
er-RaJ:ıbiyye üzerine kaleme alınan 
şerhlerin çoğunluğu Şafii mezhebine ait 
olmakla birlikte içlerinde Malik!, Hanefi ve 
Hanbeli mezhebine mensup alimierin yaz
dığı şerhler de mevcuttur. Bunlardan mat
bu olanların başlıcaları şunlardır: 1. Sıbtu'l

Mardini. ŞerJ:ıu'r-RaJ:ıbiyye (Atıyye el-Kah
vet!' nin haşiyes iyle birlikte , Bulak 1284; 

Kah i re 13 I 5; nş r. Kemal Yusuf el-Hut, Bey
rut 1409/ 1989; nşr. Mustafa D!b el-Buga, 
Dımaşk 1408/ 1988) . Bu şerheyazılan pek 
çok haşiyeden Muhammed b. ömer el-Ba
karl'ninki en çok bilinenidir (Bulak 1284; 

Kahire 1277, 1298, 1303, 1304, 1305, 1310; 

nşr. Mustafa D!b el-Buga, Dımaşk 1408/ 

1988) z. Abdullah b. Muhammed eş-Şin
şevri, el-Fevd'idü'ş-Şinşevriyye fi Şer
J:ıi'l-Manz;umeti'r-RaJ:ıbiyye. Eserin en 
yaygın şerhi olup pek çok haşiyesi arasın
da Bacurl'ninki öne çıkmaktadır (bk. ŞiN

ŞEVRI ). 3. İ bn Galbun el-Misrati, TuJ:ıfe
tü'l-il;)vdni'l-behiyye 'ale'l-Mu~addime
ti'r-RaJ:ıbiyye (nşr. es-Saih Ali Hüseyin, 
Trablus 1399) . 4. Ebu Bekir b. Ahmed es
Sebti, ŞerJ:ıu'r-RaJ:ıbiyye (Şinşevri'nin Fet
f:ıu 'l-J,:arfbi 'l-mücfb adlı eserinin kenarında , 

Kahire 1345) . Bunlardan başka Cemaled
din el- İsnevi, Muhammed b. İbrahim es
Sellami, Celaleddin es-Süyütl'nin şerhleri 
anılabilir. 

el-Manz;umetü 'r-RaJ:ıbiyye'yi İ bnü'l
Haim et-TuJ:ıfetü'l-(en-Nefef:ıatü'l-)~udsiy
ye fi'l;)tişdri'r-RaJ:ıbiyye adıyla ihtisar et
miş ; bunu Zekeriyya el-Ensari (el-Fetf:ıa
tü '1-insiyye), Sıbtu'l-Mardini ( el-Lüm'atü 'ş
Şemsiyye), Bedreddin Muhammed b. Mu
hammed el-Kereci el-Bekri (el-Levami'u 'l
Bedriyye), Mahmud b. Ali el-Bikai el-Gaz
zi (el-Minf:ıatü'l-Bit,:a'iyy e) ve Burhaned
din İ bn Ebu Şerif şerhetmiştir. Eser üze
rine ayrıca İbnü'l-Mukri el-Yemeni'nin Mul;)
taşarü'r-RaJ:ıbiyye adlı bir çalışması var
dır. 

er-RaJ:ıbiyye'ye dair son dönemde ya
pılan çalışmalardan bazıları şunlardır: Mu
hammed Şeybe el-Hamed el-Faki, Teysi
rü '1-mesd'ili'l-faraziyye bi-şerJ:ıi'l-Man

z;umeti'r-RaJ:ıbiyye (Kahire 1366/ 1946); 

Faysal b. Abdülaziz Aıü Mübarek, es-Se
biketü'?;-Zehebiyye 'ale'l-Manz;umeti'r
RaJ:ıbiyye (Kahire 1379/ 1959); Muham
med Sa'd b. Abdullah er-Rabati, el-Kald'i
dü'?;-Zehebiyye bi-ŞerJ:ıi'l-Manz;umeti'r
RaJ:ıbiyye (Kahire 1381/1961) ; Ali Abduh 
Yahya eş-Şeref, el-Le'dli'l-fıçlçliyye 'ald 
metni'r-RaJ:ıbiyye (San 'a 1419; Dımaşk 

1998); Muhammed Necib Hayyata, er
Ravzatü '1-behiyye 'ald metni'r-RaJ:ıbiy
ye (Halep 1411/1990) 
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(bk. RUHBAN). 
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(bk. RAHMAN). 

RAHİMEHULLAH 
( .dıl <lA>) ) 

Sahabeden sonraki 
alimler için kullanılan 

dua cümlesi. 
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İmla meclislerinde hadis yazılırken ve
ya müzakere edilirken sahabeden sonra
ki alimlerden birinin adı geçtiğinde rahi
mehu!Hih (Allah ona rahmet 1 merhamet et
sin) demek müstehap ve mendup görül
müştür (Şemseddin es-Sehavi, lll, 259) . 

Bu dua bazan "rahmetullahi aleyh" şeklin
de de kullanılmıştır. Kur'an'daki, "Bunların 
arkasından gelenler şöyle derler: Rabbi
miz! Bizi ve bizden önce geçmiş imanlı kar
deşlerimizi bağışla, kalplerimizde iman 
edenlere karşı kin bırakma! Rabbimiz! Sen 
çok şefkatli, çok merhametlisin" mealin
deki ayet ( el-Haşr 59/ 1 O) Selef hakkında 
rahmet okumanın delili kabul edilmiştir 
(Cemaleddin el -Kas ım\', xvı, 104) . Rah
met kelimesi Allah'a nisbet edildiğinde ku
luna nimet vermesi ve ona lutufta bulun
ması anlamına gelmekte olup (Ragıb el-is
fahan\', el-Müfredat, "rl:ım" md.) dua cüm
lesi olarak Kur'an-ı Kerim'de geçmemek
te, fakat hadislerde çokça kullanılmakta
dır. Hz. Peygamber'in, "Allah bize ve Mü
sa peygambere rahmet etsin" şeklindeki 
duası (Müslim, "Feza'il" , 172) bu örnekler
den biridir (ayrıca bk. Wensinck, el-Mu'cem, 
"rl:ım" md) . 

"Rahimehullah" duası, yaklaşık IV. (X.) 
yüzyıla kadar sadece vefat edenler için de
ğil yaşayanlar için de kullanılmıştır. Ahmed 
b. Mehdi'nin Ebu Ubeyd Kasım b. Sellam 
ile konuşmaya başlarken ona, "Ey Ebu 
Ubeyd! Allah sana rahmet etsin" diye hi-

RAHLE 

tap ettiği, muhaddislerin de birbirlerine. 
"Allah bize ve size rahmet etsin, bizi ve si
zi bağışlasın" diye dua ettikleri (Sem'ani, s. 
ı O ı . 149) bilinmektedir. Hz. Peygamber'in, 
"Allahım! Başlarını kazıtarak ihramdan çı
kanlara rahmet et" demesi (Buh3rl, "I:Iac", 
127; Müslim . "I:Iac", 31 7; Ebu DavQd, "Me
nasik" ' 79) yaşayanların birbirine bu şekil
de dua etmesinin delili sayılmıştır. 

İmla meclisinde hocanın söylediklerini 
başkalarına nakleden talebe derse giriş 

faslım bitirdikten sonra hadis yazdıran ho
caya dönerek, "Allah sana rahmet etsin, 
hangi hocalardan hadis rivayet edeceksin?" 
diyerek hadis dersini başlatır (Nevevl, s. 
169) Yahya b. Eksem kadılık, başkadılık, 
vezirlik görevlerinde bulunduğunu , fakat 
talebenin, "Allah sana rahmet etsin, hangi 
hocalardan hadis rivayet edeceksin?" sözü 
kadar hiçbir şeyin kendisini sevindirmedi
ğini söylemiştir (Hat\'b e l-Bağdadl, ll , 71) 

Abbas! halifeleri Me'mün ve Mansur'un da 
hadis rivayet ederek bu duayı almayı çok 
istedikleri ve bunun özlemini duydukları 
nakledilmiştir (Şemseddin es-Sehav\', lll, 
257-258). 
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Genelde diz çökerek veya bağdaş kura
rak önüne oturulup üzerinde kitap okunan 
açılır kapanır yahut üzerinde yazı da yazı
labilen düz tab lah, sabit ayaklı (ders rah
lesi) şekillerde yapılan küçük bir kürsü, 
masa türüdür. Daha çok Kur'an 'ı yerden 
yüksek tutarak gereken saygıyı göster
mek ve başlangıçta çok ağır olan mushaf
ları rahat okuyabilmek ihtiyacından doğ
muştur. Rahle isminin binek hayvanları
nın semer 1 eyeri için Arapça'da kullanılan 
rahl 1 rahal kelimesinden geldiği sanılmak-

413 


