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Özet
Allah Teâlâ, bazı zamanları diğerlerinden fazilet bakımından üstün kılmıĢtır. Ramazan ayının diğer aylara, Kadir Gecesi‘nin diğer gecelere, Cuma ve Arefe gününün
diğer günlere üstünlüğü bu meyanda örnekler teĢkil etmektedir. Arefe günü
mübârek bir gündür; çünkü Hac ibadetinin önemli bir rüknu olan vakfe bugünde yapılmaktadır. Bu günün faziletiyle ilgili oldukça fazla hadis vardır. Biz de bu çalıĢmada
Arefe gününde yapılması tavsiye edilen dua ve ibadetlerin faziletiyle ilgili hadisleri
değil; bugünün faziletine iĢaret eden hadislerin isnadına yönelik inceleme ve anlaĢılmasına yönelik değerlendirmeler yaptık. Makaledeki amaç, Arefe gününün faziletine dâir zikredilen rivâyetlerin niteliğini tespit eden mütevâzi bir çalıĢma sunmaktır.
Anahtar Kelimeler: Arefe Günü, Mübârek, Fazilet, Hadis, Rivâyet.
An Evaluatıon On The Benefıts Of The Day Arafa Based On Hadıths
Abstract
Allah Teâlâ has rendered some days superior to others in terms of their virtue,
just like the supremacy of Ramadan to other months, The Qadr Night to other
nights, Friday to other days, etc. The superiority of the Arafa Day and Friday to other
days is a fine example of that. Arafa day is a blessed day because vaqfa, which is an
important pillar in Hajj, is performed on that day. There are many Hadiths about the
importance of that special day. In this study, we will not focus on the prayers and
worship performed on that special day but the importance and virtues of that day in
terms of hadith narrating. Our purpose in this article is to introduce a modest study
determining the quality of the narratives about the virtue of Arafa Day.
KeyWords: Arafa Day, Holy, Virtues, Hadith, Narrative.
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GĠRĠġ

Allah Teâlâ, insanlar içinde Hz. Muhammed‘i (s.a.v.), Ģehirler içinde Mekke‘yi,1
aylar içinde Ramazan ayını,2 geceler içinde Kadir Gecesi‘ni,3 günler içinde de
Cuma gününü4 seçmiĢtir. O, Ģehirler içinde Mekke‘yi seçti; çünkü yeryüzündeki ilk
mescid oradadır. Aylar içinde Ramazan‘ı seçti; çünkü onun bünyesinde Kadir Gecesi bulunmaktadır. Geceler içinde Kadir Gecesini seçti; çünkü o gecede Kur‘an
inmiĢtir. Günler içinde Cuma gününü seçti; çünkü o gün kılınan Cuma namazı,
Müslümanların bir araya geldiği anları ifade etmektedir.
Mübârek gün ve geceleri, insanların, hayatın tek düzeliğinden çıkmaları için
bir fırsat olarak değerlendirmek gerekir. ―Bu durumda, mübârek gün ve geceleri,
mutluluklarımız için Ģükrümüzü, sıkıntılarımız için de sabrımızı artırmak için karĢımıza çıkan önemli bir fırsat olarak görmek mümkündür.‖5 Ayrıca ―Günahların
bağıĢlanmasında, iyiliklerin artmasında zaman ve mekânların katkısı büyüktür.‖6
Bundan dolayı bazı ayların, günlerin, gecelerin diğer ay, gün ve gecelere üstünlükleri vardır.
Mübârek ay, gün ve gecelerden değerlendirmek istenilen vakit ne kadar faziletli ise o zamanda yapılan ibadetten istifade de o derece fazladır. Ebü‘l-Ferec Abdurrahman b. Ali Ġbnü‘l-Cevzî‘nin (v. 597/1201) dediği gibi: ―Amelin sevabı, vaktin
Ģerefi nisbetinde artar; kalp huzurunun niyetin ihlâsı ile arttığı gibi.‖7
Faziletli zamanlarda insanlar geçmiĢteki hataların muhasebesini yaparak, gelecekle ilgili projelerini ve yapmak istediklerini belirlerler. GeçmiĢte yapılan hatalardan dersler çıkarır, daha güvenli, daha dikkatli ve daha mutlu bir hayat geçirmiĢ
olurlar.
Hz. Peygamber‘in (s.a.v.) bazı ayların, gecelerin ve günlerin faziletiyle ilgili hadisleri vardır. Bu hadislere asırlar içinde, özellikle bu vakitlerde yapılacak ibadetlerin fazileti konusunda, bazı asılsız haberlerin karıĢtığı da olmuĢtur.8 Ancak onlar
————
* Yrd.Doç.Dr., Aksaray Üniversitesi Ġslami Ġlimler Fakültesi Öğretim Üyesi karabacakm67@hotmail.com
1 Âl-i Ġmrân, 3/96; el-En‘am, 6/92; et-Tin, 95/3.
2 el-Bakara, 2/185.
3 el-Kadir, 97/1- 5.
4 el-Cuma, 62/9.
5 Algül, Hüseyin, Mübârek Gün ve Geceler, IĢık Yayınları, Ġstanbul, 2008, s. 15.
6 Konevî, Sadreddin, ġerh-i Hadisi Erbaîn, trc. Ekrem Demirli, Kırk Hadis ġerhi, Ġz Yayıncılık, Ġstanbul,
2002, s. 128.
7 Davudoğlu, Ahmed, Sahîhı Müslim Tercüme ve ġerhi, Sönmez Yayınevi, Ġstanbul, 1979, VI, 514.
8 Geylânî, Abdülkâdir b. Mûsâ b. Abdillah, el-Ğunye li tâlibî tarîkı‟l-Hakk, Dâru Ġhyâi‘t-Türâsi‘l-Arabî, 1. Basım, Beyrut, 1416/1996, II, 289-300. Bu rivâyetlerinden birisinde Rasûlüllâh‘ın (s.a.v.) Ģöyle buyurduğu belirtilmiĢtir: ―Kim Arefe günü, her rekâtında besmele ile birlikte üç defa Fatiha, sonra yine üç
defa Kâfirûn ve bir defa Ġhlâs sûresini okuyarak iki rekât namaz kılarsa, Allah o kimse hakkında Ģöyle
buyurur: ġâhid olun ki ben onun günahlarını bağıĢladım.‖ Ġbnü‘l-Cevzî, Ebü‘l-Ferec Abdurrahman b.
Ali, Kitâbü‟l-mevzûât, thk. Abdurrahman Muhammed Osman, Mektebetü‘s-selefiyye, 1. Basım, Medi→→
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konu ile ilgili ―sahîh‖ haberleri gölgelemez. Yapılması gereken ―sahîh‖ini
―sakîm‖inden ayırt etmektir.
Faziletli kabul edilen zamanlardan, belki birinci derecede değil ama, birisi de
Arefe günüdür. ―Arefe, haccın en önemli farzı olan vakfenin yapıldığı yerin (Arafat)
diğer adıdır. Vakfe, kurban bayramının bir gün öncesi olan zilhicce ayının dokuzuncu günü burada yapıldığından bu güne yevmü arefe (Arefe günü) veya Türkçe‘deki arefe (arife) denilmiĢtir.‖9 Böyle olmakla birlikte halk arasında ramazan
bayramından bir gün öncesine arefe dendiği gibi önemli olayların cereyan ettiği
günlerin öncesine de arefe denmektedir. Bizim burada arefeden kasdımız dini boyutu olan, yani Zilhicce ayının dokuzuncu günüdür.
Kur‘an‘da Arefe gününün faziletinden bahseden açık bir âyet yoktur. Bazı
müfessirler Arefe gününün de içinde bulunduğu Zilhiccenin ilk on gününe iĢ aret eden âyetlerden birisinin Ģu olduğunu bildirmektedirler: ―Tan yerinin ağarmasına andolsun. On geceye andolsun. Çifte ve teke andolsun.‖10 Bilindiği gibi Arefe günü, Zilhicce ayının dokuzuncu günüdür. Arefe gününün faziletiyle i lgili hadis kaynaklarımızda birçok hadis-i Ģerif mevcuttur. 11 Bu çalıĢmada, Arefe günü ile ilgili hadislerin sıhhat durumunu inceleyerek ve bazı açıklam alar
yaparak ilim dünyasına mütevâzi bir çalıĢma sunmak istedik. Burada Arefe
gününde yapılan ibadetlerin sevabından bahseden hadislerden değil; Arefe
gününün genel olarak faziletinden bahseden hadisler incelendi. Ġncelenen hadislerin, hem sıhhat yönü, hem de nasıl anlaĢılması gerektiği hakkında değerlendirmeler yapıldı.
Hadisleri değerlendirirken öncelikle sened yönünden incelemekle birlikte, metin yönünden de değerlendirmeyi ihmal etmedik. Çünkü sadece bir hadisin sened
yönünden ―sahîh‖ olması, onun Hz. Peygamber tarafından söylendiği; bir hadisin
sened yönünden ―zayıf‖ olması da, onun Rasûlüllah tarafından söylenmediği anlamına gelmemektedir. Buhârî (v. 256/869) ve Müslim‘den (v. 261/875) birinin
veya her ikisinin rivâyet ettikleri hadisleri incelemeye tabi tutmadık. Zira Buhârî ve
Müslim‘in eserleri rivâyet kitaplarının birinci tabakasından sayılmıĢ12 ve bunların
→→

ne, 1386/1966, II, 133; Suyûtî, Celâleddin, Ebû Bekr, el-Leâli‟l-masnû‟a fi‟l-ehâdisi‟l-mevzûa, thk.
Ebû Abdurrahman Salâh b. Muhammed, Dâru‘l-Kütübü‘l-Ilmiyye, 1. Basım, Beyrut, 1417/1996, II,
52; Ġbn Arrâk, Ali b. Muhammed b. Ali b. Abdurrahman, Tenzîhü‟Ģ-Ģerîati‟l-merfûa ani‟l-ahbâri‟ĢĢenîati‟l-mezûa, thk. Abdülvahhâb Abdüllatîf- Abdullah Muhammed es-Sıddîk, Dâru‘l-Kütübü‘lIlmiyye, 1. Basım, Beyrut, 1399, II, 95; Leknevî, Ebü‘l-Hasenât Muhammed Abdülhay el-Hindî, elÂsâru‟l-merfûa fi‟l-ahbâri‟l-mevzûa, thk. Muhammed Saîd Besyûnî Zeğlûl, Mektebetü‘Ģ-ġarkı‘l-Cedid,
Bağdat, trs., s. 88.
9 Aras, M.Özgü, ―Arefe‖, DĠA, Ġstanbul, 1991, III, 351.
10 el-Fecr, 89/1-3. Ayrıca bkz. el-Bakara, 2/197; el-A‘râf, 7/142; el-Hacc, 22/27-28.
11 Beyhakî, Ebû Bekr Ahmed b. el-Hüseyin, Fezâilü‟l-evkât, Mektebetü‘l-Menâr, 1. Basım, Mekke,
1410/1990, s. 349-393;Nâblusî, Abdülganî b. Ġsmail, Fezâilü‟Ģ-Ģühûr ve‟l-eyyâm, thk. Ata, Mustafa
Abdülkadir, Dâru‘l-Kütübü‘l-Ilmiyye, 1. Basım, Beyrut, 1406/1986, s. 61-64.
12 Subhi, Sâlih, Ulûmü‟l-Hadis ve Mustalahuhû, Dâru‘l-Ilmi‘l-Melâyîn, 18. Basım, Beyrut, 1991, s. 116,
trc. Kandemir, M. YaĢar, Hadis Ġlimleri Ve Istılahları, DĠBY., 2. Basım, Ankara, 1973, s. 94.
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rivâyet ettikleri hadislerin büyük kısmının sahihliği üzerinde genel bir kanaat
oluĢmuĢtur.
Râviler hakkında değerlendirme yaparken, seneddeki bütün râvilerle ilgili değil, sadece mecrûh râvi/râvilerin cerh ve ta‘dil durumları hakkında bilgi verdik.
Konu ile ilgili hadislerin sayısının tespiti için hadisler numaralandırılmakla birlikte,
her bir baĢlığın sonunda hadisin sıhhat durumunu içeren bilgiler, makalenin sonunda da hadislerle ilgili bilgileri içeren özet tablo verdik. Tabloda hadisin birden
fazla kaynağı varsa alıntı yapılan kaynağın altını çizdik.
1.AREFE GÜNÜ

Arefe günü, zilhicce ayının 9. günüdür. Bugün, bi‘setin 10. yılında Vedâ Hutbesinin verildiği gün olduğU gibi dinin tamamlandığı13 da gündür. Hacca niyet
edenler, bu günde haccın en önemli rüknu olan Arafat‘ta vakfe yaparlar. Arafat
ismiyle de ilintili olarak bugüne arefe denmiĢtir. 14 Arefe gününün faziletiyle ilgili
inceleyeceğimiz hadislerden oluĢturulan ilk baĢlık Ģudur:
1.1. Fazla Sayıda Kulun BağıĢlandığı Gün

Faziletli vakitleri, Mü‘min, bağıĢlanması için bir fırsat olarak görmelidir. Çünkü
bu vakitler Allah Teâlâ‘nın rahmet kapılarının açıldığı anlardır. Arefe günü de çok
sayı da kulun bağıĢlandığı gündür. Bu konuda incelenek ilk hadis Câbir b. Abdillah‘dan (v. 78/697) rivâyet edildi. Ebû Ya‘lâ‘nın (v. 307/919) el-Müsned‘inde ve
Ġbn Hıbbân‘ın (v. 354/919) es-Sahîh‘inde geçtiğine göre Rasûlüllâh (s.a.v.) Ģöyle
buyurdu:

َُّٖضنُ أًَِ ٔعذٖ ُت
َ ِ َٖا سَطُٕهَ ال ٖمْٔ َُِٓ َأف:ْجن
ُ َ فَكَاهَ س:َٔ" قَاهٛح
ٖ ٔ الِحٙٔ"وَا ؤَِ أَٖٖإً َأفِضَنُ عٍِٔذَ ال ٖمْٔ ؤَِ أَٖٖأً عَؼِشٔ ر
ََٛضنُ عٍِٔذَ ال ٖمْٔ ؤَِ ًِٖٕٔ عَ َشف
َ َِ ًِٖٕٕ َأف
ِ ٔ َٔوَا و،ْٔجَّادّا فٔ٘ طَبٔٗنٔ ال ٖم
ٔ َ
ٖ ّٔضنُ ؤَِ ٔعذٖ ٔت
َ ِ "َُِٖ َأف:َجَّادّا فٔ٘ طَبٔٗنٔ ال ٖمْٔ؟ قَاه
ٔ
 ػعجا غربا ضاحني جاؤٔاٙ عبادَٜ اٌِظُشُٔا إٔل:ُ فََٗكُٕه،ٔٞٔ ال ٗذٌَِٗا فَُٗبَأِ٘ ٔبأَ ِِنٔ ا ِلأَسِضٔ َأ ِِنَ الظٖىَاٞ الظٖىَاٍََِٜٖ ٔضهُ ال ٖمُْ إٔل
"ٛ فَمَيِ ُٖ َش ًَِْٖٕ أَكِجَشُ عٔتِكّا وَ الٍاس وَ ًٖٕ عشف،٘ٔ َٔلَيِ َٖشَِٔا َعزَاب،ُ٘ٔن فَخٍّ عَىٔٗلٕ َٖ ِشجَُُٕ َسحِىَت
ِّ ؤَِ ك
―Allah katında zilhiccenin on gününden daha faziletli bir gün yoktur‖ deyince
bir adam Ģöyle dedi: Allah yolunda cihad etmek o günlerden daha faziletli değil
midir? Bunun üzerine Rasûlüllah (s.a.v.) Ģöyle buyurdu: ―O günler Allah yolunda
cihad etmekten daha faziletlidir. Allah katında Arefe gününden daha faziletli bir
gün yoktur. O günde Allah dünya semâsına inerek yer halkı ile semâ halkına övünür ve Ģöyle der: Uzak dar yollardan gelen, saçı baĢı dağınık olarak gelen kullarıma bakınız, rahmetimi umuyorlar ve onlar azabımı da görmeyeceklerdir. Arefe
————
13
14

el-Mâide, 5/3.
Geylânî, el-Ğunye, II, 290-292; Fezâilü‟Ģ-Ģühûr ve‟l-eyyâm, s. 64. Ayrıca rivâyetler için bkz: Beyhakî,
Fezâilü‟l-evkât, s. 389-390.
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gününden baĢka bir günde kulların daha çok âzâd edildiği baĢka bir gün yoktur.”15
Hadisin baĢ tarafında ―Zilhicce‘nin on gününden daha faziletli bir gün yok‖
denilirken, devamında ―en faziletli günün Arefe günü‖ olduğu belirtilmiĢtir. Bu iki
ifadeyi Ģöyle birleĢtirebiliriz: Allah katında en faziletli günler zilhiccenin ilk on günüdür. Çünkü bu günler Allah‘ın dünya semâsına indiği günlerdir. Bu günlerin yani
zilhiccenin ilk on gününün içinde de en faziletli gün Arefe günüdür. Hatta Ebû Zekeriyyâ Yahyâ b. ġerefüddîn en-Nevevî (v. 676/1277) yılın günleri içinde en faziletli günün Arefe günü olduğunu belirtmektedir.16
Hadisin senedi Ģöyledir: Muhammed b. Amr b. Cebele --- Muhammed b.
Mervân ---HiĢâm --- Ebü‘z-Zübeyr --- Câbir b. Abdillah.
Heysemî‘nin (v. 807/1404) belirttiğine göre Câbir‘in (r.a.) rivâyet ettiği bu hadisi Ebû Ya‘lâ (v. 307/919) el-Müsned‘ine almıĢ ve Ġbn Mâin (v. 233/848) ve Ġbn
Hıbbân râvilerinin ―sika‖ ve hadisin ―sahîh‖ olduğunu belirtmiĢlerdir.17
Zilhicce‘nin 9 ve 10‘u yani Arefe ve Kurban Bayramı günleri ile ilgili hadisleri
değerlendiren âlimler hangi günün daha faziletli olduğu konusunda ihtilaf etmiĢlerdir.18
Allah katında en faziletli günler Zilhicce ayının ilk on günüdür. Bu on günün
içinde de en faziletlisi Arefe günüdür. Bazılarına göre aynı zamanda yılın en faziletli günüdür. ―Fazla sayıda kulun bağıĢlandığı gün‖ baĢlığı altında Câbir b. Abdillah‘dan rivâyet edilen bir hadis incelendi, o da ―sahîh‖tir.
1.2. ġâhid Günü

Arefe günü Kur‘an‘da açıkça zikredilmemektedir. Fakat Kur‘an‘daki bazı ifadelerin bugüne iĢaret ettiği hadislerde belirtilmiĢtir. Burûc sûresindeki Ģu âyette
————
15

Ebû Ya‘lâ, Ahmed b. Ali el-Mevsılî, el-Müsned, thk. Hüseyin Selim Esed, Dâru‘l-Me‘mûn li‘t-Türas, 1.
Basım, DımaĢk, 1404/1984, IV, 69; Münzirî, Ebû Muhammed Zekiyyüddin Abdulazim b. Abdulkavi,
et-Tergîb ve‟t-terhib mine‟l- hadîsi‟Ģ-Ģerif, thk. Muhammed Muhyiddin Abdulhamid, 1. Basım, Mısır,
1379/1960, II, 200- 201; Ġbn Belbân, Emir Alauddin Ali el-Fârisî, el-Ġhsân fi Takrîbi Sahîh-i Ġbn
Hıbbân, thk. ġuayb el-Arnavûd, Dâru‘l-kütübü‘l-Ilmiyye, 1. Basım, Beyrut, 1407/1987, VI, 62, (Hadis
no: 3842); Heysemî, Nureddin Ali b. Ebûbekir, Mecmau‟z-zevâid ve menbeu‟l-fevâid, Dâru‘l-Kitâbi‘lArabi, 2. Basım, Beyrut, 1967, III, 253.
16 Nevevî, Ebû Zekeriyyâ Yahyâ b. ġerefüddîn, el-Minhâc Ģerhu Sahîhi Müslim b. El-Haccâc, Dâru Ġhyâi‘tTürâsi‘l-Arabî, 2. Basım, Beyrut, 1392, VI, 142. Nevevî‘ye göre yılın en faziletli günü Arefe günü; en
faziletli gece de cumhûra göre Kadir Gecesi‘dir. Haftanın günleri içinde en faziletli gün ise Cuma günüdür.
17 Ebû Ya‘lâ, el-Müsned, IV, 69; Heysemî, Mecmau‟z-zevâid, III, 253.
18 Bazıları da Ģu hadise bakarak Zilhicce‘nin ilk on günü içinde en faziletli günün Kurban Bayramı günü
olduğunu söylemiĢlerdir: ―Allah katında en büyük gün Kurban Bayramı günü, sonra da bayram
gününden bir sonra ki (ikinci bayram) gündür.‖ (Ebû Dâvûd, Süleyman b. EĢ‘as. Es-Sicistânî, esSünen, Çağrı Yayınları, Ġstanbul, 1401/1981, Menâsik, 19; Ahmed b. Hanbel, el-Müsned, Çağrı
Yayınları, Ġstanbul, 1982/1402, IV, 350). Bu konudaki ihtilaflar için bkz. Ġbn Receb el-Hanbelî, Ebû‘lFerec Abdurrahman b. Ahmed el-Hanbelî ed-DımaĢkî, Letaifü‟l-maârif fîmâ li-mevâsimi‟l-âmi mine‟lvazâif, thk. Yasîn Muhammed es- Sevvâs, Darü Ġbn Kesîr, 2. Basım, DımaĢk-Beyrut, 1427/2006, s.
488.
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olduğu gibi. ―Burçlara sahip gökyüzüne, geleceği bildirilmiĢ olan güne, tanıklık
edene ve edilene and olsun ki…‖19 âyetinde ki ― ٕ( ‖ َٔػَا ِٔذٕ َٔوَؼُِّٕدġâhitlik eden ve
Ģâhitlik edilen) kelimeleri hakkında Ahmed b. Hanbel‘in (v. 241/855) elMüsned‘inde Ebû Hüreyre‘den (v. 58/678) merfû* ve mevkûf** rivâyette Ģöyle
buyrulmuĢtur: ―ġâhid, Arefe günü; meĢhûd, Cuma günüdür.‖20
Tirmizî‘nin (v. 279/892) Ebû Hüreyre‘den rivâyet ettiği merfû hadis ―Mev‟ûd
kıyamet günü; meĢhûd Arefe günü; Ģâhid, Cuma günüdür”21 Ģeklindedir.
Taberânî (v. 360/971) de Ebû Mûsâ el-EĢ‘arî‘den merfû rivâyetinde ―ġâhid,
Cuma günü; meĢhûd Arefe günü‖ Ģeklindedir.22
Ahmed b. Hanbel‘in (v. 241/855) el-Müsned‘inde bu hadisin Ebû Hüreyre‘den iki rivâyeti vardır. Bunlardan birisinin hem merfû hem de mevkûf rivâyeti
varken, diğerinin sadece mevkûf rivâyeti vardır. Merfû ve mevkûf rivâyeti Ģudur:

ٔٛ ًَُِٖٕ الِكَٔٗا َو:ُ َٔالًَُِِٕٗ الِىَ ِٕعُٕد،َٛالؼٖا ِٔذُ ًَُِٖٕ عَ َشَف
―ġâhid Arefe günü, mev‟ûd kıyâmet günüdür.‖ Ebû Hüreyre‘den mevkûf rivâyet ise Ģöyledir:

" ٔٛ ًََِٖٕ الِكَٔٗا َو:ُ َٔالِىَِٕعُٕد،َٛ ًََِٖٕ عَشَ َف:ُؼُّٕد
ِ َ َٔالِى،َٔٛ ًََِٖٕ الِحُىُع:ُ" الؼٖا ِٔذ
―ġâhid Cuma günü, meĢhûd Arefe günü, mev‟ûd kıyâmet günüdür.”
Ahmed b. Hanbel‘in el-Müsned‘inde hadisin merfû ve mevkûf rivâyetlerinin sırasıyla senetleri Ģöyledir: Muhammed b. Ca‘fer---ġu‗be---Ali b. Zeyd --- Ammâr
mevlâ beni HâĢim-- Ebû Hüreyre --- Rasûlüllâh.
Muhammed b. Ca‘fer---ġu‗be--- Yunus b. Ubeyd--- Ammâr mevlâ beni HâĢim--Ebû Hüreyre.
Ahmed b. Hanbel‘in el-Müsned‘inde bir baĢka mevkûf rivâyetin senedi ise Ģöyledir: Muhammed b. Ca‘fer---ġu‗be--- Ammâr mevlâ beni HâĢim--- Ebû Hüreyre. Bu
isnâdda ġu‘be (v. 160 veya 170) ile Ammâr mevlâ beni HâĢim (v. 120) arasında
kopukluk vardır. Bu ikisinin arasında Ali b. Zeyd (v. 129 veya 131) veya Yunus b.
Ubeyd (v. 139 veya 140) senedden düĢmüĢtür. Senedden düĢen Ali b. Zeyd ise
hadis ―zayıf‖; Yunus b. Ubeyd ise ―sahih‖tir. Burada ikisinden birinin olma ihtimali
vardır.
————
19

el-Burûç, 85/3.
* Merfû: Senedi nasıl olursa olsun, Hz. Peygmber‘e açıkça veya hükmen nisbet edilen hadis. Aydınlı, Abdullah, Hadis Istılahları Sözlüğü, MÜĠF Yayınları, 4. Basım, Ġstanbul, 2011, s. 175.
**Mevkûf: Senedi sahabede kalan öteye geçmeyen hadis. Aydınlı, Hadis Istılahları Sözlüğü, s. 181.
20 Ahmed b. Hanbel, el-Müsned, II, 298; Ali el-Muttakî, Alauddin Ali el-Muttakî b. Husamuddin el-Hindî,
Kenzü‟l-ummâl fi‟s-süneni‟l-akvâl ve‟l-ahvâl, Mektebetu‘t-Turasi‘l-Ġslâmî, 1. Basım, Haleb,
1391/1971, II, 13 (Hadis no: 2941).
21 Tirmizî, Ebû Ġsâ Muhammed b. Ġsâ b. Servet, es-Sünen, Çağrı Yayınları, Ġstanbul, 1401/1981,
Tefsîru‟l-Kur‟an, 85; Ali el-Muttakî, Kenzü‟l-ummâl, II, 13 ,(Hadis no:2940).
22 Ali el-Muttakî, Kenzü‟l-ummâl, II, 13, (Hadis no:2939).
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Hadisin merfû rivâyeti Ali b. Zeyd yani Ġbn Cüd‘ân‘dan dolayı ―zayıf‖tır. Mevkûf
rivâyeti ―sahîh‖tir.23 Mevlâ benî HâĢim, Müslim‘in râvilerindendir. Ġsnâdın diğer
râvileri ise sika ve ġeyhân‘ın râvilerindendir.24 Sonuç olarak konu ile ilgili incelediğimiz merfû ―zayıf‖; mevkûf hadis ―sahîh‖tir.
Yukarıda verilen Burûç sûresi 3. âyetin biraz daha iyi anlaĢılması için siyâksibâkındaki bazı âyetler Ģöyledir: ―Burçlara sahip gökyüzüne, geleceği bildirilmiĢ
olan güne, tanıklık edene ve edilene andolsun ki….‖
Mevkûf rivâyet sahîh olunca, Ģâhid Cuma günü; meĢhûd Arefe günü; mev‘ûd
kıyamet günüdür, diyebiliriz. Hakikatte ise âyetlerin siyâk ve sibâkına bakıldığında
müfersirlerden bu âyetlerin anlamıyla ilgili Arefe ve Cuma günlerinden bahsedenler olduğu gibi;25 Arefe ve Cuma günüyle hiç bağlantı kurmayıp Ģâhitlik eden ifadesiyle, kıyâmet günü hazır bulunanlar; Ģâhitlik edilenler ifâdesiyle de kıyâmet günündeki dehĢetli manzaralar kastolunmuĢtur,26 diyenler çoğunluktadır.
―ġâhid ve meĢhûd‖ kelimelerine birden fazla anlam verenler de olmuĢtur. Öyle ki Ģâhid‘e verilen anlamları on altıya, meĢhûd‘a verilen anlamları da otuz ikiye
çıkaranlar vardır.27
Ebû Hüreyre‘nin mevkûf rivâyeti ―sahîh‖tir ve âyette belirtilen ġâhid‘den kasdedilen Arefe günüdür, denebilir.
1.3. Bayram Kabul Edilecek Gün

Allah Teâlâ, Müslümanlara sevinç ve mutluluklarını artırmaları, birlik ve beraberliklerini pekiĢtirmeleri için bayramları bahĢetmiĢtir. Ama Ġslamiyette, Ehli Kitabın yaptığı gibi28 belirli bir günü bayram ilan etme, insanların kendi görüĢlerine göre olmamaktadır. Bununla ilgili ilk hadis Ģudur: Buhârî ve Müslim‘in Târık b.
ġihâb‘dan rivâyet ettikleri bir hadiste:

 َالتٖدَ ِزٌَا،ِ لَِٕ عَمٍََِٗا وَعِؼَشَ الَُّٕٗدٔ ٌَضَلَت،ُٔ ٌََّاْٞ فٔ٘ كٔتَابٔكُيِ تَكِ َشَٖٛ آ،َ َٖا أَؤريَ املُؤِؤٍٔني:ُْ ؤََ الَُّٕٗدٔ قَاهَ َل،َأُٖ َسجُمّا
} {الًََِٕٗ أَكِىَمِتُ لَكُيِ دٍَٖٔكُيِ ََٔأتِىَىِتُ عَمَِٗكُ ِي ٌٔعِىَتٔ٘ َٔ َسضٔٗتُ لَكُيُ اإلٔطِالَ ًَ دٍّٖٔا:َٕ؟ قَاهَٖٛٗ آَٙ أ:َ قَاه.رَ ٔلكَ الًََِٕٗ عٔٗذّا
ْٔيٟ ََُِٕٔ قَا،َ اهللُ عَمَِْٗٔ َٔطَمٖيٜٖ الٍٖبِّٔ٘ صَمَٜ ٌَضَلَتِ فْٔٗٔ عَمٙٔ َٔاملَكَاَُ ا ٖلز،ًََِٕٗ « َقذِ عَ َشفٍَِا رَ ٔلكَ ال:ُ] قَاهَ عُىَش3 :ٚذٟ[املا
————
23

Ahmed b. Hanbel, el-Müsned (thk. Arnaûd, ġuayb- MürĢid, Âdil, el-Mevsûatü‟l-hadîsiyye Müsnedü
Ġmam Ahmed b. Hanbel), Müessesetü‘r-Risâle, 2. Basım, Beyrut, 1420/1999, XIII, 301, (Hadis
no:7972).
24 Ahmed b. Hanbel, el-Müsned (thk. Arnaûd- MürĢid), XIII, 302, (Hadis no:7973).
25 Mahalli, Celâleddin Muhammed b. Ahmed -Suyûtî, Celâleddin Abdurrahman b. Ebû Bekr, Tefsiru
Celâleyn li‟l- Kur‟ani‟l- Azîm, Salâh Bilici Yayınları, Ġstanbul, 1983, II, 258.
26 Nesefî, Abdullah b. Ahmed b. Mahmud, Medâriku‟t-tenzîl ve hakâiku‟t-te‟vîl, Dâru‘l-Kalem, Beyrut,
1408/1989, III, 1945; Mevdûdi, Ebû‘l- Â‘lâ, Tefhîmu‟l-Kur‟an Kur‘an‘ın Anlamı ve Tefsiri, trc:
Komisyon, Ġnsan Yayınları, Ġstanbul, 1998, VII, 85; Esed, Muhammed, Kur‟an Mesajı Meâl-Tefsir, trc:
Koytak, Cahit- Etürk Ahmed, ĠĢâret Yayınları, Ġstanbul, 1420/1999, III, 1253.
27 AteĢ, Süleyman, Kur‟an-ı Kerim Tefsiri, Milliyet Yayınları, Ġstanbul, 1995, VI, 3004- 3006.
28 Ġbn Receb el-Hanbelî, Fethu‟l-Bârî Ģerhu Sahihu‟l-Buhârî, Mektebetü‘l-Gurabâi‘l-Eseriyye, 1. Basım,
Medine, 1417/19 96, I, 172.
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»َٕٛ َِٖٕ ًَ جُىُ َعٛبٔعَ َشَف
―Yahudilerden bir adam Ömer‘e gelerek:
-Ya Emire‘l- Mü‘minîn! Kitabınızda okuduğunuz bir âyet var. Bu âyet biz Yahudilere inmiĢ olsa, o günü bayram ilan ederdik, dedi. Ömer:
-Hangi âyet diye sordu. Yahudi:
―…Bugün sizin için dininizi kemâle erdirdim. Size nimetimi tamamladım ve sizin için din olarak Ġslâm‘ı seçtim…‖29 âyeti dedi. Bunun üzerine Ömer:
-Biz bu âyetin indiği günü ve yeri pek âlâ biliriz. O Rasûlüllah‘a (s.a.v.) Arafat‘ta, ayakta (Vedâ hutbesini verirken) cuma günü indi, dedi.‖30
Müslim‘in rivâyetinde hadisin râvisi Târık b. ġihâb bahsi geçen âyetin indiği
günü kasdederek ―Cuma günü müydü, değil miydi Ģüphe ediyorum‖ demiĢtir.
Hadiste bahsedilen söz konusu âyetin iniĢ günü ile ilgili bir tereddüt olmuĢ olsa da
bu tereddüdün baĢlığımızla ilgisi yoktur. Söz konusu dini tamamlayan âyetin Arefe
günü Arafat‘ta indiğidir.
Tirmizî‘nin Ġbn Abbâs rivâyetinde ―Ġki bayram gününde; Cuma ve Arefe gününde indi‖ Ģeklindedir.31 Bu rivâyetten anlaĢılacağı gibi bu iki gün yani Cuma ve Arefe günü bayram günleridir. Yahûdinin zannettiği gibi bir günü bayram edinmek insanların ―Bu günü bayram edinelim‖ demeleriyle olmaz. Ġslam‘da bir günü bayram
edinmek ancak nasla olur. Allah Teâlâ, Cuma günü Arafat‘ta, Rasûlüllâh (s.a.v.)
Veda hutbesini verirken nâzil olan âyetle dini kemale erdirip, nimeti tamamladığından iki günü bayram yapmıĢtır. ―Cuma haftalık bayramdır. Arefe günü ise hacılar mukaddes bir mekânda büyük topluluk oluĢturdukları için hac ehlinin bayramıdır. Ayrıca Cuma ve Arefe günü aynı güne denk gelirse o güne haccı ekber denmiĢtir.‖32
Âyette belirtilen ―Dininizi kemâle erdirdim.‖ Ġfadesinden müfessirler genel olarak, haccın da farz kılınmasıyla Ġslamın bütün rukünleri (namaz, oruç, zekât, hac)
tamamlanmıĢ oldu, Ģeklinde anlamıĢlardır.
―Bayram edinilecek gün‖ baĢlığı altında Târık b. ġihâb‘dan rivâyet edilen hadis incelendi. Bu hadis, temel hadis kaynaklarından baĢta Buhârî ve Müslim olmak üzere birçoğunda geçmekte olup ―sahîh‖tir.
————
29

el-Maide, 5/3.
Buhâri, Ebû Abdullah Muhammed b. Ġsmail, el-Câmiu‟s-sahîh, Çağrı yayınları, Ġstanbul, 1401/1981,
Ġman,33; Müslim, Ebü‘l-Hüseyin Müslim b. Haccâc el-KuraĢî, el-Câmiu‟s-sahîh, Çağrı yayınları, Ġstanbul, 1401/1981, Tefsiru‘l-Kur‘an, 3- 5; Nesâî, Ebû Ġsâ Muhammed b. Ġsâ, es-Sünen, Çağrı yayınları,
Ġstanbul, 1401/1981, Ġman,18; Hac, 194.
31 Tirmizî, Tefsîru‘l-Kur‘an, 5. Ukbe b. Âmir rivâyetinde ise Ģöyle buyrulmuĢtur: ―Arefe günü, Kurban
Bayramı günü ve teĢrik günleri Müslümanların bayramıdır. Bu günler yeme ve içme günleridir.‖ Ebû
Dâvûd, Savm, 50; Tirmizî, Savm, 59; Nesâî, Menâsik, 195.
32 Ġbn Receb el-Hanbelî, Fethu‟l-Bârî, I, 173.
30
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1.4. Duanın Hayırlısının Yapıldığı Gün

Ġnsanoğlunda, yüce bir varlığa sığınma ihtiyaçtır. Bu sebeple dua, insanda doğuĢtan var olan bir duygudur. Her zaman dua tavsiye edilmekle birlikte, kabul olma ihtimalini artırmak için bazı zaman ve mekânları gözetmek ve bunlara uygun
ifadeleri de seçmek gerekmektedir. Bunlardan olarak Arefe günü de bol bol
Ģehâdet getirmek gerekir. Çünkü Ģehâdet Allah‘ın bu günde tamamladığı dinin aslı
ve esasıdır. Ahmed b. Hanbel‘in el-Müsned‘inde Muhammed b. Abdillah b. Amr‘ın
belittiğine göre Arefe günü Rasûlüllah (s.a.v.) en çok Ģöyle dua ederdi:

»ْ َقذٖٔشٕٞ٘
ِ َ كُنِّ ػَٜ ََُِٕٔ عَم،ُ بَٔٗذٔٓٔ الِدَِٗش،ُ َلُْ الِىُ ِمكُ َٔ َلُْ الِحَ ِىذ،ُْحذَُٓ لَا ػَشٖٔكَ َل
ِ َٔ ُْ«لَا إٔ َلَْ إٔلٖا ال ٖم
―Allah‟tan baĢka ilâh yoktur. Onun ortağı yoktur. Mülk ve hamd ona aittir.
Hayr onun elindedir. O her Ģeye gücü yetendir.”33
Tirmizî‘de (v. 279/892) ve Mâlik b. Enes‘in (v. 179/795) Muvatta‘ında ifâde
―Duanın hayırlısı Arefe gününde yapılan duadır. Benim ve benden önceki Nebîlerin söylediği en hayırlı dua…‖ Ģeklindedir.
Ahmed b. Hanbel‘in el-Müsned‘inde hadisin senedi Ģöyledir: Ravh--- Muhammed b. Ebî Humeyd--- Amr b. ġuayb el-KureĢî es-Sehmî---Ebîhi (ġuayb b. Muhammed)---Ceddihî (Muhammed b. Abdillah b. Amr).
Tirmizî‘de hadisin senedi Ģöyledir: Ebû Amr Müslim b. Ömer--- Abdullah b.
Nâfi---Hammad b. Ebî Humeyd--- Amr b. ġuayb--- Ebîhi (ġuayb b. Muhammed)--Ceddihî (Muhammed b. Abdillah b. Amr).
Tirmizî hadis hakkında Ģöyle demektedir: Hadis bu senetle ―garib‖dir.
Hammâd b. Ebî Humeyd, Muhammed b. Ebî Humeyd Ebû Ġbrahim el-Ensârî elMedenî‘dir. Bu kiĢi, ―veleyse bi‘l-kaviyyi ınde ehli‘l-hadis‖ yani hadis ehline göre
kuvvetli değildir.
Muhammed b. Ebî Humeyd‘in, Nâfî, Mûsâ b. Verdân, Amr b. ġuayb ve Kurazî‘den rivâyetleri vardır. Muhammed b. Ebî Humeyd el-Ensâri‘nin lakabı Hammad, dolayısıyla Hammad b. Ebî Humeyd olarak bilinir. Muhammed b. Ebî Humeyd
hakkında Ahmed b. Hanbel ―hadiste kuvvetli değildir, hadisleri reddedilir‖; Yahyâ
b. Saîd el –Kattân (v. 198/813), ―hadiste kuvvetli değildir- leyse hadisühû bi
Ģey‘in‖; Buhârî ―hadisi reddedilir- münkerü‘l-hadis‖; Ebû Hâtim er-Râzî (v.
275/888), Ebû Zür‘a er-Raziyân (v. 264/878) ―hadisi zayıftır‖; Nesâî (v. 303/915)
―sika değildir‖; Ġbn Hıbbân ―hadisiyle delil getirilmez‖; Dârekutnî (v. 385/995) ―za————
33

Mâlik, b. Enes, Muvatta‘, Çağrı Yayınları, Ġstanbul, 1401/1981, Hac, 236; Abdürrezzâk, Ebû Bekr
Abdurrezzâk b. Hemmam es-San‘ânî, Musannef, 1. Basım, Beyrut, 1391/1972, IV, 378, (Hadis no:
8125); Ahmed b. Hanbel, el-Müsned, II, 210; Tirmizî, Deavât, 122; Münzirî, et-Tergîb ve‟t-terhîb, II,
419; Tebrîzî, Veliyyüddin Muhammed b. Abdullah el-Hatîb el-Amrî, MiĢkâtü‟l- mesâbîh, elMektebetü‘l-Ġslâmiyye, DımaĢk, 1381/1961, II, 28; Heysemî, Mecmau‟z-zevâid, III, 253; Ali elMuttakî, Kenzü‟l-ummâl, VII, 92 (Hadis no:18113).
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yıf‖ demektedir.34
Görüldüğü gibi hem Ahmed b. Hanbel, hem de Tirmizî‘nin rivâyet ettiği isnadda Muhammed b. Ebî Humeyd‘den dolayı hadis ―zayıf‖tır. Hadisin Muvatta‘da ise
isnâdı Ģöyledir: Mâlik-- Ziyâd b. Ebî Ziyâd Mevlâ Abdullah b. AyyâĢ b. Ebî Râbia-Talha b. Ubeydullah b. Kerîz.
ġuayb Arnaûd, Mâlik‘in Muvatta‘ındaki hadisin senedindeki Talha b. Ubeydullah b. Kerîz hadisini ―mürsel‖; Abdürrezzâk‘ın (v. 211/827) Musannef‘indeki Ziyâd
b. Ebî Ziyâd Meysere el-Mahzûmî el-Medenî‘nin Talha b. Ubeydullah b. Kerîz‘den
rivâyetini ―mürsel sahîh‖ olarak değerlendirmektedir.35
Hadisin ―sahîh‖ senedi olsa da incelenen hadis ―zayıf‖tır.
BaĢlıkla ilgili ikinci hadis Ģudur: Ahmed b. Hanbel‘in el-Müsned‘inde tahriç ettiğine göre Zübeyr b. Avvâm (v. 36/656) Ģöyle dedi:

ُُٕ َٔأُٔلٛك
َ ٟٔ {ػَ ّٔذَ اهللُ َأٌُْٖ لَا إٔ َلَْ إٔال َُِٕ َٔالِىَال:َََٖٛ َٖكِشَأُ َِزٔٓٔ الِآٛ اهللُ عَمَِْٗٔ َٔطَمٖيَ َُِٔ َٕ بٔعَشَ َفٜٖ" طَىٔعِتُ سَطُٕهَ اهللٔ صَم
َِّ الؼٖا ِٔذََٖٔ َٖا سَب
َ ٔ رَٔلكَ وَٜ] "ََٔأٌَا عَم18 :ُٔىّا بٔالِكٔظِطٔ لَا إٔ َلَْ إٔال َُِٕ الِعَضٖٔضُ الِحَكٔٗيُ} [آه عىشاٟالِعٔمِ ٔي قَا
―Ben Rasûlüllâh‘ı (s.a.v.) Arafat‘ta Ģu âyeti okurken iĢittim: Allah, adaleti ayakta tutarak Ģu hususu açıklamıĢtır ki, kendisinden baĢka ilah yoktur. Melekler ve
ilim sahipleri de (buna Ģâhitlik etmiĢlerdir). Mutlak güç ve hikmet sahibi Allah‟tan
baĢka ilah yoktur.36 Rasûlüllah (s.a.v.) Ģöyle buyurdu: Ey Rabbim! Ben de buna
Ģâhit olanlardanım.”37
Ahmed b. Hanbel‘in el-Müsned‘inde hadisin senedi Ģöyledir: Yezîd---Bakıyye b.
el-Velid--- Cübeyr b. Amr--- Ebû Sa‘d el-Ensârî--- Ebû Yahya mevla Âli‘z-Zübeyr b.
Avvâm--- Zübeyr b. el-Avvâm.
ġuayb Arnaûd Cübeyr b. Amr, Ebû Sa‘d el-Ensârî ve Ebû Yahyâ mevla Âli‘zZübeyr‘in ―mechûl‖ kiĢiler olduğunu belirterek hadisin ―zayıf‖ olduğunu belirtmiĢtir.38
Heysemî, bu hadisi Ahmed b. Hanbel (v. 241/855) ve Taberânî‘nin (v.
360/971) rivâyet ettiğini ve senedinde ―mechûl‖ kiĢilerin olduğunu söylemektedir.39 Ahmed b. Hanbel ve Ġbn Hıbbân, Bakıyye b. el-Velid‘in tedlis* yaptığını dolayısıyla hadisiyle amel edilemeyeceğini belirtmiĢlerdir.40
————
34

Ġbnü‘l-Cevzî, Ebü‘l-Ferec Abdurrahman b. Ali, Kitabu‟d-duafâ ve‟l-metrûkîn, Dâru‘l-Kütübü‘l-Ilmiyye, 1.
Basım, Beyrut, 1406/1986, III, 54, (Hadis no: 2954).
35 Ahmed b. Hanbel, el-Müsned (thk. Arnaûd- MürĢid), XI, 549, (Hadis no:6961).
36 Âl-i Ġmrân, 3/18.
37 Ahmed b. Hanbel, el-Müsned I, 166.
38 Ahmed b. Hanbel, el-Müsned (thk. Arnaûd- MürĢid), III, 37, (Hadis no:1420- 1421).
39 Heysemî, Mecmau‟z-zevâid, VI, 325.
*Tedlis: Bir kusuru veya ekseriya hoĢ görülmeyen bir özelliği bulunan bir hadisi, bunun bulunmadığını
zannettirecek Ģekilde rivâyet etmek. Aydınlı, Hadis Istılahları Sözlüğü, s.312.
40 Ġbnü‘l-Cevzî, Kitabu‟d-duafâ ve‟l-metrûkin, I, 146.
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―Duanın hayırlısının yapıldığı gün‖ baĢlığı altında iki hadis incelendi. Ġki hadis
de Ahmed b. Hanbel‘in el-Müsned‘inde geçmektedir. Ġlk olarak incelenen rivâyet,
Muhammed b. Abdillah b. Amr‘dan, ikinci hadis Zübeyr b. Avvâm tarafından rivâyet edilmiĢtir. Ġlk hadis, Muhammed b. Ebî Humeyd el-Ensâri‘den; ikinci hadis
de Bakıyye b. el-Velid‘den dolayı ―zayıf‖tır.
1.5. Arefe Günü BağıĢlanacak Kullar

Mü‘min, Allah‘ın emirlerine uyup yasaklarından sakınmakla yükümlüdür. Bazı
zaman ve mekânlarda ise buna daha fazla dikkat etmek gerekir. Arefe günü de bu
zaman ve mekânlardan birisidir. Ahmed b. Hanbel el-Müsned‘inde Ġbn Abbâs‘tan
(v. 68/687) rivâyet edildiğine göre Rasûlüllah (s.a.v.) Ģöyle buyurdu:

:َ قَاه،ََِّٖٔٗ ٍََِٖٔظُشُ إٔل،َٞ ُٖالحٔظُ الٍِّظَاَٜ فَحَ َعنَ الِفَت:َ قَاه،َٛ اهللُ عَمَِْٗٔ َٔطَمٖيَ ًََِٖٕ عَ َشَفٜٖ" كَاَُ فُالُْ َسدٖٔفَ سَطُٕهٔ اهللٔ صَم
:َ قَاه،ََِّٖٔٗ ُٖالحٔظُ إٔلَٜ َٔجَ َعنَ الِفَت:َ قَاه،ج َُّْ بَٔٗذٔٓٔ ؤَِ خَمِ ٔفْٔ ؤشَاسّا
ِ َٔ ُ اهللُ عَمَِْٗٔ َٔطَمٖيَ َٖصِشٔفَٜٖٔجَ َعنَ سَطُٕهُ اهللٔ صَم
" ُْ غُفٔشَ َل،ٌَُْ  َٔلٔظَا،َُٓ َٔبَصَش،َُْك فْٔٗٔ طَىِع
َ َ وَ َم
ِ َ ٔإُٖ َِزَا َِٖٕ ًْ و،٘ٔ " ابََِ َأخ:َ اهللُ عَمَِْٗٔ َٔطَمٖيٜٖفَكَاهَ َلُْ سَطُٕهُ اهللٔ صَم
― Falan kiĢi Arefe günü Rasûlüllah‘ın (s.a.v.) terkisinde idi. Sahâbi Ģöyle dedi:
Bu genç, gözünü etrafta dolaĢtırmaya ve kadınlara bakmaya baĢladı. Rasûlüllah
(s.a.v.), gencin arkasından tutarak yüzünü birkaç defa çevirdi. Genç yine gözünü
etrafta dolaĢtırmaya baĢladı. (Bunun üzerine Rasûlüllah (s.a.v.) Ģöyle buyurdu:
KardeĢimin oğlu! Bugün kim kulağına, gözüne ve diline sahip olursa bağıĢlanır.”41
Hadisin Ahmed b. Hanbel‘in el-Müsned‘inde senetleri Ģöyledir: Affân--- Sükeyn
b. Abdülaziz--- Ebî (Abdülaziz b. Kaysi‘l-Abdî)--- Ġbn Abbâs.
Vekî‘--- Sükeyn b. Abdülaziz--- Ebî (Abdülaziz b. Kaysi‘l-Abdî)--- Ġbn Abbâs.
Rasûlüllah‘ın (s.a.v.) terkisinde olan kiĢi Fadl b. Abbâs‘tır. Bu, Ġbn Abbâs‘ın rivâyet ettiği baĢka hadislerden anlaĢılmaktadır.42 Hadisin iki isnâdında bulunan
Sükeyn b. Abdülaziz‘in ―zayıf‖ olduğunu söyleyenler olmuĢsa da, Vekî‘ b. el-Cerrâh
(v. 197/813), Yahya b. Maîn (v. 233/848) ve Ahmed b. Abdillah el-Iclî (v.
261/875) onun ―sika‖ olduğunu belirtmiĢlerdir. Ondan el-Kırâe halfe‟l-imâm ve
el-Edebü‟l-müfred adlı eserlerinde Buhârî de rivâyet etmiĢtir.43 Heysemî (v.
807/1404) de Ahmed b. Hanbel‘in Ġbn Abbâs‘tan rivâyet ettiği bu hadisin râvileri
―sika‖dır, demektedir.44
―Arefe günü bağıĢlanacaklar kullar‖ baĢlığı altında incelenen bu hadisi Ahmed
b. Hanbel, Ġbn Abbâs‘tan rivâyet etmiĢtir ve ―sahîh‖tir.

————
41

Ahmed b. Hanbel, el-Müsned, I, 329, 356, ayrıca bkz. Heysemî, Mecmau‟z-zevâid, III, 251; ; Ali elMuttakî, Kenzü‟l-ummâl, V, 68 (Hadis no:12089- 12092).
42 Ahmed b. Hanbel, el-Müsned, I, 212.
43 Ahmed b. Hanbel, el-Müsned (thk. Arnaûd- MürĢid), V, 165, (Hadis no:3041).
44 Heysemî, Mecmau‟z-zevâid, III, 251.
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1.6. Allah‟ın Kullarıyla Meleklere Övündüğü Gün

Hac farizasını yapmak için uzak yerlerden gelen saçları dağınık, elbiseleri tozlu Müslümanların bu halleri Allah Teâlâ‘nın hoĢuna gider ve bu manzarayı görünce
meleklere övünürmüĢ. Bununla ilgili Müslim‘in el-Câmiu‟s-Sahîh‟ınde Hz. ÂiĢe‘den
(v. 58/678) rivâyet edildiğine göre Rasûlüllâh (s.a.v.) Ģöyle buyurdu:

،َٛك
َ ٟٔ ثُيٖ ُٖبَأِ٘ ٔبّٔئ الِىَمَا،ٌُٕ َٔٔإٌُْٖ لََٗ ِذ،َٛ ؤَِ ًَِٖٕٔ عَ َشَف،َٔ الٍٖاس
َ ٔ" وَا ؤَِ ًَِٖٕٕ أَكِجَشَ ؤَِ َأُِ ُٖعِٔتلَ اهللُ فْٔٗٔ عَِبذّا و
" ٔ؟ٞ وَا أَسَادَ َِؤُلَا:ُفََٗكُٕه
―Allah‟ın daha çok kulunu ateĢten kurtardığı Arefe gününden baĢka bir gün
yoktur. O gün yaklaĢtığında Allah meleklere Ģöyle diyerek övünür: Bu kullarım ne
dilediler?‖45
Ahmed b. Hanbel‘in el-Müsned‘inde Abdullah b. Amr (v. 65/684) ve Ebû Hüreyre‘den (v. 58/678), Ġbn Hıbbân‘ın Sahîh‘inde Ebû Hüreyre‘den rivâyet edildiğine göre Rasûlüllah (s.a.v.) Ģöyle buyurdu:
―Allah Teâlâ, Arefe günü akĢamı Arafat‟ta vakfe yapanlarla meleklere karĢı
övünür ve Ģöyle der: ġu kullarıma bakınız! ġaçları dağınık, üstleri baĢları tozlu topraklı olarak geldiler.‖46
Münzirî (v. 656/1258), Ahmed b. Hanbel‘in rivâyet ettiği bu hadisin senedi
için ―lâ be‘se bih‖* demektedir.
Ġbn Hıbbân‘da hadisin senedi Ģöyledir: Abdullah b. Muhammed el-Ezdî-- Ġshâk
b. Ġbrahim—en-Nadr b. ġümeyl-- Yunus b. Ebî Ġshâk-- Mücâhid-- Ebû Hüreyre.
Münzirî, bu hadisin senedi için Hâkim‘in (v. 405/1014) ―Bu hadis, Buhârî ve
Müslim‘in Ģartlarına uygun olarak ―sahîh‖tir‖ dediğini nakleder. Farklı sahâbîler
tarafından rivâyet edilen bu hadis baĢta Müslim olmak üzere birçok kaynakta
geçmektedir.
Allah Teâlâ, bedenleri, renkleri, ülkeleri, dilleri, kıyafetleri, gelenekleri, sosyal
statüleri farklı; ama amaç ve inanç birliği ile aynı renk kıyafetle toplanmıĢ olan
Müslümanlarla, meleklere övünüyor ve onlara kullarını affettiğini söylemektedir.
1.7.Oruç Tutmanın Önceki Ve Sonraki Senelerin Günahlarına Keffâret Olduğu
Gün

Faziletli zaman ve mekânları gözeterek belki az ibadetle fazla sevap kazanmak mümkündür. Bu zamanlardan biriside Arefe günüdür. Müslim‘in Sahîh‘inde
————
45

Müslim, Hac,436;Nesâî, Hac, 194; Münzirî, et-Tergîb ve‟t-Terhîb, II, 204.
b. Hanbel, el-Müsned, II, 224, 305; Ġbn Belbân, el-Ihsân, VI, 61; Münzirî, et-Tergîb ve‟t-Terhîb,
II, 188, 204.
* Lâ be‘se bih: Ta‗dilin, Zehebî ve Irâkî‘ya göre üçüncü, Sehâvî‘ye göre beĢinci mertebesinde bulunan bir
râvi hakkında kullanılan bir sîga. Böyle bir râvinin rivâyet ettiği hadis, baĢka bir senedinin olup
olmadığını araĢtırmak ve ona göre değerlendirilmek üzere yani i‘tibar için alınır. Yahyâ b. Mâin ve Ebû
Zür‘a ed-DımaĢkî bu sîgayı ‗sika‘ anlamında kullanırlar. Aydınlı, Hadis Istılahları Sözlüğü, s.159.

46Ahmed
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Ebû Katâde‘den (v. 54/674) rivâyet edildiğine göre Rasûlüllâh (s.a.v.) Ģöyle buyurdu:

َ اهللٔ َأُِ ُٖكَفِّشَٜ َأحِتَظٔبُ عَم،َٛ صَٔٗاًُ ًَِٖٕٔ عَ َشَف،ِّْٔ فَ َّزَا صَٔٗاًُ ال ٖذِِشٔ كُم،َُ سَوَضَاَٜ َٔسَوَضَاُُ إٔل،ٕػِّش
َ ِّ«ثَمَاثْ ؤَِ كُن
»َُْ الٖتٔ٘ قَبِ َمٍَٖٛ اهللٔ أَُِ ُٖكَفِّشَ الظَٜ َأحِتَظٔبُ عَم،َٞ َٔصَٔٗاًُ ًَِٖٕٔ عَاػُٕسَا،ََُٓ الٖتٔ٘ بَ ِعذٍَٖٛ َٔالظ،َُْ الٖتٔ٘ قَبِ َمٍَٖٛالظ
―Her aydan üç gün, bir de ramazandan ramazana oruç tutmak yok mu? ĠĢte
bu, bütün senenin orucu demektir. Arefe gününün orucunu, Allah‟ın o günden önceki sene ile o günden sonraki senelerin günahlarına keffâret yapacağını umarım.
AĢûre gününün orucunu ise, Allah‟ın o günden önceki senenin günahlarına
keffâret kılacağını ümit ederim.‖47
Bu rivâyet, Müslim‘de uzunca bir hadisin Arefe günü ile ilgili kısmıdır. Ahmed
b. Hanbel‘in el-Müsned‘inde hadis Ģöyle geçmektedir: Ebû Katâde‘nin rivâyet ettiğine göre Rasûlüllah‘a (s.a.v.) Arefe günü oruç tutmak soruldu, o da:
―Ġki seneye keffârettir‖ buyurdu. Ona (s.a.v.) aĢûre günü oruç tutmak soruldu,
o da:
―Bir seneye keffârettir‖ buyurdu.48
Orucun önceki ve sonraki senelere keffâret olması, oruç tutan kiĢinin küçük
günahlarının bağıĢlanacağıdır. Küçük hataları olmazsa büyük günahlarının hafifletileceğidir.49
―Oruç tutmanın önceki ve sonraki senelerin günahlarına keffâret olduğu gün‖
baĢlığı altında Ebû Katâde el-Hâris b. Rib‘i b. Beldeme el-Ensârî el-Hazrecî‘nin rivâyet ettiği bir hadis incelendi. Ġncelenen bu hadis baĢta Müslim olmak üzere bazı
temel hadis kaynaklarında geçmekte olup ―sahih‖tir.
Ġncelenen hadise göre, aĢûre günü oruç tutmanın sadece önceki günahlara
keffâret olacağı belirtilmiĢken, Arefe günü oruç tutmanın hem öncekilere, hem de
daha sonra iĢlenecek günahlara keffâret olacağı ifade edilmiĢtir. Enes b. Mâlik (v.
93/711), ―Arefe günü fazilet bakımından on bin güne denktir‖ demiĢtir. Atâ b.
Yesâr (v. 103/721) da Ģöyle demiĢtir: ―Kim Arefe günü oruç tutarsa iki bin gün
oruç tutmuĢ gibidir.‖50 Fakat Enes b. Mâlik ve Atâ‘nın sözlerini Arefe gününün fazileti için söylenmiĢ kesretten kinâye sözler olarak değerlendirmek mümkündür.
Burada kasdedilen Zilhicce ayının dokuzuncu günü yani Kurban Bayramı arefesinde tutulan oruçtur. Ramazan ayının son günü yani ġevvâl ayından bir gün önceki gün değildir; çünkü bu günde oruç tutulduğu için ayrıca oruç tutulan bir günde oruç tutmayı özendirmeye gerek yoktur. Haccı ifâ için Mekke‘ye giden hacılar
————
47

Müslim, Sıyam, 196; Ebû Dâvûd, Savm, 54.
Ahmed b. Hanbel, el-Müsned, V, 295.
49 Nevevî, , el-Minhâc, VIII, 51.
50 Ġbn Receb el-Hanbelî, Letâifü‟l-maârif, s. 488. Benzer rivâyetler hadis olarak da geçmektedir. Bkz.
Beyhakî, Fezâilü‟l-evkât, s. 360-361.
48
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Zilhicce ayının 9. günü Arafat‘ta vakfe yaptıkları için bununla ilintili olarak arefe
denmiĢtir. Ramazan ayının son günü, ġevvâl ayının ilk günü böyle bir ibadet olmadığından Ramazan Bayramı‘nın arefesi yoktur. Halk arasındaki kullanımın bununla
ilgisi yoktur.
1.8. Muhammed Ümmeti‟nin BağıĢlanıp Ġblis‟in Zelil Olduğu Gün

Müslüman için mutluluk kendisinin, yakınlarının ve bütün Müslümanların kıyamet gününde Allah tarafından bağıĢlanmasıdır. ―Rabbimiz! Hesab görülecek
günde, beni, anne babamı ve inananları bağıĢla.‖51 Rasûlüllâh (s.a.v.) için ise en
büyük mutluluk Ģeytanı rezil bir vaziyette görüp ümmetinin bağıĢlandığı müjdesinin verilmesidir. Mâlik‘in (v. 179/795) el-Muvatta‘ında tahriç ettiğine göre
Rasûlüllâh (s.a.v.) Ģöyle buyurdu:

َِٔ وَٝ َٔوَا رَاكَ إٔلٖا لٔىَا ٖش،َٛ َٔالَ َأغَِٗظُ ؤٍُِْ ًَِٖٕٔ عَ َشَف،ُ َٔالَ َأحِكَش،ُ َٔالَ أَ ِدحَش،ُ الؼِٖٗطَاُُ َِٖٕوّا َُِٕ فْٔٗٔ َأصِػَشٙوَا سؤ
ٌُْٖ أَوَا ٔإ:َ وَ ًََِٖٕ َبذِسٕ؟ فكَاهَٝ َٔوَا سَأ:َ فكٔٗن،َٕ وَ ًََِٖٕ َبذِسٝ إٔلٖا وَا سٔأ،ًٔ َٔتَحَأُصٔ ال ٖمْٔ عََٔ ال ٗزٌُٕبٔ الِعٔظَا،ٔٛتٍََ ٗضهٔ ال ٖشحِ َى
.َٛك
َ ٟٔال
َ َن عمْٗ الظالً ِٕٔ َٖ َضعُ الِى
َ ٖٔ جٔبِشََٝقذِ سَأ
―ġeytan Arefe gününde, daha çok küçülmüĢ, daha fazla hayırdan uzaklaĢmıĢ, daha ziyade hakir ve zelil, daha çok kinli ve öfkeli olarak baĢka hiçbir günde
görülmemiĢtir. Bunun sebebi, bu günde rahmetin inmesi ve büyük günahlardan
(kulların) vaz geçtiğini görmesinden baĢka birĢey değildir. Ancak Bedir gününde
bu Ģekilde görmüĢtü. Denildi ki: Bedir gününde nasıl görmüĢtü? Rasûlüllah
(s.a.v.) Ģöyle buyurdu: ġeytan, Cebrail‟i (a.s.) melekleri savaĢ vaziyetine dizerken
bu Ģekilde görmüĢtü.‖52
El-Muvatta„da hadisin senedi Ģöyledir: Mâlik--- Ġbrahim b. Ebî Abla--- Talha b.
Ubeydullah b. Kerîz.
Ġbn Receb el-Hanbelî (v. 795/1393), bu hadisin Talha b. Ubeydullah b.
Kerîz‘in mürsellerinden birisi olduğunu belirtmektedir.53
BaĢlıkla ilgili ikinci hadis, Ġbn Mâce‘nin (v. 273/886) tahriç ettiği Ģu hadistir.
Abdullah b. Kinâne b. Abbâs b. Mirdâs es-Sülemî‘nin haber verdiğine göre Rasûlüllah (s.a.v.) Ģöyle buyurdu:

،َ وَا خَمَا الظٖالٔي،ِ «إٌِّٔ٘ َقذِ غَفَشِتُ َلُّي:َٔ» َفُأجٔٗبَٚ بٔالِىَػِفٔش،ََٛ َع َشَفٖٛٗٔ اهللُ عَمَِْٗٔ َٔطَمٖيَ « َدعَا ٔلأُؤٖتْٔ عَؼَٜٖأُٖ الٍٖبٖٔ٘ صَم
،ُْ َٔغَفَشِتَ لٔمظٖالٔئ» فَمَيِ ُٖحَبِ عَؼَٖٔٗت،ٍَِٖٔٛتَ َأعِطَِٗتَ الِىَظِمًَُٕ ؤََ الِح٠ِٔ سَبِّ إُِٔ ػَٙ «أ:َخزُ لٔمِىَظِمًُٕٔ ؤٍُِْ» قَاه
ُ َفإٌِّٔ٘ آ
َ أَِٔ قَاه،َ اهللُ عَمَِْٗٔ َٔطَمٖيٜٖحكَ سَطُٕهُ المْٖٔ صَم
ٔ َ فَض:َ قَاه،َطَأه
َ  وَاَٜ فَُأجٔٗبَ إٔل،َٞ َأعَادَ ال ٗذعَا،َٔٛفَمَىٖا َأصِبَحَ بٔالِىُ ِضدَلٔف
َككَ؟ َأضِحَك
َ َ َأضِحٙٔ فَىَا ا ٖلز،حكُ فَّٔٗا
َ ِْ وَا كٍُِتَ تَضٛ ٔبَأبٔ٘ َأٌِتَ َٔأُوِّ٘ ٔإُٖ َِزٔٓٔ لَظَا َع:ُ فَكَاهَ لَُْ َأبُٕ بَكِشٕ َٔعُىَش،َتَبَظٖي
————
51

Ġbrahim, 14/41.
Mâlik, el-Muvatta, Hac, 245.
53 Ġbn Receb el-Hanbelî, Letâifü‟l-maârif, s. 490.
52
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،َخزَ التٗشَاب
َ َ َٔغَفَشَ ٔلأُوٖتٔ٘ أ،ٟ٘ٔ َقذٔ اطِتَحَابَ ُدعَا،ٖ لَىٖا عَمٔيَ َأُٖ ال ٖمَْ عَضٖ َٔجَن،َ «ٔإُٖ َعذُٖٔ ال ٖمْٔ ٔإبِمٔٗع:َال ٖمُْ طٍٖٔكَ قَاه
»َْٔ جَ َض ٔع
ِ ٔ َفَأضِحَكٍَٔ٘ وَا سَأَِٖتُ و،ٔ ََٖٔ ِذعُٕ بٔالَِِٕٖنٔ َٔالجٗبُٕس،ْٔٔ سَأِطَٜفَحَ َعنَ َٖحِجُُٕٓ عَم
Rasûlüllah (s.a.v.), Arefe günü akĢamüstü ümmetinin bağıĢlanması için dua
etti. Ona: ―Mazlûmun âhını almak için zâlim hariç onları bağıĢladım‖ cevabı verildi.
Bunu üzerine Rasûlüllah (s.a.v.): “Yâ Rabbi! Sen istersen mazlûma cenneti vererek, zâlimi de bağıĢlarsın!‖ dedi. Rasûlüllah‘a (s.a.v.) akĢam cevap verilmedi. Sabahleyin Müzdelife‘de duasını tekrarladı. Nihayet istediği verildi. Râvi dedi ki: Bunun üzerine Rasûlüllah (s.a.v.) güldü veya tebessüm etti. Ebû Bekir ve Ömer,
Rasûlüllah‘a (s.a.v.): ―Annem babam sana feda olsun! Bu vakit, senin içinde gülmediğin zaman dilimidir. Seni güldüren nedir? Allah neslini güldürsün‖ dediler.
Rasûlüllah (s.a.v.) Ģöyle buyurdular:
“Allah‟ın düĢmanı Ģeytan, Allah Teâlâ‟nın duamı kabul ettiğini, ümmetimi bağıĢladığını öğrenince toprak alıp baĢına saçarak helakini ve ölümünü istemeye
baĢladı. Beni Ģeytanın bu paniğini görmem güldürdü.”54
Ġbn Mâce‘de hadisin senedi Ģöyledir:
Eyyûb b. Muhammed el-HâĢimî--- Abdülkâhir b. es-Serîy es-Sülemî--- Abdullah
b. Kinâne b. Abbâs b. Mirdâs es-Sülemî--- Kinâne b. Abbâs--- Abbâs b. Mirdâs esSülemî.
Bûsîrî (v. 840/1436), ―Abdullah b. Kinâne‘nin güvenirliği ve cerhi konusunda
kimse konuĢmamıĢ‖ derken; Buhârî, ―Hadisi sahîh değildir.‖55 demektedir. Muhammed Nâsıruddîn Elbânî (v. 1420/1999) de hadisin ―zayıf‖ olduğunu belirtmektedir.
―Ümmetin BağıĢlanıp ġeytanın Alçaldığı Gün‖ baĢlığı altında incelediğimiz Talha b. Ubeydullah ve Abbâs b. Mirdâs es-Sülemî‘nin rivâyet ettiği hadis ―zayıf‖tır.
Zikredilen hadislerden de anlaĢılacağı gibi Arefe günü faziletli günlerden birisidir.
Mübârek vakitlerden hangi vakit diliminin daha faziletli olduğu konusunda ise
Arefe ve Cuma günlerinde olduğu gibi gece ve gündüzün sonu evvelinden hayırlıdır. Faziletli zamanlar dıĢındaki vakitlerde de gece ve gündüzün sonu evvelinden
hayırlıdır. Bundan dolayı ―es-salâtü‘l-vustâ‖, ―salâtü‘l-asr‖dır.56 Ayrıca, Arefe gününün sonu vakfe yapma zamanı olduğundan evvelinden daha hayırlıdır.57
Gecenin evveli mi yoksa sonu mu daha faziletli olduğu konusunda Ġbn Receb
————
54

Ġbn Mâce, Ebû Abdullah b. Yezîd el-Kazvînî, es-Sünen, Çağrı yayınları, Ġstanbul, 1401/1981, Menâsik,
56; Münzirî, et-Tergîb ve‟t-terhîb, II, 202- 203.
55 Bûsîrî, Ebü‘l-Abbâs ġihâbüddin Ahmed , Misbâhu‟z-zücâce fî zevâidi Ġbn Mâce, thk. Muhammed elMuntakî el-KeĢnâvî, Dâru‘l-Arabiyye, 2. Basım, Beyrut 1403, III, 203.
56 Ġbn Receb el-Hanbelî, Ravâiu‟t-tefsîr, II, 606.
57 Ġbn Receb el-Hanbelî, el-Mahacce fi seyri‟d- dülce, IV, 420.
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el-Hanbelî Ģöyle demektedir: ―Gecenin sonu evvelinden daha faziletlidir.‖58 Bir hadiste gecenin son üçte biri için ―Rabb‟in kula en yakın olduğu an‖59 buyrulmuĢtur.
SONUÇ

Allah Teâlâ, bazı zamanları diğerlerinden fazilet bakımından üstün kılmıĢtır.
Ramazan ayının diğer aylara, Kadir Gecesi‘nin diğer gecelere, Cuma ve Arefe gününün diğer günlere üstünlüğü bu meyanda örnekler teĢkil etmektedir.
Faziletli vakitler, hayatın tek düzeliğinden kurtulmak için bir fırsat olarak değerlendirilebilir. Değerlendirmek istenilen vakit ne kadar faziletli ise, o zamanda
yapılan ibadetten istifâde de o derece fazladır. Faziletli zamanlarda insanlar geçmiĢteki hataların muhasebesini yaparak, gelecekle ilgili projelerini ve yapmak istediklerini belirlerler. GeçmiĢte yapılan hatalardan dersler çıkarır, daha güvenli,
daha dikkatli ve daha mutlu bir hayat geçirmiĢ olurlar. Arefe günü de değerlendirilmesi gereken mübârek bir gündür. Hatta bazılarına göre haftanın günleri içinde
en faziletlisi Cuma, yılın günleri içinde de Arefe‘dir.
Kur‘an-ı Kerim‘de, Arefe gününün faziletine iĢaret eden açık bir âyet yoktur.
Fakat bugüne zımnen iĢaret eden birden fazla âyet bulmak mümkündür. Hadislerde ise Arefe gününün faziletine iĢaret eden rivâyetler oldukça fazladır. Bu makalede, söz konusu rivâyetlerden, Arefe gününde yapılması tavsiye edilen dua ve
ibadetlerle ilgili olanlar değil; bugünün genel olarak faziletinden bahseden rivâyetler incelendi. Ġncelenen hadislerin, hem sıhhat yönü, hem de nasıl anlaĢılması gerektiği hakkında değerlendirmeler yapıldı.
Bu makalede Arefe gününün faziletiyle ilgili on hadis incelendi. Ġncelenen 10
hadisten sadece 1‘i Buhârî ve Müslim‘de; ikisi de sadece Müslim‘de geçmektedir.
Bir baĢka guruplandırma ile 10 hadisten 5‘i Kütüb-i sitte‘de, 9‘u Kütüb-i tis‘a‘da
geçmektedir. Kütüb-i tis‘a‘da geçmeyen tek hadis vardır o da Câbir‘den rivâyet
edilmiĢ ve ―sahîh‖tir. Hadislerin sıhhat durumu ise Ģöyledir: 6‘sı ―sahîh‖; 4‘ü ―zayıf‖tır. Bu bilgileri tabloda Ģöyle gösterebiliriz:
Gün ve
Geceler

3.Arife
Günü

Hadis No

Râvi

1

Câbir

2
3

Ebû Hüreyre
Târık b. ġihâb
Muhammed b.
Abdillah b. Amr
Zübeyr b. elAvvâm

4
5

Kaynak

Ġbn Hıbbân, Ebû
Ya‘la
Ahmed
Buhârî, Müslim
Ahmed, Tirmizî,
Mâlik
Ahmed

Sıhhat Durumu

Sahih
Sahih
Sahih
Zayıf
Zayıf

————
58
59

Ġbn Receb el-Hanbelî, el-Mahacce fi seyri‟d- dülce, IV, 420.
Tirmizî, Deavât, 118.Tirmizî, bu hadis için ‗hasen sahîh garib‘ demektedir.
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Gün ve
Geceler

Hadis No

6
7
8
9
10

Râvi

Kaynak

Sıhhat Durumu

Ġbn Abbâs
ÂiĢe
Ebû Katâde
Talha b. Ubeydullah
Abbâs b.
Mirdâs esSülemî

Ahmed
Müslim
Müslim, Ebû Dâvûd

Sahih
Sahih
Sahih

Mâlik

Zayıf

Ġbn Mâce

Zayıf

Kaynaklar
» Abdürrezzâk, Ebû Bekir Abdurrezzâk b. Hemmam es-San‘ânî, el-Musannef, I-XI, 1. Basım, Beyrut, 1391/1972.
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» Ali el-Muttakî, Alauddin Ali el-Muttakî b. Husamuddin el-Hindî, Kenzü‟l-ummâl fi‟s-süneni‟lakvâl ve‟l-ahvâl, I-XVIII, Mektebetu‘t-Turasi‘l-Ġslâmî, 1. Basım, Haleb, 1391/1971.
» Algül, Hüseyin, Mubârek Günler ve Geceler, IĢık Yayınları, Ġstanbul, 2008.
» Aras, M.Özgü, “Arefe”, DĠA, III, 351-352, Ġstanbul, 1991.
» AteĢ, Süleyman, Kur‟an-ı Kerim Tefsiri, I-VI, Milliyet Yayınları, Ġstanbul, 1995.
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» Beyhakî, Ebû Bekir Ahmed b. el-Hüseyin b. Ali b. Musa el-Horasânî, Fezâilü‟l-evkât, Mektebetü‘l-Menâr, 1. Basım, Mekke, 1410/1990.
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1401/1981.
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Dâru‘l-Arabiyye, 2. Basım, Beyrut 1403. (ġâmile nüshasından).
» Dâvûdoğlu, Ahmet, Sahîh-i Müslim Tercemesi ve ġerhi, I-XII, Sönmez Yayınevi, Ġstanbul, 1979.
» Ebû Dâvûd, Süleyman b. EĢ'as es-Sicistanı el-Ezdi, es-Sünen, I-V, Çağrı Yayınları, Ġstanbul,
1401/1981.
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Hüseyin Selim Esed, I-XIII, Dâru‘l-Me‘mûn li‘t-Türas, 1. Basım, DımaĢk 1404/1984. (ġâmile
nüshasından).
» Esed, Muhammed, Kur‟an Mesajı Meâl-Tefsir (trc: Koytak, Cahit- Etürk Ahmed, I-III, ĠĢâret Yayınları, Ġstanbul, 1420/1999.
» Geylânî, Abdülkâdir b. Mûsâ b. Abdillah, el-Ğunye li tâlibî tarîkı‟l-Hakk, I-II, Dâru Ġhyâi‘t-Türâsi‘lArabî, 1. Basım, Beyrut, 1416/1996.
» Heysemî, Nureddin Ali b. Ebûbekir, Mecmau‟z-zevâid ve menbeu‟l-fevâid, I-X, Dâru‘l-Kitâbi‘lArabi, 2. Basım, Beyrut, 1967.
» Ġbn Arrâk, Ali b. Muhammed b. Ali b. Abdurrahman, Tenzîhü‟Ģ-Ģerîati‟l-merfûa ani‟l-ahbâri‟ĢĢenîati‟l-mezûa, thk. Abdülvahhâb Abdüllatîf- Abdullah Muhammed es-Sıddîk, I-II, Dâru‘lKütübü‘l-Ilmiyye, 1. Basım, Beyrut, 1399. (ġâmile nüshasından).
» Ġbn Belbân, Emir Alauddin Ali el-Fârisî, el-Ġhsân fi Takrîbi Sahîh-i Ġbn Hıbbân, thk. ġuayb elArnaûd, I-IX, Dâru‘l-kütübü‘l-Ilmiyye, 1. Basım, Beyrut, 1407/1987.
» Ġbn Mâce, Ebû Abdullah b. Yezid el-Kazvinî, es-Sünen, I-II, Çağrı Yayınları, Ġstanbul,
1401/1981.
» Ġbn Receb el-Hanbelî, Ebû‘l-Ferec Abdurrahman b. Ahmed el-Hanbelî ed-DımaĢkî, Letaifü‟lmaârif fîmâ li-mevâsimi‟l-âmi mine‟l-vazâif, thk. Yasîn Muhammed es- Sevvâs, Darü Ġbn
Kesîr, 2. Basım, DımaĢk-Beyrut, 1427/2006.
» ……………., Ravâiu‟t-tefsîr el-câmi‟ li‟t-tefsîri‟l- imâm Ġbn Receb el-Hanbelî, (nĢr: Ebû Muâz, Tarık
b. Avnullah b. Muhammed), I-II, Dâru‘l-Âsıme, 1. Basım, Riyad, 1422/2001.
» ……………., el- Mahacce fi seyri‟d-dülce, (Mecmû‟ Resâil el-Hâfız Ġbn Receb el-Hanbelî‘) Ebû
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