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Ebu Abdiilah Muhammed b. Abdiilah 
b. All el-Haraşl el-Malik! 

(ö. 1101/ 1690) 

İlk Ezher şeyhi. 

1010 (1601) yılında Mısır'ın Buhayre 
bölgesindeki EbQharaş köyünde doğan 
Haraşi ( HırşT) temel eğitimini babasından 
aldı. Daha sonra Ezher'e girerek İbrahim 
b. İbrahim el-Lekanl ve NOreddin el
UchQrl gibi alimlerden tefsir, hadis, fıkıh, 
slret, mantık ve nahiv okudu. Maliki 
mezhebinde devrinin fıkıh otoritelerin
den biri oldu. Halil b. İshak el-Cündl'nin 
Maliki fıkhına dair el-Mu.l]taşar adlı ese
rine yazdığı şerh ile tanındı. Ayrıca ha
dis, akaid, mantık, nahiv ilimlerinde müs
takil eserler kaleme aldı ve bu sahalar
daki bazı temel kaynaklara şerh veya ha
şiyeler yazdı. Akboğa Medresesi'nde Cün
di'nin el-Mul]taşar'ı ile kendisinin eş

Şerl;.u'ş-şagir' i yanında hadis. akaid, na
hiv, feraiz ve matematikle ilgili dersler 
okuttu. Aralarında Ebu Salim el-Ayyaş! 
ve Muhammed b. Abdülbaki ez-Zürkanl 
gibi meşhur kişilerin. de bulunduğu pek 
çok öğrenci yetiştirdi ve XVII. yüzyılda 
ihdas edilen Ezher şeyhliğine getirilen 
ilk alim oldu. islam dünyasının her tara
fından birçok talebe, alim ve devlet ada
mı ile çeşitli düzeylerde irtibatları bulu
nan Haraşl27 Zilhicce 1101'de (1 Ekim 
1690) Kahire'de vefat etti. 
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Eserleri. 1. eş-Şerl;.u'ş-şagir ula Mu.l]

taşan ljalil. Halil b. İshak el-Cündi'nin 
el-Mu.l]taşar'ının özet halinde bir şerhi

dir (yazma nüs has ı için bk. Muhammed 
el-Abid el -Fas!. ı. 419) . Daha çok Mağrib 
bölgesinde meşhur olan eser üzerine Ali 
b. Ahmed el-Adevl ve Muhammed b. Mu
hammed el-Attar ez-Zimaml gibi alimler 
tarafından haşiyeler yazılmıştır. 2. eş

Şerl;.u'l-kebir 'QJQ Mul]taşanljalil. el
Mu.l]taşar'a daha geniş kapsamlı bir şerh 
yazması yönündeki umumi istek üzerine 
hazırladığı bir başka şerhtir. Eser hem 
müstakil olarak (l-V. Kahire I 306) hem 
de Adevl haşiyesiyle birlikte (I-VIII, Bulak 
!299, 1318, 1319) basılmıştır. 3. Risô.le 
fi'l-l;.ulüvvat. Harap vakıfların hisse kar
şılığı imarına dair bazı hükümleri ihtiva 
eden bir risale olup Kemal Yusuf el
HQt'un tahkikiyle neşredilmiştir (Beyrut 
!410/ 1990) 4. Müntehe'r-ragbe ii l;.al
li elia?i'n-Nul]be. İbn Hacer el-Askala
ni'nin hadis usulüne dair Nu.l]betü'l-fi
ker'inin şerhidir (Süleymaniye Ktp ., Fa
tih , nr. 664) . 5. Şerl;.u'l-Mul:caddimeti'l

A curnlmiyye. İbn AcurrQm'un nahve 
dair el-Acurri'ımiyye adlı eserinin şer
hidir (Süleymani ye Ktp ., Hamidiye, nr. 
1288) . 6. f:laşiye ulô. isô.güci. isagücf
nin Esl rüddin el-Ebheri'ye ait Arapça 
versiyonu üzerine Zekeriyya el-Ensarl'
nin yazdığı el-Muttala' adlı şerhin haşi
yesidir (bu eserlerin yazma nüsha l a rı için 
ayrıca bk. Brockelmann , GAL, l , 6 10; ll , 
102, 103, 416; Suppl., ı. 612; ll. 97, 98, 
33 4) . Haraşl. EbQ Abdullah Muhammed 
b. Yusuf es-Senüsl'nin 'Akidetü ehli't-

lbn Hacer'in 
Nu/)betü 'l· 
fi.ker'ine 
Harasi'nin 
yaptı() ı 

Müntehe'r-ragbe 
fi. f:ıalli elfazi'n· 
Nu/)beadh 
sertıin ilk iki sayfas ı 

(Süleymaniye Ktp., 
Fatih, nr. 664) 

tevl;.id eş-şugra (Ümmü 'l-berahin, es

Senusiyye, el-'A~idetü 'ş-şugra) adlı ese
rine de bir şerh yazmış olup bu kitabını 
Fas Sultanı İsmail b. Şerif'e ithaf ve tak
dim etmiştir (Kadirl. III, !8) . 
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HARAŞi, Said b. Amr 
(~.rJf1~1)<!~) 

Said b. Amr el-Haraşi 

(ö . ll 7 /735 'ten sonra) 

Emeviler devri 
va li ve kumandanlarından. 

_j 

Kays Aylan kabilesinin kollarından Ha
rlş b. Ka~b 'a mensuptur. Aslen Kınnes
rlnli olup irmlniye'de çloğduğu, annesinin 
Habeşli olduğu nakledilmektedir. Kaynak
larda hayatıyla ilgili ilk bilgiler. Şevzeb 
adlı bir Harici'nin çıkardığı isyanı bastır
masıyla ilgilidir. 

1 02 (720) yılında Küfe Valisi Abdurrah
man b. Abdullah'ın, Şevzeb 'in çıkardığ ı 

isyanı bastırmak üzere Muhammed b. Ce
rlr kumandasında gönderdiği ordu mağ
lQp olmuştu. Haricller, daha sonra Erne
vi Halifesi ll. Yezld'in gönderdiği iki or
duyu da yenilgiye uğratmışlardı. Bu ara
da Küfe'ye gelen halifenin kardeşi Mes
leme b. Abdülmelik, halkın şikayetçi ol
ması üzerine Said b. Amr ei-Haraşl'yi Şev
zeb'in isyanını bastırmakla görevlendir
di. Yapılan savaşta Haraşi kumandasın
daki ordu Haricller'i mağlüp etti. Şevzeb 
de öldürüldü. Haraşi bu başarısından do
layı Horasan valiliğine tayin edildi (ı 03/ 
721-22) . 


