BilAL b. SA' D
sadece Halid adlı bir erkek ve Gufre (Gufeyre) adlı bir kız kardeşi olduğu zikredilmektedir.
Uzun boylu, zayıf ve kuru yüzlü, kamburca, gür ve kır saçlı, siyah tenli idi.
Bir defasında Hz. Peygamber ona , "Bu
gece cennette, önümde senin patuçlarının tıkırtısını duydum" diyerek kendisinin cennetlik olduğunu müjdelemiş ve
hangi arneli sel;ıebiyle bu dereceyi elde
etmiş olabileceğini sormuştu. O da her
abctest aldıktan sonra "Allah Teala'nın
nasip ettiği kadar· nafile namaz kılma
adetinden SÖZ etmişti (Buhari, "Teheccüd", 17 ; Müslim, "Fe:Zfı.' ilü's-şah&be",
108)
Bilal-i Habeşf'den hadis rivayet edenler arasında Hz. Ebü Bekir, Hz. Ömer,
Üsame b. Zeyd, Abdullah b. ömer ve Bera b. Azib gibi bazı meşhur sahabTierle
Ebü İdris el-HavlanT. Said b. Müseyyeb
ve İbn Ebü Leyla gibi tabifler bulunmaktadır. Onun rivayet ettiği kırk dört hadisten ikisi BuharT'de, biri Müslim'de,
bir tanesi de her ikisinde yer almıştır.
Ebü Ali ez-Za'feranf'nin, Bilal'in merft1*
olarak rivayet ettiği bazı hadisleri derlediği Müsnedü Bilcll adlı risalesi Mecmu'atü'l-bulp1şi'l-İslamiyye'de (XJV, S.
22 7-243) yayımlanmıştır. Kamboçya'da ve
Endonezya'nın bazı bölgelerinde müezzinlere "Bilal" veya "Bilal-i gayr-i Habeşi"
denilir. Amerika'daki bazı zenci müslümanlar da, kendilerine «Bilaliler» manasında «The Bilalians» derler; ayrıca bu
isimle bir de gazete çıkarmaktadırlar.
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bilgi yoktur. Bütün ilk zahidler gibi hüznü neşesine galip bir kişi idi. Bu sebeple kaynakların çoğunqa kendisinden " Dı
maşk halkının Hasan~ı Basri'si" diye söz
edilir. Ayrıca gür ve güzel sesi, etkili va-

siıAL b. HARis
( C:..; bd\ ,J. J~ )
Ebu Abdirrahman Bilal
b. Haris b . Usm b. Said el-Müzenl

(ö. 60/680)

L

Sahabi.

_j

Hicretin beşinci yılında Müzeyne elçileriyle birlikte Hz. Peygamber'e gelen
Bilal, Medine ile Mekke arasındaki eiEş'ar' da ikamet etmekteydi. Hz. Peygamber kendisine sel sularının yarıp genişlettiği su yatağını (Akiku'I-Medine) ikta* etti ve onu savaşlarda kullanılan atlarla develerin yayiağı olan Müzeyne kabilesinin sınırları içindeki Naki' adlı otlağı korumakla görevlendirdi. İyi bir binici
olan Bilal, Naki'de yapılan bir yarışma
da Hz. Peygamber'in devesini koşturdu
ve yarışı kazandı. Dümetülcendel Seferi'ne katıldı. Hz. Peygamber onu, Mekke fethi öncesinde ramazan ayında Medine'ye gelmelerini temin etmek üzere
Müzeyne kabilesine haberci olarak gönderdi. Mekke fethine 1000 kişilik bir
kuwetle katılan Müzeyneliler'in üç sancaktanndan biri Bilal idi. Daha sonraları Kadisiye (636) ve İfrikıyye savaşiarına
da (647-648) katıldı ve yine Müzeyne kabilesinin sancaktarlığını yaptı.
Son yıllarını Basra'da geçiren Bilal seksen yaşlarındayken vefat etti.
Kendisinden oğlu Haris ile Alkame b.
Vakkas hadis rivayet etmişlerdir. Rivayetleri Ahmed b. Hanbel'in el-Müsned'i
ile (lll. 469) İbn Huzeyme ve İbn Hibban'ın
sahihlerinde ve bazı sünen kitaplarında
yer almıştır.
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Bilal b. Sa'd dini konularda re'y* e şid
detle karşı çıkmıştır. Ebü Nuaym onun,
"Bir zamanlar insanların birbirlerini namaz, oruç, zekat, hayır yapma, iyiliği emretme, kötülükten sakındırma gibi salih
arnellere özendirdiklerini görmüştüm .
Şimdi onlar birbirlerini re'ye teşvik ediyorlar" dediğini nakleder (Hilye, V, 224) .
Ancak o re'yi, "Allah'ın kitabını ve Peygamber'in sünnetini bırakarak kendi görüşüne göre amel etmek" şeklinde tarif
ederek (a.g.e., V, 229) karşı olduğu re'yin,
dini konularla ilgili hususlarda Kur'an
ve Sünnet'e aykırı şekilde şahsi görüş 
lere önem vermek olduğunu tasrih etmiştir.

İbn Sa'd, İbn Hibban gibi münekkitler
Bilal b. Sa ' d ' ın sika* bir ravi olduğunu
kaydederler. Babasından başka Abdullah b. Ömer, Cabir b. Abdullah, Ebü'dDerda ve Muaviye gibi sahatTierden hadis nakletmiş, kendisinden de Evzai, Abdullah b. Ala b. Zebr, Abdurrahman b.
Yezid b. Cabir ile Said b. Abdülaziz az
sayıda hadis rivayet etmişlerdir.

Kaynaklarda herhangi bir eserine rastbirlikte tabakat kitapların
da ona isnat edilen nasihat ve mev'iza
türünden sözler geniş yer tutar.

( ~ ,J. J~)
Ebu Amr Bilal b. Sa'd
b. Temim es-Sekun! ed-Dımaşki
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BİIAL b. SA'D

Tabiin nesli abid, zahid ve
muhaddislerinden.

azlarıyla tanınmıştır. Dımaşk' ta imamlık

ve vaizlik yapardı. Namaz için tekbir aldığında sesinin şehrin çevre köylerinden
duyulduğu rivayet edilir. Evzai, "Ben Bila! b. Sa'd'ın vaazını dinledim; ondan daha etkili konuşan bir vaiz duymadım"
der (bk. Ebü Nuaym, V, 222) Vaaz ve nasihatlarında özellikle Kitap ve Sünnet'e
bağlılık, ibadetin önemi, cehennem korkusu, ihlas ve samimiyet, ölüm kaygısı,
zühd ve kanaat gibi konulara ağırlık verir, vaazlarını kıssalarla da süslerdi. Bu
sebeple kaynaklarda "kassas" diye de
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Dımaşk'ta doğdu ve orada yetişti. Sahabi olan babası Sa'd b. Temim'i Hz. Peygamber'in okşayıp dua ettiği rivayet edilmektedir. Bilal'in hayatı hakkında fazla
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