
T.C. 
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ 

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ  
TEMEL İSLÂM BİLİMLERİ ANA BİLİM DALI  

HADİS BİLİM DALI 
 
 
 
 
 
 
 

 

ĞAZZÂLÎ’NİN MİNHÂCÜ’L-ÂBİDÎN ADLI ESERİNDE 
GEÇEN HADİSLERİN 

TAHRİÇ VE DEĞERLENDİRİLMESİ 
 
 
 
 
 
 

YÜKSEK LİSANS TEZİ 
 
 
 
 
 
 

DANIŞMAN 
DOÇ. DR. MAHMUT YEŞİL 

 
 
 
 
 
 
 

.   
  

HAZIRLAYAN 
MEDİNE KAPLAN 

 
 
 
 
 
 
 

KONYA 2007 
 

 



 1 

İÇİNDEKİLER 

 

ÖNSÖZ.......................................................................................................................................3                                   

KISALTMALAR……………………………………………………………………………..4   

GİRİŞ………………………………………………………………………………………….5 

 

I. BÖLÜM 

 

MUHAMMED ĞAZZÂLÎ’NİN HAYATI VE ESERLERİ 

A.   Muhammed Ğazzâlî’nin hayatı…………………………………………………………...7 

            1. Doğumu ve Nesebi…………………………………………………………………..7 

            2. Tahsili ve İlmî Kişiliği…………………………………………………………........8 

            3.  Hadisçiliği…………………………………………………………………………13  

B.    Eserleri…………………………………………………………………………………...14   

            1. Fıkıhla İlgili Eserleri ………………………………………………………………15 

            2. Mantık ve Felsefeyle İlgili Eserleri………………………………………………...16 

            3. Kelamla İlgili Eserleri……………………………………………………………...18 

            5.Tasavvuf ve Ahlâkla İlgili Eserleri…………………………………………………19 

            6.Minhâcü’l Âbidîn…………………………………………………………………...20 

 

II. BÖLÜM 

 

MİNHÂCÜ’L ÂBİDÎN’DE GEÇEN HADİSLERİN 

TAHRİÇ  VE DEĞERLENDİRİLMESİ 

A. Tahricin Tarifi……………………………………………………………………………..21  

       Çalışmada Takip Edilecek Tahriç Usûlü………………………………………………...21  

B.  “Minhâcü’l Âbidîn”de Geçen Hadislerin Tahrici………………………………………...22 

     1. Birinci Bölüm: İlim hakkındaki hadisler……………………………………………….22 

     2. İkinci   Bölüm: Tevbe hakkındaki hadisler……………………………………………..28 

     3. Üçüncü Bölüm :Engeller hakkındaki hadisler………………………………………… 29 

     4. Dördüncü Bölüm: Kazalar-belalar hakkındaki hadisler………………………………..44 

     5. Beşinci Bölüm:Sebeblerle ilgili hadisler………………………………………………. 49 

     6. Altıncı Bölüm: Afetler le ilgili hadisler………………………………………………...53 

    7. Yedinci Bölüm: Hamd-şükürle ilgili hadisler…………………………………………..64 



 2 

C.  Hadislerin Sıhhat Durumuna Göre Sınıflandırılması ve  

      Tablolar Halinde Gösterilmesi............................................................................................65 

SONUÇ ………………………………………………………………………………………67 

BİBLİYOĞRAFYA…………………………………………………………………………69 

HADİSLERİN  ALFABETİK  ARAPÇA  METİNLERİ....................................................75 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖNSÖZ 



 3 

 Muhammed Ğazzâlî İslâm ilim tarihinin ön sıralarında yer alan bir âlimdir. İslami ilim 

dallarının birçoğunda zirveye ulaşan Ğazzâlî’ye “Huccetü’l İslâm” ünvanı verilmiştir. 

Gerçekten de Ğazzâlî, kısa ama faal ve hareketli hayatı ile, çağının kültür coğrafyasında geniş 

bir nüfuz alanı sağlamıştır. Çağının en etkin ve meşhur medreselerinde tahsil görmüş; 

ardından medreselerde hocalık yapmıştır. Horasan, Irak, Şam’daki öğrenciler ile Hanefî, 

Malikî ve Hanbelî âlimleriyle dostluklar kurmuş, yazışmalarda bulunmuştur. Emirler, vezirler 

ve çevresindeki dönemin ünlü fakihleriyle münâzaralar yapan Ğazzâlî, Şâfii fıkhının yanısıra 

fıkıh usulü ve Kelâm ile ilgili alanlarda öğrencilere eğitim vermiş; hemen hemen dinî 

ilimlerin bütün alanlarında eserler kaleme almıştır. Felsefe ve Mantık kitaplarını ayrıntılı 

olarak incelemiş ve asrının bilgin ve düşünürleriyle tartışmalara girmiştir. Çağının önde gelen 

şahıslarına ve vezirlerine mektuplar göndererek, onları irşad ve ıslah etmeye çalışmıştır. 

Ğazzâlî, bilim ve düşünce tarihinin en verimli müellifleri arasında yer almaktadır.  

Dört yüz civarında eser bıraktığını, eserlerinin sayfa sayısını hayatının günlerine bölünce, gün 

başına ortalama kırk sayfa gibi bir sayının bulunduğunu söyleyenler vardır. Onun yazma 

dışındaki faliyetlerle ne kadar dolu olduğunu gördüğümüz hayatı hatırlanacak olursa, bu 

mesainin değeri daha iyi takdir edilebilir. Eserleri, o günden bu güne halkın her kesimi 

tarafından büyük rağbet görmüştür. 

Bu çalışmada Ğazzâlî’nin hayatının sonuna doğru kaleme aldığı “Minhâcü’l Âbidîn” 

isimli eseri ele alınıp kitapta geçen hadislerin tahriç ve değerlendirilmesi yapılmaya 

çalışılmıştır. Bu çalışmanın eserin ilmi değerini arttıracağını ümit ediyoruz. 

Çalışmamız giriş ve iki bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde Muhammed 

Ğazzâlî’nin hayatı, hadisçiliği ve eserleri ele alınmaktadır İkinci bölümde de “Minhâcü’l 

Âbidîn”de geçen hadislerin tahriç ve değerlendirilmesi yapılmaktadır. 

Çalışmalarım esnasında kıymetli yardımlarını esirgemeyen değerli hocam Doç. Dr. 

Mahmut Yeşil’e,  yardımını gördüğüm tüm hocalarıma ve tezin yazılmasında emeği geçen   

tüm arkadaşlarıma teşekkür ederim.  

Meram - Konya                                                                                        Medine KAPLAN  

        2007                      
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KISALTMALAR 

 

 

age :Adı geçen eser 

agm  :Adı geçen madde  

bs. :Baskı 

DİA  :Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi 

Hz.      : Hazreti 

MEB   :Milli Eğitim Bakanlığı 

thk.  :Tahkik eden 

thr.  :Tahrîç eden 

trc.  :Tercüme eden 

trs.  :Tarihsiz 

tsh.  :Tashih eden 

y.  :Yayınevi, yayınları 
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İslâm kültür ve medeniyeti, Kur’anla birlikte Allah Rasûlü’nün yaşayış ve düşünceleri 

demek olan sünnetten kaynaklanır. Hz. Peygamber tebliğ ettiği İslâm esaslarını hayatında 

bizzat yaşayarak bütün Müslümanlar için bir model oluşturmuştur.  Bunun için sünnetin 

doğru olarak anlaşılması ve yaşanması, İslâmın bilgi ve amel yönünden vazgeçilmez şartıdır. 

Sünnetsiz bir İslâm düşünülemeyeceği gibi,sünnetsiz bir Müslümanlık da düşünülemez. 

Tarihimize baktığımızda  İslam dininin  yayılmasında pek çok  fedakarlıklar gösteren   

Müslümanlar bu uğurda birçok eziyet ve sıkıntılar çekmişlerdir. Bu yolda birçok âlim kendini 

bu uğurda feda etmiştir.  İslâm dinine hizmette önde gelen âlimlerden biri İmam Ğazzâlî’dir. 

Yalnız İslâm tefekkür tarihinin değil, dünya tefekkür tarihinin de ön sıralarında yer 

almaktadır. Kendisine ulemanın ittifakıyla “Huccetül İslâm” ünvanı verilmiştir. Ğazzâlî 

yazdığı eserleriyle İslâm fikir dünyasında yepyeni ufuklar açmış, ehl-i sünnet yolunun daha 

iyi anlaşılması ve tatbik edilmesinde yol gösterici  olmuştur. Eserlerinde iki temel kaynağı 

kullanmış ve esas almıştır. Bunlar Kur’an ve sünnettir. Bu iki temel kaynak dışında şaşırtıcı 

bir ilmi derinliğe sahiptir. Mantığa büyük önem vermiş, tatmin edici açıklamalarda 

bulunmuştur. Ğazzâlî herkese anlayabileceği bir dille hitap edilmesi gerektiğine inanmış ve 

eserlerine farklı bakış açıları ve değişik yorumlar katmıştır.  

 Çalışmamıza konu olan eser, İmam Ğazzâli’nin son dönem de yazdığı söylenilen eseri 

Minhâcü’l Âbidîn’dir. Konusu Cennete giden yolun engellerini ve onlardan kurtuluş yollarını 

yedi   başlık altında anlatılmaktadır.  Ğazzâli  anlattığı konunun akışına göre kendine lazım 

olan hadislerin başını ortasını veya sonunu alıp kullandığı için kitab başlığı ile altında 

kullanılan hadisler tutarlı olmamaktadır. Eser yedi bölümden oluşmaktadır. Bunlar İlim, 

Tevbe, Engeller, Arızalar, Sebepler, Afetler ve Şükürdür. Çalışmamızda kitaba bağlı kalarak 

bu yedi başlık altında Ğazzali’nin kullanmış olduğu hadisleri inceledik. Hadislerin sol 

tarafındaki numara bölümlerde geçen hadis sayısını sağ tarafta geçen numaralar da baştan 

sona hadis numarasını göstermektedir. 

Minhâcü’l abidin’de geçen hadisler tespit edildikten sonra, öncelikle, Kütüb-i Tis’ayı 

içine alan “el-Mu‘cemu’l-Müfehres li Elfâzı’l-Hadisi’n-Nebevî” adlı fihristten aranmıştır. 

Bununla beraber, Kütüb-i Tis’ayla birlikte 150 kitabı ihtiva eden, Ebû Hâcer Muhammed Saîd 

İbn Besyûnî’nin “Mevsûatü Etrâfi’l-Hadisî’n-Nebiyyi’ş-Şerif” adlı fihriste de hadisler 

taranmıştır 

Ğazzâlî’nin  “İhya”sını tahriç eden Irâkî (805/1402)’nin “el-Muğnî”si, Heysemî’nin 

(807/1404)  “Mecmau’z-Zevâid”i, Münâvî’nin (1030/1622)  “Feyzu’l-Kadir”i ve Ali el-

Müttakî’nin (975/1567)  “Kenzû’l-Ummâl”i ayrıca halk arasında dolaşan hadisleri ihtiva eden 

Sehâvî (902/1496)’nin “el-Mekâsıdü’l-Hasene”si ve Aclûnî’nin (1162/1748) “Keşfu’l-
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Hafâ”sı, mevzûât kitaplarından olan İbnü’l-Cevzî’nin (597/1200) “el-Mevzûât”ı, İbn 

Arrâk’ın(963/1555) “Tenzîhu’ş-Şerîâ”sı, Fettenî’nin (986/1578)  “Tezkiratü’l-Mevzûâ”sı, 

Aliyyülkarî’nin(1014/1605) “el-Esrâru’l-Merfûa”sı ve Zerkeşi’nin(794/1391)Tezkira”sı 

muracaat ettiğimiz eserlerdendir.  

 “Hadislerin sıhhat açısından değerlendirilmesinde başvurduğumuz bütün kaynaklardaki 

bilgiler dikkate alınmıştır. Buhârî ve Müslim’de bulunan hadisler sahih olarak kabul 

edilmiştir. Hadislerdeki rivayet farklılıkları gerekli görülen yerlerde verilmiştir.  

Tahricin amacı, hadisin kaynağını öğrenmek ve sözü Allah Rasûlü’nün söyleyip 

söylemediğini tesbit etmektir. Bundan dolayı tahriç eserin güvenilir bir kaynak olup 

olmadığını tesbit açısında gerçekten önemli bir çalışmadır. Dinimizin ana kaynaklarından 

birisinin hadis olması hasebiyle Efendimize isnat edilen sözlerin değerlendirmeden 

geçirilmesi eserlere olan itimadı arttırmaktadır. Böylece, İslam dinine sokulmaya çalışılan 

bidatlerin de önüne geçilmiş olacaktır. 
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MUHAMMED ĞAZZÂLÎ’NİN HAYATI ve ESERLERİ 

A- MUHAMMED ĞAZZÂLÎ’NİN HAYATI 

1- Doğumu ve Nesebi 

Asıl adı Ebû Hamîd Muhammed b. Muhammed el- Ğazzâlî’dir.1 Ğazzâlî kelimesinin 

kökü ve okunuşu hakkında iki görüş ileri sürülmüştür. Bunlardan biri, Ğazzâlî’nin baba 

mesleğine nispetle yün eğirici anlamına gelen “Ğazzâlî”, diğeri de doğduğu “Gazale” köyüne 

nispetle “Gazâlî” dir.2  

            Montgomery Watt “z”nin şeddeli olması gerektiğini söyler. Irakî ve Attar’da bunu 

tercih etmişlerdir. Ebû Hamîd’in babasının mesleği ve bu tür nispetlerin sonuna “y”, “i” 

harflerinin eklenmesinin o dönemde Harezm ve Cürcan havalisinde yaygın olduğunu belirten, 

İbn Hallikân’ın sözleri dikkate alındığında, bu ismin çift “z” ile okunması ve yazılması daha 

doğru geliyor. Tûs yakınlarında “Gazal” veya “Gazale” adında meşhur bir yerin olmaması da 

bu görüşü desteklemektedir. İbn Sem’ânî, Tûs halkına bu karyeyi sorduğunda böyle bir yerin 

olmadığını söylediklerini belirtiyor3. 

Ğazzâlî, “İmam’ül- Celil, Hüccetü’l- İslâm ve Zeynü’d- Din” gibi unvanlarla anılmıştır4.   

Hicri 450/1058 yılında bugün İran’da bulunan Horasan’ın Tûs kentinde bugünkü 

Meşhed’de5 dünyaya geldi6. 

Fars asıllıdır7. Babasının adı Muhammed Tûsî’dir. Horasan’ın bu küçük kasabasındaki 

mütevâzî dükkânında yün eğirip satarak ailenin geçimini sağlıyordu8.  Bu samimi Müslüman 

fıkıhçılarla birlikte olur, onlara hizmet ederdi9. Tûs’lu iplikçi, oğluna Muhammed adını verdi. O 

dönemde Horasanda anne ve babaların yeni doğan çocukları için ismin yanı sıra künye de 

verdikleri görülmekteydi.  Ona Ebû Hamîd künyesi,  kardeşi Ahmet’e de Ebu’l- Futûh künyesi 

verildi10.  

Babası ilimle uğraşamamış fakat oğullarını devrin de rağbette olan ilimlerle teçhize   

çalışarak, ilim ve tasavvuf âlemine iki büyük şahsiyet kazandırmıştır11. Ömrü vefa etmediği için 

                                                
1 Kufralı, Kasım, “Ğazzâlî” , İslâm Ansiklopedisi, MEB yayınları,  IV,  748. 
2 Korkmaz, Fahrettin, Gazâli’de Devlet,  3; Ğazzâlî, el- Munkızu Min-ad-Dalâl, trc: Hilmi Güngör  5; Karlığa, 
Bekir, Filozofların Tutarsızlığı, 17. 
3Zerrinkub, Hüseyin, Medreseden Kaçış, (trc., Hikmet SOYLU) .17- 18; Numanî, Allemle Şibli İslâm’ın Fikir 
Kılıcı Bütün Cepheleriyle Ğazzâlî, trc.,Yusuf Karaca , 11; Çağrıcı Mustafa, “Gazzâlî” DİA,  XIII, 489. 
4 Korkmaz, age, 3. 
5 Çağrıcı, agm, 489. 
6 Karlığa, age,17.  
7 Çağrıcı, agm, 489. 
8 Zerrinkub, age, 17. 
9 Çağrıcı, agm, 50. 
10 Zerrinkub, age, 18,19. 
11 Kufralı, agm, 748. 
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iki oğlunu da sûfî bir arkadaşına emanet etmiştir12. Bu fedakâr sûfî zat babalarından kalan 

servetin artık bittiğini söyleyerek iki kardeşi medreseye gönderdi. Artık medreseye gidebilecek 

yaşa da gelmişlerdi. Medrese onları en azından açlık ve yokluktan kurtaracaktı13. 

Ğazzâlî zaman zaman bu duruma şöyle işaret ederdi. “Biz ilmi Allah için değil, başka 

sebep ve gayelerle okuduk. Fakat Allah sonradan kendine çevirdi.”14. 

 

2- Tahsili ve İlmî Kişiliği 

Tûs’da bir müddet el-Razakânî’den fıkıh okumuştur15. Ardından Cürcan’a giderek imam 

Ebu Nasr el-İsmâilî’den ders aldığı söylenir16. Taceddin es-Subkî, Ebü’l Kasım el- İsmaili’nin 

asıl hocası olduğunu söyler. Ebu Nasr el-İsmâilî, Ğazzâlî’nin doğumundan 45 yıl önce öldüğü 

kaydedilmiştir. Sem’anî, Ebü’l Kasım el- İsmâilî’nin 470 yılında vefat ettiğini belirtir ve onu bir 

hadisçi olarak anar17. Ancak Ğazzâlî’nin Cürcân’daki hocasının İsmâil İbn Mes’ade olduğu 

ihtimali de kabul edilir. Sem’ânî  de bu zatın hadis ile uğraştığı yolunda  bilgi vermektedir18 

Şafî fıkhını tahsil etti19.  Cürcân’dan doğum yeri olan Tûs’a dönüşünde tuttuğu notların 

haydutlar tarafından gasbedilmesi olayı birçok kaynakta anlatılmaktadır20. Rivayete göre beraber 

yolculuk yaptığı kervan haydutlar tarafından soyuldu. Ğazzâlî’nin de içinde notlarının 

bulunduğu torbasını aldılar. Ğazzâlî haydutların başkanlarına gidip senelerdir tahsil ettiği ilme 

ait notların torbada olduğunu ve bu notların kendilerine hiçbir faydası olmayacağını anlatarak 

geri verilmesini istedi. Başkan gülerek: “Elinden kâğıt parçaları alınınca cahil kalıyorsun. İlim 

böyle mi olur?” dedi, adamlarına Ğazzâlî’nin torbasının geri verilmesini söyledi. Ğazzâlî bu 

sözden ders alarak Tûs’da üç sene bu notları ezberlemekle meşgul oldu21.  

Bundan sonra Nişabur’a giden Ğazzâlî, Horasan’ın mutlak içtihat derecesine varan imamı 

İmam el-Haremeyn Abu’l-Ma’âli el-Cuveynî’nin derslerine devam etmiştir. Meşhur Nizamîye 

medresesinde dinlediği bu dersleri az zaman zarfında tam bir vukûf ile elde eden Ğazzâlî, İmam 

el-Haremeyn’in ileri gelen üç talebesinden biri olarak tanındı.22. Hocası onu çok beğenir, hatta 

son zamanlarda zekâsına gıpta ederdi. Ğazzâlî bu sıralarda daha geç yaşında iken eser telifine 

                                                
12 Karlığa, age, 17; Zerrinkub, age, 20; Çağrıcı, agm, 50. 
13 Zerrinkub, age, 25 
14 Ğazzâlî, İhyâ,  I,   7. 
15 Zerrinkub, age, 26; Numanî, age, 13;Çağrıcı, agm, 51. 
16 Kufralı, agm, 748. ; Karlığa, age, 17; Zerrinkub, age, 27; Numanî, age, 13; Çağrıcı, agm, 51. 
17 Çağrıcı, agm, 490. 
18 Çağrıcı, agm, 490. 
19 Ğazzâlîî, age,  7. 
20 Karlığa, age, 17; Numanî, age, 13. 
21 Ğazzâlî, age, 6; Zerrinkub, age, 36; Çağrıcı, agm, 51. 
22 Kufralı, agm, 748. 
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başladı ve şöhret kazandı23. Şâfi âlimleriyle dolu olan Horasan ve Irak muhitinin bu büyük 

siması, şafiî fıkhının usûl ve furûunda kelâm, mantık, bilhassa cedel ve hilâfiyatta bütün 

Horasan’ın İmam el- Haremeyn’den sonra yegâne âlimi olarak tanındı24.   

Üstün zekâsı, keskin görüşü, güçlü hâfızası ve zor meseleleri ustalıkla kavrama ve çözme 

kabiliyeti sayesinde bütün arkadaşlarını geride bıraktı. Onun için hocası Cüveynî  “Ğazzâlî derin 

bir denizdir.” demiştir. Bu sırada yazdığı fıkıh Kitabı el-Menhul’ü gören hocası İmam Haremeyn 

“beni sağken öldürdün, ölümümü bekleyemez miydin!” diyerek onu övmüştür25.  

Ünlü Selçuklu veziri Nizam el-Mülk Ğazzâlî’nin hemşerisidir. Tûs’un bir köyü olan 

Râzkân’lıdır26. Son derece ileri görüşlü olan bu Selçuklu veziri, şiî-batınî hareketlerinin sadece 

askerî tedbirlerle önlenemeyeceğini anlayarak, gerek sözü geçen hareketlerle, ilmî, fikrî ve 

kültürel planda bir mücadele yapılmasını sağlamak, gerekse sünnî inancın sağlam bir şekilde 

yerleşmesini sağlamak üzere, Selçuklu devletinin önemli şehir merkezlerinden kendi adına 

nispet edilen medreseler kurulmasını istemiştir. Böylece İslâm dünyasının eğitim ve öğretim 

tarihinde yeni bir dönem başlamış oluyordu27.  

İslâm dünyasında ilk eğitim kurumu olan Nizâmiye Medreselerini yaptırmıştır. Nişabur 

medresesine İmam el-Haremeyn’i, Bağdat medresesine ise Irak’ın ünlü Şâfiî fıkıh bilgini Ebu 

İshâk İbrahim İbn eş-Şirâzî’yi getirmiştir. İmam el-Haremeyn’in vefatından sonra Ğazzâlî 

Nizam el-Mülk’ün karargâhına gelir. Burada birçok ilim erbabıyla münâzaraya girer ve kazanır. 

Bunun üzerine Nizâm el-Mülk onu Bağdat Nizâmiye Medresesine eş-Şirâzî’nin yerine müderris 

tayin eder28. Halife ve Bağdat uleması tarafından büyük ilgi görür. Bu ilgi dolu ortamda Ğazzâlî 

488/ 1095 yılına kadar ders vermeye devam eder. Ancak bu şöhret onu tatmin etmez, manevî bir 

kriz geçirir29. Bu sebeple dili tutulmuş fesâhat ve belâgatı zâil olmuştu. Midesinden de 

rahatsızlanmıştı. Medrese ortamı kesinlikle halis ve samimi kalmasına imkân tanımıyordu. 

Felsefî ve bâtınî öğretilerin tüm yaptığı, halk arasında rahatsızlık uyandırmak,  ulamaya karşı 

suizan oluşturmak ve yaymaktı. Saf halk kesimi için cevapsız bin bir soru gündeme 

getiriyorlardı30.  

Yerine kardeşi Ebu’l-Fütûh Ahmed el-Ğazzâlî’yi bırakarak Hacca gideceğini söylemiş ve 

Bağdat’tan ayrılmıştır. Şam’a gitmiştir31. Burada iki yıl kalmıştır. Sûfî kitaplarından 

                                                
23 Ğazzâlî, age, 6. 
24 Kufralı, agm, 748. 
25 Çağrıcı Mutafa, Ğazzâlî’ye Göre İslâm Ahlâkı Nazarî ve Amelî Olarak,  51-52. 
26 Numanî, age, 17. 
27 Orman, Sabri, Gazzâlî Hakikat Araştırması Felsefe Eleştirisi Etkisi, 23-24. 
28 Karlığa, age, 17; Zerrinkub, age, 86; Numanî, age, 20; Çağrıcı, age, 52. 
29 Karlığa, age, 17;  Kufralı, agm, 748 
30 Zerrinkub, age, 114. 
31 Çağrıcı, age, 53; Kufralı, agm, 749. 
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okuduklarını burada tatbik etmiştir. Emeviye Camisinde itikâfa giren Ğazzâlî gündüzleri 

minareye çıkıp burada kalırdı32.  

Ğazzâlî kendi dilinden Bağdat’tan ayrılışını şöyle anlatır: “…bu tarafta kendi meşgul 

olduğum şeylere baktım hiçbiri tam bir samimiyet üzerine kurulmuş değildi. Ders vermek ilim 

öğretmek tarafına rağbet edişimin sebebinin şöhret ve mevki hırsına dayandığını gördüm Bütün 

bunlar tüm ilgilerimi keserek Bağdat’tan çıkıp gitmeye beni zorladı. Fakat altı ay gitsem gelsem 

tereddütleriyle geçti. Nefis böyle büyük mevki ve şöhreti terk etmeye bir türlü yanaşmıyordu. 

Bu kararsızlıklar arasında öyle oldu ki dilim durdu konuşmaz oldu. Ders vermek imkânsız oldu. 

Zaman geçtikçe hazmetme yolu tıkanmaya başladı. Nihayet tabipler tedaviden ve ilaç vermekten 

vazgeçtiler. Bu durumda ilacın faydasız olacağını söylediler. Sonunda da ben de yolculuk için 

kesin kararımı verdim. Âlimler ve devlet adamları bütün samimiyetleriyle engel olmaya 

çalıştılar”33. 

Şam’dan Kudüs’e giderek, Kubbet-üs Sahrada aynı halvet hayatını yaşamıştır. Buradan da 

hac için Mekke’ye gitti34.  İki yıl sürdüğü sanılan bu seyahatten sonra Ğazzâlî, 490/1097 yılında 

tekrar Bağdat’a döndü. Kısa bir süre Bağdat’taki Ebu Sa’d rabatında İhyâ dersleri vermeye 

başladı35. Eskisinden daha kalabalık bir dinleyici kitlesine hitap ediyordu36.  Buradan 

Hemedan’a gitti. Sûfîyane hayata alışmış olan Ğazzâlî tekrar memleketi olan Tûs’a dönmeye 

karar verdi. Tûs’da 493/1100 yılında inziva hayatı yaşamaya başladı. Burada on yıl kadar 

münzevi hayatı yaşayan Ğazzâlî’yi Nizam el-Mülk’ün halefi, Fahr el-Mülk tekrar Nizâmiye 

medresesinde tedriste bulunmaya ikna etti. Halkın zayıflayan imanı karşısında, bidat ehlinin 

kuvvetlendiğini gören Ğazzâlî, ulema ile istişare ederek halvet ve inzivanın caiz olmadığına 

kanaat getirip 499/1105 yılında tekrar müderrisliğe başladı37.  

Sultan Sencer’e Ğazzâlî’nin İmamı Â’zam Ebu Hanife aleyhinde bulunduğunun 

bildirilmesi üzerine, Sencer Ğazzâlî’yi huzuruna çağırır ve kendisiyle özel olarak sohbet eder. 

Ğazzâlî’nin üslubundaki samimiyet hükümdarın ona karşı saygısını artırır38.  

Dört yıl olduğu sanılan bu tedris döneminden sonra 503/1109 yılında tekrar anayurdu olan 

Tûs’a döndü ve evinin yakınında bir tekke ile bir medrese yaptırdı. Burada ilimi çalışmaları ile 

uğraştı39. 

                                                
32 Kufralı, agm, 749; Numanî, age, 26. 
33 Ğazzâlî, el-Munkız Mine’d-Dalâl, 61; Numanî, age, 15. 
34 Kufralı, agm, 749; Karlığa, age,  18; Numanî, age, 27; Çağrıcı, age, 53; 
35 Karlığa, age, 17. 
36 Kufralı, agm, 749  
37 Kufralı, agm, 749; Karlığa; age, 18; Ğazzâlî, el-Munkız Mine’d-Dalâl,17. 
38 Karlığa, age, 19; Kufralı, agm., 749. 
39 Karlığa, age,  19; Kufralı, agm., 749. 
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Ğazzâlî 14 Cemâziyelâhir 505/1111 18 Aralık Pazartesi günü vefat etti. Cenazesi Tûs’un 

Tabaran semtine defnedilmiştir. Kendisinin yalnız bir kız evladı olduğu kaynaklarda 

zikredilmektedir40. Ebû Hâmîd künyesini taşımasına rağmen, hiç erkek çocuğu yoktur. Nesli 

yalnız kızları vasıtasıyla devam etmiştir. Ailesi hakkında pek fazla bilgi yoktur41. Bir erkek 

kardeşi  ve birkaç kız kardeşi vardır42. Onlardan birinin adı Sittûl Münâ idi43.   Kız evlat 

varislere sahip olmak  noktasında Hz. Peygamber’e benzemiştir44. Mezarı şair Firdevsî’nin 

mezarı karşısındadır45.  Günümüzde bu yapı çevredeki halk arasında Hârûniyye adıyla anılmakta 

ve bahçesindeki mezarın Ğazzâlî’ye ait olduğu söylenir. Yapının Sultan Sencer’in Merv’deki 

türbesiyle aynı planda olması ve Selçuklu mimarî özelliklerini taşıması da bunu 

desteklemektedir46. 

Ğazzâlî’yi sağlıklı bir şekilde anlayabilmek için yaşadığı çevre ile birlikte düşünülmesine 

ihtiyaç vardır47. Ğazzâlî zamanındaki siyasî bölünmüşlük tablosunun önemli bir parçası 

Mısır’daki Fatımîler (297-567/909-1171) devletiydi. Bu devletin özelliği siyasî bir bölünmenin 

yanı sıra, dinî inanç açısından bir bölünmeyi de temsil etmesiydi. Şiiliğin İsmâilîlik kolunun 

siyasî plandaki yansıması olan Fatımiler, hem Abbasîler karşısında halifelik iddiasıyla yer 

almakta hem de Şii inancının korunması ve yayılması için çalışmaktaydılar48.  

Öte yandan itikadî bir mezhep görüntüsünde gelişen Şiilik, bu devirde Batınilerle 

tamamen siyasî bir hüviyet kazanmıştır. Sünnî hâkimiyetini tehdit edecek boyutlara ulaşmıştır. 

Mezhepler arasındaki tartışmalara Yunan düşüncesi olmak üzere, İran ve Hind kültürleri gibi 

yabancı kaynaklı akımları da ilave edecek olursak ardı arkası kesilmez ve faydasız 

cedelleşmeleri daha iyi anlamış oluruz49. Bu dönem Ğazzâlî’nin doğumundan üç yıl önceye 

rastlar50. 

Ğazzâlî’nin yaşadığı devir Batı Asya tarihinin bir dönüm noktasıdır. Her ne kadar Hz. 

Peygamberin varisi olan halife, hâlâ Bağdat tahtında varlığını gösteriyorsa da bu taht halife 

Harun ve Memun‘un günlerindeki ihtişamına nispetle şekli bir görünümden öteye 

geçmemektedir. Nitekim Ğazzâlî’nin çağdaşları olan Ebu Ca’fer Kâim bi-Emrillah (422/1031- 

467/1075), Abdullah Ebu’l- Kâsım el-Muktedir bi-Emrillah (467/1075- 487/1094), Ahmed Ebul 

                                                
40 Kufralı, , 750; Karlığa age, 20 
41 Orman, Sabri “Ğazzâlî’nin Hayatı ve Eserleri” , İslâm Araştırmalar Dergisi,  Cild, XIII.  Sayı,III-IV, 238. 
42 Çağrıcı, agm, 490. 
43 Numanî, age, 41. 
44 Ğazzâlî, İhya, I, (trc: Ali Arslan)  14. 
45 Ğazzâlî age, 7.  
46 Çağrıcı, agm, 494. 
47 Orman,  Gazzâlî Hakikat Araştırması Felsefe Eleştirisi Etkisi, 15. 
48 Orman, age, 17. 
49 Çağrıcı, age, 49. 
50 Orman, age, 18- 19. 
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Abbas el-Muztazhirbillâh (487/ 1094–512/1118) gibi Abbasi halifelerinin eskilerine oranla 

siyasi yetersizlikleri İslâm tarihinde açıkça görülmektedir. Mevcut siyasî çalkantılar hilafet 

merkezi olan Bağdat’ta hissedilmeye başlanmıştı. El-Kâim Büveyhîlerin elinde bir kukla haline 

gelmiştir. Bu dönemde halifenin nüfuzunun azalmasına mukabil Selçuklu sultanlarının 

nüfuzlarının arttığı görülmektedir. Selçuklu devletinin kurucusu Tuğrul Bey (1037–1063), 

Halife el-Kâim ile iyi geçinerek kendi nüfuzunu artırma amacı gütmüştür. Selçuklular 

döneminin en önemli hususlarından biride şüphesiz Nizâmul-Mülk gibi gerek ilmi ve gerekse 

siyasî bir dehanın baş vezirliğe getirilmiş olmasıdır51.   

Tuğrul Bey’in Bağdat’a girişiyle (1055), 120 yıldan fazla bir zamandan beri hüküm 

sürmüş olan Şiî Buveyhî devleti sona ermiştir. Artık hilafet merkezinin fiili hâkimleri ve Abbasî 

halifelerinin hamileri Selçuklulardı52.  

Aslında dinî gruplar arsındaki çatışmalar Sünnî- Şiî çatışmasıyla sınırlı değildi. Ayrıca her 

iki kolun kendi içindeki gruplar arasında da sürtüşmelere rastlanabiliyordu. Hanbelîler ile 

Eş’ariler ve Hanefîler ile Şafiîler arasında olduğu gibi. Mezhep taassubunun hayli kuvvetli 

olduğunu gösteren bu örneklere rağmen Sünnî mezhepler arasındaki mücadelelerin hiçbir zaman 

çok büyük sosyal ve özellikle siyasî problemler haline gelmediğini belirtmek gerekir53. 

Söz konusu mücadele siyasî platformda sultanlar ve valiler tarafından sürdürülürken, ilmî 

platformda da en büyük mücadeleyi Ğazzâlî’nin sürdürdüğü şüphe götürmez bir hakikattir. 

Selçuklu sultan ve vezirlerinin büyük takdirlerine de mazhar olan Ğazzâlî Ehl-i Sünnet akidesine 

uymayan düşünce akımlarının çürüten seçkin eserler kaleme almıştır. Bu eserlerin en meşhuru 

ve en önemlisi el-Muztashirbillah’a ithafen yazdığı Fedâihu’l-Bâtıniyye ve Fezâilü’l- 

Muztazhiriyye’sidir54.  

İslâm dünyasının iç âleminde bu tür siyasî çalkantılar devam ederken, yine İslâm âlemini 

hedef alan Haçlı seferleri de bu dönem büyük önem kazanmıştır. Berkyaruk (498/1104) 

döneminde Selçuklu imparatorluğu toplanmaya çalışırken, ilk Haçlı orduları Suriye’de görülmüş 

ve ne yazık ki Haçlılar, gerek Nusayrîlerden ve gerekse Bâtinîler’den yardım görmüşlerdir. 

Ğazzâlî’nin özet olarak sunulan fizikî ve siyasî çevresinin gerçekten çok çalkantılı olduğu, 

çeşitli mezhep ve akımların çarpıştığı ve ölümle sonuçlanan siyasî hadiselerin cereyan ettiği bir 

ortam olarak görülmektedir. Ğazzâlî gibi çok yönlü bir ilmî şahsiyetin ortaya çıkmasında, böyle 

bir çevrenin önemli payı vardır55.  

                                                
51 Korkmaz, age, 9- 10; Çağrıcı, age, 49. 
52 Orman, age, 19. 
53 Orman, age, 21- 22. 
54 Korkmaz, age, 12. 
55 Korkmaz, age, 14. 
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Ğazzâlî’nin ilmî şahsiyetinin oluşmasında yaşadığı siyasî ortamın talebe ve hoca olarak 

çalıştığı Nizâmiye Medreselerinin rolü çok büyüktür56.  

Ğazzâlî’nin ilk dönemindeki fıkhî şahsiyetindeki en büyük pay Muhammed er- 

Rezakânî’ye aittir. Kelam, felsefe, mantık ve cedel gibi ilimlerin oluşmasındaki pay hocası 

İmamü’l Haremeyn el-Cüveynî’nindir. Nitekim kendisine nispet edilen bir kısım görüşler 

dikkate alınarak, kelâm’daki yetkinliğinin diğer ilimlerdeki kadar olmadığı ileri sürülmüştür57. 

Ğazzâlî’nin tasavvufi kişiliğinin oluşma döneminin başlangıcını tesbit bakımından önemli 

bir noktada onun Nişâbur’da öğrenimi sırasında Kuşeyrî’nin öğrencilerinden olup Tûs ve 

Nişâbur sûfîlerinin meşhurlarından biri haline gelen Ebu Ali el-Fârmadî’den öğrenim 

görmesidir. Bu sebeple Ğazzâlî tasavvufi pratiklere yönelten kişinin Fârmadî olduğu söylenir58. 

Ğazzâlî, Muhammed İbn Hüseyin es-Sülemi ve Abdülkerim el-Kuşeyri gibi ünlü sufi yazarların 

yetiştiği Nişaburda eğitim gördü; daha sonra Irak ve Suriye gibi sûfîlerin, ileri gelenlerinin 

yaşadığı bölgeleri gezdi. Buralardaki sûfîlerle tanıştı, kendilerinden faydalandı59. 

Çağdaşlarından olan Kadı İyâz,  Ebû Bekir İbnü’l-Arabî ve kendisinden sonraki denemde 

yetişen Ebu’l-Ferec İbnü’l Cevzî (597/1201) Ğazzâlî’nin tasavvuf anlayışına ve özellikle 

İhyâ’sına karşı çıkarak kendisini eleştirmişlerdir. Bunun sebebi olarak da İhya’nın senetsiz ve 

zayıf hadisler  dolu olduğunu bâtinî te’viller cinsinden yorumlar yaptığını ve fıkıh esaslarının 

dışına çıktığını söylemektedirler.60 

  3- Hadisçiliği 

Ğazzâli hadis ilmîni sırf naklî olan ilimler arasında gösterir. Kendisinin el-Hâkim Ebi’l-

Feth el-Hâkimi et-Tûsi’den Ebu Davud es- Sicistanî’nin Sünen’ini ve Ömer İbn Abdülkerim İbn 

Sa’duye (503/1109)’den Buhari’nin Sahih’ini dinlediği söylenir. Bununla beraber hadis, 

Ğazzâlî’nin şerî ilimler arasında en az bildiği ilimdir. İhya’da delil olarak gösterdiği hadislerin 

yüzlercesi mevzu hadislerdendir. Esasen kendisi Kanun et-Tevil adlı eserinde hadis ilminde 

sermayesinin az olduğunu gizlememektedir. Ğazzâlî hadis ilminde zayıf olduğundan dolayı İbn 

Teymiyye’nin (728/1327) acı tenkitlerine hedef olmuştur. Ğazzâlî kendisinde bu eksikliği 

doldurmaya da çalıştı. Fakat bunda geç kalmıştı. Ancak ömrünün son yıllarında Tûs’a 

çekildikten sonra ciddi olarak hadis öğrenmeye çalıştığı bilinmektedir. Kaynaklar onun 

ölümünden önce Sahih-i Buharî ve Sahih-i Müslim ile meşgul olduğunu kaydeder61.  

                                                
56 Korkmaz, age, 14- 17. 
57 Özervarlı, M. Sait, “Gazzâlî”,  DİA,  XIII, 511. 
58 Çağrıcı, agm, 490. 
59 Uludağ, Süleyman , “Gazzâlî”,  DİA,  XIII,  515. 
60 Uludağ, agm, 517. 
61 Çubukçu, İbrahim Agâh, Ğazzâlî ve Şüphecilik,  73- 74. 
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Sem’ânî’nin de İsmail İbn Mes’ade’nin, hadis ile uğraştığı yolunda verdiği bilgi dikkate 

alınırsa Ğazzâlî’nin yaygın görüşün aksine Cürcân da sadece fıkıh tahsil etmediği en azından 

fıkıh ile birlikte hadis de okuduğu ve sonuç olarak onun Cürcân’dan döndükten sonra 

ezberlediği notların tamamının veya bir kısmının hadislerden olduğu düşünülebilir. Montgomery 

Watt, bu dönemde Tûs ve Cürcân da özellikle hadis ve fıkıh alanlarında eğitim düzeyinin hayli 

yüksek olabileceğini, Ğazâlî’nin de her iki şehirdeki öğrenimi sırasında bu alanlara yöneldiğini 

belirtir. Kaynakların ittifakla belittiği gibi Ğazâlî’nin olağanüstü zeka ve hafızaya sahip olduğu 

dikkate alınırsa onun Nişabur’a gitmeden önce geçirdiği en az on iki yılık öğrenimi süresince 

başta fıkıh olmak üzere hadis, akâid, gramer gibi geleneksel bilgi dallarında hayli yetişmiş 

olduğu kesinlikle söylenebilir. Nişabur’da da bu alandaki öğrenimine devam etmiştir. 62. 

 

B- ESERLERİ 

 

 Ğazzâlî ile ilgili hüküm verirken tek bir eserine dayanmak kafî değildir. Çünkü o hitap 

ettiği kimselerin kültür derecelerine göre düşüncelerini açıklamıştır. Üstelik onun düşünceleri 

daima aynı istikamette olmamıştır. Devamlı olarak araştırmalarda bulunmuş ve kendi nefsiyle 

mücahede etmiştir. Araştırmaları ve nefsi mücahedesi onun düşüncelerine etki yapmıştır. Bu 

sebeple de onun düşünceleri arasında bazen çelişiklik görünmektedir63. 

Ğazzâlî İslâm düşünürleri arasında en çok eser veren müelliflerden biridir. Bu hususu 

vurgulamak üzere Zebîdî, İthâfü’s-sâde adlı eserinde meşhur hadis âlimi Nevevî’nin hocası 

olan Tiflîsî’nin, ‘Ğazzâlî’nin telif ettiği eserleri saydım ve ömrüne taksim ettim, her gününe 

dört cüz (yaklaşık kırk sayfa) düştü’ dediğini zikretmektedir64.  

Görülüyor ki Ğazzâlî 55 yıl gibi inişli çıkışlı kısa bir ömrün kırk yılını ilme ve 

bununda otuz yılını te’life adamış nadir düşünürlerden biridir. Eserleri o günden bu güne, hem 

entelektüeller, hem de kalabalık halk kesimleri tarafından büyük rağbet görmüştür. Bu 

nedenle kendisine haklı olarak verilmiş olan Hüccetü’l İslâm unvanı sekiz yüzyılı aşkın 

zamandan beri sürekli artan bir hayranlıkla devam edip gelmiştir65. 

Ğazzâlî’nin eserlerinin bir özelliği çok sayıda olmasıdır. Bir başka özelliği de çok 

çeşitli alanlarda olmalarıdır. Onun eserleri birkaç bakımdan son derece sistematikdir. Yazar 

                                                
62 Çağrıcı, agm, 490. 
63 Çubukçu, age, 108. 
64 Karlığa, age, 20. 
65 Karlığa, age, 22. 
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giriş kısmında ortaya koyduğu plana eserin sonuna kadar sadık kalır. Eserler çeşitli alanlarda 

olmasına rağmen her eser bir alt sınıf oluşturur. Değişik konularda bir birini tamamlar66. 

 Abdurrahman Bedevî’nin yazdığı Müellefâtu’l-Ğazzâlî adlı Arapça eser ve Maurice 

Bouyges’in Essai de Chronologie des Oeuvres d’al-Ğazzâlî, Ğazzâlî’nin eserlerinin tarih 

sırasına göre düzenlenmesine dair Fransızca yazdığı eser, bu alandaki iki önemli kitaptır. 

Maurice Bouges, eserlerinden 404, Bedevî ise 450’sinin adını kaydetmektedir67.Bu kitapların 

birtakım yanlışlıkları ve eksiklikleri olmasına rağmen Ğazzâlî’nin eserleri üzerine araştırma 

yapılmak istendiğinde bu eserler ilk başvurulması gereken kaynaklardandır.68.   

 

1-Fıkıhla İlgili Eserleri 

 

el-Menhûl-fi’l Usûl: Ğazzâlî’nin günümüze ulaşabilen ilk kalem tecrübesi niteliğindeki 

bu eserin ona ait olup olamadığı tartışılmıştır. Ebu Hanife ile ilgili ifadelerden dolayı ona ait 

değil bir Mu’tezilî olan Mahmûd el-Ğazzâlî’ye ait olduğunu ileri sürülmüştür69. Menhûl kitabı 

da fıkıh usulüyle ilgilidir. Bunu Üstadı İmam Haremeyn’in sağlığında yazmıştır70. 

el-Basîd fi’l-Fürû‘: Şâfiî fıkhının fürû kısmına ait olan eser Cüveynî’nin Nihâyetü’l 

Matlab adlı büyük eserinden özetlenmiş olduğunu Zebîdî bildirmektedir71. 

el-Vasît: Şâfiî fıkhıyla ilgili olarak yazılmıştır72. 

el-Vecîz: Ğazzâlî’nin fıkha dair eserler serisinin üçüncüsü olup kısa ve özlü ifadeleriyle 

daha sonraki âlimler arasında çok ilgi görmüş, şerh, hâşiye ve telhisleri yazılmıştır73. 

el-Fetâvâ: Onun bazı fetvalar verdiği bir eseridir74.190 meseleyi ihtiva eden Fetevâ’sı 

meşhurdur. Basılmamıştır. Ondan küçük bir başka Fetâva’sı da vardır75. 

Mustasfâ fî‘İlmi’l-Usûl: Ğazzâlî’nin Nîşâbur’da iken hayatının sonlarına doğru kaleme 

aldığı sanılan kitap, gerek içeriği ve etkileri bakımından en önemli eserlerinden biridir76. 

Hulâsâtü’l-Muhtasar ve Nikâvetü’l-Mu‘tasar: Müellifin en kısa eseridir77. 

                                                
66 Orman, age, 54- 55. 
67 Karlığa, agm, 518. 
68 Zerrinkub, age, 10. 
69 Karlığa, age, 518. 
70 Uyan, Abdullatif, Menkıbelerle İslâm Meşhurları Ansiklopedisi, II, 1150. 
71 Karlığa, agm, 518; Numanî, age, 46. 
72 Karlığa, agm, 518; Numanî, age, 46. 
73 Karlığa, agm, 519; Numanî, age, 46. 
74 Karlığa, agm,, 519. 
75 Uyan, age, 1150. 
76 Karlığa, agm,, 519; Numanî, age, 44. 
77 Karlığa, agm, 519 
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Gâyetü’l Gavr fi Dirâyeti’d-Devr: Bu eser talâk ile ilgili olarak Şâfiî fakihlerinden 

Süreyc’in görüşüne karşı yazdığı bir eserdir Beş nüsha zamanımıza ulaşmıştır78. 

et-Ta’lika fi fürû-i’l-Mezhep: Onun öğrencilik yıllarında derslerde tuttuğu notlardan 

oluşan bir eserdir. Haydutlar tarafından gasbedilen notlar olduğu söylenir79. 

Me‘âhizü’l-Hilâf: Şâfiîler ile Hanefîler arsındaki ihtilâfları konu edinen bu eseri 

günümüze ulaşmamıştır80. 

Tehzîbü’l-Usûl: Fıkıh usulüne dair olduğu anlaşılan bu eser de zamanımıza 

ulaşmamıştır81. 

Bidâyetu’l Hidâye si meşhurdur. Numani bu kitaba vaaz hakkındadır der82. 

Beyan, Hulâsâ, İhtisar, Gaye, Mecmua83. 

Fıkıh usulü: Tahsin, Şifâ, Müntehil Menhûl, Mufassal84 fıkıhla ilgili eserlerdir. 

 

2- Mantık ve Felsefeyle İlgili Eserleri 

 

Mi‘yârü’l- ‘İlm: Aristo Felsefesinin dayandığı mantığı hakkındadır85. 

Mihakkuü’n-Nazar fi‘ilm’l-Mantık: İki bölümden oluşan eserde birinci bölümde kıyas 

teorisi, ikinci bölümde tanımlar konusu ele alınmıştır. Çeşitli eserlerinde bu eserden 

bahsetmiştir86. 

Şifâ’ü’l-Ğalil: Mantık hakkındadır87.  

el-Kısatâsü’l-Müstakim: Bâtinîlerin mizan kavramı üzerinde durmuştur. Bâtîniliğe karşı 

yazdığı eserlerin sonuncusudur. Mîzân adıyla ünlenen bu kitap Avrapa’da mevcuttur88.  

Lübâbü’n-Nazar: Bazı kaynaklarda adı geçen bu kitap günümüze ulaşmamıştır. Mantık 

hakkındadır89. 

Tahsînü’l-Me’âhiz: Mantık hakkında olan bu eser günümüze kadar ulaşmamıştır. Ancak 

Sübkî eserinde iki küçük bölümü aktarmıştır90. 

                                                
78 Karlığa, agm, 519. 
79 Karlığa, agm, 519; Numanî, age, 46. 
80 Karlığa, agm, 519 
81 Karlığa, agm, 519. 
82 Uyan, age, 1150. 
83 Numanî, age, 46. 
84 Numanî, age, 46. 
85 Karlığa, agm, 519; Numanî, age, 46. 
86 Karlığa, agm, 519; Numanî, age, 46. 
87 Karlığa, agm, 519. 
88 Numanî, age, 46. 
89 Karlığa, agm, 520. 
90 Karlığa, agm, 520. 
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Tehâfüt el-Felâsife: Ğazzâlî  eski Yunancayı öğrenip, Yunan filozoflarının eserlerini 

orijinallerinden okuyarak Tehâfüt el-Felâsife kitabını yazdı91. Tehâfüt el-Felâsife Ğazzâlî’nin 

te’lif hayatının en verimli olduğu ikinci dönemde felsefe konusunda yazdığı ikinci kitaptır. 

Bundan önce 487/1094 yılında Makâsid el-Felâsifiye’yi yazmıştır92. Tehâfüt el-Felâsife, 

devrinde ve daha sonra İslâm dünyasında büyük ilgi gördüğü için dünya kütüphanelerinde pek 

çok nüshaları bulunmaktadır. Eserin edisyon kritiğini yapmış olan papaz Bouyges, bu yazma 

nüshalardan on yedi tanesini bizzat incelediğini kaydeder. Tehâfüt el-Felâsife ortaçağdan 

itibaren kısmen veya tamamen İbranca, Almanca, Fransızca ve İngilizce gibi muhtelif dillere 

çevrilmiştir93. Ğazzâlî’nin Tehâfüt el-Felâsife’i kaleme alınışından yaklaşık 85 yıl sonra, Batı 

İslâm dünyasının en hararetli ilim çevresi olan Endülüs’te geniş yankılar yaptı. Kurtuba’nın 

büyük düşünürü, İbn Rüşd Aristotelesçi bir düşünür olarak Ğazzâlî’nin eserine reddiye yazdı. 

Bu esere de Tehâfüt Tehâfüt el-Felâsife adını vermiştir94.  

Mekâsidü’l-Felâsife: Felsefeye dair ilk eseridir95.Avrupa’da nüshası bulunmaktadır96.   

el-Madnun Bih‘alâ Ehlil: Felsefeyle ilgili bu eserde ruhla ilgili konuların tartışıldığı ve 

sudûr teorisinin işlenmiştir97. 

er-Risâletü’l-Ledünniye: Ledünni bilginin imkanını konu alan bu eser, felsefe 

hakkındadır98. 

Mişkâtü’l-Envâr: Felsefî içeriğinden dolayı eleştirilmiş ve Ğazzâlî’ye ait olup olmadığı 

da tartışılmıştır99. 

       el-Munkız Mine’d-Dalâl: Müellifin kendi düşünce hayatından bahsettiği eser Fransızca, 

İngilizce, Türkçe, Farsça, Hintçe, Felemenkçe gibi dillere çevrilmiştir100. Hayatının sonlarına 

doğru yazmış olduğu el-Munkiz mine’d-Dalâl otobiyografik nitelikte bir eser olup Ğazzâlî 

burada fikrî ve ruhî hayatındaki değişme ve gelişmeleri hikâye eder. Bu eser kendi alanında 

dünya klasikleri arsında yer almasına rağmen yazarın hayatı hakkında tek başına yeterli bir 

kaynak olmaktan uzaktır. Bunu bir sebebi eserin daha çok Ğazzâlî’nin fikrî hayatını anlatmak 

amacını taşıyor olmasıdır101. Otobiyografik nitelikteki el-Munkiz’in yetersiz olmasının bir 

                                                
91 Uyan, age, 1143. 
92 Karlığa, agm, 22. 
93 Karlığa, agm, 23. 
94 Karlığa, agm, 28, 522. 
95 Karlığa, agm, 521. 
96 Numanî, age, 46. 
97 Karlığa, agm, 522. 
98  Karlığa, agm, 522. 
99 Karlığa, agm, 522. 
100 Karlığa, agm, 522. 
101 Orman, agm,  237. 
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diğer sebebi de kronolojik olmaktan çok şematik bir eser olması ve dolayısıyla kronolojik 

ihtiyaçlara yeterince cevap vermemesidir. 102 

 

3- Kelamla İlgili Eserleri 

el- İktisâd fi’l-İ‘tikâd: Bağdat’tan ayrılmadan önce yazdığı son eserdir. Yazma nüshaları 

günümüze intikal etmiştir.103 

Fedâ’ihu’l-Bâtîniyye: Bâtîniye mezhebi ile ilgilidir. Bağdat’ta yazmıştır. Eseri ilk defa 

British Museum’daki bir nüshaya dayanarak, I. Goldziher, daha sonra Fas’taki Karaviyyîn 

Kütüphanesinde bulunan iki yazma esas alınarak Abdurrahman Bedevî yayınlamıştır104. 

el-Maksadü’l-Esmâ: Allahın doksan dokuz ismini açıklamak maksadıyla yazılmıştır105.  

Faysalü’t-tefrika: Çeşitli dillere tercümesi yapılan bu eser, te’vil ve tekfir konularını ele 

almıştır106. 

el-Kânûnü’l-Küllî fi’t-Te’vil: Şeytanla ilgili bazı hadisleri yorumlayarak te’vil konusuna 

ışık tutmuştur107. 

Risâle İlâ Ebi’l-Feth: Eser inanması gerekli olan esaslar hakkında Ğazzâlî’den öğüt 

isteyen birine hitaben yazılmış küçük bir risâledir108. 

ed-Dürretü’l-fâhire: Tûs’a çekildiği son dönem eserlerindendir. Ölüm, kabir hayatı, 

ahiretle ilgili konular hakkındadır109. 

İlcâmü’l-Avam an ‘İlmi’l-Kelâm: Vefatından kısa bir süre önce yazılmıştır. Haşviyye 

mezhebinin görüşlerini eleştirmek maksadıyla yazılmıştır110. 

Kavâ-‘idü’l-Akâ’id: Ğazzâlî çürütmeye çalıştığı fikirlerin doğrusunu bu eserde ele 

almıştır111. 

Hüccetü’l-Hak: Bâtînilik ile ilgili serinin ikinci eseridir112.  

Mufassılü’l-Hilâf: Bâtînilik ile ilgili serinin üçüncü kitabıdır. Günümüze kadar 

gelmemiştir113.  

                                                
102 Orman, agm, 237. 
103 Uyan, age, 1150; Karlığa, agm, 520. 
104 Karlığa, agm, 520. 
105 Karlığa, agm, 520. 
106 Karlığa, agm, 520; Numanî, age, 46. 
107 Karlığa, agm, 520. 
108 Karlığa, agm, 520. 
109 Karlığa, agm, 520. 
110 Karlığa, agm, 520; Numanî, age, 46. 
111 Karlığa, agm, 520. 
112 Karlığa, agm, 521. 
113 Karlığa, agm, 521. 
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ed-Dürcü: Bâtîniliğe karşı yazdığı kitapların dördüncüsüdür. Zamanımıza 

ulaşmamıştır114. 

el-Müntehal fi ‘İlmi’l-Cedel: Ğazzâlî’nin hayatından bahseden klasik kaynaklarda adı 

geçer. 

Müztazhir: Batıni tarikatını reddetmek için yazılmıştır115.  

Münkız, İktisâd, Müztashiri, Fezaiz, Hakikatur Ruh, Kavülcemil,  Risâle, Mevâhim-i 

Batınîyye, kitaplarıda kelâm ilmi ile ilgilidir.116. 

 

4- Tasavvuf ve Ahlakla İlgili Eserleri 

 

Mizânü’l ‘Amel: Dünya ve ahiret mutluluğunun ilim ve amel ile mümkün olduğunu, ilim 

konusunda da ölçü olarak bu eseri ele almıştır117. 

el-Ma‘arifü’l-‘Akliyye: Sekiz nüshası günümüze ulaşan eser, Dario Cabanales tarafından 

İspanyolcaya tercüme edilmiştir118. 

İhyâ’ü ‘Ulûmi’d-Din: Ğazzâlî’nin Bağdat’ı terk ederek kendini ledünni ilme verdiği 

dönemin en önemli ürünü ve dinî, ahlâkî, felsefî, tasavvufî muhtevasıyla İslâm düşünce 

sisteminin en dikkat çekici eserlerinden biridir. Altı yılda tamamlanmıştır119.Şeyh Muhyiddin 

Nevevî der ki:“Eğer Allah korusun, din kitapları tamamen yok olup, yalnız İhyâ kitabı kalsa, 

kaybolan kitapların yerini tutardı”120.  

Bidâyetü’l-Hidâye: Takva hakkında açıklamalar yapan kitap İngilizce ve Almancaya 

çevrilmiştir121. 

Cevâhirü’l- Kur’an: Kur’an-ı Kerim’in özelliklerin, inceliklerini ve sırlarını açıklamaya 

çalışılmıştır122. 

Kimyâ-yı Sa’âdet: Aslı Farsçadır. İhyâ’daki planın aynıyla yazılmıştır. Eserin Türkçe ve 

İngilizce tercümeleri vardır 123. 

      Eyyühel Veled: Bu eserde öğrencisini çalışmaya, ibadete, nefsini arındırmaya teşvik için 

yazılmıştır. Aslı Farsça olan eser, Türkçe, Arapça, Fransızca, Almanca’ya tercüme 

                                                
114 Karlığa, agm, 521. 
115 Numanî, age, 46. 
116 Numanî, age, 46. 
117 Karlığa, agm, 523. 
118 Karlığa, agm, 523. 
119 Karlığa, agm, 523. 
120 Uyan, age, 1149. 
121 Numanî, age, 46- 47; Karlığa, agm, 523. 
122 Numanî, age, 46- 47; Karlığa, agm, 523. 
123 Numanî, age, 46- 47; Karlığa, agm, 523. 
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edilmiştir124. Eyyühel Veled kitabı UNESKO tarafından 1951’de Fransızcaya, İngilizceye ve 

İspanyolcaya tercüme edilerek, basılmıştır125.  

Nasihatü’l-Mülük: Melikşah’ın oğlu Sultan Muhammed Tapar’a ithafen yazılmıştır.  

el-İmlâ’ Müşkilâti’l-İhyâ’: İhyâ kitabını kötüleyenler için yazılmış, çoğunlukla sembolik 

ifadeler, tevhitle ve bazı tasavvufî terimlerin açıklamaları vardır126. 

Sırrü’l-‘Âlemin: Ğazzâli’ya ait olup olamadığı tartışma konusudur127. 

Bunların dışında Ğazzâlî’nin kendisine aitliği kabul edilmekle beraber telhis veya 

seçmeler şeklinde telif edildikleri anlaşılan daha başka eserleri de bulunmaktadır128. 

 

5. Minhâcü’l Âbidîn  

 

Minhâcü’l Âbîdin’ini ömrünün sonuna doğru  yazdığı  söylenmektedir129. Yazara aidiyeti 

tartışılmaktadır. Bu tartışma eserin Ebü’l-Hasan es-Sebtî’ye ait olduğunun ileri sürülmesiyle 

başlamıştır. Zebîdî ise eserin Ğazzâlî’nin son dönem eseri olduğunu söyler. Eserine Cennete 

giden yolun engellerle dolu olduğunu belirterek başlayan yazar, bu yolun nasıl 

geçilebileceğini, daha önceki eserlerinde anlatmış olmakla beraber, konuyu burada biraz daha 

farklı biçimde ele alacağını ifade etmiştir. Bu yoldaki yedi engeli ve bu engellerden kurtulma 

çarelerini gösterdikten sonra âhiret yolculuğunun mânevî bir yolculuk olduğunu ve bunun 

sonunda Allah’ın insana yirmisi bu dünyada, yirmisi âhirette olmak üzere kırk çeşit ihsanda 

bulunacağını belirtir. İlk defa (128/1871)’de Kâhire’de basılan eseri Mahmûd Mustafa Halâvî 

üç ayrı nüshaya dayanarak yeniden neşretmiştir130Araştırmada  1305 Kâhire’de Meymeniyye 

Matbaası tarafından basılmış  olan 89 sayfalık Arapça  nüsha  esas alınmıştır..131 

 

 

 

 

 

 

 
                                                
124 Numanî, age, 46- 47; Karlığa, agm, 524. 
125 Uyan, age,  1151. 
126 Karlığa, agm, 524. 
127 Karlığa, agm, 524. 
128 Karlığa, agm, 524. 
129 Numanî, agm, 46. 
130 Karlığa, agm, 524. 
131 Konya Hayra Hizmet Vakfı Kütüphanesinde,tasavvuf kitapları bümünde bulun 1546 numaralı kitaptır. 
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II. BÖLÜM 

MİNHÂCÜ’L ÂBİDÎN’DE GEÇEN HADİSLERİN TAHRİÇ VE 

DEĞERLENDİRİLMESİ 

A. TAHRİCİN TARİFİ 

Tahriç, aynı konuda iki zıt durumun bir araya gelmesidir. “Harrece’l-levha” tahtanın 

bir kısmını yazıp diğer kısmını bırakmak demektir. Ayrıca tahriç, istinbat,  tedrib, tevcih, 

manalarına da gelmektedir. Hadisçilere göre tahriç üç anlamda kullanılmaktadır: 

1. İhraç ile eş anlamlı olarak: Bir hadisi isnadıyla birlikte kitapta nakletmek 

2. Bir kitaptaki hadisleri, senedleri ile birlikte tespit etmek, varsa hadislerin diğer 

rivayetlerini ortaya koymak, her hadis hakkında söylenenleri naklederek sıhhatlarine 

işaret etmektir. 

3. Hadisin asli kaynaklardaki yerinin belirtilmesidir. Hadisçiler arasında bu anlam 

yayılmış ve tahriç lafzı özellikle son asırlarda bu mana için kullanılır olmuştur.  

Tarici, bu kullanışı dikkate alarak şöyle tarif etmemiz mümkündür: “ Bir hadisin asli 

kaynakdaki yerine işaret etmek, gerekirse derecesini açıklamaktır.” 132 

Çalışmada Takip Edilen Tahriç Usûlü 

Minhâcü’l abidin’de geçen hadisler tespit edildikten sonra, öncelikle, Kütüb-i Tis’ayı 

içine alan “el-Mu‘cemu’l-Müfehres li Elfâzı’l-Hadisi’n-Nebevî” adlı fihristten aranmıştır. 

Bununla beraber, Kütüb-i Tis’ayla birlikte 150 kitabı ihtiva eden, Ebû Hâcer Muhammed Saîd 

İbn Besyûnî’nin “Mevsûatü Etrâfi’l-Hadisî’n-Nebiyyi’ş-Şerif” adlı fihriste de hadisler 

taranmıştır 

Ğazzâlî’nin  “İhya”sını tahriç eden Irâkî (805/1402)’nin “el-Muğnî”si, Heysemî’nin 

(807/1404)  “Mecmau’z-Zevâid”i, Münâvî’nin (1030/1622)  “Feyzu’l-Kadir”i ve Ali el-

Müttakî’nin (975/1567)  “Kenzû’l-Ummâl”i ayrıca halk arasında dolaşan hadisleri ihtiva eden 

Sehâvî (902/1496)’nin “el-Mekâsıdü’l-Hasene”si ve Aclûnî’nin (1162/1748) “Keşfu’l-

Hafâ”sı, mevzûât kitaplarından olan İbnü’l-Cevzî’nin (597/1200) “el-Mevzûât”ı, İbn 

Arrâk’ın(963/1555) “Tenzîhu’ş-Şerîâ”sı, Fettenî’nin (986/1578)  “Tezkiratü’l-Mevzûâ”sı, 

Aliyyülkarî’nin(1014/1605) “el-Esrâru’l-Merfûa”sı ve Zerkeşi’nin(794/1391)Tezkira”sı 

muracaat ettiğimiz eserlerdendir.  

 “Hadislerin sıhhat açısından değerlendirilmesinde başvurduğumuz bütün kaynaklardaki 

bilgiler dikkate alınmıştır. Buhârî ve Müslim’de bulunan hadisler sahih olarak kabuledilmiştir. 

Hadislerdeki rivayet farklılıkları gerekli görülen yerlerde verilmiştir.  

                                                
132 Yeşil, Mahmut, Va’z Edebiyatında Hadisler, 184. 
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B.  “MİNHÂCÜ’L ÂBİDÎN”DE GEÇEN HADİSLERİN TAHRİÇ  

BİRİNCİ BÖLÜM: İLİM HAKKINDAKİ HADİSLER 

 

1.HADİS (1) 

�� 	
� � .ت ����ا  �
	 �� وان ا��ر ����ر� أ� وان ا��

  “Dikkat edin Cennet zahmetli ve güç şeylerle, Cehennem ise nefsin hoşuna giden 

gitmeyen şeyler  çevrilmiştir.” 

 

Hadis,  Enes İbn Malik ve Ebû Hureyre’den merfu olarak rivayet etmektedir.133 

Tirmizî (279/892) hadisin hasen-garib olup bu vecihten sahih olduğunu ifade 

etmektedir.134 Şuayb Arnavud Müsned’de geçen hadisin hasen olduğunu bildirmektedir.135  

 

2.HADİS (2) 

 .أ� وان ا��� $#ن �"��ة أ� وان ا��ر !�  ����ة

  “Dikkat edin Cennet yolu sarp ve yokuşludur. Cehennem yolu ise düzdür.” 

 

Hadis, Ebi Becir, İbn Said ve ibn Abbas’tan merfu olarak rivayet edilmektedir.136 

Buhârî (256/869) haberin bir kısmını Şeddad İbn Evs’ten mürsel olarak rivayet 

etmektedir. Hadisin senedinde Nuh İbn Cavane ve Abdullah İbn Yezid el-Makrî 

bulunmaktadır.  Bu iki ravi cerhedilmiştir. Zehebî137 (748/1347) ve İbn Hacer138 (852/1448) 

Nuh İbn Cavane’nin Nuh İbn Ebi Meryem olduğunu onun münker haberler rivayet ettiğini ve 

bu haberin onun münker riveyetlerinden biri olduğunu bildirmektedirler. Bundan dolayı hadis 

“çok zayıf” olarak değerlendirilmektedir. 

 

 

 

                                                
133 Buhârî, Rikâk, 28; Müslim, Cennet, 51; Tirmizî, Sıfatü’l Cenneh, 21; Dârimî, Rikâk, 20;  İbn Hanbel, 
Müsned, II, 260, 380; İbn Hibban,  es-Sahih, II, 392, 394; Taberânî el-Mu’cemü’l Kebir, IX, 104; İbn Adî, el-
Kâmil, VI, 252; Ebû Nuaym, Hilyetü’l Evliyâ, X, 72; Deylemî, Firdevs, II, 143; Heysemî, el-Mecmeu’z Zevâid, 
X, 235; Sûyûtî, el-Câmiu’s-Sağir, I, 148; Aclûnî, Keşfü’l-Hafâ, I, 362; Münâvî, Feyzü’l Kadir, III, 389; 
Mübârekpûrî, Tuhfetü’l-Ahvezî, VII, 280.        
134 Tirmizî, Sünen, IV, 693. 
135 İbn Hanbel, Müsned,  thk. thr. ve tlk. Şuatb Arnavud,  XII,497;XIV,507.  
136 İbn Sa’d, et-Tabakâtü’l Kübrâ, VII, 423;Buharî, et-Târîhu’l Kebîr, I, 32; İbn Hanbel, I,362; İbn Hacer,  
Lisânü’l Mîzân, VI, 172, 173; Sûyûtî el-Câmiu’s-Sağîr, I, 116;  Münâvî, Feyzü’l Kadîr, III, 116-117; Ali el-
Müttakî, Kenzü’l Ummal, XVI,134-135. 
137 Zehebî, Mîzân, VI, 375–376. 
138 İbn Hacer, age, VI, 172,173; İbn Hanbel, Müsned,  thk., thr. ve tlk., Şuayb Arnavud,   V, 148-150. 
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3. HADİS (3) 

ان ا��ر اذا د�  ا�(:9 ان
�8 وان�"ح &(5  ,� ر!�ل ا4 ه  �1�2 م0 /.م� ,+"ف ��� &(�ل ا�'��&% 

 ./0 دار ا�A"ور وا�ن��� ا�% دار ا�@:�د وا�!'+?اد �:��ت <=  ن#ول ا���ت

 “Bir kimsenin kalbine nur girdiği zaman o kalp, genişler ve ferahlar. Bunun 

üzerine kendisine soruldu; Ey Allah’ın Rasûlü,bunun bir alameti var mıdır? Allah 

Rasûlü cevap verdi:Aldatan dünyadan el çekerek ölümsüz âleme yönelmek , ölüm 

gelmeden önce hazırlık yapmaktır.”  

Hadis, Ebû Cafer, İbn Mesud ve Ubeyde’den rivayet edilmektedir.139 

   İbn Ebi Şeybe’nin ( rivayatinde  (ر� .) kelimesi kullanılmıştırا�,��نkelimesi yerine ( (ا�

İbnü’l Cevzi (597/1201) Ubeyde’den gelen rivayetin senedinde bulunan Abdullah İbn 

Muhammed İbn Muğire’nin bütün rivayetlerde teferrütte olduğunu açıklamaktadır.140 İbn 

Hacer, (852/1448) bu ravi’nin hadisinin münker olduğunu söyleyerek cerh dildiğini ifade 

etmektedir.141 Zehebî (748/1347)  ise Hâkim’in (405/1014)  rivayetinin senedinde geçen Adî 

İbnü’l Fazl’ın hadisinin metruk olduğunu, Yahya İbn Main de (233/847) onun hadisinin 

alınmaması gerektiğini ve başkalarının onu zayıf bulduklarını bildirmektedir.142Bu 

değerlendirmeler ışığında hadisin “ çok zayıf”olduğu kanatine ulaşılmakdadır.    

 

4.HADİS (4) 

:B
 .  م0 أم'% /:% أدن% رج%ان &B  ا�+��D /:% ا�+��? آ

 “Âlimin abide üstünlüğü benim ümmetimden en değersiz birine üstünlüğüm 

gibidir.” 

Hadis, Ebû Ümame ve Ebü Said el-Hudri rivayet etmektedir.143 

 Tirmizî’nin eserinde(279/892) hadis “Dادن�آ %:/   en değersizinize olan üstünlüğüm gibidir.” 

şeklinde geçmektedir. Hadisi garib olarak değerlendirmektedir.  Müberekpurî (1353/1934) 

Tirmizi’nin bu hadisi bazı nushalarda hasen–garib-sahih olarak değerlendirdiğini 

bildirmektedir.144 

                                                
139 İbn Ebî Şeybe, el-Musannef, X, 98; Hâkim, Müstedrek, IV, 311; Ebû Nuaym, age, IX, 246; İbnü’l Cevzi, İlel, 
II, 803; Münâvî, age, I, 196. 
140 İbnü’l Cevzi, age, II, 803. 
141 İbn Hacer,  age,  III, 332-333. 
142 Zehebî age, III, 62. 
143 Tirmizî, İlim, 39;Taberânî, el-Mu’cemü’l Evsat, VIII, 233; Deylemî, el-Firdevs, III, 129; İbnu’l Cevzî, İlel, I, 
78; Münzirî et-Terğib ve’t Terhîb, I, 101; Sûyûtî, el-Camu’s-Sağir II, 75; Münâvî, age,  IV, 432-433; Aclûnî, 
age, II, 86. 
144Münzirî, age, I, 101; Mübârekpûrî, age, VII,456-457. 
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 Taberânî,  (360/970)  Münzirî, (656/1258) Sûyûtî, (911/1505) ve Aclûnî’nin eserinde  

(1162/1749) Tirmizî’nin metni geçmektedir. İbnu’l Cevzî’nin eserinde (597/1201) ise  “  %:B
آ

 Benim ümmetime olan üstünlüğüm gibidir” şeklindedir. İbnu’l Cevzî rivayetin“ /:% أم'%

senedinde Selam et-Tavil’in geçtiğini bu ravinin bir grup alim tarafından cerhedildiğini145 ve 

bu hadisin bundan dolayı mevzu olduğunu bildirmektedir.146 

Sûyûtî’ (911/1505) hadisin iki rivayetini almış, birinci rivayeti sahih olarak 

değerlendirir.147 Münâvî (1031/1622) ise bu rivayette Velid İbn Cemil’lin148 zayıf bir ravi 

olduğunu bildirerek Sûyûtî’ye itraz etmektedir.149 Sûyûtî ikinci rivayeti zayıf olarak 

değerlendirir. Tirmizi’nin açıklamarını göz önünde bulundurarak hadis garip olarak 

değerlendirilir. 

 

5.HADİS (5) 

 �D أ$9 ا�ّ% م0 /=�دة !� �5Gم�� و<�5م�� نF"ة ا�% ا�+�

 “İlim adamına bir bakış  bana, gündüz oruç tutup gece namaz kılarak geçirilen  

bir sene ibadetten  daha sevimlidir.” 

Hadis, Enes İbn Malik, İmran İbn Husayn ve İbn Mesud’dan rivayet edilmektedir.150 

   el-Fetteni’nin eserinde (986/1578) merfu olarak verilen rivayet “altmış sene” 

ziyadesiyle geçmektedir.151  Deylemî’ nin eserinde  “âlimin yüzüne bakmak onunla oturmak 

ve onunla konuşmak ibadettir” şeklinde bir haber  geçmektedir. Deylemî (558/1163) bu 

rivayeti Enes’ten senetsiz ve merfu olarak rivayet etmektedir152. Aclûnî (1162/1749) el-

Fettenî de geçen rivayeti nakletmiş bunu Taberânî (360/970)  ve Hâkim’in (405/1014)  rivayet 

ettiğini, Hâkim’in sahih saydığını, Zehebî’nin (748/1347) ise mevzu olarak değerlendirdiğini 

bildirmiştir. İbnu’l Cevzi (597/1201) haberi Mevzuat’ında zikretmiştir.153 Şevkanî 

(1250/1834) haberi “âlimin yüzüne bakmak ibadettir” şeklinde almıştır.154 Değerlendirmelere 

baktığımızda hadisin “mevzu” olduğu ğörülmektedir 

 

 

                                                
145 Zehebî, el-Muğnî, I ,421, İbn Hacer, age, VII, 234.  
146 İbnu’l Cevzî , age, I, 78. 
147 Sûyûtî, age, II, 75. 
148 Zehebî, age, II,495; Buhârî, Tarihu’l Kebir, VIII,142. 
149 Münâvî, age,  IV, 432-433. 
150 Fettenî, Tezkira,20; Deylemî, age,  IV, 24; Aclûnî, age, II, 318; Şevkânî,  Fevâid, 286;  
151 Fetteni, age, 20. 
152 Deylemî, age, IV, 24. 
153 Aclûnî, age, II, 318. 
154 Şevkânî,  age, 286. 
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6. HADİS (6) 

.أ� أد��D /:% أش"ف أه  ا��� <��� �:% ,� ر!�ل ا4 <�ل هD /:��ء أم'%  

 “Size Cennetlik kişilerin en şereflilerini bildireyim mi? 

Evet ey Allah’ın Rasûlü dediler: Onlar  “Ümmetimin âlimleridir.” Dedi. 

Hadis Amr İbn Şuayb tarafından rivayet edilmektedir.155 

Haber Sehmî’nin eserinde şu ziyadeyle geçmektedir. “Yıldızlar gökyüzünün âlimler de 

ümmetimin süsüdür ....) 9ا���اآ  �) ا����ء وا�+:��ء ز,� أم'%ز,  şeklinde  geçmektedir. 

7. HADİS (7) 

N+ام�م ا�+�  وا�+�  ت�� D:+ا�. 

“İlim  amelin imamıdır. Ameller ona tabidir.” 

Hadis, Muaz İbn Cebel tarafından rivayet edilmektedir.156 

Haber Münzirî’nin  (656/1258) eserinde uzunca bir hadisin içinde geçmektedir. İbn 

Abdilberr (463/1070) merfu bir hadis olmadığını, Musa İbn Muhammed İbn Ata el-Kuşeyri, 

Abdurrahim İbn Zeyd el-Amâ,  babası Zeyd, Hasan ve Muaz tarikiyle rivayet edildiğini, 

hadisin hasen olduğu söylense de senedinin hasen derecesine çıkaracak kadar kuvvetli 

olmadığını bildirmektedir.157Bu bilgiler ışığında hadis zayıf görülmektedir. 

 

8. HADİS (8) 

 .ان ن�م� /:%  /:D �5" مG 0.ة /:% ج� 

  “İlim üzere uyumak, cehâlet üzerine kılınan namazdan daha hayırlıdır.” 

Hadis, Selman’dan rivayet edilmektedir.158 

Haber Aliyyülkârî’nin (1014/1605)  el-Esrarü’l-Merfûa’sında geçmektedir. Hadisin 

mevzu  rivayetler arasında yer alması mevzu olduğunu göstermektedir. 

9. HADİS (9) 

 .ش(�5ء  انN��:, N ا��+?اء و,Q"مN ا� &% ا�+:D) G:% اN5:/ 4 و!:D(<�ل ر!�ل ا4

“Peygamberimiz ilim konusunda şöyle dedi: Allah onu mesud kişilere ilham 

eder.Şaki olanlar (günahkarlar)  ondan mahrum bırakılır.”  

 Hadis Muaz İbn Cebel’den rivayet edilmektedir.159 

                                                
155 Sehmî, Tarihu’l Cürcan, I, 182. 
156 Münzirî, age, I, 94-95. 
157 Münzirî, age, I, 94-95. 
158 Ebu Nuaym, age, IV, 385; Ali el-Müttakî, age, X, 140; Aliyyülkari, el-Esrar, 374-375; Zebidi, el-İthâfü’s-
Sâde, V, 157; 
159 Münzirî, age,  I, 95.  
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Haber Münzirî’nin  (656/1258) eserinde  yedinci hadisle birlikte aynı metin içinde 

geçmektedir. Yedinci hadisin değerlendirmesi yapılmıştır. 

10. HADİS (10) 

D:�آ  م %:/ �B,"& D:+9 ا�:R. 

“İlim talep etmek her müslümana farzdır.” 

Hadis, Enes İbn Malik, Ali, Ali İbn Hüseyin, İbn Ömer, İbn Abbas, Cabir, Ebu 

Hureyre, Ebu Said el-Hudri’den rivayet edilmektedir.160 

İbn Mâce’de (273/886) hadisin devamı şöyle geçmektedir:  “Ehil olmayanların yanına 

ilim koyan kimse, domuzların boynuna cevher inci ve altın gerdanlık takan kimseye benzer” 

bu rivayet için Beyhâkî (458/1065) metni meşhur olup senedinin bütün tariklerinin zayıf 

olduğunu bildirmektedir. Taberâni’nin (360/970)   rivayetinde Buhârî (256/869) tarafından 

meçhul olarak cerhedilen Osman ibn Abdurrahman bulunmaktadır. İbnü’l Cevzî (597/1201)   

hadisi yirmidört tarikten zikrederek tariklerin hiçbirinin sabit olmadığını bildirmektedir.161İbn 

Abdilberr (463/1070)   hadisin ulaşılabildiği tariklerinin zayıf bir isnadla sabit olduklarını 

söylemektedir. Mizzî (721/1321) hadisin hasen derecesine ulaştığını162, Irakî (806/1403) bazı 

tariklerini sahih gören imamların bulunduğunu söylemektedirler. Ebu Ali en-Neysâburi, 

İbnu’s Salâh,(643/1245) Hâkim hadisin sahih olmadığını zayıf olduğunu 

söylemektedirler.163Zebidi(1205/1791),  İbn Şahin’nin (381/991) bu hadisi garib olarak 

değerlendirdiğini Sûyûtî’nin (911/1505)  hadisin elli tarikini topladığını ve senedi için ilk kez  

“sahih li-gayrihi” değerlendirmesini yaptığını ifade etmektedir.164Bazı kitaplarda Müslim 

kelimesinden sonra Müslime kelimesi geçmektedir. Müslim’e lafız itibarıyla doğru olmakla 

beraber hadisin hiçbir tarikinde tesbit edilememiştir.165Bu hadis meşhur olan tanınan bir 

hadistir. Açıklamalarına baktığımızda hadisin sahih senetlerinin olduğunu  görmekteyiz.   

11. HADİS (11) 

N� ا�+:��ء أو ���5ري "��
5� D:+9 ا�:R 0ا4 ام N:�أد N5س ا���ر  ا��
��ء أو �U5"ف �N وج�� ا��. 

 “Kim alimlere karşı böbürlenmek, sefihlerle mücadele etmek ve halkın teveccühünü 

kazanmak için ilim öğrenirse Allah onu Cehenneme sokar.” 

 
                                                
160 Ebu Hanife, el-Câmiu’l Mesânid, I, 23, 83, 93, 94; İbn Mâce, Mukaddime, 17; Taberânî, el-Mu’cemü’l-Kebir, 
X, 195; İbnü’l Cevzi, İlel, 64-74; Mevzuat, I, 216; Sehâvî, Mekâsid, 275-276; Tebrizî, Mişkat, I, 76; İbn Tulun 
eş-Şezra, I, 377-379;  Sûyûtî, el-Câmiu’s-Sağîr, II, 54; Münâvî, age, IV, 267, 268; Aclûnî, age, 43-45; Zebidî, 
age, I, 97-98; 
161 İbnü’l Cevzî, İlel, 64–74. 
162 İbn Tulun,  age, 377-379. 
163 Sehâvi, age, 275-276; Aclûnî, age, 43-45. 
164 Tebrizî, age, I, 76; Zebidî, age, I,97-98. 
165 Tebrizî, age,  I, 76. 
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Hadis, Kab İbn Malik, İbn Ömer, İbn Abbas, Huzeyfe, Enes İbn Malik, Ümmü Süleym ve 

Muaz İbn Cebel’den rivayet edilmiştir.166  

Tirmizî (279/892)  hadisi garib olarak değerlendirmekte ve “onu yalnızca bu vecihten 

bilmekteyiz” demektedir. Ayrıca ravilerinden İshak İbn Yahya İbn Talha’nın hadisçiler 

nezdinde güvenilir bilinen birisi olmadığını, hıfzı hakkında cerh edildiğini bildirmektedir.167 

İbn Mâce (273/886) rivayetini Busirî, senedinde bulunan Hammad İbn Abdurrahman ve Ebu 

Kerb el-Ezdi’den dolayı zayıf olarak değerlendirmektedir. Kab İbn Malik’in rivayetini İbn 

Ebid Dünya ve Taberânî  (360/970)    zayıf olarak değerlendirmektedir.168 Hadis  açıklamalara 

doğrultusunda “zayıf” olduğu görülmektedir. 

 

12. HADİS (12) 

D:+اء <��� ,� ر!�ل ا4 م0 ا���ل <�ل � �  م0 ا�")
 .اR:+	 �5:� ا��+"اج /:% ا��ر &"أ,	 أآV" أه:�� ا�

  “Miraç gecesi Cehenneme gösterildi oradakilerin çoğunun fakirler olduğunu 

gördüm.  Bunun üzerine sahabe sordu; mal  fakirleri mi?  

Rasulullah : Hayır ilim fakirleri.”dedi. 

Bu hadisi, Münâvi (1031/1622)  Suyûtî’nin (911/1505) eseri el-Câmiu’s-Sağir’deki 

hadisleri şerh ederken kullanmaktadır. 169  Hadisin geçtiği başka bir kaynak tesbit 

edilememiştir.  

 

İKİNCİ BÖLÜM: TEVBE HAKKINDAKİ HADİSLER 

1. HADİS (13) 

N5& 0ا��:��ن م0 ن'0 م� ,@"ج م N/ %Q .اذا آ2ب ا�+=? ت

“Kul yalan söylediği zaman ağzından çıkan pis kokular yüzünden  melekler 

kendisinden uzaklaşır.” 

Hadis, İbn Ömer’den rivayet edilmektedir.170  

Tirmîzî, (279/892) hadisi hasen-garib olarak değerlendirerek onu yalnız bu vecihten 

bilmekteyiz demektedir. Ravilerinden Abdurrahim İbn Harun’nun teferrüd ettiği 

                                                
166 Tirmizî, İlim, 6;İbn Mâce, Mukaddime, 23; Dârimî, Mukaddime,34 ; İbn  Adî, el-Kâmil, I, 541-542; Taberânî  
el-Mucemü’l Evsat, VI, 331; İbnü’l Cevzi, İlel, I, 81-82; Hatib el-Bağdâdi, Tarihu’l Bağdad , IX,446-447; 
Münzrî, age, I, 116; Heysemî, age, I, 184; Zebidî, el-İthâfüs-Sâde,  I/350, X/ 60, VII/ 471; Ali el-Müttakî, age, 
X, 201. 
167 Tirmizî, İlim, 6; İbn Adî, age, I, 541-542; İbnü’l Cevzi, I, 81-82. 
168 Zebidî, age,   I, 350. 
169 Münâvî, age, II, 432. 
170 Tirmizi, Birr, 46 ; Ebû Nuaym age, VIII, 197; Deylemî, age, I, 198; İbnü’l Cevzî, İlel, II, 774; Münzirî, age, 
IV, 197; Sûyûtî, age, I, 34; Münâvî, age, I, 434. 
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görülmektedir. Bu ravi için Dârakutnî171(385/995) metrûk, İbn Adî (365/976) ise “münker 

şeyler rivayet ediyor” diyerek cerh etmişlerdir.172 Sûyûtî (911/1505)  hadisi hasen olarak 

değerlendirirken; Münavî (1031/1622) Suyûtî’ye itirazda bulunarak senette bulunan  

Abdurrahim İbn Harun’nun cerhedilen bir ravi olduğunu  bildirmektedir.173. 

2. HADİS (14) 

 ا�?م ت���

“Pişmanlık  tevbedir.” 

Hadis, İbn Mesud, Cabir, Enes, Ebu Hureyre ve  İbn Ebî Said’den rivayet edilmektedir.174 

Heysemî (807/1404) hadisin Enes, Ebu Hureyre ve İbn Ebî Said’in gelen rivayetlerinin 

tariklerinde zayıf ravilerin olduğunu bildirmektedir.175 İbn Mesud’un rivayetini ise Zehebî 

(748/1347)  ve Şuayb Arnavud sahih olarak değerlendirmektedir.176 Buna göre hadisin başka 

tariklerden sahih olarak geldiği görülmektedir. 

3. HADİS (15) 

 ب ��5رآD آ  م
'0 ت�ا

  “Sizin hayırlınız günahı çok olduğu halde tevbe edendir.” 

Hadis, Ali İbn Ebu Talib’ten rivayet edilmektedir.177 

Beyhâki178(458/1065) sahih olarak değerlendirirken Irakî (806/1403) senedinde iki 

zayıf ravinin bulunduğunu ve hadisin zayıf olduğunu bildirmektedir.179 Hadisin senedinde 

geçen zayıf ravilerden olan Numan İbn Sad için Zehebî (748/1347)   Muğni’sinde zikrederek 

meçhul olduğunu bildirmektedir180. İkinci ravi olan Abdurrahman İbn İshak için Yahya İbn 

Main (233/847) zayıf demektedir.181Bundan dolayı hadis zayıf olarak değerlendirilmektedir. 

 

 

 

 

                                                
171 Zehebî, Mizân, II, 607. 
172 İbn Adî age, VI, 495, 496. 
173 Münâvî, age, I, 434.  
174 Buhârî ,et-Târîhu’l-Kebîr, III, 375-375; Humeydî, Müsned, I, 59;  İbn Hanbel, VI/36-41,VII, 113,115,193; 
İbn Hibban, Sahih., II, 6; Taberânî, el-Mucemü’l Evsat,  I/103, VI/403, VII/409, VIII/172 ; Hâkim, age, III, 243; 
Ebû Nuaym, age, VIII, 251; Beyhâkî, Sünen, X, 259 ; Heysemî age, IX, 199; Deylemî age, IV,312.  
175 Heysemî age, IX, 199. 
176  Hâkim, age, III, 243;  İbn Hanbel, VI/36-41, VII/113,115,193. 
177 Yahya İbn Mâin , et-Tarih,  III, 292; Kudai, Şihâbü’l-Ahbar, 229; Deylemî, age,  II, 173; Irâkî, age, IV, 44; 
Zebidî, age, VIII, 595; Sûyûtî, age, II, 8; Ali Müttaki, age, IV, 213; Münâvî, age, III, 478. 
178 Yahya İbn Main , age, III, 292. 
179 Irâkî, age, IV, 44; Yahya İbn Mâin, et-Tarih, III, 292; Münâvî, age, III, 478. 
180 Zehebî el-Muğni, II,461. 
181 Yahya İbn Main, age, III, 391. 
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: ENGELLER HAKKINDAKİ HADİSLER 

1. HADİS (16) 

 ن��5 &[ث"وا م� ,=(% /:% م� ,
% ن��5 أضّ" �]�"تN وم0 أZ 9$�"تN أض" �? م0 أ$9 د

“Dünyasını seven ahiretine zarar verir, ahiretini seven dünyasına zarar verir. Ey 

ümmetim ebedi olanı geçici olana tercih ediniz.” 

Hadis,  Ebu Musa el-Eşari ve İbn Mesud’dan rivayet edilmektedir.182  

İbn Hibban, (739/1339) “isnadı zayıf ve senedi kopuktur” demektedir. Ebu Musa el-

Eşari’den rivayetin senedinde bulunan  “Matlûb” adlı ravi Ebu Musa ile karşılaşmamıştır.İbn 

Hibban (275/888) bu ravi için sahabeden rivayetleri mürseldir. Çünkü onlarla görüşmemiştir 

demektedir.183 Hâkim (405/1014) hadisi sahih olarak değerlendirirken Zehebi (748/1347)    

ise senedinde inkita olduğunu bildirmektedir.184 Heysemî (807/1404)  ravilerin sika olduğunu 

ama bunun sıhhat için yeterli olamayacağını, senette kopukluğun olduğunu 

bildirmektedir.185Zayıf bir hadistir. 

 

2. HADİS (17) 

 م0 /=�دة ا��'+=?,0 ا�% Z�" ا�?ه" أ�?ا  �N رآ+'�ن م0 رج  /��D زاه? <:=N �5" وأ$9 ا�% ا4 ج  ج.

 !"مً?ا

“Kalbi yalnız Allah sevgisiyle dolu bir âlimin kıldığı iki rekât namaz,  durmadan 

ibadet eden abidlerin  ibadetinden daha hayırlı ve  Allah’a daha sevimlidi. 

Hadis Enes İbn Malik ve Ali’den rivayet edilmektedir.186 

Deylemî’de(558/1163) şu rivayet geçmektedir 

                                                                    رآ+'�ن م0 رج  ورع أ&B  م0 ا�` رآ+� م@:_

          

Zebidi (893/1488) iki rivayet nakletmektedir bunlar: 

 B&أ D��/ 05" /�� م0 !=+05 رآ+� م  رآ+'�ن مb 0D      

   رآ+'�ن مD��/ 0 ��4 �5" م0 أ�` رآ+� م0 م'��ه                                                         ��4

İhya da İbn Mesud’un sözü olarak geçmektedir.187 

 

                                                
182  İbn Hanbel, age, IV, 416; İbn Hibban, age, II, 486; Hâkim, age, IV, 308, 319;Ebû Nuaym , age, I/ 138, 
IV/207; Kuda-i, Şihâbü’l Ahbar,100; Beyhâkî, Sünen, III, 517; Heysemî, age, X, 239; Aclûnî, age, II, 222. 
183 İbn Hibban, age, II, 486 
184 Hâkim, age, IV, 308, 319 
185 Heysemî, age, X, 239 
186 Deylemî, age, II, 265; Zebidî, age, X, 59. 
187 Ğazzâlî, İhya, IV, 225. 
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3. HADİS (18) 

 

� ) /:N5 و!:G D:% ا4( انN <�ل �5� ن0Q $�ل ا�=%) رض% ا4 /���(/�"و �0 ا�+�ص'
 اذ ذآ" ا�

?  م�ن� &(�ل اذا رأ,'D ا��س م"ج	 /��دهD و�
	 ا/ dGم� أ 	:> N+��Gوآ�ن�ا ه�2ا وش=1 �05 أ Dت�

 �G�@و/:15 ��م" ا� "�ذ�1 ج+:% ا4 &?اك <�ل ا�#م �5'1 وام:1 /:15 ���ن1 و�2 م� ت+"ف ودع م� ت

 .ودع /1 أم" ا�+�م�

  “Amr İbn As diyor ki ; biz rasulullahın etrafına toplanmış iken Rasulullah 

fitneden bahsetti ve şöyle dedi;   İnsanların ahitlerinden, döndüklerini  emanete hiyanet 

ettiklerini gördüğünüz zaman ve şöyle olduklarında “bu sırada parmaklarını birbirine 

geçirerek kenetledi,” ben, de canım sana kurban olsun ey Allah’ın Rasûlü, eğer onlara 

yetişirsem ne yapayım? Dedim. Buyurdu ki: Evine çekil, diline hâkim ol, bildiğini yap 

bilmediğini terk  et  işinle meşgul ol, âlemin işine karışma.” 

Hadis, Amr İbn As, Abdullah İbn Amr, Ebu Hüreyre, Ali İbn Ebi Talib’den rivayet 

edilmektedir.188 

Hadisin ravileri sahihayn ricalindendir.189 İbn Hibban190(739/1339) Müslim’in 

şartlarına göre isnadının sahih olduğunu aynı şekilde Hâkim191, (405/1062) Zehebî, 

(748/1347) Heysemî’de192(807/1404) isnadının sahih olduğunu bildirmektedir. Hadis sahihtir. 

 

4. HADİS (19) 

 .��"ج <5  وم� ا,�م ا��"ج <�ل $05 � ,]م0 ا�"ج  ج:5�N <�ل ذ�1 ا,�م ا

 “Bu günler herc günleridir! dedi. 

 Sordular:  Herc günleri hangi günlerdir?  

 Allah Rasûlü buyurdu: Kişinin arkadaşından emin olmadığı günlerdir.”  

Hadis, İbn Mesud’dan rivayet edilmektedir.193 

 Zehebî, Hâkim’in rivayetini sahih olarak değerlendirmektedir. 194 Şuayb Arnavud 

hadisin isnadında Amr İbn Vabisa’ın bulunduğunu ve meçhul bir ravi olduğunu 

                                                
188 Ebu Dâvud, Melâhim, 17; İbn Mâce, Fiten, 32;  İbn Hanbel,  Müsned, I, 449; İbn Ebi Şeybe, el-Musannef, 
XII, 447; İbn Hibban,  age, XIII, 269-270, 281-281; Taberânî,  el-Mu’cemü’l Evsat, III, 634-635; Hâkim, age, 
III, 282-283; Deylemî, age, 528; Heysemî, age, VII, 280; Ali el-Müttakî age, 214-215. 
189 İbn Hanbel, Müsned,  thk. thr. ve tlk., Şuayb Arnavud   XI, 54-56, 567, 626. 
190 İbn Hibban,  age, XIII, 269-270; Taberânî, age, III, 634-635; Hâkim, age, III, 282-283; Heysemî, age, VII, 
280 
191 Hâkim, age, III, 282-283. 
192 Heysemî, age, VII, 280. 
193 Ebu Davud, Melahim, 17; İbn Hanbel,  Müsned,  I, 449; İbn Ebî Şeybe, VII, 485; Taberânî,  
el-Mucemü’l Kebir, X, 9; Hâkim, age, III, 320, IV, 427; Heysemî, age, VII, 302. 
194 Hâkim, age, III, 282-283 
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bildirmektedir.195 Heysemî, (807/1404) İbn Hanbel’in bu hadisi iki senetle rivayet ettiğini ve 

bu senetlerin birisinin ricalinin sika olduğunu bildirmektedir.196Hadis bir tarikten sahih olarak 

riveyet edilmektedir. 

5. HADİS (20) 

 

  م+��h ا���ى &d /0 /�"ك &�5]ت% /:15 زم�ن آ "5V�h=�ؤ� <:5  /:��ؤ� آf! "5Vا�N <:5 <�ل ان ,?

 &k�> N5? ا�+:D <�ل وم'% ذاك <�ل اذا أم5'	 ا�U.ة و<=:	 ا�"ش�و ,=�ع ا�?,0 �+"ض ,�5" م0 ا�?ن�5

1 ���ء  &�Q,و. 

“ Dedi ki ömrün vefa ederse öğle bir zaman göreceksin ki hatipleri çok, âlimleri az, 

dilenenleri çok verenleri azdır. .İlim nefsin esiridir.Bunlar ne zaman olur ey Allah’ın 

Rasûlü? dedi.  Rasulullah  namaz kılınmaz, rüşvet alınır, ufak bir dünyalık karşılığı dini 

esaslar feda edilir. O gün geldiği zaman imdat, o gün için imdat”197  

 Bu hadis araştırmada kullanılan eserlerin için de bulınamamıştır. 

6. HADİS (21) 

� ا4+� N5:+& D��+ا� 	ت ا�=?ع و!�"�lاذا ا. 

  “Dine aykırı  adetler zuhur ettiğinde âlimler susarsa Allah’ın laneti onların 

üzerine olsun.” 

Hadis Ebu Hureyre ve Muaz İbn Cebel’den rivayet edilmektedir. 198 

 

Deylemî’nin (558/1163)    rivayeti şu şekilde geçmektedir:199 

� ا4+� N5:+&  +
, D� نm& N�:/ D��+ا� "�F5:& %'أم n& ت ا�=?ع"�l اذا. 

 

Sûyûtî’deki (911/1497) hadis şu ziyade ile geçmektedir:200 

5�"� &mن آ�تD ا�+:D ,�م2o آ��تD م:& D:/ �?� اذا �l"ت ا�=?ع و�+Z 0�" ه�2 اpم� أو��� &�0 آ�ن /

?�Qان#ل ا4 /:% م 

                                                
195 İbn Hanbel, Müsned,  thk. thr. ve tlk. Şuayb Arnavud VII, 316. 
196 Heysemî, age, VII, 280. 
197 Benzer rivayetler için bak: Abdurrazzak İbn Hemmam, Musannef, II, 372; Buhârî, el-Edebü’l Müfred, II, 
393; Taberânî el-Mu’cemü’l Kebir, III/197; IX/108,298; İbn Abdilber, Temhid, VIII, 59; Heysemî, age, 
I/190,127, VII/285, X/249. 
198 Deylemî, age, I, 321; Sûyûtî, age, I, 31; Ali el-Müttakî, age, I,179; Münâvî , age, I, 401-402. 
199 Deylemî, age, I, 321. 
200 Sûyûtî, age, I, 31. 
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Sûyûtî (911/1497)  hadisi zayıf olarak değerlendirmektedir. Münâvî de (1031/1622) herhangi 

bir itirazda bulunmamaktadır. Elde edilen bilgiler doğrultusunda hadisin zayıf olduğu 

görülmektedir.  

7. HADİS (22) 

9k ا�ن��ن ,]�2 ا���ذة وا��ج5�  +��% /:% ا����/� وان ا���h5ن ذ/:D�5 ������/� &�ن ,? ا4 ت

 وا�(�5G� وا�
�ذة

“Cemaat olun. Allah’ın eli cemaatin üzerindedir. Şeytan insanın kurdudur. 

Topluluktan ayrılanı kapar.” 

Hadis Muaz İbn Cebel ‘den rivayet edilmektedir.201  

Heysemî (807/1404) İbn Hanbel’in rivayetinin ricalinden Alaî İbn Ziyad dışındakilerin 

sika olduğunu söylemektedir.202 Şuayb Arnavud ise rivayetin hasen ligayrihi olduğunu ancak 

ravilerden Alaî İbn Ziyad’ın Muaz’dan hadis duymadığını, bundan dolayı senedinin munkatı 

olduğunu ifade etmektedir.203Hadis hasen ligayrihi olarak değerlendirilebilir. 

8. HADİS (23) 

2
 .و ه� م0 ا�ث05 أ�+? ان ا���h5ن مd ا�

  “Şeytan tek kişi ile beraberdir. O iki kişiden  daha uzaktır.” 

Hadis, Ömer İbn Hattab ve İbn Ömer tarafından rivayet edilmektedir.204 

Tirmizî’nin kitabında  rivayet uzunca bir hadisin içinde şu şekilde geçmektedir: 

 &�ن ا���h5ن مd ا��ا$? وه� م0 ا�ث05 ا�+?...

Hadisi Tirmizî hasen-sahih-garib olarak205, Hâkim (405/1062) ise sahih olarak 

değerlendirir206. 

9. HADİS (24) 

 .م" ا�+�م�ا�#م �5'1 و/:G�@��� 15� ودع أ

“Evine çekil   işinle meşgul ol, âlemin işine karışma.” 

Hadis İbn Ömer’den rivayet edilmektedir.207  

Hadis kaynaklarda şu şekilde geçmektedir: 

                                                
201 İbn Hanbel,  Müsned, V, 233-245; Taberânî,  el-Mu’cemü’l Kebîr, XX,164-165;Ebû Nuaym, age, II, 247; 
Deylemî age, II, 378; Heysemî, age, V, 219. 
202 Heysemî, age, V., 219.  
203 İbn Hanbel, Müsned, thk. thr. ve tlk., Şuayb Arnavud   XXXIV, 358, 420. 
204 Tirmizî, Fitne, 31; Hâkim, Müstedrek, I, 114; Sûyûtî, I, 111; Ali Müttakî, XI, 532; Münâvî, III, 78–79.  
205 Tirmizî, age, IV, 466. 
206 Hâkim, age, I, 114 
207  İbn Hanbel, Müsned, II, 212; İbn Adî age, VII, 132; Zehebî, Mizan, IV,263; Irakî,age,  III, 315; Heysemî 
age, V, 201; Zebidî, age, VI, 354; Sûyûtî, age, II, 159; Ali el-Müttakî,age, XI, 134, 312; Münâvî, age, II,159.   
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وش=1 �05 أN+��G، <�ل &(5	 ." اذا را,	 ا��س <? م"ج	 /��دهD، و�
	 أم�ن�ت�D، وآ�ن�ا ه�2ا"

N� 	:)& ،N5ا4 &?اك؟ <�لآ5: إ� %ا�#م �51، وام:1 /:15 ���ن1، و�2 م� : "` أ&+  /? آ1�2، ج+:

 "ت+"ف، ودع م� ت�"، و/:15 ,]م" ��NG ن
�1، ودع /1 أم" ا�+�م�

İbn Adî208,(365/976) Zehebî209 (748/1347) ve Heysemî210(807/1404)  hadisin senedinde Furat 

İbn Furat’ın bulunduğunu ve zayıf bir ravi olduğunu bildirmektedir. Irakî (806/1403) ise 

senette bulunan Garab İbn Ebi Garab adlı raviyi zayıf olarak değerlendirmektedir. Sûyûtî 

(911/1497)  hadisi zayıf olarak değerlendirmektedir.211 Münâvî’de(1031/1622) senette geçen 

ve cerh edilen Furat İbn Ebi Furat’ın zayıf olduğunu açıklamaktadır.212 Elde edilen bilgiler 

doğrultusunda hadisin zayıf olduğu görülmektedir.  

10. HADİS ( 25) 

 .م'% ا��:�س &% ا����ج? ره=�ن5� أ

  “Ümmetimin inzivası mescitlerde ibadettir.” 

Aliyyülkâri hadisin aslı olmadığını bildirmektedir.213 

 

11. HADİS (26) 

 

 .زر b=� ت#دد $=�

   “Günaşırı ziyaret et ki, sana olan sevgi  artsın.” 

Hadis, Ali, Ebu Zer, Abdullah ibn Amr, Ebu Hureyre, Habib ibn Mesleme, Aişe, İbn  

Ömer, Enes, Cabir, İbn Abbas ve Ebu’d Derda’dan rivayet edilmektedir214.  

İbnü’l Cevzî (597/1200),  Ali, Ebu Zer, Abdullah ibn Amr, Ebu Hureyre, Habib ibn 

Mesleme ve Aişe’den gelen rivayetleri şu şekilde değerlendirmektedir. 

 Ali’den rivayet edilen hadis bir tarikten gelmektedir. Bu tarikte Abdurrahman ibn İshâk 

bulunmaktadır. Bu ravi için Yahya İbn Main (233/847) hakkında  “metruk”, İbn Hanbel 

(241/855) ise “zayıf” demektedir. 

Ebu Zer’den rivayet edilen hadis bir tarikten gelmektedir. Bu tarikte Avbed İbn Ebi 

İmran bulunmaktadır. Buhârî (256/870) bu ravi için hadisinin münker olduğunu, Heysemî 

(807/1404)  metruk bir ravi olduğunu söylemektedir. 

                                                
208 İbn Adî age, VII, 132. 
209 Zehebî, age, IV,263. 
210 Heysemî age, V, 201. 
211 Sûyûtî, age, II,159. 
212 Münâvî, age, II,159. 
213 Aclûnî, age, I,436. 
214 İbnü’l Cevzî, el-İlel, II, 739; Münzirî, age, III, 366; Heysemî, age, VIII, 175; Sûyûtî, age, II,27; Münâvî, age, 
IV, 62; Aclûnî, age, I, 438. 
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Abdullah ibn Amr’dan iki farklı tarikle rivayet edilmiştir. Bir tarikte Ahmed ibn İsa 

bulunmaktadır. Yahya İbn Main bu ravinin yalancı olduğunu açıklamaktadır. İkinci tarikte ise 

Süveyd bulunmaktadır. Zayıf bir ravidir. 

Ebû Hureyre’den gelen rivayetin dört tariki bulunmaktadır. Birinci tarikte Talha ibn 

Amr vardır. Bu ravi için İbn Hanbel hadisi metruk olduğunu Yahya İbn Main ise zayıf 

olduğunu söylemektedir. İkinci tarikte Muhammed ibn Halid bulunmaktadır. İbn Adî bu 

ravinin hadis uydurduğunu haber vermektedir. Üçüncü tarikte Züheyr el-Horasani 

bulunmaktadır. Zayıf bir ravidir. Ebu Zür‘a onun hakkında hadisi münkerdir demektedir. 

Dördüncü tarikte Süveyd ve Talha İbn Amr bulunmaktadır. Bunlar da zayıf ravilerdir.  

Habib’den gelen rivayet bir tarikten gelmektedir. Senette Süleyman ibn Ebi Kerîme 

bulunmaktadır. İbn Adî (365/976) münker hadisleri olduğunu ifade etmektedir. 

Hz. Aişe’den rivayet edilen hadis bir tarikten gelmektedir. Bu tarikte Ebu Ukaylî 

bulunmaktadır. Bu ravi  meçhul bir ravidir. İbnü’l Cevzi bütün bu tariklerin sabit olmadığını 

açıklamaktadır 215.  

Heysemî, Ebû Hüreyre’den gelen rivayetin Taberânî’nin (360/971) el-Mu’cemu’l-

Evsat’ında geçtiğini belittikten sonra Bezzar’ın (292/904) bu hadisi sahih bulmadığını; Ebu 

Zer’den gelen rivayeti verdikten sonra da bu tarikte geçen Avbed İbn İ‘mran’nın metruk 

olduğunu; Hubîb İbn Seleme’den gelen rivayetin senedinde de İbn Mahled er-Ra’inin zayıf 

olduğunu belirttikten sonra Taberânî’nin el-Mu’cemu’l-Evsat’ında geçen bir riveyetin 

senedinde  İbn Lehia’nın bulunduğunu ancak haberin hasen olduğunu ravilerinin de sika 

olduğunu; yine Taberânî’nin rivayet ettiği Abdullah İbn Amr hadisinin isnadının  hasen 

olduğunu belirtmektedir216.  

Sağânî (650/1252) hadisin mevzu olduğunu söylemektedir217. Elde edilen bilgiler 

doğrultusunda hadis zayıf olarak değerlendirilebilir. 

 

12. HADİS (27) 

 . آ:� &n ج9 ا�Z 0دم�vان ذآ" ا4 ت+��% &% ج9 ا���h5ن 

 “ Allah’ı Şeytan’ın yanında zikretmek öldürücü bir hastalık gibidir. 

Araştırmada kullanılan eserlerde bulunamamıştır 

 

 

                                                
215   İbnü’l Cevzî, age,  II, 739- 741; Aclûnî, age, I, 438. 
216  Heysemî, age, VIII, 175;  Münâvî, age, IV, 62. 
217  Şevkânî, el-Fevâid, 260. 
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13. HADİS (28) 

 

 %:/ Dن ج�ث�h5���& ن��h5ش N� ن�h5م:�� و<"ن ا�� N� Nن�Q=! 4دم م���د <"ن اZ 0�� ?ذن <:9 أاذا و�

 .م ا�,�" وا��:1 ج�ثD /:% اذن <:=N ا�,�0 &��� ,?/�انN ا�Z 0د

“ İnsanoğlunun bir çocuğu doğduğu zaman Allah ona bir melek yaklaştırır. 

Şeytan da onun yanına bir şeytan yaklaştırır. Şeytan insanın kalbinin sol kulakçığında 

melek de sağ kulakçığındadır. Ona devamlı çağrıda bulunurlar.” 

Araştırmada kullanılan eserlerde bulunamamıştır. 

14. HADİS (29) 

 

+�:� م0 ا���h5ن ا� &% ���� م�اضd ت#و,w ا�=�" اذا ادرآ	 و<�Bء ا�?,0 اذا وج9 وت��5# ا��5	 ا�

 .إذا م�ت و<"ى ا�5B` اذا ن#ل وا�'��� م0 ا�2ن9 اذا أذن9

“ Acele etmek şeytanın işidir. Sadece beş yerde acele edilir: Buluğa eren kızın 

evlendirilmesinde, zamanı gelen borcun ödenmesinde, ölünün kefenlenmesinde, gelen 

misafirin doyurulmasında, işlenen günaha tövbe etmekte.” 

Ebû Nuaym (430/1039) hadisin Hatim el-Esam’ın sözlerinden olduğunu bildirmektedir. 218 

15. HADİS (30) 

  .�� �N �]س/ ان�� !�% ا��'(�ن م'(05 �'"آ�D م� � �]س  �N $2را

  “Müttakilere müttaki denilmesinin  sebebi mahzurlu olan bir şeyi yapma 

korkusuyla mahzurlu olmayan şeyleride terk etmelerindendir.” 

Hadis Atiye es-Sadi’den rivayet edilmektedir. 219 

Irakî’de (806/1403) hadisin metni şu şekilde geçmektedir: 

, �[� N� م@�&� م�� N� س ��ن ا�"ج  م0 ا��'(05 $'% ,?ع م� � �]س 

Irakî hadisi Tirmizî’nin(279/892)  hasen olarak, İbn Mâce (273/886) ve Hâkim’in (405/1014) 

sahih olarak değerlendirdiğini ifade etmektedir 220 

16. HADİS (31) 

��م م0 !��م ا�:x5 &�0 ت"آ�� أذا<N ا4 ت+��% D+R /=�دة انN <�ل ان ا�F" ا�% م�Q!0 ا��"أة !�D م�

 .ت�"�

 “Mahrem olmayan bir kadının güzelliğine bakmak iblisin  zehirli oklarından bir oktur. 

Kim onu bırakırsa Allah ona mutlu olacağı bir ibadeti tattırır. ” 

                                                
218 Ebû Nuaym age, VIII, 78; Zebidî, age, V, 251. 
219 Irakî, age, I, 25. 
220 Irakî, age, I, 25. 
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Hadis, Huzeyfe ve İbni Mesud’dan rivayet edilmektedir221. 

Kaynaklarda hadis şu şekilde geçmektedir; 

D�!َ ُة"َFَ{             د $.وت��N=:> n& N,َ��ًن� إْ�ُ'Nُ  َآَ�� م0 م@�&'% َاْ�?�رم0   م���ٌم م0 !��م إْ�ِ:x5ٌا�

      Heysemî (807/1404) ve Zehebî (748/1347) hadisi, senedde geçen Abdurrahman İbn İshâk 

el-Vasiti sebebiyle zayıf olarak değerlendirmektedirler222Ravi hakkında İbn Hanbel münker 

rivayetlerde bulunduğunu Yahya İbn Main’nin ise metruk dediği bildirilmektedir223.Elde 

edilen bilgilere göre  hadisin “zayıf” olduğu görülmektedir.  

 

17. HADİS (32) 


�5ن �0 /=? ا4 <�ل <:	 ,� ر!�ل ا4 م� أآV" م� ت@�ف /:ّ% &��N5:/ 2 ا�U.ة وا��.م �:��ن ! 0/

N�
 .ن

“Süfyan İbn Abdullah rivayet ediyor. Peygambere dedim ki; Ey Allah’ın Rasûlü benim 

için en çok korktuğun şey nedir?  

Parmağıyla dilini tutarak “İşte bu” buyurdular.” 

Hadis Süfyan İbn Abdullah’tan rivayet edilmektedir.224 

Tirmizî (279/892)  hadisi hasen sahih olarak değerlendirmektedir.225 

18. HADİS (33) 

ان ا�Z 0دم اذا اG=8 ��"ت ا�/�Bء آ:�� ا�% ا�:��ن و<:N� 0 ن�?ك ا4 ان ت�'(D5 &]ن1 ان ا!'(�	 

 .	 ا/� ج��ا!'(�� وان ا/� ج�

İnsan sabahleyin kalkınca bütün azası lisanı hal ile dile, “Allah sana doğruluk 

versin, çünkü sen doğru yolda olursan biz de oluruz sen saparsan biz de saparız” derler. 

Hadis Ebu Said el-Hudri’den rivayet edilmektedir.226 

Tirmizî (279/892) hadisin merfu olduğunu ama sadece Hammad İbn Zeyd’in 

rivayetlerinden bilindiğini ayrıca birçok kişi Hammad İbn Zeyd’den rivayet etmekte ancak 

Rasûli Ekrem’e ulaştırmamaktadır. 227                            

 

 

 

                                                
221  Hâkim, age, IV, 314; Münzirî age, III,34; Irâkî  age,  I,241; Heysemî, age, VIII, 63.  
222  Heysemî, age, VIII, 63; Hâkim, age, IV,314. 
223 Zehebî, Mizan, III, 262. 
224 Tirmizî, Zühd, 61; İbn Mâce, Fiten 12. 
225 Tirmizî,  age,  IV,607. 
226 Tirmizî, Zühd, 61. 
227 Tirmizî Zühd, 61, IV,  605–606. 
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19. HADİS (34) 

��5` &(:	 ,� ج=",  م0 ه�fء <�ل ه�fء ا�0,2 ,�آ:�ن  ا�5:� ا!"ى �% را,	 &n ا��ر <�م� ,�آ:�ن 

 .��Qم ا��س

  Miraç gecesi Cehennem’de bir kısım kişiler gördüm pislik yiyorlardı. Cebrail’e 

bunların kim olduklarını sordum: 

 “Bunlar dünyada insan eti yiyenler( yani gıybet edenler)dir”dedi. 

Hadis Enes İbn Malik ‘ten rivayet edilmektedir.228 

 

20. HADİS (35) 

 .<1 آ.ب ا��ر#ق ا��س �:��ن1 &'�#<�ل ��+�ذ ا<dh ���ن1 /0 $�:� ا�("Zن وR.ب ا�+:D و� ت�

“Allah Rasülü bir gün Muaz’a hitaben, Kur’an hafızına ve ilim taleb edene  dil 

uzatma, insanları dilinle (gıybet ve dedikodu ile) parçalama, sonra kıyamet günü 

Cehennem köpekleri de seni parçalar.” 

Hadis Muaz İbn Cebel tarafından rivayet edilmektedir.229 

İbnü’l Mübarek(181/797) hadisi Muaz’dan işitmemiş olan bir adamdan rivayet 

etmiştir. İbn Hibban, (354/965) Hâkim (405/1014) ve diğerleri de bu hadisi rivayet etmiştir. 

Münzirî “hadisin bütün tariklerinde ve lafızlarında uydurma olduğununun belirtileri 

görülmektedir” değerlendirmesini yapmaktadır.230 

 

21. HADİS  (36) 

 . <:���Dان ا4 ت+��% � ,F" ا�% �GرآD وا���رآD وان�� ,F" ا�%

“Şüphesiz ki  Allah sizin suretlerinize  yüzünüzün rengine bakmaz. Sadece 

kalplerinize bakar.” 

Hadis Ebu Hureyre tarafından rivayet edilmektedir.231 

Hadis sahih olarak değerlendirilmektedir.232 

22. HADİS  (37) 

 N:? آ�8 ا��:G 	Q:Gاذا ا �AB? م�أ� وه� ا�(:9ان &% ا�� N:? آ�? ا���?ت &�واذا ا&. 

  “İnsan vücudunda bir et parçası vardır ki o doğru olursa bütün vücut doğru 

olur. O kötü olursa bütün vücut kötü olur. Bu et parçası kalptir.” 

                                                
228 Ebu Davud, Edeb, 35, V,194. 
229 Münzirî, age, I,73-76. 
230 Münzirî, age, I, 73-76. 
231 Müslim, Zühd, 34; İbn Mâce, Zühd, 9; İbn Hanbel, Müsned,  II, 285; Ebu Nuaym, age, IV, 98, VII, 124; Irakî, 
age, III,269; Tebrizî, Mişkat, II, 683; Zebidî, age, I, 156 
232  İbn Hanbel, Müsned, thk. thr. ve tlk., Şuayb Arnavud, XIII, 227-XVI, 564.  
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Hadis Numan İbn Beşir tarafından rivayet edilmektedir.233 

Hadis sahih olarak değerlendirilmektedir.234 

23. HADİS  (38) 

	 ان% ار&+�� و� �(�F& <?م� 	وا4 م� وض+� %�
	 ان% ا!=��A $'% ,?رآ% ا���ت وا�2ى نF& 

 .�5?� ان م� ت�/?ون pت

  “Ben yere bir adım atmadım ki ölmeden evvel kaldıramayacağımı, ağzıma bir 

lokma atmadım ki ölüm gelmeden önce yutacağını sanayım. Varlığım kudret elinde olan 

Allah’a yemin ederim ki size söylenenler mutlaka vuku bulacaktır.” 

Araştırmada kullanılan eserlerde bulunamamıştır. 

 

24. HADİS  (39) 

����=" وا�'��ر ���@�5ن� واه  !'� ,?�:�ن ا��ر ��'� ا�+"ب ���+5U=� وا�م"اء �����ر وا�?ه�<05 

 .�+:��ء ���Q�? ���  وا  ��ت�5 ا�"!�

“ Altı zümre altı şey sebebiyle cehenneme girer. Araplar ırkçılık, âmirler zulüm, 

köy âmirleri kibir, tüccarlar satışta hıyanet, köylüler cehalet, âlimler haset yüzünden.” 

Hadis, Enes İbn Malik’ten merfu olarak rivayet edilmektedir.235 

Irakî hadisin zayıf olduğunu bildirmektedir.236 

 

25. HADİS  (40) 

�ت آ�� ت]آ  ا��ر ا�9hQ ا�Qآ  ا�[, ?�Q�. 

 Ateşin odunu yediyi gibi haset de iyi amelleri yer bitirir. 

Hadis Ebu Hureyre ve Enes İbn Malik’ten rivayet edilmektedir.237 

İbn Mâce’de rivayetin şu ziyadesi bulunmaktadır: 


� ا���ء ا��ر وا�U.ة ن�ر ا��fم0 وا...h, آ�� �o5h@ا� �
hت �>?Uر وا�� ��5Uم ُج� م0 ا�

Hadis sağlam olarak değerlendirilmektedir. 

 

 

 

 
                                                
233 Buhârî, İman, 39; Müslim, Müsakât, 107; Ebu Hanife, Camiu’l-Mesânid, I, 114; İbn Hanbel,  Müsned, II, 
270; Beyhâkî, es- Sünen, V, 433. 
234 İbn Hanbel,  Müsned, thk. thr. ve tlk., Şuayb Arnavud   XXX, 324. 
235 Deylemî, age, II, 329; Irakî, age, III, 184; Fettenî, Tezkirâ, 24; Ali el-Müttaki, age, XVI, 87. 
236 Irakî, age, III,184. 
237 Buharî et-Târîhü’l-Kebir, I, 272; Ebu Dâvud, Edeb, 44; İbn Mâce, Zühd, 22. 
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26. HADİS  (41) 

� ه2ا م'05 &]وN5&  b �"&� &�ن ا�� .�l"ا أ�(% =	 � ارض� <dh و�ان د,

  “ Muhakkak ki bizim dinimiz sağlamdır. Onda mülâyemetle yürüyün. 

Hayvanına çok yük yükleyen kişi ne yol katedebilir nede hayvanın sırtını boş bırakır.” 

Hadis, Ali, Cabir, Ayşe ve İbn Ömer’den rivayet edilmektedir.238 

Askeri’nin el-Emsal adlı eserinde Ali’nin rivayeti (  0,د D� şeklinde ( ان  د,

başlamaktadır. Cabir ve Ayşe’nin rivayetlerinde aynı ziyade bulunmaktadır. Ömer’in rivayeti         

Kenzül Ummal’da bütün rivayetleri kapsayarak şekilde geçmektedir: 


"ا <dh، و� إن ه2ا ا�?,0 م'05 &]! � 	=وN5&  b �"&�، و� ت=�A ا�% ن
�1 /=�دة ر�1، &�ن ا��

 �l"ا ا�(%، &�/�  /�  ام"ئ ,0F انN �0 ,��ت ا�?ا، وا$2ر $2ر م0 ,@�% ان ,��ت b?ا

 

27.HADİS (42) 

D .ان ا4 ت+��% ,(�ل ا��=",�ء رداk% وا�+�F� إزاري &�0 ن�ز/% &n وا$? م��� اد�:'N ن�ر ج�

“Allah (cc) şöyle buyurmaktadır: “Büyüklük benim giysim  ululuk da benim 

îzârimdır. Kim bunlar konusunda benimle ortak olmak isterse onu cehenneme  atarım.” 

Hadis, İbn Ömer,  Ebu Hureyre ve Ali’den rivayet edilmektedir.239 

Heysemî Ali’nin rivayetinde bulunan Abdullah İbn Zübeyr’i, Ebû  Zur’a’ ve 

başkalarının cerh ettiklerini240; Zehebî de, bunlardan başka Ebu Nuaym’ında zayıf bulduğunu 

bildirmektedir.241 Elde edilen bilgiler doğrultusunda hadisin “zayıf” olduğu görülmektedir.  

28. HADİS (43) 

 n& ? ا��05 ا � $' .ث

“Ancak iki kişiye haset edilebilir.” 

Hadis, İbn Ömer,  İbn Mesud, Ebi Said, Ebu Hureyre ve Semure İbn Cündeb’den 

rivayet edilmektedir.242 

Müslim’in metni şu ziyade ile geçmektedir: 

05'  ��ر ورج  Zت�� ا4 م.رج  Zت�� ا4 ه2ا ا��'�ب &(�م �Z Nن�ء ا�:5  وZن�ء ا�: � $�? ا� /:% اث

 &'U?ق �Z Nن�ء ا�:5  وZن�ء ا���ر

İbn Hanbel’in metni şu şekilde geçmektedir. 

                                                
238 Ali el-Müttakî, age, III, 40. 
239 İbn Ebi Hâtim, İlelü’l Hadis, II, 101;Taberânî el-Mu’cemü’l Evsat, X, 118;  Heysemî, age, I, 99. 
240 Heysemî, age, I, 99. 
241 Zehebî, Mizan, III, 126. 
242 Müslim, Salatü’l Müsafirin, 267; Tirmizî, Birr, 24; İbn Hanbel, Müsned, I, 385. 
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05'��Q، ورج  ات�� ا4 $���، &��  رج  Zت�� ا4 م��، &�:Nh /:% ه:�'n& N ا: � $�? ا� &n اث

 ,(nB ���، و,+:��� ا��س

Hadisi Tirmizî (279/892) hasen-sahih olarak değerlendirmektedir. 

29. HADİS (44) 

�ر��& 	Q! 0م 	ن= DQ�  آ. 

“Haram gıdadan hâsıl olan her et parçası cehennem ateşinde yanmağa layıktır.” 

Hadis, Kab İbn Ucbe, Huzeyfe, Ebu Bekir, Ayşe ve Cabir’den rivayet edilmektedir.243 

Tirmizî (279/892) rivayetinde uzunca bir hadisin sonunda geçmekte ve hasen-garib olarak 

değerlendirmektedir. Abdurrahman er-Razî Huzeyfe’nin rivayetini mevkuf olarak 

değerlendirir. İbn Adî (365/976)Ebu Bekir’in rivayetinde bulunan Abdurrahman İbn Vasıl’ın 

zayıf bir ravi olduğunu, aynı şekilde Zehebî   ve Zebidî’de (1205/1791)  belirtmektedir. 

 

30.HADİS (45) 

 ��F] ���" وآD مN� x5� Dk�G 0 م�5G 0مN ا� ا���ع وا آD مx5� Dk�> 0 م0 <�5مN ا� ا

“Nice gecesini namaz kılarak geçirenler vardır ki yanlarına uykusuzluktan başka 

bir şey kalmaz. Nice oruç tutanlar vardır ki yanlarına ancak açlık ve susuzluk kalır.” 

Hadisi Ebu Hureyre tarafından rivayet edilmektedir.244 

İbn Mâce’de geçen rivayet şu şekildedir: 

�G ا� ا���ع رب N�5مG 0م N� x5� Dk ."��إ� ا� Nم0 <�5م N� x5� Dk�> ورب 

Hakim’de geçen rivayette şu şekildedir: 

 رب NF$ Dk�G م�5G 0مN ا���ع ورب <�NF$ Dk م0 <�5مN ا���"

Hâkim (405/1014) rivayeti Buharî’nin (256/870) şartlarına göre sahihtir. Zehebi’de 

(893/1488) aynı görüşe katılmaktadır. 245 

Şuayb Arnavud rivayeti isnadının hasen ricalinin sika olduğunu belirtmektedir. 
246Tebrizi’de rivayetin isnadının “hasen” olduğunu belirtmektedir.247 

 

 

 

                                                
243 Tirmizî, Cemaat, 79; Abdurrahman er-Razi, age, II, 144; Taberânî, Mucemü’l Evsat, V, 242; Ebu Nuaym, 
age, I, 31; Zehebî, age, III, 391; Zebidî, age, V, 226 
244 İbn Mâce, Siyam, 21;  İbn Hanbel,  Müsned,  I, 441; Darimî, Rikak, 12; Hâkim, age, I, 431; Zebidî, age, IV, 
248; Tebrizî, Mişkat, I, 628.  
245 Hâkim, age, I, 431. 
246 İbn Hanbel, Müsned, thk. thr. ve tlk. Şuayb Arnavud,  XV, 428. 
247 Tebrîzî, age, I, 628. 
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31.HADİS (46) 

 .� ت�5'� ا�(:�ب ��V"ة ا�h+�م وا��"اب &�ن ا�(:�ب ,��ت آ��#رع اذا آN5:/ "V ا���ء

 “Çok yemekle ve içmekle kalbi öldürmeyin. Çünkü o çok su ile tohum gibi ölür.” 

Irakî (806/1403) haberin aslı olmadığını batıl olduğunu belirtmektedir. 248 

 

32.HADİS (47) 

N�
 .م� &D�:B ا�� ��" �
�G  Bم و� G.ة وان�� ه� ��%ء و<" &n ن

“Ebu Bekir’in sizden üstünlüğü, namaz ve oruç ile değildir. O kalbinde 

bulunduğu güzel huylar sebebiyle sizden üstündür.”  

Irakî (806/1403)  isnadının merfu olmadığını,  Hâkim Tirmizî de bu haberin Bekir ibn 

Abdullah el-Müzenî’nin sözü olduğunu bildirmektedir.249Sehâvî’de (902/1496) aynı haberleri 

nakletmektedir.250Ebu Bekir ibn el-Ayyaş’ın sözü diyenlerde bulunmaktadır. Haber 

mevzû’dur. 

33.HADİS (48) 

 .ان ا�Q.ل � ,]ت15 ا� <�ت� وا�Q"ام ,]ت15 $#ا&� $#ا&�

  “Helal  mal bedenin kıvamına yetecek kadar gelir. Haram mal ise çok gelir.”251 

Hadis araştırmada kullandığımız kitaplarda bulunamamıştır. 

34.HADİS (49) 

  Gآ  داء ا�="دةا. 

“Her hastalığın menşei soğukluktur.” 

Hadis Ebu Said el-Hudrî, İbn Abbas, Enes ve Ali’den rivayet edilmektedir.252 

İbn Adî, (365/976) Ebu Said’in rivayetinde “Abdurrahman İbn Kays’ın” İbn Abbas’ın 

rivayetinde “Mesleme İbn Ali’nin” cerh edildiğini bildirmektedir.253 İbnü’l Cevzî, (597/1201) 

Enes’ten gelen rivayetin senedinde, Temam İbn Necid’in cerh edildiğini ve bu ravi için İbn 

Hibban’ın (739/1339)  sika ravilerden aslı olmayan şeyler rivayet ettiğini, Dârakutnî 

(385/995) bu ravi ve senette bulunan Muhammed İbn Cabir’in zayıf raviler olduğunu 

bildirmektedirler.254 Yahya ibn Main (233/847) Temam İbn Necid’in sika olduğunu 

                                                
248 Irakî, age, III, 78; Zebidî, age, VII, 387. 
249 Irakî, age, I, 30; Sehâvî, age, 369; Aliyyülkâri, el-Esrar, 308; Zebidî, age, I, 324 
250 Sehâvî, age, 369. 
251 Bibliyoğrafyada zikredilen eserlerde bulunamamıştır 
252 İbn Adî, el-Kamil,  IV, 14;İbnü’l Cevzî, İlel, II, 667; İbn Tulun,  eş-Şezra, I, 82-83; Ali el-Müttakî, X, 38; 
Aclûnî, age, I, 132; Zebidî, age, VIII, 400,  
253 İbn Adî, age, IV, 14 
254 İbnü’l Cevzî, age, II, 667 
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açıklamaktadır. Zamehşeri bu haberin İbn Mesud’un sözlerinden olduğunu bildirmektedir. 255 

Aclunî(1162/1749) hadisin zayıf olduğunu açıklamaktadır.256 

35.HADİS (50) 

NQ��5� ا�
5Q��� 	V+� 

“Ben doğruluk ve kolaylık üzerine kurulan bir dinle gönderildim.” 

Hadis, Ebi Ümame, Cabir, Ayşe ve Hubeyb İbn Ebi Sabit’ten rivayet edilmektedir.257  

Ebi Ümame’den gelen rivayet İbn Hanbel’in Müsned’inde  uzunca bir hadisin içinde 

geçmektedir. Şuayb Arnavud hadisin isnadının zayıf olduğunu belirtmektedir.258Cabir 

hadisini sonunda şu ziyade geçmektedir :                     ...�� 0:� وم��او ا� %'% &:x5 م! `�  

Hubeyb İbn Ebi Sabit’ten gelen rivayet mürseldir.259Elde edilen bilgiler doğrultusunda 

hadisin zayıf olduğu görülmektedir.  

36.HADİS (51) 

 مR 0:9 ا�?ن�5 $.ً� م=�ه�5 م��ث"ا م
��"ا م"ا�5k �(% ا4 ت+��% وه� /:B/ N5=�ن

“Kim dünyada helal kazancına riya gösteriş  karıştırırsa, kıyamet günü Rabbinin 

huzuruna onu öfkelendirmiş olarak gelir.” 

Hadis Ebu Hureyre’den rivayet edilmektedir.260 

Hadisin şu ziyadesi bulunmaktadır: 


�N ج�ء ,�م ا �(�5م� ووج�N آ��(�" �5:� ا�=?ر ومR 0:=�� ا!'+
�&� /0 ا���]�� و�5Gن� �

Irakî (806/1403)  hadisin zayıf bir senetle Ebu Hureyre’den rivayet edildiğini261, aynı şekilde 

Fettenî’de (986/1578) hadisin zayıf olduğunu bildirmektedir262. Tebrizî’de aynı bilgileri 

aktarmaktadır.263 Elde edilen bilgilere göre hadisin zayıf olduğu görülmektedir.  

 

37.HADİS (52) 

 ��� $��ب $.

 “Kazancın helali için hesap vardır.” 

                                                
255 Zebidî, age, VIII, 400. 
256 Aclûnî, age, I, 132. 
257  İbn Hanbel, age, V, 266; Hatib el-Bağdadî, Tarihu Bağdad, VII, 209;  Ali el-Müttakî, age, XI, 445; Aclûnî, 
age, I, 287.  
258  İbn Hanbel, Müsned, thk. thr. ve tlk. Şuayb Arnavud,  XXXVI, 624. 
259 Ali el-Müttakî, age, XI, 445. 
260 Ebu Nuaym, age, III, 110; Irakî, age, III, 217; İbn Hacer Askalanî, Metalibü’l Âliye, III, 207; Fettenî, 
Tezkira,174; Tebrizî,  Mişkat, II,658; Ali el-Müttakî, age, IV, 12;  Zebidî, age, V, 414-VIII, 122. 
261 Irakî, age, III, 217. 
262 Fettenî, age, 174. 
263 Tebrizî, age, II, 658. 
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Fetteni (986/1578) hadisin senedinin munkatı olduğunu  ama hiçbir nüshada merfu bir senetle 

rastlamadığını bildirmektedir.264  Hadisin zayıf olduğu görülmektedir.  

 

38. HADİS (53) 


� /:% ج�ر� و!+�5 /:% h+]�� وت�0 ا��/ �&�
ج�ء ,�م ا�(�5م� ووج�N��5/  NمR 0:9 ا�?ن�5 $.ً� ا!'+

 آ��(�" �5:� ا�=?ر

“Kim dünyada  kimseden istemeden  komşusuna iyilik ederek ailesini geçindirerek 

gayesiyle  helal kazanç için çalışırsa  kıyamet  günü ayın ondördü gibi parlak bir yüzle 

gelir.” 

Hadis Ebu Hureyre’den rivayet edilmektedir.265  

Hadisin şu ziyadesi bulunmaktadır: 

N5:/ �5 �(% ا4 ت+��% وه�kا م"ا"��
 /B=�ن مR 0:9 ا�?ن�5 $.ً� م=�ه�5 م��ث"ا م

       Irakî (806/1403)  hadisin zayıf bir senetle Ebu Hureyre’den rivayet edildiğini266, aynı 

şekilde Fettenî’de (986/1578) hadisin zayıf olduğunu bildirmektedir267. Tebrizî’de kitabında 

aynı bilgileri aktarmaktadır.268 Elde edilen  bilgiler  göre hadisin zayıf olduğu görülmektedir 

39.HADİS (54) 

� ا4 ت�?� $�5 ات��	
 .ا$

“ Allah’ın hakkını gözet ki nereye yönelirsen orada Allah’ı bulursun.” 

Hadis İbn Abbas, Ebi Said ve Abdullah İbn Cafer’den rivayet edilmektedir.269 

 

Hadis Tirmizî’nin eserinde şu şekilde geçmektedir: 

� ا4 ت�?� ت��ه1، إذا: &(�ل ,� b.م ان% ا/:�1 آ:��ت

1F، ا$Q, 4ا �
�	 &�]ل ا4، وإذا   !] ا$

4�� 0+'!�& 	
+�ك ا� ��%ء <? آ'=N , ان    ا�م� �� اج'�+	 /:%وا/:D ان. ا!'+, D� ك ��%ء�+


 /:% ان ,B"وك ��%ء �B, D"وك ا� ��%ء <? آ'=N ا4 /:15، ر&+	 ا�<.م �اا4 �1، و�� اج'�+

`QUا� 	
 وج

Hadisi hasen-sahih olarak değerlendirmektedir.270 

İbn Hanbel’in rivayetinde şu ziyade bulunmaktadır: 

                                                
264 Fettenî age, 174. 
265 Ebu Nuaym, age, III, 110; Irakî, age, III, 217; İbn Hacer, Metalibü’l Âliye, III, 207; Fettenî, Tezkira,174; 
Tebrizî,  Mişkat, II,658; Ali el-Müttakî, age, IV, 12;  Zebidî, age, V, 414-VIII, 122. 
266 Irakî, age, III, 217. 
267 Fettenî, age, 174. 
268 Tebrizî, age, II, 658. 
269 Tirmizî, Sıfatü’l Kıyame, 59;  İbn Hanbel, Müsned I, 203, 307. 
270 Tirmizî, Sıfatü’l Kıyame, 59, IV, 667.  
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U" مd ا�U="، وان ا�
"ج مd ا��"ب، وان مd  وا/:D ان &% ا�U=" /:% م� ت�"� �5ً"ا آ5V"ا، وان ا�

 .ا�+�" ,�ً"ا

Şuayb Arnavud, hadis’in isnadının sahih olduğunu bildirmektedir.271 

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM: KAZALAR-BELALAR HAKKINDAKİ HADİSLER 

 

1. HADİS (55) 

,��ن ا<�ى ا��س &:5'�آ  /:% ا4 وم0 !"� ان ,��ن اآ"م ا��س &:5'� ا4 وم0 !"� ان م0 !"� ان 

% اbن ا��, �?, n& ��� N�س &:n& ��� 0�5 ,? ا4 اوث� م� 

“Kim insanların en kuvvetlisi olmak isterse,  Allah’a tevekkül etsin. Kim 

insanların en cömerdi olmak isterse Allah’tan korksun. Kim de insanların en zengini 

olmak isterse kendi elindekinden çok Allah’ın yanındakine itimad etsin.” 

Hadisi İbn Abbas’tan rivayet edilmektedir.272 

İbn Adî’(365/976)  senette Hişam İbn Ziyad adlı zayıf bir ravinin bulunduğunu bu ravî 

için Buharî, (256/870) Nesaî (303/915) ve başkalarının “metrükül hadis” dediklerini 

bildirmektedir.273Zehebî bu ravinin zayıf olduğunu ve İbn Hibban’nın bu ravi için mevzu 

şeyleri sika ravilerden rivayet ettiğini bildirmektedir.274 Elde edilen bilgiler doğrultusunda 

hadisin zayıf olduğu görülmektedir. 

 

2.HADİS (56) 

D�' �B� 05)5+` ا <�ل � �0 /�" آ5` ان	 إذا �(5	 �05 <�م ,@=fن رزق !

 

“ Allah Rasulü İbn Ömer’e şöyle dedi: Bir yılın rızkını inançlarının zafından dolayı 

biriktiren bir kavmin arasında kalırsan halin nice olur. ” 

Araştırmada ulaşılan kaynaklarda   bulunamamıştır. 

 

3.HADİS (57) 

 �� ت�آ:'D /:% ا4 $� ت�آ:N �"ز<�D آ�� ,"زق ا�5h" تA?و $��Uً وت"وح ��hًن�

“Eğer Allah’a hakkıyla tevekkül etseydiniz, sabah aç çıkıp akşam tok dönen 

kuşlar gibi sizi rızıklandırırdı.” 

                                                
271  İbn Hanbel, Müsned, thk. thr. ve tlk. Şuayb Arnavud IV, 410- V, 19. 
272 İbn Adî, age, VIII, 405; Ali el-Müttakî, age, III, 101 
273 İbn Adî, age, VIII, 405 
274 Zehebî,  Mizan, IV, 423. 
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Hadis Ömer İbn Hattab’dan rivayet edilmektedir.275 

Hadisi Tirmizî (279/892) hasen-sahih olarak değerlendirmektedir.276 Irakî,277 

(806/1403) Zehebî278 (748/1347) ve Şuayb Arnavud279 isnadının “hasen” olduğunu 

bildirmektedir. 

 

4.HADİS  (58) 

  ه�ك ���D ت]ت�� � ت':� 1��G ( k:% اN5:/ 4 و!:D(<�ل

 “Al bunu, eğer sen ona gelmeseydin o sana gelirdi.” 

Hadis İbn Ömer’den rivayet edilmektedir.280 

Heysemî (807/1404)  hadisi Taberânî’nin (360/971) rivayet ettiğini, hadisin sahih ve 

ravilerinin de sahih raviler olduğunu bildirmektedir. 281 

5.HADİS (59) 

 ار�+� <? &"غ م�0 ا�@:� ا�@:� وا�"زق وا�ج 

 “Dört şey  değişmez. Yaratılan, huy, rızıklar, ecel.” 

Araştırmada  ulaşılan  eserlerde bulunamamıştır. 

 

6.HADİS (60) 

 ا,�آD وا�d�h &�نN &(" $�ض"

“ Tamahtan sakının. Çünkü o, fiili fakirliktir.” 

Hadis Cabir’den rivayet edilmektedir.282 

Heysemî, (807/1404) ve Taberânî’de(360/971) geçen rivayetin senedinde zayıf bir ravi 

bulunmaktadır. Bu ravi Muhammed İbn Ebi Hamid’tir. Çok sayıda kişi tarafından zayıf 

bulunduğu bildirilmektedir.283 Sehâvî de (643/1245)  zayıf bir ravi olduğunu 

açıklamaktadır.284 Elde edilen bilgiler göre hadisin zayıf olduğu görülmektedir. 

 

 

                                                
275 Tirmizî, Zühd, 33; İbn Hanbel,  Müsned, I, 30-57; İbn Hibban, age, II, 509; Ebu Nuaym, age, X, 69; Hâkim, 
age, IV, 318; Irakî, age, IV, 260; Ali el-Müttakî, III, 100, 103. 
276 Tirmizî, Zühd, 33, IV, 572. 
277 Irakî, age, IV, 260 
278 Hâkim, age, IV, 318 
279 İbn Hanbel, Müsned, thk. thr. ve tlk. Şuayb Arnavud I, 332. 
280 Heysemî, age, IV, 71. 
281 Heysemî, age, IV, 71 
282 Taberânî,el-Mu’cemü’l Evsat, VIII, 369, (7749); Sehâvî, age,  135-136; Heysemî, age, X, 348; Aclûnî, age, I, 
273; Zebidî, age, VIII, 160. 
283 Heysemî, age, X, 348. 
284 Sehâvî, age,  135-136; Aclûnî, age, I, 273; Zehebî, Mizan, IV, 451. 
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7.HADİS (61) 

 �+:��ء ثD  ا�مV  &��مV  اش? ا��س �.ء ا�ن=�5ء ثD ا

 “ İnsanların en çok belaya uğrayanları  peygamberler sonra alimler ve onlara yakın 

olanlar.” 

Hadis, Sad İbn Ebi Vakkas, Mus’ab İbn Sad ve Ebu Said el-Hudri’den rivayet 

edilmektedir.285 

Tirmizî’de geçen rivayet şu şekildedir: 

 ا�ن=�5ء ثD ا�مV  &��مV ، &5=':% ا�"ج  /:% $�9 د: اى ا��س اش? �.ء؟ <�ل! ,� ر!�ل ا4: <�ل <:	

N، &�� ,="ح ا�=.ء  G N:=� اش'? �.ؤ�، وان آ�ن &n د,N ر<� ا�':% /:% $�9 د,m& ،Nن آ�ن د,,

�o5h� N5:/ ا�رض م� %:/ %��, Nآ"', %'$ ?=+��� 

Tirmizî, hasen-sahih olarak değerlendirmektedir. Benzer bir rivayette Ebu Hureyre ve 

Huzeyfe İbn el-Yemanî’nin kız kardeşinden gelmektedir. Metin şöyle geçmektedir “Belaların 

en şiddetlisine kimler maruz kalır diye sorulur. Rasulullah: Peygamberler sonra onların 

peşinden   en liyakatlısı dedi.”286 

Buharî’nin kitabinda hadis şu şekilde geçmektedir: 

%
G س �.ء &% ا�?ن�5 ن=% أو� اش? ا�

İbn Mâce’de geçen rivayeti Busirî, sahih, ravileride sika olarak değerlendirmektedir.287 

Hâkim (405/1014) Mus’ab İbn Sad’dan gelen rivayeti, Müslimin şartlarına göre sahih olarak 

değerlendirmektedir.288 

8.HADİS (62) 

 

 ��Vر رزق &.ن �0 &.ن &. ,#داد ا�Q",� ا�ج�? م�'�ب /:% �l" ا��Qت وا

“Balık ve öküzün sırtında filan oğlu filanın rızkıdır, diye yazılıdır. Hıslanan kişinin  

sadece yanında yorğunluğu kalır.” 

Araştırmada kullanılan eserlerde bulunamamıştır. 

 

 

 

 
                                                
285 Buharî, et-Târîhü’l Kebîr, VIII, 115; Tirmizî, Zühd, 57; İbn Mâce, Fiten, 23; İbn Hanbel, Müsned, I, 172, 
174,185; Darimî, Rikak, 67; Hâkim, age, I, 41; Irakî, age, IV, 28,  VIII, 559, 560;  Ali el-Müttakî, III, 326,327 ; 
Zebidî, age, V, 116. 
286 Tirmizî, age, IV, 602;  Ali el-Müttakî, III, 326, 327. 
287 İbn Mâce, age,  II, 1334. 
288 Hâkim, age, I, 41. 
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9.HADİS (63) 

 % ا4 /N �5+  ه�1 وم� <?ر ,�0 وم� �D ,(?ر �D ,]ت1انN <�ل ��0 م�+�د رض

  “ Allah Rasulü İbn Mesuda şöyle  demiştir. Derdin ortadan kaksın  takdir edilen 

olur. Takdir edilmediyse sana hiçbir şey isabet etmez.” 

 Hadis, İbn Mesud ve Halid İbn Nafi’den rivayet edilmektedir.289 

Sûyûtî (911/1505) hadisi zayıf olarak değerlendirmektedir.290 Münâvî (1031/1622) 

hadisin senedinde Yahya İbn Eyyüb’ün zayıf bir ravi olduğunun bildirmektedir. Alaî hadisi 

garib olarak değerlendirmekredir. 291 Elde edilen bilgiler doğrultusunda hadisin zayıf olduğu 

görülmektedir. 

 

10.HADİS (64) 

 ��� !�اk% ان ا4 ت+��% ,(�ل مD� 0 ,"ض �(k�B% و�k.� %:/ "=U, D% و�D ,��" /:% ن+��ء &:5'@2 إ

  “ Allah’u Teâla kim benim kazama  ve takdirime razı olmazsa, belalarıma 

sabretmezse , nimetlerime şükretmezse, kendisine başka bir rab seçsin.” 

Hadis Enes İbn Malik’ten rivayet edilmektedir.292 

Taberânî’de metin  şöyle geçmektedir; 

�"5b إ��� x�':5:& ء ا4 و<?ر��B)� ض", D� 0م 

Hadis garib olarak değerlendirilmektedir. Hadisin senedinde bulunan Muhammed İbn Musa 

ve Ziyad İbn Sehl teferrüde bulunmuştur.293 

 

11.HADİS (65) 

N:�5 ا�
 ان ا4 ت+��% ,(�ل ان% �ذود او�k�5% /0 ن+D5 ا�?ن�5 آ�� ,2ود ا�"ا/n ا��

“ Şefkatli çobanın devesini koruduğu gibi ben de veli kullarımı  dünya nimetlerinden  

korurum.” 

Hadis, Enes İbn Malik ve Huzeyfe el-Yemanî’den rivayet edilmektedir.294 Deylemî‘de geçen 

hadisin metni şu şekildedir; 

ن�5  �% و/�F'% وارت
�/n &�ق /"ش إن% �ذود /=?ي ا��fم0 /0 ا�? ,(�ل ا4 /# وج  و/#ت% وج.

 و!:�ت�� ور$���� آ�� ,2ود ا�"ا/n ا��
�5 ا�:N /0 م"ا,� ا�A"ة وم�ا<d ا��:��

                                                
289 Deylemî, V, 124, 416; Sûyûtî, age, II, 202; Münâvî, age, VI, 419. 
290 Sûyûtî, age, II, 202. 
291 Münâvî, age, VI, 419; Zehebî, age, VI, 36. 
292 Taberânî, el-Mu’cemü’l Evsat, VIII, 135, IX, 179; Ali el-Müttakî, age, I, 106,131. 
293 Taberânî, age, VIII, 135 / IX, 179. 
294 Ebu Nuaym, age, I, 11; Deylemî, age, V, 227; Zehebî, age,  I, 537; Sûyûtî, age, I, 76; Münâvî, age, II, 298. 
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Suyûtî (911/1505) hadisi zayıf olarak değerlendirmektedir.295 Münâvî (1031/1622) 

senette geçen Huzeyfe el-Cafi adlı ravinin zayıf bir ravi olduğunu bildirmektedir.296 Zehebî 

(748/1347) bu ravi için meçhuldür demektedir.297 Bu bilgiler doğrultusunda hadisin zayıf 

olduğu görülmektedir. 

 

12.HADİS (66) 

 .ا4 ت+��% ار$D �+=?� ا��fم0 م0 ا��ا�?ة ا��
5(� ���?ه�

Allah’ın kullarına merhameti annenin çocuğuna olan merhametinden çok daha fazladır.

  Hadis, Ömer İbn Hattab’dan rivayet edilmektedir.298 

Buharî’de geçen metin şu şekildedir: 

 %=,�� ت�)% اذا وج?ت n& �5=G   !=% &�ذا ام"اة م0 ا��=% تQ:9 ث?(:% اN5:/ 4 و!:GD(<?م /:% ا�

 %=�� وارض+'N &(�ل ا�h=� N')U��& N2ت�=% ا�ا�)D:!و N5:/ 4ا %:G( n& ر$� وو�?ه��R �2ات"ون ه 

 ا��ر <:� � وه% ت(?ر /:% ان � تN$"h &(�ل ا4 ار$D �+=�د� م0 ه�2 ���?ه�

Hadis sahih olarak değerlendirilmektedir.  

12.HADİS (67) 

 ذا ا$9 ا4 <�م� ا�'.هDا

 “Allah  bir kavmi severse onları   belalarla   imtihan eder.”  

Hadis, Enes İbn Malik ve Mahmud İbn Lebid’den rivayet edilmektedir.299 

İbn Hanbel’de geçen rivayetin şu ziyadesi bulunmaktadır.  

 �U="، وم0 ج#ع، &:N ا��#ع اذا أ$9 ا4 <�م� ا�'.هN:& ،"=G 0�& ،D ا

Taberânî, (360/971)  senedinde kopukluk olduğunu bildirilmektedir.300  Heysemî’de 

iki rivayet geçmektedir. (807/1404) İbn Hanbel’in rivayeti için senedinin sağlam ve 

ravilerinin sika olduğunu, Taberânî’nin rivayeti ise senedinde İbn Lehia’nin bulunduğunu 

haber vermektedir.301 Zehebî (748/1347) hadisin Sad İbn Sanân’ın rivayetleri arasında 

geçtiğini ve bu şahsın cerh edildiğini açıklamaktadır.302 Şuayb Arnavud rivayetin isnadını 

                                                
295 Sûyûtî, age, I, 76. 
296 Münâvî, age, II, 298. 
297 Zehebî, age,  I, 537. 
298 Buhârî, Edeb, 18; Müslim, Tevbe, 22. 
299 İbn Hanbel, Müsned, V,428-429; Taberânî, el-Mu’cemü’l Evsat,  IV, 146; Heysemî,  age, II, 291; Zehebî, 
Mizan, II, 311; Ali el- Müttakî, III, 325, 334. 
300 Taberânî, el-Mu’cemü’l Evsat,  IV, 146. 
301 Heysemî,  age, II, 291. 
302 Zehebî, Mizan, II, 311. 
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sağlam olarak değerlendirmektedir.303 İbn Hanbel’in rivayeti sağlam olarak 

değerlendirilebilir.  

 

BEŞİNCİ BÖLÜM: SEBEPLERLE İLGİLİ HADİSLER 

 

1.HADİS (68) 

� /2ا�� �N�2+, D ا$? م0 ا ��ان% و/5�% ا�2ن� ��� اآ'�=	 ه�ت�ن �+2� N5+=G�� 05 واش�ر���+� 

  “(İki parmağını işaret ederek) eğer ben ve İsa bu iki parmağın işledikleri şey 

sebebiyle cezalandırılsaydık, bizim gibi hiçbir, kimse azab görmezdi.”  

Hadis, Ebu Hureyre ‘den rivayet edilmektedir.304 

İbn Hibban’da  (345/965) geçen rivayet şu şekildedir:  

 ،D,"ا4، وا�0 م n2ن�اf, �� ه�ت�ن 	� ش�o5  �+2ا– ,+n ا���D وا�'n ت:��5 –��� ج�:F, D� Dث �� 

İbn Hibban (345/965) hadisin isnadını Müslim’in şartlarına göre sahih olduğunu 

bildirmektedir. 305Ebu Nuaym (430/1039) senette Hüseyin İbn Ali el-Cu’fî adlı ravinin 

rivayetinde teferrüd ettiğini  bunun için hadisin “garib” olduğunu haber vermektedir.306  

2.HADİS  (69) 

 ,(�ل ش5='n ه�د وا$�ات��

               “ (Peygamberimiz şöyle buyuruyor) Beni Hud suresi ve kardeşleri ihtiyarlattı. 

                                                  

Hadis, Ebi İshak, Ukbe İbn Âmir, İbn Abbas ve Ebû  Cuheyfe’den rivayet edilmektedir.307 

Tirmizî’de geçen rivayet şu şekildedir: 

N,� ر!�ل ا4 <? ش=	، <�ل ش=='n ه�د، وا��ا<+N وا��"!.ت و/D : <�ل ا�� ��" رض% ا4 /

 .,'��ء��ن واذا ا���x آ�رت

Tirmizî (279/892) İbn Abbas’ın rivayetini hasen-garib olarak değerlendirmektedir.308 

Aynı rivayeti Hâkim309 (405/1014) Buharî’nin şartlarına göre sahih olarak değerlendirir. 

Heysemî (807/1404) Taberânî’nin (360/971)  rivayetini için ricali sahihaynin ricalidir 

                                                
303  İbn Hanbel, Müsned, thk. thr. ve tlk., Şuayb Arnavud,  XXXIX, 41,48.  
304 İbn Hibban, age, II, 433, 435; Ebu Nuaym, age, VIII, 132; Deylemî, age, III, 375. 
305 İbn Hibban, age, II, 433, 435. 
306 Ebû Nuaym, age, VIII, 132. 
307Tirmizî, Tefsir’us-Sure, (56), 6; Abdurrazzak İbn Hemmam, age, III, 368; Taberânî; age,  XVII, 287; Hakîm, 
age, II, 343; Ebû Nuaym, age, IV, 350;  Irakî age, II, 293; Heysemî, age, VII, 57; Ali el-Müttakî, I, 573; Zebidî, 
VI, 550. 
308 Tirmizî, Tefsir’us-Sure, (56), 6. 
309 Hakîm, age, II, 343. 
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demektedir.310 Irakî (806/1403) ise Tirmizî (279/892) ve Hâkim’in (405/1014) 

değerlendirmelerini vermektedir.311 

3.HADİS (70) 


" ا4 �1 م� b ?>ه2ا ,� ر!�ل ا4 و  +
G:�ات اn:U, N5:/ 4 ا�:5  $'% ت�رم	 <?م�� &5(���ن ات

 .ن=1 وم� ت]�" &5(�ل ا&. أآ�ن /=ً?ا ش��ًرا ت(?م م0 ذ

 

 “Peygamberimiz ayakları şişene kadar ibadet ederdi.Ona dediler  ki : 

Ey Allah’ın Rasûlü Rabbin senin geçmiş ve gelecek günahlarını affettiği halde neden bu 

kadar ibadet ediyorsun ? 

  Allah Rasûlü cevap verdi: “Rabbimin nimetlerine şükreden bir kul olmayayım mı?” 

Hadis Muğire İbn Şu‘be, Ayşe ve Ebu Hureyre’den rivayet edilmektedir.312 

Tirmizî (279/892) rivayetini hasen-sahih olarak değerlendirmektedir.313 

 

4.HADİS (71) 

 روى انN د�  م0 ��ب �% ش5=� &"أى <�ًم� ,��QBن &(�ل �D ت��QBن �أراآD ت��QBن $'% اذا آ�ن

 ?جd ا�D�5 ا�(�("ى و<�ل ج�ءن% ج=",  &(�ل ,� م�Q? ان ا4 ت+��% ,(�ل �D� 1 ت(_ ا��Q"ا ا�!�د ر/

D5$"ر ا��
Aدي م0 ر$�'% ن=� /=�دي ان� ا��=/ 

 “Bir gün peygamberimiz Beni Şeybe kapısından girdi. İçeride bir kısım kişiler 

gülüşüyorlardı. Rasûlullah onlara: Niye gülüyorsunuz? Dedi ve yürüdü. Hacer-i Esved 

yanına varınca dönerek  onlara şöyle söyledi: 

Bana şu anda Cebrail geldi. Dedi ki: Ey Muhammed, Allah buyuruyor ki: Kullarıma 

benim rahmetimden niçin ümit kestiriyorsun? Habibim, kullarıma haber ver ki, “Ben 

çok mağfiret ve merhamet edenim. 

 Hadis, Ebu Hureyre’den rivayet edilmektedir.314 

Taberânî’de hadis şu şekilde geçmektedir: 

أت��QBن ووراؤآD ج�D؟ &:� ت+:��ن م� ا/:D'�QB� D : &�" �(�م م0 ا�ن�Uر ,��QBن و,:+=�ن &(�ل

+?ات ت�]رون ا�% ا4 /# وج ، ��"اب، و�@"جD إ�% ا�h� U+�م وا <:5ً.، و�=�D'5 آ5V"ا، و��� ا!
'D ا

 !?دوا و<�ر��ا: &�دي ,� م�Q?، � ت(_ /=�دي، ان�� �+V'1 م5�ً"ا، و�D ا�+1V م+�ً"ا، &(�ل ر!�ل ا4

                                                
310 Heysemî, age, VII, 57. 
311 Irakî age, II, 293. 
312 Buharî, Rikak,  20; Müslim, Sıfatü’l Münafikun, 79 ,80, 81; Tirmizî, Salât, 187; İbn Mâce, İkâmu’s-Salah, 
200; İbn Hanbel, Müsned, IV, 251. 
313 Tirmizî, age, 187, II, 269. 
314 Taberânî, , el-Mu’cemü’l Evsat, III, 278; İbn Hibban, II, 73-74; Heysemî, age, X, 387; Benzeri rivayetler için 
bak;  Tirmizî, Zühd, 9;  İbn Hanbel,  Müsned, II, 453; Münziri age, IV, 460. 
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İbn Hibban’da şu ziyade bulunmaktadır. 

 وا�"!?دوا وا�: &"جd ا�D�5 و<�ل: �D ت(_ /=�دي؟ <�ل: ان ا4 <�ل �1: &]ت�� ج=",  &(�ل

Rivayetini İbn Hibban (354/965) Müslim’in şartlarına göre sahih olarak 

değerlendirmektedir.315                                                                                                                 

Heysemî (807/1404)  Taberânî’nin (360/971)   senedinde bulunan Selam et-Tavil’in zayıf bir 

ravi olduğunu bildirmektedir.316  Elde edilen bilgiler göre hadisin zayıf olduğu görülmektedir. 

                                                                                                  

5.HADİS (72) 

م� ,@"ج <�م م0 <=�رهD�� D ن�9 ,"آ=�ن�� ��� أج �Q��G"/ %& D�� "5h'& "Bت ذا آ�ن ,�م ا�(�5ا

أت�ا/:% �h5$ن ا��� &�ذا رأت�D ا��.�k� <�ل �+D�B �=+� م0 ه�fء &5(���ن م� ا ا�(�5م� $'% اذ

D ن?رى �+:�D م0 أم� مG ?�Q:% اN5:/ 4 و!:D &5]تD�5 �+� ا��.�k� &5(�ل م0 أن'D وم0 أى ا�مD أن'

&5(���ن ن0Q م0 أم� مG ?�Q:% اN5:/ 4 و!:D &'(�ل ��D ا��.�k� ه  $�!='D &5(���ن � &'(�ل 

�k� ارج+�ا &�   �k� ه  <"أتD آ'=�D &5(���ن � &'(�ل ا��. ا��.�k� ه  وزن'D &5(���ن � &'(�ل ا��.

� ش5] &+?ل أو ن��ر ذ�1 وراء آD &5(���ن ه  أ/5h'��ن� ش5] &N5:/ 9!�Q و&% �=" أ�" م� م:�

5�دى م�د G?ق /=�دى& �� و��0 /=?ن�ر �� $'% د/�ن� &�ج=

  

Kıyamet günü olunca bir kısım kimseler kabirlerinden çıkarlar. Yeşil kanatlı 

güzide binitleri vardır. Onlara binerek mahşer meydanına gelirler. Cennete yaklaşınca 

melekler onları görür ve birbirlerine sorarlar:  

Birisi: Kim bunlar? 

Diğeri: Bilmiyorum. İhtimal Muhammed’din ümmetindendir. 

Aralarından bir melek onlara sorar: 

Siz kimsiniz, kimin ümmetindensiniz? 

Muhammed’in ümmetindeniz. 

Hesap verdiniz mi? 

Hayır! 

Amel defterinizi okudunuz mu?Amelleriniz tartıldı mı? 

Hayır! 

Kitaplarınızı okudunuz mu?  

Hayır! 

O halde geriye dönün. Bunlar hepsi arkanızda! 
                                                
315 İbn Hibban, age,  II, 73–74. 
316 Heysemî, age, X, 387. 
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Bize bir şey verdiniz mi ki, onun üzerinden hesaba çekilelim? 

Başka bir habere göre o kişilerin bu son cevabı şu şekilde olur: 

Biz  hiçbir şeye malik olmadık ki adil davranalım yada zulum edelim.Biz ancak 

Rabbimize kulluk ettik.Bizi çağırdığında  da ona icebet ettik. Bunun üzerine şu ses 

işitilir: 

Kullarım doğru söyledi. 

Araştırmada ulaşılan  eserlerde bulunamamıştır. 

 

6.HADİS (73) 

 .ن ا�Q=! 4نN وت+��% ,(�ل أن� /? ا����"ة <:���D م0 م@�&'%روى ا

  “Allah’u Teâla’nın şöyle dediği rivayet edildi. Ben benim korkumdan gönülleri kırık 

olanların yanındayım.” 

Hadis İmran İbn Husayn’dan rivayet edilmektedir.317 

Ebu Nuaym’da hadis şu şekilde geçmektedir: 

? ا����"ة <:���D، &�ن% ادن� م�D آ  ,�ًم� : <�ل م�!% /:N5 ا��.م/ %A15؟ <�ل ا�Aرب ا,0 ا� �,

 ��ً/� �� � ذ�1 �'�?م�ا

Aliyyülkari’de ise şu ziyade ile geçmektedir:  

 ن� /? ا��?ر!� <=�رهD �ج:n ان� /? ا����"ة <:���D م0 أج:n، ا

Zebidî (893/1488) hadis’in İsrailiyattan  olduğunu bildirmektedir.318 Elde edilen 

bilgiler doğrultusunda hadisin “mevzu” olduğu görülmektedir. 

 

7.HADİS (74) 

ت=d ن
�N ه�اه� وت�% /:% ا4 /# وج   x م0 دان ن
�N و/�  ��� �+? ا���ت وا�+�ج# م0 ا5ا��

 ا�م�ن%

“Akıllı kişi o kimsedir ki nefsini hesaba çekip,   ölüm sonrası için hazırlık yapar. 

Aciz kişi  ise nefsi hevasına uyar ve Allah’tan karşılık temenni eder.” 

Hadis, Şeddad İbn Evs’den rivayet edilmektedir.319 

Tirmizî hadisi hasen olarak değerlendirmektedir.320 

 

 

                                                
317 Ebû Nuaym, age, VI, 177; Aliyyülkâri, Esrar, 117-118; Aclûnî, age, I, 203; Zebidî, age, VI, 290; 
318 Aliyyülkari, Esrar, 117-118; Aclûnî, age, I, 203;  Zebidî, age, VI, 290; 
319 Tirmizî, Kıyâme, 25; İbn Mâce, Zühd, 31;  İbn Hanbel, Müsned,  IV, 124. 
320 Tirmizî, Sıfat’ül Kıyame, 25. 
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ALTINCI BÖLÜM: AFETLERLE İLGİLİ HADİSLER 

1.HADİS (75) 

�5ء /0 ا��"ك م0 /�  /�. &�ش"ك &5b N5"ي &N� n=5U &�ن% � bا� %bل ان� ا�), Nن�Q=! 4ان ا

   ا� م� آ�ن �% ����U=<أ

 “Ortağa muhtaç olmayanların en muhtaç olmayanı benim. Kim ki işlediğini sırf 

benim için işlemez başkasını ortak ederse benim nasibim o ortağıdır. Ben ancak sırf   

benim için yapılan amelleri kabul ederim.” 

Hadis, Ebu Hureyre’den rivayet edilmektedir. 321 

Müslim’in rivayeti şu şekilde geçmektedir: 

% ا��"آ�ء /0 ا��"ك م0 /�  /�. اش"ك &5: <�ل ا4 ت=�رك وت+��%bأن� أ N'5"ى ت"آb %N م+

Nوش"آ 

İbn Mâce’nin rivayetide şu şekildedir: 

% ا��"آ�ء /0 ا��"ك &�0 /�  �% /�. أش"ك &5b N5"ي، &]ن� مN �"ئ وه� ن�  <�ل ا4 /# وج  أbأ

 �:2ى أش"ك

Bûsirî bu rivayet için isnadı sahih ricali sikadır demektedir.322 

2.HADİS (76) 

�د, %kأج"ك &. ان ا��"ا  hض  !+15 و�"G�$ �, در�b �, "ا!��ء ,� آ�&" ,� &�ج N+ى ,�م ا�(�5م� ��ر�

 �:� �1 ا��5م ا�'�x ا�ج" م�0 آ	 ت+�  �N ,� م@�دع

“ Riyakar kişi kıyamet günü dört isimle çağrılır. Ey kafir , ey günahkar,  ey hâin 

ve ey sapık!.. Amelin zâyi oldu. Ecrin zayi oldu. Bügün senin  nasibin yok. O amelleri 

kimin için işledinse git ondan mükâfatını al.”  

Irakî (806/1403) İbn Ebi’d-Dünya’nın rivayetini almış ve isnadının zayıf olduğunu 

bildirmiştir.323 Elde edilen bilgiler doğrultusunda hadisin “zayıf” olduğu görülmektedir. 

 

3.HADİS (77) 

 إن ا��� ت�:�	 و<��	 أن� $"ام /:% آ  �@5  وم"اء

 Cennet konuşarak şöyle der: Allah beni cimrilere ve riyakarlara  haram kıldı. 

Hadisi Abbas İbn Buzei merfu olarak rivayet etmektedir.324 

 İbn Hâcer’in eserinde  geçen rivayet şu şekildedir: 

                                                
321 Müslim, Zühd, 46; İbn Mâce, Zühd 21; Zebidî, age, VIII, 263. 
322 İbn Mâce, Zühd 21. 
323 Irakî, age, III, 287; Zebidî, age, VIII, 264. 
324 İbn Hacer Askalânî, el-İsabe, I, 147. 
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 �Q�05 و&N5 � ,?�:1 م"اء و� �@5  ت#,0 ارآ�ن ا��� ���Q�0 وا

İbn Hâcer değerlendirmesinde isnadında meçhul ravilerin olduğunu ve hadisi çok garib 

olduğunu bildirmektedir.325 

 

4.HADİS (78) 

رج  آ5V" ا���ل &5(�ل ا4 اول م0 ,?/% ,�م ا�(�5م� رج  <? ج�d ا�("Zن ورج  <? <�ت  &% !=5  ا4 و

ت+��% �:(�رئ أ�D أ/:�1 م� أن#�	 /:% ر!��% &5(�ل �:% ,� رب &5(�ل م� ذا /�:	 &��5 /:�	 &5(�ل ,� 

�	 &5(�ل ا�Q=! 4نN �   رب <�	 �Z Nن�ء ا�:5  وأR"اف ا���ر &5(�ل ا4 آ�2	 وت(�ل ا��.�k� آ2

U� %تf,أد/1 أردت ان ,(�ل &.ن <�رئ &(? <5  ذ�1 و D� %'$ 15:/ d!أو Dأ� N� 9 ا���ل &5(�ل$�

تQ'�ج ا�% أ$? &5(�ل �:% ,� رب &5(�ل &�� /�:	 &Z ��5ت5'1 &5(�ل آ	 أG  ا�"$D وأتU?ق &5(�ل ا4 

آ�2	 وت(�ل ا��.�k� آ�2	 &5(�ل ا�Q=! 4نN �  أردت ان ,(�ل ان1 ج�اد &(? <5  ذ�1 و,fت% ���2ى <'  

�	   م� &+:	 &5(�ل ام"ت ������د &% !=1:5 &(�ت:	 $'% <':	 &5(�ل ا4 آ2&% !=5  ا4 &5(�ل ا4

وت(�ل ا��.�k� آ�2	 و,(�ل ا4 �  أردت ان ,(�ل &.ن $"ئ وش��ع &(? <5  ذ�1 <�ل ثD ض"ب ر!�ل 

D اG 4:% اN5:/ 4 و!:D �5?� /:% رآ='% و<�ل ,� أ�� ه","ة أو�1o أول �:� ا, 4�D�� "+ ن�ر ج�

 Kıyamet günü hesap için huzuruna çağrılacak üç zümredir: 

1- Kur’an okuyanlar 

2- Allah yolunda cihat ederek ölenler,  

3- Zengin olanlardır. 

Bunlarda önce Kur’an okuyanlar huzura getirilir.  

Allah kendilerine sorar: 

Peygamberime gönderdiğim Kur’an-ı sana bildirmedim mi? 

Kur’an okuyucu: 

Evet ya Rabbi? 

Allah: 

Öğrendiklerinle neler işledin? 

Kur’an okuyucu: Gece-gündüz Kur’an okudum. 

Allah: 

Yalan söylüyorsun! 

Melekler:  

Yalan söylüyorsun! 

Allah: 

                                                
325 İbn Hacer Askalânî, age, I, 147. 
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Senin maksadın Kur’an okumak değil “Ne güzel Kur’an okuyor.”dedirtmekti. Nitekim 

dendi de!... 

Sonra Zengin olan huzura getirilir.  

Allah Kendisine sorar: 

Dünyada sana mal-mülk ve zenginlik vermedim mi? Kimseye muhtaç olmadan hayat 

sürmedin mi? 

Zengin:  

Evet ya Rabbi? 

Allah:  

Verdiğim bu zenginliğe karşı ne gibi iyi işler yaptın? 

Zengin:  

Fakirlere yardım ettim. Sadakalar verdim.  

Allah:  

Yalan söylüyorsun! 

Melekler:  

Yalan söylüyorsun! 

Allah:  

Sen fakirlere yardım olsun diye vermedin. “Ne cömert insan” desinler diye verdin. 

Nitekim böyle dendi de!... 

Daha sonra harbe girip ölen huzura getirilir. Allah kendisine sorar. 

Söyle, ne yaptın? 

Harpte ölen: 

Allahım, senin yolunda cihat etmekle emrolundum. Savaştım, öldürdüm öldürüldüm.  

Allah: 

Yalan söylüyorsun! 

Melekler:  

Yalan söylüyorsun! 

Allah: 

Sen benim için savaşmadın. Benim için vatan müdâfasına koşmadın. Sâdece, “Ne cesur 

adam” desinler diye harbe girdin. Nitekim hakkında böyle söylendi de!... 

Ebu Hureyre şöyle devem eder: Rasûlullah bunları anlattıktan sonra eliyle dizime 

vurarak şöyle buyurdu:  

Ey Ebu Hureyre! Bunlar o kişilerdir ki cehennem ateşi önce onlarla alevlendirilir.  
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Hadis Ebu Hureyre tarafından rivayet edilmektedir.326  

Tirmizî, hadisi hasen-garib olarak değerlendirmektedir.327 

 

5.HADİS (79) 

 .D آ�� أم"تo!5  /0 ا��.ص &(�ل ت(�ل رّ�% ا4 ت+��% ثD ت�'( إذ

  “Peygamberimize ihlâs hakkında sorulduğu zaman şöyle buyurur: Rabbim Allah 

dersin. Sonra emredildiğin gibi dosdoğru olursun. 

Araştırmada ulaşılan eserlerde bulunmamıştır. 

 

6.HADİS (80) 

N�
 ث.ث م�:�	 ش8 م�hع وه�ى م'=d وا/��ب ا��"ء �

 “Üç şey felakettir: 1-İtaat edilen cimrilik  2- Tabi olunan hevây-ı nefse 3-Kendini 

beğenmek.” 

Hadis, Enes,  İbn Ömer,  İbn Abbas ve İbn Ebi Evfa’dan rivayet edilmektedir.328 

Ebu Nuaym’ın rivayeti şu şekildedir: 


�N وث.ث م��5ت ��5� ا4 &% ث.ث م�:�	 وث.ث م��5ت، ش8 م�hع وه�ى م'=d وا/��ب ا��"ء �

% وا�+?ل &% ا�9BA وا�"ض� ا��" وا�+.Aوا� ")
 ن5� وا�(U? &% ا�

Bu rivayeti Ebu Nuaym garib olarak değerlendirmektedir.329 

Taberânî’nin İbn Ömer’den rivayeti ise şu şekildedir: 

d='ع وه�ى م�hرت وث.ث درج�ت؛ &]م� ا���:��ت، &�8 م�
 ث.ث م�:�	 وث.ث م��5ت، وث.ث آ

% و��5� ا4 &% Aا� ")
وا/��ب ا��"ء ن�N، أم� ا����5ت &��+?ل &n ا�9BA وا�"ض� وا�+U? &% ا�

&mن'�Fر ا�U.ة �+? ا�U.ة وا!=�غ ا��ض�ء &% ا��"ات، ون(  ا�<?ام ) وأم� ا��
�رت(ا��" وا�+.ن5�، 

�س ,�م  واا�% ا����/�ت، وام� ا�?رج�ت، &Rm+�م ا�h+�م، وا&��ء ا��.م، وG.ة ���:5 � 

Heysemî (807/1404)   gelen rivayetlerde zayıf ravilerin olduğunu bildirmektedir. İbn Ömer’in 

rivayetinde İbn Ebi Rikak ve Ziyad en-Nemirî zayıf ravilerdendir. İbn Abbas ve İbn Ebî 

Evfa’ın rivayetinde Muhammed İbn el-Horosanî’nin çok zayıf olduğunu bildirmektedir.330 

Elde edilen bilgiler doğrultusunda hadisin zayıf olduğu görülmektedir. 

 

 

                                                
326 Müslim, İmare, 152; Tirmizî, Zühd, 48; Nesâî,  Cihat, 22; Münzirî,  age, I, 62-63. 
327 Tirmizî, Zühd, 48, IV, 592. 
328 Ebu Nuaym, age, II, 343; Taberânî,  Mucemü’l el-Evsat, VI, 214; Heysemî, age, I, 91; Zebidî, VIII, 192,337.  
329 Ebu Nuaym, age, II, 343; Taberânî,  age, VI, 214. 
330 Heysemî, age, I, 91. 
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7.HADİS  (81) 

 +�  اp�"ة و� ,+nh اp�"ة �+�  ا�?ن��5ن�5  ان ا4 ت+��% �nh+5 ا�?

“ Allah Teala dünyayı Ahiret karşılığında verir. Ahireti ise dünya için yapılan 

amel karşılığında vemez.” 

Hadis Enes İbn Malik’ten rivayet edilmektedir.331 

Sûyûtî’de hadis şu şekilde geçmektedir: 

 ان ا4 ت+��% ,+nh ا�?ن�5 /:% ن5� اp�"ة وأ�% أن ,+nh اp�"ة /:% ن5� ا�?ن�5

Suyûtî, (911/1505) hadisi zayıf olarak değerlendirmiştir. Münavî (1031/1622) itirazda 

bulunmamıştır. 332  Bu bilgiler doğrultusunda hadisin zayıf olduğu görülmektedir 

 

8.HADİS (82) 

"�� 9:> %:/ "h� و� 	05 م� � /05 رأت و� أذن !�+�k�Uا/?دت �+=�دى ا� 

 “ Allah buyurur: Oruç tutanlar için gözlerin görmediği kulakların işitmediği ve hiçbir 

kimsenin hatırına gelmediği nimetler hazırladım.” 

Hadis Enes İbn Malik’den rivayet edilmektedir.333 

Taberânî’de geçen rivayet şu şekildedir: 

 %:/ "h� و� 	ة /:��5 م�� /05 رأت و� أذن !�+?k+5" ان ا4 م��م0 $" ا� ?+=, ،DQ:م ,",  ا��Uا�

   � ,(+? /:��5 إ� ا���k�Uن<:9 ��"

Heysemî (807/1404)   bu rivayetin senedinde Abdulmecid İbn Kesir el-Horosanî 

bulunduğunu ve bu ravi hakkında bir bilgi bulunmadığını meçhul bir ravi olduğunun 

bildirmektedir.334Sûyûtî hadisi zayıf olarak değerlendirmiştir.335  

9.HADİS (83) 

1�
 .� أ$U% ث�ء /:15 ان	 آ�� أث5	 /:% ن

“Ey Rabbim, sen kendini  övdüğün gibisin. Ben seni övmeğe muktedir değilim.” 

Hadis, Ayşe’den rivayet edilmektedir.336 

Kaynaklarda hadis şu şekilde geçmektedir:  

ن	 آ��  أ/�ذ �1 م1 � أ$U% ث�ء /:15 أأ/�ذ �"ض�ك م1h@! 0، وأ/�ذ ��+�&�ت1 م0 /(��'1 و

1�
 أث5	 /:% ن

                                                
331  Deylemî, age, I, 151; Sûyûtî, age, II, 88; Münâvî, age, II, 304; Yardım, Ali,  Şihabu’l Ahbar, 207. 
332 Sûyûtî, age, II, 88; Münâvî, age, II, 304. 
333 Taberânî, ,  el-Mu’cemü’l Evsat, X, 202; Heysemî, age, III, 182; Sûyûtî age, II, 50; Münâvî. age, IV, 243. 
334 Heysemî, age,III, 182. 
335 Sûyûtî age, II, 50; Münâvî. age, IV, 243. 
336  İbn Hanbel, Müsned, VI, 58; İbn Huzeyme, es-Sahih, I, 329; İbn Hibban, es-Sahih V, 260; Taberânî, ,                
el-Mu’cemü’l Evsat, IV, 409; Hâkim, age, I, 228; Beyhakî, age,  II, 116, Zebidî, age, II, 71. 
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Zehebî337 (748/1347) ve Şuayb Arnavud338 hadisin isnadının sahih olduğunu 

bildirmektedirler. 

 

10.HADİS (84) 

 ن	 ,� ر!�ل ا4 <�ل و� أن� ا� أن ,'�A?ن% اx� N'�$"� 4 ا$? ,?�  ا��� �+�:N <���ا و� أ

“Hiç kimse kendi ameline karşılık cennete girmeğe hak kazanamaz. Sahabe sorar:  

Siz de mi ey Allah’ın Rasûlü? 

Evet, ben de. Ancak Allah beni rahmetiyle ihata ederse.” 

Hadis, Ebu Hureyre, Cabir, Ebu Said el-Hudri ve Esad İbn Kerz’den rivayet edilmektedir.339 

Müslim’in rivayeti şu şekildedir: 


B  <�ل !�0 ,?�  أ$ً?ا م�N:�/ D ا��� <���ا و� ان	؟ ,� ر!�ل ا4� N و� أن� إ� أن ,'�A?ن% ا4 م

N'�$ور 

Busirî, İbn Mâce’nin rivayetini senette geçen Şerik İbn Abdullah adlı ravide ihtilaf 

edildiğini hadisin hasen olduğunu bildirmektedir.340  Heysemî Taberânî’nin rivayetinin 

senedinde Bakiyye İbn Velid’in müdellis olduğunu bildirmektedir.341 Ebu Nuaym,  rivayetin 

garib olduğunu bildirmektedir.342 Şuayb Arnavud,  Buhârî ve Müslim’in şartlarına göre sahih 

olarak değerlendirmektedir.343  

 

 

11.HADİS (85) 

�ت �Qا�  ��)'& D+�ت ود,�ان ا��5[ت ود,�ان ا��Qس /:% ث.ث� دواو,0؟ د,�ان ا��ان�Q, N" ا�

�ت ا�+D وت=(% ا��5[ت وا�2ن�ب &�4 ت+��% &��5 �Qا� "�Aت %'$ N�+� ا� أت% ��Q� %تf, .& D+���

�o5ا��� 

 İnsanlar üç divan üzere haşrolunurlar. 

1- İyilikler divanı 

2- Günahlar divanı 

3- Nimetler divanı 

                                                
337 Hâkim, age, I, 228 
338 İbn Hanbel, Müsned, thk. thr. ve tlk., Şuayb Arnavud,   XXXX, 372. 
339 Buharî, et-Târîhu’l Kebîr,  II, 49; Müslim,  Sıfatü’l Münafikun, 71-78; İbn Mâce Zühd, 20; İbn Hanbel 
Müsned, II,235; Taberânî,  Kebir, ,I, 335; Evsat, VIII, 482; Ebu Nuaym, age, VIII, 379; Heysemî, age, X, 357; 
İbn Hacer Askalanî, age, I, 33. 
340 İbn Mâce Zühd, 20. 
341 Heysemî, age, X, 357. 
342 Ebu Nuaym, age, VIII, 379. 
343 İbn Hanbel, Müsned, thk. thr. ve tlk., Şuayb Arnavud l Müsned,  XII, 136. 
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Kulun İşlediği sevaplar Allah’ın nimetlerine karşılık kabul edilir. Her bir sevaba 

karşı bir nimet vardır. Sevaplar, nimetleri kaplar. Günahlar meselesi açıkta kalır. 

Onlar da Allah’ın dileğine bağlıdır. 

Hadis,  Enes İbn Malik ve Avn İbn Abdullah İbn Utbe’den rivayet edilmektedir.344 

Hadis hakkında bir değerlendirme yapılmamıştır. 

 

12.HADİS (86)                                                                                                                             


N ثD !"ن� &"&U� d"� ا�% ا����ء :� % <�ل �5� ان� /? ر!�ل اG 4:% اN5:/ 4 و!:D اذرآ9 وأرد&

ثD <�ل ا��Q? 4 ا�2ى ,( %& %B�N): م� ,��ء ,� م+�ذ <:	 �=15 ,� !5? ا��"!:05 <�ل أ$? ثQ� 1?,� ان 

? ا4 /# وج  ,� م+�ذ ان / 1'�$ 	+h)ان N'+51 وان ض+
ا4 ت=�رك وت+��% �:� !=+� ان	 $
N'F ن

أم.ك <=  ان ,@:� ا����ات وا�رض ��  !��ء م:�� ��ا ����زن� وج+  /:% آ  ��ب م0 أ��اب 

 %'$ xن�ر وش+�ع آ���� Nا�+=? و�  �+� �F
Qا� ?+U'& N'�.ات م:�� ��ا�� /:% <?ر ا�=�ب وج���ا�


F� ت�'�N:�/ "V وت#آN5 &�ذا اQء ا�?ن�5 وا����اض" ��ا اذا �:� ا� �F
Q:� 1:ن'�% ا�% ا�=�ب <�ل ا��

��2ا ا�+�  وجN=$�G N ان� �G$9 ا�5A=� أم"ن% ر�% ان � ادع /�  مA, 0'�ب ا��س ,'��وزن% ا�% 

 N� اذا ان'��ا %'$ N5وت#آ �F
Qا� �"V�'�ن�ر ت N� 8��G  �/ D�+م ?Aم0 ا� �F
Qا� ?+Uت D5"ى ثb

��ا ��2ا ا�+�  وجN=$�G N &�نN أراد �N /"ض ا�?ن�5 أم"ن% ا�% ا����ء ا��Vن5� <�ل ا��:1 <
�ا واض"


F� �+�  ا�+=? Qا� ?+Uوت %��, %'$ ��k.ا�� Nر�% أن � أدع /�:N ,'��وزن% ا�% 5b"ى &':+


F� وت#آN5 &�ذا ان'��ا �N ا�% ا����ء ا�V��V� <�ل Qا� �"V�'�'& "=5" م0 ا�V�5م آGو �>?G N5& N����'=م

 واض"��ا ��2ا ا�+�  وجN=$�G N أن� م:�G 1$9 ا��="أم"ن% ر�% أن � أدع /�:N ا��:1 ا�=�اب <
�ا


F� �+�  ا�+=? وه� ,#ه� آ�� Qا� ?+Uوت D��س &% م����,'��وزن% ا�% 5b"ى انN آ�ن ,'�=" /:% ا�

ت#ه� ا���م وا���آ9 ا�?رى �N دوى وت�=�U� 85م وG.ة و$w و/�"ة &�ذا ان'��ا ا�% ا����ء 

�ل ا��:1 ا���آ  ��� <
�ا واض"��ا ��2ا ا�+�  وجN=$�G N أن� م:�G 1$9 ا�/��ب أم"ن% ا�"ا�+� <

  �+� �F
Qا� ?+Uوت N5& 9�+ا�  �آ�ن اذا /�  /�. أد N5"ى انb %وزن% ا���', N:�/ ر�% أن � أدع

�Q1�2 ا�+�  ا�� ��ء ا�@�م���0 م0 ج��د ا�+=? ,#ف آ�� ت#ف ا�+"وس ا�% أه:�� $'% اذا ان'��ا ا�% ا�

و$w و/�"ة �N ض�ء آ�Bء ا���x &5(�ل ا��:1 أن� م:�G 1$9 ا�Q�?  انN آ�ن ,Q�? ا��س /:% م� 

 ?+U5"ى وتb %ا� N� %وزن��', N:�/ م� أرض% ا4 أم"ن% ر�% أن � أدع _@! ?)& N:B& 0ا4 م Dت�هZ


F� �+�  ا�+=? ��ض�ء ت�م وG.ة آ5V"ة و�5Gم و$w و/�"ة $'% ,'��وزواQء ا����ا�% ا� N� 

 D� آ�ن Nان N=$�G N9 ا�"$�� اض"��ل ��2ا ا�+�  وج$�G د!� &5(�ل ا��:1 ا���آ  ���=�ب أن���ا�

 ?+U5"ى وتb %وزن% ا���', N:�/ أم"ن% ر�% أن � أدع N� 	95 /=? ش�Gن� وان أ��ان _> D$",

                                                
344 Ebu Nuaym, age, IV, 252; Münzirî, age, IV, 397, 398. 
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(� آ5V"ة و�Gم وG.ة وج��د وورع ��G Nت آ�Uت ا�"/
F� �+�  ا�+=? �Qء ا��Bوض�ء آ ?

ا�="ق &�ذا ان'��ا �N ا�% ا����ء ا����+� ,(�ل ا��:1 ا���آ  ������ء أن� �G$9 ا�2آ" ,+% ا���+� 

 ?وا�5U	 &% ا��س ان �G$9 ه2ا ا�+�  أراد �N ا�2آ" &% ا�����x وا�"&+� /? ا�("ن�ء وا���� /

D�  �/  5"ى وآb %وزن% ا���', N:�/ ر,�ء ا��="اء أم"ن% ر�% أن � أدع ��& �U��� %��+0 ا4 ت�, 


F� �+�  ا�+=? G.ة وزآ�ة و�5Gم و$w و/�"ة و�:� Qا� ?+Uوت %kو� ,(=  ا4 /# وج  /�  ا��"ا

 Nن�Q=! 49 آ:�� ا�% ا�Qا� dh)ت %'$ d=�ات ا����ا� ��k.م N+5وذآ" ا4 ت+��% وت� 	�G0 و�$

  �+��� N� و,��?ون N�.ن �05 ,?ى ا�"ب ج  ج�
)5& D'8 ا��@�ص 4 ت+��% &5(�ل ا4 ت+��% أن��Uا�


F� /:% /�  /=?ى وأن� ا�"<95 /:% م� &% ن
�N انD� N ,"دن% ��2ا ا�+�  وأراد �5b N"ى و� Qا�

'% b" اpدم055 وb"آD و�A, D"ن% وأن� /.م ا��5Aب +� N5:/ N:�/ 0أراد م ��� D:/وأن� أ %� NU:�أ


% /:% ��&5� و� ت+#ب /% /�ز�� /:�% ��� آ�ن آ+:�% ��� ,��ن ا��d:h /:% م� &% ا�(:�ب � ت@

و/:�% ��� مB% آ+:�% ��� �(% و/:�% ���و�05 آ+:�% ��p�",0 أ/:D ا��" وأ�
% &�A, `5"ن% /=?ى 

'% وت(�ل ا��.�k� ا��=+� وا�V.ث� +� N5:/ �5بAا��@:�<05 ا�0,2 � ,+:��ن وأن� /.م ا� "A, ان�� N:�+�

� ا4 و�+� ا�./05 ثD ��% ا�pف+� N5:/ ات���ل أه  ا��)'& �''1 و�++� N5:/ � ا���5+�ن ,�ر�

 %& 15=م+�ذ ر$�N ا4 وان'9Q ان'���Q ش?,?ا و<�ل ,� ر!�ل ا4 آ5` ا���ة م�� ذآ"ت <�ل ,� م+�ذ <'? �

ل ن+D ,� م+�ذ ان آ�ن &% /�:1 ا�5(05 <:	 أن	 ر!�ل ا4 وأن� م+�ذ �0 ج=  آ5` �% ا���ة وا�@.ص <�

ت(dh>�& "5U ���ن1 /0 ا��<5+� &% ا��س و/0 ا��ان1 م0 $�:� ا�("Zن ��G� و�5"دك /0 ا��<5+� 

&% ا��س م� ت+:�N م0 /95 ن
�1 و� ت#ك ن
�1 �2م ا��ان1 و� ت"&d ن
�1 ��ضd ا��ان1 و� ت"اء 

�15 أم" اp�"ة و� ت�ج رج. و/?ك Z�" و� �+�:1 آ% ت+"ف &% ا��س و� ت?�  &% ا�?ن�5 د��� ,

1 �5"ات ا�?ن�5 واp�"ة و� ت
�Q &% م�:�2Q, %'$ 1روك م0 !�ء / dh)ت'+DF /:% ا��س &'

�:(1 و� ت�0 /:% ا��س و� ت�#ق ا��س �:��ن1 &'�#<1 آ.ب ج�D وه� <��N ت+��% وا��ش�hت 


	 ن��h ,(�ل ت#ع ا�:+D /0 ا�+�Fم <:	 ,� ر!�ل Gل <�ل ,� م+�ذ ان ا�2ى و�U@ه�2 ا� �=h, 0ا4 وم


�1 وت�"� ��D م� � 9Qس م� ت�:� 9Q15 م0 ذ�1 أن ت
�1 �5�5" /:% م0 ,�"� ا4 ت+��% /:N5 ان�� ,�


�1 &�ذن أن	 <? !:�	 ت�"� �

  “Muâz: Bir ara ben Rasûlûllah’ın yanındaydım. Bir binite bindi. Beni de 

arkasına bindirdi. Yola koyulduk, başını ğöge kaldırdı. Sonra, “Hamdolsun O Allah’a ki 

yarattıkları hakkında dilediği gibi hükmeder.” Daha sonra, “Ey Muâz” dedi, ben 

“buyur, ey Peygamberlerin Efendisi!” diye cevap verdim. “Sana” dedi, “tutarsan fayda 

verecek, zayi edersen Allah yanında delilsiz kalmana sebep olacak bir haber bildireyim 

mi?” ve devam etti: “Ey Muâz! Allah yedi kat gökleri vücuda getirmezden önce yedi 

melek yarattı. Her birini bir gök kapısına kapıcı ve bekçi yaptı. Her kulun amelini 
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muafaza etmekle vazifeli melekler, o kişinin amelini alıp göğe çıkarırlar. Bu amel güneş 

gibi parlar. Birinci göğe geldikleri zaman ameli korumakla vazifeli melekler o ameli 

överler, îzâm ederler. Fakat tam kapıya geldikleri anda bekçi melek şöyle der: 

Götürün bu ameli sahibinin yüzüne çarpın. O, gıybet ederdi. Rabbim bana gıybet 

edenlerin amellerini buradan geçirmememi emretti. 

Sonra başka bir kişinin amelini muaheze etmekle vazifeli melekler onun amelini alırlar, 

ikinci semaya götürürler. Amellerden nur fışkırmaktadır. Melekler bu ameli îzâm 

ederler, temize çıkarırlar. Fakat tam kapıya geldikleri zaman bekçi melek şöyle der: 

Durun, bu ameli sahibinin yüzüne çarpın. O, bunu işlerken Allah’ın rızasını gözetmedi. 

Dünya için yaptı. Rabbim bana kendi rızası için yapılmayan amelleri buradan 

geçirmememi emretti.  

Bu sözü işiten bütün melekler o amelin sahibine lanet ederler. 

Bu sefer koruyucu melekler sadakalar, oruçlar ve daha birçok iyiliklerden ibaret 

bir ameli alırlar, sevinçle ve övünçle üçüncü semaya çıkarılırlar. Tam kapıya geldikleri 

zaman bekçi melek şöyle der: 

Durun, bu ameli sahibinin suratına çarpın. O, insanlar arasında çok kibirlenirdi. 

Rabbim bana, kibirlilerin amellerini buradan geçirmememi emretti. 

Gene koruyucu melekler namaz, oruç, hac, ….dan  ibaret bir ameli alırlar. 

Dördüncü semaya çıkarırlar. Bu amel bir yıldız, bir inci danesi gibi parlar. Fakat tam 

kapıya geldikleri zaman bekçi melek şöyle hitap eder: 

Durun bu ameli sahibinin yüzüne çarpın o, bir amel işlediği zaman mutlaka ona kibir 

karıştırırdı. Rabbim bana kibir edenlerin amellerini buradan geçirmememi emretti. 

Sonra koruyucu melekler, bir kişinin gelin gibi süslenmiş amellerini alırlar. 

 Beşinci kat semaya çıkarırlar. Bu ameller cihat, hac, umre gibi ibadetlerden ibarettir. 

Güneş kadar parlak ziyaları vardır. Tam kapıya geldikleri zaman bekçi melek der ki:  

Bu amelin sahibi Allah’ın insanlara verdiği nimetlere haset ederdi. Rabbim bana haset 

edenlerin amellerini buradan geçirmememi emretti. Götürün, sahibinin suratına çarpın 

onları! 

 Kişinin amellerini muhafaza etmekle vazifeli melekler, abdest, birçok namaz, 

oruç, hac, umre..den ibaret ameli alıp altıncı semaya çıkarırlar. Kapıya geldikleri zaman 

bekçi melek şöyle der: 

Onları sahibinin yüzüne çarpın.. O, insanlara hiç merhamet etmezdi. Gaddar idi. 

Birisine bir musibet gelse sevinirdi. Rabbim bana merhametsizlerin amellerini buradan 

geçirmememi emretti. Yedinci semaya çıkan meleklerin götürdükleri amel namaz, oruç, 
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cihat.. gibi ibadetlerden ibarettir. Şimşek sesi gibi sesi, yıldırım ziyası gibi ziyası vardır. 

Yedinci semanın kapısına geldikleri zaman bekçi melek der ki: 

Götürün bunu sahibinin riyakâr yüzüne çarpın. O bunları işlerken hep riyakarlık 

yapardı. Akranları arasında yükselmek, büyükler yanında itibar sahibi olmak isterdi. 

Rabbim bana sırf kendisi için yapılmayan amelleri buradan geçirmememi emretti. Allah 

için yapılmayan her amel riyadır. Mürailerin ameli kabul edilmez.  

Bundan sonra koruyucu melekler bir kulun namaz, zekat, oruç, umre, güzel huy.. 

dan ibaret amelini alırlar. Yedi kat semanın melekleri onun geçmesine müsade ederler. 

Allah’ın huzuruna getirirler ve Allah için işlediğine, amel-i salih olduğuna şahitlik 

yaparlar. Allah buyurur ki: 

Ey kulumun amelini korumakla vazifeli melekler! Siz sadece zahire bakmak, 

zahiri korumakla mükellefsiniz. Ben, kulumun kalbine murakabe ederim. Bu kulum bu 

amelleri işlerken beni dilemedi. Başkalarını diledi. Ameli sırf benim için işlemedi. Ben 

onun o amellerle kimleri memnun etmek istediğini bilirim. Lanetim onun üzerine olsun. 

İnsanları ve sizi aldattı; fakat beni aldatamadı. Çünkü ben bütün gayb alemini bilirim. 

Kalplerden geçen her şeye vâkıfım. Hiçbir şey bana gizli değildir. Benim için uzaklık 

yakınlık olamaz. Geçmiş gelecek ve şimdiki zaman müsvîdir. Geçmişleri nasıl biliyorsam 

gelecekleri de aynen bilirim. Benim için gizli açık mefhumu yoktur. O halde kulum beni 

nasıl aldatabilir? O, ancak kendi iç yüzüne vakıf olamayan yaratıkları aldatabilir. Ben 

ise bütün gaybları bilirim. Lanetim üzerine olsun.  

Bu sözleri işiten yedi melek ayrıca üçbin melek derler ki: 

Ey Rabbimiz, senin ve bizim lanetimiz bu mürailerin üzerine olsun!  

Daha sonra bütün gök ehlinin şu nidası duyulur:  

Allah’ın laneti ve bütün lanet edenlerin laneti onun üzerine olsun!  

Allah Rasulünden bunları dinleyen Muâz bir ara yaşın yaşın ağladı ve “Ey Allah’ın 

Rasûlü!” dedi, “bu tehlikeden kurtuluş nasıl olacak?” Peygamber cevap verdi:  

Ey Muaz, Rasûlullah’a uy. O’nun yolundan git. 

Muaz tekrar sordu:  

Sen Allah’ın Rasûlüsün. Ben ise Muâz’ım. Senin için kurtuluş vardır. Benim için 

nasıl olur? 

Rasul buyurdu:  

Evet, ey Muaz. Senin için kurtuluş mümkündür:  

1. Dilini gıybetten koru. Bilhassa Kur’an esaslarına sadık kalanlar hakkında ileri 

geri konuşmaktan sakın. 
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2. Ötekinin berikinin kusurlarını aramaktan ziyade kendi kusurlarını gör. 

3. Başkalarını kötülemek suretiyle övme yoluna sapma. Daima başkalarını 

kötüleyen kendini övmüş olur.  

4. Müslüman kardeşlerini küçültmekle kendini yükseltme. Daima başkalarını 

küçük düşüren kendini yükseltme yoluna sapmış demektir.  

5. Halk arasında tanınmak için amellerinde mürailik yapma. 

6. Ahireti unutturacak şekilde hırsla dünyaya sarılma. 

7. Yanında başka kişiler varken birisiyle fısıldaşma. 

8. Halk arasında büyüklük taslama. İnsanlar arasında büyüklük taslayan dünya ve 

ahirette hayırlı işler göremez. 

9. Toplulukta kötü söz söyleme. Kişiler senin kötü huyundan sakınmak 

mecburiyetinde kalmasınlar.  

10. Ettiğin iyiliği başa kakma.  

11. Köpekler gibi dilinle insanların ırz, namus, şeref ve haysiyet elbisesini yırtma. 

Sonra cehennem köpekleri de seni yırtar, parçalar. Nitekim Allah buyurur:And 

olsun (kâfirlerin cesetlerine) boğulmuş olan ruhlarını ta derinliklerinden söküp 

koparan, (müminlerin canını ise) rıfk ile çıkaran ölüm meleklerine. 

Burada Muâz:  

Ey Allah’ın Rasûlü, bu saydıklarınızı yapmaya kimin takati yeter? Diye sorunca, 

Peygamberin cevabı şu oldu:  

Ey Muaz, bu saydıklarımı tatbik etmek Allah’ın yardımıyla çok kolaydır. Onları 

kendinde kolaylıkla tatbik edebilmek için şu esası kendine şiar edinmelisin:Kendin için 

istediğini başkaları için de istemek, kendine yapılmasını hoş görmeyeceğin bir hareketin 

başkalarına yapılmasını da hoş görmemek.İşte bu esası benimseyip kendinde tatbik 

ettiğin zaman selamet bulur ve kurtulursun. 

Hadis, Muâz İbn Cebel ‘den rivayet edilmektedir.345 

İbnü’l Mübarek(181/797) hadisi Muaz’dan işitmemiş olan bir adamdan rivayet 

etmiştir. İbn Hibban, (354/965) Hâkim (405/1014) ve diğerleri  bu hadisi rivayet etmiştir. 

Münzirî “hadisin bütün tariklerinde ve lafızlarında “uydurma” olduğununun belirtileri 

görülmektedir” değerlendirmesini yapmaktadır. 346 

 

 

                                                
345 Münzirî,  age, I, 73- 76; İbn Arrak, Tenzih, II, 287; Zebidî, age, VIII, 265.  
346 Münzirî, age, I, 73-76. 



 64 

YEDİNCİ BÖLÜM: HAMD-ŞÜKÜRLE İLGİLİ HADİSLER 

1.HADİS (87) 

 ان ا�+D أوا�? آ]وا�? ا��$� &(5?وه� �����"

 “Nimetlerin vahşeti vardır. Vahşi hayvanlar gibi kaçar. Onu şükür bağı ile bağlayınız.” 

Hadis Rafi İbn Hadic ‘den rivayet edilmektedir.347 

Münâvî (1031/1622)  Sûyût’inin eserindeki hadisleri şerhederken  kullanmıştır.. Rivayet 

hakkında bir değerlendirmeye ulaşılamamıştır.348 

2.HADİS (88) 

��F/ ��+ا4 /:% ن ?�Q'� 14 /:% ا�!.م &(�ل إن ?�Qرج. ,(�ل ا� d�! ?> 

“ Peygamberimiz bir adamın “Allah’a hamdolsun beni Müslüman yarattı dediğini işitti.  

Bunun üzerine Rabbinin senin üzerindeki nimetine şükrettin der. 

Araştırmada ulaşılan eserlerde bulunamamıştır. 

3.HADİS (89) 

.5:> D'�QB� 5"ا وVآ D'5�=� D:/م� ا D'�:/ �� 

“ Eğer benin bildiklerimi bilseydiniz, muhakkak az güler çok ağlardınız”. 

Hadis, Ebu Hureyre, Enes ve Ayşe’den rivayet edilmektedir.349 

 Zehebî (748/1347) Hâkim’in (405/1014) rivayetini sahih olarak değerlendirmektedir.350 

Zebidî (893/1488) Enes ve Ayşe’den gelen rivayetin müttefekun aleyh olduğunu rivayet 

etmektedir.351  Şuayb Arnavud, isnadının “hasen”olduğunu bildirmektedir.352 

 

4.HADİS (90) 

"�� 9:> %:/ "h� و� 	��5 م� � /05 رأت و� أذن !�+& �:� 

“ Orada  gözlerin görmediği kulakların işitmediği hayallere gelmeyen nimetler 

yaratmıştır.” 

Hadis, Sehl İbn Sad ve Ebu Said el-Hudri’den rivayet edilmektedir. .353 

Hadis sahih olarak değerlendirilmektedir. 

                                                
347 Münavî, Feyzül Kadir, V, 456;  
348 Münavî, age, V, 456. 
349 İbn Hanbel,   Müsned, II,252-432; İbn Hibban, age, XV, 99; Hâkim, age,  
 IV, 579; IV, 320; Zebidî, age, II, 66; VII, 496. 
350 Hâkim, age, IV, 579; IV, 320; 
351 Zebidî, age, II, 66; VII, 496. 
352  İbn Hanbel,  Müsned, thk. thr. ve tlk. Şuayb Arnavud XII, 467-XV, 354 . 
353 Müslim, Cenneh, 5; Hâkim, age, II,  413; Taberânî, Mu’cemü’l Kebir, VI, 122; Mu’cemü’l Evsat, VI, 239; 
Heysemî, age, X, 397, 412; Benzer rivayetler için bak: İbn Hanbel,  Müsned,  II, 370-407; Dârimî, Rikak, 98; 
Taberânî, el-Mu’cemü’l Evsat VI, 368; Heysemî, age, VIII, 90- X, 155-421. 
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C. HADİSLERİN SIHHAT DURUMUNA GÖRE SINIFLANDIRILMASI VE 

TABLOLAR HALİNDE GÖSTERİLMESİ 

Bu bölümde Minhâcü’l Âbidîn’de geçen hadisler sıhhat ve kaynak bakımından tablolar 

halinda gösterilecektir. 

Öncelikle hadislerin kaynak bakımından değerlendirmesi yapılmış, Kütüb-i Tis‘a dediğimiz 

 kaynak eserlerdeki hadisler tespit edilmiş, her birinde ne kadar hadis olduğu gösterilmiştir. 

Kütüb-i Tis‘a dışındaki kaynaklarda bulduğumuz ve başvurduğumuz kaynaklarda 

bulunamayan hadisler de belirtilmiştir. 

Hadisler, sıhhat bakımından “Makbûl”, “Merdûd”” şeklinde iki grupta incelenmiştir. 

“Makbûl” hadisler, müttefekun aleyh, sahih, hasen-sahih, hasen, hasen-garib ve garib olarak, 

merdûd hadisler ise zayıf, mevzû ve başvurulan kaynaklarda bulunamayanlar olarak 

değerlendirilmiştir.  

 

HADİSLERİN KAYNAK ve SIHHAT BAKIMINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ 
Kütüb-i tis’a’da yer alanlar 37 
Diğer kaynaklarda bulunanlar 40 

KAYNAK BAKIMINDAN 
 
 Başvurulan kaynaklarda bulunamayanlar 13 
                                                                        Toplam 90 
 Kütüb-i tis’a’da yer alanlar                                                                   %41,1 
 Diğer kaynaklarda bulunanlar                                                    %44,4 
 Başvurulan kaynaklarda bulunamayanlar %14,4 
 
 

Makbûl hadisler 34 
Merdûtd hadisler 56 

SIHHAT BAKIMINDAN 

Toplam 90 
 Makbûl hadisler %37,7 
 Merdûd hadisler %56,6 
 
KÜTÜB-İ TİS’A’DA YER ALANLAR 
Buhari 4 
Müslim 10 
Ebu Dâvûd 4 
Tirmizi 16 
Nesâi 1 
İbn Mâce 12 
Dârîmi 2 
Malik b. Enes  
İbn Hanbel 21 
                                                                                                                           Toplam 69 
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MAKBÛL HADİSLER 
Müttefekun aleyh  4 
Sahih 9 
Hasen-sahih 7 
Hasen 4 
Hasen-garib 5 
Garib 5 
                                                                                                                           Toplam 34 
 
 
 
 
MERDÛD HADİSLER 
Zayıf 37 
Mevzû 6 
Başvurulan kaynaklarda bulunamayanlar 13 
                                                                                                                           Toplam 56 
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SONUÇ 

Ğazzâlî on dört asırlık geçmişi bulunan İslâm fikir hayatının yetiştirdiği değerli 

düşünürlerdendir.  İslâm düşünürleri arasında en çok eser veren müelliflerden biridir. Eserleri 

ömrüne taksim edildiği zaman her güne yaklaşık kırk sayfanın düştüğü görülmektedir. 

Eserleri o günden bugüne  halkın her kesiminden büyük rağbet görmüştür.  Ğazzâlî  Şeri 

ilimler içinde en az bildiği ilmin Hadis ilmi olması nedeniyle İbn Teymiye tarafından tenkide 

uğramıştır. Ğazzâlî kendisinde bu eksikliği hissetmiş ve tamamlamaya çalışmıştır. Fakat 

bunun için geç kalmıştır. Ancak ömrünün son yıllarında Tûs’a çekildikten sonra ciddi olarak 

hadis öğrenmeye çalıştığı bilinmektedir. Kaynaklar  ölümünden önce Sahih-i Buharî ve 

Sahih-i Müslim ile meşgul olduğunu kaydetmektedir. 

Ğazzâlî’nin Minhâcü’l Âbidîn’i ömrünün sonuna doğru  yazdığı  söylenmektedir. 

Biliyoruz ki hayatının  son kısmında hadis alanın da duyduğu eksikliği ğidermek için  Buhâri 

ve Müslim’in kitaplarıyla meşgul olmuştur. Ancak eserine baktığımızda  kullandığı hadisler  

ağırlıkta İbn Hanbel ve Tirmizi’de  bulunmaktadır. Eğer Buhari ve Müslim’in eserleri ile 

meşgul olmuşsa  kullandığı hadisleri bu eserlerden almalıydı.Bu durum da   Minhâcü’l Âbidîn 

Ğazzâlî’nin  ömrünün son döneminde yazdığı kitaplardan olmayabilir.  

Araştırmada  incelenen eseri Minhâcü’l Âbidîn tasavvuf alanında verdiği eserler içinde 

sayılmaktadır. Araştırma neticesinde eserin de tesbit edilen doksan hadisin kaynak 

bakımından %41,1’i Kütüb-i Tis‘a’da , %44,4’ü Kütüb-i Tis‘a dışındaki kaynaklarda yer 

almaktadır. Sıhhat açısından %37,7’si makbûl hadis, %56,6’sı merdud hadistir.. Ulaşılan 

kaynaklarda bulunamayanlar da %14,4 olarak tesbit edilmiştir. 

 Bu hadislerle amel meselesine gelince makbul hadislerle amel konusunda bir problem 

bulunmamaktadır. Zayıf hadisler konusunda ise hadis uleması ve fakihler; faziletler, terğib-

terhib gibi konularda zayıf hadislerle çok zayıf olmamak,  dinin emirlerine ters düşmemek    

ve destekleyicisinin bulunması şartıyla amel etmenin mümkün olduğunu bildirmektedirler.  

Kitapta bulunan çok zayıf hadisler on üç kadardır. Zayıf hadisler ahlâki konuları içerdiği için 

zayıflıkları şiddetli olmayan hadislerle amel konusunda, âlimlerin görüşünü göz önünde 

bulundurmamız gerekir. Kullanacağımız hadisten daha kuvvetli bir hadis var ise, amel 

noktasında öncelikle daha sağlam olan hadisi tercih etmeliyiz. 

Eserde zayıf hadislerin ağırlıkta olduğu görülmektedir. Araştırmada on üç hadis 

kullandığımız kaynaklarda bulunamamıştır. Bu eser üzerinde yapılacak başka bir araştırmada 

bu hadislere ulaşılmasını ümit ediyoruz.  Bu tip tahriç çalışmalarının, aslında halkın her 

kesimine hitap ettiğine inandığımız Ğazzâlî’nin bütün eserlerine yapılması ve okuyuculara 

daha sağlam bilgilerin sunulması açısından faydalı olacağı inancındayız. Çünkü bu eserler 
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İslâm Kültür mirasının yayılması ve ehli sünnet akidesinin korunması açısından önemli 

hizmetlerde bulunmaktadır. Böylesine değerli âlimlerin İslâm’ı nasıl anlayıp ve 

uyguladıklarını eserlerinden öğrenmekteyiz. Bu gibi çalışmaların daha birçok kültür 

mirasımız olan başka eserlere de yapılması temennilerimiz arasındadır. Çünkü tahriç 

çalışmaları hadisler hakkında doğru bilgilere ulaşılmasını temin etmektedir. Ayrıca hadisler 

hakkındaki değerlendirmelerin  eserin yeni baskılarına eklenmesi durumunda da okuyucunun 

kitaptan daha fazla istifade etmesini sağlayacaktır. 
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م� ,@"ج <�م م0 <=�رهD�� D ن�9 ,"آ=�ن�� ��� أج �Q��G"/ %& D�� "5h'& "Bت ا�(�5م� $'% اذا  اذا آ�ن ,�م ا�(�5*

أت�ا/:% �h5$ن ا��� &�ذا رأت�D ا��.�k� <�ل �+D�B �=+� م0 ه�fء &5(���ن م� ن?رى �+:�D م0 أم� مG ?�Q:% ا4 

D &5(���ن ن0Q م0 أم� مG ?�Q:% اN5:/ 4 و!:N5:/ D و!:D &5]تD�5 �+� ا��.�k� &5(�ل م0 أن'D وم0 أى ا�مD أن'

�k� ه  <"أتD آ'=�D &5(���ن  &'(�ل ��D ا��.�k� ه  $�!='D &5(���ن � &'(�ل ا��.�k� ه  وزن'D &5(���ن � &'(�ل ا��.

� ش5] &+?ل �k� ارج+�ا &�  ذ�1 وراء آD &5(���ن ه  أ/5h'��ن� ش5] &N5:/ 9!�Q و&% �=" أ�" م� م:� � &'(�ل ا��.

5�دى م�د G?ق /=�دى& �� أو ن��ر و��0 /=?ن�ر �� $'% د/�ن� &�ج=

 .!o  /0 ا��.ص &(�ل ت(�ل رّ�% ا4 ت+��% ثD ت�'(D آ�� أم"ت  إذ*

  ار�+� <? &"غ م�0 ا�@:� ا�@:� وا�"زق وا�ج *

 �+:��ء ثD  ا�مV  &��مV   اش? ا��س �.ء ا�ن=�5ء ثD ا*

 . ا�="دة اG  آ  داء*

*�� 	
� � .ت ����ا  وان ا��ر �
	 �� ����ر�  أ� وان ا��

 . أ� وان ا��� $#ن �"��ة أ� وان ا��ر !�  ����ة*

. أ� أد��D /:% أش"ف أه  ا��� <��� �:% ,� ر!�ل ا4 <�ل هD /:��ء أم'%*  

* 9:> %:/ "h� و� 	05 م� � /05 رأت و� أذن !�+�k�Uا/?دت �+=�دى ا� "�� 

 ان ا��ر اذا د�  ا�(:9 ان
�8 وان�"ح &(5  ,� ر!�ل ا4 ه  �1�2 م0 /.م� ,+"ف ��� &(�ل ا�'��&% /0 دار ا�A"ور *

 .وا�ن��� ا�% دار ا�@:�د وا�!'+?اد �:��ت <=  ن#ول ا���ت

 . ان &B  ا�+��D /:% ا�+��? آ
B  /:% أدن% رج  م0 أم'%*

 .:% ج�  ان ن�م� /:%  /:D �5" مG 0.ة /*

*2
 .و ه� م0 ا�ث05 أ�+?  ان ا���h5ن مd ا�

 . ان ذآ" ا4 ت+��% &% ج9 ا���h5ن آ�� آ:� &n ج9 ا�Z 0دم*

  . ان�� !�% ا��'(�ن م'(05 �'"آ�D م� � �]س  �N $2ر ا/�� �N �]س*

 .ت+��% D+R /=�دة ت�"� انN <�ل ان ا�F" ا�% م�Q!0 ا��"أة !�D م���م م0 !��م ا�:x5 &�0 ت"آ�� أذا<N ا4 *

 ان ا�Z 0دم اذا اG=8 ��"ت ا�/�Bء آ:�� ا�% ا�:��ن و<:N� 0 ن�?ك ا4 ان ت�'(D5 &]ن1 ان ا!'(�	 ا!'(�� وان ا/� *

� .ج�	 ا/� ج�

*D���:> %ا� "F . ان ا4 ت+��% � ,F" ا�% �GرآD وا���رآD وان�� ,
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* N:? آ�8 ا��:G 	Q:Gاذا ا �AB? م�أ� وه� ا�(:9 ان &% ا�� N:? آ�? ا���?ت &�واذا ا&. 

� ه2ا م'05 &]وN5&  b �"&� &�ن ا��=	 � ارض� <dh و�* .�l"ا أ�(%  ان د,

*D . ان ا4 ت+��% ,(�ل ا��=",�ء رداk% وا�+�F� إزاري &�0 ن�ز/% &n وا$? م��� اد�:'N ن�ر ج�

 .#ا&� ان ا�Q.ل � ,]ت15 ا� <�ت� وا�Q"ام ,]ت15 $#ا&� $*

  انN <�ل ��0 م�+�د رض% ا4 /N �5+  ه�1 وم� <?ر ,�0 وم� �D ,(?ر �D ,]ت1*

 ��� !�اk%  ان ا4 ت+��% ,(�ل مD� 0 ,"ض �(k�B% و�k.� %:/ "=U, D% و�D ,��" /:% ن+��ء &:5'@2 إ*

 N ان ا4 ت+��% ,(�ل ان% �ذود او�k�5% /0 ن+D5 ا�?ن�5 آ�� ,2ود ا�"ا/n ا��
�5 ا�:*

�5ء /0 ا��"ك م0 /�  /�. &�ش"ك &5b N5"ي &N� n=5U &�ن% � <5  ا� م� آ�ن *bا� %bل ان� ا�), Nن�Q=! 4ان ا 

�U��� %� 

�دى ,�م ا�(�5م� ��ر�+N ا!��ء ,� آ�&" ,� &�ج" ,� �bدر ,� $�G"ض  !+15 و�h  أج"ك &. �:� �1 ا��5م *, %kان ا��"ا 

 N ,� م@�دعا�'�x ا�ج" م�0 آ	 ت+�  �

   إن ا��� ت�:�	 و<��	 أن� $"ام /:% آ  �@5  وم"اء*

 ن�5 ,+�  اp�"ة و� ,+nh اp�"ة �+�  ا�?ن�5  ان ا4 ت+��% �nh+5 ا�?*

�ت ���+f, .& Dت% *�Qا�  ��)'& D+�ت ود,�ان ا��5[ت ود,�ان ا��Qس /:% ث.ث� دواو,0؟ د,�ان ا�� ان�Q, N" ا�

+� ا� أت% ��Q��o55[ت وا�2ن�ب &�4 ت+��% &��5 ا����وت=(% ا� D+�ت ا��Qا� "�Aت %'$ N� 

  ان ا�+D أوا�? آ]وا�? ا��$� &(5?وه� �����"*

 . ا4 ت+��% ار$D �+=?� ا��fم0 م0 ا��ا�?ة ا��
5(� ���?ه�*

 .ل <�ل � �  م0 ا�+:D اR:+	 �5:� ا��+"اج /:% ا��ر &"أ,	 أآV" أه:�� ا�
("اء <��� ,� ر!�ل ا4 م0 ا���*

 اول م0 ,?/% ,�م ا�(�5م� رج  <? ج�d ا�("Zن ورج  <? <�ت  &% !=5  ا4 ورج  آ5V" ا���ل &5(�ل ا4 ت+��% �:(�رئ *

أ�D أ/:�1 م� أن#�	 /:% ر!��% &5(�ل �:% ,� رب &5(�ل م� ذا /�:	 &��5 /:�	 &5(�ل ,� رب <�	 �Z Nن�ء ا�:5  وأR"اف 

�	 &5(�ل ا�Q=! 4نN �  أردت ان ,(�ل &.ن <�رئ &(? <5  ذ�1 و,fت% ��U$9   آ�2	 وت(�ل ا��.�k� آ2ا���ر &5(�ل ا4

 	ا���ل &5(�ل �N أ�D أو!D� %'$ 15:/ d أد/1 تQ'�ج ا�% أ$? &5(�ل �:% ,� رب &5(�ل &�� /�:	 &Z ��5ت5'1 &5(�ل آ

 &5(�ل ا�Q=! 4نN �  أردت ان ,(�ل ان1 ج�اد &(? <5  ذ�1 أG  ا�"$D وأتU?ق &5(�ل ا4 آ�2	 وت(�ل ا��.�k� آ�2	

�	  و,fت% ���2ى <'  &% !=5  ا4 &5(�ل ا4 م� &+:	 &5(�ل ام"ت ������د &% !=1:5 &(�ت:	 $'% <':	 &5(�ل ا4 آ2

G 4:% اN5:/ 4 وت(�ل ا��.�k� آ�2	 و,(�ل ا4 �  أردت ان ,(�ل &.ن $"ئ وش��ع &(? <5  ذ�1 <�ل ثD ض"ب ر!�ل ا

D و!:D �5?� /:% رآ='% و<�ل ,� أ�� ه","ة أو�1o أول �:� ا, 4�D�� "+ ن�ر ج�

  ا,�آD وا�'d�h &�نN &(" $�ض"*

*NQ��5� ا�
5Q��� 	V+�  

*N�
  ث.ث م�:�	 ش8 م�hع وه�ى م'=d وا/��ب ا��"ء �

 ��� $��ب  $.*

ن+D ثD ��% ���ء �R,. ثD <�ل واش
(�� ا�% ر!�ل اG 4:% اN5:/ 4  و$
N'F وذآ"تN &% آ  ,�م م0 ش?تN ود<'N <�ل *


N ثD !"ن� &"&U� d"� ا�% :� %و!:D وا�% �(�Nk ثD <�ل �5� ان� /? ر!�ل اG 4:% اN5:/ 4 و!:D اذرآ9 وأرد&

ل أ$? ثQ� 1?,� ان ان	 ا����ء ثD <�ل ا��Q? 4 ا�2ى ,( %& %B�N): م� ,��ء ,� م+�ذ <:	 �=15 ,� !5? ا��"!:05 <�

? ا4 /# وج  ,� م+�ذ ان ا4 ت=�رك وت+��% �:� !=+� أم.ك <=  ان ,@:� / 1'�$ 	+h)ان N'+51 وان ض+

N'F ن$
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 N'�.ات م:�� ��ا�� /:% <?ر ا�=�ب وج���زن� وج+  /:% آ  ��ب م0 أ��اب ا���ات وا�رض ��  !��ء م:�� ��ا �����ا�


F� �+�  ا�+=Qا� ?+U'& %�'ذا ان�& N5وت#آ N:�/ "V�'�ت �F
Qء ا�?ن�5 وا����اذا �:� ا� %'$ xن�ر وش+�ع آ���� Nو� ?


F� اض" ��ا ��2ا ا�+�  وجN=$�G N ان� �G$9 ا�5A=� أم"ن% ر�% ان � ادع /�  مA, 0'�ب Q:� 1:ا�% ا�=�ب <�ل ا��

 N� 8��G  �/ D�+م ?Aم0 ا� �F
Qا� ?+Uت D5"ى ثb %س ,'��وزن% ا��
F� وت#آN5 $'% اذا ان'��ا �N ا�Qا� �"V�'�ن�ر ت

 N:�/ ض ا�?ن�5 أم"ن% ر�% أن � أدع"/ N� أراد Nن�& N=$�G Nا واض"��ا ��2ا ا�+�  وج�
ا�% ا����ء ا��Vن5� <�ل ا��:1 <


F� �+�  ا�+=? م='����G N5& N?<� و�5Gم آ5V" م0 اQا� ?+Uوت %��, %'$ ��k.ا�� N�=" ,'��وزن% ا�% 5b"ى &':+


F� وت#آN5 &�ذا ان'��ا �N ا�% ا����ء ا�V��V� <�ل ا��:1 ا�=�اب <
�ا واض"��ا ��2ا ا�+�  وجN=$�G N أن� Qا� �"V�'�'&

 �F
Qا� ?+Uوت D��س &% م����م:�G 1$9 ا��="أم"ن% ر�% أن � أدع /�:N ,'��وزن% ا�% 5b"ى انN آ�ن ,'�=" /:% ا�

 وا���آ9 ا�?رى �N دوى وت�=�U� 85م وG.ة و$w و/�"ة &�ذا ان'��ا ا�% �+�  ا�+=? وه� ,#ه� آ�� ت#ه� ا���م

ا����ء ا�"ا�+� <�ل ا��:1 ا���آ  ��� <
�ا واض"��ا ��2ا ا�+�  وجN=$�G N أن� م:�G 1$9 ا�/��ب أم"ن% ر�% أن � 


F� �+�  ا�Qا� ?+Uوت N5& 9�+ا�  �آ�ن اذا /�  /�. أد N5"ى انb %وزن% ا���', N:�/ ف آ�� ت#ف ا�+"وس أدع#, ?=+

ا�% أه:�� $'% اذا ان'��ا ا�% ا����ء ا�@�م�� �1�2 ا�+�  ا�Q�0 م0 ج��د و$w و/�"ة �N ض�ء آ�Bء ا���x &5(�ل 

ا��:1 أن� م:�G 1$9 ا�Q�?  انN آ�ن ,Q�? ا��س /:% م� Zت�هD ا4 مN:B& 0 &(? !@_ م� أرض% ا4 أم"ن% ر�% أن � 


F� �+�  ا�+=? ��ض�ء ت�م وG.ة آ5V"ة و�5Gم و$w و/�"ة $'% أدع /�:N ,'��وزن% �N اQا� ?+U5"ى وتb %�

,'��وزوا �N ا�% ا����ء ا���د!� &5(�ل ا��:1 ا���آ  ���=�ب أن� �G$9 ا�"$�� اض"��ل ��2ا ا�+�  وجN=$�G N انN آ�ن 


F� �+�  ا�+=? �D$", D <_ ان��ن� وان أ95G /=? ش�	 �N أم"ن% ر�% أن � أدع /�:N ,'��وزن% اQا� ?+U5"ى وتb %�


(� آ5V"ة و�Gم وG.ة وج��د وورع ��G Nت آ�Uت ا�"/? وض�ء آ�Bء ا�="ق &�ذا ان'��ا �N ا�% ا����ء ا����+� �

,(�ل ا��:1 ا���آ  ������ء أن� �G$9 ا�2آ" ,+% ا���+� وا�5U	 &% ا��س ان �G$9 ه2ا ا�+�  أراد �N ا�2آ" &% 

? ا�("ن�ء وا���� /? ا��="اء أم"ن% ر�% أن � أدع /�:N ,'��وزن% ا�% 5b"ى وآ  /�  �D ,�0 ا4 ا�����x وا�"&+� /


F� �+�  ا�+=? G.ة وزآ�ة و�5Gم و$w و/�"ة Qا� ?+Uوت %kر,�ء و� ,(=  ا4 /# وج  /�  ا��"ا ��& �U��� %��+ت

$ d=�ات ا����ا� ��k.م N+5وذآ" ا4 ت+��% وت� 	�G0 و�:� $�ن �05 و�
)5& Nن�Q=! 49 آ:�� ا�% ا�Qا� dh)ت %'


F� /:% /�  /=?ى وأن� Qا� D'8 ا��@�ص 4 ت+��% &5(�ل ا4 ت+��% أن��Uا�  �+��� N� و,��?ون N�.ى ا�"ب ج  ج?,

5:/ N:�/ 0أراد م ��� D:/وأن� أ %� NU:�5"ى و� أb N� دن% ��2ا ا�+�  وأراد", D� Nان N�
'% ا�"<95 /:% م� &% ن+� N

b" اpدم055 وb"آD و�A, D"ن% وأن� /.م ا��5Aب ا��d:h /:% م� &% ا�(:�ب � ت@
% /:% ��&5� و� ت+#ب /% /�ز�� 

 %
/:�% ��� آ�ن آ+:�% ��� ,��ن و/:�% ��� مB% آ+:�% ��� �(% و/:�% ���و�05 آ+:�% ��p�",0 أ/:D ا��" وأ�

'% وت(�ل ا��.�k� ا��=+� &�A, `5"ن% /=?ى �+�:N ان�� ,A" ا��@:�<05+� N5:/ �5بAا�0,2 � ,+:��ن وأن� /.م ا� 

 N�$م+�ذ ر %�� D05 ث� ا4 و�+� ا�./+� N5:/ ات���ل أه  ا��)'& �''1 و�++� N5:/ �وا�V.ث� ا�pف ا���5+�ن ,�ر�

�ذ <'? �=15 &% ا�5(05 <:	 أن	 ر!�ل ا4 ا4 وان'9Q ان'���Q ش?,?ا و<�ل ,� ر!�ل ا4 آ5` ا���ة م�� ذآ"ت <�ل ,� م+

وأن� م+�ذ �0 ج=  آ5` �% ا���ة وا�@.ص <�ل ن+D ,� م+�ذ ان آ�ن &% /�:1 ت(dh>�& "5U ���ن1 /0 ا��<5+� &% ا��س 

و/0 ا��ان1 م0 $�:� ا�("Zن ��G� و�5"دك /0 ا��<5+� &% ا��س م� ت+:�N م0 /95 ن
�1 و� ت#ك ن
�1 �2م ا��ان1 

ت"&d ن
�1 ��ضd ا��ان1 و� ت"اء �+�:1 آ% ت+"ف &% ا��س و� ت?�  &% ا�?ن�5 د��� ,�15 أم" اp�"ة و� ت�ج و� 

1 �5"ات ا�?ن�5 واp�"ة و� ت
�Q &% م�:�2Q, %'$ 1روك م0 !�ء / dh)رج. و/?ك Z�" و� ت'+DF /:% ا��س &'

#<1 آ.ب ج�D وه� <��N ت+��% وا��ش�hت ن��h ,(�ل ت#ع ا�:+D �:(1 و� ت�0 /:% ا��س و� ت�#ق ا��س �:��ن1 &'�
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	 �1 �5�5" /:% م0 ,�"� ا4 ت+��% Gل <�ل ,� م+�ذ ان ا�2ى و�U@ه�2 ا� �=h, 0,� ر!�ل ا4 وم 	م <:�F+0 ا�/


�1 &�ذن أن	 <? !:�	 ون
�1 وت�"� ��D م� ت�"� �� 9Qس م� ت�:� 9Q15 م0 ذ�1 أن ت
 �Qن/:N5 ان�� ,�

�ت آ�� ت]آ  ا��ر ا�9hQ  ا*�Qآ  ا�[, ?�Q�. 

*"�� 9:> %:/ "h� و� 	��5 م� � /05 رأت و� أذن !�+& �:�  

 ب  ��5رآD آ  م
'0 ت�ا*

  م0 /=�دة ا��'+=?,0 ا�% Z�" ا�?ه" أ�?ا !"مً?ا �N  رآ+'�ن م0 رج  /��D زاه? <:=N �5" وأ$9 ا�% ا4 ج  ج.*

 . &% ا����ج?م'% ا��:�س  ره=�ن5� أ*

 روى انN د�  م0 ��ب �% ش5=� &"أى <�ًم� ,��QBن &(�ل �D ت��QBن �أراآD ت��QBن $'% اذا آ�ن /? ا��Q"ا *

ا�!�د رجd ا�D�5 ا�(�("ى و<�ل ج�ءن% ج=",  &(�ل ,� م�Q? ان ا4 ت+��% ,(�ل �D� 1 ت(_ /=�دي م0 ر$�'% ن=� 

D5$"ر ا��
Aدي ان� ا��=/ 

 .!=�QنN وت+��% ,(�ل أن� /? ا����"ة <:���D م0 م@�&'% روى ان ا4 *

 . ا�#م �5'1 و/:G�@��� 15� ودع أم" ا�+�م�*

 . زر b=� ت#دد $=�*

���   ت�5 ��  !'� ,?�:�ن ا��ر ��'� ا�+"ب ���+5U=� وا�م"اء �����ر وا�?ه�<05 ����=" وا�'��ر ���@�5ن� واه  ا�"!�*

 .�+:��ء ���Q�? وا


" ا4 �1 م� ت(?م م0 ذ G:�ات ا4*b ?>ه2ا ,� ر!�ل ا4 و  +
ن=n:U, N5:/   1 ا�:5  $'% ت�رم	 <?م�� &5(���ن ات

 .وم� ت]�" &5(�ل ا&. أآ�ن /=ً?ا ش��ًرا

*D:�آ  م %:/ �B,"& D:+9 ا�:R . 

*N+ام�م ا�+�  وا�+�  ت�� D:+ا� . 

� &(�ل اذا رأ,'D ) G:% اN5:/ 4 و!:D(ا�=% انN <�ل �5� ن0Q $�ل ) رض% ا4 /���( ا/�"و �0 ا�+�ص*'
 اذ ذآ" ا�

? ذ�1 ج+:% ا4 &?اك <�ل ا�#م  م�ن� ا��س م"ج	 /��دهD و�
	 ا/ dGم� أ 	:> N+��Gوآ�ن�ا ه�2ا وش=1 �05 أ Dت�

 .�5'1 وام:1 /:15 ���ن1 و�2 م� ت+"ف ودع م� ت�" و/:15 ��م" ا�@�G� ودع /1 أم" ا�+�م�

*� D�5:/ ن ذ�h5ذة �����/� &�ن ,? ا4 ت+��% /:% ا����/� وان ا���
 9k ا�ن��ن ,]�2 ا���ذة وا��ج5� وا�(�5G� وا�

 ا�+�:� م0 ا���h5ن ا� &% ���� م�اضd ت#و,w ا�=�" اذا ادرآ	 و<�Bء ا�?,0 اذا وج9 وت��5# ا��5	 إذا م�ت و<"ى *

 .ا�5B` اذا ن#ل وا�'��� م0 ا�2ن9 اذا أذن9

*5
! 0/ N�
 .�ن �0 /=? ا4 <�ل <:	 ,� ر!�ل ا4 م� أآV" م� ت@�ف /:ّ% &��N5:/ 2 ا�U.ة وا��.م �:��ن ن

 .ش(�5ء  &% ا�+:D انN��:, N ا��+?اء و,Q"مN ا�) G:% اN5:/ 4 و!:D( <�ل ر!�ل ا4*

 .��"ج <5  وم� ا,�م ا��"ج <�ل $05 � ,]م0 ا�"ج  ج:5�N  <�ل ذ�1 ا,�م ا*

&d /0 /�"ك &�5]ت% /:15 زم�ن آ "5V�h=�ؤ� <:5  /:��ؤ� آf! "5Vا�N <:5  م+��h ا���ى &k�> N5? ا�+:D  ? <�ل ان ,*

1 ���ء &� <�ل وم'% ذاك <�ل اذا أم5'	 ا�U.ة و<=:	 ا�"ش�و ,=�ع ا�?,0 �+"ض ,�5" م0 ا�?ن�5Q,و. 

 .:��ن1 &'�"<1 آ.ب ا��ر <�ل ��+�ذ ا<dh ���ن1 /0 $�:� ا�("Zن وR.ب ا�+:D و� ت�"ق ا��س �*

*D�' �B� 05)5+` ا  <�ل � �0 /�" آ5` ان	 إذا �(5	 �05 <�م ,@=fن رزق !

 �:��k  ه�ك ���D ت]ت�� � ت'G ( :1:% اN5:/ 4 و!:D( <�ل*

*��F/ ��+ا4 /:% ن ?�Q'� 14 /:% ا�!.م &(�ل إن ?�Qرج. ,(�ل ا� d�! ?>  
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�ر*��& 	Q! 0م 	ن= DQ�  آ . 

 ت=d ن
�N ه�اه� وت�% /:% ا4 /# وج  ا�م�ن%  ا��=x م0 دان ن
�N و/�  ��� �+? ا���ت وا�+�ج# م0 ا*

 ��F] ���" وآD مN� x5� Dk�G 0 م�5G 0مN ا� ا���ع وا  آD مx5� Dk�> 0 م0 <�5مN ا� ا*

 .ء ا�0,2 ,�آ:�ن ��Qم ا��س��5` &(:	 ,� ج=",  م0 ه�fء <�ل ه�f �5:� ا!"ى �% را,	 &n ا��ر <�م� ,�آ:�ن ا*

	 ان% ار&+�� *F& <?م� 	ا�م  وا4 م� وض+  ,�h� �ش�" ان ا!�م "=U� م� أم� ت+�=�ن م0 ا!�م� ا���'"ى�! � 

	 ان% ا!=��A $'% ,?رآ% ا���ت وا�2ى ن
�% �5?� ان م� ت�/?ون pتF& �'�)� و�. 

* n& ? ا��05 ا  � $' .ث

 .V"ة ا�h+�م وا��"اب &�ن ا�(:�ب ,��ت آ��#رع اذا آN5:/ "V ا���ء � ت�5'� ا�(:�ب ��*

  �� ت�آ:'D /:% ا4 $� ت�آ:N �"ز<�D آ�� ,"زق ا�5h" تA?و $��Uً وت"وح ��hًن�*

� /2ا�� �N�2+, D ا$? م0 ا  ��ان% و/5�% ا�2ن� ��� اآ'�=	 ه�ت�ن �+2*� N5+=G�� 05 واش�ر���+� 

 . أث5	 /:% ن
�1 � أ$U% ث�ء /:15 ان	 آ��*

 ن	 ,� ر!�ل ا4 <�ل و� أن� ا� أن ,'�A?ن% اx�  N'�$"� 4 ا$? ,?�  ا��� �+�:N <���ا و� أ*

*.5:> D'�QB� 5"ا اوVآ D'5�=� D:/م� ا D'�:/ ��  

5
��" ا�+:��ء أو ���5ري �N ا��
��ء أو �U5"ف �N وج�� ا��س ا�N5 أد�:N ا4 ا*� D:+9 ا�:R 0ر  م��. 

 ن��5 &[ث"وا م� ,=(% /:% م� ,
% ن��5 أضّ" �]�"تN وم0 أZ 9$�"تN أض" �?  م0 أ$9 د*

*N�
 . م� &D�:B ا�� ��" �
�G  Bم و� G.ة وان�� ه� ��%ء و<" &n ن

  مR 0:9 ا�?ن�5 $.ً� م=�ه�5 م��ث"ا م
��"ا م"ا�5k �(% ا4 ت+��% وه� /:B/ N5=�ن*

*&�

� /:% ج�ر� و!+N��5/ %:/ �5 مR 0:9 ا�?ن�5 $.ً� ا!'+h+]�� وت�آ��(�" �5:�  � /0 ا�� Nج�ء ,�م ا�(�5م� ووج�

 ا�=?ر

 ��Vر رزق &.ن �0 &.ن &. ,#داد ا�Q",� ا�ج�?   م�'�ب /:% �l" ا��Qت وا*

% ا م0 !"� ان ,��ن ا<�ى ا��س &:5'�آ  /:% ا4 وم0 !"� ان ,��ن اآ"م ا��س &:5'� ا4 وم0 !"� ان ,��ن *bا 

�?, n& ��� N�س &:n& ��� 0�5 ,? ا4 اوث� م� 

 �D أ$9 ا�ّ% م0 /=�دة !� �5Gم�� و<�5م��  نF"ة ا�% ا�+�*

  ا�?م ت���*

  ,(�ل ش5='n ه�د وا$�ات��*

 

 
 
 


