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TARIHINDE 
MEZHEB 
KAVGALARI 

HAYREDDiN KARAMAN 

lzmir Yük. islam Enst. 
Fıkıh Öğretmeni 

G i Ri Ş 

Mezhebin lugat manası "git
mek, maddi veya manevi sahada 
takip edilen, gidilen yol, metod, 
doktrin" demektir1 • 

islam hukuk literatüründe 
"mezheb" kelimesi: "Bir müctehide 
mahsus ve fer'i olan ictihadi hü
kümler ile bu hükümlerin gene ay
nı müctehide ait bulunan sebep, 
şart, mani ve delilleri'• mefhumunu 
ifade etmek için kullanılmıştır2. 

Bilindiği üzere islam Dininin 
iki ana kaynağı vardır: Kitab yani 
Kur'an-ı Kerim, Sünnet yani Rasu
lull<ih'ın söz, iş ve davranışlarıdır. 

Bu iki kaynağın anlaşılması ve uy
gulanması iiçin yapılan çalışmalar 

icma', kıyas, istihsan, istıslah gibi 
daha başka kaynakların doğmasını 

intac etmiştir. 

Anlamak ve uygulamak beşer 

ışı olduğu, insanların anlayışları, iç
timai, iktisadi, siyasi ... şartları ay
nı olmadığı için de ictihad farkları 

ortaya çıkmış, bu ictihad farkları 

zamanla mezhebierin doğmasında 

en büyük amil olmuştur. 

Sahabe ve tabilin devklerinde 
anlayış ve ictihad farkları bulun
makla beraber bunlar sistemleşme
miş, mezheb şeklini almamış; mü
kellefler bunlardan herhangi birine 
uyarak dini hayatlarını yaşamışlar

dır. 

Daha sonraki nesilde önce fı

kıh mektepleri yani hadis, re'y 
medreseleri, daha sonra da mez
hebler dogmuştur. "Bir muctehiciin 
re'y ve ictihadlarının bir araya ge
tirilerek ifta ve kazada tek merci 
kabu.l edilişinde"; yani hukuki mü
essese-ler olarak "mezhebler"in te
şekkülünde şu arniller müessir ol
muştur: 

(1) ez-Zemahşeri, Esil.sü'l•belaji"ah (Beyrut, 1965), s. 210. 
(2) e-J-Q~~fİ. e!-!hkArYt ... , !!e.1ep. 19e7~ e. 252: !tın NUceym; ~J-JU~bfih ve'n~nezMr~ 

Mukaddime; H.K., İslAm Hukukunda Mezhebler, s. 9. 
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1 - Müctehidlerin seçkin ta
lebesinin hocalarına karşı besledik
leri sevgi ve ihtiram duygusu. 

2 - Gene talebelerin idihad-
ları biraraya getirerek tasnif ve 
tanzim etmeleri. 

3 - Kaza müessesesi; yani bir 
mezhebe bağlı kadı'l-kudatların ka
dıları kendi mezhebine mensup fu
kaha arasından seçmesi ve hukuki 
emniyetin, önceden tesbit edi.lmiş 

mevzuatı gerektirmesi. 

4 - Müctehid imamlardan son
raki devirlerde meydana gelen iç
timai şartların, bu meyanda ahlaki' 
gerilemenin fetva ve kazayı bir di
siplin altına almayı zaruri kılmasıs ... 

Şunu hemen kaydetmek gere
kir ki mezhebierin doğması, mües
sese haline gelmesi hem müslü
manlar için kolaylıklar sağlamış, 

hem de islam hukukunun inkişafı
na yardım etmiştir. Zararlı olan, 
aşağıda hikaye edeceğimiz kavgala
ra sebep olan mezhebler değil, on
lara sillik olanların taassubudur. 

Taassup ısabe ve asabe ile ay

nı kökten olup, kelimenin kökün
de "sarılmak, kuşatmak, bağlan

mak" manaları vardır. lsabe: sargı 

ve cemaat, asabe: baba tarafından 

hısımlar, asabiyet ve taassub: taraf 

tutmak, yan çıkmak, müdafaa et
mektir~. 

Bu kök manalarından hareketle 
taassub: "ilmi', dini ve akli olma
yan ilmi'lerin tesiri altında bir gö
rüş, kanaat veya tarafa sımsıkı bağ
lanmak, gerektiği halde ayrılma

mak" mefhumunu anlatmak için 
kullanılmaktadır. 

Taassubun karşısında tesamuh, 
müsamaha yani tolerans, hoşgörü 

vardır. Dlnin çizdiği sınırlar içinde 
-mesela Kitab, Sünnet ve icma'ın 
kesin hükümlerine aykırı olmayan 
görüş, fikir ve davranışları- hoş

görü ile karşılamak müsamahadır. 

Rasulullah (s.a.s.) müsamaha 
ile gönderildiğini buyurmuş5, taas
sup ve asabiyete dayanan kavga.la
rı, yan çıkma ve taraf tutmaları 

yasaklamış6, ancak kendi sünneti ile 
raşid halifelerinin sünnetine sımsı

kı sarılmamızı öğütlemiştirr. 

Bu talimatı en iyi bir şekilde 

anlayan ve uygulayan seief yani 
sahabe, tabiun, müctehid Imamiar .•. 
arasında taassuba rastlanmaz. On
lar müslümanları ictihad ve ittibaa 
yani delilini bilerek bir görüşe uy
maya teşvik etmiş~er, birbirini tak
dir eylemiş, yekdiğerinden istifade 
etmişler, bir ilim ailesi halinde ya
şamışlardırB. 

(3) Mezhebler hakkında daha geniı; bilgi için bak. 1\f. Ebfi-Zehra, Ebfi-Hanife, 
Şafit, Malik, İbn Hanbel ve Til.rihu'l-mezahib ... ; H. K. İslam Hukukunda Mez
hebler. 

(4) İbn el-Esir, en-Nihllye f! gar!hl'l-hB_ilJs, C IT, "'· :!.00-!f\l. 
(5) İbn Hanbel, Müsned, C. v., s. 266, C. VI, s. 116; aynı .manada, Buhar!, KL 

d-Iman, i.ıiii.ı: 2ii; Tirmizi, K. el-Menll.qıb, bll.b: 32, 64. 
(6) Müslim, K. el-İmarah, nu. 53-54. 
(7) Tirmizi, K. el-İlm, bil.b: 16; Ebü-DAvfid, K. es-Sünne, bll.b: 5; İbn Milce, Mu

kaddlme, bil.b: 6. 
Bir kimsenin -baı,ıka türlü düı,ıünenlere- cephe almadan, onlara fasık, sa

pık, kMir demeden kendi kanaat, mezheb ve meı,ırebinde sehAt etmesi muha
fazakil.rlıktır ve zararlı de~·ild.ir. D!n!n kesin olan orfuk hükümleri yani zarfi
rM-ı dtniyye ve kat'i alıklım üzerinde sebil.t ise dini salll.bettir, sag-lam din
darlıktır, memduh bir davranıştır. Kl.ltü ve zararlı olan, ictihadt ve zann! hü
kümlerde taassuptur: bunlarda kendisi gibi düşünmeyeniere cephe almaktır. 

(8) (el-Füllan!, tgil.zıı'l-hlmem, Hind tab'ı. s. 140-142; Süyütt, Cezllu'l-mevll.hlb 
fl'htilft.fl'l~meza.hib, Süleyınan!ye, nu. 1030, vr. 48jb-51ja: · Murtaza ez-Zebtdf, 
Uq'O.du'l~ce":!Ul!r, !st. l&OS~ s. s. 



Ebu Hanife (r.a.) 'ın kabri ci
varında sabah namazı kılarken imam 
Şafii'nin -Ebu Hanife'ye hürme
ten- kunutu terketmesi9, imam 
Malik'in Harun Reşid'e hitaben: 
"Muvatta'ı tek kanun haline getir
mei çünkü ulemanın farklı görüşle

ri bu ümmet için rahmettir, herkes 
kendine göre sahih olana uymuş
tur, hepsi hidayet üzeredir ve her 
biri Allah'ı murad etmektedir ... " 1 0 

demesi bu ruh haletinin parlak ör
rıekleridir. 

Bu girişten sonra, Abbasi hali
felerinden Me'mun zamanından 

(198/813-218/833) itibaren kökleş

meye başlayan mezheb taassubunun 
doğurduğu zarar~ı neticelere geçe
biliriz. 

1 - MEZHEB TAASSUBUNUN 
DiNi VE iLMi ZARARLARI: 

Asıl mevzuumuz taassubun iç
timai zararları ve ,islam birliğini 
bozan neticeleri olduğu için ilmi 
ve dini zararlarını sıralamak ve bir
kaç örnek vermekle iktifa edeceğiz: 

A - Hak ve gerçeğin başka 

mezhebde olduğu ortaya çıkmasına 

rağmen eski kanaat ve mezhebin
den ayrılmamak: Bu mevzuda Sul
tanu'l-ulema diye anılan büyi.ik Şa

fii fıkıh bilgini ve müctehid lbn 
Abdi's-Selam'ı (v. 660/1262) din
leyelim: 

"Şaşılacak şeydir ki müctehid 
olmayan fıkıhçılar, imamlarının bir 
görüşünün zayıf, mesnedinin çürük 

yey"' dı> im!d\rı bulı>m1'dıklı>n h;ıldı> 

-gene de- onu taklid ediyorlar, 

(9) ez-Zebtdt, ag. esr. s. 9. 

Kitab ve Sünnetin te'yid ettiği karşı 

görüşü kabul etmiyorlar, imamları

nı müdMaa için uzak ve sapa te'vil 
yollarına sapıyorlar ... "ıı 

B - Mezhebe uymayan sahih 
hadisleri tenkid ve reddetmek: Meş
hur ve sahih hadis kitaplarının mu
kallid fıkıhçılar tarafından yapılan 

bazı şerhlerinde 1 2 bunun zengin 
örnekleri vardır. Bu gibi şarihler, 

kendi mezhebierine uyan hadisleri 
-zayıf da olsa- takviyeyei mez
hebine uymayan hadisleri ise -sa
hih de olsa- za'fını isbata gayret 
etmişler, üzücü taassup örnekleri 
vermişlerdiri S, 

c - islam'ın a!imlere tanıdığı 
idihad hürriyetini kısıtlamak ve ic
tihadiyle bazı mezheb hükümlerini 
kabul etmiyen alimiere cephe al
mak, onlara eziyet etmek ve idi
had hareketini engellemek14, 

D - Mezheb müdafaası uğ

runa, islam'ın ruhuna aykırı dav
ranışlarda bulunmak, maksadı va
sıtaya feda etmek: Hanefi fukaha
sından Baberti (v. 786/1684} Ha
nefi mezhebinin tercihi konusunda 
kaleme aldığı bir risaledeıs Şafii 

ve Hanefi mezhebierinin bazı hü
kümlerini mukayese ederken sıra 

"büyük günah işleyen veya küçük 
günahfa ısrar eden halifenin düşüp 
düşmeyeceği yani in'izal" hükmüne 
gelince: "Şilfiilere göre mün'azil 
olur yani düşer, Hanefilere göre 
düşmez" dedikten sonra zamanının 
hükümdarına şöyle hitap ediyor: "Ey 
dikkatli ve uyanık Melik!.. Bu mez-
,_..._ı..: ..,..,,.,.,:.,! ., .. ~-' --- ~ • ., ........ -ı.. .... .... ··--· ........... _ 7...... -··- -,. .......... , --
nhn~.o..m.ı::-~ ~~r~kH ~h_ı~ ~~J ~'!''!"H:r! 

mı?!" 

(10) es-Sü~tt. ag. esr., vr. 48,fb: !bn Abidtn, Raddü'l-muhtll.r, C. I, s. 51. 
(ll) İbn Abdisselil.m, el-Kavil.'id, Kara Çelebi ktp .. nu. 87, vr. 105Jb; Murad Buhil.r! 

nüshası, vr. 174Ja. 
(12) Munsif v:e müctehid ulemllnın şerhleri ı;üphesiz bu kusurdan münezzehtir. 
(13) Bazı örnekler için bak. el-Elbllnt, Silslletü'l-ehAd!sl'd-da'!fe... cUz: I, s. 33, 

41, 88; cüz: V, s. 60. 
(14) Bazı örnekler için bak. H. K., İslil.m Hukukunda Mezhebler, s, 16 vd. (Bu 

kitapta dilı'er kaynaklara işaret edilmtııur.) 
(16) :ıı·auh ktp., nu. 2iı69, vr. ııo;a. 
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ll - TAASSUBUN iÇTiMAi ZA
RARLARI: 

islam; kardeşlik, 

berlik, dayanışma ve 
dinidir. 

birlik, bera
yardımlaşma 

Tefrika, zulüm, din yüzünden 
baskı yani fitne, kardeş kavgası is
lam'ın şiddetle yasakladığı, lanetle
diği, mahkum ettiği davranışlardır. 

Gene tekrar edelim ki mezheb
ler değil, mezheb taassubu, cehalet 
ve gaflet yüzünden islam tarihinde 
kardeş kavgaları olmuş, kanlar dö
külmüş, hanümanlar sönmüş, ma
mureler harab olmuştur. Tarihten 
ibret almak, milli bir.lik ve beraber
liğimizi titizlikle korumak vazifesin
de münebbih olmak üzere bu ça
tışmalardanJ6 bazılarını -muteber 
islam kaynaklarından- naklediyo-
ruz: 

A - Toplu ifadeler: 
"Bazı Mağrib şehirlerine Frenk

lerin, doğu memleketlerine de Mo
ğolların musallat kılınmasının se
beplerinden birisi de hem sünni 
mezhebler arasında, hem de sünni -
gayr-i sünni mezhebler arasındaki 

şiddetli taassup, tefrika ve fitnedir. 
Zaman zaman meydana gelen çar
pışmalarda binlerce müslüman ka
nı akmış, şehirler harap olmuştur."17 

B - Bazı Vak'alar: 
1 - Tuğrul Beğ'in veziri Arni

du'I-Mülk Kündüri'nin tesiriy.le ca
milerde, minberierde Eş'ariler la
netlenmiş, Hanefiler ile Şafiiler bir
birine düşmüş, kavgalar olmuş, kar
gaşa ve fitne Horasan, Şam, Hicaz 
ve lrak'a yayılmış, Kuşeyri, imamü'I
Harameyn, ibn el-Muvaffak gibi ze
viıla e:.ı.iyer etiiltniş, hapili ve ner-

yedilmişler, memleketi terketmek 
mecburiyatinde kalmışJardır. Eş'ari

lerin lanetlenmesi adeti Su.ltan 
Alparslan ve vezir Nizamü'J-Mülk 
zamanına kadar devam etmiş, an
cak onların zamanında önü alınmış 
ve ülkelerini terkeden ulemanın av
deti sağlanmıştırıa. 

2 - Ebu'I-Kasım Kuşayri'nin 

oğlu Ebu-Nasr 469/1077 tarihinde 
hacdan dönerken Bağdat'a uğramış 

ve Nizamiye'de vaazlar vermişti. 

Vaazlarında Hanbeli!erin aleyhinde 
bulunduğu, onları mücessime ol
makla itharn ettiği için taraflar bir
birine girdi. Hanbeliler Eş'arilere 

saldırıp adam öldürüyorlardı. Bağ

dat'ta bulunan Ebu-ishak eş-Şirazi 
ile Nizamü'I-Mülk arasında yazış

malar oldu, vezir devletin mezheb
.!er karşısında tarafsız olduğunu, 

mezhebierin ve bu arada Ahmed b. 
Hanbel'in muhterem olduğunu ifa
de etti; alınan tedbirlerle fitne ya
tıştı; bu arada vaazlarda mezheb
Ierden bahsetmek yasaklandı ve ve
zir Fahrü'd-Devle azledildi19. 

3 - Hicri 317. tarihinde Hali
fe Muktedir zamanında Bağdat'ta 

"Makam-ı Mahmud"un tefsiri se
bebiyle mezhebler arasındaki ihtilat 
büyümüş, Hanbeliler ile diğer mez
heb salik!eri arasında kavgalar, çar
pışmalar olmuş, birçok müslüman 
ölmüşfür2o. 

4 - 475/1082 yılında Mağrib'
den gelen, mezheb itibariyle de Şa
fii ve Eş'ari olan, Ebü'I-Kasım ei
Bekri Nizamü'I-Mülk tarafından 

kendisine maaş bağlanarak Bağ

dat'a gönderildi. O vaazlarında Ah
mec:i 1:>. Hanbel'! medh, ı'ai<at Han-

~lö) l:jünnı-gayr-1 sünni me2;hebler arasındaki çatışma bir dereceye kadar mil.zur 
görülebilecegi ve çok olduğ:u icin biz burada bassaten sünni mezhebierin kendi 
aralarındaki ııatışma ve çarpışmalan naklediyoruz. 

(17) el-MurtezA ez-Zebtdt, İtMfü's-s!l.de (İhya. şerh!), C. I, s. 282; el-Fiillan!, ag. 
esr., s. 75; İbn Teymiyye, MecııntlatA'r-resa.n, Mısır, 1966, s. 366-370; Ahmed 
Emin, Zuhru'l-islAm, C. II, s. 4-5; A. Metz, el-Hadil.ratü'l-isl!miyye, tre. 
Ebtl.-Rtde,k, C. I, s. 392-395. 

(18) İbn es-Sübkt, TabaqAtü'ş-sru'Uyyeti'l-kübrtl., Kahire, 1965; C. III, s. 389-405; 
Tim el-Estr, el-KAmil fl't-ta.rlh, .Beyrut, 1966, C. X, s. 33; Prof. Dr. O. Turan, 
Selçuklular TArihi, !st. 1969, s. 241. 

(19) İbn es-Sübkl, ag. esr., C. IV, s. 234 vd.; es-SüyftU, Til.r!hu'l-hulefA, Kahire, 
1952, s. 424; Prof. Turan ag. esr., s. 241. 



belileri zemmediyordu. Bu da Han
beli.leri kışkırtmış ve kadı Abdullah 
Damganl'nin evi bir ilmi münakaşa 
esnasında basılmış ve kitapları yağ
ma edilmiştir. Bu gerginliğin deva
mı dolayısıyla halife, Ebu-ishak Şi
razi ile Ebu-Bekir Şaşi'yi Melik
şah'a gönderdi. Bu büyük şahsiyet
ler her geçtikleri beldede ta'zimle 
karşıtanıyor ve teberrüken rikabla
rına el sürüyorlardı. Sultan Me~ik

şah ve vaziri Nizamü'l-Mülk hu
zurunda onlarla imamü'l-Harameyn 
Ebu'l-Ma'ali el-Cüveyni arasında 

tereyan eden müzakere ve müna
zara!ardan sonra bütün fikir ve is
tekleri kabul edildi. Nizamiye'de 
eş'arilik hakkında vaazlarına müsaa
de edildi ve bir hadisenin önlen
mesi için de medresenin kapılarına 

Türk muhafızları kondu. Böylece 
devlet, içtimal nizarn ile birlikte fi
kir ve din hürriyetini temine çalı

şıyordu21. 

5 - Ebu'I-Muzaffer ibn es
Sem'ani' (H. 426-489) hac dönüşü 
gördüğü rüyalara dayanarak, gürül
tülü bir şekilde Haneflliği terke
dip Şafii mezhebine geçince (H. 
468) iki mezhebin mensupları ara
sında münakaşalar çıkmış, bunlar 
büyüyerek fitne ve mukatele hali
ni almış, Horasan'dan lrak'a kadar 
yayılmıştır. Bu arada Merv'de bü
yük cami kapanmış ve Şafiiler bir 
müddet cuma namazı kılamamışlar

dır\!2. 

6 - Hicri yedinci asırda lsfe
han şehrini ziyaret eden meşhur 

coğrafyacı Yaqut, Mu'cem'de ,şu sa
tır.lara yer vermiştir: Zamanımızda 

ve daha önce bu şehir lle elvarı 

defalarca harap ecilimişiir. iiunun 
sebebi Şiıfiilerle Hanefiler arasın

daki daimi geçimsizlik, taassup ve 
savaştır. Hangi grup galip gelirse 
diğerinin bölge ve mahallesini yağ
malamış, yıkmış ve ya'kmıştır2s ... 

7 - Hicri 617 tarihinde Rey 
şehrini ziyaret eden Yaqut burası

nın da harap olduğunu görünce se
bebini soruşturuyar ve şu cevabı 

alıyor: 

"Sebep basit; fakat Allah bir 
şeyi murad edince oluyor: Bu şeh

rin ahatisi üç grup idi: Şafiiler, az 
idi; HaneH!er, daha çok idiler ve 
Şiiler, bunlar ekseriyeti teşkil edi
yorlardı. Civar ahatisi ise çoğunluk
la Şii idi ve biraz da Hanefiler 
vardı. Önce Şia ile Sünniler ara
sında taassup savaşı başladı, uzun 
müddet vuruştular; Hanefi ve Şa

fiiler birleştikleri, yardımlaştıkları 

için Şiayı bitirdiler. Bundan sonra 
Hanefiler ile Şafii'er arasında taas
sup başgösterdi, harb başladı ve 
sayıları az olmasına rağmen Şiıfii

ler galip geldiler. Civardaki Hane
tllerin silahlı olarak gelip mezheb
daşlarına yardım etmeleri de fay
da vermedi. işte şu gördüğün harap 
yerler Şiiler ile Hanefilere ait olan 
yerlerdir ... Onlardan ancak mezhe
bini gizleyenler kalmıştır."24 

Bu örnekleri çağaltmak müm
kündür; fakat asırlar öncesinde bile 
olsa meydana gelmiş bu acı, üzücü 
ve islam'ın ruhuyla taban tabana 
zıt hadiseleri okumak müslüman 
vicdanını hüzne boğmaktadır. Sulh, 
sükun, se'amet, müsamalıa, hürri
yet ve saadet dini olan islam'ın 
bünyesi bu nevi hadiselere müsait 
değildir. Mezhebler de mahiyet ve 
gayeleri itibariyle mezkur fitnelere 
sebep olmaktan uzaktır. Tek sebep 
cehalet, gaflet ve taassuptur. Din 
bilginlerinin vazifesi de bu manevi 

. ' mikropıarıa mucaoeıe ermeK, •~-

iam!"ın bünyesini ~uıViiiCiJCi .;a:ii
maktır. 

,ikbal ne güzel söy,lemiş: 

"islam'ın bünyesinde hiçbir 
kusllr yoktur. Bütün kusur bizim 
müslümanlığımızdadır." 

(21) İbn el-Esir, ag. esr., C. X, s. 124-126; Prof. Turan, ag. esr., s. 242. 
(22) İbn es-Sübkt, ag. esr., C. V, S. 340-344; el-iMurteza ez-Zebtdi, ag. esr., C, I, 

s. 282. 
(23) Mu'cemu'l-buldan, Beyrut, 1957, C. I, s. 209. 
(24) Ytı.qüt, aı;r. esr., c. nr, s. ırt. 
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• 1 nsanlık tarihinin en büyük 
yardımla§Illa kurumlarından 

biri Vakıf'tır. İslam Dini 
sosyal yardımiaşmaya büyük önem 
vermektedir. Zaten insan, ahlaki ve 
insani bir görev olarak çevresine 
ya.rdım etmek ister. Vakıf insanların 
hayatta iken yapabilecekleri maddi 
en büyük hayır işidir. 

Vakıf şöyle tanımlamr: Yararı 

kullara ait olmak üzere bir malı 
kendi mülkünden çıkararak Allah 
yoluna tahsis etmektir. 

VAKlFLAR 
(DOGUŞU 

Dr. iSMET KAYAOGLU 

(1) .AU lmran: 92. 
(2) el-Mll.ide: 2. 

ve GELiŞMESi) 
Vakıf kelimesi Kur'an'da mevcut 
değilse de bu kelimenin anlamına 
yakın birçok kelime vardır: 

"Sevdiğiniz. şeylerden sarfetınedikçe 

iyiliğe erişemezsiniz. Her ne 
sarfederseniz şüphesiz Allah onu 
bilir." ı, "··· İyilikte ve fenalıktan 
sakınmakta yardunlaşm.''2 ve diğer 

birçok il.yetlerde "birr", ''sadaka" 
ve "ihsan" kelimeleri geçer. 
Müslümanları vakıf kurmaya 
götüren en başta gelen amil 
Peygamber {s.a.s.)'in hadisleri 
olmuştur. O bir hadisinde şöyle 

buyu.J. ,.u·: "Ailemoğlu ölünce 
:?ap;n~t~ v!dü.ğü :ilii.:;--u iş:i6ii Uw:u.r. 
Ancak üçü müstesnadır: Faydalı 

ilim bırakan, arkasından dua eden 
iyi eviadı olan, bir de sadaka-i 
cariye yani kesilmeden devanı eden 
hayır yapaniarın sevabı kesilnıez."s 

(3) MUslim, Vasıyye 14; Ebu Davud, Vasll.ya 14; Tirmizi, Ahkll.m 36; Ahmed b. 
Ha!!be! !I!. a'?'2. 


