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göre ortada muayyen ve isabet edilme
siyle yükümlü bulunulan bir hüküm var
sa her müctehid değil sadece bu muay
yen hükme ulaşan müctehid doğruya isa
bet etmiş olur. Eğer ortada talebin yö
neleceği belli bir hüküm yoksa mükelle
fiyetİn dayanağı ilgili konuda zann-ı galib 
oluşturmaktan ibaret olur ve aynı konu
da birbirinden farklı görüşte de bulun
salar bütün müctehidler doğruyu bulmuş 
olur. İbn Rüşd 'e göre şer'! hükümterin 
kaynağının şikiin hitabı olduğu ve bu hi
tabın, hükmü ya sigası ya da mefhumu 
ile gerektireceği hususu sabit görüldük
ten sonra her müctehidin isabet edece
ğini söylemeye imkan kalmaz. Çünkü bir 
şeyin bilinme yolunun hitap olması o şey 
hakkında belli bir hükmün bulunması 
anlamına gelir. Mevcut hitabın içermedi
ği ve kendisine bir karinenin delalet et
mediği konular ise beraet-i asliyye üzere 
kalır. Bu konuda Gazzall'nin. ictihadda 
kullanılan delillerin zannlliği sebebiyle iki 
karşıt sonuca ulaşılmasının mümkün ol
duğunu ve bunlar arasındaki tercihin ki
şilerin karakterine ve olayın durumuna 
göre olacağı şeklindeki görüşünü zikre
derek böyle bir görüşün şeriatta keyfi hü
küm vermek anlamına geleceğini belir
tir. İbn Rüşd'e göre şeriata en büyük za
rarı verecekolan bu sofistik görüşten 
uzak durmak gerekir. 

İctihad açısından insanlar, taklit et
mek durumunda olan sıradan kimseler 
(ava m) ve ictihad şartlarını kendinde top
lamış kişiler (müctehid) olmak üzere iki 
gruptur. Zaruret gerekçesiyle avamın 
müctehidleri taklit etmesi gerektiği ko
nusunda Gazzall'nin görüşünü benim
seyen İbn Rüşd. müctehidin kendisinden 
daha alim olan başka bir müctehidi tak
lit edebileceğini kabul etmekle Gazzall'
den ayrılır. İbn Rüşd . kendi zamanında 
fukaha diye adlandırılan ve bir yönden 
müctehidlere, bir yönden avama benze
yen üçüncü bir grubun daha bulundu
ğundan bahseder ve bunların anılan iki 
gruptan hangisinden sayılması gerekti
ğini tartışır. Mertebeleri avamdan daha 
yüksek olmakla birlikte bunlar yine de 
mukallittir. Bu kişilerin avamdan farkı . ic
tihad şartlarını taşımaksızın müctehid
lerin görüşlerini ezberleyip halka haber 
vermektir. Bunlar adeta müctehidlerin 
görüşlerini aktaran nakilcilerdir. Ancak 
bu sınırda da kalmamış, daha ileri gide
rek taklit ettikleri kimselerden bir hü
küm nakledilmemiş olan konuları onlar
dan nakledilmiş hükümlere kıyas etmiş
ler ve böylece müctehidlerin görüşlerini 
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kendi ictihadlarının temeli yapmak sure
tiyle hüküm kaynağı olmayan bir şeyi hü
küm kaynağı haline getirmişlerdir ki bu 
bir sapıklık ve bid'attır. Fakihlerin önce
kilerin çözümlerine kıyas yapmayarak sa
dece nakllde bulunmaları da caiz değil
dir. Çünkü her dönemde farz-ı kifayeleri 
yerine getirecek birilerinin bulunmas.ı 
gerektiği konusunda alimierin icmaı bu
lunmaktadır. Meydana gelen hadiseler 
sınırsız olduğuna göre ve önceki müc
tehidlerden bu hadiselerin her birine 
ayrı ayrı hüküm yetiştirmek mümkün ol
madığına göre günümüzde sadece na
kille yetinmek de imkansızdır. Şu halde 
geriye tek bir ihtimal kalıyor ki o da her 
devirde müctehid bulunmasının gerekti
ğidir. 
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ei-Hatib el-Fihri es-Sebti 
(ö . 721!1321) 

Muhaddis, 
fakih, edip ve seyyah. 
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Cemaziyelewel657'de (Mayıs 1259; bazı 
kaynaklara göre bu yılın ramazan [eylül] ayın
da) Sebte'de (Ceuta) doğdu. Tahsilinin ilk 
döneminde dil ve edebiyatla meşgul oldu. 
Nahiv ve kıraat alimi Ebü'I-Hüseyin İbn 
Ebü'r-Rebl'den Slbeveyhi'nin el-Kitdb'ı 
ile kıraat-i seb'ayı, İbnü'I-Haddar diye bi
linen Ebü'I-Hasan Ali b. Muhammed ei
Kütaml'den yine kıraat-i seb'ayı, Abdüla-

zlz ei-Gafiki'den ŞaJ:ıiJ:ı-i Bulj.ari'yi oku
du. Fas'a giderek Maliki fıkhını öğrendi. 
Tunus'ta İbn Zeytun diye anılan Kadı 
Ebü'I-Kasım b. Ebu Bekir el-Yemeni'den 
ketarn ve usul-i fıkıh okudu. Daha sonra 
hadis ilmine ağırlık veren İbn Rüşeyd, bu 
alanda tahsilini ilerietmek ve all isnad el
de etmek amacıyla Endülüslü edip ve şair 
Ebu Abdullah Muhammed b. Abdurrah
man b. Hakim er-Rundl ei-Lahml ile birlik
te seyahate çıktı. 683'te (1284) İskende
riye'ye, ertesi yıl Mısır ve Suriye'ye gitti; 
Medine ve Mekke'ye geçerek hac görevi
ni ifa etti. Dört ay kaldığı Hicaz'da muh
telif alimlerden faydalandı; hadis rivayet 
etti. Hicaz'da ve seyahat ettiği diğer ilim 
merkezlerinde Ebü'I-Yümn İbn Asakir, 
Muhammed b. Ahmed ei-Kastallanl, İbn 
Dakikulld, Abdülmü'min b. Halef ed-Dim
yatl gibi alimlerden rivayette bulundu. üç 
yıl süren bu yolculukta onu yalnız bırak
mayan Ebu Abdullah İbnü'I-Haklm ile bir
likte Mısır, İskenderiye, Trablusgarp ve 
Tunus yoluyla memleketine dönerken de 
bazı alimlerden faydalandı . 686'da (1287) 
Sebte'ye geldiğinde oldukça sağlam ri
vayetleri ve all isnadları ile akranından. 
hatta bazı hocalarından daha üstün bir 
seviye kazanmıştı. Ayrıca fıkıh. kelam, kı
raat. Arap dili ve edebiyatı. lugat. aruz, 
tarih ve tefsir konularında kendini yetiş
tirdi. Memleketinde hadis okutınakla ve 
bu sahada eser yazmakla meşgulken Gır
nata Nasrl Emlri Ebu Abdullah Muham
med ei-MahiG'un (lll. Muhammed) sır ka
tibi ve veziri olan seyahat arkadaşı Ebu 
Abdullah İbnü'I-Haklm'in daveti üzerine 
69Z'de (1293) Gırnata'ya gitti. Gırnata 
Ulucamii'nin imam ve hatipliğine tayin 
edilen ve bundan dolayı "hatib" unvanıyla 
da anılan İbn Rüşeyd burada hadis ve çe
şitli ilimiere dair eserler okuttu. Onun Ab
dülvahid b. Tin es-Setakusl'nin el-Mu
J:ıabberü'l-taşiJ:ı ti şerJ:ıi'l-Bulj.ariyyi'ş
şaJ:ıiJ:ı'inden faydalandığı belirtilmekte
dir (Makkari. ll, 350). İbn Rüşeyd sonraları 
evlenme ve boşanma davalarına bakmak 
üzere kadı (kadı'l-menakih) olarak görev
tendirildL Şewal 708'de (Mart 1309) Ebu 
Abdullah İbnü'I -Haklm'in öldürülmesi 
üzerine hayatının tehlikede olduğunu an
layınca Gırnata'yı terkedip Merakeş'e (ve
ya Sebte) geçti. Mağrib Sultanı Ebu Said 
el-Merinl'nin daveti üzerine Fas'a gitti ve 
Merakeş'e yerleşerek ei-Camiu'I-Atik'te 
imam ve hatiplik yapmaya, aynı zaman
da talebe akutmaya başladı. Daha son
raki yıllarda sultanın onu devamlı olarak 
yanında kalması için davet ettiği Fas'a 
gitti ve hayatının sonuna kadar burada 
yaşadı. 



Çeşitli alimlerden hem kendisi hem oğ
lu Ebü'l-Kasım Muhammed için icazet 
aldığı görülen. mütevazi, doğru bildiğini 
her yerde söylemekten çekinmeyen ve 
son derece merhametli olduğu belirtilen 
İbn Rüşeyd 23 Muharrem 721'de (22 Şu
bat 1321. bazı kaynaklara göre 8 veya 24 Mu
harrem'de [7 veya 23 Şubat]) Fas'ta vefat 
etti ve Babülfütah Kabristanı'ndaki Mat
rahulcenne'de defnedildi. 

Allah'ın sıfatları konusunda ehl-i hadis 
gibi düşünen İbn Rüşeyd'in te'vili uygun 
görmediği, gerek bu tutumu gerekse 
namazın edasıyla ilgili bazı farklı uygula
maları sebebiyle muhaliflerinin onu Ma
lik! mezhebine mensup olmamakla itharn 
ettiği, hatta bu yüzden kendisini mahke
meye celbetmek isteyen kadının ani ölü
mü sebebiyle mu hakerne edilmediği onun 
hakkında verilen bilgiler arasındadır (İbn 
Hacer. IV. 11 2; Muhammed el-Fas!. V/1 
113781. s. 36). Ayrıca İbn Rüşeyd'in Zahi
riyye mezhebine mensubiyetinden söz 
edilmişse de onun Maliki olduğu belirtil
miş (Makkarl. ll. 350), zaman zaman şiir 
yazmasına rağmen aruz veznini iyi kulla
namadığı için şiirlerinin başarılı sayılma
dığı söylenmiştir {ibnü ' l-Hatlb. Evşafü'n
nas, S. 102; Şiir l erinden örnekler için bk. 
Safedl, IV, 285-286; ibnü' I-Hatlb. ei-İf:ıata, 
lll, 138-142). 

Eserleri. 1. Mil'ü '1-'ay be b ima cümi'a 
bi-tuli'1-gaybe fi'1-vicheti'1-vecihe i1e'1-
lfaremeyn Mekke ve Taybe (er-Ri/:ıle
tü 'l-meşril<ayye, er-Ri/:ıletü'l-f:ficaziyye). 

İbn Rüşeyd'in en önemli çalışması olup 
seyahat sırasında kaleme alınan kitapta, 
Mağrib'de ve Doğu islam dünyasında mü
ellifin kendilerinden faydalandığı hocala
rın hayatı ve eserlerine dair kısa. onlardan 
okuduğu kitaptarla bu kitapları nerede, 
ne zaman ve nasıl okuduğu hakkında ge
niş bilgi verilmektedir. İbn Rüşeyd'in git
tiği yerlerde, özellikle Mekke ve Medine'
de yaygın olan adetleri. hatta hurafe ve 
bid'atları da tesbit ettiği görülmektedir. 
Bir tür fehrese (er-rahalatü'l-fehresiyye) ni
teliği taşıyan eser aynı zamanda yazıldığı 
dönemin ilim. kültür ve edebiyat kaynak
larından biri kabul edilmektedir. Yedi cilt
ten meydana geldiği anlaşılan (Muham
med el-Fas!. Vll 113781. s. 41) ve İbn Rü
şeyd'in seyahate çıkışından Tunus'a vardı
ğı zamana kadar olan devreyi ihtiva eden 
ı. cildi mevcut olmayan eserin diğer ciltle
ri hacca giderken uğradığı Tunus. İsken
deriye, Kahire. Mekke. Medine ve hac dö
nüşü uğradığı yerlerle ilgili bilgiler ihtiva 
etmektedir. İbn Hacer el-Askalani eserden 
büyük ölçüde faydalandığını söylemekte-

dir ( ed-Dürerü '1-kamine, IV, ı ı ı). Kitabın 

Madrid'de Escurial Library'de bulunan 
(nr 1680, 1735,1736,1737. 1739)vebazı 
kısımları eksik olan beş ciltlik nüshası Mu
hammed Hablb b. Hoca tarafından ya
yımlanmıştır (ll. 1402/1982; lll, Tunus 1981; 
V. Beyrut 140811988). Ebü'l-Hasan İbn Ar
rak, Mil'ü'1-'aybe'yi Mu]].taşaru Rfl:ıleti 
İbn Rüşeyd adıyla ihtisar etmiştir. 2. es
Senenü'l-ebyen ve'1-mevridü '1-em 'an 
fi'l-muf:ıakeme beyne'1-imdmeyn fi's
senedi'l-mu'an 'an. 21 Cemaziyelewel 
69S'te (27 Mart 1296) Sebte Medresesi'n
de tamamlanan eserin Madrid Escurial 
Library'de bulunan nüshasını (nr. I 806) 
Muhammed Habib b. Hoca (Tunus ı 397/ 
1977) ve Ebu Abdurrahman Salah b. Sa
lim el-Mısrati ( Medine 14 I 7/1996) neşret
miştir. 3. İtddetü'n-naşif:ı bi't-ta'rit bi
isnadi'J-Cdmi'i'ş-şaf:ıil:ı (İ fade tü 'n-naşlf:ı 
fl meşhüri ruvati'ş-Şaf:ıl/:ı , İfadetü'n-naşlf:ı 
tr rivayeti'ş-Şaf:ıl/:ı, İfadetü 't-taş/:ıf/:ı fi riva
yeti'ş-Şaf:ıl/:ı). Madrid Escurial Library'de 
mevcut nüshası (nr. ı 732. I 785) Muham
med Hablb b. Hoca tarafından yayım
lanmıştır (Tunus ı 394/1974). 4. Cüz'ü'l
Mu]].taşar fi'l- 'aru:i. Bir nüshası Madrid 
Escurial Library'de Mil'ü'1-'aybe'nin bir 
cildinin (nr. 1737) baş tarafında bulun
maktadır. s. Te~kiretü'l-fevô'id. Kaynak
larda zikredilmeyen ve herhangi bir ye
rinde İbn Rüşeyd'e aidiyetine dair bilgi 
bulunmayan eserin Süleymaniye Kütüp-
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hanesi'ndeki nüshası (Carullah Efendi, nr. 

992) ona nisbet edilmektedir. Mantık. ke
lam, fıkıh. tasawuf ve mezhepler tarihi 
gibi konulara dair meselelerin, bazı ayet 
ve hadislerdeki ifadeterin 205 "faide" ha
linde açıklandığı kitabın sonuncu faidesi 
(vr. 3J7b-404•) Muhyiddin İbnü'l-Arabi'nin 
Fuşuşü '1-J:ıikem 'indeki bazı kısımların 
şerhiyle ilgilidir. 

İbn Rüşeyd'in kaynaklarda adı geçen 
diğer eserleri de şunlardır: Tercümdnü't
teracim 'ald ebvabi 'l-Bu]].ari, eş-Şıra
tü 's-sevi fi'ttişali Cami'i't-Tirmi~i, !za
J:ıu'l-me~ôhib (me;?heb) fi men yenta 
li]fu (yutlaku) 'aleyhi ismü şaf:ıib (eş-şa
f:ıib) (İZaf:ıu '1-me?fihib fi ta'yfni men yenta
Ilk u 'a leyhi ismü şaf:ıib, Safedl. IV. 285). 
e1-Mu]faddimetü 'l- mu'arrife (ma'rüfe) 
li-(fi) 'u1üvvi'l-mesate ve'ş-şıfa, el-Mu
f:ıakeme beyne'1-Bul].ari ve'1-Müs1im 
(ei-Muf:ıilkeme beyne'l-imameyn), İJ:ıka
mü't-te'sis ii af:ıkdmi't-tecnis, ŞerJ:ıu 
Cüz'i't-tecnis li-lfazim b. lfazim el-İş
biJi, iradü'1-merta'i'l-müri' li-ra'idi't
tesci' ve't-tarşi' (el-iza'at ve'l-inarat), 
Cüz' fihi J:ıükmü rü'yeti hilali şevval 
ve ramazan, Te1]].işü'l-Kavdnin (Tell]f
şu Kitabi 'I-Kavanfn fı 'n-naf:ıv), Vaşlü'1-]fa

vadim bi'l-]].avafi ii ~ikri em§ileti '1-]fa
vafi (hocası Ebü' l-Hasan ei-Kartacennl'
nin Kitabü '1-Kava{iadlı eserinin şerhidir) . 

lf ükmü '1-isti'are, et-Ta]fyidat 'ala Kita
bi Sibeveyhi. Onun ayrıca hutbeleri, Hz. 

ibn Rüşeyd'e nisbet edilen Te?kiretii'l·{evii'idadlı eserin ilk ve son sayfaları (Süleymaniye Ktp., Carullah Efendi, nr. 992) 
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Peygamber' e dair kasideleri ve küçük ha
cimli başka eserleri bulunduğu da zikre
dilmiştir. 
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İBN SA'D 
(..ı...... .J-!f) 

EbCı Abdiilah Muhammed 
b. Sa' d b. Men!' ei-Katib ei-Haşiml 

el-Basri ei-Bağdadi 

(ö . 230/845) 

Tabakat kitabıyla tanınan hadis, 
siyer, tarih ve ensilb alimi. 

_j 

160 (777) yılında Basra'da doğdu (Ze
heb!, A'lamü'n-nübela', X, 664). Babası 

veya dedesi Hz. Abbas ailesinin azatlısı ol
duğu için Mevla Beni Haşim diye veya Ku
reşl nisbesiyle tanınıyordu. Bazı kaynak-
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larda Kureyş'in Beni Zühre koluna men
subiyetinden dolayı Zührl de denilmekte 
(ibn Sa'd, et-Tabakatln ş r. Muhammed b. 
Sam il es-Sülemll. neş redenin girişi, 1. 23; 

ibn Hallikan. ı ı ı. 473; Horovitz, s. 126-1 32), 

ancak böyle bir nisbetin özellikle ailesinin 
Beni Haşim'in mevlası olduğunun belir
tilmesinden sonra zikredilmesi doğrulu
ğunu şüpheye düşürmektedir. 

İbn Sa'd, ilk yıllarını geçirdiği Basra'da 
çoğu tabiln ve tebeu't-tabilnden olan Hü
şeym b. Beşir, Vekl' b. Cerrah. Ebu Asım 
en-Nebll. Arim b. Fazi. İsm ail b. Uleyye. 
Affan b. Müslim ve Ebü'I-Velld et-Taya
lisi gibi alimlerden dini ilimlerle birlikte 
Arap dili ve edebiyatı okudu ve onlardan 
hadis aldı. Daha sonra hadis ve ah bar öğ
renmek üzere Kufe. Medine ve Mekke'ye 
gitti. Onun bu seyahatlerine çok erken 
yaşta başladığı, henüz yirmi yaşında iken 
Medine'de Hz. Osman ailesinin azatlısı 
Ebu Alkame ei-Ferevl ile buluştuğunu biz
zat haber vermesinden anlaşılmal~tadır 
(et-Tabakat, V. 424) . Medine ve Mekke' 
deki ikameti sırasında Hz. Peygamber'in 
gazve ve seriyyelerinin geçtiği yerleri de 
inceleyen İbn Sa'd Medine'den sonra Rak
ka'ya ve Dımaşk'a, ardından Bağdat'a gi
derek ölünceye kadar orada kaldı. Onun 
et-Taba]Satü'l-kübrd'sı incelendiğinde ri
vayette bulunduğu şahsiyetlerin hadis. 
rica!, cerh ve ta'dll, fıkıh, kıraat ve diğer 
Kur'an ilimleri. siyer. megazl, ahbar, fü
tGh. şiir ve ensab sahalarında değerli 
alimler olduğu. kendisinin de geniş bir 
kültüre ve çeşitli ilim dallarında derin bir 
vukufa sahip bulunduğu göze çarpar. Öğ
rencilerinden ve et-Taba]Sat'ın ravilerin
den Hüseyin b. Fehüm (Fehm) esere ilave 
ettiği hal tercümesinde onu ilmi zengin. 
çcik hadis ve haber sahibi, hadis le garl
bü'l-hadls ve fıkıh alanlarında çok kitap 
yazan bir şahsiyet olarak tanımlamıştır 
(VII, 364). 

İbn Sa'd'ın 200 (815) yılı civarında gel
diği Bağdat. o sıralarda ilmi faaliyetlerin 
çokyoğun olduğu bir dönem yaşıyordu. 
İbn Sa' d burada hacası Vakıdl'nin katipli
ğini yaptı ve onunla " katibü'I-Vakıdl, sa
hibü'I-Vakıd'i. gulamü'I-Vakıdl" gibi ıakap
larıa anılmasına yol açan yakın bir dost
luk kurup ölümüne kadar (207/823) yanın

dan hiç ayrılmadı. Bu arada hem kendi
sinden hem kütüphanesinden faydalan
dı ve bu husus u et-Taba]Sat'ın çeşitli yer
lerinde zikretti (mesela bk. ıı. 5; lll, 5) . 
Onun Vakıdl dışında Ruveym b. Yez'id ei
Mukr'i. Muhammed b. Sa' dan ed-Darlr ei
Kufi, Ebu Zeyd ei-Ensarl. Medainl. İbnü'I
Kelbl ve Mus'ab b. Abdullah ez-Zübeyr!'-

den kıraat. dil. ensab ve tarih gibi alan
larda faydalandığı bilinmektedir. İbn 
Sa'd'ın Süfyan b. Uyeyne, Vekl' b. Cerrah, 
Ebu Nuaym Fazi b. Dükeyn, Hüşeym b. 
Beşir, Velid b. Müslim, Ma'n b. lsa ve Sü
leyman b. Harb gibi cerh ve ta'dll üstat
larınca sika kabul edilen alim ve muhad
dislerden hadis alması. çağdaşları kadar 
kendisinden sonra gelenler tarafından 
da takdirle anılmasına sebep olmuştur. 
Belazürl. İbn Ebü'd-Dünya. Haris b. Ebu 
üsame ve Ebü'I-Kasım ei-Begavl gibi 
alimler de kendisinden rivayette bulun
muşlardır. 

Abbas! Hafifesi Me'mun. 218 (833) yı
lında Bağdat Valisi İshak b. İbrahim'e bir 
yazı göndererek Vakıdl'nin ölümünden 
sonra şöhreti artan İbn Sa'd başta olmak 
üzere şehrin ileri gelen yedi fakih ve mu
haddisini halku'I-Kur'an konusunda sor
guya çekmesini ve Kur'an'ın mahluk ol
duğ'una inanmayanların hukuki ehliyet
lerini iptal etmesini istedi. Vali onları Rak
ka'da Halife Me'mun'un huzuruna çıkardı 
ve kendilerine bu konuda ne düşündük

lerini sordu. ibn Sa'd dahil alimierin hep
si Me'mun'un istediği gibi cevap verdi ve 
serbest bırakıldı. Bu davranış İbn Sa'd'ın 
Mu'tezill olduğuna delil sayılarak haksız 
yere tenkit edilmesine sebep olmuştur 
(i b n Sa 'd, et-Tabakat ln ş r. Muhammed b. 
Sam il es-Sül emiL neş rede ningirişi, ı . 27-

28; Taberl , lll , 1116-1117) . Nitekim Me'
mün'un istediği cevabı vermeyen ve bun
dan dolayı işkenceye maruz kalan Ahmed 
b. Hanbel de İbn Sa'd'ın bu şekildeki dav
ranışını makul karşıladığı gibi yeğeni Han
bel b. İshak'ı her cuma günü kendisine 
gönderip Vakıdl'nin hadis cüzlerinden iki 
tanesini aldırmak suretiyle onunla ilm'i 
yardımiaşmaya devam edilebileceğini 
göstermiştir. Ayrıca cerh ve ta' dil alimle
ri. halku'I-Kur'an konusundaki davranışın
dan dolayı İbn Sa'd'a herhangi bir eleşti
ride bulunmamıştır. 

İbn Sa 'd 4 Cemaziyelahir 230' da ( 16 Şu
bat 845) Bağdat'ta vefat etti ve Babüş
şam Kabristanı'na gömüldü. Bazı kay
naklarda ölüm tarihi 222 (837) veya 236 
(850) olarak kaydedilirse de doğru değil
dir. Öte yandan 230 yılından sonra ölen 
bazı kimselerin biyografilerinin et-Taba
Jsat'ta yer alması (mese la bk. VI. 413; VII. 
346, 350, 351) kitabın İbn Sa'd'a aidiyeti 
hususunda tartışmalara yol açmıştır. An
cak bunların esere İbn Sa'd'ınkiyle birlik
te öğrencisi Hüseyin b. Fehüm veya bir 
başkası tarafından eklenmiş olduğu şüp

hesizdir (ibn Sa'd, et-Tabakat: el-Mütem
mim, neşrede nin girişi. s. 58-61 ). 


