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HABİS b. SA'D 
(~~~!>) 

Habis b. Sa'd b. Münzir 
el-Cerml et-Ta! 
( ö. 37/657) 

Sıffin Savaşı'nda 

Muaviye'nin yanında yer alan 
kumandanlardan biri. 

_j 

Adı Habis b. Rebla olarak da kayde
dilmekle birlikte İbn Hibbiin, Habis b. 
Sa'd ile Habis b. Rebla'nın ayrı kişiler ol
duğunu belirtir (eş-Şilf:iit, III, 94-95). Dı
maşklılar'ın Yemani nisbesiyle an dığı Ha-. 
bis'in sahabi mi, yoksa muhadramiin*
dan mı olduğu konusunda ihtiliif vardır. 
İbn Sa'd ve Ebu Zür'a onu Dımaşk'a yerle
şen sahabiler arasında saymaktadırlar. 
Zehebl, Mizanü'l-i'tidal'de sahilbileri 
zikretmemekle birlikte eserine Habis'i al
mış ve sahabi olduğu konusundaki görü
şün zayıflığını belirtmişse de (1, 428) el
Kaşif (1 , I 35) ve Tecridü esma'i'ş-şal;a
be (I, 94) adlı kitaplarında onun sahabi 
olduğunu söylemiştir. İbn Hacer, Habis'i 
el-İşabe'ye almakla beraber (1, 272). Ta]f
ribü't-Teh?;ib'de onun muhadramün
dan olduğunu kaydetmiş (I, ı 37). Teh?;i
bü't-Teh?;ib'de de sahabi olmadığı yö
nündeki kanaatini belirtmiştir (II, 127). 

Hz. Ebu Bekir devrinde Medine'ye ge
len Habis b. Sa'd, yine onun hiliifeti za
manında Dımaşk'a gitti. Rivayete göre, 
Hz. ömer Habis'i Humus kadılığına tayin 
etmek isteyince ona kadı olduğu zaman 
nasıl hüküm vereceğini sormuş, Habis ic
tihad edeceğini ve maiyetindekilerle isti
şarede bulunacağını söylemiş, Hz. Ömer 
de kendisini bu göreve tayin etmiştir. An
cak Habis Hz. ömer'in yanından ayrıldık
tan az sonra bir rüyasını anlatmak üzere 
geri dönmüş, rüyasında güneşin melek
lerden meydana gelen büyük bir toplu
lukla birlikte doğudan, ayın da büyük bir 
yıldız topluluğuyla birlikte batıdan geldi
ğini söylemiştir. Hz. Ömer'in, kendisinin 
hangi grubun yanında yer aldığını sor
ması üzerine ay ile beraber olduğunu be
lirtmiştir. Bunun üzerine Hz. Ömer, "Sen 
silinip yok olanla berabersin" diyerek onu 
tayin etmekten vazgeçmiştir. Habis b. 
Sa'd, Sıffin Savaşı'nda Muaviye tarafın

da yer alarak Tay kabilesinin sancak
tarlığını yapmış ve bu savaşta hayatı
nı kaybetmiştir (Reblülevvel 37 1 Eylül 
657) . 

Habis b. Sa'd, Hz. Fatıma ve Ebu Be
kir'den hadis rivayet etmiş, kendisinden 
de Ebü't-Tufeyl, Cübeyr b. Nüfeyr ve baş-
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kaları rivayette bulunmuştur. Darekut
nl'nin meçhul* ve metriik* dediği Ha
bis'in bir rivayeti Ahmed b. Hanbel'in 
Müsned'inde bulunmaktadır (IV, 105, 
109). 
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HABLULLAH 
(J.ıf~) 

Genellikle 
Kur'an-ı Kerim'i ifade ettiği 

kabul edilen bir Kur'an tabiri. 
_j 

Sözlükte "ip, bağ; sebep, vasıta; da
mar" gibi manalara gelen habl kelimesi 
mecazi olarak "ahid, zimmet, eman" an
Iamlarında da kullanılmaktadır (Usanü'L
'Arab, "I:ıbl" md., Tacü'L-'arüs, "I:ıbl" md.). 

Habl Kur'an-ı Kerim'de ikisi çoğul (hi
bal) olmak üzere yedi yerde geçmekte
dir. Bunlardan üçü "ip" (Taha 20/66; eş
Şuara 26/44; Tebbet 111/5). ikisi "ahid ve 
zimmet" (Al-i imran 31112). biri de "da
mar" (Kaf 50/16) manasında kullanıl
mıştır (İbnü ' I-Cevzl, Nüzhetü'L-a'yün, s. 
242). Al-i İmran süresinin 103. ayetinde 
geçen "hablullah" ise bütün müfessir
lerce mecazi bir ifade kabul edilmiş ve 
şöyle yorumlanmıştır: Bundan maksat 
Allah'ın kitabıdır. Kur'an, tıpkı derin bir 
çukura düşmüş insana tutunup kurtul
ması için yukarıdan sarkıtılan ip gibi se
madan arza uzatılmış bir hidayet nuru
dur. Başka bir açıklamaya göre ise Kur
'an, insanın tehlikeli bir yolda yürürken 
düşmernek için tutun up güvenlik içinde 
ilerlemesini sağlayan bir emniyet bağı
dır. Ona sarılan tehlikeden ve helak ol
maktan kurtulur, selamete ulaşır (Ze
mahşer!, 1, 450; Fahreddin er-Razi. Vlll, 

162-163; AIGs!, IV: 18-19; Elmalılı, ll, 
1153-1154). 

Hablullah tabirinin Kur'an'ı ifade etti
ğini belirten hadisler de mevcuttur. Ni
tekim Hz. Peygamber, Allah'ın kitabının 
semadan arza uzatılan bir ip olduğunu, 
ona sarılan kişinin hidayete ereceğini, 
onu terkedenin ise sapıklığa düşeceğini, 
onda akla durgunluk veren tükenmez 
harikalar bulunduğunu ifade etmiştir 

(Müsned, ll, 3, 14, ı 7; Müslim, "Feza,i
lü'ş-şal:ıabe", 37; Ebu DavGd, "Feza,ilü'I
J5ur'an", 1; Tirmizi, "Menal5ıb", 32;). Hz. 
Ali, İbn Mes'Gd, İbn Abbas gibi sahabile
rin görüşleri de bu yöndedir (mesela bk. 
Tirmizi, "Şevabü'l-J5ur,an", 14). öte yan
dan bu tabir, Kur'an'ı da kapsayacak şe
kilde Allah'ın kulları için olan ahid ve gü
vencesi, Allah'ın dini, kulları için lutfetti
ği kurtuluş vasıtaları ve ihlas olarak daha 
kapsamlı şekilde de tefsir edilmiştir. Ay
rıca Al-i İmran süresinin 1 03. ayetinde, 
"Hablullaha sarılın" buyruğunun ardın
dan "Bölünüp parçalanmayın" emrinin 
yer aldığı dikkate alınarak bu tabirle ce
maat, üm m et . birliğinin veya bu birliği 

sağlayan bağların kastedilmiş olabilece
ği de ileri sürülmüştür (ibnü'I-Cevzl, Zii
dü'L-mesir, ı. 432-433; Fahreddin er-Razi, 
Vlll, 162-163; Kurtubt, IV, 158-159; Mev
düdl, I, 248). 
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İstanbul 1986, I, 248. ~ M. ZEKi DUMAN 
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HABSİYYE 
(~) 

İran edebiyatında 
hapishane hayatını konu alan 

eserlerin ortak adı. 
_j 

Nizarnl-i Arüzl. Çehdr Ma]fdle adlı ese
rinde (yazılışı 551/1156) Mes'Gd-i Sa'd-i 
Selman'ın (ö. 515/1121) hapiste bulun
duğu sırada yazdığı şiiriere habsiyye (ço-


