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RUBEYYİ' hint MUAWİZ 

( ~~~~}f) 

er-Rubeyyi' bint Muawiz b. Haris (Afra') 
en-Neccariyye el-Ensariyye 

(ö. 70/689'dan sonra) 

L Medineli kadın sahabi. _j 

Hazrec kabilesinin Neccaroğulları kolun
dandır. Babası İkinci Akabe Biatı'nda bu
lunan, Bedir Gazvesi'nde kardeşi Avf ile 
(bir rivayette Muaz) birlikte Ebu Cehil'i ya
raladıktan (veya öldürdükten) sonra şehid dü
şen Muawiz, annesi Neccaroğulları'ndan 
Ümmü Yeiid bint Kays'tır. Genç yaşta 
müslüman olan Rubeyyi ', Hudeybiye'de 
Resül-i Ekrem'e biat etti. Onunla birlikte 
çeşitli gazvelere katıldı; askerlere su taşı
ma, yaralıları tedavi etme ve Medine'ye in
tikallerini sağlama gibi hizmetlerde bulun
du (Buhar!, "Cihad", 67 , 68) 

Hz. Peygamber'in akrabaları sayılan Beni 
Neccar'dan olduğu için Resülullah Rubey
yi' ile yakından ilgilenirdi. Kendisinin haber 
verdiğine göre evlendiği gecenin sabahın
da onu ziyarete gelen Resuluilah yatağı
nın baş ucuna oturmuş ve kızların def ça
lar ak Bedir günü şehid edilen babası ve 
diğer yakınları için söyledikleri ağıtları din
lemiştir. Bu sırada okuyuculardan birinin, 
"Aramızda yarın ne olacağını bilen bir nebi 
var" demesi üzerine ona böyle söyleme
mesini ve daha önce okuduğu şiiriere de
vam etmesini tavsiye etmiştir (Buhar!, 
"Me gazi" , ı 2; "Nikil.J:ı", 48 ı Yine Rubey
yi'in rivayetine göre evine Resül-i Ekrem'in 
geldiği bir gün ona bir tabak hurma ik
ram etmiş, bundan memnun kalan Resu
luilah kendisine ziynet eşyası hediye et
miştir (Müsned, VI, 359) . Leysoğulları'ndan 

İyas b. Bükeyr ile evlenen ve ondan Mu
hammed isimli bir oğlu dünyaya gelen 
Rubeyyi'in vefat tarihi hakkında ihtilaf edil
miştir. Bazı kaynaklarda onun 45 (665) yı
lında öldüğü söylenmişse de (Zirikll, III, I 5) 
ravileri ve rivayetleri göz önüne alındığın

da Rubeyyi'in bu tariht en çok sonra vef at 
ettiği anlaşılır. Nitekim Zehebi ve Safedi 
onun 70 (689) yılından sonraki bir tarihte 
öldüğü görüşündedir. 

Rivayetleri Kütüb-i Sitte'de yer alan Ru
beyyi'den Taberani, bir kısmı mükerrer ol
mak üzere otuz iki rivayet nakletmiş, İbn 
Hazm da onun yirmi bir rivayeti bulundu
ğunu belirtmiştir. Tabiin neslinden Süley
man b. Yesar, Nafi', Amr b. Şuayb, Ebu Se
leme b. Abdurrahman b. Avf gibi muhad
disler kendisinden rivayette bulunmuştur. 
Rubeyyi' zaman zaman evini ziyaret eden 
Resül-i Ekrem'in orada abctest alıp namaz 

kıldığını, hazırladığı yemeklerden yediğini , 

nasıl abctest aldığını çok yakından gördü
ğünü söylemiş, bu sebeple Abdullah b. Ab
bas gibi sahabller, Ali b. Hüseyin Zeynelabi
dln gibi tabiller bu konularda tereddüt et
tiklerinde veya ihtilafa düştüklerinde onun 
görüşüne başvurmuştur (Müsned, VI, 358) 

Rubeyyi'. Hz. Peygamber'in şernililinden 
bahsetmesini isteyen Arnmar b. Viisir'in to
runu Ebu Ubeyde b. Muhammed'e, "Eğer 
onu görseydin doğan bir güneş gördüğü
nü sanırdın" demiştir (Fesevl , III, 350). Hz. 
Peygamber döneminde çocukların oruca 
nasıl alıştırıldığını anlatan Rubeyyi' , karın
ları acıkıp yemek istediklerinde onları mes
cide götürdüklerini, orada kendilerini yün
den yaptıkları oyuncaklarla oyalam ak sure
tiyle iftar vaktine kadar meşgul ettiklerini 
bildirmektedir (Müslim, "Şıyam", 136, 137) 
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RUBEYYİ' hint NADR 
( _,.a;J I ~ ci:!}l ) 

Ümmü Harise er-Rubeyyi' bint en-Nadr 
b. Damdam el-Ensariyye 

(ö. 3/625'ten sonra) 

Medineli kadın sahabi. 
_j 

Hazrec kabilesinin Neccaroğulları kolu
na mensuptur. Uhud Gazvesi 'ndeki kah
ramanlığı ile tanınan Enes b. Nadr'ın kız 
kardeşi ve Enes b. Malik'in halasıdır. Müs
lüman olduğu bilinmeyen Süraka b. Haris 
el-Hazrecl ile hicretten önce evlendi ve bu 
evlilikten oğlu Harise doğdu. Rubeyyi', Hz. 
Peygamber Medine'ye gelmeden önce 
müslüman oldu, hicretten sonra diğer en
sar hanımlarıyla birlikte Resulullah'a biat 
etti. Buharl'nin el-Cami'u 'ş-şa]J.i]J.'inin bir 
yerinde ondan Ümmü'r-Rubeyyi' bint Be
ra diye bahsedilmesinin ("Cihil.d", 14) bir 
rivayet hatası olduğu tesbit edilmiştir (İbn 
Hacer, Fetf:ıu'l-bari, VI, 32-33) . 

Medine'de ensar hanımları arasında 
önemli bir yere sahip olduğu anlaşılan Ru
beyyi' bint Nadr bir kadını tartaklamış ve ön 

RUBU' TAHTASI 

dişinin kırılmasına sebep olmuştu. Bedel 
olarak diyet teklif edilmişse de dişi kırılan 
kadının yakınlarının bedeli kabul etmeme
si ve Rubeyyi'e kısas yapılmasını istemesi 
üzerine Hz. Peygamber kısas uygulanma
sını emretti. Enes b. Nadr kardeşine kısas 
uygulanmayacağını söylediyse de Resül-i 
Ekrem ona kısasın dinin bir emri olduğu
nu hatırlattı. Bu sırada karşı tarafın diyete 
razı olduğunu belirtınesi üzerine Rubeyyi' 
kısastan kurtuldu (Buhar!, "ŞulJ:ı " , 8, "Ci
had", I2 ; Müslim, "15-asil.me", 24) . 

Rubeyyi' , Bedir Gazvesi'nde ensardan 
şehid olan ilk sahabinin annesidir. Oğlu 
Harise, yaşı küçük olduğu için Bedir Gaz
vesi'ne kat1Iamamış. ancak savaş alanının 
gerisine kadar gidip müslümanlara yar
dım etmeye çalışırken burada bir su biri
kintisinden su içtiği sırada düşman tara
fından atılan bir akla şehid edilmişti. Me
dine'ye dönüldükten sonra Rubeyyi' , Re
sul-i Ekrem'in yanına giderek eğer oğlu 
cennete girmişse sabredip sevatını bek
leyeceğini, değilse onun için çok ağiayaca
ğını söyledi. Resul-i Ekrem de Harise'nin 
firdevs cennetinde olduğunu haber ve
rerek onu rahatlattı (Buhar!, "Cihil.d" , ı 4; 

"Megazl" , 9; "Ril5al5" , 51) Rubeyyi'in kar
deşi Enes b. Nadr'ın Uhud Gazvesi'nde bur
nu, kulakları ve çeşitli organları kesilmiş , 

seksenden fazla yara alan vücudu tanın
maz hale gelmiş, Rubeyyi' onu ancak sağ
lam kalan el parmaklarından tanıyabilmiş
ti (Müslim, "İmare" , 148) Rubeyyi'in Uhud 
Gazvesi'nden (3/625) kısa bir süre sonra 
vefat ettiği tahmin edilmektedir. 
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li MEHMET EFENDİOGLU 

RUBU' TAHTASI 

Ast ronomide kullamlan 
gözlem, ölçü ve hesap alet i. 

_j 

Batlamyus'un yüksekliklerin ölçülmesi 
için öngördüğü büyük çaplı duvar kadran
larından ilham alınarak İslam astronom
Iarı tarafından geliştirilmiş ve asırlarca kul-
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