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ÖNSÖZ 

 

Allah’a hamd, Rasûlüne, âl ve ashâbına salât ve selâm olsun. İslam dininin temel 

kaynakları Kur’an-ı Kerim ve Sünnet-i Nebeviyye’dir. Kur’an-ı Kerim, “Onu Biz indirdik; 

koruyacak olan da Biziz” (Hicr/15,9) kavlince bizzat Allah Teâlâ tarafından koruma altına 

alınmıştır ve kıyamete kadar tek bir harfi dahi değişmeyecektir. Hz. Muhammed (s.a.v) 

sözleri, fiilleri ve takrirleriyle Kur’an-ı Kerim’i açıklamıştır. Ancak Hz. Peygamber’in 

sünnetinin tedvini ve nesilden nesile aktarımı sırasında bir takım problemlerle karşılaşılmıştır. 

Hadis kitabeti ve isrâiliyyât, günümüzde de üzerinde durulan ve tartışılan bu problemlerin en 

önemlilerindendir. 

Müsteşriklere göre hadis külliyatı itimada şayan dinî bir kaynak olamaz. Çünkü elde 

mevcut olan hadis koleksiyonları şifahî bir rivayet metodu üzerine telif edilmiştir. Hadislerin 

yazıya geçirilmeleri ancak h.3.yy’da mümkün olmuştur. Bu iddialar gerçeği yansıtmamaktadır 

ve müsteşriklerin meseleye ön yargılı yaklaşmalarından kaynaklanmaktadır. Yapılan 

araştırmalar, hadislerin tesbitinde yazının h.1. asırda, henüz sahabiler hayatta iken 

kullanılmaya başlandığını göstermektedir. Bu çalışmalar içinde en önemlisi, Muhammed 

Hamidullah’ın yazmalarını bulup ilim dünyasına kazandırdığı, Hemmâm b. Münebbih’in 

sahîfesidir. Bu sahîfede Hemmâm, sahabe içinde hadis rivayetiyle ön plana çıkmış olan Ebû 

Hureyre’den dinlediği hadisleri derlemiştir. Bu kıymetli sahîfenin, daha sonraki dönemde 

derlenen hadis külliyatına ne ölçüde kaynaklık ettiğinin ve Hemmâm b. Münebbih’in sahifede 

yer alan hadisler dışında rivayetlerinin olup olmadığının tesbiti önem arzetmektedir. 

Yukarıda değindiğimiz gibi önemli hadis problemlerinden biri de isrâiliyyâttır.  

İsrâiliyyât, büyük oranda Yahudi, kısmen de Hrıstiyan kaynaklarından nakledilen efsane, 

kıssa, olay veya bilgi anlamında kullanılır. Erken dönem İslam toplumunda isrâilîyyâtı 

yaymakla itham edilen isimlerin başında Hemmâm b. Münebbih’in kardeşi Vehb b. Münebbih 

gelmektedir. Ehli kitabın kitaplarına olan vukûfiyetiyle öne çıkan bu zatın, hadis ilmiyle olan 

münasebetinin ortaya konulması, hadislere israilî bilgilerin sızıp sızmadığının belirlenmesi 

açısından önem arzetmektedir. Bu noktada üzerinde durduğumuz bir diğer husus, bu iki 

kardeşin hadis rivayeti açısından aralarında nasıl bir irtibat bulunduğunun tesbitidir.   

Çalışma bir giriş ve iki bölümden oluşmaktadır. Girişte çalışmanın amacı, önemi, 

metodu ve kullanılan kaynaklar üzerinde durulmuştur. Birinci bölümde Hemmâm ve Vehb b. 

Münebbih’in hayatları, ilmî şahsiyetleri, İslam âlimlerinin onlar hakkındaki görüşleri ve 

birbirleriyle olan münasebetleri ele alınmıştır. İkinci bölümde ise rivayetlerinin tahriç ve 

değerlendirilmesi yapılmıştır.  
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Çalışmada, şahıs isimlerinin başındaki lâm-ı tarifler genellikle yazılmamıştır. 

Dipnotlarda yazar ve kitap isimleri kısa olarak gösterilmiş, bibliyografik bilgileri detaylı 

olarak bibliyografyada verilmiştir. Kullanılan bazı eserlere ulaşılamamış, bu eserlerden 

Şamile CD programı aracılığıyla yararlanılmış, bu durum dipnotta ve bibliyografyada 

belirtilmiştir. Ahmed b. Hanbel’in Müsnedi’nin hem altı ciltlik baskısı, hem de Şuayb el-

Arnavut’un tahkik ve tahriciyle basılan elli ciltlik baskısı kullanılmış, karışıklık olmaması için 

tahkikli baskının kullanıldığı yerlerde dipnotta parantez içinde Şuayb el-Arnavut’un ismi 

verilmiştir. Aynı usul Dârimî’nin, Hüseyin Selim Esed’in tahkik ve tahriciyle basılan es-

Süneni’nde de uygulanmıştır. 

Çalışmalarım esnasında kıymetli yardımlarını esirgemeyen değerli hocalarım Prof. Dr. 

Bilal Saklan, Doç. Dr. Adil Yavuz ve diğer hocalarıma, çalışmam boyunca bana her zaman 

destek olan sevgili eşime, aileme ve arkadaşlarıma teşekkür ederim. 

 

                   Saliha Ünal 

     Konya, 2008 
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KISALTMALAR 
 

 

a.g.e       : Adı geçen eser 

a.g.m      : Adı geçen makale 

AÜİFD   : Ankara Üniversitesi  İlahiyat Fakültesi Dergisi 

a.y          : Aynı yer 

b.            :   İbn 

bt.          :  Bint 

Bkz.       : Bakınız 

byy.        : Baskı  yeri yok 

c.             : Cilt 

c.c          : Celle Celâlühû 

DİA       : Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi 

DİB       : Diyânet İşleri Başkanlığı 

HÜİFD : Harran Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 

Hz.        : Hazreti 

İA         : İslam Ansiklopedisi 

MEB    : Millî Eğitim Basımevi 

MÖ.     : Mîlattan Önce 

nşr.       : Neşreden 

r.a         : Radıyallâhu Anh/Anhâ 

s.           : Sayfa 

sy.          : Sayı 

s.a.v      : Sallallâhu aleyhi ve selem 

TDV     : Türkiye Diyanet Vakfı 

thk.       : Tahkik eden 

thr.       : Tahric eden 

tlk.        : Ta’lik eden 

trc.        : Terceme eden 

trs.        : Tarihsiz 

yay.      : Yayınları 
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ARAŞTIRMA HAKKINDA GENEL BİLGİLER 

 

I. Çalışmanın Amacı ve Önemi 
 
Hz.Peygamber (s.a.v) bizzat Allah Teâlâ tarafından “İnsanlara kendilerine indirileni 

açıklaman için sana bu Kur’an’ı indirdik”1 ayetinin açık ifadesiyle Kur’an’ı açıklamakla 

görevlendirilmiştir. Dolayısıyla onun görevi yalnızca Allah (c.c) ile insanlar arasında vahyin 

aktarımına yönelik bir elçilik değil; Allah Kelamının açıklanması, hükümlerin uygulamalı 

olarak gösterilmesi, hayatın her alanına dinin yerleştirilmesi ve İslamî yaşam şeklinin ortaya 

konulmasıdır. Bu bilinçle hareket eden Müslümanlar, Hz.Peygamber (s.av)’in söz, fiil ve 

takrirlerini dinin bizzat kendisi olarak görmüşler ve dinlerini kimden aldıklarının -yani 

isnadın- üzerinde önemle durmuşlardır. Bizzat Peygamberimiz (s.a.v) “Kim benim adıma 

yalan uydurursa cehennemdeki yerine hazırlansın”2 buyurarak bu konuda ümmeti uyarmıştır. 

Allah (c.c) de Kur’an-ı Kerîm’de “Bir fasık size haber getirdiğinde onun kaynağını araştırın” 

buyurmuştur.3 Bu açık uyarılar sahabileri çok dikkatli olmaya, Hz.Peygamber’den rivayeti 

azaltmaya, O’ndan nakledilenlerin ise kaynağını tesbite yöneltmiştir. Hz.Ömer, bir şahit 

getirmedikçe nakledilen rivâyeti kabul etmemiş, Hz.Ali ise rivâyeti kabul etmek için râvînin 

yemin etmesini şart koşmuştur. Bu hassasiyet tâbiîn döneminde ve sonraki dönemlerde de 

devam etmiş ve rivâyetin naklinde isnad sistemi oluşmuştur. 

Müslümanların önemle üzerinde durdukları bir diğer husus, Hz.Peygamber’e aidiyeti 

tesbit edilen rivayetlerin korunması ve sonraki nesillere aktarılması olmuştur. Bunun için 

sözlü naklin yanı sıra, henüz Rasulullah (s.a.v)’ın sağlığında hadisler yazıya geçirilmeye 

başlanmıştır. Abdullah b. Amr,  sahabe büyüklerinin kendisini Hz.Peygamber’den her 

işittiğini yazdığı için uyarmaları üzerine durumu Peygamberimiz’e bildirmiş, O (s.a.v) da –iki 

dudağını işaret ederek- “Yaz, vallahi buradan haktan başka bir şey çıkmaz” buyurarak onu 

teşvik etmiştir.4  

Rasûlullah’ın vefatının ardından sahabiler, tâbiîn nesline hocalık etmiş, bizzat Allah 

Rasûlü’nden öğrendikleri dini onlara aktarmışlardır. Bu dönemde hadislerin yazıya 

aktarılması devam etmiştir. Sahabe içinde en fazla hadis rivayet etme şerefini hâiz olan Ebû 

Hureyre’nin öğrencisi Hemmâm b. Münebbih de ondan dinlediği rivâyetleri bir sahîfede 

toplamıştır. Hadislerin tedvini sırasında bu ve benzeri yazılı metinler derlenen kitaplara 

                                                 
1 Nahl,16 / 49 
2 Buhârî, İlim, 38; Müslim, Îman, 112 
3 Hucûrat, 49/6 
4 Tirmizî, İlim, 12; Ebû Dâvud, İlim, 3 
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kaynaklık etmiştir. Biz de çalışmamızda Hemmâm b. Münebbih’in sahîfesini ele aldık. Sahîfe 

içinde yer alan rivâyetlerin tahriç ve değerlendirmesini yaparak sahîfenin hadis kitaplarına ne 

ölçüde kaynaklık ettiğini tesbit etmeye çalıştık. Hemmâm b. Münebbih’in sahîfesi dışında 

rivâyetlerinin olup olmadığı, hocaları ve talebeleri üzerinde durarak onun ilmî şahsiyetini 

ortaya koymayı amaçladık.  

Peygamberimiz (s.av)’in açık uyarısına rağmen zaman içerisinde siyasî 

anlaşmazlıklar, mezheb taassubu, fıkhî ve kelâmî ayrılıklar, hükümdarlara yaklaşma isteği 

gibi çeşitli sebeplerle hadis uydurma faaliyeti başlamıştır. Halk içinde uydurma rivayetlerin 

yayılmasında kâs olarak isimlendirilen kıssacıların büyük etkisi olmuştur. Hem kendileri 

çeşitli garib hikayeler uydurmuşlar, hem de isrâiliyyât olarak isimlendirilen, Ehl-i Kitab’a ait 

kimi rivâyetleri halk içinde yaymışlardır. Hadis alimlerinin titiz çalışmaları ve dikkati 

sayesinde bu rivayetler hadisler içine karıştırılmamış, bir kısmı da mevzuât kitapları içinde 

derlenmiştir. Ancak kimi hadis kitaplarında yer yer bu rivâyetlerin zikredilmesinin önü 

alınamamıştır.  

İsrâilî rivâyetlerin İslam toplumunda yayılmasının en önemli müsebbiblerinden birisi 

Vehb b. Münebbih’tir. Ehl-i Kitab’ın eserlerine ve kültürüne vukufiyetiyle öne çıkan bu zat, 

hadis ilmiyle de iştigal etmiştir. Bu durumda onun rivâyetlerinin tesbiti ve değerlendirilmesi, 

isrâilî rivâyetleri Rasûlullah’a isnat edip etmediğinin tesbiti açısından önem arzetmektedir. 

Hemmâm b. Münebbih ve Vehb b. Münebbih’in hayatı ve rivâyetlerini ele alırken 

birbirleriyle nasıl bir münasebetlerinin olduğu, birbirlerinden rivâyette bulunup 

bulunmadıkları ve ortak rivâyetlerinin olup olmadığı sorularına da cevap aradık. Esasen bu iki 

kardeşten birisinin hadis alimleri arasında muteber bir sahîfeye sahipken diğerinin hadis ilmi 

açısından olumsuz bir durum olan isrâiliyyâtla uğraşması dikkat çeken bir durumdur ve akla 

isrâilî rivâyetlerin hadis kitaplarına girmesinde nasıl bir etkisi olduğu sorusunu getirmektedir. 

Bu soruya da cevap verilmeye çalışılacaktır.  

  
II. Çalışmanın Metodu ve Kullanılan Kaynaklar 
 

 Çalışmamızı yaparken Hemmâm b. Münebbih ile Vehb b. Münebbih’in hayatı ve ilmî 

kişiliğinin tesbiti için tabakât kitapları ile cerh ve ta’dil alimlerinin eserlerinden yararlandık. 

Vehb b. Münebbih hakkında alimlerin görüşleri üzerinde dururken isrâiliyyâtla ilgili müstakil 

çalışmalardan ve doğrudan isrâiliyyâtla ilgili olmamakla birlikte, çeşitli vesilelerle bu konuya 

değinmiş olan günümüz alimlerinin eserlerinden de faydalandık. 

Hemmâm b. Münebbih ve Vehb b. Münebbih’in rivayetlerinin tesbitinde öncelikle 

Elfiyye ve Şamile CD programlarından yararlandık. Vehb b. Münebbih’in tarih ve isrâiliyyât 
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alanında öne çıkmış bir kimse olması dolayısıyla tarih ve tefsir kitaplarında yer alan 

rivayetlerinin ciddi bir yekün oluşturduğunu gördük. Onun hadis ilmiyle olan irtibatını ortaya 

koymayı amaçladığımız için, rivayetlerini hadis kitaplarında yer alanlarla sınırladık ve merfû 

rivayetleri ve diğer rivayetleri olmak üzere iki başlık altında ele aldık.  

Hemmâm b. Münebbih’in rivayetlerinin tesbitinde öncelikle sahîfesini ele aldık ve 

zikri geçen CD programları yardımıyla bu rivâyetlerin geçtikleri yerleri ve şahitlerini 

belirlemeye çalıştık. İkinci olarak hadis kitapları içerisinde yer alan diğer rivâyetlerini 

belirledik.  

Hadislerin değerlendirmeleri için zevâid kitaplarından, şerhlerden ve hadis kitaplarının 

tahkik ve tahricini yapan günümüz alimlerinin görüşlerinden yararlandık. Vehb b. 

Münebbih’in özellikle merfû olmayan rivayetlerinin -daha ziyade isrâilî rivayetler olmasını 

göz önünde bulundurarak- mevzuât kitaplarında yer alıp almadığını ise ayrıca araştırdık. 

Konumuzla ilgili olarak yapılmış müstakil bir çalışma tesbit edemedik. Ancak hadis 

kitabeti ve isrâiliyyât konularında yapılan çalışmalarda yer yer Hemmâm b. Münebbih ve 

Vehb b. Münebbih’e değinilmektedir. Biz de çalışmamız sırasında bu eserlerden yararlandık. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 9

GİRİŞ 

İBN MÜNEBBİH KARDEŞLERİN YAŞADIĞI ASIR VE COĞRAFYA 

 

İnsanların kişiliklerinin gelişiminde, fikir dünyalarının ve zihniyetlerinin oluşumunda 

yaşadıkları ülkenin, içinde bulundukları dönemin şartları etkili olmaktadır. Bu nedenle 

Hemmâm b. Münebbih ve Vehb b. Münebbih’in hayatları ve ilmi şahsiyetlerine geçmeden 

önce, yaşadıkları çevre olan Yemen’in siyasal, sosyal ve kültürel durumuna değineceğiz. 

Yemen, MÖ.5000’lerden başlayarak İslam dininin ortaya çıkışına kadar Mainliler, 

Sebeliler ve Himyerliler gibi çeşitli devletlerin yaşadığı, büyük medeniyetlere sahne olmuş bir 

bölgedir. Sebe melikesi Belkıs ile Hz.Süleyman arasında geçen olaylar Kur’an-ı Kerîm’de 

zikredilmektedir.5  

 Yemen, Çin-Hind ve Roma-Bizans deniz ve kara ticaret yolları üzerinde 

bulunmaktadır. Bu stratejik önemi nedeniyle bölge, sık sık hakimiyet mücadelelerine sahne 

olmuştur. İslam dininin doğup yayılmaya başladığı M.7.yy’ın başlarında bölge siyasi 

bakımdan büyük bir karışıklık içindeydi. MÖ.300-525 yılları arasında hüküm süren 

II.Himyerliler’in son kralı Zû Nüvas Yahudilik’i kabul etmiş ve bölgedeki Hristiyanlar’ı 

Yahudilik’i kabule zorlamış, kabul etmeyenleri “uhdud” adı verilen içi ateş dolu çukurlara 

atmıştır. Kur’an-ı Kerîm’de bu duruma işaret edilmektedir.6 Hristiyanlar’ın yardım isteği 

üzerine Habeşliler dindaşlarına yardım göndermiş ve Zû Nüvas’ı yenerek idareyi ellerine 

almışlar, Yahudiler’i katletmişlerdir.7  

Yemen’e hakim olan Habeşliler, Hristiyanlık’ı yaymak için halka baskı yapmaya 

başlamışlardır. Zû Nüvas’ın zulmünden kurtulan halk bu sefer de Habeşliler’in baskılarına 

maruz kalmıştır. Ebrehe, San’â’da Kulleys isimli bir kilise yaptırmış, bir Arap’ın kiliseye 

pislemesi üzerine kızarak rakip olarak gördüğü Kâbe’yi yıkmak istemiş ve meşhur fil hadisesi 

meydana gelmiştir. Kur’an-ı Kerîm’de bu olaya da Fil suresinde değinilmektedir. Habeşliler’e 

karşı bölge halkının yardım istemesi üzerine Sâsâni hükümdarı yardım göndermiş ve idareyi 

eline almıştır.8  

İki ayrı devletin yarımşar asırlık istilaları sonucu sosyal hayatta büyük değişmeler ve 

karışıklıklar olmuştur. Habeşli askerlerin Yemenli kızlarla evlenmeleri sonucu yeni bir nesil 

ortaya çıkmıştır. Aynı şekilde İranlı askerlerin Yemenli kızlarla evlenmeleri sonucu “ebnâ” 
                                                 
5 Neml, 27/ 22-44 
6 Buruç, 84/ 4-6 
7 Fayda, Mustafa, İslamiyet’in Güney Arabistan’a Yayılışı, AÜİF yay., Ankara, 1982, s.9 
8 Sırma, İhsan Süreyya, “Yemen”, İA, XIII, 374; Yavuz, Adil, Muhammed b. Ali Şevkânî, Nobel, Ankara, 2003, 
s.34 
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adı verilen yeni bir sosyal sınıf daha ortaya çıkmıştır. Hemmâm b. Münebbih ve Vehb b. 

Münebbih de ebnâdandır.9  

İslamiyet’in zuhur ettiği 7.yy’ın başlarında bu bölge, yaşanan siyasî karışıklıklara 

paralel olarak dinî bakımdan da büyük bir karışıklık içindeydi. Habeş istilasından sonra 

Yahudiler tutunamamış, küçük bir azınlık olarak kalmışlardır. İslam dini ortaya çıktığında 

bölgede Hristiyanlık yaygın sayılabilecek bir durumdaydı. Ancak her iki din de geniş halk 

kitlelerine intikal etmemişti. Yerli halk arasında putperestlik yaygındı. Ayrıca bölge halkı 

arasında Sâsâni hakimiyeti sırasında gelenlerle ticaret için gelip yerleşen İranlı Mecusîler de 

bulunmaktaydı. Bu karışık ortam içinde İslam’a mukavemet edecek güçlü bir dini yapı 

bulunmamaktaydı.  

Güney Arabistan, Çin-Hind ve Roma-Bizans deniz ve kara ticaret yolları üzerinde 

bulunmaktaydı. Bu ticari hayat Arap Yarımadası’nın her tarafına panayırların kurulmasını, 

çeşitli kültürlerin birbirleriyle iletişim halinde olmasını sağlamıştır. Panayırlar sayesinde tesis 

edilen iktisadi iş birliği, ileride islam’ın zuhuruyla birlikte siyasî birliğin kurulmasında büyük 

kolaylıklar sağlamıştır. Hz.Muhammed (s.a.v) de ticarî faaliyetleri sırasında bu panayırlara 

iştirak etmiş ve bölge halkının siyasî, iktisadî, içtimaî ve dinî durumlarını yakından tanıma 

imkanı bulmuştur. O’nun nübüvvet haberi de bu panayırlar yoluyla bütün Arap 

Yarımadası’nda çok kısa bir sürede yayılmıştır.10 

Yemen, köklü bir kültür ve medeniyete sahiptir. Yahudi zalim kral Zû Nüvas 

zamanında bile ilim ve sanat itibar görmüş ve inkişaf etmiştir. Habeşliler, Zû Nüvas’tan 

devraldıkları bu kültür ve medeniyeti, ilim ve sanatı kendilerinden sonra İranlılar’a 

devretmişler, onlar da bu durumu muhafaza edip korumuşlardır. Yaratılış itibariyle de Yemen 

halkı, Arap Yarımadası’nın diğer bölgesindeki halklardan farklıdır. Gerek iklim gerekse 

içinde bulundukları medeni seviye, ticari münasebetler gibi sebeplerle Yemen halkı kolay 

ikna edilebilir ve hakkı kabullenir, uysal bir yaratılışa sahiptir.11 Hz.Peygamber (s.a.v) de bu 

duruma işaret etmiş, “İman Yemenlidir, hikmet Yemenlidir.” buyurarak onları övmüştür.12 

İslamiyet’in doğuşuyla birlikte Yemen halkı çok kısa bir sürede Müslüman olmuş, daha 

Rasulullah’ın sağlığında bütün Yemen’e İslam yayılmıştır. 

Yemen coğrafyası yüzlerce sahabinin yaşadığı bir bölgedir. Ebû Hureyre (59/679), 

Ebû Mûsâ el-Eş’arî (44/665), Cerîr b. Abdillah Becelî (51/670) ve Feyrûz Deylemî (53/673) 
                                                 
9 Mizzî, a.g.e, XXXI, 143; Zehebî, Tezkira, 101; İbn Hacer, Tehzibü’t-Tehzib, XI, 167 
10 Fayda, Mustafa, a.g.e, s.14, 15 
11 Bozkurt, Abuzer, Hadisin Yemen’de Yayılışı ve Ma’mer b. Râşit, (Yayınlanmamış doktora tezi), Ankara, 1998, 
s.59 
12 Buhârî, Megâzî, 74; Müslim, İman, 82; Tirmizî, Menâkıb, 21. Bu rivayetlerden birisi Hemmâm b. Münebbih 
aracılığıyla tahriç edilmiştir. Bkz. Ahmed b. Hanbel, Müsned, II, 258 
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gibi aslen Yemenli olan sahabilerin yanı sıra Muaz b. Cebel (18/639), Halid b. Velid (21/642) 

ve Ali b. Ebî Talib (40/660) gibi kimi sahabiler de görevli olarak bu topraklarda 

bulunmuşlardır. Yemen’den heyetler halinde gelip Rasulullah (s.a.v) ile görüşen ve geri 

dönen sahabiler de bulunmaktadır. Bütün bunlar hadis açısından özellikle San’a’da –ki İbn 

Münebbih kardeşler San’âlıdır- ciddi bir birikimin oluşmasını sağlamıştır.13 Hadis ilmi 

açısından verimli olan bu ortam içinde yetişen Hemmâm b. Münebbih bize Sahîfetü’s-Sahîha 

gibi önemli bir eseri miras bırakmıştır. Çok farklı kültürlerin etkileşim içinde bulunduğu bu 

bölge, Vehb b. Münebbih’i farklı kültürleri, özellikle Ehl-i Kitap’ı araştırmaya sevk etmiş, 

hadis ilminden uzak kalmasa da onu tarih alanında ön plana çıkarmıştır. 

Yaşadıkları coğrafya konusundaki bu girişten sonra İbn Münebbih kardeşlerin 

hayatları ve ilmî şahsiyetlerini ele alacağız. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

                                                 
13 Yavuz, Adil, a.g.e, s.37; Bozkurt, Abuzer, a.g.e, s.82-84 
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BİRİNCİ  BÖLÜM 
İBN MÜNEBBİH KARDEŞLERİN HAYATLARI 

 
 

I. Hemmâm b. Münebbih’in Hayatı  
 
A. Adı, Nesebi, Künyesi 
 

Hemmâm’ın tam adı, Hemmâm b. Münebbih b. Kâmil b. Seyec el-Yemânî el-Ebnâvî 

es-San’ânî’dir.14 Ebû Ukbe olarak künyelenmiştir.15 

Kaynaklarda Hemmâm b. Münebbih’in doğum tarihi ile ilgili bir bilgi tesbit edemedik. 

Kardeşi Vehb b. Münebbih h.34 senesinde doğmuştur16 ve Hemmâm’dan daha küçüktür.17 Bu 

bilgiden hareketle onun bu tarihten önce doğmuş olduğunu söyleyebiliriz. Ancak Vehb b. 

Münebbih’in Hemmâm’dan daha büyük olduğu da söylenmiştir.18 

Hemmâm’ın babası Münebbih, Horasan bölgesinin Herat kasabasındandır. İslam 

öncesinde İran kisrası I.Hüsrev’in (Enûşirvân-ı Âdil) hükümdarlığı döneminde Yemen’e 

gönderilen askerlerin, Yemenli kadınlarla evlenmeleri neticesinde doğan çocuklardan (ebnâ)19 

olduğu belirtilir. Onun, Hz.Peygamber henüz hayattayken Müslüman olduğu ve iyi bir 

Müslüman olarak yaşadığı bildirilmektedir.20  

Kaynaklarda Vehb b. Münebbih’in annesinin Himyerli olduğu bildirilmektedir.21 

Hemmâm ile Vehb’in ana bir kardeş olup olmadığına dair bir bilgi tesbit edemedik. Ancak 

aksi bir bilgi bulunmadığını göz önüne alarak ana bir kardeş olduklarını, dolayısıyla Hemmâm 

b. Münebbih’in annesinin Himyerli olduğunu söyleyebiliriz. 

Muhammed Hamidullah, Hemmâm b. Münebbih’in ebnâdan oluşu konusunda bir 

noktaya dikkat çeker; ebnâdan oldukları iddia edilen bu insanların babaları, dedeleri ve bütün 

ecdadı (İranlı adı değil) sırf Arap adları taşımaktadırlar. Şu halde bu kimseler aslen 

Yemenlidirler ve ebnâ ile olan münasebetleri, o soydan gelmekle değil de evlat edinme ya da 

evlilik yoluyla olmuştur. M. Hamidullah, Yahudi kralı Zû Nüvas’ın din yüzünden yaptığı 

zulüm sırasında Hemmâm’ın ecdadından birinin Yahudilik’i kabul etmiş olmasının muhtemel 

olduğunu belirtir.22 

                                                 
14 İbn Hıbbân, es-Sikât, V, 510; Mizzî, Tehzîbü’l-Kemâl, XXX, 298; İbn Hacer, Tehzîbü’t-Tehzib, XI, 67 
15 İbn Sa’d, Tabakât, V, 544; İbn Ebî Hâtim, el-Cerh ve’t-Ta’dil, IX, 107; Mizzî, a.g.e, XXX, 298 
16 Mizzî, a.g.e, XXXI, 160; Zehebî, Tezkira, I, 100; Siyer, IV, 544; İbn Hacer, Tehzibü’t-Tehzib, XI, 168 
17 İbn Sa’d, a.g.e, V, 544; İbn Hıbbân, es-Sikât, V, 510; Mizzî, a.g.e, XXX, 298 
18 Ahmed b. Hanbel, Kitâbü’l-İlel, I, 400; Mizzî, a.g.e, XXX, 298; XXXI, 143 
19 Fayda, Mustafa, “Ebnâ”, DİA, X, 78  
20 İbn Hallikân, Vefeyât, VI, 35; Mizzî, a.g.e, XXXI, 143; Zehebî, Tezkira, 101; Siyer, IV, 545; İbn Hacer, 
Tehzibü’t-Tehzib, XI, 167 
21 Kehhâle, Mûcemü’l-Müellifîn, XIII, 174; Züheylî, Merciu’l-Ulûmi’l-İslâmiyye, 111 
22 Hamidullah, Muhammed, Hemmâm b. Münebbih’in Sahîfesi, trc. Talat Koçyiğit, s.51, dp.157  
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Yukarıda da zikrettiğimiz gibi Vehb b. Münebbih, Hemmâm’ın kardeşidir. Onun 

biyografisine ayrıca değineceğiz. Hemmâm b. Münebbih’in Ma’kıl ve Ğaylan isimli iki 

kardeşi daha vardır.23 Ayrıca Ebû Hâtim, onun Akîl isimli bir kardeşinin olduğunu,24 İbn 

Kuteybe (276/889) ise Ömer isimli bir kardeşinin olduğunu zikreder.25 

Hemmâm b. Münebbih’in vefatıyla ilgili çeşitli tarihler zikredilmektedir. İbn Sa’d 

(230/844), h.101 veya h.102 tarihinde vefat ettiğini bildirmiştir.26 Sonraki kaynaklar h.131 

veya h.132 senesini zikretmişlerdir. Muhammed Hamidullah bu duruma dikkat çeker ve 

doğrusunun h.101 veya h.102 senesi olduğunu söyler. Bu konuda şu açıklamayı yapmaktadır: 

“İbn Sa’d, h.101 veya h.102 احدى او اثنتين و مائة  ibaresini kullanmıştır. Herhalde bazı eski 

müstensihler yanlışlıkla bunu h.131  احدى و ثلثين و مائة olarak yazmış olacaklardır. Yazı her iki 

şekilde de birbirine o kadar çok benzemektedir ki sonraları herkes hatta Buhârî bile tarihi 

h.131 olarak almıştır ve bunu, İbn Hacer’in de belirttiği gibi İbn Sa’d’a atfetmişlerdir.”27 

 
B. İlmî Şahsiyeti 

 
1- Hocaları 

 
a) Ebû Hureyre İle Olan Münasebeti 
 

Hemmâm b. Münebbih’in en önemli hocası, Yemenli bir sahabi olan Ebû Hureyre’dir. 

Kaynaklarda Ebû Hureyre ile görüşüp ondan tek isnatla gelen yüz kırk civarında hadis 

dinlediği bildirilmektedir.28 Bu bilgi, bugün elimizde bulunan bilgilerle mutabıktır. Nitekim 

Hemmâm b. Münebbih’in Ebû Hureyre’den dinlediği hadisleri derlediği sahîfesinde yer alan 

hadislerin sayısı da 138’dir. Hemmâm b. Münebbih, Ebû Hureyre’den dinlediği hadisleri “Bu, 

Ebû Hureyre’den dinlediklerimdendir…” şeklinde bir girişle nakletmektedir. 

Hemmâm b. Münebbih’in Ebû Hureyre ile hangi tarihte görüştüğüne dair bir bilgi 

tesbit edemedik. Ancak Medine’de görüştükleri kesindir. Bir rivayette Hemmâm b. 

Münebbih, Ebû Hureyre ile tanışmalarını şöyle anlatmaktadır: Medine’ye gittim ve Nebî 

(s.a.v)’nin minberinin yanında bir halka gördüm. (Etrafında halka olunan zatın kim olduğunu) 

sordum, bana Ebû Hureyre olduğunu söylediler. (Ona soru) sordum, bana “sen 

                                                 
23 Mizzî, a.g.e, XXX, 298; XXXI, 140; Zehebî, Siyer, IV, 544 
24 İbn Hıbbân, Sikât, V, 487 
25 İbn Kuteybe, el-Meârif, 202 
26 İbn Sa’d, a.g.e, V, 544 
27 Hamidullah, Muhammed, a.g.e, s. 51, dp. 158 
28 Mizzî, a.g.e, XXX, 299; İbn Hacer, Tehzîbü’t-Tehzib, XI, 67 
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kimlerdensin?” diye sordu. “Yemen halkındanım” dedim.29 Hemmâm b. Münebbih’in Ebû 

Hureyre’nin yanında ne kadar kaldığına dair bir bilgi bulunmamaktadır.    

 

b) Diğer Hocaları 

 

Hemmâm b. Münebbih, Medine’ye gittiğinde Ebû Hureyre dışında diğer sahabilerle 

de görüşmüş ve onlardan hadis dinlemiş olmalıdır. Nitekim kaynaklarda Muaviye, Abdullah 

b. Zübeyr, İbn Ömer ve İbn Abbâs’tan rivayette bulunduğu bildirilmektedir.30 Ancak 

Hemmâm b. Münebbih’in tesbit ettiğimiz rivayetleri içinde bu sahabilerden naklettikleri çok 

küçük bir yekündür. Muaviye b. Ebî süfyan’dan iki tane merfû rivayet naklettiğini tesbit ettik. 

Abdullah b. Abbâs’tan ve Abdullah b. Ömer’den birer tane rivayet nakletmiştir. Her ikisi de 

merfû değildir. 

 Abdullah b. Zübeyr’den naklettiği bir rivayet tesbit edemedik. Ancak Hemmâm b. 

Münebbih’in, “Kureyş’ten bir grupla birlikte İbn Zübeyr’in yanında oturuyordum..”31 

şeklinde anlattığı bir olay onun İbn Zübeyr’le görüştüğünü teyit etmektedir.  

Hemmâm b. Münebbih, sahîfesinin dışında yer alan rivayetlerinin çoğunu yine Ebû 

Hureyre’den nakletmektedir. Diğer sahabilerden naklinin bu kadar az olması dikkat çeken bir 

durumdur. Bu durum Hemmâm’ın Medine’de kısa bir süre kalmış olmasından ve en fazla Ebû 

Hureyre ile birlikte bulunmasından kaynaklanmış olabileceği gibi rivayetlerin günümüze 

ulaşmamasından da kaynaklanmış olabilir. 

Kaynaklar Hemmâm b. Münebbih’in rivayette bulunduğu başka kimseyi 

zikretmemektedir. Bu da dikkat çeken bir durumdur. Hadisle iştigal eden bir kimsenin, bizzat 

sahabilerle görüşemese bile onlarla görüşen kimselerden rivayetleri derlemesi beklenir. Bu 

anlamda Hemmâm b. Münebbih’in tek bir rivayetini tesbit edebildik. Bu rivayetin “Hemmâm, 

Leys b. Ebî Süleym’den, o İbrahim et-Teymî’den, o babasından oda Ebû Zer’den 

Rasulullah’ın şöyle buyurduğunu nakletti..” şeklinde bir senedi vardır.32 

Kaynaklarda Hemmâm b. Münebbih’in ticaretle uğraştığı zikredilmektedir.33 Bu 

nedenle hadis ilmiyle yeterince iştigal edemediği düşünülebilir. Rivayetlerinin zaman içinde 

çeşitli sebeplerle kaybolması da ihtimal dahilindedir. 

 

                                                 
29 Ahmed b. Hanbel, Müsned, II, 258 
30 İbn Ebî Hâtim, a.g.e, IX, 107; Mizzî, a.g.e, XXX, 299; İbn Hacer, Tehzîbü’t-Tehzib, XI, 67 
31 Buhârî, et-Târîhu’l-Kebîr, VIII, 236; İbn Asâkir, Târihu Medîneti Dımeşk, LXIX, 77 
32 Beyhakî, Şuabu'l-Îman, XIII, 190 
33 Mizzî, a.g.e, XXX, 299; İbn Hacer, Tehzibü’t-Tehzib, XI, 67 
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2- Talebeleri 

 

Hemmâm b. Münebbih’in en önemli talebesi Yemenli bir muhaddis olan Mâmer b. 

Râşit’tir. Mâmer (153/770), Hemmâm b. Münebbih’le göz kapakları gözleri üzerine düşmüş 

yaşlı bir adamken görüşmüştür.  Hemmâm, Ebû Hureyre’den aldığı hadisleri bıkana kadar ona 

okumuş, sonra Mâmer almış ve kalan kısmı okumuştur. Bu olayı nakleden Abdürrezzâk, 

hangi kısımları Hemmâm’ın okuduğunu bildirmemektedir.34 Yahya b. Maîn, hadislerin otuz 

kadarını Hemmâm’ın okuduğunu, kalan kısmı Mâmer b. Râşit’in ona arz ettiğini 

nakletmektedir.35 

Mâmer b. Râşit, hocası Hemmâm b. Münebbih’den aldığı bu hadisleri talebesi 

Abdürrezzâk b. Hemmâm’a okutmuştur. Bu silsile devam etmiş ve Hemmâm b. Münebbih’in 

sahîfesi nesilden nesile aktarılmıştır. 

Hemmâm b. Münebbih’den rivayet nakledenlerden biri de kardeşi Vehb b. 

Münebbih’tir.36 Bu iki kardeşin münasebetine ayrıca değineceğiz. Hemmâm’dan rivayette 

bulunan diğer kimseler Muhammed b. Sinan,37 Akîl b. Ma’kıl,38 Akîl b. Ma’kıl’in oğlu ve Ali 

b. Hasan b. Âteş es-San’ânî’dir.39 Kaynaklarda bildirilmekle birlikte Muhammed b. Sinan ve 

İbn Akîl b. Ma’kıl’in Hemmâm b. Münebbih’ten rivayetlerini tesbit edemedik. 

 

3- Rıhleleri  

 

Hemmâm b. Münebbih, daha önce belirttiğimiz gibi Medine’ye gidip Ebû Hureyre ile 

görüşmüştür. Bunun dışında ilim talebiyle yolculuk yapıp yapmadığına dair bir bilgi tesbit 

edemedik. Ancak Hemmâm b. Münebbih Medine’ye sadece ilim maksadıyla mı gitmiştir, 

bilmiyoruz. Kaynaklarda onun ticaretle uğraştığı ve bu amaçla yolculuklar yaptığı 

bildirilmektedir.40 Medine’ye gitme sebeplerinde birisi de ticaret olabilir. 

Hatib Bağdâdî, onun Şam’a gittiğini bildirmektedir.41 Ticaret amacıyla başka 

bölgelere gitmiş olması da muhtemeldir. Ancak kaynaklarda başka bir bilgi bulunmamaktadır. 

                                                 
34 Mizzî, a.g.e, XXX, 299; İbn Hacer, Tehzîbü’t-Tehzib, XI, 67 
35 Yahya b. Maîn, et-Târih, III, 81, 129 
36 İbn Ebî Hâtim, a.g.e, IX, 107; İbn Ebî Hâtim, a.g.e, IX, 107; Mizzî, a.g.e, XXX, 299; İbn Hacer, Tehzîbü’t-
Tehzib, XI, 67 
37 İbn Hıbbân, es-Sikât, IX, 79 
38 İbn Ebî Hâtim, a.g.e, IX, 107; İbn Hacer, Tehzîbü’t-Tehzib, VII, 227 
39 Mizzî, a.g.e, XXX, 299; ez-Zehebî, el-Kâşif, III, 225; İbn Hacer, Tehzîbü’t-Tehzib, XI, 67 
40 Mizzî, a.g.e, XXX, 299; İbn Hacer, Tehzibü’t-Tehzib, XI, 67 
41 Hatîb Bağdâdî, el-Câmiu li-Ahlâkı’r-Râvî ve Âdâbi’s-Sâmi’, II, 157 
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Ahmed b. Hanbel’in naklettiği bir rivayet Hemmâm b. Münebbih’in yaptığı ticaretle 

ilgili bir fikir verecek niteliktedir: Yezid b. Müslim’e “sen Hemmâm’ı gördün değil mi?” diye 

soruldu. “Evet, kömür nakliyatında ona rehberlik ettim” diye cevapladı.42 

 

4- Eserleri 

 

Hemmâm b. Münebbih’in Ebû Hureyre’den derlediği hadisleri içeren sahîfesinden 

başka bir eseri bulunmamaktadır. Bu sahîfenin ismi es-Sahîfetü’s-Sahîha’dır. Ancak “Sahîfetü 

Hemmâm” adıyla meşhur olmuştur. Daha ziyade ahlaki tavır ve hareketlerle ilgili olan toplam 

yüz otuz sekiz rivayeti ihtiva etmektedir. Sahîfenin ne zaman yazıldığı kesin olarak belli 

değildir. Ancak Ebû Hureyre’nin vefatından önce yazıldığı muhakkaktır.43 

Ahmed b. Hanbel, sahîfenin tamamını Müsnedi’nde tahriç etmiştir. Sahîfenin 

tamamını ihtiva eden başka bir eser bulunmamaktadır. Ancak sahîfedeki hadisler, Kütübü 

Tis’a ve diğer hadis kitapları içerisinde, çeşitli bablar altında tahriç edilmiştir. 

Bu kıymetli eserin iki nüshasını bulan Muhammed Hamidullah, tahkikini yapmış ve 

başına muhtasar bir hadis tarihi ekleyerek onu neşretmiştir. Onun bu çalışmasını Talat 

Koçyiğit, Kemal Kuşçu ve M.Ragıb İmamoğlu, ayrı ayrı, Türkçe’ye tecüme etmişlerdir. Bu 

tercümeler, farklı yayınevleri tarafından 1967 yılında yayınlanmıştır. 

 

C. Cerh ve Ta’dil Alimlerinin Hakkındaki Görüşleri  

 

Cerh ve ta’dil alimleri Hemmâm b. Münebbih hakkında olumlu değerlendirmelerde 

bulunmuşlardır. Zehebî, onu “sadûk” olarak değerlendirmiştir.44 İclî ve Yahya b. Main sika 

olduğunu söylemiştir.45 İbn Hıbbân onu Sikâtında zikretmiştir.46 Hemmâm b. Münebbih, 

Buhârî ve Müslim’in üzerinde ittifak ettikleri bir râvîdir. Onun sahîfesindeki hadislerin bir 

çoğunu tahriç etmişlerdir.  

 Kaynaklarda Hemmâm b. Münebbih’e yöneltilen bir eleştiri bulunmamaktadır. 

 

 

 

                                                 
42 Ahmed b. Hanbel, el-İlel ve Marifeti’r-Rical, I, 4 
43 Hamidullah, a.g.e, 49 
44 Ez-Zehebî, el-Kâşif, III, 225 
45 İbn Ebî Hâtim, a.g.e, IX, 107; Mizzî, a.g.e, XXX, 299; İbn Hacer, Tehzîbü’t-Tehzib, XI, 67 
46 İbn Hıbbân, es-Sikât, V, 510 
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II. Vehb b. Münebbih’in Hayatı  
 
A. Adı, Nesebi, Künyesi 

 

Vehb’in tam adı, Vehb b. Münebbih b. Kâmil b. Seyec b. Zî Kibâr el-Üsvâr el-Yemânî  

es-San’ânî ez-Zımârî el-Ebnâvî’dir47. Künyesi Ebû Abdillah’dır48.  

Hz. Osman’ın hilafeti sırasında, h.34 senesinde San’â’da doğmuştur.49 Doğum 

tarihinden de anlaşılacağı üzere Vehb b. Münebbih tâbiîndendir. Ancak İbn Nedim onu sahabi 

olarak değerlendirir.50 Özcan Hıdır bunun bir hata olduğuna dikkat çekmiştir.51  

Daha önce de belirttiğimiz gibi Hemmâm ve Vehb’in babası Münebbih, Horasan 

bölgesinin Herat kasabasındandır. Vehb b. Münebbih, Yemen’e yerleşmelerine rağmen 

ailesinin geldiği Herat’la bağını koparmamış, zaman zaman Herat’a gidip gelerek, orada olup 

bitenle ilgilenmiştir.52 

Bazı eserlerde Vehb b. Münebbih’in Yahudilik’ten ihtida ettiği belirtilmektedir.53 

Ancak Vehb’in kendisi değil babası ihtida etmiş; Vehb b. Münebbih, Müslüman bir ailede 

doğmuş ve yetişmiştir. Hüseyin Kesâsebe, Vâkıdî’nin, Vehb b. Münebbih’in h.10 senesinde 

Müslüman olduğunu söylediğini nakleder ve bunun bir hata olduğunu, bu tarihte Müslüman 

olanın onun babası Münebbih olduğunu bildirir.54 

Kaynaklarda Vehb b. Münebbih’in hapse atıldığı ve dövüldüğü bildirilmektedir. 

Ancak hangi tarihte, niçin hapsedildiği ve hapiste kaldığı süre konusunda bir bilgi 

bulunmamaktadır. Bununla birlikte bu olay vefatına yakın bir tarihte vuku bulmuş olmalıdır. 

Çünkü Vehb’in, Yusuf b. Ömer isimli zat tarafından ölünceye kadar dövüldüğü 

bildirilmektedir.55 

Vehb b. Münebbih’in vefat tarihiyle ilgili çeşitli rivayetler vardır. Hicri 110 senesi, 

h.113 senesinin zilhicce ayı56, h.116 senesi57 gibi çeşitli tarihler verilmiştir. İbn Kesîr 

(774/1372) onun biyografisini h.110 senesinde vefat eden zatlar arasında vermiş ve daha 
                                                 
47 Buhârî, Tarih, VIII, 164; Mizzî, a.g.e, XXXI, 140; Zehebî, Siyer, IV, 544; İbn Hacer, Tehzîbü’t-Tehzib, XI, 
167  
48 İbn Sad, a.g.e, V, 543; Buhârî, Tarih, VIII, 164; İbn Kuteybe, a.g.e, 202; İbn Hallikan, a.g.e, VI, 35; Mizzî, 
a.y; Zehebî, Mîzân, VI, 26; Tezkira, I, 100; İbn Hacer, Tehzîbü’t-Tehzib, XI, 167 ; Hamevî, Yâkut, Mucemü’l-
Üdebâ, XIX, 259 
49 Mizzî, a.g.e, XXXI, 160; Zehebî, Tezkira, a.y; Siyer, a.y; İbn Hacer, Tehzibü’t-Tehzib, XI, 168 
50 İbn Nedim, Fihrist, 32 
51 Hıdır, Özcan, Yahudi Kültürü ve Hadisler, 175  
52 Mizzî, a.y; Zehebî, Siyer, a.y; İbn Hacer, Tehzibü’t-Tehzib, a.y 
53 İbn Nedim, a.g.e, 32; İbn Haldun, Mukaddime, trc. Süleyman Uludağ, I, 602; II, 787; Emin, Ahmed, Fecru’l-
İslam, 25; Ebû Reyye, Advâ’, 118  
54 Kesâsebe, “Menhecü Vehb b. Münebbih fî Kitâbihi’l-Mübtede’”, 343 
55 Mizzî, a.g.e, XXXI, 161; Zehebî, Siyer, IV, 555; İbn Hacer, Tehzibü’t-Tehzib, XI, 168  
56 İbn Kuteybe, a.g.e, 202; Mizzî, a.g.e, XXXI, 160-1; Zehebî, Siyer, IV, 556-7 
57 İbn Hallikan, a.g.e, VI, 36; Mizzî, a.g.e, XXXI, 161  
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sonraki senelerde vefat ettiğini bildiren rivayetin zayıf olduğunu söylemiştir.58 Ancak yaygın 

olan görüşe göre h.114 senesinin başlarında, muharrem ayında vefat etmiştir.59 

İbn Kesîr, bazı kimselerin Vehb b. Münebbih’in mezarının Basra’nın batısındaki 

Asem kasabasında olduğunu iddia ettiklerini, ancak bunun kaynağını göremediğini 

bildirmektedir.60 

 

B. İlmî Şahsiyeti 
 
1- Hocaları 
 

Kaynaklarda Vehb b. Münebbih’in şu kimselerden hadis rivayet ettiği bildirilmektedir: 

1-Tâvûs b. Keysân61 

2-İbn Abbâs (68/687), 

3-Abdullah b. Amr (65/684),62 

Zehebî ve Mizzî, Abdullah b. Amr’dan rivayette bulunup bulunmadığı hususunun 

ihtilaflı olduğunu bildirmektedir. Ancak ele aldığımız rivayetlerden birisini Vehb b. 

Münebbih, Abdullah b. Amr’dan nakletmiştir. 

4-Amr b. Dînâr, 

5-Kardeşi Hemmâm, 

6-Amr b. Şuayb, 

      7-Fennec el-Yemânî  

Zehebî, Fennec’in kim olduğunun bilinmediğini söylemektedir. 

8-Ebû Hureyre (58/678), 

Zehebî, Vehb b. Münebbih’in rivayette bulunduğu kimselerin ismini sayarken Ebû 

Hureyre’nin isminden sonra “eğer doğruysa” şeklinde kayıt düşmüştür. Bununla birlikte Vehb 

b. Münebbih, ele aldığımız rivayetlerden beş tanesini Ebû Hureyre’den nakletmektedir. 

Bunlardan üçünü kardeşi Hemmâm b. Münebbih aracılığıyla, ikisini ise doğrudan Ebû 

Hureyre’den aktarmaktadır. 

9-Ebû Saîd el-Hudrî (74/693), 

10-Câbir b. Abdillah (78/697), 

11-Enes b. Mâlik (93/711), 

                                                 
58 İbn Kesîr, el-Bidâye ve’n-Nihâye, trc. Mehmet Keskin, IX, 453 
59 Buhârî, Tarih, VIII, 164; İbn Kuteybe, a.g.e, 202;  Mizzî, a.g.e, XXXI, 160-1;  Zehebî, Siyer, IV, 556-7; 
Mîzân, VI, 27 
60 İbn Kesîr, a.g.e, IX, 453 
61 Mizzî, a.g.e, XXXI, 140; İbn Kesîr, a.g.e, IX, 383 
62 Mizzî, a.g.e, XXXI, 140; Zehebî, Mîzân, VI, 26; Tezkira, I, 100; İbn Hacer, Tehzibü’t-Tehzib, XI, 167 
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12-Abdullah b. Ömer b. el-Hattâb (73/692),  

13-Nu’mân b. Beşîr (44/664),  

14-Ebû Huleyfe el-Basrî 63 

 

Kaynaklarda onun İbn Abbâs ve Câbir b. Abdillah ile olan münasebetine özellikle 

dikkat çekilmiştir. Vehb b. Münebbih’in, İbn Abbâs’ın sohbetinde bulunduğu ve on üç yıl 

boyunca ondan ayrılmadığı bildirilmektedir.64 Câbir b. Abdillah ile olan münasebeti ise onun 

Medine’deki ders halkasına katılması suretiyle gerçekleşmiştir. Câbir, bu derslerde ona hadis 

yazdırmıştır.65 Vehb b. Münebbih, tahriç ettiğimiz hadislerden on dört tanesini İbn Abbâs’tan, 

on altı tanesini ise Câbir b. Abdillah’tan nakletmektedir. 

 

 

2- Talebeleri 

Kaynaklarda şu kimselerin Vehb b. Münebbih’ten rivayette bulunduğu 

bildirilmektedir:   

1-Oğulları Abdullah ve Abdurrahman, 

2-Amr b. Dînâr, 

3-Simâk b. Fadl,  

4-Avf el-A’râbî,  

5-Âsım b. Racâ b. Hayve, 

6-Yezîd b. Yezîd b. Câbir, 

7-Abdullah b. Osman b. Huseym el-Mekkî, 

8-İsrâil Ebû Mûsâ, 

9-Hemmâm b. Nâfî Ebû Abdurrezzâk, 

10-Muğîre b. Hakîm, 

11-Münzir b. Nu’man, 

12-Kardeşinin oğlu Akîl b. Ma’kıl,  

13-Kardeşinin oğlu Abdüssamed b. Ma’kıl,  

14-Torunu İdris b. Sinân, 

15-Sâlih b. Ubeyd, 

16-Abdülkerîm b. Havrân, 

                                                 
63 Mizzî, a.g.e, XXXI, 140; Zehebî, Siyer, IV, 545; Tezkira, I, 100 
64 Züheylî, a.g.e, 111 
65 Hamidullah, a.g.e, 37; Sâlih, Subhi, Hadis İlimleri ve Hadis Istılahları, 20 
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17-Abdülmelik b. Hullec, 

18-Dâvud b. Kays es-San’ânî, 

19-İmrân b. Hirbiz Ebû’l-Huzeyl, 

20-İmrân b. Hâlid es-San’ânî,66 

21-Ömer b. Ebî Yezîd, 

22-Îsâ b. Sinân eş-Şâmî,  

23-Muhammed b. Eyyûb b. Dâvud es-San’ânî, 

24-Mirdâs b. Mâfenneh 

25-Yezîd b. Müslim67 

26-Abdülaziz b. Râfî 

27-Vehb b. Keysân 

28-Yezîd b. Eslem 

29-Mûsâ b. Ukbe 

30-Atâ’ b. es-Sâib 

31-Ammâr b. Dihenî 

32-Muhammed b. Cehâde 

33-Ebân b. Ebî Ayyaş.68 

 

 

3- Rıhleleri  

 

Kaynaklarda Vehb b. Münebbih’in ilim talebiyle yolculuk yapıp yapmadığına dair bir 

bilgi tesbit edemedik.  

 

 

4- Eserleri 

 

Vehb b. Münebbih’e çeşitli eserler nisbet edilmiştir. Bu eserler genellikle tarihi 

olayları konu edinen teliflerdir. Ona nisbet edilen eserleri şöyle sıralayabiliriz:  

a) Kitâbü’l-İsrâiliyyât:69 Yaratılıştan İslamiyet’e kadar geçen olayları konu alan bu 

eserin, isrâiliyyât alanındaki ilk eser olduğu ileri sürülmüştür.70  

                                                 
66 Mizzî, a.g.e, XXXI, 141-2; Zehebî, Siyer, IV, 545; Tezkira, I, 100 
67 Mizzî, a.g.e, XXXI, 142 
68 Ebû Nuaym, Hilyetü’l-Evliyâ, IV, 72 
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b) Kitabü’l-Mübtede’:71 Bu kitap Araplar’da peygamberler tarihi alanındaki ilk 

denemedir. İbn Kuteybe, el-Meârif’te; Taberî, Târîhu’r-Rusul ve’l-Mülûk’te; Makdisî, el-

Bed’ ve’t-Târih’te; Sa’lebî, Arâisü’l-Mecâlis fî Kasasi’l-Enbiyâ’da bu kitaptan rivayette 

bulunmuşlardır. Vehb b. Münebbih’in yaratılışın başlangıcından itibaren dünya tarihini yazma 

eğilimi, İbn İshâk’ta geniş yankı bulmuştur.72  

Bu kitabı, Vehb b. Münebbih’in torunu Abdülmün’ım b. İdris rivayet etmiştir. İbn 

Nedim, onu bu kitabın müellifi olarak zikreder.73  

c) Zikru’l-Mülûki’l-Mütevveceti min Himyer ve Ahbârihim ve Kasasihim ve 

Kubûrihim ve Eş’ârihim:74 İbn Hallikân (681/1282) bu eseri gördüğünü ve onun tek ciltlik,  

faydalı bir eser olduğunu zikretmiştir.75 İbn Hişam, Kitabü’t-Tîcan’ın girişini bu eserden 

iktibas etmiş, kitabın adını zikretmemiş, ancak Vehb’in rivayetlerini torunu İdris b. Sinân’dan 

nakletmiştir.76 Vehb’in bu eseri 1928 yılında, 499 sayfa halinde, Dekken’de Dairatü’l-

Meârifi’l-Osmaniyye tarafından basılmıştır.77 Faruk Hurşit, bu kitab üzerine bir makale 

yazmış ve kitabın, genel Arab tarihi, Arab Yarımadası ve Yemen tarihi konusundaki önemine 

dikkat çekmiştir.78 

d) Kitâbü’l-Megâzî:79 C.H.Becker, Vehb b. Münebbih’in bu kitabına ait varaklar 

bulmuştur. Hicrî 228 yılında yazılmış olan bu varaklar, şu an Almanya’nın Heidelberg 

Kütüphanesi’nde bulunmaktadır.80 Bu eserinde Vehb, akabetü’l-kübrâ, Kureyş’in dâru’n-

nedve toplantısı, Nebî’nin (s.a.v) hicreti ve benzeri olayları nakletmiştir. Böyle bir kitabı 

olmasına rağmen İbn İshâk, Vâkıdî, İbn Sa’d (230/845)ve Taberî gibi ilk dönem siyer 

yazarları kitaplarında Vehb’e bir şey isnat etmemektedirler.81  

 e) Sîretü’n-Nebî:82 Muhammed A’zamî, bu eserin büyük bir bölümünü Taberânî’nin 

(360/971) el-Mucemü’l-Kebîr’de derc ettiğini ve dört sayfadan fazla olduğunu 

bildirmektedir.83  

                                                                                                                                                         
69 Kâtip Çelebi, Keşfü’z-Zünûn, II, 1390; Kehhâle, a.g.e, XIII, 174 
70 Hatiboğlu, İbrahim, “İsrailiyat”, DİA, XXIII, 198 
71 Sezgin, Fuat, Tarihü’t-Türas, I/2, 124  
72 Sâlim, Seyyid Abdiülazîz, et-Târih ve’l-Müerrihûne’l-Arab, 47 
73 ibn Nedim, a.g.e, 138 
74 İbn Hallikan, a.g.e, 35; Zirikli, Hayruddîn, el-A’lâm Kâmûsu Terâcim, a.g.e, IX, 150; Sezgin, a.g.e, I/2, 124; 
Hamevî, a.g.e, XIX, 259 
75 İbn Hallikan, a.y 
76 Horovitz, J., “Vehb b. Münebbih”, İA, XIII, 261; Sâlim, a.g.e, 47 
77 Sâlihiyye, Muhammed İsa, el-Mucemü’ş-Şamil, V, 348 
78 Hurşit, Fâruk, “et-Tîcân li Vehb b. Münebbih”, Faysal, Riyad, 1983, LXXI, 139 
79 Kâtip Çelebi, a.g.e, II, 1328; İzmirli İsmail Hakkı, Siyer-i Celîle-i Nebeviye (Mukaddimât), 16; Sezgin, a.g.e, 
I/2, 124 
80 Horovitz, a.g.m, 261; Sâlim, a.g.e, 47; Ahmed Emin, Duha’l-İslam, II, 323 
81 Ahmed Emin, Duha’l-İslam, II, 323 
82 Sezgin, a.g.e, I/2, 125 
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 f) Kitâbü Zebûru Dâvud: Fuat Sezgin, bu eserin bir tercüme olduğunu ve günümüze 

“Kitâbü’l-Mezâmîr Tercümetü’z-Zebûr” ismiyle ulaştığını bildirir.84  

g) Kasasü’l-Enbiya:85 Kâtip Çelebi, Vehb’in bu konuda eser telif edenlerin ilki 

olduğunu söylemektedir.86 

h) Kısasu’l-Ahbâr:87 Fuat Sezgin, “Kısasü’l-Enbiyâ” ile bu kitabı aynı kitap olarak 

değerlendirir.88 

Bu eserlerin yanı sıra Vehb b. Münebbih’e “Hikmetü Vehb”, “Hikmetü Lokman”, 

“Mev’ıza”89, “Hikmetü Dâvud”90, “Kitâbü’l-Kader”, “ez-Zehru’l-Enîk fî Kıssati Yusuf 

es-Sıddîk” isimli eserler ve bir Kur’an tefsiri nisbet edilir.91  

 

 

5- Ehl-i Kitaba Ait Eserlere İlgisi 
 

Vehb b. Münebbih, kaynaklarda ehli kitabın kitaplarına, ilmine ve kültürüne olan 

vukûfiyetiyle ön plana çıkmış bir şahıstır. Bu durum onun özel ilgisinin yanı sıra İran asıllı bir 

aileye mensubiyeti ve çok çeşitli din ve kültürlere mekân olmuş bir bölgede, Yemen’de 

yetişmiş oluşuyla açıklanabilir. Ayrıca Vehb, kardeşi Hemmâm’ın ticaret maksadıyla getirdiği 

muhtelif dînî, kültürel ve tarihi eserlerden de istifade etmiştir.92 Hatib Bağdâdî (463/1071), 

Vehb’in, kardeşi Hemmâm’ı, kendisine kitap satın alması için Şam’a gönderdiğini 

bildirmektedir.93 

Vehb b. Münebbih’in geçmiş milletlerin kültürüne ve ilmine olan vukûfiyetindeki en 

önemli etkenin, onun bazı kadîm dillerdeki uzmanlığı olduğu söylenebilir. Nitekim onun 

Yunanca, Süryanice ve Himyerce’yi iyi bildiği, zamanının ulemasına okunması imkânsız 

gelen kadîm kitabeleri okuyabildiği bildirilmektedir.94 Buna örnek olarak İbn Kesîr’de yer 

alan bir rivayet verilebilir: Velid b. Abdülmelik, Şam mescidinin yapılması için emir 

                                                                                                                                                         
83 A’zamî, Muhammed Mustafa, İlk Devir Hadis Edebiyatı, trc. Hulusi Yavuz, İz yay., 96 
84 Sezgin, a.g.e, I/2, 125 
85 Katip Çelebi, a.g.e, II, 1328; Zirikli, a.g.e, IX, 150; Kehhâle, a.g.e, XIII, 174; Züheylî, a.g.e, 111; Bilgin, 
Mustafa, Tefsirde Mutezile Ekolü, 64; Sezgin, a.g.e, I/2, 125 
86 Katip Çelebi, a.y 
87 Katip Çelebi, a.y; Zirikli, a.y; Kehhâle, a.y; Züheylî, a.y; Bilgin, a.y; Sezgin, a.y 
88 Sezgin, a.g.e, I/2, 125 
89 Sezgin, a.y 
90 Hıdır, a.g.e, 40 
91 Katip Çelebi, a.g.e, II, 1328;  Zirikli, a.g.e, IX, 150; Kehhâle, a.g.e, XIII, 174; Züheylî, a.g.e, 111; Bilgin, 
a.g.e, 64; Sezgin, a.g.e, I/2, 125 
92 İbn Hacer, Tehzîbü’t-Tehzib, XI, 167; Hamidullah, a.g.e, 51; A’zami, İlk Devir Hadis Edebiyatı, 174; Atmaca, 
Veli, “Hadiste İsrailiyata Bakış-I”, 370 
93 Hatîb Bağdâdî, el-Câmi li-Ahlâkı’r-Râvî ve Âdâbi’s-Sâmi’, II, 157 
94 Sâlim, Abdülaziz, et-Târîh ve’l-Müerrihûne’l-Arab, 47 
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verdiğinde işçiler mescidin kıble duvarının örüleceği yerin altında nakışlı ve yazılı bir taş 

levha bulurlar. Durumu Velid’e bildirirler. Getirtilen ustalar taşı çıkaramayınca Vehb b. 

Münebbih’e başvurması söylenir. Vehb gelir ve levhayı okur. Levhada oranın Hud peygamber 

tarafından inşa edildiği bildirilmektedir.95 Aynı rivayete Mes’ûdî, Mürûcü’z-Zeheb’de yer 

vermektedir. Ondaki rivayette levhanın Süleyman b. Dâvud (a.s) döneminde yazıldığı ve ehl-i 

kitaptan bir gruba arzedildiğinde levhayı okuyamadıkları bildirilmektedir.96  

Ebû Nuaym’ın (430/1039) naklettiği bir diğer rivayette de Süleyman b. Abdilmelik, 

Mescid-i Haram’da iken ona nakışlı bir taş getirildiği ve o yazıyı ona okuyacak birisini 

istediğinde Vehb b. Münebbih’in gelip okuduğu anlatılmaktadır.97 

Çeşitli dillere olan vukûfiyetinin bir sonucu olarak Vehb’in geçmiş milletlere ait 

bilgisi Yahudi kültürüyle sınırlı değildir. Daha geniş anlamıyla isrâiliyyât kapsamına giren 

bilgi ve rivayetlere de aşinadır. Bu nedenle o, naklettiği bilgiler Yahudi kültürüyle sınırlı olan 

Ka’bu’l-Ahbar’dan daha bilgili ve kültürlü bir kimse olarak değerlendirilir.98 Nitekim Vehb’in 

şöyle dediği rivayet edilir: “Abdullah b. Selâm’ın ve Ka’b’ın zamanlarının en âlim kimseleri 

olduğu söylenir. Sen ikisinin de ilmini kendisinde toplayan kimseyi (kendisini kastediyor) 

görmedin mi?”99 Ancak Zehebî (748/1347), bu rivayetin isnâdının muzlim (çoğu meçhul olan 

râvilerden meydana gelen sened100) olduğunu söylemektedir.101 

Vehb b. Münebbih, Yemen’in cahiliye dönemiyle ilgili haberler üzerinde özellikle 

durmuştur. Bu konuda Hristiyan kaynaklarına itimat ettiği için, Necran Hristiyanları 

konusundaki rivayetleri Hristiyanlarınkiyle mutâbıktır.102 

Vehb b. Münebbih’ten “Otuz peygambere indirilen otuz kitap okudum”103, “Allah’ın 

kitaplarından yetmiş iki kitap okudum”104, “Hepsi de semadan indirilen doksan iki kitap 

okudum”105 gibi rivayetler nakledilmiştir. Bu, rivayetler onun aktardığı bilgilerin şifahi 

olmadığını göstermesi açısından önem arzeder. Ancak verdiği rakamlar arasındaki çelişki de 

dikkat çekicidir. Nitekim J.Horovitz bu duruma işaret ederek rivayetlerin hayal mahsulü 

olduğunu, Vehb’in bilgilerinin memleketin Yahudi ve Hristiyan âlimleriyle temasından neşet 

                                                 
95 İbn Kesîr, a.g.e, IX, 257 
96 Sâlim, a.g.e, 48 
97 Ebû Nuaym, Hilye, IV, 69 
98 İzmirli İbrahim Hakkı, a.g.e, 16; Hıdır, a.g.e, 368 
99 Ahmed b. Hanbel, Kitabü’l-İlel, I, 18; Mizzi, a.g.e, XXXI, 144; Zehebî, Siyer, IV, 546; Tezkira, I, 101  
100 Aydınlı, Abdullah, Hadis Istılahları Sözlüğü, 123 
101 Zehebî, Siyer, IV, 546 
102 Sâlim, a.g.e, 46 
103 İbn Sad, a.g.e, V, 543; Zehebî, Siyer, IV, 547 
104 İbn Kuteybe, a.g.e, 202; Hamevî, Yâkut, a.g.e, XIX, 259 
105 İbn Sad, a.g.e, V, 543; Ebû Nuaym, a.g.e, IV, 24; İbn Kesîr, a.g.e, IX, 466; Zirikli, Hayruddin, el-A’lâm, IX, 
150 
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ettiğini ileri sürmüştür.106 Onun bu iddiası kabul edilemez. Çünkü Vehb b. Münebbih birçok 

naklini “Tevrat’ta okudum”, “Zebur’da okudum”, “Hikmette şöyle yazılıdır”, “İbrahim’in 

mushafında şunları okudum”, “Havarilerden birinin kitabında okudum”, “Allah’ın 

kitaplarından birinde okudum” gibi girişlerle yapmıştır.107 Rakamların farklılığı râvilerden 

kaynaklanabileceği gibi, kitapların istinsahı sırasındaki hatalardan da kaynaklanabilir. Kimi 

rivayetlerde Vehb bildiğimiz anlamda kitap değil de kitaplardan bölümleri kastetmiş olabilir. 

Bu rivayetler farklı zamanlarda ondan işitilip, bu arada okuduğu yeni kitaplarla rakam 

kabarmış olabilir. Nitekim daha önce de değindiğimiz gibi kardeşi Hemmâm’ın ticaret 

maksadıyla gittiği yerlerden Vehb’e yeni kitaplar getirdiği kaynaklarda geçmektedir.108 Bütün 

bunlar olası ihtimallerdir. 

Özcan Hıdır, Reşit Rıza’nın Tevrat’ı okuduğunu, Vehb b. Münebbih’e nisbet edilen 

nakillerden hiçbir hususu onda bulamadığını, Vehb’in bilgilerinin şifahî olduğunu söylediğini 

nakletmiş;109 kimi isrâilî bilgilerin bugünkü Yahudi kaynaklarında bulunmasa bile tarih içinde 

sönüp gitmiş Yahudi mezheb ve ekollerine ait olabileceği ihtimali üzerinde araştırmacıların 

durmadığına dikkat çekmiştir.110 

Vehb b. Münebbih bir rivayette şöyle der: “Allah’ın kitaplarından doksan iki kitap 

okudum. Bunlardan yetmiş ikisi kiliselerde ve halkın elindedir. Yirmisini ise bilen pek 

azdır.”111 Vehb b. Münebbih’in pek az kimsenin bildiğini belirttiği yirmi kitabın mahiyeti 

konusunda kaynaklarda bilgi bulunmamakla birlikte hâkim Yahudi anlayışı tarafından 

muteber görülmeyen apokrif bazı kitaplar olduğu belirtilmektedir.112 Bu, bizzat okuduğunu 

belirtmesine rağmen kimi bilgilerin niçin Tevrat’ta yer almadığını açıklar mahiyettedir. 

 
 
 

 
C.  Alimlerin Hakkındaki Görüşleri  
 

1-  Sika Olduğunu Söyleyenler 
 

Vehb b. Münebbih, kaynaklarda sika bir râvi olarak zikredilmiştir. İbn Hıbbân 

(354/965) onu Sikât’ta, kitaplar okuyan, âbid ve fâzıl bir zat olarak zikretmiştir.113 İclî, Ebû 

                                                 
106 Horovitz, “Vehb b. Münebbih”, İA, XIII, 261-263 
107 Bkz. Ebû Nuaym, a.g.e, IV, 27-72; İbn Kesîr, a.g.e, IX, 453-493 
108 İbn Hacer, Tehzibü’t-Tehzib, XI, 67; Hatib Bağdâdî, a.g.e, II, 157 
109 Hıdır, a.g.e, 27 
110 Hıdır, age, 25-26 
111 İbn Sad, a.g.e, V, 543; Ebû Nuaym, a.g.e, IV, 24; İbn Kesîr, a.g.e, IX, 466 
112 Hıdır, age, 145 
113 İbn Hıbbân, Sikât, V, 487 
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Zür’a ve Nesâî (303/915) onun sika olduğunu belirtir.114 Yâkut el-Hamevî onun için “Tâbiînin 

hayırlılarından, sika ve sadûk bir zattır”der.115 Zehebî, onun sika, sadûk, ilmi geniş, allâme bir 

kimse olduğunu, zamanında Ka’b ile denk görüldüğünü zikreder.116 İbn Kesîr de “Kadri yüce 

bir tâbîdir. Sâlih bir kimse olup, kendisinden güzel sözler, hikmetler ve öğütler 

nakledilmiştir”117 diyerek onu tevsîk etmiştir. Cerh ve tâ’dîl konusundaki hassasiyetiyle 

tanınan İbn Hıbbân (354/965) ve Nesâî gibi âlimlerin onu tevsîk etmeleri onun güvenilirliğini 

göstermesi açısından önemlidir. 

Buhârî (256/870), Vehb’e et-Târihu’l-Kebîr’de yer vermiş118, hakkında olumsuz bir 

ifade kullanmamıştır. Sahîh’te Vehb’den, bir müsned, bir de muallak rivayet nakletmiştir.119 

Müslim (261/874) de Vehb’in bir rivayetini tahriç etmiştir.120 Buhârî ve Müslim’in ondan 

hadis nakletmesi, Vehb’in güvenilirliğini göstermesi açısından önem arzetmektedir. 

Kaynaklarda Vehb b. Münebbih hakkında verilen kimi bilgiler de onun zühdü, takvası, 

karakteri hakkında bir fikir verecek niteliktedir. Örneğin Vehb’in, kırk yıl boyunca ruh 

taşıyan hiçbir şeye kötü söz söylemediği ve yirmi yıl yatsı abdesti ile sabah namazını kıldığı 

bildirilir.121 Bizzat kendisi “Bazen sabah namazını yatsı abdesti ile kılardım”122 demektedir. 

Bir rivayette Vehb bir grupla otururken yanına gelen bir adamın, “Ben falancanın 

yanından geçiyordum. O sana sövüyordu” dediği ve Vehb’in kızıp “Şeytan senden başka elçi 

bulamadı mı?” diye adamı azarladığı bildirilmektedir. Daha sonra kendisine sövdüğü iddia 

edilen adam gelip ona selam vermiş, Vehb selamını almış, onunla tokalaşıp yanına 

oturtmuştur.123 

Bir diğer rivayette Simâk b. Fadl’den şöyle nakledilmektedir: Urve b. Muhammed el-Emîr 

ile birlikteydik. Vehb onun yanındaydı. Bir grup geldi ve vergi memurunu şikayet edip onun 

hakkında kötü şeyler söylediler. Vehb, Urve’nin elinde olan bir asayı aldı ve onu kanatıncaya 

dek vergi memurunun başına vurdu. “Hilmi yaratanın gazaplandığı yerde benim 

gazaplanmamam düşünülemez. Allah Teâla şöyle buyurmaktadır: Bizi gazaplandırdıklarında 

biz de kendilerinden intikam aldık124” dedi.125 

                                                 
114 Mizzi, a.g.e, XXXI, 142; Zehebî, Siyer, IV, 545; Tezkira, I, 101; İbn Hacer, Tehzîbü’t-Tehzib, XI, 167 
115 Hamevî, a.g.e, XIX, 259 
116 Zehebî, Kâşif, III, 245; Tezkira, I, 101; Mîzân, VI, 26 
117 İbn Kesîr, a.g.e, IX, 453 
118 Buhârî, Târih, VIII, 164 
119 Buhârî, İlim, 39; Cenâiz, 1 
120 Müslim, Zekat, 99 
121 İbn Sad, a.g.e, V, 543; İbn Hıbbân, Sikât, V, 488; Zehebî, Tezkira, I, 101; İbn Hacer, Tehzîbü’t-Tehzîb, XI, 
167 
122 Ebû Nuaym, a.g.e, IV, 66; Zehebî, Siyer, IV, 551; İbn Kesîr, a.g.e, IX, 491 
123 Ebû Nuaym, a.g.e, IV, 71; İbn Kesîr, a.g.e, IX, 453 
124 Zuhruf, 43/55 
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Ahmed b. Hanbel’in (241/855) naklettiği bir rivayette Vehb b. Münebbih’in 

cenazesinde şiddetli bir izdiham olduğu, öyle ki insanları ondan uzaklaştırmak için kırbaç 

kullanıldığı bildirilmektedir.126 Bu rivayet, halk nezdinde Vehb’in sahip olduğu teveccühü 

göstermesi bakımından önem arzeder. 

 
 
2-  Eleştiri Yöneltenler 
 

İlk dönem âlimleri içinde Amr b. Fellâs dışında Vehb’in zayıf olduğunu söyleyen bir 

kimse çıkmamıştır127. Daha önce de gördüğümüz gibi ilmi, verâsı ile öne çıkmış, sika bir zat 

olarak zikredilmiştir. Bununla birlikte kaynaklarda onun, ehli kitabın kitaplarına ve 

haberlerine olan vukûfiyetine işaret edilmiş,128 muhaddislerin râviler konusundaki 

titizliklerinin bir sonucu olarak, bu konuda bir uyarı yapılmıştır.  

Abdullah Aydemir ve Musa Bağcı, kimi âlimlerce Vehb’in “kezzâb ekzebü’n-nâs” 

olarak tavsif edildiğini bildirmekte ve İbnü’l-Cevzî’yi129 kaynak göstermektedirler.130 Burada 

bir hata söz konusudur. İbnü’l-Cevzî’nin (510/597) hakkında bu değerlendirmeyi yaptığı zat 

Vehb b. Münebbih değil Vehb b. Vehb’dir. 

Vehb b. Münebbih’in eleştirildiği noktalardan birisi kaderî oluşudur. Ancak 

kaynaklarda onun bu görüşünden rucû ettiği belirtilir.131 

Vehb’in zayıf addedilmesinde ahbârî ve kıssacı olarak bilinmesinin rolü büyüktür.132 

Kaynaklarda “ahbârî, kâs, sâhibü’l-kasas” olarak vasıflanan bir kimsedir.133 Ayrıca onun ilk 

vâizlerden olduğu ve Yemen’de va’z verdiği bildirilmiştir.134 Nitekim kardeşinin oğlu 

Abdüssamed b. Ma’kıl “Vehb’in, minber üzerinde halka hutbe irad ederken şöyle söylediğini 

işittim” şeklinde bir girişle ondan rivayet nakletmiştir.135  

                                                                                                                                                         
125 Mizzi, a.g.e, XXXI, 146; Zehebî, Siyer, IV, 548 
126 Ahmed b. Hanbel, Kitâbü’l-İlel, I, 137 
127 Zehebî, Mîzân, VI, 27; İbn Hacer, Tehzîbü’t-Tehzib, XI, 168 
128 Zehebî, Mîzân, VI, 26; Siyer, IV, 545; İbn Kesîr, a.g.e, IX, 452, Hamevî, a.g.e, XIX, 259; Zirikli, a.g.e, IX, 
150 
129 İbnü’l-Cevzî, Kitabü’l-Mevzuat, I, 207. İbnü’l-Cevzî’nin mektebetü Advâu’s-Selef, 1966 baskısında bu bilgi 
I, 141’de yer almaktadır. Nitekim A.Aydemir ve M.Bağcı da bu baskıyı kaynak göstermişlerdir.  
130 Aydemir, Abdullah, Tefsirde İsrâiliyyât, 99; Bağcı, Mûsâ, Hadis Rivayetinde Sahabenin Kavrama ve 
Nakletme Sorunu, 114 
131 Hamevî, a.g.e, XIX, 259; Zehebî, Siyer, IV, 548-9; Mîzân, VI, 27; Ebu Nuaym, a.g.e, IV, 24; Mizzi, a.g.e, 
XXXI, 147; İbn Hacer, Tehzîbü’t-Tehzib, XI, 168 
131 Mizzî, a.g.e, XXXI, 147; Zehebî, Siyer, IV, 548; İbn Hacer, Tehzîbü’t-Tehzib, XI, 168 
132 Hıdır, a.g.e, 368 
133 Zehebî, Mîzân, VI, 26; Siyer, IV545; İbn Hallikan, a.g.e, VI 35; Hamevî, a.g.e, XIX, 259 
134 Yeşil, Mahmud, Va’z Edebiyatında Hadisler, 57 
135 Ebû Nuaym, a.g.e, IV, 58; Ebû Ya'lâ, Müsned, X, 500 
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Vehb’in en önemli eleştirileri aldığı nokta israilî rivayetler nakleden bir zat olmasıdır. 

İslam âlimleri bu duruma dikkat çekmişlerdir. Ancak doğrudan Vehb’in şahsını değil, israilî 

rivayetlerini eleştirmişlerdir. Hatib Bağdâdî (463/1071), Ehl-i Kitabın kitaplarından alınan 

geçmiş peygamberlerle İsrailoğulları hakkındaki kıssaların rivayet edilmesini İslam 

âlimlerinin kerih gördüğünü söyler. Buna örnek olarak Vehb b. Münebbih’in, kadim 

kitaplarda gördüğünü söyleyerek naklettiği rivayetlerini gösterir ve bu rivayetlerin güvenilir 

olmadığını, bunlara itimat edilemeyeceğini bildirir.136  

Bu konuda Vehb’e en sert eleştirinin Sehâvî tarafından yapıldığını söyleyebiliriz. 

Özcan Hıdır, onun, israilî rivayetlere yönelik keskin bir tavır takındığını ve Vehb’den 

nakledilen geçmiş kültürlerle ilgili haberlerin naklinin haram olduğunu söylediğini 

nakleder.137 

Günümüzde Vehb’in şahsına karşı sert bir tavır takınılmış, eleştiriler itham boyutuna 

varmıştır. Ahmed Emin, başta Yahudilik ve Hristiyanlık olmak üzere diğer ümmetlerin 

efsânelerinden Müslümanlar’a intikal eden kıssaların, hadislere bir çok yalanın sokulduğu bir 

kapı haline geldiğini belirtir ve kıssa rivayetinde, kıssaların menbaı olarak öne çıkan 

isimlerden biri olarak Vehb’i zikreder.138 

Fâruk Hurşit, Ahmed Emin’in bu görüşlerini eleştirir. İsrâiliyyâtın, Arabistan’da 

yerleşik olan veya zaman zaman ticaret gibi sebeblerle oraya gelen farklı milletlerin 

kültürlerinin etkisinin bir süreç sonucunda ortaya çıktığını, bunun bir, iki kişiye hatta bir 

gruba nisbet edilmesinin makul olmadığını bildirir.139  

Ahmed Emin, ashabdan bazılarının Vehb, Ka’b gibi kimselerle birlikte bulunduklarını; 

onların, sahabilere Tevrat ve İncil ile şerh ve haşiyelerinden bilgiler naklettiklerini ve ashâbın 

da Kur’an-ı Kerim ayetleriyle birlikte bunları anlatmakta sakınca görmediklerini ileri sürer.140 

Ebû Reyye de başta Abâdile, Ebû Hureyre, Muâviye ve Enes olmak üzere sahâbilerin Ka’b ve 

Vehb gibi isrâiliyyâtın naklinde öne çıkan kimselerden rivayet etmelerini, isrâiliyyâtın hadis 

kaynaklarına girmesinin en önemli sebebleri arasında gösterir.141 Kaynaklarda yaptığımız 

taramalarda Vehb’ten rivayette bulunan bir sahâbi tesbit edemedik. İlginç olan husus israilî 

rivayetlerle özdeşleşen Vehb’in, İbn Abbâs’tan kimi isrâilî rivayetler nakletmesidir.142 Ahmed 

                                                 
136 Hatîb Bağdâdî, a.g.e, II, 157 
137 Hıdır, a.g.e, 29 
138 Emin, Fecru’l-İslam, 160-2 
139 Hurşit, a.g.m, 140 
140 Emin, Duha’l-İslam, II, 139. Ayrıca bkz. Rızâ, Reşit, Tefsîru’l-Menar, IX, 190 (A’râf, 145’in tefsirinde) 
141 Ebû Reye, a.g.e, 137 
142 Hâkim, Müstedrek, II, 596; Beyhakî, Şuabu’l-Îmân, VII, 62; IX, 543; X, 393 
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Emin ve Ebû Reyye’nin iddialarına göre tam tersi bir durumun olması; İbn Abbâs’ın, Vehb b. 

Münebbih’den rivayette bulunması gerekirdi. 

Reşit Rızâ, cumhurun Vehb b. Münebbih’i tevsîkine rağmen kendisinin Amr b. 

Fellâs’ın onu taz’îfini tercih ettiğini, ibadetlerinin çokluğu hakkında rivayet edilenler 

konusunda da şüpheli olduğunu söylemiş ve “Zann-ı gâlibimce o, İslam ve Araplar’ın 

arkasından entrikalar çeviren ve hile yapan Farslılar’la birlikteydi” demiştir.143 

Vehb b. Münebbih’e en ağır ithamları Ebû Reyye yöneltmiştir. Ebû Reyye, Yahudi din 

adamları ve ruhbanlarının emellerine ulaşmak için her türlü kurnazlık ve hileye 

başvurduklarını, Müslüman görünüp dinlerini içlerinde gizlediklerini, vera ve takva sahibi 

gibi görünerek Müslümanların onlara güvenmelerini ve aldanmalarını sağladıklarını söyler. 

Hile yapmada onların önde gelenlerinin Ka’bu’l-Ahbar, Vehb b. Münebbih ve Abdullah b. 

Selâm (43/663) olduğunu belirtir. Ebû Reyye bu kimselerin, İslam’ın temellerine hile ile 

hurâfeler, efsâneler ve bâtıl şeyler soktuklarını, Nebî’den (s.a.v) sadır olmayan hadisler 

uydurduklarını söyler. Ona göre Ka’b ve Vehb gibi kimselerden yapılan bütün rivayetler 

uydurma ve yanlıştır. 144 Özcan Hıdır, Ebû Reyye’nin genelleme tarzında ulaştığı bu hükmün 

ilmi ölçülerle bağdaşmadığını, çünkü Müslüman olan ehl-i kitaptan sağlam ve doğru 

haberlerin de nakledildiğini belirtir.145 

Vehb b. Münebbih, ehli kitabın kitaplarına, önceki milletlerin kıssalarına vukûfiyetiyle 

öne çıkmış bir kimsedir. O, isrâilî rivayetlerin en önemli kaynaklarından birisidir. Zira Yahudi 

kültürü dışında geniş anlamıyla isrâiliyyât kapsamına giren bilgi ve rivayetlere de aşinadır.146 

Bu nedenle onun rivayetlerine karşı temkinli olunmalıdır. Fakat bu onun şahsıyla ilgili bir 

durum değildir. Rivayetlerinin toptan reddini gerektirmez. Nitekim Ebû Şehbe: “Bazı 

müteahhirin âlimlerin onun hakkında “Ehl-i kitabın kitaplarından nakli çok idi” demeleri 

dışında hiç kimsenin onu vad’, ihtilâk ve kizb ile suçladığını görmedim. Onun, önceki 

milletlerin kitapları, hikmetleri, haberleri konusunda geniş bir kültüre sahip olduğu açıktır. 

İbn Kesîr, el-Bidâye’de ondan yirmi sayfa nakilde bulunmuştur. Çok azı hariç bunlar içinde 

reddettiği yoktur.” demekte ve Vehb’in, müslümanlar arasında isrâiliyyâtın yayılmasına, 

tefsirlere girmesine sebep olduğunu, bu noktada sorumluluktan azâde olmadığını, ancak onun 

bu rivayetleri uydurmadığını belirtmektedir.147  

                                                 
143 Rızâ, a.g.e, IX, 44 (A’râf, 107’nin tefsirinde) 
144 Ebû Reye, a.g.e, 118-121  
145 Hıdır, a.g.e, 362 
146 Hıdır, a.g.e, 368 
147 Ebû Şehbe, el-İsrailiyat, 105 
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Bu noktada dikkat çekilmesi gereken bir husus da bazı kimselerin Vehb adına yalan 

uydurmuş olmasıdır. Nitekim kaynaklarda, Vehb’in kitaplarına sahip olan, onları okuyan148 

torunu Abdülmünım b. İdris b. Sinân’ın Vehb adına yalan uydurduğu belirtilir.149 Juynboll, 

Semâhî’nin bu noktaya dikkat çektiğini ve kıssacıların kendi fantezilerini Ka’b ve Vehb’e 

söylettirdiklerini, onların, İslam’ı Yahudi efsâneleri ve doktrinleriyle bozmaya asla 

çalışmamış iyi Müslümanlar ve güvenilir râviler olduklarını söylediğini bildirir.150 

Hemmâm b. Münebbih ve Vehb b. Münebbih’in hayatlarını ve ilmi yönlerini ayrı ayrı 

ele aldıktan sonra onların birbirleriyle nasıl bir ilişki içinde olduklarına değineceğiz. 

 
 

III. Hemmâm b. Münebbih ve Vehb b. Münebbih’in Birbirleriyle Olan 
Münasebetleri 

 

Hemmâm b. Münebbih, hadisle iştigal etmiş bir tâbîdir. Alimler onu sika bir râvi 

olarak değerlendirmektedir. Vehb b. Münebbih ise tarihçiliğiyle, Ehl-i Kitab’ın kültürüne ve 

kitaplarına olan vukufiyetiyle ve onlardan yaptığı nakillerle ön plana çıkmaktadır. Cerh ve 

ta’dil alimleri onu sika olarak değerlendirmekle birlikte bu durumunu da bildirmişler ve onun 

rivayetleri konusunda dikkatli davranmışlardır. Bu iki kardeşin birbirleriyle olan 

münasebetlerinin belirlenmesi, Hemmâm b. Münebbih aracılığıyla Vehb b. Münebbih’in 

isrâilî rivayetlerinin hadis kitaplarına girip girmediğinin tesbiti açısından önem arzetmektedir.  

Kaynaklarda Hemmâm b. Münebbih’in rivayette bulununduğu kimseler arasında 

kardeşi Vehb b. Münebbih zikredilmemektedir. Yaptığımız tarama sonucunda bizim 

ulaştığımız sonuç da bu yöndedir. Hemmâm’ın kardeşi Vehb’den aktardığı bir rivayet tesbit 

edemedik. Hemmâm b. Münebbih’in rivayetlerini incelediğimizde, iki rivayet dışında, farklı 

bir tarikten dahi olsa Vehb b. Münebbih’in aktarmış olduğu bir rivayetin onun tarafından 

nakledilmediğini görmekteyiz. Bunun istisnalarından biri Hemmâm b. Münebbih’in 

sahîfesinde dokuz numarada tahriç ettiği,  Vehb b. Münebbih’in merfû rivayetleri içinde on 

iki numarada zikrettiğimiz rivayettir. Vehb b. Münebbih de bu rivayeti Ebû Hureyre’den 

nakletmektedir. Ancak iki rivayetin metni birbirinden biraz farklıdır. 

 

                                                 
148 İbn Sâd, a.g.e, VII, 361 
149 Zehebî, Muğnî, II, 17; Mîzân, III, 382; İbn Hacer, Lisânü’l-Mîzân, IV, 73 
150 Juynboll, Modern Mısır’da Hadis Tartışmaları, trc.Salih Özer, 147 
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Hemmâm b. Münebbih ile Vehb b. Münebbih’in ortak olarak naklettikleri diğer 

rivayet, Hemmâm’ın Câbir b. Abdillah’dan mevkûf olarak naklettiği nuşre hadisidir.151 Vehb 

b. Münebbih bu rivayeti Câbir b. Abdillah aracılığıyla Peygamberimiz (s.a.v)’den rivayet 

etmiştir.152 Vehb b. Münebbih, Câbir b. Abdillah’dan toplam on altı tane rivayet nakletmiştir. 

Hemmâm’ın ise Câbir b. Abdillah’dan naklettiği başka bir rivayet yoktur. Câbir b. Abdillah 

ile görüştüğü ya da ondan rivayette bulunduğuna dair kaynaklarda bir bilgi de 

bulunmamaktadır. Elbânî, bu rivayetin senedinde hata olduğunu, muhtemelen Hemmâm b. 

Münebbih’in, Vehb b. Münebbih’in yerine yanlışlıkla yazıldığını belirtmektedir.153 

Vehb b. Münebbih’in Hemmâm b. Münebbih’den rivayette bulunduğu kaynaklarda 

bildirilmektedir. Yaptığımız taramada Vehb’in, kardeşi Hemmâm’dan beş tane rivayet 

naklettiğini tesbit ettik. Bunlardan biri mevkûf, diğerleri merfû haberdir. Üçü Ebû 

Hureyre’den, diğerleri Muâviye b. Ebî Süfyan’dan rivayet edilmiştir. Vehb b. Münebbih’in, 

Ebû Hureyre gibi ashab içinde en fazla hadis nakleden sahabiden hadis dinlemiş ve bunları 

yazmış bir kardeşe sahipken ondan bu kadar az nakilde bulunmuş olması dikkat çeken bir 

durumdur. 

Kaynaklarda Hemmâm b. Münebbih’in ticaret maksadıyla gittiği yerlerden kardeşi 

Vehb için kitaplar satın aldığı bildirilmektedir.154 Bu bilgi dışında iki kardeş arasındaki 

münasebete dair bir bilgi bulunmamaktadır. 

Dikkatimizi çeken bir husus, Hemmâm’dan nakledilen hadislerin senetlerinde onun 

kardeşi Vehb’e atıfla “Vehb b. Münebbih’in kardeşi Hemmâm” olarak tanıtılmasıdır.155 

Hemmâm’ın, Vehb b. Münebbih’e göre hadisle daha fazla iştigal eden bir insan olduğunu, 

daha güvenilir bir râvi olduğunu göz önüne alırsak, hadisçiler arasında tam tersi bir durum 

olması ve Vehb’in Hemmâm’a atıfla tanıtılması gerekirdi. Rical kitaplarında da Hemmâm b. 

Münebbih, Vehb’e atıfla tanıtılmakta ve hakkında onun kadar detaylı bir bilgi 

bulunmamaktadır.156 Bu durumdan Vehb b. Münebbih’in o dönemde Hemmâm b. 

Münebbih’e göre daha fazla tanınan bir insan olduğu anlaşılmaktadır.  

 

 

                                                 
151 Abdürrezzâk, a.g.e, XI, 13. Nuşre, mecnunların tedavi edildiği bir rukye çeşididir. Bkz. Ahmed b. Hanbel, 
Müsned (Şuayb el-Arnavut), XXII, 41  
152 Ebû Dâvud, Tıp, 9; Ahmed b. Hanbel, III, 294; Beyhakî, es-Sünenü'l-Kübrâ, IX, 590 
153 Elbânî, Silsiletü’s-Sahîha, VI, 612 
154 Hatib Bağdâdî, a.g.e, II, 157; İbn Hacer, Tehzibü’t-Tehzib, XI, 67 
155 Buhârî, İstikrâz, 12; Müslim, Tahâret, 2; Cuma, 21; Zühd, 37; Tirmizî, Sıfatu Cehennem, 7; İlim, 12; Ahmed 
b. Hanbel, Müsned, II, 260 
156 Bkz. Buhârî, et-Târîhu’l-Kebîr, VIII, 236; İbn Ebî Hâtim, el-Cerh ve’t-Ta’dil, IX, 107; İbn Hıbbân, es-Sikât, 
V, 510; İbn Ebî Hâtim, el-Cerh ve’t-Ta’dil, IX, 107  
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İKİNCİ BÖLÜM 

İBN MÜNEBBİH KARDEŞLERİN RİVAYETLERİ 
 

 
I. Hemmâm b. Münebbih’in Rivayetleri  
 
Hemmâm b. Münebbih’in rivayetlerini, sahîfesinde yer alan rivayetler ve diğer 

rivayetleri olmak üzere iki başlık altında inceleyeceğiz. 

 

A. Sahîfesindeki Rivayetler 
 

Bu bölümde Hemmâm b. Münebbih’in sahîfesindeki hadislerin tahrici yapılacaktır. 

Hadisleri tahriç ederken öncelikle hadisin Ebû Hureyre’den Hemmâm b. Münebbih 

aracılığıyla gelen tariklerinin geçtiği kaynakları zikrettik. Daha sonra bu hadislerin farklı 

raviler aracılığıyla yine Ebû Hureyre’den gelen tarikleri varsa bunları belirttik. Hadisin farklı 

bir sahabi aracılığıyla gelen tariki varsa bunu da ayrıca bildirdik. Böylece henüz hadis 

kitaplarının tedvininin yapılmadığı dönemde yazılmış olan bu vesikanın, eserlere ne ölçüde 

kaynaklık ettiğini ve bu hadislerin şahitlerinin olup olmadığını belirlemeyi amaçladık. 

 

 
نحن اآلخرون السابقون يوم القيامة بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا وأوتيناه من بعدهم فهذا يومهم الذي فرض اهللا 

  عليهم فاختلفوا فيه فهدانا اهللا له فهم لنا فيه تبع اليهود غدا والنصارى بعد غد

 

1- “Diğerlerine bizden önce ve bize de onlardan sonra Kitap verilmiş olsa bile biz, (bu 

dünya ümmetlerinin) sonuncusu, Kıyamet Gününde ise öncüleriyiz. Bu gün (cuma) onların 

günleridir, onlara farz kılınmıştır. Fakat onlar bunun üzerinde ihtilafa düşmüşlerdir. Bizi ise 

Allah (c.c) o gün için doğru yola iletmiştir. Bu sebepten onlar bizim tâbilerimizdir. Yarın 

(Cumartesi) Yahudiler, yarından sonra (Pazar) Hristiyanlar içindir.” 

Hadisi, Hemmâm-Ebû Hureyre aracılığıyla Buhârî, Müslim, Ahmed b. Hanbel, İbn 

Hıbbân ve Beyhakî tahriç etmiştir.157 Buhârî’de yer alan metinde hadisin sadece baş kısmı: 

 yer almaktadır.158 Ahmed b. Hanbel’de yer alan metinlerden  نحن اآلخرون السابقون يوم القيامة

birisinde نحن أول الناس دخوال الجنة ziyadesi yer almaktadır.159   

                                                 
157 Buharî, Eymân ve’n-Nüzûr, 1; Tabir, 40; Müslim, Cuma, 21; Ahmed b. Hanbel, Müsned, II, 274, 312; İbn 
Hıbban, es-Sahîh, VII, 23; Beyhakî, es-Sünenü’l-Kübrâ, III, 244 
158 Buharî, Eymân ve’n-Nüzûr, 1; Tabir, 40 
159 Ahmed b. Hanbel, Müsned, II, 274 
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Hadis Ebû Hureyre’den, Hemmâm b. Münebbih dışında farklı râviler aracılığıyla da 

rivayet edilmiştir.160 Buhârî üç farklı yerde hadisin sadece نحن اآلخرون السابقون يوم القيامة kısmını 

tahriç etmiştir.161 Ebû Ya’lâ da hadisin sadece bu kısmını tahriç etmiştir.162 Nesâî ve İbn 

Huzeyme’nin tahriç ettiği metinde م الجمعةيعني يو  ziyadesi bulunmaktadır.163 Ahmed b. 

Hanbel’in tahriç ettiği metinlerden birinde فجعله اهللا لنا عيدا kaydı yer almaktadır.164 

Ahmed b. Hanbel’in tahriç ettiği kimi tariklerde hadisin  نحن اآلخرون السابقون يوم القيامة بيد

ناه من بعدهمأنهم أوتوا الكتاب من قبلنا وأوتي  kısmı yer almamaktadır.165 

 

 

مثلي ومثل األنبياء من قبلي آمثل رجل ابتنى بيوتا فأحسنها وأآملها وأجملها اال موضع لبنة من زاوية من زواياها 

فجعل الناس يطوفون ويعجبهم البنيان فيقولون اال وضعت ها هنا لبنة فيتم بنيانك فقال محمد النبي صلى اهللا عليه وسلم 

 فكنت أنا اللبنة

 

2- “Benim ve benden önceki peygamberlerin durumu, mükemmel, güzel ve kusursuz 

evler inşa eden, fakat evin köşelerinden birinde bir tuğlayı (köşe taşını) eksik bırakan 

kimsenin durumu gibidir. İnsanlar (evin) edrafını dolaşırlar, ondan hoşlanırlar ve “keşke 

binanın tamamlanması için buraya bir tuğla (köşe taşı) konmuş olsaydı” derler. Bundan sora 

Allah Rasulü (s.a.v) şöyle buyurdu: İşte ben, o tuğlayım.”  

Hadisi, Hemmâm-Ebû Hureyre tarikiyle Müslim, Ahmed b. Hanbel ve Beyhakî tahriç 

etmiştir.166 

Hadis Ebû Hureyre’den, Hemmâm b. Münebbih dışında farklı râviler aracılığıyla da 

rivayet edilmiştir.167 Buhârî, Ahmed b. Hanbel ve İbn Hıbbân’ın tahriç ettiği metinlerde  وأنا

 ziyadesi vardır.168 خاتم النبيين

Buhârî’nin, Câbir b. Abdillah aracılığıyla tahriç ettiği rivayette hadisin فكنت أنا اللبنة 

kısmı bulunmamaktadır.169 Câbir b. Abdillah aracılığıyla tahriç edilen diğer tariklerde  جئت

                                                 
160 Buhârî, Cihâd ve’s-Siyer, 109; Diyât, 15, Tevhid, 35; Cuma, 1, 12; Enbiyâ, 54; Müslim, Cuma, 19; Nesâî, 
Cuma, 1; Ahmed b. Hanbel, Müsned, II, 236, 243, 249, 274, 312, 341, 388, 491, 509; Humeydî, Müsned, II, 424; 
Ebû Ya’lâ, Müsned, XI, 149; İbn Huzeyme, es-Sahîh, III, 109; Beyhakî, es-Sünenü'l-Kübrâ, I, 445, 514; III, 242, 
268 
161 Buhârî, Cihâd ve’s-Siyer, 109; Diyât, 15, Tevhid, 35 
162 Ebû Ya’lâ, a.g.e, XI, 149 
163 Nesâî, Cuma, 1; Ahmed b. Hanbel, Müsned, II, 236, 491, 509; İbn Huzeyme, a.g.e, III, 109 
164 Ahmed b. Hanbel, Müsned, II, 249 
165 Ahmed b. Hanbel, Müsned, II, 236, 388, 491, 509 
166 Müslim, Fezâil, 21; Ahmed b. Hanbel, Müsned, 312; Beyhakî, Şuabu’l-Îman, III, 69 
167 Buhârî, Menâkıb, 18; Müslim, Fezâil, 20; Ahmed b. Hanbel, Müsned, II, 256, 398; Humeydî, a.g.e, II, 448; 
İbn Hıbbân, a.g.e, XIV, 315, 317 
168 Buhârî, Menâkıb, 18; Ahmed b. Hanbel, Müsned, II, 398; İbn Hıbbân, a.g.e, XIV, 315 
169 Buhârî, Menâkıb, 18 
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 ziyadesi yer almaktadır.170 Tirmizî, Câbir b. Abdillah’dan nakledilen rivayet için فختمت األنبياء

“Hasen-sahîh-garîb” değerlendirmesinde bulunmuştur.171 

Hadisin diğer tarikleri Übey b. Ka’b172 ve Ebû Said el-Hudrî173 aracılığıyla tahriç 

edilmiştir. Tirmizî, Übey b. Ka’b’tan nakledilen rivayet için “hasen” hükmünü vermiştir.174 

 

 

د الى ثدييهما أو الى تراقيهما فجعل المتصدق مثل البخيل والمتصدق آمثل رجلين عليهما جبتان أو جنتان من حدي

آلما تصدق بشيء ذهبت عن جلده حتى تجن بنانه وتعفو أثره وجعل البخيل آلما أنفق شيئا أو حدث به نفسه عضت آل 

 حلقة مكانها فيوسعها وال تتسع

 

3- “Cimri ile sadaka dağıtanın durumu göğüslerine veya köprücük kemiklerine kadar 

demir zırh giyinmiş iki şahsın durumları gibidir. İkincisi malından bir şey tasadduk ettikçe 

vücudundaki (demir) gömlek, parmak uçlarına varıncaya ve izi silininceye kadar zâil olur. 

Cimri ise ne zaman bir şey verse yahut vermeyi düşünse, (zırhının) her halkası, bulunduğu 

yeri ayırmağa –bir rivayette: sıkmağa- başlar. Cimri halkayı genişletmeye çalışır, fakat 

genişletemez.” 

Hadisi Hemmâm-Ebû Hureyre tarikiyle sadece İbn Hıbbân tahriç etmiştir.175 Bu 

rivayet Ahmed b. Hanbel’in Müsnedi’nde yer almamaktadır. 

Hadis Ebû Hureyre’den, Hemmâm b. Münebbih dışında farklı râviler aracılığıyla da 

rivayet edilmiştir.176 

 

 

مثلي آمثل رجل استوقد نارا فلما أضاءت ما حولها جعل الفراش وهذه الدواب التي يقعن في النار يقعن فيها 

ذ بحجزآم عن النار هلم عن النار هلم عن النار فتغلبوني وجعل يحجزهن ويغلبنه فيتقحمن فيها فذاك مثلي ومثلكم أنا آخ

 تقحمون فيها

 

                                                 
170 Buhârî, Menâkıb, 18; Müslim, Fezâil, 23; Tirmizî, Edeb, 77; Ahmed b. Hanbel, Müsned, III, 361; İbn Ebî 
Şeybe, el-Musannef, VI, 328; Beyhakî, es-Sünenü'l-Kübrâ, IX, 9; Tayâlisî, Müsned, 247  
171 Tirmizî, Edeb, 77 
172 Tirmizî, Menâkıb, 1; Ahmed b. Hanbel, Müsned, V, 136, 137 
173 Ahmed b. Hanbel, Müsned, III, 9; İbn Ebî Şeybe, a.g.e, VI, 328 
174 Tirmizî, Menâkıb, 1 
175 İbn Hıbbân, a.g.e, VIII, 123 
176 Buhârî, Zekat, 28; Cihâd ve’s-Siyer, 89; Talak, 24; Libas, 9; Müslim, Zekat, 75; Nesâî, Zekat, 61; Ahmed b. 
Hanbel, Müsned, II, 256, 522; Humeydî, a.g.e, II, 458; İbn Huzeyme, a.g.e, IV, 96; İbn Hıbbân, a.g.e, VIII, 106; 
Beyhakî, es-Sünenü'l-Kübrâ, IV, 313 
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4- “Benim durumum, ateş yakan bir kimsenin durumu gibidir. Etraf aydınlandığı 

zaman, aleve giden pervane ve arzda bulunan böcekler ateşe düşmeğe başlarlar ve o şahıs 

onların ateşe düşmelerine mani olmaya çalışır. Fakat onlar insana galebe çalarlar ve ateşe 

dalarlar. İşte bu benim ve sizin durumunuzdur. Ben sizi ateşten korumaya çalışırım: “Ateşten 

uzak durun, ateşten uzak durun!”. Fakat (beni dinlemezsiniz ve ) bana galebe çalıp kendinizi 

ateşe atarsınız.”  

Hadisi Hemmâm-Ebû Hureyre tarikiyle Müslim ve Ahmed b. Hanbel tahriç 

etmiştir.177 

Hadis Ebû Hureyre’den, Hemmâm b. Münebbih dışında farklı râviler aracılığıyla da 

rivayet edilmiştir.178 Buhârî’nin tahriç ettiği bir metin  جل استوقد نارا فجعل مثلي ومثل الناس آمثل ر

 şeklindedir.179 الفراش وهذه الدواب تقع في النار

Hadisin diğer tarikleri Câbir b. Abdillah180 ve Ömer b. Hattâb181 aracılığıyla tahriç 

edilmiştir. Ömer b. Hattâb’dan tahriç edilen rivayet إني ممسك بحجزآم هلموا عن النار وتغلبوني تقاحمون

حم الفراش والجنادب وأوشك أن أرسل حجزآم وأفرط لكم عن أو على الحوض وتردون علي معا أو اشتاتافيها تقا  

şeklindedir.   

  

 

 في الجنة شجرة يسير الراآب في ظلها مائة عام ال يقطعها

 

5- “Cennette (öyle büyük) bir ağaç vardır ki, bir süvari, gölgesinde yüz sene (bineğini) 

sürer de onu katedemez.” 

Hadisi Hemmâm-Ebû Hureyre tarikiyle sadece İbn Hıbbân tahriç etmiştir.182 Bu hadis 

Ahmed b. Hanbel’in Müsnedi’nde yer almamaktadır. 

Hadis Ebû Hureyre’den, Hemmâm b. Münebbih dışında farklı râviler aracılığıyla da 

rivayet edilmiştir.183 Tirmizî’nin tahriç ettiği metinlerden birinde hadisin baş kısmında  يقول اهللا

فال تعلم نفس ما أخفي { أعددت لعبادي الصالحين ماال عين رأت وال أذن سمعت وال خطر على قلب بشر واقرءوا إن شئتم 

}لهم من قرة أعين جزاء بما آانوا يعملون   ziyadesi, son kısmında  الجنة خير من الدنيا وما فيها وموضع سوط في

فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إال متاع الغرور{ واقرءوا إن شئتم   } ziyadesi yer 

almaktadır. Metnin başındaki ziyade, Hemmâm’ın sahifesinde tahriç ettiği otuz numaralı 
                                                 
177 Müslim, Fezâil, 18; Ahmed b. Hanbel, Müsned, II, 312 
178 Buhârî, Enbiyâ, 40; Rikâk, 26; Müslim, Fezâil, 18; Ahmed b. Hanbel, Müsned, II, 244; Humeydî, a.g.e, II, 
449; İbn Hıbbân, a.g.e, XIV, 318; Taberânî, el-Mu’cemü’l-Evsat, IV, 169 
179 Buhârî, Enbiyâ, 40 
180Müslim, Fezâil, 19; Ahmed b. Hanbel, Müsned, III, 361; Tayâlisî, a.g.e, 246  
181 İbn Ebî Şeybe, a.g.e, VI, 313 
182 İbn Hıbbân, a.g.e, XVI, 428 
183 Tirmizî, Sıfatu’l-Cennet, 1; Tefsîru’l-Kur’an, 56; Ahmed b. Hanbel, Müsned, II, 418; Tayâlisî, a.g.e, 332 
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hadis, sonundaki ziyade ise elli dört numaralı hadistir. Tirmizî üç hadisi birleşik olarak tahriç 

etmiştir.184 Tirmizî, tahriç ettiği metinlerden biri için “sahîh”185, diğeri için “hasen-sahîh”186 

hükmünü vermiştir. Tayâlisî’nin tahriç ettiği metinde ise وهي شجرة الخلد ziyadesi yer 

almaktadır.187  

Tirmizî, hadisi bir de Ebû Said el-Hudrî’den tahriç etmiş ve bu tarik için “hasen-garîb” 

değerlendirmesinde bulunmuştur.188  

 

 

إياآم والظن إياآم والظن إياآم والظن فإن الظن أآذب الحديث وال تناجشوا وال تحاسدوا وال تنافسوا وال تباغضوا 

  اخواناوال تدابروا وآونوا عباد اهللا

 

6- “Zandan (şüphe) sakının, zandan sakının, zandan sakının. Zira zan, sözlerin en 

yalanıdır. Birbirinizi aldatmayın; birbirinize hased etmeyin; şahsî ihtiraslardan dolayı 

birbirinizle kavga etmeyin; birbirinize buğzetmeyin; birbirinizle münasebetleri kesmeyin ve 

ey Allah’ın kulları, kardeş olun.” 

Hadisi Hemmâm-Ebû Hureyre tarikiyle Buhârî, Ahmed b. Hanbel ve Beyhakî tahriç 

etmiştir.189 

Hadis Ebû Hureyre’den, Hemmâm b. Münebbih dışında farklı râviler aracılığıyla da 

rivayet edilmiştir.190 Tirmizî, Ahmed b. Hanbel ve Humeydî hadisin sadece  إياآم والظن فإن الظن

 kısmını tahriç etmiş,191 Tirmizî, bu rivayet için “hasen-sahîh” değerlendirmesinde أآذب الحديث

bulunmuştur. Ahmed b. Hanbel’in tahriç ettiği metinlerden birinde آما أمرآم اهللا ziyadesi 

vardır.192  

 

 

 ي الجمعة ساعة ال يوافقها مسلم وهو يصلي يسأل ربه شيئا إال آتاه إياهف

 
                                                 
184 Tirmizî, Tefsîru’l-Kur’an, 56 
185 Tirmizî, Sıfatu’l-Cennet, 1 
186 Tefsîru’l-Kur’an, 56 
187 Tayâlisî, a.g.e, 332 
188 Tirmizî, Sıfatu’l-Cennet, 1 
189 Buhârî, Edeb, 57; Edebü’l-Müfred, 299; Ahmed b. Hanbel, Müsned, II, 312; Beyhakî, Şuabu'l-Îmân, XIII, 
474 
190 Buhârî, Nikah, 45; Edeb, 58; Ferâiz, 2; Edebü’l-Müfred, 487; Müslim, Birr ve’s-Sıla, 28; Ebû Dâvud, Edeb, 
48; Tirmizî, Birr ve’s-Sıla, 56; Muvatta, Husûn ve’l-Hulk, 15; Ahmed b. Hanbel, Müsned, II, 245, 287, 342, 465, 
470, 482, 491, 504, 517, 539; Humeydî, a.g.e, II, 465; İbn Hıbbân, a.g.e, XII, 499; Beyhakî, es-Sünenü'l-Kübrâ, 
VI, 140; VIII, 578; X, 391; Tayâlisî, a.g.e, 330 
191 Tirmizî, Birr ve’s-Sıla, 56; Ahmed b. Hanbel, Müsned, II, 245, 504; Humeydî, a.g.e, II, 465  
192 Ahmed b. Hanbel, Müsned, II, 539 
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 7- “Cuma günü bir saat vardır ki bir müslüman o anda namaz kılar ve Rabbinden 

bir şey isterse, Allah (c.c) ona istediğini verir.”  

Hadisi Hemmâm-Ebû Hureyre tarikiyle Müslim, Ahmed b. Hanbel ve Abdürrezzâk 

tahriç etmiştir.193 

Hadis Ebû Hureyre’den, Hemmâm b. Münebbih dışında farklı râviler aracılığıyla da 

rivayet edilmiştir.194 Tariklerin bazısında وأشار بيده يقللها ziyadesi yer almaktadır.195 Bazı 

tariklerde ise يسأل اهللا فيها خير  kaydı bulunmaktadır.196  

Ahmed b. Hanbel’in Câbir b. Abdillah’dan tahriç ettiği metin yukarıda verdiğimiz 

metnin aynısıdır.197 Diğerlerinde فالتمسوها آخر ساعة بعد العصر ziyadesi yer almaktadır.198 Amr b. 

Avf aracılığıyla tahriç edilen rivayetlerde ة هي ؟ قال حين تقام الصالة إلى قالوا يا رسول اهللا أية ساع

 ”ziyadesi bulunmaktadır.199 Tirmizî, bu rivayet için “hasen-garîb االنصراف منها

değerlendirmesinde bulunmuştur.200 Hâkim en-Neysâbûrî, Câbir b. Abdillah aracılığıyla tahriç 

ettiği rivayetin Müslim’in şartı üzere sahîh olduğunu söylemiş, Zehebî de onu onaylamıştır.201 

Ahmed b. Hanbel’in Ebû Said el- Hudrî’den tahriç ettiği metnin sonunda وهى بعد العصر 

ziyadesi vardır.202 Abdullah b. Selam’dan tahriç ettiği metin ise  قلت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

جمعة ساعة ال يوافقها عبد مسلم وهو في الصالة فيسأل اهللا عز وجل شيئا اال أعطاه انا نجد في آتاب اهللا في يوم ال: جالس 

 .şeklindedir.203 Taberânî’nin Sa’d b ما سأله فأشار رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول بعض ساعة

Ubâde’den tahriç ettiği rivayette ise Cuma gününe ait beş özellik sayılmış, bunlar arasında 

hadisimiz de zikredilmiştir.204 Bu metinde ما لم يسأل إثما أوقطيعة رحم kaydı bulunmaktadır. 

 

 

                                                 
193 Müslim, Cuma, 15; Ahmed b. Hanbel, Müsned, II, 312; Abdürrezzâk, a.g.e, III, 260 
194 Nesâî, Cuma, 45; Ahmed b. Hanbel, Müsned, II, 284, 401; İbn Hıbbân, a.g.e, VII, 10; Beyhakî, es-Sünenü'l-
Kübrâ, IX, 3 
195 Buhârî, Cuma, 37; Deavât, 61; Müslim, Cuma, 13; İbn Mâce, İkâmetü’s-Salât, 99; Muvattâ, Cuma, 15; 
Ahmed b. Hanbel, Müsned, II, 280, 485; III, 65; Beyhakî, es-Sünenü'l-Kübrâ, III, 354; IX, 5; Ebû Ya'lâ, a.g.e, X, 
444; Tayâlisî, a.g.e, 326; Humeydî, a.g.e, II, 434; Abdürrezzâk, Musannef, III, 260 
196 Buhârî, Talâk, 24; Deavât, 61; Dârimî, Salât, 204; Ahmed b. Hanbel, Müsned, II, 230, 255, 457, 469, 481, 
489, 498; III, 65; V, 453; İbn Hıbbân, a.g.e, VII, 10; İbn Huzeyme, a.g.e, III, 119, 121; Ebû Ya'lâ, a.g.e, X, 444; 
Tayâlisî, a.g.e, 311, 326; Humeydî, a.g.e, II, 434 
197 Ahmed b. Hanbel, Müsned, II, 403 
198 Ebû Dâvud, Salât, 201-202; Nesâî, Cuma, 14; Hâkim en-Neysâbûrî, Müstedrek, I, 279; Beyhakî, es-Sünenü'l-
Kübrâ, III, 355 
199 Tirmizî, Cuma, 2; İbn Mâce, İkâmetü’s-Salât, 99; İbn Ebî Şeybe, a.g.e, I, 477; Taberânî, el-Mu’cemü’l-Kebîr, 
XVII, 14 
200 Tirmizî, Cuma, 2 
201 Hâkim en-Neysâbûrî, a.g.e, I, 279 
202 Ahmed b. Hanbel, Müsned, II, 272 
203 Ahmed b. Hanbel, Müsned, V, 451 
204 Taberânî, el-Mu’cemü’l-Kebîr, XVII, 14 
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المالئكة يتعاقبون فيكم مالئكة بالليل ومالئكة بالنهار ويجتمعون في صالة الفجر وصالة العصر ثم يعرج إليه 

 ا ترآناهم وهم يصلون وأتيناهم وهم يصلونالذين باتوا فيكم فيسألهم وهو أعلم بهم آيف ترآتم عبادي قالو

 

8- “Gece ve gündüz melekleri, birbiri arkasına size gelirler; sabah ve ikindi namazında 

toplanırlar. Sonra sizinle birlikte geceleyenler semaya yükselirler. Allah (c.c) onlara sorar (O, 

onları en iyi bilendir): Kullarımı nasıl bıraktınız? Melekler cevap verirler: Onları 

terkettiğimizde namaz kılıyorlardı. Onlara geldik yine namaz kılıyorlardı.” 

Hadisi Hemmâm-Ebû Hureyre tarikiyle Müslim, Ahmed b. Hanbel, Beyhakî ve İbn 

Hıbbân tahriç etmiştir.205 

Hadis Ebû Hureyre’den, Hemmâm b. Münebbih dışında farklı râviler aracılığıyla da 

rivayet edilmiştir.206 İbn Hıbbân ve İbn Huzeyme’nin tahriç ettiği metinlerde فاغفر لهم يوم الدين  

ziyadesi yer almaktadır. Buhârî ve Ahmed b. Hanbel’in tahriç ettiği bir metinde, hadisin 

sadece baş kısmı yer almaktadır:  فضل صالة الجميع على صالة الواحد خمس وعشرون درجة وتجتمع مالئكة

وقرآن الفجر إن  Bu metnin sonunda Ebû Hureyre’nin “isterseniz  .الليل ومالئكة النهار في صالة الصبح

 ayetini okuyun” dediği bildirilmektedir.207 Tirmizî ve Ahmed b. Hanbel’in قرآن الفجر آان مشهودا

tahriç ettiği bir metinde bu ayet bizzat Peygamberimiz (s.a.v) tarafından açıklanmaktadır208: 

تشهد مالئكة الليل ومالئكة النهار: قال } وقرآن الفجر إن قرآن الفجر آان مشهودا { النبي صلى اهللا عليه وسلم في قوله   

Tirmizî, bu rivayet için “hasen-sahîh” değerlendirmesinde bulunmuştur. 

İbn Huzeyme ve Hâkim en-Neysâbûrî Peygamberimiz’in bu açıklamasını Ebû Said el-

Hudrî ve Ebû Hureyre aracılığıyla tahriç etmiştir. Bu metinde مجتمعا فيها ziyadesi vardır.209 

Hâkim, bu rivayetin Şeyhayn’ın şartı üzere sahîh olduğunu söylemiş, Zehebî de onu 

onaylamıştır. 

 

 

 المالئكة تصلي على أحدآم ما دام في مصاله الذي صلى فيه وتقول اللهم اغفر له اللهم ارحمه ما لم يحدث

 

9- “İçinizden biri ibadet ettiği yerde kaldığı müddetçe ve abdesti bozuluncaya kadar 

melekler ona dua ederler ve “Allahım, ona mağfiret et. Allahım, ona rahmet et.” derler.”   

                                                 
205 Müslim, Mesâcid, 210; Ahmed b. Hanbel, Müsned, II, 312; İbn Hıbbân, a.g.e, V, 28; Beyhakî, es-Sünenü'l-
Kübrâ, I, 681 
206 Buhârî, Mevâkîtü’s-Salât, 16; Bedeü’l- Halk, 6; Tevhîd, 23, 33; Müslim, Mesâcid, 210; Nesâî, Salât, 21; 
Muvatta, Kasru’s-Salâti fî’s-Sefer, 82; Ahmed b. Hanbel, Müsned, II, 344, 396; İbn Hıbbân, a.g.e, V, 29, 409; 
İbn Huzeyme, a.g.e, I, 165  
207 Buhârî, Tefsîru’l-Kur’an, 17/10; Ahmed b. Hanbel, Müsned, II, 266 
208 Tirmizî, Tefsîru’l-Kur’an, 17; Ahmed b. Hanbel, Müsned, II, 474 
209 İbn Huzeyme, a.g.e, II, 365; Hâkim en-Neysâbûrî, a.g.e, I, 211 
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Hadisi Hemmâm-Ebû Hureyre tarikiyle Müslim, Tirmizî, Ahmed b. Hanbel, 

Abdürrezzâk, Beyhakî ve Taberânî tahriç etmiştir.210 Ahmed b. Hanbel’in tahriç ettiği metin 

Hemmâm b. Münebbih’in sahîfesindekiyle aynıdır. Tirmizî ve Taberânî’nin tahriç ettiği metin 

يزال أحدآم في صالة ما دام ينتظرها والتزال المالئكة تصلي على أحدآم ما دام في المسجد اللهم اغفر له اللهم ارحمه ما ال 

 .şeklindedir. Tirmizî, bu rivayetin “hasen-sahîh” olduğunu söylemektedir   لم يحدث 

Hadis Ebû Hureyre’den, Hemmâm b. Münebbih dışında farklı râviler aracılığıyla da 

rivayet edilmiştir.211 Buhârî’nin tahriç ettiği metinlerden birinde  ال يزال أحدآم في صالة ما دامت

 ziyadesi yer almaktadır.212 Bu ziyade Hemmâm’ın الصالة تحبسه ال يمنعه أن ينقلب إلى أهله إال الصالة

sahîfesinde tahriç ettiği 131 numaralı hadistir. 

 

 

 إذا قال أحدآم آمين والمالئكة في السماء آمين فوافق إحداهما األخرى غفر له ما تقدم من ذنبه

 

10- “İçinizden biri Âmin dediği zaman melekler de semada Âmin derler. Her ikisi de 

aynı anda vuku bulursa, geçmiş bütün günahları afvolunur.” 

Hadisi Hemmâm-Ebû Hureyre tarikiyle Müslim, Ahmed b. Hanbel, Abdürrezzâk ve 

Beyhakî tahriç etmiştir.213 

Hadis Ebû Hureyre’den, Hemmâm b. Münebbih dışında farklı râviler aracılığıyla da 

rivayet edilmiştir. Bu tariklerde hadisin baş kısmı  غير المغضوب عليهم وال الضالين { إذا قال اإلمام { .

  şeklindedir.214 فقولوا آمين 

 

 

بينما رجل يسوق بدنة مقلدة فقال له رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ارآبها فقال انها بدنة يا رسول اهللا فقال ويلك 

 ارآبها ويلك ارآبها

 

11- Bir şahıs, boynunda demir halka takılı bir deveyi kurban etmek için götürüyordu. 

Rasûlullah “ona bin” dedi. Adam “Ya Rasûlallah, bu kurbanlık bir hayvandır” diye cevap 

                                                 
210 Müslim, Kitâbü’l-Mesâcid, 276; Ahmed b. Hanbel, Müsned, II, 289, 312; Tirmizî, Salât, 128; Abdürrezzâk, 
a.g.e, I, 580; Beyhakî, Şuabu'l-Îman, IV, 385; es-Sünenü'l-Kübrâ, II, 264; Taberânî, el-Mu’cemü’l-Evsat, II, 445 
211 Buhârî, Salât, 61; Ebû Dâvud, Salât, 20; Muvattâ, Kasru’s-Salât fî’s-Sefer, 51; Ahmed b. Hanbel, Müsned, II, 
486 
212 Buhârî, Ezan, 36 
213 Müslim, Salât, 75; Ahmed b. Hanbel, Müsned, II, 312; Abdürrezzâk, a.g.e, II, 98; Beyhakî, es-Sünenü'l-
Kübrâ, II, 81 
214 Buhârî, Ezan, 113; Tefsîru’l-Kur’an, 2; Müslim, Salât, 76; Ebû Dâvud, Salât, 167, 168; Nesâî, İftitâh, 34; 
Muvatta, Salât, 45; Dârimî, Salât, 38; Ahmed b. Hanbel, Müsned, II, 233, 270, 449, 459; İbn Hıbbân, a.g.e, V, 
106; İbn Huzeyme, a.g.e, I, 288; Beyhakî, es-Sünenü'l-Kübrâ, II, 80, 82; Ebû Ya'lâ, a.g.e, X, 277; XI, 296; 
Abdürrezzâk, a.g.e, II, 97 
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verdi. Bunun üzerine Allah’ın elçisi “Sana yazıklar olsun, bin ona. Sana yazıklar olsun, bin 

ona” emrini verdi. 

Hadisi Hemmâm-Ebû Hureyre tarikiyle Müslim, Ahmed b. Hanbel, İbn Hıbbân ve 

Beyhakî tahriç etmiştir.215 

Hadis Ebû Hureyre’den, Hemmâm b. Münebbih dışında farklı râviler aracılığıyla da 

rivayet edilmiştir.216 Ahmed b. Hanbel’in tahriç ettiği bir metin  سئل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عن

   şeklindedir.217 رآوب البدنة فقال ارآبها قال انها بدنة قال ارآبها ويلك

Hadisin diğer tarikleri Enes b. Mâlik aracılığıyla tahriç edilmiştir.218 Tirmizî, Enes b. 

Mâlik aracılığıyla tahriç ettiği rivayet için “hasen-sahîh” değerlendirmesinde bulunmuştur.219 

 

 

نارآم هذه ما يوقد بنو آدم جزء من سبعين جزءا من حر جهنم فقالوا واهللا إن آانت لكافيتنا يا رسول اهللا قال فإنها 

 فضلت عليها بتسعة وستين جزءا آلهن مثل حرها

 

12- “İşte ateşiniz, ademoğlunun yaktığı bu ateş, cehennem ateşinin yetmişte biridir.” 

Bunun üzerine dediler ki: “Ya Rasulallah, Allah’a yemin ederiz eğer böyle ise bu bize 

kafidir.” (Rasulullah (s.a.v) devam etti ve şöyle ) dedi: “Cehennem ateşi, bundan altmış dokuz 

defa daha büyüktür ve hepsinin hararet derecesi, Cehennem ateşinin harareti gibidir.” 

Hadisi Hemmâm b. Münebbih-Ebû Hureyre tarikiyle Müslim, Tirmizî, Ahmed b. 

Hanbel ve Abdürrezzâk tahriç etmiştir.220 Tirmizî, hadis için “hasen-sahîh” 

değerlendirmesinde bulunmuştur.   

Hadis Ebû Hureyre’den, Hemmâm b. Münebbih dışında farklı râviler aracılığıyla da 

rivayet edilmiştir.221 İmam Mâlik ve İbn Hıbbân’ın tahriç ettiği metinlerde آلهن مثل حرها kısmı 

yer almamaktadır. Ahmed b. Hanbel’in tahriç ettiği metinlerde ise bu kısmın yerine حرا فحرا 
                                                 
215 Müslim, Hac, 372; Ahmed b. Hanbel, Müsned, II, 312; İbn Hıbbân, a.g.e, IX, 324; Beyhakî, es-Sünenü'l-
Kübrâ, V, 387 
216 Buhârî, Hac, 103, 112; Vesâyâ, 12; Edeb, 95; Edebü’l-Müfred, 511; Müslim, Hac, 371; Ebû Dâvud, Menâsik, 
17; Nesâî, Menâsikü’l-Hac, 74; İbn Mâce, Menâsik, 100; Muvatta, Hac, 139; Ahmed b. Hanbel, Müsned, II, 245, 
254, 278, 464, 473, 478, 481, 487, 505; İbn Hıbbân, a.g.e, IX, 326; Beyhakî, es-Sünenü'l-Kübrâ, V, 387; Ebû 
Ya'lâ, a.g.e, XI, 200; Tayâlisî, 312, 338; Humeydî, a.g.e, II, 439 
217 Ahmed b. Hanbel, Müsned, II, 473, 505 
218 Buhârî, Hac, 103; Vesâyâ, 12; Edeb, 95; Edebü’l-Müfred, 508; Müslim, Hac, 373; Tirmizî, Hac, 72; Nesâî, 
Menâsikü’l-Hac, 74, 75; İbn Mâce, Menâsik, 100; Ahmed b. Hanbel, Müsned, III, 167, 170, 173, 202, 231, 234, 
251, 261, 275, 276, 99, 106; İbn Huzeyme, a.g.e, IV, 188; Beyhakî, es-Sünenü'l-Kübrâ, V, 387; Tayâlisî, a.g.e, 
266; Ebû Ya'lâ, a.g.e, V, 152, 250, 420, 452, 465; VI, 5, 310, 434, 465  
219 Tirmizî, Hac, 72 
220 Müslim, Cennet, 30; Tirmizî, Sıfatu Cehennem, 7; Ahmed b. Hanbel, Müsned, II, 313, Abdürrezzâk, a.g.e, 
XI, 423 
221 Buhârî, Bedeü’l-Halk, 10; Müslim, Cennet, 30; Muvatta, Cehennem, 1; Ahmed b. Hanbel, Müsned, II, 467, 
478; İbn Hıbbân, a.g.e, XVI, 503 
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ifadesi vardır. Dârimî’nin tahriç ettiği bir rivayette hadisin sadece baş kısmı  ان نارآم هذه جزء من

 yer almaktadır.222 Ahmed b. Hanbel, İbn Hıbbân ve Humeydî’nin tahriç سبعين جزءا من نار جهنم

ettiği rivayetlerde hadisin bu baş kısmına ek olarak  وضربت بالبحر مرتين ولوال ذلك ما جعل اهللا فيها

ة ألحدمنفع  ziyadesi gelmiştir.223  

İbn Mâce ve Hâkim en-Neysâbûrî hadisin ان نارآم هذه جزء من سبعين جزءا من نار جهنم 

kısmını Enes b. Mâlik tarikiyle tahriç etmiştir. İbn Mâce’nin tahriç ettiği metinde bu baş 

kısma ek olarak وإنها لتدعو اهللا عز وجل أن ال يعيدها فيها. تم بها ولوال أنها أطفئت بالماء مرتين ما انتفع  şeklinde 

bir ziyade yer almaktadır.224 Bu ziyade Hâkim en-Neysâbûrî’nin metninde  و لوال أنها غمست في

ار أبداالماء مرتين ما استمتعتم بها و أيم اهللا إن آانت لكافية و إنها لتدعو اهللا أو تستجير اهللا أن ال يعيدها في الن  şeklinde 

geçmektedir.225 Hâkim, rivayetin isnadının sahîh olduğunu söylemiş, Zehebî ise “hasen 

vahin” olarak değerlendirmiştir. 

Hadisin baş kısmını Tirmizî ve Ebû Ya'lâ, Ebû Said el-Hudrî’den لكل جزء منها حرها 

ziyadesiyle226,Taberânî ise Abdullah b. Mesud’dan  الرؤيا الصالحة جزء من سبعين جزءا من النبوة وإن

 ziyadesiyle tahriç etmiştir.227 Tirmizî bu السموم التي خلق منها الجان جزء من سبعين جزء من نار جنهم

rivayet için “hasen-garîb” değerlendirmesinde bulunmuştur.  

 

 

العرش إن رحمتي غلبت غضبيلما قضى اهللا الخلق آتب آتابا فهو عنده فوق   

 

13- “Allah mahlukatı takdir ettiği zaman bir yazı yazdı: “Rahmetim, gazabım üzerine 

galip geldi.” Bu yazı, Arş üzerinde O’nun yanındadır.” 

Hadisi Hemmâm b. Münebbih-Ebû Hureyre tarikiyle sadece Ahmed b. Hanbel tahriç 

etmiştir.228 

Hadis Ebû Hureyre’den, Hemmâm b. Münebbih dışında farklı râviler aracılığıyla da 

rivayet edilmiştir.229 Ahmed b. Hanbel ve Humeydî’nin tahriç ettiği bir rivayet   قال اهللا عز وجل

قبل ان يخلق  şeklindedir.230 Yine Ahmed b. Hanbel’in tahriç ettiği bir rivayette سبقت رحمتي غضبي

                                                 
222 Dârimî, Rikâk, 120 
223 Ahmed b. Hanbel, Müsned, II, 244; İbn Hıbbân, a.g.e, XVI, 504; Humeydî, a.g.e, II, 479 
224 İbn Mâce, Zühd, 38 
225 Hâkim en-Neysâbûrî, a.g.e, IV, 593 
226 Tirmizî, Sıfatu Cehennem, 7; Ebû Ya'lâ, II, 493 
227 Taberânî, el-Mu’cemü’l-Kebîr, IX, 217 
228 Ahmed b. Hanbel, Müsned, II, 313 
229 Buhârî, Bedeü’l-Halk, 1; Tevhîd, 15, 22, 28, 55; Müslim, Tevbe, 14, 15; Tirmizî, Deâvât, 99; İbn Mâce, 
Zühd, 35; Ahmed b. Hanbel, Müsned, II, 260, 358, 381, 433, 466; İbn Hıbbân, XIV, 12, 13, 14; Taberânî, el-
Mu’cemü’l-Evsat; III, 421  
230 Ahmed b. Hanbel, Müsned, II, 242; Humeydî, II, 478 
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أن  ziyadesi yer almaktadır.231 Taberânî’nin tahriç ettiği bir metnin başında ise السماوات واألرض

هل يصلي ربك قال نعم قلت ما صالته قال سبوح قدوس: رسول اهللا قال لجبريل   ziyadesi vardır.232 Tirmizî, Ebû 

Hureyre aracılığıyla tahriç ettiği rivayet için “hasen-sahîh-garîb” değerlendirmesinde 

bulunmuştur.233   

Hadisi Hâkim en-Neysâbûrî, Ebû Said el-Hudrî aracılığıyla tahriç etmiştir. Hâkim 

hadisin “sahîh” olduğunu söylemektedir. Ancak Zehebî “münker” değerlendirmesinde 

bulunmuştur.234  

 

 

  تعلمون ما أعلم لبكيتم آثيرا ولضحكتم قليالوالذي نفس محمد بيده لو

 

  14- “Muhammed’in hayatı elinde olan Allah’a yemin ederim, eğer benim bildiğimi 

siz bilmiş olsaydınız; çok ağlar, az gülerdiniz.” 

Hadisi Hemmâm b. Münebbih-Ebû Hureyre tarikiyle Buhârî, Ahmed b. Hanbel ve 

Beyhakî tahriç etmiştir.235 

Hadis Ebû Hureyre’den, Hemmâm b. Münebbih dışında farklı râviler aracılığıyla da 

rivayet edilmiştir.236 Ahmed b. Hanbel’in tahriç ettiği bir metinde ولكن سددوا وقاربوا وأبشروا 

ziyadesi vardır.237 Buhârî ve İbn Hıbbân’ın tahriç ettiği bir metinde ise bu ziyade bir kıssa 

içinde geçmektedir238: لو تعلمون ما : ل لى رهط من أصحابه وهم يضحكون فقامر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ع

سددوا وقاربوا : لم تقنط عبادي ؟ فرجع إليهم فقال : إن اهللا يقول لك : أعلم لضحكتم قليال ولبكيتم آثيرا  فأتاه جبريل فقال 

ا وأبشرو   Tirmizî, Ebû Hureyre aracılığıyla tahriç ettiği rivayet için “sahîh” değerlendirmesinde 

bulunmuştur.239 

İbn Hıbbân ve Hâkim en-Neysâbûrî’nin Ebû Hureyre aracılığıyla tahriç ettiği bir 

rivayette ziyade olarak Peygamberimiz (s.a.v), kıyamet yaklaştığında vukû bulacak hadiseleri 

haber vermektedir.240 Hâkim, rivayetin isnadının sahîh olduğunu söylemiş, Zehebî de onu 

onaylamıştır.  

                                                 
231Ahmed b. Hanbel,  Müsned, II, 397 
232 Taberânî, el-Mu’cemü’l-Evsat, I, 112 
233 Tirmizî, Deâvât, 99 
234 Hâkim en-Neysâbûrî, a.g.e, IV, 249  
235 Buhârî, Eymân ve’n-Nüzûr, 3; Ahmed b. Hanbel, Müsned, II, 313; Beyhakî, es-Sünenü'l-Kübrâ, X, 47 
236 Buhârî, Rikak, 27; Tirmizî, Zühd, 9; Ahmed b. Hanbel, Müsned, II, 418, 257, 432, 453, 477, 502; İbn Hıbbân, 
a.g.e, II, 436, XIII, 110; Beyhakî, es-Sünenü'l-Kübrâ, VII, 82 
237 Ahmed b. Hanbel, Müsned, II, 467 
238 Buhârî, Edebü’l-Müfred, 246; İbn Hıbbân, a.g.e, I, 319; II, 73 
239 Tirmizî, Zühd, 9 
240 İbn Hıbbân, a.g.e, XV, 99; Hâkim en-Neysâbûrî, a.g.e, IV, 579 
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Hadis, yukarıda verdiğimiz metinle Enes b. Mâlik aracılığıyla da tahriç edilmiştir.241 

Ebû Ya'lâ’nın tahriç ettiği rivayetin sonunda يها الناس انصرفوا عني فانصرفواأ  ziyadesi yer 

almaktadır.242 Müslim’in tahriç ettiği metnin başında ise  بلغ رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عن أصحابه

 ziyadesi vardır.243 Ebû Ya'lâ ve شيء فخطب فقال عرضت علي الجنة والنار فلم أر آاليوم في الخير والشر

Ahmed b. Hanbel’in tahriç ettiği metin ise و الذي نفسي بيده لو رأيتم ما رأيت لضحتكم قليال و لبكيتم آثيرا قلنا

رأيت الجنة و النار: يا رسول اهللا و ما رأيت ؟ قال :   şeklindedir.244 

Buhârî ve Beyhakî, hadisi Hz.Âişe’den245, Taberânî ise Semura b. Cündeb’den tahriç 

etmiştir.246  

Hâkim en-Neysâbûrî ve Taberânî’nin İbn Ümmü Mektûm’dan tahriç ettiği metnin 

başında سعرت النار ألهل النار و جاءت آقطع الليل المظلم  ziyadesi yer almaktadır.247 Hâkim ve Zehebî, 

bu rivayet için bir değerlendirme yapmamıştır. Hâkim en-Neysâbûrî’nin Ebu’d-Derdâ’dan 

tahriç ettiği metnin sonunda ise ولخرجتم إلى الصعدات تجأرون إلى اهللا عز و جل ال تدرون تنجون أو ال تنجون 

ziyadesi yer almaktadır. Hâkim, bu tarîkin sahîh olduğunu söylemiş, Zehebî de onu 

onaylamıştır.248 Yine Hâkim’in Ebû Zer’den tahriç ettiği metnin sonunda  و لما ساغ لكم الطعام و

الشراب و لما نمتم على الفرش و لهجرتم النساء و لخرجتم إلى الصعدات تجأرون وتبكون و لوددت أن اهللا خلقني شجرة 

 ziyadesi yer almaktadır. Hâkim bu rivayetin “Şeyhayn’ın şartı üzere sahîh” olduğunu تعضد

söylemektedir. Ancak Zehebî “munkatı” olarak değerlendirmiştir.249  

Taberânî’nin Abdullah b. Mesud’dan tahriç ettiği metnin başında ise  شعرت النار وأزلفت

 ziyadesi bulunmaktadır.250 الجنة يا أهل الحجرات

 

 

  إذا قاتل أحدآم فليجتنب الوجه
 

15- “İçinizden biri dövüştüğü zaman yüzden sakınsın.” 

Hadisi Hemmâm b. Münebbih-Ebû Hureyre tarikiyle Buhârî ve Ahmed b. Hanbel 

tahriç etmiştir.251 Bu hadis, Ahmed b. Hanbel’in Müsnedi’nde bulunmakla beraber Hemmâm 

                                                 
241 Buhârî, Tefsîru’l-Kur’an, 12; Rikak, 27; İbn Mâce, Zühd, 19; Dârimî, Rikak, 26; Ahmed b. Hanbel, Müsned, 
III, 180, 193, 210, 251, 268; İbn Hıbbân, a.g.e, XIII, 109; Ebû Ya'lâ, V, 418; Tayâlisî, 276 
242 Ebû Ya'lâ, a.g.e, VII, 310 
243 Müslim, Fezâil, 134 
244 Ebû Ya'lâ, a.g.e, VII, 44; Ahmed b. Hanbel, Müsned, III, 126, 217, 240 
245 Buhârî, Eymân ve’n-Nüzur, 3; Beyhakî, es-Sünenü'l-Kübrâ, X, 46 
246 Taberânî, el-Mu’cemü’l-Kebîr, VII, 247 
247 Hâkim en-Neysâbûrî, a.g.e, III, 635; Taberânî, el-Mu’cemü’l-Evsat, I, 488 
248 Hâkim en-Neysâbûrî, a.g.e, IV, 320  
249 Hâkim en-Neysâbûrî, a.g.e, IV, 579 
250 Taberânî, el-Mu’cemü’l-Kebîr, X, 182; el-Mu’cemü’l-Evsat, VIII, 201 
251 Buhârî, Itk, 20; Ahmed b. Hanbel, Müsned, II, 313 



 43

b. Münebbih’in her iki yazma nüshasında da mevcut değildir.252 Muhammed Hamidullah, 

neşrettiği sahîfede hadisi 14a şeklinde numaralandırmıştır.  

Hadis Ebû Hureyre’den, Hemmâm b. Münebbih dışında farklı raviler aracılığıyla da 

tahriç edilmiştir.253 Ahmed b. Hanbel ve Humeydî’nin tahriç ettiği rivayette  فإن اهللا خلق آدم على

 ziyadesi yer almaktadır.254 Yine Ahmed b. Hanbel ve Abdürrezzâk’ın tahriç ettiği صورته

rivayette ise bu ziyadeye ek olarak وال تقل قبح اهللا وجهك ووجه من أشبه وجهك ziyadesi 

bulunmaktadır.255 Buhârî’nin tahriç ettiği bir metinde خادمة kaydı bulunmaktadır.256 

Hadis Ebû Saîd el-Hudrî aracılığıyla da tahriç edilmiştir.257  

 

 

 الصيام جنة فإذا آان يوما أحدآم صائما فال يجهل وال يرفث فإن امرؤ قاتله أو شاتمه فليقل إني صائم إني صائم

 

16- “Oruç bir kalkandır. Aranızdan biri oruçlu olduğu gün ne edeb harici bir harekette 

bulunsun ne de böyle bir söz söylesin. Eğer birisi onunla dövüşür ya da ona sövüp sayarsa, 

“ben oruçluyum, ben oruçluyum” desin.” 

Hadisi Hemmâm b. Münebbih-Ebû Hureyre tarikiyle Ahmed b. Hanbel, İbn Hıbbân ve 

Abdürrezzâk tahriç etmiştir.258 İbn Hıbbân’ın tahriç ettiği metinde hadisin sadece الصيام جنة 

kısmı yer almaktadır. 

Hadis Ebû Hureyre’den, Hemmâm b. Münebbih dışında farklı raviler aracılığıyla da 

tahriç edilmiştir.259 Bu metinlerin bir kısmında hadisin baş kısmı الصيام جنة yer 

almamaktadır.260 Bir kısmında ise sadece bu kısım bulunmaktadır.261 İbn Huzeyme ve 

Tayâlisî’nin tahriç ettiği rivayetin metni  إني صائم و إن آنت قائما :  ال تساب و أنت صائم فإن سابك أحد فقل

                                                 
252 Hamidullah, Muhammed, Hemmâm b. Münebbih’in Sahîfesi, trc. Talat Koçyiğit, Ankara Üniversitesi 
Basımevi, Ankara, 1967, s. 80, dp.204  
253 Müslim, Birr ve’s-Sıla ve’l-Âdâb, 112; Ebû Dâvud, Hudûd, 38; Ahmed b. Hanbel, Müsned, II, 327, 337, 347, 
449, 463; Beyhakî, es-Sünenü'l-Kübrâ, VIII, 566; Ebû Ya'lâ, a.g.e, XI, 157, 203; Tayâlisî, a.g.e, 333 
254 Ahmed b. Hanbel, Müsned, II, 244, 519; Humeydî, a.g.e, II, 476 
255 Ahmed b. Hanbel, Müsned, II, 251, 434; Abdürrezzâk, a.g.e, IX, 445 
256 Buhârî, Edebü’l-Müfred, 122 
257 Ahmed b. Hanbel, Müsned, III, 38, 93; Ebû Ya'lâ, a.g.e, II, 400 
258 Ahmed b. Hanbel, Müsned, II, 313; İbn Hıbbân, a.g.e, VIII, 214; Abdürrezzâk, a.g.e, IV, 191 
259 Buhârî, Savm, 9; Müslim, Sıyam, 163; Ebû Dâvud, Savm, 25; Tirmizî, Savm, 55; Nesâî, Sıyam, 42; Muvatta, 
Sıyam, 57; Ahmed b. Hanbel, Müsned, II, 257, 273, 306, 462, 465, 504; Beyhakî, es-Sünenü'l-Kübrâ, IV, 448, 
449; Taberânî, el-Mu’cemü’l-Evsat, X, 18  
260 Müslim, Sıyam, 160; İbn Mâce, Sıyam, 21; Ahmed b. Hanbel, Müsned, II, 428, 286, 356, 399, 461, 474, 495, 
511; VI, 244; İbn Hıbbân, a.g.e, VIII, 258, 260; İbn Huzeyme, III, 240; İbn Ebî Şeybe, a.g.e, II, 272  
261Müslim, Sıyam, 162; Nesâî, Sıyam, 43; Ahmed b. Hanbel, Müsned, II, 393, 443, 477, 516; Taberânî, el-
Mu’cemü’l-Evsat, I, 64; el-Mu’cemü’l-Kebîr, II, 45; İbn Ebî Şeybe, a.g.e, II, 274  
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 ”şeklindedir.262 Tirmizî, Ebû Hureyre aracılığıyla tahriç ettiği rivayet için “hasen-garîb فاجلس

değerlendirmesinde bulunmuştur.263  

İbn Hıbbân, İbn Huzeyme, Hâkim en-Neysâbûrî ve Beyhakî’nin Ebû Hureyre’den 

tahriç ettiği bir metin  إن الصيام ليس من األآل والسرب فقط إنما الصيام مت اللغو الرفث فإن سابك أحد أو حهل

 şeklindedir.264 Hâkim, rivayetin Müslim’in şartı üzere sahîh olduğunu عليك فقل إني صائم

söylemiş, Zehebî de onu onaylamıştır. 

Hadisi Nesâî ve Taberânî, Hz.Âişe’den tahriç etmiştir.265 Dârimî, İbn Huzeyme ve 

Beyhakî’nin Ebû Ubeyde b. Cerrah’tan tahriç ettikleri metin الصوم جنه ما لم يخرقها 

şeklindedir.266Ahmed b. Hanbel’in Câbir b. Abdillah’tan tahriç ettiği metinde hadisin  الصوم جنه

 kısmına ek olarak يستجن بها العبد من النار هو لي وأنا أجزي به ifadesi zikredilmiştir.267 Hadisin  الصوم

 kısmı çeşitli ziyadelerle Osman b. Ebi’l-As268 ve Ebû Ümâme269 aracılığıyla da tahriç جنه 

edilmiştir.   

 

 

لوف فم الصائم أطيب عند اهللا من ريح المسك بذر شهوته وطعامه وشرابه من جرائي والذي نفس محمد بيده لخ

 فالصيام لي وأنا أجزي به

 

17- “Muhammed’in hayatı elinde olan Allah’a yemin ederim, muhakkak ki oruçlunun 

ağız kokusu, Allah katında, misk kokusundan daha güzeldir. (Allah buyuracaktır ki) “O, 

şehvetini, yiyecek ve içeceğini benim hatırım için terketti. Bu oruç benim içindir; onun 

mükafatını ben vereceğim.” 

Hadisi Hemmâm b. Münebbih-Ebû Hureyre tarikiyle Ahmed b. Hanbel ve 

Abdürrezzâk tahriç etmiştir.270 

Hadis Ebû Hureyre’den, Hemmâm b. Münebbih dışında farklı râviler aracılığıyla da 

rivayet edilmiştir.271 Bu tariklerde hadise birçok ziyadeler eklenmiş; hadis, oruçla ilgili diğer 

                                                 
262 İbn Huzeyme, a.g.e, III, 241; Tayâlisî, 312 
263 Tirmizî, Savm, 55 
264 İbn Hıbbân, a.g.e, VIII, 256; İbn Huzeyme, a.g.e, III, 242; Hâkim en-Neysâbûrî, Müstedrek, I, 430; Beyhakî, 
es-Sünenü'l-Kübrâ, IV, 449  
265 Nesâî, Sıyam, 43; Taberânî, el-Mu’cemü’l-Evsat, V, 102 
266 Dârimî, Savm, 27; İbn Huzeyme, a.g.e, III, 194; Beyhakî, es-Sünenü'l-Kübrâ, IV, 450 
267 Ahmed b. Hanbel, Müsned, III, 396 
268 Ahmed b. Hanbel, Müsned, IV, 21; Taberânî, el-Mu’cemü’l-Kebîr, IX, 52, 58 
269 Taberânî, el-Mu’cemü’l-Kebîr, VIII, 133 
270 Ahmed b. Hanbel, Müsned, II, 313; Abdürrezzâk, a.g.e, IV, 306 
271 Buhârî, Tevhîd, 50; Ahmed b. Hanbel, Müsned, II, 395, 457, 458, 504, 516; Tayâlisî, a.g.e, 325; Taberânî, el-
Mu’cemü’l-Kebîr, II, 45 
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hadislerle birlikte zikredilmiştir.272 Tirmizî, Ebû Hureyre aracılığıyla tahriç ettiği rivayet için 

“hasen-garîb” değerlendirmesinde bulunmuştur.273 

Hadisin diğer tarikleri Hz.Âişe,274 Hz.Ali,275 Ebû Saîd el-Hudrî,276 Abdullah b. 

Mesud,277 Câbir b. Abdillah,278 Ebû Ümâme,279 Osman b. Ebi’l-Âs,280 Vâsile b. el-Eska’281 ve 

Ebû Zer Gıfârî282 aracılığıyla tahriç edilmiştir. Bu tariklerde de hadise birçok ziyadeler 

eklenmiş; hadis, oruçla ilgili diğer hadislerle birlikte zikredilmiştir. 

 

 

نزل نبي من األنبياء تحت شجرة فلدغته نملة فأمر بجهازه فأخرج من تحتها فأمر بها فأحرقت في النار فأوحى اهللا 

 إليه فهال نملة واحدة

 

  18- “Peygamberlerden biri, bir ağaç altında konaklamıştı. Bir karınca onu soktu. 

Bunun üzerine eşyalarını oradan alarak ağacı ateşe verdi ve bütün karıncaları yaktı. Bunun 

üzerine (Allah) ona vahyetti ki: “Bir karınca(nın kabahati) değil mi? (Diğer karıncaların 

kabahati ne idi?)” 

Hadisi Hemmâm b. Münebbih-Ebû Hureyre tarikiyle Müslim, Ahmed b. Hanbel, 

Abdürrezzâk ve Beyhakî tahriç etmiştir.283 

Hadisin diğer tarikleri de Ebû Hureyre’den gelmektedir.284 Hadisin bazı tariklerinde 

 ziyadesi yer almaktadır.285  أهلكت أمة من األمم تسبح

 
                                                 
272 Buhârî, Savm, 9; Libas, 78; Tevhîd, 35; Tirmizî, Savm, 55; Nesâî, Sıyam, 41, 43; İbn Mâce, Sıyam, 1; Edeb, 
58; Muvatta, Sıyam, 58; Dârimî, Savm, 50; Ahmed b. Hanbel, Müsned, II, 232, 234, 257, 266, 273, 281, 306, 
347, 393, 407, 410, 414, 443, 461, 465, 467, 475, 477, 480, 485, 501, 503, 505, 516, 532; Beyhakî, es-Sünenü'l-
Kübrâ, IV, 49, 301, 448, 453, 454, 501, 502; III, 5; Taberânî, el-Mu’cemü’l-Evsat, II, 45, 561; III, 374; IX, 223; 
İbn Ebî Şeybe, a.g.e, II, 273, 274; Ebû Ya'lâ, a.g.e, II, 286, X, 353; İbn Huzeyme, a.g.e, III, 196-198; İbn 
Hıbbân, a.g.e, VIII, 210; Tayâlisî, a.g.e, 312, 317; Humeydî, a.g.e, II, 442; Abdürrezzâk, a.g.e, IV, 306 
273 Tirmizî, Savm, 55 
274 Nesâî, Sıyam, 43; Ahmed b. Hanbel,  Müsned, VI, 240; Taberânî, el-Mu’cemü’l-Evsat, V, 102, 128 
275 Nesâî, Sıyam, 41 
276 Nesâî, Sıyam, 41; Ahmed b. Hanbel, Müsned, III, 5; İbn Huzeyme, a.g.e, III, 198; Beyhakî, es-Sünenü'l-
Kübrâ, IV, 454; Taberânî, el-Mu’cemü’l-Evsat, IX, 223; İbn Ebî Şeybe, a.g.e, II, 273; Ebû Ya'lâ, a.g.e, II, 286 
277 Ahmed b. Hanbel, Müsned, I, 446; II, 232; Taberânî, el-Mu’cemü’l-Kebîr, X, 97, 98 
278 Ahmed b. Hanbel, Müsned, III, 396 
279 Taberânî, el-Mu’cemü’l-Kebîr, VIII, 133 
280 Taberânî, el-Mu’cemü’l-Kebîr, IX, 58 
281 Taberânî, el-Mu’cemü’l-Kebîr, XXII, 60 
282 Taberânî, el-Mu’cemü’l-Evsat, V, 363 
283 Müslim, Selâm, 150; Ahmed b. Hanbel, Müsned, II, 313; Abdürrezzâk, a.g.e, IV, 450; Beyhakî, es-Sünenü'l-
Kübrâ, V, 350 
284 Buhârî, Cihâd ve’s-Siyer, 153; Bedeü’l-Halk, 16; Ebû Dâvud, Edeb, 163; Ahmed b. Hanbel, Müsned, II, 449; 
Ebû Ya'lâ, a.g.e, X, 451; XI, 194 
285 Müslim, Selâm, 148; Ebû Dâvud, Edeb, 163; İbn Mâce, Sayd, 10; Ahmed b. Hanbel, Müsned, II, 402; Nesâî, 
Sayd ve’z-Zebâih, 38; İbn Hıbbân, a.g.e, XII, 430; Beyhakî, es-Sünenü'l-Kübrâ, V, 350; Ebû Ya'lâ, a.g.e, X, 227, 
233, 419 
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محمد بيده لوال أن أشق على المؤمنين ما قعدت خلف سرية تغزو في سبيل اهللا ولكن ال أجد سعة والذي نفس 

 فأحملهم وال يجدون سعة فيتبعوني وال تطيب أنفسهم أن يقعدوا بعدي

 

19- “Muhammed’in hayatı elinde olan Allah’a yemin ederim, müminler üzerine 

meşakkat korkusu olmasaydı Allah yolunda dövüşe giden sefer heyetinin arkasında 

oturmazdım. Fakat onları götürmek için (erzak ve hayvan bakımından) kafi kudret 

bulamıyorum. Keza onlar da bana uymak ve benimle beraber olmak için kafi kudret 

bulamıyorlar ve kalpleri benim arkamda kalmaktan hoşnut değildir.” 

Hadisi Hemmâm b. Münebbih-Ebû Hureyre tarikiyle Müslim, Ahmed b. Hanbel, 

Abdürrezzâk ve Beyhakî tahriç etmiştir.286 

Hadisin diğer tarikleri de Ebû Hureyre’den gelmektedir.287 Metinlerin bir kısmında 

يت ثم قتلت ثم أحييتولوددت أني قاتلت في سبيل اهللا فقتلت ثم أحي  ziyadesi yer almaktadır.288 

 

 

  لكل نبي دعوة تستجاب له فأريد إن شاء اهللا أن أدخر دعوتي شفاعة ألمتي يوم القيامة

 

20- “Her peygamberin icabet edilmiş bir duası vardır. Allah dilerse, ben duamı 

kıyamet gününde ümmetim lehine şefaat için tehir etmek –diğer bir rivayete göre: saklamak- 

istiyorum.”  

Hadisi Hemmâm b. Münebbih-Ebû Hureyre tarikiyle Ahmed b. Hanbel ve 

Abdürrezzâk tahriç etmiştir.289 

Hadis Ebû Hureyre’den, Hemmâm b. Münebbih dışında farklı râviler aracılığıyla da 

rivayet edilmiştir.290 Bu rivayetlerden bir kısmında  فهي نائلة إن شاء اهللا من مات من أمتي ال يشرك باهللا

 ziyadesi vardır.291 Tirmizî, hadisin “hasen-sahîh” olduğunu söylemiştir.292 شيئا

                                                 
286 Müslim, İmare, 106; Ahmed b. Hanbel, Müsned, II, 313; Abdürrezzâk, a.g.e, V, 253; Beyhakî, es-Sünenü'l-
Kübrâ, IX, 43; Şuabu'l-Îmân, IV, 17  
287Ahmed b. Hanbel, Müsned, II, 245, 384, 502; Beyhakî, es-Sünenü'l-Kübrâ, IX, 265; Humeydî, II, 449 
288 Buhârî, Cihâd ve’s-Siyer, 119; Temennî ,1; Nesâî, Cihâd, 3, 30; Muvattâ, Cihâd, 40; Ahmed b. Hanbel, 
Müsned, II, 424, 473, 496, İbn Hıbbân, a.g.e, XI, 38, 39; Beyhakî, es-Sünenü'l-Kübrâ, IX, 285; İbn Ebî Şeybe, 
a.g.e, IV, 208 
289 Ahmed b. Hanbel, Müsned, II, 313; Abdürrezzâk, a.g.e, XI, 413 
290 Buhârî, Deavât, 1; Tevhîd, 31; Müslim, İman, 334; Ahmed b. Hanbel, Müsned, II, 275, 381, 396, 409, 430, 
486; Muvatta, Kur’an, 26; Dârimî, Rikak, 85; İbn Hıbbân, a.g.e, XIV, 374 
291 Müslim, İman, 338; Tirmizî, Deâvât, 130; İbn Mâce, Zühd, 37; Ahmed b. Hanbel, Müsned, II, 426; Beyhakî, 
es-Sünenü'l-Kübrâ, VIII, 32; X, 320 
292 Tirmizî, Deâvât, 130 
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Hadisin diğer tarikleri Enes b. Mâlik,293 Câbir b. Abdillah,294 İbn Abbas295 ve Ebû 

Said el-Hudrî296 aracılığıyla tahriç edilmiştir. Ahmed b. Hanbel’in, Ebû Said el-Hudrî’den 

tahriç ettiği rivayette  وان الرجل من أمتي ليشفع للفئام من الناس فيدخلون الجنة وان الرجل ليشفع للقبيلة وان الرجل

   ziyadesi yer almaktadır.297 ليشفع للعصبة وان الرجل ليشفع للثالثة وللرجلين وللرجل

 

 

 من أحب لقاء اهللا أحب اهللا لقاءه ومن لم يحب لقاء اهللا لم يحب اهللا لقاءه

 

21- “Allah’a ulaşmak isteyen kimseye Allah da ulaşmak ister. Allah’a ulaşmayı arzu 

etmeyen kimseye Allah da ulaşmayı arzu etmez.” 

Hadisi Hemmâm b. Münebbih-Ebû Hureyre tarikiyle Ahmed b. Hanbel ve İbn Hıbbân 

tahriç etmiştir.298 

Hadis Ebû Hureyre’den Hemmâm b. Münebbih dışında farklı râviler aracılığıyla da 

rivayet edilmiştir.299  

 Hadisin diğer tarikleri Muâviye b. Ebî Süfyan,300 Abdullah b. Mesud,301 Ubâde b. 

Sâmit302 ve Ebû Mûsâ303 aracılığıyla tahriç edilmiştir. Taberânî’nin İbn Mesud’dan tahriç 

ettiği metinde والموت قبل لقاء اهللا ziyadesi bulunmaktadır.304 Aynı ziyade Hz.Âişe’den aktarılan 

bir rivayette de yer almaktadır.305 Humeydî’nin tahriç ettiği metinde bu ziyade  ولقاؤه اهللا بعد

 şeklindedir.306 Başka bir rivayette ise Hz.Âişe, Peygamberimiz (s.a.v)’e bu hadisin الموت

anlamını sormakta ve Efendimiz de açıklamaktadır.307 İbn Mâce’nin tahriç ettiği metinde 

Hz.Âişe ile Peygamberimiz (s.a.v) arasında geçen diyalog olmaksızın Peygamberimiz (s.a.v) 

                                                 
293 Buhârî, Deavât, 1; Müslim, İman, 341; Ahmed b. Hanbel, Müsned, III, 134, 208, 218, 219, 258, 276, 292; İbn 
Hıbbân, a.g.e, XIV, 76; Beyhakî, es-Sünenü'l-Kübrâ, X, 321; Ebû Ya'lâ, a.g.e, V, 229, 306, 340,372, 413; VI, 13   
294 Müslim, İman, 345; Ahmed b. Hanbel, Müsned, III, 384, 396; İbn Hıbbân, a.g.e, XIV, 373, 388; Taberânî, el-
Mu’cemü’l-Evsat, IV, 52; Ebû Ya'lâ, a.g.e, IV, 166;  
295 Ahmed b. Hanbel, Müsned, I, 281, 295; Ebû Ya'lâ, a.g.e, IV, 213; Tayâlisî, 353 
296 Ahmed b. Hanbel, Müsned, III, 20; Ebû Ya'lâ, a.g.e, II, 293 
297 Ahmed b. Hanbel, Müsned, III, 20 
298 Ahmed b. Hanbel, Müsned, II, 313; İbn Hıbbân, a.g.e, VII, 278 
299 Müslim, Zikir ve’d-Dua, 5; Nesâî, Cenâiz, 10; Ahmed b. Hanbel, Müsned, II, 346, 420 
300 Taberânî, el-Mu’cemü’l-Kebîr, XIX, 391 
301 Abdürrezzâk, a.g.e, III, 587; Taberânî, el-Mu’cemü’l-Kebîr, IX, 178 
302 Buhârî, Rikak, 41; Müslim, Zikir ve’d-Dua, 14; Tirmizî, Cenâiz, 67; Zühd, 6; Nesâî, Cenâiz, 10; Ahmed b. 
Hanbel, Müsned, V, 316, 321; Dârimî, Rikak, 43;  İbn Hıbbân, a.g.e, VII, 279; Ebû Ya'lâ, a.g.e, VI, 13; Tayâlisî, 
a.g.e, 78 
303 Buhârî, Rikak, 41; Müslim, Zikir ve’d-Dua, 18 
304 Taberânî, el-Mu’cemü’l-Kebîr, IX, 178 
305 Ahmed b. Hanbel, Müsned, VI, 44, 55, 207, 236 
306 Humeydî, a.g.e, I, 111 
307 Müslim, Zikir ve’d-Dua, 15; Tirmizî, Cenâiz, 67; Ahmed b. Hanbel, Müsned, VI, 218; İbn Hıbbân, VII, 280; 
Taberânî, el-Mu’cemü’l-Evsat, V, 188  
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hadisi açıklamıştır.308 Kimi tariklerde ise Ebû Hureyre’den bu hadisi dinleyen bazı kimseler 

gelip hadisi Âişe’ye sormuşlar, o da Peygamberimiz (s.a.v)’in açıkladığı gibi hadisi onlara 

açıklamıştır.309 Enes b. Mâlik’ten tahriç edilen tariklerde ise Enes, bizzat kendilerinin  

Peygamberimiz (s.a.v)’e bu hadisi sorduklarını ve O’nun da açıkladığını bildirmektedir.310 

Tirmizî, Ubâde b. Sâmit ve Hz.Âişe aracılığıyla tahriç ettiği rivayet için “hasen-sahîh” 

değerlendirmesinde bulunmuştur.311  

  

 

 من يعصني فقد عصى اهللا ومن يطع األمير فقد أطاعني ومن يعص األمير فقد عصانيمن أطاعني فقد أطاع اهللا و

 

22- “Bana itaat eden kimse, muhakkak ki Allah’a itaat etmiş olur; isyan eden de 

muhakkak Allah’a isyan etmiş olur. (Benim tarafımdan tayin olunan) emire itaat eden kimse, 

muhakkak ki bana itaat etmiş olur; emire itaat etmeyen kimse, bana itaat etmemiş demektir.” 

Hadisi Hemmâm b. Münebbih-Ebû Hureyre tarikiyle Müslim, Ahmed b. Hanbel ve 

Beyhakî tahriç etmiştir.312 

Hadis Ebû Hureyre’den, Hemmâm b. Münebbih dışında farklı râviler aracılığıyla da 

rivayet edilmiştir.313 Nesâî ve İbn Mâce’nin tahriç ettiği metinde hadisin  ومن يطع األمير فقد

 kısmı yer almamaktadır.314 Ahmed b. Hanbel, Ebû Ya'lâ ve أطاعني ومن يعص األمير فقد عصاني

Humeydî’nin tahriç ettiği metinler مير فقد أطاعنيمن أطاعني فقد أطاع اهللا ومن أطاع األ  şeklindedir.315 

Hadisin kimi tariklerinde ise ziyade olarak namazda emîre/imama nasıl uyulacağı 

bildirilmektedir.316 

Hâkim en-Neysâbûrî’nin Ebû Zer’den tahriç ettiği metinde األمير yerine عليا (Hz.Ali) 

zikredilmektedir. Hâkim, hadisin sahîh olduğunu söylemiş, Zehebî de onu onaylamıştır.317  

 

 

                                                 
308 İbn Mâce, Zühd, 31 
309 Müslim, Zikir ve’d-Dua, 17; Nesâî, Cenâiz. 10; Ahmed b. Hanbel, Müsned, II, 346; Taberânî, el-Mu’cemü’l-
Evsat, I, 366   
310 Ahmed b. Hanbel, Müsned, III, 107; Ebû Ya'lâ, a.g.e, VI, 469; Taberânî, el-Mu’cemü’l-Evsat, IV, 116 
311 Tirmizî, Cenâiz, 67 
312 Müslim, İmâre, 33; Ahmed b. Hanbel, Müsned, II, 313; Beyhakî, Şuabu'l-Îmân, IX, 459 
313 Buhârî, Ahkam, 1; Müslim, İmâre, 32; Nesâî, Bey’a, 27; İbn Mâce, Cihâd, 39; Ahmed b. Hanbel, Müsned, II, 
252, 270, 471, 511; İbn Hıbbân, a.g.e, X. 420; Beyhakî, es-Sünenü'l-Kübrâ, VIII, 267 
314 Nesâî, İstiâze, 49; İbn Mâce, Mukaddime, 1 
315 Ahmed b. Hanbel, Müsned, II, 342; Ebû Ya'lâ, a.g.e, XI, 154; Humeydî, a.g.e, II, 477 
316 Ahmed b. Hanbel, Müsned, II, 416, 386, 467; İbn Huzeyme, a.g.e, III, 46; Tayâlisî, a.g.e, 336 
317 Hâkim en-Neysâbûrî, a.g.e, III, 121 
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ال تقوم الساعة حتى يكثر فيكم المال فيفيض حتى يهم رب المال من يتقبل منه صدقته قال ويقبض العلم ويقترب 

 الزمان وتظهر الفتن ويكثر الهرج قالوا الهرج ما هو يا رسول اهللا قال القتل القتل

 

23- “Mallarınız çoğalıp taşıncaya, zengin, kendisinden zekat alacak kimsenin 

(bulunmamasından) endişeleninceye kadar dünyanın sonu gelmeyecektir. (Ve sonra ilave 

etti:) İlim kaldırılacak, son saat yaklaşacak, karışıklık (fitne) zuhur edecek, herc çoğalacak. 

Herc nedir yâ Rasulallah? diye sordular. (Hz.Peygamber şöyle) dedi: Öldürmek, öldürmek.” 

Hadisi Hemmâm b. Münebbih-Ebû Hureyre tarikiyle Müslim ve Ahmed b. Hanbel 

tahriç etmiştir.318 Müslim’in tahriç ettiği rivayette hadisin  حتى يكثر فيكم المال فيفيض حتى يهم رب

هالمال من يتقبل منه صدقت  kısmı yer almamaktadır. 

Hadis Ebû Hureyre’den, Hemmâm b. Münebbih dışında farklı râviler aracılığıyla da 

rivayet edilmiştir. Bu rivayetlerde hadisin metni bütün olarak yer almamakta, çeşitli kısımları 

zikredilmektedir.319 

Hadisin diğer tarikleri Ebû Mûsâ el-Eş’arî aracılığıyla tahriç edilmiştir.320 Bu 

rivayetlerde de hadisin metni bütün olarak yer almamaktadır. Tirmizî, Ebû Mûsâ el-Eş’arî 

aracılığıyla tahriç ettiği rivayet için “sahîh” değerlendirmesinde bulunmuştur.321  

 

 

  يكون بينهما مقتلة عظيمة ودعواهما واحدةال تقوم الساعة حتى تقتتل فئتان عظيمتان

 

24- “İki büyük grup birbiriyle çarpışıncaya kadar kıyamet günü gelmeyecektir. 

Gayeleri aynı olduğu halde, bu iki grup arasında pek çok kişinin ölmesine yol açacak büyük 

bir savaş vuku bulacaktır.” 

Hadisi Hemmâm b. Münebbih-Ebû Hureyre tarikiyle Müslim, Ahmed b. Hanbel, İbn 

Hıbbân ve Beyhakî tahriç etmiştir.322 

Hadis Ebû Hureyre’den, Hemmâm b. Münebbih dışında farklı râviler aracılığıyla da 

rivayet edilmiştir.323 Buhârî, hadisi çeşitli bölümlerde tahriç etmiştir. Bazısında hadisin sadece 

                                                 
318 Müslim, İlim, 12; Ahmed b. Hanbel, Müsned, II, 313 
319 Buhârî, İlim, 24; İstiskâ, 27; Edeb, 39; Fiten, 5; İbn Mâce, Fiten, 14, 25; Ebû Dâvud, Fiten ve’l-Melâhim, 1; 
Ahmed b. Hanbel, Müsned, II, 233, 261, 288, 417, 428, 481, 524, 525, 539; İbn Hıbbân, a.g.e, XV, 74, 105, 113; 
Ebû Ya'lâ, a.g.e, XI, 208, 209  
320 Buhârî, Fiten, 5; Müslim, İlim, 10; Tirmizî, Fiten, 31; İbn Mâce, Fiten, 26; Ahmed b. Hanbel, Müsned, I, 389, 
450; IV, 405; Ebû Ya'lâ, a.g.e, XIII, 165  
321 Tirmizî, Fiten, 31 
322 Müslim, Fiten ve Eşrâtu’s-Sâat, 18; Ahmed b. Hanbel, Müsned, II, 313; İbn Hıbbân, a.g.e, XV, 128; Beyhakî, 
es-Sünenü'l-Kübrâ, VIII, 299 
323 Ahmed b. Hanbel, Müsned, II, 530; Humeydî, a.g.e, II, 470 
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 kısmı yer almakta,324 bazısında ise hadis kıyamet yaklaştığında vuku ال تقوم الساعة حتى تقتتل فئتان

bulacak olan hadiseleri anlatan uzun bir metin içinde zikredilmektedir.325 

Hadisin diğer tarikleri Ebû Saîd el-Hudrî aracılığıyla tahriç edilmiştir. Bu tariklerde 

 ziyadesi yer almaktadır.326 تمرق بينهما مارقة يقتلها أولى الطائفتين بالحق

 

 

 ال تقوم الساعة حتى ينبعث دجالون آذابون قريب من ثالثين آلهم يزعم أنه رسول اهللا

 

25- “Otuza yakın yalancı ve sahtekar çıkıp da kendilerinin Allah’ın rasûlü olduklarını 

iddia etmedikçe kıyamet günü gelmeyecektir.” 

Hadisi Hemmâm b. Münebbih-Ebû Hureyre tarikiyle Müslim, Tirmizî ve Ahmed b. 

Hanbel tahriç etmiştir.327 Tirmizî hadis için “hasen-sahîh” değerlendirmesinde bulunmuştur.  

Hadisin diğer tarikleri de Ebû Hureyre aracılığıyla tahriç edilmiştir. Ahmed b. Hanbel, 

hadisi yukarıda verdiğimiz metinle tahriç etmiştir.328 Diğer tariklerde  و يفيض المال فيكثر و تظهر

 ziyadesi yer almaktadır.329 الفتن و يكثر الهرج قيل و ايما الهرج قال القتل القتل ثالثا

 

 

شمس من مغربها فإذا طلعت ورآها الناس آمنوا جميعا وذلك حين ال ينفع نفسا إيمانها ال تقوم الساعة حتى تطلع ال

 لم تكن آمنت من قبل أو آسبت في إيمانها خيرا

 

26- “Güneş battığı yerden doğmadıkça kıyamet saati gelmeyecektir. Güneş (oradan) 

doğduğu ve insanlar da onu gördüğü zaman hepsi de iman edeceklerdir. Fakat bu, insanın 

imanının kendisine fayda vermeyeceği bir andır. Çünkü o daha önce iman etmemiş ve 

imanında herhangi bir hayır işlememiştir.” 

Hadisi Hemmâm b. Münebbih-Ebû Hureyre tarikiyle Buhârî, Müslim, Ahmed b. 

Hanbel ve Beyhakî tahriç etmiştir.330 

Hadisin diğer tarikleri de Ebû Hureyre aracılığıyla tahriç edilmiştir.331  

                                                 
324 Buhârî, Menâkıb, 25; İstitâbetü’l-Mürteddîn, 8 
325 Buhârî, Fiten, 25 
326 Ahmed b. Hanbel, Müsned, III, 95; Abdürrezzâk, a.g.e, X, 151 
327 Müslim, Fiten ve Eşrâtu’s-Sâat, 84; Tirmizî, Fiten, 43; Ahmed b. Hanbel, Müsned, II, 313  
328 Ahmed b. Hanbel, Müsned, II,  530 
329 Ahmed b. Hanbel, Müsned, II,  457; İbn Hıbbân, a.g.e, XV, 27; Ebû Ya'lâ, a.g.e, XI, 394 
330 Buhârî, Tefsîru’l-Kur’an, 6/9; Müslim, İman, 248; Ahmed b. Hanbel, Müsned, II, 313; Beyhakî, es-Sünenü'l-
Kübrâ, IX, 304 
331 Buhârî, Tefsîru’l-Kur’an, 6/9; Rikak, 40; Müslim, İman, 248; Ebû Dâvud, Melâhim, 12; İbn Mâce, Fiten, 32; 
Ahmed b. Hanbel, Müsned, II, 231, 350, 372, 398, 530; İbn Hıbbân, a.g.e, XV, 252; Ebû Ya'lâ, a.g.e, X, 472; XI, 
398 
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إذا نودي بالصالة أدبر الشيطان له ضراط حتى ال يسمع التأذين فإذا قضي التأذين أقبل حتى إذا ثوب بها أدبر 

لما لم يكن يذآر من قبل حتى يظل الرجل إن حتى إذا قضي التثويب أقبل يخطر بين المرء ونفسه ويقول اذآر آذا اذآر آذا 

 يدري آيف صلى

 

27- “Namaz için ezan okunduğu zaman şeytan yellenerek (hiddetle) arkasını döner; 

öyle ki ezanı işitmez. Ezan bittiği zaman yüzünü döner; ibadete hazırlanmakk için (ezanın son 

kısmı) tekrarlandığında yine arkasını döner. O da sona erdiğinde kişi ile zihni arasına, onu 

meşgul edecek düşünceler sokmak için (tekrar) yönelir ve namaz kılan şahsa –daha önce 

düşünmediği şeyler için- “şunu hatırla, bunu hatırla” demeğe başlar. Nihayet insan, namazı 

nasıl kıldığını bilmeyecek duruma gelir.” 

Hadisi Hemmâm b. Münebbih-Ebû Hureyre tarikiyle Müslim, Ahmed b. Hanbel, İbn 

Hıbbân ve Beyhakî tahriç etmiştir.332 

Hadisin diğer tarikleri de Ebû Hureyre aracılığıyla tahriç edilmiştir.333 Bazı tariklerin 

sonunda  آم صلى ثالثا أو أربعا فليسجد سجدتين وهو جالسفإذا لم يدر أحدآم  ziyadesi yer almaktadır.334 Kimi 

tariklerde ise فإذا رأى أحدآم ذلك فليسجد سجدتين ziyadesi vardır.335 Ahmed b. Hanbel ve İbn 

Huzeyme’nin tahriç ettiği metinde hadisin sadece يسمع إذا سمع الشيطان األذان ولى وله ضراط حتى ال 

  kısmı yer almaktadır.336 Müslim ve Ahmed b. Hanbel’in tahriç ettiği rivayette hadisin الصوت

 kısmı yer almamaktadır.337 حتى يظل الرجل إن يدري آيف صلى

 

 

 في يمين اهللا مألى ال يغيضها نفقة سحاء الليل والنهار أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماء واألرض فإنه لم ينقص مما

 يمينه قال وعرشه على الماء وبيده األخرى القبض يرفع ويخفض

  

28- “Allah’ın sağ eli doludur. Gece ve gündüz bol bol verilen nafaka dahi onu 

tüketmez. Gök ve yerin yaratıldığı zamandan beri O’nun infak ettiği şeyleri görmüyor 

musunuz? Sağ elindekinden hiçbir şey eksilmiyor.” (ve ilave ederek şöyle) Dedi: “O’nun arşı 

su üzerindedir. Diğer elinde ise tutma kudreti vardır; (onunla) yükseltir ve alçaltır.” 

                                                 
332 Müslim, Salât, 20; Müsned, II, 313; İbn Hıbbân, a.g.e, IV, 548; Beyhakî, es-Sünenü'l-Kübrâ, I, 634 
333 Buhârî, Ezan, 4; Ebvâbü’l-Ameli fî’s-Salât, 18; Ebû Dâvud, Salât, 31; Nesâî, Ezan, 30; Dârimî, Salât, 11; 
Muvatta, Salât, 6; Ahmed b. Hanbel, Müsned, II, 398, 460; İbn Hıbbân, a.g.e, V, 50   
334 Buhârî, Sehv, 6; Bedeü’l-Halk, 11; Dârimî, Salât, 174; Ahmed b. Hanbel, Müsned, II, 522 
335 Nesâî, Sehv, 25; Ahmed b. Hanbel, Müsned, I, 193; II, 483, 503; İbn Hıbbân, a.g.e, IV, 548; VI, 401; 
Beyhakî, es-Sünenü'l-Kübrâ, II, 478, 479; Ebû Ya'lâ, a.g.e, X, 367; Abdürrezzâk, II, 3030, 305 
336 Ahmed b. Hanbel, Müsned, II, 411; İbn Huzeyme, a.g.e, I, 204 
337 Müslim, Salât, 16; Ahmed b. Hanbel, Müsned, II, 531 
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Hadisi Hemmâm b. Münebbih-Ebû Hureyre tarikiyle Buhârî, Müslim, Ahmed b. 

Hanbel ve İbn Hıbbân tahriç etmiştir.338 

Hadisin diğer tarikleri de Ebû Hureyre aracılığıyla tahriç edilmiştir.339 İbn Mâce’nin 

tahriç ettiği bir metinde hadisin وعرشه على الماء kısmı yer almamaktadır.340 Müslim, Ahmed b. 

Hanbel ve Ebû Ya'lâ’nın tahriç ettiği bir rivayette ise hadisin sadece ن اهللا مآلى سحاء ال يغيضها يمي

 kısmı yer almaktadır.341 Tirmizî, Ebû Hureyre aracılığıyla tahriç ettiği rivayet شيء الليل والنهار

için “hasen-sahîh” değerlendirmesinde bulunmuştur.342  

 

 

 له وماله معهموالذي نفسي بيده ليأتين على أحدآم يوم ال يراني ثم ألن يراني أحب إليه من مثل أه

 

29- “Hayatım elinde olan Allah’a yemin ederim, içinizden bazılarına öyle bir gün 

gelecek ki beni asla görmeyecek; (İşte o zaman) beni görmeği, karısını, çocuklarını, malını ve 

mülkünü birarada görmekten çok arzu edecek.” 

Hadisi Hemmâm b. Münebbih-Ebû Hureyre tarikiyle Müslim, Ahmed b. Hanbel ve 

İbn Hıbbân tahriç etmiştir.343 

Hadisin diğer tarikleri de Ebû Hureyre aracılığıyla tahriç edilmiştir.344 

 

 

يهلك آسرى ثم ال آسرى بعده وقيصر ليهلكن ثم ال يكون قيصر بعده ولتنفقن آنوزهما في سبيل اهللا وسمى 

 ب خدعةالحر

 

30- “Kisra ölecek, ondan sonra bir daha kisra gelmeyecek. Kayser ölecek, ondan sonra 

bir daha kayser gelmeyecek ve siz, onların hazinelerini Allah yolunda sarfedeceksiniz.” 

(Bundan sonra Hz.Peygamber (s.a.v) ) Harbin hud’a olduğunu açıklamıştır. 

Hadisi Hemmâm b. Münebbih-Ebû Hureyre tarikiyle Buhârî, Müslim, Ahmed b. 

Hanbel ve Abdürrezzâk tahriç etmiştir.345 Müslim, Ahmed b. Hanbel ve Abdürrezzâk’ın tahriç 

                                                 
338 Buhârî, Tevhîd, 22; Müslim, Zekat, 37; Ahmed b. Hanbel, Müsned, II, 313; İbn Hıbbân, a.g.e, II, 503 
339 Buhârî, Tefsir, 11/2; Tevhîd, 9; Tirmizî, Tefsîru’l-Kur’an, 5; Ahmed b. Hanbel, Müsned, II, 500  
340 İbn Mâce, Mukaddime, 13 
341 Müslim, Zühd, 36; Ahmed b. Hanbel, Müsned, II, 242; Ebû Ya'lâ, a.g.e, XI, 134 
342 Tirmizî, Tefsîru’l-Kur’an, 5 
343 Müslim, Fezâil, 142; Ahmed b. Hanbel, Müsned, II, 313; İbn Hıbbân, a.g.e, XV, 168 
344 Ahmed b. Hanbel, Müsned, II, 449, 504 
345 Buhârî, Cihâd ve’s-Siyer, 157; Müslim, Fiten ve Eşrâtu’s-Sâat, 76; Ahmed b. Hanbel, Müsned, II, 313; 
Abdürrezzâk, a.g.e, XI, 388 
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ettiği metinde hadisin وسمى الحرب خدعة kısmı yer almamaktadır. Bu ziyade, Hemmâm b. 

Münebbih’in yer almadığı diğer tariklerde de bulunmamaktadır. 

Hadis Ebû Hureyre’den, Hemmâm b. Münebbih dışında farklı râviler aracılığıyla da 

rivayet edilmiştir.346 Ahmed b. Hanbel ve Tayâlisî’nin tahriç ettiği metinlerde hadisin  ولتنفقن

 kısmı yer almamaktadır.347 Tirmizî, Ebû Hureyre aracılığıyla tahriç ettiği آنوزهما في سبيل اهللا

rivayet  için “hasen-sahîh” değerlendirmesinde bulunmuştur.348 

Hadis Câbir b. Semura349 ve Ebû Said el-Hudrî350 aracılığıyla da tahriç edilmiştir.  

 

 

 ن رأت وال أذن سمعت وال خطر على قلب بشرإن اهللا عز وجل قال أعددت لعبادي الصالحين ما ال عي

 

31- Allah azze ve celle şöyle buyurmuştur: “Salih kullarım için, hiçbir gözün 

görmediği, hiçbir kulağın işitmediği ve hiçbir kimsenin hatırına bile getirmediği nimetler 

hazırladım.” 

Hadisi Hemmâm b. Münebbih-Ebû Hureyre tarikiyle Buhârî ve Ahmed b. Hanbel 

tahriç etmiştir.351 

Hadis Ebû Hureyre’den, Hemmâm b. Münebbih dışında farklı râviler aracılığıyla da 

rivayet edilmiştir.352 Hadisin bazı tariklerinde  فال تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعينفاقرؤوا إن شئتم   

ziyadesi yer almaktadır.353 Kimi tariklerde bu ayeti354 okumayı tavsiye edenin Ebû Hureyre 

olduğu bildirilmektedir.355 Bazı tariklerde ise ayet ziyadesi مصداق ذلك في آتاب اهللا ifadesiyle 

verilmektedir.356 Tirmizî, Ebû Hureyre aracılığıyla tahriç ettiği rivayetler için “hasen-sahîh” 

değerlendirmesinde bulunmuştur.357 

                                                 
346 Buhârî, Humus, 8; Menâkıb, 25; İman ve’n-Nüzûr, 3; Müslim, Fiten ve Eşrâtu’s-Sâat, 75; Tirmizî, Fiten, 41; 
Ahmed b. Hanbel, Müsned, II, 233, 240, 256, 271, 437, 476; İbn Hıbbân, a.g.e, XV, 83; Beyhakî, es-Sünenü'l-
Kübrâ, IX, 298; Ebû Ya'lâ, a.g.e, X, 284; Humeydî, II, 467     
347 Ahmed b. Hanbel, Müsned, II, 416, 467, 501; Tayâlisî, a.g.e, 336 
348 Tirmizî, Fiten, 41 
349 Buhârî, Hums, 8; Menâkıb, 25; İman ve’n-Nüzûr, 3; Müslim, Fiten ve Eşrâtu’s-Sâat, 77; Ahmed b. Hanbel, 
Müsned, V, 92, 99, 105; İbn Hıbbân, a.g.e, XV, 85; Taberânî, el-Mu’cemü’l-Evsat, II, 492; el-Mu’cemü’l-Kebîr, 
II, 213 
350 Taberânî, el-Mu’cemü’l-Evsat, V, 401 
351 Buhârî, Tevhîd, 35; Ahmed b. Hanbel, Müsned, II, 313 
352 Ahmed b. Hanbel, Müsned, II, 466; Taberânî, el-Mu’cemü’l-Evsat, I, 160 
353 Buhârî, Bedeü’l-Halk, 8; Tirmizî, Tefsîru’l-Kur’an, 56; Dârimî, Rikak, 105; Ahmed b. Hanbel, Müsned, II, 
438, 495, 506  
354 Secde/32; 17 
355 Buhârî, Tefsîru’l-Kur’an, 32/1; İbn Mâce, Zühd, 39 
356 Müslim, Cennet, 2; Tirmizî, Tefsîru’l-Kur’an, 32; İbn Hıbbân, a.g.e, II, 91; Ebû Ya'lâ, a.g.e, XI, 159  
357 Tirmizî, Tefsîru’l-Kur’an, 32, 56 
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Taberânî, hadisi Enes b. Mâlik aracılığıyla tahriç etmiştir.358 Hadisin Sehl b. Sa’d es-

Sâidî’den tahriç edilen tarikinde metin لى قلب بشر خطر ثم قرأ هذه فيها ما ال عين رأت وال أذن سمعت وال ع

 يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فال تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين  تتجافى جنوبهم عن المضاجعاآلية

 şeklinde Peygamberimiz (s.a.v)’in dilinden aktarılmıştır.359 Taberânî’nin جزاء بما آانوا يعملون

Ebû Said el-Hudrî’den tahriç ettiği metin de Peygamberimiz (s.a.v)’in dilinden aktarılmıştır. 

Ancak onda ayet ziyadesi yoktur.360 İbn Abbas’tan tahriç ettiği metin ise  لما خلق اهللا جنة عدن خلق

 şeklindedir.361 فيها ما ال عين رأت وال أذن سمعت وال خطر على قلب بشر ثم قال لها تكلمي فقالت قد أفلح المؤمنون

İbn Hıbbân’ın Muğîra b. Şûbe’den tahriç ettiği metinde hadis Hz.Mûsâ’nın, cennetteki en 

yüksek dereceyi sorması üzerine Allah (c.c)’ın ona verdiği cevap olarak zikredilmektedir.362 
Hâkim, Sehl b. Sa’d es-Sâidî aracılığıyla tahriç ettiği rivayetin sahîh olduğunu söylemiş, 

Zehebî de onu onaylamıştır.363 

 

 

ذروني ما ترآتكم فإنما هلك الذين من قبلكم بسؤالهم واختالفهم على أنبيائهم فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه وإذا 

 أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم

 

32- “Sizi yalnız bıraktığımda siz de beni yalnız bırakınız. Zira sizden evvelki milletler, 

peygamerlerine sual sormak ve onlarla ihtilaf etmek yüzünden helak oldular. Sizi bir şeyden 

men ettiğim zaman ondan sakının. Size bir şey emredersem, gücünüzün yettiği kadar onu 

yapmağa çalışın.” 

Hadisi Hemmâm b. Münebbih-Ebû Hureyre tarikiyle Ahmed b. Hanbel, İbn Hıbbân, 

Abdürrezzâk ve Beyhakî tahriç etmiştir.364 İbn Hıbbân’ın tahriç ettiği metinlerden birinde 

hadisin sadece  فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم kısmı yer almaktadır.365 

Hadis Ebû Hureyre’den, Hemmâm b. Münebbih dışında farklı râviler aracılığıyla da 

rivayet edilmiştir.366 Metinlerden birinde أهل الكتاب قبلكم kaydı yer almaktadır.367 Ahmed b. 

                                                 
358 Taberânî, el-Mu’cemü’l-Evsat, II, 378  
359 Müslim, Cennet, 5; Ahmed b. Hanbel, Müsned, V, 334; Hâkim en-Neysâbûrî, a.g.e, II, 413; Ebû Ya'lâ, a.g.e, 
XIII, 431, 444; Taberânî, el-Mu’cemü’l-Kebîr, VI, 122, 154, 201 
360 Taberânî, el-Mu’cemü’l-Evsat, VI, 239 
361 Taberânî, el-Mu’cemü’l-Evsat, I, 414; el-Mu’cemü’l-Kebîr, XI, 184 
362 İbn Hıbbân, a.g.e, XVI, 393 
363 Hâkim en-Neysâbûrî, a.g.e, II, 413 
364 Ahmed b. Hanbel, Müsned, II, 314; İbn Hıbbân, a.g.e, I, 200; V, 465; Abdürrezzâk, a.g.e, XI, 220; Beyhakî, 
es-Sünenü'l-Kübrâ, I, 571; IV, 423 
365 İbn Hıbbân, a.g.e, I, 200  
366 Buhârî, İ’tisâm bi’s-Sünne, 2; Tirmizî, İlm, 17; İbn Mâce, Mukaddime, 1; Ahmed b. Hanbel, Müsned, II, 247, 
258, 428, 447, 467, 482, 495, 503; İbn Hıbbân, a.g.e, I, 198, 199; XIV, 139; Beyhakî, es-Sünenü'l-Kübrâ, VII, 
165, 166; Ebû Ya'lâ, XI, 195; XII, 28; Humeydî, II, 477; Taberânî, el-Mu’cemü’l-Evsat, III, 345 
367 Ahmed b. Hanbel, Müsned, II, 456 



 55

Hanbel’in tahriç ettiği bir metinde hadisin  ذروني ما ترآتكم فإنما هلك الذين من قبلكم بسؤالهم واختالفهم على

 kısmı yer almamaktadır.368 Yine Ahmed b. Hanbel’in tahriç ettiği başka bir metinde ise أنبيائهم

hadisin sadece bu kısmı yer almaktadır.369 Tirmizî, Ebû Hureyre aracılığıyla tahriç ettiği 

rivayet için “hasen-sahîh” değerlendirmesinde bulunmuştur.370  

Taberânî, hadisi Muğîra b. Şûbe’den tahriç etmiştir.371 Ebû Ya'lâ’nın Amr b. el-Âs’tan 

tahriç ettiği metinde hadisin فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم kısmı 

bulunmamakta, bunun yerine فلن يؤمن أحد حتى يؤمن بالقدر آله خيره وشره ziyadesi yer almaktadır.372 

 

 

  أحدآم جنب فال يصوم يومئذإذا نودي للصالة صالة الصبح و

 

33- “Sabah namazı için ezan okunduğu zaman içinizden biri gusl abdesti almayı 

gerektiren bir durumda ise o günün orucunu tutmasın.” 

Hadisi Hemmâm b. Münebbih-Ebû Hureyre tarikiyle Ahmed b. Hanbel ve İbn Hıbbân 

tahriç etmiştir.373 

Hadisin diğer tarikleri de Ebû Hureyre aracılığıyla tahriç edilmiştir.374 Aynı metin 

Peygamberimiz (s.a.v)’e ref edilmeksizin Ebû Hureyre’den de tahriç edilmiştir.375   

 

 

 هللا تسعة وتسعون اسما مائة إال واحدا من أحصاها دخل الجنة إنه وتر يحب الوتر

 

34- “Allah’ın doksan dokuz, yüzden bir eksik, ismi vardır. Bu isimleri zikreden kimse 

cennete girer. Allah, tek(bir)tir; tekleri sever.” 

Hadisi Hemmâm b. Münebbih-Ebû Hureyre tarikiyle Müslim, Ahmed b. Hanbel, 

Beyhakî ve Abdürrezzâk tahriç etmiştir.376 Ahmed b. Hanbel, hadisi üç ayrı yerde tahriç 

                                                 
368 Ahmed b. Hanbel, Müsned, II, 355 
369 Ahmed b. Hanbel, Müsned, II, 517 
370 Tirmizî, İlm, 17 
371 Taberânî, el-Mu’cemü’l-Evsat, VII, 11 
372 Ebû Ya'lâ, a.g.e, XIII, 269 
373 Ahmed b. Hanbel, Müsned, II, 314; İbn Hıbbân, a.g.e, VIII, 261 
374 Ahmed b. Hanbel, Müsned, VI, 216, 308; Taberânî, el-Mu’cemü’l-Kebîr, XVIII, 292, 293; Abdürrezzâk, 
a.g.e, IV, 179 
375 Ahmed b. Hanbel, Müsned, VI, 203, 266, 313; İbn Hıbbân, a.g.e, VIII, 261; İbn Huzeyme, a.g.e, III, 250 
376 Müslim, Zikir ve’d-Dua, 6; Ahmed b. Hanbel, Müsned, II, 267, 277, 314; Beyhakî, es-Sünenü'l-Kübrâ, VI, 
139; Abdürrezzâk, a.g.e, V, 498; X, 445 
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etmiştir. Bunların birinde ve Abdürrezzâk’ın tahriç ettiği rivayette hadisin sadece  ان اهللا وتر يحب

 kısmı yer almaktadır.377 الوتر
Hadisin diğer tarikleri de Ebû Hureyre aracılığıyla tahriç edilmiştir.378 Hadisin bazı 

tariklerinde  وتر يحب الوترإنه  kısmı yer almamaktadır.379 Tirmizî, İbn Hıbbân, Beyhakî ve 

Hâkim en-Neysâbûrî’nin tahriç ettiği rivayette ise ziyade olarak Allah’ın doksan dokuz ismi 

sayılmaktadır.380 Tirmizî, hadis için “hasen-sahîh” değerlendirmesinde bulunmuştur. Hâkim, 

hadisin sıhhatiyle ilgili net bir değerlendirme yapmamakta, senetteki ravilerden birisinin sika 

olduğunu söylemektedir. Ancak Zehebî onda zaaf olduğunu bildirmiştir. 

 

 

 إذا نظر أحدآم الى من هو فضل عليه في المال والخلق فلينظر إلى من هو أسفل منه ممن فضل عليه

 

35- “İçinizden biri mal ve yaratılış bakımından kendisinden üstün bir kimse gördüğü 

zaman, daha yüksek olana değil de daha aşağı olana baksın.” 

Hadisi Hemmâm b. Münebbih-Ebû Hureyre tarikiyle Müslim, Ahmed b. Hanbel, 

Beyhakî ve İbn Hıbbân tahriç etmiştir.381 

Hadis Ebû Hureyre’den, Hemmâm b. Münebbih dışında farklı râviler aracılığıyla da 

rivayet edilmiştir.382 Müslim, Tirmizî ve Taberânî’nin tahriç ettiği bir rivayet  انظروا إلى من هو

 şeklindedir.383 Tirmizî rivayet için أسفل منكم وال إلى من هو فوقكم فإنه أجدر أن ال تزدروا نعمة اهللا عليكم

“sahîh” değerlendirmesinde bulunmuştur. 

Taberânî, hadisi Ebû Said el-Hudrî aracılığıyla tahriç etmiştir.384 

 

 

 طهور إناء أحدآم إذا ولغ الكلب فيه فليغسله سبع مرات

 

                                                 
377 Ahmed b. Hanbel, Müsned, II, 277 
378 Buhârî, Deavât, 68; Müsned, II, 258; Beyhakî, es-Sünenü'l-Kübrâ, X, 48; Ebû Ya'lâ, a.g.e, XI, 160; Humeydî, 
a.g.e, II, 479  
379 Buhârî, Şurût, 18; Tevhîd, 12; Tirmizî, Deavât, 82; Ahmed b. Hanbel, Müsned, II, 427, 499, 503, 516; İbn 
Hıbbân, III, 87; Taberânî, el-Mu’cemü’l-Evsat, I, 525; V, 48  
380 Tirmizî, Deavât, 82; İbn Hıbbân, a.g.e, III, 88; Hâkim en-Neysâbûrî, a.g.e, I, 17; Beyhakî, es-Sünenü'l-Kübrâ, 
X, 48 
381 Müslim, Zühd ve Rakâik, 8; Ahmed b. Hanbel, Müsned, II, 314; Beyhakî, Şuabu'l-Îmân, XII, 503; İbn 
Hıbbân, a.g.e, II, 489 
382 Buhârî, Rikak, 30; Müslim, Zühd ve Rakâik, 8; Ahmed b. Hanbel, Müsned, II, 243; İbn Hıbbân, a.g.e, II, 488, 
490; Ebû Ya'lâ, XI, 135; Taberânî, el-Mu’cemü’l-Evsat, I, 343; Humeydî, a.g.e, II, 459 
383 Müslim, Zühd ve Rakâik, 8; Tirmizî, Sıfatu’l-Kıyâme, 58; Taberânî, el-Mu’cemü’l-Evsat, III, 178  
384 Taberânî, el-Mu’cemü’l-Evsat, III, 312 
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36- “Bir köpek, birinizin kabına ağzını soktuğu zaman, o kabı temizlemek için yedi 

defa yıkasın.” 

Hadisi Hemmâm b. Münebbih-Ebû Hureyre tarikiyle Müslim, Ebû Dâvud, Ahmed b. 

Hanbel, İbn Hıbbân, Abdürrezzâk ve Beyhakî tahriç etmiştir.385 

Hadis Ebû Hureyre’den, Hemmâm b. Münebbih dışında farklı râviler aracılığıyla da 

rivayet edilmiştir.386 Rivayetlerin bazısında أوالهن بالتراب ziyadesi vardır.387 Bazılarında ise bu 

ziyade السابعة بالتراب şeklindedir.388 Beyhakî’nin tahriç ettiği bir rivayet her iki ziyadeyi de 

içermektedir:389 أوالهن أو أخراهن بتراب Hâkim en-Neysâbûrî’nin tahriç ettiği metinde ayrıca  الهرة 

 ziyadesi yer almaktadır. Hâkim, hadisin “Şeyhayn’ın şartı üzere sahîh” olduğunu  مثل ذلك

söylemekte, Zehebî de onu onaylamaktadır.390 

Hadis İbn Ömer,391 İbn Abbâs392 ve Hz.Ali393 aracılığıyla da tahriç edilmiştir. 

Abdullah b. Mugaffel aracılığıyla gelen tarikinde وعفروه الثامنة في التراب ziyadesi yer 

almaktadır.394 

 

 

والذي نفس محمد بيده لقد هممت أن آمر فتياني أن يستعدوا لي بحزم من حطب ثم آمر رجال يصلي بالناس ثم 

 أحرق بيوتا على من فيها

 

37- “Muhammed’in hayatı elinde olan Allah’a yemin ederim, geçlerime odun 

demetleri taşımalarını ve bir şahsa da cemaate namaz kıldırmasını emretmeyi, sonra da 

(cemaate iştirak etmeyenlerin) evlerini, içindekilerle birlikte ateşe vermeyi (ne kadar arzu 

ettim).” 

Hadisi Hemmâm b. Münebbih-Ebû Hureyre tarikiyle Müslim, Ahmed b. Hanbel, 

Abdürrezzâk ve Beyhakî tahriç etmiştir.395 
                                                 
385 Müslim, Tahâret, 92; Ebû Dâvud, Tahâret, 37; Ahmed b. Hanbel, Müsned, II, 314; İbn Hıbbân, a.g.e, IV, 110; 
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389 Beyhakî, es-Sünenü'l-Kübrâ, I, 366 
390 Hâkim en-Neysâbûrî, a.g.e, I, 160 
391 İbn Mâce, Tahâret, 31; Taberânî, el-Mu’cemü’l-Kebîr, XII, 279 
392 Taberânî, el-Mu’cemü’l-Kebîr, XI, 180 
393 Taberânî, el-Mu’cemü’l-Evsat, VIII, 438 
394 Müslim, Tahâret, 93; Ebû Dâvud, Tahâret, 37; Nesâî, Tahâret, 53; Miyâh, 7; İbn Mâce, Tahâret, 31; Dârimî, 
Vudû ve’s-Salât, 59; Ahmed b. Hanbel, Müsned, IV, 86; V, 56; Beyhakî, es-Sünenü'l-Kübrâ, I, 367, 380; İbn 
Hıbbân, a.g.e, IV, 114 
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Hadis Ebû Hureyre’den, Hemmâm b. Münebbih dışında farklı râviler aracılığıyla da 

rivayet edilmiştir.396 Bazı tariklerde والذي نفسي بيده لو يعلم أحدهم أنه يجد عرقا سمينا أو مرماتين حسنتين

اثقل الصالة على المنافقين صالة العشاء  ziyadesi yer almaktadır.397 Bazı tariklerin başında ise لشهد العشاء

 ziyadesi bulunmaktadır.398 Tirmizî, Ebû Hureyre وصالة الفجر ولو يعلمون ما فيهما ألتوهما ولو حبوا

aracılığıyla tahriç ettiği rivayet için “hasen-sahîh” değerlendirmesinde bulunmuştur.399 

Hadis İbn Mesud,400 Câbir b. Abdillah401 ve Enes b. Mâlik402 aracılığıyla da tahriç 

edilmiştir.  

 

 نصرت بالرعب وأوتيت جوامع الكلم

 

38- “Korku ile yardım olundum. Ve bana cevâmiu’l-kelim özelliği verildi.” 

Hadisi Hemmâm b. Münebbih-Ebû Hureyre tarikiyle Müslim ve Ahmed b. Hanbel 

tahriç etmiştir.403 

Hadis Ebû Hureyre’den, Hemmâm b. Münebbih dışında farklı râviler aracılığıyla da 

rivayet edilmiştir. Ancak rivayetlerde çok çeşitli ziyadeler yer almaktadır. Peygamberimiz 

(s.a.v), daha önceki peygamberlere verilmeyip kendisine verilen özellikleri zikretmekte, 

yukarıdaki metinde yer alan iki özelliği de bunlar arasında saymaktadır.404 

Hadisin diğer tarikleri Câbir b. Abdillah,405 Ebû Zer Gıfârî,406 Hz.Ali,407 İbn Abbâs,408 

Ebû Mûsâ el-Eş’arî,409 Avf b. Mâlik,410 Ebû Ümâme,411 İbn Ömer,412 Ebû Saîd el-Hudrî413 ve 

                                                                                                                                                         
395 Müslim, Mesâcid, 253; Ahmed b. Hanbel, Müsned, II, 314; Abdürrezzâk, a.g.e, I, 517; Beyhakî, es-Sünenü'l-
Kübrâ, III, 78 
396 Buhârî, Husûmât, 5; Ebû Dâvud, Salât, 46; Tirmizî, Salât, 48; İbn Mâce, Mesâcid ve’l-Cemâat, 17; Ahmed b. 
Hanbel, Müsned, II, 539; Beyhakî, es-Sünenü'l-Kübrâ, III, 79; Taberânî, el-Mu’cemü’l-Evsat, I, 272; VI, 321; 
Abdürrezzâk, a.g.e, I, 518 
397 Buhârî, Ezan, 29; Ahkam, 52; Müslim, Mesâcid, 251; Nesâî, İmâme, 49; Muvatta, Salâtu’l-Cemâa, 3; Dârimî, 
Salât, 54; Ahmed b. Hanbel, Müsned, II, 244, 376, 472; İbn Hıbbân, a.g.e, V, 451; İbn Huzeyme, a.g.e, II, 369; 
Humeydî, II, 425;  Beyhakî, es-Sünenü'l-Kübrâ, III, 78; Ebû Ya'lâ, a.g.e, XI, 222; Taberânî, el-Mu’cemü’l-Evsat, 
II, 300; V, 452 
398 Müslim, Mesâcid ve Mevâzıu’s-Salât, 252; Ahmed b. Hanbel, Müsned, II, 424, 531; İbn Hıbbân, V, 454; 
Beyhakî, es-Sünenü'l-Kübrâ, III, 78 
399 Tirmizî, Salât, 48 
400 Müslim, Mesâcid, 254; Beyhakî, es-Sünenü'l-Kübrâ, III, 79, 245; Taberânî, el-Mu’cemü’l-Evsat, II, 250; VI, 
350; el-Mu’cemü’l-Kebîr, X, 71 
401 Tayâlisî, a.g.e, 238 
402 Taberânî, el-Mu’cemü’l-Evsat, III, 366 
403 Müslim, Mesâcid ve Mevâzıu’s-Salât, 8; Ahmed b. Hanbel, Müsned, II, 314 
404 Müslim, Mesâcid ve Mevâzıu’s-Salât, 5-7; Ahmed b. Hanbel, Müsned, II, 268, 395, 501, Beyhakî, es-
Sünenü'l-Kübrâ, II, 607; IX, 9; Humeydî, II, 421; Taberânî, el-Mu’cemü’l-Evsat, VIII, 229 
405 Buhârî, Salât, 56; Müslim, Mesâcid ve Mevâzıu’s-Salât, 3; Nesâî, Gusl ve’t-Teyemmüm, 26; Dârimî, Salât, 
111; Ahmed b. Hanbel, Müsned, III, 304; İbn Hıbbân, a.g.e, XIV, 308; Beyhakî, es-Sünenü'l-Kübrâ, I, 326; II, 
607, 466; VI, 476; IX, 8; Taberânî, el-Mu’cemü’l-Evsat, V, 296; İbn Ebî Şeybe, a.g.e, VI, 307 
406 Dârimî, Siyer, 29; Ahmed b. Hanbel, Müsned, V, 145, 147, 161; İbn Hıbbân, a.g.e, XIV, 375; Tayâlisî, a.g.e, 
X, 64; İbn Ebî Şeybe, a.g.e, VI, 308; Hâkim en-Neysâbûrî, a.g.e, II, 424 
407 Ahmed b. Hanbel, Müsned, I, 98, 158; İbn Ebî Şeybe, a.g.e, VI, 308; Beyhakî, es-Sünenü'l-Kübrâ, I, 328  
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Sâib b. Yezîd414 aracılığıyla tahriç edilmiştir. Bu tariklerde de çok çeşitli ziyadeler yer 

almaktadır. Hâkim, Ebû Zer Gıfârî aracılığıyla tahriç ettiği rivayetin Şeyhayn’ın şartı üzere 

sahîh olduğunu söylemekte, Zehebî de onu onaylamaktadır.415 

 

  

إذا انقطع شسع نعل أحدآم أو شراآه فال يمش في إحداهما بنعل واحدة واألخرى حافيه ليحفهما جميعا أو لينعلهما 

 جميعا

 

39- “Birinizin takunyasının tasması veya kayışı koptuğu zaman, tek takunya ve çıplak 

ayakla yürümesin; ya her iki ayağına da takunya giysin, yahut da her iki ayağını çıplak 

bıraksın.” 

Hadisi Hemmâm b. Münebbih-Ebû Hureyre tarikiyle sadece Ahmed b. Hanbel tahriç 

etmiştir.416 

Hadis Ebû Hureyre’den, Hemmâm b. Münebbih dışında farklı râviler aracılığıyla da 

rivayet edilmiştir. İbn Hıbbân’ın tahriç ettiği bir tarik417 dışında Ebû Hureyre’den gelen diğer 

tariklerde hadisin ليحفهما جميعا أو لينعلهما جميعا kısmı yer almamaktadır.418 Humeydî’nin tahriç 

ettiği metinde خرهما تحفىوإذا انتعل فليبدأ باليمين وإذا خلع فليبدأ باليسرى ولتكن اليمنى أولهما تنعل وآ  ziyadesi 

yer almaktadır.419 

Tesbit edebildiğimiz kadarıyla hadisin diğer tarikleri Câbir b. Abdillah’tan 

gelmektedir. Ebû Dâvud’un tahriç ettiği metinde وال يأآل بشماله ziyadesi vardır.420 Diğer 

tariklerde وال يحتبي بالثوب الواحد وال يلتحف الصماء ziyadesi yer almaktadır.421 Ahmed b. Hanbel’in 

tahriç ettiği bir metinde bu metne ek olarak وال تضع إحدى رجليك على األخرى إذا استلقيت ziyadesi yer 

                                                                                                                                                         
408 Ahmed b. Hanbel, Müsned, I, 301; Beyhakî, es-Sünenü'l-Kübrâ, II, 608; Taberânî, el-Mu’cemü’l-Kebîr, XI, 
51, 54, 61; İbn Ebî Şeybe, a.g.e, VI, 307   
409 Ahmed b. Hanbel, Müsned, IV, 416; İbn Ebî Şeybe, a.g.e, VI, 308 
410 İbn Hıbbân, a.g.e, XIV, 309 
411 Ahmed b. Hanbel, Müsned, V, 248; Beyhakî, es-Sünenü'l-Kübrâ, I, 326; II, 608; Taberânî, el-Mu’cemü’l-
Kebîr, VIII, 239;  
412 Taberânî, el-Mu’cemü’l-Kebîr, XII, 315 
413 Taberânî, el-Mu’cemü’l-Evsat, VIII, 211 
414 Taberânî, el-Mu’cemü’l-Kebîr, VII, 155 
415 Hâkim en-Neysâbûrî, a.g.e, II, 424 
416 Ahmed b. Hanbel, Müsned, II, 314 
417 İbn Hıbbân, a.g.e, XII, 274 
418 Nesâî, Zînet, 117; Ahmed b. Hanbel, Müsned, II, 443, 477, 480; Taberânî, el-Mu’cemü’l-Evsat, VIII, 314; 
Humeydî, a.g.e, II, 480  
419 Humeydî, a.g.e, II, 480  
420 Ebû Dâvud, Libas, 41 
421 Ahmed b. Hanbel, Müsned, III, 293, 327; Beyhakî, es-Sünenü'l-Kübrâ, II, 317; İbn Hıbbân, a.g.e, XII, 29   
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almaktadır.422 Taberânî’nin tahriç ettiği metinde وال يحتبي بالثوب الواحد kısmı 

bulunmamaktadır.423   

 

 

 م النذر بشيء لم أآن قد قدرته له استخرج به من البخيل ويؤتيني عليه ما لم يكن آتاني من قبلال يأتي بن آد

 

40- “(Allah Teâlâ şöyle buyurmuştur:) İnsanoğlu nezir yapmakla, benim kendisi için 

takdir etmediğim hiçbir şeyi elde edemez. Fakat nezir yapmakla benim kendisi için takdir 

ettiğim şeyi elde ettiği zaman, ben cimriden (bir miktar sadaka) çıkarmış olurum. Ve o da 

önce hiç vermemiş olduğu şeyi vermiş olur.” 

Hadisi Hemmâm b. Münebbih-Ebû Hureyre tarikiyle Buhârî ve Ahmed b. Hanbel 

tahriç etmiştir.424 Buhârî’nin tahriç ettiği metin Peygamberimiz (s.a.v)’in dilinden 

aktarılmıştır ve ويؤتيني عليه ما لم يكن آتاني من قبل kısmı bulunmamaktadır.425 

Hadis Ebû Hureyre’den, Hemmâm b. Münebbih dışında farklı râviler aracılığıyla da 

rivayet edilmiştir.426 Buhârî, Müslim ve Nesâî’nin tahriç ettiği metin  ال تنذروا فإن النذر ال يغني من

 ”şeklindedir.427 Tirmizî, hadis için “hasen-sahîh القدر شيئا وإنما يستخرج به من البخيل

değerlendirmesinde bulunmuştur.428 Hâkim ise hadisin “Müslim’in şartı üzere sahîh” 

olduğunu söylemiş, Zehebî de onu onaylamıştır.429 

Hadisin İbn Ömer’den gelen tarikinin metni إنه ال يرد شيئا وإنما يستخرج به من البخيل 

şeklindedir.430  

 

 

 إن اهللا قال أنفق أنفق عليك وسمى الحرب خدعة

 

                                                 
422 Ahmed b. Hanbel, Müsned, III, 297 
423 Taberânî, el-Mu’cemü’l-Evsat, II, 206   
424 Buhârî, Kader, 6; Ahmed b. Hanbel, Müsned, II, 314 
425 Buhârî, Kader, 6 
426 Buhârî, Kader, 25; Ebû Dâvud, Eymân ve’n-Nüzûr, 18; Tirmizî, Nüzûr ve’l-Eymân, 11; Nesâî, Eymân ve’n-
Nüzûr, 25; İbn Mâce, Kefârât, 15; Ahmed b. Hanbel, Müsned, II, 235, 242, 373, 412, 463; İbn Hıbbân, a.g.e, X, 
220; Beyhakî, es-Sünenü'l-Kübrâ, X, 133; Ebû Ya'lâ, XI, 236; Humeydî, II, 473; Hâkim en-Neysâbûrî, a.g.e, IV, 
304  
427 Buhârî, Eymân ve’n-Nüzûr, 26; Müslim, Nüzûr, 5; Nesâî, Eymân ve’n-Nüzûr, 26  
428 Tirmizî, Nüzûr ve’l-Eymân, 11 
429 Hâkim en-Neysâbûrî, a.g.e, IV, 304 
430 Buhârî, Kader, 6; Eymân ve’n-Nüzûr, 26; Müslim, Nüzûr, 2, 3; Nesâî, Eymân ve’n-Nüzûr, 24, 25; İbn Mâce, 
Kefârât, 15; Ebû Dâvud, Eyman ve’n-Nüzûr, 18; Ahmed b. Hanbel, Müsned, II, 61, 86, 118; Tayâlisî, a.g.e, 254; 
Beyhakî, es-Sünenü'l-Kübrâ, X, 133;  
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41- “Allah Teâlâ şöyle buyurmuştur: Sadaka ver, ben de sana (daha fazlasını) 

vereyim.” (Ve Hz.Peygamber) Harbin hud’a olduğunu açıkladı. 

Hadisi Hemmâm b. Münebbih-Ebû Hureyre tarikiyle Buhârî, Müslim, Ebû Dâvud, 

Ahmed b. Hanbel ve Beyhakî tahriç etmiştir.431 Tariklerin bir kısmında hadisin sadece  وسمى

 bölümü yer almaktadır.432 Bir kısmında ise bu bölüm yer almamaktadır.433 الحرب خدعة

Hadisin başka bir tarikini taradığımız kaynaklar içerisinde tesbit edemedik. 

 

 

رأى عيسى بن مريم رجال يسرق فقال له عيسى سرقت فقال آال والذي ال إله إال هو فقال عيسى آمنت باهللا 

 وآذبت عيني

 

42- “Meryem oğlu İsa, bir adamın hırsızlık yaptığını görünce ona sordu: Hırsızlık mı 

yaptın? Adam, şu cevabı verdi: O’ndan başka ilah olmayan (Allah’a) yemin ederim ki hayır. 

Bunun üzeine İsa şöyle dedi: Allah’a iman ve kendi gözümü tekzib ederim.” 

Hadisi Hemmâm b. Münebbih-Ebû Hureyre tarikiyle Buhârî, Müslim, Ahmed b. 

Hanbel ve İbn Hıbbân tahriç etmiştir.434 

Hadisin diğer tarikleri de Ebû Hureyre aracılığıyla tahriç edilmiştir.435 

 

 

 ما أوتيكم من شيء وال أمنعكموه إن أنا إال خازن أضع حيث أمرت

 

43- “Ben size ne bir şey veririm ve ne de sizi ondan men ederim. Ben sadece bir 

hazinedârım, emrolunduğum şekilde koyarım.” 

Hadisi Hemmâm b. Münebbih-Ebû Hureyre tarikiyle Ebû Dâvud ve Ahmed b. Hanbel 

tahriç etmiştir.436 

Taradığımız kaynaklar içinde hadisin başka bir tarikini tesbit edemedik.  

 

 

                                                 
431 Buhârî, Cihâd ve’s-Siyer, 157; Müslim, Zekat, 37; Cihâd ve’s-Siyer, 18; Ebû Dâvud, Cihad, 92; Ahmed b. 
Hanbel, Müsned, II, 312, 314; Beyhakî, es-Sünenü'l-Kübrâ, IV, 314; IX, 254 
432 Buhârî, Cihâd ve’s-Siyer, 157; Müslim, Cihâd ve’s-Siyer, 18; Ebû Dâvud, Cihad, 92; Ahmed b. Hanbel, 
Müsned, II, 312; Beyhakî, es-Sünenü'l-Kübrâ, IX, 254 
433 Müslim, Zekat, 37; Beyhakî, es-Sünenü'l-Kübrâ, IV, 314 
434 Buhârî, Enbiya, 48; Müslim, Fadâil, 149; Ahmed b. Hanbel, Müsned, II, 314; İbn Hıbbân, a.g.e, X, 179 
435 Nesâî, Âdâbü’l-Kudât, 37; İbn Mâce, Kefârât, 4; Ahmed b. Hanbel, Müsned, II, 383; Beyhakî, es-Sünenü’l-
Kübrâ, X, 264 
436 Ebû Dâvud, Harâc ve’l-İmâre ve’l-Fey, 12, 13; Ahmed b. Hanbel, Müsned, II, 314 
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عليه فإذا آبر فكبروا وإذا رآع فارآعوا وإذا قال سمع اهللا لمن حمده فقولوا اللهم إنما اإلمام ليؤتم به فال تختلفوا 

 ربنا لك الحمد فإذا فإذا سجد فاسجدوا وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعين

 

44- “İmam sadece kendisine uyulan bir kimsedir. (Bu bakımdan) ona aykırı hareket 

etmeyiniz. O, tekbir aldığı zaman siz de alınız; rukûya vardığı zaman siz de öyle yapınız. O 

“semiallahü li-men hamideh” dediği zaman siz de “Allahümme rabbenâ leke’l-hamd” deyiniz. 

O secdeye vardığı zaman siz de secde ediniz. O oturarak kıldığı zaman siz de öyle yapınız.” 

Hadisi Hemmâm b. Münebbih-Ebû Hureyre tarikiyle Buhârî, Müslim, Ahmed b. 

Hanbel, Beyhakî ve Abdürrezzâk tahriç etmiştir.437 Buharî’nin tahriç ettiği metinde hadisin  فإذا

أقيموا الصف في الصالة فإن إقامة الصف من حسن  kısmı yer almamaktadır. Ayrıca hadiste آبر فكبروا

صالةال  ziyadesi vardır. Bu ziyade Hemmâm b. Münebbih’in sahifesinde kırk dört numarada 

tahriç ettiği hadistir. Buhârî iki hadisi birlikte tahriç etmiştir. 

Hadis Ebû Hureyre’den, Hemmâm b. Münebbih dışında farklı râviler aracılığıyla da 

rivayet edilmiştir.438 Nesâî’nin tahriç ettiği bir rivayette hadisin وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعين 

kısmı yer almamaktadır.439 İbn Mâce’nin tahriç ettiği bir rivayette  وإذا قال غير المغضوب عليهم وال

 ziyadesi bulunmaktadır.440 Ahmed b. Hanbel’in tahriç ettiği bir rivayetin الضالين فقولوا آمين

metni إنما جعل اإلمام ليؤتم به فإذا آبر فكبروا وإذا قرأ فأنصتوا şeklindedir.441 

Hadisin diğer tarikleri Enes b. Mâlik,442 Hz.Âişe443 ve Câbir b. Abdillah444 aracılığıyla 

tahriç edilmiştir.  

 

 

 أقيموا الصف في الصالة فإن إقامة الصف من حسن الصالة

 

45- “Namazda safı düz tutunuz. Çünkü safın düzgün olması namazın 

güzelliğindendir.” 
                                                 
437 Buhârî, Ezan, 74; Müslim, Salât, 86; Ahmed b. Hanbel, Müsned, II, 314; Abdürrezzâk, a.g.e, II, 461; 
Beyhakî, es-Sünenü'l-Kübrâ, II, 29 
438 Buhârî, Ezan, 82; Ebû Dâvud, Salât, 68; İbn Mâce, İkâmetü’s-Salât ve’s-Sünnetü fîhâ, 144; Dârimî, Salât, 71; 
Beyhakî, es-Sünenü’l-Kübrâ, III, 132 
439 Nesâî, İftitâh, 30 
440 İbn Mâce, İkâmetü’s-Salât, 13  
441 Ahmed b. Hanbel, Müsned, II, 420 
442 Buhârî, Salât, 18; Ezan, 82, 128; Müslim, Salât, 77; Ahmed b. Hanbel, Müsned, III, 110, 162, 200; Darimî, 
Salât, 44; Muvattâ, Salâtu’l-Cemâat, 16; İbn Hıbbân, a.g.e, V, 460; Beyhakî, es-Sünenü’l-Kübrâ, II, 431; III, 
112; Humeydî, a.g.e, II, 501; Abdürrezzâk, a.g.e, II, 460 
443 Buhârî, Ezan, 51; Taksîru’s-Salât, 17; Marzâ ve’t-Tıb, 12; Müslim, Salât, 82; Ebû Dâvud, Salât, 68; İbn 
Mâce, İkâmetü’s-Salât ve’s-Sünnetü fîhâ, 144; Ahmed b. Hanbel, Müsned, VI, 51, 57, 148, 194; Muvattâ, 
Salâtu’l-Cemâat, 17; İbn Hıbbân, V, 462; İbn Huzeyme, a.g.e, III, 52; Beyhakî, es-Sünenü'l-Kübrâ, II, 370, 431; 
III, 112 
444 Ahmed b. Hanbel, Müsned, III, 300; Beyhakî, es-Sünenü'l-Kübrâ, II, 21 
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Hadisi Hemmâm b. Münebbih-Ebû Hureyre tarikiyle Buhârî, Müslim, Ahmed b. 

Hanbel, İbn Hıbbân, Abdürrezzâk ve Beyhakî tahriç etmiştir.445 Buhârî’nin tahriç ettiği 

metnin başında ziyade olarak kırk üçüncü hadis yer almaktadır. 

Taradığımız kaynaklarda Ebû Hureyre’den tahriç edilen başka bir tarik tesbit 

edemedik. Hadisin Enes b. Mâlik aracılığıyla tahriç edilen bir metni  سووا صفوفكم فإن تسوية الصف

 şeklindedir.446 Yine Enes b. Mâlik aracılığıyla tahriç edilen bazı tariklerde metnin من تمام الصالة

sonu من حسن الصالة  şeklindedir.447 Buhârî’nin tahriç ettiği bir metnin sonu ise من إقامة الصالة 

şeklindedir.448 Hadisin, Câbir b. Abdillah aracılığıyla tahriç edilen metni  إن من تمام الصالة إقامة

 şeklindedir.449 الصف

 

 

تحاج آدم وموسى فقال له موسى أنت آدم الذي أغويت الناس فأخرجتهم من الجنة إلى األرض فقال له آدم أنت 

موسى الذي أعطاه اهللا علم آل شيء واصطفاه على الناس برسالته قال نعم قال أتلومني على أمر قد آتب علي أن أفعل من 

 قبل أن أخلق فحج آدم موسى

 

46- “(Bir gün) Âdem ve Mûsâ birbirleriyle münakaşaya girdiler. Mûsâ dedi ki: 

İnsanları yoldan çıkaran ve onları dünyaya kovduran Âdem sen değil misin? Âdem şu cevabı 

verdi: Allah’ın, herşeyin ilmini verdiği ve risaletiyle onu insanların en üstünü yaptığı Mûsâ 

sen değil misin? Mûsâ, evet, deyince Âdem sözüne devam etti ve şöyle dedi: (o halde) ben 

yaratılmadan önce, ne yapacağımın (Allah tarafından) takdir olunmasından dolayı beni mi 

mesul tutacaksın? Bu delile dayanarak Âdem, Mûsâ’yı (münakaşada) mağlub etti.”  

Hadisi Hemmâm b. Münebbih-Ebû Hureyre tarikiyle Müslim, Ahmed b. Hanbel ve 

Abdürrezzâk tahriç etmiştir.450 

Hadis Ebû Hureyre’den, Hemmâm b. Münebbih dışında farklı râviler aracılığıyla da 

rivayet edilmiştir.451 Hadisin son kısmı (  أن يخلقني بأربعين سنة ؟أتلومني على أمر قدره اهللا علي قبل  )452, ( 

                                                 
445 Buhârî, Ezan, 74; Müslim, Salât, 126; Ahmed b. Hanbel, Müsned, II, 314; Beyhakî, es-Sünenü'l-Kübrâ, III, 
141; Abdürrezzâk, a.g.e, II, 44; İbn Hıbbân, a.g.e, V, 551 
446 Müslim, Salât, 124; Ebû Dâvud, Salât, 93; İbn Mâce, İkâmetü’s-Salât, 50; Dârimî, Salât, 48; Ahmed b. 
Hanbel, Müsned, III, 177, 254, 274, 279, 291; İbn Hıbbân, a.g.e, V, 545, 548; Ebû Ya'lâ, a.g.e, V, 354 
447 Ahmed b. Hanbel, Müsned, III, 179, 274; Beyhakî, es-Sünenü'l-Kübrâ, III, 141; Taberânî, el-Mu’cemü’l-
Evsat, I, 295; VI, 129  
448 Buhârî, Ezan, 74 
449 Ahmed b. Hanbel, Müsned, III, 322; Taberânî, el-Mu’cemü’l-Kebîr, II, 183; Ebû Ya'lâ, a.g.e, IV, 122 
450 Müslim, Kader, 15; Ahmed b. Hanbel, Müsned, II, 314; Abdürrezzâk, a.g.e, XI, 113 
451 Buhârî, Enbiya, 31; Tefsir, 1/20; Tevhîd, 37; Muvatta, Kader, 1; Ahmed b. Hanbel, Müsned, II, 264, 268, 287, 
392, 448, 464; İbn Hıbbân, a.g.e, XIV, 93 
452 Buhârî, Kader, 11; Müslim, Buhârî, Kader, 13, 14; Ebû Dâvud, Kitâbü’s-Sünne, 16; İbn Mâce, Mukaddime, 
10; İbn Hıbbân, a.g.e, XIV, 59; Humeydî, a.g.e, II, 475; Ebû Ya'lâ, a.g.e, XI, 118 
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 gibi farklı şekillerde rivayet 454( فأنا أقدم أم الذآر) ve 453( آتبه اهللا علي قبل أن يخلق السموات واألرض

edilmiştir. Tirmizî, Ebû Hureyre aracılığıyla tahriç ettiği rivayet için “hasen-sahîh-garîb” 

değerlendirmesinde bulunmuştur.455 

Ebû Ya'lâ, hadisi İbn Ömer aracılığıyla tahriç etmiştir. Bu metnin sonu أما تجده مكتوبا 

şeklindedir.456 Hadis ayrıca Ebû Said el-Hudrî’den tahriç edilmiştir.457  

 

 

لم أآن بينما أيوب يغتسل عريانا خر عليه رجل جراد من ذهب فجعل أيوب يحثي في ثوبه قال فناداه ربه يا أيوب أ

 أغنيتك عما ترى قال بلى يا رب ولكن ال غنى لي عن برآتك

 

47- “(Bir gün) Eyyûb çıplak bir vaziyette yıkanırken, altından bir çekirge sürüsü 

üzerine düşmeye ve Eyyûb da onları elbisesine toplamaya başladı. Bunun üzerine Rabbi ona 

hitaben şöyle buyurdu: Ey Eyyûb, ben seni bu gördüğün şeylerden müstağni kılmamış 

mıydım? Eyyûb şu cevabı verdi: Ey Rabbim, ona ne şüphe. Fakat ben bereketinin bolluğu 

üstünde bir zenginliğe sahip değilim ki..” 

Hadisi Hemmâm b. Münebbih-Ebû Hureyre tarikiyle Buhârî, Ahmed b. Hanbel, İbn 

Hıbbân ve Beyhakî tahriç etmiştir.458 İbn Hıbbân’ın tahriç ettiği rivayette برآتك yerine رحمتك 

ifadesi yer almaktadır.459 

Hadisin diğer tarikleri de Ebû Hureyre aracılığıyla tahriç edilmiştir.460 Bazı tariklerde 

 kısmı yer almamaktadır.461 Hâkim, hadisin Buhârî’nin şartı üzere sahîh بينما أيوب يغتسل عريانا

olduğunu söylemektedir. Zehebî ise Buhârî ve Müslim’in şartı üzere sahîh olduğunu 

söylemiştir.462 

 

 

خفف على داود القرآن فكان يأمر بدوابه تسرج فكان يقرأ القرآن من قبل أن تسرج دابته وآان ال يأآل إال من 

 عمل يده

                                                 
453 Tirmizî, Kader, 2; Ahmed b. Hanbel, Müsned, II, 398; İbn Hıbbân, a.g.e, XIV, 55 
454 Ebû Ya'lâ, a.g.e, III, 98; Taberânî, el-Mu’cemü’l-Kebîr, II, 160 
455 Tirmizî, Kader, 2 
456 Ebû Ya'lâ, a.g.e, I, 211 
457 Ebû Ya'lâ, a.g.e, I, 414 
458 Buhârî, Gusl, 20; Enbiya, 20; Tevhîd, 35; Ahmed b. Hanbel, Müsned, II, 314; İbn Hıbbân, a.g.e, XIV, 120; 
Beyhakî, es-Sünenü'l-Kübrâ, I, 306 
459 İbn Hıbbân, a.g.e, XIV, 120 
460 Nesâî, Gusl ve’t-Teyemmüm, 7; İbn Hıbbân, XIV, 120 
461 Ahmed b. Hanbel, Müsned, II, 243, 304, 490, 511; İbn Hıbbân, a.g.e, XIV, 122; Hâkim en-Neysâbûrî, a.g.e, 
II, 582; Tayâlisî, a.g.e, 322; Humeydî, a.g.e, II, 457; Taberânî, el-Mu’cemü’l-Evsat, III, 255 
462 Hâkim en-Neysâbûrî, a.g.e, II, 582 
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48- “Kur’an, Davud için kolaylaştırıldı. Atlarının koşumlu olmalarını emrederdi de 

atına takım vurulmadan önce Kur’an’ı okur tamamlardı. Kendi alın teriyle kazandığı 

şeylerden başka bir şey yemezdi.” 

Hadisi Hemmâm b. Münebbih-Ebû Hureyre tarikiyle Buhârî, Ahmed b. Hanbel, İbn 

Hıbbân, Taberânî ve Beyhakî tahriç etmiştir.463 Buhârî, Taberânî ve İbn Hıbbân’ın tahriç ettiği 

rivayetlerden birinde hadisin sadece وآان ال يأآل إال من عمل يده kısmı yer almaktadır.464 Yine 

Buhârî ve İbn Hıbbân’ın tahriç ettiği diğer bir rivayette ise hadisin bu kısmı yer 

almamaktadır.465 Ayrıca İbn Hıbbân’ın metninde القرآن yerine الزبور zikredilmektedir.  

Taradığımız kaynaklarda hadisin başka bir tarikini tesbit edemedik. 

 

 

 رؤيا الرجل الصالح جزء من ستة وأربعين جزءا من النبوة

 

49- “Sâlih bir kişinin ruyası, peygamberliğin kırk altıda biridir.” 

Hadisi Hemmâm b. Münebbih-Ebû Hureyre tarikiyle Müslim, Ahmed b. Hanbel ve 

Beyhakî tahriç etmiştir.466 

Hadis Ebû Hureyre’den, Hemmâm b. Münebbih dışında farklı râviler aracılığıyla da 

rivayet edilmiştir.467 Taberânî’nin tahriç ettiği metnin başı رؤيا الرجل الصالح بشرى من اهللا 

şeklindedir.468 Yine Taberânî’nin tahriç ettiği bir tarikte رؤيا المؤمن ال تكاد تخطئ فى اخر الزمان 

ziyadesi bulunmaktadır.469 

Hadisin diğer tarikleri Enes b. Mâlik,470 Ubâde b. Sâmit,471 Ebû Said el-Hudrî472 ve 

İbn Abbâs’tan473 tahriç edilmiştir. Enes b. Mâlik aracılığıyla rivayet edilen bir metnin başında 

                                                 
463 Buhârî, Enbiya, 37; Tefsir, 17/6; Buyû’, 15; Ahmed b. Hanbel, Müsned, II, 314; İbn Hıbbân, a.g.e, XIV, 117, 
119; Taberânî, el-Mu’cemü’l-Evsat, II, 106; Beyhakî, es-Sünenü'l-Kübrâ, VI, 210 
464 Buhârî, Buyû’, 15; İbn Hıbbân, a.g.e, 119; Taberânî, el-Mu’cemü’l-Evsat, II, 106 
465 Buhârî, Tefsir, 17/6; İbn Hıbbân, a.g.e, XIV, 117 
466 Müslim, Ruya, 8; Ahmed b. Hanbel, Müsned, II, 314; Beyhakî, Şuabu'l-Îmân, VI, 416 
467 Buhârî, Tabir, 4; Müslim, Ruya, 8; İbn Mâce, Tabîri’r-Ruya, 1; Ahmed b. Hanbel, Müsned, II, 233, 269, 369, 
438, 495; Taberânî, el-Mu’cemü’l-Evsat, III, 42; VI, 380 
468 Taberânî, el-Mu’cemü’l-Evsat, VI, 380 
469 Taberânî, el-Mu’cemü’l-Evsat, III, 42 
470 Buhârî, Tabir, 2; İbn Mâce, Tabîri’r-Ruya, 1; Muvatta, Ruya, 1; Ahmed b. Hanbel, Müsned, III, 106, 126, 
149; İbn Hıbbân, a.g.e, XIII, 408; Ebû Ya'lâ, a.g.e, VI, 153, 400, 435 
471 Buhârî, Tabir, 4; Müslim, Ruya, 7; Ebû Dâvud, Edeb, 88; Tirmizî, Ruya, 1; Dârimî, Ruya, 2; Ahmed b. 
Hanbel, Müsned, III, 185; V, 316, 319; Ebû Ya'lâ, a.g.e, VI, 15; Tayâlisî, a.g.e, 78   
472 Buhârî, Tabir, 4 
473 Ebû Ya'lâ, a.g.e, IV, 249; XII, 63; Taberânî, el-Mu’cemü’l-Kebîr, XI, 196  
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 ziyadesi yer almaktadır.474 Tirmizî, Ubâde b. Sâmit من رآني في المنام فقد رآني فإن الشيطان ال يتخيل بي

aracılığıyla tahriç ettiği rivayet için “sahîh” değerlendirmesinde bulunmuştur.475 

 

 

 يسلم الصغير على الكبير والمار على القاعد والقليل على الكثير

 

50- “Küçük büyüğe, yürüyen oturana, az sayıda kişi çok sayıda olanlara selam verir.” 

Hadisi Hemmâm b. Münebbih-Ebû Hureyre tarikiyle Buhârî, Ebû Dâvud, Tirmizî,  

Ahmed b. Hanbel, Beyhakî ve Abdürrezzâk tahriç etmiştir.476 Tirmizî, hadis için “hasen-

sahîh” değerlendirmesinde bulunmuştur. 

Hadis Ebû Hureyre’den, Hemmâm b. Münebbih dışında farklı râviler aracılığıyla da 

rivayet edilmiştir.477 Bazı rivayetlerde hadisin الصغير على الكبير kısmı yer almamakta, bunun 

yerine الراآب على الماشي ifadesi bulunmaktadır.478 Hadis aynı farklılıkla Abdurrahman b. 

Şebel479 ve Fudâle b. Ubeydillah’tan480 da tahriç edilmiştir. Abdurrahman b. Şebel’den rivayet 

edilen metinde buna ilave olarak فمن أجاب السالم فهو له ومن لم يجب فال شيء له ziyadesi yer 

almaktadır.481 Fudâle b. Ubeydillah aracılığıyla tahriç edilen kimi rivayetlerin metni ise  يسلم

 şeklindedir.482 Tirmizî, Fudâle b. Ubeydillah aracılığıyla tahriç الراآب على الماشي والقليل على الكثير

ettiği rivayet için “hasen-sahîh” değerlendirmesinde bulunmuştur.483 

Hadisin Câbir b. Abdillah aracılığıyla tahriç edilen metni  يسلم الراآب على الماشي والماشي

  şeklindedir.484 على القاعد والماشيان أيهما يبدأ بالسالم فهو أفضل

 

 

 إله إال اهللا فإذا قالوا ال إله إال اهللا فقد عصموا مني دمائهم وأموالهم وأنفسهم إال ال أزال أقاتل الناس حتى يقولوا ال

 بحقها وحسابهم على اهللا

 

                                                 
474 Buhârî, Tabir, 10; Ahmed b. Hanbel, Müsned, III, 269; Ebû Ya'lâ, a.g.e, VI, 41 
475 Tirmizî, Ruya, 1 
476 Buhârî, İsti’zân, 4; Ebû Dâvud, Edeb, 133, 134; Tirmizî, İsti’zân ve’l-Âdâb, 14; Ahmed b. Hanbel, Müsned, 
II, 314; Beyhakî, Şuabu'l-Îmân, XI, 239; Abdürrezzâk, a.g.e, X, 388  
477 Buhârî, İsti’zân, 7; Edebü’l-Müfred, 186; Beyhakî, es-Sünenü'l-Kübrâ, IX, 341 
478 Buhârî, İsti’zân, 5, 6; Edebü’l-Müfred, 184; Müslim, Selâm, 1; Tirmizî, İsti’zân ve’l-Âdâb, 14; Ahmed b. 
Hanbel, Müsned, II, 325, 510; Beyhakî, es-Sünenü'l-Kübrâ, IX, 341; Ebû Ya'lâ, XI, 107 
479 Buhârî, Edebü’l-Müfred, 184  
480 Buhârî, Edebü’l-Müfred, 185; Tirmizî, İsti’zân ve’l-Âdâb, 14; Ahmed b. Hanbel, Müsned, VI, 20; Dârimî, 
İsti’zân, 6; İbn Hıbbân, a.g.e, II, 249; Taberânî, el-Mu’cemü’l-Kebîr, XVIII, 312 
481 Buhârî, Edebü’l-Müfred, 184 
482 Buhârî, Edebü’l-Müfred, 184; Ahmed b. Hanbel, Müsned, VI, 19   
483 Tirmizî, İsti’zân ve’l-Âdâb, 14 
484 Buhârî, Edebü’l-Müfred, 180; İbn Hıbbân, a.g.e, II, 251; Beyhakî, es-Sünenü'l-Kübrâ, IX, 341 
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51- “İnsanlar “Lâ ilâhe illallah” deyinceye kadar onlarla muharebe etmekten asla vaz 

geçmem. “Lâ ilâhe illallah” dedikleri zaman, ödenmesi gereken hakları müstesna, kanlarını, 

mallarını ve canlarını benden korumuş olurlar. Bu kimselerin hesapları da artık Allah iledir.” 

Hadisi Hemmâm b. Münebbih-Ebû Hureyre tarikiyle sadece Ahmed b. Hanbel tahriç 

etmiştir.485 

Hadis Ebû Hureyre’den, Hemmâm b. Münebbih dışında farklı râviler aracılığıyla da 

rivayet edilmiştir. Bu rivayetlerde metin أمرت أن أقاتل الناس şeklinde başlamaktadır.486 Ahmed b. 

Hanbel’in tahriç ettiği bir rivayette hadisin وحسابهم على اهللا kısmı bulunmamaktadır.487 Bazı 

tariklerde اال اهللا وأن محمدا رسول اهللا ويقيموا الصالة ويؤتوا الزآاةحتى يشهدوا أن ال إله  ziyadesi yer 

almaktadır.488 Tirmizî, Ebû Hureyre aracılığıyla tahriç ettiği rivayet için “hasen-sahîh” 

değerlendirmesinde bulunmuştur.489 

 
Hadisin geçtiği kimi kaynaklarda, ridde olayları sırasında Hz.Ömer’in, bu rivayeti 

Hz.Ebu Bekir’e hatırlattığı, Ebû Hureyre aracılığıyla anlatılmaktadır.490 Enes b. Mâlik 

aracılığıyla tahriç edilen bazı rivayetlerde de bu olay zikredilmektedir.491 Hâkim en-

Neysâbûrî, bu rivayet için “sahîh” değerlendirmesinde bulunmuştur. Zehebî bir değerlendirme 

yapmamıştır.492 

Hadisin diğer tarikleri Câbir b. Abdillah,493 Enes b. Mâlik,494 İbn Abbâs,495 Abdullah 

b. Amr,496 Semura b. Cündeb,497 Sehl b. Sa’d498 ve Evs b. Ebî Evs es-Sekafî499 aracılığıyla 

tahriç edilmiştir. Hâkim en-Neysâbûrî ve Beyhakî’nin Câbir b. Abdillah’tan tahriç ettiği 

                                                 
485 Ahmed b. Hanbel, Müsned, II, 314 
486 Buhârî, Cihâd ve’s-Siyer, 102; Müslim, İman, 35; Ebû Dâvud, Cihâd, 95; Tirmizî, İman, 1; Nesâî, Cihâd, 1; 
Tahrîmü’d-Dem, 1; İbn Mâce, Fiten, 1; Ahmed b. Hanbel, Müsned, II, 377, 475, 482, 502; Beyhakî, es-Sünenü'l-
Kübrâ, III, 131; VIII, 19, 35, 235, 341; IX, 84, 307; İbn Hıbbân, a.g.e, I, 399, 451, 453; Ebû Ya'lâ, a.g.e, X, 516  
487 Ahmed b. Hanbel, Müsned, II, 439 
488 İbn Mâce, Mukaddime, 9; Ahmed b. Hanbel, Müsned, II, 345; İbn Huzeyme, a.g.e, IV, 7; Taberânî, el-
Mu’cemü’l-Evsat, II, 158; III, 376; VII, 125; IX, 70; Beyhakî, es-Sünenü'l-Kübrâ, VII, 6; VIII, 307  
489 Tirmizî, İman, 1 
490 Buhârî, Zekat, 1; İstitâbetü’l-Mürtedîn, 3; İ’tisâm, 2; Müslim, İman, 32; Ebû Dâvud, Zekat, 1; Tirmizî, İman, 
1; Nesâî, Zekat, 3; Cihâd, 1; Tahrîmü’d-Dem, 1; Ahmed b. Hanbel, Müsned, I, 11, 19, 35, 47; II, 423, 528; 
Buhârî, a.g.e, I, 449, 450; Beyhakî, es-Sünenü'l-Kübrâ, IV, 174, 191; VIII, 306; Taberânî, el-Mu’cemü’l-Evsat, I, 
512  
491 Nesâî, Cihâd, 1; Tahrîmü’d-Dem, 1; İbn Huzeyme, a.g.e, IV, 7; Beyhakî, es-Sünenü'l-Kübrâ, VIII, 307; Ebû 
Ya'lâ, a.g.e, I, 69; Hâkim en-Neysâbûrî, a.g.e, I, 386 
492 Hâkim en-Neysâbûrî, a.g.e, I, 386 
493 Müslim, İman, 35; Tirmizî, Tefsîru’l-Kur’an, 88; İbn Mâce, Fiten, 1; Ahmed b. Hanbel, Müsned, III, 295, 
300, 332, 339, 394; Beyhakî, es-Sünenü'l-Kübrâ, III, 131; VIII, 19; IX, 307; Ebû Ya'lâ, a.g.e, IV, 189; Taberânî, 
el-Mu’cemü’l-Kebîr, II, 183, 307; el-Mu’cemü’l-Evsat, V, 155 
494 Taberânî; el-Mu’cemü’l-Evsat, IV, 143 
495 Taberânî, el-Mu’cemü’l-Kebîr, XI, 160; Mu’cemü’l-Evsat, VII, 468 
496 Taberânî, el-Mu’cemü’l-Evsat, VII, 489 
497 Taberânî, el-Mu’cemü’l-Evsat, VII, 239 
498 Taberânî, el-Mu’cemü’l-Kebîr, VI, 132 
499 Nesâî, Tahrîmü’d-Dem, 1; Ahmed b. Hanbel, Müsned, IV, 8; Taberânî, el-Mu’cemü’l-Kebîr, I, 217, 218 
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metnin sonunda Peygamberimiz (s.a.v)  فيعذبه اهللا العذاب األآبر* إال من تولى وآفر * لست عليهم بمصيطر  

ayetini okuduğu bildirilmektedir.500 Hâkim hadisin Şeyhayn’ın şartı üzere sahîh olduğunu 

söylemektedir. Ancak Zehebî Müslim’in şartı üzere sahîh olduğunu bildirmiştir. 

İbn Ömer501 ve Muaz b. Cebel502 aracılığıyla tahriç edilen rivayetlerde  حتى يشهدوا أن ال

 ziyadesi yer almaktadır. Enes b. Mâlik إله اال اهللا وأن محمدا رسول اهللا ويقيموا الصالة ويؤتوا الزآاة

aracılığıyla tahriç edilen metinde bu ziyade  حتى يشهدوا أن ال إله إال اهللا وأن محمدا عبده ورسوله وأن

 şeklindedir.503 Tirmizî, Câbir b. Abdillah aracılığıyla يستقبلوا قبلتنا ويأآلوا ذبيحتنا وأن يصلوا صالتنا

tahriç ettiği rivayet için “hasen-sahîh”,504  Enes b. Mâlik aracılığıyla tahriç ettiği rivayet için 

“hasen-sahîh-garîb”505 değerlendirmesinde bulunmuştur. 

 

 

تحاجت الجنة والنار فقالت النار أوثرت بالمتكبرين والمتجبرين وقالت الجنة فمالي ال يدخلني إال ضعفاء الناس 

ال للنار إنما أنت عذابي أعذب بك من وسقطهم وغرتهم فقال اهللا للجنة إنما أنت رحمتي أرحم بك من أشاء من عبادي وق

أشاء من عبادي ولكل واحدة منكما ملؤوها فأما النار فال تمتلىء حتى يضع اهللا تعالى فيها رجله فتقول قط قط فهنالك تمتلىء 

 ويزوي بعضها إلى بعض وال يظلم اهللا من خلقه أحدا وأما الجنة فإن اهللا عز وجل ينشىء لها خلقا

 

52- “(Bir gün) Cennet’le Cehennem münakaşaya giriştiler. Cehennem dedi ki: Zalim 

ve kibirlilerin yeri olarak tercih edildim. Bunun üzerine Cennet: Nasıl olur ki bana zayıf, aciz 

ve basit olanlardan başka hiç kimse girmez, dedi. Allah Cennet’e hitap etti: Sen, benim 

rahmetimsin. Kullarımdan istediğime senin vasıtanla rahmet ederim. Sonra Cehennem’e 

hitaben: Sen de benim azabımsın. Kullarımdan dilediğime seninle azap ederim. Her ikiniz de 

dolacaksınız. Cehennem, Allah Teâlâ ayağını üzerine koyup da o, “yeter, yeter!” diye 

bağırmadıkça dolmayacaktır. Ancak bundan sonra kendisini dolmuş bulacak ve içindekiler, 

birbirlerine karışıp toplanacaktır. (Cehennem ne kadar dolarsa dolsun) Allah, halktan hiç 

birine zulmetmez. Cennet’e gelince, Allah onun için başka halk yaratacaktır.” 

                                                 
500 Hâkim en-Neysâbûrî, a.g.e, II, 522; Beyhakî, es-Sünenü'l-Kübrâ, VIII, 341  
501 Buhârî, İman, 17; Müslim, İman, 36; İbn Hıbbân, a.g.e, I, 401, 453; Beyhakî, es-Sünenü'l-Kübrâ, III, 131, 
512; VIII, 307; Taberânî; el-Mu’cemü’l-Evsat, IX, 232  
502 İbn Mâce, Mukaddime, 9 
503 Buhârî, Salat, 28; Tirmizî, İman, 2; Nesâî, Tahrîmü’d-Dem, 1; Ahmed b. Hanbel, Müsned, III, 199, 224; İbn 
Hıbbân, a.g.e, XIII, 215; Beyhakî, es-Sünenü'l-Kübrâ, II, 5   
504 Tirmizî, Tefsîru’l-Kur’an, 88 
505 Tirmizî, İman, 2 
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Hadisi Hemmâm b. Münebbih-Ebû Hureyre tarikiyle Buhârî, Müslim, Ahmed b. 

Hanbel, Abdürrezzâk ve İbn Hıbbân tahriç etmiştir.506 Abdürrezzâk’ın tahriç ettiği rivayetin 

son kısmı وأما الجنة فإن اهللا ينشىء لها ما شاء şeklindedir. 

Hadis Ebû Hureyre’den, Hemmâm b. Münebbih dışında farklı râviler aracılığıyla da 

rivayet edilmiştir.507 Tirmizî, Ebû Hureyre aracılığıyla tahriç ettiği rivayet için “hasen-sahîh” 

değerlendirmesinde bulunmuştur.508 

Hadisin diğer tarikleri Ebû Said el-Hudrî aracılığıyla tahriç edilmiştir.509  

 

 

 ا استجمر أحدآم فليوترإذ

 

53- “Biriniz taharetlenmek için taş parçaları kullanırsa, bunların sayısını teklesin.” 

Hadisi Hemmâm b. Münebbih-Ebû Hureyre tarikiyle sadece Ahmed b. Hanbel tahriç 

etmiştir.510  

Hadis Ebû Hureyre’den, Hemmâm b. Münebbih dışında farklı râviler aracılığıyla da 

rivayet edilmiştir.511 İbn Hıbbân’ın tahriç ettiği metnin başında  اذاتوضا احدآم فليجعل الماء في انفه ثم

 ziyadesi yer almaktadır.512 Bu ziyade Hemmâm b. Münebbih’in sahîfesinde seksan bir لينثر

numarada tahriç ettiği rivayettir. İbn Huzeyme ve Beyhakî’nin tahriç ettiği metinde  فإن اهللا وتر

 ziyadesi bulunmaktadır.513 Yine يحب الوتر أما ترى السماوات سبعا واألرض سبعا والطواف سبعا وذآر أشياء

Beyhakî’nin tahriç ettiği bir metinde ise من فعل هذا فقد احسن و من ال فال حرج ziyadesi vardır.514  

Hadisin diğer tarikleri Cabir b. Abdillah aracılığıyla tahriç edilmiştir.515 İbn Huzeyme 

ve Beyhakî’nin tahriç ettiği metinde ثالثا kaydı bulunmaktadır.516 

 

 

                                                 
506 Buhârî, Tefsir, 50/1; Müslim, Cennet, 36; Ahmed b. Hanbel, Müsned, II, 314; Abdürrezzâk, a.g.e, XI, 422; 
İbn Hıbbân, a.g.e, XVI, 482 
507 Buhârî, Tevhîd, 25; Edebü’l-Müfred, 452, 457; Müslim, Cennet, 35; Tirmizî, Sıfatu’l-Cennet, 22; Ahmed b. 
Hanbel, Müsned, II, 276, 450, 507; III, 79; İbn Hıbbân, a.g.e, XVI, 518, 519; Ebû Ya'lâ, a.g.e, XI, 179; 
Humeydî, II, 481 
508 Tirmizî, Sıfatu’l-Cennet, 22 
509 Müslim, Cennet, 36; İbn Hıbbân, a.g.e, XVI, 492; Ebû Ya'lâ, a.g.e, II, 397, 483  
510 Ahmed b. Hanbel, Müsned, II, 314 
511 Ahmed b. Hanbel, Müsned, II, 387; Ebû Ya'lâ, a.g.e, X, 311; XI, 214 
512 İbn Hıbbân, a.g.e, IV, 287 
513 İbn Huzeyme, a.g.e, I, 42; Beyhakî, es-Sünenü'l-Kübrâ, I, 168 
514 Beyhakî, es-Sünenü'l-Kübrâ, I, 168 
515 Müslim, Tahâret, 24; Ahmed b. Hanbel, Müsned, III, 294 
516 İbn Huzeyme, a.g.e, I, 42; Beyhakî, es-Sünenü'l-Kübrâ, I, 168 
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 إذا تحدث عبدي بأن يعمل حسنة فأنا أآتبها له حسنة ما لم يعملها فإذا عملها فأنا أآتبها له بعشر: قال اهللا تعالى 

 أمثالها وإذا تحدث بأن يعمل سيئة فأنا أغفرها ما لم يعملها فإذا عملها فأنا أآتبها له بمثلها

 

54- “Allah Teâlâ buyurmuştur ki: Kulum, iyi bir iş yapacağını (kalben) söylediği 

zaman, o işi yapmasa bile, onun için bir iyilik yazarım. O işi yaptığı zaman da on mislini 

yazarım. Fakat kötü bir iş yapacağını söylerse, onu yapmadıkça bağışlarım. Yaparsa bir 

misliyle yazarım.” 

Hadisi Hemmâm b. Münebbih-Ebû Hureyre tarikiyle Müslim, Ahmed b. Hanbel, 

Abdürrezzâk, Beyhakî ve İbn Hıbbân tahriç etmiştir.517 Abdürrezzâk’ın tahriç ettiği rivayette 

hadisin فأنا أغفرها ما لم يعملها kısmı yer almamakta, وإن ترآها فاآتبوها حسنة ziyadesi 

bulunmaktadır.518 Beyhakî’nin tahriç ettiği rivayetlerden birinde hadisin  وإذا تحدث بأن يعمل سيئة

فإذا هم بالسيئة فلم  kısmı yer almamakta, bunun yerine  بمثلهافأنا أغفرها ما لم يعملها فإذا عملها فأنا أآتبها له

    ifadesi bulunmaktadır.519 يعملها فاآتبوها حسنة

Hadis Ebû Hureyre’den, Hemmâm b. Münebbih dışında farklı râviler aracılığıyla da 

rivayet edilmiştir.520 Hadisin bazı tariklerinde ها له حسنةلم يعمل بها فاآتبو  ziyadesi yer 

almaktadır.521 Buhârî, İbn Hıbbân ve Taberânî’nin tahriç ettiği metinde bu ziyadenin yanı sıra 

 ziyadesi bulunmaktadır.522 Aynı ziyade Müslim ve فإن عملها فاآتبوها له بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف

Ebû Ya'lâ’nın tahriç ettiği rivayette de yer almaktadır.523 Tirmizî, Ebû Hureyre aracılığıyla 

tahriç ettiği rivayet için “hasen-sahîh” değerlendirmesinde bulunmuştur.524 

Hadisin diğer tarikleri İbn Abbâs aracılığıyla tahriç edilmiştir. Ahmed b. Hanbel’in 

tahriç ettiği metinde لم يعملها آتبت حسنة ziyadesi yer almaktadır.525 Müslim’in tahriç ettiği 

metinde bu ziyadeye ek olarak عشر حسنات إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف آثيرة ziyadesi 

bulunmaktadır.526  

 

 

 واهللا لقيد سوط أحدآم من الجنة خير له مما بين السماء واألرض

                                                 
517 Müslim, İman, 205; Ahmed b. Hanbel, Müsned, II, 315; Abdürrezzâk, a.g.e, XI, 287; İbn Hıbbân, a.g.e, II, 
103; Beyhakî, Şuabu'l-Îmân, IX, 268, 269 
518 Abdürrezzâk, a.g.e, XI, 287 
519 Beyhakî, Şuabu'l-Îmân, IX, 268 
520 Müslim, İman, 203; İbn Hıbbân, a.g.e, II, 106 
521 Tirmizî, Tefsîru’l-Kur’an, 6; Ahmed b. Hanbel, Müsned, II, 242; İbn Hıbbân, a.g.e, II, 104; Ebû Ya'lâ, a.g.e, 
XI, 171 
522 Buhârî, Tevhîd, 35; İbn Hıbbân, a.g.e, II, 105; Taberânî, el-Mu’cemü’l-Evsat, V, 198 
523 Müslim, İman, 204, 206; Ebû Ya'lâ, a.g.e, XI, 386 
524 Tirmizî, Tefsîru’l-Kur’an, 6 
525 Ahmed b. Hanbel, Müsned, I, 227 
526 Müslim, İman, 207 
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55- “Allah’a yemin ederim, içinizden birinin, Cennet’ten elde edeceği bir kamçı bağı 

(kadar yer), yerle gök arasındaki şeylerden daha hayırlıdır.” 

Hadisi Hemmâm b. Münebbih-Ebû Hureyre tarikiyle Ahmed b. Hanbel, İbn Hıbbân ve 

Abdürrezzâk tahriç etmiştir.527  

Hadisin diğer tarikleri de Ebû Hureyre aracılığıyla tahriç edilmiştir.528 

 

 

إن أدنى مقعد أحدآم من الجنة أن هيىء له أن يقال له تمن فيتمنى ويتمنى فيقال له هل تمنيت فيقول نعم فيقول له 

 إن لك ما تمنيت ومثله معه

 

56- “Eğer içinizden biri için Cennet’te alalâde (aşağı derecede) bir yer hazırlanırsa, 

ona şöyle denilir: İste. O, tekrar tekrar ister. Bunun üzerine ona sorulur: İstedin mi? O, evet, 

der. Bundan sonra Allah ona “İstediğin her şeye bir misli fazlasıyla sahip oldun” buyurur.” 

Hadisi Hemmâm b. Münebbih-Ebû Hureyre tarikiyle Müslim ve Ahmed b. Hanbel 

tahriç etmiştir.529  

Hadis Ebû Hureyre’den, Hemmâm b. Münebbih dışında farklı râviler aracılığıyla da 

rivayet edilmiştir.530 Ebû Said el-Hudrî aracılığıyla tahriç edilen metinde فيقال له ذاك وعشرة أمثاله 

ziyadesi yer almaktadır.531 Hadis Sehl b. Sa’d aracılığıyla da tahriç edilmiştir.532   

 

 

لوال الهجرة لكنت امرأ من األنصار ولو يندفع الناس في شعبة أو في واد واألنصار في شعبة الندفعت مع 

 األنصار في شعبهم

 

57- “Eğer (benim için) hicret olmasaydı, ensardan biri olurdum. Halk bir dere veya 

vadiyi, ensar da diğer bir dereyi tutsa idi, ben ensarla birlikte onların derelerini tutardım.” 

Hadisi Hemmâm b. Münebbih-Ebû Hureyre tarikiyle Ahmed b. Hanbel, Abdürrezzâk 

ve İbn Hıbbân tahriç etmiştir.533  

Hadis Ebû Hureyre’den, Hemmâm b. Münebbih dışında farklı râviler aracılığıyla da 

rivayet edilmiştir.534 Tayâlisî’nin tahriç ettiği metinde لوال الهجرة لكنت امرأ من األنصار kısmı yer 

                                                 
527 Ahmed b. Hanbel, Müsned, II, 315; İbn Hıbbân, a.g.e, XIV, 28; Abdürrezzâk, a.g.e, XI, 420 
528 Ebû Ya'lâ, a.g.e, XI, 204 
529 Müslim, İman, 301; Ahmed b. Hanbel, Müsned, II, 315 
530 Ahmed b. Hanbel, Müsned, II, 450; Dârimî, Rikak, 106; Ebû Ya'lâ, a.g.e, X, 344 
531 Ahmed b. Hanbel, Müsned, II, 450; Dârimî, Rikak, 106 
532 Taberânî, el-Mu’cemü’l-Kebîr, VI, 169 
533 Ahmed b. Hanbel, Müsned, II, 315; İbn Hıbbân, a.g.e, XVI, 259; Abdürrezzâk, a.g.e, XI, 59 
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almamaktadır.535 Buhârî’nin bâb başlığında zikrettiği bir metinde ise sadece hadisin bu kısmı 

yer almaktadır.536 Humeydî’nin tahriç ettiği bir rivayette يبتي فأحسنوا الى محسنهم األنصار آرشي وع

 ziyadesi bulunmaktadır.537 وتجاوزوا عن مسيئهم

Hadis yukarıda verdiğimiz metinle Übey b. Ka’b,538 Sehl b. Sa’d539 ve Ebû Said540 

aracılığıyla da tahriç edilmiştir. Übey b. Ka’b,541 Enes b. Mâlik542 ve Ebû Katâde543 

aracılığıyla tahriç edilen bazı metinlerde hadisin sadece لوال الهجرة لكنت امرأ من األنصار  kısmı yer 

almaktadır. Ebû Ya'lâ’nın Ebû Said’den tahriç ettiği metinde bu kısıma ek olarak  األنصار شعار

 ifadesi yer almaktadır.544 İbn Ebî Şeybe’nin Enes b. Mâlik’ten tahriç ettiği rivayette والناس دثار

ise bunlara ilave olarak االانصار آرشي و عيبتي ziyadesi bulunmaktadır.545 Abdullah b. Zeyd 

aracılığıyla tahriç edilen rivayette  االانصارشعار و الناس دثارو انكم ستلقون بعدي اثرة فصبروا حتى تلقونى

أال إن  ziyadesi yer almaktadır.546 Ebû Katâde aracılığıyla tahriç edilen rivayette ise  على الحوض

الناس دثاري و أن األنصار شعاري فمن ولي أمر فليحسن إلى محسنهم و ليتجاوز عن مسيئهم و من أفزعهم فقد أفزع الذي 

  ziyadesi yer almaktadır.547 بين هذين ـ و أشار إلى نفسه ـ

 

 

  حواء لم تخن أنثى زوجها الدهرلوال بنوا إسرائيل لم يخبث الطعام ولم يخنز اللحم ولوال

 

58- “İsrailoğulları olmasa idi, yiyecek bozulmaz, et kokmazdı. Havvâ olmasa idi, 

hiçbir kadın kocasına ihanet etmezdi.” 

Hadisi Hemmâm b. Münebbih-Ebû Hureyre tarikiyle Buhârî, Müslim, Ahmed b. 

Hanbel ve İbn Hıbbân tahriç etmiştir.548 

Hadisin diğer tarikleri de Ebû Hureyre aracılığıyla tahriç edilmiştir.549 Müslim’in 

tahriç ettiği bir metinde hadisin لوال بنوا إسرائيل لم يخبث الطعام ولم يخنز اللحم kısmı yer 

                                                                                                                                                         
534 Buhârî, Menâkıbü’l-Ensar, 2; Temennî, 9; Siyer, 71; Ahmed b. Hanbel, Müsned, II, 410, 414, 469, 501; Ebû 
Ya'lâ, a.g.e, XI, 205 
535 Tayâlisî, a.g.e, 325 
536 Buhârî, Menâkıbü’l-Ensar, 45 
537 Humeydî, a.g.e, II, 505 
538 Ahmed b. Hanbel, Müsned, V, 138; İbn Ebî Şeybe, Musannef, VI, 402 
539 İbn Mâce, Mukaddime, 11 
540 Ahmed b. Hanbel, Müsned, III, 67 
541 Tirmizî, Menâkıb, 65 
542 Ahmed b. Hanbel, Müsned, III, 191 
543 İbn Ebî Şeybe, a.g.e, VI, 404 
544 Ebû Ya'lâ, a.g.e, II, 344 
545 İbn Ebî Şeybe, a.g.e, VI, 402 
546 İbn Ebî Şeybe, a.g.e, VI, 403 
547 Ahmed b. Hanbel, Müsned, V, 307; Hâkim en-Neysâbûrî, a.g.e, IV, 79 
548 Buhârî, Enbiya, 1; Müslim, Radâ’, 63; Ahmed b. Hanbel, Müsned, II, 315; İbn Hıbbân, a.g.e, IX, 477 
549 Ahmed b. Hanbel, Müsned, II, 304; Hâkim en-Neysâbûrî, a.g.e, IV, 175 
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almamaktadır.550 Hâkim hadisin Şeyhayn’ın şartı üzere sahîh olduğunu söylemekte, Zehebî de 

ona muvafakat etmektedir.551 

 

 

خلق اهللا آدم على صورته طوله ستون ذراعا فلما خلقه قال اذهب فسلم على أولئك النفر وهم نفر من المالئكة 

جلوس فاستمع ما يحيوك فإنها تحيتك وتحية ذريتك قال فذهب فقال السالم عليكم فقالوا وعليك السالم ورحمة اهللا قال فكل 

 يدخل الجنة على صورة آدم طوله ستون ذراعا فلم يزل الخلق ينقص بعد حتى اآلنمن 

 

59- “Allah, Âdem’i kendi suretinde yarattı. Boyu, altmış kulaç (zira) idi. Onu yrattığı 

zaman dedi ki: “Git ve şuradakilere selam ver, -orada meleklerden bir grup oturuyordu- ve 

senin selamına ne cevap vereceklerine dikkat et. Zira bu, senin ve senin çocuklarının selamı 

olacak.” Bunun üzerine Âdem, oraya gitti ve “es-Selâmu aleyküm” dedi. Melekler de ona “Ve 

aleyke’s-selâm ve rahmetullâh” diye “ve rahmetullâh” sözünü de ilave ederek cevap verdiler.” 

(Hz.Peygamber devamla) dedi ki: “Cennete girecek olan her şahıs, âdem suretinde ve altmış 

kulaç uzunluğunda olacak. Mahlukat (insanlar), bu güne kadar daima küçülegelmiştir.” 

Hadisi Hemmâm b. Münebbih-Ebû Hureyre tarikiyle Buhârî, Müslim, Ahmed b. 

Hanbel, Abdürrezzâk, Beyhakî ve İbn Hıbbân tahriç etmiştir.552 

Ahmed b. Hanbel’in Ebû Hureyre aracılığıyla tahriç ettiği rivayette hadisin sadece  خلق

  ziyadesi bulunmaktadır.553 وطوله ستون ذراعا kısmı yer almakta, ayrıca اهللا آدم على صورته

 

 

وت الى موسى فقال له أجب ربك قال فلطم موسى عين ملك الموت ففقأها قال فرجع الملك الى اهللا جاء ملك الم

عز وجل فقال إنك أرسلتني إلى عبد لك ال يريد الموت وقد فقأ عيني قال فرد اهللا عينه قال ارجع إلى عبدي فقل له الحياة 

 من شعره فإنك تعيش بها سنة قال ثم مه قال ثم تموت قال تريد فإن آنت تريد الحياة فضع يدك على متن ثور فما وارت يدك

فاآلن من قريب قال رب أدنني من األرض المقدسة رمية بحجر وقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم لو أني عنده ألريتكم 

 قبره إلى جانب الطريق عند الكثيب األحمر

 

60- “Ölüm meleği Mûsâ’ya gelerek şöyle dedi: “Rabbine icabet et.”( Hz.Peygamber) 

ilave etti: “Bunun üzerine Mûsâ, ölüm meleğinin gözüne vurdu ve onu parçaladı. Melek (Âzîz 

ve Celîl olan) Rabbine döndü ve O’na şöyle dedi: Sen, beni ölmek istemeyen bir kuluna 

                                                 
550 Müslim, Radâ’, 62 
551 Hâkim en-Neysâbûrî, a.g.e, IV, 175 
552 Buhârî, Enbiya, 1; İsti’zân, 1; Edebü’l-Müfred, 179; Müslim, Cennet, 28; Ahmed b. Hanbel, Müsned, II, 315; 
İbn Hıbbân, a.g.e, XIV, 33; Abdürrezzâk, a.g.e, X, 384; Beyhakî, Şuabu'l-Îmân, XI, 242 
553 Ahmed b. Hanbel, Müsned, II, 323 
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gönderdin, o da benim gözümü parçaladı.” ( Hz.Peygamber devamla) dedi ki: “Bunun üzerine 

Allah, onun gözünü iade etti ve şöyle dedi: “O kuluma git ve sor: senin arzun hayat mıdır? 

Eğer bunu istiyorsan elini bir boğanın arkası üzerine koy; elin ne kadar kıl kaplarsa o kadar 

sene yaşarsın.” Mûsâ sordu: sonra ne olacak? Melek cevap verdi: sonra öleceksin. (Mûsâ): 

Eğer böyleyse erken (ölmek) daha iyi, dedi ve ilave etti: Rabbim, beni bir taş atım mesafe ile 

mukaddes araziye daha çok yaklaştır.” Rasulullah (s.a.v) dedi ki: “Eğer ben orada olsa idim, 

size kızıl bayır yanındaki yol kenarında onun kabrini gösterirdim.” 

Hadisi Hemmâm b. Münebbih-Ebû Hureyre tarikiyle Buhârî, Müslim, Ahmed b. 

Hanbel ve İbn Hıbbân tahriç etmiştir.554 

Hadisin diğer tarikleri de Ebû Hureyre aracılığıyla tahriç edilmiştir.555 Ahmed b. 

Hanbel’in tahriç ettiği bir metinde hadisin  قال رب أدنني من األرض المقدسة رمية بحجر وقال رسول اهللا

 kısmı yer almamaktadır.556 صلى اهللا عليه وسلم لو أني عنده ألريتكم قبره إلى جانب الطريق عند الكثيب األحمر

Ahmed b. Hanbel ve Hâkim en-Neysâbûrî’nin tahriç ettiği diğer bir metinde bu kısım yer 

almadığı gibi hadisin başında قد آان ملك الموت يأتي الناس عيانا , sonunda ise  فرد اهللا عز وجل عينه وآان

 ziyadesi yer almaktadır.557 Hâkim, hadisin Müslim’in şartı üzere sahîh olduğunu يأتي الناس خفية

söylemektedir. Zehebî bir değerlendirme yapmamaktadır. 

 

 

آانت بنو إسرائيل يغتسلون عراة ينظر بعضهم إلى سوأة بعض وآان موسى يغتسل وحده فقالوا واهللا ما يمنع 

موسى أن يغتسل معنا إال أنه آدر قال فذهب مرة يغتسل فوضع ثوبه على حجر ففر الحجر بثوبه قال فجمح موسى في أثره 

 بنو إسرائيل إلى سوأة موسى فقالوا واهللا ما بموسى من بأس قال فقام الحجر بعد ما يقول ثوبي حجر ثوبي حجر حتى نظرت

 نظر إليه فأخذ ثوبه وطفق بالحجر ضربا فقال أبو هريرة واهللا إنه ندب بالحجر ستة أو سبعة من ضرب موسى بالحجر

 

61- “İsrailoğulları, çırıl çıplak yıkanırlar ve birbirlerinin mahrem yerlerini görürlerdi. 

Halbu ki Mûsâ tek başına yıkanırdı. (Bir gün) dediler ki: Allah’a yemin ederiz, Mûsâ’yı 

bizimle birlikte yıkanmaktan men eden husye iltihabından başka bir şey değildir.” 

Hz.Peygamber devam etti: “Bir gün Mûsâ, yıkanmak için ayrılmıştı. Elbiselerini bir taş 

üzerine koydu. Fakat taş, elbiseleriyle birlikte yuvarlanmağa başladı. Mûsâ, elbisem ey taş, 

elbisem ey taş, diyerek taşın arkasından koşturunca, İsrailoğulları Mûsâ’nın mahrem yerlerini 

gördüler ve dediler ki: Allah’a yemin ederiz, Mûsâ’da hiçbir şey yokmuş.” Hz.Peygamber 

                                                 
554 Buhârî, Enbiya, 31; Müslim, Fadâil, 158; Ahmed b. Hanbel, Müsned, II, 315; İbn Hıbbân, a.g.e, XIV, 116 
555 Buhârî, Cenâiz, 69; Enbiya, 31; Müslim, Fadâil, 157; Nesâî, Cenâiz, 121; Ahmed b. Hanbel, Müsned, II, 269; 
İbn Hıbbân, a.g.e, XIV, 112 
556 Ahmed b. Hanbel, Müsned, II, 351  
557 Ahmed b. Hanbel, Müsned, II, 533; Hâkim en-Neysâbûrî, a.g.e, II, 578 
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ilave etti: “Mûsâ’nın mahrem yerleri görününce taş durdu. Mûsâ, elbiselerini aldı ve taşa 

vurmağa başladı.” Ebû Hureyre şöyle dedi: “Allah’a yemin ederim, taşın üzerinde Mûsâ 

tarafından bırakılmış altı yedi darbe izi vardır.” 

Hadisi Hemmâm b. Münebbih-Ebû Hureyre tarikiyle Buhârî, Müslim, Ahmed b. 

Hanbel ve İbn Hıbbân tahriç etmiştir.558 

Hadis Ebû Hureyre’den, Hemmâm b. Münebbih dışında farklı râviler aracılığıyla da 

rivayet edilmiştir.559 Tirmizî’nin tahriç ettiği metnin sonunda أيها الذين آمنوا ال  يا فذلك قوله تعالى

 ziyadesi yer almaktadır.560 Tirmizî, bu  تكونوا آالذين آذوا موسى فبرأه اهللا مما قالوا وآان عند اهللا وجيها

rivayet için “hasen-sahîh” değerlendirmesinde bulunmuştur. 

Hadisin diğer tarikleri İbn Abbâs aracılığıyla tahriç edilmiştir. İbn Abbâs, hadisi 

Peygamberimiz (s.a.v)’e ref etmeksizin zikretmektedir.561 Hâkim, hadisin Şeyhayn’ın şartı 

üzere sahîh olduğunu söylemekte, Zehebî ona muvafakat etmektedir.562  

 

 

 ليس الغنى من آثرة العرض ولكن الغنى غنى النفس

 

62- “(Gerçek) zenginlik, mal çokluğundan değil, nefsin hiçbir şeye muhtaç 

olmamasındandır.” 

Hadisi Hemmâm b. Münebbih-Ebû Hureyre tarikiyle sadece Ahmed b. Hanbel tahriç 

etmiştir.563 

Hadis Ebû Hureyre’den, Hemmâm b. Münebbih dışında farklı râviler aracılığıyla da 

rivayet edilmiştir.564 Ahmed b. Hanbel’in tahriç ettiği bir metnin sonunda  واهللا ما أخشى عليكم الفقر

 ziyadesi yer almaktadır.565 Ebû Ya'lâ’nın tahriç ettiği ولكن أخشى عليكم التكاثر ولكن أخشى عليكم العمد

bir metinde ise معوا في الطلب خذوا ما حل ودعوا ما حرموإن اهللا ـ عز وجل ـ يوفي عبده ما آتب له من الرزق فأج  

                                                 
558 Buhârî, Gusl, 20; Müslim, Hayz, 75; Fadâil, 155; Ahmed b. Hanbel, Müsned, II, 315; İbn Hıbbân, a.g.e, XIV, 
94  
559 Buhârî, Enbiya, 28; Müslim, Fadâil, 156; Ahmed b. Hanbel, Müsned, II, 392, 514, 535; İbn Ebî Şeybe, a.g.e, 
VI, 339 
560 Tirmizî, Tefsîru’l-Kur’an, 33  
561 İbn Ebî Şeybe, a.g.e, VI, 339; Hâkim en-Neysâbûrî, a.g.e, II, 422 
562 Hâkim en-Neysâbûrî, a.g.e, II, 422 
563 Ahmed b. Hanbel, Müsned, II, 315 
564 Buhârî, Rikak, 15; Edebü’l-Müfred, 386; Müslim, Zekat, 120; Tirmizî, Zühd, 40; İbn Mâce, Zühd, 9; Ahmed 
b. Hanbel, Müsned, II, 243, 261, 389, 489, 443, 540; İbn Hıbbân, a.g.e, II, 453; Ebû Ya'lâ, a.g.e, XI, 132 
565 Ahmed b. Hanbel, Müsned, II, 539 
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ziyadesi bulunmaktadır.566 Tirmizî, Ebû Hureyre aracılığıyla tahriç ettiği rivayet için “hasen-

sahîh” değerlendirmesinde bulunmuştur.567 

Hadis Enes b. Mâlik aracılığıyla da tahriç edilmiştir.568 
 

 

 تبع أحدآم على مليء فليتبعإن من الظلم مطل الغني وإن أ

 

63- “Zengin bir kimse tarafından verilen bir sözün yerine getirilmemesi ve (bir 

müddet) uzatılması, bir nevi zulümdür. Eğer içinizden biri, zengin bir adamla böyle bir işe 

girişmişse, onun peşine düşsün.” 

Hadisi Hemmâm b. Münebbih-Ebû Hureyre tarikiyle Buhârî, Müslim, Ahmed b. 

Hanbel, Beyhakî ve Abdürrezzâk tahriç etmiştir.569 Buhârî ve Ahmed b. Hanbel’in tahriç 

ettiği metinde hadisin sadece مطل الغنى ظلم kısmı yer almaktadır.570  

Hadis Ebû Hureyre’den, Hemmâm b. Münebbih dışında farklı râviler aracılığıyla da 

rivayet edilmiştir.571 Beyhakî’nin tahriç ettiği bir metinde و ال تبع بيعتين في بيعة ziyadesi yer 

almaktadır.572 Taberânî’nin tahriç ettiği bir rivayetin metni ise  مطل الغنى ظلم واذا أحالك على مليء

عن وال تسلموا على ثمرة حتى يأمن عليهافاحتل وال تقربوا حبالى السبي حتى يض  şeklindedir.573 Tirmizî, Ebû 

Hureyre aracılığıyla tahriç ettiği rivayet için “hasen-sahîh” değerlendirmesinde 

bulunmuştur.574 

Hadisin diğer tarikleri İbn Ömer aracılığıyla tahriç edilmiştir.575 Tirmizî ve Ahmed b. 

Hanbel’in tahriç ettiği rivayette و ال تبع بيعتين في بيعة ziyadesi yer almaktadır.576  

 

 

 أغيظ رجل على اهللا يوم القيامة وأخبثه وأغيظه عليه رجل آان يسمى ملك األمالك ال ملك إال اهللا عز وجل

                                                 
566 Ebû Ya'lâ, a.g.e, XI, 461 
567 Tirmizî, Zühd, 40 
568 Ebû Ya'lâ, a.g.e, V, 404 
569 Buhârî, İstikrâz, 12; Müslim, Misâkât, 33; Ahmed b. Hanbel, Müsned, II, 260, 315; Beyhakî, es-Sünenü'l-
Kübrâ, VI, 85, 116; Abdürrezzâk, a.g.e, VIII, 316 
570 Buhârî, İstikrâz, 12; Ahmed b. Hanbel, Müsned, II, 260 
571 Buhârî, Havâlât, 2; Müslim, Misâkât, 33; Ebû Dâvud, Buyu’ ve’l-İcârât, 10; Tirmizî, Buyu’, 68; Nesâî, 
Buyu’, 100, 101; İbn Mâce, Sadakât, 8; Ahmed b. Hanbel, Müsned, II, 245, 254, 376, 380, 463, 464, 465; 
Muvatta, Buyu’, 84; Dârimî, Buyu’, 48; Beyhakî, es-Sünenü'l-Kübrâ, VI, 116; İbn Hıbbân, a.g.e, XI, 435, 487; 
Taberânî, el-Mu’cemü’l-Evsat, IV, 377; IX, 264; Ebû Ya'lâ, XI, 172, 188, 229; Humeydî, II, 447; Abdürrezzâk, 
a.g.e, VIII, 317    
572 Beyhakî, es-Sünenü'l-Kübrâ, VI, 117 
573 Taberânî, el-Mu’cemü’l-Evsat, V, 333 
574 Tirmizî, Buyu’, 68 
575 Tirmizî, Buyu’, 68; İbn Mâce, Sadakât, 8; Ahmed b. Hanbel, Müsned, II, 71 
576 Tirmizî, Buyu’, 68; Ahmed b. Hanbel, Müsned, II, 71 



 77

64- “Kıyamet günü Allah’ın hiddetini ayaklandıran kimselerin en kötüsü ve en gafili, 

“kralların kralı” denilen kimse olacaktır. Azîz ve Celîl olan Allah’tan başka Melik yoktur.” 

Hadisi Hemmâm b. Münebbih-Ebû Hureyre tarikiyle Müslim ve Ahmed b. Hanbel 

tahriç etmiştir.577 

 Hadisin diğer tarikleri de Ebû Hureyre aracılığıyla tahriç edilmiştir. Bu tariklerin 

metni أخنى األسماء يوم القيامة عند اهللا رجل تسمى ملك األمالك şeklindedir.578 Tirmizî, hadis için “hasen-

sahîh” değerlendirmesinde bulunmuştur.579 Hâkim, hadisin Şeyhayn’ın şartı üzere sahîh 

olduğunu söylemekte, Zehebî de Buhârî ve Müslim’in hadisi tahriç ettiklerini 

bildirmektedir.580 

Ahmed b. Hanbel ve Hâkim en-Neysâbûrî’in tahriç ettiği bir rivayetin metni farklıdır. 

Başında da ziyade bulunmaktadır:581  اشتد غضب اهللا عز وجل على رجل قتله نبيه واشتد غضب اهللا على رجل

 Hâkim, hadisin Şeyhayn’ın şartı üzere sahîh olduğunu  عز وجلتسمى بملك االمالك ال ملك إال اهللا

söylemekte, Zehebî de ona muvafakat etmektedir.  

 

 

 بينما رجل يتبختر في بردين وقد أعجبته نفسه خسف به األرض فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة

 

65- “Bir zamanlar iki elbise içinde kasıla kasıla yürüyen bir şahıs vardı ve kendisi, 

kendi nefsine gurur veriyordu. (Bir gün) arz bu adamı içine çekti. (Şimdi) kıyamet gününe 

kadar orada sıkıntı içinde kıvranacaktır.” 

Hadisi Hemmâm b. Münebbih-Ebû Hureyre tarikiyle Müslim, Ahmed b. Hanbel ve 

Beyhakî tahriç etmiştir.582 

Hadisin diğer tarikleri de Ebû Hureyre aracılığıyla tahriç edilmiştir.583 

  

 

 قال اهللا عز وجل أنا عند ظن عبدي بي

 

                                                 
577 Müslim, Âdâb, 21; Ahmed b. Hanbel, Müsned, II, 315 
578 Buhârî, Edeb, 114; Edebü’l-Müfred, 65; Müslim, Âdâb, 20; Ebû Dâvud, Edeb, 62; Tirmizî, Edeb, 65; Ahmed 
b. Hanbel, Müsned, II, 244; İbn Hıbbân, a.g.e, XIII, 147; Beyhakî, es-Sünenü'l-Kübrâ, IX, 516; Humeydî, II, 
478; Hâkim en-Neysâbûrî, a.g.e, IV, 274   
579 Tirmizî, Edeb, 65 
580 Hâkim en-Neysâbûrî, a.g.e, IV, 274   
581 Ahmed b. Hanbel, Müsned, II, 492; Hâkim en-Neysâbûrî, a.g.e, IV, 475 
582 Müslim, Libas ve’z-Zînet, 50; Ahmed b. Hanbel, Müsned, II, 315; Beyhakî, Şuabu'l-Îmân, VIII, 215 
583 Buhârî, Libas, 5; Müslim, Libas ve’z-Zînet, 49, 50; Ahmed b. Hanbel, Müsned, II, 390; Dârimî, Mukaddime, 
40; Taberânî, el-Mu’cemü’l-Evsat, VIII, 350; X, 82 
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66- “Azîz ve Celîl olan Allah buyurmuştur ki: Ben, kulumun benim hakkındaki 

zannına göreyim.” 

Hadisi Hemmâm b. Münebbih-Ebû Hureyre tarikiyle sadece Ahmed b. Hanbel tahriç 

etmiştir.584 

Hadis Ebû Hureyre’den, Hemmâm b. Münebbih dışında farklı râviler aracılığıyla da 

rivayet edilmiştir. Bu rivayetlerin bazısında  وأنا معه إذا ذآرني فإن ذآرني في نفسه ذآرته في نفسي وإن

ير منهم وإن تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا وإن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا وإن ذآرني في مأل ذآرته في مأل خ

 ziyadesi yer almaktadır.585 Bu aynı zamanda Hemmâm b. Münebbih’in أتاني يمشي أتيته هرولة

sahifesinde seksen numarada zikredilen hadistir. Ahmed b. Hanbel’in tahriç ettiği bir metinde 

de aynı ziyade yer almaktadır. Ancak onda  فإن ذآرني في نفسه ذآرته في نفسي وإن ذآرني في مأل ذآرته

 واهللا أفرح بتوبة عبده من أحدآم يجد ضالته بالفالة kısmı bulunmamaktadır. Ayrıca metinde في مأل خير منهم

ifadesi yer almaktadır. Buhârî ve Ahmed b. Hanbel’in tahriç ettiği bir rivayette  وأنا معه حيث

 ziyadesi ان ظن بي خيرا فله وان ظن شرا فله ziyadesi bulunmaktadır.586 Bir başka rivayette ise يذآرني

vardır.587 Tirmizî, Ebû Hureyre aracılığıyla tahriç ettiği rivayet için “hasen-sahîh” 

değerlendirmesinde bulunmuştur.588 

Taberânî, hadisi Vâsile b. el-Eska’ el-Leysî aracılığıyla da tahriç etmiştir. Bu metinde 

  ziyadesi bulunmaktadır.589 فليظن ما شاء

 

 

من يولد يولد على هذه الفطرة فأبواه يهودانه وينصرانه آما تنتجون البهيمة هل تجدون فيها من جدعاء حتى 

 وا يا رسول اهللا أفرأيت من يموت وهو صغير قال اهللا أعلم بما آانوا عاملينتكونوا أنتم تجدعونها قال

 

67- “Her doğan kimse, bu fıtrat (İslam) üzere doğar. Sonra anası veya babası onu 

Yahudi veya Hristiyan yapar. Mesela siz, (büyütmek için) hayvanlar dünyaya getirtirsiniz. 

Yeni doğanların kulaklarını veya burunlarını siz kesmedikçe, onların kulaksız veya burunsuz 

doğduğunu görür müsünüz?” (Hz.Peygamber’e) sordular: Yâ Rasulullah, çocuk iken ölen 

inanamayanlar hakkındaki görüşün nedir? (Hz.Peygamber) şu cevabı verdi: “Onların ne 

yaptıklarını Allah daha iyi bilir.”  

                                                 
584 Ahmed b. Hanbel, Müsned, II, 315 
585 Buhârî, Tevhîd, 15; Müslim, Zikir ve’d-Dua, 2; Tirmizî, Deavât, 31; Ahmed b. Hanbel, Müsned, II, 413, 487; 
İbn Hıbbân, a.g.e, III, 93  
586 Buhârî, Edebü’l-Müfred, 337; Ahmed b. Hanbel, Müsned, II, 516 
587 Ahmed b. Hanbel, Müsned, II, 391  
588 Tirmizî, Deavât, 31 
589 Taberânî, el-Mu’cemü’l-Kebîr, XXII, 87  
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Hadisi Hemmâm b. Münebbih-Ebû Hureyre tarikiyle Buhârî, Müslim, Ahmed b. 

Hanbel ve Beyhakî tahriç etmiştir.590 

Hadis Ebû Hureyre’den, Hemmâm b. Münebbih dışında farklı râviler aracılığıyla da 

rivayet edilmiştir.591 Rivayetlerin bazısında hadisin  آما تنتجون البهيمة هل تجدون فيها من جدعاء حتى

قالوا يا رسول اهللا أفرأيت من يموت  kısmı bulunmamaktadır.592 Bazı rivayetlerde ise تكونوا أنتم تجدعونها

 kısmı yer almamaktadır.593 Rivayetlerin bir bazısında ise وهو صغير قال اهللا أعلم بما آانوا عاملين

sadece hadisin من يولد يولد على هذه الفطرة فأبواه يهودانه وينصرانه kısmı bulunmaktadır.594 

Beyhakî’nin tahriç ettiği bir metinde ise bu kısma ek olarak  آل إنسان تلده أمه يلكزه الشيطان في حضنيه

 ifadesi yer almaktadır.595 Tirmizî, Ebû Hureyre aracılığıyla tahriç ettiği rivayet إال مريم وابنها

için “hasen-sahîh” değerlendirmesinde bulunmuştur.596 

İbn Abbâs aracılığıyla tahriç edilen metinde hadisin sadece  قالوا يا رسول اهللا أفرأيت من

 kısmı yer almaktadır.597 Câbir b. Abdillah aracılığıyla يموت وهو صغير قال اهللا أعلم بما آانوا عاملين

tahriç edilen metin إما شاآرا وإما آفوراب عنه لسانه فإذا أعرب عنه لسانهآل مولود يولد على الفطرة حتى يعر   

şeklindedir.598 Beyhakî’nin Esved b. Seri’ aracılığıyla tahriç ettiği metin de farklılık 

arzetmektedir:599 عرب عن نفسه زاد فيه غيره فأبواه يهودانه وينصرانهآل مولود يولد على الفطرة حتى ي  Ebû 

Ya'lâ ve Taberânî’nin Esved b. Seri’ aracılığıyla tahriç ettiği metin de bu metnin bir 

benzeridir. Ancak حتى يعرب عن نفسه زاد فيه غيره ifadesi yerine حتى يعرب عنه لسانه ifadesi yer 

almaktadır.600 Yine Esved b. Seri’ aracılığıyla tahriç edilen bazı tariklerde, hadisin vürûd 

sebebinin bir savaşta müşrik çocuklarının öldürülmeleri olduğu bildirilmektedir. Bu tariklerde 

hadisin sadece من يولد يولد على هذه الفطرة فأبواه يهودانه وينصرانه kısmı yer almaktadır.601 Bazı 

metinlerin başında أوليس خيارآم أوالد المشرآين ؟ ziyadesi bulunmaktadır.602 

 

                                                 
590 Buhârî, Kader, 3; Müslim, Kader, 24; Ahmed b. Hanbel, Müsned, II, 315; Beyhakî, es-Sünenü'l-Kübrâ, VI, 
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595 Beyhakî, es-Sünenü'l-Kübrâ; VI, 334 
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597 Buhârî, Cenâiz, 93; Müslim, Kader, 28; Ahmed b. Hanbel, Müsned, I, 215; Taberânî, el-Mu’cemü’l-Evsat, VI, 
168; VII, 82 
598 Ahmed b. Hanbel, Müsned, III, 353 
599 Beyhakî, es-Sünenü'l-Kübrâ, VI, 334 
600 Ebû Ya'lâ, a.g.e, II, 240; Taberânî, el-Mu’cemü’l-Kebîr, I, 283 
601 İbn Hıbbân, a.g.e, I, 341; Taberânî, el-Mu’cemü’l-Kebîr, I, 283, 284, 285; el-Mu’cemü’l-Evsat, III, 8; V, 494 
602 İbn Hıbbân, a.y; Taberânî, el-Mu’cemü’l-Kebîr, I, 283 
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إن في اإلنسان عظما ال تأآله األرض أبدا فيه يرآب يوم القيامة قالوا أي عظم قال عجم الذنب وقال أبو الحسن 

 إنما هو عجب ولكنه قال بالميم

 

68- “İnsanda bir kemik vardır ki toprak onu hiçbir zaman eritmez. İnsan, kıyamet günü 

bu kemikten terkip olunacaktır.” (Hz.Peygamber’e) sordular: bu, hangi kemiktir? 

(Hz.Peygamber) dedi ki: “Bel kemiğinin nihayetinde bulunan acam’dır.” Ebu’l-Hasan şöyle 

der: bu kelime “acab”dır. Fakat onu mim harfiyle söylemiştir. 

Hadisi Hemmâm b. Münebbih-Ebû Hureyre tarikiyle Müslim, Ahmed b. Hanbel ve 

İbn Hıbbân tahriç etmiştir.603 

Hadis Ebû Hureyre’den, Hemmâm b. Münebbih dışında farklı râviler aracılığıyla da 

rivayet edilmiştir. Bu tariklerde Peygamberimiz (s.a.v)’e bir soru sorulmaksızın direkt 

açıklama yapmaktadır.604  

Hadisin diğer tarikleri Ebû Saîd el-Hudrî aracılığıyla rivayet edilmiştir. Bu tariklerde 

 ziyadesi yer almaktadır.605 Hâkim, hadisin sahîh قيل ومثل ما هو يا رسول اهللا قال مثل حبة خردل

olduğunu söylemekte, Zehebî de ona muvafakat etmektedir.606 

 

 

إياآم والوصال قالوا فإنك تواصل يا رسول اهللا قال إني لست في ذلكم مثلكم إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني 

 فاآفلوا من العمل مالكم به طاقة

 

69- “İki oruç arasını birleştirmekten çekinin. İki oruç arasını birleştirmekten çekinin.” 

(Hz.Peygamber’e) sordular: sen birleştiriyorsun, yâ Rasulullah? (Hz.Peygamber) dedi ki: 

“Ben, sizin gibi değilim. Ben gecelediğim zaman Rabbim beni doyuruyor ve susuzluğumu 

gideriyor. Siz, kudretiniz nisbetinde iş yüklenin.” 

Hadisi Hemmâm b. Münebbih-Ebû Hureyre tarikiyle Buhârî, Ahmed b. Hanbel, 

Beyhakî ve Abdürrezzâk tahriç etmiştir.607 

                                                 
603 Müslim, Fiten ve Eşrâtu’s-Sâat, 143; Ahmed b. Hanbel, Müsned, II, 315; İbn Hıbbân, a.g.e, VII, 408 
604 Buhârî, Tefsîru’l-Kur’an, 39/3; 1881; Müslim, Fiten ve Eşrâtu’s-Sâat, 141, 142; Ebû Dâvud, Sünne, 20, 21; 
Nesâî, Cenâiz, 117; İbn Mâce, Zühd, 32;  Ahmed b. Hanbel, Müsned, II, 322, 428, 499; Muvatta, Cenâiz, 48; İbn 
Hıbbân, a.g.e, VII, 407; Taberânî, el-Mu’cemü’l-Evsat, I, 438; Ebû Ya'lâ, a.g.e, XI, 181 
605 Ahmed b. Hanbel, Müsned, III, 28; İbn Hıbbân, a.g.e, VII, 409; Ebû Ya'lâ, a.g.e, II, 523; Hâkim en-
Neysâbûrî, a.g.e, IV, 609 
606 Hâkim en-Neysâbûrî, a.g.e, IV, 609 
607 Buhârî, Savm, 49; Ahmed b. Hanbel, Müsned, II, 315; Beyhakî, es-Sünenü'l-Kübrâ, IV, 467; Abdürrezzâk, 
a.g.e, IV, 267 
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Hadis Ebû Hureyre’den, Hemmâm b. Münebbih dışında farklı râviler aracılığıyla da 

rivayet edilmiştir.608 Rivayetlerin bazısında  ثم يوما ثم رأوا فلما أبوا أن ينتهوا عن الوصال واصل بهم يوما

) لو تأخر لزدتكم ( الهالل فقال   ziyadesi yer almaktadır.609 

Hadis Enes b. Mâlik,610 Abdullah b. Ömer,611 Ebû Said el-Hudrî612 ve Hz.Âişe613 

aracılığıyla da tahriç edilmiştir. Hz.Âişe614 ve Ebû Said el-Hudrî615 aracılığıyla tahriç edilen 

bazı rivayetlerin metni نهى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عن الوصال في الصيام şeklindedir. Yine 

Hz.Âişe aracılığıyla tahriç edilen bir rivayetin metni ise  أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم آان يصلي بعد

 şeklindedir.616 Tirmizî, Enes b. Mâlik aracılığıyla  العصر وينهى عنها ويواصل وينهى عن الوصال

tahriç ettiği rivayet için “hasen-sahîh” değerlendirmesinde bulunmuştur.617 

 
 

 إذا استيقظ أحدآم فال يضع يده على الوضوء حتى يغسلها إنه ال يدري أحدآم أين باتت يده

 

70- “Uykudan kalktığınız zaman, elinizi yıkamadan önce, abdest için su kabına 

sokmayın. Çünkü uyku esnasında elinizin nerede kaldığını bilemezsiniz.” 

Hadisi Hemmâm b. Münebbih-Ebû Hureyre tarikiyle Müslim ve Ahmed b. Hanbel 

tahriç etmiştir.618 

Hadis Ebû Hureyre’den, Hemmâm b. Münebbih dışında farklı râviler aracılığıyla da 

rivayet edilmiştir.619 Buhârî’nin tahriç ettiği bir rivayetin başında  إذا توضأ أحدآم فليجعل في أنفه ثم

                                                 
608 Müslim, Sıyam, 58; Muvatta, Sıyam, 39; Dârimî, Savm, 14; Ahmed b. Hanbel, Müsned, II, 231, 237, 244, 
253, 257, 261, 345, 377, 495; İbn Hıbbân, a.g.e, VIII, 342; XIV, 324; İbn Huzeyme, a.g.e, III, 279, 280; Ebû 
Ya'lâ, a.g.e, X, 475; Taberânî, el-Mu’cemü’l-Evsat, II, 466; Humeydî, II, 441; İbn Ebî Şeybe, a.g.e, II, 331 
609 Buhârî, Savm, 49; Temennî, 9; İ’tisâm bi’s-Sünne, 5; Müslim, Sıyam, 57; Dârimî, Savm, 14; Ahmed b. 
Hanbel, Müsned, II, 281, 516; İbn Hıbbân, a.g.e, VIII, 341; Beyhakî, es-Sünenü'l-Kübrâ, IV, 467; Taberânî, el-
Mu’cemü’l-Evsat, II, 159; Abdürrezzâk, a.g.e, IV, 267 
610 Buhârî, Savm, 48; Temennî, 9; Tirmizî, Savm, 62; Dârimî, Savm, 14; Ahmed b. Hanbel, Müsned, III, 124, 
170, 173, 200, 202, 218, 235, 247, 253, 276, 289; İbn Hıbbân, a.g.e, VIII, 341, 344; XIV, 325; İbn Huzeyme, 
a.g.e, III, 279,280; Beyhakî, es-Sünenü'l-Kübrâ, IV, 467; Ebû Ya'lâ, a.g.e, V, 255, 341, 390, 414; VI, 5, 36, 221; 
İbn Ebî Şeybe, a.g.e, II, 331    
611 Buhârî, Savm, 48; Müslim, Sıyam, 55; Ebû Dâvud, Savm, 25; Muvatta, Sıyam, 38; Ahmed b. Hanbel, 
Müsned, II, 21, 23, 102, 112, 128, 143, 153; Beyhakî, es-Sünenü'l-Kübrâ, IV, 466; VII, 98; Taberânî, el-
Mu’cemü’l-Kebîr, XII, 265; İbn Ebî Şeybe, a.g.e, II, 331   
612 Buhârî, Savm, 48, 50; Ebû Dâvud, Savm, 25; Dârimî, Savm, 14; Ahmed b. Hanbel, Müsned, III, 8, 30, 57, 87; 
İbn Hıbbân, a.g.e, VIII, 343; Beyhakî, es-Sünenü'l-Kübrâ, IV, 468; Ebû Ya'lâ, a.g.e, II, 533; Abdürrezzâk, a.g.e, 
IV, 268 
613 Buhârî, Savm, 48; Müslim, Sıyam, 61; Ahmed b. Hanbel, Müsned, VI, 242, 258; Beyhakî, es-Sünenü'l-Kübrâ, 
IV, 468; Ebû Ya'lâ, a.g.e, VII, 342; Tayâlisî, a.g.e, 221 
614 Ahmed b. Hanbel, Müsned, VI, 89, 93; Ebû Ya'lâ, a.g.e, VIII, 11 
615 Ahmed b. Hanbel, Müsned, III, 59; Ebû Ya'lâ, a.g.e, II, 371; Tayâlisî, a.g.e, 288; İbn Ebî Şeybe, a.g.e, II, 331 
616 Ebû Dâvud, Tatavvu’, 10; Beyhakî, es-Sünenü'l-Kübrâ, II, 643 
617 Tirmizî, Savm, 62 
618 Müslim, Tahâret, 88; Ahmed b. Hanbel, Müsned, II, 316 
619 Muvatta, Tahâret, 9; Ahmed b. Hanbel, Müsned, II, 271, 395, 465, 500, 507; İbn Hıbbân, a.g.e, III, 346; İbn 
Huzeyme, a.g.e, I, 52; Beyhakî, es-Sünenü'l-Kübrâ, I, 75; Ebû Ya'lâ, a.g.e, X, 377 
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 ziyadesi yer almaktadır.620 Bu ziyade Hemmâm b. Münebbih’in لينثر ومن استجمر فليوتر

sahîfesinde elli iki numarada tahriç ettiği rivayettir. Rivayetlerin bazısında ثالثا kaydı 

bulunmaktadır.621 Bazı rivayetlerde bu kayıt مرتين أو ثالثا şeklindedir.622 Tayâlisî ve 

Taberânî’nin tahriç ettiği bir metinde ise  صبا أو صبتين kaydı yer almaktadır.623 Ahmed b. 

Hanbel’in ثالثا kaydıyla tahriç ettiği rivayette hadisin ت يدهال يدري أحدآم أين بات  kısmı yer 

almamaktadır.624 Tirmizî, Ebû Hureyre aracılığıyla tahriç ettiği rivayet için “hasen-sahîh” 

değerlendirmesinde bulunmuştur.625 

Hadis Câbir b. Abdillah626 ve Hz.Âişe627 aracılığıyla da tahriç edilmiştir. Hz.Âişe 

aracılığıyla tahriç edilen rivayette ثالثا kaydı bulunmaktadır. 

 

 

آل سالمي من الناس عليه صدقة آل يوم تطلع عليه الشمس قال تعدل بين اإلثنين صدقة وتعين الرجل في دابته 

وتحمله عليها أو ترفع له عليها متاعه صدقة والكلمة الطيبة صدقة وآل خطوة تمشيها إلى الصالة صدقة وتميط األذى عن 

 الطريق صدقه

 

71- “İnsanların, küçük bir kemik parçasını hediye etmeleri bile, güneşin yükselmeye 

devam ettiği müddetçe sadaka yerine geçer.” (ve yine) dedi ki: “İki şahıs arasını adilane 

halletmek de keza bir sadakadır. Bir şahsa, hayvanına binmesinde ve eşyalarının ona 

yükletilmesinde yardım etmek yine bir sadakadır. Güzel bir söz, sadakadır. Namaza doğru 

atılacak her adım, sadakadır. Yol üzerinden güçlük verici herhangi bir engeli kaldırmak da 

yine bir sadakadır.” 

Hadisi Hemmâm b. Münebbih-Ebû Hureyre tarikiyle Buhârî, Müslim, Ahmed b. 

Hanbel, İbn Hıbbân, İbn Huzeyme ve Beyhakî tahriç etmiştir.628 Buhârî hadisi iki ayrı yerde 

tahriç etmiştir. Bunlardan birinde hadisin sadece  آل سالمي من الناس عليه صدقة آل يوم تطلع عليه

                                                 
620 Buhârî, Vudû’, 26 
621 Müslim, Tahâret, 87, 88; Ebû Dâvud, Tahâret, 49; Nesâî, Tahâret, 116; Dârimî, Vudû’ ve’s-Salât, 78; Ahmed 
b. Hanbel, Müsned, II, 241, 253, 259, 265, 284, 382, 403, 455, 471; İbn Hıbbân, a.g.e, III, 344, 345, 346, 347; 
İbn Huzeyme, a.g.e, I, 52, 74; Beyhakî, es-Sünenü'l-Kübrâ, I, 75, 76, 77, 371; Ebû Ya'lâ, a.g.e, X, 256, 372; XI, 
326; Taberânî, el-Mu’cemü’l-Evsat, I, 514; IV, 421; Humeydî, II, 422; İbn Ebî Şeybe, a.g.e, I, 94   
622 Tirmizî, Tahâret, 19; Nesâî, Gusl ve’t-Teyemmüm, 29; İbn Mâce, Tahâret, 40; Beyhakî, es-Sünenü'l-Kübrâ, I, 
371  
623 Tayâlisî, a.g.e, 317; Taberânî, el-Mu’cemü’l-Evsat, X, 63 
624 Ahmed b. Hanbel, Müsned, II, 348 
625 Tirmizî, Tahâret, 19 
626 İbn Mâce, Tahâret, 40; Taberânî, el-Mu’cemü’l-Evsat, IV, 205 
627 Tayâlisî, a.g.e, 208 
628 Buhârî, Salah, 11; Cihâd ve’s-Siyer, 72; Müslim, Zekat, 56; Ahmed b. Hanbel, Müsned, II, 312, 316, 374; İbn 
Hıbbân, a.g.e, II, 219; VIII, 174; İbn Huzeyme, a.g.e, II, 375; Beyhakî, es-Sünenü’l-Kübrâ, III, 324; IV, 315; 
Şuabu'l-Îman, V, 30; XIII, 428 
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 kısmı yer almaktadır.629 İbn Hıbbân’ın tahriç ettiği metinlerden الشمس قال تعدل بين اإلثنين صدقة

birinde hadisin والكلمة الطيبة صدقة وآل خطوة تمشيها إلى الصالة صدقة kısmı bulunmamaktadır.630 

Rivayet edilen tariklerin bazısında ise sadece bu kısım yer almaktadır.631 

Hadisin diğer tarikleri de Ebû Hureyre aracılığıyla tahriç edilmiştir.632 Ahmed b. 

Hanbel’in tahriç ettiği bir rivayet  آل سالمي من بن آدم صدقة حين يصبح فشق ذلك على المسلمين ان سالمك

على عباد اهللا صدقة وإماطتك األذى عن الطريق صدقة وان أمرك بالمعروف صدقة ونهيك عن المنكر صدقة وحدث أشياء 

 şeklindedir.633 من نحو هذا لم أحفظها

 

 

 إذا ما رب النعم لم يعط حقها تسلط عليه يوم القيامة تخبط وجهه بأخفافها

 

72- “Hayvan sahibi, hayvanlarının hakkını (zekatını) ödemediği zaman, (bu hayvanlar) 

kıyamet günü o şahsa musallat edilecek ve onun yüzünü ayaklarıyla tekmeleyecetir.” 

Hadisi Hemmâm b. Münebbih-Ebû Hureyre tarikiyle Buhârî ve Ahmed b. Hanbel 

tahriç etmiştir.634 

 Tesbit edebildiğimiz kadarıyla hadisin bir tariki daha vardır. İbn Mâce’nin Ebû 

Hureyre’den tahriç ettiği bu tarikte  نه صاحبه مرتين فيفر م. ويأتي الكنز شجاعا أقرع فيلقى صاحبها يوم القيامة

فيتقيه بيده فيلقمها. فيقول مالي ولك فيقول أنا آنزك أنا آنزك . ثم يستقبله فيفر .   ziyadesi vardır.635 Bu ziyade 

Hemmâm b. Münebbih’in sahifesinde yetmiş iki numarada tahriç ettiği rivayetin bir 

benzeridir. 

 

 

ع يفر منه صاحبه ويطلبه ويقول أنا آنزك قال واهللا لن يزال يطلبه حتى يكون آنز أحدآم يوم القيامة شجاعا أقر

 يبسط يده فيلقمها فاه

 

73- “İçinizden birinizin hazinesi, kıyamet günü, saçları dökülmüş bir ejdere dönecek. 

Sahibi ondan kaçmağa çalışacak. Fakat o, sahibinin peşinden koşacak ve bağıracak: Ben, 

senin hazinenim.” (Hz.Peygamber) İlave etti: Alah’a yemin ederim, onu yakalayıncaya kadar 

kovalayacak ve lokma lokma edecek.” 
                                                 
629 Buhârî, Salah, 11 
630 İbn Hıbbân, a.g.e, VIII, 174 
631 Ahmed b. Hanbel, Müsned, II, 312, 374; İbn Hıbbân, a.g.e, II, 219; İbn Huzeyme, a.g.e, II, 375; Beyhakî, es-
Sünenü’l-Kübrâ, III, 324 
632 Ahmed b. Hanbel, Müsned, II, 328, 350; İbn Huzeyme, a.g.e, II, 374 
633 Ahmed b. Hanbel, Müsned, II, 328 
634 Buhârî, Hıyel, 3; Ahmed b. Hanbel, Müsned, II, 316 
635 İbn Mâce, Zekat, 2 
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Hadisi Hemmâm b. Münebbih-Ebû Hureyre tarikiyle Buhârî ve Ahmed b. Hanbel 

tahriç etmiştir.636 

Hadis Ebû Hureyre’den, Hemmâm b. Münebbih dışında farklı râviler aracılığıyla da 

rivayet edilmiştir.637 Buhârî’nin tahriç ettiği bir rivayette hadisin sadece  يكون آنز أحدآم يوم القيامة

 من ترك آنزا kısmı yer almaktadır.638 Ahmed b. Hanbel’in tahriç ettiği bir rivayette شجاعا أقرع

kaydı bulunmaktadır.639 Hâkim, hadisin sıhhati konusunda net bir açıklama yapmamaktadır. 

Zehebî ise Müslim’in şartı üzere sahîh olduğunu söylemektedir.640  

Hadis, İbn Ömer ve Rasulullah (s.a.v)’in mevlâsı Sevbân aracılığıyla da tahriç 

edilmiştir. İbn Ömer’in rivayet ettiği metinde إن الذي ال يؤدي زآاة ماله kaydı yer almaktadır.641 

Sevbân’ın rivayet ettiği metinde ise من ترك بعده آنزا kaydı bulunmaktadır.642 Hâkim, bu 

rivayetin Müslim’in şartı üzere sahîh olduğunu söylemektedir. Zehebî ise Buhârî ve 

Müslim’in şartı üzere sahîh olduğunu bildirmektedir.643 

 

 

 ال يبال في الماء الدائم الذي ال يجري ثم يغتسل به

 

74- “Durgun ve akıntısı olmayan suya işenmez.” 

Hadisi Hemmâm b. Münebbih-Ebû Hureyre tarikiyle Müslim, Tirmizî, Nesâî, Ahmed 

b. Hanbel, Abdürrezzâk ve Beyhakî tahriç etmiştir.644 Tirmizî ve Abdürrezzâk’ın tahriç ettiği 

metinde hadisin sonunda ثم يغتسل به yerine ثم يتوضأ منه ifadesi yer almaktadır.645 Tirmizî hadis 

için “hasen-sahîh” değerlendirmesinde bulunmuştur.  

Hadis Ebû Hureyre’den, Hemmâm b. Münebbih dışında farklı râviler aracılığıyla da 

rivayet edilmiştir.646 Bazı tariklerde من الجنابة kaydı yer almaktadır.647 Bazı tariklerde ise 

                                                 
636 Buhârî, Hıyel, 3; Ahmed b. Hanbel, Müsned, II, 316 
637 Ahmed b. Hanbel, Müsned, II, 379, 489, 530; İbn Hıbbân, a.g.e, VIII, 50; İbn Huzeyme, a.g.e, IV, 11; Ebû 
Ya'lâ, a.g.e, XI, 206; Hâkim en-Neysâbûrî, a.g.e, I, 389  
638 Buhârî, Tefsir, 9/6 
639 Ahmed b. Hanbel, Müsned, II, 489 
640 Hâkim en-Neysâbûrî, a.g.e, I, 389 
641 Nesâî, Zekat, 20; Ahmed b. Hanbel, Müsned, II, 98, 137, 156; İbn Huzeyme, a.g.e, IV, 12 
642 İbn Hıbbân, a.g.e, VIII, 49; İbn Huzeyme, a.g.e, IV, 11; Taberânî, el-Mu’cemü’l-Kebîr, II, 91; Hâkim en-
Neysâbûrî, a.g.e, I, 388  
643 Hâkim en-Neysâbûrî, a.g.e, I, 388  
644 Müslim, Tahâret, 96; Tirmizî, Tahâret, 51; Nesâî, Gusl ve’t-Teyemmüm, 1; Ahmed b. Hanbel, Müsned, II, 
316; Abdürrezzâk, a.g.e, I, 89; Beyhakî, es-Sünenü'l-Kübrâ, I, 158, 364, 364  
645 Tirmizî, Tahâret, 51; Abdürrezzâk, a.g.e, I, 89 
646 Buhârî, Vudû’, 68; Müslim, Tahâret, 95; Ebû Dâvud, Tahâret, 36; Nesâî, Tahâret, 140; Gusl ve’t-Teyemmüm, 
1; Ahmed b. Hanbel, Müsned, II, 346, 362, 394, 464; Dârimî, Vudu’ ve’s-Salât, 54; İbn Hıbbân, a.g.e, IV, 64; 
İbn Huzeyme, a.g.e, I, 37; Beyhakî, es-Sünenü'l-Kübrâ, I, 363, 364; Ebû Ya'lâ, a.g.e, X, 461; Humeydî, II, 428, 
429 
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hadisin sonunda ثم يغتسل به yerine ثم يتوضأ منه ifadesi bulunmaktadır.648 Rivayetlerin bazısında 

bu ifade ثم يتوضأ منه أو يشرب şeklindedir.649 

Hadis Câbir b. Abdillah650 ve İbn Ömer651 aracılığıyla da tahriç edilmiştir. Bu 

tariklerde hadisin ثم يغتسل به kısmı yer almamaktadır. 

 

 

ليس المسكين الذي يطوف على الناس ترده اللقمة واللقمتان والتمرة والتمرتان إنما المسكين الذي ال يجد غنى 

 ه فيتصدق عليهيغنيه ويستحيي أن يسأل الناس وال يفطن ل

 

75- “Muhtaç olan kimse, halk arasında dolaşarak bir veya iki lokma yahut bir veya iki 

hurma kazanan dilenci değildir. Muhtaç o kimsedir ki, ihtiyaçlarını temin edemez. Halktan 

istemeğe utanır ve halk, ona sadaka vermek için halini bilmez.”  

Hadisi Hemmâm b. Münebbih-Ebû Hureyre tarikiyle Ahmed b. Hanbel ve Beyhakî 

tahriç etmiştir.652 

Hadis Ebû Hureyre’den, Hemmâm b. Münebbih dışında farklı râviler aracılığıyla da 

rivayet edilmiştir.653 Rivayetlerin bazısında ال يسألون الناس إلحافاواقرؤوا إن شئتم   ziyadesi yer 

almaktadır.654 
Hadisin diğer tarikleri Abdullah b. Mesud aracılığıyla tahriç edilmiştir.655 

 

ال تصوم المرأة وبعلها شاهد إال بإذنه وال تأذن في بيته وهو شاهد إال بإذنه وما أنفقت من آسبه من غير أمره فإن 

 نصف أجره له

 

76- “Bir kadın, kocası evdeyken kocasının izni olmadıkça oruç tutmaz. Keza kocasının 

izni olmadan başka birisinin eve girmesine müsaade etmez. Kadının, kocasının kazancından, 

onun emri olmaksızın verdiği sadakanın yarı ecri kocasına aittir.” 
                                                                                                                                                         
647 Ebû Dâvud, Tahâret, 36; Nesâî, Gusl ve’t-Teyemmüm, 1; İbn Hıbbân, a.g.e, IV, 68; Beyhakî, es-Sünenü'l-
Kübrâ, I, 362 
648 Nesâî, Tahâret, 46; Ahmed b. Hanbel, Müsned, II, 259, 265, 288, 492, 529; İbn Hıbbân, a.g.e, IV, 60 
649 İbn Hıbbân, a.g.e, IV, 67; İbn Huzeyme, a.g.e, I, 50; Beyhakî, es-Sünenü'l-Kübrâ, I, 364 
650 Müslim, Tahâret, 94; Nesâî, Tahâret, 31; İbn Mâce, Tahâret, 25; İbn Hıbbân, a.g.e, IV, 60; Beyhakî, es-
Sünenü'l-Kübrâ, I, 157 
651 İbn Mâce, Tahâret, 25 
652 Ahmed b. Hanbel, Müsned, II, 316; Beyhakî, es-Sünenü'l-Kübrâ, VII, 17 
653 Buhârî, Zekat, 53; Müslim, Zekat, 101; Ebû Dâvud, Zekat, 24; Nesâî, Zekat, 76; Muvatta, Sıfatu’n-Nebî, 7; 
Dârimî, Zekat, 2; Ahmed b. Hanbel, Müsned, II, 260, 393, 445, 449, 457, 469, 505; İbn Hıbbân, a.g.e, VIII, 92, 
138, 139; İbn Huzeyme, a.g.e, IV, 66; Beyhakî, es-Sünenü'l-Kübrâ, VII, 17; Ebû Ya'lâ, a.g.e, XI, 220; Tayâlisî, 
a.g.e, 312; Humeydî, a.g.e, II, 456; Taberânî, el-Mu’cemü’l-Evsat, X, 17 
654 Buhârî, Tefsir, 2/48; Müslim, Zekat, 102; Ahmed b. Hanbel, Müsned, II, 395; Beyhakî, es-Sünenü'l-Kübrâ, 
IV, 328; VII, 17; Ebû Ya'lâ, a.g.e, XI, 265 
655 Ahmed b. Hanbel, Müsned, I, 384, 446 
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Hadisi Hemmâm b. Münebbih-Ebû Hureyre tarikiyle Buhârî, Müslim, Ebû Dâvud, 

Ahmed b. Hanbel, İbn Hıbbân, Beyhakî ve Abdürrezzâk tahriç etmiştir.656 Abdürrezzâk’ın 

tahriç ettiği bir rivayette تطوعا kaydı bulunmaktadır.657 Tariklerin bazısında hadisin sadece  ال

 kısmı yer almaktadır.658 İbn Hıbbân’ın tahriç ettiği bir rivayette تصوم المرأة وبعلها شاهد إال بإذنه

hadisin sadece ال تأذن المرأة في بيت زوجها وهو شاهد إال بإذنه kısmı bulunmaktadır.659 Ebû Dâvud’un 

tahriç ettiği rivayette غير رمضان kaydı yer almaktadır. Ayrıca hadisin  وما أنفقت من آسبه من غير

ف أجره لهأمره فإن نص  kısmı bulunmamaktadır.660 Yine Ebû Dâvud’un tahriç ettiği diğer bir 

rivayet ile Abdürrezzâk’ın tahriç ettiği rivayette hadisin sadece bu kısmı yer almaktadır.661 

Hadisin diğer tarikleri de Ebû Hureyre aracılığıyla tahriç edilmiştir.662 İbn Hıbbân’ın 

tahriç ettiği bir metinde hadisin sadece ال تصوم المرأة وبعلها شاهد إال بإذنه kısmı yer almaktadır. 

Ayrıca سوى شهر رمضان kaydı bulunmaktadır.663 Yine İbn Hıbbân’ın tahriç ettiği başka bir 

rivayette وإنما خلقت من ضلع ziyadesi yer almaktadır.664 Taberânî’nin tahriç ettiği bir rivayette bu 

ziyade و انها من ضلع فان رفقت به تمتعت منه و ان ذهبت نقيمه آسرته و آسره فراقها şeklinde daha 

detaylıdır.665  

 

 

ال يتمنى أحدآم الموت وال يدعو به من قبل أن يأتيه إنه إذا مات أحدآم انقطع عمله أو قال أجله إنه ال يزيد المؤمن 

 خيرامن عمره إال 

 

77- “İçinizden hiç kimse ölümü istemesin ve o gelmeden onun için dua etmesin. 

İçinizden biri öldüğü zaman onun ameli –diğer bir rivayette: eceli- son bulur. Müminin 

yaşının uzunluğu, sadece onun hayrını artırır.”  

Hadisi Hemmâm b. Münebbih-Ebû Hureyre tarikiyle Müslim, Ahmed b. Hanbel, İbn 

Hıbbân, Beyhakî ve Abdürrezzâk tahriç etmiştir.666 

                                                 
656 Buhârî, Nikah, 84; Müslim, Zekat, 84; Ebû Dâvud, Savm, 74; Zekat, 44; Ahmed b. Hanbel, Müsned, II, 316; 
İbn Hıbbân, a.g.e, VIII, 339; IX, 476; Beyhakî, es-Sünenü'l-Kübrâ, IV, 323, 499; VII, 477; Abdürrezzâk, a.g.e, 
IV, 147, 305 
657 Abdürrezzâk, a.g.e, IV, 305  
658 Buhârî, Nikah, 84; İbn Hıbbân, a.g.e, VIII, 339; Beyhakî, es-Sünenü'l-Kübrâ, IV, 499 
659 İbn Hıbbân, a.g.e, IX, 476 
660 Ebû Dâvud, Savm, 74 
661 Ebû Dâvud, Zekat, 44; Abdürrezzâk, a.g.e, IV, 147 
662 Buhârî, Nikah, 86; İbn Hıbbân, a.g.e, IX, 478; Taberânî, el-Mu’cemü’l-Evsat, I, 199 
663 İbn Hıbbân, a.g.e, VIII, 339 
664 İbn Hıbbân, a.g.e, IX, 478 
665 Taberânî, el-Mu’cemü’l-Evsat, IX, 172 
666 Müslim, Zikir ve’d-Dua, 13; Ahmed b. Hanbel, Müsned, II, 316; İbn Hıbbân, a.g.e, VII, 285; Beyhakî, es-
Sünenü'l-Kübrâ, III, 529; Abdürrezzâk, a.g.e, XI, 314 
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Tesbit edebildiğimiz kadarıyla hadisin Ebû Hureyre aracılığıyla rivayet edilen bir 

tariki daha vardır.667 Hadis Câbir b. Abdillah aracılığıyla da tahriç edilmiştir. Bu tarikte 

hadisin sadece ال يتمنى أحدآم الموت kısmı yer almaktadır.668  

 

 

 ال يقل أحدآم للعنب الكرم إنما الكرم الرجل المسلم

 

78- “Hiç biriniz üzüme “kerm” demesin. Zira kerm, müslüman kişidir.” 

Hadisi Hemmâm b. Münebbih-Ebû Hureyre tarikiyle Müslim, Ahmed b. Hanbel, 

Beyhakî ve İbn Hıbbân tahriç etmiştir.669 

Hadisin diğer tarikleri de Ebû Hureyre aracılığıyla tahriç edilmiştir.670 Bazı tariklerin 

başında ال يسب أحدآم الدهر فإن اهللا هو الدهر ziyadesi vardır.671 Bu ziyade Hemmâm b. Münebbih’in 

sahîfesinde yüz on yedi numarada tahriç ettiği hadisin bir benzeridir. Buhârî ve Ahmed b. 

Hanbel’in tahriç ettiği bir rivayette hadisin إنما الكرم الرجل المسلم kısmı yoktur. Bunun yerine  وال

 ziyadesi yer almaktadır.672  تقولوا خيبة الدهر فإن اهللا هو الدهر

 
 

 الرجل الذي اشترى العقار في عقاره جرة فيها ذهب فقال له الذي اشترى اشترى رجل من رجل عقارا فوجد

العقار خذ ذهبك مني أنا اشتريت منك األض ولم أبتع منك الذهب فقال الذي شرى األرض إنما بعتك األض وما فيها فتحاآما 

فقال أنكح الغالم الجارية وأنفقوا على إلى رجل فقال الذي تحاآما إليه ألكما ولد فقال أحدهما لي غالم وقال اآلخر لي جارية 

 أنفسكما منه وتصدقا

 

79- “(Bir gün) bir şahıs, diğer bir şahıstan bir tarla satın aldı. Alıcı bu arazide altın 

dolu bir küp buldu ve diğer şahsa dedi ki: Altınını benden al. Çünkü ben senden yalnız arazi 

satın aldım, altın satın almadım. Araziyi satan şahıs ona şu cevabı verdi: Ben sana araziyi ve o 

arazide bulunan herşeyi sattım. Bunun üzerine hakem olarak bir başka şahsa başvurdular. 

Hakem onlara, çocuklarınız var mı? diye sordu. Onlardan biri, benim bir oğlum var, diğeri de, 

benim bir kızım var, dedi. Bunun üzerine hakem onlara dedi ki: Çocuklarınızı birbiriyle 

evlendirin. (Bu altının) bir kısmını kendiniz için harcayın, bir kısmını da tasadduk edin.” 

                                                 
667 Ahmed b. Hanbel, Müsned, II, 350 
668 Müslim, Zikir ve’d-Dua, 11; Ahmed b. Hanbel, Müsned, III, 163, 258; Abdürrezzâk, a.g.e, XI, 316 
669 Müslim, Elfâz mine’l-Edeb, 10; Ahmed b. Hanbel, Müsned, II, 316; Beyhakî, Şuabu'l-Îmân, IV, 311; İbn 
Hıbbân, a.g.e, XIII, 145 
670 Dârimî, İsti’zân, 64; Ahmed b. Hanbel, Müsned, II, 291, 464, 476 
671 Buhârî, Edebü’l-Müfred, 517; Müslim, Elfâz mine’l-Edeb, 6; Ahmed b. Hanbel, Müsned, II, 272 
672 Buhârî, Edeb, 101; Ahmed b. Hanbel, Müsned, II, 259 
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Hadisi Hemmâm b. Münebbih-Ebû Hureyre tarikiyle Buhârî, Müslim, Ahmed b. 

Hanbel, Beyhakî ve İbn Hıbbân tahriç etmiştir.673 

Tesbit edebildiğimiz kadarıyla hadisin Ebû Hureyre aracılığıyla tahriç edilen bir tariki 

daha vardır.674  

 

 

حا بتوبة أيفرح أحدآم براحلته إذا ضلت منه ثم وجدها قالوا نعم يا رسول اهللا قال والذي نفس محمد بيده هللا أشد فر

 عبده إذا تاب من أحدآم براحلته إذا وجدها

 

80- “Bindiğiniz devenizi kaybettikten sonra onu tekrar bulduğunuzda sevinmez 

misiniz?” Evet, yâ Rasulullah, dediler. (Hz.Peygamberdevam etti:) Muhammed’in hayatı 

elinde olan Allah’a yemin ederim ki kulu (pişman olup) tevbe ettiği zaman, Allah onun 

tevbesinden, kaybettiğiniz deveyi bulduğunuz zaman ki memnuniyetinizden çok daha fazla 

memnun olur.” 

Hadisi Hemmâm b. Münebbih-Ebû Hureyre tarikiyle Müslim, Ahmed b. Hanbel ve 

Abdürrezzâk tahriç etmiştir.675 Abdürrezzâk’ın tahriç ettiği rivayetin metni  إن اهللا ليفرح بتوبة عبده

 قال ال أدري ايرفعه أم ال şeklindedir. Ancak senette آما يفرح أحدآم أن يجد ضالته بواد فخاف أن يقتله فيه العطش

şeklinde bir tereddüt ifadesi yer almaktadır. 

Hadis Ebû Hureyre’den, Hemmâm b. Münebbih dışında farklı râviler aracılığıyla da 

rivayet edilmiştir.676 Tirmizî, Ebû Hureyre aracılığıyla tahriç ettiği rivayet için “hasen-sahîh-

garîb” değerlendirmesinde bulunmuştur.677 

Hadisin diğer tarikleri Enes b. Mâlik,678 Abdullah b. Mesud,679 Berâ b. Âzib,680 Ebû 

Said el-Hudrî,681 Numan b. Beşir682 ve Ebû Mûsâ683 aracılığıyla tahriç edilmiştir. Hâkim, 

                                                 
673 Buhârî, Enbiya, 54; Müslim, Ekzıyye, 21; Ahmed b. Hanbel, Müsned, II, 316; Beyhakî, Şuabu'l-Îmân, VII, 
222; İbn Hıbbân, a.g.e, II, 496 
674 İbn Mâce, Lukata, 4 
675 Müslim, Tevbe, 2; Ahmed b. Hanbel, Müsned, II, 316; Abdürrezzâk, a.g.e, XI, 297 
676 Müslim, Tevbe, 2; Tirmizî, Deavât, 98; İbn Mâce, Zühd, 30; Ahmed b. Hanbel, Müsned, II, 500, 534; İbn 
Hıbbân, a.g.e, II, 387; Ebû Ya'lâ, a.g.e, XI, 478 
677 Tirmizî, Deavât, 98 
678 Buhârî, Deavât, 4; Müslim, Tevbe, 7, 8; Ahmed b. Hanbel, Müsned, III, 213; İbn Hıbbân, a.g.e, II, 383; Ebû 
Ya'lâ, V, 244; Taberânî, el-Mu’cemü’l-Evsat, IX, 227 
679 Buhârî, Deavât, 4; Müslim, Tevbe, 3; Ahmed b. Hanbel, Müsned, I, 383; İbn Hıbbân, a.g.e, II, 384; Ebû Ya'lâ, 
IX, 108; Beyhakî, es-Sünenü'l-Kübrâ, X, 317 
680 Müslim, Tevbe, 6; Ahmed b. Hanbel, Müsned, IV, 283; Ebû Ya'lâ, III, 257; Hâkim en-Neysâbûrî, a.g.e, IV, 
243 
681 İbn Mâce, Zühd, 30; Ahmed b. Hanbel, Müsned, III, 83; Ebû Ya'lâ, a.g.e, II, 474 
682 Müslim, Tevbe, 5; Ahmed b. Hanbel, Müsned, IV, 275; Hâkim en-Neysâbûrî, a.g.e, IV, 242 
683 Ebû Ya'lâ, a.g.e, XIII, 216 
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Numan b. Beşir aracılığıyla tahriç ettiği rivayetin Müslim’in şartı üzere sahîh olduğunu 

söylemekte, Zehebî de onu onaylamaktadır.684   

 

 

شبر تلقيته بذراع وإذا تلقاني بذراع تلقيته بباع وإذا تلقاني بباع جئته أو قال إن اهللا عز وجل قال إذا تلقاني عبدي ب

 أتيته بأسرع

 

81- “Azîz ve Celîl olan Allah buyurmuştur ki: kulum bana ulaşmak için bir karış 

ilerlediği zaman ben ona bir kol boyu (dirsekle parmak ucu arası kadar) yaklaşırım. O, bana 

doğru bir kol boyu ilerlediği zaman, ben ona iki kol boyu (bir kulaç) yaklaşırım. O, bana bir 

kulaç ilerlediği zaman ben one giderim –bir rivayette: ona doğru süratle ilerlerim-.” 

Hadisi Hemmâm b. Münebbih-Ebû Hureyre tarikiyle Müslim ve Ahmed b. Hanbel 

tahriç etmiştir.685  

Hadis Ebû Hureyre’den, Hemmâm b. Münebbih dışında farklı râviler aracılığıyla da 

rivayet edilmiştir.686 Rivayetlerden bir kısmının başında  يقول اهللا عز وجل أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه

في مإل ذآرته في مإل هم خير منهمحين يذآرني إن ذآرني في نفسه ذآرته في نفسي وإن ذآرني   ziyadesi yer 

almaktadır.687 Bu ziyade, Hemmâm b. Münebbih’in sahîfesinde altmış beş numarada tahriç 

ettiği hadisi de içermektedir. Tirmizî, rivayet için “hasen-sahîh” değerlendirmesinde 

bulunmuştur.688 Hâkim, sahîh olduğunu söylemekte, Zehebî de onu onaylamaktadır.689 

Ahmed b. Hanbel’in tahriç ettiği bir rivayetin başında  أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه حين

 ziyadeleri bulunmaktadır.690 Bunlardan واهللا أفرح بتوبة عبده من أحدآم يجد ضالته بالفالة ve يذآرني

birincisi yine Hemmâm b. Münebbih’in sahîfesinde altmış beş numarada tahriç ettiği hadisi 

içermektedir. Diğeri ise yetmiş dokuz numarada tahriç ettiği hadisin benzeridir.  

Hadisin diğer tarikleri Enes b. Mâlik,691 Ebû Said el-Hudrî,692 Selman-ı Fârisî693 ve 

Ebû Zer Gıfârî694 aracılığıyla tahriç edilmiştir. Ebû Zer Gıfârî aracılığıyla tahriç edilen 

                                                 
684 Hâkim en-Neysâbûrî, a.g.e, IV, 242 
685 Müslim, Zikir ve’d-Dua, 3; Ahmed b. Hanbel, Müsned, II, 316 
686 Buhârî, tevhîd, 50; Ahmed b. Hanbel, Müsned, II, 435, 500, 509; İbn Hıbbân, II, 100; Tayâlisî, 265; Ebû 
Ya'lâ, XI, 479 
687 Buhârî, Tevhîd, 15; Müslim, Zikir ve’d-Dua, 2; Tirmizî, Deavât, 131; Ahmed b. Hanbel, Müsned, II, 413, 
482; İbn Hıbbân, a.g.e, III, 93; Hâkim en-Neysâbûrî, a.g.e, IV, 246 
688 Tirmizî, Deavât, 131 
689 Hâkim en-Neysâbûrî, a.g.e, IV, 246 
690 Ahmed b. Hanbel, Müsned, II, 534 
691 Buhârî, Tevhîd, 50; Ahmed b. Hanbel, Müsned, III, 122, 127, 130, 272, 283; Ebû Ya'lâ, a.g.e, V, 457; VI, 29 
692 Ahmed b. Hanbel, Müsned, III, 40 
693 Taberânî, el-Mu’cemü’l-Kebîr, VI, 254 
694 Ahmed b. Hanbel, Müsned, V, 155; Taberânî, el-Mu’cemü’l-Kebîr, II, 155 
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rivayetlerin sonunda واهللا أعلى وأجل واهللا أعلى وأجل واهللا أعلى وأجل ziyadesi bulunmaktadır.695 Yine 

Ebû Zer Gıfârî aracılığıyla Hâkim en-Neysâbûrî’nin tahriç ettiği rivayette hadisin  وإذا تلقاني بباع

بأسرعجئته   kısmı yer almamakta, sonunda  ابن آدم إن حدثت نفسك بحسنة فلم تعملها آتبتها لك حسنة و إن عملتها

 ziyadesi آتبتها لك عشرا و إن هممت بسيئة فحجزك عنها هيبتي آتبتها لك حسنة و إن عملتها آتبتها سيئة واحدة

bulunmaktadır.696 Bu ziyade, Hemmâm b. Münebbih’in sahîfesinde elli üç numarada tahriç 

ettiği hadistir. Hâkim, hadisin sahîh olduğunu söylemekte, Zehebî de onu onaylamaktadır. 

 

 

 إذا توضأ أحدآم فليستنشق بمنخريه من ماء ثم لينتثر

 

82- “Abdest aldığınız zaman burnunuza suyu çekin, sonra onu dışarıya çıkartın.” 

Hadisi Hemmâm b. Münebbih-Ebû Hureyre tarikiyle Müslim, Ahmed b. Hanbel ve 

Beyhakî tahriç etmiştir.697 Ahmed b. Hanbel, hadisi iki ayrı yerde tahriç etmiştir. Bunlardan 

birinin metni أنه آان إذا استنشق أدخل الماء في منخريه şeklindedir.698 
Hadisin diğer tarikleri de Ebû Hureyre aracılığıyla tahriç edilmiştir.699 Bu rivayetlerde  

 ziyadesi yer almaktadır. Bu ziyade, Hemmâm b. Münebbih’in إذا استجمر أحدآم فليستجمر وترا

sahîfesinde elli iki numarada tahriç ettiği hadistir. 

  

 

ت أن ال يأتي علي ثالث ليال وعندي منه دينار أجد من يتقبله والذي نفس محمد بيده لو أن عندي أحدا ذهبا ألحبب

 مني ليس شيء أرصده في دين علي

 

83- “Muhammed’in hayatı elinde olan Allah’a yemin ederim, elimde Uhud dağı gibi 

altın olsaydı, yanımda bundan tek bir dinar kalıp da onu benden alacak bir kimse çıkıncaya 

kadar, üzerimden üç gün geçmesini istemezdim. (Allah önünde) benim üzerimde borç olarak 

tuttuğum hiçbir şey yoktur.” 

Hadisi Hemmâm b. Münebbih-Ebû Hureyre tarikiyle Buhârî, Ahmed b. Hanbel, İbn 

Hıbbân ve Beyhakî tahriç etmiştir.700 

                                                 
695 Ahmed b. Hanbel, Müsned, V, 155; Taberânî, el-Mu’cemü’l-Kebîr, II, 155 
696 Hâkim en-Neysâbûrî, a.g.e, IV, 246 
697 Müslim, Tahâret, 21; Ahmed b. Hanbel, Müsned, II, 289, 316; Beyhakî, es-Sünenü'l-Kübrâ, I, 81 
698 Ahmed b. Hanbel, Müsned, II, 289 
699 Müslim, Tahâret, 20; Beyhakî, es-Sünenü'l-Kübrâ, I, 81 
700 Buhârî, Temennî, 2; Ahmed b. Hanbel, Müsned, II, 316; İbn Hıbbân, a.g.e, XIV, 260; Beyhakî, es-Sünenü'l-
Kübrâ, X, 47 
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Hadis Ebû Hureyre’den, Hemmâm b. Münebbih dışında farklı râviler aracılığıyla da 

rivayet edilmiştir.701 Ahmed b. Hanbel ve Tayâlisî’nin tahriç ettiği rivayetin metni  ما أحب أن لي

 şeklindedir.702 أحدا ذهبا ادع يوم أموت دينارا اال أن أرصده لدين

Hadis Ebû Zer703 ve Semura b. Cündeb704 aracılığıyla da tahriç edilmiştir. Ahmed b. 

Hanbel ve Tayâlisî’nin Ebû Zer aracılığıyla tahriç ettikleri rivayetin metni  ما أحب أن لي أحدا ذهبا

 şeklindedir.705 Semura b. Cündeb aracılığıyla tahriç أدع منه يوم أموت دينارا أو نصف دينار إال لغريم

edilen rivayetin metni ise واهللا ماسرني أن لي أحدا ذهبا آله ثم أورثه şeklindedir.706 

 

 

 
 إذا جاءآم الصانع بطعامكم قد أغنى عنكم حره ودخانه فادعوه فليأآل معكم وإال فألقموه في يده أو ليناوله في يده

 

84- “Yemeğin hararet ve dumanından sizi müstağni kılan aşçı, yemeğinizi size 

getirdiği zaman, onu da sizinle birlikte yemeğe davet edin. Hiç olmazsa eline bir lokma koyun 

–bir rivayette: eline verin-.” 

Hadisi Hemmâm b. Münebbih-Ebû Hureyre tarikiyle Ahmed b. Hanbel ve Beyhakî 

tahriç etmiştir.707 Beyhakî’nin tahriç ettiği rivayette انهحره ودخ  yerine صره و ذماته ifadesi yer 

almaktadır. 

Hadisin diğer tarikleri Cabir b. Abdillah aracılığıyla tahriç edilmiştir. Bu tariklerin 

metni أمرنا النبي صلى اهللا عليه وسلم أن ندعوه فإن آره أحد أن يطعم معه فليطعمه أآلة في يده şeklindedir.708 

 

 

ق ربك أو أطعم ربك وضيء ربك وال يقل أحدآم ربي وليقل سيدي وموالي وال يقل أحدآم عبدي ال يقل أحدآم اس

 أمتي وليقل فتاي فتاتي غالمي

 

85- “Hiç biriniz (efendi manasına) “rabbına su ver” yahut “rabbına yiyecek ver” yahut 

da “rabbın için ışık tut” demesin. Yine hiç biriniz “rabbım” demesin, “efendim” desin. 

“kulum, ümmetim” demesin, “oğlum, kızım, evladım” desin.” 

                                                 
701 Buhârî, İstikrâz, 3; Rikâk, 14; Müslim, Zekat, 31; Ahmed b. Hanbel, Müsned, II, 450, 467, 506, 530; İbn 
Hıbbân, a.g.e, VIII, 9; Beyhakî, es-Sünenü'l-Kübrâ, V, 579; VII, 74; Tayâlisî, 152 
702 Ahmed b. Hanbel, Müsned, II, 457; Tayâlisî, a.g.e, 312 
703 Müslim, Zekat, 32; Ahmed b. Hanbel, Müsned, V, 176; Tayâlisî, a.g.e, 63; İbn Hıbbân, a.g.e, VIII, 118 
704 Taberânî, el-Mu’cemü’l-Kebîr, VII, 263 
705 Ahmed b. Hanbel, Müsned, V, 176; Tayâlisî, a.g.e, 63 
706 Taberânî, el-Mu’cemü’l-Kebîr, VII, 263 
707 Ahmed b. Hanbel, Müsned, II, 316; Beyhakî, Şuabu'l-Îmân, XI, 75 
708 Buhârî, Edebü’l-Müfred, 130; Ahmed b. Hanbel, Müsned, III, 346 
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Hadisi Hemmâm b. Münebbih-Ebû Hureyre tarikiyle Buhârî, Müslim, Ahmed b. 

Hanbel, Abdürrezzâk ve Beyhakî tahriç etmiştir.709 Beyhakî’nin tahriç ettiği rivayetlerin 

birinde بير  ifadesi yer almamaktadır. 

Tesbit edebildiğimiz kadarıyla hadisin bir tariki daha vardır. Yine Ebû Hureyre 

aracılığıyla tahriç edilen bu rivayetin metni  ال يقولن أحدآم عبدي و أمتي آلكم عبيداهللا وآل نسائكم إماء اهللا

 şeklindedir.710 ولكن ليقل غالمي و جاريتي وفتاي و فتاتي

 

 

أول زمرة تلج الجنة صورهم على صورة القمر ليلة البدر ال يبصقون فيها وال يمتخطون وال يتغوطون فيها آنيتهم 

وأمشاطهم من الذهب والفضة ومجامرهم من األلوة ورشحهم المسك ولكل واحد منهم زوجتان يرى مخ ساقهما من وراء 

 اغض قلوبهم على قلب واحد يسبحون اهللا بكرة وعشيااللحم من الحسن ال اختالف بينهم وال تب

 

86- “Cennete ilk girecek olan grup, yüzleri ayın on dördü gibi parıldayanlar olacaktır. 

Onlar, orada ne ağızlarından, ne burunlarından ne de başka bir yerlerinden hiçbir şey 

çıkarmayacaklardır. Onların kapları ve tabakları altın ve gümüşten, buhurdanlıkları öd 

ağacından olacaktır ve onlardan misk sızacaktır. Her birinin iki zevcesi bulunacak ve o kadar 

güzel olacaklardır ki etlerinin altında bacak kemiklerinin ilikleri görülecektir. Orada 

bulunanlar, aralarında ihtilafa düşmeyecekler ve birbirlerine düşman olmayacaklardır. Onlar 

sabah ve akşam Allah’ı zikredeceklerdir.” 

Hadisi Hemmâm b. Münebbih-Ebû Hureyre tarikiyle Buhârî, Müslim, Tirmizî, Ahmed 

b. Hanbel, Abdürrezzâk ve İbn Hıbbân tahriç etmiştir.711 Tirmizî, hadis için “sahîh” 

değerlendirmesinde bulunmuştur. 

Hadis Ebû Hureyre’den, Hemmâm b. Münebbih dışında farklı râviler aracılığıyla da 

rivayet edilmiştir. Buhârî’nin tahriç ettiği bir rivayet712 dışında diğerlerinde hadisin  يسبحون اهللا

 kısmı yer almamaktadır.713 İbn Mâce ve Ahmed b. Hanbel’in tahriç ettiği rivayette بكرة وعشيا

ayrıca على صورة أبيهم آدم ستون ذراعا ziyadesi yer almaktadır.714 Hâkim en-Neysâbûrî ve Ahmed 

b. Hanbel’in tahriç ettiği bir rivayette ashabdan Ukkâşe isimli bir zat ile Peygamberimiz 

                                                 
709 Buhârî, Itk, 17; Müslim, Elfâz mine’l-Edeb, 15; Ahmed b. Hanbel, Müsned, II, 316; Abdürrezzâk, a.g.e, XI, 
45; Beyhakî, es-Sünenü'l-Kübrâ, VIII, 22; Şuabu'l-Îmân, XI, 102 
710 Müslim, Elfâz mine’l-Edeb, 13 
711 Buhârî, Bedeü’l-Halk, 8; Müslim, Cennet, 17; Tirmizî, Sıfatu’l-Cennet, 7; Ahmed b. Hanbel, Müsned, II, 316; 
Abdürrezzâk, a.g.e, XI, 413, İbn Hıbbân, a.g.e, XVI, 463  
712 Buhârî, Bedeü’l-Halk, 8 
713 Buhârî, Bedeü’l-Halk, 8; Müslim, Cennet, 15; İbn Mâce, Zühd, 39; İbn Hıbbân, a.g.e, XVI, 436, 464; Ahmed 
b. Hanbel, Müsned, II, 247, 507; Humeydî, a.g.e, II, 483 
714 İbn Mâce, Zühd, 39; Ahmed b. Hanbel, Müsned, II, 253 
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(s.a.v) arasında geçen bir diyalog yer almaktadır:715  أول زمرة تدخل الجنة من أمتي على صورة القمر ليلة

البدر ثم الذين يلونهم على أحسن آوآب درى إضاءة في السماء فقام عكاشة بن محصن فقال يا رسول اهللا أدع اهللا أن 

  اهللا ادع اهللا أن يجعلني منهم قال قد سبقك بها عكاشةيجعلني منهم قال اللهم اجعله منهم ثم قام رجل آخر فقال يا رسول

Hâkim, hadisin Müslim’in şartı üzere sahîh olduğunu söylemiş, Zehebî de onu onaylamıştır.  

Dârimî’nin Ebû Hureyre’den tahriç ettiği bir rivayetin metni   ما في الجنة أحد اال له زوجتان

 şeklindedir.716  وراء سبعين حلة ما فيها من عزبانه ليرى مخ ساقهما من

Hadis Abdullah b. Mesud717 ve Ebû Said718 aracılığıyla da tahriç edilmiştir. Bu 

rivayetlerde de hadisin يسبحون اهللا بكرة وعشيا kısmı yer almamaktadır. Tirmizî, Ebû Saîd 

aracılığıyla tahriç ettiği rivayetlerden biri için “hasen-sahîh”,719 diğeri için “hasen”720 

değerlendirmesinde bulunmuştur. 

 

 
اللهم إني أتخذ عندك عهدا لم تخلفه إنما أنا بشر فأي المؤمنين آذيته أو شتمته أو جلدته أو لعنته فاجعلها صالة 

 وزآاة وقربة تقربه بها يوم القيامة

 
87- “Allahım, ben seninle, senin hiçbir zaman bozmayacağın bir anlaşma yaptım. 

Fakat ben yine de bir beşerim. Hangi mümine eziyet ettimse yahut söz söyledimse, dövdümse, 

lanet ettimse, bütün bunları (onun hesabına) salât, zekat ve yakınlık kıl ki o, bunlarla sana 

yakın olsun.” 

Hadisi Hemmâm b. Münebbih-Ebû Hureyre tarikiyle Ahmed b. Hanbel, İbn Hıbbân, 

Abdürrezzâk ve Beyhakî tahriç etmiştir.721 Abdürrezzâk’ın tahriç ettiği rivayette زآاة yerine 

 ifadesi bulunmaktadır.722 آفارة

Hadis Ebû Hureyre’den, Hemmâm b. Münebbih dışında farklı râviler aracılığıyla da 

rivayet edilmiştir.723 Hadisin diğer tarikleri Ebû Said el-Hudrî,724 Câbir b. Abdillah,725 

                                                 
715 Ahmed b. Hanbel, Müsned, II, 502; Hâkim en-Neysâbûrî, a.g.e, III, 228 
716 Dârimî, Rikak, 108 
717 Taberânî, el-Mu’cemü’l-Evsat, I, 500; el-Mu’cemü’l-Kebîr, X, 160 
718 Tirmizî, Sıfatu’l-Kıyame, 60; Sıfatu’l-Cennet, 5  
719 Tirmizî, Sıfatu’l-Kıyame, 60  
720 Tirmizî, Sıfatu’l-Cennet, 5 
721 Ahmed b. Hanbel, Müsned, II, 317; İbn Hıbbân, a.g.e, XIV, 446; Abdürrezzâk, a.g.e, XI, 190; Beyhakî, es-
Sünenü'l-Kübrâ, VII, 97 
722 Abdürrezzâk, a.g.e, XI, 190 
723 Müslim, Birr ve’s-Sıla ve’l-Âdâb, 90; Ahmed b. Hanbel, Müsned, II, 243, 390, 400, 449, 488, 493, 496; III, 
33; Dârimî, Rikak, 52; İbn Hıbbân, a.g.e, XIV, 446; Beyhakî, es-Sünenü'l-Kübrâ, VII, 98; Ebû Ya'lâ, a.g.e, II, 
451; XI, 203; Humeydî, II, 450; İbn Ebî Şeybe, a.g.e, VI, 72; Taberânî, el-Mu’cemü’l-Evsat, IX, 358 
724 Ahmed b. Hanbel, Müsned, II, 449; III, 33; Ebû Ya'lâ, a.g.e, II, 451; İbn Ebî Şeybe, VI, 72 
725 Ahmed b. Hanbel, Müsned, II, 333, 384, 391; Beyhakî, es-Sünenü'l-Kübrâ, VII, 98; Ebû Ya'lâ, a.g.e, IV, 184; 
İbn Ebî Şeybe, VI, 72 
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Selmân-ı Fârisî726 ve Hz.Âişe727 aracılığıyla tahriç edilmiştir. Hz.Âişe’nin metninde 

Peygamberimiz (s.a.v) ile aralarında geçen  فأغلظ لهما فقلت يا دخل على النبي صلى اهللا عليه وسلم رجالن

رسول اهللا لمن أصاب منك خيرا ما أصاب منك هذان خيرا فقال وما علمت ما عاهدت عليه ربي قلت وما عاهدت عليه 

  .şeklinde bir diyalog aktarılmaktadır ربك قال قلت اللهم أيما مؤمن سببته أو لعنته فاجعلها له مغفرة وعافية

 

 

  بأن اهللا رأى ضعفنا وعجزنا فطيبها لنالم تحل الغنائم لمن آان قبلنا

 

88- “Ganimet, bizden öncekilere helal değildi. Allah, bizim zayıflığımızı ve 

acizliğimizi görmüş ve buna karşılık olarak onu bize helal kılmıştır.” 

Hadisi Hemmâm b. Münebbih-Ebû Hureyre tarikiyle Ahmed b. Hanbel ve Beyhakî 

tahriç etmiştir.728 

Taradığımız kaynaklarda hadisin başka bir tarikine ulaşamadık. 

 

 

دخلت امرأة النار من جراء هرة لها أو هرة ربطتها فال هي أطعمتها وال هي أرسلتها ترمم من خشاش األرض 

 حتى ماتت هزال

 

89- “Bir kadın, sahip olduğu bir kedi yüzünden veya onu bağlaması yüzünden 

cehenneme girdi. Elinde tuttuğu bu kediye ne yiyecek vermişti ve ne de onu, yeryüzündeki 

haşeratı yemesi için serbest bırakmıştı. Nihayet kedi açlıktan ölmüştü.” 

Hadisi Hemmâm b. Münebbih-Ebû Hureyre tarikiyle Müslim, Ahmed b. Hanbel ve 

Beyhakî tahriç etmiştir.729 

Hadis Ebû Hureyre’den, Hemmâm b. Münebbih dışında farklı râviler aracılığıyla da 

rivayet edilmiştir.730 Taberânî’nin tahriç ettiği rivayette  ودخلت مومسة الجنة إذ مرت على آلب على

ه في خمارها فنزعت له فسقته حتى أروتهطوي يريد الماء فال يقدر عليه فنزعت خفها أو موقها فربطت  ziyadesi yer 

almaktadır.731 

                                                 
726 İbn Ebî Şeybe, a.g.e, VI, 72 
727 Beyhakî, es-Sünenü'l-Kübrâ, VII, 98 
728 Ahmed b. Hanbel, Müsned, II, 317; Beyhakî, es-Sünenü'l-Kübrâ, VI, 475 
729 Müslim, Birr ve’s-Sıla ve’l-Âdâb, 135; Selâm, 152; Ahmed b. Hanbel, Müsned, II, 317; Beyhakî, es-Sünenü'l-
Kübrâ, VIII, 24 
730 İbn Mâce, Zühd, 30; Ahmed b. Hanbel, Müsned, II, 261, 286, 424, 457, 467, 479, 501, 507; İbn Hıbbân, a.g.e, 
XII, 438; Ebû Ya'lâ, a.g.e, X, 341, 346, 432; XI, 12 
731 Taberânî, el-Mu’cemü’l-Evsat, I, 323 
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Hadisin diğer tarikleri Esmâ bt. Ebî Bekir,732 Abdullah b. Ömer,733 Câbir b. 

Abdillah734 ve Abdullah b. Amr735 aracılığıyla tahriç edilmiştir. Câbir b. Abdillah ve Abdullah 

b. Amr aracılığıyla tahriç edilen rivayetlerde Peygamberimiz (s.a.v)’in kendisine cennet ve 

cehennemin gösterildiğini bildirdiği aktarılıyor ve uzun bir metin içinde hadis zikrediliyor. 

 

 

ال يسرق سارق وهو حين يسرق مؤمن وال يزني زان وهو حين يزني مؤمن وال يشرب الحدود أحكم يعني الخمر 

و حين يشربها مؤمن والذي نفس محمد بيده ال ينتهب أحدآم نهبة ذات شرف يرفع إليه المؤمنين أعينهم فيها وهو حين وه

 ينتهبها مؤمن وال يغل أحدآم حين يغل وهو مؤمن وإياآم وإياآم

 

90- “Hırsızlık yapan hiçbir hırsız yoktur ki hırsızlık yaptığı esnada mümin olsun. 

Hiçbir zâni yoktur ki zina işlediği esnada mümin olsun. Aranızda hiçbir kimse yoktur ki 

haram olan içkiyi –yani şarabı- içtiği esnada mümin olsun. Muhammed’in hayatı elinde olan 

Allah’a yemin ederim ki içinizden, müminlerin dikkatini çeken, kadri büyük bir ganimeti 

gasbeden hiç kimse yoktur ki onu gasbederken mümin olsun. İçinizden sahtekarlık yapan hiç 

kimse yoktur ki sahtekarlık yaptığı esnada mümin olsun. (Bütün bunlardan) uzak durun, uzak 

durun.” 

Hadisi Hemmâm b. Münebbih-Ebû Hureyre tarikiyle Müslim, Ahmed b. Hanbel, İbn 

Hıbbân, Beyhakî ve Abdürrezzâk tahriç etmiştir.736 İbn Hıbbân’ın tahriç ettiği metinde  وال يغل

 ifadesi bulunmaktadır.737 وال يقتل أحدآم حين يقتل وهو مؤمن yerine أحدآم حين يغل وهو مؤمن

Abdürrezzâk’ın tahriç ettiği rivyette, hadisin sonundaki إياآموإياآم و  lafızlarının Ebû Hureyre’ye 

ait olduğu bildiriliyor.738 

Hadis Ebû Hureyre’den, Hemmâm b. Münebbih dışında farklı râviler aracılığıyla da 

rivayet edilmiştir. Ahmed b. Hanbel’in tahriç ettiği bir rivayet739 dışında diğer rivayetler 

yukarıda verdiğimiz metni tam içermemekte, eksiklikler ve ziyadeler bulunmaktadır. 

                                                 
732 Buhârî, Şurb ve’l-Musâkât, 9 
733 Buhârî, Şurb ve’l-Musâkât, 9; Bedeü’l-Halk, 16; Enbiya, 54; Edebü’l-Müfred, 416; Müslim, Birr ve’s-Sıla 
ve’l-Âdâb, 133, 134; Dârimî, Rikak, 93; İbn Hıbbân, a.g.e, II, 305; Beyhakî, es-Sünenü'l-Kübrâ, V, 350; VIII, 23  
734 Müslim, Küsûf, 9; Ahmed b. Hanbel, Müsned, III, 335 
735 İbn Hıbbân, a.g.e, XVI, 534 
736 Müslim, İman, 103; Ahmed b. Hanbel, Müsned, II, 317; İbn Hıbbân, a.g.e, XIII, 318; Beyhakî, Şuabu'l-Îmân, 
VII, 349; Abdürrezzâk, a.g.e, VII, 416 
737 İbn Hıbbân, a.g.e, XIII, 318 
738 Abdürrezzâk, a.g.e, VII, 416 
739 Ahmed b. Hanbel, Müsned, II, 386 
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Rivayetlerin bazısında وال يغل أحدآم حين يغل وهو مؤمن وإياآم وإياآم kısmı yer almamaktadır.740 Bazı 

rivayetlerde hadisin sadece  ال يسرق سارق وهو حين يسرق مؤمن وال يزني زان وهو حين يزني مؤمن وال

الحدود أحكم يعني الخمر وهو حين يشربها مؤمنيشرب   kısmı yer almakta, ayrıca hadiste والتوبة معروضة بعد 

ziyadesi bulunmaktadır.741 Ebû Hureyre aracılığıyla tahriç edilen diğer tariklerde hadisin 

çeşitli kısımları parçalar halinde zikredilmektedir.742  

Hadisin diğer tarikleri İbn Abbâs,743 Câbir b. Abdillah,744 Abdullah b. Ebî Evfâ,745 

Hz.Âişe,746 Ebû Saîd el-Hudrî747 ve İbn Ömer748 aracılığıyla tahriç edilmiştir. Bu tariklerde de 

hadisin metni bütün olarak yer almamakta, hadisin çeşitli kısımları zikredilmektedir. 

 

 

 بيده ال يسمع بي أحد من هذه األمة وال يهودي وال نصراني ومات ولم يؤمن بالذي أرسلت به والذي نفس محمد

 إال آان من أصحاب النار

 
91- “Muhammed’in hayatı elinde olan Allah’a yemin ederim ki, bu halk (Araplar) 

arasında veya Yahudi ve Hristiyanlar arasında, beni dinlemeden veya benim vasıtamla 

gönderilen(din)e inanmadan ölen kimseler, ancak cehennem ashabından olmuşlardır.”  

Hadisi Hemmâm b. Münebbih-Ebû Hureyre tarikiyle sadece Ahmed b. Hanbel tahriç 

etmiştir.749 

Hadis Ebû Hureyre’den, Hemmâm b. Münebbih dışında farklı râviler aracılığıyla da 

rivayet edilmiştir.750 Ahmed b. Hanbel ve Tayâlisî hadisi Ebû Mûsâ aracılığıyla,751 Hâkim en-

Neysâbûrî ise İbn Abbâs aracılığıyla752 tahriç etmiştir. Bu tariklerin başında yemin 

bulunmamaktadır. Hâkim, hadisin “Şeyhayn’ın şartı üzere sahîh” olduğunu söylemekte, 

Zehebî de onu onaylamaktadır. 
                                                 
740 Buhârî, Mezâlim, 30; Hudud, 1; Müslim, İman, 100; Nesâî, Kat’u’s-Sârık, 1; Eşribe, 42; İbn Mâce, Fiten, 3; 
İbn Hıbbân, a.g.e, I, 414; XI, 575, 576; Humeydî, II, 478; Taberânî, el-Mu’cemü’l-Evsat, VIII, 235; el-
Mu’cemü’l-Kebîr, XII, 266; Ebû Ya'lâ, a.g.e, XI, 246; Beyhakî, es-Sünenü'l-Kübrâ, X, 314 
741 Buhârî, Eşribe, 1; Hudud, 20; Ebû Dâvud, Sünne, 15; Nesâî, Kat’u’s-Sârık, 1; Dârimî, Eşribe, 11; Taberânî, 
el-Mu’cemü’l-Evsat, III, 174; V, 211; Ahmed b. Hanbel, Müsned, II, 243, 376, 479; Abdürrezzâk, a.g.e, VII, 
416; İbn Hıbbân, a.g.e, X, 260; Ebû Ya'lâ, a.g.e, XI, 191, 327  
742 Tirmizî, İman, 11; Taberânî, el-Mu’cemü’l-Evsat, V, 368, 376; VI, 300; İbn Hıbbân, a.g.e, X, 308; Ebû Ya'lâ, 
a.g.e, XI, 188, 191  
743 Buhârî, Hudud, 6, 20; Taberânî, el-Mu’cemü’l-Kebîr, XI, 195, 208, 238; XII, 266  
744 Ahmed b. Hanbel, Müsned, III, 346 
745 Ahmed b. Hanbel, Müsned, IV, 352; İbn Ebî Şeybe, a.g.e, IV, 484; VI, 166; Tayâlisî, a.g.e, 110 
746 Ahmed b. Hanbel, Müsned, VI, 139; Taberânî, el-Mu’cemü’l-Evsat, II, 134; İbn Ebî Şeybe, a.g.e, V, 96; VI, 
166 
747 Taberânî, el-Mu’cemü’l-Evsat, I, 324 
748 Taberânî, el-Mu’cemü’l-Kebîr, XII, 266  
749 Ahmed b. Hanbel, Müsned, II, 317 
750 Müslim, İman, 240; Ahmed b. Hanbel, Müsned, II, 350  
751 Ahmed b. Hanbel, Müsned, IV, 396, 398; Tayâlisî, 69 
752 Hâkim en-Neysâbûrî, a.g.e, II, 372 
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 التسبيح للقوم والتصفيق للنساء في الصالة

 

92- “Namaz esnasında (imamın hatasını ikaz için) “tesbîh” erkeklere, “el vurmak” da 

kadınlara mahsustur.” 

Hadisi Hemmâm b. Münebbih-Ebû Hureyre tarikiyle Ahmed b. Hanbel, Abdürrezzâk 

ve Beyhakî tahriç etmiştir.753 

Hadis Ebû Hureyre’den, Hemmâm b. Münebbih dışında farklı râviler aracılığıyla da 

rivayet edilmiştir.754 Taberânî’nin tahriç ettiği rivayette في الصالة kaydı bulunmamaktadır.755 

Hadisin diğer tarikleri Câbir b. Abdillah,756 İbn Ömer,757 Ebû Said el-Hudrî758 ve Sehl 

b. Sa’d759 aracılığıyla tahriç edilmiştir. İbn Ömer ve Sehl b. Sa’d aracılığıyla tahriç edilen 

rivayette في الصالة kaydı bulunmamaktadır.760 Beyhakî ve Taberânî’nin Sehl b. Sa’d 

aracılığıyla tahriç ettiği rivayetin metni ا لي رأيتكم أآثرتم التصفيح من نابه شيء في صالته فليسبح فإنه إذا م

  şeklindedir.761 سبح إلتفت إليه وإنما التصفيح للنساء

 

 

آل آلم يكلم به المسلم في سبيل اهللا يكون يوم القيامة آهيئتها إذا طعنت تفجر دما اللون لون الدم والعرف عرف 

 المسك

 

93- “Bir müslümanın, Allah yolunda almış olduğu her yara, kıyamet günü, yenice 

olmuş gibi kan fışkırır halde görülecektir. Bu fışkıranın rengi kan rengi, fakat kokusu misk 

kokusudur.” 

Hadisi Hemmâm b. Münebbih-Ebû Hureyre tarikiyle Buhârî, Müslim, Ahmed b. 

Hanbel, Abdürrezzâk ve Beyhakî tahriç etmiştir.762 

Hadis Ebû Hureyre’den, Hemmâm b. Münebbih dışında farklı râviler aracılığıyla da 

rivayet edilmiştir.763 Müslim’in tahriç etttiği bir tarikte hadis, uzun bir metnin içinde yer 

almaktadır.764  

                                                 
753 Ahmed b. Hanbel, Müsned, II, 317; Abdürrezzâk, a.g.e, II, 456; Beyhakî, es-Sünenü'l-Kübrâ, II, 350 
754 İbn Mâce, İkâmetü’s-Salât, 65; Ahmed b. Hanbel, Müsned, II, 507; Beyhakî, es-Sünenü'l-Kübrâ, II, 349; 
Tayâlisî, a.g.e, 316 
755 Taberânî, el-Mu’cemü’l-Evsat, II, 149 
756 Ahmed b. Hanbel, Müsned, III, 348; Taberânî, el-Mu’cemü’l-Evsat, I, 316 
757 İbn Mâce, İkâmetü’s-Salât, 65  
758 Taberânî, el-Mu’cemü’l-Evsat, I, 346 
759 İbn Mâce, İkâmetü’s-Salât, 65  
760 İbn Mâce, İkâmetü’s-Salât, 65 
761 Beyhakî, es-Sünenü'l-Kübrâ, 491; Taberânî, el-Mu’cemü’l-Kebîr, VI, 158 
762 Buhârî, Vudû’, 67; Müslim, İmâre, 106; Ahmed b. Hanbel, Müsned, II, 317; Abdürrezzâk, a.g.e, V, 253; 
Beyhakî, es-Sünenü'l-Kübrâ, IX, 277; Şuabu'l-Îmân, IV, 17 
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 لخلق فمن خلق اهللاال تزالون تستفتون حتى يقول أحدآم هذا اهللا خلق ا

 

94- “İçinizden biri çıkıp da “Her şeyi Allah yarattı. Fakat Allah’ı kim yarattı?” 

demedikçe, sual sormaktan vaz geçmeyeceksiniz.” 

Hadisi Hemmâm b. Münebbih-Ebû Hureyre tarikiyle Ahmed b. Hanbel ve İbn Hıbbân 

tahriç etmiştir.765 

Hadis Ebû Hureyre’den, Hemmâm b. Münebbih dışında farklı râviler aracılığıyla da 

rivayet edilmiştir.766 Müslim’in tahriç ettiği bir rivayette فمن وجد من ذلك شيئا فليقل آمنت باهللا 

ziyadesi yer almaktadır.767 Ebû Dâvud’un tahriç ettiği bir rivayette ise اهللا أحد { وا فإذا قالوا ذلك فقول

من الشيطان] باهللا [ ثم ليتفل عن يساره ثالثا وليستعذ } اهللا الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له آفوا أحد   ziyadesi 

bulunmaktadır.768 Ahmed b. Hanbel’in tahriç ettiği bir rivayette hadiste yer alan soru  هذا اهللا

 şeklindedir.769  قبل آل شيء فما آان قبلهآان اهللا yerine خلق الخلق فمن خلق اهللا

Hadisin diğer tarikleri Enes b. Malik aracılığıyla tahriç edilmiştir.770 Ahmed b. Hanbel 

ve Ebû Ya'lâ’nın tahriç ettiği bir rivayet  إن أمتك ال يزالون يتسائلون ما آذا ؟ ما آذا ؟ حتى يقولوا : إن اهللا قال

ل شيء فمن خلق اهللا ؟ هذا اهللا خلق آ:   şeklinde kutsî hadistir.771 

 

 

إني ألنقلب إلى أهلي فأجد التمرة ساقطة على فراشي أو في بيتي فأرفعها آلآلها ثم أخشى أن تكون من الصدقة 

 فألقيها

 

95- “Evime gidiyorum ve yatağımın üzerine –veya:evimde- düşmüş bir hurma 

buluyorum. Onu yemek için alıyorum. Fakat onun sadaka olmasından korkuyorum ve 

atıyorum.” 

Hadisi Hemmâm b. Münebbih-Ebû Hureyre tarikiyle Buhârî, Müslim, Ahmed b. 

Hanbel, Abdürrezzâk ve Beyhakî tahriç etmiştir.772 Abdürrezzâk’ın tahriç ettiği rivayette 

                                                                                                                                                         
763 Müslim, İmâre, 103, 105 
764 Müslim, İmâre, 103 
765 Ahmed b. Hanbel, Müsned, II, 317; İbn Hıbbân, a.g.e, XV, 117 
766 Müslim, İman, 216; Ebû Dâvud, Sünne, 18, 18; Ahmed b. Hanbel, Müsned, II, 282, 387, 539; Ebû Ya'lâ, 
a.g.e, X, 445 
767 Müslim, İman, 212 
768 Ebû Dâvud, Sünne, 18, 18 
769 Ahmed b. Hanbel, Müsned, II, 431 
770 Buhârî, İ’tisâm bi’s-Sünne, 3; Edebü’l-Müfred, 400; Müslim, İman, 217; Ebû Ya'lâ, a.g.e, VII, 47 
771 Ahmed b. Hanbel, Müsned, III, 102; Ebû Ya'lâ, a.g.e, VII, 51 
772 Buhârî, Buyû’, 4; Lukata; 6; Müslim, Zekat, 163; Ahmed b. Hanbel, Müsned, II, 317; Abdürrezzâk, a.g.e, IV, 
52; Beyhakî, es-Sünenü'l-Kübrâ, V, 546; Şuabu'l-Îmân, VII, 495 
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hadisin ى أن تكون من الصدقة فألقيهافأرفعها آلآلها ثم أخش  kısmı yer almamakta, bunun yerine  فلوال أني

 ifadesi bulunmaktadır.773 أخشى أن تكون من الصدقة ألآلتها

Hadis Ebû Hureyre’den, Hemmâm b. Münebbih dışında farklı râviler aracılığıyla da 

rivayet edilmiştir.774  

Hadisin diğer tarikleri Enes b. Malik ve Abdullah b. Amr aracılığıyla tahriç edilmiştir. 

Enes b. Malik aracılığıyla tahriç edilen rivayetlerden bazısının metni هللا عليه وسلم مر النبي صلى ا

يه وسلم آان أن النبي صلى اهللا عل  şeklinde,775 bazı metinler ise  لوال أن تكون صدقة ألآلتهابتمرة مسقوطة فقال

 şeklindedir.776 Tayâlisî’nin Enes b. Malik  فما يمنعه من أخذها إال مخافة أن تكون صدقةيمر بالتمرة العائرة

aracılığıyla tahriç ettiği rivayettin metni ise  اني ألرى التمرة فما يمنعني من أآلها اال مخافة ان تكون من تمر

  şeklindedir.777 الصدقة

Abdullah b. Amr aracılığıyla tahriç edilen rivayette Peygamberimiz (s.a.v)’in düşmüş 

bir hurma bulup yediği ve bu nedenle gece uyuyamadığı zikredilmekte, bu durumu soran 

hanımına اني وجدت تحت جنبي تمرة فآآلتها وآان عندنا تمر من تمر الصدقة فخشيت ان تكون منه dediği 

bildirilmektedir.778 

 

 

 ألن يلج أحدآم بيمينه في أهله آثم له عند اهللا من أن يعطي آفارته التي فرض اهللا

 

96- “İçinizden birinin ailesi aleyhinde (yemin edip de) bu yemininde inad ve ısrar 

etmesi, Allah katında, (yemini bozup) üzerine farz olan kefareti ödemesinden daha büyük bir 

günah teşkil eder.” 

Hadisi Hemmâm b. Münebbih-Ebû Hureyre tarikiyle Buhârî, Müslim, Ahmed b. 

Hanbel, Hâkim en-Neysâbûrî, Abdürrezzâk ve Beyhakî tahriç etmiştir.779 Hâkim hadisin 

Şeyhayn’ın şartı üzere sahîh olduğunu söylemekte, Zehebî de ona muvafakat etmektedir.  

Taradığımız kaynaklarda hadisin başka bir tarikini tespit edemedik. 

 

 

                                                 
773 Abdürrezzâk, a.g.e, IV, 52 
774 Müslim, Zekat, 162; İbn Hıbbân, a.g.e, VIII, 87; Beyhakî, es-Sünenü'l-Kübrâ, VII, 47 
775 Buhârî, Buyû’, 4;Lukata, 6; Müslim, Zekat, 164; Ebû Dâvud, Zekat, 29; Ahmed b. Hanbel, Müsned, II, 119; 
III, 132, 184, 291; Beyhakî, es-Sünenü'l-Kübrâ, VI, 322; VII, 47; Ebû Ya'lâ, a.g.e, V, 342, 366; Abdürrezzâk, 
a.g.e, X, 143 
776 Ebû Dâvud, Zekat, 29; Ahmed b. Hanbel, Müsned, III, 192, 241, 258; İbn Hıbbân, a.g.e, VIII, 90; Ebû Ya'lâ, 
a.g.e, V, 245, 412 
777 Tayâlisî, a.g.e, 267 
778 Ahmed b. Hanbel, Müsned, II, 193 
779 Buhârî, İman ve’n-Nüzûr, 1; Müslim, İman, 26; Ahmed b. Hanbel, Müsned, II, 317; Hâkim en-Neysâbûrî, 
a.g.e, IV, 302; Abdürrezzâk, a.g.e, VIII, 496;  Beyhakî, es-Sünenü'l-Kübrâ, X, 58 
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 إذا أآره االثنان على اليمين فاستحباها فأسهم بينهما

 

97- “İki kişi etmeye zorlanır ve her ikisi de yemin etmekten utanırlarsa, aralarında 

kura çekin.” 

Hadisi Hemmâm b. Münebbih-Ebû Hureyre tarikiyle Ebû Dâvud, Ahmed b. Hanbel ve 

Beyhakî tahriç etmiştir.780 

Taradığımız kaynaklarda hadisin başka bir tarikini tespit edemedik. 

 

 

 ن تمرإذا ما أحدآم اشترى لقحة مصرات أو شاة فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها إما هي وإال فليردها وصاعا م

 

98- “İçinizden biri, sütü sağılan bir koyun veya deve satın alırsa, sütünü sağıncaya 

kadar muhayyerdir. (Hayvanların süt verişlerini amladıktan sonra) ya kabul eder ya da geri 

verir. Ancak iade ettiği takdirde (çıkardığı süt karşılığı) bir miktar da hurma verir.” 

Hadisi Hemmâm b. Münebbih-Ebû Hureyre tarikiyle Müslim, Ahmed b. Hanbel ve 

Beyhakî tahriç etmiştir.781 

Hadis Ebû Hureyre’den, Hemmâm b. Münebbih dışında farklı râviler aracılığıyla da 

rivayet edilmiştir.782 Bazı tariklerde hadis, alışverişle ilgili kuralların zikredildiği bir metnin 

içinde geçmektedir.783 Rivayetlerin bazısında hadisin لقحة مصرات ifadesi yer almamaktadır.784 

Bazı rivayetlerde  kaydı yer almaktadır.785 Ahmed b. Hanbel’in tahriç ettiği  فهو بالخيار ثالثة أيام

bir rivayette وصاعا من تمر ifadesi bulunmamaktadır.786 Tirmizî, Ebû Hureyre aracılığıyla tahriç 

ettiği rivayet için “hasen-sahîh” değerlendirmesinde bulunmuştur.787 

Hadisin diğer tarikleri Enes b. Mâlik,788 İbn Mesud,789 İbn Ömer790 ve Ebû Leylâ el-

Ensârî791 aracılığıyla tahriç edilmiştir. İbn Ömer aracılığıyla tahriç edilen bazı rivayetlerde  فهو

                                                 
780 Ebû Dâvud, Ekzıyye, 22; Ahmed b. Hanbel, Müsned, II, 317; Beyhakî, es-Sünenü'l-Kübrâ, X, 432 
781 Müslim, Buyû’, 28; Ahmed b. Hanbel, Müsned, II, 317; Beyhakî, es-Sünenü'l-Kübrâ, V, 519 
782 Buhârî, Buyû’, 64; Nesâî, Buyû’, 14; Ahmed b. Hanbel, Müsned, II, 259, 410; Beyhakî, es-Sünenü'l-Kübrâ, 
V, 519, 520, 524; İbn Hıbbân, a.g.e, XI, 343; Humeydî, a.g.e, II, 446 
783 Ebû Dâvud, Buyû ve’l-İcârât, 46; Nesâî, Buyû’, 14; Ahmed b. Hanbel, Müsned, II, 242, 420, 465; Ebû Ya'lâ, 
a.g.e, XI, 144, 208, 230     
784 Müslim, Buyû’, 23; Ebû Dâvud, Buyû ve’l-İcârât, 46; Tirmizî, Buyû, 29; Ahmed b. Hanbel, Müsned, II, 273, 
386, 430, 463, 469, 481; Beyhakî, es-Sünenü'l-Kübrâ, V, 519; Tayâlisî, a.g.e, 326; Abdürrezzak, a.g.e, VIII, 197     
785 Nesâî, Buyû’, 14; Tirmizî, Buyû, 29; Ebû Dâvud, Buyû ve’l-İcârât, 46; İbn Mâce, Ticârât, 42; Dârimî, Buyû’, 
19; Ahmed b. Hanbel, Müsned, II, 417, 507; Beyhakî, es-Sünenü'l-Kübrâ, V, 448, 522; Ebû Ya’lâ, X, 451   
786 Ahmed b. Hanbel, Müsned, II, 248 
787 Tirmizî, Buyû, 29 
788 Ebû Ya'lâ, a.g.e, V, 154; Beyhakî, es-Sünenü'l-Kübrâ, V, 521 
789 Buhârî, Buyû, 64; Beyhakî, es-Sünenü'l-Kübrâ, V, 522; Taberânî, el-Mu’cemü’l-Kebîr, X, 87  
790 Ebû Dâvud, Buyû ve’l-İcârât, 46; İbn Mâce, Ticârât, 42; Taberânî, el-Mu’cemü’l-Kebîr, XII, 320; Beyhakî, 
es-Sünenü'l-Kübrâ, V, 520 
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 ziyadesi yer almaktadır.792 Ebû  فإن ردها رد معها مثل أو مثلي لبنها قمحا kaydı ile  بالخيار ثالثة أيام

Ya'lâ’nın Enes b. Mâlik aracılığıyla tahriç ettiği rivayette de ثالثة أيام kaydı yer almaktadır.793 

 

 

 خ شاب على حب اثنتين طول الحياة وآثرة المالالشي

 

99- “İhtiyar kişi iki arzu karşısında genç kalır: uzun ömür ve bol mal.” 

Hadisi Hemmâm b. Münebbih-Ebû Hureyre tarikiyle sadece Ahmed b. Hanbel tahriç 

etmiştir.794 

Hadis Ebû Hureyre’den, Hemmâm b. Münebbih dışında farklı râviler aracılığıyla da 

rivayet edilmiştir.795 Tirmizî, hadis için “hasen-sahîh” değerlendirmesinde bulunmuştur.796 

Hâkim hadisin Şeyhayn’ın şartı üzere sahîh olduğunu söylemektedir. Zehebî ise sükut 

etmiştir.797  Buhârî’nin tahriç ettiği rivayetin metni  ال يزال قلب الكبير شابا في اثنتين في حب الدنيا وطول

  şeklindedir.798 األمل

Buhârî’nin Enes b. Malik aracılığıyla tahriç ettiği hadisin metni  يكبر ابن آدم ويكبر معه

 şeklindedir.799 Taberânî’nin Semura b. Cündeb aracılığıyla tahriç ettiği اثنتان حب المال وطول العمر

rivayetin metni ise يهرم ابن آدم ويشب منه اثنان الحرص على المال وطول العمر şeklindedir.800 Hadis, aynı 

metinle Enes b. Malik’ten de rivayet edilmiştir.801 Tirmizî, Enes b. Malik aracılığıyla tahriç 

ettiği rivayet için “hasen-sahîh” değerlendirmesinde bulunmuştur.802 

 

 

 ال يشير أحدآم إلى أخيه بالسالح فإنه ال يدري أحدآم لعل الشيطان أن ينزع من يده فيقع في حفرة من النار

 

                                                                                                                                                         
791 Taberânî, el-Mu’cemü’l-Kebîr, VII, 75  
792 Ebû Dâvud, Buyû ve’l-İcârât, 46; İbn Mâce, Ticârât, 42; Beyhakî, es-Sünenü'l-Kübrâ, V, 520 
793 Ebû Ya'lâ, a.g.e, V, 154 
794 Ahmed b. Hanbel, Müsned, II, 317 
795 Müslim, Zekat, 114; Tirmizî, Zühd, 28; İbn Mâce, Zühd, 27; Ahmed b. Hanbel, Müsned, II, 335, 338, 339, 
358, 379, 380, 394, 443, 447, 501; İbn Hıbbân, a.g.e, VIII, 13, 25; Beyhakî, es-Sünenü'l-Kübrâ, III, 515; Ebû 
Ya'lâ, a.g.e, X, 351, 390; XI, 132; Taberânî, el-Mu’cemü’l-Evsat, I, 119; IX, 398; Humeydî, a.g.e, II, 459; Hâkim 
en-Neysâbûrî, a.g.e, IV, 328   
796 Tirmizî, Zühd, 28 
797 Hâkim en-Neysâbûrî, a.g.e, IV, 328   
798 Buhârî, Rikak, 5 
799 Buhârî, Rikak, 5 
800 Taberânî, el-Mu’cemü’l-Kebîr, VII, 213 
801 Müslim, Zekat, 115; Tirmizî, Zühd, 28; Sıfatu’l-Kıyâme, 22; İbn Mâce, Zühd, 27; Ahmed b. Hanbel, Ahmed 
b. Hanbel, Müsned, III, 115, 119, 169, 192, 256, 275; İbn Hıbbân, a.g.e, VIII, 25; Ebû Ya'lâ, a.g.e, V, 242, 344, 
365; VI, 29; Tayâlisî, a.g.e, 268; Beyhakî, es-Sünenü'l-Kübrâ, III, 515; Taberânî, el-Mu’cemü’l-Evsat, IX, 397 
802 Tirmizî, Zühd, 28; Sıfatu’l-Kıyâme, 22 
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100- “Hiç biriniz elindeki silahla kardeşine işaret etmesin. Çünkü o, şeytanın belki de 

elinden çekebileceğini anlamaz ve böylece cehennemin çukuruna düşer.” 

Hadisi Hemmâm b. Münebbih-Ebû Hureyre tarikiyle Buhârî, Müslim, Ahmed b. 

Hanbel, İbn Hıbbân, Abdürrezzâk ve Beyhakî tahriç etmiştir.803 İbn Hıbbân’ın tahriç ettiği 

rivayetin sonunda فيقع في حفرة من النار yerine فيقع فيمن يناول ifadesi yer almaktadır.804 

Hâkim en-Neysâbûrî’nin Ebû Hureyre aracılığıyla tahriç ettiği rivayette بالسالح yerine 

 .yer almaktadır.805 Hâkim ve Zehebî hadisle ilgili bir değerlendirme yapmamıştır السيف

Taberânî’nin Sehl b. Sa’d es-Sâidî aracılığıyla tahriç ettiği rivayette de aynı farklılık vardır.806 

 

 

 اشتد غضب اهللا على قوم فعلوا برسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وهو حينئذ يشير إلى رباعيته

 

101- “Allah’ın hiddeti, bunu, O’nun rasulüne yapanlara karşı çok şiddetli olmuştur.” 

(Hz.Peygamber (s.a.v), bunu söylerken ön dişlerine işaret ediyordu.)  

Hadisi Hemmâm b. Münebbih-Ebû Hureyre tarikiyle Buhârî, Müslim ve Ahmed b. 

Hanbel tahriç etmiştir.807 Buhârî’nin tahriç ettiği rivayette  اشتد غضب اهللا على رجل يقتله رسول اهللا

 ziyadesi yer almaktadır.808 Bu ziyade Hemmâm b. Münebbih’in صلى اهللا عليه وسلم في سبيل اهللا

sahîfesinde yüz bir numarada tahriç ettiği rivayettir. Yani ardarda iki rivayet Buhârî’de tek bir 

metin halinde yer almaktadır. 

Taradığımız kaynaklarda hadisin başka bir tarikini tespit edemedik. 

 

 

 بيل اهللاشتد غضب اهللا على رجل يقتله رسول اهللا في س

 

102- “Allah’ın hiddeti, rasulünün Allah yolunda öldürdüğü kimseye karşı çok şiddetli 

olmuştur.” 

Hadisi Hemmâm b. Münebbih-Ebû Hureyre tarikiyle Buhârî, Müslim ve Ahmed b. 

Hanbel tahriç etmiştir.809 Buhârî’nin tahriç ettiği rivayette لى قوم فعلوا برسول اهللا اشتد غضب اهللا ع

                                                 
803 Buhârî, Fiten, 7; Müslim, Birr ve’s-Sıla ve’l-Âdâb, 126; Ahmed b. Hanbel, Müsned, II, 317; İbn Hıbbân, 
a.g.e, XIII, 276; Abdürrezzâk, a.g.e, X, 160; Beyhakî, es-Sünenü'l-Kübrâ, VIII, 42; Şuabu'l-Îmân, VII, 249 
804 İbn Hıbbân, a.g.e, XIII, 276 
805 Hâkim en-Neysâbûrî, a.g.e, III, 513  
806 Taberânî, el-Mu’cemü’l-Kebîr, VI, 108 
807 Buhârî, Megâzî, 24; Müslim, Cihâd ve’s-Siyer, 106; Ahmed b. Hanbel, Müsned, II, 317 
808 Buhârî, Megâzî, 24 
809 Buhârî, Megâzî, 24; Müslim, Cihâd ve’s-Siyer, 106; Ahmed b. Hanbel, Müsned, II, 317  
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 .ziyadesi yer almaktadır.810 Bu ziyade Hemmâm b صلى اهللا عليه وسلم وهو حينئذ يشير إلى رباعيته

Münebbih’in sahîfesinde yüz numarada tahriç ettiği rivayettir. 

Hadis Ebû Hureyre’den, Hemmâm b. Münebbih dışında farklı râviler aracılığıyla da 

rivayet edilmiştir.811 Ahmed b. Hanbel’in tahriç ettiği bir rivayette  واشتد غضب اهللا على رجل تسمى

 ziyadesi yer almaktadır.812 Bu ziyade Hemmâm b. Münebbih’in بملك االمالك ال ملك إال اهللا عز وجل

sahîfesinde altmış üç numarada tahriç ettiği rivayettir. Hâkim hadisin Şeyhayn’ın şartı üzere 

sahîh olduğunu söylemekte, Zehebî de ona muvafakat etmektedir.813  

Hadisin diğer tarikleri İbn Abbâs aracılığıyla tahriç edilmiştir.814 Buhârî’nin tahriç 

ettiği rivayette ماشتد غضب اهللا على قوم دموا وجه نبي اهللا صلى اهللا عليه وسل  ziyadesi bulunmaktadır.815 

 

 

على بن آدم نصيب من الزنا أدرك ذلك ال محالة قال فالعين زنيتها النظر وتصديقها اإلعراض واللسان زنيته 

 المنطق والقلب زنيته التمني والفرج يصدق بمأثم أو يكذب

 

103- “Her insanın kaçınılmaz şekilde, zinaya karşı az çok ibtilası vardır. Şöyle ki: 

gözün zinası bakmaktır ve tahakkuku birleşmektir. Dilin zinası konuşmaktır. Kalp zinası 

arzudur. Tenasül organı günahı tasdik yahut tekzib eder.” 

Hadisi Hemmâm b. Münebbih-Ebû Hureyre tarikiyle Ahmed b. Hanbel ve İbn Hıbbân 

tahriç etmiştir.816 

Hadis Ebû Hureyre’den, Hemmâm b. Münebbih dışında farklı râviler aracılığıyla da 

rivayet edilmiştir.817 Tariklerin bir kısmında hadisin على بن آدم نصيب من الزنا أدرك ذلك ال محالة 

kısmı yer almamaktadır.818 Ahmed b. Hanbel’in tahriç ettiği bir rivayette hadisin sadece  آتب

 kısmı yer almaktadır.819 Hadisin Ebû Hureyre’den gelen diğer اهللا على آل نفس حظها من الزنا

tariklerinde “eller, ayaklar, kulaklar” gibi diğer azalar da metinlere ilave edilmiştir.820 Hâkim 

                                                 
810 Buhârî, Megâzî, 24 
811 Ahmed b. Hanbel, Müsned, II, 492; Hâkim en-Neysâbûrî, a.g.e, IV, 275 
812 Ahmed b. Hanbel, Müsned, II, 492 
813 Hâkim en-Neysâbûrî, a.g.e, IV, 275 
814 Buhârî, Megâzî, 24; Ebû Ya'lâ, a.g.e, IV, 252; Taberânî, el-Mu’cemü’l-Kebîr, XI, 198 
815 Buhârî, Megâzî, 24 
816 Ahmed b. Hanbel, Müsned, II, 317; İbn Hıbbân, a.g.e, X, 268 
817 Buhârî, İsti’zân, 12; Kader, 9; Müslim, Kader, 20; Ebû Dâvud, Nikah, 42, 43; Ahmed b. Hanbel, Müsned, II, 
276; Beyhakî, es-Sünenü'l-Kübrâ, VII, 143  
818 Ahmed b. Hanbel, Müsned, II, 329, 349, 372; İbn Hıbbân, a.g.e, X, 267  
819 Ahmed b. Hanbel, Müsned, II, 431 
820 Ahmed b. Hanbel, Müsned, II, 343, 349, 372, 379, 411, 528, 536; İbn Hıbbân, a.g.e, X, 267, 269; Beyhakî, es-
Sünenü'l-Kübrâ, VII, 143; Hâkim en-Neysâbûrî, a.g.e, II, 470; İbn Huzeyme, a.g.e, I, 20; Ebû Ya'lâ, a.g.e, XI, 
387 



 104

hadisin Müslim’in şartı üzere sahîh olduğunu söylemektedir. Zehebî ise Buhârî ve Müslim’in 

şartı üzere sahîh olduğunu bildirmektedir.821 

Abdullah b. Mesud aracılığıyla tahriç edilen rivayetlerin metni  العينان تزنيان واليدان تزنيان

  şeklindedir.822 والرجالن تزنيان والفرج يزني

 

 

شر أمثالها إلى سبع مائة ضعف وآل سيئة يعملها تكتب له إذا أحسن أحدآم إسالمه فكل حسنة يعملها تكتب بع

 بمثلها حتى يلقى اهللا عز وجل

 

104- “İslamı güzel olan kişinin her iyi ameli için on mislinden yedi yüz misline kadar 

iyilik, işlediği her kötü amel için de bir misli kötülük yazılır ve bu, Allah’a ulaşıncaya 

(ölünceye) kadar devam eder.” 

Hadisi Hemmâm b. Münebbih-Ebû Hureyre tarikiyle Müslim, Ahmed b. Hanbel, 

Beyhakî ve İbn Hıbbân tahriç etmiştir.823 

Hadisin diğer tarikleri Ebû Said el-Hudrî aracılığıyla tahriç edilmiştir.824 

 

 

فإن فيهم الكبير وفيهم الضعيف وفيهم السقيم وإن قام وحده فليطل صالته ما إذا أم أحدآم للناس فليخفف الصالة 

 شاء

 

105- “Biriniz bir cemaate imam olduğu vakit, namazı hafifletsin. Çünkü arkasında çok 

ihtiyarlar, zayıflar ve sakatlar bulunabilir. Fakat yalnız başına kıldığında istediği kadar 

uzatabilir.” 

Hadisi Hemmâm b. Münebbih-Ebû Hureyre tarikiyle Müslim, Ahmed b. Hanbel, 

Beyhakî ve Abdürrezzâk tahriç etmiştir.825 

Hadis Ebû Hureyre’den, Hemmâm b. Münebbih dışında farklı râviler aracılığıyla da 

rivayet edilmiştir.826 Tariklerin bazısında hadisin ن قام وحده فليطل صالته ما شاءوإ  kısmı yer 

                                                 
821 Hâkim en-Neysâbûrî, a.g.e, II, 470 
822 Ahmed b. Hanbel, Müsned, I, 412; Taberânî, el-Mu’cemü’l-Kebîr, X, 155 
823 Müslim, İman, 205; Ahmed b. Hanbel, Müsned, II, 317; Beyhakî, Şuabu’l-Îman, I, 515; IX, 270;  İbn Hıbbân, 
a.g.e, I, 465 
824 Nesâî, İman, 10 
825 Müslim, Salât, 184; Ahmed b. Hanbel, Müsned, II, 317; Beyhakî, es-Sünenü'l-Kübrâ, III, 167; Abdürrezzâk, 
a.g.e, II, 362 
826 Buhârî, Ezan, 62; Müslim, Salât, 183; Tirmizî, Salât, 61; Nesâî, İmâme, 35; Muvatta, Salâtu’l-Cemâa, 13; 
Ahmed b. Hanbel, Müsned, II, 486, 502; İbn Hıbbân, a.g.e, V, 56; Beyhakî, es-Sünenü'l-Kübrâ, II, 91; III, 167; 
Abdürrezzâk, a.g.e, II, 363; Ebû Ya'lâ, XI, 216 
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almamaktadır.827 Tirmizî, Ebû Hureyre aracılığıyla tahriç ettiği rivayet için “hasen-sahîh” 

değerlendirmesinde bulunmuştur.828 

Hadisin diğer tarikleri Osman b. Ebi’l-Âs aracılığıyla tahriç edilmiştir. Müslim ve 

Ahmed b. Hanbel’in tahriç ettiği bir rivayette hadisin وإن قام وحده فليطل صالته ما شاء kısmı  وإذا

 şeklindedir.829 Taberânî’nin tahriç ettiği rivayette hadisin bu kısmı صلى أحدآم وحده فليصل آيف شاء

yer almamakta, metinde واتخذ مؤذنا ال يأخذ على األذان أجرا ziyadesi bulunmaktadır.830 İbn Mâce ve 

Tayâlisî’nin tahriç ettiği rivayette ise hadisin sadece إذا اممت قوما فاخف بهم الصالة kısmı yer 

almaktadır.831 

 

 

يا رب ذاك عبد يريد أن يعمل سيئة وهو أبصر به فقال ارقبوه فإن عملها فاآتبوها له بمثلها وإن : قالت المالئكة 

  له حسنة إنما ترآها من جرايترآها فاآتبوها

 

106- “Melekler dediler ki: “Ey Rabbimiz, falan kulun kötülük yapmak istiyor.” Allah, 

herşeyi onlardan daha iyi görür, onlara şöyle buyurdu: “Onu gözleyin; eğer o işi yaparsa bir 

misli (kötülük) yazın. Eğer terkederse, onun için iyilik yazın. Zira o, benim için o işi 

yapmaktan vaz geçmiştir.” 

Hadisi Hemmâm b. Münebbih-Ebû Hureyre tarikiyle Müslim, Ahmed b. Hanbel ve 

Beyhakî tahriç etmiştir.832 

Taradığımız kaynaklarda hadisin bu metinle rivayet edilen başka bir tarikini tesbit 

edemedik. 

 

 

آذبني عبدي ولم يكن ذلك له وشتمني عبدي ولم يكن ذلك له أما تكذيبه إياي أن يقول لن يعيدنا : قال اهللا عز وجل 

 آما بدأنا وأما شتمه إياي أن يقول اتخذ اهللا ولدا وأنا الصمد لم ألد ولم أولد ولم يكن لي آفوا أحد

 

107- “Azîz ve Celîl olan Allah şöyle buyurdu: “Kulum beni tekzib etti, halbuki bu ona 

uygun değildi. Kulum bana küfretti, halbuki bu ona uygun değildi. Onun beni tekzib etmesi 

“bizi ilk defa yarattığın gibi tekrar yaratamazsın” demesidir. Bana küfretmesi de “Allah, bir 

                                                 
827 Ebû Dâvud, Salât, 123, 124; Ahmed b. Hanbel, Müsned, II, 256, 271, 393, 537; Beyhakî, es-Sünenü'l-Kübrâ, 
III, 164; Abdürrezzâk, a.g.e, II, 362; İbn Hıbbân, a.g.e, V, 508 
828 Tirmizî, Salât, 61 
829 Müslim, Salât, 186; Ahmed b. Hanbel, Müsned, IV, 216 
830 Taberânî, el-Mu’cemü’l-Kebîr, IX, 56 
831 İbn Mâce, İkâmetü’s-Salât, 48; Tayâlisî, a.g.e, 127 
832 Müslim, İman, 205; Ahmed b. Hanbel, Müsned, II, 317; Beyhakî, Şuabu'l-Îmân, IX, 270 
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oğul edindi” demesidir. Halbuki ben hiç kimseye muhtaç değilim. Doğmadım ve 

doğurmadım. Hiçbir dengim de yoktur.” 

Hadisi Hemmâm b. Münebbih-Ebû Hureyre tarikiyle Buhârî, Ahmed b. Hanbel ve İbn 

Hıbbân tahriç etmiştir.833 

Hadis Ebû Hureyre’den, Hemmâm b. Münebbih dışında farklı râviler aracılığıyla da 

rivayet edilmiştir.834 Ahmed b. Hanbel’in tahriç ettiği bir rivayette hadisin son kısmı  انا اهللا أحد

 şeklindedir.835 Tariklerin bazısında bu kısım yer almamaktadır.836 الصمد لم ألد

Hadisin diğer tarikleri İbn Abbâs aracılığıyla tahriç edilmiştir. Bu tariklerde hadisin 

son kısmı فسبحاني أن أتخذ صاحبة أو ولدا şeklindedir.837 

 

 

 أبردوا عن الحر في الصالة فإن شدة الحر من فيح جهنم

 

108- “(Yazın) Öğle namazını vaktin serinliğinde kılın. Çünkü şiddetli hararet 

cehennemden bir parçadır.” 

Hadisi Hemmâm b. Münebbih-Ebû Hureyre tarikiyle Müslim, Ahmed b. Hanbel ve 

Abdürrezzâk tahriç etmiştir.838 

Hadis Ebû Hureyre’den, Hemmâm b. Münebbih dışında farklı râviler aracılığıyla da 

rivayet edilmiştir.839 Tariklerin bazısında واشتكت النار إلى ربها فقالت يا رب أآل بعضي بعضا فأذن لها 

 ziyadesi yer بنفسين نفس في الشتاء ونفس في الصيف فهو أشد ما تجدون من الحر وأشد ما تجدون من الزمهرير

almaktadır.840 Ahmed b. Hanbel ve İbn Hıbbân’ın tahriç ettiği rivayetlerde de aynı ziyade yer 

almaktadır. Ancak هريرفهو أشد ما تجدون من الحر وأشد ما تجدون من الزم  kısmı yerine  فاشد ما يكون من الحر

 ifadesi bulunmaktadır.841 Tirmizî, Ebû Hureyre aracılığıyla tahriç ettiği rivayet için من فيح جهنم

“hasen-sahîh” değerlendirmesinde bulunmuştur.842 

                                                 
833 Buhârî, Tefsir, 112/2; Ahmed b. Hanbel, Müsned, II, 317; İbn Hıbbân, a.g.e, III, 128 
834 Buhârî, Tefsir, 112/1; Nesâî, Cenâiz, 117; İbn Hıbbân, a.g.e, I, 500 
835 Ahmed b. Hanbel, Müsned, II, 350 
836 Buhârî, Bedeü’l-Halk, 1; Ahmed b. Hanbel, Müsned, II, 393 
837 Buhârî, Tefsîru’l-Kur’an, 2/8; Taberânî, el-Mu’cemü’l-Kebîr, X, 308 
838 Müslim, Mesâcid ve Mevâzıu’s-Salât, 183; Ahmed b. Hanbel, Müsned, II, 318; Abdürrezzâk, a.g.e, I, 543  
839 Buhârî, Mevâkîtü’s-Salât, 9; Müslim, Mesâcid ve Mevâzıu’s-Salât, 180; Ebû Dâvud, Salât, 4; Tirmizî, Salât, 
5; Nesâî, Mevâkît, 5; İbn Mâce, Salât, 4; Muvatta, Salât, 29; Dârimî, Salât, 14; Ahmed b. Hanbel, Müsned, II, 
229, 238, 256, 266, 285, 348, 377, 393, 394, 400, 411, 462, 501, 507; III, 53; İbn Hıbbân, a.g.e, IV, 371, 373, 
374; İbn Huzeyme, a.g.e, I, 170; Beyhakî, es-Sünenü'l-Kübrâ, I, 642; Ebû Ya'lâ, a.g.e, X, 461; XI, 204; Taberânî, 
el-Mu’cemü’l-Evsat, I, 517; VII, 26; IX, 14; Tayâlisî, a.g.e, 304, 308; Abdürrezzâk, a.g.e, I, 542  
840 Buhârî, Mevâkîtü’s-Salât, 9; Muvatta, Salât, 28; Ahmed b. Hanbel, Müsned, II, 462; İbn Hıbbân, a.g.e, IV, 
377; Beyhakî, es-Sünenü'l-Kübrâ, I, 642; Ebû Ya'lâ, a.g.e, X, 270; Humeydî, II, 420 
841 Ahmed b. Hanbel, Müsned, II, 238, 276; İbn Hıbbân, a.g.e, XVI, 506 
842 Tirmizî, Salât, 5 
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Hadis İbn Ömer,843 Ebû Saîd,844 Muğîra b. Şûbe845 ve Abdullah b. Mesud846 

aracılığıyla da tahriç edilmiştir. Ebû Zer Gıfârî aracılığıyla tahriç edilen metnin baş kısmında 

) أبرد أبرد ( أذن مؤذن النبي صلى اهللا عليه وسلم الظهر فقال   ziyadesi yer almaktadır.847 Ebû Saîd,848 Ebû 

Mûsâ,849 Safvân b. Mahrame850 ve Hz.Âişe851 aracılığıyla tahriç edilen rivayetlerde بالظهر 

kaydı bulunmaktadır. Hz.Âişe852 ve Abdullah b. Mesud853 aracılığıyla tahriç edilen 

rivayetlerde hadisin فإن شدة الحر من فيح جهنم kısmı yer almamaktadır. İbn Mâce’nin, İbn Ömer 

aracılığıyla tahriç ettiği rivayet ابردوا بالظهر şeklindedir.854 Enes b. Mâlik aracılığıyla tahriç 

edilen rivayette hadisin فإن شدة الحر من فيح جهنم kısmı yer almamakta, إذا اشتد البرد بكر بالصالة ve 

 .ziyadesi bulunmaktadır.855 İbn Huzeyme’nin tahriç ettiği bir rivayette Enes b يعني الجمعة

Mâlik, sorulan bir soru üzerine Peygamberimiz (s.a.v)’in hava soğuk olduğunda namazı erken 

kıldığını, sıcak olduğunda biraz beklediğini bildirmektedir.856  

 

 

 ال تقبل صالة أحدآم إذا أحدث حتى يتوضأ

 

109- “Abdesti bozduktan sonra yenisini almadıkça namazınız kabul olunmaz.” 

Hadisi Hemmâm b. Münebbih-Ebû Hureyre tarikiyle Buhârî, Müslim, Ebû Dâvud, 

Tirmizî, Ahmed b. Hanbel, İbn Huzeyme, Abdürrezzâk ve Beyhakî tahriç etmiştir.857 Tirmizî 

hadis için “(garîb)-hasen-sahîh” değerlendirmesinde bulunmuştur.  

Taradığımız kaynaklarda hadisin başka bir tarikini tesbit edemedik. 

 

                                                 
843 Buhârî, Mevâkîtü’s-Salât, 9; Taberânî, el-Mu’cemü’l-Evsat, VII, 26; İbn Huzeyme, a.g.e, I, 170 
844 Buhârî, Bedeü’l-Halk, 10; Ahmed b. Hanbel, Müsned, III, 53, 59 
845 İbn Mâce, Salât, 4; Ahmed b. Hanbel, Müsned, IV, 250; İbn Hıbbân, IV, 372, 375; Taberânî, el-Mu’cemü’l-
Kebîr, XX, 400; Beyhakî, es-Sünenü'l-Kübrâ, I, 645 
846 Ahmed b. Hanbel, Müsned, V, 368; Taberânî, el-Mu’cemü’l-Kebîr, III, 226; X, 15 
847 Buhârî, Mevâkîtü’s-Salât, 9; Bedeü’l-Halk, 10; Müslim, Mesâcid ve Mevâzıu’s-Salât, 184; Ahmed b. Hanbel, 
Müsned, V, 176; İbn Huzeyme, a.g.e, I, 169; Beyhakî, es-Sünenü'l-Kübrâ, I, 643 
848 Buhârî, Mevâkîtü’s-Salât, 9; İbn Mâce, Salât, 4; Ahmed b. Hanbel, Müsned, III, 52; Beyhakî, es-Sünenü'l-
Kübrâ, I, 643; Ebû Ya'lâ, II, 480 
849 Nesâî, Mevâkît, 5 
850 Ahmed b. Hanbel, Müsned, IV, 262; Taberânî, el-Mu’cemü’l-Kebîr, VIII, 71; Hâkim en-Neysâbûrî, a.g.e, III, 
251 
851 Ebû Ya'lâ, a.g.e, VIII, 119, 360 
852 Ebû Ya'lâ, a.g.e, VIII, 119, 360 
853 Ebû Ya'lâ, a.g.e, IX, 168 
854 İbn Mâce, Salât, 4 
855 Buhârî, Cuma, 17; Beyhakî, es-Sünenü'l-Kübrâ, III, 272 
856 İbn Huzeyme, a.g.e, III, 170 
857 Buhârî, Hıyel, 2; Müslim, Tahâret, 2; Ebû Dâvud, Tahâret, 31; Tirmizî, Tahâret, 56; Ahmed b. Hanbel,  
Müsned, II, 308, 318; İbn Huzeyme, a.g.e, I, 9; Abdürrezzâk, a.g.e, I, 139; Beyhakî, es-Sünenü'l-Kübrâ, I, 188, 
248, 350 
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 إذا نودي بالصالة فأتوها وأنتم تمشون وعليكم السكينة فما أدرآتم فصلوا وما سبقتم فأتموا

 

110- “Namaz için ezan okunduğunda, vakur adımlarla namaza gidin ve (hangi 

kısmında yetişirseniz imama uyarak) kılın. Yetişemediğiniz kısımları da (sonradan) kılın.” 

Hadisi Hemmâm b. Münebbih-Ebû Hureyre tarikiyle Müslim, Ahmed b. Hanbel, 

Beyhakî ve Abdürrezzâk tahriç etmiştir.858 

Hadis Ebû Hureyre’den, Hemmâm b. Münebbih dışında farklı râviler aracılığıyla da 

rivayet edilmiştir.859 Tariklerin bazısında ال تأتوها تسعونف  ziyadesi yer almaktadır.860 Ahmed b. 

Hanbel’in tahriç ettiği bir rivayette hadisin إذا نودي بالصالة فأتوها وأنتم تمشون وعليكم السكينة kısmı 

bulunmamaktadır.861 

İbn Ebî Şeybe’nin Ebû Zer aracılığıyla tahriç ettiği rivayetin metni ة فامش اذا اقيمت الصال

 şeklindedir.862 اليها آما آنت تمشي فصل ما ادرآت و اقض ما سبقك

 

 

يضحك اهللا لرجلين يقتل أحدهما اآلخر آالهما يدخل الجنة قالوا وآيف يا رسول اهللا قال يقتل هذا فيلج الجنة ثم 

 يتوب اهللا على اآلخر فيهديه إلى اإلسالم ثم يجاهد في سبيل اهللا فيستشهد

 

111- “Allah, biri diğerini öldüren ve her ikisi de cennete giren iki adama güler. “Bu 

nasıl olur, yâ Rasulullah?” diye sordukları zaman (Hz.Peygamber (s.a.v)) dedi ki: “Bu 

öldürülen (şehit olarak) cennete girer. Sonra diğeri Allah’a tövbe eder. Allah da onu İslam’a 

hidayet eder. Sonra da bu şahıs Allah yolunda dövüşür ve şehit düşer.” 

Hadisi Hemmâm b. Münebbih-Ebû Hureyre tarikiyle Müslim, Ahmed b. Hanbel, 

Abdürrezzâk ve Beyhakî tahriç etmiştir.863 

Hadisin diğer tarikleri de Ebû Hureyre aracılığıyla tahriç edilmiştir. Bu tariklerde 

hadisin قالوا وآيف يا رسول اهللا kısmı yer almamaktadır.864  

 

 

                                                 
858 Müslim, Mesâcid ve Mevâzıu’s-Salât, 153; Ahmed b. Hanbel, Müsned, II, 318; Beyhakî, es-Sünenü'l-Kübrâ, 
II, 420, 423; Abdürrezzâk, a.g.e, II, 288 
859 Ahmed b. Hanbel, Müsned, II, 472; Beyhakî, es-Sünenü'l-Kübrâ, II, 422; İbn Ebî Şeybe, a.g.e, II, 140 
860 Müslim, Mesâcid ve Mevâzıu’s-Salât, 151; Ahmed b. Hanbel, Müsned, II, 238; Beyhakî, es-Sünenü'l-Kübrâ, 
II, 423 
861 Ahmed b. Hanbel, Müsned, II, 270 
862 İbn Ebî Şeybe, a.g.e, II, 140 
863 Müslim, İmâre, 129; Ahmed b. Hanbel, Müsned, II, 318; Abdürrezzâk, a.g.e, XI, 184; Beyhakî, es-Sünenü'l-
Kübrâ, IX, 278 
864 Buhârî, Cihâd ve’s-Siyer, 28; Müslim, İmâre, 128; Nesâî, Cihâd, 38; Ahmed b. Hanbel, Müsned, II, 464; 
Beyhakî, es-Sünenü'l-Kübrâ, IX, 278; İbn Hıbbân, a.g.e, I, 448; Humeydî, II, 477  
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 ال يبيع أحدآم على بيع أخيه وال يخطب على خطبة أخيه

 

112- “Bir kardeşinizin (müşteriye mal) sattığı esnada, kendi malınızı satmak için 

teklifte bulunmayın. Keza kardeşiniz bir kızı talep ettiği zaman siz de o kıza talip olmayın.” 

Hadisi Hemmâm b. Münebbih-Ebû Hureyre tarikiyle sadece Ahmed b. Hanbel tahriç 

etmiştir.865 

Hadis Ebû Hureyre’den, Hemmâm b. Münebbih dışında farklı râviler aracılığıyla da 

rivayet edilmiştir.866 Tariklerin bir kısmında hadis, alışveriş ve nikah aktiyle ilgili kuralların 

bildirildiği uzun bir metnin içinde zikredilmektedir.867 Bazı rivayetlerde hadisin sadece وال 

ال يبيع أحدآم على  kısmı yer almaktadır.868 Bazı rivayetlerde ise sadece hadisin يخطب على خطبة أخيه

 kısmı ve buna ek olarak alışverişle ilgili kuralları bildiren farklı ekler yer almaktadır.869 بيع أخيه

Tirmizî, Ebû Hureyre aracılığıyla tahriç ettiği rivayet için “hasen-sahîh” değerlendirmesinde 

bulunmuştur.870 

Hadisin diğer tarikleri Abdullah b. Ömer,871 Ukbe b. Âmir,872 Enes b. Mâlik873 ve 

Semura b. Cündeb874 aracılığıyla tahriç edilmiştir. İbn Ömer,875 Ukbe b. Âmir876 ve Semura b. 

Cündeb877 aracılığıyla tahriç edilen bazı rivayetlerde hadisin sadece وال يخطب على خطبة أخيه 

kısmı yer almaktadır. İbn Ömer878 ve Ukbe b. Âmir879 aracılığıyla tahriç edilen bazı 

rivayetlerde ise hadisin sadece ال يبيع أحدآم على بيع أخيه kısmı ve alışverişle ilgili kuralları içeren 

                                                 
865 Ahmed b. Hanbel, Müsned, II, 318 
866 Tirmizî, Nikah, 38; Muvatta, Nikah, 1; Ahmed b. Hanbel, Müsned, II, 411, 427, 457, 462, 529; İbn Hıbbân, 
a.g.e, IX, 355; Beyhakî, es-Sünenü'l-Kübrâ, V, 564; Ebû Ya'lâ, a.g.e, XI, 205, 396  
867 Buhârî, Buyû’, 58; Şurût, 8; Nesâî, Nikah, 20; Buyû, 19; Ahmed b. Hanbel, Müsned, II, 238, 274, 489, 508, 
516; Beyhakî, es-Sünenü'l-Kübrâ, V, 565; İbn Hıbbân, a.g.e, IX, 352, 358; Humeydî, II, 445; Abdürrezzâk, a.g.e, 
VIII, 198; Ebû Ya'lâ, a.g.e, X, 292   
868 Ebû Dâvud, Nikah, 16, 17; İbn Mâce, Nikah, 10; Beyhakî, es-Sünenü'l-Kübrâ, VII, 291 
869 Buhârî, Buyû’, 64; Buyû’,70; Muvatta, Buyû’, 96; Ahmed b. Hanbel, Müsned, II, 465; Beyhakî, es-Sünenü'l-
Kübrâ, V, 517, 566; VI, 198; Ebû Ya'lâ, a.g.e, XI, 208, 230 
870 Tirmizî, Nikah, 38 
871 Buhârî, Nikah, 45; Müslim, Nikah, 49; Tirmizî, Buyû, 57; Nesâî, Nikah, 21; Ebû Dâvud, Nikah, 16, 17; 
Dârimî, Nikah, 7; Ahmed b. Hanbel, Müsned, II, 21, 122, 124, 126, 130, 142, 153; Muvatta, Nikah, 2; Beyhakî, 
es-Sünenü'l-Kübrâ, V, 563; VII, 291; Ebû Ya'lâ, a.g.e, X, 182; Tayâlisî, a.g.e, 261; Taberânî, el-Mu’cemü’l-
Evsat, I, 247; el-Mu’cemü’l-Kebîr, XII, 320  
872 Ebû Ya'lâ, a.g.e, III, 298; Ahmed b. Hanbel, Müsned, IV, 147 
873 Ebû Ya'lâ, a.g.e, VII, 97 
874 Ahmed b. Hanbel, Müsned, V, 11; Tayâlisî, a.g.e, 123 
875 İbn Mâce, Nikah, 10; Ahmed b. Hanbel, Müsned, II, 42, 122; Muvatta, Nikah, 2; İbn Hıbbân, a.g.e, IX, 359;  
876 Ahmed b. Hanbel, Müsned, IV, 147 
877 Taberânî, el-Mu’cemü’l-Kebîr, VII, 216 
878 Buhârî, Buyû, 58, 71; Nesâî, Buyû, 20; İbn Mâce, Ticârât, 13; Ahmed b. Hanbel, Müsned, II, 63, 108; 
Muvatta, Buyû, 95; Dârimî, Buyû, 33; İbn Hıbbân, a.g.e, XI, 339; Ebû Ya'lâ, a.g.e, X, 176; Beyhakî, es-
Sünenü'l-Kübrâ, V, 563 
879 Ahmed b. Hanbel, Müsned, IV, 147; Dârimî, Buyû, 17 
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farklı ziyadeler yer almaktadır. Tirmizî, Abdullah b. Ömer aracılığıyla tahriç ettiği rivayet için 

“hasen-sahîh” değerlendirmesinde bulunmuştur.880 

 

 

 الكافر يأآل في سبعة أمعاء والمؤمن يأآل في معي واحد

 

113- “Mümin yalnız bir karınla yediği halde kafir yedi karınla yer.” 

Hadisi Hemmâm b. Münebbih-Ebû Hureyre tarikiyle Ahmed b. Hanbel ve 

Abdürrezzâk tahriç etmiştir.881 

Hadis Ebû Hureyre’den, Hemmâm b. Münebbih dışında farklı râviler aracılığıyla da 

rivayet edilmiştir.882 

Hadisin diğer tarikleri İbn Ömer,883 Câbir b. Abdillah,884 Ebû Mûsâ,885 Meymûne bt. 

Hâris,886 Ebû Said,887 Cehcâh el-Gıfârî,888 Enes b. Mâlik889 ve Semura b. Cündeb890 

aracılığıyla tahriç edilmiştir. Buhârî ve Ahmed b. Hanbel’in İbn Ömer’den tahriç ettikleri 

rivayette hadisin والمؤمن يأآل في معي واحد kısmı yer almamaktadır.891 Câbir b. Abdillah’tan 

rivayet edilen bir rivayette ise sadece bu kısım bulunmaktadır.892 Semura b. Cündeb 

aracılığıyla tahriç edilen rivayette الكافر yerine المنافق ifadesi vardır.893 Tirmizî, Abdullah b. 

Ömer aracılığıyla tahriç ettiği rivayet için “hasen-sahîh” değerlendirmesinde bulunmuştur.894 

 

 

 إنما سمي الخضر ألنه جلس على فروة بيضاء فإذا هي تهتز تحته خضراء

 

                                                 
880 Tirmizî, Buyû, 57 
881 Ahmed b. Hanbel, Müsned, II, 318; Abdürrezzâk, a.g.e, X, 419 
882 Buhârî, Et’ıme, 12; İbn Mâce, Et’ıme, 3; Ahmed b. Hanbel, Müsned, II, 257, 415, 435, 455; Dârimî, Et’ıme, 
13; Muvatta, Sıfatu’n-Nebî, 9; İbn Hıbbân, a.g.e, I, 378; Tayâlisî, a.g.e, 329 
883 Buhârî, Et’ıme, 12; Müslim, Eşribe, 34, 184; Tirmizî, Et’ıme, 20; İbn Mâce, Et’ıme, 2; Ahmed b. Hanbel, 
Müsned, II, 21, 145; Dârimî, Et’ıme, 13; İbn Hıbbân, a.g.e, XII, 43; Ebû Ya'lâ, a.g.e, IV, 113; X, 8; Taberânî, el-
Mu’cemü’l-Evsat, II, 359, 440, 480; IV, 18; Tayâlisî, a.g.e, 251; Humeydî, II, 295  
884 Müslim, Eşribe, 184; Dârimî, Et’ıme, 13; Ahmed b. Hanbel, Müsned, III, 333, 357, 392; Ebû Ya'lâ, a.g.e, IV, 
113, 210 
885 Müslim, Eşribe, 185; İbn Mâce, Et’ıme, 3; İbn Hıbbân, a.g.e, XII, 38, 44; Ebû Ya'lâ, a.g.e, IV, 53; XIII, 198  
886 Ahmed b. Hanbel, Müsned, VI, 335; Taberânî, el-Mu’cemü’l-Kebîr, XXIV, 10, 26 
887 Taberânî, el-Mu’cemü’l-Evsat, IV, 530; Dârimî, Et’ıme, 13 
888 Ebû Ya'lâ, a.g.e, II, 218 
889 Taberânî, el-Mu’cemü’l-Evsat, I, 493 
890 Taberânî, el-Mu’cemü’l-Kebîr, VII, 256 
891 Buhârî, Et’ıme, 12; Ahmed b. Hanbel, Müsned, II, 43, 74 
892 Ahmed b. Hanbel, Müsned, III, 346 
893 Taberânî, el-Mu’cemü’l-Kebîr, VII, 230 
894 Tirmizî, Et’ıme, 20 
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114- “Bir gün hızır, otsuz ve kuru bir yere oturmuştu ki bu yer hemen yeşil otlarla 

kaplanmış ve peşi sıra dalgalanmağa başlamıştır. Bu nedenle ona hızır denilmiştir.” 

Hadisi Hemmâm b. Münebbih-Ebû Hureyre tarikiyle Buhârî, Tirmizî, Ahmed b. 

Hanbel, İbn Hıbbân ve Tayâlisî tahriç etmiştir.895 Tirmizî hadis için “hasen-sahîh” 

değerlendirmesinde bulunmuştur.  

Taberânî, hadisi İbn Abbâs’tan mevkûf olarak tahriç etmiştir.896 

 

 

 إن اهللا ال ينظر إلى المسبل يوم القيامة يعني إزاره

 

115- “Muhakkak ki Allah, kıyamet günü (peştemalını) topuklarına kadar salıvermiş 

(kibirli) kimseye bakmaz.”  

Hadisi Hemmâm b. Münebbih-Ebû Hureyre tarikiyle Ahmed b. Hanbel, Beyhakî ve 

Abdürrezzâk tahriç etmiştir.897 Abdürrezzâk’ın tahriç ettiği rivayette hadisin يوم القيامة kısmı 

yer almamaktadır.  

Hadis Ebû Hureyre’den, Hemmâm b. Münebbih dışında farklı râviler aracılığıyla da 

rivayet edilmiştir. Bu tariklerde يوم القيامة ifadesi yer almamaktadır.898 

Hadisin diğer tarikleri İbn Ömer899 ve İbn Abbâs900 aracılığıyla tahriç edilmiştir. Bu 

tariklerde de يوم القيامة ifadesi yer almamaktadır. 

 

 

قيل لبني إسرائيل ادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة يغفر لكم خطاياآم فبدلوا فدخلوا الباب يزحفون على أسناههم 

 وقالوا حبة في شعيرة

 

116- “İsrailoğullarına “Kapıdan secde ederek girin ve (maksadımız, isyanımızın) 

affı(hıttatun)dır, deyin” denildi. Fakat onlar (bu sözü) değiştirerek kıçları üzerinde sürünüp 

girdiler ve (hıttatun yerine) “habbetun” (arpa tanesi) dediler.” 

                                                 
895 Buhârî, Enbiya, 27; Tirmizî, Tefsir, 18;  Ahmed b. Hanbel, Müsned, II, 312, 318; İbn Hıbbân, a.g.e, XIV, 
108; Tayâlisî, a.g.e, 332  
896 Taberânî, el-Mu’cemü’l-Kebîr, XII, 162 
897 Ahmed b. Hanbel, Müsned, II, 318; Beyhakî, Şuabu'l-Îmân, VIII, 214; Abdürrezzâk, a.g.e, XI, 81 
898 Müslim, Libas ve’z-Zînet, 48; Ahmed b. Hanbel, Müsned, II, 430, 409  
899 Buhârî, Libas, 1 
900 Nesâî, Zînet, 104; Ahmed b. Hanbel, Müsned, I, 321; Taberânî, el-Mu’cemü’l- Kebîr, XII, 33 
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Hadisi Hemmâm b. Münebbih-Ebû Hureyre tarikiyle Buhârî, Müslim, Tirmizî, Ahmed 

b. Hanbel ve İbn Hıbbân tahriç etmiştir.901 Tirmizî hadis için “hasen-sahîh” 

değerlendirmesinde bulunmuştur.  

Hadisin diğer tarikleri Ebû Said el-Hudrî, Muğîra b.Şu’be ve İbn Mesud aracılığıyla 

tahriç edilmiştir. Ebû Said el-Hudrî aracılığıyla tahriç edilen rivayette hadisin sadece  قيل لبني

 kısmı yer almaktadır.902 Muğîra b.Şu’be903 ve  الباب سجدا وقولوا حطة يغفر لكم خطاياآمإسرائيل ادخلوا

İbn Mesud904 aracılığıyla tahriç edilen rivayetler merfû değildir. Hâkim, Muğîra b.Şu’be 

aracılığıyla tahriç ettiği rivayetin Şeyhayn’ın şartı üzere sahîh olduğunu söylemekte, Zehebî 

de ona muvafakat etmektedir.  

 

 

 إذا قام أحدآم من الليل فاستعجم القرآن على لسانه فلم يدر ما يقول فليضطجع

 

117- “Gece (ibadet) için kalktığınızda diliniz, Kur’an okuyuşunuzu, ne söylediğinizi 

anlamayacak derecede bozarsa yatağınıza uzanın.” 

Hadisi Hemmâm b. Münebbih-Ebû Hureyre tarikiyle Müslim, Ebû Dâvud, Ahmed b. 

Hanbel, İbn Hıbbân, Abdürrezzâk ve Beyhakî tahriç etmiştir.905 

Tesbit edebildiğimiz kadarıyla hadisin yine Ebû Hureyre’den gelen bir tariki daha 

bulunmaktadır.906 

 

 

 م يا خيبة الدهر فإني أنا الدهر أرسل الليل والنهار فإذا شئت قبضتهماال يقل بن آد: قال اهللا تعالى 

 

118- “Allah Teâlâ buyurmuştur ki: Âdemoğlu (ümitsizlikten dolayı, gece ve 

gündüzden ibaret olan) “dehr”i (zaman) kötülemesin. Zira dehr, benim. Gece ve gündüzü 

birbiri arkasına gönderirim. Dilediğim zaman da onları kabzederim.” 

Hadisi Hemmâm b. Münebbih-Ebû Hureyre tarikiyle sadece Ahmed b. Hanbel tahriç 

etmiştir.907 

                                                 
901 Buhârî, Tefsir, 2/5, 7/4; Müslim, Tefsir, 1; Tirmizî, Tefsir, 2; Ahmed b. Hanbel, Müsned, II, 312, 318; İbn 
Hıbbân, a.g.e, XIV, 144  
902 Ebû Dâvud, Hurûf ve’l-Kırâât, 1 
903 Hâkim en-Neysâbûrî, a.g.e, II, 262 
904 Taberânî, el-Mu’cemü’l- Kebîr, IX, 211 
905 Müslim, Salâtu’l-Musâfirîn, 223; Ebû Dâvud, Tetavvu, 18; Ahmed b. Hanbel, Müsned, II, 318; İbn Hıbbân, 
a.g.e, VI, 321; Abdürrezzâk, a.g.e, II, 499; Beyhakî, es-Sünenü'l-Kübrâ, III, 24 
906 İbn Mâce, İkâmetü’s-Salât, 184 
907 Ahmed b. Hanbel, Müsned, II, 318 
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Hadis Ebû Hureyre’den, Hemmâm b. Münebbih dışında farklı râviler aracılığıyla da 

rivayet edilmiştir. Tariklerin bazısında hadisin فإذا شئت قبضتهما kısmı yer almamaktadır.908 Bazı 

tariklerin başında يؤذيني ابن آدم يقول يا خيبة الدهر ziyadesi bulunmaktadır.909 Ahmed b. Hanbel’in 

tahriç ettiği bir rivayet بملوك ال تسبوا الدهر فان اهللا عز وجل قال أنا الدهر األيام والليالي لي أجددها وأبليها وآتي 

 kısmı ال تسبوا الدهر فإن اهللا هو الدهر şeklindedir.910 Diğer bir rivayette ise bu metnin sadece بعد ملوك

yer almaktadır.911 Hâkim hadisin Buhârî ve Müslim’in şartı üzere sahîh olduğunu söylemekte, 

Zehebî de onu onaylamaktadır.912  

Hadisin diğer tarikleri Ebû Katâde913 ve Câbir b. Abdillah914 aracılığıyla tahriç 

edilmiştir. Ebû Katâde aracılığıyla tahriç edilen rivayetin metni ال تسبوا الدهر فإن اهللا هو الدهر 

şeklindedir. 
 

 

 نعما للملوك أن يتوفاه اهللا يحسن طاعة ربه وطاعة سيده نعما له نعما له

 

119- “Rabbinin ve efendisinin tam itaatindeyken ölen köle için ne büyük saadet, ne 

büyük saadet!” 

Hadisi Hemmâm b. Münebbih-Ebû Hureyre tarikiyle Müslim, Ahmed b. Hanbel, 

Beyhakî ve Abdürrezzâk tahriç etmiştir.915 

Taradığımız kaynaklarda hadisin başka bir tarikini tesbit edemedik. 

 

 

إذا قام أحدآم إلى الصالة فال يبصق أمامه فإنه يناجي اهللا ما دام في الصالة وال عن يمينه فإن عن يمينه ملكا ولكن 

 ليبصق عن شماله أو تحت رجله فيدفنه

 

120- “Namaza kalktığınız vakit önünüze tükürmeyin. Çünkü namazda kaldığınız 

müddetçe Allah’ın huzurundasınız. Sağınıza da tükürmeyin. Çünkü sağınızda melek vardır. 

Solunuza veya ayak altına tükürür, sonra da üzerini örtersiniz.” 

                                                 
908 Buhârî, Edeb, 101; Müslim, Elfâz min Edeb ve Gayrihâ, 1; İbn Hıbbân, a.g.e, XIII, 22; Beyhakî, es-Sünenü'l-
Kübrâ, III, 509 
909 Ahmed b. Hanbel, Müsned, II, 272; İbn Hıbbân, a.g.e, XIII, 23; Hâkim en-Neysâbûrî, a.g.e, II, 453  
910 Ahmed b. Hanbel, Müsned, II, 496 
911 Ahmed b. Hanbel, Müsned, II, 395, 491, 499; Beyhakî, es-Sünenü'l-Kübrâ, III, 509; Ebû Ya'lâ, a.g.e, X, 452; 
Taberânî, el-Mu’cemü’l- Evsat, VI, 258 
912 Hâkim en-Neysâbûrî, a.g.e, II, 453 
913 Ahmed b. Hanbel, Müsned, V, 299, 311 
914 Taberânî, el-Mu’cemü’l- Evsat, I, 372 
915 Müslim, İman, 46; Ahmed b. Hanbel, Müsned, II, 270, 318; Beyhakî, Şuabu'l-Îmân, XI, 98; es-Sünenü'l-
Kübrâ, VIII, 22; Abdürrezzâk, a.g.e, XI, 247 
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Hadisi Hemmâm b. Münebbih-Ebû Hureyre tarikiyle Buhârî, Ahmed b. Hanbel, İbn 

Hıbbân, Beyhakî ve Abdürrezzâk tahriç etmiştir.916 Abdürrezzâk’ın tahriç ettiği metinde فيدفنه 

kısmı yer almamaktadır. 

Hadis Ebû Hureyre’den, Hemmâm b. Münebbih dışında farklı râviler aracılığıyla da  

rivayet edilmiştir.917 Beyhakî’nin tahriç ettiği bir rivayetin başında  أيحب أحدآم أن يأتيه رجل وهو

تنخع في وجههيصلي فيبزق أو ي  ziyadesi yer almaktadır.918 Müslim, İbn Mâce, Ahmed b. Hanbel ve 

İbn Ebî Şeybe’nin tahriç ettiği bir tarikin metni ise  ما بال أحدآم يقوم مستقبل ربه فيتنخع أمامه ؟ أيحب

 şeklindedir.919 أحدآم أن يستقبل فيتنخع في وجهه ؟ فإذا تنخع أحدآم فليتنخع عن يساره تحت قدمه

Hadisin diğer tarikleri Enes b. Mâlik,920 Ebû Saîd el-Hudrî,921 Abdullah b. Ömer,922 

Târık b. Abdillah el-Muhâribî923 ve Câbir b. Abdillah924 aracılığıyla tahriç edilmiştir. Ebû 

Saîd925 ve Enes b. Mâlik926 aracılığıyla tahriç edilen bazı tariklerin başında يحب أحدآم أن يبصق أ

 ziyadesi yer almaktadır. Câbir b. Abdillah aracılığıyla tahriç edilen bir rivayetin في وجهه

başında ise أيكم يحب أن يعرض اهللا عنه بوجهه ؟ ziyadesi bulunmaktadır.927 Tirmizî, Târık b. 

Abdillah aracılığıyla tahriç ettiği rivayet için “hasen-sahîh” değerlendirmesinde bulunmuş,928 

Hâkim ise rivayetin sahîh olduğunu söylemiştir. Zehebî, Hâkim’i onaylamıştır.929     

 

 

                                                 
916 Buhârî, Salât, 38; Ahmed b. Hanbel, Müsned, II, 318; İbn Hıbbân, a.g.e, V, 83; VI, 46; Beyhakî, es-Sünenü'l-
Kübrâ, II, 416; Abdürrezzâk, a.g.e, I, 431 
917 Buhârî, Salât, 34, 35; Nesâî, Tahâret, 193; İbn Mâce, Mesâcid ve’l-Cemâât, 10; Ahmed b. Hanbel, Müsned, 
II, 266; III, 58, 88, 93; Dârimî, Salât, 116; İbn Hıbbân, a.g.e, VI, 45; İbn Huzeyme, a.g.e, II, 44; Abdürrezzâk, 
a.g.e, I, 430; Beyhakî, es-Sünenü'l-Kübrâ, II, 414, 416  
918 Beyhakî, es-Sünenü'l-Kübrâ, II, 414 
919 Müslim, Mesâcid ve Mevâzıu’s-Salât, 53; İbn Mâce, İkâmetu’s-Salât, 61; Ahmed b. Hanbel, Müsned, II, 250, 
415; İbn Ebî Şeybe, a.g.e, II, 144 
920 Buhârî, Salât, 33, 35, 36, 39; Mevâkîtu’s-Salât, 8; Amelü fî’s-Salât, 12;  Müslim, Mesâcid ve Mevâzıu’s-
Salât, 54; Ahmed b. Hanbel, Müsned, III, 109, 147, 176, 188, 199, 214, 234, 245, 269, 273, 278, 291; Dârimî, 
Salât, 116;  İbn Hıbbân, a.g.e, VI, 44; Beyhakî, es-Sünenü'l-Kübrâ, I, 386; II, 415; Ebû Ya'lâ, a.g.e, V, 339, 420, 
453, 464; VI, 7, 457; XI, 319; Tayâlisî, a.g.e, 266   
921 Buhârî, Salât, 34, 35, 36; İbn Mâce, Mesâcid ve’l-Cemâât, 10; Nesâî, Mesâcid, 32; Ahmed b. Hanbel, 
Müsned, III, 6, 58, 88, 93; Dârimî, Salât, 116; İbn Hıbbân, a.g.e, VI, 45; İbn Huzeyme, a.g.e, II, 43, 44, 46; 
Beyhakî, es-Sünenü'l-Kübrâ, II, 416; Ebû Ya'lâ, a.g.e, II, 264; Humeydî, a.g.e, II, 319; Tayâlisî, a.g.e, 295 
922 Buhârî, Salât, 33; 720; 1155; Müslim, Mesâcid ve Mevâzıu’s-Salât, 50; Ebû Dâvud, Salât, 22; Nesâî, 
Mesâcid, 31; İbn Mâce, Mesâcid ve’l-Cemâât, 10; Ahmed b. Hanbel, Müsned, II, 6, 29, 32, 34, 53, 66, 72, 99, 
141, 144; Muvattâ, Kıble, 4; Dârimî, Salât, 116; İbn Huzeyme, a.g.e, II, 62; Beyhakî, es-Sünenü'l-Kübrâ, II, 417; 
Tayâlisî, a.g.e, 252; İbn Ebî Şeybe, a.g.e, II, 145; Taberânî, el-Mu’cemü’l-Evsat, II, 310  
923 Ebû Dâvud, Salât, 22; Tirmizî, Cuma, 49; Nesâî, Mesâcid, 33; İbn Mâce, İkâmetü’s-Salât, 61; Ahmed b. 
Hanbel, Müsned, VI, 396; Abdürrezzâk, a.g.e, I, 432; İbn Huzeyme, a.g.e, II, 44, 45; Taberânî, el-Mu’cemü’l-
Kebîr, VIII, 312, 313, 314; Tayâlisî, a.g.e, 180; Beyhakî, es-Sünenü'l-Kübrâ, II, 415; Hâkim en-Neysâbûrî, a.g.e, 
I, 256 
924 Ahmed b. Hanbel, Müsned, III, 324, 337, 396; İbn Hıbbân, a.g.e, VI, 44  
925 Ebû Dâvud, Salât, 22; İbn Hıbbân, a.g.e, VI, 47; İbn Huzeyme, a.g.e, II, 63; Ebû Ya'lâ, a.g.e, II, 338 
926 Humeydî, a.g.e, II, 320, 511 
927 Ebû Dâvud, Salât, 22; Beyhakî, es-Sünenü'l-Kübrâ, II, 417 
928 Tirmizî, Cuma, 49 
929 Hâkim en-Neysâbûrî, a.g.e, I, 256 
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 إذا قلت للناس وأنصتوا وهم يتكلمون فقد لغوت على نفسك يعني يوم الجمعة

 

121- “(Cuma hutbesinde) konuşan cemaate “sus” demen bile kendi cihetinden 

hatalıdır.” 

Hadisi Hemmâm b. Münebbih-Ebû Hureyre tarikiyle Ahmed b. Hanbel ve 

Abdürrezzâk tahriç etmiştir.930 Ahmed b. Hanbel’in tahriç ettiği rivayette يعني يوم الجمعة ifadesi 

yer almamaktadır.931  

Hadisin diğer tarikleri de Ebû Hureyre aracılığıyla tahriç edilmiştir.932 Tariklerin bir 

kısmında اإلمام يخطب ziyadesi bulunmaktadır.933 İbn Ebî Şeybe, hadisi Ebû Hureyre’den 

mevkûf olarak tahriç etmiştir.934 Tirmizî, Ebû Hureyre aracılığıyla tahriç ettiği rivayet için 

“hasen-sahîh” değerlendirmesinde bulunmuştur.935 

 

 

أنا أولى الناس بالمؤمنين في آتاب اهللا فأيكم ترك دينا أو ضيعة فادعوني فإني وليه وأيكم ما ترك ماال فليؤثر بماله 

 عصبته من آان

 

122- “Allah’ın kitabına göre ben, müminler arasında insanların en üstünüyüm. Kim 

borç bırakır ya da fakr u zaruret içinde ölürse beni çağırınız. Çünkü ben onun velisiyim. Fakat 

ki mal terkedip giderse yakın akrabaları rüçhaniyetle o mala sahip olsunlar.” 

Hadisi Hemmâm b. Münebbih-Ebû Hureyre tarikiyle Müslim, Ahmed b. Hanbel, 

Beyhakî ve Abdürrezzâk tahriç etmiştir.936 

Hadis Ebû Hureyre’den, Hemmâm b. Münebbih dışında farklı râviler aracılığıyla da 

rivayet edilmiştir.937 Bu tariklerde في آتاب اهللا ifadesi yer almamaktadır. Hadisin baş kısmı أنا 

ولى الناس أنا أ şeklindedir. İbn Hıbbân’ın tahriç ettiği bir rivayette hadisin أولى بالمؤمنين من أنفسهم

 kısmı yer almamaktadır.938 بالمؤمنين في آتاب اهللا

                                                 
930 Ahmed b. Hanbel, Müsned, II, 318; Abdürrezzâk, a.g.e, III, 223 
931 Ahmed b. Hanbel, Müsned, II, 318 
932 Ahmed b. Hanbel, Müsned, II, 388; Beyhakî, es-Sünenü'l-Kübrâ, III, 310 
933 Buhârî, Cuma, 36; Müslim, Cuma, 11; Ebû Dâvud, Salât, 227, 229; Tirmizî, Cuma, 16; Nesâî, Cuma, 22; 
Salâtu’l-Îdeyn, 21; İbn Mâce, İkâmetü’s-Salât, 86; Muvatta, Cuma, 6; Dârimî, Salât, 195, 196; Ahmed b. Hanbel, 
Müsned, II, 244, 272, 280, 393, 396, 474, 485, 518, 532; İbn Hıbbân, a.g.e, VII, 32, 35; İbn Huzeyme, a.g.e, III, 
153, 154; Beyhakî, es-Sünenü'l-Kübrâ, III, 310; Ebû Ya'lâ, a.g.e, X, 223, 243; XI, 301; Humeydî, II, 428  
934 İbn Ebî Şeybe, a.g.e, I, 458 
935 Tirmizî, Cuma, 16 
936 Müslim, Ferâiz, 16; Ahmed b. Hanbel, Müsned, II, 318; Beyhakî, es-Sünenü'l-Kübrâ, VI, 331; Abdürrezzâk, 
a.g.e, VIII, 291 
937 Buhârî, Ferâiz, 4; Nafagât, 15; Ferâiz, 15; Müslim, Ferâiz, 14; Ahmed b. Hanbel, Müsned, II, 356, 464, 527; 
Beyhakî, es-Sünenü'l-Kübrâ, VI, 390; X, 509; Ebû Ya'lâ, XI, 203  
938 İbn Hıbbân, a.g.e, XI, 438  
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Hadisin diğer tarikleri Câbir b. Abdillah,939 Mikdâm el-Kindî940 ve Selmân-ı Fârisî941 

aracılığıyla tahriç edilmiştir. Câbir b. Abdillah ve Mikdâm el-Kindî aracılığıyla tahriç edilen 

rivayetlerin baş kısımları أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم şeklindedir. Mikdâm el-Kindî’den tahriç 

edilen rivayetlerde وأنا ولي من ال مولى له ارث ماله وأفك عانه والخال مولى من ال مولى له يرث ماله ويفك عانه 

ziyadesi yer almaktadır. Selmân-ı Fârisî aracılığıyla tahriç edilen rivayet  من ترك ماال فلورثته ومن

 .şeklindedir ترك دينا فعلي وعلى الوالة من بعدي من بيت مال المسلمين

 

 

ال يقل أحدآم اللهم اغفر لي إن شئت أو ارحمني إن شئت أو ارزقني إن شئت ليعزم المسألة إنه يفعل ما يشاء ال 

 مكره له

 

123- “Hiç kimse “Allahım, dilersen bana mağfiret et” ve “dilersen bana rahmet et” 

veya “dilersen bana rızık ver” demesin. Açık surette O’ndan istesin. Şüphesiz O, dilediğini 

yapar. O’nun için hiçbir zorlayıcı şey yoktur.” 

Hadisi Hemmâm b. Münebbih-Ebû Hureyre tarikiyle Buhârî, Ahmed b. Hanbel ve 

Abdürrezzâk tahriç etmiştir.942  

Hadis Ebû Hureyre’den, Hemmâm b. Münebbih dışında farklı râviler aracılığıyla da 

rivayet edilmiştir. Tariklerin bazısında ارزقني إن شئت ifadesi yer almamaktadır.943 Bazı 

tariklerde أو ارحمني إن شئت أو ارزقني إن شئت ifadeleri bulunmamakta,944 bazılarında bunun yanı 

sıra hadisin son kısmı da فإن اهللا ال يتعاظمه شيء أعطاه şeklinde farklılık arzetmektedir.945 Tirmizî, 

Ebû Hureyre aracılığıyla tahriç ettiği rivayet için “hasen-sahîh” değerlendirmesinde 

bulunmuştur.946 

Hadisin diğer tarikleri Enes b. Mâlik aracılığıyla tahriç edilmiştir. Bu tariklerin metni 

 şeklindedir.947  إذا دعا أحدآم فليعزم المسألة وال يقولن اللهم إن شئت فأعطني فإنه ال مستكره له

 

                                                 
939 Ebû Dâvud, Harac ve’l-İmâra ve’l-Fey, 14, 15; Ahmed b. Hanbel, Müsned, III, 296, 338; Beyhakî, es-
Sünenü'l-Kübrâ, VI, 571; Abdürrezzâk, a.g.e, VIII, 291 
940 Ebû Dâvud, Ferâiz, 8; Beyhakî, es-Sünenü'l-Kübrâ, VI, 352, 398; Taberânî, el-Mu’cemü’l-Kebîr, XX, 265 
941 Taberânî, el-Mu’cemü’l-Kebîr, VI, 240 
942 Buhârî, Tevhîd, 31; Ahmed b. Hanbel, Müsned, II, 318; Abdürrezzâk, a.g.e, X, 441 
943 Buhârî, Deavât, 21; Ebû Dâvud, Vitr, 23; Tirmizî, Deavât, 77; Muvatta, Kur’an, 28; Ahmed b. Hanbel, 
Müsned, II, 463, 486, 500, 530; Humeydî, II, 427   
944 Müslim, Zikir ve’d-Dua, 8; İbn Mâce, Edeb, 8; Ahmed b. Hanbel, Müsned, II, 243, 464; İbn Hıbbân, a.g.e, 
III, 257; Ebû Ya'lâ, XI, 381; İbn Ebî Şeybe, a.g.e, VI, 21 
945 Buhârî, Edebü’l-Müfred, 335; Müslim, Zikir ve’d-Dua, 8; Ebû Ya'lâ, XI, 381; Ahmed b. Hanbel, Müsned, II, 
457; İbn Hıbbân, a.g.e, III, 177 
946 Tirmizî, Deavât, 77 
947 Buhârî, Deavât, 21; Tevhîd, 31; Edebü’l-Müfred, 333, 335; Müslim, Zikir ve’d-Dua, 7; Ahmed b. Hanbel, 
Müsned, III, 101; İbn Ebî Şeybe, a.g.e, VI, 21 
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 غزا نبي من األنبياء فقال للقوم ال يتبعني رجل قد آان ملك بضع امرأة يريد أن يبني بها ولما بنى وال آخر بنى

بناء له ولما يرفع سقفها وال آخر قد اشترى غنما أو خلفات وهو ينتظر والدها فغزا فدنا القرية حين صلى العصر أو قريبا 

من ذلك فقال للشمس أنت مأمورة وأنا مأمور اللهم احبسها علي شيئا فحبست عليه حتى فتح اهللا عليه فجمعوا ما غنموا 

ال فيكم غلول فليبايعني من آل قبيلة رجل فبايعوه فلصقت يد رجل بيده فقال فيكم فأقبلت النار لتأآله فأبت أن تطعمه فق

الغلول فلتبايعني قبيلته فبايعته قبيلته فلصق يد رجلين أو ثالثة بيده فقال فيكم الغلول أنتم غللتم قال فأخرجوا له مثل رأس 

فلم تحل الغنائم ألحد من قبلنا ذلك بأن اهللا رأى بقرة من ذهب فوضعوه في المال وهو بالصعيد فأقبلت النار فأآلت قال 

 ضعفنا وعجزنا فطيبها لنا

 

124- “Peygamberlerden biri sefere çıktı ve (çıkmadan önce) halka “Bir kadınla 

evlenmeye niyet eden fakat henüz evlenmemiş olan, bir ev inşa eden ve henüz çatısını 

örmemiş olan, koyun veya deve satın alan ve onlardan doğacak yavruları bekleyen kimse 

benimle birlikte gelmesin” dedi ve (düşmanla) savaşmak için ilerledi. Bir şehrin yanına 

geldiği zaman, vakit ikindi ya da ona yakın bir vakitti. Güneşe dedi ki: “Sen, (Allah’ın) 

emrinde bir memursun, ben de bir memurum. Allah’ım, onu benim için bir müddet tut. Ve 

Allah da ona zafer verinceye kadar güneşi tuttu. (Zaferden) sonra ganimetleri topladılar. 

Bunları yemek (yakmak) için bir ateş geldi, fakat yemekten imtina etti. Bunun üzerine 

Peygamber dedi ki: “Aranızda sahtekar var. Her kabileden bir kişi bana biat etsin.” Her 

kabileden birer kişi gelip ona biat etti. Bunlardan birinin eli, Peygamberin eliyle birleşince, 

Peygamber: “Sahtekar sizin aranızda, kabilesi bana biat etsin” dedi. Kabile ona biat etti. İki 

veya üç şahsın eli Peygamberin eliyle birleşince, Peygamber dedi ki: “Sahtekar sizin aranızda, 

sahtekarlığı siz yaptınız.” Hz.Muhammed (s.a.v) devam etti: “Bunun üzerine, o şahıslar, öküz 

başı gibi altın çıkardılar ve diğer ganimetlerin arasına koydular. Ateş geldi ve (hepsini) yedi 

(yaktı).” Hz. Peygamber ilave etti: “Ganimet, bizden evvel hiç kimseye helal olmamıştı. Fakat 

Allah, bizim zayıflığımızı ve aczimizi görmüş ve onu bizim için meşru kılmıştır.”   

Hadisi Hemmâm b. Münebbih-Ebû Hureyre tarikiyle Buhârî, Müslim, Ahmed b. 

Hanbel, Beyhakî, İbn Hıbbân ve Abdürrezzâk tahriç etmiştir.948 Buhârî’nin tahriç ettiği 

rivayetlerden birinde hadisin sadece  غزا نبي من األنبياء فقال لقومه ال يتبعني رجل ملك بضع امرأة وهو يريد

  kısmı yer almaktadır.949 أن يبني بها و لم يبن بها

Hadisin yine Ebû Hureyre aracılığıyla tahriç edilen bir tariki daha vardır.950 

 

 
                                                 
948 Buhârî, Farzu’l-Humus, 8; Nikah, 58; Müslim, Cihâd ve’s-Siyer, 32; Ahmed b. Hanbel, Müsned, II, 318; İbn 
Hıbbân, a.g.e, XI, 136; Beyhakî, es-Sünenü'l-Kübrâ, VI, 475; Abdürrezzâk, V, 241 
949 Buhârî, Nikah, 58 
950 İbn Hıbbân, a.g.e, XI, 135 
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بينما أنا نائم رأيت أني أنزع على حوض أسقي الناس فأتاني أبو بكر فأخذ الدلو من يدي ليريحني فنزع دلوين وفي 

 خذها منه فلم ينزع رجل نزعه حتى ولى الناس والحوض ينفجرنزعه ضعف واهللا يغفر له قال فأتاني عمر بن الخطاب فأ

 

125- “Bir gün uyurken (rüya) gördüm. Bir kuyudan halkın (develerini) sulamak için su 

çekiyor ve bir havuzu dolduruyordum. Bu sırada Ebû Bekir geldi ve beni dinlendirmek için 

kovayı elimden aldı. İki kova su çekti. Fakat çekişinde zayıflık vardı. Allah ona mağfiret 

edecektir.” (Hz. Peygamber devam etti ve) dedi ki: “ Sonra Ömer b. Hattâb geldi ve kovayı 

ondan aldı. Hiç kimse onun çekişi gibi su çekmemişti. Öyle ki halk memnun dönüp giderken 

havuz dolmuş taşıyordu.”  

Hadisi Hemmâm b. Münebbih-Ebû Hureyre tarikiyle Buhârî ve Ahmed b. Hanbel 

tahriç etmiştir.951 

Hadisin diğer tarikleri de Ebû Hureyre aracılığıyla tahriç edilmiştir. 952 Tariklerin bir 

kısmında Ebû Bekir, İbn Ebî Kuhâfe olarak geçmektedir.953 

 

 

وم الساعة حتى تقاتلوا جوز آرمان قوما من األعاجم حمر الوجوه فطس األنوف صغار األعين آأن وجوههم ال تق

 المجان المطرقه

 

126- “Siz, kırmızı yüzlü, kısa burunlu, küçük gözlü, yüzleri kat kat olmuş kalkanlar 

gibi kalın etli yabancı milletlerden Hûz ve Kirman halkı ile savaşmadıkça kıyamet 

kopmayacaktır.”  

Hadisi Hemmâm b. Münebbih-Ebû Hureyre tarikiyle Buhârî, Ahmed b. Hanbel, İbn 

Hıbbân, Beyhakî, Abdürrezzâk ve Hâkim en-Neysâbûrî tahriç etmiştir.954 Hâkim, hadisin 

Şeyhayn’ın şartı üzere sahîh olduğunu söylemekte, Zehebî de onu onaylamaktadır.  

Hadisin diğer tarikleri de Ebû Hureyre aracılığıyla tahriç edilmiştir. Buhârî ve Hâkim 

en-Neysâbûrî’nin tahriç ettiği bir rivayette جوز آرمان قوما من األعاجم ifadesi yerine الترك ifadesi 

yer almaktadır.955 Ayrıca Buhârî’nin tahriç ettiği rivayetin sonunda  وال تقوم الساعة حتى تقاتلوا قوما

 ziyadesi bulunmaktadır. Bu ziyade Hemmâm b. Münebbih’in sahîfesinde yüz yirmi نعالهم الشعر

yedi numarada tahriç ettiği rivayettir. Aynı ziyade İbn Mâce’nin tahriç ettiği rivayette de 

                                                 
951 Buhârî, Ta’bir, 30; Ahmed b. Hanbel, Müsned, II, 319 
952 Ahmed b. Hanbel, Müsned, II, 368; Taberânî, el-Mu’cemü’l-Evsat, VI, 280 
953 Buhârî, Ashâbu’n-Nebî, 5; Tevhîd, 31; Ta’bir, 29; Müslim, Fezâilü’s-Sahâbe, 17; İbn Hıbbân, a.g.e, XV, 322; 
Taberânî, el-Mu’cemü’l-Evsat, IX, 362 
954 Buhârî, Menâkıb, 25; Ahmed b. Hanbel, Müsned, II, 319; İbn Hıbbân, a.g.e, XV, 144; Beyhakî, es-Sünenü'l-
Kübrâ, IX, 296; Abdürrezzâk, a.g.e, XI, 374; Hâkim en-Neysâbûrî, a.g.e, IV, 476 
955 Buhârî, Cihâd ve’s-Siyer, 95; Hâkim en-Neysâbûrî, a.g.e, IV, 475 
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bulunmaktadır. İbn Mâce’nin rivayetinde جوز آرمان قوما من األعاجم حمر الوجوه ifadesi yer 

almamaktadır.956 Humeydî’nin tahriç ettiği rivayetin metni  ال تقوم الساعة حتى تقاتلون قوما صغار

 şeklindedir.957 Hâkim, hadisin Şeyhayn’ın şartı üzere sahîh olduğunu األعين ذلف األنوف

söylemekte, Zehebî de onu onaylamaktadır.958 

 

 

 الخيالء والفخر في أهل الخيل واإلبل والسكنة في أهل الغنم

 

127- “Gurur ve kibir, at ve deve sahiplerinde; vakar ise koyun sahiplerindedir.” 

Hadisi Hemmâm b. Münebbih-Ebû Hureyre tarikiyle sadece Ahmed b. Hanbel tahriç 

etmiştir.959 

Hadis Ebû Hureyre’den, Hemmâm b. Münebbih dışında farklı râviler aracılığıyla da 

rivayet edilmiştir. Tariklerin bazısında metnin başında رأس الكفر نحو المشرق metnin içinde ise 

واإليمان يمان  ziyadeleri yer almaktadır.960 Buhârî’nin tahriç ettiği rivayette والفدادين أهل الوبر

 ziyadesi bulunmaktadır.961 والحكمة يمانية

Hadisin diğer tarikleri Ebû Saîd el-Hudrî aracılığıyla tahriç edilmiştir.962 

 

 

 ال تقوم الساعة حتى تقاتلوا قوما نعالهم الشعر

 

128- “Siz, takunyaları kıldan yapılmış bir kavimle savaşmadıkça kıyamet günü 

gelmeyecektir.”  

Hadisi Hemmâm b. Münebbih-Ebû Hureyre tarikiyle sadece Ahmed b. Hanbel tahriç 

etmiştir.963 

Hadis Ebû Hureyre’den, Hemmâm b. Münebbih dışında farklı râviler aracılığıyla da 

rivayet edilmiştir.964 Rivayetlerin bazısında حتى تقاتلوا قوما آأن وجوههم المجان المطرقةوال تقوم الساعة  

                                                 
956 İbn Mâce, Fiten, 36 
957 Humeydî, a.g.e, II, 469 
958 Hâkim en-Neysâbûrî, a.g.e, IV, 475 
959 Ahmed b. Hanbel, Müsned, II, 319 
960 Buhârî, Bedeü’l-Halk, 15; Edebü’l-Müfred, 310; Muvatta, İsti’zân, 15; Ahmed b. Hanbel, Müsned, II, 418, 
506; Ebû Ya'lâ, a.g.e, XI, 226; Taberânî, el-Mu’cemü’l-Evsat, II, 439  
961 Buhârî, Menâkb, 1; Ahmed b. Hanbel, Müsned, II, 269, 480, 484; Taberânî, el-Mu’cemü’l-Evsat, V, 25  
962 Ahmed b. Hanbel, Müsned, III, 42, 96 
963 Ahmed b. Hanbel, Müsned, II, 319 
964 Ahmed b. Hanbel, Müsned, II, 530; Beyhakî, es-Sünenü'l-Kübrâ, IX, 296; Ebû Ya'lâ, a.g.e, X, 281 
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ziyadesi yer almaktadır.965 İbn Mâce’nin tahriç ettiği bir rivayette  وال تقوم الساعة حتى تقاتلوا قوما

وال تقوم الساعة حتى تقاتلوا قوما صغار األعين  ziyadesi bulunmaktadır.966 Bazı tariklerde ise صغار األعين

آأن وجوههم المجان المطرقةذلف األنف   ziyadesi yer almaktadır.967 Bu ziyade Hemmâm b. 

Münebbih’in sahîfesinde yüz yirmi beş numarada tahriç ettiği rivayettir. Tirmizî, Ebû Hureyre 

aracılığıyla tahriç ettiği rivayet için “hasen-sahîh” değerlendirmesinde bulunmuştur.968 

Hadisin diğer tarikleri Amr b. Tağlib aracılığıyla tahriç edilmiştir.969 Rivayetlerde  وإن

 ziyadesi yer almaktadır.970 من أشراط الساعة أن تقاتلوا قوما عراض الوجوه آأن وجوههم المجان المطرقة

Tayâlisî’nin tahriç ettiği rivayette bu ziyadenin yanı sıra ساعة ان يكثر التجار ويظهر وان من أشراط ال

 ziyadesi de yer almaktadır.971 القلم

 

 

 الناس تبعا لقريش في هذه الشأن أراه يعني اإلمارة مسلمهم تبع لمسلمهم وآافرهم تبعا لكافرهم

 

129- “Bütün halk bu meselede –zannımca riyaset meselesinde- Kureyş’e tabi olacaktır. 

Bu halkın müslümanları, Kureyşli bir müslümana; kafirleri de Kureyşli bir kafire uyacaktır.” 

Hadisi Hemmâm b. Münebbih-Ebû Hureyre tarikiyle Müslim, Ahmed b. Hanbel, 

Abdürrezzâk ve Beyhakî tahriç etmiştir.972 

Hadis Ebû Hureyre’den, Hemmâm b. Münebbih dışında farklı râviler aracılığıyla da 

rivayet edilmiştir.973 Buhârî’nin tahriç ettiği rivayette  والناس معادن خيارهم في الجاهلية خيارهم في

 ziyadesi yer almaktadır.974 اإلسالم إذا فقهوا تجدون من خير الناس أشد الناس آراهية لهذا الشأن حتى قع فيه

Ahmed b. Hanbel’in tahriç ettiği rivayette مسلمهم تبع لمسلمهم وآافرهم تبعا لكافرهم yerine  خيارهم تبع

 ifadesi bulunmaktadır.975 لخيارهم وشرارهم تبع لشرارهم

                                                 
965 Buhârî, Cihâd ve’s-Siyer, 96; Tirmizî, Fiten, 40; İbn Hıbbân, a.g.e, XV, 147; Humeydî, a.g.e, II, 469; Ahmed 
b. Hanbel, Müsned, II, 239, 271  
966 İbn Mâce, Fiten, 36 
967 Buhârî, Menâkıb, 25; Ebû Dâvud, Melâhim, 9; Beyhakî, es-Sünenü'l-Kübrâ, IX, 296 
968 Tirmizî, Fiten, 40 
969 Ahmed b. Hanbel, Müsned, V, 70 
970 Buhârî, Cihâd ve’s-Siyer, 95; Menâkıb, 25; İbn Mâce, Fiten, 36; Ahmed b. Hanbel, Müsned, V, 69, 70; 
Beyhakî, es-Sünenü'l-Kübrâ, IX, 296 
971 Tayâlisî, a.g.e, I, 161 
972 Müslim, İmâra, 2; Ahmed b. Hanbel, Müsned, II, 319; Abdürrezzâk, a.g.e, XI, 55; Beyhakî, es-Sünenü'l-
Kübrâ, III, 172; Şuabu'l-Îmân, IX, 464 
973 Müslim, , İmâra, 1; Ahmed b. Hanbel, Müsned, II, 242; Beyhakî, es-Sünenü'l-Kübrâ, VIII, 243; Ebû Ya'lâ, 
XI, 140; Tayâlisî, a.g.e, 313; Humeydî, II, 451 
974 Buhârî, Menâkıb, 1 
975 Ahmed b. Hanbel, Müsned, II, 261 
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Hadisin diğer tarikleri Câbir b. Abdillah,976 Ebû Süfyan977 ve Sehl b. Sa’d es-Sâidî978 

aracılığıyla tahriç edilmiştir. Bu tariklerin metni ريش في الخير والشرالناس تبع لق  şeklindedir. 
 

 

 خير نساء رآبن اإلبل نساء قريش أحناه على ولد في صغره وأرعاه على زوج في ذات يده

 

130- “Deveye binen kadınların en hayırlıları, Kureyş kadınlarıdır. Küçüklüğünde, 

çocuklarına en çok şefkat gösterenleri ve kocalarının mallarına en çok dikkat edenleri de yine 

Kureyş kadınlarıdır.” 

Hadisi Hemmâm b. Münebbih-Ebû Hureyre tarikiyle Müslim, Ahmed b. Hanbel, 

Abdürrezzâk ve Beyhakî tahriç etmiştir.979 Müslim ve Abdürrezzâk’ın tahriç ettiği rivayetin 

baş tarafı اء قريشخير نساء رآبن اإلبل صالح نس  şeklindedir.980 

Hadisin diğer tarikleri de Ebû Hureyre aracılığıyla tahriç edilmiştir.981 

 

 

 العين حق ونهى عن الوشم

 

131- “(Kötü tesirli veya nazarı dokunan) göz, bir gerçektir.” Ve (Hz. Peygamber) 

dövme(vücut üzerine şekiller yapma)yi menetti. 

Hadisi Hemmâm b. Münebbih-Ebû Hureyre tarikiyle Buhârî, Müslim, Ebû Dâvud, 

Ahmed b. Hanbel, Abdürrezzâk ve İbn Hıbbân tahriç etmiştir.982 Müslim ve Ebû Dâvud’un 

tahriç ettiği rivayette hadisin ونهى عن الوشم kısmı yer almamaktadır.983 

Hadis Ebû Hureyre’den, Hemmâm b. Münebbih dışında farklı râviler aracılığıyla da 

rivayet edilmiştir.984 Bu rivayetlerde hadisin sadece العين حق kısmı yer almaktadır. Ahmed b. 

Hanbel’in tahriç ettiği rivayette ayrıca ويحضر بها الشيطان وحسد بن آدم ziyadesi bulunmaktadır.985 

                                                 
976 Müslim, İmâra, 3; Ahmed b. Hanbel, Müsned, III, 331, 383; Beyhakî, es-Sünenü'l-Kübrâ, VIII, 243; İbn 
Hıbbân, a.g.e, XIV, 158; Ebû Ya'lâ, a.g.e, III, 410; IV, 185 
977 Ahmed b. Hanbel, Müsned, III, 379 
978 Taberânî, el-Mu’cemü’l-Kebîr, VI, 158  
979 Müslim, Fezâilü’s-Sahâbe, 202; Ahmed b. Hanbel, Müsned, II, 319; Abdürrezzâk, a.g.e, XI, 303; Beyhakî, es-
Sünenü'l-Kübrâ, VII, 478; Şuabu'l-Îmân, XI, 151; XIII, 406 
980 Müslim, Fezâilü’s-Sahâbe, 202; Abdürrezzâk, a.g.e, XI, 303 
981 Buhârî, Enbiya, 46; Nikah, 12; Nafakât, 10; Müslim, Fezâilü’s-Sahâbe, 201; Ahmed b. Hanbel, Müsned, II, 
275, 393, 449, 469, 502; İbn Hıbbân, a.g.e, XIV, 163; Ebû Ya'lâ, XII, 25; Humeydî, a.g.e, II, 451 
982 Buhârî, Tıb, 36; Libas, 86; Müslim, Selam, 41; Ebû Dâvud, Tıb, 15; Ahmed b. Hanbel, Müsned, II, 319; İbn 
Hıbbân, a.g.e, XII, 312; Abdürrezzâk, a.g.e, XI, 18 
983 Müslim, Selam, 41; Ebû Dâvud, Tıb, 15 
984 İbn Mâce, Tıb, 32; Ahmed b. Hanbel, Müsned, II, 439 
985 Ahmed b. Hanbel, Müsned, II, 439 
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Hadisin diğer tarikleri İbn Abbâs,986 Âmir b. Rabîa987 ve Hz.Âişe 988 aracılığıyla tahriç 

edilmiştir. Bu tariklerde hadisin sadece العين حق kısmı yer almakta, buna ilave olarak ekler 

bulunmaktadır. İbn Abbâs aracılığıyla tahriç edilen rivayetlerin bir kısmında  ولو آان شيء سابق

 ziyadesi تستنزل الحالق ziyadesi,989 bir kısmında ise  سبقته العين وإذا استغسلتم فاغسلواالقدر

bulunmaktadır.990 Hz.Âişe aracılığıyla tahriç edilen rivayetlerde ise استعيذوا باهللا تعالى من العين 

ziyadesi vardır.991 Hâkim, İbn Abbâs aracılığıyla tahriç ettiği hadisin için “sahîh”,  Hz.Âişe  

aracılığıyla tahriç ettiği hadisin için “Şeyhayn’ın şartı üzere sahîh” değerlendirmesinde 

bulunmuştur. Zehebî, her iki hükmünde de ona muvafakat etmektedir.992 

 

 

 ال يزال أحدآم في صالة ما آانت تحبسه وال يمنعه أن يخرج إال انتظارها

 

132- “Hiç kimse, namaz tarafından tutulduğu müddetçe namazdan çıkmaz ve diğer 

namazı beklemedikçe hiçbir şey onun namazdan çıkmasına engel olmaz.” 

Hadisi Hemmâm b. Münebbih-Ebû Hureyre tarikiyle sadece Ahmed b. Hanbel tahriç 

etmiştir.993 

Hadisin diğer tarikleri de Ebû Hureyre aracılığıyla tahriç edilmiştir. Bu tariklerde 

hadisin sonu ال يمنعه أن ينقلب إلى أهله إال الصالة şeklindedir.994 Buhârî’nin tahriç ettiği rivayette de 

aynı farklılık yer almaktadır. Bunun yanı sıra hadisin başında  في المالئكة تصلي على أحدآم ما دام

 .ziyadesi bulunmaktadır.995 Bu ziyade Hemmâm b مصاله ما لم يحدث اللهم اغفر له اللهم ارحمه

Münebbih’in sahîfesinde dokuz numarada tahriç ettiği hadistir. 

 

 

 اليد العليا خير من اليد السفلى وابدا بمن تعول

 

                                                 
986 Müslim, Selam, 42; Ahmed b. Hanbel, Müsned, I, 274, 294; İbn Hıbbân, a.g.e, XIII, 473; Beyhakî, es-
Sünenü'l-Kübrâ, IX, 591; Taberânî, el-Mu’cemü’l-Kebîr, XI, 17; XII, 142; Hâkim en-Neysâbûrî, a.g.e, IV, 215 
987 İbn Mâce, Tıb, 32 
988  İbn Mâce, Tıb, 32; Hâkim en-Neysâbûrî, a.g.e, IV, 215   
989 Müslim, Selam, 42; İbn Hıbbân, a.g.e, XIII, 473; Beyhakî, es-Sünenü'l-Kübrâ, IX, 591; Taberânî, el-
Mu’cemü’l-Kebîr, XI, 17 
990 Ahmed b. Hanbel, Müsned, I, 274, 294; Taberânî, el-Mu’cemü’l-Kebîr, XII, 142; Hâkim en-Neysâbûrî, a.g.e, 
IV, 215. 
991 İbn Mâce, Tıb, 32; Hâkim en-Neysâbûrî, a.g.e, IV, 215 
992 Hâkim en-Neysâbûrî, a.g.e, IV, 215 
993 Ahmed b. Hanbel, Müsned, II, 319 
994 Ebû Dâvud, Salât, 20; Muvatta, Kasru’s-Salâti fî’s-Sefer, 52; Ahmed b. Hanbel, Müsned, II, 486; Beyhakî, es-
Sünenü'l-Kübrâ, III, 92; Ebû Ya'lâ, a.g.e, XI, 192 
995 Buhârî, Ezân, 36 
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133- “(Sadaka) veren el, (onu) alan elden hayırlıdır. (Sadaka vermeye) geçimini 

üzerine aldığın kimselerden başla.” 

Hadisi Hemmâm b. Münebbih-Ebû Hureyre tarikiyle sadece Ahmed b. Hanbel tahriç 

etmiştir.996 

Hadis Ebû Hureyre’den, Hemmâm b. Münebbih dışında farklı râviler aracılığıyla da 

rivayet edilmiştir. Bu rivayetlerden Ahmed b. Hanbel’in tahriç ettiği bir rivayet997 hariç 

diğerlerinde ziyadeler bulunmaktadır. Bazı rivayetlerde أفضل الصدقة ما ترك غنى ziyadesi yer 

almaktadır.998 Rivayetlerin bazısında bu ziyadeye ek olarak فقيل من أعول يا رسول اهللا قال امرأتك ممن 

 ziyadesi تعول تقول أطعمني وإال فارقني وجاريتك تقول اطعمني واستعملني وولدك يقول إلى من تترآني

bulunmaktadır.999 Ahmed b. Hanbel’in tahriç ettiği kimi rivayetlerde ال صدقة اال عن ظهر غني 

ziyadesi yer almaktadır.1000 

İbn Ömer aracılığıyla tahriç edilen bir rivayette  وأني ألحسب اليد العليا المعطية والسفلى السائلة

 ziyadesi yer almaktadır.1001 Hakîm b. Hızâm وأني غير سائلك شيئا وال راد رزقا ساقه اهللا إلى منك

aracılığıyla tahriç edilen bazı rivayetlerde أفضل الصدقة عن ظهر غنى ziyadesi yer almakta,1002 

bazılarında ise buna ek olarak ومن يستعفف يعفه اهللا ومن يستغن يغنه اهللا ziyadesi bulunmaktadır.1003 

İbn Ömer aracılığıyla tahriç edilen rivayetlerde hadisin وابدا بمن تعول kısmı yer almamakta,1004 

bazılarında bunun yanı sıra فاليد العليا هي المنفقة والسفلى هي السائلة ziyadesi bulunmaktadır.1005 Ebû 

Ümâme aracılığıyla tahriç edilen rivayetlerde  يا ابن آدم إنك أن تبذل الفضل خير لك وأن تمسكه شر لك وال

 ziyadesi yer almaktadır.1006 Taberânî’nin Atıyye es-Sa’diyy1007 ve Ebû تالم على آفاف

Ümâme1008 aracılığıyla tahriç ettiği rivayetlerde hadisin من تعولوابدا ب  kısmı bulunmamaktadır. 

Câbir b. Abdillah aracılığıyla tahriç edilen rivayetlerde أفضل الصدقة عن ظهر غنى ziyadesi yer 

                                                 
996 Ahmed b. Hanbel, Müsned, II, 319 
997 Ahmed b. Hanbel, Müsned, II, 288 
998 Buhârî, Nafakât, 2; Nesâî, Zekat, 53; Ahmed b. Hanbel, Müsned, II, 278, 434, 476, 480; İbn Hıbbân, a.g.e, X, 
54; Beyhakî, es-Sünenü'l-Kübrâ, VII, 768; Taberânî, el-Mu’cemü’l-Evsat, X, 219 
999 Buhârî, Edebü’l-Müfred, 129; Ahmed b. Hanbel, Müsned, II, 524, 527; Beyhakî, es-Sünenü'l-Kübrâ, VII, 774, 
775; İbn Hıbbân, a.g.e, VIII, 149; İbn Huzeyme, a.g.e, IV, 96; Taberânî, el-Mu’cemü’l-Evsat, X, 116 
1000 Ahmed b. Hanbel, Müsned, II, 230, 394, 501 
1001 Ahmed b. Hanbel, Müsned, II, 152; Ebû Ya'lâ, a.g.e, X, 97 
1002 Müslim, Zekat, 95; Nesâî, Zekat, 60; Ahmed b. Hanbel, Müsned, III, 402, 434; Dârimî, Zekat, 22; Beyhakî, 
es-Sünenü'l-Kübrâ, IV, 302; Taberânî, el-Mu’cemü’l-Kebîr, III, 200  
1003 Buhârî, Zekat, 18; Ahmed b. Hanbel, Müsned, III, 403, 404, 434; Beyhakî, es-Sünenü'l-Kübrâ, IV, 297; 
Taberânî, el-Mu’cemü’l-Kebîr, III, 192 
1004 Ahmed b. Hanbel, Müsned, II, 122; İbn Hıbbân, VIII, 148 
1005 Buhârî, Zekat, 18; Müslim, Zekat, 94; Ebû Dâvud, Zekat, 28; Ahmed b. Hanbel, Müsned, II, 98; Muvatta, 
Sadaka, 8; Beyhakî, es-Sünenü'l-Kübrâ, IV, 331, 332; Darimî, Zekat, 22; İbn Hıbbân, VIII, 151    
1006 Müslim, Zekat, 97; Tirmizî, Zühd, 32; Ahmed b. Hanbel, Müsned, V, 262; Beyhakî, es-Sünenü'l-Kübrâ, IV, 
305; Taberânî, el-Mu’cemü’l-Kebîr, VIII, 139 
1007 Taberânî, el-Mu’cemü’l-Evsat, IV, 15 
1008 Taberânî, el-Mu’cemü’l-Kebîr, VIII, 139  
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almaktadır.1009 Tirmizî, Ebû Ümâme aracılığıyla tahriç ettiği rivayet için “hasen-sahîh” 

değerlendirmesinde bulunmuştur.1010 

 

 

لناس بعيسى بن مريم في األولى واآلخرة قالوا آيف يا رسول اهللا قال األنبياء إخوتي من عالت وأمهاتهم شتى أنا أولى ا

 ودينهم واحد فليس بيننا نبي

 

134- “Ben, dünya ve ahirette, Meryem oğlu İsa’ya yakınlık bakımından bütün 

insanların önündeyim.” Hz. Peygamber (s.a.v)’e sordular: “Nasıl, yâ Rasulullah?” O, şöyle 

cevap verdi: “Bütün peygamberler, anneleri ayrı, babaları bir, aynı soydandırlar ve dinleri de 

birdir. Ayrıca İsa ile benim aramda hiçbir peygamber yoktur.” 

Hadisi Hemmâm b. Münebbih-Ebû Hureyre tarikiyle Müslim, Ahmed b. Hanbel ve 

İbn Hıbbân tahriç etmiştir.1011 

Hadisin diğer tarikleri de Ebû Hureyre aracılığıyla tahriç edilmiştir. Bu tariklerde 

soru-cevap şeklinde bir diyalog bulunmamaktadır. Hâkim en-Neysâbûrî, hadisi yukarıda 

verdiğimiz metinle tahriç etmiş ve Şeyhayn’ın şartı üzere sahîh olduğunu söylemiş, Zehebî de 

ona muvafakat etmiştir.1012  

Buhârî ve Ahmed b. Hanbel’in tahriç ettiği rivayetlerde hadisin فليس بيننا نبي kısmı yer 

almamaktadır.1013 Ahmed b. Hanbel ve İbn Hıbbân’ın tahriç ettiği uzun bir rivayette 

Peygamberimiz (s.a.v), Hz.İsa (a.s)’ın kıyamete yakın bir zamanda yeryüzüne ineceğini, 

vasıflarını ve yapacağı işleri bildirmektedir.1014 Hadisin bazı tarikleri  أنا أولى الناس بابن مريم األنبياء

 şeklindedir.1015 أوالد عالت وليس بيني وبينه نبي

 

 

ائن األرض فوضع في يدي سواران من ذهب فكبرا علي وأهماني فأوحي إلي أن انفخهما بينما أنا نائم إذ أتيت من خز

 فنفختهما فذهبا فأولتهما الكذابين اللذين أنا بينهما صاحب صنعاء وصاحب اليمامة

 

135- “Uyurken gördüğüm bir rüyada bana arzın hazineleri getirildi ve elime iki altın 

bilezik konuldu. Bu, bana büyük bir kötülük gibi göründü ve beni müteessir etti. Bunun 
                                                 
1009 Ahmed b. Hanbel, Müsned, III, 329, 346 
1010 Tirmizî, Zühd, 32 
1011 Müslim, Fezâil, 145; Ahmed b. Hanbel, Müsned, II, 319; İbn Hıbbân, a.g.e, XIV, 74 
1012 Hâkim en-Neysâbûrî, a.g.e, II, 592 
1013 Buhârî, Enbiya, 48; Ahmed b. Hanbel, Müsned, II, 482, 541 
1014 Ahmed b. Hanbel, Müsned, II, 406; İbn Hıbbân, a.g.e, XV, 233 
1015 Müslim, Fezâil, 143; Ebû Dâvud, Sünne, 13, 13; Ahmed b. Hanbel, Müsned, II, 463; İbn Hıbbân, a.g.e, XIV, 
75 
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üzerine her ikisine de üfürmekliğim vahyolundu. Onlara üfürdüm ve onlar da kayboldular. Bu 

iki bileziği, etrafımı sarmış iki yalancı ile tevil ettim. Bunlardan biri San’a, diğeri de Yemâme 

kahramanı idi.”  

Hadisi Hemmâm b. Münebbih-Ebû Hureyre tarikiyle Buhârî, Müslim, Ahmed b. 

Hanbel ve Beyhakî tahriç etmiştir.1016 

Hadis Ebû Hureyre’den, Hemmâm b. Münebbih dışında farklı râviler aracılığıyla da 

rivayet edilmiştir. Bu rivayetlerde صاحب اليمامةصاحب صنعاء و  kısmı metine dahil değildir.1017 

Tirmizî hadis için “sahîh -hasen-garîb” değerlendirmesinde bulunmuş,1018 Hâkim Şeyhayn’ın 

şartı üzere sahîh olduğunu söylemiştir. Zehebî, Hâkim’i onaylamaktadır.1019 

Hadisin diğer tarikleri İbn Abbâs aracılığıyla tahriç edilmiştir. Bu rivayetlerde hadisin  

 kısmı yer almamaktadır.1020 صاحب صنعاء وصاحب اليمامة kısmı ile إذ أتيت من خزائن األرض

 

 

ليس أحد منكم بمنجيه عمله ولكن سددوا وقاربوا قالوا وال أنت يا رسول اهللا قال وال أنا إال أن يتغمدني اهللا منه برحمته 

 وفضل

 

136- “İçinizden hiçbirinizin yalnız ameli onun kurtarıcısı değildir. Fakat doğru yolu 

takip edin ve (Allah’a) yaklaşın. (Hz. Peygamber (s.a.v)’e) sordular: “Sen de mi, yâ 

Rasulullah?” O, şöyle cevap verdi: “Evet, ben de.. Eğer Allah fazlı ve rahmetiyle beni 

örtmezse..”  

Hadisi Hemmâm b. Münebbih-Ebû Hureyre tarikiyle Ahmed b. Hanbel, Abdürrezzâk 

ve İbn Hıbbân tahriç etmiştir.1021 

Hadis Ebû Hureyre’den, Hemmâm b. Münebbih dışında farklı râviler aracılığıyla da 

rivayet edilmiştir.1022 Buhârî ve Beyhakî’nin tahriç ettiği rivayetlerde  وال يتمنين أحدآم الموت إما

 ziyadesi yer almaktadır.1023 Rivayetlerin bir محسنا فلعله أن يزداد خيرا وإما مسيئا فلعله أن يستعتب

kısmında ise واغدوا وروحوا وشئ من الدلجة والقصد القصد تبلغوا ziyadesi bulunmaktadır.1024 Ahmed b. 

                                                 
1016 Buhârî, Megâzî, 70; Ta’bîr, 40; Müslim, Ruyâ, 22; Ahmed b. Hanbel, Müsned, II, 319; Beyhakî, es-Sünenü'l-
Kübrâ, VIII, 304 
1017 Müslim, Ruya, 21; Tirmizî, Ruyâ, 10; Ebû Ya'lâ, a.g.e, X, 300; XI, 326; Hâkim en-Neysâbûrî, a.g.e, IV, 398 
1018 Tirmizî, Ruyâ, 10 
1019 Hâkim en-Neysâbûrî, a.g.e, IV, 398 
1020 Buhârî, Megâzî, 71; Ta’bîr, 38; Ahmed b. Hanbel, Müsned, I, 263 
1021 Ahmed b. Hanbel, Müsned, II, 319; Abdürrezzâk, a.g.e, XI, 289; İbn Hıbbân, a.g.e, II, 435 
1022 Müslim, Sıfâtu’l-Münâfikîn, 71; İbn Mâce, Zühd, 20; Ahmed b. Hanbel, Müsned, II, 451, 466, 482, 495, 
503; İbn Hıbbân, a.g.e, II, 60  
1023 Buhârî, Merzâ ve’t-Tıp, 19; Beyhakî, es-Sünenü'l-Kübrâ, III, 528 
1024 Buhârî, Rikak, 18; Edebü’l-Müfred, 318; Ahmed b. Hanbel, Müsned, II, 514; Beyhakî, es-Sünenü'l-Kübrâ, 
III, 27; Ebû Ya'lâ, XI, 473; Tayâlisî, a.g.e, 305  
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Hanbel ve Ebû Ya'lâ’nın tahriç ettiği kimi rivayetlerde hadisin ولكن سددوا وقاربوا kısmı yer 

almamaktadır.1025 

Hadis yukarıda verdiğimiz metinle Câbir b. Abdillah aracılığıyla tahriç edilmiştir.1026 

Ahmed b. Hanbel’in Câbir b. Abdillah aracılığıyla tahriç ettiği rivayette hadisin ولكن سددوا

ربواوقا  kısmı yer almamaktadır.1027 Hadisin diğer tarikleri Ebû Saîd el-Hudrî,1028 Üsâme b. 

Şerîk,1029 Esed b. Kerz1030 ve Şerîk b. Târık1031 aracılığıyla tahriç edilmiştir. Bu tariklerde de 

aynı kısım bulunmamaktadır. 

 

 

ن يحتبي أحدآم في الثوب الواحد ليس على فرجه منه شيء وأن ونهى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عن بيعتين ولبستين أ

يشتمل في إزاره إذا ما صلى إال أن يخالف بين طرفيه على عاتقه ونهى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عن المس واإللقاء 

 والنجش

 

137- “Rasulullah (s.a.v), iki çeşit satışla iki çeşit giyimi menetti. Bir kimsenin gizli 

yerlerini örtmeyen tek bir elbiseye bürünmesi ve namaz esnasında, örtüsünü omuzu üzerine 

gelişi güzel atıp, iki ucunu çaprazlama boynu üzerine dolamasını menetti. Rasulullah (s.a.v), 

dokunma ve atma usulünü ve hile ile mal fiatının artırılmasını menetti.” 

Hadisi Hemmâm b. Münebbih-Ebû Hureyre tarikiyle sadece Ahmed b. Hanbel tahriç 

etmiştir.1032 

Hadisin başka bir tarîkini tesbit edemedik. 

 

 

 العجماء جرحها جبار والبئر جبار والمعدن جبار والنار جبار وفي الرآاز الخمس

 

138- “Konuşmaktan aciz hayvanların sebeb olduğu ziyan heder olacaktır (yani, 

bundan dolayı herhangi bir mesul aranmayacaktır). Keza bir kuyu, bir maden ocağı ziyandan 

mesul değildir. Sahipsiz definede beşte bir vergi vardır.” 

                                                 
1025 Ahmed b. Hanbel, Müsned, II, 235, 256, 264, 326, 343, 385, 390, 469, 473, 488, 509, 519, 524; Ebû Ya'lâ, 
a.g.e, VII, 63; XI, 115  
1026 Dârimî, Rikâk, 24; Ahmed b. Hanbel, Müsned, III, 337, 362; İbn Hıbbân, a.g.e, II, 62; Ebû Ya'lâ, a.g.e, III, 
309  
1027 Ahmed b. Hanbel, Müsned, III, 394 
1028 Ahmed b. Hanbel, Müsned, III, 52;  
1029 Taberânî, el-Mu’cemü’l-Kebîr, I, 187 
1030 Taberânî, el-Mu’cemü’l-Kebîr, I, 334 
1031 Taberânî, el-Mu’cemü’l-Kebîr, VII, 308, 309 
1032 Ahmed b. Hanbel, Müsned, II, 319 
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Hadisi Hemmâm b. Münebbih-Ebû Hureyre tarikiyle Ebû Dâvud, Ahmed b. Hanbel, 

Beyhakî ve Dârakutnî tahriç etmiştir.1033 Beyhakî ve Ahmed b. Hanbel’in tahriç ettiği 

rivayette والبئر جبار ifadesi yer almamaktadır. Ebû Dâvud ve Dârakutnî’nin tahriç ettiği 

metinde hadisin sadece النار جبار kısmı yer almaktadır. Darakutnî, doğrusunun لبئر جبارا  

olduğunu, yanlışlıkla النار şeklinde yazıldığını bildirmektedir.1034 

Hadis Ebû Hureyre’den, Hemmâm b. Münebbih dışında farklı râviler aracılığıyla da 

rivayet edilmiştir. Rivayetlerin büyük bir kısmında النار جبار ifadesi yer almamaktadır.1035 Bazı 

tariklerde hadisin sadece وفي الرآاز الخمس kısmı bulunmaktadır.1036 Tirmizî, Ebû Hureyre 

aracılığıyla tahriç ettiği rivayet için “hasen-sahîh” değerlendirmesinde bulunmuştur.1037 

Hadis, metinlerde farklılıklarla İbn Abbâs,1038  Amr b. Avf,1039 Ubâde b. Sâmit,1040 

Câbir b. Abdillah1041 ve Abdullah b. Amr1042 aracılığıyla da tahriç edilmiştir.  

 

 

أيما قرية أتيتموها وأقمتم فيها فسهمكم وأظنه قال فهي لكم أو نحوه من الكالم وأيما قرية عصت اهللا ورسوله فإن خمسها هللا 

 ورسوله ثم هي لكم

 

139- “Hangi şehre gelir ve oradaki hissenize binaen oturursanız –( Hz. Peygamber’in) 

“orası sizindir” ya da buna benzer bir şey söylediğini zannediyorum- Allah’a ve Rasulüne 

isyan etmiş hangi şehir olursa (ganimetin) beşte biri Allah ve Rasulüne, sonra da size aittir.” 

Hadisi Hemmâm b. Münebbih-Ebû Hureyre tarikiyle Müslim, Ebû Dâvud, Ahmed b. 

Hanbel, İbn Hıbbân, Abdürrezzâk ve Beyhakî tahriç etmiştir.1043 Müslim, Ebû Dâvud ve 

Ahmed b. Hanbel’in tahriç ettiği rivayette وأظنه قال فهي لكم أو نحوه من الكالم şeklindeki şüphe 

                                                 
1033 Ebû Dâvud, Diyât, 27; Ahmed b. Hanbel, Müsned, II, 319; Beyhakî, es-Sünenü’l-Kübrâ, VIII, 597; 
Dârakutnî, es-Sünen, III, 152 
1034 Dârakutnî, el-İlel, XI, 164, 165 
1035 Buhârî, Zekat, 66; Şurb ve’l-Misâkât, 3; Diyât, 28, 29; Müslim, Hudûd, 45; Ebû Dâvud, Diyât, 27; Tirmizî, 
Zekat, 16; Ahkam, 37; Nesâî, Zekat, 28; Muvattâ, Ukûl, 12; Dârimî, Zekat, 30; Diyât, 19; Ahmed b. Hanbel, 
Müsned, II, 228, 239, 254, 274, 285, 382, 386, 406, 415, 454, 456, 467, 475, 482, 495, 499, 501; İbn Hıbbân, 
a.g.e, XIII, 351, 353; İbn Huzeyme, a.g.e, IV, 46; Beyhakî, es-Sünenü’l-Kübrâ, IV, 261; VIII, 192, 595; Ebû 
Ya'lâ, a.g.e, X, 437, 459, 461; XI, 201; Taberânî, el-Mu’cemü’l-Kebîr, X, 87; Tayâlisî, a.g.e, 304; Humeydî, 
a.g.e, II, 462; Abdürrezzâk, a.g.e, X, 65  
1036 Ebû Dâvud, Haraç ve’l-İmâra ve’l-Fey, 38, 40; İbn Mâce, Lukata, 4; Muvattâ, Zekat, 9 
1037 Tirmizî, Zekat, 16 
1038 İbn Mâce, Lukata, 4; Ahmed b. Hanbel, Müsned, I, 314; Taberânî, el-Mu’cemü’l-Kebîr, XI, 221 
1039 İbn Mâce, Diyât, 27 
1040 İbn Mâce, Diyât, 27 
1041 Ahmed b. Hanbel, Müsned, III, 336, 353; Ebû Ya'lâ, a.g.e, IV, 101 
1042 Beyhakî, es-Sünenü'l-Kübrâ, IV, 261; Humeydî, a.g.e, II, 272 
1043 Müslim, Cihâd, 47; Ebû Dâvud, Harac ve’l-İmâra ve’l-Fey, 28, 29; Ahmed b. Hanbel, Müsned, II, 319; İbn 
Hıbbân, a.g.e, XI, 157; Abdürrezzâk, a.g.e, VI, 104; Beyhakî, es-Sünenü'l-Kübrâ, VI, 517, 518 
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kısmı yer almamaktadır.1044 İbn Hıbbân’ın tahriç ettiği rivayette ise hadisin baş kısmı  أيما قرية

 yer almamaktadır.1045 أتيتموها وأقمتم فيها فسهمكم وأظنه قال فهي لكم أو نحوه من الكالم

Hadisin yine Ebû Hureyre aracılığıyla tahriç edilen bir tariki daha vardır.1046 

 

 

B. Diğer Rivayetleri 
 

Hemmâm b. Münebbih’in, sahîfesi dışında toplam on altı tane rivayeti olduğunu tesbit 

ettik. Onları şu şekilde sıralayabiliriz: 

 

حدثنا محمد بن عبد اهللا بن نميرحدثنا سفيان عن عمروعن وهب بن منبه عن أخيه همام عن معاوية قال قال 

 ال يسألني أحد منكم شيئا فتخرج له مسألته مني شيئا وأنا له آاره رسول اهللا  صلى اهللا عليه وسلم ال تلحفوا في المسألة فواهللا

  فيبارك له فيما أعطيته

 

1- Vehb b. Münebbih, kardeşi Hemmâm’dan; o da Muâviye b. Ebî Süfyan’dan 

Rasûlullah (s.a.v)’in şöyle buyurduğunu bildirdi: “İstemekte ısrar etmeyin. Vallahi sizden 

biriniz benden bir şey ister de razı olmadığım halde benden bir şey kopartırsa, verdiğim malın 

asla bereketini görmez.”1047  

Hadisin İbn Ömer aracılığıyla tahriç edilen bir tariki daha vardır.1048 Hâkim, hadisin 

Şeyhayn’ın şartı üzere sahîh olduğunu söylemekte, Zehebî de ona muvafakat etmektedir.1049 

Sahih bir rivayettir.  

 

 

عن أخيه قال سمعت أبا  أخبرني وهب بن منبهحدثنا علي بن عبد اهللا قال حدثنا سفيان قال حدثنا عمرو قال 

 فإنه آان  أحد أآثر حديثا عنه مني إال ما آان من عبد اهللا بن عمروما من أصحاب النبي صلى اهللا عليه وسلمهريرة يقول 

 يكتب وال أآتب تابعه معمر عن همام عن أبي هريرة  

 

2- Vehb b. Münebbih, kardeşi Hemmâm’dan, Ebû Hureyre’nin şöyle dediğini aktardı: 

“Rasûlullah (s.a.v)’in ashabı içinde benden daha fazla hadis rivayet eden yoktur. Ancak 

Abdullah b. Amr müstesna. O yazardı, bense yazmazdım.”1050  
                                                 
1044 Müslim, Cihâd, 47; Ebû Dâvud, Harâc ve’l-İmâre ve’l-Fey, 28, 29; Ahmed b. Hanbel, Müsned, II, 319 
1045 İbn Hıbbân, a.g.e, XI, 157 
1046 Beyhakî, es-Sünenü'l-Kübrâ, IX, 234 
1047 Müslim, Zekat, 99; Nesâî, Zekat, 88; Darimî, Zekat, 17; İbn Hanbel, IV, 98; Humeydî, Müsned, II, 274; İbn 
Hıbbân, Sahîh, VIII, 183; Taberanî, Kebîr, XIX, 348; Hâkim, a.g.e, II, 62; Beyhakî, es-Sünenü’l-Kübrâ, IV, 329 
1048 Ebû Ya'lâ, a.g.e, IX, 478 
1049 Hâkim, a.g.e, II, 62 
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Hadisin farklı raviler aracılığıyla tahriç edilen bir tariki daha vardır.1051 Tirmizî hadis 

için “hasen-sahîh” değerlendirmesinde bulunmuştur.1052 Sahih bir rivayettir.  

 

 

ن رسول اهللا  خيه عن معاوية بن أبي سفيان أ عن أ عن بن منبهأخبرنا هارون بن سعيد قال أنبأنا سفيان عن عمرو

 صلى اهللا عليه وسلم  قال شفعوا فيه فتؤجروا وإن رسول اهللا قال ان الرجل ليسألني الشيء فأمنعه حتى تصلى اهللا عليه وسلم

 اشفعوا تؤجروا

 

3-Vehb b. Münebbih, kardeşi Hemmâm’dan, o da Muâviye b. Ebî Süfyan’dan 

Rasûlullah (s.a.v)’ın şöyle buyurduğunu bildirdi: “Bir kimse benden bir şey istediğinde 

(istediği şeyi) ona (hemen) vermiyorum. Ta ki siz (vermem konusunda) ona aracı olup, ecre 

ortak olun. Hayra vesile olun ki ecir kazanasınız.”1053  

Hadis, Ebû Mûsâ el-Eş’arî aracılığıyla da tahriç edilmiştir. Bu tariklerde  ويقضي اهللا على

 ”ziyadesi yer almaktadır.1054 Tirmizî hadis için “hasen-sahîh لسان نبيه صلى اهللا عليه وسلم ما شاء

değerlendirmesinde bulunmuştur.1055 Şuayb el-Arnavut ve Elbânî, hadisin “şeyhaynın şartı 

üzere sahîh” olduğunu bildirmektedir.1056 

 

 

حدثنا عبد اهللا حدثني أبي ثنا عبد الرزاق أنا عقيل بن معقل عن همام بن منبه قال قدمت المدينة فرأيت حلقة عند 

منبر النبي صلى اهللا عليه وسلم فسألت فقيل لي أبو هريرة قال فسألت فقال لي ممن أنت قلت من أهل اليمن فقال سمعت 

اإليمان يمان والحكمة يمانية هم أرق قلوبا والجفاء في الفدادين : صلى اهللا عليه وسلم يقول حبى أو قال سمعت أبا القاسم 

  أصحاب الوبر وأشار بيده نحو المشرق

 
4- Hemmâm b. Münebbih şöyle anlattı: Medine’ye gittim ve Nebî (s.a.v)’nin 

minberinin yanında bir halka gördüm. (Etrafında halka olunan zatın kim olduğunu) sordum, 

bana Ebû Hureyre olduğunu söylediler. (Ona soru) sordum, bana “Sen kimlerdensin?” diye 

sordu. “Yemen halkındanım” dedim. Şöyle dedi: Dostumdan -ya da Ebu’l-Kâsım’dan- şöyle 

                                                                                                                                                         
1050 Buhârî, İlim, 39; Tirmizî, İlim, 12; Menakıb, 46; Darimî, Mukaddime, 43; Ahmed b. Hanbel, II, 248; İbn 
Hıbbân, Sahîh, XVI, 103; Taberânî, Evsat, IX, 389; Hâkim, a.g.e, I, 105 
1051 Ahmed b. Hanbel, Müsned, II, 403 
1052 Tirmizî, İlim, 12; Menakıb, 46 
1053 Ebû Dâvud, Sünne, 23; Nesâî, Zekat, 65; Taberânî, Kebîr, XIX, 348  
1054 Buhârî, Edeb, 36, 37; Tevhîd, 31; Tirmizî, İlim, 14; Nesâî, Zekat, 65; Ahmed b. Hanbel, Müsned, IV, 400, 
413; İbn Hıbbân, a.g.e, II, 288; Beyhakî, , VIII, 167; Ebû Ya'lâ, a.g.e, XIII, 225; Humeydî, a.g.e, II, 340 
1055 Tirmizî, İlim, 14 
1056 Ahmed b. Hanbel, Müsned (Şuayb el-Arnavut), XXXII, 355; Elbânî, Silsiletü’s-Sahîha, III, 449 
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işittim: “İman Yemenlidir. Hikmet Yemenlidir. Onlar uyumlu bir ırktır. Müsahamasızlık ise 

bedevilerdedir.” Sonra eliyle doğu tarafını işaret etti. 

Hadisi bu tarikle Ahmed b. Hanbel tahriç etmiştir.1057 Şuayb el-Arnavut, isnadının 

sahîh, Akîl b. Ma’kıl dışındaki ricalinin Şeyhayn ricalinden sika kimseler olduğunu; Akîl b. 

Ma’kıl’in de Ebû Dâvud’un ricalinden olduğunu bildirmiştir.1058 

Hadis farklı raviler aracılığıyla Ebû Hureyre’den nakledilmiştir. Bu tariklerde hadisin 

 kısmı yer almamaktadır.1059 Tariklerin  والجفاء في الفدادين أصحاب الوبر وأشار بيده نحو المشرق

bazısında ورأس الكفر قبل المشرق ziyadesi yer almaktadır.1060 Ahmed b. Hanbel’in tahriç ettiği bir 

rivayetin metni اإليمان يمان والفقه يمان والحكمة يمانية  şeklindedir.1061 Tirmizî hadis için “Hasen-

sahîh” değerlendirmesinde bulunmuştur.1062  

Hadisin اإليمان يمان kısmı Enes b. Mâlik ve Ukbe b. Âmir aracılığıyla tahriç edilmiştir. 

Enes b. Mâlik’ten nakledilen rivayette هكذا الى لخم و جذام ziyadesi,1063 Ukbe b. Âmir’den 

nakledilen rivayette ise و مضر عند أذناب االبل ziyadesi yer almaktadır.1064 Ebû Ya'lâ’nın İbn 

Abbâs aracılığıyla tahriç ettiği rivayet األيمان يمان والفقه يمان والحكمة يمانية şeklindedir ve metinde 

 ziyadesi yer almaktadır.1065 قوم رقيقة قلوبهم لينة طباعهم

 
 

أخبرنا أبو عبد اهللا الحافظ أنبأ أبو الفضل محمد بن إبراهيم ثنا أحمد بن سلمة ثنا إسحاق بن إبراهيم وعبد الرحمن 

شر قال إسحاق أخبرنا وقال عبد الرحمن حدثنا عبد الرزاق أنبأ معمر عن همام بن منبه قال هذا ما حدثنا أبو هريرة قال بن ب

 إن النبي صلى اهللا عليه وسلم عرض على قوم اليمين فأسرعوا فأمر أن يسهم بينهم في اليمين أيهم يحلف : وقال 

 

5- Hemmâm b. Münebbih şöyle dedi: Bu, Ebû Hureyre’den rivayet ettiklerimdendir. 

Nebî (s.a.v), yemin edecek bir gruba arz edildi. (Yemin etme konusunda) acele ettiler. Nebî, 

hangisinin yemin edeceği konusunda kura çekilmesini emretti. 

Hadisi Buhârî, Beyhakî ve Abdürrezzâk tahriç etmiştir.1066 Sahîh bir rivayettir. 

 

                                                 
1057 Ahmed b. Hanbel, Müsned, II, 258 
1058Ahmed b. Hanbel, Müsned (Şuayb el-Arnavut), XII, 473 
1059 Buhârî, Megâzî, 74; Müslim, İman, 82; Tirmizî, Menâkıb, 21; Ahmed b. Hanbel, Müsned, II, 235, 252, 267, 
277, 474, 488, 541, 502; III, 212; İbn Hıbbân, a.g.e, XVI, 286, 289; Beyhakî, es-Sünenü'l-Kübrâ, I, 567; 
Taberânî, el-Mu’cemü’l-Evsat, IV, 473; VI, 460 
1060 İbn Hıbbân, a.g.e, XVI, 286; İbn Ebî Şeybe, a.g.e, VI, 406 
1061 Ahmed b. Hanbel, Müsned, II, 541 
1062 Tirmizî, Menâkıb, 21 
1063 Ahmed b. Hanbel, Müsned, III, 224 
1064 Taberânî, el-Mu’cemü’l-Kebîr, XVII, 309 
1065 Ebû Ya'lâ, a.g.e, IV, 384 
1066 Buhârî, Şehadât, 24; Abdürrezzâk, a.g.e, VIII, 279; Beyhakî, es-Sünenü'l-Kübrâ, X, 431 
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أخبرنا أبو نصر بن قتادة أنا أبو عمرو بن مطر أنا حمزة بن محمد بن عيسى الكاتب أنا نعيم بن حماد ثنا ابن 

إن اهللا يخفف على  : أظنه رفعه إلى النبي صلى اهللا عليه و سلم قال: المبارك عن معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة 

 ة آوقت صالة مكتوبةمن يشاء من عباده طول يوم القيام

 

6- Hemmâm b. Münebbih, Ebû Hureyre’nin şöyle dediğini bildirdi: zannediyorum 

onu ref etti ve dedi ki: “Şüphesiz ki Allah (c.c), kullarından dilediği kimselere kıyamet 

gününün uzunluğunu bir farz namazı vakti kadar hafifletir.” 

Hadisi Beyhakî tahriç etmiş ve “zannediyorum, diyen kimsenin kim olduğunu 

bilmiyorum” demiştir.1067 Muhtar Ahmed en-Nervî, isnadının “hasen” olduğunu 

söylemektedir.1068 

 

 

ثنا حدثنا عبداهللا بن محمد بن الحجاج الشروطي ثنا محمد بن جعفر بن سعيد ثنا عبداهللا بن احمد بن آليب الرازي 

حسين بن علي النيسابوري ثنا اسماعيل بن عبدالكريم عن عمه عبدالصمد بن معقل عن وهب بن منبه عن أخيه همام بن 

منبه عن أبي هريرة عن النبي صلى اهللا عليه وسلم قال قال داود النبي عليه السالم إدخالك يدك في فم التنين الى أن تبلغ 

 لم يكن له شيء ثم آان المرفق فيقضمها خير لك من أن تسأل من 

 

7- Vehb b. Münebbih, kardeşi Hemmâm’dan; o da Ebû Hureyre’den Rasûlullah 

(s.a.v)’in şöyle buyurduğunu bildirmiştir: “Dâvud peygamber şöyle dedi: Elini dirseğine 

kadar ejderhanın ağzına sokman, onun da kolunu kemirmesi, sonradan görme bir kimseden 

bir şey istemenden daha hayırlıdır.” 

Hadisi Ebû Nuaym tahriç etmiş ve “garîb” olduğunu, “an Hüseyin b. Ali an İsmail” 

rivayeti dışında onu yazmadığını bildirmiştir.1069 Elbânî, hadisin zayıf olduğunu bildirmiş,  

İsmâil b. Abdilkerîm’in sadûk olduğunu, ancak onun dışındaki râvileri bilmediğini 

söylemiştir.1070 

 

 

نهى رسول اهللا صلى اهللا عليه : حدثنا محمد بن عمر ثنا معمر بن راشد عن همام بن منبه عن أبي هريرة قال 

 وسلم عن سب اسعد الحميري وقال هو أول من آسا البيت

 

                                                 
1067 Beyhakî, Şuabu'l-Îmân, I, 556 
1068 Beyhakî, Şuabu'l-Îmân, I, 556 
1069 Ebû Nuaym, Hilyetü’l-Evliyâ, IV, 81 
1070 Elbânî, Silsiletü’d-Daîfe, IX, 44 
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8- Hemmâm b. Münebbih, Ebû Hureyre’den şöyle bildirdi: Rasulullah (s.a.v), 

Es’adü’l-Himyerî’ye lanet etmekten nehyetti ve “O, Beyt’i örtü ile kaplayan ilk insandır.” 

buyurdu. 

İbn Adiy, bu rivayeti Muhammed b. Ömer’in biyografisinde vermiş ve bu zatı Yahya 

b. Maîn’in “Leyse bi sikatün”, Ahmed b. Hanbel’in “kezzâb”, Buhârî ve Nesâî’nin ise 

“Metruku’l-hadis” olarak değerlendirdiğini bildirmiştir.1071 Hadisin başka bir tarikini tesbit 

edemedik. Zayıf bir rivayettir.  

 

 

ا بكر بن عبد اهللا ثنا القاسم بن الليث وعبد اهللا بن محمد بن سلم قاال حدثنا أحمد بن محمد بن عمر بن يونس حدثن

 غاببن الشرود عن معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إن أآذب الناس الص

 

9- Hemmâm b. Münebbih, Ebû Hureyre’den Rasûlullah (s.a.v)’in şöyle buyurduğunu 

bildirmiştir: “Şüphesiz insanların en yalancısı boyacılardır.” 

İbn Adiy, bu rivayeti Bekir b. Abdillah b. Şurûd’un biyografisinde vermiş ve bu zatı 

Yahya b. Maîn’in “Leyse bi şey’in”, Nesâî’nin ise “daîfün” olarak değerlendirdiğini 

bildirmiştir.1072 Abdürrezzâk bu hadisi, Mâmer- Bir adam- Ebû Hureyre- Rasulullah (s.a.v) 

tarikiyle tahriç etmiştir.1073 Zayıf bir rivayettir. 

 

 

حدثنا عبد اهللا بن محمد بن يونس بن الحجاج بن مصعب بن سليم العبدي ثنا محمد بن شبويه الخراساني ثنا عبد 

 اهدالرزاق عن معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة ان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قضى باليمين مع الش

 

10- Hemmâm b. Münebbih, Ebû Hureyre’den Nebî (s.a.v)’in, yeminin şahitle birlikte 

edilmesine hükmettiğini bildirmiştir. 

İbn Adiy, bu rivayeti İbn Şübüveyh olarak bilinen Muhammed b. İshâk’ın 

biyografisinde vermiş ve hadisin bu isnatla batıl olduğunu bildirmiştir.1074 Hadisin Hemmâm 

b. Münebbih aracılığıyla tahriç edildiği başka bir kaynak tesbit edemedik. 

Hadis Ebû Hureyre’den, farklı râviler aracılığıyla da rivayet edilmiştir.1075 Tirmizî’nin 

tahriç ettiği rivayette الشاهد الواحد kaydı yer almaktadır. Tirmizî hadis için “hasen-garîb” 

                                                 
1071 İbn Adiy, el-Kâmil fî Duafâi’r-Rical, VII, 481 
1072 İbn Adiy, a.g.e, II, 193 
1073 Abdürrezzâk, a.g.e, VIII, 316 
1074 İbn Adiy, a.g.e, VII, 538 
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değerlendirmesinde bulunmuştur.1076 Şuayb el-Arnavut, isnadının sahîh olduğunu 

bildirmiştir.1077 

Hadisin diğer tarikleri İbn Abbâs,1078 Câbir b. Abdillah,1079 Sa’d b. Ubâde,1080 Bilâl b. 

Hâris,1081 Ebû Saîd el-Hudrî,1082 Hz.Ali1083 ve Zeyd b. Sâbit1084 aracılığıyla tahriç edilmiştir. 

Câbir b. Abdillah,1085 Sa’d b. Ubâde1086 ve Hz.Ali1087 aracılığıyla tahriç edilen bazı 

rivayetlerde الشاهد الواحد kaydı yer almaktadır. Dârakutnî’nin Hz.Ali aracılığıyla tahriç ettiği 

rivayette bu kaydın yanı sıra و يمين صاحب الحق ziyadesi bulunmaktadır.1088 Beyhakî’nin Câbir 

b. Abdillah aracılığıyla tahriç ettiği rivayetin metni ise  أتاني جبريل عليه السالم فأمرني أن أقضي باليمين

 şeklindedir.1089  مع الشاهد

Hadis sahîhtir. Ancak Hemmâm b. Münebbih aracılığıyla rivayet edilen tariki 

mevzûdur. 

 

 

أخبرنا عبد اهللا بن يحيى بن عبد الجبار السكري ببغداد ثنا إسماعيل بن محمد بن الصفار ثنا عباس الترفقي ثنا 

الغيبة : محمد بن يحيى األزدي ثنا داود بن المحبر ثنا خلف بن أعين القرشي عن همام أخي وهب بن منبه عن أبي هريرة 

 م أن يجيء غدا بصومه مرقعا فليفعلتخرق الصوم و االستغفار يرقعه فمن استطاع منك

 

11- Hemmâm b. Münebbih, Ebû Hureyre’nin şöyle dediğini bildirdi: “Gıybet orucu 

deler. İstiğfar ise onu yamar. Sizden kim yarın (kıyamet günü) deliği yamanmış oruçla 

gelmeye güç yetirebilirse onu yapsın (istiğfar etsin).” 

Rivayeti Beyhakî tahriç etmiş ve isnadının zayıf olduğunu bildirmiştir.1090 Aclûnî de 

isnadının zayıf olduğunu söylemektedir.1091 

                                                                                                                                                         
1075 Ebû Dâvud, Egzıye, 21; İbn Mâce, Ahkam, 31; İbn Hıbbân, a.g.e, XI, 462; Dârakutnî, a.g.e, IV, 213; Ebû 
Ya'lâ, a.g.e, XII, 36; Beyhakî, es-Sünenü'l-Kübrâ, X, 283, 285 
1076 Tirmizî, Ahkam, 13 
1077 İbn Hıbbân, a.g.e, XI, 462 
1078 Müslim, Egzıye, 3; Ebû Dâvud, Egzıye, 21; İbn Mâce, Ahkam, 31; Ahmed b. Hanbel, Müsned, I, 248, 315, 
323; Dârakutnî, IV, 214; Taberânî, el-Mu’cemü’l-Kebîr, VI, 16; Ebû Ya'lâ, a.g.e, IV, 390; İbn Ebî Şeybe, a.g.e, 
IV, 545; Beyhakî, es-Sünenü'l-Kübrâ, X, 281, 283 
1079 Tirmizî, Ahkam, 13; Ahmed b. Hanbel, Müsned, III, 305; Beyhakî, es-Sünenü'l-Kübrâ, X, 286 
1080 Ahmed b. Hanbel, Müsned, V, 285; Dârakutnî, a.g.e, IV, 214; Beyhakî, es-Sünenü'l-Kübrâ, X, 288 
1081 Taberânî, el-Mu’cemü’l-Kebîr, I, 370 
1082 Taberânî, el-Mu’cemü’l-Evsat, V, 393 
1083 Beyhakî, es-Sünenü'l-Kübrâ, X, 287 
1084 Beyhakî, es-Sünenü'l-Kübrâ, X, 290 
1085 Taberânî, el-Mu’cemü’l-Evsat, VIII, 171; Dârakutnî, IV, 212 
1086 Taberânî, el-Mu’cemü’l-Kebîr, VI, 16 
1087 Beyhakî, es-Sünenü'l-Kübrâ, X, 287, 291 
1088 Dârakutnî, IV, 212 
1089 Beyhakî, es-Sünenü'l-Kübrâ, X, 286 
1090 Beyhakî, Şuabu'l-Îmân, V, 246 
1091 Aclûnî, Keşfu’l-Hafâ, II, 111 
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أخبرنا أبو عبد اهللا الحافظ ثنا أبو العباس الصم ثنا محمد هو الصغاني ثنا سعيد بن عامر عن همام بن منبه عن 

قدمت البصرة فربحت فيها عشرين ألفا فما اآترثت بها فرحا و ما أريد : يمي عن أبيه قال ليث بن أبي سليم عن إبراهيم الت

 أن صاحب الدرهم يوم القيامة أخف حسابا من صاحب الدرهمين:  سمعت أبا ذر يقول إنيأن أعود إليها 

 

12- Hemmâm b. Münebbih, Leys b. Ebî Süleym’den; o, İbrahim et-Teymî’den, o da 

babasından şöyle nakletti: Basra’ya gittim ve orada yirmi bin (dirhem veya dinar) kazandım. 

Bu duruma sevinemedim ve tekrar böyle bir işe dönmek de istemiyorum. (Çünkü) Ebû Zer’i 

şöyle derken işittim: “Kıyamet günü, bir dirheme sahip olanın hesabı, iki dirheme sahip 

olandan daha hafif geçecek.”1092 

Rivayeti Ebû Nuaym ve İbn Ebî Şeybe yine Ebû Zer Gıfârî’den, senedinde Hemmâm 

b. Münebbih olmaksızın tahriç etmiştir. Ebû Nuaym’ın tahriç ettiği rivayetin metni yukarıdaki 

metinle aynıdır.1093 İbn Ebî Şeybe’nin tahriç ettiği metin ise   ذو الدرهمين يوم القيامة أشد حسابا من ذي

 şeklindedir.1094 الدرهم

Elbânî, Deylemî’nin وذو الدينارين اشد حسابا من ذي الدينارذو الدرهمين أشد حسابا من ذي الدرهم  

şeklinde hadisi Ebû Hureyre’den merfû olarak tahriç ettiğini, ancak o isnadın mevzû olduğunu 

söylemiş; İbrahim et-Teymî babasından, o da Ebû Zer’den mevkûf olarak nakledilen isnadın 

sahîh olduğunu bildirmiştir.1095 Ebû Nuaym ve İbn Ebî Şeybe’nin tahriç ettiği rivayetin senedi 

de “İbrahim et-Teymî babasından, o da Ebû Zer’den” şeklindedir. Hadisin ele aldığımız 

tarikinin sahîh olduğunu söyleyebiliriz. 

 

 

أخبرنا أبو نصر عمر بن عبد العزيز بن قتادة أنبأ أبو عمرو بن مطر ثنا حمزة بن محمد بن عيسى الكاتب ثنا نعيم 

وس الذي لم يعمل أنه آان يصلي على المنف: بن حماد ثنا عبد اهللا بن المبارك عن معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة 

 خطيئة قط ويقول اللهم اجعله لنا سلفا وفرطا وذخرا

 رسول اهللا صلى اهللا عليه على قال نعيم وقيل لبعضهم أتصلي على المنفوس الذي لم يعمل خطيئة قط قال قد صلى 

 وسلم وآان مغفورا له بمنزلة من لم يعص اهللا عز وجل

 

13- Hemmâm b. Münebbih, Ebû Hureyre’nin hiç günah işlememiş olan menfûsün 

namazını kıldığını ve “Allahım, onu bizim için peşin ve yüksek bir sevap vesilesi ve hazine 

kıl” dediğini bildirdi. Nuaym dedi ki: Onlardan birine “Hiç günah işlememiş olan menfûs için 

                                                 
1092 Beyhakî, Şuabu'l-Îmân, XIII, 190 
1093 Ebû Nuaym, Hilyetü’l-Evliyâ, IV, 210 
1094 İbn Ebî Şeybe, a.g.e, VII, 140 
1095 Elbânî, Silsiletü’d-Daîfe, VIII, 117 
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namaz mı kıldınız?!” denildi. Dedi ki: “Rasulullah (s.a.v)’a vefatının ardından da namaz 

kılındı. O, Allah’a hiç isyan etmemiş bir insan mevkine sahipti.”1096 

Hadisin diğer tarikleri Saîd b. Müseyyeb aracılığıyla tahriç edilmiştir. Abdürrezzâk ve 

Beyhakî’nin tahriç ettiği rivayet صلي على المنفوس الذي لم يعمل خطيئة قط فيقول اللهم أعذه  رأيت أبا هريرة ي

 şeklindedir.1097 İbn Ebî Şeybe’nin tahriç ettiği rivayette Ebû Hureyre’nin yaptığı من عذاب القبر

dua اللهم أجره من عذاب النار şeklindedir.1098 

 

 

سئل جابر بن عبد اهللا عن النشر فقال من أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا عقيل بن معقل عن همام بن منبه قال 

 عمل الشيطان

 

14- Hemmâm b. Münebbih şöyle dedi: Câbir b. Abdillah’a nuşre hakkında soruldu. 

“O, şeytanın amelindendir” dedi.1099 

Şuayb el-Arnavut, nuşre hakkında Sindî’den şunları aktarmıştır: “Mecnunların tedavi 

edildiği bir rukye çeşididir. Umulur ki şeytanların isimlerini ya da malum olmayan sözleri 

içeren bir şeydir.”1100 

Hadis, Vehb b. Münebbih aracılığıyla Câbir b. Abdillah’dan merfû olarak tahriç 

edilmiştir.1101 Şuayb el-Arnavut, hadisin “sahîh”, Akîl b. Ma’kil dışındaki ricâlinin Şeyhayn 

ricâlinden olduğunu söylemiş ve “O da sikadır” demiştir.1102 Elbânî de aynı açıklamayı 

yapmıştır.1103 Vehb b. Münebbih ile Hemmâm b. Münebbih’den nakledilen rivayetin senetleri 

aynıdır. Ancak biri merfû, diğeri mevkûftur. Elbânî, bu duruma dikkat çeker ve bir hata 

olduğunu, Vehb b. Münebbih’in olması gereken yerde Hemmâm b. Münebbih’in 

bulunduğunu, Akîl’in her ikisinden de rivayet nakletmesi nedeniyle bir karışıklık olduğunu 

söyler.1104  

Hâkim ve Ebû Nuaym hadisi Enes b. Mâlik aracılığıyla tahriç etmiştir. Bu rivayetin 

metni  ذآروا عن النبي صلى اهللا عليه و سلم أنها من عمل : سألت أنس بن مالك عن النشرة فقال : عن الحسن قال

 .şeklindedir. 1105 Hâkim hadisin sahîh olduğunu söylemiş, Zehebî de onu onaylamıştır الشيطان

                                                 
1096 Beyhakî, es-Sünenü’l-Kübrâ, IV, 15 
1097 Abdürrezzâk, a.g.e, III, 533; Beyhakî, es-Sünenü'l-Kübrâ, IV, 15 
1098 İbn Ebî Şeybe, a.g.e, VI, 105 
1099 Abdürrezzâk, a.g.e, XI, 13 
1100 Ahmed b. Hanbel, Müsned (Şuayb el-Arnavut), XXII, 41  
1101 Ebû Dâvud, Tıb, 9; Ahmed b. Hanbel, Müsned, III, 294; Beyhakî, es-Sünenü'l-Kübrâ, IX, 590 
1102 Ahmed b. Hanbel, Müsned (Şuayb el-Arnavut), XXII, 40 
1103 Elbânî, Silsiletü’s-Sahîha, VI, 611 
1104 Elbânî, Silsiletü’s-Sahîha, VI, 612 
1105 Hâkim en-Neysâbûrî, a.g.e, IV, 464; Ebû Nuaym, Hilyetü’l-Evliyâ, VII, 165 
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Hadisin sahîh olduğunu, ancak Hemmâm b. Münebbih aracılığıyla nakledilen 

tarikinin zayıf olduğunu söyleyebiliriz. 

 

 

عبد الرزاق عن عقيل بن معقل أن همام بن منبه أخبره قال سألت بن عمر عن النبيذ فقلت يا ابا عبد الرحمن هذا 

ف وما بال الخمر وغضب قال الشراب ما تقول فيه قال آل مسكر حرام قال قلت فإن شربت من الخمر فلم أسكر فقال أف أ

فترآته حتى انبسط أو قال أسفر وجهه او قال حدث من آان حوله فقلت يا أبا عبد الرحمن إنك بقية من قد عرفت وقد يأتي 

الراآب فيسألك عن الشيء فيأخذ بذنب الكلمة يضرب بها في اآلفاق يقول قال بن عمر آذا وآذا قال أعراقي أنت قلت ال قال 

 ت من أهل اليمن قال أما الخمر فحرام ال سبيل إليها وأما ما سواها من األشربة فكل مسكر حرامفممن أنت قل

 

15- Hemmâm b. Münebbih şöyle dedi: İbn Ömer’e nebîz hakkında soru sordum ve 

“Yâ Ebâ Abdirrahman, bu içecek hakkında görüşün nedir?” dedim. “Her sarhoşluk veren şey 

haramdır” dedi. “Ben şarap içtim, sarhoş olmadım” dedim. Öfkelendi ve “Üf üf! İçki de ne 

oluyor?!” dedi. Keyfi yerine gelene kadar onu kendi haline bıraktım. Sonra “Ey Ebâ 

Abdirrahman, sen benim tanıdıklarımın son kalanlarındansın. Bazen bir yolcu gelir, sana bir 

şey sorar. Kelimenin ucundan tutar ve onunla ufukları döver! (aklına ne gelirse konuşur)” 

dedim. İbn Ömer “Şöyle şöyle..” dedi. Sonra “Sen Iraklı mısın?”diye sordu.  “Hayır” dedim. 

“O halde sen nerelisin?” dedi. “Yemen halkındanım” dedim. “Şaraba gelince; haramdır, ona 

başka bir yol da yoktur. İçeceklerden ona benzeyen şeylere gelince; her sarhoşluk veren şey 

haramdır.” dedi.”1106 

Hadisin Hemmâm b. Münebbih aracılığıyla gelen başka bir tarikini tesbit edemedik. 

Bu rivayet farklı tariklerle merfû olarak tahriç edilmiştir. Hz.Âişe aracılığıyla tahriç edilen 

rivayetin metni آل شراب أسكر فهو حرام اهللا عليه وسلم عن البتع فقالسئل رسول اهللا صلى  şeklindedir.1107 

Buhârî ve Ahmed b. Hanbel’in Hz.Âişe aracılığıyla tahriç ettiği rivayette Rasulullah’a hükmü 

sorulan içki hakkında  العسل وآان أهل اليمن يشربونهالبتع وهو نبيذ  açıklaması yer almaktadır.1108 Aynı 

rivayeti Ebû Ya'lâ, Enes b. Mâlik aracılığıyla tahriç etmiştir.1109 Hadisin başka bir tarikinde 

Yemen’e gönderilen Ebû Mûsâ, Rasulullah’a orada gördüğü bu içkinin hükmünü 

sormaktadır.1110 

                                                 
1106 Abdürrezzâk, a.g.e, IX, 222 
1107 Buhârî, 5263; Müslim, 2001; Ebû Dâvud, 3682; Nesâî, VIII, 298; Ahmed b. Hanbel, Müsned, VI, 190, 225; 
Muvattâ, 1540; Dârimî, 2097; Abdürrezzâk, a.g.e, IX, 220; İbn Hıbbân, a.g.e, XII, 164, 193; Beyhakî, es-
Sünenü'l-Kübrâ, VIII, 291   
1108 Buhârî, 5264; Ahmed b. Hanbel, Müsned, VI, 96 
1109 Ebû Ya'lâ, a.g.e, VII, 52 
1110 Buhârî, 4087; Nesâî, VIII, 299; Ahmed b. Hanbel, Müsned, IV, 402; Ebû Ya'lâ, a.g.e, XIII, 170 



 137

Elbânî, hadisin sahîh olduğunu söylemektedir.1111 

 

 

أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن همام بن منبه قال سمعت بن عباس يقول ما رأيت رجال آان أخلق للملك من 

 معاوية آان الناس يردون بيته على أرجاء وادي ليس بالضيق الحصر العصعص المتعصب يعني بن الزبير

 

16- Hemmâm b. Münebbih, İbn Abbâs’ın şöyle söylediğini bildiridi: “İbn Zübeyr 

hariç yöneticilik için Muaviye’den daha uygun bir kimse görmedim. İnsanlar vadinin her 

yerinden onun (İbn Zübeyr) evine gelirlerdi. O tahammülsüz, hayırsız ve tutucu bir kimse 

değildi” 

Hadisi Abdürrezzâk tahriç etmiştir.1112 

 

 
II. Vehb b. Münebbih’in Rivayetleri  
 
Vehb b. Münebbih’in rivayetlerini, merfû rivayetleri ve diğer rivayetleri olmak üzere 

iki başlık altında inceleyeceğiz. 

 

A. Merfû Rivayetleri 

 

Bu bölümde Vehb b. Münebbih’in merfû rivayetlerinin tahriç ve değerlendirilmesi 

yapılacaktır. Hadis kaynaklarında Vehb b. Münebbih’in toplam otuz sekiz tane merfû rivayeti 

olduğunu tesbit ettik. Onları şu şekilde sıralayabiliriz: 

 

به عن أخيه همام عن معاوية قال قال رسول اهللا  حدثنا محمد بن عبد اهللا بن نميرحدثنا سفيان عن عمروعن وهب بن من

صلى اهللا عليه وسلم ال تلحفوا في المسألة فواهللا ال يسألني أحد منكم شيئا فتخرج له مسألته مني شيئا وأنا له آاره فيبارك له 

  فيما أعطيته

 

1- Vehb b. Münebbih, kardeşi Hemmâm’dan; o da Muâviye b. Ebî Süfyan’dan 

Rasûlullah (s.a.v)’in şöyle buyurduğunu bildirdi: “İstemekte ısrar etmeyin. Vallahi sizden 

                                                 
1111 Elbânî, Silsiletü’s-Sahîha, IV, 429 
1112 Abdürrezzâk, a.g.e, XI, 453 
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biriniz benden bir şey ister de razı olmadığım halde benden bir şey kopartırsa, verdiğim malın 

asla bereketini görmez.”1113  

Sahih bir rivayettir. Bu rivayet, Hemmâm b. Münebbih’in sahîfesi dışındaki rivayetleri 

içinde bir numarada zikrettiğimiz rivayettir. 

 

ل رسول اهللا  عن بن عباس قال قاعن بن وهب بن منبه عن أبيه حدثنا فضالة بن الفضل الكوفي حدثنا أبو بكر بن عياش 

  آفى بك إثما أن ال تزال مخاصماصلى اهللا عليه وسلم

 

2- Vehb b. Münebbih, İbn Abbâs’tan, Rasûlullah (s.a.v)’ın şöyle buyurduğunu 

bildirdi: “Günah olarak sana (bir kimseye) düşmanlığı sürdürmen yeter”  

Hadisi Tirmizî, Taberânî ve Beyhakî rivayet etmiştir.1114 Tirmizî, “Bu garîb bir 

hadistir. Onu sadece bu vecihle biliyoruz” demiştir.1115 Elbânî, İbn Vehb b. Münebbih 

nedeniyle isnadının “zayıf” olduğunu, Dârakutnî’nin onu “metrûk” olarak değerlendirdiğini 

bildirmiştir.1116 İbn Vehb b. Münebbih; Vehb’in kızının oğlu, İdris bt. Vehb b. Münebbih’tir. 

İbn Adiy (365/975) onun, hadisleri yazılan zayıf kimselerden olduğunu bildirmiştir.1117 

Hadisi, Vehb b. Münebbih’in yer almadığı farklı bir senetle ve metinde ziyadeyle Dârimî 

tahriç etmiş, Hüseyin Selim Esed o tarîki “hasen” olarak değerlendirmiştir.1118  

 

 عن بن عباس عن النبي بن منبه عن وهبدي حدثنا سفيان عن أبي موسى حدثنا محمد بن بشار حدثنا عبد الرحمن بن مه

 صلى اهللا عليه وسلم قال من سكن البادية جفا ومن اتبع الصيد غفل ومن أتى أبواب السلطان افتتن 

 

3- Vehb b. Münebbih, İbn Abbâs’tan, Rasûlullah (s.a.v)’ın şöyle buyurduğunu 

bildirdi: “Kim badiyede ikamet ederse kabalaşır. Kim ava müptela olursa gaflettedir. 

Sultanların kapısına giden kişi fitneye düşer.” 

Hadisi Ebû Dâvud (275/888), Tirmizî, Nesâî ve Ahmed b. Hanbel tahriç etmiştir.1119 

Tirmizî, bu konuda Ebû Hureyre’nin bir rivayeti olduğunu bildirmiş; bu tarikin “hasen-sahîh- 

garîb” olduğunu, Sevrî hadisi dışında onu yazmadığını söylemiştir.1120 Münzirî, Tirmizî’nin 

                                                 
1113 Müslim, Zekat, 99; Nesâî, Zekat, 88; Darimî, Zekat, 17; Ahmed b. Hanbel, Müsned, IV, 98; Humeydî, a.g.e, 
II, 274; İbn Hıbbân, Sahîh, VIII, 183; Taberani, el-Mu’cemü’l-Kebîr, XIX, 348; Hâkim, a.g.e, II, 62; Beyhakî, 
es-Sünenü’l-Kübrâ, IV, 329 
1114 Tirmizî, Birr ve’s-Sıla, 58; Taberânî, el-Mu’cemü’l-Kebîr, XI, 48; Beyhakî, Şuabu'l-Îman, VI, 340 
1115 Tirmizî, Birr ve’s-Sıla, 58 
1116 Elbânî, Silsiletü’d-Daîfa, IX, 97 
1117 İbn Adiy, Kâmil, II, 34 
1118 Dârimî, es-Sünen, (Hüseyin Selim Esed) I, 100 (Mevsuatü’ş-Şâmile CD’sinden) 
1119 Ebû Dâvud, Sayd, 4; Tirmizî, Fiten, 69; Nesâî, Sayd, 24; Ahmed b. Hanbel, I, 357. Ayrıca bkz. Ebû Nuaym, 
a.g.e, IV, 72; Beyhakî, es-Sünenü'l-Kübrâ, X, 173 
1120 Tirmizî, Fiten, 69 
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bu değerlendirmesini aktardıktan sonra “İsnadında yer alan Ebû Mûsâ’yı bilmiyoruz” demiş; 

Hâfız Ahmed el-Kerâbîsî’nin, Ebû Mûsâ için “Hadisi kâim değildir” dediğini nakletmiştir.1121 

Elbânî, hadisin sahîh olduğunu söylemiştir.1122 Şuayb el-Arnavut ise şu 

değerlendirmeyi yapmaktadır: “Hadis, hasen li-gayrihîdir. Bu senedi, Ebû Mûsâ’nın 

bilinmemesi nedeniyle zayıftır. Süfyan es-Sevrî’den başkası ondan rivayette bulunmamıştır. 

İbn Hıbbân’dan (354/965) başkası onu tevsîk etmemiştir. Kalan ricâli Şeyhayn ricâlinden sika 

kimselerdir. Ebû Hureyre’den gelen hasen bir şahidi vardır.”1123 Hadisin “hasen” olduğunu 

söyleyebiliriz. 

 

بن خالد ثنا عبد اهللا بن بحير عن عبد الرحمن بن يزيد وآان من أهل صنعاء وآان أعلم حدثنا عبد اهللا حدثني أبي ثنا إبراهيم 

 من أحب أن ينظر اهللا عليه وسلم  صلى سمعت بن عمر يقول قال رسول اهللابالحالل والحرام من   وهب  يعني بن منبه قال

 إلى يوم القيامة فليقرأ إذا الشمس آورت

 

4- Vehb b. Münebbih, İbn Ömer’den, Rasûlullah (s.a.v)’ın şöyle buyurduğunu bildirdi: 

“Kim kıyamet gününü görmek isterse “ize’ş-şemsü küvvirat”ı okusun.” 

Hadisi Ahmed b. Hanbel tahriç etmiştir.1124 Şuayb el-Arnavut, hadis için “hasen” 

değerlendirmesinde bulunmuştur.1125 Hâkim, yine Abdullah b. Ömer’den, içinde Vehb b. 

Münebbih’in yer almadığı farklı bir senetle tahriç etmiş ve “sahîh” olduğunu söylemiş; 

Zehebî de ona muvafakat etmiştir. 1126  

 

 سئلحدث عن جابر بن عبد اهللا قال  بن منبه يسمعت وهبحدثنا أحمد بن حنبل ثنا عبد الرزاق ثنا عقيل بن معقل قال 

  عن النشرة فقال هو من عمل الشيطان    رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

    

5- Vehb b. Münebbih, Câbir b. Abdillah’tan şöyle bildirdi: Rasûlullah (s.a.v)’a nuşre 

hakkında soruldu. “O, şeytanın amelindendir” buyurdu. 

Hadisi Ebû Dâvud, Ahmed b. Hanbel ve Beyhakî tahriç etmiştir.1127 Şuayb el-Arnavut, 

nuşre hakkında Sindî’den şunları aktarmıştır: “Mecnunların tedavi edildiği bir rukye çeşididir. 

Umulur ki şeytanların isimlerini ya da malum olmayan sözleri içeren bir şeydir.”1128 Şuayb el-

                                                 
1121 Mübârekpûrî, Tuhfetü’l-Ahvezî, VI, 533 
1122 Elbânî, Sünenü’t-Tirmizî, 511 
1123 Ahmed b. Hanbel, Müsned (Şuayb el-Arnavut), V, 361 
1124 Ahmed b. Hanbel, II, 37 
1125 Ahmed b. Hanbel, Müsned (Şuayb el-Arnavut), IX, 11 
1126 Hâkim, a.g.e, II, 515 
1127 Ebû Dâvud, Tıp, 9; Ahmed b. Hanbel, III, 294; Beyhakî, es-Sünenü'l-Kübrâ, IX, 590 
1128 Ahmed b. Hanbel, Müsned (Şuayb el-Arnavut), XXII, 41  
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Arnavut, hadisin “sahîh”, Akîl b. Ma’kil dışındaki ricâlinin Şeyhayn ricâlinden olduğunu 

söylemiş ve “O da sikadır” demiştir.1129 Elbânî de aynı açıklamayı yapmıştır.1130  

 

 يعني بن منبه عن أبيه عن وهببن عبد الكريم حدثني إبراهيم بن عقيل بن معقل عن احدثنا الحسن البزار ثنا إسماعيل يعني 

معت رسول اهللا  صلى اهللا عليه وسلم  يقول إذا توفي أحدآم فوجد شيئا فليكفن في ثوب حبرةجابر قال س   

 

6- Vehb b. Münebbih, Câbir’den, Rasûlullah (s.a.v)’ın şöyle buyurduğunu bildirdi: 

“Sizden birisi vefat ettiği zaman (ailesi sadece az bir mali) imkana sahip olursa, onu bir hibera 

kumaşıyla kefenleyiversin.” 

Hadisi Ebû Dâvud ve Beyhakî tahriç etmiştir.1131 Hadis hakkında Münzirî sükut 

etmiş,1132 Elbânî, “sahîh” olduğunu söylemiştir.1133 

 

 اهللا  صلى اهللا ن رسول عن أخيه عن معاوية بن أبي سفيان أ عن بن منبهأخبرنا هارون بن سعيد قال أنبأنا سفيان عن عمرو

 صلى اهللا عليه وسلم  قال اشفعوا شفعوا فيه فتؤجروا وإن رسول اهللا قال ان الرجل ليسألني الشيء فأمنعه حتى تعليه وسلم

 تؤجروا

 

7-Vehb b. Münebbih, kardeşi Hemmâm’dan, o da Muâviye b. Ebî Süfyan’dan 

Rasûlullah (s.a.v)’ın şöyle buyurduğunu bildirdi: “Bir kimse benden bir şey istediğinde 

(istediği şeyi) ona (hemen) vermiyorum. Ta ki siz (vermem konusunda) ona aracı olup, ecre 

ortak olun. Hayra vesile olun ki ecir kazanasınız.” 

Hadisi Ebû Dâvud, Nesâî ve Taberânî tahriç etmiştir.1134 Elbânî, hadisin “şeyhaynın 

şartı üzere sahîh” olduğunu bildirmektedir.1135 Bu rivayet, Hemmâm b. Münebbih’in sahîfesi 

dışındaki rivayetleri içinde üç numarada zikrettiğimiz rivayettir. 

 

 عمرو أنه ن عبد اهللا بن بن منبه ععن وهبحدثنا نوح بن حبيب أخبرنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن سماك بن الفضل 

 في آم يقرأ القرآن قال في أربعين يوما ثم قال في شهر ثم قال في عشرين ثم قال في خمس  عليه وسلم صلى اهللاسأل النبي

     عشرة ثم قال في عشر ثم قال في سبع لم ينزل من سبع

 

                                                 
1129 Ahmed b. Hanbel, Müsned (Şuayb el-Arnavut), XXII, 40 
1130 Elbânî, Silsiletü’s-Sahîha, VI, 611 
1131 Ebû Dâvud, Cenaiz, 29, 30; Beyhakî, a.g.e, III, 565  
1132 Azîmâbâdî, Avnu’l-Mâbud, VIII, 425 
1133 Elbânî, Sünenü Ebî Dâvud, 482 
1134 Ebû Dâvud, Sünne, 23; Nesâî, Zekat, 65; Taberânî, el-Mu’cemü’l-Kebîr, XIX, 348  
1135 Elbânî, Silsiletü’s-Sahîha, III, 449 
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8- Vehb b. Münebbih, Abdullah b. Amr’dan şöyle bildirdi: O Rasûlullah (s.a.v)’e 

“Kur’an kaç günde okunur (hatmedilir)?” diye sormuş. Efedimiz “kırk günde” sonra “bir 

ayda” sonra “yirmi, on beş, on ve yedi günde” buyurmuş, daha aşağı inmemiştir. 

Hadisi Ebû Dâvud ve Tirmizî tahriç etmiştir.1136 Verdiğimiz metin Ebû Dâvud’da 

(275/888) yer alan metindir. Tirmizî, Vehb b. Münebbih’den gelen tarîkle hadisin sadece baş 

kısmını tahriç etmiştir: “Kur’an’ı kırk günde okuyunuz.” Bu tarîki Tirmizî “hasen-garîb” 

olarak değerlendirmiş ve bazı kimselerin, hadisi Vehb’den mürsel olarak rivayet ettiklerini 

bildirmiştir.1137 Elbânî, Ebû Dâvud’daki tarîki “sahih” olarak değerlendirmiş; Tirmizî’deki yer 

alan rivayetin Vehb’den mürsel olarak nakledilmiş olmasının daha yüksek bir ihtimal 

olduğunu, bu nedenle de “hasen” olduğunu söylemiştir.1138 Hadisin “sahîh” olduğunu 

söyleyebiliriz. 

 

 عن أبيه قال حدثني ل حدثني عبد اهللا بن وهبحدثنا عبد اهللا حدثني أبي ثنا عبد الرزاق قال أنا داود بن قيس الصنعاني قا

فنج قال آنت أعمل الدينباد وأعالج فيه فقدم يعلى بن أمية أميرا على اليمن وجاء معه رجال من أصحاب النبي  صلى اهللا 

ي رجل ممن قدم معه وأنا في الزرع أصرف الماء في الزرع ومعه في آمه لصاحب والحاصل على عليه وسلم  فجاءن

ساقية من الماء وهو يكسر من ذلك الجوز ويأآل ثم أشار إلى فنج فقال يا فارسي هلم قال فدنوت منه فقال الرجل لفنج 

 الرجل سمعت رسول اهللا  صلى اهللا عليه وسلم  أتضمن لي غرس هذا الجوز على هذا الماء فقال له فنج ما ينفعني ذلك فقال

يقول بأذني هاتين من نصب شجرة فصبر على حفظها والقيام عليها حتى تثمر آان له في آل شيء يصاب من ثمرتها 

صدقة ثم اهللا عز وجل فقال فنج أنت سمعت هذا من رسول اهللا  صلى اهللا عليه وسلم  قال نعم قال فنج فأنا أضمنها قال فمنها 

 لصاحب الدينباد   

 

9- Vehb b. Münebbih, Fennec’in şöyle anlattığını bildirdi: Dinbad’da çalışıyordum. 

Ya’lâ b. Ümeyye emir olarak Yemen’e geldi. Rasûlullah’ın (s.a.v) ashabından bir grup da 

onunla birlikte geldi. Onunla gelen adamlardan biri tarla suladığım bir sırada yanıma geldi. 

Elbisesinin yeninin içinde bir miktar ceviz vardı. Su kanallarından birinin yanına oturdu. 

Ceviz kırdı ve yedi. Sonra bana işaret etti ve “Ey Farisî! Gelir misin?” dedi. Fennec “Ona 

yaklaştım” diye anlattı. Adam Fennec’e “Bu suyun kenarına ceviz dikmeme müsaade eder 

misin?” dedi. Fennec adama “Bunun bana ne faydası olacak?”diye sordu. Adam “Bu iki 

kulağımla Rasûlullah’ın (s.a.v) şöyle buyurduğunu işittim: Kim bir ağaç diker ve meyve 

verinceye kadar onu koruyup büyümesini sağlarsa, onun meyvesinden faydalanan her canlı 

için Allah azze ve celle katında bir sadakaya sahip olur” dedi. Fennec “Sen bunu 

                                                 
1136 Ebû Dâvud, Şehru Ramazan, 9; Tirmizî, Kırâat, 11; Abdürrezzak, a.g.e, III, 356 
1137 Tirmizî, Kırâat, 11 
1138 Elbânî, Sünenü’t-Tirmizî, 659; Silsiletü’s-Sahîha, IV, 17 
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Rasûlullah’dan (s.a.v) işittin mi?” diye sordu. Adam “Evet” diye cevapladı. Fennec “Onu 

dikmene müsaade ediyorum” dedi. Fennec dedi ki “Dinbad cevizi ondandır.” 

Hadisi Ahmed b. Hanbel tahriç etmiştir.1139 Heysemî (807/1404) hadis hakkında 

şunları söylemektedir: “Senette yer alan Fennec’i, İbn Ebî Hâtim (327/939) zikretmiş; ne sika 

olduğunu söylemiş, ne de cerh etmiştir. Kalan ricâli sikadır.”1140 Şuayb el-Arnavut, Fennec’in 

halinin bilinmemesi sebebiyle isnadının “zayıf” olduğunu, Abdullah b. Vehb’in ondan 

rivayette tek kaldığını belirtmiş; kalan ricâlinin, sahîh ricâlinden sika kimseler olduğunu 

söylemiştir.1141 

 

 بحر ثنا عبد اهللا بن إبراهيم بن عمر بن آيسان قال أبى سمعته يحدث عن عبد اهللا بن حدثنا عبد اهللا حدثني أبي ثنا على بن

 أبي خليفة عن علي بن أبي طالب رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ان اهللا رفيق  ابيه عنوهب عن

  يحب الرفق ويعطى على الرفق ما ال يعطى على العنف

 

10- Vehb b. Münebbih, Ebû Huleyfe’den; o da, Ali b. Ebî Tâlib’den Rasûlullah 

(s.a.v)’ın şöyle buyurduğunu bildirdi: “Şüphesiz Allah refîktir; Rıfkı sever. Sertliğe vermediği 

(sevabı) yumuşaklığa verir.” 

Hadisi Buhârî, Ahmed b. Hanbel ve Ebû Ya'lâ  tahriç etmiştir.1142 Heysemi (807/1404) 

“Ebû Huleyfe’yi kimse taz’îf etmemiştir. Kalan ricâli sikadır” demektedir.1143  

Şuayb el-Arnavut, hadisin “hasen” olduğunu söylemiş ve “Elimizdeki asılda Abdullah 

b. Vehb ile Ebû Huleyfe arasında “an ebîhî” lafzı –yani Vehb b. Münebbih- yoktur. Biz onu 

Etrâfu’l-Müsned’den tesbit ettik” demiştir.1144 Ebû Ya’lâ’nın (307/919) Müsnedi’nde ve 

Tarihu’l-Kebîr’de “an ebîhî” lafzı mevcuttur. Hüseyin Selim Esed de hadisin “hasen” 

olduğunu söylemiştir.1145 Hadisi Müslim, Hz.Âişe’den, Vehb b. Münebbih’in yer almadığı bir 

senetle tahriç etmiştir.1146  

 

حدثنا عبد اهللا حدثني أبي ثنا إسماعيل بن عبد الكريم بن معقل بن منبه حدثني عبد الصمد يعنى بن معقل قال سمعت وهبا 

 ان ثالثة آانوا في آهف فوقع الجبل اهللا عليه وسلم يذآر الرقيم فقالقول حدثني النعمان بن بشير انه سمع رسول اهللا صلى ي

ى باب الكهف فأوصد عليهم قال قائل منهم تذاآروا أيكم عمل حسنة لعل اهللا عز وجل برحمته يرحمنا فقال رجل منهم قد عل

عملت حسنة مرة آان لي أجراء يعملون فجاءني عمال لي فاستأجرت آل رجل منهم بأجر معلوم فجاءني رجل ذات يوم 
                                                 
1139 Ahmed b. Hanbel, Müsned, IV, 61; V, 374 
1140 Heysemî, Mecmeu’z-Zevâid, IV, 68 
1141 Ahmed b. Hanbel, Müsned (Şuayb el-Arnavut), XXVII, 129 
1142 Ahmed b. Hanbel, Müsned, I, 112; Buhârî, Tarih, I, 308; Ebû Ya’lâ, Müsned, I, 380 
1143 Heysemî, a.g.e, VIII, 18 
1144 Ahmed b. Hanbel, Müsned (Şuayb el-Arnavut), II, 234 
1145 Ebû Ya’lâ, a.g.e, I, 381 
1146 Müslim, Birr ve’s-Sıla ve’l-Adab, 23 
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ره آما عمل آل رجل منهم في نهاره آله فرأيت على في الزمام ان وسط النهار فاستأجرته بشطر أصحابه فعمل في بقية نها

ال أنقصه مما استأجرت به أصحابه لما جهد في عمله فقال رجل منهم أتعطي هذا مثل ما أعطيتني ولم يعمل اال نصف نهار 

جره قال فوضعت فقلت يا عبد اهللا لم أبخسك شيئا من شرطك وإنما هو مالي احكم فيه ما شئت قال فغضب وذهب وترك أ

حقه في جانب من البيت ما شاء اهللا ثم مرت بي بعد ذلك بقر فاشتريت به فصيلة من البقر فبلغت ما شاء اهللا فمر بي بعد 

حين شيخا ضعيفا ال أعرفه فقال ان لي عندك حقا فذآرنيه حتى عرفته فقلت إياك أبغي هذا حقك فعرضتها عليه جميعها 

 ان لم تصدق على فأعطني حقي قال واهللا ال أسخر بك انها لحقك مالي منها شيء فدفعتها إليه فقال يا عبد اهللا ال تسخر بي

جميعا اللهم ان آنت فعلت ذلك لوجهك فافرج عنا قال فانصدع الجبل حتى رأوا منه وابصروا قال اآلخر قد عملت حسنة 

فقلت واهللا ما هو دون نفسك فأبت على فذهبت مرة آان لي فضل فأصابت الناس شدة فجاءتني امرأة تطلب منى معروفا قال 

ثم رجعت فذآرتني باهللا فأبيت عليها وقلت ال واهللا ما هو دون نفسك فأبت على وذهبت فذآرت لزوجها فقال لها أعطيه 

نفسك وأغنى عيالك فرجعت إلى فناشدتني باهللا فأبيت عليها وقلت واهللا ما هو دون نفسك فلما رأت ذلك أسلمت إلى نفسها 

فلما تكشفتها وهممت بها ارتعدت من تحتى فقلت لها ما شأنك قالت أخاف اهللا رب العالمين قلت لها خفتيه في الشدة ولم أخفه 

في الرخاء فترآتها وأعطيتها ما يحق على بما تكشفتها اللهم ان آنت فعلت ذلك لوجهك فافرج عنا قال فانصدع حتى عرفوا 

 آان لي أبوان شيخان آبيران وآانت لي غنم فكنت أطعم أبوي وأسقيهما ثم رجعت وتبين لهم قال اآلخر عملت حسنة مرة

إلى غنمي قال فأصابني يوما غيث حبسني فلم أبرح حتى أمسيت فأتيت أهلي وأخذت محلبي فحلبت وغنمي قائمة فمضيت 

محلبي على يدي حتى إلى أبوي فوجدتهما قد ناما فشق على أن أوقظهما وشق على ان أترك غنمي فما برحت جالسا و

أيقظهما الصبح فسقيتهما اللهم ان آنت فعلت ذلك لوجهك فافرج عنا قال النعمان لكأني أسمع هذه من رسول اهللا صلى اهللا 

  عليه وسلم قال الجبل طاق ففرج اهللا عنهم فخرجوا

 

11- Vehb b. Münebbih, Numan b. Beşir’den şöyle bildirdi: O, Rasûlullah’ın (s.a.v) bir 

kıssa anlattığını işitmiş. O (s.a.v) şöyle buyurmuş: “Üç kişi bir mağaradaydılar. Büyük bir 

kaya düşüp mağaranın ağzını kapattı. İçlerinden birisi şöyle dedi: “Yaptığınız iyi bir ameli 

zikredin. Umulur ki Allah azze ve celle bize merhametiyle muamele eder.”  

Onlardan birisi şöyle dedi: “Bir seferinde iyi bir amel işlemiştim. Benim ücretle 

çalışan işçilerim vardı. Bana işçiler gelir, onların her birine belirli bir ücret karşılığı iş 

verirdim. Bir gün, günün ortasında bana bir adam geldi. Diğerlerinin çalıştığı koşullarla ona 

da iş verdim. Günün kalanında, diğer işçilerden her birinin günün tamamında çalıştığı kadar 

çalıştı. Onun çalışmadaki gayreti nedeniyle, ona vereceğim ücretin diğerlerine vereceğimden 

eksik olmamasının üzerimde bir hak olduğunu düşündüm. İşçilerden biri “Sen buna, bana 

verdiğin ücret kadar ücret mi veriyorsun? O ancak yarım gün çalıştı” dedi. Ona: “Ey Allah’ın 

kulu! Senin hakkından bir şey eksilttim mi? Şüphesiz o benim malım. Malımda istediğim gibi 

hükmederim” dedim. Kızdı ve ücretini almadan gitti. Onun ücretini Allah’ın dilediği bir vakte 

kadar yanımda tuttum. Sonra bana inek getirildi. Onun ücretiyle bir miktar inek aldım. Bu 

inekler çoğalıp Allah’ın dilediği bir miktara ulaştı. Zayıf bir ihtiyar olduktan sonra bana geldi. 

Onu tanımadım. Bana “Benim sende bir hakkım var” dedi ve ben hatırlayıncaya kadar onu 
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anlattı. Ona “Bu senin hakkın” dedim ve ineklerin tamamını gösterdim. Bana “Ey Allah’ın 

kulu! Benimle alay etme. Razı olmasan da bana hakkımı ver” dedi. Ona “Valahi seninle alay 

etmiyorum. Şüphesiz ki onlar senin hakkın. Onlar içinde benim hiç malım yok” dedim ve 

ineklerin tamamını ona verdim. Allahım, bunu senin rızan için yaptımsa bizi buradan çıkar.” 

Kaya, dışarıyı bir miktar görebilecekleri kadar yerinden oynadı. 

Diğeri şöyle anlattı: “Ben de bir keresinde iyi bir amel işlemiştim. Ben zengin bir 

adamdım. Halk kıtlık içindeydi. Bir kadın bana geldi ve benden yiyecek istedi. “Vallahi 

nefsin olmadan o yoktur”dedim. Bunu kabul etmedi ve gitti. Sonra döndü ve bana Allah’ı 

hatırlattı. Onu kabul etmedim ve “Hayır vallahi! Nefsin olmadan o yoktur” dedim. Kabul 

etmedi ve gitti. Durumu eşine anlattı. Eşi ona “İsteğini kabul et ve ailenin ihtiyacını gider” 

dedi. Bana döndü ve Allah adına benden istedi. Onu reddettim ve “Vallahi nefsin olmadan o 

yoktur” dedim. Bunu görünce kabul etti. Baş başa kalınca endişelendi ve titremeye başladı. 

“Bu halin nedir?” diye sordum. “Alemlerin Rabbi olan Allah’tan korkuyorum” dedi. “Sen 

fakirlik içinde O’ndan korkuyorsun da ben zenginlik içinde O’ndan korkmadım” dedim ve 

onu bıraktım. İstediğini ona verdim. Allahım, bunu senin için yaptıysam bizi buradan çıkar.” 

Taş açıkça fark edecekleri derecede yerinden oynadı. 

Diğeri de şöyle anlattı: “Ben de bir seferinde güzel bir amel işlemiştim. Benim 

yanımda çok yaşlı olan annem ve babam vardı. Bir koyunum vardı. Onları yedirir ve 

içirirdim. Sonra koyunumun yanına dönerdim. Bir gün şiddetli bir yağmur beni alıkoydu. 

Akşama kadar gidemedim. Ailemin yanına gittim. Süt kabımı aldım ve koyunumu sağdım. 

Anne ve babamın yanına gittim. Onları uyur bir halde buldum. Onları bekletmek beni çok 

üzdü. Koyunumu bırakmak da beni çok üzdü. Süt kabı elimde, sabaha kadar oturdum ve 

sabahleyin sütü onlara içirdim. Allahım, bunu senin rızan için yaptımsa bizi buradan çıkar.” 

Numan dedi ki: Sanki (şu an) Rasûlullah’ı (s.a.v) işitir gibiyim: “Kaya şöyle dedi: 

“(Allah’ın buna) gücü yeter.” Allah (mağaranın ağzını) açtı ve çıktılar.” 

Hadisi Ahmed b. Hanbel, Taberânî ve Ebû Nuaym tahriç etmiştir.1147 Heysemî, 

ricâlinin sika olduğunu söylemiştir.1148 Şuayb el-Arnavut “İsnadı hasen, ricâli sikadır” 

demiş,1149 Elbânî “isnadı ceyyid, muttasıl bir hadistir” şeklinde değerlendirmiştir.1150 Hadisi 

Abdullah b. Ömer’den, Vehb b. Münebbih’in yer almadığı senetlerle Buhârî ve Müslim tahriç 

etmiştir.1151 

                                                 
1147 Ahmed b. Hanbel, Müsned, IV, 274-5; Taberânî, el-Mucemü’l-Evsat, III, 160-2; Ebû Nuaym, a.g.e, IV, 80 
1148 Heysemî, a.g.e, VIII, 142 
1149 Ahmed b. Hanbel, Müsned (Şuayb el-Arnavut), XXX, 369 
1150 Elbânî, Silsiletü’s-Sahîha, VII/III, 1377 
1151 Buhârî, Buyû, 98; İcâre, 12; Hars, 13; Edeb, 5; Müslim, Zikir, 100 
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أخبرني يعنى من سمع وهبا يقول دثني أبي ثنا إبراهيم بن خالد أخبرني عبد الرحمن بن بوذويه أخبرني حدثنا عبد اهللا ح

 ال يزال أحدآم في صالة ما دام ينتظر التي بعدها وال تزال ال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلمهماما قال أبو هريرة ق

  له اللهم ارحمه ما لم يحدثالمالئكة تصلى على أحدآم ما دام في مسجده تقول اللهم اغفر

   قال فقال رجل من أهل حضرموت وما ذلك الحدث يا أبا هريرة قال ان اهللا ال يستحيي من الحق ان فسا أو ضرط
 

12- Vehb b. Münebbih, kardeşi Hemmâm’dan, o da Ebû Hureyre’den Rasûlullah 

(s.a.v)’in şöyle buyurduğunu bildirdi: “Sizden biriniz bir sonraki namazı bekleyerek namaz 

kılmaya devam ederse, o mescidde olduğu ve bir hades yapmadığı sürece melekler ona şu 

şekilde dua etmeye devam ederler: Allahım onu bağışla, Allahım ona merhamet et.” 

Hadramevt’ten bir adam “Bu hades nedir yâ Ebâ Hureyre?” diye sordu. Ebû Hureyre: 

“Şüphesiz ki Allah hakkı açıklamaktan haya etmez. Bu, yellenmesidir” dedi. 

Hadisi Ahmed b. Hanbel ve Taberânî tahriç etmiştir.1152 Şuayb el-Arnavut, hadisin 

sahîh olduğunu,  ancak Vehb b. Münebbih’ten rivayette bulunan kimsenin bilinmemesi 

nedeniyle bu isnâdının zayıf olduğunu belirtmiştir.1153 Hadisi aynı isnatla Taberânî de tahriç 

etmiştir.1154 Onda Vehb b. Münebbih ile Abdurrahman b. Bûzeveyh arasında “Vehb’ten işiten 

bir kimse” şeklinde bir kayıt yoktur. Mahmut Tahhân, bu hadisi Vehb’ten sadece 

Abdurrahman’ın rivayet ettiğini bildirmiştir.1155 Buhârî, hadisi Vehb b. Münebbih’in yer 

almadığı farklı senetlerle ve metinde ziyadelerle tahriç etmiştir.1156 

Bu rivayet, Hemmâm b. Münebbih’in sahîfesinde dokuz numarada tahriç ettiği  

rivayettir. 

 

حدث عن بن عباس قال قال سمعت وهبا يدثنا عبد اهللا حدثني أبي ثنا عبد الرزاق عن المنذر بن النعمان األفطس قال ح

 رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يخرج من عدن أبين اثنا عشر ألفا ينصرون اهللا ورسوله هم خير من بيني وبينهم 

 

13- Vehb b. Münebbih, İbn Abbâs’tan, Rasûlullah (s.a.v)’in şöyle buyurduğunu 

bildirdi: “Aden’den on iki bin kişi çıkacak ve Allah’a ve Rasulüne yardım edecek. Onlar, 

benimle onlar arasında yer alan kimselerden daha hayırlıdırlar.” 

Hadisi Ahmed b. Hanbel ve Taberânî tahriç etmiştir.1157 Heysemî, Münzir b. Numan 

dışındaki ricâlinin sahîh ricâlinden olduğunu, onun da sika olduğunu bildirmiştir.1158 Şuayb 

                                                 
1152 Ahmed b. Hanbel, müsned, II, 289; Taberânî, el-Mucemü’l-Evsat, II, 445 
1153 Ahmed b. Hanbel, Müsned (Şuayb el-Arnavut), XIII, 272  
1154 Taberânî, el-Mucemü’l-Evsat, II, 445 
1155 Taberânî, el-Mucemü’l-Evsat, II, 445 
1156 Buhârî, Ezan, 30,36  
1157 Ahmed b. Hanbel, I, 333; Taberânî, el-Mu’cemü’l-Kebîr, XI, 47 
1158 Heysemî, a.g.e, X, 55 
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el-Arnavut ve Elbânî de aynı değerlendirmeyi yapmış, hadisin sahîh olduğunu söylemişlerdir. 

Şuayb el-Arnavut, Münzirî’nin bu hadiste teferrüd ettiğini eklemiştir.1159 

  

 وهب  قال بن عقيل بن منبه عن أبيه عناحدثنا الحسن ثنا إسماعيل يعني بن عبد الكريم حدثني إبراهيم يعني 

ة عليها وال جهاد وأنه سمع  أن ال صدقت على النبي صلى اهللا عليه وسلمسألت جابرا عن شأن ثقيف إذ بايعت قال اشترط

    ون ويجاهدون إذا أسلموا صلى اهللا عليه وسلم  بعد ذلك يقول سيتصدقالنبي

 

14- Vehb b. Münebbih’ten: Câbir’e, Sakif kabilesinin durumunu sordum. Çünkü onlar 

(Hz.Peygamber’e) biat etmişlerdi. Câbir: “Hz.Peygamber’e, kendilerine zekat ve cihad 

mükellefiyetlerinin olmamasını şart koştular” dedi. Câbir daha sonra Peygamber’in (s.a.v) 

“(onlar ileride tam manasıyla) müslüman olduklarında zekat da verecekler, cihad da 

edecekler” dediğini işitmiş. 

Hadisi Ebû Dâvud tahriç etmiştir.1160 Münzirî hadis hakkında sükut etmiş1161, Şuayb 

el-Arnavut ve Elbânî “sahîh” olduğunu söylemiştir.1162 

 

أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا محمد بن يحيى نا إسماعيل بن عبد الكريم الصنعاني أبو هشام نا إبراهيم بن عقيل بن معقل 

بن منبه عن أبيه عقيل عن وهب بن منبه قال هذا ما سألت عنه جابر بن عبد اهللا األنصاري وأخبرني أن النبي  صلى اهللا 

 أوآوا األسقية وغلقوا األبواب إذا رقدتم بالليل وخمروا الشراب والطعام فإن الشيطان يأتي فإن لم يجد عليه وسلم  آان يقول

الباب مغلقا دخله وإن لم يجد السقاء موآأ شرب منه وإن وجد الباب مغلقا والسقاء موآأ لم يحل وآأ ولم يفتح مغلقا وإن لم 

   يجد أحدآم إلنائه ما يخمر به فليعرض عليه عودا

  

15- Vehb b. Münebbih şöyle dedi: Bu, Câbir b. Abdullah’a sorduklarımdandır: O 

bana, Rasûlullah (s.a.v)’in şöyle buyurduğunu bildirdi: “Geceleyin uyuyacağınız zaman 

kırbaların ağzını bağlayın, kapıları kilitleyin, yiyecek ve içeceklerin üzerini üzerini örtün. 

Şüphesiz ki şeytan gelir ve kapıyı kilitli bulmazsa içeri girer. Kırbanın ağzını bağlı bulmazsa 

ondan içer. Eğer kapıyı kilitli, kırbanın ağzını bağlı bulursa; bağlı olanı çözemez ve kilitli 

olanı açamaz. Sizden birisi kabının üzerini örtecek bir şey bulamazsa üzerine bir odun parçası 

koysun.” 

Hadisi İbn Huzeyme, İbn Hıbbân (354/965) ve Hâkim tahriç etmiştir.1163 Hâkim, 

hadisin “sahîh” olduğunu söylemiş, Zehebî de ona muvafakat etmiştir. Şuayb el-Arnavut, İbn 

                                                 
1159 Ahmed b. Hanbel, Müsned (Şuayb el-Arnavut), V, 200; Elbânî, Silsiletü’s-Sahîha, VI/I, 657 
1160 Ebû Dâvud, Harac,26 
1161 Azîmâbâdî, a.g.e, VIII, 267 
1162 Ahmed b. Hanbel, Müsned (Şuayb el-Arnavut), XXIII, 34; Elbânî, Silsiletü’s-Sahîha, IV, 509 
1163İbn Huzeyme, a.g.e, I, 69; İbn Hıbbân, a.g.e, IV, 90; Hâkim, a.g.e, IV, 140 
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Hıbbân’daki isnadının “kavî” olduğunu zikretmiş;1164 Mustafa el-A’zâmî, İbn Huzeyme’deki 

(311/923) isnad hakkında Elbânî’nin “ceyyid” dediğini nakletmiştir.1165 Hadisi Müslim,    

Câbir b. Abdillah’tan, Vehb b. Münebbih’in yer almadığı farklı tarîklerle ve metinde 

ziyadelerle tahriç etmiştir.1166 

 

هيم بن عقيل بن معقل عن أبيه عن ن بن سفيان حدثنا الحسن البزار حدثنا إسماعيل بن عبد الكريم حدثني إبراأخبرنا الحس

 خطب يوما فذآر إن النبي صلى اهللا عليه وسلم  قال هذا ما سألت عنه جابر بن عبد اهللا فذآر أحاديث فقالوهب بن منبه

صلى اهللا عليه وسلم أن يقبر الرجل بليل أو يصلي   فزجر النبي طائل وقبر ليال آفن غيرن فيرجال من أصحابه قبض فكف

 وقال إذا ولي أحدآم أخاه فليحسن آفنهعليه إال أن يضطر إلى ذلك 

 

16- Vehb b. Münebbih, “Bunlar Câbir b. Abdullah’a sorduklarımdandır” dedi ve 

hadisler zikretti: Rasûlullah (s.a.v) bir gün hutbe irad etti ve ashabından ölen, uzun olmayan 

bir kefenle kefelenen ve bir gece gömülen bir adamı zikretti. Nebî (s.a.v), buna mecbur 

kalmadıkça kişinin gece gömülmesini ya da namazının kılınmasını men etti. “Sizden birisi 

kardeşine veli olursa kefenini güzel yapsın” buyurdu. 

Hadisi İbn Hıbbân ve Hâkim (430/1039) tahriç etmiştir.1167 Hâkim, hadisi önce Câbir 

b. Abdillah’tan, Vehb b. Münebbih’in yer almadığı farklı bir tarîkle vermiş, o isnâdın 

“Müslim’in şartı üzere sahîh” olduğunu söylemiş; Zehebî de ona muvafakat etmiştir. 

Ardından bu tarîki onun şahidi olarak zikretmiştir. Şuayb el-Arnavut ise isnâdının “kavî” 

olduğunu belirtmiştir.1168 Hadisi Müslim, yine Câbir’den, Vehb b. Münebbih’in yer almadığı 

farklı bir senetle tahriç etmiştir.1169  

 

هيم بن عقيل بن معقل عن أبيه عن  البزاز حدثنا إسماعيل بن عبد الكريم حدثني إبراأخبرنا الحسن بن سفيان حدثنا الحسن

عشت ان شاء اهللا زجرت ان يسمى  ان يقول مع النبي صلى اهللا عليه وسلم بن منبه أخبرني جابر بن عبد اهللا انه سوهب

عن ذلك فأراد عمر ان يزجر عن ذلك لم يزجر أدري قال افلح أم ال فقبض النبي صلى اهللا عليه وسلم وبرآة ونافعا وافلح فال

 ثم ترآه

      

17- Vehb b. Münebbih şöyle dedi: Câbir b. Abdullah bana Rasûlullah (s.a.v)’ın şöyle 

buyurduğunu bildirdi: “İnşallah ömrüm vefa ederse insanların bereket, nafî ve eflah diye 

isimlendirilmelerini men edeceğim.” “Eflah” dedi mi demedi mi emin değilim. Nebî vefat etti. 
                                                 
1164 İbn Hıbbân, a.g.e,  IV, 91 
1165 İbn Huzeyme, a.g.e, I, 69 
1166 Müslim, Eşribe, 96 
1167İbn Hıbbân, a.g.e, VII, 306; Hâkim, a.g.e,  I, 369 
1168 İbn Hıbbân, a.g.e, VII, 306 
1169 Müslim, Cenâiz, 49 



 148

Bu işten insanları men etmedi. Ömer bu işten insanları men etmek istedi. Sonra bundan vaz 

geçti. 

Hadisi İbn Hıbbân tahriç etmiştir.1170 Şuayb el-Arnavut isnâdının “kavî” olduğunu 

söylemiştir.1171 Hadisi Müslim, yine Câbir’den, Vehb b. Münebbih’in yer almadığı bir senetle 

tahriç etmiştir.1172  

 

أخبرنا الحسن بن سفيان قال حدثنا الحسن البزار قال حدثنا إسماعيل بن عبد الكريم قال حدثنا عبد الصمد بن معقل قال 

اهللا عليه وسلم  ر بن عبد اهللا أنه سمع رسول اهللا صلىني جاببن منبه قال أخبررني إبراهيم بن عقيل عن أبيه عن وهب أخب

  عرش إبليس على الماء ثم يبعث سراياه فأعظمهم عنده أعظمهم فتنة يقول

        

18- Vehb şöyle dedi: Câbir b. Abdullah bana Rasûlullah (s.a.v)’ın şöyle buyurduğunu 

bildirdi: “Şeytanın tahtı suyun üzerindedir. Sonra, seriyyelerini gönderir. Onların en büyüğü, 

fitnesi en büyük olandır.” 

Hadisi İbn Hıbbân tahriç etmiştir.1173 Şuayb el-Arnavut isnâdının “kavî” olduğunu, 

Elbânî “sahîh” olduğunu söylemiştir.1174 

 

عن أبيه عن   أخبرني إبراهيم بن عقيل بن معقلن عبد الكريمأخبرنا الحسن بن سفيان حدثنا الحسن البزار حدثنا إسماعيل ب

ديدة حتى وقعت الرحال  بن منبه أخبرني جابر بن عبد اهللا انهم غزوا غزوة بين مكة والمدينة فهاجت عليهم ريح شوهب

 ات يومئذ صلى اهللا عليه وسلم هذا لموت منافق قال فرجعنا إلى المدينة فوجدنا منافقا عظيم النفاق مفقال النبي

      

19- Vehb b. Münebbih şöyle dedi: Câbir b. Abdillah bana, Mekke ile Medine 

arasındaki bir bölgeye gazve düzenlediklerini, üzerlerine şiddetli bir rüzgarın çıktığını, öyle ki 

develerin semerlerinin düştüğünü ve Nebî’nin (s.a.v) “Bu, bir münafığın ölümü sebebiyledir” 

buyurduğunu bildirdi ve “Medine’ye döndük ve nifakı büyük bir münafığın o sırada ölmüş 

olduğunu öğrendik” dedi. 

Hadisi İbn Hıbbân tahriç etmiştir.1175 Şuayb el-Arnavut, “İsnadı kavî, sahîh bir 

hadistir” demiştir.1176 Hadisi Ahmed b. Hanbel, Câbir b. Abdillah’tan, Vehb b. Münebbih’in 

                                                 
1170 İbn Hıbbân, a.g.e, XIII, 151 
1171 İbn Hıbbân, a.g.e, XIII, 151 
1172 Müslim, Adab, 13  
1173 İbn Hıbbân, a.g.e, XIV, 66 
1174 İbn Hıbbân, a.g.e, XIV, 67; Elbânî, Silsiletü’s-Sahîha, VII/II, 779 
1175 İbn Hıbbân, a.g.e, XIV, 426 
1176 İbn Hıbbân, a.g.e, XIV, 426 
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yer almadığı farklı bir senetle tahriç etmiştir.1177 Şuayb el-Arnavut, o senedin “Müslim’in şartı 

üzere sahîh” olduğunu söylemiştir.1178 

 

 أخبرني إبراهيم بن عقيل د الكريم قالا إسماعيل بن عب حدثندثنا الحسن بن الصباح البزار قال حأخبرنا الحسن بن سفيان قال

بين يدي الساعة  إن  سمعت النبي صلى اهللا عليه وسلم يقول عن جابر بن عبد اهللا قالعن وهب بن منبهبن معقل عن أبيه 

 آذابين منهم صاحب اليمامة ومنهم صاحب صنعاء العنسي ومنهم صاحب حمير ومنهم 

   الدجال وهو أعظمهم فتنة

 

20- Vehb b. Münebbih, Câbir b. Abdillah’tan, Rasûlullah (s.a.v)’ın şöyle buyurduğunu 

bildirdi: “Şüphesiz ki kıyamet yaklaştığında yalancılar çıkacaktır. Sâhibu’l-Yemâme, sâhibu 

San’a el-Ansî, Sâhibu Himyer ve deccal onlardandır. Deccal, onlardan fitnesi en büyük 

olandır.” 

Hadisi İbn Hıbbân tahriç etmiştir.1179 Şuayb el-Arnavut, hadis hakkında şunları 

söylemiştir: “İsnâdı kavîdir. Sâhibü’l-Yemâme, Müseylemetü’l-Kezzâb’dır. 

Peygamberimiz’in (s.a.v) vefatına yakın peygamber olduğunu iddia etmiştir. Sâhibü San’a, el-

Esed el-Ansî’dir. Lakabı, Zû Hımâr’dır. Bu, şekilde lakablandırılmasının nedeni “Eşek bana 

secde etti” demesidir. O da San’a’da peygamberlik iddia etmiştir.”1180  

 

 معقل عقيل بن بد الكريم قال أخبرني إبراهيم بنأخبرنا الحسن بن سفيان قال حدثنا الحسن البزار قال حدثنا إسماعيل بن ع

 يبعث آل عبد على ما مات  النبي صلى اهللا عليه وسلم يقولعن جابر بن عبد اهللا قال سمعت  وهب بن منبهعن أبيه عن

 عليه المؤمن على ايمانه والمنافق على نفاقه

  

21- Vehb b. Münebbih, Câbir’den, Nebî (s.a.v) şöyle buyurduğunu bildirdi: “Her kul, 

öldüğü hal üzere diriltilir. Mümin, imanı üzere; münafık, nifakı üzere (diriltilir).” 

Hadisi İbn Hıbbân tahriç etmiştir.1181 Şuayb el-Arnavut, isnâdının “kavî” olduğunu 

söylemiştir.1182 Hadisi Müslim, Câbir b. Abdillah’tan, Vehb b. Münebbih’in yer 

almadığı farklı bir senetle tahriç etmiştir.1183 Onda ikinci kısım yer almamaktadır.  

 

                                                 
1177 Ahmed b. Hanbel, Müsned, III, 315 
1178 Ahmed b. Hanbel, Müsned (Şuayb el-Arnavut), XXII, 276 
1179 İbn Hıbbân, a.g.e, XV, 25 
1180 İbn Hıbbân, a.g.e, XV, 26-27 
1181 İbn Hıbbân, a.g.e, XVI, 304 
1182 İbn Hıbbân, a.g.e, XVI, 305 
1183 Müslim, Kitabü’l-Cennet, 83 
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عبد المنعم بن إدريس عن أبيه عن وهب بن   منبه أخبرنا الحسين بن محمد بن إسحاق حدثنا محمد بن أحمد بن البراء حدثنا 

وا الحديث إلى لهم رفع وقد حدثني عبد اهللا بن عباس آعن سبعة رهط شهدوا بدرا قال وهب قال ذآرالحسن بن أبي الحسن

إن اهللا يدعو نوحا وقومه يوم القيامة أول الناس فيقول ماذا أجبتم نوحا فيقولون ما دعانا وما رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

بلغنا وال نصحنا وال أمرنا وال نهانا فيقول نوح دعوتهم يا رب دعاء فاشيا في األولين واآلخرين أمة بعد أمة حتى انتهى إلى 

بيين أحمد فانتسخه وقرأه وآمن به وصدقه فيقول اهللا للمالئكة ادعوا أحمد وأمته فيأتي رسول اهللا  صلى اهللا عليه خاتم الن

وسلم  وأمته يسعى نورهم بين أيديهم فيقول نوح لمحمد وأمته هل تعلمون أني بلغت قومي الرسالة واجتهدت لهم بالنصيحة 

 يزدهم دعائي إال فرارا فيقول رسول اهللا  صلى اهللا عليه وسلم  وأمته فإنا وجهدت أن أستنقذهم من النار سرا وجهارا فلم

نشهد بما نشدتنا به إنك في جميع ما قلت من الصادقين فيقول قوم نوح وأين علمت هذا يا أحمد أنت وأمتك ونحن أول األمم 

لرحيم إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر وأنت وأمتك آخر األمم فيقول رسول اهللا  صلى اهللا عليه وسلم بسم اهللا الرحمن ا

قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم قرأ السورة حتى ختمها فإذا ختمها قالت أمته نشهد أن هذا لهو القصص الحق وما من إله 

  في النارإال اهللا وأن اهللا لهو العزيز الحكيم فيقول اهللا عز وجل ثم ذلك امتازوا اليوم أيها المجرمون فهم أول من يمتاز

         

22- Vehb b. Münebbih şöyle dedi: İbn Abbâs bana –hepsini de Peygamberimiz’e ref 

ettiği- hadisler rivayet etti: “Allah Teâlâ, kıyamet günü insanların ilki olarak Nuh (a.s) ve 

kavmini çağıracak ve Nuh’un ümmetine “Nuh hakkında ne dersiniz?” diye soracak. “Bizi 

(senin) yoluna davet etmedi, bize tebliğde bulunmadı, bize nasihat etmedi, bize (iyiliği) 

emretmedi ve bizi (kötülükten) nehyetmedi” diye cevap verecekler. Nuh (a.s) “Ya Rabbi! 

Onları, evvelde ve ahirde bir ümmetten bir diğer ümmete geçerek tâ Hâtimü’n-Nebîyyîn 

Ahmed’e kadar ulaşan; O’nun neshettiği, okuduğu, iman ettiği ve doğruladığı, apaçık bir 

davetle davet ettim” diyecek. Allah Teâlâ meleklerine “Ahmed ve ümmetini çağırın” 

buyuracak. Rasûlullah (s.a.v) ve ümmeti, önlerinde nurları ilerleyerek, gelecekler. Nuh (a.s) 

Ahmed’e ve ümmetine “Benim, kavmime risaleti tebliğ ettiğimi, onlara nasihat etmek için 

çok çalıştığımı, onları ateşten kurtarmak için gizli ve aşikar gayret sarf ettiğimi fakat benim 

davetimin ancak onların kaçışlarını artırdığını biliyor musunuz?” diye soracak. Rasûlullah 

(s.a.v) ve ümmeti “Bize sorduğun konularda biz sana şâhitlik ederiz. Şüphesiz ki sen 

söylediklerinin tamamında doğru sözlülerdensin” diye cevap verecek. Nuh’un kavmi “Sen ve 

ümmetin bunu nereden biliyorsunuz ya Ahmed?! Biz ümmetlerin ilkiyiz. Sen ve ümmetinse 

ümmetlerin sonuncususunuz” diye soracak. Rasûlullah (s.a.v): “Bismillahirrahmanirrahim. 

Şüphesiz ki Biz Nuh’u “acıklı bir azap gelmeden önce kavmini uyar” diye gönderdik…”1184 

(diye başlayan Nuh) suresini sonuna kadar okuyacak. Sureyi bitirdiğinde (Rasûlullah 

(s.a.v)’ın) ümmeti “Bunun hak bir kıssa olduğuna, Allah’tan başka ilah olmadığına ve 

Allah’ın Aziz ve Hakîm olduğuna şâhitlik ederiz” diyecek. O zaman Allah azze ve celle 

                                                 
1184 Nuh, 71/1 
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“Ayrılın bugün ey mücrimler!” buyuracak ve onlar cehenneme ayrılan kimselerin ilki 

olacaklar.” 

Hadisi Hâkim tahriç etmiş, hadisin sıhhati konusunda bir değerlendirmede 

bulunmamıştır. Zehebî isnâdının “vâhî” olduğunu söylemiştir.1185  

 

 إدريس حدثني أبي عن   وهب  بن أحمد بن البراء ثنا عبد المنعم بنأخبرنا الحسن بن محمد بن إسحاق األسفرائني ثنا محمد

دخلت على رقية بنت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وبيدها مشط فقالت خرج   أبي هريرة رضي اهللا عنه قالعن بن منبه

أآرميه فإنه خير قال  قالت فقلت بآيف تجدين عثمانصلى اهللا عليه وسلم من عندي آنفا فرجلت رأسه فقال لي رسول اهللا 

  من أشبه أصحابي بي خلقا

        

23- Vehb b. Münebbih, Ebû Hureyre’nin şöyle dediğini bildirdi: Rukiyye bt. 

Rasûlullah’ın yanına girdim. Elinde tarak vardı. Dedi ki: Şimdi Rasûlullah (s.a.v) benim 

yanımdan çıktı. Saçlarını taradım. Bana “Osman’la aranız nasıl?” diye sordu. “İyi” dedim. 

“Ona hürmet göster. Şüphesiz ashâbım içinde bana yaratılışça en çok benzeyen kimse odur” 

buyurdu. 

Hadisi Hâkim tahriç etmiş ve “Hiç şüphe yok ki Ebû Hureyre bu hadisi kendisinden 

önce Rukiye (r.a) ile görüşen bir sahâbiden nakletmiştir. Ancak ben elimden geldiğince onu 

araştırdığım halde vaktini tesbit edemedim” demiş; Zehebî, metninin münker olduğunu, 

Rukiyye’nin (r.a) Bedir zamanında vefat ettiğini, Ebû Hureyre’nin ise Hayber zamanında 

Müslüman olduğunu bildirmiştir.1186  

 

اهيم بن وحدثنا أبو عبد اهللا محمد بن يعقوب حدثني أبي ثنا قتيبة بن سعيد ثنا إسماعيل بن عبد الكريم الصنعاني حدثني إبر

عنهما فأخبرني  قال هذا ما سألت عنه جابر بن عبد اهللا رضي اهللا عن وهب بن منبه ن أبيه عقيلع عقيل بن معقل بن منبه

اهللا وأقسم باهللا ما على عند علمها سألون عن الساعة وإنماصلى اهللا عليه وسلم  يقول قبل موته بشهر ي أنه سمع رسول اهللا

 األرض نفس منفوسة اليوم يأتي عليها مائة سنة 

       

24- Vehb b. Münebbih dedi ki: Bu, Câbir b. Abdullah’a sorduklarımdandır: O bana 

Rasûlullah (s.a.v)’ın, vefatından bir ay önce şöyle buyurduğunu işittiğini bildirdi: “Kıyameti 

soruyorlar. Şüphesiz ki onun ilmi ancak Allah katındadır. Allah’a yemin olsun ki bugün 

teneffüs etmekte olan hiçbir nefis yüz sene sonra yer üzerinde olmayacak.” 

                                                 
1185 Hâkim, a.g.e, II, 547  
1186 Hâkim, a.g.e, IV, 48 
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Hadisi Hâkim tahriç etmiş ve isnâdının “sahîh” olduğunu bildirmiştir. Zehebî de ona 

muvafakat etmiştir.1187 Hadisi, Vehb b. Münebbih’in yer almadığı farklı senetlerle Buhârî, 

Abdullan b. Ömer’den; Müslim ise Câbir b. Abdillah’tan tahriç etmiştir. Müslim’deki metin 

Hâkim’de yer alan metnin aynısıdır.1188  

 

م بن عقيل عن أبيه عن   وهب وحدثنا زهير بن محمد بن قمير قال نا عبداهللا بن محمد بن عبدالكريم الصنعاني قال نا إبراهي

 قال ألخرجن اليهود ر بن الخطاب أخبره أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم منبه  أنه سمع جابر بن عبداهللا أن عمبن

 رب حتى ال أدع فيها إال مسلما والنصارى من جزيرة الع

        

25- Vehb b. Münebbih, Câbir’den, Ömer b. el-Hattâb’ın Rasûlullah (s.a.v)’ın şöyle 

buyurduğunu bildirdiğini işitmiş: “Yahudi ve Hristiyanları kesinlikle Arap yarımadasından 

çıkaracağım. Tâ ki orada Müslümanlardan başka hiç kimseyi bırakmayacağım.” 

Hadisi Bezzâr tahriç etmiş ve şu açıklamayı yapmıştır: “Bu hadis dışında Vehb’in “an 

Câbir an Ömer” şeklide bir rivayetini bilmiyoruz. Ancak Vehb’in “an Câbir an Nebî” şeklinde 

sağlam rivayetleri vardır.”1189  

   

ا محمد بن علي الصائغ المكي وأحمد بن محمد البزاز األصبهاني قاال ثنا الحسن بن علي الحلواني ثنا غوث حدثن             

بن غيالن بن منبه الصنعاني ثنا عبد اهللا بن صفوان عن إدريس بن بنت وهب بن منبه حدثني وهب بن منبه عن طاوس عن 

لرآن من أنجاس الجاهلية وأرجاسها وأيدي الظلمة واألثمة بن عباس أن النبي  صلى اهللا عليه وسلم قال لوال ما طبع ا

الستشفي به من آل عاهة وأللقي اليوم آهيئة يوم خلقه اهللا وإنما غيره اهللا بالسواد لئال ينظر أهل الدنيا إلى زينة الجنة 

بل أن تكون الكعبة  من ياقوت الجنة وضعه اهللا حين أنزل آدم في موضع الكعبة ق بيضاءوليصبرن إليها وإنها لياقوتة

واألرض يومئذ طاهرة ولم يعمل فيها شيء من المعاصي وليس لها أهل ينجسونها فوضع له صف من المالئكة على 

أطراف الحرم يحرسونه من سكان األرض وسكانها يومئذ الجن ال ينبغي لهم أن ينظروا إليه ألنه شيء من الجنة فالمالئكة 

 الحرم يحدقون به من آل جانب ولذلك سمي الحرم ألنهم يحولون فيما بينهم وبينهيذودونهم عنه وهم وقوف على أطراف 

 

26- Vehb b. Münebbih, Tâvûs’tan, o da İbn Abbâs’tan Rasûlullah (s.a.v)’in şöyle 

buyurduğunu rivayet etti: “Eğer cahiliyenin kötülükleri, pislikleri, zulüm ve günahlarının 

lekeleri olmasaydı (Hacerü’l-Esved) bütün hastalıklara şifa olurdu ve Allah’ın onu yarattığı 

günkü şekliyle bu güne ulaşırdı. Fakat Allah, dünya ehli cennet zinetine baksın ve ona 

bakmaya bünyeleri tahammül edebilsin diye onu siyah bir renge bürüdü. Şüphesiz ki o cennet 

yâkutlarından beyaz bir yâkuttu. Allah, Hz.Adem’i yeryüzüne indirdiğinde, Kâbe henüz 

                                                 
1187 Hâkim, a.g.e, IV, 499 
1188 Buhârî, İlm, 41; Müslim, Fedâilü’s-Sahâbe, 218 
1189 Bezzar, Müsned, I, 351 (Mevsuatü’ş-Şâmile CD’sinden ) 
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yapılmadan önce, onu Kâbe’nin bugün bulunduğu yere indirdi. O gün yeryüzü tâhirdi. Onun 

üzerinde henüz hiçbir günah işlenmemişti ve orada günahkâr kimseler yoktu. Meleklerden bir 

grup onu Harem’e, yeryüzü sakinlerinden koruyarak koydular. Yeryüzünün o günkü sakinleri 

cinlerdi. Onların ona bakmaları yakışık almazdı. Çünkü o cennetten bir parçadır. Melekler, 

cinleri oradan çıkardılar ve Harem bölgesini her yönden kuşatıp sardılar. Bu nedenle “harem” 

diye isimlendirildi. Çünkü melekler, kendileriyle Hacerü’l-Esved’in arasına cinlerin 

girmelerini engellediler.” 

Hadisi Taberânî (360/971) tahriç etmiştir.1190 Mûcemü’l-Kebîr’de tamamı, Mûcemü’l-

Evsat’ta ise sadece baş kısmı yer almaktadır. Taberânî “Bu hadis “an Vehb an Tâvûs” 

şeklinde sadece bu isnatla rivayet edilmiştir. Halvânî onda teferrüd etmiştir” demektedir. 

Mahmud et-Tahhân, senetteki “Tâvûs”un hatalı olduğunu, doğrusunun “Atâ” olduğunu 

bildirmektedir.1191 

Heysemî, Mûcemü’l-Kebîr’deki isnad için “Onda tanımadığım ve hakkında bilgi 

bulunmayan bir zat vardır”; Mûcemü’l-Evsat’taki isnad için ise “Onda, hal tercümelerini 

bulamadığım bir grup vardır” demiştir.1192 Senette yer alan İdris bt. Vehb b. Münebbih, cerh 

edilmiş bir râvidir. Onunla ilgili değerlendirmeler iki numaralı hadisin tahricinde aktarılmıştı. 

Senette bilinmeyen kimselerin olduğunu ve rivayetin metnini göz önünde bulundurarak 

hadisin mevzû olduğunu söyleyebiliriz. 

 

 عن أبي وهب بن منبهحدثنا مقدام نا أسد بن موسى نا يوسف بن زياد عن عبد المنعم بن إدريس عن ابيه إدريس عن جده 

ة أن رجال من اليهود أتى النبي صلى اهللا عليه وسلم فقال يا أبا القاسم هل احتجب اهللا عز وجل عن خلقه بشيء غير هرير

السماوات واألرض قال نعم بينه وبين المالئكة الذين حول العرش سبعون حجابا من نار وسبعون حجابا من نور وسبعون 

وسبعون حجابا من رفارف السندس وسبعون حجابا من در أبيض حجابا من ظلمة وسبعون حجابا من رفارف اإلستبرق 

وسبعون حجابا من در أحمر وسبعون حجابا من در أصفر وسبعون  حجابا من در أخضر وسبعون حجابا من ضياء 

استضاءها من النار والنور وسبعون حجابا من ثلج وسبعون حجابا من ماء وسبعون حجابا من غمام وسبعون حجابا من برد 

عون حجابا من عظمة اهللا التي ال توصف قال فأخبرني عن ملك اهللا الذي يليه فقال النبي صلى اهللا عليه وسلم أصدقت وسب

 فيما أخبرتك يا يهودي قال نعم قال فإن الملك الذي يليه إسرافيل ثم جبريل ثم ميكائيل ثم ملك الموت صلى اهللا عليهم أجمعين 

 

27- Vehb b. Münebbih, Ebû Hureyre’den şöyle bildirdi. Yahudilerden bir adam Nebî 

(s.a.v)’e geldi ve: 

                                                 
1190 Taberânî, el-Mucemü’l-Evsat, VII, 145; el-Mu’cemü’l-Kebîr, XI, 46 
1191 Taberânî, el-Mucemü’l-Evsat, VII, 145 
1192 Heysemî, a.g.e, III, 243 
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-Yâ Eba’l-Kasım! Allah (c.c) yarattıklarıyla arasına gökler ile arz dışında bir perde 

koyar mı? diye sordu. Rasûlullah (s.a.v): 

-Evet. O’nunla arzın etrafındaki melekler arasında yetmiş tane ateşten, yetmiş tane 

nurdan, yetmiş tane karanlıktan, yetmiş tane kalın kumaştan, yetmiş tane ipekten, yetmiş tane 

beyaz inciden, yetmiş tane kırmızı inciden, yetmiş tane sarı inciden, yetmiş tane yeşil inciden, 

yetmiş tane ateşten ve nurdan yayılan ışıktan, yetmiş tane kardan, yetmiş tane sudan, yetmiş 

tane doludan, yetmiş tane soğuktan ve yetmiş tane Allah (c.c)’ın vasfedilemeyen azametinden 

meydana gelen perde vardır, buyurdu. 

-Bana Allah (c.c)’ın yanında olan meleklerini bildir, dedi. 

-Sana bildirdiğim şeyi doğrulayacak mısın ey Yahudi? 

-Evet. 

-O’nun yanında olan melekleri İsrafil, Cibrîl, Mikail ve Melekü’l-mevt’tir. Allah 

(c.c)’ın selamı hepsinin üzerine olsun, buyurdu. 

Hadisi Taberânî ve Ebû Nuaym (430/1039) tahriç etmiştir.1193 Taberânî, hadisin Ebû 

Hureyre’den sadece bu senetle rivayet edildiğini, Esed’in onda teferrüd ettiğini 

bildirmiştir.1194  

Senette yer alan Abdülmün’ım b. İdris, cerh edilmiş bir râvidir. Buhârî onun için 

“zâhibü’l-hadis” değerlendirmesinde bulunmuş; Ahmed b. Hanbel “Vehb adına hadis 

uydururdu”, İbn Hıbbân “Babası ve başkaları adına hadis uydururdu” demiştir1195. Onu Nesâî 

“sika değildir”, Ebû Zür’a “vâhi’l-hadis”, Yahya b. Maîn “kezzâbü’l-habîs”olarak 

değerlendirmiştir.1196 İbnü’l-Cevzî, rivayeti Mevzuâtı’nda zikretmiş ve Abdülmün’ım b. İdris 

hakkındaki değerlendirmeleri aktarmıştır.1197 Mevzû bir rivayettir. 

 

عن جابر بن عبد اهللا و عبد : عن وهب بن منبه حدثنا محمد بن أحمد بن البراء ثنا عبد المنعم بن إدريس بن سنان عن أبيه 

فسبح بحمد } { اس يدخلون في دين اهللا أفواجا ورأيت الن} { إذا جاء نصر اهللا والفتح { اهللا بن عباس في قول اهللا عز وجل 

يا جبريل نفسي قد نعيت قال جبريل عليه : لما نزلت قال محمد صلى اهللا عليه وسلم : قال } ربك واستغفره إنه آان توابا 

ي اآلخرة خير لك من األولى ولسوف يعطيك ربك فترضى فأمر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بالال أن يناد: السالم 

بالصالة جامعة فاجتمع المهاجرون واألنصار إلى مسجد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ثم صعد المنبر فحمد اهللا عز وجل 

جزاك اهللا من : أيها الناس أي نبي آنت لكم ؟ فقالوا : وأثنى عليه ثم خطب خطبة وجلت منها القلوب وبكت العيون ثم قال 

 وآاألخ الناصح المشفق أديت رساالت اهللا عز وجل وأبلغتنا وحيه ودعوت إلى سبيل نبي خيرا فلقد آنت بنا آاألب الرحيم

                                                 
1193 Taberânî, el-Mucemü’l-Evsat, IX, 435; Ebû Nuaym, a.g.e, IV, 80 
1194 Taberânî, el-Mucemü’l-Evsat, IX, 435 
1195 Zehebî, Mîzân, III, 382 
1196 İbn Hacer, Lisânü’l-Mîzân, IV, 74 
1197 İbnü’l-Cevzî, Mevzuât, I, 167 



 155

معاشر المسلمين أنا أنشدآم باهللا : ربك بالحكمة والموعظة الحسنة فجزاك اهللا عنا أفضل ما جازى نبيا عن أمته فقال لهم 

ناشدهم الثانية فلم يقم إليه أحد فناشدهم الثالثة وبحقي عليكم من آانت له قبلي مظلمة فليقم فليقتص مني فلم يقم إليه أحد ف

معاشر المسلمين أنشدآم باهللا وبحقي عليكم من آانت له قبلي مظلمة فليقم فليقتص مني قبل القصاص في القيامة فقام من بين 

فداك أبي و : ل المسلمين شيخ آبير يقال له عكاشة فتخطى المسلمين حتى وقف بين يدي رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقا

أمي لوال أنك ناشدتنا مرة بعد أخرى ما آنت بالذي يقدم على شيء من هذا آنت معك في غزاة فلما فتح اهللا عز وجل علينا 

ونصر نبيه صلى اهللا عليه وسلم وآنا في االنصراف حاذت ناقتي ناقتك فنزلت عن الناقة ودنوت منك ألقبل فخذك فرفعت 

أعيذك : دري أآان عمدا منك أم أردت ضرب الناقة ؟ فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم القضيب فضربت خاصرتي وال أ

بجالل اهللا أن يتعمدك رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بالضرب يا بالل انطلق إلى منزل فاطمة وائتني بالقضيب الممشوق 

 اهللا عليه وسلم يعطي القصاص من نفسه فقرع هذا رسول اهللا صلى: فخرج بالل من المسجد ويده على أم رأسه وهو ينادي 

يا بالل وما يصنع أبي بالقضيب وليس : يا بنت رسول اهللا ناوليني القضيب الممشوق فقالت فاطمة : الباب على فاطمة فقال 

ين ويفارق يا فاطمة ما أغفلك عما فيه أبوك إن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يودع الد: هذا يوم حج وال يوم غزاة ؟ فقال 

يا بالل ومن ذا الذي تطيب نفسه أن يقتص من رسول اهللا : الدنيا ويعطي القصاص من نفسه فقالت فاطمة رضي اهللا عنها 

صلى اهللا عليه وسلم ؟ يا بالل إذن فقل للحسن و الحسين يقومان إلى هذا الرجل فيقتص منهما وال يدعانه يقتص من رسول 

 ودفع القضيب إلى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ودفع رسول اهللا صلى اهللا  المسجداللاهللا صلى اهللا عليه وسلم فدخل ب

يا عكاشة هذان نحن بين يديك : عليه وسلم القضيب إلى عكاشة فلما نظر أبوبكر و عمر رضي اهللا عنهما إلى ذلك قاما فقاال 

 بي صلى اهللا عليه وسلم امض يا أبا بكر وأنت يا عمرفاقتص منا وال تقتص من رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقال لهما الن

يا عكاشة أنا في الحياة بين يدي رسول اهللا صلى اهللا :  فقد عرف اهللا مكانكما ومقامكما فقام علي بن أبي طالب فقال فامض

لدني مئة عليه وسلم وال تطيب نفسي أن يضرب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فهذا ظهري وبطني اقتص مني بيدك واج

يا علي اقعد فقد عرف اهللا عز وجل مقامك : وال تقتص من رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقال النبي صلى اهللا عليه وسلم 

يا عكاشة أليس تعلم أنا سبطا رسول اهللا ؟ فالقصاص منا آالقصاص : ونيتك وقام الحسن و الحسين رضي اهللا عنهما فقاال 

وسلم فقال لهما صلى اهللا عليه وسلم اقعدا يا قرة عيني ال نسي اهللا لكما هذا المقام ثم قال النبي من رسول اهللا صلى اهللا عليه 

يا رسول اهللا ضربتني وأنا حاسر عن بطني فكشف عن بطنه : يا عكاشة اضرب إن آنت ضاربا فقال : صلى اهللا عليه وسلم 

اشة ضارب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ؟ فلما نظر أترى عك: صلى اهللا عليه وسلم وصاح المسلمون بالبكاء وقالوا 

فداء لك : عكاشة إلى بياض بطن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم آأنه القباطي لم يملك أن آب عليه وقبل بطنه وهو يقول 

قد : قال وإما أن تعفو فتضرب إما أن : أبي وأمي ومن تطيق نفسه أن تقتص منك ؟ فقال له النبي صلى اهللا عليه وسلم 

من أراد أن ينظر إلى رفيقي إلى الجنة : عفوت عنك رجاء أن يعفو اهللا عني في القيامة فقال النبي صلى اهللا عليه وسلم 

فلينظر إلى هذا الشيخ فقام المسلمون فجعلوا يقبلون ما بين عيني عكاشة ويقولون طوباك طوباك نلت الدرجات العلى 

وسلم فمرض رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم من يومه فكان مريضا ثمانية عشر يوما ومرافقة رسول اهللا صلى اهللا عليه 

يعوده الناس وآان صلى اهللا عليه وسلم ولد يوم االثنين وبعث يوم االثنين وقبض يوم االثنين فلما آان في يوم األحد ثقل في 

 ورحمة اهللا الصالة رحمك اهللا فسمع رسول اهللا السالم عليك يا رسول اهللا: مرضه فأذن بالل باألذان ثم وقف بالباب فنادى 

يا بالل إن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم اليوم مشغول : صلى اهللا عليه وسلم صوت بالل فقالت فاطمة رضي اهللا عنها 

لم فرجع فقام واهللا ال أقيمها أو استأذن سيدي رسول اهللا صلى اهللا عليه وس: بنفسه فدخل بالل المسجد فلما أسفر الصبح قال 

السالم عليك يا رسول اهللا ورحمة اهللا وبرآاته الصالة يرحمك اهللا فسمع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : بالباب ونادى 

ادخل يا بالل إن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مشغول بنفسه مر أبا بكر يصل بالناس فخرج ويده على : صوت بالل فقال 
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ثا باهللا وانقطاع رجائه وانقطاع رجائه وانقصام ظهري ليتني لم تلدني أمي وإذ ولدتني لم أشهد واغو: أم رأسه وهو يقول 

يا أبا بكر أال إن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أمرك أن تصلي : من رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم هذا اليوم ثم قال 

لما نظر إلى خلوة المكان من رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بالناس فتقدم أبو بكر رضي اهللا عنه للناس وآان رجال رقيقا ف

ما هذه : لم يتمالك أن خر مغشيا عليه وصاح المسلمون بالبكاء فسمع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ضجيج الناس فقال 

ب و ابن عباس رضي ضجة المسلمين لفقدك يا رسول اهللا فدعا النبي صلى اهللا عليه وسلم علي بن أبي طال: الضجة ؟ قالوا 

يا معشر : اهللا عنهما فأتكأ عليهما فخرج إلى المسجد فصلى بالناس رآعتين خفيفتين ثم أقبل بوجهه المليح عليهم فقال 

المسلمين أستودعكم اهللا أنتم في رجاء اهللا وأمانه واهللا خلفتي عليكم معاشر المسلمين عليكم باتقاء اهللا وحفظ طاعته من بعدي 

لدنيا هذا أول يوم من اآلخرة وآخر يوم من أيام الدنيا فلما آان يوم االثنين اشتد به األمر وأوحى اهللا عز وجل فإني مفارق ا

إلى ملك الموت صلى اهللا عليه وسلم أن اهبط إلى حبيبي وصفيي محمد صلى اهللا عليه وسلم في أحسن صورة وارفق به في 

السالم عليكم يا أهل بيت النبوة : قف بالباب شبه أعرابي ثم قال قبض روحه فهبط ملك الموت صلى اهللا عليه وسلم فو

آجرك اهللا في : أجيبي الرجل فقالت فاطمة : ومعدن الرسالة ومختلف المالئكة أدخل ؟ فقالت عائشة رضي اهللا عنها لفاطمة 

يا فاطمة أجيبي الرجل فقالت : شة ممشاك يا عبد اهللا إن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مشغول بنفسه فدعا الثانية فقالت عائ

آجرك اهللا في ممشاك يا عبد اهللا إن رسول اهللا مشغول بنفسه ثم دعا الثالثة السالم عليكم يا أهل بيت النبوة ومعدن : فاطمة 

الرسالة ومختلف المالئكة أأدخل ؟ فال بد من الدخول فسمع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم صوت ملك الموت صلى اهللا 

يا رسول اهللا إن رجال بالباب يستأذن في الدخول فأجبناه مرة بعد أخرى : يا فاطمة من بالباب ؟ فقالت : يه وسلم فقال عل

يا فاطمة أتدرين من بالباب : فنادى في الثالثة صوتا اقشعر منه جلدي وارتعدت فرائصي فقال لها النبي صلى اهللا عليه وسلم 

هذا مرمل األزواج وموتم األوالد هذا مخرب الدور وعامر القبور هذا ملك الموت صلى ؟ هذا هادم اللذات مفرق الجماعات 

اهللا عليه وسلم ادخل رحمك اهللا يا ملك الموت فدخل ملك الموت على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقال رسول اهللا صلى 

 وقابضا وأمرني اهللا عز وجل أن ال أدخل عليك إال جئتك زائرا: يا ملك الموت جئتني زائرا أم قابضا ؟ قال : اهللا عليه وسلم 

يا ملك : بإذنك وال أقبض روحك إال بإذنك فإن أذنت وإال رجعت إلى ربي عز وجل فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

بريل عليه خلفته في السماء الدنيا والمالئكة يعزونه فيك فما آان بأسرع أن أتاه ج: الموت أين خلفت حبيبي جبريل ؟ قال 

: يا جبريل هذا الرحيل من الدنيا فبشرني ما لي عند اهللا ؟ قال : السالم فقعد عند رأسه فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

أبشرك يا حبيب اهللا أني قد ترآت أبواب السماء قد فتحت والمالئكة قد قاموا صفوفا صفوفا بالتحية والريحان يحيون روحك 

أبشرك أن أبواب الجنان قد فتحت وأنهارها قد اطردت وأشجارها : ه ربي الحمد وبشرني يا جبريل قال لوج: يا محمد فقال 

أنت أول شافع وأول مشفع : لوجه ربي الحمد فبشرني يا جبريل قال : قد تدلت وحورها قد تزينت لقدوم روحك يا محمد قال 

أسألك عن غمي وهمي من لقراء القرآن من : تسألني ؟ قال يا حبيبي عم : لوجه ربي الحمد قال جبريل : في القيامة قال 

: بعدي ؟ من لصوم شهر رمضان من بعدي ؟ من لحاج بيت اهللا الحرام من بعدي ؟ من ألمتي المصفاة من بعدي ؟ قال 

: يا محمد قال قد حرمت الجنة على جميع األنبياء واألمم حتى تداخلها أنت وأمتك : ابشر يا حبيب اهللا فإن اهللا عز وجل يقول 

يا رسول اهللا إذا أنت قبضت فمن يغسلك : اآلن طابت نفسي إذن يا ملك الموت فانته إلى ما أمرت فقال علي رضي اهللا عنه 

يا علي أما الغسل فاغسلني أنت و : ؟ وفيم نكفنك ؟ ومن يصلي عليك ؟ ومن يدخل القبر ؟ فقال النبي صلى اهللا عليه وسلم 

ك الماء وجبريل عليه السالم ثالثكما فإذا أنتم فرغتم من غسلي فكفنوني في ثالثة أثواب جدد الفضل بن عباس يصب علي

وجبريل عليه السالم يأتيني بحنوط من الجنة فإذا أنتم وضعتموني على السرير فضعوني في المسجد واخرجوا عني فإن 

كائيل ثم إسرافيل عليهما السالم ثم المالئكة أول من يصلي علي الرب عز وجل من فوق عرشه ثم جبريل عليه السالم ثم مي

اليوم الفراق فمتى ألقاك ؟ فقال : زمرا زمرا ثم ادخلوا فقوموا صفوفا ال يتقدم علي أحد فقالت فاطمة رضي اهللا تعالى عنها 
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ا رسول اهللا ؟ قال فإن لم ألقك ي: يا بنية تلقيني يوم القيامة عند الحوض وأنا أسقي من يرد علي الحوض من أمتي قالت : لها 

تلقيني عند الصراط وأنا أنادي ربي سلم أمتي : فإن لم ألقك يا رسول اهللا ؟ قال : تلقيني عند الميزان وأنا أشفع ألمتي قالت : 

من النار فدنا ملك الموت صلى اهللا عليه وسلم يعالج قبض رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فلما بلغ الروح الرآبتين قال 

واآرباه فقالت فاطمة عليها : أوه فلما بلغ الروح السرة نادى النبي صلى اهللا عليه وسلم :  صلى اهللا عليه وسلم رسول اهللا

يا جبريل ما أشد مرارة الموت فولى : آربي يا أبتاه فلما بلغ الروح إلى الثندؤة نادى النبي صلى اهللا عليه وسلم : السالم 

يا جبريل آرهت النظر : صلى اهللا عليه وسلم فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم جبريل عليه السالم وجهه عن رسول اهللا 

يق نفسه أن ينظر إليك وأنت تعالج سكرات الموت فقبض رسول يا حبيبي ومن تط: هللا عليه وسلم إلي ؟ فقال جبريل صلى ا

بريل عليه السالم معهما وآفن بثالثة اهللا صلى اهللا عليه وسلم فغسله علي بن أبي طالب و ابن عباس يصب عليه الماء وج

أثواب جدد وحمل على سرير ثم أدخلوه المسجد ووضعوه في المسجد وخرج الناس عنه فأول من صلى عليه الرب تعالى 

لقد سمعنا في المسجد : من فوق عرشه ثم جبريل ثم ميكائيل ثم إسرافيل ثم المالئكة زمرا زمرا قال علي رضي اهللا عنه 

ادخلوا رحمكم اهللا فصلوا على نبيكم صلى اهللا عليه وسلم فدخلنا وقمنا :  لهم شخصا فسمعنا هاتفا يهتف ويقول همهمة ولم نر

صفوفا صفوفا آما أمرنا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فكبرنا بتكبير جبريل عليه السالم وصلينا على رسول اهللا صلى اهللا 

 منا أحد على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ودخل القبر أبو بكر الصديق و عليه وسلم بصالة جبريل عليه السالم ما تقدم

علي بن أبي طالب و ابن عباس رضي اهللا عنهم ودفن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فلما انصرف الناس قالت فاطمة لعلي 

آيف طابت : ت فاطمة رضي اهللا عنها نعم قال: يا أبا الحسن دفنتم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ؟ قال : رضي اهللا عنه 

أنفسكم أن تحثوا التراب على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ؟ أما آان في صدورآم لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

يا أبتاه : بلى يا فاطمة ولكن أمر اهللا الذي ال مرد له فجعلت تبكي وتندب وهي تقول : الرحمة ؟ أما آان معلم الخير ؟ قال 

 ن انقطع جبريل عليه السالم وآان جبريل يأتينا بالوحي من السماءاآل

 

28- Vehb b. Münebbih dedi ki: Câbir b. Abdillah ve Abdullah b. Abbas, Allah’ın (c.c) 

“İzâ câe nasrullâhi…” kavli hakkında şöyle dediler: (Bu ayet) nazil olduğunda Muhammed 

(s.a.v) şöyle dedi: “Yâ Cibrîl! Ölüm haberimi aldım” 

Cibrîl: “Âhir senin için evvelden hayırlıdır. Rabbin sana ihsân edecek ve sen razı 

olacaksın” dedi. Muhammed (s.a.v) Bilal’e “Namaz toplayıcıdır” diye seslenmesini emretti. 

Muhâcir ve ensâr Rasûlullah’ın mescidinde toplandı. Rasûlullah (s.a.v) minbere çıktı. Allah 

(c.c)’a hamdetti ve O’na övgüde bulundu. Ardından kalpleri yumuşatan, kalpleri ağlatan bir 

hutbe irad etti. Sonra: 

-Ey insanlar! Sizin için nasıl bir peygamberdim? diye sordu.  

-Allah (c.c) seni hayırla mükafatlandırsın. Bize karşı merhametli bir baba, nasihat 

eden müşfik bir kardeş gibiydin. Allah’ın (c.c) risaletini yerine getirdin. O’nun vahyini bize 

tebliğ ettin. Bizi Rabbinin yoluna hikmetle ve güzel öğütle davet ettin. Allah (c.c), ümmeti 

nedeniyle bir Nebîye verdiği mükafatın en efdalini bizim için sana versin, diye cevap verdiler. 

Onlara dedi ki: 
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-Ey Müslüman cemaat! Allah için ve üzerinizdeki hakkım için size soruyorum. 

Kendisine haksız muamelede bulunduğum bir kimse varsa kalksın ve bana kısas uygulasın. 

 O’nun bu çağrısına hiç kimse kalkmadı. Onlara ikinci kez sordu. Yine hiç kimse 

kalkmadı. Onlara üçüncü kez: 

- Ey Müslüman cemaat! Allah için ve üzerinizdeki hakkım için size soruyorum. 

Kendisine haksız muamelede bulunduğum bir kimse varsa kalksın ve bana kısas uygulasın, 

buyurdu. 

Müslümanların arasından kendisine Ukkâşe denilen yaşlı bir adam kalktı. 

Müslümanların arasından geçerek yürüdü ve Rasûlullah’ın (s.a.v) önünde durdu. O’na: 

-Anam babam sana feda olsun! Sen bir kereden başka sormasaydın, bunu yapmaya 

cüret etmezdim. Seninle birlikte bir gazvedeydim. Allah bize fethi müesser kıldığında ve 

peygamberine zafer verdiğinde dönüş halindeydik. Benim devem senin deveni ürküttü. 

Devemden indim ve ayağını öpmek için sana yaklaştım. Kızdın ve belime vurdun. Bunu 

kasıtlı olarak mı yoksa devenin vuruşunun karşılığı olarak mı yaptın, bilmiyorum, dedi. 

Rasûlullah: 

-Allah’ın Rasûlünün sana kasten vurduğu zannına kapılmak suretiyle büyük bir hataya 

düşmenden seni Allah’ın celaline sığındırırım. Yâ Bilal! Fâtımâ’nın evine koş ve ince değneği 

bana getir, buyurdu. 

Bilal elini başının üstüne koyup “Rasûlullah nefsinden kısas veriyor!” diye nida 

ederek mescitten çıktı. Fâtımâ’nın kapısını çaldı ve “Ey Rasûlullah (s.a.v)’ın kızı! İnce 

değneği bana ver” dedi. Fâtımâ:  

-Babam değneği ne yapacak yâ Bilal! Bugün hac günü veya gaza günü değil? diye 

sordu.  

-Yâ Fâtımâ! Babanın durumunu hiç de bilmiyorsun. Şüphesiz ki Rasûlullah (s.a.v) dini 

yerleştiriyor ve dünyayı bırakıyor. O nefsinden kısas verecek. Fâtımâ şöyle dedi: 

-Yâ Bilal! Rasûlullah (s.a.v)’tan kısas almakla nefsini hoşnut edecek olan kimdir? 

Dinle yâ Bilal! Hasan ve Hüseyin’e söyle, bu adamın o ikisinden kısas alması için kalksınlar 

ve onun Rasûlullah (s.a.v)’tan kısas almasına fırsat vermesinler. 

Bilal mescide girdi ve değneği Rasûlullah (s.a.v)’a verdi. Rasûlullah (s.a.v) değneği 

Ukkâşe’ye verdi. Ebû Bekir ve Ömer bunu görünce kalktılar ve:  

-Yâ Ukkâşe! İşte biz ikimiz önündeyiz. Bizden kısas al, Rasûlullah (s.a.v)’tan kısas 

alma, dediler. Nebî (s.a.v) onlara: 

-Dur yâ Ebâ Bekir ve dur yâ Ömer! Allah (c.c), mekanınızı ve makamınızı bildi, 

buyurdu. Ali b. Ebî Talib kalktı ve: 
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-Yâ Ukkâşe! Ben Rasûlullah (s.a.v)’ın önündeyim. Rasûlullah (s.a.v)’a vurman 

nefsime hoş gelmiyor. İşte sırtım ve karnım! Benden kısas al ve bana yüz celde vur! 

Rasûlullah (s.a.v)’tan kısas alma, dedi. Rasûlullah (s.a.v) : 

-Yâ Ali otur! Allah (c.c) senin niyetini ve makamını biliyor, buyurdu. Hasan ve 

Hüseyin kalktılar ve: 

-Yâ Ukkâşe! Bilmez misin biz Rasûlullah (s.a.v)’ın torunlarıyız. Bizden kısas almak 

Rasûlullah’tan kısas almak gibidir, dediler. Rasûlullah (s.a.v) onlara: 

-Oturun ey gözümün nurları! Allah (c.c) sizin bu makamınızı unutmaz, dedi. Sonra 

Rasûlullah (s.a.v) : 

-Yâ Ukkâşe, vur! Şüphesiz ki senin vurmaya hakkın var, dedi. Ukkâşe: 

-Yâ Rasûlullah! Sen bana karnım açıkken vurdun, dedi. Rasûlullah (s.a.v) karnını açtı. 

Müslümanlar ağlayarak bağırdılar ve: 

-Rasûlullah (s.a.v)’a vuran Ukkâşe’yi görmez misiniz! dediler. Ukkâşe, Rasûlullah 

(s.a.v)’ın karnına baktı. O, mısırlılar gibi beyazdı. O’na vuramadı ve: 

-Anam babam sana feda olsun! Senden kısas almaya kim tahammül edebilir? diyerek 

Rasûlullah (s.a.v)’ın karnını öptü. Rasûlullah (s.a.v): 

-Ya vur ya da bağışla, buyurdu. Ukkâşe: 

-Seni bağişladım. Allah (c.c)’ın beni kıyamette bağışlaması için dua et, dedi. Nebî: 

-Kim benim cennetteki yoldaşıma bakmak isterse bu yaşlı adama baksın, buyurdu. 

Müslümanlar kalktılar ve “Yüksek dereceler ve Rasûlullah’ın yoldaşlığını kazandın” 

diyerek Ukkâşe’nin iki gözünün arasından öpmeye başladılar. 

O günden sonra Rasûlullah (s.a.v) hasta oldu. Hastalığı on sekiz gün sürdü. Rasûlullah 

(s.a.v) pazartesi gün doğdu. Pazartesi gün peygamber olarak gönderildi ve pazartesi gün vefat 

etti. Hastalığının ağırlaştığı bir gün Bilal ezan okudu. Sonra kapıda durdu ve: 

-Esselâmü aleyke yâ Rasûlullah! Allah sana rahmetiyla muâmele etsin. Namaza buyur, 

diye seslendi. Rasûlullah (s.a.v), Bilal’in sesini duydu. Fâtımâ: 

-Yâ Bilal! Rasûlullah bu gün kendi derdiyle meşguldür, dedi. Bilal, gün ağarırken 

mescide girdi: 

-Vallahi seyyidim Rasûlullah izin verene kadar namazı ikâme etmeyeceğim, dedi. 

Döndü. Kapıda diyeldi ve: 

- Esselâmü aleyke yâ Rasûlullah! Namaza buyur. Allah (c.c) sana rahmetiyle muâmele 

etsin, diye seslendi. Rasûlullah (s.a.v), Bilal’in sesini duydu: 

-Gir yâ Bilal! Şüphesiz ki Allah Rasulü kendi derdiyle meşguldür. Ebû Bekir’e git. 

İnsanlara namazı kıldırsın, buyurdu. Bilal, elini başının üstünüe koyup “İmdât yâ Rabbi! Bu 
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ümit kesikliğine ve belimin büküklüğüne bir çare yâ Rabbi! Keşke anam beni doğurmasaydı 

da Rasûlullahîn bu halini görmeseydim!” diye nidâ ederek çıktı. Sonra: 

-Yâ Ebâ Bekir! Rasûlullah sana insanlara namazı kıldırmanı emretti, dedi. Ebû Bekir 

kalktı. O, hassas bir adamdı. Rasûlullah’ın mekanının boş oluşuna bakınca namaz kıldırmaya 

malik olamadı. Müslümanlar sesli bir şekilde ağladılar. Rasûlullah (s.a.v) insanların 

haykırışlarını işitti. “Bu gürültü nedir?” diye sordu. “Senden mahrum kaldıkları için 

Müslümanların haykırışları yâ Rasûlullah” dediler. Nebî (s.a.v), Ali b. Ebî Talib ve İbni 

Abbâs’ı çağırdı. Onlara dayanarak mescide çıktı. İnsanlara hafif iki rekatlık namaz kıldırdı. 

Sonra güzel yüzünü onlara çevirdi ve: 

-Ey Müslüman cemaat! Sizi Allah’a ısmarlıyorum. Allah’ın koruması ve emanı içinde 

olun. Vallahi size vasiyetim, ey Müslüman cemaat, Allah (c.c)’tan çekinmeniz ve benden 

sonra O’na itaate devam etmenizdir. Şüphesiz ki ben dünyadan ayrılacağım. Bu, ahiretin ilk 

günü ve dünya günlerinin sonuncusudur, buyurdu. 

Pazartesi günü Rasûlullah (s.a.v)’ın hastalığı şiddetlendi. Allah (c.c), ölüm meleğine 

habibi ve dostu Muhammed’e en güzel surette gitmesini ve ruhunu kabzetme hususunda O’na 

hizmet etmesini vahyetti. Ölüm meleği gitti ve bir arabî kılığında kapıda durdu. Sonra: 

- Esselâmü aleyke ey nübüvvet evinin ehli, risaletin kaynağı ve meleklerin sık sık 

ziyaret ettiği aile, girebilir miyim? dedi. Hz.Aişe, Hz.Fâtımâ’ya “Adama cevap ver” dedi. 

Fâtımâ: 

-Allah bu gelişinin mükafatını versin, ey Allah’ın kulu! Rasûlullah (s.a.v) kendi 

derdiyle meşguldür, dedi. Melek ikinci kez seslendi. Âişe “Yâ Fâtıma! Adama cevap ver” 

dedi. Fâtımâ: 

- Allah bu gelişinin mükafatını versin, ey Allah’ın kulu! Rasûlullah (s.a.v) kendi 

derdiyle meşguldür, dedi. Melek üçüncü kez: 

- Esselâmü aleyke ey nübüvvet evinin ehli, risaletin kaynağı ve meleklerin sık sık 

ziyaret ettiği aile, girebilir miyim? diye sordu. Girmesi kaçınılmazdı. Rasûlullah (s.a.v) ölüm 

meleğinin sesini duydu. 

-Yâ Fâtımâ! Kapıdaki kimdir? diye sordu.  

-Yâ Rasûlullah! Kapıdaki girmek için izin isteyen bir adamdır. Ona iki kez cevap 

verdik. O ise tüylerimi ürperten ve göğsümü titreten bir sesle üçüncü kez seslendi, diye cevap 

verdi. Nebî (s.a.v), ona: 

-Yâ Fâtımâ kapıdaki kimdir, biliyor musun? Bu, toplumları dehşete düşüren 

hizmetçidir. Bu, zevceleri kızdıran, oğulları öldürendir. Bu, evlere savaş açan, kabirlerin 
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amiridir. Bu, ölüm meleğidir. Gir, Allah (c.c) sana rahmet etsin ey  ölüm meleği! dedi. Ölüm 

meleği Rasûlullah (s.a.v)’ın yanına girdi. Rasûlullah (s.a.v): 

-Ey ölüm meleği! Bana ziyaretçi olarak mı geldin yoksa ruhu kabzedici olarak 

mı?diye sordu. 

-Sana ziyaretçi olarak ve ruhu kabzedici olarak geldim. Allah (c.c) bana, sen izin 

vermeden yanına girmememi, sen izin vermeden ruhumu kabzetmememi emretti. İzin 

verirsen (bunu yapacağım). Vermezsen Rabbime geri döneceğim, diye cevap verdi. 

-Yâ meleke’l-mevt! Dostum Cibrîl’i nerede bıraktın? 

-Onu dünya semasında, melekler onu senin için teselli ederlerken bıraktım. 

O böyle derken süratle Cibrîl geldi ve Rasûlullah (s.a.v)’ın başucuna oturdu. 

Rasûlullah, Cibrîl’e: 

-Yâ Cibrîl! Bu, dünyadan yolculuktur. Benim için Allah katında neyi 

müjdeliyorsun?diye sordu. 

-Yâ Habîballah! Sema kapılarını sana açılmak üzere hazır bıraktım. Melekler güzel 

koku ve selamlaşma ile ruhunu kutlamak için saf saf dizildiler yâ Muhammed! 

-Rabbimin vechine hamdolsun. Bana (başka) neyi müjdeliyorsun yâ Cibrîl? 

-Sana, cennetin açık kapılarını, sürekli akan nehirlerini, sarkan ağaçlarını ve senin 

ruhunun gidişi için zinetlenmiş hurilerini müjdelerim yâ Muhammed! 

-Rabbimin vechine hamdolsun. Bana (daha başka) neyi müjdeliyorsun yâ Cibrîl? 

-Sen, kıyamette şefaat etmek isteyenlerin ve şefaat edenlerin ilki olacaksın 

- Rabbimin vechine hamdolsun. Cibrîl: 

-Yâ Habibim! Bana sormak istediğin nedir?diye sordu. 

-Sana, bana üzüntü ve keder veren şeyi soracağım. Benden sonra Kur’an okuyacak 

olan kimdir? Kim ramazan ayında oruç tutacak benden sonra? Benden sonra kim Allah 

(c.c)’ın Beytü’l-Harâmını haccedecek? Benden sonra ümmetim için seçilen kimdir? 

-Yâ Habîballah! Sana müjdelerim ki Allah (c.c) şöyle buyurdu: “Sen ve ümmetin 

girinceye kadar cenneti bütün peygamberlere ve imamlara haram kıldım yâ Muhammed!” 

-Şimdi nefsim hoşnut oldu. İzinlisin yâ meleke’l-mevt! Emrolunduğun işi bitir, 

buyurdu. Ali (r.a): 

-Yâ Rasûlullah! Ruhun kabzedildiğinde seni kim yıkasın? Seni ne ile kefenleyelim? 

Senin namazını kim kıldırsın? Seni kabre kim indirsin? Nebî (s.a.v): 

-Yâ Ali! Gaslime gelince; beni sen ve Fadl b. Abbâs yıkayın. Sizin üçüncünüz olarak 

Cibrîl bana su döksün. Sen benim gaslimi bitirdiğinde, beni üç yeni elbise ile kefenleyin. 

Cibrîl bana cennetten hanût (denen güzel kokudan) getirsin. Beni yatağımda, mescidin içinde 
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bırakın ve yanımdan çıkın. Ben, arşının üzerinde Rabbe selam veren kimselerin ilki olacağım. 

Sonra Cibrîl, sonra Mikâil, sonra İsrafîl, sonra da grup grup melekler selam verecek. Sonra 

yanıma girin. Kimse öne çıkmadan saf saf olarak namazımı kılın, buyurdu. Fâtımâ (r.ah): 

-Bugün ayrılık günüdür. Seninle ne zaman buluşacağım?diye sordu. 

-Ey kızcığım! Kıyamet günü havuzun yanında, ben ümmetimdem isteyenlere havzdan 

su verirken benimle buluşacaksın. 

-Yâ Rasûlullah! Orada seni bulamazsam? 

-Benimle mizanın yanında, ben ümmetime şefaat ederken buluşacaksın. 

-Yâ Rasûlullah! Orada da seni bulamazsam? 

-Benimle sıratın yanında, ben Rabbime “Ümmetimi ateşten emin kıl” diye seslenirken 

buluşacaksın. 

Ölüm meleği ruhunu kabzetmeye başlamak için Rasûlullah (s.a.v)’a yaklaştı. Ruhu iki 

dizine yükseldiğinde Rasûlullah (s.a.v) “Ahh!” dedi. Ruhu göbeğine ulaştığında Rasûlullah 

(s.a.v) “Vay bu derdime!” diye nidâ etti. Fâtımâ: 

-Bana acı verdin ey babacığım! dedi. Ruhu göğsüne geldiğinde Nebî (s.a.v): 

-Yâ Cibrîl! Ölümün acısı ne kadar şiddetli! diye nidâ etti. Cibrîl yüzünü Rasûlullah 

(s.a.v)’tan çevirdi. Rasûlullah (s.a.v): 

-Yâ Cibrîl! Bana bakmayı kerih mi gördün, diye sordu. Cibrîl: 

-Yâ Habîbim! Sen sekârâtü’l-mevt halindeyken kim sana bakmaya güç yetirebilir? 

dedi. 

Rasûlullah (s.a.v) vefat etti. O’nu Ali b. Ebî Tâlib ve İbn Abbâs yıkadı. Cibrîl onlara 

su döktü. O’nu üç yeni elbise ile kefenlediler ve yatağa taşıdılar. Sonra O’nu mescide götürüp 

mescidin içinde bıraktılar. İnsanlar O’nun yanından çıktılar. O, arşının üzerinde Rabbe selam 

veren kimselerin ilki oldu. Sonra Cibrîl, Mikâil, İsrafîl ve grup grup melekler selam verdiler. 

Ali şöyle anlattı: 

-Mescitte bir uğultu işittik. Onları şahsen görmedik. “Girin, Allah (c.c) size rahmet 

etsin. Peygamberinizin namazını kılın” diye seslenen bir ses duyduk. Girdik ve Rasûlullah 

(s.a.v)’in emrettiği gibi saf saf dizildik. Cibrîl’in tekbiriyle tekbir aldık ve bizden hiç kimse 

öne çıkmaksızın Cibrîl’e uyarak Rasûlullah (s.a.v)’ın namazını kıldık. 

Kabire Ebû Bekir Sıddîk, Ali b. Ebî Tâlib ve İbn Abbâs girdi ve Rasûlullah (s.a.v)’ı 

defnettiler. İnsanlar dağildıklarında Fâtımâ, Ali’ye: 

-Yâ Eba’l-Hasan!  Rasûlullah’ı defnettiniz mi? diye sordu. “Evet” diye cevap verice 

Fâtımâ: 



 163

-Rasûlullah’ın üzerine toprak saçmaya gönlünüz nasıl elverdi?! Göğüslerinizde 

Rasûlullah için rahmet yok muydu? O, hayrı öğreten kişi değil miydi? dedi. Ali: 

-Belâ, ya Fâtımâ! Fakat Allah (c.c) kendisine isyan edilmemesini emretti, diye cevap 

verdi. Fâtımâ: 

-Ey babacığım! Cibrîl semadan vâhîy ile bize gelirken şimdi gelmeyi kesti, diyerek 

ağlamaya, mâtem tutmaya başladı. 

Hadisi Taberânî ve Ebû Nuaym tahriç etmiştir.1198 İbnü’l-Cevzî, Mevzuât’ta nakletmiş 

ve “Bu, vukûu imkansız, uydurma bir hadistir” demiş, Bu rivayeti uydurmakla itham olunan 

kişinin Abdülmün’ım b. İdris olduğunu belirtmiştir.1199 Heysemî de “Senette yer alan 

Abdülmünım kezzâb vaddâ’dır” demiştir. Bu zat hakkındaki değerlendirmeleri bir önceki 

hadisin tahricinde nakletmiştik. İbnü’l-Cevzî’nin, Vehb b. Münebbih hakkında olumsuz bir 

değerlendirmede bulunmaması dikkat çekicidir.  

M. Esad Coşan, “İslâmî Türk Edebiyatında Ükkâşe Hikayesi” isimli makalesinde 

İslam toplumu içinde ünlü olan bu olayı ele almakta ve hayali bir hikaye olduğunu, ashab 

içinde bu rivayette bahsi geçen Ükkâşe isimli bir zat tesbit edemediğini bildirmektedir.1200   

 

ن أبي موسى عن   وهب بن حدثنا محمد بن عبد اهللا الحضرمي ثنا يحيى بن حسان الكوفي ثنا هشام بن سليمان عن سفيان ع

ذا محرم  ال يدخل الجنة من أتى سول اهللا صلى اهللا عليه وسلمعن بن عباس رضي اهللا عنهما قال قال ر منبه  

   

29- Vehb b. Münebbih, İbn Abbâs’tan Rasûlullah (s.a.v)’in şöyle buyurduğunu rivayet 

etti: “Zâ mahrem (mahremiyle zinâ eden kimse) cennete giremez” 

Hadisi Taberânî ve Ebû Nuaym tahriç etmiştir.1201 Ebû Nuaym, “garîb” bir hadis 

olduğunu, Esed’in onda teferrüd ettiğini bildirmiştir.1202 Heysemî, “Yahya b. Hassân dışındaki 

ricali sahih ricalindendir. O da sikadır” demiştir.1203 Hadisin “sahîh” olduğunu söyleyebiliriz. 

 
حكم بن أبان عن   عالثة عن الثنا محمد بن عبد اهللا بن العقيلي حدثنا حجاج بن عمران السدوسي ثنا عمرو بن الحصين 

صلى اهللا عليه وسلم موت الغريب شهادة إذا احتضر فرمى ببصره عن عن بن عباس قال قال رسول اهللا  وهب بن منبه

نفسه يمحو اهللا ألفي ألف سيئة ويكتب له ألفي ألف  تر أهله وولده وتنفس فله بكل نفسيمينه وعن يساره فلم ير إال غريبا وذآ

 حسنة

 
                                                 
1198 Taberânî, el-Mu’cemü’l-Kebîr, III, 58-64; Ebû Nuaym, a.g.e, IV, 73-79 
1199 İbnü’l-Cevzî, a.g.e, II, 36 
1200 AÜİFD, 1983, XXVI, 275-286 
1201 Taberânî, el-Mu’cemü’l-Kebîr, XI, 48; Ebû Nuaym, a.g.e, IV, 72 
1202 Ebû Nuaym, a.g.e, IV, 72 
1203 Heysemî, a.g.e, VI, 269 
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30- Vehb b. Münebbih, İbn Abbâs’tan Rasûlullah (s.a.v)’ın şöyle buyurduğunu 

bildirdi: “Garîbin (gurbette olan kimsenin) ölümü şehadettir. O ölürken gözleri yuvalarından 

oynar. Ailesini ve oğullarını anar. Allah onun her nefes alıp verişinde iki yüz bin günahını 

siler ve ona iki milyon sevap yazar.” 

Hadisi Taberânî tahriç etmiştir.1204 Heysemî, senette yer alan Amr b. el-Husayn’ın 

“metrûk” olduğunu bildirmiş,1205 Elbânî hadisin “mevzû” olduğunu söylemiştir.1206          

İbnü’l-Cevzî, hadisi yine İbn Abbâs’tan, Vehb b. Münebbih’in yer almadığı bir tarikle ve 

farklı bir metinle Mevzuât’ta zikretmiş ve sahîh olmadığını söylemiştir.1207 

 

يم بن عقيل بن معقل عن أبيه عن عبد الكريم ثنا إبراه ماعيل بنحدثنا علي بن المبارك الصنعاني ثنا زيد بن المبارك ثنا إس

يقول ليفرن الناس من الدجال في صلى اهللا عليه وسلم  أنها سمعت النبي هللا عن أم شريكعن جابر بن عبد اوهب بن منبه 

  الجبال قالت أم شريك يا رسول اهللا فأين العرب يومئذ قال هم قليل

        

31- Vehb b. Münebbih, Câbir b. Abdillah’tan Ümmü Şerik’in, Nebî(s.a.v)’nin şöyle 

buyurduğunu işittiğini bildirdi: “İnsanlar deccalden dağlara kaçacaklar” Ümmü Şerik “Ya 

Rasûlullah Araplar o zaman nerede olacaklar?” diye sordu. Rasûlullah (s.a.v) “(o gün) onlar 

çok az sayıda olacaklar” buyurdu. 

Hadisi Taberânî tahriç etmiştir.1208 Müslim,  yine Câbir kanalıyla Ümmü Şerîk’ten,  

Vehb b. Münebbih’in yer almadığı farklı bir senetle tahriç etmiştir.1209 

 

 منبه بن وهب عن أبي ثنا إدريس بن عبدالمنعم ثنا البغدادي األنماطي الحسين بن عمر ثنا احمد بن سليمان حدثنا

 طالب أبي ابن عليل يقول وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول سمعت قال عنه تعالى اهللا رضي مالك بن أنس عن طاووس عن

 اهللا رضي على فمضى اآلخرة في برآة الدنيا في معرفة من فكم المؤمنين من المعارف من استكثر علي يا وجهه اهللا آرم

 فيما فعلت ما وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول له فقال بعد من جاء ثم لآلخرة اتخذه إال أحدا يلقى ال حينا فأقام عنه تعالى

 منكس وهو وسلم عليه اهللا صلى النبي على فأتى أخبارهم قابل أذهب السالم عليه له فقال اهللا رسول يا فعلت قد فقال أمرتك

 بعثك والذي ال علي له فقال اآلخرة أبناء إال معك ثبت علي يا أحسب ما يتبسم وهو وسلم عليه اهللا صلى النبي له فقال رأسه

 لسانك وأملك شأنك على أقبل علي يا المتقين إال عدو لبعض بعضهم يومئذ ألخالءا وسلم عليه اهللا صلى النبي له فقال بالحق

 غانما سالما تكن زمانك أهل من تعاشره من وأعقل

 

                                                 
1204 Taberânî, el-Mu’cemü’l-Kebîr, XI, 48 
1205 Heysemî, a.g.e, II, 318 
1206 Elbânî, Silsiletü’d-Daîfe, I, 614 
1207 İbnü’l-Cevzî, a.g.e, II, 606 
1208 Taberani, el-Mu’cemü’l-Kebîr, XXV, 96 
1209 Müslim, Kitâbü’l-Fiten ve Eşrâtü’s-Sâat, 125 
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32- Vehb b. Münebbih, Tâvûs’tan; O da Enes b. Mâlik’ten, Rasulullah (s.a.v)’ın Ali b. 

Ebî Tâlib’e şöyle buyurduğunu bildirdi: “Müminlerden ahbablarını çoğalt. Zirâ dünyada nice 

tanışıklıklar vardır ki ahirette bereket olur. Ali gitti ve bir süre karşılaştığı herkesi ahiret için 

dost edindi. Sonra geldi. Rasulullah (s.a.v) ona “Sana emrettiğim konuda ne yaptın?” diye 

sordu. “Emrettiğini yaptım yâ Rasulallah!” diye cevap verdi. Rasulullah “Git onların halini bir 

gözden geçir” dedi. Ali başı önüne eğik bir halde döndü. Rasulullah tebessüm ederek 

“Zannediyorum yanında ancak ahiretlik dostların kaldı.” dedi. Ali “Seni hak ile gönderene 

yemin olsun ki evet” dedi. Rasulullah (s.a.v) “O gün bazıları bazılarına düşmandır. Sen kendi 

işine bak. Diline sahip ol. Oturup kalktığın kişilere de dikkat et ki selamette olasın” buyurdu. 

Hadisi Ebû Nuaym tahriç etmiş ve “garîb” bir hadis olduğunu, Vehb’in onda teferrüd 

ettiğini bildirmiş, “Onu sadece bu vecihle yazdık” demiştir.1210   

 

 ابن عن منبه بن وهب عن اليماني موسى أبي عن سفيان ثنا قال حفص بن الحسين ثنا قال جعفر بن محمد بن عبداهللا حدثنا

 األمة هذه شرار وان أال زراعا وال تاجرا أبعث ولم وملحمة مرحمة بعثت وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول قال قال عباس

 نفسه على شح من إال والزراعون التجار

 

33- Vehb b. Münebbih, İbn Abbâs’tan, Rasûlullah (s.a.v)’ın şöyle buyurduğunu 

rivayet etti: “Merhamet ve melhamet için gönderildim. Tâcir ve ziraatçı olarak 

gönderilmedim. Kendini hesaba çeken kimse hariç tâcirler ve ziraatçılar bu ümmetin en 

şerlileri değil midir?” 

Hadisi Ebû Nuaym tahriç etmiş ve “garîb” bir hadis olduğunu, Hasan’ın onda teferrüd 

ettiğini bildirmiştir.1211 Elbânî, senette yer alan Ebû Mûsâ’nın meçhûl oluşu nedeniyle hadisin 

zayıf olduğunu söylemiştir.1212  

 

 قال ثنا الحسن بن عرفة قال ثنا الوليد بن الفضل العنزى قال ثنا أيوب بن العباس بن محمد ثنا قال اسحاق بن احمد حدثنا

عبد اهللا بن ادريس عن ابيه عن وهب بن منبه عن ابن عباس قال آان رسول اهللا صلى هللا عليه و سلم يبعث رجاال الى 

 غنى ال وعمر بكر أبو وسلم عليه اهللا صلى النبي فقال وعمر بكر أبا بعثت لو رجل فقال االسالم الى الناس يدعون البلدان

 االنسان من والبصر السمع بمنزلة االسالم وعمرمن بكر أبا ان عنهما بي

 

34- Vehb b. Münebbih, İbn Abbâs’tan şöyle nakletti: Rasûlullah (s.a.v), bir grup 

adamı, insanları İslam’a davet etmek üzere çeşitli beldelere gönderiyordu. Bir adam “Ebû 

                                                 
1210 Ebû Nuaym,a.g.e, IV, 22 
1211 Ebû Nuaym, a.g.e, IV, 72 
1212 Elbânî, Silsiletü’d-Daîfe, IV, 72 



 166

Bekir ve Ömer’i de göndersen” dedi. Nebî (s.a.v) şöyle buyurdu: “O ikisinden feragat 

edemem. Şüphesiz ki Ebû Bekir ve Ömer, İslam’ın gözü kulağı gibidirler.” 

Hadisi Ebû Nuaym tahriç etmiş ve şu değerlendirmeyi yapmıştır: “Abdullah b. İdris, 

Abdülmün’im b. İdris’tir. Bu hadis garîbtir. Velid b. Fadl, Abdülmün’im b. İdris’ten rivayette 

teferrüd etmiştir.”1213 Abdülmünım b. İdris, kizb ile itham edilmiş bir zattır. Onun hakkında 

âlimlerin değerlendirmelerini yirmi yedi numaralı hadiste zikretmiştik. 

Elbânî, hadisin mevzû olduğunu ve İbn Hıbbân’ın Duâfâ’da, Velid b. Fadl’ın 

biyografisinde onu tahriç ettiğini bildirmiştir.1214 İbnü’l-Cevzî, İbn Hıbbân’ın Velid b. Fadl 

hakkında “Mevzû olduğunda hiç şüphe olmayan münker şeyler rivayet ederdi” dediğini 

nakletmiş,1215 Zehebî ve İbn Ebî Hâtim (327/939) onun meçhul olduğunu bildirmiştir.1216  

 

 وهب عن أبيه عن زيد بن عبدالرحيم ثنا قال عمار أبو ثنا قال سفيان بن الحسن ثنا قال حمدان بن عمرو أبو حدثنا

 بكل له اهللا آتب الكعبة عدو بها ليقاتل الحرم في قوسا أحد من قال وسلم عليه اهللا صلى النبي عن جبل بن معاذ عن منبه نب

 العدو يحضر حتى حسنة ألف ألف يوم

 

35- Vehb b. Münebbih, Muaz b. Cebel’den, Nebî (s.a.v)’nin şöyle buyurduğunu 

rivayet etti: “Kim Harem’de Kâbe’nin düşmanını öldürmek için yayını bağlarsa; Allah, 

düşman gelinceye kadar ki bütün günler için ona bir milyon sevap yazar.” 

Hadisi Ebû Nuaym tahriç etmiştir.1217 

 

 بن سعيد بن مؤمل ثنا سلمة بن سليمان ثنا محمد بن ابراهيم ثنا ريبالط إسحاق بن محمد ثنا اهللا رحمه أبي حدثنا

 عليه اهللا صلى النبي قال قال ثوبان عن طاووس عن منبه بن وهب حدثني قال الطائي وداعة بن أسد العالء أبو ثنا يوسف

  بالتوفيق وينظر اهللا بنور ينظر فانه وفراسته المؤمن دعوة احذروا وسلم

 

36- Vehb b. Münebbih, Tâvus’tan, o da Sevbân’dan Nebî (s.a.v)’nin şöyle 

buyurduğunu rivayet etmiştir: “Müminin duâsından ve firâsetinden sakının. Şüphesiz ki o, 

Allah’ın nuru ve tevfîkiyle bakar.” 

Hadisi Ebû Nuaym tahriç etmiş ve “garîb” olduğunu, Müemmel’in Esed’den rivayette 

teferrüd ettiğini bildirmiştir.1218 Elbânî, hadiste şiddetli bir vâhîliğin bulunduğunu 

söylemiştir.1219 

                                                 
1213 Ebû Nuaym, a.g.e, IV, 73 
1214 Elbânî, Silsiletü’d-Daîfe, VII, 268  
1215 İbnü’l-Cevzî, a.g.e, II, 485 
1216 İbn Ebî Hâtim, Kitâbü’l-Cerh ve’t-Ta’dîl, IX, 13; Zehebî, Muğnî, II, 499 
1217 Ebû Nuaym, a.g.e, IV, 80 
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 عن آعب عن منبه بن وهب عن ثور عن عالثة ابن ثنا الحصين بن عمرو ثنا حيان بن محمد ثنا الحسن بن حبيب حدثنا

 بها ليدفع هللا وان السائل يد في تقع أن قبل اهللا يد في لتقع الصدقة إن قال وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول أن عبيد بن فضالة

  اآلخرة في األجر من لصاحبها ما سوى األسقام وسيء والبرص الجذام منها الدنيا مخازي من بابا سبعين

 

37- Vehb b. Münebbih, Ka’b’dan; o da Fadâle b. Abîd’den Rasûlullah (s.a.v)’in şöyle 

buyurduğunu bildirmiştir: “Şüphesiz ki sadaka sâilin eline düşmeden önce Allah’ın eline 

düşer. Şüphesiz ki Allah onunla, sahibine âhirette verilecek olan ecrin yanı sıra, cüzzam, abraş 

ve hastalıklar gibi dünya dertlerinden yetmişini def eder.” 

Hadisi Ebû Nuaym tahriç etmiş ve hadisin “garîb” olduğunu, “an Alâse an Sevr” 

rivayeti dışında onu yazmadığını belirtmiştir.1220  

 

 بن حسين ثنا الرازي آليب بن احمد بن عبداهللا ثنا سعيد بن جعفر بن محمد ثنا الشروطي الحجاج بن محمد بن عبداهللا حدثنا

 أبي عن منبه بن مهما أخيه عن منبه بن وهب عن معقل بن عبدالصمد عمه عن عبدالكريم بن اسماعيل ثنا النيسابوري علي

 فيقضمها المرفق تبلغ أن الى التنين فم في يدك إدخالك السالم عليه النبي داود قال قال وسلم عليه اهللا صلى النبي عن هريرة

 آان ثم شيء له يكن لم من تسأل أن من لك خير

 

38- Vehb b. Münebbih, kardeşi Hemmâm’dan; o da Ebû Hureyre’den Rasûlullah 

(s.a.v)’in şöyle buyurduğunu bildirmiştir: “Dâvud peygamber şöyle dedi: Elini dirseğine 

kadar ejderhanın ağzına sokman, onun da kolunu kemirmesi, sonradan görme bir kimseden 

bir şey istemenden daha hayırlıdır.” 

Hadisi Ebû Nuaym tahriç etmiş ve “garîb” olduğunu, “an Hüseyin b. Ali an İsmail” 

rivayeti dışında onu yazmadığını bildirmiştir.1221 Elbânî, hadisin zayıf olduğunu bildirmiş,  

İsmâil b. Abdilkerîm’in sadûk olduğunu, ancak onun dışındaki râvileri bilmediğini 

söylemiştir.1222 Bu rivayet, Hemmâm b. Münebbih’in sahîfesi dışındaki rivayetleri içinde yedi 

numarada zikrettiğimiz rivayettir. 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                         
1218 Ebû Nuaym, a.g.e, IV, 81 
1219 Elbânî, Silsiletü’d-Daîfe, IV, 301 
1220 Ebû Nuaym, a.g.e, IV, 81 
1221 Ebû Nuaym, IV, 81 
1222 Elbânî, Silsiletü’d-Daîfe, IX, 44 
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B. Diğer Rivayetleri 

 

Bu bölümde Vehb b. Münebbih’in hadis kaynaklarında yer alan ancak merfû olmayan 

rivayetlerinin tahrici yapılacaktır. Bu şekilde toplam yetmiş altı tane rivayetinin olduğunu 

tesbit ettik. Bunlardan on tanesi mevkûf haberdir. Diğerleri Vehb b. Münebbih’den aktarılan 

hikmetli sözler veya isrâilî rivayetlerdir. Rivayetleri şöyle sıralayabiliriz: 

 

ما عن أخيه قال سمعت أبا هريرة يقول   بن منبهأخبرني وهبحدثنا علي بن عبد اهللا قال حدثنا سفيان قال حدثنا عمرو قال 

 أحد أآثر حديثا عنه مني إال ما آان من عبد اهللا بن عمرو فإنه آان يكتب وال أآتب من أصحاب النبي صلى اهللا عليه وسلم

 تابعه معمر عن همام عن أبي هريرة  

 
1- Vehb b. Münebbih, kardeşi Hemmâm’dan, Ebû Hureyre’nin şöyle dediğini aktardı: 

“Rasûlullah (s.a.v)’in ashabı içinde benden daha fazla hadis rivayet eden yoktur. Ancak 

Abdullah b. Amr müstesna. O yazardı, bense yazmazdım.”  

Hadisi Buhârî, Tirmizî (279/892), Ahmed b. Hanbel ve Dârimî tahriç etmiştir.1223 

Sahih bir rivayettir. Bu rivayet, Hemmâm b. Münebbih’in sahîfesi dışındaki rivayetleri içinde 

iki numarada zikrettiğimiz rivayettir. 

 

 بن منبه عن بن عباس ن عياش عن إدريس بن منبه عن أبيه وهبحدثنا عبد اهللا حدثني أبي ثنا يحيى بن آدم ثنا أبو بكر ب

من قبل سواد  جبريل أن يراه في صورته فقال ادع ربك قال فدعا ربه قال فطلع عليه  عليه وسلم صلى اهللاسأل النبيقال 

   صعق فاتاه فنعشه ومسح البزاق عن شدقيهيرتفع وينتشر قال فلما رآه النبي صلى اهللا عليه وسلمالمشرق قال فجعل 

   

2- Vehb b. Münebbih, İbn Abbâs’tan şöyle bildirdi: Rasûlullah (s.a.v), Cibrîl’i kendi 

suretinde görmek istedi. Cibrîl “(Bunun için) Rabbine dua et” dedi. Rasûlullah (s.a.v) Rabbine 

dua etti. Cibrîl Rasûlullah’a (s.a.v) doğu tarafından göründü. Yükselip bütün göğü kapladı. 

Rasûlullah (s.a.v) onu görünce bayıldı. Cibrîl gelip onu kaldırdı ve çenesindeki tükürüğü 

temizledi. 

Hadisi Ahmed b. Hanbel tahriç etmiştir.1224 Şuayb el-Arnavut, isnâdının zayıf olduğunu 

söylemektedir.1225 Senette yer alan İdris b. Münebbih, Vehb b. Münebbih’in kızının oğlu, 

                                                 
1223 Buhârî, İlim, 39; Tirmizî, İlim, 12; Menakıb, 46; Darimî, Mukaddime, 43; Ahmed b. Hanbel, Müsned,II, 248. 
Ayrıca bkz. İbn Hıbbân, a.g.e, XVI, 103; Taberânî, el-Mucemü’l-Evsat, IX, 389; Hâkim, a.g.e, I, 105 
1224 Ahmed b. Hanbel, Müsned,I, 322. Ayrıca bkz. Taberânî, el-Mu’cemü’l-Kebîr, XI, 48 
1225Ahmed b. Hanbel, Müsned (Şuayb el-Arnavut), V, 118 
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İdris b. Sinan’dır. İbn Adiy (365/975), bu rivayeti onun biyografisinde tahriç etmiş ve onun, 

hadisleri yazılan zayıf kimselerden olduğunu bildirmiştir.1226 

 

بن عقيل عن أبيه عن   وهب  بن منبه عن جابر احدثنا الحسن أن إسماعيل بن عبد الكريم حدثهم قال حدثني إبراهيم يعني 

مر بن الخطاب رضي اهللا عنه زمن الفتح وهو بالبطحاء أن يأتي الكعبة فيمحو آل عأن النبي صلى اهللا عليه وسلم أمر

   حتى محيت آل صورة فيهادخلها النبي صلى اهللا عليه وسلمصورة فيها فلم ي

 

3- Vehb b. Münebbih, Câbir’den şöyle bildirdi: Peygamber (s.a.v) Ömer b. el-

Hattab’a, fetih yılında (Muhassab denilen) vadide iken, Kâbe’ye varıp orada bulunan bütün 

resimlerin silinmesini emretmiş ve Rasûlullah (s.a.v) oradaki bütün resimler silininceye kadar 

Kâbe’ye girmemiştir. 

Hadisi Ebû Dâvud, İbn Hıbbân ve Beyhakî tahriç etmiştir.1227 Hadis hakkında Münzirî 

sükut etmiş,1228 Şuayb el-Arnavut, İbn Hıbbân’daki sened için “ceyyid” değerlendirmesinde 

bulunmuştur.1229 

Ahmed b. Hanbel (241/855), hadisi Câbir b. Abdillah’tan, Vehb b. Münebbih’in yer 

almadığı senedlerle tahriç etmiştir.1230 Şuayb el-Arnavut, bu tariklerin Müslim’in şartı üzere 

sahîh olduğunu belirtmiştir.1231 

 

حدثنا الحسن ثنا إسماعيل يعني بن عبد الكريم حدثني إبراهيم بن عقيل بن معقل عن أبيه عن   وهب  بن منبه قال سألت 

  جابرا هل غنموا يوم الفتح شيئا قال ال

     

4- Vehb b. Münebbih dedi ki: Câbir’e “Fetih günü ganimet olarak bir şey aldınız mı?” 

diye sordum, “Hayır” dedi. 

Hadisi Ebû Dâvud tahriç etmiştir.1232 Hadis hakkında Münzirî sükut etmiş,1233 Elbânî 

“sahîh” olduğunu söylemiştir.1234 

 

                                                 
1226 İbn Adiy, a.g.e, II, 34 
1227 Ebû Dâvud, Libas, 45; İbn Hıbbân, a.g.e, XIII, 168; Beyhaki, a.g.e, VII, 437 
1228 Azîmâbâdî, a.g.e, XI, 212 
1229 İbn Hıbbân, a.g.e, XIII, 168 
1230 Ahmed b. Hanbel, Müsned,III, 335, 383 
1231 Ahmed b. Hanbel, Müsned (Şuayb el-Arnavut), XXII, 449; XXIII, 326 
1232 Ebû Dâvud, Harac, 25. Ayrıca bkz. Beyhaki, a.g.e, IX, 203  
1233 Azîmâbâdî, a.g.e, VIII, 261 
1234 Elbânî, Sünenü Ebî Dâvud, 463 
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د قال أتينا بن المبارك عن معمر عن سماك بن الفضل عن   وهب  بن منبه عن الحكم بن مسعواأخبرنا أحمد بن حميد ثنا 

 عمر في المشرآة فلم يشرك ثم أتيناه العام المقبل فشرك فقلنا له فقال تلك على ما قضيناه وهذه على ما قضينا   

  

5- Vehb b. Münebbih, Hakem b. Mesud’un şöyle anlattığını bildirdi: “Müşerreke” 

hakkında Hz.Ömer’e gelip (hükmünü sormuştuk), o da (mirastan ona) pay vermemişti. Sonra 

ertesi yıl (tekrar) ona gelip (hükmünü sorduk). Bu sefer (ona mirastan) pay verdi. Bunun 

üzerine ona (niçin böyle yaptığını) sorduk. Şöyle cevap verdi: “O, (o zaman) vermiş 

olduğumuz hükme göre idi. Bu da (şimdi) verdiğimiz hükme göredir.” 

Hadisi Dârimî tahriç etmiştir.1235 Hüseyin Selim Esed, isnâdının “ceyyid” olduğunu 

söylemiştir.1236 

 

أليس ال إله إال اهللا مفتاح الجنة قال بلى ولكن ليس مفتاح إال له أسنان فإن جئت بمفتاح له أسنان فتح لك  وقيل لوهب بن منبه

 وإال لم يفتح لك

     

6- Vehb b. Münebbih’e “La ilahe illallah, cennetin anahtarı değil midir?” diye soruldu. 

“Evet. Ancak o dişleri olan bir anahtardır. Dişleri olan bir anahtarla gelirsen (cennetin kapısı ) 

sana açılır. Aksi takdirde sana açılmaz.” diye cevap verdi. 

Hadisi Buhârî muallak olarak tahriç etmiştir.1237  

 

 بن منبه قال النعمان عن وهبأخبرنا يوسف بن موسى ثنا إبراهيم بن موسى انا محمد بن الحسن الصنعاني ثنا منذر هو بن 

                     بقي من عمرهمجلس يتنازع فيه العلم أحب إلي من قدره صالة لعل أحدهم يسمع الكلمة فينتفع بها سنة أو ما

                                                      

7- Vehb b. Münebbih şöyle dedi: “İçinde ilim tartışılan bir meclis (nafile) namaz kılan 

bir adamdan daha sevimlidir. Umulur ki onlardan (mecliste bulunanlardan) birisi bir kelime 

işitir ve onunla bir sene ya da ömrünün kalanında faydalanır.” 

Hadisi Dârimî tahriç etmiştir.1238 Hüseyin Selim Esed, isnâdının “sahîh” olduğunu 

belirtmiştir.1239 

 

 يا بني عليك بالحكمة فإن الخير في  بن منبه يقولسمعت وهبأخبرنا الحكم بن المبارك انا بقية عن الموطأ بن عمير قال 

    ه وتشرف الصغير على الكبير والعبد على الحر وتزيد السيد سؤددا وتجلس الفقير مجالس الملوكالحكمة آل
                                                 
1235 Darimî, Mukaddime, 55. Ayrıca bkz. Abdürrezzak, a.g.e, X, 249; İbn Ebî Şeybe, a.g.e, VI, 247; Darakutnî, 
Sünen, IV, 88; Beyhaki, a.g.e, VI, 417- 8 
1236 Dârimî, es-Sünen (Hüseyin Selim Esed), I, 162 (Mevsuatü’ş-Şâmile CD’sinden) 
1237 Buhârî, Cenaiz, 1. Ayrıca bkz. Ebû Nuaym,a.g.e, IV, 66 
1238 Darimî, Mukaddime, 32 
1239 Dârimî, es-Sünen (Hüseyin Selim Esed), I, 107 (Mevsuatü’ş-Şâmile CD’sinden) 
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8- Vehb b. Münebbih şöyle dedi: “Yavrum, hikmete sarıl! Çünkü hayrın tamamı 

hikmettedir. O, küçüğü büyüğe karşı, köleyi hür olana karşı büyültür. Efendinin (seyyidin) 

efendiliğini artırır, fakiri hükümdarların meclislerine oturtur.” 

Hadisi Dârimî tahriç etmiştir.1240 Hüseyin Selim Esed, Bakiyy’in müdellis olması 

nedeniyle isnâdının “zayıf” olduğunu belirtmiştir.1241 

 

بن منبه قال ان الحكمة تسكن القلب الوادع   وهب مازن عن يعلى بن مقسم عنأخبرنا الحكم بن المبارك انا مطرف بن

  الساآن

    

9- Vehb b. Münebbih şöyle dedi: “Şüphe yok ki hikmet (dünyalıkları) terk eden, sakin 

kalpte kalır.” 

Hadisi Dârimî tahriç etmiştir.1242 Hüseyin Selim Esed, Mutarrif b. Mâzin sebebiyle 

isnâdının “zayıf” olduğunu belirtmiştir.1243  

 

: أخبرنا الحسن بن محمد األسفرائيني ثنا محمد بن أحمد بن البراء أنبأ عبد المنعم بن إدريس عن أبيه عن وهب بن منبه  

 هو جد نوح الذي يقال له خنوخ و هو في الجنة حي:  هو وفي أي زمان هو قال  منأنه سئل عن إدريس

 

10- Vehb b. Münebbih’e İdris (a.s)’ın kim olduğu ve hangi zamanda yaşadığı soruldu, 

şöyle dedi: “O, Nûh (a.s)’un Hannûh olarak isimlendirilen dedesidir ve o cennette 

yaşamaktadır.” 

Rivayeti Hâkim en-Neysâbûrî tahriç etmiştir.1244 Hâkim rivayet hakkında bir 

değerlendirme yapmamıştır. Zehebî, Ahmed b. Hanbel’in, senette yer alan Abdülmünım b. 

İdris’i kizb ile suçladığını bildirmektedir.  

 

: فأخبرنا الحسن بن محمد األسفرايني ثنا أبو الحسن بن البراء ثنا عبد المنعم بن إدريس عن أبيه عن وهب بن منبه قال 

ي فارقته المالئكة فلما آان ابن سبع تاهللا إلبراهيم إسحاق في الليلة الحديث إسحاق حين أمر اهللا إبراهيم أن يذبحه وهب 

أوحى اهللا إلى إبراهيم أن يذبحه و يجعله قربانا و آان القربان يومئذ يتقبل و يرفع فكتم إبراهيم ذلك إسحاق و جميع الناس و 

إن اهللا ال يبتلي بمثل هذا مثلك : ل له الصديق أسره إلى خليل له فقال الغازر الصديق و هو أول من آمن بإبراهيم و قوله فقا

و لكنه يريد أن يجربك و يختبرك فال تسوءن باهللا ظنك فإن اهللا يجعلك للناس إماما و ال حول و ال قوة إلبراهيم و إسحاق إال 

لقد سبق : سلم قال و بلغني أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و : باهللا الرحمن الرحيم فذآر وهب حديثا طويال إلى أن قال وهب 

                                                 
1240 Darimî, Mukaddime, 34 
1241 Dârimî, es-Sünen (Hüseyin Selim Esed), I, 119 (Mevsuatü’ş-Şâmile CD’sinden) 
1242 Darimî, Mukaddime, 48 
1243 Dârimî, es-Sünen (Hüseyin Selim Esed), I, 152 (Mevsuatü’ş-Şâmile CD’sinden) 
1244 Hâkim en-Neysâbûrî, a.g.e, II, 549 
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ه أحد و يقومن يوم القيامة فليشفعن ألهل هذه الدعوة و أقبل اهللا على إبراهيم في ذلك يإسحاق الناس إلى دعوة ما سبقها إل

إسمع مني يا أصبر الصابرين فإني قد ابتليتكما اليوم : سحاق إلإسمع مني يا إبراهيم يا أصدق الصادقين و قال : المقام فقال 

ي ابتليتك يا إبراهيم بالحريق فصبرت صبرا لم يصبر مثله أحد من العالمين و ابتليتك قل به أحدا من خلتيم لم أبببالء عظ

بالجهاد في و أنت وحيد و ضعيف فصدقت و صبرت صبرا و صدقا لم يصدق مثله أحد من العالمين و ابتليتك يا إسحاق 

 رأيت ذلك هنيئا صغيرا في اهللا آما يرجو من أحسن ثوابه و يسر به بالذبح فلم تبخل بنفسك و لم تعظم ذلك في طاعة أبيك و

حسن لقائه و إني أعاهدآما اليوم عهدا ال أحبسن به أما أنت يا إبراهيم فقد وجبت لك الجنة علي فأنت خليلي من بين أهل 

ا تعظيما لما سمع من قول اهللا األرض دون رجال العالمين و هي فضيلة لم ينلها أحد قبلك و ال أحد بعدك فخر إبراهيم ساجد

اسألك يا إلهي أن تصطفيني لنفسك و : متشكرا هللا و أما أنت يا إسحاق فتمن علي بما شئت و سلني و احتكم أوتك سؤلك قال 

أوجبت لك ما سألت و : أن تشفعني في عبادك الموحدين فال يلقاك عبد ال يشرك بك شيئا إال أجرته من النار قال له ربه 

   و اليتك ما وعدتكما على نفسي وعدا ال أخلفه و عهدا ال أحبسن به و عطاء هنيئا ليس بمردودضمنت لك

 

11- Vehb b. Münebbih,   Allah’ın Hz.İbrahim’e İshâk’ı boğazlamasını emretmesi 

olayını şöyle anlattı: “Allah, meleklerin İbrahim (a.s)’ın yanından ayrıldığı gece İshâk (a.s)’ı 

ihsan etti. Hz. İshâk yedi yaşına geldiğinde Allah, Hz.İbrahim’e onu boğazlamasını ve kurban 

etmesini vahyetti. O dönemde kurban kabul edilir ve Allah katına yükseltilirdi. Hz.İbrahim bu 

durumu İshâk (a.s)’dan ve bütün insanlardan gizledi. Bu durumu sadece bir dostuna sır olarak 

söyledi. Hz.İbrahim’e ve onun söylediklerine ilk iman eden kişi olan Ğâzer es-sıddik ona dedi 

ki: “Şüphesiz Allah (c.c) senin durumuna benzer bir durumla imtihan etmez. Fakat O, seni 

sınamak ve imtihan etmek istiyor. Allah’a karşı kötü zan besleme. O seni insanlara 

imam/önder yapacak. İbrahim ve İshâk için Rahman ve Rahim olan Allah’tan başka güç ve 

kudret sahibi yoktur.”  

Vehb uzun bir hadis zikretti ve sonunda şöyle dedi: Resulullah sav’in şöyle dediği 

bana bildirildi: “İnsanları Allah’ın dinine davet konusunda hiç kimse İshâk (a.s)’ı 

geçememiştir. Kıyamet gününde kalkacak ve bu davet ehline şefaatte bulunacaktır. Bu 

durumdayken Allah (c.c) İbrahim (a.s)’e yönelecek ve : “Dinle ey İbrahim, ey sadıkların en 

sadığı!” buyuracak ve İshâk’a da: “Dinle ey sabredenlerin en sabırlısı! Şüphesiz ben ikinizi o 

gün yarattıklarımdan hiç kimseyi sınamadığım büyük bir bela ile imtihan ettim. Ey İbrahim, 

seni ateşle imtihan ettim ve sen alemde hiç kimsenin benzerini göstermediği bir sabır 

gösterdin. Yalnız ve zayıf olduğun bir halde iken seni cihadla imtihan ettim. Sen,  alemde hiç 

kimsenin benzerini göstermediği bir sadakat ve sabır gösterdin. Ey İshâk, seni boğazlanmakla 

imtihan ettim ve  sen nefsin konusunda cimrilik yapmadın. Babana itaat etmek ve Allah için 

canını feda etmek sana büyük bir şeymiş gibi gelmedi. En güzel sevabı ve bu sevabın 

karşılığını alacağın gün sevinmeyi umdun. Bugün ben ikinize bunu taahhüt ediyorum. İbrahim 

sana gelince; sana cenneti vermeyi kendime vacip sayıyorum, sen yeryüzü ehli içinden benim 
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dostumsum, senden önce ve sonra hiç kimse bu fazilete erişememiştir.” buyuracak. İbrahim 

(a.s), Allah (c.c)’tan duyduklarından dolayı müteşekkir olarak secdeye kapanacak. Allah (c.c) 

şöyle buyuracak: “Sana gelince ey İshâk, benden dilediğini iste, istediğin gibi hüküm ver. Ben 

de sana istediğini vereyim.” İshâk şöyle diyecek: “Ey Rabbim, beni kendine seçmeni 

diliyorum. Beni muvahhit kullarına şefaatçi kılmanı istiyorum. Karşına sana şirk koşmadan 

gelenleri cehennem ateşinden korumanı diliyorum.” Cenabı Allah şöyle buyuracak: 

“Dilediğini sana verdim ey İshâk ve velayetini de garanti ettim. Size verdiğim sözler 

kesinlikle yerine getirilecektir. Bunlar geri çevrilmeyecek güzel ihsanlardır.”  

Rivayeti Hâkim en-Neysâbûrî tahriç etmiştir.1245 Hâkim rivayet hakkında bir 

değerlendirme yapmamıştır. Zehebî, senette yer alan Abdülmünım b. İdris hakkında “lâ 

şey’ün” değerlendirmesinde bulunmaktadır. 

 

لما توفيت : به قال فأخبرنا الحسن بن محمد بن األسفرايني ثنا أبو الحسن بن البراء ثنا عبد المنعم عن أبيه عن وهب بن من

بافس و مدين و آيسان و لوط و سرخ و أميم و نعشان و : سارة تزوج إبراهيم امرأة يقال لها حجورا فولدت له سبعة نفر 

مدين درجات إلبراهيم و أن لوطا آان منهم: ذآر أيضا في هذا الكتاب وهب    

 

12- Vehb b. Münebbih şöyle dedi: “Sâre vefat ettiğinde İbrahim (a.s), kendisine 

Hacûra denilen bir kadınla evlendi. Bu kadın ona yedi çocuk doğurdu; Bâfes, Medyen, 

Keysân, Lût, Serah, Umeym ve Na’şân.” Vehb bu kitapta, Medyen’in İbrahim’in neslinden 

olduğunu, Lût’un da bunlar arasında bulunduğunu zikretmiştir. 

Rivayeti Hâkim en-Neysâbûrî tahriç etmiştir.1246 Hâkim ve Zehebî rivayet hakkında 

bir değerlendirme yapmamaktadır. 

 

خرج إبراهيم بامرأته سارة و  سمعت وهب بن منبه يقول: و في آتاب إسماعيل بن عبد الكريم عن عبد الصمد بن مغفل قال 

 معها أخوها لوط إلى أرض الشام 

 

13- Vehb b. Münebbih şöyle dedi: “İbrahim aleyhisselam eşi Sâre ve Sâre’nin kardeşi 

Lût ile Şam’a gitmiştir.” 

Rivayeti Hâkim en-Neysâbûrî tahriç etmiştir.1247 Hâkim ve Zehebî rivayet hakkında 

bir değerlendirme yapmamaktadır. 

 

                                                 
1245 Hâkim en-Neysâbûrî, a.g.e, II, 559 
1246 Hâkim en-Neysâbûrî, a.g.e, II, 560 
1247 Hâkim en-Neysâbûrî, a.g.e, II, 561 
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 حملهم على إيتان الرجال دون النساء أنهم آانت لهم بساتين و ثمار في منازلهم و ذآر عبد اهللا بن عباس أن الذي: قال وهب 

إن منعتم ثمارآم هذه : و بساتين و ثمار خارجة على ظهر الطريق و أنهم أصابهم قحط شديد و جوع فقال بعضهم لبعض 

اجعلوا سنتكم فيها من : ى بعض فقالوا آيف نمنعها ؟ فأقبل بعضهم عل: الظاهرة من أبناء السبيل آان لكم فيها معاش فقالوا 

 فاسلبوه و انكحوه و اسحبوه فإن الناس ال يطأون بالدآم إذا فعلتم ذلك فجاءهم إبليس ه وجدتموه في بالدآم غريبا ال تعرفو

 فكان ال  ذهب  ثم و سحبوهعلى تلك الجبال في هيئة صبي و ضيء أحلى صبي رآه الناس و أوسمه فعمدوه فنكحوه و سلبوه

يأتيهم من الناس إال فعلوا به فكان تلك سنتهم حتى بعث اهللا إليهم لوطا فنهاهم لوط عن ذلك و حذرهم العذاب و اعتذر إليهم 

يا قوم إنكم لتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين : فقال   

 

14- Vehb b. Münebbih şöyle dedi: İbn Abbâs onları (Lut kavmini), kadınları bırakıp 

erkeklere yönelmeye iten şeyin şu olduğunu zikretti: Onların evlerinin çevresinde bahçeleri ve 

meyve ağaçları vardı. Aynı zamanda dışarıda yol üzerinde de bahçeleri ve meyvelikleri vardı. 

Onlara çok şiddetli bir kıtlık ve açlık isabet etti. Böyle olunca içlerinden bazıları diğerlerine 

şöyle dedi: “Eğer siz gelip geçenlerin yoldaki bahçelerinizden yemesini engellerseniz, bu 

ürünlerle geçinebilirsiniz.” Onlar “Nasıl engelleyebiliriz?” diye sordular. İçlerinden bir kısmı 

diğerlerine giderek dedi ki: “Şöyle bir yol izleyin;  ülkenizdeki tanımadığınız garip kimseleri 

zorla nikâhlayın. Bunu yaptığınız zaman insanlar sizin ülkenizden gelip geçemezler.” İblis o 

dağlara geldi ve gördükleri en güzel ve en tatlı çocuk suretinde onlara göründü. Onu 

nikâhladılar, içlerindeki herkes bunu yaptı. Hz Lût gelene kadar bu adet üzere böyle devam 

ettiler. Hz Lût onları azapla uyardı ve şöyle dedi: “Ey kavmim, şüphesiz siz daha önce alemde 

hiç kimsenin yapmadığı kötü işler yapıyorsunuz.” 

Rivayeti Hâkim en-Neysâbûrî tahriç etmiştir.1248 Hâkim ve Zehebî rivayet hakkında 

bir değerlendirme yapmamaktadır. 

 

و سئل وهب بن : أخبرنا الحسن بن محمد األسفرايني ثنا محمد بن أحمد بن البراء ثنا عبد المنعم بن إدريس عن أبيه قال 

 اليمن و في التوراة ينسب إلى نوح فلما آانت ال و لكنه أخو: منبه عن هود أآان أبو اليمن الذي ولد لهم ؟ فقال وهب 

العصبة بين العرب و فخرت مضر بأبيها إسماعيل ادعت اليمن هودا أبا لتكون ولدا من األنبياء و والده فيهم و ليس بأبيهم و 

 لم يكن في لكنه أخوهم و إنما بعث إلى عاد و آان وهب ال يسمي عادا قد حالهم و ال ينسب قبائلهم و ال يأمر أشعارهم و

:  أجساما و ال أشد منهم بطشا فلما رأوا الريح قد أقبلت عليهم قالوا لهود  منهماألرض أمة آانوا أآثر منهم عددا و ال أعظم

تخوفنا بالريح فجمعوا ذراريهم و أموالهم و دوابهم في شعب ثم قاموا على باب ذلك الشعب يردون الريح عن أموالهم و 

تحت أرجلهم بينهم و بين األرض حتى قلعتهمأهليهم فدخلت الريح من   

                                                 
1248 Hâkim en-Neysâbûrî, a.g.e, II, 562 
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و لما بعث اهللا إليهم هود بن عبد اهللا بن رباح بن الحارث بن عاد بن عوص بن أرم بن سام بن نوح آان آل : قال وهب 

 أخصب بالد العرب و اآثر ريفا و أنهارا و  عادرمل وضعه اهللا بشيء من البالد آان مساآن عاد في رمالها و آانت بالد

نانا فلما غضب اهللا عليهم و عتوا عن اهللا و آانوا أصحاب أوثان يعبدونها من دون اهللا أرسل اهللا عليهم الريح العقيمج   

 

15- Vehb b. Münebbih’e, Hûd (a.s)’ın Yemenliler’in atası olup olmadığı soruldu. 

Vehb şöyle dedi: “Hayır, o Yemenliler’in kardeşidir. Tevrat’ta nesebi Nûh’a dayandırılır. 

Araplar arasında kabilecilik ortaya çıktığında, Mudar kabilesi ataları İsmail (a.s)’la övünmeye 

başladı; Yemenliler de peygamberlerden birisine neseblerini dayandırmak için Hud (a.s)’ın 

onların atası olduğunu iddia ettiler. Onların atası değildir. Lakin onların kardeşidir. O, Âd 

kavmine gönderilmiştir.” Vehb, Âd kavmini onların amcası olarak isimlendirmezdi. 

Kabilelerinin nesebini onlara dayandırmazdı. “Yeryüzünde onlardan daha fazla sayıda olan, 

bedenen onlardan daha güçlü olan, gaddarlıkta onlardan daha şiddetli olan bir kavim yer 

almamıştır. Rüzgarın kendilerine doğru geldiğini gördüklerinde Hûd’a “Bizi rüzgarla mı 

korkutuyorsun?!” dediler. Çocuklarını, mallarını ve hayvanlarını bir vadide topladılar. Sonra 

rüzgarın mallarına ve ailelerine zarar vermesini önlemek için vadinin girişini tuttular. Rüzgâr 

ayaklarının altından girip onları bulundukları yerden kaldırıp attı.”  

Vehb şöyle dedi: “Allah, Hûd b. Abdillah b. Rebâh b. El-Hâris b. Âd b. Avs b. Eram 

b. Sâm b. Nûh’u onlara gönderdiği zaman, Allah’ın onlara vermiş olduğu ülkelerinin her 

karışında onların evleri vardı. Âd kavinin toprakları, Arap beldelerinin en verimli olanı, en 

fazla ekili arazisi, bahçeleri, ve nehirleri bulunanıydı. Allah onlara gazab ettiğinde, Allah’a 

karşı haddi aşmış, Allah’ı bırakmış putlara tapar bir haldeydiler. Allah da üzerlerine kısır bir 

rüzgar gönderdi.” 

Rivayeti Hâkim en-Neysâbûrî tahriç etmiştir.1249 Hâkim ve Zehebî rivayet hakkında 

bir değerlendirme yapmamaktadır. 

 

: ا أبو الحسن بن البراء ثنا عبد المنعم بن إدريس عن أبيه عن وهب بن منبه قال أخبرنا الحسن بن محمد االسفرائيني ثن

حديث صالح بن عبيد بن جابر بن ثمود بن جابر بن سام بن نوح قال وهب أن اهللا بعث صالحا إلى قومه حين راهق الحلم و 

عليهما السالم ال يتخذ حذاء و ال يدهن آان رجال أحمر إلى البياض سبط الشعر و آان يمشي حافيا آما آان عيسى بن مريم 

 معها و آان قد صام أربعين  نزلو ال يتخذ بيتا و ال مسكنا و ال يزال مع ناقة ربه حيثما توجهت توجه معها و حيثما نزلت

الما إلى يوما قبل أن تعقر الناقة و آانت على يده اليمنى شامة عالمة فلبث فيهم أربعين عاما يدعوهم إلى اهللا من لدن آان غ

  أن شمط و هم ال يزدادون إال طغيانا

 

                                                 
1249 Hâkim en-Neysâbûrî, a.g.e, II, 564 
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16- Vehb b. Münebbih şöyle dedi: “Allah (c.c), Sâlih peygamberi buluğa erdiği zaman 

kavmine peygamber olarak gönderdi. Beyaza çalan kırmızı bir teni vardı, düz saçlıydı.  Îsâ 

(a.s) gibi o da ayakkabı giymez yalın ayak dolaşırdı. Saçlarına yağ sürmezdi. Bir evde veya 

barınakta kalmaz sürekli Allah’ın verdiği deveyle birlikte dolaşır, o nereye yürürse onunla 

yürür, durduğunda da dururdu. Deve boğazlanmadan önce kırk gün oruç tutmuştu. Sağ elinde 

alamet olan bir leke vardı. Kavminin içinde kırk yıl kaldı ve gençliğinden saçlarına ak düşene 

kadar onları Allah’a davet etti. Fakat bu, ancak onların zulmünü artırdı.” 

Rivayeti Hâkim en-Neysâbûrî tahriç etmiştir. Hâkim, rivayet hakkında bir 

değerlendirme yapmamaktadır. Zehebî, isnadının vâhi olduğunu söylemektedir.1250  

 

: أخبرنا الحسن بن محمد األسفرائيني ثنا محمد بن أحمد بن البراء ثنا عبد المنعم بن إدريس عن أبيه عن وهب بن منبه قال 

في المكاييل و إن اهللا بعث شعيبا إلى أهل مدين و هم أصحاب األيكة الشجر الملتف و آانوا أهل آفر باهللا و بخس للناس 

الموازين و إفساد ألموالهم و آان اهللا تعالى وسع عليهم في الرزق و بسط لهم في العيش استدراجا منه لهم مع آفرهم به 

يا قوم اعبدوا اهللا ما لكم من إله غيره و ال تنقصوا المكيال و الميزان إني أراآم بخير و إني أخاف عليكم : فقال لهم شعيب 

ان من قول شعيب لقومه و جواب قومه له ما قد ذآر اهللا في آتابهعذاب يوم محيط فك  

  

17- Vehb b. Münebbih şöyle dedi: “Allah, Şuayb (a.s)’ı Medyen halkına gönderdi. 

Onlar asma bahçeleri sahipleridirler. Allahı inkar ediyorlar, ölçü ve tartıda insanları 

aldatıyorlar, mallarına zarar veriyorlardı. Allahı inkar etmelerine rağmen, Allah azgınlıklarını 

artırmak için onlara bol rızk ve iyi bir yaşam veriyordu. Şuayb (a.s) onlara “Ey kavmim, 

Allah’a kulluk edin. Sizin için ondan başka ilah yoktur. Eksik ölçüp tartmayın, bu sizin için 

daha hayırlıdır. Eğer böyle yapmazsanız üzerinize kuşatan bir azabın gelmesinden korkarım” 

dedi. Şuayb (a.s)’ın sözlerini ve kavminin cevabını Allah (c.c) kitabında zikretmektedir.” 

Rivayeti Hâkim en-Neysâbûrî tahriç etmiştir.1251 Hâkim ve Zehebî rivayet hakkında 

bir değerlendirme yapmamaktadır. 

 

أخبرنا الحسن بن محمد األسفرائيني ثنا محمد بن أحمد بن البراء ثنا عبد المنعم بن إدريس بن سنان اليماني عن أبيه عن 

ي بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم و حديث عدو اهللا و بن الثذآر مولد موسى بن عمران بن قاه: وهب بن منبه قال 

و لما حملت أم موسى بموسى : حين آان يستعبد بني إسرائيل في أعماله بمصر و أمر موسى و الخضر قال وهب فرعون 

آتمت أمرها جميع الناس فلم يطلع على حملها أحد من خلق اهللا و ذلك شيء أسرها اهللا به لما أراد أن يمن به على بني 

 بعث فرعون القوابل و تقدم إليهن و فتش النساء تفتيشا لم يفتشهن إسرائيل فلما آانت السنة التي يولد فيها موسى بن عمران

قبل ذلك و حملت أم موسى بموسى فلم ينت بطنها و لم يتغير لونها و لم يفسد لبنها و لكن القوابل ال تعرض لها فلما آانت 

                                                 
1250 Hâkim en-Neysâbûrî, a.g.e, II, 565 
1251 Hâkim en-Neysâbûrî, a.g.e, II, 568 
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إال أختها مريم و أوحى اهللا إليها أن الليلة التي ولد فيها موسى ولدته أمه و ال رقيب عليها و ال قابل و لم يطلع عليها أحد 

فكتمته أمه ثالثة : ارضعيه فإذا خفت عليه فالقيه في اليم و ال تخافي و ال تحزني إنا رادوه إليك و جاعلوه من المرسلين قال 

ته في أشهر ترضعه في حجرها ال يبكي و ال يتحرك فلما خافت عليه و عليها عملت له تابوتا مطبقا و مهدت له فيه ثم ألق

البحر ليال آما أمرها اهللا و عمل التابوت على عمل سفن البحر خمسة أشبار في خمسة أشبار و لم يقير فأقبل التابوت يطفو 

على الماء فألقى البحر التابوت بالساحل في جوف الليل فلما أصبح فرعون جلس في مجلسه على شاطىء النيل فبصر 

فلما نظر : ني بهذا التابوت فأتوه به فلما وضع بين يديه فتحوه فوجد فيه موسى قال إيتو: بالتابوت فقال لمن حوله من خدمه 

آيف أخطى هذا الغالم الذبح و قد أمرت القوابل أن ال : لك و غاظه و قال ذغير أني من األعداء فأعظمه : إليه فرعون قال 

 يقال لها آسية بنت مزاحم و آانت من خيار النساء و آان فرعون قد استنكح امرأة من بني إسرائيل: يكتمن مولودا يولد قال 

ات األنبياء و آانت أما للمسلمين ترحمهم و تتصدق عليهم و تعطيهم و يدخلون عليها فقالت لفرعون و بنالمعدودات و من 

عين لي و لك ال هذا الوليد أآبر من ابن سنة و إنما أمرت أن تذبح الولدان لهذه السنة فدعه يكون قرة : هي قاعدة إلى جنبه 

تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا و هم ال يشعرون أن هالآهم على يديه و آان فرعون ال يولد له إال البنات فاستحياه 

عسى أن ينفعك أنت فأما أنا فال أريد نفعه: فرعون و رفعه و ألقى اهللا إليه محبته و رأفته و رحمته و قال المرأته   

لو أن عدو اهللا قال في موسى آما قالت امرأته عسى أن ينفعنا لنفعه اهللا به و لكنه أبى للشقاء : س قال ابن عبا: قال وهب 

التي آتب اهللا عليه و حرم اهللا على موسى المراضع ثمانية أيام و لياليهن آلما أتى بمرضعة لم يقبل ثديها فرق له فرعون و 

 رحمه و طلبت له المراضع

اءها عليه حتى آادت أن تبدي به ثم تدارآها اهللا برحمته فربط على قلبها إلى أن بلغها و ذآر وهب حزن أم موسى و بك

تنكري و اذهبي مع الناس و انظري ماذا يفعلون به فدخلت أخته مع القوابل على آسية بنت مزاحم فلما : خبره فقال ألخته 

ت يكفلونه لكم و هم له ناصحون إلى أن رد إلى هل أدلكم على أهل بي: رأت وجدهم بموسى و حبهم له و رقتهم عليه قالت 

انه بأيديهما و اتخذاه ولدا بيأمه فمكث موسى عند أمه حتى فطمته ثم رددته إليه فنشأ موسى في حجر فرعون و امرأته ير

فبينا هو يلعب بين يدي فرعون و بيده قضيب له خفيف صغير يلعب به إذ رفع القضيب فضرب به رأس فرعون و نظر من 

أيها الملك ال تغضب و ال يشقن عليك فإنه صبي صغير ال يعقل جربه إن : به حتى هم بقتله فقالت آسية بنت مزاحم ضر

شئت أجعل في هذا الطشت جمرة و ذهبا فانظر على أيهما يقبض فأمر فرعون بذلك فلما مد موسى يده ليقبض على الذهب 

 عليها موسى فألقاها في فيه ثم قذفها حين وجد حرارتها فقالت آسية قبض الملك الموآل به على يده فردها إلى الجمرة فقبض

إن العقدة التي آانت : ألم أقل لك إنه ال يعقل شيئا و ال يعلمه و آف عنه فرعون و صدقها و آان أمر بقتله و يقال : لفرعون 

شده و بلغ أربعين سنة أتاه اهللا علما و  بلغ موسى أاو لم: وهب بن منبه : في لسان موسى أثر تلك الجمرة التي التقمها قال 

 من بني  طائفةحكما و فهما فلبث بذلك اثنتي عشر سنة داعيا إلى دين إبراهيم و شرائعه و إلى دين إسحاق و يعقوب فآمنت

 إسرائيل ثم ذآر القصة بطولها

 

18- Vehb b. Münebbih, Mûsâ b. İmrân b. Kâhis b. Lâvey b. Yakûb b. İshâk b. 

İbrahîm’in doğumundan ve Allah’ın düşmanı, Mısır’da İsrailoğulları’nı köleleştirip işlerinde 

çalıştıran Firavun ile Mûsâ ve Hızır’ın durumundan söz eden hadisi zikretmiş ve şöyle 

demiştir: “Mûsâ’nın annesi Mûsâ’ya hamile olduğunda bunu gizlemiş ve hiç kimseye bir şey 

söylememişti. Bu durum Allah’ın İsrailoğulları’na vermek istediği bir nimet olması hasebiyle 

O’nun tarafından gizli kalmıştır. Mûsâ b. İmran’ın doğduğu sene geldiğinde, Firavun daha 
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önce araştırmadığı kadınlara, teftiş etmeleri için ebeler göndermişti. Mûsâ’nın annesi Mûsâ’ya 

hamile kaldı. Fakat karnında bir ağırlık olmadı, rengi değişmedi, sütü bozulmadı. Bu nedenle 

ebeler onun durumunu araştırmadılar. Annesi Mûsâ’yı yalnız doğurdu. Doğumu gören 

herhangi biri veya ebe yoktu. Sadece kız kardeşi Meryem onu gördü. Allah ona Mûsâ’yı 

emzirmesini; onunla ilgili korktuğunda onu denize bırakmasını, korkmamasını, üzülmemesini, 

Allah’ın onu tekrar kendisine döndüreceğini ve onu peygamber yapacağını vahyetti. Annesi 

onu üç ay sakladı. Kucağında onu emziriyordu. Mûsâ ise ne ağlıyor ne de hareket ediyordu. 

Mûsâ ve kendisi için korktuğunda, Allah’ın ona vahyettiği gibi, küçük bir ahşap kutu 

hazırladı. İçini beşik gibi döşedi ve onu geceleyin denize bıraktı. Kutuyu deniz gemileri gibi 

eni ve boyu beş karış olacak şekilde yaptı, katranlamadı. Kutu suyun üzerinde yüzdü ve deniz 

onu gece yarısında sahile attı. Sabah olunca Firavun, Nil nehrinin kenarındaki meclisine 

oturdu ve kutuyu gördü. Etrafındaki hizmetçilere “Şu kutuyu bana getirin” dedi, onlar da 

getirdiler. Kutuyu önüne getirip açtıklarında Mûsâ’yı gördü. Firavun ona baktığında çok 

öfkelendi ve ebelere “Hiçbir doğumu gizlememeniz için emir verdiğim halde bu çocuk 

öldürülmekten nasıl kurtulmuştur?” diye hesap sordu. Firavun, İsrailoğulları’ndan Âsîye bt. 

Muzâhim ismindeki bir kadını nikâhlamıştı. O, peygamberlerin soyundan gelen, hayırlı, 

seçkin bir kadındı. Müslümanların annesiydi. Onlara şefkat gösterir, sadaka verir, ihsanda 

bulunurdu. Müslümanlar ona gelip sorunlarını anlatırlardı. O sırada o da Firavun’un yanında 

oturuyordu. Firavun’a şöyle dedi: “Bu çocuk bir yaşından büyüktür. Sen ise bu sene doğanları 

öldürmelerini emretmiştin. Bırak onu bizim göz aydınlığımız olsun. Onu öldürme. Belki bize 

bir faydası dokunur yahut onu evlat ediniriz.” Onlar sonlarının onun elinden olacağını 

bilmiyorlardı. Firavun’un erkek çocuğu yoktu, sadece kız çocukları vardı. Allah kalbine 

şefkat ve merhamet verdi. Bunun üzerine Firavun Mûsâ’nın yaşamasına izin verdi. Eliyle onu 

kaldırdı ve “Umulur ki sana faydası dokunur. Ben ondan bir fayda beklemiyorum” dedi. 

 Vehb b. Münebbih şöyle dedi: İbn Abbâs dedi ki: “Eğer Allah düşmanı eşi gibi 

deseydi Allah onu da faydalandırırdı. Fakat o Allah’ın kendisi için yazdığı bedbahtlığa döndü. 

Allah sekiz gün ve gece Mûsâ’nın süt emmesini haram kıldı. Gelen sütannelerin hiç birinden 

süt emmedi.”  

 Vehb, Mûsâ’nın annesinin hüznünü ve onun için ağlayışını zikretti. Hatta neredeyse 

artık işi açığa çıkaracaktı. Fakat Mûsâ’nın haberi ona gelene kadar Allah onun metanetini 

artırdı. Annesi Mûsâ’nın kızkardeşine, gizli bir şekilde onların Mûsâ’ya ne yaptıklarını 

izlemesini söyledi. Kız kardeşi ebelerle birlikte Âsîye bt. Muzâhim’in huzuruna girdi. 

Mûsâ’yı sevdiklerini ve ona acıdıklarını görünce “Size onu emzirecek bir kadın göstereyim 

mi?” dedi. Mûsâ annesine dönünceye kadar ona güvendiler. Mûsâ, sütten kesilinceye kadar 
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annesinin yanındı kaldı. Sonra onu iade etti. Firavun’un ve eşinin kucağında büyüdü. Onu 

evlat edindiler ve kendi elleriyle yetiştirdiler. Mûsâ küçük bir değnekle Firavun’un önünde 

oynarken, onu kaldırıp Firavun’un başına vurdu. Bu darbe yüzünden Firavun onu öldürmeyi 

bile düşündü. Âsîye bt. Muzâhim ona “Ey kral, kızma. Onun henüz aklı ermiyor. İstersen onu 

imtihan et. Bir kaba ateş koru ve altın koy. Bak hangisini alacak.” dedi.  Firavun bunun 

yapılmasını emretti. Mûsâ tam altını alacakken onu korumakla görevli melek elini kora 

çevirdi ve Mûsâ koru aldı. Onu ağzına götürdü, sıcaklığını fark edince onu attı. Bunu üzerine 

Âsîye “Ben sana demedim mi o henüz anlamıyor, aklı ermiyor diye?” dedi. Öldürülmesini 

emretmiş olduğu halde Firavun bundan vazgeçti ve Âsîye’yi doğruladı. Denir ki Mûsâ’nın 

dilindeki tutukluk işte ağzına götürdüğü bu kor parçası yüzündendir. Mûsâ kırk yaşına gelip 

kemale erince Allah (c.c) ona ilim ve hikmet verdi. O ikisi, on iki sene boyunca insanları 

İbrahim’in, İshâk’ın ve Yakûb’un dinine ve şeriatına davet ettiler. İsrailoğllurı’ndan bir grup   

iman etti.” Sonra Vehb, kıssayı uzun bir şekilde anlattı.  

Rivayeti Hâkim en-Neysâbûrî tahriç etmiştir. Hâkim rivayet hakkında bir 

değerlendirme yapmamaktadır. Zehebî ise bunun vâhî bir kıssa olduğunu söylemiştir.1252  

 

: أخبرنا الحسن بن محمد األسفرائيني ثنا محمد بن أحمد بن البراء ثنا عبد المنعم بن إدريس عن أبيه عن وهب بن منبه قال 

 يقول بعلم و حلم و آان أطول من موسى طوال و أآبرهما آان هارون بن عمران فصيح اللسان بين المنطق يتكلم في تؤدة و

في السن و آان أآثرهما لحما و أبيضهما جسما و أعظمهما ألواحا و آان موسى رجال جعدا آدم طواال آأنه من رجال 

 عليه و سلم فإن كون نبينا محمد صلى اهللايشنوءة و لم يبعث اهللا نبيا إال و قد آانت عليه شامة النبوة في يده اليمنى إال أن 

هذه الشامة التي بين آتفي شامة األنبياء : شامة النبوة آانت بين آتفيه و قد سئل نبينا صلى اهللا عليه و سلم عن ذلك فقال 

 قبلي ألنه ال نبي بعدي و ال رسول

 

19- Vehb b. Münebbih şöyle dedi: “Harun b. İmrân, fasih bir dile sahip, telaffuzu 

düzgün bir kişiydi. Yavaş yavaş konuşur, sözlerini bilgi ve hilmle söylerdi. Boyu Mûsâ’nın 

boyundan uzun, yaşça ondan daha büyük, bedenen daha dolgun, daha beyaz tenli ve daha 

kalıplıydı. Allah gönderdiği bütün peygamberlerin sağ eline muhakkak bir peygamberlik 

alameti koymuştur. Bizim peygamberimiz Hz.Muhammed (s.a.v)’in nübüvvet mührü ise iki 

kürek kemiğinin arasındaydı. Bu işaret Peygamberimiz’e sorulduğunda şöyle buyurmuştur: 

“Bu benden önceki bütün peygamberlerde olduğu gibi nübüvvet işaretidir. Benden sora hiçbir 

nebi ve rasul olmadığı için omuzlarımın arasındadır.”  

                                                 
1252 Hâkim en-Neysâbûrî, a.g.e, II, 574, 575 
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Rivayeti Hâkim en-Neysâbûrî tahriç etmiştir.1253 Hâkim ve Zehebî rivayet hakkında 

bir değerlendirme yapmamaktadır. 

 

: ن أبيه عن وهب بن منبه قال أخبرنا الحسن بن محمد األسفرائيني ثنا محمد بن أحمد بن البراء ثنا عبد المنعم بن إدريس ع

و نعى اهللا هارون لموسى حين أراد اهللا أن يقبضه فلما نعاه له حزن فلما قبض جزع جزعا شديدا و بكى بكاء طويال فلما 

يا موسى ما آان ينبغي لك أن تحن إلى فقد شيء معي و ال أن : عادى في ذلك أقبل اهللا تعالى عليه يعزيه و يعظه فقال له 

غيري و ال أن تشد رآبك إال بي و ال أن يكون جزعك هذا اآلن على هارون إال لي و آيف تستوحش إلى شيء من تستأنس ب

 فقد شيء من الدنيا بعد إذ اصطفيتك برساالتي و بكالمي و ذآر مناجاة طويلة  الىاألشياء و أنت تسمع آالمي أم آيف تحن

قبل أن ينقضي التيه بثالث سنين و قبض هارون و هو ابن و قبض هارون و موسى ابن سبع عشرة و مائة سنة : قال 

 عشرين و مائة سنة بقي موسى بعده ثالث سنين حتى تم له مائة و عشرون سنة و بنو إسرائيل متفرقون عليه يجتمعون عليه

  و يفترقون أخرىمرة

 

20- Vehb b. Münebbih şöyle demiştir: “Allah Teâlâ, Harun (a.s)’ın ruhunu kabzetmeyi 

irade buyurunca bunu Mûsâ (a.s)’a bildirdi, Hz.Mûsâ üzüldü. Harun (a.s)’ın ruhu kabzedilince 

çok şiddetli bir şekilde üzüldü ve uzun süre ağladı. Bu hali geçtikten sonra Allah onu teselli 

etti ve uyardı. Şöyle buyurdu: “Ey Mûsâ, benimle birlikte herhangi bir şeye hasret çekmen, 

benden başkasına bağlanman doğru değildir. Sadece benim için yolculuğa hazırlanman 

gerekir. Şu anda Harun için tuttuğun yas ancak benim için olmalıdır. Sen benim kelamımı 

dinlemişken nasıl herhangi bir şeyin yokluğuna üzülürsün? Sana peygamberlik verip seni 

seçtikten ve seninle bizzat konuştuktan sonra sen nasıl dünyaya ait bir şeyi kaybettiğinden 

dolayı özlem duyuyorsun?” Sonra Vehb, uzun bir münacat zikretti ve şöyle dedi: “Mûsâ (a.s) 

yüz on yedi yaşındayken, çöldeki sürelerinin tamamlanmasından üç yıl önce, Harun (a.s) vefat 

etti. Hz.Harun vefat ettiğinde yüz yirmi yaşındaydı. Mûsâ (a.s) ondan sonra üç yıl yaşadı ta ki 

yüz yirmi yaşını tamamladı. İsrailoğulları bu konu üzerinde ihtilaf ettiler. Bir kere ittifak 

ettilerse de sonra bölündüler.”    

Rivayeti Hâkim en-Neysâbûrî tahriç etmiştir.1254 Hâkim ve Zehebî rivayet hakkında 

bir değerlendirme yapmamaktadır. 

 

: أخبرنا الحسن بن محمد األسفرائيني ثنا محمد بن أحمد بن البراء نث عبد المنعم بن إدريس عن أبيه عن وهب بن منبه قال 

 آان من أمر وفاة صفي اهللا موسى صلى اهللا عليه و سلم أنه إنما آان يستظل في عريش و يأآل و يشرب في ذآر لي أنه

ير من حجر آما يكرع الدابة في ذلك النقير تواضعا هللا حتى أآرمه اهللا بما أآرمه به من آالمه فكان من أمر وفاته أنه قن

 خلق اهللا فمر برهط من المالئكة يحفرون قبرا فعرفهم فأقبل إليهم  ذلك لبعض حاجته و ال يعلم أحد منهخرج يوما من عريش

                                                 
1253 Hâkim en-Neysâbûrî, a.g.e, II, 577 
1254 Hâkim en-Neysâbûrî, a.g.e, II, 578 
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يا : حتى وقف عليهم فإذا هم يحفرون قبرا و لم ير شيئا قط أحسن منه مثل ما فيه من الخضرة و النظرة و البهجة فقال لهم 

ن هذا العبد من اهللا بمنزل ما رأيت إ: نحفره و اهللا لعبد آريم على ربه فقال : مالئكة اهللا لمن تحفرون هذا القبر ؟ قالوا 

يا صفي اهللا أتحب أن تكون :  فقالت له المالئكة هآاليوم مضجعا و ال مدخال و ذلك حين حضر من اهللا ما حضر في قبض

فانزل فاضطجع فيه و توجه إلى ربك ثم تنفس أسهل تنفس تنفسه قط فنزل فاضطجع فيه و توجه : وددت قالوا : ذلك ؟ قال 

م تنفس فقبض اهللا روحه ثم صلت عليه المالئكة و آان صفي اهللا موسى صلى اهللا عليه و سلم زاهدا في الدنيا إلى ربه ث

 راغبا في اآلخرة

 

21- Vehb b. Münebbih şöyle dedi: Mûsâ (a.s) bir çardakta gölgeleniyor, Allah’ın 

kendisiyle konuşup ona ikramda bulunmasına rağmen, O’na olan tevazuu nedeniyle, 

hayvanların içtiği bir taşın yarığından yeyip içiyordu. Bir gün bazı ihtiyaçlarını karşılamak 

üzere bu çardaktan çıktı. Çıktığını yaratılmışlardan hiç kimse bilmiyordu. Bir grup meleğin 

bir kabir kazdığını gördü, onları tanıdı, oraya yöneldi ve yanlarında durdu. Daha önce bu 

kadar güzel yapılmış ve güzelliklerle döşenmiş bir şey görmemişti. Onlara “Ey Allah’ın 

melekleri, bu kabri kimin için kazıyorsunuz?” diye sordu. Melekler “Allah’ın saygın bir kulu 

için kazıyoruz” dediler. “Ben bugüne kadar yatacağı yer bu kadar güzel olan,  Allah katında 

bu kadar değerli bir kulu ilk kez görüyorum” dedi. Ruhunun kabzedilme zamanı geldiğinde 

melekler ona “Ey Allah’ın seçkin kulu, o kişi sen olmak ister misin?” diye sordular. “İsterim” 

dedi. Melekler dedi ki: “O halde in kabre, uzan ve Rabbine yönel.” Sonra o güne kadar aldığı 

nefeslerin en güzel ve en rahatını aldı. Kabrin içine indi, oraya uzandı ve Rabbine yöneldi. 

Sonra bir kez daha soluk aldı ve Allah onun ruhunu kabzetti. Melekler onun namazını kıldılar. 

Mûsâ aleyhisselam dünyaya düşkün olmayan, ahirete rağbet eden bir kişiydi.”    

Rivayeti Hâkim en-Neysâbûrî tahriç etmiştir. Hâkim, rivayet hakkında bir 

değerlendirme yapmamaktadır. Zehebî ise rivayete Telhîs’te yer vermemiş ve “Vehb, onun 

vefatını uzun bir şekilde zikretmiştir. Zayıf olması nedeniyle bu rivayeti terk ettik.” 

demiştir.1255  

 

إنه من ولد إبراهيم بعد يوسف: قد اختلفوا في أيوب أنه في أي وقت أرسل فقال وهب بن منبه : قال الحاآم   

ص بن رزاح بن عيصا بن إسحاق بن إبراهيم و قال محمد بن إسحاق بن يسار حدثني من ال أتهم عن وهب أنه أيوب بن أمو

 الخليل 

 

22- Hakim (en-Neysâbûrî) şöyle dedi: Eyyüb (a.s)’ın hangi zamanda gönderildiğinde 

ihtilaf ettiler. Vehb b. Münebbih O’nun, Hz.İbrahim’in Yusuf (a.s)’dan sonraki çocuklarından 

                                                 
1255 Hâkim en-Neysâbûrî, a.g.e, II, 580 
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biri olduğunu söyledi. Muhammed b. İshâk b. Yesâr dedi ki: Bana itham edilmemiş olan bir 

zat Vehb b. Münebbih’ten, O’nun Eyyûb b. Emûs b. Zerâh b. Îsâ b. İshâk b. İbrâhim Halîl 

olduğunu haber verdi. 

Rivayeti Hâkim en-Neysâbûrî tahriç etmiştir.1256 Hâkim ve Zehebî rivayet hakkında 

bir değerlendirme yapmamaktadır. 

 

: أخبرنا الحسن بن محمد األسفرائيني ثنا محمد بن أحمد بن البراء ثنا عبد المنعم بن إدريس عن أبيه عن وهب بن منبه قال 

آان عمر أيوب ثالثا و تسعين سنة و أوصى عند موته إلى ابنه حومل و قد بعث اهللا بعده ابنه بشر بن أيوب نبيا و سماه ذا 

مره بالدعاء إلى توحيده و أنه آان مقيما بالشام عمره حتى مات و آان عمره خمسا و سبعين سنة و أن بشرا الكفل و أ

   بعدهم شعيبا اهللاأوصى إلى ابنه عبدان ثم بعث

 

23- Vehb b. Münebbih şöyle dedi: “Eyyûb (a.s) doksan üç sene yaşadı. Vefatı 

sırasında oğlu Havmel’e vasiyette bulundu. Onun ardından Allah, oğlu Bişr b. Eyyûb’u 

peygamber olarak gönderdi. Onu zülkifl olarak isimlendirdi. Ona insanları tevhide davet 

etmesini emretti. O, ölene kadar Şam’da ikamet etti. Vefat ettiğinde yetmiş beş yaşındaydı. O 

da oğlu Abdân’a vasiyette bulundu. Allah onların ardından Şuayb (a.s)’ı peygamber olarak 

gönderdi.”  

Rivayeti Hâkim en-Neysâbûrî tahriç etmiştir.1257 Hâkim, rivayet hakkında bir 

değerlendirme yapmamaktadır. Zehebî, senette yer alan Abdülmünım b. İdris’in yalan 

söylediğini bildirmektedir. 

 

أن يونس بن متى : أخبرنا أبو محمد األسفرائيني ثنا محمد بن أحمد بن البراء ثنا عبد المنعم بن إدريس عن أبيه عن وهب 

آان عبدا صالحا و آان في خلقه ضيق فلما حملت عليه أثقال النبوة و لها أثقال ال يحملها إال قليل فتفسخ تحتها تفسخ الربع 

فاصبر آما صبر أولو { و خرج هاربا منها يقول عز و جل لنبيه محمد صلى اهللا عليه و سلم تحت الحمل فقذفها من بدنه 

أي ال تلق أخرى آما ألقاه} اصبر لحكم ربك و ال تكن آصاحب الحوت إذ نادى و هو مكظوم { و } العزم من الرسل    

 

24- Vehb b. Münebbih şöyle dedi: “Yûnus b. Metâ salih bir kuldu. (Ancak) ahlakında 

sabırsızlık vardı. Kendisine nübüvvet sorumluluğu yüklendiğinde çok azı hariç bu 

sorumlulukları kaldıramadı. Bu yükün altında ezildi. Onu bedeninden attı ve firari olarak 

(bulunduğu ülkeden) çıktı. Allah azze ve celle, Nebisi Muhammed (s.a.v)’e şöyle buyurdu: 

“Peygamberlerden ulü’l-azmın sabrettiği gibi sen de sabret” ve “Rabbinin hükmüne sabret ve 

                                                 
1256 Hâkim en-Neysâbûrî, a.g.e, II, 581 
1257 Hâkim en-Neysâbûrî, a.g.e, II, 582 
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balık sahibi (Yunus aleyhisselam) gibi olma. Hani o içi öfkeyle dolmuş bir şekilde Rabbine 

nida etmişti..” Yani O’nun yükü arkasında bıraktığı gibi sende arkana atma.” 

Rivayeti Hâkim en-Neysâbûrî tahriç etmiştir.1258 Hâkim ve Zehebî rivayet hakkında 

bir değerlendirme yapmamaktadır. 

 

: أخبرنا الحسن بن محمد األسفرائيني ثنا محمد بن أحمد بن البراء ثنا عبد المنعم بن إدريس عن أبيه عن وهب بن منبه قال 

رب بن رام بن حضرون بن فارص بن يهودا بن ااهللا داود بن إيشا بن عوبد بن باعر بن سلمون بن يحسون بن يو آان نبي 

  يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم الخليل و آان رجال قصيرا أزرق قليل الشعر طاهر القلب فقيها

 

25- Vehb b. Münebbih şöyle dedi: “Allah’ın nebisi Dâvud b. Îşâ b. Avbed b. Bâir b. 

Salamon b. Yahsûn b. Yârib b. Râm b. Hadrûn b. Fâris b. Yehûdâ b. Yakûb b. İshâk b. 

İbrâhîm Halîl kısa boylu, koyu tenli, az saçlı, kalbi temiz ve ince anlayış sahibi bir adamdı.” 

Rivayeti Hâkim en-Neysâbûrî tahriç etmiştir.1259 Hâkim ve Zehebî rivayet hakkında 

bir değerlendirme yapmamaktadır. 

 

: حدثنا الحسن بن محمد األسفرائيني ثنا محمد بن أحمد بن البراء ثنا عبد المنعم بن إدريس عن أبيه عن وهب بن منبه قال 

ار ثم أحياه توفى اهللا عيسى ابن مريم ثالث ساعات من نهار حين رفعه إليه و النصارى تزعم أنه توفاه سبع ساعات من النه

و زعمت النصارى أن مريم ولدت عيسى لمضي ثالث مائة سنة و ثالث و ستين من وقت والدة اإلسكندر و : قال وهب 

زعموا أن مولد يحيى بن زآريا آان قبل مولد عيسى بستة أشهر و زعموا أن مريم حملت بعيسى و لها ثالث عشر سنة و 

 ن سنة و أن مريم بقيت بعد رفعه ست سنين فكان جميع عمرها ستا و خمسينأن عيسى عاش إلى أن رفع ابن اثنين و ثالثي

 و آان زآريا بن برخيا أبا يحيى بن زآريا زعموا ابن مائتين و أم مريم حامل بمريم فلما ولدت مريم آفلها زآريا بعد سنة

  موت أمها ألن خالتها أخت أمها آانت عنده و اسم أم مريم حنة بنت فاقوذ بن قيل

 

26- Vehb b. Münebbih şöyle dedi: “Allah (c.c), Îsâ b. Meryem’i kendi katına 

çıkarmadan önce gündüz üç saat vefat ettirmiştir. Hristiyanlar ise Allah’ın onu gündüz yedi 

saat vefat ettirdiğini, daha sonra dirilttiğini iddia ediyorlar. Aynı şekilde, Büyük İskender’in 

doğumundan üç yüz altmış üç sene sonra Hz.Meryem’in Îsâ’yı doğurduğunu iddia ediyorlar. 

Hz.Yahya’nın Hz.Îsâ’dan altı ay önce doğduğunu, Hz.Meryem’in on üç yaşında Hz.Îsâ’ya 

hamile olduğunu, Hz.Îsâ’nın göğe yükseltilene kadar otuz iki yıl yaşadağını, Hz.Meryem’in 

ondan sonra altı yıl yaşadığını, onun ömrünün elli altı yıl olduğunu, Zekeriyyâ b. Berhiyâ’nın, 

Yahyâ b. Zekeriyyâ’nın babası olduğunu, iki yüz yıl yaşadığını iddia ediyorlar. Hz.Meryem’in 

                                                 
1258 Hâkim en-Neysâbûrî, a.g.e, II, 584 
1259 Hâkim en-Neysâbûrî, a.g.e, II, 585 
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annesi vefat ettikten sonra Hz.Zekeriyyâ onun geçimini üstlenmiştir. Çünkü Hz.Zekeriyyâ 

onun teyzesini eşidir. Hz.Meryem’in annesinin ismi Hanne bt. Fâkûz b. Kîl’dir.”  

Rivayeti Hâkim en-Neysâbûrî tahriç etmiştir. Hâkim, rivayet hakkında bir 

değerlendirme yapmamaktadır. Zehebî, senette yer alan Abdülmünım b. İdris hakkında 

“sâkıtun” değerlendirmesinde bulunmuştur.1260  

 

حدثناه الحسن بن محمد األسفرائيني ثنا محمد بن أحمد بن البراء ثنا عبد المنعم بن إدريس عن أبيه عن وهب بن منبه عن 

أبقاك اهللا و : قال له الرجل أدن مني ف: أنه قال لرجل جالس عنده و هو يحدث أصحابه : عبد اهللا بن عباس رضي اهللا عنهما 

ادن مني فأحدثك عن األنبياء المذآورين في آتاب اهللا أحدثك عن آدم أنه آان : اهللا ما أحسن أن أسألك آما سأل هؤالء فقال 

عبدا حراثا و أحدثك عن نوح أنه آان عبدا نجارا و أحدثك عن إدريس أنه آان عبدا خياطا و أحدثك عن داود أنه آان عبدا 

ا و أحدثك عن موسى أنه آان عبدا راعيا و أحدثك عن إبراهيم أنه آان عبدا زراعا و أحدثك عن صالح أنه آان عبدا زراد

تاجرا و أحدثك عن سليمان أنه آان عبدا آتاه اهللا الملك و آان يصوم في أول الشهر ستة أيام و في وسطه ثالثة أيام و في 

و ثالث مائة فهرية و أحدثك عن ابن العذراء البتول عيسى ابن مريم أنه آان ال آخره ثالثة أيام و آانت له تسع مائة سرية 

الذي غداني سوف يعشيني و الذي عشاني سوف يغديني يعبد اهللا ليلة آلها يصلي حتى تطلع الشمس : يخبأ شيئا لغد و يقول 

فى صلى اهللا عليه و سلم أنه آان يرعى و هو بالنهار سائح و يصوم الدهر آله و يقوم الليل آله و أحدثك عن النبي المصط

غنم أهل بيته بأجياد و آان يصوم فنقول ال يفطر و يفطر فنقول ال يصوم و آلها ما رأيناه صائما و يصوم من آل شهر ثالثة 

كسو أيام و آان ألين الناس جناحا و أطيبهم خبرا و أطولهم علما و أخبرك عن حواء أنها آانت تغزل الشعر فتحوله بيدها فت

 نفسها و ولدها و أن مريم بنت عمران آانت تصنع ذلك

 

27- Vehb b. Münebbih şöyle dedi: Abdullah ibn Abbas arkadaşlarıyla sohbet ederken, 

yanında oturan bir adama “Yaklaş bana,” dedi. Adam “Allah seni muhafaza etsin! Vallahi 

onların sana sorduğu gibi benim de sana soru sorma fırsatı bulmam ne kadar güzel!” dedi. 

Abdullah b. Abbas “Yaklaş bana, sana Allah’ın kitabında zikredilen peygamberlerden 

bahsedeyim” dedi. “Hz.Âdem çiftçiydi, Hz.Nûh marangozdu, Hz.İdris terziydi, Hz.Dâvud 

demirciydi, Hz.Mûsâ çobandı, Hz.İbrahim ekip biçen bir adamdı, Hz.Salih tüccardı, 

Hz.Süleyman Allah (c.c)’ın kendisine mülk verdiği bir peygamberdi; her ayın başında altı 

gün, ortasında üç gün ve sonunda üç gün oruç tutardı, dokuz yüz ordusu vardı, üç yüz atı 

vardı. Bakire günahsız Meryem oğlu Îsâ yarın için hiçbir şey saklamaz ve şöyle derdi: “Beni 

yediren beni yaşatır, beni yaşatan beni yedirir.” Güneş doğana kadar Allah’a ibadet eder, 

namaz kılardı. Gündüzleri gezer, sürekli oruç tutardı, bütün gece ibadet ederdi. 

Peygamberimiz Muhammed Mustafa (s.a.v) Ecyad’da ailesinin koyunlarını otlatırdı. Öyle 

oruç tutardı ki biz “hiç iftar etmeyecek” derdik; iftar ederdi “oruç tutmayacak” derdik. Her ay 

                                                 
1260 Hâkim en-Neysâbûrî, a.g.e, II, 596 
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üç gün oruç tutardı. İnsanların en yumuşak huylusu, en güzel söz söyleyeni idi, en alim 

olanıydı. Hz.Havvâ ise eliyle yün çevirip eğirir, kendisine ve çocuklarına elbise yapardı. 

Meryem bt. İmrân da aynı şeyi yapardı.”  

Rivayeti Hâkim en-Neysâbûrî tahriç etmiştir.1261 Hâkim ve Zehebî rivayet hakkında 

bir değerlendirme yapmamaktadır. 

 

صحبت ابن : شي ثنا عبد اهللا بن رجاء ثنا يزيد بن أبي سلمة أبو يوسف قال سمعت وهب بن منبه يقول حدثنا أبو مسلم الك

وجدت أصوب الناس فيه حديثا أجهلهم به وأضعفهم فيه : عباس قبل أن يصاب بصره وبعدما أصيب فسئل عن القدر فقال 

  تحيراهاداد فيه نظرا ازداد بصره فيحديثا أعلمهم به ووجدت الناظر فيه آالناظر في شعاع الشمس آلما از

 

28- Vehb b. Münebbih şöyle dedi: Gözlerini kaybetmeden önce ve sonra İbni Abbâs 

ile arkadaşlık ettim. Kaderle ilgili kendisine sordular. Dedi ki: “Kader konusunda en cesur bir 

şekilde konuşanların kader konusunda en cahil kimseler olduklarını,  kaderle ilgili en az 

konuşanların da kaderi en iyi bilenler olduklarını gördüm. Kadere bakan kimse güneşin 

ışınlarına bakan kimse gibidir; Bakışı arttıkça hayranlığı da artar.” 

Rivayeti Heysemî ve Taberânî tahriç etmiştir.1262 Heysemî, Yahyâ b. Maîn’in, senette 

yer alan Yezîd b. Ebî Seleme’nin zayıf olduğunu söylediğini bildirmektedir. 

 

وأخبرنا أبو الحسين بن الفضل أنا عبد اهللا بن جعفر نا يعقوب بن سفيان حدثني سلمة نا عبد الرزاق عن معمر قال آتب 

إليه بالطالق قبل النكاح وآان قد ابتلي بذلك فكتب إلى عامله باليمن فدعا بن الوليد بن يزيد إلى أمراء األمصار أن يكتبوا 

طاوس وإسماعيل بن شروس وسماك بن الفضل فأخبرهم بن طاوس عن أبيه وإسماعيل بن شروس عن عطاء بن أبي رباح 

كاح عقدة تعقد والطالق يحلها ال طالق قبل النكاح قال ثم قال سماك من عنده إنما الن: وسماك عن وهب بن منبه أنهم قالوا 

 وآيف تحل عقدة قبل أن تعقد فأعجب الوليد من قوله وأخذ به وآتب إلى عامله باليمن أن يستعمله على القضاء

 

29- Mamer şöyle dedi: “Velîd b. Yezîd, şehirlerin yöneticilerine mektup gönderip 

nikahtan önce boşama hakkında bilgi istedi. Başına böyle bir durum gelmişti. Yemen’deki 

görevlisine mektup yazıp İbn Tâvus, İsmail b. Şerves ve Semmâk b. el-Fadl’ı çağırdı. İbn 

Tâvus, babasının; İsmail b. Şerves, Atâ’ b. Ebî Rebâh’ın;  Semmâk ise Vehb b. Münebbih’in 

“Nikahtan önce boşama olmaz” dediğini nakletti. Sonra Semmâk şöyle dedi: “Nikah bağlanan 

bir bağdır. Boşama ise onu çözer. Bir bağ bağlanmadan nasıl çözülebilir?” Bu cevap Velid’in 

hoşuna gitti. Yemen’deki valisinden onu kazaî işlerde görevlendirmesini istedi.”   

Rivayeti Beyhakî ve Abdürrezzâk tahriç etmiştir.1263 
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1262 Heysemî, Mecmeu’z-Zevâid ve Menbeu’l-Fevâid, VII, 201; Taberânî, el-Mu’cemü’l-Kebîr, X, 262 
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بن الفضل أنبأ عبد اهللا بن جعفر ثنا يعقوب بن سفيان ثنا زيد ثنا عبد الملك بن عبد الرحمن عن محمد بن سعيد عن اوأخبرنا 

ه ودمه إنما الرشوة التي تأثم فيها كليست الرشوة التي يأثم فيها صاحبها بأن يرشو فيدفع عن مال: أبيه عن وهب بن منبه قال 

ترشو لتعطى ما ليس لكأن   

 

30- Vehb b. Münebbih şöyle dedi: “Kişinin malı ve canı karşılığında verdiği rüşvet 

kişiye günah olan rüşvet değildir. Ancak kişiye ait olmayan bir şeyin kendisine verilmesi 

karşılığında verdiği rüşvet günah olan rüşvettir.” 

Rivayeti Beyhakî tahriç etmiştir.1264  

 

 حدثنا بن مبارك عن معمر عن سماك بن الفضل عن وهب بن منبه قال مثل الذي يدعو بغير عمل مثل الذي يرمي بغير وتر

 

31- Vehb b. Münebbih şöyle dedi: “Amel olmaksızın dua etmek, yaysız ok atmaya 

benzer.”  

Rivayeti İbn Ebî Şeybe ve Beyhakî tahriç etmiştir.1265 

 

حدثنا أبو أسامةعن سفيان قال حدثنا رجل من أهل الصنعاء عن وهب بن منبه قال مر رجل براهب فقال يا راهب آيف 

ذآرك للموت قال ما أرفع قدما وال أضع أخرى إال رأيت أني ميت قال آيف دأب نشاطك قال ما آنت أرى أحدا سمع بذآر 

يصلي فقال الرجل إني ألصلي فأبكي حتى ينبت البقل من دموعي فقال الراهب إنك إن الجنة والنار تأتي عليه ساعة ال 

تضحك وأنت معترف هللا بخطيئتك خير من أن تبكي وأنت مدل بعملك إن صالة المدل ال تصعد فوقه فقال الرجل أوصني 

با وإن وضعت وضعت طيبا وإن فقال الراهب عليك بالزهد في الدنيا وال تنازعها أهلها وآن آالنخلة إن أآلت أآلت طي

ظا عليهمفوقعت على شيء لم تضره ولم تكسره وانصح هللا آنصح الكلب أهله إن يجيعوه ويضربوه ويأبى إال نصحا لهم وح  

 

32- Vehb b. Münebbih şöyle dedi: “Adamın biri bir rahibe uğradı ve ona “Ey rahip, 

sen ölümü nasıl anarsın?” diye sordu. O da “Ben attığım her adımda ölmüş olduğumu 

düşünürüm,” diye cevapladı. Adam “Senin amellerin nasıldır?” dedi. Rahip “Ben cenneti ve 

cehennemi işitmiş bir insanın namaz kılmadan bir saat geçirebileceğini düşünmem” dedi. 

Adam şöyle dedi: “Ben namaz kılar ve öyle ağlarım ki benim gözyaşlarım sebebiyle yerden 

bitkiler çıkar.” Rahip “Senin gülerek kendi günahını itiraf etmen ağlayarak namazınla 

övünmenden daha hayırlıdır. Çünkü kibirli kimsenin namazı göğe yükselmez.” dedi. Adam 

“Bana öğüt ver” dedi. Bunun üzerine rahip şöyle dedi: “Dünyaya değer verme, dünya ehliyle 
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1265 İbn Ebî Şeybe, el-Musannef, VI, 34; VII, 191; Beyhakî, Şuabu'l-Îman, II, 386 
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tartışma. Hurma ağacı gibi ol; yediğin zaman güzelinden ye, ürettiğin zaman güzelinden üret. 

Bir şeyle karşılaşırsan onu kırma, zarar verme. Allah’a, köpeğin sahiplerine bağlı olduğu gibi 

bağlı ol. Onu aç bırakıp dövseler de o sahiplerine bağlılıktan vazgeçmez.” 

Rivayeti İbn Ebî Şeybe tahriç etmiştir.1266  

 

حدثنا حسين بن علي عن جعفر بن برقان قال بلغني أن بن منبه آان يقول أعون األخالق على الدين الزهادة في الدنيا 

ة في الدنيا ومن الرغبة في الدنيا حب المال والشرف ومن حب المال وأوشكها ردى اتباع الهوى ومن اتباع الهوى الرغب

والشرف استحالل المحارم ومن استحالل المحارم يغضب اهللا وغضب اهللا الداء الذي ال دواء له إال رضوان اهللا ورضوان 

 آان آلما ثقل على اهللا دواء ال يضر معه داء ومن يريد أن يرضي ربه يسخط نفسه ومن ال يسخط نفسه ال يرضي ربه إن

 اإلنسان شيء من دينه ترآه أوشك أن ال يبقى معه شيء

 

33- Vehb b. Münebbih şöyle dedi: “Dini yaşama hususunda en güzel ahlak dünyada 

züht sahibi olmaktır. En kötüsü de kişinin hevasına tabi olmasıdır. Dünyaya rağbet etmek 

hevaya uymaktan kaynaklanır. Mal ve şeref sevgisi dünyaya rağbet etmekten kaynaklanır. 

Mal ve şeref isteği haramların helal sayılmasına neden olur. Haramları helal saymak Allah 

(c.c)’ı gazaplandırır. Allah’ın gazabı ise Allah’ın rızasından başka çaresi olmayan bir derttir. 

Ve Allah’ın rızası, ona sahip olana hiçbir derdin zarar veremediği bir devadır. Rabbini razı 

etmek isteyen kimse, nefsinin rızasına uygun davranmasın. Nefsinin rızasına uygun davranan 

kimse Rabbinin rızasını elde edemez. Dinin emirlerinden herhangi bir şey kişinin nefsine her 

ağır geldiğinde terk ederse, bu durumda neredeyse (dininden) hiçbir şey kalmaz. 

Rivayeti İbn Ebî Şeybe tahriç etmiştir.1267 

 

حدثنا مروان بن معاوية عن منصور بن حيان عن القاسم بن أبي بزة قال سمعت بن منبه يقول إنا نجد في الكتب أن اهللا 

بن آدم إنك ما عبدتني ورجوتني فاني غافر لك على ما آان وحق علي أن ال أضل عبدي وهو حريص على الهدى يقول يا 

 وأنا الحكم

 

34- Vehb b. Münebbih şöyle dedi: “Şüphesiz biz kitaplarda Allah (c.c)’ın şöyle 

dediğini bulduk: “Ey Ademoğlu! Şüphesiz ki sen bana ibadet ettiğin ve beni arzuladığın 

sürece ne hal üzere olursa olsun seni bağışlarım. Hidayeti isteyen kulumu delalette 

bırakmamak benim üzerime haktır. Ve ben hikmet sahibiyim.” 

Rivayeti İbn Ebî Şeybe tahriç etmiştir.1268 
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ان بن الزبير عن بن منبه قال أوحي إلى عزير يا عزير ال حدثنا أبو خالد األحمر عن جعفر بن سليمان الضبعي عن النعم

تحلف بي آاذبا فاني ال أرضى عمن يحلف بي آاذبا يا عزير والديك فانه من بر والديه رضيت وإذا رضيت بارآت وإذا 

 النسل بارآت بلغت النسل الرابع يا عزير ال تعق والديك فانه من يعق والديه غضبت وإذا غضبت لعنت وإذا لعنت بلغت

 الرابع

 

35- Vehb b. Münebbih şöyle dedi: Üzeyr (a.s)’a şöyle vahyedildi: “Ey Üzeyr! Benim 

adıma yalan yere yemin etme. Çünkü benim adıma yalan yere yemin eden kimseden razı 

olmam. Ey Üzeyr! Anne babana iyilik et. Kim anne ve babasına iyilik ederse ondan razı 

olurum. Razı olduğum kimseye bereket veririm. Bereket verdiğim zaman bu, o kimsenin dört 

nesline kadar ulaşır. Ey Üzeyr! Anne babana kötülük etme. Kim anne ve babasına kötülük 

yaparsa ona gazabım dokunur. Gazab ettiğim kimseye lanet ederim. Lanet ettiğim zaman bu, 

o kimsenin dört nesline kadar ulaşır.” 

Rivayeti İbn Ebî Şeybe tahriç etmiştir.1269 

 

حدثنا عبيد اهللا بن موسى قال أخبرنا صالح الفزاري عن إبراهيم بن ميمون عن وهب بن منبه قال قال داود يا رب بن آدم 

ك بما أعطيته قال فأوحى اهللا إليه يا داود إني أعطي ئ فمن أين يكافليس منه شعرة إال تحتها منك نعمة وفوقها منك نعمة

 الكثير وأرضى باليسير وإن شكر ذلك لي أن يعلم أن ما به من نعمة مني

 

36- Vehb b. Münebbih şöyle dedi: “Davut (a.s) dedi ki: “Ya Rabbi! İnsanoğlunun tek 

bir kılı yoktur ki onun altında ve üstünde Senin bir nimet bulunmasın. İnsanoğlu, Senin bu 

verdiğin nimetlerin karşılığını nasıl verecek?” Allah (c.c) ona vahyetti ve dedi ki: “Ey Dâvud! 

Ben çok veririm ama az bir şeyle razı olurum. Kendisinin sahib olduğu nimetlerin benden 

olduğunu bilmesi ve buna karşılık şükretmesi (yeterlidir.)” 

Rivayeti İbn Ebî Şeybe tahriç etmiştir.1270 

 

حدثنا عفان بن مسلم قال حدثنا جعفر بن سليمان قال حدثنا عطاء بن السائب عن وهب بن منبه قال أعطى اهللا موسى نورا 

را وإني أهبه لك فدعا هارون إبناه فقال إن يكون لغيره نارا فدعا موسى هارون فقال إن اهللا وهب لي نورا يكون لغيري نا

اهللا أعطى موسى نورا يكون لغيره نارا وإن موسى وهبه لي وإني أهبه لكما قال فكان ابنا هارون يقربان القربان لبني 

إسرائيل قال فاختزنا شيئا فنزلت النار فاحترقا قال فقيل لهما يا موسى وهارون آذا أصنع بمن عصاني من أهل طاعتي 

كيف أصنع بمن عصاني من أهل معصيتيف  

 

                                                 
1269 İbn Ebî Şeybe, a.g.e, VII, 191 
1270 İbn Ebî Şeybe, a.g.e, VII, 192 
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37- Vehb b. Münebbih şöyle dedi: “Allah (c.c) Mûsâ (a.s)’a ondan başkası için ateş 

olan bir nur verdi. Mûsâ (a.s), Hz.Hârun’u çağırdı ve “Allah (c.c) bana, başkası için ateş olan 

bir nur ihsan etti. Ben onu sana veriyorum” dedi. Hârun (a.s) iki oğlunu çağırdı ve “Allah 

(c.c) Mûsâ’ya ondan başkası için ateş olan bir nur verdi. Mûsâ onu bana verdi. Ben de onu 

ikinize veriyorum” dedi. Hârun (a.s)’ın iki oğlu Benî İsrâil’in kurbanlarını kurban ediyorlardı. 

Dedi ki “Biz bir şey seçtik. Ateş indi ve o ikisi yandı.” Onlara şöyle vahyedildi: “Ey Mûsâ ve 

Hârun! Taat ehlinden olduğu halde bana asi olana böyle yaparım, ya günahkar olanlardan 

bana asi olanları nasıl yaparım?! (Daha çok azab ederim.)” 

Rivayeti İbn Ebî Şeybe tahriç etmiştir.1271 

 

حدثنا عفان بن مسلم قال حدثنا مهدي قال حدثنا عبد الحميد صاحب الزيادي عن بن منبه قال آان فيمن آان قبلكم رجل عبد 

اهللا زمانا ثم طلب إلى اهللا حاجة وصام هللا سبعين يأآل آل سبت إحدى عشر مرة قال وطلب إلى اهللا حاجته فلم يعطها فأقبل 

 قبلك أتيت لو آان عندك خير ألعطيت حاجتك ولكن ليس عندك خير قال فنزل إليه ساعتئذ على نفسه فقال أيتها النفس من

ملك فقال له يا بن آدم إن ساعتك هذه التي رزئت على نفسك فيها خير من عبادتك آلها التي مضت وقد أعطاك اهللا حاجتك 

 التي سألت

 

38- Vehb b. Münebbih şöyle dedi: “Sizden önceki kimselerin içinde bir adam vardı. 

Allah (c.c)’a bir süre ibadet etti. Sonra Allah (c.c)’tan bir hacetini istedi. Allah’a yetmiş gün 

oruç tuttu, her cumartesi on bir kere yemek yiyordu. Allah’tan bir talebde daha bulundu. Ama 

duası kabul olmadı. Bunun üzerine kendi nefsine yöneldi ve: “Ey nefis, senden önce 

(istediğim şey bana) verilmişti. Eğer sende bir hayır olsaydı hacetin verilirdi. Fakat sende 

hayır yok,” dedi. O anda kendisine bir melek indi ve ona: “Ey ademoğlu, şu anda kendi 

nefsini tenkit ettiğin an, senin geçmişte yaptığın bütün ibadetlerinden daha hayırlıdır. Ve 

Allah senin hacetini verdi,” dedi.  

Rivayeti İbn Ebî Şeybe ve Beyhakî tahriç etmiştir.1272 

 

حدثنا أبو خالد األحمر قال حدثني من ال أتهم عن بن منبه أنه جلس هو وطاوس ونحوهما من أهل ذلك الزمان فذآروا أي 

 اهللا أسرع فقال بعضهم قول اهللا آلمح البصر وقال بعضهم السرير حين أتي به سليمان فقال بن منبه أسرع أمر اهللا أن أمر

 يونس على حافة السفينة إذ أوحى اهللا إلى نون في نيل مصر قال فما خر من حافتها إال في جوفه

 

39- Ebû Hâlid el-Ahmer, itham edilmemiş olan bir zattan, o da Vehb b. Münebbih’ten 

şöyle bildirdi: O, Tâvus ve o dönem ehlinden bazı kimseler oturdular ve Allah (c.c)’ın hangi 

                                                 
1271 İbn Ebî Şeybe, a.g.e, VII, 192 
1272 İbn Ebî Şeybe, a.g.e, VII, 192; Beyhakî, Şuabu'l-Îmân, IX, 358 
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işi en hızlıdır, diye konuştular. Bazıları “Allah’ın sözü göz kırpması gibi(hızlı)dir,” dediler. 

Bazıları “Hz.Süleyman’a getirilen taht(ın hızı) gibidir,” dediler. Vehb b. Münebbih: “Allah 

(c.c)’ın en hızlı işi şudur: Yûnus geminin kıyısında iken Allah (c.c) Nil’de bir balığa 

vahyetmişti de Yûnus geminin kıyısından düştüğü anda balığın karnındaydı,”dedi. 

Rivayeti İbn Ebî Şeybe tahriç etmiştir.1273 

 

حدثنا المحاربي عن عبد الرحمن بن سليمان العبسي عن إدريس بن سنان عن جده وهب بن منبه قال آان على موسى يوم 

 ناجى ربه عند الشجرة جبة من صوف وتبان من صوف وقلنسوة من صوف

 

40- Vehb b. Münebbih şöyle dedi: “Ağacın yanında Rabbine münacatta bulunduğu 

gün, yün bir hırka, yün bir don ve yün bir başlık giymek Mûsâ (a.s) üzerine bir görev oldu.” 

Rivayeti İbn Ebî Şeybe tahriç etmiştir.1274 

 

 حدثنا عفان قال حدثنا شعبة عن عوف قال قال بن منبه من خصال المنافق أن يحب الحمد ويبغض الذم

 

41- Vehb b. Münebbih şöyle dedi: “Kişinin övülmeyi sevmesi ve tenkid edilmeye 

kızması münafıklık alametlerindendir.” 

Rivayeti İbn Ebî Şeybe tahriç etmiştir.1275 

 

حدثنا الحسن بن موسى قال حدثنا حماد بن سلمة عن أبي سنان عن وهب بن منبه قال ما الخلق في قبضة اهللا إال آخردلة ها 

 هنا من أحدآم

 

42- Vehb b. Münebbih şöyle dedi: “Bütün yaratılmışların Allah’ın kabzasındaki 

(kapladığı) yeri sizin yanınızdaki şu tane(nin kapladığı yer) gibidir.” 

Rivayeti İbn Ebî Şeybe tahriç etmiştir.1276 

 

ن حسان الكوفي قال حدثنا يونس بن محمد قال حدثنا داود بن عبد الرحمن عن منصور بن صفية قال حدثني أشرس ب

 سمعت وهب بن منبه قال آان هارون هو الذي يجمر الكنائس

 

43- Vehb b. Münebbih şöyle dedi: “Hârun (a.s) kiliselerin (buhurdanlıklarının) ateşini 

yakan kimseydi.” 
                                                 
1273 İbn Ebî Şeybe, a.g.e, VII, 192 
1274 İbn Ebî Şeybe, a.g.e, VII, 192 
1275 İbn Ebî Şeybe, a.g.e, VII, 192 
1276 İbn Ebî Şeybe, a.g.e, VII, 193 
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Rivayeti İbn Ebî Şeybe tahriç etmiştir.1277 

 

ي الورد بن ثمامة عن وهب بن منبه قال آان في بني إسرائيل رجال أحداث حدثنا هوذة بن خليفة قال حدثنا عوف عن أب

األسنان معمورون فيهم قد قرأوا الكتاب وعلموا علما وانهم طلبوا بقراءتهم الشرف والمال وانهم ابتدعوا بدعا أخذوا بها 

 الشرف والمال في الدنيا فضلوا وأضلوا آثيرا

 

44- Vehb b. Münebbih şöyle dedi: “İsrâiloğulları içinde yeni yetme, hali vakti yerinde 

kimseler vardı. Kitabı okudular ve ilmine vakıf oldular. Bu okumaları ile şeref ve mal sahibi 

olmayı istediler. Bidatlar icat edip bunlarla dünyada mal ve şeref elde ettiler. Kendileri 

saptılar ve birçok kimseyi de saptırdılar.” 

Rivayeti İbn Ebî Şeybe tahriç etmiştir.1278 

 

 

حدثنا الفضل بن دآين قال حدثنا جعفر بن برقان قال حدثني أيوب بن راشد عن وهب بن منبه قال نجد في آتاب اهللا المنزل 

هم آقلوب الذباب ألسنتهم أحلى من أناس يدينون بغير العبادة يختلون الدنيا بعمل اآلخرة يلبسون لباس مسوك الضان قلوب

ثن عليهم فتنة يعود الحليم فيها حيرانعالعسل وأنفسهم أمر من الصبر قال أفبي يغترون وإياي يخدعون أقسمت ألب  

 

45- Vehb b. Münebbih şöyle dedi: “Allah (cc)’ın kitabında, ibadet etmeyen, dünya 

işlerini ahiret işlerine karıştıran, koyun derisinden elbise giyen, kalbleri sinek kalbi gibi, 

dilleri baldan tatlı ve kendileri sabir otundan daha acı kimselerin (zikredildiğini) gördük. (Bu 

kimseler hakkında Allah (c.c)) buyurdu ki: “Beni mi aldatacaklar, beni mi kandıracaklar?! 

Yemin ederim, öyle bir fitne gönderirim ki hilim sahibi kimseler şaşkına dönerler.” 

Rivayeti İbn Ebî Şeybe ve Beyhakî tahriç etmiştir.1279 

 

أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بشر بن رافع قال حدثنا شيخ من أهل صنعاء يقال له ابو عبد اهللا قال سمعت وهب بن منبه 

 آل داود على العاقل أن ال يشتغل عن أربع ساعات ساعة يناجي فيها ربه وساعة يحاسب فيها يقول ألبي وجدت في حكمة

نفسه وساعة يفضي فيها إلى إخوانه الذين يصدقونه عيوبه وينصحونه في نفسه وساعة يخلي فيها بين نفسه وبين لذتها مما 

بلغة وعلى العاقل أن ال يكون ظاعنا إال في يحل ويجمل فإن هذه الساعة عون لهذه الساعات واستجمام للقلوب وفضل و

إحدى ثالث تزود لمعاد أو مرمة لمعاش أو لذة في غير محرم وعلى العاقل أن يكون عالما بزمانه ممسكا للسانه مقبال على 

 شأنه

 

                                                 
1277 İbn Ebî Şeybe, a.g.e, VII, 222 
1278 İbn Ebî Şeybe, a.g.e, VII, 227 
1279 İbn Ebî Şeybe, a.g.e, VII, 235; Beyhakî, Şuabu'l-Îmân, V, 362 
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46- Vehb b. Münebbih şöyle dedi: Âli Dâvud’un Hikmeti’nde şöyle (yazılı) buldum: 

Akıllı kimseye gerektir ki (her gün) şu dört saatten uzak kalmasın: Rabbine münacaatta 

bulunacağı bir saat, nefsini hesaba çekeceği bir saat, kendisine kusurlarını söyleyip nasihat 

eden kardeşlerini ziyaret edeceği bir saat ve helal ile güzel olanlardan nefsinin lezzet aldığı 

şeyleri yapacağı bir saat ki bu saat, diğer saatler için bir yardımcıdır. Kalbler için bir 

toparlanma,  fazilet ve doyumdur.  Akıllı kimseye gerektir ki şu üç şeyden biriyle hayatını 

sürdürsün: Ahiret için azık hazırlamak, hayatını devam ettirecek şeyler kazanmak, haram 

olmayan şeylerden (helallerden) lezzet almak. Akıllı kimseye gerektir ki asrının ilim adamı 

olsun, dilini tutsun ve kendi(işleri)ne yönelsin. ” 

Rivayeti Abdürrezzâk ve Beyhakî tahriç etmiştir.1280 Muhtar Ahmed en-Nervî, 

Beyhakî’de yer alan isnat için “ricali sikadır” demektedir.1281 

 

قال عبد الرزاق فحدثت بها أبي فقال سمعت وهب بن منبه هو يقول هو يمين البيت أما رأيت الرجل إذا القى أخاه صافحه 

 بيمينه

 

47- Vehb b. Münebbih şöyle dedi: “O (Kâbe’nin rüknü), Kâbe’nin sağ elidir. 

Görmüyor musun bir kimse arkadaşıyla karşılaştığında sağ eliyle musâfaha yapıyor.” 

Rivayeti Abdürrezzâk tahriç etmiştir.1282 

 

عبد الرزاق عن معمر والثوري عن بن خثيم عن وهب بن منبه قال نجدها في آتاب اهللا يعني زمزم شراب األبرار يعني 

ل وقال وهب من شرب منها حتى يتضلع أحدثت له شفاء زمزم مضنونة طعام طعم وشفاء من سقم وال تنزح وال تذم قا

 واخرجت له داء

  

48- Vehb bin Münebbih şöyle dedi: “Biz, zemzemi Allah’ın kitabında “iyilerin 

içeceği” olarak bulduk. Yani zemzem; kıskanılacak (nefisliği nedeniyle başkasına 

verilmeyecek ve kapışılacak ) olan, doyuran, hastalıklara şifa olan, bitmeyecek (suyu 

çekilmeyecek) ve yerilmeyecek bir içecektir.” Vehb b. Münebbih şöyle devam etti: “Kim 

bunun bilincinde olarak ondan içerse ona şifa verir ve ondan hastalığı giderir.” 

Rivayeti Abdürrezzâk tahriç etmiştir.1283 

 

                                                 
1280 Abdürrezzâk, a.g.e, XI, 21; Beyhakî, Şuabu'l-Îmân, VI, 373 
1281 Beyhakî, Şuabu'l-Îmân, VI, 373 
1282 Abdürrezzâk, a.g.e, V, 39 
1283 Abdürrezzâk, a.g.e, V, 117 
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عبد الرزاق عن معمر قال أخبرني إسماعيل بن شروس عن وهب بن منبه قال جاء رجل من حواري عيسى بن مريم إلى 

مدينة أصحاب الكهف فأراد أن يدخلها فقيل إن على بابها صنما ال يدخلها أحد إال سجد له فكره أن يدخله فأتى حماما فكان 

 ورأى صاحب الحمام في حمامه البرآة والرفق 4 سه من صاحب الحمامل فيه يواجر نفقريبا من تلك المدينة وآان يعم

وفوض إليه وجعل يسترسل إليه وعلقه فتية من أهل المدينة فجعل يخبرهم عن خبر السماء واألرض وخبر اآلخرة حتى 

حول بيني وبين آمنوا به وصدقوه وآانوا على مثل حاله في حسن الهيئة وآان يشترط على صاحب الحمام أن الليل لي وال ت

الصالة إذا حضرت حتى جاء بن الملك بامرأة يدخل بها الحمام فعيره الحواري فقال أنت بن الملك وتدخل معك هذه الكذا 

وآذا فاستحيى فذهب فرجع مرة أخرى فقال له مثل ذلك فسبه وانتهره ولم يلتفت حتى دخل ودخلت معه المرأة فباتا في 

قيل له قتل صاحب الحمام ابنك فالتمس فلم يقدر عليه وهرب فقال من آان يصحبه فسموا الفتية الحمام فماتا فيه فأتي الملك ف

فخرجوا من المدينة فمروا بصاحب لهم في زرع له وهو على مثل أمرهم فذآروا له أنهم التمسوا فانطلق معهم ومعه آلب 

صبح إن شاء اهللا ثم ترون رأيكم قال فضرب على آذانهم حتى أواهم الليل إلى آهف فدخلوا فيه فقالوا نبيت ها هنا الليلة ثم ن

فخرج الملك باصحابه يتبعونهم حتى وجدوهم فدخلوا الكهف فكلما أراد الرجل منهم أن يدخل أرعب فلم يطق أحد أن يدخل 

اشا وجوعا فقال له قائل ألست قلت لو آنت قدرت عليهم قتلتهم قال بلى قال فابن عليهم باب الكهف ودعهم فيه يموتوا عط

ففعل ثم غبروا زمانا ثم إن راعي غنم أدرآه المطر عند الكهف فقال لو فتحت هذا الكهف وأدخلت غنمي من المطر فلم يزل 

يعالجه حتى فتح لغنمه فأدخلها فيه ورد اهللا أرواحهم في أجسادهم من الغد حين أصبحوا فبعثوا أحدهم بورق ليشتري لهم 

عل ال يرى أحدا من ورقه شيئا إال استنكرها حتى جاء رجال فقال بعني بهذه الدراهم طعاما طعاما فلما أتى باب مدينتهم ج

قال ومن أين هذه الدراهم قال خرجت أنا وأصحاب لي أمس فأوانا الليل ثم أصبحنا فأرسلوني فقال هذه الدراهم آانت على 

 قال خرجت أنا  فقال من أين لك هذه الورق صالحاعهد ملك فالن فأنى لك هذه الدراهم فرفعه إلى الملك وآان رجال

وأصحاب لي أمس حتى أدرآنا الليل في آهف آذا وآذا ثم أمروني أصحابي أن أشتري لهم طعاما قال وأين أصحابك قال 

في الكهف فانطلق معه حتى أتى باب الكهف فقال دعوني حتى أدخل على أصحابي قبلكم فلما رأوه ودنا منهم ضرب على 

م فأرادوا أن يدخلوا عليهم فجعل آلما دخل رجل رعب فلم يقدروا أن يدخلوا عليهم فبنوا آنيسة وبنوا مسجدا أذنه وآذانه

 يصلون فيه

 

49- Vehb bin Münebbih şöyle dedi: “İsa (a.s.)’nın havârilerinden birisi, ashâb-ı kehfin 

şehrine geldi, şehre girmek istedi. Kendisine “Şehrin kapısı üzerinde bir put var, ona secde 

etmeden oraya kimse giremez” denildi. Şehre girmekten vazgeçip şehir yakınındaki bir 

hamama vardı. Hamam sahibiyle anlaşarak orada ücretle çalışmaya başladı. Hamam sahibi 

bereket ve bolluk görmeye başladı ve işleri ona bırakıp ara sıra uğrar oldu. 

O havariye şehir halkından bazı gençler gelip gidiyorlardı. Onlara gök ve yer 

haberlerini, ahiret haberlerini anlatıyordu. Sonunda ona inanıp onu tasdik ettiler ve onun gibi 

güzel bir hal üzere oldular. 

O zat, hamam sahibine gece çalışma nöbetinin kendisinin olmasını ve namaz vaktinde 

kendisine engel olmamasını şart koşmuştu. Derken bir gece kralın oğlu bir kadınla hamama 

geldi. Havari “Sen kral oğlusun, ahlaksız bir kadın seninle birlikte hamama giriyor” diyerek 

onu ayıpladı. O da utanarak çekip gitti. Sonra kralın oğlu aynı vaziyette yine geldi, havari de 
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aynı şekilde onu ayıpladı. Fakat bu sefer kralın oğlu havariye sövdü, onu azarladı ve onu 

dinlemeden kadınla beraber hamama girdi. Orada gecelediler ve öldüler. Kral oraya geldi. 

Kendisine “Oğlunuzu hamamcı öldürdü” denildi. Havari, krala ne kadar rica edip durumu 

anlatsa da başaramadı ve (bir fırsatını bulup) kaçtı. 

Kral, oradakilere: “Bu adam, kimlerle arkadaşlık ediyor?” dedi. Onlar da o gençleri 

söylediler. (Bunu duyan) gençler şehirden çıktılar ve kendileri gibi (inanmış) bir 

arkadaşlarının çiftliğine uğrayıp durumu anlattılar. Gençlerle birlikte arkadaşları ve onun 

yanında köpeği hemen oradan ayrılıp gece bastırıncaya kadar mağaraya vardılar ve oraya 

girdiler. “Burada geceleyelim, inşallah sabaha kavuşunca ne yapacağımızı görüşürüz” dediler. 

Sonra derin bir uykuya daldılar. 

Kral, adamlarıyla gençlerin peşine düşüp mağaranın önüne geldi. Kralın adamlarından 

her kim mağaraya girmek istediyse de korku ve dehşete düşüp içeri giremedi. Onlardan biri 

“Onları yakalarsak öldüreceğiz, demediniz mi? (İşte onları öldürmek için fırsat) Mağaranın 

önüne duvar örün; içerde açlıktan ve susuzluktan ölsünler.” dedi. Bunun üzerine  mağaranın 

girişini duvarla kapattılar (ve gittiler). Sonra gençler orada uzun bir zaman kaldılar. Daha 

sonraları, o civarda yağmura tutulan bir koyun çobanı “Mağaranın önünü açsam ve 

koyunlarımı mağaraya koysam (ne iyi olur)” diyerek açmaya koyuldu ve nihayet mağarayı 

açıp koyunlarını oraya koydu. 

Ertesi gün sabahleyin Allah gençlerin ruhlarını cesetlerine iade etti. İçlerinden birisine 

para verip yiyecek bir şeyler almak üzere şehre gönderdiler. Şehrin girişinde parayı kime 

gösterdiyse ona “ Bu geçersiz bir paradır” dediler.  Nihayetinde bir dükkana varıp “Bu parayla 

bana yiyecek ver” dedi. Adam “Sen bu parayı nereden buldun?” dedi. Genç “Dün 

arkadaşlarımla (dağa) çıkmıştık, orada geceledik. Sabah olunca da arkadaşlar bu parayla 

(yiyecek almak üzere ) beni gönderdiler” dedi. Adam “Bu para filan kral zamanının parasıdır. 

Bu para sana nereden geldi?” diye sordu ve genci tutarak kralın huzuruna çıkardı. Kral, iyi bir 

adamdı. Gence “Bu para sana nereden geldi?” diye sordu. Genç “Dün arkadaşlarımla beraber 

dışarı çıkmıştık, gece oldu ve mağarada geceledik. Sabah olunca arkadaşlarım yiyecek almak 

üzere bu parayla beni şehre gönderdiler” dedi. Kral “Arkadaşların nerede?” diye sordu. Genç 

“Mağaradalar” dedi. 

Kral, gençle birlikte mağaranın yanına gitti. Genç “Müsaade edin, önce ben 

arkadaşlarımın yanına bir gireyim” dedi ve içeri girdi. Genç, arkadaşlarının yanına vardığında 

tekrar hepsi uykuya daldılar. Kral ve adamları içeri girmek isteseler de korku ve dehşete 

kapılıp giremediler. Sonra oraya namaz kılacakları bir mabed yaptılar.” 
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Rivayeti Abdürrezzâk tahriç etmiştir.1284 

 

زاق عن المنذر قال سمعت وهب بن منبه يقول مثل األعزب مثل شجرة في فالة يقلبها الرياح هكذا وهكذاعبد الر  

 

50- Vehb bin Münebbih şöyle dedi: “Bekar kimse, çölde rüzgarın sağa sola eğdiği 

ağaca benzer.” 

Rivayeti Abdürrezzâk tahriç etmiştir.1285 

 

رو بن دينار قال سمعت وهب بن منبه يقول في التوراة ملعون من نظر إلى فرج امرأة عبد الرزاق عن بن جريج عن عم

 وابنتها

 

51- Vehb bin Münebbih şöyle dedi: “Tevrat’ta, hem kadınla hem de o kadının kızıyla 

evlenen kişinin lanetli olduğu bildirilmektedir.” 

Rivayeti Abdürrezzâk tahriç etmiştir.1286 

 

 آان يرعى الخيل ليوسف بن عمر على فرس فمات فلما  اشهدنا رجلأخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا أبي أنه سأل وهبا قال

جاء يطلب منا الشهادة قال صاحبنا هو ذآر وقال الذي اشهدنا بل هو أنثى فإن شهدنا أنه ذآر فهو قاتله بالسياط فقال وهب 

ةاشهد بما قال لك وأنجه من هذه الطاغي  

 

52- Abdürrezzâk şöyle dedi: Babam bana, Vehb bin Münebbih’e (bir şahitlik 

konusunda) şöyle bir soru sorduğunu bildirdi: “Yusuf bin Ömer’in atlarını güden bir adam, 

ölmüş olan bir at hakkında bizi şahit yazdırmış; bana gelip şahitlik yapmamı istedi. 

Arkadaşım (Yusuf bin Ömer), ölen hayvanın erkek (at) olduğunu söylüyor. Beni şahit 

yazdıran adam ise ölen hayvanın dişi (kısrak) olduğunu söylüyor. Eğer ben, o ölen hayvanın 

erkek olduğuna şahitlik yaparsam Yusuf bin Ömer o adamı kırbaçlarla mahveder, (ben ne 

yapayım?)” Vehb b. Münebbih demiş ki: “Atları güden adamın dediği ile şahitlik yap ve onu 

bu azgın adamdan kurtar.” 

Rivayeti Abdürrezzâk tahriç etmiştir.1287 

 

 

 
                                                 
1284 Abdürrezzâk, a.g.e, V, 423-426 
1285 Abdürrezzâk, a.g.e, VI, 171 
1286 Abdürrezzâk, a.g.e, VII, 194 
1287 Abdürrezzâk, a.g.e, VIII, 368 
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فإذا هم بالساهرة* فإنما هي زجرة واحدة  }  }  
ها هنا الساهرة يعني بيت : ه اآلية و هو يومئذ ببيت المقدس فقال قال البيهقي رحمه اهللا وروينا عن وهب بن منبه أنه قرأ هذ

 المقدس

 

53- Allah azze ve celle buyurdu ki: “Fakat o bir tek haykırıştır. Bir de bakarsın 

(insanların) hepsi (yaptıklarının ortaya konulma ve hesap) meydan(ın)dadır.”1288  

Beyhaki (r.a.) dedi ki: Bize, Vehb bin Münebbih’in Beytülmakdis’de bulunduğu 

günlerde bu ayeti okuduğu ve “es’sâhira” işte burasıdır, yani Beytülmakdis’tir, dediği 

bildirildi.  

Rivayeti Beyhakî tahriç etmiştir.1289 

 

ا و شهورنا و سنيناما بين األرض و العرش خمسين ألف سنة من أيامن: عن وهب بن منبه أنه قال   

54-  Vehb bin Münebbih şöyle dedi: “Arz ile Arş’ın arası bizim günlerimiz, aylarımız 

ve senelerimiz hesabıyla elli bin senedir.” 

Rivayeti Beyhakî tahriç etmiştir.1290 

 

البراء أنبا عبد المنعم بن إدريس حدثني أبي أخبرنا أبو الحسن المقرئ أنا الحسن بن محمد بن إسحاق أنبأ محمد بن أحمد بن 

خرج تإذا قامت القيامة و قضي اهللا بين أهل الدارين أمر بالفلق فيكشف عن سقر و هو غطاؤها ف: عن وهب بن منبه قال 

 هو منه نار فتحرق جهنم و تأآلها آما تأآل النار في الدنيا القطن المندوف فإذا وصلت البحر المطبق على شفير جهنم ـ و

نضب آأن لم يكن مكانه ماء قط و هو حاجز بين جهنم و األرضين السبع يفا فشفته أسرع من طرفة العين نشبحر البحور ـ ن

ت ماء ذلك البحر اشتعلت في األرضين السبع فتدعها جمرة واحدةففإذا نش  

  

55- Vehb bin Münebbih şöyle dedi: “Kıyamet koptuğu ve Allah (c.c) iki yurt (cennet 

ve cehennem) ehli arasında hükmettiği zaman infilaki (çatlayıp yarılmayı) emreder, böylece 

“sekar”ı ortaya çıkarır. O infilak, “sekar”ın örtüsü ve kapağıdır. Bu infilaktan öyle bir ateş 

çıkar ki dünyadaki ateşin didilmiş pamuğu yaktığı gibi cehennemi yakar. O ateş, cehennemin 

eşiğindeki denizler denizine ulaşınca göz açıp kapayıncaya kadar onu yok eder. Deniz, sanki 

daha önce orada hiç su yokmuş gibi suyu çekilip kurak hale gelir.                        

Bu deniz, cehennem ile yedi kat yer arasında bir perde olup suyu yarılıp çatlayınca 

                                                 
1288 Nâziât/ 79, 13-14 
1289 Beyhakî, Şuabu'l-Îmân, I, 543 
1290 Beyhakî, Şuabu'l-Îmân, I, 558 
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(fizyonlaşınca ve su tamamen ortadan kalkınca) o ateş yedi kat yeri de tutuşturur ve onu tek 

bir kor haline getirir.” 

Rivayeti Beyhakî tahriç etmiştir.1291 

 

ثنا مخول بن محمد ثنا إبراهيم بن سعيد الجوهري ثنا إسماعيل بن عبد أخبرنا أبو الحسين بن بشران أنبا دعلج بن أحمد 

يا داود ارفع رأسك فقد غفرت : أوحى اهللا عز و جل إلى داود عليه السالم : الكريم ثنا عبد الصمد بن معقل عن وهب قال 

  عندي ذلك الود الذي آان لكلك غير أنه ليس

56- Vehb bin Münebbih şöyle dedi: Allah Azze ve Celle, Davud (a.s.)a şöyle vahyetti: 

“Ey Davud! Başını kaldır; ben seni bağışladım. Ancak nezdimde, önceki sevgi yok.” 

Rivayeti Beyhakî tahriç etmiştir.1292 

 

ن ثنا سيار عن جعفر ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا الخضر بن أبا: أخبرنا أبو عبد اهللا الحافظ و محمد بن موسى قاال 

لما أصاب داود الخطيئة : سمعت عمي وهب بن منبه يقول : سمعت عبد الصمد بن معقل بن منبه يقول : بن سليمان قال 

 اعتزل النساء و لزم العبادة حتى سقط ثم بكى حتى خدت الدموع وجهه

 

57- Vehb bin Münebbih şöyle dedi: “Davud (a.s), hataya bulaştığı zaman eşlerinden 

uzaklaştı,  takatsiz kalıncaya kadar ibadet etti ve göz yaşları yüzünde iz oluşturana kadar 

ağladı.” 

Rivayeti Beyhakî ve Ebû Nuaym tahriç etmiştir.1293 Muhtar Ahmed en-Nervî, 

isnadının zayıf olduğunu söylemiştir.1294 

 

: بو علي الحسين بن صفوان ثنا عبد اهللا بن محمد القرشي أخبرني عبد المنعم عن أبيه أخبرنا أبو الحسين بن بشران ثنا أ

سك من وئيا بني أرج اهللا رجاء ال يجرئك على معصيته و خف اهللا خوفا ال ي: قال لقمان البنه : عن وهب بن منبه قال 

 رحمته

58- Vehb bin Münebbih şöyle dedi: “Lokman (a.s), oğluna şöyle dedi: Oğulcağızım,  

Allah (c.c)’ın rahmetini öyle bir ümitle ümit et ki bu ümit seni mâsiyete sevk etmesin. Allah 

(c.c)’tan öyle bir korkuyla kork ki o korku sana Allah’ın rahmetinden ümit kestirmesin.”                                 
                                                 
1291 Beyhakî, Şuabu'l-Îmân, I, 566 
1292 Beyhakî, Şuabu'l-Îmân, II, 42 
1293 Beyhakî, Şuabu'l-Îmân, II, 242; Ebû Nuaym, a.g.e, IV, 39 
1294 Beyhakî, Şuabu'l-Îmân, II, 242 
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Rivayeti Beyhakî tahriç etmiştir. Muhtar Ahmed en-Nervî, Abdülmun’ım’ın kizble 

suçlandığını, isnadının “vâhî” olduğunu söylemiştir.1295  

 

 بن القاسم األسدي ثنا سفيان الثوري عن أخبرنا أبو عبد اهللا الحافظ ثنا أبو العباس هو األصم ثنا العباس هو الدوري ثنا محمد

  العيشهخلق ابن آدم أحمق لوال حمقه ما هنأ: إسماعيل بن أمية عن وهب بن منبه قال 

 

59- Vehb bin Münebbih şöyle dedi: “Âdemoğlu ahmak olarak yaratılmıştır. Eğer onun 

ahmaklığı olmasaydı dünya hayatı onu (bu kadar) mutlu etmezdi.” 

Rivayeti Beyhakî tahriç etmiştir.1296 

 

أخبرنا أبو الحسين بن بشران أنا أبو عمرو بن السماك نا حنبل بن إسحاق حدثني أبو عبد اهللا و هو أحمد بن حنبل نا عبد 

  فإذا أفطر على حالوة رجعهإن الرجل إذا سرد الصوم زاغ بصره عن موضع: الرزاق أنا أبي عن وهب بن منبه قال 

  إلى موضعهصرهب

 

60- Vehb bin Münebbih şöyle dedi: “Kişi, peşpeşe (sürekli) oruç tutarsa gözü yerinden 

kayar. Tatlı ile orucunu açarsa gözü yerine gelir.” 

Rivayeti Beyhakî ve Ebû Nuaym tahriç etmiştir.1297 Muhtar Ahmed en-Nervî, 

isnadının “Sâlih” olduğunu söylemiştir.1298  

 

أخبرنا أبو ذر بن أبي الحسين بن أبي القاسم المذآر و أبو الحسن علي بن محمد بن علي المقرىء قاال نا الحسن بن محمد بن 

ذآر وهب بن منبه أن : إسحاق نا محمد بن أحمد بن البراء أنا عبد المنعم بن إدريس حدثني أبي عن جده وهب بن منبه قال 

 استوحش فيها لما رأى من سعتها و لم ير فيها أحدا غيره فقال يا رب أما ألرضك هذه عامر آدم لما أهبط إلى األرض

يسبحك فيها و يقدس لك غيري قال اهللا إني سأجعل فيها من ذريتك من يسبح بحمدي و يقدس لي و سأجعل فيها بيوتا ترفع 

ثره على بيوت األرض آلها بإسمي و ؤامتي و أك فيها بيتا أختاره لنفسي و أخصه بكرئلذآري فيسبحني فيها خلقي و سأبو

ه بعظمتي و أحوزه بحرمتي و اجعله أحق البيوت آلها و أوالها بذآري و أضعه في البقعة المبارآة التي فأسميه بيتي أنظ

اخترت لنفسي فإني اخترت مكانه يوم خلقت السموات و األرض و قبل ذلك قد آان بغيتي فهو صفوتي من البيوت و لست 

نه و ليس ينبغي أن أسكن البيوت و ال ينبغي لها أن تحملني أجعل ذلك البيت لك و لمن بعدك حرما و أمنا أحرم بحرمته أسك

 فمن حرمه بحرمتي فقد عظم حرمتي و من أحله فقد أباح حرمتي من آمن أهله استوجب بذلك  و ما حولهما فوقه و ما تحته

 عظم شأنه فقد عظم في عيني و من تهاون به صغر عندي و لكل ملك حيازة فهم فقد أخفرني في ذمتي و منلأماني و من أخ

                                                 
1295 Beyhakî, Şuabu'l-Îmân, II, 337 
1296 Beyhakî, Şuabu'l-Îmân, II, 346 
1297 Beyhakî, Şuabu'l-Îmân, V, 406; Ebû Nuaym, a.g.e, IV, 39 
1298 Beyhakî, a.y 
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رتي و جيران بيتي و عمارها و زوارها وفدي و خف حوزتي التي حزت لنفسي دون خلقي فأنا اهللا ذو بكة أهلها ةو بطن مك

أهل األرض يأتونه أضيافي في آنفي و ضماني و ذمتي و جواري أجعله أول بيت وضع للناس و أعمره بأهل السماء و 

أفواجا شعثا غبرا على آل ضامر يأتين من آل فج عميق يعجون بالتكبير عجيجا و يرجون بالتلبية رجيجا فمن اعتمره ال 

كرامتي و حق الكريم أن يكرم وفده و أضيافه و ليريد غيري فقد زارني و ضافني و وفد إلي و نزل بي فحق لي أن أتحفه 

عمره من بعدك األمم و القرون و األنبياء من ولدك ينهم بحاجته تعمره يا آدم ما آنت حيا ثم زواره و أن يسعف آل واحد م

أمة بعد أمة و قرنا بعد قرن و نبيا بعد نبي حتى ينتهي ذلك إلى نبي من ولدك يقال له محمد و هو خاتم النبيين فاجعله من 

عليه ما آان حيا فإذا انقلب إلي وجدني قد دخرت له من عماره و سكانه و حماته و والته و حجابه و سقاته يكون أميني 

أجره و فضيلته ما يتمكن به من القربة إلي و الوسيلة عندي و أفضل المنازل في دار المقامة و اجعل اسم ذلك البيت و ذآره 

ع له قواعده و اقضي و شرفه و مجده و سناه و مكرمته لنبي من ولدك يكون قبيل هذا النبي و هو أبوه يقال له إبراهيم ارف

 و حرمه و مواقفه و اعلمه مشاعره و مناسكه و اجعله أمة واحدا قانتا قائما هعلى يديه عمارته و أنيط له سقايته واريه حل

ه و أهديه إلى صراط مستقيم ابتليه فيصبر و أعافيه فيشكر و آمره فيفعل فينذر لي فيفي فيعدني يبأمري داعيا إلى سبيلي اجتب

جيب دعوته في ولده و ذريته من بعده و اشفعه فيهم و اجعلهم أهل ذلك البيت و والته و حماته و سقاته و خدمه و  أستجزفين

خزانه و حجابه حتى يبتدعوا و يغيروا و يبدلوا فإذا فعلوا ذلك فأنا أقدر القادرين على أن أستبدل من أشاء بمن أشاء و اجعل 

ون فيها آثاره و ئيعة يأتم به من حضر تلك المواطن من جميع الجن و اإلنس يطإبراهيم إمام ذلك البيت و أهل تلك الشر

يتبعون فيها سنته و يقتدون فيها بهديه فمن فعل ذلك منهم أوفى بنذره و استكمل نسكه و أصاب بغيته و من لم يفعل ذلك منهم 

فأنا مع الشعث الغبر الموفين : ين أنا ضيع نسكه و أخطأ بغيته و لم يوف بنذره فمن سأل عني يومئذ في تلك المواطن أ

 بنذرهم المستكملين مناسكهم المتبتلين إلى ربهم الذي يعلم ما يبدون و ما يكتمون

61- Vehb bin Münebbih şöyle dedi: “Adem (a.s.) yeryüzüne indirildiğinde, yerin 

genişliğini ve orada kendisinden başka kimse olmadığını görünce yalnızlık hissetti ve “Ya 

Rabbi! Arzında, senin tesbihinle meşgul olan ve seni takdis eden, benden başka kimse yok 

mu?” diye sordu. Allah Teala buyurdu ki: “Yeryüzünde senin zürriyetinden beni hamd ile 

tesbih edecek ve beni takdis edecek kimseler yaratacağım. Orada, zikrimin yükseleceği ve 

kullarımın içinde beni tesbih edeceği evler meydana getireceğim. Yine orada kendim için 

seçip özel değer vereceğim ve yeryüzünde benim adıma yapılacak bütün evlere tercih 

edeceğim, “beytim” diye isimlendireceğim, azametimle tanzim edip değer vereceğim, bütün 

evlerden zikrime daha layık ve evlâ kılıp kendim için seçtiğim mübarek bir yere koyacağım 

bir “beyt” var edeceğim. Ben bu beytin yerini gökleri ve yeri yarattığım gün seçtim. Ve 

bundan önce benim iradem, evlerden ârî olmamdır (mekandan münezzeh olmamdır). Ben bir 

beytte iskân etmem. Beytlerde iskân şanıma yakışmaz. Beytlerin beni taşıması da yakışmaz. 

(Ey Âdem) bu Beyt’i senin için ve senden sonrakiler için “harem” ve “güvenli” 

kılacağım. Sen oranın üstünde ve altındakilerin haremliğine hürmet et. Kim oranın 

haremliğine saygı gösterirse benim hürmetime tazim etmiş olur. Kim oranın haremliğine 
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saygı göstermezse benim hürmetime saygı göstermemiş olur. Kim oranın halkına güvenlik 

sağlarsa benim “emân”ımı hak etmiş olur. Kim oranın halkını korkutursa benim 

zimmetimdeki güvenliğini izale etmiş olur. Kim oranın şanına tazim ederse o benim 

nazarımda büyür. Kim orayı küçümserse benim nezdimde o küçülür. Her melikin mülkiyet 

hakkı vardır; yarattıklarım için değil kendi zatım için malik olduğum mülkün özü şu ki ben 

Mekke’nin sahibi Allah’ım. Mekke’nin halkı, benim ve beytimin komşularıdır. Oranın 

umrecileri ve ziyaretçileri, benim himayem, garantim, zimmetim ve komşuluğumdaki temsilci 

ve misafirlerimdir. Orayı insanlar için yeryüzünde yapılan ilk mabed yapacağım. Orayı gök 

ve yer ehli ile imar edeceğim. İnsanlar oraya gruplar halinde, toz toprak içinde, her bir uzak 

yerden binitler üzerinde, tekbirlerle etrafı çınlatarak ve telbiyelerle titreterek gelirler. Kim 

benim rızamdan gayri bir şey istemeksizin oraya umre yaparsa beni ziyaret etmiş, bana 

misafir olmuş, bana temsilci olarak gelmiş ve bana konuk olmuş olur. Artık benim 

cömertliğim ile onu ödüllendirmem hak olur. Cömerte yakışan; kendisine gelen temsilci, 

misafir ve ziyaretçilere ikram etmek ve onların ihtiyaçlarını karşılamaktır. 

Ey Âdem! Sen sağ olduğun sürece o Beyt’e umre yaparsın. Senden sonra senin 

çocuklarından milletler, nesiller, peygamberler; bir milletten sonra bir millet gelerek, bir 

çağdan sonra bir çağ gelerek, bir peygamberden sonra bir peygamber gelerek tâ ki senin 

çocuklarından kendisine Muhammed denilen ve peygamberlerin sonuncusu olan bir 

peygambere varıncaya kadar “beyt”e umre yaparlar. Artık o zaman ben Muhammed’i Beyt’in 

umrecilerinden, sakinlerinden, hâmîlerinden, velîlerinden, perdecilerinden, sâkîlerinden 

yaparım. O, yaşadığı sürece Beyt üzerine benim eminim olur. Muhammed bana irtihal edince, 

kendisi için hazırladığım, bana yaklaştıracak olan ecir ve fazileti, nezdimdeki “vesile”yi 

(cennetteki yüksek makamı) ve devamlı kalış yurdunda mertebelerin en üstününü bulur. 

O Beyt’in ismini, zikrini, şerefini, senâsını ve kerametini Muhammed’den önce 

gelecek olan, Muhammed’in atası ve senin çocuklarından olan peygamber İbrahim’e veririm. 

Onun eliyle Beyt’in temellerini kaldırırım, imarını tamamlarım, oranın sâkîliğini ona 

yüklerim. Ona oranın “hill” ve “harem”ini, vakfe yerlerini gösteririm; “meşâir” ve menâsikini 

öğretirim. Ben, İbrahim’i benim emrimle benim yoluna çağıran, ibadetle kâim, dualı niyazlı, 

tek bir ümmet yaparım; onu seçer ve onu doğru yola iletirim. Ona bela veririm; o sabreder. 

Ona afiyet veririm; şükreder. Ona emrederim; yapar. Nezreder; yerine getirir. Bana söz verir; 

kurban eder. Ben, İbrahim’in kendisinden sonraki çocukları ve zürriyeti hakkındaki duasını 

kabul ederim ve onu onlar için şefaatçi yaparım. Onun çocuklarını ve zürriyetini, o Beyt’in 



 201

ahâlisi ve velîleri, hâmîleri, sâkîleri, hizmetçileri, haznedarları ve perdecileri yaparım. Bu 

görev, onlar bid’ata düşüp değişinceye kadar devam eder. Onlar bid’ata düşüp değiştikleri 

zaman artık ben dilediğimi dilediğimle değiştirmeye kâdirlerin kâdiriyim. 

Ben, İbrahim’i o Beyt’in imamı ve o şerîatın ehli yaparım. O bölgelerde olan ins ve 

cin, hepsi ona uyar ve onun izinden giderler. Orada onun sünnetine tabi olurlar ve onun 

hidâyetine iktidâ ederler. Onlardan kim ki böyle yaparsa nezrini îfâ etmiş ve “nüsük”ünü (hac 

ibadetini) tamamlamış, isteğine kavuşmuş olur. Ama kim ki böyle yapmazsa “nüsük”ünü zâyi 

etmiş, isteğini şaşırmış ve nezrini yerine getirmemiş olur. 

Kim o gün (hac günü) benim rahmetimin kimin ile beraber olduğunu benden sorarsa; 

benim rahmetim, üstü başı dağınık, toza bulanmış, nezirlerini yerine getiren, “menasik”lerini 

tamamlayan ve onların açığa vurduğunu da gizlediğini de bilen Rablerine bağlanan kimseler 

ile beraberdir.” 

Rivayeti Beyhakî tahriç etmiştir. Muhtar Ahmed en-Nervî, isnadı hakkında “daîfün 

cidden” değerlendirmesinde bulunmuş, Abdülmun’ım ve babasının zayıf ve metrûk olduğunu 

söylemiştir.1299  

 

المذآر و أبو الحسن علي بن محمد المقرىء قاال نا الحسن بن محمد بن إسحاق أخبرنا أبو ذر بن أبي الحسن بن أبي القاسم 

: المهرجاني أنا محمد بن أحمد بن البراء أنا عبد المنعم بن إدريس حدثني أبي عن جده أبي أمه وهب بن منبه اليماني قال 

ه و بة فلقيته المالئكة باألبطح فرحبت لما تاب اهللا على آدم و أمره أن يسير إلى مكة فطوى له األرض حتى انتهى إلى مك

ك بر حجك أما إنا قد حججنا هذا البيت قبلك بألفي عام و أمر اهللا جبريل عليه السالم يعلمه المناسك ننتظرقالت له يا آدم إنا ل

آاة و و المشاعر آلها و انطلق به حتى أوقفه في عرفات و المزدلفة و بمنى و على الجمار و أنزل عليه الصالة و الز

لتهب نورا من ياقوت ي حمراء هالصوم و االغتسال من الجنابة و ذآر وهب أن البيت آان على عهد آدم عليه السالم ياقوت

 منظوم ابهاالجنة لها بابان شرقي و غربي من ذهب من تبر الجنة و آان فيها ثالث قناديل من تبر الجنة فيها نور يلتهب ب

  من نجومها ياقوتة بيضاء فلم يزل على ذلك حتى آان في عهد نوح عليه السالممن ياقوت أبيض و الرآن يومئذ نجم

و قال في موضع آخر إن خيمة آدم و هي ياقوتة لم تزل في مكانها حتى قبض اهللا آدم ثم رفعها إليه و بنى بنو آدم في 

 تحت العرش و مكثت األرض موضعها بيتا من الطين و الحجارة فلم يزل معمورا حتى زمن الغرق فرفع من الغرق فوضع

خرابا ألفي سنة فلم يزل على ذلك حتى آان زمن إبراهيم عليه السالم فأمره أن يبني بيته فجاءت السكينة إبراهيم عليه 

خذ قدر ظلي فابن عليه ال تزد شيئا و ال تنقص : تكلم لها وجه آوجه اإلنسان فقال يا إبراهيم يالسالم آأنها سحابة فيها رأس 

 فكان الناس يلقون فيه الحلي و المتاع حتى إذا آاد أن اراهيم قدر ظلها ثم بنى هو و إسماعيل البيت و لم يجعل له سقففأخذ إب

                                                 
1299 Beyhakî, Şuabu'l-Îmân, V, 447-449 
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يمتلىء اتعد له خمس نفر ليسرقوا ما فيه فقام آل واحد على زاوية و انقحم الخامس فسقط على رأسه فهلك و بعث اهللا عند 

  أحد إال أهلكته فلم يزل آذلك حتى بنته قريشهرست البيت خمسمائة عام ال يقربذلك حية بيضاء سوداء الرأس و الذنب فح

 

62- Vehb bin Münebbih şöyle dedi: “Allah (c.c), Âdem (a.s)’in tevbesini kabul edip 

Mekke’ye gitmesini emredince yer kendisine dürüldü (yolculuk kolaylaştırıldı). Sonunda 

Mekke’ye ulaştı. Melekler onu Ebtah denilen mevkide karşıladılar, onunla merhabalaştılar ve 

“Ey Âdem! Biz senin haccının kabülünü (kabul olduğunu) yazacağız. Biz, bu Beyt’i senden 

iki bin sene önce haccettik” dediler. 

Allah, Cibril (a.s.)’a, Âdem (a.s.)’a haccın menasikini, meşâirini ve diğer rükünlerin 

hepsini öğretmesini emretti. Cebrail, Âdem (a.s.)’ı götürdü; Arafat’ta, Müzdelife’de vakfe 

yaptırdı. Minâ’ya cemrelere götürdü. Âdem (a.s.)’a zekat, namaz, cünüblükten gusletme de 

vahyedildi.”  

Vehb b. Münebbih şunu da söyledi: “Beyt, Âdem (a.s.) zamanında kırmızı bir yakut 

idi. Cennet yakutundan bir nur olarak parıldardı. Beyt’in cennet altınından iki tane; doğu ve 

batı kapısı vardı. Beyt’in içinde cennet altınından üç kandil, kandillerde beyaz yakut 

parçalarıyla dizilmiş ışıkla ışıldayan bir nur vardı. Beyt’in direği o vakit beyaz yakuttan bir 

parça idi. Bu, Âdem (a.s.) zamanına kadar devam etti. Onun zamanında da böyle idi.” 

Başka bir yerde ise şöyle der: “Âdem (a.s.)’ın çadırı yakut idi. Allah (c.c), Âdem 

(a.s.)’ın ruhunu kabzedinceye kadar yerinde kaldı, sonra Allah onu kendine kaldırdı. Âdem 

(a.s.)’ın oğulları o çadırın yerine taştan, çamurdan bir “beyt” yaptılar. Bu beyt, tufan 

zamanına kadar mamur idi. Tufan zamanında kaldırıldı, arşın altına konuldu ve yer iki bin 

sene harap olarak bekledi. Bu durum İbrahim (a.s.) zamanına kadar devam etti. Sonunda 

Allah (c.c), Hz.İbrahim’e “beyt”ini yapmasını emretti. İbrahim (a.s.)’a bulut gibi bir sekîne 

geldi. İçinde bir baş, insan yüzü gibi bir yüz konuşarak şöyle dedi: “Ey İbrahim! Gölgem 

kadar al; ne eksik yap ne fazla.” Sonra Hz.İbrahim ile Hz.İsmail bulutun gölgesi kadar yeri 

alarak (belirleyerek) Beyt’i yaptılar, üstüne çatı yapmadılar. 

İnsanlar, zamanla Beyt’e zinetlerini ve eşyalarını koyar oldular. Beyt neredeyse eşya 

ile doldu. (Birgün) beş kişi Beyt’teki eşyaları çalmak için hazırlandılar ve her biri bir köşeyi 

tuttu. Beşincisi hücum etti ve başı üstü düşüp öldü. Allah (c.c) o zaman başı ve kuyruğu kara 
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olan beyaz bir yılan gönderdi. Bu yılan Beyt’i beş yüz sene korudu. Bu durum Kureyş’in 

Beyt’i yapmasına (tamirine) kadar sürdü.” 

Rivayeti Beyhakî tahriç etmiştir. Muhtar Ahmed en-Nervî, isnadının “zayıf” olduğunu 

söylemiştir.1300  

 

ي هالل عن وهب بن أخبرنا أبو بكر حدثني محمد بن الحسين نا قتيبة بن سعيد أنا ليث بن سعد عن خالد بن يزيد عن ابن أب

ما من نجم يطلع إال نزل سبعون ألفا من المالئكة حتى يحفوا بالقبر يضربون بأجنحتهم و : منبه أن آعب األحبار قال 

يصلون على النبي صلى اهللا عليه و سلم حتى إذا أمسوا عرجوا و هبط مثلهم فصنعوا مثل ذلك حتى إذا انشقت األرض 

ة يوقرونهيخرج في سبعين ألفا من المالئك  

63- Vehb b. Münebbih, Ka’bu’l- Ahbâr’dan şöyle rivayet etti: “Her yıldız doğuşunda 

yetmiş bin melek iner; Muhammed (s.a.v)’in kabrini kuşatıp kanat çırparlar ve Peygamber 

(s.a.v)’e salevat getirirler. Akşam olunca o melekler göğe çıkar ve yerlerine yeni melekler 

iner. Onlar da aynı şeyi yaparlar tâ ki yer yarıldığı (kıyamet koptuğu) zaman Hz.Peygamber, 

kendisine saygı gösteren bu yetmiş bin melek arasında haşr olunur.” 

Rivayeti Beyhakî tahriç etmiştir.1301 

 

حمد بن سلمان نا عبد اهللا بن أبي الدنيا نا الحسن بن يحيى بن آثير العنبري نا أخبرنا عبد الرحمن بن عبيد اهللا الحرفي أنا أ

الحمد هللا على نعمته :  أعمى مجذوم مقعد عريان به وضح و هو يقول ىمر وهب بن منبه بمبتل:  قال بدخزيمة أبو محمد العا

 أرم ببصرك إلى أهل المدينة فانظر إلى ىمبتلفقال له رجل مع وهب أي شيء بقي عليك من النعمة تحمد اهللا عليها ؟ فقال ال

 آثرة أهلها أوال أحمد اهللا أنه ليس فيها أحد يعرفه غيري

 

64- Vehb b. Münebbih cüzamlı, kör ve çıplak bir düşküne rastladı. O şöyle diyordu: 

“Nimetleri için Allah (c.c)’a hamdolsun.” Vehb’in yanındaki bir adam “Sana nimet olarak ne 

kaldı ki Allah’a hamdediyorsun?” dedi. Düşkün adam şöyle cevap verdi: “Şehir halkına bir 

göz at ve halkın ne kadar çok olduğuna bak. Orada bu durumumu bilen, benden başka hiç 

kimse olmadığı için Allah (c.c)’a hamdetmeyeyim mi?” 

Rivayeti Beyhakî ve Ebû Nuaym tahriç etmiştir.1302 Muhtar Ahmed en-Nervî, isnadı 

hakkında “lâ be’se bihî” değerlendirmesinde bulunmuştur.1303 

 
                                                 
1300 Beyhakî, Şuabu'l-Îmân, V, 450-452 
1301 Beyhakî, Şuabu'l-Îmân, III, 492 
1302 Beyhakî, Şuabu'l-Îmân, VI, 280; Ebû Nuaym, Hilyetü’l-Evliyâ, IV, 68 
1303 Beyhakî, Şuabu'l-Îmân, VI, 280 
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قال الحجاج بن يوسف نا عبد اهللا بن : ي أنا أحمد بن سلمان الفقيه نا عبد اهللا بن أبي الدنيا قال فأخبرنا أبو القاسم الخر

قال وهب بن منبه عبد اهللا عز و جل عابد : ن آيسان حدثني عبد اهللا بن صفوان و هو ابن بنت وهب قال إبراهيم بن عمر ب

 خمسين عاما فأوحى اهللا عز و جل إليه إني قد غفرت لك

يا رب و ما تغفر لي و لم أذنب فأذن اهللا عز و جل لعرق في عنقه فضرب عليه فلم ينم و لم يصل ثم سكن فنام فأتاه : قال 

  العرقنما لقيت من ضربا: ك الليلة فشكى إليه فقال مل

ك خمسين سنة تعدل سكون ذلك العرقتإن عباد: قال الملك إن ربك عز و جل يقول   

 

65- Vehb bin Münebbih şöyle dedi: “Bir kul Allah (c.c)’a elli sene ibadet etti. 

(Sonunda) Allah (c.c) ona “Şüphesiz ben seni bağışladım.” diye vahyetti. O kul “Yâ Rabbi, 

benden neyi bağışladın? Ben günah işlemedim.” dedi. (Bunun üzerine)  Allah onun 

boynundaki bir damara izin verdi de onu (ağrı ile) vurdu. (O kul, ağrının şiddetinden) ne 

uyuyabildi ne de namaz kılabildi. Sonra sakinleşti ve uyudu. Gece onun yanına bir melek 

geldi. O kul ona (halini) şikayet etti ve “Boyun ağrılarından çektiğim nedir?” dedi. Melek 

“Rabbin buyurdu ki: “Şüphesiz senin elli senelik ibadetin, ancak bu damarın ağrısının 

geçmesine denktir.” 

Rivayeti Beyhakî ve Ebû Nuaym tahriç etmiştir.1304 

 

 نباأخبرنا أبو عبد اهللا الحافظ و محمد بن موسى نا أبو العباس محمد بن يعقوب نا يحيى بن أبي طالب أنا عبد الوهاب أنا 

إن : يا ذا القرنين صف لي الناس ؟ قال : لما بلغ ذو القرنين مطلع الشمس قال له ملكها :  عن وهب بن منبه قال محشر

 من ال يعقل بمنزلة من يضع الموائد ألهل القبور و محادثتك من ال يعقل بمنزلة من يبل الصخرة حتى تبتل أو محادثتك

  من ال يعقلتكرة من رؤوس الجبال أيسر من محادثيطبخ الحديد يلتمس آدمه نقل الحجا

 

66- Vehb bin Münebbih şöyle dedi: “Zülkarneyn (a.s), güneşin doğduğu yere 

ulaştığında oranın hükümdarı ona “Bana insanların vasıflarından bahset” dedi. Hz.Zülkarneyn 

ona şöyle dedi: “Şüphesiz akılsız kimseye laf anlatmaya çalışman, kabir ehline sofralar kuran 

kimse durumuna düşmendir. Akılsız kimseye laf anlatmaya çalışman, ıslanana kadar kayayı 

sulaman veya ekmeğe katık etmek niyetiyle demiri kaynatman gibidir. Dağların doruklarına 

taşlar taşıman, akılsız kimseye laf anlatmandan daha kolaydır.”   

Rivayeti Beyhakî ve Ebû Nuaym tahriç etmiştir.1305 

  

قال رجل من العباد :  إدريس عن أبيه عن وهب بن منبه قال  ابنأبو بكر بن أبي الدنيا ناأخبرنا أبو سعيد أنا أبو عبد اهللا أنا 

 البنه يا بني ال تكن ممن يرجو اآلخرة بغير عمل ويؤخر التوبة بطول األمل 

                                                 
1304 Beyhakî, Şuabu'l-Îmân, VI, 343; Ebû Nuaym, a.g.e, IV, 68 
1305 Beyhakî, Şuabu'l-Îmân, VI, 378; Ebû Nuaym, a.g.e, IV, 36 
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67- Vehb bin Münebbih şöyle dedi: Kullardan biri oğluna dedi ki “Oğulcuğum, ahrete 

amelsiz gidenlerden ve uzun ömür beklentisiyle tevbeyi geciktirenlerden olma.”  

Rivayeti Beyhakî tahriç etmiştir.1306 

 

أخبرنا أبو عبد اهللا الحافظ نا موسى بن إسماعيل بن إسحاق القاضي نا محمد بن أحمد بن البراء نا عبد المنعم بن إدريس نا 

قال موسى عليه السالم يا رب أمهلت فرعون أربع مائة سنة و : ل عبد الصمد بن معقل عن وهب بن منبه عن ابن عباس قا

هو يقول أنا ربكم األعلى و يكذب بآياتك و يجحد رسلك فأوحى اهللا عز و جل إليه إنه آان حسن الخلق سهل الحجاب 

 فأحببت أن أآافئه

 

68- Vehb bin Münebbih, Abdullah b. Abbâs’tan şöyle rivayet etti: Mûsâ (a.s) “Yâ 

Rabbi, Firavun’a dört yüz yıl süre verdin ve o “Ben sizin Rabbinizim” demeye, ayetlerini 

yalanlamaya ve peygamberlerini inkar etmeye devam etti” dedi. Allah (c.c) ona, Firavun’un 

güzel yaratılışlı ve sade giyimli olduğunu, bu yüzden onu mükafatlandırmak istediğini 

vahyetti.  

Rivayeti Beyhakî tahriç etmiştir.1307 Muhtar Ahmed en-Nervî, isnadının “zayıf” 

olduğunu söylemiştir.1308 

 

أخبرنا أبو الحسن علي بن محمد المقري قاال أنا الحسن بن محمد بن إسحاق حدثني خالي يعني أبو عوانة نا عمران بن بكار 

قال وهب بن منبه استكثر من اإلخوان ما استطعت فإنك إن استغنيت عنهم لم يضروك : س بن يزيد قال نا أبو اليمان أنا عبا

 و إن احتجت إليهم نفعوك

 

69- Vehb bin Münebbih şöyle dedi: “Arkadaşlarını gücün yettiği kadar çoğalt. Zira 

onlara ihtiyacın olmadığında zarar görmezsin. Onlara ihtiyacın olduğunda ise faydalarını 

görürsün.” 

Rivayeti Beyhakî tahriç etmiştir. Muhtar Ahmed en-Nervî, isnadının “munkatı” 

olduğunu söylemiştir.1309  

 

 

رشي نا إبراهيم بن سعد الجوهري نا إسماعيل حأخبرنا أبو عبد اهللا الحافظ نا محمد بن صالح بن هانىء نا محمد بن عمرو ال

وجدت في التوراة أربعة أسطر متوالية من شكى : سمعت وهب بن منبه يقول : ن عبد الكريم عن عبد الصمد بن معقل قال ب

                                                 
1306 Beyhakî, Şuabu'l-Îmân, IX, 371 
1307 Beyhakî, Şuabu'l-Îmân, IX, 543; X, 393 
1308 Beyhakî, Şuabu'l-Îmân, IX, 543 
1309 Beyhakî, Şuabu'l-Îmân, XI, 352 
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 ذهب ثلثا دينه و من حزن على ما في يد غيره فقد سخط قضاء ربه و من قرأ يمصيبته فإنما يشكو ربه و من تضعضع لغن

مستهزئين بآيات اهللا عز و جلآتاب اهللا عز و جل يظن أن ال يغفر له فهو من ال  

 

70- Vehb bin Münebbih dedi ki: Tevrat’ta peşpeşe gelen dört satırda şöyle yazılı 

olduğunu gördüm: “Kim başına gelen bir musibetten ötürü Rabbine şikayette bulunursa, kim 

servet için kendisini harab ederse, kim başkasının elinde olana üzülürse, kim Rabbinin 

takdirine kızarsa, kim Allah’ın kitabını kendisini affetmeyeceği düşüncesiyle okursa, o kişi 

Allah’ın ayetleriyle alay edenlerdendir.” 

Rivayeti Beyhakî ve Ebû Nuaym tahriç etmiştir.1310 

 

 محمد المروزي نا محمد بن إبراهيم البوشنجي نا عبد المنعم بن إدريس ابن و أخبرنا أبو عبد اهللا الحافظ أخبرني علي بن

ما من مؤمن تقي يحبس اهللا عنه : قال عبد اهللا بن عباس : حدثني أبي عن جدي وهب بن منبه قال : ابنه وهب بن منبه قال 

 الدنيا ثالثة أيام و هو في ذلك راض عن اهللا تعالى من غير جزع إال وجبت له الجنة

 

71- Vehb bin Münebbih, Abdullah b. Abbâs’ın şöyle dediğini bildirdi: “İçinde Allah 

korkusu olan bir mümini Allah (c.c) üç gün dünya nimetlerinden ayırsa ve o kul hiçbir kaygı 

duymaksızın AllahTeâlâ’dan razı olsa, ona cennet vacip olur.” 

Rivayeti Beyhakî tahriç etmiştir. Muhtar Ahmed en-Nervî, isnadının zayıf olduğunu, 

Abdülmun’ım’ın babası ve başkaları adına yalan uydurduğunu, babasının da zayıf sayıldığını 

söylemiştir.1311 

 

إياك و : يقول لعطاء أخبرنا أبو سعيد أنا أبو العباس نا الحسن نا أبو أسامة عن عيسى و هو ابن سنان سمعت وهبا 

يا : أبواب السلطان فإن على أبواب السلطان فتنا آمبارك اإلبل و ال تصيب من دنياهم شيئا إال أصابوا من دينك مثله ثم قال 

إن آان يكفيك ما يغنيك فكل عيشك يكفيك و إن آان ال يغنيك ما يكفيك فليس شيء يسعه يسعك إنما بطنك بحر من : عطاء 

  من األودية ال تشبعه إال التراب البحور أو وادي

 

72- Vehb b. Münebbih, Atâ’ya şöyle dedi: “Sultanların kapısından sakın. Şüphesiz ki 

sultanların kapısında bereketli develer gibi fitneler bulunur. Onların dünyasından elde ettiğin 

hiçbir şe yoktur ki senin dininden onun mislini almasın” Sonra dedi ki: “Ey Atâ, eğer 

ihtiyacını gideren şey yaşamının tamamında sana kafi gelirse, senin için yeterlidir. Eğer sana 

kafi gelen şey ihtiyacını gidermezse, seni genişletecek hiçbir şey yoktur. Şüphesiz senin 

karnın denizlerden bir deniz ve vadilerden bir vadidir. Topraktan başkası onu doldurmaz.” 

                                                 
1310 Beyhakî, Şuabu'l-Îmân, XII, 373; Ebû Nuaym, a.g.e, IV, 38 
1311 Beyhakî, Şuabu'l-Îmân, XII, 404 
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Rivayeti Beyhakî ve Ebû Nuaym tahriç etmiştir.1312 Muhtar Ahmed en-Nervî, 

isnadının “zayıf” olduğunu söylemiştir.1313 

 

أبي طالب أنا عبد الوهاب نا الجريري نا أبو العباس األصم نا يحيى بن : أخبرنا أبو عبد اهللا الحافظ و محمد بن موسى قاال 
 ظهرت في بني إسرائيل قراء فسقة وسيكثرون فيكم: عن أبي الورد عن ابن وهب بن منبه قال 

 

73- Vehb b. Münebbih şöyle dedi: “Benî İsrâil içinde günahkar kuralar ortaya 

çıkmıştı. Onlar sizin içinizde de çoğalacaklar.” 

Rivayeti Beyhakî tahriç etmiştir. Muhtar Ahmed en-Nervî, isnadının “makbûl” 

olduğunu söylemiştir.1314 

 

أنه سمع : حدثني عبد الصمد بن معقل : حدثنا إبراهيم بن محمد بن عرعرة حدثنا إسماعيل بن عبد الكريم قال 

  وقرين سوء وإعجاب المرء بنفسهإياآم وهوى متبعا: احفظوا مني ثالثا : وهبا يخطب الناس على المنبر فقال 

 

74- Abdüssamed b. Ma’kıl, Vehb b. Münebbih’in minberde halka hutbe irad ederken 

şöyle söylediğini işitmiş: “Benden üç şeyi hıfzedin; tabi olunan hevadan, kötü dosttan ve 

kişinin kendisini beğenmesinden sakının!” 

Rivayeti Ebû Ya'lâ ve Heysemî tahriç etmiştir.1315 Heysemî, ricalinin sika olduğunu 

söylemektedir.1316 Sahîh bir rivayettir. 

 

أنه سمع وهبا يقول إن لكل شيء طرفين ووسطا فإذا أمسك بأحد الطرفين : حدثنا إبراهيم حدثنا إسماعيل حدثنا عبد الصمد 

  عليك باألوساط من األشياء: ان وقال مال اآلخر وإذا أمسكت بالوسط اعتدل الطرف

 
75- Vehb b. Münebbih şöyle dedi: “Şüphesiz her şeyin iki ucu ve bir ortası vardır. 

Eğer iki uçtan biri tutulursa diğeri eğilir. Eğer orta tutulursa her iki uç dengede kalır. Sen her 

şeyde ortayı tut.” 

Rivayeti Ebû Ya'lâ tahriç etmiştir.1317 Hüseyin Selim Esed, isnadının “sahîh” olduğunu 

söylemektedir.1318 

 

                                                 
1312 Beyhakî, Şuabu'l-Îmân, XII, 31; Ebû Nuaym, a.g.e, IV, 43 
1313 Beyhakî, Şuabu'l-Îmân, XII, 31 
1314 Beyhakî, Şuabu'l-Îmân, IX, 213 
1315 Ebû Ya'lâ, a.g.e, X, 500; Heysemî, Mecmeu’z-Zevâid, X, 389  
1316 Heysemî, a.g.e, X, 389 
1317 Ebû Ya'lâ, a.g.e, X, 501 
1318 Ebû Ya'lâ, a.g.e, X, 501 (Şâmile CD’sinden) 
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عبد الرزاق عن عبد الصمد بن معقل قال سمعت وهبا يقول آتب عمر بن عبد العزيز إلى عروة بن محمد أن ال 

 حاجتهم وزمانتهميقسم الصدقة على األثمان وأن يعطى آل عامل على قدره والفقراء والمساآين على قدر 

 

76- Vehb b. Münebbih şöyle dedi: “Ömer b. Abdilazîz, Urve b. Muhammed’e 

sadakayı (eşit) değer olarak taksim etmemesini; her çalışana çalıştığı miktar kadar, fakirlere 

ve miskinlere ise ihtiyaçları kadar vermesini yazdı.” 

Rivayeti Abdürrezzâk tahriç etmiştir.1319 

 

 

III- Hemmâm b. Münebbih ve Vehb b. Münebbih’in Rivayetlerinin 
Değerlendirilmesi 

 

Bu bölümde Hemmâm b. Münebbih ve Vehb b. Münebbih’in hadislerinin sıhhat ve 

kaynak bakımından değerlendirilmesi yapılacaktır. Öncelikle Hemmâm b. Münebbih’in 

hadislerinin değerlendirmesini yapacağız.  

 

A. Hemmâm b. Münebbih’in Rivayetlerinin Değerlendirilmesi 
 

Hemmâm b. Münebbih’in hadislerini sahîfesindeki hadisler ve diğer rivayetleri olarak 

iki başlık altında ele aldık. Hemmâm b. Münebbih’in sahîfesinin mevcut yazmalarında 138 

tane rivayet bulunmaktadır. Ele aldığımız 15 nolu rivayet, Ahmed b. Hanbel’in Müsnedi’nde 

Hemmâm b. Münebbih’in rivayetleri arasında yer aldığı halde sahîfede yer almamaktadır. Biz 

bu rivayeti de göz önünde bulundurarak hadislerin toplamını 139 olarak ele alacağız. Sahîfede 

yer alan hadisleri, Hemmâm b. Münebbih-Ebû Hureyre tarikiyle gelen, Ebû Hureyre’den 

farklı raviler aracılığıyla nakledilen ve farklı sahabilerden nakledilenler şeklinde üç grup 

olarak ele aldık. Bu şekilde hadislerin yer aldığı kaynakları ve varsa şahitlerini belirlemeyi 

hedefledik. Ulaştığımız sonuçlar şunlardır: 123 (%88.48) hadisin yine Ebû Hureyre’den gelen 

tarikleri bulunmaktadır. 82 (%58.99) hadis farklı sahabiler aracılığıyla da tahriç edilmiştir. 

Hadislerden 11 (%7.91) tanesi sadece Hemmâm b. Münebbih-Ebû Hureyre tarikiyle tahriç 

edilmiştir. Bu durumda hadislerin tamamına yakının farklı tariklerle tahriç edildiğini, bunun 

da hadislerin sıhhatini pekiştirdiğini söyeyebiliriz. 

Hemmâm b. Münebbih-Ebû Hureyre tarikiyle gelen hadislerin yer aldığı kaynaklara 

gelince, bunu tablo halinde göstereceğiz:  

                                                 
1319 Abdürrezzâk, a.g.e, IV, 106 
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Hemmâm b. Münebbih’in Sahîfesi’nde yer alan hadislerin Kütüb-i Tis’a içindeki 
dağılımı 

 
 
 

Hemmâm b. Münebbih’in Sahîfesi’nde yer alan hadislerin diğer hadis kaynakları  
içindeki dağılımı 

 
Sahîhu İbn Hıbbân 51 % 36.69 

Sahîhu İbn Huzeyme 2 % 1.43 
es-Sünenü’l-Kübrâ 55 % 39.56 
Şuabu’l-Îmân 24 % 17.26 
Musannefu Abdürrezzâk 56 % 40.28 
Mu’cemü’l-Evsat 2 % 1.43 
El-Müstedrek Ale’s-Sahîhayn 2 % 1.43 
Müsnedü’l-Tayâlisî 1 % 0.71 
 
 
 

Hemmâm b. Münebbih’in sahîfesi dışında 16 tane rivayeti olduğunu tesbit ettik. Bu 

hadislerden 5 tanesi Kütüb-i Tis’a içinde, 11 tanesi diğer kaynaklar içinde yer almaktadır. 6 

tanesi merfû, 10 tanesi mevkûftur. Ulaştığımız sonuçların detaylarını tablolar halinde şu 

şekilde gösterebiliriz: 

 

 

 Sahîh-i Buharî 50 % 35.97 

Sahîh-i Müslim 81 % 58.27 

Sünen-i Ebî Davud 11 % 7.91 

Sünen-i Tirmizî 9 % 6.47 

Sünen-i Nesâî 1 % 0.71 

Sünen-i İbn Mâce 0 % 0 

Müsned-i Ahmed b. Hanbel 137 % 98.56 

Muvattâ-ı İmam Mâlik  0 % 0 

Sünen-i Dârimî 0 % 0 



 210

Makbûl hadisler 8 % 50.00 

Merdûd hadisler 6 % 37.50 

SIHHAT BAKIMINDAN 

Hakkında hüküm verilemeyenler 2 % 12.50 

 Toplam 16  

 

 

Makbûl hadisler 

Sahîh 7 % 43.75 

Hasen 1 % 6.25 

 

 

Merdûd hadisler 

Zayıf  5 % 31.25 

Mevzû 1 % 6.25 

 

 

 

B. Vehb b. Münebbih’in Rivayetlerinin Değerlendirilmesi 
 

Vehb b. Münebbin’in toplam 114 tane rivayetini tesbit ettik.  Bunlardan 38 tanesi  

merfûdur, 10 tanesi mevkûftur. Kalan 66 rivayet ise Vehb b. Münebbih’ten aktarılan hikmetli 

sözler ve isrâilî rivayetlerden oluşmaktadır. Bu rivayetleri Vehb b. Münebbih’in “merfû 

rivayetleri ve diğer rivayetleri” olmak üzere iki başlık halinde inceledik. Toplam 76 tane olan 

“diğer” rivayetlerin büyük bir bölümü hakkında herhangi bir değerlendirmeye ulaşamadık. 

Ulaştığımız sonuçları tablolar halinde şu şekilde gösterbiliriz: 

 

Vehb b. Münebbih’in merfû rivayetlerinin tablolar halinde gösterilmesi:  

 

Kütüb-i tis’a’da yer alanlar 14 % 36.84 KAYNAK 

BAKIMINDAN Diğer kaynaklarda bulunanlar 24 % 63.15 

 Toplam 38  
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Makbûl hadisler 21 % 55.26 

Merdûd hadisler 13 % 34.21 

SIHHAT BAKIMINDAN 

Hakkında hüküm verilemeyenler   4 % 10.52 

 Toplam 38  

 

 

Makbûl hadisler 

Sahîh 15 % 71.42 

Hasen   6 % 28.57 

 

    

Merdûd hadisler 

Zayıf  8 % 61053 

Mevzû 5 % 38.46 

 

 

 

Vehb b. Münebbih’in diğer rivayetlerinin tablolar halinde gösterilmesi:  

 

Kütüb-i tis’a’da yer alanlar 9 % 11.84 KAYNAK 

BAKIMINDAN Diğer kaynaklarda bulunanlar 67 % 88.15 

 Toplam 76  

 

                           

                                                    

Makbûl hadisler   9 % 11.84 

Merdûd hadisler 16 % 21.05 

SIHHAT BAKIMINDAN 

Hakkında hüküm verilemeyenler 51 % 67.10 

 Toplam 76  
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Makbûl hadisler 

Sahîh 6 % 66.66 

Hasen 3 % 33.33 

 

Merdûd hadisler 

Zayıf  16 % 100 

Mevzû 0 % 0 
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SONUÇ 

 

Hemmâm b. Münebbih ile Vehb b. Münebih h.1. asır ile h.2. asrın başlarında yaşamış, 

tâbiînden iki kardeştir. İslâmî ilimlerle ilgilenen bir aileye mensupturlar. Her ikisi de hadis 

ilmiyle meşgul olmuştur. Ancak hadis ilmi açısından Hemmâm b. Münebbih’in ayrı bir yeri 

vardır. Peygamberimiz (s.a.v)’den en fazla hadis rivayetinde bulunan sahabi olan Ebû 

Hureyre’nin öğrencisidir. Onunla görüşmüş ve ondan dinlediği, daha ziyade ahlaki tavır ve 

hareketlerle ilgili olan yüz otuz dokuz hadisi bir sahîfede toplamıştır. “es-Sahîfetü’s-Sahîha” 

isimli bu sahîfe günümüze de ulaşmıştır. Sahîfe’nin iki ayrı nüshasını bulan Muhammed 

Hamidullah, tahkîkini yaparak sahîfeyi ilim dünyasına kazandırmıştır. Bu eser, müsteşriklerin 

h.3. asra kadar hadislerin yazıya geçirilmediği iddialarını çürüten ve henüz sahabe döneminde 

hadislerin yazıya geçirilmeye başlandığını gösteren en önemli kaynaktır. Biz de çalışmamızda 

sahîfede yer alan hadislerin tahricini yaparak, bu önemli vesikanın hadis kitaplarına ne ölçüde 

kaynaklık ettiğini ve hadislerin başka şahitinin olup olmadığını belirlemeye çalıştık.      

Sahîfedeki hadisler Kütüb-i Tis’a içinde sünenlerden ziyade Sahîhaynda ve 

Müsned’de yer almaktadır. İki hadis dışında –ki bu müstensihlerden kaynaklanmış olmalı- 

sahîfenin tamamı Müsned’de yer almaktadır. Bir hadis de Müsned’de yer almasına rağmen, 

sahîfenin mevcut yazmalarında yer almamaktadır. Sadece Buhârî’de on sekiz, sadece 

Müslim’de kırk dokuz hadis yer almaktadır. Otuz iki hadisi ise Buhârî ve Müslim birlikte 

tahriç etmişlerdir. Sünenler içinde Tirmizî dokuz, Ebû Dâvud on bir, Nesâî bir hadisi tahriç 

etmiştir. İbn Mâce, Dârimî ve İmam Mâlik ise Hemmâm b. Münebbih’ten hiç rivayet 

nakletmemişlerdir. Kütüb-i Tis’a dışındaki kaynaklarda ise hadisler en fazla Abdürrezzâk’ın 

el-Musannefi’nde, Beyhakî’nin es-Sünenü’l-Kübrâsı’nda ve İbn Hıbbân’ın es-Sikâtı’nda yer 

almaktadır.  

Sahîfede yer alan hadislerin şahitlerine gelince, yüz yirmi üç hadisin yine Ebû 

Hureyre’den gelen tarikleri bulunmaktadır. Seksen iki hadisin farklı sahabilerden gelen 

tarikleri vardır. On bir hadisin ise başka tariki yoktur. Buradan şu sonuca ulaşılmaktadır: 

Hemmâm b. Münebbih’in sahîfesinde naklettiği hadisler başka birçok tarikten nakledilmiş, 

sıhhat yönünden kuvvetli rivayetlerdir. 

Hemmâm b. Münebbih’in sahîfesi dışında on altı rivayetini tesbit edebildik. Bunların 

yedisi sahîh, biri hasen, beşi zayıf, biri ise mevzûdur. İki haber hakkında ise değerlendirme 

yapılamamıştır. Mevzû olarak değerlendirilen rivayet sahih olmakla birlikte, Hemmâm b. 

Münebbih aracılığıyla gelen tariki mevzûdur. Bu durum Hemmâm b. Münebbih’ten değil, 

senetteki ravilerin birinden kaynaklanmaktadır. 
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Vehb b. Münebbih de hadis ilmiyle iştigal etmiştir. Ancak onun isminin öne çıktığı 

alan tarihtir. Kaynaklarda geçmiş milletlere ait kitaplara, onların ilmine ve kültürüne olan 

vukûfiyetine dikkat çekilmiştir.  

Vehb b. Münebbih Yunanca, Süryanca ve Himyerce’yi bilmekteydi. Bunun bir sonucu 

olarak kadîm kitapları bizzat okumuş ve bu kitaplardan nakiller yapmıştır. Rivayetlerini 

“Tevrat’ta okudum”, “Zebur’da okudum” gibi giriş cümleleriyle aktarması bunun bir delilidir. 

O, kitaplardan nakiller yapmakla yetinmemiş, kendisi de eserler telif etmiştir. Bu eserlerden 

bazıları günümüze ulaşmıştır. 

Kaynaklarda sika bir râvi olarak vasıflanmış olmakla birlikte, israilî rivayetler 

nakletmesi nedeniyle kendisine eleştiriler de yöneltilmiştir. Günümüzde eleştiriler artmış, 

isrâilî rivayetleri kasıtlı olarak hadislere sokmakla itham edilmiştir. Ancak merfû rivayetlerini 

incelediğimizde elde edilen sonuçlar, Vehb b. Münebbih’in isrâilî rivayetleri Hz. Peygamber 

(s.a.v)’e isnat etmediğini göstermektedir. 

Vehb b. Münebbih’in toplam otuz sekiz tane merfû rivayeti olduğunu tesbit ettik. 

Rivayetlerden on dört tanesi Kütübü Tis’a içinde, yirmi dört tanesi ise diğer hadis kitapları 

içinde yer almaktadır. Sıhhat bakımından rivayetlerin yirmi biri ( %52.63) makbul, on üçü ( 

%39.47) merduttur. Dört hadis ( %7.89) hakkında ise hüküm verilememiştir. 

Bu değerlendirmeler sonucunda Vehb b. Münebbih’in merfû rivayetlerinin yarıdan 

fazlasının makbul olduğu ortaya çıkmaktadır. Merdut olduğu tesbit edilen rivayetlerin 

hiçbirisinde Vehb b. Münebbih mecruh değildir. Onun dışındaki sebeblerle rivayetler zayıf ya 

da mevzû olarak değerlendirilmiştir. Ele aldığımız merfû rivayetler içinde, Vehb üzerine hadis 

uydurmakla itham edilen Abdülmün’im b. İdris’den nakledilen altı tane rivayet yer 

almaktadır. Onun aracılığıyla nakledilen merfû rivayetlerin tamamının merdut olduğu tesbit 

edilmiştir ve merdut rivayetler içindeki oranı % 46.15’dir. Bu zatın Vehb b. Münebbih’e isnad 

ettiği rivayetlerin sorumluluğu kendisine aittir, Vehb’in güvenirliğine halel getirmez.  

Vehb b. Münebbih’in merfû rivayetleri dışında yetmiş altı tane rivayetini tesbit ettik. 

Bu rivayetlerden dokuz tanesi Kütüb-i Tis’a içinde, altmış yedi tanesi ise diğer hadis kitapları 

içinde yer almaktadır. Sıhhat bakımından rivayetlerin dokuz tanesi (%11.84) makbul, on altı 

tanesi (%21.05) merduttur. Kalan elli bir rivayet (%67.10) hakkında hüküm verilememiştir. 

Daha ziyade isrâilî rivayetler arasında yer alıyor olmasını göz önünde bulundurarak bu 

rivayetleri mevzuât kitapları içinde taradık. Ancak mevzuât kitaplarından birinde zikredilen 

herhangi bir rivayet tesbit edemedik. 

Sonuç olarak şunu söyleyebiliriz: Vehb b. Münebbih, sika bir râvidir. Merfu 

rivayetlerinin büyük bir kısmı makbuldür. Peygamberimiz’e (s.a.v) yalan isnat ettiğini 
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doğrulayacak bir bilgiye rastlanmamıştır. Ehli kitabın kitapları ve kültürü konusundaki 

birikimi hadis ilmi açısından olumsuz bir durum olsa da onlardan naklettiği rivayetleri 

Rasûlullah (s.a.v)’e isnat etmemesi ve bu rivayetlerin kaynaklarını belirtmesi, onun bu 

konudaki hassasiyetini gösterir. 

Bu iki kardeşin birbirleriyle olan münasebetlerinin belirlenmesi, Hemmâm b. 

Münebbih aracılığıyla Vehb b. Münebbih’in isrâilî rivayetlerinin hadis kitaplarına girip 

girmediğinin tesbiti açısından önem arzetmektedir.  

Kaynaklarda Hemmâm b. Münebbih’in rivayette bulunduğu kimseler arasında kardeşi 

Vehb b. Münebbih zikredilmemektedir. Yaptığımız tarama sonucunda bizim ulaştığımız 

sonuç da bu yöndedir. Hemmâm’ın kardeşi Vehb’den aktardığı bir rivayet tesbit edemedik. 

Hemmâm b. Münebbih’in rivayetlerini incelediğimizde, iki rivayet dışında, farklı bir tarikten 

dahi olsa Vehb b. Münebbih’in aktarmış olduğu bir rivayetin onun tarafından 

nakledilmediğini görmekteyiz. Bunun istisnalarından biri Hemmâm b. Münebbih’in 

sahîfesinde dokuz numarada tahriç ettiği,  Vehb b. Münebbih’in merfû rivayetleri içinde on 

iki numarada zikrettiğimiz rivayettir. Vehb b. Münebbih de bu rivayeti Ebû Hureyre’den 

nakletmektedir. Ancak iki rivayetin metni birbirinden biraz farklıdır. Hemmâm b. Münebbih 

ile Vehb b. Münebbih’in ortak olarak naklettikleri diğer rivayet, Hemmâm’ın Câbir b. 

Abdillah’dan mevkûf olarak naklettiği nuşre hadisidir. Ancak Elbânî, bu rivayetin senedinde 

hata olduğunu, muhtemelen Hemmâm b. Münebbih’in, Vehb b. Münebbih’in yerine 

yanlışlıkla yazıldığını belirtmektedir. 

Vehb b. Münebbih’in, Hemmâm b. Münebbih’den rivayette bulunduğu kaynaklarda 

bildirilmektedir. Yaptığımız taramada Vehb’in Hemmâm’dan beş tane rivayet naklettiğini 

tesbit ettik. Vehb b. Münebbih’in, Ebû Hureyre gibi ashab içinde en fazla hadis nakleden 

sahabiden hadis dinlemiş ve bunları yazmış bir kardeşe sahipken ondan bu kadar az nakilde 

bulunmuş olması dikkat çeken bir durumdur. 

Kaynaklarda Hemmâm b. Münebbih’in ticaret maksadıyla gittiği yerlerden kardeşi 

Vehb için kitaplar satın aldığı bildirilmektedir. Bu bilgi dışında iki kardeş arasındaki 

münasebete dair başka bir bilgi bulunmamaktadır. 

Dikkatimizi çeken bir husus, Hemmâm’dan nakledilen hadislerin senetlerinde onun 

kardeşi Vehb’e atıfla “Vehb b. Münebbih’in kardeşi Hemmâm” olarak tanıtılmasıdır. 

Hemmâm’ın, Vehb b. Münebbih’e göre hadisle daha fazla iştigal eden bir insan olduğunu, 

daha güvenilir bir râvi olduğunu göz önüne alırsak, hadisçiler arasında tam tersi bir durum 

olması ve Vehb’in Hemmâm’a atıfla tanıtılması gerekirdi. Rical kitaplarında da Hemmâm, 

Vehb’e atıfla tanıtılmaktadır ve hakkında onun kadar detaylı bir bilgi bulunmamaktadır. Bu 
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durumdan Vehb’in o dönemde Hemmâm’a göre daha fazla tanınan bir insan olduğu 

anlaşılmaktadır. 

Netice olarak Hemmâm b. Münebbih hadis alanında, Vehb b. Münebbih ise tarih 

alanında ön plana çıkmıştır. Bu iki kardeş arasında hadis rivayeti açısından ciddi bir irtibat 

bulunmamaktadır.  
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