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İMAM BUHARİ’NİN SAHİHİNDE 
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َْيد    َهاٍب، َعْن ُحم يمم ْبنم َسْعٍد، َعْن اْبن  ش  ثَ َنا إ بْ رَاه  ثَ َنا َعْبدم اْلَعز يز  ْبنم َعْبد  اَّللَّ ، َحدَّ َحدَّ
اْحَتجَّ آَدمم َومموَسى، فَ َقاَل َلهم  " ْبن  َعْبد  الرَُّْحَن ، أَنَّ أَََب همَريْ َرَة، قَاَل: قَاَل َرسمولم اَّللَّ  

، فَ َقاَل َلهم آَدمم: أَْنَت مموَسى َأْخَرَجْتَك َخط يئَ تمَك م َن اْْلَنَّة  مموَسى: أَْنَت آَدمم الَّذ ي 
 أمْخَلَق، الَّذ ي اْصَطَفاَك اَّللَّم ب ر َساََلت ه  َوب َكََلم ه ، ُثمَّ تَ لموممِن  َعَلى أَْمٍر قمد  َر َعَليَّ قَ ْبَل َأنْ 

 فَ َقاَل: َرسمولم اَّللَّ   َفَحجَّ آَدمم مموَسى َمرََّتْي  1 

2-  

ري ينَ ،  ثَ َنا ُممَمَّدم ْبنم س  ثَ َنا َمْهد يُّ ْبنم َمْيمموٍن، َحدَّ ثَ َنا الصَّْلتم ْبنم ُممَمٍَّد، َحدَّ َحدَّ
َوَسلََّم قَاَل: " التَ َقى آَدمم َعْن َأِب  همَريْ رََة، َعْن َرسمول  اَّللَّ  َصلَّى هللام َعَلْيه  

َدَم: آْنَت الَّذ ي َن اْلَنَّة   َومموَسى، فَ َقاَل مموَسى ِل  ؟ َأْشَقْيَت النَّاَس َوَأْخَرْجتَ همْم م 
ه  َوأَنْ َزَل  قَاَل آَدمم: أَْنَت مموَسى الَّذ ي اْصَطَفاَك اَّللَّم ب ر َسالَت ه ، َواْصَطَفاَك ل نَ ْفس 

، قَاَل: َعَلْيَك الت َّْورَ  اَة؟ قَاَل: نَ َعْم، قَاَل: فَ َوَجْدََتَا كمت َب َعَليَّ قَ ْبَل َأْن ََيْلمَقِن 
 نَ َعْم، َفَحجَّ آَدمم مموَسى 2 
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ثَ َنا أَيُّوبم ْبنم النَّجَّار ، َعْن ََيََْي ْبن  َأِب  َكث رٍي، َعْن َأِب   َبةم ْبنم َسع يٍد، َحدَّ ثَ َنا ق متَ ي ْ َحدَّ
َي اَّللَّم َعْنهم، َعن  النَّب    قَاَل: " َحاجَّ مموَسى َسَلَمَة ْبن   َعْبد  الرَُّْحَن ، َعْن َأِب  همَريْ َرَة َرض 

تَ همْم، آَدَم، فَ َقاَل َلهم: أَْنَت الَّذ ي َأْخَرْجَت النَّاَس م َن اْْلَنَّة  ب   قَاَل: قَاَل َذنْب َك َوَأْشَقي ْ

                                                             
1 Buhari / Kitabu’l Ehadisi’l Enbiya b. Musa’nın Vefatı ve Sonrası n. 3409 
2 Buhari / Tefsir – Taha suresi “Seni Kendi Nefsi için Seçti” ayeti. N.4736 



َفاَك اَّللَّم ب ر َسالَت ه  َوب َكََلم ه  أَتَ لموممِن  َعَلى أَْمٍر َكتَ َبهم اَّللَّم آَدمم: ََي مموَسى، أَْنَت الَّذ ي اْصطَ 
، قَاَل َرسمولم اَّللَّ : "3 َرهم َعَليَّ قَ ْبَل َأْن ََيْلمَقِن   َعَليَّ قَ ْبَل َأْن ََيْلمَقِن  أَْو َقدَّ
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ْن َعْمرٍو، َعْن  ثَ َنا سمْفيَانم، قَاَل: َحف ْظَناهم م  ثَ َنا َعل يُّ ْبنم َعْبد  اَّللَّ ، َحدَّ َحدَّ
طَاومسٍ : َسَ ْعتم َأََب همَريْ رََة، َعن  النَّب    َصلَّى هللام َعَلْيه  َوَسلََّم قَاَل: " اْحَتجَّ آَدمم 

تَ َناََي آَدمم أَْنَت  َومموَسى، فَ َقاَل َلهم مموَسى: َن اْلَنَّة ، قَاَل  أَبموََن َخي َّب ْ َوَأْخَرْجتَ َنا م 
َلهم آَدمم: ََي مموَسى اْصطََفاَك اَّللَّم ب َكَلَم ه ، َوَخطَّ َلَك ب َيد ه ، أَتَ لموممِن  َعَلى أَْمٍر 

َْربَع َي َسَنًة؟ َفَحجَّ آَدمم مموَسى ، َفَحجَّ آَدمم َقدَّرَهم اَّللَّم َعَليَّ قَ ْبَل َأْن ََيْلمَقِن  ِب 
 مموَسى " َثََلثً 4
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َْيدم   ثَ َنا ُحم َهاٍب، َحدَّ ثَ َنا عمَقْيٌل، َعْن اْبن  ش  ، َحدَّ ثَ َنا اللَّْيثم ثَ َنا ََيََْي ْبنم بمَكرْيٍ، َحدَّ َحدَّ
َّ قَاَل: " اْحَتجَّ آَدمم، َومموَسى، فَ َقاَل مموَسى:  ْبنم َعْبد  الرَُّْحَن ، َعْن َأِب  همَريْ َرَة، َأنَّ النَّب 

أَْنَت آَدمم الَّذ ي َأْخَرْجَت ذمر  ي ََّتَك م َن اْْلَنَّة ، قَاَل آَدمم: أَْنَت مموَسى الَّذ ي اْصَطَفاَك 
ه ، ُثمَّ تَ لموممِن  َعَلى أَْمٍر َقْد قمد  َر َعَليَّ قَ ْبَل َأْن أمْخَلَق، َفَحجَّ آَدمم اَّللَّم ب ر َساََلت ه  وََكََلم  

 مموَسى "5
 

 

 

                                                             
3 Buhari / Tefsir . Taha suresi “Sakın sizi Cennet'ten çıkarmasın. Sonra mutsuz 

olursun." ayeti. n.4738 
4 Buhari / Kitabu’l Kader b. Adem ve Musa as Münazarası n. 6614   
5 Buhari / Tefsir Nisa Suresi “Allah, Musa ile konuştu” ayeti. N. 7515 
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، َوَأُْحَدم ْبنم  ، َوإ بْ َراه يمم ْبنم د يَناٍر، َواْبنم َأِب  عمَمَر اْلَمك  يُّ َحدََّثِن  ُممَمَّدم ْبنم َحاِتٍ 
َنَة  يًعا، َعن  اْبن  عميَ ي ْ ُّ َجَ  ْبن  َحاِتٍ  َواْبن  د يَناٍر  -َعْبَدَة الضَّب   قَاََل:  -َواللَّْفظم َل 

ثَ َنا سمْفَيانم ْبنم عميَ ي ْ َنَة، َعْن َعْمرٍو، َعْن طَاومسٍ ، قَاَل: َسَ ْعتم َأََب همَريْ رََة،  َحدَّ
: قَاَل َرسمولم هللا  َصلَّى هللام َعَلْيه  َوَسلََّم: " اْحَتجَّ آَدمم َومموَسى، فَ َقاَل  يَ قمولم

َن اْْلَنَّة ، فَ َقاَل لَ  تَ َنا َوَأْخَرْجتَ َنا م  هم آَدمم: أَْنَت مموَسى: ََي آَدمم أَْنَت أَبموََن َخي َّب ْ
، أَتَ لموممِن  َعَلى أَْمٍر َقدَّرَهم هللام َوَخطَّ َلَك ب َيد ه  مموَسى، اْصَطَفاَك هللام ب َكََلم ه ، 

َْربَع َي َسَنةً َعَليَّ  ُّ َصلَّى هللام َعَلْيه  َوَسلََّم: قَ ْبَل َأْن ََيْلمَقِن  ِب  َفَحجَّ »؟ " فَ َقاَل النَّب 
َوِف  َحد يث  اْبن  َأِب  عمَمَر َواْبن  َعْبَدَة، قَاَل «  آَدمم مموَسىآَدمم مموَسى، َفَحجَّ 

: َكَتَب َلَك الت َّْورَاَة ب َيد ه  6 َا: َخطَّ، وقَاَل اِْلَخرم  َأَحدمُهم
7- 

َبةم ْبنم َسع يٍد، َعْن َمال ك  ْبن  أََنٍس، ف يَما قمر َئ َعَلْيه  َعْن َأِب  الز  ََند ،  ثَ َنا ق متَ ي ْ َحدَّ
َعن  اْْلَْعرَج  ، َعْن َأِب  همَريْ رََة، َأنَّ َرسموَل هللا  َصلَّى هللام َعَلْيه  َوَسلََّم، قَاَل: " ََتَاجَّ 

َأْغَوْيَت  ، فَ َقاَل َلهم مموَسى: أَْنَت آَدمم الَّذ يآَدمم َومموَسى، َفَحجَّ آَدمم مموَسى
َن اْْلَنَّة ، فَ َقاَل آَدمم: أَْنَت الَّذ ي َأْعطَاهم هللام ع ْلَم كمل   َشْيٍء  النَّاَس َوَأْخَرْجتَ همْم م 

د  َر َعَليَّ ، قَاَل: فَ تَ لموممِن  َعَلى أَْمٍر قم َواْصَطَفاهم َعَلى النَّاس  ب ر َسالَت ه ؟ قَاَل: نَ َعمْ 
 قَ ْبَل َأْن أمْخَلَق؟ "7

                                                             
6 Muslim / Kader  b. Adem ve Musa (as)’ın Münazarsı n. 2652 -  
7 Muslim / Kader n b. Adem ve Musa (as)’ın Münazarsı n. 2652 - 
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ثَ َنا إ ْسَحاقم ْبنم مموَسى ْبن  َعْبد  هللا  ْبن  مموَسى ْبن  َعْبد  هللا  ْبن  يَز يَد  َحدَّ
ثَ َنا أََنسم ْبنم ع َياٍض، َحدََّثِن  اْْلَار ثم ْبنم َأِب  ذمََبٍب، َعْن يَز يَد  ، َحدَّ اْْلَْنَصار ي  

ْعَنا َأََب همَريْ رََة، قَاَل: قَاَل َرسمولم َوهمَو اْبنم  ، قَاََل: َسَ  همْرممَز َوَعْبد  الرَُّْحَن  اْْلَْعرَج 
ع ْنَد َرّب   َما، " اْحَتجَّ آَدمم َومموَسى َعَلْيه َما السَََّلمم  هللا  َصلَّى هللام َعَلْيه  َوَسلََّم:

َفَحجَّ آَدمم مموَسى، قَاَل مموَسى: أَْنَت آَدمم الَّذ ي َخَلَقَك هللام ب َيد ه  َونَ َفَخ ف يَك 
ه ، َوَأْسَجَد َلَك َمََلئ َكَتهم، َوَأْسَكَنَك ِف  َجنَّت ه ، ُثمَّ َأْهَبْطَت النَّاَس  م ْن رموح 

، فَ َقاَل آَدمم: أَْنَت مموَسى ا َط يَئت َك إ ََل اْْلَْرض  لَّذ ي اْصطََفاَك هللام ب ر َسالَت ه  ِب 
يًّا، فَب َكْم َوَجْدَت  َيانم كمل   َشْيٍء َوقَ رََّبَك َنَ  ه  َوَأْعطَاَك اْْلَْلَواَح ف يَها ت ب ْ َوب َكََلم 
َْربَع َي َعاًما، قَاَل آَدمم: فَ َهْل  هللَا َكَتَب الت َّْورَاَة قَ ْبَل َأْن أمْخَلَق، قَاَل مموَسى: ِب 

َت ف يَها َوَعَصى آَدمم رَبَّهم فَ َغَوى، قَاَل: نَ َعْم، قَاَل: أَفَ تَ لموممِن  َعَلى َأْن َوَجدْ 
َْربَع َي َسَنًة؟ " قَاَل  َعم ْلتم َعَمًَل َكتَ َبهم هللام َعَليَّ َأْن أَْعَمَلهم قَ ْبَل َأْن ََيْلمَقِن  ِب 

 َرسمولم هللا  َصلَّى هللام َعَلْيه  َوَسلََّم: »َفَحجَّ آَدمم مموَسى«8
9- 

ثَ َنا  يَم، َحدَّ ثَ َنا يَ ْعقموبم ْبنم إ بْ َراه  ، قَاََل: َحدَّ َحدََّثِن  زمَهرْيم ْبنم َحْرٍب، َواْبنم َحاِتٍ 
َْيد  ْبن  َعْبد  الرَُّْحَن ، َعْن َأِب  همَريْ رََة، قَاَل: قَاَل  َهاٍب، َعْن ُحم ، َعن  اْبن  ش  َأِب 

َم: " اْحَتجَّ آَدمم َومموَسى، فَ َقاَل َلهم مموَسى: أَْنَت َعَلْيه  َوَسلَّ َرسمولم هللا  َصلَّى هللام 
َن اْْلَنَّة ؟ فَ َقاَل َلهم آَدمم: أَْنَت مموَسى الَّذ ي  َخط يئَ تمكَ آَدمم الَّذ ي َأْخَرَجْتَك  م 

                                                             
8 Muslim / Kader  b. Adem ve Musa (as)’ın Münazarsı n. 2652  



د  َر َعَليَّ قَ ْبَل َأْن اْصَطَفاَك هللام ب ر َسالَت ه  َوب َكََلم ه ، ُثمَّ تَ لموممِن  َعَلى أَْمٍر َقْد قم 
 أمْخَلَق؟ َفَحجَّ آَدمم مموَسى "،9

10- 

ثَ َنا ََيََْي ْبنم َأِب   ثَ َنا أَيُّوبم ْبنم النَّجَّار  اْلَيَمام يُّ، َحدَّ َحدََّثِن  َعْمٌرو النَّاق دم، َحدَّ
 َعَلْيه  َوَسلََّم، ح َكث رٍي، َعْن َأِب  َسَلَمَة، َعْن َأِب  همَريْ رََة، َعن  النَّب    َصلَّى هللام 

، َأْخََبَََن َمْعَمٌر، َعْن َُهَّام  ْبن  ممنَ ب  ٍه، َعْن  ثَ َنا َعْبدم الرَّزَّاق  ثَ َنا اْبنم رَاف ٍع، َحدَّ َوَحدَّ
َْعََن َحد يث ه ْم.10  َأِب  همَريْ رََة، َعن  النَّب    َصلَّى هللام َعَلْيه  َوَسلََّم، ِب 

EBU DAVUD’UN SÜNEN’İNDE 

11- 

ثَ َنا  ثَ َنا َأُْحَدم ْبنم َصال ٍح اْلَمْعََن، قَاَل: َحدَّ ثَ َنا سمْفَيانم، وَحدَّ ثَ َنا ممَسدٌَّد، َحدَّ َحدَّ
: َسَ ْعتم َأََب  َع طَاومًسا، يَ قمولم َنَة، َعْن َعْمر و ْبن  د يَناٍر، َسَ  سمْفَيانم ْبنم عميَ ي ْ

م َعن  النَّب    َصلَّى هللام  ، فَ َقاَل اْحَتجَّ آَدمم َومموَسى َعَلْيه  َوَسلََّم قَاَل: " همَريْ رََة، َيمَْب 
َن اْْلَنَّة ، فَ َقاَل آَدمم: أَْنَت  تَ َنا َوَأْخَرْجتَ َنا م  مموَسى: ََي آَدمم أَْنَت أَبموََن َخي َّب ْ

أَْمٍر َقدَّرَهم  مموَسى اْصطََفاَك اَّللَّم ب َكََلم ه  َوَخطَّ َلَك الت َّْورَاَة ب َيد ه ، تَ لموممِن  َعَلى
َْربَع َي َسَنًة؟ َفَحجَّ آَدمم، مموَسى " قَاَل: َأُْحَدم ْبنم  َعَليَّ قَ ْبَل َأْن ََيْلمَقِن  ِب 

َع َأََب همَريْ رَةَ 11  َصال ٍح، َعْن َعْمرٍو، َعْن طَاومٍس، َسَ 
 

                                                             
9 Muslim / Kader b. Adem ve Musa (as)’ın Münazarsı n. 2652 
10 Muslim / Kader b. Adem ve Musa (as)’ın Münazarsı n. 2652 
11 Ebu Davud / Kitabu’s Sunne , Bab / el-Kader 4701 
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ري يَن،  ثَ َنا ُممَمَّدم ْبنم س  ثَ َنا َمْهد يُّ ْبنم َمْيمموٍن، َحدَّ ثَ َنا الصَّْلتم ْبنم ُممَمٍَّد، َحدَّ َحدَّ
التَ َقى آَدمم َعْن َأِب  همَريْ رََة، َعْن َرسمول  اَّللَّ  َصلَّى هللام َعَلْيه  َوَسلََّم قَاَل: " 

َدَم: آْنَت الَّذ يَومموَسى َن اْلَنَّة ؟  ، فَ َقاَل مموَسى ِل  َأْشَقْيَت النَّاَس َوَأْخَرْجتَ همْم م 
ه  َوأَنْ َزَل  قَاَل آَدمم: أَْنَت مموَسى الَّذ ي اْصَطَفاَك اَّللَّم ب ر َسالَت ه ، َواْصَطَفاَك ل نَ ْفس 

، قَاَل:  َعَلْيَك الت َّْورَاَة؟ قَاَل: نَ َعْم، قَاَل: فَ َوَجْدََتَا كمت َب َعَليَّ قَ ْبَل َأْن ََيْلمَقِن 
 نَ َعْم، َفَحجَّ آَدمم مموَسى12

İMAM TİRMİZİ SÜNEN’İNDE 

13- 

، َعْن  ثَ َنا َأِب  ثَ َنا اْلممْعَتم رم ْبنم سمَلْيَماَن، َحدَّ ٍ ، َحدَّ ثَ َنا ََيََْي ْبنم َحب يب  ْبن  َعَرِب  َحدَّ
، َعْن َأِب  َصال ٍح، َعْن َأِب  همَريْ َرَة، َعن  النَّ  ب    قَاَل: " اْحَتجَّ آَدمم سمَلْيَماَن اْْلَْعَمش 

ه  ، أَْنَت الَّذ ي َخَلَقَك اَّللَّم ب َيد ه  َومموَسى، فَ َقاَل مموَسى: ََي آَدمم،  َونَ َفَخ ف يَك م ْن رموح 
أَْغَوْيَت النَّاَس َوَأْخَرْجتَ همْم م َن اْْلَنَّة ، قَاَل: فَ َقاَل آَدمم: َوأَْنَت مموَسى الَّذ ي اْصَطَفاَك 

ْلتمهم َكتَ َبهم اَّللَّم َعَليَّ قَ ْبَل َأْن ََيْلمَق السََّمَوات   اَّللَّم ب َكََلم ه  أَتَ لموممِن  َعَلى َعَمٍل َعم 
 َواْْلَْرَض، قَاَل: َفَحجَّ آَدمم مموَسى "13

 

 

 

 

                                                             
12 Ebu Davud / Kitabu’s Sunne , Bab / el-Kader 4702 
13 Tirmizi / Kader. Bab 2-  n.2134 



 

İBN MACA SÜNEN’İNDE 

14- 

َْيد  ْبن  كَ  ثَ َنا ه َشامم ْبنم َعمَّاٍر، َويَ ْعقموبم ْبنم ُحم ثَ َنا سمْفَيانم َحدَّ ٍب قَاََل: َحدَّ اس 
م َعن   : َسَ ْعتم َأََب همَريْ رََة، َيمَْب  َنَة، َعْن َعْمر و ْبن  د يَناٍر َسَ َع طَاومًسا يَ قمولم ْبنم عميَ ي ْ

، فَ َقاَل َلهم مموَسى: ََي آَدمم َومموَسى" اْحَتجَّ  النَّب    َصلَّى هللام َعَلْيه  َوَسلََّم قَاَل:
تَ َنا َوَأْخَرْجتَ َنا م َن اْْلَنَّة  ب َذنْب َك، فَ َقاَل  َلهم آَدمم: ََي مموَسى، آَدمم، أَْنَت أَبموََن َخي َّب ْ

اْصَطَفاَك اَّللَّم ب َكََلم ه ، َوَخطَّ َلَك الت َّْورَاَة ب َيد ه ، أَتَ لموممِن  َعَلى أَْمٍر َقدَّرَهم اَّللَّم 
َْربَع َي َسَنًة، َفَحجَّ آَدمم مموَسى، َفَحجَّ آَدمم مموَسى، َعَليَّ   قَ ْبَل َأْن ََيْلمَقِن  ِب 

 َفَحجَّ آَدمم مموَسى، َثََلًث " "14
İMAM MALİK MUVATA’SINDA 

15-  

، َعْن َأِب  همَريْ َرَة، َأن   ، َعْن َمال ك، َعْن َأِب  الز  ََند ، َعْن اْْلَْعرَج  َثِن  َرسموَل اَّللَّ  قَاَل: َوَحدَّ
، قَاَل َلهم مموَسى: أَْنَت آَدمم الَّذ ي أَْغَوْيَت َفَحجَّ آَدمم، مموَسى " ََتَاجَّ آَدمم، َومموَسى

أَْعطَاهم اَّللَّم ع ْلَم كمل   النَّاَس َوَأْخَرْجتَ همْم م َن اْْلَنَّة ، فَ َقاَل َلهم آَدمم: أَْنَت مموَسى الَّذ ي 
اهم َعَلى النَّاس  ب ر َسالَت ه ؟ قَاَل: نَ َعْم، قَاَل: أَفَ تَ لموممِن  َعَلى أَْمٍر َقْد قمد  َر َواْصَطفَ َشْيٍء 

 َعَليَّ قَ ْبَل َأْن أمْخَلَق؟ "15

 

 

                                                             
14 İbn Maca /  افتتاح الكتاب في اإليمان وفضائل الصحابة والعلم / el-Kader n.80 

15 Malik/ Muvatta 1660-1872 



İMAM NESEİ SÜNENU’L KUBRA’DA 

16- 

أَن قتيبة بن سعيد َن يعقوب عن عمرو عن اْلعرج عن أِب هريرة أن رسول 
عليهما السَلم فقال له  آدم وموسىهللا صلى هللا عليه و سلم قال : احتج 

ُث قال لك كن فكنت  موسى َي آدم خلقك هللا بيده ُث نفخ فيك من روحه
منها  ُث أمر املَلئكة فسجدوا لك ُث قال اسكن أنت وزوجك اْلنة وكَل

رغدا حيث شئتما وَل تقرَب هذه الشجرة فتكوَن من الظاملي فنهاك عن 
فقال آدم َي موسى أمل تعلم أن هللا قدر هذا شجرة واحده فعصيت ربك 

علي قبل أن َيلقِن قال رسول هللا صلى هللا عليه و سلم لقد حج آدم 
 موسى لقد حج آدم موسى لقد حج آدم موسى16

 

17- 

َن يعقوب عن عمرو عن اْلعرج عن أِب هريرة أن رسول  أَن قتيبة بن سعيد
فقال له موسى عليهما  آدم وموسىهللا صلى هللا عليه و سلم قال : احتج 

السَلم َي آدم خلقك هللا بيده ونفخ فيك من روحه ُث قال لك كن فكنت 
ُث أمر املَلئكة فسجدوا لك ُث قال اسكن أنت وزوجك اْلنة فكَل منها 

وَل تقرَب هذه الشجرة فتكوَن من الظاملي فنهاك عن  حيث شئتم رغدا
شجرة واحدة فعصيت ربك فقال آدم عليه السَلم َي موسى أمل تعلم أن هللا 

                                                             
16 Nesei / S. Kubra – Tefsir , Suretu’l Bakara n. 10985 



تعاَل قدر علي هذا قبل أن َيلقِن فقال رسول هللا صلى هللا عليه و سلم 
 لقد حج آدم موسى لقد حج آدم موسى لقد حج آدم موسى17

18- 

أَن إسحاق بن إبراهيم أَن جرير عن اْلعمش عن أِب صاحل عن أِب هريرة 
فقال موسى ِلدم  آدم وموسىعن النب صلى هللا عليه و سلم قال : احتج 

أنت الذي خلقك هللا بيده ونفخ فيك من روحه أغويت الناس وأخرجتهم 
مِن أتلو وكلمك تكليما من اْلنة فقال آدم أنت الذي اصطفاك هللا برسالته 

علي قبل أن َيلق السماوات واْلرض فحج آدم أن أعمل عمَل كتبه هللا 
 موسى18

19-  

أخَبَن َيَي بن حبيب بن عرِب قال حدثنا معتمر يعِن بن سليمان قال 
حدثنا أِب عن سليمان عن أِب صاحل عن أِب هريرة عن النب صلى هللا عليه 

فقال َي آدم أنت الذي خلقك هللا بيده  آدم وموسىو سلم قال : احتج 
ونفخ فيك روحه أغويت الناس وأخرجتهم من اْلنة فقال آدم وأنت موسى 

الذي اصطفاك هللا بكَلمه تلومِن على عمل عملته كتبه هللا علي قبل أن 

                                                             
17Nese/ Kubra / Tefsir, Al-i İmran  n.11060 

 
18 Nesei- Kubra / Tefsir Nisa Suresinin Tefsiri n. 11130 
 



َيلق السماوات واْلرض قال فحج آدم موسى سورة الزمر بسم هللا الرُحن 
 الرحيم19

20-  

، َعْن َأِب  َأْخََبَََن  ، َعْن َعْمرٍو، َعن  اْْلَْعرَج  ثَ َنا يَ ْعقموبم َبةم ْبنم َسع يٍد، َحدَّ ق متَ ي ْ
َما  آَدمم َومموَسىاْحَتجَّ  " همَريْ رََة: َأنَّ َرسموَل هللا  َصلَّى هللام َعَلْيه  َوَسلََّم قَاَل: َعَلْيه 

ه ، السَََّلمم، فَ َقاَل َلهم مموَسى: ََي آَدمم، َخَلَقَك هللام   ب َيد ه ، ُثمَّ نَ َفَخ ف يَك م ْن رموح 
ُثمَّ قَاَل َلَك: كمْن َفكمْنَت، ُثمَّ أََمَر اْلَمََلئ َكَة َفَسَجدموا َلَك، ُثمَّ قَاَل: }اْسكمْن 

تمَما َوََل تَ ْقَرََب َهذ ه  الشََّجرََة  ئ ْ َها َرَغًدا َحْيثم ش  ن ْ أَْنَت َوَزْوجمَك اْْلَنََّة وَكمََل م 
َن الظَّال م َي{ ]البقرة: فَ َتكم  َدٍة فَ َعَصْيَت 35وََن م  [ فَ نَ َهاَك َعْن َشَجرٍَة َواح 

؟ "  َر َهَذا َعَليَّ قَ ْبَل َأْن ََيْلمَقِن  رَبََّك، فَ َقاَل آَدمم: ََي مموَسى، أملَْ تَ ْعَلْم َأنَّ هللَا َقدَّ
َحجَّ آَدمم مموَسى، َلَقْد َحجَّ آَدمم  َلَقدْ »قَاَل َرسمولم هللا  َصلَّى هللام َعَلْيه  َوَسلََّم: 

 مموَسى، َلَقْد َحجَّ آَدمم مموَسى«20
21-  

، َعْن َأِب   ، َعْن َعْمرٍو، َعن  اْْلَْعرَج  ثَ َنا يَ ْعقموبم َبةم ْبنم َسع يٍد، َحدَّ َأْخََبَََن ق متَ ي ْ
" اْحَتجَّ آَدمم َومموَسى َعَلْيه َما  همَريْ رََة َأنَّ َرسموَل هللا  َصلَّى هللام َعَلْيه  َوَسلََّم قَاَل:

ه ، ُثمَّ  السَََّلمم فَ َقاَل َلهم مموَسى: ََي آَدمم، َخَلَقَك هللام ب َيد ه ، َونَ َفَخ ف يَك م ْن رموح 
قَاَل َلَك: كمْن َفكمْنَت، ُثمَّ أََمَر اْلَمََلئ َكَة َفَسَجدموا َلَك، ُثمَّ قَاَل: اْسكمْن أَْنَت 

                                                             
19 Nesei- Kubra / Saffat Suresi Tefsiri 11443 
20 Nesesi- Kubra / Bakara Suresi “Sen ve eşin cennette iskan edin” ayetinin tefsiri 

10918 



تمْم َرَغًدا، َوََل تَ ْقَرََب َهذ ه  الشََّجرََة فَ َتكموََن َوَزْوجمَك اْلَْ  ئ ْ َها َحْيثم ش  ن ْ نََّة َفكمََل م 
َدٍة فَ َعَصْيَت رَبََّك؟ فَ َقاَل آَدمم َعَلْيه   َن الظَّال م َي فَ نَ َهاَك َعْن َشَجرٍَة َواح  م 

؟ " السَََّلمم: ََي مموَسى، أملَْ تَ ْعَلْم َأنَّ هللَا تَ َعاََل َقدَّ  َر َعَليَّ َهَذا قَ ْبَل َأْن ََيْلمَقِن 
َلَقْد َحجَّ آَدمم مموَسى، َلَقْد َحجَّ آَدمم »فَ َقاَل َرسمولم هللا  َصلَّى هللام َعَلْيه  َوَسلََّم: 

 مموَسى، َلَقْد َحجَّ آَدمم مموَسى«21
22- 

يَم، َأْخََبَََن َجر يٌر، َعن  اْْلَ  ، َعْن َأِب  َصال ٍح، َعْن َأْخََبَََن إ ْسَحاقم ْبنم إ بْ َراه  ْعَمش 
فَ َقاَل ، آَدمم َومموَسى" اْحَتجَّ  َأِب  همَريْ رََة َعن  النَّب    َصلَّى هللام َعَلْيه  َوَسلََّم قَاَل:

ه ، َأْغَوْيَت  َدَم: أَْنَت الَّذ ي َخَلَقَك هللام ب َيد ه ، َونَ َفَخ ف يَك م ْن رموح  مموَسى ِل 
ْجتَ همْم م َن اْْلَنَّة ، فَ َقاَل آَدمم: أَْنَت الَّذ ي اْصَطَفاَك هللام ب ر َسالَت ه ، النَّاَس، َوَأْخرَ 

، أَتَ لموممِن  َأْن َأْعَمَل َعَمًَل َكتَ َبهم هللام َعَليَّ قَ ْبَل َأْن ََيْلمَق وََكلََّمَك َتْكل يًما
، َفَحجَّ آَدمم مموَسى22  السََّمَوات  َواْْلَْرض 

23-  

ٌر يَ ْعِن  اْبَن سمَلْيَماَن،  ثَ َنا ممْعَتم  ٍ ، قَاَل: َحدَّ َأْخََبَََن ََيََْي ْبنم َحب يب  ْبن  َعَرِب 
، َعْن سمَلْيَماَن، َعْن َأِب  َصال ٍح، َعْن َأِب  همَريْ رََة، َعن  النَّب     ثَ َنا َأِب  قَاَل: َحدَّ

آَدمم َومموَسى، فَ َقاَل: ََي آَدمم , أَْنَت الَّذ ي  َصلَّى هللام َعَلْيه  َوَسلََّم قَاَل: " اْحَتجَّ 
َن  ه ، َأْغَوْيَت النَّاَس , َوَأْخَرْجتَ همْم م  َخَلَقَك هللام ب َيد ه ، َونَ َفَخ ف يَك م ْن رموح 

                                                             
21 Nesei / Kubra, Al-i İmran suresi “Allah katında İsa’nın misali, Adem’in misali 

gibidir” ayetinin tefsiri n. 10994 
22 Nesei- Kubra/ Nisa Suresi “Allah, Musa ile konuştu” ayetinin tefsiri 11065 



, تَ لموممِن  َعَلى اْْلَنَّة ، فَ َقاَل آَدمم: َوأَْنَت مموَسى الَّذ ي , اْصَطَفاَك هللام ب َكََلم ه  
ْلتمهم َكتَ َبهم هللام َعَليَّ قَ ْبَل َأْن ََيْلمَق السََّمَوات  َواْْلَْرَض؟ " , قَاَل: َعمَ  ٍل َعم 

 »َفَحجَّ آَدمم مموَسى«23
İMAM AHMED MÜSNED’İNDE 

24-  

حدثنا عبد هللا حدثِن أِب ثنا سفيان عن عمرو َسع طاوسا َسع أَب هريرة 
يقول قال رسول هللا صلى هللا عليه و سلم : احتج آدم وموسى عليهما 

السَلم فقال موسى َي آدم أنت أبوَن خيبتنا وأخرجتنا من اْلنة فقال له آدم 
بيده أتلومِن َي موسى أنت اصطفاك هللا بكَلمه وقال مرة برسالته وخط لك 

حج  آدم موسىعلى أمر قدره هللا على قبل ان َيلقِن ِبربعي سنة قال حج 
  24آدم موسى

25- 

حدثنا عبد هللا حدثِن أِب ثنا أبو كامل ثنا إبراهيم ثنا بن شهاب عن ُحيد 
بن عبد الرُحن عن أِب هريرة قال قال رسول هللا صلى هللا عليه و سلم : 

أخرجتك احتج آدم وموسى عليهما السَلم فقال له موسى أنت آدم الذي 
َلمه من اْلنة فقال له آدم وأنت موسى الذي اصطفاك هللا بكخطيئتك 

                                                             
23 Nesei – Kubra / Sad suresi “Ben çamurdan bir beşer yaratacağım” ayetinin tefsiri. 

No 11379 
24 Ahmed / Musned 7831 



وبرسالته تلومِن على أمر قدر على قبل ان أخلق قال رسول هللا صلى هللا 
 عليه و سلم فحج آدم موسى فحج آدم موسى25

26- 

حدثنا عبد هللا حدثِن أِب ثنا أيوب بن النجار ثنا َيَي بن أِب كثري عن أِب 
سلمة بن عبد الرُحن عن أِب هريرة قال قال رسول هللا صلى هللا عليه و سلم 

فقال َي آدم أنت الذي أخرجت الناس من اْلنة بذنبك  آدم موسى: حاج 
قال فقال له آدم أنت الذي اصطفاك هللا على الناس برساَلته  وأشقيتهم

وكَلمه فتلومِن على أمر كتبه هللا أو قدره على قبل ان َيلقِن قال فقال 
 رسول هللا صلى هللا عليه و سلم فحج آدم موسى26

27- 

وإبسناده قال رسول هللا صلى هللا عليه و سلم : َتاج آدم وموسى فقال له 
موسى أنت آدم الذي أغويت الناس وأخرجتهم من اْلنة إَل اْلرض فقال 
له آدم أنت موسى الذي أعطاك هللا علم كل شيء واصطفاك على الناس 

بل من قأن أفعل  قال أتلومِن على أمر كان قد كتب علىقال نعم برساَلته 
 أن اخلق قال فحاج آدم موسى صلى هللا عليهما وسلم27

 

                                                             
25 Ahmed / Musned 7578 
26 Ahmed/ Musned n. 7843 
27 Ahmed/ Musned/ 8143 



 
28- 

حدثنا عبد هللا حدثِن أِب ثنا حسي ثنا جرير عن ُممد عن أِب هريرة قال 
فقال أنت آدم الذي  آدم موسىقال رسول هللا صلى هللا عليه و سلم : لقي 

خلقك هللا بيده وأسكنك جنته واسجد لك مَلئكته ُث صنعت ما صنعت 
فقال آدم ملوسى أنت الذي كلمك هللا وأنزل عليك التوراة قال نعم قال فهل 

عليهما  آدم موسىجتده مكتوَب علي قبل ان أخلق قال نعم قال فحج 
 السَلم28

29- 

بن عمرو ثنا زائدة عن اْلعمش عن حدثنا عبد هللا حدثِن أِب ثنا معاوية 
أِب صاحل عن أِب هريرة عن النب صلى هللا عليه و سلم قال : احتج آدم 

وموسى قال فقال موسى َي آدم أنت الذي خلقك هللا بيده ونفخ فيك من 
روحه أغويت الناس وأخرجتهم من اْلنة قال فقال آدم أنت موسى أنت 

عمله كتبه هللا علي قبل أن َيلق اصطفاك هللا بكَلمه تلومِن على عمل أ
 السماوات واْلرض قال فحج آدم موسى29

 

 

                                                             
28 Ahmed/ Musned 9084 
29 İmam Ahmed/ Musned 9165 



30- 

حدثنا عبد هللا حدثِن أِب ثنا يزيد قال أَن بن عون عن ُممد عن أِب هريرة 
فقال  آدم موسىصلى هللا عليهما وسلم فخصم اختصم آدم وموسى  قال :

موسى أنت آدم الذي أشقيت الناس وأخرجتهم من اْلنة فقال آدم أنت 
موسى الذي اصطفاك هللا برساَلته وبكَلمه وأنزل عليك التوراة أليس جتد 
فيها ان قد قدره هللا علي قبل أن َيلقِن قال بلى قال عمرو بن سعيد وبن 

ديث قال ُممد يكفيِن أول اْل آدم موسىعبد الرُحن اْلمريي فحج 
 فخصم آدم موسى عليهما السَلم30

31- 

حدثنا عبد هللا حدثِن أِب ثنا عبد الرُحن قال ثنا ُحاد عن عمار عن أِب 
فقال أنت آدم لقي آدم موسى  هريرة عن النب صلى هللا عليه و سلم قال :

ُث فعلت فقال وأسكنك اْلنة الذي خلقك هللا بيده وأسجد لك مَلئكته 
وأنزل عليك التوراة ُث أَن  هللا واصطفاك برسالتهأنت موسى الذي كلمك 

فحج آدم موسى فحج آدم موسى عليهما أقدم أم الذكر قال َل بل الذكر 
 السَلم

32- 

حدثنا عبد هللا حدثِن أِب ثنا عفان قال ثنا ُحاد عن عمار بن أِب عمار 
عن أِب هريرة عن النب صلى هللا عليه و سلم وُحيد عن اْلسن عن رجل 

                                                             
30 Ahmed/ Musned 9990 



ُحاد أظنه جندب بن عبد هللا البجلي عن النب صلى هللا عليه و سلم قال 
 قال : لقي آدم موسى فذكر معناه31

Ayrıca  

1- Sahih İbn Hibban 4313,6314,6345 

2- Mustahrecu Ebu Avane 6470 

3- Ahadisu’l Muhtara 75,195 

4- Musnedu İshak İbn Rehaveyh 194 

5- Musnedu Humeyd 949,1148 

6- Musnedu Ebu Ya’la 2243,244,1204,1521,1528,6245 

7- Taberani/ Musnedu’ş Şamiyyin 3291,3060 

8- El-Camiu’l Kebir /Ma’mer ibn Raşid 20068 

9- Mu’cemu’l Kebir / Taberani 1663 

10- Sahifetu Hemmam ibn Münebbih 46 

11- İbn Ebi Asım/ Sunneh 137,140,143,144,145 

12- Abdullah ibn Ahmed / Sunneh 287,399,412,506,507 

13- Firyabi / Kader 107,109,112,115,104,118,119,207 

14- İbn Huzeyme / Tevhid 8,58,59,65,67,159,205 

15- İbn Acurri / Şeri’a / 

122,217,218,219,220,221,410,411,412,415,466 

16- El-İbanetu’l Kubra / İbn Batta 

788,790,791,792,793,1168,986 

17- İbn Mendeh / İman 140,143,145 

18- İbn Mendeh / Tevhid 

207,208,454,455,466,540,541,543,544,545 

19- İbn Mendeh / er-Reddu ala’l Cehmiyye 53,68,69,71, 

20- Lalakai / İ’tikadi Ehli Sunne ve’l Cemaa 

367,551,552,693,1030,1033,1034,1037 

21- Beyhaki / el-İ’tikad ile Sebili’l Reşad  79,109 

22- Beyhaki/ el-Esma ve’s Sıfat 415,416,421,493,624,686,687 

23- Ebu Nuaym /el-Hilye 4553 

                                                             
31 Ahmed/ Musned 9991 



24- Ebu Nuaym / Ahbaru Asbahan 171 

25- Tarihu Bagdad / Hatibu’l Bagdadi 284,285,573 

26- Ta’zimu Kadru’s Salah / Mervezi 366 

 

 

 

 

 

 


