, Süheyl 

b. Ebî Hazm’ın zayıf olması sebebyle zayıftır.’’598 demiştir. Süheyl b. Ebî 

Hazm için Buhari bir yerde: ''O'nun hadisine tâbî olunmaz'', başka bir yerde de 

''Kavî değildir'' demiştir. Ebu Hatim: ''Kavî değildir. Hadisi alınır fakat ihticac 

edilmez.'' demiştir.599 Zehebî de: ''Kavî değildir'' demiştir.600 Yahya b. Maîn: 

''Zayıftır'' demiştir.601 Buhari ve Nesâî de: ''Kavî değildir'' demişlerdir.602    

342- Hz. Hasen'den rivayet edilen bir hadiste şöyle der: Resulullah 

(s.a.s.) şöyle buyurdu: Yüce Allah buyuruyor ki, kulum bana iki elini kaldırır 

dua ederse ben o elleri bağışlamadan geri çevirmekten utanırım. Melekler: "Ey 

bizim ilâhımız! O, bağışlanacak kişilerden değil dediler. Yüce Allah, "fakat 

korkulacak olan da, bağışlayacak olan da benim. Şahit olun, ben onu 

bağışladım."603 buyurdu. VIII/432 (VIII/5469)    

KIYÂMET SÛRESİ 

343- Ahnes b. Şüreyk'in damadı Adiyy b. Ebî REbîa Hz. 

Peygamber’in (s.a.s.) komşusu idi. Bu ikisi hakkında Resulullah (s.a.s.):  اللهم

 Allah'ım! Bana kötü komşumun hakkından gel." derdi. Adiyy" اآفنى جار السوء

bir gün Hz. Peygamber’e (s.a.s.): "Ey Muhammed! Bana o kıyamet gününden 

haber ver bakalım; o ne zaman ve nasıl olacak?" demişti. Resulullah da (s.a.s.) 

haber vermişti. Bunun üzerine Adiyy: "Ey Muhammed! Ben onu gözümle 

görsem yine doğrulamam ve sana inanmam. Allah o kemikleri mi 

toplayacak?" demişti. Ebû Cehil de: "Muhammed, Allah'ın bu kemikleri 

                                                 
595 Tirmizî, Tefsir, 74/4; İbn Mâce, Zühd, 35; Ahmed b. Hanbel, III, 243; Hâkim, a.g.e., II, 552(3876) 
596 Hâkim, a.g.e., II, 552(3876)  
597 Tirmizî, Tefsir, 74/4  
598 Ahmed b. Hanbel, Müsned(Arnavut thk.), XXI, 178(13549) 
599 Mizzî, a.g.e., XII, 217[2626]  
600 Zehebî, Kâşif, I, 471[2182]  
601 İbn Hıbban, el-Mecrûhîn, I, 353[4579] 
602 İbnü'l Cevzî, Ed-Duafâ'  ve'l Metrûkîn, II, 29[1575]  
603 Suyûtî, a.g.e., VIII, 340 
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çürüyüp dağıldıktan sonra toplayıp yeni bir yaratışla tekrar canlandıracağını 

mı iddia ediyor?" demişti.  VIII/438 (VIII/5474)  

Alûsi tahric etmiştir. 604 

344- Tirmizî'de bu âyetin iniş sebEbîni Saîd b. Cübeyr İbn Abbas'tan 

şöyle rivayet eder: "Kur'ân inerken Resulullah (s.a.s.) iyi bellemek için dilini, 

dudaklarını depretirdi. Bunun üzerine yüce Allah, ال تحّرك به لسانك   âyetini 

indirdi." VIII/443 (VIII/5481)    

Buhârî, Müslim, Tirmizî, Nesâî ve Ahmed b. Hanbel tahric 

etmişlerdir.605 

 Müftüler sana fetva verseler de, sen"    استفت قلبك ولو افتاك المفتون -345

kalbine danış." VIII/443 (VIII/5482)    

Rivayet tam olarak sadece Kenzu’l-Ummal ve Feyzü’l-Kadir’de 

geçmektedir.606 Münâvi Ahmed b. Hanbel607 ve Dârimî’nin608 Müsned’lerinde 

geçtiğini söylemiştir. Bu müsnedlerde   استفت نفسك استفت قلبك یا وابصة ثالثا

.....البر  şeklinde geçmektedir. Münâvî, Hafız Irâkî’nin şöyle dediğini 

nakletmiştir: ‘’O’nda meçhul olan el-A’la b. Sa’lebe vardır.’’609 el-Alâ' b. 

Sa'lebe için İbn Hacer Lisanu'l-Mîzan'da ve Ebû Hatim er-Râzî el-Cerh ve't-

Ta'dil'de ''Mechul'' demişlerdir.610  

 Kul, bana"   الیزال العبد یتقرب الىَّ بانوافل حتى اآون سمعه و بصره -346

nafile ibadetlerle yaklaşmaya devam eder, neticede ben onun kulağı, gözü... 

olurum" VIII/443 (VIII/5482)    

20. hadiste tahrici yapılmıştır. 

                                                 
604 Alûsî, a.g.e., XXIX, 137 
605 Buhârî, Bedü’l-Vahy, 5, Tefsir, 1, 2, Fezâilü’l-Kur’an, 28, Tevhid, 43; Müslim, Salat, 147, 148; 
Tirmizî, Tefsir, 75/1; Nesâî, Sıfatu’s-Salat, 37; Ahmed b. Hanbel, I, 220, 343  
606 Ali el-Muttaki, a.g.e., X, 459 (29339); Münâvî, Feyzü’l-Kadir, I, 495(991) 
607 Ahmed b. Hanbel, IV, 228  
608 Dârimî, Büyu’, 2 
609 Münâvî, a.g.e., I, 495(991) 
610 Ebu Hâtim er-Râzî, el-Cerh ve't-Ta'dîl, VI, 353[1951]; İbn Hacer, a.g.e., IV, 183[481] 
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347- Bu sûre okunduğu zaman sonunda  بلى "evet" denilmesi, 

Mürselat Sûresi'nin sonunda  امنَّا باهللا  "Allah'a îmân ettik." denilmesi, Tin 

Sûresi'nin sonunda  بلى وانا على ذلكم من الشاهدین  "Evet, ben de buna şahit 

olanlardanım" denilmesi Hz. Peygamber (s.a.s.)'den Ebû Hureyre hadisiyle 

nakledilmiştir. VIII/448 (VIII/5487)    

Ebû Dâvûd ve Ahmed b. Hanbel tahric etmişlerdir. 611 Tirmizî’de de 

sadece Tin sûresiyle ilgili kısım nakledilmiştir.612 Şuayb Arnavût, ‘’İsnadı, 

Ebû Hureyre’den (r.a.) rivayet eden râvinin bilinmemesi nedeniyle 

zayıftır.’’613 demiştir.  

İNSAN SÛRESİ 

 Kul bana"  الیزال العبد یتقرب الىَّ بانوافل حتى اآون سمعه و بصره -348

nafilelerle d evamlı yaklaşır. Neticede ben onun kulağı, gözü... olurum." 

VIII/464 (VIII/5504)    

20. Hadiste tahrici yapılmıştır. 

349- Rivayete göre, Hz. Peygamber'e bir esir getirilir, o bu esiri 

müslümanlardan birine teslim eder, "buna ihsan et, güzel bak" diye emrederdi. 

VIII/465 (VIII/5505) 

Alûsi tahric etmiştir. 614    

MÜRSELÂT SÛRESİ 

350- İbn Mes’ud’dan sahih hadislerde rivayet olunduğuna göre 

Minâ’da bir mağarada inmiştir. VIII/474 (VIII/5516) 

Buhârî ve Taberânî Mu’cemu’l-Kebîr’de tahric etmişlerdir.615 

NEBE SÛRESİ 

                                                 
611 Ebû Dâvûd, Salât, 150; Ahmed b. Hanbel, II, 249 
612 Tirmizî, Tefsir, 95/1 
613 Ahmed b. Hanbel, Müsned (Arnavut thk.), XII, 353(7391) 
614 Alûsî, a.g.e., XXIX, 140 
615 Buhârî, İhsar, 18; Taberânî, el-Mu’cemu’l-Kebîr, X, 117(10149) 
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351- "Ruh, Allah'ın ordularından bir ordudur. Melekler değildirler.." 

VIII/502 (VIII/5546I)    

Suyûti, İbn Abbas’dan (r.a.) tahric etmiştir.616 

352- İbn Abbas demiştir ki: "Cebrail (a.s) kıyamet günü yüce Allah'ın 

huzurunda onun azabından korku ile titreyerek kıyama duracak ve:  سبحانك ال اله

عبدناك حق عبادتك  اال انت ما    "Noksan sıfatlardan uzaksın, ya Râb! Senden başka 

ilah yok. Biz sana hakkıyla ibadet edemedik"617 diyecektir." VIII/502 

(VIII/5547)    

 Şefaatim, ümmetimin büyük günah"    شفاعتى الهل الكبائر من امتى -353

işleyenlerinedir." VIII/504 (VIII/5547)    

Ebû Dâvûd, Tirmizî, Ahmed b. Hanbel, İbn Hıbban ve Hâkim 

Enes’den (r.a.) tahric etmişlerdir.618 Tirmizî, İbn Hıbban ve Hâkim Câbir’den 

de (r.a.) tahric etmişlerdir.619 

ABESE SÛRESİ 

354- Hz. Âişe’den şöyle rivayet edilmiştir: عبس و توّلى   Âmâ olan İbn 

Ümmi Mektum hakkında indi. Resulullah’a (s.a.s.) gelmişti. ‘’Ey Allah’ın 

Resulü! Beni irşat et.’’ deyip duruyordu. Resûlullah’ın (s.a.s.) yanında ise 

müşriklerin ileri gelenlerinden birisi vardı. Resûlullah (s.a.s.)  âmâdan yüzünü 

çevirip diğerine dönüyor ve ‘’söyleyeceğinde bir beis görüyor musun?’’ 

diyordu. ‘’Hayır’’ deniliyordu. Sûre bunun hakkında indirildi. VIII/525 

(VIII/5570)    

Tirmizî, İbn Hıbban ve Hâkim tahric etmişlerdir. 620 Zehebî: ''Buhari 

ve Müslim şartına göre sahihtir'' demiştir.621   

                                                 
616 Suyûti, a.g.e., VIII, 399 
617 Suyûtî, a.g.e., VIII, 400  
618 Ebû Dâvûd, Sünne, 21; Tirmizî, Kıyamet, 11; Ahmed b. Hanbel, III, 213; İbn Hıbban, a.g.e., XIV, 
387(6468); Hâkim, a.g.e., I, 140 (230),  
619 Tirmizî, Kıyamet, 11; İbn Hıbban, a.g.e., XIV, 386(6467); Hâkim, a.g.e., I, 140 (231), II, 414 
(3442) 
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355- İbn Abbas’tan rivayet edilmiştir: Resûlullah (s.a.s.) Efendimiz 

Kureyşin ileri gelenlerinden Utbe b. Rabia, Ebû Cehil b. Hisâm, Ümeyye b. 

Halef ve Abbas b. Abdulmuttalib ile özel olarak konuştuğu bir sırada ki, 

Resûlullah (s.a.s.)  bunların îmâna gelmelerine çok özeniyordu. Abdullah b. 

Ümmi Mektüm adlı zat geldi. Resûlullah (s.a.s.)  Ümeyye b. Halef ile fısıltı 

halinde konuşurken Abdullah, Hz. Peygamber’in (s.a.s.) Kur’ân’dan bir âyet 

okumasını istedi. ‘’ Ey Allah’ın Resulü! Allah’ın sana öğrettiğinden bana 

öğret.’’ dedi ve bunu tekrar etti. Resûlullah (s.a.s.)  ona aldırmadı ve yüzünü 

buruşturup döndü. Sözünün kelimesinden hoşlanmayıp diğerlerine yüzünü 

çevirdi. Resûlullah (s.a.s.)  konuşmasını bitirip kalkacağı sırada vahiy hali 

geldi. Gözlerini kapayıp daldı. ‘’Abese ve tevallâ ‘’ indi.  

Bundan sonra Resûlullah (s.a.s.)  ona ikram eder ve ‘’ merhaba, 

hakkında Rabb’ımın bana sitem ettiği kişi!’’ der ve ihtiyacını sorardı. VIII/525 

(VIII/5570) 

Suyûti ve Taberî tahric etmişlerdir. 622 

356- Hz. Peygamber (s.a.s.) buyurdu ki:  مثل الذى یقرُا القران وهو حافظ له

 "   مع السفرة الكرام البررة و مثل الذى یقرؤه وهو یتعاهده وهو عليه شدید فله اجران 

Kur'ân'ı ezberleyerek okuyanın misali, sıfat ve şanı değerli ve takva sahibi 

elçilerle beraberdir. Kendisine zor geldiği halde teahhüd edip çalışarak 

okuyanın misali ise, ona iki ecir vardır." VIII/535 (VIII/5582)    

Buhârî, Müslim, Ebû Dâvûd, Tirmizî, İbn Mâce, Dârimî ve Ahmed b. 

Hanbel Hz. Âişe’den (Radıyallahu Anha) tahric etmiştir. 623 

                                                                                                                                          
620 Tirmizî, Tefsir, 80/1; İbn Hıbban, a.g.e., II, 293 (535); Hâkim, a.g.e., II, 558 (3896) 
621 Hâkim, a.g.e., II, 558 (3896)  
622 Suyûti, a.g.e., VIII, 416; Taberî, a.g.e., XXX, 51 
623 Buhârî, Tefsir, 80/1; Müslim, Misafirin, 244; Ebû Dâvûd, Vitir, 14; Tirmizî, Fezâilü’l-Kur’an, 13; 
İbn Mâce, Edeb, 52; Dârimî, Fezâilü’l-Kur’an, 11; Ahmed b. Hanbel, VI, 48, 94, 98, 110, 170, 192, 
239, 266 
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357- Ebûbekir es-Sıddık'a, "ebb nedir?" diye sorulduğunda: Allah'ın 

kitabında bilmediğim bir şey hakkında konuşacak olursam beni hangi gök 

gölgelendirir ve hangi yer barındırır?" demiştir. VIII/538 (VIII/5586)    

İbn Ebî Şeybe Musannef’inde tahric etmiştir.624 

358- Hz. Ömer minberde  فانبتنا فيها dan ابَّا  'e kadar okumuş, "bunların 

hepsini biliyoruz, fakat ebb nedir?" demiş ve sonra elindeki âsâyı kırıp atarak 

demiştir ki: İlâhî hayata yemin ederim ki bunu anlamaya çalışmak bir 

zorlanma ve külfettir. Ey Ömer'in anasının oğlu! Ebben'in ne olduğunu 

bilmesen ne var? Bu kitaptan açıklananları arayın ve onunla amel edin. 

Bilemediklerinizi de Rabbına havale edin." VIII/538 (VIII/5586)    

Hâkim ve Beyhakî Enes’den (r.a.) tahric etmişlerdir. 625 Zehebî: 

''Buhari ve Müslim şartına göre sahihtir'' demiştir.626  

359- Mü’minlerin anası Sevde binti Zem'a'dan şöyle rivayet 

edilmiştir: Hz. Peygamber (s.a.s.);  یحشر الناس یوم القيامة حفاة عراة غرال قد الجمهم

 İnsanlar Kıyamet günü yalınayak, çırılçıplak, sörpük"   العرق و بلغ شحوم االذان

va sarkık, ter, gem gibi boğazlarına takılmış ve kulaktozlarına çıkmış bir halde 

haşr olunurlar" buyurdu. "Ey Allah'ın Resulü! Eyvah o ne sefillik, birbirinin 

ayıbına bakacaklar" dedim. شغل الناس عن ذلك    İnsanlar bundan meşguldür" 

buyurdu ve şu âyeti okudu: لكل امرئ منهم یومئذ شْان یغنيه   "Onlardan her kişinin 

o gün kendisine yeter bir işi vardır."   VIII/541 (VIII/5589)    

Hâkim ve Taberânî Mu’cemu’l-Kebîr’de tahric etmişlerdir.627 Zehebî: 

''Müslim şartına göre sahihtir'' demiştir.628  

رت صالته بالليل حسن وجهه بالنهارمن آث -360    "Gece namazı çok olan 

kişinin gündüzün yüzü güzel olur." VIII/541 (VII/5242)    

                                                 
624 İbn Ebî Şeybe, a.g.e., VI, 136 (30107) 
625 Hâkim, a.g.e., II, 559(3897); Beyhakî, Şuabu’l-Îmân, II, 424(2281) 
626 Hâkim, a.g.e., II, 559(3897)  
627 Hâkim, a.g.e., II, 559(3898); Taberânî, el-Mu’cemu’l-Kebîr, XXIV, 34(91) 
628 Hâkim, a.g.e., II, 559(3898) 
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İbn Mâce Câbir’den (r.a.) tahric etmiştir.629 

TEKVİR SÛRESİ 

361- İbn Ömer’den (r.a) rivayet ettiklerine göre Resulullah (s.a.s.) 

şöyle buyurmuştur:  من سره ان ینظر الى یوم القيامة آانه رْاى عين فليقرْا اذا الشمس

واذا السماء انشقت, واذا السماء انفطرت, آورت   "Her kim Kıyamet gününe gözüyle 

görüyormuş gibi bakmayı arzu ederse Tekvir, İnfitar, İnşikak sûrelerini 

okusun." IX/7 (VIII/5592)    

Tirmizî, Ahmed b. Hanbel ve Hâkim tahric etmişlerdir. 630 Zehebî: 

''Sahihtir'' demiştir.631 

362- Ebû Hureyre'den rivayet olunduğu üzere Resulullah (s.a.s.) şöyle 

buyurmuştur: "Muhakkak hakları sahiplerine vereceksiniz. Hatta boynuzsuz 

koyunun boynuzlu koyundan kısas yoluyla hakkı alınacak." IX/14 (VIII/5599)    

Buhârî, Müslim, Tirmizî ve Ahmed b. Hanbel tahric etmişlerdir. 632 

Ahmed b. Hanbel'in rivayetinde: "Ve hatta karınca karıncadan hakkını 

alacak." 

Bulamadık. 

363- Hz. Ömer النفوس زوجت...    "cennetlik ve cehennemlik nefisler 

benzerleriyle bir araya getirilir." dedi. Sonra احشروا الذین ظلموا وازواجهم    

âyetini okudu. IX/17 (VIII/5601)    

Buhârî tahric etmiştir. 633 

364- Numan b. Beşir (r.a) demiştir ki: Ömer b. el-Hattâb hutbe 

okuyordu, dinledim. الميمنة ما اصحاب الميمنة واصحاب وآنتم ازواجا ثالثة فاصحاب 

                                                 
629 İbn Mace, İkâmet, 174  
630 Tirmizî, Tefsir, 81/1; Ahmed b. Hanbel, II, 27, 36; Hâkim, a.g.e., IV, 620 (8719) 
631 Hâkim, a.g.e., IV, 620 (8719)  
632 Buhârî, Edebü’l-Müfred, I, 74(183); Müslim, Birr, 60; Tirmizî, Kıyamet, 2; Ahmed b. Hanbel, II, 
235, 301, 323, 372, 411 
633 Buhârî, Tefsir, 81 
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 âyetini okudu. Sonra "  المشئمة ما اصحاب المشئمة والسابقون السابقون اولئك المقربون

  ازواج فى الجنة وازواج فى النار âyetini okudu ve daha sonra  واذا النفوس زوجت

"bazı eşler cennette, bazıları cehennemdedir" dedi. IX/17 (VIII/5601)    

Taberî tahric etmiştir. 634 

365- Yine Numan b. Beşir merfu olarak Hz. Peygamber (s.a.s.)'den 

rivayet ederek şöyle demiştir: واذا النفوس زوجت  "durebâ" (sınıflar ve 

benzerleri)dır, yani, آل رجل مع آل قوم آانوا یعملون عمله  "Herkes, kendisi gibi 

amel eden her toplulukla beraberdir." dedi. Zira yüce Allah: وآنتم ازواجا ثالثة 

فاصحاب الميمنة ما اصحاب الميمنة واصحاب المشئمة ما اصحاب المشئمة والسابقون 

   buyuruyor ki, bunlar "durebâ" dır dedi. IX/17 (VIII/5601)   السابقون

Suyûti tahric etmiştir.635  

 Kim bir topluluğa benzerse o da"   شّبه بقوم فهو منهممن ت -366

onlardandır." IX/17 (VIII/5602)    

Ebû Dâvûd ve Ahmed b. Hanbel İbn Ömer’den (r.a.) tahric etmiştir. 

636 Şuayb Arnavût, Ahmed b. Hanbel’deki rivayetler için, ‘’İsnadı zayıftır.’’637 

demiştir.  

367- Hz. Ömer’in (r.a) şöyle dediği rivayet edilmiştir: Temim 

kabilesinden Kays b. Asım Resulullah’a (s.a.s.) geldi ve: "Ben, dedi, cahiliye 

döneminde sekiz kızımı diri diri toprağa gömdüm." Hz. Peygamber (s.a.s.): 

"Herbirine karşılık bir köle azat et." buyurdu. Kays: "Benim develerim var." 

dedi. Hz. Peygamber (s.a.s.): "O halde her birine karşılık bir deve kes." 

buyurdu. IX/19 (VIII/5604)    

Taberânî el-Mu’cemu’l-Kebîr’de ve Bezzar Müsned’inde tahric 

etmişlerdir. 638 Beyhakî Sünen’de benzer bir rivayet tahric etmiştir.639 

                                                 
634 Taberi, a.g.e., XXX, 69 
635 Suyûtî, a.g.e., VIII, 7 
636 Ebû Dâvûd, Libas, 4; Ahmed b. Hanbel, II, 50, 92 
637 Ahmed b. Hanbel, II, 50(5114, 5115), 92(5667) 
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 ".İslâm, kendisinden önce olanları keser atar"   االسالم یجّب ما قبله -368

IX/19 (VIII/5604)    

Ahmed b. Hanbel ve Beyhakî Amr b. As’dan (r.a.) tahric etmişlerdir. 

640 Şuayb Arnavût, Ahmed b. Hanbel’de geçen rivayetlerden biri için, ‘’İsnadı, 

Abdullah b. Lühey’a’nın hıfzının kötü olması nedeniyle zayıftır.’’641 demiştir. 

369- Sa'sa'a'dan şöyle rivayet edilmiştir: "Ey Allah'ın Resulü! dedim. 

Ben cahiliyye devrinde bazı işler işledim. Onlarda bir ecir ve sevap var mıdır? 

Diri diri gömülecek olan üçyüzaltmış kız çocuğunun hayatını kurtardım. Her 

birini iki tane on aylık gebe deve ile satın alırdım. Bunlarda bana bir ecir var 

mıdır? Hz. Peygamber (s.a.s.) buyurdu ki: "Sana onun ecri var. Çünkü yüce 

Allah sana nimet olarak İslâm'ı verdi." IX/20 (VIII/5609)    

Hâkim tahric etmiştir. 642 

370- Huzame binti Vehb'ten şu rivayeti yapılmıştır: Resulullah’a 

(s.a.s.) azil hakkında soru soruldu. Resulullah (s.a.s.): ذلك الوْاد الخفّى  "O gizli 

çocuk öldürmedir." buyurdular. IX/21 (VIII/5605)    

Müslim, İbn Mâce, Ahmed b. Hanel ve Hâkim tahric etmişlerdir. 643 

 ".Kim ölürse kıyameti kopmuş demektir"   من مات فقد قامت قيامته -371

IX/29 (VIII/5605)    

Aclûnî Keşfü’l-Hafâ’da yukardaki şekilde, Ali el-Müttaki Kenzu’l-

Ummal’de, إذا مات أحدآم فقد قامت قيامته şeklinde tahric etmişlerdir. 644 Ali el-

Muttaki, ‘’Askerî Emsal’de Enes’den rivayet etmiştir. O'nda Dâvûd b. El-

Mahber vardır. Kezzabdır. Anbese b. Abdurrahman Metruktur. Muhammed b. 

                                                                                                                                          
638 Taberânî, el-Mu’cemu’l-Kebîr, XVIII, 337(863); Bezzar, Müsned, I, 355(238) 
639 Beyhakî, Sünenü’l-Kübra, VIII, 116 
640 Ahmed b. Hanbel, IV, 198, 204, 205; Beyhakî, a.g.e., IX, 123(18069) 
641 Ahmed b. Hanbel, IV, 204(17846) 
642 Hâkim, a.g.e., III, 707(6562) 
643 Müslim, Nikah, 141; İbn Mâce, Nikah, 61; Ahmed b. Hanbel, VI, 361, 434; Hâkim, a.g.e., IV, 
77(6937) 
644 Ali el-Müttaki, a.g.e., XV, 1072 (42748), XV, 850(42123); Aclûnî, a.g.e., II, 1615(2618) 
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Zâzân içinde Buhârî, ''O'nun hadisi alınmaz.'' dedi.'' demiştir.645 Dâvûd b. El-

Mahber için Ebû Zur'a: ''Daîfu'l-Hadis'', Nesâî. ''Zayıftır'', Dârekutnî: 

''Metruku'l-Hadis'' demişlerdir.646 Buhari: ''Münkerü'l-Hadistir. '' Şebihe La 

Şey' '' demiştir.647 Ahmed b. Hanbel de: ''Yüşbihü La Şey' '' demiştir. İbn 

Hıbban da: ''Sikalardan Hadis Uydurur'' demiştir.648 Anbese b. Abdurrahman 

için Ebû Zur'a: ''Münkerü'l-Hadis, Vâhiyu'l-Hadis'', Ebû Hatim: ''Metruku'l-

Hadis'', Ebû Dâvûd, Nesâî ve Dârekutnî: ''Zayıf'', Ebu'l Feth el-Ezdî: 

''Kezzabtır.'' demiştir.649 Muhammed b. Zâzân için Buhari: ''Münkerü'l-

Hadistir, hadisi alınmaz'', Ebû Hatim: ''Metruku'l-Hadis, hadisi alınmaz'' 

demişlerdir.650   

İNFİTÂR SÛRESİ 

من سّن سنة حسنة فله اجر من عمل بها و من سّن سنة سيئة فله وزر من عمل  -372

 Her kim güzel bir geleneğe yol açarsa ona onu işleyenlerin mükâfatı"   بها

vardır. Her kim de kötü bir geleneğe yol açarsa ona da onu işleyenlerin günah 

ve vebali vardır." IX/47 (VIII/5634)    

Müslim, Dârimî, Ahmed b. Hanbel Cerir b. Abdullah’dan tahric 

etmişlerdir.651  Müslim, Nesâî İbn Mâce, Ahmed b. Hanbel el-Münzir b. 

Cerir’in babasından tahric etmiştir.652 İbn Mâce Ebû Cuhayfe’den de tahric 

etmiştir.653  

 .Suheyb ne güzel kuldur"   نعم العبد صهيب لو لم یخف اهللا لم یعصه -373

Allah'tan korkmasa bile, isyan etmezdi." IX/49 (VIII/5636)    

                                                 
645 Ali el-Müttaki, a.g.e., XV, 850(42123) 
646 Mizzî, a.g.e., VIII, 443[1784]  
647 Buhari, a.g.e., I, 42[110]   
648 İbnü'l Cevzî, a.g.e., I, 267[1168] 
649 Mizzî, a.g.e., XXII, 416[4536]  
650 Mizzî, a.g.e., XXV, 206[5216]  
651 Müslim, İlim, 15; Dârimî, Mukaddime, 44; Ahmed b. Hanbel, IV, 360, 361 
652 Müslim, Zekât, 69; Nesâî, Zekât, 64; İbn Mâce, Mukaddime, 14; Ahmed b. Hanbel, IV, 357, 358 
653 İbn Mâce, Mukaddime, 14 
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Aclûnî Keşfü’l-Hafâ’da tahric etmiştir.654 Ali el-Müttaki Kenzu’l-

Ummal’de Ömer’den (r.a.) tahric etmiştir.655 Aclûnî, ‘’eş-Şeyh Bahâuddin es-

Sübkî dedi ki: ‘’Onu iyice araştırmakla beraber bu sözü hadis kitaplarında ne 

merfu, ne mevkuf, ne Ömer’den (r.a.) nede başkasından rivayet edilmiş olarak 

görmedim.’’656 demiştir.  

374- Ebû Hayyan ve Alûsî'nin kaydettikleri gibi Hz. Peygamber 

(s.a.s.)'den rivayet olunduğuna göre, O bu âyeti (İnfitar, 82/6) okumuş ve جهله  

"onun cahilliği" demiştir. IX/50 (VIII/5637)    

Suyûti, Salih b. Mismâr’dan tahric etmiştir. 657 

375- İbn Cerir, Ebû Rebah Lahmi'den şöyle rivayet etmiştir: Hz. 

Peygamber (s.a.s.) Ebû Rebah'a, ما ولد لك  "neyin oldu?" diye sormuş. Sonra 

aralarında şu konuşma geçmiş: 

— Ey Allah'ın Resulü! Ne çocuğum olabilir. Ya oğlan, ya kız. 

— Kime benziyor? 

— Ey Allah'ın Resulü! Kime benzeyEbîlir? Ya babasına, ya anasına. 

— Öyle deme. Meni rahimde yerleşince yüce Allah onunla Âdem 

arasındaki her nesEbî hazır eder. Allah'ın kitabında şu âyeti okumadın mı?  فى

 Seni dilediği herhangi bir şekilde terkib etti." Buradaki"   اّى صورة ما شاء رّآبك

كسلك , رّآبك   demektir. Yani, seni dilediği şekle sokar, o surete koyar.658 IX/53 

(VIII/5639)    

MUTAFFİFÎN SÛRESİ 

                                                 
654 Aclûnî, a.g.e., II, 1829(2831) 
655 Ali el-Müttaki, a.g.e., XIII, 407(37147) 
656 Aclûnî, a.g.e., II, 1829(2831) 
657 Suyûti, a.g.e., VIII, 439 
658 Taberi, a.g.e., XXX, 87 
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376- Ebû Saîd'den şöyle rivayet etmişlerdir: Hz. Peygamber (s.a.s.) 

buyurdu ki: "Veyl, cehennemde bir vadidir ki kâfir onun dibine varmadan 

önce onda kırk yıl yukardan aşağı düşer." IX/61 (VIII/5648)    

Tirmizî, Ahmed b. Hanbel, İbn Hıbban ve Hâkim tahric etmiştir. 659 

Tirmizî, ‘’Bu hadis garibtir. İbn Lehîa hadisinden başka merfu olarak 

bilmiyoruz.’’660 demiştir. Şuayb Arnavût, ‘’İsnadı zayıftır.’’661 demiştir. 

Hâkim ve Zehebî: ‘’Sahihtir.’’662 demişlerdir. 

377- İbn Hıbban ve Hâkim'in Sahih'lerinde: "Veyl, iki dağ arasında bir 

vadidir ki, kâfir..." IX/61 (VIII/5648)   

İbn Hıbban ve Hakim Ebû Saidi'l Hudrî'den tahric etmişlerdir. 663  

378- Resulullah (s.a.s.) buyurdu ki:  الفلق جّب فى جهّنم مغطى واما سجين

 Felak, cehennemde örtülü bir kuyudur. Amma Siccin açıktır." IX/68"  فمفتوح

(VIII/5648)    

Taberî, Ebû Hureyre’den tahric etmiştir. 664 

379- "Cehennem Arz'ın en aşağısındadır." IX/68 (VIII/5648)   

Suyutî’de İbn Abbas’dan (r.a.) tahric edilmiştir.665 

380- Berâ (r.a)'dan rivayet edilmiştir. Resulullah (s.a.s.) günahkârın 

nefsinin göğe çıkarılmasını anlatarak buyurdu ki: Onu çıkarırlar. Onunla hangi 

melek topluluğuna uğrasalar, melekler: "Bu pis ruh nedir?" derler. Onun 

dünyada anıldığı isimlerden en çirkini ile "fülan" derler. Nihayet dünya 

semasına varırlar, açılmasını isterler o na açılmaz. Sonra Resulullah (s.a.s.):  ال

 Onlara göklerin" تفتح لهم ابواب السماء وال یدخلون الجنة حتى یلج الجمل فى سم الخياط

                                                 
659 Tirmizî, Tefsir, 21/1; Ahmed b. Hanbel, III, 75; İbn Hıbban, a.g.e., XVI, 508(7467); Hâkim, a.g.e., 
II, 551(3873), IV, 639(8764) 
660 Tirmizî, Tefsir, 21/1 
661 Ahmed b. Hanbel, Müsned (Arnavut thk), XVIII, 240(11712); İbn Hıbban, a.g.e., XVI, 508(7467)  
662 Hâkim, a.g.e., II, 551(3873), IV, 639(8764) 
663 İbn Hıbban, a.g.e., XVI, 508(7467); Hâkim, a.g.e., II, 551(3873), IV, 639(8764) 
664 Taberî, a.g.e., XXX, 96 
665 Suyûtî, a.g.e., VIII, 444 
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kapıları elbette açılmaz. Ve deve iğnenin deliğinden geçinceye kadar onlar 

cennete giremezler."(A'râf, 7/40) âyetini okudu. Yüce Allah buyurur ki:  اآتبوا

 Onun kitabını arzın en altında" آتابه فى اسفل االرض فى السجين فى االرض السفلى

yazın. En alt yerde, siccinde." IX/68 (VIII/5657)   

Ahmed b. Hanbel ve İbn Ebî Şeybe tahric etmişlerdir.666  

381- Ebû Hureyre'den Hz. Peygamber (s.a.s.)'in şöyle buyurduğunu 

rivayet etmişlerdir: "Kul bir günah işlediği vakit kalbinde siyah bir nokta, bir 

leke yapar. Eğer tevbe edip vazgeçer, mağfiret dilerse kalbi yine parlar. Döner 

tekrar yaparsa, o leke artar, nihayet kalbini ele geçirir. İşte Kur'ân'da yüce 

Allah'ın zikrettiği ران "rân" budur. IX/69 (VIII/5658)    

Tirmizî, İbn Mâce, Ahmed b. Hanbel ve Hâkim tahric etmişlerdir. 667 

Zehebî, Hakim'de geçen rivayeterden biri için susmuştur668, diğeri içinde 

''Müslim şartına göre sahihtir'' demiştir.669 

 İyi kulların yaptığı iyilikler, Allah'a"  حسنات االبرار سيئات المقربين -382

yaklaştırılmış kulların yaptığı kötülüklerdir."670 IX/74 (VIII/5664)    

Aclûnî, ‘’Bu, 280’de vefat eden sûfilerin büyüklerinden olan Ebû Saîd 

el-Harâz’ın sözüdür. Bazıları onu hadis addetmiştir. Öyle değildir.’’671 

demiştir. 

İNŞİKÂK SÛRESİ 

383- Alûsî'nin naklettiği üzere Ebû'l-Kasım Cîlî "Dibac"ta İbn 

Ömer'in Hz. Peygamber (s.a.s.)'den şöyle rivayet ettiğini yazmıştır:  انا اول من

ان : ما لك؟ فقالت: تنشق عنه االرض فاجلس جالسا فى قبرى وان االرض تحرك بى فقلت له

: ربى امرنى ان القى ما فى جوفى وان اتخّلى فاآون آما آنت اذ ال شْىء فّى وذلك قوله تعالى
                                                 
666 Ahmed b. Hanbel, IV, 287; İbn Ebî Şeybe, a.g.e., III, 54(12059) 
667 Tirmizî, Tefsir, 83/1; İbn Mâce, Zühd, 29; Ahmed b. Hanbel, II, 297; Hâkim, a.g.e., I, 45(6), II, 
562(3908) 
668 Hâkim, a.g.e., I, 45(6)  
669 Hâkim, a.g.e., II, 562(3908) 
670 Aclûnî, a.g.e., II, 122(1137) 
671 Aclûnî, a.g.e., II, 122(1137) 
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 Ben, yer, kendisinden yarılacak olanların ilkiyim. Hemen"  والقت ما فيها وتخّلت

kabrimde doğrulup otururum ve yer benimle hareket etmeye başlar. "Ne 

oluyorsun?" derim. "Rabb'ım bana içimdekini atıp boşalmamı, boşalıp da 

vaktiyle bende hiçbir şey yok iken olduğum gibi olmamı emretti" der. İşte bu, 

yüce Allah'ın  والقت ما فيها وتخّلت  âyetinin mânâsıdır.672 IX/84 (VIII/5674)    

384- Buhârî, Müslim, Tirmizî ve Ebû Dâvûd, Hz. Aişe'den rivayet 

etmişlerdir: Hz. Peygamber (s.a.s.) ليس احد یحاسب اال هلك   "Hesaba çekilip de 

helak olmayan kimse yoktur." buyurdu. Ey Allah'ın Resulü dedim, yüce Allah 

beni sana feda kılsın, فاما من اوتى آتابه بيمينه فسوف یحاسب حسابا یسيرا  "Kitabı 

sağından verilen kolay bir hesap ile hesaba çekilecek." buyurmuyor mu? 

Buyurdu ki: ذلك العرض یعرضون ومن نوقش الحساب هلك   "Bu, arzdır. Arz 

olunurlar. Her kimin hesabı tartışmalı geçerse helak olur." IX/85 (VIII/5676)    

Buhârî, Müslim, Ahmed b. Hanbel, Hz. Aişe'den (r.a.) tahric 

etmişlerdir. 673 Tirmizî ذلك العرض   'a kadar tahric etmiştir.674 

385- Bir de İmam Ahmed, Abd b. Humeyd, İbn Merduye ve Hâkim 

sahih diye yine Hz. Aişe'den rivayet etmişlerdir ki: Resulullah'ı (s.a.s.) 

dinledim. Namazının bazısında اللهم حاسبنى حسابا یسيرا  "Allah'ım! Beni 

kolay bir hesapla hesaba çek." diyordu. Namazdan çıkınca, "Ey Allah'ın 

Resulü! dedim, kolay hesap nedir? Buyurdu ki: ان ینظر فى آتابه فيتجاوز عنه  

"Kitabına bakılıp da geçiştirilivermesi, yani günahlarının af olunuvermesidir." 

IX/85 (VIII/5676)    

Ahmed b. Hanbel, İbn Hıbban ve Hâkim tahric etmişlerdir.675 

Hâkim, ''Müslim şartiyla bu hadis sahihtir. Buhârî ve Müslim bu 

lafizla onu tahric etmediler.''676 demiştir. Zehebî de: ''Müslim şartına göre 

                                                 
672 Suyûtî, a.g.e., VIII, 456 
673 Buhârî, ilim, 36, Rikâk, 49, Tefsir, 84/1; Müslim, 80; Ahmed b. Hanbel, VI, 47, 206 
674 Tirmizî, Kiyamet, 5, Tefsir, 84/1 
675 Ahmed b. Hanbel, VI, 48; ibn Hibban, a.g.e., XVI, 372(7372); Hâkim, a.g.e., I, 125(190), 
385(936), IV, 278(7636), 623(8727),   
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sahihtir'' demiştir.677 Şuayb Arnavut, ''  سمعت النبي صلى اهللا عليه وسلم یقول في

اللهم حاسبني حسابا یسيرا: صالته    sözü hariç hadis sahihtir.  فهذه الزیادة تفرد بها محمد

 demiştir.678  بن إسحاق

386- Bir hadis-i şerifte, نعوذ باهللا من الحور بعد الوآر  "Çokluktan sonra 

yokluktan Allah'a sığınırız." buyrulmuştur. IX/86 (VIII/5678)    

Tirmizî, İbn Mace, Nesâî, Ahmed b. Hanbel ve Dârimî Abdullah b. 

Sercis'den tahric etmişlerdir.679 Tirmizî, ''Hadis, hasen sahihtir.''680 demiştir. 

Müslim'de Abdullah b. Sercis'den yapilan rivayette  الكونالحور بعد  seklinde 

gecmektedir.681 

387- Bir hadis-i şerifte: من استوى یوماه فهو مغبون  "İki günü eşit olan 

aldanmıştır." buyurulmuştur. IX/89 (VIII/5682)    

Deylemî ve Aclûnî tahric etmişlerdir. 682 Aclûnî, ''Deylemî, Ali'den 

merfu olarak zayıf senedle rivayet etti.''683 demiştir.  

BÜRÛC SÛRESİ 

388- Yalancı Müseylime Hz. Peygamber'in (s.a.v.) ashabından iki zatı 

yakaladı. Birine, "Benim, Allah'ın resulü olduğuma şehadet eder misin?" dedi. 

O zât, "evet" dedi. Bunun üzerine Müseylime onu bıraktı. Diğerine de aynı 

soruyu sordu, o ise, "hayır, sen yalancısın" dedi. Böyle diyeni de öldürdü. 

Resulullah (s.a.v.) da buyurdu ki: Bırakılan ruhsat yolunu tercih etti. Onun için 

ة عليهال تبع   "Ona bir beis yok". Öldürülen ise fazileti aldı. فهنيئا له  "İşte ona 

mübarek olsun."  IX/100 (VIII/5694)    

Razi, Hasen'den tahric etmiştir.684 
                                                                                                                                          
676 Hâkim, a.g.e., I, 125(190) 
677 Hâkim, a.g.e., I, 125(190), 385(936), IV, 278(7636), 623(8727),   
678 Ahmed b. Hanbel, Müsned (Arnavut thık.), XXXX, 260(24215) 
679 Tirmizî, Deavât, 42; Nesâî, istiaze, 41, 42; ibn Mace, Dua, 20; Ahmed b. Hanbel, V, 82, 83; 
Dârimî, isti'zan, 42 
680 Tirmizî, Deavât, 42  
681 Müslim, Hac, 426 
682 Deylemî, a.g.e., III, 611(5910); Aclûnî, a.g.e., II, 1403(2406) 
683 Aclûnî, a.g.e., II, 1403(2406) 
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TÂRIK SÛRESİ 

389- Ebû Umame'den (r.a.) rivayet edildiğine göre Hz. Peygamber 

(s.a.v.) buyurmuştur ki: Mümine yüzaltmış melek vekil kılınmıştır. Onlar bal 

çanağından sinek kovalar gibi müminden şeytanları kovarlar. İnsan kısa bir 

süre kendine bırakılsa şeytanlar onu kapışıverirlerdi. IX/107 (VIII/5701)    

Alûsi, Ebû Umame'den tahric etmiştir.685 Taberânî ve Heysemî'de Ebû 

Umame'den benzer rivayetler tahric etmişlerdir.686 

 ".Suyun hepsinden çocuk olmaz"  ليس من آل الماء یكون الولد -390

IX/109 (VIII/5703)    

Ahmed b. Hanbel Ebû Saidi'l Hudri'den tahrc etmiştir.687 

391- Tâ Al-i İmran Sûresi'nin başında geçtiği üzere Hz. 

Peygamber'den (s.a.v.) "Erkek ve kadından hangisinin suyu -kuvvetçe- üstün 

gelirse çocuk daha çok ona benzer." diye rivayet edilmiştir. IX/111 

(VIII/5705)    

Müslim, Ahmed b. Hanbel, Ebû Ya'la ve Beyhakî Hz. Âişe'den tahric 

etmişlerdir. 688 İbn Mâce de Enes'den tahric etmiştir.689 

 ".Suyun hepsinden çocuk olmaz"  ليس من آل الماء یكون الولد -392

IX/112 (VIII/5706)    

390. Hadisde tahrici yapılmıştır. 

393- Bazi hadislerde tevhid, oruc, namaz, zekat, cunuplukten 

temizlenme yuce Allah'in یوم تبلى السرائر   buyurdugu sirlardir diye 

buyrulmustur. IX/128 (VIII/5727)    

                                                                                                                                          
684 Fahru’r-Râzi, a.g.e., XXXI, 122 
685 Alûsî, a.g.e., XXX, 96 
686 Taberânî, el-Mu'cemu'l-Kebîr, VIII, 167(7704); Heysemî, a.g.e., VII, 425(11903) 
687 Ahmed b. Hanbel, III, 47, 49, 59, 93 
688 Müslim, Hayz, 33; Ahmed b. Hanbel, VI, 92; Ebû Ya'la, a.g.e., VII, 360(4395); Beyhakî, es-
Sünenü'l-Kübrâ, I, 168(765), X, 265(21063) 
689 İbn Mâce, Taharet, 107 



 162

Beyhakî Şuab'da Ebû'd Derda'dan tahric etmiştir.690 

A’LÂ SÛRESİ 

394- Berâ b. Âzib (r.a.) demiştir ki: Peygamber’in (s.a.s.) ashabından 

bize ilk gelen Mus'ab b. Umeyr ve İbn ümmi Mektum idi. Geldiler, bize 

Kur'an okutmaya başladılar. Sonra Ammar, Bilal ve Sa'd geldi. Sonra yirmi 

kişi içinde Ömer b. Hattâb (r.a.) geldi. Sonra Hz. Peygamber (s.a.v.) geldi. 

Medinelilerin, Peygamber (s.a.v.)'in ferahlattığı kadar bir şeyle 

ferahlandıklarını görmedim. Hatta küçük çocukları ve bebeleri görüyordum. '' 

İşte bu, Allah'ın Resulü, geldi. '' diyorlardı. Ben سبح اسم ربك االعلى Sûresi'ni, bu 

sûre gibi birkaç sûrenin içinde okuyuncaya kadar Resulullah (s.a.v.) Medine'ye 

gelmemişti. IX/134 (VIII/5735) 

Buhârî, Ahmed b. Hanbel ve Hâkim Berâ'dan tahric etmişlerdir.691 

Zehebî: ''Buhari ve Müslim şartına göre sahihtir'' demiştir.692 

( Sadeleştirilmiş baskıda bu rivâyetin tahrici yapılırken sâdece 

''Buhârî, Tefsir, 87'' verilmiştir. Biz bunun dışında '' Buhârî, Fezâilü's-Sahabe, 

75; Ahmed b. Hanbel, IV, 284; Hâkim, a.g.e., II, 683(4254)'' bu yerlerde de 

rivâyetin geçtiğini tespit ettik.) 

395- Hz. Ali’den soyle rivayet edilmistir: ‘’Resûlullah (s.a.s.) bu  سّبح

 sûresini çok severdi.’’ IX/135 (VIII/5735)  اسم ربك االعلى

Ahmed b. Hanbel Hz. Ali'den tahric etmiştir.693 Şuayb Arnavut, 

''İsnadı zayıftır.''694 demiştir.  

396- Ebû Ubeyd'in, Ebû Temim tarafından rivayet edildiğini tesbit 

ettiği bir hadiste de, Resulullah (s.a.v.) buna افضل المسبحات  "Allah'ı tesbihi 

anlatan sûrelerin en faziletlisi." adını vermişti. IX/135 (VIII/5735)    
                                                 
690 Beyhakî, Şuabu'l-Îmân, III, 20(2751) 
691 Buhârî, Fezâilü's-Sahabe, 75, Tefsir, 87/1; Ahmed b. Hanbel, IV, 284; Hâkim, a.g.e., II, 683(4254) 
692 Hâkim, a.g.e., II, 683(4254) 
693 Ahmed b. Hanbel, I, 96 
694 Ahmed b. Hanbel, Müsned (Arnavut thk.), II, 142(742) 
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Suyûtî tahric etmiştir.695 

397- Hz. Aişe'nin şöyle rivayet ettiğini tesbit etmişlerdir: "Hz. 

Peygamber (s.a.v.) vitir namazının birinci rekatında سّبح  , ikincide  قل یا ایها

 üçüncüde İhlas ve Muavizeteyn sûrelerini okurdu." IX/135 ,  الكافرون

(VIII/5735)    

Tirmizî, İbn Mace, Ahmed b. Hanbel ve Hâkim tahric etmişlerdir.696 

Tirmizî: ''Hasen, sahihtir'' demiştir.697 Tirmizî,  Nesâî, İbn Mace, Ahmed b. 

Hanbel ve Dârimî'nin İbn Abbas'dan698, yine Nesâî, İbn Mace, Ahmed b. 

Hanbel ve Hâkim'in Ubeyy b. Ka'b'dan yaptığı rivayette ''Muavizeteyn'' 

yoktur.699 Şuayb Arnavut, Ahmed b. Hanbel'in Hz. Âişe'den yaptığı tahric için, 

'' ''Muavizeteyn'' ifadesi dışındaki yer sahih li-gayrihi'dir. İsnadı zayıftır. 

Çünkü Abdulaziz b. Cureyc  ي حدیثهال یتابع ف 700 demiştir.701 Ayrıca Abdulaziz b. 

Cüreyc için Buhârî: '' O'nun hadisine tâbî olunmaz.'' Demiştir. İbn Hıbban da 

Kitabu's-Sikât'da zikretmiş ve : ''Hz. Âişe'den duymadığı halde O'ndan rivayet 

etmiştir.'' demiştir.702 

398- Nu'man b. Beşir'in şöyle rivayet ettiğini tesbit etmişlerdir: 

"Resululah (s.a.v.) bayram namazlarında ve cuma günü سبح اسم ربك االعلى  ve 

 sûrelerini okurdu. Eğer cumaya rastgelirse ikisini de  هل اتيك حدیث الغاشية

okurdu." IX/135 (VIII/5735)    

                                                 
695 Suyûtî, a.g.e., VIII, 480 
696 Tirmizî, Vitr, 9; ibn Mace, İkâme, 115; Ahmed b. Hanbel, VI, 227; Hâkim, a.g.e., I, 447(1143, 
1144); II, 566(3920) 
697 Tirmizî, Vitr, 9  
698 Tirmizî, Vitr, 9; Nesâî, Kiyamu'l-Leyl, 38; ibn Mace, İkâme, 115; Ahmed b. Hanbel, I, 299, 300, 
305, 316, 372; Dârimî, Salat, 210, 212 
699 Nesâî, Kiyamu'l-Leyl, 37, 47, 48, 49, 50, 54; ibn Mace, Ikame, 115; Ahmed b. Hanbel, III, 406, 
407, V, 123; Hâkim, a.g.e., II, 282(3016) 
700 Hadisinin mutâbi'i yoktur demek olup bir ravinin rivayet ettiği herhangi bir hadisin başka raviler 
tarafından rivayet edilmemiş olduğunu gösteren tabirlerdendir.  
701 Ahmed b. Hanbel, Müsned (Arnavut thk.), XXXXIII, 79(25906) 
702 Mizzî, a.g.e., XVIII, 117[3438]  
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Müslim, Ebû Dâvûd, Tirmizî, Nesâî, Dârimî ve Ahmed b. Hanbel 

tahric etmişlerdir.703 İbn Mace, Numan b. Besir ve İbn Abbas'dan   ان رسول اهللا

  صلى اهللا عليه و سلم آان یقرأ فى العيدین بسبح اسم ربك االعلى وهل اتاك جدیث الغاشية

seklinde tahric etmiştir.704 Ahmed b. Hanbel'in Numan b. Besir'den yaptığı bir 

rivayettede ''Eğer cumaya rastgelirse ikisini de okurdu." ifadesi yoktur.705 

Ahmed b. Hanbel Semure b. Cundeb706 ve Zeyd b. Ukbe'den707  آان یقرأ فى

 .şeklinde tahric etmiştir   العيدین بسبح اسم ربك االعلى وهل اتاك جدیث الغاشية

399- Taberanî, Abdullah b. Hâris'in şöyle rivayet ettiğini yazar: 

"Resulullah'in (s.a.v.) kıldığı son namaz akşamdır. Birinci rekatta   سبح اسم ربك

  u okudu." demiştir. IX/135 (VIII/5735)  قل یا ایها الكافرون yı, ikincide  االعلى

Heysemî tahric etmiş ve ''O'nda Haccâc b. Nasîr vardır. İbnü'l Medînî 

onun zayıf olduğunu, İbn Hıbban ve İbn Ma'în de onun güvenilir olduğunu 

söylediler.'' demiştir. 708 Haccac b. Nasîr için Ali b. El-Medînî. ''Zehebe 

hadîsuhû'', Ebû Hâtim: '' Münkerü'l-Hadis, Daîfu'l-Hadîs'', Nesâî bir yerde: 

''zayıftır'', başka bir yerde de: ''Sika değildir, O'nun hadisi alınmaz'', Yahya b. 

Maîn'de: ''Zayıftır'' demişlerdir.709 İbn Hıbban es-Sikât kitabında 

zikretmiştir.710      

400- Ukbe b. Âmiri Cühenî'nin şöyle dediğini rivayet etmişlerdir:  فسبح

 O halde Rabb'ını yüce ismi ile tesbih et." (Vâkıa, 56/74, 96)"   عظيمباسم ربك ال

âyeti indiğinde Resulullah (s.a.v.) bize buyurdu ki: اجعلوها فى رآوعكم  "bunu 

rükularınızda yapın". Sonra سبح اسم ربك االعلى   âyeti inince de  اجعلوها فى

    onu secdelerinizde yapın" buyurdu. IX/139 (VIII/5738)"  سجودآم

                                                 
703 Müslim, Cuma, 62; Ebû Dâvûd, Salat, 236; Tirmizî, Ideyn, 4; Nesâî, Salatu'l-Ideyn, 13; Ahmed b. 
Hanbel, IV, 273; Dârimî, Salat, 203, 221 
704 Ibn Mace, Ikamet, 157 
705 Ahmed b. Hanbel, IV, 276 
706 Ahmed b. Hanbel, V, 7, 14 
707 Ahmed b. Hanbel, V, 19 
708 Heysemî, a.g.e., II, 298(2705) 
709 Mizzî, a.g.e., V, 461[1130]  
710 İbn Hıbban, Es-Sikât, VIII, 202[12984]  
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Ebû Dâvûd, İbn Mace, Ahmed b. Hanbel, Dârimî ve Hakim tahric 

etmişlerdir. 711 Hâkim, ''İsnadı sahihtir. Buhârî ve Müslim İyâs b. Amir'in 

dışındaki ravilerle ihticac etmede ittifak ettiler. ''712 demiştir. Zehebî, 

Müstedrek'te geçen hadislerin biri için ''Iyas b. Âmir bilinmiyor''713, diğeri için 

de ''Sahihtir'' demiştir.714  

401- İbn Abbas'tan şöyle rivayet etmişlerdir: Resulullah (s.a.v.)  سبح

 Yüce Rabbimi"  سبحان رّبَى االعلى ,yı okuduğu zaman     اسم ربك االعلى

noksanlıklardan tenzih ederim." derdi. IX/139 (VIII/5738)    

Ebû Dâvûd, Ahmed b. Hanbel ve Hâkim tahric etmişlerdir. 715 Zehebî: 

''Buhari ve Müslim şartına göre sahihtir'' demiştir.716 

402- Hz. Peygamber (s.a.v.) namazda okurken bir âyet atlamıştı. 

Sabah namazı idi. Übeyy bu okunmayan âyetin nesh edildiğini sanmış, sormuş 

Resulullah (s.a.v.) "unuttum"buyurmuştu. IX/155 (VIII/5759)    

Ahmed b. Hanbel Ubeyy b. Ka'b'dan tahric etmiştir. 717 

403- Rasulullah'da (s.a.v.) böyle nadir de olsa unutma vaki olursa 

yüce Allah onu bırakmaz hatırlatır, veya hatırlatacak bir sebep nasip ederdi. 

Nitekim "Bahru'l-Muhit"de yazıldığı gibi, Abbad b. Beşir'in okumasını 

işittiğinde, "Bu bana filan ve filan sûrede şu ve şu âyeti hatırlattı." 

buyurmuştu. IX/155 (VIII/5759)   

Ebu Hayyan ve Alûsi tahric etmişlerdir. 718  

404- Ebû Zerr'den (r.a.) şöyle rivayet etmişlerdir: Dedim ki, ey 

Allah'ın Resulü! Yüce Allah kaç kitap indirdi? Buyurdu ki: Yüz dört kitap 

                                                 
711 Ebû Dâvûd, Salat, 147; ibn Mace, Ikamet, 20; Ahmed b. Hanbel, IV, 155; Dârimî, Salat, 69; 
Hâkim, a.g.e., I, 347(818); II, 519(3783) 
712 Hâkim, a.g.e., I, 347(818)  
713 Hâkim, a.g.e., I, 347(818)  
714 Hâkim, a.g.e., II, 519(3783) 
715 Ebû Dâvûd, Salât, 149; Ahmed b. Hanbel, I, 232; Hâkim, a.g.e., I, 395(970) 
716 Hâkim, a.g.e., I, 395(970) 
717 Ahmed b. Hanbel, III, 407; V, 123;  
718 Ebû Hayyan, a.g.e., VIII, 459; Alusi, a.g.e., XXX, 106 
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indirdi. Elli sahife Şît'e, otuz sahife İdris'e, on sahife İbrahim'e, on sahife de 

Tevrat'tan evvel Musa ' ya indirdi. Tevrat'ı, ZEbûr'u, İncil'i ve Furkan'ı da 

indirdi. Dedim ki: Ey Allah'ın Resulü! İbrahim'in sahifeleri ne idi? Şöyle 

buyurdular: Hepsi kıssa ve öğüt idi: Ey o kötülüklere düşkün, sırnaşık ve 

mağrur Melik! Ben seni dünya malını üst üste yığasın diye göndermedim. 

Fakat benim yerime mazlumun duasını yerine getiresin diye gönderdim. 

Çünkü ben mazlumun duasını, kâfir de yapsa kabul ederim. Aklına karşı 

mağlup olmadıkça akıllıya gerektir ki, üç saati ola. Bir saatinde Rabbine 

yalvara, bir saatinde nefsini hesaba çekip ne yaptığını düşüne ve bir saatinde 

de helalinden ihtiyac için tenha kala. Çünkü bu saatte öbür saatler için bir 

yardım ve zihnini toplama ve diğer işlerden kurtuluş vardır. Akıllı olanın 

zamanını görmesi, kendi işine ve durumuna yönelmesi, dilini koruması 

gerekir. Çünkü kelâmını amelinden sayan kimse az söyler. Ancak kendisini 

ilgilendiren konularda olursa başka. Akıllının üç şeye talip olması gerekir: 

Geçimini düzeltmek, varacağı yer için hazırlık ve haramda olmayarak lezzet 

alma. Dedim ki: Ey Allah'ın Resulü! Musa'nın sahifeleri ne idi? Buyurdu ki: 

Hepsi ibret idi: Şaşarım, öleceğini yakinen bildiği halde sevinene, ateşin 

olduğunu kesin olarak bilip de gülene, dünyayı ve onun üzerinde bulunan 

kimselere karşı durmadan değiştiğini görüp de dünyaya gönül bağlayana, 

kadere yakinen inanıp da öfkelenene, hesaba inanıp da amel etmeyene. Dedim 

ki, ey A,llah'ın Resulü! İbrahim ve Musa'nın sahifelerindekilerden sana bir şey 

indirildi mi? Buyurdu ki: Evet, ey Ebû Zerr! وذآر اسم ربه فصلى. قد افلح من تزآى .

واالخرة خير وابقى. يابل تؤثرون الحياة الدن   buyurdu demiştir. IX/162 (VIII/5768)   

Suyûtî tahric etmiştir. 719 Alûsî'nin dediği gibi hadisin sahih olup 

olmadığını Allah bilir. 720    

ĞAŞİYE SÛRESİ 

                                                 
719 Suyûtî, a.g.e., VIII, 489 
720 Alûsî, Rûhu’l-Meâni, XXX, 111 
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 Hiçbir gözün"   ما ال عين رات وال اذن سمعت وال خطر على قلب بشر -405

görmediği, hiçbir kulağın işitmediği, hiçbir insanın aklına gelmeyen şeyler." 

IX/173 (VIII/5779)    

45. Hadiste tahrici yapılmıştır.  

FECR SÛRESİ 

406- Hz. Câbir'den Resulullah (s.a.v.) والفجر وليال عشر عْشُر االضحى  

"On gece, Kurban bayramının on gecesidir." buyurdu. IX/185 (VIII/5792)    

Ahmed b. Hanbel Musnedinde, Nesâî es-Sünenu'l-Kubra'da ve 

Beyhakî Şuab'da tahric etmişlerdir.721 Hâkim de İbn Abbas'dan tahric 

etmiştir.722 Zehebî: ''Sahihtir'' demiştir.723 

407- Bu on gecenin fazileti hakkında hadisler de vardır. Bunlar 

arasında Ahmed ve Buhârî'nin İbn Abbas'tan merfu olarak rivayet ettikleri şu 

hadisi sayabiliriz: Resulullah (s.a.v.) buyurdu ki: "Günlerden hiçbiri yoktur ki 

onlarda yapılan bir iş "on gün"de yapılan işten daha faziletli ve yüce Allah'a 

daha sevgili olsun. Ashab: 'Ey Allah'ın Resulü! Allah yolunda cihad da mı 

değil?' dediler. 'Allah yolunda cihad da değil, buyurdu. Ancak malıyla ve 

canıyla Allah yolunda cihad edip de onlardan bir şey ile dönmeyen hariç." 

IX/185 (VIII/5793)    

Buhârî, Ebû Dâvûd, Tirmizî, İbn Mace, Ahmed b. Hanbel ve Dârimî 

tahric etmişlerdir. 724 Ahmed b. Hanbel, Amr b. As725 ve Abdullah b. 

Ömer'den726 de tahric etmiştir. 

                                                 
721 Ahmed b. Hanbel, III, 327; Nesâî, es-Sünenü'l-Kübra, VI, 514(11672); Beyhakî, Şuabu'l-Îmân, III, 
352(3743) 
722 Hâkim, a.g.e., II, 568(3927) 
723 Hâkim, a.g.e., II, 568(3927) 
724 Buhârî, Ideyn, 11; Ebû Dâvûd, Siyam, 61; Tirmizî, Savm, 52; ibn Mace, Siyam, 39; Ahmed b. 
Hanbel, I, 224, 338, 346; Dârimî, Savm, 52 
725 Ahmed b. Hanbel, II, 161 
726 Ahmed b. Hanbel, II, 167, II, 223 



 168

 408- Hz. Aişe demiştir ki: On, yani Ramazan'ın son on'u gelince 

Resulullah kuşağını sıkar(şedd-i mi’zer), gecesini ihya eder, ailesini de 

uyarırdı." IX/185 (VIII/5793)    

Müslim, Ebû Dâvûd, Nesâî, İbn Mace ve Ahmed b. Hanbel tahric 

etmişlerdir.727 Ahmed b. Hanbel benzer bir hadisi Hz Ali'den tahric etmiştir.728 

    Allah tektir; teki sever." IX/187 (VIII/5795)"  ان اهللا وتر یحب الوتر -409

155. Hadisde tahrici yapılmıştır.   

410- İmam Ahmed ve Tirmizî İmran b. Husayn'dan (r.a.) şöyle rivayet 

etmişlerdir: Resulullah'a (s.a.v.) والشفع والوتر  âyetinin mânâsı sorulunca: 

"Namazdır, çünkü onun bir kısmı çift, bir kısmı tektir." buyurdu. IX/187 

(VIII/5795)    

Tirmizî, Ahmed b. Hanbel ve Hâkim tahric etmişlerdir. 729 Tirmizî 

bunun Katade'den garib hadis olduğunu söylemiştir.730 Şuayb Arnavut, 

''Imran'dan rivayet edenin ibhami nedeniyle İsnadı zayıftır. Diger ricali 

sikadir.''731 demiştir. Hâkim ve Zehebî de, ''Sahihtir''732 demişlerdir.    

 Nefsini tanıyan Rabb'ini de tanımış"  من عرف نفسه فقد عرف ربه -411

olur." 733 IX/205 (VIII/5817)    

İbn Teymiyye, ''Mevzudur'' demiştir. Ebû'l Muzaffer b. Es-Sem'ani, 

''Merfu olarak bilinmiyor. Yahya b. Muaz er-Razi'nin sözü olarak söyleniyor.'' 

demiştir. Bazı kişilerde Muyiddin b. Arabi'nin soyle dediğini zikretmişlerdir; 

''Bu hadis rivayet yoluyla değilde, keşf yoluyla sahihtir.''734    

                                                 
727 Müslim, itikaf, 7; Ebû Dâvûd, Ramazaitikaf,  
Ramazan, 1; Nesâî, Kiyamu'l-Leyl, 17; ibn Mace, Siyam, 57; Ahmed b. Hanbel, VI, 40 
728 Ahmed b. Hanbel, I, 132 
729 Tirmizî, Tefsir, 89/1; Ahmed b. Hanel, IV, 437, 438, 442; Hâkim, a.g.e., II, 568(3928) 
730 Tirmizî, Tefsir, 89/1  
731 Ahmed b. Hanel, Müsned (Arnavut thk.), XXXIII, 148(19919) 
732 Hâkim, a.g.e., II, 568(3928) 
733 Aclûnî, a.g.e., II, 1529(2532) 
734 Aclûnî, a.g.e., II, 1529(2532) 
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412- İbn Cübeyr'den şöyle rivayet etmişlerdir: Peygamber'in (s.a.v.) 

yanında  المطمئنةیا ایتها النفس   "ey nefs-i mutmainne!" âyeti okunmuştu. Hz. 

Ebûbekir (r.a.), "bu hakikaten güzel" dedi. Resulullah da (s.a.v.):  اما ان الملك

 Haberin olsun ki, melek sana onu ölümün sırasında"  سيقول لك عند الموت

söyliyecektir" buyurdu. IX/206 (VIII/5819)    

Ebû Nuaym, Hilye'de tahric etmiştir. 735 

 ".Kim ölmüşse kıyameti kopmuştur"  من مات فقد قامت قيامته -413

IX/207 (VIII/5819)    

371. hadisde tahrici yapılmıştır. 

BELED SÛRESİ 

414- O gün Hz. Peygamber (s.a.s.) buyurmuştu ki: "Yüce Allah 

gökleri ve yeri yarattığı gün Mekke'yi haram kıldı, o, kıyamet kopana kadar da 

haramdır. Benden önce kimseye helal olmadı, benden sonra da hiç kimseye 

helal olmayacaktır. Bana da bir gündüzün bir saatinden başka helal olmadı. 

Bundan dolayı onun ağacı budanmaz, otu biçilmez, avı ürkütülmez, sokağında 

bulunup alınan ve sahibi belli olmayan şey, onu araştırıp sorandan başkasına 

helal olmaz." Bunun üzerine Hz. Abbas: "Ey Allah'ın Resulü! İzhırdan (boya 

otundan) başka. Çünkü o bizim koyunumuz, kabirlerimiz ve evlerimiz 

içindir." demişti. Rasulullah (s.a.v.) da:اّال االذخر  "İzhırdan başka" buyurmuştu. 

IX/214 (VIII/5827)    

Buhârî, Müslim, Nesâî, İbn Mace ve Ahmed b. Hanbel İbn Abbas'dan 

tahric etmişlerdir. 736 Buhârî, Müslim, Ebû Dâvûd ve Ahmed b. Hanbel'de Ebû 

Hureyre'den benzer rivayetler bulunmaktadir.737 

                                                 
735 Ebû Nuaym, Hilyetu'l-Evliya, IV, 283 
736 Buhârî, Cenâiz, 75, Ihsar, 20, 21, Buyu, 16, Lukata, 7, Cizye, 21; Müslim, Hacc, 445; Nesâî, Hacc, 
110, 120; Ibn Mace, Menasik, 103; Ahmed b. Hanbel, I, 253, 259, 315, 348 
737 Buhârî, İlim, 39, Lukata, 7, Diyat, 7; Müslim, Hac, 447, 448; Ebû Dâvûd, Menasik, 89; Ahmed b. 
Hanbel, II, 238  
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 İbrahim'e ve İbrahim'in âline"  آما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم -415

salât ettiğin gibi..."  IX/217 (VIII/5829)    

Buhârî, Nesâî, Ahmed b. Hanbel Ka'b b. Ucre'den tahric etmişlerdir.738 

İbn Mace, İbn Mes'ud'dan tahric etmiştir.739  

416- Hasen'den mürsel olarak: Resulullah (s.a.s.) demiştir ki: "Onlar 

iki yoldur: Hayır ve şer yolu. Demek ki şer yolu size hayır yolundan daha 

sevgili kılınmamıştır." IX/225 (VIII/5838)    

Suyûtî tahric etmiştir. 740 Taberânî Evsat'da Ebû Umame'den tahric 

etmiştir.741 

417- Katade'den: Bize anlatıldığına göre Hz. Peygamber şöyle 

buyurdu: Ey insanlar! Onlar iki yoldur. Hayır ve şer yolu. Demek ki şer yolu 

size hayır yolundan daha sevgili değildir.742 IX/225 (VIII/5838)    

418- Hz. Ali (r.a.): "Bazı insanlar necdeyn iki meme mânâsınadır 

diyorlar, hayır bunlar hayır ve şerdir."743 demiştir. IX/225 (VIII/5838)    

419- Ebû Hureyre'den şöyle rivayet edilmiştir: Rasulullah (s.a.s.) 

buyurdu ki: Her kim bir mümin köleyi azat ederse, yüce Allah onun her 

uzvuna karşılık azat edenin bir uzvunu cehennem ateşinden azat eder.  حتى

 ".Hatta üreme uzvuna karşıık üreme uzvunu ateşten azat eder "  الفرج بالفرج

IX/228 (VIII/5842)    

Buhârî, Müslim, Tirmizî ve Ahmed b. Hanbel tahric etmişlerdir. 744 

420- Bera'dan (r.a.) şöyle rivayet etmişlerdir: Bir bedevi, ey Allah'ın 

Rasulü! Bana bir amel öğret de beni cennete koysun, demişti. Rasulullah 

(s.a.v.): "Bir neseme (bir can) kurtar veya bir köle salıver." buyurdu. Onun 
                                                 
738 Buhârî, Ebîya, 12; Nesâî, Sehv, 51; Ahmed b. Hanbel, IV, 244 
739 ibn Mace, İkâmet, 25 
740 Suyûtî, a.g.e., VIII, 522 
741 Taberânî, El-Mu'cemu'l-Evsât, III, 259(2562) 
742 Suyûtî, a.g.e., VIII, 522  
743 Suyûtî, a.g.e., VIII, 522 
744 Buhârî, Keffaret, 5; Müslim, Itk, 22, 23; Tirmizî, Nuzur, 13; Ahmed b. Hanbel, II, 420, 422 
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ikisi de bir değil mi? dedi. Buyurdu ki: Hayır, bir can kurtarmak, onu azat 

etmekte senin yalnız ve tek olmandır. Fekk-i rakabe, yani bir köleyi 

salıvermek ise onun azat edilmesine yardım etmendir. IX/228 (VIII/5843)    

Ahmed b. Hanbel, İbn Hıbban, Beyhakî Şuab'da ve Buhârî EdEbû'l-

Mufred'de tahric etmişlerdir. 745   

 En büyük düşmanın iki yanın"   بين جنبيكاعدى عدوك نفسك التى -421

arasındaki nefsindir." IX/229 (VIII/5843)    

Beyhakî Zuhd'de zayıf isnadla rivayet etmiştir. 746 

ŞEMS SÛRESİ 

 Müftüler sana fetva verseler de sen"  استفت قلبك وان افتاك المفتون -422

kalbine danış." IX/242 (VIII/5859)      

345. Hadiste tahrici yapılmıştır. 

 ,Seni işkillendirecek şeyi bırak"  ودع ما یریبك الى ما ال یریبك -423

işkillendirmeyeceğe geç." buyrulmuştur. IX/243 (VIII/5859)    

Buhârî Hasan b. Ebî Sinan'dan747, Tirmizî, Nesâî, Ahmed b. Hanbel ve 

Dârimî Hasan b. Ali'den748, Nesâî ve Dârimî İbn Mes'ud'dan749, Ahmed b. 

Hanbel Enes b. Mâlikten750 ve Dârimî Hz. Ömer'den tahric etmiştir.751 Şuayb 

Arnavut, Ahmed b. Hanbel'in Enes b. Mâlik'ten yaptığı rivayetlerden biri için, 

''Hadis sahihtir, bu isnad zayıftır.''752 demiştir.   

424- Zeyd b. Erkam'dan rivayet etmişlerdir ki Resulullah (s.a.v.):  اللهم

 Allah'ım! Benim nefsime"  ات نفسى تقواها وزآِّها انت خير من زآيها انت وليها وموالها

                                                 
745 Ahmed b. Hanbel, IV, 299; ibn Hibban, a.g.e., II, 97(374); Beyhakî, Şuabu'l-Îmân, IV, 65(4335); 
Buhârî, Edebû'l-Müfred, I, 38(69) 
746 Aclûnî, a.g.e., I, 159(412) 
747 Buhârî, Büyu', 3 
748 Tirmizî, Kıyamet, 60; Nesâî, Eşribe, 50; Ahmed b. Hanbel, I, 200; Dârimî, Büyu’, 2 
749 Nesâî, Âdâbu'l-Kudat, 11; Dârimî, Mukaddime, 20 
750 Ahmed b. Hanbel, III, 112, 153 
751 Dârimî, Mukaddime, 18 
752 Ahmed b. Hanbel, Müsned (Arnavut thk.), XX, 23(12550) 
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takvasını ver ve onu temizle. Sen onu temizleyenlerin en hayırlısısın. Sen 

onun velisi ve mevlasısın." diye dua ederdi. IX/245 (VIII/5862)    

Müslim, Nesâî ve Ahmed b. Hanbel tahric etmişlerdir. 753 Ahmed b. 

Hanbel Hz. Aişe'den de tahric etmiştir.754 

LEYL SÛRESİ 

425- Süddî, Ebû’d-Dehdah el-Ensâri hakkında indiğini söylemiştir. 

Şöyle ki: Bir münafığın evinde bir hurma ağacı vardı. Bu ağaçtan civarında 

bulunan yetimlerin ellerinde bazı ''belah'' yani, henüz yeni ben düşmüş alaca 

hurma koruğu düşerdi. O münafık gider bunları onlardan alırdı. Resulullah ( 

s.a.v.) ona: '' bunları o yetimlere bırak, karşılığında sana cennette bir hurma 

ağacı var.'' buyurmuştu. O dinlemedi. Bunun üzerine Ebû'd – Dehdah onu 

bütün duvarı ile satın aldı. ''Ben o cennetteki hurma ağacı karşılığında bunu o 

yetimlere hibe edeceğim.'' dedi. Hz. Peygamber ( s.a.v. ) de, ''yap'' buyurdu. 

Bunun üzerine onu hibe etti ve bu sure indi demiştir. IX/251 (VIII/5869)  

Suyûtî, İbn Ebî Hatim'in zayıf senedle İbn Abbas'dan tahric ettiğini 

söylemiştir.755 

426- Hâkim, sahih diye Amir b. Abdillah b. Zübeyr'den, babasından 

rivayet etmiş, demiştir ki: Ebû Kuhafe, oğlu Hz. Ebûbekir'e: Görüyorum ki, 

birtakım zayıf köleleri azat edip duruyorsun. Mademki bunu yaptın, bari 

kuvvet olacak ve önünde duracak birtakım yiğit adamlar azat etseydin." 

demişti. O da: Babacığım, انما ارید ما ارید  "Ben ancak murat ettiğimi 

istiyorum." dedi. Bunun üzerine فاما من اعطى واتقى   "Malını Allah yolunda 

verip takva yolunu tutana gelince..." âyetinden وما الحد عنده من نعمة تجزى  

"Onda hiç kimsenin, karşılığı verilecek bir nimeti yoktur." âyetine kadar olan 

âyetler indi. IX/262 (VIII/5881)    

                                                 
753 Müslim, Zikir, 73; Nesâî, istiaze, 13, 65; Ahmed b. Hanbel, IV, 371  
754 Ahmed b. Hanbel, VI, 209 
755 Suyûtî, a.g.e., VIII, 532 



 173

Hâkim tahric etmiştir. 756 Zehebî susmuştur.757 

427- İbn Mes'ud'dan şöyle rivayet edilmistir: Hz. Ebûbekir Bilal'i, 

Ümeyy b. Halef'ten bir hırka ile dörtyüz dirheme satın alıp azat etti. Yüce 

Allah da ان سعيكم لشتى. وما خلق الذآر واالنثى. والنهار اذا تجلى. واليل اذا یغشى   

âyetlerini indirdi. IX/263 (VIII/5882)    

Suyûtî tahric etmiştir. 758 

DUHÂ SÛRESİ 

428- Tirmizî’de yazıldığına göre, Esved b. Kays Cündeb b. Bücelî’nin 

şöyle söylediğini rivayet etmiştir: Hz. Peygamber (Sallallahu Aleyhi Vesellem 

) ile bir mağarada bulunuyordum. Parmağı kanadı. Bundan dolayı Hz. 

Peygamber : ( Sallallahu Aleyhi Vesellem )  هل انت اال اصبع دميت وفى سبيل اهللا ما

 Sen ancak bir parmaksın ki kanadın. Bütün rasladığın da Allah '' لقيت

yolundadır.'' dedi. Cebrail  (a.s. )de gecikti. Müşrikler, '' Muhammed bırakıldı'' 

dediler. Bunun üzerine yüce Allah ما ودعك ربك وما قلى '' Rabbin seni terk 

etmedi, darılmadı da.'' âyetlerini indirdi. IX/265 (VIII/5883)    

Tirmizî ve Ahmed b. Hanbel tahric etmişlerdir.759 Tirmizî, ''Hadis, 

hasen sahihtir.''760 demiştir. Buhârî ve Müslim'de de sadece هل أنت إال إصبع  

 geçmektedir.761    ما لقيت وفي سبيل اهللا. دميت

429- Buhârî’de rivayet edildiğine göre Esved b. Kays demiştir ki: 

Cündeb İbn Süfyan’ın şöyle dediğini işittim: Resulullah ( Sallallahu Aleyhi 

Vesellem ) rahatsızlandı. İki üç gece kalkmadı. Bir kadın geldi, '' Ey 

Muhammed! Umarım ki şeytanın seni bırakmış olsun. Görüyorum ki iki üç 

gecedir sana yaklaşamadı.'' dedi. Bunun üzerine yüce Allah  والضحى واليل اذا

                                                 
756 Hâkim, a.g.e., II, 572(3942) 
757 Hâkim, a.g.e., II, 572(3942)  
758 Suyûtî, a.g.e., VIII, 534 
759 Tirmizî, Tefsir, 93/1; Ahmed b. Hanbel, IV, 313 
760 Tirmizî, Tefsir, 93/1  
761 Buhârî, Cihad, 9, Edeb, 90; Müslim, Cihad, 112 
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 Andolsun kuşluk vaktine ve sakinleştiği zaman '' سجى ما ودعك ربك وما قلى

geceye. Rabbin seni terk etmedi, darılmadı da. '' âyetlerini indirdi. IX/265 

(VIII/5884)    

Buhârî, Müslim ve Ahmed b. Hanbel tahric etmişlerdir.762 

(Sadeleştirilmiş baskıda zikredilen ''Buhari, Teheccüd, 4; Müslim, Salat, 

82, 84, 91; Ebu Davud, Salat, 68; Nesâî, Sehv, 11; İbn Mâce, İkamet, 144; Ahmed b. 

Hanbel, III, 344'' bu yerlerde hadisi bulamadık.) 

430- İbn Ebî Hatim de Cündeb-i Büceli’nin şöyle dediğini rivayet 

etmiştir. Resûlullah’ın (s.a.s.) parmağına bir taş atılmıştı.  اصبع دميت هل انت اال 

 Sen ancak bir parmaksın ki, kanadın. Bütün rastladığın''  وفى سبيل اهللا ما لقيت

Allah yolunda olmuştur.'' dedi. Sonra iki üç gece kaldı, kalmadı. Bir kadın 

ona: '' Şeytanını görmüyorum, herhalde seni terk etmiş.'' dedi. Bunun üzerine 

yüce Allah, والضحى واليل اذا سجى ما ودعك ربك وما قلى âyetlerini indirdi. IX/265 

(VIII/5884)    

Buhârî هل انت اال اصبع دميت وفى سبيل اهللا ما لقيت  'ye kadar tahric 

etmiştir.763 

431- Hâkim, Zeyd b. Erkam’ın (r.a.) şöyle dediğini rivayet etmiştir: 

...تبَّت یدا ابى لهب   ‘’Ebû Leheb’in iki eli kurusun…’’ (Tebbet, 111/1) âyetleri 

inince Ebû Leheb'in karısı ümmü Cemil'e, '' Muhammed (Sallallahu Aleyhi 

Vesellem ) seni hicvetti. '' denildi.   Bunun üzerine kadın Hz. Peygamber 'e ( 

Sallallahu Aleyhi Vesellem ) geldi. Efendimiz bir kalabalıkla oturuyordu. '' Ey 

Muhammed! Beni niçin hicvettin?'' dedi. Resulullah (Sallalahu Aleyhi 

Vesellem ) : '' Vallahi seni ben hicvetmedim. Seni yüce Allah hicvetti. '' 

buyurdu. Kadın : '' Hiç sen beni odun yüklenirken yahut boynumda bükülmüş 

iple gördün mü?'' dedi, gitti. Resulullah ( Sallallahu Aleyhi Vesellem ) 

bekledi, vahy inmiyordu, derken o kadın geldi: ما أرى صاحبك اال قد ودعك وقلى 
                                                 
762 Buhârî, Fezailu'l-Kur'an, 1, Tefsir, 93/1, 2; Müslim, Cihad, 112; Ahmed b. Hanbel, IV, 312 
763 Buhârî, Edeb, 90 
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''Arkadaşını görmüyorum. Herhalde sana veda etmiş, darılmış'' dedi. Yüce 

Allah'da bunu indirdi. IX/265 (VIII/5884)    

Hâkim tahric etmiştir.764           

432- İbn Ebî Şeybe Müsned’inde ve Taberânî ve İbn Merduye Havle 

hadisiyle rivayet etmişlerdir: Havle (r.a.) Hz. Peygamber’e (s.a.s.) hizmet 

ederdi. Demiştir ki: Bir köpek yavrusu Resulullah'ın (s.a.s.) divanı altına 

girmiş, ölmüş haberimiz olmamış. Resulullah dört gün bekledi, vahiy 

inmiyordu. Ey Havle, dedi, Resulullah'ın odasında ne oldu ki bana vahiy 

gelmiyor? Ben de Ey Allah'ın Resulü! O güden beride bize hayırlı bir gün 

gelmedi dedim. Hırkasını aldı, giydi ve çıktı. Ben içimden odayı süpürsem, 

hazırlasam dedim. Hemen süpürgeyi divanın altına saldım, ağır bir şeye 

rastladım, bırakmadım. Ölü bir köpek yavrusu karşıma çıktı. Onu elimle 

aldım, evin arkasına attım. Derken Peygamber (s.a.s.) geldi. Mübarek sakalı 

titriyordu. Vahiy indiği vakit onun bir titreme alırdı. ''ya Havle! Beni ört!'' 

buyurdu. Yüce Allah والضحى   dan فترضى  ya kadar olan ayetleri indirmişti. 

IX/266 (VIII/5885)    

Taberânî Kebîr'de tahric etmiştir.765  

433- İbn Abbas demiştir ki: Resulullah (s.a.v.) şöyle buyurdu:  عرض

 Benden"  علّى ما هو مفتوح ُالمتى بعدى فسرَّنى فانزل اهللا تعالى ولالخرة خير لك من االولى

sonra ümmetime açılacak olan şeyler bana arz edildi de bu beni sevindirdi." 

Bunun hemen ardından da yüce Allah ولالخرة خير لك من االولى  "Son senin için 

ilkten daha hayırlıdır." âyetini indirdi. IX/271 (VIII/5891)    

Taberânî Evsat'da tahric etmiştir. 766 Heysemî, ''O'nda Muaviye b. Ebî 

el-Abbas vardir. O'nu bilmiyorum. Diger ricali sikadir.''767 demiştir. 

                                                 
764 Hâkim, a.g.e., II, 573(3945) 
765 Taberânî, El-Mu'cemu'l-Kebîr, XXIV, 249(636) 
766 Taberânî, El-Mu'cemu'l-Evsât, I, 341(576) 
767 Heysemî, a.g.e., VII, 293(11499) 
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434- Harb b. Şüreyh'in şöyle dediğini rivayet etmişlerdir: Ebû Cafer 

Muhammed b. Ali Hüseyin Hazretlerine, "Ne dersin, dedim, Iraklı'ların 

bahsettikleri şefaat hakları mıdır?" "Evet" dedi ve şöyle devam etti: 

Muhammed b. Hanefiyye'nin Hz. Ali kanalıyla bana naklettiğine göre 

Resulullah (s.a.s.) şöyle buyurmuştur: Ben, Rabb'im bana "Razı oldun mu Ey 

Muhammed?" deyinceye kadar ümmetime şefaat edeceğim. O vakit, "Evet, ey 

Rabbim! Razı oldum." diyeceğim. Sonra bana yönelip şöyle dedi: Ey Iraklılar! 

Siz Allah'ın kitabında en ümit verici âyet,  اسرفوا على انفسهم ال قل یا عبادى الذین

 De ki: Ey günah işlemekte haddi"   تقنطوا من رحمة اهللا ان اهللا یغفر الذنوب جميعا

aşarak nefislerine karşı cinayet işlemiş kullarım! Allah'ın rahmetinden ümit 

kesmeyin. Kuşkusuz Allah bütün günahları bağışlayıcıdır." (Zümer, 39/53) 

âyeti dersiniz. "Evet, biz öyle deriz" dedim. "Fakat dedi, biz Ehl-i beyt de hep 

deriz ki, Allah'ın kitabında en ümit verici âyet, ولسوف یعطيك ربك فترضى  

"Rabb'in sana, sen razı oluncaya kadar verecek." âyetidir ve o şefaattir" dedi. 

IX/273 (VIII/5894)    

Ebû Nuaym Hilye'de tahric etmiştir. 768   

435- Müslim İbn Ömer Hazretlerinin şöyle rivayet ettiğini tesbit 

etmiştir: Resulullah (s.a.v.) İbrahim (a.s) hakkındaki فمن تبعنى فانه منى  "Kim 

benim peşimden gelirse o bendendir." (İbrahim, 14/36) âyetini, İsa (a.s) 

hakkındaki ان تعذبهم فانهم عبادك..   "Onlara azap edersen, kuşku yok ki onlar 

senin kullarındır..."(Mâide, 5/118) âyetini okudu. İki elini kaldırdı da  اللهم امتى

 Allah'ım! Ümmetim, Ümmetim!" dedi ve ağladı. Yüce Allah da şöyle"  امتى

buyurdu: "Ey Cebrail! Git Muhammed'e söyle: Biz seni ümmetin hakkında 

razı edeceğiz ve seni utandırmayacağız." IX/274 (VIII/5894)    

Muellif Elmalili Muhammed Hamdi Yazir, Müslim İbn Ömer'den 

rivayet etti demiştir. Müslim İbn Ömer'den degilde Abdullah b. Amr b. As'dan 

tahric etmiştir. 769    
                                                 
768 Ebû Nuaym, a.g.e., III, 179 
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 Benim şefaatim ümmetimden büyük"  شفاعتى الهل الكبائر من امتى -436

günah işleyenleredir." IX/275 (VIII/5895)    

353.hadiste tahrici yapılmıştır. 

 İslâm daha önce olanları keser atar." IX/276"  االسالم یجب ما قبله -437

(VIII/5896)    

317. hadiste tahrici yapılmıştır. 

438- İbn Mesud (r.a.) bir merfu hadiste Resulullah'in (s.a.v.) şöyle 

buyurduğunu rivayet etmiştir: "Her kim bir yetimin başını silerse elinin geçtiği 

her kıla karşılık ona kıyamet günü bir nur olur." IX/281 (VIII/5902)    

İbn Mes'ud'dan yapilan rivayeti bulamadik. Ahmed b. Hanbel, Ebû 

Umame'den tahric etmiştir. 770 

439- Hz. Ömer (r.a.) de bir merfu hadiste Hz. Peygamber'in (s.a.s.) 

şöyle buyurduğunu rivayet etmiştir: Yetim ağladığı zaman onun ağlamasından 

Rahmân'ın Arş'ı titrer. Yüce Allah meleklerine buyurur ki: Ey meleklerim! Şu 

babası toprakta kaybedilmiş olan yetimi ağlatan kimdir? Melekler: "Sen en iyi 

bilensin ey Rabbimiz! derler. Yüce Allah buyurur ki: "Şahit olunuz, her kim 

bunu susturur, hoşnut ederse ben de onu kıyamet günü hoşnut etmeye garanti 

veriyorum." IX/281 (VIII/5903)    

Alûsi ve Kurtubî tahric etmişlerdir. 771 

440- Bir hadis-i şerifte de Resulullah (s.a.v.):  انا و آافل اليتيم آهاتين اذا

 Ben ve yüce olan Allah'tan korktuğu takdirde, yetime kefil"  اتقى اهللا عز و جل

olan şu ikisi gibiyiz" buyurmuş ve şehadet parmağıyla orta parmağını 

göstermiştir. IX/282 (VIII/5903)    

                                                                                                                                          
769 Müslim, Îmân, 346; ibn Hibban, a.g.e., XVI, 217(7235) 
770 Ahmed b. Hanbel, V, 250, 265 
771 Alusi, a.g.e., XXX, 163; Kurtubî, Ahkâmu’l-Kur’ân, XX, 101 
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Buhârî, Ebû Dâvûd, Tirmizî ve Ahmed b. Hanbel Sehl'den tahric 

etmişlerdir. 772 İmam Mâlik Safvan b. Selim'den tahric etmiştir.773 Müslim ve 

Ahmed b. Hanbel Ebû Hureyre'den de tahric etmişlerdir.774 

 Dilenci, at üzerinde gelse bile hakkı"  للسائل حق وان جاء على الفرس -441

vardır." diye bir hadisde yaygındır. IX/282 (VIII/5903)    

Ahmed b. Hanbel ve Ebû Dâvûd Hz. Huseyin'den tahric etmiştir.775 

Şuayb Arnavut, ''İsnadı zayıftır.''776 demiştir. Hafiz Iraki, ''O'nda Ya'la b. Ebî 

Yahya vardir. Ebû Hâtim: ''Meçhuldür'' demiş, İbn Hıbban ''Sikadır'' demiştir. 

Ebû Dâvûd da susmuştur.777 Taberânî, Hermas b. Ziyad'dan tahric etmiştir.778 

Heysemî, Hermas b. Ziyad'dan tahric edilen hadis için, ''O'nda Osman b. 

Fayed vardir. O zayıftır.''779 demiştir.  

Alûsî'nin yazdığına göre, İmam Ahmed, "bunun aslı yoktur" demiş; 

fakat Ebû Dâvûd bunu Hz. Hüseyin b. Ali'den mevkuf olarak rivayet edip 

susmuş; Irakî "senedi sağlamdır" demiş, onun bu fikrini kabul edenler de 

olmuş; İbn Abdi'l-Berr, "sağlam değildir" demiş, çokları İmam Ahmed'in 

görüşüne itimat etmişlerdir.780 IX/282 (VII/5242)    

442- Hz. Aişe'den ve daha başkalarından, َّلو صدق السائل ما افلح من رد   

"Dilenci doğru söylemiş olsa onu reddeden felah bulmazdı." diye rivayet 

edilmiştir. İbn Medînî, "bunun da aslı yoktur" demiştir.781 IX/282 (VIII/5903)  

443- Bununla beraber Taberânî "Kebîr"de Ebû Ümâme'den merfu 

olarak ona yakın olan şu hadisi rivayet etmiştir.  لوال انَّ المساآين یكذبون ما افلح من

                                                 
772 Buhârî, Talak, 23, Edeb, 24; Ebû Dâvûd, Edeb, 122; Tirmizî, Birr, 14; Ahmed b. Hanbel, V, 333 
773 Muvatta, Siir, 5 
774 Müslim, Zühd, 42; Ahmed b. Hanbel, II, 375 
775 Ebû Dâvûd, Zekât, 33; Ahmed b. Hanbel, I, 201 
776 Ahmed b. Hanbel, Müsned (Arnavut thk.), III, 254(1730) 
777 Münâvî, a.g.e., V, 290(7342); Mizzî, a.g.e., XXXII, 402[7122]  
778 Taberânî, El-Mu'cemu'l-Kebîr, XXII, 203(535) 
779 Heysemî, a.g.e., III, 269(4563) 
780 Alûsî, a.g.e., XXX, 164 
781 Aclûnî, a.g.e., II, 1096(2100) 
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 Eğer düşkün ve yoksullar yalan söylemeselerdi onları reddeden felah"  ردَّهم

bulmazdı."782 IX/282 (VIII/5904)    

Heysemî, ''O'nda Ca'fer b. Ez-Zubeyr vardir. O'da zayıftır.''783 

demiştir. Ayrıca Ca'fer b. Ez-Zubeyr için Buhârî, Nesâî, Dârekutnî ve Ebû 

Hâtim: ''Metruku'l-Hadis'' demişlerdir. Yahya b. Maîn: '' Sika değildir'' 

demiştir.784 

444- Bir hadis-i şerifte: من سئل عن علم فكتمه الجم بلجام من النار  

"Kendisine bir ilim sorulup da onu gizleyen kimse, ateşten bir gem ile 

gemlenir." buyrulmuştur. IX/283 (VIII/5904)    

Ebû Dâvûd, Tirmizî, İbn Mace ve Ahmed b. Hanbel Ebû Hureyre'den 

tahric etmişlerdir. 785 İbn Mace Enes b. Mâlik'den de tahric etmiştir.786 Şuayb 

Arnavut, Ahmed b. Henbel'in yaptığı rivayetlerden biri için, ''İsnadı Haccac b. 

Artad'in tedlisi nedeniyle zayıftır.''787 demiştir. Haccac b. Artad için Yahya b. 

Maîn. ''Zayıftır'', Nesâî: ''Kavî değildir'' demiş, ibn Mübârek de Haccac b. 

Artad'ın tedlis yaptığını söylemiştir.788 Ebû Zür'a: ''Sadûktur, Müdellestir'' 

demiştir. Ebû Hatim'de: ''Sadûktur, Zayıflardan tedlis yapar, hadisi alınır'' 

demiştir.789     

445- Ebû Hasen Bezzi şöyle demiştir: İkrime b. Süleyman'a okudum. 

Dedi ki: İsmail b. Abdullah b. Kostantin'e okudu. Ve'd-Duha'ya geldiğimde 

şöyle dedi: Hatim edinceye kadar her sûrenin sonunda tekbir al. Çünkü ben 

Abdullah b. Kesir'e okudum. Ve'd-Duhâ'ya geldiğimde "hatmedinceye kadar 

tekbir al." dedi ve Abdullah b. Kesir bana haber verdi ki Mücahid'den okumuş. 

O bunu emretmiş ve haber vermiş ki İbn Abbas ona bunu emretmiş ve haber 
                                                 
782 Taberânî, El-Mu'cemu'l-Kebîr, VIII, 236(7967) 
783 Heysemî, a.g.e., III, 270(4566) 
784 Mizzî, a.g.e., V, 32[940]  
785 Ebû Dâvûd, ilim, 9; Tirmizî, ilim, 3; ibn Mace, Mukaddime, 24; Ahmed b. Hanbel, II, 263, 296, 
305, 344, 353, 395 
786 ibn Mace, Mukaddime, 24  
787 Ahmed b. Hanbel, Müsned (Arnavut thk.), XIII, 325(7943) 
788 İbn Adî, El-Kâmil fi'd-Duafâ, II, 223[406]  
789 Mizzî, a.g.e., V, 420[1112]  
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vermiş ki Übeyy b. Ka'b ona bunu emretmiş ve haber vermiş ki Resulullah 

(s.a.s.) ona bunu emretmişIX/285 (VIII/5907)  

Kurtubî tahric etmiştir.790    

İNŞİRÂH SÛRESİ 

446- Bize Enes b. Mâlik anlattı. Ona da Mâlik b. Sa'saa anlatmış. 

Efendimiz (s.a.v.) buyurmuş ki: "Ben Beyt'in yanında uyur uyanık arası bir 

halde iken içinde Zemzem suyu bir altın tasla bana gelindi de göğsüm şuraya 

ve şuraya kadar yarıldı". Katade demiş ki: Enes'e ne kastediyor dedim: 

"karnımın aşağısına kadar dedi". Buyurdu ki: Derken kalbim çıkarıldı da 

Zemzem suyu ile yıkandı. Sonra tekrar yerine kondu. Sonra îmân ve hikmet 

dolduruldu. Sonra Burak getirildi. Onun üzerinde Cebrail (a.s) ile beraber 

gittim. Ta dünya semasına vardık..." IX/292 (VIII/5914)    

Buhârî, Müslim, Tirmizî, Nesâî ve Ahmed b. Hanbel tahric 

etmişlerdir. 791  

447- Ashab-ı kiram sordular: 

— Ey Allah'ın Resulü! Göğüs açılır mı? 

— Evet. 

— Alâmeti nedir? 

— Aldanma yurdundan uzaklaşmak, ebediyet yurduna yönelmek ve 

gelmeden önce ölüm için hazırlıktır. IX/293 (VIII/5916)    

Bulamadık. 

 Dünyanın Allah katında bir"  الدنيا ال یعدل عند اهللا جناح بعوضة -448

sivrisineğin kanadı kadar değer yoktur." IX/298 (VIII/5921)    

                                                 
790 Kurtubi, a.g.e., XX, 104 
791 Buhârî, Bed'ul-Halk, 6; Müslim, Îmân, 264; Tirmizî, Tefsir, 94; Nesâî, Salat, 1; Ahmed b. Hanbel, 
IV, 207 
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Tirmizî, İbn Mace ve Hâkim Sehl b. Sa'd'dan tahric etmiştir. 792 İbn 

Mace Zevaid'de, ''İsnadında Zekeriya b. Manzur vardir. O'da zayıftır.''793 

demiştir. Hâkim, ''İsnadı sahihtir.''794 demiştir. Zehebî de: ''Zekeriya b. Manzur 

zayıftır'' demiştir.795 Ayrıca Zekeriya b. Manzur için Yahya b. Maîn bir yerde: 

'' Leyse bi Şey'in'' bir yerde ''Leyse bihi be's796'' başka bir yerde de ''Kavî 

değildir'' demiştir. Ali b. El-Medînî ve Nesâî: ''Zayıftır'', Ebû Zür'a: ''Vâhiyu'l-

Hadis, Münkerü'l-Hadis'', Ebû Hâtim'de: ''Kavî değildir, Münkerü'l-Hadistir'' 

demiştir.797   

449- Resulullah (s.a.s.) şöyle buyurmuştur: "Cebrail (a.s) bana geldi 

ve dedi ki: Rabb'im ve Rabb'in şöyle buyuruyor: "Bilir misin, senin zikrini 

nasıl yükselttim?" "Yüce Allah en iyisini bilir" dedim. Dedi ki: ذآرَت اذا ذآرُت 

    Ben anıldıkça sen de benimle beraber anılacaksın." IX/299 (VIII/5922)"  معى

İbn Hıbban ve Ebû Ya'la Ebû Saidi'l Hudri'den tahric etmişlerdir. 798 

Şuayb Arnavut, ''İsnadı zayıftır.''799 demiştir. Heysemî, ''İsnadı hasendir.''800 

demiştir. 

450- Rivayet olunmuştur ki, Resulullah (s.a.s.) bu âyet inince ferahlık 

ve neşe içinde gülerek çıkmış, لن یغلب عسر یسرین  "bir zorluk iki kolaylığı 

yenemez",  ان مع العسر یسراان مع العسر یسرا   "Zorlukla beraber bir kolaylık 

vardır, zorlukla beraber bir kolaylık vardır." diyordu. IX/301 (VIII/5924)    

Beyhakî Şuab'da ve Hâkim Müstedrek'te Hasen'den tahric etmişlerdir. 

801 Zehebî: ''Mürseldir'' demiştir.802 

                                                 
792 Tirmizî, Zühd, 13; ibn Mace, Zühd, 3; Hâkim, a.g.e., IV, 341(7847) 
793 ibn Mace, Zuhd, 3  
794 Hâkim, a.g.e., IV, 341(7847)  
795 Hâkim, a.g.e., IV, 341(7847)  
796 “Zararsız, zararı yok” manasına ta'dil lafızlarındandır. Yahya b. Main: '' “Biri hakkında la be'se bihi 
dersem o sikadır. Da'if dersem bilki sika değildir. Hadisleri yazılmaz.” demiştir.  
797 Mizzî, a.g.e., IX, 369[1996]  
798 Ibn Hibban, a.g.e., VIII, 175(3382); Ebû Ya'la, Müsned, II, 522(1380) 
799 Ibn Hibban, a.g.e., VIII, 175(3382) 
800 Heysemî, a.g.e., VIII, 455(13922) 
801 Hâkim, a.g.e., II, 575(3950); Beyhakî, Şuabu'l-Îmân, VII, 206(10013) 
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 Bir işten maksat ne ise hüküm ona göre"  انما االعمال بالنيات -451

verilir." IX/302 (VIII/5926)    

Buhârî, Müslim, Tirmizî, Nesâî, Ebû Dâvûd, İbn Mace ve Ahmed b. 

Hanbel Hz. Ömer'den tahric etmişlerdir. 803 

 

TÎN SÛRESİ 

452- Ebû Hureyre'den (r.a.) Hz. Peygamber'in (s.a.v.) şöyle dediğini 

rivayet etmişlerdir: Her kim والتين والزیتون  'yi okuyup da اليس اهللا باحكم الحاآمين  

"Allah hâkimlerin hâkimi değil midir?" âyetine geldiğinde  بلى وانا على ذلك من

 Evet, ben de ona şahitlerdenim." desin buyurmuştur. IX/316"  الشاهدین

(VIII/5941)    

Ebû Dâvûd, Tirmizî ve Ahmed b. Hanbel tahric etmişlerdir. 804 Şuayb 

Arnavut, ''İsnadı, Ebû Hureyre'den rivayet edenin bilinmemesi nedeniyle 

zayıftır.''805 demiştir.  

453- Bazı rivayetlere göre de Resulullah (s.a.s.) bu âyete geldiği vakit 

 Allah'ım sen noksan sıfatlardan uzaksın, evet." derdi. IX/316"  سبحانك فبلى

(VIII/5941)    

Suyûtî, Salih Ebî el-Halil'den tahric etmiştir. 806 Ebû Dâvûd ve 

Beyhakî, Musa b. Ebî Âişe'den Hz. Peygamber'in  {  أليس ذلك بقادر على أن یحيي

    dedigini rivayet etmişlerdir.807 سبحانك فبلى ayetinden sonra { الموتى

ALÂK SÛRESİ 

                                                                                                                                          
802 Hâkim, a.g.e., II, 575(3950)  
803 Buhârî, Bedu'l-Vahy, 1, Îmân, 39, Itk, 6, Fezailu's-Sahabe, 74, Eyman, 22, Hiyel, 1; Müslim, Imare, 
155; Tirmizî, Fezailu's-Cihad, 16; Nesâî, Taharet, 60, Talak, 24, Eyman, 19; Ebû Dâvûd, Talak, 11; 
ibn Mace, Zühd, 26; Ahmed b. Hanbel, I, 25 
804 Ebû Dâvûd, Salât, 150; Tirmizî, Tefsir, 95/1; Ahmed b. Hanbel, II, 249 
805 Ahmed b. Hanbel, Müsned (Arnavut thk.), XII, 352(7391) 
806 Suyûtî, a.g.e., VIII, 559 
807 Ebû Dâvûd, Salât, 149; Beyhakî, Es-Sünenü'l-Kübra, II, 310(3507) 
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454- Ebû Rece el-Utaridi’den şöyle rivayet etmişlerdir: Demiş ki Ebû 

Musa el-Eş’ari bize Kur’ân öğretiyordu, bizi halka halinde oturturdu. Üzerinde 

iki beyaz elbise vardı. Bu sûreyi اقرا بسم ربك   tilavet ettiğinde, ‘’Bu sûre, 

Muhammed (s.a.s.) hazretlerine inen ilk sûredir.’’ derdi.  IX/317 (VIII/5943)    

Hâkim tahric etmiştir, Hakim ve Zehebî ''Şeyhayn şartıyla sahihtir.'' 808 

demişlerdir.  

455- Buhârî, Müslim, Ebû Seleme b. Abdurrahman’dan şunu rivayet 

etmişler: ‘’Demiş ki Câbir İbn Abdullah’a; Kur’ân’dan önce indirilen sûre 

hangisidir?’’ diye sordum. یا ایها المدثر  dedi.  اقرا بسم ربك   diyorlar dedim. 

‘’Ben sana Resûlullah’ın (s.a.s.)  bize söylediğini rivayet ediyorum.’’ dedi.   

IX/317 (VIII/5943)    

Buhârî, Müslim, Ahmed b. Hanbel tahric etmişlerdir. 809 

456- İmam Ahmed b. Hanbel, Buhârî ve Müslim ve Abd b. Humeyd 

ve Adurrezzak ve daha başkaları İbn Şihab yoluyla "Urve b. Zübeyr'den, 

Hazreti Aişe'den (r.a.) vahyin başlaması ile ilgili hadiste -ki Fatiha da tamamı 

nakl edilmişti- ilk vahyin rüyayı sadıka (doğru çıkan rüyalar) ile başladığını 

açıkladıktan sonra Hira mağarasında meleğin gelip tazyik ile tutup sıkıp da اقرا  

"oku" dediğini, ما انا بقارئ  "Ben okumuş değilim." diye cevap verdiğini, bunun 

üzerine bir daha sıkıp yine   ما انا بقارئ diye cevap verdiğini, üçüncüde yine 

bütün çabasını sona erdirinceye kadar sıkıp bırakıp da   اقرا باسم ربك الذى خلق

 dediğini  خلق االنسان من علق  اقرا وربك االآرم  الذى علم بالقلم  علم االنسان ما لم یعلم

rivayet etmişlerdir. IX/318 (VIII/5944)    

Buhârî, Müslim ve Ahmed b. Hanbel tahric etmişlerdir. 810 

457- Acaba kendisi yazmamakla beraber yazılanı okumayı 

peygamberlikten sonra da bilmiyor muydu? Bu hususta da meşhur olanı, 

                                                 
808 Hâkim, a.g.e., II, 230(2872) 
809 Buhârî, Tefsir, 74/3; Müslim, Îmân, 257; Ahmed b. Hanbel, III, 306 
810 Buhârî, Bedu'l-Vahy, 3, Tefsir, 96/1, Tabir, 1; Müslim, Îmân, 252; Ahmed b. Hanbel, VI, 233  
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"hayır bilmiyordu". Çünkü Hudeybiye anlaşması belgesinde yazılan bir 

kelimeyi silmek için hangisi olduğunu Hz. Ali'ye sorduğu bilinmektedir. 

Bununla beraber "Şifa" ve "haşiyelerinde" anlatıldığı üzere sonradan kâtibi 

Hz. Muaviye'ye  الِق الدواة وحرِّف القلم وطوِّل الباء وفرِّق السين والتعوِّر الميم وحسِّن اهللا

من وجوِّد الرحيمومدَّ الرح   "Yani divite ham ipek koy, kalemi yan kes, ba'yı uzat, 

sin'i(n dişlerini) ayır, mim'i köreltme, Allah (kelimesini) güzel yap, er-

Rahmân'ı uzat er-Rahîm'i güzel yap (süsle)." meâlinde besmeleyi güzel 

yazmasını emr ve tarif ettiğine dair bazı hadislere göre yazıyı bildiği de 

söylenmiştir. IX/326 (VIII/5953)    

Suyûtî Muaviye'den tahric etmiştir. 811   

458- Ahmed, Müslim, Nesaî ve daha başka hadisçilerin Ebû 

Hureyre'den rivayetlerinde: "Ebû Cehil, Resulullah namaz kılarken görürse 

muhakkak boynunu çiğneyip yüzünü sürteceğine dair Lat ve Uzza'ya yemin 

etmiş, sonra da Resululah namaz kılarken dediğini yapmak için varmış, fakat 

birdenbire arkasına dönmüş elleriyle korunarak çekilmiş, "ne oldu sana?" 

denildiğinde, onunla benim aramda ateşten bir hendek, bir korku ve bir takım 

kanatlar var, demiş. Resulullah da "Bana yaklaşsaydı melekler onu parça parça 

ederlerdi." buyurmuş. IX/328 (VIII/5956)    

Müslim ve Ahmed b. Hanbel tahric etmişlerdir. 812 Tirmizî ve Ahmed 

b. Hanbel İbn Abbas'dan benzer bir hadis tahric etmişlerdir.813 

459- Sahih hadiste belirtildiği üzere اقرب ما یكون العبد الى ربه وهو ساجد  

"Kulun Rabb'ine en yakın olabileceği durum secde ederkendir." IX/333 

(VIII/5962)    

Müslim, Ebû Dâvûd, Nesâî ve Ahmed b. Hanbel Ebû Hureyre'den 

tahric etmişlerdir. 814 

                                                 
811 Suyûtî, a.g.e , I, 28 
812 Müslim, Münafikun, 38; Ahmed b. Hanbel, II, 370 
813 Tirmizî, Tefsir, 96/1; Ahmed b. Hanbel, I, 368 
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460- Bir kudsi hadiste de  الیزال العبد یتقرب الىَّ بالنوافل حتى اآون سمعه

...وبصره وقلبه   "Kul bana nafile ibadetlerle devamlı yaklaşır. O derece ki 

nihayet ben onun işittiği kulağı, gördüğü gözü, duyduğu kalbi olurum. 

Benimle işitir, benimle görür, benimle duyar." buyurulmuştur. IX/333 

(VIII/5962)    

20. hadiste tahrici yapılmıştır. 

461- Peygamber (s.a.v.) اذا السماء انشقت  de ve bu sûrede tilavet secdesi 

yapmıştır. IX/333 (VIII/5963)    

Müslim, Tirmizî, Nesâî, İbn Mace ve Ahmed b. Hanbel Ebû 

Hureyre'den tahric etmişlerdir. 815 Tirmizî, ''Hasen-sahihtir.''816 demiştir.    

                                                                                                                                          
814 Müslim, Salât, 215; Ebû Dâvûd, Salât, 148; Nesâî, Tatbik, 78; Ahmed b. Hanbel, II, 421 
815 Müslim, Mesacid, 108, 109; Tirmizî, Sefer, 12; Nesâî, Salât, 51, 52; Ibn Mace, İkâmet, 71; Ahmed 
b. Hanbel, II, 249, 461 
816 Tirmizî, Sefer, 12  
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3- IX. CİLTTEKİ HADİSLERİN TAHRİCİ 

Burada IX. ciltteki Kadr, Beyinne, Zilzal, Âdiyât, Kâriâ, Tekâsür, Asr, 

Fil, Kureyş, Mâûn, Kevser, Kâfirûn, Nasr, Tabbet, İhlas, Felak, Nâs 

sûrelerinde geçen hadislerin tahricini yaptık.    

KADR SÛRESİ 

462- Hz. Peygamber (s.a.v.) İsrailoğulları'ndan bir erin Allah yolunda 

bin ay silah giyinmiş olduğunu anlatmıştı. Müslümanlar buna şaştılar ve 

amelleri kendilerine pek küçük göründü. Allah Teâlâ da bu sûreyi inzal 

buyurdu. IX/341 (IX/5972)   

Beyhakî Sünen'de Mücahid'den tahric etmiştir. 817  

463- Resulullah (s.a.v.) bir gün İsrailoğulları'ndan dört kişinin seksen 

sene Allah'a ibadet edip, göz açıp kapayacak kadar bir zaman günah 

işlemediklerini anlatmış, Eyyûb'ü, Zekeriyya'yı, Hazkil b. Acûz'u, Yuşâ b. 

Nûn'u zikretmişti. Ashab-ı kiram buna hayret ettiler. Bunun üzerine Cebrail 

gelip "Ey Muhammed, ümmetin o birkaç kişinin seksen sene ibadetinden 

hayrete düştüler. Allah Teâlâ sana ondan daha hayırlısını indirmiştir." diye  انا

 sûresini okudu da, "İşte bu senin ve ümmetinin hayran kalışınızdan daha انزلناه

hayırlıdır." dedi. Resulullah da sevindi. IX/341 (IX/5972)   

Suyuti Ali b. Urve'den tahric etmiştir. 818  

464- Hatîb, İbn Abbas'tan da ve aynı şekilde İbn Müseyyeb'den de şu 

lafız ile tahric eylemiş: Allah'ın NEbîsi (s.a.s.) dedi ki:  اریت بنى امية یصعدون

 Bana rüyada Ümeyyeoğulları"  منبرى فشقَّ ذلك علىَّ فانزلت انَّا انزلناه فى ليلة القدر

gösterildi, minberime çıkıyorlardı, bu bana ağır geldi bunun üzerine, لناهانا انز  

indirildi."819 IX/342 (IX/5975)     

                                                 
817 Beyhakî, es-Es-Sünenü'l-Kübra, IV, 306(8305) 
818 Suyûtî, a.g.e., VIII, 568  
819 Suyûtî, a.g.e., VIII, 569; Hatib, Tarih'u-Bağdad, IX, 44 
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465- Hz. Aişe'den şöyle rivayet etmişlerdir: Demiştir ki: "Ey Allah'ın 

Resulü, Kadir gecesine rastlarsam ne diyeyim?" dedim. Buyurdu ki:  اللهم انك

 ,Allah'ım sen affedicisin, affı seversin, beni affeyle"   العفو فاعُف عنىعفو تحبُّ

de." IX/348 (IX/5982) 

Tirmizî, İbn Mace ve Ahmed b. Hanbel tahric etmişlerdir.820 Tirmizî, 

''Hasen-sahihtir.''821 demiştir.  

466- Beyhakî, Enes b. Mâlik'ten (r.a.) şöyle rivayet etmiştir: 

Resulullah buyurdu ki: "Her kim Ramazan ayı çıkıncaya kadar akşam ve yatsı 

namazlarını cemaatle kılarsa Kadir gecesinden birçok haz alır."822 IX/348 

(IX/5982)    

BEYYİNE SÛRESİ 

467- Ebû Heysemetü’l-Bedrî’den rivayet etmişlerdir, demiştir ki:   لم

 sonuna kadar nazil olduğunda Cebrail (a.s.): ‘’Ey یكن الذین آفروا من اهل الكتاب

Allah’ın Resulü! Rabbin sana bunu Übeyy’e okumanı emrediyor.’’demiş. Hz. 

Peygamber de (s.a.s.) Übeyy'e (r.a.): ‘’Cebrail bana bunu sana okutmamı 

emretti.’’ buyurdu. Übeyy: ‘’ben anıldım da mı ey Allah’ın Resulü?’’dedi. 

‘’Evet’’ buyurdu. O da ağladı ve işte bu çok sahihtir.’’ IX/351 (IX/5985)    

Muellif Ebû Heysemetü’l-Bedrî’den rivayet edildigini soylemistir. 

Fakat Ahmed b. Hanbel Ebû Habbete'l Bedri'den tahric etmiştir. 823 

(Sadeleştirilmiş baskıda bu hadisin ''Ahmed b. Hanbel, V, 132'' de 

geçtiğini söylüyor. Hadisi burada bulamadık. Hadis ''Ahmed b. Hanbel, III, 

489'' da geçmektedir.) 

468- Buhârî’de de Katade’den, Enes b. Mâlik’ten (r.a.) şöyle rivayet 

etmiştir: ‘’Peygamber (s.a.s.) hazretleri ''Allah Teala bana لم یكن الذین آفروا  yu 

                                                 
820 Tirmizî, Deavât, 85; ibn Mace, Dua, 5; Ahmed b. Hanbel, VI, 171, 182, 183, 208, 258 
821 Tirmizî, Deavât, 85  
822 Beyhakî, Şuabu'l-Îmân, III, 340(3707) 
823 Ahmed b. Hanbel, III, 489 
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sana okumami emretti.'' buyurdu. سماني  ''Allah benim adimi da mi andi'' dedi, 

''evet'' buyurdu, bunun uzerine Ubeyy agladi.''  IX/352 (IX/5985)    

Buhârî, Müslim, Tirmizî ve Ahmed b. Hanbel tahric etmişlerdir.824 

 Hikmetin başı Allah korkusudur." IX/366"  رْاس الحكمة مخافة اهللا -469

(IX/6004)    

Beyhakî Suabu'l-Îmân'da İbn Mes'ud'dan hem merfu825 hemde 

mevkuf826 olarak tahric etmiştir. 

470- Peygamber (s.a.v.) şöyle buyurmuştur:  َاْعَرُفكم باهللا اخوفكم من اهللا وانا

 Allah'ı en çok tanıyanınız, Allah'tan en çok korkanınızdır. Ben ise"  اخوفكم منه

onda n en çok korkanınızım." IX/367 (IX/6005)    

Râzî tahric etmiştir. 827 

ZİLZÂL SÛRESİ 

471- Ebû Said el-Hudri (r.a.) demiştir ki: مل مثقال ذرةفمن یع   nazil 

olunca: 'Ey Allah'in Resulu' dedim. 'Ben her halde amelini gorecek miyim? 

Evet buyurdu. O, 'buyuge buyuk' dedim. 'Evet' buyurdu. 'Kucuge kucuk' 

dedim. 'Evet' buyurdu. واثكل امي  'Vay anamin agladigina' dedim. 'Sevin ey 

Ebû Said!' buyurdu. 'Çünkü hasene on misliyledir…'' IX/368 (IX/6006)   

Suyûti tahric etmiştir. 828  

472- a-) Sahih bir hadiste, اذا زلزلت  ‘’Kur’ân’ın yarısına denktir.’’ 

diye gelmiştir.  

Tirmizî, Enes b. Mâlik829 ve İbn Abbas'tan830, Hâkim İbn Abbas'dan831 

tahric etmişlerdir. 

                                                 
824 Buhârî, Fezailu's-Sahabe, 46, Tefsir, 98/1,2; Müslim, Musafirin, 245, 246, Fezailu's-Sahabe, 121, 
122; Tirmizî, Menakib, 33; Ahmed b. Hanbel, III, 130, 137, 185, 218, 233, 273, 284 
825 Beyhakî, Şuabu'l-Îmân, I, 470(744)  
826 Beyhakî, a.g.e., I, 470(742, 743); ibn Ebî Şeybe, Musannef, VII, 106(34552)  
827 Razi, a.g.e., XXXII, 56 
828 Suyûtî, a.g.e., VIII, 594 
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b-) Diğer bir hadiste de ‘’dörtte biridir’’ diye gelmiştir. IX/369 

(IX/6006)    

Tirmizî ve Ahmed b. Hanbel Enes b. Mâlik'den tahric etmişlerdir.832 

Tirmizî, ''Hadis hasendir.''833 demiştir. Şuayb Arnavut, ''Seleme b. Verdan'in 

zayıf olmasindan dolayı isnadı zayıftır.''834 demiştir. Heysemî'de ''Seleme 

zayıftır.''835 demiştir. Ayrıca Selem b. Verdan için Ahmed b. Hanbel: 

''Münkerü'l-Hadis, Daîfu'l-Hadis'', Yahya b. Maîn: ''Leyse bi Şey'in'' demiştir. 

Ebu Davud ve Nesâî: ''Zayıftır'' demişlerdir.836 

473- Tirmizî’nin rivayet ettiği üzere hadis-i şerif şöyledir:  ال یؤمن عبد

اهللا بعثنى بالحق ویؤمن بالموت ویؤمن حتى یؤمن باربع یشهد ان ال اله اال اهللا وانى رسول 

 .Bir kul şu dörde îmân etmedikçe mü’min olmaz’‘   بالبعث بعد الموت ویؤمن بالقدر

Allah’tan başka Tanrı olmadığına ve benim Allah’ın hak ile gönderdiği Resulü 

olduğuma şahitlik eder ve ölüme îmân eder ve ölümden sonra dirilmeye îmân 

eder ve kadere îmân eder.’’ IX/369 (IX/6007)  

Tirmzi, İbn Mace ve Ahmed b. Hanbel Hz. Ali'den tahric etmişlerdir. 

837    

 Muhakkak ki ben içinizde iki"  انى تارك فيكم الثقلين آتاب اهللا وعترتى -474

kıymetli şey bırakıyorum: Onlar, Allah'ın Kitab'ı ve benim sünnetimdir." 

IX/372 (IX/6009)   

52. Hadiste tahrici yapılmıştır.  

475- Peygamberimizden de rivayet olunmuştur ki, (yer) herkese karşı 

üzerinde ne amel yaptığına şahitlik edecektir. IX/373 (IX/6011) 

                                                                                                                                          
829 Tirmizî, Fezailu'l-Kur’ân, 10 
830 Tirmizî, Fezailu'l-Kur’ân, 10 
831 Hâkim, a.g.e., I, 754(2078) 
832 Tirmizî, Fezailu'l-Kur’ân, 10; Ahmed b. Hanbel, III, 146, 221 
833 Tirmizî, Fezailu'l-Kur’ân, 10  
834 Ahmed b. Hanbel, III, 221(13333) 
835 Heysemî, a.g.e., VII, 307(11545) 
836 Mizzî, a.g.e., XI, 324[2473]  
837 Tirmizî, Kader, 9; ibn Mace, Mukaddime, 10; Ahmed b. Hanbel, I, 97, 133 
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Tirmizî, Ahmed b. Hanbel ve Hâkim Ebû Hureyre'den tahric 

etmişlerdir.838 Tirmizî Ebû Hureyre'den yaptığı rivayetlerden biri için, ''Hasen-

garibtir.''839, digeri için de, ''Hasen sahihtir''840 demiştir. Şuayb Arnavut, 

''İsnadı zayıftır.''841 demiştir.  

ÂDİYÂT SÛRESİ 

476- İbn Abbas’dan şöyle bir rivayet tahric etmişler: Resûlullah 

(s.a.s.)  bir hayl, yani bir süvari takımı göndermişti. Bir ay geçti ondan bir 

haber gelmiyordu, o sebeple Vel’adiyati…. nazil oldu.842 IX/375 (IX/6014)    

477- Ebû Umame'den (r.a.) söyle bir hadis rivayet etmiştir: Demis ki: 

Resulullah (s.a.v.):  ان االنسان لربه لكنود "Muhakkak insan Rabb'ine karsi çok 

nankördür." dedi. لكفور الذى یاآل وحده ویضرب عبده ویمنع رفده  "Yani öyle nankör 

ki, yalniz basina yer, kölesini döger ve vergisini vermez." IX/380 (IX/6020)  

Taberânî el-Mu'cemu'l Kebîr'de tahric etmiştir. 843 Heysemî, ''Taberânî 

hadisi iki isnadla rivayet etmiştir. Bunlardan birinde844 Ca'fer b. Ez-Zubeyr 

vardir. O zayıftır.''845 demiştir.   

TEKÂSÜR SÛRESİ 

لو ان البن ادم وادیين من مال لتمنى وادیا ثالثا وال یمُال جوف ابن ادم اال  -478

 Âdemoğlunun iki vadi malı olsa üçüncü bir vadi"   اهللا على من تابالتراب ثم یتوب 

daha isterdi, Âdemoğlunun karnını ancak toprak doldurur, sonra Allah tevbe 

edenin tevbesini kabul eder." IX/400  (XI/6042)    

Buhârî İbn Abbas'dan846, Müslim Enes847 ve Ebû Musa el-

Esa'ri'den848, Tirmizî Ubeyy b. Ka'b'dan849, Dârimî Enes'den850, Ahmed b. 

                                                 
838 Tirmizî, Kıyamet, 7, Tefsir, 99/1; Ahmed b. Hanbel, II, 374; Hâkim, II, 281(3012), 580(3965) 
839 Tirmizî, Kıyamet, 7  
840 Tirmizî, Tefsir, 99/1 
841 Ahmed b. Hanbel, Müsned (Arnavut thk.), XIV, 455(8867) 
842 Suyûtî, a.g.e., VIII, 599  
843 Taberânî, el-Mu'cemu'l Kebîr, VIII, 188(7778), VIII, 245(7958)  
844 Taberânî, el-Mu'cemu'l Kebîr, VIII, 245(7958)  
845 Heysemî, a.g.e., VII, 297(11516) 
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Hanbel Enes851, Câbir852, Zeyd b. Erkam853, İbn Abbas854 ve Ubeyy b. 

Ka'b'dan855 tahric etmişlerdir. 

479- Abdullah b. Şihhir'den rivayet etmişlerdir ki: Anılan zat, 

Peygamber'in (s.a.s.) huzuruna varmış, Resulullah الهيكم التكاثر  okuyormuş, 

buyurmuş:  یقول ابن ادم مالى مالى وهل لك من مالك اال ما تصدقت فامضيت او اآلت فافنيت

 Âdemoğlu, "malım, malım" der. Hâlbuki malından sana ancak"  او لبست فابليت

sadaka verip geçirdiğin yahut yeyip tükettiğin yahut giyip çürüttüğünden 

başka ne var?" IX/400 (IX/6042)    

Müslim, Tirmizî, Nesâî ve Ahmed b. Hanbel tahric etmişlerdir. 856 

Tirmizî, ''Hasen sahihtir.''857 demiştir. Yine Müslim ve Ahmed b. Hanbel Ebû 

Hureyre'den tahric etmişlerdir.858 

480- Hz. Ali'den rivayet etmişlerdir; Demiştir ki; ''Biz kabir azabi 

hakkinda suphe eder dururduk, ta الهاآم التكاثر  nazil olana kadar''. IX/403 

(IX/6045)  

Tirmizî tahric etmiştir.859   

 Size kabir"  نهيتكم عن زیارة القبور فزوروها فانها تذآرآم االخرة -480

ziyaretini yasaklamıştım. Kabirleri ziyaret edin, çünkü o ahireti hatırlatır." 

IX/404 (IX/6047)   

                                                                                                                                          
846 Buhârî, Rikâk, 10 
847 Müslim, Zekat, 116 
848 Müslim, Zekat, 119 
849 Tirmizî, Menakib, 33, 65 
850 Dârimî, Rikâk, 62 
851 Ahmed b. Hanbel, III, 122, 176, 192, 198, 236, 238, 243, 272 
852 Ahmed b. Hanbel, III, 340, 341 
853 Ahmed b. Hanbel, IV, 368 
854 Ahmed b. Hanbel, V, 117 
855 Ahmed b. Hanbel, V, 131, 132 
856 Müslim, Zühd, 3; Tirmizî, Zühd, 31, Tefsir, 102/1; Nesâî, Vesaya, 1; Ahmed b. Hanbel, IV, 24, 26 
857 Tirmizî, Zühd, 31, Tefsir, 102/1 
858 Müslim, Zühd, 4; Ahmed b. Hanbel, II, 368, 412 
859 Tirmizî, Tefsir, 102/2 
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Ebû Dâvûd, Tirmizî ve Ahmed b. Hanbel İbn Bureyde'den 

tahricetmişlerdir. 860 İbn Mace İbn Mes'ud'dan tahric etmiştir.861 Ahmed b. 

Hanbel Hz. Ali'den tahric etmiştir.862 Müslim ve Nesâî İbn Bureyde'den, 

Ahmed b. Hanbel İbn Bureyde, İbn Mes'ud ve Ebû Said'il Hudri'den هيتكم عن ن

 seklinde'de tahric etmişlerdir.863   زیارة القبور فزوروها

481- Peygamber (s.a.s.) Bakıa çıktığında diyordu ki:  السالم عليكم دار قوم

 Selam sizlere müminler kavminin yurdu, biz de"  مؤمنين وانا ان ساء اهللا بكم الحقون

-inşâ Allah- sizlere katılacağız." IX/406 (IX/6049)    

Müslim, Ebû Dâvûd, Nesâî, İbn Mace, İmam Mâlik ve Ahmed b. 

Hanbel Ebû Hureyre'den tahric etmişlerdir. 864 Müslim, Nesâî, İbn Mace ve 

Ahmed b. Hanbel Hz. Âişe'den tahric etmişlerdir.865 Şuayb Arnavut, Ahmed b. 

Hanbel'in Hz. Âişe'den yaptığı rivayetlerin ucu için, ''İsnadı zayıftır.''866 

demiştir. 

 ".Allah'tan bize ve size afiyet dileriz"  نسال اهللا لنا ولكم العافية -482

IX/408 (IX/6051)    

Müslim, Nesâî, İbn Mace ve Ahmed b. Hanbel İbn Bureyde'den tahric 

etmişlerdir. 867 

    Kişi sevdiğiyle beraberdir..." IX/408 (IX/6052)"  المرء مع من احب -483

Buhârî ve Ahmed b. Hanbel İbn Mes'ud'dan868, Buhârî ve Ahmed b. 

Hanbel Ebû Musa el-Esa'ri'den869, Ebû Dâvûd, Tirmizî ve Ahmed b. Hanbel 

                                                 
860 Ebû Dâvûd, Cenâiz, 77, Esribe, 7; Tirmizî, Cenâiz, 60; Ahmed b. Hanbel, V, 355 
861 Ibn Mace, Cenâiz, 47 
862 Ahmed b. Hanbel, I, 145 
863 Müslim, Cenâiz, 106, Edâhî, 37; Nesâî, Cenâiz, 100, Esribe, 40; Ahmed b. Hanbel, I, 452; III, 38; 
V, 350, 356, 361 
864 Müslim, Taharet, 39; Ebû Dâvûd, Cenâiz, 79; Nesâî, Taharet, 110; ibn Mace, Zühd, 36; Ahmed b. 
Hanbel, II, 300, 375, 408 
865 Müslim, Cenâiz, 102; Nesâî, Cenâiz, 103; ibn Mace, Cenâiz, 36; Ahmed b. Hanbel, VI, 71, 76, 
111, 180 
866 Ahmed b. Hanbel, VI, 71, 76, 111  
867 Müslim, Cenâiz, 104; Nesâî, Cenâiz, 103; ibn Mace, Cenâiz, 36; Ahmed b. Hanbel, V, 353, 359 
868 Buhârî, Edeb, 96; Müslim, Birr, 165; Ahmed b. Hanbel, I, 392 
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Enes'den870 ve Tirmizî ve Ahmed b. Hanbel Safvan b. Asel'den871 tahric 

etmişlerdir. 

484- Resul-i Ekrem (s.a.v.) hazretleri rivayet olunduğu üzere 

ashabıyla bir hurma yiyip, üzerine su içtiklerinde  الحمد هللا الذى اطعمنا وسقانا

 Bizi doyuran, suya kandıran ve müslümanlar olarak"   وجعلنا من المسلمين

yaratan Allah'a hamdolsun." diye hamdederek buna işaret buyurmuştur. 

IX/414 (IX/6060)    

Ebû Dâvûd, Tirmizî, İbn Mace ve Ahmed b. Hanbel Ebû Said'il 

Hudri'den tahric etmişlerdir. 872 Müslim, Ebû Dâvûd, Tirmizî ve Ahmed b. 

Hanbel Enes'den الحمد هللا الذي أطعمنا وسقانا وآفانا وآوانا.....   seklinde de tahric 

etmişlerdir.873 

485- Tirmizî'nin Abdullah b. Zübeyr'den, babasından rivayet ettiği 

üzere ثم لتسئلن یومئذ عن النعيم  âyeti nazil olduğu zaman Zübeyr b. Avvam (r.a.): 

Ey Allah'ın Resulü! Biz hangi nimetlerden sorgulanacağız?  انما هما االسودان

   O iki karadan ibaret: Hurma ve su!" demişti. IX/415 (IX/6061)"  التمر والماء

Tirmizî, İbn Mace ve Ahmed b. Hanbel tahric etmişlerdir.874 Ahmed 

b. Hanbel Muhammed b. LEbîd'den de tahric etmiştir.875 

486- Ebû Hüreyre'den rivayette: "İnsanlar ey Allah'ın Resulü, biz 

hangi nimetlerden sorgulanacağız? Onlar iki siyahtan ibaret düşman hazır, 

kılıçlarımız boyunlarımızda, demişlerdi. Resulullah: ان ذلك سيكون  "Muhakkak 

bu olacaktır" buyurdu. IX/415 (IX/6061)    

                                                                                                                                          
869 Buhârî, Edeb, 96; Ahmed b. Hanbel, IV, 392, 395, 398, 405 
870 Ebû Davu, Edeb, 113; Tirmizî, Edeb, 50; Ahmed b. Hanbel, III, 104, 110, 159, 200, 213, 221, 228, 
268 
871 Tirmizî, Edeb, 50; Tirmizî, Deavât, 99; Ahmed b. Hanbel, IV, 239, 241 
872 Ebû Dâvûd, Et'ime, 52; Tirmizî, Deavât, 56; ibn Mace, Et'ime, 16; Ahmed b. Hanbel, III, 32, 98 
873 Müslim, Zikir ve Dua, 64; Ebû Dâvûd, Edeb, 98; Tirmizî, Deavât, 16; Ahmed b. Hanbel, III, 153, 
167, 253 
874 Tirmizî, Tefsir, 102/3; ibn Mace, Zühd, 12; Ahmed b. Hanbel, I, 164 
875 Ahmed b. Hanbel, V, 429 
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Tirmizî ve Ahmed b. Hanbel tahric etmişlerdir. 876 Tirmizî, ''Onceki 

hadise hasen ve bu hadisten daha sahihtir.''877 demiştir. 

487- Yine Ebû Hureyre'den: Resulullah (s.a.s.) buyurmuştur ki: 

Kıyamet günü ilk önce sorulacak (yani kula nimetlerden sorulacak ilk soru) 

ona: Biz senin cismine sıhhat vermedik mi? Ve seni soğuk suya kandırmadık 

mı? denilmektedir. IX/415 (IX/6061)    

Tirmizî tahric etmiştir ve ''Hadis garibtir.''878 demiştir.  

488- Hz. Ömer'den rivayet olunmuştur: Hangi naimden sorulacağız ey 

Allah'ın Resulü? Hâlbuki memleketimizden ve mallarımızdan çıkarıldık." 

demişti. Resulullah da, sizleri sıcaktan ve soğuktan koruyan meskenlerin, 

ağaçların, çadırların gölgeleri ve sıcak günde soğuk su, buyurmuştur. IX/415 

(IX/6061)    

Bulamadik.  

ه معافى فى بدنه وعنده قوت یومه فكانما حيزت له الدنيا من اصبح امنا فى سرب -489

 Kendi yurdunda emniyette, bedeni afiyette, gününün azığı yanında"  بحذافيرها

olan kimse sanki dünya tamamiyle ona tahsis edilmiş, onun olmuş gibidir." 

IX/416 (IX/6061)    

Buhârî EdEbû'l-Mufred'de, Tirmizî ve İbn Mace Ubeydullah b. 

Mihsan'dan o'da babasindan tahric etmişlerdir.879 Tirmizî, ''Hadis hasen-

garibtir.''880 demiştir. İbn Hıbban Ebû'd Derda'dan tahric etmis Şuayb Arnavut 

bu rivayet için, ''İsnadı cidden zayıftır.'' demiştir.881 Taberânî el-Mu'cemu'l-

                                                 
876 Tirmizî, Tefsir, 102/4; Ahmed b. Hanbel, V, 429 
877 Tirmizî, Tefsir, 102/4  
878 Tirmizî, Tefsir, 102/5 
879 Buhârî, EdEbû'l-Mufred, I, 112; Tirmizî, Zühd, 34; ibn Mace, Zühd, 9  
880 Tirmizî, Zühd, 34  
881 Ibn Hibban, a.g.e., II, 445(671) 
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Evsat'da İbn Ömer'den tahric etmiştir.882 Heysemî bu rivayet için, ''O'nda Ali 

b. Abbas vardir. O'da zayıftır.''883 demiştir. 

490- Bir de Resulullah zamanında bir genç müslüman olmuştu. 

Resulullah ona الهيكم التكاثر  Sûresini öğretmişti. Sonra da onu bir kadınla 

evlendirmişti. Kadının yanına girip de büyük bir cehiz ve birçok nimet 

görünce, "ben bunları istemem" diyerek çıktı gitti. Peygamberimiz sebEbîni 

sorunca: "Sen bana  ثم لتسئلن یومئذ عن النعيم  "Sonra o gün nimetlerden 

muhakkak sorulacaksınız." diye öğretmedin mi? Ben onların cevabını vermeye 

güç yetiremem." dedi, diye rivayet edilmiştir. IX/416 (IX/6062)    

Bulamadik. 

491- Enes'den rivayet edilmiştir ki: Bu âyet nazil olduğu zaman bir 

muhtaç kalkmış, "Benim üzerimde nimetten birşey var mı?" demişti. 

Resulullah ظل نعلين ماء بارد  "gölge, iki nalın, soğuk su" buyurdu.  IX/416 

(IX/6062)  

Suyûti tahric etmiştir. 884   

492- Bir gün Hz. Peygamber (s.a.v.) dışarı çıkmıştı. Ebû Bekir, 

Ömer'e (r. anhüma) rastladı. "Bu saatte sizi evlerinizden çıkaran nedir?" 

buyurdu. "Açlık ey Allah'ın Resulü." dediler. "Nefsim yed-i kudretinde olan 

yüksek zata yemin ederim ki, beni de sizi çıkaran çıkardı. Öyle ise "kalkın" 

buyurdu. O'nun emrinde kalktılar, Ensar'dan bir zatın evine gittiler. Vardılar ki 

o, evinde yok, hanım: "Buyurun, merhaba" dedi, Peygamber (s.a.s.): "Filan 

nerdedir?" buyurdu. "Bize iyi su almaya gitti." dedi. Derken Ensarî geldi, 

Peygamber'i ve iki arkadaşını görünce: الحمد هللا  "Allah'a hamdolsun, bugün 

benden daha kerim (şerefli) misafirli kimse yok." dedi, hemen gitti, bir عذق  

hurma dalı getirdi, koruğu da hurması da vardı. " Bundan buyuradurun." dedi 

                                                 
882 Taberânî, el-Mu'cemu'l-Evsât, II, 492(1849) 
883 Heysemî, X, 517(18085) 
884 Suyûtî, a.g.e, VIII,  619  
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ve kendisi bıçağı aldı, "Resulullah, sağılır sakın kesme!" buyurdu. O hemen 

onlar için bir koyun kesti, o koyundan ve o hurmadan yediler ve su içtiler. Ne 

zaman ki doydular ve kandılar, Resulullah (s.a.v.) Ebû Bekir ve Ömer'e 

buyurdu ki: "Nefsim kudret elinde olan Allah'a yemin ederim ki kıyamet günü 

bu nimetten sorulacaksınız". IX/416 (IX/6062)    

Müslim ve Tirmizî Ebû Hureyre'den tahric etmişlerdir. 885 Tirmizî, 

''Hadis hasen-sahih-garibtir.''886 demiştir.  

493- İbn Hıbban'ın ve İbn Merduye'nin İbn Abbas'dan rivayetlerinde 

de: NEbî (s.a.v.) ve iki arkadaşı Ebû Eyyüb el-Ensarî hazretlerinin evine 

gittiler, hanım: "Merhaba Allah'ın NEbîsi (s.a.v.) ve yanındakiler!" dedi. 

Derken Ebû Eyyüb geldi bir hurma salkımı kesti, Hz. Peygamber: "Bunu 

bizim için niye kestin meyvesinden toplasaydın ya!" buyurdu. "Ey Allah'ın 

Resulü hem kuru hurmasından, hem tam olgunlaşmayanından, hem olgun 

tazesinden yemenizi arzu ettim." dedi. Sonra bir oğlak kesti, yarısını kebap 

etti, yarısını pişirdi, Peygamber'in huzuruna getirip koyduğu zaman oğlaktan 

biraz aldı, onu bir yufkaya koydu da: "Ey Eba Eyyüb! Bunu Fatıma'ya yetiştir, 

zira günlerden beri o böylesini tatmadı." buyurdu. Ebû Eyyüb de onu 

Fatıma'ya (r.anha) yetiştirdi. Ne zaman ki yediler ve doydular, NEbî (s.a.v.): 

"Ekmek, et, hurma, henüz olgunlaşmamış hurma, olgun taze hurma." buyurdu 

ve mübarek gözleri yaşardı, "nefsim kudret elinde olan yüce Allah'a yemin 

ederim ki işte bu sorulacağınız nimetlerdir, Allah Teâlâ  ثم لتسئلن یومئذ عن النعيم  

"Sonra o gün nimetlerden muhakkak sorulacaksınız." buyurdu, bu işte o 

kıyamet günü sorgulanacağınız nimetlerdir." dedi. Bu, ashabına ağır geldi. 

Bunun üzerine Peygamber (s.a.v.) buyurdu ki: "Böylesine rastlayıp da el 

sürdüğünüz zaman "Allah'ın adıyla" deyin; doyduğunuz zaman da:  الحمد هللا الذى

 Hamdolsun Allah'a ki bizi doyurdu, nimetler verdi ve"  اشبعنا وانعم علينا وافضل

lütfuyla ihsan buyurdu." deyiniz, çünkü bu ona yeterlidir".IX/416 (IX/6063)  
                                                 
885 Müslim, Eşribe, 140; Tirmizî, Zühd, 39 
886 Tirmizî, Zühd, 39 
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Taberânî el-Mu'cemu'l-Evsat ve Sağir'de, İbn Hıbban Sahih'de tahric 

etmişlerdir. 887 Heysemî, ''O'nda Abdullah b. Keysan el-Mervezi vardir.  وثقه ابن

 .diger ricali sahih ricalidir.''888 demiştir   حبان وضعفه غيره

494- "Kıyamet gününde dört şeyden sorgulanmadıkça, kulun ayakları 

kımıldamaz: Ömründen; onu ne ile yoketti. Gençliğinden; onu nerede çürüttü. 

Malından; onu nereden kazandı ve nereye sarfetti. İlminden; onunla ne yaptı." 

IX/417 (IX/6063)    

Tirmizî İbn Mes'ud889 ve Ebû Berzete'l Eslemi'den890 tahric etmiştir. 

İbn Mes'ud'dan yaptığı rivayette 'dort seyden sorgulanmadikca' yerine 'bes 

seyden sorgulanmadikca' gecmektedir. Diger rivayettede 'Gencliginden' yerine 

'bedeninden' gecmektedir. Tirmizî İbn Mes'ud hadisi için, ''Hadis garibtir. 

Huseyin b. Kays 891   قبل حفظهیضعف في الحيث من demiştir. Tirmizî diger rivayet 

için de, ''Hasen-sahihtir.''892 demiştir. 

495- Resulullah (s.a.v.) buyurdu ki: Demiş:  ثلث ال یحاسب بهن العبد ظل

 Üç şey, kul onlarla"  خص یستظل به وآسرة یشد بها صلبه وثوب یوارى عورته

sorgulanmaz: Gölgeleneceği bir çatı gölgesi ve belini kuvvetlendireceği bir 

ekmek kırığı ve avret yerlerini örteceği bir elbise"  IX/418 (IX/6065)    

Beyhakî Suab'da Hasan'dan (el-Basri) tahric etmis ve Mursel 

oldugunu soylemistir. 893 Tirmizî'de Hz. Osman'dan benzer bir rivayet tahric 

etmis ve ''Hasen-sahihtir.''894 demiştir.  

 

 

                                                 
887 Taberânî, el-Mu'cemu'l-Evsât, III, 128(2268); el-Mu'cemu's-Sağir, I, 124(185); ibn Hibban, a.g.e., 
XII, 16(5216) 
888 Heysemî, a.g.e., X, 571(18261) 
889 Tirmizî, Kıyamet, 1  
890 Tirmizî, Kıyamet, 1   
891 Tirmizî, Kıyamet, 1 
892 Tirmizî, Kıyamet, 1 
893 Beyhakî, Şuabu'l-Îmân, VII, 296(10368) 
894 Tirmizî, Zühd, 30 
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ASR SÛRESİ 

496- Hendek vak'asında Peygamber (s.a.v.)  شغلونا عن الصالة الوسطى

 ".Bizi, orta namaz olan ikindi namazından alıkoydular"  صلوة العصر

buyurmuştu. IX/422 (IX/6068)    

Buhârî, Müslim, Tirmizî, Nesâî, İbn Mace ve Ahmed b. Hanbel Hz. 

Ali'den tahric etmişlerdir. 895 Ebû Dâvûd'un yaptığı rivayette ...  حبسونا عن صالة  

seklinde gecmektedir.896 Müslim ve Ahmed b. Hanbel İbn Mes'ud'dan da 

tahric etmişlerdir.897 

497- Bir hadiste de من فاتته صلوة العصر فكانما وتر اهله و ماله  "İkindi 

namazı geçen, sanki ehli ve malı yok edilmiş gibidir." diye rivayet edilmiştir. 

IX/422 (IX/6068)    

Buhârî, Müslim, Ebû Dâvûd, Tirmizî, Nesâî, İbn Mace, İmam Mâlik 

ve Ahmed b. Hanbel İbn Ömer'den tahric etmişlerdir. 898 Müslim, Nesâî ve 

Ahmed b. Hanbel Salim b. Abdullah'dan o'da babasindan tahric etmişlerdir.899 

Yine Nesâî ve Ahmed b. Hanbel Nevfel b. Muaviye'den de tahric 

etmişlerdir.900 

 Dehre küfretmeyin, çünkü dehr"  ال تسبوا الدهر فان الدهر هو اهللا -498

Allah demektir." IX/427 (IX/6074)    

Müslim ve Ahmed b. Hanbel Ebû Hureyre'den tahric etmişlerdir. 901 

Şuayb Arnavut Ahmed b. Hanbel'in Ebû Hureyre'den yaptığı rivayetlerden biri 

                                                 
895 Buhârî, Cihad, 97, Deavât, 58, Megazi, 27; Müslim, Mesacid, 202, 203, 204, 205; Tirmizî, Tefsir, 
2/31; Nesâî, Salât, 14; ibn Mace, Salât, 6; Ahmed b. Hanbel, I, 79, 81, 113, 122, 126, 135, 137, 146, 
150, 152, 146 
896 Ebû Dâvûd, Salat, 5 
897 Müslim, Mesacid, 206; Ahmed b. Hanbel, I, 403, 456 
898 Buhârî, Mevakit, 13; Müslim, Mesacid, 200; Ebû Dâvûd, Salât, 5; Tirmizî, Salât, 16; Nesâî, 
Mevakit, 9; ibn Mace, Salât, 6; Muvatta, Salat, 5; Ahmed b. Hanbel, II, 13, 27, 48, 54, 64, 75, 76, 102, 
124, 134, 145, 148 
899 Müslim, Mesacid, 201; Nesâî, Mevakit, 9; Ahmed b. Hanbel, II, 8 
900 Nesâî, Salat, 17; Ahmed b. Hanbel, V, 429 
901 Müslim, Elfazu mine'l Edeb, 5; Ahmed b. Hanbel, II, 395, 491, 496, 499 
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için, ''İsnadı Ali b. Asim'in zayıf olmasi nedeniyle zayıftır.''902 demiştir. Yine 

Ahmed b. Hanbel Katade'den o'da babasindan tahric etmiştir.903 

 Cennet zorluklarla"  حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات -499

çevrilmiş; cehennem de aşırı arzularla çevrilmiştir." IX/433 (IX/6082)  

Müslim, Tirmizî, Dârimî ve Ahmed b. Hanbel Enes b. Mâlik'den 

tahric etmişlerdir. 904 Yine Ahmed b. Hanbel Ebû Hureyre'den de tahric 

etmiştir.905      

  Sabır, genişlğin anahtarıdır." IX/434 (IX/6082)"  الصبر مفتاح الفرج -500

Deylemî Hz. Huseyin'den tahric etmiştir. 906   

501- Sahih hadiste  من راى منكم منكرا فليغيره بيده ومن لم یستطع فبلسانه ومن

لك اضعف االیمانلم یستطع فبقلبه وذ   "Sizden her kim bir kötülük, bir biçimsizlik 

görürse onu eliyle değiştirsin, ona gücü yetmeyen diliyle, ona da gücü 

yetmeyen kalbiyle (değiştirsin) ki bu îmânın en zayıfıdır." buyurulmuştur. 

IX/434 (IX/6082)    

Müslim, Tirmizî, Nesâî ve Ahmed b. Hanbel Ebû Saidi'l Hudri'den 

tahric etmişlerdir. 907 

502- Taberânî "Evsat"da ve Beyhakî "Şuab"da Ebû Huzeyfe'den -ki 

sohbeti vardır- şöyle dediğini rivayet etmişlerdir. "Resulullah'ın ashabından iki 

kişi birbiriyle karşılaştıklarında biri diğerine عصروال   Ve'l-Asrı Sûresi'ni 

okumadan, sonra da biri diğerine selam vermeden ayrılmazlardı." IX/435 

(IX/6084)    

Taberânî "Evsat"da ve Beyhakî "Şuab"da Ebû Medine ed-Dârimî'den 

tahric etmişlerdir. 908 

                                                 
902 Ahmed b. Hanbel, II, 499(10484) 
903 Ahmed b. Hanbel, V, 299, 311 
904 Müslim, Cennet, 1; Tirmizî, Cennet, 21; Dârimî, Rikâk, 117; Ahmed b. Hanbel, III, 153, 254, 284 
905 Ahmed b. Hanbel, II, 260, 380 
906 Deylemî, a.g.e., III, 415; Aclûnî, a.g.e., II, 577(1590) 
907 Müslim, Îmân, 78; Tirmizî, Fiten, 11; Nesâî, Îmân, 17; Ahmed b. Hanbel, III, 10, 20, 49, 54, 92  
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HÜMEZE SÛRESİ 

503- Hâkim-i Tirmizî'nin "Nevadiru'l-usul"de Ebû Hüreyre'den merfu 

olarak rivayet ettiği bir hadiste de böyle varid olmuştur. Allah Teâlâ isyankâr 

müminleri ateşten çıkardıktan sonra ki en uzun duran yedi bin sene duracaktır. 

Allah Teâlâ cehenneme ateşten kapaklar, ateşten egserler, ateşten amudlarla 

bir kısım melekler gönderecek, o kapakları onların üzerine kapayacaklar, o 

çivilerle sıkıştıracaklar, o amudları uzatıp bastıracaklar, ne bir ruh girecek, ne 

bir gam çıkacak bir boşluk kalmayacak. Aziz, Celil, Cebbar olan Allah Arş'ı 

üzerinde, onları unutmuş gibi bırakacak, Cennet ehli nimetleriyle meşgul 

olacaklar, artık ondan sonra o cehennem ehli hiçbir yardım dileyemeyecekler, 

söz kesilecek, artık onların sözleri bir nefes alıp vermekten ibaret kalacak. 

IX/445 (IX/6095)  

Suyûti tahric etmiştir. 909     

FİL SÛRESİ 

 ".Kudret ve kuvvet ancak Allah'a aittir" ال حول وال قوة اال باهللا  -504

IX/479 (IX/6139)    

Buhârî Yahya'dan910, Buhârî, Nesâî, İbn Mace ve Dârimî İbn 

Abbas'dan911, Buhârî, Ebû Dâvûd, Tirmizî, İbn Mace, Dârimî ve Ahmed b. 

Hanbel Ubade b. Samit'den912, Buhârî, Müslim, Ebû Dâvûd, Tirmizî ve 

Ahmed b. Hanbel Ebû Musa el-Es'ari'den913, Müslim ve Ebû Dâvûd Hz. 

Ömer'den914, Müslim, Ebû Dâvûd, Nesâî ve Ahmed b. Hanbel Ebû 

Zubeyr'den915, Müslim ve Ahmed b. Hanbel Mus'ab b. Sa'd'dan o'da 

                                                                                                                                          
908 Taberânî, el-Mu'cemu'l-Evsât, VI, 57(5120); Beyhakî, Şuabu'l-Îmân, VI, 501(9057) 
909 Suyûtî, a.g.e., VIII, 626 
910 Buhârî, Ezan, 7 
911 Buhârî, Teheccüd, 1; Nesâî, Kiyamu'l-Leyl, 9; ibn Mace, İkâmet, 180; Dârimî, Salat, 169 
912 Buhârî, Teheccüd, 20; Ebû Dâvûd, Edeb, 99; Tirmizî, Deavât, 26; ibn Mace, Dua, 16; Dârimî, 
Isti'zan, 53; Ahmed b. Hanbel, V, 313, 329 
913 Buhârî, Megazi, 36, Deavât, 50, 67, Kader, 6, Tevhid, 9; Müslim, Zikir, 44, 45, 46, 47; Ebû Dâvûd, 
Vitr, 26; Tirmizî, Deavât, 3, 58; Ahmed b. Hanbel, IV, 399, 400, 402, 403, 407, 417, 418 
914 Müslim, Salat, 12; Ebû Dâvûd, Salat, 36 
915 Müslim, Mesacid, 139; Ebû Dâvûd, Vitr, 25; Nesâî, Sehv, 83; Ahmed b. Hanbel, IV, 4, 5 
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babasindan916, Ebû Dâvûd, Nesâî ve Ahmed b. Hanbel Abdullah b. Ebî 

Evfa'dan917, Ebû Dâvûd ve Tirmizî Sa'd b. Ebî Vakkas918 ve Enes b. 

Mâlik'den919, Tirmizî, Nesâî ve Ahmed b. Hanbel Ebû Said'den920, Tirmizî, 

İbn Mace ve Ahmed b. Hanbel Ebû Hureyre'den921, Tirmizî ve Ahmed b. 

Hanbel Abdullah b. Amr922, Ebû Umame923 ve Sa'd b. Ubade'den924, Tirmizî 

Safvan b. Selim'den925, Nesâî ve Ahmed b. Hanbel Alkame b. Vakkas'dan926, 

İbn Mace Hazim b. Harmele'den927, Dârimî ve Ahmed b. Hanbel Muhammed 

b. Amr'dan babasindan o'da dedesinden928, Ahmed b. Hanbel Hz. Osman929, 

Isa b. Talha930, Suheyb931, Ebû Zer932, Zeyd b. Sabit933, Muaz b. Cebel934, Ebû 

Eyyub el-Ensari935 ve Ebû Rafi'den936 tahric etmişlerdir.  

MÂÛN SÛRESİ 

505- Sa'd b. Ebî Vakkas (r.a.)'dan: Demiştir ki Peygamber (s.a.v.) 

hazretlerine  الذین هم عن صالتهم  'den sordum. "Onlar, namazı vaktinden geriye 

bırakanlardır." buyurdu. IX/504 (IX/6169)    

                                                 
916 Müslim, Zikir, 33; Ahmed b. Hanbel, I, 180, 185 
917 Ebû Dâvûd, Salat, 135; Nesâî, Iftitah, 32; Ahmed b. Hanbel, IV, 356, 382 
918 Ebû Dâvûd, Vitr, 24; Tirmizî, Deavât, 114  
919 Ebû Dâvûd, Edeb, 103; Tirmizî, Deavât, 34 
920 Tirmizî, Deavât, 37; ibn Mace, Edeb, 54; Ahmed b. Hanbel, III, 75 
921 Tirmizî, Deavât, 37, 131; ibn Mace, Menasik, 32, Edeb, 54; Ahmed b. Hanbel, II, 309, 333, 335, 
403, 520, 525, 535  
922 Tirmizî, Deavât, 58; Ahmed b. Hanbel, II, 158, 210, 211 
923 Tirmizî, Deavât, 89; Ahmed b. Hanbel, V, 265 
924 Tirmizî, Deavât, 120; Ahmed b. Hanbel, III, 422  
925 Tirmizî, Deavât, 120 
926 Nesâî, Ezan, 36; Ahmed b. Hanbel, IV, 91 
927 ibn Mace, Edeb, 59 
928 Dârimî, Salat, 10; Ahmed b. Hanbel, IV, 98  
929 Ahmed b. Hanbel, I, 71 
930 Ahmed b. Hanbel, IV, 91 
931 Ahmed b. Hanbel, IV, 333; Ahmed b. Hanbel, VI, 16 
932 Ahmed b. Hanbel, V, 151, 152, 156, 157, 171, 173, 179 
933 Ahmed b. Hanbel, V, 191 
934 Ahmed b. Hanbel, V, 242 
935 Ahmed b. Hanbel, V, 418 
936 Ahmed b. Hanbel, VI, 9, 391 
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Beyhakî Sünen'de tahric etmiştir. 937 Heysemî, ''O'nda İkrime b. 

İbrahim vardir. O'nu İbn Hıbban ve başkaları zayıf olarak nitelemiştir.''938 

demiştir. 

506- Ebû Berzet'el-Eslemî (r.a)'den: Demiştir ki: İş bu   الذین هم عن

 âyeti nazil olduğu zaman Resulullah (s.a.s.) buyurdu ki: "Allahü  صالتهم

Ekber, bu sizin için herbirinize b ü tün dünya kadar bağış verilmekten daha 

hayırlıdır. Onlar o kimselerdir ki namaz kılarsa namazın bir hayrı olacağını 

ummaz, terk ederse Rabb'inden korkmaz."939 IX/504 (IX/6169)    

KEVSER SÛRESİ 

507- Enes b. Mâlik’ten demiştir ki: ‘’Hz. Peygamber (s.a.s.), bir İğfa, 

bir ımızganma halinde dalmıştı. Derken tebessüm ederek başını 

kaldırdı.’’Bana az önce bir sûre inzal olundu, buyurdu da okudu: الرحمان بسم اهللا 

...وثرالرحيم انا اعطيناك الك   bitirdikten sonra da buyurdu ki: ‘’bilir misiniz Kevser 

nedir?’’ ‘’Allah ve Resulü daha iyi bilir.’’dediler. Buyurdu ki:’’bir nehirdir, 

onu bana Aziz ve Celil olan Rabb’im cennette verdi, onda pek çok hayır (hayr-

i kesir) var. Ümmetim kıyamet günü ona gelecek, kapları yıldızlar 

sayısıncadır, derken içlerinden bir kul titreyerek çekilir atılır. Ey Rabb’im, o 

benim ümmetimdendir, derim. Buyurulur ki: bilmezsin senden sonra onlar 

neler yaptılar?’’ IX/507 (IX/6173)  

Müslim, Ebû Dâvûd, Nesâî ve Ahmed b. Hanbel tahric etmişlerdir. 940   

508- Katade’nin Enes’ten rivayetlerinde Resûlullah (s.a.s.)  Mirac’a 

çıkarıldığı vakit cennette ona içi boş bir nehir gösteridi, yanındaki melek eliyle 

vurdu ondan bir misk çıkardı. Muhammed (s.a.s.) o meleğe: ‘’Bu ne?’’dedi. 

Bu sana Allah’ın verdiği Kevser, dedi ve Sidre-i Münteha’ya kaldırıldı. İşte o 

zaman Peygamber (s.a.s.) büyük bir eser gördü. IX/508 (IX/6175)     

                                                 
937 Beyhakî, es-Sünenu'l-Kubra, II, 214(2982) 
938 Heysemî, a.g.e., II, 80(1823) 
939 Taberi, a.g.e., XXX, 313; Suyûtî, a.g.e., VIII, 642 
940 Müslim, Salât, 53; Ebû Dâvûd, Sunnet, 23; Nesâî, Salât, 21; Ahmed b. Hanbel, III, 102 
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Tirmizî tahric etmiştir.941 Buhârî ve Ahmed b. Hanbel benzer bir 

rivayet tahric etmişlerdir.942 

509- Diğer birinde Resûlullah (s.a.s.) buyurdu ki: benim göğe 

çıkarıldığım zaman bir nehire vardım. Kenarları, boş inci kubbeleri idi. ‘’Bu 

ney ey Cibril?’’ dedim. Bu sana Rabbinin verdiği Kevser’dir, dedi, diye 

rivayet edilmiştir. IX/508 (IX/6175)    

Buhârî, Tirmizî ve Ahmed b, Hanbel tahric etmişlerdir. 943 

ثر واردة وانى ارجوا ان اآون اآثرهم ل نبى حوضا وانهم یتباهون ایهم اآان لك -510

 Her peygamberin bir havuzu vardır ve hep onlar hangisinin geleni"  واردة 

daha çok diye öğünürler ve ben muhakkak onların en çok geleni olacağımı 

umarım." buyurmuştur. IX/515 (IX /6182) 

 Tirmizî Semûre'den tahric etmiş ve ''Hadis garibtir.'' demiştir. 944 

 abdestin eserinden parlak olarak"   غر محجلون من اثار الوضوء -511

nişanlanmışlar.’’ IX/517 (IX/6185)  

Buhârî, Müslim, Nesâî, İbn Mâce, İmam Mâlik ve Ahmed b. Hanbel 

Ebû Hureyre'den945, yine Müslim, İbn Mâce Huzeyfe'den946, İbn Mâce ve 

Ahmed b. Hanbel ibn Mes'ud'dan tahric etmişlerdir. 947 Ahmed b. Hanbel 

Ebu'd Derdâ'dan948 ve Ebû Umâme'den949 de tahric etmiştir.   

512- Resulullah buyurmuştur ki:  ليدخلن ثالث فرق من امتى الجنة قبل ان

 İnsanlardan hiç kimse girmeden önce benim ümmetimden"  یدخلها احد من الناس 

üç fırka muhakkak ve muhakkak cennete girecektir". IX/517 (IX/6185) 

                                                 
941 Tirmizî, Tefsir, 108/2 
942 Buhârî, Rikâk, 53; Ahmed b. Hanbel, III, 103, 115, 191, 289 
943 Buhârî, Tefsir, 108/1; Tirmizî, Tefsir, 108/1; Ahmed b. Hanbel; III, 164 
944 Tirmizî, Kıyamet, 14 
945 Buhârî, Vudu', 3; Müslim, Taharet, 34, 35, 36, 37, 39; Nesâî, Taharet, 110; İbn Mâce, Zühd, 34, 
36; Muvatta, Taharet, 28; Ahmed b. Hanbel, II, 300, 334, 362, 400, 408, 523 
946 Müslim, Taharet, 38; İbn Mâce, Zühd, 36 
947 İbn Mâce, Taharet, 6; Ahmed b. Hanbel, I, 403, 451, 453 
948 Ahmed b. Hanbel, V, 199 
949 Ahmed b. Hanbel, V, 261 
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Bulamadık.       

513- Peygamberimiz   تناآحوا تناسلوا تكثروا فانى اباهى بكم االمم یوم القيامة

 Nikâhlanınız, üreyiniz, çoğalınız, çünkü kıyamet günü ben sizinle" ولو بالسقط

(diğer) ümmetlere iftihar edeceğim, hatta bir düşük ile bile." buyurmuş.  

IX/517 (IX/6185)    

Abdurrezzak Musannef'de اآحوا تكثروا فإني أباهي بكم األمم یوم القيامةتن   

lafziyla Said b. Ebî Hilal'den tahric etmiştir. 950 Aclûnî Kesfu'l-Hafa'da, 

''Murseldir.''951 demiştir.   

514- Resulullah  وجعلت قرة عينى فى الصالة "Namaz benim gözümün 

nuru kılınmıştır." demiştir. IX/524 (IX/6194)    

Nesâî ve Ahmed b. Hanbel Enes'den tahric etmişlerdir. 952 

 Üç şey"  ثالث آتبت علىَّ ولم تكتب عليكم الضحى واالضحية والوتر  -515

benim üzerime yazıldı (yani farz kılındı), sizin üzerinize yazılmadı: Duha 

namazı, Udhıyye kurbanı, Vitir namazı." IX/529 (IX/6200)    

Ahmed b. Hanbel İbn Abbas'dan tahric etmiştir. 953 Şuayb Arnavut, 

''İsnadı zayıftır.''954 demiştir. 

 Maldan bir genişlik"  من وجد سعة من المال ولم یضح فال یقربن مصالنا -516

bulup da Kurban kesmeyen bizim camimize yaklaşmasın." IX/530 (IX/6201)    

İbn Mace, Ahmed b. Hanbel ve Hâkim Ebû Hureyre'den tahric 

etmişlerdir. 955 Şuayb Arnavut, ''İsnadı zayıftır. Abdullah b. Ayyas zayıftır.''956 

demiştir. Hâkim'de, ''Hadis sahihtir.''957 demiştir. 

                                                 
950 Abdurrezzak, Musannef, VI, 173(10391) 
951 Aclûnî, a.g.e., II, 2(1021) 
952 Nesâî, Nisa, 1; Ahmed b. Hanbel, III, 128, 199, 285 
953 Ahmed ibn Hanbel, I, 231 
954 Ahmed ibn Hanbel, Musned (Arnavut thk), III, 485(2050) 
955 İbn Mace, Edâhî, 2; Ahmed b. Hanbel, II, 321; Hâkim, a.g.e., II, 422(3468), IV, 258(7565, 7566) 
956 Ahmed b. Hanbel, Musned (Arnavut thk), XIV, 24(8273) 
957 Hâkim, a.g.e., II, 422(3468), IV, 258(7565) 
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517- Bir de peygamberimizin şu emri vardır: ضحوا فانه سنة ابيكم ابراهيم  

"Udhıyye Kurbanı'nı kesiniz, çünkü o babanız İbrahim aleyhisselamın 

sünnetidir." IX/530 (IX/6201)    

İbn Mace, Ahmed b. Hanbel ve Hâkim Zeyd b. Erkam'dan  یا : قالوا

...رسول اهللا ما هذه األضاحي قال سنة أبيكم إبراهيم قالوا ما لنا منها قال بكل شعرة حسنة   

seklinde tahric etmişlerdir. 958 Şuayb Arnavut, ''İsnadı ضعيف جدا . Isnadda 

gecen Ebû Dâvûd, O Nufeyl b. el-Haris el-E'ama el-Kufi'dir, Metruktur. Ve 

Aizullah'da zayıftır.''959 demiştir. Hâkim, ''Bu hadisin İsnadı sahihtir.''960 

demiştir.   

518- Tirmizî'de: "Kurban vacib midir?" diye bir adam İbn Ömer'den 

(r.a.) sordu, İbn Ömer ضّحى رسول اهللا عليه و سّلم والمسلمون  "Resulullah (s.a.v.) 

udhıye kurbanı kesti, müslümanlar da kesti." dedi. Adam yine sorusunu tekrar 

etti, o da: "Anlamıyor musun"  م والمسلمونضّحى رسول اهللا عليه و سّل   "Resulullah 

(s.a.v.) udhiye kurbanını kesti, müslümanlar da kesti, dedi." IX/530 (IX/6201)   

Tirmizî tahric etmis ve ''Hadis hasen-sahihtir.'' demiştir. 961  

 Kurbanlığın en hayırlısı koçtur." IX/533"  خير االضحية الكبش -519

(IX/6205)    

Tirmizî ve İbn Mace Ebû Uamame'den, Ebû Dâvûd Ubade b. 

Samit'ten tahric etmişlerdir. 962 Tirmizî, ''Hadis garibtir. (isnadda ki) Ufeyr b. 

Ma'den hadiste zayıftır.''963 demiştir. 

520-  Hadis ve Fıkıh kitaplarında kaydedildiği üzere Resulullah'ın, 

kurbanda boynuzlu güzel iki koçu بسم اهللا واهللا اآبر  diyerek ve ayağını 

boyunlarına koyarak kendi eliyle kestiği meşhurdur:  ضّحى رسول اهللا صلى اهللا

                                                 
958 İbn Mace, Edâhî, 3; Ahmed b. Hanbel, IV, 368; Hâkim, a.g.e., II, 422(3467) 
959 Ahmed b. Hanbel, Musned (Arnavut thk), XXXII, 34(19283) 
960 Hâkim, a.g.e., II, 422(3467)  
961 Tirmizî, Edâhî, 11 
962 Ebû Dâvûd, Cenâiz, 31; Tirmizî, Edâhî, 18; İbn Mace, Edâhî, 4 
963 Tirmizî, Edâhî, 18  
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   عليه وسلم بكبشين املحين اقرنين ذبحهما بيده وسّمى و آّبر ووضع رجله على صفاحهما

IX/533 (IX/6205)    

Buhârî, Müslim, Tirmizî, Nesâî ve Ahmed b. Hanbel Enes'den tahric 

etmişlerdir. 964  

521- Câbir'den (r.a.) rivayet edildiği üzere de demiştir ki: "Peygamber 

(s.a.v.) ile beraber namaazgâhta Kurban namazında hazır bulundum. Hutbesini 

bitirince minberden indi, bir koçu vardı, Resulullah onu  بسم اهللا واهللا اآبر هذا عنى

 Bismillahi vallahu ekber, bu benden ve ümmetimin"  وعمَّن لم یضح من امتى

kurban kesemeyenlerinden" diyerek kendi eliyle kesti." IX/533 (IX/6205)    

Ebû Dâvûd, Tirmizî ve Ahmed b. Hanbel tahric etmişlerdir. 965 

Tirmizî, ''Hadis garibtir.''966 demiştir. 

522- Hz. Ali'den (k.v.) şöyle bir rivayette bulunmuşlardır. Demiş ki: 

Bu انا اعطيناك الكوثر  Sûresi nâzil olduğunda Resulullah: "Rabbimin bana 

emrettiği bu kurbanlık nedir?" diye Cibril Aleyhisselam'a sordu. O dedi: 

Kurbanlık değil, lakin namaz için tekbir aldığında tekbir alırken ve rüku 

ederken ellerini kaldırmanı sana emrediyor. Çünkü o bizim namazımız, yedi 

semadaki meleklerin namazıdır. Ve her şeyin bir zineti vardır, namazın zineti 

de her tekbirde iki elini kaldırmaktır." IX/534 (IX/6206)   

Hâkim ve Beyhakî tahric etmişlerdir. 967 İbn Hacer, ''İsnadı ضعيف جدا 

.'' demiştir. İbnu'l Cevzi Mevzuat'ta zikretmiştir.968 Suyûtî bunun senedine 

zayıf demiş, İbn Kesir, "bu hadis ciddi olarak münkerdir" demiştir.969 

بسم اهللا فهو ابترآل امر ذى بال لم یبدا فيه ب -523   "Önemli olan her hangi bir 

iş Allah'ın ismiyle başlanmazsa o iş ebterdir." IX/536 (IX/6209)   

                                                 
964 Buhârî, Edâhî, 14; Müslim, Edâhî, 17, 18; Tirmizî, Edâhî, 2; Nesâî, Dahaya, 14; Ahmed b. 
Hanbel, III, 214 
965 Ebû Dâvûd, Edâhî, 8; Tirmizî, Edâhî, 22; Ahmed b. Hanbel, III, 356, 362 
966 Tirmizî, Edâhî, 22  
967 Hâkim, a.g.e., II, 586(3981); Beyhakî, es-Sünenu'l-Kubra, II, 75(2357) 
968 Ali el-Muttaki, a.g.e., II, 662(4721) 
969 Elmalili M.Hamdi Yazir, Hak Dini Kur'an Dili, IX, 534 
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Abdurrezzak Musannef'de Ensar'dan bir adamdan hadisi bu sekliyle 

tahric etmiştir.970 Ebû Dâvûd, İbn Mace, İbn Hıbban ve Beyhakî Ebû 

Hureyre'den, Taberânî Kebîr'de Abdullah b. Ka'b'dan o'da babasindan  آل أمر

 seklinde tahric etmişlerdir. 971 Şuayb  ذي بال ال یبدأ فيه بالحمد أقطع أو أجزم

Arnavut İbn Hıbban'da ki rivayet için, ''İsnadı zayıftır.''972 demiştir. Heysemî 

Taberânî'de ki rivayet için, ''O'nda Sadaka b. Abdullah vardir. Ahmed, Buhârî, 

Müslim ve daha başkaları onu zayıf olarak nitelemislerdir.''973 demiştir.  

KÂFİRÛN SÛRESİ 

524- Resulullah'ın sabah ve akşam namazlarının sünnetlerinde  قل هو

    okuduğu rivayet edilir. X/8 (IX/6215) قل یا ایها الكافرون  ve  اهللا احد

Nesâî ve Ahmed b. Hanbel İbn Ömer'den tahric etmişlerdir.974 

525- İbn Ömer'den ve Hz. Aişe'den rivayet edilen hadislerde 

"İhlaseyn" denildiği de görülür. X/8 (IX/6216)    

Bulamadık. 

526- Zeyd b. Harise'nin kardeşi Cebele b. Harise, Resulullah'a: "Bana 

uykum sırasında okuyacağım bir şey öğret." dediği zaman bu sûreyi okumasını 

emir buyurmuştur. X/8 (IX/6216)    

Müellifin Cebele b. Harise'den yaptığı rivayeti bulamadık. Ahmed b. 

Hanbel, Dârimî, İbn Hıbban ve Hâkim Ferve b. Nevfel'den O'da babasindan 

tahric etmişlerdir. 975  

                                                 
970 Abdurrezzak, a.g.e., VI, 189(10455), XI, 163(20208) 
971 Ebû Dâvûd, Edeb, 18; ibn Mace, Nikah, 19; ibn Hibban, a.g.e., I, 173(1), 174(2); Beyhakî, Suabu'l-
Îmân, IV, 90(4372); Es-Sünenü'l-Kübra, III, 208(5559), VI, 127(10328); Taberânî, el-Mu'cemu'l-
Kebîr, XIX, 72(141) 
972 ibn Hibban, a.g.e., I, 173(1), 174(2)  
973 Heysemî, a.g.e., II, 414(3148) 
974 Nesâî, Salat, 68; Ahmed b. Hanbel, II, 24, 58, 95, 99 
975 Ahmed b. Hanbel, V, 456; Dârimî, Fezailu'l-Kur'an, 23; ibn Hibban, III, 70(790), XII, 335(5526), 
XII 354(5546); Hâkim, a.g.e., I, 754(2077) 
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527- Beyhakî de "Şuab"da: "Enes'e de uykusu sırasında okuması 

emrolunduğunu" rivayet etmiştir. X/8 (IX/6216) 

Şuab'da Enes'e değilde Muaz'a emrettigine dair rivayet bulabildik. 976     

 تعالى تقرؤن قل یا ایها الكافرون اال ادلكم على آلمة ُتنجيكم من االشراك باهللا -528

 Sizi, Allah Teâlâ'ya şirk koşmaktan koruyacak bir kelime"  عند منامكم

anlatayım mı size? Uykunuz sırasında  قل یا ایها الكافرون Sûres'ini okursunuz." 

X/8 (IX/6216)    

Taberânî Kebîr'de tahric etmiştir. 977 Heysemî, ''O'nda Cebbare b. el-

Magles vardir. O'da zayıftır.''978 demiştir. 

529- Deylemî de Abdullah b. Cerad'dan şöyle rivayet etmiştir: 

"Resulullah buyurdu ki: Münafık kuşluk namazı kılmaz ve  قل یا ایها الكافرون 

okumaz."979 X/8 (IX/6216)    

Münâvî, ''O'nda Ya'la b. El-Esdak vardir. Zehebî dedi ki; 'Buhârî dedi 

ki; O' nun hadisi yazılmaz.'980 demiştir. 

NASR SÛRESİ 

530- Buhârî’de Hz. Aişe’den: اذا جاء تصر اهللا والفتح  nazil olduktan 

sonra Peygamber (s.a.s.) her kıldığu namazda  سبحانك ربنا وبحمدك اللهم اغفر لى   

‘’Ey Rabbimiz! Seni hamdinle tesbih ederim. Allah’ım beni bağışla.!’’derdi, 

rükuunda, secdelerinde bunları çok söyler olmuştu. X/23 (IX/6233)  

Buhârî, Nesâî ve Ahmed b. Hanbel tahric etmişlerdir. 981 Ahmed b. 

Hanbel İbn Mes'ud'dan da tahric etmiştir.982 Şuayb Arnavut İbn Mes'ud'dan 

yapilan rivayet için, ''İnkıta sebebiyle İsnadı zayıftır.''983 demiştir.    

                                                 
976 Beyhakî, Şuabu'l-Îmân, II, 499(2522) 
977 Taberânî, el-Mu'cemu'l-Kebîr, XII, 241(12993)  
978 Heysemî, a.g.e., X, 166(17035) 
979 Deylemî, Firdevs, IV, 203(6621)  
980 Münâvî, a.g.e., VI, 276(9236) 
981 Buhârî, Tefsir, 110/1, 2; Nesâî, Tatbik, 10; Ahmed b. Hanbel, VI, 190 
982 Ahmed b. Hanbel, I, 392, 394 
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531- İbn Abbas’dan ve başkasından bir çok rivayetlerde:  Bu sûre 

nazil olduğu zaman Peygamber (s.a.s.)’in نعيت الي نفسي ‘’ bana vefatım haber 

verildi’’ buyurduğu varid olmuştur. X/24 (IX/6233)  

Buhârî, Dârimî ve Ahmed b. Hanbel tahric etmişlerdir.984 

532- Beyhakî’nin rivayetinde: ‘’Bu sûre nazil olduğunda Peygamber 

(s.a.s.) Hz. Fatıma'yi (r. anha) çağırıp قد نعيت الي نفسي buyurmuş, o da ağlamış, 

sonra da gülmüş. Sorulduğunda Hz. Fatıma demiştir ki: ‘’Vefatını haber verdi, 

ağladım; sonra da, bana ehlimden ilk gelecek olan sensin dedi, güldüm.’’ X/24 

(IX/6234)  

Dârimî ve Taberânî Kebîr'de ve Evsat'da İbn Abbas'dan tahric 

etmişlerdir.985 

533- Peygamberimiz (s.a.v.) Mekke'de onbeşgün kaldı, ilk girdiği 

zaman Kâbe'nin kapısında durup: ال اله اال اهللا وحده ونصر عبده وهزم االجزاب وحده  

"Allah'tan başka ilâh yoktur, tekdir; kuluna (Muhammed'e) yardım etti, 

(müşrik) toplulukları da yalnız başına yenilgiye uğrattı." demişti. Sonra da: 

"Ey Mekke'liler! Şimdi ben size ne yapacağım, dersiniz? buyurdu. Hayır 

yapacaksın, kerîm bir kardeş ve kerîm bir kardeş oğlu, dediler. Haydi gidiniz 

sizler serbestsiniz اذهبوا انتم الطلقاء  "gidiniz, siz serbestsiniz" buyurdu.986  X/27 

(IX/6237)    

 İman Yemen'lidir, hikmet de"   والحكمة یمانيةاالیمان یمانى -534

Yemen'lidir" X/29 (IX/6240)    

                                                                                                                                          
983 Ahmed b. Hanbel, I, 392(3719), 394(3745) 
984 Buhârî, Tefsir, 3; Dârimî, Mukaddime, 14;Ahmed b. Hanbel, I, 217, 344, 356   
985 Dârimî, Mukaddime, 14; Taberânî, el-Mu'cemu'l-Kebîr, XI, 330(11907), XXII, 415(1027); el-
Mu'cemu'l-Evsât, I, 486(887) 
986 Zemahşerî, Keşşâf, I, 1387 



 210

Buhârî, Müslim, Tirmizî ve Ahmed b. Hanbel Ebû Hureyre'den tahric 

etmişlerdir. 987 

535- Resulullah'a (s.a.v.) tesbihten sorulduğunda buyurmuştur ki:  تنزیه

   Allah Teâlâ'yı her ârızadan, şâibeden tenzihtir." X/32 (IX/6243)"  اهللا من آل سوء

Taberânî Evsat'da Ebû Hureyre'den tahric etmiştir. 988   

536- Resulullah ال احصى ثناء عليك انت آما اثنيت على نفسك  "Ben sana 

senâyı sayıp tüketemem, sen kendini senâ ettiğin gibisin." demiştir. X/34 

(IX/6245)   

Müslim, Ebû Dâvûd, Tirmizî, Nesâî, İbn Mace, İmam Mâlik ve 

Ahmed b. Hanbel Hz. Âişe'den989, Ebû Dâvûd, Nesâî, İbn Mace,  Ahmed b. 

Hanbel Hz. Ali'den tahric etmişlerdir. 990  

 Israr ile sağîra (küçük"  ال صغيرة مع االصرار وال آبيرة مع االستغفار -537

günah) yoktur, istiğfar ile de Kebîre (büyük günah) yoktur." X/35 (IX/6246)    

Beyhakî İbn Abbas'dan Mevkuf olarak tahric etmiştir. 991 

538- Hz. Aişe'den rivayet edilmiştir ki, Resulullah (s.a.v.) son 

zamanlarında سبحان اهللا وبحمده استغفر اهللا واتوب اليه  sözünü çok söyler olmuştu ve 

sorulduğunda: "Rabbim bana ümmetimde bir alamet göreceğimi haber verdi 

ve onu gördüğüm zaman hamd ile tesbih ve istiğfar etmemi emir buyurdu." 

demişti. X/35 (IX/6247)     

Müslim ve Ahmed b. Hanbel tahric etmişlerdir. 992 

                                                 
987 Buhârî, Menakib, 1, Megazi, 70; Müslim, Îmân, 82, 84, 89, 90; Tirmizî, Menakib, 72; Ahmed b. 
Hanbel, II, 235, 252, 258, 267, 269, 380, 474, 480, 488, 502, 541 
988 Taberânî, el-Mu'cemu'l-Evsât, VII, 381(6741) 
989 Müslim, Salât, 222; Ebû Dâvûd, Salât, 148; Tirmizî, Deavât, 76; Nesâî, Taharet, 120; Tatbik, 47, 
71; ibn Mace, Dua, 3; Muvatta, Kur'an, 31; Ahmed b. Hanbel, VI, 58, 201 
990 Ebû Dâvûd, Vitir, 5; Tirmizî, Deavât, 113; Nesâî, Kiyamu'l-Leyl, 51; ibn Mace, İkâmet, 117,  
Ahmed b. Hanbel, I, 96, 118, 150 
991 Beyhakî, Şuabu'l-Îmân, V, 456(7268) 
992 Müslim, Salât, 220; Ahmed b. Hanbel, VI, 35, 184 
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539- Peygamber (s.a.v.) hazretlerinin: "Ben gece ve gündüz yüz kere 

istiğfar ederim." dediği de sahih rivayetler cümlesindendir." X/35 (IX/6247)    

Buhârî EdEbû'l-Mufred'de ve Ahmed b. Hanbel Abdullah b. 

Ömer'den993, Dârimî ve Ahmed b. Hanbel Ebû Hureyre'den tahric etmişlerdir. 

994 Yine Ahmed b. Hanbel Ebû Burde'den o babasindan o'da dedesinden995, 

Huzeyfe'den996, el-Egar el-Muzeni'den997, Ebû Burde Ashabdan birinden998 ve 

Muhacirler'den birinden999  tahric etmiştir.  

540- Resulullah herhangi bir toplantıdan kalkarken de هم سبحانك الل

حمدك استغفرك واتوب اليكوب   derdi. X/36 (IX/6248)    

1. Hadiste tahrici yapılmıştır. 

541- Rivayet olunmuştur ki bu sûre nazil olduğunda Resulullah 

(s.a.v.) bir hutbe okuyup şöyle buyurmuştu:  ان عبدا خيَّره اهللا بين الدنيا وبين لقائه

 Bir kul, Allah onu dünya ile kendine kavuşması arasında"  فاختار لقاء اهللا

muhayyer (seçmeli) kıldı, o Allah'a kavuşmasını seçti." Bunun ne demek 

olduğunu Ebû Bekir (r.a.) anlamıştı da: Canlarımız ve mallarımız, atalarımız 

ve evlatlarımızla sana feda olalım, demişti. X/37 (IX/6249)    

Buhârî, Müslim, Tirmizî ve Ahmed b. Hanbel Ebû Saidi'l Hudri'den 

tahric etmişlerdir. 1000 Tirmizî ve Ahmed b. Hanel İbn Ebî el-M-ualla'dan da 

tahric etmişlerdir.1001 Tirmizî İbn Ebî el-Mulla rivayeti için, ''Hadis hasen 

                                                 
993 Buhârî, Edebû'l-Müfred, I, 218(621); Ahmed b. Hanbel, IV, 260 
994 Dârimî, Rikâk, 15; Ahmed b. Hanbel, II, 450 
995 Ahmed b. Hanbel, IV, 410 
996 Ahmed b. Hanbel, V, 394 
997 Ahmed b. Hanbel, IV, 260  
998 Ahmed b. Hanbel, IV, 260, V, 411 
999 Ahmed b. Hanbel, IV, 261 
1000 Buhârî, Fezailu's-Sahabe, 3, 74, Mesacid, 46; Müslim, Fezailu's-Sahabe, 2; Tirmizî, Menakib, 15; 
Dârimî, Mukaddime, 14; Ahmed b. Hanbel, III, 18   
1001 Tirmizî, Menakib, 15; Ahmed b. Hanbel, III, 478, IV, 211 
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garibtir.''1002 demisdir. Şuayb Arnavut ise, ''İsnadı İbn Ebî el-Mulla'nin cehaleti 

sebebiyle zayıftır.''1003 demiştir.  

542- Yine rivayet olunmuştur ki: Resulullah bunu ashabına okuduğu 

zaman sevinmişler, fakat Hz. Abbas (r.a.) ağlamıştı. Resulullah (s.a.v.): "Neye 

ağlıyorsun amca?" buyurdu. عيت اليك نفسكن   "Sana vefatın haber veriliyor." 

dedi, انها لكما تقول  "Evet dediğin gibi" buyurdu. . X/37 (IX/49)   

Zemahşerî tahric etmiştir. 1004  

(Sadeleştirilmiş baskıda bu hadisin dipnotunda verilen yerlerde hadisi 

bulamadık. Hadisin Zemahşeri'nin tafsirinde geçtiğini tespit ettik.) 

543- "Ey insanlar! Ben kimin sırtına bir değnek vurdumsa, işte sırtım, 

aynen bana vursun ve eğer kimsenin ırzına sövmüşsem, işte ırzım aynını 

yapsın, ben kimsenin malını almışsam, işte malım ondan alsın ve benim 

tarafımdan düşmanlık olur diye korkmasın, o benim şanımdan değildir." dedi 

ve indi. Öğle namazını kıldıktan sonra yine minbere döndü, önceki sözünü 

tekrar etti. Bunun üzerine üç dirhem iddia eden bir kişiye derhal bedelini 

verdi. Sonra şöyle buyurdu: "Haberiniz olsun, dünya mahcupluğu, ahiret 

mahcupluğundan ehvendir. Sonra Uhud ashabına dua etti ve onlar için istiğfar 

eyledi. Sonra da yukarıda zikrolunduğu üzere: "Bir kul, Allah onu dünya ile 

kendisine kavuşması arasında serbest bıraktı da, o Allah'a kavuşmayı seçti." 

buyurdu. Hz. Ebû Bekir bunun üzerine ağlamıştı da  فدیناك بانفسنا واموالنا وابائنا

 Sana kendimizi, mallarımızı, babalarımızı ve evlatlarımızı feda"  واوالدنا

ederiz!"1005 demişti. Sonra da Ensar'ı tavsiye buyurdu. Ancak üç gün mescide 

çıkamamıştı, ezan okununca: "Ebû Bekir'e emredin insanlara namazı 

kıldırsın." buyurdu. REbîü'l-Evvel'in onikinci günü Pazartesi günü-ki doğduğu 

gündür- Hz. Aişe'den rivayet olunduğu vechile önündeki bardağa mübarek 

                                                 
1002 Tirmizî, Menakib, 15 
1003 Ahmed b. Hanbel, Müsned (Arnavut thk.), XXV, 266(15922), XXIX, 396(17852) 
1004 Zemahşerî, a.g.e., I, 1388 
1005 541. Hadiste tahrici yapilmistir. 
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elini batırıp su ile yüzünü meshediyor اللهم اعنى على سكرات الموت  "Allahım 

bana sekerâtına karşı yardım buyur."1006 diye dua ediyordu. Kuşluk vakti idi, 

derken ağırlaştı. Hz. Aişe kucağına almıştı, bu fani âleme gözünü yumdu, son 

sözü بل الرفيق االعلى  "Hayır, refîkı'l-a'lâ"1007 diye Rabbine özlemini arzetti, 

isteği olan Allah'ın likâsına kavuştu. X/40 (IX/6252)    

صلوات والطيبات السالم عليك ایها النبى ورحمة اهللا وبرآاته لاالتحيات هللا و  -544

اشهد ان محمدا عبده ورسولهو السالم علينا وعلى عباد اهللا الصالحين اشهد ان ال اله اال اهللا    

"Selâm, dualar ve güzellikler Allah içindir. Selâm, Allah'ın rahmeti ve Allah'ın 

bereketleri senin üzerine olsun ey Peygamber. Selâm (esenlik), bizim ve 

Allah'ın salih kullarının üzerine olsun. Ben şahitlik ederim ki Allah'tan başka 

tanrı yoktur. Ve yine şahitlik ederim ki Muhammed Allah'ın kulu ve 

peygamberidir." X/41 (IX/6253)    

Buhârî, Müslim, Ebû Dâvûd, Tirmizî, Nesâî, İbn Mace, Dârimî ve 

Ahmed b. Hanbel İbn Mes'ud'dan tahric etmişlerdir. 1008 İmam Mâlik Hz. 

Ömer'den1009, Ebû Dâvûd ve İmam Mâlik Abdullah b. Ömer'den1010, Müslim 

İbn Abbas'dan1011, Nesâî ve İbn Mace Câbir'den1012 tahric etmişlerdir. 

اللهم صل على محمد و على ال محمد آما صليت على ابراهيم وعلى ال  -545

 Allahım, İbrahim ve yakınlarına salat ve selâm ettiğin"  ابراهيم انك حميد مجيد

gibi, Muham m ed ve yakınlarına da salat ve selâm et." X/41 (IX/6253)    

                                                 
1006 İbn Mace, Cenâiz,  64; Tirmizî, Cenâiz, 8; Ahmed b. Hanbel, VI, 64, 70, 77, 151 
1007 Buhârî, Fezailu's-Sahabe, 5, Megazi, 78, 79, Deavât, 28, Rikâk, 41, 42; Müslim, Selam, 46, 
Fezailu's-Sahabe, 85, 87; Tirmizî, Deavât, 77; ibn Mace, Cenâiz, 64; Muvatta, Cenâiz, 46, 47; Ahmed 
b. Hanbel, VI, 48, 74, 89, 108, 120, 124, 126, 200, 231, 274 
1008 Buhârî, Salât, 64, 66, el-Amel-fis'Salat, 4, Istizan, 3, 28, Deavât, 16, Tevhid, 5; Müslim, Salat, 55; 
Ebû Dâvûd, Salat, 178; Tirmizî, Salat, 100, Nikah, 16; Nesâî, Tatbik, 100, Sehv, 41, 43, 45, 56; ibn 
Mace, İkâmet, 24, Nikah, 19; Dârimî, Salat, 84; Ahmed b. Hanbel, I, 376, 382, 408, 413, 414, 422, 
423, 427, 431, 437, 439, 440, 450, 459, 464 
1009 Muvatta, Salat, 53 
1010 Ebû Dâvûd, Salât, 178; Muvatta, Salât, 55 
1011 Müslim, Salât, 60 
1012 Nesâî, Tatbik, 104, Sehv, 45; ibn Mace, Ikamet, 24 
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Buhârî, Müslim, Ebû Dâvûd, Tirmizî, Nesâî, İbn Mace, Dârimî ve 

Ahmed b. Hanbel Ka'b b. Ucre'den tahric etmişlerdir.1013 Müslim, Tirmizî, 

Nesâî, Dârimî ve Ahmed b. Hanbel Ebû Musa el-Ensari'den1014 tahric 

etmişlerdir. Buhârî, Müslim, Ebû Dâvûd, Nesâî, İbn Mace ve Ahmed b. 

Hanbel Ebû Humeyd es-Saidi'den tahric etmişlerdir.1015 Nesâî ve Ahmed b. 

Hanbel Musa b. Talha'dan o'da babasindan1016 tahric etmişlerdir.  

 ,Allahım sen sübhansın"  سبحانك اللهم وبحمدك ونستغفرك ونتوب اليك -546

sana hamd ediyorum, beni affetmeni diliyorum ve sana tevbe ediyorum"1017 

X/41 (IX/6253)    

1. Hadiste tahrici yapılmıştır. 

TEBBET SÛRESİ 

547- İbn Abbas’tan rivayet etmişlerdir ki: وانذر عشيرتك االقربين  

‘’(Önce) en yakın akrabanı uyar.’’ (Şuarâ, 26/214) âyeti nâzil olunca 

Peygamber (s.a.s.) Safa Tepesi’ne çıkıp یا صباحاه    ‘’Ey insanlar sabah oldu 

uyanın!’’ diye nidâ etti. 

— Bu kim? dediler. Başına toplandılar. Resûlullah (s.a.s.)  onlara: 

—Ne dersiniz? Ben size şu dağın arkasından bazı atlılar çıkacak diye 

haber versem beni tastik eder misiniz? Dedi.  

—Biz senden şimdiye kadar doğrudan başka bir şey duymadık, 

dediler.  

Peygamber (s.a.s.) : 

                                                 
1013 Buhârî, Enbiya, 12, Tefsir, 33/10, Deavât, 31; Müslim, Salat, 66; Ebû Dâvûd, Salat, 179; Tirmizî, 
Vitir, 21; Nesâî, Sehv, 51; ibn Mace, Ikamet, 25; Dârimî, Salat, 85; Ahmed b. Hanbel, VI, 241, 243, 
244 
1014 Müslim, Salat, 65; Tirmizî, Tefsir, 33/23; Nesâî, Sehv, 49, 50; Dârimî, Salat, 85; Ahmed b. 
Hanbel, V, 273 
1015 Buhârî, Enbiya, 12, Deavât, 32; Müslim, Salat, 69; Ebû Dâvûd, Salat, 179; Nesâî, Sehv, 54; ibn 
Mace, Ikamet, 25; Ahmed b. Hanbel, V, 424 
1016 Nesâî, Sehv, 52; Ahmed b. Hanbel, I, 162 
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—Öyle ise ben sizi önünüzde bulunan bir azab ile uyarıyorum, dedi. 

Ebû Leheb de: 

 .yuh olsun sana, bizi bunun için mi topladın? dedi ve kalktı تبا لك —

Bunun üzerine ‘’Tebbet Sûresi’’ indirildi. X/43 (IX/6254)      

Buhârî, Müslim, Tirmizî ve Ahmed b. Hanbel tahric etmişlerdir.1018 

548- Nisâbûrî’nin İbn Abbas’tan yaptığı nakilde şöyledir:’’ Resûlullah 

(s.a.s.), peygamberliğin ilk yıllarında durumunu gizli tutuyor ve Mekke 

vadisinde namaz kılıyordu. Bu durum وانذر عشيرتك االقربين  ‘’(Önce) en yakın 

akrabanı uyar.’’ (Şuarâ, 26/214) âyeti nâzil oluncaya kadar üç sene boyunca 

devam etti. Ta ki söz konusu âyet inince, Peygamber (s.a.s.) Safa Tepesine 

çıktı ve:   

—Ey Galib oğulları diye nida etti. Onlar,ü mescidden çıkıp 

Resûlullah’ın (s.a.s.) yanına geldiler. Ebû Leheb: 

—İşte Galiboğulları geldi onlara ne yapacaksın? Dedi. Sonra 

Peygamber (s.a.s.) : 

—Ey Lueyoğulları diye seslendi. Luey’den olmayanlar dönüp gidince 

Ebû Leheb: 

—İşte Lueyoğulları geldi ne var? dedi. Sonra Peygamber (s.a.s.) : 

—Ey Kilâboğulları ve arkasından da, 

—Ey Kusayoğulları diye nida etti. 

Yine Ebû Leheb: 

—İşte Kusay oğulları geldi ne var? dedi. Bunun üzerine Resûlullah 

(s.a.s.)  buyurdu ki;’’Allah bana en yakın akrabalarımı uyarmamı uyarmamı 

emretti. En yakınlarım da sizlersiniz. Sizler ال اله اال اهللا ‘’Allah’tan başka hiçbir 

                                                 
1018 Buhârî, Tefsir, 26/3, 34/2, 111/1, 2; Müslim, Îmân, 355; Tirmizî, Tefsir, 111/1; Ahmed b. Hanbel, 
I, 281, 307  
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ilâh yoktur.’’demedikçe ben size ne dünyada ne ahirette yardım edemem. Eğer 

Allah’ı birlerseniz, Rabbinizin katında onunla lehinize şahitlik yapacağım.’’ 

Tam o sırada Ebû Leheb: 

—Yuh olsun sana bizi bunun için mi çağırdın? dedi. İşte bu hadise 

üzerine söz konusu sûre nazil oldu.1019 X/44 (IX/6254)    

549- Başka bir rivayette şöyle denilmiştir: ‘’Resulullah (s.a.s.) bir gün 

amcalarını davet etmiş, onlara bir ziyafet sunmuştu. Ancak onlar,’’Bizim her 

birimiz bir koyun yer.’’diyerek Peygamber’i (s.a.s.) hakir görmüşlerdi. 

Resûlullah (s.a.s.)  da onlara: 

Öyle ise yiyiniz demişyi. Yediler, doydular ancak yemek çok az bir 

şey eksilmişti. Sonra Peygamber’e (s.a.s.): 

—Yanında başka ne var? diye sordular. Bunun üzerine Resûlullah 

(s.a.s.)  de onları İslam dinine davet etti. İşte o sırada Ebû Leheb de 

söyleyeceğini söyledi. X/45 (IX/6255)     

Bulamadık.       

550- Yine bir rivayette denilmiştir ki: Ebû Leheb bir gün Hz. 

Peygamber’e (s.a.s.) ‘’Müslüman olursam bana ne verilecek? diye sormuştu. 

Hz. Peygamber (s.a.s.) de: ‘’ Müslümanlara ne verilirse sana da o 

verilir.’’deyince, Ebû Leheb:’’ Benim onlardan bir üstünlüğüm yok mu? dedi. 

Peygamber (s.a.s.) ne ile üstün tutulacaksın? Buyurdu. O zaman Ebû Leheb:  تبا

 Benimle şunları bir tutan dine yuh’‘ لهذا الدین الذي یستوي انا و غيري

olsun!’’demiş, bunun üzerine ‘’Tebbet Sûresi’’ nazil olmuştu.1020  X/45 

(IX/6255)           

551- Tarık-ı Muhâribî’den şöyle rivayet vardır. O demiştir ki: 

‘’Resûlullah’ı (s.a.s.) Zü’l-mecâz çaşısında gördüm.’’Ey insanlar! Allah birdir 

                                                 
1019 Ali el-Muttaki, a.g.e., II, 667(4733) 
1020 Taberi, a.g.e., XXX, 336 
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O’ndan başka ilâh yoktur deyin ki, kurtuluşa eresiniz.’’ Diyordu. Arkasından 

da ona taş atıp bacaklarını kanatan bir adam da’’ Onu dinlemeyin’’ diyordu. 

Bu kim? diyi sordum. Dediler ki, ‘’O Muhammed, arkasındaki de amcasıdır.’’  

X/45 (IX/6255)    

İbn Hıbban ve Hâkim tahric etmişlerdir.1021 Ahmed b. Hanbel ve 

Hâkim'de REbîa b. Abbad'dan tahric etmişlerdir.1022         

 Bir hadisde de "Her  ان اطيب ما یاآل الرجل من آسيه وان ولده من آسيه -552

insanın yiyeceğinin en temizi ve çocuğu kazancındandır." buyurulmuştur. 

X/50 (IX/6262)   

Nesâî, İbn Mace va Ahmed b. Hanbel Hz. Âişe'den tahric etmişlerdir. 

1023   

İHLÂS SÛRESİ 

553- Bir adam namaz kılmış ve namazda bu sûreyi okumuştu, Hz. 

Peygamber (s.a.s.) ان هذا عبد عرف ربه  ‘’Doğrusu bu, Rabbini tanıyan ârif bir 

kul.’’1024 buyurdu. X/57 (IX/6269)    

İbn Hıbban Câbir b. Abdullah'dan Peygamberimizin Kafirun suresini 

okuyan biri için boyle dedigini rivayet etmiştir.1025  

554-’’ Her şeyin bir nisbeti vardır, Allah Teâlâ’nın nisbeti de Kul 

hüvallahü ehaddir.’’ X/57 (IX/6270)    

Taberânî Evsat'da Ebû Hureyre'den tahric etmiştir.1026 Heysemî, 

''O'nda el-Vazi' b. Nafi' vardir. O metruktur.''1027 demiştir. 

                                                 
1021 Ibn Hibban, a.g.e., XIV, 517(6562); Hâkim, a.g.e., II, 668(4219) 
1022 Ahmed b. Hanbel, III, 492; Hâkim, a.g.e., I, 61(39) 
1023 Tirmizî, Ahkâm, 22; Nesâî, Buyu', 1; ibn Mace, Ticarat, 1, 64; Ahmed b. Hanbel, VI, 193, 220 
1024 Alusi, a.g.e., XXX, 265 
1025 İbn Hıbban, a.g.e., VI, 213(2460) 
1026 Taberânî, el-Mu'cemu'l-Evsât, I, 222(732) 
1027 Heysemî, a.g.e., VII, 306(11543) 
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555- Abdullah b. Üneys’den rivayet etmişlerdir ki; Resûlullah (s.a.s.)  

göğsüme elini koydu da bana قل ‘’Söyle’’ dedi. Ben ne diyeceğimi bilemedim. 

Sonra قل هو اهللا احد buyurdu, söyledim, bitirdim. Sonra قل اعوذ برب الفلق  

buyurdu, onu da söyledim, bitirdim. Sonra الناسقل اعوذ برب  buyurdu, onu da 

söyledim, bitirdim. Bunun üzerine Resûlullah (s.a.s.)  buyudu ki; ‘’İşte 

teavvüz et ( Allah’a sığın), teavvüz edenlerin hiçbiri bunlar gibisiyle teavvüz 

etmemiştir.’’ X/57 (IX/6270)     

Nesâî Es-Sünenü'l-Kübra'da tahric etmiştir.1028 

556- Bir Hadis-i Şerifte ‘’Her şeyin bir nuru vardır, Kur’ân’ın nuru da  

    dir.’’ buyrulmuştur.1029  X/57 (IX/6270)  قل هو اهللا احد 

 Samed içinde boşluğu olmayan"dır X/88"  الصمد الذى ال جوف له -557

(IX/6307)    

Taberânî Kebîr'de Abdullah b. Bureyde'den tahric etmiştir. 1030 

Heysemî, ''O'nda Salih b. Hayyan vardir. O'da zayıftır.''1031 demiştir. 

    Asıl seyyid Allah'tır." X/99 (IX/6319)"  السيد اهللا -558

Buhârî EdEbû'l-Mufred'de, Ebû Dâvûd ve Ahmed b. Hanbel 

Mutraf'dan tahric etmişlerdir. 1032 Dârimî REbîa el-Cersi'den tahric etmiştir.1033  

ى اآلء اهللا وال تفكروا فى ذاتهتفكروا ف -559   "Allah'ın nimetleri hakkında 

düşünün, zatı hakkında düşünmeyin." X/107 (IX/6329)    

Taberânî Evsat'da ve Beyhakî Şuab'da İbn Ömer'den tahric etmiştir. 

1034 Heysemî, ''O'nda el-Vazi' b. Nafi' vardir. O metruktur.''1035 demiştir.  

                                                 
1028 Nesâî, Es-Sünenü'l-Kübra, IV, 439(7845) 
1029 Alusi, a.g.e., XXX, 266 
1030 Taberânî, el-Mu'cemu'l-Kebîr, II, 22(1162) 
1031 Heysemî, a.g.e., VII, 303(11530) 
1032 Buhârî, EdEbû'l-Mufred, I, 83(211); Ebû Dâvûd, Edeb, 9; Ahmed b. Hanbel, IV, 24, 25 
1033 Dârimî, Mukaddime, 2 
1034 Taberânî, el-Mu'cemu'l-Evsât, VII, 171(6315); Beyhakî, Şuabu'l-Îmân, I, 136(120) 
1035 Heysemî, a.g.e., I, 254(260) 
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 Allah vardı ve onunla"  آان اهللا ولم یكن معه شيء واالن آما آان -560

beraber hiçbir şey yoktu ve şimdi de öyledir." X/112 (IX/6334)    

Nesâi Sünenü'l-Kübra'da İmran b. Husayn'dan …آان اهللا وال شيء غيره 

şeklinde tahric etmiştir.1036  

ران آلهقل هو اهللا احد تعدل الق -561   "Kul huvallahu ehad bütün kur'ân'a 

muâdil olur." X/119 (IX/6342)    

Böyle bir rivayet bulamadık. Sadeleştirilmiş baskının dipnotunda 

verilen '' Tirmizî, Sevabü’l-Kur’ân, 10; Keşfü’l-Hafâ, II, 131(1891)'' bu 

yerlerde  قل هو اهللا أحد تعدل ثلث القرآن  rivayeti geçmektedir. 

 Ne"  ما یمنع احدآم ان یقرا قل هو اهللا احد آل ليلة فانها تعدل القران آله -562

engeller her birinizi her gece bir "kul huvallahu ehad" okumaktan. Çünkü o 

bütün Kur'ân'a muâdil olur". X/119 (IX/6342)    

Ebû Ya'la Müsnedinde  أحدآم أن یقرأ في الليلة  قل هو اهللا أحد  فإنها أما یستطيع

 .şeklinde Enes'den tahric etmiştir. 1037 Heysemî, ''O'nda Ubeys b  تعدل القرآن آله

Meymun vardır. O'da metruktur.''1038 demiştir. 

563- "Bir gecede Kur'ân'ın üçte birini okumaktan herhangi biriniz âciz 

midir?" buyurdu. Bu onlara zor geldi. Sonra buyurdu ki, "Bir kimse  قل هو اهللا

    okursa, okuduğu Kur'ân'ın üçte birine muâdil olur. X/119 (IX/6342)  احد

Buhârî, Ebû Dâvûd, Nesâî, İmam Mâlik ve Ahmed b. Hanbel Ebû 

Saidi'l-Hudri'den1039, Müslim, Dârimî ve Ahmed b. Hanbel Ebû'd-

Derda'dan1040, Müslim,  Tirmizî, İbn Mâce, Dârimî ve Ahmed b. Hanbel Ebû 

Hureyre'den1041, Tirmizî İbn Abbas'dan1042, Tirmizî, Dârimî ve Ahmed b. 

                                                 
1036 Nesâi, es-Sünenü'l-Kübra, VI, 363(11240) 
1037 Ebû Ya'la, Müsned, III, 57(1481), VII, 163(4136) 
1038 Heysemî, a.g.e., V, 421(9185), VII, 308(11549) 
1039 Buhârî, Fezailu'l-Kur'an, 13, Eyman, 2, Tevhid, 1; Ebû Dâvûd, Vitr, 18; Nesâî, Salat, 69; Muvatta, 
Kur'an, 17; Ahmed b. Hanbel, III, 8, 35, 43 
1040 Müslim, Müsafirin, 259; Dârimî, Fezailu'l-Kur'an, 24; Ahmed b. Hanbel, VI, 442, 447 
1041 Müslim, Müsafirin, 261; Tirmizî, Fezailu'l-Kur'an, 11; İbn Mâce, Edeb, 52; Dârimî, Fezailu'l-
Kur'an, 24; Ahmed b. Hanbel, II, 429  
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Hanbel Ebû Eyyub'dan1043, İbn Mâce Enes'den1044, İbn Mâce ve Ahmed b. 

Hanbel Ebû Mes'ud'dan1045 tahric etmişlerdir. 

564- Aciz olur mu her biriniz her gece Kur'ân'ın üçte birini 

okumaktan? buyurdu. Evet dediler; biz buna güç yetiremez ve dayanamayız. 

Sonra Hz. Peygamber buyurdu ki; Allah azze ve celle Kurân'ı üç kısma ayırdı,  

    Kur'ân'ın üç bölümünden bir bölümü kıldı. X/119 (IX/6342)  قل هو اهللا احد

Müslim Katade'den1046, Dârimî ve Ahmed b. Hanbel Ebû'd-

Derda'dan1047 tahric etmişlerdir. 

565- Resulullah (s.a.v.) buyurdu ki: "Nefsim kudret elinde olan 

Allah'a yeminederim ki; o, yani قل هو اهللا احد  Kur'ân'ın üçte birine muâdil 

olur." X/119 (IX/6343)    

Buhârî, Ebû Dâvûd ve Nesâî Ebû Saidi'l-Hudri'den tahric etmişlerdir. 

1048 

566- Resulullah (s.a.v.) buyurdu ki: "Toplanın size Kur'ân'ın üçte 

birini okuyacağım." Biraz sonra toplanan toplandı, Hz. Peygamber çıktı  قل هو

 i okudu, sonra tekrar odasına girdi. Birbirimize dedik ki, herhalde‘    اهللا احد

kendisine semadan yeni bir vahiy haberi geldi, odasına girmesine o sebep 

oldu. Daha sonra Peygamber (s.a.v.) odasından çıktı, ben dedi; size Kur'ân'ın 

üçte birini okuyacağım demiştim ya, işte o okuduğum Kur'ân'ın üçte birine 

denk olur. X/120 (IX/6343)    

Müslim, Tirmizî ve Ahmed b. Hanbel Ebû Hureyre'den tahric 

etmişlerdir. 1049 

                                                                                                                                          
1042 Tirmizî, Fezailu'l-Kur'an, 10 
1043 Tirmizî, Fezailu'l-Kur'an, 11; Dârimî, Fezailu'l-Kur'an, 24; Ahmed b. Hanbel, V, 418  
1044 İbn Mâce, Edeb, 52  
1045 İbn Mâce, Edeb, 52; Ahmed b. Hanbel, IV, 122 
1046 Müslim, Müsafirin, 260 
1047 Dârimî, Fezailu'l-Kur'an, 24; Ahmed b. Hanbel, VI, 443, 447  
1048 Buhârî, Fezailu'l-Kur'an, 13, Eyman, 2, Tevhid, 1; Ebû Dâvûd, Vitr, 18; Nesâî, Salât, 69 
1049 Müslim, Müsafirin, 261; Tirmizî, Fezailu'l-Kur'an, 11; Ahmed b. Hanbel, II, 429 
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567- "Her kim, قل هو اهللا احد  okursa, Kur'ân'ın üçte birini okumuştur." 

X/120 (IX/6343)    

Taberânî Evsat'da Enes'den1050, Sağîr'de Sa'd b. Mâlik'den1051, Nesâî 

Sünen'de Ebû Eyyub'dan1052 ve Ubeyy b. Ka'b'dan1053 tahric etmişlerdir. 

568- "Her kim, bir kere قل هو اهللا احد  okursa Kur'ân'ın üçte birini 

okumuş gibidir, iki kerre okursa Kur'ân'ın üçte ikisini okumuş gibidir, üç kerre 

okursa bütün Kur'ân'ı okumuş gibidir." X/120 (IX/6343)    

Taberânî Evsat'da ve Sağîr'de Hz. Ömer'den tahric etmiştir. 1054   

569- Hz. Peygamber (s.a.v.), "Her kim Kur'ân okursa her harfine on 

sevap vardır.", buyurmuştur. X/121 (IX/6344)    

Dârimî, Hâkim, Beyhakî Şuab'da ve Taberânî Kebîr'de İbn Mes'ud'dan 

mevkuf olarak tahric etmişlerdir. 1055 Taberânî Evsat'da ve Beyhakî Şuab'da 

İbn Mes'ud'dan merfu olarak tahric etmişlerdir.1056 Heysemî Taberânî'nin 

Evsat'da İbn Mes'ud'dan merfu olarak yaptığı rivayet için, ''O'nda Nehşel 

vardır. O'da metruktur.''1057 demiştir. Aynı zamanda Beyhakî Şuab'da İbn 

Abbas'dan1058 ve İbn Ömer'den1059 de merfu olarak tahric etmiştir. 

 Namazı benimle kulum arasında"  قسمت الصالة بينى وبين عبدى -570

taksim ettim." X/123 (IX/6346)    

                                                 
1050 Taberânî, el-Mu'cemu'l-Evsât, III, 33(2056), VIII, 165(7332) 
1051 Taberânî, el-Mu'cemu's-Sağîr, I, 114(165) 
1052 Nesâî, Sünenü'l-Kübra, VI, 35(9946) 
1053 Nesâî, a.g.e., VI, 174(10521, 10522) 
1054 Taberânî, el-Mu'cemu'l-Evsât, VI, 467(5993); el-Mu'cemu's-Sağîr, II, 153(948)  
1055 Dârimî, Fezailu'l-Kur'an, 1; Hâkim, a.g.e., I, 755(2080); Beyhakî, Şuabu'l-Îmân, II, 342(1985); 
Taberânî, el-Mu'cemu'l-Kebîr, IX, 130(8649) 
1056 Taberânî, el-Mu'cemu'l-Evsât, VIII, 282(7570); Beyhakî, a.g.e., II, 324(1933) 
1057 Heysemî, a.g.e., VII, 339(11655) 
1058 Beyhakî, a.g.e., II, 349(2003) 
1059 Beyhakî, a.g.e., II, 428(2294) 
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Müslim, Ebû Dâvûd, Tirmizî, İbn Mace ve Ahmed b. Hanbel Ebû 

Hureyre'den1060 tahric etmişlerdir. 

 Fatiha'sız namaz, namaz olmaz."  X/123"  الصالة اال بفاتجة الكتاب -571

(IX/6347)    

Birinci cildin ilk hadisi olarak tahrici yapılmıştır. 

582- Darimî'nin Müsned'inde Ebû Mugive'den, Safvan-i Kulai'den 

şöyle rivayet edilmiştir Şöyle ki; bir adam "Ya Resulullah, Kur'ân'da hangi 

sûre en büyüktür?" dedi. Peygamber (s.a.v.) de قل هو اهللا احد  buyurdu. X/124 

(IX/6347)  

Dârimî tahric etmiştir.1061 

583- Ukbe b. Âmir'den, demiştir ki, Resulullah (s.a.v.) bana 

"Tevrat'ta, İncil'de ve Kur'ân'da bulunan sûrelerin en hayırlısı üç sûreyi sana 

öğreteyim mi?" buyurdu. Ben de "evet" dedim. Bunun üzerine bana  قل اعوذ

 sûrelerini okuttu, sonra da  قل اعوذ برب الناس ve قل هو اهللا احد ,   برب الفلق

buyurdu ki; "Ya Ukbe, sen bunları ve Tebbet'i bir gece bile unutma, hepsini 

oku!" X/124 (IX/6348)    

Ahmed b. Hanbel tahric etmiştir. 1062 Şuayb Arnavut, ''Ali b. Yezid'in 

zayıf olması nedeniyle isnadı zayıftır.''1063 demiştir. 

FELÂK SÛRESİ 

574- Resûlullah (s.a.s.)  bir rahatsızlık duyduğu zaman ve her gece 

yatağına yatacağı sırada bu üç sûreyi okuyup ellerine üfleleyerek mübarek 

başına ve yüzünden başlayarak aşağıya doğru mübarek vücutlarına meshedsr 

ve bunu üç kere yapardı, diye ‘’Sıhah’’ta Hz. Âişe’den rivayet olunmuştur. 

X/127 (IX/6351)    
                                                 
1060 Müslim, Salât, 38, 40; Ebû Dâvûd, Salat, 132; Tirmizî, Tefsir, 1/1; Nesâî, Salat, 23; İbn Mâce, 
Edeb 52; Ahmed b. Hanbel, II, 241, 285, 460 
1061 Dârimî, Fezâilü'l-Kur'ân, 14 
1062 Ahmed b. Hanbel, IV, 148 
1063 Ahmed b. Hanbel, Müsned (Arnavut thk.), XXVIII, 569(17334) 
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Buhârî, Müslim, Ebû Dâvûd, İbn Mâce, İmam Mâlik ve Ahmed b. 

Hanbel benzer bir rivayet tahric etmişlerdir.1064 

575- Nesâî ‘’Kitâbü’l-Muharebe’’de ‘’mürted’’ babında, Ehl-i Kitab 

sihirbazları hakkında Hennad b. Serî’nin haber vermesiyle Ebû Muâviye’den, 

o Yezid b. Hayyân’dan, o Zeyd b.Erkam’dan şöyle rivayet etmiştir: Hz. 

Peygamber’e (s.a.s.) yahudilerden bir adam sihir yaptı. O yüzden birkaç gün 

rahatsız oldu, derken Cebrâil (a.s.) geldi de. ‘’sana yahudilerden bir adam sihir 

yaptı, senin için filan kuyuda şöyle şöyle bir takım düğümler düğdü.’’ dedi. 

Bunun üzerine Resûlullah (s.a.s.)  adam gönderdi de onu çikardılar, getirdiler. 

Resûlullah (s.a.s.)  da آأنما نشط من عقال ‘’Bir ıkâlden, yani bir diz bağından 

çözülmüş gibi kalktı’’, sonra da bunu o yahudiye ne andı, ne de yüzünü 

gördü.’’  X/131 (IX/6354) 

Nesâî ve Ahmed b. Hanbel Zeyd b. Erkam'dan tahric etmişlerdir.1065 

576- İki meleğin gelip LEbîd İbn A’sam’ın Zervan kuyusunda tarak 

ve tarantı ve erkek hurma çiçeğinin kapçığı içinde tıp (sihir) yaptığını haber 

vermesiyle sabahleyin Resûlullah (s.a.s.)  ashabı ile beraber kuyuya gitti, bir 

adam kuyunun kapak taşının altından hurma çiçeğinin kurusunu çıkardı. 

İçinde Resûlullah’ın (s.a.s.) tarağı ve başının tarantısı vardı. Bir de mumdan 

bir timsâl yapılmış ve ona iğneler saplanmış ve onda onbir düğümlü bir de 

veter ( yay kirişi) bulunmuştu. O vakit Cibril (a.s.) Muavvizeteyn’i getirdi, ey 

Muhammed! قل اعوذ برب الفلق  de, bir düğüm çöz, من شر ما خلق de, bir düğüm 

çöz, dedi, nihayet sûrelerin ikisini de bitirdi, düğümlerin hepsini çözdü. 

İğneleri çıkardıkça bir elem duyuyor, ondan sonra da bir rahat buluyordu. ‘’Ey 

Allah’ın Resulü öldürsen!’’denildi.’’Allah bana afiyet verdi ve onun Allah’ın 

azabından göreceği, daha şiddetlidir.’’ buyurdu.1066  X/132 (IX/6355) 

                                                 
1064 Buhârî, Meğazi, 78, Fezailu'l-Kur'an, 14; Müslim, Selam, 51; Ebû Dâvûd, Tıbb, 19; İbn Mâce, 
Tıbb, 38; Ahmed b. Hanbel, VI, 104, 114, 124, 181, 256, 263   
1065 Nesâî, Tahrimu'd-Dem, 20; Ahmed b. Hanbel, IV, 367 
1066 Suyutî, a.g.e., VIII, 687 
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Buhârî'de Hz. Aişe'den benzer bir rivayet geçmektedir.1067 

 Muhakkak beyanda bir sihir vardır.’’ X/138’‘ ان من البيان لسحرا -577

(IX/6361)    

Buhârî, Ebû Dâvûd, Tirmizî ve Ahmed b. Hanbel İbn Ömer'den1068, 

Müslim, Dârimî ve Ahmed b. Hanbel Ammar b. Yasir'den1069, Ebû Dâvûd, 

Ahmed b. Hanbel İbn Abbas'dan1070, Ebû Dâvûd İbn Büreyde'den1071, Ahmed 

b. Hanbel İbn Mes'ud'dan1072 ve Ma'n b. Yezid'den1073 tahric etmişlerdir. 

 Zamanınızın"  ان لربكم فى ایام دهرآم نفحات من رحمته اال فتعرضوا لها -578

günlerinde Rabbinizin rahmetinden nefhalar: esen hoş esintiler vardır. Uyanın, 

kendinizi onlara arzedin." X/146 (IX/6372) 

Taberânî Kebîr ve Evsat'da Muhammed b. Mesleme'den tahric 

etmiştir. 1074    

579- Abdullah b. Amr b. Âs'tan şöyle rivayet etmişlerdir. Demiştir ki: 

 :İlâhî sözünden Resulullah'a sordum, o buyurdu  قل اعوذ برب الفلق

"Cehennemde bir zindandır, onda zorbalar, kibirliler hapsolunur ve cehennem 

ondan Allah'a sığınır." X/146 (IX/6372)    

Deylemî tahric etmiştir. 1075 

580- Yine İbn Merduye Amr b. Anbese'den de şöyle rivayet etmiştir: 

Resulullah (s.a.v.) bizimle namaz kıldı قل اعوذ برب الفلق    sûresini okundu, 

sonra: "Ey İbn Anbese bilir misin felâk nedir?" buyurdu. "Allah ve Resulü 

daha iyi bilir", dedim. Buyurdu ki: "Cehennemde bir kuyudur. O kızıştırıldığı 

                                                 
1067 Buhârî, Tıbb, 48 
1068 Buhârî, Nikâh, 48, Tıbb, 50; Ebû Dâvûd, Edeb, 86, 87; Tirmizî, Birr, 81; Ahmed b. Hanbel, II, 16, 
59, 62, 94 
1069 Müslim, Cuma, 47; Dârimî, Salât, 199; Ahmed b. Hanbel, IV, 263 
1070 Ebû Dâvûd, Edeb, 87; Ahmed b. Hanbel, I, 269, 273, 303, 309, 313, 327, 332 
1071 Ebû Dâvûd, Edeb, 87 
1072 Ahmed b. Hanbel, I, 397, 454 
1073 Ahmed b. Hanbel, III, 470 
1074 Taberânî, el-Mu'cemu'l-Kebîr, XIX, 233(519), el-Mu'cemu'l-Evsât, III, 408(2877) 
1075 Deylemî, a.g.e., III, 217(4627) 
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zaman cehennem kızışır, Âdemoğlu cehennemden incindiği gibi cehennem de 

o kuyudan incinir."1076 X/146 (IX/6372)    

 Senin en yaman düşmanın iki"  اعدى عدوك نفسك التى بين جنبيك -581

yanın arasındaki nefsindir." X/148 (IX/6374)    

Aclûnî, Beyhakî'nin zayıf senedle Zühd'de rivayet ettiğini söylemiştir. 

1077 

582- Hz. Aişe'den şöyle rivayet etmişlerdir: Demiştir ki: Bir gün 

Resulullah (s.a.v.) Ay'a baktı da: "Ey Âişe!  استعيذى باهللا من شر هذا فان هذا الغاسق

 karanlığı çöktüğü  غاسق اذا وقب ,Bunun şerrinden Allah'a sığın çünkü bu o  وقب

zaman gecedir." buyurdu. X/150 (IX/6377)    

Tirmizî, Ahmed b. Hanbel ve Hâkim tahric etmişlerdir. 1078 Tirmizî, 

''Hadis, hasen sahihtir.''1079 demiştir.  

583- "Güneş ve Ay Allah'ın alâmetlerinden birer alâmettirler. Bunlar 

kimsenin ne ölümü, ne de hayatı için tutulmaz." X/151 (IX/6357)    

Buhârî, Müslim, Nesâî, İbn Mâce Hz. Aişe'den1080, Buhârî, Nesâî ve 

Ahmed b. Hanbel Ebû Bekre'den1081, Buhârî, Müslim, Nesâî İbn 

Abbas'dan1082, Buhârî, Müslim ve Ahmed b. Hanbel Muğire b. Şu'be'den1083, 

Ebû Dâvûd ve Ahmed b. Hanbel Câbir b. Abdullah'dan1084, Nesâî Kabîsa b. 

Muharik el-Hilâlî'den1085 tahric etmişlerdir. 

(Sadeleştirilmiş baskıda bu hadisin dipnotunda verilen '' Buhari, Libas, 

2, Küsuf, 1–2; Müslim, Küsûf, 1-2; Ebu Davud, İstiska, 3-4; Nesâî, Küsûf, 1; 

                                                 
1076 Suyûtî, a.g.e., VIII, 688 
1077 Aclûnî, a.g.e., I, 159(412) 
1078 Tirmizî, Tefsir, 113/1; Ahmed b. Hanbel, VI, 60, 206, 215, 237, 252; Hâkim, a.g.e., II, 589(3989) 
1079 Tirmizî, Tefsir, 113/1 
1080 Buhârî, Küsûf, 2; Müslim, Küsûf, 3; Nesâî, Küsûf, 10; İbn Mâce, İkâme, 152 
1081 Buhârî, Küsûf, 6, 17; Nesâî, Küsûf, 1, 16, 24; Ahmed b. Hanbel, V, 37 
1082 Buhârî, Küsûf, 9, Bedü'l-Halk, 4; Müslim, Küsûf, 17; Nesâî, Küsûf, 17 
1083 Buhârî, Küsûf, 15; Müslim, Küsûf, 29; Ahmed b. Hanbel, IV, 249 
1084 Ebû Dâvûd, İstiska, 4; Ahmed b. Hanbel, III, 317 
1085 Nesâî, Küsûf, 16 
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İbn Mâce, Mukaddime, 24'' bu yerlerden başka ''Buhari, Küsûf, 2, 6, 15, 9, 

Bedü'l-Halk, 4; Müslim, Küsûf, 3, 29; Nesâî, Küsûf, 1, 10, 16, 17,  24; İbn 

Mâce, İkame, 152; Ahmed b. Hanbel, III, 317, IV, 249, V, 37'' bu yerlerde de 

hadisin geçtiğini tespit ettik.) 

584- Ebû Hureyre'den Hz. Peygamber'e merfûan şöyle rivaye 

tedilmiştir: ومن شر غاسق اذا وقب  en-Necmi'l-ğâsik النجم الغاسق  "kararmış 

yıldız" buyurdu, demiştir.1086 X/152 (IX/6379)    

 Süreyya doğunca, âfet kalkar." X/152"  اذا طلع النجم ارتفعت العاهة -585

(IX/5242)    

Ahmed b. Hanbel Ebû Hureyre'den tahric etmiştir. 1087 

  ".Rûhu'l-kudüs kalbime nefes eyledi"  ان روح القدس نفث فى روعى -586

X/155 (IX/6358)    

Abdurrezzak İmran'dan1088, Ebû Nuaym Ebû Umame'den1089 tahric 

etmişlerdir. 

 Übey hadisinde "Kâbe'nin Rabb'ine  هلك اهل العقدة ورب الكعبة -587

yemin ederim ki düğüm ehli helâk oldu." buyrulmuştur. X/156 (IX/6384)    

Ahmed b. Hanbel ve Taberani Evsat'da tahric etmişlerdir. 1090 

588- Nihaye'de dua hadisinde لك من قلوبنا عقدة الندم  "Senin için 

kalplerimizde nedâmet ukdesi vardır."1091 buyrulmuştur. X/156 (IX/6385)    

 589- Yine bir hadiste المرن براحلتى ترحل ثم ال احل لها عقدة حتى اقدم المدینة  

"Ve elbette deveme emrederim göç eder, sonra Medine'ye gelinceye kadar 

onun için bir düğüm çözmem." buyrulmuştur. X/156 (IX/6385)   

                                                 
1086 Suyûtî, a.g.e., VIII, 689  
1087 Ahmed b. Hanbel, II, 341 
1088 Abdurrezzak, a.g.e., XI, 125(20100);  
1089 Ebû Nuaym, a.g.e., X, 27 
1090 Ahmed b. Hanbel, V, 140; Taberânî, el-Mu'cemu'l-Evsât, VII, 217(7315)  
1091 İbnü’l-Esir, en-Nihaye, III, 528 



 227

Müslim ve Beyhakî Sünen'de Ebû Saidi'l-Hudri'den tahric etmişlerdir. 

1092  

590- Bir hadiste de ان رجال آان یبایع وفى عقدته ضعف  "Bir adam alış 

veriş ediyordu, ukdesinde zayıflık vardı." buyrulmuştur. X/156 (IX/685)    

Ebû Dâvûd ve Ahmed b. Hanbel Enes'den tahric etmişlerdir.1093  

قون وعلى ربهم یتوآلونان هللا عبادا ال یكتوون وال یستر -591   "Allah'ın 

birtakım kulları vardır ki, kendilerine ne keyy (yarayı dağlama), ne de rukye 

(okuyarak tedavi) yaptırmazlar, yani dağlanmazlar ve başkalarının nefesiyle 

tedavi istemezler ve ancak Rab'lerine tevekkül ederler." X/160 (IX/6389)    

Buhârî, Tirmizî ve Ahmed b. Hanbel İbn Abbas'dan1094, Müslim ve 

Ahmed b. Hanbel İmran b. Husayn'dan1095, Ahmed b. Hanbel İbn 

Mes'ud'dan1096 tahric etmişlerdir. Tirmizî, ''Hadis, hasen sahihtir.''1097 demiştir.  

592- Bir hadiste de ترقىلم یتوآل على اهللا من اآتوى واس   "Allah'a tevekkül 

etmemiştir dağlanan ve okunmak isteyen." buyurulmuştur. X/160 (IX/6389)  

Ahmed b. Hanbel ve Hâkim Muğire b. Şu'be'den tahric etmiştir. 1098 

Tirmizî, İbn Mâce ve Ahmed b. Hanbel Muğire b. Şu'be'den  من اآتوى أو استرقى

 ,şeklinde de tahric etmişlerdir.1099 Tirmizî, ''Hadis   فقد برئ من التوآل

sahihtir.''1100 demiştir. 

593- Büreyde b. Husayb Eslemî'den ة اال من عين او حمةال رقي   "Gözden 

veya sokmadan başkasında rukye (okuyup üfleme) yoktur." X/160 (IX/6389)    

                                                 
1092 Müslim, Hacc, 475; Beyhakî, Es-Sünenü'l-Kübra, V, 201(9762) 
1093 Ebû Dâvûd, Büyu', 66; Ahmed b. Hanbel, III, 217 
1094 Buhârî, Tıbb, 17, Rikâk, 50; Tirmizî, Kıyamet, 16; Ahmed b. Hanbel, I, 271  
1095 Müslim, Îmân, 371, 372; Ahmed b. Hanbel, IV, 436, 441 
1096 Ahmed b. Hanbel, I, 401, 403, 454 
1097 Tirmizî, Kıyamet, 16 
1098 Ahmed b. Hanbel, IV, 251, 253; Hâkim, a.g.e., IV, 461(8279) 
1099 Tirmizî, Tıbb, 14; İbn Mâce, Tıbb, 23; Ahmed b. Hanbel, IV, 249, 253  
1100 Tirmizî, Tıbb, 14 
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Buhârî, Ebû Dâvûd Tirmizî ve Ahmed b. Hanbel İmran b. 

Husayn'dan1101, Müslim, İbn Mâce ve Ahmed b. Hanbel Büreyde b. Husayb 

Eslemî'den1102, Ebû Dâvûd Enes'den1103 tahric etmişlerdir. Müslim ve Ahmed 

b. Hanbel Enes'den  رخص رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم في الرقية من العين والحمة

 şeklinde de tahric etmişlerdir.1104  والنملة

594- İbn Abbas bize Hz. Peygamber'den (s.a.v.) şöyle haber verdi: 

"Peygamber buyurdu ki: 'Bana ümmetler gösterildi, peygamber gördüm 

yanında bir toplumcuk, peygamber gördüm yanında bir iki adam, peygamber 

gördüm yanında kimse yok. Derken bana bir büyük kalabalık gösterildi, 

zannettim ki benim ümmetim, derken bana denildi ki: Bu Musa ve kavmidir, 

lâkin ufuğa bak, baktım ki yine bir büyük kalabalık, derken bana denildi ki: 

Diğer ufuğa bak, baktım ki bir büyük kalabalık. İşte denildi bu senin ümmetin, 

beraberlerinde hesapsız ve azapsız cennete girecek yetmiş bin vardı. 

Peygamber bunu söyledi, sonra kalktı evine girdi. İnsanlar bu hesapsız ve 

azapsız cennete girecekler kimler olduğu hakkında konuşmaya daldılar. 

Bazıları: "Bunlar Resulullah'la sohbet edenler olsa gerek." dediler. Bazıları da: 

"Bunlar İslâm'da doğup da Allah'a hiç şirk koşmamış olanlar olsa gerek" 

dediler, daha birtakım şeyler söylediler. Derken Resulullah (s.a.v.) çıktı: 

"Neden bahsediyorsunuz?" dedi, durumu haber verdiler, buyurdu ki:  هم الذین ال

 Onlar, o kimselerdir ki, rukye"  یرقون وال یسترقون وال یتطيرون وعلى ربهم یتوآلون

yapmazlar, rukye istemezler, tetayyûr yani uğursuz da görmezler ve ancak 

Rablerine tevekkül ederler."  

Müslim, Tirmizî tahric etmişlerdir.1105 

Fakat Buhârî'de, Mesâbih'de ve Meşârık'da ال یرقون  yoktur ve hadis 

şöyledir: هم الذین ال یتطيرون وال یسترقون وال یكتوون وعلى ربهم یتوآلون  "Onlar, o 
                                                 
1101 Buhârî, Tıbb, 17; Ebû Dâvûd, Tıbb, 17; Tirmizî, Tıbb, 15; Ahmed b. Hanbel, IV, 436, 438, 446 
1102 Müslim, Îmân, 374; İbn Mâce, Tıbb, 34; Ahmed b. Hanbel, I, 271 
1103 Ebû Dâvûd, Tıbb, 18 
1104 Müslim, Selam, 58; Ahmed b. Hanbel, III, 118, 119, 127 
1105 Müslim, Îmân, 374; Tirmizî, Kıyamet, 16 
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kimselerdir ki, uğursuzluk saymazlar, okunmak istemezler, dağlanmazlar ve 

ancak Rab'larına tevekkül ederler." X/160 (IX/6389)    

Buhârî ve Ahmed b. Hanbel İbn Abbas'dan tahric etmişlerdir. 1106 

Müslim ve Ahmed b. Hanbel İmran b. Husayn'dan benzer bir rivayet tahric 

etmişlerdir.1107 Ahmed b. Hanbel İbn Mes'ud'dan da tahric etmiştir.1108 

595- Câbir b. Abdullah hadislerinde demiştir ki: Benim bir dayım 

vardı, akrep sokmasına okuyup üflerdi. Resulullah (s.a.v.) okuyup üflemeden 

(rukyeden) yasakladı. Onun üzerine, vardı ey Allah'ın Resulü! Sen okuyup 

üflemeyi yasakladın, ben ise akrep sokmasına rukye ederim (okuyup üflerim) 

dedi. Reslullah da: Sizden her kimin kardeşine bir menfaat etmeye gücü 

yeterse yapsın, buyurdu.  X/161 (IX/6390)   

Müslim ve Ahmed b. Hanbel tahric etmişlerdir.1109 Yine Müslim ve 

Ahmed b. Hanbel Câbir'den benzer rivayetler de tahric etmişlerdir.1110 

596- Avf b. Mâlik Eşceî hadisinde de demiştir ki: Biz câhiliye 

zamanında okuyup üflerdik. Dedik ki ey Allah'ın Resulü onun hakkında ne 

buyurursun? "Rukyelerinizi bana arzediniz, rukyelerde bir sakınca yoktur, 

onda şirk olmadıkça." buyurdu. X/161 (IX/6390)    

Müslim, Ebû Dâvûd, İbn Hıbban ve Hâkim tahric etmişlerdir. 1111 

597- Ebû Saîd Hudrî hadisinde Resulullah'ın ashabından birtakım 

kimseler seferde idiler. Arap obalarından birine uğradılar. Onlara misafir 

olmak istediler, misafir etmediler. "İçinizde bir rukye eden (okuyucu) var mı? 

Zira obanın efendisi ledig (yani yılan veya akrep sokmuş)dir" dediler. Ashab 

içinden bir adam -ki Ebû Saîd kendisidir evet, dedi. Vardı onu Fatiha 

                                                 
1106 Buhârî, Tıbb, 17, 41, Rikâk,21, 50; Ahmed b. Hanbel, I, 271 
1107 Müslim, Îmân, 371, 372; Ahmed b. Hanbel, IV, 436, 441, 443   
1108 Ahmed b. Hanbel, I, 401, 403, 454 
1109 Müslim, Selam, 62; Ahmed b. Hanbel, III, 302, 315 
1110 Müslim, Selam, 61, 63; Ahmed b. Hanbel, III, 334, 382, 393 
1111 Müslim, Selam, 64; Ebû Dâvûd, Tıbb, 18; İbn Hıbban, a.g.e., XIII, 461(6094); Hâkim, a.g.e., IV, 
236(7485) 
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Sûresi'yle okudu üfledi, bunun üzerine adam iyi oldu. Ona bir bölük koyun 

verildi, o, onu kabul etmek istemedi, "Peygamber'e (s.a.v.) arzetmeden 

almam." dedi ve Peygamber'e vardı anlattı, "Ey Allah'ın Resulü, vallâhi yalnız 

Fatiha Sûresi ile okudum", dedi. Resulullah tebessüm etti de: "Sen onun rukye 

olduğunu ne bildin?" dedi. Sonra da: "Onu onlardan alın, bana da sizinle 

beraber bir hisse ayırın, buyurdu." X/161 (IX/6390)    

Buhârî, Müslim, Ebû Dâvûd, Tirmizî, İbn Mâce ve Ahmed b. Hanbel 

tahric etmişlerdir. 1112 

598- Nesaî'de Ebû Hüreyre'den şu hadis de rivayet edilmiştir: 

Resulullah (s.a.v.) buyurdu ki: م نفث فيها فقد سحر ومن سحر فقد اشرك من عقد عقدة ث

 Her kim bir düğüm bağlar da sonra ona üflerse sihir"  ومن تعلق شيئا وآل اليه

yapmıştır, (yani sihir işlerinden b ir iş yapmıştır), sihir yapan da şirk etmiştir. 

Her kim bir şeye takılırsa (bir menfaati olur veya zararı defeder diye gönül 

takar, inanırsa veya o itikad ile muska ve nazarlık gibi bir şey takınırsa) ona 

havale edilir."1113 X/162 (IX/6391)    

Zehebî Mîzan'da, ''Sahih değildir.''1114 demiştir. 

 Her şeyin bir devası (ilâcı) vardır." X/163"   لكل شىء دواء -599

(IX/6392)    

Buhârî İbn Abbas'dan1115 ve Enes'den1116, Müslim ve Ahmed b. 

Hanbel Câbir'den1117, Ebû Dâvûd Ebû'd Derdâ'dan1118  لكل داء دواء   şeklinde 

tahric etmişlerdir. Buhârî ve İbn Mâce Ebû Hureyre'den1119, İbn Mâce ve 

                                                 
1112 Buhârî, İcare, 16, Fezailü'l-Kur'an, 9, Tıbb, 32, 38; Müslim, 65, 66; Ebû Dâvûd, Büyu', 37, Tıbb, 
19; Tirmizî, Tıbb, 20; İbn Mâce, Ticarat, 7; Ahmed b. Hanbel, III, 2, 10, 44, 50, 83 
1113 Nesâî, Tahrim, 19 
1114 Ali el-Muttaki, a.g.e., VI, 1126(17650) 
1115 Buhârî, İcare, 18 
1116 Buhârî, İcare, 18 
1117 Müslim, Selam, 69; Ahmed b. Hanbel, III, 335 
1118 Ebû Dâvûd, Tıbb, 11 
1119 Buhârî, Tıbb, 1; İbn Mâce, Tıbb, 1  
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Ahmed b. Hanbel İbn Mes'ud'dan1120 له شفاءما أنزل اهللا داء إال أنزل   şeklinde 

tahric etmişlerdir. Ebû Dâvûd, Tirmizî, İbn Mâce ve Ahmed b. Hanbel Usâme 

b. Şerik'den1121, yine Ahmed b. Hanbel Târık b. Şihab'dan1122  لم یضع داء إال

  .şeklinde tahric etmişlerdir  وضع له دواء

600- Resulullah (s.a.v.) biraz rahatsız olmuştu. Cibril Aleyhisselâm 

ona okuyup üfledi de یسم اهللا ارقيك من آل شىء یؤذیك واهللا یشفيك  "Bismillâh okur, 

rukye ederim sana seni inciten her şeyden, Allah da sana şifa verir." dedi, diye 

rivayet edilmiştir. X/164 (IX/6393)    

Müslim, Tirmizî, İbn Mace ve Ahmed b. Hanbel Ebû Saidi'l 

Hudrî'den1123, İbn Mâce ve Ahmed b. Hanbel Ubâde b. Sâmit'ten1124 ve yine 

Ahmed b. Hanbel Câbir b. Abdullah'dan1125 tahric etmişlerdir.  

601- İbn Abbas demiştir ki: Resulullah (s.a.v.) bize bütün ağrılardan 

ve hummadan korunmak için şu duayı öğretirdi:  بسم اهللا الكریم اعوذ باهللا العظيم من

 Kerim olan Allah'ın adıyla, ben her kanı akan"  شر آل عرق نّعار ومن شر حر النار

damarın şerrinden ve cehennem ateşinin şerrinden ulu Allah'a sığınırım." 

X/164 (IX/6393)    

Tirmizî, İbn Mâce ve Ahmed b. Hanbel  بسم اهللا الكبير....   şeklinde tahric 

etmişlerdir. 1126 Şuayb Arnavut, ''İsnadı zayıftır.''1127 demiştir. 

602- Peygamber (s.a.v.) buyurmuştur ki: Bir kimse eceli gelmemiş bir 

hastanın yanına girer de yedi defa اسال اهللا العظيم رب العرش ان یشفيك  "Niyaz 

ederim o ulu Allah'a, O yüce Arş'ın Rabb'ine ki sana şifa versin." derse şifa 

bulur. X/164 (IX/6394) 

                                                 
1120 İbn Mâce, Tıbb, 1; Ahmed b. Hanbel, I, 377, 413, 443, 446, 453 
1121 Ebû Dâvûd, Tıbb, 1; Tirmizî, Tıbb, 2; ibn Mâce, Tıbb, 1; Ahmed b. Hanbel, IV, 278 
1122 Ahmed b. Hanbel, IV, 315 
1123 Müslim, Selam, 40; Tirmizî, Cenâiz, 4; İbn Mâce, Tıbb, 36; Ahmed b. Hanbel, III, 28, 56, 58,  
1124 İbn Mâce, Tıbb, 36; Ahmed b. Hanbel, V, 323   
1125 Ahmed b. Hanbel, III, 75 
1126 Tirmizî, Tıbb, 26; İbn Mâce, Tıbb, 37; Ahmed b. Hanbel, I, 300 
1127 Ahmed b. Hanbel, I, 300(2729) 
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Ebû Dâvûd, Tirmizî ve Ahmed b. Hanbel İbn Abbas'dan tahric 

etmişlerdir. 1128 Tirmizî, ''Hadis, hasen garibtir.''1129 demiştir.   

603- Resulullah (s.a.v.) bir hastanın yanına girdiğinde şöyle derdi: 

 Gider o"    ال یغادر سقما شفاءاذهب الباس رب الناس اشفه انت الشافى ال شفاء اال شفاؤك

sıkıntıyı, insanların Rabb'i, ona şifa ver, sensin şifa veren, senin şifandan 

başka şifa yok, bir şifa ki dert bırakmaz." X/164 (IX/6394)    

Buhârî, Müslim, İbn Mâce ve Ahmed b. Hanbel Hz. Âişe'den1130, Ebû 

Dâvûd, İbn Mâce ve Ahmed b. Hanbel İbn Mes'ud'dan1131, Tirmizî ve Ahmed 

b. Hanbel Hz. Ali'den1132, Ahmed b. Hanbel Muhammed b. Hâtıb'dan1133 ve 

Enes'den1134 tahric etmişlerdir. Buhârî, Ebû Dâvûd, Tirmizî ve Ahmed b. 

Hanbel Enes'den Mevkuf olarakda tahric etmişlerdir.1135 

604- Resulullah (s.a.v.), Hz. Hasan ile Hz. Hüseyn'i şöyle sığındırırdı: 

 İkinizi de Allah'ın"  اعيذآما بكلمات اهللا التامة من آل شيطان وهلمة ومن آل عين آلمة

tam kelimelerine sığındırırım, her şeytandan, kötü kazadan ve kötü gözden." 

derdi ve buyururdu ki: "Babam İbrâhim de oğulları İsmail ve İshak'ı böyle 

sığındırırdı." X/164 (IX/6394)  

Buhârî, Ebû Dâvûd, Tirmizî, İbn Mâce, Ahmed b. Hanbel İbn 

Abbas'dan tahric etmişlerdir. 1136   

605- Osman b. Ebî'l-Âs Sakafî'den, demişir ki: Resulullah'a vardım ve 

bende ağrı vardı, beni az daha öldürecekti. Resulullah (s.a.v.) buyurdu ki: "Sağ 

elini onun (ağrıyan yerin) üzerine koy ve yedi kere şöyle de:  بسم اهللا اعوذ بعزة اهللا

                                                 
1128 Ebû Dâvûd, Cenâiz, 8; Tirmizî, Tıbb, 32; Ahmed b. Hanbel, I, 239, 243, 352 
1129 Tirmizî, Tıbb, 32 
1130 Buhârî, Merda, 20, Tıbb, 39; Müslim, Selam, 46, 47, 48; İbn Mâce, Cenâiz, 64, Tıbb, 36; Ahmed 
b. Hanbel, VI, 44, 45, 109, 114, 126, 127, 131, 278 
1131 Ebû Dâvûd, Tıbb, 17; İbn Mâce, Tıbb, 39; Ahmed b. Hanbel, I, 381 
1132 Tirmizî, Deavât, 111; Ahmed b. Hanbel, I, 76 
1133 Ahmed b. Hanbel, IV, 259, 437 
1134 Ahmed b. Hanbel, III, 267 
1135 Buhârî, Tıbb, 37; Ebû Dâvûd, Tıbb, 19; Tirmizî, Cenâiz, 4; Ahmed b. Hanbel, III, 151  
1136 Buhârî, Enbiya, 12; Ebû Dâvûd, Sünnet, 20; Tirmizî, Tıbb, 18; İbn Mâce, Tıbb, 36; Ahmed b. 
Hanbel, I, 236 
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 Allah'ın adıyla, ben bulduğum şeyin şerrinden Allah'ın"  وقدرته من شر ما اجد

izzet ve kudretine sığınırım." ben de yaptım, Allah bana şifa verdi." X/164 

(IX/6394)   

Ebû Dâvûd, Tirmizî, İbn Mâce, İmam Mâlik ve Ahmed b. Hanbel 

tahric etmişlerdir. 1137 Tirmizî Sâbit el-Bennânî'den1138 ve Ahmed b. Hanbel'de 

Amr b. Ka'b b. Mâlik'ten o'da babasından da1139 tahric etmişlerdir. 

606- Peygamber (s.a.v.) sefere çıkıp da bir yere konduğu zaman şöyle 

derdi:  یا ارض ربى وربك اهللا اعوذ باهللا من شرك وشر ما فيك وشر ما یخرج منك وشر ما

حية وعقرب ومن شر ساآنى البلد ووالد وما ولدیدّب عليك واعوذ باهللا من اسد واسود و   "Ey 

yer! Benim Rabbim, senin de Rabbin Allah'tır, Allah'a sığınırım senin 

şerrinden ve sendekinin şerrinden ve senden çıkanın şerrinden ve senin 

üzerinde debelenenin şerrinden, Allah'a sığınırım arslandan, kara yılandan, 

zehirli yılandan, akrepten, beldenin sâkinlerinin, doğuranın ve doğurduğunun 

şerrinden." X/165 (IX/6394)   

Ebû Dâvûd ve Ahmed b. Hanbel İbn Ömer'den tahric etmişlerdir. 1140 

Şuayb arnavut, ''İsnadı zayıftır.''1141 demiştir. 

607- Hz. Âişe'den Sıhah'ta rivayet edilmiştir ki: "Resulullah (s.a.v.) 

ailesinden birisi hastalandığı zaman ona Muavvizâtı (İhlâs, Felâk ve Nâs 

Sûreleri) üflerdi. X/165 (IX/6395)    

Müslim tahric etmiştir. 1142 Buhârî, Müslim, Ebû Dâvûd, İbn Mâce ve 

Ahmed b. Hanbel  … يه وسلم آان إذا اشتكى یقرأ على نفسه أن النبي صلى اهللا عل

 şeklinde tahric etmişlerdir.1143  بالمعوذات وینفث

                                                 
1137 Ebû Dâvûd, Tıbb, 19; Tirmizî, Tıbb, 29; İbn Mâce, Tıbb, 36; Muvatta, Ayn, 9; Ahmed b. Hanbel, 
IV, 21, 217 
1138 Tirmizî, Deavât, 126 
1139 Ahmed b. Hanbel, VI, 390 
1140 Ebû Dâvûd, Cihad, 75; Ahmed b. Hanbel, II, 132, III, 124 
1141 Ahmed b. Hanbel, II, 132(6161), III, 124(12271) 
1142 Müslim, Selam, 50 
1143 Buhârî, Meğazi, 78, Fezailu'l-Kur'an, 14; Müslim, Selam, 51; Ebû Dâvûd, Tıbb, 19; İbn Mâce, 
Tıbb, 38; Ahmed b. Hanbel, 104, 114, 181, 263 
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608- Hz. Âişe demiştir ki: Resulullah (s.a.v.) bizden bir insan rahatsız 

olduğu zaman onu sağ eliyle mesheder (sıvazlar), sonra şöyle derdi:   اذهب الباس

 İnsanların Rabbi"   ال یغادر سقما شفاءشافى ال شفاء اال شفاؤك انت الرب الناس واشف

olan Allah'ım o sıkıntıyı gider, şifâ ver, sen şifa vericisin, senin şifandan başka 

şifa yok, senin şifân dert bırakmaz." Ne zaman ki Resulullah (s.a.v.) hastalandı 

ve ağırlaştı, sağ elini tuttum, onun yaptığını yapmak istedim, elini elimden 

çekti, sonra اللهم اغفر لى واجعلنى مع الرفيق االعلى  "Allah'ım, beni affet, beni 

Refîk-ı alâ ile beraber kıl." dedi, ben baka kaldım, ne göreyim iş tamam 

olmuştu (yani vefat etmişti). X/165 (IX/6395)   

Müslim ve Ahmed b. Hanbel tahric etmiştir. 1144  

609- Hz. Aişe "Resulullah (s.a.v.), Ensar'dan bir ehl-i beyte humeden, 

yani akrep gibi zehirli hayvan sokmasından okuyup üflemeye ruhsat verdi." 

demiştir. X/166 (IX/6395)    

Buhârî Enes'den1145, Müslim ve Ahmed b. Hanbel Hz. Âişe'den tahric 

etmişlerdir.1146 

 Gözden veya sokmadan başkasında" ال رقية اال من العين و الحمة -610

rukye (okuyup üfleme) yoktur." X/166 (IX/6395)  

593. Hadiste tahrici yapılmıştır.   

   Duâ ibâdetin iliğidir." X/168 (IX/6399)"  الدعاء مخَّ العبادة -611

Tirmizî Enes'den tahric etmiş ve ''Hadis garibtir.'' demiştir. 1147 

   Düğüme üfleyen helâk oldu." X/171 (IX/6401)"  هلك اهل العقدة -612

Nesâî ve Ahmed b. Hanbel Ubeyy b. Ka'b'dan tahric etmişlerdir. 1148   

                                                 
1144 Müslim, Selam, 46; Ahmed b. Hanbel, VI, 126 
1145 Buhârî, Tıbb, 25 
1146 Müslim, Selam, 52, 53; Ahmed b. Hanbel, VI, 30, 190, 208, 254 
1147 Tirmizî, Deavât, 1 
1148 Nesâî, İmamet, 23; Ahmed b. Hanbel, V, 140 
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كته فى الحق ورجل اتاه ال حسد اال فى اثنتين رجل اتاه اهللا ماال وسلطه على هل -613

 Şu ikiden başkasında hased yoktur: Bir"  اهللا الحكمة فهو یقضى بها ویعلمها الناس

adam ki Allah ona mal vermiş ve hak yolda tüketilmesine onu musallat 

kılmıştır ve bir adam ki Allah ona hikmet vermiştir, onunla amel eder ve onu 

insanlara öğretir." X/173 (IX/6405)   

Buhârî, Müslim, İbn Mâce ve Ahmed b. Hanbel İbn Mes'ud'dan tahric 

etmişlerdir. 1149 

NÂS SÛRESİ 

 Kul(um)"  الیزال العبد یتقرب الىَّ بالنوافل حتى اآون سمعه وبصره وقلبه -614

bana nafile (ibadet)ler ile yaklaşmaya devam eder. Ta ki ben onun kulağı, 

gözü ve kalbi oluncaya kadar." X/186 (IX/6421)   

20. hadiste tahrici yapılmıştır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1149 Buhârî, İlim, 15, Zekât, 5, Ahkâm, 3, İtisam, 13; Müslim, Misafirin, 268; İbn Mâce, Zühd, 22; 
Ahmed b. Hanbel, I, 385, 432 
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   TABLO 1: 
 
Tekrar edilen hadislerin tablosu: 
 
Hadisin İlk Geçtiği 
Yer 
(Hadis No) 

1.Tekrar 
 (Hadis No) 

2.Tekrar
  (Hadis No) 

3.Tekrar
  (Hadis No) 

4.Tekrar
  (Hadis No) 

                            1        540        546   
                          20        346        348        460        614 
                          45        405    
                          52        474    
                        155        409    
                        201        206    
                        239        256    
                        297        298    
                        305        307    
                        317        437    
                        345        422    
                        353        436    
                        371        413    
                        390        392    
                        541        543    
                        593        610    
       TEKRARLAR TOPLAM          20 
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   TABLO 2: 
 
   VII. Ciltte Yer alan hadislerin sınıflandırılması 
 

Kütüb-i Tis’a’da yer alanlar 176 
Diğer hadis kaynaklarında bulunanlar 65 
Hadis kaynakları dışında bulunanlar 43 
Başvurulan kaynaklarda bulunamyanlar 10 

Kaynak 
bakımından 

Toplam 294 
 
 
 
 
 
    
   Kütüb-i Tis'a da Yer Alan Hadisler  

Buhari 75 
Müslim 68 
Ebu Davud 40 
Tirmizi 69 
Nesâî 28 
İbn Mâce 44 
Dârimî 24 
İmam Malik 13 
Ahmed b. Hanbel 92 

Toplam 453 
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   VIII. Ciltte Yer alan hadislerin sınıflandırılması 
 

Kütüb-ü Tis’a’da yer alanlar 95 
Diğer hadis kaynaklarında bulunanlar 30 
Hadis kaynakları dışında bulunanlar 38 
Başvurulan kaynaklarda bulunamyanlar 4 

Kaynak 
bakımından 

Toplam 167 
 
 
 
 
 
 
   Kütüb-i Tis'a da Yer Alan Hadisler 

Buhari 28 
Müslim 28 
Ebu Davud 24 
Tirmizi 35 
Nesâî 18 
İbn Mâce 21 
Dârimî 10 
İmam Malik 23 
Ahmed b. Hanbel 58 

Toplam 220 
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   IX. Ciltte Yer alan hadislerin sınıflandırılması 
 

Kütüb-ü Tis’a’da yer alanlar 106 
Diğer hadis kaynaklarında bulunanlar 30 
Hadis kaynakları dışında bulunanlar 14 
Başvurulan kaynaklarda bulunamyanlar 3 

Kaynak 
bakımından 

Toplam 153 
 
 
 
 
 
 
   Kütüb-i Tis'a da Yer Alan Hadisler 

Buhari 32 
Müslim 39 
Ebu Davud 28 
Tirmizi 46 
Nesâî 21 
İbn Mâce 32 
Dârimî 12 
İmam Malik 7 
Ahmed b. Hanbel 74 

Toplam 290 
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   VII, VIII ve IX. Ciltlerde Yer Alan Hadislerin Genel Sınıflandırılması 
 

Kütüb-ü Tis’a’da yer alanlar 377 
Diğer hadis kaynaklarında bulunanlar 125 
Hadis kaynakları dışında bulunanlar 95 
Başvurulan kaynaklarda bulunamyanlar 17 

Kaynak 
bakımından 

Toplam 614 
 
 
 
 
 
 
   Kütüb-i Tis'a da Yer Alan Hadisler 

Buhari 135 
Müslim 135 
Ebu Davud 92 
Tirmizi 150 
Nesâî 67 
İbn Mâce 97 
Dârimî 46 
İmam Malik 23 
Ahmed b. Hanbel 224 

Toplam 969 
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SONUÇ 

Bu çalışmamızda Hak Dini Kur'ân Dili adlı tefsirin VII, VIII ve IX. 

Ciltlerinde yer alan hadis-i şerifleri tespit edip kaynaklarına ulaşmaya ve 

sıhhat yönlerini ortaya koymaya çalıştık. Tefsirin VII, VIII ve IX. Ciltlerinde 

tekrarlarla birlikte 614 hadis tespit edilmiştir. Bu 614 hadisin 20 tanesi 

tekrardır.  

Elmalılı Muhammed Hamdi YAZIR müfessir olmasını yanında hadise 

de oldukça vakıf bir özelliğe sahiptir. Tefsirinde bu kadar fazla hadise yer 

vermesi tefsir ilminde dirâyetin yanı sıra rivâyetin önemine de inandığını 

göstermektedir. Elmalılı, sadece ilk ciltlerinde değil incelediğimiz ciltlerinde 

de hadisler ile tefsir etmeye önem vermiş yeri geldikçe aynı hadisi tekrar 

etmekten geri durmamıştır.  

Elmalılı hadisleri genel olarak hadis kitaplarından naklediyor. Bazen 

de kendisinden önce yazılmış tefsir kitaplarından nakilde bulunuyor. Elmalılı, 

hadislerin bazen sadece Arapça metnini, bazen Türkçe tercümesini, bazen de 

Arapça metniyle birlikte tercümesini de vermiştir. Hadis naklederken bazen 

tamamını bazen de sadece konuyla ilgili bölümünü zikretmektedir. 

Müfessirlerin genel özelliği olarak Elmalılı, çoğunlukla sened 

zikretmemiş, nâdir olarak ise sened farklılıklarını verdiği olmuştur. Sadece 

mana olarak naklettiği hadisler de vardır. Bazen o hadisin sıhhat durumuna 

işaret ettiği olmuştur. 

Elmalılı hadisi verirken kaynak zikretmişse öncelikle Kütüb-i Tis'a yı 

vermiştir. Daha sonra diğer kaynakları zikretmiştir. 

Çalışmamız sırasında sadeleştirilmiş baskıda yapılan tahric de bazı 

yanlışlıkların olduğunu gördük. Bazı yerlerde hadislerin unutulduğunu, bazı 

yerlerde dipnotta verilen kaynaklarda hadisin geçmediğini, bazı yerlerde de 

dipnotta verilen yerlerden başka yerlerde de hadisin geçtiğini tespit ettik. 

Bunları yeri geldikçe belirtmeye çalıştık.  



 242

Kaynak bakımından hadisleri değerlendirdiğimizde VII, VIII ve IX. 

ciltlerde geçen hadislerin yaklaşık % 60'nın Kütüb-i Tis'a da geçtiğini gördük. 

Yine yaklaşık %25'inin Kütüb-i Tis'a dışındaki hadis kaynaklarında geçtiğini, 

%12'sinin hadis kaynakları dışındaki kaynaklarda geçtiğini tespit ettik. %3'ünü 

de başvurduğumuz kaynaklarda bulamadık. 

Müracaat ettiğim kaynaklarda bulamadığım veya gözden kaçırdığım 

yüzde üç oranındaki hadislerin belki bir kısmı ulaşamadığımız eserlerde 

bulunabilir. 

Yaptığımız bu çalışmayla kendimize olduğu kadar inşallah 

başkalarına da bir nabze olsun faydamız olur.   
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