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MEŞ'AR-i HARAM 
( F'rJ' _r;..wı ) 

Hac menasikinin 
ifa edildiği yerlerden biri. 

_j 

Sözlükte "bilmek, hissetmek" anlamın
daki şuur kökünden ism-i mekan olan 
meş'ar ( çağulu meşair) kelimesi, aynı 
kökten türeyen ve Allah'a kulluğun açık 
alarnet ve işaretleri olan "şeairin, ibadet
lerin eda edildiği yer" manasma gelir. 
Meş'ar, yine "bilmek" manasındaki ilm 
kökünden türemişma'lem (çoğulumea
lim) ile eş anlamlı olup her ikisi aynı za
manda "bir şeyin kendisiyle bilindiği işa
ret" karşılığında da kullanılır. Meş'ar-i Ha
ram terkibindeki haram kelimesi. bura
nın Harem bölgesi içinde bulunduğunu 
veya hürmet gösterilmesi gereken bir yer 
olduğunu belirtir. Meş'ar-i Haram tabiri, 
İslamlliteratürde hac menasikinden bir 
kısmının yerine getirildiği yer olarak Ara
fat ile Mina arasındaki bölgeyi ifade et
mektedir. "Arafat'tan kalabalıklar halin
de dalga dalga indiğinizde Meş'ar-i Ha
ram'da Allah'ı anın" mealindeki ayette 
(el-Bakara 2/198) geçen yerin neresi oldu
ğu konusunda farklı görüşler vardır. Hac 
sırasında ResUluilah ile birlikte bulunan 
Abdullah b. Ömer'den gelen iki rivayetten 
birinde onun Meş'ar-i Haram'ı Arafat ile 
Mina arasında bulunan M üzdelife'nin ta
mamı, diğerinde ise Müzdelife sınırları 
içinde yer alan Kuzah tepesi olarak nite
lediği birçok kaynakta nakledilmektedir 
(mesela bk. Fakihl, IV, 320). Ancak Hz. 
Peygamber'in Müzdelife'de geceleyip sa
bah namazını kıldıktan sonra devesine 
binerek Meş'ar- i Haram'a kadar geldiği 
(Ebu Davud ve İbn Mace rivayetlerine gö
re üzerine tırmandığı), kıbleye yönelip dua 
ettiği (Müslim, "I:Iac", 147; İbn Mace, 
"Menasik", 84; Ebu Davud, "Menasik", 
57) şeklindeki rivayet Meş'ar- i Haram'ın 

Kuzah tepesi 

M üzdelife 
Camii
Mekke 

Müzdelife'nin tamamı değil bir bölümü 
olduğu yolundaki görüşü desteklemek
tedir. Meş'ar-i Haram tabiriyle Müzdeli
fe'nin kastedilmesinin cüzün kül için kul
lanılması kabilinden olduğu kaydedilmek
te (Buhutl. Il. 497). Muhibbüddin et-Ta
beri de Abdullah b. Ömer'in Meş'ar-i Ha
ram'ın M üzdelife'nin tamamı olduğu şek
lindeki sözünün mecaz olarak değerlen
dirilebileceğini belirterek ayetteki "Meş
'ar-i Haram'ın yanında" ifadesinin Müz
delife'nin tamamına işaret etmediğini 
söylemektedir (el-/Sıra, s. 419). 

Fıkıh alimlerinin çoğunluğu Meş'ar-i 
Haram'ın Kuzah tepesi olduğu görüşünü 
benimsemiş. tefsir, hadis ve siyer alimle
rinin büyük kısmı ise Meş'ar-i Haram ile 
Müzdelife'nin tamamıının kastedildiğini 
ifade etmiştir. M üzdelife vakfesinin Müz
delife sınırları içinde yapılması caiz ol
makla birlikte Hz. Peygamber'in fiilinden 
dolayı Kuzah tepesi üzerinde, mümkün 
olmadığı takdirde civarında vakfeye du
rulması daha faziletli kabul edilmiştir 
(ayrıca bk. KUZAH; MÜZDELİFE) 
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MESARiKU'I-ENVARi'n-NEBEViYYE 

MEŞARİKU'l-ENV ARİ'n
NEBEVİYYE 

(4i:~l )!~YI J}.!..o) 

Radıyyüddin es·Sagani'nin 
(ö. 650/1252), 

derlediği bazı sahih hadisleri 
nahiv konularına göre 

düzenlediği eseri. 

ı 
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Tam adı Meşari]fu '1-envari'n-nebe
viyye min ('ala) şı]J.df:ıi'l-a{ıbdri'l-Muş
tafaviyye'dir. Müellif, daha önce Mişbd
J:ıu'd-düca min şı]J.QJ:ıi J:ıadişi'l-Muşta
fa ve eş-Şemsü'l-münire mine'ş-şıJ:ıa
J:ıi'l-me'şCıre adıyla kaleme aldığı eserle
rinin yoğun ilgi görmesi üzerine bunlara 
daha başka sahih hadisleri de ilave ede
rek Meşari]fu'l-envdr'ı meydana getir
miştir. Eserine ayrıca ŞaJ:ıiJ:ıayn hadisle
riyle Kudal'nin Müsnedü'ş-Şihab'ından 
ve Ukllşl'nin en-Necm min keldmi Sey
yidi 'l- 'Ara b ve '1- 'Acem'inden derlediği 
bazı sahih hadisleri eklemiştir. Hadislerin 
çoğunluğu Şaf:ıif:ıayn'dan alındığı için 
eser Meşari]fu '1-envar fi'l-cem'i bey
ne'ş-ŞaJ:ıiJ:ıayn olarak da anılır. Meşa
ri]f'ın şarihlerinden Afifüddin el-Kazerfı
nl'nin verdiği sayıya göre eser 2246, Eş

ref b. Abdülmaksud'un el-Cem' bey
ne'ş-Şaf:ıif:ıayn adıylayaptığı neşirde ise 
2267 hadis ihtiva etmektedir. 

Tanınmış bir dil alimi olan Saganl'nin 
eserini bazı gramer terimlerine göre dü
zenleme fikrini UkHşl'nin en-Necm'in
den aldığı anlaşılmaktadır. Eserin böyle 
bir düzenlemeyle kaleme alınması , Arap
ça öğreniminin ilk basamaklarından iti
baren öğrencilerin hadislerle karşılaşma
sına, hadisleri nahivde örnek (şahid) ola
rak kullanmasına vesile olmuş, kitap da
ha çok Arap olmayan toplumların ilgisini 
çekmiş ve sünnetin topluma yön verici 
fonksiyonuna büyük katkı sağlamıştır. 

MEŞARİKA 

(bk. MEŞRİKiLER). 

Meşari]fu '1-envar'ın birinci babında 
ı ".;rı". ikinci babında ",::,ı", üçüncü babın

da "y", dördüncü babında "~!,ı~!". be
şinci babında "4, Lo", altıncı babında, ~ .. 
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