
BEDDUA 

yoluyla karşı koymak gibi kötülükleriyle 
tanınan bazı müşriklere beddua ettiğini 
ve bu bedduasının etkisini gösterdiğini 
bildiren hadisler vardır. Bu hadislerin 
birinde verilen bilgiye göre ResOl-i Ek
rem, müşriklerin önde gelenlerinden Ebü 
Cehil, Ümeyye b. Halef (veya Übey b. Ha
lef) . Utbe b. Rebfa. Şeybe b. Rebia ve Uk
be b. Ebü Muayt'ın içinde bulunduğu ye
di kişi hakkında beddua etmiş ve hadi
sin ravisi İbn Mes'üd'un bildirdiğine gö
re bu kişilerin hepsi Bedir Savaşı sıra
sında öldürülmüş, böylece Peygamber'in 
bedduası yerini bulmuştur (bk. Müsned, 
I, 393, 397). Yine Hz. Muhammed'in müs
lümanları uyarmak düşüncesiyle, para
ya tapareasma düşkün olan (Buhari, "Ci
Md", 70, "Rikak", ı O), ana babaya asi olan 
(Müsned, ll, 346; Müslim, "Birr", 8) bazı 

kimselere ad vermeden beddua ettiği 

bilinmektedir. 

Özellikle mazlumun bedduasının ka
bul oluoacağına dair bazı hadisler var
dır. Nitekim birçok kaynakta yer alan 
bir hadise göre Resülullah Muaz b. Ce
bel'i Yemen'e vali olarak gönderirken 
bazı görevlerini sıraladıktan sonra, "Maz
lumun bedduasından sakın! Çünkü onun
la Allah arasında perde yoktur" diyerek 
zulüm ve haksızlık konusunda onu uyar
mıştır (Buhari, "Mezalim", 9) Ayrıca baş
ka hadislerinde de misafirin duası ve 
babanın çocuğu hakkındaki duası, ada
letli devlet başkanı ve oruçlu kimsenin 
duasıyla mazlumun bedduasının kabul 
edileceğinden şüphesi olmadığını belirt
miş (Müsned, IV, ı 54; İbn Mace, "Sıyam", 
7, "Du'a'", ll), bizzat kendisi de mazlu
mun bedduasına uğramaktan Allah'a sı
ğınmıştır (Müsned, V, 82-83 ; İbn Mace, 
11Duc&:l", 20). 

Bununla birlikte beddua Hz. Peygam
ber'den en az duyulan sözlerdendir. Bu
nun sebebi, İslam ahlakında af ve ihsa
na adaletten daha çok önem verilme
sidir. Nitekim, "Bir kötülüğün karşılığı 

onun dengi bir kötülüktür. Yine de bir 
kimse bağışlar ve böylece iyilik yolunu 
tutarsa artık onu ödüllendirmek Allah'a 
düşer" (eş - Şura 42 / 40); "Kim sa breder 
ve bağışiarsa işte bu, muhakkak ki bü
yüklere yaraşır yüce davranışlardandır" 
(eş-Şüra 42/ 43) mealindeki ayetler ba
ğışlamanın üstünlüğünü açıkça göster
mektedir. Hatta bazı tefsirlerde, Uhud'
da müsıüı:nanlara karşı savaşan müşrik
lerle ilgili olarak Hz. Muhammed'e hita
ben, "Senin yapacağın bir şey yok. Allah 
ya onların tövbelerini kabul edecek ya 
da kendilerine kötülük ettikleri için on-
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ları azaba uğratacaktır" (Al-i İmran 3/ 
ı 28) mealindeki ayetin, bazı müşriklere 
beddua eden Hz. Peygamber' i ikaz et
mek maksadıyla geldiği. nitekim bu ki
şilerin sonradan müslüman oldukları be
lirtilmektedir (bk. İbn Kesfr, ll, 96-97; Bu
h ari, "Megazi", 2 ı). Esasen Hz. Muham
med'in genellikle İslamiyet'e karşı dire
nenlere beddua etmek yerine onların hi
dayete ermeleri için dua ettiği bilinmek
tedir (mesela bk. Buhari, "Da'avat", 59). 

İslam alimleri. müslümanların olur ol
maz sebeplerle birbirleri aleyhine bed
dua etmelerinin İslam ahlakıyla uyuşma
yacağına dikkat çekmişlerdir. Bilhassa 
mutasawıf ahlakçılar bedduanın tasav
vuff edeple bağdaşmadığını belirtirler. 
Nitekim Gazzalf tevekkül ehlinin uyması 
gereken kuralları sıralarken bunlardan 
birinin de malı çalınan kimsenin hırsıza 
beddua etmekten kaçınması olduğunu , 

eğer beddua ederse tevekkülünün batı! 
olacağını kaydettikten sonra zahid ve 
mutasawıfların zalime beddua etmek 
yerine ona acıdıklarını, ıslah olması için 
dua ettiklerini anlatan rivayetler aktarır 
(bk. iJ:ıya', N, 283 ; ayrıca bk. DUA). 
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BEDEL 
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Bazı ibadet ve borçlarda 
asli şekliyle 

ifanın mümkün olmaması durumunda 
onun yerini alan ifa şekli. 

_j 

Bedel sözlükte "karşılık, yok olan bir 
şeyin yerine geçen başka şey" anlamına 
gelir. İslam hukuk literatüründe aynı an
lamda kullanımı oldukça yaygındır. Me
sela toprakla teyemmümün su ile ab
dest almaya, fidyenin oruca, otuz gü
nün bir aya bedel sayılması, iki veya üç 
kademeli kefaretlerde bir sonraki kefa
ret şeklinin öncekinin bedeli kabul edil
mesi böyledir. Ancak bedel kelimesinin 
bazı ibadetlerde ve bir kısım akdf veya 
fiilf borçların ifasında özel bir kullanımı 
ve ıstılahi bir manası vardır. 

ibadetlerde Bedel. İslam dininde dar an
lamda ibadet, kulun yaratanma karşı so
rumluluğu demek olup bunda da niyet 
ve şahsf ifa asıldır. Ancak bir kısım iba
detler üçüncü şahısların da haklarını il
gilendirdiğinden bu hakların korunma
sı amacıyla bu nevi ibadetlerin bedel ve 
niyabet* yoluyla ifası caiz görülmüştür. 
Bu açıdan ibadetler bedeni, maiL hem 
bedenf hem mali olmak üzere üç grup
ta ele alınır. Namaz, oruç, Kur'an oku
ma gibi bedenf ibadetlerde niyet ve şah
sf ifa asıl olup bunlarda bedel ve niya
bet caiz değildir. Zekat. kurban. bazı ke
faretler, sadaka-i fıtır gibi malf arnelie
rin ibadet mahiyetini kazanması için asıl 
borçlunun bu yönde niyeti ön şart ise 
de bizzat ifa etmesi şart olmayıp bun
ları bedel veya vekil vasıtasıyla yapabi
lir. Hatta üçüncü şahısların haklarının 

ödenmesi açısından mücerret ifa dahi 
yeterlidir. Asıl borçlunun haberi olma
dan malf ibadetlerin onun adına başka
sı tarafından ifa edilmesinin geçerliliği 
konusundaki tartışma. bu nevi ibadet
lerde şahsf niyet ile üçüncü şahsın hak
kının taalluku gibi iki ayrı yönün bulun
masından kaynaklanmaktadır. 

Hac ibadetinin hem malf hem de be
deni yönü bulunduğundan ibadetlerde 
bedel ve niyabet konusu burada ayrı 

bir önem kazanmaktadır. Haccın ifasın
daki bedenf ibadetler, ruhf ve manevf 
eğitim göz önüne alımnca hacda niya
betin geçerli olmaması ve haccın bizzat 
ifa edilmesi gereği düşünülebilir. Fakat 
gerek haccın malf yönünün de bulun
ması. gerekse bedel haccı ile ilgili ha
disler, acz ve zaruret halinde hacda ni
yabete imkan vermektedir. İslam alim
Ierinin büyü!-< ekseriyeti bu ibadetin bel
li şartlarda bedel yoluyla ifa edilebilece
ğini belirtmiş, bu yönde zengin bir fıkhi 
literatür ve uygulama ortaya çıkmıştır. 

Hac ibadetini başkası adına ifaya be
del haccı veya hac ani'l-gayr, hac için be
del göndermeye ihcac. gönderene amir, 
meniib veya mahciicün anh. gönderile
ne de naib veya vekil denilir. 

Bedel haccı ile ilgili olarak Hz. Peygam
ber'den rivayet edilen hadisler genelde 
aynı mahiyettedir. Hz. Peygamber, hay
vana binemeyecek derecede yaşlı olan 
babası için haccetmek isteyen sahabi
ye babası adına haccedebileceğini belirt
miştir (Buhar!, "I:Iac", I ; "Ceza'ü's-sayd", 
23-24; Müslim. "J:Iac", 407-408; Ebü Da
vüd, "Menasik", 26) . Bir başka hadiste 
sahabeden bir kadın, haccetmeyi adadı
ğı halde bunu yapamadan ölen annesi-



nin yerine haceectip edemeyeceğini sor
muş, Hz.Peygamber de, "Evet. onun adı
na haccet. Eğer annenin bir borcu ol
saydı onu ödemeyecek miydi n? Öyley
se Allah'a olan borcu da ödeyin. Allah'a 
olan borç ödenmeye en layık alanıdır" 

demiştir (Buhar!. "Ceza'ü's - şayd" , 22, 
"Ctisil.m", 12). Benzeri bir rivayette ise 
hacda. yakını Şübrüme adına telbiyede 
bulunan sahabTye Hz.Peygamber. "Ön
ce kendin için haccet, sonra Şübrüme 
adına haccedersin" buyurur (Ebü Davüd, 
"Menasik", 26) 

Görüldüğü gibi hadisler bedel haccı
na imkan vermekle birlikte şartları ve 
ayrıntıları açısından oldukça kapalıdır. 

Bu sebeple fıkıh alimleri arasında bu 
yönde önemli görüş farklılıkları ortaya 
çıkmıştır. Fakat bedel haccı üzerindeki 
tartışmalar genelde farz olan hac ile il
gili olup nafile hac için bedel gönderme 
konusunda alimler oldukça müsamaha
kardır. 

Bedel haccı , yaşayan adına veya ölen 
kimse için olmak üzere iki türlüdür. 1. 
Alimierin çoğunluğuna göre, üzerine hac 
farz olduğu halde sürekli hastalık, yaş
lılık, sakatlık gibi ömür boyu devam ede
bilir mahiyette bir engel sebebiyle biz
zat haccedemeyecek durumda olan kim
seler yerlerine bedel gönderebilirler. Bu 
tür bedel göndermenin ihtiyar! mi, yok
sa gerekli mi olduğu hususu o kimse
ye haccın vacip olup olmadığı hükmüne 
bağlıdır. Alimierin çoğunluğuna göre bu 
vaciptir. Hanefi mezhebinde kuwetli gö
rüş de bu yöndedir. Ebu Hanife'den nak
ledilen bir rivayete göre ise bulüğdan 
itibaren bedenen malul olan varlıklı kim
selere hac farz olmadığından onların be
del göndermeleri de gerekmez. Devam 
edecek zannedilen bu engelin sonradan 
ortadan kalkması , mesela sakatlığın geç
mesi halinde. daha önce hacca bedel 
gönderilmişse, tartışmalı olmakla birlik
te yeniden hac gerekmez. İmam Malik'e 
göre hac. bedeni yönü ağır basan, maiT 
yönü ise arızT olan bir ibadettir. Buna 
göre bir müslüman yaşadığı sürece be
del gönderemez. haccı bizzat ifa etmek 
için beklemelidir. Eğer bizzat ifaya gü
cü yetmiyorsa o takdirde ayette (Al- i im
ran 3/ 97) yer alan "güç yetirme" şartı 
gerçekleşmemiş olacağından kendisine 
hac vacip olmaz. Yaşayan kimse bedel 
gönderecek olursa hac bedel için nafile 
olarak vaki olur. gönderene de yapılan 
maiT harcamanın sevabı yazılır. 

Öyle anlaşılıyor ki iki farklı görüş, hac 
ibadetinde maiT yön ün mü. yoksa bede-

nı yonun mü esas alınacağı tartışması 

ve buna bağlı olarak hacca güç yetir
menin farklı tanımlanmasından ve bir 
de bedel haccına cevaz veren hadisle
rin. her şahsın mükellef olduğu ibadeti 
bizzat ifası şeklindeki genel ilkeyle ça
tışmasından kaynaklanmaktadır. Bu se
beple olmalıdır ki İmam Muhammed be
del haccına. "esasında bedel haccının na
ib için, maiT harcamaların da gönderen 
için vaki olacağı, ancak gönderenin aczi 
sebebiyle bu maiT harcamanın fidyenin 
oruç yerine geçtiği gibi hac fiili yerine 
geçeceği" şeklinde bir açıklama getir
mişse de, bu görüş Hanefi mezhebi için
de de fazla benimsenmeyip bedel hac
cının doğrudan gönderen için vaki ola
cağı fikri ağır basmıştır. 

2. Kendisine hac farz olduğu halde sağ
lığında gitmemiş veya gidememiş kim
se ölümünden sonra adına bedel haccı 
yapılmasını vasiyet etmelidir. Ölenin va
siyeti mevcut olduğu ve bıraktığı malın 
üçte biri masraflarını karşıladığı takdir
de mirasçıların onun adına hac için be
del göndermeleri gereklidir. Hatta öle
nin vasiyeti olmasa bile mirasının üçte 
biri yeterli olduğu sürece Şafii ve Han
beiTier'e göre adına bedel gönderilme
si vaciptir. MalikTier'e göre de vasiyeti 
mevcut olup mirasının üçte biri yeterli 
ise ve başka yönde harcamayı gerekti
ren bir vasiyeti de bulunmuyarsa bedel 
gönderilmesi caizdir; bu durumda be
del olarak ölenin velilerinden birinin git
mesi daha doğrudur. Ölenin bedel haccı 
için vasiyeti yoksa MalikT!er'e göre ölü 
adına sadaka verilmesi hac yapılmasın
dan faziletlidir. Bununla birlikte bedel 
haccı yapılırsa hac borcu yerine geçme
yip nafile olarak vaki olur. Hanefiler'e 
göre ise ölenin vasiyeti yoksa veya ma
lının üçte biri bu hac için yeterli değil
se mirasçıların bedel haccı yükümlülü
ğü yoktur. Bununla birlikte bedel gön
derecek olurlarsa ölenin hac borcunun 
sakıt olması ihtimal dahilindedir. 

Bedel haccının geçerliliği için fıkıh mez
hepleri tarafından ayrı ayrı şartlar ön
görülmüştür. Özetle belirtmek gerekir
se, adına hac yapılacak kimsenin bizzat 
ifadan aciz olması. yaşıyorsa bedel gön
dermeyi istemiş bulunması gerekir. Na
ibin de adına hac yapacağı kişi için ni
yet edip onun şart ve talimatına uyma
sı. şer 'an mükellef bir müslüman olma
sı. yol masrafının tamamının veya çoğu
nun gönderen tarafından karşılanması 
gereklidir. Naibin daha önce kendisi için 
hacca gitmiş olması Hanefi ve Malik!-
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ler'e göre efdal, Şafii ve HanbeiTier'e gö
re ise şarttır. Naibin. gönderenin izni ol
maksızın görevini başkasına devretme
si caiz değildir. 

Naibin mütat masrafları gönderen ta
rafından karşılanır. meblağın artan kıs
mı iade edilir. Naibin hac için sabit bir 
ücretle tutulması Hanefiler'e göre caiz 
olmayıp Maliki ve ŞafiTier'e göre caizdir. 
Naibin haccı ifsat etmesi halinde aldı

ğı parayı tamamen geri vermesi. ken
di kusurundan kaynaklanan ceza ve ke
faretleri de kendi parasıyla karşılaması 
gerekir. Naibin erkek veya kadın olma
sı caizdir. Bedel haccında mümkün ol
duğu kadar ölenin vasiyetine veya gön
derenin talimatına uyulmalıdır (ayrıca bk. 
HAC) 

Akitlerde Bedel. Her iki tarafa da borç 
yükleyen akitlerde (ivazlı akitler) karşı

lıklar arasında genelde makul bir den
ge bulunur. Bu nevi akitlerde mevcut iki 
karşılıktan biri "akdin mevzuu", diğeri 

de geniş anlamıyla "ivaz", daha dar an
lamıyla "bedel"dir. Hatta her biri diğeri
nin karşılığı olduğundan her iki karşılık 
için de ivaz ve bedel tabirleri kullanıla
bilmektedir. Fakat gerek akdin mevzuu 
gerekse bedel her akit nevinde özel isim
lerle anılmakta olup mesela alışveriş

te "mebT" ve "semen", icarede "menfa
at" ve "ücret", selemde "re'sü'l-mal" ve 
"müslem fih " olarak anıldığ ı gibi akit 
mevzuuna karşılık teşkil eden borca, pa
ra veya misiT eşya borcu olması halinde 
bile "bedel" tabir edilmesi pek yaygın 
değildir. Böyle olmakla birlikte bazı akit 
nevilerinde akdT karşılığın bedel olarak 
adiandınidığı ve bunun belli hukuk ekal
lerinde yaygın bir kullanım kazandığı gö
rülmektedir. "Bedel-i sulh" ve "bedel-i 
hul'" tabirleri böyledir. 

Bedel-i S~Ih. Sulh. mevcut anlaşmazlı
ğı karşılıklı rıza ile ortadan kaldıran bir 
akit demek olup (Mecelle, md . 1531) ta
raflardan birinin bu amaçla karşı tara
fa verdiği veya vermeyi üstlendiği şeye 
"bedel-i sulh " veya "musaleh aleyh" de
nir. Bedel-i sulh ayn ise mebT, deyn ise 
semen (Mecelle, md. 1545), menfaat ise 
icare hükümleri geçerli olup bunlarda 
aranan şartlar bedel-i sulh için de söz 
konusudur. Hatta karşılıklı olarak açılan 
davalardan vazgeçme örneğinde olduğu 
gibi semen ve ücret olmaya elverişli bu
lunmayan bazı konular da bedel-i sulh 
olabilir. Fakat faize yol açabileceği endi
şesiyle dava konusu mal (musaleh anh) 
ile bedel-i sulhun aynı nevi ribevT mal 
olması doğru bulunmamıştır (bk. SULH). 

299 



BEDEL 

Yabancı devletlerden harp edilmeksizin 
anlaşma gereği alınan mallara da bedel-i 
sulh veya bedel-i musalaha denilir. 

Bedel-i Hul'. İslam aile hukukunda bo
şama hakkı kural olarak kocaya aittir. 
Ancak kadın evlilik bağından kurtulmak 
istiyor, fakat koca boşamaya rıza gös
termiyorsa kadının baş vuracağı yollar
dan biri de aldığı mehri geri vermek ve
ya başka türlü bir ödemede bulunmak 
suretiyle kocasını boşamaya razı etmek
tir. İslam hukukunda evliliğin bu yolla 
sona ermesine muhalea, kadının vere
ceği bu karşılığa da bedel-i hul' denir. 
Kadının maddi bir karşılık vererek ko
casını boşamaya razı etmesi, İslam aile 
hukukunda eşierin karşılıklı hak ve borç
ları açısından kurulan dengenin tabii bir 
gereğidir. Çünkü mehir alarak evliliğe 

razı olan kadın evlilik bağından belli bir 
maddi fedakarlıkla kurtulabilecek, er
kek de yaptığı harcamayı kısmen veya 
tamamen karşıiatarak yeni bir evliliğe 
ma IT yönden imkan bulacaktır. 

Bedel-i hul'un miktarı taraflar arasın
da varılacak anlaşmaya bağlı ise de ge
çimsizliğin kadından kaynaklanması ha
linde kocanın kadına verdiği mehir mik
tarını aşmayacak ölçüde bir bedel alma
sı caiz görülmüş, geçimsizliğe kocanın 
sebep olması halinde ise kocanın böyle 
bir bedel alarak karısını boşaması, ka
zaen olmasa bile diyaneten doğru bu
lunmamıştır. 

Evlenmede mehir olabilen her şey mu
haleada bedel kabul edilebileceği gibi 
mehir olup olmayacağı tartışmalı bir kı
sım mal ve menfaatler de bedel-i hul' 
olarak kabul edilebilir. Malikller bu ko
nuda daha müsamahakar davranmak
tadır. İhtilaf, bedel-i hul'un alışverişteki 
ivaza mı, yoksa bağışlama veya vasiyet
teki ivaza mı daha çok benzediği tartış
masından kaynaklanmaktadır. Ancak be
del-i hul'un hukuken geçersiz bir mal
dan belirlenmesi veya çocuğun hakları
nı ihlal edici bir mahiyette olması caiz 
görülmemiş, böyle durumlarda bedelin 
yok sayılıp muhalea değil talakın vaki 
olacağı belirtilmiştir (ayrıca bk. HUL'). 

Borçların İfasında Bedel. Borçların ifası 
ve tazmin hukuku açısından bedel ise, 
asıl borcun ödenmesi imkansız olunca 
onun yerine geçen yeni ödeme şeklini 
ifade etmekte olup bu husus Mecelle'
de, "Aslın ifası kabil olmadığı takdirde 
bedeli ifa olunur" (md. 53) kaidesiyle be
lirtilmiştir. Bu açıdan bedel aslın halefi 
durumundadır. Bedel ile ifaya "kaza" da 
denir. 
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Para borcu aynen değil de sayı ve cins 
itibariyle zimmette sabit olduğundan pa
ra borçlarında bedel söz konusu olmaz. 
Buğday, demir, basılmış kitap, kumaş 
gibi sayı, ölçü ve tartı ile alınıp satılan 
misli eşya da, cins ve kalite eşitliği şar
tıyla yine zimmette misil olarak sabit 
olduğundan, bu nevi borçlarda da aynı 
miktar ve cins misli malın ödenmesi "ka
za-yı kamil" (tam ödeme) sayılır. Ancak 
para ve misli mal borçlarında asıl öde
me nevi mümkün değilse, mesela o ne
vi para tedavülden kalkmış veya buğ
day, kitap ... bulunamaz olmuşsa o tak
dirde bunların bedeli ödenir. Bedel ise 
bu malların rayiç para ile kıymetleridir. 

"KıyemT mal" tabir edilen ve her biri
nin ayrı özellik ve değeri olan malların 
borca konu olması halinde ise bu mal
ların aynen ifası asıl ödemedir. Fakat 
bu çeşitli sebeplerle mümkün olmazsa, 
o zaman bu nevi malların bedelleri sayı
lan kıymetleri ödenir. Bu ödeme şekli 

ise "kaza -yı kasır" (eksik ödeme) sayılır. 

Mesela, Mecelle'de de ifade edildiği gi
bi (md. 891). gasbedilen mal telef ve zayi 
edilmiş olup sahibine aynen iadesi müm
kün olmazsa bedeli, yani misliyattan ise 
misli, kıyemT mal ise kıymeti ödenir. 
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~ ALiBARDAKOGLU 

L 

BEDEL 

( J~l) 

Bir hadis terimi. 
_j 

Bir haberin kaynağına en kısa yoldan 
varmak, bir başka deyişle haberin mey
dana geldiği zaman ile kayda geçtiği za
man arasındaki vasıtaları en aza indir
mek. muhaddislerin fazlaca önem ver
dikleri bir konu olmuştur. Haberin muh
tevasındaki hata ihtimalini ortadan kal
dırmayı hedef alan alT isnadın beş tü
ründen biri olan nisbi ulüwün muvafa
kat, müsavat, musafaha ve bedel adlı 
dört çeşidi vardır. Genel olarak Kütüb-i 
Sitte'nin veya diğer önemli hadis kitap
larından birinin müellifine en kısa isnad
la yaklaşma şekillerini ifade eden nisbi 
ulüwün bir kolu olan bedel (ibdal ). söz 
konusu müelliflerden birinin şeyhinin 

şeyhine. zincirinde daha az ravi bulunan 
bir başka senedie varmak demektir. Me
sela İmam Müslim'in Yahya-Malik-Na
fi ' - İbn ömer senediyle rivayet ettiği bir 
hadisi, bir başka muhaddisin değişik ve 
daha kısa bir senedie Müslim'in şeyhi
nin şeyhi olan Malik'ten rivayet etmesi 
halinde bu sened Müslim'in senedinden 
daha alT olur. Bu ikinci senedde Malik'
ten rivayet eden zat, Müslim'in şeyhi 
olan Yahya'dan bedel kabul edilir. 

Bu konuda Ebü'r-RebT' ei-Kela'T'nin 
dört cüzden ibaret olduğu söylenen el
Ebdô.l'i, İbn Teymiyye'nin el-Ebdô.l ve'l
'avaJi'si, İbn Hacer ei-AskalanT'nin el
Ebdô.l ve 'l- 'avô.li min Ebi Dô.vud et
Tayô.lisf, Ebdô.lü 'Abd b. Humeyd ve 
muvô.fa]1;iitühı1, el-Ebdô.lü'l- 'avô.li ve'l
muvô.fa]1;ö.ti'l-J:ıisdn min Müsnedi'd-Dd
rimi 'Abdilldh b. 'Abdirraf:ımô.n, el-Eb
dô.lü'ş-şafiyyô.t mine'ş-'şe]1;afiyyô.t ve 
el-Ebddlü'l- 'aliyyô.t mine'l-l]ile 'iyyô.t'ı 
bulunmaktadır. 
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