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Abdullah b. Ebî Rabîa
Adı
: Abdullah (önceki adı Bahîr veya Buceyr
idi, Hz. Peygamber değiştirdi.)
Künyesi

: Ebû Abdirrahman

Doğum yılı

: Tespit edilemedi.

Doğum yeri : Mekke
Baba adı
: Amr veya Huzeyfe, Ebû Rabîa b. el-Muğîre el-Mahzûmî
Anne adı

: Esma bint Mahreme/Muharribe.

Eş(ler)i

: Bint Hafs b. Muğîre (çocuğu olmamış).

Akrabaları
: Ayyâş b. Ebî Rabîa’nın öz kardeşidir.
Ebu Cehil ise anne bir kardeşiydi.
Oğulları
: Ömer (meşhur Arap şairidir), İbrahim, İsmail, Abdurrahman, Hâris, Hars, Muhammed, Ebû Bekir
Kızları

: Ümmü Hakîm,

Kabilesi

: Kureyş’in Mahzum boyundan

İslâm’a girişi : Mekke’nin fethinde H. 8. yıl.
Sohbet süresi : 2 sene
Rivayeti
: Hz. Peygamber’den 1, sahabeden birkaç rivayeti vardır. Oğulları nakletmiştir.
Yaşadığı yer : Mekke, Medine, Yemen
Mesleği
: Kureyş’in eşrafından, baharat ticareti yapan zenginlerindendi
Hicreti
: Medinelilerden sayıldığına göre hicret
etmiş olmalıdır.
Fiziki yapı

: Yakışıklıydı.

Mizacı

: Hitabeti, siyaseti iyi idi, mutedil biriydi.

Ömrü

: Orta yaşın üzerinde olmalı.

Ölüm yılı

: H. 35

Ölüm yeri

: Mekke yakınlarında

Ölüm sebebi : Hz. Osman’ı öldürmek üzere yapılan
kuşatmayı kaldırmak üzere Medine’ye gelirken, devesinden düşerek öldü.
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Ayrıcalığı

:

Mekke’nin fethinde, Hz. Ali’nin kız kardeşi Ümmü
Hani’nin evine sığınmış ve onun himayesine girmişti.
Hz. Ali onu öldürmek istemişse de, Hz. Peygamber, “Senin güvence verdiğine, biz de verdik” diyerek Ümmü
Hani’nin verdiği emanı kabul etmişti.

Sözleri

:

Habeşistan’a hicret eden Müslümanları geri almak için
giden heyetin içindeydi. Amr b. el-As’ın sert ve kurnazca
planlarına karşı çıkmış ve “Yapma! Her ne kadar onlar
bizim muhalifimiz iseler de, onlarla akrabalık bağlarımız
var” diyerek yumuşak bir politika izlemişti.

Savaşları

:

İslâm öncesi, Uhud savaşında müşrik okçusuna kumanda etti.

Görevleri

:

İslâm öncesinde çeşitli diplomatik heyetlerde bulunmuştur. Hz. Peygamber de onu Yemen’in Cened vilayetine
vali olarak atadı. Hz. Ömer, daha sonra San’a’yı da ona
bağladı. Hz. Osman döneminde de bu görevini sürdürmekteydi.

Hadisleri

:

“Rasulullah (s.a.v) benden 40 bin dirhem borç almıştı.
Bilahare gelip onu ödedi ve bana: “Allah senin aileni ve
malını bereketli kılsın. Borcun bedeli, onu ödemek ve
teşekkür etmektir” buyurdu.

Hakkında :
Sabah namazının iki rekât (sünnetini) kaçırmış ve bunun
için bir köle azad etmişti. Hastalandığında, boşadığı eşini
mirasından alsın diye tekrar nikâhlamıştı.
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