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Tam adı Ijilyetü '1- ebrô.r ve ştarü '1-
al]yô.r ii tell]isi'd-de 'avô.t ve'l-e?,kô.ri'l
müste]Jabbe ii'l-leyl ve'n -nehô.r olup 
665 ( 1266-67) yılında kaleme alınmıştır. 
Nevevi bu eserinde, bir insanın hayatı 
boyunca karşılaşacağı çeşitli durumlar 
ve yapacağı ibadetlerle ilgili olarak top
ladığı dua ve zikirleri konularına göre 
on dokuz , bölüm. 356 bab halinde sıra
lamış, ayrıca eserin sonuna genel dua
larla ilgili otuz kadar hadis ilave etmiş
tir. Günlük hayattaki çeşitli davranışlar. 
namaz, zekat. oruç, hac gibi ibadetler. 
cihad, sefer. evlenme gibi olaylarda ya
pılması uygun olan dua ve zikirleri ve
rirken yer yer hadisleri açıklamış, ha
dis ilimleriyle ilgili bilgiler vermiş, fıkhi 
kaidelerden ve ahlak kurallarından bah-
setmiştir. 

el-E?,kô.r'daki hadislerin seçiminde Bu-

kında çeşitli alimierin görüşleri zikredil
miştir. Bu arada konuyla ilgili ayetler, 
sahabe ve tabiin sözleri nakledilmiş, di
ğer bazı kitaplardan bilgiler aktarılmış
tır. Bazı konularda Şer}Ju '1-Mühe?,?,eb, 
Şer]Ju Şa]Ji1ıi Müslim gibi kendi kitap
larına atıflar yapan Nevevi uzun babları 
kendi içerisinde fasıliara ayırmıştır. 

Çeşitli tarihlerde basılan el-E?kô.r'ın 

(Kahire I 306. ı 312, 133 ı , 1375 ) Mustafa 
Hüseyin Ahmed (Kahire ı 356), Abdülka
dir el-Arnaüt ( Dımaşk 139 I 1 197 I). Ah
med Ratıb Hamüş (Dımaşk 1983), M. En
ver Baltaci (Kahire 1406). Muhyiddin Met
tü ( Dımaşk 14071 1987), Ahmed Abdul
lah Bacür (Kahire 1988 ). Beşir Muham
med Uyün ( Dımaşk I 988, Süyüti'nin Tuf_ı

{etü ' l - ebrar ' ı ile birlikte) ve Ali eş-Şürbeci 
ile Kasım en-Nüri (Beyrut 1412 / 1992) ta-

. rafından tenkitli neşirleri yapılmıştır. 

Tertibi ve muhtevası birçok alim ta
rafından takdir edilen el-E?,kô.r üzerin
de çeşitli çalışmalar yapılmıştır. İbn Ha
cer el-Askalani'nin el-Emali diye de anı
lan N eta, i cü '1- eikô.r ii tal]rici e]Jô.di
şi'l- E?,kô.r adlı çalışması yarım kalmış, 
talebesi Sehavi bu çalışmayı sürdürmüş
se de tamamlayamadan vefat etmiştir. 
el-Ezkô.r'ı İbn Allan es-Sıddiki el-FütU
]Jô.tü~r- rabbô.niyye 'ale']- E?,kô.ri'n- Ne
veviyye adıyla şerhetmiştir (Kah i re I 348/ 

1929) . Bu şerh, İbn Hacer'in yarım kalan 
el-Emô.li'sinden pek çok nakil ihtiva et
mektedir. el-E?,kô.r çeşitli alimler tara
fından ihtisar edilmiş olup bunlar ara
sında Takıyyüddin İbn Teymiyye'nin el
Kelimü 't- tayyib adlı eseri günümüze 
kadar gelmiştir (Beyrut 1403/ 1983; nşr. 

M. Nasırüddin el-Eibani, Beyrut 1405 / 

1985). M. Nasırüddin el-Elbani bu eseri 
Şahi}Ju'l-Kelimi'f - tayyib adıyla tekrar 
ihtisar etmiştir (Beyrut 1400, 4 . bs .). Ay
rıca Ahmed b. Hüseyin er-Remli'nin Mug
tasarü '1- E?,kô.r'ı, Süyüti' nin E?,kô.rü '1-
Ezkô.r adlı muhtasarı ve İbn Hacer'in el
Emô.li'sinden de faydalanarak kaleme al
dığı Tu}ıfetü 'l- ebrô.r bi-nüketi'l-E?,kô.r 
adlı ta 'liki (bk. bibl.). Şemseddin İbn To
lun'un İt]Jô.fü 'l- agyô.r ii nüketi 'l- E?,kô.r'ı 

eser üzerinde yapılan diğer başlıca çalış
malar olarak zikredilebilir. Muhammed 
Ali es-Sabüni de eserden yaptığı seçme
leri el-Münte~a 'l-mul]tdr ii Kitdbi'l-E?
kô.r adıyla yayımiarnıştır (Kah i re ı 986) . 
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leriyle Ebü Davüd. Tirmizi ve Nesai'nin 
es-Sünen 'leri esas alınmış, bu arada di
ğer hadis kitaplarına da başvurulmuş, 

Nevevi'nin ifadesine göre cüzler ve müs
nedlerdeki hadisiere çok az yer verilmiş
tir. Umumiyetle sahih hadisler tercih 
edilmekle beraber sahih hadis buluna
mayan konularda bazan zayıf hadisler 
de alınmış, fakat çok defa bunların za
yıf olduğu belirtilmiştir. Seçilen hadisle
rin kolay anlaşılır olmasına dikkat edil
miş, eserin hacmini büyütınemek için ri
vayetlerin senedieri verilmemiştir. Ge
nellikle hadislerin başında, bazan da so
nunda kaynakları ve sağlamlık derece
leri kaydedilmiş. Buhari ve Müslim'den 
nakledilen hadislerin sıhhat derecesine 
işaret etmeye gerek görülmemiştir. Tir
mizi'nin es-Sünen 'inden alınan hadis
lerin sağlamlık derecesinin tesbitinde 
ise onun bu konudaki görüşleri esas alın
mıştır . Okunmasında güçlük bulunan ke
limelerin nasıl okunacağı belirtilmiş, ga
rib kelimeler açıklanmış ve bunlar hak-
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