106480 - Ramazan ayının fazîletleri hakkında Selmân'ın rivâyet ettiği hadis
zayıftır
Soru
Bu bölgedeki mescitlerin hatiplerinden birisi hutbe okudu. Hutbede Selman’ın, Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem-'in naklettiği ve Şaban ayının son günü insanlara yaptığı bir hitabeden
söz edildi... Cemaatin içinden bir kardeş halkın önünde ona açıkça şu sözlerle itiraz etti: Selman
hadisi, uydurma hadislerdendir.
Şu hadis de uydurmadır, dedi:
"Her kim, bir oruçluyu doyurursa, Allah da ona benim havzımdan öyle bir yudum su içirir ki, o artık
cennete girinceye kadar bir daha susuzluk çekmez."
Şu hadis de uydurmadır, dedi:
"Her kim, kölesinin/hizmetçisinin yükünü haﬁﬂetirse, Allah da onu cehennemden azat eder
(kurtarır)."
Bu kardeşimiz devamla şöyle dedi:
Bu sözler, Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem-'e karşı uydurulmuş birer yalandır. Her kim,
Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem-'e yalan uydurursa, cehennemden yerini hazırlasın...
Bu hadis sahih midir, yoksa değil midir?
Detaylı cevap

Hamd, yalnızca Allah'adır.
" Selman'ın -Allah ondan râzı olsun- hadisini İbn-i Huzeyme "Sahih"inde rivâyet etmiş ve şöyle
demiştir:
"Eğer haber (hadis) sahih ise, Ramazan ayının faziletleri babı".
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İbn-i Huzeyme daha sonra şöyle demiştir:
Bize Ali b. Hacer es-Sa’dî haber verdi; o dedi ki: Bize Yusuf b. Ziyâd haber verdi; o dedi ki: Bize
Hemmam b. Yahya haber verdi. O, Ali b. Zeyd b. Ced’an’dan; o, Said b. el-Museyyib’den; o da
Selman’dan nakletti; Selman şöyle dedi:
ﻴﻪ ﻓﺮ ﺷَﻬ،ٌكﺎرﺒ ﻣﺮ ﺷَﻬ،ﻴﻢﻈ ﻋﺮ ﺷَﻬﻢﻇَﻠﱠ ﻗَﺪْ اﺎ اﻟﻨﱠﺎسﻬﻳ ا:ﺎنَ ﻓَﻘَﺎلﺒ ﺷَﻌﻦ ﻣمﻮﺮِ ﻳ آﺧ ﻓﻠﱠﻢﺳ وﻪﻠَﻴ ﻋﻪ اﻟﻠﱠ ﺻﻪ اﻟﻮلﺳﻨَﺎ رﺧَﻄَﺒ
ًﺔى ﻓَﺮِﻳﻀد اﻦﻤﺎنَ ﻛ ﻛ،ِﺮ اﻟْﺨَﻴﻦ ﻣﻠَﺔ ﺑِﺨَﺼﻴﻪ ﻓب ﺗَﻘَﺮﻦ ﻣ،ﺎﻋ ﺗَﻄَﻮﻪﻠ ﻟَﻴﺎمﻴﻗ و،ًﺔ ﻓَﺮِﻳﻀﻪﺎﻣﻴ ﺻﻪ اﻟﻞﻌ ﺟ،ٍﺮﻟْﻒِ ﺷَﻬ اﻦ ﻣﺮﻠَﺔٌ ﺧَﻴﻟَﻴ
ﺮﺷَﻬ و،ُﻨﱠﺔ اﻟْﺠﻪاﺑ ﺛَﻮﺮﺒاﻟﺼ و،ِﺮﺒ اﻟﺼﺮ ﺷَﻬﻮﻫ و،اهﻮﺎ ﺳﻴﻤﺔً ﻓ ﻓَﺮِﻳﻀﻴﻦﻌﺒى ﺳد اﻦﻤﺎنَ ﻛﺔً ﻛ ﻓَﺮِﻳﻀﻴﻪى ﻓد اﻦﻣ و،اهﻮﺎ ﺳﻴﻤﻓ
ﻦ ﻣﺮِهﺟ اﺜْﻞ ﻣﺎنَ ﻟَﻪﻛ و،ِ اﻟﻨﱠﺎرﻦ ﻣﻪﺘﻗَﺒ رﺘْﻖﻋ وﺬُﻧُﻮ ﺑِﻪةً ﻟﺮﻐْﻔﺎنَ ﻣﺎ ﻛﻤﺎﺋ ﺻﻴﻪ ﻓ ﻓَﻄﱠﺮﻦ ﻣ،ﻦﻣﻮ اﻟْﻤ رِزْقﻴﻪ ﻓاددﺰ ﻳﺮﺷَﻬ و،ﺎةاﺳﻮاﻟْﻤ
َﻠﺎ ﻋﻤﺎﺋ ﺻ ﻓَﻄﱠﺮﻦ ﻣابﺬَا اﻟﺜﱠﻮ ﻫﻪ اﻟﻄﻌ ﻳ: ﻓَﻘَﺎل،ﻢﺎﺋ اﻟﺼﺮّﻔَﻄﺎ ﻳﻠﱡﻨَﺎ ﻧَﺠِﺪُ ﻣ ﻛﺲ ﻟَﻴ: ﻗَﺎﻟُﻮا، «ءَ ﺷﺮِهﺟ اﻦ ﻣﺺﻨْﺘَﻘنْ ﻳﺮِ اﻏَﻴ
ﻪ اﻟ ﻏَﻔَﺮﻪﻠُﻮﻛﻤ ﻣﻦ ﻋ ﺧَﻔﱠﻒﻦ ﻣ،ِ اﻟﻨﱠﺎرﻦ ﻣﺘْﻖ ﻋهﺮآﺧ و،ٌةﺮﻐْﻔ ﻣﻄُﻪﺳوا و،ٌﺔﻤﺣ رﻟُﻪو اﺮ ﺷَﻬﻮﻫ و،ﻦ ﻟَﺒﺬْﻗَﺔ ﻣو ا،ﺎء ﻣﺔﺑ ﺷَﺮو ا،ةﺮﺗَﻤ
ﺎﻣ ﻓَﺎ،ﺎﻤﻨْﻬ ﻋﻢِ ﺑًﻨ ﻏ ﻦﻠَﺘَﻴﺧَﺼ و،ﻢﺑﺎ رﻮنَ ﺑِﻬِﻤﺿ ﺗُﺮﻦﻠَﺘَﻴ ﺧَﺼ:ٍﺎلﺼ ﺧﻊﺑر اﻦ ﻣﻴﻪوا ﻓﺮﺜَﺘاﺳ و،ِ اﻟﻨﱠﺎرﻦ ﻣﺘَﻘَﻪﻋا و،ﻟَﻪ
،َﻨﱠﺔ اﻟْﺠﻪﻟُﻮنَ اﻟﺎ ﻓَﺘُﺴ:ﺎﻨْﻬﻤ ﻋﻢِ ﺑًﻨ ﻏ ِﺎ اﻟﻠﱠﺘَﺎنﻣا و،وﻧَﻪﺮﺘَﻐْﻔﺗَﺴ و،ﻪ اﻟ اﻟَﻪ ا ْنةُ اﺎد ﻓَﺸَﻬ:ﻢﺑﺎ رﻮنَ ﺑِﻬِﻤﺿﻠَﺘَﺎنِ اﻟﻠﱠﺘَﺎنِ ﺗُﺮاﻟْﺨَﺼ
َﻨﱠﺔ اﻟْﺠﺪْﺧُﻞ ﻳﺘﱠ ﺣﺎﻈْﻤ ﻳ ًﺔﺑ ﺷَﺮﺿﻮ ﺣﻦ ﻣﻪ اﻟﻘَﺎهﺎ ﺳﻤﺎﺋ ﺻﻴﻪ ﻓﻊﺷْﺒ اﻦﻣ و،ِ اﻟﻨﱠﺎرﻦ ﻣﻮذُونَ ﺑِﻪﺗَﻌو.
"Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem- Şaban ayının son günü bize hitab etti ve şöyle buyurdu:
- Ey insanlar! Size büyük bir ay belirmiştir. Bu ay, mübarek bir aydır. İçinde bin aydan daha hayırlı
olan bir gecenin bulunduğu bir aydır. Allah Teâlâ o ayda oruç tutmayı farz ve gecesini ibâdetle
geçirmeyi de naﬁle bir ibadet kılmıştır. Kim bu ayda iyi bir hasletle Allah’a yaklaşırsa (o hasleti
vesile kılarsa), bu ayın dışında farzı edâ eden kişi gibi olur. Kim bu ayda bir farzı edâ ederse, bu
ayın dışında yetmiş farzı edâ eden kimse gibi olur. Bu ay, sabır ayıdır. Sabrın sevabı ise, cennettir.
Bu ay, hayır ve iyilik ayıdır, mü'minin rızkının arttığı bir aydır. Kim bu ayda bir oruçluyu iftar
ettirirse, bu onun günahlarının aﬀına, cehennem ateşinden kurtuluşuna vesile olur ve oruçlunun
sevabında hiçbir azalma olmaksızın aynısı onun için de olur.
(Sahâbe) dediler ki:
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-Hepimiz oruçluya iftar ettirecek bir şeyler bulamayabiliriz?
Buyurdu ki:
-Allah Teâlâ bu sevabı, oruçluyu bir hurma ile veya bir yudum su ile ya da bir yudum süt ile iftar
ettiren kimse için de verecektir.Bu ayın başı rahmet, ortası mağﬁret, sonu da cehennemden
kurtuluştur. Kim kölesinin/hizmetçisinin yükünü haﬁﬂetirse Allah da onu cehennemden azat eder.
Bu ayda dört hasleti çoğaltın: Bunlardan iki tanesiyle Rabbinizi razı edersiniz, iki tanesine de
ihtiyacınız vardır.
Rabbinizi razı edeceğiniz iki haslet: Allah’tan başka ilah olmadığına şâhitlik etmeniz ve ondan af
dilemeniz (istiğfar etmeniz)dir.
Müstağni olamayacağınız (hep muhtaç olduğunuz) iki haslete gelince, Allah’tan cenneti istersiniz
ve cehennemden O’na sığınırsınız. Kim bu ayda bir oruçluyu doyurursa, Allah da ona benim
havzımdan bir yudum içirir ki, artık o, cennete girinceye kadar bir daha susamaz."
Bu hadisin senedinde Ali b. Zeyd b. Ced’an vardır, hafızasının kötü olması sebebiyle zayıftır. Ayrıca
Yusuf b. Ziyad el-Basrî vardır, onun rivâyet ettiği hadis de münkerdir.
Ayrıca bu hadisin senedinde Hemmam b. Yahya b. Dinar el-Avdî vardır. İbn-i Hacet “et-Takrib” adlı
eserinde onun hakkında sika (güvenilir) olduğunu ve zaman zaman vehme kapıldığını (algılamada
yanıldığını) söylemiştir.
Buna göre, sözkonusu hadis bu senetle uydurma değildir, fakat zayıftır. Bununla beraber Ramazan
ayının fazîletleri pek çok sahih hadisle de sabittir.
Başarı, Allah Teâlâ'dandır.
Allah Teâlâ, Nebimiz Muhammed'e, O'nun âile halkına ve ashâbına salât ve selâm eylesin." (İlmî
Araştırmalar ve Dâimî Fetvâ Komitesi)
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(Başkan: Abdulaziz b. Baz. Üye: Abdurrezzak Afîfî. Üye: Abdullah b. Ğdeyyân. Üye: Abdullah b.
Kuûd.
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