EBÜ RiGAL
hi re I 958) . J. Wellhausen'dan tercümedir.
nazaruhu fi'l- J:ıare
kclti 'l-J:ıadişe fi 'l- calemi'I-İslami (Kahire. ts .). H. A. R. Gibb. L. Massignon ve
diğer bazı şarkiyatçıların İslam dünyasında yeni ortaya çıkan olayların yorumuna dayanan makalelerinin tercümesinden ibarettir.

s. Vichetü ·ı- İslam,
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med b. Hanbel'in eserlerinde yer almakta. diğer güvenilir kaynaklarda başka bir
rivayeti bulunmamaktadır. Kendisinden
Sıle b. Eşyem, İbn Sirin ve Humeyd b. Hilal rivayette bulunmuşlardır.
Basra 'ya yerleşen sahabiler arasın
da adı geçen Ebü Rifaa 44 (664) yılın
da Abdurrahman b. Semüre kumandasındaki orduya katılarak Sicistan'a gitti. Ordunun Kabil Kalesi 'ni kuşattığı
günlerde bir askeri birlikle gece keşfi
ne çıktı ve bu sırada düşman askerleri tarafından şehid edildi. Onun kabrinin Beyhak'ta olduğunu söyleyenler de
vardır.
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Adının Abdullah b. Haris b. Esed, baba adının Esed, Üseyd veya Nüzeyr olduğu da zikredilmektedir. Beni Adi kabilesinden olup Mudari nisbesiyle de anı
lan Ebü Rifaa'nın hangi tarihte müslüman olduğu bilinmemekle beraber Hz.
Peygamber'den İslamiyet hakkında ilk
bilgileri almasıyla ilgili olay dikkat çekicidir. Bizzat anlatlığına göre bir gün Resülullah minberde konuşurken Mescid-i
Nebevi'ye giren Ebü Rifaa Resül-i Ekrem'e hitaben, "Dini hakkında hiçbir şey
bilmeyen garip bir adam geldi: dinini
sorup öğrenmek istiyor" dedi. Hz. Peygamber konuşmasını keserek minberden indi ve Ebü Rifaa ' nın yanına gelerek ona İslamiyet hakkında bilgi verdi.
Sonra tekrar minbere çıktı ve kon uşma
sını tamamladı (Müslim, "Cumca", 60) .
Ebü Rifaa, Bakara süresini Hz. Peygamber'den öğrendikten sonra onu bir daha unutmadığını söyler, gece boyunca
namaz kıldığı halde hiç yorgunluk hissetmediğini belirtirdi.

Ebü Rifaa hakkında yukarıda zikredilen rivayet sadece Müslim, Nesai ve Ah-
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Kabe'yi yıkmak üzere çıktığı
sefer sırasında Ebrehe'ye
kılavuzluk eden Taifli.
Kaynaklarda

hayatı hakkında
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bilgi bunesebi ve menşei
ne dair farklı rivayetler vardır. Hatta bazı araştırmacılar tarafından efsanevi bir
kişi olarak gösterilmektedir (iA, N, 44;
E/ 2 !İng L ı . 144) Bir rivayete göre, Ebrehe Kabe'yi yıkmak için çıktığı sefer esnasında Taif'e varınca Sakif kabilesinin
ileri gelenleri, reisieri Mes'üd b. Muattib
ile beraber kendisini karşılayarak emrine arnade olduklarını, Lat Mabedi'ne dokunmadığı takdirde erzak ve rehber vereceklerini söylediler. Ebrehe'nin bu teklifi kabul etmesi üzerine Ebü Rigal 'i rehber olarak görevlendirdiler. Ebü Rigal onları Mekke yakınlarındaki Mugammes'e
kadar götürdü ve burada aniden öldü.
Araplar onun ölümünü ilahi gazabın bir
tezahürü olarak yorumladılar ve bu tarihten itibaren bir hain nazarıyla baktık
ları Ebü Rigal'in mezarını taşlamayı gelenek haline getirdiler. Emeviler devrinin meşhur şairlerinden Cerir b. Atıy
ye (ö. ı 10 / 728 !?]) Ferezdak'ı hİcvederlunmamaktadır. Adı,

ken. "Onun mezarını Ebü Rigal'in mezarı gibi lanet ve nefretle taşlayın" demiş
tir. Bu sözler. onun mezarının ölümünden 150 yıl sonra hala taşlandığını göstermektedir. Ebü Rigal'in kendi kabilelerine mensup olmasından dolayı Sakifliler'in utanç duydukları Hassan b. Sabit'in bir şiirinden anlaşılmaktadır ( İA,
VI II , 446)

İbn Kuteybe ve Mes'üdi gibi bazı tarihçilerin kaydettiği, Sakifliler'i müdafaa maksadı güden başka bir rivayete
göre Ebü Rigal, Salih peygamber tarafından zekat toplamak üzere Mekke'ye
gönderilmiş, ancak Mekke halkına yaptığı zulüm ve haksızlıklar yüzünden Sakif (Kasf b. Münebbih) tarafından öldürülmüştür. Kötü niyetle uydurulduğu söylenen bazı rivayetlerde Sakif ile Ebü Rigal aynı kişi olarak gösterilmektedir ( İA,

X. 97)
Diğer bir rivayette ise Ebü Rigal 'in
Semüd kavmine mensup olduğu , onların kendilerine peygamber olarak gönderilen Hz. Salih'e inanmadıkları için Allah tarafından helak edildikleri, Ebü Rigal'in o sırada Mekke'de Allah'ın hareminde bulunduğu için söz konusu felaketten kurtulduğu, ancak Mekke 'den
ayrıldıktan kısa bir süre sonra onun da
öldüğü ifade edilmektedir (Taberf. Tarf!],
I, 23 1-232) Hz. Peygamber, Tebük Gazvesi sırasında Hicr'den geçerken ashabına Semüd kavminin başına gelen bu
felaketi anlatmış ve onlara buradan su
almamalarını emretmiştir

(Tecrid Terce·

mesi, IX, 135).

Bu rivayetler daha sonra birbirine kave farklı şekiller almıştır.
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