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ÖNSÖZ

Şüphesiz hamd yalnız Allah'adır. O'na hamd eder,
O'ndan
yardım
ve
mağfiret
dileriz.
Nefislerimizin
şerlerinden, amellerimizin kötülüklerinden Allah'a sığınırız.
Allah'ın hidayet verdiğini kimse saptıramaz. O'nun
saptırdığını da kimse doğru yola iletemez.
Şehadet ederim ki, Allah'tan başka hiçbir ilâh yoktur.
O, bir ve tektir, O'nun ortağı yoktur. Yine şehadet ederim ki,
Muhammed Allah'ın kulu ve Rasûlüdür.
"Ey

iman

edenler!

A llah’tan

nasıl

korkmak

gerekirse öyle korkun ve siz ancak müslümanlar
olarak ölünüz." (A li İ mran; 3/ 103)
" Ey insanlar! Sizi tek bir candan yaratan ve
ondan da eşini var eden, her ikisinden birçok erkek ve
kadın

türeten

Rabbinizden

korkun. Kendisi

adına

birbirinizden dileklerde bulunduğunuz A llah'tan ve
akrabalık bağlarını kesmekten de sakının. Şüphesiz
A llah üzerinizde tam bir gözetleyicidir." (enN isâ;
4/ 1),
" Ey iman edenler! A llah'tan korkun ve dosdoğru
söz söyleyin. O da amellerinizi lehinize olmak üzere
düzeltsin, günahlarınızı da mağfiret etsin. Kim A llah'a
ve

Rasûlüne

itaat

ederse

büyük

kurtulmuş olur." (elA hzâb; 33/ 7071)
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bir

kurtuluşla

Bundan sonra,
Şüphesiz sözlerin en doğrusu Allah’ın Kelam’ı, yolların
en hayırlısı Muhammed Sallallahu aleyhi ve sellem’in
yoludur. İşlerin en kötüsü sonradan çıkarılanlarıdır. Her
sonradan çıkarılan şey bid’attir ve her bid’at sapıklıktır. Her
sapıklık ta ateştedir.
Kuşeyrî der ki; "Sükut selamettir. Esas olan da
selamettir. Susmanın yasaklandığı yerde sükut etmek
pişmanlığı gerektirir. Şu halde susulacak mahalli tayinde
şeriata, dinî emir ve yasaklara itibar etmek icab eder.
Yerinde susmak Allah erlerinin sıfatıdır. Nitekim yerinde
konuşmak da en şerefli hasletlerdendir."1
Susma ve Konuşma edeplerine dair olan bu eseri, Hicri
281 yılında vefat etmiş olan meşhur muhaddis Hafız Ebu
Bekr İbni Ebid Dünya’nın Kitabus Samt ve Adabul Lisan adlı
eserinin muteber rivayetlerini terceme ederek hazırladım.
Kitabus Samt’ın Ebu İshak elHuveyni ve Necm
Abdurrahman Halef tarafından yapılan iki ayrı neşrini
karşılaştırarak yaptığım bu çalışmada, hadisleri Necm
Abdurrahman Halef’in numaralandırmasına göre tahric
ettim. Dipnotlarda verilen bilgiler ve rivayetlerin sıhhat
hükümleri umumiyetle muhakkik Necm Abdurrahman
Halef'e aittir.
Allah Azze ve Celle’den bu kitabı faydalı kılmasını
dileriz. Tevfik Allah’tandır.
Ebu Muaz Seyfullah Erdoğmuş
2004  Çubuk/Ankara

1

Kuşeyri Risalesi, terc.: Süleyman Uludağ (s.258)
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İBN EBİ'DDÜNYÂ
İsmi; Ebû Bekr Abdullah b. Muhammed b. Ubeyd b.
Süfyan b. Kays elKureşî elEmevî elBağdâdî elHanbelî(Ö.
281/894)
Hicri 208 yılında (m.823) Halife Me'mun(v.218)
zamanında Bağdat'ta doğdu. Kaynaklarda ailesi hakkında ve
İbn Ebü'dDünyâ olarak tanınmasının sebebine dair bilgi
yoktur.
Hafız İbn Kesir İbn Ebid Dunya hakkında şu bilgileri
verir; "Hadis hafızıdır. Her ilimde eseri vardır. Faydalı,
yaygın ve meşhur birçok eserleri bulunmaktadır. Eserlerinin
sayısı 100'ü geçmektedir. Hatta 300'e yakın eser verdiği
söylenmiştir. Daha fazla sayıda veya daha az sayıda eseri
olduğuna dair çeşitli rivayetler vardır… Halife Mutedid'in
eğitmeni idi. Mutedid'in oğlu ve Müktefi Billah lakabını alan
Ali'nin de eğitmeni idi. Günlük on beş dinar ücret alırdı.
Doğru sözlü, mürüvvet sahibi, hafızası sağlam bir hadis
hafızı idi."2
İbn Ebi Hatem, İbn Ebid Dunya hakkında dedi ki;
"Babamla birlikte ondan hadis yazdık. O saduk'tur."3 Hatib
elBağdadî; "Halife çocuklarından birçoğunu yetiştirdi. İbn
Kamil onun önemli bir terbiyeci olduğunu söyledi."der.4
İbn Ebü'dDünyâ için Salih Cezere de Ebû Hatim er
Râzî gibi; "saduk"5, İbnü'lCevzî "mürüvvet sahibi, sika
sadûk"6 terimlerini kullanırken Yûsuf b. Abdurrahman el
Mizzî7, İbn Hacer elAskalânî8, Sehâvî9 ve Zebîdî10 onu hadis
2

ElBidaye ven Nihaye(11/71)
Cerh ve Ta'dil(5/163) Zehebi Tezkiratul Huffaz(2/181)
4
Tarihu Bağdat(10/89)
5
Hatib Tarih(10/90)
6
ElMuntazam(5/148)
7
Tehzibul Kemal(7/395/b)
3
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hafızı olarak nitelendirmişler, bazı râvilerin tenkidinde
zaman zaman görüşüne başvurmuşlardır.11
Münker hadisler rivayet etmesiyle tanınan Muhammed
b. İshak elLü'lüî elBelhî'den12 ve İbn Ebû Hâtim'in
yalancılar arasında saydığı Muhammed b. İshak b. Yezîd ed
Dabbî'den rivayette bulunması sebebiyle tenkit edilmişse
de13 hadiste hafızlık derecesine çıkmış bir kimse olduğu için
uydurma rivayetleri ayırt edebileceği ve bu tür kişilerden
yaptığı rivayetlerin son derece sınırlı olduğu belirtilmiştir.
İbn Ebü'dDünyâ ayrıca, tanınmayan kimselerden ve
akranı şahsiyetlerden rivayette bulunduğu gerekçesiyle
eleştirilmiştir14 Ancak hocalarının büyük çoğunluğunun
Kütübi Sitte'de rivayetleri yer alan muhaddisler olduğu, geri
kalan az sayıda kişinin tanınmayan râviler arasında
bulunduğu, Ebû Kılâbe erRekâşî, Tirmizî, Abbas edDûrî gibi
akranından ve İbn Ebû Hatim gibi talebelerinden rivayette
bulunmasının ise tenkit sebebi sayılmayacağı belirtilmiştir15
Aynı zamanda Hanbelî fakihi ve eğitimci olan İbn
Ebü'dDünyâ, idarecilerle yakın ilgisi dolayısıyla Bağdat'ın
önde gelen şahsiyetleri arasında yer aldı. İnsanları çok iyi
tanıyan ve duruma göre konuşmasını bilen etkili bir hatipti.
Halifelerin çocuklarının eğitimiyle meşgul oldu ve Abbasî
halifelerinden elMu'tazıdBillâh ile oğlu MüktefîBillâh onun
tarafından eğitildi, özellikle ahlâka dair eserlerinden Gazzâlî,
tarihe dair eserlerinden Hatîb elBağdâdî, Ebü'lFidâ İbn
Kesîr, Ebü'lFerec İbnü'lCevzî gibi pek çok âlim istifade etti.
8

TehzibutTehzib(6/12)
Elİ'lan(s.426) Fethul Mugis(1/190)
10
İthafus Sadetil Muttakin(7/88) Zebidi burada İbn Ebid Dunya için;
"Dünyanın hafızı" der.
11
İbn Hacer(2/277, 9/398)
12
Hatîb(10/90)
13
İbnü'lCevzî(5/148149)
14
Zehebî, Siyeru A'lâmi'nNübela(13/399)
15
İbn Ebü'dDünyâ,Kitâbü'sSamt, neşredenin girişi(s. 66)
9
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Batılı araştırmacıların İbn Ebü'dDünyâ'nın bazı
eserlerini neşretmelerinin en önemli sebebi, eserlerinde
diğer peygamberlere ve geçmiş ümmetlere dair rivayetlere
sıkça yer vermesidir. Ayrıca şarkiyatçılara göre İbn Ebü'd
Dünyâ'nın eserlerinin muhtevasında Hinduizm'in, Budizm'in
ve Yunan filozoflarının eserlerinden iktibaslar görmek de
mümkündür.16 Bu bakış açısı dolayısıyla şarkiyatçılar onu.
İslâm'ın zühd anlayışı ile felsefî yönü ağır basan eski
gelenekler arasında bir aracı kabul etme eğilimindedir.

Hocaları:
Erken yaşta Kur'an öğrendi. Muhaddis olan babasından
başka Ali b. Ca'd. Said Bin Süleyman, Said Bin Muhammed
elCeramî, Halid b. Hadaş, Ebu Nasr etTemmar, İbn Sa'd,
Ebû Hatim erRâzî, Ahmed b. İbrahim edDevrakî, Ahmed b.
Menî, İbrahim b. Saîd elCevherî, Bişr b. Velîd elKindî, Ebû
Hayseme Züheyr b. Harb, İbn Sellâm elCümahî, Ebû Kılâbe
erRekâşî gibi âlimlerden hadis dinledi; Kütübi Sitte
müelliflerinin faydalandığı hocaların birçoğundan rivayette
bulundu. Ahmed b. Hanbel'in talebesi oldu. Zühde dair eser
leriyle tanınan Muhammed b. Hüseyin elBercülânî'den on
yıldan fazla bir süre istifade etti. Halef b. Hişâm'dan kıraat,
Ebû Ubeyd Kasım b. Sellâm'dan edebiyat, Mahmûd b. Hasan
elVerrâk'tan şiir, İbn Sa'd'dan tarih ve siyer konusunda
faydalandı. Yûsuf b. Abdurrahman elMizzî onun hocalarının
isimlerini ihtiva eden bir eser yazmıştır.17

Talebeleri:
Kendisinden hocası Haris b. Ebû Üsâme ile İbn Ebû
Hatim, Hüseyin b. Safvân elBerzeî, Ahmed b. Muhammed
elBenani, Ebu Bekr enNeccad, Ebu Bekr eşŞafiî, Kasım b.
Asbağ, Ebû Bişr edDûlâbî, İbn Mâce ve İbn Huzeyme'nin de
aralarında bulunduğu bir çok kişi hadis rivayet etti. Âlî
16
17

Bellamy MW, 53/1 ,s. 109)
Zehebî,Siyeru A'lâmi'nNübelâ(13/397)
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isnadla hadislerini en son rivayet eden talebesinin Fahreddin
b. elBuhârî olduğu söylenmektedir.

Vefatı:
Hac yolculuğu dışında ilmî seyahatleri son derece sınırlı
olan İbn Ebü'dDünyâ 14 Cemâziyelevvel 281 Salı (22
Temmuz 894) tarihinde yetmiş yaşında vefat etti18; Bağ
dat'ın güneyinde bulunan Şünîziyye Mezarlığı'na defnedildi.
Muhammed Bin Şakir Kütübî vefat tarihini 282 (895) olarak
zikretmiştir.19
Hatib elBağdadi şöyle nakleder; "elKadı Ebul Hasen
dedi ki; "İbni Ebid Dunya'nın öldüğü gün erkenden İsmail
Bin İshak elKadî'ye gidip söyledim. Dedi ki;
"Allah Ebu Bekir'e rahmet etsin. Onunla beraber pek
çok ilim de öldü…"20

Eserleri :
İbrahim Hatiboğlu, Türkiye Diyanet Vakfı İslam
Ansiklopedisi'nde İbn Ebid Dünya hakkında yazdığı
makalesinde müellifin eserleri hakkında şu bilgileri
vermektedir;21
İbn Ebü'dDünyâ İslâmî ilimlerin her alanında eser
veren bir müelliftir. Sayılarının 300'e kadar çıkarılması ve bir
kısmının günümüze ulaşıp ulaşmadığının bilinmemesi
dolayısıyla bazı eserlerinin gerek muhtevası gerekse ismi
konusunda farklı görüşler ileri sürülmüştür.

18

İbn Nedim(262) elMuntazam(5/149) Dairetul Maarif(1/198) Hatib
Tarih(10/91) elBidaye(11/71) Zehebi elİber(2/56)
19
Fevatul Vefayat(1/494)
20
Hatib Tarih(10/91)
21
T.D.V.İ.A.(19/457462)
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A ) Hadis.
1. Kamu'lEşrar An Cerîmeti'l İntihâr. İbn Ebü'd
Dünyâ'nın hadis cüzlerinden derlenmiş kırk altı hadisi ihtiva
eden ve intiharın şiddetle yasaklandığını ortaya koyan eser,
Abdullah b. Muhammed b. Sıddîk elGumârî elHüseyniye ait
eErbaûne'lĞumâriyye fî Şükri'nNiam içinde neşredilmiştir
(Kahire 1359/1940).
2. Cüz' Fihi hâlü İbn Ebi'dDünyâ ve Mâ Vaka'a âliyen
min hadîsih. Ebû Mûsâ elMedînî tarafından hazırlanan ve
müellifin âlî İsnadlarını konu alan eserin bir nüshası Dârü'l
kütübi'zZâhiriyye'de(Mecmua, nr. 111) kayıtlıdır. (İbn
Ebü'dDünyâ, Kitâbü'şŞükr, neşredenin girişi, s. 10, 20).
3. elEhâdîsü'lErba'ûn (Selâhaddin elMüneccid, 49
(1974), s. 583). Bir nüshası Akkâ'da Medresetü Nûr
Ahmediyye Kütüphanesi'ndeki bir mecmuada (vr. 1118)
bulunmaktadır (Abdullah Muhlis, 10 (1930), s. 577).
4. Fevâ'id min hadîsi Ebi'lHayr Muhammed b. Ahmed
(Süleymaniye Ktp., Lâleli, nr. 3664, vr. 239a241b).
Kaynaklarda elFevaid adıyla zikredilen eser de (Zehebî,
A'lâmü'nNübelâ(13/403) muhtemelen bu kitaptır.
5. Tahrîcâtü ehli'lhadîş. Tahricâtü İbn Ebi'dDünyâ
adıyla da anılan eserin (Keşfü'zzunûn, 1/380) bir nüshası
Akkâ'da Medresetü Nûr Ahmediyye Kütüphanesi'ndeki bir
mecmua içerisinde (vr. 110) yer almaktadır (Abdullah
Muhlis, 10 (1930), s. 577; Brockelmann, GAL. Suppl, I,
248).
Müellifin hadis konusunda ayrıca esSalât Ale'nnebî ve
esSünne adlı eserlerinin bulunduğu zikredilmiştir (Zehebî,
A'lâmü'nnübelâ(13/402). Muhammed Hayr Ramazan Yûsuf,
İbn Ebü'dDünyâ'nın otuz dokuz kitabında geçen hadisleri
Fihrisü'lehâdîş elletî revâhâ İbn Ebi'dDünyâ adlı
çalışmasında bir araya getirmiştir(Beyrut 1415/1994).
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B) Zühd ve Tasavvuf.
1. elAzame. Gökyüzü, yeryüzü, denizler, cennet ve
cehennemdeki acayip yaratıklara dair olan eserin
Süleymaniye (Cârullah Efendi, nr. 400) ve Millet(Feyzullah
Efendi, nr. 2149) kütüphanelerinde nüshaları mevcuttur.
2. elCû. Bağdat Mektebetü'ddirâsâti'iulyâ'da (nr.
1142/8) ve Dımaşk elMektebetü'lumûmiyye'de (nr. 89)
birer nüshası bulunan eser (İbn Ebü'dDünyâ, Kitâbü's
Samt, neşredenin girişi, s. 92). Muhammed Hayr Ramazan
Yûsuf tarafından yayımlanmıştır (Beyrut 1417/1997). el
Cai'în adıyla müellife nisbet edilen eser de muhtemelen bu
kitaptır.
3. elEhvâl (Ehvâlü'lkıyâme). (nşr. Mecdî Fethî es
Seyyid, Kahire 1413/1993). elKıyâme adıyla ona nisbet
edilen eser de (Selâhaddin elMüneccid, 49 (1974). s. 591)
bu kitap olmalıdır.
4. elEmr bi'lma'ruf ve'nnehy 'ani'münker. Bir
nüshası Hindistan'da Râmpûr Kütüphanesi'nde. bir bölümü
Dârü'lkütübi'zZâhiriyye'de (Mecâmî', nr. 578, vr. 5361)
bulunmaktadır (İbn Ebü'dDünyâ, Kitâbü'şŞükr, neşredenin
girişi, s. 27).
5. elEvliyâ. Ahmed Neş'et Rebî' (Kahire 1354/1935),
Mecdî Seyyid İbrahim (Mecmuatü'rresâ'il içinde, Kahire
Beyrut 19871988) ve Muhammed Saîd b. Besyûnî Zağlûl
(Mecmû'atü resa'ili İbn Ebi'dDünyâ içinde, Beyrut
1414/1993) tarafından neşredilmiştir. Kerâmâtü'levliyâ
adıyla İbn Ebü'dDünyâ'ya nisbet edilen eser de (Zehebî,
A'lâmü'nnübela", XIII, 403) muhtemelen bu kitaptır.
6. elFerec ba'de'şşidde. Hindistan'da (Allahâbâd
1313/1895, 1323/ 1905) ve Kahire'de (1320) yayımlanan
eser daha sonra İmâd Kurre ve Hasan Abdül'âl (Tanta
1405/1985), Ebû Huzeyfe Abdullah b. Âliye (Kahire
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1407/1987) ve
Yâsîn Muhammed Sivâsî (Dımaşk
1412/1992) tarafından, ayrıca Mustafa Abdülkâdir Atâ'nın
tahkikiyle Mecmûatü resâ'ili İbn Ebi'dDünya içinde (Beyrut
1414/ 1993) yayımlanmıştır. Ebû Ali etTenûhî (ö. 384/994)
bu eseri aynı adı taşıyan kitabının mukaddimesinde (nşr.
Muhammed ezZührî elGumrâvî, Kahire 1322; Beyrut
1398/1978) tenkit etmiştir. elFerec ba'de'şşidde Süyûtî
tarafından ihtisar edilmiş ve bu çalışma elErec fî ed'iyeü'l
Ferec (Kahire 1317). elErec fi'lFerec (nşr. Mustafa
Abdülkâdir Atâ, Beyrut 1408/ 1988) adlarıyla neşredilmiştir.
7. Fezâ'ilü (Fazlü) 'aşri zi'lhicce (Fazlü'l'aşr). Berlin
ve Leiden'de nüshaları bulunmaktadır (Ibn Ebü'dDünyâ,
Kitâbü'sSamt, neşredenin girişi, s. 98).
8. Fezailü (şehri) Ramazân (Süleymaniye Ktp., Lâleli,
nr. 3664/12, vr. 148a 154b).
9. elHayr(ü'lhâtim). elHâtim adıyla da anılan eserin
(Selâhaddin elMüneccid, 49 (1974), s. 586) elHubzü'l
hâtim şeklindeki yazılışı (Zehebî A'lâmü'nnübelâ', XIII, 402)
baskı hatası olmalıdır.
10. elHem ve'lhuzn (ve'lkemed) (nşr. Mecdî Fethî
esSeyyid, Kahire 1412/1991).
11. elHilm. Mecdî Seyyid İbrâhim(Kahire 1406/1986)
ve Mecmû'atü resâ'ili İbn Ebi'dDünyâ içinde Muhammed
Abdülkâdir Ahmed Atâ (Beyrut 1413/1993) tarafından
yayımlanmış, ayrıca Mecmû'atü'rresâ'il içinde (Kahire
Beyrut 19871988) neşredilmiştir.
12. Hüsnü'zzan Billahi Azze ve Celle (Te'âlâ). Ahmed
Neş'et Rebî (Kahire 1354/1935) ve Muhlis Muhammed'in
(Riyad 1406/1986) tahkikiyle yayımlanan eser Mecmûcatü'r
resail içinde (KahireBeyrut 19871988), ayrıca Mecdî
Seyyid İbrahim (Kahire 1409/1988) ve Abdüssamed
Şânûha'nın (Mekke 1411/1990) tahkikleriyle, daha sonra da
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Mecmü'atü resâ'ili İbn
1414/1993) neşredilmiştir.

Ebi'dDünyâ

içinde

(Beyrut

13. Islâhu'lmâl. Eser üzerinde doktora çalışması
yapan Mustafa Müflih elKudât (1987, Külliyyetü'z
Zeytûniyye li'şşerîa ve usûli'ddîn, Tunus) daha sonra onu
yayımlamış (Mansûre 1410/1990), Muhammed Abdülkâdir
Atâ da Mecmuatü resâ'ili İbn Ebi'dDünyâ içinde eseri
neşretmiştir (Beyrut 1414/1993).
14. elİhvân: elMütehâbbûn fillâh beşâşetü'lah li
ehlih.
Muhammed
Abdurrahman
Tavâlibe
(Kahire
1408/1988)ve elİhvân adıyla Mustafa Abdülkâdir Atâ (Bey
rut 1409/1988) tarafından yayımlanmıştır.
15. elİhlâş ve'nniyye (nşr. İyâd Hâlid etTabbâ',
Dımaşk 1413/1992).
16. elİtibâr ve a'kâbü'ssürûr
sürûr ve'lahzân). Eseri Necm
yayımlamıştır (Amman 1413/1993).
adıyla kaydedilen eser de (Zehebî,
401) bu kitap olmalıdır.

ve'lahzân (A'kâbü's
Abdurrahman Halef
Kaynaklarda elAhzân
A'lâmü'nnübelâ XIII,

17. İstinau'lmarûf (Süleymaniye Ktp., Lâleli, nr.
3664/12, vr. 213a228b).
18. elKanâ'a ve'tta'affüf ani'lmes'ele ve'rrızâ bi'l
kısm fî'rrızk). Mecdî Seyyid İbrahim (Kahire 1410/1989) ve
Mecmû'atü resâ'ili İbn Ebi'dDünyâ içinde Mustafa
Abdülkâdir
Atâ
(Beyrut
1414/1993)
tarafından
neşredilmiştir. Kitap üzerine Stefan Weninger Qanaa
(Genügsamkeit) in der Arabischen Literatür anhand des
Kitab alQana'a watta'affuf von Ibn AbidDunya adıyla bir
çalışma yapmıştır (Berlin 1992).
19. Kazâ'ü'lhavâ'ic. elHavâic adıyla da anılan (a.g.e.,
XIII, 402) ve önce Ahmed Neş'et Rebî tarafından (Kahire
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1354/1935), daha sonra Mecmû'atü'rresa'il'de yayımlanan
(KahireBeyrut 1413/1992) eseri Mecdî Seyyid İbrahim
(Kahire 1406/1986), Saîd elLahhâm (Beyrut 1413/1992) ve
Mecmuatü resâ'ili İbn Ebi'dDünyâ içinde Muhammed
Abdülkâdir
Atâ
(Beyrut
1414/1993),
ayrıca
Amr
Abdülmün'im (Kahire 1414/1994) neşretmiştir.
20. Kısarü'lemel(nşr.
Yûsuf, Beyrut 1415/1995).

Muhammed

Hayr

Ramazan

21. Kitâbü'lMevt. Müellifin (Ahbârü'l) Kuburu ile
birlikte Leah Kinberg tarafından Ibn Abi alDunya (d.
280/892): Kitab alMaut (The Book of Death) and Kitab al
Kubur (The Book of Graues): Reconstructed with an
Introduction adıyla yayımlanmıştır (Haifa 1983).
22.
Muhâsebetü'nnefs
ve'lizra'ü
aleyhâ.
el
Musta'sımBillâh Ebû Hüreyre ile Mustafa b. Ali b. İvaz
(Beyrut 1406/1986), Mecdî Seyyid İbrahim (Bulak
1407/1987) ve Ebû Hatim Abdullah Şerkâvi'nin (Beyrut
1408/1988) tahkikleriyle neşredilmiştir. elMuhâsebe adıyla
müellife nisbet edilen eserde (İbn Hayr, s. 282) bu kitap
olmalıdır.
23.
Mücâbü'dda've.
Mektebetü'ttahkîk
fî
müesseseti'rrisâle tarafından yayımlanan eser (Beyrut
1404/1984) Muhammed Abdülkâdir Atâ (Beyrut 1406/1986)
ve Mecdî Seyyid İbrahim'in (Bulak 1407/1987) tahkikleriyle
de neşredilmiştir.
24. erRuhbân. Selâhaddin elMüneccid eserin bazı
kısımlarını
elMüntekâ
min
Kitâbi'rRuhbân
adıyla
yayımlamıştır (Mecelletü'dDirasâti'şŞarkıyye li'labâi'd
Domînîkân, III (Kahire (1956), s. 349358).
25. erRikka ve'lbükâ. Dârü'lkütübi'zZâhiriyye'de
bulunan (Mecmua, nr. 132, vr. 118136) ve 375 (985)
yılından önce yazılmış olan nüshasına dayanılarak Muham

12

med Hayr Ramazan Yûsuf tarafından yayımlanmıştır (Riyad
1415/1995).
26. erRızâ anillâh ve'ssabr alâ ğazâ'ih (erRızâ, er
Rızâ anillah, erRızâ anillâh bikazâ'ih). Mecmüatü resâ'ili
İbn Ebi'dDünyâ içinde Mustafa Abdülkâdir Atâ'nın tahkikiyle
neşredilmiştir (Beyrut 1414/ 1993).
27. esSabr ve'ssevâb' aleyh (nşr. Muhammed Hayr
Ramazan Yûsuf, Beyrut 1418/1997).
28. esSamt ve âdâbü'llisân. Necm Abdurrahman
Halef'in Tunus Külliyetü'zZeytûniyye li'şşerîa ve usûli'd
dîn'de üzerinde doktora çalışması yaptığı (1983) ve daha
sonra yayımladığı eser (Beyrut 1406/1986) ayrıca Muham
med Abdülkâdir Atâ (Beyrut 1408/1988) ve esSamt ve
hıfzü'llisân adıyla Muhammed Ahmed Âşûr (Kahire
1406/1986) tarafından neşredilmiştir. Süyûtî kitabı Hüsnü's
Semt fi'sSamt adıyla ihtisar etmiştir (nşr. M. Saîd b.
Besyûnî Zağlûl, Beyrut 1407/1987).
29. eşŞükrü lillâhi teâlâ. Muhammed Ahmed Ramazan
elMedenî (Kahire 1349/1930), Ahmed b. Muhammed Tâhûn
(Cidde 1377/1958), Bedr elBedr (Kuveyt 1400/1980),
Yâsîn Muhammed esSevvâs ile Abdülkâdir elArnaût
(Dımaşk  Beyrut 1405/1985), Târik etTantâvî (Bulak
1413/1992) ve Mecmû'atü resâ'ili İbn Ebi'dDünyâ içinde M.
Saîd b. Besyûnî Zağlûl (Beyrut 1414/1993) tarafından
neşredilmiştir.
30. etTeheccüd ve kıyâmü'lleyl (nşr.
Abdülhamîd esSa'denî, Kahire 1414/1994).

Mus'ad

31. etTevâzu ve'l humûl (elHumûl ve'ttevâzu, el
Humûl). Eseri Lutfî Muhammed esSagir (Kahire 1408/1988)
ve Muhammed Abdülkâdir Atâ (Beyrut 1409/1989)
yayımlamıştır.
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32. etTevbe. Mecdî esSeyyid İbrahim tarafından
neşredilmiş (Kahire 1411/1991), Arthur John Arberry eserin
tahlilini ve bazı bölümlerini ihtiva eden "İbn Abi'dDunyâ on
Penitence" adlı bir makale yazmıştır (JRAS(1951), s. 4863).
33. etTevekkül alallâh. Ahmed Neş'et Rebî (Kahire
1354/1935), Câsim Süleyman elFüheyd edDevserî (Kuveyt
1984; Beyrut 1407/1987), Mecdî Seyyid İbrahim (Kahire
1406/1986), Salim b. Ahmed b. Abdülhâdî (Kahire
1407/1988) ve Mecmû'atü resâ'ili İbn Ebi'dDünyâ içinde
Mustafa Abdülkâdir Atâ (Beyrut 1414/ 1993) tarafından
yayımlanmıştır.
34. el'Ukubât (ü'lilâhiyye li'lefrâd ve'lcemâât ve'l
ümem) (nşr. Muhammed Hayr Ramazan Yûsuf, Beyrut
1416/1996).
35. elÖmr ve'şşeyb (ve'şşebâb). Bazı kaynaklarda
eşŞeyb, eşŞeyb ve'tta'mîr ve Sevâdü'şşeyb adlarıyla
zikredilen eseri Necm Abdurrahman Halef yayımlamıştır
(Riyad 1412/1992).
36. el'Uzle ve'linfirâd (elİnfirâd). Muhammed elHâdî
eşŞevâşî, Tunus elMa'hedü'lalâ li'lhadârati'lİslâmiyye'de
eseri tahkik etmiştir (1412/1991).
37. elVera'. Hâdimül ulemâ elHâfız Azîz Bey
(Haydarâbâd 1408/1988), Muhammed b. Hamed elHamûd
(Kuveyt 1408/1988) ve Mus'ad Abdülmecîd esSa'denî
(Bulak 1993) tarafından neşredilmiştir.
38. elYakin. Kahire'de (1358/1939), daha sonra Zâhid
elKevserî (Kahire 1365/1946), M. Saîd b. Besyûnî Zağlûl
(Beyrut 1407/1987), elAkl ve fazlüh ile birlikte Mecdî Fethî
esSeyyid Ramazan (1407/1988) ve Mecmûatü resâ'ili İbn
Ebi'dDünyâ içinde Mustafa Abdülkâdir Atâ (Beyrut 1414/
1993) tarafından yayımlanmıştır.
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39. Zemmü'l' bağy. Eseri Necm Abdurrahman Halef
(Riyad 1409/1988) ve Zemmü'lMüskir ile birlikte Mus'ad
Abdülhamîd esSa'denî(Kahire 1413/1992) yayımlamıştır.
40. Zemmü'ddünyâ. Ella Appelrot Almagor, eser
üzerinde Kitab Dhamm alDunya by ibn Abi alDunya adlı bir
doktora tezi hazırlamış (Los Angeles, University of
California, 1973), daha sonra bu çalışmasını Kitab Dham al
Dunya adıyla yayımlamıştır (Jerusalem 1984, bk. Norris, s.
100101). Kitabı ayrıca Mecdî Seyyid İbrahim (Kahire
1408/1988) ve Mecmûatü resaili İbn Ebi'dDünyâ içinde
Muhammed
Abdülkâdir
Atâ
(Beyrut
1414/1993)
neşretmiştir.
41. Zemmü'l' ğıybe ve'nnemîme. Necm Abdurrahman
Halef (Kahire 1986, 1989) ve Mecmûatü resâili İbn Ebi'd
Dünyâ içinde Mustafa Abdülkâdir Atâ (Beyrut 1414/1993),
ayrıca Mektebetü'ttürâsi'lİslâmî (Kahire 1989) tarafından
yayımlanmıştır.
42.
Zemmü'lhased
Mecmua, nr. 46, vr. 155).

(Dârü'lkütübi'zZâhiriyye,

43. Zemmü'lmelâhî (elMelâhî). Şarkı söylemeyi,
müzik dinlemeyi ve müzik aletlerini çalmayı kötüleyen
rivayetleri ihtiva eden eseri Muhammed Abdülkâdir Atâ
(Kahire 1405/1985. 1407/1987) ve Mecmu'atu resâ'ili İbn
Ebi'dDünyâ içinde Yüsrî Abdülganî Abdullah (Beyrut
1414/1993) neşretmiştir. Eseri ayrıca James Robson,
Mecdüddin etTûsî elGazzâlî'nin Bevârikü'lilmâ adlı eseriyle
birlikte Tracs on Listening to Music adıyla tahkik etmiş,
önsöz ve notlar ekleyerek İngilizce'ye çevirmiştir (London
1938).
44. Kitâbü'lHâ'ifîn. İki cüz olduğu belirtilen eserin (İbn
Hayr, s. 282) elHâfikîn şeklinde kaydedilmesi (Zehebî,
A'lâmu'nnübela XIII, 402) bir istinsah hatası olmalıdır.
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Zühd ve tasavvuf konusunda çeşitli kaynaklarda
müellife nisbet edilen diğer eserler de şunlardır: 'Atâ'ü's
sâ'il, el'Avz, elÂyât ve men tekelleme ba'de'lmevt, ed
Du'â, Fazlü (Fezâ'ilü) lâ ilahe illallah, Filü'lmünker, el
Fütûn, elHazer ve'şşefeka, İnkılâbü'zzamân, İnzâlü'
hâceti billâh, İthafü'ssâ'il, enNiyye, erReğâib, erRekâ'ik,
esSehâ, Şerefü'lfakr, etTavâ'în, etTefekkür ve'li'tibâr,
el'Ubbâd,
elVesâyâ,
Zemmü'lbuhl,
Zemmü'ddıhk,
Zemmü'lfakr, Zemmü'lfuhş (ve'lbeza'e), Zemmü'lğazab,
Zemmü'rriyâ, Zammü'şşehevât, ezZühd.
C) A hlâk ve Edep.
1. elCîrân (Dârü'lkütübi'zZâhiriyye, Mecmua, nr. 89,
vr. 116).
2. elİhvân (ve'lma'âtıf). Kitâbü'lİhvân adıyla M.
Abdurrahman Tavâlibe tarafından yayımlanmıştır (Kahire
1408/ 1988).
3. Kıra'ddayf (İbn Hayr, s. 283). Müellifin Mekârimu'l
ahlâk adlı eserinin bir bölümü olup olmadığı tartışılmakla
birlikte (İbn Ebü'dDünyâ, Mekârimü'lahlâk, neşredenin
girişi, s. 3334) genellikle ayrı bir çalışma olduğu kabul
edilmektedir.
4. Mekârimü'lahlâk. James A. Bellamy tarafından The
Noble Qualities of Character (Kitâb Makârim alAkhlâq)
adıyla neşredilmiş (WiesbadenBeyrut 1973; Kahire 1988),
Bellamy eserin muhtevasını tanıtan bir de makale yazmıştır
("The Makârim alAkhlâq by İbn Abî Dünyâ", MW, LI1I/2
(19631, s. 106119). Eseri ayrıca Mecdî Seyyid İbrahim
(Kahire 1990) ve Taberânî'nin Mekârimü'lahlâk'ı ile birlikte
Muhammed
Abdülkâdir
Atâ
(Beyrut
1409/1989)
yayımlamıştır.
5. Müdârâtü'nnâs (elMüdârât) (Köprülü Ktp., Fâzıl
Ahmed Paşa, Hadis, nr. 388, vr. 848; Süleymaniye Ktp.,
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Lâleli, nr. 3664, vr. 1 103121b). Brockelmann bu eserin
Mekârimü'lahlâk'ın bir parçası olduğunu söylemekteyse de
(GAL Suppl., 1,247) her iki eserin muhtevasını karşılaştıran
Bellamy bu iddianın doğru olmadığını ortaya koymuştur (The
Noble Qualities of Character, s. 3536).
6. etTakvâ (İbn Hayr, s. 283) Müntekâ Kitâbi'tTakvâ
adlı muhtasarının Hindistan'da Râmpûr Kütüphanesi'nde
bulunduğu belirtilmektedir (Brockelmann, GAL Suppl. Ar.,
II, 140).
7. elVecel (ve'ttevessuk bil amel). Geçmiş ümmetlere
ait darbı meselleri ihtiva eden eserin bir nüshası
Süleymaniye Kütüphanesi'ndedir (Lâleli, nr. 3664, vr 134a
141a).
İbn Ebü'dDünyâ'nın elAfv ve zemmü'lğazab, el'Aza,
elHedâyâ, elMurû'e, etTeâzî ve Teğayyürü'lihvân gibi
eserleri de kaynaklarda zikredilmektedir.
D) Tarih ve Tabakat.
1. elİşrâf fî menâzili'leşrâf. Âlim, kadı, idareci ve ede
biyatçılar hakkındaki haber ve şiirlere yer veren ve Ebû
Huzeyfe Abdullah b. Âliye (Kahire 1407/1987), Necm
Abdurrahman Halef (Riyad 1411/1990), Mecdî esSeyyid
İbrahim (Kahire 1411/1990) tarafından yayımlanan eseri
ayrıca Mustafa Abdülkâdir Atâ elİşrâf 'alâ menâkıbi'leşrâf
(Beyrut 1992). Velîd Kassâb da Kitâbü'lEşrâf(Katar
1413/1993) adıyla neşretmiştir.
2. Maktelü'limâm emîri'lmü'minîn. Dârü'lkütübi'z
Zâhiriyye'de bulunan Maktelü Alî (Mecmua, nr. 95, vr. 232
250) adlı eski bir nüshasına dayanılarak Mustafa Murtazâ el
Kazvînî tarafından yayımlanmıştır (Beyrut 1411/1991).
3. Men âşe ba'de'lmevt. Kahire'de basılan eseri
(1325/1907) daha sonra Abdullah Muhammed edDervîş

17

(Beyrut 1406/ 1986), Ali Ahmed Ali Câbullah (Beyrut
1407/1987), Mustafa Âşur (Bulak 1407/ 1987). Muâz
Eymen b. Arif edDımaşki (Kahire 1412/1992) ve
Mecmûatü'rresâ'il içinde Muhammed Hüsâm Beyzûn
(Beyrut 1414/1993) yayımlamıştır.
4. Hilmü Mu'aviye. Bir nüshasının Dârü'lkütübi'z
Zâhiriyye'de bulunduğu (nr. 3249, vr. 186189) belirtilmiştir
(İbn Ebü'dDünyâ, Kitâbü'şŞükr, neşredenin girişi, s. 31).
5. Tağyîrü (Teğayyürü)'zzaman. Âhirü'zzamân ve
İnkılâbü'zzamân adlarıyla da zikredilen eseri Kâşgarlı
Mahmud'un okuduğu anlaşılmaktadır (Dîvânü lugâti'tTürk,
s. 293; Brockelmann, GAL Suppl., I, 248).
6. Ahbârü'lcüfâti('s'Sikâti'ssebât) İnde'lmevt (el
Cüfât inde'lmevt). Salih âlimlerin ölüm döşeğindeki
hallerine dairdir (Selâhaddin elMüneccid, 49 (1974), s.
583).
7. Ahbârü'lhulefâ Hatîb elBâğdâdî ve İbn Kesîr gibi
tarihçilerin iktibasta bulunduğu eser elHulefâ etTârîh,
Târîhu'lhulefâ adlarıyla da anılmıştır.
Zehebi'nin A'lâmü'nnübelâ adlı eseri (XIII,401403)
başta olmak üzere çeşitli kaynaklarda müellifin tarih ve
tabakata dair şu eserlerinden de söz edilmiştir: Ahbârü'l
A'râb (elA'râb), Ahbârü Dayğam, Ahbârü Kureyş, Ahbârü
Muâviye, Ahbârü'lmülûk, Ahbârü's(Süfyân es)Sevri,
Ahbârü Üveys, elAvâbid (el'Avâ'id), Fezâilü Alî, Fazlü
Abbâs, Hilmü Ahnef b. Kays, Hikemü (Hilmül) hükemâ
(hulema), Maktelü'lHüseyin, Maktelü Osmân, Maktelü
Ömer, Maktelü (Sa'îd) İbn Cübeyr, Maktelü Talha, Maktelü
İbnü'zZübeyr, elMecûs, elMeğâzî, elMemlûkîn, Menâkıbü
Beni'l'Abbâs, Mevâizü'lhulefâ, etTabakât, Tezvîcü Fâtıma
'aleyhe'sselâm. Zühdü Mâlik b. Dinar.
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E) A kaîd.
1. elHevâtif (Hevâtifü'lcin. [cinân]). İnsanlara ve
diğer varlıklara gaybdan gelen seslerin konu edildiği eseri
Mecdî Seyyid İbrahim (Kahire 1408/1988, Mecmû'atü resâili
İbn Ebi'dDünyâ içinde Mustafa Abdülkâdir Atâ (Beyrut
1414/1993) ve Hevâtifü'lcinnân adıyla Muhammed ezZağli
(Beyrut 1416/1995) yayımlamıştır.
2. Sifatü'lcenne ve mâ e'addallâhü liehlihâ mine'n
nîam (nşr. Târik etTantâvî, Kahire 1994).
3. Sıfatü'nnâr. Dârü'lkütübi'zZâhiriyye'de bulunan
tek nüshası (Mecmua, nr. 132, vr. 140154) esas alınarak
Muhammed Hayr Ramazan Yûsuf tarafından neşredilmiştir
(Beyrut 1417/1997).
4. Ahbârü'lkubûr (Kitâbü'lKubûr). Müellifin elMevt
adlı eseriyle birlikte Leah Kinberg tarafından ibn Abi al
Dunyâ (d. 280/892): Kitâb alMaut (The Book of Death) and
Kitâb alKubür (The Book of Graves): Reconstructed with an
Introduction adıyla yayımlanmıştır (Haifa 1983).
Müellifin akaid konusunda ayrıca elBaas ve'nnüşûr,
Delâilü'nnübüvve, elMevkıf, Sıfatü'lmîzân, Şıfatü'nnebî,
Şıfatü'şşırât,
Sidretü'lmüntehâ,
Şeceretü'ttûbâ
ve
Ukübetü'lenbiyâ adlı eserlerinin bulunduğu zikredilmiştir.
F) Fıkıh.
1. Zemmü'lmüskir. Necm Abdurrahman Halef (Riyad
1409/1989) ve müellifin Zemmü'lbağy adlı eseriyle birlikte
Mus'ad Abdülhamîd esSa'denî (Kahire 1413/1992)
tarafından neşredilmiştir.
2. el'îdeyn. Bir nüshası Dârü'lkütübi'lMısriyye'de
(Mecâmî', nr. 781) ve bunun bir kopyası Ma'hedü'l
mahtûtâti'lArabiyye'de (Tasavvuf, nr. 315) bulunmaktadır.

19

Müellife bu alanda ayrıca edDeyn (edDeyn ve'l
vefâ'), elEdâhî (elüdhiye) (Fazlü) Âşûrâ, elFetvâ, Fıkhu'n
nebî aleyhi'sselâm, elKısâs, elMenâsik, erRehâin, er
Ruhsa fi'ssemâ, Sadakatü'fıtr (esSadaka) ve Zemmü'rri
bâ adlı eserler nisbet edilmektedir.
G) Kıraat.
1. Hurûfu Halef. Kırâati aşere imamlarından Halef b.
Hişâm'ın kıraatiyle ilgili olduğu anlaşılmaktadır.
2. elVaki ve'libtidâ Brockelmann'a dayanılarak
müellife elVasl ve'lfasl adlı bir eser daha nisbet
edilmekteyse
de (İbn
Ebü'dDünyâ, Kitâbü'sSamt,
neşredenin girişi, s. 87) kaynaklarda ve Brockelmann'da
böyle bir eserden söz edilmemektedir. Müellifin elElhân,
Feztailü'lKur'ân ve elKırâa adlı eserlerinin bulunduğu da
belirtilmiştir.
H) Edebiyat.
Kelâmü'lleyâlî ve'leyyâm (elEyyâm ve'lleyâlî)
(Süleymaniye Ktp., Lâleli, nr. 3664, vr. 233a239a). İbn
Ebü'dDünyâ'nın edebiyatla ilgili olarak ayrıca elEdeb,
Sevâdü'şşiyb, Meârizül (Me'ârizü, Te'âruzû)'lkelâm, en
Nevâdir, etTeşemmüs adlı eserleri kaleme aldığı
kaynaklarda zikredilmektedir.
I ) Diğer Eserleri.
1. elAkl ve fazlüh ve'lyakin. Müellifin elYakîn adlı
eseriyle birlikte Zâhid Kevserî (Kahire 1365/ 1946), yine el
Yakin ile birlikte Mecdî Fethi Seyyid Ramazan (1407/1987).
ayrıca Mecdî Seyyid İbrahim (Bulak 1407/1988), Kitâbü'l
'Akl ve fazlüh adıyla Lutfî Muhammed esSagîr (Riyad
1408/1989), Mecmû'atü resâ'ili İbn Ebi'dDünyâ içinde M.
Saîd b. Besyûnî Zağlûl(Beyrut 1414/ 1993) ve Ebû Meryem
Mecdî Fethi İbrahim (Kahire, ts.) tarafından neşredilmiştir.
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2. elİyâl. Eseri Necm Abdurrahman Halef (12,
Demmâm 1409/1990) ve Mus'ad Abdülhamîd esSa'denî
(Kahire 1412/ 1991) yayımlamıştır.
3. elMaraz ve'lkefârât. İki cüzden oluşan eserin
nüshaları Süleymaniye Kütüphanesi ile (Lâleli, nr. 3664/5,
vr. 87a 108b) Dârü'lkütübi'zZâhiriyye'de (Mecmua, nr.
76, vr. 156192; nr. 98, vr. 6589) bulunmaktadır.
4. elMatar (esSehâb) ve'rra'd ve'lberk ve'sselc
(ve'rrîh). (Köprülü Ktp., Hadis, nr. 388, vr. 49a73b). Bazı
kaynaklarda esSehâb (İbn Hayr, s. 282) şeklinde kaydedi
len eser de muhtemelen bu kitaptır.
5. Mekâ'idü'şşeytân (Liehli'lîmân). Mecdî Seyyid
İbrahim tarafından yayımlanmış olup (Kahire 1411/1991)
İbnü'nNedîm'in Mekâbirü'şşeytân (elFihrist, s. 236), Kâtib
Çelebi'nin Mesâ'idü'şşeytân (Keşfü'zzunûn, II, 1704)
adlarıyla zikrettikleri eserler de bu kitap olmalıdır.
6. elMenâmât. Mecdî Seyyid İbrahim (Kahire
1409/1989) ve Mecmû'atü resâ'ili İbn Ebi'dDünyâ içinde
Abdülkâdir Ahmed Atâ (Beyrut 1414/1993) tarafından
neşredilmiştir. Leah Kinberg de eseri ibn Abi alDunya:
Morality in the Guise of Dreams: A Critical Edition of Kitab
alManam adıyla yayımlamıştır (Leiden 1994).
7. elMennân. Bir nüshası Akkâ'da Medresetü Nûr
Ahmediyye Kütüphanesi'ndeki bir mecmua içinde bulunmak
tadır (Abdullah Muhlis, X 11930], s. 577).
8. Kitâbü'lMuhtazarin. Ölüm döşeğinde olanlar
hakkında yapılacak işleri ve çeşitli kimselerin ölüm
döşeğindeki hallerini konu alan eser, Dârü'lkütübi'z
Zâhiriyye'deki nüshası (Hadis, nr. 343, vr. 173) esas
alınarak Muhammed Hayr Ramazan Yûsuf tarafından
neşredilmiştir (Beyrut 1417/ 1997). Aynı kütüphane
numarası ile müellife elMuhtasar adlı başka bir kitabın
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nisbet edilmesi (İbn Ebü'dDünyâ, Kitâbü'şŞükr, neşredenin
girişi, s. 42) bir zühul eseri olmalıdır.
9. Kitâbü'lMütemennîn. Bazı sahâbîlerin ve çeşitli ki
şilerin pişmanlıklarını ve tekrar imkân verilmiş olsa ne
yapmak isteyecekleri sorusuna verdikleri cevapları ihtiva
eden ve bazı kaynaklarda yanlış olarak elMüteyemmîn
şeklinde kaydedilen eseri (Sehâvî, s. 358; Rosenthal, s.
582) Muhammed Hayr Ramazan Yûsuf neşretmiştir (Beyrut
1418/1997).
Müellifin diğer bazı eserleri de şunlardır: elAzâ, el
Cihâd, elElviye, elEsvât, elEmvâl, elEnvâ, elİlm, el
Macîşe, elMuntazam, enNevâzi ve'rre'aya, etTevâbi', er
Remy, erRü'yâ (Ta'bîrü'rrü'yâ) ve ezZefîr.
İbn Ebü'dDünyâ'nın bazı eserleri "Mecmuatü'r
resâ'iller içinde yayımlanmış olup birer cilt halinde
neşredilen iki ayrı Mecmûatü'rresâ'il'de(nşr Ahmed Neş'et
Rebî', Kahire 1354/1935; KahireBeyrut 19871988) beşer,
M. Saîd b. Besyûnî Zağlûl'ün tahkik ettiği Mecmû'atu resâ'ili
İbn Ebi'dDünyâ'da (Beyrut 1414/1993) üç, kapağında
Mevsû'atü resâ'ili İbn Ebi'dDünyâ yazılan ve çeşitli
araştırmacılar tarafından yayımlanan beş ciltlik Mecmûatü
resâ'ili İbn Ebi'dDünyâ'da (Beyrut 1414/1993) yirmi risale
yer almaktadır.
İbn Ebü'dDünyâ hakkında büyük çoğunluğu müellifin
bir eserinin tahkiki vesilesiyle yapılmış çalışmalardan bazıları
şunlardır:
1.
Alfred
Wiener,
"Die
Farağ
ba'dassidda
Literatur"(Isl.,IV|1913|, s. 270298, 387420).
2. Esmâ'ü musannefâti Ebî Bekr 'Abdillâh b. Muham
med b. Ubeyd b. Ebi'dDünyâ' alâ hurûfü'lmucem adıyla
Dârü'lkütübi'zZâhiriyye'de kayıtlı olan (Mecmua, nr. 42,
vr. 57b60a) ve müellifi bilinmeyen bir eser, Mucemü
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musannefâti İbn Ebi'dDünyâ adıyla Selâhaddin elMüneccid
tarafından yayımlanmıştır (MMLAD m., XL1X (1974], s. 579
594).
3. Necm Abdurrahman Halef, İbn Ebi'dDünyâ ve
tahkiku kitâbihî esSamt ve âdâbi'llisân (doktora tezi, MI,
1983, Külliyetü'zZeytûniyye li'şşerîa ve usûli'ddîn|Tunus).
Müellifin hayatına dair geniş bilgi ihtiva eden bu çalışma
Kitâbü'sSamt ve âdâbü'llisân adıyla neşredilmiştir (Beyrut
1406/ 1986). Von Reinhard Weipert ve Stefan Weninger
tarafından yazılan "Die erhalt enen Werke des İbn Abî d
Dunyâ: Eine vorlâufıge Bestandsaufnahme" adlı makale de
İbn Ebü'dDünyâ'nın mevcut eserlerinin yazma nüshalarının
yerleri ve bunlardan neşredilenler hakkında bilgiler ihtiva
etmektedir [ZDMG, CXLV1 11996], s. 415455).
Bİ BLİ Y OGRA FY A :
İbn Ebü'dDünyâ, Kitâbü'şŞamt ue âdâbü'llisân (nşr. Necm
Abdurrahman Halef). Beyrut 1406/1986, neşredenin girişi, s. 19
110;
a.mlf.. lslâhü'lmâl {nşr. Mustafa MüflihelKuzât). Mansûre
1410/1990, neşredenin girişi, s. 1957;
a.mlf., Kitâbü'şŞükr lillahi 'azze ve celle (nşr. Yâsîn
Muhammed esSevvâs
Abdülkadir elArnaût. Dımaşk 1405/1985, neşredenin girişi,
s. 946;
a.mlf.,
Mekârimü'lahlâk:
The
Noble
Qualities
of
Character{nşr. .A. Bellamy], WiesbadenBeyrut 1973, neşredenin
girişi, s. 3334;
İbn Ebû Hatim, elCerh ve'ttadil, V, 163;
İbnü'nNedîm, elFihrist(Teceddud), s. 236237;
Hatîb, Târîhu Bağdâd, X, 8991;
Dîvânü lugâtitTürk, s. 293;
İbn EbûYa'lâ. Tabakâtü'lHanâbile, I, 192195;
İbn Hayr, Fehrese,s. 282284, 465, 477, 482, 484, 488, 489,
491, 495, 501, 505, 508, 514, 515, 517, 521, 523, 531, 533, 536
538;
İbnü'lCevzî, elMuntazam, V, 148149;
Mizzî, Tehzîbü'lKemâl, XVI, s. 7278;
Kütübî, Fevâtü'lVefeyât. II, 228229;
İbn Rüşeyd, Mil'ü'l'aybe bimâ cümi'a bitûli'lğaybe [nşr. M.
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Habîb İbnü'lHoca),Tunus 1402/ 1981, II, 403406;
Zehebî, A'lâmü'nnübelâ', XIII, 397404;
a.mlf.. Tezkiretü'lhuffâz, II, 677679;
Safedî, elVâfi bi'lvefeyât, 1, 51;
İbn Kesîr, elBidâye, II, 71;
İbn Hacer, Tehzîbü'tTehzîb, II, 277; VI, 1216; IX, 398;
Sehâvî. elİ'lân bi'ttevbih, s. 358;
Keşfü'zzunün, 1, 380; II, 1704;
Kettânî, erRisâletü'lmüstetrafe{Özbek), s. 45;
ayrıca bk. İndeks; Brockelmann, GAL, I, 160; Suppl., I. 247
248;a.e. (Ar.). II, 140;
Şâkir Mustafa, etTârihu'l'Arabi ve'lmü'errihûn, Beyrut
1400/1980,1, 225226;
F. Rosenthal. İlmü'ttârîh "inde'lmüslimîn (trc. Salih Ahmed
elAlâi, Beyrut 1403/1983, s. 476, 533, 535, 545, 582, 690;
Alfred Wiener, "Die Farağ ba'd assidda Literatür", tef., IV
(1913), s. 270298, 387420;
Abdullah Muhlis. "Mecmû'u'nnâdir", MMLADm., X (1930), s.
577583;
Muhammed Kürd Ali, "elİşrâf fî menâzili'leşrâf li'bn Ebi'd
Dünyâ", a.e., X/34 (1933), s. 193204;
A. J. Arberry. "ibn Abi'dDunyâ on Penitence", JRAS {1951),
s. 4863;
J. Bellamy. "The Makârim alAkhlâq by ibn Abi Dünyâ: A
Preliminary Study", MW, LIII/2 (1963). s. 106119;
a.mlf.. "Sources of ibn Abi'lDunyâ's Kitâb Maqhal Amir al
Mü'minin 'Ali", JAOS, sy. 104 (1984), s. 319;
Selâhaddin elMüneccid. "Mucemü musannefâti İbn Ebi'd
Dünyâ", MMLADm., XLIX (1974), s. 579594;
Tryggve Kronholm, "ibn Abi dDunyâ: Kitâb Makârim al
AhlâkThe Noble Qualities of Character", AO, XLIX(1981), s. 115
121;
Albert Dietrich, "Zur Überlieferung einiger Schriften des ibn
AbıdDunyâ", SO, XVll/23 (1984), s. 3544;
a.mlf.. "ibn Abi'lDunyâ", El(İng), III, 684;
H. T. Norris, "Kitâb Dhamm alDunyâ by ibn Abi alDunya",
JRAS[\9&6), s. 100101;
M. Ahmed edDâlî, "Nazarât fî kitâbi'lİşrâf fî menâzili'l
eşrâf", MMLADm., LXV1II/2(1993). s. 317345;
Von Reinhard Weipert  Stefan Weninger. "Die erhalteren
Werke des ibn Abi dDunyâ: Eine vorlâufıge Bestandsaufnahme",
ZDMG, CXLV1(I996), s. 415455.
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ﺑﺴــﻢ ﺍﷲ ﺍﻟﺮﲪﻦ ﺍﻟﺮﺣﻴﻢ

DİLİ KORUMAK VE SUSMANIN FAZİLETİ
ﺣﺪﺛﻨﺎ ﺃﺑﻮ ﺑﻜﺮ ﻋﺒﺪ ﺍﷲ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﻴﺪ ﺍﻟﻘﺮﺷﻲ ﻗﺎﻝ ﺣﺪﺛﲏ ﺃﰊ
ﻭﻋﺒﻴﺪ ﺍﷲ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﺍﳉﺸﻤﻲ ﻗﺎﻻ ﺣﺪﺛﻨﺎ ﻧﻌﻴﻢ ﻋﻦ ﻳﻌﻠﻰ ﺑﻦ ﻋﻄﺎﺀ ﻋﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﷲ
ﺍﺑﻦ ﺳﻔﻴﺎﻥ ﻋﻦ ﺃﺑﻴﻪ ﻗﺎﻝ ﻗﻠﺖ ﻳﺎ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﺃﺧﱪﱐ ﻋﻦ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﺑﺄﻣﺮ ﻻ
ﺃﺳﺄﻝ ﻋﻨﻪ ﺃﺣﺪ ﺑﻌﺪﻙ ﻗﺎﻝ ﻗﻞ ﺁﻣﻨﺖ ﺑﺎﷲ ﰒ ﺍﺳﺘﻘﻢ ﻗﻠﺖ ﻓﻤﺎ ﺃﺗﻘﻲ ﻓﺄﻭﻣﺄ
ﺑﻴﺪﻩ ﺇﱃ ﻟﺴﺎﻧﻪ

1 Süfyan Bin
anh'den; “ Dedim ki;

Abdullah

Bin

Rebia

Radıyallahu

“Ey Allah’ın Rasulü! Bana senden sonra kimseye
sormayacağım, İslam’ın emirlerinden bir şey haber ver!”
Buyurdu ki;
“Allah’a iman ettim de ve sonra dosdoğru ol” Dedim ki;
“En çok neyi sakınayım?” Bunun üzerine eliyle dilini
işaret etti.22
ﺣﺪﺛﻨﺎ ﺩﺍﻭﺩ ﺑﻦ ﻋﻤﺮﻭ ﺍﻟﻀﱯ ﻭﺳﻌﺪﻭﻳﻪ ﻋﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﷲ ﺑﻦ ﺍﳌﺒﺎﺭﻙ ﻋﻦ
ﳛﲕ ﺑﻦ ﺃﻳﻮﺏ ﻋﻦ ﻋﺒﻴﺪ ﺍﷲ ﺑﻦ ﺯﺣﺮ ﻋﻦ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﻳﺰﻳﺪ ﻋﻦ ﺍﻟﻘﺎﺳﻢ ﻋﻦ ﺃﰊ
ﺃﻣﺎﻣﻪ ﺭﺿﻲ ﺍﷲ ﻋﻨﻪ ﻗﺎﻝ ﻗﺎﻝ ﻋﻘﺒﺔ ﺑﻦ ﻋﺎﻣﺮ ﺭﺿﻲ ﺍﷲ ﻋﻨﻪ ﻗﻠﺖ ﻳﺎ ﺭﺳﻮﻝ

22

İbni Ebid Dünya Kitabus Samt(s.174, no:1) Müslim(1/65)
Tirmizi(zühd 4/607) Ahmed(3/413) İbni Mace(3972) İbni
Hibban(2543) Hakim(4/313) Hatib Tarihu Bağdat(2/370) sahihtir.
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ﺍﷲ ﻣﺎ ﺍﻟﻨﺠﺎﺓ ﻗﺎﻝ ﺃﻣﻠﻚ ﻋﻠﻴﻚ ﻟﺴﺎﻧﻚ ﻭﻟﻴﺴﻌﻚ ﺑﻴﺘﻚ ﻭﺍﺑﻚ ﻋﻠﻰ
ﺧﻄﻴﺌﺘﻚ

2 Ukbe Bin Amir Radıyallahu anh’den; “Dedim ki
“Ey Allah’ın Rasulü! Kurtuluşu nasıl elde ederiz?”
“Diline sahip ol, evin sana geniş gelsin (evinde otur)
ve bir de hataların için ağla buyurdu”23
ﺣﺪﺛﻨﺎ ﻋﺎﺻﻢ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ ﺣﺪﺛﲏ ﺃﰊ ﻋﻦ ﺃﰊ ﺣﺎﺯﻡ ﺍﳌﺪﻳﲏ ﻋﻦ
ﺳﻬﻞ ﺑﻦ ﺳﻌﺪ ﺍﻟﺴﺎﻋﺪﻱ ﺭﺿﻲ ﺍﷲ ﻋﻨﻪ ﻗﺎﻝ ﻗﺎﻝ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﻭﻣﻦ ﻳﺘﻮﻛﻞ ﱄ
ﲟﺎ ﺑﲔ ﳊﻴﻴﻪ ﻭﺭﺟﻠﻴﻪ ﺃﺗﻮﻛﻞ ﻟﻪ ﺑﺎﳉﻨﺔ

3 Sehl Bin Sad esSaidî Radıyallahu anh’den;
Rasulullah (Sallallahu aleyhi ve sellem) buyurdu ki;
“Kim bana iki dudağı arasındakini ve iki bacağı
arasındakini (onları günaha bulaştırmayacağını) garanti
ederse, bende ona cennete gireceğine kefil olurum ”24
(Bu hadisin manası şudur; “Kim dilinin hakkını
konuşulması gereken yerde konuşmakla, gerekmeyen yerde
susmakla eda ederse ve fercini helal ilişkide kullanıp, haram

23

 İbni Ebid Dünya Kitabus Samt(s.175, no:2) Tirmizi(zühd 4/605)
Ahmed(5/259) Ahmed Zühd(s.15) İbnül Mubarek Kitabuz Zühd(s.43
no:134) Hennad Bin esSeri Kitabuz Zühd(105) Mecmeuz
Zevaid(10/299) Metalibul Aliye(3/190 no:3221) İsnadı “Hasen”dir.
24
 İbni Ebid Dünya Kitabus Samt(s.176, no:3) Buhari(7/184)
Tirmizi(4/606) Ahmed(5/333) Hakim(4/358) sahihtir.
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olan zinadan korursa, bu şekilde de onun hakkını eda
ederse, cennete girer”25
Bu izaha şunları da ekleyebiliriz;
Dilin hakkını eda etmek, dili kelimei şehadet, Allah’ı
zikir, Kuran okuma, iyiliği emretme, kötülüğe mani olma,
söylenmesi gereken yerde hakkı söyleme, şahitlikte
bulunma, nasihat etme, ilim müzakeresinde bulunma,
kardeşine selam verme, Rasulullah sallallahu aleyhi ve
sellem’e salat okuma hac’da telbiye getirme gibi yerlere
kullanmak, yalan, gıybet, edepsiz sözler, şarkı söylemek,
batıl konuşmak gibi lüzumsuz yerlerde de susmaktır. Ayrıca
ağzı korumaya haram yemekten sakınmak da dâhildir.
Fercin hakkını eda etmek; erkeğin yabancı kadına
bakması, kadının yabancı erkeğe bakması, gazete veya
televizyondaki müstehcen görüntülere bakmak, şehveti
harekete getirici müzik dinlemek ve istimna’dan kendini
muhafaza etmektir. Zira bu gibi şeyler fercin şehvetine
sebep olan şeylerdir.)
ﺣﺪﺛﻨﺎ ﺃﺑﻮ ﻣﺴﻠﻢ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺮﲪﻦ ﺑﻦ ﻳﻮﻧﺲ ﺣﺪﺛﻨﺎ ﻋﺒﺪ ﺍﷲ ﺑﻦ ﺇﺩﺭﻳﺲ
ﺃﺧﱪﱐ ﺃﰊ ﻭﻋﻤﻲ ﻋﻦ ﺟﺪﻱ ﻋﻦ ﺃﰊ ﻫﺮﻳﺮﺓ ﺭﺿﻲ ﺍﷲ ﻋﻨﻪ ﻗﺎﻝ ﺳﺌﻞ ﺭﺳﻮﻝ
ﺍﷲ ﻋﻦ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﺎ ﻳﺪﺧﻞ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺍﳉﻨﺔ ﻗﺎﻝ ﺗﻘﻮﻯ ﺍﷲ ﻭﺣﺴﻦ ﺍﳋﻠﻖ ﻭﺳﺌﻞ
ﻋﻦ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﺎ ﻳﺪﺧﻞ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺍﻟﻨﺎﺭ ﻗﺎﻝ ﺍﻷﺟﻮﻓﺎﻥ ﺍﻟﻔﻢ ﻭﺍﻟﻔﺮﺝ

4 Ebu Hureyre Radıyallahu anh’den; “Rasulullah
sallallahu aleyhi ve sellem’e insanların cennete en çok hangi
sebep ile girdikleri soruldu” Buyurdu ki;

25

Fethul Bari(11/309)
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“Allah’tan korkmak ve güzel ahlak” ve insanların en
çok hangi sebeple cehenneme gireceği soruldu. Buyurdu ki;
“İki boşluktur; ağız ve ferc” 26
ﺣﺪﺛﻨﺎ ﻳﻮﻧﺲ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺮﺣﻴﻢ ﺍﻟﻌﺴﻘﻼﱐ ﺣﺪﺛﻨﺎ ﻋﻤﺮﻭ ﺑﻦ ﺃﰊ ﺳﻠﻤﺔ
ﻋﻦ ﺻﺪﻗﺔ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﷲ ﻋﻦ ﻋﺒﻴﺪ ﺍﷲ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ ﻋﻦ ﺳﻠﻴﻤﺎﻥ ﺑﻦ ﺣﺒﻴﺐ ﺣﺪﺛﲏ
ﺃﺳﻮﺩ ﺑﻦ ﺍﺻﺮﻡ ﺍﶈﺎﺭﰊ ﺭﺿﻲ ﺍﷲ ﻋﻨﻪ ﻗﺎﻝ ﻗﻠﺖ ﺃﻭﺻﲏ ﻳﺎ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﻗﺎﻝ
ﺃﲤﻠﻚ ﻳﺪﻙ ﻗﺎﻝ ﻗﻠﺖ ﻓﻤﺎ ﺃﻣﻠﻚ ﺇﺫﺍ ﱂ ﺃﻣﻠﻚ ﻳﺪﻱ ﻗﺎﻝ ﺃﲤﻠﻚ ﻟﺴﺎﻧﻚ ﻗﺎﻝ
ﻓﻤﺎ ﺃﻣﻠﻚ ﺇﺫﺍ ﱂ ﺃﻣﻠﻚ ﻟﺴﺎﱐ ﻗﺎﻝ ﻓﻼ ﺗﺒﺴﻂ ﻳﺪﻙ ﺇﻻ ﺇﱃ ﺧﲑ ﻭﻻ ﺗﻘﻞ
ﺑﻠﺴﺎﻧﻚ ﺇﻻ ﻣﻌﺮﻭﻓﺎ

5 Esved Bin Asram elMuharibi Radıyallahu anh’den;
“Dedim ki bana tavsiyede bulun ey Allah’ın Rasulü!”
Buyurdu ki;
“Eline sahip ol” Dedim ki;
“Elime sahip olamazsam?" Buyurdu ki;
“Diline sahip olamaz mısın?”
“Dilime de sahip olamazsam?" Dedim. Buyurdu ki;
“Elini ancak hayır için genişlet (hayır yolunda cömert
ol), dilinle de sadece iyi şeyler söyle”27

26

İbni Ebid Dünya Kitabus Samt(s.177, no:4) İbni Ebid Dünya Kitabul
Vera(13) Buhari Edebül Müfred(s.130 no:294) Tirmizi(4/363) İbni
Mace(4246)
Ahmed(2/392)
Ahmed
Kitabuz
Zühd(s.397)
Hakim(4/324) İsnadı Hasendir.
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ﺣﺪﺛﻨﺎ ﺃﺑﻮ ﺧﻴﺜﻤﺔ ﻭﺇﺳﺤﺎﻕ ﺑﻦ ﺇﲰﺎﻋﻴﻞ ﻗﺎﻻ ﺣﺪﺛﻨﺎ ﺟﺮﻳﺮ ﻋﻦ
ﺍﻷﻋﻤﺶ ﻋﻦ ﺍﳊﻜﻢ ﺑﻦ ﻋﺘﻴﺒﺔ ﻭﺣﺒﻴﺐ ﺑﻦ ﺃﰊ ﺛﺎﺑﺖ ﻋﻦ ﻣﻴﻤﻮﻥ ﺑﻦ ﺃﰊ
ﺷﺒﻴﺐ ﻋﻦ ﻣﻌﺎﺫ ﺑﻦ ﺟﺒﻞ ﺭﺿﻲ ﺍﷲ ﻋﻨﻪ ﻗﺎﻝ ﻗﻠﺖ ﻳﺎ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﺃﻧﺆﺍﺧﺬ ﲟﺎ
ﻧﻘﻮﻝ ﻗﺎﻝ ﺛﻜﻠﺘﻚ ﺃﻣﻚ ﺑﺎﺑﻦ ﺟﺒﻞ ﻭﻫﻞ ﻳﻜﺐ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﰲ ﺍﻟﻨﺎﺭ ﻋﻠﻰ
ﻣﻨﺎﺧﺮﻫﻢ ﺇﻻ ﺣﺼﺎﺋﺪ ﺃﻟﺴﻨﺘﻬﻢ ﻗﺎﻝ ﺣﺒﻴﺐ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﳊﺪﻳﺚ ﻭﻫﻞ ﺗﻘﻮﻝ
ﺷﻴﺌﺎ ﺇﻻ ﻟﻚ ﺃﻭ ﻋﻠﻴﻚ

6 Muaz Bin Cebel Radıyallahu anh’den; “Dedim ki Ey
Allah’ın Rasulü! Söylediğimiz şeylerden mesul tutulacak
mıyız?” Buyurdu ki;
“Anan seni düşüreydi ey Muaz! İnsanlar cehenneme
burunları üzere ancak dillerinden çıkanlar sebebi ile
yuvarlanmıyorlar mı?28
ﺣﺪﺛﲏ ﲪﺰﺓ ﺑﻦ ﺍﻟﻌﺒﺎﺱ ﺃﻧﺒﺄﻧﺎ ﻋﺒﺪﺍﻥ ﺑﻦ ﻋﺜﻤﺎﻥ ﺃﺧﱪﻧﺎ ﻋﺒﺪ ﺍﷲ ﺃﻧﺒﺄﻧﺎ ﻣﻌﻤﺮ
 ﻗﻠﺖ ﻳﺎ: ﻋﻦ ﺍﻟﺰﻫﺮﻱ ﻋﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺮﺣﻦ ﺑﻦ ﻣﺎﻋﺰ ﻋﻦ ﺳﻔﻴﺎﻥ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﷲ ﺍﻟﺜﻘﻔﻲ ﻗﺎﻝ
 ﻳﺎ:  ﻗﻠﺖ:  ﻗﺎﻝ:  ﻗﻞ ﺭﰊ ﺍﷲ ﰒ ﺍﺳﺘﻘﻢ: ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﺣﺪﺛﲏ ﺑﺄﻣﺮ ﺍﻋﺘﺼﻢ ﺑﻪ ؟ ﻗﺎﻝ
ﻫﺬﺍ: ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﻣﺎ ﺃﺧﻮﻑ ﻣﺎ ﲣﺎﻑ ﻋﻠﻲ ؟ ﻓﺄﺧﺬ ﺑﻠﺴﺎﻧﻪ ﰒ ﻗﺎﻝ

7 Süfyan Bin Abdullah esSekafi Radıyallahu anh'den;
“Dedim ki;

27

İbni Ebid Dünya Kitabus Samt(s.178, no:5) Taberani(8/273) Ebu
Nuaym Ahbaru Isbehan(2/379) Heysemi Mecmeuz Zevaid(9/300)
Taberani bunu hasen senedle rivayet etti.
28
İbni Ebid Dünya Kitabus Samt(s.179, no:6) Tirmizi (5/12 no:2613)
İbni Mace(3972) Ahmed(5/231) Hennad esSeriy Zühd(102103)
sahihtir.

29

“Ey Allah’ın Rasulü!, bana (İslam’ın emirlerinden)
tutunacağım bir şey söyle!” Buyurdu ki;
“Allah’a iman ettim de ve sonra dosdoğru ol” Dedim ki;
“Ey Allah'ın Rasulü! Benim hakkında en çok
korktuğun şey nedir?" Bunun üzerine eliyle dilini tuttu ve;
"bu" dedi.29
ﺮﺍﻡ ﻋﻦ ﺷﻬﺮ ﺑﻦ ﺣﻮﺷﺐ ﺣﺪﺛﻨﺎ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﺍﳉﻌﺪ ﺃﻧﺒﺄﻧﺎ ﻋﺒﺪ ﺍﳊﻤﻴﺪ ﺑﻦ
 ﻳﺎ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﺃﻱ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﺃﻓﻀﻞ ؟: ﺣﺪﺛﲏ ﺍﺑﻦ ﻏﻨﻢ ﺃﻥ ﻣﻌﺎﺫﺍ ﺭﺿﻲ ﺍﷲ ﻋﻨﻪ ﻗﺎﻝ
ﻓﺄﺧﺮﺝ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻟﺴﺎﻧﻪ ﰒ ﻭﺿﻊ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﺻﺒﻌﻴﻪ

8 Muaz r.a.'den; "Dedim ki; "Ey Allah'ın Rasulü! En
faziletli amel hangisidir?" bunun üzerine Rasulullah
Sallallahu aleyhi ve sellem dilini çıkardı ve parmağını üzerine
koydu."30
ﺣﺪﺛﻨﺎ ﻋﻤﺮﻭ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺍﻟﻨﺎﻗﺪ ﺣﺪﺛﻨﺎ ﺯﻳﺪ ﺑﻦ ﺍﳊﺒﺎﺏ ﺣﺪﺛﻨﺎ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ
ﻣﺴﻌﺪﺓ ﺍﻟﺒﺎﻫﻠﻲ ﺣﺪﺛﻨﺎ ﻗﺘﺎﺩﺓ ﻋﻦ ﺃﻧﺲ ﺭﺿﻲ ﺍﷲ ﻋﻨﻪ ﻗﺎﻝ ﻗﺎﻝ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﻻ
ﻳﺴﺘﻘﻴﻢ ﺇﳝﺎﻥ ﻋﺒﺪ ﺣﱴ ﻳﺴﺘﻘﻴﻢ ﻗﻠﺒﻪ ﻭﻻ ﻳﺴﺘﻘﻴﻢ ﻗﻠﺒﻪ ﺣﱴ ﻳﺴﺘﻘﻴﻢ ﻟﺴﺎﻧﻪ
ﻭﻻ ﻳﺪﺧﻞ ﺍﳉﻨﺔ ﺭﺟﻞ ﻻ ﻳﺄﻣﻦ ﺟﺎﺭﻩ ﺑﻮﺍﺋﻘﻪ

9Enes Radıyallahu anh’den; “Rasulullah sallallahu
aleyhi ve sellem buyurdu ki;

29

Kitabus Samt(7) Tirmizi(4/607) İbn Mace(3972) Ahmed(3/413) İbni
Hibban(mevariduz zaman2543) Hakim(4/313) sahih ligayrihi.
30
Kitabus Samt(8) Iraki elMuğni(3/94) isnadında Şehr Bin Havşeb
adlı meşhur zayıf ravi vardır. Fakat o yalan ile itham edilmiş değildir.
Bu rivayet şahit getirmeye uygundur.

30

“Kulun kalbi dosdoğru olmadıkça imanı dosdoğru
olmaz. Dili dosdoğru olmadıkça, kalbi dosdoğru olmaz. Kişi,
komşusu kendisinin kötülüğünden emin olmadıkça cennete
giremez.”31
ﺣﺪﺛﻨﺎ ﺍﺑﻦ ﺧﻴﺜﻤﺔ ﺣﺪﺛﻨﺎ ﻋﺒﺪ ﺍﷲ ﺑﻦ ﺯﻳﺪ ﻋﻦ ﺍﺑﻦ ﳍﻴﻌﺔ ﻋﻦ ﻳﺰﻳﺪ
ﺑﻦ ﻋﻤﺮﻭ ﻋﻦ ﺃﰊ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺮﲪﻦ ﺍﳊﺒﻠﻲ ﻋﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﷲ ﺑﻦ ﻋﻤﺮﻭ ﺭﺿﻲ ﺍﷲ
ﻋﻨﻬﻤﺎ ﻗﺎﻝ ﻗﺎﻝ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﻣﻦ ﺻﻤﺖ ﳒﺎ

10 Abdullah Bin Amr Radıyallahu anhuma’dan;
Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki;
“Susan kurtulur”32
ﺣﺪﺛﲏ ﻋﻤﺮﺍﻥ ﺑﻦ ﻣﻮﺳﻰ ﻳﻌﲏ ﺍﻟﻘﺰﺍﺯ ﺣﺪﺛﻨﺎ ﲪﺎﺩ ﺑﻦ ﺯﻳﺪ ﻋﻦ ﺃﰊ
ﺍﻟﺼﻬﺒﺎﺀ ﻋﻦ ﺳﻌﻴﺪ ﺑﻦ ﺟﺒﲑ ﻋﻦ ﺃﰊ ﺳﻌﻴﺪ ﻗﺎﻝ ﺃﺭﺍﻩ ﺭﻓﻌﻪ ﻗﺎﻝ ﺇﺫﺍ ﺃﺻﺒﺢ
ﺍﺑﻦ ﺁﺩﻡ ﺃﺻﺒﺤﺖ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﻛﻠﻬﺎ ﺗﻜﻔﺮ ﺍﻟﻠﺴﺎﻥ ﺗﻘﻮﻝ ﺍﺗﻖ ﺍﷲ ﻓﻴﻨﺎ ﻓﺈﳕﺎ
ﳓﻦ ﺑﻚ ﻓﺈﻧﻚ ﺇﻥ ﺍﺳﺘﻘﻤﺖ ﺍﺳﺘﻘﻤﻨﺎ ﻭﺇﻥ ﺍﻋﻮﺟﺠﺖ ﺍﻋﻮﺟﺠﻨﺎ

31

İbni Ebid Dünya Kitabus Samt(s.182, no:9) Ahmed(3/198) Hennad
Zühd(106) Iraki elMuğni(3/94) Zübeydi İthaf(7/451) isnadı hasendir.
Senedinde Ali Bin Mes’ade vardır. O saduktur, vehimleri vardır.
(Takribut Tehzib 2/44) İbni Hibban; “Tek kaldığında huccet olmaz”
İbni Main; “Basralılardan rivayetinde beis yok” dedi.(Tehzib 7/382)
32
İbni Ebid Dünya Kitabus Samt(s.183, no:10) Tirmizi (4/660)İbni
Hacer Fethul Bari(11/309) Darimi(2/299) Ahmed(2/159, 177) İbnul
Mubarek Zühd(s.130 no:385) İbni Vehb Cami(1/49) Münziri
Tergib(4/9) Begavi Şerhus Sünne(14/318) Gazali İhya (3/93) Zübeydi
İthaf(7/499) ravileri güvenilirdir. Merfu olarak ta rivayet edilmiştir.
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11 Ebu Said elHudri Radıyallahu anh, Rasulullah
sallallahu aleyhi ve sellem’in şöyle buyurduğunu rivayet
ediyor;
“Ademoğlu sabahladığı zaman, bütün organları dile
isyan ederek derler ki;
“Bizlerin hakkımızda Allah’tan kork! Şüphesiz sen
doğru olursan bizler de doğru oluruz ve sen eğri olursan
bizler de eğri oluruz.”33
ﺣﺪﺛﲏ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺮﲪﻦ ﺑﻦ ﺯﻳﺎﻥ ﺑﻦ ﺍﳊﻜﻢ ﺍﻟﻄﺎﺋﻲ ﺣﺪﺛﻨﺎ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺼﻤﺪ ﺍﺑﻦ
ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻮﺍﺭﺙ ﻋﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻌﺰﻳﺰ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﻋﻦ ﺯﻳﺪ ﺑﻦ ﺃﺳﻠﻢ ﻋﻦ ﺃﺑﻴﻪ ﺃﻥ ﻋﻤﺮ
ﺍﺑﻦ ﺍﳋﻄﺎﺏ ﺭﺿﻲ ﺍﷲ ﻋﻨﻪ ﺍﻃﻠﻊ ﻋﻠﻰ ﺃﰊ ﺑﻜﺮ ﺭﺿﻲ ﺍﷲ ﻋﻨﻪ ﻭﻫﻮ ﳝﺪ
ﻟﺴﺎﻧﻪ ﻓﻘﺎﻝ ﻣﺎ ﺗﺼﻨﻊ ﻳﺎ ﺧﻠﻴﻔﺔ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﻓﻘﺎﻝ ﺇﻥ ﻫﺬﺍ ﺃﻭﺭﺩﱐ ﺍﳌﻮﺍﺭﺩ ﺇﻥ
ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﻗﺎﻝ ﻟﻴﺲ ﺷﻲﺀ ﻣﻦ ﺍﳉﺴﺪ ﺇﻻ ﻳﺸﻜﻮ ﺇﱃ ﺍﷲ ﺍﻟﻠﺴﺎﻥ ﻋﻠﻰ
ﺣﺪﺗﻪ

12 Zeyd Bin Eslem Radıyallahu anh’den; “Ömer Bin
elHattab Radıyallahu anh, Ebu Bekr Radıyallahu anh’a
uğradığında onu dilini uzatmış halde gördü. Dedi ki;
“Ne yapıyorsun ey Allah Rasulünün halifesi?” Dedi ki;
“İşte bu beni ne hallere soktu. Rasulullah sallallahu
aleyhi ve sellem buyurdu ki;

33

İbni Ebid Dünya Kitabus Samt(s.185,no:12) İbni Ebid Dünya
Kitabul Vera(9) Tirmizi(4/606) Ahmed(3/95) Ahmed Zühd(s.195)
Hennad Zühd(103) Zübeydi İthaf(7/451) Iraki elMuğni(3/94) Mevkuf
olarak hasendir.
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“Vücutta dilin hiddetinden dolayı Allah’a şikâyetçi
olmayan bir organ yoktur.”34
ﺣﺪﺛﻨﺎ ﺇﺳﺤﺎﻕ ﺑﻦ ﺇﲰﺎﻋﻴﻞ ﻭﺳﻌﺪﻭﻳﻪ ﻭﻏﲑﳘﺎ ﻭﻫﺬﺍ ﻟﻔﻆ ﺇﺳﺤﺎﻕ
ﺍﺑﻦ ﺇﲰﺎﻋﻴﻞ ﻋﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻳﺰﻳﺪ ﺑﻦ ﺧﻨﻴﺲ ﻗﺎﻝ ﺩﺧﻠﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﺳﻔﻴﺎﻥ ﺍﻟﺜﻮﺭﻱ
ﻧﻌﻮﺩﻩ ﻓﺪﺧﻞ ﻋﻠﻴﻪ ﺳﻌﻴﺪ ﺑﻦ ﺣﺴﺎﻥ ﻓﻘﺎﻝ ﺳﻔﻴﺎﻥ ﺍﳊﺪﻳﺚ ﺍﻟﺬﻱ ﺣﺪﺛﺘﲏ ﻋﻦ
ﺃﻡ ﺻﺎﱀ ﻋﻦ ﺻﻔﻴﺔ ﺑﻨﺖ ﺷﻴﺒﺔ ﻋﻦ ﺃﻡ ﺣﺒﻴﺒﺔ ﺭﺿﻲ ﺍﷲ ﻋﻨﻬﺎ ﻗﺎﻟﺖ ﻗﺎﻝ ﺍﻟﻨﱯ
ﻛﻞ ﻛﻼﻡ ﺍﺑﻦ ﺁﺩﻡ ﻫﻮ ﻋﻠﻴﻪ ﺇﻻ ﺃﻣﺮﺍ ﲟﻌﺮﻭﻑ ﺃﻭ ﻴﺎ ﻋﻦ ﻣﻨﻜﺮ ﺃﻭ ﺫﻛﺮﺍ
ﷲ ﻓﻘﺎﻝ ﺭﺟﻞ ﻣﺎ ﺃﺷﺪ ﻫﺬﺍ ﺍﳊﺪﻳﺚ ﻗﺎﻝ ﻓﻘﺎﻝ ﺳﻔﻴﺎﻥ ﻭﺃﻱ ﺷﺪﺗﻪ ﺃﻟﻴﺲ ﻳﻘﻮﻝ
ﺍﷲ ﺗﻌﺎﱃ

ﻳﻮﻡ ﻳﻘﻮﻡ ﺍﻟﺮﻭﺡ ﻭﺍﳌﻼﺋﻜﺔ ﺻﻔﺎ ﻻ ﻳﺘﻜﻠﻤﻮﻥ ﺇﻻ ﻣﻦ ﺃﺫﻥ ﻟﻪ

ﺍﻟﺮﲪﻦ ﻭﻗﺎﻝ ﺻﻮﺍﺑﺎ

ﺃﻟﻴﺲ ﻳﻘﻮﻝ ﺍﷲ

ﻻ ﺧﲑ ﰲ ﻛﺜﲑ ﻣﻦ ﳒﻮﺍﻫﻢ ﺇﻻ ﻣﻦ ﺃﻣﺮ ﺑﺼﺪﻗﺔ

ﺃﻭ ﻣﻌﺮﻭﻑ ﺃﻭ ﺇﺻﻼﺡ ﺑﲔ ﺍﻟﻨﺎﺱ

ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ

114

ﺃﻟﻴﺲ ﺍﷲ ﻋﺰ ﻭﺟﻞ ﻳﻘﻮﻝ ﻭﻻ ﺗﻨﻔﻊ ﺍﻟﺸﻔﺎﻋﺔ ﻋﻨﺪﻩ ﺇﻻ ﳌﻦ ﺃﺫﻥ
ﻟﻪ ﺣﱴ ﺇﺫﺍ ﻓﺰﻉ ﻋﻦ ﻗﻠﻮﻢ ﻗﺎﻟﻮﺍ ﻣﺎﺫﺍ ﻗﺎﻝ ﺭﺑﻜﻢ ﻗﺎﻟﻮﺍ ﺍﳊﻖ ﻭﻫﻮ ﺍﻟﻌﻠﻲ
ﺍﻟﻜﺒﲑ ﺳﻮﺭﺓ ﺳﺒﺄ

23

34

İbni Ebid Dünya Kitabus Samt(13) Ebu Yala Müsned(1/4) İbni
Sünni Amelül Yevme velLeyle(7) İbni Ebid Dünya Kitabul
Vera(465/2) Ebu Bekr Bin Nakur Fevaidul Hisan(133/1) Ebu Nuaym
Ruvvat An Said Bin Mansur(209/1) Beyhaki Şuab(9/65) Heysemi
)Mecma(10/302) Münziri Tergib(3/534) Suyuti Camiul Kebir(1/1060
Zübeydi İthaf(7/452) Hasendir.
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13 Muhammed bin Yezid Bin Huneys şöyle demiştir;
“Ziyaret etmek için Süfyan esSevri Radıyallahu anh’ın
yanına girdiğimizde, Said Bin Hassan da içeri girdi. Süfyan
ona dedi ki;
“Bana Ümmü Salih  Safiye Binti Şeybe’den,  O da
Ümmü Habibe Radıyallahu anha’dan; Rasulullah sallallahu
aleyhi ve sellem’in şöyle buyurduğunu haber vermiştir;
“Ademoğlunun,
iyiliği
emretmesi,
kötülükten
sakındırması ve Allah’ı zikretmesi dışında her sözü kendi
aleyhinedir” Bunun üzerine bir adam;
“Bu ne kadar ağır bir söz!”dedi. Süfyan dedi ki;
“Bunun neresi ağır? Allah Teala; “O gün, Rahman’ın
izin
verdiğinin
ve
sözünden
hoşlandığının
dışındakilere
şefaat
fayda
vermez”(Nebe;
38)
buyurmuyor mu? Başka bir ayette;
“Onların fısıldaşmalarının birçoğunda hayır
yoktur. Ancak bir sadaka, yahut bir iyilik veya
insanların arasını düzeltmek isteyen müstesna” (Nisa;
114)
Yine şöyle buyurmuyor mu; “A llah’ın katında
O’nun
izin
verdiği
dışında, şefaat
da
fayda
vermeyecektir…”(Sebe; 23)”35
ﺣﺪﺛﻨﺎ ﺇﺳﺤﺎﻕ ﺑﻦ ﺇﲰﺎﻋﻴﻞ ﺣﺪﺛﻨﺎ ﻭﻛﻴﻊ ﺣﺪﺛﻨﺎ ﺳﻔﻴﺎﻥ ﻋﻦ ﻣﻨﺼﻮﺭ
ﻋﻦ ﺳﺎﱂ ﺑﻦ ﺃﰊ ﺍﳉﻌﺪ ﻗﺎﻝ ﻗﺎﻝ ﻋﻴﺴﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﻃﻮﰉ ﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﺑﻜﻰ
ﻋﻠﻰ ﺧﻄﻴﺌﺘﻪ ﻭﺧﺰﻥ ﻟﺴﺎﻧﻪ ﻭﻭﺳﻌﻪ ﺑﻴﺘﻪ

35

İbni Ebid Dünya Samt(s.188, no:14) Tirmizi(62, 4/608) ibni
Mace(2/1315) Ahmed Zühd(s.22) İsnadı Hasendir.

34

14 Salim Bin Ebil Ca’d Radıyallahu anh’den; “İsa
Aleyhis selam dedi ki;
“Hatalarına ağlayana, dilini koruyana ve evini geniş
tutana ne mutlu!”36
(Evi geniş tutmak; zaruret
çıkmamak demektir. Allahu a’lem.)

olmadıkça

evden

ﺣﺪﺛﻨﺎ ﺇﺳﺤﺎﻕ ﺑﻦ ﺇﲰﺎﻋﻴﻞ ﺣﺪﺛﻨﺎ ﺟﺮﻳﺮ ﻭﺃﺑﻮ ﻣﻌﺎﻭﻳﺔ ﻋﻦ ﺍﻷﻋﻤﺶ
ﻋﻦ ﻳﺰﻳﺪ ﺑﻦ ﺣﻴﺎﻥ ﻋﻦ ﻋﻨﺒﺲ ﺑﻦ ﻋﻘﺒﺔ ﺍﻟﺘﻴﻤﻲ ﻗﺎﻝ ﻗﺎﻝ ﻋﺒﺪ ﺍﷲ ﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮﺩ
ﺭﺿﻲ ﺍﷲ ﻋﻨﻪ ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻻ ﺇﻟﺔ ﻏﲑﻩ ﻣﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺭﺽ ﺷﻲﺀ ﺃﻓﻘﺮ ﻭﻗﺎﻝ ﺃﺑﻮ
ﻣﻌﺎﻭﻳﺔ ﺃﺣﻮﺝ ﺇﱃ ﻃﻮﻝ ﺳﺠﻦ ﻣﻦ ﻟﺴﺎﻥ

15 Abdullah Bin Mes’ud Radıyallahu anh dedi ki;
“Kendisinden başka İlah olmayan zata yemin olsun
ki, yeryüzünde dilden daha uzun süre hapsedilmeye layık bir
şey yoktur.”37
ﺣﺪﺛﻨﺎ ﺍﺑﻮ ﻋﻤﺮ ﺍﻟﺘﻤﻴﻤﻲ ﺣﺪﺛﲏ ﺃﰊ ﻋﻦ ﺃﰊ ﺑﻜﺮ ﺍﻟﻨﻬﺸﻠﻲ ﻋﻦ
ﺍﻷﻋﻤﺶ ﻋﻦ ﺷﻘﻴﻖ ﻋﻦ ﺍﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮﺩ ﺭﺿﻲ ﺍﷲ ﻋﻨﻪ ﺃﻧﻪ ﻛﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﻔﺎ
ﻳﻠﱯ ﻭﻳﻘﻮﻝ ﻳﺎ ﻟﺴﺎﻥ ﻗﻞ ﺧﲑﺍ ﺗﻐﻨﻢ ﺃﻭ ﺃﻧﺼﺖ ﺗﺴﻠﻢ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺃﻥ ﺗﻨﺪﻡ
36

İbni Ebid Dünya Samt(s.189, no:15) İbnül Mübarek Zühd(s.40
no:124) Ahmed Zühd(s.55, 156) İbni Hibban Ravzatul Ukala(s.53)
Hennad Zühd(105) Zübeydi İthaf(7/456) İsnadı sahihtir.
37
İbni Ebid Dünya Samt(s.190, no:16) İbnül Mubarek Zühd(s.129
no:184) Ahmed Zühd(s.162) Hennad Bin esSeri Zühd(103)
Mecmauz Zevaid(10/103) Ebu Nuaym Hilye(1/134) İbni Hibban
Ravzatul Ukala(s.48) Ebu Ubeyd Kitabul Emsal(s.39 no:18) Askeri
Cemheratul Emsal(1/22) Zemahşeri Mustaksa(2/324) İsnadı sahihtir.
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ﻗﺎﻟﻮﺍ ﻳﺎ ﺃﺑﺎ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺮﲪﻦ ﻫﺬﺍ ﺷﻲﺀ ﺗﻘﻮﻟﻪ ﺃﻭ ﺷﻲﺀ ﲰﻌﺘﻪ ﻗﺎﻝ ﻻ ﺑﻞ ﲰﻌﺖ
ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﻳﻘﻮﻝ ﺇﻥ ﺃﻛﺜﺮ ﺧﻄﺎﻳﺎ ﺍﺑﻦ ﺁﺩﻡ ﰲ ﻟﺴﺎﻧﻪ

16 Şakik Bin Seleme’ den; “Abdullah Bin Mes’ud
Radıyallahu anh Safa’da telbiye getiriyor, bir yandan da
şöyle diyordu;
“Ey dil! Ya hayır konuş kazançlı çık veya pişman
olmadan önce (susup) dinle ve selamette ol.” Dediler ki;
“Ey Abdurrahman’ın babası! Bu senin söylediğin bir
şey mi, yoksa işittiğin bir söz mü?” Dedi ki;
“Hayır! Bilakis Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem’i
şöyle buyururken işittim;
“Âdemoğlunun en çok hatası dilinden kaynaklanır.”38
ﺣﺪﺛﻨﺎ ﺃﺑﻮ ﺧﺜﻴﻤﺔ ﺣﺪﺛﻨﺎ ﻭﻛﻴﻊ ﻋﻦ ﺳﻔﻴﺎﻥ ﺍﻟﺜﻮﺭﻱ ﻋﻦ ﺯﻳﺪ ﺑﻦ
ﺃﺳﻠﻢ ﻋﻦ ﺃﺑﻴﻪ ﺭﺿﻲ ﺍﷲ ﻋﻨﻬﻤﺎ ﻗﺎﻝ ﺃﺧﺬ ﺃﺑﻮ ﺑﻜﺮ ﺍﻟﺼﺪﻳﻖ ﺭﺿﻲ ﺍﷲ ﻋﻨﻪ
ﻟﺴﺎﻧﻪ ﻭﻗﺎﻝ ﻗﺎﻝ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﻣﻦ ﻭﻗﺎﻩ ﺍﷲ ﻋﺰ ﻭﺟﻞ ﺷﺮ ﻣﺎ ﺑﲔ ﳊﻴﻴﻪ ﻭﻣﺎ
ﺑﲔ ﺭﺟﻠﻴﻪ ﺩﺧﻞ ﺍﳉﻨﺔ

17 Zeyd Bin Eslem, babasından naklediyor;
“Ebu Bekr esSıddık Radıyallahu anh dilini tuttu ve
dedi ki; “Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki;
38

Kitabus Samt(18) Hennad Zühd(104) Suyuti Hüsnüs Semt(s.2
no:32) İhya(3/100) Taberani(3/78) Ebuş Şeyh Ehadis(10/2) İbni
Asakir(15/389) Elbani Sahiha(2/60) Tergib(4/8) Keşful Hafa(1/426)
Zübeydi İthaf(7/469) Hasendir.
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“Allah kimi iki dudağı ve iki bacağı arasındakilerin
şerrinden koruduysa, o cennete girmiştir.”39
ﺣﺪﺛﻨﺎ ﺯﻫﲑ ﺑﻦ ﺣﺮﺏ ﺣﺪﺛﻨﺎ ﺷﺒﺎﺑﺔ ﺑﻦ ﺳﻮﺍﺭ ﻋﻦ ﺍﳌﻐﲑﺓ ﺑﻦ ﻣﺴﻠﻢ
ﻋﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﺑﻦ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﻋﻦ ﺍﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﺭﺿﻲ ﺍﷲ ﻋﻨﻬﻤﺎ ﻗﺎﻝ ﻗﺎﻝ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ
ﻣﻦ ﻛﻒ ﻟﺴﺎﻧﻪ ﺳﺘﺮ ﺍﷲ ﻋﺰ ﻭﺟﻞ ﻋﻮﺭﺗﻪ ﻭﻣﻦ ﻣﻠﻚ ﻏﻀﺒﻪ ﻭﻗﺎﻩ ﺍﷲ ﻋﺰ
ﻭﺟﻞ ﻋﺬﺍﺑﻪ ﻭﻣﻦ ﺍﻋﺘﺬﺭ ﺇﱃ ﺍﷲ ﻋﺰ ﻭﺟﻞ ﻗﺒﻞ ﺍﷲ ﻋﺬﺭﻩ

18 İbni Ömer Radıyallahu anhuma’dan; “Rasulullah
sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki;
“Kim dilini (insanların malından ve namusundan)
men ederse, Allah Azze ve Celle onun ayıplarını örter. Kim
kızgınlığına hâkim olursa, Allah Azze ve Celle onu azabından
korur. Kim de Allah’a mazeretini arz ederse, Allah Azze ve
Celle özrünü kabul eder.”40
ﺣﺪﺛﻨﺎ ﺃﲪﺪ ﺑﻦ ﻣﻨﻴﻊ ﺣﺪﺛﻨﺎ ﻳﺰﻳﺪ ﺑﻦ ﻫﺎﺭﻭﻥ ﺣﺪﺛﻨﺎ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻤﺮﻭ
ﻋﻦ ﺃﰊ ﺳﻠﻤﺔ ﺃﻥ ﻣﻌﺎﺫ ﺑﻦ ﺟﺒﻞ ﺭﺿﻲ ﺍﷲ ﻋﻨﻪ ﻗﺎﻝ ﻳﺎ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﺃﻭﺻﲏ
ﻗﺎﻝ ﺍﻋﺒﺪ ﺍﷲ ﻛﺄﻧﻚ ﺗﺮﺍﻩ ﻭﺍﻋﺪﺩ ﻧﻔﺴﻚ ﰲ ﺍﳌﻮﺗﻰ ﻭﺇﻥ ﺷﺌﺖ ﺃﻧﺒﺄﺗﻚ ﲟﺎ
ﻫﻮ ﺃﻣﻠﻚ ﺑﻚ ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﻛﻠﻪ ﻗﺎﻝ ﻫﺬﺍ ﻭﺃﺷﺎﺭ ﺑﻴﺪﻩ ﺇﱃ ﻟﺴﺎﻧﻪ

19 Muaz Bin Cebel r.a. dedi ki; “Ey Allah’ın Rasulü !
Bana tavsiyede bulun” Buyurdu ki;
39

Kitabus Samt(20) Tirmizi(4/606) Ahmed(5/362) Hakim(4/357)
Mecmauz Zevaid(10/298) Metalibul Aliye(2/403) Zübeydi İthaf(7/450)
hasendir.
40
Kitabus Samt(21) İbnül Mübarek Zühd(745) İhya(2/94) Zübeydi
İthaf(7/4529) Hasendir
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“Allah’a O’nu görür gibi ibadette bulun. Kendini
ölülerden say. Dilersen sana, kendisiyle bunlara sahip
olabileceğin şeyi göstereyim.” Rasulullah sallallahu aleyhi ve
sellem, eliyle dilini gösterdi ve buyurdu ki;
“İşte budur.”41
ﺣﺪﺛﻨﺎ ﺃﲪﺪ ﺑﻦ ﻣﻨﻴﻊ ﺣﺪﺛﻨﺎ ﺃﺑﻮ ﻧﺼﺮ ﺍﻟﺘﻤﺎﺭ ﺣﺪﺛﻨﺎ ﲪﺎﺩ ﻋﻦ ﻋﺎﺻﻢ ﻋﻦ ﺃﰊ
 ﻣﺎ ﺷﻲﺀ ﺃﺣﻖ ﺑﻄﻮﻝ ﺳﺠﻦ ﻣﻦ ﺍﻟﻠﺴﺎﻥ: ﻭﺍﺋﻞ ﻋﻦ ﺍﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮﺩ ﺭﺿﻲ ﺍﷲ ﻋﻨﻪ ﻗﺎﻝ

20 İbni Mesud radıyallahu anh’den; “Uzun süre
hapsedilmeye dilden daha layık bir şey yoktur.”42
ﺣﺪﺛﻨﺎ ﺃﲪﺪ ﺑﻦ ﻣﻨﻴﻊ ﺣﺪﺛﻨﺎ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻮﺍﺣﺪ ﺑﻦ ﻭﺍﺻﻞ ﺃﺑﻮ ﻋﺒﻴﺪﺓ ﺍﳊﺪﺍﺩ
ﺣﺪﺛﻨﺎ ﺳﻠﻴﻤﺎﻥ ﺑﻦ ﺍﳌﻐﲑﺓ ﻋﻦ ﲪﻴﺪ ﺑﻦ ﻫﻼﻝ ﻗﺎﻝ ﻗﺎﻝ ﻋﺒﺪ ﺍﷲ ﺑﻦ ﻋﻤﺮﻭ
ﺩﻉ ﻣﺎ ﻟﺴﺖ ﻣﻨﻪ ﰲ ﺷﻲﺀ ﻭﻻ ﺗﻨﻄﻖ ﻓﻴﻤﺎ ﻻ ﻳﻌﻨﻴﻚ ﻭﺍﺧﺰﻥ ﻟﺴﺎﻧﻚ ﻛﻤﺎ
ﲣﺰﻥ ﻭﺭﻗﻚ

21 Abdullah Bin Amr Radıyallahu anhuma dedi ki;
“Bir delil üzere olmadığın şeyi bırak, seni
ilgilendirmeyen şey hakkında konuşma, gümüşünü (paranı)
koruduğun gibi dilini muhafaza et.”43

41

Kitabus Samt(22) Benzerleri; Ahmed(2/343) Ebu Nuaym
Hilye(6/115,8/202) Münziri Tergib(4/243) Suyuti Camiul Kebir(2/606)
Gazali İhya(3/94) Zübeydi İthaf(7/453) Elbani Sahihul Cami(1/344)
42
Kitabus Samt(23) isnadı sahihtir. Tahrici daha önce geçti.
43
Kitabus Samt(24) İbnül Mübarek Zühd(s.29 no:89) Hennad
Zühd(v.103) İbni Hibban Ravzatül Ukala(s.55) Ebu Nuaym
Hilye(1/288) Zübeydi İthaf(7/457) ravileri güvenilirdir.
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ﺣﺪﺛﻨﺎ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﺍﳉﻌﺪ ﺃﻧﺒﺄﻧﺎ ﺍﳌﺴﻌﻮﺩﻱ ﻋﻦ ﺭﺟﻞ ﻣﻦ ﳘﺪﺍﻥ ﻋﻦ
ﺍﻟﺸﻌﱯ ﻗﺎﻝ ﻗﻠﺖ ﻟﻌﺒﺪ ﺍﷲ ﺑﻦ ﻋﻤﺮﻭ ﺣﺪﺛﲏ ﻣﺎ ﲰﻌﺖ ﻣﻦ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﻭﺩﻉ
ﺎ ﺷﻴﺌﺎ ﻓﻘﺎﻝ ﲰﻌﺖ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﻳﻘﻮﻝ ﺍﳌﺴﻠﻢ ﻣﻦ ﺳﻠﻢ ﺍﻟﻜﺘﺐ ﻓﺈﱐ ﻻ ﺃﻋﺒﺄ
ﺍﳌﺴﻠﻤﻮﻥ ﻣﻦ ﻟﺴﺎﻧﻪ ﻭﻳﺪﻩ ﻭﺍﳌﻬﺎﺟﺮ ﻣﻦ ﻫﺠﺮ ﻣﺎ ﻛﺮﻩ ﺭﺑﻪ

22 Abdullah Bin Amr Radıyallahu anhuma‘dan;
Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyururken
işittim;
“Müslim;
Müslümanların
elinden
ve
dilinden
selamette olduğu kimsedir. Muhacir; Rabbinin hoşlanmadığı
şeylerden uzaklaşan kimsedir.”44
ﺣﺪﺛﻨﺎ ﻋﺒﺎﺱ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺍﻟﺪﻭﺭﻱ ﻭﺣﺪﺛﻨﺎ ﳛﲕ ﺑﻦ ﺃﰊ ﺑﻜﲑ ﺣﺪﺛﻨﺎ
ﺇﺳﺮﺍﺋﻴﻞ ﻋﻦ ﻫﻼﻝ ﻋﻦ ﺃﰊ ﺑﺸﺮ ﻋﻦ ﺃﰊ ﻭﺍﺋﻞ ﺭﺿﻲ ﺍﷲ ﻋﻨﻪ ﻗﺎﻝ ﻗﺎﻝ ﺭﺳﻮﻝ
ﺍﷲ ﻣﻦ ﻛﺴﺐ ﻃﻴﺒﺎ ﻭﻋﻤﻞ ﰲ ﺳﻨﺔ ﻭﺃﻣﻦ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺑﻮﺍﺋﻘﺔ ﺩﺧﻞ ﺍﳉﻨﺔ

23 Ebu Said elHudri Radıyallahu anh’den;
“Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki;
“Kim helal kazanır, sünnet ile amel eder ve insanları
kendisinin kötülüklerinden güvende kılarsa, cennete girer.”45

44

Kitabus Samt(25) Buhari(1/8) Müslim(1/65) Ebu Davud(cihad 3/4)
Darimi(2/300) Hennad Zühd(v.105) Zubeydi İthaf(7/456) sahih li
gayrihi.
45
Kitabus Samt(26) Tirmizi(4/669) Hennad Zühd(v.106)
Hakim(4/104) Tergib(1/74) İbnül Cevzi İlelül Mütenahiye(2/749)
Hakim “sahih” demiş, Zehebi doğrulamıştır. Ancak ravilerden Ebu
Bişr meçhuldür.
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ﺣﺪﺛﻨﺎ ﻫﺎﺭﻭﻥ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﷲ ﺣﺪﺛﻨﺎ ﺍﺑﻦ ﺃﰊ ﻓﺪﻳﻚ ﻋﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﷲ ﺑﻦ ﺃﰊ
ﺑﻜﺮ ﻋﻦ ﺻﻔﻮﺍﻥ ﺑﻦ ﺳﻠﻴﻢ ﺭﺿﻲ ﺍﷲ ﻋﻨﻪ ﻗﺎﻝ ﻗﺎﻝ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﺃﻻ ﺃﺧﱪﻛﻢ
ﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﺪﻥ ﺍﻟﺼﻤﺖ ﻭﺣﺴﻦ ﺍﳋﻠﻖﺑﺄﻳﺴﺮ ﺍﻟﻌﺒﺎﺩﺓ ﻭﺃﻫﻮ

24 Sufyan Bin Suleym Radıyallahu anh’den;
“Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki;
“Dikkat edin! İbadetlerin en kolayını ve bedene en
hafif gelenini haber vereyim mi? Susmak ve güzel
ahlaktır.”46
ﺣﺪﺛﻨﺎ ﺃﺑﻮ ﻧﺼﺮ ﺍﻟﺘﻤﺎﺭ ﺣﺪﺛﻨﺎ ﲪﺎﺩ ﺑﻦ ﺳﻠﻤﺔ ﻋﻦ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﺯﻳﺪ ﻭﲪﻴﺪ
ﻋﻦ ﺃﻧﺲ ﺭﺿﻲ ﺍﷲ ﻋﻨﻪ ﻋﻦ ﺍﻟﻨﱯ ﻗﺎﻝ ﺍﳌﺆﻣﻦ ﻣﻦ ﺃﻣﻨﻪ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻭﺍﳌﺴﻠﻢ ﻣﻦ
ﺳﻠﻢ ﺍﳌﺴﻠﻤﻮﻥ ﻣﻦ ﻟﺴﺎﻧﻪ ﻭﻳﺪﻩ ﻭﺍﳌﻬﺎﺟﺮ ﻣﻦ ﻫﺠﺮ ﺍﻟﺴﻮﺀ ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻧﻔﺴﻲ
ﺑﻴﺪﻩ ﻻ ﻳﺪﺧﻞ ﺍﳉﻨﺔ ﻋﺒﺪ ﻻ ﻳﺄﻣﻦ ﺟﺎﺭﻩ ﺑﻮﺍﺋﻘﻪ

25 Enes Radıyallahu anh’den; “Rasulullah sallallahu
aleyhi ve sellem buyurdu ki;
“Mü’min insanların kendisinden güvende olduğu
kimsedir. Müslim; Müslümanların elinden ve dilinden
selamette
kaldığı
kimsedir.
Muhacir;
kötülüklerden
uzaklaşan kimsedir. Nefsimi elinde tutan Zat’a yemin ederim

46

Hasendir. Kitabus Samt(27) Hennad Zühd(v.105) Suyuti Hüsnüs
Semt(5) Dürrül Mensur(2/75) Gazali İhya(3/95) Zübeydi İthaf(7/453)
Bu rivayetin ravileri güvenilir olup, Tabiinden olan Safvan Bin
Suleym, sahabi ismi zikretmeden rivayet ettiği için mürseldir. Ancak
Hennad Bin esSeriy Zühd’de ve Ebuş Şeyh yine aynı eserinde Ebud
Derda Radıyallahu anh’den merfuan rivayet etmiştir.
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ki, kul, komşularını kötülüklerinden güvende kılmadıkça
cennet’e girmez.”47
ﺣﺪﺛﻨﺎ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﺍﳉﻌﺪ ﺃﻧﺒﺄﻧﺎ ﺍﻟﻨﻀﺮ ﺑﻦ ﺇﲰﺎﻋﻴﻞ ﻋﻦ ﺍﺑﻦ ﺃﰊ ﻟﻴﻠﻰ ﻋﻦ
ﺃﰊ ﺍﻟﺰﺑﲑ ﻋﻦ ﺟﺎﺑﺮ ﺭﺿﻲ ﺍﷲ ﻋﻨﻪ ﺃﻥ ﺭﺟﻼ ﺳﺄﻝ ﺍﻟﻨﱯ ﺃﻱ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﺃﻓﻀﻞ
ﻗﺎﻝ ﻣﻦ ﺳﻠﻢ ﺍﳌﺴﻠﻤﻮﻥ ﻣﻦ ﻟﺴﺎﻧﻪ ﻭﻳﺪﻩ

26 Cabir Radıyallahu anh’den; “Bir adam Peygamber
efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem’e
“Hangi İslam en faziletlidir?” diye sordu. Buyurdu ki;
“Müslümanları,
kılanınki.”48

elinden

ve

dilinden

selamette

(Bu hadiste soran kimsenin murad ettiği; “İslam’ın en
faziletli tarifi hangisidir” şeklindedir. Nitekim Müslim’in
rivayetinde;

“Müslümanların hangisi daha faziletlidir?” diye
sorulduğu varid olmuştur. Yani en faziletli haslet
sorulmaktadır. Yine bu hadiste “İman artar ve eksilir” diyen
kimse için bir delil mevcuttur. Böylece Müslümanların
İslam’a bağlı sıfatlarından bazılarıyla birinin diğerine göre
daha faziletli olabileceği sabit olmaktadır.”49)

47

Kitabus Samt(28)
Ahmed(3/154)
Ahmed Zühd(s.394)
Bezzar(Keşful estar; 1/19 no=21) Heysemi Mecmauz Zevaid(1/54)
sahihtir.
48
Kitabus Samt(29) Buhari(1/9) Müslim(1/66) Tirmizi(4/661)
Darimi(2/299) Hennad Zühd(v.106) sahihtir.
49
Bkz; İbni Hacer elAskalani Fethul Bari(1/55)
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ﺣﺪﺛﻨﺎ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺮﲪﻦ ﺑﻦ ﺻﺎﱀ ﺣﺪﺛﻨﺎ ﺳﻌﻴﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﷲ ﺑﻦ ﺍﻟﺮﺑﻴﻊ ﺍﺑﻦ
ﺧﺜﻴﻢ ﻋﻦ ﻧﺴﲑ ﺑﻦ ﺫﻋﻠﻮﻕ ﻋﻦ ﺑﻜﺮ ﺑﻦ ﻣﺎﻋﺰ ﻋﻦ ﺍﻟﺮﺑﻴﻊ ﺑﻦ ﺧﺜﻴﻢ ﻗﺎﻝ ﻳﺎ
ﺑﻜﺮ ﺑﻦ ﻣﺎﻋﺰ ﺍﺧﺰﻥ ﻟﺴﺎﻧﻚ ﺇﻻ ﳑﺎ ﻟﻚ ﻭﳑﺎ ﻋﻠﻴﻚ

27 Bekr
naklediyor;

Bin

Maiz,

ErRabi

Bin

Haysem’den

“Ey Bekr Bin Maiz! Sana üzerine vazife olan şeyi
söylemen dışında dili muhafaza etmeni tavsiye ederim.”50
ﺣﺪﺛﻨﺎ ﺃﺑﻮ ﺧﺜﻴﻤﺔ ﺣﺪﺛﻨﺎ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺮﲪﻦ ﺑﻦ ﻣﻬﺪﻱ ﻋﻦ ﺳﻔﻴﺎﻥ ﻋﻦ ﺃﰊ
ﺍﻷﻏﺮ ﻋﻦ ﻭﻫﺐ ﺑﻦ ﻣﻨﺒﻪ ﻗﺎﻝ ﰲ ﺣﻜﻤﻪ ﺁﻝ ﺩﺍﻭﺩ ﺣﻖ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﺎﻗﻞ ﺃﻥ
ﻳﻜﻮﻥ ﻋﺎﺭﻓﺎ ﺑﺰﻣﺎﻧﻪ ﺣﺎﻓﻈﺎ ﻟﻠﺴﺎﻧﻪ ﻣﻘﺒﻼ ﻋﻠﻰ ﺷﺎﻧﻪ

28 Vehb Bin Münebbih Radıyallahu anh’den “Şu
Davud Aleyhis selam ailesinin hikmetlerindendir;
“Akıl
sahibi
kimseye;
zamanı(nın insanlarını)
tanıması, dili koruması ve işine yönelmesi bir vazifedir.”51
ﺣﺪﺛﻨﺎ ﺇﺳﺤﺎﻕ ﺑﻦ ﺇﲰﺎﻋﻴﻞ ﺣﺪﺛﻨﺎ ﺟﺮﻳﺮ ﻋﻦ ﻳﺰﻳﺪ ﺑﻦ ﺣﻴﺎﻥ ﺍﻟﺘﻴﻤﻲ
ﻗﺎﻝ ﻛﺎﻥ ﻳﻘﺎﻝ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻟﻠﺮﺟﻞ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺃﺣﻔﻆ ﻟﻠﺴﺎﻧﻪ ﻣﻨﻪ ﳌﻮﺿﻊ ﻗﺪﻣﻪ

29 Ebu Hayyan etTeymi Radıyallahu anh’den;
50

Kitabus Samt(30) İbni Vehb Cami(1/56) İbnül Mübarek Zühd(840)
Ahmed Zühd(s.333) Zübeydi elİthaf(7/457) Hasendir.
51
Kitabus Samt(31) İbni Ebid Dünya Kitabul Akl(s.15) İbnül Mübarek
Zühd(s.105 no:313) Hennad Bin es Seriy(v.111) Gazali İhya(3/95)
Zübeydi İthaf(7/456) isnadı hasendir.
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“Denilirdi ki; “ Kişinin dilini, ayak bastığı yerden daha
fazla koruması gerekir.”52
ﺣﺪﺛﻨﺎ ﺧﺎﻟﺪ ﺑﻦ ﺧﺪﺍﺵ ﺣﺪﺛﻨﺎ ﲪﺎﺩ ﺑﻦ ﺯﻳﺪ ﻗﺎﻝ ﺑﻠﻐﲏ ﺃﻥ ﳏﻤﺪ
ﺍﺑﻦ ﻭﺍﺳﻊ ﻛﺎﻥ ﰲ ﳎﻠﺲ ﻓﺘﻜﻠﻢ ﺭﺟﻞ ﻓﺄﻛﺜﺮ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﻓﻘﺎﻝ ﳏﻤﺪ ﻣﺎ ﻋﻠﻰ
ﺃﺣﺪﻫﻢ ﻟﻮ ﺳﻜﺖ ﻓﺘﻨﻘﻰ ﻭﺗﻮﻗﻰ

30 Hammad Bin Zeyd dedi ki; “Bana ulaştı ki;
“Muhammed Bin Vasi Radıyallahu anh bir meclisteyken, bir
adam konuşmasını uzattı. Bunun üzerine Muhammed Bin
Vasi Radıyallahu anh dedi ki;
“Biriniz kendini ilgilendirmeyen
arınmış ve korunmuş olurdu.53”

hususlarda

sussa

ﺣﺪﺛﻨﺎ ﺳﺮﻳﺞ ﺑﻦ ﻳﻮﻧﺲ ﺣﺪﺛﻨﺎ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﺛﺎﺑﺖ ﻋﻦ ﺃﰊ ﺍﻷﺷﻬﺐ ﻋﻦ
ﺍﳊﺴﻦ ﺭﺿﻲ ﺍﷲ ﻋﻨﻪ ﻗﺎﻝ ﻣﺎ ﻋﻘﻞ ﺩﻳﻨﻪ ﻣﻦ ﱂ ﳛﻔﻆ ﻟﺴﺎﻧﻪ

31 Hasen elBasri Radıyallahu anh dedi ki; “Dilini
korumayan dininde akıl sahibi değildir.”54
ﺣﺪﺛﻨﺎ ﺃﲪﺪ ﺑﻦ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺣﺪﺛﻨﺎ ﺧﻠﻒ ﺑﻦ ﲤﻴﻢ ﻋﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﷲ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ
ﺍﻷﻧﺼﺎﺭﻱ ﻋﻦ ﺍﻷﻭﺯﺍﻋﻲ ﻗﺎﻝ ﻛﺘﺐ ﺇﻟﻴﻨﺎ ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻌﺰﻳﺰ ﺭﲪﻪ ﺍﷲ
ﺑﺮﺳﺎﻟﺔ ﱂ ﳛﻔﻈﻬﺎ ﻏﲑﻱ ﻭﻏﲑ ﻣﻜﺤﻮﻝ ﺃﻣﺎ ﺑﻌﺪ ﻓﺈﻧﻪ ﻣﻦ ﺃﻛﺜﺮ ﺫﻛﺮ ﺍﳌﻮﺕ

52

Kitabus Samt(32) Zübeydi İthaf(7/457) Ebu Ubeyd Emsal(s.40)
ravileri güvenilirdir.
53
Kitabus Samt(33) Zübeydi İthaf(7/457) ravileri güvenilirdir.
54
Kitabus Samt(34) İbni Hibban Ravzatul Ukala(s.47) Gazali
İhya(3/95) Zübeydi İthaf(7/456) ravileri güvenilirdir.
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ﺭﺿﻲ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻧﻴﺎ ﺑﺎﻟﻴﺴﲑ ﻭﻣﻦ ﻋﺪ ﻛﻼﻣﻪ ﻣﻦ ﻋﻤﻠﻪ ﻗﻞ ﻛﻼﻣﻪ ﻓﻴﻤﺎ ﻻ
ﻳﻨﻔﻌﻪ

32 elEvzai Radıyallahu anh’den; “Ömer Bin
Abdülaziz Radıyallahu anh bize bir mektup yazmıştı. Mekhul
ile benden başkası onu ezberlemedi; Mektup da şöyle
yazıyordu;
“Bundan sonra; Kim ölümü hatırlamayı çoğaltırsa
dünyadan çok az bir şeye razı olur. Kim konuştuğu şeyleri
amelinden sayarsa (bunu bilirse), kendisine faydası olmayan
konuşmasını azaltır.55
ﺣﺪﺛﲏ ﻫﺎﺭﻭﻥ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﷲ ﺣﺪﺛﻨﺎ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻳﺰﻳﺪ ﺑﻦ ﺧﻨﻴﺲ ﻋﻦ
ﻭﻫﻴﺐ ﺑﻦ ﺍﻟﻮﺭﺩ ﺭﲪﻪ ﺍﷲ ﻗﺎﻝ ﻛﺎﻥ ﻳﻘﺎﻝ ﺍﳊﻜﻤﺔ ﻋﺸﺮ ﺃﺟﺰﺍﺀ ﻓﺘﺴﻌﺔ ﻣﻨﻬﺎ
ﰲ ﺍﻟﺼﻤﺖ ﻭﺍﻟﻌﺎﺷﺮﺓ ﻋﺰﻟﺔ ﺍﻟﻨﺎﺱ

33 Vüheyb Bin elVerd Radıyallahu anh dedi ki;
“Şöyle denilirdi;
“Hikmet on parçadır. Dokuzu susmakta onuncusu
insanlardan uzaklaşıp uzlete çekilmektedir.”56
ﺣﺪﺛﻨﺎ ﺃﲪﺪ ﺑﻦ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺣﺪﺛﻨﺎ ﺃﺑﻮ ﺇﺳﺤﺎﻕ ﺍﻟﻄﺎﻟﻘﺎﱐ ﻋﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﷲ
ﺍﺑﻦ ﺍﳌﺒﺎﺭﻙ ﺭﲪﻪ ﺍﷲ ﻗﺎﻝ ﻗﺎﻝ ﺑﻌﻀﻬﻢ ﰲ ﺗﻔﺴﲑ ﺍﻟﻌﺰﻟﺔ ﻫﻮ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﻊ

55

Kitabus Samt(35) İbnül Mübarek Zühd(s.129 no=383) Ahmed
Zühd(s.296) Gazali İhya(3/95) Zübeydi İthaf(7/456) Hasen.
56
Kitabus Samt(36) Suyuti Hüsnüs Semt(s.1 no:15) İbni Hibban
Ravzatül Ukala(s.46) İsnadı Hasendir. İhya(3/94)
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ﺍﻟﻘﻮﻡ ﻓﺈﻥ ﺧﺎﺿﻮﺍ ﰲ ﺫﻛﺮ ﺍﷲ ﻓﺨﺾ ﻣﻌﻬﻢ ﻭﺇﻥ ﺧﺎﺿﻮﺍ ﰲ ﻏﲑ ﺫﻟﻚ
ﻓﺎﺳﻜﺖ

34 Abdullah İbnül Mübarek Radıyallahu anh dedi ki;
“Bazıları uzleti şöyle açıkladılar; İnsanlarla birlikte
bulunup, onlar Allah’ı zikretmeye dalınca onlara katılmak ve
onlar Allah’ın zikri dışında şeylere dalınca susmaktır.”57
ﺣﺪﺛﻨﺎ ﺃﲪﺪ ﺑﻦ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﻋﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﺰﺍﺣﻢ ﻋﻦ ﻭﻫﻴﺐ ﺑﻦ ﺍﻟﻮﺭﺩ
ﻗﺎﻝ ﻭﺟﺪﺕ ﺍﻟﻌﺰﻟﺔ ﰲ ﺍﻟﻠﺴﺎﻥ

35 Vehb Bin elVerd Radıyallahu anh dedi ki; “Uzleti
dilde (susmakta) buldum.”58
ﺣﺪﺛﻨﺎ ﺇﺳﺤﺎﻕ ﺑﻦ ﺇﲰﺎﻋﻴﻞ ﺣﺪﺛﻨﺎ ﺳﻔﻴﺎﻥ ﻗﺎﻝ ﻗﺎﻝ ﺑﻌﺾ ﺍﳌﺎﺿﲔ ﺇﳕﺎ
ﻟﺴﺎﱐ ﺳﺒﻊ ﺇﻥ ﺃﺭﺳﻠﺘﻪ ﺧﻔﺖ ﺃﻥ ﻳﺄﻛﻠﲏ

36 Süfyan Radıyallahu anh’den; “Geçmişteki bazı
insanlar şöyle derlerdi;
“Şüphesiz dilim bir kurttur. Eğer
bırakırsam beni yemesinden korkarım.”59

57

onu

serbest

Kitabus Samt(37) ravileri güvenilirdir
Kitabus Samt(38)ravileri güvenilirdir. Suyuti Hüsnüs Semt(s.2
no;42) Safvetüs Safve(2/221)
59
Kitabus Samt(39) İhya(3/95) Zübeydi İthaf(7/456) ravileri
güvenilirdir.
58
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ﺣﺪﺛﻨﺎ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺑﻦ ﺍﳌﻨﺬﺭ ﺍﳊﺰﺍﻣﻲ ﺣﺪﺛﲏ ﺳﻔﻴﺎﻥ ﺑﻦ ﲪﺰﺓ ﺍﻷﺳﻠﻤﻲ
ﻋﻦ ﻛﺜﲑ ﺑﻦ ﺯﻳﺪ ﻋﻦ ﺍﻟﻮﻟﻴﺪ ﺑﻦ ﺭﺑﺎﺡ ﻋﻦ ﺃﰊ ﻫﺮﻳﺮﺓ ﺭﺿﻲ ﺍﷲ ﻋﻨﻪ ﻗﺎﻝ ﻗﺎﻝ
ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﻣﻦ ﻛﺎﻥ ﻳﺆﻣﻦ ﺑﺎﷲ ﻭﺍﻟﻴﻮﻡ ﺍﻵﺧﺮ ﻓﻠﻴﻘﻞ ﺧﲑﺍ ﺃﻭ ﻟﻴﺴﻜﺖ

37 Ebu Hureyre Radıyallahu anh’den; “Rasulullah
sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki;
“Kim Allah’a ve ahiret gününe iman ediyorsa, ya
hayır konuşsun, yada sussun.”60
ﺣﺪﺛﻨﺎ ﻋﺒﻴﺪ ﺍﻟﻠﺔ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﺣﺪﺛﻨﺎ ﺣﺰﻡ ﺑﻦ ﺃﰊ ﺣﺰﻡ ﻗﺎﻝ ﲰﻌﺖ ﺍﳊﺴﻦ
ﻳﻘﻮﻝ ﺫﻛﺮ ﻟﻨﺎ ﺃﻥ ﻧﱯ ﺍﷲ ﻗﺎﻝ ﺭﺣﻢ ﺍﷲ ﻋﺒﺪﺍ ﺗﻜﻠﻢ ﻓﻐﻨﻢ ﺃﻭ ﺳﻜﺖ ﻓﺴﻠﻢ

38 elHasen Radıyallahu anh’den; “Bize Peygamber
sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğu anlatıldı;
“Konuşup ta sevap kazanan, veya susup ta selamette
olan kula Allah Rahmet eylesin.”61
ﺣﺪﺛﻨﺎ ﻣﻬﺪﻱ ﺑﻦ ﺣﻔﺺ ﺣﺪﺛﻨﺎ ﺇﲰﺎﻋﻴﻞ ﺑﻦ ﻋﻴﺎﺵ ﻋﻦ ﻣﻄﻌﻢ ﺑﻦ
ﺍﳌﻘﺪﺍﻡ ﺍﻟﺼﻨﻌﺎﱐ ﻋﻦ ﻋﻨﺒﺴﺔ ﺑﻦ ﺳﻌﻴﺪ ﺍﻟﻜﻼﻋﻲ ﻋﻦ ﻧﺼﻴﺢ ﺍﻟﻌﻨﺴﻲ ﻋﻦ

60

Kitabus Samt(40) Buhari(1/84,78) Müslim(3/1353) Ebu
Davud(3/342) Ahmed(2/174, 433) İbni Hibban Ravzatül Ukala(s.41)
Hennad Zühd(v.103) ravileri sağlamdır.
61
Kitabus Samt(41) Iraki elMuğni(3/95) Zübeydi İthaf(7/579) Keşful
Hafa(1/426) Ahmed Zühd(s.277) İbnül Mübarek Zühd(s.128 no:380)
Hennad Zühd(v.103) Elbani Sahiha(2/535) Kudai Müsnedi
Şihab(47/2) Dürül Mensur(2/220) Ravileri güvenilir olup mürseldir.
Mevsul olarak da rivayet edilmiştir. Hadis sahihtir.
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ﺭﻛﺐ ﺍﳌﺼﺮﻱ ﻗﺎﻝ ﻗﺎﻝ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﻃﻮﰉ ﳌﻦ ﺃﻧﻔﻖ ﺍﻟﻔﻀﻞ ﻣﻦ ﻣﺎﻟﻪ ﻭﺃﻣﺴﻚ
ﺍﻟﻔﺼﻞ ﻣﻦ ﻗﻮﻟﻪ

39 Rakab elMısrî Radıyallahu anh’den; “Rasulullah
sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki;
“Malının fazlasını infak edene ve sözün fazlasından
kendisini tutana ne mutlu!”62
ﺣﺪﺛﲏ ﻫﺎﺭﻭﻥ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﷲ ﺣﺪﺛﻨﺎ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻳﺰﻳﺪ ﺑﻦ ﺧﻨﻴﺲ ﻋﻦ
ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻌﺰﻳﺰ ﺑﻦ ﺃﰊ ﺭﻭﺍﺩ ﻗﺎﻝ ﻗﺎﻝ ﺭﺟﻞ ﻟﺴﻠﻤﺎﻥ ﺭﺿﻲ ﺍﷲ ﻋﻨﻪ ﺃﻭﺻﲏ ﻗﺎﻝ
ﻻ ﺗﺘﻜﻠﻢ ﻗﺎﻝ ﻭﻛﻴﻒ ﻳﺼﱪ ﺭﺟﻞ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻻ ﻳﺘﻜﻠﻢ ﻗﺎﻝ ﻓﺈﻥ ﻛﻨﺖ ﻻ
ﺗﺼﱪ ﻋﻦ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﻓﻼ ﺗﺘﻜﻠﻢ ﺇﻻ ﲞﲑ ﺃﻭ ﺍﺻﻤﺖ

40 Abdulaziz Bin Ebi Ravvad Radıyallahu anh’den;
“Birisi Selman Radıyallahu anh’e;
62

Kitabus Samt(43) İbni Vehb Cami(1/72) Iraki elMuğni(3/99)
Zübeydi elİthaf(7/465) Suyuti Camiul Kebir(2/65) Keşful Hafa(2/47)
İbni Hacer elİsabe(1/251) Hafiz elIraki bu hadis hakkında şöyle
der;
“Begavi Mucemus Sahabe’de İbni Kani ve Beyhaki, Rakab el
Mısri hadisinden tahric ettiler. İbni Abdilberr; “Hasen hadistir” dedi.
Begavi; Peygamber Aleyhis selam’den işitip işitmediğini bilmiyorum”
dedi. İbni Mende; “Mechul, sahabe olduğu bilinmiyor” dedi. Bezzar
ise hadisi Enes Radıyallahu anh’den zayıf bir sened ile rivayet
etmiştir.” El Muğni(3/99)
İbni Hacer elAskalani, Rakb elMısri’nin meşhur sahabelerden
olmadığını söyler.(elİsabe 1/251) Zübeydi Rakab elMısri’nin Abbas
edDevri’den naklen sahabi olduğunu söyler. (elİthaf 7/465) Suyuti
Camiul Kebir’de bu hadisi Ali Radıyallahu anh’den merfuan rivayet
etmiştir. Acluni, Suyuti’nin bu hadisi hasen saydığını, Buhari’nin de
Tarihul Kebir’de rivayet ettiğini söyler. Allahu a’lem bis savab.
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“Bana tavsiyede bulun” dedi. O da dedi ki;
“Konuşma” Adam;
“Kişi konuşmadan nasıl sabreder?” dedi Selman
Radıyallahu anh;
“Eğer konuşmadan sabredemiyorsan, ya hayır konuş,
ya sus” dedi.63
ﺣﺪﺛﻨﺎ ﺇﺳﺤﺎﻕ ﺑﻦ ﺇﲰﺎﻋﻴﻞ ﺣﺪﺛﻨﺎ ﺳﻔﻴﺎﻥ ﻋﻦ ﺇﲰﺎﻋﻴﻞ ﺑﻦ ﻣﺴﻠﻢ
ﻗﺎﻝ ﻗﺎﻝ ﺍﺑﻦ ﻋﺒﺎﺱ ﺭﺿﻲ ﺍﷲ ﻋﻨﻪ ﻳﺎ ﻟﺴﺎﻥ ﻗﻞ ﺧﲑﺍ ﺗﻐﻨﻢ ﺃﻭ ﺍﺳﻜﺖ ﻋﻦ
ﺷﺮ ﺗﺴﻠﻢ

41 İsmail Bin Müslim’den; “İbni Abbas Radıyallahu
anhuma dedi ki;
“Ey dil! Hayır konuşup kazançlı çık veya sus, şerden
selamette ol.”64
ﺣﺪﺛﻨﺎ ﺇﺳﺤﺎﻕ ﺣﺪﺛﻨﺎ ﺳﻔﻴﺎﻥ ﻗﺎﻝ ﻗﺎﻟﻮﺍ ﻟﻌﻴﺴﻰ ﺍﺑﻦ ﻣﺮﱘ ﻋﻠﻴﻪ
ﺍﻟﺴﻼﻡ ﺩﻟﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻞ ﻧﺪﺧﻞ ﺑﻪ ﺍﳉﻨﺔ ﻗﺎﻝ ﻻ ﺗﻨﻄﻘﻮﺍ ﺃﺑﺪﺍ ﻗﺎﻟﻮﺍ ﻻ
ﻧﺴﺘﻄﻴﻊ ﺫﻟﻚ ﻗﺎﻝ ﻓﻼ ﺗﻨﻄﻘﻮﺍ ﺇﻻ ﲞﲑ

63

Kitabus Samt(44) Ahmed Zühd(150151) Suyuti Hüsnüs Semt(34)
İsnadı hasendir. İmam Ahmed’in rivayeti şu şekildedir; “İnsanların en
çok günahı olanı; Allah’a isyan içeren şekilde en çok konuşanlardır.”
64
Kitabus Samt(45) İbnül Mübarek Zühd(s.125 no;370) Ahmed
Zühd(s.188) Suyuti Hüsnüs Semt(33) İsnadı muteberdir. İsmail Bin
Müslim hadisi yazabilecek zayıf ravilerdendir.Onun dışında raviler
güvenilirdir.

48

42Sufyan Bin Uyeyne Radıyallahu anh’den; “İsa Bin
Meryem Aleyhimes selam’a dediler ki;
“Bize, bizi cennete sokacak ameli göster” dedi ki;
“Asla konuşmayın” dediler ki
“Buna güç yetiremeyiz” Dedi ki;
“Ancak hayır konuşun”65
ﺣﺪﺛﻨﺎ ﺍﳍﻴﺜﻢ ﺑﻦ ﺧﺎﺭﺟﻪ ﺣﺪﺛﻨﺎ ﺳﻬﻞ ﺑﻦ ﻫﺎﺷﻢ ﻋﻦ ﺍﻷﻭﺯﺍﻋﻲ ﻗﺎﻝ
ﻗﺎﻝ ﺳﻠﻴﻤﺎﻥ ﺑﻦ ﺩﺍﻭﺩ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻬﻤﺎ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﻣﻦ ﻓﻀﺔ
ﻓﺎﻟﺼﻤﺖ ﻣﻦ ﺫﻫﺐ

43 ElEvzai Radıyallahu anh’den; “Süleyman Bin
Davud Aleyhis selam dedi ki; “Söz gümüş ise susmak
altındır.”66
ﺣﺪﺛﲏ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﺍﳊﺴﲔ ﻋﻦ ﺣﺒﺎﻥ ﺑﻦ ﻫﻼﻝ ﺣﺪﺛﻨﺎ ﺟﻌﻔﺮ ﺑﻦ
ﺳﻠﻴﻤﺎﻥ ﻗﺎﻝ ﲰﻌﺖ ﻣﺎﻟﻚ ﺑﻦ ﺩﻳﻨﺎﺭ ﺭﲪﻪ ﺍﷲ ﻳﻘﻮﻝ ﻟﻮ ﻛﻠﻒ ﺍﻟﻨﺎﺱ
ﺍﻟﺼﺤﻒ ﻷﻗﻠﻮﺍ ﺍﻟﻜﻼﻡ

44 Cafer Bin Süleyman’dan;
Radıyallahu anh dedi ki;

“Malik

Bin Dinar

“Amel
defterlerini
yazmakla
insanlar
kılınsaydı, mutlaka konuşmayı azaltırlardı.”67
65

görevli

Kitabus Samt(46) Suyuti Hüsnüs Semt(35) ravileri güvenilirdir.
Kitabus Samt(47) Suyuti Hüsnüs Semt(38) Keşfül Hafa(1/260)
İsnadı Hasendir.
66

49

ﺣﺪﺛﲏ ﺍﺑﻦ ﺃﰊ ﻣﺮﱘ ﻋﻦ ﳛﲕ ﺑﻦ ﺇﺳﺤﺎﻕ ﺣﺪﺛﻨﺎ ﺃﺑﻮ ﺍﻷﺣﻮﺹ ﻋﻦ
ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﺍﻟﻨﻀﺮ ﺍﳊﺎﺭﺛﻲ ﻗﺎﻝ ﻛﺎﻥ ﻳﻘﺎﻝ ﻛﺜﺮﺓ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﺗﺬﻫﺐ ﺑﺎﻟﻮﻗﺎﺭ

45 Muhammed Bin enNadr elHarisî dedi ki;
“Çok konuşmak vakarı giderir derlerdi.”68
ﺣﺪﺛﲏ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﺍﳊﺴﲔ ﺣﺪﺛﲏ ﺧﻠﻒ ﺑﻦ ﺇﲰﺎﻋﻴﻞ ﻗﺎﻝ ﻗﺎﻝ ﱄ
ﺭﺟﻞ ﻣﻦ ﻋﻘﻼﺀ ﺍﳍﻨﺪ ﻛﺜﺮﺓ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﺗﺬﻫﺐ ﲟﻮﺩﺓ ﺍﻟﺮﺟﻞ

46 Halef Bin İsmail’den;
sahiplerinden biri bana dedi ki;

“Hindistan’ın

akıl

“Çok konuşmak insanlar arasındaki sevgiyi (diğer
nüshaya göre; kişinin mürüvvetini) giderir.”69
ﻗﺎﻝ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﺍﳊﺴﲔ ﲰﻌﺖ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻮﻫﺎﺏ ﺍﻟﻜﻮﰲ ﻳﻘﻮﻝ
ﺍﻟﺼﻤﺖ ﳚﻤﻊ ﻟﻠﺮﺟﻞ ﺧﺼﻠﺘﲔ ﺍﻟﺴﻼﻣﺔ ﰲ ﺩﻳﻨﻪ ﻭﺍﻟﻔﻬﻢ ﻋﻦ ﺻﺎﺣﺒﻪ

47 Muhammed Bin Abdül Vehhab esSukkeri’den;
“Susmak kişiye şu iki hasleti bir arada toplamayı
sağlar; dininde selamet ve arkadaşını anlamak.”70

67

Kitabus Samt(48) İbni Kuteybe Uyunul Ahbar(2/178) Zübeydi
İthaf(7/457) İsnadı Hasendir.
68
Kitabus Samt(52) Suyuti Hüsnüs Semt(53) Zübeydi İthaf(7/457)
makbul bir rivayettir.
69
Kitabus Samt(54) İsnadı hasendir.
70
Kitabus Samt(55) Gazali ihya(3/96) Suyuti Hüsnüs Semt(54)
İsnadı Sahihtir. Zübeydi İthaf(7/456)

50

 ﻗﺎﻝ ﺩﺍﻭﺩ ﺍﻟﻄﺎﺋﻲ ﶈﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻌﺰﻳﺰ:  ﺣﺪﺛﻨﺎ ﻗﺒﻴﺼﺔ ﻗﺎﻝ: ﻗﺎﻝ ﳏﻤﺪ
 ﺑﻠﻰ؟:  ﺃﻣﺎ ﻋﻠﻤﺖ ﺃﻥ ﺣﻔﻆ ﺍﻟﻠﺴﺎﻥ ﺃﺷﺪ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﻭﺃﻓﻀﻠﻬﺎ ؟ ﻗﺎﻝ ﳏﻤﺪ: ﺫﺍﺕ ﻳﻮﻡ
ﻭﻛﻴﻒ ﻟﻨﺎ ﺑﺬﻟﻚ ؟

48 Muhammed Bin Kabisa’dan; Davud etTaî r.a. bir
gün Muhammed Bin Abdulaziz’e;
“Biliyor musun, dili korumak amellerin en zoru ve en
faziletlisidir” dedi. Muhammed de;
“Evet, bizim halimiz nasıl olur?” dedi.71
ﺣﺪﺛﻨﺎ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﺍﳊﺴﻦ ﻋﻦ ﺧﻠﻒ ﺑﻦ ﺍﻟﻮﻟﻴﺪ ﻗﺎﻝ ﺣﺪﺛﻨﺎ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺮﲪﻦ
ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺍﶈﺎﺭﰊ ﻋﻦ ﻋﻤﺮﺍﻥ ﺑﻦ ﻳﺰﻳﺪ ﻗﺎﻝ ﻗﺎﻝ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﺃﰊ ﻃﺎﻟﺐ ﺭﺿﻲ ﺍﷲ
ﻋﻨﻪ ﺍﻟﻠﺴﺎﻥ ﻗﻮﺍﻡ ﺍﻟﺒﺪﻥ ﻓﺈﺫﺍ ﺍﺳﺘﻘﺎﻡ ﺍﻟﻠﺴﺎﻥ ﺍﺳﺘﻘﺎﻣﺖ ﺍﳉﻮﺍﺭﺡ ﻭﺇﺫﺍ
ﺍﺿﻄﺮﺏ ﺍﻟﻠﺴﺎﻥ ﱂ ﻳﻘﻢ ﻟﻪ ﺟﺎﺭﺣﺔ

49 İmran Bin Yezid’den; Ali Bin Ebi Talib Radıyallahu
anh dedi ki;
“Dil bedenin kıvamıdır. Dil dosdoğru olursa, organlar
da dosdoğru olur. Dil doğru olmazsa diğer organlar da doğru
olmaz.”72

71

Kitabus Samt(56) Suyuti Husnüs Semt(2/b no:55) Zubeydi
İthaf(7/548) isnadı hasendir.
72
Kitabus Samt(58) Zübeydi İthaf(7/458) İsnadı Sahihtir.

51

ﺣﺪﺛﲏ ﺍﳊﺴﻦ ﺑﻦ ﺍﻟﺼﺒﺎﺡ ﺣﺪﺛﻨﺎ ﺣﺠﺎﺝ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﻋﻦ ﺳﻠﻴﻤﺎﻥ ﺍﺑﻦ
ﺍﳌﻐﲑﺓ ﻗﺎﻝ ﲰﻌﺖ ﻳﻮﻧﺲ ﺑﻦ ﻋﺒﻴﺪ ﻳﻘﻮﻝ ﻣﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺃﺣﺪ ﻳﻜﻮﻥ ﻟﺴﺎﻧﻪ ﻣﻨﻪ
ﻋﻠﻰ ﺑﺎﻝ ﺇﻻ ﺭﺃﻳﺖ ﺻﻼﺡ ﺫﻟﻚ ﰲ ﺳﺎﺋﺮ ﻋﻤﻠﻪ

50 Yunus Bin Ubeyd Radıyallahu anh’den;
“İnsanlardan herhangi biri, diline ehemmiyet verirse diğer
amellerinde de düzelme görülür.”73
 ﻗﻴﻞ ﻷﺣﻨﻒ ﺑﻦ: ﺣﺪﺛﲏ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﺍﳊﺴﲔ ﻋﻦ ﻋﺒﻴﺪ ﺍﷲ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺍﻟﺘﻴﻤﻲ ﻗﺎﻝ
 ﺃﺧﺎﻑ ﻭﺭﻃﺔ ﻟﺴﺎﱐ:  ﺗﻜﻠﻢ ﻗﺎﻝ: ﻗﻴﺲ ﻳﻮﻡ ﻗﻄﺮﻱ

51 Ubeydullah Bin Muhammed etTeymî’den; “el
Ahnef Bin Kays’a;
“Konuşma yap” denildi. O da;
“Dilimin vartaya düşmesinden korkuyorum” dedi.74
ﺣﺪﺛﲏ ﺩﺍﻭﺩ ﺑﻦ ﻋﻤﺮﻭ ﺍﻟﻀﱯ ﺣﺪﺛﻨﺎ ﻋﺒﺪ ﺍﷲ ﺑﻦ ﺍﳌﺒﺎﺭﻙ ﺣﺪﺛﻨﺎ ﺍﺑﻦ
ﻋﻮﻥ ﻋﻦ ﺍﳊﺴﻦ ﺭﺿﻲ ﺍﷲ ﻋﻨﻪ ﻗﺎﻝ ﻛﺎﻧﻮﺍ ﻳﺘﻜﻠﻤﻮﻥ ﻋﻨﺪ ﻣﻌﺎﻭﻳﺔ ﺭﺿﻲ ﺍﷲ
ﻋﻨﻪ ﻭﺍﻷﺣﻨﻒ ﺳﺎﻛﺖ ﻓﻘﺎﻟﻮﺍ ﻣﺎ ﻟﻚ ﻻ ﺗﺘﻜﻠﻢ ﻳﺎ ﺃﺑﺎ ﲝﺮ ﻗﺎﻝ ﺃﺧﺸﻰ ﺍﷲ
ﺇﻥ ﻛﺬﺑﺖ ﻭﺃﺧﺸﺎﻛﻢ ﺇﻥ ﺻﺪﻗﺖ

52 Hasan elBasri Radıyallahu anh’den; Bir gün
Muaviye (bin Ebu Sufyan) Radıyallahu anhuma’nın
huzurunda konuşuluyor ve mecliste bulunan elAhnef (bin
73

Kitabus Samt(60) İhya(3/96) Zübeydi İthaf(7/457) İbni Hibban
Ravzatül Ukala(47) Ravileri güvenilirdir.
74
Kitabus Samt(61) Zubeydi elİthaf(7/547) isnadı sahih.

52

Kays) Radıyallahu anh ise susuyordu.
Radıyallahu anh adamları dediler ki;

Muaviye’nin

“Ey Eba Bekr! Sen niçin konuşmuyorsun?” Ahnef dedi
ki;
“Yalan konuşursam Allah’tan, doğru konuşursam
sizden korkuyorum.”75
ﺣﺪﺛﻨﺎ ﺃﺑﻮ ﺑﻜﺮ ﺑﻦ ﺃﰊ ﺍﻟﻨﻀﺮ ﺣﺪﺛﻨﺎ ﻭﻫﺐ ﺑﻦ ﺟﺮﻳﺮ ﻗﺎﻝ ﺣﺪﺛﻨﺎ ﺃﰊ
ﻗﺎﻝ ﲰﻌﺖ ﺍﻷﻋﻤﺶ ﳛﺪﺙ ﻋﻦ ﺧﻴﺜﻤﺔ ﻋﻦ ﻋﺪﻱ ﺑﻦ ﺣﺎﰎ ﻗﺎﻝ ﺃﳝﻦ ﺃﺣﺪﻛﻢ
ﻭﺃﺷﺎﻣﻪ ﺑﲔ ﳊﻴﻴﻪ ﻳﻌﲎ ﻟﺴﺎﻧﻪ

53 Adiy Bin Hatim Radıyallahu anh dedi ki;
“Kişinin bereketi ve hayırsızlığı iki dudağı arasında,
yani dilindedir.”76
ﺣﺪﺛﲏ ﻫﺎﺷﻢ ﺑﻦ ﺍﻟﻮﻟﻴﺪ ﺃﺑﻮ ﺍﻟﻄﺎﻫﺮ ﺍﳍﺮﻭﻱ ﺳﺄﻟﺘﻪ ﻓﻘﺎﻝ ﲰﻌﺖ ﺃﺑﺎ
ﺑﻜﺮ ﺑﻦ ﻋﻴﺎﺵ ﺭﲪﻪ ﺍﷲ ﻗﺎﻝ ﺃﺟﺘﻤﻊ ﺃﺭﺑﻊ ﻣﻠﻮﻙ ﻓﺮﻣﻮﺍ ﺭﻣﻴﺔ ﻭﺍﺣﺪﺓ ﺑﻜﻠﻤﺔ
ﻭﺍﺣﺪﺓ ﻣﻠﻚ ﺍﳍﻨﺪ ﻭﻣﻠﻚ ﺍﻟﺼﲔ ﻭﻛﺴﺮﻯ ﻭﻗﻴﺼﺮ ﻗﺎﻝ ﺃﺣﺪﻫﻢ ﺃﻧﺎ ﺃﻧﺪﻡ
ﻋﻠﻰ ﻣﺎﻗﻠﺖ ﻭﻻ ﺃﻧﺪﻡ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﱂ ﺃﻗﻞ ﻭﻗﺎﻝ ﺍﻵﺧﺮ ﺇﱐ ﺇﺫﺍ ﺗﻜﻠﻤﺖ ﻣﻠﻜﺘﲏ
ﻭﻻ ﺃﻣﻠﻜﻬﺎ ﻭﺇﺫﺍ ﱂ ﺃﺗﻜﻠﻢ ﻣﻠﻜﺘﻬﺎ ﻭﱂ ﲤﻠﻜﲏ ﻭﻗﺎﻝ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ ﻋﺠﺒﺖ

75

Kitabus Samt(62) İbnül Mübarek Zühd(s.476 no;1353) İbni
Sa’d(7/95) Ahmed Zühd(s.236) İbni Kuteybe Uyunül Ahbar(2/180)
İhya(3/157) Zübeydi İthaf(7/457) İsnadı Sahihtir.
76
Kitabus Samt(63) İbnül Mübarek Zühd(s.126 no;373) Mecmeuz
Zevaid(10/30) Zübeydi İthaf(7/458) sahihtir.
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ﻟﻠﻤﺘﻜﻠﻢ ﺇﻥ ﺭﺟﻌﺖ ﻋﻠﻴﻪ ﻛﻠﻤﺘﻪ ﺿﺮﺗﻪ ﻭﺇﻥ ﱂ ﺗﺮﺟﺢ ﱂ ﺗﻨﻔﻌﻪ ﻭﻗﺎﻝ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ
ﺃﻧﺎ ﻋﻠﻰ ﺭﺩ ﻣﺎ ﻗﻠﺖ

54 Ebu Bekr Bin Ayyaş Radıyallahu anh’den; “Dört
ülkenin; Hint, Çin, Kisra ve Kaysar hükümdarları bir araya
geldiler ve bir kelime üzerinde konuşmaya başladılar. Birisi
dedi ki;
“Ben
konuştuğuma
pişman
olurum
konuşmadığım şeye pişman olmam” diğeri;

fakat

“Ben bir şey söylediğimde o söz bana hükmedici olur,
ben artık ana hükmedemem. Eğer konuşmazsam o söz
benim hükmüm altında olur o bana hükmedemez” dedi.
Üçüncüsü;
“Sözü kendinse döndüğü zaman zarar veren,
dönmediği zaman faydası olmayan konuşmacıya hayret
ederim.” dedi. Dördüncüsü de şöyle dedi;
“Konuşmadığım sözü reddetmek, bana konuştuğum
sözü reddetmekten kolaydır.”77
ﺣﺪﺛﻨﺎ ﺃﲪﺪ ﺑﻦ ﺣﻨﺒﻞ ﺃﻧﺒﺄﻧﺎ ﻋﺒﺪ ﺍﷲ ﺑﻦ ﺍﳌﺒﺎﺭﻙ ﻗﺎﻝ ﺃﻧﺒﺄﻧﺎ ﻋﻴﺴﻰ
ﺍﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺮﲪﻦ ﺣﺪﺛﻨﺎ ﻃﻠﺤﺔ ﺍﻷﻳﺎﻣﻲ ﻗﺎﻝ ﺣﺪﺛﲏ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺮﲪﻦ ﺑﻦ ﻋﻮﺳﺠﺔ
ﻋﻦ ﺍﻟﱪﺍﺀ ﺭﺿﻲ ﺍﷲ ﻋﻨﻪ ﻗﺎﻝ ﺟﺎﺀ ﺃﻋﺮﺍﰊ ﺇﱃ ﺍﻟﻨﱯ ﻗﺎﻝ ﺩﻟﲏ ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻞ
ﻳﺪﺧﻠﲏ ﺍﳉﻨﺔ ﻗﺎﻝ ﺃﻃﻌﻢ ﺍﳉﺎﺋﻊ ﻭﺍﺳﻖ ﺍﻟﻈﻤﺂﻥ ﻭﺃﻣﺮ ﺑﺎﳌﻌﺮﻭﻑ ﻭﺍﻧﻪ ﻋﻦ
ﺍﳌﻨﻜﺮ ﻓﺈﻥ ﱂ ﺗﻄﻖ ﻓﻜﻒ ﻟﺴﺎﻧﻚ ﺇﻻ ﻣﻦ ﺧﲑ

77

Kitabus Samt(65) İhya(3/96) Suyuti Hüsnüs Semt(59) Zübeydi
İthaf(7/457) İsnadı sağlamdır.

54

55 Bera (Bin Azib) Radıyallahu anh; “Bir bedevi
Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem’e gelip dedi ki;
“Bana beni cennete sokacak ameli göster” buyurdu
ki;
“Açı doyur, susuzlara su ver, iyiliği emret kötülüğe
mani ol. Bunlara güç yetiremezsen hayırsız sözlerden dilini
çek.”78
ﺣﺪﺛﻨﺎ ﺧﻠﻒ ﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﺣﺪﺛﻨﺎ ﲪﺎﺩ ﺑﻦ ﺯﻳﺪ ﻋﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﺑﻦ ﻋﺮﻭﺓ
ﻋﻦ ﺃﺑﻴﻪ ﻋﻦ ﺃﰊ ﻣﺮﺍﻭﺡ ﺍﻟﻠﻴﺜﻲ ﻋﻦ ﺃﰊ ﺫﺭ ﺭﺿﻲ ﺍﷲ ﻋﻨﻬﻢ ﺃﻥ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﻗﺎﻝ
ﺎ ﺻﺪﻗﺔ ﻣﻨﻚ ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺴﻚﺗﻜﻒ ﺷﺮﻙ ﻋﻦ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻓﺈ

56 Ebu Zer Radıyallahu anh’den;
sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki;

Rasulullah

“İnsanların kötülüklerinden vazgeç bu senin kendin
için verdiğin bir sadakadır.”79

78

Kitabus Samt(67) Gazali İhya(3/94) İsnadı Hasendir.
Kitabus Samt(68) Müslim(1/89) Ahmed(5/150)
İthaf(7/456) Musa Şahin Fethul Mu’min(2/9) Sahihtir.
79

55

Zübeydi

FAZLA KONUŞMAKTAN VE BATI LA
DALMAKTAN NEHİ Y
ﺣﺪﺛﻨﺎ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﺍﳉﻌﺪ ﺃﻧﺒﺄﻧﺎ ﺃﺑﻮ ﻣﻌﺎﻭﻳﺔ ﻋﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻤﺮﻭ ﺑﻦ ﻋﻠﻘﻤﺔ
ﻋﻦ ﺃﺑﻴﻪ ﻋﻦ ﺟﺪﻩ ﻋﻠﻘﻤﺔ ﺑﻦ ﻭﻗﺎﺹ ﻋﻦ ﺑﻼﻝ ﺑﻦ ﺍﳊﺎﺭﺙ ﺍﳌﺰﱐ ﺭﺿﻲ ﺍﷲ
ﻋﻨﻪ ﻋﻦ ﺍﻟﻨﱯ ﻗﺎﻝ ﺇﻥ ﺍﻟﺮﺟﻞ ﻟﻴﺘﻜﻠﻢ ﺑﺎﻟﻜﻠﻤﺔ ﻡ ﺭﺿﻮﺍﻥ ﺍﷲ ﻣﺎ ﻳﻈﻦ ﺃﻥ
ﺎ ﺭﺿﻮﺍﻧﻪ ﺇﱃ ﻳﻮﻡ ﻳﻠﻘﺎﻩ ﻭﺇﻥ ﺍﻟﺮﺟﻞ ﻟﻴﺘﻜﻠﻢ ﺗﺒﻠﻎ ﻣﺎ ﺑﻠﻐﺖ ﻳﻜﺘﺐ ﺍﷲ ﻟﻪ
ﺎ ﺑﺎﻟﻜﻠﻤﺔ ﻣﻦ ﺳﺨﻂ ﺍﷲ ﻣﺎ ﻳﻈﻦ ﺃﻥ ﺗﺒﻠﻎ ﻣﺎ ﺑﻠﻐﺖ ﻳﻜﺘﺐ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ
ﻗﺎﻝ ﻭﻛﺎﻥ ﻋﻠﻘﻤﺔ ﻳﻘﻮﻝ ﻛﻢ ﻣﻦ ﻛﻼﻡ ﻣﻨﻌﻨﻴﻪ

ﺳﺨﻄﻪ ﺇﱃ ﻳﻮﻡ ﺍﻟﻘﻴﺎﻣﺔ

ﺣﺪﻳﺚ ﺑﻼﻝ ﺑﻦ ﺍﳊﺎﺭﺙ ﺭﺿﻲ ﺍﷲ ﻋﻨﻪ

57 Bilal Bin Haris elMüzeni Radıyallahu anh’den;
“Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki;
“Kişi ucunun nereye vardığını bilmediği, Allah’ın razı
olacağı bir söz söyler de, bu sebeple Allah ona, kendisiyle
karşılaşacağı güne kadar rızasını yazar. Yine kişi, ucunun
nereye vardığını bilmeden, Allah’ın gazabını icap ettiren bir
söz söyler de, bu sebeple Allah ona, kıyamet gününe kadar
gazabını yazar.”
Hadisin ravisi Alkame Bin Vakkas der ki; “Nice
söylemek istediğim şeyler vardır ki, Bilal Bin Haris’in rivayet
ettiği bu hadis, beni ondan alıkoyar.”80

80

İbni Ebid Dünya Kitabus Samt(70) Tirmizi(4/559) İbni
Mace(2/1312) İbni Mübarek Zühd(s.49 no;1394) Humeydi
Müsned(2/405) İbni Vehb Cami(1/47) Hennad Zühd(106)
Hakim(1/46)
Taberani(1/354)
Taberani
Sagir(1/235)
İbni
Hibban(1576) sahihtir. Bk. Ahmed Zühd(s.15) Kitabus Samt no:72)

56

ﺣﺪﺛﻨﺎ ﺍﳊﺴﻦ ﺑﻦ ﻋﻴﺴﻰ ﺃﻧﺒﺄﻧﺎ ﻋﺒﺪ ﺍﷲ ﺍﳌﺒﺎﺭﻙ ﺃﻧﺒﺄﻧﺎ ﺍﻟﺰﺑﲑ ﺑﻦ
ﺳﻌﻴﺪ ﻋﻦ ﺻﻔﻮﺍﻥ ﺑﻦ ﺳﻠﻴﻢ ﻋﻦ ﻋﻄﺎﺀ ﺑﻦ ﻳﺴﺎﺭ ﻋﻦ ﺃﰊ ﻫﺮﻳﺮﺓ ﺭﺿﻲ ﺍﷲ
ﻋﻨﻪ ﻋﻦ ﺍﻟﻨﱯ ﻗﺎﻝ ﺇﻥ ﺍﻟﺮﺟﻞ ﻟﻴﺘﻜﻠﻢ ﺑﺎﻟﻜﻠﻤﺔ ﻳﻀﺤﻚ ﻣﻨﻬﺎ ﺟﻠﺴﺎﺀﻩ ﻳﻬﻮﻱ
ﺎ ﺃﺑﻌﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺜﺮﻳﺎ

58 Ebu Hureyre Radıyallahu anh’den; Rasulullah
sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki;
“Muhakkak kişi, mecliste bulunanları bir söz söyler
de, bu sebeple Süreyya yıldızından daha uzağa düşer.”81
ﺣﺪﺛﻨﺎ ﺧﺎﻟﺪ ﺑﻦ ﺧﺪﺍﺵ ﺣﺪﺛﻨﺎ ﻣﻬﺪﻱ ﺑﻦ ﻣﻴﻤﻮﻥ ﻋﻦ ﻏﻴﻼﻥ ﺑﻦ
ﺟﺮﻳﺮ ﻋﻦ ﻣﻄﺮﻑ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﷲ ﻋﻦ ﺃﺑﻴﻪ ﺭﺿﻲ ﺍﷲ ﻋﻨﻬﻤﺎ ﻗﺎﻝ ﻗﺪﻣﺖ ﻋﻠﻰ
ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﰲ ﺭﻫﻂ ﻣﻦ ﺑﲏ ﻋﺎﻣﺮ ﻓﻘﺎﻟﻮﺍ ﺃﻧﺖ ﻭﺍﻟﺪﻧﺎ ﻭﺃﻧﺖ ﺳﻴﺪﻧﺎ ﻭﺃﻧﺖ
ﺃﻓﻀﻠﻨﺎ ﻋﻠﻴﻨﺎ ﻓﻀﻼ ﻭﺃﻧﺖ ﺃﻃﻮﻟﻨﺎ ﻋﻠﻴﻨﺎ ﻃﻮﻻ ﻭﺃﻧﺖ ﺍﳉﻔﻨﺔ ﺍﻟﻐﺮﺍﺀ ﻓﻘﺎﻝ
ﻗﻮﻟﻮﺍ ﺑﻘﻮﻟﻜﻢ ﻭﻻ ﻳﺴﺘﻬﻮﻳﻨﻜﻢ ﺍﻟﺸﻴﻄﺎﻥ

59 Mutarrif Bin Abdullah, babasından naklediyor;
“Amir oğullarından bir kaç kişi ile Rasulullah sallallahu aleyhi
ve sellem’in yanına geldik. Bunlar;
“Sen bizim babamızsın, Sen bizim seyyidimiz
(efendimiz)sin, sen bizim en faziletlimizsin, sen bizim en
büyüğümüzsün, sen parlak kasesin, sen şöylesin, sen
81

Kitabus Samt(71)Tirmizi(4/557) İbnül Mübarek(948) Ebu Nuaym
Hilye(3/164) Bkz. Ebu Davud(4/289) Darimi(2/296) Hakim(1/46)
Hennad Zühd( 106) Zehebi Mizan(2/67) Zübeydi elİthaf(7/467) Iraki
elMuğni(3/100) hasendir.
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Rasulullah

üzerine

böylesin demeye başladılar. Bunun
;sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki

“Ne söyleyecekseniz söyleyin, şeytan sizi şaşırtıp
durmasın.”82
ﺣﺪﺛﲏ ﺃﰊ ﺃﻧﺒﺄﻧﺎ ﺍﺑﻦ ﻋﻠﻴﺔ ﻋﻦ ﻟﻴﺚ ﻋﻦ ﻋﻄﺎﺀ ﻋﻦ ﺃﰊ ﻫﺮﻳﺮﺓ ﺭﺿﻲ ﺍﷲ ﻋﻨﻪ
ﻗﺎﻝ  :ﺃﻧﺬﺭﻛﻢ ﻓﻀﻮﻝ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﲝﺴﺐ ﺃﺣﺪﻛﻢ ﻣﺎ ﺑﻠﻎ ﺣﺎﺟﺘﻪ

;60 Abdullah Bin Mes’ud Radıyallahu anh dedi ki
Birinizin

“Sizi fazla konuşmaktan sakındırırım.
ihtiyacını giderecek kadar konuşması yeterlidir.83

ﺣﺪﺛﻨﺎ ﺇﺳﺤﺎﻕ ﺑﻦ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﻭﻏﲑﻩ ﻗﺎﻟﻮﺍ  :ﺃﻧﺒﺄﻧﺎ ﻳﻌﻠﻰ ﺑﻦ ﻋﺒﻴﺪ ﻗﺎﻝ  :ﺩﺧﻠﻨﺎ ﻋﻠﻰ
ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﺳﻮﻗﺔ ﻓﻘﺎﻝ  :ﺃﺣﺪﺛﻜﻢ ﲝﺪﻳﺚ ﻟﻌﻠﻪ ﻳﻨﻔﻌﻜﻢ ﻓﺈﻧﻪ ﻗﺪ ﻧﻔﻌﲏ ﻗﺎﻝ ﻟﻨﺎ ﻋﻄﺎﺀ ﺑﻦ
ﺃﰊ ﺭﺑﺎﺡ ﻳﺎ ﺑﲏ ﺃﺧﻲ ﺇﻥ ﻣﻦ ﻛﺎﻥ ﻗﺒﻠﻜﻢ ﻛﺎﻧﻮﺍ ﻳﻜﺮﻫﻮﻥ ﻓﻀﻮﻝ ﺍﻟﻜـﻼﻡ ﻭﻛـﺎﻧﻮﺍ
ﻳﻌﺪﻭﻥ ﻓﻀﻮﻝ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﻣﺎ ﻋﺪﺍ ﻛﺘﺎﺏ ﺍﷲ ﺃﻥ ﺗﻘﺮﺃﻩ ﺃﻭ ﺗﺄﻣﺮ ﲟﻌﺮﻭﻑ ﺃﻭ ﺗﻨـﻬﻰ ﻋـﻦ
ﻣﻨﻜﺮ ﺃﻭ ﺗﻨﻄﻖ ﲝﺎﺟﺘﻚ ﰲ ﻣﻌﻴﺸﺘﻚ ﺍﻟﱵ ﻻﺑﺪ ﻟﻚ ﻣﻨﻬﺎ ﺃﺗﻨﻜﺮﻭﻥ  ) :ﻭﺇﻥ ﻋﻠـﻴﻜﻢ
ﳊﺎﻓﻈﲔ * ﻛﺮﺍﻣﺎ ﻛﺎﺗﺒﲔ ( ) ﺇﺫ ﻳﺘﻠﻘﻰ ﺍﳌﺘﻠﻘﻴﺎﻥ ﻋﻦ ﺍﻟﻴﻤﲔ ﻭﻋﻦ ﺍﻟﺸﻤﺎﻝ ﻗﻌﻴﺪ * ﻣـﺎ
ﻳﻠﻔﻆ ﻣﻦ ﻗﻮﻝ ﺇﻻ ﻟﺪﻳﻪ ﺭﻗﻴﺐ ﻋﺘﻴﺪ ( ﺃﻣﺎ ﻳﺴﺘﺤﻲ ﺃﺣﺪﻛﻢ ﺃﻧـﻪ ﻟﻮﻧـﺸﺮﺕ ﻋﻠﻴـﻪ
ﺻﺤﻴﻔﺔ ﺍﻟﱵ ﺃﻣﻠﻰ ﺻﺪﺭ ﺎﺭﻩ ﻛﺎﻥ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﻟﻴﺲ ﻣﻦ ﺃﻣﺮ ﺩﻳﻨﻪ ﻭﻻ ﺩﻧﻴﺎﻩ ! !

82

)Kitabus Samt(73) Buhari Edebül Müfred(211) Ebu Davud(4806
İbni Hibban(2128) Ahmed(4/25) Nesai Amelül Yevm(245) Iraki el
Muğni(3/999 Zübeydi İthaf(7/466) sahihtir.
83
Kitabus Samt(77) Zübeydi İthaf(7/466) Gazali İhya(3/99) İbni Vehb
"Cami(1/72) Hasendir. Arapça metinde isnad; "Ebu Hureyre'den
şeklindedir. Fakat bu hatadır. Doğrusu bunu Atâ, İbn Mesud r.a.'den
rivayet etmiştir.

58

61 Ya’la Bin Ubeyd’den; Yanımıza Muhammed Bin
Sûka Radıyallahu anh girdi ve dedi ki;
“Size
faydalanmış
olduğum,
sizin
de
faydalanacağınızı umduğum bir söyleyeceğim. Bize Ata Bin
Ebi Rebah Radıyallahu anh şöyle demişti;
“Sizden öncekiler, fuzuli sözlerden hoşlanmazlardı.
Allah’ın kitabını okumak, iyiliği emretmek, kötülüğü
yasaklamak ve geçimleri için söylemeye mecburen muhtaç
oldukları sözler dışındakileri, fuzuli sayarlardı. Şu ayetleri
inkar mı edersiniz;
“Hâlbuki Üzerinizde gözcü melekler, kıymetli
kâtipler var.” (İnfitar 1011)
“ Hatırla ki, biri sağında, biri solunda iki melek,
işlediklerini tesbit ederler.” (Kaf 17)
“ A ğzından bir söz çıkmaz ki yanında hazır bir
gözcü bulunmasın.” (Kaf 18)”
"Sizden biriniz, amel defteri açıldığında içindekilerin
çoğunun ne diniyle nede dünyasıyla alakalı olmayan şeylerle
dolmuş olmasından utanmaz mı?"84
ﺣﺪﺛﻨﺎ ﺇﺳﺤﺎﻕ ﺑﻦ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺃﻧﺒﺄﻧﺎ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﺟﺎﺑﺮ ﻋﻦ ﳎﻤﻊ ﺍﻟﺘﻴﻤﻲ ﻋﻦ ﺭﺟﻞ
 ﻟﺴﺎﻥ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻗﻠﻢ ﺍﳌﻠﻚ ﻭﺭﻳﻘﻪ: ﻳﺪﻋﻰ ﺯﻳﺪﺍ ﺃﻭ ﻳﺰﻳﺪ ﻋﻦ ﻋﻠﻲ ﺭﺿﻲ ﺍﷲ ﻋﻨﻪ ﻗﺎﻝ
ﻣﺪﺍﺩﻩ

84

Kitabus Samt(78) Fethul Bari(8/594) Hennad Zühd(104) Mizzi
Tehzibül Kemal(2/934) İhya(3/98) Ebu Nuaym Hilye(7/65) İsnadı
sahihtir.

59

62 Ali Bin Huseyn Zeynel Abidin Radıyallahu anh
dedi ki;
“İnsanın dili, (yazıcı) meleğin kalemidir. Nefesi de
onun mürekkebidir.”85
 } ﻣﺎ ﻳﻠﻔﻆ ﻣﻦ: ﺣﺪﺛﻨﺎ ﺇﺳﺤﺎﻕ ﺑﻦ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺣﺪﺛﻨﺎ ﺟﺮﻳﺮ ﻋﻦ ﻟﻴﺚ ﻋﻦ ﳎﺎﻫﺪ
ﺍﳌﻠﻜﺎﻥ: ﻗﻮﻝ ﺇﻻ ﻟﺪﻳﻪ ﺭﻗﻴﺐ ﻋﺘﻴﺪ { ﻗﺎﻝ

62 Mucahid r.a., “İ nsan hiçbir söz söylemez ki,
yanında hazır bekleyip gözetleyen yazıcı olmasın”(Kaf
18) ayeti hakkında;
“İki (yazıcı) melek kastediliyor” dedi.86
ﺣﺪﺛﻨﺎ ﺃﲪﺪ ﺑﻦ ﲨﻴﻞ ﺍﳌﺮﻭﺯﻱ ﺃﻧﺒﺄﻧﺎ ﺍﳌﻌﺘﻤﺮ ﺑﻦ ﺳﻠﻴﻤﺎﻥ ﻋﻦ ﻟﻴﺚ ﻋﻦ ﳎﺎﻫﺪ
 ﺃﺑﺘﺎﻉ ﻟﻚ ﻛﺬﺍ ﻭﻛﺬﺍ ﻭﺃﻓﻌﻞ:  ﺇﻥ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﻟﻴﻜﺘﺐ ﺣﱴ ﺇﻥ ﺍﻟﺮﺟﻞ ﻟﻴﺴﻜﺖ ﺍﺑﻨﻪ: ﻗﺎﻝ
ﻛﺬﺍ ﻭﻛﺬﺍ ﻓﻴﻜﺘﺐ ﻛﺬﻳﺒﺔ

63 Mücahid Radıyallahu anh dedi ki; “Her söz yazılır.
Hatta adam çocuğuna susturmak için;
“Dur, ben sana şunu şunu alacağım, şunu şunu
yapacağım” der ve bu da yalancık olarak kaydedilir.”87
ﺣﺪﺛﻨﺎ ﺩﺍﻭﺩ ﺑﻦ ﻋﻤﺮﻭ ﺍﻟﻀﱯ ﺣﺪﺛﻨﺎ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﺍﳊﺴﻦ ﺍﻷﺳﺪﻱ ﺣﺪﺛﻨﺎ ﻳﺰﻳﺪ ﺑـﻦ
:ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﻋﻦ ﺍﳊﺴﻦ ﻗﺎﻝ

85

Kitabus Samt(79) ravileri güvenilirdir. Şayet isnadında geçen Zeyd,
Zeyd Bin Ali ise rivayet sahihtir. O değilse kim olduğunu bilmiyorum.
86
Kitabus Samt(81) Kurtubi(9/11) isnadı sahihtir.
87
Kitabus Samt(82) İhya(3/99) İsnadı sahihtir.
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ﻳﺎ ﺍﺑﻦ ﺁﺩﻡ ﺑﺴﻄﺖ ﻟﻚ ﺻﺤﻴﻔﺔ ﻭﻭﻛﻞ ﺑﻚ ﻣﻠﻜﺎﻥ ﻛﺮﳝﺎﻥ ﻳﻜﺘﺒﺎﻥ ﻋﻤﻠـﻚ
ﻓﺄﻛﺜﺮ ﻣﺎ ﺷﺌﺖ ﺃﻭ ﺃﻗﻞ

64 Hasen (elBasri) Radıyallahu anh dedi ki; “Ey
Âdemoğlu! Senin için sahifeler açıldı, iki kerim melek,
amellerini yazmak için görevlendirildi. Öyleyse sahifelerini
dilediğin gibi doldur, ister çok yap, ister az.”88
ﺣﺪﺛﲏ ﺳﻮﻳﺪ ﺑﻦ ﺳﻌﻴﺪ ﺣﺪﺛﻨﺎ ﻣﺮﻭﺍﻥ ﺑﻦ ﻣﻌﺎﻭﻳﺔ ﻋﻦ ﺇﲰﺎﻋﻴﻞ ﺑﻦ ﺃﰊ ﺧﺎﻟﺪ
 ﺑﻌﺚ ﺳﻠﻴﻤﺎﻥ ﺑﻦ ﺩﺍﻭﺩ ﻋﻠﻴﻬﻤﺎ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﺑﻌﺾ ﻋﻔﺎﺭﻳﺘﻪ: ﻋﻦ ﻃﺎﺭﻕ ﺑﻦ ﺷﻬﺎﺏ ﻗﺎﻝ
 ﻓﺄﺧﱪﻭﻩ ﺃﻧﻪ ﻣﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﻓﺮﻓﻊ:  ﻭﳜﱪﻭﻧﻪ ﻗﺎﻝ: ﻭﺑﻌﺚ ﻧﻔﺮﺍ ﻳﻨﻈﺮﻭﻥ ﻣﺎ ﻳﻘﻮﻝ
: ﺭﺃﺳﻪ ﺇﱃ ﺍﻟﺴﻤﺎﺀ ﰒ ﻧﻈﺮ ﺇﱃ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻭﻫﺰ ﺭﺃﺳﻪ ﻓﺴﺄﻟﻪ ﺳﻠﻴﻤﺎﻥ ﱂ ﻓﻌﻞ ﺫﻟﻚ ؟ ﻗﺎﻝ
ﻋﺠﺒﺖ ﻣﻦ ﺍﳌﻼﺋﻜﺔ ﻋﻠﻰ ﺭﺅﻭﺱ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻣﺎ ﺃﺳﺮﻉ ﻣﺎ ﻳﻜﺘﺒﻮﻥ ﻭﻣﻦ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺃﺳﻔﻞ ﻣﻨﻬﻢ
ﻣﺎ ﺃﺳﺮﻉ ﻣﺎ ﳝﻠﻮﻥ

65 Tarık Bin Şihab Radıyallahu anh’den; “Süleyman
Bin Davud Aleyhimes selam bir İfritini göndermişti. Sonra
ardından da onun ne yaptığını, ne söylediğini gözetmek
üzere birini daha gönderdi. Takipçi şunları haber verdi;
“(İfrit) çarşıya uğradı, başını semaya kaldırdı, sonra
insanlara bakıp başını salladı” dedi. Süleyman Aleyhis selam
o ifrite niçin böyle yaptığını sordu. Dedi ki;
“İnsanların başları üzerindeki meleklerin ne kadar
çabuk yazdıklarına, altlarındakilerin de (defterlerini) ne
kadar çabuk doldurduklarına hayret ettim.”89

88
89

Kitabus Samt(85) İhya(3/99) İsnadı sahihtir
Kitabus Samt(86) İhya(3/99) Zübeydi İthaf(7/466) İsnadı sahihtir
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ﺣﺪﺛﻨﺎ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺮﲪﻦ ﺑﻦ ﺻﺎﱀ ﺣﺪﺛﻨﺎ ﺳﻌﻴﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﷲ ﺑﻦ ﺍﻟﺮﺑﻴﻊ ﺑﻦ ﺧﻴﺜﻢ ﻋﻦ
 ﻻ ﺧﲑ ﰲ:  ﻛﺎﻥ ﺍﻟﺮﺑﻴﻊ ﺑﻦ ﺧﺜﻴﻢ ﻳﻘﻮﻝ: ﻧﺴﲑ ﺑﻦ ﺫﻋﻠﻮﻕ ﻋﻦ ﺑﻜﺮ ﺑﻦ ﻣﺎﻋﺰ ﻗﺎﻝ
ﻠﻴﻞ ﻭﺗﻜﺒﲑ ﻭﺗﺴﺒﻴﺢ ﻭﲢﻤﻴﺪ ﻭﺳﺆﺍﻟﻚ ﻣﻦ ﺍﳋﲑ ﻭﺗﻌﻮﺫﻙ ﻣﻦ : ﺍﻟﻜﻼﻡ ﺇﻻ ﰲ ﺗﺴﻊ
ﻴﻚ ﻋﻦ ﺍﳌﻨﻜﺮ ﻭﻗﺮﺍﺀﺗﻚ ﻟﻠﻘﺮﺁﻥﺍﻟﺸﺮ ﻭﺃﻣﺮﻙ ﺑﺎﳌﻌﺮﻭﻑ ﻭ

66 Rebi bin Huseym Radıyallahu anh dedi ki; “Şu
dokuz yer dışında konuşmakta hayır yoktur; Tehlil (La ilahe
illallah), tekbir (Allahu Ekber), tesbih (Subhanallah), tahmid
(Elhamdulillah), hayırdan sual etmen, şerden sığınman,
İyiliği emretmen, kötülükten nehyetmen ve Kur’an
okuman.” 90
ﺣﺪﺛﲏ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﺃﰊ ﻣﺮﱘ ﻋﻦ ﻋﺜﻤﺎﻥ ﺑﻦ ﺯﻓﺮ ﺍﻟﺘﻴﻤﻲ ﺣﺪﺛﻨﺎ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ
 ﺍﳌﺆﻣﻦ ﺇﺫﺍ ﺃﺭﺍﺩ ﺃﻥ ﻳﺘﻜﻠﻢ:  ﺫﻛﺮ ﺍﳊﺴﻦ ﻋﻦ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺍﻟﺘﻴﻤﻲ ﻗﺎﻝ: ﺍﻟﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﺘﻴﻤﻲ ﻗﺎﻝ
ﻧﻈﺮ ﻓﺈﻥ ﻛﺎﻥ ﻛﻼﻣﻪ ﻟﻪ ﺗﻜﻠﻢ ﻭﺇﻻ ﺃﻣﺴﻚ ﻋﻨﻪ ﻭﺍﻟﻔﺎﺟﺮ ﺇﳕﺎ ﻟﺴﺎﻧﻪ ﺭﺳﻼ ﺭﺳﻼ

67 İbrahim etTeymi Radıyallahu anh dedi ki;
“Mü’min konuşmak istediği zaman bakar, eğer söyleyeceği
şey lehinde ise konuşur, aleyhinde ise susar. Facir
(günahkâr) ise, diline gelen her şeyi konuşur da konuşur.”91
ﺣﺪﺛﲏ ﲪﺰﺓ ﺑﻦ ﺍﻟﻌﺒﺎﺱ ﺃﻧﺒﺄﻧﺎ ﻋﺒﺪ ﺍﷲ ﺑﻦ ﻋﺜﻤﺎﻥ ﺃﻧﺒﺄﻧﺎ ﻋﺒﺪ ﺍﷲ ﺑﻦ ﺍﳌﺒﺎﺭﻙ
 ﻣﻦ: ﺃﻧﺒﺄﻧﺎ ﺍﺑﻦ ﳍﻴﻌﺔ ﻋﻦ ﻋﻴﺎﺵ ﺑﻦ ﻋﺒﺎﺱ ﻋﻦ ﺷﻴﻴﻢ ﺑﻦ ﺑﻴﺘﺎﻥ ﻋﻦ ﺷﻔﻲ ﺍﻷﺻﺒﺤﻲ ﻗﺎﻝ
ﻛﺜﺮ ﻛﻼﻣﻪ ﻛﺜﺮﺕ ﺧﻄﻴﺌﺘﻪ

90
91

Kitabus Samt(87) Hennad Zühd(104) isnadı hasendir.
Kitabus Samt(88) Zübeydi İthaf(7/466) İhya(3/99) İsnadı sahihtir
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68 Şüfey elEsbahi dedi ki, “Kim konuşmasını
çoğaltırsa, hatası da çoğalır.”92
ﺣﺪﺛﲏ ﲪﺰﺓ ﺃﻧﺒﺄﻧﺎ ﻋﺒﺪﺍﻥ ﺃﻧﺒﺄﻧﺎ ﻋﺒﺪ ﺍﷲ ﺃﻧﺒﺄﻧﺎ ﻭﻫﻴﺐ ﻋﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﻋﻦ ﺍﳊﺴﻦ
 ﻣﻦ ﻛﺜﺮ ﻣﺎﻟﻪ ﻛﺜﺮﺕ ﺫﻧﻮﺑﻪ ﻭﻣﻦ ﻛﺜﺮ ﻛﻼﻣﻪ ﻛﺜﺮ ﻛﺬﺑﻪ ﻭﻣﻦ: ﺭﺿﻲ ﺍﷲ ﻋﻨﻪ ﻗﺎﻝ
ﺳﺎﺀ ﺧﻠﻘﻪ ﻋﺬﺏ ﻧﻔﺴﻪ

69 Hasan elBasri Radıyallahu anh dedi ki; “Malı
çoğalanın günahı da çoğalır, konuşmayı çoğaltanın yalanı da
çoğalır. Ahlakını kötüleştirene, nefsine (uymak) tatlı gelir.”93
ﻭﺣﺪﺛﲏ ﲪﺰﺓ ﺃﻧﺒﺄﻧﺎ ﻋﺒﺪﺍﻥ ﺃﻧﺒﺄﻧﺎ ﻋﺒﺪ ﺍﷲ ﺃﻧﺒﺄﻧﺎ ﺇﲰﺎﻋﻴﻞ ﺑﻦ ﻋﻴﺎﺵ ﺣﺪﺛﲏ
:  ﺃﻭﺻﲏ ﻗﺎﻝ:  ﺃﻥ ﺭﺟﻼ ﻗﺎﻝ ﻷﰊ ﺳﻌﻴﺪ ﺍﳋﺪﺭﻱ ﺭﺿﻲ ﺍﷲ ﻋﻨﻪ: ﻋﻘﻴﻞ ﺑﻦ ﻣﺪﺭﻙ
ﻋﻠﻴﻚ ﺑﺎﻟﺼﻤﺖ ﺇﻻ ﰲ ﺣﻖ ﻓﺈﻧﻚ ﺑﻪ ﺗﻐﻠﺐ ﺍﻟﺸﻴﻄﺎﻥ

70 Ukayl Bin Müdrik’ten; “Birisi Ebu Said elHudri
Radıyallahu anh’den kendisine tavsiyede bulunmasını istedi.
Dedi ki;
“Hakkı söylemek dışında susmalısın. Zira ancak bu
şekilde şeytana galip gelirsin.”94
ﺣﺪﺛﲏ ﲪﺰﺓ ﺑﻦ ﺍﻟﻌﺒﺎﺱ ﺃﻧﺒﺄﻧﺎ ﻋﺒﺪﺍﻥ ﺑﻦ ﻋﺜﻤﺎﻥ ﺃﻧﺎ ﻋﺒﺪ ﺍﷲ ﺑﻦ ﺍﳌﺒﺎﺭﻙ ﺃﻧﺎ
 ﻣﺎ ﻣﻦ ﺧﻄﻴﺐ ﳜﻄﺐ ﺇﻻ ﻋﺮﺿﺖ: ﳎﺎﻟﺪ ﺑﻦ ﺳﻌﻴﺪ ﻋﻦ ﺍﻟﺸﻌﱯ ﺭﺿﻲ ﺍﷲ ﻋﻨﻪ ﻗﺎﻝ
ﻋﻠﻴﻪ ﺧﻄﺒﺘﻪ ﻳﻮﻡ ﺍﻟﻘﻴﺎﻣﺔ

92

Kitabus Samt(89) İbni Vehb Cami(1/61) İbnil Mübarek(842)
sahihtir.
93
Kitabus Samt(90) İhya(3/99) Zübeydi İthaf(7/466) sahihtir.
94
Kitabus Samt(91) Suyuti Hüsnüs Semt(17) Hasendir
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71 eşŞa’bî Radıyallahu anh dedi ki; “İnsanlara hitap
eden hiçbir hatip yoktur ki, kıyamet günü hutbesi kendisine
arz olunmasın.”95
ﻭﺣﺪﺛﲏ ﲪﺰﺓ ﺃﻧﺒﺄﻧﺎ ﻋﺒﺪﺍﻥ ﻗﺎﻝ  :ﻗﺎﻝ ﻋﺒﺪ ﺍﷲ ﺭﺿﻲ ﺍﷲ ﻋﻨﻪ  :ﻛﺎﻥ ﻃﺎﻭﺱ
ﺭﺿﻲ ﺍﷲ ﻋﻨﻪ ﻳﻌﺘﺬﺭ ﻣﻦ ﻃﻮﻝ ﺍﻟﺴﻜﻮﺕ ﻭﻳﻘﻮﻝ  :ﺇﱐ ﺟﺮﺑﺖ ﻟﺴﺎﱐ ﻓﻮﺟﺪﺗﻪ ﻟﺌﻴﻤﺎ
ﺭﺍﺿﻌﺎ

72 Abdullah r.a.’den; “Tavus r.a., uzun süren
;sessizliği hakkında mazeret göstererek şöyle derdi
“Dilimi tecrübe ettim ve onu alçak buldum” dedi.96
ﺣﺪﺛﲏ ﲪﺰﺓ ﺃﻧﺒﺄﻧﺎ ﻋﺒﺪﺍﻥ ﺃﻧﺒﺄﻧﺎ ﻋﺒﺪ ﺍﷲ ﺃﻧﺒﺄﻧﺎ ﲪﺎﺩ ﺑﻦ ﺳﻠﻤﺔ ﻋﻦ ﺭﺟﺎﺀ ﺃﰊ
ﺍﳌﻘﺪﺍﻡ ﻋﻦ ﻧﻌﻴﻢ ﻛﺎﺗﺐ ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻌﺰﻳﺰ ﺭﺿﻲ ﺍﷲ ﻋﻨﻪ ﻗﺎﻝ  :ﻗﺎﻝ ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ
ﺍﻟﻌﺰﻳﺰ  :ﺇﻧﻪ ﻟﻴﻤﻨﻌﲏ ﻣﻦ ﻛﺜﲑ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﳐﺎﻓﺔ ﺍﳌﺒﺎﻫﺎﺓ

;73 Ömer Bin Abdülaziz Radıyallahu anh dedi ki
“Övünmekten korktuğum için, pek çok şeyi söylemekten
kendime mani olurum.”97
ﺣﺪﺛﲏ ﲪﺰﺓ ﺑﻦ ﺍﻟﻌﺒﺎﺱ ﺃﻧﺒﺄﻧﺎ ﻋﺒﺪﺍﻥ ﺑﻦ ﻋﺜﻤﺎﻥ ﺃﻧﺒﺄﻧﺎ ﻋﺒﺪ ﺍﷲ ﺃﻧﺒﺄﻧﺎ ﺭﺷﺪﻳﻦ
ﺑﻦ ﺳﻌﺪ ﺣﺪﺛﻨﺎ ﺍﳊﺠﺎﺝ ﺑﻦ ﺷﺪﺍﺩ  :ﺃﻧﻪ ﲰﻊ ﻋﺒﻴﺪ ﺍﷲ ﺑﻦ ﺃﰊ ﺟﻌﻔﺮ ﻭﻛﺎﻥ ﺃﺣﺪ
ﺍﳊﻜﻤﺎﺀ ﻳﻘﻮﻝ ﰲ ﺑﻌﺾ ﻗﻮﻟﻪ  :ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺍﳌﺮﺀ ﳛﺪﺙ ﰲ ﳎﻠﺲ ﻓﺄﻋﺠﺒﻪ ﺍﳊﺪﻳﺚ
ﻓﻠﻴﺴﻜﺖ ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﺳﺎﻛﺘﺎ ﻓﺄﻋﺠﺒﻪ ﺍﻟﺴﻜﻮﺕ ﻓﻠﻴﺘﺤﺪﺙ

95

)Kitabus Samt(95) İbnül Mübarek(136) Ebu Nuaym Hilye(4/312
İsnadı Hasendir.
96
Kitabus Samt(92) isnadı sahih.
97
)Kitabus Samt(96) Ahmed Zühd(s.301) İbni Sa’d(/368) İhya(3/100
sahihtir.
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74 Hikmet sahiplerinden biri olan Ubeydullah Bin Ebi
Ca’fer dedi ki;
“Kişi bir mecliste konuşurken, konuşması hoşuna
giderse sussun. Eğer susmuşken, susması hoşuna giderse,
konuşsun.”98
ﺣﺪﺛﻨﺎ ﺇﲰﺎﻋﻴﻞ ﺑﻦ ﺇﺳﺤﺎﻕ ﺣﺪﺛﻨﺎ ﺃﺑﻮ ﺃﺳﺎﻣﺔ ﻋﻦ ﺳﻔﻴﺎﻥ ﺍﻟﺜﻮﺭﻱ ﻋﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﷲ
 ﺇﻥ ﺃﺣﻖ ﻣﺎ ﻃﻬﺮ ﺍﻟﺮﺟﻞ ﻟﺴﺎﻧﻪ: ﺑﻦ ﺩﻳﻨﺎﺭ ﻋﻦ ﺍﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﺭﺿﻲ ﺍﷲ ﻋﻨﻬﻤﺎ ﻗﺎﻝ

75 İbni Ömer Radıyallahu anhuma dedi ki; “Kişinin
temizlemesi gereken en önemli şey dilidir.”99
ﺣﺪﺛﲏ ﺍﻟﻔﻀﻞ ﺑﻦ ﻳﻌﻘﻮﺏ ﺣﺪﺛﻨﺎ ﺳﻌﻴﺪ ﺑﻦ ﻣﺴﻠﻤﺔ ﺣﺪﺛﻨﺎ ﺳﻌﻴﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ
 ﺭﺃﻯ ﺃﺑﻮ ﺍﻟﺪﺭﺩﺍﺀ ﺭﺿﻲ ﺍﷲ ﻋﻨﻪ ﺍﻣﺮﺃﺓ ﺳﻠﻴﻄﺔ ﺍﻟﻠﺴﺎﻥ ﻓﻘﺎﻝ ﻟﻮ ﻛﺎﻧﺖ: ﺍﻟﻌﺰﻳﺰ ﻗﺎﻝ
ﻫﺬﻩ ﺧﺮﺳﺎﺀ ﻛﺎﻥ ﺧﲑﺍ ﳍﺎ

76 Ebud Derda Radıyallahu
konuşan bir kadın gördü ve dedi ki;

anh,

çekinmeden

“Bu kadın dilsiz olsaydı, kendisi için daha hayırlı
olurdu.”100
ﺣﺪﺛﲏ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﳌﻠﻚ ﺣﺪﺛﻨﺎ ﺣﺠﺎﺝ ﺑﻦ ﻣ ﻨﻬﺎﻝ ﻋﻦ ﲪﺎﺩ ﺑﻦ ﺳﻠﻤﺔ ﻋﻦ
 ﻳﻬﻠﻚ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﰲ ﺧﻠﺘﲔ ﻓﻀﻮﻝ ﺍﳌﺎﻝ ﻭﻓﻀﻮﻝ ﺍﻟﻜﻼﻡ: ﲪﺎﺩ ﻋﻦ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺭﲪﻪ ﺍﷲ ﻗﺎﻝ

77 İbrahim enNehai Radıyallahu anh dedi ki;

98

Kitabus Samt(97) İhya(3/99) Zübeydi İthaf(7/467) Hasendir.
Kitabus Samt(99) İhya(3/99) İthaf(7/467) Sahih
100
Kitabus Samt(100) İhya(3/99) İthaf(7/467) İbni Habib Gaye ve
Nihaye(21) isnadında zayıflık vardır.
99
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“İnsanları şu iki haslet
toplamak ve fazla konuşmak.”101

helak eder; Fazla mal

ﺣﺪﺛﲏ ﺍﳊﺴﻦ ﺑﻦ ﺍﻟﺼﺒﺎﺡ ﺣﺪﺛﻨﺎ ﻗﺒﻴﺼﺔ ﻋﻦ ﺳﻔﻴﺎﻥ ﺍﻟﺜﻮﺭﻱ ﻋﻦ ﺃﰊ ﺣﻴﺎﻥ
 ﻣﺎ ﻋﺮﺿﺖ ﻗﻮﱄ ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻠﻲ ﺇﻻ ﺧﺸﻴﺖ: ﺍﻟﺘﻴﻤﻲ ﻋﻦ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺍﻟﺘﻴﻤﻲ ﺭﲪﻪ ﺍﷲ ﻗﺎﻝ
ﺃﻥ ﺃﻛﻮﻥ ﻣﻜﺬﺑﺎ

78 İbrahim etTeymi dedi ki; “Yalancı çıkmaktan
korktuğum için, sözümü amelime arz edemem.”102
ﺣﺪﺛﲏ ﺍﳊﺴﻦ ﺑﻦ ﺍﻟﺼﺒﺎﺡ ﺣﺪﺛﻨﺎ ﺷﻌﻴﺐ ﺑﻦ ﺣﺮﺏ ﻋﻦ ﻳﺰﻳﺪ ﺑﻦ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﻋﻦ
 ﺗﻮﺿﺌﻮﺍ ﻓﺈﻥ:  ﻛﺎﻥ ﺭﺟﻞ ﻣﻦ ﺍﻷﻧﺼﺎﺭ ﳝﺮ ﲟﺠﻠﺲ ﳍﻢ ﻓﻴﻘﻮﻝ: ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﺳﲑﻳﻦ ﻗﺎﻝ
ﺑﻌﺾ ﻣﺎ ﺗﻘﻮﻟﻮﻥ ﺷﺮ ﻣﻦ ﺍﳊﺪﺙ

79 Muhammed Bin Sirin Radıyallahu anh dedi ki;
“Ensar’dan biri meclise uğradığında derdi ki;
“Abdest alınız! Konuştuklarınızdan bazısı hades’ten
daha şerlidir.”103
ﺣﺪﺛﲏ ﺍﳊﺴﻦ ﺑﻦ ﺍﻟﺼﺒﺎﺡ ﺣﺪﺛﻨﺎ ﺷﻌﻴﺐ ﺑﻦ ﺣﺮﺏ ﻋﻦ ﺇﺳﺮﺍﺋﻴﻞ ﻋﻦ ﻣﻨﺼﻮﺭ
 ﺍﻟﻮﺿﻮﺀ ﻣﻦ ﺍﳊﺪﺙ ﻭﺃﺫﻯ ﺍﳌﺴﻠﻢ: ﻋﻦ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﻗﺎﻝ

80 İbrahim enNehai Radıyallahu anh dedi ki;
“Abdest iki şeyden dolayıdır; Hadesten dolayı ve Müslüman
kişiye eza vermekten dolayı.”104

101

Kitabus Samt(103) İhya(3/99) İthaf(7/467) sahih
Kitabus Samt(104) Ahmed Zühd(s.363) sahih
103
Kitabus Samt(105) İbni Vehb Cami(1/72) Hennad Zühd(110)
Sahih
102
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KENDİ Sİ Nİ İ LGİ LENDİ RMEY EN SÖZLERDEN
SAKI NMAK
ﺣﺪﺛﺎ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﺍﳉﻌﺪ ﻭﺧﺎﻟﺪ ﺑﻦ ﺧﺪﺍﺵ ﻭﺧﻠﻒ ﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﻗﺎﻟﻮﺍ
ﺣﺪﺛﻨﺎ ﻣﺎﻟﻚ ﺑﻦ ﺃﻧﺲ ﻋﻦ ﺍﻟﺰﻫﺮﻱ ﻋﻦ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﺍﳊﺴﲔ ﺭﺿﻲ ﺍﷲ ﻋﻨﻬﻤﺎ ﻗﺎﻝ
ﻗﺎﻝ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﻣﻦ ﺣﺴﻦ ﺇﺳﻼﻡ ﺍﳌﺮﺀ ﺗﺮﻛﻪ ﻣﺎ ﻻ ﻳﻌﻨﻴﻪ

81 Zühri, Ali Bin Huseyn (Zeynel Abidin) Radıyallahu
anh’den rivayet ediliyor; Rasulullah sallallahu aleyhi ve
sellem buyurdu ki;
“Kişinin kendisini ilgilendirmeyen şeyleri terk etmesi,
İslam’ının (Müslümanlığının) güzelliğindendir.”105
ﺇﲰﺎﻋﻴﻞ

ﺑﻦ

ﺿﻤﺎﻡ

ﺣﺪﺛﻨﺎ

ﺍﳌﺼﺮﻱ

ﻋﻴﺴﻰ

ﺑﻦ

ﺃﲪﺪ

ﺣﺪﺛﻨﺎ

ﺍﻹﺳﻜﻨﺪﺭﺍﱐ ﺣﺪﺛﲏ ﻳﺰﻳﺪ ﺑﻦ ﺃﰊ ﺣﺒﻴﺐ ﻭﻣﻮﺳﻰ ﺑﻦ ﻭﺭﺩﺍﻥ ﻋﻦ ﻛﻌﺐ ﺑﻦ
ﻋﺠﺮﺓ ﺭﺿﻲ ﺍﷲ ﻋﻨﻪ ﺃﻥ ﺍﻟﻨﱯ ﻓﻘﺪ ﻛﻌﺒﺎ ﻓﺴﺄﻝ ﻋﻨﻪ ﻓﻘﺎﻟﻮﺍ ﻣﺮﻳﺾ ﻓﺨﺮﺝ
ﳝﺸﻲ ﺣﱴ ﺁﺗﺎﻩ ﻓﻠﻤﺎ ﺩﺧﻞ ﻋﻠﻴﻪ ﻗﺎﻝ ﺃﺑﺸﺮ ﻳﺎ ﻛﻌﺐ ﻓﻘﺎﻟﺖ ﺃﻣﻪ ﻫﻨﻴﺌﺎ ﻟﻚ
ﺍﳉﻨﺔ ﻳﺎ ﻛﻌﺐ ﻓﻘﺎﻝ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺘﺂﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﷲ ﻗﺎﻝ ﻫﻲ ﺃﻣﻲ ﻳﺎ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ
ﻓﻘﺎﻝ ﻭﻣﺎ ﻳﺪﺭﻳﻚ ﻳﺎ ﺃﻡ ﻛﻌﺐ ﻟﻌﻞ ﻛﻌﺒﺎ ﻗﺎﻝ ﻣﺎ ﻻ ﻳﻌﻨﻴﻪ ﺃﻭ ﻣﻨﻊ ﻣﺎ ﻻ ﻳﻐﻨﻴﻪ

82 Kab Bin Ucre Radıyallahu anh’den “Peygamber
sallallahu aleyhi ve sellem Kab’ı göremeyince onu sordu.
104

Kitabus Samt (106)
Kitabus Samt(107) Malik Muvatta(siyer s.334) Ahmed(1/201)
Tirmizi(4/558 no:2317) İbni Mace(2/1315) Abdurrezzak(20617)
Hennad Zühd(104) İbni Vehb Cami(1/48) Burada mürsel olarak
gelmiş ise de Ebu Hureyre Radıyallahu anh’den mevsul olarak
rivayet edilmiştir. Sahihtir.
105
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“Hasta” dediler. Bunun üzerine Rasulullah sallallahu aleyhi
ve sellem onu ziyarete gitti. Onun yanına girince buyurdu
ki;
“Ey Ka’b seni müjdelerim! Bunun üzerine Ka’bın
annesi;
“Senin için cennet hayırlı olsun ey Ka’b!” dedi.
Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki;
“Allah adına kesin şeyi söyleyen kim?” Ka’b;
“Annemdir
buyurdu ki;

ya

Rasulullah!”

dedi.

Bunun

üzerine

“Ey Ka’b’ın annesi! Ne biliyorsun belki Ka’b kendisini
ilgilendirmeyen boş söz konuşmuş veya kendisine zararı
olmayan şeyi men etmiş olabilir.”106
: ﻭﺣﺪﺛﻨﺎ ﺳﻮﻳﺪ ﺑﻦ ﺳﻌﻴﺪ ﺣﺪﺛﻨﺎ ﺣﻔﺺ ﺑﻦ ﻣﻴﺴﺮﺓ ﻋﻦ ﺯﻳﺪ ﺑﻦ ﺃﺳﻠﻢ ﻗﺎﻝ
 ﻣﺎ ﻣﻦ ﻋﻤﻠﻲ ﺷﻲﺀ ﺃﻭﺛﻖ ﰲ: ﺩﺧﻞ ﻋﻠﻰ ﺃﰊ ﺩﺟﺎﻧﺔ ﻭﻫﻮ ﻣﺮﻳﺾ ﻭﻭﺟﻬﻪ ﻳﺘﻬﻠﻚ ﻓﻘﺎﻝ
 ﱂ ﺃﺗﻜﻠﻢ ﻓﻴﻤﺎ ﻻ ﻳﻌﻨﻴﲏ ﻭﻛﺎﻥ ﻗﻠﱯ ﻟﻠﻤﺴﻠﻤﲔ ﺳﻠﻴﻤﺎ: ﻧﻔﺴﻲ ﻣﻦ ﺍﺛﻨﲔ

83 Zeyd Bin Eslem Radıyallahu anh dedi ki; Ebu
Dücane Radıyallahu anh vefat hastalığı anında iken, onun
yanına girildiğin de şöyle dedi;
“Kendimde şu iki amelden başka kuvvetli bir amel
yoktur; Beni ilgilendirmeyen hususlarda konuşmadım,
kalbim de Müslümanlar için selamette idi.”107

106

Kitabus Samt(110) Abdurrezzak(9744) Hatib Tarih(4/373)
İhya(3/97) İthaf(7/461) isnadı hasendir.
107
Kitabus Samt(113) İbni Sa’d(3/2102) İbni Vehb Cami(1/51)
Zehebi Siyeri A’lam(1/243) Zübeydi İthaf(7/462)

68

 ﻗﻴﻞ ﻟﻠﻘﻤﺎﻥ: ﺣﺪﺛﻨﺎ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﺍﳉﻌﺪ ﻋﻦ ﺷﻌﺒﺔ ﻋﻦ ﺳﻴﺎﺭ ﺃﰊ ﺍﳊﻜﻢ ﻗﺎﻝ
 ﻻ ﺃﺳﺄﻝ ﻋﻤﺎ ﻛﻔﻴﺖ ﻭﻻ ﺃﺗﻜﻠﻒ ﻣﺎ ﻻ ﻳﻌﻨﻴﲏ:  ﻣﺎ ﺣﻜﻤﺘﻚ ؟ ﻗﺎﻝ: ﺍﳊﻜﻴﻢ

84 Seyar Ebil Hakim dedi ki; “Lokman Hekim’e;
“Hikmetin nedir?” denildi. O da dedi ki;
“Ben saklanan şeyi araştırmam, beni ilgilendirmeyen
şeyin üzerinde durmam.”108
 ﺃﻥ ﺭﺟﻼ ﻣﺮ: ﺣﺪﺛﻨﺎ ﺧﻠﻒ ﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﺣﺪﺛﻨﺎ ﺃﺑﻮ ﺷﻬﺎﺏ ﻋﻦ ﻋﻤﺮﻭ ﺑﻦ ﻗﻴﺲ
 ﺍﻟﺬﻱ ﻛﻨﺖ:  ﺑﻠﻰ ﻗﺎﻝ:  ﺃﻟﺴﺖ ﻋﺒﺪ ﺑﲏ ﻓﻼﻥ ؟ ﻗﺎﻝ: ﺑﻠﻘﻤﺎﻥ ﻭﺍﻟﻨﺎﺱ ﻋﻨﺪﻩ ﻓﻘﺎﻝ
:  ﻓﻤﺎ ﺍﻟﺬﻱ ﺑﻠﻎ ﻣﺎ ﺃﺭﻯ ؟ ﻗﺎﻝ:  ﺑﻠﻰ ﻗﺎﻝ: ﺗﺮﻋﻰ ﻋﻨﺪ ﺟﺒﻞ ﻛﺬﺍ ﻭﻛﺬﺍ ؟ ﻗﺎﻝ
ﺻﺪﻕ ﺍﳊﺪﻳﺚ ﻭﻃﻮﻝ ﺍﻟﺴﻜﻮﺕ ﻋﻤﺎ ﻻ ﻳﻌﻨﻴﲏ

85 Amr İbni Kays’tan; “Bir adam Lokman’a uğradı
ve onun yanında insanların toplanmış olduğunu gördü.
“Sen falan oğullarının kölesi değil misin?” dedi. O da
“Evet” deyince, gördüğü bu hale nasıl eriştiğini
sordu. Lokman Aleyhis selam dedi ki;
“Doğruyu söylemek ve beni ilgilendirmeyen şeyler
hakkında susmak sayesinde.”109

108

Kitabus Samt(115) İhya(3/97) Zübeydi İthaf(7/462) İbni Vehb
Cami(1/71) ricali sahih ricalidir.
109
Kitabus Samt(116) İbni Vehb Cami(1/48) Zübeydi İthaf(7/462)
ricali sahih ricalidir.

69

ﺣﺪﺛﻨﺎ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﺳﻌﺪ ﺣﺪﺛﻨﺎ ﻋﻔﺎﻥ ﻋﻦ ﺟﻌﻔﺮ ﺑﻦ ﺳﻠﻴﻤﺎﻥ ﻋﻦ ﺍﳌﻌﻠﻰ ﺑﻦ ﺯﻳﺎﺩ
 ﺃﻣﺮ ﺃﻧﺎ ﺃﻃﻠﺒﻪ ﻣﻨﺬ ﻋﺸﺮ ﺳﻨﲔ ﱂ ﺃﻗﺪﺭ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﻟﺴﺖ ﺑﺘﺎﺭﻙ:  ﻗﺎﻝ ﻣﺮﻭﻕ ﺍﻟﻌﺠﻠﻲ: ﻗﺎﻝ
 ﺍﻟﺼﻤﺖ ﻋﻤﺎ ﻻ ﻳﻌﻨﻴﲏ:  ﻣﺎ ﻫﻮ ﻳﺎ ﺃﺑﺎ ﺍﳌﻌﺘﻤﺮ ؟ ﻗﺎﻝ: ﻃﻠﺒﻪ ﻗﺎﻟﻮﺍ

86 Muverrik elIcli dedi ki; “Yirmi senedir bir iş
peşindeyim, ona muvaffak olamadım ama peşini de
bırakmadım.” Dediler ki;
“Ey Mütemir’in babası! Peşinde olduğun o iş nedir?”
Muverrık Radıyallahu anh dedi ki;
“Beni ilgilendirmeyen şeylerden susmaktır.”110

110

Kitabus Samt(118) Ahmed Zühd(s.305) İbni Hibban Ravzatul
Ukala(s.50) İhya(3/98) Suyuti Hüsnüs Semt(70) Zübeydi İthaf(4/461)
ricali güvenilirdir.
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ÇEKİ ŞMENİ N KÖTÜLENMESİ
ﻋﺒﺪﺍﳌﻠﻚ ﻋﻦ

ﺣﺪﺛﻨﺎ ﺍﺑﻦ ﺃﰊ ﺷﻴﺒﺔ ﺣﺪﺛﻨﺎ ﺍﶈﺎﺭﰊ ﻋﻦ ﻟﻴﺚ ﻋﻦ

ﻋﻜﺮﻣﺔ ﻋﻦ ﺍﺑﻦ ﻋﺒﺎﺱ ﺭﺿﻲ ﺍﷲ ﻋﻨﻬﻤﺎ ﻗﺎﻝ ﻗﺎﻝ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﻻ ﲤﺎﺭ ﺃﺧﺎﻙ
ﻭﻻ ﲤﺎﺯﺣﻪ ﻭﻻ ﺗﻌﺪﻩ ﻣﻮﻋﺪﺍ ﻓﺘﺨﻠﻔﻪ

87 İbni Abbas Radıyallahu anhuma’dan; “Rasulullah
sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki;
“Kardeşinle çekişme ve ona şaka yapma. Ona bir söz
verdiğinde sözünden dönme.111
 ﻗﺎﻝ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺮﲪﻦ ﺑﻦ ﺃﰊ: ﺣﺪﺛﻨﺎ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﺍﳉﻌﺪ ﺃﻧﺒﺄﻧﺎ ﺷﻌﺒﺔ ﻋﻦ ﺍﳊﻜﻢ ﻗﺎﻝ
 ﻻ ﺃﻣﺎﺭﻱ ﺻﺎﺣﱯ ﻓﺈﻣﺎ ﺃﻥ ﺃﻛﺬﺑﻪ ﻭﺇﻣﺎ ﺃﻥ ﺃﻋﺼﻴﻪ: ﻟﻴﻠﻰ ﺭﲪﻬﺎ ﺍﷲ

88 Abdurrahman Bin Ebi Leyla Radıyallahu anh dedi
ki; “Ben arkadaşımla tartışmam. Zira ya onu yalanlarım
veya kızdırmış olurum.”112
 ﻛﺎﻥ: ﺣﺪﺛﻨﺎ ﺧﺎﻟﺪ ﺑﻦ ﺧﺪﺍﺵ ﺣﺪﺛﻨﺎ ﲪﺎﺩ ﺑﻦ ﺯﻳﺪ ﻋﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻭﺍﺳﻊ ﻗﺎﻝ
ﺎ ﻳﺒﺘﻐﻲ ﺍﻟﺸﻴﻄﺎﻥ ﺯﻟﺘﻪﺎ ﺳﺎﻋﺔ ﺟﻬﻞ ﺍﻟﻌﺎﱂ ﻭ ﺇﻳﺎﻛﻢ ﻭﺍﳌﺮﺍﺀ ﻓﺈ: ﻣﺴﻠﻢ ﺑﻦ ﻳﺴﺎﺭ ﻳﻘﻮﻝ
 ﻫﺬﺍ ﺍﳉﺪﺍﻝ ﻫﺬﺍ ﺍﳉﺪﺍﻝ:  ﻓﻘﺎﻝ ﻟﻨﺎ ﳏﻤﺪ: ﻗﺎﻝ ﲪﺎﺩ

111

Kitabus Samt(123) Tirmizi(4/359) Buhari Edebül Müfred(394) Ebu
Nuaym Hilye(3/344) Kadı Iyaz Buğyetur Raid(s.181) Nevevi el
Ezkar(s.279) Gazali İhya(3/100, 110) Zübeydi İthaf(7/469) hasendir.
112
Kitabus Samt(124) Zübeydi İthaf(7/474) Hennad Zühd(107)
Gazali İhya(3/101) Ricali güvenilirdir
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89 Müslim Bin Yesar Radıyallahu anh dedi ki; “Sizleri
tartışmaktan sakındırırım. Zira o âlimin cahilleştiği bir
saattir. O zaman şeytan âlimin sürçmesini bekler.”
Hammad dedi ki; Muhammed Bin Vasi bize; "Bu
(sürçmeden kasıt) cidaldir, bu cidaldir" dedi.113
 ﺭﺃﻳﺖ: ﺣﺪﺛﻨﺎ ﺧﺎﻟﺪ ﺑﻦ ﺧﺪﺍﺵ ﺣﺪﺛﻨﺎ ﲪﺎﺩ ﺑﻦ ﺯﻳﺪ ﻋﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻭﺍﺳﻊ ﻗﺎﻝ
ﺻﻔﻮﺍﻥ ﺑﻦ ﳏﺮﺯ ﰲ ﺍﳌﺴﺠﺪ ﻭﻗﺮﻳﺒﺎ ﻣﻨﻪ ﻧﺎﺱ ﻳﺘﺠﺎﺩﻟﻮﻥ ﻓﺮﺃﻳﺘﻪ ﻗﺎﻡ ﻓﻨﻔﺾ ﺛﻴﺎﺑﻪ ﻭﻗﺎﻝ
 ﺇﳕﺎ ﺃﻧﺘﻢ ﺟﺮﺏ ﻣﺮﺗﲔ:

90 Muhammed Bin Vasi Radıyallahu anh anlatıyor.
“Safvan Bin Muhriz’i mescitte gördüm. Onun yakınında
tartışan insanlar vardı. Onun kalktığını ve elbisesini
silkelediğini gördüm, sonra iki defa şöyle dedi;
“Şüphesiz sizler
fesada uğratıyorsunuz!)

harp aletlerisiniz!”114

(yani dini

ﺣﺪﺛﲏ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﺍﳊﺴﲔ ﻋﻦ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺑﻦ ﻣﻬﺪﻱ ﺣﺪﺛﻨﺎ ﺇﲰﺎﻋﻴﻞ ﺑﻦ ﻋﻴﺎﺵ ﻋﻦ
 ﺇﺫﺍ ﲰﻌﺖ:  ﲰﻌﺖ ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻌﺰﻳﺰ ﺭﺿﻲ ﺍﷲ ﻋﻨﻪ ﻗﺎﻝ: ﻋﻤﺮﻭ ﺑﻦ ﻣﻬﺎﺟﺮ ﻗﺎﻝ
ﺍﳌﺮﺍﺀ ﻓﺄﻗﺼﺮ

91 Amr Bin Muhacir dedi ki; "Ömer Bin Abdülaziz
Radıyallahu anh’ın şöyle dediğini işittim;
“İtiraz işittiğinde sözü kısa kes.”115

113

Kitabus Samt(125) Ahmed Zühd(s.251) Gazali İhya(3/101)
Zübeydi İthaf(7/470) isnadı sahihtir.
114
Kitabus Samt(126) Zübeydi İthaf(7/471) isnadı sahihtir
115
Kitabus Samt (129) Zübeydi İthaf (7/471) isnadı hasendir.
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ﺣﺪﺛﻨﺎ ﺇﺳﺤﺎﻕ ﺑﻦ ﺇﲰﺎﻋﻴﻞ ﺣﺪﺛﻨﺎ ﺟﺮﻳﺮ ﻋﻦ ﺑﺮﺩ ﻋﻦ ﺳﻠﻴﻤﺎﻥ ﺑﻦ ﻣﻮﺳﻰ ﻗﺎﻝ
 :ﻗﺎﻝ ﺃﺑﻮ ﺍﻟﺪﺭﺩﺍﺀ ﺭﺿﻲ ﺍﷲ ﻋﻨﻪ  :ﻛﻔﻰ ﺑﻚ ﺇﲦﺎ ﺃﻥ ﻻ ﺗﺰﺍﻝ ﳑﺎﺭﻳﺎ

92 Süleyman Bin Musa, Ebud Derda Radıyallahu anh
;şöyle söyle söylediğini naklediyor
“Senin için kötülük olarak, tartışmaya, çekişmeye
devam etmek yeter”116
ﺣﺪﺛﲏ ﺃﺑﻮ ﺳﻠﻤﺔ ﺍﳌﺨﺰﻭﻣﻲ ﳛﲕ ﺑﻦ ﺍﳌﻐﲑ ﺣﺪﺛﲏ ﺃﺧﻲ ﳏﻤﺪ ﺍﺑﻦ ﺍﳌﻐﲑﺓ ﻋﻦ
ﻋﺒﺪ ﺍﷲ ﺑﻦ ﺍﳊﺎﺭﺙ ﺍﳉﻤﺤﻲ ﻋﻦ ﺯﻳﺪ ﺑﻦ ﺃﺳﻠﻢ ﻋﻦ ﺃﺑﻴﻪ ﻋﻦ ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﺍﳋﻄﺎﺏ ﺭﺿﻲ
ﺍﷲ ﻋﻨﻪ  :ﻻ ﻳﺘﻌﻠﻢ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﻟﺜﻼﺙ ﻭﻻ ﻳﺘﺮﻙ ﻟﺜﻼﺙ  :ﻻ ﻳﺘﻌﻠﻢ ﻟﻴﻤﺎﺭﻯ ﺑﻪ ﻭﻻ ﻳﺒﺎﻫﻰ ﺑﻪ
ﻭﻻ ﻳﺮﺍﺀﻯ ﺑﻪ ﻭﻻ ﻳﺘﺮﻙ ﺣﻴﺎﺀ ﻣﻦ ﻃﻠﺒﻪ ﻭﻻ ﺯﻫﺎﺩﺓ ﻓﻴﻪ ﻭﻻ ﺭﺿﺎ ﺑﺎﳉﻬﻞ ﻣﻨﻪ

;93 Ömer Bin elHattab Radıyallahu anh dedi ki
“İlim şu üç şey için öğrenilmez ve şu üç şey için de
ilim terk edilmez; ilim, tartışmak, onunla övünmek ve
onunla riya yapmak için öğrenilmez. İlmi talep etmekten
utanmak, ilmi gereksiz saymak ve cehalete razı olmak
sebebiyle de ilim öğrenmek terk edilmez!”117
ﺣﺪﺛﲏ ﻋﺒﺪﺍﻟﺮﲪﻦ ﺑﻦ ﺻﺎﱀ ﺣﺪﺛﻨﺎ ﺍﺑﻦ ﻓﻀﻴﻞ ﻋﻦ ﺣﺠﺎﺝ ﺑﻦ ﺩﻳﻨﺎﺭ
ﺍﻟﺸﺎﻋﺮ ﻋﻦ ﺃﰊ ﻏﺎﻟﺐ ﻋﻦ ﺃﰊ ﺃﻣﺎﻣﺔ ﺭﺿﻲ ﺍﷲ ﻋﻨﻪ ﻋﻦ ﺍﻟﻨﱯ ﻗﺎﻝ ﻣﺎ ﺿﻞ
ﻗﻮﻡ ﺑﻌﺪ ﻫﺪﻯ ﻛﺎﻧﻮﺍ ﻋﻠﻴﻪ ﺇﻻ ﺃﻭﺗﻮﺍ ﺍﳉﺪﻝ ﰒ ﻗﺮﺃ ﻣﺎ ﺿﺮﺑﻮﻩ ﻟﻚ ﺇﻻ ﺟﺪﻻ
ﺑﻞ ﻫﻢ ﻗﻮﻡ ﺧﺼﻤﻮﻥ ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻟﺰﺧﺮﻑ

116

Zübeydi

Kitabus Samt(130) İhya(3/101) İthaf(7/471) sahih
Kitabus
)Samt(131
Gazali
)İhya(3/101
İthaf(7/471)sahihtir.
117
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94 Ebu Ümame Radıyallahu anh’den; Peygamber
sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki;
“Hidayete erdikten sonra sapıtan bir kavim, ancak
mücadele (tartışma) sebebiyle sapıtmıştır,” sonra şu ayeti
okudu;

"Bunu sana ancak tartışmak için söylediler.
Doğrusu onlar kavgacı bir toplumdur." (Zuhruf 58)118
 ﲰﻌﺖ ﺍﻟﻔﻀﻞ ﺑﻦ: ﺣﺪﺛﲏ ﺍﻟﻌﺒﺎﺱ ﺑﻦ ﺟﻌﻔﺮ ﺣﺪﺛﻨﺎ ﻫﺸﺎﻡ ﺑﻦ ﺍﻟﻮﻟﻴﺪ ﻗﺎﻝ
 ﻛﻨﺎ ﻧﺘﺤﺪﺙ ﺃﻥ: ﻋﻴﺎﺽ ﺭﲪﻪ ﺍﷲ ﻋﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﺑﻦ ﺣﺴﺎﻥ ﻋﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﺳﲑﻳﻦ ﻗﺎﻝ
ﺃﻛﺜﺮ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺧﻄﺎﻳﺎ ﺃﻓﺮﻏﻬﻢ ﻟﺬﻛﺮ ﺧﻄﺎﻳﺎ ﺍﻟﻨﺎﺱ

95 Muhammed ibni Sîrin Radıyallahu anh dedi ki;
“Bizler, insanların hatalarından bahsetmekle uğraşmanın
insanların en çok düştüğü hata olduğunu konuşurduk.”119
ﺣﺪﺛﻨﺎ ﺳﻌﻴﺪ ﺑﻦ ﺳﻠﻴﻤﺎﻥ ﺍﻟﻮﺍﺳﻄﻲ ﻋﻦ ﻋﺒﺎﺩ ﺑﻦ ﺍﻟﻌﻮﺍﻡ ﻋﻦ ﻋﺒﺪﺍﷲ
ﺑﻦ ﺳﻌﻴﺪ ﻋﻦ ﺃﺑﻴﻪ ﻋﻦ ﺃﰊ ﻫﺮﻳﺮﺓ ﺭﺿﻲ ﺍﷲ ﻋﻨﻪ ﻗﺎﻝ ﻗﺎﻝ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﻻ
ﻳﺴﺘﻜﻤﻞ ﻋﺒﺪ ﺣﻘﻴﻘﺔ ﺍﻹﳝﺎﻥ ﺣﱴ ﻳﺪﻉ ﺍﳌﺮﺍﺀ ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﳏﻘﺎ ﻭﻳﺪﻉ ﻛﺜﲑﺍ
ﻣﻦ ﺍﳊﺪﻳﺚ ﳐﺎﻓﺔ ﺍﻟﻜﺬﺏ

96 Ebu Hureyre Radıyallahu anh’den; “Rasulullah
sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki;

118

Kitabus Samt(136) Tirmizi(5/378 no:3253) İbni Mace(1/19)
Ahmed(5/252,256) Hakim Taberani(8/333) Begavi Mesabih(6/139)
Tefsiru İbni Kesir(7/222) Kenzül Ummal(1079) Zübeydi İthaf(7/473)
Gazali İhya(3/100) hasen, sahih.
119
Kitabus Samt(138) İsnadı sahihtir.
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“Kul, haklı olsa bile tartışmayı bırakmadıkça ve
yalana düşmek korkusuyla çok konuşmayı bırakmadıkça
imanın hakikatini kemale erdiremez.”120
ﺣﺪﺛﻨﺎ ﺃﺑﻮ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺮﲪﻦ ﺍﻟﻘﺮﺷﻲ ﺣﺪﺛﻨﺎ ﺃﺑﻮ ﻏﺴﺎﻥ ﺣﺪﺛﻨﺎ ﺳﻔﻴﺎﻥ ﺑﻦ ﻋﻴﻨﻴﺔ ﻋﻦ
 ﻗﺎﻝ ﻟﻘﻤﺎﻥ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻼﻡ:  ﲰﻌﺘﻪ ﻣﻦ ﺷﻬﺮ ﺑﻦ ﺣﻮﺷﺐ ﻗﺎﻝ: ﺩﺍﻭﺩ ﺑﻦ ﺷﺎﺑﻮﺭ ﻗﺎﻝ
 ﺃﻱ ﺑﲏ ﻻ ﺗﻌﻠﻢ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﺗﺒﺎﻫﻲ ﺑﻪ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﺃﻭ ﲤﺎﺭﻱ ﺑﻪ ﺍﻟﺴﻔﻬﺎﺀ ﺃﻭ ﺗﺮﺍﺋﻲ ﺑﻪ ﰲ: ﻻﺑﻨﻪ
ﺎﻟﺲﺍ

97 Şehr Bin Havşeb nakletmiştir; Lokman Aleyhis
selam oğluna dedi ki;
“Ey oğulcağızım! İlmi, âlimlere karşı övünmek veya
düşük insanlarla tartışmak ya da meclislerde riya için
öğrenmeyesin!”121
ﻭﺣﺪﺛﻨﺎ ﺃﲪﺪ ﺑﻦ ﲨﻴﻞ ﺃﻧﺒﺄﻧﺎ ﻋﺒﺪ ﺍﷲ ﺃﻧﺒﺄﻧﺎ ﺍﻟﻔﻀﻴﻞ ﻋﻦ ﻟﻴﺚ ﻋﻦ ﳎﺎﻫﺪ ﺭﺿﻲ
 ﻻ ﲤﺎﺭ ﺃﺧﺎﻙ ﻭﻻ ﺗﻔﺎﻛﻬﻪ ﻳﻌﲏ ﺍﳌﺰﺍﺡ: ﺍﷲ ﻋﻨﻪ ﻗﺎﻝ

98 Mücahid Radıyallahu anh dedi ki; “Kardeşinle
tartışma ve onunla şakalaşma”122 (yani mizah ile meşgul
olma!)
ﺍﳌﺴﻌﻮﺩﻱ

ﺣﺪﺛﻨﺎ ﺃﲪﺪ ﺑﻦ ﲨﻴﻞ ﺃﻧﺒﺄﻧﺎ ﻋﺒﺪﺍﷲ ﺑﻦ ﺍﳌﺒﺎﺭﻙ ﺃﻧﺒﺄﻧﺎ

ﺣﺪﺛﻨﺎ ﺍﻷﻋﻤﺶ ﻋﻦ ﳎﺎﻫﺪ ﻗﺎﻝ ﺣﺪﺛﲏ ﻣﻮﻻﻱ ﻋﺒﺪﺍﷲ ﺑﻦ ﺍﻟﺴﺎﺋﺐ ﻗﺎﻝ ﻛﻨﺖ

120

Kitabus Samt(139) İbni Ebid Dünya Gıybet(2) Ahmed(2/352,364)
İbni Hibban Ravdatül Ukala(s.55) Ricali sahih
121
Kitabus Samt(142) İbni Ebid Dünya Gıybet(2) Zübeydi
İthaf(7/471) İhya(3/100) Ricali güvenilirdir.
122
Kitabus Samt(144) Zübeydi İthaf(7/471) Ricali sahih ricalidir.
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ﺷﺮﻳﻚ ﺍﻟﻨﱯ ﰲ ﺍﳉﺎﻫﻠﻴﺔ ﻓﻠﻤﺎ ﻗﺪﻣﻨﺎ ﺍﳌﺪﻳﻨﺔ ﻗﺎﻝ ﱄ ﺃﺗﻌﺮﻓﲏ ﻗﻠﺖ ﻧﻌﻢ ﻛﻨﺖ
ﺷﺮﻳﻜﻲ ﻓﻨﻌﻢ ﺍﻟﺸﺮﻳﻚ ﻛﻨﺖ ﻻ ﺗﺪﺍﺭﻱ ﻭﻻ ﲤﺎﺭﻱ

99 Abdullah Bin esSaib Radıyallahu anh dedi ki;
“Ben cahiliye de iken Peygamber sallallahu aleyhi ve
sellem’in ortağı idim. Medine’ye geldiğimizde bana;
“Beni tanıdın mı?” buyurdu. Bende;
“Evet, sen ortağımdın. Ne güzel bir ortaktın. Ne bir
muhalefet ederdin, ne de tartışırdın.”123
ﺣﺪﺛﻨﺎ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺑﻦ ﺳﻌﻴﺪ ﺣﺪﺛﻨﺎ ﻣﻮﺳﻰ ﺑﻦ ﺃﻳﻮﺏ ﺣﺪﺛﻨﺎ ﻋﺘﺎﺏ ﺑﻦ ﺑﺸﲑ ﻋﻦ
 ﻣﺎ ﻟﻚ ﻻ ﻳﻔﺎﺭﻗﻚ ﺃﺥ ﻟﻚ ﻋﻦ ﻗﻠﻰ ؟:  ﻗﻴﻞ ﳌ ﻴﻤﻮﻥ ﻣﻦ ﻣﻬﺮﺍﻥ: ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﺑﺬﳝﺔ ﻗﺎﻝ
 ﺇﱐ ﻻ ﺃﺷﺎﺭﻳﻪ ﻭﻻ ﺃﻣﺎﺭﻳﻪ: ﻗﺎﻝ

100 Meymun Bin Mihran Radıyallahu anh; “Ne
oluyor da kardeşinle hiç ayrılmıyor ve darılmıyorsunuz?”
denildi. Şöyle cevap verdi;
“Şüphesiz
tartışmıyorum.” 124

ben

onunla

123

mücadele

etmiyor

Kitabus Samt(145) Ebu Davud(4/260) İbni Mace(2/768)
Ahmed(3/425) İbni Ebid Dünya Kitabül Gıybet(2) isnadı sahihtir.
124
Kitabus Samt(146) Zübeydi İthaf(7/471) İbni Ebid Dünya
Gıybet(2) Mizzi Tehzibül Kemal(3/1399) Gazali İhya(3/101) isnadı
sahihtir.
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LAFI KÖŞELETMENİ N 125 KÖTÜLENMESİ
ﺣﺪﺛﻨﺎ ﺃﺑﻮ ﺧﻴﺜﻤﺔ ﻭﺍﻟﻘﻮﺍﺭﻳﺮﻱ ﻗﺎﻻ ﺣﺪﺛﻨﺎ ﳛﲕ ﺍﻟﻘﻄﺎﻥ ﻋﻦ ﺍﺑﻦ ﺟﺮﻳﺞ
ﺃﺧﱪﱐ ﺳﻠﻴﻤﺎﻥ ﺑﻦ ﻋﺘﻴﻖ ﻋﻦ ﻃﻠﻖ ﺑﻦ ﺣﺒﻴﺐ ﻋﻦ ﺍﻷﺣﻨﻒ ﺑﻦ ﻗﻴﺲ ﻋﻦ
ﻋﺒﺪﺍﷲ ﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮﺩ ﺭﺿﻲ ﺍﷲ ﻋﻨﻪ ﻋﻦ ﺍﻟﻨﱯ ﻗﺎﻝ ﺃﻻ ﻫﻠﻚ ﺍﳌﺘﻨﻄﻌﻮﻥ ﺛﻼﺙ
ﻣﺮﺍﺕ

101 İbni Mes’ud Radıyallahu anh’den; Peygamber
Sallallahu aleyhi ve sellem (üç defa tekrar ederek) buyurdu
ki;
“Dikkat edin! Lafını köşeletip lüzumsuz
konuşmasını uzatanlar helak olmuşlardır.”126

yere

ﺣﺪﺛﻨﺎ ﻋﺒﻴﺪﺍﷲ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﺍﳉﺸﻤﻲ ﺣﺪﺛﻨﺎ ﺩﻳﻠﻢ ﺑﻦ ﻏﺰﻭﺍﻥ ﻋﻨﻤﻴﻤﻮﻥ
ﺍﻟﻜﺮﺩﻱ ﻋﻦ ﺃﰊ ﻋﺜﻤﺎﻥ ﺍﻟﻨﻬﺪﻱ ﻋﻦ ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﺍﳋﻄﺎﺏ ﺭﺿﻲ ﺍﷲ ﻋﻨﻪ ﻗﺎﻝ
ﲰﻌﺖ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﻳﻘﻮﻝ ﺃﺧﻮﻑ ﻣﺎ ﺃﺧﺎﻑ ﻋﻠﻰ ﺃﻣﱵ ﻛﻞ ﻣﻨﺎﻓﻖ ﻋﻠﻴﻢ
ﺍﻟﻠﺴﺎﻥ

125

Mütercim’in notu: İmam gazali diyor ki; “ Lafı köşeletmek (sözün
derinliğine dalmak) ağzı eğip bükerek secî ve kafiye yapmak,
edebiyat yapacağım diye yapmacık hareketlerde bulunmak,
maksadına îmâ ve ta’riz yoluyla varmak şeklinde konuşmalardır.
Bütün bu yapmacık hareketler, mevzuya girmeden lüzumsuz
mukaddimeler ve mezmum olan şeylerdir. Bunlara tekellüf denir…”
(İhyau Ulumid Din (Terceme 3/272)
126
Müslim(4/2055) Kitabus Samt(147) Ebu Davud(4/201)
Ahmed(1/386) İbni Ebid Dünya Gıybet(3) İhya(3/104) ricali sahih
ricalidir.
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102 Ömer Bin elHattab Radıyallahu anh’den;
Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem’in şöyle buyurduğunu
işittim;
“Ümmetimi için en çok korktuğum şey; dili âlim olan
(ağzı iyi laf yapan) münafıklardır.”127
ﺣﺪﺛﻨﺎ ﺍﺑﻦ ﺃﰊ ﺷﻴﺒﺔ ﺣﺪﺛﻨﺎ ﺣﻔﺺ ﺑﻦ ﻏﻴﺎﺙ ﻋﻦ ﺇﲰﺎﻋﻴﻞ ﺑﻦ ﺃﰊ
ﺧﺎﻟﺪ ﻋﻦ ﻣﺼﻌﺐ ﺑﻦ ﺳﻌﺪ ﻗﺎﻝ ﺟﺎﺀ ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﺳﻌﺪ ﺇﱃ ﺃﺑﻴﻪ ﻳﺴﺄﻟﻪ ﺣﺎﺟﺔ
ﻓﺘﻜﻠﻢ ﺑﲔ ﺣﺎﺟﺘﻪ ﺑﻜﻼﻡ ﻓﻘﺎﻝ ﻟﻪ ﺳﻌﺪ ﺭﺿﻲ ﺍﷲ ﻋﻨﻪ ﻣﺎ ﻛﻨﺖ ﻣﻦ ﺣﺎﺟﺘﻚ
ﺃﺑﻌﺪ ﻣﻨﻚ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺇﱐ ﲰﻌﺖ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﻳﻘﻮﻝ ﻳﺄﰐ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺯﻣﺎﻥ ﻳﺘﺨﻠﻠﻮﻥ ﻓﻴﻪ
ﺍﻟﻜﻼﻡ ﺑﺄﻟﺴﻨﺘﻬﻢ ﻛﻤﺎ ﺗﺘﺨﻠﻞ ﺍﻟﺒﻘﺮ ﺍﻟﻜﻸ ﺑﺄﻟﺴﻨﺘﻬﺎ

103 Ömer Bin Sa’d, babasından bir hacetini istemek
üzere gittiğinde, isteğini söylemeden önce bazı giriş
konuşmalarında bulundu. Ona babası Sa’d Bin Ebi Vakkas
Radıyallahu anh dedi ki;
“İhtiyacına en uzak kaldığın gün artık bu gündür. Zira
ben Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem’in şöyle
buyurduğunu işittim;
“İnsanlar üzerine bir zaman gelecek, sözlerini
ağızlarında sığırların otu gevelediği gibi geveleyecekler.” 128

127

Kitabus Samt(148) Ahmed(1/22) İbni Ebid Dünya Gıybet(2) isnadı
hasendir
128
Kitabus Samt(149) (1/22) İbni Ebid Dünya Gıybet(2) Hennad Bin
esSeri Kitabüz Zühd (107) Ebu Davud (4/301) Tirmizi (5/141)
Ahmed (2/187) Gazali İhya (3/104) isnadı sahihtir.
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ﺣﺪﺛﻨﺎ ﺇﲰﺎﻋﻴﻞ ﺑﻦ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺍﻟﺘﺮﲨﺎﱐ ﺣﺪﺛﻨﺎ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﺛﺎﺑﺖ ﻋﻦ
ﻋﺒﺪﺍﳊﻤﻴﺪ ﺑﻦ ﺟﻌﻔﺮ ﺍﻷﻧﺼﺎﺭﻱ ﻋﻦ ﻋﺒﺪﺍﷲ ﺑﻦ ﺣﺴﲔ ﻋﻦ ﺃﻣﻪ ﻋﻦ ﻓﺎﻃﻤﺔ
ﺑﻨﺖ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﺭﺿﻲ ﺍﷲ ﻋﻨﻬﺎ ﻗﺎﻟﺖ ﻗﺎﻝ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﺷﺮﺍﺭ ﺃﻣﱵ ﺍﻟﺬﻳﻦ
ﺍﻟﺜﻴﺎﺏ

ﺃﻟﻮﺍﻥ

ﻭﻳﻠﺒﺴﻮﻥ

ﺍﻟﻄﻌﺎﻡ

ﺃﻟﻮﺍﻥ

ﻳﺄﻛﻠﻮﻥ

ﺍﻟﺬﻳﻦ

ﺑﺎﻟﻨﻌﻴﻢ

ﻏﺬﻭﺍ

ﻭﻳﺘﺸﺪﻗﻮﻥ ﰲ ﺍﻟﻜﻼﻡ

104 Fatıma Radıyallahu anha’dan
sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki;

Rasulullah

“Ümmetimin şerlileri bol nimetlerle gıdalanıp, çeşit
çeşit yemekler yiyen, renkli elbiseler giyen ve ağzını eğip
bükerek (edebiyat parçalamak için) konuşanlardır.”129
ﺣﺪﺛﻨﺎ ﺇﲰﺎﻋﻴﻞ ﺑﻦ ﺇﺳﺤﺎﻕ ﺍﻷﺯﺩﻱ ﺣﺪﺛﻨﺎ ﺇﺳﺤﺎﻕ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺍﻟﻔﺮﻭﻱ
ﻋﻦ ﻋﺒﺪﺍﷲ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﻋﻦ ﲪﻴﺪ ﺍﻟﻄﻮﻳﻞ ﻋﻦ ﺃﻧﺲ ﺭﺿﻲ ﺍﷲ ﻋﻨﻪ ﻗﺎﻝ ﻗﺎﻝ ﻋﻤﺮ
ﺑﻦ ﺍﳋﻄﺎﺏ ﺭﺿﻲ ﺍﷲ ﻋﻨﻪ ﺇﻥ ﺷﻘﺎﺷﻖ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﻣﻦ ﺷﻘﺎﺷﻖ ﺍﻟﺸﻴﻄﺎﻥ

105 Ömer Bin elHattab Radıyallahu anh dedi ki;
“Çene
çatlatarak
gevelemesindendir.”130

129

konuşmak

şeytanın

Kitabus Samt (150)İbni Ebid Dünya Zemmul Gıybet(2) Hennad es
Seri Zühd (67) Ahmed Zühd (s.394) Iraki Tahricül İhya (3/79)
Zübeydi İthaf (7/412) Hakim (3/568) Gazali İhya (3/104) isnadı
hasendir
130
Kitabüs Samt(152) Kitabül Gıybet(3) Gazali İhya(3/104) Zübeydi
İthaf(7/477) İbni Vehb Cami(1/60)
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HUSUMETİ N KÖTÜLENMESİ
ﺣﺪﺛﻨﺎ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﺍﳊﺴﲔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺮﻱ ﺣﺪﺛﻨﺎ ﺃﺑﻮ ﺍﻟﻨﻀﺮ ﻫﺎﺷﻢ ﺑﻦ ﺍﻟﻘﺎﺳﻢ ﻋﻦ
 ﺇﻳﺎﻛﻢ ﻭﺍﳋﺼﻮﻣﺔ:  ﲰﻌﺖ ﺃﺑﺎ ﺟﻌﻔﺮ ﻳﻘﻮﻝ: ﺍﻷﺷﺠﻌﻲ ﺣﺪﺛﻨﺎ ﺍﻟﺮﺑﻴﻊ ﺑﻦ ﺍﳌﻼﺡ ﻗﺎﻝ
 ﻭﺗﻮﺭﺙ ﺍﻟﺸﻨﺂﻥ ﻭﺗﺬﻫﺐ ﺍﻻﺟﺘﻬﺎﺩ: ﺎ ﲤﺤﻖ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻭﺣﺪﺛﲏ ﻣﻦ ﲰﻌﻪ ﻳﻘﻮﻝﻓﺈ

106 erRabî Bin elMellah’tan; Ebu Cafer şöyle dedi;
“Husumetten sakının! Zira husumet dini yok eder. Birisini
şöyle derken işittim;
“(Husumet) yıpratır ve gayreti giderir.”131
 ﺣﺪﺛﻨﺎ ﻣﺮﻭﺍﻥ ﺑﻦ ﺷﺠﺎﻉ ﻋﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻜﺮﱘ: ﺣﺪﺛﲏ ﺃﰊ ﻭ ﺃﲪﺪ ﺑﻦ ﻣﻨﻴﻊ ﻗﺎﻻ
 ﻣﺎ ﺧﺎﺻﻢ ﻭﺭﻉ ﻗﻂ ﻳﻌﲏ ﰲ ﺍﻟﺪﻳﻦ: ﺃﰊ ﺃﻣﻴﺔ ﻗﺎﻝ

107 Abdülkerim Bin Ebi Umeyye dedi ki; “Verâ
sahibi olanlar (Dinde) asla husumet etmezler.”132
ﺣﺪﺛﻨﺎ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﳌﻠﻚ ﺍﻟﻘﺮﺷﻲ ﺣﺪﺛﻨﺎ ﺃﺑﻮ ﻋﻮﺍﻧﺔ ﻋﻦ ﺻﺎﱀ ﺑﻦ ﻣﺴﻠﻢ ﻗﺎﻝ
 ﻟﻘﺪ ﺗﺮﻛﺘﲏ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺼﻌﺎﻓﻘﺔ ﻭﻟﻠﻤﺴﺠﺪ ﺃﺑﻐﺾ ﺇﱄ ﻣﻦ ﻛﻨﺎﺳﺔ ﺩﺍﺭﻱ:  ﻗﺎﻝ ﻋﺎﻣﺮ:
ﻳﻌﲏ ﺃﺻﺤﺎﺏ ﺍﻟﻘﻴﺎﺱ

etti.

108 Amir (eşŞa’bi) dedi ki; “Fırsatçılar beni terk
Mescidden, evimdeki süprüntülerden daha fazla

131

Kıtabüs Samt(154) Kitabül Gıybet(3) Gazali İhya ( 3/102) Zübeydi
İthaf(7/471) isnadı makbuldür.
132
Kitabus Samt (155) Kitabül Gıybet(3) Gazali İhya ( 3/102) Zübeydi
İthaf (7/471) isnadı sahihtir. Bu sözün sahibi olan İbni Ebi Umeyye
ise hadiste zayıftır.
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yapanları

kıyas

dinde

sözüyle,

bu

tiksiniyorum” (O,
kastediyordu.)133

ﺣﺪﺛﻨﺎ ﺃﺑﻮ ﺧﻴﺜﻤﺔ ﺣﺪﺛﻨﺎ ﻭﻛﻴﻊ ﺣﺪﺛﻨﺎ ﺍﺑﻦ ﺟﺮﻳﺞ ﻋﻦ ﺍﺑﻦ ﺃﰊ ﻣﻠﻴﻜﺔ
ﻋﻦ ﻋﺎﺋﺸﺔ ﺭﺿﻲ ﺍﷲ ﻋﻨﻬﺎ ﻗﺎﻟﺖ ﻗﺎﻝ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﺇﻥ ﺃﺑﻐﺾ ﺍﻟﺮﺟﺎﻝ ﺇﱃ ﺍﷲ
ﺍﻷﻟﺪ ﺍﳋﺼﻢ

109 Aişe Radıyallahu anha’dan; Rasulullah sallallahu
;aleyhi ve sellem buyurdu ki
“Allah’ın en nefret ettiği kimseler husumette aşırı
giden kimselerdir.”134
ﺣﺪﺛﲏ ﺃﺑﻮ ﺑﻜﺮ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻫﺎﱐ ﻥ ﺣﺪﺛﲏ ﺃﲪﺪ ﺑﻦ ﺷﺒﻮﻳﺔ ﺣﺪﺛﲏ ﺳﻠﻴﻤﺎﻥ ﺑﻦ
ﺻﺎﱀ ﺣﺪﺛﲏ ﻋﺒﺪ ﺍﷲ ﺑﻦ ﺍﳌﺒﺎﺭﻙ ﻋﻦ ﺟﻮﻳﺮﻳﺔ ﺑﻦ ﺃﲰﺎﺀ ﻋﻦ ﺳﻠﻢ ﺍﺑﻦ ﻗﺘﻴﺒﺔ ﻗﺎﻝ  :ﻣﺮ ﰊ
ﺑﺸﲑ ﺑﻦ ﻋﺒﻴﺪ ﺍﷲ ﺑﻦ ﺃﰊ ﺑﻜﺮﺓ ﻓﻘﺎﻝ  :ﻣﺎ ﳚﻠﺴﻚ ؟ ﻗﻠﺖ  :ﺧﺼﻮﻣﺔ ﺑﻴﲏ ﻭﺑﲔ ﺍﺑﻦ
ﻋﻢ ﱄ ﺍﺩﻋﻰ ﺃﺷﻴﺎﺀ ﰲ ﺩﺍﺭﻱ ﻗﺎﻝ  :ﻓﺈﻥ ﻷﺑﻴﻚ ﻋﻨﺪﻱ ﻳﺪﺍ ﻭﺇﱐ ﺃﺭ ﻳﺪ ﺃﻥ ﺃﺟﺰﻳﻚ ﺎ
ﻭﺇﱐ ﻭﺍﷲ ﻣﺎ ﺭﺃﻳﺖ ﻣﻦ ﺷﻲﺀ ﺃﺫﻫﺐ ﻟﺪﻳﻦ ﻭﻻ ﺃﻧﻘﺺ ﳌﺮﻭﺀﺓ ﻭﻻ ﺃﺿﻴﻊ ﻟﻠﺬﺓ ﻭﻻ
ﺃﺷﻐﻞ ﻟﻘﻠﺐ ﻣﻦ ﺧﺼﻮﻣﺔ ﻗﺎﻝ  :ﻓﻘﻤﺖ ﻷﺭﺟﻊ ﻓﻘﺎﻝ ﺧﺼﻤﻲ  :ﻣﺎﻟﻚ ﻗﻠﺖ  :ﻻ
ﺃﺧﺎﺻﻤﻚ ﻗﺎﻝ  :ﻋﺮﻓﺖ ﺃﻧﻪ ﺣﻘﻰ ؟ ﻗﻠﺖ  :ﻻ ﻭﻟﻜﲏ ﺃﻛﺮﻡ ﻧﻔﺴﻲ ﻋﻦ ﻫﺬﺍ
ﻭﺳﺄﺑﻘﻴﻚ ﲝﺎﺟﺘﻚ ﻗﺎﻝ  :ﻓﺈﱐ ﻻ ﺃﻃﻠﺐ ﻣﻨﻚ ﺷﻴﺌﺎ ﻫﻮ ﻟﻚ ﻗﺎﻝ  :ﻓﻤﺮﺭﺕ ﺑﻌﺪ ﺑﺒﺸﲑ
ﻭﻫﻮ ﳜﺎﺻﻢ ﻓﺬﻛﺮﺗﻪ ﻗﻮﻟﻪ  :ﻗﺎﻝ  :ﻟﻮ ﻛﺎﻥ ﻗﺪﺭ ﺧﺼﻮﻣﺘﻚ ﻋﺸﺮ ﻣﺮﺍﺕ ﻓﻌﻠﺘﻪ ﻭﻟﻜﻨﻪ
ﻣﺮﻏﺎﺏ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻋﺸﺮﻳﻦ ﺃﻟﻒ ﺃﻟﻒ

133

Kitabus Samt(156) Kitabul Gıybet(3/a) isnadı hasen.
)Kitabüs Samt(157) Kitabül Gıybet(3) Buhari(3/101, 8/116
Müslim(4/2054) Tirmizi(5/214, 2976) Ahmed(6/55) Humeydi
Müsned(1/132, 273) sahih
134
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110 Selem Bin Kuteybe’den; Beşir Bin Abdullah Bin
Bekre bana uğradı ve dedi ki;
“Ne oturuyorsun?” Ben de;
“Amcamın oğlu ile aramda
davamız var” dedim. Dedi ki;

evim

hakkında

bir

“Babanın benim üzerimde iyilikleri vardır. Ben de
sana bu iyiliklerin karşılığını vermek isterim. Allah’a yemin
olsun ki, husumet kadar, dini yok eden mürüvveti eksilten,
lezzeti gideren ve kalbi meşgul eden bir şey görmedim.”
Oradan ayrılmak üzere kalktığımda hasmım;
“Nereye gidiyorsun?” dedi. Ben de;
“Seninle davalaşmayacağım” dedim. Dedi ki;
“Benim haklı olduğumu mu anladın?” Ben;
“Hayır, lakin kendime ikram olarak bundan
vazgeçiyorum, ihtiyacını sana bırakıyorum.” dedi. Dedi ki;
“Ben de senden bir şey istemiyorum ev senin olsun”
Bundan sonra Beşir'in yanına uğradım ve davalaşırken
buldum. O'na kendi söylediği sözü hatırlattım. Dedi ki;
"Bu, senin dâvân kadar olsaydı on defa bırakırdım.
Fakat istediğim şey ondan yirmi milyon daha fazladır."135

135

Kıtabüs Samt(158) Kitabül Gıybet(3) Gazali İhya(3/102) Zübeydi
İthaf(7/471) isnadı sahihtir.
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ﺣﺪﺛﲏ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺮﲪﻦ ﺑﻦ ﺻﺎﱀ ﺣﺪﺛﻨﺎ ﺣﻔﺺ ﺑﻦ ﻏﻴﺎﺙ ﻋﻦ ﻟﻴﺚ ﻋﻦ ﺍﳊﻜﻢ
ﻢ ﳜﻮﺿﻮﻥ ﰲ ﺁﻳﺎﺕ ﻻ ﲡﺎﻟﺴﻮﺍ ﺃﺻﺤﺎﺏ ﺍﳋﺼﻮﻣﺎﺕ ﻓﺈ: ﻋﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ ﻗﺎﻝ
ﺍﷲ

111 Muhammed Bin Ali Bin Ebi Talib Radıyallahu
anhuma dedi ki; “Tartışmacılarla beraber oturmayın. Zira
onlar, Allah’ın ayetleri hakkında söze dalarlar.”136
 ﲰﻌﺖ ﺳﻔﻴﺎﻥ ﻋﻦ: ﺣﺪﺛﲏ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﺃﰊ ﺣﺎﰎ ﺣﺪﺛﻨﺎ ﻋﺒﺪ ﺍﷲ ﺑﻦ ﺩﺍﻭﺩ ﻗﺎﻝ
:ﺍﳊﺴﻦ ﺑﻦ ﻋﻤﺮﻭ ﻋﻦ ﻓﻀﻴﻞ ﻗﺎﻝ

 ﻗﻂ ؟:  ﻗﻂ ؟ ﻗﺎﻝ ﻗﻠﺖ:  ﻻ ﻗﺎﻝ:  ﻣﺎ ﺧﺎﺻﻤﺖ ؟ ﻗﻠﺖ: ﻗﺎﻝ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ:
 ﻛﺬﺍ ﻳﻌﲏ: ﻗﺎﻝ ﺍﺑﻦ ﺩﺍﻭﺩ

112 Fudayl r.a.’den; “İbrahim; “Tartışmadın mı?”
deyince,
“Hayır” dedim
“Hiç mi?” dedi.
“Hiç” dedim.”137
 ﻗﺎﻝ: ﺣﺪﺛﻨﺎ ﺇﺳﺤﺎﻕ ﺑﻦ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺣﺪﺛﻨﺎ ﲪﺎﺩ ﺑﻦ ﺯﻳﺪ ﻋﻦ ﳛﲕ ﺑﻦ ﺳﻌﻴﺪ ﻗﺎﻝ
 ﻣﻦ ﺟﻌﻞ ﺩﻳﻨﻪ ﻏﺮﺿﺎ ﻟﻠﺨﺼﻮﻣﺎﺕ ﺃﻛﺜﺮ ﺍﻟﺘﻨﻘﻞ: ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻌﺰﻳﺰ ﺭﲪﻪ ﺍﷲ

113 Ömer Bin Abdülaziz’den; “Kim dinini husumete
hedef yaparsa, sık fikir değiştirir.”138
136
137

Kıtabüs Samt(159) Kitabül Gıybet(3) isnadı sahihtir.
Kitabus Samt(160) Kitabul Gıybet(3/b) isnadı sahih.
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GI Y BET VE ONUN KÖTÜLENMESİ
ﺣﺪﺛﻨﺎ ﺃﲪﺪ ﺑﻦ ﲨﻴﻞ ﺍﳌﺮﻭﺯﻱ ﺃﻧﺒﺄﻧﺎ ﻋﺒﺪﺍﷲ ﺑﻦ ﺍﳌﺒﺎﺭﻙ ﺃﻧﺒﺄﻧﺎ ﺩﺍﻭﺩ ﺑﻦ
ﻗﻴﺲ ﺣﺪﺛﲏ ﺃﺑﻮ ﺳﻌﻴﺪ ﻣﻮﱃ ﻋﺒﺪﺍﷲ ﺑﻦ ﻋﺎﻣﺮ ﺑﻦ ﻛﺮﻳﺰ ﻋﻦ ﺃﰊ ﻫﺮﻳﺮﺓ ﺭﺿﻲ
ﺍﷲ ﻋﻨﻪ ﻗﺎﻝ ﻗﺎﻝ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﻛﻞ ﺍﳌﺴﻠﻢ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺴﻠﻢ ﺣﺮﺍﻡ ﺩﻣﻪ ﻭﻣﺎﻟﻪ
ﻭﻋﺮﺿﻪ

114 Ebu Hureyre Radıyallahu anh’den; Rasulullah
sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki;
“Her Müslüman’ın kanı, malı ve şahsiyeti diğer
Müslümana haramdır.”139
ﺣﺪﺛﻨﺎ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺑﻦ ﺍﳌﻨﺬﺭ ﺍﳊﺰﺍﻣﻲ ﺣﺪﺛﻨﺎ ﺳﻔﻴﺎﻥ ﺑﻦ ﲪﺰﺓ ﻋﻦ ﻛﺜﲑ
ﺑﻦ ﺯﻳﺪ ﻋﻦ ﺍﻟﻮﻟﻴﺪ ﺑﻦ ﺭﺑﺎﺡ ﻋﻦ ﺃﰊ ﻫﺮﻳﺮﺓ ﺭﺿﻲ ﺍﷲ ﻋﻨﻪ ﺃﻥ ﺍﻟﻨﱯ ﻗﺎﻝ ﻻ
ﲢﺎﺳﺪﻭﺍ ﻭﻻ ﺗﺒﺎﻏﻀﻮﺍ ﻭﻻ ﺗﺪﺍﺑﺮﻭﺍ ﻭﻻ ﻳﻐﺘﺐ ﺑﻌﻀﻜﻢ ﺑﻌﻀﺎ ﻭﻛﻮﻧﻮﺍ ﻋﺒﺎﺩ
ﺍﷲ ﺇﺧﻮﺍﻧﺎ

115 Ebu Hureyre Radıyallahu anh’den; Rasulullah
sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki;
“Birbirinize haset etmeyin, nefretleşmeyin, bir
birbirinize sırt çevirmeyin ve bazınız diğerini gıybet etmesin!
Allah’ın kardeş kulları olun!”140

138

Kıtabüs Samt(161) Kitabül Gıybet(3) Ahmed Zühd(s.302) İbni
Sa’d Tabakat(5/371) isnadı sahihtir.
139
Kitabüs Samt(162) Müslim (3/1986) Tirmizi (1927) Ahmed (2/277)
Kitabül Gıybet(3) isnadı sahih
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ﺣﺪﺛﲏ ﺃﺑﻮ ﺑﻜﺮ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﺃﰊ ﻋﺘﺎﺏ ﺣﺪﺛﻨﺎ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻘﺪﻭﺱ ﺃﺑﻮ ﺍﳌﻐﲑﺓ
ﻋﻦ ﺻﻔﻮﺍﻥ ﺑﻦ ﻋﻤﺮﻭ ﻋﻦ ﻋﺒﺪﺍﻟﺮﲪﻦ ﺑﻦ ﺟﺒﲑ ﺑﻦ ﻧﻔﲑ ﻋﻦ ﺃﻧﺲ ﺑﻦ ﻣﺎﻟﻚ
ﺭﺿﻲ ﺍﷲ ﻋﻨﻪ ﻗﺎﻝ ﻗﺎﻝ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﻣﺮﺭﺕ ﻟﻴﻠﺔ ﺃﺳﺮﻱ ﰊ ﻋﻠﻰ ﻗﻮﻡ
ﳜﻤﺸﻮﻥ ﻭﺟﻮﻫﻬﻢ ﺑﺄﻇﺎﻓﲑﻫﻢ ﻓﻘﻠﺖ ﻳﺎ ﺟﱪﻳﻞ ﻣﻦ ﻫﺆﻻﺀ ﻗﺎﻝ ﻫﺆﻻﺀ
ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﻐﺘﺎﺑﻮﻥ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻭﻳﻘﻌﻮﻥ ﰲ ﺃﻋﺮﺍﺿﻬﻢ

116 Enes İbni Malik Radıyallahu anh’den; Rasulullah
;sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki
“İsra gecesi, tırnakları ile yüzlerini tırmalayan bir
;kavme uğradım. Dedim ki
;“Ey Cibril! Bunlar kimlerdir?” Dedi ki
“Bunlar insanların gıybetini edenler ve onların gizli
hallerini araştıranlardır.”141
ﺣﺪﺛﻨﺎ ﺃﺑﻮ ﺧﻴﺜﻤﺔ ﺣﺪﺛﻨﺎ ﻳﺰﻳﺪ ﺑﻦ ﻫﺎﺭﻭﻥ ﻋﻦ ﺯﻳﺎﺩ ﺑﻦ ﺃﰊ ﺯﻳﺎﺩ ﻋﻦ
ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﺳﲑﻳﻦ ﻗﺎﻝ ﻗﺎﻝ ﺳﻠﻴﻢ ﺑﻦ ﺟﺎﺑﺮ ﺃﺗﻴﺖ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﻓﻘﻠﺖ ﻋﻠﻤﲏ
ﺧﲑﺍ ﻳﻨﻔﻌﲏ ﺍﷲ ﺑﻪ ﻗﺎﻝ ﻻ ﲢﻘﺮﻥ ﻣﻦ ﺍﳌﻌﺮﻭﻑ ﺷﻴﺌﺎ ﻭﻟﻮ ﺃﻥ ﺗﺼﺐ ﻣﻦ
ﺩﻟﻮﻙ ﰲ ﺇﻧﺎﺀ ﺍﳌﺴﺘﺴﻘﻰ ﻭﺃﻥ ﺗﻠﻘﻲ ﺃﺧﺎﻙ ﺑﺒﺸﺮ ﺣﺴﻦ ﻭﺇﺫﺍ ﺃﺩﺑﺮ ﻓﻼ ﺗﻐﺘﺎﺑﻪ

140

Kitabüs Samt(163) Buhari(7/88) Müslim(4/1983) Ebu
Davud(4/278) Tirmizi(4/329) Gıybet(s.34) sahih
141
Kitabüs Samt(165) Kıtabül Gıybet(4) Ebu Davud(4/269) Ahmed
(3/180, 229, 231)İbni Kesir Tefsiri(1/122) Zübeydi İthaf(7/15) Elbani
Sahiha(2/5969) sahihtir.
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117 Süleym Bin Cabir Radıyallahu anh’den
Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem’in yanına gelip dedim
ki;
“Bana Allah’ın beni faydalandıracağı bir hayrı öğret”
buyurdu ki;
“Kendi kovandan su isteyen birine su vermek bile
olsa, iyilikten hiçbir şeyi küçük görme. Kardeşini güler yüzle,
güzel bir şekilde karşıla ve yanından ayrıldığında gıybetini
yapma”142
ﺣﺪﺛﻨﺎ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺑﻦ ﺩﻳﻨﺎﺭ ﺣﺪﺛﻨﺎ ﻣﺼﻌﺐ ﺑﻦ ﺳﻼﻡ ﻋﻦ ﲪﺰﺓ ﺑﻦ
ﺣﺒﻴﺐ ﺍﻟﺰﻳﺎﺕ ﻋﻦ ﺃﰊ ﺇﺳﺤﺎﻕ ﻋﻦ ﺍﻟﱪﺍﺀ ﺭﺿﻲ ﺍﷲ ﻋﻨﻪ ﻗﺎﻝ ﺧﻄﺒﻨﺎ ﺭﺳﻮﻝ
ﺎ ﻓﻘﺎﻝ ﻳﺎ ﻣﻌﺸﺮ ﻣﻦ ﺁﻣﻦ ﺑﻠﺴﺎﻧﻪ ﻭﱂ ﻳﺆﻣﻦﺍﷲ ﺣﱴ ﺃﲰﻊ ﺍﻟﻌﻮﺍﺗﻖ ﰲ ﺑﻴﻮ
ﻢ ﻓﺈﻧﻪ ﻣﻦ ﻳﺘﺒﻊ ﻋﻮﺭﺓ ﺃﺧﻴﻪ ﻳﺘﺒﻊﺑﻘﻠﺒﻪ ﻻ ﺗﻐﺘﺎﺑﻮﺍ ﺍﳌﺴﻠﻤﲔ ﻭﻻ ﺗﺘﺒﻌﻮﺍ ﻋﻮﺭﺍ
ﺍﷲ ﻋﻮﺭﺗﻪ ﻭﻣﻦ ﻳﺘﺒﻊ ﺍﷲ ﻋﻮﺭﺗﻪ ﻳﻔﻀﺤﻪ ﻭﻫﻮ ﰲ ﺟﻮﻑ ﺑﻴﺘﻪ

118 Bera Radıyallahu anh’den; Rasulullah sallallahu
aleyhi ve sellem bize evlerinde oturan kızların bile işittiği bir
hitapta bulundular.
“Ey dili iman edip kalpleri iman etmeyenler!
Müslümanların gıybetini yapmayın. Onların ayıplarını
araştırmayın! Zira kim kardeşinin ayıplarını takip ederse,
Allah onun ayıplarını takip eder. Allah kimin ayıplarını takip

142

Kitabüs Samt(166) Müslim(4/2026) Tirmizi(4/274) Ahmed(5/63,
5/173, 3/482) Kitabül Gıybet(s.4)

86

ederse, o kimse evinin ortasında bile olsa, Allah onu rezil
eder!”143
 ﺣﺪﺛﻨﺎ: ﺣﺪﺛﻨﺎ ﳛﲕ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﳊﻤﻴﺪ ﺍﳊﻤﺎﱐ ﻭ ﺃﲪﺪ ﺑﻦ ﻋﻤﺮﺍﻥ ﺍﻷﺧﻨﺴﻲ ﻗﺎﻻ
ﺃﺑﻮ ﺑﻜﺮ ﺑﻦ ﻋﻴﺎﺵ ﻋﻦ ﺍﻷﻋﻤﺶ ﻋﻦ ﺳﻌﻴﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﷲ ﺑﻦ ﺟﺮﻳﺞ ﻋﻦ ﺃﰊ ﺑﺮﺯﺓ ﺭﺿﻲ
 ﻳﺎ ﻣﻌﺸﺮﻣﻦ ﺁﻣﻦ ﺑﻠﺴﺎﻧﻪ ﻭﱂ:  ﻗﺎﻝ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ: ﺍﷲ ﻋﻨﻪ ﻗﺎﻝ
ﻢ ﻓﺈﻧﻪ ﻣﻦ ﻳﺘﺒﻊ ﻋﺜﺮﺍﺕ ﺍﳌﺴﻠﻤﲔﻳﺆﻣﻦ ﺑﻘﻠﺒﻪ ﻻ ﺗﺘﺒﻌﻮﺍ ﻋﻮﺭﺍﺕ ﺍﳌﺴﻠﻤﲔ ﻭﻻ ﻋﺜﺮﺍ
ﻳﺘﺒﻊ ﺍﷲ ﻋﺜﺮﺗﻪ ﻭﻣﻦ ﻳﺘﺒﻊ ﺍﷲ ﻋﺜﺮﺗﻪ ﻳﻔﻀﺤﻪ ﻭﺃﻥ ﻛﺎﻥ ﰲ ﺑﻴﺘﻪ

119 Ebu Berze r.a.’den; Rasulullah sallallahu aleyhi
ve sellem buyurdu ki;
“Ey dili iman edip kalpleri iman etmeyenler!
Müslümanların
kusurlarının
ve
sürçmelerinin
peşine
düşmeyin! Kim Müslümanların sürçmelerini takip ederse,
Allah da onun sürçmesini takip eder ve Allah kimin
sürçmesini takip ederse, o kimse evinin ortasında bile olsa,
onu rezil eder!”144
ﺣﺪﺛﻨﺎ ﺳﻮﻳﺪ ﺑﻦ ﺳﻌﻴﺪ ﺣﺪﺛﻨﺎ ﳛﲕ ﺑﻦ ﺯﻛﺮﻳﺎ ﺑﻦ ﺃﰊ ﺯﺍﺋﺪﺓ ﻋﻦ
ﻋﺒﺪﺍﷲ ﺑﻦ ﺳﻌﻴﺪ ﻋﻦ ﺃﺑﻴﻪ ﻋﻦ ﺃﰊ ﻫﺮﻳﺮﺓ ﺭﺿﻲ ﺍﷲ ﻋﻨﻪ ﻋﻦ ﺍﻟﻨﱯ ﻗﺎﻝ ﺍﻟﺮﺑﺎ
ﺳﺒﻌﻮﻥ ﺣﻮﺑﺎ ﺃﻳﺴﺮﻩ ﻛﻨﻜﺎﺡ ﺍﻟﺮﺟﻞ ﺃﻣﻪ ﻭﺃﺭﰉ ﺍﻟﺮﺑﺎ ﻋﺮﺽ ﺍﻟﺮﺟﻞ ﺍﳌﺴﻠﻢ

143

Kitabüs
Samt(167)
Ebu
Davud(4/270)
Tirmizi(2032)
Ahmed(4/420) İbni Hibban (359) Kitabül Gıybet(s.4) İbni Hacer
Metalibul Aliye(2/395) Mecmauz Zevaid(8/94) İthaf(7/335) Iraki El
Muğni(3/124) Hasendir.
144
Kitabus
Samt(168)
Ebu
Davud(4/270)
Tirmizi(2033)
Ahmed(4/420) İbni Hibban(359) Kitabul Gıybet(5/a) Metalibu
Aliye(2/395, 2562) Mecmauz Zevaid(8/93) hasen.
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120 Ebu Hureyre Radıyallahu anh’den; Rasulullah
sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki;
“Riba (faiz) yetmiş günahtır. En düşüğü kişinin
anasını nikâhlaması gibidir. En kötüsü ise Müslüman kişinin
(gıybetini yapmaktır)” 145
(Haysiyetine hakaret etmek, ayıp aramak, namusuna
halel getirmek bu hadisin nehyi kapsamındadır. mütercim)
ﳎﺎﻫﺪ

ﺣﺪﺛﻨﺎ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﺷﻔﻴﻖ ﻗﺎﻝ ﲰﻌﺖ ﺃﰊ ﺣﺪﺛﻨﺎ ﺃﺑﻮ

ﻋﻦ ﺛﺎﺑﺖ ﺍﻟﺒﻨﺎﱐ ﻋﻦ ﺃﻧﺲ ﺑﻦ ﻣﺎﻟﻚ ﺭﺿﻲ ﺍﷲ ﻋﻨﻪ ﻗﺎﻝ ﺧﻄﺒﻨﺎ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ
ﻓﺬﻛﺮ ﺍﻟﺮﺑﺎ ﻭﻋﻈﻢ ﺷﺄﻧﻪ ﻓﻘﺎﻝ ﺇﻥ ﺍﻟﺪﺭﻫﻢ ﻳﺼﻴﺒﻪ ﺍﻟﺮﺟﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﺮﺑﺎ ﺃﻋﻈﻢ
ﻋﻨﺪ ﺍﷲ ﰲ ﺍﳋﻄﻴﺌﺔ ﻣﻦ ﺳﺖ ﻭﺛﻼﺛﲔ ﺯﻧﻴﺔ ﻳﺰﻧﻴﻬﺎ ﺍﻟﺮﺟﻞ ﻭﺃﺭﰉ ﺍﻟﺮﺑﺎ
ﻋﺮﺽ ﺍﻟﺮﺟﻞ ﺍﳌﺴﻠﻢ

121 Enes Radıyallahu anh’den; Rasulullah sallallahu
aleyhi ve sellem bize, ribânın (faizin) dehşetinden bahseden
bir hutbede bulundu. Buyurdu ki;
“Kişinin bir dirhem faize bulaşması Allah indinde;
Kişinin otuz altı defa zina etmesinden daha büyük bir
günahtır. Ribânın en çirkini ise, müslümanın gizli hallerini
araştırmaktır.”146

145

Kitabüs Samt(173) Gıybet(s.5) Beyhaki(10/241) Suyuti Cem’ül
Cevami(1/416) Keşful Hafa(1/422) İthaf(7/538) Elbani Sahiha(3/418)
Abdürrezzak(20252) Muhtasar olarak; İbni Mace (2274) sahihtir.
146
Kitabüs Samt(175) Ebu Davud(4/269) Ahmed(1/190) İbni Ebid
Dünya Gıybet(s.5) Metalibul Aliye(2705) Busayri İthafüs Sadetil
Mahare(2/152) isnadı sahihtir.
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ﺣﺪﺛﻨﺎ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ ﺣﺪﺛﻨﺎ ﺍﻟﻨﻀﺮ ﺑﻦ ﴰﻴﻞ ﺃﻧﺒﺄﻧﺎ ﺃﺑﻮ ﺍﻟﻌﻮﺍﻡ ﻭﺍﲰﻪ
ﻋﺒﺪﺍﻟﻌﺰﻳﺰ ﺑﻦ ﺭﺑﻴﻊ ﺍﻟﺒﺎﻫﻠﻲ ﺣﺪﺛﻨﺎ ﺃﺑﻮ ﺍﻟﺰﺑﲑ ﻭﺍﲰﻪ ﳏﻤﺪ ﻋﻦ ﺟﺎﺑﺮ ﺑﻦ ﻋﺒﺪﺍﷲ
ﺭﺿﻲ ﺍﷲ ﻋﻨﻬﻤﺎ ﻗﺎﻝ ﻛﻨﺎ ﻣﻊ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﰲ ﻣﺴﲑ ﻓﺄﺗﻰ ﻋﻠﻰ ﻗﱪﻳﻦ ﻳﻌﺬﺏ
ﻤﺎ ﻻ ﻳﻌﺬﺑﺎﻥ ﰲ ﻛﺒﲑ ﺃﻣﺎ ﺃﺣﺪﳘﺎ ﻓﻜﺎﻥ ﻳﻐﺘﺎﺏﺻﺎﺣﺒﻬﻤﺎ ﻓﻘﺎﻝ ﺃﻣﺎ ﺇ
ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻭﺃﻣﺎ ﺍﻵﺧﺮ ﻓﻜﺎﻥ ﻻ ﻳﺘﺄﺫﻯ ﻣﻦ ﺑﻮﻟﻪ ﻭﺩﻋﺎ ﲜﺮﻳﺪﺓ ﺭﻃﺒﺔ ﺃﻭ ﺟﺮﻳﺪﺗﲔ
ﻓﻜﺴﺮﳘﺎ ﰒ ﺃﻣﺮ ﺑﻜﻞ ﻛﺴﺮﺓ ﻓﻐﺮﺳﺖ ﻋﻠﻰ ﻗﱪ ﻓﻘﺎﻝ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﺃﻣﺎ ﺇﻧﻪ
ﻤﺎ ﻣﺎ ﻛﺎﻧﺘﺎ ﺭﻃﺒﺘﲔ ﺃﻭ ﻣﺎ ﱂ ﻳﻴﺒﺴﺎﺳﻴﻬﻮﻥ ﻣﻦ ﻋﺬﺍ

122 Cabir Bin Abdullah Radıyallahu anh’den;
Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile beraber bir yolculuk
esnasında iki kabre uğradık. Buyurdu ki;
“Şüphesiz şu ikisi sizin büyük saymadığınız
günahlardan ötürü azab olunuyorlar. Birisi insanların
gıybetini ederdi, diğeri ise idrarından sakınmazdı”
Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem iki yaş dal
getirtti, onları kesti. Sonra bu kesilen dalların kabre
dikilmesini emretti ve buyurdu ki;
“Şu iki dal
hafifleyecektir.”147

yaş

kaldığı

sürece

onların

azabı

ﺣﺪﺛﻨﺎ ﻋﺒﺪ ﺍﷲ ﺑﻦ ﺃﰊ ﺑﺪﺭ ﺃﻧﺒﺄﻧﺎ ﻳﺰﻳﺪ ﺑﻦ ﻫﺎﺭﻭﻥ ﻋﻦ ﺇﲰﺎﻋﻴﻞ ﺑﻦ ﺃﰊ ﺧﺎﻟﺪ
 ﻭﺍﷲ ﻷﻥ:  ﻣﺮ ﻋﻤﺮﻭ ﺑﻦ ﺍﻟﻌﺎﺹ ﺭﺿﻲ ﺍﷲ ﻋﻨﻪ ﻋﻠﻰ ﺑﻐﻞ ﻣﻴﺖ ﻓﻘﺎﻝ: ﻋﻦ ﻗﻴﺲ ﻗﺎﻝ
ﻳﺄﻛﻞ ﺃﺣﺪﻛﻢ ﻣﻦ ﳊﻢ ﻫﺬﺍ ﺧﲑﻟﻪ ﻣﻦ ﺃﻥ ﻳﺄﻛﻞ ﳊﻢ ﺃﺧﻴﻪ

147

Kitabüs Samt(176) Buhari(1/60) Müslim(1/240) Darimi(1/188)
Ahmed(1/225, 5/35, 39) Gıybet(s.5/a) İthaf(7/538) isnadı sahihtir.

89

123 Amr Bin ElAs, bir leşin yanından geçince dedi
ki;
“Allah’a yemin olsun ki, birinizin şunun etinden
yemesi kardeşinin (gıybetini ederek) etini yemesinden daha
iyidir.”148
ﺣﺪﺛﻨﺎ ﳛﲕ ﺑﻦ ﻳﻮﺳﻒ ﺍﻟﺰﻣﻲ ﺣﺪﺛﻨﺎ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﺳﻠﻤﺔ ﺍﳊﺮﺍﱐ ﻋﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ
 ﻣﻦ ﺃﻛﻞ: ﺇﺳﺤﺎﻕ ﻋﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﻮﺳﻰ ﺑﻦ ﻳﺴﺎﺭ ﻋﻦ ﺍﰊ ﻫﺮﻳﺮﺓ ﺭﺿﻲ ﺍﷲ ﻋﻨﻪ ﻗﺎﻝ
 ﻛﻠﻪ ﻣﻴﺘﺎ ﻛﻤﺎ ﺃﻛﻠﺘﻪ ﺣﻴﺎ: ﳊﻢ ﺃﺧﻴﻪ ﰲ ﺍﻟﺪﻧﻴﺎ ﻗﺮﺏ ﺇﻟﻴﻪ ﳊﻤﻪ ﰲ ﺍﻵﺧﺮﺓ ﻓﻘﻴﻞ ﻟﻪ
ﻓﻴﺄﻛﻠﻪ ﻭﻳﻀﺞ ﻭﻳﻜﻠﺢ

124 Ebu Hureyre Radıyallahu anh dedi ki; “Kim
kardeşinin etini (gıybetini yaparak) dünyada yedi ise ona
ahirette onun eti getirilir ve denilir ki;
“Onu diri iken yediğin gibi ölü iken de ye bakalım!
Adam onu yiyecek ve ekşiliğinden ve acılığından bağırıp
duracaktır.”149
ﺣﺪﺛﻨﺎ ﳛﲕ ﺑﻦ ﻳﻮﺳﻒ ﺍﻟﺰﻣﻲ ﺣﺪﺛﻨﺎ ﳛﲕ ﺑﻦ ﺳﻠﻴﻢ ﻋﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﻋﻦ ﺍﺑﻦ ﺳﲑﻳﻦ
 ﺍﻟﻐﻴﺒﺔ ﻭﺍﻟﻜﺬﺏ:  ﺍﺗﻘﻮﺍ ﺍﳌﻔﻄﺮﻳﻦ: ﻋﻦ ﻋﺒﻴﺪﺓ ﺍﻟﺴﻠﻤﺎﱐ ﻗﺎﻝ

125 Ubeydetüs Selmani Radıyallahu anh dedi ki; “İki
oruç bozucudan, gıybetten ve yalandan sakının.”150

148

Kitabüs Samt(177) Gıybet(S.5) Zübeydi
Edebül Müfred, İbni Ebi Şeybe, Haraiti Mesaviul
149
Kitabüs Samt(178) Gıybet(s.5) İhya(3/125)
isnadı sahihtir.
150
Kitabüs Samt(179) Gıybet(s.5) Zübeydi
sahihtir.
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İthaf(7/538) Buhari
Ahlak
Zübeydi İthaf(7/536)
İthaf(7/538) isnadı

:  ﻗﺎﻝ، ﻋﻦ ﳎﺎﻫﺪ، ﻋﻦ ﻟﻴﺚ، ﺣﺪﺛﻨﺎ ﻓﻀﻴﻞ ﺑﻦ ﻋﻴﺎﺽ،ﺣﺪﺛﻨﺎ ﺃﺑﻮ ﻧﺼﺮ ﺍﻟﺘﻤﺎﺭ
. ﻳﺘﻘﻲ ﺍﻟﻐﻴﺒﺔ ﻭﺍﻟﻜﺬﺏ،ﺍﳌﺴﻠﻢ ﻳﺴﻠﻢ ﻟﻪ ﺻﻮﻣﻪ

126 Mücahid Radıyallahu anh dedi ki; “Müslüman;
orucunu gıybet ve yalandan selamette kılandır.”151
 ﺃﻥ: ﺣﺪﺛﻨﺎ ﺇﺳﺤﺎﻕ ﺑﻦ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺃﻧﺒﺄﻧﺎ ﺳﻌﻴﺪ ﺑﻦ ﻋﺎﻣﺮ ﻋﻦ ﺍﻟﺮﺑﻴﻊ ﺑﻦ ﺻﺒﻴﺢ
ﻤﺎ ﺭﺟﻞ ﻛﺄﻧﻪ ﳐﻨﺚ ﺭﺟﻠﲔ ﻛﺎﻧﺎ ﻗﺎﻋﺪﻳﻦ ﻋﻨﺪ ﺑﺎﺏ ﻣﻦ ﺃﺑﻮﺍﺏ ﺍﳌﺴﺠﺪ ﺍﳊﺮﺍﻡ ﻓﻤﺮ
 ﻟﻘﺪ ﺑﻘﻲ ﻓﻴﻪ ﻣﻨﻪ ﺷﻲﺀ ﻓﺄﻗﻴﻤﺖ ﺍﻟﺼﻼﺓ ﻓﺪﺧﻼ ﻓﺼﻠﻴﺎ ﻣﻊ ﺍﻟﻨﺎﺱ: ﻓﺘﺮﻙ ﺫﺍﻙ ﻓﻘﺎﻻ
ﻓﺤﺎﻙ ﰲ ﺃﻧﻔﺴﻬﻤﺎ ﳑﺎ ﻗﺎﻻ ﻓﺄﺗﻴﺎ ﻋﻄﺎﺀ ﺭﺿﻲ ﺍﷲ ﻋﻨﻪ ﻓﺴﺄﻻﻩ ؟ ﻓﺄﻣﺮﳘﺎ ﺃﻥ ﻳﻌﻴﺪﺍ
ﺍﻟﻮﺿﻮﺀ ﻭﺍﻟﺼﻼﺓ ﻭﻛﺎﻧﺎ ﺻﺎﺋﻤﲔ ﻓﺄﻣﺮﳘﺎ ﺃﻥ ﻳﻘﻀﻴﺎ ﺻﻴﺎﻡ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻴﻮﻡ

127 ErRabi Bin Subeyh’den; “İki kişi Mescidul
Haram’ın kapılarından birinin yanında otururken yanlarından
(sakalını bıyığını kesmek sureti ile) kendini kadınlara
benzetmiş biri geçti. Bunlar dediler ki;
“Şunun erkeklikten sadece bir şeyi kaldı” sonra
namaz için ikamet okundu ve insanlarla birlikte namaz
kıldıktan sonra konuştukları şeyi düşündüler. Bunu Ata
Radıyallahu anh’a gidip sordular. Ata Radıyallahu anh onlara
abdest ve namazlarını tekrar etmelerini, eğer oruç iseler
kaza etmelerini emretti.152
ﺣﺪﺛﲏ ﻋﺒﺪ ﺍﷲ ﺑﻦ ﺃﰊ ﺑﺪﺭ ﻥ ﺃﻧﺒﺎﻧﺎ ﻳﺰﻳﺪ ﺑﻦ ﻫﺎﺭﻭﻥ ﻋﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﺑﻦ ﺣﺴﺎﻥ
 ﺩﺧﻠﺖ ﺍﳌﺴﺠﺪ ﻓﺠﻠﺴﺖ ﺇﱃ ﻗﻮﻡ ﻓﺬﻛﺮﻭﺍ ﺭﺟﻼ ﻓﻨﻬﻴﺘﻬﻢ ﻋﻨﻪ: ﻋﻦ ﺧﺎﻟﺪ ﺍﻟﺮﺑﻌﻲ ﻗﺎﻝ
ﻢ ﺍﳊﺪﻳﺚ ﺣﱴ ﻋﺎﺩﻭﺍ ﰲ ﺫﻛﺮﻩ ﻓﺪﺧﻠﺖ ﻣﻌﻬﻢ ﰲ ﺷﻲﺀ ﻓﻠﻤﺎ ﻛﺎﻥ ﻓﻜﻔﻮﺍ ﰒ ﺟﺮﻯ

151

Kitabüs Samt(180) İbni Ebid Dünya elGıybet(s.5)
Kitabüs Samt(181) Hennad Zühd(110) Kitabul Gıybet(s.5)
İhya(3/124) İthaf(7/536) ravileri güvenilirdir.
152
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ﻣﻦ ﺍﻟﻠﻴﻞ ﺭﺃﻳﺖ ﰲ ﺍﳌﻨﺎﻡ ﻛﺄﻥ ﺷﻴﺌﺎ ﺃﺳﻮﺩ ﻃﻮﻳﻼ ﺟﺪﺍ ﻣﻌﻪ ﻃﺒﻖ ﺧﻼﻑ ﺃﺑﻴﺾ ﻋﻠﻴﻪ
:  ﺁﻛﻞ ﳊﻢ ﺧﱰﻳﺮ ﻭﺍﷲ ﻻ ﺁﻛﻠﻪ ﻓﺄﺧﺬ ﺑﻘﻔﺎﻱ ﻭﻗﺎﻝ:  ﻛﻞ ﻗﻠﺖ: ﳊﻢ ﺧﱰﻳﺮ ﻓﻘﺎﻝ
ﻛﻞ ] ﻭﺍﻧﺘﻬﺮﱐ [ ﺍﻧﺘﻬﺎﺭﺓ ﺷﺪﻳﺪﺓ ﻭﺩﺳﻪ ﰲ ﻓﻤﻲ ﻓﺠﻌﻠﺖ ﺃﻟﻮﻛﻪ ﻭﻻ ﺃﺳﻴﻐﻪ ﻭﺃﻓﺮﻕ
 ﻓﻤﺤﻠﻮﻓﻪ ﻟﻘﺪ ﻣﻜﺜﺖ ﺛﻼﺛﲔ ﻳﻮﻣﺎ ﻭﺛﻼﺛﲔ ﻣﺎ ﺁﻛﻞ ﻃﻌﺎﻣﺎ: ﺃﻥ ﺃﻟﻘﻴﻪ ﻭﺍﺳﺘﻴﻘﻈﺖ ﻗﺎﻝ
ﺇﻻ ﻭﺟﺪﺕ ﻃﻌﻢ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻠﺤﻢ ﰲ ﻓﻤﻲ

128 Halid erRabiî’den; “Mescide girdim ve bir
adamdan bahseden birilerinin yanına oturdum. Onları
bundan nehyettim ve sustular. Sonra konuşma döndü
dolaştı yine o adama geldi. Ben de konuya girmiş bulundum.
Gece rüyamda şöyle gördüm;
“Elinde beyaz bir tabak ve üzerinde bulunan domuz
etiyle uzun boylu siyah bir adam geldi. Bana “Ye” dedi.
“Domuz eti mi yiyeceğim? Vallahi onu yemem”
dedim. Beni kafamdan tutup şiddetli bir şekilde azarlayarak
onu ağzıma soktu ve “Ye!” dedi. Bunun üzerine onu
çiğnedim, fakat yutamadım. Onu çıkarıp fırlattım.
Uyandığımda bunun etkisini otuz gün otuz gece hissettim.
Yemek yerken ağzımda o etin tadını duyuyordum.”153
 ﻳﺬﻛﺮ ﻋﻦ ﻧﻔﺴﻪ ﺃﻧﻪ ﺭﺃﻯ ﰲ ﺍﳌﻨﺎﻡ ﺻﻨﻊ ﺑﻪ ﳓﻮ: ﻭﲰﻌﺖ ﺃﻧﺎ ﳛﲕ ﺑﻦ ﺃﻳﻮﺏ
ﻫﺬﺍ ﻭﺃﻧﻪ ﻭﺟﺪ ﻃﻌﻢ ﺍﻟﺪﺳﻢ ﻋﻠﻰ ﺷﻔﺘﻴﻪ ﺃﻳﺎﻣﺎ ﻭﺫﻟﻚ ﺃﻧﻪ ﻛﺎﻥ ﳚﺎﻟﺲ ﺭﺟﻼ ﻳﻐﺘﺎﺏ
ﺍﻟﻨﺎﺱ

129 Yahya Bin Eyyub’dan da bu rüyanın benzerini
gördüğünü kendisinden dinledim. O da ağzında günlerce
153

Kitabus Samt(182) Kitabul Gıybet(5/b) Hasen Bin Muhammed el
Kuraşi Tuhfetul Ebrar(s.2728) Zubeydi İthaf(7/538) Ahmed Bin
Acibe Takyidat Fi Carihatil Lisan(v.7) ravileri güvenilirdir.
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yağının tadını hissetmiş. O, insanların gıybetini yapan biri ile
oturmuştu.154
 ﻋﻦ ﺯﻳﺪ،ﺣﺪﺛﻨﺎ ﺃﲪﺪ ﺑﻦ ﲨﻴﻞ ﺃﺧﱪﻧﺎ ﻋﺒﺪ ﺍﷲ ﺑﻦ ﺍﳌﺒﺎﺭﻙ ﻋﻦ ﺃﰊ ﻣﻮﺩﻭﺩ
 ﻻ ﻳﻄﻌﻦ:ﻗﺎﻝ

(ﻜﹸﻢﻠﻤِﺰﻭﺍ ﺃﹶﻧﻔﺴﻻ ﺗ ) ﻭ. ﻋﻦ ﻋﻜﺮﻣﺔ ﻋﻦ ﺍﺑﻦ ﻋﺒﺎﺱ،ﻣﻮﱃ ﻗﻴﺲ ﺍﳊﺬﺍﺀ
.ﺑﻌﻀﻜﻢ ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺾ

130 İkrime Radıyallahu anh’den; “ İbni Abbas
Radıyallahu anh’a, “ Birbirinizi ayıplamayın” (Hucurat 11)
ayeti hakkında; "Birbirinizi kötülemeyin demektir.” dedi.155
ﺣﺪﺛﻨﺎ ﺃﲪﺪ ﺑﻦ ﲨﻴﻞ ﺃﻧﺒﺄﻧﺎ ﺍﺑﻦ ﺍﳌﺒﺎﺭﻙ ﺃﻧﺒﺄﻧﺎ ﺳﻔﻴﺎﻥ ﻋﻦ ﺍﺑﻦ ﺃﰊ ﳓﻴﺢ ﻋﻦ
 ﺍﻟﺬﻱ:  ﺍﳍﻤﺰﺓ ﺍﻟﻄﻌﺎﻥ ﰲ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻭﺍﻟﻠﻤﺰﺓ:  } ﻭﻳﻞ ﻟﻜﻞ ﳘﺰﺓ ﳌﺰﺓ { ﻗﺎﻝ: ﳎﺎﻫﺪ
ﻳﺄﻛﻞ ﳊﻮﻡ ﺍﻟﻨﺎﺱ

131 İbni Ebi Nüceyh’den; Mücahid Radıyallahu anh
“Her gıybetçiye ve yüze karşı eğlenene veyl
olsun”(Humeze 1) ayetindeki “Humeze” kelimesini;
“İnsanlara huzurlarında hakaret eden ve onlarla alay
eden kimsedir.
“lümeze” ise gıybetlerini ederek etlerini yiyenlerdir”
diye tefsir etmiştir.156

154

Kitabus Samt(183) Gıybet(5/b) İthaf(7/538) isnadı sahih.
Kitabüs Samt(184) Kitabul Gıybet (s.6) Buhari Edebül Müfret
(329) Kurtubi (16/327) Zübeydi İthaf (7/536)
156
Kitabüs Samt(185) Hennad Zühd(111) Kitabul Gıybet(s.6)
İhya(3/124) İthaf(7/536) Tefsiri Mücahid Bin Cebr(s.781) Kurtubi
Tefsiri(20/182) ricali sahihtir.
155
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ﺣﺪﺛﻨﺎ ﺃﲪﺪ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﺃﻳﻮﺏ ﺣﺪﺛﻨﺎ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺑﻦ ﺳﻌﻴﺪ ﻋﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ
 ﻣﺎ ﺑﺎﻝ:  ﺃﻥ ﺫﺍ ﺍﻟﻘﺮﻧﲔ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﻗﺎﻝ ﻟﺒﻌﺾ ﺍﻷﻣﻢ: ﺇﺳﺤﺎﻕ ﻋﻦ ﻭﻫﺐ ﺑﻦ ﻣﻨﺒﻪ
ﻛﻠﻤﺘﻜﻢ ﻭﺍﺣﺪﺓ ﻭﻃﺮﻳﻘﺘﻜﻢ ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﺔ ؟ ﻗﺎﻟﻮﺍ ﺇﻧﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻴﻞ ﻻ ﻧﺘﺨﺎﺩﻉ ﻭﻻ ﻳﻐﺘﺎﺏ
ﺑﻌﻀﻨﺎ ﺑﻌﻀﺎ

132 Vehb Bin Münebbih’ten; Zülkarneyn Aleyhis
selam bazı ümmetlere dedi ki;
“Sözünüzün birliğinin ve yolunuzun doğruluğunun
sebebi nedir?” Dediler ki;
“Hile
yapmadığımız
etmediğimiz için böyleyiz.” 157

ve

birbirimizin

gıybetini

ﺣﺪﺛﻨﺎ ﺃﲪﺪ ﺑﻦ ﻣﻨﻴﻊ ﺣﺪﺛﻨﺎ ﻣﺮﻭﺍﻥ ﺑﻦ ﻣﻌﺎﻭﻳﺔ ﻭ ﻳﺰﻳﺪ ﺑﻦ ﻫﺎﺭﻭﻥ ﻋﻦ ﺇﲰﺎﻋﻴﻞ
 ﻣﺮ ﻋﻤﺮﻭ ﺑﻦ ﺍﻟﻌﺎﺹ ﺭﺿﻲ ﺍﷲ ﻋﻨﻪ ﻋﻠﻰ: ﺑﻦ ﺃﰊ ﺧﺎﻟﺪ ﻋﻦ ﻗﻴﺲ ﺑﻦ ﺃﰊ ﺣﺎﺯﻡ ﻗﺎﻝ
 ﻭﺍﷲ ﻷﻥ ﻳﺄﻛﻞ ﺃﺣﺪﻛﻢ ﻣﻦ ﳊﻢ ﻫﺬﺍ ﺣﱴ ﳝﺘﻠﺊ ﺧﲑ ﻟﻪ: ﺑﻐﻞ ﻣﻴﺖ ﻓﻘﺎﻝ ﻷﺻﺤﺎﺑﻪ
ﻣﻦ ﺃﻥ ﻳﺄﻛﻞ ﳊﻢ ﺭﺟﻞ ﻣﺴﻠﻢ

133 Kays Bin Ebi Hazım'dan; "Amr Bin ElAs r.a., bir
leşin yanından geçince arkadaşlarına dedi ki;
“Allah’a yemin olsun ki, birinizin şunun etinden
doyuncaya kadar yemesi Müslüman bir kimsenin (gıybetini
ederek) etini yemesinden daha iyidir.”158

157

Kitabus Samt(186) Kitabul Gıybet(s.6) İthaf(7/538) ricali
güvenilirdir.
158
Kitabus Samt(188) ravileri sahihin ravileridir. Tahrici daha önce
geçti.
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ﺣﺪﺛﲏ ﺃﺑﻮ ﺣﺎﰎ ﺣﺪﺛﻨﺎ ﺃﺻﺒﻎ ﺃﺧﱪﱐ ﺍﺑﻦ ﻭﻫﺐ ﺃﺧﱪﱐ ﻋﺒﺪﺍﷲ ﺍﺑﻦ ﻋﻴﺎﺵ ﻋﻦ
 ﺍﻟﻐﻴﺒﺔ ﲢﺒﻂ ﺍﻟﻌﻤﻞ: ﻳﺰﻳﺪ ﺑﻦ ﻗﻮﺫﺭ ﻋﻦ ﻛﻌﺐ ﻗﺎﻝ

134 Kab (elAhbar)’dan; “Gıybet ameli yok eder.159
ﺣﺪﺛﻨﺎ ﺃﲪﺪ ﺑﻦ ﻣﻨﻴﻊ ﺣﺪﺛﻨﺎ ﺍﺑﻦ ﻋﻠﻴﺔ ﺣﺪﺛﻨﺎ ﺳﻌﻴﺪ ﺑﻦ ﺃﰊ ﻋﺮﻭﺑﺔ ﻋﻦ ﻗﺘﺎﺩﺓ
 ﺛﻠﺚ ﻣﻦ ﺍﻟﻐﻴﺒﺔ ﻭﺛﻠﺚ ﻣﻦ:  ﺫﻛﺮ ﻟﻨﺎ ﻋﺬﺍﺏ ﺍﻟﻘﱪ ﺛﻼﺛﺔ ﺃﺛﻼﺙ: ﺭﺿﻲ ﺍﷲ ﻋﻨﻪ ﻗﺎﻝ
ﺍﻟﺒﻮﻝ ﻭﺛﻠﺚ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻤﻴﻤﺔ

135 Katade Radıyallahu anh’den; “Bize kabir
azabının üç şey sebebi ile olacağı anlatıldı; Üçte biri idrar
(sıçrantılardan sakınmamak)tan, üçte biri gıybetten, üçte
biri laf taşımaktan.”160
ﺣﺪﺛﻨﺎ ﺍﲪﺪ ﺑﻦ ﻣﻨﻴﻊ ﺣﺪﺛﻨﺎ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻳﺰﻳﺪ ﺍﻟﻮﺍﺳﻄﻲ ﺃﻧﺒﺄﻧﺎ ﺟﻮﻳﱪ ﻋﻦ
 ﺍﻟﻠﻤﺰ:  } ﻭﻻ ﺗﻠﻤﺰﻭﺍ ﺃﻧﻔﺴﻜﻢ { ﻗﺎﻝ: ﺍﻟﻀﺤﺎﻙ ﰲ ﻗﻮﻟﻪ

136 Dehhak Radıyallahu anh’den; “Birbirinizi
ayıplamayın” (Hucurat 11) ayetinde ki “lemz” kelimesi;
nemime (laf taşımak)tır.161
ﺣﺪﺛﻨﺎ ﺃﲪﺪ ﺑﻦ ﲨﻴﻞ ﺃﻧﺒﺄﻧﺎ ﻋﺒﺪ ﺍﷲ ﺑﻦ ﺍﳌﺒﺎﺭﻙ ﻋﻦ ﺇﺳﺮﺍﺋﻴﻞ ﻋﻦ ﺃﰊ ﳛﲕ ﻋﻦ
 ﺇﺫﺍ ﺃﺭﺩﺕ ﺃﻥ ﺗﺬﻛﺮ ﻋﻴﻮﺏ ﺻﺎﺣﺒﻚ: ﳎﺎﻫﺪ ﻋﻦ ﺍﺑﻦ ﻋﺒﺎﺱ ﺭﺿﻲ ﺍﷲ ﻋﻨﻬﻤﺎ ﻗﺎﻝ
ﻓﺎﺫﻛﺮ ﻋﻴﻮﺑﻚ

137 İbni Abbas Radıyallahu anhuma dedi ki;
159

Kitabüs Samt(189) Kitabul Gıybet(s.6) İthaf(7/538) sahihtir.
Kitabüs Samt(190) Kitabul Gıybet(s.6) İhya(3/124) İthaf(7/536)
ricali sahih ricalidir.
161
Kitabüs Samt(191) Kitabul Gıybet(s.6) isnadı hasendir
160
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“Arkadaşının ayıplarını anlatmak istediğin zaman,
kendi ayıplarını hatırla.”162
ﺣﺪﺛﲏ ﻋﺒﺪ ﺍﷲ ﺑﻦ ﺃﰊ ﺑﺪﺭ ﺃﻧﺒﺄﻧﺎ ﻛﺜﲑ ﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﻋﻦ ﺟﻌﻔﺮ ﺑﻦ ﺑﺮﻗﺎﻥ ﻋﻦ
 ﻳﺒﺼﺮ ﺃﺣﺪﻛﻢ:  ﻗﺎﻝ:  ﺭﺿﻲ ﺍﷲ ﻋﻨﻪ ﻳﻘﻮﻝ:  ﲰﻌﺖ ﺃﺑﺎ ﻫﺮﻳﺮﺓ: ﻳﺰﻳﺪ ﺑﻦ ﺍﻷﺻﻢ ﻗﺎﻝ
ﺍﻟﻘﺬﻯ ﰲ ﻋﲔ ﺃﺧﻴﻪ ﻭﻳﻨﺴﻰ ﺍﳉﺬﻝ ﰲ ﻋﻴﻨﻴﻪ

138 Yezid Bin elA’sam’dan;
Radıyallahu anh’ı şöyle derken işittim;

“Ebu

Hureyre

“Biriniz kardeşinin gözündeki kılı görür fakat kendi
gözündeki kiranı unutur.”163
 ﻛﺘﺐ: ﺣﺪﺛﲏ ﺃﺑﻮ ﳏﻤﺪ ﺍﻷﺯﺩﻱ ﺣﺪﺛﻨﺎ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﺛﺎﺑﺖ ﻋﻦ ﺻﺎﱀ ﺍﳌﺰﱐ ﻗﺎﻝ
 ﺃﻣﺎ ﺑﻌﺪ ﻓﺈﱐ ﺃﻭﺻﻴﻚ ﺑﺬﻛﺮ ﺍﷲ ﻓﺈﻧﻪ ﺩﻭﺍﺀ: ﺳﻠﻤﺎﻥ ﺇﱃ ﺃﰊ ﺍﻟﺪﺭﺩﺍﺀ ﺭﺿﻲ ﺍﷲ ﻋﻨﻬﻤﺎ
ﺎﻙ ﻋﻦ ﺫﻛﺮ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻓﺈﻧﻪ ﺩﺍﺀﻭﺃ

139 Salih elMuzeni’den; “Selman Radıyallahu anh,
Ebud Derda Radıyallahu anh’e şöyle yazdı;
“Sana Allah’ı zikretmeni tavsiye ederim. Zira o
devadır. Ve seni insanları zikretmekten nehyederim. Zira bu
hastalıktır.”164

162

Kitabüs Samt(194) Buhari Edebül Müfret (328) Gıybet(s.6) Gazali
İhya(3/124) İthaf(7/537) ricali güvenilirdir.
163
Kitabüs Samt(195) Buhari Edeb(592) Gıybet(s.6) İhya(3/124)
İthaf(7/537) Askeri Emsal(s.74) Meydani(2/155)
164
Kitabüs Samt(197) Kitabul Gıybet(s.6) Zübeydi İthaf(7/537) isnadı
hasendir.
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ﺣﺪﺛﲏ ﻋﺒﺪ ﺍﷲ ﺑﻦ ﺃﰊ ﺑﺪﺭ ﺃﻧﺒﺄﻧﺎ ﻳﺰﻳﺪ ﺑﻦ ﻫﺎﺭﻭﻥ ﻋﻦ ﺍﳌﺴﻌﻮﺩﻱ ﻋﻦ ﻋﻮﻥ ﺑﻦ
 ﻣﺎ ﺃﺣﺴﺐ ﺃﺣﺪﺍ ﺗﻔﺮﻍ ﻟﻌﻴﻮﺏ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺇﻻ ﻣﻦ ﻏﻔﻠﺔ ﻏﻔﻠﻬﺎ ﻋﻦ ﻧﻔﺴﻪ: ﻋﺒﺪ ﺍﷲ ﻗﺎﻝ

140 Avn Bin Abdullah dedi ki; “Bir kimsenin kendi
ayıplarından gafil kalacağı bir gaflet hali dışında, insanların
ayıplarıyla
meşgul
olmaktan
kurtulacağını
zannetmiyorum.”165
 ﺇﺫﺍ ﺭﺃﻳﺘﻢ:  ﻗﺎﻝ ﺑﻜﺮ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﷲ: ﺣﺪﺛﲏ ﺍﳌﻔﻀﻞ ﺑﻦ ﻏﺴﺎﻥ ﻋﻦ ﺃﺑﻴﻪ ﻗﺎﻝ
ﺍﻟﺮﺟﻞ ﻣﻮﻟﻌﺎ ﺑﻌﻴﻮﺏ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻧﺎﺳﻴﺎ ﻟﻌﻴﺒﻪ ﻓﺎﻋﻠﻤﻮﺍ ﺃﻧﻪ ﻗﺪ ﻣﻜﺮ ﺑﻪ

141 Bekir Bin Abdullah (elMüzeni)’den; “Birisi kendi
ayıbını unutmuş olduğu halde insanların ayıplarıyla
meşgulken görürseniz, bilin ki o bir mekr’e (Allah’ın imtihan
tuzağına) uğramıştır.”166
ﺣﺪﺛﲏ ﺍﰊ ﺃﻧﺒﺄﻧﺎ ﺍﻷﺻﻤﻌﻲ ﻋﻦ ﻣﻌﺘﻤﺮ ﺑﻦ ﺳﻠﻴﻤﺎﻥ ﻋﻦ ﺣﺰﻡ ﺍﻟﻘﻄﻌﻲ ﻋﻦ
 ﻣﺎ ﺫﻛﺮﺕ ﺃﺣﺪﺍ ﺑﺴﻮﺀ ﺑﻌﺪ ﺃﻥ ﻳﻘﻮﻡ:  ﻗﺎﻝ ﺍﻷﺣﻨﻒ ﺑﻦ ﻗﻴﺲ: ﺳﻠﻴﻤﺎﻥ ﺍﻟﺘﻴﻤﻲ ﻗﺎﻝ
ﻣﻦ ﻋﻨﺪﻱ

142 elAhnef Bin Kays dedi ki; “Birisi benim
yanımdan kalktığında onun kötülüğünden bahsetmem.”167

165

Kitabüs Samt(199,751) Kitabül Gıybet(s.6) Zübeydi İthaf(7/539)
ricali güvenilirdir.
166
Kitabüs Samt(200) Kitabül Gıybet(s.6) Zübeydi İthaf(7/539) isnadı
hasendir.
167
Kitabüs Samt(201) Kitabül Gıybet(s.6) ricali güvenilirdir.
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 ﻛﺎﻥ ﺍﻷﺣﻨﻒ: ﺣﺪﺛﻨﺎ ﺃﲪﺪ ﺑﻦ ﺳﻌﻴﺪ ﺍﻟﺪﺭﺍﻣﻲ ﺣﺪﺛﻨﺎ ﺍﻷﺻﻤﻌﻲ ﻋﻦ ﺃﺑﻴﻪ ﻗﺎﻝ
 ﺩﻋﻮﻩ ﻳﺄﻛﻞ ﺭﺯﻗﻪ ﻭﻳﺄﰐ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﺟﻠﻪ ﻭﻗﺎﻝ ﻋﻦ ﻏﲑ: ﺑﻦ ﻗﻴﺲ ﺇﺫﺍ ﺫﻛﺮ ﻋﻨﺪﻩ ﺭﺟﻞ ﻗﺎﻝ
 ﺩﻋﻮﻩ ﻳﺄﻛﻞ ﺭﺯﻗﻪ ﻭﻳﻜﻔﻲ ﻗﺮﻧﻪ:  ﺇﻥ ﺍﻷﺣﻨﻒ ﻗﺎﻝ: ﺃﺑﻴﻪ

143 elAsmaî, babasından naklediyor; “elAhnef Bin
Kays’ın yanında birisinden bahsedilince dedi ki; “Onu bırakın
rızkını yesin, zaten eceli ona doğru gelmekte.”168
ﻭﺣﺪﺛﻨﺎ ﺃﲪﺪ ﺑﻦ ﲨﻴﻞ ﺍﳌﺮﻭﺯﻱ ﺃﻧﺒﺎﻧﺎ ﻋﺒﺪ ﺍﷲ ﺑﻦ ﺍﳌﺒﺎﺭﻙ ﺃﻧﺒﺄﻧﺎ ﺟﻌﻔﺮ ﺑﻦ
 ﻳﺎ ﺍﺑﻦ ﺁﺩﻡ ﺗﺒﺼﺮ ﺍﻟﻘﺬﻯ ﰲ ﻋﲔ ﺃﺧﻴﻚ ﻭﺗﺪﻉ: ﺣﻴﺎﻥ ﻋﻦ ﺍﳊﺴﻦ ﺭﺿﻲ ﺍﷲ ﻋﻨﻪ ﻗﺎﻝ
ﺍﳉﺬﻝ ﻣﻌﺘﺮﺿﺎ ﰲ ﻋﻴﻨﻚ

144 Hasen (elBasri) Radıyallahu anh dedi ki; “Ey!
Âdemoğlu kardeşinin gözündeki çapağı görürsün, fakat
kendi gözündeki kıymığı görmezsin!”169

168
169

Kitabüs Samt(202) Kitabül Gıybet(s.6) ricali güvenilirdir.
Kitabüs Samt(203) isnadı sahih
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GI Y BETİ N İ ZAHI
ﺍﻟﻌﻼﺀ ﺍﺑﻦ

ﺣﺪﺛﻨﺎ ﳛﲕ ﺑﻦ ﺃﻳﻮﺏ ﺣﺪﺛﻨﺎ ﺇﲰﺎﻋﻴﻞ ﺑﻦ ﺟﻌﻔﺮ ﺃﺧﱪﱐ

ﻋﺒﺪﺍﻟﺮﲪﻦ ﻋﻦ ﺃﺑﻴﻪ ﻋﻦ ﺃﰊ ﻫﺮﻳﺮﺓ ﺭﺿﻲ ﺍﷲ ﻋﻨﻪ ﺃﻥ ﺍﻟﻨﱯ ﻗﺎﻝ ﻫﻞ ﺗﺪﺭﻭﻥ
ﻣﺎ ﺍﻟﻐﻴﺒﺔ ﻗﺎﻟﻮﺍ ﺍﷲ ﻭﺭﺳﻮﻟﻪ ﺃﻋﻠﻢ ﻗﺎﻝ ﺫﻛﺮﻙ ﺃﺧﺎﻙ ﲟﺎ ﻳﻜﺮﻩ ﻗﻴﻞ ﺃﺭﺃﻳﺖ
ﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﰲ ﺃﺧﻲ ﻣﺎ ﺃﻗﻮﻝ ﻗﺎﻝ ﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﻓﻴﻪ ﻣﺎ ﺗﻘﻮﻝ ﻓﻘﺪ ﺍﻏﺘﺒﺘﻪ ﻭﺇﻥ ﱂ
ﺘﻪ ﻳﻜﻦ ﻓﻴﻪ ﻓﻘﺪ

145 Ebu Hureyre r.a.’den; Rasulullah sallallahu
aleyhi ve sellem buyurdu ki;
”Gıybet nedir bilir misiniz?” dediler ki;
“Allah ve rasulu bilir” buyurdu ki;
“Kardeşini
Denildi ki;

hoşlanmadığı

bir

şeyle

zikretmendir.”

“Söylenen şey eğer kardeşimde varsa?” buyurdu ki;
“Eğer kardeşinde olan şeyi söylersen bu gıybettir.
Şayet onda olmayan şeyle zikredersen iftira etmiş
olursun.”170
ﺣﺪﺛﻨﺎ ﺃﲪﺪ ﺑﻦ ﻣﻨﻴﻊ ﺣﺪﺛﻨﺎ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﻋﺎﺻﻢ ﻋﻦ ﺍﳌﺜﲎ ﺑﻨﺎﻟﺼﺒﺎﺡ ﻋﻦ
ﻋﻤﺮﻭ ﺑﻦ ﺷﻌﻴﺐ ﻋﻦ ﺃﺑﻴﻪ ﻋﻦ ﺟﺪﻩ ﻗﺎﻝ ﺫﻛﺮ ﺭﺟﻞ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﻨﱯ ﻓﻘﺎﻟﻮﺍ ﻣﺎ

170

Kitabus Samt(205) Müslim(4/2001) Tirmizi(4/329) Darimi(2/299)
Ahmed(2/230) Kitabul Gıybet(s.7) sahihtir.
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ﺃﻋﺠﺰﻩ ﻓﻘﺎﻝ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﺍﻏﺘﺒﺘﻢ ﺃﺧﺎﻛﻢ ﻗﻠﻨﺎ ﻳﺎ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﻗﻠﻨﺎ ﻣﺎ ﻓﻴﻪ ﻗﺎﻝ
ﺘﻤﻮﻩ ﺇﻥ ﻗﻠﺘﻢ ﻣﺎ ﻓﻴﻪ ﺍﻏﺘﺒﺘﻤﻮﻩ ﻭﺇﻥ ﻗﻠﺘﻢ ﻣﺎ ﻟﻴﺲ ﻓﻠﻴﻪ ﻓﻘﺪ

146 Amr Bin Şuayb (Bin Muhammed Bin Abdullah el
Hicazi) babasından ve dedesinden naklediyor; ”Rasulullah
sallallahu
aleyhi
ve
sellem’in
yanında
birisinden
bahsedilirken
“beceriksizdir” dediler. sallallahu aleyhi ve sellem
bunun üzerine buyurdu ki;
”Kardeşinizin gıybetini ettiniz” dediler ki;
“Biz onda olan şeyi söyledik.” Buyurdu ki;
“Onda olan şeyi söylediğinizde gıybet etmiş oldunuz.
Şayet söylediğiniz şey onda yoksa bu da iftiradır.”171
ﺣﺪﺛﻨﺎ ﺃﺑﻮ ﺧﻴﺜﻤﺔ ﺣﺪﺛﻨﺎ ﻋﺒﺪﺍﻟﺮﲪﻦ ﺑﻦ ﻣﻬﺪﻱ ﻋﻦ ﺳﻔﻴﺎﻥ ﻋﻦ
ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﺍﻷﻗﻤﺮ ﻋﻦ ﺃﰊ ﺣﺬﻳﻔﺔ ﻋﻦ ﻋﺎﺋﺸﺔ ﺭﺿﻲ ﺍﷲ ﻋﻨﻬﺎ ﺃﻧﺎ ﺫﻛﺮﺕ ﺍﻣﺮﺃﺓ
ﺎ ﻗﺼﲑﺓ ﻓﻘﺎﻝ ﺍﻟﻨﱯ ﺍﻏﺘﺒﺘﻴﻬﺎﻓﻘﺎﻟﺖ ﺇ

147 Ebu Huzeyfe’den; Aişe annemiz bir kadından
bahsederken
“Onun boyu kısa” dedi. Bunun üzerine sallallahu aleyhi
ve sellem;
“Onun gıybetini yaptın” buyurdu.172

171

Kitabus Samt(206) İbnül Mübarek Zühd(s.245 no:705) Kitabul
Gıybet(s.7) İbni Hacer Metalibul Aliye(2669) Mecmauz Zevaid(8/94)
Busayri İthaf(2/152) isnadı hasendir.

100

ﺣﺪﺛﻨﺎ ﺃﲪﺪ ﺑﻦ ﻣﻨﻴﻊ ﺣﺪﺛﻨﺎ ﺃﺑﻮ ﻧﺼﺮ ﺍﻟﺘﻤﺎﺭ ﺣﺪﺛﻨﺎ ﲪﺎﺩ ﺑﻦ ﺳﻠﻤﺔ ﻋﻦ ﻋﺒﺎﺱ
 ﻛﻨﺖ ﻣﻊ ﺃﰊ ﻋﻨﺪ ﺍﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﺭﺿﻲ ﺍﷲ ﻋﻨﻬﻤﺎ: ﺍﳉﺮﻳﺮﻱ ﻋﻦ ﺳﻨﺎﻥ ﺑﻦ ﺳﻠﻤﺔ ﻗﺎﻝ
 ﺃﻥ ﺗﻘﻮﻝ ﻣﺎ ﻓﻴﻪ:  ﺍﻟﻐﻴﺒﺔ: ﻓﺴﺌﻞ ﻋﻦ ﺍﻟﻐﻴﺒﺔ ؟ ﻓﻘﺎﻝ ﺍﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﺭﺿﻲ ﺍﷲ ﻋﻨﻬﻤﺎ
 ﺃﻥ ﺗﻘﻮﻝ ﻣﺎ ﻟﻴﺲ ﻓﻴﻪ: ﻭﺍﻟﺒﻬﺘﺎﻥ

148 Sinan Bin Seleme’den;”Ben İbn Ömer r.a’ nın
yanındayken ona gıybet soruldu dedi ki;
“Kişide mevcut olan vasfı söylemen gıybet, olmayan
şeyi söylemen de bühtan (iftira)dır.” 173
ﺣﺪﺛﻨﺎ ﺃﲪﺪ ﺑﻦ ﻣﻨﻴﻊ ﺣﺪﺛﻨﺎ ﺣﺴﲔ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﻋﻦ ﺍﳌﺴﻌﻮﺩﻱ ﻋﻦ ﻋﻮﻥ ﺑﻦ
 ﺇﺫﺍ ﻗﻠﺖ ﻣﺎ ﰲ ﺍﻟﺮﺟﻞ ﻭﺍﻧﺖ ﺗﻌﻠﻢ ﺃﻧﻪ ﻳﻜﺮﻩ ﺫﻟﻚ ﻓﻘﺪ ﺍﻏﺘﺒﺘﻪ ﻭﺇﺫﺍ: ﻋﺒﺪ ﺍﷲ ﻗﺎﻝ
ﺘﻪ ﻗﻠﺖ ﻣﺎ ﻟﻴﺲ ﻓﻴﻪ ﻓﻘﺪ

149 Avn Bin Abdullah dedi ki; “Bir kimseyi
kendisinde mevcut olan bir şeyle hoşlanmayacağı şekilde
zikredersen gıybet, onda olmayan şeyle zikredersen ona
bühtan(iftira) etmiş olursun.”174

172

Kitabus Samt(207) Ahmed(6/189,206) Kitabul Gıybet(s.7) Tefsiru
İbni Kesir(7/359) Suyuti Durrül Mensur(6/94) İhya(3/125) Zubeydi
İthaf(7/541) ricali güvenilirdir. İbni Ebid Dünya aynısını Ömer
Radıyallahu anh’den zayıf senedle rivayet etmiştir. Bkz; Kitabus
Samt(204) Ahmed Zühd(s.122) Hennad es Seriy Zühd(104) İbni Ebid
Dünya Kitabul Gıybet(s.7) Gazali İhya(3/125) Kurtubi Tefsir(16/336)
Zübeydi İthaf(5/537) Cafer Şemsül Hilafe Kitabul Adab(s.32)
173
Kitabus Samt(210) Kitabul Gıybet(7) isnadı sahih
174
Kitabus Samt(211) Kitabul Gıybet(7) ricali güvenilir.
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ﻭﺣﺪﺛﻨﺎ ﺃﲪﺪ ﺑﻦ ﻣﻨﻴﻊ ﺣﺪﺛﻨﺎ ﺍﺑﻦ ﻋﻠﻴﺔ ﺣﺪﺛﻨﺎ ﻫﺸﺎﻡ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺍﺋﻲ ﻋﻦ ﲪﺎﺩ ﻋﻦ
 ﺃﻥ ﺗﺬﻛﺮ ﻣﻦ ﺃﺧﻴﻚ ﻣﺎ:  ﺍﻟﻐﻴﺒﺔ:  ﻛﺎﻥ ﺍﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮﺩ ﺭﺿﻲ ﺍﷲ ﻋﻨﻪ ﻳﻘﻮﻝ: ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﻗﺎﻝ
ﺗﻌﻠﻢ ﻓﻴﻪ ﻭﺇﺫﺍ ﻗﻠﺖ ﻣﺎ ﻟﻴﺲ ﻓﻴﻪ ﻓﺬﻟﻚ ﺍﻟﺒﻬﺘﺎﻥ

150 İbni Mesud r.a. dedi ki; “Gıybet; kardeşini onda
bulunduğunu bildiğin şeyle zikretmendir. Eğer söylediğin
vasıf onda yoksa bu iftiradır.”175
 ﻗﺎﻝ: ﺣﺪﺛﻨﺎ ﳛﲕ ﺑﻦ ﺃﻳﻮﺏ ﺣﺪﺛﻨﺎ ﻣﺮﻭﺍﻥ ﺑﻦ ﻣﻌﺎﻭﻳﺔ ﻋﻦ ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﺳﻴﻒ ﻗﺎﻝ
 ﲪﻴﺪ ﺍﻟﻄﻮﻳﻞ ﻏﻴﺒﺔ:  ﳜﺸﻮﻥ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻗﻮﻟﻨﺎ: ﺍﳊﺴﻦ

151 elHasen r.a. dedi ki; “Humeyd
dememizin gıybet olmasından korkulur.”176

etTavil

(Humeyd Bin Ebi Humeyd Ebu Ubeydetul Basri’nin
lakabı, “uzun” anlamına gelen “Tavil” idi. Onun boyu çok
uzun olmayıp, Humeyd adında, kendisinden daha kısa boylu
olan komşusundan ayırt edilebilmesi için; “Uzun Humeyd”
anlamında “Humeyd etTavil” demişlerdir. Bkz.: İbni Hacer
Tehzib(3/38)
ﺣﺪﺛﻨﺎ ﺃﲪﺪ ﺑﻦ ﻣﻨﻴﻊ ﺣﺪﺛﻨﺎ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﻴﺴﺮ ﺃﺑﻮ ﺳﻌﺪ ﺣﺪﺛﻨﺎ ﺟﺮﻳﺮ ﺍﺑﻦ ﺣﺎﺯﻡ
 ﺍﺳﺘﻐﻔﺮ ﺍﷲ ﺇﱐ:  ﺫﺍﻙ ﺍﻟﺮﺟﻞ ﺍﻷﺳﻮﺩ ﰒ ﻗﺎﻝ:  ﺫﻛﺮ ﺍﺑﻦ ﺳﲑﻳﻦ ﺭﺟﻼ ﻓﻘﺎﻝ: ﻗﺎﻝ
ﺃﺭﺍﱐ ﻗﺪ ﺍﻏﺘﺒﺘﻪ

152 Cerir Bin
adamdan bahsederken;

Hazim’den;

175

“İbni

Sirin

r.a.

bir

Kitabus Samt(212) Kitabul Gıybet(s.7) sahihtir.
Kitabus Samt(213) Kitabul Gıybet(s.7) Zubeydi İthaf(7/541) isnadı
makbuldür.
176
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“O, siyah bir adamdır” dedi. Sonra;
“Allah’tan bağışlanma
yaptığımı düşünüyorum.”177

dilerim.

Onun

gıybetini

 ﺍﻟﻐﻴﺒﺔ: ﺣﺪﺛﻨﺎ ﺧﻠﻒ ﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﺣﺪﺛﻨﺎ ﺃﺑﻮ ﺷﻬﺎﺏ ﻋﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﺑﻦ ﺣﺴﺎﻥ ﻗﺎﻝ
ﺃﻥ ﻳﻘﻮﻝ ﺍﻟﺮﺟﻞ ﻣﺎ ﻫﻮ ﻓﻴﻪ ﳑﺎ ﻳﻜﺮﻩ

153 Hişam Bin Hassan dedi ki; “Gıybet; kişide
mevcut olup ta (yanında konuşulduğunda) hoşlanmayacağı
şeyi (arkasından) söylemektir.”178
ﺣﺪﺛﻨﺎ ﺧﻴﺜﻤﺔ ﺣﺪﺛﻨﺎ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺼﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻮﺍﺭﺙ ﺣﺪﺛﲏ ﺃﰊ ﻗﺎﻝ
ﻭﺣﺪﺛﲏ ﻭﺍﺻﻠﺔ ﻣﻮﱃ ﺃﰊ ﻋﻴﻴﻨﺔ ﻗﺎﻝ ﺣﺪﺛﲏ ﺧﺎﻟﺪ ﺑﻦ ﻋﺮﻓﻄﺔ ﻋﻦ ﻃﻠﺤﺔ ﺑﻦ
ﻧﺎﻓﻊ ﻋﻦ ﺟﺎﺑﺮ ﺑﻦ ﻋﺒﺪﺍﷲ ﺭﺿﻲ ﺍﷲ ﻋﻨﻬﻤﺎ ﻗﺎﻝ ﻛﻨﺎ ﻣﻊ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﻓﺎﺭﺗﻔﻌﺖ
ﻟﻨﺎ ﺭﻳﺢ ﻣﻨﺘﻨﺔ ﻓﻘﺎﻝ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﺗﺪﺭﻭﻥ ﻣﺎ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺮﻳﺢ ﻫﺬﻩ ﺭﻳﺢ ﺍﻟﺬﻳﻦ
ﻳﻐﺘﺎﺑﻮﻥ ﺍﳌﺆﻣﻨﲔ

154 Cabir Bin Abdullah r.a.’dan; “Biz Rasulullah
sallallahu aleyhi ve sellem ile beraber iken rüzgar ile birlikte
çirkin bir koku geldi. Bunun üzerine Rasulullah sallallahu
aleyhi ve sellem buyurdu ki;
“Biliyor musunuz bu rüzgar nedir? Bu rüzgâr(daki
koku) müminlerin gıybet edilmesi sebebiyledir.”179

177

Kitabus Samt(214) Hennad Zühd(s.110) İbni Sad(7/196) Kitabul
Gıybet(s.7) İhya(3/126) Zubeydi(7/541) hasendir.
178
Kitabus Samt(215) Kitabul Gıybet(s.7) isnadı hasendir.
179
Kitabus Samt(217) Buhari Edebul Müfred(s.320 no;734)
Ahmed(3/351) Mecmauz Zevaid(8/91) isnadı hasendir.
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(Buharî’nin Edebul Müfred’deki rivayetine göre, bazı
münafıklar mü’minlerin gıybetini etmişler, bunun üzerine bu
rüzgâr gönderilmiştir.)
ﺣﺪﺛﻨﺎ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﺍﳉﻌﺪ ﺃﻧﺒﺄﻧﺎ ﺍﳌﺴﻌﻮﺩﻱ ﻭﻗﻴﺲ ﺑﻦ ﺍﻟﺮﺑﻴﻊ ﻋﻦ ﻋﻤﺮﻭ
ﺑﻦ ﻣﺮﺓ ﻋﻦ ﻋﺒﺪﺍﷲ ﺑﻦ ﺍﳊﺎﺭﺙ ﻋﻦ ﻋﺒﺪﺍﷲ ﺑﻦ ﻋﻤﺮﻭ ﺭﺿﻲ ﺍﷲ ﻋﻨﻬﻤﺎ ﻗﺎﻝ
ﻗﺎﻝ ﺭﺟﻞ ﻳﺎ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﺃﻱ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﺃﻓﻀﻞ ﻗﺎﻝ ﻳﺴﻠﻢ ﺍﳌﺴﻠﻤﻮﻥ ﻣﻦ
ﻟﺴﺎﻧﻚ ﻭﻳﺪﻙ

155 İbni Amr r.a.’dan; “Bir adam, “Ey Allah’ın
Rasulü! İslam’ın hangi hasleti daha faziletlidir?” diye sordu.
Buyurdu ki;
“Müslümanların, kişinin dilinden ve elinden selamette
olması”180

180

Kitabus Samt(218) ricali güvenilirdir.
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GIYBETİN CAİZ OLANI
ﺣﺪﺛﻨﺎ ﺃﺑﻮ ﺧﻴﺜﻤﺔ ﻭﺇﺳﺤﺎﻕ ﺑﻦ ﺇﲰﺎﻋﻴﻞ ﻗﺎﻻ ﺣﺪﺛﻨﺎ ﺳﻔﻴﺎﻥ ﺑﻦ ﻋﻴﻴﻨﺔ
ﻋﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﺍﳌﻨﻜﺪﺭ ﲰﻊ ﻋﺮﻭﺓ ﻗﺎﻝ ﺣﺪﺛﺘﲏ ﻋﺎﺋﺸﺔ ﺭﺿﻲ ﺍﷲ ﻋﻨﻬﺎ ﻗﺎﻟﺖ
ﺍﺳﺘﺄﺫﻥ ﺭﺟﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﱯ ﻓﻘﺎﻝ ﺁﺋﺬﻧﻮﺍ ﻟﻪ ﻓﺒﺌﺲ ﺍﺑﻦ ﺍﻟﻌﺸﲑﺓ ﺃﻭ ﺑﺌﺲ ﺭﺟﻞ
ﺍﻟﻌﺸﲑﺓ ﻓﻠﻤﺎ ﺃﻥ ﺩﺧﻞ ﺍﻷﻥ ﻟﻪ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﻓﻠﻤﺎ ﺧﺮﺝ ﻗﻠﻨﺎ ﻗﻠﺖ ﺍﻟﺬﻱ ﻗﻠﺖ ﰒ
ﺃﻟﻨﺖ ﻟﻪ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﻗﺎﻝ ﺃﻱ ﻋﺎﺋﺸﺔ ﺷﺮ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻣﱰﻟﺔ ﻋﻨﺪﺍﷲ ﻳﻮﻡ ﺍﻟﻘﻴﺎﻣﺔ ﻣﻦ
ﻭﺩﻋﻪ ﺃﻭ ﺗﺮﻙ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺍﺗﻘﺎﺀ ﺷﺮﻩ

156 Aişe r.a.’dan; “Bir adam peygamber sallallahu
aleyhi ve sellem’in yanına girmek için izin istedi. Buyurdu ki;
“Ona izin verin. O, aşiretinin ne kötü bir mensubudur.”
Adam içeri girince ona yumuşak konuştu. Adam çıktıktan
sonra biz;
“Söylediğini söyledin, sonra
konuştun!” dedik. Buyurdu ki;

da

ona

yumuşak

“Ey Aişe! Kıyamet gününde Allah katında insanların en
şerlisi, insanların şerrinden korktukları için ilişmedikleri
kimsedir.”181
(Kadı Iyaz der ki; “Bu izin isteyen kişi; Uyeyne Bin
Hısn’dır. O esnada müslüman olmamıştı. Peygamber
sallallahu aleyhi ve sellem, insanların onu tanıyıp ta ona
aldanmamaları için durumunu açıklamak istemişti.” Uyeyne,
irtidad hadisesinde dinden dönenlerle beraber olmuş, Ebu
Bekir r.a.’ın yanına esir olarak getirilmişti. Peygamber
181

Kitabus
Samt(219)
Buhari(7/81,
Tirmizi(4/359) Kitabul Gıybet(s.7) sahihtir.
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86)

Müslim(4/2002)

sallallahu aleyhi ve sellem’in onu; “Kavminin kötü bir
mensubudur” diye vasfetmesi, nübüvvet delillerinden bir
mucizedir. Uyeyne Bin Hısn, Rasulullah sallallahu aleyhi ve
sellem’in vasfettiği gibi çıkmıştır. İslam’dan ayrılmaması için
kendisine yumuşak davranmıştır. Aşiret ile kastedilen
kabilesidir. Yani; “Bu adam, o kabilenin ne kötü bir
mensubudur” manasına gelir. Bkz.: Nevevi el Minhac Bişerhi
Sahihi Müslim Bin Haccac(16/144)
 ﺇﳕﺎ ﺍﻟﻐﻴﺒﺔ ﳌﻦ: ﺣﺪﺛﻨﺎ ﺍﳊﺴﻦ ﺑﻦ ﳛﲕ ﺃﻧﺒﺄﻧﺎ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺮﺯﺍﻕ ﻋﻦ ﺯﻳﺪ ﺑﻦ ﺃﺳﻠﻢ ﻗﺎﻝ
ﱂ ﻳﻌﻠﻦ ﺑﺎﳌﻌﺎﺻﻲ

157 Zeyd Bin Eslem r.a.’den; “Gıybet, ancak günahını
açıkça işlemeyen için söz konusudur.”182
(Yani açıkça günah işleyenin ardından konuşmak
gıybet değildir.)
ﺣﺪﺛﻨﺎ ﻳﻮﺳﻒ ﺑﻦ ﻣﻮﺳﻰ ﺣﺪﺛﻨﺎ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺮﲪﻦ ﺑﻦ ﻣﻐﺮﺍﺀ ﺣﺪﺛﻨﺎ ﺍﻷﻋﻤﺶ ﻋﻦ
 ﺍﻹﻣﺎﻡ ﺍﳉﺎﺋﺮ ﻭﺍﳌﺒﺘﺪﻉ ﻭﺍﻟﻔﺎﺳﻖ: ﻦ ﻣﻦ ﺍﻟﻐﻴﺒﺔ ﺛﻼﺙ ﻛﺎﻧﻮﺍ ﻻ ﻳﻌﺪﻭ: ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﻗﺎﻝ
ﺎﻫﺮ ﺑﻔﺴﻘﻪﺍ

158 İbrahim (enNehai) dedi ki; “Şu üç kimse
hakkında konuşmak gıybet olmaz; zulmeden yönetici,
bidatçi, günahını açıkça işleyen fasık.”183
ﺣﺪﺛﻨﺎ ﺧﻠﻒ ﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﺣﺪﺛﻨﺎ ﺃﺑﻮ ﻋﻮﺍﻧﺔ ﻋﻦ ﻗﺘﺎﺩﺓ ﻋﻦ ﺍﳊﺴﻦ ﺭﺿﻲ ﺍﷲ ﻋﻨﻪ
 ﻟﻴﺲ ﺑﻴﻨﻚ ﻭﺑﲔ ﺍﻟﻔﺎﺳﻖ ﺣﺮﻣﺔ: ﻗﺎﻝ

182

Kitabus Samt(222) Kitabul Gıybet(s.8) isnadı sahihtir.
Kitabus Samt(223) Kitabul Gıybet(s.8) Zubeydi İthaf(7/558) isnadı
hasendir.
183
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159 Hasen (elBasri) r.a.’den; “Fasık
senin aranda hürmet yoktur.”184

(günahkâr) ile

: ﺣﺪﺛﻨﺎ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﺍﳉﻌﺪ ﺃﻧﺒﺄﻧﺎ ﺍﻟﺮﺑﻴﻊ ﺑﻦ ﺻﺒﻴﺢ ﻋﻦ ﺍﳊﺴﻦ ﺭﺿﻲ ﺍﷲ ﻋﻨﻪ ﻗﺎﻝ
ﻟﻴﺲ ﳌﺒﺘﺪﻉ ﻏﻴﺒﺔ

160 elHasen r.a.’den; “Bidatçi hakkında konuşmak
gıybet değildir.”185
: ﺣﺪﺛﻨﺎ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺮﲪﻦ ﺑﻦ ﺻﺎﱀ ﺣﺪﺛﻨﺎ ﺣﺴﲔ ﺍﳉﻌﻔﻲ ﻋﻦ ﻫﺎﻧﺊ ﺍﺑﻦ ﺃﻳﻮﺏ ﻗﺎﻝ
ﻢ ﺇﺫﺍ ﻟﻘﻮﻡ ﺻﺪﻕ ﺇ: ﺳﺄﻟﺖ ﳏﺎﺭﺏ ﺑﻦ ﺩﺛﺎﺭ ﻋﻦ ﻏﻴﺒﺔ ﺍﻟﺮﺍﻓﻀﺔ ؟ ﻗﺎﻝ

161 Hânî Bin Eyyub’dan; “Muharib
Rafızilerin gıybeti hakkında sordum. Dedi ki;

Bin

Disar’a

“O halde "onlar doğru bir kavimdir” mi diyelim?"186
ﻭﺑﻠﻐﲏ ﻋﻦ ﺃﲪﺪ ﺑﻦ ﻋﻤﺮﺍﻥ ﺍﻷﺧﻨﺴﻲ ﺣﺪﺛﻨﺎ ﺳﻠﻴﻢ ﺑﻦ ﺣﻴﺎﻥ ﻋﻦ ﺍﻷﻋﻤﺶ ﻋﻦ
 ﺍﻟﻈﺎﱂ ﻭﺍﻟﻔﺎﺳﻖ ﻭﺻﺎﺣﺐ ﺍﻟﺒﺪﻋﺔ:  ﺛﻼﺛﺔ ﻟﻴﺲ ﳍﻢ ﻏﻴﺒﺔ: ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﻗﺎﻝ

162 İbrahim(enNehaî) dedi ki; “Zalimin, fasığın ve
bidat sahibinin hakkında konuşmak gıybet olmaz.”187
ﺎ ﻏﻴﺒﺔ ﻛﺎﻧﻮﺍ ﻻ ﻳﺮﻭ: ﺣﺪﺛﻨﺎ ﺍﰊ ﺃﻧﺒﺄﻧﺎ ﻫﺸﻴﻢ ﻋﻦ ﺍﻷﻋﻤﺶ ﻋﻦ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﻗﺎﻟﻮﺍ
ﻣﺎ ﱂ ﻳﺴﻢ ﺻﺎﺣﺒﻬﺎ

184

Kitabus Samt(224) Kitabul Gıybet(s.8) Zubeydi İthaf(7/558) isnadı
sahihtir.
185
Kitabus Samt(225) Gıybet(s.8) Kurtubi(16/339) ricali güvenilirdir.
186
Kitabus Samt(226) Gıybet(s.8) isnadı hasendir.
187
Kitabus Samt(227) Gıybet(s.8) Zubeydi İthaf(7/556) isnadı
hasendir.
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163 İbrahim dedi
belirtmeden
konuşmayı
saymazlardı.”188

ki; “Birisinin hakkında isim
(bizden
öncekiler)
gıybet

ﺣﺪﺛﲏ ﳛﲕ ﺑﻦ ﺟﻌﻔﺮ ﺃﻧﺒﺄﻧﺎ ﻋﺒﺪ ﺍﳌﻠﻚ ﺑﻦ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺍﳉﺪﻱ ﺣﺪﺛﻨﺎ ﺍﻟﺼﻠﺖ ﺑﻦ
 ﺍﻟﺮﺟﻞ ﺍﻟﻔﺎﺟﺮ ﺍﳌﻌﻠﻦ ﺑﻔﺠﻮﺭﻩ ﺫﻛﺮﻱ ﻟﻪ:  ﻗﻠﺖ ﻟﻠﺤﺴﻦ ﺭﺿﻲ ﺍﷲ ﻋﻨﻪ: ﻃﺮﻳﻒ ﻗﺎﻝ
 ﻻ ﻭﻻ ﻛﺮﺍﻣﺔ: ﲟﺎ ﻓﻴﻪ ﻏﻴﺒﺔ ؟ ﻗﺎﻝ

164 esSalt Bin Tarif’den; “elHasen r.a.’e dedim ki;
“Günahını açıkça işleyen faciri, kendisinde bulunan
şeyle zikretmek gıybet olur mu?”
“Hayır! Onun kıymeti yoktur.”189
ﺣﺪﺛﲏ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺎﺩ ﺑﻦ ﻣﻮﺳﻰ ﺣﺪﺛﻨﺎ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺼﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻮﺍﺭﺙ ﻋﻦ ﳘﺎﻡ
 ﻟﻴﺲ ﻟﻔﺎﺟﺮ ﺣﺮﻣﺔ ﻭﻛﺎﻥ ﺭﺟﻞ:  ﻗﺎﻝ ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﺍﳋﻄﺎﺏ ﺭﺿﻲ ﺍﷲ ﻋﻨﻪ: ﻋﻦ ﻗﺘﺎﺩﺓ ﻗﺎﻝ
ﻗﺪ ﺧﺮﺝ ﻣﻊ ﻳﺰﻳﺪ ﺑﻦ ﺍﳌﻬﻠﺐ ﻓﻜﺎﻥ ﺍﳊﺴﻦ ﺇﺫﺍ ﺫﻛﺮﻩ ﻫﺮﺗﻪ

165 Ömer r.a. dedi ki; “Facir’e (açıktan günah
işleyene) hürmet yoktur.” 190
Adamın birisi Yezid Bin Muhelleb ile huruc etmişti.
Ondan bahsedilince ElHasen (elBasri) onu kötülerdi."

188

Kitabus Samt(228) Gıybet(8) isnadı hasendir.
Kitabus Samt(232) Gıybet(8) İhya(3/133) İthaf(7/557) Buhari
Edebul Müfred(s.448) hasendir.
190
Kitabus Samt(233) İhya(3/133) İthaf(7/558) ricali güvenilirdir.
Ancak Katade, Ömer r.a’den işitmemiştir.
189
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ﺣﺪﺛﲏ ﳏﻤﺪ ﺣﺪﺛﻨﺎ ﺯﻳﺪ ﺑﻦ ﺍﳊﺒﺎﺏ ﻋﻦ ﲪﺎﺩ ﺑﻦ ﺳﻠﻤﺔ ﻋﻦ ﲪﻴﺪ ﺍﻟﻄﻮﻳﻞ ﺭﺿﻲ
 ﻣﺎ ﺍﺳﺘﻘﺒﻠﺘﻪ ﺑﻪ ﰒ:  ﺫﻛﺮﻭﺍ ﺍﻟﻐﻴﺒﺔ ﻋﻨﺪ ﺳﻌﻴﺪ ﺑﻦ ﺟﺒﲑ ﺭﺿﻲ ﺍﷲ ﻋﻨﻪ ﻓﻘﺎﻝ: ﺍﷲ ﻋﻨﻪ ﻗﺎﻝ
ﻗﻠﺘﻪ ﻣﻦ ﻭﺭﺍﺋﻪ ﻓﻠﻴﺲ ﺑﻐﻴﺒﺔ

166 Humeyd etTavil’den; Said Bin Cubeyr r.a.’ın
yanında gıybetten bahsediliyordu. Dedi ki;
“Kişinin yanında söylenen şeyi arkasından konuşmak
gıybet değildir.”191
ﺣﺪﺛﲏ ﳏﻤﺪ ﺣﺪﺛﻨﺎ ﳛﲕ ﺑﻦ ﺃﰊ ﺑﻜﲑ ﻋﻦ ﺷﺮﻳﻚ ﻋﻦ ﻋﻘﻴﻞ ﻋﻦ ﺍﳊﺴﻦ ﺭﺿﻲ
 ﺻﺎﺣﺐ ﻫﻮﻯ ﻭﺍﻟﻔﺎﺳﻖ ﺍﳌﻌﻠﻦ ﺑﺎﻟﻔﺴﻖ ﻭﺍﻹﻣﺎﻡ:  ﺛﻼﺛﺔ ﻟﻴﺲ ﳍﻢ ﻏﻴﺒﺔ: ﺍﷲ ﻋﻨﻪ ﻗﺎﻝ
ﺍﳉﺎﺋﺮ

167 Hasen r.a. dedi ki; “Heva sahibinin, günahını ilan
eden fasığın ve zalim yöneticinin hakkında konuşmak gıybet
değildir.”192
 ﻗﻠﺖ ﳌﻨﺼﻮﺭ: ﺣﺪﺛﲏ ﳏﻤﺪ ﺣﺪﺛﻨﺎ ﻣﺮﻭﺍﻥ ﺑﻦ ﻣﻌﺎﻭﻳﺔ ﻋﻦ ﺯﺍﺋﺪﺓ ﺑﻦ ﻗﺪﺍﻣﺔ ﻗﺎﻝ
 ﻓﺄﻧﺎﻝ ﻣﻦ:  ﻻ ﻗﻠﺖ:  ﺇﺫﺍ ﻛﻨﺖ ﺻﺎﺋﻤﺎ ﺃﻧﺎﻝ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﻥ ؟ ﻗﺎﻝ: ﺑﻦ ﺍﳌﻌﺘﻤﺮ
ﻧﻌﻢ:

ﺃﺻﺤﺎﺏ ﺍﻷﻫﻮﺍﺀ ؟ ﻗﺎﻝ

168 Zaide Bin Kudame’den; “Mansur Bin elMutemir’e
dedim ki;
“Oruçlu olduğum zaman sultanın verdiğini alabilir
miyim?”
191

Kitabus Samt(234) Gıybet(8) isnadı sahihtir.
Kitabus Samt(235) Gıybet(8) İhya(3/133) Kurtubi(16/339) Zübeydi
İthaf(7/557) Cafer Şemsül Hilafe Kitabul Adab(s.33) ricali güvenilirdir.
192
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“Hayır”
“Heva sahibinden alabilir miyim?”
“Evet”193
ﺣﺪﺛﻨﺎ ﻋﺒﻴﺪ ﺍﷲ ﺑﻦ ﺟﺮﻳﺮ ﺣﺪﺛﻨﺎ ﻣﻮﺳﻰ ﺑﻦ ﺇﲰﺎﻋﻴﻞ ﺣﺪﺛﻨﺎ ﺍﳌﺒﺎﺭﻙ ﻋﻦ ﺍﳊﺴﻦ
 ﳓﻮ ﺍﳌﺨﻨﺚ ﻭﳓﻮ ﺍﳊﺮﻭﺭﻳﺔ:  ﺇﺫﺍ ﻇﻬﺮ ﻓﺠﻮﺭﻩ ﻓﻼ ﻏﻴﺒﺔ ﻟﻪ ﻗﺎﻝ: ﺭﺿﻲ ﺍﷲ ﻋﻨﻪ ﻗﺎﻝ

169 Hasen r.a. dedi ki; “Günahı açık olanın gıybeti
yoktur. Muhannesler (kadınlaşanlar) ve hariciler de böyledir.
(yani bunlar hakkında konuşmak gıybet olmaz.)”194
ﺣﺪﺛﲏ ﻋﺒﻴﺪ ﺍﷲ ﺣﺪﺛﻨﺎ ﻣﻮﺳﻰ ﺑﻦ ﺇﲰﺎﻋﻴﻞ ﺣﺪﺛﻨﺎ ﺍﻟﺼﻠﺖ ﺑﻦ ﻃﺮﻳﻒ ﺍﳌﻐﻮﱄ
 ﺭﺟﻞ ﻗﺪ ﻋﻠﻤﺖ ﻋﻨﻪ ﺍﻟﻔﺠﻮﺭ ﻭﻗﺘﻠﺘﻪ ﻋﻠﻤﺎ:  ﺳﺄﻟﺖ ﺍﳊﺴﻦ ﺭﺿﻲ ﺍﷲ ﻋﻨﻪ ﻗﻠﺖ: ﻗﺎﻝ
 ﻻ ﻭﻻ ﻧﻌﻤﺖ ﻋﲔ ﻟﻠﻔﺎﺟﺮ: ﺃﻓﺬﻛﺮﻱ ﻟﻪ ﻏﻴﺒﺔ ؟ ﻗﺎﻝ

170 esSalt Bin Tarif’ten; elHasen r.a.’e; "Günahını
bildiğim ve ilimde uzman olan bir kimse(nin günahın)dan
bahsetmem gıybet olur mu?” diye sordum dedi ki;
“Hayır, günahkâr için söz yumuşamaz.”195

193

Kitabus Samt(236) Gıybet(8) İthaf(7/557) sahih.
Kitabus Samt(237) Gıybet(8) İthaf(7/557)
195
Kitabus Samt(238) hasendir.
194
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GIYBETİ EDİLEN MÜ’MİN KARDEŞİNİ SAVUNMAK
ﺣﺪﺛﻨﺎ ﺃﺑﻮ ﺧﻴﺜﻤﺔ ﺣﺪﺛﻨﺎ ﺟﺮﻳﺮ ﻋﻦ ﺷﻬﺮ ﺑﻦ ﺣﻮﺷﺐ ﻋﻦ ﺃﻡ ﺍﻟﺪﺭﺩﺍﺀ
ﻋﻦ ﺃﰊ ﺍﻟﺪﺭﺩﺍﺀ ﺭﺿﻲ ﺍﷲ ﻋﻨﻬﻤﺎ ﻋﻦ ﺍﻟﻨﱯ ﻗﺎﻝ ﻣﻦ ﺭﺩ ﻋﻦ ﻋﺮﺽ ﺃﺧﻴﻪ
ﺑﺎﻟﻐﻴﺒﺔ ﻛﺎﻥ ﺣﻘﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﷲ ﺃﻥ ﻳﻌﺘﻘﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺎﺭ

171 Ebud Derda r.a.’den; Peygamber sallallahu aleyhi
ve sellem buyurdu ki;
“Kim kardeşinin hakkında gıybet edilirken bu gıybete
mani olursa, kıyamet gününde ırzının korunması Allah
üzerine bir hak olur.”196
ﺣﺪﺛﻨﺎ ﺃﺑﻮ ﺧﻴﺜﻤﺔ ﺛﻨﺎ ﻋﺜﻤﺎﻥ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﻋﻦ ﻋﺒﻴﺪﺍﷲ ﺑﻦ ﺃﰊ ﺯﻳﺎﺩ ﻋﻦ
ﺷﻬﺮ ﺑﻦ ﺣﻮﺷﺐ ﻋﻦ ﺃﲰﺎﺀ ﺑﻨﺖ ﻳﺰﻳﺪ ﺃﻥ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﻗﺎﻝ ﻣﻦ ﺫﺏ ﻋﻦ
ﻋﺮﺽ ﺃﺧﻴﻪ ﺑﺎﳌﻐﻴﺒﺔ ﻛﺎﻥ ﺣﻘﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﷲ ﺃﻥ ﻳﻌﺘﻘﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺎﺭ

172 Esma Binti Yezid r.a.’dan; Rasulullah sallallahu
aleyhi ve sellem buyurdu ki;
“Kim, kardeşi gıybet edilirken onu savunursa, Allah’ın
onu ateşten koruması bir hak olur.”197
ﺣﺪﺛﻨﺎ ﺍﳊﺴﻦ ﺑﻦ ﻋﺒﺪﺍﻟﻌﺰﻳﺰ ﺍﳉﺮﻭﻱ ﺣﺪﺛﲏ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﺍﳊﺴﻦ
ﺍﻟﻌﺴﻘﻼﱐ ﻋﻦ ﻋﺒﺪﺍﷲ ﺑﻦ ﺍﳌﺒﺎﺭﻙ ﻋﻦ ﻟﻴﺚ ﺑﻦ ﺳﻌﺪ ﻗﺎﻝ ﺣﺪﺛﲏ ﳛﲕ ﺑﻦ

196

Kitabus Samt(240) Tirmizi(4/327) Ahmed(6/449) Taberani
Mekarimul Ahlak(s.87 no; 134) Beyhaki(8/168) Kitabul Gıybet(s.8)
Tergib ve Terhib(3/517) Mecmauz Zevaid(8/95) hasendir.
197
Kitabus Samt(241) isnadı hasendir.
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ﺳﻠﻴﻢ ﺑﻦ ﺯﻳﺪ ﻣﻮﱃ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﺃﻧﻪ ﲰﻊ ﺇﲰﺎﻋﻴﻞ ﺑﻦ ﺑﺸﲑ ﻣﻮﱃ ﺑﲏ ﻣﻐﺎﻟﺔ
ﻳﻘﻮﻝ ﲰﻌﺖ ﺟﺎﺑﺮ ﺑﻦ ﻋﺒﺪﺍﷲ ﻭﺃﺑﺎ ﻃﻠﺤﺔ ﺍﻷﻧﺼﺎﺭﻳﲔ ﺭﺿﻲ ﺍﷲ ﻋﻨﻬﻤﺎ
ﻳﻘﻮﻻﻥ ﻗﺎﻝ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﻣﺎ ﻣﻦ ﺍﻣﺮﻯﺀ ﳜﺬﻝ ﺍﻣﺮﺀﺍ ﻣﺴﻠﻤﺎ ﰲ ﻣﻮﻃﻦ ﺗﻨﺘﻬﻚ
ﻓﻴﻪ ﺣﺮﻣﺘﻚ ﻭﻳﻨﺘﻘﺺ ﻓﻴﻪ ﻣﻦ ﻋﺮﺿﻪ ﺇﻻ ﺧﺬﻟﻪ ﺍﷲ ﰲ ﻣﻮﻃﻦ ﳛﺐ ﻓﻴﻪ
ﻧﺼﺮﺗﻪ ﻭﻣﺎ ﻣﻦ ﺍﻣﺮﻯﺀ ﻳﻨﺼﺮ ﺍﻣﺮﺀﺍ ﻣﺴﻠﻤﺎ ﰲ ﻣﻮﻃﻦ ﻳﻨﺘﻘﺺ ﻓﻴﻪ ﻣﻦ
ﻋﺮﺿﻪ ﻭﻳﻨﺘﻬﻚ ﻓﻴﻪ ﻣﻦ ﺣﺮﻣﺘﻪ ﺇﻻ ﻧﺼﺮﻩ ﺍﷲ ﰲ ﻣﻮﻃﻦ ﳛﺐ ﻓﻴﻪ ﻧﺼﺮﺗﻪ
ﻗﺎﻝ ﻭﺣﺪﺛﻨﻴﻪ ﻋﺒﻴﺪﺍﷲ ﺑﻦ ﻋﺒﺪﺍﷲ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﻋﻘﺒﺔ ﺑﻦ ﺷﺪﺍﺩ

;173 Cabir Bin Abdullah ve Ebu Talha r.a.’den
;Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki
“Bir yerde bir müslümanın şahsiyetine saldırılır ve
şerefi noksanlaştırılır da, kardeşi ona yardımı terk ederse,
Allah da onun yardım istediği yerde yardım etmez. Bir yerde
de bir müslümanın şerefi düşürülür ve şahsiyetine saldırılır
da, kardeşi ona yardım ederse, kendisinin yardıma muhtaç
olduğu yerde Allah ona yardım eder.”198
ﺣﺪﺛﻨﺎ ﺃﺑﻮ ﻛﺮﻳﺐ ﺣﺪﺛﻨﺎ ﻋﺒﺪ ﺍﷲ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺃﻧﺒﺄﻧﺎ ﺣﺒﺎﻥ ﺑﻦ ﻣﻮﺳﻰ ﻋﻦ ﺇﲰﺎﻋﻴﻞ
ﺑﻦ ﻣﺴﻠﻢ ﻋﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﺍﳌﻨﻜﺪﺭ ﻋﻦ ﺟﺎﺑﺮ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﷲ ﺭﺿﻲ ﺍﷲ ﻋﻨﻬﻢ ﻗﺎﻝ  :ﻣﻦ ﻧﺼﺮ
ﺃﺧﺎﻩ ﺍﳌﺴﻠﻢ ﺑﺎﻟﻐﻴﺐ ﻧﺼﺮﻩ ﺍﷲ ﰲ ﺍﻟﺪﻧﻴﺎ ﻭﺍﻵﺧﺮﺓ

198

)Kitabus Samt(243) Gıybet(s.9) Ebu Davud(4/271) Beyhaki(8/167
Nevevi elEzkar(s.295) isnadı hasendir.
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174 Cabir Bin Abdullah r.a.’den; “Kim müslüman
kardeşine gıyabında yardım ederse, Allah ona dünya ve
ahirette yardım eder.”199
ﺣﺪﺛﻨﺎ ﺧﻠﻒ ﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﺣﺪﺛﻨﺎ ﺃﺑﻮ ﺷﻬﺎﺏ ﻋﻦ ﺍﻷﻋﻤﺶ ﻋﻦ ﺃﰊ ﻭﺍﺋﻞ ﺃﻥ ﻋﻤﺮ
 ﻣﺎﳝﻨﻌﻜﻢ ﺇﺫﺍ ﺭﺃﻳﺘﻢ ﺍﻟﺴﻔﻴﻪ ﳜﺮﻕ ﺃﻋﺮﺍﺽ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺃﻥ ﺗﻌﺮﺑﻮﺍ ﻋﻠﻴﻪ: ﺭﺿﻲ ﺍﷲ ﻋﻨﻪ ﻗﺎﻝ
 ﺫﺍﻙ ﺃﺩﱏ ﺃﻥ ﻻ ﺗﻜﻮﻧﻮﺍ ﺷﻬﺪﺍﺀ:  ﳔﺎﻑ ﻟﺴﺎﻧﻪ ! ﻗﺎﻝ: ؟ ﻗﺎﻟﻮﺍ

175 Ömer r.a.’den; Sefih kimseyi insanların şerefine
dil uzatırken gördüğünüzde sizin onun sözlerini geri
çevirmenize mani olan nedir?” dediler ki;
“Bizler onun dilinden korkarız” bunun üzerine Ömer
r.a. dedi ki;
“Bu, ona tanık olmanızdan daha düşük bir şeydir.”200
 ﲰﻌﺖ ﻃﺎﺭﻗﺎ ﺭﺿﻲ: ﺣﺪﺛﻨﺎ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﺍﳉﻌﺪ ﺛﻨﺎ ﺷﻌﺒﺔ ﻋﻦ ﳛﲕ ﺑﻦ ﺍﳊﺼﲔ ﻗﺎﻝ
 ﻛﺎﻥ ﺑﲔ ﺳﻌﺪ ﻭ ﺧﺎﻟﺪ ﺭﺿﻲ ﺍﷲ ﻋﻨﻬﻤﺎ ﻛﻼﻡ ﻓﺬﻫﺐ ﺭﺟﻞ ﻳﻘﻊ ﰲ: ﺍﷲ ﻋﻨﻪ ﻗﺎﻝ
 ﻣﻪ ﺇﻥ ﻣﺎ ﺑﻴﻨﻨﺎ ﱂ ﻳﺒﻠﻎ ﺩﻳﻨﻨﺎ: ﺧﺎﻟﺪ ﺭﺿﻲ ﺍﷲ ﻋﻨﻪ ﻋﻨﺪ ﺳﻌﺪ ﺭﺿﻲ ﺍﷲ ﻋﻨﻪ ﻓﻘﺎﻝ

176 Tarık r.a.’den; Sa’d (bin Ebi Vakkas) ile Halid (Bin
Velid) r.a. arasında bir konuşma geçmişti. Bir adam Sa’d
r.a.’ın yanına giderek Halid Radıyallahu anh’ın aleyhinde
konuştu. Sa’d Radıyallahu anh dedi ki;
“Sus! Bizim aramızdaki şey dinimize varmadı.”201

199

Kitabus Samt(246) Gıybet(9) sahihtir.
Kitabus Samt(247) İbni Vehb Cami(s.59) Kitabul Gıybet(s.9)
Zubeydi İthaf(7/545) isnadı sahihtir.
200
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ﺣﺪﺛﻨﺎ ﺍﳊﺴﻦ ﺑﻦ ﻋﻴﺴﻰ ﺃﻧﺒﺄﻧﺎ ﻋﺒﺪﺍﷲ ﺑﻦ ﺍﳌﺒﺎﺭﻙ ﺃﻧﺒﺄﻧﺎ ﳛﲕ ﺍﺑﻦ
ﺃﻳﻮﺏ ﻋﻦ ﻋﺒﺪﺍﷲ ﺑﻦ ﺳﻠﻴﻤﺎﻥ ﺃﻥ ﺍﲰﺎﻋﻴﻞ ﺑﻦ ﳛﲕ ﺍﳌﻌﺎﻓﺮﻱ ﺃﺧﱪﻩ ﻋﻦ ﺳﻬﻞ
ﺑﻦ ﻣﻌﺎﺫ ﺑﻦ ﺃﻧﺲ ﺍﳉﻬﲏ ﻋﻦ ﺃﺑﻴﻪ ﻋﻦ ﺍﻟﻨﱯ ﻗﺎﻝ ﻣﻦ ﲪﻰ ﻣﺆﻣﻨﺎ ﻣﻦ ﻣﻨﺎﻓﻖ
ﺑﻐﻴﺒﺔ ﺑﻌﺚ ﺍﷲ ﻣﻠﻜﺎ ﳛﻤﻲ ﳊﻤﻪ ﻳﻮﻡ ﺍﻟﻘﻴﺎﻣﺔ ﻣﻦ ﻧﺎﺭ ﺟﻬﻨﻢ ﻭﻣﻦ ﻗﻔﺎ ﻣﺴﻠﻤﺎ
ﺑﺸﻲﺀ ﻳﺮﻳﺪ ﺑﻪ ﺷﻴﻨﻪ ﺣﺒﺴﻪ ﺍﷲ ﻋﻠﻰ ﺟﺴﺮ ﺟﻬﻨﻢ ﺣﱴ ﳜﺮﺝ ﳑﺎ ﻗﺎﻝ

177 Muaz Bin Enes elCuheni r.a. babasından rivayet
ediyor; Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki;
“Kim Mü’min kardeşini, bir münafığın gıybetinden
korursa, Allah, onun etini cehennem ateşinden korumak
üzere bir melek gönderir. Kim de bir müslümanın ayıbını
araştırmak için ardına düşerse, Allah onu cehennemin bir
köprüsü üzerinde hapseder.”202
 ﻛﺎﻥ: ﺣﺪﺛﻨﺎ ﺃﺑﻮﺑﻜﺮ ﺑﻦ ﻫﺎﺷﻢ ﺑﻦ ﺍﻟﻘﺎﺳﻢ ﺣﺪﺛﻨﺎ ﺳﻌﻴﺪ ﺑﻦ ﻋﺎﻣﺮ ﻋﻦ ﺣﺰﻡ ﻗﺎﻝ
ﻣﻴﻤﻮﻥ ﺑﻦ ﺳﻴﺎﻩ ﻻﻳﻐﺘﺎﺏ ﻭﻻ ﻳﺪﻉ ﺃﺣﺪﺍ ﻋﻨﺪﻩ ﻳﻐﺘﺎﺏ ﻳﻨﻬﺎﻩ ﻓﺈﺫﺍ ﺇﻧﺘﻬﻰ ﻭﺇﻻ ﻗﺎﻡ

178 Hazm (Bin Ebi Hazm)’dan; “Meymun Bin Seyyah
gıybet etmezdi ve yanında kimsenin gıybet edilmesine de
müsaade etmez, engel olurdu. Mani olamaz ise kalkar
giderdi.”203

201

Kitabus Samt(248) Kitabul Gıybet(s.9) Ebu Nuaym Hilye(1/4)
İbnul Cevzi Sıfatus Safve(1/360) İsnadı sahihtir. Bunu İbrahim el
Harbi de Garibul Hadis’te bunu tahric etmiştir.
202
Kitabus Samt(250) Ebu Davud(4/271) Ahmed(3/441) Gıybet(s.9)
Taberani Mekarimul Ahlak(s.87 no;134) İbni Hacer Tehzib(1/336)
hasendir.
203
Kitabus Samt(251) Gıybet(s.9) Zubeydi İthaf(7/545) sahihtir.
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ﺣﺪﺛﻨﺎ ﺃﲪﺪ ﺑﻦ ﲨﻴﻞ ﺃﻧﺒﺄﻧﺎ ﻋﺒﺪ ﺍﷲ ﺑﻦ ﺍﳌﺒﺎﺭﻙ ﺣﺪﺛﻨﺎ ﺃﺑﻮ ﺑﻜﺮ ﺍﻟﻨﻬﺸﻠﻲ ﻋﻦ
 ﻋﻦ ﺍﻟﻨﱯ: ﻣﺮﺯﻭﻕ ﺃﰊ ﺑﻜﺮ ﺍﻟﺘﻴﻤﻲ ﻋﻦ ﺃﻡ ﺍﻟﺪﺭﺩﺍﺀ ﻋﻦ ﺃﰊ ﺍﻟﺪﺭﺩﺍﺀ ﺭﺿﻲ ﺍﷲ ﻋﻨﻬﻤﺎ
 ﻣﻦ ﺭﺩ ﻋﻦ ﻋﺮﺽ ﺃﺧﻴﻪ ﺭﺩ ﺍﷲ ﻋﻦ ﻭﺟﻬﻪ ﺍﻟﻨﺎﺭ ﻳﻮﻡ: ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻗﺎﻝ
ﺍﻟﻘﻴﺎﻣﺔ

179 Ebud Derda Radıyallahu anh’den; Rasulullah
sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki;
“Kim bir kardeşinin şerefinden (gıybeti) reddederse,
Allah da kıyamet gününde onun yüzünden ateşi geri
çevirir.”204

204

Kitabus
hasendir.

Samt(252)

Nevevi
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elEzkar(s.294)

Tirmizi(4/327)

SÖZ TAŞIYICILIĞIN KÖTÜLÜĞÜ
ﺣﺪﺛﻨﺎ ﺧﺎﻟﺪ ﺑﻦ ﺧﺪﺍﺵ ﺣﺪﺛﻨﺎ ﻣﻬﺪﻱ ﺑﻦ ﻣﻴﻤﻮﻥ ﻋﻦ ﻭﺍﺻﻞ
ﺍﻷﺣﺪﺏ ﻋﻦ ﺃﰊ ﻭﺍﺋﻞ ﻗﺎﻝ ﺑﻠﻎ ﺣﺬﻳﻔﺔ ﻋﻦ ﺭﺟﻞ ﺃﻧﻪ ﻳﻨﻢ ﺍﳊﺪﻳﺚ ﻓﻘﺎﻝ
ﲰﻌﺖ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﻳﻘﻮﻝ ﻻ ﻳﺪﺧﻞ ﺍﳉﻨﺔ ﳕﺎﻡ

180 Ebu Vail r.a.’den; Huzeyfe r.a.’e bir adamın laf
taşıdığına dair bir haber ulaştı. Bunun üzerine dedi ki;
“Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem’i şöyle derken
işittim;
“Laf taşıyıcı cennete giremez.”205
ﺣﺪﺛﻨﺎ ﺃﺑﻮ ﺧﻴﺜﻤﺔ ﺣﺪﺛﻨﺎ ﻭﻛﻴﻊ ﻋﻦ ﺍﻷﻋﻤﺶ ﻋﻦ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﻋﻦ ﳘﺎﻡ ﻋﻦ ﺣﺬﻳﻔﺔ
 ﻻ ﻳﺪﺧﻞ ﺍﳉﻨﺔ ﻗﺘﺎﺕ ﻗﺎﻝ:  ﻗﺎﻝ ﺍﻟﻨﱯ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ: ﺭﺿﻲ ﺍﷲ ﻋﻨﻪ ﻗﺎﻝ
ﺍﻟﻨﻤﺎﻡ: ﺍﻷﻋﻤﺶ ﻭﺍﻟﻘﺘﺎﺕ

181 Huzeyfe r.a.'den; Rasulullah sallallahu aleyhi ve
sellem buyurdu ki;
“Kattat (Laf taşıyıcı) cennete giremez.” ElA'meş dedi
ki;
"Kattat; laf taşıyan demektir"206

205

Kitabus Samt(253) Müslim(1/101) Ahmed(5/391, 396) Kitabul
Gıybet(s.9) İbni Hibban Ravzatul Ukala(s.176) isnadı sahihtir.
206
Kitabus Samt(254) Buhari(7/86) Müslim(1/101) Tirmizi(4/375) Ebu
Davud(4/268) Ahmed(5/382, 389, 392) sahih.
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ﺰ ﺑﻦ ﺃﺳﺪ ﻋﻦ ﺷﻌﺒﺔ ﻋﻦ ﺃﰊ ﺇﺳﺤﻖ ﺣﺪﺛﻨﺎ ﺃﲪﺪ ﺑﻦ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺣﺪﺛﻨﺎ
ﻗﺎﻝ ﲰﻌﺖ ﺃﺑﺎ ﺍﻷﺣﻮﺹ ﳛﺪﺙ ﻋﻦ ﻋﺒﺪﺍﷲ ﺭﺿﻲ ﺍﷲ ﻋﻨﻪ ﻗﺎﻝ ﺇﻥ ﳏﻤﺪﺍ
ﻛﺎﻥ ﻳﻘﻮﻝ ﺃﻻ ﺃﻧﺒﺌﻜﻢ ﺑﺎﻟﻌﻀﻪ ﻫﻲ ﺍﻟﻨﻤﻴﻤﺔ ﺍﻟﻘﺎﻟﺔ ﺑﲔ ﺍﻟﻨﺎﺱ

182 Abdullah (Bin Mesud) r.a.’den;
sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki;

Rasulullah

“Dikkat edin! Bölücü nedir size haber vereyim mi?
Bölücü; insanlar arasında laf taşımaktır.”207
ﺣﺪﺛﻨﺎ ﺩﺍﻭﺩ ﺑﻦ ﻋﻤﺮﻭ ﺍﻟﻀﱯ ﺣﺪﺛﻨﺎ ﺩﺍﻭﺩ ﺍﻟﻌﻄﺎﺭ ﻋﻦ ﻋﺒﺪﺍﷲ ﺑﻦ
ﻋﺜﻤﺎﻥ ﺑﻦ ﺧﺜﻴﻢ ﻋﻦ ﺷﻬﺮ ﺑﻦ ﺣﻮﺷﺐ ﻋﻦ ﺃﲰﺎﺀ ﺑﻨﺖ ﻳﺰﻳﺪ ﺃﻥ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ
ﻗﺎﻝ ﺃﻻ ﺃﺧﱪﻛﻢ ﺑﺸﺮﺍﺭﻛﻢ ﻗﺎﻟﻮﺍ ﺑﻠﻰ ﻗﺎﻝ ﺍﳌﺸﺎﺀﻭﻥ ﺑﺎﻟﻨﻤﻴﻤﺔ ﺍﳌﻔﺴﺪﻭﻥ
ﺑﲔ ﺍﻷﺣﺒﺔ ﺍﻟﺒﺎﻏﻮﻥ ﻟﻠﱪﺁﺀ ﺍﻟﻌﻨﺖ

183 Esma Binti Yezid r.a.’dan; Rasulullah sallallahu
aleyhi ve sellem buyurdu ki;
“Dikkat edin! Size şerlilerinizi haber vereyim mi?”
“Evet” dediler. Buyurdu ki;
“Dedikodu ile gezenler, birbirini seven
arasını bozanlar ve iyileri kötüleyenlerdir.”208

207

kimselerin

Kitabus Samt(256) Müslim(4/2012) Darimi(2/299) Ahmed(1/437)
Kitabul Gıybet(s.10) Beyhaki(10/246) sahih.
208
Kitabus Samt(257) Buhari Edebul müfred(323) Ahmed(6/459)
Kitabul Gıybet(s.10) Metalibul Aliye(2665) Mecmauz Zevaid(8/93)
Busayri İthaf(2/152) sahihtir.
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(Edebul Müfred’de Buhari ve Müsned’inde Ebu Ya’la, şu
ziyade ile rivayet ettiler; “Dikkat edin! Size hayırlılarınızı
haber vereyim mi? Onlar, görüldüklerinde Allah’ın
hatırlandığı kimselerdir.”

Yani onlar, emri maruf ve nehyi münkere devam eden
âlimlerdir ki, insanlara sürekli Allah’tan korkmayı tavsiye
ederler. Bu onların bir vasfı olunca, onlar görüldüğü zaman
kendiliğinden Allah hatırlanır.)
ﺣﺪﺛﻨﺎ ﺇﺳﺤﺎﻕ ﺑﻦ ﺇﲰﺎﻋﻴﻞ ﺃﻧﺒﺄﻧﺎ ﺟﺮﻳﺮ ﻋﻦ ﻟﻴﺚ ﻋﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﳌﻠﻚ ﻋﻦ ﺃﻧﺲ ﺭﺿﻲ
ﺎ ﺃﻛﻠﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺎﺭ ﻭﻣﻦ ﻟﺒﺲ  ﻣﻦ ﺃﻛﻞ ﺑﺄﺧﻴﻪ ﺍﳌﺴﻠﻢ ﺃﻛﻠﺔ ﺃﻃﻌﻤﻪ ﺍﷲ: ﺍﷲ ﻋﻨﻪ ﻗﺎﻝ
ﺑﺄﺧﻴﻪ ﺍﳌﺴﻠﻢ ﺛﻮﺑﺎ ﺃﻟﺒﺴﻪ ﺍﷲ ﺑﻪ ﺛﻮﺑﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺎﺭ ﻭﻣﻦ ﻗﺎﻡ ﺑﺄﺧﻴﻪ ﺍﳌﺴﻠﻢ ﻣﻘﺎﻡ ﲰﻌﺔ ﻭﺭﻳﺎﺀ
ﺃﻗﺎﻣﻪ ﺍﷲ ﻣﻘﺎﻡ ﺭﻳﺎﺀ ﻭﲰﻌﺔ

184 Enes r.a.’den; “Kim müslüman kardeşinin
malından haksız olarak yerse, Allah ona ateş yedirir. Kim
müslüman kardeşinin elbisesini haksız olarak giyerse, Allah
ona ateşten elbise giydirir. Kim müslüman kardeşinin
makamına gösteriş için geçerse, Allah onu cehennemde bir
makam üzerine oturtur.”209
ﺣﺪﺛﻨﺎ ﺃﲪﺪ ﺑﻦ ﲨﻴﻞ ﺃﻧﺒﺄﻧﺎ ﻋﺒﺪ ﺍﷲ ﺑﻦ ﺍﳌﺒﺎﺭﻙ ﺃﻧﺒﺄﻧﺎ ﺍﺑﻦ ﳍﻴﻌﺔ ﻋﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﷲ ﺑﻦ
 ﺍﻟﻘﺎﺋﻞ ﺍﻟﻜﻠﻤﺔ: ﻫﺒﲑﺓ ﻋﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﷲ ﺑﻦ ﺯﺭﻳﺮ ﺍﻟﻐﺎﻓﻘﻲ ﻋﻦ ﻋﻠﻲ ﺭﺿﻲ ﺍﷲ ﻋﻨﻪ ﻗﺎﻝ
ﺍﻟﺰﻭﺭ ﻭﺍﻟﺬﻱ ﳝﺪ ﲝﺒﻠﻬﺎ ﰲ ﺍﻹﰒ ﺳﻮﺍﺀ

209

Kitabus Samt(261) Ebu Davud(4/270) Ahmed(4/229) İbnül
Mübarek Zühd(707) Kitabul Gıybet(s.10) Metalibul Aliye(2707)
Busayri İthaf(2/154) hasendir.
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185 Ali r.a.’den; Batıl bir kelime konuşan kimse, ipini
günaha uzatan kimse gibidir.”210
ﺣﺪﺛﻨﺎ ﺃﲪﺪ ﺑﻦ ﲨﻴﻞ ﺃﻧﺒﺄﻧﺎ ﺍﺑﻦ ﺍﳌﺒﺎﺭﻙ ﺃﻧﺒﺄﻧﺎ ﺇﲰﺎﻋﻴﻞ ﺑﻦ ﺃﰊ ﺧﺎﻟﺪ ﻋﻦ ﺷﺒﻴﻞ ﺑﻦ
 ﻣﻦ ﲰﻊ ﺑﻔﺎﺣﺸﺔ ﻓﺄﻓﺸﺎﻫﺎ ﻓﻬﻮ ﻛﺎﻟﺬﻱ ﺃﺑﺪﺍﻫﺎ:  ﻛﺎﻥ ﻳﻘﺎﻝ: ﻋﻮﻑ ﺭﲪﻪ ﺍﷲ ﻗﺎﻝ

186 Şubeyl Bin Avf’ten; “Çirkin bir şey işitip te onu
yayan, onu ilk ortaya atan gibidir.”211
 }ﲪﺎﻟﺔ: ﺃﻧﺒﺄﻧﺎ ﺍﺑﻦ ﲨﻴﻞ ﺃﻧﺒﺄﻧﺎ ﺍﺑﻦ ﺍﳌﺒﺎﺭﻙ ﺃﻧﺒﺄﻧﺎ ﺳﻔﻴﺎﻥ ﻋﻦ ﻣﻨﺼﻮﺭ ﻋﻦ ﳎﺎﻫﺪ
 ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺸﻤﻲ ﺑﺎﻟﻨﻤﻴﻤﺔ: ﺍﳊﻄﺐ { ﻗﺎﻝ

187 Mücahid r.a. “Odun taşıyıcısı”(Tebbet 4) ayeti
hakkında dedi ki;
“O dedikodu ile gezerdi.”212
ﺣﺪﺛﻨﺎ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﺍﳉﻌﺪ ﺃﻧﺒﺄﻧﺎ ﺯﻫﲑ ﺑﻦ ﻣﻌﺎﻭﻳﺔ ﻋﻦ ﺃﰊ ﺇﺳﺤﺎﻕ ﻋﻦ ﻋﻤﺮﻭ ﺑﻦ
 ﳌﺎ ﺗﻌﺠﻞ ﻣﻮﺳﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﺇﱃ ﺭﺑﻪ ﺭﺃﻯ ﲢﺖ ﻇﻞ ﺍﻟﻌﺮﺵ ﺭﺟﻼ: ﻣﻴﻤﻮﻥ ﻗﺎﻝ
 ﺇﻥ ﻫﺬﺍ ﻟﻜﺮﱘ ﻋﻠﻰ ﺭﺑﻪ ﻓﺴﺄﻝ ﺭﺑﻪ ﺃﻥ ﳜﱪﻩ ﺑﺎﲰﻪ ؟ ﻓﻠﻢ ﳜﱪﻩ: ﻓﻐﺒﻄﻪ ﲟﻜﺎﻧﻪ ﻭﻗﺎﻝ
 ﻛﺎﻥ ﻻ ﳛﺴﺪ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺃﺗﺎﻫﻢ ﺍﷲ ﻣﻦ ﻓﻀﻠﻪ:  ﺃﺣﺪﺛﻚ ﻣﻦ ﺃﻣﺮﻩ ﺑﺜﻼﺙ: ﻓﻘﺎﻝ
ﻭﻛﺎﻥ ﻻ ﻳﻌﻖ ﻭﺍﻟﺪﻳﻪ ﻭﻻ ﳝﺸﻲ ﺑﺎﻟﻨﻤﻴﻤﺔ

210

Kitabus Samt(262) Buhari Edebul Müfred(324) İbni Vehb
Cami(s.55) Gıybet(s.10) Zubeydi İthaf(7/568) Mecmauz Zevaid(8/91)
ravileri güvenilirdir.
211
Kitabus Samt(263) Buhari Edebul Müfred(325) Hennad
Zühd(s.123) Gıybet(s.10) Zubeydi İthaf(7/568) ricali güvenilirdir.
212
Kitabus Samt(265) Tefsiru Mucahid Bin Cebr(s.793)
Kurtubi(20/239) Gıybet(s.10) Zubeydi İthaf(7/562) ricali güvenilirdir.
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188 Amr Bin Meymun’dan; “Musa a.s. Rabbinin
huzuruna gittiğinde Arş’ın altında birisini gördü ve
makamına gıpta etti. Kendi kendine;
“Bu zat Allah katında değerlidir.” Diyerek rabbinden
onun ismini öğrenmek istedi. Fakat ismi bildirilmedi. Musa
a.s.’a buyruldu ki;
“Onun amellerinden üç tanesini sana söyleyeyim; o,
Allah’ın insanlara verdiğine haset etmez. Anne ve babasına
haksızlık etmez ve dedikodu ile de gezmez.”213
ﺣﺪﺛﻨﺎ ﺧﻠﻒ ﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﺣﺪﺛﻨﺎ ﺧﺎﻟﺪ ﻋﻦ ﺑﻴﺎﻥ ﻋﻦ ﺣﻜﻴﻢ ﺑﻦ ﺟﺎﺑﺮ ﺭﲪﻪ ﺍﷲ ﻗﺎﻝ
 ﻣﻦ ﺃﺷﺎﻉ ﻓﺎﺣﺸﺔ ﻓﻬﻮ ﻛﺒﺎﺩﻳﻬﺎ:

189 Hakim Bin Cabir’den; Kim çirkinliği yayarsa,
ortaya çıkaran gibidir.”214
ﺣﺪﺛﲏ ﻋﺒﺪ ﺍﷲ ﺑﻦ ﺃﰊ ﺑﺪﺭ ﺃﻧﺒﺄﻧﺎ ﻭﻛﻴﻊ ﻋﻦ ﺍﻷﻋﻤﺶ ﻋﻦ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﻋﻦ ﻋﺒﺪ
ﺎ ﺍﻟﻮﻓﺎﺓ ﻓﺠﻌﻠﺖ ﻛﺎﻧﺖ ﻟﻨﺎ ﺟﺎﺭﻳﺔ ﺃﻋﺠﻤﻴﺔ ﻓﺤﻀﺮ: ﺍﻟﺮﲪﻦ ﺑﻦ ﻳﺰﻳﺪ ﺭﲪﻪ ﺍﷲ ﻗﺎﻝ
 ﻣﺎ ﻛﺎﻥ:  ﻫﺬﺍ ﻓﻼﻥ ﳝﺮﻍ ﰲ ﺍﳊﻤﺄﺓ ﻓﻠﻤﺎ ﻣﺎﺗﺖ ﺳﺄﻟﻨﺎ ﻋﻦ ﺍﻟﺮﺟﻞ ؟ ﻓﻘﺎﻟﻮﺍ: ﺗﻘﻮﻝ
ﺑﻪ ﺑﺄﺱ ﺇﻻ ﺃﻧﻪ ﻛﺎﻥ ﳝﺸﻲ ﺑﺎﻟﻨﻤﻴﻤﺔ

190 Abdurrahman Bin Yezid'den; "Bizim yabancı bir
cariyemiz vardı. Onun ölüm anı yaklaşınca;
"Şu falanca adam çamura yuvarlandı" dedi. O öldükten
sonra biz o adamı sorduk. Dediler ki;

213

Kitabus Samt(267) Gıybet(s.10) İbni Hibban Ravzatul
Ukala(s.177) Zübeydi İthaf(7/568) isnadı hasendir.
214
Kitabus Samt(268) Gıybet(s.10) Zubeydi İthaf(7/568) ricali
güvenilirdir.
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"Dedikodu etmesi dışında onun bir zararı yoktu."215
ﺣﺪﺛﻨﺎ ﻓﻀﻴﻞ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻮﻫﺎﺏ ﺣﺪﺛﻨﺎ ﺃﺑﻮ ﻋﻮﺍﻧﺔ ﻋﻦ ﻣﻮﺳﻰ ﺑﻦ ﺃﰊ ﻋﺎﺋﺸﺔ ﻋﻦ
 ﲰﻌﺖ ﺍﺑﻦ ﻋﺒﺎﺱ ﺭﺿﻲ ﺍﷲ ﻋﻨﻬﻤﺎ ﻳﻘﻮﻝ ﰲ ﻗﻮﻟﻪ } ﻓﺨﺎﻧﺘﺎﳘﺎ: ﺳﻠﻴﻤﺎﻥ ﺑﻦ ﺑﺮﻳﺪﺓ ﻗﺎﻝ
 ﱂ ﻳﻜﻦ ﺯﻧﺎ ﻭﻟﻜﻦ ﺍﻣﺮﺃﺓ ﻧﻮﺡ ﻛﺎﻧﺖ ﲣﱪ ﺃﻧﻪ ﳎﻨﻮﻥ ﻭﺍﻣﺮﺃﺓ ﻟﻮﻁ ﲣﱪ: { ﻗﺎﻝ
ﺑﺎﻟﻀﻴﻒ ﺇﺫﺍ ﻧﺰﻝ

191 İbni Abbas r.a.; “Onlar ihanet ettiler”(Tahrim
10) ayetini şöyle tefsir etti;
“Onlar zina etmediler. Lakin Nuh a.s.’ın hanımı onun
hakkında; “Mecnundur” diyordu. Lut a.s.’ın hanımı ise, gelen
misafirleri haber veriyordu.”216
(Tahrim suresinin10. ayeti, Nuh ve Lut a.s.’ın hanımları
hakkındadır. Nuh a.s.’ın hanımı, Nuh a.s.’ın “mecnun=deli”
olduğunu etrafa yaymaya çalışıyordu. Lut a.s.’ın hanımı ise,
çarpık ilişkilere giren Lut kavmine, Lût a.s.’ın misafirlerini
bildirerek kötülüğe vesile oluyordu. Bu filler Kur’an’da
böylece “ihanet” olarak adlandırılmıştır.)
ﺣﺪﺛﻨﺎ ﺃﲪﺪ ﺑﻦ ﲨﻴﻞ ﺃﻧﺒﺄﻧﺎ ﻋﺒﺪ ﺍﷲ ﺑﻦ ﺍﳌﺒﺎﺭﻙ ﺣﺪﺛﻨﺎ ﺳﻔﻴﺎﻥ ﻋﻦ ﻣﻨﺼﻮﺭ ﻋﻦ
 ﻛﻨﺎ ﻋﻨﺪ ﺣﺬﻳﻔﺔ ﺭﺿﻲ ﺍﷲ ﻋﻨﻪ ﻓﺬﻛﺮﻭﺍ ﺭﺟﻼ ﺃﻥ: ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﻋﻦ ﳘﺎﻡ ﺭﲪﻪ ﺍﷲ ﻗﺎﻝ
 ﲰﻌﺖ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ: ﻳﻨﻘﻞ ﺍﳊﺪﺙ ﺇﱃ ﻋﺜﻤﺎﻥ ﺭﺿﻲ ﺍﷲ ﻋﻨﻪ ﻓﻘﺎﻝ ﺣﺬﻳﻔﺔ
 ﻻ ﻳﺪﺧﻞ ﺍﳉﻨﺔ ﻗﺘﺎﺕ: ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻳﻘﻮﻝ

215

İbn Ebid Dunya esSamt(269) elGıybet(10/b) Zübeydi
İthaf(7/568) isnadı hasendir.
216
Kitabus Samt(271) Gıybet(s.11) İhya(3/134) elİthaf(7/562) ricali
güvenilirdir.
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192 Hemmam r.a.'dan; "Biz Huzeyfe r.a.'ın yanında
Osman r.a.'e söz taşıyan birinden bahsediyoduk. Bunun
üzerine Huzeyfe r.a. dedi ki;
"Ben Rasulullah Sallallahu aleyhi ve sellem'in şöyle
buyurduğunu işittim;
"Kattat (laf taşıyıcı) cennete giremez"217
ﺣﺪﺛﻨﺎ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﺇﺩﺭﻳﺲ ﺣﺪﺛﻨﺎ ﺃﺻﺒﻎ ﺑﻦ ﺍﻟﻔﺮﺝ ﺃﺧﱪﱐ ﺍﺑﻦ ﻭﻫﺐ ﺃﺧﱪﱐ ﻋﺒﺪ
 ﺍﺗﻘﻮﺍ ﺍﻟﻨﻤﻴﻤﺔ ﻓﺈﻥ ﺻﺎﺣﺒﻬﺎ ﻻ: ﺍﷲ ﺑﻦ ﻋﻴﺎﺵ ﻋﻦ ﻳﺰﻳﺪ ﺑﻦ ﻛﻌﺐ ﺭﺿﻲ ﺍﷲ ﻋﻨﻪ ﻗﺎﻝ
ﻳﺴﺘﺮﻳﺢ ﻣﻦ ﻋﺬﺍﺏ ﺍﻟﻘﱪ

193 Ka’b r.a.’den; “Laf taşımaktan sakınınız. Zira laf
taşıyıcısı, kabir azabından rahat göremez.”218

217

Kitabus Samt(273) ravileri güvenilirdir. tahrici bu bölümün başında
geçti.
218
Kitabus Samt(275) İbni Veheb Cami(1/71) Kitabul Gıybet(s.11) el
İthaf(7/563,568) isnadı hasendir
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İKİ DİLLİ OLMANIN KÖTÜLÜĞÜ
ﺣﺪﺛﻨﺎ ﳛﲕ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﳊﻤﻴﺪ ﺍﳊﻤﺎﱐ ﺣﺪﺛﻨﺎ ﺷﺮﻳﻚ ﺣﺪﺛﻨﺎ ﺍﻟﺮﻛﲔ ﺑﻦ
ﺍﻟﺮﺑﻴﻊ ﻋﻦ ﻧﻌﻴﻢ ﺑﻦ ﺣﻨﻈﻠﺔ ﻋﻦ ﻋﻤﺎﺭ ﺑﻦ ﻳﺎﺳﺮ ﺭﺿﻲ ﺍﷲ ﻋﻨﻪ ﻗﺎﻝ ﻗﺎﻝ ﺭﺳﻮﻝ
ﺍﷲ ﻣﻦ ﻛﺎﻥ ﻟﻪ ﻭﺟﻬﺎﻥ ﰲ ﺍﻟﺪﻧﻴﺎ ﻛﺎﻥ ﻟﻪ ﻟﺴﺎﻧﺎ ﻣﻦ ﻧﺎﺭ ﻳﻮﻡ ﺍﻟﻘﻴﺎﻣﺔ

194 Ammar Bin Yasir r.a.’dan; Rasulullah sallallahu
aleyhi ve sellem buyurdu ki;
“Kim dünyada ikiyüzlü olursa, kıyamet gününde onun
ateşten iki dili olur.”219
ﺣﺪﺛﻨﺎ ﺃﺑﻮ ﺧﻴﺜﻤﺔ ﺣﺪﺛﻨﺎ ﺟﺮﻳﺮ ﻋﻦ ﺍﻷﻋﻤﺶ ﻋﻦ ﺃﰊ ﺻﺎﱀ ﻋﻦ ﺃﰊ
ﻫﺮﻳﺮﺓ ﺭﺿﻲ ﺍﷲ ﻋﻨﻪ ﻗﺎﻝ ﻗﺎﻝ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﲡﺪﻭﻥ ﻣﻦ ﺷﺮ ﻋﺒﺎﺩ ﺍﷲ ﻳﻮﻡ
ﺍﻟﻘﻴﺎﻣﺔ ﺫﺍ ﺍﻟﻮﺟﻬﲔ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺄﰐ ﻫﻮﻻﺀ ﲝﺪﻳﺚ ﻫﺆﻻﺀ ﻭﻫﺆﻻﺀ ﲝﺪﻳﺚ ﻫﺆﻻﺀ

195 Ebu Hureyre r.a.’den; Rasulullah sallallahu aleyhi
ve sellem buyurdu ki;
“Kıyamet gününde Allah’ın en şerli kullarının; şunlara
gidip bir türlü, bunlara gelip başka türlü konuşan iki yüzlüler
olduğunu bulursunuz.”220
ﺣﺪﺛﻨﺎ ﺃﺑﻮ ﺧﻴﺜﻤﺔ ﺣﺪﺛﻨﺎ ﺍﺑﻦ ﻋﻴﻴﻨﺔ ﻋﻦ ﺃﰊ ﺍﻟﺰﻧﺎﺩ ﻋﻦ ﺍﻷﻋﺮﺝ ﻋﻦ ﺃﰊ ﻫﺮﻳﺮﺓ ﺭﺿﻲ ﺍﷲ
 ﻋﻦ ﺍﻟﻨﱯ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻗﺎﻝ:  ﻋﻨﻪ:

219

Kitabus Samt(276) Kitabul Gıybet(s.11) Ebu Davud(4/268)
Darimi(2/314) Ahmed Zühd(s.216) Fethul Bari(10/475) hasendir.
220
Kitabus Samt(277) Kitabul Gıybet(s.11) Buhari(7/87)
Tirmizi(4/374) Ebu Davud(4/268)
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ﲡﺪﻭﻥ ﻣﻦ ﺷﺮ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺫﺍ ﺍﻟﻮﺟﻬﲔ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺄﰐ ﻫﺆﻻﺀ ﺑﻮﺟﻪ ﻭﻫﺆﻻﺀ ﺑﻮﺟﻪ

196 Ebu Hureyre r.a.’den; Rasulullah sallallahu aleyhi
ve sellem buyurdu ki;
“Kıyamet gününde insanların en şerlilerinin; şunlara
gidip bir yüzle, bunlara gelip başka bir yüzle konuşan iki
yüzlüler olduğunu bulursunuz.”221
ﺣﺪﺛﻨﺎ ﺃﲪﺪ ﺑﻦ ﲨﻴﻞ ﺃﻧﺒﺄﻧﺎ ﻋﺒﺪ ﺍﷲ ﺑﻦ ﺍﳌﺒﺎﺭﻙ ﺃﻧﺒﺄﻧﺎ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺮﲪﻦ ﺍﳌﺴﻌﻮﺩﻱ ﻋﻦ
 ﻛﻨﺖ ﻣﻊ ﺃﰊ ﺃﲰﺎﺀ ﺇﺫ ﺟﺎﺀ ﺭﺟﻞ ﺇﱃ ﺃﻣﲑ ﻣﻦ: ﻣﺎﻟﻚ ﺑﻦ ﺃﲰﺎﺀ ﺑﻦ ﺧﺎﺭﺟﺔ ﻗﺎﻝ
ﺍﻷﻣﺮﺍﺀ ﻓﺄﺛﲎ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺃﻃﺮﺍﻩ ﰒ ﺟﺎﺀ ﺇﱃ ﺃﰊ ﺍﲰﺎﺀ ﻓﺠﻠﺲ ﺇﻟﻴﻪ ﻭﻫﻮ ﺟﺎﻟﺲ ﰲ ﺟﺎﻧﺐ
 ﲰﻌﺖ ﻋﺒﺪ ﺍﷲ ﺑﻦ: ﺍﻟﺪﺍﺭ ﻓﺠﺮﻯ ﺣﺪﻳﺜﻬﻤﺎ ﻓﻤﺎ ﺑﺮﺡ ﺣﱴ ﻭﻗﻊ ﻓﻴﻪ ﻓﻘﺎﻝ ﺃﺑﻮ ﺍﲰﺎﺀ
 ﺇﻥ ﺫﺍ ﺍﻟﻠﺴﺎﻧﲔ ﰲ ﺍﻟﺪﻧﻴﺎ ﻟﻪ ﻳﻮﻡ ﺍﻟﻘﻴﺎﻣﺔ ﻟﺴﺎﻧﺎﻥ ﻣﻦ: ﻣﺴﻌﻮﺩ ﺭﺿﻲ ﺍﷲ ﻋﻨﻪ ﻳﻘﻮﻝ
ﻧﺎﺭ

197 Malik Bin Esma Bin Harice dedi ki; “Babam Esma
(bin Harice) ile beraberdik. Derken adamın biri amirlerden
birine gelerek onu övdü ve aşırı derecede methetti. Sonra
evin yanında oturmakta olan babam Esma’nın yanına
gelerek oturdu ve aralarında geçen konuşmayı kızgınlıkla
anlatıp amirin aleyhinde konuştu. Bunun üzerine Ebu Esma
dedi ki; Abdullah Bin Mes’ud r.a.’den şunu söylediğini
işittim;
“Dünyada iki dilli olanın, kıyamet gününde ateşten iki
dili olur”222

221

Kitabus Samt(278) isnadı sahih. Tahrici için bir önceki hadise
bakınız.
222
Kitabus Samt(279) Kitabul Gıybet(s.11) Mecmauz Zevaid(8/96)
hasendir.
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ﺣﺪﺛﻨﺎ ﺃﲪﺪ ﺑﻦ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺣﺪﺛﻨﺎ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺮﲪﻦ ﺑﻦ ﻣﻬﺪﻱ ﺣﺪﺛﻨﺎ ﺳﻼﻡ ﺑﻦ ﺳﻠﻴﻢ ﻋﻦ
 ﺇﻧﺎ ﺇﺫﺍ:  ﻗﻠﺖ ﻻﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﺭﺿﻲ ﺍﷲ ﻋﻨﻬﻤﺎ: ﺃﰊ ﺇﺳﺤﺎﻕ ﻋﻦ ﻋﺮﻳﺐ ﺍﳍﻤﺬﺍﱐ ﻗﺎﻝ
ﺩﺧﻠﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻣﺮﺍﺀ ﺯﻛﻴﻨﺎﻫﻢ ﲟﺎ ﻟﻴﺲ ﻓﻴﻬﻢ ﻓﺈﺫﺍ ﺧﺮﺟﻨﺎ ﺩﻋﻮﻧﺎ ﻋﻠﻴﻬﻢ ؟ ﻗﺎﻝ ﻛﻨﺎ ﻧﻌﺪ
ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻨﻔﺎﻕ

198 Garib elHemedanî dedi ki; “İbni Ömer r.a.’ya
şöyle dedim;
“Bizler idarecilerimizin yanına girdiğimizde, onlarda
olmayan hasletler ile överiz, yanlarından çıkınca da
aleyhlerinde dua ederiz” o da dedi ki;
“Biz bunu nifak sayardık.”223
ﺣﺪﺛﻨﺎ ﺃﲪﺪ ﺑﻦ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺣﺪﺛﻨﺎ ﻳﻌﻠﻰ ﺑﻦ ﻋﺒﻴﺪ ﺣﺪﺛﻨﺎ ﺍﻷﻋﻤﺶ ﻋﻦ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﻋﻦ
 ﺇﻧﺎ ﻧﺪﺧﻞ ﻋﻠﻰ ﺃﻣﺮﺍﺋﻨﺎ ﻓﻨﻘﻮﻝ:  ﻗﻴﻞ ﻻﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﺭﺿﻲ ﺍﷲ ﻋﻨﻬﻤﺎ: ﺃﰊ ﺍﻟﺸﻌﺜﺎﺀ ﻗﺎﻝ
 ﻛﻨﺎ ﻧﻌﺪ ﺫﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﻋﻬﺪ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ: ﺍﻟﻘﻮﻝ ﻓﺈﺫﺍ ﺧﺮﺟﻨﺎ ﻗﻠﻨﺎ ﻏﲑﻩ ؟ ﻓﻘﺎﻝ
ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﺍﻟﻨﻔﺎﻕ

199 Ebiş Şa'sâ'dan; İbni Ömer r.a.'ya; "Bizler
idarecilerimizin yanına giriyoruz ve konuşuyoruz, sonra
çıktığımızda başka türlü konuşuyoruz (ne dersin)?" denildi.
O da dedi ki;
"Biz bunu Rasulullah Sallallahu
zamanında nifak sayardık."224

223

aleyhi

ve sellem

Kitabus Samt(280) Kitabul Gıybet(s.11) Beyhaki(8/164) Gazali
İhya(3/138) İthaf(7/569) hasendir. Buhari Kitabul Ahkam’da diğer bir
yoldan rivayet etmiştir.
224
Kitabus Samt(281) sahihtir. Bir önceki rivayetin tahricine bakınız.
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ﺣﺪﺛﲏ ﺍﳊﺴﻦ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻌﺰﻳﺰ ﺣﺪﺛﻨﺎ ﳛﲕ ﺑﻦ ﺣﺴﺎﻥ ﺣﺪﺛﻨﺎ ﺳﻠﻴﻤﺎﻥ ﺑﻦ ﺑﻼﻝ
ﻋﻦ ﻛﺜﲑ ﺑﻦ ﺯﻳﺪ ﻋﻦ ﺍﻟﻮﻟﻴﺪ ﺑﻦ ﺭﺑﺎﺡ ﻋﻦ ﺃﰊ ﻫﺮﻳﺮﺓ ﺭﺿﻲ ﺍﷲ ﻋﻨﻪ ﻋﻦ ﺍﻟﻨﱯ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ
 ﻻ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻟﺬﻱ ﺍﻟﻮﺟﻬﲔ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺃﻣﻴﻨﺎ ﻋﻨﺪ ﺍﷲ: ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻗﺎﻝ

200 Ebu Hureyre r.a.’dan; Rasulullah sallallahu aleyhi
ve sellem buyurdu ki;
“İkiyüzlü kimse Allah katında güvende olamaz”225

225

Kitabus Samt(283) Kitabul Gıybet(s.11) Buhari Edebul
Mufred(313) Ahmed(2/365) Fethul Bari(10/475) Zubeydi el
İthaf(7/568) Ahmed Zühd(s.212) isnadı hasendir.
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ALAY ETMENİN YASAKLANIŞI
ﺣﺪﺛﻨﺎ ﺃﺑﻮ ﺧﻴﺜﻤﺔ ﺣﺪﺛﻨﺎ ﺃﺑﻮ ﺃﺳﺎﻣﺔ ﻗﺎﻝ ﺣﺎﰎ ﺑﻦ ﺃﰊ ﺻﻐﲑﺓ ﺃﺧﱪﱐ
ﻋﻦ ﲰﺎﻙ ﺑﻦ ﺣﺮﺏ ﻋﻦ ﺃﰊ ﺻﺎﱀ ﻋﻦ ﺃﻡ ﻫﺎﱏﺀ ﺭﺿﻲ ﺍﷲ ﻋﻨﻬﺎ ﻗﺎﻟﺖ ﺳﺄﻟﺖ
ﺍﻟﻨﱯ ﻋﻦ ﻗﻮﻟﻪ ﻭﺗﺄﺗﻮﻥ ﰲ ﻧﺎﺩﻳﻜﻢ ﺍﳌﻨﻜﺮ ﻗﺎﻝ ﻛﺎﻧﻮﺍ ﳛﺬﻓﻮﻥ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﻄﺮﻳﻖ
ﻭﻳﺴﺨﺮﻭﻥ ﻣﻨﻬﻢ ﻓﻬﻮ ﺍﳌﻨﻜﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﻛﺎﻧﻮﺍ ﻳﺄﺗﻮﻧﻪ

201 Ümmü Hânî r.a.’dan; Rasulullah sallallahu aleyhi
ve sellem’e; “M eclislerinizde kötülük yapıyorsunuz”
(Ankebut 29.) ayeti hakkında soruldu. Buyurdu ki;
“Onlar (Lut kavmi) yoldan geçenlere çelme takıp
düşürüyor ve onlarla alay ediyorlardı. İşte onların yapmış
oldukları fenâlık budur.”226
ﺣﺪﺛﻨﺎ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﺍﳉﻌﺪ ﺃﻧﺒﺄﻧﺎ ﺳﻔﻴﺎﻥ ﺑﻦ ﺳﻌﻴﺪ ﻋﻦ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﺍﻷﻗﻤﺮ ﻋﻦ
ﺃﰊ ﺣﺬﻳﻔﺔ ﻋﻦ ﻋﺎﺋﺸﺔ ﺭﺿﻲ ﺍﷲ ﻋﻨﻬﺎ ﻗﺎﻟﺖ ﺣﻜﻴﺖ ﺇﻧﺴﺎﻧﺎ ﻗﺎﻝ ﺍﻟﻨﱯ ﻣﺎ
ﺃﺣﺐ ﺃﱐ ﺣﻜﻴﺖ ﺇﻧﺴﺎﻧﺎ ﻭﺃﻥ ﱄ ﻛﺬﺍ ﻭﻛﺬﺍ

202 Aişe r.a.’dan; “Birisinin taklidini yapmıştım.
Bunun üzerine Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem
buyurdu ki;
“Ben bir insanın taklit edilmesini sevmem. Bu benim
için şöyle ve şöyle yapmaktan daha büyüktür.”227

226

Kitabus Samt(284) Kitabul Gıybet(s.11/b)
Ahmed(6/341) Kurtubi(13/342) hasendir.
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Tirmizi(5/342)

ﺣﺪﺛﲏ ﺍﳊﺴﲔ ﺑﻦ ﺍﳊﺴﻦ ﺣﺪﺛﻨﺎ ﺃﺑﻮ ﺃﺳﺎﻣﺔ ﻋﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﺑﻦ ﻋﺮﻭﺓ ﻋﻦ
ﺃﺑﻴﻪ ﻋﻦ ﻋﺒﺪﺍﷲ ﺑﻦ ﺯﻣﻌﺔ ﺭﺿﻲ ﺍﷲ ﻋﻨﻪ ﺃﻧﻪ ﲰﻊ ﺍﻟﻨﱯ ﳜﻄﺐ ﻓﻮﻋﻈﻬﻢ ﰲ
ﺿﺤﻜﻬﻢ ﻣﻦ ﺍﻟﻀﺮﻃﺔ ﻭﻗﺎﻝ ﻋﻼﻡ ﻳﻀﺤﻚ ﺃﺣﺪﻛﻢ ﳑﺎ ﻳﻔﻌﻞ

203 Abdullah Bin Zem’a r.a.’den; Peygamber
sallallahu aleyhi ve sellem hutbedeyken birisi yellendi ve
insanlar ona güldüler. Bunun üzerine Rasulullah sallallahu
aleyhi ve sellem buyurdu ki;
“Her birinizin yaptığı şeye mi gülüyorsunuz!?”228
ﺣﺪﺛﻨﺎ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﺍﳉﻌﺪ ﺃﻧﺒﺄﻧﺎ ﺇﺳﺮﺍﺋﻴﻞ ﻋﻦ ﺍﻷﻋﻤﺶ ﻋﻦ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺭﲪﺔ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ
 ﺇﱐ ﺃﺟﺪ ﻧﻔﺴﻲ ﲢﺪﺛﲏ ﺑﺎﻟﺸﻲﺀ ﻓﻤﺎ ﳝﻨﻌﲏ ﺃﻥ ﺃﺗﻜﻠﻢ ﺑﻪ ﺇﻻ ﳐﺎﻓﺔ ﺃﻥ ﺃﺑﺘﻠﻰ ﺑﻪ: ﻗﺎﻝ

204 İbrahim enNehaî dedi ki; “Şüphesiz kendimde
konuşacak bir şey (kusur dile getirme) bulurum da, onunla
müptela olmak korkusu beni onu söylemekten alıkoyar.”229
ﺣﺪﺛﻨﺎ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻤﺮﺍﻥ ﺑﻦ ﺃﰊ ﻟﻴﻠﻰ ﺣﺪﺛﻨﺎ ﺑﺸﺮ ﺑﻦ ﻋﻤﺎﺭﺓ ﻋﻦ ﺃﰊ ﺭﻭﻕ ﻋﻦ
 } ﻳﺎ ﻭﻳﻠﺘﻨﺎ ﻣﺎﻝ ﻫﺬﺍ: ﺍﻟﻀﺤﺎﻙ ﻋﻦ ﺍﺑﻦ ﻋﺒﺎﺱ ﺭﺿﻲ ﺍﷲ ﻋﻨﻬﻤﺎ ﰲ ﻗﻮﻟﻪ ﻋﺰ ﻭﺟﻞ
:  [ ﻗﺎﻝ49 : ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﻻ ﻳﻐﺎﺩﺭ ﺻﻐﲑﺓ ﻭﻻ ﻛﺒﲑﺓ ﺇﻻ ﺃﺣﺼﺎﻫﺎ { ] ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻟﻜﻬﻒ
 ﺍﻟﻘﻬﻘﻬﺔ ﺑﺬﻟﻚ:  ﺍﻟﺘﺒﺴﻢ ﺑﺎﻻﺳﺘﻬﺰﺍﺀ ﺑﺎﳌﺆﻣﻦ ﻭﺍﻟﻜﺒﲑﺓ: ﺍﻟﺼﻐﲑﺓ

227

Kitabus Samt(285) Kitabul Gıybet(s.12) Ebu Davud(4/269)
Ahmed(6/136) İbnul Mübarek Zühd(742) Hennad esSerî
Zühd(s.110) Beyhaki(10/247) sahihtir.
228
Kitabus Samt(286) Kitabul Gıybet(s.12) Buhari(6/83)
Müslim(4/2191) Ahmed(4/17) sahihtir.
229
Kitabus Samt(289) Kitabul Gıybet(s.12) Hennad Zühd(s.110)
Begavi Şerhus Sünne(13/141) sahih.
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205 Dahhak r.a.’den; İbni Abbas r.a.; “Y azıklar
olsun bize ki, bu kitaba ne olmuş, küçük büyük
günahlarımızın
hiçbirini
bırakmadan
sayıp
dökmüş… ”(Kehf 49) ayetinde geçen “sağire=küçük
günah” kelimesini; mü’min ile alay ederken gülümsemek
olarak, “Kebire=büyük günah” kelimesini ise; alay
ederken kahkaha ile gülmek olarak tefsir etti.”230

230

Kitabus Samt(292) Kitabul Gıybet(s.12) Kurtubi(10/419) isnadı
hasendir.

129

GIYBETİN KEFFARETİ
ﺣﺪﺛﲏ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﺇﺩﺭﻳﺲ ﺣﺪﺛﻨﺎ ﺃﺑﻮ ﺍﻟﻨﺼﺮ ﺍﻟﺪﻣﺸﻘﻲ ﺣﺪﺛﻨﺎ ﺇﲰﺎﻋﻴﻞ
ﺑﻦ ﻋﻴﺎﺵ ﻋﻦ ﺃﰊ ﺷﻴﺒﺔ ﺑﻦ ﻳﺰﻳﺪ ﺍﻟﺮﻫﺎﻭﻱ ﻋﻦ ﺯﻳﺪ ﺑﻦ ﺃﰊ ﺃﻧﻴﺴﺔ ﻋﻦ ﻋﻄﺎﺀ
ﺑﻦ ﺃﰊ ﺭﺑﺎﺡ ﺃﻧﻪ ﺳﺌﻞ ﻋﻦ ﺍﻟﺘﻮﺑﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻔﺮﻳﺔ ﻗﺎﻝ ﲤﺸﻲ ﺇﱃ ﺻﺎﺣﺒﻚ ﻓﺘﻘﻮﻝ
ﻛﺬﺑﺖ ﲟﺎ ﻗﻠﺖ ﻟﻚ ﻭﻇﻠﻤﺖ ﻭﺃﺳﺄﺕ ﻓﺈﻥ ﺃﺧﺬﺕ ﻓﺒﺤﻘﻚ ﻭﺇﻥ ﺷﺌﺖ
ﻋﻔﻮﺕ

206 Atâ bin Ebi Rabah r.a.’e yalanın tevbesinin nasıl
olacağı soruldu. Dedi ki;
“Arkadaşına git ve de ki; Sana yalan söyledim,
zulmettim ve yanlış yaptım. İstersen hakkını al yada
affet.”231

(Atâ r.a.’ın söylediği, iftira ile ilgilidir. Kişi bir topluluk
önünde iftira etmiş ise, hatasını topluluğun huzurunda itiraf
etmelidir.)
ﺣﺪﺛﲏ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺜﻤﺎﻥ ﺍﻟﻌﻘﻴﻠﻲ ﺣﺪﺛﻨﺎ ﺍﺑﻮ ﻋﻮﻥ ﺻﺎﺣﺐ ﺍﻟﻘﺮﺏ ﻋﻦ ﻣﺎﻟﻚ ﺑﻦ
 ﻣﺮ ﻋﻴﺴﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﻭﺍﳊﻮﺍﺭﻳﻮﻥ ﻋﻠﻰ ﺟﻴﻔﺔ ﻛﻠﺐ ﻓﻘﺎﻝ: ﺩﻳﻨﺎﺭ ﺭﲪﻪ ﺍﷲ ﻗﺎﻝ
 ﻣﺎ ﺃﺷﺪ ﺑﻴﺎﺽ ﻟﺴﺎﻧﻪ:  ﻣﺎ ﺃﻧﱳ ﺭﻳﺢ ﻫﺬﺍ ! ﻓﻘﺎﻝ ﻋﻴﺴﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻼﻡ: ﺍﳊﻮﺍﺭﻳﻮﻥ
ﻳﻌﻈﻬﻢ ﻭﻳﻨﻬﺎﻫﻢ ﻋﻦ ﺍﻟﻐﻴﺒﺔ

207 Malik Bin Dinar’dan; “İsa a.s., havarileriyle
beraber bir köpek leşi gördüler. Havariler;

231

Kitabus Samt(295) Kitabul Gıybet(s.12) İhya(3/133) Zübeydi
İthaf(7/559) isnadı hasendir.
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“Ne kadar kötü kokuyor” dediler. Bunun üzerine İsa
a.s. dedi ki;
“Dişleri ne kadar beyazmış” böylece onları gıybetten
sakındırmak istedi.232
 ﲰﻊ ﺍﳌﻬﻠﺐ ﺑﻦ ﺃﰊ ﺻﻔﺮﺓ ﺭﺟﻼ ﻳﻐﺘﺎﺏ: ﺣﺪﺛﲏ ﺣﺴﲔ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺮﲪﻦ ﻗﺎﻝ
 ﺃﻛﻔﻒ ﻓﻮﺍﷲ ﻻ ﻳﻨﻘﻰ ﻓﻮﻙ ﻣﻦ ﺳﻬﻜﻬﺎ: ﺭﺟﻼ ﻓﻘﺎﻝ

208 Huseyn Bin Abdurrahman’dan; “Muhelleb Bin Ebi
Sufra bir adamın, birisini gıybet ettiğini duyunca dedi ki;
“Sus! Vallahi onun rüzgârının şiddetinden dolayı ağzını
temizleyemezsin.”233
 ﺃﻣﺎ ﻭﺍﷲ:  ﲰﻊ ﻗﺘﻴﺒﺔ ﺑﻦ ﻣﺴﻠﻢ ﺭﺟﻼ ﻳﻐﺘﺎﺏ ﺭﺟﻼ ﻓﻘﺎﻝ: ﺣﺪﺛﻨﺎ ﺣﺴﲔ ﻗﺎﻝ
ﻟﻘﺪ ﺗﻠﻤﻈﺖ ﲟﻀﻐﺔ ﻃﺎﳌﺎ ﻟﻔﻈﺘﻬﺎ ﺍﻟﻜﺮﺍﻡ

209 Huseyn’den; Kuteybe Bin Müslim, birisinin gıybet
ettiğini duyunca dedi ki;
“Vallahi telaffuz ettiğin şey o kadar büyük ki, zalim
olarak et parçası yemiş oldun.”234
 ﻗﺎﻝ ﻣﻨﺼﻮﺭ: ﺣﺪﺛﻨﺎ ﺣﺴﲔ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺮﲪﻦ ﺃﻧﻪ ﺣﺪﺙ ﻋﻦ ﺑﺸﺮ ﺑﻦ ﺍﻟﺴﺮﻱ ﻗﺎﻝ
 ﺇﻥ ﺍﻟﺮﺟﻞ ﻣﻦ ﺇﺧﻮﺍﱐ ﻳﻠﻘﺎﱐ ﻓﺄﻓﺮﺡ ﺇﻥ ﱂ ﻳﺴﺆﱐ ﰲ ﺻﺪﻳﻘﻲ: ﺑﻦ ﺭﺍﺫﺍﻥ ﺭﲪﻪ ﺍﷲ

232

Kitabus Samt(297) Kitabul Gıybet(s.12) İhya(3/125) Zübeydi
İthaf(7/537) ricali güvenilirdir.
233
Kitabus Samt(298) Kitabul Gıybet(s.12) Zübeydi İthaf(7/537)
isnadı hasendir.
234
Kitabus Samt(300) Kitabul Gıybet(s.12) Zübeydi İthaf(7/537)
Cafer Şemsul Hilafe Adab(s.32) isnadı hasendir.
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ﻭﻳﺒﻠﻐﲏ ﺍﻟﻐﻴﺒﺔ ﳑﻦ ﺍﻏﺘﺎﺑﲏ ﻭﺇﱐ ﻟﻔﻲ ﺟﻬﺪ ﻣﻦ ﺟﻠﻴﺴﻲ ﺣﱴ ﻳﻔﺎﺭﻗﲏ ﳐﺎﻓﺔ ﺃﻥ ﻳﺄﰒ
ﻭﻳﺆﲦﲏ

210 Mansur Bin Zadan dedi ki; "Kardeşlerimden biri
eğer
bir
arkadaşımı
bana
kötülemezse
onunla
karşılaştığımda seviniyorum.
Bana benim arkamdan
konuşan birini haber verdiğinde ise, beni de başkalarına
kötülemesinden korktuğum için ondan ayrılana kadar sıkıntı
çekiyorum."235
ﺣﺪﺛﲏ ﺃﺑﻮ ﺍﳊﺴﻦ ﺍﻟﺮﻗﻲ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﷲ ﺣﺪﺛﻨﺎ ﻋﺒﺪ ﺍﷲ ﺑﻦ ﻳﻮﺳﻒ ﺣﺪﺛﻨﺎ ﻋﺒﺪ
 ﺍﻧﻪ ﻛﺎﻥ ﻳﻘﻮﻝ: ﺍﷲ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺮﲪﻦ ﺑﻦ ﻳﺰﻳﺪ ﺑﻦ ﺟﺎﺑﺮ ﺟﺪﻱ ﺃﰊ ﻋﻦ ﺍﳊﺴﻦ ﺭﲪﻪ ﺍﷲ
 ﺇﻳﺎﻛﻢ ﻭﺍﻟﻐﻴﺒﺔ ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻧﻔﺴﻲ ﺑﻴﺪﻩ ﳍﻲ ﺃﺳﺮﻉ ﰲ ﺍﳊﺴﻨﺎﺕ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺎﺭ ﰲ ﺍﳊﻄﺐ:

211 elHasen r.a.’den; “Sizi gıybetten sakındırırım.
Nefsimi elinde tutana yemin olsun ki, gıybet, iyilikleri ateşin
odunu bitirdiğinden daha fazla bitirir.”236

235
236

Kitabus Samt(301) Kitabul Gıybet(12/b) isnadı hasendir.
Kitabus Samt(302) Kitabul Gıybet(s.12) ricali güvenilirdir.
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BÜTÜN İNSANLAR HAKKINDA İYİ KONUŞMAK
GEREKİR
ﺣﺪﺛﻨﺎ ﺑﺸﺎﺭ ﺑﻦ ﻣﻮﺳﻰ ﺣﺪﺛﻨﺎ ﻳﺰﻳﺪ ﺑﻦ ﺍﳌﻘﺪﺍﻡ ﺑﻦ ﺷﺮﻳﺢ ﻗﺎﻝ ﺣﺪﺛﲏ
ﺃﰊ ﺍﳌﻘﺪﺍﻡ ﻋﻦ ﺃﺑﻴﻪ ﻋﻦ ﺟﺪﻩ ﻫﺎﱏﺀ ﺃﺑﻮ ﺷﺮﻳﺢ ﺭﺿﻲ ﺍﷲ ﻋﻨﻪ ﻗﺎﻝ ﻗﻠﺖ ﻟﻠﻨﱯ
ﺃﺧﱪﱐ ﺑﺸﻲﺀ ﻳﻮﺟﺐ ﺍﳉﻨﺔ ﻗﺎﻝ ﻋﻠﻴﻚ ﲝﺴﻦ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﻭﺑﺬﻝ ﺍﻟﻄﻌﺎﻡ

212 Ebu Şureyh elHani r.a.’den; Rasulullah sallallahu
aleyhi ve sellem’e cennete girmeyi gerektirecek bir haslet
sordum. Buyurdu ki;
“Sana güzel konuşmanı ve yemek yedirmeni tavsiye
ederim.”237
 ﳝﻜﻨﻜﻢ: ﺣﺪﺛﻨﺎ ﺇﺳﺤﺎﻕ ﺑﻦ ﺇﲰﺎﻋﻴﻞ ﺣﺪﺛﻨﺎ ﺳﻔﻴﺎﻥ ﲰﻊ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﺍﳌﻨﻜﺪﺭ ﻳﻘﻮﻝ
ﻣﻦ ﺍﳉﻨﺔ ﺇﻃﻌﺎﻡ ﺍﻟﻄﻌﺎﻡ ﻭﻃﻴﺐ ﺍﻟﻜﻼﻡ

213 Muhammed Bin elMünkedir r.a. dedi ki;
“Cennette yer edinmek için yemek yedirin ve (insanlar
hakkında) güzel konuşun.”238
ﺣﺪﺛﲏ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻗﺪﺍﻣﺔ ﺍﳉﻮﻫﺮﻱ ﺣﺪﺛﻨﺎ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﻴﺪ ﻋﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﳌﻠﻚ ﺑﻦ ﺃﰊ
 } ﻭﻗﻮﻟﻮﺍ ﻟﻠﻨﺎﺱ ﺣﺴﻨﺎ { ]ﺳﻮﺭﺓ: ﺳﻠﻴﻤﺎﻥ ﻋﻦ ﻋﻄﺎﺀ ﻭ ﺃﰊ ﺟﻌﻔﺮ ﰲ ﻗﻮﻟﻪ ﻋﺰ ﻭﺟﻞ
 ﻟﻠﻨﺎﺱ ﻛﻠﻬﻢ:  [ ﻗﺎﻝ83 : ﺍﻟﺒﻘﺮﺓ

237

Kitabus Samt(303) Buhari Edebül Müfred(811) İbni Hibban(1938)
Hakim(1/23) İhya(3/103) şahitleriyle hasendir.
238
Kitabus Samt(304) isnadı sahihtir.
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214 Ata ve Ebu Cafer, “İ nsanlara güzellikle söz
söyleyin”(Bakara 83) ayeti hakkında;
“Bütün insanları kapsar” dediler.239
ﺣﺪﺛﲏ ﺍﳊﺴﲔ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﻳﺰﻳﺪ ﺃﻧﺒﺄﻧﺎ ﻋﺒﺪ ﺍﷲ ﻣﺴﻠﻤﺔ ﺣﺪﺛﻨﺎ ﻣﺎﻟﻚ ﺑﻦ ﺃﻧﺲ
 ﻣﺮ ﺑﺴﻼﻡ ﻓﻘﻴﻞ:  ﻣﺮ ﺑﻌﻴﺴﻰ ﺍﺑﻦ ﻣﺮﱘ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﺧﱰﻳﺮ ﻓﻘﺎﻝ: ﺭﺿﻲ ﺍﷲ ﻋﻨﻪ ﻗﺎﻝ
 ﺃﻛﺮﻩ ﺃﻥ ﺃﻋﻮﺩ ﻟﺴﺎﱐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﺮ:  ﻳﺎ ﺭﻭﺡ ﺍﷲ ﳍﺬﺍ ﺍﳋﱰﻳﺮ ﺗﻘﻮﻝ ؟:

215 Malik Bin Enes r.a’den; “İsa a.s. bir domuz
görünce;
“Selametle geç” dedi. Denildi ki;
“Ey Ruhullah! Bunu bir domuza mı söylüyorsun?”
“Dilimi kötü söze alıştırmak istemem.” Dedi.240
ﺣﺪﺛﲏ ﻳﻌﻘﻮﺏ ﺑﻦ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺣﺪﺛﻨﺎ ﲪﻴﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺮﲪﻦ ﺍﻟﺮﺅﺍﺳﻲ ﺣﺪﺛﻨﺎ ﺣﺴﻦ
 ﻣﻦ ﺳﻠﻢ ﻋﻠﻴﻚ: ﺑﻦ ﺻﺎﱀ ﻋﻦ ﲰﺎﻙ ﻋﻦ ﻋﻜﺮﻣﺔ ﻋﻦ ﺍﺑﻦ ﻋﺒﺎﺱ ﺭﺿﻲ ﺍﷲ ﻋﻨﻬﻤﺎ ﻗﺎﻝ
 } ﻭﺇﺫﺍ: ﻣﻦ ﺧﻠﻖ ﺍﷲ ﻓﺎﺭﺩﺩ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﳎﻮﺳﻴﺎ ﺫﻟﻚ ﻷﻥ ﺍﷲ ﻋﺰ ﻭﺟﻞ ﻳﻘﻮﻝ
86 ] : ﺣﻴﻴﺘﻢ ﺑﺘﺤﻴﺔ ﻓﺤﻴﻮﺍ ﺑﺄﺣﺴﻦ ﻣﻨﻬﺎ ﺃﻭ ﺭﺩﻭﻫﺎ { ] ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ

216 İbni Abbas r.a. dedi ki; “Allah’ın halkından kim
sana selam verirse, Mecusi bile olsa onun selamını al.
Şüphesiz Allah Azze ve Celle buyurur ki;

239

Kitabus Samt(306) Taberi(2/296) Kurtubi(2/16) Zubeydi
İthaf(7/475) isnadı makbuldür.
240
Kitabus Samt(308) İhya(3/103) İthaf(7/476) ricali güvenilirdir.
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“Bir selam ile selamlandığınız vakit, ondan daha
güzeli ile selam alın veya aynı şekilde karşılık
verin… ”(Nisa 86)”241
: ﺣﺪﺛﻨﺎ ﺧﻠﻒ ﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﺣﺪﺛﻨﺎ ﺧﺎﻟﺪ ﻋﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﳌﻠﻚ ﻋﻦ ﻋﻄﺎﺀ ﺭﺿﻲ ﺍﷲ ﻋﻨﻪ
 ﻟﻠﻨﺎﺱ ﻛﻠﻬﻢ ﺍﳌﺸﺮﻙ ﻭﻏﲑﻩ:  ﻗﺎﻝ: [ 83 : } ﻭﻗﻮﻟﻮﺍ ﻟﻠﻨﺎﺱ ﺣﺴﻨﺎ { ] ﺍﻟﺒﻘﺮﺓ

217 Atâ Radıyallahu anh’den; “İ nsanlara güzellikle
söyleyin”(Bakara 83) ayeti hakkında dedi ki;
“Müşrik
konuşun.”242

de

olsalar

bütün

insanlara

güzellikle

 ﻗﻠﺖ ﻟﺴﻌﻴﺪ ﺑﻦ ﺟﺒﲑ: ﺣﺪﺛﻨﺎ ﺧﻠﻒ ﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﺣﺪﺛﻨﺎ ﺷﺮﻳﻚ ﻋﻦ ﺃﰊ ﺳﻨﺎﻥ ﻗﺎﻝ
: ﻮﺳﻲ ﻳﻮﻟﻴﲏ ﻣﻦ ﻧﻔﺴﻪ ﻭﻳﺴﻠﻢ ﻋﻠﻲ ﺃﻓﺎﺭﺩ ﻋﻠﻴﻪ ؟ ﻓﻘﺎﻝ ﺳﻌﻴﺪ ﺍ: ﺭﺿﻲ ﺍﷲ ﻋﻨﻪ
 ﻟﻮ ﻗﺎﻝ ﱄ ﻓﺮﻋﻮﻥ: ﺳﺄﻟﺖ ﺍﺑﻦ ﻋﺒﺎﺱ ﺭﺿﻲ ﺍﷲ ﻋﻨﻬﻤﺎ ﻋﻦ ﳓﻮ ﻣﻦ ﺫﻟﻚ ؟ ﻓﻘﺎﻝ
ﺧﲑﺍ ﻟﺮﺩﺩﺕ ﻋﻠﻴﻪ

218 Ebu Sinan’dan; Said Bin Cubeyr Radıyallahu
anh’e;
“Bir Mecusi benimle yumuşak konuşur ve bana selam
verirse, onun selamını almam gerekir mi?” dedim. Dedi ki;
“Ben de bunun benzerini İbni Abbas Radıyallahu
anhuma’ya sormuştum. Dedi ki;
“Şayet Fir’avn bana hayırlı konuşursa, ona aynı şekilde
karşılık verirdim.”243
241

Kitabus Samt(309) İhya(3/103) İthaf(7/475) Fethul Bari(11/42)
isnadı hasendir.
242
Kitabus Samt(310) isnadı sahihtir.
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ﺣﺪﺛﲏ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻴﺎﺩ ﺑﻦ ﻣﻮﺳﻰ ﺣﺪﺛﻨﺎ ﺯﻳﺪ ﺑﻦ ﺍﳊﺒﺎﺏ ﻋﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﺳﻮﺍﺀ ﻗﺎﻝ
 :ﺃﺧﱪﱐ ﳘﺎﻡ ﺑﻦ ﳛﲕ ﻋﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﺑﻦ ﻋﺮﻭﺓ ﺭﺿﻲ ﺍﷲ ﻋﻨﻬﻤﺎ  :ﻗﺎﻝ  :ﻋﻄﺲ ﻧﺼﺮﺍﱐ
ﻃﺒﻴﺐ ﻋﻨﺪ ﺃﰊ ﻓﻘﺎﻝ ﻟﻪ  :ﺭﲪﻚ ﺍﷲ ﻓﻘﻴﻞ ﻟﻪ  :ﺇﻧﻪ ﻧﺼﺮﺍﱐ ؟ ﻓﻘﺎﻝ  :ﺇﻥ ﺭﲪﺔ ﺍﷲ
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﺎﳌﲔ

219 Hişam Bin Urve r.a.’den; “Babamın yanında
;Hıristiyan bir tabip hapşırınca ona
;“Allah sana rahmet etsin” dedi. Babama
;“O Hıristiyan’dır” denildi. O da dedi ki
“Şüphesiz Allah’ın rahmeti bütün alemleredir.”244
ﺣﺪﺛﻨﺎ ﺍﳊﺴﻦ ﺑﻦ ﻋﻴﺴﻰ ﺃﻧﺒﺄﻧﺎ ﻋﺒﺪ ﺍﷲ ﺑﻦ ﺍﳌﺒﺎﺭﻙ ﺃﻧﺒﺄﻧﺎ ﻣﻌﻤﺮ ﻋﻦ ﳘﺎﻡ ﺑﻦ ﻣﻨﺒﻪ
ﻋﻦ ﺍﰊ ﻫﺮﻳﺮﺓ ﺭﺿﻲ ﺍﷲ ﻋﻨﻪ  :ﻋﻦ ﺍﻟﻨﱯ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻗﺎﻝ  :ﺍﻟﻜﻠﻤﺔ ﺍﻟﻄﻴﺒﺔ
ﺻﺪﻗﺔ

220 Ebu Hureyre r.a.’den; Rasulullah sallallahu aleyhi
;ve sellem buyurdu ki
“Güzel söz sadakadır.”245
ﺣﺪﺛﻨﺎ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮﺩ ﺃﻧﺒﺄﻧﺎ ﺍﻟﻔﺮﻳﺎﰊ ﺃﻧﺒﺄﻧﺎ ﺳﻔﻴﺎﻥ ﻋﻦ ﺍﻷﻋﻤﺶ ﻋﻦ ﻋﻤﺮﻭ ﺑﻦ
ﻣﺮﺓ ﻋﻦ ﺧﻴﺜﻤﺔ ﻋﻦ ﻋﺪﻱ ﺑﻦ ﺣﺎﰎ ﺭﺿﻲ ﺍﷲ ﻋﻨﻪ ﻗﺎﻝ  :ﻗﺎﻝ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ
ﻭﺳﻠﻢ  :ﺍﺗﻘﻮﺍ ﺍﻟﻨﺎﺳﺮ ﻭﻟﻮ ﺑﺸﻖ ﲤﺮﺓ ﻓﺈﻥ ﱂ ﻳﻜﻦ ﺑﺸﻖ ﲤﺮﺓ ﻓﻜﻠﻤﺔ ﻃﻴﺒﺔ

243

Kitabus Samt(311) İhya(3/103) İthaf(7/475) isnadı sahihtir.
Kitabus Samt(314) isnadı sahihtir
245
)Kitabus Samt(315) Buhari(7/79) Müslim(2/699) Ahmed(2/374
İbnül Mubarek Zühd(403) isnadı sahihtir.
244
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221 Adiy Bin Hatem r.a.’den; Rasulullah sallallahu
aleyhi ve sellem buyurdu ki;
“Bir hurmanın yarısıyla da olsa ateşten korunun. Eğer
bir hurmanın yarısını da bulamazsanız, güzel söz söyleyerek
korunun.”246
ﺣﺪﺛﲏ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﺍﳊﺴﲔ ﺣﺪﺛﻨﺎ ﻣﺴﻠﻢ ﺑﻦ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺣﺪﺛﻨﺎ ﲪﺎﺩ ﺍﺑﻦ ﺳﻠﻤﺔ ﻋﻦ
 ﻭﺟﻪ ﻃﻠﻴﻖ:  ﺍﻟﱪ ﺷﻲﺀ ﻫﲔ:  ﻗﺎﻝ ﺍﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﺭﺿﻲ ﺍﷲ ﻋﻨﻬﻤﺎ: ﲪﻴﺪ ﺍﻟﻄﻮﻳﻞ ﻗﺎﻝ
ﻭﻛﻼﻡ ﻟﲔ

222 İbni Ömer r.a.’dan; “İyilik basit bir şeydir; güler
yüz ve yumuşak konuşmak.”247

246

Kitabus Samt(316) Buhari(2/114) Müslim(2/704) Darimi(1/390)
Ahmed(4/256) sahihtir.
247
Kitabus Samt(318) İhya(3/103) İthaf(7/476) Keşful Hafa(891)
isnadı sahihtir.

137

MÜSTEHCEN KONUŞMANIN KÖTÜLÜĞÜ
ﺣﺪﺛﻨﺎ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﺍﳉﻌﺪ ﺃﺧﱪﱐ ﺍﳌﺴﻌﻮﺩﻱ ﻭﻗﻴﺲ ﺑﻦ ﺍﻟﺮﺑﻴﻊ ﻋﻦ ﻋﻦ
ﻋﻤﺮﻭ ﺑﻦ ﻣﺮﺓ ﻋﻦ ﻋﺒﺪﺍﷲ ﺑﻦ ﺍﳊﺎﺭﺙ ﻋﻦ ﻋﺒﺪﺍﷲ ﺑﻦ ﻣﺎﻟﻚ ﺃﻭ ﻋﻦ ﻋﺒﺪﺍﷲ
ﺍﺑﻦ ﻣﺎﻟﻚ ﻋﻦ ﻋﺒﺪﺍﷲ ﺑﻦ ﺍﳊﺎﺭﺙ ﻋﻦ ﻋﺒﺪﺍﷲ ﺑﻦ ﻋﻤﺮﻭ ﺭﺿﻲ ﺍﷲ ﻋﻨﻬﻤﺎ
ﻗﺎﻝ ﻗﺎﻝ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﺇﻳﺎﻛﻢ ﻭﺍﻟﻔﺤﺶ ﻓﺈﻥ ﺍﷲ ﻻ ﳛﺐ ﺍﻟﻔﺤﺶ ﻭﻻ
ﺍﻟﺘﻔﺤﺶ

223 Abdullah Bin Amr r.a.’dan; Rasulullah sallallahu
;aleyhi ve sellem buyurdu ki
“Sizleri çirkin sözden sakındırırım. Şüphesiz Allah çirkin
sözü ve sövüşmeyi sevmez.”248
ﺣﺪﺛﻨﺎ ﺳﻮﻳﺪ ﺑﻦ ﺳﻌﻴﺪ ﺣﺪﺛﻨﺎ ﳛﲕ ﺑﻦ ﺯﻛﺮﻳﺎ ﺣﺪﺛﻨﺎ ﺍﺑﻦ ﺃﰊ ﺯﺍﺋﺪﺓ
ﻋﻦ ﺃﺑﻴﻪ ﻋﻦ ﺃﰊ ﺇﺳﺤﺎﻕ ﻋﻦ ﺃﰊ ﻋﺒﺪﺍﷲ ﺍﳉﺪﱄ ﻗﺎﻝ ﺳﺄﻟﺖ ﻋﺎﺋﺸﺔ ﺭﺿﻲ
ﺍﷲ ﻋﻨﻬﺎ ﻋﻦ ﺧﻠﻖ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﻓﻘﺎﻟﺖ ﻛﺎﻥ ﺃﺣﺴﻦ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺧﻠﻘﺎ ﱂ ﻳﻜﻦ
ﻓﺎﺣﺸﺎ ﻭﻻ ﻣﺘﻔﺤﺸﺎ ﻭﻻ ﺻﺨﺎﺑﺎ ﰲ ﺍﻷﺳﻮﺍﻕ ﻭﻻ ﳚﺰﻱ ﺑﺎﻟﺴﻴﺌﺔ ﻣﺜﻠﻬﺎ
ﻭﻟﻜﻦ ﻳﻌﻔﻮ ﻭﻳﺼﻔﺢ

224 Ebu Abdullah elCedelî r.a.’den; Aişe r.a.’ya
Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem’in ahlakını sordum.
;Dedi ki

248

Kitabus Samt(319) Ebu Davud(4/58) Ahmed(2/159) İbnül
Mübarek Zühd(853) İbni Hibban(1566) şahitleriyle hasendir.
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“Ahlak bakımından insanların en güzeli idi. Çirkin söz
söylemez, sövmezdi. Çarşılarda bağırmaz, kötülüğe
kötülükle karşılık vermezdi. Lakin affeder, cezalandırmaktan
vazgeçerdi.”249
ﺣﺪﺛﻨﺎ ﺳﻮﻳﺪ ﺑﻦ ﺳﻌﻴﺪ ﺣﺪﺛﻨﺎ ﻓﻀﻴﻞ ﺑﻦ ﻋﻴﺎﺽ ﻋﻦ ﻣﻨﺼﻮﺭ ﻋﻦ ﺍﺑﻦ ﺷﻬﺎﺏ ﻋﻦ
 ﻣﺎ ﺭﺃﻳﺖ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ: ﻋﺮﻭﺓ ﻋﻦ ﻋﺎﺋﺸﺔ ﺭﺿﻲ ﺍﷲ ﻋﻨﻬﺎ ﻗﺎﻟﺖ
ﻣﻨﺘﺼﺮﺍ ﻣﻦ ﻣﻈﻠﻤﺔ ﻇﻠﻤﻬﺎ ﻗﻂ ﻣﺎ ﱂ ﻳﻨﺘﻬﻚ ﻣﻦ ﳏﺎﺭﻡ ﺍﷲ ﺷﻲﺀ ﻓﺈﺫﺍ ﺍﻧﺘﻬﻚ ﻣﻦ ﳏﺎﺭﻡ
ﺍﷲ ﺷﻲﺀ ﻛﺎﻥ ﺃﺷﺪﻫﻢ ﰲ ﺫﻟﻚ ﻏﻀﺒﺎ ﻭﻣﺎ ﺧﲑ ﺑﲔ ﺃﻣﺮﻳﻦ ﻗﻂ ﺇﻻ ﺍﺧﺘﺎﺭ ﺃﻳﺴﺮﳘﺎ ﻣﺎ
ﱂ ﻳﻜﻦ ﺇﲦﺎ

225 Aişe r.a.’dan; “Rasulullah sallallahu aleyhi ve
sellem’in zalime yardım ettiğini hiç görmedim. Allah’ın
haram kıldığı şeylerin işlenmesine öfkelendiği kadar bir şeye
kızmazdı. İki şey arasında tercih durumunda kaldığında,
günah bulunmadıkça en kolayını seçerdi.”250
ﺣﺪﺛﻨﺎ ﳛﻴىﱭ ﻳﻮﺳﻒ ﺍﻟﺰﻣﻲ ﺣﺪﺛﻨﺎ ﺃﺑﻮ ﺑﻜﺮ ﺑﻦ ﻋﻴﺎﺵ ﻋﻦ ﺍﳊﺴﻦ ﺑﻦ ﻋﻤﺮﻭ
ﻋﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺮﲪﻦ ﺑﻦ ﻳﺰﻳﺪ ﻋﻦ ﺃﺑﻴﻪ ﻋﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﷲ ﺭﺿﻲ ﺍﷲ ﻋﻨﻪ ﻋﻦ ﺍﻟﻨﱯ ﺻﻠﻰ
 ﻟﻴﺲ ﺍﳌﺆﻣﻦ ﺑﺎﻟﻄﻌﺎﻥ ﻭﻻ ﺍﻟﻠﻌﺎﻥ ﻭﻻ ﺍﻟﻔﺎﺣﺶ ﺍﻟﺒﺬﻱﺀ:  ﻗﺎﻝ: ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ

226 Abdullah (Bin Mesud) r.a.’den;
sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki;

249

Peygamber

Kitabus Samt(321) Müslim(4/1805) Tirmizi(4/369) Ahmed(6/236)
Beyhaki(2/436,3/66,5/203,9/310) sahihtir.
250
Kitabus Samt(322) Müslim(4/1813) Beyhaki(7/45) sahih.
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“Mü’min, hakaret edici olamaz, lanet edici olamaz,
çirkin ve edepsiz sözler konuşamaz.”251
ﺣﺪﺛﻨﺎ ﺧﻠﻒ ﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﺣﺪﺛﻨﺎ ﺃﺑﻮ ﺍﻷﺣﻮﺹ ﻋﻦ ﺃﰊ ﺇﺳﺤﺎﻕ ﻋﻦ ﺃﰊ ﺍﻷﺣﻮﺹ
ﺍﻟﻔﺤﺶ:  ﺃﻻﻡ ﺧﻠﻖ ﺍﳌﺆﻣﻦ: ﻋﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﷲ ﺭﺿﻲ ﻋﻨﻪ ﻗﺎﻝ

227 Abdullah r.a.’den; “Müminin en düşük ahlakı, kötü
sözlü olmaktır.”252
ﺣﺪﺛﻨﺎ ﺃﲪﺪ ﺑﻦ ﲨﻴﻞ ﺃﻧﺒﺄﻧﺎ ﻋﺒﺪ ﺍﷲ ﺑﻦ ﺍﳌﺒﺎﺭﻙ ﺃﻧﺒﺄﻧﺎ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﺴﻠﻢ ﻋﻦ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ
 ﺍﻟﻔﺎﺣﺶ ﺍﳌﺘﻔﺤﺶ ﻳﻮﻡ ﺍﻟﻘﻴﺎﻣﺔ ﰲ ﺻﻮﺭﺓ ﻛﻠﺐ ﺃﻭ ﰲ ﺟﻮﻑ:  ﻳﻘﺎﻝ: ﺑﻦ ﻣﻴﺴﺮﺓ ﻗﺎﻝ
ﻛﻠﺐ

228 İbrahim Bin Meysera Radıyallahu anh dedi ki;
“Söyleniyor ki; kötü sözlü kimse ve söven kimse
kıyamet gününde köpek suretinde (veya köpeğin karnında)
olacaktır.”253
ﺣﺪﺛﲏ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﷲ ﺑﻦ ﺑﺰﻳﻊ ﺣﺪﺛﻨﺎ ﻓﻀﻴﻞ ﺑﻦ ﺳﻠﻤﺎﻥ ﺣﺪﺛﻨﺎ ﻋﺒﺪ ﺍﳊﻤﻴﺪ
 ﲰﻌﺖ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﺻﻠﻰ: ﺑﻦ ﺟﻌﻔﺮ ﻋﻦ ﺃﺑﻴﻪ ﻋﻦ ﺃﰊ ﺳﻌﻴﺪ ﺍﳋﺪﺭﻱ ﺭﺿﻲ ﺍﷲ ﻋﻨﻪ ﻗﺎﻝ
 ﺇﻥ ﺍﷲ ﻻ ﳛﺐ ﺍﻟﻔﺎﺣﺶ ﺍﳌﺘﻔﺤﺶ: ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻳﻘﻮﻝ

229 Ebu Said elHudrî Radıyallahu anh’den; Rasulullah
sallallahu aleyhi ve sellem'den şöyle işittim;
251

Kitabus Samt(324) Tirmizi(4/350) Ahmed(1/404,405) İbni
Hibban(48) Buhari Edebul Mufred(332) Hakim(1/12) Bezzar(1/68,69
no:101) isnadı sahihtir.
252
Kitabus Samt(328) Buhari Edebul Mufred(314) İbni Vehb
Cami(1/56) Mecmauz Zevaid(8/65) sahih.
253
Kitabus Samt(329) ihya(3/105) İthaf(7/470)
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“Şüphesiz Allah, çirkin sözleri ve çirkin söz konuşanları
sevmez.”254
ﺣﺪﺛﻨﺎ ﺍﳊﻜﻢ ﺑﻦ ﻣﻮﺳﻰ ﺣﺪﺛﻨﺎ ﺍﻟﻮﻟﻴﺪ ﺑﻦ ﻣﺴﻠﻢ ﻋﻦ ﻃﻠﺤﺔ ﺑﻦ ﻋﻤﺮﻭ ﻋﻦ ﻋﻄﺎﺀ
 ﻳﺎ ﻋﺎﺋﺸﺔ:  ﺃﻥ ﺍﻟﻨﱯ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻗﺎﻝ ﻟﻌﺎﺋﺸﺔ ﺭﺿﻲ ﺍﷲ ﻋﻨﻬﺎ: ﺭﺿﻲ ﺍﷲ ﻋﻨﻪ
ﻟﻮ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻔﺤﺶ ﺭﺟﻼ ﻟﻜﺎﻥ ﺭﺟﻞ ﺳﻮﺀ

230 Atâ r.a.’den; Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem
Aişe r.a.’ya buyurdu ki;
“Ey Aişe! Şayet çirkin söz bir insan olsaydı, çok kötü
bir adam olurdu.”255
ﺣﺪﺛﻨﺎ ﺃﺑﻮ ﻛﺮﻳﺐ ﺣﺪﺛﻨﺎ ﺯﻳﺪ ﺑﻦ ﺍﳊﺒﺎﺏ ﺣﺪﺛﻨﺎ ﺍﳌﺴﻌﻮﺩﻱ ﻋﻦ ﻋﻮﻥ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﷲ
 ﺃﻻ ﺃﻥ ﺍﻟﻔﺤﺶ ﻭﺍﻟﺒﺬﺍﺀ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻔﺎﻕ ﻭﻫﻦ ﳑﺎ ﻳﺰﺩﻥ ﰲ ﺍﻟﺪﻧﻴﺎ ﻭﻳﻨﻘﺼﻦ: ﺭﲪﻪ ﺍﷲ ﻗﺎﻝ
ﰲ ﺍﻵﺧﺮﺓ ﻭﻣﺎ ﻳﻨﻘﺼﻦ ﰲ ﺍﻵﺧﺮﺓ ﺃﻛﺜﺮ ﳑﺎ ﻳﺰﺩﻥ ﰲ ﺍﻟﺪﻧﻴﺎ

231 Avn Bin Abdullah’tan; “Dikkat edin! Çirkin söz ve
edepsiz konuşmak nifaktandır. Bunlar dünyada arttıkça
ahiretten eksiltir. Ahirette eksilenler dünyada artanlar
yüzündendir.”256

254

Kitabus Samt(330) Buhari Edebul Mufred(330) Ebu Davud(4/251)
Ahmed(5/202) İbni Hibban(1566) Hakim(1/75) Metalibul aliye(1/407,
2/442) hasendir.
255
Kitabus Samt(331) Keşful Hafa(2/161) İthaf(7/479) Elbani
Sahiha(2/63 no;259) burada mürsel ise de başka rivayet yolları ile
hasendir.
256
Kitabus Samt(332) İthaf(7/481) isnadı sahihtir.
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ﺣﺪﺛﲏ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺑﻦ ﺳﻌﻴﺪ ﺣﺪﺛﻨﺎ ﻋﺒﻴﺪ ﺑﻦ ﺃﰊ ﻗﺮﺓ ﻋﻦ ﺍﺑﻦ ﳍﻴﻌﺔ ﻋﻦ ﺃﰊ ﺍﻟﻨﻀﺮ
 ﻗﺎﻝ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ: ﻋﻦ ﺃﰊ ﺳﻠﻤﺔ ﻋﻦ ﻋﺎﺋﺸﺔ ﺭﺿﻲ ﺍﷲ ﻋﻨﻬﺎ ﻗﺎﻟﺖ
 ﻟﻮ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻔﺤﺶ ﺭﺟﻼ ﻟﻜﺎﻥ ﺭﺟﻞ ﺳﻮﺀ:

232 Aişe r.a.'dan; Rasulullah sallallahu aleyhi ve
sellem buyurdu ki;
“Ey Aişe! Şayet çirkin söz bir insan olsaydı, çok kötü
bir adam olurdu.”257
ﺣﺪﺛﻨﻴﺎ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﺍﳉﻌﺪ ﺃﺧﱪﱐ ﺃﺑﻮ ﻏﺴﺎﻥ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﻄﺮﻑ ﻋﻦ ﺣﺴﺎﻥ ﺑﻦ ﻋﻄﻴﺔ
 ﺍﻟﺒﺬﺍﺀ:  ﻗﺎﻝ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ: ﻋﻦ ﺃﰊ ﺃﻣﺎﻣﺔ ﺭﺿﻲ ﺍﷲ ﻋﻨﻪ ﻗﺎﻝ
ﻭﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ﺷﻌﺒﺘﺎﻥ ﻣﻦ ﺷﻌﺐ ﺍﻟﻨﻔﺎﻕ

233 Ebu Ümame r.a.’den; Rasulullah sallallahu aleyhi
ve sellem buyurdu ki;
“Edepsiz ve müstehcen sözler nifak şubelerinden birer
şubedir.”258
ﺣﺪﺛﻨﺎ ﺍﳊﺴﻦ ﺑﻦ ﺩﺍﻭﺩ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﺍﳌﻨﻜﺪﺭ ﺣﺪﺛﻨﺎ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺮﺯﺍﻕ ﻋﻦ ﻣﻌﻤﺮ ﻋﻦ
 ﻣﺎ:  ﺃﻥ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻗﺎﻝ: ﺛﺎﺑﺖ ﻋﻦ ﺃﻧﺲ ﺑﻦ ﻣﺎﻟﻚ ﺭﺿﻲ ﺍﷲ ﻋﻨﻪ
ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻔﺤﺶ ﰲ ﺷﻲﺀ ﻗﻂ ﺇﻻ ﺷﺎﻧﻪ

234 Enes Bin Malik r.a.’den; Rasulullah sallallahu
aleyhi ve sellem buyurdu ki;

257

Kitabus Samt(334) Hasen ligayrihi. Tahrici daha önce geçti.
Kitabus Samt(335) Tirmizi(4/375) Ahmed(5/269) Iraki Tahricul
İhya(3/105) sahihtir.
258
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“İçinde bulunduğu şeyi çirkin söz kadar lekeleyen bir
şey yoktur.”259
ﺣﺪﺛﻨﺎ ﺃﺑﻮ ﺧﻴﺜﻤﺔ ﺣﺪﺛﻨﺎ ﻣﻌﻠﻰ ﺑﻦ ﻣﻨﺼﻮﺭ ﺣﺪﺛﻨﺎ ﳛﲕ ﺑﻦ ﺯﻛﺮﻳﺎ ﺣﺪﺛﲏ ﻋﺜﻤﺎﻥ
ﺑﻦ ﺣﻜﻴﻢ ﺣﺪﺛﲏ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﺃﻓﻠﺢ ﻣﻮﱃ ﺃﰊ ﺃﻳﻮﺏ ﻋﻦ ﺃﺳﺎﻣﺔ ﺑﻦ ﺯﻳﺪ ﺭﺿﻲ ﺍﷲ ﻋﻨﻪ ﻗﺎﻝ
 ﻻ ﳛﺐ ﺍﷲ:  ﺃﻣﺎ ﺇﱐ ﺃﺷﻬﺪ ﻋﻠﻰ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﺃﱐ ﲰﻌﺘﻪ ﻳﻘﻮﻝ:
ﺍﻟﻔﺎﺣﺶ ﺍﳌﺘﻔﺤﺶ

235 Usame Bin Zeyd r.a.'den; şehadet ederim ki
Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den şöyle işittim;
“Şüphesiz Allah, çirkin sözleri ve çirkin söz konuşanları
sevmez.”260
ﺣﺪﺛﻨﺎ ﺃﺑﻮ ﺧﻴﺜﻤﺔ ﺣﺪﺛﻨﺎ ﺳﻔﻴﺎﻥ ﺑﻦ ﻋﻴﻴﻨﺔ ﻋﻦ ﻋﻤﺮﻭ ﻋﻦ ﺍﺑﻦ ﺃﰊ ﻣﻠﻴﻜﺔ ﻋﻦ ﻳﻌﻠﻰ
 ﺇﻥ ﺍﷲ ﻋﺰ: ﺑﻦ ﳑﻠﻚ ﻋﻦ ﺃﻡ ﺍﻟﺪﺭﺩﺍﺀ ﻋﻦ ﺃﰊ ﺍﻟﺪﺭﺩﺍﺀ ﺭﺿﻲ ﺍﷲ ﻋﻨﻬﻤﺎ ﻳﺒﻠﻎ ﺑﻪ ﻗﺎﻝ
ﻭﺟﻞ ﻳﺒﻐﺾ ﺍﻟﻔﺎﺣﺶ ﺍﻟﺒﺬﻱﺀ

236 Ummüd Derda ve Ebud Derda
Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki;
“Şüphesiz Allah Azze ve Celle çirkin
edepsizce konuşanlara buğz eder.”261

259

r.a.’dan;

sözlere

ve

Kitabus Samt(336) Buhari Edebul Mufred(601) Tirmizi(1974) İbni
Mace(4185) Ahmed(3/165) Şerhus Sunne(13/172) hasendir.
260
Kitabus Samt(337) hadis hasendir. Tahrici geçti.
261
Kitabus Samt(338) Tirmizi(2002) Ahmed(2/162) İbni Hibban(1920)
Taberani(1/130) Beyhaki(10/193) hasendir.
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ﺣﺪﺛﻨﺎ ﺃﺑﻮ ﻣﻮﺳﻰ ﺍﳍﺮﻭﻱ ﺣﺪﺛﻨﺎ ﳛﲕ ﺑﻦ ﺯﻛﺮﻳﺎ ﺍﺑﻦ ﺃﰊ ﺯﺍﺋﺪﺓ ﺣﺪﺛﻨﺎ ﻋﺜﻤﺎﻥ ﺑﻦ
ﺣﻜﻴﻢ ﻋﻦ ﺃﻓﻠﺢ ﻣﻮﱃ ﺃﰊ ﺃﻳﻮﺏ ﻋﻦ ﺃﺳﺎﻣﺔ ﺑﻦ ﺯﻳﺪ ﺭﺿﻲ ﺍﷲ ﻋﻨﻪ ﻗﺎﻝ  :ﲰﻌﺖ ﺍﻟﻨﱯ
ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻳﻘﻮﻝ  :ﺇﻥ ﺍﷲ ﻋﺰ ﻭﺟﻞ ﻻ ﳛﺐ ﺍﻟﻔﺎﺣﺶ ﺍﳌﺘﻔﺤﺶ

237 Usame Bin Zeyd r.a.'den; Rasulullah sallallahu
;aleyhi ve sellem'den şöyle işittim
“Şüphesiz Allah, çirkin sözleri ve çirkin söz konuşan
adamı sevmez.”262
ﺣﺪﺛﻨﺎ ﺃﲪﺪ ﺑﻦ ﲨﻴﻞ ﺃﻧﺒﺄﻧﺎ ﻋﺒﺪ ﺍﷲ ﺑﻦ ﺍﳌﺒﺎﺭﻙ ﺃﻧﺒﺄﻧﺎ ﻣﻌﻤﺮ ﻗﺎﻝ ﺍﻷﺣﻨﻒ ﺑﻦ
ﻗﻴﺲ ﺭﲪﻪ ﺍﷲ  :ﺃﻭ ﻻ ﺃﺧﱪﻛﻢ ﺑﺄﺩﻭﺇ ﺍﻟﺪﺍﺀ  :ﺍﻟﻠﺴﺎﻥ ﺍﻟﺒﺬﻱﺀ ﻭﺍﳋﻠﻖ ﺍﻟﺪﱐﺀ

238 elAhnef Bin Kays r.a.’den; “Size hastalıkların en
kötüsünü haber vereyim mi? Bunlar; edepsiz dil (ağzı bozuk
olmak) ve düşük ahlaktır.”263
ﺣﺪﺛﻨﺎ ﺍﳊﺴﻦ ﺑﻦ ﺍﻟﺼﺒﺎﺡ ﺣﺪﺛﻨﺎ ﺃﺑﻮ ﺃﺳﺎﻣﺔ ﻋﻦ ﺯﻛﺮﻳﺎ ﺑﻦ ﺳﻴﺎﻩ ﻋﻦ ﻋﻤﺮﺍﻥ ﺑﻦ
ﺭﻳﺎﺡ ﻋﻦ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﻋﻤﺎﺭﺓ ﺍﻟﺜﻘﻔﻲ ﻋﻦ ﺟﺎﺑﺮ ﺑﻦ ﲰﺮﺓ ﺭﺿﻲ ﺍﷲ ﻋﻨﻪ ﻗﺎﻝ  :ﻛﻨﺖ ﻋﻨﺪ
ﺍﻟﻨﱯ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻗﺎﻋﺪﺍ ﻭﺃﰊ ﺃﻣﺎﻣﻲ ﻓﻘﺎﻝ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ
 :ﺇﻥ ﺍﻟﻔﺤﺶ ﻭﺍﻟﺘﻔﺤﺶ ﻟﻴﺴﺎ ﻣﻦ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﰲ ﺷﻲﺀ ﻭﺇﻥ ﺃﺣﺴﻦ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺇﺳﻼﻣﺎ
ﺃﺣﺎﺳﻨﻬﻢ ﺃﺧﻼﻗﺎ

239 Cabir Bin Semura r.a.’den; Rasulullah sallallahu
aleyhi ve sellem ayaktaydı ve önümde de babam vardı
;Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki

Kitabus Samt(339) hadis sahihdir. Tahrici geçti.
Kitabus Samt(341) İhya(3/105) ithaf(7/480) sahih.
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262
263

“Çirkin söz ve çirkin konuşmak (argo) İslam ile alakası
olmayan şeylerdir. İslam bakımından insanların en güzeli
ahlakı en güzel olanıdır.”264
ﺣﺪﺛﻨﺎ ﺃﺑﻮ ﻋﻘﻴﻞ ﺍﻷﺳﺪﻱ ﺣﺪﺛﻨﺎ ﺃﺑﻮ ﺃﺳﺎﻣﺔ ﻋﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻤﺮﻭ ﻋﻦ ﺃﰊ ﺳﻠﻤﺔ
 ﺟﺎﺀ ﺭﺟﻞ ﻳﺴﺘﺄﺫﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﱯ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ: ﻋﻦ ﻋﺎﺋﺸﺔ ﺭﺿﻲ ﺍﷲ ﻋﻨﻬﺎ ﻗﺎﻟﺖ
 ﺑﺌﺲ ﺃﺧﻮ ﺍﻟﻌﺸﲑﺓ ﻓﺪﺧﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﱯ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻓﺒﺶ ﺑﻪ: ﻭﺳﻠﻢ ﻓﻘﺎﻝ
 ﻳﺎ ﻋﺎﺋﺸﺔ ﺇﻥ ﺍﷲ ﻻ ﳛﺐ ﺍﻟﻔﺤﺶ ﻭﻻ:  ﻓﻘﻠﺖ ﻟﻪ ﰲ ﺫﻟﻚ ! ﻓﻘﺎﻝ: ﻓﻘﺎﻟﺖ ﻋﺎﺋﺸﺔ
ﺍﻟﺘﻔﺤﺶ

241 Aişe r.a.’dan; “Bir adam geldi ve Rasulullah
sallallahu aleyhi ve sellem’in yanına girmek için izin istedi.
Buyurdu ki;
“O, kavminin ne kötü bir kardeşidir.” Adam içeri girince
de gülümsedi. Dedim ki;
“Onun hakkında şöyle dememiş miydin?”
“Ey Aişe! Şüphesiz Allah çirkin konuşmayı ve karşılıklı
çirkin konuşulmasını sevmez.”265

264

Kitabus Samt(342) Ahmed(5/99) Mecmauz Zevaid(8/25) Tahricul
İhya(3/105) hasendir.
265
Kitabus Samt(343) Ebu Davud(4/251) Taberi(28/11) Suyuti Durrül
Mensur(6/184) hasendir.
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TELAFFUZU YASAKLANAN KELİMELER
ﺣﺪﺛﻨﺎ ﺃﺑﻮ ﺧﻴﺜﻤﺔ ﺣﺪﺛﻨﺎ ﻳﺰﻳﺪ ﺑﻦ ﻫﺎﺭﻭﻥ ﺃﻧﺒﺄﻧﺎ ﺷﻌﺒﺔ ﻋﻦ ﻣﻨﺼﻮﺭ ﻋﻦ
ﻋﺒﺪﺍﷲ ﺑﻦ ﻳﺴﺎﺭ ﻋﻦ ﺣﺬﻳﻔﺔ ﺭﺿﻲ ﺍﷲ ﻋﻨﻪ ﻋﻦ ﺍﻟﻨﱯ ﻗﺎﻝ ﻻ ﻳﻘﻮﻟﻦ ﺃﺣﺪﻛﻢ
ﻣﺎ ﺷﺎﺀ ﺍﷲ ﻭﺷﺌﺖ ﻭﻟﻜﻦ ﻟﻴﻘﻞ ﻣﺎ ﺷﺎﺀ ﺍﷲ ﰒ ﺷﺌﺖ

242 Huzeyfe r.a.’den; Rasulullah sallallahu aleyhi ve
sellem buyurdu ki;
“Biriniz; “Allah ve sen dilerseniz” demesin! Lakin;
“Allah dilerse ve sonra da sen dilersen” desin.”266
ﺣﺪﺛﻨﺎ ﻋﺒﺪﺍﻟﺮﲪﻦ ﺑﻦ ﺻﺎﱀ ﺣﺪﺛﻨﺎ ﺍﶈﺎﺭﰊ ﻋﻦ ﺍﻷﺟﻠﺢ ﻋﻦ ﻳﺰﻳﺪ ﺑﻦ
ﺍﻷﺻﻢ ﻋﻦ ﺍﺑﻦ ﻋﺒﺎﺱ ﺭﺿﻲ ﺍﷲ ﻋﻨﻬﻤﺎ ﻗﺎﻝ ﺟﺎﺀ ﺭﺟﻞ ﺇﱃ ﺍﻟﻨﱯ ﻓﻜﻠﻤﻪ ﰲ
ﺑﻌﺾ ﺍﻷﻣﺮ ﻓﻘﺎﻝ ﻣﺎ ﺷﺎﺀ ﺍﷲ ﻭﺷﺌﺖ ﻓﻘﺎﻝ ﺍﻟﻨﱯ ﺃﺟﻌﻠﺘﲏ ﷲ ﻋﺪﻻ ﻗﻞ ﻣﺎ
ﺷﺎﺀ ﺍﷲ ﻭﺣﺪﻩ

243 İbni Abbas r.a.’dan; “Bir adam Peygamber
sallallahu aleyhi ve sellem’e geldi ve onunla bir iş hakkında
konuştu. Sonra;
“Allah ve sen dilerseniz” dedi. Bunun
Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki;

üzerine

“Beni Allah’a eş mi tutuyorsun!? Yalnızca; “Allah
dilerse” de!”267

266

Kitabus Samt(344) Buhari Edebul Mufred(783) Ebu Davud(4/295)
İbni Mace(1/684) Darimi(2/295) Ahmed(5/393) Nevevi el
Ezkar(s.308) sahihtir.
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ﺣﺪﺛﻨﺎ ﻫﺎﺭﻭﻥ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﷲ ﺣﺪﺛﻨﺎ ﺳﻴﺎﺭ ﺣﺪﺛﻨﺎ ﺟﻌﻔﺮ ﺣﺪﺛﻨﺎ ﺍﺑﻮ ﻋﻤﺮﺍﻥ ﺍﳉﻮﱐ
 ﺍﻟﻠﻬﻢ:  ﺃﺩﺭﻛﺖ ﺃﺭﺑﻌﺔ ﻣﻦ ﺃﻓﻀﻞ ﻣﻦ ﺃﺩﺭﻛﺖ ﻓﻜﺎﻧﻮﺍ ﻳﻜﺮﻫﻮﻥ ﺃﻥ ﻳﻘﻮﻟﻮﺍ: ﻗﺎﻝ
 ﻧﺴﺘﺠﲑ ﺑﺎﷲ:  ﺇﳕﺎ ﻳﻌﺘﻖ ﻣﻨﻬﺎ ﻣﻦ ﺩﺧﻠﻬﺎ ﻭﻛﺎﻧﻮﺍ ﻳﻘﻮﻟﻮﻥ: ﺍﻋﺘﻘﻨﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺎﺭ ﻭﻳﻘﻮﻟﻮﻥ
ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺎﺭ ﻭﻧﻌﻮﺫ ﺑﺎﷲ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺎﺭ

244 Ebu İmran elCûnî r.a. dedi ki; “Yetiştiğim
insanların en faziletlilerinden dördü;
“Allah’ım! Bizi cehennem’den
duadan hoşlanmazlar ve derlerdi ki;

azat

et”

şeklindeki

“Azat edilmek, ona girdikten sonra olur.” Onlar şöyle
dua ediyordular;
“Cehennemden Allah’a sığınırız.”268
ﺣﺪﺛﻨﺎ ﻋﺒﺪ ﺍﷲ ﺣﺪﺛﻨﺎ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺮﲪﻦ ﺑﻦ ﺻﺎﱀ ﺣﺪﺛﻨﺎ ﺍﶈﺎﺭﰊ ﻋﻦ ﺃﰊ ﻣﺎﻟﻚ ﺍﻷﺷﺠﻌﻲ ﻋﻦ
 ﺍﻟﻠﻬﻢ ﺍﺟﻌﻠﲏ ﳑﻦ ﺗﺼﻴﺒﻪ ﺷﻔﺎﻋﺔ:  ﻗﺎﻝ ﺭﺟﻞ: ﺭﺑﻌﻲ ﻋﻦ ﺣﺬﻳﻔﺔ ﺭﺿﻲ ﺍﷲ ﻋﻨﻪ ﻗﺎﻝ
 ﺇﻥ ﺍﷲ ﻳﻐﲏ ﺍﳌﺆﻣﻨﲔ ﻋﻦ ﺷﻔﺎﻋﺔ ﳏﻤﺪ: ﳏﻤﺪ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻓﻘﺎﻝ ﺣﺬﻳﻔﺔ
ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻭﺗﻜﻮﻥ ﺷﻔﺎﻋﺘﻪ ﻟﻠﻤﺬﻧﺒﲔ ﻣﻦ ﺍﳌﺴﻠﻤﲔ

245 Rebî (Bin Hıraş’tan); “Bir adam;
“Allah’ım! Beni Muhammed sallallahu aleyhi ve
sellem’in şefaatine nail olanlardan kıl” dedi. Bunun üzerine
Huzeyfe r.a. dedi ki;

267

Kitabus Samt(345) Buhari Edebul Mufred(783) İbni Mace(1/684)
Ahmed(1/214) Beyhaki(3/217) Sahiha(1/57) hasendir.
268
Kitabus Samt(348) İhya(3/140) elEzkar(330) İthaf(7/575) sahihtir.
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“Şüphesiz Allah müminleri Muhammed sallallahu aleyhi
ve sellem’in şefaatine ihtiyaçsız kılacaktır. Ve O’nun şefaati
müslümanlardan günah sahiplerinedir.”269
 ﺃﻥ ﺭﺟﻼ: ﺣﺪﺛﻨﺎ ﺧﻠﻒ ﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﺣﺪﺛﻨﺎ ﲪﺎﺩ ﺑﻦ ﺯﻳﺪ ﻋﻦ ﺃﻳﻮﺏ ﻋﻦ ﳏﻤﺪ
 ﻻ ﺗﺸﻬﺪ ﺑﺸﻬﺎﺩﺓ ﺍﷲ:  ﺃﺷﻬﺪ ﺑﺸﻬﺎﺩﺓ ﺍﷲ ﻓﻘﺎﻝ ﻟﻪ ﺷﺮﻳﺢ: ﺷﻬﺪ ﻋﻨﺪ ﺷﺮﻳﺢ ﻓﻘﺎﻝ
ﻭﻟﻜﻦ ﺍﺷﻬﺪ ﺑﺸﻬﺎﺩﺗﻚ ﻓﺈﻥ ﺍﷲ ﻻ ﻳﺸﻬﺪ ﺇﻻ ﻋﻠىﺎﳊﻖ

246 Muhammed (İbni Sirin) r.a.'den; "Birisi Şüreyh'in
yanında şahitlik etti ve
"Allah'ın şahitliği ile şahitlik ederim" dedi. Şüreyh ona;
"Allah'ın değil, kendinin şahitliği ile şahitlik et. Zira
Allah ancak hakka şahitlik eder." Dedi.270
: ﺣﺪﺛﻨﺎ ﺃﲪﺪ ﺑﻦ ﻣﻨﻴﻊ ﺣﺪﺛﻨﺎ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﺣﺎﺯﻡ ﺣﺪﺛﻨﺎ ﺍﻷﻋﻤﺶ ﻋﻦ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺭﲪﻪ ﺍﷲ ﻗﺎﻝ
 ﺗﺮﺍﱐ ﺧﻠﻘﺘﻪ ﺧﱰﻳﺮﺍ:  ﻳﺎ ﺧﱰﻳﺮ ﻗﺎﻝ ﺍﷲ ﻟﻪ ﻳﻮﻡ ﺍﻟﻘﻴﺎﻣﺔ: ﺇﺫﺍ ﻗﺎﻝ ﺍﻟﺮﺟﻞ ﻷﺧﻴﻪ

247 İbrahim enNehaî r.a.’den; “Birisi kardeşine; “Ey
Domuz!” derse, Allah kıyamet gününde ona;
“Benim yarattığımı domuz gördün!” der.”271
ﺣﺪﺛﻨﺎ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺮﲪﻦ ﺑﻦ ﺻﺎﱀ ﺣﺪﺛﻨﺎ ﺣﻔﺺ ﺑﻦ ﻏﻴﺎﺙ ﻋﻦ ﻟﻴﺚ ﻋﻦ ﳎﺎﻫﺪ ﺭﲪﻪ
 ﺍﺳﺘﺄﺛﺮ ﺍﷲ ﺑﻪ:  ﺃﻧﻪ ﻛﺮﻩ ﺃﻥ ﺗﻘﻮﻝ ﻟﻠﻤﻴﺖ: ﺍﷲ

269

Kitabus Samt(349) İhya(3/140) elEzkar(330) İthaf(7/575) ricali
güvenilirdir.
270
Kitabus Samt(351) Nevevi elEzkar(s.315) elİthaf(7/578) isnadı
sahihtir.
271
Kitabus Samt(353) Hennad Zühd(s110) İhya(3/140) İthaf(7/575)
isnadı sahihtir.
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248 Mücahid r.a., ölü
denilmesini çirkin görürdü.272

için;

“Onu

Allah

seçti”

 ﺃﻧﻪ: ﺣﺪﺛﻨﺎ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﺍﳉﻌﺪ ﺃﻧﺒﺄﻧﺎ ﺍﺑﻦ ﻋﻴﻴﻨﺔ ﻋﻦ ﻣﻨﺼﻮﺭ ﻋﻦ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺭﲪﻪ ﺍﷲ
 ﻛﻤﺎ ﻛﺎﻥ ﺍﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮﺩ ﻳﻘﺮﺃ:  ﻋﻠﻰ ﻗﺮﺍﺀﺓ ﺍﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮﺩ ﻭﻟﻜﻦ: ﻛﺎﻥ ﻳﻜﺮﻩ ﺃﻥ ﻳﻘﺎﻝ

249 İbrahim enNehaî r.a., “İbni Mesud’un kıraati
üzere” denilmesinden hoşlanmaz ve şöyle denilmesini uygun
bulurdu;
“İbni Mesud’un okuduğu gibi”273
ﺣﺪﺛﻨﺎ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﺍﳉﻌﺪ ﺃﻧﺒﺄﻧﺎ ﻫﺸﻴﻢ ﻋﻦ ﺇﲰﺎﻋﻴﻞ ﺑﻦ ﺳﺎﱂ ﻋﻦ ﺍﻟﻘﺎﺳﻢ ﺑﻦ ﳐﻴﻤﺮﺓ ﺭﲪﻪ ﺍﷲ
 ﻷﻥ ﺃﺣﻠﻒ ﺑﺎﻟﺼﻠﻴﺐ ﺃﺣﺐ ﺇﱄ ﻣﻦ ﺃﻥ ﺃﺣﻠﻒ ﲝﻴﺎﺓ ﺭﺟﻞ: ﻗﺎﻝ

250 elKasım Bin Muhaymira r.a.’den; “Haç’a yemin
etmem, bana göre bir kimsenin hayatına yemin etmekten
daha iyidir.”274
(Bu sözüyle her ikisinin de haram olduğunu belirtiyor.)
ﺣﺪﺛﻨﺎ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺮﲪﻦ ﺑﻦ ﺻﺎﱀ ﺣﺪﺛﻨﺎ ﺍﶈﺎﺭﰊ ﻋﻦ ﺍﻟﻌﻼﺀ ﺑﻦ ﺍﳌﺴﻴﺐ ﻋﻦ ﺃﺑﻴﻪ ﻋﻦ
 ﺇﻧﻜﻢ ﺗﺸﺮﻛﻮﻥ ﰲ ﻗﻮﻝ ﺍﻟﺮﺟﻞ ﻛﻼ ﻭﺃﺑﻴﻚ ﻛﻼ ﻭﺍﻟﻜﻌﺒﺔ: ﻛﻌﺐ ﺭﺿﻲ ﺍﷲ ﻋﻨﻪ ﻗﺎﻝ
ﻛﻼ ﻭﺣﻴﺎﺗﻚ ﻭﺃﺷﺒﺎﻩ ﻫﺬﺍ ﺍﺣﻠﻒ ﺑﺎﷲ ﺻﺎﺩﻗﺎ ﺃﻭ ﻛﺎﺫﺑﺎ ﻭﻻ ﲢﻠﻒ ﺑﻐﲑﺓ

251 Ka’b elAhbar r.a.’den; “Şüphesiz sizler; “Babana
yemin olsun ki, Kabeye yemin olsun ki, hayatına yemin

272

Kitabus Samt(354) İthaf(7/578) isnadı sahih.
Kitabus Samt(355) isnadı sahih.
274
Kitabus Samt(357) İthaf(7/578) isnadı sahihtir.
273
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olsun ki ve bunun gibi şeyleri söylemekle şirk koşuyorsunuz.
Sadece Allah’a yemin edin, başkasına değil!”275
(Bu konuda İbni Ömer r.a.’dan gelen rivayette
Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor;

“Kim Allah’ın adından başkasıyla yemin ederse küfür ve
şirke girmiş olur” Bunu hasen isnad ile; Tirmizi(1535)
rivayet etmiştir.
ﺣﺪﺛﻨﺎ ﺧﺎﻟﺪ ﺑﻦ ﺧﺪﺍﺵ ﺣﺪﺛﻨﺎ ﻋﺒﺪ ﺍﷲ ﺑﻦ ﻭﻫﺐ ﺃﺧﱪﱐ ﻳﻮﻧﺲ ﻋﻦ ﺍﺑﻦ ﺷﻬﺎﺏ
 ﻗﺎﻝ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﺻﻠﻰ: ﺃﺧﱪﱐ ﲪﻴﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺮﲪﻦ ﺃﻥ ﺃﺑﺎ ﻫﺮﻳﺮﺓ ﺭﺿﻲ ﺍﷲ ﻋﻨﻪ ﻗﺎﻝ
:  ﻻ ﺇﻟﻪ ﺇﻻ ﺍﷲ ﻭﻣﻦ ﻗﺎﻝ ﻟﺼﺎﺣﺒﻪ:  ﻣﻦ ﺣﻠﻒ ﻣﻨﻜﻢ ﺑﺎﻟﻼﺕ ﻓﻠﻴﻘﻞ: ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ
ﺗﻌﺎﻝ ﺃﻗﺎﻣﺮﻙ ﻓﻠﻴﺘﺼﺪﻕ

252 Ebu Hureyre r.a.’den; Rasulullah sallallahu aleyhi
ve sellem buyurdu ki;
“Sizden her kim Lât’a yemin ederse hemen La ilahe
illallah desin. Kim de arkadaşına “gel seninle kumar
oynayalım” derse sadaka versin.”276
(Yani Allah’tan başkası adına yemin etmekle şirke
düşüldüğü için, kelimei tevhidi söyleyerek imanın
yenilenmesini, kumar oynamayı teklif ederek günaha
girildiği için de ona kefaret olarak sadaka verilmesini
emretmiştir.)
ﺣﺪﺛﲏ ﺧﺎﻟﺪ ﻳﻌﲏ ﺍﺑﻦ ﺧﺪﺍﺵ ﺣﺪﺛﻨﺎ ﻋﺒﺪ ﺍﷲ ﺃﺧﱪﻧﺎ ﻳﻮﻧﺲ ﻋﻦ ﺍﺑﻦ ﺷﻬﺎﺏ ﻋﻦ
 ﻗﺎﻝ:  ﲰﻌﺖ ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﺍﳋﻄﺎﺏ ﺭﺿﻲ ﺍﷲ ﻋﻨﻪ ﻳﻘﻮﻝ: ﺳﺎﱂ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﷲ ﻋﻦ ﺃﺑﻴﻪ ﻗﺎﻝ

275

Kitabus Samt(358) elEzkar(s.316) İthaf(7/578) sahihtir.
Kitabus Samt(360) Buhari(7/97) Müslim(3/1267)
Davud(3/222) Ahmed(2/309) sahih.
276
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Ebu

 ﻭﺍﷲ:  ﺇﻥ ﺍﷲ ﻳﻨﻬﺎﻛﻢ ﺃﻥ ﲢﻠﻔﻮﺍ ﺑﺂﺑﺎﺋﻜﻢ ﻗﺎﻝ ﻋﻤﺮ: ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ
ﺎ ﻣﺬ ﲰﻌﺖ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻳﻨﻬﻰ ﻋﻨﻬﺎ ﻣﺎ ﺣﻠﻔﺖ

253 Abdullah Bin Ömer r.a.’dan; Ömer Bin elHattab
r.a.’den işittim; “Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem
buyurdu ki;
“Şüphesiz sizler babalarınız adına yemin etmekten
yasaklandınız.” Ömer r.a. dedi ki;
“Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem’den bunu işittim
işiteli onlarla yemin etmedim.”277
ﺣﺪﺛﻨﺎ ﺃﺑﻮ ﺧﻴﺜﻤﺔ ﺣﺪﺛﻨﺎ ﻭﻛﻴﻊ ﻋﻦ ﺳﻔﻴﺎﻥ ﻋﻦ ﺃﰊ ﺍﻟﺰﻧﺎﺩ ﻋﻦ ﺍﻷﻋﺮﺝ ﻋﻦ ﺃﰊ
 ﻻ ﺗﺴﻤﻮﺍ ﺍﻟﻌﻨﺐ:  ﻗﺎﻝ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ: ﻫﺮﻳﺮﺓ ﺭﺿﻲ ﺍﷲ ﻋﻨﻪ ﻗﺎﻝ
 ﺍﻟﺮﺟﻞ ﺍﳌﺴﻠﻢ: ﺍﻟﻜﺮﻡ ﻓﺈﳕﺎ ﺍﻟﻜﺮﻡ

254 Ebu Hureyre r.a.’den; Rasulullah sallallahu aleyhi
ve sellem buyurdu ki;
“Üzüme “kerm” demeyiniz!
müslüman kişi (için söylenir)”278

Zira

şüphesiz

kerm

(İnsanlar cahiliye devrinde üzüme (ineb) “kerm”
derlerdi. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, inebin, kerm
diye isimlendirilmesinden yasaklamıştır. Bu, insanların şarap
içmeyi güzel göstermek için kullandıkları bir isim idi ve
kaldırıldı.)

277

Kitabus Samt(361) Buhari(7/98) Müslim(3/1266) Ahmed(3/7)
sahih.
278
Kitabus Samt(362) Buhari(7/115) Müslim(4/1763) Ebu
Davud(4/294) Ahmed(2/272) Ezkar(307)
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 ﲰﻌﺖ ﺍﻟﻨﻌﻤﺎﻥ ﳛﺪﺙ: ﺣﺪﺛﻨﺎ ﺃﺑﻮ ﺧﻴﺜﻤﺔ ﺣﺪﺛﻨﺎ ﻭﻫﺐ ﺑﻦ ﺟﺮﻳﺮ ﺣﺪﺛﻨﺎ ﺃﰊ ﻗﺎﻝ
 ﺃﻥ ﺍﻟﻨﱯ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻗﺎﻝ: ﻋﻦ ﺍﻟﺰﻫﺮﻱ ﻋﻦ ﻋﺮﻭﺓ ﻋﻦ ﻋﺎﺋﺸﺔ ﺭﺿﻲ ﺍﷲ ﻋﻨﻬﺎ
ﻟﻘﺴﺖ:

 ﻻ ﻳﻘﻮﻟﻦ ﺃﺣﺪﻛﻢ ﺧﺒﺚ ﻧﻔﺴﻲ ﻭﻟﻜﻦ ﻟﻴﻘﻞ:

255 Aişe r.a.’dan; Rasulullah sallallahu aleyhi ve
sellem buyurdu ki;
“Biriniz; “canım habis (berbat) oldu” demesin, lakin
“canım sıkıldı” desin.”279
ﺣﺪﺛﻨﺎ ﻫﺎﺷﻢ ﺑﻦ ﺍﻟﻮﻟﻴﺪ ﺣﺪﺛﻨﺎ ﺃﺑﻮ ﺍﻟﻨﻀﺮ ﺑﻦ ﴰﻴﻞ ﻋﻦ ﻋﻮﻑ ﻋﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ
 ﻻ:  ﻗﺎﻝ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ: ﺳﲑﻳﻦ ﻋﻦ ﺃﰊ ﻫﺮﻳﺮﺓ ﺭﺿﻲ ﺍﷲ ﻋﻨﻪ ﻗﺎﻝ
 ﺭﰊ ﻭﻻ:  ﻓﺘﺎﻱ ﻭﻓﺘﺎﰐ ﻭﻻ ﻳﻘﻞ ﺍﳌﻤﻠﻮﻙ:  ﻋﺒﺪﻱ ﻭﻻﺃﻣﱵ ﻭﻟﻴﻘﻞ: ﻳﻘﻮﻟﻦ ﺃﺣﺪﻛﻢ
 ﺳﻴﺪﻱ ﻭﺳﻴﺪﰐ ﻛﻠﻜﻢ ﻋﺒﻴﺪ ﻭﺍﻟﺮﺏ ﺍﷲ: ﺭﺑﱵ ﻭﻟﻜﻦ

256 Ebu Hureyre r.a.’den; Rasulullah sallallahu aleyhi
ve sellem buyurdu ki;
“Herhangi biriniz (mülkünde bulunanlara); “Kölem”
veya “emem (kadın kölem)” demesin, “delikanlım” ve
“kızım” desin. Köleleriniz de efendisine; “Rabbim” demesin.
“efendim” ve “hanım efendim” desin. Zira şüphesiz sizler
hepiniz de kullarsınız. Rab ise Allah Azze ve Celle’dir.”280
ﺣﺪﺛﻨﺎ ﳛﲕ ﺑﻦ ﺃﻳﻮﺏ ﺣﺪﺛﻨﺎ ﺇﲰﺎﻋﻴﻞ ﺑﻦ ﺟﻌﻔﺮ ﺃﻧﺒﺄﻧﺎ ﺍﻟﻌﻼﺀ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺮﲪﻦ ﻋﻦ
 ﻻ ﻳﻘﻞ:  ﺃﻥ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻗﺎﻝ: ﺃﺑﻴﻪ ﻋﻦ ﺃﰊ ﻫﺮﻳﺮﺓ ﺭﺿﻲ ﺍﷲ ﻋﻨﻪ

279

Kitabus Samt(363) Ezkar(s.306) Buhari(7/115) Edebul
Mufred(809) Müslim(4/1765) Ebu Davud(4/295) Ahmed(6/51)
280
Kitabus Samt(364) Buhari(3/14) Müslim(4/1764) Ebu
Davud(4/294) Ahmed(2/316, 423,463, 484, 491, 508) sahihtir.
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 ﻏﻼﻣﻲ:  ﻋﺒﺪﻱ ﺃﻣﱵ ﻛﻠﻜﻢ ﻋﺒﻴﺪ ﺍﷲ ﻭﻛﻞ ﻧﺴﺎﺋﻜﻢ ﺇﻣﺎﺀ ﺍﷲ ﻭﻟﻜﻦ ﻟﻴﻘﻞ: ﺃﺣﺪﻛﻢ
ﻭﺟﺎﺭﻳﱵ ﻭﻓﺘﺎﻱ ﻭﻓﺘﺎﰐ

257 Ebu Hureyre r.a.’den; Rasulullah sallallahu aleyhi
ve sellem buyurdu ki;
“Herhangi biriniz (mülkünde bulunanlara); “Kölem”
veya “emem (kadın kölem)” demesin, Hepiniz Allah'ın
kölelerisiniz. Kadınlarınız Allah'ın kadın köleleridir. Lakin;
"uşağım, cariyem, hizmetçim" desin.281
ﺣﺪﺛﲏ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺮﺣﻴﻢ ﺑﻦ ﻣﻮﺳﻰ ﺍﻷﺑﻠﻲ ﺣﺪﺛﻨﺎ ﻣﻌﺎﺫ ﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﺣﺪﺛﲏ ﺃﰊ ﻋﻦ
 ﺃﻥ ﺍﻟﻨﱯ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ: ﻗﺘﺎﺩﺓ ﻋﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﷲ ﺑﻦ ﺑﺮﻳﺪﺓ ﻋﻦ ﺃﺑﻴﻪ ﺭﺿﻲ ﺍﷲ ﻋﻨﻬﻤﺎ
 ﺳﻴﺪﻧﺎ ﻓﺈﻧﻪ ﺇﻥ ﻳﻜﻦ ﺳﻴﺪﻛﻢ ﻓﻘﺪ ﺃﺳﺨﻄﺘﻢ ﺭﺑﻜﻢ:  ﻻ ﺗﻘﻮﻟﻮﺍ ﻟﻠﻤﻨﺎﻓﻖ: ﻗﺎﻝ

258 Bureyde r.a.’den; Rasulullah sallallahu aleyhi ve
sellem buyurdu ki;
“Münafığa; “efendimiz” demeyin! Zira o sizin efendiniz
olursa Rabbinizi öfkelendirmiş olursunuz.”282
ﺣﺪﺛﻨﺎ ﻋﺒﻴﺪ ﺍﷲ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﺍﳉﺸﻤﻲ ﺣﺪﺛﻨﺎ ﳛﲕ ﺑﻦ ﺳﻌﻴﺪ ﻋﻦ ﻣﺴﻌﺮ ﻋﻦ ﲰﺎﻙ
 ﺃﱐ ﻛﺴﻼﻥ:  ﲰﻊ ﺍﺑﻦ ﻋﺒﺎﺱ ﺭﺿﻲ ﺍﷲ ﻋﻨﻬﻤﺎ ﻳﻜﺮﻩ ﺃﻥ ﻳﻘﻮﻝ ﺍﻟﺮﺟﻞ: ﺍﳊﻨﻔﻲ

259 Simak elHanefi’den; “İbni Abbas r.a. kişinin;
“tembelim” demesinden hoşlanmazdı.”283

281

Kitabus Samt(365) tahrici geçti. sahih.
Kitabus Samt(366) Edebul mufred(760) Ebu Davud(4/295)
Ahmed(5/346) hasendir.
283
Kitabus Samt(367) İthaf(7/578) sahih.
282
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ﺣﺪﺛﻨﺎ ﺃﺑﻮ ﺧﻴﺜﻤﺔ ﻥ ﺣﺪﺛﻨﺎ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﺍﳊﺴﻦ ﺣﺪﺛﻨﺎ ﺍﳊﺴﲔ ﺑﻦ ﻭﺍﻗﺪ ﻋﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﷲ
 ﻣﻦ:  ﻗﺎﻝ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ: ﺑﻦ ﺑﺮﻳﺪﺓ ﻋﻦ ﺍﺑﻴﻪ ﺭﺿﻲ ﺍﷲ ﻋﻨﻬﻤﺎ ﻗﺎﻝ
 ﺇﱐ ﺑﺮﻱﺀ ﻣﻦ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﻓﺈﻥ ﻛﺎﻥ ﻛﺎﺫﺑﺎ ﻓﻬﻮ ﻛﻤﺎ ﻗﺎﻝ ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﺻﺎﺩﻗﺎ ﻓﻠﻦ: ﻗﺎﻝ
ﻳﺮﺟﻊ ﺇﱃ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﺳﺎﳌﺎ

260 Bureyde r.a.’den; Rasulullah sallallahu aleyhi ve
sellem buyurdu ki;
“Kim; “Ben İslam’dan uzağım” der de bu yalan ise,
dediği gibidir. Eğer doğruysa İslam’a tekrar selametle
dönemez.”284
ﺣﺪﺛﻨﺎ ﳛﲕ ﺑﻦ ﺃﻳﻮﺏ ﺣﺪﺛﻨﺎ ﺇﲰﺎﻋﻴﻞ ﺑﻦ ﺟﻌﻔﺮ ﺃﺧﱪﱐ ﺍﻟﻌﻼﺀ ﻋﻦ ﺃﺑﻴﻪ ﻋﻦ ﺃﰊ
 ﺇﺫﺍ ﺩﻋﺎ ﺃﺣﺪﻛﻢ ﻓﻼ:  ﺃﻥ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻗﺎﻝ: ﻫﺮﻳﺮﺓ ﺭﺿﻲ ﺍﷲ ﻋﻨﻪ
 ﺍﻟﻠﻬﻢ ﺇﻥ ﺷﺌﺖ ﻭﻟﻜﻦ ﻟﻴﻌﺰﻡ ﻭﻟﻴﻌﻈﻢ ﺍﻟﺮﻏﺒﺔ ﻓﺈﻥ ﺍﷲ ﻻ ﻳﺘﻌﺎﻇﻤﻪ ﺷﻲﺀ ﺃﻋﻄﺎﻩ: ﻳﻘﻞ

261 Ebu Hureyre r.a.’den; Rasulullah sallallahu aleyhi
ve sellem buyurdu ki;
“Biriniz dua ettiği zaman; "Allah’ım! Dilersen” demesin.
Lakin kesin azmetsin ve isteğini çoğaltsın. Şüphesiz Allah,
verdiğini büyük görmez.”285

284

Kitabus Samt(370) İbni Mace(1/679) Ahmed(5/355) Hakim(4/298)
sahih.
285
Kitabus Samt(372) Buhari(8/190) Tirmizi(3497) sahih.
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LANETÇİLİĞİN KÖTÜLÜĞÜ
ﺣﺪﺛﻨﺎ ﺃﺑﻮ ﺧﻴﺜﻤﺔ ﺣﺪﺛﻨﺎ ﺇﲰﺎﻋﻴﻞ ﺑﻦ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺣﺪﺛﻨﺎ ﺃﻳﻮﺏ ﻋﻦ ﺃﰊ
ﻗﻼﺑﺔ ﻋﻦ ﻋﻤﺮﺍﻥ ﺑﻦ ﺣﺼﲔ ﺭﺿﻲ ﺍﷲ ﻋﻨﻪ ﻗﺎﻝ ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﻋﻠﻰ ﻧﺎﻗﺔ
ﰲ ﺑﻌﺾ ﺃﺳﻔﺎﺭﻩ ﻭﺍﻣﺮﺃﺓ ﻣﻦ ﺍﻷﻧﺼﺎﺭ ﻋﻠﻰ ﻧﺎﻗﺔ ﻓﻀﺠﺮﺕ ﻓﻠﻌﻨﺘﻬﺎ ﻓﺴﻤﻊ
ﺎ ﻣﻠﻌﻮﻧﺔ ﻗﺎﻝ ﻋﻤﺮﺍﻥ ﻓﻜﺄﱐﺫﻟﻚ ﺍﻟﻨﱯ ﻓﻘﺎﻝ ﺧﺬﻭﺍ ﻣﺎ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻭﺩﻋﻮﻫﺎ ﻓﺈ
ﺃﺭﺍﻫﺎ ﺍﻵﻥ ﲤﺸﻲ ﰲ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻣﺎ ﻳﻌﺮﺽ ﳍﺎ ﺃﺣﺪ

262 İmran Bin Husayn r.a’den; Rasulullah sallallahu
aleyhi ve sellem’in seferlerinden birinde, Ensar’dan bir kadın
devesinin üzerinde sinirlendi ve deveye lanet etti. Rasulullah
sallallahu aleyhi ve sellem bunu işitince buyurdu ki;
“O devenin üzerindekileri alın ve onu bırakın. Zira o
lanetlenmiştir.” İmran r.a. dedi ki;
“Ben hâlâ o devenin insanlar arasında yürüdüğünü ve
kimsenin ona dönüp bakmadığını görür gibiyim.”286
ﺣﺪﺛﻨﺎ ﺩﺍﻭﺩ ﺑﻦ ﻋﻤﺮﻭ ﺍﻟﻀﱯ ﺣﺪﺛﻨﺎ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﺍﳊﺴﻦ ﺍﻷﺳﺪﻱ ﻋﻦ ﺃﰊ ﻋﻮﺍﻧﺔ ﻋﻦ
 ﺍﻟﻠﻬﻢ ﺍﻟﻌﻦ ﻓﻼﻧﺎ ﻭﺍﻟﻌﻦ ﻟﻴﻠﺘﻪ: ﺯﻳﺎﺩ ﺑﻦ ﻛﻠﻴﺐ ﻋﻦ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺭﲪﻪ ﺍﷲ ﰲ ﺍﻟﺮﺟﻞ ﻳﻘﻮﻝ
 ﺃﻋﺼﺎﻧﺎ ﷲ:  ﺗﻘﻮﻝ: ﻭﻳﻮﻣﻪ ﻗﺎﻝ

286

Kitabus Samt(373) Müslim(4/2004)
Darimi(2/288) Ahmed(4/431) Beyhaki(5/254)
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Ebu

Davud(3/26)

263 İbrahim enNehai, “Allah’ım falana lanet et!
Gecesini ve gündüzünü lanetle” diyen adam hakkında dedi
ki;
“Onlar da; "Bizi Allah’a isyan
derler”.287

ettirene lanet

et"

ﺣﺪﺛﻨﺎ ﺃﺑﻮ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺇﲰﺎﻋﻴﻞ ﺑﻦ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺣﺪﺛﻨﺎ ﻋﺎﻣﺮ ﺑﻦ ﻳﺴﺎﻑ ﻋﻦ ﳛﲕ ﺑﻦ ﺃﰊ
:  ﺩﺧﻠﺖ ﺃﻡ ﺍﻟﺪﺭﺩﺍﺀ ﺭﺿﻲ ﺍﷲ ﻋﻨﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺟﲑﺍﻥ ﳍﺎ ﻭﻫﻢ ﻳﻠﻌﻨﻮﻥ ﻓﻘﺎﻟﺖ: ﻛﺜﲑ ﻗﺎﻝ
ﻛﻴﻒ ﺗﻜﻮﻧﻮﻥ ﺻﺪﻳﻘﲔ ﻭﺃﻧﺘﻢ ﻟﻌﺎﻧﻮﻥ

264 Yahya Bin Ebi Kesir r.a’den; Ummüd Derda r.a.,
komşularının yanına girdi ve onlar lanet okuyorlardı. Bunun
üzerine dedi ki;
“Sizler lanet edici olduğunuz halde nasıl sıddîklardan
olacaksınız?!”288
ﺣﺪﺛﻨﺎ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﺇﺩﺭﻳﺲ ﺣﺪﺛﻨﺎ ﺍﺻﺒﻎ ﺃﺧﱪﱐ ﺍﺑﻦ ﻭﻫﺐ ﺃﺧﱪﱐ ﻋﺒﺪ ﺍﷲ ﺑﻦ
 ﻣﻦ ﻟﻌﻦ ﺷﻴﺌﺎ ﻣﻦ ﻏﲑ ﺫﻧﺐ: ﻋﻴﺎﺵ ﻋﻦ ﻳﺰﻳﺪ ﺑﻦ ﻗﻮﺩﺭ ﻋﻦ ﻛﻌﺐ ﺭﺿﻲ ﺍﷲ ﻋﻨﻪ ﻗﺎﻝ
ﱂ ﺗﺰﻝ ﺍﻟﻠﻌﻨﺔ ﺗﺮﺩﺩ ﺑﲔ ﺍﻟﺴﻤﺎﺀ ﻭﺍﻷﺭﺽ ﺣﱴ ﺗﻠﺰﻡ ﺗﺮﻗﻮﺓ ﺻﺎﺣﺒﻬﺎ

265 Ka’b r.a’den; “Kim bir günah sebebiyle olması
dışında lanet ederse, o lanet sahibine dönene kadar gök ile
yer arasında döner dolaşır.”289

287

Kitabus Samt(376) İbni Vehb Cami(1/75) sahihtir.
Kitabus Samt(377) isnadı sahih.
289
Kitabus Samt(378) İbni Vehb Cami(1/71) Zubeydi İthaf(7/490)
isnadı makbuldür.
288
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ﺣﺪﺛﻨﺎ ﺇﺳﺤﺎﻕ ﺑﻦ ﺇﲰﺎﻋﻴﻞ ﺣﺪﺛﻨﺎ ﻳﻌﻠﻰ ﺑﻦ ﻋﺒﻴﺪ ﻋﻦ ﺇﲰﺎﻋﻴﻞ ﺍﺑﻦ ﺃﰊ ﺧﺎﻟﺪ ﻋﻦ
 ﻛﺎﻥ ﺃﺑﻮ ﺍﻟﺪﺭﺩﺍﺀ ﺭﺿﻲ ﺍﷲ ﻋﻨﻪ ﻣﻀﻄﺠﻌﺎ ﺑﲔ ﺃﺻﺤﺎﺑﻪ ﻭﻗﺪ: ﺣﻜﻴﻢ ﺑﻦ ﺟﺎﺑﺮ ﻗﺎﻝ
 ﺍﻟﻠﻬﻢ ﺍﻟﻌﻨﻪ ﻣﺎ ﺃﻏﻠﻆ ﺭﻗﺒﺘﻪ ! ! ﻓﻘﺎﻝ ﺃﺑﻮ: ﻏﻄﻰ ﻭﺟﻬﻪ ﻓﻤﺮ ﻋﻠﻴﻪ ﻗﺲ ﲰﲔ ﻓﻘﺎﻟﻮﺍ
 ﻻ ﺗﻠﻌﻨﻮﺍ ﺃﺣﺪﺍ: ﺍﻟﺪﺭﺩﺍﺀ ﺭﺿﻲ ﺍﷲ ﻋﻨﻪ ﻣﻦ ﺫﺍ ﺍﻟﺬﻱ ﻟﻌﻨﺘﻢ ﺁﻧﻔﺎ ؟ ﻓﺄﺧﱪﻭﻩ ﻓﻘﺎﻝ
ﻓﺈﻧﻪ ﻣﺎ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻟﻠﻌﺎﻥ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻋﻨﺪ ﺍﷲ ﺻﺪﻳﻘﺎ ﻳﻮﻡ ﺍﻟﻘﻴﺎﻣﺔ

266 Hukeym Bin Cabir’den; Ebud Derda r.a.,
arkadaşları arasında yüzünü örtmüş, uzanmış halde
yatıyordu. Ona şişman bir rahip uğradı. Dediler ki;
“Allah’ım ona lanet et! Dizleri ne kadar da kalın.”
Bunun üzerine Ebud Derda r.a. dedi ki;
“Az önce kimi lanetlediniz?”
verdiler. Bunun üzerine dedi ki;

ona

durumu

haber

“Kimseye lanet etmeyin! Zira lanet edici kişi, kıyamet
gününde Allah katında sıddîklardan olamaz.”290
 ﱂ: ﺣﺪﺛﻨﺎ ﺃﲪﺪ ﺑﻦ ﲨﻴﻞ ﺃﻧﺒﺄﻧﺎ ﻋﺒﺪ ﺍﷲ ﺃﻧﺒﺄﻧﺎ ﻳﻮﻧﺲ ﻋﻦ ﺍﻟﺰﻫﺮﻱ ﻋﻦ ﺳﺎﱂ ﻗﺎﻝ
ﺃﲰﻊ ﺍﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﺭﺿﻲ ﺍﷲ ﻋﻨﻬﻤﺎ ﻳﻠﻌﻦ ﺧﺎﺩﻣﺎ ﻟﻪ ﻗﻂ ﻏﲑ ﻣﺮﺓ ﻭﺍﺣﺪﺓ ﻏﻀﺐ ﻓﻴﻬﺎ ﻋﻠﻰ
 ﻟﻌﻨﺔ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻚ ﻛﻠﻤﺔ ﱂ ﺃﺣﺐ ﺃﻥ ﺃﻗﻮﳍﺎ: ﺑﻌﺾ ﺧﺪﻣﻪ ﻓﻘﺎﻝ

267 Salim r.a.’den; İbni Ömer r.a.’yı çok sinirlendiği
bir sefer dışında hizmetçisine lanet ederken işitmedim.
Demişti ki;
“Allah’ın laneti üzerine olsun, bunu söylemeyi de hiç
istemezdim.”291
290

Kitabus Samt(379) İbnu Mubarek Zühd(682) Hennad Zühd(s.118)
isnadı sahihtir.
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ﺣﺪﺛﻨﺎ ﺩﺍﻭﺩ ﺑﻦ ﻋﻤﺮﻭ ﺣﺪﺛﻨﺎ ﻋﺒﺎﺩ ﺑﻦ ﺍﻟﻌﻮﺍﻡ ﺃﻧﺒﺄﻧﺎ ﺣﺼﲔ ﻗﺎﻝ  :ﲰﻌﺖ ﳎﺎﻫﺪﺍ
ﻳﻘﻮﻝ  :ﻗﻞ ﻣﺎ ﺫﻛﺮ ﺍﻟﺸﻴﻄﺎﻥ ﻗﻮﻡ ﺇﻻ ﺣﻀﺮﻫﻢ ﻓﺈﺫﺍ ﲰﻊ ﺃﺣﺪﺍ ﻳﻠﻌﻨﻪ ﻗﺎﻝ  :ﻟﻘﺪ ﻟﻌﻨﺖ
ﻣﻠﻌﻨﺎ ﻭﻻ ﺷﻲﺀ ﺃﻗﻄﻊ ﻟﻈﻬﺮﻩ ﻣﻦ  :ﻻ ﺁﻟﻪ ﺇﻻ ﺍﷲ

;esSulemi)’den

268 Huseyn (Bin Abdurrahman
;Mücahid r.a.’ı şöyle derken işittim

“Bir kavmin şeytanı zikredip de, şeytanın orada
olmaması nadir bir hadisedir. Şeytan bir kimsenin kendisine
;lanet ettiğini işitince
“Sen zaten lanetlenmiş olanı lanetledin” der. Onun
arkasını “La ilahe illallah” (sözü) kadar kesen bir şey
yoktur.”292
ﺣﺪﺛﲏ ﺍﳊﺴﻦ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻌﺰﻳﺰ ﺍﳉﺮﻭﻱ ﺣﺪﺛﻨﺎ ﳛﲕ ﺑﻦ ﺣﺴﺎﻥ ﺣﺪﺛﻨﺎ ﺍﻟﻮﻟﻴﺪ ﺑﻦ
ﺭﺑﺎﺡ ﻗﺎﻝ  :ﲰﻌﺖ ﳕﺮﺍﻥ ﻳﺬﻛﺮ ﻋﻦ ﺃﻡ ﺍﻟﺪﺭﺩﺍﺀ ﺭﺿﻲ ﺍﷲ ﻋﻨﻬﺎ ﻗﺎﻟﺖ  :ﲰﻌﺖ ﺃﺑﺎ
ﺍﻟﺪﺭﺩﺍﺀ ﺭﺿﻲ ﺍﷲ ﻋﻨﻪ ﻳﻘﻮﻝ  :ﻗﺎﻝ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ  :ﺇﻥ ﺍﻟﻌﺒﺪ ﺇﺫﺍ ﻟﻌﻦ
ﺷﻴﺌﺎ ﺻﻌﺪﺕ ﺍﻟﻠﻌﻨﺔ ﺇﱃ ﺍﻟﺴﻤﺎﺀ ﻓﺘﻐﻠﻖ ﺃﺑﻮﺍﺏ ﺍﻟﺴﻤﺎﺀ ﺩﻭﺎ ﰒ ﺒﻂ ﺇﱃ ﺍﻷﺭﺽ
ﻓﺘﻐﻠﻖ ﺃﺑﻮﺍﺎ ﺩﻭﺎ ﰒ ﺗﺄﺧﺬ ﳝﻴﻨﺎ ﻭﴰﺎﻻ ﻓﺈﺫﺍ ﱂ ﲡﺪ ﻣﺴﺎﻏﺎ ﺭﺟﻌﺖ ﺇﱃ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻟﻌﻦ ﻓﺈﻥ
ﻛﺎﻥ ﻟﺬﻟﻚ ﺃﻫﻼ ﻭﺇﻻ ﺭﺟﻌﺖ ﺇﱃ ﻗﺎﺋﻠﻬﺎ

269 Ebud Derda r.a’den; Rasulullah sallallahu aleyhi
;ve sellem buyurdu ki

Kitabus Samt(380) İbni Vehb Cami(1/75) isnadı sahihtir.
Kitabus Samt(381) isnadı sahihtir.
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291
292

“Kul, lanet ettiği zaman, lanet semaya yükselir ve
sema kapıları ona kapanır, sonra yeryüzüne iner ve
yeryüzünün kapıları ona kapanır. Sonra sağa ve sola gider,
gidecek yer bulamaz. Bunun üzerine lanet edilene gider,
eğer o lanete layık değilse, lanet edicisine döner.”293
ﺣﺪﺛﻨﺎ ﺃﺑﻮ ﻋﻤﺮ ﺍﳌﻘﺮﻱ ﺣﺪﺛﻨﺎ ﺍﺑﻦ ﺃﰊ ﻣﺮﱘ ﺣﺪﺛﻨﺎ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﺟﻌﻔﺮ ﺑﻦ ﺃﰊ ﻛﺜﲑ
 ﺃﻥ: ﺣﺪﺛﲏ ﺯﻳﺪ ﺑﻦ ﺃﺳﻠﻢ ﻋﻦ ﺃﻡ ﺍﻟﺪﺭﺩﺍﺀ ﺭﺿﻲ ﺍﷲ ﻋﻨﻬﺎ ﻋﻦ ﺃﰊ ﺍﻟﺪﺭﺩﺍﺀ ﺭﺿﻲ ﺍﷲ ﻋﻨﻪ
 ﺇﻥ ﺍﻟﻠﻌﺎﻧﲔ ﻻ ﻳﻜﻮﻧﻮﻥ ﻳﻮﻡ ﺍﻟﻘﻴﺎﻣﺔ ﺷﻬﺪﺍﺀ ﻭﻻ: ﺍﻟﻨﱯ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻗﺎﻝ
ﺷﻔﻌﺎﺀ

270 Ebud Derda r.a.’den; Peygamber sallallahu aleyhi
ve sellem buyurdu ki;
“Şüphesiz lanet ediciler kıyamet gününde şehitlerden
ve şefaat edicilerden olamazlar.”294
 ﲰﻌﺖ ﺳﺎﱂ ﺑﻦ: ﺣﺪﺛﻨﺎ ﺑﻨﺪﺍﺭ ﺑﻦ ﺑﺸﺎﺭ ﺣﺪﺛﻨﺎ ﺃﺑﻮ ﻋﺎﻣﺮ ﻋﻦ ﻛﺜﲑ ﺑﻦ ﺯﻳﺪ ﻗﺎﻝ
 ﻗﺎﻝ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ: ﻋﺒﺪ ﺍﷲ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﻋﻦ ﺃﺑﻴﻪ ﺭﺿﻲ ﺍﷲ ﻋﻨﻬﻤﺎ ﻗﺎﻝ
 ﻻ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﳌﺆﻣﻦ ﻟﻌﺎﻧﺎ:

271 İbni Ömer r.a.’dan; Rasulullah sallallahu aleyhi ve
sellem buyurdu ki;
“Mümin lanet edici olamaz.”295

293

Kitabus Samt(383) Ebu Davud(4/277) Fethul Bari(10/467)
Tergib(3/472) hasendir.
294
Kitabus Samt(384) Edebul Müfred(316) Müslim(4/2006) Ebu
Davud(4/277) Ahmed(6/448) Beyhaki(10/193) sahih.
295
Kitabus Samt(385) Ahmed(2/336, 337) Tergib(3/470) Elbani
Zılalul Cenne(2/488) hasendir.
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 ﲰﻌﺖ ﻓﻀﻴﻞ: ﺣﺪﺛﻨﺎ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﺷﻔﻴﻖ ﺃﻧﺒﺄﻧﺎ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺑﻦ ﺍﻷﺷﻌﺚ ﻗﺎﻝ
 ﻣﺎ ﺃﺣﺪ ﻳﺴﺐ ﺷﻴﺌﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻧﻴﺎ ﺩﺍﺑﺔ ﻭﻻ:  ﻛﺎﻥ ﻳﻘﺎﻝ: ﺑﻦ ﻋﻴﺎﺽ ﺭﲪﻪ ﺍﷲ ﻳﻘﻮﻝ
:  ﺃﺧﺰﻱ ﺍﷲ ﺃﻋﺼﺎﻧﺎ ﷲ ﻗﺎﻝ ﻓﻀﻴﻞ:  ﺃﺧﺰﺍﻙ ﺍﷲ ﻭﻟﻌﻨﻚ ﺍﷲ ﺇﻻ ﻗﺎﻟﺖ: ﻏﲑﻫﺎ ﻓﻴﻘﻮﻝ
ﻭﺍﺑﻦ ﺁﺩﻡ ﺃﻋﺼﻰ ﻭﺃﻇﻠﻢ

272 Fudayl Bin Iyaz r.a. dedi ki; “Dünyadan bir şeye,
bir hayvana veya bunlardan başkasına söven,
“Allah seni rezil etsin, Allah sana lanet etsin” diyen
kimse yoktur ki, o da;
“Allah, bizi kendisine isyan
demesin. Sonra Fudayl dedi ki;

ettireni

rezil

etsin”

“En isyankar ve en zalim olan ise ademoğludur.”296
ﺣﺪﺛﻨﺎ ﻋﻤﺮﻭ ﺍﻟﻨﺎﻗﺪ ﺣﺪﺛﻨﺎ ﺃﺑﻮ ﺃﲪﺪ ﺍﻟﺰﺑﲑﻱ ﺣﺪﺛﻨﺎ ﻛﺜﲑ ﺑﻦ ﺯﻳﺪ ﻋﻦ ﺳﺎﱂ ﺑﻦ
 ﻣﺎ ﲰﻌﺖ ﺍﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﺭﺿﻲ ﺍﷲ ﻋﻨﻬﻤﺎ ﻟﻌﻦ ﺇﻧﺴﺎﻧﺎ ﻗﻂ ﺇﻻ ﻟﺴﺎﻧﺎ: ﻋﺒﺪ ﺍﷲ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﻗﺎﻝ
 ﻻ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻟﻠﻤﺆﻣﻦ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ:  ﻗﺎﻝ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ: ﻭﺍﺣﺪﺍ ﻭﻗﺎﻝ
ﻟﻌﺎﻧﺎ

273 Salim Bin Abdullah bin Ömer r.a.’dan; İbni Ömer
r.a.’nın bir kişi dışında hiç kimseye lanet ettiğini duymadım.
Dedi ki; Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle
buyurdu;
“Lanet edici olmak mümine yakışmaz”297

296

Kitabus Samt(387) İthaf(7/484) isnadı sahihtir.
Kitabus Samt(388) Buhari Edebul Müfred(309) Tirmizi(4/371)
Müslim(4/2005) Hakim(1/47) Beyhaki(10/193) isnadı hasendir.
297
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ﺣﺪﺛﻨﺎ ﺇﲰﺎﻋﻴﻞ ﺑﻦ ﺇﺳﺤﺎﻕ ﺍﻷﺯﺩﻱ ﺣﺪﺛﻨﺎ ﺇﲰﺎﻋﻴﻞ ﺑﻦ ﺃﰊ ﺇﺩﺭﻳﺲ ﺣﺪﺛﻨﺎ ﺃﰊ
 ﻛﺎﻥ ﺭﺟﻞ: ﻋﻦ ﺷﺮﻳﻚ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﷲ ﺑﻦ ﺃﰊ ﳕﺮ ﻋﻦ ﺃﻧﺲ ﺑﻦ ﻣﺎﻟﻚ ﺭﺿﻲ ﺍﷲ ﻋﻨﻪ ﻗﺎﻝ
ﻣﻊ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻋﻠﻰ ﺑﻌﲑ ﻓﻠﻌﻦ ﺑﻌﲑﻩ ﻓﻘﺎﻝ ﺍﻟﻨﱯ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ
 ﻳﺎ ﻋﺒﺪ ﺍﷲ ﻻ ﺗﺴﺮ ﻣﻌﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﺑﻌﲑ ﻣﻠﻌﻮﻥ: ﻭﺳﻠﻢ

274 Enes Bin Malik r.a.’den; Bir adam devesi
üzerinde, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile
birlikteydi. Adam devesine lanet edince peygamber
sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki;
“Ey Allah’ın kulu!
yolculuk etme!”298

Lanetlenmiş

298

deven

Kitabus Samt(389) Müslim(4/2304) Metalibul
Mecmauz Zevaid(8/77) Busayri İthaf(2/151) hasendir.
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ile

bizimle

Aliye(2700)

MİZAHIN KÖTÜLENMESİ
(Selef, Mübah olan şeyler dışındaki mizahı, şakayı ayıp
saymışlar ve bundan sakındırmışlardır. Düşmanlığa sebep
olan, vakarı gideren, yalanla karışık olan, insanların malına
ve şerefine dokunan mizah türleri yasaklanmıştır.
Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de şaka yapmış,
ancak doğruyu söylemiştir.)
ﻋﺒﺪﺍﳌﻠﻚ

ﺣﺪﺛﻨﺎ ﺍﻟﻘﺎﺳﻢ ﺑﻦ ﺃﰊ ﺷﻴﺒﺔ ﺣﺪﺛﻨﺎ ﺍﶈﺎﺭﰊ ﻋﻦ ﻟﻴﺚ ﻋﻦ

ﻋﻦ ﻋﻜﺮﻣﺔ ﻋﻦ ﺍﺑﻦ ﻋﺒﺎﺱ ﺭﺿﻲ ﺍﷲ ﻋﻨﻬﻤﺎ ﻗﺎﻝ ﻗﺎﻝ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﻻ ﲤﺎﺭ
ﺃﺧﺎﻙ ﻭﻻ ﲤﺎﺯﺣﻪ

275 İbni Abbas r.a.’dan; Rasulullah sallallahu aleyhi
ve sellem buyurdu ki; “Kardeşinle tartışma ve şaka
yapma!”299
ﺣﺪﺛﲏ ﺍﳊﺴﻦ ﺑﻦ ﺍﻟﺼﺒﺎﺡ ﺣﺪﺛﻨﺎ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻛﺜﲑ ﻋﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﷲ ﺍﺑﻦ ﻭﺍﻗﺪ ﻋﻦ
 ﻣﻦ ﻛﺜﲑ ﻛﻼﻣﻪ:  ﺃﻥ ﺍﻷﺣﻨﻒ ﺑﻦ ﻗﻴﺲ ﺭﲪﻪ ﺍﷲ ﻛﺎﻥ ﻳﻘﻮﻝ: ﻣﻮﺳﻰ ﺑﻦ ﻋﻘﻴﻞ
ﻭﺿﺤﻜﻪ ﻭﻣﺰﺍﺣﻪ ﻗﻠﺖ ﻫﻴﺒﺘﻪ ﻭﻣﻦ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺷﻲﺀ ﻋﺮﻑ ﺑﻪ

276 Musa Bin Ukayl’den; elAhnef Bin Kays derdi ki;
“Kim konuşmasını, gülmesini ve şakasını çoğaltırsa heybeti
azalır. Kim bir hasletini artırırsa onunla tanınır.”300
ﺣﺪﺛﻨﺎ ﻋﺒﺪ ﺍﷲ ﺣﺪﺛﻨﺎ ﺇﺳﺤﺎﻕ ﺑﻦ ﺇﲰﺎﻋﻴﻞ ﺣﺪﺛﻨﺎ ﺳﻔﻴﺎﻥ ﻋﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﺍﳌﻨﻜﺪﺭ
 ﻻ ﲤﺎﺯﺡ ﺍﻟﺼﺒﻴﺎﻥ ﻓﺘﻬﻮﻥ ﻋﻠﻴﻬﻢ:  ﻗﺎﻟﺖ ﱄ ﺃﻣﻲ: ﻗﺎﻝ

299
300

Kitabus Samt(390) İbni Hibban Ravzatul Ukala(s.77) hasendir.
Kitabus Samt(391) İthaf(7/496) bkz. Ebu Ubeyd Emsal(s.75)
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277 Muhammed Bin elMünkedir r.a. dedi ki; “Annem
bana şöyle demişti; “Çocuklarla şakalaşma, yoksa onlara
maskara olursun.”301
ﺣﺪﺛﲏ ﺍﳊﺴﲔ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﻳﺰﻳﺪ ﻭﻏﲑﻩ ﻗﺎﻟﻮﺍ ﺃﻧﺒﺄﻧﺎ ﺟﻌﻔﺮ ﺑﻦ ﻋﻮﻥ
ﻗﺎﻝ ﲰﻌﺖ ﻣﺴﻌﺮ ﺑﻦ ﻛﺪﺍﻡ ﺭﲪﻪ ﺍﷲ ﻳﻘﻮﻝ ﻹﺑﻨﻪ

ﺇﱐ ﳓﻠﺘﻚ ﻳﺎ ﻛﺪﺍﻡ ﻧﺼﻴﺤﱵ
ﻓﺎﲰﻊ ﻟﻘﻮﻝ ﺃﺏ ﻋﻠﻴﻚ ﺷﻔﻴﻖ
ﺃﻣﺎ ﺍﳌﺰﺍﺣﺔ ﻭﺍﳌﺮﺍﺀ ﻓﺪﻋﻬﻤﺎ
ﺧﻠﻘﺎﻥ ﻻ ﺃﺭﺿﺎﳘﺎ ﻟﺼﺪﻳﻖ
ﻤﺎ ﻓﻠﻢ ﺃﲪﺪﳘﺎﺇﱐ ﺑﻠﻮ
ﺎﻭﺭ ﺟﺎﺭﺍ ﻭﻻ ﻟﺮﻓﻴﻖ
ﻭﺍﳉﻬﻞ ﻳﺰﺭﻱ ﺑﺎﻟﻔﱴ ﰲ ﻗﻮﻣﻪ
ﻭﻋﺮﻭﻗﻪ ﰲ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺃﻱ ﻋﺮﻭﻕ

278 Cafer Bin Avn’dan; Mis’ar Bin Kidam r.a. oğluna
dedi ki;
“Ey Kidam! Sana armağan ediyorum nasihatimi,
dinle sana çok şefkatli olan babayı;
şaka ve tartışmaya gelince, bırak bunları
doğru kimseyi razı etmeyen iki ahlakı.
Ben tecrübe ettim bunları, asla övmem
Ne komşuluk, ne arkadaşlık için
301

Kitabus Samt(392) İbni Hibban Ravzatul Ukala(s.80) İhya(3/111)
İthaf(7/498) sahih.
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Cehalet yük olur gence kavmi içinde
Soyu hangi ırktan olursa olsun insanlar içinde.”302
ﺣﺪﺛﻨﺎ ﺃﲪﺪ ﺑﻦ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺣﺪﺛﻨﺎ ﺷﺒﺎﺑﺔ ﺑﻦ ﺳﻮﺍﺭ ﺣﺪﺛﻨﺎ ﺷﻌﺒﺔ ﻋﻦ ﺍﳊﻜﻢ ﺭﲪﻪ ﺍﷲ
 ﻻ ﻳﺒﻠﻎ ﺭﺟﻞ ﺣﻘﻴﻘﺔ ﺍﻹﳝﺎﻥ ﺣﱴ ﻳﺪﻉ ﺍﳌﺮﺍﺀ:  ﻗﺎﻝ ﺍﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﺭﺿﻲ ﺍﷲ ﻋﻨﻬﻤﺎ: ﻗﺎﻝ
ﻭﻫﻮ ﳏﻖ ﻭﺍﻟﻜﺬﺏ ﰲ ﺍﳌﺰﺍﺡ

279 İbni Ömer r.a. dedi ki; “Kişi haklı bile olsa
tartışmayı bırakmadıkça, yalanı ve mizahı terk etmedikçe
imanın hakikatine ulaşamaz.”303
ﺣﺪﺛﻨﺎ ﺍﺑﻮ ﻛﺮﻳﺐ ﺣﺪﺛﻨﺎ ﺯﻛﺮﻳﺎ ﺑﻦ ﻋﺪﻱ ﻋﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﷲ ﺑﻦ ﺍﳌﺒﺎﺭﻙ ﻋﻦ ﻋﺒﺪ
 ﺍﺗﻘﻮﺍ ﺍﷲ ﻭﺇﻳﺎﻱ:  ﻗﺎﻝ ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻌﺰﻳﺰ ﺭﲪﻪ ﺍﷲ: ﺍﻟﻌﺰﻳﺰ ﺑﻦ ﺃﰊ ﺭﻭﺍﺩ ﻗﺎﻝ
ﺎ ﺗﻮﺭﺙ ﺍﻟﻀﻐﻴﻨﺔ ﻭﲡﺮ ﺍﻟﻘﺒﻴﺤﺔ ﲢﺪﺛﻮﺍ ﺑﺎﻟﻘﺮﺁﻥ ﻭﲡﺎﻟﺴﻮﺍ ﺑﻪ ﻓﺈﻥ ﺛﻘﻞﻭﺍﳌﺰﺍﺣﺔ ﻓﺈ
ﻋﻠﻴﻜﻢ ﻓﺤﺪﻳﺚ ﺣﺴﻦ ﻣﻦ ﺣﺪﻳﺚ ﺍﻟﺮﺟﺎﻝ

280 Ömer Bin Abdülaziz r.a dedi ki; “Allah’tan korkun
ve mizahtan uzak durun. Zira mizah kin tutmaya ve
kötülüklere yol açar. Kur’anı okuyun, meclislerinizi Kur’an
konusunda kurun. Şayet ağır gelmeye başlarsa (salih)
insanların güzel sözlerinden bahsedin.”304
ﺣﺪﺛﲏ ﺃﺑﻮ ﺻﺎﱀ ﺍﳌﺮﻭﺯﻱ ﺣﺪﺛﻨﺎ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻌﺰﻳﺰ ﺑﻦ ﺃﰊ ﺭﺯﻣﺔ ﻥ ﻋﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﷲ ﺑﻦ
 ﻳﺎ ﺑﲏ ﻻ ﲤﺎﺯﺡ ﺍﻟﺸﺮﻳﻒ ﻓﻴﺤﻘﺪ:  ﻗﺎﻝ ﺳﻌﻴﺪ ﺑﻦ ﺍﻟﻌﺎﺹ ﺭﲪﻪ ﺍﷲ ﻻﺑﻨﻪ: ﺍﳌﺒﺎﺭﻙ ﻗﺎﻝ

302

Kitabus Samt(393) İbni Hibban Ravzatul Ukala(s.78) Ebu Ubeyd
Emsal(s.86) Ebu Temam Hamasetul Bahteri(s.253) İbnu Kuteybe
Uyunul ahbar(1/318) Kadı Iyaz Buğyetur Raid(s.183) sahih.
303
Kitabus Samt(395) Ahmed Zühd(s.366) isnadı sahih.
304
Kitabus Samt(396) İbnu Mübarek Zühd(35) Ebu Ubeyd
Emsal(s.85) İhya(3/101) Kadı Iyaz Buğyetur Raid(s.181) Zübeydi
İthaf(7/498) isnadı sahih.
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ﻋﻠﻴﻚ ﻭﻻ ﲤﺎﺯﺡ ﺍﻟﺪﱐ ﻓﻴﺠﺘﺮﺉ ﻋﻠﻴﻚ

281 Said Bin elAs oğluna dedi ki; “Ey oğlum!
Şereflilerle şaka yapma, sana kızarlar. Âdî kimselerle
şakalaşma sana hakaret ederler.”305
 ﺍﳌﺰﺍﺡ:  ﻗﺎﻝ ﺧﺎﻟﺪ ﺑﻦ ﺻﻔﻮﺍﻥ ﺭﲪﻪ ﺍﷲ: ﺣﺪﺛﲏ ﺍﳊﺴﲔ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺮﲪﻦ ﻗﺎﻝ
 ﻟﻜﻞ ﺷﻲﺀ ﺑﺬﺭ ﻭﺑﺬﺭ ﺍﻟﻌﺪﺍﻭﺓ ﺍﳌﺰﺍﺡ: ﺳﺒﺎﺏ ﺍﻟﻨﻮﻛﻰ ﻗﺎﻝ ﻭﻛﺎﻥ ﻳﻘﺎﻝ

282 Halid Bin Safvan dedi ki; “Mizah, ahmaklık
sebeplerindendir. Şöyle denilirdi;
“Her şeyin bir tohumu vardır. Düşmanlığın tohumu da
mizahtır.”306
 ﺍﳌﺰﺍﺡ ﻣﺴﻠﺒﺔ:  ﻛﺎﻥ ﻳﻘﺎﻝ: ﺣﺪﺛﲏ ﺍﳊﺴﲔ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺮﲪﻦ ﺭﲪﻪ ﺍﷲ ﻗﺎﻝ
ﻟﻠﺒﻬﺎﺀ ﻣﻘﻄﻌﺔ ﻟﻠﺼﺪﺍﻗﺔ

283 elHuseyn Bin Abdurrahman’dan; “Şöyle denilirdi;
"Şaka vakarı giderir ve dostluğu bozar.”307

305

Kitabus Samt(397) Ebu Ubeyd Emsal(s.85) Meydani Mecmaul
Emsal(2/238) Zemahşeri Mustaska(2/259) sahih.
306
Kitabus Samt(400) Ebu Ubeyd Emsal(s.85) İbnu Kuteybe Uyunul
Ahbar(1/318) Meydani Mecmaul Emsal(2/287) Kadı Iyaz
Buğye(s.182) Zemahşeri Mustaksa(1/346) İhya(3/111) İthaf(7/498)
makbuldür.
307
Kitabus Samt(403) Ebu Ubeyd Emsal(s.85) İbnu Kuteybe Uyunul
Ahbar(1/319) İhya(3/111) İthaf(7/498) sahih.
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SIR TUTMAK
ﺣﺪﺛﻨﺎ ﺃﲪﺪ ﺑﻦ ﲨﻴﻞ ﺃﻧﺒﺄﻧﺎ ﻋﺒﺪ ﺍﷲ ﺑﻦ ﺍﳌﺒﺎﺭﻙ ﺃﻧﺒﺄﻧﺎ ﺍﺑﻦ ﺃﰊ ﺫﺋﺐ
ﺃﺧﱪﱐ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺮﲪﻦ ﺑﻦ ﻋﻄﺎﺀ ﻋﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﳌﻠﻚ ﺑﻦ ﺟﺎﺑﺮ ﺑﻦ ﻋﺘﻴﻚ ﻋﻦ ﺟﺎﺑﺮ
ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﷲ ﺭﺿﻲ ﺍﷲ ﻋﻨﻪ ﻋﻦ ﺍﻟﻨﱯ ﻗﺎﻝ ﺇﺫﺍ ﺣﺪﺙ ﺍﻟﺮﺟﻞ ﺍﳊﺪﻳﺚ ﰒ
ﺍﻟﺘﻔﺖ ﻓﻬﻲ ﺃﻣﺎﻧﺔ

284 Cabir bin Abdullah r.a’den; Rasulullah sallallahu
;aleyhi ve sellem buyurdu ki
onun

bakınırsa,

etrafına

“Kişi bir şey söylerken
söylediği bir emanettir.”308

ﺣﺪﺛﻨﺎ ﲨﻴﻞ ﺃﻧﺒﺄﻧﺎ ﻋﺒﺪ ﺍﷲ ﺃﻧﺒﺄﻧﺎ ﺍﳌﺒﺎﺭﻙ ﺑﻦ ﻓﻀﺎﻟﺔ ﻋﻦ ﺍﳊﺴﻦ ﺭﲪﻪ ﺍﷲ ﻗﺎﻝ :
ﲰﻌﺘﻪ ﻳﻘﻮﻝ  :ﺇﻥ ﻣﻦ ﺍﳋﻴﺎﻧﺔ ﺃﻥ ﲢﺪﺙ ﺑﺴﺮ ﺃﺧﻴﻚ

285 elHasen elBasri r.a. dedi ki; “Kardeşinin sırrını
söylemek hainliktendir.”309
ﺣﺪﺛﲏ ﻋﺒﺪ ﺍﷲ ﺑﻦ ﺃﰊ ﺑﺪﺭ ﺃﻧﺒﺄﻧﺎ ﺯﻳﺪ ﺑﻦ ﺍﳊﺒﺎﺏ ﻋﻦ ﻣﻮﺳﻰ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ ﻋﻦ ﺍﺑﻴﻪ
ﻗﺎﻝ  :ﻗﺎﻝ ﻋﻤﺮﻭ ﺑﻦ ﺍﻟﻌﺎﺹ ﺭﺿﻲ ﺍﷲ ﻋﻨﻪ  :ﻣﺎ ﻭﺿﻌﺖ ﺳﺮﻱ ﻋﻨﺪ ﺃﺣﺪ ﺃﻓﺸﺎﻩ ﻋﻠﻲ
ﻓﻠﻤﺘﻪ ﺇﳕﺎ ﻛﻨﺖ ﺃﺿﻴﻖ ﺑﻪ ﺣﻴﺚ ﺍﺳﺘﻮﺩﻋﺘﻪ ﺇﻳﺎﻩ

;286 Amr Bin elAs r.a’den
308

)Kitabus Samt(404
)Ebu Davud(4/267
)Tirmizi(4/341
)Tayalisi(2076) Ahmed(3/324) Beyhaki(10/247) Metalibul Aliye(2/422
Taberi(10/132) Mecmauz Zevaid(8/98) Hennad Zühd(s112) hasendir
309
Kitabus Samt(406) Hennad Zühd(s112) İhya(3/114) Zubeydi
)İthaf(7/505
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“Kimin yanında sırrımı söylesem, o da o sırrı ifşa eder
ve sırrım bana geri dönerdi. Ben de emanetimin başkalarına
geçmesinden sıkıntı duyarım.”310

310

Kitabus Samt(408) İbni Kuteybe Uyunul Ahbar(1/40) İbni Hibban
Ravzatul Ukala(s.188) hasendir.
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AZ KONUŞMAK VE DİLİ KORUMAK
ﺣﺪﺛﻨﺎ ﺃﺑﻮ ﺧﻴﺜﻤﺔ ﺣﺪﺛﻨﺎ ﳛﲕ ﺑﻦ ﺳﻌﻴﺪ ﻋﻦ ﺍﺑﻦ ﺃﰊ ﺣﺒﻴﺒﺔ ﺣﺪﺛﻨﺎ
ﺍﳊﺴﻦ ﻋﻦ ﺃﰊ ﺑﻜﺮﺓ ﺭﺿﻲ ﺍﷲ ﻋﻨﻪ ﻋﻦ ﺍﻟﻨﱯ ﻗﺎﻝ ﻻ ﻳﻘﻮﻟﻦ ﺃﺣﺪﻛﻢ ﺻﻤﺖ
ﺭﻣﻀﺎﻥ ﻛﻠﻪ ﻭﻗﻤﺘﻪ ﻣﺎ ﺃﺩﺭﻱ ﺃﻛﺮﻩ ﺍﻟﺘﺰﻛﻴﺔ ﺃﻡ ﻻ ﺑﺪ ﻣﻦ ﻏﻔﻠﺔ ﺃﻭ ﺭﻗﺪﺓ

287 Ebi Bekre r.a.’den; Peygamber sallallahu aleyhi
ve sellem buyurdu ki;
“Biriniz; Ramazanın tamamını oruçla
(namaz)la geçirdim demesin.” Ravi der ki;

ve

kıyam

“Kişinin gaflet ve uyku hali dışında (şuurlu olarak)
kendini temize çekmesinden daha çirkin bir şey
bilmiyorum.”311
ﺣﺪﺛﻨﺎ ﺃﲪﺪ ﺑﻦ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺣﺪﺛﻨﺎ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺼﻤﺪ ﺣﺪﺛﻨﺎ ﳘﺎﻡ ﻋﻦ ﻗﺘﺎﺩﺓ ﻋﻦ ﺍﳊﺴﻦ
 ﺇﱐ:  ﻻ ﻳﻘﻮﻟﻦ ﺃﺣﺪﻛﻢ:  ﺃﻥ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻗﺎﻝ: ﻋﻦ ﺃﰊ ﺑﻜﺮﺓ
 ﻓﺎﷲ ﺃﻋﻠﻢ ﺃﺧﺸﻲ ﺍﻟﺘﺰﻛﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻣﺘﻪ ﺃﻡ ﻻ ﺑﺪ ﻣﻦ: ﻗﻤﺖ ﺭﻣﻀﺎﻥ ﻛﻠﻪ ﻗﺎﻝ ﻗﺘﺎﺩﺓ
ﺭﺍﻗﺪ ﺃﻭ ﻏﺎﻓﻞ

288 Ebu Bekre r.a.'den; "Rasulullah Sallallahu aleyhi
ve sellem buyurdu ki; "Sizden biriniz "Ramazan'ın tamamını
kıyam ile geçirdim" demesin"
Katade r.a. der ki; "Allahu a'lem ümmetinin nefsini
temize çekmesinden korktuğu için böyle buyurmuştur. Aksi
halde tabi ki Ramazan ayı uyku ve gafletle geçirilmez."312

311

Kitabus Samt(411) Ebu Davud(2/319) Nesai(4/130) Ahmed(5/40)
sahih.
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ﺣﺪﺛﻨﺎ ﺃﲪﺪ ﺑﻦ ﲨﻴﻞ ﺃﻧﺒﺄﻧﺎ ﻋﺒﺪ ﺍﷲ ﺑﻦ ﺍﳌﺒﺎﺭﻙ ﺃﻧﺒﺄﻧﺎ ﺍﻟﺴﺮﻱ ﺑﻦ ﳛﲕ ﻋﻦ ﺛﺎﺑﺖ
:ﺍﻟﺒﻨﺎﱐ ﺭﺿﻲ ﺍﷲ ﻋﻨﻪ ﻗﺎﻝ
ﻗﺎﻝ ﺷﺪﺍﺩ ﺑﻦ ﺃﻭﺱ ﻟﻐﻼﻣﻪ ﺇﻳﺘﻴﻨﺎ ﺑﺴﻔﺮﺗﻨﺎ ﻓﻨﻌﺒﺚ ﺑﺒﻌﺾ ﻣﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﻓﻘﺎﻝ ﻟﻪ:
 ﻣﺎ ﲰﻌﺖ ﻣﻨﻚ ﻛﻠﻤﺔ ﻣﻨﺬ ﺻﺎﺣﺒﺘﻚ ﺃﺭﻯ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻓﻴﻬﺎ ﺷﻲﺀ: ﺭﺟﻞ ﻣﻦ ﺃﺻﺤﺎﺑﻪ
 ﺻﺪﻗﺖ ﻣﺎ ﺗﻜﻠﻤﺖ ﺑﻜﻠﻤﺔ ﻣﺬ ﺑﺎﻳﻌﺖ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ: ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ؟ ﻗﺎﻝ
ﻭﺳﻠﻢ ﺇﻻ ﺃﺯﻣﻬﺎ ﻭﺃﺧﻄﻤﻬﺎ ﺇﻻ ﻫﺬﻩ ﻭﺃﱘ ﺍﷲ ﻻ ﺗﺬﻫﺐ ﻣﲏ ﻫﻜﺬﺍ ﻓﺠﻌﻞ ﻳﺴﺒﺢ
ﻭﻳﻜﱪ ﻭﳛﻤﺪ ﺍﷲ ﻋﺰ ﻭﺟﻞ

289 Sabit elBunanî r.a.’den; Şeddad Bin Evs r.a.,
kölesine;
“Sofrayı
getir
de
biraz
Arkadaşlarından birisi ona dedi ki;

oyalanalım.”

Dedi.

“Seninle dost olduğumdan beri senden böyle bir söz
işitmemiştim.” Şeddad r.a.;
“Evet, doğru söylüyorsun. Rasulullah sallallahu aleyhi
ve sellem’e biat ettiğimden beri dizginleyip bağlayamadığım
tek sözüm bu oldu. Bunu benim aleyhimde ezberlemeyin.”
Dedi ve tesbih ile tekbir getirdi, Allah’a hamd etti.”313
ﺣﺪﺛﲏ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺮﲪﻦ ﺑﻦ ﺻﺎﱀ ﺣﺪﺛﻨﺎ ﺳﻌﻴﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﷲ ﺑﻦ ﺍﻟﺮﺑﻴﻊ ﺍﺑﻦ ﺧﻴﺜﻢ ﻋﻦ
 ﻳﺎ ﺑﻜﺮ ﺑﻦ: ﻧﺴﲑ ﺑﻦ ﺫﻋﻠﻮﻕ ﻋﻦ ﺑﻜﺮ ﺑﻦ ﻣﺎﻋﺰ ﻋﻦ ﺍﻟﺮﺑﻴﻊ ﺑﻦ ﺧﻴﺜﻢ ﺭﺿﻲ ﺍﷲ ﻋﻨﻪ ﻗﺎﻝ
 ﺍﺧﺰﻥ ﻋﻠﻴﻚ ﻟﺴﺎﻧﻚ ﺇﻻ ﳑﺎ ﻟﻚ ﻭﻻ ﻋﻠﻴﻚ: ﻣﺎﻋﺰ

312

Kitabus Samt(412) Nesai(4/130) Ahmed(5/41, 48 52) sahih.
Kitabus Samt(413) İbnul Cevzi Safvetus Safve(1/708) İbni
Mubarek Zühd(s.289) sahihtir.
313
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290
naklediyor;

Bekr

Bin

Maiz,

ErRabi

Bin

Haysem’den

“Ey Bekr Bin Maiz! Sana üzerine vazife olan şeyi
söylemen dışında dili muhafaza etmeni tavsiye ederim.”314
ﺣﺪﺛﻨﺎ ﺃﲪﺪ ﺑﻦ ﻋﻤﺮﺍﻥ ﺣﺪﺛﻨﺎ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻓﻀﻴﻞ ﺣﺪﺛﻨﺎ ﺃﺑﻮ ﺣﻴﺎﻥ ﺍﻟﺘﻴﻤﻲ ﻋﻦ ﺃﺑﻴﻪ
 ﻣﺎ ﲰﻌﺖ ﺍﻟﺮﺑﻴﻊ ﺑﻦ ﺧﻴﺜﻢ ﻳﺬﻛﺮ ﺷﻴﺌﺎ ﻣﻦ ﺃﻣﺮ ﺍﻟﺪﻧﻴﺎ ﻗﻂ: ﻗﺎﻝ

291 Ebu Hayyan etTeymi, babasından naklediyor;
“erRabî Bin Haysem r.a.’ın dünya işinden bahsettiğini hiç
duymadım.”315
ﺣﺪﺛﻨﺎ ﺇﺳﺤﺎﻕ ﺑﻦ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺃﻧﺒﺄﻧﺎ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺮﲪﻦ ﺑﻦ ﻣﻬﺪﻱ ﻋﻦ ﻫﺸﻴﻢ ﻋﻦ ﺍﻟﻌﻮﺍﻡ
 ﻣﺎ ﺭﺃﻳﺖ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺍﻟﺘﻴﻤﻲ ﺭﺍﻓﻌﺎ ﺭﺃﺳﻪ ﺇﱃ ﺍﻟﺴﻤﺎﺀ ﰲ ﺍﻟﺼﻼﺓ ﻭﻻ ﰲ: ﺑﻦ ﺣﻮﺷﺐ ﻗﺎﻝ
ﻏﲑﻫﺎ ﻭﻻ ﲰﻌﺘﻪ ﻗﻂ ﳜﻮﺽ ﰲ ﺷﻲﺀ ﻣﻦ ﺃﻣﺮ ﺍﻟﺪﻧﻴﺎ

292 elAvam Bin Havşeb’den; “İbrahim etTeymî
r.a.’ın namazda veya namaz dışında, başını semaya
kaldırdığını görmedim. Ve onun hiç dünya işi hakkında lafa
daldığını da görmedim.”316
ﺣﺪﺛﻨﺎ ﺃﲪﺪ ﺑﻦ ﻋﻤﺮﺍﻥ ﺍﻷﺧﻨﺴﻲ ﺣﺪﺛﻨﺎ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻓﻀﻴﻞ ﺣﺪﺛﻨﺎ ﺃﺑﻮ ﺣﻴﺎﻥ ﺍﻟﺘﻴﻤﻲ
 ﻳﺎ ﺃﺑﺘﺎﻩ ﺃﺫﻫﺐ ﺃﻟﻌﺐ ؟:  ﻗﺎﻝ ﺭﺃﻳﺖ ﺍﺑﻨﺔ ﺍﻟﺮﺑﻴﻊ ﺑﻦ ﺧﻴﺜﻢ ﺃﺗﺘﻪ ﻓﻘﺎﻟﺖ: ﻋﻦ ﺃﺑﻴﻪ ﻗﺎﻝ
 ﺍﺫﻫﱯ ﻗﻮﱄ ﺧﲑﺍ:  ﻳﺎ ﺑﻨﻴﱵ: ﻗﺎﻝ

293 Ebu Hayyan etTeymi, babasından; erRabî Bin
Haysem’in kızı ona geldi ve;
314

Kitabus Samt(414) isnadı hasendir. Tahrici daha önce geçti.
Kitabus Samt(416) Ahmed Zühd(336) Hennad Zühd(s.104) sahih.
316
Kitabus Samt(417) sahih.
315
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“Babacığım, gidip oynayabilir miyim?” dedi. O da dedi
ki;
“Ey kızım! Git ve ancak hayır konuş”317
ﺣﺪﺛﲏ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﺃﰊ ﻣﺮﱘ ﻋﻦ ﺃﰊ ﺇﺳﺤﺎﻕ ﺍﻟﻄﺎﻟﻘﺎﱐ ﺣﺪﺛﻨﺎ ﺍﻟﻮﻟﻴﺪ ﺑﻦ ﻣﺴﻠﻢ ﻋﻦ
 ﻭﻣﺎ:  ﺃﺛﲎ ﺭﺟﻞ ﻋﻠﻰ ﺭﺟﻞ ﻓﻘﺎﻝ ﻟﻪ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺴﻠﻒ: ﺍﻷﻭﺯﺍﻋﻲ ﻋﻦ ﳛﲕ ﺭﲪﻪ ﺍﷲ ﻗﺎﻝ
 ﺭﺃﻳﺘﻪ ﻳﺘﺤﻔﻆ ﰲ ﻣﻨﻄﻘﻪ: ﻋﻠﻤﻚ ﺑﻪ ؟ ﻗﺎﻝ

294 Yahya (Bin Ebi Kesir)’den; “Bir adam birisini
övünce Selef’ten birisi ona;
“Sen onu nasıl bilirsin?” dedi. O da;
“Onun sözlerini
gördüm” dedi.318

(boş

konuşmaktan)

koruduğunu

 ﺣﺪﺛﲏ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻌﺰﻳﺰ: ﻭﺣﺪﺛﲏ ﺍﺑﻦ ﺃﰊ ﻣﺮﱘ ﻋﻦ ﻣﻄﺮﻑ ﺃﰊ ﻣﺼﻌﺐ ﻗﺎﻝ
 ﻣﺎ ﺭﺃﻳﺖ ﺭﺟﻼ ﻗﻂ ﺃﺷﺪ ﲢﻔﻈﺎ ﰲ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻦ ﻋﻤﺮ ﺑﻦ: ﺍﳌﺎﺟﺸﻮﻥ ﻋﻦ ﺃﰊ ﻋﺒﻴﺪ ﻗﺎﻝ
ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻌﺰﻳﺰ ﺭﺿﻲ ﺍﷲ ﻋﻨﻪ

295 Ebu Ubeyd’den; “Konuşmasını Ömer Bin
Abdülaziz r.a. kadar titizlikle koruyan birini görmedim.”319
ﺣﺪﺛﲏ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺎﺩ ﺑﻦ ﻣﻮﺳﻰ ﺍﻟﻌﻜﻠﻲ ﺣﺪﺛﻨﺎ ﳛﲕ ﺑﻦ ﺳﻠﻴﻢ ﻋﻦ ﺃﻣﻴﺔ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ
 ﻛﻨﺎ ﻋﻨﺪ ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻌﺰﻳﺰ ﺭﺿﻲ ﺍﷲ ﻋﻨﻪ ﻓﻘﺎﻝ ﺭﺟﻞ: ﺍﷲ ﺑﻦ ﻋﻤﺮﻭ ﺑﻦ ﻋﺜﻤﺎﻥ ﻗﺎﻝ

317

Kitabus Samt(418) İbni Vehb Cami(1/64) İbni Mubarek
Zühd(s.126) Ahmed Zühd(s.331) Hennad Zühd(s.104) sahih.
318
Kitabus Samt(420) makbuldür.
319
Kitabus Samt(421) İthaf(7/482)
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 ﲢﺖ ﺃﺑﻄﻚ ﻓﻘﺎﻝ ﻋﻤﺮ ﺭﺿﻲ ﺍﷲ ﻋﻨﻪ ﻭﻣﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﺣﺪﻛﻢ ﺃﻥ ﻳﺘﻜﻠﻢ ﺑﺄﲨﻞ ﻣﺎ: ﻟﺮﺟﻞ
 ﲢﺖ ﻳﺪﻳﻚ ﻛﺎﻥ ﺃﲨﻞ:  ﻟﻮ ﻗﺎﻝ:  ﻭﻣﺎ ﺫﺍﻙ ؟ ﻗﺎﻝ: ﻳﻘﺪﺭ ﻋﻠﻴﻪ ؟ ﻗﺎﻟﻮﺍ

296 Umeyye Bin Abdullah Bin Amr Bin Osman’dan;
“Ömer Bin Abdülaziz r.a.’ın yanında idik. Bir adam birisine;
“Koltuğunun altında…” dedi. Bunun üzerine Ömer r.a.
dedi ki;
“Gücünüz yettiği
konuşmazsınız?”

halde neden

sözün

en

güzelini

“En güzeli nedir?” dediler. Dedi ki;
“Şayet; “elinin altında” deseydi bu daha güzeldi.”320
ﺣﺪﺛﻨﺎ ﻳﻌﻘﻮﺏ ﺑﻦ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺍﻟﻌﺒﺪﻱ ﺣﺪﺛﻨﺎ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺮﲪﻦ ﺑﻦ ﻣﻬﺪﻱ ﻋﻦ ﺃﰊ
 ﻟﺴﺎﻥ ﺍﳊﻜﻴﻢ ﻣﻦ ﻭﺭﺍﺀ:  ﻛﺎﻧﻮﺍ ﻳﻘﻮﻟﻮﻥ: ﺍﻷﺷﻬﺐ ﻋﻦ ﺍﳊﺴﻦ ﺭﺿﻲ ﺍﷲ ﻋﻨﻪ ﻗﺎﻝ
ﻗﻠﺒﻪ ﻓﺈﺫﺍ ﺃﺭﺍﺩ ﺃﻥ ﻳﻘﻮﻝ ﺭﺟﻊ ﺇﱃ ﻗﻠﺒﻪ ﻓﺈﻥ ﻛﺎﻥ ﻟﻪ ﻗﺎﻝ ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻣﺴﻚ ﻭﺇﻥ
ﺍﳉﺎﻫﻞ ﻗﻠﺒﻪ ﻋﻠﻰ ﻃﺮﻑ ﻟﺴﺎﻧﻪ ﻻ ﻳﺮﺟﻊ ﺇﱃ ﻗﻠﺒﻪ ﻣﺎ ﺟﺮﻯ ﻋﻠﻰ ﻟﺴﺎﻧﻪ ﺗﻜﻠﻢ ﺑﻪ

297 elHasen elBasri r.a.’den; “Şöyle söylenirdi;
“Hikmet sahibinin dili, kalbinin arkasındadır. Bir şey
söylemek istediğinde kalbine döner, eğer lehinde ise söyler,
aleyhinde ise susar. Cahilin kalbi ise dilinin ucundadır. Hiç
kalbine yönelmeden diline ne gelirse söyler.”321

320

Kitabus Samt(422) İthaf(7/482) hasendir.
Kitabus Samt(424) İbni Mubarek Zühd(s.131) Ahmed Zühd(s.271)
İhya(3/95) İthaf(7/455) sahih.
321
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 ﲰﻌﺖ ﻣﻴﻤﻮﻥ: ﻭﺣﺪﺛﲏ ﻋﻠﻲ ﻋﻦ ﺣﺠﺎﺝ ﺑﻦ ﻧﺼﲑ ﺣﺪﺛﻨﺎ ﺟﺴﺮ ﺃﺑﻮﺟﻌﻔﺮ ﻗﺎﻝ
ﺎ ﺇﻻ  ﻣﺎ ﺗﻜﻠﻤﺖ ﺑﻜﻠﻤﺔ ﻣﻨﺬ ﻋﺸﺮﻳﻦ ﺳﻨﺔ ﱂ ﺃﺗﺪﺑﺮﻫﺎ ﻗﺒﻞ ﺃﻥ ﺃﺗﻜﻠﻢ: ﺑﻦ ﺳﻴﺎﻩ ﻳﻘﻮﻝ
ﻧﺪﻣﺖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺇﻻ ﻣﺎ ﻛﺎﻥ ﻣﻦ ﺫﻛﺮ ﺍﷲ

298 Meymun Bin Seyyah r.a. dedi ki; “Yirmi seneden
beri, konuştuğum bir kelime yoktur ki, düşünmeden
söyleyeyim ve pişman olmayayım. Ancak Allah’ı zikretmek
bundan hariçtir.”322
ﺣﺪﺛﻨﺎ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻤﺮﻭ ﺃﺑﻮ ﺑﻜﺮ ﺍﻟﺒﺎﻫﻠﻲ ﺣﺪﺛﻨﺎ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﺃﰊ ﻋﺪﻱ ﻋﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ
: ﺇﺳﺤﺎﻕ ﻋﻦ ﺳﻠﻴﻤﺎﻥ ﺑﻦ ﺳﺤﻴﻢ ﻋﻦ ﺃﻣﻪ ﺍﺑﻨﺔ ﺃﰊ ﺍﳊﻜﻢ ﺍﻟﻐﻔﺎﺭﻳﺔ ﺭﺿﻲ ﺍﷲ ﻋﻨﻬﺎ ﻗﺎﻟﺖ
 ﺇﻥ ﺍﻟﺮﺟﻞ ﻟﻴﺪﻧﻮ ﻣﻦ ﺍﳉﻨﺔ ﺣﱴ ﻣﺎ: ﲰﻌﺖ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻳﻘﻮﻝ
ﻳﻜﻮﻥ ﺑﻴﻨﻪ ﻭﺑﻴﻨﻬﺎ ﺇﻻ ﻗﻴﺪ ﺭﻣﺢ ﻓﻴﺘﻜﻠﻢ ﺑﺎﻟﻜﻠﻤﺔ ﻓﻴﺘﺒﺎﻋﺪ ﻣﻨﻬﺎ ﺃﺑﻌﺪ ﻣﻦ ﺻﻨﻌﺎﺀ

299 Binti Ebul Hakem elGıfariye r.a.’dan; Rasulullah
sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki;
“Kişiyle cennet arasında bir ok ucu kadar mesafe kalır
da, bir kelime söyler, bunun üzerine cennetten, San’a’dan
daha uzak bir mesafe kadar uzaklaşır.”323
:  ﲰﻌﺖ ﺃﺑﺎ ﺧﺎﻟﺪ ﺍﻷﲪﺮ ﻗﺎﻝ: ﺣﺪﺛﲏ ﺍﺑﻦ ﺃﰊ ﻣﺮﱘ ﻋﻦ ﺯﻛﺮﻳﺎ ﺑﻦ ﻋﺪﻱ ﻗﺎﻝ
ﻣﺴﻌﺮﺍ: ﱂ ﻳﻜﻦ ﰲ ﺃﺗﺮﺍﺑﻪ ﺃﻃﻮﻝ ﺻﻤﺘﺎ ﻣﻨﻪ ﻳﻌﲏ

300 Eba Halid elAhmer dedi ki; “Bulunduğu yerde
Mis’ar (Bin Kidam) r.a.’den daha çok suskunluğunu
muhafaza eden kimse yoktu.”324

322

Kitabus Samt(427) isnadı makbuldür.
Kitabus Samt(429) Ahmed(5/377) Mecmauz Zevaid(10/297)
Suyuti Cemul Cevami(1/198) hasendir.
323
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ﻭﺣﺪﺛﲏ ﺍﺑﻦ ﺃﰊ ﻣﺮﱘ ﻋﻦ ﳛﲕ ﺑﻦ ﺃﰊ ﺑﻜﲑ ﻋﻦ ﻋﻤﺎﺭﺓ ﺑﻦ ﺯﺍﺫﺍﻥ ﺍﻟﺼﻴﺪﻻﱐ ﻗﺎﻝ
 ﻗﺎﻝ ﺃﻧﺲ ﺑﻦ ﻣﺎﻟﻚ ﺭﺿﻲ ﺍﷲ ﻋﻨﻪ ﻟﺮﺟﻞ ﻭﺑﻌﺜﻪ ﰲ:  ﲰﻌﺖ ﺯﻳﺎﺩﺍ ﺍﻟﻨﻤﲑﻱ ﻳﻘﻮﻝ:
 ﺇﻳﺎﻙ ﻭﻛﻞ ﺃﻣﺮ ﺗﺮﻳﺪ ﺃﻥ ﺗﻌﺘﺬﺭ ﻣﻨﻪ ﻭﺇﺫﺍ ﺃﺭﺩﺕ ﺃﻥ ﺗﺘﻜﻠﻢ ﺑﻜﻼﻡ ﻓﺎﻧﻈﺮ ﻓﻴﻪ: ﺣﺎﺟﺔ
ﻗﺒﻞ ﺃﻥ ﺗﺘﻜﻠﻢ ﺑﻪ ﻓﺈﻥ ﻛﺎﻥ ﻟﻚ ﻓﺘﻜﻠﻢ ﺑﻪ ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﻋﻠﻴﻚ ﻓﺎﻟﺼﻤﺖ ﻋﻨﻪ ﺧﲑ ﻟﻚ

301 Enes Bin Malik r.a., bir haceti için gönderdiği
birisine dedi ki;
“Seni sonunda mazeret beyan etmek zorunda
kalacağın bir işten sakındırırım. Eğer, bir şey söylemek
istersen önce düşün. Lehinde ise söyle, aleyhinde ise
susman daha hayırlıdır.”325
:  ﻗﺎﻝ ﻟﻨﺎ ﺻﺎﱀ ﺍﳌﺮﻱ: ﺣﺪﺛﲏ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﺃﰊ ﻣﺮﱘ ﻋﻦ ﻋﺒﻴﺪ ﺍﷲ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﻗﺎﻝ
ﺍﺗﻘﻮﺍ ﺍﷲ ﻭﺩﻋﻮﺍ ﻣﻦ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﻣﺎ ﻳﻮﺗﻎ ﺩﻳﻨﻜﻢ

302 Salih elMurrî dedi ki; “Allah’tan korkun ve
dininizi zarara uğratacak söz söylemeyi bırakın.”326
 ﻃﻮﻝ ﺍﻟﺼﻤﺖ ﻣﻔﺘﺎﺡ:  ﻛﺎﻥ ﻳﻘﺎﻝ: ﺣﺪﺛﲏ ﻋﻠﻲ ﻋﻦ ﺍﳊﻤﻴﺪﻱ ﻋﻦ ﺳﻔﻴﺎﻥ ﻗﺎﻝ
ﺍﻟﻌﺒﺎﺩﺓ

303 Süfyan (Bin Uyeyne) r.a. dedi ki; “suskunluğu
artırmak ibadetin anahtarıdır” derlerdi.”327
:  ﻗﻠﺖ ﳉﺎﺭ ﻟﻀﻐﻴﻢ: ﺣﺪﺛﻨﺎ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﺍﳊﺴﲔ ﺣﺪﺛﲏ ﳛﲕ ﺑﻦ ﺑﺴﻄﺎﻡ ﻗﺎﻝ

324

Kitabus Samt(431) makbuldür.
Kitabus Samt(433) makbuldür.
326
Kitabus Samt(434) makbul.
327
Kitabus Samt(435) hasen.
325
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 ﻗﻠﺖ:  ﻣﺎ ﲰﻌﺘﻪ ﻳﺬﻛﺮ ﺇﻻ ﺑﻴﺘﺎ ﻭﺍﺣﺪﺍ: ﲰﻌﺖ ﺍﺑﺎ ﻣﺎﻟﻚ ﻳﺬﻛﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﻌﺮ ﺷﻴﺌﺎ ؟ ﻗﺎﻝ
:ﻣﺎ ﻫﻮ ؟ ﻗﺎﻝ
(  ﺣﺬﺭ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﻭﺇﻧﻪ ﳌﻔﻮﻩ... ) ﻗﺪ ﳜﺰﻥ ﺍﻟﻮﺭﻉ ﺍﻟﺘﻘﻰ ﻟﺴﺎﻧﻪ

304 Yahya
komşusuna;

Bin

Bistam

dedi

ki;

“Daygam’ın

“Eba Malik (Daygam Bin Malik)’ten hiç şiir işittin mi?”
dedim. Dedi ki;
“Ondan sadece şu beyiti işittim;
Takvalı ve vera sahibi dilinden dolayı hüzünlenir
Konuşmaktan sakınır zira o açılır gider.”328
 ﺗﻌﻠﻢ: ﺣﺪﺛﲏ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻧﺎﺻﺢ ﺣﺪﺛﻨﺎ ﺑﻘﻴﺔ ﺑﻦ ﺍﻟﻮﻟﻴﺪ ﻋﻦ ﺍﺭﻃﺎﺓ ﺑﻦ ﺍﳌﻨﺬﺭ ﻗﺎﻝ
ﺭﺟﻞ ﺍﻟﺼﻤﺖ ﺃﺭﺑﻌﲔ ﺳﻨﺔ ﲝﺼﺎﺓ ﻳﻀﻌﻬﺎ ﰲ ﻓﻴﻪ ﻻ ﻳﱰﻋﻬﺎ ﺇﻻ ﻋﻨﺪ ﻃﻌﺎﻡ ﺃﻭ ﺷﺮﺍﺏ
ﺃﻭ ﻧﻮﻡ

305 Ertat Bin elMünzir r.a. dedi ki; “Kişi susmayı kırk
senede pek çok şeyini vererek öğrenir. Onu ancak yeme,
içme veya uyku anında kaybeder.”329
:  ﲰﻌﺖ ﻓﻀﻴﻞ ﺑﻦ ﻋﻴﺎﺽ ﺭﲪﻪ ﺍﷲ ﻳﻘﻮﻝ: ﺣﺪﺛﲏ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺼﻤﺪ ﺑﻦ ﻳﺰﻳﺪ ﻗﺎﻝ
ﻛﺎﻥ ﺑﻌﺾ ﺃﺻﺤﺎﺑﻨﺎ ﳛﻔﻆ ﻛﻼﻣﻪ ﻣﻦ ﺍﳉﻤﻌﺔ ﺇﱃ ﺍﳉﻤﻌﺔ

306 Fudayl Bin Iyaz r.a. dedi ki; “Arkadaşlarımızdan
bazısı Cuma’dan Cuma’ya konuşmasını korurdu.”330
328

Kitabus Samt(436) İbni Ebid Dünya Verâ(s.9/b) Suyuti Husnüs
Semt(s.4/a) makbuldür.
329
Kitabus Samt(437) Kitabul Vera(s.9/b) Husnüs Semt(s.3/a) sahih.
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ﺣﺪﺛﻨﺎ ﺍﳌﺜﻰ ﺑﻦ ﻣﻌﺎﺫ ﺣﺪﺛﻨﺎ ﺍﳌﻌﺘﻤﺮ ﺑﻦ ﺳﻠﻴﻤﺎﻥ ﻗﺎﻝ  :ﲰﻌﺖ ﺇﺳﺤﺎﻕ ﺑﻦ ﺳﻮﻳﺪ
ﻗﺎﻝ  :ﲰﻌﺖ ﺍﻟﻌﻼﺀ ﺑﻦ ﺯﻳﺎﺩ ﳛﺪﺙ  :ﺃﻥ ﻋﻤﺮ ﺭﺿﻲ ﺍﷲ ﻋﻨﻪ ﻛﺎﻥ ﰲ ﻣﺴﲑ ﻓﺘﻐﲎ
ﻓﻘﺎﻝ  :ﻫﻼ ﺯﺟﺮﲤﻮﱐ ﺇﺫﺍ ﻟﻐﻮﺕ

307 A’la Bin Ziyad dedi ki; “Ömer r.a. bir gezintideydi
;ve şarkı söyledi. Arkasından dedi ki
olmayacak

engel

bana

yaptığımda

“Saçmalık
mısınız?”331

ﺣﺪﺛﻨﺎ ﺃﺑﻮ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺮﲪﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻤﺮﺍﻥ ﺍﺑﻦ ﺃﰊ ﻟﻴﻠﻰ ﺣﺪﺛﻨﺎ ﻋﻴﺴﻰ ﺑﻦ ﻳﻮﻧﺲ
ﻋﻦ ﺍﻷﻭﺯﺍﻋﻲ ﻋﻦ ﺣﺴﺎﻥ ﺑﻦ ﻋﻄﻴﺔ ﻗﺎﻝ  :ﻛﺎﻥ ﺷﺪﺍﺩ ﺑﻦ ﺃﻭﺱ ﰲ ﺳﻔﺮ ﻓﱰﻝ ﻣﱰﻻ
ﻓﻘﺎﻝ ﻟﻐﻼﻣﻪ  :ﺍﺋﺘﻨﺎ ﺑﺎﻟﺴﻔﺮﺓ ﻧﻌﺒﺚ ﺎ ﻓﺄﻧﻜﺮﺕ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻘﺎﻝ  :ﻣﺎ ﺗﻜﻠﻤﺖ ﺑﻜﻠﻤﺔ ﻣﻨﺬ
ﺃﺳﻠﻤﺖ ﺇﻻ ﻭﺃﻧﺎ ﺃﺧﻄﻤﻬﺎ ﻭﺃﺯﻣﻬﺎ ﺇﻻ ﻛﻠﻤﱵ ﻫﺬﻩ ﻓﻼ ﲢﻔﻈﻮﻫﺎ ﻋﻠﻲ

308Hassan Bin Atıyye'den; "Şeddad Bin Evs r.a. bir
;yolculuğunda mola verdi ve kölesine
"Bize bir sofra getir de oyalanalım" dedi. Bundan
;hoşlanılmayınca dedi ki
"Müslüman
olduğumdan
beri,
gemleyemeden
ağzımdan kaçırdığım bundan başka lafım olmadı. Bu sözümü
unutun gitsin."332
ﺣﺪﺛﻨﺎ ﺍﳊﺴﻦ ﺑﻦ ﺍﻟﺼﺒﺎﺡ ﺣﺪﺛﻨﺎ ﺇﺳﺤﺎﻕ ﺑﻦ ﻣﻨﺼﻮﺭ ﺍﻟﺴﻠﻮﱄ ﻋﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺴﻼﻡ
ﻳﻌﲏ ﺍﺑﻦ ﺣﺮﺏ ﻋﻦ ﺳﻌﻴﺪ ﺍﳉﺮﻳﺮﻱ ﻋﻦ ﻣﻄﺮﻑ ﺑﻦ ﺍﻟﺸﺨﲑ ﻗﺎﻝ  :ﻗﺎﻝ ﺍﺑﻦ ﻋﺒﺎﺱ ﺭﺿﻲ

330

Kitabus Samt(438) sahih.
Kitabus Samt(439) sahih.
332
Kitabus Samt(440) İbnul Mubarek Kitabuz Zuhd(s.289) sahih.
331
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:  ﻓﻘﻴﻞ ﻟﻪ:  ﻭﳛﻚ ﻗﻞ ﺧﲑﺍ ﺗﻐﻨﻢ ﻭﺇﻻ ﻓﺄﻋﻠﻢ ﺃﻧﻚ ﺳﺘﻨﺪﻡ ﻗﺎﻝ: ﺍﷲ ﻋﻨﻬﻤﺎ ﻟﻠﺴﺎﻧﻪ
 ﺑﻠﻐﲏ ﺃﻥ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻟﻴﺲ ﻫﻮ ﻳﻮﻡ ﺍﻟﻘﻴﺎﻣﺔ ﺃﺷﺪ ﻣﻨﻪ ﻋﻠﻰ ﻟﺴﺎﻧﻪ ﺇﻻ ﺃﻥ: ﺃﺗﻘﻮﻝ ﻫﺬﺍ ﻗﺎﻝ
ﻳﻜﻮﻥ ﻗﺎﻝ ﺧﲑﺍ ﻓﻐﻨﻢ ﺃﻭ ﺳﻜﺖ ﻓﺴﻠﻢ

309 Mutarrif Bin eşŞıhhîr r.a.'den; "İbni Abbas r.a.,
diline dedi ki;
"Yazık sana! Hayır konuş da kazançlı çık. Aksi halde bil
ki, şüphesiz pişman olacaksın." Ona;
"Böyle mi diyorsun?" denildi. Dedi ki;
"Bana ulaştığına göre; şüphesiz kıyamet gününde
insan, en çok dilinden çekecektir. Ancak hayır konuşup
kazançlı çıktıysa veya susup da selamette kaldıysa o
başka."333
 ﲰﻌﺖ ﺳﻌﺪ ﺑﻦ:  ﲰﻌﺖ ﺣﺎﰎ ﺑﻦ ﻋﻄﺎﺀ ﻗﺎﻝ: ﺣﺪﺛﲏ ﺃﺑﻮ ﺻﺎﱀ ﺍﳌﺮﻭﺫﻱ ﻗﺎﻝ
 ﻣﺎ ﺛﻮﺏ ﺑﺄﺟﻮﺩ ﻣﻨﻪ ﻓﻌﻴﺐ:  ﻋﺮﺽ ﻋﻠﻰ ﻋﻤﺮﻭ ﺑﻦ ﻋﺒﻴﺪ ﻃﻴﻠﺴﺎﻥ ﻓﻘﺎﻝ: ﻋﺎﻣﺮ ﻳﻘﻮﻝ
 ﺇﻥ ﻋﻤﺮﺍ ﻻ ﳛﻔﻆ ﻟﺴﺎﻧﻪ: ﺑﻪ ﲬﺴﲔ ﺳﻨﺔ ﻛﺎﻧﻮﺍ ﻳﻘﻮﻟﻮﻥ

310 Said Bin Âmir’den; Amr Bin Ubeyd bir gün
taylasan giydi ve dedi ki;
“Bundan güzel giysi yok.” Bunun üzerine;
“Amr diline
ayıpladılar.”334

333
334

sahip

olmuyor”

Kitabus Samt(441) sahih.
Kitabus Samt(442) sahih.
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diyerek
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DOĞRULUK VE FAZİLETİ
ﺣﺪﺛﲏ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﺍﳉﻌﺪ ﺃﻧﺒﺄﻧﺎ ﺷﻌﺒﺔ ﻋﻦ ﻳﺰﻳﺪ ﺑﻦ ﲬﲑ ﻗﺎﻝ ﲰﻌﺖ ﺳﻠﻴﻢ
ﺑﻦ ﻋﺎﻣﺮ ﳛﺪﺙ ﻋﻦ ﺃﻭﺳﻂ ﺑﻦ ﺇﲰﺎﻋﻴﻞ ﺑﻦ ﺃﻭﺳﻂ ﲰﻊ ﺃﺑﺎ ﺑﻜﺮ ﺍﻟﺼﺪﻳﻖ
ﺭﺿﻲ ﺍﷲ ﻋﻨﻪ ﺑﻌﺪ ﻣﺎ ﻗﺒﺾ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﺑﺴﻨﺔ ﻓﻘﺎﻝ ﻗﺎﻡ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﻋﺎﻡ ﺃﻭﻝ
ﻣﻘﺎﻣﻲ ﻫﺬﺍ ﰒ ﺑﻜﻰ ﺃﺑﻮ ﺑﻜﺮ ﰒ ﻗﺎﻝ ﻋﻠﻴﻜﻢ ﺑﺎﻟﺼﺪﻕ ﻓﺈﻧﻪ ﻣﻊ ﺍﻟﱪ ﻭﳘﺎ ﰲ
ﺍﳉﻨﺔ ﻭﺇﻳﺎﻛﻢ ﻭﺍﻟﻜﺬﺏ ﻓﺈﻧﻪ ﻣﻊ ﺍﻟﻔﺠﻮﺭ ﻭﳘﺎ ﰲ ﺍﻟﻨﺎﺭ

311 Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem’in
vefatından sonra Ebu Bekr esSıddık r.a.’ın şöyle dediği
işitilmiştir;
“Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem Medine’ye
hicretin birinci yılında, bu bulunduğum yerde kalkıp şöyle
buyurdu; (Bu sırada Ebu Bekr r.a. ağladı.)
“Doğruluğa sarılın! Zira o, iyilikle beraberdir, ikisi de
cennettedir. Sizleri yalandan sakındırırım! Zira o, kötülükle
beraberdir ve ikisi de cehennemdedir.”335
ﺣﺪﺛﻨﺎ ﺃﻭ ﺧﻴﺜﻤﺔ ﺣﺪﺛﻨﺎ ﺟﺮﻳﺮ ﻋﻦ ﻣﻨﺼﻮﺭ ﻋﻦ ﺃﰊ ﻭﺍﺋﻞ ﻋﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﷲ
ﺭﺿﻲ ﺍﷲ ﻋﻨﻪ ﻗﺎﻝ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﺇﻥ ﺍﻟﺼﺪﻕ ﻳﻬﺪﻱ ﺇﱃ ﺍﻟﱪ ﻭﺇﻥ ﺍﻟﱪ ﻳﻬﺪﻱ
ﺇﱃ ﺍﳉﻨﺔ ﻭﺇﻥ ﺍﻟﺮﺟﻞ ﻟﻴﺼﺪﻕ ﺣﱴ ﻳﻜﺘﺐ ﺻﺪﻳﻘﺎ

335

Kitabus Samt(443) Buhari Edebul Müfred(724) Ahmed
Zühd(s.108109) Humeydi(1/6 no;70) İbni Ebid Dünya Mekarimul
Ahlak(s.105) Tahavi Müşkil(1/189) Haraiti Mekarimul Ahlak(s.52) İbni
Hibban(106) sahihtir.
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312 Abdullah (Bin Mesud) r.a.’den;
sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki;

Rasulullah

“Şüphesiz doğruluk, iyiliğe götürür, iyilik te cennete
götürür. Kişi doğru söylemek suretiyle sıddıklardan
yazılır.”336
 ﲰﻌﺖ ﻣﺮﺓ: ﺣﺪﺛﻨﺎ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﺍﳉﻌﺪ ﺃﻧﺒﺄﻧﺎ ﺷﻌﺒﺔ ﺃﺧﱪﱐ ﻋﻤﺮﻭ ﺑﻦ ﻣﺮﺓ ﻗﺎﻝ
 ﻋﻠﻴﻜﻢ ﺑﺎﻟﺼﺪﻕ ﻓﺈﻧﻪ ﻳﻬﺪﻱ ﺇﱃ:  ﻛﺎﻥ ﻋﺒﺪ ﺍﷲ ﺭﺿﻲ ﺍﷲ ﻋﻨﻪ ﻳﻘﻮﻝ: ﺍﳍﻤﺪﺍﱐ ﻗﺎﻝ
ﺍﳉﻨﺔ ﻭﻣﺎ ﻳﺰﺍﻝ ﺍﻟﺮﺟﻞ ﻳﺼﺪﻕ ﺣﱴ ﻳﻜﺘﺐ ﻋﻨﺪ ﺍﷲ ﺻﺪﻳﻘﺎ ﻭﻳﺜﺒﺖ ﺍﻟﱪ ﰲ ﻗﻠﺒﻪ ﻓﻼ
ﻳﻜﻮﻥ ﻟﻠﻔﺠﻮﺭ ﻣﻮﺿﻊ ﺇﺑﺮﺓ ﻳﺴﺘﻘﺮ ﻓﻴﻬﺎ

313 İbni Mesud r.a.’den; “Size doğruluğu tavsiye
ederim. Zira o cennete götürür. Kişi, doğru söyleye söyleye
Allah indinde sıddıklardan yazılır, iyilik kalbinde yer eder ve
kalbinde kötülük için iğne kadar bir yer kalmaz.”337
ﺣﺪﺛﻨﺎ ﻫﺎﺭﻭﻥ ﺑﻦ ﻋﻤﺮﻭ ﺍﻟﻘﺮﺷﻲ ﺣﺪﺛﻨﺎ ﳛﲕ ﺑﻦ ﺣﺴﺎﻥ ﺣﺪﺛﻨﺎ ﺍﺑﻦ ﳍﻴﻌﺔ ﺣﺪﺛﻨﺎ
: ﺍﳊﺎﺭﺙ ﺑﻦ ﻳﺰﻳﺪ ﻋﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺮﲪﻦ ﺑﻦ ﺣﺠﲑﺓ ﻋﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﷲ ﺑﻦ ﻋﻤﺮﻭ ﺭﺿﻲ ﺍﷲ ﻋﻨﻬﻤﺎ
 ﺛﻼﺙ ﺇﺫﺍﻛﻦ ﻓﻴﻚ ﱂ ﻳﻀﺮﻙ ﻣﺎ ﻓﺎﺗﻚ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻧﻴﺎ: ﻋﻦ ﺍﻟﻨﱯ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻗﺎﻝ
 ﺻﺪﻕ ﺣﺪﻳﺚ ﻭﺣﻔﻆ ﺃﻣﺎﻧﺔ ﻭﻋﻔﺔ ﰲ ﻃﻌﻤﺔ:

314 Abdullah Bin Amr r.a.’den; Peygamber sallallahu
aleyhi ve sellem buyurdu ki;

336

Kitabus Samt(444) Buhari(7/95) Müslim(4/2012) Tirmizi(4/347)
Ahmed(1/432) İbni Ebid Dünya Mekarimul Ahlak(s.105) sahih.
337
Kitabus Samt(445) İthaf(7/519) sahih.
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“Şu üç şey sende bulunursa, dünyadan kaçırdığın
şeylerden zarar etmezsin; doğru sözlülük, emaneti korumak
ve az yemek”338
ﺣﺪﺛﻨﺎ ﺃﲪﺪ ﺑﻦ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺣﺪﺛﻨﺎ ﺭﻭﺡ ﺑﻦ ﻋﺒﺎﺩﺓ ﺣﺪﺛﻨﺎ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻌﺰﻳﺰ ﺍﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﷲ ﺑﻦ
 ﻗﺎﻝ: ﺃﰊ ﺳﻠﻤﺔ ﺣﺪﺛﻨﺎ ﻣﻨﺼﻮﺭ ﺑﻦ ﺃﺫﻳﻦ ﻋﻦ ﻣﻜﺤﻮﻝ ﻋﻦ ﺃﰊ ﻫﺮﻳﺮﺓ ﺭﺿﻲ ﺍﷲ ﻋﻨﻪ ﻗﺎﻝ
ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻻ ﻳﺆﻣﻦ ﺍﻟﻌﺒﺪ ﺍﻹﳝﺎﻥ ﻛﻠﻪ ﺣﱴ ﻳﺆﺛﺮ ﺍﻟﺼﺪﻕ ﻭﺣﱴ
ﻳﺘﺮﻙ ﺍﻟﻜﺬﺏ ﰲ ﺍﳌﺰﺍﺣﺔ ﻭﺍﳌﺮﺍﺀ ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﺻﺎﺩﻗﺎ

315 Ebu Hureyre r.a.’den; Rasulullah sallallahu aleyhi
ve sellem buyurdu ki;
“Kul, doğruluğu seçip şaka bile olsa yalanı terk
etmedikçe, doğru söylese bile tartışmayı terk etmedikçe
imanın tamamına iman etmiş olmaz.”339
 ﲰﻌﺖ ﺃﺳﻌﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﻴﺪ: ﺣﺪﺛﻨﺎ ﺍﳍﻴﺜﻢ ﺑﻦ ﺧﺎﺭﺟﺔ ﺣﺪﺛﻨﺎ ﺍﳍﻴﺜﻢ ﺑﻦ ﻋﻤﺮﺍﻥ ﻗﺎﻝ
 ﺃﻥ ﺃﻋﻠﻢ ﺑﻨﻴﺔ ﺍﻟﺼﺪﻕ ﻛﻤﺎ ﺃﻋﻠﻤﻬﻢ:  ﺃﻣﺮﱐ ﻋﺒﺪ ﺍﳌﻠﻚ ﺑﻦ ﻣﺮﻭﺍﻥ: ﺍﷲ ﺍﳌﺨﺰﻭﻣﻲ ﻗﺎﻝ
ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ

316 Es’ad Bin Ubeydullah elMahzumi’den;
“Abdulmelik Bin Mervan bana, insanlara Kur’an’ı
öğrettiğim gibi, doğruluğa niyet etmeyi öğretmemi de
emretti.”340

338

Kitabus Samt(447) Ahmed(2/177) İbni Ebid Dünya Mekarimul
Ahlak(s.105) hasendir.
339
Kitabus Samt(449) Ahmed(2/352) İbni Ebid Dünya Mekarimul
Ahlak(s.106) isnadı makbul.
340
Kitabus Samt(450) Zehebi Siyeri A’lamin Nubela(5/213) İbni Ebid
Dünya Mekarimul Ahlak(s.105) isnadı hasen.

180

ﺣﺪﺛﻨﺎ ﺃﲪﺪ ﺑﻦ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺣﺪﺛﻨﺎ ﺃﺑﻮ ﺩﺍﻭﺩ ﻋﻦ ﺷﻌﺒﺔ ﺃﺧﱪﱐ ﻋﻤﺎﺭﺓ ﺑﻦ ﺃﰊ ﺣﻔﺼﺔ
 ﻋﻠﻴﻜﻢ ﺑﺎﻟﺼﺪﻕ ﻓﺈﻧﻪ ﳒﺎﺓ:  ﻗﺎﻝ ﺭﺟﻞ ﻟﻘﻮﻣﻪ:  ﲰﻊ ﺃﺑﺎ ﳎﻠﺰ ﻳﻘﻮﻝ:

317 Ebu Miclez şöyle derdi; Bir adam kavmine; “size
doğruluğu tavsiye ederim. Zira o kurtuluştur.” Diyordu.341
 ﺃﻥ ﺭﺟﻼ: ﺣﺪﺛﻨﺎ ﺃﲪﺪ ﺑﻦ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺣﺪﺛﻨﺎ ﺍﺑﻦ ﻋﻠﻴﺔ ﻋﻦ ﻟﻴﺚ ﻋﻦ ﺃﰊ ﺣﺼﲔ
 ﺗﻌﺒﺪ:  ﻋﻠﻤﲏ ﻛﻠﻤﺎﺕ ﻧﻮﺍﻓﻊ ﺟﻮﺍﻣﻊ ؟ ﻓﻘﺎﻝ: ﺃﺗﻰ ﺍﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮﺩ ﺭﺿﻲ ﺍﷲ ﻋﻨﻪ ﻓﻘﺎﻝ
ﺍﷲ ﻭﻻ ﺗﺸﺮﻙ ﺑﻪ ﺷﻴﺌﺎ ﻭﺗﺰﻭﻝ ﻣﻊ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﺃﻳﻦ ﻣﺎ ﺯﺍﻝ ﻭﻣﻦ ﺟﺎﺀﻙ ﺑﺎﻟﺼﺪﻕ ﻣﻦ
ﺻﻐﲑ ﺃﻭ ﻛﺒﲑ ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﺑﻌﻴﺪﺍ ﺑﻐﻴﻀﺎ ﻓﺎﻗﺒﻠﻪ ﻣﻨﻪ ﻭﻣﻦ ﺃﺗﺎﻙ ﺑﻜﺬﺏ ﻣﻦ ﺻﻐﲑ ﺃﻭ ﻛﺒﲑ
ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﺣﺒﻴﺒﺎ ﻗﺮﻳﺒﺎ ﻓﺎﺭﺩﺩﻩ ﻋﻠﻴﻪ

318 Ebi Husayn’dan; Birisi İbni Mesud r.a.’e geldi ve
kendisine özlü, faydalı kelimeler öğretmesini istedi. O da
dedi ki;
“Allah’a hiçbir şeyi şirk koşmadan ibadet et. Nerede
olursan ol, Kur’an ile beraber ol. Kim sana küçük olsun
büyük olsun, doğruluk ile gelirse, senden uzak ve
sevmediğin bir kimse bile olsa ondan bunu kabul et. Kim de
sana küçük olsun, büyük olsun, yalan ile gelirse, sevdiğin ve
yakının bile olsa onu geri çevir.”342

341

Kitabus Samt(452) İbni Ebid Dünya Mekarimul Ahlak(s.107)
sahih.
342
Kitabus Samt(453) İsnadı sahih.
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SÖZDE DURMAK
: ﺣﺪﺛﲏ ﺳﻠﻴﻤﺎﻥ ﺑﻦ ﻣﻨﺼﻮﺭ ﺃﺑﻮ ﺷﻴﺦ ﺍﳋﺰﺍﻋﻲ ﻋﻦ ﳛﲕ ﺑﻦ ﺳﻌﻴﺪ ﺍﻷﻣﻮﻱ ﻗﺎﻝ
:ﺃﻧﺸﺪﱐ ﺍﺑﻦ ﺧﺮﺑﻮﺫ ﻟﻠﻔﻀﻞ ﺑﻦ ﻋﺘﺒﺔ ﺑﻦ ﺃﰊ ﳍﻴﺐ
 ﺻﺪﻕ ﺍﳊﺪﻳﺚ ﻭﻭﺃﻭﻳﻨﺎ ﺣﺘﻢ... ﺇﻧﺎ ﺃﻧﺎﺱ ﻣﻦ ﺳﺠﻴﺘﻨﺎ:
 ﺳﻘﻤﻮﺍ ﻭﱂ ﳝﺴﺴﻬﻢ ﺳﻘﻢ... ﻟﺒﺴﻮﺍ ﺍﳊﻴﺎﺀ ﻓﺈﻥ ﻧﻈﺮﺕ ﺣﺴﺒﺘﻬﻢ
 ﻣﺰﺝ ﺍﻹﺧﺎﺀ ﺇﺧﺎﺅﻩ ﻭﻫﻢ... ﺷﺮ ﺍﻹﺧﺎﺀ ﺇﺧﺎﺀ ﻣﺰﺩﺭﺩ
 ﻣﺎﺿﺮ ﻗﺒﻠﻲ ﺃﻫﻠﻪ ﺍﳊﻠﻢ... ﺯﻋﻢ ﺍﺑﻦ ﻋﻤﻲ ﺃﻥ ﺣﻠﻤﻲ ﺿﺮﱐ

319 İbn Hureyviz, Fadl Bin Utbe Bin Ebi Leheb için şu
şiiri söyledi;
"Bizler öyle insanlarız ki, zorunlu olarak doğru
sözlülüktür karakterimiz
Düşünürsen hayayı giyindiklerini, hastalığın onları
bozmadığını anlarsın,
Kardeşliğin kötüsü yutucu kardeşliktir, kardeşliğin
mizacı, kardeşini inandırır
Amcamın oğlu ağırbaşlılığımın bana zarar verdiğini
iddia eder, ağırbaşlılık, bana değil ehline dahi zarar
vermez."343
ﺣﺪﺛﻨﺎ ﺃﲪﺪ ﺑﻦ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺣﺪﺛﲏ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻛﺜﲑ ﻋﻦ ﺍﻷﻭﺯﺍﻋﻲ ﻋﻦ
ﻫﺎﺭﻭﻥ ﺑﻦ ﺭﺋﺎﺏ ﻗﺎﻝ ﳌﺎ ﺣﻀﺮﺕ ﻋﺒﺪ ﺍﷲ ﺑﻦ ﻋﻤﺮﻭ ﺍﻟﻮﻓﺎﺓ ﺭﺿﻲ ﺍﷲ ﻋﻨﻪ
ﻗﺎﻝ ﺇﻧﻪ ﻛﺎﻥ ﺧﻄﺐ ﺇﱄ ﺍﺑﻨﱵ ﺭﺟﻞ ﻣﻦ ﻗﺮﻳﺶ ﻭﻗﺪ ﻛﺎﻥ ﻣﲏ ﺇﻟﻴﺔ ﺷﺒﻴﻪ
ﺑﺎﻟﻮﻋﺪ ﻓﻮﺍﷲ ﻻ ﺃﻟﻘﻰ ﺍﷲ ﺑﺜﻠﺚ ﺍﻟﻨﻔﺎﻕ ﺍﺷﻬﺪﻭﺍ ﺃﱐ ﻗﺪ ﺯﻭﺟﺘﻬﺎ ﺇﻳﺎﻩ

320 Harun Bin Riab’den; Abdullah Bin Amr r.a. vefat
anında dedi ki;
343

Kitabus Samt(457) Zubeydi elİthaf(7/506) isnadı sahih.
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“Kureyş’ten birisi kızımı istedi. Ben de kendisine yarım
bir söz verdim. Vallahi münafıklığın üçte biri olan bu işle
Allah’ın huzuruna çıkmak istemem. Bana şahit olun ki,
kızımı ona nikâh ettim.”344
ﺣﺪﺛﻨﺎ ﺃﲪﺪ ﺑﻦ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺛﻨﺎ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﺳﻨﺎﻥ ﺛﻨﺎ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺑﻦ ﻃﻬﻤﺎﻥ
ﻋﻦ ﺑﺪﻳﻞ ﺑﻦ ﻣﻴﺴﺮﺓ ﻋﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻜﺮﱘ ﻋﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﷲ ﺑﻦ ﺷﻘﻴﻖ ﻋﻦ ﺃﺑﻴﻪ ﻋﻦ ﻋﺒﺪ
ﺍﷲ ﺑﻦ ﺃﰊ ﺍﳊﻤﺴﺎﺀ ﺭﺿﻲ ﺍﷲ ﻋﻨﻪ ﻗﺎﻝ ﺑﺎﻳﻌﺖ ﺍﻟﻨﱯ ﺑﺒﻴﻊ ﻗﺒﻞ ﺃﻥ ﻳﺒﻌﺚ
ﺎ ﰲ ﻣﻜﺎﻧﻪ ﺫﻟﻚ ﻓﻨﺴﺒﺖ ﻳﻮﻣﻰ ﻭﺍﻟﻐﺪ ﻓﺒﻘﻴﺖ ﻟﻪ ﺑﻘﻴﺔ ﻓﻮﻋﺪﺗﻪ ﺃﻥ ﺁﺗﻴﻪ
ﻓﺄﺗﻴﺘﻪ ﰲ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ ﻭﻫﻮ ﰲ ﻣﻜﺎﻧﻪ ﻓﻘﺎﻝ ﻳﺎ ﻓﱴ ﻟﻘﺪ ﺷﻘﻘﺖ ﻋﻠﻲ ﺃﻧﺎ ﻫﺎ
ﻫﻨﺎ ﻣﻨﺬ ﺛﻼﺙ ﺃﻧﺘﻄﺮﻙ

321 Abdullah Bin EbilHamsa r.a.’den; Rasulullah
sallallahu aleyhi ve sellem, peygamber olmadan önce,
kendisine bir şey vermek için falan gün bir yerde buluşmak
üzere söz verdim. Fakat ben o gün ve ertesi gün bunu
unuttum. Ancak üçüncü gün hatırladım. Gittiğimde onu
orada bekler halde buldum. Beni görünce buyurdu ki;
“Ey genç! Bana zahmet verdin. Üç günden beri burada
seni bekliyorum.”345
ﺣﺪﺛﻨﺎ ﺃﲪﺪ ﺣﺪﺛﻨﺎ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﺍﻟﺼﺒﺎﺡ ﺍﻟﺒﺰﺍﺯ ﺣﺪﺛﻨﺎ ﺇﲰﺎﻋﻴﻞ ﺑﻦ ﺯﻛﺮﻳﺎ ﻋﻦ ﺍﳊﺴﻦ
:  ﺍﻟﺮﺟﻞ ﻳﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﺮﺟﻞ ﺍﳌﻴﻌﺎﺩ ﻭﻻ ﳚﻲﺀ ؟ ﻗﺎﻝ:  ﻗﻠﺖ ﻹﺑﺮﺍﻫﻴﻢ: ﺑﻦ ﻋﺒﻴﺪ ﺍﷲ ﻗﺎﻝ
ﻟﻴﻨﺘﻈﺮ ﻣﺎ ﺑﻴﻨﻪ ﻭﺑﲔ ﺃﻥ ﻳﺪﺧﻞ ﻭﻗﺖ ﺍﻟﺼﻼﺓ ﺍﻟﱵ ﲡﻲﺀ

344

Kitabus Samt(458) Taberi(14/379) İhya(3/115) İthaf(7/506) sahih.
Kitabus Samt(459) Ebu Davud(4/299) Beyhaki(10/198)
İhya(3/115) İthaf(7/506) makbuldür.
345
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322
Nehaî’ye;

elHasen

Bin

Ubeydullah’tan;

“İbrahim

en

“Bir kimse birisine söz verip te gelmediği zaman ne
yapmalı?” dedim. Dedi ki;
“Gelecek namaz vaktine kadar bekler.”346
ﻭﺣﺪﺛﻨﺎ ﺃﲪﺪ ﺑﻦ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺣﺪﺛﻨﺎ ﻣﺒﺸﺮ ﺑﻦ ﺇﲰﺎﻋﻴﻞ ﺍﳊﻠﱯ ﺣﺪﺛﲏ ﻓﺮﺍﺕ ﺑﻦ
 ﺃﲰﻊ ﻣﺎ ﺗﻘﻮﻝ ﻓﺈﱐ ﻳﻘﺪﺭ ﺷﻲﺀ:  ﺇﺫﺍ ﺳﺌﻠﺖ ﻓﻼ ﺗﻌﺪ ﻭﻗﻞ:  ﻛﺎﻥ ﻳﻘﺎﻝ: ﺳﻠﻤﺎﻥ ﻗﺎﻝ
ﻳﻜﻦ

323 Furat Bin Selman’dan; “Şöyle derlerdi; “Senden
bir şey istendiği zaman söz verme. De ki;
“Ne söylediğini duy, bir şeye güç yeterse olur.”347
 ﻣﺎ: ﺣﺪﺛﻨﺎ ﺃﲪﺪ ﺑﻦ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺣﺪﺛﻨﺎ ﺃﺑﻮ ﺩﺍﻭﺩ ﺍﻟﻄﻴﺎﻟﺴﻲ ﻋﻦ ﺷﻌﺒﺔ ﺭﲪﻪ ﺍﷲ ﻗﺎﻝ
 ﻟﻴﺲ ﺑﻴﲏ ﻭﺑﻴﻨﻚ: ﻭﺍﻋﺪﺕ ﺃﻳﻮﺏ ﻣﻮﻋﺪﺍ ﻗﻂ ﺇﻻ ﻗﺎﻝ ﱄ ﺣﲔ ﻳﺮﻳﺪ ﺃﻥ ﻳﻔﺎﺭﻗﲏ
ﻣﻮﻋﺪ ﻓﺈﺫﺍ ﺟﺌﺖ ﻭﺟﺪﺗﻪ ﻗﺪ ﺳﺒﻘﲏ

324 Şu'be r.a.'den; "Eyyub (esSahtiyanî) r.a. bana
söz verdiği zaman benden ayrılmadan önce mutlaka;
"Sana söz vermiş olmayayım" der, fakat ona gittiğimde
onun bu sözü benden önce yerine getirmiş olduğunu
görürdüm."348

346

Kitabus Samt(462) Gazali İhya(3/115) Zubeydi İthaf(7/507) isnadı
sahih.
347
Kitabus Samt(463) isnadı sahih.
348
Kitabus Samt(464) sahih.
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 ﻛﺎﻥ ﺭﻗﺒﺔ ﺭﲪﻪ: ﺣﺪﺛﻨﺎ ﺃﲪﺪ ﺣﺪﺛﻨﺎ ﻣﻮﺳﻰ ﺑﻦ ﺇﲰﺎﻋﻴﻞ ﺣﺪﺛﻨﺎ ﺃﺑﻮ ﻋﻮﺍﻧﺔ ﻗﺎﻝ
 ﻟﻴﺲ ﺑﻴﲏ ﻭﺑﻴﻨﻜﻢ ﻣﻮﻋﺪ ﻧﺄﰒ ﻣﻦ ﺗﺮﻛﻪ ﻓﻴﺴﺒﻘﻨﺎ ﺇﻟﻴﻪ: ﺍﷲ ﻳﻌﺪﻧﺎ ﰲ ﺍﳊﺪﻳﺚ ﰒ ﻳﻘﻮﻝ

325 Ebu Avane'den; Rakabe (İbni Maskala) r.a. ile
sözleşirdik sonra;
"Sana söz vermeyeyim" derdi. Onun sözünden
caydığını zannederken, o bu sözü bizden önce yerine
getirmiş olurdu."349
 ﻛﺎﻥ: ﺣﺪﺛﻨﺎ ﺃﲪﺪ ﺣﺪﺛﻨﺎ ﺃﺑﻮ ﻣﻌﺎﻭﻳﺔ ﺣﺪﺛﻨﺎ ﺣﺠﺎﺝ ﻋﻦ ﺃﰊ ﺇﺳﺤﺎﻕ ﻗﺎﻝ
 ﺇﻥ ﺷﺎﺀ ﺍﷲ ﻓﻠﻢ ﳜﻠﻒ:  ﺇﺫﺍ ﻭﻋﺪ ﻓﻘﺎﻝ: ﺃﺻﺤﺎﺏ ﻋﺒﺪ ﺍﷲ ﺭﺿﻲ ﺍﷲ ﻋﻨﻪ ﻳﻘﻮﻟﻮﻥ

326 Ebu İshak’tan; “Abdullah Bin Mesud r.a.’ın
arkadaşları bir söz verdikleri zaman “inşaallah” derlerdi ve
sözlerini bozmazlardı.”350
ﺣﺪﺛﻨﺎ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﷲ ﺣﺪﺛﻨﺎ ﻫﺸﻴﻢ ﻋﻦ ﺍﻟﻌﻮﺍﻡ ﺑﻦ ﺣﻮﺷﺐ ﻋﻦ ﺭﺟﻞ ﻣﻨﻬﻢ
 ﻷﻥ:  ﻗﺎﻝ ﻋﻮﻑ ﺑﻦ ﺍﻟﻨﻌﻤﺎﻥ ﰲ ﺍﳉﺎﻫﻠﻴﺔ ﺍﳉﻬﻼﺀ:  ﳍﺐ ﺑﻦ ﺧﻨﺪﻕ ﻗﺎﻝ: ﻳﻘﺎﻝ ﻟﻪ
ﺃﻣﻮﺕ ﻗﺎﺋﻤﺎ ﻋﻄﺸﺎ ﺃﺣﺐ ﺇﱄ ﻣﻦ ﺃﻛﻮﻥ ﳐﻼﻓﺎ ﳌﻮﻋﺪ

327 Avf Bin Nu’man, cahiliye döneminde dedi ki;
“Ayakta ve susuz olarak ölmek bana
durmayan biri olmamdan daha sevimlidir.”351

sözümde

349

Kitabus Samt(465) sahih.
Kitabus Samt(466) İhya(3/115)
Raye(3/301) sahih
351
Kitabus Samt(467) isnadı salih.
350
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İthaf(7/507)

bkz.:

Nasbur

YALANIN KÖTÜLÜĞÜ
 ﲰﻌﺖ ﺳﻠﻴﻢ ﺑﻦ ﻋﺎﻣﺮ: ﺣﺪﺛﻨﺎ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﺍﳉﻌﺪ ﺃﻧﺒﺄﻧﺎ ﺷﻌﺒﺔ ﻋﻦ ﻳﺰﻳﺪ ﺑﻦ ﲬﲑ ﻗﺎﻝ
 ﲰﻊ ﺃﺑﺎ ﺑﻜﺮ ﺍﻟﺼﺪﻳﻖ ﺭﺿﻲ ﺍﷲ ﻋﻨﻪ ﺑﻌﺪ ﻣﺎ: ﳛﺪﺙ ﻋﻦ ﺃﻭﺳﻂ ﺑﻦ ﺇﲰﺎﻋﻴﻞ ﺑﻦ ﺃﻭﺳﻂ
 ﻗﺎﻡ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ: ﻗﺒﺾ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﺑﺴﻨﺔ ﻗﺎﻝ
 ﺇﻳﺎﻛﻢ ﻭﺍﻟﻜﺬﺏ ﻓﺈﻧﻪ ﻣﻊ ﺍﻟﻔﺠﻮﺭ ﻭﳘﺎ: ﻭﺳﻠﻢ ﻋﺎﻡ ﺃﻭﻝ ﻣﻘﺎﻣﻲ ﻫﺬﺍ ﰒ ﺑﻜﻰ ﰒ ﻗﺎﻝ
ﰲ ﺍﻟﻨﺎﺭ

328 Evsat Bin İsmail Bin Evsat'tan; "Rasulullah
Sallallahu aleyhi ve sellem'in vefatından bir yıl sonra Ebu
Bekir esSıddîk r.a.'ın şöyle dediğini işittim;
"Rasulullah Sallallahu aleyhi ve sellem geçen yıl burada
–bu sırada Ebu Bekir r.a. ağladı kalktı ve buyurdu ki;
"Yalandan sakının! Zira o, kötülüklerle beraberdir ve
ikisi de cehennemdedir."352
ﺣﺪﺛﻨﺎ ﺃﺑﻮ ﺧﻴﺜﻤﺔ ﺣﺪﺛﻨﺎ ﺟﺮﻳﺮ ﻋﻦ ﻣﻨﺼﻮﺭ ﻋﻦ ﺃﰊ ﻭﺍﺋﻞ ﻋﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﷲ ﺭﺿﻲ ﺍﷲ
 ﺇﻥ ﺍﻟﻜﺬﺏ ﻳﻬﺪﻱ ﺇﱃ ﺍﻟﻔﺠﻮﺭ ﻭﺇﻥ:  ﻗﺎﻝ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ: ﻋﻨﻪ ﻗﺎﻝ
ﺍﻟﻔﺠﻮﺭ ﻳﻬﺪﻱ ﺇﱃ ﺍﻟﻨﺎﺭ ﻭﺇﻥ ﺍﻟﺮﺟﻞ ﻟﻴﻜﺬﺏ ﺣﱴ ﻳﻜﺘﺐ ﻋﻨﺪ ﺍﷲ ﻛﺬﺍﺑﺎ

329 Abdullah (Bin Mesud) radıyallahu anh'den;
Rasulullah Sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki;
"Şüphesiz yalan, kötülüklere götürür. Kötülükler ise
cehenneme götürür. Muhakkak ki kişi, yalan söylemekle
Allah katında "çok yalancı" olarak yazılır."353

352
353

Kitabus Samt(468) sahihtir. Tahrici daha önce geçti.
Kitabus Samt(469) sahihtir. Tahrici daha önce geçti.
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 ﲰﻌـﺖ ﻣـﺮﺓ: ﺣﺪﺛﻨﺎ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﺍﳉﻌﺪ ﺃﻧﺒﺄﻧﺎ ﺷﻌﺒﺔ ﺃﺧﱪﱐ ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﻣﺮﺓ ﻗـﺎﻝ
 ﺇﻳﺎﻛﻢ ﻭﺍﻟﻜﺬﺏ ﻓﺈﻧﻪ ﻳﻬـﺪﻱ ﺇﱃ:  ﻛﺎﻥ ﻋﺒﺪ ﺍﷲ ﺭﺿﻲ ﺍﷲ ﻋﻨﻪ ﻳﻘﻮﻝ: ﺍﳍﻤﺬﺍﱐ ﻗﺎﻝ
ﺍﻟﻨﺎﺭ ﻭﻣﺎ ﻳﺰﺍﻝ ﺍﻟﺮﺟﻞ ﻳﻜﺬﺏ ﺣﱴ ﻳﻜﺘﺐ ﻋﻨﺪ ﺍﷲ ﻛﺬﺍﺑﺎ ﻭﻳﺜﺒﺖ ﺍﻟﻔﺠﻮﺭ ﰲ ﻗﻠﺒﻪ ﻓﻼ
ﻳﻜﻮﻥ ﻟﻠﱪ ﻣﻮﺿﻊ ﺇﺑﺮﺓ ﻳﺴﺘﻘﺮ ﻓﻴﻬﺎ

330 Murre elHemedanî'den; Abdullah (Bin Mesud)
r.a. şöyle derdi;
"Yalandan sakının! Zira o, cehenneme götürür. Kişi
yalan söylemeye devam etmek suretiyle Allah katında "çok
yalancı" olarak yazılır. Kötülükler onun kalbine öyle yerleşir
ki, iyilik için iğnenin kalacağı yer kadar bir yer kalmaz."354
ﺣﺪﺛﻨﺎ ﺃﺑﻮ ﺣﻔﺺ ﺍﻟﺼﲑﰲ ﺣﺪﺛﻨﺎ ﺃﺑﻮ ﺩﺍﻭﺩ ﺣﺪﺛﻨﺎ ﺷﻌﺒﺔ ﺃﺧﱪﱐ
ﻣﻨﺼﻮﺭ ﻗﺎﻝ ﲰﻌﺖ ﺃﺑﺎ ﻭﺍﺋﻞ ﻋﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﷲ ﺭﺿﻲ ﺍﷲ ﻋﻨﻪ ﺃﻥ ﺍﻟﻨﱯ ﻗﺎﻝ ﺁﻳﺔ
ﺍﻟﻨﺎﻓﻖ ﺛﻼﺙ ﺇﺫﺍ ﺣﺪﺙ ﻛﺬﺏ ﻭﺇﺫﺍ ﻭﻋﺪ ﺃﺧﻠﻒ ﻭﺇﺫﺍ ﺍﺅﲤﻦ ﺧﺎﻥ

331 İbni Mes’ud r.a.’den; Rasulullah sallallahu aleyhi
ve sellem buyurdu ki;
“Münafığın üç alameti vardır; konuştuğu zaman yalan
söyler, söz verdiği zaman yerine getirmez, emanet edildiği
zaman hıyanet eder.”355

354

Kitabus Samt(470) sahih. Tahrici daha önce geçti.
Kitabus Samt(471) Buhari(1/14, 3/189, 7/95) Müslim(1/78)
Ahmed(2/357) sahihtir.
355
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ﺣﺪﺛﻨﺎ ﺍﺑﻮ ﺣﻔﺺ ﺣﺪﺛﻨﺎ ﳛﲕ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻗﻴﺲ ﺣﺪﺛﻨﺎ ﺍﻟﻌﻼﺀ ﺍﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺮﲪﻦ
 ﺁﻳﺔ:  ﻗﺎﻝ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ: ﻋﻦ ﺃﺑﻴﻪ ﻋﻦ ﺃﰊ ﻫﺮﻳﺮﺓ ﺭﺿﻲ ﺍﷲ ﻋﻨﻪ ﻗﺎﻝ
 ﺇﺫﺍ ﺣﺪﺙ ﻛﺬﺏ ﻭﺇﺫﺍ ﻭﻋﺪ ﺃﺧﻠﻒ ﻭﺇﺫﺍ ﺍﺅﲤﻦ ﺧﺎﻥ: ﺍﳌﻨﺎﻓﻖ ﺛﻼﺙ

332 Ebu Hureyre r.a.'den; Rasulullah Sallallahu aleyhi
ve sellem buyurdu ki;
"Münafığın üç alameti vardır; konuştuğu zaman yalan
söyler, söz verdiğinde sözünde durmaz ve kendisine
güvenildiğinde ihanet eder."356
ﺣﺪﺛﻨﺎ ﺯﻫﲑ ﺑﻦ ﺣﺮﺏ ﺣﺪﺛﻨﺎ ﻭﻛﻴﻊ ﺣﺪﺛﻨﺎ ﺳﻔﻴﺎﻥ ﻋﻦ ﺍﻷﻋﻤﺶ ﻋﻦ
ﻋﺒﺪ ﺍﷲ ﺑﻦ ﻣﺮﺓ ﻋﻦ ﻣﺴﺮﻭﻕ ﻋﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﷲ ﺑﻦ ﻋﻤﺮﻭ ﺭﺿﻲ ﺍﷲ ﻋﻨﻬﻤﺎ ﻗﺎﻝ
ﻗﺎﻝ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﺃﺭﺑﻊ ﻣﻦ ﻛﻦ ﻓﻴﻪ ﻛﺎﻥ ﻣﻨﺎﻓﻘﺎ ﺧﺎﻟﺼﺎ ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻧﺖ ﻓﻴﻪ ﺧﺼﻠﺔ
ﻣﻨﻬﻦ ﻛﺎﻧﺖ ﻓﻴﻪ ﺧﺼﻠﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻔﺎﻕ ﺣﱴ ﻳﺪﻋﻬﺎ ﺇﺫﺍ ﻭﻋﺪ ﺃﺧﻠﻒ ﻭﺇﺫﺍ
ﺣﺪﺙ ﻛﺬﺏ ﻭﺇﺫﺍ ﺧﺎﺻﻢ ﻓﺠﺮ ﻭﺇﺫﺍ ﻋﺎﻫﺪ ﻏﺪﺭ

333 İbni Amr r.a.’dan; Rasulullah sallallahu aleyhi ve
sellem buyurdu ki;
“Dört haslet vardır ki, bunlar kimde bulunursa halis
münafıktır; eğer bu hasletlerden biri varsa, o kimsede onu
terk edinceye kadar nifak hasletlerinden biri var demektir.
Bunlar; bir söz verdiği zaman ve konuştuğu zaman yalan
söyler, tartışmaya girdiği zaman haddi aşar ve anlaşmayı
bozar.”357

356

Kitabus Samt(472) sahih. Tahrici geçti.
Kitabus Samt(473) Buhari(Fethul Bari 1/89) Müslim(1/78)
Tirmizi(5/19) Ahmed(2/189) Şerhus Sunne(1/74) sahih.
357
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ﺣﺪﺛﻨﺎ ﺩﺍﻭﺩ ﺑﻦ ﺭﺷﻴﺪ ﺣﺪﺛﻨﺎ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﻫﺎﺷﻢ ﻗﺎﻝ ﲰﻌﺖ ﺍﻷﻋﻤﺶ
ﺫﻛﺮﻩ ﻋﻦ ﺃﰊ ﺇﺳﺤﺎﻕ ﻋﻦ ﻣﺼﻌﺐ ﺑﻦ ﺳﻌﺪ ﻋﻦ ﺃﺑﻴﻪ ﺭﺿﻲ ﺍﷲ ﻋﻨﺔ ﻗﺎﻝ ﻗﺎﻝ
ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﺧﻠﺔ ﻳﻄﺒﻊ ﺃﻭ ﻳﻄﻮﻯ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﳌﺆﻣﻦ ﺇﻻ ﺍﳋﻴﺎﻧﺔ
ﻭﺍﻟﻜﺬﺏ

334 Sa’d Bin Ebi Vakkas r.a.’den; Rasulullah sallallahu
aleyhi ve sellem buyurdu ki;
“Yalan ve
bulunabilir.”358

hıyanet

dışında

her

özellik

müminde

ﺣﺪﺛﻨﺎ ﺳﻮﺍﺭ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﷲ ﺣﺪﺛﻨﺎ ﺍﻟﻀﺤﺎﻙ ﺑﻦ ﳐﻠﺪ ﻋﻦ ﺍﺑﻦ ﻋﺠﻼﻥ
ﻋﻦ ﺃﺑﻴﻪ ﻋﻦ ﺃﰊ ﻫﺮﻳﺮﺓ ﺭﺿﻲ ﺍﷲ ﻋﻨﻪ ﻗﺎﻝ ﻗﺎﻝ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﺛﻼﺛﺔ ﻻ ﻳﻨﻈﺮ ﺍﷲ
ﺇﻟﻴﻬﻢ ﻳﻮﻡ ﺍﻟﻘﻴﺎﻣﺔ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﺍﻟﺰﺍﱐ ﻭﺍﻹﻣﺎﻡ ﺍﻟﻜﺬﺍﺏ ﻭﺍﻟﻌﺎﺋﻞ ﺍﳌﺰﻫﻮ

335 Ebu Hureyre r.a’den; Rasulullah sallallahu aleyhi
ve sellem buyurdu ki;
“Allah Kıyamet gününde şu üç kimseye (rahmet
nazarıyla) bakmaz; zina eden ihtiyar (evli), yalancı imam ve
muhtaç olduğu halde kibirlenen kişi.”359

358

Kitabus Samt(474) Bezzar(1/69) Mecmauz Zevaid(1/93)
Beyhaki(10/197) Iraki Tahricul İhya(3/118) İthaf(7/518) Fethul
Bari(10/508) ricali sahih ricalidir. Darekutni; “Mevkufa benziyor”
demiştir.
359
Kitabus Samt(475) Müslim(1/102) Nesai(5/86) Ahmed(2/433)
sahih.
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ﺣﺪﺛﻨﺎ ﺇﺳﺤﺎﻕ ﺑﻦ ﺇﲰﺎﻋﻴﻞ ﺣﺪﺛﻨﺎ ﺳﻔﻴﺎﻥ ﻋﻦ ﺇﲰﺎﻋﻴﻞ ﺑﻦ ﺃﰊ ﺧﺎﻟﺪ ﻭ ﺑﻴﺎﻥ ﲰﻌﺎ
 ﺃﻳﻬﺎ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺇﻳﺎﻛﻢ: ﻗﻴﺲ ﺑﻦ ﺃﰊ ﺣﺎﺯﻡ ﲰﻊ ﺃﺑﺎ ﺑﻜﺮ ﺍﻟﺼﺪﻳﻖ ﺭﺿﻲ ﺍﷲ ﻋﻨﻪ ﻳﻘﻮﻝ
ﻭﺍﻟﻜﺬﺏ ﻓﺈﻧﻪ ﳎﺎﻧﺐ ﺍﻹﳝﺎﻥ

336 Ebu Bekir es Sıddık r.a. dedi ki; “Ey insanlar! Sizi
yalandan sakındırırım. Zira o, imanın zıddıdır.”360
ﺣﺪﺛﻨﺎ ﺃﲪﺪ ﺑﻦ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺣﺪﺛﻨﺎ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺮﲪﻦ ﺑﻦ ﻣﻬﺪﻱ ﺣﺪﺛﻨﺎ ﺳﻔﻴﺎﻥ ﺣﺪﺛﲏ ﻋﺒﺪ
 ﺃﻧﻪ ﻛﺎﻥ ﻳﻘﻮﻝ ﰲ: ﺍﻟﺮﲪﻦ ﺑﻦ ﻋﺒﺎﺱ ﺣﺪﺛﲏ ﻧﺎﺱ ﻣﻦ ﺃﺻﺤﺎﺏ ﻋﺒﺪ ﺍﷲ ﺭﺿﻲ ﺍﷲ ﻋﻨﻪ
 ﺷﺮ ﺍﻟﺮﻭﺍﻳﺎ ﺭﻭﺍﻳﺎ ﺍﻟﻜﺬﺏ ﻭﺃﻋﻈﻢ ﺍﳋﻄﺎﻳﺎ ﺍﻟﻠﺴﺎﻥ ﺍﻟﻜﺬﻭﺏ: ﺧﻄﺒﺘﻪ

337 Abdurrahman Bin Abbas, Abdullah Bin Mes’ud
r.a.’ın hutbesini dinleyenlerden rivayet ediyor;
“Rivayetçilerin en kötüleri yalanı rivayet edenlerdir.
Dilin hatalarının en büyüğü yalandır.”361
ﺣﺪﺛﲏ ﳛﲕ ﺑﻦ ﺃﻳﻮﺏ ﺣﺪﺛﻨﺎ ﺇﲰﺎﻋﻴﻞ ﺑﻦ ﺟﻌﻔﺮ ﺃﺧﱪﱐ ﺃﺑﻮ ﺳﻬﻴﻞ ﻋﻦ ﺃﺑﻴﻪ ﻋﻦ
 ﺁﻳﺔ ﺍﳌﻨﺎﻓﻖ ﺛﻼﺙ:  ﺃﻥ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻗﺎﻝ: ﺃﰊ ﻫﺮﻳﺮﺓ ﺭﺿﻲ ﺍﷲ ﻋﻨﻪ
 ﺇﺫﺍ ﺣﺪﺙ ﻛﺬﺏ ﻭﺇﺫﺍ ﻭﻋﺪ ﺃﺧﻠﻒ ﻭﺇﺫﺍ ﺍﺅﲤﻦ ﺧﺎﻥ:

338 Ebu Hureyre r.a.'den; Rasulullah Sallallahu aleyhi
ve sellem buyurdu ki;

360

Kitabus Samt(477) Mekarimul Ahlak(s.105/b) Hennad Zühd(121)
Beyhaki(10/197) İthaf(7/521) sahih.
361
Kitabus Samt(481) İbni Adiy Mukaddimetul Kamil(1/55) Zubeydi
İhaf(7/520) ricali güvenilirdir.
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"Münafığın üç alameti vardır; konuştuğu zaman yalan
söyler, söz verdiği zaman yerine getirmez, emanet edildiği
zaman hıyanet eder.”362
ﺣﺪﺛﲏ ﺃﲪﺪ ﺑﻦ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺣﺪﺛﻨﺎ ﺇﺳﺤﺎﻕ ﺍﻷﺯﺭﻕ ﻋﻦ ﻋﻮﻑ ﻋﻦ ﺍﳊﺴﻦ ﺭﺿﻲ
 ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﻭﺍﻟﻌﻤﻞ ﻭﺍﺧﺘﻼﻑ ﺍﻟﺴﺮ ﻭﺍﻟﻌﻼﻧﻴﺔ:  ﻳﻌﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻔﺎﻕ: ﺍﷲ ﻋﻨﻪ ﻗﺎﻝ
ﺍﻟﻜﺬﺏ: ﻭﺍﳌﺪﺧﻞ ﻭﺍﳌﺨﺮﺝ ﻭﺍﺻﻞ ﺍﻟﻨﻔﺎﻕ ﻭﺍﻟﺬﻱ ﺑﲏ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻨﻔﺎﻕ

339 Hasen elBasri r.a. dedi ki; “Söz ile fiilin, iç ile
dışın, giriş ile çıkışın birbirine zıt olması nifaktan sayılır.
Nifakın, üzerine bina edildiği asıl ise; yalandır.”363
ﺣﺪﺛﲏ ﺍﳊﺴﲔ ﺑﻦ ﺍﻟﺴﻜﻦ ﺑﻦ ﺃﰊ ﺍﻟﺴﻜﻦ ﺣﺪﺛﻨﺎ ﺍﳌﻌﻠﻰ ﺑﻦ ﺃﺳﺪ ﺣﺪﺛﻨﺎ ﺍﳊﺴﻦ
 ﺇﻥ ﺍﻟﻜﺬﺏ:  ﲰﻌﺖ ﺇﻳﺎﺱ ﺑﻦ ﻣﻌﺎﻭﻳﺔ ﺭﲪﻪ ﺍﷲ ﻳﻘﻮﻝ: ﺑﻦ ﻣﻴﻤﻮﻥ ﺍﳊﻀﺮﻣﻲ ﻗﺎﻝ
ﺎ ﻋﻨﺪﻱ ﻣﻦ ﻳﻜﺬﺏ ﻓﻴﻤﺎ ﻻ ﻳﻀﺮﻩ ﻭﻻ ﻳﻨﻔﻌﻪ ﻓﺄﻣﺎ ﺭﺟﻞ ﻛﺬﺏ ﻛﺬﺑﺔ ﻳﺮﺩ ﻋﻦ ﻧﻔﺴﻪ
ﺎ ﻣﻌﺮﻭﻓﺎ ﻓﻠﻴﺲ ﻋﻨﺪﻱ ﺑﻜﺬﺍﺏ ﺑﻠﻴﺔ ﺃﻭﳚﺮ ﺇﱃ ﻧﻔﺴﻪ

340 Iyas Bin Muaviye dedi ki; “Bana göre yalanın
zararsızı ve faydasızı vardır. Kendisini bir beladan kurtarmak
için veya kendisini iyiliğe sürüklemek için yalan söyleyen
bana göre yalan söylemiş değildir.”364
ﺣﺪﺛﲏ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﺇﺩﺭﻳﺲ ﺣﺪﺛﻨﺎ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﺧﺎﻟﺪ ﺍﻟﻨﻴﻠﻲ ﺛﻨﺎ ﺍﻟﻮﻟﻴﺪ ﺍﺑﻦ ﻣﺴﻠﻢ ﻋﻦ
 ﻣﺎ:  ﻗﺎﻝ ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻌﺰﻳﺰ ﺭﺿﻲ ﺍﷲ ﻋﻨﻪ: ﻣﺎﻟﻚ ﺑﻦ ﺃﻧﺲ ﺭﺿﻲ ﺍﷲ ﻋﻨﻪ ﻗﺎﻝ
ﻛﺬﺑﺖ ﻛﺬﺑﺔ ﻣﻨﺬ ﺷﺪﺩﺕ ﻋﻠﻲ ﺇﺯﺍﺭﻱ

362

Kitabus Samt(482) sahihtir. Daha önce geçti.
Kitabus Samt(483) İhya(3/116) İthaf(7/511) Hennad Zühd(s.112)
sahihtir.
364
Kitabus Samt(484) İthaf(7/525) isnadı makbuldür.
363
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341 Malik Bin Enes r.a.’den; Ömer Bin Abdulaziz r.a.
dedi ki;
“Gömleğimi sırtıma aldım alalı yalan konuşmadım.”365
ﺣﺪﺛﲏ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﺇﺩﺭﻳﺲ ﺣﺪﺛﻨﺎ ﳏﻤﻮﺩ ﺑﻦ ﺧﺎﻟﺪ ﺛﻨﺎ ﺍﰊ ﺣﺪﺛﲏ ﻋﻴﺴﻰ ﺑﻦ
 ﺃﺣﺒﻜﻢ:  ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﺍﳋﻄﺎﺏ ﺭﺿﻲ ﺍﷲ ﻋﻨﻪ:  ﻗﺎﻝ: ﺍﳌﺴﻴﺐ ﻋﻦ ﻋﺪﻱ ﺑﻦ ﺛﺎﺑﺖ ﻗﺎﻝ
ﺇﻟﻴﻨﺎ ﻣﺎﱂ ﻧﺮﻛﻢ ﺃﺣﺴﻨﻜﻢ ﺍﲰﺎ ﻓﺈﺫﺍ ﺭﺍﻳﻨﺎﻛﻢ ﻓﺄﺣﺒﻜﻢ ﺇﻟﻴﻨﺎ ﺃﺣﺴﻨﻜﻢ ﺧﻠﻘﺎ ﻓﺈﺫﺍ
ﺍﺧﺘﱪﻧﺎﻛﻢ ﻓﺄﺣﺒﻜﻢ ﺇﻟﻴﻨﺎ ﺃﺻﺪﻗﻜﻢ ﺣﺪﻳﺜﺎ ﻭﺃﻋﻈﻤﻜﻢ ﺃﻣﺎﻧﺔ

342 Ömer r.a. dedi ki; “Sizi görmeden bizim için en
sevimliniz, ismi güzel olanınızdır. Gördükten sonra en
sevimli olanınız, ahlakı en güzel olanınızdır. İmtihan
ettiğimiz zaman en sevimliniz ise en doğru konuşanınız ve
en güvenilir olanınızdır.”366
ﺣﺪﺛﻨﺎ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﺍﳊﺴﻦ ﺑﻦ ﺷﻘﻴﻖ ﺍﳌﺮﻭﺯﻱ ﺃﻧﺒﺄﻧﺎ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺍﺑﻦ ﺍﻷﺷﻌﺚ
ﺛﻨﺎ ﺍﻟﻔﻀﻴﻞ ﻋﻦ ﻟﻴﺚ ﺑﻦ ﺃﰊ ﺳﻠﻴﻢ ﻋﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺮﲪﻦ ﺑﻦ ﺛﺮﻭﺍﻥ ﺃﰊ ﻗﻴﺲ ﻋﻦ ﻫﺰﻳﻞ ﺑﻦ
 ﺭﺏ ﺃﻱ ﻋﺒﺎﺩﻙ ﺧﲑ ﻋﻤﻼ ؟ ﻗﺎﻝ:  ﻗﺎﻝ ﻣﻮﺳﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻼﻡ: ﺷﺮﺣﺒﻴﻞ ﺭﲪﺔ ﺍﷲ ﻗﺎﻝ
 ﻣﻦ ﻻ ﻳﻜﺬﺏ ﻟﺴﺎﻧﻪ ﻭﻻ ﻳﻔﺠﺮ ﻗﻠﺒﻪ ﻭﻻ ﻳﺰﱐ ﻓﺮﺟﻪ:

343 Huzeyl Bin Şurahbil r.a. dedi ki; “Musa a.s.; Ey
Rabbim! Amel bakımından en hayırlı kulların hangisidir?”
dedi. Buyruldu ki;
“Dili yalan konuşmayan, kalbinde günah, kötülük
bulunmayan ve cinsel uzvu zina etmeyenlerdir.”367

365

Kitabus Samt(485) İhya(3/119) İthaf(7/520) sahih.
Kitabus Samt(486) İhya(3/119) İthaf(7/520) isnadı hasendir.
367
Kitabus Samt(487) İhya(3/118) İthaf(7/519) isnadı hasendir.
366
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: ﺣﺪﺛﲏ ﺍﳊﺴﲔ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﻳﺰﻳﺪ ﺣﺪﺛﻨﺎ ﺍﻟﻘﻌﻨﱯ ﺣﺪﺛﻨﺎ ﺃﺑﻮ ﻣﺮﻭﺍﻥ ﺍﻟﺒﺰﺍﺯ ﻗﺎﻝ
ﺟﺎﺀﻧﺎ ﺳﺎﱂ ﻳﻄﻠﺐ ﺛﻮﺑﺎ ﺳﺒﺎﻋﻴﺎ ﻓﻨﺸﺮﺕ ﻋﻠﻴﻪ ﺛﻮﺑﺎ ﺳﺒﺎﻋﻴﺎ ﻓﺬﺭﻋﻪ ﻓﺈﺫﺍ ﻫﻮ ﺃﻗﻞ ﻣﻦ
 ﻛﺬﻟﻚ ﻳﻜﻮﻥ:  ﻛﺬﻟﻚ ﻧﺴﻤﻴﻬﺎ ﻗﺎﻝ:  ﺳﺒﺎﻋﻲ ؟ ﻗﻠﺖ: ﺳﺒﺎﻋﻲ ﻓﻘﺎﻝ ﺃﻟﻴﺲ ﻗﻠﺖ
ﺍﻟﻜﺬﺏ

344 Ebu Mervan (elBezzaz’dan); Salim (Bin Nuh)
bize geldi ve (sübai) denilen yedi parça elbise istedi. Elbiseyi
ona açtığımda onun yedi parça olmadığını gördü ve dedi ki;
“Sen yedi parça dememiş miydin?” dedim ki;
“Biz bunu böyle isimlendiriyoruz.” O da;
“Bu yalan olur.” Dedi.368
ﺣﺪﺛﻨﺎ ﺃﲪﺪ ﺑﻦ ﲨﻴﻞ ﺃﻧﺒﺄﻧﺎ ﻋﺒﺪ ﺍﷲ ﺃﻧﺒﺄﻧﺎ ﺳﻔﻴﺎﻥ ﻋﻦ ﻣﻨﺼﻮﺭ ﻋﻦ ﻣﺎﻟﻚ ﺑﻦ
 ﻛﻞ ﺍﳋﻼﻝ: ﺍﳊﺎﺭﺙ ﻋﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺮﲪﻦ ﺑﻦ ﻳﺰﻳﺪ ﻋﻦ ﺍﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮﺩ ﺭﺿﻲ ﺍﷲ ﻋﻨﻪ ﻗﺎﻝ
ﻳﻄﻮﻯ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﳌﺆﻣﻦ ﺇﻻ ﺍﳋﻴﺎﻧﺔ ﻭﺍﻟﻜﺬﺏ

345 Abdurrahman Bin Yezid'den; İbni Mesud r.a. dedi
ki; "Hıyanet ve yalan dışında her huy müminde
gizlenebilir"369
: ﺣﺪﺛﻨﺎ ﺃﲪﺪ ﺣﺪﺛﻨﺎ ﻳﻌﻠﻰ ﺑﻦ ﻋﺒﻴﺪ ﻋﻦ ﺍﻷﻋﻤﺶ ﻋﻦ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺭﲪﻪ ﺍﷲ ﻗﺎﻝ
 ﺇﻥ ﺍﻟﻜﺬﺏ ﻳﻔﻄﺮ ﺍﻟﺼﺎﺋﻢ: ﻛﺎﻧﻮﺍ ﻳﻘﻮﻟﻮﻥ

346 İbrahim (enNehaî) dedi ki; “Yalanın orucu
bozduğu söylenirdi.”370
368
369

Kitabus Samt(488) isnadı hasendir.
Kitabus Samt(493) sahihtir. Daha önce tahrici geçti.
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 ﻗﺎﻝ ﻣﻄﺮﻑ ﺑﻦ: ﺣﺪﺛﻨﺎ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻤﺮﻭ ﺑﻦ ﺍﻟﻌﺒﺎﺱ ﺍﻟﺒﺎﻫﻠﻲ ﺣﺪﺛﻨﺎ ﺳﻔﻴﺎﻥ ﻗﺎﻝ
 ﻣﺎ:  ﺗﻔﺴﲑﻩ:  ﻣﺎ ﺃﺣﺐ ﺃﱐ ﻛﺬﺑﺖ ﻭﺃﻥ ﱄ ﺍﻟﺪﻧﻴﺎ ﻭﻣﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﻗﺎﻝ ﺳﻔﻴﺎﻥ: ﻃﺮﻳﻒ
ﺃﺣﺐ ﺃﱐ ﺫﻫﺒﺖ ﺃﺗﻌﺮﺽ ﻟﻐﻀﺐ ﺍﷲ ﰒ ﻻ ﺃﺩﺭﻱ ﻳﺘﻮﺏ ﻋﻠﻲ ﺃﻭ ﻻ ﻳﺘﻮﺏ

347 Mutarrif Bin Tarif dedi ki; "Yalan söylemekle
beraber dünya ve içindekiler benim olsun istemem."
Süfyan dedi ki; "Bunun açıklaması şudur; Allah'ın
gazabına arz edilmeyi istemem. Zira tevbemin kabul edilip
edilmeyeceğini bilmiyorum."371
ﺣﺪﺛﻨﺎ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻤﺮﻭ ﺍﻟﺒﺎﻫﻠﻲ ﺣﺪﺛﻨﺎ ﺃﺑﻮ ﺯﻛﲑ ﳛﲕ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻗﻴﺲ ﺣﺪﺛﻨﺎ
 ﻗﺎﻝ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ:  ﻗﺎﻝ: ﺍﺑﻦ ﻋﺠﻼﻥ ﻋﻦ ﺃﺑﻴﻪ ﻋﻦ ﺃﰊ ﻫﺮﻳﺮﺓ ﺭﺿﻲ ﺍﷲ ﻋﻨﻪ
 ﺍﻹﻣﺎﻡ ﺍﻟﻜﺬﺍﺏ ﻭﻻ ﺇﱃ ﺍﻟﺸﻴﺦ:  ﻻ ﻳﻨﻈﺮ ﺍﷲ ﻳﻮﻡ ﺍﻟﻘﻴﺎﻣﺔ ﺇﱃ ﺛﻼﺛﺔ: ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ
ﺍﻟﺰﺍﱐ ﻭﻻ ﺇﱃ ﺍﻟﻌﺎﺋﻞ ﺍﳌﺰﻫﻮ

348Ebu Hureyre r.a.'den; Rasulullah Sallallahu aleyhi
ve sellem buyurdu ki;
“Allah Kıyamet gününde şu üç kimseye bakmaz;
yalancı imam, zina eden ihtiyar (evli) ve muhtaç olduğu
halde kibirlenen kişi.”372
 ﲰﻌﺖ ﻣﺎﻟﻚ ﺑﻦ: ﺣﺪﺛﲏ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻤﺮﻭ ﺣﺪﺛﻨﺎ ﻣﺮﺣﻮﻡ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻌﺰﻳﺰ ﻗﺎﻝ
 ﻣﺎ ﻣﻦ ﺧﻄﻴﺐ ﳜﻄﺐ ﺇﻻﻋﺮﺿﺖ:  ﻗﺮﺃﺕ ﰲ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻜﺘﺐ: ﺩﻳﻨﺎﺭ ﺭﲪﻪ ﺍﷲ ﻳﻘﻮﻝ

370

Kitabus Samt(495) İthaf(7/522) isnadı sahih.
Kitabus Samt(497) İbni Ebid Dunya Mekarimul Ahlak(106/a) İbn
Ebi Hatim Cerh ve Ta'dil(1/42) Zubeydi elİthaf(7/522) isnadı sahih.
372
Kitabus Samt(499) sahih. Daha önce geçti.
371
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ﺧﻄﺒﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻠﻪ ﻓﺈﻥ ﻛﺎﻥ ﺻﺎﺩﻗﺎ ﺻﺪﻕ ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﻛﺎﺫﺑﺎ ﻗﺮﺿﺖ ﺷﻔﺘﺎﻩ ﲟﻘﺮﺍﺿﲔ
ﻣﻦ ﻧﺎﺭ ﻛﻠﻤﺎ ﻗﺮﺿﺘﺎ ﻧﺒﺘﺘﺎ

349 Malik Bin Dinar r.a.’den; “Bazı kitaplarda şöyle
okudum;
“Hutbe veren herkesin hutbesi ameline arz edilecek,
eğer sözüne sadıksa doğrulanacak, yalan ise dudaklarını
ateşten makas ile kesecek, kestikçe de dudakları
yenilenerek devam edecek.”373
ﺣﺪﺛﻨﺎ ﺩﺍﻭﺩ ﺑﻦ ﻋﻤﺮﻭﺍﻟﻀﱯ ﺣﺪﺛﻨﺎ ﺩﺍﻭﺩ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺮﲪﻦ ﺍﻟﻌﻄﺎﺭ ﻋﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﷲ ﺑﻦ
 ﺃﻥ ﺭﺳﻮﻝ: ﻋﺜﻤﺎﻥ ﺑﻦ ﺧﻴﺜﻢ ﻋﻦ ﺷﻬﺮ ﺑﻦ ﺣﻮﺷﺐ ﻋﻦ ﺍﲰﺎﺀ ﺑﻨﺖ ﻳﺰﻳﺪ ﺭﺿﻲ ﺍﷲ ﻋﻨﻬﺎ
 ﻣﺎﳛﻤﻠﻜﻢ ﺃﻥ ﺗﺘﺎﺑﻌﻮﺍ:  ﺃﻳﻬﺎ ﺍﻟﻨﺎﺱ: ﺍﷲ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﺧﻄﺐ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻓﻘﺎﻝ
ﺑﺎﻟﻜﺬﺏ ﻛﻤﺎ ﺗﺘﺎﺑﻊ ﺍﻟﻔﺮﺍﺵ ﰲ ﺍﻟﻨﺎﺭ ﻛﻞ ﺍﻟﻜﺬﺏ ﻳﻜﺘﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﺑﻦ ﺁﺩﻡ ﺇﻻ ﺛﻼﺙ
 ﺭﺟﻞ ﻛﺬﺏ ﺍﻣﺮﺃﺗﻪ ﻟﲑﺿﻴﻬﺎ ﻭﺭﺟﻞ ﻛﺬﺏ ﺑﲔ ﺍﻣﺮﺃﻳﻦ ﻟﻴﺼﻠﺢ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ: ﺧﺼﺎﻝ
ﻭﺭﺟﻞ ﻛﺬﺏ ﰲ ﺧﺪﻳﻌﺔ ﺣﺮﺏ

350 Esma Binti Yezid r.a.’dan; Rasulullah sallallahu
aleyhi ve sellem insanlara şöyle hitap buyurdu;
“Ey İnsanlar! Sineklerin ateşe üşüştüğü gibi neden
sizler de yalan söylemeye üşüşüyorsunuz? Her yalan
âdemoğlunun
aleyhindedir.
Ancak
şu
üç
durum
müstesnadır; kişinin hanımını razı etmek için söylediği, iki

373

Kitabus Samt(500) İhya(3/119) İthaf(7/521) İbnül Mübarek
Zühd(136)
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kişinin arasını düzeltmek için söylediği ve harpte hile için
söylediği yalan.”374
ﺣﺪﺛﻨﺎ ﺃﲪﺪ ﺑﻦ ﲨﻴﻞ ﺃﻧﺒﺄﻧﺎ ﻋﺒﺪ ﺍﷲ ﺑﻦ ﺍﳌﺒﺎﺭﻙ ﺃﻧﺒﺄﻧﺎ ﻳﻮﻧﺲ ﻋﻦ ﺍﻟﺰﻫﺮﻱ ﺃﻧﺒﺄﻧﺎ
 ﺃﻥ ﺃﻣﻪ ﻭﻫﻲ ﺃﻡ ﻛﺜﻠﻮﻡ ﺑﻨﺖ ﻋﻘﺒﺔ ﺍﺑﻦ ﺃﰊ ﻣﻌﻴﻂ: ﲪﻴﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺮﲪﻦ ﺑﻦ ﻋﻮﻑ
 ﻟﻴﺲ ﺍﻟﻜﺬﺍﺏ ﺍﻟﺬﻱ: ﺎ ﲰﻌﺖ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻳﻘﻮﻝ ﺃ: ﺃﺧﱪﺗﻪ
 ﻓﻠﻢ ﺃﲰﻊ ﻳﺮﺧﺺ ﻓﻴﻤﺎ: ﻳﺼﻠﺢ ﺑﲔ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻓﻴﻘﻮﻝ ﺧﲑﺍ ﻭﻳﻨﻤﻲ ﺧﲑﺍ ﻗﺎﻝ ﺍﺑﻦ ﺷﻬﺎﺏ
 ﺍﳊﺮﺏ ﻭﺍﻹﺻﻼﺡ ﺑﲔ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻭﺣﺪﻳﺚ ﺍﻟﺮﺟﻞ: ﻳﻘﻮﻝ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻛﺬﺏ ﺇﻻ ﰲ ﺛﻼﺙ
ﺍﻣﺮﺃﺗﻪ ﻭﺣﺪﻳﺚ ﺍﳌﺮﺃﺓ ﺯﻭﺟﻬﺎ

351 Ümmü Gülsüm Binti Ukbe Bin Ebi Muayt r.a.’dan;
Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki;
“İnsanların arasını düzelten veya hayrı söyleyip hayrı
yükselten yalancı değildir.”375
İbni Şihab r.a. dedi ki; üç yer dışında insanlar için
yalana ruhsat verildiğini duymadım; harp, insanların arasını
düzeltmek ve kari ile kocanın birbirlerine söylediği yalan.”376
ﺣﺪﺛﻨﺎ ﺃﲪﺪ ﺑﻦ ﻣﻨﻴﻊ ﺣﺪﺛﻨﺎ ﳛﲕ ﺑﻦ ﺇﺳﺤﺎﻕ ﺍﻟﺴﻴﻠﺤﻴﲏ ﺣﺪﺛﻨﺎ ﺍﻟﻠﻴﺚ ﺑﻦ ﺳﻌﺪ
:  ﻗﺎﻝ: ﻋﻦ ﻳﺰﻳﺪ ﺑﻦ ﺃﰊ ﺣﺒﻴﺐ ﻋﻦ ﺳﻌﺪ ﺑﻦ ﺳﻨﺎﻥ ﻋﻦ ﺃﻧﺲ ﺑﻦ ﻣﺎﻟﻚ ﺭﺿﻲ ﺍﷲ ﻋﻨﻪ
ﻗﺎﻝ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﺇﺫﺍ ﺣﺪﺛﺘﻢ ﻓﻼ ﺗﻜﺬﺑﻮﺍ ﻭﺇﺫﺍ ﺁﻭﲤﻨﺘﻢ ﻓﻼ ﲣﻮﻧﻮﺍ

374

Kitabus Samt(501) İbni Ebid Dünya Kitabul Iyal(575)
Tirmizi(4/331)
Ahmed(6/454)
Metalibul
Aliye(2603)
Ebu
Davud(4/280) isnadı hasen.
375
Kitabus Samt(502) Buhari(3/166) Müslim(4/2011) İhya(3/120)
sahihtir.
376
Kitabus Samt(502) sahih.
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352 Enes Bin Malik r.a.’den; Rasulullah sallallahu
aleyhi ve sellem buyurdu ki;
“Konuştuğunuz
zaman
yalan
güvenildiğiniz zaman hıyanet etmeyin.”377

söylemeyin,

 ﻧﺒﺌﺖ ﺃﻥ: ﺣﺪﺛﻨﺎ ﺃﲪﺪ ﺑﻦ ﻣﻨﻴﻊ ﺣﺪﺛﻨﺎ ﺍﺑﻦ ﻋﻠﻴﺔ ﻋﻦ ﺳﻮﺍﺭ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﷲ ﻗﺎﻝ
 ﺇﻥ ﺍﻟﻜﺬﺏ ﰲ ﺑﻌﺾ ﺍﳌﻮﺍﻃﻦ: ﻣﻴﻤﻮﻥ ﺑﻦ ﻣﻬﺮﺍﻥ ﻗﺎﻝ ﻭﻋﻨﺪﻩ ﺭﺟﻞ ﻣﻦ ﻗﺮﺍﺀ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﺸﺎﻡ
 ﺃﺭﺃﻳﺖ ﻟﻮ:  ﻻ ﺍﻟﺼﺪﻕ ﰲ ﻛﻞ ﻣﻮﻃﻦ ﺧﲑ ﻗﺎﻝ: ﺧﲑ ﻣﻦ ﺍﻟﺼﺪﻕ ! ! ﻓﻘﺎﻝ ﺍﻟﺸﺎﻣﻲ
 ﺭﺃﻳﺖ: ﺭﺃﻳﺖ ﺭﺟﻼ ﻳﺴﻌﻰ ﻭﺁﺧﺮ ﻳﺘﺒﻌﻪ ﺑﺎﻟﺴﻴﻒ ﻓﺪﺧﻞ ﺩﺍﺭﺍ ﻓﺎﻧﺘﻬﻰ ﺇﻟﻴﻚ ﻓﻘﺎﻝ
 ﻓﻬﻮ ﺫﺍﻙ:  ﻻ ﻗﺎﻝ:  ﻛﻨﺖ ﺃﻗﻮﻝ: ﺍﻟﺮﺟﻞ ؟ ﻣﺎ ﻛﻨﺖ ﻗﺎﺋﻼ ؟ ﻗﺎﻝ

353 Süvar Bin Abdullah’dan; Meymun Bin Mihran’ın
yanında Şam’lı bir kurrâ varken dedi ki;
“Yalan, kimi yerde doğru söylemekten hayırlıdır.”
Şam’lı;
“Hayır, doğruluk her zaman hayırlıdır” dedi. Bunun
üzerine İbni Mihran dedi ki;
“Elinde bir kılıç ile birisini öldürmek için takip eden ve
bir eve girdiğinde seninle karşılaşıp; “falanı gördün mü?”
dediğinde ne derdin?”
“Hayır” derim dedi. O da;
“İşte bunun gibi.” Dedi.378

377

Kitabus Samt(503) Zehebi Mizan(2/121) isnadı muteberdir.
Kitabus Samt(505) Mizzi Tehzibul Kemal(3/1399) İhya(3/119)
İthaf(7/522) Iraki Tahricul İhya(3/120) Mecmauz Zevaid(8/81) sahih.
378
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ﺣﺪﺛﻨﺎ ﺃﲪﺪ ﺑﻦ ﲨﻴﻞ ﺍﳌﺮﻭﺯﻱ ﺃﻧﺒﺄﻧﺎ ﻋﺒﺪ ﺍﷲ ﺑﻦ ﺍﳌﺒﺎﺭﻙ ﺃﻧﺒﺄﻧﺎ ﺳﻔﻴﺎﻥ ﻋﻦ ﺃﰊ
 ﺻﺤﺐ ﺍﻷﺣﻨﻒ ﺍﺑﻦ ﻗﻴﺲ ﺭﲪﻪ ﺍﷲ ﺭﺟﻞ: ﺣﻴﺎﻥ ﻋﻦ ﺃﰊ ﺍﻟﺰﻧﺒﺎﻉ ﻋﻦ ﺃﰊ ﺍﻟﺪﻫﻘﺎﻥ ﻗﺎﻝ
 ﻭﻣﺎ:  ﻟﻌﻠﻚ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺮﺍﺿﲔ ؟ ﻗﺎﻝ:  ﺍﻻ ﲤﻴﻞ ﻓﻨﺤﻤﻠﻚ ﻭﻧﻔﻌﻞ ؟ ﻗﺎﻝ: ﻓﻘﺎﻝ
 ﻳﺎ ﺍﺑﺎ ﲝﺮ ﻣﺎ ﻋﺮﺿﺖ:  ﺍﻟﺬﻳﻦ ﳛﺒﻮﻥ ﺃﻥ ﳛﻤﺪﻭﺍ ﻭﻻ ﻳﻔﻌﻠﻮﺍ ﻗﺎﻝ: ﺍﻟﻌﺮﺍﺿﻮﻥ ؟ ﻗﺎﻝ
 ﻳﺎ ﺍﺑﻦ ﺃﺧﻲ ﺇﺫﺍ ﻋﺮﺽ ﻟﻚ ﺍﳊﻖ ﻓﺎﻗﺼﺪ ﻟﻪ ﻭﺍﻟﻪ ﻋﻤﺎ ﺳﻮﻯ ﺫﻟﻚ: ﻋﻠﻴﻚ ﺣﱴ ﻗﺎﻝ

354 Ebud Dihkan’dan; Ahnef Bin Kays r.a. bir adamla
arkadaşlık etti. Dedi ki;
“Kendi yaptığımızı sana yaptırmıyor muyuz?” Ahnef;
“Belki de sen gösteriş yapanlardansın” dedi.
“Gösteriş yapanlar nasıl olur?” diye sordu. Ahnef;
“Onlar yapmadıkları şeyle övülmeyi severler.” Dedi.
“Ey Ebu Bahr! Ben, sana yapıncaya kadar sunmadım.”
“Ey kardeşimin oğlu! Sana hak sunulunca ona yönel,
bundan başkasını bırak.”379
: ﺣﺪﺛﻨﺎ ﻓﻀﻴﻞ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻮﻫﺎﺏ ﺣﺪﺛﻨﺎ ﺧﺎﻟﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﷲ ﻋﻦ ﺍﺑﻦ ﻋﻮﻥ ﻗﺎﻝ
 ﻗﺪ ﻋﺬﺭﻧﺎﻙ ﻏﲑ ﻣﻌﺘﺬﺭ ﺇﻥ ﺍﻻﻋﺘﺬﺍﺭ ﳜﺎﻟﻄﻪ ﺍﻟﻜﺬﺏ: ﺍﻋﺘﺬﺭ ﺭﺟﻞ ﻋﻨﺪ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﻓﻘﺎﻝ

355 İbni Avn r.a.’den; Birisi İbrahim enNehaî’ye özür
beyan etti. O da dedi ki;

379

Kitabus Samt(506) İbnül Mübarek(1401) Ahmed Zühd(s.235)
isnadı hasendir.
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“Sen özür dilemeden biz seni mazur görürüz. Zira özür
dilemeye yalan da karışır.”380
ﺣﺪﺛﲏ ﺃﺳﺪ ﺑﻦ ﻋﻤﺎﺭ ﺍﻟﺘﻤﻴﻤﻲ ﺛﻨﺎ ﻳﺰﻳﺪ ﺑﻦ ﻫﺎﺭﻭﻥ ﺃﻧﺎ ﺑﻜﺮ ﺍﻷﻋﺘﻖ ﻋﻦ ﺧﺎﻟﺪ ﺑﻦ
 ﺍﳌﻌﺎﺫﺭ ﻣﻔﺎﺟﺮ: ﺭﺧﻴﻢ ﻋﻦ ﻣﻄﺮﻑ ﻗﺎﻝ

356 Mutarrif (Bin eşŞıhhir) r.a.’den; “Özür beyan
edenler günahkârlardır.”381
ﻴﺪ ﺣﺪﺛﻨﺎ ﻗﺮﺓ ﺑﻦ ﺧﺎﻟﺪ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﺑﺸﺎﺭ ﺣﺪﺛﻨﺎ ﻋﺒﻴﺪ ﺍﷲ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﺍ: ﺣﺪﺛﻨﺎ ﺑﻨﺪﺍﺭ
 ﻻ ﺃﺣﺐ ﺇﱄ ﻣﻦ:  ﻷﻥ ﺃﻗﻮﻝ:  ﻭﻛﺎﻥ ﺩﺍﻫﻴﺔ:  ﻗﺎﻝ ﲰﺮﺓ ﺑﻦ ﺟﻨﺪﺏ: ﻋﻦ ﺍﳊﺴﻦ ﻗﺎﻝ
 ﻧﻌﻢ ﰒ ﻻ ﺃﻓﻌﻞ: ﺃﻥ ﺃﻗﻮﻝ

357 Hasen r.a.’den; Semura Bin Cündep r.a. –ki o
dâhî idi dedi ki;
“Bana göre yapmayacağım şey hususunda “hayır”
demek, “evet” demekten daha iyidir.”382
: ﺣﺪﺛﻨﺎ ﺇﺳﺤﺎﻕ ﺑﻦ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺃﻧﺒﺄﻧﺎ ﺃﺑﻮ ﻋﺒﻴﺪﺓ ﺍﳊﺪﺍﺩ ﻋﻦ ﺳﻌﻴﺪ ﺑﻦ ﻳﺰﻳﺪ ﻗﺎﻝ
ﲰﻌﺖ ﺍﻟﺸﻌﱯ ﻳﺘﻤﺜﻞ
 ﺇﻥ ﻛﻨﺖ ﺗﺼﺪﻕ ﻣﺎ ﺗﻘﻮﻝ... ﺃﻧﺖ ﺍﻟﻔﱴ ﻛﻞ ﺍﻟﻔﱴ:

 ﻭﺣﺒﺬﺍ ﺻﺪﻕ ﺍﻟﺒﺨﻴﻞ... ﻻ ﺧﲑ ﰲ ﻛﺬﺏ ﺍﳉﻮﺍﺩ

380

Kitabus Samt(508) İbnül Mübarek Zühd(365) İbni Vehb
Cami(1/73) Ebu Ubeyd Emsal(s.64) Meydani Mecmaul Emsal(1/12)
Zemahşeri Mustaksa(1/347) el Bekrî Faslul Makal(74) isnadı sahihtir.
381
Kitabus Samt(509) Ebu Ubeyd Emsal(s.64) Askeri Cemheretul
Emsal(1/39)
Meydani
Mecmaul
Emsal(2/296)
Zemahşeri
Mustaksa(1/347) el Bekrî Faslul Makal(75) isnadı makbuldür.
382
Kitabus Samt(511) isnadı sahihtir.
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358 eşŞa'bî şu şiirle misal getirdi;
"Sözünde sadık olursan, her yiğitten yiğit olursun,
Cimrinin doğruluğu, cömerdin yalanından hayırlıdır."383
ﺣﺪﺛﲏ ﺃﺳﺪ ﺑﻦ ﻋﻤﺎﺭ ﺍﻟﺘﻴﻤﻴﻤﻲ ﺣﺪﺛﻨﺎ ﺳﻌﻴﺪ ﺑﻦ ﻋﻮﻥ ﺍﻟﺒﺼﺮﻱ ﺣﺪﺛﻨﺎ ﺟﻌﻔﺮ ﻗﺎﻝ
 ﺍﻟﺼﺪﻕ ﻭﺍﻟﻜﺬﺏ ﻳﻌﺘﺮﻛﺎﻥ ﰲ ﺍﻟﻘﻠﺐ ﺣﱴ:  ﲰﻌﺖ ﻣﺎﻟﻚ ﺑﻦ ﺩﻳﻨﺎﺭ ﺭﲪﻪ ﺍﷲ ﻳﻘﻮﻝ:
ﳜﺮﺝ ﺃﺣﺪﳘﺎ ﺻﺎﺣﺒﻪ

359 Malik Bin Dinar r.a.’den; “Doğruluk ile yalan
kalpte savaşırlar ve biri diğerini kovana kadar böyle devam
eder.”384
: ﺣﺪﺛﻨﺎ ﺳﻌﻴﺪ ﺑﻦ ﺳﻠﻤﺎﻥ ﻋﻦ ﻣﺒﺎﺭﻙ ﺑﻦ ﻓﻀﺎﻟﺔ ﻋﻦ ﺍﳊﺴﻦ ﺭﺿﻲ ﺍﷲ ﻋﻨﻪ ﻗﺎﻝ
ﺍﻟﻜﺬﺏ ﲨﺎﻉ ﺍﻟﻨﻔﺎﻕ

360 elHasen
özüdür.”385

elBasri

r.a.’den;

“Yalan,

nifakın

ﺣﺪﺛﻨﺎ ﺃﲪﺪ ﺑﻦ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺣﺪﺛﻨﺎ ﺷﺒﺎﺑﺔ ﺑﻦ ﺳﻮﺍﺭ ﺣﺪﺛﻨﺎ ﻭﺭﻗﺎﺀ ﻋﻦ ﺍﺑﻦ ﺃﰊ ﳒﻴﺢ
{  } ﻭﻣﻨﻬﻢ ﻣﻦ ﻋﺎﻫﺪ ﺍﷲ ﻟﺌﻦ ﺁﺗﺎﻧﺎ ﻣﻦ ﻓﻀﻠﻪ ﻟﻨﺼﺪﻗﻦ: ﻋﻦ ﳎﺎﻫﺪ ﺭﲪﻪ ﺍﷲ ﰲ ﻗﻮﻟﻪ
 ﻭﺍﷲ ﻟﺌﻦ ﺭﺯﻗﻨﺎ ﺍﷲ ﻣﻦ ﻓﻀﻠﻪ ﻟﻨﺼﺪﻗﻦ:  ﺭﺟﻼﻥ ﺧﺮﺟﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﻺ ﻗﻌﻮﺩ ﻓﻘﺎﻻ: ﻗﺎﻝ
ﻓﻠﻤﺎ ﺭﺯﻗﻬﻢ ﲞﻠﻮﺍ ﺑﻪ

361 İbni Ebi Nüceyh’ten; Mücahid r.a., “Onlardan
kimi de, Eğer A llah lütuf ve kereminden bize verirse,
mutlaka sadaka vereceğiz ve elbette biz sâlihlerden
383

Kitabus Samt(514) sahih.
Kitabus Samt(515) İhya(3/119) İthaf(7/521) isnadı makbuldür.
385
Kitabus Samt(517) Ahmed Zühd(s.278) isnadı sahih.
384
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olacağız! diye A llah'a and içti.”(Tevbe 75) ayeti hakkında
dedi ki;
“İki adam oturmakta olan bir topluluğa uğradılar ve
dediler ki;
“Allah’a yemin olsun ki, şüphesiz Allah fazlından bizi
rızıklandırsa, muhakkak bağışta bulunuruz” Allah onları
rızıklandırdığı zaman ise cimrilik ettiler.”386
ﺣﺪﺛﻨﺎ ﺃﲪﺪ ﺑﻦ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺣﺪﺛﻨﺎ ﻭﻛﻴﻊ ﺣﺪﺛﻨﺎ ﺍﻷﻋﻤﺶ ﻋﻦ ﻋﻤﺎﺭﺓ ﺍﺑﻦ ﻋﻤﲑ ﻋﻦ
 ﺇﺫﺍ:  ﺍﻋﺘﱪﻭﺍ ﺍﳌﻨﺎﻓﻖ ﺑﺜﻼﺙ:  ﻗﺎﻝ ﻋﺒﺪ ﺍﷲ ﺭﺿﻲ ﺍﷲ ﻋﻨﻪ: ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺮﲪﻦ ﺑﻦ ﻳﺰﻳﺪ ﻗﺎﻝ
ﺣﺪﺙ ﻛﺬﺏ ﻭﺇﺫﺍ ﻭﻋﺪ ﺃﺧﻠﻒ ﻭﺇﺫﺍ ﻋﺎﻫﺪ ﻏﺪﺭ ﰒ ﻗﺮﺃ } ﻭﻣﻨﻬﻢ ﻣﻦ ﻋﺎﻫﺪ ﺍﷲ ﻟﺌﻦ
75 ] : ﺁﺗﺎﻧﺎ ﻣﻦ ﻓﻀﻠﻪ { ﺍﻵﻳﺔ ] ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻟﺘﻮﺑﺔ

362 Abdullah (Bin Mesud) r.a.'den; "Münafığı şu üç
şeyle tanırsınız; konuştuğunda yalan söyler, söz verdiğinde
tutmaz, güvence verdiğinde ihanet eder. Sonra şu ayeti
okudu;
"Onlardan
kimi
de, Eğer
A llah
lütuf
ve
kereminden bize verirse, mutlaka sadaka vereceğiz ve
elbette biz sâlihlerden olacağız! diye Allah'a and
içti."(Tevbe 75)387
ﺣﺪﺛﻨﺎ ﺃﲪﺪ ﺑﻦ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺣﺪﺛﻨﺎ ﻋﺒﺎﺱ ﺑﻦ ﺍﻟﻮﻟﻴﺪ ﺣﺪﺛﻨﺎ ﻳﺰﻳﺪ ﺑﻦ ﺯﺭﻳﻊ ﻋﻦ ﺳﻌﻴﺪ
 } ﻭﻣﻨﻬﻢ ﻣﻦ ﻋﺎﻫﺪ ﺍﷲ ﻟﺌﻦ ﺁﺗﺎﻧﺎ ﻣﻦ: ﻋﻦ ﻗﺘﺎﺩﺓ ﺭﺿﻲ ﺍﷲ ﻋﻨﻪ ﰲ ﻗﻮﻟﻪ ﻋﺰ ﻭﺟﻞ
 ﺫﻛﺮ ﻟﻨﺎ ﺃﻥ ﺭﺟﻼ ﻣﻦ ﺍﻷﻧﺼﺎﺭ ﺃﺗﻰ: ﻓﻀﻠﻪ ﻟﻨﺼﺪﻗﻦ ﻭﻟﻨﻜﻮﻧﻦ ﻣﻦ ﺍﻟﺼﺎﳊﲔ { ﻗﺎﻝ

386
387

Kitabus Samt(518) Taberi(14/375) sahih.
Kitabus Samt(519) Taberi(14/376) sahih.
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 ﻟﺌﻦ ﺃﺗﺎﻩ ﺍﷲ ﻣﺎﻻ ﻟﻴﺆﺗﲔ ﻛﻞ ﺫﻱ ﺣﻖ ﺣﻘﻪ ﻓﺂﺗﺎﻩ ﺍﷲ ﻣﺎﻻ: ﻋﻠﻰ ﳎﻠﺲ ﻟﻸﻧﺼﺎﺭ ﻓﻘﺎﻝ
 } ﻭﲟﺎ ﻛﺎﻧﻮﺍ ﻳﻜﺬﺑﻮﻥ: ﻓﺼﻨﻊ ﻣﺎ ﻓﻴﻪ ﻣﺎ ﻳﺴﻤﻌﻮﻥ } ﻟﺌﻦ ﺁﺗﺎﻧﺎ ﻣﻦ ﻓﻀﻠﻪ { ﺇﱃ ﻗﻮﻟﻪ

363 Katade r.a. "Onlardan kimi de, Eğer A llah
lütuf ve kereminden bize verirse, mutlaka sadaka
vereceğiz ve elbette biz sâlihlerden olacağız! diye
A llah'a and içti."(Tevbe 75) ayeti hakkında dedi ki;
"Bize ulaştığına göre Ensar'dan biri, Ensarın meclisine
gidip; "Allah bize mal verirse elbette her hak sahibine
hakkını veririz." Demiş. Allah ona mal verince de işittiğiniz
şu ayetlerde geçtiği gibi yaptı;
"Fakat A llah lütfundan onlara (zenginlik) verince,
onda cimrilik edip (A llah'ın emrinden) yüz çevirerek
sözlerinden döndüler. N ihayet, A llah'a verdikleri
sözden döndüklerinden ve yalan söylediklerinden
dolayı A llah, kendisiyle karşılaşacakları güne kadar
onların kalbine nifak (iki yüzlülük) soktu."(Tevbe 76
77)"388
 ﲰﻌﺖ: ﺰ ﺑﻦ ﺃﺳﺪ ﺣﺪﺛﻨﺎ ﺷﻌﺒﺔ ﺣﺪﺛﻨﺎ ﺃﺑﻮ ﺇﺳﺤﺎﻕ ﻗﺎﻝ ﺣﺪﺛﻨﺎ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺣﺪﺛﻨﺎ
 ﺇﻥ ﳏﻤﺪﺍ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ:  ﺃﻥ ﻋﺒﺪ ﺍﷲ ﺭﺿﻲ ﺍﷲ ﻋﻨﻪ ﻛﺎﻥ ﻳﻘﻮﻝ: ﺃﺑﺎ ﺍﻷﺣﻮﺹ ﳛﺪﺙ
 ﻭﻫﻲ ﺍﻟﻨﻤﻴﻤﺔ ﺍﻟﻘﺎﻟﺔ ﺑﲔ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻭ ﺇﻥ ﺷﺮ:  ﺃﻻ ﺃﻧﺒﺌﻜﻢ ﺑﺎﻟﻌﻀﻪ: ﻭﺳﻠﻢ ﻛﺎﻥ ﻳﻘﻮﻝ
ﺍﻟﺮﻭﺍﻳﺎ ﺭﻭﺍﻳﺎ ﺍﻟﻜﺬﺏ ﻭﺇﻥ ﺍﻟﻜﺬﺏ ﻻ ﻳﺼﻠﺢ ﻣﻨﻪ ﺟﺪ ﻭﻻ ﻫﺰﻝ ﻭﻻ ﻳﻌﺪ ﺃﺣﺪﻛﻢ
ﺻﺒﻴﺎ ﻭﻻ ﻳﻨﺠﺰ ﻟﻪ

364 Abdullah Bin Mesud r.a.’den; Rasulullah sallallahu
aleyhi ve sellem buyurdu ki;

388

Kitabus Samt(520) Taberi(14/373) Kurtubi(8/209) sahih.
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“Dikkat edin! Bölücü nedir haber vereyim mi? O,
insanlar arasında laf taşımaktır. Rivayetçilerin en kötüsü,
yalanı nakledenlerdir. Şüphesiz yalan, ister ciddi olsun, ister
şaka olsun ıslah edici olamaz. Ve biriniz bir çocuğa bile
yapmayacağı şeyi söz vermesin.”389
ﺣﺪﺛﻨﺎ ﺃﲪﺪ ﺣﺪﺛﻨﺎ ﻋﺜﻤﺎﻥ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﺣﺪﺛﻨﺎ ﻳﻮﻧﺲ ﺑﻦ ﻳﺰﻳﺪ ﺍﻹﻳﻠﻲ ﻋﻦ ﺍﰊ ﺷﺪﺍﺩ
 ﻛﻨﺖ ﺻﺎﺣﺒﺔ ﻋﺎﺋﺸﺔ ﺭﺿﻲ: ﻋﻦ ﳎﺎﻫﺪ ﺃﻥ ﺍﲰﺎﺀ ﺑﻨﺖ ﻋﻤﻴﺲ ﺭﺿﻲ ﺍﷲ ﻋﻨﻬﺎ ﻗﺎﻟﺖ
: ﺍﷲ ﻋﻨﻬﺎ ﺍﻟﱵ ﻫﻴﺌﺘﻬﺎ ﻭﺃﺩﺧﻠﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﱯ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻭﻣﻌﻲ ﻧﺴﻮﺓ ﻗﺎﻟﺖ
: ﻓﻮ ﺍﷲ ﻣﺎ ﻭﺟﺪﻧﺎ ﻋﻨﺪﻩ ﻗﺮﻯ ﺇﻻ ﻗﺪﺣﺎ ﻣﻦ ﻟﱭ ﻓﺸﺮﺏ ﰒ ﻧﺎﻭﻟﻪ ﻋﺎﺋﺸﺔ ﻗﺎﻟﺖ
 ﻻ ﺗﺮﺩﻱ ﻳﺪ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ:  ﻓﻘﻠﺖ: ﻓﺎﺳﺘﺤﻴﺖ ﺍﳉﺎﺭﻳﺔ ﻗﺎﻟﺖ
:  ﻧﺎﻭﱄ ﺻﻮﺍﺣﺒﻚ ﻓﻘﻠﻦ:  ﻓﺄﺧﺬﺗﻪ ﻋﻠﻰ ﺣﻴﺎﺀ ﻓﺸﺮﺑﺖ ﻣﻨﻪ ﰒ ﻗﺎﻝ: ﺧﺬﻱ ﻣﻨﻪ ﻗﺎﻟﺖ
 ﻳﺎ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﺇﻥ:  ﻓﻘﻠﺖ:  ﻻﲡﻤﻌﻦ ﺟﻮﻋﺎ ﻭﻛﺬﺑﺎ ! ! ﻗﺎﻟﺖ: ﻻ ﻧﺸﺘﻬﻴﻪ ! ! ﻓﻘﺎﻝ
 ﺇﻥ ﺍﻟﻜﺬﺏ:  ﻻ ﺃﺷﺘﻬﻴﻪ ﺃﻳﻌﺪ ﺫﻟﻚ ﻛﺬﺑﺎ ؟ ﻗﺎﻝ: ﻗﺎﻟﺖ ﺇﺣﺪﺍﻧﺎ ﻟﺸﻲﺀ ﺗﺸﺘﻬﻴﻪ
ﻟﻴﻜﺘﺐ ﻛﺬﺑﺎ ﺣﱴ ﺍﻟﻜﺬﻳﺒﺔ ﻛﺬﻳﺒﺔ

365 Esma Binti Umeys (veya Binti Yezid) r.a.’den;
Aişe r.a’yı (düğün için) hazırlarken onunla arkadaşlık ettim.
Yanımda bir kadın ile beraber onu peygamber sallallahu
aleyhi ve sellem’in yanına soktum. Dedi ki;
“Vallahi onun yanında bir bardak sütten başka yemek
bulamadık.” Sonra onu Aişe’ye verdim. Dedi ki;
“Cariye (onu içmekten) çekindi.”
“Ben de dedim ki; “Rasulullah sallallahu aleyhi ve
sellem’in elinden aldığım şeyi geri çevirme!” dedi ki;

389

Kitabus Samt(521) isnadı sahihtir. Bkz. No 169
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“Onu çekinerek aldım ve içtim.” Sonra buyurdu ki;
“Arkadaşına da ver.” O da;
“Canım istemiyor” dedi. Bunun üzerine Rasulullah
sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki;
“Açlık ile yalanı bir araya getirme!”
“Ey Allah’ın Rasulü! Birimizin canı istediği şey
hakkında; “Canım çekmiyor” demesi yalandan mı sayılıyor?”
buyurdu ki;
“Şüphesiz yalan, yalan olarak yazılır. Yalancık ta küçük
yalan olarak yazılır.”390
ﺣﺪﺛﻨﺎ ﺍﲪﺪ ﺑﻦ ﻋﻤﺮﺍﻥ ﺍﻷﺧﻨﺴﻲ ﺣﺪﺛﻨﺎ ﺃﺑﻮ ﺑﻜﺮ ﺑﻦ ﻋﻴﺎﺵ ﻋﻦ ﻋﺎﺻﻢ ﻋﻦ
 ﻣﺎﻛﺬﺑﺖ ﻣﻨﺬ ﺃﺳﻠﻤﺖ ﺇﻻ ﺃﻥ:  ﻗﺎﻝ ﺃﺧﻲ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺮﲪﻦ ﺑﻦ ﺳﻠﻤﺔ: ﺷﻘﻴﻖ ﺑﻦ ﺳﻠﻤﺔ ﻗﺎﻝ
 ﻣﺎ ﺃﺷﺘﻬﻴﻪ ﻓﻌﺴﻰ ﺃﻥ ﻳﻜﺘﺐ: ﺍﻟﺮﺟﻞ ﻟﻴﺪﻋﻮﱐ ﺇﱃ ﻃﻌﺎﻣﻪ ﻓﺄﻗﻮﻝ

366 Abdurrahman Bin Seleme r.a.’den; “Müslüman
olduğumdan beri yalan söylemedim. Ancak birisi beni
yemeğine çağırdığı zaman;
“Canım istemiyor” diyorum.
yazılmasından korkarım.”391

390

Bunun

yalan

olarak

Kitabus Samt(523) Humeydi(1/179) Ahmed(6/438,458) İbni
Mace(3298) İbni Ebid Dünya Mekarimul Ahlak(s.107/b) Mecmauz
Zevaid(4/51) isnadı hasendir.
391
Kitabus Samt(524) Mekarimul Ahlak(s.106) İthaf(7/522) hasen.
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ﺣﺪﺛﻨﺎ ﺍﳍﻴﺜﻢ ﺑﻦ ﺧﺎﺭﺟﺔ ﺣﺪﺛﻨﺎ ﺍﳍﻴﺜﻢ ﺑﻦ ﻋﻤﺮﺍﻥ ﻗﺎﻝ  :ﲰﻌﺖ ﺇﲰﺎﻋﻴﻞ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ
ﺍﷲ ﺍﳌﺨﺰﻭﻣﻲ ﻳﻘﻮﻝ  :ﺃﻣﺮﱐ ﻋﺒﺪ ﺍﳌﻠﻚ ﺑﻦ ﻣﺮﻭﺍﻥ ﺃﻥ ﺃﺟﻨﺐ ﺑﻨﻴﻪ ﺍﻟﻜﺬﺏ ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻥ
ﻓﻴﻪ ﻳﻌﲏ

:ﺍﻟﻘﺘﻞ

367 İsmail Bin Abdullah elMahzumî'den; "Abdulmelik
Bin Mervan bana, onun oğullarına ölecek olsam bile yalan
söylemekten sakınmamı emretti."392
ﺣﺪﺛﻨﺎ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﺃﰊ ﻋﻤﺮ ﺍﳌﻜﻲ ﻭ ﺳﻔﻴﺎﻥ ﺑﻦ ﻭﻛﻴﻊ ﻗﺎﻻ  :ﺣﺪﺛﻨﺎ ﺍﺑﻦ ﻋﻴﻴﻨﺔ ﻋﻦ
ﺭﺟﻞ ﻗﺎﻝ  :ﻭﻗﺎﻝ ﺳﻔﻴﺎﻥ  :ﻋﻦ ﺍﳌﺎﺟﺸﻮﻥ ﻗﺎﻝ  :ﻛﻠﻢ ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻌﺰﻳﺰ ﺭﺿﻲ ﺍﷲ
ﻋﻨﻪ ﺍﻟﻮﻟﻴﺪ ﰲ ﺷﻲﺀ ﻓﻘﺎﻝ ﻟﻪ  :ﻛﺬﺑﺖ ﻓﻘﺎﻝ ﻟﻪ ﻋﻤﺮ  :ﻣﺎ ﻛﺬﺑﺖ ﻣﻨﺬ ﻋﻠﻤﺖ ﺃﻥ
ﺍﻟﻜﺬﺏ ﻳﺸﲔ ﺻﺎﺣﺒﻪ

368 elMacişun’dan; Ömer Bin Abdulaziz r.a. ile Velid
;(Bin Abdulmelik) bir mesele hakkında konuşuyorlardı. Velid
;“Yalan söyledin” dedi. Ömer r.a.
“Yalanın, söyleyen kimse için itibarında bir leke
olduğunu öğrendiğimden beri yalan söylemedim.” Dedi.393
ﺣﺪﺛﻨﺎ ﺃﲪﺪ ﺑﻦ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺍﻟﻌﺒﺪﻱ ﺣﺪﺛﻨﺎ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﻴﺪ ﺣﺪﺛﲏ ﺩﺍﻭﺩ ﺍﻟﻌﻄﺎﺭ ﻗﺎﻝ :
ﺃﻗﻔﻞ  :ﻗﺘﻴﺒﺔ ﺑﻦ ﻣﺴﻠﻢ ﺑﻜﺮ ﺑﻦ ﻣﺎﻋﺰ ﻣﻦ ﺧﺮﺍﺳﺎﻥ ﻓﺼﺤﺒﻪ ﺭﺟﻞ ﻓﻘﺎﻝ ﻟﻪ  :ﻳﺎ ﺑﻜﺮ
ﻛﺬﺑﺖ ﻗﻂ ؟ ﻓﺴﻜﺖ ﻋﻨﻪ ﰒ ﻗﺎﻝ  :ﻳﺎ ﺑﻜﺮ ﻛﺬﺑﺖ ﻗﻂ ؟ ﻓﺴﻜﺖ ﻋﻨﻪ ﰒ ﻗﺎﻝ  :ﻳﺎ
ﺑﻜﺮ  :ﻛﺬﺑﺖ ﻗﻂ ؟ ﻓﺴﻜﺖ ﻋﻨﻪ ﺣﱴ ﺍﻧﺘﻬﻰ ﺇﱃ ﲪﺎﻡ ﻋﻤﺮ ﺃﻭ ﲪﺎﻡ ﺃﻋﲔ ﻓﻘﺎﻝ  :ﻳﺎ

392

Kitabus Samt(527) isnadı Hasen.
)Kitabus Samt(528) Mekarimül Ahlak(105) Ahmed Zühd(s.292
)İbni Sad(5/399) Zehebi Siyeri A’lamin Nubela(5/121) İhya(3/119
İthaf(7/521) makbuldür.
393
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 ﺇﻧﻚ ﻗﺪ ﺃﻛﺜﺮﺕ ﻋﻠﻲ ﻭﺇﱐ ﱂ ﺃﻛﺬﺏ ﻗﻂ ﺇﻻ ﻛﺬﺑﺔ ﻭﺍﺣﺪﺓ: ﺑﻜﺮ ﻛﺬﺑﺖ ﻗﻂ ؟ ﻓﻘﺎﻝ
 ﻳﺎ ﺑﻜﺮ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺴﻼﺡ: ﻓﺈﻥ ﻗﺘﻴﺒﺔ ﺃﺧﺬﻧﺎ ﺑﺎﻟﺴﻼﺡ ﻓﺎﺳﺘﻌﺮﺕ ﺭﳏﺎ ﻓﻠﻤﺎ ﻣﺮﺭﺕ ﺑﻪ ﻗﺎﻝ
 ﻧﻌﻢ ﻭﻛﺎﻥ ﺍﻟﺮﻣﺢ ﻟﻴﺲ ﱄ: ﻟﻚ ؟ ﻗﻠﺖ

369 Davud elAttar'dan; "Horasan'dan dönen bir
kafilede Kuteybe Bin Müslim, Bekr Bin Maiz ve onun bir
arkadaşı ile beraberdim. Arkadaşı ona;
"Ey Bekr! Hiç yalan söyledin mi?" dedi. O, onu
susturdu. Sonra yine;
"Ey Bekr! Hiç yalan söyledin mi?" dedi. Yine onu
susturdu. Sonra tekrar;
"Ey Bekr! Hiç yalan söyledin mi?" diye sordu. Yine onu
susturdu. Hamamu Ömer veye Hamamu A'yun denilen yere
gelinceye kadar böyle devam etti.
"Ey Bekr! Hiç yalan söyledin mi?" diye tekrar sorunca
dedi ki;
"Üstüme çok geldin. Ben sadece bir kere yalan
söyledim o da şöyle oldu; Kuteybe (Bin Müslim) bizlerden
silahlı olanları (askere) alıyordu. Ben bir mızrak ödünç
almıştım. Ona uğradığım zaman;
"Ey Bekr! Bu silah senin mi?" dedi. Ben de
"Evet" dedim. Halbuki mızrak benim değildi."394

394

Kitabus Samt(529) İbn Ebid Dunya Mekarimul Ahlak(106/a) isnadı
sahih.
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 ﺣﺪﺛﺖ:  ﺣﺪﺛﲏ ﺭﺟﻞ ﻗﺎﻝ: ﺣﺪﺛﻨﺎ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﺍﳌﻜﻲ ﺣﺪﺛﻨﺎ ﺳﻔﻴﺎﻥ ﻗﺎﻝ
 ﻣﺎ ﻳﺴﺮﱐ ﺃﱐ ﻛﺬﺑﺖ ﻭﺃﻥ:  ﻓﻘﻠﺖ:  ﻛﺬﺑﺖ ﻗﺎﻝ: ﺳﻠﻴﻤﺎﻥ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ ﲝﺪﻳﺚ ﻓﻘﺎﻝ ﱄ
 ﻓﺎﻧﻜﺴﺮ ﻋﲏ: ﻮﻙ ﻫﺬﺍ ﺫﻫﺒﺎ ﻗﺎﻝ ﱄ ﻣﻞﺀ

370 Süfyan (Bin Uyeyne) r.a.'den; "Birisi bana dedi
ki; Süleyman Bin Ali'ye bir hadis söyledim. Bana;
"Yalan söyledin!" dedi. Ben de ona;
"Neden yalan söyleyeyim? Benim senin salonunu
dolduracak kadar altınım var" dedim. Bunun üzerine bana
kırıldı."395
(Süleyman Bin Ali Bin Abdullah, Abbasî emiri idi.
Muhtemelen İbni Uyeyne r.a., siyasi sebeplerden ötürü bu
zatın ismini belirtmemiştir. Demek ki Emir, bu zata kötülük
düşünüyordu. Onun doğruluğu anlaşılınca ona kırıldı ve
adaletli davrandı. Bu zat, meşhur bir alim olmalı ki,
mertliğini, dürüstlüğünü ve cesaretini ortaya koymuştur.
Güvenilir imamların bu nevi tedlisleri (yani hadis aldıkları
kimseyi
açıkça
belirtmemeleri)
siyasi
sebeplere
dayanıyordu.)
ﺣﺪﺛﻨﺎ ﺃﲪﺪ ﺑﻦ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺣﺪﺛﻨﺎ ﳛﲕ ﺑﻦ ﻣﻌﲔ ﻋﻦ ﻳﻌﻘﻮﺏ ﺑﻦ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﻋﻦ ﺃﺑﻴﻪ
 ﻛﻞ ﺧﻠﺔ ﻳﺮﺟﻰ ﺗﺮﻛﻬﺎ ﻳﻮﻣﺎ ﻣﺎ ﺇﻻ ﺻﺎﺣﺐ:  ﲰﻌﺖ ﻳﻮﻧﺲ ﺑﻦ ﻋﺒﻴﺪ ﻳﻘﻮﻝ: ﻗﺎﻝ
ﺍﻟﻜﺬﺏ

371 Yunus Bin Ubeyd r.a. dedi ki; “Her huyun bir gün
terk edilebileceği ümit edilir ancak yalan sahibi bundan
hariçtir.”396

395

Kitabus Samt(530) İbn Ebid Dunya Mekarimul Ahlak(106/a) el
İthaf(7/522) isnadı makbuldür.
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ﺣﺪﺛﻨﺎ ﺃﲪﺪ ﺑﻦ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺣﺪﺛﻨﺎ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﷲ ﺍﻷﺳﺪﻱ ﺣﺪﺛﻨﺎ ﻗﻴﺲ ﺑﻦ ﺳﻠﻴﻢ
 ﺟﺎﺀﺕ ﺃﺧﺖ ﺍﻟﺮﺑﻴﻊ ﺑﻦ ﺧﻴﺜﻢ ﻋﺎﺋﺪﺓ ﺇﱃ ﺑﲏ ﻟﻪ: ﺍﻟﻌﻨﱪﻱ ﻋﻦ ﺟﻮﺍﺏ ﺍﻟﺘﻴﻤﻲ ﻗﺎﻝ
:  ﺍﺭﺿﻌﺘﻴﻪ ؟ ﻗﺎﻟﺖ:  ﻛﻴﻒ ﺃﻧﺖ ﻳﺎ ﺑﲏ ؟ ﻓﺠﻠﺲ ﺭﺑﻴﻊ ﻓﻘﺎﻝ: ﻓﺎﻧﻜﺒﺖ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻘﺎﻟﺖ
 ﻳﺎ ﺍﺑﻦ ﺃﺧﻲ ﻓﺼﺪﻗﺖ ؟:  ﻣﺎ ﻋﻠﻴﻚ ﻟﻮ ﻗﻠﺖ: ﻻ ﻗﺎﻝ

372 Cevvab etTeymî’den; Rebi Bin Haysem r.a.’ın
kızkardeşi, Rebi’nin oğlunu ziyarete gelmişti. Onu görünce
hemen boynuna sarıldı ve;
“Oğlum nasılsın?” dedi. Rebî oturdu ve dedi ki;
“Sen bunu emzirdin mi?”
“Hayır” dedi.
“Öyleyse ey kardeşimin oğlu! Deseydin de doğru
söylemiş olsaydın olmaz mıydı?”397
ﺣﺪﺛﻨﺎ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺮﲪﻦ ﺑﻦ ﻳﻮﻧﺲ ﺣﺪﺛﻨﺎ ﳛﲕ ﺑﻦ ﳝﺎﻥ ﺃﻧﺒﺄﻧﺎ ﺳﻔﻴﺎﻥ ﺍﺑﻦ ﺳﻌﻴﺪ ﻋﻦ
 ﻛﺬﺑﺖ ﱂ:  ﻳﺎ ﺑﲏ ﻗﺎﻝ:  ﺃﻥ ﺍﻣﺮﺃﺓ ﻗﺎﻟﺖ ﻟﺸﺘﲑ ﺑﻦ ﺷﻜﻞ: ﺃﺑﻴﻪ ﻋﻦ ﳏﺎﺭﺏ ﺑﻦ ﺩﺛﺎﺭ
ﺗﻠﺪﱐ

373 Muharib Bin Disar r.a.’den; “Bir kadın Şüteyr Bin
Şekel’e;
“Ey Oğul!” diye hitap edince;
“Yalan söyledin! Beni sen doğurmadın” dedi.398

396
397

Kitabus Samt(531) sahih.
Kitabus Samt(532) İhya(3/122) İthaf(7/531) sahih.
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(Bu son iki rivayet, incelikte mübalağadır. Şer’î bir
delili yoktur. Bilakis sahih hadislerde varid olanlara da
muhaliftir. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Hasan ve
Huseyn r.a.’ya; “oğlum” diye hitap etmiştir. Bkz.:
Buhari(feth7/94)
İbni Ömer r.a. de, kendisine soru soran bir gence;
“Oğlum”
diye
hitap
etmiştir.
Bkz.:Buhari
Edebul
Müfred(s.163) –mütercim)
ﺣﺪﺛﻨﺎ ﺃﲪﺪ ﺑﻦ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺣﺪﺛﻨﺎ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﷲ ﺣﺪﺛﻨﺎ ﺳﻔﻴﺎﻥ ﻋﻦ ﺍﻷﻋﻤﺶ
 ﺃﻧﻪ ﺭﺧﺺ ﰲ:  ﺫﻛﺮﺕ ﻹﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺭﲪﻪ ﺍﷲ ﺣﺪﻳﺚ ﺃﰊ ﺍﻟﻀﺤﻰ ﻋﻦ ﻣﺴﺮﻭﻕ: ﻗﺎﻝ
 ﻣﺎ ﻛﺎﻧﻮﺍ ﻳﺮﺧﺼﻮﻥ ﰲ ﺍﻟﻜﺬﺏ ﰲ ﺟﺪ ﻭﻻ: ﺍﻟﻜﺬﺏ ﰲ ﺇﺻﻼﺡ ﺑﲔ ﺍﻟﻨﺎﺱ ؟ ﻓﻘﺎﻝ
ﻫﺰﻝ

374 elA’meş’ten; İbrahim (etTeymî)’ye Ebud
Duha’nın, Mesruk’tan, insanların arasını bulmak için yalana
ruhsat verdiği rivayetini söyledim. Dedi ki;
“Yalanın
verilmezdi.”399

ciddisine

de,

şakasına

da

ruhsat

 ﺃﻧﻪ ﺫﻛﺮ ﻋﻨﺪﻩ: ﺣﺪﺛﻨﺎ ﺍﲪﺪ ﺣﺪﺛﻨﺎ ﻳﺰﻳﺪ ﺑﻦ ﻫﺎﺭﻭﻥ ﺃﻧﺒﺄﻧﺎ ﺍﺑﻦ ﻋﻮﻥ ﻋﻦ ﳏﻤﺪ
 ﻣﺎ ﺃﻋﻠﻢ ﺍﻟﻜﺬﺏ ﺇﻻ ﺣﺮﺍﻣﺎ ﻗﺎﻝ ﺍﺑﻦ: ﺃﻧﻪ ﻳﺼﻠﺢ ﺍﻟﻜﺬﺏ ﰲ ﺍﳊﺮﺏ ﻓﺄﻧﻜﺮ ﺫﻟﻚ ﻭﻗﺎﻝ
 ﺍﻟﻠﻬﻢ ﺍﻧﺼﺮﻧﺎ ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻮﺭﻳﺔ ﻭﻫﻮ:  ﻓﻐﺰﻭﺕ ﻓﺨﻄﺒﻨﺎ ﻣﻌﺎﻭﻳﺔ ﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﻓﻘﺎﻝ: ﻋﻮﻥ
 ﺃﻣﺎ ﻫﺬﺍ ﻓﻼ ﺑﺄﺱ ﺑﻪ: ﻳﺮﻳﺪ ﻏﲑﻫﺎ ﻓﻠﻤﺎ ﻗﺪﻣﺖ ﺫﻛﺮﺕ ﺫﻟﻚ ﶈﻤﺪ ﻓﻘﺎﻝ

375 İbni Avn, Muhammed (bin Sirin) r.a.’den rivayet
ediyor;
398
399

Kitabus Samt(533) İthaf(7/531)
Kitabus Samt(534) İthaf(7/527) sahih. Bkz.:Müslim(4/2011)
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“Onun
yanında,
savaşta
yalanın
konuşulunca, buna karşı çıktı ve dedi ki;

caiz

olduğu

“Haram olmayan bir yalan bilmiyorum.” İbni Avn dedi
ki;
“Savaşa gittik. Muaviye Bin Hişam hutbesinde bize
şöyle dedi;
“Allah’ım! Amuriye’ye karşı bize yardım et!” o, bu
sözüyle
başka
bir
şey
kastediyordu.
Savaştan
döndüğümüzde bunu Muhammed (Bin Sirin) r.a.’e anlattım.
Dedi ki;
“Buna gelince, bunda sakınca yoktur.”400
ﺣﺪﺛﻨﺎ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﺍﳉﻌﺪ ﺃﻧﺒﺄﻧﺎ ﺷﻌﺒﺔ ﻭﻗﻴﺲ ﻋﻦ ﺣﺒﻴﺐ ﺍﻟﺰﻳﺎﺕ ﺑﻦ ﺃﰊ ﺛﺎﺑﺖ ﻋﻦ
ﻣﻴﻤﻮﻥ ﺑﻦ ﺃﰊ ﺷﺒﻴﺐ ﻋﻦ ﺍﳌﻐﲑﺓ ﺑﻦ ﺷﻌﺒﺔ ﺭﺿﻲ ﺍﷲ ﻋﻨﻪ ﻋﻦ ﺍﻟﻨﱯ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ
 ﻣﻦ ﺣﺪﺙ ﲝﺪﻳﺚ ﻭﻫﻮ ﻳﺮﻯ ﺃﻧﻪ ﻛﺬﺏ ﻓﻬﻮ ﺃﺣﺪ ﺍﻟﻜﺬﺍﺑﲔ:  ﻗﺎﻝ:

376 Mugira Bin Şu’be r.a.’den; Rasulullah sallallahu
aleyhi ve sellem buyurdu ki;
“Yalan olduğunu bile bile onu nakleden, yalancılardan
biridir.”401
:  ﲰﻌﺖ ﺍﺑﻦ ﺃﰊ ﻟﻴﻠﻰ ﳛﺪﺙ: ﺣﺪﺛﻨﺎ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﺍﳉﻌﺪ ﺃﻧﺒﺄﻧﺎ ﺷﻌﺒﺔ ﻋﻦ ﺍﳊﻜﻢ ﻗﺎﻝ
 ﻣﻦ ﺭﻭﻯ ﻋﲏ ﺣﺪﻳﺜﺎ ﻭﻫﻮ: ﻋﻦ ﲰﺮﺓ ﺑﻦ ﺟﻨﺪﺏ ﻋﻦ ﺍﻟﻨﱯ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻗﺎﻝ
ﻳﺮﻯ ﺃﻧﻪ ﻛﺬﺏ ﻓﻬﻮ ﺃﺣﺪ ﺍﻟﻜﺎﺫﺑﲔ

400

Kitabus Samt(535) İthaf(7/527) sahih.
Kitabus Samt(536) Müslim(1/9) Tirmizi(2662) İbni Mace(1/14)
Ahmed(5/14) sahih.
401
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377 Semure Bin Cündüp r.a.’den;
sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki;

Rasulullah

“Kim yalan olduğunu gördüğü halde benden bir hadis
rivayet ederse, o da yalancılardan biridir.”402
ﺣﺪﺛﻨﺎ ﺍﳌﺜﲎ ﺑﻦ ﻣﻌﺎﺫ ﺣﺪﺛﻨﺎ ﺳﻠﻢ ﺑﻦ ﻗﺘﻴﺒﺔ ﻋﻦ ﺍﳌﺴﻌﻮﺩﻱ ﻋﻦ ﻋﻮﻥ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﷲ
 ﻛﺴﺎﻙ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﻣﲑ ؟:  ﻛﺴﺎﱐ ﺃﰊ ﺣﻠﺔ ﻓﺨﺮﺟﺖ ﻓﻴﻬﺎ ﻓﻘﺎﻝ ﱄ ﺃﺻﺤﺎﰊ: ﻗﺎﻝ
 ﺟﺰﻯ ﺍﷲ ﺍﻷﻣﲑ ﺧﲑﺍ ﻛﺴﺎ ﺍﷲ ﺍﻷﻣﲑ: ﻓﺄﺣﺒﺒﺖ ﺃﻥ ﻳﺮﻭﺍ ﺃﻥ ﺍﻷﻣﲑ ﻛﺴﺎﻧﻴﻬﺎ ﻓﻘﻠﺖ
 ﻳﺎ ﺑﲏ ﻻ ﺗﻜﺬﺏ ﻭﻻ ﺗﺸﺒﻪ ﺑﺎﻟﻜﺬﺏ: ﻣﻦ ﻛﺴﻮﺓ ﺍﳉﻨﺔ ﻓﺬﻛﺮﺕ ﺫﻟﻚ ﻷﰊ ﻓﻘﺎﻝ

378 Avn Bin Abdullah r.a.'den; "Babam bana bir hırka
giydirmişti. O elbise ile dışarı çıkınca arkadaşım bana;
"Bunu sana Emîr mi giydirdi?" dedi. Bir emir tarafından
giydirilmiş olmamı düşünmesi hoşuma gitti ve;
"Allah emiri hayırla mükafatlandırsın, Allah ona cennet
hırkası giydirsin" dedim. Bunu babama anlattığımda dedi ki;
"Ey oğlum! Yalan söyleme ve konuşmanı yalana da
benzetme!"403
 ﻗﺎﻟﺖ ﺃﻡ ﺳﻬﻞ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ: ﺣﺪﺛﲏ ﺃﺑﻮ ﺻﺎﱀ ﺍﳌﺮﻭﺯﻱ ﻋﻦ ﳏﻤﺪ ﺍﺑﻦ ﻣﺰﺍﺣﻢ ﻗﺎﻝ
! !  ﻳﺎ ﺑﲏ ﺭﺩ ﻧﺼﻒ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﺎﺏ ﻓﺠﺎﺀ ﲞﻴﻂ ﻓﺠﻌﻞ ﻳﻘﺪﺭ: ﻟﻪ ﻳﻮﻣﺎ

379 Muhammed Bin Muzahim'den; "Sehl Bin Ali'nin
annesi ona;

402

Kitabus Samt(537) sahih.
Kitabus Samt(539) Gazali İhya(3/122) Zubeydi İthaf(7/529) isnadı
sahih.
403
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"Ey oğlum! Şu kapıyı yarım kapat" demişti. O da elinde
bir sicimle geldi ve aynen dediği gibi yaptı."404
ﺣﺪﺛﻨﺎ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﷲ ﺣﺪﺛﻨﺎ ﺇﲰﺎﻋﻴﻞ ﺑﻦ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﻋﻦ ﻳﻮﻧﺲ ﻋﻦ ﺍﳊﺴﻦ
ﻗﺎﻝ  :ﻗﺎﻝ ﻟﻘﻤﺎﻥ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﻻﺑﻨﻪ  :ﺇﻳﺎﻙ ﻭﺍﻟﻜﺬﺏ ﻓﺈﻧﻪ ﺷﻬﻲ ﻛﻠﺤﻢ ﺍﻟﻌﺼﻔﻮﺭ ﻋﻤﺎ
ﻗﻠﻴﻞ ﻳﻘﻼﻩ ﺻﺎﺣﺒﻪ

;380 elHasen r.a.'den; Lokman a.s. oğluna dedi ki
"Yalandan sakın! Zira o serçe eti gibidir. Canın çeker fakat
doyurmaz."405
ﺣﺪﺛﻨﺎ ﺇﺳﺤﺎﻕ ﺑﻦ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺣﺪﺛﻨﺎ ﺟﺮﻳﺮ ﻋﻦ ﺑﻴﺎﻥ ﺑﻦ ﺑﺸﺮ ﻋﻦ ﺍﻟﺸﻌﱯ ﻗﺎﻝ  :ﻣﺎ
ﺃﺩﺭﻱ ﺃﻳﻬﻤﺎ ﺃﺑﻌﺪ ﻏﻮﺭﺍ ﰲ ﺍﻟﻨﺎﺭ ﺍﻟﻜﺬﺏ ﺃﻭ ﺍﻟﺒﺨﻞ

381 eşŞa'bî dedi ki; "Şu ikisinden hangisi cehenneme
daha az batırır bilmiyorum; yalan ve cimrilik"406
ﺣﺪﺛﻨﺎ ﺃﲪﺪ ﺑﻦ ﻣﻨﻴﻊ ﺣﺪﺛﻨﺎ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﻋﺎﺻﻢ ﺃﺧﱪﻧﺎ ﺑﻴﺎﻥ ﺑﻦ ﺑﺸﲑ ﻋﻦ ﺍﻟﺸﻌﱯ
ﻗﺎﻝ  :ﻣﻦ ﻛﺬﺏ ﻓﻬﻮ ﻣﻨﺎﻓﻖ

söylerse

yalan

“Kim

;ki

dedi

r.a.

382 Şa’bî
münafıktır.”407

ﺣﺪﺛﻨﺎ ﺃﲪﺪ ﺑﻦ ﻣﻨﻴﻊ ﺣﺪﺛﻨﺎ ﺣﺴﲔ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺣﺪﺛﻨﺎ ﺇﺳﺮﺍﺋﻴﻞ ﻋﻦ ﺃﰊ ﺇﺳﺤﺎﻕ
ﻋﻦ ﺃﰊ ﺍﻷﺣﻮﺹ ﻋﻦ ﻋﺒﺪﺍﷲ ﺭﺿﻲ ﺍﷲ ﻋﻨﻪ ﺃﻧﻪ ﻗﺎﻝ  :ﺃﻻ ﺇﻥ ﺷﺮ ﺍﻟﺮﻭﺍﻳﺎ ﺭﻭﺍﻳﺎ ﺍﻟﻜﺬﺏ
ﺃﻻ ﻭﺇﻥ ﺍﻟﻜﺬﺏ ﻻ ﻳﺼﻠﺢ ﻣﻨﻪ ﺟﺪ ﻭﻻ ﻫﺰﻝ ﻭﻻ ﺃﻥ ﻳﻌﺪ ﺍﻟﺮﺟﻞ ﻭﻟﺪﻩ ﺷﻴﺌﺎ ﻭﻻ

404

Kitabus Samt(540) sahih.
Kitabus Samt(541) İhya(3/118) elİthaf(7/519) sahih.
406
Kitabus Samt(542) İhya(3/119) elİthaf(7/520) sahih.
407
Kitabus Samt(543) İthaf(7/522) hasen.
405
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ﻳﻨﺠﺰﻩ ﺃﻻ ﻭﺇﻥ ﺍﻟﻜﺬﺏ ﻳﻬﺪﻱ ﺇﱃ ﺍﻟﻔﺠﻮﺭ ﻭﺇﻥ ﺍﻟﻔﺠﻮﺭ ﻳﻬﺪﻱ ﺇﱃ ﺍﻟﻨﺎﺭ ﺃﻻ ﻭﺇﻥ
 ﺻﺪﻕ ﻭﺑﺮ: ﺍﻟﺼﺪﻕ ﻳﻬﺪﻱ ﺇﱃ ﺍﻟﱪ ﻭﺇﻥ ﺍﻟﱪ ﻳﻬﺪﻱ ﺇﱃ ﺍﳉﻨﺔ ﻭﺇﻧﻪ ﻳﻘﺎﻝ ﻟﻠﺼﺎﺩﻕ
 ﺇﻥ:  ﻛﺬﺏ ﻭﻓﺠﺮ ﺃﻻ ﻭﺇﻥ ﳏﻤﺪﺍ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﺣﺪﺛﻨﺎ: ﻭﻳﻘﺎﻝ ﻟﻠﻜﺎﺫﺏ
ﺍﻟﺮﺟﻞ ﻟﻴﺼﺪﻕ ﺣﱴ ﻳﻜﺘﺐ ﻋﻨﺪ ﺍﷲ ﺻﺪﻳﻘﺎ ﻭﻳﻜﺬﺏ ﺣﱴ ﻳﻜﺘﺐ ﻋﻨﺪ ﺍﷲ ﻛﺬﺍﺑﺎ

383 Abdullah (Bin Mesud) r.a. dedi ki; "Dikkat edin!
rivayet edenlerin en kötüsü yalanı nakledenlerdir. Dikkat
edin! Yalanın ciddisinde de şakasında da hayır yoktur. Kişi,
çocuğuna yapmayacağı şeyi söz vermesin. Dikkat edin!
Yalan kötülüklere götürür. Şüphesiz kötülükler de
cehenneme götürür. Dikkat edin! Doğruluk iyiliklere götürür.
Şüphesiz iyilikler de cennete götürür. Doğru sözlü kimseye;
"Doğru söyledin ve iyilik yaptın" denilir. Yalancıya da;
"Yalan söyledin ve kötülük ettin" denilir. Dikkat edin!
Muhammed Sallallahu aleyhi ve sellem bize şöyle buyurdu;
"Şüphesiz kişi, doğru söylemeye devam etmekle Allah
katında Sıddıklardan yazılır. Yalan söylemeye devam
etmekle de Allah katında yalancılardan yazılır."408
ﺣﺪﺛﻨﺎ ﻋﺒﺪ ﺍﷲ ﺣﺪﺛﻨﺎ ﺍﲪﺪ ﺑﻦ ﻣﻨﻴﻊ ﺣﺪﺛﻨﺎ ﻳﺰﻳﺪ ﺑﻦ ﻫﺎﺭﻭﻥ ﺃﻧﺒﺄﻧﺎ ﺍﳌﺴﻌﻮﺩﻱ ﻋﻦ
 ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻧﻔﺴﻲ ﺑﻴﺪﻩ ﻣﺎ: ﺍﰊ ﺇﺳﺤﺎﻕ ﻋﻦ ﺃﰊ ﺍﻷﺣﻮﺹ ﻋﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﷲ ﺭﺿﻲ ﺍﷲ ﻋﻨﻪ ﻗﺎﻝ
ﺃﺣﻞ ﺍﷲ ﺍﻟﻜﺬﺏ ﰲ ﺟﺪ ﻭﻻ ﻫﺰﻝ ﻗﻂ ﻭﻻ ﺃﻥ ﻳﻌﺪ ﺍﻟﺮﺟﻞ ﺻﺒﻴﻪ ﻻ ﻳﻨﺠﺰﻩ ﻟﻪ ﺍﻗﺮﺀﻭﺍ
119 ] : ﺇﻥ ﺷﺌﺘﻢ } ﺍﺗﻘﻮﺍ ﺍﷲ ﻭﻛﻮﻧﻮﺍ ﻣﻊ ﺍﻟﺼﺎﺩﻗﲔ { ] ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻟﺘﻮﺑﺔ

384 İbni Mesud r.a.’den; “Nefsimi elinde tutana yemin
olsun ki, ister ciddi, ister şaka olsun, Allah yalanı helal

408

Kitabus Samt(544) sahihtir. Tahrici daha önce geçti.
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kılmadı. Kişi
İsterseniz;

çocuğa yapmayacağı

şeyi

söz

vermesin.

“A llah’tan
korkun
ve
sadıklarla
olun”(Tevbe 119) ayetini okuyun!”409

beraber

ﺣﺪﺛﻨﺎ ﺍﺑﻦ ﻣﻨﻴﻊ ﺣﺪﺛﻨﺎ ﺃﺑﻮ ﻣﻌﺎﻭﻳﺔ ﺣﺪﺛﻨﺎ ﺍﻷﻋﻤﺶ ﻋﻦ ﳎﺎﻫﺪ ﻋﻦ ﺍﺑﻦ ﻣﻌﻤﺮ ﻗﺎﻝ
 ﻻ ﻳﺼﻠﺢ ﺍﻟﻜﺬﺏ ﰲ ﻫﺰﻝ ﻭﻻ ﺟﺪ ﻭﻻ ﺃﻥ ﻳﻌﺪ:  ﻗﺎﻝ ﻋﺒﺪ ﺍﷲ ﺭﺿﻲ ﺍﷲ ﻋﻨﻪ:
ﺃﺣﺪﻛﻢ ﺻﺒﻴﻪ ﺷﻴﺌﺎ ﰒ ﻻ ﻳﻨﺠﺰﻩ ﻟﻪ

385Abdulah (Bin Mesud) r.a. dediki; "Yalanın
ciddisinde de şakasında da hayır yoktur. Kişi, çocuğuna
yapmayacağı şeyi söz vermesin."410
 ﲰﻌﺖ ﺍﺑﻦ ﺍﳌﺒﺎﺭﻙ: ﺣﺪﺛﲏ ﺍﻟﻌﺒﺎﺱ ﺑﻦ ﺟﻌﻔﺮ ﺣﺪﺛﲏ ﺍﺑﻦ ﺃﰊ ﺭﺯﻣﺔ ﻋﻦ ﺍﺑﻴﻪ ﻗﺎﻝ
 ﺃﻭﻝ ﻋﻘﻮﺑﺔ ﺍﻟﻜﺎﺫﺏ ﻣﻦ ﻛﺬﺑﻪ ﺃﻥ ﻳﺮﺩ ﻋﻠﻴﻪ ﺻﺪﻗﻪ: ﻳﻘﻮﻝ

386 İbnu Ebi Rizme, babasından naklediyor; "İbnul
Mubarek r.a.'in şöyle dediğini işittim;
"Yalancının karşılaşacağı ilk akibet, doğru sözünün de
kabul edilmemesidir."411
: ﻭﺣﺪﺛﲏ ﺍﻟﻌﺒﺎﺱ ﺣﺪﺛﲏ ﺣﺴﲔ ﺑﻦ ﺣﺴﻦ ﺣﺪﺛﻨﺎ ﺇﺳﺤﺎﻕ ﺑﻦ ﻣﻨﺼﻮﺭ ﻗﺎﻝ
 ﺇﺫﺍ ﻛﺬﺑﲏ ﺍﻟﺮﺟﻞ ﻛﺬﺑﺔ ﱂ ﺃﻗﺒﻞ ﻣﻨﻪ ﺑﻌﺪﻫﺎ: ﲰﻌﺖ ﺍﺑﺎ ﺑﻜﺮ ﺑﻦ ﻋﻴﺎﺵ ﺭﲪﻪ ﺍﷲ ﻳﻘﻮﻝ

409

Kitabus Samt(545) İbni Mübarek Zühd(1400) Hennad Zühd(s.121)
İthaf(7/526) hasendir.
410
Kitabus Samt(546) sahih. Tahrici geçti.
411
Kitabus Samt(549) sahih.
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387 Ebubekr Bin Ayyaş r.a. dedi ki; “Bir kimse bana
bir yalan söylerse, artık onun hiçbir sözünü kabul
etmem.”412
 ﺇﻥ ﻣﻦ:  ﻛﺎﻥ ﻳﻘﺎﻝ:  ﲰﻌﺖ ﺭﺍﻓﻊ ﺑﻦ ﺍﺷﺮﺱ ﻗﺎﻝ: ﻭﺣﺪﺛﲏ ﺃﺑﻮ ﺻﺎﱀ ﻗﺎﻝ
 ﻭﻣﻦ ﻋﻘﻮﺑﺔ ﺍﻟﻔﺎﺳﻖ ﺍﳌﺒﺘﺪﻉ:  ﻭﺃﻧﺎ ﺃﻗﻮﻝ:  ﻗﺎﻝ: ﻋﻘﻮﺑﺔ ﺍﻟﻜﺬﺏ ﺃﻥ ﻻ ﻳﻘﺒﻞ ﺻﺪﻗﻪ
ﺃﻥ ﻻ ﺗﺬﻛﺮ ﳏﺎﺳﻨﻪ

388 Ebu Salih elMervezi’den; Rafi Bin Eşras’ı şöyle
derken işittim;
“Yalan söylemenin akibeti, doğru söylediğinin de kabul
edilmemesidir derler. Ben de diyorum ki; günahkâr ve
bidatçi kimsenin akibeti, iyiliklerinin hatırlanmamasıdır.”413
 ﻗﻠﺖ ﳋﺎﻟﺪ ﺑﻦ:  ﲰﻌﺖ ﺭﺍﻓﻊ ﺑﻦ ﺃﺷﺮﺱ ﻗﺎﻝ: ﺣﺪﺛﲏ ﺃﺑﻮ ﺻﺎﱀ ﺍﳌﺮﻭﺯﻱ ﻗﺎﻝ
 ﻧﻌﻢ ﻭﺣﺪﺛﲏ ﻋﺒﺪ:  ﺃﺭﺃﻳﺖ ﻣﻦ ﻳﻜﺬﺏ ﺍﻟﻜﺬﺑﺔ ﻫﻞ ﻳﺴﻤﻰ ﻓﺎﺳﻘﺎ ؟ ﻗﺎﻝ: ﺻﺒﻴﺢ
 ﻛﻞ ﺍﳋﻼﻝ ﻳﻄﻮﻯ ﻋﻠﻴﻬﺎ: ﺍﻟﺮﲪﻦ ﺑﻦ ﻳﺰﻳﺪ ﻋﻦ ﺍﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮﺩ ﺭﺿﻲ ﺍﷲ ﻋﻨﻪ ﻗﺎﻝ
ﺍﳌﺆﻣﻦ ﺇﻻ ﺍﳋﻴﺎﻧﺔ ﻭﺍﻟﻜﺬﺏ

389 Rafi Bin Eşras dedi ki; “Halid Bin Subeyh’e; “ne
dersin, kişi bir yalan söyleyince fasık diye isimlendirilir mi?”
diye sordum.
“Evet. Abdurrahman Bin Yezid İbni Mesud r.a.'ın şöyle
dediğini nakletti;
"Hıyanet ve
gizlenebilir."414

412
413

yalan

dışında

her

Kitabus Samt(550) İthaf(7/522) isnadı sahih.
Kitabus Samt(551) İsnadı hasen
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huy

mü'minde

ﺣﺪﺛﲏ ﺍﻟﻌﺒﺎﺱ ﺍﻟﻌﻨﱪﻱ ﺣﺪﺛﻨﺎ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺮﲪﻦ ﺑﻦ ﻣﻬﺪﻱ ﺣﺪﺛﻨﺎ ﺳﻔﻴﺎﻥ ﻋﻦ
 ﻟﻴﺲ ﺷﻲﺀ ﺃﻋﻈﻢ ﻋﻨﺪ ﺍﷲ ﻣﻦ: ﺍﻷﻋﻤﺶ ﻋﻦ ﺍﰊ ﺍﻟﻀﺤﻰ ﻋﻦ ﻣﺴﺮﻭﻕ ﺭﲪﻪ ﺍﷲ ﻗﺎﻝ
ﺍﻟﻜﺬﺏ

390 Mesruk r.a. dedi ki; “Allah katında (günah olarak)
yalandan büyük bir şey yoktur.”415
 ﻗﺎﻝ ﻋﺒﺪ: ﺣﺪﺛﻨﺎ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺮﲪﻦ ﺑﻦ ﻭﺍﻗﺪ ﺣﺪﺛﻨﺎ ﺿﻤﺮﺓ ﺣﺪﺛﻨﺎ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﲪﻠﺔ ﻗﺎﻝ
 ﻋﺎﳉﺖ ﺍﻟﺼﻤﺖ ﻋﻤﺎ ﻻ ﻳﻌﻨﻴﲏ ﻋﺸﺮﻳﻦ ﺳﻨﺔ ﻗﻞ ﺃﻥ: ﺍﷲ ﺑﻦ ﺃﰊ ﺯﻛﺮﻳﺎ ﺍﻟﺪﻣﺸﻘﻲ
 ﺇﻥ:  ﻭﻛﺎﻥ ﻻ ﻳﺪﻉ ﻳﻐﺘﺎﺏ ﰲ ﳎﻠﺴﻪ ﺃﺣﺪ ﻳﻘﻮﻝ: ﺃﻗﺪﺭ ﻣﻨﻪ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺃﺭﻳﺪ ﻗﺎﻝ
ﺫﻛﺮﰎ ﺍﷲ ﺃﻋﻨﺎﻛﻢ ﻭﺇﻥ ﺫﻛﺮﰎ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺗﺮﻛﻨﺎﻛﻢ

391 Abdullah Bin Ebi Zekeriya edDımeşki’den; “Beni
ilgilendirmeyen şeyler konusunda susmaya yirmi sene
gayret ettim. Bu her dilediğime güç yetirmemden az idi.”
(Ravi dedi ki;) “Bir kimsenin gıybet edildiği, onun
meclisinde olmazdı. Derdi ki;
“Allah’ı zikrederseniz buna katılırız, insanları anarsanız,
sizi bırakırız.”416
ﺣﺪﺛﻨﺎ ﺧﻴﺜﻤﺔ ﺣﺪﺛﻨﺎ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺮﲪﻦ ﺑﻦ ﻣﻬﺪﻱ ﻋﻦ ﺳﻔﻴﺎﻥ ﻋﻦ ﺃﰊ ﺣﺼﲔ ﻋﻦ ﺍﰊ
 ﻣﻦ ﻛﺎﻥ:  ﻋﻦ ﺍﻟﻨﱯ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻗﺎﻝ: ﺻﺎﱀ ﻋﻦ ﺃﰊ ﻫﺮﻳﺮﺓ ﺭﺿﻲ ﺍﷲ ﻋﻨﻪ
ﻳﺆﻣﻦ ﺑﺎﷲ ﻭﺍﻟﻴﻮﻡ ﺍﻵﺧﺮ ﻓﻠﻴﻘﻞ ﺧﲑﺍ ﺃﻭ ﻟﻴﺴﻜﺖ

414

Kitabus Samt(552) isnadı hasendir. Daha önce tahrici geçti.
Kitabus Samt(554) İthaf(7/522) sahih.
416
Kitabus Samt(556) Ahmed Zühd(s.168) İbnül Cevzi Safvetus
Safve(4/216) Suyuti Husnus Semt(13) sahih.
415
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392 Ebu Hureyre r.a.'den; Rasulullah Sallallahu aleyhi
ve sellem buyurdu ki;
"Kim Allah'a ve Ahiret gününe iman ediyorsa hayır
konuşsun veya sussun."417
ﺣﺪﺛﲏ ﺍﳊﺴﲔ ﺑﻦ ﺍﻟﺴﻜﻦ ﺑﻦ ﺃﰊ ﺍﻟﺴﻜﻦ ﺍﻟﻘﺮﺷﻲ ﺣﺪﺛﻨﺎ ﺍﳌﻌﻠﻰ ﺍﺑﻦ ﺃﺳﺪ ﺍﻟﻌﻤﻲ
 ﺣﺪﺛﻨﺎ ﻋﻦ ﺃﻧﺲ ﺑﻦ ﻣﺎﻟﻚ ﺭﺿﻲ ﺍﷲ ﻋﻨﻪ ﻗﺎﻝ: ﺣﺪﺛﻨﺎ ﺑﺸﺎﺭ ﺑﻦ ﺍﳊﻜﻢ ﻗﺎﻝ ﺛﺎﺑﺖ ﺍﻟﺒﻨﺎﱐ
: ﻗﺎﻝ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ:

ﻳﺎ ﺃﺑﺎ ﺫﺭ ﺍﻻ ﺃﺩﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﺧﺼﻠﺘﲔ ﳘﺎ ﺃﺧﻒ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻈﻬﺮ ﻭﺃﺛﻘﻞ ﻣﻦ ﺍﳌﻴﺰﺍﻥ ﻣﻦ
 ﻋﻠﻴﻚ ﲝﺴﻦ ﺍﳋﻠﻖ ﻭﻃﻮﻝ ﺍﻟﺼﻤﺖ ﻓﻮ:  ﺑﻠﻰ ﻳﺎ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﻗﺎﻝ: ﻏﲑﳘﺎ ؟ ﻗﺎﻝ
ﺍﻟﺬﻱ ﻧﻔﺲ ﳏﻤﺪ ﺑﻴﺪﻩ ﻣﺎﻋﻤﻞ ﺍﳋﻼﺋﻖ ﲟﺜﻠﻬﻤﺎ

393 Enes Bin Malik r.a.'den; Rasulullah Sallallahu
aleyhi ve sellem buyurdu ki;
"Ey Eba Zerr! Sana yükte hafif, mizanda başkalarından
ağır gelecek olan iki hasleti bildireyim mi?"
"Evet Ey Allah'ın Rasulü!" dedi.
"Sana güzel ahlakı ve sessizliği korumanı tavsiye
ederim. Muhammed'in nefsi elinde olana yemin ederim ki,
mahlukat bu ikisinin dengi gibi bir amel işlememiştir."418

417

Kitabus Samt(557, 559) sahih. Tahrici daha önce geçti.
Kitabus Samt(558) Bezzar'dan; Mecmauz Zevaid(8/22) Metalibu
Aliye(2540) hasendir.
418
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ﺣﺪﺛﻨﺎ ﻫﺎﺭﻭﻥ ﺑﻦ ﻣﻌﺮﻭﻑ ﺣﺪﺛﻨﺎ ﻋﺒﺪ ﺍﷲ ﺑﻦ ﻭﻫﺐ ﺣﺪﺛﻨﺎ ﻋﺒﺪ ﺍﷲ ﺍﺑﻦ ﺍﳌﺴﻴﺐ
ﻋﻦ ﺍﻟﻀﺤﺎﻙ ﺑﻦ ﺷﺮﺣﺒﻴﻞ ﻋﻦ ﺃﰊ ﻫﺮﻳﺮﺓ ﺭﺿﻲ ﺍﷲ ﻋﻨﻪ  :ﺃﻧﻪ ﻛﺎﻥ ﻳﻘﻮﻝ  :ﻣﻦ ﱂ ﻳﺮ ﺍﻥ
ﻛﻼﻣﻪ ﻣﻦ ﻋﻤﻠﻪ ﻭﺃﻥ ﺧﻠﻘﻪ ﻣﻦ ﺩﻳﻨﻪ ﻫﻠﻚ ﻭﻫﻮ ﻻ ﻳﺸﻌﺮ

394 Ebu Hureyre r.a. derdi ki; “Kimin konuştukları
amelinde, huyları da dininde görülmezse, farkında olmadan
helak olur.”419
ﺣﺪﺛﻨﺎ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮﺩ ﺃﻧﺒﺄﻧﺎ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺮﺯﺍﻕ ﻗﺎﻝ  :ﲰﻌﺖ ﻭﻫﻴﺐ ﺑﻦ ﺍﻟﻮﺭﺩ ﺭﲪﻪ
ﺍﷲ ﻳﻘﻮﻝ  :ﻣﻦ ﻋﺪ ﻛﻼﻣﻪ ﻣﻦ ﻋﻤﻠﻪ ﻗﻞ ﻛﻼﻣﻪ

395 Vuheyb Bin elVerd r.a. dedi ki; “Kim sözünü
amelinden sayarsa, konuşması azalır.”420
ﺣﺪﺛﲏ ﺳﺮﻳﺞ ﺑﻦ ﻳﻮﻧﺲ ﺣﺪﺛﻨﺎ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﺛﺎﺑﺖ ﻋﻦ ﺃﰊ ﺍﻷﺷﻬﺐ ﻋﻦ ﺍﳊﺴﻦ
ﺭﺿﻲ ﺍﷲ ﻋﻨﻪ ﻗﺎﻝ  :ﻣﺎﻋﻘﻞ ﺩﻳﻨﻪ ﻣﻦ ﱂ ﳛﻔﻆ ﻟﺴﺎﻧﻪ

396 Hasen elBasri r.a.’den; “Dilini tutmayan, dininin
şuuruna varamaz.”421
ﺣﺪﺛﲏ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﺇﺩﺭﻳﺲ ﺣﺪﺛﻨﺎ ﺃﺻﺒﻎ ﺃﺧﱪﱐ ﺍﺑﻦ ﻭﻫﺐ ﺣﺪﺛﻨﺎ ﺑﻜﺮ ﺑﻦ ﻣﻀﺮ
ﻋﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﳌﻠﻚ ﺑﻦ ﺷﺮﻳﺢ ﻗﺎﻝ  :ﻟﻮ ﺃﻥ ﻋﺒﺪﺍ ﺍﺧﺘﺎﺭ ﻟﻨﻔﺴﻪ ﻣﺎ ﺍﺧﺘﺎﺭ ﺷﻴﺌﺎ ﺃﻓﻀﻞ ﻣﻦ
ﺍﻟﺼﻤﺖ

419

Kitabus Samt(561) İbni Vehb Cami(1/61) isnadı sahih.
)Kitabus Samt(562) İbnul Mubarek(s.129 no;383) Kuşeyri(s.59
Suyuti Husnüs Semt(s.2) sahih.
421
Kitabus Samt(563) isnadı hasen.
420

218

397 Abdulmelik Bin Şureyh r.a. dedi ki; “Şayet kul,
nefsi için bir şey seçme şansına sahip olsa, susmaktan daha
faziletli bir şey seçemez.”422
ﻭﺣﺪﺛﲏ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﺇﺩﺭﻳﺲ ﺣﺪﺛﻨﺎ ﺃﺻﺒﻎ ﺃﻧﺒﺄﻧﺎ ﺍﺑﻦ ﻭﻫﺐ ﺃﺧﱪﱐ ﻋﻴﺎﺽ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ
 ﺇﻥ ﺍﻟﺮﺟﻞ ﻟﻴﻄﻐﻰ ﰲ ﻛﻼﻣﻪ ﻛﻤﺎ ﻳﻄﻐﻰ ﰲ ﻣﺎﻟﻪ: ﺍﷲ ﺍﻟﻔﻬﺮﻱ ﻗﺎﻝ

398 Iyaz Bin Abdullah elFihri’den; “Kişi, malında
haddi aşıp zulmettiği gibi konuşmasında da haddi aşıp
zulmeder.”423
ﺣﺪﺛﲏ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﺇﺩﺭﻳﺲ ﺣﺪﺛﻨﺎ ﺍﺻﺒﻎ ﺣﺪﺛﻨﺎ ﺍﺑﻦ ﻭﻫﺐ ﺣﺪﺛﲏ ﺳﺤﺒﻞ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ
 ﺃﻥ ﺗﺬﻛﺮ ﺍﷲ ﻭﺃﻥ:  ﺇﳕﺎ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﺃﺭﺑﻌﺔ:  ﲰﻌﺖ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺠﻼﻥ ﻳﻘﻮﻝ: ﺍﻷﺳﻠﻤﻲ ﻗﺎﻝ
ﺗﻘﺮﺃ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﻭﺗﺴﺄﻝ ﻋﻦ ﻋﻠﻢ ﻓﺘﺨﱪ ﺑﻪ ﺃﻭ ﺗﻜﻠﻢ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻌﻨﻴﻚ ﻣﻦ ﺃﻣﺮ ﺩﻧﻴﺎﻙ

399
Sahbel
Bin
Muhammed
elEslemi’den;
“Muhammed Bin Aclan’ı şöyle söylerken işittim;
“Konuşmak dört şey içindir; Allah’ı zikretmek, Kur’an
okumak, İlimden sormak ve haber vermek ve seni
ilgilendiren dünya işleri hakkında konuşmak.”424
ﺣﺪﺛﲏ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﺇﺩﺭﻳﺲ ﺣﺪﺛﻨﺎ ﻫﺸﺎﻡ ﺑﻦ ﺧﺎﻟﺪ ﺣﺪﺛﻨﺎ ﺃﺑﻮ ﺧﻠﻴﺪ ﻋﺘﺒﺔ ﺑﻦ ﲪﺎﺩ
 ﺧﺼﻠﺘﺎﻥ ﺇﺫﺍ ﺭﺃﻳﺘﻬﻤﺎ ﰲ ﺍﻟﺮﺟﻞ: ﻋﻦ ﺍﻷﻭﺯﺍﻋﻲ ﻋﻦ ﳛﲕ ﺑﻦ ﺃﰊ ﻛﺜﲑ ﺭﲪﻪ ﺍﷲ ﻗﺎﻝ
 ﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﺣﺎ ﺑﺴﺎ ﻟﻠﺴﺎﻧﻪ ﳛﺎﻓﻆ ﻋﻠﻰ ﺻﻼﺗﻪ: ﻓﺎﻋﻠﻢ ﺃﻥ ﻣﺎ ﻭﺭﺍﺀﳘﺎ ﺧﲑ ﻣﻨﻬﻤﺎ

400 Yahya Bin ebi Kesir r.a. dedi ki; “İki haslet vardır
ki, bir kimsede bunları görürsen, onun diğer hasletleri bu
422

Kitabus Samt(564) İbni Vehb Cami(1/64)sahih
Kitabus Samt(565) İbni Vehb Cami(1/64)sahih.
424
Kitabus Samt(566) İbni Vehb Cami(1/65)sahih.
423

219

ikisinden daha hayırlı demektir. Bu iki haslet; dili tutmak ve
namaza devam etmektir.”425
ﺣﺪﺛﲏ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﺇﺩﺭﻳﺲ ﺣﺪﺛﻨﺎ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻭﻫﺐ ﺑﻦ ﻋﻄﻴﺔ ﺣﺪﺛﻨﺎ ﺍﳍﻴﺜﻢ ﺑﻦ
 ﻋﺎﳉﺖ ﺍﻟﺴﻜﻮﺕ ﻋﺸﺮﻳﻦ ﺳﻨﺔ:  ﺃﻥ ﻋﺒﺪ ﺍﷲ ﺑﻦ ﺃﰊ ﺯﻛﺮﻳﺎ ﻗﺎﻝ: ﻋﻤﺮﺍﻥ ﺍﻟﻌﻨﺴﻲ
ﻓﻠﻤﺎ ﺑﻠﻐﺖ ﻣﻨﻪ ﻣﺎ ﺃﺭﺩﺕ

401 Abdullah Bin Ebi Zekeriya dedi ki; "Yirmi sene
susmak için gayret ettim, istediğimi başaramadım."426
ﻭﺣﺪﺛﲏ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﺇﺩﺭﻳﺲ ﺣﺪﺛﻨﺎ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻭﻫﺐ ﺣﺪﺛﻨﺎ ﻋﺒﻴﺪ ﺑﻦ ﺍﻟﻮﻟﻴﺪ ﺑﻦ ﺃﰊ
 ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﰲ ﳎﻠﺲ ﻓﺨﺎﺽ:  ﻛﺎﻥ ﻋﺒﺪ ﺍﷲ ﺑﻦ ﺃﰊ ﺯﻛﺮﻳﺎ: ﺍﻟﺴﺎﺋﺐ ﺣﺪﺛﲏ ﺃﰊ ﻗﺎﻝ
ﺟﻠﺴﺎﺅﻩ ﰲ ﻏﲑ ﺫﻛﺮ ﺍﷲ ﻓﻜﺄﻧﻪ ﺳﺎﻩ ﻭﺇﺫﺍ ﺍﺧﺬﻭﺍ ﰲ ﺫﻛﺮ ﺍﷲ ﻛﺎﻥ ﺃﺷﺪ ﺍﻟﻘﻮﻡ
ﺍﺳﺘﻤﺎﻋﺎ ﺇﻟﻴﻪ

402 Velid Bin EbisSaib’den; “Bir mecliste bulunanlar,
Allah’ı anmak dışında bir konuşmaya daldıklarında, Abdullah
Bin Ebi Zekeriya dalgın biri gibi olurdu. Allah’ı
zikrettiklerinde ise en çok kulak verip, dinleyen o idi.”427
ﻭﺣﺪﺛﲏ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﺇﺩﺭﻳﺲ ﺣﺪﺛﻨﺎ ﻳﺰﻳﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﷲ ﺑﻘﻴﺔ ﺣﺪﺛﻨﺎ ﻣﺴﻠﻢ ﺑﻦ ﺯﻳﺎﺩ
 ﻻ ﻳﻜﺎﺩ ﺃﻥ ﻳﺘﻜﻠﻢ ﺣﱴ ﻳﺴﺄﻝ ﻭﻛﺎﻥ ﻣﻦ ﺃﺑﺶ:  ﻛﺎﻥ ﻋﺒﺪ ﺍﷲ ﺑﻦ ﺃﰊ ﺯﻛﺮﻳﺎ: ﻗﺎﻝ
ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻭﺃﻛﺜﺮﻫﻢ ﺗﺒﺴﻤﺎ

425

Kitabus Samt(569) Suyuti Husnus Semt(s.3) sahih.
Kitabus Samt(570) Siyeri A'lam(5/286) Beyhaki ve İbni Asakir'den;
Suyuti Husnus Semt(3/a) isnadı hasendir.
427
Kitabus Samt(571) İbnul Cevzi Safvetus Safve(4/217) isnadı
hasendir.
426
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403 Müslim Bin Ziyad dedi ki; “Abdullah Bin Ebu
Zekeriya
kendisine
soru
sorulmadıkça
konuşmazdı.
İnsanların en güler yüzlüsü idi ve genelde tebessüm
ederdi.”428
ﺣﺪﺛﲏ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﺇﺩﺭﻳﺲ ﺣﺪﺛﻨﺎ ﻣﻮﺳﻰ ﺑﻦ ﺃﻳﻮﺏ ﺣﺪﺛﻨﺎ ﻋﻘﺒﺔ ﺑﻦ ﻋﻠﻘﻤﺔ ﻋﻦ
ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺑﻦ ﺃﺩﻫﻢ ﺭﲪﻪ ﺍﷲ ﻭﻧﻔﻌﻨﺎ ﺑﱪﻛﺎﺗﻪ ﻗﺎﻝ  :ﺇﺫﺍ ﺗﻠﻜﻢ ﺍﳊﺪﺙ ﻋﻨﺪﻧﺎ ﰲ ﺍﳊﻠﻘﺔ
ﺃﻳﺴﻨﺎ ﻣﻦ ﺧﲑﻩ

404 İbrahim Bin Edhem r.a. dedi ki; "Bizim indimizde
)(ders) halkasında söylentiler konuşulursa (o ders halkasının
hayrından ümit keserdik."429
ﺣﺪﺛﻨﺎ ﺣﺴﲔ ﺑﻦ ﻣﻬﺪﻱ ﺣﺪﺛﻨﺎ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺮﺯﺍﻕ ﺃﻧﺒﺄﻧﺎ ﻣﻌﻤﺮ ﻋﻦ ﺍﺑﻦ ﺟﺮﻳﺞ ﻋﻦ ﺍﺑﻦ
ﺃﰊ ﻣﻠﻴﻜﺔ ﻋﻦ ﻋﺎﺋﺸﺔ ﺭﺿﻲ ﺍﷲ ﻋﻨﻬﺎ ﻗﺎﻟﺖ  :ﻛﺎﻥ ﺃﺑﻐﺾ ﺍﻟﺮﺟﺎﻝ ﺇﱃ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﺻﻠﻰ
ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﺍﻷﻟﺪ ﺍﳋﺼﻢ

405 Aişe r.a. dedi ki; "Rasulullah Sallallahu aleyhi ve
sellem'in en sevmediği kimse şiddetli munakaşa yapan
kimse idi."430
ﺣﺪﺛﻨﺎ ﺣﺴﲔ ﺑﻦ ﻣﻬﺪﻱ ﺣﺪﺛﻨﺎ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻘﺪﻭﺱ ﺃﺑﻮ ﺍﳌﻐﲑﺓ ﺣﺪﺛﻨﺎ ﺻﻔﻮﺍﻥ ﺑﻦ
ﻋﻤﺮﻭ ﺍﻟﺴﻜﺴﻜﻲ ﺣﺪﺛﻨﺎ ﺭﺍﺷﺪ ﺑﻦ ﺳﻌﺪ ﻭ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺮﲪﻦ ﺑﻦ ﺟﺒﲑ ﺑﻦ ﻧﻔﲑ ﻋﻦ ﺃﻧﺲ ﺑﻦ
ﻣﺎﻟﻚ ﺭﺿﻲ ﺍﷲ ﻋﻨﻪ ﻗﺎﻝ  :ﻗﺎﻝ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ  :ﳌﺎ ﻋﺮﺝ ﰊ ﻣﺮﺭﺕ
ﺑﻘﻮﻡ ﳍﻢ ﺃﻇﻔﺎﺭ ﻣﻦ ﳓﺎﺱ ﳜﻤﺸﻮﻥ ﻭﺟﻮﻫﻬﻢ ﻭﺻﺪﻭﺭﻫﻢ ﻓﻘﻠﺖ  :ﻣﻦ ﻫﺆﻻﺀ ﻳﺎ
ﺟﱪﻳﻞ ؟ ﻗﺎﻝ  :ﻫﺆﻻﺀ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﺄﻛﻠﻮﻥ ﳊﻮﻡ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻭﻳﻘﻌﻮﻥ ﰲ ﺃﻋﺮﺍﺿﻬﻢ

428

Kitabus Samt(572) Zehebi Siyeri A’lam(5/286) isnadı hasen.
Kitabus Samt(573,592) isnadı hasendir.
430
Kitabus Samt(576) sahih isnad. Tahrici geçti.
429
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406 Enes Bin Malik r.a.'den; Rasulullah Sallallahu
aleyhi ve sellem buyurdu ki;
"Mirac'a çıktığımda, tırnakları ile yüzlerini
göğüslerini tırmalayan bir kavme uğradım. Dedim ki;

ve

“Ey Cibril! Bunlar kimlerdir?” Dedi ki;
“Bunlar insanların (gıybetini ederek) etlerini yiyenler
ve onların namuslarına leke sürenlerdir."431
ﺣﺪﺛﻨﺎ ﺑﺸﺮ ﺑﻦ ﻣﻌﺎﺫ ﺣﺪﺛﻨﺎ ﲪﺎﺩ ﺑﻦ ﳛﲕ ﺍﻷﺑﺢ ﻋﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻭﺍﺳﻊ ﻋﻦ ﻣﻄﺮﻑ
 ﻣﻦ ﺻﻔﺎ ﻋﻤﻠﻪ ﺻﻔﺎ ﻟﺴﺎﻧﻪ ﻭﻣﻦ ﺧﻠﻂ ﺧﻠﻂ ﻟﻪ: ﺑﻦ ﺍﻟﺸﺨﲑ ﻗﺎﻝ

407 Mutarrif Bin eşŞıhhir dedi ki; “Kim amelini
saflaştırırsa
dili
de
saflaşır.
Kim
de
(amelini)
düzensizleştirerek (karıştırırsa) dili de düzensizleşir ve
karışır.”432
 ﻗﺎﻝ: ﺣﺪﺛﲏ ﺃﺯﻫﺮ ﺑﻦ ﻣﺮﻭﺍﻥ ﺣﺪﺛﻨﺎ ﺟﻌﻔﺮ ﺑﻦ ﺳﻠﻴﻤﺎﻥ ﺣﺪﺛﻨﺎ ﺍﳌﻌﻠﻰ ﻗﺎﻝ
ﻣﻮﺭﻕ ﺃﻣﺮ ﺃﻧﺎ ﰲ ﻃﻠﺒﻪ ﻣﻨﺬ ﻛﺬﺍ ﻭﻛﺬﺍ ﺳﻨﺔ ﱂ ﺃﻗﺪﺭ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﻟﺴﺖ ﺑﺘﺎﺭﻙ ﻃﻠﺒﻪ ﺃﺑﺪﺍ
 ﺍﻟﻜﻒ ﻋﻤﺎ ﻻ ﻳﻌﻨﻴﲏ:  ﻭﻣﺎ ﻫﻮ ﻳﺎ ﺃﺑﺎ ﺍﳌﻌﺘﻤﺮ ؟ ﻗﺎﻝ: ﻗﺎﻟﻮﺍ

408 Muverrik (elIclî) dedi ki; “Şu kadar senedir bir
iş peşindeyim, ona muvaffak olamadım ama peşini de asla
bırakmadım.” Dediler ki;
“Ey Mütemir’in babası! Peşinde olduğun o iş nedir?”
Muverrık Radıyallahu anh dedi ki;

431
432

Kitabus Samt(577) sahih ligayrihi. Tahrici daha önce geçti.
Kitabus Samt(578) isnadı hasen.
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“Beni ilgilendirmeyen şeyler hakkında susmaktır.”433
ﺣﺪﺛﲏ ﺃﲪﺪﺑﻦ ﲝﲑ ﺣﺪﺛﻨﺎ ﻗﺒﻴﺼﺔ ﺣﺪﺛﻨﺎ ﺳﻔﻴﺎﻥ ﺍﻟﺜﻮﺭﻱ ﻋﻦ ﺃﰊ ﺣﻴﺎﻥ ﻋﻦ
 ﻣﺎ ﻋﺮﺿﺖ ﻗﻮﱄ ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻠﻲ ﺇﻻ ﺧﺸﻴﺖ ﺃﻥ ﺃﻛﻮﻥ: ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺍﻟﺘﻴﻤﻲ ﺭﲪﻪ ﺍﷲ ﻗﺎﻝ
ﻣﻜﺬﺑﺎ

409 İbrahim etTeymî r.a. dedi ki; "Yalanlamasından
korktuğum için, sözümü amelime arz edemem."434
ﺣﺪﺛﲏ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺑﻦ ﺳﻌﻴﺪ ﺣﺪﺛﻨﺎ ﻣﻮﺳﻰ ﺑﻦ ﺃﻳﻮﺏ ﺣﺪﺛﻨﺎ ﺿﻤﺮﺓ ﻋﻦ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﺃﰊ
 ﻋﺎﳉﺖ ﺍﻟﺼﻤﺖ ﻋﺸﺮﻳﻦ ﺳﻨﺔ:  ﲰﻌﺘﻪ ﻳﻘﻮﻝ: ﲪﻠﺔ ﻋﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﷲ ﺑﻦ ﺃﰊ ﺯﻛﺮﻳﺎ ﻗﺎﻝ
 ﺇﻥ ﺫﻛﺮﰎ: ﻓﻠﻢ ﺃﻗﺪﺭ ﻣﻨﻪ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺃﺭﻳﺪ ﻭﻛﺎﻥ ﻻ ﻳﺪﻉ ﻳﻐﺘﺎﺏ ﰲ ﳎﻠﺴﻪ ﺃﺣﺪﺍ ﻳﻘﻮﻝ
ﺍﷲ ﺃﻋﻨﺎﻛﻢ ﻭﺇﻥ ﺫﻛﺮﰎ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺗﺮﻛﻨﺎﻛﻢ

410 Abdullah Bin Ebi Zekeriya (edDımeşkî)’den;
“Beni ilgilendirmeyen şeyler konusunda susmaya yirmi sene
gayret ettim. Bu isteğime güç yetiremedim.”
(ravi dedi ki;) “Onun meclisinde kimsenin gıybeti
yapılmazdı. Derdi ki;
“Allah’ı zikrederseniz size yardım ederiz, insanları
anarsanız, sizi terk ederiz.”435
ﺣﺪﺛﲏ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺑﻦ ﺳﻌﻴﺪ ﺣﺪﺛﻨﺎ ﻣﻮﺳﻰ ﺑﻦ ﺃﻳﻮﺏ ﺣﺪﺛﻨﺎ ﺿﻤﺮﺓ ﻋﻦ ﺍﺑﻦ ﺷﻮﺫﺏ
 ﻓﺠﻌﻞ ﻳﺸﻜﻮ ﺇﻟﻴﻪ ﺭﺟﻼ:  ﺩﺧﻞ ﺭﺟﻞ ﻋﻠﻰ ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻌﺰﻳﺰ ﺭﺿﻲ ﺍﷲ ﻋﻨﻪ: ﻗﺎﻝ

433

Kitabus Samt(580) isnadı sahihtir. Daha önce tahrici geçti.
Kitabus Samt(581) Abdullah Bin Ahmed Bin Hanbel Zevaiduz
Zühd(s.363) hasendir.
435
Kitabus Samt(583) isnadı hasendir.
434
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 ﺇﻧﻚ ﺃﻥ ﺗﻠﻘﻰ ﺍﷲ ﻭﻣﻈﻠﻤﺘﻚ ﻛﻤﺎ ﻫﻲ: ﻇﻠﻤﻪ ﻭﻳﻘﻊ ﻓﻴﻪ ﻓﻘﺎﻝ ﻟﻪ ﻋﻤﺮ ﺭﺿﻲ ﺍﷲ ﻋﻨﻪ
ﺧﲑ ﻟﻚ ﻣﻦ ﺃﻥ ﺗﻠﻘﺎﻩ ﻭﻗﺪ ﺍﻧﺘﻘﺼﺘﻬﺎ

411 İbni Şevzeb'den; "Birisi Ömer Bin Abdulaziz
r.a.'ın yanına girip kendisine zulmeden birini şikayet ederek
onun hakkında kötü konuştu. Ömer r.a. ona dedi ki;
"Senin Allah'ın huzuruna uğradığın zulüm ile çıkman, o
kimseyi kötüleyerek intikam almış olarak çıkmandan
iyidir."436
ﺣﺪﺛﲏ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺑﻦ ﺳﻌﻴﺪ ﺣﺪﺛﻨﺎ ﻣﻮﺳﻰ ﺑﻦ ﺃﻳﻮﺏ ﺣﺪﺛﻨﺎ ﳐﻠﺪ ﺣﺪﺛﻨﺎ ﺑﻌﺾ
 ﻣﻪ ﻻ ﺗﺬﻛﺮ:  ﺫﻛﺮﺕ ﻳﻮﻣﺎ ﻋﻨﺪ ﺍﳊﺴﻦ ﺑﻦ ﺫﻛﻮﺍﻥ ﺭﺟﻼ ﺑﺸﻲﺀ ﻓﻘﺎﻝ: ﺃﺻﺤﺎﺑﻨﺎ ﻗﺎﻝ
ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﺑﺸﻲﺀ ﻓﻴﻤﻴﺖ ﺍﷲ ﻗﻠﺒﻚ

412
Mahled
(Bin
"Arkadaşlarımızdan biri anlattı;

Huseyn

elEzdî)'den;

"Birgün elHasen Bin Zekvan'ın yanında birisinden
bahsettim. Bana;
"Dur anlatma! Alimler hakkında kötü konuşma, aksi
halde Allah kalbini öldürür" dedi."437
 ﺣﺪﺛﲏ ﻋﻘﻴﻞ: ﺣﺪﺛﲏ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺑﻦ ﺳﻌﻴﺪ ﺣﺪﺛﻨﺎ ﻣﻮﺳﻰ ﺑﻦ ﺃﻳﻮﺏ ﺣﺪﺛﻨﺎ ﳐﻠﺪ
 ﻓﻘﺎﻝ: ﻳﻮﻣﺎ ﲝﺪﻳﺚ ﻭﻣﻌﻲ ﺍﺑﻦ ﻓﺮﺍﻓﺼﺔ ﻳﻌﲏ ﺍﳊﺠﺎﺝ ﻓﻘﻠﺖ ﻓﻴﻪ ﻓﺄﻋﻨﻔﺖ ﰲ ﺍﻟﻘﻮﻝ
 ﻻ ﺗﻘﻞ ﺑﻘﻮﻝ ﺍﳉﻬﻠﺔ: ﺍﳊﺠﺎﺝ

436

Kitabus Samt(586, 715) İbni Vehb elCami(1/68) İbnul Mubarek
Zühd(s.237) isnadı hasendir.
437
Kitabus Samt(587) İbn Vehb Cami(1/59) hasendir.
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413 Mahled dedi ki; "Ukayl (İbn Halid) birgün
yanımda elHaccac İbni Furafisa varken bir hadis söyledi.
Ben de onun hakkında kabaca konuştum. Bunun üzerine el
Haccac bana;
"Cahilce konuşma!" dedi."438
 ﺟﺎﺀ ﺭﺟﻞ ﺇﱃ ﺃﺑﺎﻥ: ﻭﺣﺪﺛﲏ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺣﺪﺛﻨﺎ ﻣﻮﺳﻰ ﺑﻦ ﺃﻳﻮﺏ ﺣﺪﺛﻨﺎ ﳐﻠﺪ ﻗﺎﻝ
 ﺃﻗﺮﺋﻪ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﻭﺃﻋﻠﻤﻪ ﺃﻧﻪ ﻗﺪ ﻫﻴﺠﲏ:  ﺇﻥ ﻓﻼﻧﺎ ﻳﻘﻊ ﻓﻴﻚ ﻗﺎﻝ: ﺑﻦ ﺃﰊ ﻋﻴﺎﺵ ﻓﻘﺎﻝ
ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺳﺘﻐﻔﺎﺭ

414 Mahled dedi ki; Birisi Eban Bin Ayyaş’a geldi ve ;
“Falanca senin aleyhinde konuşuyor” dedi. O da;
“Ona benden selam söyleyin ve beni istiğfar etmem
için teşvik ettiğini ona bildirin.” Dedi.439
ﻭﺣﺪﺛﲏ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺑﻦ ﺳﻌﻴﺪ ﺣﺪﺛﻨﺎ ﻣﻮﺳﻰ ﺑﻦ ﺃﻳﻮﺏ ﺣﺪﺛﻨﺎ ﺿﻤﺮﺓ ﻋﻦ ﺍﻟﻌﻼﺀ ﺑﻦ
 ﻛﺎﻥ ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻌﺰﻳﺰ ﺭﺿﻲ ﺍﷲ ﻋﻨﻪ ﻳﺘﺤﻔﻆ ﰲ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻻ ﻳﺘﻜﻠﻢ: ﻫﺎﺭﻭﻥ ﻗﺎﻝ
 ﺃﻱ ﺷﻲﺀ ﻋﺴﻰ ﺃﻥ ﻳﻘﻮﻝ ﺍﻵﻥ ؟: ﺑﺸﻲﺀ ﻣﻦ ﺍﳋﻨﺎ ﻓﺨﺮﺝ ﺑﻪ ﺧﺮﺍﺝ ﰲ ﺇﺑﻄﻪ ﻓﻘﺎﻟﻮﺍ
 ﰲ ﺑﺎﻃﻦ ﻳﺪﻱ:  ﻳﺎ ﺃﺑﺎ ﺣﻔﺺ ﺃﻳﻦ ﺧﺮﺝ ﻣﻨﻚ ﻫﺬﺍ ﺍﳋﺮﺍﺝ ؟ ﻗﺎﻝ: ﻗﺎﻟﻮﺍ

415 elA'lâ Bin Harun'dan; "Ömer Bin Abdulaziz r.a.,
edepsiz bir şey konuşmamak için çok dikkat ederdi.
Koltukaltında bir apse çıkmıştı.
"Şimdi
sordular;

ne

diyecek

acaba?"

diye

merak

"Ey Eba Hafs! Apse nerende çıktı?" o da;
438
439

Kitabus Samt(588) hasendir.
Kitabus Samt(589) isnadı hasen.
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ederek

"Elimin iç tarafında" dedi."440
 ﻛﺎﻥ ﺭﺟﻞ ﻣﻦ ﺑﲏ ﺇﺳﺮﺍﺋﻴﻞ: ﻭﺣﺪﺛﲏ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺣﺪﺛﻨﺎ ﻣﻮﺳﻰ ﺣﺪﺛﻨﺎ ﳐﻠﺪ ﻗﺎﻝ
ﻛﺜﲑ ﺍﻟﺼﻤﺖ ﻓﺒﻌﺚ ﺇﻟﻴﻪ ﻣﻠﻜﻬﻢ ﻓﺴﺄﻟﻪ ﻓﻠﻢ ﻳﻜﻠﻤﻪ ﻓﺒﻌﺚ ﺑﻪ ﻣﻌﻬﻢ ﺇﱃ ﺍﻟﺼﻴﺪ ﻓﻘﺎﻝ
 ﻟﻌﻠﻪ ﻳﺮﻯ ﺷﻴﺌﺎ ﻓﻴﺘﻜﻠﻢ ﻓﺨﺮﺟﻮﺍ ﺑﻪ ﻓﺮﺃﻭﺍ ﺻﻴﺪﺃ ﻓﺼﺎﺡ ﻓﺴﺮﺣﻮﺍ ﻋﻠﻴﻪ ﻇﺮﺑﺎﻥ:
 ﻟﻜﻞ ﺷﻲﺀ ﺟﻴﺪ ﺣﱴ ﻟﻠﻄﲑ: ﻓﺄﺧﺬﻩ ﻓﻘﺎﻝ ﺍﻟﺮﺟﻞ ﺍﻟﺴﻜﻮﺕ

416 Mahled dedi ki; “İsrail oğullarından birisi
suskunluğunu çok muhafaza ederdi. Hükümdarları ona
birisini, bir şey sormak için gönderdi fakat o konuşmadı.
Bunun üzerine onu, adamlarıyla ava gönderdi ve dedi ki;
“Umulur ki bir şey görür de konuşur.” Onunla beraber
çıktılar, bir av gördüler ve (o av olan kuş) bağırdı. Avın
üzerine doğan kuşunu saldılar ve onu tuttu. O adam dedi ki;
“Her şey için susmak iyidir. Hatta kuş için bile.”441
ﺣﺪﺛﻨﺎ ﻋﺜﻤﺎﻥ ﺑﻦ ﺷﻴﺒﺔ ﺣﺪﺛﻨﺎ ﺟﺮﻳﺮ ﺑﻦ ﻋﺒﺪﺍﳊﻤﻴﺪ ﻋﻦ ﺍﻷﻋﻤﺶ ﻋﻦ
ﻋﻤﺮﻭ ﺑﻦ ﻣﺮﺓ ﻋﻦ ﻳﻮﺳﻒ ﺑﻦ ﻣﺎﻫﻚ ﻋﻦ ﻋﺒﻴﺪ ﺑﻦ ﻋﻤﲑ ﻋﻦ ﻋﺎﺋﺸﺔ ﺭﺿﻲ
ﺍﷲ ﻋﻨﻬﺎ ﻗﺎﻟﺖ ﻗﺎﻝ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﺇﻥ ﺃﻋﻈﻢ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻗﺮﻳﺔ ﺍﺛﻨﺎﻥ ﺷﺎﻋﺮ ﻳﻬﺠﻮ
ﺍﻟﻘﺒﻴﻠﺔ ﺑﺄﺳﺮﻫﺎ ﻭﺭﺟﻞ ﺍﻧﺘﻔﻰ ﻣﻦ ﺃﺑﻴﻪ

417 Aişe r.a.’dan; Rasulullah sallallahu aleyhi ve
sellem buyurdu ki;
“Yalan bakımından insanların en büyüğü iki kimsedir;
bütün kavmini hicveden şair ve babasını inkâr eden kişi.”442
440
441

Kitabus Samt(590) İhya(3/105) elİthaf(7/482) Hasen.
Kitabus Samt(591) Suyuti Husnus Semt(s.3) isnadı hasendir.
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ﺣﺪﺛﻨﺎ ﺃﺑﻮ ﺑﻜﺮ ﺑﻦ ﺃﰊ ﺷﻴﺒﺔ ﺣﺪﺛﻨﺎ ﻣﻌﺘﻤﺮﺓ ﻋﻦ ﺃﺑﻴﻪ ﺣﺪﺛﻨﺎ ﺃﺑﻮ ﻋﻤﺮﻭ
ﺍﻟﺸﻴﺒﺎﱐ ﻋﻦ ﻋﺒﺪﺍﷲ ﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮﺩ ﺭﺿﻲ ﺍﷲ ﻋﻨﻪ ﻗﺎﻝ ﻗﺎﻝ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﺳﺒﺎﺏ
ﺍﳌﺆﻣﻦ ﻓﺴﻮﻕ ﻭﻗﺘﺎﻟﻪ ﻛﻔﺮ

418 İbni Mesud r.a.’den; Rasulullah sallallahu aleyhi
ve sellem buyurdu ki; “Mümine sövmek fısk, onu öldürmek
küfürdür.”443
ﺣﺪﺛﻨﺎ ﺍﺑﻮ ﺑﻜﺮ ﺣﺪﺛﻨﺎ ﺟﺮﻳﺮ ﻋﻦ ﻣﻨﺼﻮﺭ ﻋﻦ ﺃﰊ ﺧﺎﻟﺪ ﺍﻟﻮﺍﻟﱯ ﻋﻦ ﺍﻟﻨﻌﻤﺎﻥ ﺑﻦ
 ﻗﺎﻝ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﺳﺒﺎﺏ ﺍﳌﺴﻠﻢ ﻓﺴﻮﻕ: ﻋﻤﺮﻭ ﺑﻦ ﻣﻘﺮﻥ ﻗﺎﻝ
ﻭﻗﺘﺎﻟﻪ ﻛﻔﺮ

419 Numan Bin Amr Bin Mukarrin r.a.'den; Rasulullah
sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki;
“Müslümana sövmek fısk, onu öldürmek küfürdür.”444
ﺣﺪﺛﻨﺎ ﺃﺑﻮ ﺑﻜﺮ ﺣﺪﺛﻨﺎ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﺍﳊﺴﻦ ﺍﻷﺳﺪﻱ ﺣﺪﺛﻨﺎ ﺍﺑﻮ ﻫﻼﻝ ﺣﺪﺛﻨﺎ ﳏﻤﺪ
:  ﻗﺎﻝ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ: ﺑﻦ ﺳﲑﻳﻦ ﻋﻦ ﺍﰊ ﻫﺮﻳﺮﺓ ﺭﺿﻲ ﺍﷲ ﻋﻨﻪ ﻗﺎﻝ
 ﻟﻴﺲ ﻫﺬﺍ ﻋﻨﺪ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﺒﺼﺮﺓ: ﺳﺒﺎﺏ ﺍﳌﺴﻠﻢ ﻓﺴﻮﻕ ﻭﻗﺘﺎﻟﻪ ﻛﻔﺮ ﻗﺎﻝ ﺃﺑﻮ ﺑﻜﺮ

420 Ebu Hureyre r.a.'den; Rasulullah sallallahu aleyhi
ve sellem buyurdu ki;
“Müslümana sövmek fısk, onu öldürmek küfürdür."445
442

Kitabus Samt(593) İbni Mace(2/1237) İbni Hibban(2014)
Beyhaki(10/241) isnadı sahih.
443
Kitabus Samt(594) Buhari Edebul Mufred(431) Müslim(1/81) İbni
Mace(2/1299) isnadı sahih.
444
Kitabus Samt(595) Hasen.
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ÖVÜCÜLERİN KÖTÜLENMESİ
ﻋﺒﺪﺍﻟﺮﲪﻦ

ﺣﺪﺛﻨﺎ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﺍﳉﻌﺪ ﺃﻧﺒﺄﻧﺎ ﺷﻌﺒﺔ ﻋﻦ ﺧﺎﻟﺪ ﺍﳊﺬﺍﺀ ﻋﻦ

ﺑﻦ ﺃﰊ ﺑﻜﺮﺓ ﺭﺿﻲ ﺍﷲ ﻋﻨﻪ ﺃﻥ ﺭﺟﻼ ﻣﺪﺡ ﺭﺟﻼ ﻋﻦ ﺍﻟﻨﱯ ﻓﻘﺎﻝ ﺍﻟﻨﱯ
ﻭﳛﻚ ﻗﻄﻌﺖ ﻋﻨﻖ ﺻﺎﺣﺒﻚ ﰒ ﻗﺎﻝ ﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﻻ ﺑﺪ ﺃﺣﺪﻛﻢ ﻣﺎﺩﺣﺎ ﺃﺧﺎﻩ ﻻ
ﳏﺎﻟﺔ ﻓﻠﻴﻘﻞ ﺃﺣﺴﺐ ﻓﻼﻧﺎ ﻭﻻ ﺃﺯﻛﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﷲ ﺃﺣﺪﺍ ﺣﺴﻴﺒﻪ ﺍﷲ ﺇﻥ ﻛﺎﻥ
ﻳﺮﻯ ﺃﻧﻪ ﻛﺬﻟﻚ

421Ebi Bekre r.a.’den; “Birisi Rasulullah sallallahu
aleyhi ve sellem’in yanında birisini övdü. Bunun üzerine
buyurdu ki;
“Sana yazıklar olsun, arkadaşını boğazladın. Eğer
biriniz muhakkak kardeşini övecekse ve onu dediği gibi
biliyorsa;
“Ben onu şöyle zannediyorum” desin. Allah o kimseye
yeter, hesabını görücüdür. Kesinlikle Allah katında hiç
kimseyi temize çıkarmayın.”446

(Bu hadisi şerifte sufilerin şeyhlerine “gavs” “kutbuz
zaman” “şefaatçimiz” diye aşırı tazimlerine bir ihtar vardır.)
ﺣﺪﺛﻨﺎ ﻋﺜﻤﺎﻥ ﺑﻦ ﺃﰊ ﺷﻴﺒﺔ ﺣﺪﺛﻨﺎ ﺍﻷﺷﺠﻌﻲ ﻋﻦ ﺳﻔﻴﺎﻥ ﺍﻟﺜﻮﺭﻱ ﻋﻦ
ﺍﻷﻋﻤﺶ ﻭﻣﻨﺼﻮﺭ ﻋﻦ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﻋﻦ ﳘﺎﻡ ﺑﻦ ﺍﳊﺎﺭﺙ ﻗﺎﻝ ﻗﺎﻝ ﺍﳌﻘﺪﺍﺩ ﺑﻦ

445

Kitabus Samt(596) Hasen.
Kitabus Samt(597) Edebul Müfred(333)
Müslim(4/2296) Ebu Davud(4/252) Ahmed(5/41)
446

228

Buhari(7/87)

ﺍﻷﺳﻮﺩ ﺭﺿﻲ ﺍﷲ ﻋﻨﻪ ﺃﻣﺮﻧﺎ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﺇﺫﺍ ﺭﺃﻳﻨﺎ ﺍﳌﺪﺍﺣﲔ ﺃﻥ ﳓﺜﻮ ﰲ
ﻭﺟﻮﻫﻬﻢ ﺍﻟﺘﺮﺍﺏ

422 Mikdad Bin elEsved r.a.’den; Rasulullah
sallallahu aleyhi ve sellem bize, övücüleri gördüğümüzde
yüzlerine toprak saçmamızı emretti.”447
ﺣﺪﺛﲏ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﺍﳊﺎﺭﺙ ﺍﳌﻘﺮﻱ ﺣﺪﺛﻨﺎ ﺳﻴﺎﺭ ﺣﺪﺛﻨﺎ ﲪﺎﺩ ﺑﻦ ﺯﻳﺪ ﺣﺪﺛﻨﺎ ﻋﻄﺎﺀ
 ﲰﻌﺖ ﺟﻌﻔﺮ ﺑﻦ ﺯﻳﺪ ﺍﻟﻌﺒﺪﻱ ﻳﺬﻛﺮ ﺃﻥ ﺭﺟﻼ ﻣﺮ ﲟﺠﻠﺲ ﻓﺄﺛﲎ ﻋﻠﻴﻪ: ﺍﻟﺴﻠﻴﻤﻲ ﻗﺎﻝ
 ﺍﻟﻠﻬﻢ ﺇﻥ ﻫﺆﻻﺀ ﱂ ﻳﻌﺮﻓﻮﱐ ﻭﺃﻧﺖ ﺗﻌﺮﻓﲏ: ﺧﲑﺍ ﻓﻠﻤﺎ ﺟﺎﻭﺯﻫﻢ ﻗﺎﻝ

423 Atâ esSulemî 'den; Ca'fer Bin Zeyd elAbdî'yi
şunu anlatırken işittim;
"Birisi bir meclise uğradı ve onu iyilikle övdüler. Onları
geçtikten sonra dedi ki;
"Allah'ım! Bunlar beni tanımıyorlar, fakat sen beni
biliyorsun."448
ﺣﺪﺛﻨﺎ ﺃﲪﺪ ﺑﻦ ﲝﺮ ﺣﺪﺛﻨﺎ ﻗﺒﻴﺼﺔ ﺣﺪﺛﻨﺎ ﺳﻔﻴﺎﻥ ﻋﻦ ﺃﰊ ﺳﻨﺎﻥ ﻋﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﷲ ﺑﻦ
 ﺍﻟﻠﻬﻢ ﺇﻥ ﻋﺒﺪﻙ:  ﺃﺛﲎ ﺭﺟﻞ ﻋﻠﻰ ﺭﺟﻞ ﻣﻦ ﺍﳌﺼﻠﲔ ﰲ ﻭﺟﻬﻪ ﻓﻘﺎﻝ: ﺃﰊ ﺍﳍﺬﻳﻞ ﻗﺎﻝ
ﺗﻘﺮﺏ ﺇﱄ ﲟﻘﺘﻚ ﻭﺃﻧﺎ ﺃﺷﻬﺪﻙ ﻋﻠﻰ ﻣﻘﺘﻪ

424 Abdullah Bin Ebil Huzeyl'den; "Birisi, çok namaz
kılanlardan birini yüzüne karşı övdü. O da dedi ki; "Allah'ım!

447

Kitabus Samt(598) Edebul Müfred(339) Müslim(4/2297)
Tirmizi(4/599) İbni Mace(3742) sahih.
448
Kitabus Samt(601) İhya(3/140) elİthaf(7/573) makbul.
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Şüphesiz kulun senin öfkenle bana yaklaşmaya çalıştı. Ben
senin ona gazaplandığına şahitlik ederim."449
ﺣﺪﺛﻨﺎ ﻣﻨﺼﻮﺭ ﺑﻦ ﺃﰊ ﻣﺰﺍﺣﻢ ﺣﺪﺛﻨﺎ ﺃﺑﻮ ﺳﻌﻴﺪ ﺍﳌﺆﺩﺏ ﻋﻦ ﻋﺒﻴﺪ ﺍﷲ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ
 ﺍﳌﺪﺡ ﺫﺑﺢ:  ﺃﻇﻨﻪ ﻋﻦ ﺃﺳﻠﻢ ﻣﻮﱃ ﻋﻤﺮ ﻋﻦ ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﺍﳋﻄﺎﺏ ﺭﺿﻲ ﺍﷲ ﻋﻨﻪ ﻗﺎﻝ: ﻗﺎﻝ

425
Ömer
boğazlamaktır.”450

r.a.

buyurdu

ki;

“Övmek,

 ﲰﻌﺖ: ﺣﺪﺛﲏ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﳛﲕ ﺍﻟﻮﺍﺳﻄﻲ ﺣﺪﻳﻨﺎ ﺣﺒﺎﻥ ﺑﻦ ﺻﺨﺮ ﺑﻦ ﺟﻮﺭﻳﺔ ﻗﺎﻝ
 ﻟﻴﺲ ﻳﻀﺮ ﺍﳌﺪﺡ ﻣﻦ ﻋﺮﻑ ﻧﻔﺴﻪ: ﺳﻔﻴﺎﻥ ﺑﻦ ﻋﻴﻨﻴﺔ ﺭﲪﻪ ﺍﷲ ﻳﻘﻮﻝ

426 Süfyan Bin Uyeyne r.a. dedi ki; “Nefsini tanımış
kimseyi övmek zarar vermez.”451
:  ﻗﺎﻝ: ﺣﺪﺛﲏ ﺍﳊﺴﻦ ﺑﻦ ﺍﻟﺼﺒﺎﺡ ﺣﺪﺛﻨﺎ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻛﺜﲑ ﻋﻦ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ
 ﺇﺫﺍ ﻣﺪﺣﻚ ﺍﻟﺮﺟﻞ ﲟﺎ ﻟﻴﺲ ﻓﻴﻚ ﻓﻼ ﺗﺄﻣﻨﻪ ﺃﻥ ﻳﺬﻣﻚ: ﻗﺎﻝ ﻭﻫﺐ ﺑﻦ ﻣﻨﺒﻪ ﺭﲪﻪ ﺍﷲ
ﲟﺎ ﻟﻴﺲ ﻓﻴﻚ

427 Vehb Bin Münebbih r.a. dedi ki; “Birisi, sende
olmayan şeyle seni överse, sende olmayan şeyle seni
yermeyeceğinden emin olma!”452

449

Kitabus Samt(602) elİhya(3/140) elİthaf(7/572) isnadı Hasen.
Kitabus Samt(606) İbni Kuteybe Uyunul Ahbar(1/275) İhya(3/139)
Zubeydi İthaf(7/572) Edebul Müfred(336) Fethul Bari(10/478) isnadı
sahih.
451
Kitabus Samt(608) İhya(3/140) el Ezkar(s.238) Zubeydi
İthaf(7/573) Fethul Bari(10/478) isnadı makbuldür.
452
Kitabus Samt(609) Zübeydi İthaf(7/573) isnadı hasen.
450
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ﺣﺪﺛﲏ ﺯﻳﺎﺩ ﺑﻦ ﺃﻳﻮﺏ ﺣﺪﺛﻨﺎ ﺣﻔﺺ ﺑﻦ ﻏﻴﺎﺙ ﻋﻦ ﺍﻷﻋﻤﺶ ﻋﻦ
ﻋﻤﺮﻭ ﺑﻦ ﻣﺮﺓ ﻋﻦ ﺃﰊ ﺍﻟﺒﺨﺘﺮﻱ ﻗﺎﻝ ﺃﺛﲎ ﺭﺟﻞ ﻋﻠﻰ ﻋﻠﻲ ﺭﺿﻲ ﺍﷲ ﻋﻨﻪ ﰲ
ﻭﺟﻬﻪ ﻭﻗﻊ ﻛﺎﻥ ﺑﻠﻐﻪ ﺃﻧﻪ ﻳﻘﻊ ﻓﻴﻪ ﻓﻘﺎﻝ ﻟﻪ ﻋﻠﻲ ﺃﻧﺎ ﺩﻭﻥ ﻣﺎ ﻗﻠﺖ ﻭﻓﻮﻕ ﻣﺎ
ﰲ ﻧﻔﺴﻚ

428 Ebul Buhterî dedi ki; “Birisi Ali r.a.’ı yüzüne karşı
övdü. Fakat o, adamın, (gıyabındayken) aleyhinde
konuştuğunu biliyordu. Ona dedi ki;
“Ben
senin
söylediğinin
gizlediğinin ise üstündeyim.”453

453

altındayım,

kalbinde

Kitabus Samt(611) Uyunul Ahbar(1/276) Ebu Ubeyd Emsal(s.45)
Zemahşeri el Mustaksa(1/377) Bekrî Faslul Makal(33) sahih.
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ÖNCEKİ KONULARI KAPSAYAN BİR BÖLÜM:
ﺣﺪﺛﻨﺎ ﺍﳍﻴﺜﻢ ﺑﻦ ﺧﺎﺭﺟﺔ ﺣﺪﺛﻨﺎ ﺳﻬﻞ ﺑﻦ ﻫﺎﺷﻢ ﺍﻟﺒﲑﻭﰐ ﻋﻦ ﺍﻷﻭﺯﺍﻋﻲ ﻗﺎﻝ :
ﻗﺎﻝ ﺳﻠﻴﻤﺎﻥ ﺑﻦ ﺩﺍﻭﺩ ﻋﻠﻴﻬﻤﺎ ﺍﻟﺴﻼﻡ  :ﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﻣﻦ ﻓﻀﺔ ﻓﺎﻟﺼﻤﺖ ﻣﻦ ﺫﻫﺐ

429 elEvzaî r.a.'den; Süleyman Bin Davud
aleyhisselam demiştir ki; "Konuşmak gümüş olursa, susmak
altın olur."454
ﺣﺪﺛﲏ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻗﺪﺍﻣﺔ ﺍﳉﻮﻫﺮﻱ ﻭ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﻴﺪ ﺍﻟﺘﻴﻤﻲ ﻭﻫﺬﺍ ﻟﻔﻆ ﳏﻤﺪ
ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﻴﺪ  :ﻗﺎﻻ  :ﺣﺪﺛﻨﺎ ﳛﲕ ﺑﻦ ﺳﻠﻴﻢ ﻋﻦ ﺇﲰﺎﻋﻴﻞ ﺑﻦ ﻛﺜﲑ ﻋﻦ ﳎﺎﻫﺪ ﺭﺿﻲ ﺍﷲ
ﻋﻨﻪ ﻗﺎﻝ  :ﺇﻥ ﻟﺒﲏ ﺁﺩﻡ ﺟﻠﺴﺎﺀ ﻣﻦ ﺍﳌﻼﺋﻜﺔ ﻓﺈﺫﺍ ﺫﻛﺮ ﺍﻟﺮﺟﻞ ﺃﺧﺎﻩ ﺍﳌﺴﻠﻢ ﲞﲑ ﻗﺎﻟﺖ
ﺍﳌﻼﺋﻜﺔ  :ﻭﻟﻚ ﲟﺜﻠﻪ ﻭﺇﺫﺍ ﺫﻛﺮﻩ ﺑﺴﻮﺀ ﻗﺎﻟﺖ ﺍﳌﻼﺋﻜﺔ  :ﺍﺑﻦ ﺁﺩﻡ ﺍﳌﺴﺘﻮﺭ ﻋﻮﺭﺗﻪ ﺃﺭﺑﻊ
ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺴﻚ ﻭﺍﲪﺪ ﺍﷲ ﺍﻟﺬﻱ ﺳﺘﺮ ﻋﻮﺭﺗﻚ

430 Mücahid r.a. dedi ki; "Şüphesiz Ademoğlunun
meclisine katılan melekler vardır. Kişi Müslüman kardeşini
;hayırla anarsa melekler
"Aynısı sana da olsun" derler. Eğer onu kötülükle
;anarsa melekler
"Ademoğlunun avreti örtülmüştür. Sen kendine bak ve
ayıbını örten Allah'a hamd et." Derler.455
ﺣﺪﺛﲏ ﻋﺒﻴﺪ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﻗﺎﻝ  :ﲰﻌﺖ ﺑﺸﺮ ﺑﻦ ﺍﳊﺎﺭﺙ ﺭﲪﻪ ﺍﷲ ﻗﺎﻝ  :ﻗﺎﻝ ﺍﷲ
ﻋﺰ ﻭﺟﻞ ﻵﺩﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻼﻡ  :ﻳﺎ ﺁﺩﻡ ﺇﱐ ﻗﺪ ﺟﻌﻠﺖ ﻟﻔﻤﻚ ﻃﺒﻘﺎ ﻓﺈﺫﺍ ﳘﻤﺖ ﺃﻥ ﻻ

Kitabus Samt(612) isnadı hasendir.
Kitabus Samt(615) elİhya(3/140) elİthaf(7/572) isnadı makbul.
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454
455

ﺗﺘﻜﻠﻢ ﲟﺎ ﻻ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻓﺄﻃﺒﻘﻪ ﻭﺟﻌﻠﺖ ﻟﻌﻴﻨﻴﻚ ﻃﺒﻘﺎ ﻓﺈﺫﺍ ﺭﺃﻳﺖ ﻣﺎ ﻻ ﻳﻨﺒﻘﻲ ﻓﺄﻃﺒﻘﻬﺎ ﻭﻗﺪ
ﺳﺘﺮﺕ ﻓﺮﺟﻚ ﺑﺴﺘﺮ ﻓﻼ ﺗﻜﺸﻔﻪ ﺇﻻ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﳛﻞ ﻟﻚ

431 Bişr Bin elHaris r.a. dedi ki; "Allah Azze ve Celle,
Adem aleyhisselam'a şöyle buyurdu;
"Ey Adem! Gereksiz konuşmak aklından geçtiği zaman
kapat diye ağzına bir kapak koydum. Sana gerekmeyeni
görmek istediğinde kapat diye gözlerine kapak koydum.
Sana helal olmayanın yanında açma diye avretini örttüm."456
ﺣﺪﺛﻨﺎ ﺇﺳﺤﺎﻕ ﺑﻦ ﺇﲰﺎﻋﻴﻞ ﺣﺪﺛﻨﺎ ﺟﺮﻳﺮ ﻋﻦ ﺍﻷﻋﻤﺶ ﻋﻦ ﻳﺰﻳﺪ ﺍﺑﻦ ﺣﻴﺎﻥ ﻋﻦ
 ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻻ ﺁﻟﻪ ﻏﲑﻩ ﻣﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺭﺽ: ﻋﻨﺒﺲ ﺑﻦ ﻋﻘﺒﺔ ﻋﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﷲ ﺭﺿﻲ ﺍﷲ ﻋﻨﻪ ﻗﺎﻝ
ﺷﻲﺀ ﺃﻓﻘﺮ ﺇﱃ ﻃﻮﻝ ﺳﺠﻦ ﻣﻦ ﻟﺴﺎﻥ

432 Abdullah (bin Mesud) r.a.'den; "Kendisinden
başka ilah olmayana yemin ederim ki, yeryüzü üzerinde
uzun süre hapsedilmeye dilden daha çok ihtiyacı olan bir şey
yoktur."457
ﺣﺪﺛﻨﺎ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﺣﺴﺎﻥ ﺍﻟﺴﻤﱵ ﺣﺪﺛﻨﺎ ﻓﻀﻴﻞ ﺑﻦ ﻋﻴﺎﺽ ﻋﻦ ﺍﻷﻋﻤﺶ ﻋﻦ ﺍﰊ
 ﻛﻨﺎ ﻣﻊ ﺍﻟﻨﱯ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻓﻬﺎﺟﺖ: ﺳﻔﻴﺎﻥ ﻋﻦ ﺟﺎﺑﺮ ﺭﺿﻲ ﺍﷲ ﻋﻨﻪ ﻗﺎﻝ
 ﺇﻥ ﻧﺎﺳﺎ ﻣﻦ ﺍﳌﻨﺎﻓﻘﲔ ﺍﻏﺘﺎﺑﻮﺍ: ﺭﻳﺢ ﻣﻨﺘﻨﺔ ﻓﻘﺎﻝ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ
ﺃﻧﺎﺳﺎ ﻣﻦ ﺍﳌﺴﻠﻤﲔ ﻓﻠﺬﻟﻚ ﻫﺎﺟﺖ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺮﻳﺢ

433 Cabir r.a.'den; Bizler peygamber Sallallahu aleyhi
ve sellem'in yanında idik. Çirkin bir koku geldi. Bunun
üzerine Rasulullah Sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki;
456
457

Kitabus Samt(616) isnadı sahih.
Kitabus Samt(617) sahih ligayrihi. Daha önce tahrici geçti.
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"Şüphesiz
münafıklardan
bazı
insanlar,
Müslümanlardan bazılarının gıybetini yaptı. İşte bu kokunun
sebebi budur."458
 ﲰﻌﺖ ﺃﺑﺎ: ﺣﺪﺛﻨﺎ ﺍﳊﺴﻦ ﺑﻦ ﳏﺒﻮﺏ ﺣﺪﺛﻨﺎ ﺇﺳﺤﺎﻕ ﺑﻦ ﺳﻠﻴﻤﺎﻥ ﺍﻟﺮﺍﺯﻱ ﻗﺎﻝ
 ﻣﻜﺘﻮﺏ ﰲ ﺍﳊﻜﻤﺔ ﻣﻦ ﻳﺼﺤﺐ:  ﻋﻦ ﺍﻟﺮﺑﻴﻊ ﺑﻦ ﺃﻧﺲ ﺭﲪﻪ ﺍﷲ ﻗﺎﻝ: ﺟﻌﻔﺮ ﻳﺬﻛﺮ
ﺻﺎﺣﺐ ﺍﻟﺴﻮﺀ ﻻ ﺗﺴﻠﻢ ﻭﻣﻦ ﻳﺪﺧﻞ ﻣﺪﺍﺧﻞ ﺍﻟﺴﻮﺀ ﻳﺘﻬﻢ ﻭﻣﻦ ﻻ ﳝﻠﻚ ﻟﺴﺎﻧﻪ ﻳﻨﺪﻡ

434
yazılıdır;

erRabî

bin Enes

r.a.'den; "Hikmette şöyle

"Kötü arkadaşla sohbet eden selamette olmaz. Kötü bir
yere giren itham edilir. Diline sahip olamayan da pişman
olur."459
 ﺻﺤﺒﻨﺎ:  ﻗﺎﻝ: ﺣﺪﺛﲏ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻗﺪﺍﻣﺔ ﺣﺪﺛﻨﺎ ﺳﻔﻴﺎﻥ ﻋﻦ ﻣﺴﻌﺮ ﻋﻦ ﳏﺎﺭﺏ
ﺍﻟﻘﺎﺳﻢ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺮﲪﻦ ﻓﻐﻠﺒﻨﺎ ﺑﻄﻮﻝ ﺍﻟﺼﻤﺖ ﻭﺳﺨﺎﺀ ﺍﻟﻨﻔﺲ ﻭﻛﺜﺮﺓ ﺍﻟﺼﻼﺓ

435 Muharib (Bin Disar) r.a. dedi ki; “elKasım Bin
Abdurrahman ile arkadaşlık ettik. O bize şu üç şeyle üstün
geldi; suskunluğu korumak, cömertlik ve çok namaz”460
ﺣﺪﺛﻨﺎ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺑﻦ ﺳﻌﻴﺪ ﺍﳉﻮﻫﺮﻱ ﺣﺪﺛﲏ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺑﻦ ﻣﻮﺳﻰ ﺃﻧﺒﺄﻧﺎ ﻫﺸﺎﻡ ﺑﻦ
 ﺃﲨﻌﺖ: ﻳﻮﺳﻒ ﻋﻦ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻓﺮﺍﺱ ﻋﻦ ﻭﻫﺐ ﺑﻦ ﻣﻨﺒﻪ ﺭﲪﻪ ﺍﷲ ﻗﺎﻝ
ﺍﻷﻃﺒﺎﺀ ﺃﻥ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻄﺐ ﺍﳊﻤﻴﺔ ﻭﺃﲨﻌﺖ ﺍﳊﻜﻤﺎﺀ ﺃﻥ ﺭﺃﺱ ﺍﳊﻜﻤﺔ ﺍﻟﺼﻤﺖ

458

Kitabus Samt(618) Ahmed(3/351) Ebu Nuaym Hilye(8/121) Suyuti
Cemul Cevami(1/277) hasendir.
459
Kitabus Samt(621) isnadı Hasen.
460
Kitabus Samt(622) İbn Ebid Dunya elİşraf(19/a) İbn Hacer
Tehzibut Tehzib(8/322) isnadı hasendir.
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436 Vehb Bin Münebbih r.a.’den; “Tabipler, tıbbın
başının sıcaklık olduğunda, hikmet sahipleri de hikmetin
başının susmak olduğunda birleştiler.”461
ﺣﺪﺛﲏ ﻫﺎﺭﻭﻥ ﺑﻦ ﺳﻔﻴﺎﻥ ﺣﺪﺛﻨﺎ ﻋﺒﻴﺪ ﺍﷲ ﺑﻦ ﻣﻮﺳﻰ ﺃﻧﺒﺄﻧﺎ ﺇﺳﺮﺍﺋﻴﻞ ﻋﻦ ﺍﻷﻋﻤﺶ
 ﻛﺎﻧﻮﺍ ﳚﻠﺴﻮﻥ ﻓﺄﻃﻮﳍﻢ ﺳﻜﻮﺗﺎ ﺃﻓﻀﻠﻬﻢ ﰲ ﺃﻧﻔﺴﻬﻢ: ﻋﻦ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺭﲪﻪ ﺍﷲ ﻗﺎﻝ

437
İbrahim
etTeymî
r.a.’den;
“Meclislerde
sessizliğini en uzun süre koruyan, nefis (terbiyesinde) en
üstünleri idi.”462
ﺣﺪﺛﲏ ﻫﺮﻭﻥ ﺑﻦ ﺳﻔﻴﺎﻥ ﺣﺪﺛﲏ ﲪﺰﺓ ﺑﻦ ﺯﻳﺎﺩ ﺣﺪﺛﻨﺎ ﺃﺑﻮ ﻫﻼﻝ ﻋﻦ ﻗﺘﺎﺩﺓ ﺭﺿﻲ
 ﺃﻥ ﺍﻟﺮﺟﻞ ﻟﻴﺸﺒﻊ ﻣﻦ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﻛﻤﺎ ﻳﺸﺒﻊ ﻣﻦ ﺍﻟﻄﻌﺎﻡ: ﺍﷲ ﻋﻨﻪ ﻗﺎﻝ

438 Katade r.a.’den; “Şüphesiz
doyduğu gibi, konuşmaktan da doyar.”463

kişi,

yemekten

 ﻛﻨﺎ ﻋﻨﺪ: ﺣﺪﺛﲏ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﺇﺳﺤﺎﻕ ﺍﻟﺒﺎﻫﻠﻲ ﺣﺪﺛﻨﺎ ﺳﻔﻴﺎﻥ ﺭﲪﻪ ﺍﷲ ﻗﺎﻝ
 ﺃﻧﺎ ﻟﻜﻢ ﺍﻟﻨﺬﻳﺮ ﺍﻟﻌﺮﻳﺎﻥ ﻛﻒ ﺭﺟﻞ ﻳﺪﻩ: ﺍﻷﻋﻤﺶ ﻓﺬﻛﺮﻭﺍ ﻗﺘﻞ ﺯﻳﺪ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ ﻓﻘﺎﻝ
ﻭﺃﻣﺴﻚ ﻟﺴﺎﻧﻪ ﻭﻋﺎﰿ ﻗﻠﺒﻪ

439Süfyan (İbn Uyeyne) r.a.’den; “Biz elA’meş’in
yanında iken Zeyd Bin Ali’nin öldürülüşünden bahsettiler.
Dedi ki;
“Ben sizin için çıplak uyarıcıyım. Kişi eline sahip olsun,
dilini tutsun ve kalbini tedavi etsin.”464

461

Kitabus Samt(623) Suyuti Hüsnüs Semt(2/b) isnadı makbul.
Kitabus Samt(624) Husnüs Semt(3/a) isnadı makbul.
463
Kitabus Samt(625) isnadı makbul.
464
Kitabus Samt(626) isnadı sahih.
462
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ﺣﺪﺛﲏ ﲪﺰﺓ ﺑﻦ ﺍﻟﻌﺒﺎﺱ ﺃﻧﺒﺄﻧﺎ ﻋﺒﺪﺍﻥ ﺃﻧﺒﺄﻧﺎ ﻋﺒﺪ ﺍﷲ ﺃﻧﺒﺄﻧﺎ ﻣﻌﻤﺮ ﻋﻦ ﳛﲕ ﺑﻦ
 ﺍﻋﺘﱪﻭﺍ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺑﺄﻋﻤﺎﳍﻢ ﻭﺩﻋﻮﺍ ﻗﻮﳍﻢ ﻓﺈﻥ ﺍﷲ: ﺍﳌﺨﺘﺎﺭ ﻋﻦ ﺍﳊﺴﻦ ﺭﺿﻲ ﺍﷲ ﻋﻨﻪ ﻗﺎﻝ
ﱂ ﻳﺪﻉ ﻗﻮﻻ ﺇﻻ ﺟﻌﻞ ﻋﻠﻴﻪ ﺩﻟﻴﻼ ﻣﻦ ﻋﻤﻞ ﻳﺼﺪﻗﻪ ﺃﻭ ﻳﻜﺬﺑﻪ ﻓﺈﺫﺍ ﲰﻌﺖ ﻗﻮﻻ ﺣﺴﻨﺎ
ﻓﺮﻭﻳﺪﺍ ﺑﺼﺤﺎﺑﻪ ﻓﺈﻥ ﻭﺍﻓﻖ ﻗﻮﻟﻪ ﻋﻤﻼ ) ﻓﻨﻌﻢ ﻭﻧﻌﻤﺔ ﻋﲔ ﺁﺧﻪ ﻭﺃﺣﺒﺒﻪ ﻭﺇﻥ ﺧﺎﻟﻒ
ﻗﻮﻝ ﻋﻤﻞ ( ﻓﻤﺎﺫﺍ ﻳﺸﺒﻪ ﻋﻠﻴﻚ ﻣﻨﻪ ؟ ﺃﻡ ﻣﺎﺫﺍ ﳜﻔﻰ ﻋﻠﻴﻚ ﻣﻨﻪ ؟ ﺇﻳﺎﻙ ﻭﺇﻳﺎﻩ
ﻻﳜﺪﻋﻨﻚ ﻛﻤﺎ ﺧﺪﻉ ﺍﺑﻦ ﺁﺩﻡ ﺇﻥ ﻟﻚ ﻗﻮﻻ ﻭﻋﻤﻼ ﻓﻌﻤﻠﻚ ﺃﺣﻖ ) ﺑﻚ ﻣﻦ ﻗﻮﻟﻚ
ﻭﺇﻥ ﻟﻚ ﺳﺮﻳﺮﺓ ﻭﻋﻼﻧﻴﺔ ﻓﺴﺮﻳﺮﺗﻚ ﺃﺣﻖ ( ﺑﻚ ﻣﻦ ﻋﻼﻧﻴﺘﻚ ﻭﻟﺬﻟﻚ ﻋﺎﺟﻠﺔ ﻭﻋﺎﻗﺒﺔ
ﻓﻌﺎﻗﺒﺘﻚ ﺃﺣﻖ ﻣﻦ ﻋﺎﺟﻠﺘﻚ

440 elHasen (elBasrî) r.a. dedi ki; “İnsanları
amelleri ile tanıyın, sözlerine bakmayın. Zira Allah bir sözü,
ancak tasdik veya tekzib eden bir ameli üzerine delil
kılmadan bırakmaz. Güzel bir söz işittiğinde sahibi hakkında
karar vermede acele etme. Eğer sözü ile ameli uygunsa ne
âlâ. Onu kardeş edin ve sev. Sözü ile ameli tutmuyorsa
onda seni şüphelendiren ya da onun senden gizlediği ne var
bak. Adeoğlunun aldanışı gibi aldanmaktan sakın! Şüphesiz
senin bir sözün bir de amelin vardır. Amelin sana sözünden
daha layıktır. Şüphesiz senin bir gizli halin, bir de aşikâr
halin vardır. Gizli halin sana aşikâr halinden daha layıktır.
Aynı şekilde senin bir şimdin bir de sonran vardır. Sonran
(akibetin) sana şimdinden daha layıktır.”465
ﺣﺪﺛﲏ ﲪﺰﺓ ﺑﻦ ﺍﻟﻌﺒﺎﺱ ﺃﻧﺒﺄﻧﺎ ﻋﺒﺪﺍﻥ ﺃﻧﺒﺄﻧﺎ ﻋﺒﺪ ﺍﷲ ﻋﻦ ﺳﻠﻴﻤﺎﻥ ﺑﻦ ﺍﳌﻐﲑﺓ ﻋﻦ
 ﻟﻴﻌﻈﻢ ﺟﻼﻝ ﺍﷲ ﰲ ﺻﺪﺭﻭﻛﻢ ﻓﻼ ﺗﺬﻛﺮﻭﻩ ﻋﻨﺪ ﻣﺜﻞ ﻫﺬﺍ: ﺛﺎﺑﺖ ﻋﻦ ﻣﻄﺮﻑ ﻗﺎﻝ
 ﺍﻟﻠﻬﻢ ﺃﺧﺰﻩ ﻭﻟﻠﺤﻤﺎﺭ ﻭﻟﻠﺸﺎﺓ: ﻗﻮﻝ ﺃﺣﺪﻛﻢ ﻟﻠﻜﻠﺐ

465

Kitabus Samt(630) isnadı makbul.
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441 Mutarrif (İbnuşŞıhhîr) r.a.’den; “Allah’ın Celali
göğsünüzde büyüsün. O’nu biriniz, köpeğine, eşeğine,
koyununa
“Allah’ım onun belasını ver” diyerek anmasın.”466
ﺣﺪﺛﲏ ﲪﺰﺓ ﺃﻧﺒﺄﻧﺎ ﻋﺒﺪﺍﻥ ﺃﻧﺒﺄﻧﺎ ﻋﺒﺪ ﺍﷲ ﺃﻧﺒﺄﻧﺎ ﺷﺮﻳﻚ ﻋﻦ ﺍﰊ ﺇﺳﺤﺎﻕ ﺍﻟﺸﻴﺒﺎﱐ
 ﺃﻗﺒﻠﺖ ﻣﻊ ﺯﻳﺎﺩ ﺑﻦ ﺟﺪﻳﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﻜﻨﺎﺳﺔ ﻓﻘﻠﺖ ﰲ ﻛﻼﻣﻲ: ﻋﻦ ﺧﻨﺎﺱ ﺑﻦ ﺳﺤﻴﻢ ﻗﺎﻝ
:  ﻭﻻ ﻭﺍﻷﻣﺎﻧﺔ ﻓﺠﻌﻞ ﺯﻳﺎﺩ ﻳﻜﱯ ﻭﻳﺒﻜﻲ ﻓﻈﻨﻨﺖ ﺃﱐ ﺃﺗﻴﺖ ﺃﻣﺮﺍ ﻋﻈﻴﻤﺎ ﻓﻘﻠﺖ ﻟﻪ:
 ﻛﺎﻥ ﻋﻤﺮ ﺭﺿﻲ ﺍﷲ ﻋﻨﻪ ﻳﻨﻬﺎﻧﺎ ﻋﻦ ﺍﳊﻠﻒ:  ﻧﻌﻢ: ﺃﻛﺎﻥ ﻳﻜﺮﻩ ﻣﺎ ﻗﻠﺖ ؟ ﻗﺎﻝ
ﺑﺎﻷﻣﺎﻧﺔ ﺃﺷﺪ ﺍﻟﻨﻬﻲ

442 Hunas Bin Suhaym dedi ki; “Ziyad Bin Hudayr (ya
da Cüdeyr) ile mezbeleden dönmüştüm. Konuşmam
arasında
“Hayır, emanete yemin ederim ki” dedim. Bunun
üzerine Ziyad ağlamaya başladı, bir süre ağladı. Ben kötü
bir şey yaptığımı anladım ve ona;
“Söylediğim çirkin birşey miydi?” dedim. Dedi ki;
“Evet, Ömer radıyallahu anh bizleri emanet ile yemin
etmekten şiddetle sakındırırdı.”467

466

Kitabus Samt(634) İbnül Mubarek Zühd(s.71) Ebu Nuaym
Hilye(1/209) isnadı sahih.
467
Kitabus Samt(635) İbnül Mubarek Zühd(s.70) Ebu Nuaym
Hilye(4/196) isnadı hasendir.
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ﺣﺪﺛﲏ ﲪﺰﺓ ﺑﻦ ﺍﻟﻌﺒﺎﺱ ﺃﻧﺒﺄﻧﺎ ﻋﺒﺪﺍﻥ ﺃﻧﺒﺄﻧﺎ ﺳﻔﻴﺎﻥ ﻋﻦ ﺍﻷﻋﻤﺶ ﻋﻦ ﺃﰊ ﺍﻟﻀﺤﻰ
ﻋﻦ ﻣﺴﺮﻭﻕ ﺭﺿﻲ ﺍﷲ ﻋﻨﻪ  :ﺃﻧﻪ ﺳﺌﻞ ﻋﻦ ﺑﻴﺖ ﻣﻦ ﺷﻌﺮ ﻓﻜﺮﻫﻪ ﻓﻘﻴﻞ ﻟﻪ ؟ ﻓﻘﺎﻝ :
ﺇﱐ ﺃﻛﺮﻩ ﺃﻥ ﻳﻮﺟﺪ ﰲ ﺻﺤﻴﻔﱵ ﺷﻌﺮ

443 EbudDuha’dan; “Mesruk’a şiirden bir beyit
;soruldu. Bundan hoşlanmayınca sebebi soruldu. Dedi ki
“Sahifemde şiir bulunmasını istemem.”468
ﺣﺪﺛﻨﺎ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﺍﳊﺴﲔ ﺣﺪﺛﻨﺎ ﻣﻄﺮﻑ ﺃﺑﻮ ﺍﻟﺼﻌﺐ ﺣﺪﺛﻨﺎ ﻣﺎﻟﻚ ﺍﺑﻦ ﺃﻧﺲ :
ﻗﺎﻝ ﺍﻟﻘﺎﺳﻢ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺭﲪﻪ ﺍﷲ ﻟﻘﺪ ﺃﺩﺭﻛﺖ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻭﻣﺎ ﻳﻌﺠﺒﻮﻥ ﻟﻠﻘﻮﻝ

444 elKasım Bin Muhammed r.a.’den; “Kendilerine
yetiştiğim insanlar konuşmaktan hoşlanmazlardı.”469
ﺣﺪﺛﲏ ﳏﻤﺪ ﺣﺪﺛﲏ ﺍﳊﻤﻴﺪﻱ ﻋﻦ ﺳﻔﻴﺎﻥ ﺭﲪﻪ ﺍﷲ ﻗﺎﻝ  :ﺍﺟﺘﻤﻌﻮﺍ ﺇﱃ ﺍﻟﻘﺎﺳﻢ
ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺭﲪﻪ ﺍﷲ ﰲ ﺻﺪﻗﻪ ﻗﺴﻤﻬﺎ ﻗﺎﻟﻮﺍ  :ﻭﻫﻮ ﻳﺼﻠﻲ ﻓﺠﻌﻠﻮﺍ ﻳﺘﻜﻠﻤﻮﻥ ﻓﻘﺎﻝ ﺍﺑﻨﻪ
 :ﺇﻧﻜﻢ ﺍﺟﺘﻤﻌﺘﻢ ﺇﱃ ﺭﺟﻞ ﻭﺍﷲ ﻣﺎ ﻧﺎﻝ ﻣﻨﻬﺎ ﺩﺭﳘﺎ ﻭﻻ ﺩﺍﻧﻘﺎ ﻗﺎﻝ  :ﻓﺄﻭﺟﺰ ﺍﻟﻘﺎﺳﻢ ﰒ
ﻗﺎﻝ  :ﻗﻞ ﻳﺎ ﺑﲏ  :ﻓﻴﻤﺎ ﻋﻠﻤﺘﻪ ﻗﺎﻝ  :ﺳﻔﻴﺎﻥ ﺻﺪﻕ ﺍﺑﻨﻪ ﻭﻟﻜﻨﻪ ﺃﺭﺍﺩ ﺗﺄﺩﻳﺒﻪ ﰲ ﺍﳌﻨﻄﻖ
ﻭﺣﻔﻈﻪ

445 Süfyan (İbni Uyeyne) r.a.’den; “elKasım Bin
Muhammed sadaka dağıtırken toplandılar. O namaz
kılıyordu. Söylenmeye başladılar. Bunun üzerine oğlu dedi
;ki

Ahmed

468

)Kitabus Samt(636) İbnul Mübarek Zühd(s.126
Zühd(s.349) İbni Sad(6/80) Siyeri A’lam(4/69) isnadı sahih.
469
Kitabus Samt(638) isnadı sahih.
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“Sizler öyle bir kimseye geldiniz ki, Allah’a yemin
olsun, kendisi bundan ne bir dirhem, ne bir danik almış
değildir.” ElKasım namazı kısa tuttu ve sonra dedi ki;
“Ey oğlum! Bildiğin şeyi söyle.”
Süfyan r.a. dedi ki; “Oğlu doğru söylemişti fakat onu
konuşmasını korumak için edeplendirmek istedi.”470
ﺣﺪﺛﲏ ﲪﺰﺓ ﺑﻦ ﺍﻟﻌﺒﺎﺱ ﺃﻧﺒﺄﻧﺎ ﻋﺒﺪﺍﻥ ﺑﻦ ﻋﺜﻤﺎﻥ ﺃﻧﺒﺄﻧﺎ ﻋﺒﺪ ﺍﷲ ﺃﻧﺒﺄﻧﺎ ﺍﺑﻦ ﳍﻴﻌﺔ
 ﻋﻦ:  ﲰﻌﺖ ﻭﻫﺒﺎ ﺍﻟﺬﻣﺎﺭﻱ ﳛﺪﺙ: ﺣﺪﺛﲏ ﺍﳊﺎﺭﺙ ﺑﻦ ﻳﺰﻳﺪ ﻋﻦ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﺭﺑﺎﺡ ﻗﺎﻝ
 ﺇﻥ ﺩﺍﻭﺩ ﺍﻟﻨﱯ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﺳﺄﻝ ﺭﺑﻪ ﺃﻥ ﳜﱪﻩ ﺑﺄﺣﺐ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ: ﻓﻀﺎﻟﺔ ﺑﻦ ﻋﺒﻴﺪ ﻗﺎﻝ
 ﻻ ﺗﺬﻛﺮﻥ ﺃﺣﺪﺍ ﻣﻦ ﺧﻠﻘﻲ ﺇﻻ ﲞﲑ ﻭﻻ:  ﻋﺸﺮﺍ ﺇﺫﺍ ﻓﻌﻠﺘﻬﻦ ﻳﺎ ﺩﺍﻭﺩ: ﺇﻟﻴﻪ ؟ ﻗﺎﻝ
 ﻳﺎ ﺭﺏ ﻫﺆﻻﺀ ﺍﻟﺜﻼﺙ ﻻ: ﺗﻐﺘﺎﺑﻦ ﺃﺣﺪﺍ ﻣﻦ ﺧﻠﻘﻲ ﻭﻻ ﲢﺴﺪﻥ ﺃﺣﺪﺍ ﻣﻦ ﺧﻠﻘﻲ ﻗﺎﻝ
ﺃﺳﺘﻄﻴﻊ ﺃﻥ ﺃﻋﻤﻠﻬﻦ

446 Fadale Bin Ubeyd r.a. dedi ki; “Davud peygamber
a.s. rabbinden en sevdiği ameli kendisine haber vermesini
istedi. Buyurdu ki;
“Eğer yapabilirsen on şeydir; yarattıklarımdan bir
kimseyi ancak hayırla an, yarattıklarımdan hiç kimsenin
gıybetini etme. Hiç kimseye haset etme.” Davud a.s. dedi
ki;
“Ya Rabbi!
bildirme.”471

470
471

Bu

üçüne gücüm

yetmez. Diğerlerini

Kitabus Samt(639) isnadı sahih.
Kitabus Samt(641) İbnul Mubarek Zühd(s.161) isnadı hasen.
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 ﲰﻌﺖ ﻣﺎﻟﻚ: ﺣﺪﺛﲏ ﻫﺎﺭﻭﻥ ﺑﻦ ﺳﻔﻴﺎﻥ ﺣﺪﺛﻨﺎ ﺃﺑﻮ ﻏﺴﺎﻥ ﺣﺪﺛﻨﺎ ﺃﺑﻮ ﻗﺪﺍﻣﺔ ﻗﺎﻝ
 ﻟﻮ ﻛﻠﻒ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺍﻟﺼﺤﻒ ﻷﻗﻠﻮﺍ ﻣﻦ ﺍﳌﻨﻄﻖ: ﺑﻦ ﺩﻳﻨﺎﺭ ﺭﲪﻪ ﺍﷲ ﻳﻘﻮﻝ

447 Malik Bin Dinar r.a.’den; “Amel defterini
yazmakla insanlar mükellef olsalardı, mutlaka konuşmayı
azaltırlardı.”472
ﺣﺪﺛﲏ ﺳﺮﻳﺞ ﺑﻦ ﻳﻮﻧﺲ ﺣﺪﺛﻨﺎ ﻳﻮﻧﺲ ﺣﺪﺛﻨﺎ ﻳﺰﻳﺪ ﺑﻦ ﻫﺮﻭﻥ ﺃﻧﺒﺄﻧﺎ ﻫﺸﺎﻡ ﺑﻦ
 ﻧﺒﺌﺖ ﺃﻥ ﻋﻴﺴﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﻗﺎﻝ ﻷﺻﺤﺎﺑﻪ ﺃﺭﺃﻳﺘﻢ ﻟﻮ: ﺣﺴﺎﻥ ﻋﻦ ﺧﺎﻟﺪ ﺍﻟﺮﺑﻌﻲ ﻗﺎﻝ
 ﺑﻞ:  ﻛﻨﺎ ﻧﺮﺩﻩ ﻋﻠﻴﻪ ﻗﺎﻝ: ﻣﺮﺭﰎ ﻋﻠﻰ ﺭﺟﻞ ﻧﺎﺋﻢ ﻭﻗﺪ ﻛﺸﻔﺖ ﺍﻟﺮﻳﺢ ﺛﻮﺑﻪ ؟ ﻗﺎﻟﻮﺍ
 ﺑﻞ ﺗﻜﺸﻔﻮﻥ ﻣﺎ ﺑﻘﻲ ﻣﺜﻞ:  ﺳﺒﺤﺎﻥ ﺍﷲ ﻧﺮﺩﻩ ﻋﻠﻴﻪ ! ! ﻗﺎﻝ: ﺗﻜﺸﻔﻮﻥ ﻣﺎ ﺑﻘﻲ ﻗﺎﻟﻮﺍ
ﺃﺿﺮﺑﻪ ﻟﻠﻘﻮﻡ ﻳﺴﻤﻌﻮﻥ ﻋﻦ ﺍﻟﺮﺟﻞ ﺑﺎﻟﺴﻴﺌﺔ ﻓﻴﺰﻳﺪﻭﻥ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻭﻳﺬﻛﺮﻭﻥ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻨﻬﺎ

448 Halid erRabiî’den; “İsa a.s. ashabına dedi ki;
“Uyurken örtüsünü rüzgârın açtığı birini görseniz ne
yaparsınız?”
“Onun üstünü örteriz” dediler. İsa a.s. dedi ki;
“Bilakis kalan kısmını da açarsınız.”
“Subhanallah! Elbette onu örteriz.” Dediler.
“Bilakis kalan kısmını da açarsınız” dedi ve böylece bir
kimsenin kötülükle anıldığını işitip onu daha fazla anlatan
topluluğa misal getirdi.473

472
473

Kitabus Samt(642) isnadı hasen. Daha önce geçti.
Kitabus Samt(645) ravileri güvenilirdir.
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ﺣﺪﺛﲏ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﺇﺩﺭﻳﺲ ﺣﺪﺛﻨﺎ ﻋﺒﺪﺓ ﺑﻦ ﺳﻠﻴﻤﺎﻥ ﻋﻦ ﺍﺑﻦ ﺍﳌﺒﺎﺭﻙ ﺭﲪﻪ ﺍﷲ ﻗﺎﻝ
 :ﻗﻴﻞ ﻻﰊ ﻋﻮﻥ  :ﺃﻻ ﺗﺘﻜﻠﻢ ﻓﺘﺆﺟﺮ ؟ ﻗﺎﻝ  :ﺃﻣﺎ ﻳﺮﺿﻰ ﺍﳌﺘﻜﻠﻢ ﺑﺎﻟﻜﻔﺎﻑ

449 İbnul Mubarek r.a.’den; Ebu Avn’a; “Konuşsan da
;ecir alsan olmaz mı?” denildi. O da dedi ki
“Konuşan kafi gelene razı olmaz mı?”474
ﺣﺪﺛﲏ ﲪﺰﺓ ﺑﻦ ﺍﻟﻌﺒﺎﺱ ﺃﻧﺒﺄﻧﺎ ﻋﺒﺪﺍﻥ ﺑﻦ ﻋﺜﻤﺎﻥ ﺃﻧﺒﺄﻧﺎ ﻋﺒﺪ ﺍﷲ ﺃﻧﺒﺄﻧﺎ ﻭﻫﻴﺐ ﻗﺎﻝ
 :ﻗﺎﻝ ﻋﻴﺴﻰ ﺍﺑﻦ ﻣﺮﱘ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﺃﺭﺑﻊ ﻻ ﳚﺘﻤﻌﻦ ﰲ ﺃﺣﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺎﺱ  :ﺇﻻ ﺑﻌﺠﺐ :
ﺍﻟﺼﻤﺖ ﻭﻫﻮ ﺃﻭﻝ ﺍﻟﻌﺒﺎﺩﺓ ﻭﺍﻟﺘﻮﺍﺿﻊ ﷲ ﻭﺍﻟﺰﻫﺎﺩﺓ ﰲ ﺍﻟﺪﻧﻴﺎ ﻭﻗﻠﺔ ﺍﻟﺸﻲﺀ

;450 Vuheyb (Bin Halid)’den; İsa aleyhisselam dedi ki
“Şu dört şeyin bir kimsede bir araya gelmesi şaşılacak
şeydir; ibadetin başı olan susmak, Allah için tevazu,
dünyadan zühd ve tasasız olmak.”475
ﺣﺪﺛﲏ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺑﻦ ﺳﻌﻴﺪ ﺣﺪﺛﻨﺎ ﺃﺑﻮ ﺃﲪﺪ ﺍﻟﺰﺑﲑﻱ ﺣﺪﺛﻨﺎ ﻋﺒﺪﺍﻟﻌﺰﻳﺰ ﺑﻦ ﺃﰊ ﺭﻭﺍﺩ
ﺭﲪﻪ ﺍﷲ  :ﺃﻥ ﻗﻮﻣﺎ ﺻﺤﺒﻮﺍ ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﻋﺒﺪﺍﻟﻌﺰﻳﺰ ﺭﺿﻲ ﺍﷲ ﻋﻨﻪ ﻓﻘﺎﻝ  :ﻋﻠﻴﻜﻢ ﺑﺘﻘﻮﻯ
ﺍﷲ ﻭﺣﺪﻩ ﻻ ﺷﺮﻳﻚ ﻟﻪ ﻭﺇﻳﺎﻛﻢ ﻭﺍﳌﺰﺍﺡ ﻓﺈﺎ ﲡﺮ ﺇﱃ ﺍﻟﻘﺒﻴﺢ ﻭﺗﻮﺭﺙ ﺍﻟﻀﻐﻴﻨﺔ
ﻭﲡﺎﻟﺴﻮﺍ ﺑﺎﻟﻘﺮﺁﻥ ﻭﲢﺪﺛﻮﺍ ﺑﻪ ﻓﺈﻥ ﺛﻘﻞ ﻋﻠﻴﻜﻢ ﻓﺤﺪﻳﺚ ﻣﻦ ﺣﺪﻳﺚ ﺍﻟﺮﺟﺎﻝ ﺣﺴﻦ
ﺳﲑﻭﺍ ﺑﺎﺳﻢ ﺍﷲ

474

Kitabus Samt(646) isnadı sahih.
Kitabus Samt(647) İbni Ebid Dunya Tevazu(127) İbn Vehb
Cami(1/71) ravileri güvenilirdir. Enes r.a.’den zayıf bir rivayet için
bkz.: Hennad Zühd(62/a, 105/b) Feyzul Kadir(1/468) İbn Hibban el
)Fakr vezZuhd(12/a) Elbani Daife(1958
475
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451 Abdulaziz Bin Ebi Ravvad r.a.'den; "Bir grup insan
Ömer Bin Abdulaziz ile sohbet ettiler. Dedi ki;
"Size ortağı olmayan Allah'tan korkmanızı tavsiye
ederim. Sizi mizahtan sakındırırım. Zira o kötülüklere
sürükler ve kine sebep olur. Meclislerinizde Kur'anı okuyarak
onun dersini yapın. Bu size ağır gelirse hayırlı insanların
sözlerini konuşun. Allah'ın ismiyle hareket edin."476
ﺣﺪﺛﻨﺎ ﺃﺑﻮ ﺑﻜﺮ ﺑﻦ ﺳﻬﻞ ﺣﺪﺛﻨﺎ ﺍﺑﻦ ﺃﰊ ﻣﺮﱘ ﺃﻧﺒﺄﻧﺎ ﳛﲕ ﺑﻦ ﺃﻳﻮﺏ ﺣﺪﺛﻨﺎ ﺍﺑﻦ
ﻋﺠﻼﻥ ﻋﻦ ﺯﻳﺎﺩ ﻣﻮﱃ ﻋﺒﺪ ﺍﷲ ﺑﻦ ﻋﺎﻣﺮ ﻋﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﷲ ﺑﻦ ﻋﺎﻣﺮ ﺍﺑﻦ ﺭﺑﻴﻌﺔ ﺃﻧﻪ ﲰﻌﻪ ﻳﻘﻮﻝ
 ﺩﺧﻞ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻋﻠﻰ ﺃﻣﻲ ﻭﺃﻧﺎ ﻏﻼﻡ ﻓﺄﺩﺑﺮﺕ ﺧﺎﺭﺟﺎ ﻓﻨﺎﺩﺗﲏ:
 ﻣﺎ ﻫﺬﺍ ﺗﻌﻄﻴﻨﻴﻪ ؟:  ﻳﺎ ﻋﺒﺪ ﺍﷲ ﻫﺎﻙ ﻓﻘﺎﻝ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ: ﺃﻣﻲ
 ﺃﻣﺎ ﺃﻧﻚ ﻟﻮ ﱂ ﺗﻔﻌﻠﻲ ﻛﺘﺒﺖ ﻋﻠﻴﻚ ﻛﺬﺑﺔ:  ﺃﻋﻄﻴﻪ ﲤﺮﺍ ﻗﺎﻝ: ﻗﺎﻟﺖ

452 Abdullah Bin Amir İbni Rabîa dedi ki; "Ben
çocukken Rasulullah Sallallahu aleyhi ve sellem annemin
yanına geldi. Ben çıkmak üzere iken annem;
"Ey Abdullah! Şunu al" diye seslendi. Rasulullah
Sallallahu aleyhi ve sellem;
"ona ne vereceksin?" buyurdu.
"Ona hurma vereceğim" dedi. Rasulullah Sallallahu
aleyhi ve sellem buyurdu ki;
"Eğer onu
yazılacaktı."477

vermeseydin

476

bu

sana

yalan

olarak

Kitabus Samt(651) isnadı sahih. Tahrici daha önce geçti.
Kitabus Samt(652) Ebu Davud(4/298) İbn Vehb Cami(1/81)
Ahmed(3/447) Haraitî Mekarimu Ahlak(s.33) Beyhaki(10/198) Ziyaul
477
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 ﻋﻦ ﳎﺎﻫﺪ ﺭﺿﻲ:  ﺃﻇﻨﻪ ﺫﻛﺮﻩ: ﺣﺪﺛﻨﺎ ﺃﺑﻮ ﻛﺮﻳﺐ ﺣﺪﺛﻨﺎ ﺍﶈﺎﺭﰊ ﻋﻦ ﻟﻴﺚ ﻗﺎﻝ
 ﺍﺳﻜﱵ ﺣﱴ ﺃﺷﺘﺮﻱ ﻟﻚ ﻛﺬﺍ ﺃﻭ:  ﺇﻥ ﺍﻟﺮﺟﻞ ﻟﻴﺴﻜﺖ ﺻﺒﻴﺘﻪ ﻓﻴﻘﻮﻝ: ﺍﷲ ﻋﻨﻪ ﻗﺎﻝ
ﻛﺬﺍ ﻓﻴﻜﺘﺐ ﻛﺬﻳﺒﺔ

453 Mucahid
susturmak için;

r.a.'den;

"Şüphesiz

kişi

çocuğunu

"Sus da sana şunu şunu alayım" der de bu ona
yalancık olarak yazılır."478
ﺣﺪﺛﻨﺎ ﲪﻴﺪ ﺑﻦ ﺯﳒﻮﻳﺔ ﺣﺪﺛﻨﺎ ﺃﺑﻮ ﻋﺎﺻﻢ ﻋﻦ ﺍﺑﻦ ﺃﰊ ﻣﻠﻴﻜﺔ ﻋﻦ ﺍﻟﻘﺎﺳﻢ ﻋﻦ
 ﺇﻥ ﺍﷲ ﻳﻜﺮﻩ ﺍﻷﻧﺪ:  ﻋﻦ ﺍﻟﻨﱯ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻗﺎﻝ: ﻋﺎﺋﺸﺔ ﺭﺿﻲ ﺍﷲ ﻋﻨﻬﺎ
ﺍﳋﺼﻢ

454 Aişe r.a.'dan; Peygamber Sallallahu aleyhi ve
sellem buyurdu ki;
"Şüphesiz
sevmez."479

Allah

şiddetli

münakaşa

yapanları

ﺣﺪﺛﲏ ﺍﳊﺴﻦ ﺑﻦ ﺍﻟﺼﺒﺎﺡ ﻗﺎﻝ ﻗﺎﻝ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﺑﻜﺎﺭ ﻗﺎﻝ ﻋﻤﺮ ﺑﻦ
ﻋﺒﺪﺍﻟﻌﺰﻳﺰ ﺭﺿﻲ ﺍﷲ ﻋﻨﻪ ﺇﺫﺍ ﺭﺃﻳﺘﻢ ﺍﻟﺮﺟﻞ ﻳﻄﻴﻞ ﺍﻟﺼﻤﺖ ﻭﻳﻬﺮﺏ ﻣﻦ
ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻓﺎﻗﺘﺮﺑﻮﺍ ﻣﻨﻪ ﻓﺈﻧﻪ ﻳﻠﻘﻦ ﺍﳊﻜﻤﺔ

Makdisi, Buhari'nin Tarihi, İbni Sad ve Taberani'den naklen; Zubeydi
elİthaf(7/515) Elbani Sahiha(2/384385) Tehzibut Tehzib(5/270)
sahihtir.
478
Kitabus Samt(653) isnadı sahihtir. Daha önce geçti.
479
Kitabus Samt(654) daha önce geçti.
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455 Ömer Bin Abdulaziz r.a. dedi ki; “Suskunluğunu
muhafaza eden, insanlardan uzaklaşan birisini görürseniz,
ona yaklaşınız. Zira ona hikmet verilir.”480
ﺣﺪﺛﻨﺎ ﺍﳊﺴﲔ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﻌﺠﻠﻲ ﺣﺪﺛﻨﺎ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﺍﻟﺼﻠﺖ ﻋﻦ ﺍﺑﻦ ﺍﳌﺒﺎﺭﻙ ﻋﻦ
 ﻣﺎ ﺭﺃﻳﺖ ﺃﺣﺪﺍ ﻟﺴﺎﻧﻪ ﻣﻨﻪ ﻋﻠﻰ ﺑﺎﻝ ﺇﻻ: ﺳﻠﻴﻤﺎﻥ ﺑﻦ ﺍﳌﻐﲑﺓ ﻋﻦ ﻳﻮﻧﺲ ﺑﻦ ﻋﺒﻴﺪ ﻗﺎﻝ
ﺭﺃﻳﺖ ﺫﻟﻚ ﺻﻼﺣﺎ ﰲ ﺳﺎﺋﺮ ﻋﻤﻠﻪ

456 Yunus Bin Ubeyd dedi ki; "İnsanlardan herhangi
biri, diline ehemmiyet verirse diğer amellerinde de düzelme
görülür.”481
ﺣﺪﺛﻨﺎ ﻳﻌﻘﻮﺏ ﺑﻦ ﻋﺒﻴﺪ ﺣﺪﺛﻨﺎ ﺃﺑﻮ ﻋﺎﺻﻢ ﺍﻟﻨﺒﻴﻞ ﻋﻦ ﺳﻔﻴﺎﻥ ﻋﻦ
ﻋﺎﺻﻢ ﻋﻦ ﺫﻛﻮﺍﻥ ﻗﺎﻝ ﻗﺎﻟﺖ ﻋﺎﺋﺸﺔ ﺭﺿﻲ ﺍﷲ ﻋﻨﻬﺎ ﻳﺘﻮﺿﺄ ﺃﺣﺪﻛﻢ ﻣﻦ
ﺍﻟﻄﻌﺎﻡ ﺍﻟﻄﻴﺐ ﻭﻻ ﻳﺘﻮﺿﺄ ﻣﻦ ﺍﻟﻜﻠﻤﺔ ﺍﳋﺒﻴﺜﺔ ﻳﻘﻮﻟﻪ

457 Aişe r.a. dedi ki; “Ağzınızı güzel yemekten sonra
yıkarsınız fakat, kötü sözden dolayı yıkamazsınız!?”482
ﺣﺪﺛﻨﺎ ﻋﺒﺪ ﺍﷲ ﺣﺪﺛﻨﺎ ﺃﺑﻮ ﻫﺎﺷﻢ ﺣﺪﺛﻨﺎ ﻭﻛﻴﻊ ﺣﺪﺛﻨﺎ ﻛﺜﲑ ﺑﻦ ﺯﻳﺪ ﻋﻦ ﺳﺎﱂ ﺑﻦ
:  ﻣﺎ ﲰﻌﺖ ﺃﰊ ﻟﻌﻦ ﺷﻴﺌﺎ ﻗﻂ ﺇﻻ ﻣﺮﺓ ﻭﻗﺎﻝ: ﻋﺒﺪ ﺍﷲ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﺭﺿﻲ ﺍﷲ ﻋﻨﻬﻢ ﻗﺎﻝ
 ﻻ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻟﻠﻤﺆﻣﻦ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻟﻌﺎﻧﺎ: ﻗﺎﻝ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ

458 Salim Bin Abdullah Bin Ömer r.a.'dan; "Babamın
bir defa dışında lanet ettiğini hiç duymadım. Dedi ki;
"Rasulullah Sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu;
480

Kitabus Samt(656) Suyuti Husnus Semt(s.2) isnadı sahih.
Kitabus Samt(657) isnadı hasendir. Daha önce geçti.
482
Kitabus Samt(662) Zübeydi İthaf(7/538) isnadı sahih.
481
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"Mü'mine lanetçi olması yakışmaz."483
ﺣﺪﺛﻨﺎ ﺧﺎﻟﺪ ﺑﻦ ﺧﺪﺍﺵ ﺣﺪﺛﻨﺎ ﻋﺒﺪ ﺍﷲ ﺑﻦ ﻭﻫﺐ ﺃﻧﺒﺄﻧﺎ ﻳﻮﻧﺲ ﻋﻦ ﺍﺑﻦ ﺷﻬﺎﺏ
 ﻗﺎﻝ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﺻﻠﻰ: ﻋﻦ ﺍﰊ ﺳﻠﻤﺔ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺮﲪﻦ ﻋﻦ ﺃﰊ ﻫﺮﻳﺮﺓ ﺭﺿﻲ ﺍﷲ ﻋﻨﻪ ﻗﺎﻝ
 ﻣﻦ ﻛﺎﻥ ﻳﺆﻣﻦ ﺑﺎﷲ ﻭﺍﻟﻴﻮﻡ ﺍﻵﺧﺮ ﻓﻠﻴﻘﻞ ﲞﲑ ﺍﻭ ﻟﻴﺴﻜﺖ ﻭ ﻣﻦ: ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ
ﻛﺎﻥ ﻳﺆﻣﻦ ﺑﺎﷲ ﻭﺍﻟﻴﻮﻡ ﺍﻵﺧﺮ ﻓﻠﻴﻜﺮﻡ ﺿﻴﻔﻪ

459 Ebu Hureyre r.a.'den; Rasulullah Sallallahu aleyhi
ve sellem buyurdu ki;
"Kim Allah'a ve ahiret gününe iman ediyorsa ya hayır
konuşsun ya da sussun. Kim Allah'a ve ahiret gününe iman
ediyorsa misafirine ikram etsin."484
ﺣﺪﺛﻨﺎ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﺣﺎﰎ ﺣﺪﺛﻨﺎ ﳛﲕ ﺑﻦ ﺇﺳﺤﺎﻕ ﻋﻦ ﻣﺴﻜﲔ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻌﺰﻳﺰ ﻋﻦ
 ﺃﻧﻪ ﻛﺎﻥ ﺭﺩﻑ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ: ﺃﺑﻴﻪ ﻋﻦ ﺍﺑﻦ ﻋﺒﺎﺱ ﻋﻦ ﺍﻟﻔﻀﻞ ﺑﻦ ﻋﺒﺎﺱ ﺭﺿﻲ ﺍﷲ ﻋﻨﻬﻢ
 ﺑﺒﺼﺮﻩ: ﻋﺸﻴﺔ ﻋﺮﻓﺔ ﻭﻛﺎﻥ ﺍﻟﻔﱴ ﻳﻼﺣﻆ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻓﻘﺎﻝ ﺍﻟﻨﱯ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ
 ﻳﺎ ﺑﻦ ﺃﺧﻲ ﺇﻥ ﻫﺬﺍ ﻳﻮﻡ ﻣﻦ ﻣﻠﻚ: ﻓﺼﺮﻓﻪ ﻋﻨﻪ ﻭﻗﺎﻝ ﺍﻟﻨﱯ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ
ﲰﻌﻪ ﺇﻻﻣﻦ ﺣﻖ ﻭﺑﺼﺮﻩ ﺇﻻ ﻣﻦ ﺣﻖ ﻭﻟﺴﺎﻧﻪ ﺇﻻ ﻣﻦ ﺣﻖ ﻏﻔﺮ ﻟﻪ

460 İbn Abbas r.a.'dan; "elFadl Bin Abbas r.a. arafe
günü Rasulullah Sallallahu aleyhi ve sellem'in bineğinin
terkisinde idi. Kadınlara bakmaya başladı. Bunun üzerine
Rasulullah Sallallahu aleyhi ve sellem onun gözünü başka
tarafa çevirmesini söylerek buyurdu ki;
"Ey amcaoğlu! Şüphesiz bugün kulağına sahip olup
haktan başka bir şey işitmeyen, gözüne sahip olup haktan
483

Kitabus Samt(663) hasendir. Daha önce geçti.
Kitabus Samt(667) Buhari(1/7879) Müslim(3/1353)
Davud(3/342) Ahmed(2/174, 433) sahihtir.
484
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Ebu

başkasını görmeyen ve diline sahip olup haktan başkasını
konuşmayan bağışlanır."485
ﺣﺪﺛﻨﺎ ﻋﺒﻴﺪ ﺍﷲ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﺣﺪﺛﻨﺎ ﻳﺰﻳﺪ ﺑﻦ ﺯﺭﻳﻊ ﺣﺪﺛﻨﺎ ﺳﻠﻴﻤﺎﻥ ﺍﻟﺘﻴﻤﻲ ﻋﻦ ﺃﰊ
 ﺑﻴﻨﺎ ﺟﺎﺭﻳﺔ ﻟﻪ ﻋﻠﻰ ﻧﺎﻗﺔ: ﻋﺜﻤﺎﻥ ﺍﻟﻨﻬﺪﻱ ﻋﻦ ﺃﰊ ﺑﺰﺭﺓ ﺍﻷﺳﻠﻤﻲ ﺭﺿﻲ ﺍﷲ ﻋﻨﻪ ﻗﺎﻝ
ﻢ ﺍﳉﺒﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﻌﺾ ﻣﺘﺎﻉ ﺍﻟﻘﻮﻡ ﺇﺫﺍ ﺃﺑﺼﺮﺕ ﺍﻟﻨﱯ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻭﺗﻀﺎﻳﻖ
 ﻻ ﺗﺼﺎﺣﺒﻨﺎ ﻧﺎﻗﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ:  ﺣﻞ ﺍﻟﻠﻬﻢ ﺍﻟﻌﻨﻬﺎ ﻓﻘﺎﻝ ﺍﻟﻨﱯ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ: ﻓﻘﺎﻟﺖ
ﻟﻌﻨﺔ

461 Ebu Berzetil Eslemî r.a.'den; "Aramızda kafilenin
eşyalarını taşıyan devenin üzerinde giden bir cariye vardı.
Devenin dağda ayağı tökezledi ve Peygamber Sallallahu
aleyhi ve sellem oraya bakıyordu. Kadın;
"Allah'ım! Bu (deveye) lanet et" deyince Rasulullah
Sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki;
"Üzerinde lanet olan bu deve bizimle gelmesin!"486
 ﺣﺪﺛﻨﺎ: ﺣﺪﺛﻨﺎ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺑﻦ ﺯﻳﺎﺩ ﺳﺒﻼﻥ ﺣﺪﺛﻨﺎ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺼﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻮﺍﺭﺙ
 ﻳﺎ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﺃﻭﺻﻴﲏ ؟:  ﻗﻠﺖ: ﻋﺒﻴﺪ ﺍﷲ ﺑﻦ ﻫﻮﺫﺓ ﺍﻟﻘﺮﻳﻌﻲ ﻋﻦ ﺟﺮﻣﻮﺯ ﺍﳍﺠﻴﻤﻲ ﻗﺎﻝ
 ﺃﻭﺻﻴﻚ ﺃﻥ ﻻ ﺗﻜﻮﻥ ﻟﻌﺎﻧﺎ: ﻗﺎﻝ

462 Curmuz elHuceymî r.a.'den; "Dedim ki;
"Ey Allah'ın Rasulü! Bana tavsiyede bulun" Buyurdu ki;
485

Kitabus Samt(668) Ahmed(1/356) Hatib elBağdadi Tarih(1/242)
Beyhaki'nin Şuabul İman adlı eserinden naklen; Suyuti Cemul
Cevami(1/946) isnadı hasendir.
486
Kitabus Samt(669) Müslim(4/2005) Ahmed(4/420) Beyhaki(5/254)
sahihtir.
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"Sana lanetçi olmamanı tavsiye ediyorum."487
ﺣﺪﺛﻨﺎ ﻋﺒﻴﺪ ﺍﷲ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﺣﺪﺛﻨﺎ ﲪﺎﺩ ﺑﻦ ﺯﻳﺪ ﻋﻦ ﺃﻳﻮﺏ ﻋﻦ ﺃﰊ ﻗﻼﺑﺔ ﻋﻦ ﺛﺎﺑﺖ
 ﻟﻌﻦ:  ﺇﻧﻪ ﻣﺮﻓﻮﻉ ﱂ ﺃﺑﺎﻝ ﺇﻧﻪ ﻗﺎﻝ:  ﻭﻟﻮ ﻗﻠﺖ:ﺍﻟﻀﺤﺎﻙ ﻭﻛﺎﻧﺖ ﻟﻪ ﺻﺤﺒﺔ ﻗﺎﻝ ﲪﺎﺩ
ﺍﳌﺆﻣﻦ ﻛﻌﺪﻝ ﻗﺘﻠﻪ ﻭﻣﻦ ﺩﻋﺎﻩ ﺑﺎﻟﻜﻔﺮ ﻓﻬﻮ ﻛﻘﺘﻠﻪ ﻭﻣﻦ ﺣﻠﻒ ﲟﻠﺔ ﺳﻮﻯ ﺍﻹﺳﻼﻡ
ﻛﺎﺫﺑﺎ ﻓﻬﻮ ﻛﻤﺎ ﻗﺎﻝ

463 Ebu Kılabe, Sabit Bin edDahhak r.a.'den – o
sahabi idi ; (Hammad dedi ki; "Bunun merfu (peygamber
Sallallahu aleyhi ve sellem'in sözü) olduğunu söylesem
vebale girmem") dedi ki;
"Mümine lanet etmek onu öldürmekle eşittir. Onu küfür
ile itham ederek çağırmak onu öldürmekle eşittir. Kim İslam
dışında bir millet mensubu olduğunu belirterek yemin ederse
yalan söylemiş olsa bile dediği gibidir."488
ﺣﺪﺛﻨﺎ ﻋﺒﻴﺪ ﺍﷲ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﺣﺪﺛﻨﺎ ﲪﺎﺩ ﺑﻦ ﺯﻳﺪ ﺣﺪﺛﻨﺎ ﺇﺳﺤﺎﻕ ﺑﻦ ﺳﻮﻳﺪ ﺍﻟﻌﺪﻭﻱ
 ﻣﻦ ﻟﻌﻦ ﻣﺆﻣﻨﺎ ﻓﻬﻮ ﻣﺜﻞ ﺃﻥ ﻳﻘﺘﻠﻪ:  ﻛﺎﻥ ﻳﻘﺎﻝ: ﻋﻦ ﺃﰊ ﻗﺘﺎﺩﺓ ﺭﲪﻪ ﺍﷲ ﻗﺎﻝ

464 Ebu Katade r.a.'den; "Kim bir mümine lanet
ederse onu öldürmüş gibidir denilirdi."489
 ﻗﺎﻝ: ﺣﺪﺛﻨﺎ ﻋﺒﻴﺪ ﺍﷲ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﺣﺪﺛﻨﺎ ﲪﺎﺩ ﺑﻦ ﺯﻳﺪ ﺣﺪﺛﻨﺎ ﳛﲕ ﺑﻦ ﺳﻌﻴﺪ ﻗﺎﻝ
 ﻣﻦ ﺟﻌﻞ ﺩﻳﻨﻪ ﻏﺮﺿﺎ ﻟﻠﺨﺼﻮﻣﺎﺕ ﺃﻛﺜﺮ ﺍﻟﺘﻨﻘﻞ: ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻌﺰﻳﺰ ﺭﺿﻲ ﺍﷲ ﻋﻨﻪ

487

Kitabus Samt(670) İbni Sad(7/79) Iraki elMuğni(3/109) Cemul
Cevami(2/344) hasendir.
488
Kitabus Samt(672) Müslim(1/104 no:176) Ebu Avane(1/44)
sahihtir.
489
Kitabus Samt(673) elİthaf(7/492) sahih.
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465 Ömer Bin Abdulaziz r.a.'den; "Kim
tartışmalara hedef yaparsa sık fikir değiştirir."490

dinini

ﺣﺪﺛﻨﺎ ﻋﺒﻴﺪ ﺍﷲ ﺣﺪﺛﻨﺎ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺮﲪﻦ ﺑﻦ ﻣﻬﺪﻱ ﺣﺪﺛﻨﺎ ﺳﻔﻴﺎﻥ ﻋﻦ ﻣﻐﲑﺓ ﻋﻦ
 ﻛﺎﻧﻮﺍ ﻳﻜﺮﻫﻮﻥ ﺃﻥ ﻳﺘﻜﻠﻤﻮﺍ ﰲ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ: ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺭﲪﻪ ﺍﷲ ﻗﺎﻝ

466 İbrahim enNehaî r.a. dedi ki; "(Sahabeler) Kuran
hakkında konuşmayı sevmezlerdi."491
ﺣﺪﺛﻨﺎ ﻋﺒﻴﺪ ﺍﷲ ﺣﺪﺛﲏ ﻋﺼﻤﺔ ﺑﻦ ﻏﺮﺯﺓ ﻋﻦ ﻣﻐﲑﺓ ﻋﻦ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺭﺿﻲ ﺍﷲ ﻋﻨﻪ
 ﻛﺎﻧﻮﺍ ﻳﻜﺮﻫﻮﻥ ﺍﻟﺘﻠﻮﻥ ﰲ ﺍﻟﺪﻳﻦ: ﻗﺎﻝ

467 İbrahim enNehaî r.a.'den; "(Sahabeler) din
hakkında kararsızlıktan hoşlanmazlardı."492
 ﺃﻥ: ﺣﺪﺛﻨﺎ ﺧﻠﻒ ﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﺣﺪﺛﻨﺎ ﺍﺑﻮ ﺷﻬﺎﺏ ﻋﻦ ﻋﻤﺮﻭ ﺑﻦ ﻗﻴﺲ ﺍﳌﻼﺋﻲ
:  ﺃﻟﺴﺖ ﻋﺒﺪ ﻧﱯ ﻓﻼﻥ ؟ ﻗﺎﻝ: ﺭﺟﻼ ﻣﺮ ﺑﻠﻘﻤﺎﻥ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﻭﺍﻟﻨﺎﺱ ﻋﻨﺪﻩ ﻓﻘﺎﻝ
 ﻣﺎ ﺍﻟﺬﻱ ﺑﻠﻎ:  ﺑﻠﻰ ﻗﺎﻝ:  ﺍﻟﺬﻱ ﻛﻨﺖ ﺗﺮﻋﻰ ﻋﻨﺪ ﺟﺒﻞ ﻛﺬﺍ ﻭﻛﺬﺍ ؟ ﻗﺎﻝ: ﺑﻠﻰ ﻗﺎﻝ
 ﺻﺪﻕ ﺍﳊﺪﻳﺚ ﻭﻃﻮﻝ ﺍﻟﺴﻜﻮﺕ ﻋﻤﺎ ﻻ ﻳﻌﻨﻴﲏ: ﺑﻚ ﻣﺎ ﺃﺭﻯ ؟ ﻗﺎﻝ

468 Amr Bin Kays elMellaî'den; "Bir adam Lokman
aleyhisselam'a uğradı ve onun yanında insanlar vardı. Dedi
ki;
"Sen falancaların kölesi değil miydin?"
"Evet" dedi.

490

Kitabus Samt(674) isnadı sahih. Daha önce geçti.
Kitabus Samt(676) isnadı sahih.
492
Kitabus Samt(677) isnadı makbul.
491
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"Sen şu dağda çobanlık yapmıyor muydun?" dedi.
"Evet" dedi.
"Peki öyleyse bu gördüğüm duruma nasıl geldin?" diye
sordu. O da şöyle cevap verdi;
"Doğru sözlülük ve beni ilgilendirmeyen konularda
susmak sayesinde."493
ﺣﺪﺛﻨﺎ ﺧﻠﻒ ﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﺣﺪﺛﻨﺎ ﲪﺎﺩ ﺑﻦ ﺯﻳﺪ ﻋﻦ ﻋﻤﺮﻭ ﺑﻦ ﻣﺎﻟﻚ ﻋﻦ ﺃﰊ
 ﻣﺎ ﻟﻌﻨﺖ ﺷﻴﺌﺎ ﻗﻂ ﻭﻻ ﺃﻛﻠﺖ ﻣﻠﻌﻮﻧﺎ ﻗﻂ: ﺍﳉﻮﺯﺍﺀ ﻗﺎﻝ ﲰﻌﺘﻪ ﻳﻘﻮﻝ

469 Ebil Cevza r.a.'den; "Hiçbir şeye lanet etmedim
ve hiçbir lanetlenmiş şey yemedim."494
ﺣﺪﺛﲏ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﳌﻠﻚ ﺣﺪﺛﻨﺎ ﺣﺠﺎﺝ ﺑﻦ ﻣﻨﻬﺎﻝ ﻋﻦ ﲪﺎﺩ ﻋﻦ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ
 ﻓﻀﻮﻝ ﺍﳌﺎﻝ ﻭﻓﻀﻮﻝ ﺍﻟﻜﻼﻡ:  ﻫﻠﻚ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﰲ ﺧﻠﺘﲔ: ﺭﲪﻪ ﺍﷲ ﻗﺎﻝ

470 İbrahim r.a.'den; "İnsanlar şu iki şey hususunda
helak oldular; fazla mal edinmek ve fazla konuşmak"495
ﻭﺣﺪﺛﲏ ﻋﺒﺪ ﺍﷲ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺍﻟﺒﻠﺨﻲ ﺣﺪﺛﻨﺎ ﻗﺘﻴﺒﺔ ﺑﻦ ﺳﻌﻴﺪ ﻋﻦ ﺍﻟﻠﻴﺚ ﺑﻦ ﺳﻌﺪ ﻋﻦ
 ﺃﺩﺭﻛﺖ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻭﻫﻢ ﻳﻌﻤﻠﻮﻥ ﻭﻻ ﻳﻘﻮﻟﻮﻥ: ﻋﺒﻴﺪ ﺍﷲ ﺑﻦ ﺃﰊ ﺟﻌﻔﺮ ﻋﻦ ﺃﰊ ﺧﻠﺪﺓ ﻗﺎﻝ
ﻭﻫﻢ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﻳﻘﻮﻟﻮﻥ ﻭﻻ ﻳﻌﻤﻠﻮﻥ

471 Ebu Halde'den; "Ben öyle insanlara yetiştim ki,
onlar bildikleri halde konuşmuyorlardı. Şimdikiler ise
bilmedikleri halde konuşuyorlar."496
493

Kitabus Samt(679) isnadı sahih.
Kitabus Samt(680) isnadı sahih.
495
Kitabus Samt(681) elİthaf(7/467) sahih.
494
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ﺣﺪﺛﲏ ﺍﻟﻔﻀﻞ ﺑﻦ ﺇﺳﺤﺎﻕ ﺣﺪﺛﻨﺎ ﺃﺑﻮ ﺃﺳﺎﻣﺔ ﻋﻦ ﺳﻔﻴﺎﻥ ﻋﻦ ﺃﺳﺎﻣﺔ ﺑﻦ ﺯﻳﺪ ﻋﻦ
ﺍﻟﺰﻫﺮﻱ ﻋﻦ ﻋﺮﻭﺓ ﻋﻦ ﻋﺎﺋﺸﺔ ﺭﺿﻲ ﺍﷲ ﻋﻨﻬﺎ ﻗﺎﻟﺖ  :ﻛﺎﻥ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ
ﻭﺳﻠﻢ ﻻ ﻳﺴﺮﺩ ﺍﳊﺪﻳﺚ ﺳﺮﺩﻛﻢ ﻫﺬﺍ ﻛﺎﻥ ﺇﺫﺍ ﺟﻠﺲ ﳎﻠﺴﺎ ﺗﻜﻠﻢ ﺑﻜﻼﻡ ﺃﻓﻀﻞ ﻳﺒﻴﻨﻪ
ﻭﳛﻔﻈﻪ ﻣﻦ ﲰﻌﻪ

472 Aişe r.a.'dan; "Rasulullah Sallallahu aleyhi ve
sellem sizin gibi hızlı hızlı konuşmazdı. Bir meclise oturduğu
zaman en faziletli sözlerle açık açık konuşur, onu işiten
dediklerini ezberleyebilirdi."497
ﺣﺪﺛﻨﺎ ﺃﲪﺪ ﺑﻦ ﻋﻴﺴﻰ ﺍﳌﺼﺮﻱ ﺣﺪﺛﻨﺎ ﻋﺒﺪ ﺍﷲ ﺑﻦ ﻭﻫﺐ ﻋﻦ ﺃﰊ ﳛﲕ ﺑﻦ
ﺳﻠﻴﻤﺎﻥ ﻋﻦ ﻫﻼﻝ ﻳﻌﲏ ﺍﺑﻦ ﻋﻠﻲ ﻋﻦ ﺃﻧﺲ ﺑﻦ ﻣﺎﻟﻚ ﺭﺿﻲ ﺍﷲ ﻋﻨﻪ ﻗﺎﻝ  :ﱂ ﻳﻜﻦ
ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﺻﻠىﺎﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﺳﺒﺎﺑﺎ ﻭﻻ ﻓﺤﺎﺷﺎ ﻭﻻ ﻟﻌﺎﻧﺎ ﻭﻛﺎﻥ ﻳﻘﻮﻝ ﻷﺣﺪﻧﺎ ﻋﻨﺪ
ﺍﳌﻌﺘﺒﺔ ﻣﺎﻟﻪ ﺗﺮﺏ ﺟﺒﻴﻨﻪ

473 Enes Bin Malik r.a'den; "Rasulullah Sallallahu
aleyhi ve sellem sövmez, müstehcen konuşmaz ve lanet
etmezdi. Birimizi azarlayacağı zaman; "Alnı toprak olasıcaya
ne oluyor?" derdi.498
ﺣﺪﺛﻨﺎ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﲪﻴﺪ ﺍﻟﺮﺍﺯﻱ ﺣﺪﺛﻨﺎ ﺳﻠﻤﺔ ﺑﻦ ﺍﻟﻔﻀﻞ ﺣﺪﺛﲏ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﺇﺳﺤﺎﻕ
ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﷲ ﺑﻦ ﺃﰊ ﺑﻜﺮ ﻋﻦ ﻋﻤﺮﺓ ﻋﻦ ﻋﺎﺋﺸﺔ ﺭﺿﻲ ﺍﷲ ﻋﻨﻬﺎ ﻗﺎﻟﺖ  :ﺍﺳﺘﺄﺫﻥ ﺭﺟﻞ
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﱯ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻓﻘﺎﻝ  :ﺑﺌﺲ ﺍﺑﻦ ﺍﻟﻌﺸﲑﺓ ﻓﻠﻤﺎ ﺩﺧﻞ ﺑﺎﺳﻄﻪ ﻓﻘﻠﺖ

496

Kitabus Samt(682) Ahmed Bin Acibe Takyidat(v.11) sahih.
Kitabus
)Samt(683
)Buhari(4/168
Ebu
)Davud(3/320
Tirmizi(5/600) Ahmed(6/257) Beyhaki(3/207) hasendir.
498
Kitabus Samt(685) sahihtir.
497
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 ﻳﺎ ﻋﺎﺋﺸﺔ ﺩﺧﻞ ﺑﻴﱵ ﻭﺍﷲ ﻻ ﳛﺐ ﺍﻟﻔﺎﺣﺶ:  ﻳﺎ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﲰﻌﻨﺎﻙ ﻭﻣﺎ ﺗﻘﻮﻝ ؟ ﻗﺎﻝ:
ﺍﳌﺘﻔﺤﺶ

474 Aişe r.a.'dan; "Birisi Rasulullah Sallallahu aleyhi
ve sellem'in yanına girmek için izin istedi. Rasulullah
Sallallahu aleyhi ve sellem onun hakkında;
"Kavminin ne kötü bir mensubu" dedi. İçeri girince de
ona güleryüz gösterdi. Dedim ki;
"Ey Allah'ın Rasulü! Söylediğini işittik" bunun üzerine
şöyle buyurdu;
"Ey Aişe! Evime geldi. Şüphesiz Allah
konuşmaları ve edepsiz konuşanları sevmez."499

edepsiz

ﺣﺪﺛﻨﺎ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﲪ ﻴﺪ ﺣﺪﺛﻨﺎ ﺳﻠﻤﺔ ﺣﺪﺛﲏ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﺇﺳﺤﺎﻕ ﻋﻦ ﺻﺎﱀ ﺑﻦ
 ﲰﻌﺖ ﺭﺳﻮﻝ: ﻛﻴﺴﺎﻥ ﻋﻦ ﻋﺒﻴﺪ ﺍﷲ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﷲ ﻋﻦ ﺃﺳﺎﻣﺔ ﺑﻦ ﺯﻳﺪ ﺭﺿﻲ ﺍﷲ ﻋﻨﻪ ﻗﺎﻝ
 ﺇﻥ ﺍﷲ ﻻ ﳛﺐ ﺍﻟﻔﺎﺣﺶ ﺍﳌﺘﻔﺤﺶ: ﺍﷲ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻳﻘﻮﻝ

475 Usame Bin Zeyd r.a.'den; Rasulullah Sallallahu
aleyhi ve sellem'i şöyle buyururken işittim;
"Şüphesiz Allah edepsiz
konuşanları sevmez."500

konuşmaları

ve

edepsiz

 ﲰﻌﺖ ﺃﺑﺎ: ﺣﺪﺛﻨﺎ ﺍﳊﺴﻦ ﺑﻦ ﳏﺒﻮﺏ ﺣﺪﺛﻨﺎ ﺇﺳﺤﺎﻕ ﺑﻦ ﺳﻠﻴﻤﺎﻥ ﺍﻟﺮﺍﺯﻱ ﻗﺎﻝ
 ﻣﻦ ﻳﺼﺤﺐ ﺻﺎﺣﺐ:  ﻣﻜﺘﻮﺏ ﰲ ﺍﳊﻜﻤﺔ:  ﻋﻦ ﺍﻟﺮﺑﻴﻊ ﺑﻦ ﺃﻧﺲ ﻗﺎﻝ: ﺟﻌﻔﺮ ﻳﺬﻛﺮ
ﺍﻟﺴﻮﺀ ﻻ ﻳﺴﻠﻢ ﻭﻣﻦ ﻳﺪﺧﻞ ﻣﺪﺧﻞ ﺍﻟﺴﻮﺀ ﻳﺘﻬﻢ ﻭﻣﻦ ﻻ ﳝﻠﻚ ﻟﺴﺎﻧﻪ ﻳﻨﺪﻡ

499
500

Kitabus Samt(686) Hasen ligayrihi. Daha önce tahrici geçti.
Kitabus Samt(687) isnadı ceyyiddir. Daha önce tahrici geçti.
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476 erRabî Bin Enes r.a.'den; "Hikmette şöyle
yazılıdır;
"Kim kötü arkadaşla sohbet ederse selamette kalamaz.
Kim kötü bir yere girerse itham edilir. Kim de diline sahip
olamazsa pişman olur."501
ﺣﺪﺛﲏ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺍﻟﻴﺸﻜﺮﻱ ﺣﺪﺛﻨﺎ ﻳﻌﻘﻮﺏ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺍﻟﺰﻫﺮﻱ ﺣﺪﺛﻨﺎ
: ﺍﳌﻐﲑﺓ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺮﲪﻦ ﻋﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺮﲪﻦ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﺣﻔﺺ ﻋﻦ ﺭﺑﻴﻌﺔ ﺑﻦ ﻋﻄﺎﺀ ﻗﺎﻝ
 ﻫﻮ:  ﻗﺎﺗﻞ ﺍﷲ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻳﻮﺳﻒ ﻣﺎ ﺍﺟﺮﺃﻩ ﻋﻠﻰ ﺍﷲ ﻗﺎﻝ: ﻗﻠﺖ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﻘﺎﺳﻢ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ
! !  ﻣﺎ ﺃﻏﺮﻩ ﺑﺎﷲ ؟: ﺃﺫﻝ ﻭﺃﻻﻡ ﻣﻦ ﺃﻥ ﳚﺘﺮﺉ ﻋﻠﻰ ﺍﷲ ﻭﻟﻜﻨﻬﺎ ﺍﻟﻐﺮﺓ ﻗﻞ

477 Rabîa Bin
Muhammed'in yanında;

Atâ

dedi

ki;

"elKasım

Bin

"Allah Muhammed Bin Yusuf'u öldürsün. Allah'a karşı
ne kadar da cüretli" dedim. O da dedi ki;
"O, Allah'a karşı cüret etmekten daha alçak ve daha
rezildir. Fakat o gafilce aldanıyor. Şöyle söylemeliydin;
"Allah ile nasıl da aldanıyor!"502
 ﱂ ﻳﻘﻞ ﻋﺒﺪ ﺍﷲ ﺑﻦ ﺍﳌﺒﺎﺭﻙ ﺭﲪﻪ: ﺣﺪﺛﲏ ﺍﻟﺜﻘﺔ ﺍﳊﺴﻦ ﺑﻦ ﺳﻌﻴﺪ ﺍﻟﺒﺎﻫﻠﻲ ﻗﺎﻝ
:ﺍﷲ ﻣﺜﻞ ﻫﺬﻳﻦ ﺍﻟﺒﻴﺘﲔ
) ﺳﺮﻳﻊ ﺇﱃ ﺍﳌﺮﺀ ﰲ ﻗﺘﻠﻪ... (ﺗﻌﺎﻫﺪ ﻟﺴﺎﻧﻚ ﺇﻥ ﺍﻟﻠﺴﺎﻥ

 ﻳﺪﻝ ﺍﻟﺮﺟﺎﻝ ﻋﻠﻰ ﻋﻘﻠﻪ... (ﻭﻫﺬﺍ ﺍﻟﻠﺴﺎﻥ ﺑﺮﻳﺪ ﺍﻟﻔﺆﺍﺩ

501
502

Kitabus Samt(688) hasendir. Daha önce geçti.
Kitabus Samt(689) elİthaf(7/578) hasendir.
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478 elHasen Bin Said elBahilî'den; Abdullah bin el
Mubarek r.a. şu beyitlerden daha güzeliyle misal getirmedi;
"Dilini koru zira dil, kişiyi öldürmekte süratlidir,
Dil kalptekinin habercisidir, kişilerin aklının delilidir."503
:ﺃﻧﺸﺪﱐ ﺍﻟﺮﻳﺎﺷﻲ
) ﻭﺇﻻ ﻳﺰﻉ ﻣﻦ ﻏﺮﺑﻪ ﻓﻬﻮ ﺁﻛﻠﻪ... ﻟﺴﺎﻥ ﺍﻟﻔﱴ ﺳﺒﻊ ﻋﻠﻴﻪ ﺷﺬﺍﺗﻪ: (

 ﺳﻮﺍﺀ ﻋﻠﻴﻪ ﺣﻖ ﺃﻣﺮ ﻭﺑﺎﻃﻠﻪ... (ﻭﻣﺎ ﺍﻟﻌﺠﺰ ﺇﻻ ﻣﻨﻄﻖ ﻣﺘﻨﻮﻉ

479 erRayaşî bana şu şiiri söyledi;
"Yiğidin dili, kendisinin kurdudur,
Onu güçten düşürür yiyerek,
Türlü konuşmak gibi acizlik yoktur,
İşin doğrusu ve bâtılı onun için eşittir."504
 ﻛﺎﻥ: ﻭﺣﺪﺛﲏ ﺳﻠﻤﺔ ﺃﻧﻪ ﺣﺪﺙ ﻋﻦ ﺍﺑﻦ ﻭﻫﺐ ﻋﻦ ﻋﻴﺎﺽ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﷲ ﻗﺎﻝ
 ﺇﻥ ﺍﻟﺮﺟﻞ ﻟﻴﻄﻐﻰ ﰲ ﻛﻼﻣﻪ ﻛﻤﺎ ﻳﻄﻐﻰ ﰲ ﻣﺎﻟﻪ: ﻳﻘﺎﻝ

480 Iyaz Bin Abdullah (elFihrî)'den; "denilirdi ki;
"Şüphesiz
kişi,
malında
taşkınlık
konuşmasında da taşkınlık eder."505

ettiği

: ﺃﻧﺸﺪﱐ ﺃﺑﻮ ﺟﻌﻔﺮ ﺍﻟﻘﺮﺷﻲ
) ﺇﻥ ﰲ ﺍﻟﺼﻤﺖ ﺭﺍﺣﺔ ﻟﻠﺼﻤﻮﺕ... ) ﺍﺳﺘﺮ ﺍﻟﻌﻲ ﻣﺎ ﺍﺳﺘﻄﻌﺖ ﺑﺼﻤﺖ

503

Kitabus Samt(695) isnadı sahihtir.
Kitabus Samt(696)
505
Kitabus Samt(698) İbn Vehb Cami(1/61) sahih isnad.
504
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gibi

) ﺭﺏ ﻗﻮﻝ ﺟﻮﺍﺑﻪ ﰲ ﺍﻟﺴﻜﻮﺕ... (ﻭﺍﺟﻌﻞ ﺍﻟﺼﻤﺖ ﺇﻥ ﻋﻴﻴﺖ ﺟﻮﺍﺑﺎ

481 Ebu Cafer elKuraşî bana şu şiiri söyledi;
Cahilliği gizle, gücün yettiği kadar susmakla,
Şüphesiz sessizliğin rahatı vardır susmakta
Susuver, cevap vermekten aciz kaldığında
Nice söz vardırki, onun cevabı suskunlukta"506
ﺣﺪﺛﻨﺎ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﳛﲕ ﺑﻦ ﺃﰊ ﺣﺎﰎ ﻗﺎﻝ ﲰﻌﺖ ﻋﺒﺪ ﺍﷲ ﺑﻦ ﺩﺍﻭﺩ ﻳﻘﻮﻝ
ﲰﻌﺖ ﺍﻷﻋﻤﺶ ﻳﻘﻮﻝ ﺍﻟﺴﻜﻮﺕ ﺟﻮﺍﺏ

482 Abdullah Bin Davud'dan; "elA’meş r.a.'ı şöyle
derken işittim;
“Susmak cevaptır.”507
ﺣﺪﺛﲏ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻌﺰﻳﺰ ﺑﻦ ﺃﰊ ﺭﺯﻣﺔ ﺃﻧﺒﺄﻧﺎ ﺍﻟﻨﻀﺮ ﺑﻦ ﴰﻴﻞ ﻋﻦ ﺻﺎﱀ ﺑﻦ ﺃﰊ
 ﺃﻗﻠﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﻜﻼﻡ:  ﻗﻠﺖ ﻷﻳﻮﺏ ﺃﻭﺻﲏ ؟ ﻗﺎﻝ: ﺍﻷﺧﻀﺮ ﻗﺎﻝ

483 Salih Bin Ebil Ahdar dedi ki;
"Ebu Eyyub'a bana tavsiyede bulun" dedim.
"Konuşmanı azalt" dedi.508

506

Kitabus Samt(704) Suyuti Husnüs Semt(3/b) makbul.
Kitabus Samt(705) İbni Hibban Ravzatul Ukala(s.120) sahih.
508
Kitabus Samt(706) sahih.
507
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ﺣﺪﺛﻨﺎ ﺣﺴﲔ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ ﺣﺪﺛﻨﺎ ﻋﺒﻴﺪ ﺍﷲ ﺑﻦ ﻣﻮﺳﻰ ﻋﻦ ﺇﺳﺮﺍﺋﻴﻞ ﻋﻦ ﺃﰊ ﳛﲕ ﻋﻦ
ﳎﺎﻫﺪ ﻋﻦ ﺍﺑﻦ ﻋﺒﺎﺱ ﺭﺿﻲ ﺍﷲ ﻋﻨﻬﻤﺎ ﻗﺎﻝ  :ﺇﺫﺍ ﺃﺭﺩﺕ ﺃﻥ ﺗﺬﻛﺮ ﻋﻴﻮﺏ ﺻﺎﺣﺒﻚ
ﻓﺎﺫﻛﺮ ﻋﻴﻮﺑﻚ

;484 İbni Abbas radıyallahu anhuma dedi ki
kendi

istediğinde

anlatmak

"Arkadaşının ayıplarını
ayıplarını hatırla."509

ﺣﺪﺛﻨﺎ ﺣﺴﲔ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ ﺣﺪﺛﻨﺎ ﻋﺒﻴﺪ ﺍﷲ ﺑﻦ ﻣﻮﺳﻰ ﺣﺪﺛﻨﺎ ﺇﺳﺮﺍﺋﻴﻞ ﻋﻦ ﺃﰊ ﳛﲕ
ﻋﻦ ﳎﺎﻫﺪ ﺭﲪﻬﻪ ﺍﷲ  } :ﻭﻻ ﺗﻠﻤﺰﻭﺍ ﺃﻧﻔﺴﻜﻢ [ }ﺳﻮﺭﺓ ﺍﳊﺠﺮﺍﺕ  [ 11ﻗﺎﻝ  :ﻻ
ﻳﻄﻌﻦ ﺑﻌﻀﻜﻢ ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺾ

485
Mücahid
r.a.
"Kendi
kendinizi
;ayıplamayın"(Hucurat 11) ayeti hakkında dedi ki
"Birbirinize hakaret etmeyin" demektir."510
ﺣﺪﺛﲏ ﺍﳊﺴﻦ ﺑﻦ ﺍﻟﺼﺒﺎﺡ ﺃﻧﻪ ﺣﺪﺙ  :ﻋﻦ ﻋﺒﺎﻳﺔ ﺑﻦ ﻛﻠﻴﺐ ﻗﺎﻝ  :ﺃﺗﺎﱐ ﻣﺆﻣﻞ
ﺍﻟﺸﺎﻋﺮ ﻓﻘﺎﻝ  :ﻗﺪ ﻋﻠﻤﺖ ﺃﻧﻚ ﻻ ﺗﺮﻭﻱ ﺷﻌﺮﺍ ﻭﻟﻜﻦ ﺍﲰﻊ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺜﻼﺛﺔ ﺃﺑﻴﺎﺕ ﺇﺫﺍ
ﺳﺎﻓﻬﻚ ﻟﺌﻴﻢ ﺃﺑﺪﺍ ﻓﺎﻣﺘﺜﻠﻬﺎ ﻟﻪ ﻭﻻ ﲡﺒﻪ:
(ﺇﺫﺍ ﻧﻄﻖ ﺍﻟﺴﻔﻴﻪ ﻓﻼ ﲡﺒﻪ  ...ﻓﺨﲑ ﻣﻦ ﺍﺟﺎﺑﺘﻪ ﺍﻟﺴﻜﻮﺕ)
(ﻟﺌﻴﻢ ﺍﻟﻘﻮﻡ ﻳﺸﺘﻤﲏ ﻓﻴﺤﻈﻰ  ...ﻭﻟﻮ ﺩﻣﻪ ﺳﻔﻜﺖ ﳌﺎ ﺣﻈﻴﺖ)
ﻓﻠﺴﺖ ﻣﺸﺎﲤﺎ ﺃﺑﺪﺍ ﻟﺌﻴﻤﺎ  ...ﺧﺰﻳﺖ ﳌﻦ ﻳﺸﺎﲤﲏ ﺧﺰﻳﺖ)

Kitabus Samt(710) hasendir. Daha önce geçti.
Kitabus Samt(711) isnadı hasendir. Daha önce geçti.
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509
510

486 Abaye Bin Kuleyb'den; Müemmel eşŞair bana
geldi ve dedi ki; "Senin şiir rivayet etmediğini biliyorum.
Lakin şu üç beyiti bir dinle, eğer alçağın biri seni aşağılarsa,
ona bununla misal vermeye başla başka cevap verme;
"Alçak konuşursa ona cevap verme!
Susmak hayırlıdır onu cevaplamaktan
Kavmin alçağı bana sövdü de yükseldi
Şayet kanı dökülseydi yükselemezdi
Ben de söverek alçalmaya başlayamam
Utanırım, bana söven kimse için utanırım."511
ﺣﺪﺛﻨﺎ ﺍﳊﺴﲔ ﺑﻦ ﺟﻨﻴﺪ ﺣﺪﺛﻨﺎ ﺷﻌﻴﺐ ﺑﻦ ﺣﺮﺏ ﺣﺪﺛﻨﺎ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﻣﺴﻌﺪﺓ ﺣﺪﺛﻨﺎ
 ﻛﻨﺖ ﻋﻨﺪ ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻌﺰﻳﺰ ﺭﺿﻲ ﺍﷲ ﻋﻨﻪ ﻓﺬﻛﺮ ﺍﳊﺠﺎﺝ: ﺭﻳﺎﺡ ﺑﻦ ﻋﺒﻴﺪﺓ ﻗﺎﻝ
 ﺃﻥ ﺍﻟﺮﺟﻞ:  ﻣﻬﻼ ﻳﺎ ﺭﻳﺎﺡ ﻓﺈﻧﻪ ﺑﻠﻐﲏ:  ﻓﻨﻬﺎﱐ ﻋﻤﺮ ﻭﻗﺎﻝ: ﻓﺸﺘﻤﺘﻪ ﻭﻭﻗﻌﺖ ﻓﻴﻪ ﻗﺎﻝ
ﻳﻈﻠﻢ ﺑﺎﳌﻈﻠﻤﺔ ﻓﻼ ﻳﺰﺍﻝ ﺍﳌﻈﻠﻮﻡ ﻳﺸﺘﻢ ﺍﻟﻈﺎﱂ ﻭﻳﻨﺘﻘﺼﻪ ﺣﱴ ﻳﺴﺘﻮﰲ ﺣﻘﻪ ﻭﻳﻜﻮﻥ
ﻟﻠﻈﺎﱂ ﺍﻟﻔﻀﻞ ﻋﻠﻴﻪ

487 Riyah Bin Ubeyde'den; "Ömer Bin Abdulaziz
r.a.'ın yanında idim. ElHaccac (Zalim Haccac)'dan
bahsedildi ve ben ona söverek hakkında kötü konuştum.
Ömer r.a. beni nehyederek dedi ki;
"Yavaş ol ey Riyah! Zira bana şöyle bir şey ulaştı;
"Şüphesiz kişi birisine zulmeder, mazlum da zalim sövmek
ve onu kötülemek suretiyle hakkını almaya devam ederse,
zalim ondan üstün olur."512

511
512

Kitabus Samt(715) İbn Hibban Ravzatul Ukala(s.140) sahih.
Kitabus Samt(716) sahih isnad. Daha önce geçti.
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ﻭﺣﺪﺛﲏ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﺣﺎﰎ ﺣﺪﺛﻨﺎ ﺍﺑﻮ ﺇﺳﺤﺎﻕ ﺍﻟﻄﺎﻟﻘﺎﱐ ﻋﻦ ﺑﻘﻴﺔ ﻋﻦ ﻣﺴﻠﻢ ﺑﻦ
 ﻛﺎﻥ ﻋﺒﺪ ﺍﷲ ﺑﻦ ﺃﰊ ﺯﻛﺮﻳﺎ ﻻ ﻳﻜﺎﺩ ﺃﻥ ﻳﺘﻜﻠﻢ ﺣﱴ ﻳﺴﺄﻝ ﻭﻛﺎﻥ ﻣﻦ ﺃﺑﺶ: ﺯﻳﺎﺩ ﻗﺎﻝ
ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻭﺃﻛﺜﺮﻫﻢ ﺗﺒﺴﻤﺎ

488 Müslim Bin Ziyad dedi ki; "Abdullah Bin Ebi
Zekeriya kendisine sorulmadıkça neredeyse hiç konuşmazdı.
Bununla beraber o, insanların en neşelisi ve en çok
tebessüm edeni idi."513
ﻭﺣﺪﺛﲏ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﺣﺎﰎ ﺣﺪﺛﻨﺎ ﺃﺑﻮ ﺇﺳﺤﺎﻕ ﺍﻟﻄﻠﻘﺎﱐ ﺃﻧﺒﺄﻧﺎ ﻋﺒﻴﺪﺓ ﺍﺑﻦ ﺍﻟﻮﻟﻴﺪ ﺑﻦ
 ﻛﺎﻥ ﻋﺒﺪ ﺍﷲ ﺍﺑﻦ ﺃﰊ ﺯﻛﺮﻳﺎ ﺇﺫﺍ:  ﲰﻌﺖ ﺃﰊ ﻳﺬﻛﺮ ﻗﺎﻝ: ﺳﻠﻴﻤﺎﻥ ﺑﻦ ﺃﰊ ﺍﻟﺴﺎﺋﺐ ﻗﺎﻝ
ﺧﺎﺽ ﺟﻠﺴﺎﺅﻩ ﰲ ﻏﲑ ﺫﻛﺮ ﺍﷲ ﺭﺃﻳﺘﻪ ﻛﺎﻟﺴﺎﻫﻲ ﻓﺈﺫﺍ ﺧﺎﺿﻮﺍ ﰲ ﺫﻛﺮ ﺍﷲ ﻛﺎﻥ
ﺃﺣﺴﻦ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺍﺳﺘﻤﺎﻋﺎ

489 Ubeyde İbnul Velid Bin Süleyman Bin Ebis
Saib'den; "Babamı şunu anlatırken işittim;
"Arkadaşları Allah'ın zikrinden başka bir şeye daldığı
zaman Abdullah Bin Ebi Zekeriya'yı görürdün. Allah'ın
zikrine (ilim dersine) daldıkları zaman ise insanların en çok
kulak vereni o olurdu."514
: ﻗﺮﺃﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﳊﺎﺋﻂ ﺑﺎﻹﺳﻜﻨﺪﺭﻳﺔ ﻣﻜﺘﻮﺏ: ﺣﺪﺛﻨﺎ ﻳﻌﻘﻮﺏ ﺑﻦ ﻋﺒﻴﺪ ﻗﺎﻝ
) ﻭﻻ ﻣﺜﻞ ﻋﻘﻞ ﺍﳌﺮﺀ ﻟﻠﻤﺮﺀ ﻭﺍﻋﻆ... (ﻟﻌﻤﺮﻙ ﻣﺎ ﻟﻠﻤﺮﺀ ﻛﺎﻟﺮﺏ ﺣﺎﻓﻆ

 ﻓﺈﻧﻚ ﻣﺄﺧﻮﺫ ﲟﺎ ﺃﻧﺖ ﻻ ﻓﻆ... (ﻟﺴﺎﻧﻚ ﻻ ﻳﻠﻘﻴﻚ ﰲ ﺍﻟﻐﻲ ﻟﻔﻈﻪ

513
514

Kitabus Samt(719)
Kitabus Samt(720) hasendir. Daha önce geçti.
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490 Yakub Bin Ubeyd bize şöyle anlattı; "İskenderiye
duvarında yazılı olan şu yazıyı okudum;
"Kişiyi korumada Rabbi gibisi yoktur
Kişiye nasihatçi olarak aklı gibisi yoktur
Dilin seni günaha düşünce sözüyle savunamaz
O sert olmadığı için hesabı senden sorulacaktır"515
ﺣﺪﺛﲏ ﺍﳊﺴﻦ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻌﺰﻳﺰ ﺣﺪﺛﻨﺎ ﻋﻤﺮﻭ ﺑﻦ ﺃﰊ ﺳﻠﻤﺔ ﻋﻦ ﺳﻌﻴﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ
 ﺇﻥ ﻣﻦ ﺃﻋﻈﻢ ﺍﻟﺬﻧﻮﺏ ﻋﻨﺪ ﺍﷲ ﺗﻌﺎﱃ:  ﺃﻥ ﻋﻴﺴﻰ ﺍﺑﻦ ﻣﺮﱘ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﻗﺎﻝ: ﺍﻟﻌﺰﻳﺰ
 ﺇﻥ ﺍﷲ ﻳﻌﻠﻢ ﳌﺎ ﻻ ﻳﻌﻠﻢ: ﺃﻥ ﻳﻘﻮﻝ ﺍﻟﻌﺒﺪ

491 Said Bin
aleyhisselam dedi ki;

Abdulaziz'den;

Meryem

oğlu

İsa

"Allah katında en büyük günahlardan birisi de kulun,
olmayan bir şey hakkında;
"Şüphesiz Allah biliyor ki böyledir" demesidir."516
ﻗﺎﻝ ﺍﳊﻜﻢ ﺑﻦ ﻣﻮﺳﻰ ﺣﺪﺛﻨﺎ ﺇﲰﺎﻋﻴﻞ ﺑﻦ ﻋﻴﺎﺵ ﺣﺪﺛﲏ ﻋﺒﺪ ﺍﷲ ﺍﺑﻦ ﺩﻳﻨﺎﺭ ﻋﻦ
!

 ﻋﻠﻰ ﻋﻠﻢ ﻭﺣﻠﻢ ﻭﻋﻲ ﻭﺟﻬﻞ ﻭﻋﻈﻴﻤﺔ:  ﺍﻟﺼﻤﺖ ﻋﻠﻰ ﲬﺲ: ﻛﻼﻡ ﺍﳊﻜﻤﺎﺀ ﻗﺎﻝ
!

492 Abdullah Bin Dinar'dan; "Hikmet sahipleri derler
ki; Susmak beş şeyden kaynaklanır;
"ilimden, ağırbaşlılıktan,
tahammülden."517

acizlikten,

cahillikten

ve

515

Kitabus Samt(726) isnadı sahihtir.
Kitabus Samt(727) elİhya(3/122)
güvenilirdir.
516
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elİthaf(7/522)

ravileri

ﺣﺪﺛﻨﺎ ﺍﳊﺴﻦ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻌﺰﻳﺰ ﺣﺪﺛﻨﺎ ﻋﻤﺮﻭ ﺑﻦ ﺃﰊ ﺳﻠﻤﺔ ﻋﻦ ﺯﻫﲑ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﻋﻦ
 ﻗﺎﻝ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ: ﺍﻟﻌﻼﺀ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺮﲪﻦ ﻋﻦ ﺃﺑﻴﻪ ﻋﻦ ﺃﰊ ﻫﺮﻳﺮﺓ ﺭﺿﻲ ﺍﷲ ﻋﻨﻪ ﻗﺎﻝ
 ﺍﺳﺘﻄﺎﻟﺔ ﺍﻟﺮﺟﻞ ﰲ ﻋﺮﺽ ﺭﺟﻞ ﻣﺴﻠﻢ ﻭﻣﻦ: ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻣﻦ ﺍﻟﻜﺒﺎﺋﺮ
 ﺍﻟﺴﺒﺘﺎﻥ ﺑﺎﻟﺴﺒﺔ: ﺍﻟﻜﺒﺎﺋﺮ

493 Ebu Hureyre r.a.'den; Rasulullah Sallallahu aleyhi
ve sellem buyurdu ki;
"Kişinin Müslüman bir kimsenin namusuna dil uzatması
büyük günahlardandır. Yine bir kötü söze karşılık iki kötü
söz söylemek de büyük günahlardandır."518
 ﻛﺎﻥ ﺍﳊﺴﻦ: ﺣﺪﺛﲏ ﺇﺳﺤﺎﻕ ﺑﻦ ﺣﺎﰎ ﺣﺪﺛﻨﺎ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻛﺜﲑ ﻋﻦ ﺍﻷﻭﺯﺍﻋﻲ ﻗﺎﻝ
 ﺇﺟﻼﻻ ﷲ: ﺭﲪﻪ ﺍﷲ ﺇﺫﺍ ﻗﺺ ﺍﻟﻘﺎﺹ ﱂ ﻳﺘﻜﻠﻢ ﻓﻘﻴﻞ ﻟﻪ ﰲ ﺫﻟﻚ ﻓﻘﺎﻝ

494 elEvzaî r.a.'den; elHasen (elBasrî) r.a. Kıssacı
kıssa anlatırken konuşmazdı. Bu ona sorulduğunda;
"Allah'a saygıdan" dedi.519
ﺣﺪﺛﲏ ﻋﺜﻤﺎﻥ ﺑﻦ ﺻﺎﱀ ﺣﺪﺛﻨﺎ ﺃﺑﻮ ﺩﺍﻭﺩ ﺍﻟﻄﻴﺎﻟﺴﻲ ﺣﺪﺛﻨﺎ ﺍﳌﺴﻌﻮﺩﻱ ﻋﻦ ﻗﻴﺲ
: ﻗﺎﻝ ﻋﺒﺪ ﺍﷲ: ﺑﻦ ﻣﺴﻠﻢ ﻋﻦ ﻃﺎﺭﻕ ﺑﻦ ﺷﻬﺎﺏ ﻗﺎﻝ

ﻟﻴﺄﺗﲔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺯﻣﺎﻥ ﻳﺄﻛﻠﻮﻥ ﺑﺄﻟﺴﻨﺘﻬﻢ ﻛﻤﺎ ﺗﺄﻛﻞ ﺍﻟﺒﻘﺮ ﺑﺄﻟﺴﻨﺘﻬﺎ:

517

Kitabus Samt(730) isnadı sahihtir.
Kitabus Samt(732) Ebu Davud(4877) Mütercim der ki; "Muhakkik
Necm Abdurrahman Halef bunun isnadının Hasen olduğunu söyledi.
Şeyh Elbani Daifu Ebu Davud'da(1039) buna zayıf dediyse de,
hadisin başka rivayet yollarını da dikkate alarak Sahihut
Tergib'de(3/49) "sahih ligayrihi" demiştir."
519
Kitabus Samt(736) isnadı hasendir.
518

259

495 Abdullah (Bin Mesud) r.a. dedi ki; "İnsanlar
üzerine öyle bir zaman gelecek ki, sığırın diliyle yediği gibi
dilleriyle yiyecekler."520
ﺣﺪﺛﲏ ﻋﺜﻤﺎﻥ ﺑﻦ ﺻﺎﱀ ﺣﺪﺛﻨﺎ ﺳﻌﻴﺪ ﺑﻦ ﻋﺎﻣﺮ ﺣﺪﺛﻨﺎ ﺟﺴﺮ ﺃﺑﻮ ﺟﻌﻔﺮ ﻋﻦ ﺧﺎﻟﺪ
 ﺛﻼﺙ ﺍﺣﻔﻈﻮﻫﻦ ﻋﲏ ﻭﺗﻌﻠﻤﻮﻫﻦ ﻭﺍﺣﺪﺓ ﻭﺍﺣﺪﺓ ﻓﺈﻧﻜﻢ ﻻ ﺗﻄﻴﻘﻮﻫﻦ: ﺍﻟﺮﺑﻌﻲ ﻗﺎﻝ
 ﺗﺮﻙ ﺍﻟﻜﺬﺏ ﻭﺍﻟﻐﻴﺒﺔ ﻭﺍﳊﻠﻒ: ﲨﻴﻌﺎ

496 Halid erRabiî dedi ki; "Şu üç şeyi benden
ezberleyin ve birer birer öğrenin. Zira sizler hepsine güç
yetiremezsiniz; Yalanı, gıybet, ve yemini terk etmek."521
ﺣﺪﺛﻨﺎ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﺣﺴﺎﻥ ﺍﻷﺯﺭﻕ ﺣﺪﺛﻨﺎ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺮﲪﻦ ﺑﻦ ﻣﻬﺪﻱ ﻋﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ
:  ﺭﺃﻯ ﺧﻠﻴﺪ ﺍﻟﻌﺼﺮﻱ ﺭﺟﻼ ﻳﻠﺘﻔﺖ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﺬﻛﺮ ﻓﻘﺎﻝ: ﻣﻬﺰﻡ ﻋﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻭﺍﺳﻊ ﻗﺎﻝ
ﻭﻣﺎ ﻋﻠﻴﻚ ﺃﻥ ﺗﻜﻔﺄ ﻓﺘﻨﻘﻰ ﻭﺗﻮﻗﻰ

497 Muhammed Bin Vâsi' r.a.'den; Huleyd elAsrî
birisinin ders esnasında başka tarafa döndüğünü gördü ve
dedi ki;
"Ne oluyor da arınmak ve takva sana yetmiyor?"522
ﺣﺪﺛﲏ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﺇﺷﻜﺎﺏ ﺣﺪﺛﻨﺎ ﺍﰊ ﺣﺪﺛﻨﺎ ﻣﺒﺎﺭﻙ ﺑﻦ ﺳﻌﻴﺪ ﻋﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﺳﻮﻗﺔ
 ﺩﻉ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻓﻠﻴﻜﻮﻧﻮﺍ ﻣﻨﻚ ﰲ ﺭﺍﺣﺔ ﻭﻟﺘﻜﻦ:  ﻗﺎﻝ ﻋﻴﺴﻰ ﺍﺑﻦ ﻣﺮﱘ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻼﻡ: ﻗﺎﻝ

520

Kitabus Samt(737,728) Ebu Davud(4/301) Tirmizi(5/141)
Ahmed(2/165) Mecmauz Zevaid(8/116) Elbani Sahiha(1/705706,
2/568569) hasendir.
521
Kitabus Samt(738) isnadı sahihtir.
522
Kitabus Samt(740) isnadı hasendir.
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ﰲ ﻧﻔﺴﻚ ﻣﻨﻚ ﰲ ﺷﻐﻞ ﺩﻋﻬﻢ ﻓﻼ ﺗﻠﺘﻤﺲ ﳏﺎﺭﻣﻬﻢ ﻭﻻ ﺗﻠﺘﻤﺲ ﻣﺬﺍﻣﻬﻢ ﻭﻋﻠﻴﻚ ﲟﺎ
ﻭﻛﻠﺖ ﺑﻪ

498 Muhammed Bin Sûka'dan; "Meryem oğlu İsa
aleyhisselam dedi ki;
"İnsanları bırakın sizden yana rahat olsunlar. Sen de
kendi nefsinle meşgul ol. İnsanların mahremiyetlerini ve
kötülüklerini araştırmayı bırakın. Sen kendi vazifenle
ilgilen."523
 ﲰﻌﺖ: ﺣﺪﺛﲏ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﺇﺷﻜﺎﺏ ﺍﻟﻌﺎﻣﺮﻱ ﺣﺪﺛﻨﺎ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﻴﺪ ﺍﻟﻄﻨﺎﻓﺴﻲ ﻗﺎﻝ
 ﻳﺎ ﺃﺑﺎ ﻋﺒﺪ ﺍﷲ ﺇﻥ ﺍﷲ ﻳﺒﻐﺾ ﺍﻟﺒﻴﺖ ﺍﻟﻠﺤﻤﲔ ؟: ﻣﻮﺳﻰ ﺍﻟﺴﻴﻼﱐ ﻳﺴﺄﻝ ﺳﻔﻴﺎﻥ ﺍﻟﺜﻮﺭﻱ
 ﻟﻴﺲ ﻫﻢ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﺄﻛﻠﻮﻥ ﺍﻟﻠﺤﻢ ﻭﻟﻜﻨﻬﻢ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﺄﻛﻠﻮﻥ ﳊﻮﻡ ﺍﻟﻨﺎﺱ:  ﻓﻘﺎﻝ: ﻗﺎﻝ

499 Muhammed Bin Ubeyd etTanafisî'den; Musa es
Seylanî'yi Süfyan esSevrî'ye şöyle sorarken işittim;
"Ey Eba Abdullah! Şüphesiz Allah eti çok olan evden
nefret eder" bunun üzerine dedi ki;
"Onlar et yiyenler değil, (gıybet ederek) insanların
etlerini yiyenlerdir."524
ﺣﺪﺛﲏ ﻋﺒﺪ ﺍﷲ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺍﻟﺒﻠﺨﻲ ﺣﺪﺛﻨﺎ ﻣﻜﻲ ﺑﻦ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺣﺪﺛﻨﺎ ﺣﻔﺺ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ
 ﻣﻦ ﺍﻏﺘﻴﺐ ﻏﻴﺒﺔ ﻏﻔﺮ ﻟﻪ ﻧﺼﻒ: ﺍﷲ ﻋﻦ ﻋﺜﻤﺎﻥ ﺑﻦ ﻋﻄﺎﺀ ﺍﳋﺮﺍﺳﺎﱐ ﻋﻦ ﺃﺑﻴﻪ ﻗﺎﻝ
ﺫﻧﻮﺑﻪ

523
524

Kitabus Samt(743) ravileri güvenilirdir.
Kitabus Samt(744) Kuşeyri Risale(s.74) isnadı sahihtir.
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500 Atâ elHorasanî r.a.'den; "Kim gıybet yaparsa
gıybet ettiği kimsenin günahlarının yarısı bağışlanır."525
 ﻛﻨﺎ ﻋﻨﺪ ﺍﺑﻦ:  ﲰﻌﺖ ﻣﻜﻲ ﺑﻦ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﻗﺎﻝ: ﻭﺣﺪﺛﲏ ﻋﺒﺪ ﺍﷲ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﻗﺎﻝ
ﻋﻮﻥ ﻓﺬﻛﺮﻭﺍ ﺑﻼﻝ ﺑﻦ ﺃﰊ ﺑﺮﺩﺓ ﻓﺠﻌﻠﻮﺍ ﻳﻠﻌﻨﻮﻧﻪ ﻭﻳﻘﻌﻮﻥ ﻓﻴﻪ ﻭ ﺍﺑﻦ ﻋﻮﻥ ﺳﺎﻛﺖ
 ﺇﳕﺎ ﳘﺎ ﻛﻠﻤﺘﺎﻥ:  ﻳﺎ ﺃﺑﺎ ﻋﻮﻥ ﺃﻣﺎ ﺗﺬﻛﺮﻩ ﳌﺎ ﺍﺭﺗﻜﺐ ﻣﻨﻚ ؟ ﻓﻘﺎﻝ ﺍﺑﻦ ﻋﻮﻥ: ﻓﻘﺎﻟﻮﺍﺑﻪ
 ﻻ ﺇﻟﻪ ﺇﻻ ﺍﷲ ﻭﻟﻌﻦ ﺍﷲ ﻓﻼﻥ ﳜﺮﺝ ﻣﻦ ﺻﻔﻴﺤﱵ: ﲣﺮﺟﺎﻥ ﻣﻦ ﺻﺤﻴﻔﱵ ﻳﻮﻡ ﺍﻟﻘﻴﺎﻣﺔ
ﻻ ﺇﻟﻪ ﺇﻻ ﺍﷲ ﺃﺣﺐ ﺇﱄ ﻣﻦ ﺃﻥ ﳜﺮﺝ ﻟﻌﻨﻪ ﺍﷲ

501 Mekkî Bin İbrahim dedi ki; "Bizler İbn Avn'ın
yanında iken Bilal Bin Ebi Burde'den bahsedildi ve onu
lanetleyip aleyhinde konuştular. İbn Avn ise sustu. Ona;
"Ey Eba Avn! Onun sana neler yaptığını anlatmayacak
mısın?" dediler. Bunun üzerine İbn Avn dedi ki;
"Kıyamet gününde Amel defterimde ancak iki cümle
çıkacaktır. O ikisi; "Allah'tan başka ilah yoktur" ve "Allah
falana lanet etsin" cümleleridir. Amel defterimde "Allah'tan
başka ilah yoktur" cümlesinin çıkmasını, "Allah falana lanet
etsin" cümlesinin çıkmasından daha çok isterim."526
: ﺣﺪﺛﲏ ﺳﻠﻤﺔ ﺑﻦ ﺷﺒﻴﺐ ﺣﺪﺛﻨﺎ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺮﺯﺍﻕ ﺣﺪﺛﻨﺎ ﻣﻌﻤﺮ ﻋﻦ ﺛﺎﺑﺖ ﻋﻦ ﺃﻧﺲ
:ﺃﻥ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﻗﺎﻝ

ﻣﺎ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻔﺤﺶ ﰲ ﺷﻲﺀ ﻗﻂ ﺇﻻ ﺷﺄﻧﻪ ﻭﻻ ﻛﺎﻥ ﺍﳊﻴﺎﺀ ﰲ ﺷﻲﺀ ﺇﻻ ﺯﺍﻧﻪ

502 Enes r.a.'den; Rasulullah Sallallahu aleyhi ve
sellem buyurdu ki;
525
526

Kitabus Samt(745) isnadı Hasen.
Kitabus Samt(746) elİthaf(7/492) isnadı sahih.
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"Edepsizlik herhangi bir şeyin içinde olursa mutlaka
onu çirkinleştirir. Hayâ da her neyin içinde olursa mutlaka
onu süsler."527
ﺣﺪﺛﲏ ﻓﻀﻞ ﺑﻦ ﺇﺳﺤﺎﻕ ﺣﺪﺛﻨﺎ ﺃﺑﻮ ﻗﺘﻴﺒﺔ ﻋﻦ ﺍﳌﺴﻌﻮﺩﻱ ﻋﻦ ﻋﻮﻥ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﷲ
:ﻗﺎﻝ

ﻻ ﺃﺣﺴﺐ ﺍﻟﺮﺟﻞ ﻳﻨﻈﺮ ﰲ ﻋﻴﻮﺏ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺇﻻ ﻣﻦ ﻏﻔﻠﺔ ﻗﺪ ﻏﻔﻠﻬﺎ ﻋﻦ ﻧﻔﺴﻪ:

503 Avn Bin Abdullah dedi ki; "İnsanların kusurlarına
bakan kişi bunu ancak gafletten dolayı yapar. Zira kendi
kusurlarından gafildir."528
 ﲰﻌﺖ ﻣﻌﺎﻭﻳﺔ ﺑﻦ ﻗﺮﺓ: ﺣﺪﺛﲏ ﻓﻀﻞ ﺑﻦ ﺇﺳﺤﺎﻕ ﺣﺪﺛﻨﺎ ﺃﺑﻮ ﻗﺘﻴﺒﺔ ﻋﻦ ﺷﻌﺒﺔ ﻗﺎﻝ
 ﻓﺬﻛﺮﺕ ﺫﻟﻚ ﻷﰊ ﺇﺳﺤﺎﻕ:  ﻓﻼﻥ ﺍﻷﻗﻄﻊ ﻛﺎﻧﺖ ﻏﻴﺒﺔ ﻗﺎﻝ:  ﻟﻮ ﻗﻠﺖ ﻟﻸﻗﻄﻊ: ﻗﺎﻝ
ﺻﺪﻕ: ﻓﻘﺎﻝ

504 Muaviye Bin Kurre dedi ki; "Çolak bir kimse için;
"Falan çolaktır" desen gıybet olur. Bunu Ebu İshak'a
anlattığımda;
"Doğru" dedi."529
 ﺫﻛﺮ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﺳﲑﻳﻦ: ﺣﺪﺛﲏ ﻓﻀﻞ ﺣﺪﺛﻨﺎ ﺃﺑﻮ ﻗﺘﻴﺒﺔ ﺣﺪﺛﻨﺎ ﺟﺮﻳﺮ ﺑﻦ ﺣﺎﺯﻡ ﻗﺎﻝ
 ﺃﺳﺘﻐﻔﺮ ﺍﷲ ﺃﺳﺘﻐﻔﺮ ﺍﷲ ﺍﻏﺘﺒﺘﻪ:  ﺫﺍﻙ ﺍﻷﺳﻮﺩ ﰒ ﻗﺎﻝ: ﺭﺟﻼ ﻓﻘﺎﻝ

527

Kitabus Samt(749) isnadı hasendir. Daha önce geçti.
Kitabus Samt(751) isnadı Hasen. Daha önce geçti.
529
Kitabus Samt(757) elİthaf(7/541) sahih isnad.
528
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505 Cerir Bin Hazım'dan; "Muhammed Bin Sîrîn
birisinden bahsederken
"O siyahtır" dedi. Sonra dedi ki;
"Estağfirullah,
gıybetini ettim."530

Allah'tan

bağışlanma

dilerim,

onun

 ﺇﺫﺍ ﻗﻠﺖ: ﺣﺪﺛﲏ ﻓﻀﻞ ﺣﺪﺛﻨﺎ ﺃﺑﻮﻗﺘﻴﺒﺔ ﻋﻦ ﺍﻟﺮﺑﻴﻊ ﻋﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﺳﲑﻳﻦ ﻗﺎﻝ
ﻷﺧﻴﻚ ﻣﻦ ﺧﻠﻔﻪ ﻣﺎ ﻓﻴﻪ ﳑﺎ ﻳﻜﺮﻩ ﻓﻬﻲ ﺍﻟﻐﻴﺒﺔ ﻭﺇﺫﺍ ﻗﻠﺖ ﻣﺎ ﻟﻴﺲ ﻓﻴﻪ ﻓﻬﻮ ﺍﻟﺒﻬﺘﺎﻥ
ﻭﻇﻠﻢ ﻷﺧﻴﻚ ﺃﻥ ﺗﺬﻛﻪ ﺑﺄﻗﺒﺢ ﻣﺎ ﺗﻌﻠﻢ ﻣﻨﻪ ﻭﺗﻨﺴﻰ ﺃﺣﺴﻨﻪ

506 erRabîa'dan; Muhammed Bin Sîrîn dedi ki;
"Kardeşinin hakkında ardından onda olan bir şeyi
söylersen bu gıybettir. Onda olmayan bir şeyle anarsan bu
da iftiradır. Zulüm ise kardeşinin iyiliklerini unutup onda
bildiğin çirkinlikleri anmandır."531

Allah’a hamd olsun kitap tamam oldu.
24 zilkade 1424/19.01.2004

530

Çubukâbâd/Ankara

Kitabus Samt(758) sahih. Daha önce geçti.
Kitabus Samt(759) İbnul Cevzî Sıfatus Safve(3/245) el
İthaf(7/541) İbni Vehb Cami(1/63) isnadı sahihtir.
531
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