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İntikal hallerinde elleri kaldırma meselesi ihtilaf edilen büyük bir
meseledir. Bu ihtilafa sebep ise, her iki tarafın delil sadedinde getirdikleri
hadislerin sahih olmasıdır. Müçtehit imamlar bu meselede ihtilaf etmişlerdir. Ebû
Hanife, Sevrî, eski ve yeni diğer Küfe fakihleri bunu inkâr ettiler. Bu da İbni Mesud
ve Ashabı’nın görüşüdür. İmam-ı Malik’ten iki rivayet geldi. Birisinde kaldırılmasını
söylerken, diğerinde kaldırılmamasını söyledi. Ekseri tabileri de bu ikinci görüşe
gittiler.
Evzâî, Şafiî, Ahmed b. Hanbel, Ebu Ubeyd, Ebu Sevr, İbni Râhuyeh, Muhammed
b. Cerir Taberî ve Ehl-i Hadis’ten bir cemaat (Rahimehumullâh) ise bunun varlığıyla
hükmettiler. Bunu İbni Ömer, Ebu Musa, Ebu Said, Ebu’d-Derda, Enes, İbni Abbas ve
Cabir (Radıyallâhu Anhüm)den rivayet ettiler. Hatta “bunu Efendimiz (Sallâllâhu Aleyhi
ve Sellem)den 23 Sahâbe rivayet etti” dediler. Bazıları da bunun mütevatir olduğunu
söylediler.
Elleri kaldırma hadisi, Buhari ve Müslim gibi sahih eserlerde bulunması sebebiyle bazı
kişiler, İmam-ı Azam Ebu Hanife’yi “hadisten anlamaz” şeklinde ki bir ithama cüret
etmişlerdir. Bu makalemizde Allame Muhaddis Muhammed Hasen Senbehlî’nin “Müsnedi Ebi
Hanife” Haşiyesi’ndeki beyanat esas alınarak Hanefilerin delilleri zikredilip, gözler
önüne serilecektir.Bu delillerle İmam-ı Azam’a elleri kaldırma hadisinin ulaşmadığını
iddia edenler bunun aksini göreceklerdir. Yoksa elleri kaldırma meselesi Ehli Sünnete
muhalif bir şey değil; İmam-ı Şafî, Ahmed b. Hanbel ve diğerlerinin içtihadıdır. Buna
denilecek bir söz yoktur. Bizim niyetimiz İmam-ı Azam’a nispet edilip, cahillikten
neşet eden sözlerin iptalidir. Allâh-u Te’âlâ her şeyin en iyisini bilendir.
ELLERİ KALDIRMAMAYI BEYAN EDEN DELİLLER
 أﺧﺒﺮﻧﺎ ﻳﻌﻘﻮب ﺑﻦ إﺑﺮاﻫﻴﻢ أﺧﺒﺮﻧﺎ ﺣﺼﻴﻦ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ:ﻗﺎل ﻣﺤﻤﺪ
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 ﺣﺪﺛﻨﻲ ﻋﻠﻘﻤﺔ ﺑﻦ واﺋﻞ اﻟﺤﻀﺮﻣﻲ ﻋﻦ: دﺧﻠﺖ أﻧﺎ وﻋﻤﺮو ﺑﻦ ﻣﺮة ﻋﻠﻰ إﺑﺮاﻫﻴﻢ اﻟﻨﺨﻌﻲ ﻗﺎل ﻋﻤﺮو:ﻗﺎل
 ﻣﺎ: ﻗﺎل إﺑﺮاﻫﻴﻢ.ﻓﺮآه ﻳﺮﻓﻊ ﻳﺪﻳﻪ إذا ﻛﺒﺮ وإذا رﻛﻊ وإذا رﻓﻊr  أﻧﻪ ﺻﻠﻰ ﻣﻊ رﺳﻮل اﻟﻠﻪ:أﺑﻴﻪ
 ﻣﺎ.ﻳﺼﻠﻲ إﻻ ذﻟﻚ اﻟﻴﻮم ﻓﺤﻔﻆ ﻫﺬا ﻣﻨﻪ وﻟﻢ ﻳﺤﻔﻈﻪ اﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮد وأﺻﺤﺎﺑﻪr أدرﻳﻠﻌﻠﻪ ﻟﻢ ﻳﺮ اﻟﻨﺒﻲ
. إﻧﻤﺎ ﻛﺎﻧﻮا ﻳﺮﻓﻌﻮن أﻳﺪﻳﻬﻢ ﻓﻲ ﺑﺪء اﻟﺼﻼة ﺣﻴﻦ ﻳﻜﺒﺮون.ﺳﻤﻌﺘﻪ ﻣﻦ أﺣﺪ ﻣﻨﻬﻢ
[ و أﺧﺮج اﻟﺪارﻗﻄﻨﻲ ﻋﻦ107 : رﻗﻢ،1/390]  أﺧﺮﺟﻪ ﻣﺤﻤﺪ ﻓﻲ اﻟﻤﻮﻃﺄ،[96 :ﻣﺴﻨﺪ أﺑﻲ ﺣﻨﻴﻔﺔ ]رﻗﻢ
 وﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ، ﻓﺤﻔﻆ ﻋﻨﻪ ذﻟﻚ،إﻻ ذﻟﻚ اﻟﻴﻮمr  ﻣﺎ رأى أﺑﻮه رﺳﻮل اﻟﻠﻪ: وﻓﻴﻪ،ﺣﺼﻴﻦ ﻋﻦ إﺑﺮاﻫﻴﻢ
 رواه أﺑﻮ ﻳﻌﻠﻰ ﻓﻲ،[13 : رﻗﻢ،1/291] ﻣﺴﻌﻮد ﻟﻢ ﻳﺤﻔﻈﻪ إﻧﻤﺎ رﻓﻊ اﻟﻴﺪﻳﻦ ﻋﻨﺪ اﻓﺘﺘﺎح اﻟﺼﻼة
 رآه ﻫﻮ وﻟﻢ ﻳﺮه اﺑﻦ: وﻗﺎل، ﻓﻐﻀﺐ: وﻓﻴﻪ، وأﺧﺮﺟﻪ اﻟﻄﺤﺎوي ﻋﻦ ﺣﺼﻴﻦ ﺑﻦ ﻋﻤﺮو ﺑﻦ ﻣﺮة،ﻣﺴﻨﺪه
 إن ﻛﺎن رآه ﻣﺮة ﻳﻔﻌﻞ ﻓﻘﺪ رآه: وﻓﻴﻪ، وﻋﻦ اﻟﻤﻐﻴﺮة ﻋﻦ إﺑﺮاﻫﻴﻢ،[1/146] ﻣﺴﻌﻮد وﻻ أﺻﺤﺎﺑﻪ

ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺧﻤﺴﻴﻦ ﻣﺮة ﻻ ﻳﻔﻌﻞ.
Husayn b. Abdurrahman şöyle nakletti; “Bir keresinde ben ve Amr b. Mürre
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İbrahime’n-Nehâî’nin yanına geldik. Amr b. Mürre şöyle dedi; ‘Alkame b. Vâile’lHadramî babasından ‘Rasûlullah (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem) ile beraber namaz
’kıldığını ve tekbir de, rukuya inerken ve kalkarken ellerini kaldırdığını gördüğünü
rivayet etti. İbrahime’n-Nehâî de şöyle dedi; ‘Ben anlamam. Sadece o gün Rasûlüllâh
(Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)i namaz kılarken görüp bunu anladı da İbni Mesud ve
Ashabı bunu anlamadılar mı? Ben onların hiç birinden bunu işitmedim. ‘Onlar sadece
”ellerini namazın başında tekbir aldıklarında kaldırıyorlardı’.
Müsned-i Ebî Hanife’de (Rakam:96) rivayet edilen bu hadisi İmam-ı Muhammed
“Muvatta”sında (1/390, Rakam:107) rivayet etti. İmâm-ı Dârakutnî, Husayn’den, o da
İbrahim’den yaptığı rivayette şöyle vardır; “Onun babası Rasûlüllâh (Sallâllâhu Aleyhi
ve Sellem)i sadece o gün görüp, bunu anladı da Abdullah b. Mesud bunu anlamadı mı? O
ellerini sadece iftitah tekbirinde kaldırıyordu” (1/291, Rakam:13). Bunu Ebu Ya’la
Müsned’inde rivayet etti. İmam-ı Tahâvî Husayn b. Amr b. Mürre’den rivayetinde şöyle
vardır: “İbrahim kızdı ve ‘sadece o bunu gördü de İbni Mesud da, Ashabı da görmedi
mi?’ dedi.” (1/146) Müğire’nin İbrahim’den yaptığı rivayette şöyle vardır; “Eğer o bir
”defa böyle görmüşse Abdullah ise elli kere yapmadığını görmüştür.
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ﺳﻔﻴﺎن ﺑﻦ ﻋﻴﻴﻨﺔ ﻗﺎل :اﺟﺘﻤﻊ اﻹﻣﺎم أﺑﻮ ﺣﻨﻴﻔﺔ ﻣﻊ اﻷوزاﻋﻲ ﺑﻤﻜﺔ ﻓﻲ

دار اﻟﺤﻨﺎﻃﻴﻦ ﻓﻘﺎل اﻷوزاﻋﻲ ﻣﺎﻟﻜﻢ ﻻ ﺗﺮﻓﻌﻮن ﻋﻨﺪ اﻟﺮﻛﻮع واﻟﺮﻓﻊ ﻣﻨﻪ ﻓﻘﺎل ﻷﺟﻞ أﻧﻪ ﻟﻢ ﻳﺼﺢ ﻋﻦ
رﺳﻮل اﻟﻠﻪ rﻓﻴﻪ ﺷﻲء أي ﻟﻢ ﻳﺼﺢ ﻣﻌﻨﻰ إذ ﻫﻮ ﻣﻌﺎرض وإﻻ ﻓﺈﺳﻨﺎده ﺻﺤﻴﺢ ﻓﻘﺎل اﻷوزاﻋﻲ ﻛﻴﻒ ﻟﻢ ﻳﺼﺢ
وﻗﺪ ﺣﺪﺛﻨﻲ اﻟﺰﻫﺮي ﻋﻦ ﺳﺎﻟﻢ ﻋﻦ أﺑﻴﻪ اﺑﻦ ﻋﻤﺮ أن رﺳﻮل اﻟﻠﻪ rﻛﺎن ﻳﺮﻓﻊ ﻳﺪﻳﻪ إذا اﻓﺘﺘﺢ اﻟﺼﻼة
وﻋﻨﺪ اﻟﺮﻛﻮع وﻋﻨﺪ اﻟﺮﻓﻊ ﻣﻨﻪ ﻓﻘﺎل أﺑﻮ ﺣﻨﻴﻔﺔ وﺣﺪﺛﻨﺎ ﺣﻤﺎد ﻋﻦ إﺑﺮاﻫﻴﻢ ﻋﻦ ﻋﻠﻘﻤﺔ واﻷﺳﻮد ﻋﻦ
ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮد أن اﻟﻨﺒﻲ ﻛﺎن ﻻ ﻳﺮﻓﻊ ﻳﺪﻳﻪ إﻻ ﻋﻨﺪ اﻹﻓﺘﺘﺎح ﺛﻢ ﻻ ﻳﻌﻮد ﻟﺸﻴﺊ ﻣﻦ ذﻟﻚ ﻓﻘﺎل
اﻷوزاﻋﻲ أﺣﺪﺛﻚ ﻋﻦ اﻟﺰﻫﺮي ﻋﻦ ﺳﺎﻟﻢ ﻋﻦ أﺑﻴﻪ وﺗﻘﻮل ﺣﺪﺛﻨﻲ ﺣﻤﺎد ﻋﻦ إﺑﺮاﻫﻴﻢ ﻓﻘﺎل ﻟﻪ أﺑﻮ ﺣﻨﻴﻔﺔ
ﻛﺎن ﺣﻤﺎد أﻓﻘﻪ ﻣﻦ اﻟﺰﻫﺮي وﻛﺎن إﺑﺮاﻫﻴﻢ أﻓﻘﻪ ﻣﻦ ﺳﺎﻟﻢ وﻋﻠﻘﻤﺔ ﻟﻴﺲ ﺑﺪون اﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﻓﻲ اﻟﻔﻘﻪ وإن
ﻛﺎﻧﺖ ﻻﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﺻﺤﺒﺔ وﻟﻪ ﻓﻀﻞ ﺻﺤﺒﺔ ﻓﺎﻷﺳﻮد ﻟﻪ ﻓﻀﻞ ﻛﺜﻴﺮ وﻋﺒﺪ اﻟﻠﻪ ﻫﻮ ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻪ ﻓﺴﻜﺖ اﻷوزاﻋﻲ.

ﻣﺴﻨﺪ أﺑﻲ ﺣﻨﻴﻔﺔ ]رﻗﻢ ،[97:أﺧﺮج ﻗﻮل اﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮد اﻟﻄﺤﺎوي ﻣﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺣﺼﻴﻦ ﻋﻦ إﺑﺮاﻫﻴﻢ ،ﻗﺎل :ﻛﺎن
ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﻻ ﻳﺮﻓﻊ ﻳﺪﻳﻪ ﻓﻲ ﺷﻴﺊ ﻣﻦ اﻟﺼﻼة إﻻ ﻓﻲ اﻹﻓﺘﺘﺎح ] ،[1/147وﻣﺤﻤﺪ ﻓﻲ اﻟﻤﻮﻃﺄ ﻣﻦ ﻃﺮﻳﻖ
ﺣﺼﻴﻦ ﻋﻦ إﺑﺮاﻫﻴﻢ ﻋﻦ اﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮد :أﻧﻪ ﻛﺎن ﻳﺮﻓﻊ ﻳﺪﻳﻪ إذا اﻓﺘﺘﺢ اﻟﺼﻼة ] ،1/399رﻗﻢ[110 :و أﺑﻮ
داود ﻓﻲ اﻟﺴﻨﻦ ﻣﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﻋﺎﺻﻢ ﺑﻦ ﻛﻠﻴﺐ ﻋﻦ ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻦ اﻷﺳﻮد ﻋﻦ ﻋﻠﻘﻤﺔ ﻋﻦ اﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮد :أﻻ
أﺻﻠﻲ ﺑﻜﻢ ﺻﻼة رﺳﻮل اﻟﻠﻪ r؟ ﻓﺼﻠﻰ ﻓﻠﻢ ﻳﺮﻓﻊ ﻳﺪﻳﻪ إﻻ ﻣﺮة ]رﻗﻢ ،[748 :وﻓﻲ رواﻳﺔ :ﻓﺮﻓﻊ ﻳﺪﻳﻪ
ﻓﻲ أول ﻣﺮة وﻗﺎل ﺑﻌﻀﻬﻢ ﻣﺮة واﺣﺪة واﻟﺪارﻗﻄﻨﻲ ] ،1/295رﻗﻢ ،[25 :واﺑﻦ ﻋﺪي ﻣﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ
ﺟﺎﺑﺮ ﻋﻦ ﺣﻤﺎد ﺑﻦ أﺑﻲ ﺳﻠﻴﻤﺎن ﻋﻦ إﺑﺮاﻫﻴﻢ ﻋﻦ ﻋﻠﻘﻤﺔ ﻋﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ،ﻗﺎل :ﺻﻠﻴﺖ ﻣﻊ رﺳﻮل اﻟﻠﻪ rوأﺑﻲ
ﺑﻜﺮ وﻋﻤﺮ ﻓﻠﻢ ﻳﺮﻓﻌﻮا أﻳﺪﻳﻬﻢ إﻻ ﻋﻨﺪ اﺳﺘﻔﺘﺎح اﻟﺼﻼة ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ذﻛﺮه اﺑﻦ اﻟﻬﻤﺎم ،واﻟﺘﺮﻣﺬي
ﺑﺮواﻳﺔ ﻋﺎﺻﻢ ﻋﻦ ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﻋﻦ ﻋﻠﻘﻤﺔ ﻋﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ :أﻻ أﺻﻠﻲ ﺑﻜﻢ ﺻﻼة رﺳﻮل اﻟﻠﻪ rﻓﺼﻠﻰ ﻓﻠﻢ ﻳﺮﻓﻊ
ﻳﺪﻳﻪ إﻻ ﻓﻲ أول ﻣﺮة ]رﻗﻢ [257 :ﻗﺎل اﻟﺘﺮﻣﺬي :ﺣﺪﻳﺚ اﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮد ﺣﺪﻳﺚ ﺣﺴﻦ وﺑﻪ ﻳﻘﻮل ﻏﻴﺮ واﺣﺪ
ﻣﻦ أﻫﻞ اﻟﻌﻠﻢ ﻣﻦ أﺻﺤﺎب اﻟﻨﺒﻲ rواﻟﺘﺎﺑﻌﻴﻦ ،وﻫﻮ ﻗﻮل ﺳﻔﻴﺎن وأﻫﻞ اﻟﻜﻮﻓﺔ.
Süfyan b. Uyeyne şöyle dedi: Ebu Hanife ve Evzâî Mekke’de buğdaycılar çarşısında

)2

bir araya geldiler. Evzâî Ebu Hanife’ye “size ne oluyor da namazda rukudan önce ve
sonra ellerinizi kaldırmıyorsunuz?” dedi. Ebu Hanife “Rasûlüllâh (Sallâllâhu Aleyhi ve
Sellem)den bu hususta sahih bir rivayet olmadığı için” dedi. Evzâî; “Nasıl sahih
olmaz. Bana Zührî, o Salim’den, o da babasından yaptığı rivayette Efendimiz
(Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem) namaza başlarken, rüku anında ve kalktığında ellerini
kaldırdığı vardır” dedi. Ebu Hanife; “bana da Hammad, o İbrahim’den, o Alkame ve
Esved’den, her ikisi de İbni Mesud’dan rivayetle ‘Rasûlüllâh’ın ellerini sadece
iftitah tekbirinde kaldırdığını, başka bir şey için kaldırmadığını’ söylediler” dedi.
Evzâî; “ben sana Zühri, o Salim’den, oda babasından nakletti” diyorum sen ise bana
“Hammad İbrahim’den nakletti” diyorsun. Bunun üzerine Ebu Hanîfe; “Hammad Zühri’den
daha fakihtir. İbrahim’de Salim’den daha fakihtir. Alkame ise fıkıhta İbni Ömer’den
aşağı değildir. İbni Ömer’in sahabelik üstünlüğü varsa Esved’in birçok üstünlüğü
vardır. Abdullah ise Abdullah b. Mesud’tur (yani fıkıhtaki ve ilimdeki üstünlüğüne
diyecek yoktur)” dedi. Bunun üzerine Evzâî sustu.
Müsned-i Ebî Hanife’de (Rakam:97) rivayet edilen bu hadisi Tahâvî Hüsayn, o da İbrahim
yoluyla şöyle rivayet etti; “Abdullah namazda ellerini hiçbir şeyde kaldırmazdı sadece
iftitah tekbirinde kaldırırdı.” (1/147). İmam-ı Muhammed “Muvatta”da Husayn’dan, o
İbrahim’den, o da İbni Mesud’dan rivayetinde “İbni Mesud ellerini namaza başladığında
kaldırırdı” dedi. (1/399, Rakam:110) Ebu Davud “Sünen’inde Asım b. Küleyp Abdurrahman
b. Esved’ten, o Alkame’den, o da İbni Mesud’tan rivayetinde “Size Rasûlüllâh’ın
namazını kılayım mı? Sonra namaz kıldı ve sadece elini bir defa kaldırdı.” (Rakam:
748) başka rivayette “Ellerini ilk defa da kaldırdı.” Bazıları da “Bir defa
kaldırdığını” rivayet etti. İbni’l-Hümâm’ın zikrettiği üzere Dârakutnî (1/295, Rakam:
25) ve İbni Adiy Muhammed b. Cabir, o Hammad b. Ebi Süleyman, o İbrahim’den, o
Alkame’den o da Abdullah b. Mesud’an rivayetle: “Rasûlüllâh ve Ebu Bekir ve Ömer’le
beraber namaz kıldım onlar sadece namazın başlangıcında ellerini kaldırdılar” dedi.
Tirmizî Asım’dan, o Abdurrahman’dan, o Alkame’den, o da Abdullah rivayetiyle “Size
Rasûlüllâh’ın namazını kılayım mı? Namazını kıldı ve sadece ilk defa da ellerini
kaldırdı.” Dedi. (Rakam: 257) Tirmizî ve başkaları “İbni Mesud’un rivayeti hasen
hadistir” dedi. İbni hazm “sahihtir” dedi. Elleri kaldırmamakla Efendimiz (Sallâllâhu
Aleyhi ve Sellem)in Ashabı’ndan ve Tabiîn’den ilim ehli olan birçok kişi hüküm verdi.

[ وﻓﻲ اﻟﺤﺠﺞ ﻋﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ أﺑﺎن ﺑﻦ ﺻﺎﻟﺢ ﻋﻦ ﻋﺎﺻﻢ ﺑﻦ ﻛﻠﻴﺐ105:أﺧﺮج ﻣﺤﻤﺪ ﻓﻲ اﻟﻤﻮﻃﺄ ]رﻗﻢ

(3

 رأﻳﺖ ﻋﻠﻲ اﺑﻦ أﺑﻲ ﻃﺎﻟﺐ رﻓﻊ ﻳﺪﻳﻪ ﻓﻲ اﻟﺘﻜﺒﻴﺮة اﻷوﻟﻰ ﻣﻦ اﻟﺼﻼة اﻟﻤﻜﺘﻮﺑﺔ:اﻟﺠﺮﻣﻲ ﻋﻦ أﺑﻴﻪ ﻗﺎل
.وﻟﻢ ﻳﺮﻓﻌﻬﻤﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﺳﻮى ذﻟﻚ
3)

İmam-ı Muhammed’in “Muvatta”sında (rakam:105) ve “Hucec”inde (1/73-74) Muhammed

b. Eban b. Salih’ten, o Asım b. Küleyp el-Cermî’den, oda babasından rivayetinde şöyle
dedi: “Ali b. Ebi Talip’i farz namazda sadece ilk tekbirde ellerini kaldırdığını
gördüm. Bundan başka ellerini kaldırmadı.”
Bu hadisin isnadında hakkında konuşulan sadece Muhammed b. Eban vardır. Onu da
bazıları tevsik ederken bazıları zayıflığa nispet etmiştir. Racih olan görüş ise onun
sikalığa ve adalet sahibi olmaya nispet edilmesidir.

İmam-ı Muhammed “El-Hücec” (El-Hucce Alâ Ehl-i Medine) isimli eserinde Malik, Nuaym b.
Abdullah el-Mücmir ve Ebî Cafer el-Kâri yoluyla şöyle haber verdiler; “Ebu Hureyre
onlara namaz kıldırdı. Her eğilip kalktığında tekbir alıyordu. Ellerini de namaza
başladığında kaldırmıştı.” Bu ellerin kaldırmayı beyan yerinde susmaktır. Birinci
yerin gayrısında kaldırılmadığına delalet eder. İmam-ı Muhammed (Rahimehullâh) şöyle
dedi; “Bu hadisiniz Hz. Ali ve İbni Mesud’a muvafıktır. Bizim her ne kadar Hz. Ali ve
İbni Mesud fiilleriyle Ebu Hureyre ya da başkasının sözüne ihtiyacımız olmasa da size
kendi hadisinizle delil getirdik.”
Bunu Tahâvî ve İmam-ı Muhammed Ebubekir Nehşelî’den, o Asım’dan, o da babasından
rivayet etmiştir ki; “Muhakkak Ali namazın ilk tekbirinde ellerini kaldırıyordu. Sonra
hiç kaldırmıyordu.” Denildi ki; Darakutnî “İlel”inde şöyle dedi; “Ebu Bekir en-Nehşelî
bu hadisi rivayetinde ihtilâf edildi. Bunu Abdurrahman b. Süleyman, Ebu Bekir enNehşelî’den, o Âsım’dan, o da babasından merfu olarak rivayet etmiştir. Merfu olduğunu
vehmetmiştir. Buna ise sikalardan cemaat muhalefet etmiş ve Abdurrahman b. Mehdî, Musa
b. Davud, Ahmed b. Yunus ve başkaları Ebu Bekir en-Nehşelî yoluyla Hazreti Ali’ye
mevkuf olarak rivayet ettiler. Doğru olan da budur.
Aynı şekilde bunu Muhammed b. Eban Asım’dan mevkuf olarak rivayet etti. Osman b.
Saide’l-Dârimî

(sünen sahibi) şöyle dedi; “ Hz. Ali (Radıyallâhu Anh)dan vahi (zayıf)

yollarla ‘ellerini sadece ilk tekbirde kaldırdığı, bir daha kaldırmadığı’ rivayet
edildi. Bu zayıftır. Çünkü Hz. Ali (Radıyallâhu Anh) kendi fiilini Efendimiz
(Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem) fiiline tercih edeceği beklenmez. Ondan ruku halinde
kalkınca ellerini kaldırdığı rivayet edilmiştir.” İbni Dakîki’l-Îd “el-İmâm” isimli
eserinde Dârimî’nin bu sözlerini peşine şöyle dediği nakledildi; “Onun dedikleri
zayıftır. Çünkü o Hz. Ali’ye hüsnü zanla kendi rivayetini diğer rivayetin zayıflığına
delil getirmiştir. Aynı şeyi hasmı da delil yapabilir. Hz. Ali’nin fiilini önceden
yapılan fiilerin neshine delil yapabilir.

ﺣﺪﻳﺚ ﻋﻤﺮ ﺑﻦ اﻟﺨﻄﺎب رﺿﻲ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ ﻗﺎل اﺑﻦ اﻟﻬﻤﺎم روى اﻟﻄﺤﺎوي ﺛﻢ اﻟﺒﻴﻬﻘﻲ ﻣﻦ ﺣﺪﻳﺚ

(4

 رأﻳﺖ ﻋﻤﺮ ﺑﻦ اﻟﺨﻄﺎب رض رﻓﻊ ﻳﺪﻳﻪ ﻓﻲ أول ﺗﻜﺒﻴﺮة ﺛﻢ:اﻟﺤﺴﻦ ﺑﻦ ﻋﻴﺎش ﺑﺴﻨﺪ ﺻﺤﻴﺢ ﻋﻦ اﻷﺳﻮد ﻗﺎل
. ورأﻳﺖ إﺑﺮاﻫﻴﻢ واﻟﺸﻌﺒﻲ ﻳﻔﻌﻼن ذﻟﻚ:ﻻ ﻳﻌﻮد ﻗﺎل
4)

İmam-ı Tahâvî ve Beyhakî Hasan b. Ayyâş’ın Esved’den yaptığı sahih rivayette

şöyle dediğini naklettiler; “Ömer b. Hattab’ı gördüm. Ellerini ilk tekbirde
kaldırıyordu da başka hiç kaldırmıyordu.” Hasan b. Ayyaş şöyle devam etti; “İbrahim ve
Şa’bi’yi gördüm aynısını yapıyorlardı.”

 ﻗﺎل وﻛﻴﻊ ﻋﻦ اﺑﻦ أﺑﻲ ﻟﻴﻠﻰ ﻋﻦ:روى اﻟﺒﺨﺎري ﻣﻌﻠﻘﺎ ﻓﻲ ﻛﺘﺎﺑﻪ اﻟﻤﻔﺮد ﻓﻲ رﻓﻊ اﻟﻴﺪﻳﻦ و ﻗﺎل

(5

 ﻓﻲ اﻓﺘﺘﺎح: ﻻ ﺗﺮﻓﻊ اﻷﻳﺪي إﻻ ﻓﻲ ﺳﺒﻊ ﻣﻮاﻃﻦ:ﻗﺎلr اﻟﺤﻜﻢ ﻋﻦ اﻟﻤﻘﺴﻢ ﻋﻦ اﺑﻦ ﻋﺒﺎس ﻋﻦ اﻟﻨﺒﻲ
.اﻟﺼﻼة وﻓﻲ اﺳﺘﻘﺒﺎل اﻟﻜﻌﺒﺔ وﻋﻠﻰ اﻟﺼﻔﺎ واﻟﻤﺮوة وﺑﺠﻤﻊ وﻓﻲ اﻟﻤﻘﺎﻣﻴﻦ وﻋﻨﺪ اﻟﺠﻤﺮﺗﻴﻦ
 ﺗﺮﻓﻊ اﻷﻳﺪي ﻓﻲ ﺳﺒﻊ:ﻗﺎلr رواه اﻟﺒﺰار ﻋﻦ ﻣﻘﺴﻢ ﻋﻦ اﺑﻦ ﻋﺒﺎس وﻋﻦ ﻧﺎﻓﻊ ﻋﻦ اﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﻋﻦ اﻟﻨﺒﻲ

 ورواه اﻟﻄﺒﺮاﻧﻲ.ﻣﻮاﻃﻦ اﻓﺘﺘﺎح اﻟﺼﻼة واﺳﺘﻘﺒﺎل اﻟﺒﻴﺖ واﻟﺼﻔﺎ واﻟﻤﺮوة واﻟﻤﻮﻗﻔﻴﻦ وﻋﻨﺪ اﻟﺤﺠﺮ
ﻗﺎل ﻻ ﺗﺮﻓﻊ اﻷﻳﺪي إﻻ ﻓﻲ ﺳﺒﻊ ﻣﻮاﻃﻦ ﺣﻴﻦ ﻳﻔﺘﺘﺢ اﻟﺼﻼة وﺣﻴﻦr ﻓﻲ ﻣﻌﺠﻤﻪ ﻋﻦ اﺑﻦ ﻋﺒﺎس ﻋﻦ اﻟﻨﺒﻲ
ﻳﺪﺧﻞ اﻟﻤﺴﺠﺪ اﻟﺤﺮام ﻓﻴﻨﻈﺮ إﻟﻰ اﻟﺒﻴﺖ وﺣﻴﻦ ﻳﻘﻮم ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻔﺎ واﻟﻤﺮوة وﻣﻊ اﻟﻨﺎس ﻋﺸﻴﺔ ﻋﺮﻓﺔ
[ ورواه اﺑﻦ أﺑﻲ ﺷﻴﺒﺔ ﻣﻮﻗﻮﻓﺎ ﻓﻲ ﻣﺼﻨﻔﻪ ﺣﺪﺛﻨﺎ12072:وﻳﺠﻤﻊ واﻟﻤﻘﺎﻣﻴﻦ وﺣﻴﻦ ﻳﺮﻣﻲ اﻟﺠﻤﺮة ]رﻗﻢ
اﺑﻦ ﻓﻀﻴﻞ ﻋﻦ ﻋﻄﺎء ﻋﻦ ﺳﻌﻴﺪ ﺑﻦ ﺟﺒﻴﺮ ﻋﻦ اﺑﻦ ﻋﺒﺎس ﻗﺎل ﺗﺮﻓﻊ اﻷﻳﺪي ﻓﻲ ﺳﺒﻊ ﻣﻮاﻃﻦ إذا ﻗﺎم إﻟﻰ
.اﻟﺼﻼة وإذا رأى اﻟﺒﻴﺖ وﻋﻠﻰ اﻟﺼﻔﺎ واﻟﻤﺮوة وﻓﻲ ﺟﻤﻊ وﻓﻲ ﻋﺮﻓﺎت وﻋﻨﺪ اﻟﺠﻤﺎر
5)

Buhârî’nin “Edebü’l-Müfred” kitabında elleri kaldırmak hakkında muallâk olarak

rivayetinde şöyle dedi; “Veki’ İbni Ebi Leylâ’dan, o Hakem’den, o Miksem’den, o İbni
Abbas’dan, o da Efendimiz (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)den şöyle nakletti: ‘Eller
sadece yedi yerde kaldırılır. Namaza başlarken, kabe’yi gördükte, Safa ve Merve’de,
Cem’ (Müzdelife)de, İki makamda, İki cemrede.
Bezzâr’ın Miksem’den, o Nâfî ve İbni Abbas’dan, Nâfî’den de İbni Ömer, Efendimiz
(Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)den, şöyle nakletti; “Eller yedi yerde kaldırılır. Namaza
başlarken, kabe görüldüğünde, safa ve merve’de, iki vakfe’de, Hacerü’l-Esvet
(hizasına) gelindiğinde.” Taberanî’nin “Mu’cem”inde Miksem’den, o İbni Abbas’dan, o da
Efendimiz (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)den şöyle nakletti; “Eller sadece yedi mevzide
kaldırılır. Namazın başında, Mescidi Haram’a giripte Kabeyi görünce, Safa ve Merve’de
durduğunda, Arafe’de akşam vaktinde insanlarla beraber, Cem’ (Müzdelife)de, iki
makamda, cemreyi taşlama halinde.” (Rakam: 12072) İbni Ebi Şeybe “Musannef”inde İbni
Fuzayl’in Ata’dan, o Said b. Cübeyr’den, o da İbni Abbas’dan mevkuf olarak şöyle
nakletti; “Eller yedi yerde kaldırılır. Namaza girerken, Beytullah görüldüğünde, Safa
ve Merve üzerinde, Cem’ (Müzdelife)de, Arafat’ta, taşlama halinde.”
رواه أﺑﻮ داود ﺑﻄﺮق ﻓﻔﻲ ﻃﺮﻳﻖ ﻋﻦ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺒﺰار ﻋﻦ اﻟﺸﺮﻳﻚ ﻋﻦ ﻳﺰﻳﺪ ﻋﻦ ﻗﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻦ أﺑﻲ

(6

 وﻓﻲ.ﻛﺎن إذا اﻓﺘﺘﺢ رﻓﻊ ﻳﺪﻳﻪ إﻟﻰ ﻗﺮﻳﺐ ﻣﻦ أذﻧﻴﻪ ﺛﻢ ﻻ ﻳﻌﻮدr ﻟﻴﻠﻰ ﻋﻦ اﻟﺒﺮاء أن رﺳﻮل اﻟﻠﻪ
 ﻗﺎل.ﻃﺮﻳﻖ ﻋﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺰﻫﺮي ﻋﻦ ﺳﻔﻴﺎن ﻋﻦ ﻳﺰﻳﺪ ﻧﺤﻮ ﺣﺪﻳﺚ ﺷﺮﻳﻚ وﻟﻢ ﻳﻘﻮل ﺛﻢ ﻻ ﻳﻌﻮد
أﺑﻮ داود ﻗﺎل ﺳﻔﻴﺎن ﻗﺎل ﻟﻨﺎ ﺑﺎﻟﻜﻮﻓﺔ ﺑﻌﺪ ﺛﻢ ﻻ ﻳﻌﻮد ﻗﺎل أﺑﻮ داود روى ﻫﺬا اﻟﺤﺪﻳﺚ ﻫﺸﻴﻢ
 ﺛﻢ ﻻ ﻳﻌﻮد وﻓﻲ ﻃﺮﻳﻖ ﻋﻦ ﺣﺴﻴﻦ ﻋﻦ وﻛﻴﻊ ﻋﻦ اﺑﻦ وﻛﻴﻊ ﻋﻦ:وﺧﺎﻟﺪ واﺑﻦ إدرﻳﺲ ﻋﻦ ﻳﺰﻳﺪ ﻟﻢ ﻳﺬﻛﺮوا
:اﺑﻦ أﺑﻲ ﻟﻴﻠﻰ ﻋﻦ أﺧﻴﻪ ﻋﻴﺴﻰ ﻋﻦ اﻟﺤﻜﻢ ﻋﻦ ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻦ أﺑﻲ ﻟﻴﻠﻰ ﻋﻦ اﻟﺒﺮاء ﺑﻦ ﻋﺎزب ﻗﺎل
[750 ،749 : ]رﻗﻢ.رﻓﻊ ﻳﺪﻳﻪ ﺣﻴﻦ اﻓﺘﺘﺢ اﻟﺼﻼة ﺛﻢ ﻟﻢ ﻳﺮﻓﻌﻬﻤﺎ ﺣﺘﻰ اﻧﺼﺮفr رأﻳﺖ رﺳﻮل اﻟﻠﻪ
6)

Ebu Davud’un birçok yolla rivayet ettiği hadisi şeriftir. Muhammedü’l-Bezzâr

Şerik’ten, o Yezid’den, o Abdurrahman b. İbni Ebi Leylâ’dan, o da Berâ b. Azib yoluyla
şöyle rivayet etti; “Efendimiz (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem) namaza başladığında
ellerini kulağının yakınına kaldırıyordu. Daha sonra kaldırmıyordu.” Abdullah b.
Muhammedü’z-Zühri’nin Süfyan’dan, o Yezid yolunda Şerik’in rivayet ettiği hadis gibi
rivayet etmiş, ancak “daha sonra kaldırmıyordu” dememiştir.
Ebu Davud, Süfyan’ın şöyle dediğini nakletti; “bize Yezid Mekke’de bu lafzı söylemeyip
Küfe’de söyledi.” Ebu Davud şöyle devam etti; “bunu Hüşeym, Halid, İbni Davud, İbni
İdris Yezid’den naklettiler de bu lafzı zikretmediler.” Hüseyin’in Veki’den, o İbni
Ebi Leyla’dan, o kardeşi İsa’dan, o Hakem’den, o Abdurrahman İbni Ebi Leylâ’dan, o da
Berâ b. Azib (Radıyallâhu anh) yoluyla Ebu Davud şöyle rivayet etti; “Rasûlüllâh
(Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)i gördüm ellerini namaza başlarken kaldırıyordu. Bir
daha bitirinceye kadar kaldırmıyordu.” (Rakam: 749-750)

ﺣﺪﻳﺚ اﺑﻦ ﻋﻤﺮ رﺿﻲ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻬﻤﺎ أﺧﺮﺟﻪ ﻣﺤﻤﺪ ﻓﻲ ﻣﻮﻃﺌﻪ ﻋﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ أﺑﺎن ﺑﻦ ﺻﺎﻟﺢ ﻋﻦ

(7

ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﻳﺰ ﺑﻦ ﺣﻜﻴﻢ ﻗﺎل رأﻳﺖ اﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﻳﺮﻓﻊ ﻳﺪﻳﻪ ﺣﺬاء أذﻧﻴﻪ ﻓﻲ أول ﺗﻜﺒﻴﺮة اﻓﺘﺘﺎح اﻟﺼﻼة وﻟﻢ
[ ورواه اﻟﻄﺤﺎوي ﻣﻦ ﺣﺪﻳﺚ أﺑﻲ ﺑﻜﺮ ﺑﻦ ﻋﻴﺎش ﻋﻦ ﺣﺼﻴﻦ ﻋﻦ108 : رﻗﻢ،1/397] ﻳﺮﻓﻌﻬﻤﺎ ﺳﻮى ذﻟﻚ
[1/148] ﻣﺠﺎﻫﺪ أﻧﻪ ﻗﺎل ﺻﻠﻴﺖ ﺧﻠﻒ اﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﻓﻠﻢ ﻳﻜﻦ ﻳﺮﻓﻊ ﻳﺪﻳﻪ إﻻ ﻓﻲ اﻟﺘﻜﺒﻴﺮة اﻷوﻟﻰ ﻣﻦ اﻟﺼﻼة
 وﻻ ﻳﻜﻮن ذﻟﻚrﻳﺮﻓﻊ ﺛﻢ ﻗﺪ ﺗﺮك ﻫﻮ اﻟﺮﻓﻊ ﺑﻌﺪ اﻟﻨﺒﻲr وﻗﺎل اﻟﻄﺤﺎوي ﻓﻬﺬا اﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﻗﺪ رأى اﻟﻨﺒﻲ
.إﻻ وﻗﺪ ﺛﺒﺖ ﻋﻨﺪه ﻧﺴﺨﻪ
7)

İbni Ömer (Radıyallâhu Anhüma) hadisi şerifidir. İmam-ı Muhammed’in

“Muvatta”sında Muhammed b. Eban b. Salih’ten, o Abdulaziz b. Hakîm’in şöyle dediğini
nakletti; “Ben İbni Ömer’in namaza başında iftitah tekbirinde ellerini kulakları
hizasına kaldırdığını, bundan başka kaldırmadığını gördüm.” (1/397, Rakam:108)
Tahâvî’nin Ebu Bekir b. Ayyaş’tan, o Hüsayn’den, o da Mücahit’ten şöyle dediğini
nakletti; “Ben İbni Ömer’in arkasında namaz kıldığımda namazda sadece ilk tekbir de
ellerini kaldırdığını gördüm.” (1/148) İmam-ı Tahâvî şöyle dedi; “Bu İbni Ömer ki
Efendimiz (Sallallâhu Aleyhi ve Sellem)i ellerini kaldırırken gördü de Peygamberden
sonra bunu terk etti. İbni Ömer’in bu hareketi onun katında bunun neshinden dolayıdır.
 ﻣﺎ ﻟﻲ أراﻛﻢ راﻓﻌﻴﻦ أﻳﺪﻳﻜﻢ:ﺣﺪﻳﺚ ﺟﺎﺑﺮ ﺑﻦ ﺛﻤﺮة ﻗﺎل ﺧﺮج ﻋﻠﻴﻨﺎ رﺳﻮل اﻟﻠﻪ ﺻﻠﻌﻢ ﻓﻘﺎل

(8

[430:ﻛﺄﻧﻬﺎ أذﻧﺎب ﺧﻴﻞ ﺷﻤﺲ اﺳﻜﻨﻮا ﻓﻲ اﻟﺼﻼة أﺧﺮﺟﻪ ﻣﺴﻠﻢ ]رﻗﻢ
8)

Cabir b. Semüre (Radıyallâhu Anh) hadisi şerifidir. Şöyle dedi; “Bir keresinde

Efendimiz sav yanımıza geldi de şöyle dedi; ‘bana ne oluyor da sizleri yerinde
duramayan atların kuyrukları gibi ellerini kaldırıyor olarak görüyorum. Namazda
sükûnetle durun’.” (Müslim, Rakam:430)
روى اﻟﺒﻴﻬﻘﻲ ﻋﻦ ﺳﻮار ﺑﻦ ﻣﺼﻌﺐ ﻋﻦ ﻋﻄﻴﺔ اﻟﻌﻮﻓﻲ أن أﺑﺎ ﺳﻌﻴﺪ اﻟﺨﺪري و اﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﻛﺎﻧﺎ

(9

.ﻳﺮﻓﻌﺎن أﻳﺪﻳﻬﻤﺎ أول ﻣﺎ ﻳﻜﺒﺮان ﺛﻢ ﻻ ﻳﻌﻮدان
9)

Beyhâkî’nin Sevvar b. Mus’ab’tan, o Atıyyetü’l-Avfiyye’den rivayetinde Ebu

Saidi’l-Hudrî ve İbni Ömer (Radıyallahu anhüm) ellerini namaza başladıklarında
kaldırıyorlardı da sonra bir daha kaldırmıyorlardı.
Birçok sahih delil mevcut olduğu halde bu kadar beyanatla uzatmamak için iktifa ettik.
Bütün bunlardan sonra Hanefi uleması farklı tavırlar takındılar. Şeyh Abdülhak
“Seferü’s-Siâde” şerhinde elleri kaldırma ve kaldırmama hususunda delilleri
zikrettikten sonra, iki emrin kendi katında sabit olduğunu ifade etti. Sahabeden ve
ondan sonra gelenlerden bir cemaat, özellikle de İbni Mesud ve arkadaşları elleri
kaldırmamayı tercih ettiler. Hülasa olarak başlangıçta değişik vakitlerde kaldırma ve
kaldırmama vardı. İmam-ı Azam’ın ilmi, isnadı ve fıkhı İbni Mesud (Radıyallâhu Anh)a
ulaştığı için o da bu görüşü seçti. Allame Kevserî “Nüketü’t-Tarife” mukaddimesinde bu
manaya işareten özetle şöyle demiştir: “Esasen elleri kaldırma hakkındaki bütün
hadisler İbni Ömer hadisi dışında sahih değildir. Bunların illetleri “Cevherü’nNakiy”, “Nasbu’r-Râye” ve başkalarında zikredilmiştir. İbni Ömer hadisi de İmam-ı
Mücahit ve başkalarının rivayetinde ravinin hadisle ameli terk etmesiyle illeti kadıha
sahibidir. Dolayısıyla kendisiyle amel edilmez.”
Bazıları da kaldırmanın mensuh olduğuna gittiler. Delil olarak da İbni Ömer

(Radıyallâhu Anhüma)nın ravisi olduğu kaldırma hadisi ile amel etmemesini gösterdiler.
İbni Hümam “Fethü’l-Kadir”de (1/219) özetle şöyle dedi; “Bilinmelidir ki bu hususta
çok rivayetler bulunmaktadır. Râvi ve emsali (cerh ve tadil, nasih ve mensuh gibi)
konuşulması gereken şeyler vardır. Bütün bunlar gösteriyor ki ortada olan gerçek
elleri kaldırmanın ve kaldırmamanın Rasûlüllâh (Sallallâhu Aleyhi ve Sellem)den sabit
olmasıdır. Dolayısıyla bu mesele de taâruzdan dolayı tercihe ihtiyaç vardır. Bizim
elleri kaldırmama ile hükmümüzün tercih sebebi şudur: önceden namazda mübah olan
sözler ve hareketler vardı, sonradan neshedildi. Elleri kaldırmanın da bu neshe dâhil
olması özellikle de inkâr edilemeyecek derecede delillerin bulunmasından sonra uzak
görülmez. Ancak elleri kaldırmamak namazda bilinen fiillere zıt olmadığından neshe
dâhil olması söz konusu değildir. Hatta o, namazda istenilmesine icma edilen huşu
cinsindendir.”
Ayrıca hadislerde taâruz olunca eğer tercihe gidilemez ise usul kaidesine göre ya
kıyas gidilir ya da sahabenin amellerine bakılır. İkincide de taâruz varsa yine kıyasa
gidilir. Eğer İbni Mesud ve diğer sahabelerin sözleri taâruz edildiği iddia edilirse
yine kıyasa gideriz. Kıyas ise namazda emredilen huşuya sebep olmasından dolayı
kaldırmamayı gerektirir. Allah her şeyin en iyisini bilir.
ْ
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أﺣﻤﺪ اﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺣﻤﺪ ًا ﻛﺜﻴﺮ ًا،ر َﺑ َّﻨَﺎ ﻻَ ﺗ ُﺆ َاﺧ ِﺬْﻧ َﺎ إِنْ ﻧ َﺴ ِﻴﻨَﺎ أ وْ أ ﺧ ْﻄ َﺄ ﻧ َﺎ
. ﻃﻴﺒًﺎ ﻣﺒﺎرﻛ ًﺎ ﻓﻴﻪ ﻛﻤﺎ ﻳﺤﺐ وﻳﺮﺿﻰ وأﺻﻠﻲ وأﺳﻠﻢ ﻋﻠﻰ ﻧﺒﻴﻨﺎ ﻣﺤﻤﺪ وآﻟﻪ وﺻﺤﺒﻪ وﻣﻦ اﻗﺘﻔﻰ

