
AMiR b. FÜHEVRE 

Bedir ve Uhud savaşiarına katılan 

Amir. hicretin 4. yılında Necidliler'e gön
derilen yetmiş kişilik irşad heyetinde yer 
aldı. Heyet Bi'rimaOne'ye geldiğinde tu
zağa düşürüldü. Cebbar b. Sülma'nın 

attığı mızrak. henüz kırk yaşında olan 
Amir'in sırtından girip göğsünden çıktı. 
O anda Amir. "Kazandım vallahi!" diye 
haykınnca öldürdüğü insanın son nefe
sindeki bu sözüne bir mana vererneyen 
Cebbar. günlerce üzerinde düşündüğü 
bu olayın tesiriyle daha sonra müslü
man oldu. Cebbar b. Sülma ve bu bas
kını düzenleyenierin reisi olan Amir b. 
Tufeyl. Amir b. Füheyre'nin naaşının ön
ce göklere yükseldiğini. daha sonra ye
re indiğini bizzat gördüklerini söylemiş-

· lerdir (bk Buhari . "Megaz!", 28) 
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~ KEMAL SANDlKÇI 

AMiR b. HUZEYFE 

(bk. EBÜ CEHM). 

AMiR b. LÜEY 
(Beni Amir b. Lüey) 

( sjl ..:r. _,...~ _,:~ ) 

Kureyş kabilesinin bir kolu. 

__j 

__j 

Amir'in Hısl ve Mais adlı oğullarından 
gelen ailenin nesebi Adnan'a kadar uza
nır . Kureyş içerisinde oldukça kalabalık 
bir aile oluşturan Amir b. Lüey oğulları. 
Kusay b. Kilab'dan sonra Mekke ve Ka
be ile ilgili idari ve dini görevlerin taksi
matı konusunda Abdüddaroğulları ile 
Abdümenafoğulları arasında çıkan an
laşmazlıkta tarafsız kalmayı tercih et
mişlerdir. 

Hz. Peygamber'in davetine uzun yıl

lar düşmanca karşı koyan Amir b. Lü-
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ey mensupları yanında erken tarihlerde 
müslüman olanlar da vardır. islam tari
hinde meşhur olan Amir b. Lüeyiİier 

arasında Abdullah b. Ümmü MektOm, 
Sekran b. Amr. Abdullah b. Sa'd b. EbO 
Serh, Süheyl b. Amr ve Amr b. Abdü
vedd'in isimleri zikredilebilir. 
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Iii A HMET ÖNKAL 

AMiR b. REBiA 
( ~..i..T.J'~) 

Ebu Abdiilah Amir b. Rebfa 
b. Malik ei -Anzf ei-Adevf 

(ö. 35 / 656) . 

Sahabi. 
__j 

Hanımıyla birlikte çok erken tarihler
de müslüman oldu. Cahiliye döneminde 
Hz. Ömer'in babası Hattab tarafından 
evlat edinildiği için Amir b. Hattab ei
Adevi diye anılırdı. Fakat Kur'an-ı Kerim 
evlatlıkların kendi babalarına nisbetle ça
ğırılmasını emredince (bk. ei-Ahzab 33/ 
5) Amir b. Rebia adıyla anılmaya başlan
dı. Müşriklerin baskıları yüzünden hanı
mıyla beraber iki defa Habeşistan ' a hic
ret etti. Hz. Peygamber'in hicret etti
ğini öğrenir öğrenmez Medine'ye gide
rek ilk muhacirler arasında yer aldı. Re
sOiullah onunla Yezid b. Münzir el-En
sari arasında kardeşlik bağı ( muahat• ) 
kurdu. 

Amir. Hz. Hamza ve Abdullah b. Cahş 
_kumandasındaki seriyyelere ve Hz. Pey
gamber'in bütün gazvelerine katıldı. Hu
deybiye'de, Hayber ve Mekke'nin fethin
de ve Veda haccında bulundu. Cabiye'ye 
giderken Hz. Ömer'in bayraktarlığını ya
pan Amir b. Rebia, hac için Medine'den 
ayrılan Halife Osman'a da vekalet etti. 
Bizzat Hz. Peygamber'den hadis naklet
tiği gibi Hz. EbO Bekir ve Ömer'den de 
rivayetlerde bulunmuştur. Rivayet etti
ği yirmi iki hadis Kütüb-i Sitte'de ve di
ğer hadis kitaplarında yer almaktadır. 

Oğlu Abdullah ile Abdullah b. Ömer. Ab
dullah b. Zübeyr, EbO Ümame b. Sehl 
ve diğer bazı kişiler de kendisinden ha
dis rivayet etmişlerdir. 
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liJ MusTAFA FAYDA 

AMiR b . SAiDE 

(bk. EBÜ HASME ei -ENSARI). 

AMiR b. SA'SM 
(Beni Amir b. Sa'saa) 

( ........_. ..:r..r~Y.) 

Büyük bir Arap kabilesi. 

__j 

__j 

Kabilenin adına ilk defa. Güney Ara
bistan'da bulunan miladi VI. yüzyıla ait 
bir kitabede rastlanmıştır. Kabileye adı
nı veren Amir b. Sa'saa'nın soyu Adnan'a 
kadar uzanır. Kabile Beni Amir. Rebia. 
Nümeyr, Hilal ve Süvae adlı dört ana kol
dan teşekkül etmiştir. Beni Amir'in yay
laklarının en uçtaki sınırları ve bu kita
be dikkate alınırsa, yerleşim alanlarının 
başlangıçta Türebe vadisinin batısından 
başlayarak doğuya doğru uzandığı ve 
Renye'den geçerek güneyde Riyad- Mek
ke yolunun dağlık kısmına kadar yayıl
dığı anlaşılır. Ancak bu sahanın kuzey
batı sınırlarını tesbit etmek mümkün 
değildir. Daha sonra Kilab b. Rebia b. 
Amir buradan kuzeye ve kuzeybatıya, 

Ka'b b. Rebia b. Amir ise doğu ve ku
zeydoğuya Tuvayk'ın güneyine göç etti
ler. Sadece Hilal b. Amir grubu bu böl
geden ayrılmadı. 

Büyük bir kısmı göçebe olarak yaşa
yan ve hayvancılıkla geçinen bu kabile 
mensuplarının bir bölümü yaz aylarını 

Taif'te geçiriyor. kışın ise hayvanlarını 

otlatmak için Necid'e gidiyorlardı. Önce
leri Taif'teki Advan kabilesiyle iyi geçi
nen ve akrabalık kuran Beni Amir daha 
sonra bu kabile ile anlaşmazlığa düş
tü ve onları Taif'ten çıkardı. Cahiliye dö
neminde birçok kabileyle savaşan Beni 
Amir başlangıçta Kureyş ile de iyi mü
nasabetler içindeyken. Kureyşliler'in bu 
kabileye mensup bir kadına saldırması 
üzerine ilişkileri bozulmuş ve sonunda 
bu olay savaşa yol açmıştır. 


