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PEYGAMBERİMİZİN SAVAŞLARI 

 ِبْسِم اللَِّه الرَّْحَمِن الرَِّحيِم 
 ِكَتاب اْلَمغَاِزي

PEYGAMBER’İN SAVAŞLARI 

َرةِ  َرِة َأْو اْلُعَسي ْ  بَاب َغْزَوِة اْلُعَشي ْ
Uşeyre veya Useyre Savaşı 

َرةَ  :قَاَل اْبُن ِإْسَحاقَ   َأوَُّل َما َغَزا النَِّبيُّ َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم اْْلَبْ َواَء ثُمَّ بُ َواَط ثُمَّ اْلُعَشي ْ

Muhammed b. İshâk: Hz. Peygamber’in (s.a.) ilk gazası Ebvâ, sonra Buvât, sonra 

Uşeyre’dir, demiştir. 

Açıklamalar 

Muhammed b. İshâk b. Yesâr, Ebu Bekir el-Medenî. Irak’a yerleşmiştir. Tabiîn 

tabakasındandır. Enes b. Mâlik’i görmüştür. Meşhur Meğâzî kitabının yazarıdır. 150 yılında 

vefat etmiştir. 

Ebvâ Gazvesi: Siyer ve hadis alimlerinin görüş birliğine vardıkları Hz. Peygamber’in ilk 

gazvesi Ebvâ’dır. Veddân ismiyle de anılan bu gazve Efendimizin annesinin kabrinin 

bulunduğu yerdir. Mekke-Medine yolu üzerinde ve Medine’ye 190 km. uzaklıktadır. Bu 

gazveye çıkış sebebi, Kureyş’e ait bir kervanın hedefine ulaşmasına engel olmaktı. Ebvâ 

gazvesinde çarpışma olmamıştır. 

Buvât Gazvesi: Medine’nin yaklaşık 80 km. kuzeybatısında, Mekke-Suriye ticaret yolu 

üzerinde bulunan Buvât, Cüheyneliler’in bulunduğu bölgedeki bir dağ grubunun adıdır. 

Kureyş ticaret kervanlarının Suriye’ye gider ve dönerken yol üzeri olan bu bölgeye yapılan 

harekât Kureyş’i ekonomik olarak sıkıntıya düşürmeyi amaçlamaktaydı. Hz. Peygamber 200 

kişilik bir kuvvetle bu bölgeden geçecek olan, 2500 deveden oluşan kervana müdahale etmek 

için Buvât’a gelmiş ancak kervan daha önce buradan geçip gittiği için düşmanla herhangi bir 

çatışma olmamıştır. 

Uşeyre Gazvesi: Yenbû` vadisinde bulunan ve Beni Müdlic kabilesinin bulunduğu bölgedir. 

Resûlullah (s.a.), Ebu Süfyân’ın idaresinde olan Kureyş’e ait Suriye’ye gitmekte olan bir 

kervanı 150-200 kişilik bir kuvvetle yakalam için bu bölgeye gelmişti. Ancak Müslümanlar 

Uşeyre’ye ulaştıklarında Kureyş’e ait kervanın buradan geçip gittiğini öğrendiler. Bu sebeple 

Uşeyre gazvesinde de herhangi bir çatışma olmamıştır. Bu kervan, üç ay sonra dönüşünde 

Bedir savaşının yapılmasına sebep olacaktır. 
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ثَ َنا َوْهب   ،َحدََّثِني َعْبُد اللَّهي ْبُن ُُمَمَّد   - 1 ثَ َنا ُشْعَبةُ  ،َحدَّ َكْم َغزَا   :َفقييَل َلهُ  ،ُكْنُت إيََل َجْنبي زَْيدي ْبني أَْرَقمَ  ؛َعْن َأِبي إيْسَحاقَ  ،َحدَّ
ُّ َصلَّى اللَُّه َعَلْيهي َوَسلََّم ميْن َغْزَوة    ؟َفأَي ُُّهْم َكاَنْت أَوَّلَ  :ْلتُ ق ُ  ،َسْبَع َعْشرَةَ  :قَالَ  ؟َكْم َغَزْوَت أَْنَت َمَعهُ   :قييلَ  ،تيْسَع َعْشرَةَ  :قَالَ  ؟النَِّبي

َرُة أَْو اْلُعَشي ْرُ  :قَالَ   اْلُعَشي ْرُ  :َفذََكْرُت ليَقَتاَدَة فَ َقالَ  ،اْلُعَسي ْ
Ebu İshâk şöyle demiştir: Ben Zeyd b. Erkam’ın (r.a.) yanında idim. Kendisine: 

— Peygamber (s.a.) savaşlardan kaçında bizzat bulundu? diye soruldu. Zeyd b. Erkam: 

— On dokuz savaşta, diye cevap verdi. Sonra Zeyd’e: 

— Sen kaç savaşta Peygamber’le birlikte oldun? denildi. O da: 

— On yedi, dedi. Ben: 

— Bunların hangisi ilk savaştı? dedim. Zeyd b. Erkam: 

— Useyre yahud Uşeyr savaşı, dedi. 

Ben Katâde’ye bu ismi söyledim, o “Uşeyr” şeklinde söyledi, demiştir. (Buhârî, Meğâzî, 1, hadis: 

3949; Aynî, Umde, XVII, 74; Kastallânî, İrşâd, IX, 4) 

Ravi Tanıtımı 

1. Abdullah b. Muhammed (ö. 229) 

Abdullah b. Muahmmed b. Abdullah b. Cafer b. el-Yemân el-Cu`fî, Ebu Cafer el-Buhârî. 

2. Vehb (ö. 206) 

Vehb b. Cerîr b. Hâzim b. Zeyd b. Abdullah b. Şüca` el-Ezdî, Ebu’l-Abbas el-Basrî. 

3. Şu`be (ö. 160) 

Şu`be b. el-Haccâc b. el-Verd el-Atekî el-Ezdî mevlahum, Ebu Bistâm el-Vâsıtî. 

4. Ebu İshâk (ö. 126) 

Amr b. Abdullah b. Ubeyd, Ebu İshak es-Sebi`î. 

5. Zeyd b. Erkam (ö. 68) 

Zeyd b. Erkam b. Zeyd b. Kays b. en-Nu`mân b. Mâlik el-Ensârî el-Hazrecî, Ebu Amr.  

 .َوَأْصَحابِهِ  ،َوُخبَ ْيب   ،َوَعاِصِم ْبِن ثَاِبت   ،َواْلَقارَةِ  ،َوَحِديِث َعَضل   ،َوبِْئِر َمُعونَةَ  ،َوذَْكَوانَ  ،َورِْعل   ،بَاب َغْزَوِة الرَِّجيعِ 

ثَ َنا َعاِصُم ْبُن ُعَمَر أَن ََّها بَ ْعَد ُأُحد   :قَاَل اْبُن ِإْسَحاقَ   َحدَّ

Recî`, Ri`l ve Zekvân Savaşları, Maûne Kuyusu Savaşı İle Adal ve el-Kâre 

Kabileleri Hadisi, Âsım b. Sâbit, Hubeyb ve Arkadaşları Hadisi 

İbn İshâk: Bize Asım b. Ömer, Recî` savaşının Uhud’dan sonra olduğunu söyledi, 

demiştir. 

Recî` Gazvesi: Beni Lihyân kabilesinin bazı üyeleri, reisleri Süfyân b. Halid’in Müslümanlar 

tarafından öldürülmesi üzerine, Adel ve Kâre kabilelerine gidip gizli bir plan yaptılar. Bu 

plana göre, önce Adel ve Kâre kabileleri, yedi kişilik bir heyeti Hz. Peygamber’e gönderip 

ondan din tebliğcileri isteyecek daha sonra da gönderilecek tebliğcileri yakalayıp bir kısmını 

kendi liderlerinin intikamını almak için öldürecek ve bir kısmını ise Kureyşli müşriklere 

satacaklardı. Heyet Resûlullah’a gelmiş, Efendimiz de onlarla birlikte 10 kişilik bir sahabe 

grubunu tebliğ vazifesi için göndermişti. 
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Âsım b. Sâbit (r.a.), Uhud savaşında azılı müşrik kadınlardan Sülâfe’nin iki oğlunu 

öldürdüğü için, Sülâfe onun başını getirene yüz deve vereceğini vaat etmiş ayrıca kafatasıyla 

şarap içmeye yemin etmişti. Tebliğciler yolda Recî` suyunun yanında konakladılar. Recî` 

Mekke-Tâif arasında ve Mekke’ye 70 km. mesafede bir bölgedir. Beni Liyhân’dan yüz kadar 

okçu buraya baskın yaparak Müslümanların teslim olmalarını istediler. Müslümanlar teslim 

olmayı reddetmesi üzerine çıkan çatışmada Âsım b. Sâbit ve altı arkadaşı şehit edildi, Hubeyb 

b. Adiy, Abdullah b. Târık ve Zeyd b. Desinne esir alındı. Yüz deve ödülü almak için Âsım b. 

Sâbit’in cesedine yaklaşmak isteyen düşmanlar arıların cesedin üzerinde uçuşması sebebiyle 

bu emellerine ulaşamadılar. Gece vakti bastıran yağmur sonucu oluşan selle Âsım’ın cesedi 

bulunduğu yerden sürüklendi ve bir daha da bulunamadı. 

Beni Lihyânlılar, aldıkları esirleri Mekke’ye götürürken Abdullah b. Târık’ı yolda öldürdüler. 

Hubeyb ile Zeyd’i, Bedir’de öldürülen yakınlarının intikamını almak isteyen Mekkelilere 

sattılar. Bu iki sahabîyi satın alanlar haram ayları bitinceye kadar onları esir olarak tuttular 

sonra Mekke’nin dışına Ten`im denilen bölgeye çıkarıp topluluğun önünde şehit ettiler. 

Hubeyb öldürülmeden önce “Ya Rabbi selamımı Resûlullah’a ilet” diye dua etmişti. 

Efendimiz sahabeyle birlikte oturduğu bir sırada “ve aleyküm selam ve rahmetullah” diye 

selamı almış ardından “bu Cebril’di. Bana Hubeyb’in selamını getirdi” buyurmuştur. Sonra da 

olup bitenden ashabını haberdar etmiştir. 

ثَ َنا أَبُو َمْعَمر   - 2 ثَ َنا  ،َحدَّ ثَ َنا َعْبُد اْلَعزييزي  ،َعْبُد اْلَواريثي َحدَّ َي اللَُّه َعْنُه قَالَ  ،َحدَّ ُّ َصلَّى اللَُّه َعَلْيهي َوَسلََّم : َعْن أََنس  َرضي بَ َعَث النَِّبي
َاَجة  يُ َقاُل ََلُْم اْلُقرَّاءُ  ُر َمُعونَةَ فَ َعَرَض ََلُْم َحيَّاني ميْن َبِني ُسَلْيم  ريْعل  َوذَكْ  ،َسْبعينَي َرُجًلا ِلي َواللَّهي  :فَ َقاَل اْلَقْومُ  ،َواُن عيْنَد بيْئر  يُ َقاُل ََلَا بيئ ْ

ِّ َصلَّى اللَُّه َعَلْيهي َوَسلَّمَ  ،َما إييَّاُكْم أََرْدنَا َا ََنُْن ُُمَْتاُزوَن ِفي َحاَجة  ليلنَِّبي ُّ َصلَّى اللَُّه َعَلْيهي َوسَ  ،فَ َقتَ ُلوُهمْ  ،إيَّنَّ لََّم َعَلْيهيْم َشْهراا ِفي َفَدَعا النَِّبي
 .َوَما ُكنَّا نَ ْقُنتُ  ،َوَذليَك بَْدُء اْلُقُنوتي  ،َصًَلةي اْلَغَداةي 

 .بَْل عيْنَد فَ رَاغ  ميْن اْلقيرَاَءةي  !َل  :قَالَ  ؟أَبَ ْعَد الرُُّكوعي أَْو عيْنَد فَ رَاغ  ميْن اْلقيرَاَءةي  ؛َوَسَأَل َرُجل  أََنساا َعْن اْلُقُنوتي  :قَاَل َعْبُد اْلَعزييزي 

Enes b. Mâlik (r.a.) şöyle anlatmıştır: Hz. Peygamber (s.a.), kendilerine “Kurrâ” denilen 

yetmiş Kur’an hafızını İslam’ı öğretmeleri için bazı kabilelere göndermişti. Bunlara Maûne 

Kuyusu denilen yerde Süleym oğullarından Ri`l ve Zekvân kabileleri tuzak kurdular. Bunun 

üzerine o yetmiş kişilik topluluk, onlara hitaben: Vallahi bizim sizlerle hiçbir işimiz yok. 

Bizler sadece Hz. Peygamber’in verdiği bir görev için yola çıktık, dediler. Müşrik kabileler 

dinlemeyip hafızları öldürdüler. İşte bu facia üzerine Peygamber (s.a.) bir ay sabah namazında 

o müşriklere beddua etti. Kunutun başlangıcı da işte bu olaydır. Ondan önce biz kunut 

yapmazdık. 

Abdulaziz b. Suheyb şöyle demiştir: Biri Enes’e: Kunut, rukû’dan sonra mı yoksa kıraat 

bittiğinde mi yapılırdı? diye sordu. Enes: Hayır, kunut kıraat bittiği sırada yapılırdı, dedi. 
(Buhârî, Meğâzî, 29, hadis: 4088; Aynî, Umde, XVII, 169; Kastallânî, İrşâd, IX, 132) 

Ravi Tanıtımı 

1. Ebu Ma`mer (ö. 224) 

Abdullah b. Amr b. Ebi’l-Haccâc Meysere et-Temîmî el-Minkarî, Ebu Ma`mer el-Mak`ad el-

Basrî. 

2. Abdulvâris (ö. 179 veya 180) 

Abdulvâris b. Saîd b. Zekvân b. et-Temîmî el-Anberî et-Tennûrî, Ebu Ubeyde el-Basrî.  

3. Abdulaziz (ö. 130) 
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Abdulaziz b. Suhayb el-Bunânî, Ebu Hamza el-Basrî. 

4. Enes (ö. 91) 

Enes b. Mâlik en-Nadr b. Damdam, Ebu Hamza el-Ensârî el-Hazrecî. 

 َوُمَحاَصَرتِِه ِإيَّاُهمْ  ،َوَمْخَرِجِه ِإَلى بَِني قُ َرْيظَةَ  ،بَاب َمْرِجِع النَِّبيِّ َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم ِمْن اْْلَْحَزابِ 

Hz. Peygamber’in Ahzâb Savaşından Dönmesi, Kurayza Oğulları Üzerine 

Yürüyüp Onları Muhasara Etmesi 

ثَ َنا اْبُن َُّنَْي   ،َحدََّثِني َعْبُد اللَّهي ْبُن َأِبي َشْيَبةَ  - 3 َها قَاَلتْ  ،َعْن أَبييهي  ،َعْن هيَشام   ،َحدَّ َي اللَُّه َعن ْ ُّ َصلَّى َلمَّا رَ : َعْن َعائيَشَة َرضي َجَع النَِّبي
ْْبييُل َعَلْيهي السًََّلم فَ َقالَ  ،اللَُّه َعَلْيهي َوَسلََّم ميْن اْْلَْنَدقي َوَوَضَع السًَِّلَح َواْغَتَسلَ  فَاْخرُْج  ،َوَضْعَناهُ  َواللَّهي َما !َقْد َوَضْعَت السًَِّلحَ  :أَتَاُه جي

ُّ َصلَّى اللَُّه َعَلْيهي َوَسلََّم إيلَْيهيمْ  ،َوَأَشاَر إيََل َبِني قُ َرْيظَةَ  ،َها ُهَنا :قَالَ  ؟فَإيََل أَْينَ  :قَالَ  !إيلَْيهيمْ   .َفَخرََج النَِّبي
Âişe (r.anha) şöyle demiştir: Hz. Peygamber (s.a.) Hendek harbinden döndü, silahını çıkarıp 

yerine koydu ve yıkandı. Bu sırada Cibril (a.s.) Hz. Peygamber’e geldi: Sen silahını 

çıkarmışsın! Vallahi biz melekler henüz silahlarımızı çıkarmadık. Haydi yola çık! dedi. 

Peygamber (s.a.):  “Nereye gidiyoruz?” diye sordu. Cibril, Kurayza oğulları yurdunu işaret 

ederek: İşte şuraya! dedi. Bunun üzerine Peygamber, Kurayza oğulları’na doğru hareket etti. 
(Buhârî, Meğâzî, 31, hadis: 4117; Aynî, Umde, XVII, 189; Kasttallânî, İrşâd, IX, 156) 

Açıklamalar 

Hendek (Ahzâb) Savaşı: Mekkeli müşriklerin Medine’ye karşı en son ve en büyük saldırına, 

düşman ordusu içinde bulunan birçok grubu ifade etmek için Kur’an’da kullanıldığı şekliyle 

Ahzâb (gruplar, bölükler) savaşı denilmiştir. Medine’yi düşmana karşı savunmak için kazılan 

hendek sebebiyle de Hendek savaşı denilmiştir. 

Beni Nadîr’in organize ettiği, Hayber Yahudilerinin organizeye katılıp desteklediği, Mekkeli 

müşriklerin liderliğini yaptığı ve birçok kabilenin aktif rol oynadığı bu ittifakın hedefi, Hz. 

Peygamber’i Medine’den çıkarıp meydan muharebesine mecbur etmek, onu Müslümanlarla 

birlikte ortadan kaldırmak ve başsız kalan Medine’ye saldırıp kalanları kılıçtan geçirerek 

İslamiyetten tamamen kurtulmaktı. Medine’yi koruyan hendeği aşamayan Mekkeliler, 

Medine’de yaşayan Beni Kureyza Yahudilerini kışkırtarak Müslümanları arkadan vurmayı 

denedi. Fakat Hz. Peygamber’in zamanında aldığı tedbirlerle başarıya ulaşamadılar. 

Beni Kureyza Kuşatması: Hendek savaşında Beni Kureyza’nın Müslümanlarla olan 

anlaşmayı bozması ve İslam ordusunu arkadan vurmaya hazırlanması Hz. Peygamber’in İslam 

ordusuyla onların üzerine yürümesine sebep olmuştur. 3000 kişilik bir kuvvetle Beni Kureyza 

kuşatma altına alınmış, 15 veya 25 gün süren kuşatmanın ardından Yahudi topluluğu Sa`d b. 

Muaz’ın hakemliğini kabul ederek teslim olmak zorunda kalmışlardır. Sa`d b. Muaz, 

savaşacak durumda olan erkeklerin öldürülmesine, kadın ve çocukların esir edilmesine ve 

mallarının ganimet olarak alınmasına karar verdi. Resûlullah (s.a.), ihanetin cezasının ölüm 

olduğunu bildiren Yahudilerin kutsal kitabı Tevrât’a uygun düşen bu kararı uyguladı. Ahzâb 

sûresindeki şu ayetler bu olayı anlatmaktadır. 

يهيْم َوَقَذَف ِفي قُ ُلوِبييُم الرُّْعَب َفرييقاا تَ ْقتُ لُ  ُروَن َفرييقااوَن َوتَ َوأَنَزَل الَّذييَن ظَاَهُروُهم مِّْن أَْهلي اْلكيَتابي مين َصَياصي َوأَْوَرَثُكْم أَْرَضُهْم   .ْأسي
 َودييَاَرُهْم َوأَْمَواََلُْم َوأَْرضاا َّلَّْ َتَطُؤوَها وََكاَن اللَُّه َعَلى ُكلِّ َشْيء  َقدييراا
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Allah, kitap ehlinden olup müşriklere yardım edenleri kalelerinden indirdi ve kalplerine 

büyük bir korku saldı. Siz onların bir kısmını öldürüyor, bir kısmını da esir ediyordunuz. 

Allah, sizi onların topraklarına, yurtlarına, mallarına ve henüz ayak basmadığınız topraklara 

varis kıldı. Allah, her şeye hakkıyla gücü yetendir. (Ahzâb 33/26, 27) 

Ravi Tanıtımı 

1. Abdullah b. Ebi Şeybe (ö. 235) 

Abdullah b. Muhammed b. İbrahim b. Osman b. Havâsıtî el-Absî, Ebu Bekir b. Ebi Şeybe. 

2. İbn Nümeyr (ö. 199) 

Abdullah b. Nümeyr el-Hemdânî el-Hârifî, Ebu Hişâm el-Kûfî. 

3. Hişâm (ö. 145) 

Hişâm b. Urve b. Zübeyr b. Avvâm el-Esedî el-Kureşî, Ebu’l-Munzir. 

4. Babası (ö. 92 veya 95) 

Urve b. Zübeyr b. Avvâm b. Huveylid, Ebu Abdullah el-Medenî, el-Esedî el-Kureşî. 

5. Âişe (ö. 57) 

Âişe bint Ebi Bekir. 

 بَاب َغْزَوِة بَِني اْلُمْصطَِلِق ِمْن ُخَزاَعَة َوِهَي َغْزَوُة اْلُمَرْيِسيِع 

Huzâa Kabilesinden Mustalık Oğulları Savaşı 

َكاَن َحِديُث   :َوقَاَل الن ُّْعَماُن ْبُن رَاِشد  َعْن الزُّْهِريِّ  ،َسَنَة َأْربَع   :َوقَاَل ُموَسى ْبُن ُعْقَبةَ  ،َوَذِلَك َسَنَة ِست   :قَاَل اْبُن ِإْسَحاقَ 
ْفِك ِفي َغْزَوِة اْلُمَرْيِسيعِ   اْْلِ

İbn İshâk: Bu savaş altıncı senede yapıldı, demiştir. Musa b. Ukbe ise, dördüncü 

senede yapıldı, demiştir. Nu`mân b. Beşîr, Zuhrî'den naklen: İfk olayı Mureysî` savaşı 

sırasında oldu, demiştir. 

Beni Mustalık Gazvesi: Müreysi`, Huzâalılara ait su yerlerinden biri olup Kudeyd’in 

Kızıldeniz sahili tarafındadır. Hicretin beşinci yılında Kureyşlilerin kışkırtmasıyla 

Beni Mustalık’ların savaş hazırlığı içinde olduğunu haber alan Hz. Peygamber büyük 

bir kuvvetle yola çıktı. Orduda, amaçları ganimet elde etmek olan kalabalık bir 

münafık grubu da bulunuyordu. İslam ordusu ani bir baskınla Beni Mustalık’ı teslim 

olma zorunda bırakmıştı. Savaştan sonra Medine’ye gelen Beni Mustalık’ın lideri 

Hâris b. Ebi Dirâr islamı kabul ederek geri dönmüş ve böylece Beni Mustalık 

kabilesinin diğer fertleri de Müslüman oldular. 

İslam tarihine “ifk hadisesi” olarak giren ve Kur’an-ı Kerim’de yer alan Hz. Âişe’ye 

atılan iftira da bu gazve dönüşünde meydana gelmiştir. 

ثَ َنا َُمُْمود   - 4 ثَ َنا َعْبُد الرَّزَّاقي  ،َحدَّ َغَزْونَا َمَع َرُسولي : َعْن َجابيري ْبني َعْبدي اللَّهي قَالَ  ،َعْن َأِبي َسَلَمةَ  ،َعْن الزُّْهرييِّ  ،َأْخبَ رَنَا َمْعَمر   ،َحدَّ
َفهُ فَ َلمَّا أَْدرََكْتُه اْلَقائيَلُة َوُهَو ِفي َواد  َكثييي اْلعيَضاهي فَ نَ َزَل ََتَْت َشَجَرة  َواْسَتَظلَّ ِبيَ  ،اللَّهي َصلَّى اللَُّه َعَلْيهي َوَسلََّم َغْزَوَة ََنْد   فَ تَ َفرََّق  ،ا َوَعلََّق َسي ْ
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َنا ََنُْن َكَذليَك إيْذ َدَعانَا َرُسوُل اللَّهي َصلَّى اللَُّه َعَلْيهي َوَسلَّ  ٌّ قَاعيد  بَ نْيَ يََدْيهي  ،مَ النَّاُس ِفي الشََّجري َيْسَتظيلُّوَن َوبَ ي ْ َنا فَإيَذا أَْعرَاِبي ئ ْ  :فَ َقالَ  ،َفجي
ي ُُمََْتيط  َصْلتاا ،ا نَائيم  إينَّ َهَذا أَتَاِني َوأَنَ  َقْظُت َوُهَو قَائيم  َعَلى َرْأسي ُُثَّ  ،َفَشاَمهُ  !قُ ْلُت اللَّهُ  ؟َمْن ََيْنَ ُعَك ميِنِّ  :قَالَ  ،فَاْختَ َرَط َسْيفيي فَاْستَ ي ْ

 .وَّلَْ يُ َعاقيْبُه َرُسوُل اللَّهي َصلَّى اللَُّه َعَلْيهي َوَسلَّمَ  :قَالَ  ،قَ َعَد فَ ُهَو َهَذا
Câbir b. Abdullah (r.a.) şöyle demiştir: Bizler Resûlullah (s.a.) ile beraber Necd savaşına 

katıldık. Resûlullah (s.a.) sık ve büyük ağaçları olan bir vâdide iken şiddetli sıcak bastırdı. 

Resûlullah bir ağacın gölgesinde geçti, kılıcını da ağaca astı. Ashab da gölgelenmek üzere 

ağaçlıklara dağıldılar. Bizler dinlenirken birden Resûlullah bizi çağırdı. Biz hemen yanına 

geldik, baktık ki Resûlullah’ın önünde bir bedevî oturuyor. Resûlullah (s.a.): “Ben uyurken bu 

bedevî gelip, kılıcımı almış. Bu sırada ben uyandım. Kılıcımı kınından çıkarmış, başucumda 

dikiliyordu. Bana: Şimdi seni benim elimden kim kurtaracak? dedi. Ben: Allah kurtarır, 

dedim. O kılıcı kınına soktu, sonra da oturdu. İşte o zat, budur” buyurdu. Câbir dedi ki: 

Resûlullah (s.a.) o bedeviyi cezalandırmadı. (Buhârî, Meğâzî, 33, hadis: 4139; Aynî, Umde, XVII, 202; 

Kastallânî, İrşâd, IX, 173) 

Ravi Tanıtımı 

1. Mahmud (ö. 239) 

Mahmud b. Ğaylân el-Adevî, Ebu Muhammed el-Mervezî.  

2. Abdurrezzâk (ö. 211) 

Abdurrezzak b. Hemmâm b. Nâfi` el-Himyerî mevlahum, Ebu Bekr es-San`anî.  

3. Ma`mer (ö. 154) 

Ma`mer b. Râşid el-Esedî vilâen el-Harrânî, Ebu Urve el-Yemânî. 

4. ez-Zührî (ö. 124) 

Muhammed b. Müslim b. Ubeydullah b. Abdullah b. Şihâb el-Kureşî ez-Zührî Ebubekir el-

Medenî. 

5 Ebu Seleme (ö. 94) 

Ebu Seleme b. Abdurrahman b. Avf ez-Zührî el-Medenî.  

6. Câbir b. Abdullah (ö. 73 veya 77) 

Câbir b. Abdillah b. Amr b. Harâm b. Ka`b el-Ensârî es-Sülemî, Ebu Abdullah veya Ebu 

Abdurrahman ya da Ebu Muhammed. 

 َغْزَوِة ُمْؤتََة ِمْن َأْرِض الشَّْأمِ  بَاب

Şam Toprağından Olan Mûte Savaşı 

Mûte Gazvesi: Mûte, Bizans’a bağlı Suriye’de bir idari bölge içinde kalmaktadır. Mûte 

günümüzde Ürdün sınırları içinde, Kudüs’e 50 km, Medine’ye 1100 km. uzaklıkta bir 

mevkîdir. Peygamber Efendimiz (s.a.), hicretin sekizinci yılında, Hâris b. Umeyr’i Bizans 

imparatoruna İslam’a davet mektubuyla göndermişti. Hâris Mûte’ye vardığında Gassânî 

emirlerinden Şurahbil b. Amr el-Gassânî onun yolunu kesip tutukladı. Hâris’in Resûlullah’ın 

elçisi olduğunu öğrenince de onu öldürdü. 

Resûlullah, Hâris’in öldürüldüğü haberini alınca çok üzüldü ve bunu savaş sebebi saydı. 

Hemen 3000 veya 6000 kişilik bir ordu hazırladı. Orduya şu talimatı vermişti: “Zeyd b. 
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Hârise ordunun komutanıdır. Şayet Zeyd öldürülürse Cafer b. Ebi Tâlib, Cafer de öldürülürse 

Abdullah b. Revâhâ komutan olsun. Eğer Abdullah da öldürülürse Müslümanlar aralarından 

birini komutan seçsinler”. Bizans ordusu 100.000 kişilik kuvvetten oluşmuştu. 

Savaşta üç komutanın şehit edilmesinin ardından Müslümanlar komutan olarak Halid b. 

Velid’i seçtiler. Halid bu savaşta gösterdiği savaş dahiliği sebebiyle “Allah’ın kılıcı” olarak 

anılmaya başlanmıştı. Koca Bizans ordusu bu sayıca az, imanı dağlar kadar olan yiğitlerin 

önünde darmadağın olmuştu. 

Elçisinin öldürülmesi üzerine Hz. Peygamber (s.a.), Mûte savaşıyla asırlarca sürecek olan 

Bizans-Müslüman mücadelesini başlatmış oldu. Bu mücadele, Fatih Sultan Mehmet’in 

1453’te İstanbul’u fethiyle sona erdi. 

ثَ َنا َأْْحَُد ْبُن َواقيد  حَ  - 5 ثَ َنا َْحَّاُد ْبُن َزْيد   ،دَّ َي اللَُّه َعْنهُ  ،َعْن ُْحَْيدي ْبني هيًَلل   ،َعْن أَيُّوبَ  ،َحدَّ َّ َصلَّى اللَُّه َعَلْيهي  ،َعْن أََنس  َرضي َأنَّ النَِّبي
ا َوَجْعَفراا َواْبَن َرَواَحَة ليلنَّاسي قَ ْبَل  يبَ  :فَ َقالَ  ،أَْن يَْأتييَ ُهْم َخبَ ُرُهمْ َوَسلََّم نَ َعى زَْيدا يبَ  ،َأَخَذ الرَّايََة زَْيد  فَُأصي ُُثَّ َأَخَذ  ،ُُثَّ َأَخَذ َجْعَفر  فَُأصي

يبَ  َناُه َتْذريفَاني  ،اْبُن َرَواَحَة فَُأصي  .َحَّتَّ َأَخَذ الرَّايََة َسْيف  ميْن ُسُيوفي اللَّهي َحَّتَّ فَ َتَح اللَُّه َعَلْيهيمْ  ،َوَعي ْ
Enes (r.a.) şöyle anlattı: Hz. Peygamber (s.a.) Zeyd’in, Cafer’in ve Abdullah b. Revâha’nın 

şehit edildiklerini, onların haberi gelmeden önce insanlara bildirdi. Peygamber (s.a.): “Zeyd 

sancağı eline aldı, vuruldu. Sonra Cafer aldı, o da vurulup şehit oldu. Sonra sancağı İbn 

Revâha aldı, o da şehit oldu” buyurdu. Peygamber (s.a.) bunları anlatırken gözlerinden yaşlar 

akıyordu. Sonra Peygamber: “Nihayet sancağı Allah’ın kılıçlarından bir kılıç aldı; neticede 

Allah mücahitlere fethi müyesser kıldı” buyurdu. (Buhârî, Meğâzî, 45, hadis: 4262; Aynî, Umde, 

XVII, 269; Kastallânî, İrşâd, IX, 257) 

Ravi Tanıtımı 

1. Ahmed b. Vâkid (ö. 221) 

Ahmed b. Abdulmelik b. Vâkid el-Esedî, Ebu Yahya el-Harrânî. 

2. Hammâd b. Zeyd (ö. 179) 

Hammâd b. Zeyd b. Dirhem, Ebu İsmail el-Ezrak el-Ezdî el-Basrî el-Cehdamî.  

3. Eyyüb (ö. 131) 

Eyyüb b. Ebi Temîm Keysân es-Sahtiyânî, Ebu Bekr el-Basrî. 

4. Humeyd b. Hilâl (ö. 106-120) 

Humeyd b. Hilâl b. Hübeyre el-Adevî, Ebu Nasr el-Basrî. 

5. Enes (ö. 91) 

Enes b. Mâlik en-Nadr b. Damdam, Ebu Hamza el-Ensârî el-Hazrecî. 

 بَاب َغْزَوِة الطَّاِئِف ِفي َشوَّال  َسَنَة ثََمان  قَاَلُه ُموَسى ْبُن ُعْقَبةَ 

Tâif Savaşı 

Bu savaş hicretin sekizinci yılı şevval ayında yapıldı. Bunu Musa b. Ukbe söyledi. 

Tâif Gazvesi: Arabistan’ın Hicaz bölgesinin sayfiye yeri olan Tâif şehri, Mekke’nin 120 km. 

doğusunda, bağları, kayısı ve nar bahçeleri ortasında yer alır. Tâif şehri Sakif kabilesinin 

merkezidir. Sakifliler, Huneyn gazvesinde Hevâzinlilerin safında Müslümanlara karşı 
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savaşmışlardı. Bu sebeple Resûlullah, Huneyn’den sonra Tâif’in üzerine yürüdü ve burayı 

kuşatma altına aldı. İbn Hişâm, mancınığın, İslam tarihinde ilk olarak Tâif kuşatmasında 

kullanıldığını kaydetmiştir. 

Yirmi gün kadar süren kuşatmanın ardından Tâiflilerin İslam’ı kabul edeceği düşüncesiyle 

İslam ordusu bu şehrin kuşatmasını kaldırarak Ci`râne’ye dönmüşlerdir. Sakif kabilesi, 

Arabistan’da İslam’a karşı direnmekte yalnız kaldıklarını fark ederek, bir yıl geçmeden 

Medine’ye bir heyet göndermişler ve İslamı kabul ettiklerini bildirmişlerdir. 

ثَ َنا اِلَُْمْيدييُّ  - 6 َع ُسْفَيانَ  ،َحدَّ ثَ َنا هيَشام   ،َسَي َها ،َعْن َزيْ َنَب بيْنتي َأِبي َسَلَمةَ  ،َعْن أَبييهي  ،َحدَّ َي اللَُّه َعن ْ َدَخَل  ،َعْن أُمَِّها أُمِّ َسَلَمَة َرضي
ُّ َصلَّى اللَُّه  ْعُتُه يَ ُقوُل ليَعْبدي اللَّهي ْبني َأِبي أَُميَّةَ  ،َعَلْيهي َوَسلََّم َوعيْنديي ُُمَنَّث  َعَليَّ النَِّبي أَرَأَْيَت إيْن فَ َتَح اللَُّه َعَلْيُكْم  !يَا َعْبَد اللَّهي  :َفَسمي

ا ُّ َصلَّى اللَُّه َعَلْيهي َوَسلَّمَ  ،َمان  فَ َعَلْيَك بيابْ َنةي َغْيًَلَن فَإين ََّها تُ ْقبيُل بيَأْربَع  َوُتْدبيُر بيثَ  ،الطَّائيَف َغدا  .َل يَْدُخَلنَّ َهُؤَلءي َعَلْيُكنَّ  :َوقَاَل النَِّبي

َنةَ  ثَ َنا َُمُْمود   .اْلُمَخنَُّث هييت   :َوقَاَل اْبُن ُجَرْيج   :قَاَل اْبُن ُعيَ ي ْ ثَ َنا أَبُو ُأَساَمةَ  ،َحدَّ ََذا ،َحدَّ ُر الطَّائيفي َوزَاَد َوُهَو  ،َعْن هيَشام  ِبي ُُمَاصي
 يَ ْوَمئيذ  

Ümmü Seleme (r.anha) şöyle anlattı: Hz. Peygamber (s.a.) yanıma geldi. O sırada yanımda bir 

muhannes bulunuyordu. O, Abdullah b. Ebî Umeyye’ye: Abdullah! Eğer Allah yarın size 

Tâif’in fethini müyesser kılarsa, Ğaylân’ın kızını yakalamalısın. O kız şişmanlıktan karnı 

önden dört kat arkadan sekiz kat olur, diyordu. Bunun üzerine Peygamber (s.a.): “Bunlar 

yanınıza bir daha girmesin” buyurdu. 

İbn Uyeyne dedi ki: İbn Cureyc: Bu muhannesin adı Hît'tir, dedi. Bize Mahmûd b. Gaylân 

tahdîs etti: Bize Ebu Usame, Hişâm’dan bu hadisi nakletti ve “Peygamber o gün Tâif’i 

muhasara etmişti” kısmını ekledi. (Buhârî, Meğâzî, 57, hadis: 4324; Aynî, Umde, XVII, 303; Kastallânî, 

İrşâd, IX, 303) 

Ravi Tanıtımı 

1. el-Hümeydî (ö. 219) 

Abdullah b. ez-Zübeyr b. İsa b. Ubeydullah b. Üsâme el-Kureşî el-Esedî, Ebu Bekr el-

Humeydî el-Mekkî. 

2. Süfyân (ö.198) 

Süfyân b. Uyeyne b. Ebi İmrân Meymûn el-Hilâlî, Ebu Muhammed el-Kûfî el-A`ver.   

3. Hişâm (ö. 145) 

Hişâm b. Urve b. Zübeyr b. Avvâm el-Esedî el-Kureşî, Ebu’l-Munzir.  

4. Babası (ö. 92) 

Urve b. Zübeyr b. Avvâm, Ebu Abdullah el-Medenî.  

5. Zeynep bint Ebi Seleme (ö. 83) 

Zeynep bint Ebi Seleme el-Mahzûmiyye. Ümmü Seleme’nin kızıdır.  

6. Ümmü Seleme (ö. 61) 

Ümmü Seleme Hind veya Remle bint Ebi Ümeyye el-Kureşiyye el-Mahzûmiyye. Zevcetu’n-

Nebî (s.a.).  
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ثَ َنا َعلييُّ ْبُن َعْبدي اللَّهي  - 7 ثَ َنا ُسْفَيانُ  ،َحدَّ َلمَّا َحاَصَر : َعْن َعْبدي اللَّهي ْبني ُعَمَر قَالَ  ،َعْن َأِبي اْلَعبَّاسي الشَّاعيري اْْلَْعَمى ،َعْن َعْمر و ،َحدَّ
ُهْم َشْيئاا قَالَ َرُسوُل اللَّهي َصلَّى اللَُّه َعَلْيهي َوَسلََّم  ن ْ نَْذَهُب َوَل  :َوقَاُلوا ،فَ ثَ ُقَل َعَلْيهيمْ  ،إينَّا قَافيُلوَن إيْن َشاَء اللَّهُ  :الطَّائيَف فَ َلْم يَ َنْل مي

رَاح   !اْغُدوا َعَلى اْلقيَتالي  :فَ َقالَ  ؟نَ ْقُفلُ  :َوقَاَل َمرَّةا  ؟نَ ْفَتُحهُ  ا إيْن َشاَء اللَّهُ  :فَ َقالَ  ،فَ َغَدْوا فََأَصابَ ُهْم جي  ،فََأْعَجبَ ُهمْ  ،إينَّا قَافيُلوَن َغدا
ُّ َصلَّى اللَُّه َعَلْيهي َوَسلَّمَ  َك النَِّبي  .فَ َتَبسَّمَ  :َوقَاَل ُسْفَياُن َمرَّةا  ،َفَضحي

Abdullah b. Amr (r.a.) şöyle anlattı: Resûlullah (s.a.) Tâif’i muhasara ettiği zaman, 

Tâifliler’den herhangi birşey elde edemedi.  

— “İnşallah yarın döneceğiz” dedi. Bu söz mücahidlere ağır geldi: 
— Tâif’i fethetmeden nasıl gideriz! dediler. (Ravi bir defasında da: Nasıl döneriz dediler, 

şeklinde rivayet etmiştir). Sahâbîlerin bu itirâzlı sözleri üzerine Peygamber: 
— “Öyleyse yarın sabah savaşa hazır olun!” buyurdu. Ertesi sabah savaş başladı ve 

sahâbîlerden birçoğu yaralandı. Bunun üzerine Peygamber: 
— “İnşallah yarın döneceğiz” buyurdu. 
Bu karar hoşlarına gitti. Peygamber de buna güldü. Süfyân bir defasında da: “Tebessüm etti” 

şeklinde söylemiştir. (Buhârî, Meğâzî, 57, hadis: 4325; Aynî, Umde, XVII, 304; Kastallânî, İrşâd, IX, 304) 

Ravi Tanıtımı 

1. Ali b. Abdullah (ö. 234) 

Ali b. Abdullah b. Cafer b. Necîh es-Sa`diyy, Ebu’l-Hasen el-Medînî el-Basrî. 

2. Süfyân (ö.198) 

Süfyân b. Uyeyne b. Ebi İmrân Meymûn el-Hilâlî, Ebu Muhammed el-Kûfî el-A`ver.  

3. Amr (ö. 126) 

Amr b. Dînâr el-Mekkî, Ebu Muhammed el-Esrem el-Cumahî. 

4. Ebu’l-Abbas (ö. ?) 

es-Sâib Ferrûh, Ebu’l-Abbas el-Mekkî. 

5. Abdullah b. Ömer (ö. 72, 73, 74) 

Abdullah b. Ömer b. el-Hattâb el-Kureşî el-Adevî.  


