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ÖN SÖZ
Həmd ancaq Allahadır, Ona həmd edir, Ondan yardım və məğfirət
diləyirik. Nəfslərimizin şərindən və pis əməllərimizdən Allaha sığınırıq.
Allah kimi hidayətə yönəltmişsə, onu heç kəs azdıra bilməz, kimi də
azdırmışsa, heç kəs onu hidayətə yönəldə bilməz. Mən şəhadət edirəm ki,
Allahdan başqa haqq ilah (məbud) yoxdur, O, təkdir, şəriki də yoxdur və
şəhadət edirəm ki, Muhəmməd Onun qulu və elçisidir.

ﻮﻥﹶﻤﻠﺴ ﻣﻢﺘﺃﹶﻧﻦ ﺇﹺﻟﱠﺎ ﻭ ﻮﺗﻤﻟﹶﺎ ﺗ ﻭﻪﻘﹶﺎﺗﻖ ﺗ  ﺣﺗﻘﹸﻮﺍ ﺍﻟ ﱠﻠﻪﻮﺍ ﺍﻣﻨ  ﺁﻳﻦﺎ ﺍﱠﻟﺬﻳﻬﺎ ﺃﹶﻳ
“Ey iman gətirənlər! Allahdan lazımınca qorxun. Yalnız müsəlman olduğunuz halda ölün” (Ali-İmran, 102).

ﺗﻘﹸﻮﺍﺍﺎﺀً ﻭﻧﹺﺴﺍ ﻭﲑﺎﻟﹰﺎ ﻛﹶﺜﺎ ﺭﹺﺟﻤﻬﻨﺑﺚﱠ ﻣﺎ ﻭﻬﺟﻭﺎ ﺯﻬﻨ ﻣﻠﹶﻖﺧ ﻭﺓﺪﺍﺣﻔﹾﺲﹴ ﻭ ﻧﻦ ﻣﻠﹶﻘﹶ ﹸﻜﻢﻱ ﺧ ﺍﱠﻟﺬﺑﻜﹸﻢﺗﻘﹸﻮﺍ ﺭ ﺍﺎﺱﺎ ﺍﻟﻨﻳﻬﺎ ﺃﹶﻳ
ﺎﻴﺒﻗ ﺭﻜﹸﻢﻠﹶﻴ ﻛﹶﺎﻥﹶ ﻋ ﺇﹺ ﱠﻥ ﺍﻟﱠﻠﻪﺎﻡﺣﺍﻟﹾﺄﹶﺭ ﻭﺎﺀَﻟﹸﻮﻥﹶ ﺑﹺﻪﺴﻱ ﺗ ﺍﱠﻟﺬﺍﻟ ﱠﻠﻪ

“Ey insanlar! Sizi tək bir şəxsdən (Adəmdən) xəlq edən, ondan da zövcəsini (Həvvanı) yaradan və onlardan da bir çox kişi və qadınlar törədən
Rəbbinizdən qorxun. (Adı ilə) bir-birinizdən (cürbəcür şeylər) istədiyiniz
Allahdan, həmçinin qohumluq əlaqələrini kəsməkdən qorxun. Şübhəsiz ki,
Allah sizin üzərinizdə nəzarətçidir” (ən-Nisa, 1).

ﻮﻟﹶﻪﺳﺭ ﻭﻊﹺ ﺍﻟﻠﱠﻪﻄ ﻳﻦﻣ ﻭﻜﹸﻢﻮﺑ ﺫﹸﻧ ﻟﹶﻜﹸﻢﺮﻔﻐﻳ ﻭﺎﻟﹶﻜﹸﻢﻤ ﺃﹶﻋ ﻟﹶﻜﹸﻢﺢﻠﺼ ﻳ.ﺍﻳﺪﺪﻟﹰﺎ ﺳﻗﹸﻮﻟﹸﻮﺍ ﻗﹶﻮ ﻭﺗﻘﹸﻮﺍ ﺍﻟ ﱠﻠﻪﻮﺍ ﺍﻨﻦ ﺁﻣ ﻳﺎ ﺍﱠﻟﺬﻳﻬﺎ ﺃﹶﻳ
ﺎﻴﻤﻈﺍ ﻋﺯ ﻓﹶﻮ ﻓﹶﺎﺯﻓﹶﻘﹶﺪ
“Ey iman gətirənlər! Allahdan qorxun və doğru söz söyləyin! (Əgər belə
etsəniz) Allah əməllərinizi islah edər və günahlarınızı bağışlayar. Hər kəs
Allaha və Peyğəmbərinə itaət etsə, böyük bir səadətə (Cənnətə) nail olar”
(əl-Əhzab, 70-71).
Şübhəsiz ki, sözlərin ən doğrusu Allahın kəlamı, yolların ən xeyirlisi
Muhəmmədin salləllahu aleyhi və səlləm1 yoludur. Əməllərin ən pisi sonradan
uydurulanlardır. Sonradan uydurulub dinə salınan hər bir əməl bidətdir,
hər bir bidət isə zəlalətdir. Zəlalət isə oddadır.2

1 Allahın salavatı və salamı onun üzərinə olsun! Biz bu kəlməni bəzəkli ərəb şrifti ilə də yaza bilərdik.
Lakin məqsəd, oxucunun bu kəlməni oxuyub savab qazanması və onu salavatı deməyə təşviq etməkdir.
2 Bu dua “Xutbətul-Hacə” adı ilə məşhurdur. Əhməd, 1/ 392, 293, 432; Əbu Davud, 2188; ət-Tirmizi,
1105; İbn Məcə, 1892; Muslim “Şərhu Nəvəvi” 6/ 153-156; Əhməd, 3/ 319, 371; ən-Nəsəi, 3/ 188, 189.
Hədis alimi Muhəmməd Nəsirəddin əl-Albani
hədisin səhiholduğunu bildirmişdir.
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Həmd aləmlərin Rəbbi olan Allaha məxsusdur. Hər şeyi yaradan,
nizama salan, nəzarət edən, bəndələrini doğru yola yönəldən, ruzi verən,
möminlərə yardım edən, zalımlara tövbə etmək üçün möhlət verən, əbədi
yaşayan, hər şeydən xəbərdar olan, uca, müqəddəs, səxavətli, bu dünyada
hər kəsə, Axirətdə isə yalnız möminlərə rəhmli olan Allahdan başqa həqiqi
ilahın olmadığına şəhadət edirəm. Həmçinin, peyğəmbərlərin ən fəzilətlisi,
bütün bəşəriyyətə göndərilən, hər kəsə nümunə olan Muhəmməd
peyğəmbərin Allahın qulu və elçisi olduğuna şəhadət edirəm. Ona, ailəsinə
və səhabələrinə Allahın salavatı və salamı olsun!
Möhtərəm müsəlman qardaş və bacılar! Allaha çox şükürlər olsun ki,
Allah bizi cəhalət uçurumundan çıxararaq doğru yola yönəltdi və bizə Öz
Peyğəmbərinin salləllahu aleyhi və səlləm yolunu tutub getməyi nəsib etdi.
Uca Allah Qurani-Kərimin bir çox ayələrində yaxşı işləri əmr edib pis
işlərdən çəkindirməyi buyurmuşdur. Həmçinin, Məhəmməd salləllahu aleyhi
və səlləm ümmətinin tərifəlayiq əməlləri etməsi onların ən xeyirli ümmət
olmasına səbəb kimi göstərilmişdir. Bu əməllərin mühüm sayılanlarından
biri də, yaxşı işləri əmr edib pis işlərdən çəkindirməkdir. Uca Allah
buyurur: “Siz insanlar üçün ortaya çıxarılmış ən yaxşı ümmətsiniz.
(Onlara) yaxşı işlər görməyi əmr edir, pis əməlləri qadağan edir və Allaha
inanırsınız”. (Ali-İmran, 110).
Əgər Allahın yaxşı əməllər etməyi əmr edib pis işlərdən çəkindirmək
haqqında ayəsini imandan öncə qeyd etməsinə diqqət yetirsən, bu vacib
əməlin nə qədər böyük əhəmiyyət daşıdığını görərsən. Allahın bu əməli
önə çəkməsinə səbəb onun bütün cəmiyyətin mənafeyini əks etdirməsidir.
Uca Allah buyurmuşdur: "Mömin kişilərlə mömin qadınlar bir-birinə
dostdurlar. Onlar (insanlara) yaxşı işlər görməyi əmr edər, pis işləri yasaq
edər, namaz qılıb zəkat verər, Allaha və Peyğəmbərinə itaət edərlər. Allah,
əlbəttə ki, onlara rəhm edəcəkdir. Allah, həqiqətən, yenilməz qüvvət və
hikmət sahibidir!" (ət-Tövbə, 71).
Ayədə yaxşı işlər görməyi əmr edib pis işlərdən çəkindirməyin namaz
qılıb zəkat verməkdən öncə qeyd olunmasına diqqət yetir. Ayə yaxşı işləri
əmr edib pis işlərdən çəkindirməyin mömin kişi və qadınlara məxsus
əxlaqi keyfiyyət və onların mütləq sifətlərindən olmasına dəlildir. Onlar bu
işlərindən ayrılmamalı və onun icrasında səhlənkarlığa yol verməməlidirlər. Quranda belə mənalı ayələr çoxdur. Qurani-Kərimdə Allah əməlisaleh
qullarına yaxşı əməllər etməyə təşviq edərək onların savablarını artıracağını vəd verir: “Mallarını Allah yolunda xərcləyənlərin məsəli yeddi
sünbül verən bir toxumun məsəlinə bənzəyir ki, sünbüllərin hər birində yüz

6

FƏZİLƏTLİ ƏMƏLLƏR

ədəd dən vardır. Allah istədiyi kimsənin mükafatını artırar. Allah (hər şeyi)
Əhatəedəndir, Biləndir” (əl-Bəqərə, 261). Həmçinin, Peyğəmbərin salləllahu
aleyhi və səlləm pak sünnəsində də mükafatı böyük olan fəzilətli əməllərə
dair çoxlu hədislər vardır.3
Biz məhz bu mövzuya müraciət edərək Peyğəmbərimizin salləllahu aleyhi
və səlləm hədislərini toplamaq qərarına gəldik. Mövzu ilə əlaqəli həm qəlb
əməllərinə, həm də zahiri əməllərə dair böyük mükafat vəd edilən hədisləri
topladıq. Kitabda olan hədisləri mötəbər hədis kitablarından seçərək
mükafat baxımından daha fəzilətli olanlarını daxil etdik. Bu hədisləri
toplayarkən yalnız səhih hədislərə yer verməyi qarşımıza məqsəd qoyduq.
Kitabın hazırlanmasında Əlixan Musayevin Azərbaycan dilinə tərcümə
olunmuş “Səhih əl-Buxari” və “Səhih Muslim və şərhi” adlı kitablardan
geniş şəkildə yararlandıq. Həmçinin, hədis alimi 4 Şeyx Muhəmməd
Nəsirəddin əl-Albaninin
təhqiq edib səhih adlandırdığı hədislərə
üstünlük verdik.
Həmçinin, onu da qeyd etmək istəyirik ki, hədislərdə “bağışlanar”
dedikdə kiçik günahların bağışlanmasından söhbət gedir. Lakin elə əməllər
vardır ki, onları etdikdə insan böyüklü-kiçikli bütün günahlardan
təmizlənir. “Bağışlanar” sözü o deməkdir ki, günahlarından keçilir.
“Silinər” dedikdə isə günahı etməmiş kimi sayılır. Bu isə daha fəzilətlidir.
Allahdan istəyimiz budur ki, bu əməli bizdən qəbul etsin, onu oxuyub
əməl edən bütün müsəlmanları xeyir ilə mükafatlandırsın. Allah bu kitabın
işıq üzü görməsi üçün köməklik edən bütün müsəlmanlardan razı olsun!
Amin!
Allahın peyğəmbəri Muhəmmədə, onun ailəsinə və səhabələrinə Allahın
salavatı və salamı olsun!
Redaksiya heyəti

3 Hədis - lüğətdə söhbət, danışıq, yeni və s. mənaları ifadə edir. İstilahi mənası isə Peyğəmbərə
istinad
edilən kəlmə və ya hərəkət, yaxud təsdiq etmə. Bu da Peyğəmbərin səhabənin dediyi sözü, yaxud
etdiyi hərəkəti bəyənib etiraz etməməsidir.
4 Bu, hədislər rəvayət edib onları araşdırıb-anlamaqla hədis elmilə məşğul olan bir kimsədir ki, əksər
rəvayətlərdən və onları rəvayət edənlərdən xəbərdardır.
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ELMİN FƏZİLƏTİ

ٍﺀﻲ ﻛﹸﻞﱡ ﺷ ﻟﹶﻪﺮﻔﻐﺘﻳﺴ ﻠﹾﻢﹺ ﺍﻟﹾﻌﺐﺇﹺﻥﱠ ﻃﹶﺎﻟ ﻭ،ﻢﹴﻠﺴﻠﹶﻰ ﻛﹸﻞﱢ ﻣﺔﹲ ﻋﻳﻀﻠﹾﻢﹺ ﻓﹶﺮﹺ ﺍﻟﹾﻌ »ﻃﹶﻠﹶﺐ: ِﻝﹸ ﺍﷲﻮﺳ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺭ:ﺲﹴ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺃﹶﻧﻦ ﻋ- ١
.«ﺮﹺﺤﻲ ﺍﻟﹾﺒﺎﻥﹸ ﻓﺘﻴﻰ ﺍﻟﹾﺤﺘﺣ
1. Ənəs5
rəvayət edir ki, Allah Elçisi salləllahu aleyhi və səlləm demişdir:
“Elm öyrənmək hər bir müsəlmana fərzdir. Həqiqətən, hər şey, hətta
dənizdəki balinalar belə elm tələbəsi üçün bağışlanma diləyirlər”.6

 ﹸﻞ »ﹶﻓﻀﻮﻝﹸ ﺍﻟﻠﱠﻪﺳ ﻓﹶﻘﹶﺎﻝﹶ ﺭﻢﺎﻟ ﻋﺮﺍﻵﺧ ﻭﺎﺑﹺﺪﺎ ﻋﻤﻫﺪ ﺃﹶﺣﻼﹶﻥﺟ ﺭﻮﻝﹺ ﺍﻟﻠﱠﻪﺳﺮ ﻟﺮ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺫﹸﻛﻰﻠﺎﻫﺔﹶ ﺍﻟﹾﺒﺎﻣ ﺃﹶﺑﹺﻰ ﺃﹸﻣﻦ ﻋ- ٢
ﻰﺘﺽﹺ ﺣﺍﻷَﺭ ﻭﺍﺕﻮﻤﻞﹶ ﺍﻟﺴﺃﹶﻫ ﻭﻪﻜﹶﺘﻼﹶﺋﻣ ﻭ »ﺇﹺﻥﱠ ﺍﻟﻠﱠﻪﻮﻝﹸ ﺍﻟﻠﱠﻪﺳ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺭ ﺛﹸﻢ.«ﺎﻛﹸﻢﻧﻠﹶﻰ ﺃﹶﺩﻰ ﻋﻠ ﻛﹶﻔﹶﻀﺎﺑﹺﺪﻠﹶﻰ ﺍﻟﹾﻌﻢﹺ ﻋﺎﻟﺍﻟﹾﻌ
«ﺮﻴﺎﺱﹺ ﺍﻟﹾﺨﻠﱢﻢﹺ ﺍﻟﻨﻌﻠﹶﻰ ﻣﻠﱡﻮﻥﹶ ﻋﺼ ﻟﹶﻴﻮﺕﻰ ﺍﻟﹾﺤﺘﺣﺎ ﻭﺮﹺﻫﺤﻰ ﺟﻠﹶﺔﹶ ﻓﻤﺍﻟﻨ
2. Əbu Umamə əl-Bəhili7 rəvayət edir ki, Allah Elçisinin salləllahu aleyhi və
səlləm yanında biri abid (ibadət edən), digəri alim olan iki kişidən bəhs
edildikdə, Allah Elçisi salləllahu aleyhi və səlləm buyurdu: “Alimin abiddən
olan üstünlüyü mənim sizin ən aşağı olanınızdan üstünlüyü kimidir”.
Sonra Allah Elçisi salləllahu aleyhi və səlləm dedi: “Allah və Onun mələkləri,
səma və yer əhli, hətta yuvasındakı qarışqa və hətta balina belə insanlara
xeyir öyrədənə salavat8 edirlər”.9

ﻰ ﻓﹶﻘﹶﺎ ﹶﻝﺎ ﺃﹶﺧ ﻳﻚﻣﺎ ﺃﹶﻗﹾﺪ ﻓﹶﻘﹶﺎﻝﹶ ﻣﻖﺸﻣ ﺑﹺﺪﻮﻫﺍﺀِ ﻭﺩﺭﻠﹶﻰ ﺃﹶﺑﹺﻰ ﺍﻟﺪ ﻋﺔﻳﻨﺪ ﺍﻟﹾﻤﻦﻞﹲ ﻣﺟ ﺭﻡﲑﹴ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﻗﹶﺪﻦﹺ ﻛﹶﺜﺲﹺ ﺑ ﻗﹶﻴﻦ ﻋ- ٣
ﺎ ﺟﹺﺌﹾﺖ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﻣ. ﻗﹶﺎﻝﹶ ﻻﹶﺓﺎﺭﺠﺘ ﻟﺖﻣﺎ ﻗﹶﺪ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺃﹶﻣ. ﻗﹶﺎﻝﹶ ﻻﹶﺔﺎﺟﺤ ﻟﺎ ﺟﹺﺌﹾﺖ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺃﹶﻣﻮﻝﹺ ﺍﻟﻠﱠﻪﺳ ﺭﻦ ﻋﺛﹸﻪﺪﺤ ﺗﻚﻨﹺﻰ ﺃﹶﻧﻠﹶﻐﻳﺚﹲ ﺑﺪﺣ
 ﹶﻃﺮﹺﻳﻘﹰﺎ ﺑﹺﻪ ﺍﻟﻠﱠﻪﻠﹶﻚﺎ ﺳﻠﹾﻤ ﻋﻴﻪﻰ ﻓﻐﺘﻳﺒ  ﻃﹶﺮﹺﻳﻘﹰﺎﻠﹶﻚ ﺳﻦﻳﻘﹸﻮﻝﹸ »ﻣ ﻮﻝﹶ ﺍﻟﻠﱠﻪﺳ ﺭﺖﻌﻤﻰ ﺳ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﻓﹶﺈﹺﻧﻳﺚﺪﺬﹶﺍ ﺍﻟﹾﺤﻰ ﻃﹶﻠﹶﺐﹺ ﻫﺇﹺﻻﱠ ﻓ
ﻰﺘﺽﹺ ﺣﻰ ﺍﻷَﺭ ﻓﻦﻣ ﻭﺍﺕﻮﻤﻰ ﺍﻟﺴ ﻓﻦ ﻣ ﻟﹶﻪﻔﺮ ﻐﺘﺴ ﻟﹶﻴﻢﺎﻟﺇﹺﻥﱠ ﺍﻟﹾﻌﻠﹾﻢﹺ ﻭﺐﹺ ﺍﻟﹾﻌﻄﹶﺎﻟﺎ ﻟﺎ ﺭﹺﺿﻬﺘﻨﹺﺤ ﺃﹶﺟﻊﻀﻜﹶﺔﹶ ﻟﹶﺘﻼﹶﺋﺇﹺﻥﱠ ﺍﻟﹾﻤ ﻭﺔﻨﺇﹺﻟﹶﻰ ﺍﻟﹾﺠ
ﺎﺀَ ﻟﹶﻢﺒﹺﻴﺎﺀِ ﺇﹺﻥﱠ ﺍﻷَﻧﺒﹺﻴﺛﹶﺔﹸ ﺍﻷَﻧﺭﺎﺀَ ﻭﻠﹶﻤﺐﹺ ﺇﹺﻥﱠ ﺍﻟﹾﻌﺍﻛﺮﹺ ﺍﻟﹾﻜﹶﻮﺎﺋﻠﹶﻰ ﺳﺮﹺ ﻋﻞﹺ ﺍﻟﹾﻘﹶﻤ ﻛﹶﻔﹶﻀﺎﺑﹺﺪﻠﹶﻰ ﺍﻟﹾﻌﻢﹺ ﻋﺎﻟﻞﹸ ﺍﻟﹾﻌﻓﹶﻀﺎ ِﺀ ﻭﻰ ﺍﻟﹾﻤﺎﻥﹸ ﻓﻴﺘﺍﻟﹾﺤ
.«ﺮﹴﺍﻓﻆﱟ ﻭﺬﹶ ﺑﹺﺤ ﺃﹶﺧﺬﹶ ﺑﹺﻪ ﺃﹶﺧﻦ ﻓﹶﻤﻠﹾﻢﺛﹸﻮﺍ ﺍﻟﹾﻌﺭﺎ ﻭﻤﺎ ﺇﹺﻧﻤﻫﺭﻻﹶ ﺩﺍ ﻭﺎﺭﻳﻨﺛﹸﻮﺍ ﺩﺭﻳﻮ
5 Əbu Həmzə Ənəs ibn Malik ibn ən-Nədr əl-Ənsari əl-Xəzrəci ən-Nəccari əl-Mədəni
Peyğəmbərin
həm xidmətçisi, həm qadın tərəfdən onun qohumu, həm də ən çox hədis rəvayət edən səhabələrindəndir. Hicrətdən on il əvvəl dünyaya gəlmiş, hicrətin 93-cü ilində yüz üç yaşında vəfat etmişdir.
6 İbn Abdul-Bərr “Cəmiu Bəyənul-İlm və Fədlihi” 10; İbn Məcə 223. əl-Albani “Sahihul-CəmiusSağir”də (№ 3914) səhih olduğunu bildirmişdir.
7 Əbu Umamə Sudey ibn Əclan əl-Bəhili
Peyğəmbərin səhabəsidir. Hicrətin 86-cı ilində 91 yaşında
vəfat etmişdir.
8 Salavat kəlməsi dua mənasındadır. Uca Allahın bəndəsinə salavat etməsi - ona rəhm və məğfirət
etməsi deməkdir. Mələklərin insana salavat etməsi - mələklərin onun üçün istğfar etmələri deməkdir.
9 ət-Tirmizi, 2685, 2901. əl-Albani səhih olduğunu bildirmişdir.
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3. Qeys ibn Kəsir rəvayət edərək demişdir: ”Mədinə şəhərindən olan bir
kişi Əbud-Dərdə10 Dəməşqdə olarkən onun yanına gəldi. Əbud-Dərdə
ondan soruşdu: “Ey mənim qardaşım! Səni bura gətirən nədir?” O: “Sənin
Allah Elçisindən salləllahu aleyhi və səlləm bir hədisi rəvayət etməyin mənə
gəlib çatmışdır”- deyə cavab verdi. Əbud-Dərdə
soruşdu: “Ehtiyacını
ödəməkdən ötrü gəlmədinmi?” O: “Xeyr”- dedi. Əbud-Dərdə
soruşdu:
“Ticarət etmək üçün gəlməmisən?” O: “Xeyr, sadəcə bu hədisi öyrənmək
üçün gəldim”- deyə cavab verdi. Əbud-Dərdə
dedi: “Allah Elçisini
salləllahu aleyhi və səlləm belə buyurarkən eşidim: “Kim elm öyrənmək məqsədilə yola çıxarsa, Allah onu Cənnətin yoluna yönəldər. Həqiqətən, mələklər
elm tələb edəndən məmnun olduqları üçün qanadlarını yerə sərərlər.
Göylərdə və yerdə olan hər kəs, hətta sudakı balıqlar belə alim üçün
istiğfar edər (bağışlanma diləyər). Alimin abid (ibadət edən) üzərindəki
üstünlüyü, ayın ulduzlar üzərindəki üstünlüyü kimidir. Şübhəsiz ki,
alimlər peyğəmbərlərin varisləridirlər. Peyğəmbərlər qızıl və gümüş miras
qoymamışlar, onların miras qoyduqları yalnız elmdir. Kim onu (elmi)
götürərsə, artıq tükənməyən bir pay götürmüş olar”.11

.«ﻉﺭ ﺍﻟﻮﻳﻨﹺﻜﹸﻢ ﺩﺮﻴﺧ ﻭ،ﺓﺎﺩﺒﻞﹺ ﺍﻟﹾﻌ ﻓﹶﻀﻦ ﻣ ﺇﹺﻟﹶﻰﺐﻠﹾﻢﹺ ﺃﹶﺣﻞﹸ ﺍﻟﹾﻌ »ﻓﹶﻀ:ﻗﹶﺎﻝﹶ

ﺒﹺﻲﻦﹺ ﺍﻟﻨ ﻋ:

ﻗﱠﺎﺹﹴﻦﹺ ﺃﹶﺑﹺﻲ ﻭ ﺑﺪﻌ ﺳﻦ ﻋ- ٤

4. Səd ibn Əbu Vaqqas rəvayət edir ki, Peyğəmbər salləllahu aleyhi və səlləm
demişdir: “Mənim üçün elm öyrənmək əlavə ibadət etməkdən daha sevimlidir.12 Sizin ən xeyirli əməliniz isə şübhəli şeylərdən çəkinməyinizdir”.13

.«ﻞﹺﺎﻣﺮﹺ ﺍﻟﹾﻌ ﺃﹶﺟﻦ ﻣﻘﹸﺺﻳﻨ  ﻻﻞﹶ ﺑﹺﻪﻤ ﻋﻦ ﻣ ﺃﹶﺟﺮﺎﹰ ﻓﹶﻠﹶﻪﻠﹾﻤ ﻋﻠﱠﻢ ﻋﻦ »ﻣ:ﻗﹶﺎﻝﹶ

ﺒﹺﻲ ﺃﹶﻥﱠ ﺍﻟﻨ:

ﺲﹴﻦﹺ ﺃﹶﻧ ﺑﺎﺫﻌ ﻣﻦ ﻋ- ٥

5. Muaz ibn Ənəs rəvayət edir ki, Peyğəmbər salləllahu aleyhi və səlləm buyurdu: “Kim hər hansı bir elm öyrədərsə, ona öyrətdiyi elmə əməl edənin
savabı verilir və (bu elmə) əməl edənin savabından heç bir şey əskilmir”.14

10 Əbud-Dərdə Uveymir ibn Zeyd əl-Ənsari əl-Xəzrəci
Peyğəmbərin səhabəsidir. Hicrətin 32-ci ilində Şamda vəfat etmişdir.
11 ət-Tirmizi, 2682, 2898. əl-Albani səhih olduğunu bildirmişdir.
12 Alimlər fərz ibadətlərdən sonra gələn əlavə ibadətlərdən hansının daha üstün olması barəsində ixtilaf
etmişlər. Kimisi cihadı, kimisi namazı, kimisi orucu və s. ibadətləri üstün görmüşlər. Lakin əksər
alimlər elm öyrənməyi bütün əlavə ibadətlərdən üstün görmüşlər.
13 əl-Hakim, 314. əl-Albani “Sahihul-Cəmius-Sağir”də (№ 4214) səhih olduğunu bildirmişdir.
14 İbn Məcə, 240, 246. əl-Albani həsən olduğunu bildirmişdir.
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ELM MƏCLİSİNİN FƏZİLƏTİ

 ﹺ ﻛﹸﺮﻦﺔﹰ ﻣﺑ ﻛﹸﺮﻪﻨ ﻋ ﺍﻟﻠﱠﻪﻔﱠﺲﺎ ﻧﻴﻧﺏﹺ ﺍﻟﺪ ﻛﹸﺮﻦﺔﹰ ﻣﺑﻦﹴ ﻛﹸﺮﻣﺆ ﻣﻦ ﻋﻔﱠﺲ ﻧﻦ ﻣﻮﻝﹸ ﺍﻟﻠﱠﻪﺳﺓﹶ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺭﻳﺮﺮ ﺃﹶﺑﹺﻲ ﻫﻦ ﻋ- ٦
ﺏ
ﻲ ﻓﺍﻟﻠﱠﻪ ﻭﺓﺮﺍﻟﹾﺂﺧﺎ ﻭﻴﻧﻲ ﺍﻟﺪ ﻓ ﺍﻟﻠﱠﻪﻩﺮﺘﺎ ﺳﻤﻠﺴ ﻣﺮﺘ ﺳﻦﻣ ﻭﺓﺮﺍﻟﹾﺂﺧﺎ ﻭﻴﻧﻲ ﺍﻟﺪ ﻓﻪﻠﹶﻴ ﻋ ﺍﻟﻠﱠﻪﺮﻳﺴ ﺴِﺮﹴﻌﻠﹶﻰ ﻣ ﻋﺮﻳﺴ ﻦﻣ ﻭﺔﺎﻣﻴﻡﹺ ﺍﻟﹾﻘﻳﻮ
ﻊﻤﺘﺎ ﺍﺟﻣ ﻭﺔﻨ ﻃﹶﺮﹺﻳﻘﹰﺎ ﺇﹺﻟﹶﻰ ﺍﻟﹾﺠ ﺑﹺﻪ ﻟﹶﻪﻞﹶ ﺍﻟﻠﱠﻪﻬﺎ ﺳﻠﹾﻤ ﻋﻴﻪ ﻓﺲﻤﻳﻠﹾﺘ  ﻃﹶﺮﹺﻳﻘﹰﺎﻠﹶﻚ ﺳﻦﻣ ﻭﻴﻪ ﺃﹶﺧﻥﻮﻲ ﻋ ﻓﺪﺒﺎ ﻛﹶﺎﻥﹶ ﺍﻟﹾﻌ ﻣﺪﺒ ﺍﻟﹾﻌﻥﻮﻋ
ﻢﻬﻔﱠﺘﺣﺔﹸ ﻭﻤﺣ ﺍﻟﺮﻢﻬﺘﻴﻏﹶﺸﺔﹸ ﻭﻴﻨﻜ ﺍﻟﺴﻬﹺﻢﻠﹶﻴ ﻋﻟﹶﺖﺰ ﺇﹺﻟﱠﺎ ﻧﻢﻬﻨﻴ ﺑﻪﻮﻧﺳﺍﺭﺪﻳﺘ ﻭ ﺍﻟﻠﱠﻪﺎﺏﺘﻠﹸﻮﻥﹶ ﻛﻳﺘ  ﺍﻟﻠﱠﻪﻮﺕﻴ ﺑﻦ ﻣﺖﻴﻲ ﺑ ﻓﻡﻗﹶﻮ
ﻪﺒﺴ ﻧ ﺑﹺﻪﺮﹺﻉﻳﺴ  ﻟﹶﻢﻠﹸﻪﻤ ﻋﻄﱠﺄﹶ ﺑﹺﻪ ﺑﻦﻣ ﻭﻩﺪﻨ ﻋﻦﻴﻤ ﻓ ﺍﻟﻠﱠﻪﻢﻫﺫﹶﻛﹶﺮﻜﹶﺔﹸ ﻭﻠﹶﺎﺋﺍﻟﹾﻤ
rəvayət edir ki, Allah Elçisi salləllahu aleyhi və səlləm
6. Əbu Hureyra 15
buyurmuşdur: “Kim bir mömini dünya sıxıntılarının birindən qurtararsa,
Allah da onu Qiyamət gününün sıxıntılarının birindən qurtarar. Kim çətinliyə düşənə yüngüllük göstərərsə, Allah da ona dünyada və Axirətdə
asanlıq göstərər. Kim müsəlmanın eyibini (xətasını) örtərsə, Allah da dünyada və Axirətdə onun eyibini (xətasını) örtər. Qul (bəndə) öz (müsəlman)
qardaşına yardım etdikcə, Allah da ona yardım etməyə davam edər. Kim
elm öyrənmək üçün bir yola çıxarsa, Allah da ona Cənnətə aparan yolu
asanlaşdırar. Hər hansı bir qövm Allahın evlərindən birində toplanıb,
Allahın Kitabını oxuyar və öyrənərlərsə, şübhəsiz onların üzərlərinə
sükunət enər və onları rəhmət bürüyər. Mələklər onları əhatə edərlər və
Allah onları Öz dərgahında olanların yanında yad edər. Kim əməl etməkdə
geri qalarsa, nəsəbi onu irəli sala bilməz”.16

ﻭﺍﺪﺟ ﻓﹶﺈﹺﺫﹶﺍ ﻭ،ﻞﹶ ﺍﻟﺬﱢﻛﹾﺮﹺﻮﻥﹶ ﺃﹶﻫﺴﻤﻳﻠﹾﺘ ،ﻕﹺﻰ ﺍﻟﻄﱡﺮﻳﻄﹸﻮﻓﹸﻮﻥﹶ ﻓ ﻜﹶﺔﹰﻼﹶﺋ ﻣﻠﱠﻪ »ﺇﹺﻥﱠ ﻟﻮﻝﹸ ﺍﻟﻠﱠﻪﺳﺓﹶ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺭﻳﺮﺮ ﺃﹶﺑﹺﻰ ﻫﻦ ﻋ- ٧
ﻠﹶﻢ ﺃﹶﻋﻮﻫ ﻭﻢﻬﺑ ﺭﻢﺄﹶﻟﹸﻬﺴ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﻓﹶﻴ.ﺎﻴﻧﺎﺀِ ﺍﻟﺪﻤ ﺇﹺﻟﹶﻰ ﺍﻟﺴﻬﹺﻢﺘﻨﹺﺤ ﺑﹺﺄﹶﺟﻢﻬﻔﱡﻮﻧﺤ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﻓﹶﻴ.ﻜﹸﻢﺘﺎﺟﻮﺍ ﺇﹺﻟﹶﻰ ﺣﻠﹸﻤﺍ ﻫﻭﺎﺩﻨ ﺗﻭﻥﹶ ﺍﻟﻠﱠﻪﻳﺬﹾﻛﹸﺮ ﺎﻣﻗﹶﻮ
ﻧﹺﻰ ﻗﹶﺎ ﹶﻝﺃﹶﻭﻞﹾ ﺭﻘﹸﻮﻝﹸ ﻫ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﻓﹶﻴ.ﻚﻭﻧﺪﺠﻳﻤ ﻭﻚﻭﻧﺪﻤﻳﺤ ﻭ،ﻚﻭﻧﺮﻳﻜﹶﺒ ﻭ،ﻚﻮﻧﺤﺒﻳﺴ ﻳﻘﹸﻮﻟﹸﻮﻥﹶ ﻯ ﻗﹶﺎﻟﹸﻮﺍﺎﺩﺒﻳﻘﹸﻮﻝﹸ ﻋ ﺎ ﻣﻢﻬﻨﻣ
،ﺍﺠﹺﻴﺪﻤ ﺗ ﻟﹶﻚﺪﺃﹶﺷ ﻭ،ﺓﹰﺎﺩﺒ ﻋ ﻟﹶﻚﺪﻮﺍ ﺃﹶﺷ ﻛﹶﺎﻧﻙﺃﹶﻭ ﺭﻳﻘﹸﻮﻟﹸﻮﻥﹶ ﻟﹶﻮ ﻧﹺﻰ ﻗﹶﺎﻝﹶﺃﹶﻭ ﺭ ﻟﹶﻮﻒﻛﹶﻴﻘﹸﻮﻝﹸ ﻭ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﻓﹶﻴ.ﻙﺃﹶﻭﺎ ﺭ ﻣﺍﻟﻠﱠﻪﻘﹸﻮﻟﹸﻮﻥﹶ ﻻﹶ ﻭﻓﹶﻴ
ﺎ ﻣﺏﺎ ﺭ ﻳﺍﻟﻠﱠﻪﻳﻘﹸﻮﻟﹸﻮﻥﹶ ﻻﹶ ﻭ ﺎ ﻗﹶﺎﻝﹶﻫﺃﹶﻭﻞﹾ ﺭﻫﻳﻘﹸﻮﻝﹸ ﻭ  ﻗﹶﺎﻝﹶ.ﺔﹶﻨ ﺍﻟﹾﺠﻚﺄﹶﻟﹸﻮﻧﻳﺴ ﺄﹶﻟﹸﻮﻧﹺﻰ ﻗﹶﺎﻝﹶﻳﺴ ﺎﻳﻘﹸﻮﻝﹸ ﻓﹶﻤ  ﻗﹶﺎﻝﹶ.ﺎﺒﹺﻴﺤﺴ ﺗ ﻟﹶﻚﺃﹶﻛﹾﺜﹶﺮﻭ
ﻈﹶﻢﺃﹶﻋ ﻭ،ﺎﺎ ﻃﹶﻠﹶﺒ ﻟﹶﻬﺪﺃﹶﺷ ﻭ،ﺎﺻﺮﺎ ﺣﻬﻠﹶﻴ ﻋﺪﻮﺍ ﺃﹶﺷﺎ ﻛﹶﺎﻧﻫﺃﹶﻭ ﺭﻢﻬ ﺃﹶﻧﻳﻘﹸﻮﻟﹸﻮﻥﹶ ﻟﹶﻮ ﺎ ﻗﹶﺎﻝﹶﻫﺃﹶﻭ ﺭﻢﻬ ﺃﹶﻧ ﻟﹶﻮﻒﻳﻘﹸﻮﻝﹸ ﻓﹶﻜﹶﻴ  ﻗﹶﺎﻝﹶ.ﺎﻫﺃﹶﻭﺭ
ﻳﻘﹸﻮﻝﹸ  ﻗﹶﺎﻝﹶ.ﺎﻫﺃﹶﻭﺎ ﺭ ﻣﺍﻟﻠﱠﻪﻳﻘﹸﻮﻟﹸﻮﻥﹶ ﻻﹶ ﻭ ﺎ ﻗﹶﺎﻝﹶﻫﺃﹶﻭﻞﹾ ﺭﻫﻳﻘﹸﻮﻝﹸ ﻭ  ﻗﹶﺎﻝﹶ.ﺎﺭﹺ ﺍﻟﻨﻦﻳﻘﹸﻮﻟﹸﻮﻥﹶ ﻣ ﺫﹸﻭﻥﹶ ﻗﹶﺎﻝﹶﻮﻌﻳﺘ ﻢ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﻓﹶﻤ.ﺔﹰﻏﹾﺒﺎ ﺭﻴﻬﻓ
15 Əbu

Hureyra Abdur-Rahmən ibn Səxr əd-Dəvsi əl-Yəməni
Peyğəmbərin
məşhur səhabəsidir.
Əbu Hureyra “pişikcığaz atası” deməkdir. Əgər biz onun adı ilə ləqəbini müqayisə etsək, görərik ki,
Abdur-Rahmən yəni, ər-Rahmənin qulu, Allahın ən çox sevdiyi adlardan biridir, Əbu Hureyra
isə
əcaib-qəraib bir ləqəbdir. Lakin buna rəğmən Uca Allah onu insanlara məhz bu ləqəblə tanıtmış və onu
insanlara sevdirmişdır. Peyğəmbər
onun üçün belə dua etmişdir: “Allahım, bu iki qulunu: Əbu
Hureyranı və onun anasını insanlara sevdir!” (Ədəbul-Mufrad, 34). Əbu Hureyra
hicrətin 59-cu
ilində vəfat etmişdir.
16 Muslim, 2699, 4867.

FƏZİƏTLİ ƏMƏLLƏR

11

ﺕ ﻏﹶﻔﹶﺮﻰ ﻗﹶﺪ ﺃﹶﻧﻛﹸﻢﻬﹺﺪﻘﹸﻮﻝﹸ ﻓﹶﺄﹸﺷ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﻓﹶﻴ.ﺎﻓﹶﺔﹰﺨﺎ ﻣ ﻟﹶﻬﺪﺃﹶﺷ ﻭ،ﺍﺍﺭﺮﺎ ﻓﻬﻨ ﻣﺪﻮﺍ ﺃﹶﺷﺎ ﻛﹶﺎﻧﻫﺃﹶﻭ ﺭﻳﻘﹸﻮﻟﹸﻮﻥﹶ ﻟﹶﻮ ﺎ ﻗﹶﺎﻝﹶﻫﺃﹶﻭ ﺭ ﻟﹶﻮﻒﻓﹶﻜﹶﻴ
«ﻢﻬﻴﺴﻠ ﺟﻘﹶﻰ ﺑﹺﻬﹺﻢﻳﺸ ﺎﺀُ ﻻﹶﻠﹶﺴ ﺍﻟﹾﺠﻢ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﻫ.ﺔﺎﺟﺤﺎﺀَ ﻟﺎ ﺟﻤ ﺇﹺﻧﻢﻬﻨ ﻣﺲ ﻓﹸﻼﹶﻥﹲ ﻟﹶﻴﻴﻬﹺﻢ ﻓﻜﹶﺔﻼﹶﺋ ﺍﻟﹾﻤﻦ ﻣﻠﹶﻚﻳﻘﹸﻮﻝﹸ ﻣ  ﻗﹶﺎﻝﹶ.ﻢﻟﹶﻬ
7. Əbu Hureyra
rəvayət edir ki, Allah Elçisi salləllahu aleyhi və səlləm demişdir: “Allahın yollarda dolaşıb Allahı yad edən insanları axtaran mələkləri vardır. Onlar Allahı yad edən bir camaat gördükləri zaman bir-birlərini
çağırıb: “Axtardığınızın yanına gəlin!”- deyirlər. Sonra onlar bu camaatı öz
qanadları ilə dünya səmasınadək əhatəyə alırlar. Elə həmin vaxt Rəbbi
mələklərdən - (hər şeyi) onlardan daha yaxşı bildiyi halda - soruşur: “Qullarım nə deyirlər?” Mələklər: “Onlar Sənin şəninə təriflər deyir, Səni uca
tutur, Səni həmd-səna ilə təqdis edir və Səni tərifləyirlər”- deyə cavab
verirlər. Allah soruşur: “Məgər onlar Məni görüblərmi?” Mələklər deyirlər:
“Xeyr, vallahi ki, onlar Səni görməyiblər!” Allah soruşur: “Bəs Məni
görsəydilər, necə (olardı)?” Mələklər deyirlər: “Əgər onlar Səni görsəydilər,
bundan da çox Sənə ibadət edər, Səni tərifləyər, Səni həmd-səna ilə təqdis
edər və Sənin şənini uca tutardılar”. Allah soruşur: “Onlar Məndən nə
istəyirlər?” Mələklər deyirlər: “Onlar Səndən Cənnəti istəyirlər”. Allah
soruşur: “Məgər onlar Cənnəti görüblərmi?” Mələklər deyirlər: “Xeyr, ya
Rəbb! Vallahi ki, onlar Cənnəti görməyiblər”. Allah soruşur: “Bəs onu
görsəydilər, necə (olardı)?” Mələklər deyirlər: “Əgər onu görsəydilər, daha
əzmlə ona can atar, daha inadla onu diləyər və daha çox rəğbətlə onu
arzulayardılar”. Allah soruşur: “Onlar (Mənə) nədən sığınırlar?” Mələklər:
“Cəhənnəm odundan”- deyirlər. Allah soruşur: “Məgər onlar Cəhənnəmi
görüblərmi?” Mələklər deyirlər: “Xeyr, ya Rəbb! Vallahi ki, onlar Cəhənnəmi görməyiblər”. Allah soruşur: “Bəs onu görsəydilər necə (olardı)?”
Mələklər deyirlər: “Əgər onu görsəydilər, ondan daha uzağa qaçmağa
çalışar və ondan daha çox çəkinərdilər!” Allah buyurur: “Şahid olun ki,
Mən onları bağışladım!” Bu vaxt mələklərdən biri deyir: “Bu camaatın
arasında olan filankəs onlarla (yoldaşlıq edən kimsələrdən) deyildir, sadəcə
olaraq öz ehtiyacı üzündən ora gəlmişdir”. Onda Allah buyurur: “Bunlar
elə insanlardır ki, onlarla oturub-duran adam bədbəxt olmaz”.17

:ﻢﻳﻘﹶﺎﻝﹶ ﻟﹶﻬ ﻰﺘﻮﻥﹶ ﺣﻘﹸﻮﻣ ﺗﻌﺎﱃ ﻓﹶﻴﻭﻥﹶ ﺍﻟﻠﱠﻪﻳﺬﹾﻛﹸﺮ ﻡ ﻗﹶﻮﻠﹶﺲﺎ ﺟ »ﻣ: ﻮﻝﹸ ﺍﻟﻠﱠﻪﺳ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺭ:ﻈﹶﻠﹶﺔﹶ ﻗﹶﺎﻝﹶﻨﻞﹺ ﺑﻦ ﺣﻴﻬ ﺳﻦ ﻋ- ٨
.«ﺎﺕﻨﺴ ﺣﻜﹸﻢﺌﹶﺎﺗﻴ ﺳﻟﹶﺖﺪ ﻭﺑ،ﻜﹸﻢﻮﺑ ﺫﹸﻧ ﻟﹶﻜﹸﻢ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﻏﹶﻔﹶﺮ ﻗﹶﺪ،ﻮﺍﻗﹸﻮﻣ

17

əl-Buxari, 5929, 6045, 6408; Muslim, 2689, 4854, 7015.

FƏZİLƏTLİ ƏMƏLLƏR

12

8. Suheyl ibn Hənzalə rəvayət edir ki, Allah Elçisi salləllahu aleyhi və səlləm
buyurmuşdur: “Oturaraq Uca Allahı yad edən elə bir qövm yoxdur ki,
onlar ayağa qalxdıqda belə deyilməsin: “Qalxın, Allah günahlarınızı bağışlamış və günahlarınız savablarla əvəz edildi”.18
ELMƏ ÖYRƏNMƏKLƏ YİYƏLƏNMƏK OLAR

ﺇﳕﺎ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﺑﺎﻟﺘﻌﻠﻢ ﻭ ﺇﳕﺎ ﺍﳊﻠﻢ ﺑﺎﻟﺘﺤﻠﻢ ﻭ ﻣﻦ ﻳﺘﺤﺮ ﺍﳋﲑ ﻳﻌﻄﻪ ﻭ ﻣﻦ ﻳﺘﻖ

ﻗﺎﻝ ﻗﺎﻝ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ

 ﻋﻦ ﺃﰊ ﺍﻟﺪﺭﺩﺍﺀ- ٩
ﺍﻟﺸﺮ ﻳﻮﻗﻪ

9. Əbud-Dərdə
rəvayət edir ki, Allah Elçisi salləllahu aleyhi və səlləm belə
buyurmuşdur: “Elmə öyrənməklə, həlim olmağa isə mülayimliklə yiyələnmək olar. Kim xeyir axtararsa, ona verilər, kim də şərdən çəkinərsə,
ondan qorunar”.19
ELM ÖYRƏNMƏK VƏ YA ÖYRƏTMƏK NİYYƏTİ

ﺮﹺ ﹶﻛﺄﹶﺟ ﻛﹶﺎﻥﹶ ﻟﹶﻪ،ﻪﻠﱢﻤﻳﻌ ﺍ ﺃﹶﻭﺮﻴ ﺧﻠﱠﻢﻌﻳﺘ  ﺇﹺﻻ ﺃﹶﻥﹾﻳﺮﹺﻳﺪ  ﻻﺠﹺﺪﺴﺍ ﺇﹺﻟﹶﻰ ﺍﻟﹾﻤ ﻏﹶﺪﻦ ﻣ:ﻗﹶﺎﻝﹶ

ﺒﹺﻲﻦﹺ ﺍﻟﻨﻋ

ﺔﹶﺎﻣ ﺃﹶﺑﹺﻲ ﺃﹸﻣﻦ ﻋ- ١٠
.ﻪﺘﺠﺎ ﺣﺎﻣ ﺗﺎﺝﺣ

10. Əbu Umamə
rəvayət edir ki, Peyğəmbər salləllahu aleyhi və səlləm
buyurur: “Kim xeyir öyrənmək və ya öyrətmək üçün səhər məscidə gedərsə, ona tam bir həcc savabı verilər”.20
ELMİ YAYMAĞIN FƏZİLƏTİ

ﺏ ﻓﹶﺮﻊﻤﺎ ﺳ ﻛﹶﻤﻪﻠﱠﻐﺌﹰﺎ ﻓﹶﺒﻴﺎ ﺷﻨ ﻣﻊﺳﻤ ﺃﹰﺮ ﺍﻣ ﺍﻟﻠﱠﻪﺮﻀﻳﻘﹸﻮﻝﹸ »ﻧ

11. Abdullah ibn Məsud21

ﺒﹺﻰ ﺍﻟﻨﺖﻌﻤﻗﹶﺎﻝﹶ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺳ

ﻮﺩﻌﺴﻦﹺ ﻣ ﺑ ﺍﻟﻠﱠﻪﺪﺒ ﻋﻦ ﻋ- ١١
«ﻊﹴﺎﻣ ﺳﻦﻰ ﻣﻋﻠﱠﻎﹴ ﺃﹶﻭﺒﻣ

rəvayət edir ki, Peyğəmbər salləllahu aleyhi və

ət-Tabərani “Mucəmul-Kəbir” 639, 5907. əl-Albani “Sahihul-Cəmius-Sağir”də (№ 5610) və “SilsilətulƏhədisis-Sahiha”da (№ 2210) səhih olduğunu söyləmişdir.
19 ət-Tabərani “Mucəmul-Əvsat” 2663. əl-Albani “Silsilətul-Əhədisis-Sahiha” (№ 342) və “SahihulCəmius-Sağir”də (№ 2328) həsən olduğunu bildirmişdir.
20 ət-Tabərani “Mucəmul-Kəbir” 7346, 7473. əl-Albani “Sahihut-Tərğib vət-Tərhib”də (№ 86) həsən
səhih olduğunu bildirmişdir.
21 Əbu Abdur-Rahmən Abdullah ibn Məsud ibn Ğafil ibn Həbib əl-Huzəli
Peyğəmbərin səhabəsidir. İslamı ilk əvvəl qəbul edənlərdən olmuşdur. İbn Məsud
hicrətin 32-ci ilində Mədinədə vəfat
etmişdir.
18
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səlləm buyurmuşdur: “Bizdən bir hədis eşidib onu olduğu kimi çatdıranın
Allah üzünü ağ etsin! Ola bilsin ki, onu eşidən çatdırandan daha anlayışlı
olsun!”22 Digər rəvayətdə isə: “...Allah rəhm etsin!”- deyilir.23

22
23

ət-Tirmizi, 2657, 2869. əl-Albani səhih olduğunu bildirmişdir.
İbn Hibban, 68. əl-Albani səhih olduğunu bildirmişdir.

14
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İSLAM, İMAN VƏ YƏQİNLİK

ﺎ ﻣ،ِﻮﻝﹶ ﺍﷲﺳﺎ ﺭ ﻳ:ﻞﹲﺟﻯ ﺭﺎﺩ ﻓﹶﻨ،"ﻢﺌﹾﺘﺎ ﺷﻤﻠﹸﻮﻧﹺﻲ ﻋ "ﺳ: ﷲ
ِ ﻮﻝﹸ ﺍﺳ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺭ: ﻗﹶﺎﻝﹶﻠﹶﻢ ﺃﹶﺳﻦﻞﹴ ﻣﺟﺍﺱﹴ ﺭﺮ ﺃﹶﺑﹺﻲ ﻓﻦ ﻋ- ١٢
ﻳﻖﺪﺼ "ﺍﻟﺘ:؟ ﻗﹶﺎﻝﹶﲔﻘﺎ ﺍﻟﹾﻴ ﻓﹶﻤ: ﻗﹶﺎﻝﹶ،"ﻠﹶﺎﺹ "ﺍﻟﹾﺈﹺﺧ:ﺎﻥﹸ؟ ﻗﹶﺎﻝﹶﺎ ﺍﻟﹾﺈﹺﳝ ﻓﹶﻤ: ﻗﹶﺎﻝﹶ،"ﻛﹶﺎﺓﺎﺀُ ﺍﻟﺰﺇﹺﻳﺘ ﻭﻠﹶﺎﺓ ﺍﻟﺼ "ﺇﹺﻗﹶﺎﻡ:؟ ﻗﹶﺎﻝﹶﻠﹶﺎﻡﺍﻟﹾﺈﹺﺳ
."ﺑﺎﻟﹾﻘﻴﺎﻣﺔ
12. Əsləm qəbiləsindən olan Əbu Firas
rəvayət edir ki, Allah Elçisi
salləllahu aleyhi və səlləm dedi: “Nə haqda istəyirsinizsə, məndən soruşun?”
Bir kişi müraciət edərək soruşdu: “Ey Allahın Elçisi, İslam nədir?” O
buyurdu: “Namaz qılmaq və zəkat vermək”. O yenə soruşdu: “Bəs iman
nədir?” Allah Elçisi salləllahu aleyhi və səlləm buyurdu: “İxlas”. O yenə soruşdu: “Bəs yəqinlik nədir?” Allah Elçisi salləllahu aleyhi və səlləm buyurdu:
“Qiyaməti təsdiq etmək”.24
ALLAHA İMAN GƏTİRƏNLƏR

ﻱﺭ ﺍﻟﺪﻛﹶﺐﻥﹶ ﺍﻟﹾﻜﹶﻮﻭﺮ ﺗﻥﹶ ﺃﹶﻭﺍﺀَﻭﺮﺎ ﺗ ﻛﹶﻤﺔﻨﻲ ﺍﻟﹾﺠﻥﹶ ﻓﺍﺀَﻭﺮﺘ ﻟﹶﻴﺔﻨﻞﹶ ﺍﻟﹾﺠﻗﹶﺎﻝﹶ ﺇﹺﻥﱠ ﺃﹶﻫ

ﻮﻝﹶ ﺍﻟﻠﱠﻪﺳﺃﹶﻥﱠ ﺭ

ﺓﹶﻳﺮﺮ ﺃﹶﺑﹺﻲ ﻫﻦ ﻋ- ١٣

ﺍﻡﻭﺃﹶﻗﹾﻮ ﻩﺪﻔﹾﺴِﻲ ﺑﹺﻴﻱ ﻧﺍﻟﱠﺬﻠﹶﻰ ﻭﻮﻥﹶ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺑﺒﹺﻴ ﺍﻟﻨﻚ ﺃﹸﻭﻟﹶﺌﻮﻝﹶ ﺍﻟﻠﱠﻪﺳﺎ ﺭ ﻗﹶﺎﻟﹸﻮﺍ ﻳﺎﺕﺟﺭﻞﹺ ﺍﻟﺪﻔﹶﺎﺿﻲ ﺗ ﻓﻊﺍﻟﻄﱠﺎﻟﻲ ﺍﻟﹾﺄﹸﻓﹸﻖﹺ ﻭ ﻓﺎﺭﹺﺏﺍﻟﹾﻐ
ﲔﻠﺳﺮﻗﹸﻮﺍ ﺍﻟﹾﻤﺪﺻ ﻭﻮﺍ ﺑﹺﺎﻟﻠﱠﻪﻨﺁﻣ
13. Əbu Hureyra
rəvayət edir ki, Allah Elçisi salləllahu aleyhi və səlləm demişdir: “Cənnət əhli yüksək dərəcələrdə bir-birilərini üfüqdə doğan parlaq
qərb ulduzunu gördükləri kimi görəcəklər”. Dedilər: “Ey Allahın Elçisi,
onlar (yüksək dərəcədə olanlar) peyğəmbərlərdir?” O buyurdu: “Xeyr,
canım Əlində Olana and olsun ki, (onlar) Allaha iman gətirib, elçiləri təsdiq
edən qövmlərdir”.25

:ﺎﺫﹶﺍ؟ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﻣ ﺛﹸﻢ:« ﻗﹶﺎﻝﹶﺎﻥﹲ ﺑﹺﺎﻟﻠﱠﻪ »ﺇﹺﳝ:ﻞﹸ؟ ﻗﹶﺎﻝﹶﺎﻝﹺ ﺃﹶﻓﹾﻀﻤ ﺍﻷَﻋ ﺃﹶﻱ: ﻮﻝﹸ ﺍﻟﻠﱠﻪﺳﻞﹶ ﺭﺌ ﺳ:ﺓﹶ ﻗﹶﺎﻝﹶﻳﺮﺮ ﺃﹶﺑﹺﻲ ﻫﻦ ﻋ- ١٤
.«ﻪﻮﻟﺳﺭ ﻭﺎﻥﹲ ﺑﹺﺎﻟﻠﱠﻪ »ﺇﹺﳝ:ﻔﹶﺮﹴ ﻗﹶﺎﻝﹶﻌﻦﹺ ﺟ ﺑﺪﻤﺤ ﻣﻳﺔﺍﻲ ﺭﹺﻭﻓ« ﻭﻭﺭﺮﺒ ﻣﺞ »ﺣ:ﺎﺫﹶﺍ؟ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﻣ ﺛﹸﻢ:« ﻗﹶﺎﻝﹶﺒﹺﻴﻞﹺ ﺍﻟﻠﱠﻪﻲ ﺳ ﻓﺎﺩ»ﺍﻟﹾﺠﹺﻬ
14. Əbu Hureyra
rəvayət edir ki, Peyğəmbərdən salləllahu aleyhi və səlləm
soruşdular: “Hansı əməl ən fəzilətli (əməl) sayılır?” O dedi: “Allaha iman
24 əl-Beyhəqi “Şuabul-İman” 6442. əl-Albani “Sahihut-Tərğib vət-Tərhib”də (№ 3) səhih olduğunu
bildirmişdir.
25 Əhməd, 8471, 8452. əl-Albani “Sahihut-Tərğib vət-Tərhib”də (№ 3708) səhih li-ğeyrihi olduğunu
bildirmişdir.
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gətirmək”. Soruşdular: “Sonra hansıdır?” Dedi: “Allah yolunda cihad etmək”. (Yenə) soruşdular: “Sonra hansıdır?” Dedi: “Qəbul olunmuş həcc”.26
Muhəmməd ibn Cəfərin rəvayətində: “Allaha və Onun Elçisinə iman gətirməkdir”- deyilir”.27
İMANIN ŞİRİNLİYİNİ DADANLAR

ﻪ  ﺇﹺﻟﹶﻴﺐ ﺃﹶﺣﻮﻟﹸﻪﺳﺭ ﻭ ﻛﹶﺎﻥﹶ ﺍﻟﻠﱠﻪﻦ ﻣ،ﺎﻥﺓﹶ ﺍﻹِﳝﻼﹶﻭ ﺣ ﺑﹺﻬﹺﻦﺪﺟ ﻭﻴﻪ ﻓ ﻛﹸﻦﻦ »ﺛﹶﻼﹶﺙﹲ ﻣ: ﻗﹶﺎﻝﹶﺒﹺﻲ ﺍﻟﻨﻦﺲﹴ ﻋ ﺃﹶﻧﻦ ﻋ- ١٥
ﻳﻘﹾﺬﹶﻑ  ﺃﹶﻥﹾﻩﻳﻜﹾﺮ ﺎ ﻛﹶﻤ،ﻪﻨ ﻣ ﺍﻟﻠﱠﻪﻘﹶﺬﹶﻩ ﺃﹶﻥﹾ ﺃﹶﻧﺪﻌﻲ ﺍﻟﹾﻜﹸﻔﹾﺮﹺ ﺑ ﻓﻮﺩﻳﻌ  ﺃﹶﻥﹾﺮﻩ ﻳﻜﹾ ﺃﹶﻥﹾ ﻭ،ﻠﱠﻪ ﺇﹺﻻﱠ ﻟﻪﺒﻳﺤ ﺀَ ﻻﹶﺮ ﺍﻟﹾﻤﺐﻳﺤ ﺃﹶﻥﹾ ﻭ،ﺎﻤﺍﻫﻮﺎ ﺳﻤﻣ
.«ﺎﺭﹺﻲ ﺍﻟﻨﻓ
15. Ənəs rəvayət edir ki, Peyğəmbər salləllahu aleyhi və səlləm demişdir: “Üç
xislət vardır ki, bunlar kimdə olsa, o kimsə bu xislətlər sayəsində imanın şirinliyini dadmış olar: Allahı və Onun Elçisini başqalarından daha çox sevmək 28 , sevdiyi kimsəni yalnız Allah üçün sevmək, Allah onu küfrdən
qurtardıqdan sonra yenidən küfrə qayıtmağı, oda atılmağı xoşlamadığı kimi, xoşlamamaq”.29

ﻼﹶﻡﹺﺑﹺﺎﻹِﺳﺎ ﻭﺑ ﺭ ﺑﹺﺎﻟﻠﱠﻪﻲﺿ ﺭﻦ ﻣﺎﻥ ﺍﻹِﳝﻢ ﻃﹶﻌ »ﺫﹶﺍﻕ:ﻳﻘﹸﻮﻝﹸ

ﻮﻝﹶ ﺍﻟﻠﱠﻪﺳ ﺭﻊﻤ ﺳﻪﺃﹶﻧ

ﺐﹺﻄﱠﻠ ﺍﻟﹾﻤﺪﺒﻦﹺ ﻋﺎﺱﹺ ﺑﺒ ﺍﻟﹾﻌﻦ ﻋ- ١٦
.«ﻮﻻﹰﺳ ﺭﺪﻤﺤﺑﹺﻤﺎ ﻭﻳﻨﺩ

16. Abbas ibn Abdulmuttəlib
rəvayət edir ki, Allah Elçisinin salləllahu
aleyhi və səlləm belə dediyini eşitdim: “Allahın Rəbb, İslamın din və Muhəmmədin peyğəmbər olduğundan razı qalan kimsə imanın tamını dadar!”30

Əbu Hureyra
demişdir: “Mən Peyğəmbərin belə buyurduğunu eşitmişəm: “Kim Allah xatirinə
həcc ziyarətini yerinə yetirsə, ziyarət əsnasında qadını ilə yaxınlıq etməsə və digər günah işlərdən
çəkinsə, dünyaya gəldiyi gündə olduğu kimi pak halda evinə qayıdar” (əl-Buxari, 1521).
27 Muslim, 248.
28 Yəni Allah və Onun Elçisi
ona dünyada mövcud olan hər şeydən – canından, övladından, valideynindən, zövcəsindən və qeyrilərindən daha sevimli olarsa (“əl-Qovlul-Mufid”, 2/ 53); Hədisdə Allah və
Onun Elçisi deyilir, Allah, sonra Onun Elçisi deyilmir. Çünki Peyğəmbəri sevmək Pak və Uca Allahı
sevməyə bağlıdır. İnsanın Allaha olan sevgisi artdıqca, Peyğəmbərə olan sevgisi də artmalıdır (“Şərh
Riyadus-Salihin”, 1/ 432); Belə ki, Allaha olan sevgi yalnız Peyğəmbəri sevməklə təsdiq edilə bilər.
Uca Allah buyurur: “De: “Əgər siz Allahı sevirsinizsə, mənim ardımca gəlin ki, Allah da sizi sevsin və
günahlarınızı bağışlasın. Allah Bağışlayandır, Rəhmlidir” (Ali-İmran, 31).
29 Muslim, 165.
30 Muslim, 151. Bir şeydən “razı qaldım” demək, “ona qane oldum və onunla kifayətləndim, onunla
yanaşı başqa bir şey istəmədim” deməkdir. Hədisdə razı qalmaq deyildikdə Uca Allahdan başqa məbud axtarmamaq, İslam yolundan başqa bir yol tutmamaq və Muhəmmədin
şəriətindən başqa bir
26
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KAMİL İMAN

ﺬﹾﻝﺑﺎﺭ ﻭ ﺍﻟﹾﺈﹺﻗﹾﺘﻦﻔﹶﺎﻕ ﻣﺍﻟﹾﺈﹺﻧ ﻭ,ﻔﹾﺴﻪ ﻧﻦﺎﻑ ﻣﺼ ﺍﻟﹾﺈﹺﻧ:ﺎﻥ ﻛﻦ ﻓﻴﻪ ﻓﻘﺪ ﺍﺳﺘﻜﻤﻞ ﺍﻟﹾﺈﹺﳝﻦ ﺛﹶﻠﹶﺎﺙ ﻣ:ﺮ ﺃﻧﻪ ﻗﺎﻝﺎﺳﻦ ﻳﺎﺭ ﺑﻤ ﻋﻦ ﻋ- ١٧
ﺎﻟﹶﻢﹺﻠﹾﻌﻠﹶﺎﻡ ﻟﺍﻟﺴ
17. Ammar ibn Yasir rəvayət edir: “Kimdə bu üç şey olarsa, artıq imanını
kamilləşdirmişdir; insaflı olmaq, ehtiyac içində ola-ola sədəqə vermək və
hər kəsə salam vermək”.31

ﻠﱠﻪ ﻟﺐﺃﹶﺣ ﻭﻠﱠﻪ ﻟﻊﻨﻣ ﻭﻠﱠﻪﻄﹶﻰ ﻟ ﺃﹶﻋﻣﻦ » ﻗﹶﺎﻝﹶ

ﻮﻝﹶ ﺍﻟﻠﱠﻪﺳ ﺃﹶﻥﱠ ﺭ ﺃﹶﺑﹺﻴﻪﻦﻋ

ﻨﹺﻰﻬﺲﹴ ﺍﻟﹾﺠﻦﹺ ﺃﹶﻧ ﺑﺎﺫﻌﻦﹺ ﻣﻞﹺ ﺑﻬ ﺳﻦ ﻋ- ١٨
.«ﻪﺎﻧﻞﹶ ﺇﹺﳝﻜﹾﻤﺘ ﺍﺳ ﻓﹶﻘﹶﺪﻠﱠﻪ ﻟﻜﹶﺢﺃﹶﻧ ﻭﻠﱠﻪ ﻟﺾﻐﺃﹶﺑﻭ

18. Səhl ibn Muaz ibn Ənəs əl-Cuhəni atasından
rəvayət edir ki, Allah
Elçisi salləllahu aleyhi və səlləm buyurdu: “Kim Allah xatirinə verər, Allah
xatirinə (verməkdən) imtina edər, Allah xatirənə sevər, Allah xatirinə
qəzəblənər və Allah xatirinə evlənərsə, artıq imanını kamilləşdirmişdir”.32
İMAN DA KÖHNƏLİR

 ﺍﻟﺜﱠﻮﺏﻠﹶﻖﻳﺨ ﺎﺪﻛﹸﻢ ﻛﹶﻤ ﺃﹶﺣﻑﻮﻲ ﺟ ﻓﻠﹶﻖﺨﺎﻥﹶ ﻟﹶﻴ »ﺇﹺﻥﱠ ﺍﻹِﳝ: ِﻝﹸ ﺍﷲﻮﺳ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺭ:ﻗﹶﺎﻝﹶ

ﺮﹴﻭﻤﻦﹺ ﻋ ﺍﷲِ ﺑﺪﺒ ﻋﻦ ﻋ- ١٩

.«ﻲ ﻗﹸﻠﹸﻮﺑﹺﻜﹸﻢﺎﻥﹶ ﻓﻳﻤِ ﺍﻹﺩﺪﻳﺠ ﺄﹶﻟﻮﺍ ﺍﷲَ ﺃﹶﻥﹾ ﻓﹶﺎﺳ، ﻖﻠﺍﻟﹾﺨ
19. Abdullah ibn Amr33
rəvayət edir ki, Allah Elçisi salləllahu aleyhi və
səlləm demişdir: “Həqiqətən, hər birinizin qəlbindəki iman paltar köhnəldiyi kimi köhnəlir, elə isə Allahdan qəlbinizdə olan imanı təzələməyi
diləyin!”34
QƏLBDƏ OLAN VƏSVƏSƏLƏR

 ﻗﹶﺎﻝﹶ. ﺑﹺﻪﻜﹶﻠﱠﻢﺎ ﺃﹶﺗ ﻣﺍﻟﻠﱠﻪ ﻭ ﻗﹸﻠﹾﺖﻮﺎ ﻫﺭﹺﻯ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﻣﺪﻰ ﺻ ﻓﻩﺀٌ ﺃﹶﺟﹺﺪﻰﺎ ﺷ ﻣﻓﹶﻘﹸﻠﹾﺖ

ﺎﺱﹴﺒ ﻋﻦ ﺍﺑﺄﹶﻟﹾﺖﻞﹴ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺳﻴﻣﻮ ﺯ ﺃﹶﺑ- ٢٠

şəriət qəbul etməmək qəsd edilir. Şəkk yoxdur ki, bu sifətləri özündə cəm edən kimsə imanın şirinliyini
qəlbinə salmış və onun tamını dadmış olar.
31 İbn Həcər “Fəthul-Bəri” 1/ 82. əl-Albani İbn Teymiyyənin “İman” əsərinin təhqiqində hədisin səhih
olduğunu bildirmişdir.
32 ət-Tirmizi, 2521, 2713. əl-Albani həsən olduğunu qeyd etmişdir.
33 Əbu Muhəmməd Abdullah ibn Amr ibn As ibn Vail əs-Səhmi
Peyğəmbərin
səhabəsidir.
Abdullah ibn Amr hicrətin 63-cü ilində vəfat etmişdir.
34 əl-Hakim, 5. əl-Albani “Sahihul-Cəmius-Sağir”də (№ 1590) və “Silsilətul-Əhədisis-Sahiha”da (№
1585) səhih olduğunu bildirmişdir.
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ﻚﻰ ﺷ ﻓﺖﻓﹶﺈﹺﻥﹾ ﻛﹸﻨ

ﻝﹶ ﺍﻟﻠﱠﻪﺰﻰ ﺃﹶﻧﺘ ﺣ-  ﻗﹶﺎﻝﹶ- ﺪ ﺃﹶﺣﻚ ﺫﹶﻟﻦﺎ ﻣﺠﺎ ﻧ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﻣ.ﻚﺤﺿ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﻭﻚ ﺷﻦﺀٌ ﻣﻰﻰ ﺃﹶﺷﻓﹶﻘﹶﺎﻝﹶ ﻟ

ﻮﺌﹰﺎ ﻓﹶﻘﹸﻞﹾ ﻫﻴ ﺷﻔﹾﺴِﻚﻰ ﻧ ﻓﺕﺪﺟﻰ ﺇﹺﺫﹶﺍ ﻭﻳﺔﹶ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﻓﹶﻘﹶﺎﻝﹶ ﻟ ﺍﻵﻚﻠ ﻗﹶﺒﻦ ﻣﺎﺏﺘﺀُﻭﻥﹶ ﺍﻟﹾﻜﻘﹾﺮ ﻳﻳﻦﺄﹶﻝﹺ ﺍﱠﻟﺬ ﻓﹶﺎﺳﻚﺎ ﺇﹺﻟﹶﻴﻟﹾﻨﺰﺎ ﺃﹶﻧﻤﻣ
ﻴﻢﻠﺀٍ ﻋﻰ ﺑﹺﻜﹸ ﱢﻞ ﺷﻮﻫ ﻭﻦﺎﻃﺍﻟﹾﺒ ﻭﺮﺍﻟﻈﱠﺎﻫ ﻭﺮﺍﻵﺧﻭﻝﹸ ﻭ َﺍﻷ

20. Əbu Zumeyl rəvayət edir: “İbn Abbasdan 35
soruşaraq dedim:
“Köksümdə hiss etdiyim şey nədir?” O soruşdu: “O nədir?” Mən dedim:
“Allaha and olsun ki, mən onu danışa bilmərəm”. O: “Şübhə ilə bağlı bir
şeydir?”- dedi və güldü. Sonra o dedi: “Ondan heç kəs xilas olmamışdır,
hətta Allah
(bu haqda ayə) nazil etmişdir: “Əgər sənə nazil etdiyimizə
şübhə edirsənsə, səndən əvvəl Kitab oxuyanlardan soruş” (Yunus, 94). O,
(sözünə davam edərək) dedi: “Özündə elə bir şey hiss etdikdə, de: “HuvəlƏvvəlu vəl-Əxiru vəz-Zahiru vəl-Bətinu və huva bikulli şeyin alim36”.37

ﺀَ ﻷَﻥﹾﻲ ﺍﻟﺸﻔﹾﺴِﻪﻲ ﻧ ﻓﺠﹺﺪﺎ ﻟﹶﻴﻧﺪﻝﹶ ﺍﷲِ! ﺇﹺﻥﱠ ﺃﹶﺣﻮﺳﺎ ﺭ ﻳ: ﻓﹶﻘﹶﺎﻝﹶﺒﹺﻲﻞﹲ ﺇﹺﻟﹶﻰ ﺍﻟﻨﺟﺎﺀَ ﺭ ﺟ:ﺎ ﻗﹶﺎﻝﹶﻣ
ﺎﺱﹴﺒﻦﹺ ﻋﻦﹺ ﺍﺑ ﻋ- ٢١
.«ﺔﺳﻮﺳ ﺇﹺﻟﹶﻰ ﺍﻟﹾﻮﻩﺮ ﺃﹶﻣﺩﻱ ﺭ ﷲِ ﺍﻟﱠﺬﺪﻤ! ﺍﹾﻟﺤﺮ »ﺍﷲُ ﺃﹶﻛﹾﺒ: ﻪ ﻮﻝﹸ ﺍﻟﻠﱠﺳ؟! ﻓﹶﻘﹶﺎﻝﹶ ﺭ ﺑﹺﻪﻜﹶﻠﱠﻢﻳﺘ  ﺃﹶﻥﹾﻦ ﻣﻪ ﺇﹺﻟﹶﻴﺐﺔﹰ ﺃﹶﺣﻤﻤﻳﻜﹸﻮﻥﹶ ﺣ
21. İbn Abbas
rəvayət edir ki, bir kişi Peyğəmbərin salləllahu aleyhi və
səlləm yanına gəlib dedi: “Ey Allahın Elçisi, həqiqətən, qəlbimizdə elə bir
şey hiss edirik ki, yanıb kül olmağımız onu danışmaqdan bizə daha
xoşdur”. O buyurdu: “Allahu Əkbər! (Şeytanın) işini vəsvəsəyə çevirən
Allaha həmd olsun!”38

ﺐ ﻛﹶﺎﻥﹶ ﺃﹶﺣﺮ ﺍﻟﻄﱠﻴﻄﹶﻔﹶﻪﺨ ﻓﹶﺘ،ِﺎﺀﻤ ﺍﻟﺴﻦ ﻣﺮ ﺧﺀَ ﻟﹶﻮﻲ ﺍﻟﺸﻳﺠﹺﺪ ﻞﹺﺟﻦﹺ ﺍﻟﺮﻋ

ﻮﻝﹶ ﺍﻟﻠﱠﻪﺳﺎ ﺭﺄﹶﻟﹾﻨ ﺳ:ﻗﹶﺎﻝﹶ

 ﺍﻟﻠﱠﻪﺪﺒ ﻋﻦ ﻋ- ٢٢

.ﺎﻥ ﺍﻟﹾﺈﹺﳝﺮﹺﻳﺢ ﺻ ﺫﹶﺍﻙ: ﻗﹶﺎﻝﹶ،ﻜﹶﻠﱠﻢﻳﺘ  ﺃﹶﻥﹾﻦ ﻣﻪﺇﹺﻟﹶﻴ
22. Abdullah ibn Məsud demişdir: “Biz Allah Elçisindən salləllahu aleyhi və
səlləm qəlbində vəsvəsə hiss edib, bu vəsvəsini danışmaqdansa göydən yerə
düşüb, quşların da onu götürüb aparmasını daha xoş görən kimsə
haqqında soruşduq. O buyurdu: “Bu, əsl imandır”.39

35 Əbul-Abbas Abdullah ibn Abbas ibn Abdul-Müttəlib əl-Haşimi
hicrətdən az əvvəl dünyaya
gəlmişdir. Peyğəmbərin məşhur səhabələrindən biridir. Ən çox hədis rəvayət etmiş yeddi səhabədən
biridir. Hicrətin 68-ci ilində yetmiş bir yaşında vəfat etmişdir.
36 Tərcüməsi: “Əvvəl də, Axır da, Zahir də, Batin də Odur. O, hər şeyi bilir” (əl-Hədid, 3).
37 Əbu Davud, 5112. əl-Albani isnadının həsən olduğunu bildirmişdir.
38 İbn Hibban, 147. əl-Albani səhih olduğunu bildirmişdir.
39 İbn Hibban, 149. Şueyb əl-Arnavut isnadının səhih olduğunu bildirmişdir.
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ﻗﺎﻟﻮﺍ ﻳﺎ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﺇﻧﺎ ﳒﺪ ﰲ ﺃﻧﻔﺴﻨﺎ ﺷﻴﺌﺎ ﻣﺎ ﳓﺐ ﺃﻥ ﻧﺘﻜﻠﻢ ﺑﻪ ﻭﺃﻥ ﻟﻨﺎ ﻣﺎ ﻃﻠﻌﺖ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺸﻤﺲ

 ﻋﻦ ﺃﰊ ﻫﺮﻳﺮﺓ- ٢٣

ﻗﺎﻝ ﺃﻭ ﻗﺪ ﻭﺟﺪﰎ ﺫﻟﻚ ﻗﺎﻟﻮﺍ ﻧﻌﻢ ﻗﺎﻝ ﺫﺍﻙ ﺻﺮﻳﺢ ﺍﻹﳝﺎﻥ
23. Əbu Hureyra rəvayət edir ki, (səhabələr) dedilər: “Ey Allahın Elçisi!
Biz özümüzdə elə bir şeylər hiss edirik ki, onu danışmaq istəmirik və bizdə
üzərinə gün düşməmiş (Allahdan başqa heç kəsin bilmədiyi) şeylər vardır”. Peyğəmbər salləllahu aleyhi və səlləm soruşdu: “Doğrudanmı siz bunu
hiss edirsiniz?” Onlar: “Bəli”- deyə cavab verdilər. O dedi: “Məhz bu, imanın ən xalisidir”.40

ﺖ ﹶﻓﺄﹶﻧ،ﻚﺌﹶﺎﺗﻴ ﺳﻚﺎﺀﺗﺳ ﻭﻚﺎﺗﻨﺴ ﺣﻚﺮﺗ  »ﺇﹺﺫﹶﺍ ﺳ:ﺎﻥﹸ؟ ﻗﹶﺎﻝﹶﺎ ﺍﻹِﳝﻝﹶ ﺍﷲِ! ﻣﻮﺳﺎ ﺭ ﻳ:ﻞﹲﺟ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺭ:ﺔﹶ ﻗﹶﺎﻝﹶﺎﻣ ﺃﹶﺑﹺﻲ ﺃﹸﻣﻦ ﻋ- ٢٤
.«ﻪﻋﻲﺀٌ ﻓﹶﺪ ﺷﻲ ﻗﹶﻠﹾﺒﹺﻚ ﻓﺎﻙ »ﺇﹺﺫﹶﺍ ﺣ:ﺎ ﺍﻹِﰒﹸ؟ ﻗﹶﺎﻝﹶﻝﹶ ﺍﷲِ! ﻓﹶﻤﻮﺳﺎ ﺭ ﻳ: ﻗﹶﺎﻝﹶ.«ﻦﻣﺆﻣ
24. Əbu Umamə demişdir: “Bir kişi dedi: “Ey Allahın Elçisi, iman nədir?”
O buyurdu: “Yaxşı əməlinə sevinir, pis əməlinə kədərlənirsənsə, sən möminsən”. Kişi dedi: “Ey Allahın Elçisi, bəs günah nədir?” O buyurdu:
“Əgər qəlbində bir şey tərəddüd edərək səni narahat edərsə, onu tərk et!”41

ﻠﹶﻖ ﺧﻦﻘﹸﻮﻝﹸ ﻓﹶﻤ ﻓﹶﻴﻘﹸﻮﻝﹸ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﻓﹶﻴﻠﹶﻘﹶﻚ ﺧﻦﻘﹸﻮﻝﹸ ﻣﻄﹶﺎﻥﹸ ﻓﹶﻴﻴ ﺍﻟﺸﻴﻪﻳﺄﹾﺗ ﻛﹸﻢﺪﻗﹶﺎﻝﹶ ﺇﹺﻥﱠ ﺃﹶﺣ

ﻮﻝﹶ ﺍﻟﻠﱠﻪﺳﺃﹶﻥﱠ ﺭ

ﺔﹶﺸﺎﺋ ﻋﻦ ﻋ- ٢٥

ﻪﻨ ﻋﺐﻳﺬﹾﻫ ﻚ ﻓﹶﺈﹺﻥﱠ ﺫﹶﻟﻪﻠﺳﺭ ﻭ ﺑﹺﺎﻟﻠﱠﻪﺖﻨﺃﹾ ﺁﻣﻘﹾﺮ ﻓﹶﻠﹾﻴﻛﹸﻢﺪ ﺃﹶﺣﻚ ﺫﹶﻟﺪﺟ ﻓﹶﺈﹺﺫﹶﺍ ﻭﺍﻟﻠﱠﻪ
25. Aişə42
rəvayət edir ki, Allah Elçisi salləllahu aleyhi və səlləm buyurdu:
“Həqiqətən, sizdən birinizə şeytan gəlib vəsvəsə edir: “Səni kim yaradıb?”
O da: “Allah!”- deyir. (Sonra şeytan belə vəsvəsə edir): “Bəs Allahı kim
yaradıb?” Sizdən biriniz bunu özündə hiss etdikdə: “Əməntu billəhi və
rusulihi43”- desin. Həqiqətən, bu, vəsvəsini ondan uzaqlaşdırar”.44

əl-Buxari “Ədəbul-Mufrad” 1284. əl-Albani səhih olduğunu bildirmişdir.
İbn Hibban, 176; Əhməd, 22220. əl-Albani səhih olduğunu bildirmişdir.
42 Aişə bint Əbu Bəkr Abdullah ibn Əbu Quhafə Osman ibn Amir ət-Teymiyyə
Allah Elçisinin
zövcəsi, möminlərin anası, bu ümmətin qadınları arasında İslam dinini ən yaxşı bilən qadın və ən çox
hədis rəvayət edən səhabələrdəndir. Hicrətin 57-ci ilində Mədinədə vəfat etmişdir. Onun fəzilətinə dair
neçə-neçə hədislər varid olmuşdur. Bunlardan birini qeyd edək; (bir dəfə) Peyğəmbər Aişədən: “Sən
həm bu dünyada, həm də Axirətdə mənim zövcəm olmağa razısanmı?”– deyə soruşdu. Aişə: “Əlbəttə,
razıyam!”– deyə cavab verdi. Onda Peyğəmbər
buyurdu: “Dünyada da, Axirətdə də sən mənim
zövcəmsən!” (Mustədrək, 4/10; Silsilətul-Əhədisis-Sahiha, 1142). Həmçinin onun barəsində nazil olmuş
bəraət ayələri (ən-Nur surəsi, 11-22) onun nə dərəcədə fəzilətli qadın olduğuna dəlalət edir.
43 Tərcüməsi: Allaha və Onun elçilərinə iman etdim!
44 Əhməd, 26203, 26246. əl-Albani “Sahihut-Tərğib vət-Tərhib”də (№ 1610) səhih olduğunu bildirmişdir.
40
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DOĞRU YOLUN MİSALI

ﻲ ﺘﺒﻨﻠﹶﻰ ﺟﻋ ﻭ،ﺎﻴﻤﻘﺘﺴﺍﻃﹰﺎ ﻣﺮﺜﹶﻼﹰ ﺻ ﻣ ﺍﻟﻠﱠﻪﺏﺮ ﺿ:ﻮﻝﹺ ﺍﷲِ ﻗﹶﺎﻝﹶﺳ ﺭﻦ ﻋﺎﺭﹺﻱﺼﺎﻥﹶ ﺍﻷَﻧﻌﻤﻦﹺ ﺳﺍﺱﹺ ﺑﻮ ﺍﻟﻨﻦ ﻋ- ٢٦
ﻠﹸﻮﺍﺧ ﺍﺩ،ﺎﺱﺎ ﺍﻟﻨﻳﻬ ﺃﹶ:ﻳﻘﹸﻮﻝﹸ ﺍﻉﹴ ﺩﺍﻁﺮﺎﺏﹺ ﺍﻟﺼﻠﹶﻰ ﺑﻋ ﻭ،ﺎﺓﹲﺧﺮ ﻣﻮﺭﺘﺍﺏﹺ ﺳﻮﻠﹶﻰ ﺍﻷَﺑﻋ ﻭ،ﺔﹲﺤﻔﹶﺘ ﻣﺍﺏﻮﺎ ﺃﹶﺑﻴﻬﹺﻤ ﻓ،ﺍﻥﻮﺭ ﺳﺍﻁﺮﺍﻟﺼ
 ﻻﹶﻚﻳﺤ ﻭ: ﻗﹶﺎﻝﹶ،ﺍﺏﹺﻮ ﺍﻷَﺑﻠﹾﻚ ﺗﻦﺌﹰﺎ ﻣﻴ ﺷﺢﻳﻔﹾﺘ ﺍﺩ ﻓﹶﺈﹺﺫﹶﺍ ﺃﹶﺭ،ﺍﻁﺮﻕﹺ ﺍﻟﺼ ﻓﹶﻮﻦﻮ ﻣﻋﻳﺪ ﺍﻉﹴﺩ ﻭ،ﻮﺍﺟﺮﻌﺘﻻﹶ ﺗ ﻭ،ﺎﻴﻌﻤﺍﻁﹶ ﺟﺮﺍﻟﺼ
ﻲﺍﻋ ﺍﻟﺪﻚﺫﹶﻟ ﻭ،ِ ﺍﷲﺎﺭﹺﻡﺤ ﻣ:ﺔﹸﺤﻔﹶﺘ ﺍﻟﹾﻤﺍﺏﻮﺍﻷَﺑ ﻭ،ِ ﺍﷲﻭﺩﺪ ﺣ:ﺍﻥﻮﺭﺍﻟﺴ ﻭ،ﻼﹶﻡﺍﻁﹸ ﺍﻹِﺳﺮﺍﻟﺼ ﻭ،ﻪﺠﻠ ﺗﻪﺤﻔﹾﺘ ﺇﹺﻥﹾ ﺗﻚ ﻓﹶﺈﹺﻧ،ﻪﺤﻔﹾﺘﺗ
.ﻢﹴﻠﺴﻲ ﻗﹶﻠﹾﺐﹺ ﻛﹸﻞﱢ ﻣﻆﹸ ﺍﷲِ ﻓﺍﻋ ﻭ:ﺍﻁﺮ ﺍﻟﺼﻕﻦﹺ ﻓﹶﻮﻲ ﻣﺍﻋﺍﻟﺪ ﻭ،ِ ﺍﷲﺎﺏﺘ ﻛ:ﺍﻁﺮﺃﹾﺱﹺ ﺍﻟﺼﻠﹶﻰ ﺭﻋ
26. Nəvvas ibn Səman əl-Ənsari
rəvayət edir ki, Allah Elçisi salləllahu
aleyhi və səlləm buyurdu: “Allah doğru yolu məsəl çəkir. Yolun hər iki
tərəfində divarlar, onun üzərində açıq qapılar, qapıların üzərində isə zərif
pərdə vardır. Yolun başında duran bir carçı belə deyir: “Ey insanlar!
Hamılıqla doğru yolla gedin və yolunuzdan sapmayın!” Yolun üzərində
duran bir carçı isə hər dəfə (qul) o qapılardan bir şey açdıqda, belə deyir:
“Vay sənin halına, onu açma! Onu açsan, ora girəcəksən”. (Sonra Allah
Elçisi salləllahu aleyhi və səlləm bunları açıqlayaraq buyurdu:) “Yol İslamdır,
divarlar Allahın hüdudları, açıq qapılar Allahın haramları, yolun başında
duran carçı Allahın Kitabı, yolun üzərində olan carçı isə Allahın hər bir
mömin qulunun qəlbində olan nəsihətçisidir”.45
CƏNNƏTİ İSTƏYƏN ALLAHA ŞƏRİK QOŞMAYARAQ ONA İBADƏT
ETSİN

ﻠﹾﺖﺧ ﺩﻪﻠﹾﺘﻤﻞﹴ ﺇﹺﺫﹶﺍ ﻋﻤﻠﹶﻰ ﻋﻟﱠﻨﹺﻲ ﻋ! ﺩﻮﻝﹶ ﺍﻟﻠﱠﻪﺳﺎ ﺭ ﻳ:ﻓﹶﻘﹶﺎﻝﹶ

ﻮﻝﹺ ﺍﻟﻠﱠﻪﺳﺎﺀَ ﺇﹺﻟﹶﻰ ﺭﺎ ﺟﺍﺑﹺﻴﺮﺃﹶﻥﱠ ﺃﹶﻋ

ﺓﹶﻳﺮﺮ ﺃﹶﺑﹺﻲ ﻫﻦ ﻋ- ٢٧

:ﺎﻥﹶ« ﻗﹶﺎﻝﹶﻀﻣ ﺭﻮﻡﺼﺗ ﻭ،ﺔﹶﻭﺿﻔﹾﺮﻛﹶﺎ ﹶﺓ ﺍﻟﹾﻤﻱ ﺍﻟﺰﺩﺆﺗ ﻭ،ﺔﹶﻮﺑﻜﹾﺘﻼﹶﺓﹶ ﺍﻟﹾﻤ ﺍﻟﺼﻴﻢﻘﺗ ﻭ،ﺌﹰﺎﻴ ﺷ ﺑﹺﻪﺮﹺﻙﺸ ﻻﹶ ﺗ ﺍﻟﻠﱠﻪﺪﺒﻌ »ﺗ: ﻗﹶﺎﻝﹶ.ﺔﹶﻨﺍﻟﹾﺠ
ﻦﻞﹴ ﻣﺟ ﺇﹺﻟﹶﻰ ﺭﻈﹸﺮﻳﻨ  ﺃﹶﻥﹾﻩﺮ ﺳﻦ »ﻣ: ﻲ ﺒﹺ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺍﻟﻨ،ﻟﱠﻰﺎ ﻭ ﻓﹶﻠﹶﻤ،ﻪﻨ ﻣﻘﹸﺺﻻﹶ ﺃﹶﻧ ﻭ،ﺍﺪﺌﹰﺎ ﺃﹶﺑﻴﺬﹶﺍ ﺷﻠﹶﻰ ﻫ ﻋ ﻻﹶ ﺃﹶﺯﹺﻳﺪﻩﺪﻔﹾﺴِﻲ ﺑﹺﻴﻱ ﻧﺍﻟﱠﺬﻭ
.«ﺬﹶﺍ ﺇﹺﻟﹶﻰ ﻫﻈﹸﺮﻨ ﻓﹶﻠﹾﻴ،ﺔﻨﻞﹺ ﺍﻟﹾﺠﺃﹶﻫ
27. Əbu Hureyra
demişdir: “(Bir dəfə) bir bədəvi Peyğəmbərin salləllahu
aleyhi və səlləm yanına gəlib dedi: “Ey Allahın Elçisi! Mənə elə bir əməl öyrət
ki, onu yerinə yetirəcəyim təqdirdə Cənnətə daxil olum”. Peyğəmbər
salləllahu aleyhi və səlləm buyurdu: “Allaha ibadət et və Ona heç kəsi şərik
qoşma, fərz buyurulmuş namazları qıl, vacib buyurulmuş zəkatı ver və
Ramazan ayını oruc tut!” Bədəvi dedi: “Canım Əlində olan Allaha and olsun

45

Əhməd, 17671, 17784. Şueyb əl-Arnavut səhih olduğunu bildirmişdir.
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ki, mən heç vaxt buna heç nə artırmayacağam və bundan heç nə əskiltməyəcəyəm”. O gedəndən sonra Peyğəmbər salləllahu aleyhi və səlləm buyurdu:
“Cənnət əhlindən olan bir adama baxıb zövq almaq istəyəniniz varsa, qoy
buna baxsın46”.47

ﺏ »ﹶﺃﺭ: ﺒﹺﻰﻗﹶﺎﻝﹶ ﺍﻟﻨ؟ ﻭﺎ ﻟﹶﻪ ﻣﺎ ﻟﹶﻪ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﻣ.ﺔﹶﻨﻠﹸﻨﹺﻰ ﺍﻟﹾﺠﺧﻳﺪ ﻞﹴﻤﻧﹺﻰ ﺑﹺﻌﺒﹺﺮﺃﹶﺧ

ﺒﹺﻰﻠﻨﻼﹰ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﻟﺟﺃﹶﻥﱠ ﺭ

ﻮﺏ ﺃﹶﺑﹺﻰ ﺃﹶﻳﻦ ﻋ- ٢٨

.«ﻢﺣﻞﹸ ﺍﻟﺮﺼﺗ ﻭ،ﻛﹶﺎﺓﹶﻰ ﺍﻟﺰﺗﺆﺗ ﻭ،ﻼﹶﺓﹶ ﺍﻟﺼﻴﻢﻘﺗ ﻭ،ﺌﹰﺎﻴ ﺷ ﺑﹺﻪﺮﹺﻙﺸﻻﹶ ﺗ ﻭ، ﺍﻟﻠﱠﻪﺪﺒﻌ ﺗ،ﺎﻟﹶﻪﻣ

28. Əbu Əyyub48 rəvayət edir ki, bir nəfər Peyğəmbərə salləllahu aleyhi və
səlləm dedi: “Mənə Cənnətə girməyimə səbəb olacaq əməl barədə xəbər
ver”. (Əshabələr): “Ona nə olub? Ona nə olub?”- deyə soruşdular. Peyğəmbər salləllahu aleyhi və səlləm buyurdu: “O (bilmədiyini öyrənmək) istəyir.
Allaha ibadət et və Ona heç kəsi şərik qoşma, namaz qıl, zəkat ver və
qohumluq əlaqələrini saxla!”49

،ﻞﹺﺣﺓﹸ ﺍﻟﺮﺮﺧﺆ ﺇﹺﻻﱠ ﻣﻪﻨﻴﺑﻨﹺﻲ ﻭﻴ ﺑﺲ ﻟﹶﻴﺒﹺﻲ ﺍﻟﻨﻑ ﺭﹺﺩﺖ ﻛﹸﻨ:ﻗﹶﺎﻝﹶ
ﻞﹴﺒﻦﹺ ﺟ ﺑﺎﺫﻌ ﻣﻦ ﻋ،ﻚﺎﻟ ﻣﻦ ﺑﺲﺎ ﺃﹶﻧﺛﹶﻨﺪ ﺣ- ٢٩
ﻚﻴ ﹶﻟﺒﻞﹴ!« ﻗﹸﻠﹾﺖﺒ ﺟﻦﺎﺫﹶ ﺑﻌﺎ ﻣ »ﻳ: ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺛﹸﻢ،ﺔﹰﺎﻋ ﺳﺎﺭ ﺳ ﺛﹸﻢ،ﻳﻚﺪﻌﺳ ﻭﻮﻝﹶ ﺍﻟﻠﱠﻪﺳﺎ ﺭ ﻳﻚﻴ ﻟﹶﺒ:ﻞﹴ!« ﻗﹸﻠﹾﺖﺒ ﺟﻦﺎﺫﹶ ﺑﻌﺎ ﻣ »ﻳ:ﻓﹶﻘﹶﺎﻝﹶ
ﻞﹾ »ﻫ: ﻗﹶﺎﻝﹶ،ﻳﻚﺪﻌﺳ ﻭﻮﻝﹶ ﺍﻟﻠﱠﻪﺳﺎ ﺭ ﻳﻚﻴ ﻟﹶﺒ:ﻞﹴ!« ﻗﹸﻠﹾﺖﺒ ﺟﻦﺎﺫﹶ ﺑﻌﺎ ﻣ »ﻳ: ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺛﹸﻢ،ﺔﹰﺎﻋ ﺳﺎﺭ ﺳ ﺛﹸﻢ،ﻳﻚﺪﻌﺳ ﻭﻮﻝﹶ ﺍﻟﻠﱠﻪﺳﺎ ﺭﻳ
ﻻﹶ ﻭﻭﻩﺪﺒﻳﻌ  ﺃﹶﻥﹾﺎﺩﺒﻠﹶﻰ ﺍﻟﹾﻌ ﻋ ﺍﻟﻠﱠﻪﻖ »ﻓﹶﺈﹺﻥﱠ ﺣ: ﻗﹶﺎﻝﹶ.ﻠﹶﻢ ﺃﹶﻋﻮﻟﹸﻪﺳﺭ ﻭ ﺍﻟﻠﱠﻪ: ﻗﹸﻠﹾﺖ:؟« ﻗﹶﺎﻝﹶﺎﺩﺒﻠﹶﻰ ﺍﻟﹾﻌﻋ
 ﺍﻟﻠﱠﻪﻖﺎ ﺣﺭﹺﻱ ﻣﺪﺗ
ﺭﹺﻱﺪﻞﹾ ﺗ »ﻫ: ﻗﹶﺎﻝﹶ،ﻳﻚﺪﻌﺳ ﻭﻮﻝﹶ ﺍﻟﻠﱠﻪﺳﺎ ﺭ ﻳﻚﻴ ﻟﹶﺒ:ﻞﹴ!« ﻗﹸﻠﹾﺖﺒ ﺟﻦﺎﺫﹶ ﺑﻌﺎ ﻣ »ﻳ: ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺛﹸﻢ،ﺔﹰﺎﻋ ﺳﺎﺭ ﺳﺌﹰﺎ« ﺛﹸﻢﻴ ﺷﺮﹺﻛﹸﻮﺍ ﺑﹺﻪﻳﺸ
.«ﻢﻬﺬﱢﺑﻳﻌ  »ﺃﹶﻥﹾ ﻻﹶ: ﻗﹶﺎﻝﹶ.ﻠﹶﻢ ﺃﹶﻋﻮﻟﹸﻪﺳﺭ ﻭ »ﺍﻟﻠﱠﻪ: ﻗﹸﻠﹾﺖ:؟« ﻗﹶﺎﻝﹶﻚﻠﹸﻮﺍ ﺫﹶﻟ ﺇﹺﺫﹶﺍ ﻓﹶﻌﻠﹶﻰ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﻋﺎﺩﺒ ﺍﻟﹾﻌﻖﺎ ﺣﻣ
29. Ənəs rəvayət edir ki, Muaz ibn Cəbəl50 demişdir: “(Bir dəfə) mən
Peyğəmbərlə salləllahu aleyhi və səlləm birlikdə onun (mindiyi heyvanın) tərkində idim.51 Mənimlə onun arasında yəhərin söykəyindən başqa heç nə
yox idi. (Peyğəmbər salləllahu aleyhi və səlləm məni): “Ey Muaz ibn Cəbəl!”–
deyə çağırdı. Dedim: “Buyur, əmrinə müntəzirəm, ey Allahın Elçisi!” Bir

Hədisdən açıq-aydın görünür ki, Peyğəmbər
bu adamın ölənədək vacib buyurulanları yerinə
yetirəcəyini və Cənnətə daxil olacağını bilirdi.
47 Muslim, 107; əl-Buxari, 1397.
48 Əbu Əyyub əl-Ənsari əl-Xəzrəci
Peyğəmbərin səhabəsidir. Adı: Xalid ibn Zeyddir. O, hicrətin 52ci ilində Konstantinopolun fəthi uğrunda gedən döyüşdə şəhid olmuşdur.
49 əl-Buxari, 1396; Muslim, İman 14; ən-Nəsəi, Salət 10.
50 Əbu Abdullah Muaz ibn Cəbəl ibn Amr əl-Ənsari
Peyğəmbərin səhabələrindən olmuşdur. Miladi
605-ci ildə Mədinədə anadan olmuş, hicrətin 18-ci ilində Əmvasda vəfat etmişdir.
51 Bu, Muazın nə dərəcədə fəzilətli olduğunu, habelə bir kimsəni heyvanın tərkinə almağın caiz olduğunu göstərir.
46
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az getdikdən sonra o, yenə: “Ey Muaz ibn Cəbəl!”– deyə çağırdı.52 Dedim:
“Buyur, əmrinə müntəzirəm, ey Allahın Elçisi!” Bir qədər getdikdən
sonra o, yenə: “Ey Muaz ibn Cəbəl!”– deyə çağırdı. Dedim: “Buyur,
əmrinə müntəzirəm, ey Allahın Elçisi!” O dedi: “Bilirsənmi, Allahın
qulları üzərindəki haqqı nədir?” Dedim: “Allah və Onun Elçisi daha yaxşı
bilir!” Dedi: “Allahın qulları üzərindəki haqqı, qulların Ona ibadət edib
heç kəsi Ona şərik qoşmamalarıdır”. Bir qədər getdikdən sonra yenə: “Ey
Muaz ibn Cəbəl!”– deyə çağırdı. Dedim: “Buyur, əmrinə müntəzirəm, ey
Allahın Elçisi!” O dedi: “Bilirsənmi, qulları bunu yerinə yetirəcəkləri
təqdirdə onların Allah üzərindəki haqqı nədir?” Dedim: “Allah və Onun
Elçisi daha yaxşı bilir!” Dedi: “(Ona heç nəyi şərik qoşmayan)53 qullarına
əzab verməməsidir”.54

 ﻋﻦ ﺃﰊ ﺫﺭ ﻗﺎﻝ ﺍﻧﻄﻠﻖ ﺍﻟﻨﱯ ﳓﻮ ﺍﻟﺒﻘﻴﻊ ﻭﺍﻧﻄﻠﻘﺖ ﺃﺗﻠﻮﻩ ﻓﺎﻟﺘﻔﺖ ﻓﺮﺁﱐ ﻓﻘﺎﻝ ﻳﺎ ﺃﺑﺎ ﺫﺭ ﻓﻘﻠﺖ ﻟﺒﻴﻚ ﻳﺎ ﺭﺳﻮﻝ- ٣٠
ﺍﷲ ﻭﺳﻌﺪﻳﻚ ﻭﺃﻧﺎ ﻓﺪﺍﺅﻙ ﻓﻘﺎﻝ ﺇﻥ ﺍﳌﻜﺜﺮﻳﻦ ﻫﻢ ﺍﳌﻘﻠﻮﻥ ﻳﻮﻡ ﺍﻟﻘﻴﺎﻣﺔ ﺇﻻ ﻣﻦ ﻗﺎﻝ ﻫﻜﺬﺍ ﻭﻫﻜﺬﺍ ﰲ ﺣﻖ ﻗﻠﺖ ﺍﷲ ﻭﺭﺳﻮﻟﻪ
ﺃﻋﻠﻢ ﻓﻘﺎﻝ ﻫﻜﺬﺍ ﺛﻼﺛﺎ ﰒ ﻋﺮﺽ ﻟﻨﺎ ﺃﺣﺪ ﻓﻘﺎﻝ ﻳﺎ ﺃﺑﺎ ﺫﺭ ﻓﻘﻠﺖ ﻟﺒﻴﻚ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﻭﺳﻌﺪﻳﻚ ﻭﺃﻧﺎ ﻓﺪﺍﺅﻙ ﻗﺎﻝ ﻣﺎ ﻳﺴﺮﱐ ﺃﻥ
ﺃﺣﺪﺍ ﻵﻝ ﳏﻤﺪ ﺫﻫﺒﺎ ﻓﻴﻤﺴﻲ ﻋﻨﺪﻫﻢ ﺩﻳﻨﺎﺭ ﺃﻭ ﻗﺎﻝ ﻣﺜﻘﺎﻝ ﰒ ﻋﺮﺽ ﻟﻨﺎ ﻭﺍﺩ ﻓﺎﺳﺘﻨﺘﻞ ﻓﻈﻨﻨﺖ ﺃﻥ ﻟﻪ ﺣﺎﺟﺔ ﻓﺠﻠﺴﺖ ﻋﻠﻰ
ﺷﻔﲑ ﻭﺃﺑﻄﺄ ﻋﻠﻰ ﻗﺎﻝ ﻓﺨﺸﻴﺖ ﻋﻠﻴﻪ ﰒ ﲰﻌﺘﻪ ﻛﺄﻧﻪ ﻳﻨﺎﺟﻲ ﺭﺟﻼ ﰒ ﺧﺮﺝ ﺇﱄ ﻭﺣﺪﻩ ﻓﻘﻠﺖ ﻳﺎ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﻣﻦ ﺍﻟﺮﺟﻞ ﺍﻟﺬﻱ
ﻛﻨﺖ ﺗﻨﺎﺟﻲ ﻓﻘﺎﻝ ﺃﻭ ﲰﻌﺘﻪ ﻗﻠﺖ ﻧﻌﻢ ﻗﺎﻝ ﻓﺈﻧﻪ ﺟﱪﻳﻞ ﺃﺗﺎﱐ ﻓﺒﺸﺮﱐ ﺃﻧﻪ ﻣﻦ ﻣﺎﺕ ﻣﻦ ﺃﻣﱵ ﻻ ﻳﺸﺮﻙ ﺑﺎﷲ ﺷﻴﺌﺎ ﺩﺧﻞ ﺍﳉﻨﺔ
ﻗﹶﺪ ﻭﻪﺘﻴ ﺃﹶﺗ ﺛﹸﻢﻢﺎﺋ ﻧﻮﻫ ﻭﺾﻴ ﺃﹶﺑﺏ ﺛﹶﻮﻪﻠﹶﻴﻋ ﻭﺒﹺﻲ ﺍﻟﻨﺖﻴ ﺃﹶﺗ: ﻗﹶﺎﻝﹶﺎ ﺫﹶﺭ ﺃﹶﺑﻦ ﻋ... "ﻗﻠﺖ ﻭﺇﻥ ﺯﱏ ﻭﺇﻥ ﺳﺮﻕ ﻗﺎﻝ "ﻧﻌﻢ
ﻰﻧﺇﹺﻥﹾ ﺯ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﻭﻕﺮﺇﹺﻥﹾ ﺳﻰ ﻭﻧﺇﹺﻥﹾ ﺯ ﻭﺔﹶ ﻗﹸﻠﹾﺖﻨﻞﹶ ﺍﻟﹾﺠﺧ ﺇﹺﻻﱠ ﺩﻚﻠﹶﻰ ﺫﹶﻟ ﻋﺎﺕ ﻣ ﺛﹸﻢ ﺇﹺﻻﱠ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﻻﹶ ﺇﹺﻟﹶﻪﺪﺒ ﻋﻦﺎ ﻣ ﻣ:ﻘﹶﻆﹶ ﻓﹶﻘﹶﺎﻝﹶﻴﺘﺍﺳ
ﻠﹶﻰ ﻋﻕﺮﺇﹺﻥﹾ ﺳﻰ ﻭﻧﺇﹺﻥﹾ ﺯ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﻭﻕﺮﺇﹺﻥﹾ ﺳﻰ ﻭﻧﺇﹺﻥﹾ ﺯ ﻭ ﻗﹸﻠﹾﺖﻕﺮﺇﹺﻥﹾ ﺳﻰ ﻭﻧﺇﹺﻥﹾ ﺯ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﻭﻕﺮﺇﹺﻥﹾ ﺳﻰ ﻭﻧﺇﹺﻥﹾ ﺯ ﻭ ﻗﹸﻠﹾﺖﻕﺮﺇﹺﻥﹾ ﺳﻭ
. ﺃﹶﺑﹺﻲ ﺫﹶﺭﻒ ﺃﹶﻧﻢﻏﺇﹺﻥﹾ ﺭﺬﹶﺍ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﻭﺙﹶ ﺑﹺﻬﺪ ﺇﹺﺫﹶﺍ ﺣﻮ ﺫﹶﺭﻛﹶﺎﻥﹶ ﺃﹶﺑ ﻭ ﺃﹶﺑﹺﻲ ﺫﹶﺭﻒﻏﹾﻢﹺ ﺃﹶﻧﺭ

ən-Nəvəvi
demişdir: “Peyğəmbərin Muazı təkrar çağırması, ona söyləyəcəyinə diqqət yetirməsi
və onu axıra kimi dinləməsi üçün idi. Rəvayət edilir ki, Peyğəmbər
bir söz söylədiyi zaman, söylədiklərini başa düşsünlər deyə, onu üç dəfə təkrar edərdi, habelə bir tayfanın yanına gəlib onları
salamladıqda, üç kərə salam verərdi” (əl-Buxari 94).
53 ən-Nəvəvi
demişdir: “Bilin ki, sələflərdən və xələflərdən haqq yolda olan əhli-sünnə alimləri
ittifaq etmişlər ki, tövhidi qəbul edərək ölən kimsə hökmən Cənnətə daxil olacaq. Əgər bu adam
uşaq, yaxud məcnun, yaxud şirkdən və başqa günahlardan tövbə etmiş birisi kimi günahsızdırsa və
tövbə etdikdən sonra günah etməyibsə, Cəhənnəmdən uzaq olub Cənnətə girəcək... Kim də böyük
günah edər və tövbə etmədən dünyadan köçərsə, Uca Allahın istəyi altında olar. İstəsə, onu bağışlayar və Cənnətə daxil edər. İstəsə də, ona Cəhənnəmdə istədiyi qədər əzab verər, sonra da onu
Cənnətə daxil edər. Allah tövhid üzərində ölən heç bir kəsi – həmin adam nə qədər günah edirsə
etsin – əbədi olaraq Cəhənnəmdə saxlamaz. Necə ki, kafir olaraq ölən kimsəni – həmin adam nə
qədər yaxşılıqlar edirsə etsin – Cənnətə daxil etməz...”
54 Muslim, 143.
52
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30. Əbu Zərr55 demişdir: “Peyğəmbər salləllahu aleyhi və səlləm Bəqi qəbristanlığına tərəf getdi. Mən də onun dalınca getdim. O, arxaya dönüb məni
gördükdə dedi: “Ey Əbu Zərr!” Mən dedim: “Canım sənə fəda olsun, (ey
Allahın Elçisi!) Buyur əmrinə müntəzirəm!” O dedi: “(Bu dünyada vardövlətini) çoxaldanlar Qiyamət günü (savabı) azaldanlardır. Yalnız, “buna
bu qədər, ona bu qədər xərcləyin” deyənlər müstəsnadır”. Mən dedim:
“Allah və Onun Elçisi daha yaxşı bilir”. O: “Ona bu qədər” sözünü üç dəfə
təkrar etdi. Sonra qarşımıza Uhud dağı çıxdı. O dedi: “Ey Əbu Zərr!” Mən
dedim: “Canım sənə fəda olsun, (ey Allahın Elçisi!) Buyur, əmrinə müntəzirəm!” O dedi: “Uhud dağının Muhəmməd ailəsi üçün qızıl olub bir gecə
onların yanında ondan bircə qızıl, yaxud bircə misqal qalması məni
sevindirməz”. Sonra qarşımıza bir vadi çıxdı. Allah Elçisi salləllahu aleyhi və
səlləm qabağa keçdi. Mən onun subaşına çıxmaq istədiyini zənn etdim. Ona
görə də bir kənarda oturub onu gözlədim. Onun qayıtmağı gec oldu. Mən
onun başına bir iş gəlməsindən qorxdum. Sonra onun səsini eşitdim, sanki
kiminləsə pıçıldaşırdı. Mənim yanıma isə tək gəldi. Mən soruşdum: “Ey
Allahın Elçisi! Sən kiminlə pıçıldaşırdın?” O soruşdu: “Sən bunu
eşitdinmi?” Mən: “Bəli!”- deyə cavab verdim. O dedi: “Bu Cəbrail idi.
Gəlmişdi mənə müjdə versin ki, ümmətimdən hər kim Allaha şərik
qoşmadığı halda ölsə, Cənnətə daxil olacaq”. Mən dedim: “Zina etsə,
oğurluq etsə də belə?” (Cəbrail): “Bəli!”- dedi”.56

،ﻴﻘﹶﻆﹶﺘ ﺍﺳﻗﹶﺪ ﻭﻪﺘﻴ ﺃﹶﺗ ﺛﹸﻢ،ﻢﺎﺋ ﻧﻮ ﻓﹶﺈﹺﺫﹶﺍ ﻫﻪﺘﻴ ﺃﹶﺗ ﺛﹸﻢ،ﺾﻴ ﺃﹶﺑﺏ ﺛﹶﻮﻪﻠﹶﻴ ﻋ،ﻢﺎﺋ ﻧﻮﻫﻭ

ﺒﹺﻲ ﺍﻟﻨﺖﻴ ﺃﹶﺗ: ﻗﹶﺎﻝﹶﺛﹶﻪﺪﺣ

ﺎ ﺫﹶﺭ ﺃﹶﻥﱠ ﺃﹶﺑ- ٣١

؟ﻕﺮﺇﹺﻥﹾ ﺳ ﻭ،ﻰﻧﺇﹺﻥﹾ ﺯ ﻭ:ﺔﹶ« ﻗﹸﻠﹾﺖﻨﻞﹶ ﺍﻟﹾﺠﺧ ﺇﹺﻻﱠ ﺩﻚﻠﹶﻰ ﺫﹶﻟ ﻋﺎﺕ ﻣ ﺛﹸﻢ ﺇﹺﻻﱠ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﻻﹶ ﺇﹺﻟﹶﻪ: ﻗﹶﺎﻝﹶﺪﺒ ﻋﻦﺎ ﻣ »ﻣ: ﻓﹶﻘﹶﺎﻝﹶﻪ ﺇﹺﻟﹶﻴﺖﻠﹶﺴﻓﹶﺠ
:ﺔﺍﺑﹺﻌﻲ ﺍﻟﺮ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﻓ ﺛﹸﻢ،« ﺛﹶﻼﹶﺛﹰﺎﻕﺮﺇﹺﻥﹾ ﺳ ﻭ،ﻰﻧﺇﹺﻥﹾ ﺯ »ﻭ:؟ ﻗﹶﺎﻝﹶﻕﺮﺇﹺﻥﹾ ﺳ ﻭ،ﻰﻧﺇﹺﻥﹾ ﺯ ﻭ:« ﻗﹸﻠﹾﺖﻕﺮﺇﹺﻥﹾ ﺳ ﻭ،ﻰﻧﺇﹺﻥﹾ ﺯ »ﻭ:ﻗﹶﺎﻝﹶ
. ﺃﹶﺑﹺﻲ ﺫﹶﺭﻒ ﺃﹶﻧﻢﻏﺇﹺﻥﹾ ﺭ ﻭ:ﻳﻘﹸﻮﻝﹸ ﻮﻫ ﻭﻮ ﺫﹶﺭ ﺃﹶﺑﺝﺮ ﻓﹶﺨ:« ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺃﹶﺑﹺﻲ ﺫﹶﺭﻒﻏﹾﻢﹺ ﺃﹶﻧﻠﹶﻰ ﺭ»ﻋ
31. Əbu Zərr
demişdir: “(Bir dəfə) mən Peyğəmbərin salləllahu aleyhi və
səlləm yanına gəldim. (Həmin vaxt) o, üstünə ağ örtük sərib yatmışdı. (Mən
dönüb getdim və bir müddətdən) sonra yenə onun yanına gəldim. O, hələ
də yatırdı. (Mən yenə dönüb getdim və bir müddətdən) sonra bir də onun
yanına gəldim. Artıq o, oyanmışdı. Mən onun yanında oturdum və o, mənə
belə buyurdu: “Lə iləhə illəllah” deyən və (qəlbən) bunu təsdiqləyərək
ölən hər bir bəndə mütləq Cənnətə girəcəkdir”. Mən soruşdum: “Zina
55 Əbu Zərr Cundəb ibn Cunadə əl-Ğifari
Peyğəmbərin səhabəsidir. Hicrətin 31-ci ilində Mədinə
yaxınlığında vəfat etmişdir.
56 əl-Buxari “Ədəbul-Mufrad” 803. əl-Albani səhih olduğunu bildirmişdir.
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etsə, oğurluq etsə belə?” Dedi: “Zina etsə, oğurluq etsə belə”. Mən (yenə)
soruşdum: “Zina etsə, oğurluq etsə belə?” Dedi: “Zina etsə, oğurluq etsə
belə”. (Mən bu sualı) üç dəfə (təkrar etdim və hər dəfə eyni cavabı aldım.)
Sonra dördüncü dəfə dedi: “Əbu Zərin xoşuna gəlməsə belə”. Əbu Əsvəd
deyir: “Əbu Zərr Peyğəmbərin salləllahu aleyhi və səlləm yanından çıxarkən
(öz-özünə) dedi: “Əbu Zərin xoşuna gəlməsə belə”.57

ﺌﹰﺎﻴ ﺷ ﺑﹺﺎﻟﻠﱠﻪﺮﹺﻙﻳﺸ  ﻻﹶﺎﺕ ﻣﻦ »ﻣ:؟ ﻓﹶﻘﹶﺎﻝﹶﺎﻥﺘﻮﺟﹺﺒﺎ ﺍﻟﹾﻤ! ﻣﻮﻝﹶ ﺍﻟﻠﱠﻪﺳﺎ ﺭ ﻳ:ﻞﹲ ﻓﹶﻘﹶﺎﻝﹶﺟ ﺭﺒﹺﻲﻰ ﺍﻟﻨ ﺃﹶﺗ:ﺎﺑﹺﺮﹴ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺟﻦ ﻋ- ٣٢
.«ﺎﺭﻞﹶ ﺍﻟﻨﺧﺌﹰﺎ ﺩﻴ ﺷ ﺑﹺﺎﻟﻠﱠﻪﺮﹺﻙﻳﺸ ﺎﺕ ﻣﻦﻣ ﻭ،ﺔﹶﻨﻞﹶ ﺍﻟﹾﺠﺧﺩ
32. Cabir 58
demişdir: “Bir nəfər Peyğəmbərin salləllahu aleyhi və səlləm
yanına gəlib dedi: “Ey Allahın Elçisi! (Cənnətə və Cəhənnəmə girməyi)
vacib edən iki şey nədir?” Peyğəmbər salləllahu aleyhi və səlləm buyurdu:
“Kim Allaha şərik qoşmayıb ölərsə, Cənnətə daxil olar. Kim də Allaha şərik
qoşub ölərsə, Cəhənnəmə girər”.59

 ﻻﹶ ﺍﻟﻠﱠﻪﺪﺒ ﻋﻦ ﻣ:ﻳﻘﹸﻮﻝﹸ ﻛﹶﺎﻥﹶ

ِﻮﻝﹶ ﺍﷲﺳﺙﹶ ﺃﹶﻥﱠ ﺭﺪ ﻓﻴﻬﻢ ﻋﻨﺪ ﻛﻨﻴﺴﺔ ﻣﻌﺎﻭﻳﺔ ﻓﹶﺤ ﻗﹶﺎﻡﻪﺃﹶﻧ

ﺖﺎﻣﻦﹺ ﺍﻟﺼﺓﹶ ﺑﺎﺩﺒ ﻋﻦ ﻋ- ٣٣

 ﹸﺔﺎﻧﹺﻴﺎ ﺛﹶﻤ ﺇﻥ ﻟﹶﻬ ﻭ،َﺎﺀ ﺷﺔﻨﺍﺏﹺ ﺍﻟﹾﺠﻮ ﺃﹶﺑ ﺃﹶﻱﻦ ﻳﺪﺧﻠﻪ ﻣ ﻓﹶﺈﹺﻥﱠ ﺍﻟﻠﱠﻪﺃﹶﻃﹶﺎﻉ ﻭﻊﻤﺳ ﻭ،ﻛﹶﺎﺓﹶﻰ ﺍﻟﺰﺁﺗﻼﺓﹶ ﻭ ﺍﻟﺼﺃﹶﻗﹶﺎﻡ ﻭ،ﺌﹰﺎﻴ ﺷ ﺑﹺﻪﺮﹺﻙﻳﺸ
ﺇﹺﻥﹾ ﻭ،ﻪﻤﺣﺎﺀَ ﺭﺎﺭﹺ ﺇﹺﻥﹾ ﺷﻴ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﹾﺨﺮﹺﻩ ﺃﹶﻣﻦ ﻣﻰ ﻓﹶﺈﹺﻥﱠ ﺍﻟﻠﱠﻪﺼﻋ ﻭ،ﻊﻤﺳ ﻭ،ﻛﹶﺎﺓﹶﻰ ﺍﻟﺰﺁﺗ ﻭ،ﺌﹰﺎﻴ ﺷ ﺑﹺﻪﺮﹺﻙﻳﺸ  ﻻﹶ ﺍﻟﻠﱠﻪﺪﺒ ﻋﻦﻣ ﻭ،ﺍﺏﹴﻮﺃﹶﺑ
.ﻪﺬﱠﺑﺎﺀَ ﻋﺷ
33. Ubadə ibn Samit rəvayət edir ki, bir dəfə Muaviyə kilsənin yanında
insanların arasında dayanaraq belə demişdir: “Allah Elçisi salləllahu aleyhi və
səlləm buyurmuşdur: “Kim Allaha heç bir şeyi şərik qoşmadan ibadət edər,
namaz qılar, zəkat verər, eşidər və itaət edərsə, həqiqətən, Allah onu Cənnətin səkkiz qapısından hər hansı birindən istəsə, Cənnətə daxil edər. Kim
də Allaha heç bir şeyi şərik qoşmadan ibadət edər, zəkat verər, eşidər və asi
olarsa, həqiqətən o, Allahın ixtiyarı altındadır. İstəsə, ona rəhm edər, istəsə
də ona əzab verər60”.61
Muslim, 273; əl-Buxari, 5827.
Abdur-Rahmən Cabir ibn Abdullah ibn Amr ibn Həram əl-Ənsari əl-Xəzrəci əl-Mədəni
Peyğəmbərin
səhabələrindəndir. Ağac altında Peyğəmbərə
beyət gətirənlərdən olmuşdur. Öz
zamanında Mədinənin müftisi olmuşdur. Hicrətin 78-ci ilində doxsan dörd yaşında vəfat etmişdir. Ən
çox hədis rəvayət edən yeddi səhabədən biridir.
59 Muslim, 269, 278.
60 Bu, ümumiyyətlə, tövhid əhlindən olan günahkarın mütləq şəkildə Cənnətə daxil olacağına aiddir.
Belə ki, etdiyi günahlara görə tövbə etməyən hər kəs Allahın istəyi altındadır. Allah ona Cəhənnəm
əzabını daddırsa da, həmin adam tövhid əhli olduğundan axırda onu Cənnətə daxil edəcək.
57

58 Əbu
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ﻲﺗﻳﺆ ﻭ،ﻼﹶﺓﹶ ﺍﻟﺼﻴﻢﻳﻘ ﻭ،ﺌﺎﹰﻴ ﺷ ﺑﹺﻪﺮﹺﻙﻳﺸ  ﺍﷲ ﻻﹶﺪﺒﻳﻌ َﺎﺀ ﺟﻦﻗﹶﺎﻝﹶ ﻣ

ﻮﻝﹶ ﺍﻟﻠﱠﻪﺳ ﺃﹶﻥﱠ ﺭﺛﹶﻪﺪ ﺣﻪﺃﹶﻧ

ﻮﺏ ﺃﹶﺑﹺﻲ ﺃﹶﻳﻦ ﻋ- ٣٤

ﺍﺭﺮﻓ ﻭ،ﺔﻤﻠﻔﹾﺲﹺ ﺍﳌﹸﺴﻞﹸ ﺍﻟﻨﻗﹶﺘ ﻭ، ﺑﹺﺎﷲﺍﻙﺮ ﺍﻹِﺷ:؟ ﻗﹶﺎﻝﹶﺮﺎﺋﺎ ﺍﻟﹾﻜﹶﺒ ﻗﺎﻟﹸﻮﺍ ﻣ.ﺔﹶﻨ ﺍﻟﹾﺠ ﻓﹶﺈﹺﻥﱠ ﻟﹶﻪ،ﺮﺎﺋﻲ ﺍﻟﹾﻜﹶﺒﻘﻳﺘ ﻭ،ﺎﻥﹶﻀﻣ ﺭﻮﻡﻳﺼ ﻭ،ﻛﺎﺓﹶﺍﻟﺰ
ﻒﺣﻡﹺ ﺍﻟﺰﻳﻮ
34. Əbu Əyyub rəvayət edir ki, Allah Elçisi salləllahu aleyhi və səlləm buyurmuşdur: “Kim Allaha heç bir şeyi şərik qoşmadan ibadət edər, namaz qılar,
zəkat verər, Ramazan orucunu tutar və böyük günahlardan çəkinərək
(Allahın hüzuruna) gələrsə, həqiqətən, ona Cənnət verilər”. Dedilər: “Böyük günahlar hansılardır?” O buyurdu: “Allaha şərik qoşmaq, müsəlmanı
öldürmək və düşmənlə qarşılaşdıqda döyüşdən qaçmaq!”62

ﺎ َﺀ ﺟﻦﻣ ﻭﺃﹶﺯﹺﻳﺪﺎ ﻭﻬﺜﹶﺎﻟ ﺃﹶﻣﺮﺸ ﻋ ﻓﹶﻠﹶﻪﺔﻨﺴﺎﺀَ ﺑﹺﺎﻟﹾﺤ ﺟﻦﻣ
ﻳﻘﹸﻮﻝﹸ ﺍﻟﻠﱠﻪ» : ﻮﻝﹸ ﺍﻟﻠﱠﻪﺳ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺭ ﺃﹶﺑﹺﻰ ﺫﹶﺭﻦ ﻋ- ٣٥
ﻦﻣﺎ ﻭﺎﻋ ﺑﻪﻨ ﻣﺖﺑﻘﹶﺮﺎ ﺗﺍﻋﺭﻰ ﺫﻨ ﻣﺏﻘﹶﺮ ﺗﻦﻣﺎ ﻭﺍﻋﺭ ﺫﻪﻨ ﻣﺖﺑﻘﹶﺮﺍ ﺗﺮﺒﻰ ﺷﻨ ﻣﺏﻘﹶﺮ ﺗﻦﻣ ﻭﺮ ﺃﹶﻏﹾﻔﺎ ﺃﹶﻭﺜﹾﻠﹸﻬﺌﹶﺔﹲ ﻣﻴ ﺳﻩﺍﺅﺰ ﻓﹶﺠﺌﹶﺔﻴﺑﹺﺎﻟﺴ
«ﺓﹰﺮﻔﻐﺎ ﻣﻬﺜﹾﻠ ﺑﹺﻤﻪﻴﺘﺌﹰﺎ ﻟﹶﻘﻴ ﺑﹺﻰ ﺷﺮﹺﻙﻳﺸ ﻴﺌﹶﺔﹰ ﻻﹶﻄﺽﹺ ﺧﺍﺏﹺ ﺍﻷَﺭﻨﹺﻰ ﺑﹺﻘﹸﺮﻴ ﻟﹶﻘﻦﻣﻟﹶﺔﹰ ﻭﻭﺮ ﻫﻪﺘﻴﻰ ﺃﹶﺗﺸﻳﻤ ﺎﻧﹺﻰﺃﹶﺗ
35. Əbu Zərr rəvayət edir ki, Allah Elçisi salləllahu aleyhi və səlləm demişdir:
“Allah buyurur: “Kim yaxşı bir əməl ilə (hüzuruma) gəlsə, ona on misli
qədər və əlavə (yeddi yüzə qədər və daha çox savab) verərəm. Kim günah
ilə gəlsə, ona (həmin) günaha bərabər əvəzini verərəm və ya bağışlayaram.
Kim Mənə bir qarış yaxınlaşsa, Mən də ona bir dirsək63 yaxınlaşaram. Kim
Mənə bir dirsək yaxınlaşsa, Mən də ona bir qulac 64 yaxınlaşaram. Kim
Mənə doğru yeriyərək gəlsə, Mən də ona doğru yüyürərək gələrəm. Kim
Mənə heç bir şeyi şərik qoşmadan yer boyda günahla Mənimlə görüşsə,
Mən də (onun etdiyinin) misli qədər məğfirətlə onu qarşılayaram”.65

ﺕ ﻏﹶﻔﹶﺮ،ﻮﺏﹺ ﺍﻟﺬﱡﻧﺓﺮﻔﻐﻠﹶﻰ ﻣ ﻋﺓﺭﻲ ﺫﹸﻭ ﻗﹸﺪ ﺃﹶﻧﻢﻠ ﻋﻦ »ﻣ:

36. İbn Abbas
mişdir: “Allah

 ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺍﻟﻠﱠﻪ:ﻗﹶﺎﻝﹶ

ﻮﻝﹺ ﺍﻟﻠﱠﻪﺳ ﺭﻦﻋ
ﺎﺱﹴﺒﻦﹺ ﻋﻦﹺ ﺍﺑ ﻋ- ٣٦
«ﺌﹰﺎﻴ ﺑﹺﻲ ﺷﺮﹺﻙﻳﺸ ﺎ ﻟﹶﻢﻲ ﻣﺎﻟﻻ ﺃﹸﺑ ﻭﻟﹶﻪ

rəvayət edir ki, Allah Elçisi salləllahu aleyhi və səlləm debuyurdu: “Kim Mənim günahları bağışlamağa qadir ol-

61 əl-Bəzzar, 2349, 2704; Əhməd, 23439, 22820. əl-Albani “Ziləlul-Cənnə”də (№ 968, 1027) həsən olduğunu qeyd etmişdir.
62 Cəlaləddin əs-Suyuti “Cəmius-Sağir” 11669. əl-Albani “Sahihul-Cəmius-Sağir”də (№ 6185) səhih
olduğunu qeyd etmişdir.
63 Dirsək - dirsəkdən barmaqların ucuna qədər uzunluqda olan qədim ölçü.
64 Qulac - iki qol açıldığı zaman birinin ucundan digərinin ucuna qədər olan məsafə.
65 Muslim, 2687, 4852, 7009.
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duğumu bilsə, Mənə heç bir şeyi şərik qoşmadıqca, onu bağışlayaram. Bu
Mənim üçün heç nədir”.66

،ﺎﻥﹶﻀﻣ ﺭﺖﻤﺻ ﻭ،ﺎﺕﻮﺑﻜﹾﺘ ﺍﻟﹾﻤﺍﺕﻠﹶﻮﺖ ﺍﻟﺼ
 ﻠﱠﻴ ﺇﹺﺫﹶﺍ ﺻﻳﺖﺃﹶ ﺃﹶﺭ:ﻓﹶﻘﹶﺎﻝﹶ

ﻮﻝﹶ ﺍﻟﻠﱠﻪﺳﺄﹶﻝﹶ ﺭﻼﹰ ﺳﺟﺃﹶﻥﱠ ﺭ

ﺎﺑﹺﺮﹴ ﺟﻦ ﻋ- ٣٧

ﻚﻠﹶﻰ ﺫﹶﻟ ﻋ ﻻﹶ ﺃﹶﺯﹺﻳﺪﺍﻟﻠﱠﻪ ﻭ:« ﻗﹶﺎﻝﹶﻢﻌ »ﻧ:ﺔﹶ؟ ﻗﹶﺎﻝﹶﻨﻞﹸ ﺍﻟﹾﺠﺧ ﺃﹶﺃﹶﺩ،ﺌﹰﺎﻴ ﺷﻚﻠﹶﻰ ﺫﹶﻟ ﻋ ﺃﹶﺯﹺﺩﻟﹶﻢ ﻭ،ﺍﻡﺮ ﺍﻟﹾﺤﺖﻣﺮﺣﻼﹶﻝﹶ ﻭ ﺍﻟﹾﺤﻠﹶ ﹾﻠﺖﺃﹶﺣﻭ
.ﺌﹰﺎﻴﺷ
37. Cabir demişdir: “Bir nəfər Peyğəmbərdən salləllahu aleyhi və səlləm soruşdu: “De görüm, əgər mən fərz namazları qılsam, Ramazan orucunu tutsam,
halalı halal, haramı da haram qəbul etsəm və bunlara heç nə əlavə etməsəm,
Cənnətə daxil olaram?” Peyğəmbər salləllahu aleyhi və səlləm: “Bəli!”– deyə
cavab verdi. O da: “Vallahi ki, mən bunlara heç nə əlavə etməyəcəyəm”.67
LƏ İLƏHƏ İLLƏLLAH KƏLMƏSİNİN ƏZƏMƏTİ

 ﺇﹺﻻﱠﻝﹸ ﻻﹶ ﺇﹺﻟﹶﻪﺎ ﻗﹶﻮﻠﹸﻬﺔﹰ ﻓﹶﺄﹶﻓﹾﻀﺒﻌﻮﻥﹶ ﺷﺘﺳ ﻭﻊ ﺑﹺﻀﻮﻥﹶ ﺃﹶﻭﻌﺒﺳ ﻭﻊﺎﻥﹸ ﺑﹺﻀ »ﺍﻹِﳝﻮﻝﹸ ﺍﻟﻠﱠﻪﺳﺓﹶ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺭﻳﺮﺮ ﺃﹶﺑﹺﻰ ﻫﻦ ﻋ- ٣٨
.«ﺎﻥ ﺍﻹِﳝﻦﺔﹲ ﻣﺒﻌﺎﺀُ ﺷﻴﺍﻟﹾﺤﻦﹺ ﺍﻟﻄﱠﺮﹺﻳﻖﹺ ﻭﺎﻃﹶﺔﹸ ﺍﻷَﺫﹶﻯ ﻋﺎ ﺇﹺﻣﺎﻫﻧﺃﹶﺩ ﻭﺍﻟﻠﱠﻪ
38. Əbu Hureyra
rəvayət edir ki, Allah Elçisi salləllahu aleyhi və səlləm demişdir: “İmanın yetmişdən və ya altmışdan çox şöbəsi var. Onların ən
fəzilətlisi “Lə iləhə illəllah” kəlməsi, ən aşağı olanı isə yoldan bir maneəni
uzaqlaşdırmaqdır. Həya da imanın şöbələrindən biridir”.68

ﻪ ﻮﻝﹸ ﺍﻟﻠﱠﺳﻰ ﺭﺃﹶﻧ ﻭ ﺇﹺﻻﱠ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﺃﹶﻥﹾ ﻻﹶ ﺇﹺﻟﹶﻪﺪﻬﺸ ﺗﻮﺕﻤﻔﹾﺲﹴ ﺗ ﻧﻦﺎ ﻣ "ﻣﻮﻝﹸ ﺍﻟﻠﱠﻪﺳﻞﹴ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺭﺒﻦﹺ ﺟ ﺑﺎﺫﻌ ﻣﻦ ﻋ- ٣٩
ﻰﺘﺎﺀِ ﺣﻤ ﺍﻟﺴﺍﺏﻮ ﺃﹶﺑ ﻟﹶﻪﺖﺤﺎ ﺇﹺﻻﱠ ﻓﹸﺘﺼﻠﺨ ﻗﹶﻂﱡ ﻣ ﺇﹺﻻﱠ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﻻﹶ ﺇﹺﻟﹶﻪﺪﺒﺎ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﻋ"ﻣ..."ﺎ ﻟﹶﻬ ﺍﻟﻠﱠﻪﻦﹴ ﺇﹺﻻﱠ ﻏﹶﻔﹶﺮﻮﻗ ﺇﹺﻟﹶﻰ ﻗﹶﻠﹾﺐﹴ ﻣﻚ ﺫﹶﻟﺟﹺﻊﻳﺮ
."ﺔﻨﻞﹶ ﺍﻟﹾﺠﺧ ﺩ،ُ ﺇﹺﻻﱠ ﺍﷲ ﻻ ﺇﹺﻟﻪﻪ ﻛﹶﻼﹶﻣﺮ ﻛﹶﺎﻥﹶ ﺁﺧﻦ"ﻣ..."ﺮﺎﺋ ﺍﻟﹾﻜﹶﺒﺐﻨﺘﺎ ﺍﺟﺵﹺ ﻣﺮ ﺇﹺﻟﹶﻰ ﺍﻟﹾﻌﻰﻔﹾﻀﺗ

39. Muaz ibn Cəbəl
rəvayət edir ki, Allah Elçisi salləllahu aleyhi və səlləm
buyurmuşdur: “Allahdan başqa haqq ilahın olmadığına, mənim də Onun
Elçisi olduğuna qəlbən, tam yəqinliklə şəhadət edərək ölən elə bir kimsə
yoxdur ki, Allah onu bağışlamasın”. 69 Digər rəvayətdə deyilir: “Səmimi
66 ət-Tabərani “Mucəmul-Kəbir” 11615; əl-Hakim, 7676. əl-Albani “Sahihul-Cəmius-Sağir”də (№ 4330)
həsən olduğunu bildirmişdir.
67 Muslim, 110.
68 Muslim, 162.
69 İbn Məcə, 3796, 3928; əl-Humeydi, 395. əl-Albani həsən səhih olduğunu söyləmişdir.
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qəlbdən “lə iləhə illəllah” deyən elə bir qul yoxdur ki, böyük günahlardan
çəkindiyi müddətdə göyün qapıları onun üçün açılmasın və o kəlmə Ərşə
çatmasın”.70 “Kimin son kəlməsi “lə iləhə illəllah” olarsa, Cənnətə girər”.71

.((ﺔﹶﻨﻞﹶ ﺍﻟﹾﺠﺧ ﺩ ﺇﹺﻻﱠ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﻻﹶ ﺇﹺﻟﹶﻪﻪ ﺃﹶﻧﻠﹶﻢﻳﻌ ﻮﻫ ﻭﺎﺕ ﻣﻦ ))ﻣ: ﻮﻝﹸ ﺍﻟﻠﱠﻪﺳ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺭ:ﻗﹶﺎﻝﹶ

ﺎﻥﹶﺜﹾﻤ ﻋﻦ ﻋ- ٤٠

40. Osman
rəvayət edir ki, Allah Elçisi salləllahu aleyhi və səlləm demişdir:
“Hər kim Allahdan başqa ibadətə layiq ilahın olmadığını bildiyi halda
ölərsə, Cənnətə girər”.72

ﺎ ﻣﻚﻞﹶ ﺫﹶﻟ ﻗﹶﺒﻪﺎﺑ ﺃﹶﺻ،ﺮﹺﻩﻫ ﺩﻦﺎ ﻣﻣﻳﻮ ﻪﺘﻔﹶﻌ ﻧ ﺇﹺﻻ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﻻ ﺇﹺﻟﹶﻪ: ﻗﹶﺎﻝﹶﻦ "ﻣ: ﻮﻝﹸ ﺍﻟﻠﱠﻪﺳ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺭ:ﻗﹶﺎﻝﹶ

ﺓﹶﻳﺮﺮ ﺃﹶﺑﹺﻲ ﻫﻦ ﻋ- ٤١
."ﻪﺎﺑﺃﹶﺻ

41. Əbu Hureyra
rəvayət edir k, Allah Elçisi salləllahu aleyhi və səlləm
buyurdu: “Kim ömründə bir gün belə “lə iləhə illəllah” deyərsə, bundan
öncə nə etməsinə baxmayaraq ona fayda verər”.73

ﻡﺎ ﺍﻟﹾﻘﹶﻮﻨﺤﺒ ﻓﹶﺼ،ﺔﹶﻨﻴﻬ ﺟﻦ ﻣﻗﹶﺔﺮﺇﹺﻟﹶﻰ ﺍﻟﹾﺤ

ﻮﻝﹸ ﺍﻟﻠﱠﻪﺳﺎ ﺭﺜﹶﻨﻌ ﺑ:ﺙﹸ ﻗﹶﺎﻝﹶﺪﻳﺤ

ﺎﺭﹺﺛﹶﺔﹶﻦﹺ ﺣ ﺑﻳﺪ ﺯﻦﺔﹶ ﺑﺎﻣ ﺃﹸﺳﺖﻌﻤ ﺳ- ٤٢

 ﺎﺭﹺﺼ ﺍﻷَﻧﻪﻨ ﻋ ﻓﹶﻜﹶﻒ، ﺇﹺﻻﱠ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﻻﹶ ﺇﹺﻟﹶﻪ: ﻗﹶﺎﻝﹶﺎﻩﻴﻨﺎ ﻏﹶﺸ ﻓﹶﻠﹶﻤ،ﻢﻬﻨﻼﹰ ﻣﺟﺎﺭﹺ ﺭﺼ ﺍﻷَﻧﻦﻞﹲ ﻣﺟﺭﺎ ﻭ ﺃﹶﻧﻘﹾﺖﻟﹶﺤ ﻭ: ﻗﹶﺎﻝﹶ،ﻢﺎﻫﻨﻣﺰﻓﹶﻬ
ﻱ
((؟ ﺇﹺﻻﱠ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﻻﹶ ﺇﹺﻟﹶﻪ:ﺎ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﻣﺪﻌ ﺑﻪﺘﻠﹾﺘﺔﹸ! ﺃﹶﻗﹶﺎﻣﺎ ﺃﹸﺳ ))ﻳ:ﻲ ﻓﹶﻘﹶﺎﻝﹶ ﻟﺒﹺﻲ ﺍﻟﻨﻚﻠﹶﻎﹶ ﺫﹶﻟﺎ ﺑﻨﻣﺎ ﻗﹶﺪ ﻓﹶﻠﹶﻤ: ﻗﹶﺎﻝﹶ،ﻪﻠﹾﺘﻰ ﻗﹶﺘﺘﻲ ﺣﺤﻣ ﺑﹺﺮﻪﺘﻨﻃﹶﻌﻭ
ﻘﹶﻘﹾﺖ ﻗﹶﺎﻝﹶ »ﺃﹶﻓﹶﻼﹶ ﺷ.ﻼﹶﺡﹺ ﺍﻟﺴﻦﻓﹰﺎ ﻣﻮﺎ ﺧﺎ ﻗﹶﺎﻟﹶﻬﻤ ﺇﹺﻧﻮﻝﹶ ﺍﻟﻠﱠﻪﺳﺎ ﺭ ﻳ )ﻗﹶﺎﻝﹶ ﻗﹸﻠﹾﺖ.ﺫﹰﺍﻮﻌﺘﺎ ﻛﹶﺎﻥﹶ ﻣﻤ! ﺇﹺﻧﻮﻝﹶ ﺍﻟﻠﱠﻪﺳﺎ ﺭ ﻳ: ﻗﹸﻠﹾﺖ:ﻗﹶﺎﻝﹶ
ﻰﺘ ﺣﻠﹶﻲﺎ ﻋﻫﺭﻳﻜﹶﺮ ﺍﻝﹶﺎ ﺯ ﻓﹶﻤ:؟(( ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺇﹺﻻﱠ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﻻﹶ ﺇﹺﻟﹶﻪ:ﺎ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﻣﺪﻌ ﺑﻪﻠﹾﺘ ))ﺃﹶﻗﹶﺘ: ﻓﹶﻘﹶﺎﻝﹶ: ﻻﹶ( ﻗﹶﺎﻝﹶﺎ ﺃﹶﻡ ﺃﹶﻗﹶﺎﻟﹶﻬﻠﹶﻢﻌﻰ ﺗﺘ ﺣ ﻗﹶﻠﹾﺒﹺﻪﻦﻋ
.ﻡﹺﻮ ﺍﻟﹾﻴﻚﻞﹶ ﺫﹶﻟ ﻗﹶﺒﺖﻠﹶﻤ ﺃﹶﺳ ﺃﹶﻛﹸﻦﻲ ﻟﹶﻢ ﺃﹶﻧﺖﻴﻨﻤﺗ
42. Usamə ibn Zeyd demişdir: “Bir dəfə Allah Elçisi salləllahu aleyhi və səlləm
bizi Cuheynədəki Huraqatın üstünə göndərdi. Biz səhərə yaxın düşmənə hücum etdik və onları məğlubiyyətə uğratdıq. (Orada) mən ənsardan olan bir
(mücahidlə) kafirlərdən birini haqladıq. Biz onun başının üstünü aldıqda o:
“Lə ilahə illəllah!”- dedi. (Bunu eşidəndə) ənsardan olan qardaşım ona
dəymədi. Mən isə nizəmlə onu vurub öldürdüm. Biz Mədinəyə gəldikdə
hadisəni Peyğəmbərə salləllahu aleyhi və səlləm danışdılar. Peyğəmbər salləllahu
ət-Tirmizi, 3590, 3939. əl-Albani hədisin həsən olduğunu bildirmişdir.
Əbu Davud, 3116, 3118. əl-Albani səhih olduğunu bildirmişdir.
72 Muslim, 136.
73 əl-Bəzzar, 8292; ət-Tabərani “Mucəmul-Kəbir” 1111; əl-Beyhəqi “Şuabul-İman” 96; İbn əl-Arabi “əlMucəm” 1132. əl-Albani “Sahihul-Cəmius-Sağir”də (№ 6434) və “Silsilətul-Əhədisis-Sahiha”da (№
1932) səhih olduğunu bildirmişdir.
70
71
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aleyhi və səlləm mənə dedi: “Ey Usamə! O: “Lə ilahə illəllah” deyəndən sonra
sən onu öldürdün?!” Dedim: “Ey Allahın Elçisi! O, (canını) qurtarmaq üçün
belə etdi”. (Mən dedim: “Ey Allahın Elçisi! O bunu silahdan qorxduğuna
görə dedi”. Peyğəmbər salləllahu aleyhi və səlləm buyurdu dedi: “Məgər
sən onun qəlbini yardın ki, biləsən o bunu (ürəkdən) deyib, yoxsa yox?”74).
Peyğəmbər salləllahu aleyhi və səlləm dedi: “O: “Lə ilahə illəllah” deyəndən
sonra sən onu öldürdün?!” Peyğəmbər salləllahu aleyhi və səlləm bu sözü mənə
o qədər təkrar etdi ki, nəhayət, mən (öz-özümə): “Kaş mən bu gündən öncə
İslamı qəbul etmiş olmayaydım”- deyə təmənna etdim”.75

 ﺮ ﻓﹶﻀ،ﻠﹶﻨﹺﻲ ﻓﹶﻘﹶﺎﺗ، ﺍﻟﹾﻜﹸﻔﱠﺎﺭﹺﻦﻼﹰ ﻣﺟ ﺭﻴﺖ ﺇﹺﻥﹾ ﻟﹶﻘﻳﺖﺃﹶ! ﺃﹶﺭﻮﻝﹶ ﺍﻟﻠﱠﻪﺳﺎ ﺭ ﻳ: ﻗﹶﺎﻝﹶﻪ ﺃﹶﻧﻩﺮﺒ ﺃﹶﺧﻪ ﺃﹶﻧﺩﻮﻦﹺ ﺍﻷَﺳ ﺑﺍﺩﻘﹾﺪ ﺍﻟﹾﻤﻦ ﻋ- ٤٣
ﺏ
ﻮﻝﹸ ﺍﻟﻠﱠﻪﺳﺎ؟ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺭ ﺃﹶﻥﹾ ﻗﹶﺎﻟﹶﻬﺪﻌ ﺑﻮﻝﹶ ﺍﻟﻠﱠﻪﺳﺎ ﺭ ﻳﻠﹸﻪ ﺃﹶﻓﹶﺄﹶﻗﹾﺘ،ﻠﱠﻪ ﻟﺖﻠﹶﻤ ﺃﹶﺳ: ﻓﹶﻘﹶﺎﻝﹶﺓﺮﺠﻲ ﺑﹺﺸﻨ ﻻﹶﺫﹶ ﻣ ﺛﹸﻢ،ﺎﻬ ﻓﹶﻘﹶﻄﹶﻌﻒﻴ ﺑﹺﺎﻟﺴﻱﻳﺪ ﻯﺪﺇﹺﺣ
: ﻮﻝﹸ ﺍﻟﻠﱠﻪﺳ؟ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺭﻠﹸﻪ ﺃﹶﻓﹶﺄﹶﻗﹾﺘ،ﺎﻬ ﺃﹶﻥﹾ ﻗﹶﻄﹶﻌﺪﻌ ﺑﻚ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺫﹶﻟ ﺛﹸﻢ،ﻱﻳﺪ  ﻗﹶﻄﹶﻊ ﻗﹶﺪﻪ! ﺇﹺﻧﻮﻝﹶ ﺍﻟﻠﱠﻪﺳﺎ ﺭ ﻳ: ﻓﹶﻘﹸﻠﹾﺖ:« ﻗﹶﺎﻝﹶﻠﹾﻪﻘﹾﺘ »ﻻﹶ ﺗ:
.«ﻲ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺍﻟﱠﺘﻪﺘﻤﻳﻘﹸﻮﻝﹶ ﻛﹶﻠ ﻞﹶ ﺃﹶﻥﹾ ﻗﹶﺒﻪ ﹺﺰﻟﹶﺘﻨ ﺑﹺﻤﻚﺇﹺﻧ ﻭ،ﻠﹶﻪﻘﹾﺘﻞﹶ ﺃﹶﻥﹾ ﺗ ﻗﹶﺒﻚﺰﹺﻟﹶﺘﻤﻨ  ﺑﹺﻪ ﻓﹶﺈﹺﻧﻪﻠﹾﺘ ﻓﹶﺈﹺﻥﹾ ﻗﹶﺘ،ﻠﹾﻪﻘﹾﺘ»ﻻﹶ ﺗ
43. Miqdad ibn əl-Əsvəd belə rəvayət etmişdir: “(Bir dəfə) mən Peyğəmbərə salləllahu aleyhi və səlləm dedim: “Ey Allahın Elçisi! Söylə görüm, əgər
mən (döyüşdə) kafirlərdən biri ilə üz-üzə gəlib onunla vuruşsam, o, qılıncla
vurub mənim bir əlimi kəssə, sonra da canını məndən qurtarmaq üçün
ağaca qalxıb: “Allaha təslim oluram!”- desə, bu sözü dedikdən sonra mən
onu öldürə bilərəmmi, ey Allahın Elçisi?” Allah Elçisi salləllahu aleyhi və səlləm
buyurdu: “Sən onu öldürməməlisən!” Mən dedim: “Ey Allahın Elçisi! O,
mənim bir əlimi kəsmiş və bu sözü ancaq əlimi kəsdikdən sonra demişdir.
Belə isə mən onu öldürə bilərəmmi?” Allah Elçisi salləllahu aleyhi və səlləm
buyurdu: “Sən onu öldürməməlisən. Çünki əgər sən onu öldürsən, onun
halı, sənin onu öldürməmişdən qabaqkı halın kimi olacaq. Sənin halın isə,
onun bu sözü deməmişdən əvvəlki halı kimi olacaq76”.77

 ﻣﺴ ﺎ ﺃﹶ ﺃﹶﺫﹶﺍﻧﻊﻤ ﺍﻷَﺫﹶﺍﻥﹶ ﻓﹶﺈﹺﻥﹾ ﺳﻊﻤﺘﻳﺴ ﻛﹶﺎﻥﹶ ﻭﺮ ﺍﻟﹾﻔﹶﺠ ﺇﹺﺫﹶﺍ ﻃﹶﻠﹶﻊﲑﻳﻐ ﻮﻝﹸ ﺍﻟﻠﱠﻪﺳ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﻛﹶﺎﻥﹶ ﺭﻚﺎﻟﻦﹺ ﻣﺲﹺ ﺑ ﺃﹶﻧﻦ ﻋ- ٤٤
ﻚ
 ﺇﹺﻻﱠ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﺃﹶﻥﹾ ﻻﹶ ﺇﹺﻟﹶﻪﺪﻬ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺃﹶﺷ ﺛﹸﻢ.«ﺓﻄﹾﺮﻠﹶﻰ ﺍﻟﹾﻔ »ﻋﻮﻝﹸ ﺍﻟﻠﱠﻪﺳ ﻓﹶﻘﹶﺎﻝﹶ ﺭ.ﺮ ﺃﹶﻛﹾﺒ ﺍﻟﻠﱠﻪﺮﻪ ﺃﹶﻛﹾﺒ ﻳﻘﹸﻮﻝﹸ ﺍﻟﻠﱠ ﻼﹰﺟ ﺭﻊﻤ ﻓﹶﺴﺇﹺﻻﱠ ﺃﹶﻏﹶﺎﺭﻭ
Muslim, 287, 289.
Muslim, 278; əl-Buxari, 4269, 4021, 6478, 6872; İbn Hibban, 4751; Əhməd, 21793.
76 Peyğəmbərin
“...onun halı, sənin onu öldürməmişdən qabaqkı halın kimi olacaq” sözü o deməkdir
ki, zahirən müsəlman olduqdan sonra onun qəsdinə durmaq qadağan olacaq, özü də şəriətə uyğun
şəkildə mühakimə olunacaq. “Sənin halın onun bu sözü deməmişdən əvvəlki halı kimi olacaq” sözü isə
o deməkdir ki, əgər sən onu öldürsən, onun varislərinin səndən qisas və ya qanbahası almağa haqqı
olacaq” (Fəthul-Bəri, 19/ 301).
77 Muslim, 95, 274; əl-Buxari, 4019, 6865.
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.ﻯﺰﻌﻰ ﻣﺍﻋ ﺭﻮﻭﺍ ﻓﹶﺈﹺﺫﹶﺍ ﻫﻈﹶﺮ ﻓﹶﻨ.«ﺎﺭﹺ ﺍﻟﻨﻦ ﻣﺖﺟﺮ»ﺧ
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ﻮﻝﹸ ﺍﻟﻠﱠﻪﺳ ﻓﹶﻘﹶﺎﻝﹶ ﺭ. ﺇﹺﻻﱠ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﺃﹶﻥﹾ ﻻﹶ ﺇﹺﻟﹶﻪﺪﻬﺃﹶﺷ

44. Ənəs ibn Məlik demışdir: “Allah Elçisi salləllahu aleyhi və səlləm bir yerə
sübh açıldıqda hücum edərdi. (Ora yaxınlaşıb) qulaq asar, azanı eşitsəydi,
hücum etməzdi. Əks təqdirdə isə hücum edərdi. Bir kişinin: “Allahu Əkbər, Allahu Əkbər”- dediyini eşitdi və belə buyurdu: ”O fitrət üzərindədir”.
Sonra belə dedikdə: “Əşhədu ənlə iləhə illəllah, əşhədu ənlə iləhə illəllah
(Allahdan başqa haqq ilahın olmadığına şəhadət edirəm)”. O, belə buyurdu: “Oddan qurtuldu”. Baxdıqları vaxt onun bir çoban olduğunu gördülər”.78

،ﺔﹲﺎﻋﺠ ﻣﺎﺱ ﺍﻟﻨﺎﺏ ﺃﹶﺻﻮﻙﺒﺓﹸ ﺗﻭﺎ ﻛﹶﺎﻥﹶ ﻏﹶﺰ ﻟﹶﻤ: ﻗﹶﺎﻝﹶ- ﺶﻤ ﺍﻷَﻋﻚ ﺷ-

ﻴﺪﻌ ﺃﹶﺑﹺﻲ ﺳﻦ ﻋﺓﹶ ﺃﹶﻭﻳﺮﺮ ﺃﹶﺑﹺﻲ ﻫﻦ ﻋ- ٤٥

: ﻓﹶﻘﹶﺎﻝﹶﺮﻤﺎﺀَ ﻋ ﻓﹶﺠ:ﻠﹸﻮﺍ« ﻗﹶﺎﻝﹶ »ﺍﻓﹾﻌ: ﻮﻝﹸ ﺍﻟﻠﱠﻪﺳ ﻓﹶﻘﹶﺎﻝﹶ ﺭ،ﺎﻨﻫﺍﺩﺎ ﻭ ﻓﹶﺄﹶﻛﹶﻠﹾﻨ،ﺎﻨﺤﺍﺿﻮﺎ ﻧﻧﺮﺤﺎ ﻓﹶﻨ ﻟﹶﻨﺖﻧ ﺃﹶﺫ! ﻟﹶﻮﻮﻝﹶ ﺍﻟﻠﱠﻪﺳﺎ ﺭ ﻳ:ﻗﹶﺎﻟﹸﻮﺍ
ﻲﻞﹶ ﻓﻌﻳﺠ  ﺃﹶﻥﹾﻞﱠ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﻟﹶﻌ،ﻛﹶﺔﺮﺎ ﺑﹺﺎﻟﹾﺒﻬﻠﹶﻴ ﻋﻢ ﻟﹶﻬ ﺍﻟﻠﱠﻪﻉ ﺍﺩ ﺛﹸﻢ،ﻢﻫﺍﺩﻭﻞﹺ ﺃﹶﺯ ﺑﹺﻔﹶﻀﻢﻬﻋ ﺍﺩﻦﻟﹶﻜ ﻭ،ﺮ ﻗﹶﻞﱠ ﺍﻟﻈﱠﻬﻠﹾﺖ! ﺇﹺﻥﹾ ﻓﹶﻌﻮﻝﹶ ﺍﻟﻠﱠﻪﺳﺎ ﺭﻳ
ﻳﺠﹺﻲﺀُ ﹺﺑﻜﹶﻒ ﻞﹸﺟﻞﹶ ﺍﻟﺮﻌ ﻓﹶﺠ: ﻗﹶﺎﻝﹶﻢﻫﺍﺩﻭﻞﹺ ﺃﹶﺯﺎ ﺑﹺﻔﹶﻀﻋ ﺩ ﺛﹸﻢ،ﻄﹶﻪﺴﺎ ﺑﹺﻨﹺﻄﹶﻊﹴ ﻓﹶﺒﻋ ﻓﹶﺪ:« ﻗﹶﺎﻝﹶﻢﻌ »ﻧ: ﻮﻝﹸ ﺍﻟﻠﱠﻪﺳ ﻓﹶﻘﹶﺎﻝﹶ ﺭ.ﻚﺫﹶﻟ
: ﻗﹶﺎﻝﹶﻳﺴِﲑ ٌﺀﻲ ﺷﻚ ﺫﹶﻟﻦﻄﹶﻊﹺ ﻣﻠﹶﻰ ﺍﻟﻨ ﻋﻊﻤﺘﻰ ﺍﺟﺘ ﺣ،ﺓﺮ ﺑﹺﻜﹶﺴﺮﻳﺠﹺﻲﺀُ ﺍﻵﺧ ﻭ: ﻗﹶﺎﻝﹶ،ﺮﹴﻤ ﺗ ﺑﹺﻜﹶﻒﺮﻳﺠﹺﻲﺀُ ﺍﻵﺧ ﻭ: ﻗﹶﺎﻝﹶ،ﺓﺫﹸﺭ
ﻜﹶﺮﹺﺴﻲ ﺍﻟﹾﻌﻛﹸﻮﺍ ﻓﺮﺎ ﺗﻰ ﻣﺘ ﺣ،ﻬﹺﻢﺘﻴﻋﻲ ﺃﹶﻭﺬﹸﻭﺍ ﻓ ﻓﹶﺄﹶﺧ:« ﻗﹶﺎﻝﹶﻜﹸﻢﺘﻴﻋﻲ ﺃﹶﻭﺬﹸﻭﺍ ﻓ »ﺧ: ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺛﹸﻢ،ﻛﹶﺔﺮ ﺑﹺﺎﻟﹾﺒﻪﻠﹶﻴ ﻋﻮﻝﹸ ﺍﻟﻠﱠﻪﺳﺎ ﺭﻋﻓﹶﺪ
ﻮﻝﹸﺳﻲ ﺭﺃﹶﻧ ﻭ ﺇﹺﻻﱠ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﺃﹶﻥﹾ ﻻﹶ ﺇﹺﻟﹶﻪﺪﻬ »ﹶﺃﺷ: ﻮﻝﹸ ﺍﻟﻠﱠﻪﺳﻠﹶﺔﹲ ﻓﹶﻘﹶﺎﻝﹶ ﺭ ﻓﹶﻀﻠﹶﺖﻓﹶﻀ ﻭ،ﻮﺍﺒﹺﻌﻰ ﺷﺘ ﻓﹶﺄﹶﻛﹶﻠﹸﻮﺍ ﺣ: ﻗﹶﺎﻝﹶ،ﻠﹶﺌﹸﻮﻩﺎﺀً ﺇﹺﻻﱠ ﻣﻭﹺﻋ
.«ﺔﻨ ﺍﻟﹾﺠﻦ ﻋﺐﺠﺤ ﻓﹶﻴ،ﺎﻙ ﺷﺮ ﻏﹶﻴﺪﺒﺎ ﻋ ﺑﹺ ﹺﻬﻤﻳﻠﹾﻘﹶﻰ ﺍﻟﻠﱠﻪ  ﻻﹶ،ﺍﻟﻠﱠﻪ
45. Əbu Hureyra yaxud, Əbu Səid79
demişdir: “Təbuk80 döyüşündə
camaata aclıq üz vermişdi. Onlar (Peyğəmbərin salləllahu aleyhi və səlləm
yanına gəlib) dedilər: “Ey Allahın Elçisi! İzn versəydin, yük dəvələrimizi
kəsib ətindən yeyər, yağından da istifadə edərdik”. Peyğəmbər salləllahu
aleyhi və səlləm: “Edin!”– deyə buyurdu. Bu vaxt Ömər81
gəlib dedi: “Ey
Muslim, 873.
Ravi Aməş hədisin kim tərəfindən rəvayət edildiyinə şəkk etmişdir.
80 Mədinədən 700 km şimalda yerləşən şəhər.
81 Əbu Həfs, Ömər ibn Xəttab ibn Nufeyl əl-Qurəşi əl-Faruq
fil ilindən on il sonra, yəni, Muhəmmədə
peyğəmbərlik verilməmişdən otuz il əvvəl dünyaya gəlmişdir. Cənnətlə müjdələnmiş on nəfərdən
biridir. O, Peyğəmbərin həm ən yaxın iki dostundan biri, həm də onun qayınatası, möminlərin anası –
Həfsənin O atasıdır. Ömər ibn Xəttab
demək olar ki, Peyğəmbərlə
birlikdə bütün döyüşlərdə
iştirak etmiş və ələlxüsus da ağac altında ona beyət gətirənlərdən olmuşdur. Ömər ibn Xəttab
Rəsulullahın ikinci xəlifəsi olmuş və məhz onun xilafəti dövründə o dövrün ən böyük imperiyaları,
habelə Peyğəmbərimizin
arzuladığı Qüds fəth edilmişdir. Peyğəmbər
onu tərifləyib demişdir:
“Əgər məndən sonra peyğəmbər göndərilmiş olsaydı, Ömər olardı” (ət-Tirmizi, 2/293; SilsilətulƏhədisis-Sahiha, 327); başqa bir hədisdə Peyğəmbər demişdir: “(Yuxuda) gördüm ki, Cənnətdəyəm.
Birdən qarşıma bir qəsr və bu qəsrin həyətində bir cavan qız çıxdı. Soruşdum: “Bu qəsr kimindir?”
Dedilər: “Ömərindir!” Mən qəsrin içinə girib ora göz gəzdirmək istədim, lakin sənin qısqanclığın
78
79
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Allahın Elçisi! Əgər belə etsək, miniyimiz azalacaq. (Yaxşı olar ki,)
camaata ərzaqlarının qalanını sənin yanına gətirməyi buyurasan, sonra da
onlar üçün Allahdan buna bərəkət diləyəsən. Yəqin ki, Allah bunun
bərəkətini artırar”. Peyğəmbər salləllahu aleyhi və səlləm: “Yaxşı!”– dedi.
Sonra bir döşənək gətizdirdi və onu yerə sərdi. Sonra da camaata artıq
qalmış ərzaqlarını gətirib (onun içinə qoymağı) buyurdu. (Onlardan)
kimisi bir ovuc darı, kimisi bir ovuc xurma, kimisi də bir tikə yemək gətirməyə başladı. Nəhayət, döşənəyin üstündə az miqdarda ərzaq yığıldı.
Peyğəmbər salləllahu aleyhi və səlləm yığılmış (ərzaq komasına) bərəkət
dilədikdən sonra (camaata): “Xurcunlarınızı doldurun!”– deyə buyurdu.
Onlar da xurcunlarını doldurmağa başladılar. Nəhayət, orduda olan xurcunların hamısını (ağızbaağız) doldurdular. Üstəlik (bu yeməkdən) doyuncaya qədər yedilər. Hələ artıq da qaldı. Onda Peyğəmbər salləllahu aleyhi və
səlləm dedi: “Mən şahidlik edirəm ki, Allahdan başqa həqiqi məbud yoxdur və mən Allahın elçisiyəm! Bu iki (şəhadət kəlməsinə) şəkk etməyərək
bunlarla Allaha qovuşan hər bir bəndə mütləq Cənnətə girəcəkdir”.82

ﻢ ﻟ،ﻼﹰﻬ ﻣ: ﻓﹶﻘﹶﺎﻝﹶ،ﺖﻜﹶﻴ ﻓﹶﺒ،ﺕﻮﻲ ﺍﻟﹾﻤﻮ ﻓ ﻫ ﻭﻪﻠﹶﻴ ﻋﻠﹾﺖﺧ ﺩ: ﻗﹶﺎﻝﹶﻪﺃﹶﻧ

ﺖﺎﻣﻦﹺ ﺍﻟﺼﺓﹶ ﺑﺎﺩﺒ ﻋﻦ ﻋ،ﻲﺎﺑﹺﺤﻨ ﺍﻟﺼﻦ ﻋ- ٤٦

ﻦ ﺎ ﻣ! ﻣﺍﻟﻠﱠﻪ ﻭ: ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺛﹸﻢ،ﻚﻨﻔﹶﻌ ﻷَﻧﺖﻄﹶﻌﺘ ﺍﺳﻦﻟﹶﺌ ﻭ، ﻟﹶﻚﻦﻔﹶﻌ ﻷَﺷﺖﻔﱢﻌ ﺷﻦﻟﹶﺌ ﻭ،ﻥﱠ ﻟﹶﻚﺪﻬ ﻷَﺷﺕﻬﹺﺪﺸﺘ ﺍﺳﻦ! ﻟﹶﺌﺍﻟﻠﱠﻪﻲ؟ ﻓﹶﻮﻜﺒﺗ
ﻴﻂﹶ ﺃﹸﺣﻗﹶﺪ ﻭﻡﻮ ﺍﻟﹾﻴﻮﻩﺛﹸﻜﹸﻤﺪ ﺃﹸﺣﻑﻮﺳ ﻭ،ﺍﺪﺍﺣﻳﺜﹰﺎ ﻭﺪ ﺇﹺﻻﱠ ﺣ،ﻮﻩﻜﹸﻤﺛﹾﺘﺪ ﺇﹺﻻﱠ ﺣﺮﻴ ﺧﻴﻪ ﻓ ﻟﹶﻜﹸﻢﻮﻝﹺ ﺍﻟﻠﱠﻪﺳ ﺭﻦ ﻣﻪﺘﻌﻤ ﺳﻳﺚﺪﺣ
.«ﺎﺭ ﺍﻟﻨﻪﻠﹶﻴ ﻋ ﺍﻟﻠﱠﻪﻡﺮ ﺣ،ﻮﻝﹸ ﺍﻟﻠﱠﻪﺳﺍ ﺭﻤﺪ ﺤﺃﹶﻥﱠ ﻣ ﻭ ﺇﹺﻻﱠ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﺃﹶﻥﹾ ﻻﹶ ﺇﹺﻟﹶﻪﻬﹺﺪ ﺷﻦ »ﻣ:ﻳﻘﹸﻮﻝﹸ ﻮﻝﹶ ﺍﻟﻠﱠﻪﺳ ﺭﺖﻌﻤ ﺳ،ﻔﹾﺴِﻲﺑﹺﻨ
46. Sunabihi83 demişdir: “Ubadə ibn Samit ölüm ayağında ikən mən onun
yanına gəldim və (onun bu halını görüb) ağlamağa başladım. Dedi: “Sakit
ol görüm, niyə ağlayırsan? Vallahi, əgər məni şahid tutsalar, sənin lehinə

yadıma düşdü və mən dönüb oradan uzaqlaşdım”. Bunu eşidəndə Ömər dedi: “Atam-anam sənə
qurban, ya Rəsulullah, heç sənə qısqana bilərəmmi?!” (əl-Buxari, 3679). Abdullah ibn Məsud
demişdir: “Ömər İslamı qəbul edənədək müşriklər bizə Kəbənin yanında namaz qılmağa imkan
vermirdilər. Ömər müsəlman olduqdan sonra qureyşlilərin müqavimətini sındırıb Kəbənin yanında
namaz qıldı, biz də onunla birgə namaz qıldıq” (Səhih Sirə ən-Nəbəviyyə, 1/188). Ömər ibn Xəttab
hicrətin 13-cü ilində xilafətə gəlmiş, 10 il 6 ay möminlərə layiqincə əmirlik etmiş və hicrətin 23-cü ilində,
zilhiccə ayının 23-ü, Mədinə şəhərində milliyətcə fars olan məcusi Əbu Lulu Firuz tərəfindən vurulmuş
və üç gündən sonra altmış üç yaşında şəhid olmuşdur. Bundan sonra onu əziz iki dostunun:
Peyğəmbərin və Əbu Bəkrin yanında dəfn etmişlər.
82 Muslim, 139.
83 Adı: Əbu Abdullah Abdur-Rahmən ibn Useylə əl-Muradidir. Əbu Bəkri
və bir çox səhabələri
görmüş tabiindir. Sunabih – Murad qəbiləsi yaxınlığındakı vadidir. Vaxtı ilə Sunabihi (İslam
dinini qəbul etmək məqsədilə) Peyğəmbərin
yanına yollanmış, lakin gəlib Cöhfəyə yetişdikdə,
artıq Mədinəyə çatmağa beş gün qalmış Peyğəmbər vəfat etmişdir. Qeyd etmək lazımdır ki, hədis
elmində təcrübəsi olmayan kimsələr bu tabiini Sunabih ibn Ə'sər adlı səhabə ilə səhv salırlar.
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şahidlik edərəm, işdir, mənə şəfaət etmək hüququ versələr, səndən ötrü
şəfaətçi olaram və əgər gücüm yetərsə, sənə yardım edərəm. Vallahi, mən
Peyğəmbərdən salləllahu aleyhi və səlləm eşitdiyim, (məzmunu) xeyirli olan hər
bir hədisi sizə danışmışam. Yalnız bir hədisdən başqa. Bu gün mən artıq
ölüm ayağında ikən o hədisi sizə danışacağam. Mən Peyğəmbərin salləllahu
aleyhi və səlləm belə dediyini eşitmişəm: “Kim Allahdan başqa həqiqi məbudun olmadığına və Muhəmmədin Onun Elçisi olduğuna şahidlik etsə,
Allah Cəhənnəm odunu ona haram edər”.84

ﻮﻝﹶ ﺍﻟﻠﱠﻪﺳﺎ ﺭ ﻳﻚﻴ ﻟﹶﺒ: ﻗﹶﺎﻝﹶ.«ﻞﹴﺒ ﺟﻦﺎﺫﹸ ﺑﻌﺎ ﻣ »ﻳ:ﻞﹺ ﻗﹶﺎﻝﹶﺣﻠﹶﻰ ﺍﻟﺮ ﻋﻳﻔﹸﻪﺩﺎﺫﹲ ﺭﻌﻣﻭ

ﺒﹺﻰﺃﹶﻥﱠ ﺍﻟﻨ

ﺲﹴ ﺃﹶﻧﻦ ﻋ- ٤٧

ﺃﹶ ﱠﻥ ﻭ ﺇﹺﻻﱠ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﺃﹶﻥﹾ ﻻﹶ ﺇﹺﻟﹶﻪﺪﻬﻳﺸ ﺪ ﺃﹶﺣﻦﺎ ﻣ »ﻣ: ﻗﹶﺎﻝﹶ. ﺛﹶﻼﹶﺛﹰﺎ.ﻳﻚﺪﻌﺳ ﻭﻮﻝﹶ ﺍﻟﻠﱠﻪﺳﺎ ﺭﻚ ﻳ
 ﻴ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﻟﹶﺒ.«ﺎﺫﹸﻌﺎ ﻣ ﻗﹶﺎﻝﹶ »ﻳ.ﻳﻚﺪﻌﺳﻭ
ﻭﺍ ﻗﹶﺎﻝﹶ »ﺇﹺﺫﹰﺍﺮﺸﺒﺘﺴ ﻓﹶﻴﺎﺱ ﺍﻟﻨ ﺑﹺﻪﺒﹺﺮ ﹶﺃﻓﹶﻼﹶ ﺃﹸﺧ،ﻮﻝﹶ ﺍﻟﻠﱠﻪﺳﺎ ﺭ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﻳ.«ﺎﺭﹺﻠﹶﻰ ﺍﻟﻨ ﻋ ﺍﻟﻠﱠﻪﻪﻣﺮ ﺇﹺﻻﱠ ﺣ ﻗﹶﻠﹾﺒﹺﻪﻦﻗﹰﺎ ﻣﺪ ﺻﻮﻝﹸ ﺍﻟﻠﱠﻪﺳﺍ ﺭﺪﻤﺤﻣ
.ﺎﺄﹶﺛﱡﻤ ﺗﻪﺗﻮ ﻣﺪﻨﺎﺫﹲ ﻋﻌﺎ ﻣ ﺑﹺﻬﺮﺒﺃﹶﺧ ﻭ.«ﻠﹸﻮﺍﻜﻳﺘ
47. Ənəs
rəvayət edir ki, Peyğəmbər salləllahu aleyhi və səlləm Muazla
birlikdə dəvənin tərkində ikən: “Ey Muaz!”- deyə çağırdı. (Muaz): “Buyur,
əmrinə müntəzirəm, ey Allahın Elçisi!”- deyə cavab verdi. (Peyğəmbər
salləllahu aleyhi və səlləm) yenə: “Ey Muaz!”- deyə çağırdı. O: “Buyur, əmrinə
müntəzirəm, ey Allahın Elçisi!”- deyə cavab verdi. Bu hal üç dəfə təkrar
olduqdan sonra Peyğəmbər salləllahu aleyhi və səlləm dedi: “Allahdan başqa
həqiqi məbudun olmadığına və Muhəmmədin Allahın elçisi olduğuna sidq
ürəkdən şəhadət verən elə bir kəs yoxdur ki, Allah ona Cəhənnəm odunu
haram etməsin”. (Muaz) dedi: “Ey Allahın Elçisi! Bunu insanlara xəbər
verimmi ki, sevinsinlər?” Peyğəmbər salləllahu aleyhi və səlləm dedi: “Belə
olduğu təqdirdə (buna) arxayın olacaqlar”. Muaz günaha batacağından
qorxub ölümündən qabaq bu haqda (insanlara) xəbər verdi85”.86

،( ﻟﹶﻪﺮﹺﻳﻚ )ﻻﹶ ﺷﻩﺪﺣ ﻭ ﺇﹺﻻﱠ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﺃﹶﻥﹾ ﻻﹶ ﺇﹺﻟﹶﻪﺪﻬ ﺃﹶﺷ: ﻗﹶﺎﻝﹶﻦ »ﻣ: ﻮﻝﹸ ﺍﻟﻠﱠﻪﺳ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺭ:ﻗﹶﺎﻝﹶ

ﺖﺎﻣ ﺍﻟﺼﻦﺓﹸ ﺑﺎﺩﺒﺎ ﻋﺛﹶﻨﺪ ﺣ- ٤٨

ﺎﺭﺃﹶﻥﱠ ﺍﻟﻨ ﻭ،ﻖﺔﹶ ﺣﻨﺃﹶﻥﱠ ﺍﻟﹾﺠ ﻭ،ﻪﻨ ﻣﻭﺡﺭ ﻭﻳﻢﺮﺎ ﺇﹺﻟﹶﻰ ﻣ ﺃﹶﻟﹾﻘﹶﺎﻫﻪﺘﻤﻛﹶﻠ ﻭﻪﺘ ﺃﹶﻣﺑﻦﺍ ﻭ ﺍﻟﻠﱠﻪﺪﺒﻰ ﻋﻴﺴﺃﹶﻥﱠ ﻋ ﻭ،ﻮﻟﹸﻪﺳﺭ ﻭﻩﺪﺒﺍ ﻋﺪﻤﺤﺃﹶﻥﱠ ﻣﻭ
.«ﻞﹺﻤ ﺍﻟﹾﻌﻦﺎ ﻛﹶﺎﻥﹶ ﻣﻠﹶﻰ ﻣﺔﹶ ﻋﻨ ﺍﻟﹾﺠ ﺍﻟﻠﱠﻪﹶﻠﻪﺧ»ﺃﹶﺩ... .«َﺎﺀ ﺷﺔﺎﻧﹺﻴ ﺍﻟﺜﱠﻤﺔﻨﺍﺏﹺ ﺍﻟﹾﺠﻮ ﺃﹶﺑ ﺃﹶﻱﻦ ﻣ ﺍﻟﻠﱠﻪﻠﹶﻪﺧ ﺃﹶﺩ،ﻖﺣ
Muslim, 142.
Şeyx Əbu Amr ibn əs-Səlah
demişdir: “Peyğəmbər , həyat təcrübəsi və savadı olmayan kimsələrin bu
müjdədən xəbər tutub çaş-baş qalacaqlarından və arxayınlaşacaqlarından qorxub, bunu ümumi şəkildə
qadağan etmişdir. Halbuki özü bunu Muaza, Əbu Hureyraya, Ömərə və digərlərinə
– aldanmayacaqlarına və arxayınlaşmayacaqlarına əmin olduğu səhabələrinə xəbər vermişdir. Muaz da öz növbəsində bunu
etibar etdiyi yaxın adamlarına xəbər vermişdir”.
86 əl-Buxari, 128; Muslim, 148.
84
85
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48. Ubədə ibn Samit87 rəvayət edir ki, Peyğəmbər salləllahu aleyhi və səlləm
demişdir: “Hər kim Allahdan başqa həqiqi məbudun olmadığına, Onun
Tək olduğuna (və heç bir şəriki olmadığına), Muhəmmədin Onun qulu və
elçisi olduğuna, İsanın Allahın qulu, kənizinin oğlu, Məryəmə göndərdiyi
kəlməsi və Onun ruhundan olduğuna, Cənnətin haqq, Cəhənnəmin də
haqq olduğuna şahidlik etsə, Allah Cənnətin səkkiz qapısının hansından
diləsə, onu oradan (Cənnətə) daxil edər88”.89 Digər rəvayətdə deyilir: “...nə
əməl etmiş olursa-olsun, Allah onu Cənnətə daxil edər”.90

ﻮﻝﹸ ﺍﻟﻠﱠﻪﺳ ﺭﻔﹶﺮﹴ ﻓﹶﻘﹶﺎﻡﻲ ﻧ ﻓ- ﺮﻤﻋﻜﹾﺮﹴ ﻭﻮ ﺑﺎ ﺃﹶﺑﻨﻌ ﻣ-

ﻮﻝﹺ ﺍﻟﻠﱠﻪﺳﻝﹶ ﺭﻮﺍ ﺣﻮﺩﺎ ﻗﹸﻌ ﻛﹸﻨ:ﻗﹶﺎﻝﹶ

ﺓﹶﻳﺮﺮﻮ ﻫﺛﹶﻨﹺﻲ ﺃﹶﺑﺪ ﺣ- ٤٩

ﻪ ﻮﻝﹶ ﺍﻟﻠﱠﺳﻲ ﺭﻐﺘ ﺃﹶﺑﺖﺟﺮ ﻓﹶﺨ، ﻓﹶﺰﹺﻉﻦﻝﹶ ﻣ ﺃﹶﻭﺖ ﻓﹶﻜﹸﻨ،ﺎﻨﻗﹸﻤﺎ ﻭﻨﻓﹶﺰﹺﻋ ﻭ،ﺎﻨﻭﻧ ﺩﻄﹶﻊﻳﻘﹾﺘ ﺎ ﺃﹶﻥﹾﻴﻨﺸﺧﺎ ﻭﻨﻠﹶﻴﻄﹶﺄﹶ ﻋ ﻓﹶﺄﹶﺑ،ﺎﺮﹺﻧﻦﹺ ﺃﹶﻇﹾﻬﻴ ﺑﻦﻣ
ﻦ ﻣﻂﺎﺋ ﺣﻑﻮﻲ ﺟﻞﹸ ﻓﺧﻳﺪ ﺑﹺﻴﻊ ﻓﹶﺈﹺﺫﹶﺍ ﺭ، ﹶﺃﺟﹺﺪ ﻓﹶﻠﹶﻢ،ﺎﺎﺑ ﺑ ﻟﹶﻪﻞﹾ ﺃﹶﺟﹺﺪ ﻫ ﺑﹺﻪﺕﺭ ﻓﹶﺪ،ﺎﺭﹺﺠﻨﹺﻲ ﺍﻟﻨﺒﺎﺭﹺ ﻟﺼﻸَﻧﻄﹰﺎ ﻟﺎﺋ ﺣﺖﻴﻰ ﺃﹶﺗﺘ ﺣ،

«ﺓﹶ؟ﻳﺮﺮﻮ ﻫ »ﺃﹶﺑ: ﻓﹶﻘﹶﺎﻝﹶ، ﻮﻝﹺ ﺍﻟﻠﱠﻪﺳﻠﹶﻰ ﺭ ﻋﻠﹾﺖﺧ( ﻓﹶﺪﻠﹶﺐ ﺍﻟﺜﱠﻌﺰﻔﺘﻳﺤ ﺎ )ﻛﹶﻤﺕﻔﹶﺰﺘ ﻓﹶﺎﺣ- ﻝﹸﻭﺪ ﺍﻟﹾﺠ:ﺑﹺﻴﻊﺍﻟﺮ ﻭ- ﺔﺎﺭﹺﺟﺑﹺﺌﹾﺮﹴ ﺧ
،ﺎﻨﻭﻧ ﺩﻄﹶﻊﻘﹾﺘﺎ ﺃﹶﻥﹾ ﺗﻴﻨﺸ ﻓﹶﺨ،ﺎﻨﻠﹶﻴ ﻋﻄﹶﺄﹾﺕ ﻓﹶﺄﹶﺑﺖ ﻓﹶﻘﹸﻤ،ﺎﺮﹺﻧ ﺃﹶﻇﹾﻬﻦﻴ ﺑﺖ ﻛﹸﻨ:؟« ﻗﹸ ﹾﻠﺖﻚﺄﹾﻧﺎ ﺷ »ﻣ:! ﻗﹶﺎﻝﹶﻮﻝﹶ ﺍﻟﻠﱠﻪﺳﺎ ﺭ ﻳ،ﻢﻌ ﻧ:ﻓﹶﻘﹸﻠﹾﺖ
ﺎﺎ ﺃﹶﺑ »ﻳ: ﻓﹶﻘﹶﺎﻝﹶ،ﻲﺍﺋﺭ ﻭﺎﺱﻻﹶﺀِ ﺍﻟﻨﺆﻫ ﻭ،ﻠﹶﺐ ﺍﻟﺜﱠﻌﺰﻔﺘﻳﺤ ﺎ ﻛﹶﻤﺕﻔﹶﺰﺘ ﻓﹶﺎﺣ،ﻂﹶﺎﺋﺬﹶﺍ ﺍﻟﹾﺤ ﻫﺖﻴ ﻓﹶﺄﹶﺗ، ﻓﹶﺰﹺﻉﻦﻝﹶ ﻣ ﺃﹶﻭﺖ ﻓﹶﻜﹸﻨ،ﺎﻨﻓﹶﻔﹶﺰﹺﻋ
ﺎﺎ ﺑﹺﻬﻨﻘﻴﺘﺴ ﻣ، ﺇﹺﻻﱠ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﺃﹶﻥﹾ ﻻﹶ ﺇﹺﻟﹶﻪﺪﻬﻳﺸ ﻂﺎﺋﺬﹶﺍ ﺍﻟﹾﺤﺍﺀِ ﻫﺭ ﻭﻦ ﻣﻴﺖ ﻟﹶﻘﻦﻦﹺ ﻓﹶﻤﻴﺎﺗ ﻫﻠﹶﻲﻌ ﺑﹺﻨﺐ »ﺍﺫﹾﻫ: ﻗﹶﺎﻝﹶﻪﻠﹶﻴﻌﻄﹶﺎﻧﹺﻲ ﻧﺃﹶﻋﺓﹶ!« ﻭﻳﺮﺮﻫ
ﻮﻝﹺ ﺍﻟﻠﱠﻪﺳﻼﹶ ﺭﻌ ﻧﺎﻥﺎﺗ ﻫ:ﺓﹶ؟ ﻓﹶﻘﹸﻠﹾﺖﻳﺮﺮﺎ ﻫﺎ ﺃﹶﺑ ﻳﻼﹶﻥﻌ ﺍﻟﻨﺎﻥﺎﺗﺎ ﻫ ﻣ: ﻓﹶﻘﹶﺎﻝﹶ،ﺮﻤ ﻋﻴﺖ ﻟﹶﻘﻦﻝﹶ ﻣ« ﻓﹶﻜﹶﺎﻥﹶ ﺃﹶﻭﺔﻨ ﺑﹺﺎﻟﹾﺠﻩﺮﺸ ﻓﹶﺒ،ﻪﻗﹶﻠﹾﺒ
،ﺔﹰﺑﺿﺮ
 ﻳﻲ ﺛﹶﺪﻦﻴ ﺑﻩﺪ ﺑﹺﻴﺮﻤ ﻋﺏﺮ ﻓﹶﻀ.ﺔﻨ ﺑﹺﺎﻟﹾﺠﻪﺗﺮﺸ ﺑ،ﻪﺎ ﻗﹶﻠﹾﺒﺎ ﺑﹺﻬﻨﻘﻴﺘﺴ ﻣ ﺇﹺﻻﱠ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﺃﹶﻥﹾ ﻻﹶ ﺇﹺﻟﹶﻪﺪﻬﻳﺸ ﻴﺖ ﻟﹶﻘﻦ ﻣ،ﺎﺜﹶﻨﹺﻲ ﺑﹺﻬﹺﻤﻌﺑ
ﻠﹶﻰ ﻋﻮ ﻓﹶﺈﹺﺫﹶﺍ ﻫ،ﺮﻤﻨﹺﻲ ﻋﺒﻛﺭ ﻭ،ًﻜﹶﺎﺀ ﺑﺖﺸﻬ ﻓﹶﺄﹶﺟ، ﻮﻝﹺ ﺍﻟﻠﱠﻪﺳ ﺇﹺﻟﹶﻰ ﺭﺖﻌﺟﺓﹶ! ﻓﹶﺮﻳﺮﺮﺎ ﻫﺎ ﺃﹶﺑ ﻳﺟﹺﻊ ﺍﺭ: ﻓﹶﻘﹶﺎﻝﹶ،ﻲﺘﺳ ﻻﺕﺭﺮﻓﹶﺨ
ﻳﻲ ﹶﺛﺪﻦﻴ ﺑﺏﺮ ﻓﹶﻀ،ﻨﹺﻲ ﺑﹺﻪﺜﹾﺘﻌﻱ ﺑ ﺑﹺﺎﻟﱠﺬﻪﺗﺮﺒ ﻓﹶﺄﹶﺧ،ﺮﻤ ﻋﻴﺖ ﻟﹶﻘ:ﺓﹶ؟« ﻗﹸﻠﹾﺖﻳﺮﺮﺎ ﻫﺎ ﺃﹶﺑ ﻳﺎ ﻟﹶﻚ »ﻣ: ﻮﻝﹸ ﺍﻟﻠﱠﻪﺳﻲ( ﺭ ﻓﹶﻘﹶﺎﻝﹶ )ﻟ،ﺃﹶﺛﹶﺮﹺﻱ
!ﻮﻝﹶ ﺍﻟﻠﱠﻪﺳﺎ ﺭ ﻳ:؟« ﻗﹶﺎﻝﹶﻠﹾﺖﺎ ﻓﹶﻌﻠﹶﻰ ﻣ ﻋﻠﹶﻚﻤﺎ ﺣ! ﻣﺮﻤﺎ ﻋ »ﻳ: ﻮﻝﹸ ﺍﻟﻠﱠﻪﺳ ﺭ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﻟﹶﻪ.ﺟﹺﻊ ﺍﺭ: ﻗﹶﺎﻝﹶ،ﻲﺘﺳ ﻻﺕﺭﺮﺔﹰ ﺧﺑﺮﺿ
«ﻢﻌ »ﻧ: ﻗﹶﺎﻝﹶ،ﺔﻨ ﺑﹺﺎﻟﹾﺠﻩﺮﺸ ﺑ،ﻪﺎ ﻗﹶﻠﹾﺒﺎ ﺑﹺﻬﻨﻘﻴﺘﺴ ﻣ ﺇﹺﻻﱠ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﺃﹶﻥﹾ ﻻﹶ ﺇﹺﻟﹶﻪﺪﻬﻳﺸ ﻲ ﻟﹶﻘﻦ ﻣ،ﻚﻠﹶﻴﻌﺓﹶ ﺑﹺﻨﻳﺮﺮﺎ ﻫ ﺃﹶﺑﺜﹾﺖﻌ ﺃﹶﺑ،ﻲﹸﺃﻣ ﻭﺖﺑﹺﺄﹶﺑﹺﻲ ﺃﹶﻧ
.«ﻠﱢﻬﹺﻢ »ﻓﹶﺨ: ﻮﻝﹸ ﺍﻟﻠﱠﻪﺳ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺭ،ﻠﹸﻮﻥﹶﻤﻳﻌ ﻠﱢﻬﹺﻢ ﻓﹶﺨ،ﺎﻴﻬﻠﹶ ﻋﺎﺱﻞﹶ ﺍﻟﻨﻜﻳﺘ ﻰ ﺃﹶﻥﹾﺸﻲ ﺃﹶﺧ ﻓﹶﺈﹺﻧ،ﻞﹾﻔﹾﻌ ﻓﹶﻼﹶ ﺗ:ﻗﹶﺎﻝﹶ
49. Əbu Hureyra

demişdir: “(Bir dəfə) biz bir dəstə adamla Peyğəmbərin
ətrafında oturmuşduq. Əbu Bəkr91 və Ömər
də

salləllahu aleyhi və səlləm

87 Ubadə

ibn Samit ibn Qeys ibn Əsram əl-Ənsari
Peyğəmbərin
səhabəsidir. Miladi 583-cü ildə
Mədinədə anadan olmuş, hicrətin 34-cü ilində Fələstində vəfat etmişdir.
88 Əqidə məsələlərini özündə əks etdirən bu hədisdə Peyğəmbər
müxtəlif batil etiqadlarda olan kafir
ümmətlərin hamısından uzaq bir etiqadı cəm etmişdir. Peyğəmbər
bu hədisdə İsanın
Allahın
Kəlməsi olduğunu bildirmişdir. Belə ki, İsanın
anasına insan toxunmamış və o, sadəcə “Ol” kəlməsi
ilə olmuşdur. Bu haqda Quranda belə buyurulur: “Allaha övlad götürmək yaraşmaz. O, pak və müqəddəsdir! O, bir işin olmasını istədikdə, ona ancaq “Ol!”- deyər, o da dərhal olar” (Məryəm, 35).
89 Muslim, 140.
90 əl-Buxari, 3435.
91 Əbu Bəkr Abdullah ibn Osman ibn Amir əs-Siddiq
miladi 572-ci ildə Məkkədə anadan olmuşdur.
Muhəmmədə
peyğəmbərlik verildiyi zaman o, Məkkə əhlini İslama dəvət etmiş və bu dəvəti
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bizimlə idi.92 Bu vaxt Peyğəmbər salləllahu aleyhi və səlləm aramızdan qalxıb
getdi və (geri qayıtmaqda) bir qədər ləngidi. Biz onun başına bir iş gələcəyindən qorxub təşvişə düşdük və (dərhal hamımız) ayağa qalxdıq. (Hamıdan) əvvəl mən narahat oldum və qalxıb onu axtarmağa getdim. Nəhayət,

kişilərdən qəbul edən ilk şəxs Əbu Bəkr olmuşdur. Peyğəmbər əs-Siddiq ləqəbini Əbu Bəkrə İsra
və Merac səfərini şəkk-şübhə etmədən təsdiqlədiyi üçün vermişdir. O, Peyğəmbərin
ən yaxın
səhabələrindən, hicrət yoldaşı və Cənnətlə müjdələnmiş on nəfərdən biridir. Bir çox döyüşlərdə iştirak
etmiş, malı və canı ilə İslam dininə yardım etmişdir. Əbu Bəkrin fəzilətinə dair bəzi ayələr: ət-Tövbə,
40, əl-Leyl, 17-21 və s. Hədislərdən isə bunları qeyd etmək olar: Əbu Səid əl-Xudri
rəvayət edir ki,
Peyğəmbər səhabələrə xitab edib dedi: “Həqiqətən, mənə ən yaxın yoldaş və mal-dövləti ilə ən çox
qayğı göstərən Əbu Bəkrdir. Rəbbimdən qeyrisini (ifrata varmaqla) sevmiş olsaydım, Əbu Bəkri
sevərdim. Lakin, o mənim müsəlman qardaşımdır. Elə isə, məscidə açılan Əbu Bəkrin qapısından
başqa bütün qapıları bağlayın!” (əl-Buxari, 3654). Cubeyr bin Mutim
rəvayət edir ki, Peyğəmbər
onun yanına gələn qadına qayıdıb, bir müddət sonra gəlməyini bildirdi. Qadın: “Səni tapa bilməsəm
necə?”- deyə soruşduqda, o dedi: “Məni tapmasan, Əbu Bəkrin yanına get!” (əl-Buxari, 3659). Əbu
Hureyra
rəvayət edir ki, Peyğəmbərdən eşitdim, o dedi: “Hər kəs Allah üçün saleh əməl edərsə,
Cənnət qapılarından dəvət olunar; namaz əhli namaz qapısından, cihad əhli cihad qapısından, sədəqə
əhli sədəqə qapısından və oruc əhli Rəyyan adlı oruc qapısından Cənnətə dəvət olunar”. Bunu eşidən
Əbu Bəkr dedi: “Ey Allahın Elçisi! O qapıların hamısından dəvət olunan olacaqmı?” Allahın Elçisi :
“Bəli, və mən istəyirəm ki, sən onlardan olasan, ey Əbu Bəkr!”– deyə cavab verdi” (əl-Buxari, 3666).
Urva ibn əz-Zubeyr
rəvayət edir: “Mən Abdullah ibn Amrdan
müşriklərin Peyğəmbərə
nə
etdikləri barəsində soruşduqda, o dedi: “Peyğəmbər
namaz qılarkən Uqbə ibn Əbu Muit gəlib
dəsmalı onun boynuna sarıdı və boğmağa başladı. Bunu görən Əbu Bəkr gəlib onu kənara itələdi və
Allahın bu kəlamını oxudu: “Məgər, siz bir adamı "Rəbbim Allahdır”- deməyinə görə öldürəcəksiniz?!
Halbuki, o, Rəbbinizdən sizə açıq-aşkar möcüzələr gətirmişdir” (Ğafir, 28) (əl-Buxari, 3678). Əbu Musa
əl-Əşari rəvayət edir ki, bir dəfə Əbu Bəkr Peyğəmbərin yanına daxil olmaq üçün izn istədi. Mən
bunu Peyğəmbərə çatdırdıqda, o dedi: “İzn ver, gəlsin və onu cənnətlə müjdələ!” (əl-Buxari, 3674).
İbn Abbas
rəvayət edir ki, mən Ömər ibn əl-Xəttabın
vəfatından sonra, onun çarpayısının
ətrafına toplaşıb dua edənlərin arasında dayanmışdım; Arxamda dayanan bir kişi dirsəyini çiynimə
qoyub dedi: “Allah sənə rəhmət etsin! Allahdan istəyirəm ki, sən yoldaşlarınla (Məhəmməd və Əbu
Bəkrlə bir yerdə olasan! Çünki mən çox vaxt Peyğəmbərin dediyini eşidirdim: “Mən, Əbu Bəkr və
Ömər filan yerdə idik. Mən, Əbu Bəkr və Ömər filan əməli etdik. Mən, Əbu Bəkr və Ömər filan yerə
getdik”. Mən dönüb arxamda dayanan səhabənin kim olduğuna baxdım. Bu, Əli bin Əbu Talib idi”
(əl-Buxari, 3677). Əbu Səid əl-Xudri
rəvayət edir ki, Peyğəmbər demişdir: “Mənim səhabələrimi
söyməyin! Həqiqətən, sizdən biriniz Uhud dağı boyda qızıl sədəqə versə belə, onlardan birinin verdiyi
bir ovuca (sədəqəyə) hətta yarısına belə çata bilməz” (əl-Buxari, 3673). Əli
iki şeyx - Əbu Bəkr və
Ömər
haqqında demişdir: “Müsəlmanların ən yaxşısı, Allaha və Onun Elçisinə ən yaxını - xəlifə
Siddiq və xəlifə Faruq olmuşlar. And içirəm ki, onların İslamda yerləri həqiqətən böyükdür. Onların
yoluxduğu adam şiddətli İslam xəstəliyinə tutular (yəni, onlardan ibrət götürənlər dinlərində daha
möhkəm olardılar). Allah onlara rəhmət etsin və onları gördükləri ən yaxşı işlərə görə
mükafatlandırsın” (Meysəm “Şərh Nəhcul-Bəlağə”, 1/31, Tehran çapı). Məclisi istinadla Cəfər əsSadiqdən , o da babalarından, onlar da Əlidən rəvayət etmişdir: “Peyğəmbərimizin səhabələrini
söyməməyi sizə vəsiyyət edirəm. Onlar Peyğəmbərdən
sonra dinə heç bir yenilik gətirməmişlər.
Həqiqətən, Peyğəmbər
də belə vəsiyyət etmişdir” (Biharul-Ənvar”, 22/305, 306). Peyğəmbərin
vəfatından sonra səhabələrin şurası tərəfindən seçilərək xilafətə gəlmiş və 2 il 3 ay xəlifə olmuşdur.
Hicrətin 13-cü ilində 63 yaşında vəfat etmişdir.
92 Səhabələr adətən bir toplumdan xəbər verdikdə, onların hamısının adlarını çəkməz, ən hörmətlilərinin və ya bunlardan bəzilərinin adlarını çəkməklə kifayətlənər və “başqaları” deyərdilər.
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ənsardan 93 olan Nəccar oğullarının bostanına gəldim. Bostanın ətrafına
hərləndim ki, bəlkə bir qapı tapıb (oraya girim), amma tapa bilmədim. Bir
də baxdım ki, çöldəki su quyusundan bostanın içinə bir arx gedir. Mən yerə
yatıb (tülkü kimi) sürünərək Peyğəmbərin salləllahu aleyhi və səlləm yanına
daxil oldum. Peyğəmbər salləllahu aleyhi və səlləm: “Əbu Hureyradırmı?”–
deyə soruşdu. Dedim: “Bəli, ey Allahın Elçisi!” Soruşdu: “Sənə nə olub?”
Dedim: “Sən aramızdan qalxıb getdin və bir qədər ləngidin deyə, başına bir
iş gələcəyindən qorxub təşvişə düşdük. Hamıdan əvvəl mən narahat oldum, qalxıb bu bostana gəldim və yerə yatıb tülkü kimi sürünərək bura
daxil oldum. Oradakı camaat da arxamca gəlir”. Peyğəmbər salləllahu aleyhi və
səlləm: “Ey Əbu Hureyra!”– deyib nəleyinlərini94 mənə verdi və dedi: “Götür
apar bu nəleyinlərimi! 95 Bu bostanın çölündə, Allahdan başqa həqiqi
məbudun olmadığına şahidlik gətirən və yəqinliklə buna inanan kəsə rast
gəlsən, onu Cənnətlə müjdələ”96. Mənim ilk rast gəldiyim adam Ömər oldu.
O soruşdu: “Bu nə nəleyinlərdir, ey Əbu Hureyra?” Dedim: “Bu, Peyğəmbərin salləllahu aleyhi və səlləm nəleyinləridir. Bunları mənə verərək
göndərib ki, Allahdan başqa həqiqi məbudun olmadığına şahidlik gətirən
və yəqinliklə buna inanan hər kəsi Cənnətlə müjdələyim”. (Bunu eşidəndə)
Ömər sinəmə bir zərbə vurdu və mən arxası üstə yerə dəydim. Sonra
(mənə): “Geri dön, ey Əbu Hureyra!”– dedi, mən də Peyğəmbərin salləllahu
aleyhi və səlləm yanına qayıtdım. Mən az qala ağlayacaqdım. Ömər də arxamca gəlirdi. Peyğəmbər salləllahu aleyhi və səlləm (məndən): “Sənə nə olub, ey
Əbu Hureyra?”– deyə soruşdu. Dedim: “Mən Ömərə rast gəldim və sənin
mənə tapşırdığını ona xəbər verdim. (Buna rəğmən) o mənim sinəmə bir
zərbə vurdu və mən arxası üstə yerə düşdüm. (Sonra mənə): “Geri dön!”–
dedi”. Peyğəmbər salləllahu aleyhi və səlləm ondan: “Ey Ömər, bunu etməyə
səni nə vadar etdi?”– deyə soruşdu. Ömər dedi: “Atam-anam sənə fəda
olsun, ey Allahın Elçisi! Doğrudanmı, sən nəleyinlərini Əbu Hureyraya
verib göndərmisən ki, Allahdan başqa həqiqi məbudun olmadığına
93 İslamı qəbul etmiş və Muhəmməd Peyğəmbərin
sədaqətli silahdaşları olmuş Mədinənin yerli
sakinləri. Onlar Məkkədən və başqa şəhərlərdən gələn mühacirləri evlərinə qəbul edir və onları zəruri
əşyalarla təmin edirdilər.
94 Nəleyin - başmağa oxşar ayaqqabı.
95 Peyğəmbərin
səndəlləri Əbu Hureyraya
verməkdə məqsədi bu idi ki, bunlar səhabələr üçün
zahiri bir əlamət olsun və onlar Əbu Hureyranın
Peyğəmbərə
rast gəldiyini bilsinlər və onun
söylədiklərini daha tez qəbul etsinlər. Halbuki, onlar bunsuz da onun dediyini qəbul edirdilər
(Mişkətul-Məsabih, 1/ 298).
96 Onlara xəbər ver ki, bu sifətləri özündə cəm edən hər kəs Cənnət əhlindən olacaq. Hədisdən açıqaydın görünür ki, nə tövhid kəlməsinə iman gətirmədən onu tələffüz etməyin, nə də tələffüz etmədən
ona inanmağın faydası var. Əksinə, bunları cəm etmək labüddür.

FƏZİƏTLİ ƏMƏLLƏR

35

şahidlik gətirən və yəqinliklə buna inanan hər kəsi Cənnətlə müjdələsin?”
Peyğəmbər salləllahu aleyhi və səlləm: “Bəli”- deyə cavab verdi. Ömər dedi:
“Belə etmə, (ey Allahın Elçisi)! Düzü, mən insanların buna arxayın olacağından qorxuram. Burax onları, (yaxşı) işlər görməyə çalışsınlar97”. Peyğəmbər salləllahu aleyhi və səlləm: “Yaxşı, qoy çalışsınlar!”- deyə buyurdu”.98

 ﻗﹶﺎ ﹶﻝ.ﺮ ﺃﹶﻛﹾﺒﺍﻟﻠﱠﻪ ﻭ ﺇﹺﻻﱠ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﻻﹶ ﺇﹺﻟﹶﻪﺪﺒ ﻗﹶﺎﻝﹶ »ﺇﹺﺫﹶﺍ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺍﻟﹾﻌﻮﻝﹺ ﺍﻟﻠﱠﻪﺳﻠﹶﻰ ﺭﺍ ﻋﻬﹺﺪﺎ ﺷﻤﻬ ﺃﹶﻧﻴﺪﻌﺃﹶﺑﹺﻰ ﺳﺓﹶ ﻭﻳﺮﺮﻦ ﺃﹶﺑﹺﻰ ﻫ ﻋ- ٥٠
ﺎ ﺇﹺﻻﱠ ﺃﹶﻧﻯ ﻻﹶ ﺇﹺﻟﹶﻪﺪﺒ ﻋﻕﺪ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺻ.ﻩﺪﺣ ﻭ ﺇﹺﻻﱠ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﻻﹶ ﺇﹺﻟﹶﻪﺪﺒﺇﹺﺫﹶﺍ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺍﻟﹾﻌ ﻭ.ﺮﺎ ﺃﹶﻛﹾﺒﺃﹶﻧﺎ ﻭ ﺇﹺﻻﱠ ﺃﹶﻧﻯ ﻻﹶ ﺇﹺﻟﹶﻪﺪﺒ ﻋﻕﺪ ﺻﻳﻘﹸﻮﻝﹸ ﺍﻟﻠﱠﻪ
 ﻟﹶﻪ ﺇﹺﻻﱠ ﺍﻟﻠﱠﻪﺇﹺﺫﹶﺍ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﻻﹶ ﺇﹺﻟﹶﻪ ﻭ.ﻰ ﻟﺮﹺﻳﻚﻻﹶ ﺷﺎ ﻭ ﺇﹺﻻﱠ ﺃﹶﻧﻯ ﻻﹶ ﺇﹺﻟﹶﻪﺪﺒ ﻋﻕﺪ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺻ. ﻟﹶﻪﺮﹺﻳﻚ ﻻﹶ ﺷ ﺇﹺﻻﱠ ﺍﻟﻠﱠﻪﺇﹺﺫﹶﺍ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﻻﹶ ﺇﹺﻟﹶﻪ ﻭ.ﻯﺪﺣﻭ
ﺓﹶ ﺇﹺﻻﱠﻻﹶ ﻗﹸﻮﻝﹶ ﻭﻮﻻﹶ ﺣ ﻭ ﺇﹺﻻﱠ ﺍﻟﻠﱠﻪﺇﹺﺫﹶﺍ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﻻﹶ ﺇﹺﻟﹶﻪ ﻭ.ﺪﻤ ﺍﻟﹾﺤﻰﻟ ﻭﻠﹾﻚ ﺍﻟﹾﻤﻰﺎ ﻟ ﺇﹺﻻﱠ ﺃﹶﻧﻯ ﻻﹶ ﺇﹺﻟﹶﻪﺪﺒ ﻋﻕﺪ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺻ.ﺪﻤ ﺍﻟﹾﺤﻟﹶﻪ ﻭﻠﹾﻚﺍﻟﹾﻤ
 ﻗﹶﺎﻝﹶ.ﻪﻤ ﺃﹶﻓﹾﻬﺌﹰﺎ ﻟﹶﻢﻴ ﺷ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺍﻷَﻏﹶﺮ ﺛﹸﻢﺎﻕﺤﻮ ﺇﹺﺳ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺃﹶﺑ.«ﺓﹶ ﺇﹺﻻﱠ ﺑﹺﻰﻻﹶ ﻗﹸﻮﻝﹶ ﻭﻮﻻﹶ ﺣﺎ ﻭ ﺇﹺﻻﱠ ﺃﹶﻧﻯ ﻻﹶ ﺇﹺﻟﹶﻪﺪﺒ ﻋﻕﺪ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺻ.ﺑﹺﺎﻟﻠﱠﻪ
.ﺎﺭ ﺍﻟﻨﻪﺴﻤ ﺗ ﻟﹶﻢﻪﺗﻮ ﻣﺪﻨ ﻋﻦﺯﹺﻗﹶﻬ ﺭﻦﺎ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﻓﹶﻘﹶﺎﻝﹶ ﻣﻔﹶﺮﹴ ﻣﻌ ﻷَﺑﹺﻰ ﺟﻓﹶﻘﹸﻠﹾﺖ
rəvayət edirlər ki, Allah Elçisi
50. Əbu Hureyra və Əbu Səid əl-Xudri99
salləllahu aleyhi və səlləm demişdir: “Qul: “Lə iləhə illəllahu Vallahu Əkbər”
(Allahdan başqa haqq ilah yoxdur və Allah ən Böyükdür) - dedikdə, Allah
buyurur: “Qulum doğru söylədi, Məndən başqa haqq ilah yoxdur və Uca
olan Mənəm”. Qul: “Lə iləhə illəllahu vahdəhu” (Allahdan başqa haqq ilah
yoxdur, O təkdir) - dedikdə, Allah buyurur: “Qulum doğru söylədi, tək
olan Mənəm, Məndən başqa haqq ilah yoxdur”. Qul: “Lə iləhə illəllahu lə
şərikə ləhu” (Allahdan başqa haqq ilah yoxdur, Onun şəriki də yoxdur) dedikdə, Allah buyurur: “Qulum doğru söylədi, Məndən başqa haqq ilah
yoxdur və Mənim şərikim də yoxdur”. Qul: “Lə iləhə illəllahu ləhul-mulku
va ləhul-həmdu” (Allahdan başqa haqq ilah yoxdur, mülk və həmd Ona
məxsusdur) - dedikdə, Allah buyurur: “Məndən başqa haqq ilah yoxdur,
97 Qazı İyad
və bir çox başqa alimlər
demişlər: “Ömərin
hərəkəti və Peyğəmbərə
etdiyi
müraciəti, heç də onun Peyğəmbərə etiraz etməsi və onun əmrinə qarşı çıxması demək deyildir. Çünki
Peyğəmbərin Əbu Hureyraya tapşırdığı bu iş ancaq ümmətin könlünü açacaq və onları müjdələyəcək
bir xəbər idi. Lakin Ömər
bunun gizli saxlanmasını insanlar üçün daha məqsədəuyğun və onların
arxayınlaşmamaları üçün daha əlverişli hesab etmiş, habelə bunun o müjdədən daha xeyirli olduğunu
güman etmişdir. Nəhayət, Ömər
bu məsələni Peyğəmbərə
ərz etdikdə, o, Ömərin
təklifi ilə
razılaşmışdır. Bu da dəlildir ki, imam və ya rəhbər şəxs bir şeyi məsləhət gördüyü, tabeçiliyində olan
kimsənin isə bunun tam əksini məsləhət bildiyi təqdirdə, tabeçilikdə olan adam məsələni rəhbər şəxsə
bildirməlidir. Bildirməlidir ki, o, buna bir daha nəzər salsın və əgər tabeçiliyində olan adamın dediyi
məqsədəuyğundursa, onu dəstəkləsin, əks halda isə ona yanlış düşündüyünü başa salsın”.
98 Muslim, 147.
99 Əbu Səid Səd ibn Malik ibn Sinan əl-Xudri
Peyğəmbərin səhabəsidir. Ən çox hədis rəvayət etmiş
yeddi səhabədən biridir. Mədinənin müftisi olmuşdur. Xəndək döyüşündə və Rizvan beyətində (yəni,
ağac altında olan beyətdə) iştirak etmişdir. Hicrətin 74-cü ilində vəfat etmişdir.
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mülk və həmd Mənə məxsusdur”. Qul: “Lə iləhə illəllahu va lə həulə va lə
quvvətə illə billəh” - (Allahdan başqa haqq ilah yoxdur, qüdrət və güc
yalnız Allaha məxsusdur) - dedikdə, Allah buyurur: “Qulum doğru
söylədi, Məndən başqa haqq ilah yoxdur, qüdrət və güc yalnız Məndədir”.
Əbu İshaq dedi: “Sonra Əğarr Əbu Muslim anlamadığım bəzi şeylər
söylədi. Mən Əbu Cəfərə: “O nə dedi?”- deyə soruşdum. O dedi: “Ölüm
anında bunları deməyə imkan verilən şəxsə Cəhənnəm odu toxunmaz”.100

 ﺎﺀَﺗﺎ ﺃﹶﺳﻴﺒ ﻛﹶﺌﺎ ﻟﹶﻚ ﻣ: ﻓﹶﻘﹶﺎﻝﹶﻮﻝﹺ ﺍﻟﻠﱠﻪﺳ ﺭﻓﹶﺎﺓ ﻭﺪﻌﺑ
ﻚ
ﺔﹶ ﺑﹺﻄﹶﻠﹾﺤﺮﻤ ﻋﺮ ﻣ:ﻗﹶﺎﻟﹶﺖ
ﻳﺔﺮﻯ ﺍﻟﹾﻤﺪﻌ ﺳﻦ ﻋ- ٥۱
ﺍﻮﺭ ﻧﺖ ﺇﹺﻻﱠ ﻛﹶﺎﻧﻪﺗﻮ ﻣﺪﻨ ﻋﺪﺎ ﺃﹶﺣﻳﻘﹸﻮﻟﹸﻬ ﺔﹰ ﻻﹶﻤ ﻛﹶﻠﻠﹶﻢﻲ ﻷَﻋ »ﺇﹺﻧ:ﻳﻘﹸﻮﻝﹸ ﻮﻝﹶ ﺍﻟﻠﱠﻪﺳ ﺭﺖﻌﻤ ﺳﻦﻟﹶﻜ ﻻﹶ ﻭ:؟ ﻗﹶﺎﻝﹶﻚﻤﻦﹺ ﻋﺓﹸ ﺍﺑﺮﺇﹺﻣ
ﻪﻤ ﻋﺍﺩﻲ ﺃﹶﺭ ﺍﻟﱠﺘﻲﺎ ﻫﻬﻠﹶﻤﺎ ﺃﹶﻋ ﺃﹶﻧ: ﻗﹶﺎﻝﹶﻓﱢﻲﻮﻰ ﺗﺘ ﺣﺄﹶﻟﹾﻪ ﺃﹶﺳ ﻓﹶﻠﹶﻢ.«ﺕﻮ ﺍﻟﹾﻤﺪﻨﺎ ﻋﺣﻭﺎ ﺭ ﻟﹶﻬﺍﻥﺠﹺﺪ ﻟﹶﻴﻪﻭﺣﺭ ﻭﻩﺪﺴﺇﹺﻥﱠ ﺟ ﻭﻪﻴﻔﹶﺘﺤﺼﻟ
.ﻩﺮﺎ ﻷَﻣﻬﻨ ﻣﻰ ﻟﹶﻪﺠﺌﹰﺎ ﺃﹶﻧﻴ ﺃﹶﻥﱠ ﺷﻢﻠ ﻋﻟﹶﻮﺎ ﻭﻬﻠﹶﻴﻋ
51. Sudə əl-Murriyyə

rəvayət edir ki, bir gün Ömər
Allah Elçisinin
salləllahu aleyhi və səlləm vəfatından sonra Talhənin
yanından keçərkən onu
kədərli görüb dedi: “Nəyə görə kədərlisən? Əmin oğlunun (Əbu Bəkrin )
hakimiyyətə gəlməsi səni kədərləndirdi?” Talhə dedi: “Xeyr, lakin mən
Allah Elçisinin salləllahu aleyhi və səlləm belə dediyini eşitdim: “Həqiqətən,
mən elə bir kəlmə bilirəm ki, onu ölüm vaxtı deyən elə bir kimsə yoxdur ki,
onun əməl dəftəri nurlanmasın, onun bədəni və ruhu buna görə rahatlıq
tapmasın”. Amma mən o kəlməni ondan vəfat edənə qədər soruşmadım”.
Ömər
dedi: “Mən o kəlməni bilirəm! O, Peyğəmbərin salləllahu aleyhi və
səlləm əmisinə təklif etdiyi (tövhid kəlməsidir). Əgər Peyğəmbər salləllahu
aleyhi və səlləm əmisini oddan xilas edə bilən daha yaxşı bir şey bilsəydi, onu
əmr edərdi”.101

ﺎﺭﻯ ﻣﻳﺪ ﻰ ﻻﺘ ﺣ، ﺍﻟﺜﱡﻮﺏﹺﻲﺷ ﻭﺱﺭﻳﺪ ﺎ ﻛﹶﻤﻼﻡ ﺍﻹِﺳﺱﺭﻳﺪ» : ِﻝﹸ ﺍﷲﻮﺳ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺭ:ﻗﹶﺎﻝﹶ

ﺎﻥﻤﻦﹺ ﺍﻟﹾﻴﻳﻔﹶﺔﹶ ﺑﺬﹶ ﺣﻦ ﻋ- ٥٢

ﻘﹶﻰﺒﻭﺗ ،ﻳﺔﹲ ﺁﻨﻪﺽﹺ ﻣﻲ ﺍﻷﺭﻘﹶﻰ ﻓﻳﺒ  ﻓﹶﻼﹶ،ﻠﹶﺔﻲ ﻟﹶﻴﻓ
ِ ﺍﷲﺎﺏﺘﻠﹶﻰ ﻛﺮﻯ ﻋﺴﻟﹶﻴ ﻭ،ﻗﹶﺔﹲﺪﻻﹶ ﺻﻚ ﻭﺴﻻﹶ ﻧﻼﹶﺓﹲ ﻭﻻﹶ ﺻ ﻭﺎﻡﻴﺻ
 ﻓﹶﻘﹶﺎﻝﹶ ﻟﹶﻪ.«ﺎﻘﹸﻮﻟﹸﻬ ﻧﻦﺤ ﺇﹺﻻﱠ ﺍﷲُ ﻓﹶﻨ ﻻﹶ ﺇﹺﻟﹶﻪ:ﺔﻤ ﺍﻟﹾﻜﹶﻠﻩﺬﻠﹶﻰ ﻫﺎ ﻋﺎﺀَﻧﺎ ﺁﺑﻛﹾﻨﺭ ﺃﹶﺩ:ﻳﻘﹸﻮﻟﹸﻮﻥﹶ ﻮﺯﺠﺍﻟﹾﻌ ﻭ، ﺍﻟﹾﻜﹶﺒﹺﲑﻴﺦﺎﺱﹺ ﺍﻟﺸ ﺍﻟﻨﻦ ﻣﻒﺍﺋﻃﹶﻮ
، ﻳﻔﹶﺔﹸﺬﹶ ﺣﻪﻨ ﻋﺽﺮﻗﹶﺔﹲ؟ ﻓﹶﺄﹶﻋﺪﻻﹶ ﺻﻚ ﻭﺴﻻﹶ ﻧ ﻭﺎﻡﻴﻻﹶ ﺻﻼﹶﺓﹲ ﻭﺎ ﺻ ﻣ،ﻭﻥﹶﺭﻳﺪ  ﻻﻢﻫ ﺇﹺﻻﱠ ﺍﷲُ ﻭ ﻻ ﺇﹺﻟﹶﻪ:ﻢﻬﻨﻨﹺﻲ ﻋﻐﺎ ﺗ ﻣ:ﻠﹶﺔﹸﺻ
.ﺎﺭﹺ ﺛﹶﻼﺛﺎﹰ ﺍﻟﻨﻦ ﻣﺠﹺﻴﻬﹺﻢﻨﻠﹶﺔﹸ! ﺗﺎ ﺻ ﻳ: ﻓﹶﻘﹶﺎﻝﹶ،ﺜﹶﺔﻲ ﺍﻟﺜﱠﺎﻟ ﻓﻪﻠﹶﻴﻞﹶ ﻋ ﺃﹶﻗﹾﺒ ﺛﹸﻢ، ﺬﹶﻳﻔﹶﺔﹸ ﺣﻪﻨ ﻋﺮﹺﺽﻳﻌ ﻚ ﺛﹶﻼﺛﺎﹰ ﻛﹸﻞﱠ ﺫﹶﻟﻪﻠﹶﻴﺎ ﻋﻫﺩ ﺭﺛﹸﻢ

100
101

İbn Məcə, 3794, 3926. əl-Albani hədisin səhih olduğunu bildirmişdir.
İbn Məcə, 3795, 3927. əl-Albani səhih olduğunu bildirmişdir.

FƏZİƏTLİ ƏMƏLLƏR

37

52. Huzeyfə ibn əl-Yəmən102 rəvayət edir ki, Allah Elçisi salləllahu aleyhi və
səlləm buyurdu: “Paltarın naxışı köhnəlib silindiyi kimi İslam dini də (yer
üzərindən) silinib gedəcək, hətta orucun, namazın, həcc və sədəqənin nə
olduğu bilinməyəcək. Bir gecədə Allahın
Kitabı qaldırılacaq və yer
üzündə ondan bir ayə belə qalmayacaq. Çox yaşlı kişilər və qadınlardan
olan insanlar qalacaq və onlar belə deyəcəklər: “Biz atalarımızdan bu “lə
iləhə illəllah” kəlməsini eşitmişik və biz də onu söyləyirik”. Huzeyfə ibn
Yəmən bu hədisi rəvayət edtikdə orada olan Sila ona dedi: “Namazın,
orucun, həccin və sədəqənin nə olduğunu bilmədikləri halda “lə iləhə
illəllah” kəlməsi onları (Cəhənnəm əzabindan) qurtara bilərmi?” Huzeyfə
Silanın bu sualını cavabsız buraxıb ondan üzünü çevirdi. Sonra Sila bu
sualı Huzeyfəyə üç dəfə təkrar etdi. Hər dəfə də Huzeyfə ondan üz çevirirdi. Nəhayət Huzeyfə Silaya tərəf dönüb üç dəfə: “Ey Sila! (Bu kəlmə) onları
oddan xilas edəcək!”- dedi”.103

 ﺇﹺﻥﹾﻳﺖﺃﹶﻝﹶ ﺍﷲِ! ﺃﹶﺭﻮﺳﺎ ﺭ ﻳ: ﻓﹶﻘﹶﺎﻝﹶ ﻟﹶﻪ،ﺎﻋﺔ ﻗﹸﻀﻦﻞﹲ ﻣﺟﺭ

ِﻝ ﺍﷲﻮﺳﺎﺀَ ﺭ ﺟ:ﻗﹶﺎﻝﹶ

ﻨﹺﻲﻬﻩ ﺍﻟﹾﺠﺮﻦﹺ ﻣﺮﹺﻭ ﺑﻤ ﻋﻦ ﻋ- ٥٣

،ﻛﹶﺎﺓﹶ ﺍﻟﺰﺖﻴﺁﺗ ﻭ،ﺎﻥﹶﻀﻣ ﺭﺖﻗﹸﻤ ﻭﻬﺮ ﺍﻟﺸﺖﻤﺻ ﻭ،ﺲﻤﺍﺕ ﺍﻟﹾﺨﻠﹶﻮ ﺍﻟﺼﺖﻠﱠﻴﺻ ﻭ،ِﻝﹸ ﺍﷲﻮﺳ ﺭﻚﺃﹶﻧ ﻭ،ُ ﺇﹶﻻﱠ ﺍﷲ ﺃﹶﻥﹾ ﻻﹶ ﺇﹺﻟﻪﺕﻬﹺﺪﺷ
.«ِﺪﺍﺀﻬﺍﻟﺸ ﻭﲔﻳﻘﺪ ﺍﻟﺼﻦ ﻛﹶﺎﻥﹶ ﻣ،ﺬﹶﺍﻠﹶﻰ ﻫ ﻋﺎﺕ ﻣﻦ »ﻣ: ِﻝﹸ ﺍﷲﻮﺳﻓﹶﻘﹶﺎﻝﹶ ﺭ
53. Amr ibn Murra əl-Cuhəni
rəvayət edir ki, Qudaa qəbiləsindən olan
bir kişi Allah Elçisinin salləllahu aleyhi və səlləm yanına gələrək soruşdu: “Ey
Allahın Elçisi! De görüm, əgər mən Allahdan başqa həqiqi məbudun
olmadığına, sənin Allahın Elçisi olduğuna şəhadət etsəm, beş vaxt namazı
qılsam, Ramazan ayını oruc tutub ibadətlə keçirsəm və zəkat versəm (nə
əldə edərəm)?” Allah Elçisi salləllahu aleyhi və səlləm buyurdu: “Kim bu
əməllər üzrə ölərsə, o, sidq ürəkdən inananlardan və şəhidlərdəndir”.104

ﻖﹺﻼﹶﺋﺀُﻭﺱﹺ ﺍﻟﹾﺨﻠﹶﻰ ﺭ ﻋﺔﺎﻣﻴ ﺍﻟﹾﻘﻡﻳﻮ ﻰﺘ ﺃﹸﻣﻦﻞﹴ ﻣﺟ ﺑﹺﺮﺎﺡﻳﺼ»

ﻮﻝﹸ ﺍﻟﻠﱠﻪﺳﻳﻘﹸﻮﻝﹸ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺭ

ﺮﹴﻭﻤ ﻋﻦ ﺑ ﺍﻟﻠﱠﻪﺪﺒ ﻋﻦ ﻋ- ٥٤

ﻘﹸﻮ ﹸﻝ ﻓﹶﻴﺏﺎ ﺭﻘﹸﻮﻝﹸ ﻻﹶ ﻳﺌﹰﺎ ﻓﹶﻴﻴﺬﹶﺍ ﺷ ﻫﻦ ﻣﺮﻜﻨﻞﹾ ﺗ ﻫﻳﻘﹸﻮﻝﹸ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﺮﹺ ﺛﹸﻢﺼ ﺍﻟﹾﺒﺪﺠﹺﻞﱟ ﻣ ﻛﹸﻞﱡ ﺳﺠﹺﻼﻮﻥﹶ ﺳﻌﺴﺗﺔﹲ ﻭﻌﺴ ﺗ ﻟﹶﻪﺮﺸﻨﻓﹶﻴ
ﺎﺕﺴﻨ
 ﺎ ﺣﻧﺪﻨ ﻋﻠﹶﻰ ﺇﹺﻥﱠ ﻟﹶﻚﻘﹸﻮﻝﹸ ﺑ ﻓﹶﻴ.ﻘﹸﻮﻝﹸ ﻻﹶﻞﹸ ﻓﹶﻴﺟ ﺍﻟﺮﺎﺏﻬﺔﹲ ﻓﹶﻴﻨﺴ ﺣ ﺃﹶﻟﹶﻚﺬﹾﺭ ﻋﻳﻘﹸﻮﻝﹸ ﺃﹶﻟﹶﻚ ﻈﹸﻮﻥﹶ ﺛﹸﻢﺎﻓﻰ ﺍﻟﹾﺤﺘﺒ ﻛﹶﺘﻚﺘﺃﹶﻇﹶﻠﹶﻤ
ﺎ ﻣﺏﺎ ﺭﻘﹸﻮﻝﹸ ﻳ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﻓﹶﻴﻮﻟﹸﻪﺳﺭ ﻭﻩﺪﺒﺍ ﻋﺪﻤﺤﺃﹶﻥﱠ ﻣ ﻭ ﺇﹺﻻﱠ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﺃﹶﻥﹾ ﻻﹶ ﺇﹺﻟﹶﻪﺪﻬﺎ ﺃﹶﺷﻴﻬ ﺑﹺﻄﹶﺎﻗﹶﺔﹲ ﻓ ﻟﹶﻪﺝﺮﺨ ﻓﹶﺘﻡﻮ ﺍﻟﹾﻴﻚﻠﹶﻴ ﻋ ﻻﹶ ﻇﹸﻠﹾﻢﻪﺇﹺﻧﻭ
ﺠﹺﻼﱠﺕ ﺍﻟﺴﺖ ﻓﹶﻄﹶﺎﺷﻔﱠﺔﻰ ﻛﺍﻟﹾﺒﹺﻄﹶﺎﻗﹶﺔﹸ ﻓ ﻭﻔﱠﺔﻰ ﻛ ﻓﺠﹺﻼﱠﺕ ﺍﻟﺴﻊﻮﺿ ﻓﹶﺘ.ﻈﹾﻠﹶﻢ ﻻﹶ ﺗﻚﻘﹸﻮﻝﹸ ﺇﹺﻧ ﻓﹶﻴﺠﹺﻼﱠﺕ ﺍﻟﺴﻩﺬ ﻫﻊ ﺍﻟﹾﺒﹺﻄﹶﺎﻗﹶﺔﹸ ﻣﻩﺬﻫ
102 Huzeyfə ibn əl-Yəmən ibn Cabir əl-Absi
Peyğəmbərin məşhur səhabəsidir. “Sirrin sahibi” ləqəbi
ilə tanınmışdır. Peyğəmbər münafiqlərin adlarını yalnız ona bildirmişdi. Hicrətin 36-cı ilində, Osman
ibn Əffanın vəfatından qırx gecə sonra vəfat etmişdir.
103 İbn Məcə, 4049, 4185. əl-Albani səhih olduğunu bildirmişdir.
104 İbn Xuzeymə, 2212. əl-Albani “Sahihut-Tərğib vət-Tərhib”də (№ 749) səhih olduğunu bildirmişdir.

FƏZİLƏTLİ ƏMƏLLƏR

38

« ﺍﻟﹾﺒﹺﻄﹶﺎﻗﹶﺔﹸﺛﹶﻘﹸﻠﹶﺖﻭ
54. Abdullah ibn Amr ibn əl-As rəvayət edir ki, Allah Elçisi salləllahu aleyhi
və səlləm buyurdu: “Ümmətimdən olan bir kişi Qiyamət günü məxluqatın
qarşısına çağırılacaq və ona doxsan doqquz ədəd kitab göstəriləcək. Hər bir
kitabın ölçüsü gözün gördüyü son məsafəyə qədər olacaq. Sonra Allah
buyuracaq: “Bunlardan birini inkar edə bilərsənmi?” O: “Xeyr, ey
Rəbbim!”- deyə cavab verəcək. Allah buyuracaq: “(Əməlləri) yazan gözətçi
mələklərim sənə zülm ediblərmi? Bu qədər kitabın qabağında sənin savabın ola bilərmi?” O, qorxu içində: “Xeyr!”- deyə cavab verəcək. Allah buyuracaq: “Əksinə, dərgahımızda sənin üçün savab vardır. Odur ki, bu gün
sənə zülm edilməyəcək”. Bu vaxt onun qarşısına içində “əşhədu əl-lə iləhə
illəllah və ənnə Muhəmmədən abduhu və rəsuluhu” yazılmış bir kağız parçası qoyulacaq. O deyəcək: “Ey Rəbbim! Bu qədər kitabın qabağında bu
kağız parçası nə fayda verə bilər?” Allah buyuracaq: “Sənə zülm olunmayacaq!” Sonra kitablar tərəzinin bir gözünə, kağız parçası isə digər gözünə
qoyulacaq və bu kağız parçasının ağırlığından o kitablar havaya qalxacaq”.105
ŞƏFAƏT

! ﻓﻴﻘﻮﻝ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢﻜﺎﻩﻴ ﻳﺎ ﻟﹶﺒ:

 ﻳﺎ ﺭﺑﺎﻩ! ﻓﻴﻘﻮﻝ ﺍﻟﺮﺏ: ﻳﻘﻮﻝ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﻳﻮﻡ ﺍﻟﻘﻴﺎﻣﺔ:ﻗﺎﻝ

ﻋﻦ ﺍﻟﻨﱯ

 ﻋﻦ ﺣﺬﻳﻘﺔ- ٥٥

 ﺫﺭﺓﹸ ﺃﻭ ﺷﻌﲑﺓﹲ ﻣﻦ ﺇﳝﺎﻥ ﻓﻴﻘﻮﻝﹸ ﺃﺧﺮﹺﺟﻮﺍ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺎﺭﹺ )ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺎﺱﹺ( ﻣﻦ ﻛﺎﻥﹶ ﰲ ﻗﻠﺒﻪﻨﹺﻲﻳﺎ ﺭﺏ ﺣﺮﻗﹾﺖ ﺑ
55. Huzeyfə rəvayət edir ki, Peyğəmbər salləllahu aleyhi və səlləm demişdir:
“Qiyamət günü İbrahim deyəcək: “Ya Rəbb!” Rəbb
buyuracaq: “Çağırışını eşitdim və qəbul etdim”. İbrahim deyəcək: “Ya Rəbb, övladlarımı
yandırdın!” Allah buyuracaq: “Qəlbində zərrə və ya arpa dənəsi qədər
imanı olan hər kəsi Cəhənnəmdən çıxarın!”106

ﻭﻳﺸﻔﻌﲏ ﻭﺃﺷﻔﻊ ﻭﻳﺸﻔﻌﲏ ﺣﱴ ﺃﻗﻮﻝ ﺃﹶﻱ

ﻲﺑ ﺇﹺﻟﹶﻰ ﺭﻔﹶﻊ ﺃﹶﺷﺎ ﺯﹺﻟﹾﺖﻗﺎﻝ ﻣ

ﻮﻝﹸ ﺍﻟﻠﱠﻪﺳﻳﺮﻓﻌﻪ ﺇﱃ ﺭ

ﺲﹺ ﺃﹶﻧﻦ ﻋ- ٥٦

ﻲ ﻻﺘﻤﺣﺭﻲ ﻭﻼﻟﺟﻲ ﻭﺗﺰﻋ ﱄ ﻭﻩﺬ ﻫﺪﻻ ﻷَﺣ ﻭﺪﻤﺤﺎ ﻣ ﻳ ﻟﹶﻚﺖﺴ ﻟﹶﻴﻩﺬ ﻓﻴﻘﻮﻝ ﻫ ﺇﹺﻻ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﻻ ﺇﹺﻟﹶﻪﻦﻴﻤﻨﹺﻲ ﻓﻔﱢﻌﺏ ﺷﺭ
 ﺇﹺﻻ ﺍﻟﻠﱠﻪﺍ ﻳﻘﻮﻝ ﻻ ﺇﹺﻟﹶﻪﺪﺎﺭﹺ ﺃﹶﺣﻲ ﺍﻟﻨ ﻓﻉﺃﹶﺩ
ət-Tirmizi, 2639, 2850; İbn Məcə, 4300. 4442. əl-Albani hədisin səhih olduğunu bildirmişdir.
İbn Hibban, 7378. Şueyb əl-Arnavut isnadını əl-Buxari və Muslimin şərtlərinə əsasən səhih adlandırmışdır. əl-Albani “Sahihut-Tərğib vət-Tərhib”də (№ 3645) səhih olduğunu bildirmişdir.
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56. Ənəs
rəvayət edir ki, Allah Elçisi salləllahu aleyhi və səlləm demişdir:
“Mən Rəbbimə durmadan şəfaət edəcəyəm, O da şəfaətimi qəbul edəcək.
Mən şəfaət etməyə davam edəcəyəm, O da şəfaətimi qəbul edəcək, hətta
mən deyəcəyəm: “Ey Rəbbim! Məni “lə iləhə illəllah” deyən kimsələrə şəfaətçi et”. Allah buyuracaq: “Ey Muhəmməd, bu nə sənə, nə də bir kimsəyə
məxsus deyildir. Bu Mənə məxsusdur. İzzətimə, Əzəmətimə və Mərhəmətimə and olsun ki, Mən “lə iləhə illəllah” deyən kəsləri odun içində buraxmayacağam”.107

ﻲﺘ ﺃﹸﻣﻒﻞﹶ ﻧﹺﺼﺧﻳﺪ  ﺃﹶﻥﹾﻦ ﺑﹺﻴ،ﻧﹺﻲﺮﻴﻲ ﻓﹶﺨﺑ ﺭﻨﺪ ﻋﻦ ﻣﺎﻧﹺﻲ ﺁﺕ »ﺃﹶﺗ: ِﻝﹸ ﺍﷲﻮﺳ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺭ:ﻗﹶﺎﻝﹶ

ﻚﺎﻟﻦﹺ ﻣ ﺑﻑﻮ ﻋﻦ ﻋ- ٥٧

.«ﺌﺎﹰﻴ ﺑﹺﺎﷲِ ﺷﺮﹺﻙﻳﺸ  ﻻﹶﺎﺕ ﻣﻦﻤ ﻟﻲﻫ ﻭ،ﺔﹶﻔﹶﺎﻋ ﺍﻟﺸﺮﺕﺘﺔﹶ ﻓﹶﺎﺧﻔﹶﺎﻋ ﺍﻟﺸﻦﻴﺑ ﻭ،ﺔﹶﻨﺍﻟﹾﺠ
57. Auf ibn Məlik
rəvayət edir ki, Allah Elçisi salləllahu aleyhi və səlləm
buyurdu: “Rəbbimin dərgahından bir mələk yanıma gəlib ümmətimin yarısını Cənnətə salmaq və ya şəfaət etmək seçimi arasında mənə ixtiyar verdi.
Mən də şəfaəti seçdim. Bu şəfaət Allaha heç bir şeyi şərik qoşmadan ölənlərə aiddir”.108

ﺍﺀَﻩﺭ ﻭﻊﻤﺘ ﻓﹶﺎﺟ،ﻠﱢﻲﻳﺼ ﻞﹺ ﺍﻟﻠﱠﻴﻦ ﻣ ﻗﹶﺎﻡﻮﻙﺒ ﺗﺓﻭ ﻏﹶﺰﺎﻡﻋ

ِﻮﻝﹶ ﺍﷲﺳ ﺃﹶﻥﱠ ﺭ،ﻩﺪ ﺟﻦ ﻋ، ﺃﹶﺑﹺﻴﻪﻦ ﻋ،ﺐﹴﻴﻌﻦﹺ ﺷﺮﹺﻭ ﺑﻤ ﻋﻦ ﻋ- ٥٨

ﺪ  ﺃﹶﺣﻦﻬﻴﻄﺎ ﺃﹸﻋ ﻣ،ﺎﺴﻤﻠﹶﺔﹶ ﺧ ﺍﻟﻠﱠﻴﻴﺖﻄ ﺃﹸﻋ ﻟﹶﻘﹶﺪ:ﻢ ﻓﹶﻘﹶﺎﻝﹶ ﻟﹶﻬ،ﻬﹺﻢ ﺇﹺﻟﹶﻴﻑﺮﺼﺍﻧﻠﱠﻰ ﻭﻰ ﺇﹺﺫﹶﺍ ﺻﺘ ﺣ،ﻪﻮﻧﺳﺮﻳﺤ ﺎﺑﹺﻪﺤ ﺃﹶﺻﻦﺎﻝﹲ ﻣﺭﹺﺟ
ﻟﹶﻮ ﻭ،ﺐﹺﻋ ﺑﹺﺎﻟﺮﻭﺪﻠﹶﻰ ﺍﻟﹾﻌ ﻋﺕﺮﺼﻧ ﻭ،ﻪﻣﻞﹸ ﺇﹺﻟﹶﻰ ﻗﹶﻮﺳﻳﺮ ﺎﻤﻲ ﺇﹺﻧﻠ ﻗﹶﺒﻦﻛﹶﺎﻥﹶ ﻣ ﻭ،ﺔﹰﺎﻣ ﻋﺎﺱﹺ ﻛﹸﻠﱢﻬﹺﻢ ﺇﹺﻟﹶﻰ ﺍﻟﻨﻠﹾﺖﺳﺎ ﻓﹶﺄﹸﺭﺎ ﺃﹶﻧ ﺃﹶﻣ:ﻲﻠﻗﹶﺒ
ﻮﺍ ﻛﹶﺎﻧ،ﺎﻮﻥﹶ ﺃﹶﻛﹾﻠﹶﻬﻈﱢﻤﻳﻌ ﻲﻠ ﻗﹶﺒﻦﻛﹶﺎﻥﹶ ﻣ ﻭ،ﺎ ﺁﻛﹸﻠﹸﻬﻢﺎﺋﻨﻲ ﺍﻟﹾﻐ ﻟﻠﱠﺖﺃﹸﺣ ﻭ،ﺎﺒﻋ ﺭﻪﻨﺊﹶ ﻣﻠﺮﹴ ﻟﹶﻤﻬﺓﹸ ﺷﺴِﲑ ﻣﻢﻬﻨﻴﺑﻨﹺﻲ ﻭﻴﻛﹶﺎﻥﹶ ﺑ
ﻮﻥﹶﻈﱢﻤﻳﻌ ﻲﻠ ﻗﹶﺒﻦﻛﹶﺎﻥﹶ ﻣ ﻭ،ﺖﻠﱠﻴﺻ ﻭﺖﺤﺴﻤﻼﹶﺓﹸ ﺗﻨﹺﻲ ﺍﻟﺼﻛﹶﺘﺭﺎ ﺃﹶﺩﻤﻳﻨ ﺃﹶ،ﺍﻮﺭﻃﹶﻬ ﻭﺎﺟﹺﺪﺴ ﻣﺽﻲ ﺍﻷَﺭ ﻟﻠﹶﺖﻌﺟ ﻭ،ﺎﻬﺮﹺﻗﹸﻮﻧﻳﺤ
ﺕﺮ ﻓﹶﺄﹶﺧ،ﺄﹶﻝﹶ ﺳ ﻗﹶﺪﺒﹺﻲﻞﹾ ﻓﹶﺈﹺﻥﱠ ﻛﹸﻞﱠ ﻧ ﺳ:ﻲﻴﻞﹶ ﻟ ﻗ،ﻲﺎ ﻫ ﻣﻲﺔﹸ ﻫﺴﺎﻣﺍﻟﹾﺨ ﻭ،ﻬﹺﻢﻌﺑﹺﻴ ﻭﺴِﻬﹺﻢﺎﺋﻲ ﻛﹶﻨﻠﱡﻮﻥﹶ ﻓﻳﺼ ﻮﺍﺎ ﻛﹶﺎﻧﻤ ﺇﹺﻧ،ﻚﺫﹶﻟ
. ﺇﹺﻻﱠ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﺃﹶﻥﹾ ﻻﹶ ﺇﹺﻟﹶﻪﻬﹺﺪ ﺷﻦﻤﻟ ﻭ ﻟﹶﻜﹸﻢ ﻓﹶﻬﹺﻲ،ﺔﺎﻣﻴﻡﹺ ﺍﻟﹾﻘﻳﻮ ﻲ ﺇﹺﻟﹶﻰﺄﹶﻟﹶﺘﺴﻣ
58. Amr ibn Şueyb atasından, o da Amrın babasından (Abdullah ibn
Amrdan)
rəvayət edir: “Allah Elçisi salləllahu aleyhi və səlləm Təbuk
döyüşü olan ili gecə qalxıb namaz qılırdı və səhabələrindən bir dəstə onu
qorumağa toplaşdılar. Nəhayət, namazını qurtardıqdan sonra onlara üz
tutub buyurdu: “Bu gecə mənə məndən əvvəlki peyğəmbərlərdən heç
birinə verilməyən beş xislət verildi. Məndən öncəki peyğəmbərlər yalnız öz
qövmünə göndərildiyi halda, mən bütün insanlara göndərildim. (Düşmənin qəlbinə salınan) qorxu ilə mənə yardım edilir, hətta mənimlə onlar
107
108

İbn Əbu Asim, 685. əl-Albani “Ziləlul-Cənnə”də (№ 828) səhih olduğunu bildirmişdir.
ət-Tirmizi, 2441, 2628. əl-Albani səhih olduğunu bildirmişdir.
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arasında bir aylıq məsafə olsa belə qəlbləri qorxu ilə dolar. Mənə qənimətlər halal edildi, halbuki məndən əvvəlkilər qənimətləri götürməyi
haram sayardılar, onlar qənimətləri (bir yerə toplayıb) yandırırdılar.
Mənim üçün hər yer səcdəgah və təmizləyici edildi. Harda namazın vaxtı
girsə, təyəmmüm edib namaz qıla bilərəm. Məndən əvvəlkilər isə bunu
etməyi haram görürdülər. Onlar yalnız kilsələrdə və məbədlərdə namaz
qılırdılar. Beşincisi, olduğu kimidir.109 (Qiyamət günü) mənə: “İstə”- deyiləcək. Həqiqətən, hər bir peyğəmbərin istəyi olmuşdur, mən isə istəyimi
Qiyamət günü sizin və “lə iləhə illəllah” şəhadət verən kəslər üçün saxlamışam”.110

ﻩﺬ ﻫ:ﻰ ﻓﹶﻘﹶﺎﻝﹶﻴﺴﺎﺀَﻧﹺﻲ ﻋ ﺇﹺﺫﹾ ﺟﺍﻁﺮﻠﹶﻰ ﺍﻟﺼﺮ ﻋﺒﻌﻲ ﺗﺘ ﺃﹸﻣﺮﻈﺘ ﺃﹶﻧﻢﻲ ﻟﹶﻘﹶﺎﺋ »ﺇﹺﻧ:ﻗﹶﺎﻝﹶ

ِ ﺍﷲﺒﹺﻲﺛﹶﻨﹺﻲ ﻧﺪ ﺣ:ﻗﹶﺎﻝﹶ

ﺲﹴ ﺃﹶﻧﻦ ﻋ- ٥٩

ﺎ ُﺀﻳﺸ ﺚﹸﻴﻢﹺ ﺇﹺﻟﹶﻰ ﺣﻊ ﺍﻷُﻣﻤ ﺟﻕﻳﻔﹶﺮ ﺃﹶﻥﹾ
َﻮﻥﹶ ﺍﷲﻋﻳﺪ ﻭﻚﻮﻥﹶ ﺇﹺﻟﹶﻴﻌﻤﺘﻳﺠ  ﻗﹶﺎﻝﹶﻜﹸﻮﻥﹶ ﺃﹶﻭﺘﻳﺸ !ﺪﻤﺤﺎ ﻣ ﻳﻚﺎﺀَﺗ ﺟﺎﺀ ﻗﹶﺪﺒﹺﻴﺍﻷَﻧ
: ﻗﹶﺎﻝﹶ،ﻮﺕ ﺍﻟﹾﻤﺎﻩﺸﻐﺘﺮ ﻓﹶﻴﺎ ﺍﻟﹾﻜﹶﺎﻓﺃﹶﻣ ﻭ،ﺔﻛﹾﻤ ﻛﹶﺎﻟﺰﻪﻠﹶﻴ ﻋﻮﻦ ﻓﹶﻬﻣﺆﺎ ﺍﻟﹾﻤﺃﹶﻣﻕﹺ ﻭﺮﻲ ﺍﻟﹾﻌﻮﻥﹶ ﻓﻤﻠﹾﺠ ﻣﻠﹾﻖﺍﻟﹾﺨ ﻭﻴﻪ ﻓﻢﺎ ﻫﻈﹶﻢﹺ ﻣﻌ ﻟ،ُﺍﷲ
،ﻄﹶﻔﹶﻰﺼ ﻣﻠﹶﻚ ﻣﻳﻠﹾﻖ ﺎ ﻟﹶﻢ ﻣﻲﺵﹺ ﻓﹶﻠﹶﻘﺮ ﺍﹾﻟﻌﺖﺤ ﺗﻰ ﻗﹶﺎﻡﺘ ﺍﷲِ ﺣﺒﹺﻲ ﻧﺐ ﻓﹶﺬﹶﻫ: ﻗﹶﺎﻝﹶﻚ ﺇﹺﻟﹶﻴﺟﹺﻊﻰ ﺃﹶﺭﺘﺮ ﺣﻈﺘﻰ! ﺍﻧﻴﺴ ﻳﺎ ﻋ:ﻗﹶﺎﻝﹶ
: ﻗﹶﺎﻝﹶﻔﱠﻊﺸ ﺗﻔﹶﻊﺍﺷﻂﹶ ﻭﻌﻞﹾ ﺗ ﺳﻚﺃﹾﺳ ﺭﹶﻓﻊ ﺍﺭ: ﻓﹶﻘﹸﻞﹾ ﻟﹶﻪﺪﻤﺤ ﺇﹺﻟﹶﻰ ﻣﺐ ﺍﺫﹾﻫ:ﺮﹺﻳﻞﹸﺇﹺﻟﹶﻰ ﺟﹺﺒ
ُﻲ ﺍﷲﺣﻞﹲ ﻓﹶﺄﹶﻭﺮﺳ ﻣﺒﹺﻲﻻﹶ ﻧﻭ
ﻘﹶﺎﻣﺎﹰ ﺇﹺﻻﱠ ﻣ ﻓﹶﻼﹶ ﺃﹶﻗﹸﻮﻡﺑﹺﻲﻠﹶﻰ ﺭ ﻋﺩﺩﺮ ﺃﹶﺗﺎ ﺯﹺﻟﺖ ﻓﹶﻤ:ﺪﺍﹰ ﻗﹶﺎﻝﹶﺍﺣﺎﻧﺎﹰ ﻭﺴ ﺇﹺﻧﲔﻌﺴﺗ ﻭﺔﻌﺴ ﻛﹸﻞﱢ ﺗﻦ ﻣﺮﹺﺝﻲ ﺃﹶﻥﹾ ﺍﺧﻣﺘ ﻲ ﺃﹸ ﻓﺖﻔﱢﻌﻓﹶﺸ
ُ ﺇﹺﻻﱠ ﺍﷲ ﻻﹶ ﺇﹺﻟﹶﻪﻪ ﺃﹶﻧﻬﹺﺪ ﺷﻦﻠﹾﻖﹺ ﺍﷲِ ﻣ ﺧﻦ ﻣﻚﺘ ﺃﹸﻣﻦﻞﹾ ﻣﺧﺪ! ﺃﹶﺩﻤﺤﺎ ﻣ ﻳ: ﺃﹶﻥﹾ ﻗﹶﺎﻝﹶﻚ ﺫﹶﻟﻦﻄﹶﺎﻧﹺﻲ ﺍﷲُ ﻣﻰ ﺃﹶﻋﺘ ﺣﺖﻔﱢﻌﺷ
.«ﻚﻠﹶﻰ ﺫﹶﻟ ﻋﺎﺕﻣﺼﺎﹰ ﻭﻠﺨﺪﺍﹰ ﻣﺍﺣﻮﻣﺎﹰ ﻭﻳ
59. Ənəs
rəvayət edir ki, Allahın Peyğəmbəri salləllahu aleyhi və səlləm
demişdir: “Həqiqətən, mən (Qiyamət günü) ayaq üstə ümmətimin sirat
körpüsünün üstündən keçməyini gözlədiyim zaman İsa yanıma gəlib
deyəcək: “Ey Muhəmməd! Bu peyğəmbərlər sənin yanına gəlib, sənə
şikayət edir və Allaha dua edirlər ki”- və ya -“yanına toplanaraq Allaha
dua edirlər ki, ümmətlərin halı çox dəhşətli olduğu üçün Allah onları birbirindən ayırıb istədiyi yerə (Cənnətə və ya Cəhənnəmə) salsın”. Həmin
vaxt insanlar tər içində olacaqlar. Möminə gəlincə, bu ona zökəm kimi
gələcək. Kafir olan kəsi isə ölüm bürüyəcək”. Allah Elçisi salləllahu aleyhi və
səlləm deyəcək: “Ey İsa, sənin yanına qayıdanadək gözlə!” Allahın Peyğəmbəri salləllahu aleyhi və səlləm gedib Ərşin altında, heç bir seçilmiş mələyə və
ya göndərilmiş peyğəmbərə nəsib olmayan məqamda duracaq. Sonra Allah
Yəni, beşinci xislət əslində, heç də əvvəlki peyğəmbərlərə verilməyən və yalnız Muhəmməd
Peyğəmbərə
xas olan bir şey deyil. Sadəcə Peyğəmbər
bu istəyini Qiyamət gününə saxlamaqla
digər peyğəmbərlərdən seçilmişdir.
110 Əhməd, 7068. əl-Albani “Sahihut-Tərğib vət-Tərhib”də (№ 3634) həsən olduğunu bildirmişdir.
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Cəbrayıla belə vəhy edəcək: “Muhəmmədin yanına get və ona de:
“Başını qaldır, istə, istədiyin sənə veriləcək, şəfaət et, şəfaətin qəbul ediləcək”. Mən ümmətimə hər doxsan doqquz insandan birinin (Cəhənnəmdən)
çıxmasına şəfaət edəcəyəm. Mən Rəbbimə
üz tutaraq dayanmadan,
Allaha şəfaət edilə bilən hər məqamdan şəfaət edəcəyəm, nəhayət Allah
bunu mənə verərək belə buyuracaq: “Ey Muhəmməd! Ümmətindən bir gün
olsa belə ixlasla “lə iləhə illəllah” kəlməsinə şəhadət verən və bunun
üzərində ölən kəsləri (Cənnətə) daxil et!”111

ﺪ  »ﻟﹶﻘﹶﻮﻝﹸ ﺍﻟﻠﱠﻪﺳ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺭﺔﺎﻣﻴ ﺍﻟﹾﻘﻡﻳﻮ ﻚﺘﻔﹶﺎﻋﺎﺱﹺ ﺑﹺﺸ ﺍﻟﻨﺪﻌ ﺃﹶﺳﻦ ﻣ،ﻮﻝﹶ ﺍﻟﻠﱠﻪﺳﺎ ﺭ ﻳ ﻗﹸﻠﹾﺖ:ﺓﹶ ﻗﹶﺎﻝﹶﻳﺮﺮ ﺃﹶﺑﹺﻲ ﻫﻦ ﻋ- ٦٠
ﺎﺱﹺ ﺍﻟﻨﺪﻌ ﺃﹶﺳ،ﻳﺚﺪﻠﹶﻰ ﺍﻟﹾﺤ ﻋﻚﺻﺮ ﺣﻦ ﻣﻳﺖﺃﹶﺎ ﺭﻤ ﻟ،ﻚﻨﻝﹸ ﻣ ﺃﹶﻭﺪ ﺃﹶﺣﻳﺚﺪﺬﹶﺍ ﺍﻟﹾﺤ ﻫﻦﺄﹶﻟﹶﻨﹺﻰ ﻋﻳﺴ ﺓﹶ ﺃﹶﻥﹾ ﻻﹶﻳﺮﺮﺎ ﻫﺎ ﺃﹶﺑ ﻳﺖﻨﻇﹶﻨ
.«ﻔﹾﺴِﻪ ﻧ ﺃﹶﻭ ﻗﹶﻠﹾﺒﹺﻪﻦﺎ ﻣﺼﺎﻟ ﺧ، ﺇﹺﻻﱠ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﻻﹶ ﺇﹺﻟﹶﻪﻦ ﻣﺔﺎﻣﻴ ﺍﻟﹾﻘﻡﻳﻮ ﻰﺘﻔﹶﺎﻋﺑﹺﺸ
60. Əbu Hureyra
rəvayət edir ki, mən (Peyğəmbərdən salləllahu aleyhi və
səlləm): “Ey Allahın Elçisi! Qiyamət günü sənin şəfaətin sayəsində ən böyük
səadətə çatan adam kim olacaq?”– deyə soruşdum. Allah Elçisi salləllahu
aleyhi və səlləm dedi: “Ey Əbu Hureyra! Mən sənin hədis öyrənməyə olan
hərisliyini görüb düşünürdüm ki, səndən əvvəl heç kəs bu hədis barəsində
məndən soruşmayacaq. Qiyamət günü mənim şəfaətim sayəsində ən böyük
səadətə çatanlar, səmimi-qəlblə “lə iləhə illəllah”– deyən kimsələr
olacaq”.112
ALLAHDAN QORXARAQ BİR ŞEYİ TƏRK EDƏN

 ﻓﹶﻘﹶﺎﻝﹶﻳﺔﺎﺩﻞﹺ ﺍﻟﹾﺒ ﺃﹶﻫﻦﻞﹴ ﻣﺟﻠﹶﻰ ﺭﺎ ﻋﻨﻴ ﻗﹶﺎﻻﹶ ﺃﹶﺗ.ﺖﻴﺬﹶﺍ ﺍﻟﹾﺒ ﻫﻮﺤ ﻧﻔﹶﺮ ﺍﻟﺴﺍﻥﺮﻳﻜﹾﺜ ﺎﺎﺀِ ﻗﹶﺎﻻﹶ ﻛﹶﺎﻧﻤﻫﺃﹶﺑﹺﻰ ﺍﻟﺪﺓﹶ ﻭﺎﺩ ﺃﹶﺑﹺﻰ ﻗﹶﺘﻦ ﻋ- ٦١

ﺇﹺﻻﱠ

ﻘﹶﺎﺀَ ﺍﻟﻠﱠﻪﺌﺎﹰ ﺍﺗﻴ ﺷﻉﺪ ﺗ ﻟﹶﻦﻚﻗﹶﺎﻝﹶ »ﺇﹺﻧﺎﻟﹶﻰ ﻭﻌﺗ ﻭﻙﺎﺭﺒ ﺗ ﺍﻟﻠﱠﻪﻪﻠﱠﻤﺎ ﻋﻤﻨﹺﻰ ﻣﻠﱢﻤﻳﻌ ﻞﹶﻌﻓﹶﺠ

ﻮﻝﹸ ﺍﻟﻠﱠﻪﺳﻯ ﺭﺪﺬﹶ ﺑﹺﻴ ﺃﹶﺧﻭﹺﻯﺪﺍﻟﹾﺒ
«ﻪﻨﺮﺍﹰ ﻣﻴ ﺧ ﺍﻟﻠﱠﻪﻄﹶﺎﻙﺃﹶﻋ

61. Əbu Qatədə113 və Əbud-Dəhmə rəvayət edirlər ki, onlar bu evə doğru
çox səfər edirdilər. Onlar dedilər: “Bir bədəvi kişinin yanına gəlib çatdıq.
Bədəvi dedi: “Allah Elçisi salləllahu aleyhi və səlləm mənim əlimdən tutub Uca
Allahın ona öyrətdiklərindən mənə də öyrədərək dedi: “Həqiqətən, sən

Əhməd, 1276. əl-Albani “Sahihut-Tərğib vət-Tərhib”də (№ 553) səhih olduğunu bildirmişdir.
əl-Buxari, 99.
113 Əbu Qətadə Haris ibn Rəbi əl-Ənsari əs-Suləmi
Peyğəmbər səhabəsidir. Miladi 602-ci ildə Mədinədə anadna olmuş, hicrətin 54-cü ilində Kufədə vəfat etmişdir.
111
112
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Allahdan
qorxaraq bir şeyi tərk etsən, Allah sənə ondan daha xeyirlisini
bəxş edər”.114

ﺱﹺ ﺍﻟﹾﻘﹸﺪﺓﲑﻈ ﰲ ﺣﻪﻨ ﻷﺳﻘﻴﻨﻪ ﻣﻪﻠﹶﻴ ﻋﺭﻳﻘﹾﺪ ﻮﻫ ﻭﺮﻤ ﺍﻟﹾﺨﻙﺮ ﺗﻦ »ﻣ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺍﻟﻠﱠﻪ:ﻮﻝﹶ ﺍﷲ ﻗﹶﺎﻝﹶﺳﺲﹺ ﺃﹶﻥﱠ ﺭ ﺃﹶﻧﻦ ﻋ- ٦٢
«ﺱﹺ ﺍﻟﹾﻘﹸﺪﺓﲑﻈﻲ ﺣ ﻓﺎﻩﻧﻪ ﺇﻳﻮ ﻷ ﻛﹶﺴﻪﻠﹶﻴ ﻋﺭﻳﻘﹾﺪ ﻮﻫ ﻭﺮﹺﻳﺮ ﺍﻟﹾﺤﻙﺮ ﺗﻦﻣﻭ
62. Ənəs
rəvayət edir ki, Allah Elçisi salləllahu aleyhi və səlləm demişdir:
“Allah
buyurur: “Kim içki içmək iqtidarında ola-ola onu tərk edərsə,
Mən mütləq ona Cənnətdə içki içizdirərəm. Kim ipək geyinmək iqtidarında
ola-ola onu tərk edərsə, Mən mütləq ona Cənnətdə ipək geyindirərəm”.115

ﻦﹺﻴﻨﺃﹶﻣﻦﹺ ﻭﻓﹶﻴﻮﻱ ﺧﺪﺒﻠﹶﻰ ﻋ ﻋﻊﻤﻲ ﻟﹶﺎ ﺃﹶﺟﺗﺰﻋ ﻭ:ﻳﻘﹸﻮﻝﹸ ﻪﺃﹶﻧ

ﻪﺑ ﺭﻦ ﻋﻚﻭﹺﻱ ﺫﹶﻟﻳﺮ

ﺒﹺﻲﻦﹺ ﺍﻟﻨﻋ

ﺓﹶﻳﺮﺮ ﺃﹶﺑﹺﻲ ﻫﻦ ﻋ- ٦٣

ﺔﺎﻣﻴ ﺍﻟﹾﻘﻡﻳﻮ ﻪﻔﹾﺘﺎ ﺃﹶﺧﻴﻧﻲ ﺍﻟﺪﻨﹺﻲ ﻓﻨﺇﹺﺫﹶﺍ ﺃﹶﻣ ﻭ،ﺔﺎﻣﻴ ﺍﻟﹾﻘﻡﻳﻮ ﻪﺘﻨﺎ ﺃﹶﻣﻴﻧﻲ ﺍﻟﺪﺎﻓﹶﻨﹺﻲ ﻓﺇﹺﺫﹶﺍ ﺧ
63. Əbu Hureyra
rəvayət edir ki, Peyğəmbər salləllahu aleyhi və səlləm
Rəbbindən rəvayət edərək belə buyurur: “İzzətimə and olsun ki, quluma
eyni zamanda iki qorxu və iki arxayınlıq vermərəm. Əgər bu dünyada
Məndən qorxsa, Qiyamət günü ona arxayınlıq bəxş edərəm. Yox, əgər bu
dünyada Məndən qorxmayıb arxayın yaşasa, Qiyamət günü onun canına
vəlvələ salaram”.116
YAXŞI ƏMƏLİ ALLAHA GÖRƏ ET!

ﺎ ﻳ: ﻓﹶﻘﹶﺎﻟﹸﻮﺍﻪﺎﻃﺸﻧ ﻭﻩﻠﹶﺪ ﺟﻦﻝﹺ ﺍﷲِ ﻣﻮﺳ ﺭﺎﺏﺤﺍﻯ ﺃﹶﺻﻞﹲ ﻓﹶﺮﺟ ﺭﺒﹺﻲﻠﹶﻰ ﺍﻟﻨ ﻋﺮ ﻣ:ﺓ ﻗﹶﺎﻝﹶﺮﺠﻦﹺ ﻋﺐﹺ ﺑ ﻛﹶﻌﻦ ﻋ- ٦٤
،ِﺒﹺﻴﻞﹺ ﺍﷲﻲ ﺳ ﻓﻮﺎﺭﺍﹰ ﻓﹶﻬﻐ ﺻﻩﻟﹶﺪﻠﹶﻰ ﻭﻰ ﻋﻌ ﹺﻳﺴﺝﺮ »ﺇﹺﻥﹾ ﻛﹶﺎﻥﹶ ﺧ: ِﻝﹸ ﺍﷲﻮﺳﺒﹺﻴﻞﹺ ﺍﷲِ؟ ﻓﹶﻘﹶﺎﻝﹶ ﺭﻲ ﺳﺬﹶﺍ ﻓ ﻛﹶﺎﻥﹶ ﻫﻝﹶ ﺍﷲِ! ﻟﹶﻮﻮﺳﺭ
ﺒﹺﻴﻞﹺﻲ ﺳ ﻓﻮﺎ ﻓﹶﻬﻌﻔﱠﻬ ﻳﻔﹾﺴِﻪﻠﹶﻰ ﻧﻰ ﻋﻌﻳﺴ ﺇﹺﻥﹾ ﻛﹶﺎﻥ ﻭ،ِﺒﹺﻴﻞﹺ ﺍﷲﻲ ﺳ ﻓﻮﻳﻦﹺ ﻓﹶﻬﲔﹺ ﻛﹶﺒﹺﲑﺨﻴﻳﻦﹺ ﺷﻮﻠﹶﻰ ﺃﹶﺑﻰ ﻋﻌﻳﺴ ﺝﺮﺇﹺﻥﹾ ﻛﹶﺎﻥﹶ ﺧﻭ
.«ﻄﹶﺎﻥﻴﺒﹺﻴﻞﹺ ﺍﻟﺸﻲ ﺳ ﻓﻮﺓﹰ ﻓﹶﻬﺮﻔﹶﺎﺧﻣﹺﻳﺎﺀً ﻭ ﺭﺝﺮﺇﹺﻥﹾ ﻛﹶﺎﻥﹶ ﺧ ﻭ،ِﺍﷲ
64. Kəb ibn Ucra rəvayət edir ki, bir dəfə Peyğəmbərin salləllahu aleyhi və
səlləm yanından bir kişi keçirdi. Kişi öz çevikliyini və cəldliyini səhabələrə
göstərdikdə onlar dedilər: “Ey Allahın Elçisi, kaş ki, bütün bunlar Allah
yolunda olardı”. Allah Elçisi salləllahu aleyhi və səlləm buyurdu: “Əgər azyaşlı
114 Əhməd, 20758, 21282. Şueyb əl-Arnavut isnadının səhih olduğunu, Səlim ibn İyd əl-Hilali isə hədisin
səhih olduğunu bildirmişdir.
115 əl-Bəzzar, 7271. əl-Albani “Sahihut-Tərğib vət-Tərhib”də (№ 2375) hədisin səhih li-ğeyrihi olduğunu
bildirmişdir.
116 İbn Hibban, 640. Şueyb əl-Arnavut isnadının həsən olduğunu bildirmişdir.
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övladına görə bir yerə gedirsə, bu, Allah yolundadır. Əgər ahıl yaşına
çatmış valideynlərinə görə bir yerə gedirsə, bu, Allah yolundadır. Əgər
ləyaqətini qorumaq üçün bir yerə gedirsə, bu da Allah yolundadır. Yox,
əgər o, riyakarlıq və lovğalıq üçün gedirsə, bu, şeytanın yolundadır”.117

ﺓﹶﻳﺮﺮﻦﹺ ﺃﹶﺑﹺﻲ ﻫ ﻋ- ٦٥

ﻠﹶﻚ ﻣﺪﻳﺔﹲ ﺑﹺﻴﺍ ﺭ،ﺎﻥﻳﺘﺍ ﺭﺎﺑﹺﻪ ﺇﹺﻻﱠ ﺑﹺﺒﻪﺘﻴ ﺑﻦﻨﹺﻲ ﻣﻳﻌ ﺝﺮﻳﺨ ﺎﺭﹺﺝﹴ ﺧﻦﺎ ﻣ »ﻣ: ِﻝﹸ ﺍﷲﻮﺳ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺭ:ﻗﹶﺎﻝﹶ

،ﻪﺘﻴ ﺇﹺﻟﹶﻰ ﺑﺮﺟﹺﻊﻰ ﻳﺘﻠﹶﻚ ﺣ ﺍﻟﹾﻤﻳﺔﺍ ﺭﺖﺤﻝﹾ ﺗﻳﺰ  ﻓﹶﻠﹶﻢ،ﻪﻳﺘﺍﻠﹶﻚ ﺑﹺﺮ ﺍﻟﹾﻤﻪﻌﺒ ﺃﹶﺗ،  ﺍﷲﺐﻳﺤ ﺎﻤ ﻟﺝﺮ ﻓﹶﺈﹺﻥﹾ ﺧ،ﻄﹶﺎﻥﻴ ﺷﺪﻳﺔﹲ ﺑﹺﻴﺍﺭﻭ
.«ﻪﺘﻴ ﺇﹺﻟﹶﻰ ﺑﺮﺟﹺﻊﻰ ﻳﺘ ﺣﻄﹶﺎﻥﻴ ﺍﻟﺸﻳﺔﺍ ﺭﺖﺤﺰﻝﹾ ﺗ ﻳ ﻓﹶﻠﹶﻢ،ﻪﻳﺘﻴﻄﹶﺎﻥﹸ ﺑﹺﺮﺍ ﺍﻟﺸﻪﻌﺒ ﺃﹶﺗ،ﻂﹸ ﺍﷲﺨﻳﺴ ﺎﻤ ﻟﺝﺮﺇﹺﻥﹾ ﺧﻭ
65. Əbu Hureyra
rəvayət edir ki, Allah Elçisi salləllahu aleyhi və səlləm
demişdir: “Evindən çıxan elə bir kimsə yoxdur ki, qapısında iki bayraq
olmasın. Bayrağın biri mələyin əlində, o biri isə şeytanın əlindədir. Əgər o,
Allahın
sevdiyi bir şey üçün (evindən) çıxarsa, mələk bayrağı ilə onun
ardınca gedər və o, evinə qayıdana qədər mələyin bayrağı altında olar. Yox,
əgər o, Allahı qəzəbləndirəcək bir şey üçün çıxarsa, şeytan bayrağı ilə onun
ardınca gedər və o, evinə qayıdana qədər şeytanın bayrağı altında olar”.118

 ﻓﹶﻘﹶﺎ ﹶﻝﺎ ﻟﹶﻪ ﻣﺍﻟﺬﱢﻛﹾﺮ ﻭﺮ ﺍﻷَﺟﺲﻤﻳﻠﹾﺘ ﺍﻼﹰ ﻏﹶﺰﺟ ﺭﻳﺖﺃﹶ ﻓﹶﻘﹶﺎﻝﹶ ﺃﹶﺭﺒﹺﻰﻞﹲ ﺇﹺﻟﹶﻰ ﺍﻟﻨﺟﺎﺀَ ﺭ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺟﻰﻠﺎﻫﺔﹶ ﺍﻟﹾﺒﺎﻣ ﺃﹶﺑﹺﻰ ﺃﹸﻣﻦ ﻋ- ٦٦
ﻦﻞﹸ ﻣﻳﻘﹾﺒ  ﻻﹶ ﻗﹶﺎﻝﹶ »ﺇﹺﻥﱠ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﺛﹸﻢ.«ﺀَ ﻟﹶﻪﻰ »ﻻﹶ ﺷﻮﻝﹸ ﺍﻟﻠﱠﻪﺳ ﺭﻳﻘﹸﻮﻝﹸ ﻟﹶﻪ ﺍﺕﺮﺎ ﺛﹶﻼﹶﺙﹶ ﻣﻫﺎﺩ ﻓﹶﺄﹶﻋ.«ﺀَ ﻟﹶﻪﻰ »ﻻﹶ ﺷﻮﻝﹸ ﺍﻟﻠﱠﻪﺳﺭ
.«ﻪﻬﺟ ﻭ ﺑﹺﻪﻰﻐﺘﺍﺑﺎ ﻭﺼﺎﻟ ﺧﺎ ﻛﹶﺎﻥﹶ ﻟﹶﻪﻞﹺ ﺇﹺﻻﱠ ﻣﻤﺍﻟﹾﻌ
66. Əbu Umamə əl-Bəhili
rəvayət edir ki, bir kişi Peyğəmbərin salləllahu
aleyhi və səlləm yanına gəlib dedi: “Savab və (insanlar arasında) şöhrət əldə
etmək üçün döyüşən nə qazanır?” Allah Elçisi salləllahu aleyhi və səlləm: “Heç
nə qazanmır”- deyə buyurdu. Həmin adam təkrarən üç dəfə soruşdu və
Allah Elçisi salləllahu aleyhi və səlləm yenə: “Heç nə qazanmır”- deyə buyurdu.
Sonra dedi: “Həqiqətən, Allah xalis Onun üçün və yalnız Onun Üzünü
diləyərək edilən əməlləri qəbul edir”.119
DİLİN DÜZ OLMASI İMANLA BAĞLIDIR

ﻰﺘ ﺣﻪ ﻗﹶﻠﹾﺒﻴﻢﻘﺘﻳﺴ ﻻﹶ ﻭ،ﻪ ﻗﹶﻠﹾﺒﻴﻢﻘﺘﻳﺴ ﻰﺘ ﺣﺪﺒﺎﻥﹸ ﻋﻳﻤ ﺇﹺﻴﻢﻘﺘﻳﺴ  »ﻻﹶ: ِﻝﹸ ﺍﷲﻮﺳ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺭ:ﻗﹶﺎﻝﹶ

ﻚﺎﻟﻦﹺ ﻣﺲﹺ ﺑ ﺃﹶﻧﻦ ﻋ- ٦٧

117 ət-Tabərani “Mucəmul-Kəbir” 282. əl-Albani “Sahihul-Cəmius-Sağir”də (№ 1428) səhih olduğunu
bildirmişdir.
118 Əhməd, 8269. Şueyb əl-Arnavut isnadının həsən olduğunu bildirmişdir.
119 ən-Nəsəi, 3140, 3153. əl-Albani hədisin həsən səhih olduğunu bildirmişdir.
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.«ﻘﻪﺍﺋﻮ ﺑﻩﺎﺭ ﺟﻦﻳﺄﹾﻣ ﺔﹶ ﻻﹶﻨﻞﹲ ﺍﻟﹾﺠﺟﻞﹸ ﺭﺧﻳﺪ ﻻﹶ ﻭ،ﻪﺎﻧﺴ ﻟﻴﻢﻘﺘﻳﺴ
67. Ənəs ibn Məlik rəvayət edir ki, Allah Elçisi salləllahu aleyhi və səlləm demişdir: “Qulun qəlbi düz olmadıqca imanı düz olmaz, dili düz olmadıqca
da qəlbi düz olmaz. Qonşusu, şərindən və zülmündən əmin olmayan kimsə
Cənnətə girməz120”.121
ƏMR EDİLƏNLƏRİ YERİNƏ YETİRƏN

ﻦﻧﹺﻲ ﻣﺪﺎﻋﻳﺒ ﻭﺔﻨ ﺍﻟﹾﺠﻦﻧﹺﻴﻨﹺﻲ ﻣﻳﺪ ﻠﹸﻪﻤﻞﹴ ﺃﹶﻋﻤﻠﹶﻰ ﻋﻟﱠﻨﹺﻲ ﻋ ﺩ:ﻓﹶﻘﹶﺎﻝﹶ

ﺒﹺﻲﻞﹲ ﺇﹺﻟﹶﻰ ﺍﻟﻨﺟﺎﺀَ ﺭ ﺟ:ﻗﹶﺎﻝﹶ

ﻮﺏ ﺃﹶﺑﹺﻲ ﺃﹶﻳﻦ ﻋ- ٦٨

ﻮﻝﹸ ﺍﻟﻠﱠﻪﺳ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺭ،ﺮﺑﺎ ﺃﹶﺩ« ﻓﹶﻠﹶﻤﻚﻤﺣﻞﹸ ﺫﹶﺍ ﺭﺼﺗ ﻭ،ﻛﹶﺎﺓﹶﻲ ﺍﻟﺰﺗﺆﺗ ﻭ،ﻼﹶﺓﹶ ﺍﻟﺼﻴﻢﻘﺗ ﻭ،ﺌﹰﺎﻴ ﺷ ﺑﹺﻪﺮﹺﻙﺸ ﻻﹶ ﺗ ﺍﻟﻠﱠﻪﺪﺒﻌ »ﺗ: ﻗﹶﺎﻝﹶ.ﺎﺭﹺﺍﻟﻨ
.«ﺔﹶﻨﻞﹶ ﺍﻟﹾﺠﺧ ﺩ ﺑﹺﻪﺮﺎ ﺃﹸﻣ ﺑﹺﻤﻚﺴﻤ »ﺇﹺﻥﹾ ﺗ:
68. Əbu Əyyub
demişdir: “Bir nəfər Peyğəmbərin salləllahu aleyhi və səlləm
yanına gəlib dedi: “Məni Cənnətə yaxınlaşdıracaq və oddan uzaqlaşdıracaq
bir əməl öyrət ki, onu yerinə yetirim”. Peyğəmbər salləllahu aleyhi və səlləm
buyurdu: “Heç bir şeyi Allaha şərik qoşmadan Ona ibadət et, namaz qıl,
zəkat ver və qohumluq əlaqələrini möhkəmlət!122” Adam dönüb getdikdən
sonra Peyğəmbər salləllahu aleyhi və səlləm dedi: “Əgər ona əmr edilənləri
yerinə yetirsə, Cənnətə daxil olar”.123
PEYĞƏMBƏRİ SALLƏLLAHU ALEYHİ VƏ SƏLLƏM GÖRMƏDƏN ONA İMAN
GƏTİRƏNLƏR

 ﺍﻧﺘﻢ ﺃﺻﺤﺎﰊ: ﻳﺎ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﻟﺴﻨﺎ ﺇﺧﻮﺍﻧﻚ؟ ﻗﺎﻝ: "ﻣﱴ ﺃﻟﻘﻰ ﺇﺧﻮﺍﱐ ﻓﻘﻴﻞ:ﻗﺎﻝ

ﺃﻥ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ

 ﻋﻦ ﺃﰊ ﺻﺎﱀ- ٦٩

120 İmam Nəvəvi
demişdir: “Hədisdə keçən “Cənnətə girməz” sözü iki cür izah edilə bilər: Birincisi
budur ki, bu, qonşuya əziyyət verməyin haram olduğunu bilə-bilə bu yaramaz əməli halal sayan
kimsəyə aiddir. (Allahın və Onun Peyğəmbərinin haram buyurduğunu halal sayan) adam isə kafir
sayılır və beləsi Cənnətə əsla girməyəcək. İkincisi də budur ki, o, Cənnətin qapıları açıldığı zaman
oraya ilk əvvəl daxil olacaq kimsələrlə birgə daxil olmayacaq, əksinə, bir müddət məhşərdə
saxlanılacaq. Bundan sonra o, ya cəzalandırılacaq, ya da Allah ona rəhm edəcək və beləliklə də o,
Cənnətə daxil olacaq. Haqq yolu tutub gedənlərin bu etiqadda olduğuna görə biz hədisi bu şəkildə izah
etdik. Əvvəldə qeyd etmişdik ki, haqq əhlinin etiqadına görə günah işlər görmüş və tövhid üzərində
dünyasını dəyişmiş hər kəs Uca Allahın istəyi altındadır. İstər onu bağışlayar və Cənnətə daxil edər,
istərsə də, əvvəlcə cəzalandırar, sonra Cənnətə daxil edər”.
121 Əhməd, 13071. əl-Albani “Sahihut-Tərğib vət-Tərhib”də (№ 2554) və “Silsilətul-Əhədisis-Sahiha”da
(№ 2841) həsən olduğunu bildirmişdir.
122 İmkan daxilində qohum-əqrəbaya yaxşılıq etmək, onlara əl tutmaq, qarşılaşdıqda onlara salam
vermək, onları ziyarət etmək və başqa bu kimi haqlarını ödəmək hər bir müsəlmanın borcudur.
123 Muslim, 106.
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 ﻣﻼﺋﻜﺔ ﺍﷲ: ﺃﻱ ﺍﳋﻠﻖ ﺃﻋﺠﺐ ﺇﳝﺎﻧﺎ؟ ﻗﺎﻟﻮﺍ:ﻭﺇﺧﻮﺍﱐ ﻗﻮﻡ ﻣﻦ ﺃﻣﱵ ﱂ ﻳﺮﻭﱐ ﻳﺆﻣﻨﻮﻥ ﰊ ﻭﻳﺼﺪﻗﻮﻧﲏ ﰒ ﻗﺎﻝ ﳍﻢ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ
: ﻭﻣﺎ ﳍﻢ ﻻ ﻳﺆﻣﻨﻮﻥ ﻭﻫﻢ ﻳﻮﺣﻰ ﺇﻟﻴﻬﻢ ﻗﺎﻟﻮﺍ: ﻓﺎﻟﻨﺒﻴﻮﻥ ﻗﺎﻝ:ﻢ ﻗﺎﻟﻮﺍ ﻭﻣﺎ ﳍﻢ ﻻ ﻳﺆﻣﻨﻮﻥ ﻭﻫﻢ ﻋﻨﺪ ﺭ: ﻓﻘﺎﻝ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ
 ﻭﻣﺎ ﳍﻢ ﻻ ﻳﺆﻣﻨﻮﻥ ﻭﺃﻧﺒﻴﺎﺀ ﺍﷲ ﻓﻴﻬﻢ ﻭﻟﻜﻨﻬﻢ ﻗﻮﻡ ﻣﻦ ﺃﻣﱵ ﱂ ﻳﺪﺭﻛﻮﱐ ﻳﺆﺗﻮﻥ: ﻓﺄﺻﺤﺎﺏ ﺍﻟﻨﺒﻴﲔ ﻓﻘﺎﻝ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ
 ﻓﻴﺠﺪﻭﻥ،ﻟﻜﻦ ﺃﻋﺠﺐ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺇﳝﺎﻧﺎ ﻗﻮﻡ ﳚﻴﺆﻭﻥ ﻣﻦ ﺑﻌﺪﻛﻢ ﻭ..." ﻢ ﻓﻴﺆﻣﻨﻮﻥ ﺑﻪ ﻭﻳﺼﺪﻗﻮﻧﻪ" ﻭ ﰲ ﺭﻭﺍﻳﺔﺑﻜﺘﺎﺏ ﻣﻦ ﺭ
."ﺎ ﺇﳝﺎﻧ، ﺃﻭ ﺍﳋﻠﻖ، ﻓﻬﻢ ﺃﻋﺠﺐ ﺍﻟﻨﺎﺱ، ﻭﻳﺘﺒﻌﻮﻧﻪ، ﻓﻴﺆﻣﻨﻮﻥ ﺑﻪ،ﻛﺘﺎﺑﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﺣﻲ
69. Əbu Salih rəvayət edir ki, bir dəfə Allah Elçisi salləllahu aleyhi və səlləm
dedi: “(Görəsən) qardaşlarımla nə vaxt görüşəcəm?” Dedilər: “Ey Allahın
Elçisi, məgər biz sənin qardaşların deyilmiyik?” O buyurdu: “Siz mənim
səhabələrimsiniz, qardaşlarım isə ümmətimdən məni görmədən mənə
iman gətirib, məni təsdiq edənlərdir”. Sonra Allah Elçisi salləllahu aleyhi və
səlləm onlara dedi: “Yaradılmışlardan iman baxımından ən qəribə olanlar
kimlərdir?” Səhabələr dedilər: “Allahın mələkləridir”. Allah Elçisi salləllahu
aleyhi və səlləm buyurdu: “Onlar Rəblərinin yanında ola-ola niyə iman gətirməsinlər ki?!” Səhabələr dedilər: “Onda peyğəmbərlərdir”. O buyurdu:
“Onlara vəhy gəldiyi halda niyə də iman gətirməsinlər ki?!” Səhabələr
dedilər: “Peyğəmbərlərin səhabələridir”. Allah Elçisi salləllahu aleyhi və səlləm
buyurdu: “Allahın peyğəmbərləri onların yanında ola-ola niyə də iman
gətirməsinlər ki?! Lakin onlar ümmətimdən məni görməyib özlərinə
Rəbləri tərəfindən bir kitab gətirilən, ona iman gətirən və onu təsdiq edən
qövmdür”.124 Digər rəvayətdə belə deyilir: “... Lakin insanlar arasında iman
baxımından ən qəribə olanlar, sizdən sonra gəlib, vəhydən ibarət olan bir
kitab görən, ona iman gətirən, ona tabe olan qövmdür. İnsanlar və ya
yaradılmışlar arasında iman baxımından ən qəribə olanlar məhz onlardır”.125

ﻥ ﺎﻳﺪﻨﺎ ﻗﹶﺎﻝﹶ »ﻛﻤﺁﻫﺎ ﺭ ﻓﹶﻠﹶﻤﺎﻥﺒﺍﻛ ﺭ ﺇﹺﺫﹾ ﻃﹶﻠﹶﻊﻮﻝﹺ ﺍﻟﻠﱠﻪﺳ ﺭﺪﻨ ﻋﻦﺤﺎ ﻧﻨﻴ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺑﻨﹺﻰﻬﻦﹺ ﺍﻟﹾﺠﻤﺣ ﺍﻟﺮﺪﺒ ﺃﹶﺑﹺﻰ ﻋﻦ ﻋ- ٧٠
ﻮ ﹶﻝ ﺍﻟﻠﱠﻪﺳﺎ ﺭ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﻳﻩﺪﺬﹶ ﺑﹺﻴﺎ ﺃﹶﺧ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﻓﹶﻠﹶﻤ.ﻪﺎﹺﻳﻌﺒﻴﺎ ﻟﻤﻫﺪ ﺃﹶﺣﻪﺎ ﺇﹺﻟﹶﻴﻧ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﻓﹶﺪ.ﺞﹴﺬﹾﺣ ﻣﻦﺎﻝﹲ ﻣ ﻓﹶﺈﹺﺫﹶﺍ ﺭﹺﺟﺎﻩﻴﻰ ﺃﹶﺗﺘ ﺣ.«ﺎﻥﺠﹺﻴﺬﹾﺣﻣ
ﻰﺘ ﺣﺮﻞﹶ ﺍﻵﺧ ﺃﹶﻗﹾﺒ ﺛﹸﻢﻑﺮﺼ ﻓﹶﺎﻧﻩﻳﺪ ﻠﹶﻰ ﻋﺢﺴ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﻓﹶﻤ.«ﻰ ﻟﹶﻪ ﻗﹶﺎﻝﹶ »ﻃﹸﻮﺑﺎﺫﹶﺍ ﻟﹶﻪ ﻣﻚﻌﺒﺍﺗ ﻭﻗﹶﻚﺪﺻ ﻭ ﺑﹺﻚﻦ ﻓﹶﺂﻣﺁﻙ ﺭﻦ ﻣﻳﺖﺃﹶﺃﹶﺭ
ﻰ ﻃﹸﻮﺑ ﺛﹸﻢﻰ ﻟﹶﻪ ﻃﹸﻮﺑ ﺛﹸﻢﻰ ﻟﹶﻪ ﻗﹶﺎﻝﹶ »ﻃﹸﻮﺑﻙﻳﺮ ﻟﹶﻢ ﻭﻚﻌﺒﺍﺗ ﻭﻗﹶﻚﺪﺻ ﻭ ﺑﹺﻚﻦ ﺁﻣﻦ ﻣﻳﺖﺃﹶ ﺃﹶﺭﻮﻝﹶ ﺍﻟﻠﱠﻪﺳﺎ ﺭ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﻳﻪﺎﹺﻳﻌﺒﻴ ﻟﻩﺪﺬﹶ ﺑﹺﻴﺃﹶﺧ
ﻑﺮﺼ ﻓﹶﺎﻧﻩﻳﺪ ﻠﹶﻰ ﻋﺢﺴ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﻓﹶﻤ.«ﻟﹶﻪ

124
əl-Beyhəqi “Dələil ən-Nubuvvə” 6/ 538. əl-Albani “Silsilətul-Əhədisis-Sahiha”da (№ 3215) şahidləri
ilə birlikdə həsən olduğunu bildirmişdir.
125
əl-Bəzzar, 7294. əl-Albani “Silsilətul-Əhədisis-Sahiha”da (№ 3215) həsən li-zatihi olduğunu bildirmişdir.
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70. Əbu Abdur-Rahmən əl-Cuhəni rəvayət edir ki, Məzhic qəbiləsindən
olan iki kişi bizim yanımıza gəldi. Onlardan biri beyət etmək üçün Allah
Elçisinə salləllahu aleyhi və səlləm yaxınlaşıb onun əlindən tutdu və dedi: “Ey
Allahın Elçisi! De görüm, sənə iman gətirən, sənə tabe olan və səni təsdiqləyən kimsəni nə gözləyir?” Peyğəmbər salləllahu aleyhi və səlləm buyurdu:
“Beləsinə Tubə olsun!126” O, əlini Allah Elçisinin salləllahu aleyhi və səlləm əlinə
sürtərək çıxıb getdi. Sonra digəri beyət etmək üçün ona yaxınlaşıb əlindən
tutdu və dedi: “Ey Allahın Elçisi! De görüm, səni görmədən sənə iman
gətirən, sənə tabe olan və səni təsdiqləyən kimsəni nə gözləyir?” Peyğəmbər salləllahu aleyhi və səlləm buyurdu: “Beləsinə Tubə olsun! Beləsinə Tubə
olsun! Beləsinə Tubə olsun!” O da əlini Allah Elçisinin salləllahu aleyhi və
səlləm əlinə sürtərək çıxıb getdi”127

.«ﺍﻧﹺﻲﻳﺮ ﻟﹶﻢ ﺑﹺﻲ ﻭﻦ ﺁﻣﻦﻤ ﻟﺍﺕﺮ ﻣﻊﺒﻰ ﺳﻃﹸﻮﺑ ﻭ، ﺑﹺﻲﻦ ﺁﻣﺁﻧﹺﻲ ﺛﹸﻢ ﺭﻦﻤﻰ ﻟﺑ »ﻃﹸﻮ:ﻗﹶﺎﻝﹶ

ﺒﹺﻲﺃﹶﻥﱠ ﺍﻟﻨ

ﺔﹶﺎﻣ ﺃﹶﺑﹺﻲ ﺃﹸﻣﻦ ﻋ- ٧١

71. Əbu Umamə rəvayət edir ki, Peyğəmbər salləllahu aleyhi və səlləm demişdir: “Məni görüb iman gətirənə Tubə olsun! Məni görmədən iman gətirənə
yeddi dəfə Tubə olsun!”128
QƏRİBLƏR

:ﻴﻞﹶ ﻓﹶﻘ.«ِﺎﺀﺑﺮﻠﹾﻐﻰ ﻟ »ﻃﹸﻮﺑ:ﻩﺪﻨ ﻋﻦﺤﻧﻡﹴ ﻭﻳﻮ ﺫﹶﺍﺕ

ِﻝﹸ ﺍﷲﻮﺳ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺭ:ﻗﹶﺎﻝﹶ

ﻲﺎﺻﻦﹺ ﺍﻟﹾﻌﺮﹺﻭ ﺑﻤﻦﹺ ﻋ ﺍﷲِ ﺑﺪﺒ ﻋﻦ ﻋ- ٧٢

.«ﻢﻬﻌﻴﻳﻄ ﻦﻤ ﻣ ﺃﹶﻛﹾﺜﹶﺮﻬﹺﻢﻴﺼﻳﻌ ﻦ ﻣ،ﻮﺀٍ ﻛﹶﺜﹶﲑﹴﺎﺱﹴ ﺳﻲ ﺃﹸﻧﻮﻥﹶ ﻓﺤﺎﻟ ﺻﺎﺱ »ﺃﹸﻧ:ﻝﹶ ﺍﷲِ؟ ﻗﹶﺎﻝﹶﻮﺳﺎ ﺭﺎﺀُ ﻳﺑﺮ ﺍﻟﹾﻐﻦﻣ

72. Abdullah ibn Amr ibn əl-As
rəvayət edir ki, bir gün biz Allah
Elçisinin salləllahu aleyhi və səlləm yanında ikən o belə buyurdu: “Qəriblərə
Tubə olsun!” Dedilər: “Qəriblər kimlərdir, ey Allahın Elçisi?” O buyurdu:
“Onlar, çox pis insanların arasında yaşayan əməlisaleh insanlardır. Onlara
qarşı çıxanlar, onların tərəfini saxlayanlardan daha çoxdur”.129
Hədisdə keçən “Tubə olsun” ifadəsi eynilə Qurandakı ayəyə bənzəyir. Həmin ayədə Uca Allah
buyurur: “İman gətirib saleh əməllər edənlər üçün (Tubə) xoş güzəran və gözəl qayıdış yeri hazırlanmışdır” (ər-Rəd, 29). Bəzi təfsirçilər ayədə keçən “tubə” kəlməsinin “Cənnət” və ya “Cənnətdəki ağac”
olduğunu söyləmişlər.
127 Əhməd, 17426, 17852. Şueyb əl-Arnavut isnadını həsən və qüvvətli, ravilərini də əl-Buxari və Muslimin ravilərindən olduğunu demişdir. əl-Albani “Silsilətul-Əhədisis-Sahiha”da 1241 nömrəli hədisin
şərhində isnadının yaxşı olduğunu bildirmişdir.
128 İbn Hibban, 7189. əl-Albani səhih olduğunu bildirmişdir.
129 Əhməd, 6650. əl-Albani “Sahihul-Cəmius-Sağir”də (№ 3921) və “Silsilətul-Əhədisis-Sahiha”da (№
1619) səhih olduğunu bildirmişdir.
126
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.«ِﺎﺀﺑﺮﻠﹾﻐﻰ ﻟ ﻓﹶﻄﹸﻮﺑ،ﺎﺃﹶ ﻏﹶﺮﹺﻳﺒﺪﺎ ﺑ ﻛﹶﻤﻮﺩﻌﻴﺳﺎ ﻭ ﻏﹶﺮﹺﻳﺒﻼﹶﻡﺃﹶ ﺍﻹِﺳﺪ »ﺑ: ﻮﻝﹸ ﺍﻟﻠﱠﻪﺳ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺭ:ﻗﹶﺎﻝﹶ

47

ﺓﹶﻳﺮﺮ ﺃﹶﺑﹺﻲ ﻫﻦ ﻋ- ٧٣

73. Əbu Hureyra
rəvayət edir ki, Peyğəmbər salləllahu aleyhi və səlləm
demişdir: “İslam (dini) qərib olaraq başlamış və yenə başlanğıcda olduğu
kimi qəribliyə qayıdacaqdır. (O dövrdə yaşayacaq) qəriblərin xoş halına! (O
qəriblərə Tubə olsun!)”130
SƏN SEVDİKLƏRİNLƏ BİRLİKDƏ OLACAQSAN

ﻦ ﻣﻊ ﻣﺎ ﺫﹶﺭﺎ ﺃﹶﺑ ﻳﺖ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺃﹶﻧﻬﹺﻢﻠﻤﻞﹶ ﻛﹶﻌﻤﻳﻌ  ﺃﹶﻥﹾﻴﻊﻄﺘﻳﺴ ﻟﹶﺎ ﻭﻡ ﺍﻟﹾﻘﹶﻮﺐﻳﺤ ﻞﹸﺟ ﺍﻟﺮﻮﻝﹶ ﺍﻟﻠﱠﻪﺳﺎ ﺭ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﻳﻪ ﺃﹶﻧ ﺃﹶﺑﹺﻲ ﺫﹶﺭﻦ ﻋ- ٧٤
ﻮﻝﹸ ﺍﻟﻠﱠﻪﺳﺎ ﺭﻫﺎﺩ ﻓﹶﺄﹶﻋﻮ ﺫﹶﺭﺎ ﺃﹶﺑﻫﺎﺩ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﻓﹶﺄﹶﻋﺖﺒﺒ ﺃﹶﺣﻦ ﻣﻊ ﻣﻚ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﻓﹶﺈﹺﻧﻮﻟﹶﻪﺳﺭ ﻭ ﺍﻟﻠﱠﻪﺐﻲ ﺃﹸﺣ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﻓﹶﺈﹺﻧﺖﺒﺒﺃﹶﺣ
74. Əbu Zərr
demişdir: “Mən dedim: “Ey Allahın Elçisi, bir kişi bir
qövmü sevir, lakin onların əməli kimi əməl edə bilmir”. O buyurdu: “Ey
Əbu Zərr, sən sevdiklərinlə birlikdəsən!” Dedim: “Həqiqətən, mən Allahı
və Onun Elçisini sevirəm”. O buyurdu: “Sən sevdiklərinlə birlikdəsən”.
Əbu Zərr
təkrar soruşdu, Allah Elçisi salləllahu aleyhi və səlləm də təkrar
söylədi”.131

ﺀَ ﺇﹺ ﱠﻻﻰ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﻻﹶ ﺷ.«ﺎ ﻟﹶﻬﺕﺩﺪﺎﺫﹶﺍ ﺃﹶﻋﻣ »ﻭ:ﺔﹸ ﻗﹶﺎﻝﹶﺎﻋﻰ ﺍﻟﺴﺘ ﻓﹶﻘﹶﺎﻝﹶ ﻣ،ﺔﺎﻋﻦﹺ ﺍﻟﺴ ﻋﺒﹺﻰﺄﹶﻝﹶ ﺍﻟﻨﻼﹰ ﺳﺟﺲﹴ ﺃﹶﻥﱠ ﺭ ﺃﹶﻧﻦ ﻋ- ٧٥
ﻊ ﻣﺖ »ﺃﹶﻧ: ﺒﹺﻰﻝﹺ ﺍﻟﻨﺎ ﺑﹺﻘﹶﻮﻨﺣﺀٍ ﻓﹶﺮﻰﺎ ﺑﹺﺸﻨﺎ ﻓﹶﺮﹺﺣ ﻓﹶﻤﺲ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺃﹶﻧ.«ﺖﺒﺒ ﺃﹶﺣﻦ ﻣﻊ ﻣﺖ »ﺃﹶﻧ: ﻓﹶﻘﹶﺎﻝﹶ. ﻮﻟﹶﻪﺳﺭ ﻭ ﺍﻟﻠﱠﻪﺐﻰ ﺃﹸﺣﺃﹶﻧ
ﺜﹾﻞﹺﻞﹾ ﺑﹺﻤﻤ ﺃﹶﻋﺇﹺﻥﹾ ﻟﹶﻢ ﻭ،ﻢﺎﻫﻰ ﺇﹺﻳﺒ ﺑﹺﺤﻢﻬﻌﻮ ﺃﹶﻥﹾ ﺃﹶﻛﹸﻮﻥﹶ ﻣﺟﺃﹶﺭ ﻭ،ﺮﻤﻋﻜﹾﺮﹴ ﻭﺎ ﺑﺃﹶﺑ ﻭﺒﹺﻰ ﺍﻟﻨﺐﺎ ﺃﹸﺣ ﻓﹶﺄﹶﻧﺲ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺃﹶﻧ.«ﺖﺒﺒ ﺃﹶﺣﻦﻣ
.ﻬﹺﻢﺎﻟﻤﺃﹶﻋ
75. Ənəs

rəvayət edir ki, (bir dəfə) bir nəfər Peyğəmbərdən salləllahu aleyhi
Qiyamət barəsində soruşub dedi: “Qiyamət Saatı nə zaman
gələcək?” Peyğəmbər salləllahu aleyhi və səlləm buyurdu: “Sən Qiyamətə nə
tədarük görmüsən?” Adam dedi: “Heç bir şey hazırlamamışam, mən
sadəcə Allahı və onun Rəsulunu sevirəm”. Peyğəmbər salləllahu aleyhi və
səlləm buyurdu: “Sən sevdiyin kəslə bir yerdə olacaqsan!” Ənəs
dedi:
“Biz Peyğəmbərin salləllahu aleyhi və səlləm: “Sən sevdiyin kəslə bir yerdə
olacaqsan!” sözünə sevindiyimiz kimi heç bir şeyə sevinməmişdik”. Ənəs
dedi: “Mən Peyğəmbəri salləllahu aleyhi və səlləm, Əbu Bəkri, Öməri
və səlləm

130
131

Muslim, 372.
Əbu Davud, 5128. əl-Albani səhih olduğunu bildirmişdir.
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sevirəm və ümid edirəm ki, onlar qədər yaxşılıq etmiş olmasam belə, bu
sevgimə görə onlarla bir yerdə olacağam”.132
ALLAH ÜÇÜN SEVMƏK VƏ ALLAH ÜÇÜN NİFRƏT ETMƏK

ﺎﻣ ﹲﺔ ﻭﻨﺴﻠﹶﺎﺓﹸ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺣﻂﹸ ﻗﹶﺎﻟﹸﻮﺍ ﺍﻟﺼﺳﻠﹶﺎﻡﹺ ﺃﹶﻭﻯ ﺍﻟﹾﺈﹺﺳﺮ ﻋﻓﹶﻘﹶﺎﻝﹶ ﺃﹶﻱ

ﺒﹺﻲ ﺍﻟﻨﺪﻨﺎ ﻋﻠﹸﻮﺳﺎ ﺟﻗﹶﺎﻝﹶ ﻛﹸﻨ

ﺎﺯﹺﺏﹴﻦﹺ ﻋﺍﺀِ ﺑﺮﻦﹺ ﺍﻟﹾﺒ ﻋ- ٧٦

 ﺑﹺﻪﻮﺎ ﻫﻣ ﻭﻦﺴ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺣﺞ ﻗﹶﺎﻟﹸﻮﺍ ﺍﻟﹾﺤ ﺑﹺﻪﻮﺎ ﻫﻣ ﻭﻦﺴﺎﻥﹶ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺣﻀﻣ ﺭﺎﻡﻴﺎ ﻗﹶﺎﻟﹸﻮﺍ ﺻ ﺑﹺﻬﻲﺎ ﻫﻣﺔﹲ ﻭﻨﺴﻛﹶﺎﺓﹸ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺣﺎ ﻗﹶﺎﻟﹸﻮﺍ ﺍﻟﺰ ﺑﹺﻬﻲﻫ
ﻲ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﻓﺾﻐﺒﺗ ﻭﻲ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﻓﺐﺤ ﺃﹶﻥﹾ ﺗﺎﻥﻯ ﺍﻟﹾﺈﹺﳝﺮﻂﹶ ﻋﺳ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺇﹺﻥﱠ ﺃﹶﻭ ﺑﹺﻪﻮﺎ ﻫﻣ ﻭﻦﺴ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺣﺎﺩﻗﹶﺎﻟﹸﻮﺍ ﺍﻟﹾﺠﹺﻬ
76. Bəra ibn Azib133 demişdir: “(Bir gün) Peyğəmbərin salləllahu aleyhi və
səlləm hüzürunda oturmuşduq. O soruşdu: “Bilirsinizmi İslamın qırılmayan
ən möhkəm ipi hansıdır?” Dedilər: “Namaz”. O buyurdu: “Namaz
yaxşıdır, amma o deyil”. Dedilər: “Zəkat”. O buyurdu: “Zəkat yaxşıdır,
amma o deyil”. Dedilər: “Ramazan orucu”. O buyurdu: “Ramazan orucu
yaxşıdır, amma o deyil”. Dedilər: “Həcc”. O buyurdu: “Həcc yaxşıdır,
amma o deyil”. Dedilər: “Cihad”. O buyurdu: “Cihad yaxşıdır, amma o
deyil. Həqiqətən, imanın qırılmayan ən möhkəm ipi Allah üçün sevməyin
və Allah üçün nifrət etməyindir”.134
ALLAHA VƏ AXİRƏT GÜNÜNƏ İNANAN...

 ﻛﹶﺎﻥﹶﻦﻣ ﻭ،ﺎﺭﹺﻩ ﺇﹺﻟﹶﻰ ﺟﺴِﻦﺤﺮﹺ ﻓﹶﻠﹾﻴﻡﹺ ﺍﻵﺧﻮﺍﻟﹾﻴ ﻭ ﺑﹺﺎﻟﻠﱠﻪﻦﻣﻳﺆ  ﻛﹶﺎﻥﹶﻦ »ﻣ:ﻗﹶﺎﻝﹶ

ﺒﹺﻲﺃﹶﻥﱠ ﺍﻟﻨ

ﻲﺍﻋﺰﻳﺢﹴ ﺍﻟﹾﺨﺮ ﺃﹶﺑﹺﻲ ﺷﻦ ﻋ- ٧٧

.«ﻜﹸﺖﺴﻴ ﻟﺍ ﺃﹶﻭﺮﻴﻘﹸﻞﹾ ﺧﺮﹺ ﻓﹶﻠﹾﻴﻡﹺ ﺍﻵﺧﻮﺍﻟﹾﻴ ﻭ ﺑﹺﺎﻟﻠﱠﻪﻦﻣﻳﺆ  ﻛﹶﺎﻥﹶﻦﻣ ﻭ،ﻔﹶﻪﻴ ﺿﻜﹾﺮﹺﻡﺮﹺ ﻓﹶﻠﹾﻴﻡﹺ ﺍﻵﺧﻮﺍﻟﹾﻴ ﻭ ﺑﹺﺎﻟﻠﱠﻪﻦﻣﻳﺆ
77. Əbu Şureyh əl-Xuzai135
rəvayət edir ki, Peyğəmbər salləllahu aleyhi və
səlləm demişdir: “Kim Allaha və Axirət gününə inanırsa, qonşusu ilə yaxşı
rəftar etsin! Kim Allaha və Axirət gününə inanırsa, qonağına yaxşı
baxsın!136 Kim Allaha və Axirət gününə inanırsa, ya xeyir danışsın, ya da
əl-Buxari, 3688; Muslim 2639.
Umarə Bəra ibn Azib ibn Haris əl-Ənsari əl-Harisi əl-Mədəni Peyğəmbərin məşhur səhabələrindəndir. Hicrətin 72-ci ilində vəfat etmişdir.
134 Əhməd, 18524, 18547. əl-Albani “Sahihut-Tərğib vət-Tərhib”də (№ 3030) həsən li-ğeyrihi olduğunu
bildirmişdir.
135 Əbu Şureyh Xuveylid ibn Amr əl-Xuzai
Peyğəmbərin səhabəsidir. Məkkənin fəthi günü İslamı
qəbul etmişdir. Əbu Şureyh hicrətin 68-ci ilində vəfat etmişdir.
136 Qazı İyad
demişdir: “İslam ayinlərini yerinə yetirən hər kəsə qonşusuna və qonağına yaxşılıq
etmək gərəkdir. Qonşunun haqlarını ödəmək və bu hüquqları qorumaq müsəlmanın borcudur. Bu
xüsusda Uca Allah buyurur: “Allaha ibadət edin və heç bir şeyi Ona şərik qoşmayın! Valideynlərə, qohum-əqrəbaya, yetimlərə, kasıblara, yaxın və uzaq qonum-qonşuya, yol yoldaşına, müsafirə və sahib
132

133 Əbu
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sussun!137”138
ƏNSARI SEVMƏK İMANIN ƏLAMƏTİDİR

، ﺍﻟﻠﱠﻪﻪﺒ ﺃﹶﺣﻢﻬﺒ ﺃﹶﺣﻦ ﻓﹶﻤ،ﻖﺎﻓﻨ ﺇﹺﻻﱠ ﻣﻢﻬﻀﻐﻳﺒ ﻻﹶ ﻭ،ﻦﻣﺆ ﺇﹺﻻﱠ ﻣﻢﻬﺒﻳﺤ  ﻻﹶﺎﺭﺼ »ﺍﻷَﻧ: ﺒﹺﻰ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺍﻟﻨ:ﺍﺀِ ﻗﹶﺎﻝﹶﺮ ﺍﻟﹾﺒﻦ ﻋ- ٧٨
.« ﺍﻟﻠﱠﻪﻪﻀﻐ ﺃﹶﺑﻢﻬﻀﻐ ﺃﹶﺑﻦﻣﻭ
78. Bəra
rəvayət edir ki, Peyğəmbər salləllahu aleyhi və səlləm demişdir:
“Ənsarı139 yalnız mömin sevər və onlara yalnız münafiq nifrət edər. Kim
onları sevsə, Allah onu sevər. Kim onlara nifrət etsə, Allah da ona nifrət
edər”.140
İKİQAT ƏCR QAZANANLAR

!ﺮﹴﻭﻤﺎ ﻋﺎ ﺃﹶﺑ ﻳ: ﻓﹶﻘﹶﺎﻝﹶﺒﹺﻲﻌﺄﹶﻝﹶ ﺍﻟﺸﺎﻥﹶ ﺳﺍﺳﺮﻞﹺ ﺧ ﺃﹶﻫﻦﻼﹰ ﻣﺟ ﺭﻳﺖﺃﹶ ﺭ: ﻗﹶﺎﻝﹶ،ﺒﹺﻲﻌ ﺍﻟﺸﻦ ﻋ،ﺍﻧﹺﻲﺪﻤﺢﹴ ﺍﻟﹾﻬﺎﻟﻦﹺ ﺻﺢﹺ ﺑﺎﻟ ﺻﻦ ﻋ- ٧٩
:ﺒﹺﻲﻌ ﻓﹶﻘﹶﺎﻝﹶ ﺍﻟﺸ،ﻪﺘﻧﺪﺐﹺ ﺑﺍﻛ ﻛﹶﺎﻟﺮﻮ ﻓﹶﻬ:ﺎﻬﺟﻭﺰ ﺗ ﺛﹸﻢﻪﺘ ﺃﹶﻣﻖﺘ ﺇﹺﺫﹶﺍ ﺃﹶﻋ- ﻞﹺﺟﻲ ﺍﻟﺮ ﻓ- ﻳﻘﹸﻮﻟﹸﻮﻥﹶ ﺎﻥﹶﺍﺳﺮﻞﹺ ﺧ ﺃﹶﻫﻦﺎ ﻣﻠﹶﻨﺒ ﻗﻦﺇﹺﻥﱠ ﻣ
ﺎﺏﹺﺘﻞﹺ ﺍﻟﹾﻜ ﺃﹶﻫﻦﻞﹲ ﻣﺟ ﺭ:ﻦﹺﻴﺗﺮ ﻣﻢﻫﺮﻥﹶ ﺃﹶﺟﻮﺗﻳﺆ  »ﺛﹶﻼﹶﺛﹶﺔﹲ: ﻗﹶﺎﻝﹶﻮﻝﹶ ﺍﻟﻠﱠﻪﺳ ﺃﹶﻥﱠ ﺭ، ﺃﹶﺑﹺﻴﻪﻦﻰ ﻋﻮﺳ ﺃﹶﺑﹺﻲ ﻣﺑﻦ ﺓﹶﺩﺮﻮ ﺑﺛﹶﻨﹺﻲ ﺃﹶﺑﺪﺣ
،ﺍﻥﺮ ﺃﹶﺟ ﻓﹶﻠﹶﻪﻩﺪﻴ ﺳﻖﺣﺎﻟﹶﻰ ﻭﻌ ﺗ ﺍﻟﻠﱠﻪﻖﻯ ﺣ ﺃﹶﺩﻠﹸﻮﻙﻤ ﻣﺪﺒﻋ ﻭ،ﺍﻥﺮ ﺃﹶﺟ ﻓﹶﻠﹶﻪﻗﹶﻪﺪﺻ ﻭﻪﻌﺒﺍﺗ ﻭ ﺑﹺﻪﻦ ﻓﹶﺂﻣﺒﹺﻲ ﺍﻟﻨﻙﺭﺃﹶﺩ ﻭﻪﺒﹺﻴ ﺑﹺﻨﻦﺁﻣ
ﺒﹺﻲﻌ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺍﻟﺸ ﺛﹸﻢ.«ﺍﻥﺮ ﺃﹶﺟ ﻓﹶﻠﹶﻪ،ﺎﻬﺟﻭﺰﺗﺎ ﻭﻘﹶﻬﺘ ﺃﹶﻋ ﺛﹸﻢ،ﺎﻬﺑ ﺃﹶﺩﻦﺴﺎ ﻓﹶﺄﹶﺣﻬﺑ ﺃﹶﺩ ﺛﹸﻢ،ﺎﺬﹶﺍﺀَﻫ ﻏﻦﺴﺎ ﻓﹶﺄﹶﺣﺬﱠﺍﻫﺔﹲ ﻓﹶﻐ ﺃﹶﻣ ﻟﹶﻪﺖﻞﹲ ﻛﹶﺎﻧﺟﺭﻭ
.ﺔﻳﻨﺪﺬﹶﺍ ﺇﹺﻟﹶﻰ ﺍﻟﹾﻤﻭﻥﹶ ﻫﺎ ﺩﻴﻤﻞﹸ ﻓﺣﻳﺮ ﻞﹸﺟ ﻛﹶﺎﻥﹶ ﺍﻟﺮ ﻓﹶﻘﹶﺪ،ٍﺀﻲﺮﹺ ﺷﻴﻳﺚﹶ ﺑﹺﻐﺪﺬﹶﺍ ﺍﻟﹾﺤﺬﹾ ﻫ ﺧ:ﺎﻧﹺﻲﺍﺳﺮﻠﹾﺨﻟ
79. Saleh ibn Saleh əl-Həmdani demişdir: “Mən Xorasan əhlindən bir nəfər
gördüm, (bu adam) Şəbiyə dedi: “Ey Əbu Amr! Bizim tərəflərdə xorasanlılardan bəziləri, öz kənizini azad edib sonra onunla evlənən kimsə haqqında:
“O, qurbanlıq dəvəsinə minmiş kimidir”– deyirlər. Şəbi dedi: “Əbu Burdə ibn
Əbu Musa öz atasından mənə rəvayət etmişdir ki, Peyğəmbər salləllahu aleyhi
və səlləm belə buyurmuşdur: “Savabları özlərinə ikiqat verilən üç qisim insan
vardır; Kitab əhlindən olan bir kimsə (əvvəlcə) öz peyğəmbərinə iman
gətirər, sonra da Muhəmmədə salləllahu aleyhi və səlləm yetişər və ona iman
olduğunuz (kölə və kənizlərə) yaxşılıq edin! Həqiqətən, Allah lovğalıq edənləri və özünü öyənləri sevmir”
(ən-Nisa, 36). Peyğəmbər
də hədisdə belə buyurmuşdur: “Cəbrail qonşu haqqında mənə o qədər
tövsiyə etdi ki, qonşuya da mirasdan pay düşəcəyini güman etdim” (əl-Buxari, 6014). Həmçinin,
qonaqpərvər olmaq İslam ədəb-ərkanına, peyğəmbərlərin və əməlisaleh insanların əxlaqına aid olan
əməllərdəndir...”.
137 Ömər ibn Abdul-Aziz
demişdir: “Hər kim danışdığı sözün etdiyi əməllərə aid olduğunu hesab
edərsə, ancaq özünə aid olan sözləri dilinə gətirər” (İbn Asakir “Tarixu Dəməşq”, 48/117).
138 Muslim, 176.
139 Allah Elçisinə
yardım etmiş Mədinə şəhərinin müsəlman sakinləri.
140 əl-Buxari, 3783.
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gətirər, onun ardınca gedər və onun (gətirdiyini) təsdiqləyərsə, ikiqat savab
qazanar;141 Kölə edilmiş bir qul həm Uca Allahın haqqını, həm də ağasının
haqqını ödəyərsə, ikiqat savab qazanar; Cariyəyə 142 sahib olan bir adam
onun qayğısına qalar və bunu gözəl tərzdə yerinə yetirər, habelə ona
tərbiyə verər və bunu gözəl tərzdə yerinə yetirər, sonra da onu azad edib
onunla evlənərsə, ikiqat savab qazanar”. Sonra Şəbi xorasanlıya dedi: “Heç
bir şey (vermədən) hədisi götür. Vaxtı ilə adam belə bir hədisi öyrənmək
üçün ta Mədinəyə qədər gedərdi”.143

ﺎﻬ ﺇﹺﻟﹶﻴ،ﺔﺳﺎﺩﺎﺀِ ﺍﻟﺴﻤﻲ ﺍﻟﺴ ﻓﻲﻫ ﻭ،ﻰﻬﺘﻨ ﺍﻟﹾﻤﺓﺭﺪ ﺇﹺﻟﹶﻰ ﺳ ﺑﹺﻪﻬﹺﻲﺘﺍﻧ

ﻮﻝﹺ ﺍﻟﻠﱠﻪﺳ ﺑﹺﺮﺮﹺﻱﺎ ﺃﹸﺳ ﻟﹶﻤ:ﻗﹶﺎﻝﹶ

 ﺍﻟﻠﱠﻪﺪﺒ ﻋﻦ ﻋ- ٨٠

ﻰﺸﻐ ﺇﹺﺫﹾ ﻳ: ﻗﹶﺎﻝﹶ- ﺎﻬﻨ ﻣﺾﻘﹾﺒ ﻓﹶﻴ،ﺎﻬﻗ ﻓﹶﻮﻦ ﻣﻂﹸ ﺑﹺﻪﺒﻳﻬ ﺎﻬﹺﻲ ﻣﺘﻳﻨ ﺎﻬﺇﹺﻟﹶﻴ ﻭ،ﺎﻬﻨ ﻣﺾﻘﹾﺒ ﻓﹶﻴ،ﺽﹺ ﺍﻷَﺭﻦ ﻣ ﺑﹺﻪﺝﺮﻳﻌ ﺎﻬﹺﻲ ﻣﺘﻳﻨ
ﻴﻢﺍﺗﻮ ﺧﻲﻄﺃﹸﻋ ﻭ،ﺲﻤ ﺍﻟﹾﺨﺍﺕﻠﹶﻮ ﺍﻟﺼﻲﻄ ﺃﹸﻋ:ﺛﹶﻼﹶﺛﹰﺎ

ﻪ ﻮﻝﹸ ﺍﻟﻠﱠﺳ ﺭﻲﻄ ﻓﹶﺄﹸﻋ: ﻗﹶﺎﻝﹶ.ﺐﹴ ﺫﹶﻫﻦ ﻣﺍﺵ ﻓﹶﺮ:ﻰ ﻗﹶﺎﻝﹶﺸﻐﺎ ﻳﺓﹶ ﻣﺭﺴﺪ
 ﺍﻟ
.ﺎﺕﻤﻘﹾﺤ ﺍﻟﹾﻤ- ﺌﹰﺎﻴ ﺷﻪﺘ ﺃﹸﻣﻦ ﻣ ﺑﹺﺎﻟﻠﱠﻪﺮﹺﻙﻳﺸ  ﻟﹶﻢﻦﻤ ﻟ- ﺮﻏﹸﻔ ﻭ،ﺓﻘﹶﺮ ﺍﻟﹾﺒﺓﻮﺭﺳ

80. Abdullah (ibn Məsud)
demişdir: “Peyğəmbər salləllahu aleyhi və səlləm
İsra gecəsində (göyə) qaldırıldığı zaman son həddəki Sidr ağacının yanına
qədər aparıldı. Bu (ağac) altıncı səmadadır. Yerdən yüksəldilən hər nə
varsa, ancaq oraya qədər gedib çata bilir və (hər şey) oradan götürülür. Üst
tərəfindən endirilən hər nə varsa, orada dayanır və oradan götürülür”.
(Allah) buyurur: “O zaman Sidr ağacını bürüyən bürümüşdü” (ən-Nəcm,
16). (Yəni) qızıldan pərvanələr (və başqa bu kimi göz oxşayan şeylər).
(Abdullah davam edib) dedi: “Orada Peyğəmbərə salləllahu aleyhi və səlləm
üç şey verilmişdi; ona beş namaz bəxş edilmiş,144 əl-Bəqərə surəsinin son
ayələri verilmiş145 və bir də ümmətindən Allaha heç bir şeyi şərik qoşmaUca Allah buyurur: “(Qurandan) əvvəl özlərinə Kitab verdiyimiz kəslər ona iman gətirirlər. Onlara
(Quran) oxunduğu zaman: “Biz ona iman gətirdik. O, həqiqətən də, Rəbbimizdən olan haqdır. Biz ondan
əvvəl də müsəlman idik!”– deyirlər. Səbir etdiklərinə görə onlara mükafatları ikiqat veriləcəkdir” (əlQəsəs, 52-54).
142 Cariyə – keçmiş zamanlarda azadlıqdan məhrum edilən, pulla alınıb-satıla bilən, hər cəhətdən
sahibinin arzularına tabe olan qız və ya qadındır.
143 Muslim, 387.
144 Yəni beş vaxt namaz qılmaq vacib buyurulmuşdur.
145 Uca Allah buyurur: “Peyğəmbər öz Rəbbindən ona nazil edilənə iman gətirdi, möminlər də (iman
gətirdilər). Hamısı Allaha, Onun mələklərinə, kitablarına və elçilərinə iman gətirdilər. (Onlar dedilər):
“Biz Onun elçiləri arasında fərq qoymuruq!” Onlar dedilər: “Eşitdik və itaət etdik! Ey Rəbbimiz!
Səndən bağışlanma diləyirik, dönüş də yalnız Sənədir!” Allah hər kəsi yalnız onun qüvvəsi çatdığı
qədər mükəlləf edər. Hər kəsin qazandığı (xeyir yalnız) onun özünə, qazandığı (şər də yalnız) öz əleyhinədir. “Ey Rəbbimiz, unutsaq və ya xəta etsək bizi cəzalandırma! Ey Rəbbimiz, bizdən əvvəlkilərə
yüklədiyin kimi, bizə də ağır yük yükləmə! Ey Rəbbimiz, gücümüz çatmayan şeyi daşımağa bizi vadar
etmə! Bizi əfv et, bizi bağışla və bizə rəhm et! Sən bizim Himayədarımızsan! Kafirləri məğlub etməkdə
bizə yardım et!” (əl-Bəqərə, 285-286). Burada “əl-Bəqərə surəsinin son ayələri verilmiş” deyildikdə ayələr141
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dan ölən kimsələr üçün sahibini həlak edəcək böyük günahların bağışlanması vəd edilmişdir146”.147
MÖMİN MURDAR OLMAZ

َﺎﺀﻢ ﺟ  ﺛﹸ،ﻞﹶﺴ ﻓﹶﺎﻏﹾﺘﺐ ﻓﹶﺬﹶﻫ،ﻪﻨ ﻣﺖﺴﻨﺨ ﻓﹶﺎﻧ،ﺐﻨ ﺟﻮﻫ ﻭﺔﻳﻨﺪﺾﹺ ﻃﹶﺮﹺﻳﻖﹺ ﺍﻟﹾﻤﻌﻰ ﺑ ﻓﻪﻴﻟﹶﻘ

ﺒﹺﻰﺃﹶﻥﱠ ﺍﻟﻨ

ﺓﹶﻳﺮﺮ ﺃﹶﺑﹺﻰ ﻫﻦ ﻋ- ٨١

 ﺇﹺﻥﱠ،ﺎﻥﹶ ﺍﻟﻠﱠﻪﺤﺒ »ﺳ: ﻓﹶﻘﹶﺎﻝﹶ.ﺓﺎﺭﺮﹺ ﻃﹶﻬﻠﹶﻰ ﻏﹶﻴﺎ ﻋﺃﹶﻧ ﻭﻚﺴﺎﻟ ﺃﹶﻥﹾ ﺃﹸﺟﺖ ﻓﹶﻜﹶﺮﹺﻫ،ﺎﺒﻨ ﺟﺖ ﻛﹸﻨ: ﻗﹶﺎﻝﹶ.«ﺓﹶﻳﺮﺮﺎ ﻫﺎ ﺃﹶﺑ ﻳﺖ ﻛﹸﻨﻳﻦ »ﺃﹶ:ﻓﹶﻘﹶﺎﻝﹶ
.«ﺲﺠﻳﻨ  ﻻﹶﻦﻣﺆﺍﻟﹾﻤ
81. Əbu Hureyra rəvayət edir ki, bir gün o, cənabətli olduğu halda Mədinənin küçələrindən birində Peyğəmbərlə salləllahu aleyhi və səlləm rastlaşdı.
Peyğəmbərdən salləllahu aleyhi və səlləm aralanıb getdi, sonra da qüsl alıb geri
qayıtdı. Peyğəmbər salləllahu aleyhi və səlləm: “Harada idin, ey Əbu Hureyra?”deyə soruşdu. (Əbu Hureyra ): “Cənabətli idim. Odur ki, təmiz olmadığım halda sənin yanında oturmaq istəmədim”- deyə cavab verdi.
Peyğəmbər salləllahu aleyhi və səlləm: “Subhənallah! Mömin murdar olmaz”dedi”.148
ALLAHLA QARŞILAŞMAQ İSTƏYƏN

ﻩ ﺍﻟﻠﱠﻪ  ﻛﹶﺮﹺﻘﹶﺎﺀَ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﻟ ﻛﹶﺮﹺﻩﻦﻣ ﻭﻘﹶﺎﺀَﻩ ﻟ ﺍﻟﻠﱠﻪﺐ ﺃﹶﺣﻘﹶﺎﺀَ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﻟﺐ ﺃﹶﺣﻦ ﻣ:ﻗﹶﺎﻝﹶ

ﺒﹺﻲ ﺍﻟﻨﻦﻋ

ﺖﺎﻣﻦﹺ ﺍﻟﺼﺓﹶ ﺑﺎﺩﺒ ﻋﻦ ﻋ- ٨٢

ﻪ ﻥ ﺍﻟﻠﱠ ﺍﻮ ﺑﹺﺮﹺﺿﺮﺸ ﺑﺕﻮ ﺍﻟﹾﻤﻩﺮﻀ ﺇﹺﺫﹶﺍ ﺣﻦﻣﺆ ﺍﻟﹾﻤﻦﻟﹶﻜ ﻭ ﺫﹶﺍﻙﺲ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﻟﹶﻴﺕﻮ ﺍﻟﹾﻤﻩﻜﹾﺮﺎ ﻟﹶﻨ ﺇﹺﻧﺍﺟﹺﻪﻭ ﺃﹶﺯﺾﻌ ﺑﺔﹸ ﺃﹶﻭﺸﺎﺋ ﻋ ﻗﹶﺎﻟﹶﺖﻘﹶﺎﺀَﻩﻟ
ﺏ ﺍﻟﻠﱠﻪ
ﺬﹶﺍ ﹺ ﺑﹺﻌﺮﺸ ﺑﺮﻀ ﺇﹺﺫﹶﺍ ﺣﺮﺇﹺﻥﱠ ﺍﻟﹾﻜﹶﺎﻓ ﻭﻘﹶﺎﺀَﻩ ﻟ ﺍﻟﻠﱠﻪﺐﺃﹶﺣ ﻭﻘﹶﺎﺀَ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﻟﺐ ﻓﹶﺄﹶﺣﻪﺎﻣﺎ ﺃﹶﻣﻤ ﻣﻪ ﺇﹺﻟﹶﻴﺐﺀٌ ﺃﹶﺣﻲ ﺷﺲ ﻓﹶﻠﹶﻴﻪﺘﺍﻣﻛﹶﺮﻭ
.ﻘﹶﺎﺀَﻩ ﻟ ﺍﻟﻠﱠﻪﻛﹶﺮﹺﻩ ﻭﻘﹶﺎﺀَ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﻟ ﻛﹶﺮﹺﻩﻪﺎﻣﺎ ﺃﹶﻣﻤ ﻣﻪ ﺇﹺﻟﹶﻴﻩﺀٌ ﺃﹶﻛﹾﺮﻲ ﺷﺲ ﻓﹶﻠﹶﻴﻪﺘﻘﹸﻮﺑﻋﻭ
82. Ubədə ibn Samit

rəvayət edir ki, Peyğəmbər salləllahu aleyhi və səlləm

dəki dualırın qəbul olunması nəzərdə tutulur. Qeyd etmək lazımdır ki, bu iki ayə Peyğəmbər meracda
ikən yox, yerdə ikən nazil olmuşdur. İbn Abbas
demişdir: “Bir dəfə biz Peyğəmbərin yanında oturmuşduq. Cəbrail
də onun yanında idi. Birdən Peyğəmbər başının üstündə xışıltı səsi eşitdi. Cəbrail
göyə baxıb dedi: “Bu, göyün qapıları idi, açıldı! Bu günədək o, heç vaxt açılmamışdı”. Oradan yerə bir
mələk endi. Bu mələk indiyədək heç vaxt yerə enməmişdi. Mələk Peyğəmbərə salam verdikdən sonra
dedi: “Sənə verilən və səndən əvvəl heç bir peyğəmbərə verilməmiş bu iki nura sevin! Bu, “əl-Fatihə”
surəsi, bir də “əl-Bəqərə” surəsinin son ayələridir” (Səhih Muslim, 1913).
146 Burada “böyük günahların bağışlanması vəd edilmişdir”- deyildikdə tövhid-əhlindən olan böyük
günah sahibinin əbədi olaraq Cəhənnəm odunda qalmayacağı, nə vaxtsa oradan çıxıb Cənnətə daxil
olacağı nəzərdə tutulur. Belə ki, günahkarlar Qiyamət günü Allahın istəyi altında olacaqlar. İstər, onları
bağışlayar, istərsə də, onlara əzab verər.
147 Muslim, 431.
148 əl-Buxari, 283.
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demişdir: “Kim Allahla qarşılaşmaq istəsə, Allah da onunla qarşılaşmaq
istəyər, kim də Allahla qarşılaşmaq istəməsə, Allah da onunla qarşılaşmaq
istəməz”. Aişə
(və ya zövcələrindən biri) demişdir: “Axı biz ölmək
istəmirik?!” Peyğəmbər salləllahu aleyhi və səlləm buyurdu: “Söhbət bundan
getmir. İş orasındadır ki, möminə ölüm yetişdiyi zaman ona müjdə verilir
ki, Allah (ondan) razı qalmış və ona ehtiram göstərmişdir. Həmin an onun
üçün qarşıda onu gözləyən (nemətdən) daha sevimli bir şey ola bilməz.
Odur ki, o, Allahla qarşılaşmaq istəyir, Allah da onunla qarşılaşmaq istəyir.
O ki qaldı kafirə, (ölüm) onu haqladığı zaman ona müjdə verilir ki, Allah
onu əzaba düçar edəcək və onu cəzalandıracaqdır. Həmin an onun üçün
qarşıda onu gözləyən (bəladan) daha pis bir şey ola bilməz. Odur ki, o,
Allahla qarşılaşmaq istəmir, Allah da onunla qarşılaşmaq istəmir”.149
YEDDİ QİSM İNSAN

ﺓﺎﺩﺒﺄﹶ ﺑﹺﻌﺸ ﻧﺎﺏﺷﻝﹸ ﻭﺎﺩ ﺍﻟﹾﻌﺎﻡ ﺍﻟﹾﺈﹺﻣﻠﱡﻪﻞﱠ ﺇﹺﻟﱠﺎ ﻇ ﻟﹶﺎ ﻇﻡﻳﻮ ﻠﱢﻪﻲ ﻇ ﻓ ﺍﻟﻠﱠﻪﻢﻠﱡﻬﻳﻈ ﺔﹲﻌﺒﻗﹶﺎﻝﹶ »ﺳ

ﺒﹺﻲ ﺍﻟﻨﻦﻋ

ﺓﹶﻳﺮﺮ ﺃﹶﺑﹺﻲ ﻫﻦ ﻋ- ٨٣

 ﹴﺼﻨ ﻣﺃﹶﺓﹲ ﺫﹶﺍﺕﺮ ﺍﻣﻪﺘﻋﻞﹲ ﺩﺟﺭ ﻭﻪﻠﹶﻴﻗﹶﺎ ﻋﻔﹶﺮﺗ ﻭﻪﻠﹶﻴﺎ ﻋﻌﻤﺘ ﺍﺟﻲ ﺍﻟﻠﱠﻪﺎ ﻓﺎﺑﺤ ﺗﻠﹶﺎﻥﺟﺭ ﻭﺎﺟﹺﺪﺴﻲ ﺍﻟﹾﻤ ﻓﻠﱠﻖﻌ ﻣﻪﻞﹲ ﻗﹶﻠﹾﺒﺟﺭ ﻭﺍﻟﻠﱠﻪ
ﺐ
ﺎﻴﺎﻟ ﺧ ﺍﻟﻠﱠﻪﻞﹲ ﺫﹶﻛﹶﺮﺟﺭ ﻭﺎﻟﹸﻪﻤ ﺷﻖﻔﻨﺎ ﺗ ﻣﻪﻴﻨﻳﻤ ﻠﹶﻢﻌﻰ ﻟﹶﺎ ﺗﺘﺎ ﺣﻔﹶﺎﻫ ﻓﹶﺄﹶﺧﻗﹶﺔﺪ ﺑﹺﺼﻕﺪﺼﻞﹲ ﺗﺟﺭ ﻭ ﺍﻟﻠﱠﻪﺎﻑﻲ ﺃﹶﺧﺎﻝﹴ ﻓﹶﻘﹶﺎﻝﹶ ﺇﹺﻧﻤﺟﻭ
.«ﺎﻩﻨﻴ ﻋﺖﻓﹶﻔﹶﺎﺿ
83. Əbu Hureyra
rəvayət edir ki, Allah Elçisi salləllahu aleyhi və səlləm
buyurmuşdur: “Yeddi qism insan vardır ki, Allah onları Öz kölgəsindən
başqa heç bir kölgənin olmayacağı bir gündə kölgəsi altında kölgələndirəcəkdir. Bunlar; ədalətli rəhbər, Rəbbinə ibadət etməklə böyüyüb boyabaşa çatmış gənc, qəlbi məscidlərə bağlı olan kişi, bir-birini Allah xatirinə
sevən, Ona görə görüşüb Ona görə ayrılan iki kişi, gözəl və zadəgan bir
qadın tərəfindən zinaya çağırıldıqda: “Mən Allahdan qorxuram!”- deyən
kişi, sağ əli ilə verdiyi sədəqəni sol əlindən gizlədən kişi və xəlvətə çəkilib
Allahı yad edərək gözləri yaşla dolan kişi”.150

149
150

əl-Buxari, 6507.
Muslim, 1031, 1712.
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TƏMİZLİK İMANIN YARISIDIR

ﺎﻥﹶﺤﺒﺳﺍﻥﹶ ﻭﻴﺰﻸُ ﺍﻟﹾﻤﻤ ﺗﻠﱠﻪ ﻟﺪﻤﺍﻟﹾﺤ ﻭ،ﺎﻥ ﺍﻹِﳝﻄﹾﺮ ﺷﻮﺭ ﺍﻟﻄﱡﻬ:

ﻮﻝﹸ ﺍﻟﻠﱠﻪﺳ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺭ:ﻗﹶﺎﻝﹶ

ﺮﹺﻱﻌ ﺍﻷَﺷﻚﺎﻟ ﺃﹶﺑﹺﻲ ﻣﻦ ﻋ- ٨٤

ﺁﻥﹸﺍﻟﹾﻘﹸﺮ ﻭ،ٌﺎﺀﻴ ﺿﺮﺒﺍﻟﺼ ﻭ،ﺎﻥﹲﻫﺮﻗﹶﺔﹸ ﺑﺪﺍﻟﺼ ﻭ،ﻮﺭﻼﹶﺓﹸ ﻧﺍﻟﺼ ﻭ،ﺽﹺﺍﻷَﺭ ﻭﺍﺕﺎﻭﻤ ﺍﻟﺴﻦﻴﺎ ﺑ ﻣ- ُﻸﻤ ﺗ ﺃﹶﻭ- ﻶﻥﻤ ﺗﻠﱠﻪ ﻟﺪﻤﺍﻟﹾﺤ ﻭﺍﻟﻠﱠﻪ
.ﺎﻮﺑﹺﻘﹸﻬ ﻣﺎ ﺃﹶﻭﻘﹸﻬﺘﻌ ﻓﹶﻤﻪﻔﹾﺴ ﻧﺎﹺﻳﻊﻭ ﻓﹶﺒﺪﻳﻐ ﺎﺱﹺ ﻛﹸﻞﱡ ﺍﻟﻨ،ﻚﻠﹶﻴ ﻋ ﺃﹶﻭﺔﹲ ﻟﹶﻚﺠﺣ

84. Əbu Malik əl-Əşari151
rəvayət edir ki, Peyğəmbər salləllahu aleyhi və
səlləm demişdir: “Təmizlik imanın yarısıdır.152 Əlhəmdulillah tərəzini doldurur. 153 Subhanəllah vəlhəmdulillah göylərlə yer arasını doldururlar.
Namaz bir nurdur. Sədəqə bir dəlildir.154 Səbir bir işıqdır.155 Quran isə sənin
ya lehinə, ya da əleyhinə bir hüccətdir.156 Hər bir insan səhər (evindən çıxıb
iş dalınca gedər və) nəfsini satar; kimisi onu azad edər, kimisi də onu məhv
edər”.157

ﻮﻥﹶﺤﺒ
 ﺎﻝﹲ ﻳ ﺭﹺﺟﻴﻪ ﻓﻟﹶﺖﺰﻳﺔﹶ ﻧ ﺍﻵﻩﺬﺃﹶﻥﱠ ﻫ

ﻚﺎﻟ ﻣﻦ ﺑﺲﺃﹶﻧ ﻭ ﺍﻟﻠﱠﻪﺪﺒ ﻋﻦ ﺑﺎﺑﹺﺮﺟ ﻭﺎﺭﹺﻯﺼ ﺍﻷَﻧﻮﺏﻮ ﺃﹶﻳﺛﹶﻨﹺﻰ ﺃﹶﺑﺪ ﺣ- ٨٥

ﺎﻮ ﹺﺭ ﻓﹶﻤﻰ ﺍﻟﻄﱡﻬ ﻓﻜﹸﻢﻠﹶﻴﻰ ﻋ ﺃﹶﺛﹾﻨ ﻗﹶﺪﺎﺭﹺ ﺇﹺﻥﱠ ﺍﻟﻠﱠﻪﺼ ﺍﻷَﻧﺮﺸﻌﺎ ﻣ »ﻳﻮﻝﹸ ﺍﻟﻠﱠﻪﺳ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺭﻬﺮﹺﻳﻦ  ﱠﻄﺐ ﺍﻟﹾﻤ
 ﺤ ﻳﺍﻟ ﱠﻠﻪﻭﺍ ﻭﻬﺮ ﻄﹶﺘﺃﹶﻥﹾ ﻳ
.«ﻮﻩﻜﹸﻤﻠﹶﻴ ﻓﹶﻌﻚ ﺫﹶﻟﻮ ﻗﹶﺎﻝﹶ »ﻫ.ِﺎﺀﺠﹺﻰ ﺑﹺﺎﻟﹾﻤﻨﺘﺴﻧ ﻭﺔﺎﺑﻨ ﺍﻟﹾﺠﻦﺴِﻞﹸ ﻣﺘﻐﻧ ﻭﻼﹶﺓﻠﺼﺄﹸ ﻟﺿﻮﺘ ﻗﹶﺎﻟﹸﻮﺍ ﻧ.«ﻛﹸﻢﻮﺭﻃﹸﻬ

Əbu Malik əl-Əşari Peyğəmbərin səhabəsidir. Adı: Kəb ibn Asimdir. Hicrətin 18-ci ilində vəfat
etmişdir.
152 Hədisdə ərəbcə “şətrul-iman” (imanın yarısıdır) cümləsi, həm də imanı təmizləyən və kənarlaşdıran
mənasını da ifadə edir. Belə ki, pak olmaq, qəlbi murdar şeylərdən təmizləyir və imanı şirkdən
uzaqlaşdırır (Şərh əl-Ərbəin, 1/ 24).
153 Burada tərəzi deyildikdə Qiyamət günü qurulacaq ədalət tərəzisi nəzərdə tutulur. Uca Allah
buyurur: “Biz Qiyamət günü ədalət tərəziləri ilə haqq-hesab çəkəcəyik. Heç kəsə hər hansı bir şeydə
ədalətsizlik edilməyəcəkdir. (Görülmüş iş) bir xardal dənəsi mislində olsa belə, onu gətirib (tərəziyə) qoyacağıq. Biz haqqı araşdırmağa bəs edərik” (“əl-Ənbiya” surəsi, 47).
154 Yəni o, sahibinin səmimi olmasına dəlildir. Çünki mömin sədəqə verməklə Allaha yaxınlaşmaq və
bunun sayəsində də savab qazanmaq istəyir. Beləliklə də, o, özünə əziz olan bir şeyi ona daha əziz
olan Allahın yolunda sərf etmiş olur. Bu da onun imanının təmiz olduğuna dəlalət edir.
155 Şəriətin buyurduğu səbir üç növdür: 1. Allaha və Onun Elçisinə itaət etməkdə səbir etmək; 2. Allahın
və Onun Elçisinin qadağan etdiyi şeylərdən çəkinməkdə səbir etmək; 3. Müsibətlərə səbir etmək.
Diqqət edin! Burada Peyğəmbər “səbir bir nurdur” demir, “işıqdır” deyir. Çünki işıqda hərarət də
olur. Uca Allah buyurur: “Günəşi işıqlı, ayı nurlu edən, illərin sayını və hesabı biləsiniz deyə ona
mənzillər (səfhələr) müəyyən edən Odur. Allah bunları yalnız haqq naminə yaratmışdır. O, ayələri bilən
adamlara (belə) izah edir” (Yunus, 5). Günəş həm işıq saçır, həm də istilik verir. Səbir də həmçinin
sahibinin qəlbinə və bədəninə istilik verir.
156 Yəni əgər mömin bəndə Quranın buyurduqlarına əməl edib qadağan etdiklərindən çəkinərsə, həmin
bəndə qəbirdə sorğu-suala çəkilərkən, məhşər günü haqq-ədalət tərəziləri qoyularkən və Allahın
hüzuruna gətirilərkən, Quran onun lehinə, əks halda isə əleyhinə şahidlik edər.
157 Muslim, 534. Bilin ki, hər bir əməl sahibi (etdiyi əməllər sayəsində) ya nəfsini azad etmiş, ya da onu
məhv etmiş olur. Allaha və Onun Elçisinə
itaət etməklə nəfsini azad etmiş və şeytandan canını
qurtarmış, əks halda isə nəfsini həlaka uğratmış olur.
151
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85. Əbu Əyyub əl-Ənsari, Cabir ibn Abdullah və Ənəs ibn Məlik
rəvayət edirlər ki, Uca Allahın: “Orada təmizlənməyi sevən kişilər vardır.
Allah da təmizlənənləri sevir” (ət-Tövbə 108) ayəsi nazil olduqda Peyğəmbər salləllahu aleyhi və səlləm dedi: “Ey ənsarlar! Allah sizi pak olduğunuza
görə təriflədi, sizin paklığınız nədədir?” Onlar dedilər: “Biz namaz üçün
dəstəmaz alır, cənabət qüslu alır və (subaşına çıxdıqda) su ilə yuyunuruq”.
Peyğəmbər salləllahu aleyhi və səlləm dedi: “Elə buna görə də (Allah sizi
təriflədi), buna davam edin!”158
DƏSTƏMAZ ALMAĞIN FƏZİLƏTİ

ﻦ "ﻣ:ﻳﻘﻮﻝ

ﻮﻝﹶ ﺍﻟﻠﱠﻪﺳ ﺭﺖﻌﻤﻳﻘﹸﻞﹾ ﺳ ﺎ ﻟﹶﻢﻣ

ﻮﻝﹺ ﺍﻟﻠﱠﻪﺳﻠﹶﻰ ﺭ ﻋﻡﻮ ﻟﹶﺎ ﺃﹶﻗﹸﻮﻝﹸ ﺍﻟﹾﻴ:ﻳﻘﹸﻮﻝﹸ

ﺮﹴﺎﻣ ﻋﻦﺔﹶ ﺑﻘﹾﺒ ﻋﻦ ﻋ- ٨٦

ﻮ ﹺﺭ ﺇﹺﻟﹶﻰ ﺍﻟﻄﱠﻬﻪﻔﹾﺴ ﻧﺞﺎﻟﻳﻌ ﻞﹺ ﺍﻟﻠﱠﻴﻦ "ﺭﺟﻞ ﻣﻦ ﺃﻣﱵ ﻳﻘﻮﻡ ﻣ:" ﻭﲰﻌﺖ ﺍﻟﻨﱯ ﻳﻘﻮﻝﻢﻨﻬ ﺟﻦﺎ ﻣﺘﻴﺃﹾ ﺑﻮﺒﺘﺍ ﻓﹶﻠﹾﻴ ﻣﺘﻌﻤﺪﻠﹶﻲ ﻋﺏﻛﹶﺬ
ﺄﹶﺿﺇﹺﺫﹶﺍ ﻭﺓﹲ ﻭﻘﹾﺪ ﻋﻠﱠﺖﺤ ﺍﻧﻪﺃﹾﺳ ﺭﺢﺴﺇﹺﺫﹶﺍ ﻣﺓﹲ ﻭﻘﹾﺪ ﻋﻠﱠﺖﺤ ﺍﻧﻪﻬﺟﺄﹶ ﻭﺿﺇﹺﺫﹶﺍ ﻭﺓﹲ ﻭﻘﹾﺪ ﻋﻠﱠﺖﺤ ﺍﻧﻳﻪﻳﺪ ﺄﹶﺿﻘﹶﺪ ﻓﹶﺈﹺﺫﹶﺍ ﻭ ﻋﻠﻴﻜﻢ ﻋﻭ
ﺬﹶﺍ ﻫﺪﺒﺄﹶﻟﹶﻨﹺﻲ ﻋﺎ ﺳﺄﻟﹸﲏ ﻣﻳﺴ ﻪﻔﹾﺴ ﻧﺞﺎﻟﻳﻌ ﺬﹶﺍﻱ ﻫﺪﺒﻭﺍ ﺇﹺﻟﹶﻰ ﻋﻈﹸﺮ ﺍﻧ:ﺎﺏﹺﺠﺍﺀَ ﺍﻟﹾﺤﺭ ﻭﻳﻦﻠﱠﺬﻘﹸﻮﻝﹸ ﺍﷲ ﻟﺓﹲ ﻓﹶﻴﻘﹾﺪ ﻋﻠﱠﺖﺤﺭﺟﻠﻴﻬﻪ ﺍﻧ
ﻘﹶﻆﹶ ﹶﻓﺬﹶﻛﹶﺮﻴﺘ ﺍﺳ ﻓﹶﺈﹺﻥ،ﻘﹸﻮﺩﻌ ﻣﺮﹺﻳﺮ ﺟﻪﻠﹶﻴﻋ ﺇﹺﻻﱠ ﻭﺎﻡﻳﻨ ،ﺜﹶﻰﻻﹶ ﺃﹸﻧ ﺫﹶﻛﹶﺮﹴ ﻭ،ﻢﹴﻠﺴ ﻣﻦﺎ ﻣ"ﻣ..." ﻣﺎ ﺳﺄﻟﲏ ﻋﺒﺪﻱ ﻫﺬﺍ ﻓﻬﻮ ﻟﻪ ﻟﹶﻪﻮﻓﹶﻬ
ﺢﺒﺇﹺﻥﹾ ﺃﹶﺻ ﻭ،ﺎ ﻛﹸﻠﱡﻬﻩﻘﹶﺪ ﻋﻠﱠﺖﺤ ﺍﻧﻗﹶﺪ ﻭ،ﺍﺮﻴ ﺧﺎﺏ ﺃﹶﺻﻴﻄﹰﺎ ﻗﹶﺪﺸ ﻧﺢﺒ ﺃﹶﺻﻼﹶﺓ ﺇﹺﻟﹶﻰ ﺍﻟﺼ ﻗﹶﺎﻡﺄﹶ ﺛﹸﻢﺿﻮ ﺗﻮﺇﹺﻥﹾ ﻫ ﻭ،ﺓﹲﻘﹾﺪ ﻋﻠﱠﺖﺤ ﺍﻧ،ﺍﻟﻠﱠﻪ
."ﺍﺮﻴ ﺧﺐﻳﺼ ﺎ ﻟﹶﻢﻼﹶﻧﻴﻠﹰﺎ ﻛﹶﺴ ﺛﹶﻘﺢﺒﺃﹶﺻ ﻭ،ﻪﻠﹶﻴ ﻋﻩﻘﹶﺪﻋ ﻭﺢﺒ ﺃﹶﺻﻳﺬﹾﻛﹸﺮﹺ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﻟﹶﻢﻭ
demişdir: “Bu gün mən Allah Elçisinin salləllahu
86. Uqbə ibn Amir159
aleyhi və səlləm buyurmadığı şeylər haqqında danışmayacağam, çünki mən
Allah Elçisinin salləllahu aleyhi və səlləm belə buyurduğunu eşitdim: “Kim
bilərəkdən mənim adımdan yalan danışarsa, Cəhənnəmdəki evinə
hazırlaşsın”. Həmçinin, Peyğəmbərin salləllahu aleyhi və səlləm belə buyurduğunu eşitdim: “Ümmətimdən bir kişi var ki, gecə duraraq dəstəmaz
almaqla nəfsini müalicə edir. O, əllərini yuduqda bir düyün, üzünü yuduqda bir düyün, başını məsh etdikdə bir düyün, ayaqlarını yuduqda isə bir
düyün açılır. Allah pərdə arxasında olanlara buyurur: “Nəfsini müalicə
edən bu quluma baxın! Bu qulum Məndən nə istəyirsə, o da ona veriləcəkdir”. 160 Digər rəvayətdə deyilir: “Elə bir müsəlman kişi və ya qadın
yoxdur ki, yatdığı zaman ona düyün vurulmasın. Səhər oyanıb Allahı zikr
edərsə, bir düyün açılar. Dəstəmaz alıb namaza durarsa, gümrah olar, xeyir

İbn Məcə, 355, 383. əl-Albani səhih olduğunu bildirmişdir.
ibn Amir əl-Cuhəni əl-Misri Peyğəmbərin səhabəsidir. Hicrətin 58-cı ilində vəfat etmişdir.
160 İbn Hibban, 1052, 2555. Şueyb əl-Arnavut isnadını səhih olduğunu bildirmişdir.
158

159 Uqbə
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qazanar və bütün düyünləri açılar. Səhər oyanıb Allahı zikr etməzsə,
düyünləri açılmaz, yuxudan əzgin və tənbəl oyanar və xeyir əldə etməz”.161

ﻮﻝﹶ ﺍﻟﻠﱠﻪﺳ ﺭﻛﹾﺖﺭ ﻓﹶﺄﹶﺩ،ﻲﺸﺎ ﺑﹺﻌﻬﺘﺣﻭ ﹶﻓﺮ،ﻲﺘﺑﻮ ﻧﺎﺀَﺕﻳﺔﹸ ﺍﻹِﺑﹺﻞﹺ ﻓﹶﺠﺎﺎ ﺭﹺﻋﻨﻠﹶﻴ ﻋﺖ ﻛﹶﺎﻧ:ﻗﹶﺎﻝﹶ

ﺮﹴﺎﻣﻦﹺ ﻋﺔﹶ ﺑﻘﹾﺒ ﻋﻦ ﻋ- ٨٧

ﺎﻬﹺﻤﹶﻠﻴﻘﹾﺒﹺﻞﹲ ﻋ ﻣ،ﻦﹺﻴﺘﻛﹾﻌﻠﱢﻲ ﺭﺼ ﻓﹶﻴﻳﻘﹸﻮﻡ  ﺛﹸﻢ،ﻮﺀَﻩﺿ ﻭﺴِﻦﺤﺄﹸ ﻓﹶﻴﺿﻮﻳﺘ ﻢﹴﻠﺴﻦ ﻣ ﺎ ﻣ »ﻣ:ﻪﻟ ﻗﹶﻮﻦ ﻣﻛﹾﺖﺭ ﻓﹶﺄﹶﺩ،ﺎﺱﺙﹸ ﺍﻟﻨﺪﻳﺤ ﺎﻤﻗﹶﺎﺋ
 ﻓﹶﺈﹺﺫﹶﺍﺕﻈﹶﺮ ﻓﹶﻨ،ﺩﻮﺎ ﺃﹶﺟﻠﹶﻬﻲ ﻗﹶﺒ ﺍﻟﱠﺘ:ﻳﻘﹸﻮﻝﹸ ﻱﻳﺪ ﻦﻴﻞﹲ ﺑ ﹶﻓﺈﹺﺫﹶﺍ ﻗﹶﺎﺋﻩﺬ ﻫﺩﻮﺎ ﺃﹶﺟ ﻣ:ﺔﹸ« ﻗﹶﺎﻝﹶ ﻓﹶﻘﹸﻠﹾﺖﻨ ﺍﻟﹾﺠ ﻟﹶﻪﺖﺒﺟ ﺇﹺﻻﱠ ﻭ،ﻬﹺﻪﺟﻭ ﻭﺑﹺﻘﹶﻠﹾﺒﹺﻪ
 ﺃﹶﻥﹾﺪﻬ ﺃﹶﺷ:ﻳﻘﹸﻮﻝﹸ ﻮﺀَ ﺛﹸﻢﺿ ﺍﻟﹾﻮ- ﺒﹺﻎﹸﺴ ﻓﹶﻴ ﺃﹶﻭ- ﻎﹸﻠﺒﺄﹸ ﻓﹶﻴﺿﻮﻳﺘ ﺪ ﺃﹶﺣﻦ ﻣﻜﹸﻢﻨﺎ ﻣ »ﻣ: ﻗﹶﺎﻝﹶ. ﺁﻧﹺﻔﹰﺎ ﺟﹺﺌﹾﺖﻚﻳﺘﺃﹶ ﺭﻲ ﻗﹶﺪ ﺇﹺﻧ: ﻗﹶﺎﻝﹶ.ﺮﻤﻋ
.«َﺎﺀﺎ ﺷﻳﻬ ﺃﹶﻦﻞﹸ ﻣﺧﻳﺪ ،ﺔﹸﺎﻧﹺﻴ ﺍﻟﺜﱠﻤﺔﻨ ﺍﻟﹾﺠﺍﺏﻮ ﺃﹶﺑ ﻟﹶﻪﺖﺤ ﺇﹺﻻﱠ ﻓﹸﺘ،ﻮﻟﹸﻪﺳﺭ ﻭ ﺍﻟﻠﱠﻪﺪﺒﺍ ﻋﺪﻤﺤﺃﹶﻥﱠ ﻣ ﻭ ﺇﹺﻻﱠ ﺍﻟﻠﱠﻪﻻﹶ ﺇﹺﻟﹶﻪ
87. Uqbə ibn Amir demişdir: “Dəvələri otarmaq bizə162 həvalə edilmişdi. Nəhayət, mənim növbəm gəlib çatdı və mən (vəzifəmi yerinə yetirdikdən sonra) axşamüstü dəvələri sürüb (tövləyə) apardım. Sonra Peyğəmbərin salləllahu aleyhi və səlləm (yanına getdim və onun) ayaq üstə durub
camaata (öyüd-nəsihət) verdiyini gördüm. Söylədiklərindən eşitdiyim isə
bu oldu: “Hansı bir müsəlman dəstəmaz alar və onu gözəl şəkildə yerinə
yetirər, sonra da qalxıb qəlbi (xuşu ilə163) və üzü ilə (diqqətini namazın
hərəkətlərinə) yönəldərək iki rükət namaz qılarsa, Cənnət mütləq ona
vacib olar”. (Uqbə) dedi: “Mən (öz-özümə): “Bu nə gözəl sözlərdir!”–
dedim. Birdən qarşımda oturan adam (mənə): “Bundan əvvəlki daha gözəl
idi”– dedi. Baxdım ki, bu Ömərdir. O dedi: “Mən sənin bir qədər əvvəl
gəldiyini gördüm. (Sən gəlməmişdən öncə) Peyğəmbər salləllahu aleyhi və
səlləm belə buyurdu: “Sizdən hansı biriniz dəstəmaz alar və dəstəmazını
kamil şəkildə, (yaxud tam şəkildə) yerinə yetirər, sonra da: “Əşhədu ən lə
ilahə illəllah və ənnə Muhəmmədən abdullahi və Rəsuluhu!”164– deyərsə,
Cənnətin səkkiz qapısı onun üçün açılar və o, hansından istəsə, (oradan
Cənnətə) daxil olar”.165

ﺄﹸﺿﻮﻳﺘ ﺪﺒ ﻋﻦﺎ ﻣ "ﻣ:ﺍﺍﺩﺃﹶﻓﹾﺮﺎ ﻭﺍﺟﻭﺃﹶﺯ

ِﻮﻝﹸ ﺍﷲﺳ ﺭﺛﹶﻨﹺﻴﻪﺪ ﺣﺍﻛﹸﻢﺭﺎ ﺃﹶﺩ ﻣ:ﻗﹶﺎﻝﹶ

 ﺃﹶﺑﹺﻴﻪﻦ ﻋ،ﻱﺪﺒ ﺍﻟﹾﻌﺎﺩﺒﻦﹺ ﻋﺔﹶ ﺑﻠﹶﺒ ﺛﹶﻌﻦ ﻋ- ٨٨

ﺴِﻞﹸﻳﻐ ﻭ,ﻪﻓﹶﻘﹶﻴﺮﻠﹶﻰ ﻣﺎﺀُ ﻋﻳﺴِﻴﻞﹶ ﺍﻟﹾﻤ ﻰﺘ ﺣﻪﻴﺍﻋﺭﺴِﻞﹸ ﺫﻳﻐ  ﺛﹸﻢ,ﻠﹶﻰ ﺫﹶﻗﹶﻨﹺﻪﺎﺀُ ﻋﻳﺴِﻴﻞﹶ ﺍﻟﹾﻤ ﻰﺘ ﺣﻪﻬﺟﺴِﻞﹸ ﻭﻐ ﻓﹶﻴ,َﻮﺀﺿ ﺍﻟﹾﻮﺴِﻦﺤﻓﹶﻴ
İbn Hibban, 2556. Şueyb əl-Arnavut isnadını Muslimin şərtlərinə əsasən səhih olduğunu bildirmişdir. Həmçinin, əl-Albani “Sahihut-Tərğib vət-Tərhib”də (№ 648) olduğunu bildirmişdir.
162 Yəni səhabələrdən bəzilərinə.
163 Tiybi
demişdir: “Namazda xuşu deyildikdə, gözləri ancaq səcdə yerinə zilləyərək, fikri-zikri cəm
edib başqa heç bir şey haqqında düşünmədən, qorxa-qorxa namaz qılmaq nəzərdə tutulur (ət-Təysir bi
Şərhul-Camius-Sağir, 1/ 793).
164 Tərcüməsi: Mən şahidlik edirəm ki, Allahdan başqa haqq ilah yoxdur və (şahidlik edirəm ki,)
Muhəmməd Allahın qulu və elçisidir.
165 Muslim, 553, 576.
161
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."ﺒﹺﻪ ﺫﹶﻧﻦ ﻣﻠﹶﻒﺎ ﺳ ﻣ ﻟﹶﻪﺮﻦﹺ؛ ﺇﹺﻟﱠﺎ ﻏﹸﻔﻴﺘﻛﹾﻌﻠﱢﻲ ﺭﺼ ﻓﹶﻴﻳﻘﹸﻮﻡ  ﺛﹸﻢ،ﻪﻴﺒﻞﹺ ﻛﹶﻌﺒ ﻗﻦﺎﺀُ ﻣﻳﺴِﻴﻞﹶ ﺍﻟﹾﻤ ﻰﺘ ﺣﻪﻠﹶﻴﺭﹺﺟ
88. Sələbə ibn Abbad əl-Abdi atasından rəvayət edir: “Siz nə biləsiniz ki,
Allah Elçisi salləllahu aleyhi və səlləm tək və ya cüt sayda bunları mənə neçə
dəfə buyurmuşdur: “Hər hansı bir qul gözəl bir şəkildə dəstəmaz alaraq
üzünü yuduqda su çənəsindən, qollarını yuduqda su dirsəklərindən,
ayaqlarını yuduqda su topuqlarından axar, sonra durub iki rükət namaz
qıldıqda keçmiş günahları bağışlanar”.166

 ﺛﹸﻢ،ﺍﺕﺮ ﺛﹶﻼﹶﺙﹶ ﻣﻪﻞﹶ ﻛﹶﻔﱠﻴﺴ ﻓﹶﻐ،ﺄﹶﺿﻮﻮﺀٍ ﻓﹶﺘﺿﺎ ﺑﹺﻮﻋﺩ

ﻔﱠﺎﻥﹶ ﻋﻦﺎﻥﹶ ﺑﺜﹾﻤ ﺃﹶﻥﱠ ﻋﻩﺮﺒﺎﻥﹶ ﺃﹶﺧﺜﹾﻤﻟﹶﻰ ﻋﻮﺍﻥﹶ ﻣﺮﻤ ﺃﹶﻥﱠ ﺣ- ٨٩

ﻯﺮﺴ ﺍﻟﹾﻴﻩﻳﺪ ﻞﹶ ﻏﹶﺴ ﺛﹸﻢ،ﺍﺕﺮﻓﹶﻖﹺ ﺛﹶﻼﹶﺙﹶ ﻣﺮﻰ ﺇﹺﻟﹶﻰ ﺍﻟﹾﻤﻨﻤ ﺍﻟﹾﻴﻩﻳﺪ ﻞﹶ ﻏﹶﺴ ﺛﹸﻢ،ﺍﺕﺮ ﺛﹶﻼﹶﺙﹶ ﻣﻪﻬﺟﻞﹶ ﻭ ﻏﹶﺴ ﺛﹸﻢ،ﺜﹶﺮﻨﺘﺍﺳ ﻭﺾﻤﻀﻣ
ﻳﺖﺭﺃﹶ : ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺛﹸﻢ،ﻚﺜﹾﻞﹶ ﺫﹶﻟﻯ ﻣﺮﺴﻞﹶ ﺍﻟﹾﻴ ﻏﹶﺴ ﺛﹸﻢ،ﺍﺕﺮﻦﹺ ﺛﹶﻼﹶﺙﹶ ﻣﻴﺒﻰ ﺇﹺﻟﹶﻰ ﺍﻟﹾﻜﹶﻌﻨﻤ ﺍﻟﹾﻴﻠﹶﻪﻞﹶ ﺭﹺﺟ ﻏﹶﺴ ﺛﹸﻢ،ﻪﺃﹾﺳ ﺭﺢﺴ ﻣ ﹸﺛﻢ،ﻚﺜﹾﻞﹶ ﺫﹶﻟﻣ
 ﻻﹶ،ﻦﹺﻴﺘﻛﹾﻌ ﺭﻛﹶﻊ ﻓﹶﺮ ﻗﹶﺎﻡ ﺛﹸﻢ،ﺬﹶﺍﻲ ﻫﻮﺋﺿﻮ ﻭ ﺤﺄﹶ ﻧﺿﻮ ﺗﻦ ﻣ: ﻮﻝﹸ ﺍﻟﻠﱠﻪﺳ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺭ ﺛﹸﻢ،ﺬﹶﺍﻲ ﻫﻮﺋﺿ ﻭﻮﺤﹶﺄ ﻧﺿﻮ ﺗﻮﻝﹶ ﺍﻟﻠﱠﻪﺳﺭ
ﺄﹸ ﺑﹺﻪﺿﻮﻳﺘ ﺎﻎﹸ ﻣﺒﻮﺀُ ﺃﹶﺳﺿﺬﹶﺍ ﺍﻟﹾﻮ ﻫ:ﻳﻘﹸﻮﻟﹸﻮﻥﹶ ﺎﻧﺎﺅﻠﹶﻤﻛﹶﺎﻥﹶ ﻋ ﻭ:ﺎﺏﹴﻬ ﺷﻦ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺍﺑ.ﺒﹺﻪ ﺫﹶﻧﻦ ﻣﻡﻘﹶﺪﺎ ﺗ ﻣ ﻟﹶﻪﺮ ﻏﹸﻔ،ﻪﻔﹾﺴﺎ ﻧﻴﻬﹺﻤﺙﹸ ﻓﺪﻳﺤ
.ﻼﹶﺓﻠﺼ ﻟﺪﺃﹶﺣ
89. Osmanın
mövlası (azad etdiyi köləsi) Humran belə rəvayət etmişdir:
“(Bir dəfə) Osman su gətizdirdi və dəstəmaz aldı. (Əvvəlcə) əllərini üç dəfə
yudu,167 sonra (sağ əli ilə qabdan su götürüb) həm ağzını yaxaladı, həm də
burnunun içini yudu, sonra üç dəfə üzünü yudu, sonra üç dəfə sağ qolunu
dirsəyə qədər yudu, sonra da sol qolunu eyni qaydada yudu, sonra başına
məsh çəkdi, sonra üç dəfə sağ ayağını topuğa qədər yudu, sonra da sol
ayağını eyni qaydada yudu, sonra belə dedi: “Mən Peyğəmbərin salləllahu
aleyhi və səlləm mənim dəstəmaz aldığım kimi dəstəmaz aldığını gördüm.168
(O, dəstəmaz aldıqdan sonra belə) buyurdu: “Hər kim mənim dəstəmaz
aldığım kimi dəstəmaz alar, sonra qalxıb iki rükət namaz qılar və namaz
əsnasında heç bir şey haqda düşünməzsə, onun keçmiş günahları bağışlanar 169 ”. İbn Şihab demişdir: “Alimlərimiz deyərdilər: “Bu dəstəmaz, bir
kimsənin namaz qılmaq üçün alacağı dəstəmazın ən kamilidir”.170
ət-Tahavi “Şərh Məanil-Əsər” 176, 182. əl-Albani “Sahihut-Tərğib vət-Tərhib”də (№ 188) səhih liğeyrihi olduğunu bildirmişdir.
167 Alimlərin yekdil rəyinə əsasən dəstəmaza başladıqda əlləri üç dəfə yumaq müstəhəbdir.
168 Hədisdən belə nəticə çıxır ki, üzü, qolları və ayaqları yumaq, habelə başa məsh etmək vacibdir. Bu
vaciblər “əl-Maidə” surəsinin 6-cı ayəsində öz əksini tapmışdır. Onu da qeyd etmək lazımdır ki, burada,
üzü yumaq deyəndə, ağız və burunu yaxalamaq, habelə başa məsh etmək deyəndə, qulaqlara da məsh
etmək də buna aid edilir.
169 Söhbət kiçik günahlardan gedir.
170 Muslim, 538.
166
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ﻮﻝﹺﺳ ﺭﻦﺛﹸﻮﻥﹶ ﻋﺪﺤﻳﺘ ﺎﺎﺳ ﺇﹺﻥﱠ ﻧ: ﻗﹶﺎﻝﹶﺿﺄﹶ ﺛﹸﻢ
 ﻮ ﻓﹶﺘ،ٍﻮﺀﺿﺑﹺﻮ

ﻔﱠﺎﻥﹶ ﻋﻦﺎﻥﹶ ﺑﺜﹾﻤ ﻋﺖﻴ ﺃﹶﺗ:ﺎﻥﹶ ﻗﹶﺎﻝﹶﺜﹾﻤﻟﹶﻰ ﻋﻮﺍﻥﹶ ﻣﺮﻤ ﺣﻦ ﻋ- ٩٠

 ﻟﹶﻪﺮﻜﹶﺬﹶﺍ ﻏﹸﻔﺄﹶ ﻫﺿﻮ ﺗﻦ ﻣ: ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺛﹸﻢ،ﺬﹶﺍﻲ ﻫﻮﺋﺿﺜﹾﻞﹶ ﻭﺄﹶ ﻣﺿﻮﺗ

ﻮﻝﹶ ﺍﻟﻠﱠﻪﺳ ﺭﻳﺖﺃﹶﻲ ﺭ ﺇﹺﻻﱠ ﺃﹶﻧ.ﻲﺎ ﻫﺭﹺﻱ ﻣ ﻻﹶ ﺃﹶﺩ،ﻳﺚﹶﺎﺩ ﺃﹶﺣﺍﻟﻠﱠﻪ
.ﻠﹶﺔﹰﺎﻓ ﻧﺠﹺﺪﺴ ﺇﹺﻟﹶﻰ ﺍﻟﹾﻤﻪﻴﺸﻣ ﻭﻪﻼﹶﺗ ﺻﺖﻛﹶﺎﻧ ﻭ،ﺒﹺﻪ ﺫﹶﻧﻦ ﻣﻡﻘﹶﺪﺎ ﺗﻣ

90. Osmanın
mövlası Humran demişdir: “(Bir dəfə) Mən Osman ibn
Əffana (dəstəmaz almaq üçün) su gətirdim. O, dəstəmaz aldıqdan sonra
dedi: “(Bəzi) adamlar Peyğəmbərdən salləllahu aleyhi və səlləm hədislər
danışırlar ki, mən bunların nə məna daşıdığını bilmirəm? Ancaq onu deyə
bilərəm ki, mən Peyğəmbəri salləllahu aleyhi və səlləm gördüm, o, mənim
dəstəmaz aldığım kimi dəstəmaz aldı, sonra da belə buyurdu: “Kim bu cür
dəstəmaz alsa, onun keçmiş günahları bağışlanar. Üstəlik namaz qılmağı və
məscidə getməyi (onun savabını) artırar”.171

ﻦ ﻣﺝﺮ ﺧ،ﻪﻬﺟﻞﹶ ﻭﺴ ﻓﹶﻐ- ﻦﻣﺆ ﺍﻟﹾﻤ ﺃﹶﻭ- ﻢﻠﺴ ﺍﻟﹾﻤﺪﺒﺄﹶ ﺍﻟﹾﻌﺿﻮ »ﺇﹺﺫﹶﺍ ﺗ:ﻗﹶﺎﻝﹶ

ﻮﻝﹶ ﺍﻟﻠﱠﻪﺳﺃﹶﻥﱠ ﺭ

ﺓﹶﻳﺮﺮ ﺃﹶﺑﹺﻲ ﻫﻦ ﻋ- ٩١

 ﻛﹶﺎ ﹶﻥﻴﺌﹶﺔﻄ ﻛﹸﻞﱡ ﺧﻳﻪﻳﺪ ﻦ ﻣﺝﺮ ﺧﻳﻪﻳﺪ ﻞﹶ ﻓﹶﺈﹺﺫﹶﺍ ﻏﹶﺴ- ِﺎﺀﺮﹺ ﻗﹶﻄﹾﺮﹺ ﺍﻟﹾﻤ ﺁﺧﻊ ﻣ ﺃﹶﻭ- ِﺎﺀ ﺍﻟﹾﻤﻊ ﻣﻪﻴﻨﻴﺎ ﺑﹺﻌﻬ ﺇﹺﻟﹶﻴﻈﹶﺮ ﻧﻴﺌﹶﺔﻄ ﻛﹸﻞﱡ ﺧﻬﹺﻪﺟﻭ
ﻊ ﻣ ﺃﹶﻭ- ِﺎﺀ ﺍﻟﹾﻤﻊ ﻣﻼﹶﻩﺎ ﺭﹺﺟﻬﺘﺸ ﻣﻴﺌﹶﺔﻄ ﻛﹸﻞﱡ ﺧﺖﺟﺮ ﺧﻪﻠﹶﻴﻞﹶ ﺭﹺﺟ ﻓﹶﺈﹺﺫﹶﺍ ﻏﹶﺴ- ِﺎﺀﺮﹺ ﻗﹶﻄﹾﺮﹺ ﺍﻟﹾﻤ ﺁﺧﻊ ﻣ ﺃﹶﻭ- ِﺎﺀ ﺍﻟﹾﻤﻊ ﻣﺍﻩﻳﺪ ﺎﻬﺘﻄﹶﺸﺑ
.«ﻮﺏﹺ ﺍﻟﺬﱡﻧﻦﺎ ﻣﻴﻘ ﻧﺝﺮﻳﺨ ﻰﺘ ﺣ- ِﺎﺀﺮﹺ ﻗﹶﻄﹾﺮﹺ ﺍﻟﹾﻤﺁﺧ
91. Əbu Hureyra rəvayət edir ki, Peyğəmbər salləllahu aleyhi və səlləm demişdir: “Müsəlman (yaxud mömin) bir bəndə dəstəmaz aldığı zaman üzünü
yuduqda, gözləri ilə gördüyü hər bir xəta 172 su ilə, (yaxud suyun son
damlasıyla) bərabər üzündən çıxar. Əllərini yuduqda, əlləri ilə tutduğu hər
bir xəta su ilə, (yaxud suyun son damlasıyla) bərabər əllərindən çıxar. Ayaqlarını yuduqda, ayaqları ilə batdığı hər bir xəta su ilə, (yaxud suyun son
damlasıyla) bərabər ayaqlarından çıxar. Nəhayət, o bəndə günahlardan təmizlənmiş halda (üzə) çıxar”.173

ﻦﺎﻥﹶ ﺑﺜﹾﻤﺮﹴ ﺃﹶﻥﱠ ﻋ ﺑﹺﺸﺓﺎﺭﻲ ﺇﹺﻣ ﻓ،ﺠﹺﺪﺴﺬﹶﺍ ﺍﻟﹾﻤﻲ ﻫﺓﹶ ﻓﺩﺮﺎ ﺑﺙﹸ ﺃﹶﺑﺪﻳﺤ ﺎﻥﹶ ﺃﹶﺑﻦﺍﻥﹶ ﺑﺮﻤ ﺣﺖﻌﻤ ﺳ: ﻗﹶﺎﻝﹶﺍﺩﺪﻦﹺ ﺷﻊﹺ ﺑﺎﻣ ﺟﻦ ﻋ- ٩٢
.ﻦﻬﻨﻴﺎ ﺑﻤ ﻟﺍﺕ ﻛﹶﻔﱠﺎﺭﺎﺕﻮﺑﻜﹾﺘ ﺍﻟﹾﻤﺍﺕﹶﻠﻮ ﻓﹶﺎﻟﺼ،ﺎﻟﹶﻰﻌ ﺗ ﺍﻟﻠﱠﻪﻩﺮﺎ ﺃﹶﻣﻮﺀَ ﻛﹶﻤﺿ ﺍﻟﹾﻮﻢ ﺃﹶﺗﻦ ﻣ: ﻮﻝﹸ ﺍﻟﻠﱠﻪﺳ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺭ:ﻔﱠﺎ ﹶﻥ ﻗﹶﺎﻝﹶﻋ
92. Cami ibn Şəddad demişdir: “Mən Humran ibn Əbanın, Bişrin174 əmir
olduğu dövrdə, bu məsciddə Əbu Burdəyə belə bir hədis danışdığını eşitMuslim, 544.
Burada söhbət kiçik günahlardan gedir.
173 Muslim, 577.
174 Həmin dövrdə Bişr ibn Mərvan Kufənin əmiri idi.
171
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dim: “Osman ibn Əffan rəvayət etmişdir ki, Peyğəmbər salləllahu aleyhi və
belə buyurmuşdur: “Hər kim Uca Allahın əmr etdiyi kimi dəstəmazı
tam şəkildə yerinə yetirsə, (qıldığı) fərz buyurulmuş namazları, aralarındakı günahlar üçün kəffarə olar”.175

səlləm

 ﺛﹶﻼﹶﺛﺎﹰ ﺛﹶﻼﹶﺛﹰﺎﺍﻩ ﻓﹶﺄﹶﺭ،ِﻮﺀﻦﹺ ﺍﻟﹾﻮﺿ ﻋﺴﺄﹶﻟﹸﻪﻳ

ﺒﹺﻲ ﺇﹺﱃﹶ ﺍﻟﻨﺍﺑﹺﻲﺮﺎﺀَ ﺃﹶﻋ ﺟ:ﻗﹶﺎﻝﹶ

ﻩﺪ ﺟﻦ ﻋ، ﺃﹶﺑﹺﻴﻪﻦ ﻋ،ﻴﺐﹴﻌﻦﹺ ﺷﺮﹺﻭ ﺑﻤ ﻋﻦ ﻋ- ٩٣

.«ﻇﹶﻠﹶﻢﻯ ﻭﺪﻌﺗﺎﺀَ ﻭ ﺃﹶﺳ ﻓﹶﻘﹶﺪ،ﺬﹶﺍﻠﹶﻰ ﻫ ﻋﺍﺩ ﺯﻦ ﻓﹸﻤ،ﻮﺀﺬﹶﺍ ﺍﻟﹾﻮﺿ »ﻫ:ﻗﹶﺎﻝﹶ
93. Amr ibn Şueyb atasından və babasından rəvayət edir ki, (bir dəfə) bir
bədəvi Peyğəmbərin salləllahu aleyhi və səlləm yanına gəlib ondan dəstəmaz
haqqında soruşdu. Peyğəmbər salləllahu aleyhi və səlləm (əzalarını) üç dəfə
yuyaraq (dəstəmaz almağın qaydasını) ona göstərdi və buyurdu: “Dəstəmaz budur, kim (üç dəfə yumağı) artırarsa, düzgün etməmişdir, həddini
aşmışdır və zülm etmişdir”.176
DƏSTƏMAZLI YATAN

ﺄﹶﻝﹶ ﺍﷲﺴﻞﹺ ﻓﹶﻴ ﺍﻟﻠﱠﻴﻦ ﻣﺎﺭﻌﺘﺮﺍﹰ ﻓﹶﻴﻛﹾﺮﹴ ﻃﹶﺎﻫﻠﹶﻰ ﺫ ﻋﺖﻳﺒﹺﻴ ﻢﹴﻠﺴ ﻣﻦﺎ ﻣ»ﻣ: ﻗﹶﺎﻝﹶ

ﺒﹺﻲﻦﹺ ﺍﻟﻨ ﻋ:

ﻞﹴﺒﻦﹺ ﺟ ﺑﺎﺫﻌ ﻣﻦ ﻋ- ٩٤

.«ﺎﻩ ﺇﹺﻳﻄﹶﺎﻩ ﺇﹺﻻﱠ ﺃﹶﻋ، ﺓﺮﺍﻵﺧﺎ ﻭﻴﻧ ﺍﻟﺪﻦﺮﺍﹰ ﻣﻴﺧ
94. Muaz ibn Cəbəl
rəvayət edir ki, Peyğəmbər salləllahu aleyhi və səlləm
buyurdu: “Allahı zikr edərək dəstəmazlı yatan, gecə oyanıb Allahdan
dünya və Axirəti üçün xeyir diləyən elə bir müsəlman yoxdur ki, Allah ona
istədiyini verməsin”.177
DƏSTƏMAZ ƏZALARI QİYAMƏT GÜNÜ NUR SAÇACAQ

ﻠﹾﻖﻠﹸﻮﻥﹶ ﺑﺠﺤ ﻣ »ﻏﹸﺮ: ؟ ﻗﹶﺎﻝﹶﻚﺘ ﺃﹸﻣﻦﻯ ﻣﺮ ﺗ ﻟﹶﻢﻦ ﻣﺮﹺﻑﻌ ﺗﻒﻝﹶ ﺍﷲِ! ﻛﹶﻴﻮﺳﺎ ﺭ ﻳ:ﻴﻞﹶ ﻗ:ﻗﹶﺎﻝﹶ

ﻮﺩﻌﺴﻦﹺ ﻣﻦﹺ ﺍﺑ ﻋ- ٩٥
.«ِﻮﺀﺿ ﺁﺛﹶﺎﺭﹺ ﺍﻟﹾﻮﻦﻣ

95. İbn Məsud
rəvayət edir ki, Allah Elçisindən salləllahu aleyhi və səlləm
soruşdular: “Ey Allahın Elçisi! (Qiyamət günü) ümmətindən görmədiyin
kəsləri necə tanıyacaqsan?” Allah Elçisi salləllahu aleyhi və səlləm buyurdu:
“Dəstəmaz aldıqlarına görə üzləri parlaq, əlləri və ayaqları nurlu olmaMuslim, 547.
Əhməd, 6684. əl-Albani “Silsilətul-Əhədisis-Sahiha”da (№ 2980) həsən səhih olduğunu bildirmişdir.
177 Əbu Davud, 5042, 5044. əl-Albani səhih olduğunu bildirmişdir.
175
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sından (tanıyacağam)”.178

ﺪ ﻷَﺣﺲﻲ ﻟﹶﻴﺘﺎﺀُ ﺃﹸﻣﻤﻴ ﺳ،ِﻮﺀﺿ ﺍﻟﹾﻮﻦﲔ ﻣ
 ﻠﺠﺤﺍ ﻣ ﻏﹸﺮﻠﹶﻰﻭﻥﹶ ﻋﺮﹺﺩ »ﺗ:

ِﻝﹸ ﺍﷲﻮﺳ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺭ: ﻗﹶﺎﻝﹶ

ﺓﹶﻳﺮﺮ ﺃﹶﺑﹺﻲ ﻫﻦ ﻋ- ٩٦
.«ﺎﻫﺮﻏﹶﻴ

96. Əbu Hureyra
rəvayət edir ki, Allah Elçisi salləllahu aleyhi və səlləm
buyurmuşdur: “Siz (Qiyamət günü) mənim yanıma dəstəmaz əzaları nurlu
olaraq gələcəksiniz. Ümmətimin siması başqalarında olmayacaq”.179

.«ِﻮﺀﺿ ﺍﻟﹾﻮﻦﻠﹸﻮﻥﹶ ﻣﺠﺤ ﻣﻮﺩﺠ ﺍﻟﺴﻦ ﻣ ﻏﹸﺮﺔﺎﻣﻴ ﺍﻟﹾﻘﻮﻡﻲ ﻳﺘ »ﺃﹸﻣ:ﻗﹶﺎﻝﹶ

ﺒﹺﻲﻦﹺ ﺍﻟﻨ ﻋ:

ﺮﹴﺴﻦﹺ ﺑ ﺍﷲِ ﺑﺪﺒ ﻋﻦ ﻋ- ٩٧

97. Abdullah ibn Busr rəvayət edir ki, Peyğəmbər salləllahu aleyhi və səlləm
demişdir: “Qiyamət günü ümmətimin səcdə və dəstəmaz aldığı yerləri
nurlu olacaq”.180

،ِﻮﺀﺿ ﺁﺛﹶﺎﺭﹺ ﺍﻟﹾﻮﻦ ﻣﲔﻠﺠﺤﺍ ﻣ ﻏﹸﺮﺔﺎﻣﻴ ﺍﻟﹾﻘﻡﻳﻮ ﻥﹶﻮﻋﻳﺪ ﻰﺘ »ﺇﹺﻥﱠ ﺃﹸﻣ:ﻳﻘﹸﻮﻝﹸ

ﺒﹺﻰ ﺍﻟﻨﺖﻌﻤ ﺳ:ﺓﹶ ﻗﹶﺎﻝﹶﻳﺮﺮ ﺃﹶﺑﹺﻰ ﻫﻦ ﻋ- ٩٨
.«ﻞﹾﻔﹾﻌ ﻓﹶﻠﹾﻴﻪﺗﻴﻞﹶ ﻏﹸﺮﻳﻄ  ﺃﹶﻥﹾﻜﹸﻢﻨ ﻣﻄﹶﺎﻉﺘﻦﹺ ﺍﺳﻓﹶﻤ

98. Əbu Hureyra
rəvayət edir ki, Peyğəmbər salləllahu aleyhi və səlləm demişdir: “Ümmətim Qiyamət günü dəstəmaz aldıqlarına görə üzləri parlaq,
əlləri və ayaqları nurlu olduğu halda gələcəklər.” (Əbu Hureyra
dedi:)
181
“Aranızdan kim üzünün parlaqlığını artıra bilirsə, qoy artırsın!”

 ﺑﹺﻜﹸﻢﺎﺀَ ﺍﻟﻠﱠﻪﺎ ﺇﹺﻥﹾ ﺷﺇﹺﻧ ﻭ،ﻨﹺﲔﻣﺆﻡﹴ ﻣ ﻗﹶﻮﺍﺭ ﺩﻜﹸﻢﻠﹶﻴ ﻋﻼﹶﻡ »ﺍﻟﺴ:ﺓﹶ ﻓﹶﻘﹶﺎﻝﹶﺮﻘﹾﺒﻰ ﺍﻟﹾﻤﺃﹶﺗ

ﻮﻝﹶ ﺍﻟﻠﱠﻪﺳﺃﹶﻥﱠ ﺭ

ﺓﹶﻳﺮﺮ ﺃﹶﺑﹺﻲ ﻫﻦ ﻋ- ٩٩

ﻢ  ﻟﹶﻳﻦﺎ ﺍﻟﱠﺬﻨﺍﻧﻮﺇﹺﺧ ﻭ،ﺎﺑﹺﻲﺤ ﺃﹶﺻﻢﺘ »ﺃﹶﻧ:؟ ﻗﹶﺎﻝﹶﻮﻝﹶ ﺍﻟﻠﱠﻪﺳﺎ ﺭ ﻳﻚﺍﻧﻮﺎ ﺇﹺﺧﻨﻟﹶﺴ ﺃﹶﻭ:ﺎ« ﻗﹶﺎﻟﹸﻮﺍﻨﺍﻧﻮﺎ ﺇﹺﺧﻳﻨﺃﹶ ﺭﺎ ﻗﹶﺪ ﺃﹶﻧﺕﺩﺩ ﻭ،ﻘﹸﻮﻥﹶﻻﹶﺣ
 ﹲﻞ ﻏﹸﺮﻴ ﺧﻼﹰ ﻟﹶﻪﺟ ﺃﹶﻥﱠ ﺭ ﻟﹶﻮﻳﺖﺃﹶ »ﺃﹶﺭ:؟ ﻓﹶﻘﹶﺎﻝﹶﻮﻝﹶ ﺍﻟﻠﱠﻪﺳﺎ ﺭ ﻳﻚﺘ ﺃﹸﻣﻦ ﻣﺪﻌ ﺑﻳﺄﹾﺕ  ﻟﹶﻢﻦ ﻣﺮﹺﻑﻌ ﺗﻒ« ﻓﹶﻘﹶﺎﻟﹸﻮﺍ ﻛﹶﻴﺪﻌﻮﺍ ﺑﻳﺄﹾﺗ
ﻦ ﻣﲔﻠﺠﺤﺍ ﻣﻮﻥﹶ ﻏﹸﺮﻳﺄﹾﺗ ﻢﻬ »ﻓﹶﺈﹺﻧ: ﻗﹶﺎﻝﹶ،ﻮﻝﹶ ﺍﻟﻠﱠﻪﺳﺎ ﺭ ﻳ،ﻠﹶﻰ ﺑ:؟« ﻗﹶﺎﻟﹸﻮﺍﻠﹶﻪﻴ ﺧﺮﹺﻑﻳﻌ  ﺃﹶﻻﹶ،ﻢﹴﻬﻢﹴ ﺑﻫﻞﹴ ﺩﻴ ﺧﻱﺮ ﻇﹶﻬﻦﻴ ﺑ،ﻠﹶﺔﹲﺠﺤﻣ
ﻢﻬ ﺇﹺﻧ:ﻘﹶﺎﻝﹸ ﻓﹶﻴ،ﻠﹸﻢ ﺃﹶﻻﹶ ﻫ:ﻳﻬﹺﻢﺎﺩﺎﻝﱡ ﺃﹸﻧ ﺍﻟﻀﲑﻌ ﺍﻟﹾﺒﻳﺬﹶﺍﺩ ﺎﻲ ﻛﹶﻤﺿﻮ ﺣﻦﺎﻝﹲ ﻋﻥﱠ ﺭﹺﺟﺬﹶﺍﺩ ﺃﹶﻻﹶ ﻟﹶﻴ،ﺽﹺﻮﻠﹶﻰ ﺍﻟﹾﺤ ﻋﻢﻃﹸﻬﺎ ﻓﹶﺮﺃﹶﻧ ﻭ،ِﻮﺀﺿﺍﻟﹾﻮ
.«ﻘﹰﺎﺤﻘﹰﺎ ﺳﺤ ﺳ: ﻓﹶﺄﹶﻗﹸﻮﻝﹸ،ﻙﺪﻌﻟﹸﻮﺍ ﺑﺪ ﺑﻗﹶﺪ
99. Əbu Hureyra
rəvayət edir ki, (bir dəfə) Peyğəmbər salləllahu aleyhi və
səlləm qəbiristanlığa gəlib dedi: “Salam olsun sizə, ey (bu) diyarın mömin
İbn Hibban, 1044. əl-Albani həsən səhih olduğunu bildirmişdir.
İbn Məcə, 4282, 4423. əl-Albani səhih olduğunu bildirmişdir.
180 ət-Tirmizi, 607. əl-Albani səhih olduğunu bildirmişdir.
181 əl-Buxari, 136.
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sakinləri! Allah istəsə biz də sizə qovuşacağıq. Qardaşlarımızı görməyimizə
ümid edirəm!” (Səhabələr) soruşdular: “Biz sənin qardaşların deyilikmi, ey
Allahın Elçisi?” (Peyğəmbər salləllahu aleyhi və səlləm) buyurdu: “Siz mənim
səhabələrimsiniz. Qardaşlarımız isə hələ (dünyaya) gəlməmiş kimsələrdir”.
(Digər rəvayətdə Peyğəmbər salləllahu aleyhi və səlləm demişdir: “Qardaşlarım
isə məni görməyib mənə iman gətirən kimsələrdir”182). (Səhabələr) soruşdular: “Hələ (dünyaya) gəlməmiş kimsələrin sənin ümmətindən olduğunu
necə tanıyacaqsan, ey Allahın Elçisi?” (Peyğəmbər salləllahu aleyhi və səlləm)
buyurdu: “Bir deyin görək, əgər bir adamın alnında və ayaqlarında ağ ləkə
olan atları olsa və bu atlar, rənginə başqa rəng qarışmamış qapqara atların
arasında olarsa, o adam öz atını tanımazmı?” (Səhabələr): “Bəli, (tanıyar),
ey Allahın Elçisi!”– deyə cavab verdilər. (Peyğəmbər salləllahu aleyhi və səlləm)
buyurdu: “Heç şübhəsiz ki, onlar da (Qiyamət günü) dəstəmaz almaqdan
dolayı üzləri parlaq, əlləri və ayaqları nurlu halda (məhşərə) gələcəklər.
Hamıdan əvvəl hovuzun başına gələn kimsə mən olacağam. Biləsiniz! İtmiş
dəvə qovulduğu kimi bir çox insanlar da mənim hovuzumun yanından
qovulacaqlar. Mən: “Haydı, bura gəlin!”– deyə onları səsləyəcəyəm.
(Cavabında) mənə: “Onlar səndən sonra (dində) dəyişikliklər etmişlər”–
deyiləcək. Onda mən deyəcəyəm: “Allah (onları məndən) uzaq eləsin,
uzaq!”183
GÖZƏL ŞƏKİLDƏ DƏSTƏMAZ ALIB NAMAZ QILAN

ﺎ ِﺀﻰ ﺍﻹِﻧ ﻓﻪﻴﻨﻳﻤ ﻞﹶﺧ ﺃﹶﺩ ﺛﹸﻢ،ﺎﻤﻠﹶﻬﺴﺍﺭﹴ ﻓﹶﻐﺮ ﺛﹶﻼﹶﺙﹶ ﻣﻪﻠﹶﻰ ﻛﹶﻔﱠﻴﻍﹶ ﻋ ﻓﹶﺄﹶﻓﹾﺮ،ٍﺎﺀﺎ ﺑﹺﺈﹺﻧﻋ ﺩﻪ ﺃﹶﻧ، ﻔﱠﺎﻥﹶ ﻋﻦﺎﻥﹶ ﺑﺜﹾﻤ ﻋﻦ ﻋ- ۱٠٠
 ﺛﹶﻼﹶﺙﹶﻪﻠﹶﻴﻞﹶ ﺭﹺﺟ ﻏﹶﺴ ﺛﹸﻢ،ﻪﺃﹾﺳ ﺑﹺﺮﺢﺴ ﻣ ﺛﹸﻢ،ﺍﺭﹴﺮﻦﹺ ﺛﹶﻼﹶﺙﹶ ﻣﻓﹶﻘﹶﻴﺮ ﺇﹺﻟﹶﻰ ﺍﻟﹾﻤﻳﻪﻳﺪ ﻭ، ﺛﹶﻼﹶﺛﹰﺎﻪﻬﺟﻞﹶ ﻭ ﻏﹶﺴ ﺛﹸﻢ،ﻖﺸﻨﺘﺍﺳ ﻭ،ﺾﻤﻀﻓﹶﻤ
،ﻪ ﹾﻔﺴﺎ ﻧﻴﻬﹺﻤﺙﹸ ﻓﺪﻳﺤ  ﻻﹶ،ﻦﹺﻴﺘﻛﹾﻌﻠﱠﻰ ﺭ ﺻ ﺛﹸﻢ،ﺬﹶﺍﻰ ﻫﻮﺋﺿ ﻭﻮﺤﺄﹶ ﻧﺿﻮ ﺗﻦ »ﻣﻮﻝﹸ ﺍﻟﻠﱠﻪﺳ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺭ: ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺛﹸﻢ،ﻦﹺﻴﺒﺍﺭﹴ ﺇﹺﻟﹶﻰ ﺍﻟﹾﻜﹶﻌﺮﻣ
.«ﺒﹺﻪ ﺫﹶﻧﻦ ﻣﻡﻘﹶﺪﺎ ﺗ ﻣ ﻟﹶﻪﺮﻏﹸﻔ
100. Osman ibn Əffan
su gətizdirib (dəstəmaz aldı), əllərinə su töküb
onları üç dəfə yudu; sonra sağ əlini qaba salıb (su götürdü və bununla)
həm ağzını yaxaladı, həm də burnunun içini yudu; sonra üç dəfə üzünü və
üç dəfə qollarını dirsəklərə qədər yudu; sonra başına məsh çəkdi; sonra üç
dəfə ayaqlarını topuqlara qədər yudu, sonra da dedi: “Peyğəmbər salləllahu
aleyhi və səlləm demişdir: “Mənim kimi dəstəmaz alıb, qəlbindən heç bir şey

182
183

Əhməd, 12601. əl-Albani “Silsilətul-Əhədisis-Sahiha”da (№ 2888) səhih olduğunu bildirmişdir.
Muslim, 584.
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keçirtmədən iki rükət namaz qılan kimsənin keçmiş günahları bağışlanar”.184

ﻳﻘﹾﺒﹺﻞﹸ ﻦﹺﻴﺘﻛﹾﻌﻠﱠﻰ ﺭ ﺻﻮﺀَ ﺛﹸﻢﺿ ﺍﻟﹾﻮﻦﺴﺄﹶ ﻓﹶﺄﹶﺣﺿﻮ ﺗﻦ»ﻣ

ﻨﹺﻰﻬﺮﹴ ﺍﻟﹾﺠﺎﻣﻦﹺ ﻋﺔﹶ ﺑﻘﹾﺒ ﻋﻦ ﻋ- ۱٠۱

ﻮﻝﹸ ﺍﻟﻠﱠﻪﺳﻗﹶﺎﻝﹶ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺭ

.«ﺔﹸﻨ ﺍﻟﹾﺠ ﻟﹶﻪﺖﺒﺟ ﻭﻬﹺﻪﺟﻭ ﻭﺎ ﺑﹺﻘﹶﻠﹾﺒﹺﻪﻬﹺﻤﻠﹶﻴﻋ
101. Uqbə ibn Amir əl-Cuhəni rəvayət edir ki, Allah Elçisi salləllahu aleyhi
və səlləm buyurdu: “Kim gözəl şəkildə dəstəmaz alar, sonra qəlbi (xuşu ilə)
və üzü ilə (diqqəti namazın hərəkətlərinə) yönələrək iki rükət namaz
qılarsa, Cənnət ona vacib olar”.185

ﺎﻴﻬﹺﻤﻮ ﻓﻬﻳﺴ ﻦﹺ ﻻﹶﻴﺘﻛﹾﻌﻠﱠﻰ ﺭ ﺻ ﺛﹸﻢﻮﺀَﻩﺿ ﻭﻦﺴﺄﹶ ﻓﹶﺄﹶﺣﺿﻮ ﺗﻦﻗﹶﺎﻝﹶ »ﻣ

ﺒﹺﻰﺃﹶﻥﱠ ﺍﻟﻨ

ﻨﹺﻰﻬ ﺍﻟﹾﺠﺪﺎﻟﻦﹺ ﺧ ﺑﻳﺪ ﺯﻦ ﻋ- ۱٠٢
«ﺒﹺﻪ ﺫﹶﻧﻦ ﻣﻡﻘﹶﺪﺎ ﺗ ﻣ ﻟﹶﻪ ﺍﻟﻠﱠﻪﻏﹶﻔﹶﺮ

102. Zeyd ibn Xalid əl-Cuhəni rəvayət edir ki, Allah Elçisi salləllahu aleyhi
və səlləm buyurmuşdur: “Kim gözəl şəkildə dəstəmaz alar, sonra səhv etmədən iki rükət namaz qılarsa, Allah onun keçmiş günahlarını bağışlayar”.186

ﻨﹺﻰﻔﹶﻌﻳﻨ ﺎﺀَ ﺃﹶﻥﹾﺎ ﺷ ﺑﹺﻤﻪﻨ ﻣﻨﹺﻰ ﺍﻟﻠﱠﻪﻔﹶﻌﻳﺜﹰﺎ ﻧﺪ ﺣﻮﻝﹺ ﺍﻟﻠﱠﻪﺳ ﺭﻦ ﻣﺖﻌﻤﻼﹰ ﺇﹺﺫﹶﺍ ﺳﺟ ﺭﺖﻰ ﻛﹸﻨﻳﻘﹸﻮﻝﹸ ﺇﹺﻧ ﺎﻴﻠ ﻋﺖﻌﻤ ﺳ- ۱٠٣
ﻜﹾﺮﹴ ﻗﹶﺎﻝﹶﻮ ﺑ ﺃﹶﺑﻕﺪﺻﻜﹾﺮﹴ ﻭﻮ ﺑﺛﹶﻨﹺﻰ ﺃﹶﺑﺪ ﺣﻪﺇﹺﻧ ﻭﻪﻗﹾﺘﺪﻰ ﺻ ﻟﻠﹶﻒ ﻓﹶﺈﹺﺫﹶﺍ ﺣﻪﻠﹶﻔﹾﺘﺤﺘ ﺍﺳﺎﺑﹺﻪﺤ ﺃﹶﺻﻦﻞﹲ ﻣﺟﺛﹶﻨﹺﻰ ﺭﺪﺇﹺﺫﹶﺍ ﺣ ﻭﺑﹺﻪ
ﺃﹶ ﻗﹶﺮ ﺛﹸﻢ.« ﻟﹶﻪ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﺇﹺﻻﱠ ﻏﹶﻔﹶﺮ ﺍﻟﻠﱠﻪﺮﻔﻐﺘﻳﺴ ﻠﱢﻰ ﺛﹸﻢﻳﺼ  ﺛﹸﻢﺮﻄﹶﻬﺘ ﻓﹶﻴﻳﻘﹸﻮﻡ ﺎ ﺛﹸﻢﺒ ﺫﹶﻧﻳﺬﹾﻧﹺﺐ  ﹴﻞﺟ ﺭﻦﺎ ﻣﻳﻘﹸﻮﻝﹸ »ﻣ

ﻮﻝﹶ ﺍﻟﻠﱠﻪﺳ ﺭﺖﻌﻤﺳ

 ﺇﹺﻻﱠ ﺍﻟﻠﱠﻪﻮﺏ ﺍﻟﺬﱡﻧﺮﻔﻐ ﻳﻦﻣ ﻭﻮﺑﹺﻬﹺﻢﺬﹸﻧﻭﺍ ﻟﻔﹶﺮﻐﺘ ﻓﹶﺎﺳﻭﺍ ﺍﻟ ﱠﻠﻪ ﺫﹶﻛﹶﺮﻢﻬﻔﹸﺴﻮﺍ ﺃﹶﻧ ﻇﹶﻠﹶﻤﺔﹰ ﺃﹶﻭﺸﻠﹸﻮﺍ ﻓﹶﺎﺣ ﺇﹺﺫﹶﺍ ﻓﹶﻌﻳﻦﺍﱠﻟﺬﻳﺔﹶ ﻭ ﺍﻵﻩﺬﻫ
. ﻮﻥﹶﻠﹶﻤﻌ ﻳﻢﻫﻠﹸﻮﺍ ﻭﺎ ﻓﹶﻌﻠﹶﻰ ﻣﻭﺍ ﻋﺮﺼ ﻳﻟﹶﻢﻭ
103. Əli187
demişdir: “Mən Allah Elçisindən salləllahu aleyhi və səlləm bir
hədis eşitdikdə, Allah o hədislə məni istədiyi şəkildə faydalandırırdı. Allah
əl-Buxari, 159; Muslim, 537; ən-Nəsəi, 84.
ən-Nəsəi, 151, 152. əl-Albani səhih olduğunu bildirmişdir.
186 Əhməd, 17095, 17517. əl-Albani “Sahihul-Cəmius-Sağir”də (№ 6165) həsən olduğunu söyləmişdir.
187 Əbu Turab, yaxud Əbu Sibteyn, yaxud da Əbul-Həsən, Əli ibn Əbu Talib ibn Abdul-Müttəlib
fil
ilindən otuz il sonra – yəni, Muhəmmədə peyğəmbərlik verilməmişdən on il əvvəl dünyaya gəlmiş,
İslam dinini ilk əvvəl qəbul etmiş səhabələrdəndir. O, Peyğəmbərin həm əmisi oğlu, həm kürəkəni,
həm də ən əziz və reyhan qoxulu nəvələri – Həsən və Hüseynin
atalarıdır. Əli ibn Əbu Talib
Təbuk döyüşü istisna olmaqla, Peyğəmbərlə birlikdə bütün döyüşlərdə iştirak etmiş və ələlxüsus da
ağac altında ona beyət gətirənlərdən olmuşdur. Təbuk döyüşündə isə Peyğəmbər onu öz yerinə –
Mədinəyə xəlifə təyin etmişdir. Səd ibn Əbu Vəqqas
rəvayət edir ki, Peyğəmbər
Təbuka yola
düşərkən Əlini öz yerinə başçı təyin etdi. Onda Əli
dedi: “Doğrudanmı sən məni uşaqların və
qadınların yanında qoyub getmək istəyirsən?!” Peyğəmbər buyurdu: “İstəmirsən ki, Harun Musaya
yaxın olduğu kimi, sən də mənə yaxın olasan?! Fəqət məndən sonra peyğəmbər gəlməyəcək” (əl184
185
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Elçisinin salləllahu aleyhi və səlləm səhabələrindən bir nəfər mənə hədis
danışanda ona and içdirirdim. Əgər and içirdisə, ona inanırdım. Bir dəfə
Əbu Bəkr
mənə bir hədis danışdı. Əbu Bəkr
düz danışan idi, o belə
dedi: “Allah Elçisinin salləllahu aleyhi və səlləm belə buyurduğunu eşitdim:
“Günah etdikdən sonra dəstəmaz alaraq namaz qılıb Allahdan bağışlanmasını diləyən elə bir kişi yoxdur ki, Allah onu bağışlamasın”. Sonra Allah
Elçisi salləllahu aleyhi və səlləm bu ayəni oxudu: “O kəslər ki, bir pis iş gördükdə, yaxud özlərinə zülm etdikdə Allahı xatırlayıb günahlarının bağışlanmasını diləyərlər,- günahları Allahdan başqa kim bağışlaya bilər? – onlar
bilə-bilə etdiklərinə görə israr etməzlər” (Ali-İmran, 135)”.188

 ﻗﹶﺎﻡ ﺛﹸﻢﻮﺀَﻩﺿ ﻭﻦﺴﺄﹶ ﻓﹶﺄﹶﺣﺿﻮ ﺗﻦﻳﻘﹸﻮﻝﹸ ﻣ
 ﻟﹶﻪﻏﹶﻔﹶﺮ

ﻮﻝﹶ ﺍﻟﻠﱠﻪﺳ ﺭﺖﻌﻤ ﺳﻩﺬﺏﹺ ﻫﺔﹸ ﺍﻟﹾﻜﹶﺬﺎﻋ ﺳﺑﹺﺌﹾﺲ

ِﺍﺀﺩﺭﻮ ﺍﻟﺪ ﻓﹶﻘﹶﺎﻝﹶ ﺃﹶﺑ- ۱٠٤

 ﺍﻟﻠﱠﻪﻔﹶﺮﻐﺘ ﺍﺳ ﺛﹸﻢﻮﻉﺸﺍﻟﹾﺨ ﻭﺎ ﺍﻟﺬﱢﻛﹾﺮﻴﻬﹺﻤ ﻓﺴِﻦﻳﺤ ﻞﹲﻬ ﺳﻚﺎ ﺷﻌﺑ ﺃﹶﺭﻦﹺ ﺃﹶﻭﻴﺘﻛﹾﻌﻠﱠﻰ ﺭﻓﹶﺼ

104. Əbud-Dərdə
demişdir: “Allah Elçisinin salləllahu aleyhi və səlləm belə
dediyini eşitdim: “Kim gözəl şəkildə dəstəmaz alar, sonra iki və ya dörd
rükət namaz qılar, namazda zikr və xuşusu gözəl olar, sonra Allahdan
bağışlanma diləyərsə, Allah onu bağışlayar”.189

ﺔﹲﻮﺑﻜﹾﺘﻠﹶﺎﺓﹲ ﻣ ﺻﻩﺮﻀﺤﻢﹴ ﺗﻠﺴﺮﹺﺉﹴ ﻣ ﺍﻣﻦﺎ ﻣﻳﻘﹸﻮﻝﹸ ﻣ ﻮﻝﹶ ﺍﻟﻠﱠﻪﺳ ﺭﺖﻌﻤﻮﺭﹴ ﻓﹶﻘﹶﺎﻝﹶ ﺳﺎ ﺑﹺﻄﹶﻬﻋﺎﻥﹶ ﻓﹶﺪﺜﹾﻤ ﻋﺪﻨ ﻋﺖ ﻛﹸﻨ- ۱٠٥
 ﻛﹸﻠﱠﻪﺮﻫ ﺍﻟﺪﻚﺫﹶﻟﺓﹰ ﻭ ﻛﹶﺒﹺﲑﺕﻳﺆ ﺎ ﻟﹶﻢﻮﺏﹺ ﻣ ﺍﻟﺬﱡﻧﻦﺎ ﻣﻠﹶﻬﺎ ﻗﹶﺒﻤﺓﹰ ﻟ ﻛﹶﻔﱠﺎﺭﺖﺎ ﺇﹺﻟﱠﺎ ﻛﹶﺎﻧﻬﻛﹸﻮﻋﺭﺎ ﻭﻬﻮﻋﺸﺧﺎ ﻭﻮﺀَﻫﺿ ﻭﺴِﻦﺤﻓﹶﻴ
105. Osman ibn Əffan rəvayət edir ki, Allah Elçisi salləllahu aleyhi və səlləm
demişdir: “Fərz namazının vaxtı gəldikdə gözəl bir şəkildə dəstəmaz alıb
xuşu ilə, rukusunu (tam riayət edərək namazını) qılan elə bir müsəlman
yoxdur ki, böyük günah etmədikcə, bu onun namazdan öncə olan günahlarına kəffarə olmasın. Bu hər zaman üçün belədir”.190

Buxari, 4416). Əli ibn Əbu Talib
sağlığında ikən Cənnətlə müjdələnmiş on nəfərdən biridir. Əli ibn
Əbu Talib Rəsulullahın dördüncü xəlifəsi olmuşdur. Hicrətin 35-ci ilində, zilhiccə ayının 18-i, cümə
günü xilafətə gəlmiş, 4 il 9 ay möminlərə layiqincə əmirlik etmiş və hicrətin 40-cı ilində, ramazan ayının
17-si, cümə günü, Kufə şəhərində fars mənşəli xəvaric olan Abdur-Rahmən ibn Mülcəm əl-Muradi
tərəfindən vurulmuş və üç gündən sonra altmış üç yaşında şəhid olmuşdur. Oğlanları Həsən və
Hüseyn, habelə Cəfərin oğlu Abdullah onu yuyub kəfənləmiş, Həsən onun cənazə namazını qıldırmış
və bundan sonra onu dəfn etmişlər.
188 ət-Tirmizi, 406, 408. əl-Albani həsən olduğunu bildirmişdir.
189 Əhməd, 27546, 27586. əl-Albani “Sahihut-Tərğib vət-Tərhib”də (№ 230) həsən adlandırmışdır.
190 Muslim, 543, 565.
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ﻪ ﻮﻝﹶ ﺍﻟﻠﱠﺳ ﺭﻳﺖﺃﹶ ﺭ: ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺛﹸﻢ،ﺎﻨﺴﻮﺀًﺍ ﺣﺿﺎ ﻭﻣﻳﻮ

ﻔﱠﺎﻥﹶ ﻋﻦﺎﻥﹸ ﺑﺜﹾﻤﺄﹶ ﻋﺿﻮ ﺗ:ﺎﻥﹶ ﻗﹶﺎﻝﹶﺜﹾﻤﻟﹶﻰ ﻋﻮﺍﻥﹶ ﻣﺮﻤ ﺣﻦ ﻋ- ۱٠٦

.ﹺﺒﻪ ﺫﹶﻧﻦﻼﹶ ﻣﺎ ﺧ ﻣ ﻟﹶﻪﺮ ﻏﹸﻔ،ﻼﹶﺓﹸ ﺇﹺﻻﱠ ﺍﻟﺼﻩﺰﻨﻬﻳ  ﻻﹶﺠﹺﺪﺴ ﺇﹺﻟﹶﻰ ﺍﻟﹾﻤﺝﺮ ﺧ ﺛﹸﻢ،ﻜﹶﺬﹶﺍﺄﹶ ﻫﺿﻮ ﺗﻦ ﻣ: ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺛﹸﻢ،َﻮﺀﺿ ﺍﻟﹾﻮﻦﺴﺄﹶ ﻓﹶﺄﹶﺣﺿﻮﺗ
106. Osmanın mövlası Humran demişdir: “Bir gün Osman ibn Əffan gözəl
şəkildə dəstəmaz aldı. Sonra belə dedi: “Mən Peyğəmbəri salləllahu aleyhi və
səlləm gördüm. O, dəstəmaz aldı və bunu gözəl şəkildə yerinə yetirdi. Sonra
buyurdu: “Kim bu şəkildə dəstəmaz alar, sonra da nəfsini yalnız namaz qılmağa təhrik edərək məscidə gedərsə, keçmiş günahları bağışlanar”.191

ﻰ ﺇﹺﻟﹶﻰﺸ ﻣ ﺛﹸﻢ،َﻮﺀﺿﻎﹶ ﺍﻟﹾﻮﺒ ﻓﹶﺄﹶﺳﻼﹶﺓﻠﺼﺄﹶ ﻟﺿﻮ ﺗﻦ ﻣ:ﻳﻘﹸﻮﻝﹸ ﻮﻝﹶ ﺍﻟﻠﱠﻪﺳ ﺭﺖﻌﻤ ﺳ:ﻗﹶﺎﻝﹶ
ﻔﱠﺎﻥﹶﻦﹺ ﻋﺎﻥﹶ ﺑﺜﹾﻤ ﻋﻦ ﻋ- ۱٠٧
.ﻪﻮﺑ ﺫﹸﻧ ﻟﹶﻪ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﻏﹶﻔﹶﺮ،ﺠﹺﺪﺴﻲ ﺍﻟﹾﻤ ﻓ ﺃﹶﻭ،ﻋﺔ ﺎﻤ ﺍﻟﹾﺠﻊ ﻣ ﺃﹶﻭ،ﺎﺱﹺ ﺍﻟﻨﻊﺎ ﻣﻼﱠﻫ ﻓﹶﺼ،ﺔﻮﺑﻜﹾﺘ ﺍﻟﹾﻤﻼﹶﺓﺍﻟﺼ
107. Osman ibn Əffan
demişdir: “Mən Peyğəmbərin salləllahu aleyhi və
səlləm belə dediyini eşitmişəm: “Kim namaz qılmaq üçün dəstəmaz alar və
dəstəmazını tam şəkildə yerinə yetirər, sonra da fərz namazını qılmağa
gedər və bu namazı insanlarla, yaxud camaatla birgə, ya da məsciddə
qılarsa, Allah onun günahlarını bağışlayar”.192

ﺎﻋ ﻓﹶﺪ،ﺎﻥﹶﺜﹾﻤ ﻋﺪﻨ ﻋﺖ ﻛﹸﻨ: ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺃﹶﺑﹺﻴﻪﻦﺛﹶﻨﹺﻲ ﺃﹶﺑﹺﻲ ﻋﺪ ﺣ:ﺎﺹﹺﻦﹺ ﺍﻟﹾﻌ ﺑﻴﺪﻌﻦﹺ ﺳﺮﹺﻭ ﺑﻤﻦﹺ ﻋ ﺑﻴﺪﻌ ﺳﻦ ﺑﻖﺤﺎ ﺇﹺﺳﺛﹶﻨﺪ ﺣ- ۱٠٨

ﺎﻬﻮﻋﺸﺧﺎ ﻭﻮﺀَﻫﺿ ﻭﺴِﻦﺤ ﻓﹶﻴ،ﺔﹲﻮﺑﻜﹾﺘﻼﹶﺓﹲ ﻣ ﺻﻩﺮﻀﺤﻢﹴ ﺗﻠﺴﺮﹺﺉﹴ ﻣ ﺍﻣﻦﺎ ﻣ »ﻣ:ﻳﻘﹸﻮﻝﹸ ﻮﻝﹶ ﺍﻟﻠﱠﻪﺳ ﺭﺖﻌﻤ ﺳ:ﻮﺭﹴ ﻓﹶﻘﹶﺎﻝﹶﺑﹺﻄﹶﻬ
.« ﻛﹸﻠﱠﻪﺮﻫ ﺍﻟﺪﻚﺫﹶﻟﺓﹰ ﻭ ﻛﹶﺒﹺﲑﺕﻳﺆ ﺎ ﻟﹶﻢ ﻣ،ﻮﺏﹺ ﺍﻟﺬﱡﻧﻦﺎ ﻣﻠﹶﻬﺎ ﻗﹶﺒﻤﺓﹰ ﻟ ﻛﹶﻔﱠﺎﺭﺖ ﺇﹺﻻﱠ ﻛﹶﺎﻧ،ﺎﻬﻛﹸﻮﻋﺭﻭ

108. Amr ibn Səid demişdir: “Mən Osmanın yanında ikən o, (dəstəmaz
almaq üçün) su gətizdirdi və dedi: “Mən Peyğəmbərin salləllahu aleyhi və
səlləm belə buyurduğunu eşitdim: “Bir fərz namazının vaxtı yetişdikdə
onun dəstəmazını, xuşusunu və rükusunu193 gözəl tərzdə yerinə yetirən elə
bir müsəlman bəndə yoxdur ki, böyük günah işləmədikcə bu namazı onun
əvvəlki günahlarına kəffarə olmasın. 194 Bu da hər zaman beləcə davam
edər”.195

Muslim, 548.
Muslim, 549.
193 Ruku – fiqh istilahı olub, qabağa əyilmə, namazda qiraətdən sonra yerə, təzim edirmiş kimi, paralel
şəkildə önə əyilməni bildirir. Rüku namazın rüknlərindən – vacib ünsürlərindən biridir və fərzdir.
Rükuda əllər dizlərə qoyulur.
194 Müsəlman olan kəs gözəl tərzdə dəstəmaz alıb lazımi qaydada namaz qılarsa, bu namaz onun kiçik
günahlarını silib aparar.
195 Muslim, 543.
191
192
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:؟« ﻗﹶﺎﻟﹸﻮﺍﺎﺕﺟﺭ ﺍﻟﺪ ﺑﹺﻪﻓﹶﻊﻳﺮﺎ ﻭﻄﹶﺎﻳ ﺍﻟﹾﺨ ﺑﹺﻪﻮ ﺍﻟﻠﱠﻪﺤﻳﻤ ﺎﻠﹶﻰ ﻣ ﻋﻟﱡﻜﹸﻢ »ﺃﹶﻻﹶ ﺃﹶﺩ:ﻗﹶﺎﻝﹶ

ﻮﻝﹶ ﺍﻟﻠﱠﻪﺳ ﺃﹶﻥﱠ ﺭ،ﺓﹶﻳﺮﺮ ﺃﹶﺑﹺﻲ ﻫﻦ ﻋ- ۱٠٩

،ﺼﻼﹶﺓ
  ﺍﻟﺪﻌ ﺑﻼﹶﺓ ﺍﻟﺼﻈﹶﺎﺭﺘﺍﻧ ﻭ،ﺎﺟﹺﺪﺴﻄﹶﺎ ﺇﹺﻟﹶﻰ ﺍﹾﻟﻤﺓﹸ ﺍﻟﹾﺨﻛﹶﺜﹾﺮ ﻭ،ﻜﹶﺎﺭﹺﻩﻠﹶﻰ ﺍﻟﹾﻤﻮﺀِ ﻋﺿﺎﻍﹸ ﺍﻟﹾﻮﺒ »ﺇﹺﺳ:! ﻗﹶﺎﻝﹶﻮﻝﹶ ﺍﻟﻠﱠﻪﺳﺎ ﺭ ﻳ،ﻠﹶﻰﺑ
.«ﺎﻁﹸﺑ ﺍﻟﺮﻜﹸﻢﻓﹶﺬﹶﻟ
109. Əbu Hureyra rəvayət edir ki, (bir dəfə) Peyğəmbər salləllahu aleyhi və
səlləm (səhabələrinə) buyurdu: “Allahın, sayəsində günahları silib dərəcələri
artıracağı şeyi sizə öyrədimmi?” Onlar: “Bəli, ey Allahın Elçisi!”– deyə
cavab verdilər. Peyğəmbər salləllahu aleyhi və səlləm buyurdu: “Çətinliklərə
rəğmən196 dəstəmazı kamil şəkildə almaq, məscidlərə getdikdə addımları
çoxaltmaq 197 və namazdan sonra (növbəti) namazı gözləməkdir. Bunlar
keşiyində durmağa layiq işlərdir”198.199

ﺮﺍﹰ ﺇﹺﻻﱠ ﻃﹶﺎﻫﺖﻳﺒﹺﻴ ﺪﺒ ﻋﺲ ﻟﹶﻴﻪ ﻓﹶﺈﹺﻧ،ُ ﺍﷲﻛﹸﻢﺮﺎﺩ ﻃﹶﻬﺴ ﺍﻷَﺟﻩﺬﻭﺍ ﻫﺮ »ﻃﹶﻬ:ﻗﹶﺎﻝﹶ

ِﻝﹶ ﺍﷲﻮﺳ ﺃﹶﻥﱠ ﺭ:

ﺮﻤﻦﹺ ﻋﻦﹺ ﺍﺑ ﻋ- ۱۱٠

.«ﺮﺍﹰ ﻃﹶﺎﻫﺎﺕ ﺑﻪ ﻓﹶﺈﹺﻧﻙﺪﺒﻌ ﻟﺮ ﺃﹶﻏﹾﻔﻢ ﺍﻟﻠﱠﻬ:ﻆﹾ( ﺇﹺﻻﱠ ﻗﹶﺎﻝﹶﻘﻴﺘﻳﺴ ﻞﹺ )ﻓﹶﻠﹶﻢ ﺍﻟﻠﱠﻴﻦﺔﹰ ﻣﺎﻋ ﺳﺐﻘﹶﻠﻳﻨ  ﻻﹶ،ﺎﺭﹺﻩﻌﻲ ﺷ ﻓﻠﹶﻚ ﻣﻪﻌ ﻣﺎﺕﺑ
110. İbn Ömər
rəvayət edir ki, Allah Elçisi salləllahu aleyhi və səlləm demişdir: “Vücudlarınızı təmizləyin, Allah da sizi təmizləsin! Həqiqətən, gecə
təmizlənərək yatan elə bir qul yoxdur ki, bir mələk onun paltarında gecələməsin. O, gecə hər dəfə çevrildikdə (oyandıqda200) mələk belə dua edir:
“Allahım, qulunu bağışla, həqiqətən, o, təmizlənərək yatmışdır!”201

.«ِﻮﺀﻠﹶﻎﹶ ﺍﻟﹾﻮﺿﺒ ﻣﺔﻨﻞﹺ ﺍﻟﹾﺠﺔﹸ ﺃﹶﻫﻠﹾﻴﻠﹸﻎ ﺣﺗﺒ» :ﻗﹶﺎﻝﹶ

ﺒﹺﻲﻦﹺ ﺍﻟﻨ ﻋ:

ﺓﹶﻳﺮﺮ ﺃﹶﺑﹺﻲ ﻫﻦ ﻋ- ۱۱۱

111. Əbu Hureyra
rəvayət edir ki, Allah Elçisi salləllahu aleyhi və səlləm
demişdir: “Cənnət əhlinin zinəti dəstəmaz yerlərinə qədər olacaqdır”.202

Yəni, soyuq və ya xəstəlik səbəbilə.
Burada uzaq məsafədən məscidə gəlmək nəzərdə tutulur.
198 Hədisdə “keşiyində durmağa layiq işlər” deyildikdə üş şeydən biri qəsd edilir:
– ya həqiqətən də, sərhədin keşiyində durmaq qəsd edilir. Yəni sərhədin keşiyində duran adam
düşməni gözətlədiyi kimi, abid adam da Allah üçün etdiyi ibadətləri qoruyur;
– ya Allah üçün olan xeyirxah işlərin keşiyində durmaq qəsd edilir;
– ya da keşik çəkmək deyildikdə nəfslə mübarizə aparmaq nəzərdə tutulur.
199 Muslim, 587.
200 İbn Hibban, 1048. əl-Albani həsən səhih olduğunu bildirmişdir.
201 ət-Tabərani “Mucəmul-Kəbir” 13620. əl-Albani “Sahihul-Cəmius-Sağir”də (№ 3936) həsən olduğunu
bildirmişdir.
202 İbn Hibban, 1042. əl-Albani səhih olduğunu bildirmişdir.
196
197
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CƏNABƏT QÜSLU ƏMANƏTDIR

ﻠﹶﻰﺎﻓﹶﻆﹶ ﻋ ﺣﻦ ﻣ:ﺔﹶﻨﻞﹶ ﺍﻟﹾﺠﺧ ﺩﺎﻥ ﺇﹺﳝﻊ ﻣﺎﺀَ ﺑﹺﻬﹺﻦ ﺟﻦ ﻣﺲﻤ ﺧ: ﻮﻝﹸ ﺍﻟﻠﱠﻪﺳ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺭ:ﺍﺀِ ﻗﹶﺎﻝﹶﺩﺭ ﺃﹶﺑﹺﻲ ﺍﻟﺪﻦ ﻋ- ۱۱٢
ﻪ ﺇﹺﻟﹶﻴﻄﹶﺎﻉﺘ ﺇﹺﻥﹾ ﺍﺳﺖﻴ ﺍﻟﹾﺒﺞﺣ ﻭ,ﺎﻥﹶﻀﻣ ﺭﺎﻡﺻ ﻭ,ﻬﹺﻦﻴﺘﺍﻗﻮﻣ ﻭ,ﻦﻫﻮﺩﺠﺳ ﻭ,ﻬﹺﻦﻛﹸﻮﻋﺭ ﻭ,ﻬﹺﻦﻮﺋﺿﻠﹶﻰ ﻭ ﻋ,ﺲﹺﻤ ﺍﻟﹾﺨﺍﺕﻠﹶﻮﺍﻟﺼ
 ﺇﹺﻥﱠ ﺍﻟﻠﱠﻪﺔﺎﺑﻨ ﺍﻟﹾﺠﻦﻞﹸ ﻣﺴ ﺍﻟﹾﻐ:؟ ﻗﹶﺎﻝﹶﺔﺎﻧﺍﺀُ ﺍﻟﹾﺄﹶﻣﺎ ﺃﹶﺩﻣ ﻳﺎ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﻭ: ﻗﻴﻞ,"ﺔﹶﺎﻧﻯ ﺍﻟﹾﺄﹶﻣﺃﹶﺩ ﻭ,ﻪﻔﹾﺴﺎ ﻧﺔﹰ ﺑﹺﻬﺒﻛﹶﺎﺓﹶ ﻃﹶﻴﺁﺗﻰ ﺍﻟﺰ ﻭ,ﺒﹺﻴﻠﹰﺎﺳ
ﺎﺮﹺﻫ ﻏﹶﻴﻳﻨﹺﻪ ﺩﻦﺀٍ ﻣﻲﻠﹶﻰ ﺷ ﻋﻡ ﺁﺩﻦﻣﻦﹺ ﺍﺑ ﻳﺄﹾ ﻟﹶﻢ
112. Əbud-Dərdə
rəvayət edir ki, Allah Elçisi salləllahu aleyhi və səlləm
demişdir: “İman gətirməklə bərabər kim bu beş əməli edərsə, Cənnətə daxil
olar; dəstəmazını gözəl şəkildə almaqla, ruku və səcdəsini tam yerinə
yetirməklə beş vaxt namazları vaxtlı-vaxtında qılan; Ramazan orucunu
tutan; gücü çatdıqda Evi (Kəbəni) həcc edən; könüllü şəkildə zəkat verən;
əmanəti qaytaran”. Dedilər: “Ey Allahın Elçisi, əmanəti qaytarmaq nədir?”
Allah Elçisi salləllahu aleyhi və səlləm buyurdu: “Cənabət halından 203 qüsl
etməkdir. Həqiqətən, Allah Adəm oğluna dində yalnız bunu əmanət
etmişdir”.204

Cənabət halı - cinsi əlaqə və ya məninin şəhvətlə xaric olmasından sonrakı haldır.
əl-Munziri “Tərğib vət-Tərhib” 544; əl-Heysəmi “Məcməuz-Zəvaid” 139. əl-Albani “Sahihut-Tərğib
vət-Tərhib”də (№ 369) həsən olduğunu bildirmişdir.

203
204
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SİZİN ƏN XEYİRLİ ƏMƏLİNİZ NAMAZDIR

ﻆﹸﺎﻓﻳﺤ ﻻﹶ ﻭ،ﻼﹶﺓ ﺍﻟﺼﻜﹸﻢﺎﻟﻤ ﺃﹶﻋﺮﻴﻮﺍ ﺃﹶﻥﱠ ﺧﻠﹶﻤﺍﻋﻮﺍ ﻭﺼﺤ ﺗﻟﹶﻦﻮﺍ ﻭﻴﻤﻘﺘ »ﺍﺳ: ِﻝﹸ ﺍﷲﻮﺳ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺭ: ﻗﹶﺎﻝﹶﺑﺎﹾﻥ ﺛﹶﻮﻦ ﻋ- ۱۱٣
.«ﻦﺆﻣﻮﺀِ ﺇﹺﻻﱠ ﻣﻠﹶﻰ ﺍﻟﹾﻮﺿﻋ
113. Səubən 205
rəvayət edir ki, Allah Elçisi salləllahu aleyhi və səlləm
buyurdu: “Düz yol tutun! Bilin ki, (nə qədər çalışsanız da) bunu tam bacara
bilməyəcəksiniz. Bilin ki, sizin əməllərinizin ən xeyirlisi namazdır. Dəstəmazı isə ancaq mömin qoruya biləcəkdir”.206
FƏRZ NAMAZLARININ FƏZİLƏTİ

ﻭﺍﻓﹶﺬﹶﻛﹶﺮ

ﺖﺎﻣ ﺍﻟﺼﻦﺓﹸ ﺑﺎﺩﺒ ﻋﻴﻬﹺﻢﻓ

ﺒﹺﻲﺎﺏﹺ ﺍﻟﻨﺤ ﺃﹶﺻﻦﺲﹴ ﻣﻠﺠﻲ ﻣ ﻓﺖ ﻛﹸﻨ: ﻗﹶﺎﻝﹶ،ﻻﹶﻧﹺﻲﻮ ﺍﻟﹾﺨﺭﹺﻳﺲ ﺃﹶﺑﹺﻲ ﺇﹺﺩﻦ ﻋ- ۱۱٤

ﷲ
ِ ﻮﻝﹶ ﺍﺳ ﺭﺖﻌﻤﻲ ﺳ ﺃﹶﻧﺪﻬﺎ ﻓﹶﺄﹶﺷﺎ ﺃﹶﻧ ﺃﹶﻣ: ﺖﺎﻣ ﺍﻟﺼﻦﺓﹸ ﺑﺎﺩﺒﺔﹲ ﻓﹶﻘﹶﺎﻝﹶ ﻋﻨ ﺳ:ﻢﻬﻀﻌﻗﹶﺎﻝﹶ ﺑ ﻭﺍﺟﹺﺐ ﻭ:ﻢﻬﻀﻌ ﻓﹶﻘﹶﺎﻝﹶ ﺑﺮﺍﻟﹾﻮﹺﺗ
ﺲﺧﻤ ﻚﺘﻠﹶﻰ ﺃﹸﻣ ﻋﺖﺿ ﻓﹶﺮﻲ ﻗﹶﺪ ﺇﹺﻧ:ﻳﻘﹸﻮﻝﹸ
 ﺇﹺﻥﱠ ﺍﻟﻠﱠﻪﺪﻤﺤﺎ ﻣ ﻳ:ﺎﻟﹶﻰ ﻓﹶﻘﹶﺎﻝﹶﻌﺗ ﻭﻙﺎﺭﺒ ﺍﷲِ ﺗﺪﻨ ﻋﻦﺮﹺﻳﻞﹸ ﻣﺎﻧﹺﻲ ﺟﹺﺒ ﺃﹶﺗ:ﻳﻘﹸﻮﻝﹸ
،ﺔﹶﻨ ﺍﻟﹾﺠ ﺑﹺﻬﹺﻦﻠﹶﻪﺧﺍ ﺃﹶﻥﹾ ﺃﹸﺩﺪﻬ ﻋﻱ ﺑﹺﻬﹺﻦﺪﻨ ﻋ ﻓﹶﺈﹺﻥﱠ ﻟﹶﻪﻦﻫﻮﺩﺠﺳ ﻭﻬﹺﻦﻛﹸﻮﻋﺭ ﻭﻬﹺﻦﻴﺘﺍﻗﻮﻣ ﻭﻬﹺﻦﻮﺋﻠﹶﻰ ﻭﺿ ﻋﺍﻓﹶﻰ ﺑﹺﻬﹺﻦ ﻭﻦ ﻣﺍﺕﻠﹶﻮﺻ
ﻪﺘﻤﺣ ﺭﺌﹾﺖﺇﹺﻥﹾ ﺷ ﻭﻪﺘﺬﱠﺑ ﻋﺌﹾﺖ ﺇﹺﻥﹾ ﺷﺪﻬﻱ ﻋﺪﻨ ﻋ ﻟﹶﻪﺲﺎ ﻓﹶﻠﹶﻴﻬﻬﺒﺔﹰ ﺷﻤ ﻛﹶﻠ ﺃﹶﻭ،ﺌﹰﺎﻴ ﺷﻚ ﺫﹶﻟﻦ ﻣﻘﹶﺺﺘ ﺍﻧﻨﹺﻲ ﻗﹶﺪﻴ ﻟﹶﻘﻦﻣﻭ
114. Əbu İdris əl-Xauləni demişdir: “(Bir dəfə) Peyğəmbərin salləllahu aleyhi
səhabələrinin məclisində idim. Ubədə ibn Samit
də onların
207
arasında idi. Vitr namazı haqqında söhbət düşdü. Bəziləri onun vacib
olduğunu, bəziləri isə sünnət olduğunu dedilər. Ubədə ibn Samit
dedi:
“Mənə gəlincə, mən Allah Elçisinin salləllahu aleyhi və səlləm belə buyurduğunu eşitdim: “Cəbrail Uca Allahın dərgahından yanıma gəlib dedi: “Ey
Muhəmməd! Həqiqətən, Allah
buyurur: “Mən sənin ümmətinə beş
namazı fərz etdim. Kim bu (namazların) dəstəmazına, vaxtlarına, rukusuna,208 səcdəsinə riayət etsə, onu Cənnətə daxil edəcəyimə dair dərgahımda
əhdi olar. Kim Mənimlə görüşərək bunlardan bir şeyi əskiltmiş olsa,
Mənim dərgahımda onun üçün əhd yoxdur. Mən istəsəm ona əzab verərəm, istəsəm də ona rəhm edərəm”.209
və səlləm

205 Əbu

Abdullah Səubən əl-Yəməni Peyğəmbərin səhabəsidir. Hicri 54-cü ildə Xumsda vəfat edib.
İbn Məcə, 277, 290. əl-Albani səhih olduğunu bildirmişdir.
207 Vitr - tək, İşa namazından Sübh namazınadək olan hər vaxtda qılınan tək rükətli namaz.
208 Ruku - fiqh istilahı olub, qabağa əyilmə, namazda qiraətdən sonra yerə, təzim edirmiş kimi, paralel
şəkildə önə əyilməni bildirir. Ruku namazın rüknlərindən olub - vacib ünsürlərindən biridir və fərzdir.
Rukuda əllər dizlərə qoyulur. Camaatla namaz qılarkən imama rukuda çatan şəxs, ayaq üstə “Allahu
Əkbər” deyərək rukuya gedir.
209 ət-Tayəlisi, 574. əl-Albani “Silsilətul-Əhədisis-Sahiha”da (№ 842) səhih olduğunu bildirmişdir.
206
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ﺒﹺﻲﻰ ﺍﻟﻨﻠﹶﺔﹰ ﻓﹶﺄﹶﺗ ﻗﹸﺒﺃﹶﺓﺮ ﺍﻣﻦ ﻣﺎﺏﻠﹰﺎ ﺃﹶﺻﺟﺃﹶﻥﱠ ﺭ

ﻮﺩﻌﺴﻦﹺ ﻣ ﺑ ﺍﻟﻠﱠﻪﺪﺒ ﻋﻦ ﻋ- ۱۱٥

ﻩﺬ ﻫﻲﻞﹸ ﺃﹶﻟﺟ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﻓﹶﻘﹶﺎﻝﹶ ﺍﻟﺮﺮﹺﻳﻦﻠﺬﱠﺍﻛﻯ ﻟﻛﹾﺮ ﺫﻚ ﺫﹶﻟﻴﺌﹶﺎﺕﺴ
  ﺍﻟﻦﺒﺬﹾﻫ ﻳﺎﺕﻨﺴﻞﹺ ﺇﹺ ﱠﻥ ﺍﻟﹾﺤ ﺍﻟ ﱠﻠﻴﻦﻟﹶﻔﹰﺎ ﻣﺯﺎﺭﹺ ﻭﻨﻬﻲ ﺍﻟ ﻓﹶﺼﻠﹶﺎﺓﹶ ﻃﹶﺮ
 ﺍﻟ
ﻲﺘ ﺃﹸﻣﻦﺎ ﻣﻞﹶ ﺑﹺﻬﻤ ﻋﻦﻤ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﻟﻮﻝﹶ ﺍﻟﻠﱠﻪﺳﺎ ﺭﻳ
115. Abdullah ibn Məsud rəvayət edir ki, bir kişi bir qadını öpdü. Sonra
o, Peyğəmbərin salləllahu aleyhi və səlləm yanına gəlib bunu ona söylədi və
“Gündüzün iki başında (əvvəlində və axırında) və gecənin bəzi saatlarında
namaz qıl! Həqiqətən, yaxşı işlər pis əməlləri silib aparır. Bu, yada
salanlar üçün bir xatırlatmadır” (Hud, 114) - ayəsi nazil oldu. Həmin kişi
soruşdu: “Ey Allahın Elçisi! Bu yalnız mənə aiddir?” O buyurdu: “Ümmətimdən belə bir əməl edən kimsələrə aiddir”.210

ﺎﻥﹶﻀﻣﺎﻥﹸ ﺇﹺﻟﹶﻰ ﺭﻀﻣﺭ ﻭﺔﻌﻤﺔﹸ ﺇﹺﻟﹶﻰ ﺍﻟﹾﺠﻌﻤﺍﻟﹾﺠ ﻭﺲﻤ ﺍﻟﹾﺨﺍﺕﻠﹶﻮﻳﻘﹸﻮﻝﹸ ﺍﻟﺼ ﻛﹶﺎﻥﹶ

ﻮﻝﹶ ﺍﻟﻠﱠﻪﺳﺃﹶﻥﱠ ﺭ

ﺓﹶﻳﺮﺮ ﺃﹶﺑﹺﻲ ﻫﻦ ﻋ- ۱۱٦

ﺮﺎﺋ ﺍﻟﹾﻜﹶﺒﺐﻨﺘ ﺇﹺﺫﹶﺍ ﺍﺟﻦﻬﻨﻴﺎ ﺑ ﻣﺍﺕﻜﹶﻔﱢﺮﻣ
116. Əbu Hureyra
rəvayət edir ki, Allah Elçisi salləllahu aleyhi və səlləm
buyurmuşdur: “Böyük günahlar işlənmədiyi təqdirdə, beş vaxt namaz, iki
Cümə və iki Ramazan, arasında edilən günahlara kəffarə olur”.211

 ﹴﻡﻳﻮ  ﻛﹸﻞﱠﻴﻪﺴِﻞﹸ ﻓﺘﻳﻐ ،ﻛﹸﻢﺪﺎﺏﹺ ﺃﹶﺣﺍ ﺑﹺﺒﺮﻬ ﺃﹶﻥﱠ ﻧ ﻟﹶﻮﻢﻳﺘﺃﹶ »ﺃﹶﺭ:ﻳﻘﹸﻮﻝﹸ ﻮﻝﹶ ﺍﻟﻠﱠﻪﺳ ﺭﻊﻤ ﺳﻪ ﺃﹶﻧ، ﺓﹶﻳﺮﺮ ﺃﹶﺑﹺﻰ ﻫﻦ ﻋ- ۱۱٧
ﻮ ﺍﻟﻠﱠﻪﺤﻳﻤ ،ﺲﹺﻤ ﺍﻟﹾﺨﺍﺕﻠﹶﻮﺜﹾﻞﹸ ﺍﻟﺼ ﻣﻚ »ﻓﹶ ﹶﺬﻟ: ﻗﹶﺎﻝﹶ،ﺌﹰﺎﻴ ﺷﻧﹺﻪﺭ ﺩﻦﻰ ﻣﻘﻳﺒ  ﻻﹶ:؟« ﻗﹶﺎﻟﹸﻮﺍﻧﹺﻪﺭ ﺩﻦﻰ ﻣﻘﻳﺒ ﻚﻘﹸﻮﻝﹸ ﺫﹶﻟﺎ ﺗ ﻣ،ﺎﺴﻤﺧ
«ﺎﻄﹶﺎﻳﺎ ﺍﻟﹾﺨﺑﹺﻬ
117. Əbu Hureyra
rəvayət edir ki, Peyğəmbər salləllahu aleyhi və səlləm
demişdir: “Bir deyin görüm, əgər sizdən birinizin qapısının önündən çay
axsaydı, o da hər gün bu çayda beş dəfə yuyunsaydı, onun (bədənində
olan) çirkabdan bir şey qalardımı?” Əshabələr: “Onun (bədənindəki) çirkabdan heç nə qalmazdı”- deyə cavab verdikdə Peyğəmbər salləllahu aleyhi
və səlləm buyurdu: “Beş vaxt qılınan namazların məsəli də buna bənzəyir.
Belə ki, Allah bununla günahları silir!”212

ُﺎﺀ ﺍﻟﹾﻤﺐﺬﻫﺎ ﻳ ﻛﹶﻤ،ﻮﺏﹺ ﺑﹺﺎﻟﺬﱡﻧﱭﻳﺬﹾﻫ ﺲﻤ ﺍﻟﹾﺨﺍﺕﻠﹶﻮ »ﺇﹺﻥﱠ ﺍﻟﺼ:ﻳﻘﹸﻮﻝﹸ

Muslim, 2763, 4963, 7177.
Muslim, 552, 574.
212 əl-Buxari, 528; Muslim, 667.
210
211

ِﻝﹶ ﺍﷲﻮﺳ ﺭﺖﻌﻤ ﺳ:ﻗﹶﺎﻝﹶ

ﺎﻥﹶﺜﹾﻤ ﻋﻦ ﻋ- ۱۱٨
.«ﻥﹶﺭﺍﻟﺪ
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118. Osman rəvayət edir ki, Allah Elçisi salləllahu aleyhi və səlləm demişdir:
“Beş vaxt namaz günahları, su çirki yuyub apardığı kimi aparır”.213

ﻮ ﺃﹶﺑﻩﺪﻨﻋﻳﺔﹶ ﻭﺎﻭﹺﻌﻮﺍ ﺇﹺﻟﹶﻰ ﻣﻌﺟ ﺭﻄﹸﻮﺍ ﺛﹸﻢﺍﺑ ﻓﹶﺮﻭﺰ ﺍﻟﹾﻐﻢﻬﻞﹺ ﻓﹶﻔﹶﺎﺗﻼﹶﺳﺓﹶ ﺍﻟﺴﻭﺍ ﻏﹶﺰﻭ ﻏﹶﺰﻢﻬ ﺃﹶﻧﻰﺎﻥﹶ ﺍﻟﺜﱠﻘﹶﻔﻔﹾﻴﻦﹺ ﺳﻢﹺ ﺑﺎﺻ ﻋﻦ ﻋ- ۱۱٩
ﺔ ﻌﺑ ﺍ َﻷﺭﺎﺟﹺﺪﺴﻰ ﺍﻟﹾﻤﻠﱠﻰ ﻓ ﺻﻦ ﻣﻪﺎ ﺃﹶﻧﻧﺒﹺﺮﺪ ﺃﹸﺧ ﻗﹶ ﻭﺎﻡ ﺍﻟﹾﻌﻭﺰﺎ ﺍﻟﹾﻐﻨ ﻓﹶﺎﺗﻮﺏﺎ ﺃﹶﻳﺎ ﺃﹶﺑ ﻳﻢﺎﺻﻓﹶﻘﹶﺎﻝﹶ ﻋ
ﺮﹴﺎﻣ ﻋﻦﺔﹸ ﺑﻘﹾﺒﻋ ﻭﻮﺏﺃﹶﻳ
ﻠﱠﻰﺻ ﻭﺮﺎ ﺃﹸﻣﺄﹶ ﻛﹶﻤﺿﻮ ﺗﻦﻳﻘﹸﻮﻝﹸ »ﻣ ﻮﻝﹶ ﺍﻟﻠﱠﻪﺳ ﺭﺖﻌﻤﻰ ﺳ ﺇﹺﻧﻚ ﺫﹶﻟﻦ ﻣﺮﻳﺴﻠﹶﻰ ﺃﹶ ﻋﻟﱡﻚﻰ ﺃﹶﺩ ﺃﹶﺧﻦﺎ ﺍﺑ ﻓﹶﻘﹶﺎﻝﹶ ﻳ.ﻪﺒ ﺫﹶﻧ ﻟﹶﻪﺮﻏﹸﻔ
.ﻢﻌﺔﹸ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﻧﻘﹾﺒﺎ ﻋ ﻳﻚ ﺃﹶﻛﹶﺬﹶﻟ.«ﻞﹴﻤ ﻋﻦ ﻣﻡﺎ ﻗﹶﺪ ﻣ ﻟﹶﻪﺮ ﻏﹸﻔﺮﺎ ﺃﹸﻣﻛﹶﻤ
119. Asim ibn Süfyan əs-Səqafi rəvayət edir ki, onlar Muaviyənin dövründə
baş vermiş Sələsil döyüşündə iştirak etməyib, atlarını sərhəddə bağlı
saxlamışdılar. Onlar bu əməllərini günah sayıb peşman halda Müaviyənin
yanına qayıtdılar. Əbu Əyyub və Uqbə ibn Amir də Müaviyənin
yanında idilər. Asim dedi: “Ey Əbu Əyyub, bu ilki döyüşü ötürdük. Bizə
çatıb ki: “Kim bu dörd məsciddə (Məkkə, Mədinə, Qüds və Quba) namaz
qılarsa günahları bağışlanar”. Əbu Əyyub dedi: “Ey qardaş oğlu, bundan
daha asanını sənə xəbər verimmi? Allah Elçisinin salləllahu aleyhi və səlləm
belə buyurduğunu eşitdim: “Kim əmr olunduğu kimi gözəl şəkildə
dəstəmaz alar, əmr olunduğu kimi namaz qılarsa keçmiş günahları
bağışlanar”. Elədirmi, ey Uqbə?” Uqbə ibn Amir : “Bəli”- dedi”.214

ﻴﺌﹶﺔﻄ ﺧﻦﺎ ﻣﻳﻬﻳﺪ ﻦﻴﺎ ﺑﻂﱡ ﻣﺤ ﺗﻠﹶﺎﺓﻳﻘﹸﻮﻝﹸ ﺇﹺﻥﱠ ﻛﹸﻞﱠ ﺻ ﻛﹶﺎﻥﹶ

ﺒﹺﻲ ﺃﹶﻥﱠ ﺍﻟﻨﺛﹶﻪﺪﺣ

ﺎﺭﹺﻱﺼ ﺍﻟﹾﺄﹶﻧﻮﺏﺎ ﺃﹶﻳ ﺃﹶﻥﱠ ﺃﹶﺑ- ۱٢٠

120. Əbu Əyyub əl-Ənsari
rəvayət edir ki, Peyğəmbər salləllahu aleyhi və
səlləm buyurdu: “Hər namaz, ondan əvvəl edilən günahlara kəffarədir”.215

:ﻞﹲﺟﺬﹶﺍ؟ ﻓﹶﻘﹶﺎﻝﹶ ﺭ ﻫﺮﹺﻑﻳﻌ ﻦ ﻣ: ﻓﹶﻘﹶﺎﻝﹶ،ﺎﻴﻬ ﻓﺐﺃﻃﹾﻨ ﻭﻪﻼﹶﺗ ﺃﹶﻃﹶﺎﻝﹶ ﺻﻗﹶﺪ ﻭ،ﻠﱢﻰﻳﺼ ﻮﻫ ﻭﺃﹶﻯ ﻓﹶﱴ ﺭﺮﻤ ﻋﻦ ﺑ ﺍﻟﻠﱠﻪﺪﺒ ﺃﹶﻥﱠ ﻋ- ۱٢۱
»ﺇﻥﹼ: ﻳﻘﹸﻮﻝﹸ ﻮﻝﹶ ﺍﻟﻠﱠﻪﺳ ﺭﺖﻌﻤﻰ ﺳ ﻓﹶﺈﹺﻧ،ﻮﺩﺠﺍﻟﺴ ﻭﻛﹸﻮﻉﻴﻞﹶ ﺍﻟﺮﻳﻄ  ﺃﹶﻥﹾﻪﺗﺮ ﻷَﻣﺮﹺﻓﹸﻪ ﺃﹶﻋﺖ ﻛﹸﻨ ﻟﹶﻮ:ﺮﻤ ﻋﻦ ﺑ ﺍﻟﻠﱠﻪﺪﺒ ﻓﹶﻘﹶﺎﻝﹶ ﻋ.ﺎﺃﹶﻧ
.« ﻋﻨﻪﺴﺎﻗﹶﻄﹶﺖ ﺗﺪﺠ ﺳ ﺃﻭﻛﹶﻊ ﻓﹶﻜﹸﻠﱠﻤﺎ ﺭﻪﻘﹶﻴ ﻭﻋﺎﺗﻪ ﻋﻠﻰ ﺭﺃﹾﺳﺖﻌﺿ ﻛﻠﱢﻬﺎ ﻓﻮﻲ ﺑﹺﺬﹸﻧﻮﺑﹺﻪﻠﱢﻲ ﺃﺗﻳﺼ  ﺇﺫﺍ ﻗﺎﻡﺪﺒﺍﻟﻌ
121. (Bir gün) Abdullah ibn Ömər216
bir gəncin namazında (qiyamı)
həddən artıq uzadaraq qıldığını gördü. O soruşdu: “Kim bunu tanıyır?” Bir
Əhməd, 518. əl-Albani “Sahihul-Cəmius-Sağir”də (№ 1668) səhih olduğunu bildirmişdir.
ən-Nəsəi, 144, 145. əl-Albani səhih olduğunu bildirmişdir.
215 Əhməd, 23503, 23550. əl-Albani “Sahihul-Cəmius-Sağir”də (№ 2144) səhih olduğunu bildirmişdir.
216 Əbu Abdur-Rahmən Abdullah ibn Ömər ibn Xəttab əl-Ədəvi əl-Qurəşi
Allah Elçisinin azyaşlı
səhabələrindəndir. Xəndək döyüşündə iştirak etmiş və ağac altında beyət edənlərdən olmuşdur. Ən çox
hədis rəvayət edən yeddi səhabədən biridir. Hicrətin 73-cü ilində vəfat etmişdir.
213
214

FƏZİƏTLİ ƏMƏLLƏR

71

kişi dedi: “Mən tanıyıram”. Abdullah ibn Ömər
dedi: “Əgər mən onu
tanısaydım, ona rukunu və səcdəni uzatmağı buyurardım. Çünki, mən
Allah Elçisinin salləllahu aleyhi və səlləm belə buyurduğunu eşitmişəm:
“Həqiqətən, qul namaza durduqda onun bütün günahları gətirilərək
başının və hər iki çiyinlərinin üzərinə qoyulur. O, hər dəfə ruku və səcdə
etdikdə günahları tökülür”.217

ﻦﺐ ﻣ
 ﻳﻜﹾﺘ  ﻟﹶﻢﺎﺕﻮﺑﻜﹾﺘ ﺍﻟﹾﻤﺍﺕﻠﹶﻮﻟﹶﺎﺀِ ﺍﻟﺼﺆﻠﹶﻰ ﻫﺎﻓﹶﻆﹶ ﻋ ﺣﻦ "ﻣ:

ِ ﻮﻝﹸ ﺍﺳ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺭ:ﺓﹶ ﻗﹶﺎﻝﹶﻳﺮﺮ ﺃﹶﺑﹺﻲ ﻫﻦ ﻋ- ۱٢٢
ﷲ
"ﲔ ﺍﻟﹾﻘﹶﺎﻧﹺﺘﻦ ﻣﺐ ﻛﹸﺘﻳﺔﺎﺋﹶﺔﹶ ﺁ ﻣﻠﹶﺔﻲ ﻟﹶﻴﺃﹶ ﻓ ﻗﹶﺮﻦﻣ ﻭ،ﲔﻠﺎﻓﺍﻟﹾﻐ

122. Əbu Hureyra
rəvayət edir ki, Allah Elçisi salləllahu aleyhi və səlləm
demişdir: “Kim bu fərz namazlarını öz vaxtlarında qılarsa, qafillərdən
yazılmaz. Kim də gecə yüz ayə oxuyarsa, müti olanlardan yazılar”.218
CAMAAT NAMAZININ ADİ NAMAZDAN ÜSTÜNLÜYÜ

ﺎ ﻣ ﻟﹶﻪﺮ ﻏﹸﻔﻜﹶﺔﻼﹶﺋ ﺍﻟﹾﻤﲔﺄﹾﻣ ﺗﻪﻴﻨﺄﹾﻣ ﺗﺍﻓﹶﻖ ﻭﻦ ﻣﻪﻮﺍ ﻓﹶﺈﹺﻧﻨ ﻓﹶﺄﹶﻣﺎﻡ ﺍﻹِﻣﻦ »ﺇﹺﺫﹶﺍ ﺃﹶﻣ:ﻗﹶﺎﻝﹶ

ﺒﹺﻰ ﺃﹶﻥﱠ ﺍﻟﻨ،

ﺓﹶﻳﺮﺮ ﺃﹶﺑﹺﻲ ﻫﻦ ﻋ- ۱٢٣

«ﺒﹺﻪ ﺫﹶﻧﻦ ﻣﻡﻘﹶﺪﺗ

123. Əbu Hureyra
rəvayət edir ki, Peyğəmbər salləllahu aleyhi və səlləm
demişdir: “İmam “Amin” deyəndə, siz də ”Amin” deyin! Bilin ki, kimin
“Amin” deməsi mələklərin “Amin” deməsi ilə üst-üstə düşərsə, onun keçmiş günahları bağışlanar”.219

ﺔﹰﺟﺭ ﺩﺮﹺﻳﻦﺸﻋﻊﹴ ﻭﺒ ﺍﻟﹾﻔﹶﺬﱢ ﺑﹺﺴﻠﹶﺎﺓ ﺻﻦﻞﹸ ﻣ ﺃﹶﻓﹾﻀﺔﺎﻋﻤﻠﹶﺎﺓﹸ ﺍﻟﹾﺠﻗﹶﺎﻝﹶ ﺻ

ﻮﻝﹶ ﺍﻟﻠﱠﻪﺳﺃﹶﻥﱠ ﺭ

ﺮﻤﻦﹺ ﻋ ﺍﺑﻦ ﻋ- ۱٢٤

124. Abdullah ibn Ömər
rəvayət edir ki, Allah Elçisi salləllahu aleyhi və
səlləm demişdir: “Camaatla qılınan namaz tək qılınan namazdan iyirmi
yeddi dərəcə daha fəzilətlidir”.220

ﺎﺴﺧﻤ ﻪﻮﻗﻰ ﺳ ﻓﻪﻼﹶﺗﺻ ﻭ،ﻪﺘﻴﻰ ﺑ ﻓﻪﻼﹶﺗﻠﹶﻰ ﺻ ﻋﺰﹺﻳﺪﻴﻊﹺ ﺗﻤﻼﹶﺓﹸ ﺍﻟﹾﺠ »ﺻ: ﻗﹶﺎﻝﹶﺒﹺﻰﻦﹺ ﺍﻟﻨ ﻋ، ﺓﹶﻳﺮﺮ ﺃﹶﺑﹺﻰ ﻫﻦ ﻋ- ۱٢٥
ﺎ ﺑﹺﻬ ﺍﻟﻠﱠﻪﻪﻓﹶﻌﺓﹰ ﺇﹺﻻﱠ ﺭﻄﹾﻮﻂﹸ ﺧﻳﺨ  ﻟﹶﻢ،ﻼﹶﺓﹶ ﺇﹺﻻﱠ ﺍﻟﺼﻳﺮﹺﻳﺪ  ﻻﹶ،ﺠﹺﺪﺴﻰ ﺍﻟﹾﻤﺃﹶﺗ ﻭﻦﺴﺄﹶ ﻓﹶﺄﹶﺣﺿﻮ ﺇﹺﺫﹶﺍ ﺗﻛﹸﻢﺪ ﻓﹶﺈﹺﻥﱠ ﺃﹶﺣ،ﺔﹰﺟﺭ ﺩﺮﹺﻳﻦﺸﻋﻭ
217 İbn Hibban, 1734; Cəlaləddin əs-Suyuti “Cəmius-Sağir” 2062, 3157; əl-Beyhəqi “Sünənul-Kubra”
4473, 4884. əl-Albani “Sahihul-Cəmius-Sağir”də (№ 1671) səhih olduğunu bildirmişdir.
218 əl-Hakim, 1160. əl-Albani “Sahihut-Tərğib vət-Tərhib” (№ 1437) səhih olduğunu bildirmişdir.
219 əl-Buxari, 780; Muslim, 912.
220 Muslim, 1509; ən-Nəsəi, 837; ət-Tirmizi, 215.
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ﻨﹺﻰﻳﻌ – ﻠﱢﻰﺼﺗ ﻭ،ﻪﺒﹺﺴﺤ ﺗﺖﺎ ﻛﹶﺎﻧ ﻣﻼﹶﺓﻰ ﺻ ﻛﹶﺎﻥﹶ ﻓﺠﹺﺪﺴﻞﹶ ﺍﻟﹾﻤﺩﺧ ﺇﹺﺫﹶﺍ ﻭ،ﺠﹺﺪﺴﻞﹶ ﺍﻟﹾﻤﺧﻳﺪ ﻰﺘ ﺣ،ﻴﺌﹶﺔﹰﻄ ﺧﻪﻨﻂﱠ ﻋﺣ ﻭ،ﺔﹰﺟﺭﺩ
«ﻴﻪﺙﹾ ﻓﺪﻳﺤ ﺎ ﻟﹶﻢ ﻣ،ﻪﻤﺣ ﺍﺭﻢ ﺍﻟﻠﱠﻬ، ﻟﹶﻪﺮﻢ ﺍﻏﹾﻔ  ﺍﻟﻠﱠﻬﻴﻪﻠﱢﻰ ﻓﻳﺼ ﻯ ﺍﻟﱠﺬﺴِﻪﻠﺠﻰ ﻣ ﻓﺍﻡﺎ ﺩﻜﹶﺔﹸ ﻣﻼﹶﺋ – ﺍﻟﹾﻤﻪﻠﹶﻴﻋ
125. Əbu Hureyra
rəvayət edir ki, Peyğəmbər salləllahu aleyhi və səlləm
demişdir: “(İnsanın) camaatla qıldığı namazı öz evində və ya bazarda (fərdi
şəkildə) qıldığı namazdan iyirmi beş dəfə artıqdır. 221 Çünki sizdən biri
lazımı qaydada dəstəmaz alıb ancaq namaz qılmaq məqsədilə məscidə
gəlsə, məscidə daxil olanadək atdığı hər addıma görə Allah onu bir dərəcə
yüksəldər və onun bir günahını silər. Məscidə daxil olduqdan sonra orada
qaldığı vaxt ərzində namazda olduğu kimi sayılar. Namazını qılacağı yerdə
gözlədiyi vaxt ərzində, dəstəmazı pozulanadək mələklər: “Allahım, onu
bağışla! Allahım, ona rəhm et!” - deyə onun üçün dua edərlər”.222

ﻲ ﻓﻠﹶﺎﺓ ﺍﻟﺼﻦ ﻣﺐﺠﻌ ﻟﹶﻴﻳﻘﹸﻮﻝﹸ ﺇﹺﻥﱠ ﺍﻟﻠﱠﻪ

ﻮﻝﹶ ﺍﻟﻠﱠﻪﺳ ﺭﺖﻌﻤﻗﹶﺎﻝﹶ ﺳ

ﻄﱠﺎﺏﹺﻦﹺ ﺍﻟﹾﺨ ﺑﺮﻤ ﻋﻦ ﺑ ﺍﻟﻠﱠﻪﺪﺒﺛﹶﻨﹺﻲ ﻋﺪ ﺣ- ۱٢٦
ِﻴﻊﹺﻤﺍﻟﹾﺠ

126. Abdullah ibn Ömər ibn əl-Xattab
demişdir: “Allah Elçisinin
salləllahu aleyhi və səlləm belə dediyini eşitdim: “Həqiqətən, Allah camaatla
qılınan namaza təəccüblənir223”.224

ﺎﻟﱢﲔﻻ ﺍﻟﻀ ﻭ،ﻬﹺﻢﻠﹶﻴﻮﺏﹺ ﻋﻀﻐﺮﹺ ﺍﻟﹾﻤ ﻏﹶﻴ:ﺎﻡ "ﺇﹺﺫﹶﺍ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺍﻹِﻣ: ﻮﻝﹸ ﺍﻟﻠﱠﻪﺳ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺭ:ﻗﹶﺎﻝﹶ

ﺏﹴﺪﻨﺓﹶ ﺑﻦ ﺟﺮﻤ ﺳﻦ ﻋ- ۱٢٧

." ﺍﻟﻠﱠﻪﻜﹸﻢﻳﺠﹺﺒ ،ﲔ ﺁﻣ: ﻓﹶﻘﹸﻮﻟﹸﻮﺍ،(7 :)ﺍﻟﻔﺎﲢﺔ

127. Səmura ibn Cundəb
rəvayət edir ki, Allah Elçisi salləllahu aleyhi və
demişdir: “İmam Fatihə surəsində: “Ğeyril məğdubi aleyhim vələddallin” (Qəzəbə uğramışların və azmışların yoluna yox!)” (əl-Fatihə, 7) dedikdə, siz: “Amin”- deyin ki, Allah onu (Fatihə surəsinin əhatə etdiyi
duanı) qəbul etsin”.225
səlləm

ﺲﹴﺨﻤ
  ﺑﹺﻩﺪﺣ ﻭﻛﹸﻢﺪﻼﹶﺓﹶ ﺃﹶﺣﻴﻊﹺ ﺻﻤﻼﹶﺓﹸ ﺍﻟﹾﺠﻞﹸ ﺻﻔﹾﻀ »ﺗ:ﻳﻘﹸﻮﻝﹸ

ﻮﻝﹶ ﺍﻟﻠﱠﻪﺳ ﺭﺖﻌﻤ ﺳ:ﻗﹶﺎﻝﹶ

ﺓﹶﻳﺮﺮ ﺃﹶﺑﹺﻲ ﻫﻦ ﻋ- ۱٢٨

Burada söhbət namazın savabından gedir.
əl-Buxari, 477; Muslim, 1476.
223 Allahın sifətlərinin necəliyi barəsində fikir yürütmək olmaz.
224 Əhməd, 5112. əl-Albani “Sahihut-Tərğib vət-Tərhib”də (№ 406) və “Silsilətul-Əhədisis-Sahiha”da (№
1652) həsən olduğunu bildirmişdir.
225 ət-Tabərani “Mucəmul-Kəbir” 6748. əl-Albani “Sahihut-Tərğib vət-Tərhib”də (№ 516) səhih li-ğeyrihi
olduğunu bildirmişdir.
221
222
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ﺮﹺﺁﻥﹶ ﺍﻟﹾﻔﹶﺠ ﺇﹺﻥﱠ ﻗﹸﺮ:ﻢﺌﹾﺘﺀُﻭﺍ ﺇﹺﻥﹾ ﺷ ﻓﹶﺎﻗﹾﺮ:ﻳﻘﹸﻮﻝﹸ .«ﺮﹺ ﺍﻟﹾﻔﹶﺠﻼﹶﺓﻰ ﺻﺎﺭﹺ ﻓﻬﻜﹶﺔﹸ ﺍﻟﻨﻼﹶﺋﻣﻞﹺ ﻭﻜﹶﺔﹸ ﺍﻟﻠﱠﻴﻼﹶﺋ ﻣﻊﻤﺘﺠﺗ ﻭ،ﺀًﺍﺰ ﺟﺮﹺﻳﻦﺸﻋﻭ
ﺍﻮﺩﻬﺸﻛﹶﺎﻥﹶ ﻣ
128. Rəvayət edilir ki, Əbu Hureyra
demişdir: “Mən Peyğəmbərin
salləllahu aleyhi və səlləm belə dediyini eşitdim: “Camaat namazı birinizin fərdi
şəkildə qıldığı namazdan iyirmi beş dəfə üstündür. Gecə mələkləri ilə
gündüz mələkləri Sübh namazında bir yerə toplaşırlar”. (Əbu Hureyra )
dedi: “İstəyirsinizsə, (bu ayəni) oxuyun: “...Sübh çağı oxunan Quranın226
şahidləri olur”. (əl-İsra 78)”.227

ﺪﺎﻫ ﻗﹶﺎﻝﹶ »ﺃﹶﺷ. ﻗﹶﺎﻟﹸﻮﺍ ﻻﹶ.« ﻓﹸﻼﹶﻥﹲﺪﺎﻫ ﻓﹶﻘﹶﺎﻝﹶ »ﺃﹶﺷﺢﺒﺎ ﺍﻟﺼﻣﻳﻮ

ﻮﻝﹸ ﺍﻟﻠﱠﻪﺳﺎ ﺭﻠﱠﻰ ﺑﹺﻨﻗﹶﺎﻝﹶ ﺻ

ﺐﹴﻦﹺ ﻛﹶﻌ ﺑﻰ ﺃﹸﺑﻦ ﻋ- ۱٢٩

ﻠﹶﻰﺍ ﻋﻮﺒ ﺣﻟﹶﻮﺎ ﻭﻤﻮﻫﻤﺘﻴﺎ ﻷَﺗﻴﻬﹺﻤﺎ ﻓﻮﻥﹶ ﻣﻠﹶﻤﻌ ﺗﻟﹶﻮ ﻭﲔﻘﺎﻓﻨﻠﹶﻰ ﺍﻟﹾﻤ ﻋﺍﺕﻠﹶﻮﻦﹺ ﺃﹶﺛﹾﻘﹶﻞﹸ ﺍﻟﺼﻴﻼﹶﺗﻦﹺ ﺍﻟﺼﻴﺎﺗ ﻗﹶﺎﻝﹶ »ﺇﹺﻥﱠ ﻫ. ﻗﹶﺎﻟﹸﻮﺍ ﻻﹶ.«ﻓﹸﻼﹶﻥﹲ
ﻛﹶﻰﻞﹺ ﺃﹶﺯﺟ ﺍﻟﺮﻊﻞﹺ ﻣﺟﻼﹶﺓﹶ ﺍﻟﺮﺇﹺﻥﱠ ﺻ ﻭﻮﻩﻤﺗﺭﺪﺘ ﻻﹶﺑﻪﻴﻠﹶﺘﺎ ﻓﹶﻀ ﻣﻢﺘﻤﻠ ﻋﻟﹶﻮ ﻭﻜﹶﺔﻼﹶﺋ ﺍﻟﹾﻤﻒﺜﹾﻞﹺ ﺻﻠﹶﻰ ﻣﻝﹶ ﻋ ﺍﻷَﻭﻒﺇﹺﻥﱠ ﺍﻟﺼﻛﹶﺐﹺ ﻭﺍﻟﺮ
.«ﺎﻟﹶﻰﻌ ﺗ ﺇﹺﻟﹶﻰ ﺍﻟﻠﱠﻪﺐ ﺃﹶﺣﻮ ﻓﹶﻬﺎ ﻛﹶﺜﹸﺮﻣﻞﹺ ﻭﺟ ﺍﻟﺮﻊ ﻣﻪﻼﹶﺗ ﺻﻦﻛﹶﻰ ﻣﻦﹺ ﺃﹶﺯﻠﹶﻴﺟ ﺍﻟﺮﻊ ﻣﻪﻼﹶﺗﺻ ﻭﻩﺪﺣ ﻭﻪﻼﹶﺗ ﺻﻦﻣ
129. Ubeyy ibn Kəb228 rəvayət edir ki, bir gün Allah Elçisi salləllahu aleyhi və
səlləm bizə Sübh namazını qıldırdı və soruşdu: “Filankəs buradadır?”
(Səhabələr): “Xeyr!”- dedilər. Allah Elçisi salləllahu aleyhi və səlləm yenə
soruşdu: “Bəs filankəs buradadır?” Oradakılar yenə: “Xeyr!”- dedilər.
(Allah Elçisi salləllahu aleyhi və səlləm) buyurdu: “Bu iki namaz (İşa və Sübh)
münafiqlərə ən ağır gələn namazlardır. Əgər onlar bu namazlardakı savabı
bilsəydilər, dizləri üstündə iməkləyərək də olsa (bunları camaatla qılmaq
üçün məscidə) gələrdilər. Həqiqətən, birinci səf mələklərin səfi kimidir. Siz
birinci səfdəki fəziləti bilsəydiniz, onun üçün yarışardınız. Həqiqətən, bir
adamın başqa bir adamla namaz qılması onun fərdi şəkildə namaz qılmasından, iki nəfərlə birlikdə qılması da, bir nəfərlə birlikdə qılmasından
daha fəzilətlidir. (Namazda iştirak edənlərin sayı) nə qədər çox olarsa, Uca
Allaha o qədər sevimli olar”.229

ﺔ ﻗﹶﺪ ﺍﻟﺼﻴﻞﹶ ﻓﹶﺄﹶﻯ ﻗ.«ﺎﻡﹺﻴﻞﹸ ﻗﹶﺎﻝﹶ »ﻃﹸﻮﻝﹸ ﺍﻟﹾﻘﺎﻝﹺ ﺃﹶﻓﹾﻀﻤ ﺍﻷَﻋﻞﹶ ﺃﹶﻯﺌ ﺳﺒﹺﻰ ﺃﹶﻥﱠ ﺍﻟﻨﻰﻤﺜﹾﻌ ﺍﻟﹾﺨﻰﺸﺒﻦﹺ ﺣ ﺑ ﺍﻟﻠﱠﻪﺪﺒ ﻋﻦ ﻋ- ۱٣٠
ﻦﻞﹸ ﻗﹶﺎﻝﹶ »ﻣ ﺃﹶﻓﹾﻀﺎﺩ ﺍﻟﹾﺠﹺﻬﻴﻞﹶ ﻓﹶﺄﹶﻯ ﻗ.«ﻪﻠﹶﻴ ﻋ ﺍﻟﻠﱠﻪﻡﺮﺎ ﺣ ﻣﺮﺠ ﻫﻦﻞﹸ ﻗﹶﺎﻝﹶ »ﻣ ﺃﹶﻓﹾﻀﺓﺮ ﺍﻟﹾﻬﹺﺠﻴﻞﹶ ﻓﹶﺄﹶﻯ ﻗ.«ﻞﱢﻘ ﺍﻟﹾﻤﺪﻬﻞﹸ ﻗﹶﺎﻝﹶ »ﺟﺃﹶﻓﹾﻀ
.«ﻩﺍﺩﻮ ﺟﺮﻘﻋ ﻭﻪﻣ ﺩﺮﹺﻳﻖ ﺃﹸﻫﻦ ﻗﹶﺎﻝﹶ »ﻣﻑﺮﻞﹺ ﺃﹶﺷ ﺍﻟﹾﻘﹶﺘﻴﻞﹶ ﻓﹶﺄﹶﻯ ﻗ.«ﻔﹾﺴِﻪﻧ ﻭﻪﺎﻟ ﺑﹺﻤﲔﺮﹺﻛﺸ ﺍﻟﹾﻤﺪﺎﻫﺟ
Bu vaxt qılınan fəcr namazını gecə mələkləri ilə gündüz mələkləri müşahidə edirlər.
əl-Buxari, 648; Muslim, 649, 1035.
228 Ubeyy ibn Kəb əl-Ənsari
Peyğəmbərin səhabəsidir. Hicrətin 35-ci ilində vəfat etmişdir.
229 Əbu Davud, 554. əl-Albani hədisin həsən olduğunu bildirmişdir.
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130. Abdullah ibn Hubşi əl-Xasami
rəvayət edir ki, Peyğəmbərdən
salləllahu aleyhi və səlləm soruşdular: “Ən fəzilətli əməl hansıdır?” O buyurdu:
“Namazda qiyamın uzun olması”. Yenə soruşdular: “Ən fəzilətli sədəqə
hansıdır?” O buyurdu: “Kasıb olduqda verilən sədəqə”. Yenə soruşdular:
“Ən fəzilətli hicrət hansıdır?” O buyurdu: “Allahın haram buyurduğunu
tərk etmək”. Yenə soruşdular: “Ən fəzilətli cihad hansıdır?” O buyurdu:
“Malı və canı ilə müşriklərlə edilən cihad”. Yenə soruşdular: “Ən şərəfli
ölüm hansıdır?” O buyurdu: “Qanı axıdılaraq və atı kəsilərək öldürülən”.230
CAMAATA SARILMAQ

ﺎﻴﻨﻓ

ﻮﻝﹺ ﺍﻟﻠﱠﻪﺳﻘﹶﺎﻡﹺ ﺭ ﻛﹶﻤﻴﻜﹸﻢ ﻓﺖﻰ ﻗﹸﻤ ﺇﹺﻧﺎﺱﺎ ﺍﻟﻨﻳﻬﺎ ﺃﹶ ﻓﹶﻘﹶﺎﻝﹶ ﻳﺔﺎﺑﹺﻴﺑﹺﺎﻟﹾﺠ

ﺮﻤﺎ ﻋﻨﻄﹶﺒﻗﹶﺎﻝﹶ ﺧ

ﺮﻤﻦﹺ ﻋﻦﹺ ﺍﺑ ﻋ- ۱٣۱

ﺪ ﻬﻳﺸ ﻭﻠﹶﻒﺤﺘﻳﺴ ﻻﹶﻞﹸ ﻭﺟ ﺍﻟﺮﻒﻠﻳﺤ ﻰﺘ ﺣﺏﻮ ﺍﻟﹾﻜﹶﺬﻳﻔﹾﺸ  ﺛﹸﻢﻢﻬﻳﻠﹸﻮﻧ ﻳﻦ ﺍﻟﱠﺬ ﺛﹸﻢﻢﻬﻳﻠﹸﻮﻧ ﻳﻦ ﺍﻟﱠﺬﺎﺑﹺﻰ ﺛﹸﻢﺻﺤ
  ﺑﹺﺄﹶﻴﻜﹸﻢﻓﹶﻘﹶﺎﻝﹶ »ﺃﹸﻭﺻ
ﻄﹶﺎﻥﹶﻴﻗﹶﺔﹶ ﻓﹶﺈﹺﻥﱠ ﺍﻟﺸﺍﻟﹾﻔﹸﺮ ﻭﺎﻛﹸﻢﺇﹺﻳ ﻭﺔﺎﻋﻤ ﺑﹺﺎﻟﹾﺠﻜﹸﻢﻠﹶﻴﻄﹶﺎﻥﹸ ﻋﻴﺎ ﺍﻟﺸﻤﺜﹶﻬ ﺇﹺﻻﱠ ﻛﹶﺎﻥﹶ ﺛﹶﺎﻟﺃﹶﺓﺮﻞﹲ ﺑﹺﺎﻣﺟﻥﱠ ﺭﻠﹸﻮﻳﺨ  ﺃﹶﻻﹶ ﻻﹶﺪﻬﺸﺘﻳﺴ ﻻﹶ ﻭﺪﺎﻫﺍﻟﺸ
.«ﻦﻣﺆ ﺍﻟﹾﻤﻚ ﻓﹶﺬﹶﻟﻪﺌﹶﺘﻴ ﺳﻪﺎﺀَﺗﺳ ﻭﻪﺘﻨﺴ ﺣﻪﺗﺮ ﺳﻦﺔﹶ ﻣﺎﻋﻤﻡﹺ ﺍﻟﹾﺠﻠﹾﺰ ﻓﹶﻠﹾﻴﺔﻨﺔﹶ ﺍﻟﹾﺠﻮﺣﺒﺤ ﺑﺍﺩ ﺃﹶﺭﻦ ﻣﺪﻌﻦﹺ ﺃﹶﺑﻴﺛﹾﻨ ﺍﻻﻦ ﻣﻮﻫ ﻭﺪﺍﺣ ﺍﻟﹾﻮﻊﻣ
131. İbn Ömər
rəvayət edir ki, (bir gün) Ömər Cəbiyədə231 bizə xütbə
verərək belə dedi: “Ey insanlar! Allah Elçisinin salləllahu aleyhi və səlləm bizim
aramızda durub xütbə söylədiyi kimi, mən də sizin aranızda durub xütbə
söyləyirəm. Allah Elçisi salləllahu aleyhi və səlləm buyurdu: “Sizə səhabələrimin, sonra onların ardınca gələnlərin, sonra onların ardınca gələnlərin
yolu ilə getməyi tövsiyə edirəm. Sonra gələn nəsillərdə yalan yayılacaqdır.
O dərəcədə ki, bir kişidən and içmək tələb olunmadığı halda and içəcək.
Şahidlik tələb olunmadığı halda şahidlik edəcək. Bir qadın bir kişi ilə
təklikdə qalarsa, üçüncüsü şeytan olar. Camaatdan tutunun! Parçalanmadan çəkinin, çünki şeytan (camaata qatışmayıb) tək qalanla bərabər, (camaat olan) iki nəfərdən isə uzaqdır. Kim Cənnətin ən gözəl yerlərindən köşkə
sahib olmaq istəyərsə, camaata sarılsın. Kimin savab işləri onu sevindirib,
günahları kədərləndirirsə, o mömindir”.232

ﻜﹸﺮﻳﺸ  ﻻﹶﻦﻣ ﻭ،ﺎ ﻛﹸﻔﹾﺮﻛﹸﻬﺮﺗ ﻭﻜﹾﺮ ﺍﷲِ ﺷﺔﻤﺙﹸ ﺑﹺﻨﹺﻌﺪﺤ »ﺍﻟﺘ: ِﻝﹸ ﺍﷲﻮﺳ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺭ:ﲑﹴ ﻗﹶﺎﻝﹶﺸﻦﹺ ﺑ ﺑﺎﻥﻤﻌﻦﹺ ﺍﻟﻨ ﻋ- ۱٣٢
.«ﺬﹶﺍﺏﻗﹶﺔﹸ ﻋﺍﻟﹾﻔﹸﺮ ﻭﻛﹶﻪﺮﺔﹸ ﺑﺎﻋﻤﺍﻟﹾﺠ ﻭ،َ ﺍﷲﻜﹸﺮﻳﺸ  ﻻﹶﺎﺱ ﺍﻟﻨﻜﹸﺮﻳﺸ  ﻻﹶﻦﻣ ﻭ،ﲑ ﺍﻟﹾﻜﹶﺜﻜﹸﺮﻳﺸ ﻴﻞﹶ ﻻﹶﺍﻟﹾﻘﹶﻠ

Əbu Davud, 1451. əl-Albani səhih olduğunu bildirmişdir.
Şamda yer adıdır.
232 ət-Tirmizi, 2165, 2318. əl-Albani səhih olduğunu qeyd etmişdir.
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132. Numən ibn Bəşir rəvayət edir ki, Allah Elçisi salləllahu aleyhi və səlləm
demişdir: “Allahın neməti barəsində danışmaq şükür, danışmamaq isə
nankorluqdur. Aza şükür etməyən çoxa da şükür etməz. İnsanlara şükür
etməyən, Allaha da şükür etməz. Camaat bərəkət, ayrılıq isə əzabdır”.233

ﺔﹶﺎﻋﻤ ﺍﻟﹾﺠﻕ ﻓﹶﺎﺭﻦ ﻣﻪ ﻓﹶﺈﹺﻧﻪﻠﹶﻴ ﻋﺒﹺﺮﺼ ﻓﹶﻠﹾﻴﻪﻫﻳﻜﹾﺮ ﺌﹰﺎﻴ ﺷﲑﹺﻩ ﺃﹶﻣﻦﺃﹶﻯ ﻣ ﺭﻦ ﻣ:ﻗﹶﺎﻝﹶ

ﺒﹺﻲ ﺍﻟﻨﻦﻋ

ﺎﺱﹴﺒ ﻋﻦ ﺍﺑﻦ ﻋ- ۱٣٣

.ﺔﹰﻴﻠﺎﻫﺔﹰ ﺟﻴﺘ ﻣﺎﺕ ﺇﹺﻻﱠ ﻣﺎﺕﺍ ﻓﹶﻤﺮﺒﺷ

133. İbn Abbas
rəvayət edir ki, Peyğəmbər salləllahu aleyhi və səlləm
demişdir: “Kim öz rəhbərinin xoşagəlməz bir hərəkətini görsə, qoy buna
səbir etsin. Çünki kim (müsəlman) camaatından bircə qarış kənara çıxıb
ölərsə, cahiliyyət dövründə olduğu kimi ölmüş olar”.234

ﻊ ﻤﺃﹰ ﺳﺮ ﺍﻣ ﺍﻟﻠﱠﻪﺮﻀﻰ ﻓﹶﻘﹶﺎﻝﹶ »ﻧﻨ ﻣﻦ ﻣﻒﻴ ﺑﹺﺎﻟﹾﺨﻮﻝﹸ ﺍﻟﻠﱠﻪﺳ ﺭ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﻗﹶﺎﻡ ﺃﹶﺑﹺﻴﻪﻦﻢﹴ ﻋﻄﹾﻌﻦﹺ ﻣﺮﹺ ﺑﻴﺒﻦﹺ ﺟ ﺑﺪﻤﺤ ﻣﻦ ﻋ- ۱٣٤
ﻼﹶﺹﻦﹴ ﺇﹺﺧﻣﺆ ﻣ ﻗﹶﻠﹾﺐﻬﹺﻦﻠﹶﻴﻞﱡ ﻋﻳﻐ  ﺛﹶﻼﹶﺙﹲ ﻻﹶﻪﻨ ﻣ ﺃﹶﻓﹾﻘﹶﻪﻮ ﻫﻦ ﺇﹺﻟﹶﻰ ﻣﻘﹾﻪﻞﹺ ﻓﺎﻣ ﺣﺏﺭ ﻭﻴﻪ ﻓﹶﻘﺮ ﻏﹶﻴﻘﹾﻪﻞﹺ ﻓﺎﻣ ﺣﺏﺎ ﻓﹶﺮﻬﻠﱠﻐﻰ ﻓﹶﺒﻘﹶﺎﻟﹶﺘﻣ
.«ﻬﹺﻢﺍﺋﺭ ﻭﻦﻴﻂﹸ ﻣﺤ ﺗﻢﻬﺗﻮﻋ ﻓﹶﺈﹺﻥﱠ ﺩﻬﹺﻢﺘﺎﻋﻤ ﺟﻭﻡﻟﹸﺰ ﻭﲔﻤﻠﺴ ﺍﻟﹾﻤﻻﹶﺓﻮﺔﹸ ﻟﻴﺤﺼﺍﻟﻨ ﻭﻠﱠﻪﻞﹺ ﻟﻤﺍﻟﹾﻌ
134. Muhəmməd ibn Cubeyr ibn Mutim atasından rəvayət edir ki, Allah
Elçisi salləllahu aleyhi və səlləm Minadakı Xeyf məscidində dedi: “Sözlərimi
eşidib onu olduğu kimi çatdıranın Allah üzünü ağ etsin! Ola bilsin ki,
hədisi daşıyan heç də anlayışlı olmasın. Ola bilsin ki, hədisi daşıyan onu
daha anlayışlı olana ötürsün. Üç əməl vardır ki, onlara görə möminin
qəlbində kin-küdurətə yer qalmaz; əməli yalnız Allah üçün etmək,
müsəlmanların rəhbərlərinə nəsihət etmək və onların camaatına bağlı
olmaq. Həqiqətən, onlar (rəhbərlər) üçün edilən hətta bir dua belə onların
qorunmasına səbəbdir”.235
CAMAAT NAMAZINI QIRX GÜN TƏRK ETMƏMƏK

ﺓﹶ ﺍﻷُﻭﻟﹶﻰﻜﹾﺒﹺﲑ ﺍﻟﺘﺭﹺﻙﻳﺪ ﺔﺎﻋﻤﻰ ﺟﺎ ﻓﻣﻳﻮ ﲔﻌﺑ ﺃﹶﺭﻠﱠﻪﻠﱠﻰ ﻟ ﺻﻦ»ﻣ

ﻮﻝﹸ ﺍﻟﻠﱠﻪﺳﻗﹶﺎﻝﹶ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺭ

ﻚﺎﻟﻦﹺ ﻣﺲﹺ ﺑ ﺃﹶﻧﻦ ﻋ- ۱٣٥

.«ﻔﹶﺎﻕﹺ ﺍﻟﻨﻦﺍﺀَﺓﹲ ﻣﺮﺑﺎﺭﹺ ﻭ ﺍﻟﻨﻦﺍﺀَﺓﹲ ﻣﺮﻥ ﺑ ﺎﺍﺀَﺗﺮ ﺑ ﻟﹶﻪﺖﺒﻛﹸﺘ

İbn Əbi əd-Dunyə “əş-Şukur” 64; əl-Beyhəqi “Şuabul-İman” 4105, 4419. əl-Albani “Sahihul-CəmiusSağir”də (№ 3014) həsən olduğunu bildirmişdir.
234 əl-Buxari, 7054; Muslim, 1849.
235 İbn Məcə, 3056, 3172. əl-Albani səhih olduğunu bildirmişdir.
233
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135. Ənəs ibn Məlik rəvayət edir ki, Allah Elçisi salləllahu aleyhi və səlləm belə buyurdu: “Kim qırx gün birinci təkbirə çataraq camaatla namaz qılarsa,
ona iki bəraət yazılar; Cəhənnəmdən və nifaqdan bəraət”.236
CAMAAT NAMAZINI MƏSCİDDƏ QILMAQ NİYYƏTİ

 ﺍﻟﻠﱠﻪﻄﹶﺎﻩﺍ ﺃﹶﻋﻠﱠﻮ ﺻ ﻗﹶﺪﺎﺱ ﺍﻟﻨﺪﺟ ﻓﹶﻮﺍﺡ ﺭ ﺛﹸﻢﻮﺀَﻩﺿ ﻭﻦﺴﺄﹶ ﻓﹶﺄﹶﺣﺿﻮ ﺗﻦ »ﻣﻮﻝﹸ ﺍﻟﻠﱠﻪﺳﺓﹶ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺭﻳﺮﺮ ﺃﹶﺑﹺﻰ ﻫﻦ ﻋ- ۱٣٦
.«ﺌﹰﺎﻴ ﺷﻢﺮﹺﻫ ﺃﹶﺟﻦ ﻣﻚ ﺫﹶﻟﻘﹸﺺﻳﻨ ﺎ ﻻﹶﻫﺮﺣﻀ ﺎ ﻭﻼﱠﻫ ﺻﻦﺮﹺ ﻣﺜﹾﻞﹶ ﺃﹶﺟﻣ
136. Əbu Hureyra rəvayət edir ki, Allah Elçisi salləllahu aleyhi və səlləm belə
buyurdu: “Kim gözəl bir şəkildə dəstəmaz alar, sonra məscidə gəlib
insanların namazı bitirdiklərini görsə belə, Allah
ona namazda iştirak
edənlərin savabına bərabər mükafat yazar və onların savabından heç bir
şey əskilməz”.237

ﺎﺔﹸ ﻓﹶﻤﻴﻨﻜ ﺍﻟﺴﻜﹸﻢﻠﹶﻴﻋﺎ ﻭﻮﻫﺃﹾﺗﻥﹶ ﻭﻮﻌﺴ ﺗﻢﺘﺃﹶﻧﺎ ﻭﻮﻫﺄﹾﺗ ﻓﹶﻠﹶﺎ ﺗﻠﹶﺎﺓﻠﺼﺏ ﻟ
  ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺇﹺﺫﹶﺍ ﺛﹸﻮﻮﻝﹶ ﺍﻟﻠﱠﻪﺳﺓﹶ ﺃﹶﻥﱠ ﺭﻳﺮﺮ ﺃﹶﺑﹺﻲ ﻫﻦ ﻋ- ۱٣٧
ﻠﹶﺎﺓﻲ ﺻ ﻓﻮ ﻓﹶﻬﻠﹶﺎﺓ ﺇﹺﻟﹶﻰ ﺍﻟﺼﺪﻤﻳﻌ  ﺇﹺﺫﹶﺍ ﻛﹶﺎﻥﹶﻛﹸﻢﺪﻮﺍ ﻓﹶﺈﹺﻥﱠ ﺃﹶﺣﻤ ﻓﹶﺄﹶﺗﻜﹸﻢﺎ ﻓﹶﺎﺗﻣﻠﱡﻮﺍ ﻭ ﻓﹶﺼﻢﻛﹾﺘﺭﺃﹶﺩ
137. Əbu Hureyra rəvayət edir ki, Allah Elçisi salləllahu aleyhi və səlləm belə
buyurdu: “Namaz üçün iqamə deyildiyi zaman ona (namaza) qaçaraq
gəlməyin, yeriyərək rahatlıqla gəlin. Çata bildiyinizi (imamla) qılın, çata
bilmədiyinizi də özünüz tamamlayın. Çünki sizdən biriniz namaz qılmaq
istədikdə (namaza getdikdə və ya oturub namazı gözlədikdə), namazda
olmuş kimi sayılır”.238
CAMAAT NAMAZLARINA GEDƏRƏK MƏSCİDLƏRİ ZİYARƏT
EDƏNLƏR

ﻘﹸﻮﻝﹸﺍﻧﹺﻲ؟ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﻓﹶﺘ ﺟﹺﲑﻳﻦﺍﻧﹺﻲ؟ ﺃﹶ ﺟﹺﲑﻳﻦ ﺃﹶﺔﺎﻣﻴ ﺍﻟﹾﻘﻡﻳﻮ ﻱﺎﺩﻨ ﻟﹶﻴ »ﺇﹺﻥﱠ ﺍﻟﻠﱠﻪ: ِﻮﻝﹸ ﺍﷲﺳ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺭ:ﺲﹴ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺃﹶﻧﻦ ﻋ- ۱٣٨
«؟ﺎﺟﹺﺪﺴ ﺍﻟﹾﻤﺎﺭﻤ ﻋﻳﻦﻘﹸﻮﻝﹸ ﺃﹶ ﻓﹶﻴﻙﺎﻭﹺﺭﻳﺠ ﻲ ﺃﹶﻥﹾﻐﺒﻳﻨ ﻦﻣﺎ ﻭﻨﺑﻜﹶﺔﹸ ﺭﻼﺋﺍﻟﹾﻤ
138. Ənəs
rəvayət edir ki, Allah Elçisi salləllahu aleyhi və səlləm demişdir:
“Həqiqətən, Allah Qiyamət günü belə müraciət edəcək: “Qonşularım hanı,
236 ət-Tirmizi, 241. əl-Albani “Sahihul-Cəmius-Sağir”də (№ 6365) və “Silsilətul-Əhədisis-Sahiha”da (№
2652) həsən olduğunu bildirmişdir.
237 Əbu Davud, 564. əl-Albani hədisin səhih olduğunu bildirmişdir.
238 Muslim, 602, 945, 1390.
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qonşularım hanı?!” Mələklər deyəcəklər: “Ey Rəbbimiz! Sənə qonşu olmağa
kim layiq ola bilər?” Allah buyuracaq: “Məscidləri ziyarət edənlər hanı?!”239

ﺇﹺ ﹾﻥ ﻭ،ﻢﻬﻭﻧﺪﻘﻳﻔﹾﺘ ﻮﺍ ﺇﹺﻥﹾ ﻏﹶﺎﺑ،ﻢﻫﺎﺅﻠﹶﺴﻜﹶﺔﹸ ﺟﻼﹶﺋﺍ ﺍﻟﹾﻤﺎﺩﺗ ﺃﹶﻭﺎﺟﹺﺪﺴﻠﹾﻤ ﺇﹺﻥﱠ ﻟ: ﻗﹶﺎﻝﹶﺒﹺﻲﻦﹺ ﺍﻟﻨ ﹶﺓ ﻋﻳﺮﺮ ﺃﹶﺑﹺﻲ ﻫﻦ ﻋ- ۱٣٩
ﺔﻤ ﻛﹶﻠ ﺃﹶﻭ، ﻔﹶﺎﺩﺘﺴ ﺃﹶﺥﹴ ﻣ:ﺎﻝﹴﺼ ﺧﻠﹶﻰ ﺛﹶﻼﹶﺙ ﻋﺠﹺﺪﺴ ﺍﻟﹾﻤﻴﺲﻠ ﺟ:ﻗﹶﺎﻝﹶ ﻭ.ﻢﻮﻫﺎﻧ ﺃﹶﻋﺔﺎﺟﻲ ﺣﻮﺍ ﻓﺇﹺﻥﹾ ﻛﹶﺎﻧ ﻭ،ﻢﻭﻫﺎﺩﻮﺍ ﻋﺮﹺﺿﻣ
.ﺓﻈﹶﺮﺘﻨ ﻣﺔﻤﺣ ﺭ ﺃﹶﻭ، ﺔﻜﹶﻤﺤﻣ
139. Əbu Hureyra
rəvayət edir ki, Peyğəmbər salləllahu aleyhi və səlləm
demişdir: “Həqiqətən, daim məscidlərə gələn (insanlar) vardır ki, mələklər
bu insanlarla oturub-durarlar. (Həmin insanlar) gəlmədikdə mələklər
onları axtararlar. Xəstələndikdə (mələklər) onları ziyarət edər, hər hansı
ehtiyacları olduqda isə onlara yardım edərlər”. Sonra buyurdu: “Məsciddə
oturan üç məqsədlə - qardaşından faydalanmaq, hikmətli söz eşitmək və ya
Allahın rəhmətini gözləmək üçün oturar“.240

ﺎ ﻛﹶﻤ ﻟﹶﻪ ﺍﻟﻠﱠﻪﺶﺒﺸﺒﺍﻟﺬﱢﻛﹾﺮﹺ ﺇﹺﻻﱠ ﺗ ﻭﻼﹶﺓﻠﺼ ﻟﺎﺟﹺﺪﺴ ﺍﻟﹾﻤﻢﻠﺴﻞﹲ ﻣﺟ ﺭﻃﱠﻦﻮﺎ ﺗﻗﹶﺎﻝﹶ »ﻣ

ﺒﹺﻰﻦﹺ ﺍﻟﻨﻋ

ﺓﹶﻳﺮﺮ ﺃﹶﺑﹺﻰ ﻫﻦ ﻋ- ۱٤٠

.«ﻬﹺﻢﻠﹶﻴ ﻋﻡ ﺇﹺﺫﹶﺍ ﻗﹶﺪﺒﹺﻬﹺﻢﺎﺋﺐﹺ ﺑﹺﻐﺎﺋﻞﹸ ﺍﻟﹾﻐ ﺃﹶﻫﺶﺒﺸﺒﻳﺘ
140. Əbu Hureyra rəvayət edir ki, Peyğəmbər salləllahu aleyhi və səlləm belə
buyurdu: “Əgər müsəlman bir kişi məscidləri özünə namaz qılmaq və zikr
etmək üçün məskən edərsə, qohum-əqrabası uzaqdan gələni necə qarşılayırlarsa, Allah da onu elə qarşılayar”.241

ﺍ ﺃﹶﻭﺎ ﻏﹶﺪ ﻛﹸﻠﱠﻤﺔﻨ ﺍﻟﹾﺠﻦ ﻣﻟﹶﻪﺰ ﻧ ﻟﹶﻪ ﺍﻟﻠﱠﻪﺪ ﺃﹶﻋﺍﺡﺭ ﻭﺠﹺﺪﺴﺍ ﺇﹺﻟﹶﻰ ﺍﻟﹾﻤ ﻏﹶﺪﻦ »ﻣ:ﻗﹶﺎﻝﹶ

ﺒﹺﻰﻦﹺ ﺍﻟﻨﻋ

ﺓﹶﻳﺮﺮ ﺃﹶﺑﹺﻰ ﻫﻦ ﻋ- ۱٤۱
«ﺍﺡﺭ

141. Əbu Hureyra
rəvayət edir ki, Peyğəmbər salləllahu aleyhi və səlləm
demişdir: “Kim səhər və axşamüstü məscidə gedərsə, hər gedişində Allah
onun üçün Cənnətdə bir yer hazırlayar”.242

239 əl-Haris “Müsnəd” 126; Cəlaləddin əs-Suyuti “Cəmiul-Əhədis” 7341. əl-Albani “Silsilətul-ƏhədisisSahiha”da (№ 2728) səhih olduğunu bildirmişdir.
240 Əhməd, 9414, 9424. əl-Albani “Sahihut-Tərğib vət-Tərhib”də (№ 329) həsən səhih olduğunu bildirib.
241 İbn Məcə 800, 849. əl-Albani səhih olduğunu bildirmişdir.
242 əl-Buxari 662; Muslim 285/ 669 (1073).
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.«ﻲﻘ ﻛﹸﻞﹼ ﺗﻴﺖﺠﹺﺪ ﺑﺴ »ﺍﻟﹾﻤ:ﻳﻘﹸﻮﻝﹸ

ِﻝﹶ ﺍﷲﻮﺳ ﺭﺖﻌﻤ ﺳ:ﻗﹶﺎﻝﹶ

ِﺍﺀﺩﺭ ﺃﹶﺑﹺﻲ ﺍﻟﺪﻦ ﻋ- ۱٤٢

142. Əbud-Dərdə
rəvayət edir ki, Allah Elçisi salləllahu aleyhi və səlləm
demişdir: “Məscid – hər bir təqvalı (qulun) evidir”.243

ﻖﺣ ﻭ، ﺍﷲﺮﺍﺋ ﺯﻮ ﻓﹶﻬ،ﺠﹺﺪﺴﻰ ﺍﻟﹾﻤ ﺃﹶﺗﻮﺀ ﺛﱡﻢ ﺍﻟﹾﻮﺿﻦﺴ ﻓﹶﺄﹶﺣﻪﺘﻴﻲ ﺑﺄﹶ ﻓﺿﻮ ﺗﻦ »ﻣ:ﻗﹶﺎﻝﹶ

ﺒﹺﻲﻦﹺ ﺍﻟﻨ ﻋ:

ﺎﻥﻤﻠﹶﻴ ﺳﻦ ﻋ- ۱٤٣

.«ﺮﺍﺋ ﺍﻟﺰﻳﻜﹾﺮﹺﻡ ﻭﺭ ﺃﹶﻥﹾﺰﻠﹶﻰ ﺍﻟﹾﻤﻋ
143. Suleyman rəvayət edir ki, Peyğəmbər salləllahu aleyhi və səlləm demişdir: “Evində gözəl bir şəkildə dəstəmaz aldıqdan sonra məscidə gələn
Allahın ziyarətçisidir. Ziyarət edənə ehtiram göstərmək isə ziyarət olunanın üzərində bir haqdır”.244

ﻠﹶﺎﺓ ﻣﺸﻰ ﺇﹺﻟﹶﻰ ﺻﻮﺀَ ﺛﹸﻢﺿﻎﹶ ﺍﻟﹾﻮﺒﺄﹶ ﻓﹶﺄﹶﺳﺿﻮ ﺗﻦ "ﻣ:ﻳﻘﹸﻮﻝﹸ

ِﻮﻝﹶ ﺍﷲﺳ ﺭﺖﻌﻤ ﺳ: ﻗﹶﺎﻝﹶﻪﻔﱠﺎﻥﹶ ﺃﹶﻧﻦﹺ ﻋﺎﻥﹶ ﺑﺜﹾﻤ ﻋﻦ ﻋ- ۱٤٤
"ﻪﺒ ﺫﹶﻧ ﻟﹶﻪﺮﺎﻡﹺ ﻏﹸﻔ ﺍﻟﹾﺈﹺﻣﻊﺎ ﻣﻠﱠﺎﻫ ﻓﹶﺼﺔﻮﺑﻜﹾﺘﻣ

144. Osman ibn Əffan
demişdir: “Allah Elçisinin salləllahu aleyhi və səlləm
belə dediyini eşitdim: “Kim kamil şəkildə dəstəmaz alar, sonra (məscidə)
fərz namazını imamla qılmaq üçün gedərsə, günahı bağışlanar”.245

ﻰﺘ ﺣﻼﹶﺓﻲ ﺻ ﻛﹶﺎﻥﹶ ﻓﺠﹺﺪﺴﻰ ﺍﻟﹾﻤ ﺃﹶﺗ ﺛﹸﻢﻪﺘﻴﻲ ﺑ ﻓﻛﹸﻢﺪﺄﹶ ﺃﹶﺣﺿﻮ ﺇﹺﺫﹶﺍ ﺗ: ﻢﹺﻮ ﺍﻟﹾﻘﹶﺎﺳ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺃﹶﺑ:ﺓﹶ ﻗﹶﺎﻝﹶﻳﺮﺮ ﺃﹶﺑﹺﻲ ﻫﻦ ﻋ- ۱٤٥
.ﻪﺎﺑﹺﻌ ﺃﹶﺻﻦﻴ ﺑﻚﺒﺷﻜﹶﺬﹶﺍ ﻭﻳﻘﹸﻞﹾ ﻫ  ﻓﹶﻼﹶ،ﺟﹺﻊﻳﺮ
145. Əbu Hureyra
rəvayət edir ki, Əbul-Qasim (yəni Muhəmməd peyğəmbər salləllahu aleyhi və səlləm) demişdir: “Biriniz evində dəstəmaz alıb
məscidə gələrsə, evinə qayıdana qədər namazda sayılar. Amma belə etməsin”- deyib əl barmaqlarını bir-birinə keçirdi”.246

ﻭ ﺇﹺﻟﹶﻰﺪﻳﻐ ﻦﻝ ﻣ ﺃﹶﻭﻊ ﻣﻪﻳﺘﺍﻭ ﺑﹺﺮﺪﻳﻐ ﻠﹶﻚﻨﹺﻲ ﺃﹶﻥﱠ ﺍﻟﹾﻤﻠﹶﻐ »ﺑ:ﻗﹶﺎﻝﹶ

ِﻝﹺ ﺍﷲﻮﺳﺎﺏﹺ ﺭﺤ ﺃﹶﺻﻦﻞﹲ ﻣﺟﺭ

 ﻣﻴﺜﻢﻦ ﻋ- ۱٤٦

 ﻓﹶﻼﹶ،ﻭﺪﻳﻐ ﻦﻝ ﻣ ﺃﹶﻭﻊﻮﻕ ﻣ ﺇﹺﻟﹶﻰ ﺍﻟﺴﻪﻳﺘﺍﻭ ﺑﹺﺮﺪﻳﻐ ﻄﹶﺎﻥﹶﻴﺇﹺﻥﱠ ﺍﻟﺸ ﻭ،ﺰﹺﻟﹶﻪﻨﺎ ﻣﻞﹶ ﺑﹺﻬﺪﺧ ﻓﹶﻴﺟﹺﻊﻳﺮ ﻰﺘ ﺣﻪﻌﺎ ﻣﺍﻝﹸ ﺑﹺﻬﻳﺰ  ﻓﹶﻼﹶ،ﺠﹺﺪﺴﺍﻟﹾﻤ
əş-Şihab ”Müsnəd” 72. əl-Albani “Sahihul-Cəmius-Sağir”də (№ 6702) və “Silsilətul-Əhədisis-Sahiha”da (№ 716) həsən olduğunu bildirmişdir.
244 ət-Tabərani “Mucəmul-Kəbir” 6139. əl-Albani “Sahihut-Tərğib vət-Tərhib”də (№ 322) və “SilsilətulƏhədisis-Sahiha”da (№ 1169) səhih olduğunu bildirmişdir.
245 İbn Xuzeymə, 1489. əl-Albani “Sahihut-Tərğib vət-Tərhib”də (№ 300) səhih olduğunu bildirmişdir.
246 əl-Hakim, 744. əl-Albani “Sahihul-Cəmius-Sağir”də (№ 446) səhih olduğunu bildirmişdir.
243

FƏZİƏTLİ ƏMƏLLƏR

79

.«ﺰﹺﻟﹶﻪﻨﻠﹶﻬﺎ ﻣﺪﺧ ﻓﹶﻴﺟﹺﻊﻳﺮ ﻰﺘ ﺣﻪﻌﺎ ﻣﺍﻝ ﺑﹺﻬﻳﺰ
146. Allah Elçisinin salləllahu aleyhi və səlləm səhabələrindən olan Meysəm
demişdir: “Mənə çatmışdır ki, mələk bayrağı ilə səhər məscidə birinci
gedənlə yanaşı gedir və evinə qayıdıb girənədək mələk (bayrağı ilə) onun
yanında olur. Həqiqətən, şeytan bayrağı ilə səhər bazara birinci gedənlə
yanaşı gedir və o, evinə qayıdıb girənədək şeytan (bayrağı ilə) onun
yanında olur”.247

ﻡﻳﻮ ﻮ ﹴﺭﺑﹺﻨ

 ﺍﷲﻲﺎﺟﹺﺪ ﻟﹶﻘﺴﻞﹺ ﺇﹺﻟﹶﻰ ﺍﻟﹾﻤ ﺍﻟﻠﱠﻴﺔﻲ ﻇﹸﻠﹾﻤﻰ ﻓﺸ ﻣﻦ ﻣ: ﻮﻝﹸ ﺍﷲﺳ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺭ: ﻗﹶﺎﻝﹶﻪﺃﹶﻧ

ِﺍﺀﺩﺭ ﺃﹶﺑﹺﻲ ﺍﻟﺪﻦ ﻋ- ۱٤٧
.ﺔﺎﻣﻴﺍﻟﹾﻘ

147. Əbud-Dərdə
rəvayət edir ki, Allah Elçisi salləllahu aleyhi və səlləm
demişdir: “Kim zülmət gecədə məscidlərə gedərsə, Qiyamət günü nur
içində Allahla görüşəcək”.248

ﺔﹰ ﻓﹶﺮﹺﻳﻀﻰﻘﹾﻀﻴ ﻟ ﺍﻟﻠﱠﻪﻮﺕﻴ ﺑﻦ ﻣﺖﻴﻰ ﺇﹺﻟﹶﻰ ﺑﺸ ﻣ ﺛﹸﻢﻪﺘﻴﻰ ﺑ ﻓﺮﻄﹶﻬ ﺗﻦ»ﻣ

ﻮﻝﹸ ﺍﻟﻠﱠﻪﺳﻗﹶﺎﻝﹶ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺭ

ﺓﹶﻳﺮﺮ ﺃﹶﺑﹺﻲ ﻫﻦ ﻋ- ۱٤٨

.«ﺔﹰﺟﺭ ﺩﻓﹶﻊﺮﻯ ﺗﺮﺍﻷُﺧﻴﺌﹶﺔﹰ ﻭﻄﻂﱡ ﺧﺤﺎ ﺗﻤﺍﻫﺪ ﺇﹺﺣﺎﻩﺗﻄﹾﻮ ﺧﺖ ﻛﹶﺎﻧﺾﹺ ﺍﻟﻠﱠﻪﺍﺋ ﻓﹶﺮﻦﻣ
148. Əbu Hureyra rəvayət edir ki, Allah Elçisi salləllahu aleyhi və səlləm belə
buyurdu: “Kim evində gözəl bir şəkildə dəstəmaz alar, sonra Allahın fərz
namazlarından birini yerinə yetirmək üçün Allahın evlərindən birinə
gedərsə, onun atdığı hər iki addımdan biri onun bir günahını silər, digəri
isə onu bir dərəcə yüksəldər”.249

 ﺇﹺ ﱠﻻﻮﻩﺛﹸﻜﹸﻤﺪﺎ ﺃﹸﺣﻳﺜﹰﺎ ﻣﺪ ﺣﺛﹸﻜﹸﻢﺪﺤﻰ ﻣ ﻓﹶﻘﹶﺎﻝﹶ ﺇﹺﻧﺕﻮﺎﺭﹺ ﺍﻟﹾﻤﺼ ﺍﻷَﻧﻦﻼﹰ ﻣﺟ ﺭﺮﻀﻗﹶﺎﻝﹶ ﺣ
ﺐﹺﻴﺴﻦﹺ ﺍﻟﹾﻤ ﺑﻴﺪﻌ ﺳﻦ ﻋ- ۱٤٩
ﻰ ﺇﹺﻻﱠﻨﻤ ﺍﻟﹾﻴﻪﻣ ﻗﹶﺪﻓﹶﻊﻳﺮ  ﻟﹶﻢﻼﹶﺓ ﺇﹺﻟﹶﻰ ﺍﻟﺼﺝﺮ ﺧﻮﺀَ ﺛﹸﻢﺿ ﺍﻟﹾﻮﻦﺴ ﻓﹶﺄﹶﺣﻛﹸﻢﺪﺄﹶ ﺃﹶﺣﺿﻮﻳﻘﹸﻮﻝﹸ »ﺇﹺﺫﹶﺍ ﺗ ﻮﻝﹶ ﺍﻟﻠﱠﻪﺳ ﺭﺖﻌﻤﺎ ﺳﺎﺑﺴﺘﺍﺣ
ﺠﹺﺪﺴﻰ ﺍﻟﹾﻤ ﻓﹶﺈﹺﻥﹾ ﺃﹶﺗﺪﻌﺒﻴ ﻟ ﺃﹶﻭﻛﹸﻢﺪ ﹶﺃﺣﺏﻘﹶﺮﺌﹶﺔﹰ ﻓﹶﻠﹾﻴﻴ ﺳﻪﻨ ﻋﻂﱠ ﺍﻟﻠﱠﻪﻯ ﺇﹺﻻﱠ ﺣﺮﺴ ﺍﻟﹾﻴﻪﻣ ﻗﹶﺪﻊﻳﻀ ﻟﹶﻢﺔﹰ ﻭﻨﺴ ﺣ ﻟﹶﻪ ﺍﻟﻠﱠﻪﺐﻛﹶﺘ
 ﻓﹶﺈﹺﻥﹾﻚ ﻛﹶﺎﻥﹶ ﻛﹶﺬﹶﻟﻰﻘﺎ ﺑ ﻣﻢﺃﹶﺗ ﻭﻙﺭﺎ ﺃﹶﺩﻠﱠﻰ ﻣ ﺻﺾﻌ ﺑﻰﻘﺑﺎ ﻭﻀﻌﺍ ﺑﻠﱠﻮ ﺻﻗﹶﺪ ﻭﺠﹺﺪﺴﻰ ﺍﻟﹾﻤ ﻓﹶﺈﹺﻥﹾ ﺃﹶﺗ ﻟﹶﻪﺮ ﻏﹸﻔﺔﺎﻋﻤﻰ ﺟﻠﱠﻰ ﻓﻓﹶﺼ
.«ﻚﻼﹶﺓﹶ ﻛﹶﺎﻥﹶ ﻛﹶﺬﹶﻟ ﺍﻟﺼﻢﺍ ﻓﹶﺄﹶﺗﻠﱠﻮ ﺻﻗﹶﺪ ﻭﺠﹺﺪﺴﻰ ﺍﻟﹾﻤﺃﹶﺗ

247 İbn Əbu Asim, 2715, 2394. əl-Albani “Sahihut-Tərğib vət-Tərhib”də (№ 422) səhih məvquf olduğunu
bildirmişdir.
248 ət-Tabərani “Müsnəduş-Şəmiyyin” 3513, “Mucəmul-Kəbir” 1744, 1788. əl-Albani “Sahihut-Tərğib
vət-Tərhib”də (№ 424) səhih li-ğeyrihi olduğunu bildirmişdir.
249 Muslim, 666, 1070, 1553.
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149. Səid ibn Museyyib
rəvayət edir ki, Ənsardan olan bir kişi ölüm
ayağında dedi: “Sizə bir hədis söyləyəcəyəm. Bu hədisi yalnız Allahdan
mükafatını umduğuma görə söyləyirəm. Mən Allah Elçisinin salləllahu aleyhi
və səlləm belə buyurduğunu eşitdim: “Biriniz gözəl şəkildə dəstəmaz
aldıqdan sonra namaza gedərsə, hər dəfə sağ ayağını qaldırdıqda Allah
ona bir savab yazar və hər dəfə sol ayağını yerə basdıqda Allah onun bir
günahını silər. Qoy (məscidə gedən) addımlarını yaxınlaşdırsın, məscidə
gəlib camaatla namaz qılarsa, günahları bağışlanar. Əgər namazın bir qismi
artıq qılınmış halda məscidə gələrsə, yetişdiyini onlarla qılıb qalanını
tamamlayarsa, o savaba nail olar. Əgər namaz qılınıb qurtaran zaman
məscidə gələr və tək namaz qılarsa, yenə o savaba nail olar”.250

 ﻟﹶﻪﺐ ﻛﹶﺘ:ﻼﹶﺓﹶﻰ ﺍﻟﺼﻋﻳﺮ ﺠﹺﺪﺴﻰ ﺍﻟﹾﻤ ﺃﹶﺗ ﺛﹸﻢ،ﻞﹸﺟ ﺍﻟﺮﺮﻄﹶﻬ »ﺇﹺﺫﹶﺍ ﺗ: ﻗﹶﺎﻝﹶﻪﻝﹺ ﺍﷲِ ﺃﹶﻧﻮﺳ ﺭﻦ ﻋ: ﺮﹴﺎﻣﻦﹺ ﻋﺔﹶ ﺑﻘﹾﺒ ﻋﻦ ﻋ- ۱٥٠
.«ﺎﺕﻨﺴ ﺣﺮﺸ ﻋﺠﹺﺪﺴﺎ ﺇﹺﻟﹶﻰ ﺍﻟﹾﻤﻄﹸﻮﻫﻳﺨ ﺓ ﹾﻄﻮ ﺑﹺﻜﹸﻞﱢ ﺧﺎﻩﺒﻛﹶﺎﺗ
150. Uqbə ibn Amir
rəvayət edir ki, Allah Elçisi salləllahu aleyhi və səlləm
demişdir: “Bir kişi dəstəmaz aldıqdan sonra namaz qılmaq üçün məscidə
gedərsə, məscidə doğru atdığı hər addıma görə əməlləri yazan iki mələk
onun üçün on savab yazar”.251

،ﺌﹶﺔﹰﻴﻮ ﺳﺤﻤﺓﹲ ﺗﻄﹾﻮ ﻓﹶﺨ،ﺔﺎﻋﻤ ﺍﻟﹾﺠﺠﹺﺪﻣﺴ  ﺇﹺﻟﹶﻰﺍﺡ ﺭﻦ »ﻣ:

ﺒﹺﻲ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺍﻟﻨ:ﻗﹶﺎﻝﹶ

ﺮﹴﻭﻤﻦﹺ ﻋ ﺍﷲِ ﺑﺪﺒ ﻋﻦ ﻋ- ۱٥۱
.«ﺎﺍﺟﹺﻌﺭﺎ ﻭﺒﺔﹲ ﺫﹶﺍﻫﻨﺴ ﺣ ﻟﹶﻪﺐﻜﹾﺘﺓﹲ ﺗﻄﹾﻮﺧﻭ

151. Abdullah ibn Amr
rəvayət edir ki, Peyğəmbər salləllahu aleyhi və
demişdir: “Kim camaatla (namaz qılmaq üçün) məscidə yollanarsa,
gedib qayıdana qədər atdığı bir addım onun bir günahını silər, bir addıma
görə də onun üçün bir savab yazılar”.252
səlləm

ﻰ ﺇﹺﻟﹶﻰﺸ ﻣﻦﻣ ﻭ،ﺔﺠ ﻓﹶﻬﹺﻲ ﻛﹶﺤ،ﺔﺎﻋﻤﻲ ﺍﻟﹾﺠ ﻓﺔﻮﺑﻜﹾﺘ ﻣﻼﺓﻰ ﺇﹺﻟﹶﻰ ﺻﺸ ﻣﻦ ﻣ:ﻗﹶﺎﻝﹶ

ﺒﹺﻲﻦﹺ ﺍﻟﻨﻋ

ﺔﹶﺎﻣ ﺃﹶﺑﹺﻲ ﺃﹸﻣﻦ ﻋ- ۱٥٢

(ﺔﺎﻣ ﻧﺎﻓﻠﺔ )ﺗﺓﺮﻤﻉﹴ ﻓﹶﻬﹺﻲ ﻛﹶﻌﻄﹶﻮ ﺗﻼﺓﺻ
152. Əbu Umamə
rəvayət edir ki, Peyğəmbər salləllahu aleyhi və səlləm
buyurmuşdur: “Kim fərz namazını camaatla qılmaq üçün piyada (məscidə)
Əbu Davud, 563. əl-Albani səhih olduğunu bildirmişdir.
İbn Hibban, 2043. əl-Albani səhih olduğunu bildirmişdir.
252 İbn Hibban, 2037. əl-Albani həsən olduğunu bildirmişdir.
250
251
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gedərsə, bu, həcc etmək kimidir. Kim nafilə namazını qılmaq üçün piyada
(məscidə) gedərsə, bu, ümrə etmək kimidir”.253

ﺐﻠﹶﺎﺓﹶ ﻛﹶﺘﻰ ﺍﻟﺼﻋﻳﺮ ﺠﹺﺪﺴﻰ ﺍﻟﹾﻤ ﺃﹶﺗﻞﹸ ﺛﹸﻢﺟ ﺍﻟﺮﺮﻄﹶﻬ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺇﹺﺫﹶﺍ ﺗﻪﺃﹶﻧ

ﻮﻝﹺ ﺍﻟﻠﱠﻪﺳ ﺭﻦﺙﹸ ﻋﺪﻳﺤ

ﺮﹴﺎﻣ ﻋﻦﺔﹶ ﺑﻘﹾﺒ ﻋﻦ ﻋ- ۱٥٣

ﻦ ﻣﺐﻳﻜﹾﺘ ﻭﻠﹶﺎﺓﹶ ﻛﹶﺎﻟﹾﻘﹶﺎﻧﹺﺖﻰ ﺍﻟﺼﻋﻳﺮ ﺪﺍﻟﹾﻘﹶﺎﻋ ﻭﺎﺕﻨﺴ ﺣﺮﺸ ﻋﺠﹺﺪﺴﺎ ﺇﹺﻟﹶﻰ ﺍﻟﹾﻤﻄﹸﻮﻫﻳﺨ ﺓﻄﹾﻮ ﺑﹺﻜﹸﻞﱢ ﺧﻪﺒ ﻛﹶﺎﺗ ﺃﹶﻭﺎﻩﺒ ﻛﹶﺎﺗﻟﹶﻪ
ﻪ ﺇﹺﻟﹶﻴﺟﹺﻊﻳﺮ ﻰﺘ ﺣﻪﺘﻴ ﺑﻦ ﻣﺝﺮﻳﺨ ﲔﹺ ﺣﻦ ﻣﻠﱢﲔﺼﺍﻟﹾﻤ
153. Uqbə ibn Amir deyir ki, bir dəfə Allah Elçisi salləllahu aleyhi və səlləm
demişdir: “Dəstəmaz alıb namaz qılmaq üçün məscidə gedən kişiyə əməllərini yazan iki və ya bir mələyi məscidə doğru atdığı hər addıma görə on
savab yazır. (Məsciddə) oturaraq namazı gözləyən müti olan kimidir və
evindən çıxıb qayıdanadək namaz qılanlardan yazılır”.254
HƏR KƏS ÖZÜ ÜÇÜN QALADIĞI ODU SÖNDÜRSÜN!

،ﻡﺎ ﺑﲏ ﺁﺩ ﻳ:ﻘﹸﻮﻝﹸ ﻓﹶﻴ،ﻼﺓ ﻛﹸﻞﱢ ﺻﺓﺮﻀ ﺣﺪﻨ ﻋﺎﺩﻨﺚﹸ ﻣﻌﻳﺒ : ﻗﹶﺎﻝﹶﻪ ﺃﹶﻧﻮﻝﹺ ﺍﻟﻠﱠﻪﺳ ﺭﻦ ﻋﻮﺩﻌﺴ ﺑﻦ ﻣ ﺍﻟﻠﱠﻪﺪﺒ ﻋﻦ ﻋ- ۱٥٤
ﺮﺼ ﺍﻟﹾﻌﺕﺮﻀﺎ ﻓﹶﺈﹺﺫﹶﺍ ﺣﻤﻬﻨﻴﺎ ﺑ ﻣﻢ ﻟﹶﻬﻔﹶﺮﻐﻠﱡﻮﻥﹶ ﺍﻟﻈﻬﺮ ﻓﹶﻴﻳﺼﻭﻥﹶ ﻭﺮﻄﹶﻬﺘﻮﻥﹶ ﻓﹶﻴﻘﹸﻮﻣ ﻓﹶﻴ،ﻔﹸﺴِﻜﹸﻢﻠﹶﻰ ﺃﹶﻧ ﻋﻢﺗﻗﹶﺪﺎ ﺃﹶﻭﺌﹸﻮﺍ ﻣﻮﺍ ﻓﹶﺄﹶﻃﹾﻔﻗﹸﻮﻣ
ﻲﺞ ﻓ ﻟﺪﻣ ﻭ،ﺮﹴﻴﻲ ﺧ ﻓﺞﻟﺪﻮﻥﹶ ﻓﹶﻤﺎﻣﻨ ﻓﹶﻴ،ﻚﺜﹾﻞﹸ ﺫﹶﻟﺔﹸ ﻓﹶﻤﻤﺘ ﺍﻟﹾﻌﺕﺮﻀ ﹶﻓﺈﹺﺫﹶﺍ ﺣ،ﻚﺜﹾﻞﹸ ﺫﹶﻟ ﻓﹶﻤﺮﹺﺏﻐ ﺍﻟﹾﻤﺕﺮﻀ ﻓﹶﺈﹺﺫﹶﺍ ﺣ،ﻚﺜﹾﻞﹸ ﺫﹶﻟﻓﹶﻤ
.ﺮﺷ
154. Abdullah ibn Məsud
rəvayət edir ki, Allah Elçisi salləllahu aleyhi və
demişdir: “Allah hər bir namazın vaxtı gələndə bir carçı (mələk) göndərir və o belə deyir: “Ey Adəm oğulları, özünüz üçün qaladığınız (ocağı)
söndürün!” Onlar ayağa qalxaraq dəstəmaz alıb Zöhr namazını qılırlar.
(Beləcə) iki namaz arasında olan günahlar bağışlanır. Əsr, Məğrib və İşa
namazının vaxtı gələndə də eynilə olur. Beləliklə, bəziləri xeyir içində,
bəziləri isə zərər içindədirlər”.255
səlləm

NAMAZI GÖZLƏMƏK

ﺎ ﻟﹶﻢ ﻣ،ﻼﹶﺓﹶ ﺍﻟﺼﺮﻈﺘﻳﻨ ﺠﹺﺪﺴﻰ ﺍﻟﹾﻤﺎ ﻛﹶﺎﻥﹶ ﻓ ﻣﻼﹶﺓﻰ ﺻ ﻓﺪﺒﺍﻝﹸ ﺍﻟﹾﻌﻳﺰ »ﻻﹶ

ﺒﹺﻰ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺍﻟﻨ:ﻗﹶﺎﻝﹶ

ﺓﹶﻳﺮﺮ ﺃﹶﺑﹺﻰ ﻫﻦ ﻋ- ۱٥٥

ət-Tabərani “Mucəmul-Kəbir” 7457. əl-Albani “Sahihul-Cəmius-Sağir”də (№ 6556) hədisin səhih
olduğunu bildirmişdir.
254 Əhməd, 17440, 17476. əl-Albani “Sahihut-Tərğib vət-Tərhib”də (№ 298) səhih olduğunu bildirmişdir.
255
ət-Tabərani “Mucəmul-Kəbir” 10104, 10252. əl-Albani “Sahihut-Tərğib vət-Tərhib”də (№ 359) həsən
olduğunu bildirmişdir.
253
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«ﺙﹾﺪﻳﺤ
155. Əbu Hureyra
rəvayət edir ki, Peyğəmbər salləllahu aleyhi və səlləm demişdir: “Dəstəmazı pozulmadıqca məsciddə namazı gözlədiyi müddət
ərzində qul namazda olduğu kimi sayılır”.256

ﻦﻴ ﺣﻦ ﻣ،ﻠﱢﲔﺼ ﺍﻟﹾﻤﻦ ﻣﺐﻳﻜﹾﺘ ﻭ، ﻛﹶﺎﻟﻘﹶﺎﻧﹺﺖﻼﹶﺓﻠﹶﻰ ﺍﻟﺼ ﻋﺪ »ﺍﻟﹾﻘﹶﺎﻋ:ﻗﹶﺎﻝﹶ

ِﻝﹺ ﺍﷲﻮﺳ ﺭﻦ ﻋ: ﺮﹴﺎﻣﻦﹺ ﻋ ﺑﻪﻘﹾﺒ ﻋﻦ ﻋ- ۱٥٦
.«ﻪﺘﻴ ﺇﹺﻟﹶﻰ ﺑﻰ ﻳﹺﺮﺟﹺﻊﺘ ﺣﻪﺘﻴ ﺑﻦ ﻣﺝﺮﻳﺨ

156. Uqbə ibn Amir
rəvayət edir ki, Allah Elçisi salləllahu aleyhi və səlləm
demişdir: “Evindən çıxıb evinə qayıdana qədər (məsciddə) oturaraq namazı gözləyən, namaz qılan mütilərdən yazılar”.257

ﺒﹺﻴﻞﹺﻲ ﺳ ﻓﺳﻪ ﻓﹶﺮ ﺑﹺﻪﺪﺘ ﻛﹶﻔﹶﺎﺭﹺﺱﹴ ﺍﺷ،ﻼﹶﺓ ﺍﻟﺼﺪﻌ ﺑﻦﻼﹶﺓ ﻣﺮ ﺍﻟﺼﻈﺘﻨ »ﻣ:ﻗﹶﺎﻝﹶ

ِﻝﹶ ﺍﷲﻮﺳ ﺃﹶﻥﱠ ﺭ:

ﺓﹶﻳﺮﺮ ﺃﹶﺑﹺﻲ ﻫﻦ ﻋ- ۱٥٧

.«ﺮﹺﺎﻁ ﺍﻷَﻛﹾﺒﺑﻲ ﺍﻟﺮ ﻓﻮﻫ ﻭ،ﻳﻘﹸﻮﻡ ﺙﹸ ﺃﹶﻭﺪﻳﺤ ﺎﻟﹶﻢﻜﹶﺔﹸ ﺍﷲِ ﻣﻼﹶﺋ ﻣﻠﹶﻴﹺﻪﺼﻠﱢﻲ ﻋ
  ﺗ،ﻠﹶﻰ ﻛﹶﺸﺤﻪﺍﷲِ ﻋ

157. Əbu Hureyra
rəvayət edir ki, Allah Elçisi salləllahu aleyhi və səlləm
demişdir: “Bir namazdan sonra digər namazı gözləyən Allah yolunda atı
ilə bərk çapan süvari kimidir. Onun dəstəmazı pozulmadıqca və ayağa
durmadıqca Allahın mələkləri ona xeyir-dua edirlər. O, sərhəddə ən üstün
keşik çəkməkdə sayılır”.258

ﺎﻍﹸﺒ ﺇﹺﺳﺎﺕﺟﺭ ﺍﻟﺪ ﺑﹺﻪﻓﹶﻊﻳﺮﺎ ﻭﻄﹶﺎﻳ ﺍﻟﹾﺨ ﺑﹺﻪﻮ ﺍﻟﻠﱠﻪﺤﻳﻤ ﺎ ﺑﹺﻤﻛﹸﻢﺒﹺﺮﻗﹶﺎﻝﹶ »ﺃﹶﻻﹶ ﺃﹸﺧ

ﻮﻝﹶ ﺍﻟﻠﱠﻪﺳﺃﹶﻥﱠ ﺭ

ﺓﹶﻳﺮﺮ ﺃﹶﺑﹺﻰ ﻫﻦ ﻋ- ۱٥٨

ﻜﹸﻢﺎﻁﹸ ﻓﹶ ﹶﺬﻟﺑ ﺍﻟﺮﻜﹸﻢﺎﻁﹸ ﻓﹶﺬﹶﻟﺑ ﺍﻟﺮﻜﹸﻢ ﻓﹶﺬﹶﻟﻼﹶﺓ ﺍﻟﺼﺪﻌ ﺑﻼﹶﺓ ﺍﻟﺼﻈﹶﺎﺭﺘﺍﻧ ﻭﺎﺟﹺﺪﺴﻄﹶﺎ ﺇﹺﻟﹶﻰ ﺍﻟﹾﻤﺓﹸ ﺍﻟﹾﺨﻛﹶﺜﹾﺮ ﻭﻜﹶﺎﺭﹺﻩﻠﹶﻰ ﺍﻟﹾﻤﻮﺀِ ﻋﺿﺍﻟﹾﻮ
.«ﺎﻁﹸﺑﺍﻟﺮ
158. Əbu Hureyra rəvayət edir ki, Allah Elçisi salləllahu aleyhi və səlləm belə
buyurdu: “Sizə Allahın günahları nə ilə sildiyini və dərəcələri nə ilə yüksəltdiyini xəbər verim? Çətin olsa belə kamil şəkildə dəstəmaz almaq, məscidlərə doğru addımları çoxaltmaq və bir namazdan sonra digər namazı
gözləmək. Bunlar keşiyində durmağa layiq işlərdir! Bunlar keşiyində
durmağa layiq işlərdir! Bunlar keşiyində durmağa layiq işlərdir!”259
əl-Buxari, 176.
İbn Hibban, 2036. əl-Albani səhih olduğunu bildirmişdir.
258 Əhməd, 8610. əl-Albani “Sahihut-Tərğib vət-Tərhib”də (№ 450) həsən olduğunu bildirmişdir.
259 ən-Nəsəi, 143, 144. əl-Albani səhih olduğunu bildirmişdir.
256
257
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ﺐﻘﹶﻠﻳﻨ  ﺃﹶﻥﹾﻪﻌﻨﻳﻤ  ﻟﹶﺎﻪﺒﹺﺴﺤﻠﹶﺎﺓﹸ ﺗ ﺍﻟﺼﺖﺍﻣﺎ ﺩ ﻣﻠﹶﺎﺓﻲ ﺻ ﻓﻛﹸﻢﺪﺍﻝﹸ ﺃﹶﺣﻳﺰ  ﻗﹶﺎﻝﹶ ﻟﹶﺎﻮﻝﹶ ﺍﻟﻠﱠﻪﺳﺃﹶﻥﱠ ﺭ

ﺓﹶﻳﺮﺮ ﺃﹶﺑﹺﻲ ﻫﻦ ﻋ- ۱٥٩
ﻠﹶﺎﺓﹸ ﺇﹺﻟﱠﺎ ﺍﻟﺼﻪﻠﺇﹺﻟﹶﻰ ﺃﹶﻫ

159. Əbu Hureyra rəvayət edir ki, Allah Elçisi salləllahu aleyhi və səlləm belə
buyurdu: “Sizdən biriniz (məsciddə) namazı gözlədiyi və evə qayıtmasının
qarşısını yalnız namaz aldığı müddətdə namazda sayılır”.260
SÜBH NAMAZININ FƏZİLƏTİ

.«ﻪﺘﻣﻰ ﺫ ﻓﻭﺍ ﺍﻟﻠﱠﻪﺮﻔﺨ ﻓﹶﻼﹶ ﺗ ﺍﻟﻠﱠﻪﺔﻣﻰ ﺫ ﻓﻮ ﻓﹶﻬﺢﺒﻠﱠﻰ ﺍﻟﺼ ﺻﻦﻗﹶﺎﻝﹶ »ﻣ

ﺒﹺﻰﻦﹺ ﺍﻟﻨﻋ

ﺎﻥﹶﻔﹾﻴﻦﹺ ﺳﺏﹺ ﺑﺪﻨ ﺟﻦ ﻋ- ۱٦٠

160. Cundəb ibn Sufyan
rəvayət edir ki, Peyğəmbər salləllahu aleyhi və
səlləm belə buyurdu: “Kim Sübh namazını qılarsa, Allahın himayəsi altında
olar. Elə isə Allahın himayəsində olanın haqqını tapdalayaraq Allaha
xəyanət etməyin”.261

 ﺛﹸﻢﺲﻤ ﺍﻟﺸﻄﹾﻠﹸﻊﻰ ﺗﺘ ﺍﷲ ﺣﻳﺬﹾﻛﹸﺮ ﺪ ﻗﹶﻌ ﺛﹸﻢﺔﺎﻋﻤ ﰲ ﺟﺮﻠﱠﻰ ﺍﻟﹾﻔﹶﺠ ﺻﻦ ﻣ:  ﻗﺎﻝ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ: ﻋﻦ ﺃﻧﺲ ﻗﺎﻝ- ۱٦۱
ﺔﺎﻣ ﺗﺔﺎﻣ ﺗﺔﺎﻣ ﺗﺓﺮﻤﻋ ﻭﺔﺠﺮﹺ ﺣ ﻛﹶﺄﹶﺟﺖﻦﹺ ﻛﺎﻧﻴﺘﻛﹾﻌﻠﱠﻰ ﺭﺻ
161. Ənəs ibn Məlik
rəvayət edir ki, Allah Elçisi salləllahu aleyhi və səlləm
belə buyurmuşdur: “Kim Sübh namazını camaatla qılar, sonra oturub
günəş çıxana qədər Allahı zikr edər, sonra iki rükət namaz qılarsa, ona tam,
tam, tam həcc və ümrə savabı yazılar”.262
SÜBH VƏ ƏSR NAMAZLARINI QILAN CƏNNƏTƏ GİRƏR

.«ﺔﹶﻨﻞﹶ ﺍﻟﹾﺠﺧﻳﻦﹺ ﺩﺩﺮﻠﱠﻰ ﺍﻟﹾﺒ ﺻﻦ »ﻣ:ﻗﹶﺎﻝﹶ

ﻮﻝﹶ ﺍﻟﻠﱠﻪﺳﺃﹶﻥﱠ ﺭ

ﻰﻮﺳ ﺃﹶﺑﹺﻲ ﻣﻦ ﻋ- ۱٦٢

162. Əbu Musa263 rəvayət edir ki, Peyğəmbər salləllahu aleyhi və səlləm demişdir: “Kim iki sərini (Sübh və Əsr namazlarını) qılarsa, Cənnətə girər”.264
Əhməd, 10308, 10313. əl-Albani “Sahihul-Cəmius-Sağir”də (№ 7688) səhih olduğunu bildirmişdir.
ət-Tirmizi, 222. əl-Albani bu hədisin səhih olduğunu bildirmişdir.
262 İbn Həcər “Ravdatul-Muhəddisin” 4617. əl-Albani “Sahihul-Cəmius-Sağir”də (№ 6346) səhih olduğunu bildirmişdir.
263 Əbu Musa Abdullah ibn Qeys ibn Suleym əl-Əşari ət-Təmimi
Peyğəmbərin səhabəsidir. Ömərin
dövründə Bəsrənin, Osmanın
dövründə isə Kufənin valisi olmuşdur. Əbu Musa
hicrətin 42-ci
ilində vəfat etmişdir.
264 əl-Buxari, 574; Muslim, 635.
260
261
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ﻞﹶﻗﹶﺒﺲﹺ ﻭﻤﻞﹶ ﻃﹸﻠﹸﻮﻉﹺ ﺍﻟﺸﻠﱠﻰ ﻗﹶﺒ ﺻﺪ ﺃﹶﺣﺎﺭ ﺍﻟﻨﺞﻳﻠ ﻳﻘﹸﻮﻝﹸ ﻟﹶﻦ

ﻮﻝﹶ ﺍﻟﻠﱠﻪﺳ ﺭﺖﻌﻤﻗﹶﺎﻝﹶ ﺳ

 ﺃﹶﺑﹺﻴﻪﻦﺔﹶ ﻋﻳﺒﺅﻦﹺ ﺭﺓﹶ ﺑﺎﺭﻤ ﻋ- ۱٦٣
ﺮﺼﺍﻟﹾﻌ ﻭﺮﻨﹺﻲ ﺍﻟﹾﻔﹶﺠﻳﻌ ﺎﻭﺑﹺﻬﻏﹸﺮ

163. Uməra ibn Rueybə atasından
rəvayət edir ki, o, Allah Elçisinin
salləllahu aleyhi və səlləm belə buyurduğunu eşitmişdir: “Günəş doğmadan və
batmadan əvvəl Sübh və Əsr namazlarını qılan kimsə Cəhənnəm oduna
girməz!”265
MƏĞRİB NAMAZINI VAXTINDA QILMAQ

ﻡ  ﻓﹶﻘﹶﺎﺮﹺﺏﻐ ﺍﻟﹾﻤﺮ ﻓﹶﺄﹶﺧﺮﺼﻠﹶﻰ ﻣ ﻋﺬﺌﻣﻳﻮ ﺮﹴﺎﻣ ﻋﻦﺔﹸ ﺑﻘﹾﺒﻋﺎ ﻭ ﻏﹶﺎﺯﹺﻳﻮﺏﻮ ﺃﹶﻳﺎ ﺃﹶﺑﻨﻠﹶﻴ ﻋﻡﺎ ﻗﹶﺪ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﻟﹶﻤ ﺍﻟﻠﱠﻪﺪﺒﻦﹺ ﻋ ﺑﺛﹶﺪﺮ ﻣﻦ ﻋ- ۱٦٤
ﻰﺘﺍﻝﹸ ﺃﹸﻣﺰ »ﻻﹶ ﺗ:ﻳﻘﹸﻮﻝﹸ ﻮﻝﹶ ﺍﻟﻠﱠﻪﺳ ﺭﺖﻌﻤﺎ ﺳ ﺃﹶﻣ: ﻗﹶﺎﻝﹶ.ﺎﻠﹾﻨﻐ ﺷ:ﺔﹸ؟ ﻓﹶﻘﹶﺎﻝﹶﻘﹾﺒﺎ ﻋﻼﹶﺓﹸ ﻳ ﺍﻟﺼﻩﺬﺎ ﻫ ﻣ: ﻓﹶﻘﹶﺎﻝﹶ ﻟﹶﻪﻮﺏﻮ ﺃﹶﻳ ﺃﹶﺑﻪﺇﹺﻟﹶﻴ
«ﻮﻡﺠ ﺍﻟﻨﺒﹺﻚﺘﺸ ﺇﹺﻟﹶﻰ ﺃﹶﻥﹾ ﺗﺮﹺﺏﻐﻭﺍ ﺍﻟﹾﻤﺮﺧﻳﺆ ﺎ ﻟﹶﻢ ﻣ- ﺓﻄﹾﺮﻠﹶﻰ ﺍﻟﹾﻔ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﻋ ﺃﹶﻭ- ﺮﹴﻴﺑﹺﺨ
164. Mərsəd ibn Adbullah demişdir: “Əbu Əyyub
cihad üçün bizim
yanımıza gələndə Uqbə ibn Amir həmin vaxt Misir valisi idi. O, Məğrib
namazını gecikdirdi. Əbu Əyyub durub ona dedi: “Bu nə namazdır, ey
Uqbə?” O dedi: “Başımız qarışdı”. Əbu Əyyub dedi: “Məgər Allah Elçisinin salləllahu aleyhi və səlləm: “Nə qədər ki, ümmətim Məğrib namazını ulduzlar görsənən vaxta qədər gecikdirməyiblər, xeyir içində yaxud fitrət
üzərində olacaqlar”- buyurduğunu eşitməmisən?!”266
İŞA VƏ SÜBH NAMAZLARINI CAMAATLA QILMAQ

.«ﻠﹶﺔﺎﻡﹺ ﻟﹶﻴﻴ ﻛﹶﺎﻥﹶ ﻛﹶﻘ،ﺔﺎﻋﻤﻲ ﺟ ﻓﺮﺍﻟﹾﻔﹶﺠﺎﺀَ ﻭﺸﻠﱠﻰ ﺍﻟﹾﻌ ﺻﻦ »ﻣ: ِﻝﹸ ﺍﷲﻮﺳ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺭ:ﻗﹶﺎﻝﹶ

ﻔﱠﺎﻥﻦﹺ ﻋﺎﻥﹶ ﺑﺜﹾﻤ ﻋﻦ ﻋ- ۱٦٥

165. Osman ibn Affan rəvayət edir ki, Allah Elçisi salləllahu aleyhi və səlləm
demişdir: “Kim İşa və Sübh namazlarını camatla qılarsa, gecəni namaz
qılmış kimi sayılar”.267

ﺖﻌﻤﻲ ﺳ ﺃﹶﺧﻦﺎ ﺍﺑ ﻓﹶﻘﹶﺎﻝﹶ ﻳﻪ ﺇﹺﻟﹶﻴﺕﺪ ﻓﹶﻘﹶﻌﻩﺪﺣ ﻭﺪﺮﹺﺏﹺ ﻓﹶﻘﹶﻌﻐﺓ ﺍﻟﹾﻤ ﻠﹶﺎ ﺻﺪﻌ ﺑﺠﹺﺪﺴﺍﻟﹾﻤ

ﻔﱠﺎﻥﹶ ﻋﻦﺎﻥﹸ ﺑﺜﹾﻤﻞﹶ ﻋﺧ ﺩ- ۱٦٦

ﻠﱠﻰﺎ ﺻﻤ ﻓﹶﻜﹶﺄﹶﻧﺔﺎﻋﻤﻲ ﺟ ﻓﺢﺒﻠﱠﻰ ﺍﻟﺼ ﺻﻦﻣﻞﹺ ﻭ ﺍﻟﻠﱠﻴﻒ ﻧﹺﺼﺎ ﻗﹶﺎﻡﻤ ﻓﹶﻜﹶﺄﹶﻧﺔﺎﻋﻤﻲ ﺟﺎﺀَ ﻓﺸﻠﱠﻰ ﺍﻟﹾﻌ ﺻﻦﻳﻘﹸﻮﻝﹸ ﻣ

Muslim, 634, 1003, 1468.
Əbu Davud, 418. əl-Albani həsən səhih olduğunu bildirmişdir.
267 İbn Hibban, 2056. əl-Albani səhih olduğunu bildirmişdir.
265
266

ﻮﻝﹶ ﺍﻟﻠﱠﻪﺳﺭ
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166. Osman ibn Əffan
edir ki, Allah Elçisi salləllahu aleyhi və səlləm belə
buyurdu: “Kim İşa namazını camaatla qılarsa, gecənin yarısını namaz
qılmış kimidir. Kim də Sübh namazını camaatla qılarsa, bütün gecəni
namaz qılmış kimidir”.268

.«ﺔﺎﻣﻴ ﺍﻟﹾﻘﻡﻳﻮ ﺎﻡﻮﺭﹺ ﺍﻟﺘ ﺑﹺﺎﻟﻨﺎﺟﹺﺪﺴﻰ ﺍﻟﻈﱡﻠﹶﻢﹺ ﺇﹺﻟﹶﻰ ﺍﻟﹾﻤ ﻓﲔﺎﺋﺸﺮﹺ ﺍﻟﹾﻤﺸﻗﹶﺎﻝﹶ »ﺑ

ﺒﹺﻰﻦﹺ ﺍﻟﻨﻋ

ﻰﻠﹶﻤﺓﹶ ﺍﻷَﺳﻳﺪﺮ ﺑﻦ ﻋ- ۱٦٧

167. Bureydə əl-Əsləmi rəvayət edir ki, Peyğəmbər salləllahu aleyhi və səlləm
buyurmuşdur: “Zülmət qaranlıqda (Sübh və İşa namazları vaxtı) məscidlərə gedənləri Qiyamət günü tam bir nur saçacaqları ilə müjdələ!”269
İŞA NAMAZININ FƏZİLƏTİ

ﻮ ﹸﻝﺳﺎﺀَ ﺭ ﻓﹶﺠﻘﱠﺐ ﻋﻦ ﻣﻘﱠﺐﻋ ﻭﻊﺟ ﺭﻦ ﻣﻊﺟ ﻓﹶﺮﺮﹺﺏﻐ ﺍﻟﹾﻤﻮﻝﹺ ﺍﻟﻠﱠﻪﺳ ﺭﻊﺎ ﻣﻨﻠﱠﻴﺮﹴﻭ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺻﻤﻦﹺ ﻋ ﺑ ﺍﻟﻠﱠﻪﺪﺒ ﻋﻦ ﻋ- ۱٦٨
ﻰﺎﻫﻳﺒ ِﺎﺀﻤﺍﺏﹺ ﺍﻟﺴﻮ ﺃﹶﺑﻦﺎ ﻣﺎﺑ ﺑﺢ ﻓﹶﺘ ﻗﹶﺪﻜﹸﻢﺑﺬﹶﺍ ﺭﻭﺍ ﻫﺮﺸ ﻓﹶﻘﹶﺎﻝﹶ »ﺃﹶﺑﻪﻴﺘﻛﹾﺒ ﺭﻦ ﻋﺮﺴ ﺣ ﻭ ﻗﹶﺪﻔﹶﺲ ﺍﻟﻨﻩﻔﹶﺰ ﺣﺎ ﻗﹶﺪﺮﹺﻋﺴ ﻣﺍﻟﻠﱠﻪ
«ﻯﺮﻭﻥﹶ ﺃﹸﺧﺮﻈﺘﻳﻨ ﻢﻫﺔﹰ ﻭﺍ ﻓﹶﺮﹺﻳﻀﻮ ﻗﹶﻀﻯ ﻗﹶﺪﺎﺩﺒﻭﺍ ﺇﹺﻟﹶﻰ ﻋﻈﹸﺮﻳﻘﹸﻮﻝﹸ ﺍﻧ ﻜﹶﺔﹶﻼﹶﺋ ﺍﻟﹾﻤﺑﹺﻜﹸﻢ
168. Abdullah ibn Amr demişdir: “Biz Allah Elçisi salləllahu aleyhi və səlləm
ilə birlikdə Məğrib namazını qıldıqdan sonra bizdən gedən getdi, qalan da
qaldı. Birdən Allah Elçisi salləllahu aleyhi və səlləm təngənəfəs və dizləri açıq
halda tələsik gəldi və dedi: “Sizə müjdə olsun! Budur, Rəbbiniz səma
qapılarından birini açmış, mələklərin qarşısında sizinlə öyünərək buyurur:
“Qullarıma baxın! Artıq bir fərzi yerinə yetirib digərini gözləyirlər!”270

ﺎ ﺃﹶﻣ،ﻮﺍﺎﻣﻧ ﻭﺎﺱﻠﱠﻰ ﺍﻟﻨ ﺻ ﻗﹶﺎﻝﹶ »ﻗﹶﺪﻠﱠﻰ ﺛﹸﻢ ﺻ ﺛﹸﻢ،ﻞﹺ ﺍﻟﻠﱠﻴﻒﺎﺀِ ﺇﹺﻟﹶﻰ ﻧﹺﺼﺸﻼﹶﺓﹶ ﺍﻟﹾﻌﺻ

ﺒﹺﻰ ﺍﻟﻨﺮﻗﹶﺎﻝﹶ ﺃﹶﺧ

ﺲﹴ ﺃﹶﻧﻦ ﻋ- ۱٦٩

. «ﺎﻮﻫﻤﺗﻈﹶﺮﺘﺎ ﺍﻧ ﻣﻼﹶﺓﻰ ﺻ ﻓﻜﹸﻢﺇﹺﻧ
169. Ənəs
buyurur ki, bir dəfə Peyğəmbər salləllahu aleyhi və səlləm İşa
namazını gecənin yarısına qədər gecikdirdi. Sonra namazı qıldırdı və buyurdu: “İnsanlar namaz qılıb yatdılar. Siz isə namazı gözlədikcə, namazda
sayılırsınız”.271

Muslim, 656, 1049, 1523.
ət-Tirmizi, 223. əl-Albani səhih olduğunu bildirmişdir.
270 İbn Məcə, 801, 850. əl-Albani səhih olduğunu bildirmişdir.
271 əl-Buxari, 572, 661.
268
269
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ﺓ ﻮﺭﻦﹺ ﺻﺴﻰ ﺃﹶﺣﻰ ﻓﺑ ﺭﻳﺖﺃﹶﺎ ﻓﹶﺮﻣﻮ ﻧﺜﹾﻘﹶﻠﹾﺖﺘ ﻓﹶﺎﺳﺖﺴﻌﻰ ﻧﻗﹶﺎﻝﹶ »ﺇﹺﻧ ﻭﻪ ﺑﹺﻄﹸﻮﻟﺒﹺﻰﻦﹺ ﺍﻟﻨﻞﹴ ﻋﺒﻦﹺ ﺟ ﺑﺎﺫﻌ ﻣﻦ ﻋ- ۱٧٠
ﺪﺒ ﻋﻦ ﺑﻢﻀﻬﺎ ﺟﺛﹶﻨﺪ ﺣﻜﹸﺮﹺﻯﺸ ﺍﻟﹾﻴﺎﻧﹺﺊﻮ ﻫ ﺃﹶﺑﺎﻧﹺﺊ ﻫﻦﺎﺫﹸ ﺑﻌﺎ ﻣﺛﹶﻨﺪﺎﺭﹴ ﺣﺸ ﺑﻦ ﺑﺪﻤﺤﺎ ﻣﺛﹶﻨﺪ ﺣ.«ﻠﹶﻰﻸُ ﺍﻷَﻋ ﺍﻟﹾﻤﻢﺼﺘﻳﺨ ﻴﻢﻓﹶﻘﹶﺎﻝﹶ ﻓ
ﻚﺎﻟ ﻣﻦ ﻋﺛﹶﻪﺪ ﺣﻪ ﺃﹶﻧﻰﻣﺮﻀﺶﹴ ﺍﻟﹾﺤﺎﺋﻦﹺ ﻋﻦﹺ ﺑﻤﺣ ﺍﻟﺮﺪﺒ ﻋﻦﻼﱠﻡﹴ ﻋ ﺃﹶﺑﹺﻰ ﺳﻦﻼﱠﻡﹺ ﻋﻦﹺ ﺳ ﺑﻳﺪ ﺯﻦﲑﹴ ﻋﻦﹺ ﺃﹶﺑﹺﻰ ﻛﹶﺜﻰ ﺑﻴﻳﺤ ﻦ ﻋﺍﻟﻠﱠﻪ
ﺎﻧﺪﻰ ﻛﺘﺢﹺ ﺣﺒ ﺍﻟﺼﻼﹶﺓ ﺻﻦ ﻋﺍﺓ ﻏﹶﺪ ﺫﹶﺍﺕﻮﻝﹸ ﺍﻟﻠﱠﻪﺳﺎ ﺭﻨ ﻋﺒﹺﺲﺘﻞﹴ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺍﺣﺒﻦﹺ ﺟ ﺑﺎﺫﻌ ﻣﻦ ﻋﻰﻜﻜﹾﺴ ﺍﻟﺴﺮﺎﻣﻳﺨ ﻦﹺﺑ
ﺎ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﻟﹶﻨﻪﺗﻮﺎ ﺑﹺﺼﻋ ﺩﻠﱠﻢﺎ ﺳ ﻓﹶﻠﹶﻤﻪﻼﹶﺗﻰ ﺻ ﻓﺯﻮﺠﺗ ﻭﻮﻝﹸ ﺍﻟﻠﱠﻪﺳﻠﱠﻰ ﺭ ﻓﹶﺼﻼﹶﺓ ﺑﹺﺎﻟﺼﺏﺎ ﻓﹶﺜﹸﻮﺮﹺﻳﻌ ﺳﺝﺮﺲﹺ ﻓﹶﺨﻤ ﺍﻟﺸﻦﻴﺍﺀَﻯ ﻋﺮﺘﻧ
ﻞﹺ ﺍﻟﻠﱠﻴﻦ ﻣﺖﻰ ﻗﹸﻤﺍﺓﹶ ﺇﹺﻧﺪ ﺍﻟﹾﻐﻜﹸﻢﻨﻨﹺﻰ ﻋﺴﺒﺎ ﺣ ﻣﺛﹸﻜﹸﻢﺪﺄﹸﺣﻰ ﺳﺎ ﺇﹺﻧ ﻗﹶﺎﻝﹶ »ﺃﹶﻣﺎ ﺛﹸﻢﻨﻞﹶ ﺇﹺﻟﹶﻴﻔﹶﺘ ﺍﻧ ﺛﹸﻢ.«ﻢﺘﺎ ﺃﹶﻧ ﻛﹶﻤﺎﻓﱢﻜﹸﻢﺼﻠﹶﻰ ﻣ»ﻋ
ﺎ ﻓﹶﻘﹶﺎﻝﹶ ﻳﺓﻮﺭﻦﹺ ﺻﺴﻰ ﺃﹶﺣﺎﻟﹶﻰ ﻓﻌﺗ ﻭﻙﺎﺭﺒﻰ ﺗﺑﺎ ﺑﹺﺮ ﻓﹶﺈﹺﺫﹶﺍ ﺃﹶﻧﺜﹾﻘﹶﻠﹾﺖﺘﻰ ﺍﺳﺘﻰ ﺣﻼﹶﺗﻰ ﺻ ﻓﺖﺴﻌﻰ ﻓﹶﻨ ﻟﺭﺎ ﻗﹸﺪ ﻣﺖﻠﱠﻴﺻ ﻭﺄﹾﺕﺿﻮﻓﹶﺘ
ﻰﺘ ﺣﻔﹶﻰ ﻛﹶﺘﻦﻴ ﺑ ﻛﹶﻔﱠﻪﻊﺿ ﻭﻪﻳﺘﺃﹶﺎ ﺛﹶﻼﹶﺛﹰﺎ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﻓﹶﺮ ﻗﹶﺎﻟﹶﻬ.ﺭﹺﻯ ﻻﹶ ﺃﹶﺩﻠﹶﻰ ﻗﹸﻠﹾﺖﻸُ ﺍﻷَﻋ ﺍﻟﹾﻤﻢﺼﺘﻳﺨ ﻴﻢ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﻓ.ﺏ ﺭﻚﻴ ﻟﹶﺒ ﻗﹸﻠﹾﺖ.ﺪﻤﺤﻣ
ﻠﹶﻰﻸُ ﺍﻷَﻋ ﺍﻟﹾﻤﻢﺼﺘﻳﺨ ﻴﻢ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﻓﺏ ﺭﻚﻴ ﻟﹶﺒ ﻗﹸﻠﹾﺖ.ﺪﻤﺤﺎ ﻣ ﻓﹶﻘﹶﺎﻝﹶ ﻳﻓﹾﺖﺮﻋﺀٍ ﻭﻰﻰ ﻛﹸﻞﱡ ﺷﻠﱠﻰ ﻟﺠ ﻓﹶﺘﻳﻰ ﺛﹶﺪﻦﻴ ﺑﻪﻠﺎﻣ ﺃﹶﻧﺩﺮ ﺑﺕﺪﺟﻭ
ِﻮﺀﺿﺎﻍﹸ ﺍﻟﹾﻮﺒﺇﹺﺳ ﻭﺍﺕﻠﹶﻮ ﺍﻟﺼﺪﻌ ﺑﺎﺟﹺﺪﺴﻰ ﺍﻟﹾﻤ ﻓﻠﹸﻮﺱﺍﻟﹾﺠ ﻭﺎﺕﺎﻋﻤﺍﻡﹺ ﺇﹺﻟﹶﻰ ﺍﻟﹾﺠ ﺍﻷَﻗﹾﺪﻰﺸ ﻣ ﻗﹸﻠﹾﺖﻦﺎ ﻫ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﻣﺍﺕﻰ ﺍﻟﹾﻜﹶﻔﱠﺎﺭ ﻓﻗﹸﻠﹾﺖ
ﺄﹶﻟﹸﻚﻰ ﺃﹶﺳ ﺇﹺﻧﻢ ﺍﻟﻠﱠﻬ ﻗﹸﻠﹾﺖ.ﻞﹾ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺳ.ﺎﻡ ﻧﹺﻴﺎﺱﺍﻟﻨﻞﹺ ﻭﻼﹶﺓﹸ ﺑﹺﺎﻟﻠﱠﻴﺍﻟﺼ ﺍﻟﹾﻜﹶﻼﹶﻡﹺ ﻭﲔﻟﺎﻡﹺ ﻭ ﺍﻟﻄﱠﻌﺎﻡ ﺇﹺﻃﹾﻌ ﻗﹸﻠﹾﺖﻴﻢ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﻓ.ﺎﺕﻭﻫﻜﹾﺮﻰ ﺍﻟﹾﻤﻓ
ﺳﺄﹶﻟﹸﻚ  ﺃﹶﻮﻥﻔﹾﺘ ﻣﺮﻓﱠﻨﹺﻰ ﻏﹶﻴﻮﻡﹴ ﻓﹶﺘﺔﹶ ﻗﹶﻮﻨﺘ ﻓﺕﺩﺇﹺﺫﹶﺍ ﺃﹶﺭﻨﹺﻰ ﻭﻤﺣﺮﺗﻰ ﻭ ﻟﺮﻔﻐﺃﹶﻥﹾ ﺗﲔﹺ ﻭﺎﻛﺴ ﺍﻟﹾﻤﺐﺣ ﻭﺍﺕﻜﹶﺮﻨ ﺍﻟﹾﻤﻙﺮﺗ ﻭﺍﺕﺮﻴﻞﹶ ﺍﻟﹾﺨﻌﻓ
«ﺎﻮﻫﻠﱠﻤﻌ ﺗﺎ ﺛﹸﻢﻮﻫﺳﺭ ﻓﹶﺎﺩﻖﺎ ﺣﻬ »ﺇﹺﻧﻮﻝﹸ ﺍﻟﻠﱠﻪﺳ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺭ.«ﻚﺒ ﺇﹺﻟﹶﻰ ﺣﺏﻳﻘﹶﺮ ﻞﹴﻤ ﻋﺐﺣ ﻭﻚﺒﻳﺤ ﻦ ﻣﺐﺣ ﻭﻚﺒﺣ
170. Muaz ibn Cəbəl demişdir: “(Bir dəfə) Allah Elçisi salləllahu aleyhi və
səlləm Sübh namazına gecikirdi, hətta az qala günəş çıxacaqdı. Birdən
tələsik gəldi və namaza iqamə verildi. Allah Elçisi salləllahu aleyhi və səlləm
namazı yüngül qıldırdı. Salam verdikdən sonra uca səslə: “Sıralarda
olduğunuz kimi qalın!”- dedi. Sonra bizə tərəf dönərək buyurdu: “Sübhə
gecikməyimin səbəbini sizə söyləyəcəyəm. Gecə qalxıb dəstəmaz aldım və
mənə təqdir olunan qədər namaz qıldım. Birdən namazımda mürgülədim,
hətta yuxum ağırlaşdı və mən bu arada Uca Rəbbimi ən gözəl surətdə
gördüm. O buyurdu: “Ey Muhəmməd!” Mən dedim: “Əmrinə müntəzirəm,
ey Rəbbim!” Allah buyurdu: “Mələklər nə haqda mübahisə edirlər?” Mən
dedim: “Bilmirəm!” Bunu üç dəfə təkrarladı. Gördüm ki, əlini kürəyimin
arasına qoydu, hətta barmaqlarının uclarının sərinliyini sinəmdə hiss
etdim. Hər şey mənə göründü və hər şeyi bildim. Allah buyurdu: “Ey
Muhəmməd!” Mən dedim: “Əmrinə müntəzirəm, ey Rəbbim!” Allah
buyurdu: “Mələklər nə haqda mübahisə edirlər?” Mən dedim: “Kəffarələr272 haqqında”. O buyurdu: “Nədir onlar?” Mən dedim: “Camaat namazlarına piyada getmək, namazlardan sonra məscidlərdə oturub növbəti

272
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namazı gözləmək, soyuqda dəstəmazı tam almaq”. Allah buyurdu: “Sonra
nə haqda?” Mən dedim: “Yemək yedirtmək, mülayim söz söyləmək,
insanlar yatdığı vaxt namaz qılmaq”. Allah buyurdu: “İstə!” Mən dedim:
“Allahım! Səndən xeyir işlər görməyi, pis işlərdən uzaq olmağı, kasıbları
sevməyi, məni bağışlamağını, mənə rəhm etməyini və hər hansı bir qövmü fitnəyə salmaq istədikdə, fitnəyə düşməmiş canımı almağını diləyirəm. Səndən Sənin və Səni sevənin məhəbbətini qazanmağımı və məhəbbətinə yaxınlaşdıracaq hər bir əməli sevməyi istəyirəm”. 273 Allah Elçisi
salləllahu aleyhi və səlləm dedi: “Bu yuxu haqdır, bunları yaxşıca öyrənin”.274

ﺍ ﹺﻡ ﺇﹺﻟﹶﻰﺎﻝﹸ ﺍﻷَﻗﹾﺪﻤﺇﹺﻋ ﻭﻜﹶﺎﺭﹺﻩﻠﹶﻰ ﺍﻟﹾﻤﻮﺀِ ﻋﺎﻍﹸ ﺍﻟﻮﺿﺒ »ﺇﹺﺳ:

ِ ﻝﹸ ﺍﻮﺳ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺭ:ﺐﹴ ﻗﹶﺎﻝﹶﻦﹺ ﺃﹶﺑﹺﻲ ﻃﹶﺎﻟ ﺑﻲﻠ ﻋﻦ ﻋ- ۱٧۱
ﷲ
.«ﻼﹰﻄﹶﺎﻳﺎﹶ ﻏﹶﺴﺴِﻞﹸ ﺍﻟﹾﺨﻳﻐ ﻼﹶﺓ ﺍﻟﺼﺪﻌ ﺑﻼﹶﺓ ﺍﻟﺼﻈﹶﺎﺭﺘﺍﻧ ﻭ،ﺎﺟﹺﺪﺴﺍﻟﹾﻤ

171. Əli ibn Əbu Talib rəvayət edir ki, Allah Elçisi salləllahu aleyhi və səlləm
demişdir: “Çətin şəraitdə275 dəstəmazı kamil şəkildə almaq, məscidə piyada
getmək və bir namazdan sonra digər namazı gözləmək günahları yuyub
aparır”.276

 ﺛﻼﺙ ﻛﻔﺎﺭﺍﺕ ﻭﺛﻼﺙ ﺩﺭﺟﺎﺕ ﻭﺛﻼﺙ ﻣﻨﺠﻴﺎﺕ ﻭﺛﻼﺙ ﻣﻬﻠﻜﺎﺕ ﻓﺄﻣﺎ:ﺃﻧﻪ ﻗﺎﻝ

ﺒﹺﻲﻦ ﺍﻟﻨﻋ

ﺲ ﺃﹶﻧﻦ ﻋ- ۱٧٢

: ﻓﺈﺳﺒﺎﻍ ﺍﻟﻮﺿﻮﺀ ﰲ ﺍﻟﺴﱪﺍﺕ ﻭﺍﻧﺘﻈﺎﺭ ﺍﻟﺼﻠﻮﺍﺕ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﺼﻠﻮﺍﺕ ﻭﻧﻘﻞ ﺍﻷﻗﺪﺍﻡ ﺇﱃ ﺍﳉﻤﻌﺎﺕ ﻭﺃﻣﺎ ﺍﻟﺪﺭﺟﺎﺕ:ﺍﻟﻜﻔﺎﺭﺍﺕ
 ﻓﺎﻟﻌﺪﻝ ﰲ ﺍﻟﻐﻀﺐ ﻭﺍﻟﺮﺿﺎ ﻭﺍﻟﻘﺼﺪ ﰲ ﺍﻟﻔﻘﺮ:ﻓﺈﻃﻌﺎﻡ ﺍﻟﻄﻌﺎﻡ ﻭﺇﻓﺸﺎﺀ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﻭﺍﻟﺼﻼﺓ ﺑﺎﻟﻴﻞ ﻭﺍﻟﻨﺎﺱ ﻧﻴﺎﻡ ﻭﺃﻣﺎ ﺍﳌﻨﺠﻴﺎﺕ
.ﻭﺍﻟﻐﲏ ﻭﺧﺸﻴﺔ ﺍﷲ ﰲ ﺍﻟﺴﺮ ﻭﺍﻟﻌﻼﻧﻴﺔ ﻭﺃﻣﺎ ﺍﳌﻬﻠﻜﺎﺕ ﻓﺸﺢ ﻣﻄﺎﻉ ﻭﻫﻮﻱ ﻣﺘﺒﻊ ﻭﺇﻋﺠﺎﺏ ﺍﳌﺮﺀ ﺑﻨﻔﺴﻪ
172. Ənəs
rəvayət edir ki, Peyğəmbər salləllahu aleyhi və səlləm demişdir:
“Üç kəffarə, üç dərəcə, üç xilas olma və üç həlak vardır. Kəffarələrə gəlincə,
bu, çətin vəziyyətdə dəstəmazı kamil şəkildə almaq, bir namazdan sonra
digər namazı gözləmək və camaatla (namaz qılmaq) üçün addımları
çoxaltmaqdır. Dərəcələrə gəlincə, bu, yemək yedizdirmək, salamı yaymaq
və gecə insanlar yatarkən namaz qılmaqdır. Xilas olmağa gəlincə, bu, qəzəb
və razılıq anında ədalətli olmaq, kasıblıqda da, zənginlikdə də mötədil
olmaq, gizlində də, aşkarda da Allahdan qorxmaqdır. Həlak olmağa
Transkripsiyası: Allahummə inni əs'əlukə fi'ləl-xeyrati va tərkəl-munkərati va hubbəl məsəkini va
ən təğfira li və tərhəməni va izə əradtə fitnətə qaumin fətəvaffəni ğeyra məftunin. Əs'əlukə hubbəkə
va hubbə mən yuhibbukə və hubbə aməlin yuqarribu ilə hubbikə.
274 ət-Tirmizi, 3235, 3543. əl-Albani səhih olduğunu bildirmişdir.
275 Yəni, soyuq və ya xəstəlik səbəbilə.
276 əl-Hakim, 456. əl-Albani “Sahihul-Cəmius-Sağir”də (№ 926) səhih olduğunu bildirmişdir.
273
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gəlincə, bu, xəsis olmaq, nəfsə uymaq və özünü bəyənməkdir”.277
MƏSCİDƏ UZAQ YERDƏN GƏLMƏK

ﺎ ﻣﺐﻜﹾﺘﻧ ﻭﻟﹶﺖﺰﻮﺍ ﻓﹶﻨﺮﹺﺑﻳﻘﹾﺘ ﻭﺍ ﺃﹶﻥﹾﺍﺩ ﻓﹶﺄﹶﺭﺠﹺﺪﺴ ﺍﻟﹾﻤﻦ ﻣﻢﺎﺯﹺﻟﹸﻬﻨﺓﹰ ﻣﻴﺪﻌ ﺑﺎﺭﺼ ﺍﻷَﻧﺖﻗﹶﺎﻝﹶ ﻛﹶﺎﻧ

ﺎﺱﹴﺒﻦﹺ ﻋﻦﹺ ﺍﺑ ﻋ- ۱٧٣

.ﻮﺍﺘ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﻓﹶﺜﹶﺒﻢﻫﺁﺛﹶﺎﺭﻮﺍ ﻭﺪﻣ ﻗﹶ

173. İbn Abbas
demişdir: “Ənsarların evləri məsciddən uzaq idi və
onlar (məscidə) yaxın köçmək istəyirdilər. Ona görə bu ayə nazil oldu:
“Onların bu dünyada törətdiklərini və tərk etdiklərini yazan Bizik” (Yasin,
12) - və onlar yerlərində qaldılar”.278

.«ﺮﺍﹰ ﺃﹶﺟﻈﹶﻢ ﺃﹶﻋﺠﹺﺪﺴ ﺍﻟﹾﻤﻦ ﻣﺪﻌ ﻓﹶﺎﻷَﺑﺪﺑﻌَ »ﺍﻷ:ﻗﹶﺎﻝﹶ

ﺒﹺﻲﻦﹺ ﺍﻟﻨ ﻋ:

ﺓﹶﻳﺮﺮ ﺃﹶﺑﹺﻲ ﻫﻦ ﻋ- ۱٧٤

174. Əbu Hureyra
rəvayət edir ki, Peyğəmbər salləllahu aleyhi və səlləm
buyurdu: “Məscidə ən uzaq yerdən gələnin mükafatı daha böyükdür”.279

ﺮﻈﺘﻳﻨ ﻯﺍﻟﱠﺬ ﻭ،ﻰﺸﻤ ﻣﻢﻫﺪﻌ ﻓﹶﺄﹶﺑﻢﻫﺪﻌ ﺃﹶﺑﻼﹶﺓﻰ ﺍﻟﺼﺍ ﻓﺮﺎﺱﹺ ﺃﹶﺟ ﺍﻟﻨﻈﹶﻢ »ﺃﹶﻋ: ﺒﹺﻰ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺍﻟﻨ:ﻰ ﻗﹶﺎﻝﹶﻮﺳ ﺃﹶﺑﹺﻰ ﻣﻦ ﻋ- ۱٧٥
.«ﺎﻡﻳﻨ ﻠﱢﻰ ﺛﹸﻢﻳﺼ ﻯ ﺍﻟﱠﺬﻦﺍ ﻣﺮ ﺃﹶﺟﻈﹶﻢﺎﻡﹺ ﺃﹶﻋ ﺍﻹِﻣﻊﺎ ﻣﻬﻠﱢﻴﻳﺼ ﻰﺘﻼﹶﺓﹶ ﺣﺍﻟﺼ
175. Əbu Musa
rəvayət edir ki, Peyğəmbər salləllahu aleyhi və səlləm
demişdir: “(Camaatla birlikdə) namaz qıldıqlarına görə ən böyük mükafatı
o kəslər qazanırlar ki, onlar (məscidə gələndə) ən uzaq məsafəni qət edirlər.
İmamla birgə namaz qılmaq üçün namazı gözləyənin mükafatı isə namazı
qılan kimi yıxılıb-yatan kimsənin mükafatından daha böyükdür”.280
İMAMIN QILDIRDIĞI NAMAZ

 ﹺﻡﺪ ﺍﻟﹾﻘﻦ ﻣﻟﹶﻚﻞﹸ ﻭﻔﹾﻌ ﺗ:ﻴﻞﹶ ﻟﹶﻪ ﻓﹶﻘﻠﱡﻮﻥﹶ ﺑﹺﻬﹺﻢﻳﺼ ﻪﻣﺎﻥﹶ ﻗﹶﻮﻴﺘ ﻓﻡﻳﻘﹶﺪ ﻯﺪﺎﻋ ﺍﻟﺴﺪﻌ ﺳﻦﻞﹸ ﺑﻬ ﻛﹶﺎﻥﹶ ﺳ:ﺎﺯﹺﻡﹴ ﻗﹶﺎﻝﹶﻮ ﺣﺎ ﺃﹶﺑﺛﹶﻨﺪ ﺣ- ۱٧٦
ﻻﹶ ﻭﻪﻠﹶﻴ ﻓﹶﻌ- ﻨﹺﻰﻳﻌ - َﺎﺀﺇﹺﻥﹾ ﺃﹶﺳ ﻭﻢﻟﹶﻬ ﻭ ﻓﹶﻠﹶﻪﻦﺴ ﻓﹶﺈﹺﻥﹾ ﺃﹶﺣﻦﺎﻣ ﺿﺎﻡ »ﺍﻹِﻣ:ﻳﻘﹸﻮﻝﹸ ﻮﻝﹶ ﺍﻟﻠﱠﻪﺳ ﺭﺖﻌﻤﻰ ﺳ ﺇﹺﻧ:؟ ﻗﹶﺎﻝﹶﺎ ﻟﹶﻚﻣ
.«ﻬﹺﻢﻠﹶﻴﻋ

əl-Bəzzar, 6491. əl-Albani “Sahihut-Tərğib vət-Tərhib”də (№ 453) həsən li-ğeyrihi olduğunu bildirmişdir.
278 İbn Məcə, 785, 834. əl-Albani səhih olduğunu bildirmişdir.
279 Əbu Davud, 556. əl-Albani səhih olduğunu bildirmişdir.
280 əl-Buxari, 651; Muslim, 662.
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176. Əbu Həzim rəvayət edərək buyurur: “Səhl ibn Səd əs-Səidi qövmünün gənclərini namaz qıldırmaq üçün önə keçirərdi. Soruşdular: “Sən yaşlı
olduğun halda nəyə görə belə edirsən?” O, belə cavab verdi: “Mən Allah
Elçisinin salləllahu aleyhi və səlləm belə buyurduğunu eşitdim: “İmam zamindir. Əgər o, (imamlığı) yaxşı edərsə, həm ona, həm də qılanlara savab
yazılar. Yox, əgər o, (imamlığı) yaxşı etməzsə, ona (günah) yazılar, qılanlara isə yazılmaz”.281

.«ﻬﹺﻢﻠﹶﻴﻋ ﻭﻄﹶﺌﹸﻮﺍ ﻓﹶﻠﹶﻜﹸﻢﺇﹺﻥﹾ ﺃﹶﺧ ﻭ،ﻮﺍ ﻓﹶﻠﹶﻜﹸﻢﺎﺑ ﻓﹶﺈﹺﻥﹾ ﺃﹶﺻ،ﻠﱡﻮﻥﹶ ﻟﹶﻜﹸﻢﻳﺼ» :ﻗﹶﺎﻝﹶ

ﻮﻝﹶ ﺍﻟﻠﱠﻪﺳ ﺃﹶﻥﱠ ﺭ،

ﺓﹶﻳﺮﺮ ﺃﹶﺑﹺﻰ ﻫﻦ ﻋ- ۱٧٧

177. Əbu Hureyra
rəvayət edir ki, Peyğəmbər salləllahu aleyhi və səlləm
demişdir: “İmamlar sizə namaz qıldırırlar. Əgər (namazı) düzgün qıldırarlarsa, sizə savab çatar və əgər səhvə yol verərlərsə, sizə (yenə də savab)
çatar, (bunun günahı isə) onların öz əleyhinə olar”.282

ﻏﹶﻔﹶﺮ ﻭ،ﺔﹶﻤ ﺍﷲُ ﺍﻷَﺋﺪﺷ ﻓﹶﺄﹶﺭ،ﻦﻤﺗﺆﺫﱢﻥﹸ ﻣﺆﺍﻟﹾﻤ ﻭ،ﻦﺎﻣ ﺿﺎﻡ »ﺍﻹِﻣ:ﻗﹶﺎﻝﹶ

ِﻝﹶ ﺍﷲﻮﺳ ﺃﹶﻥﱠ ﺭ:

ﺓﹶﻳﺮﺮ ﺃﹶﺑﹺﻲ ﻫﻦ ﻋ- ۱٧٨
.«ﺫﱢﻧﹺﲔﺆﻠﹾﻤﻟ

178. Əbu Hureyra
rəvayət edir ki, Allah Elçisi salləllahu aleyhi və səlləm
demişdir: “İmam zamin, müəzzin isə etibar olunandır. Allah imamları
doğru yola yönəltsin, müəzzinləri də bağışlasın!”283

ﺓ ﻼﹶ ﺻﻦ ﺍﷲِ ﻣﺪﻨﻛﹶﻰ ﻋ ﺃﹶﺯ،ﻪﺒﺎﺣﺎ ﺻﻤﺪﻫ ﺃﹶﺣﺆﻡﻦﹺ ﻳﻠﹶﻴﺟﻼﹶﺓﹸ ﺭ »ﺻ:ﻝﹶ ﺍﷲِ ﻗﹶﺎﻝﹶﻮﺳ ﺃﹶﻥﱠ ﺭ: ﻢﻴﻦﹺ ﺃﹶﺷ ﺑﺎﺕ ﻗﹶﺒﻦ ﻋ- ۱٧٩
ﺪﻨﻛﹶﻰ ﻋ ﺃﹶﺯ،ﻢﺪﻫ ﺃﹶﺣﻢﻬﺆﻣﺔ ﻳﺎﻧﹺﻴﻼﹶﺓﹸ ﺛﹶﻤﺻ ﻭ،ﻯﺮﺘ ﺗﺔﺎﻧﹺﻴ ﺛﹶﻤﻼﹶﺓ ﺻﻦ ﺍﷲِ ﻣﺪﻨﻛﹶﻰ ﻋ ﺃﹶﺯ،ﻢﺪﻫ ﺃﹶﺣﻢﻬﺆﻣ ﻳﻪﻌﺑﻯ ﺻﻼﹶﺓﹸ ﺃﹶﺭﺮﺘ ﺗﻪﻌﺑﺃﹶﺭ
.«ﻯﺮﺘ ﺗﺌﹶﻪ ﻣﻼﹶﺓ ﺻﻦﺍﷲِ ﻣ
179. Qabbət ibn Əşyəm rəvayət edir ki, Allah Elçisi salləllahu aleyhi və səlləm
demişdir: “İki kişinin biri imam duraraq namaz qılmaları, dörd nəfərin
ayrılıqda qıldıqları namazdan daha üstündür. Dörd kişinin biri imam
duraraq namaz qılmaları, səkkiz nəfərin ayrılıqda qıldıqları namazdan
daha üstündür. Səkkiz kişinin biri imam duraraq namaz qılmaları isə yüz
nəfərin ayrılıqda qıldıqları namazdan daha üstündür“.284
İbn Məcə, 981. əl-Albani hədisin səhih olduğunu bildirmişdir.
əl-Buxari, 694.
283 İbn Hibban, 1670. əl-Albani səhih olduğunu bildirmişdir.
284 əl-Beyhəqi “Sunənul-Kubra” 4745. əl-Albani “Sahihul-Cəmius-Sağir”də (№ 3836) həsən olduğunu
bildirmişdir.
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VAXTINDA QILINAN NAMAZ

: ﻗﹸﻠﹾﺖ:ﺎ« ﻗﹶﺎﻝﹶﻬﻗﹾﺘﻮﻼﹶﺓﹸ ﻟ »ﺍﻟﺼ:ﻞﹸ؟ ﻗﹶﺎﻝﹶﻞﹺ ﺃﹶﻓﹾﻀﻤ ﺍﻟﹾﻌ ﺃﹶﻱ: ﻮﻝﹶ ﺍﻟﻠﱠﻪﺳ ﺭﺄﹶﻟﹾﺖ ﺳ:ﻗﹶﺎﻝﹶ

ﻮﺩﻌﺴﻦﹺ ﻣ ﺑ ﺍﻟﻠﱠﻪﺪﺒ ﻋﻦ ﻋ- ۱٨٠

.ﻪﻠﹶﻴﺎﺀً ﻋﻋ ﺇﹺﻻﱠ ﺇﹺﺭﻩﺰﹺﻳﺪﺘ ﺃﹶﺳﻛﹾﺖﺮﺎ ﺗ« ﻓﹶﻤﺒﹺﻴﻞﹺ ﺍﻟﻠﱠﻪﻲ ﺳ ﻓﺎﺩ »ﺍﻟﹾﺠﹺﻬ:؟ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺃﹶﻱ ﺛﹸﻢ: ﻗﹸﻠﹾﺖ:ﻳﻦﹺ« ﻗﹶﺎﻝﹶﺪﺍﻟ ﺍﻟﹾﻮ »ﺑﹺﺮ:؟ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺃﹶﻱﺛﹸﻢ
180. Abdullah ibn Məsud
demişdir: “Mən Peyğəmbərdən salləllahu aleyhi və
səlləm soruşdum: “Hansı əməl daha fəzilətli sayılır?” O buyurdu: “Namazı
vaxtlı-vaxtında qılmaq”. Mən soruşdum: “Sonra hansıdır?” O buyurdu:
“Valideynlərin qayğısına qalmaq”. Mən soruşdum: “Bəs sonra hansıdır?”
O buyurdu: “Allah yolunda cihad etmək”. Mən onu yormaq istəmədiyim
üçün ona bundan artıq sual vermədim”.285
ÇÖLLÜKDƏ QILINAN NAMAZ

ﺄ ﻓﹶﺈﹺﻥ ﻟﹶﻢﻮﺿﺘ ﻓﹶﻠﹾﻴ،ﻼﹶﺓ ﺍﻟﺼﺖﺎﻧ ﻓﹶﺤﻲﺽﹴ ﻗﻞﹸ ﺑﹺﺄﺭﺟ »ﺇﹺﺫﹶﺍ ﻛﹶﺎﻥﹶ ﺍﻟﺮ: ِﻝﹸ ﺍﷲﻮﺳ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺭ:ﻗﹶﺎﻝﹶ

ﻲﺎﻥﹶ ﺍﻟﹾﻔﹶﺎﺭﹺﺳﻠﹾﻤ ﺳﻦ ﻋ- ۱٨۱

.«ﻓﹶﺎﻩﻯ ﻃﹶﺮﻳﺮ ﺎ ﻻﹶ ﺍﷲِ ﻣﻮﺩﻨ ﺟﻦ ﻣﻠﹾﻔﹶﻪﻠﱠﻰ ﺧ ﺻﺃﹶﻗﹶﺎﻡﺇﹺﻥﹾ ﺃﹶﺫﱠﻥﹶ ﻭ ﻭ،ﻠﹶﻜﹶﺎﻩ ﻣﻪﻌﻠﱠﻰ ﻣ ﺻ ﻓﹶﺈﹺﻥ ﺃﹶﻗﹶﺎﻡ،ﻢﻤﻴﺘﺎﺀَ ﻓﹶﻠﹾﻴﻳﺠﹺﺪ ﻣ
181. Salman əl-Farisi286 rəvayət edir ki, Allah Elçisi salləllahu aleyhi və səlləm
demişdir: “Kişi çöllükdə olarkən namazın vaxtı girərsə, dəstəmaz alsın, su
tapmadıqda isə təyəmmüm etsin. Namaza iqamə verəndə, onun iki mələyi
də onunla namaz qılar. Əgər azan oxuyub iqamə verərsə, arxasında ucubucağı görünməyən Allah orduları namaz qılar”.287

ﺴﺎﹰﻤ ﺧﻩﺪﺣ ﻭﻪﻼﹶﺗﻠﹶﻰ ﺻ ﻋﺰﹺﻳﺪ ﺗﺔﺎﻋﻤﻲ ﺟﻞﹺ ﻓﺟﻼﹶﺓﹸ ﺍﻟﺮ »ﺻ: ِﻝﹸ ﺍﷲﻮﺳ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺭ:ﻗﹶﺎﻝﹶ

ﺭﹺﻱﺪ ﺍﻟﹾﺨﻴﺪﻌ ﺃﹶﺑﹺﻲ ﺳﻦ ﻋ- ۱٨٢

«ﺔﹰﺟﺭ ﺩﺴِﲔﻤ ﺧﻪﻼﹶﺗ ﺻﺖﻠﹶﻐﺎ ﺑﻫﻮﺩﺠﺳﺎ ﻭﻬﻛﹸﻮﻋﺭﺎ ﻭﻮﺀَﻫﺿ ﻭﻢ ﻓﹶﺄﹶﺗﺽﹺ ﻓﹶﻼﹶﺓﺎ ﺑﹺﺄﹶﺭﻼﱠﻫﺔﹰ ﻓﹶﺈﹺﺫﹶﺍ ﺻﺟﺭ ﺩﺮﹺﻳﻦﺸﻋﻭ
182. Əbu Səid əl-Xudri rəvayət edir ki, Allah Elçisi salləllahu aleyhi və səlləm
buyurdu: “Bir kişinin camaatla qıldığı namazı tək qıldığı namazından
iyirmi beş dərəcə üstündür. Namazın dəstəmazına, rukusuna və
səcdələrinə tam riayət edərək səhrada qıldığı namaz isə əlli dərəcə üstün
olar”.288
Muslim, 252.
Abdullah Salman əl-Farisi Peyğəmbərin səhabələrindən olub. Hicrətin 35-ci ilində Mədaində vəfat etmişdir.
287 Abdur-Razzaq “Musannəf” 1955. əl-Albani “Sahihut-Tərğib vət-Tərhib”də (№ 414) səhih olduğunu
bildirmişdir.
288 Abd ibn Humeyd “Müsnəd” 976. əl-Albani “Sahihul-Cəmius-Sağir”də (№ 3824) səhih olduğunu
bildirmişdir.
285
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NAMAZ VACİBDİR

.«ﺔﹶﻨﻞﹶ ﺍﻟﹾﺠﺧ ﺩﺍﺟﹺﺐ ﻭﻖﻠﹶﺎﺓﹶ ﺣ ﺃﹶﻥﱠ ﺍﻟﺼﻢﻠ ﻋﻦ »ﻣ: ِﻮﻝﹸ ﺍﷲﺳ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺭ:ﻗﹶﺎﻝﹶ

ﻔﱠﺎﻥﹶﻦﹺ ﻋﺎﻥﹶ ﺑﺜﹾﻤ ﻋﻦ ﻋ- ۱٨٣

183. Osman ibn Əffan rəvayət edir ki, Allah Elçisi salləllahu aleyhi və səlləm
belə buyurmuşdur: “Kim namazın vacib haqq olduğunu bilərsə, Cənnətə
daxil olar”.289

ﻮﺩﺴﺠ
 ﺍﻟ ﻭ، ﺛﹸﻠﹸﺚﹲﻛﹸﻮﻉﺍﻟﺮ ﻭ، ﺛﹸﻠﺚﹲﻮﺭ ﺍﻟﻄﱡﻬ،ﻼﹶﺓﹸ ﺛﹶﻼﹶﺛﹶﺔﹸ ﺃﹶﺛﹾﻼﹶﺙ »ﺍﻟﺼ:

ِﻝﹸ ﺍﷲﻮﺳ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺭ:ﻗﹶﺎﻝﹶ

ﺓﹶﻳﺮﺮ ﺃﹶﺑﹺﻲ ﻫﻦ ﻋ- ۱٨٤

«ﻪﻠﻤ ﻋﺮﺎﺋ ﺳﻪﻠﹶﻴ ﻋﺩ ﺭ،ﻪﻼﹶﺗ ﺻﻪﻠﹶﻴ ﻋﺕﺩ ﺭﻦﻣ ﻭ،ﻪﻠﻤ ﻋﺋﺮﺎ ﺳﻪﻨﻗﹸﺒﹺﻞﹶ ﻣ ﻭ،ﻪﻨ ﻣﺎ ﻗﹸﺒﹺﻠﹶﺖﻘﱢﻬﺎ ﺑﹺﺤﺍﻫ ﺃﹶﺩﻦﺛﹸﻠﹸﺚﹲ؛ ﻓﹶﻤ
184. Əbu Hureyra
rəvayət edir ki, Allah Elçisi salləllahu aleyhi və səlləm
demişdir: “Namaz üç hissədən ibarətdir. Təmizlik üçdə biri, ruku üçdə biri,
səcdə də üçdə biridir. Kim onları layiqincə yerinə yetirərsə, namazı qəbul
olunar. Namazı qəbul olunarsa, digər əməlləri də qəbul olunar. Kimin
namazı qəbul olunmazsa, digər əməlləri də qəbul olunmaz”.290
NAMAZDA OLAN SƏFİN FƏZİLƏTİ

ﻮﺍﻴﻨﻭﻟ ﻠﹶﻞﹶﻭﺍ ﺍﻟﹾﺨﺪﺳﺐﹺ ﻭﺎﻛﻨ ﺍﻟﹾﻤﻦﻴﺎﺫﹸﻭﺍ ﺑﺣ ﻭﻔﹸﻮﻑﻮﺍ ﺍﻟﺼﻴﻤ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺃﹶﻗﻮﻝﹶ ﺍﻟﻠﱠﻪﺳﺃﹶﻥﱠ ﺭ
ﺮﻤﻦﹺ ﻋ ﺑ ﺍﻟﻠﱠﻪﺪﺒ ﻋ- ۱٨٥
ﺎﻔ ﺻ ﻗﹶﻄﹶﻊﻦﻣ ﻭ ﺍﻟﻠﱠﻪﻠﹶﻪﺻﺎ ﻭﻔﻞﹶ ﺻﺻ ﻭﻦﻣ ﻭﻄﹶﺎﻥﻴﻠﺸ ﻟﺎﺕﺟﻭﺍ ﻓﹸﺮﺬﹶﺭﻟﹶﺎ ﺗ ﻭﺍﻧﹺﻜﹸﻢﻮﻱ ﺇﹺﺧﻳﺪﻰ ﺑﹺﺄﹶﻴﺴﻳﻘﹸﻞﹾ ﻋ  ﻟﹶﻢﺍﻧﹺﻜﹸﻢﻮﻱ ﺇﹺﺧﻳﺪﺑﹺﺄﹶ
 ﺍﻟﻠﱠﻪﻪﻗﹶﻄﹶﻌ
185. İbn Ömər
rəvayət edir ki, Allah Elçisi salləllahu aleyhi və səlləm
demişdir: “Səfləri düzəldin, çiyinlərinizi birləşdirin, boş yerləri doldurun,
qardaşlarınızla mülayim davranın və şeytan üçün boş yer buraxmayın!
Kim səfi birləşdirərsə, Allah onu birləşdirər. Kim də səfi kəsərsə, Allah onu
kəsər291”.292

ﻲﺎ ﻓﺘﻴ ﺑﻰ ﻟﹶﻪﻨ ﺑ ﺃﹶﻭ،ﺔﹰﺟﺭﺎ ﺩ ﺑﹺﻬ ﺍﻟﻠﱠﻪﻪﻓﹶﻌ ﺭﻒﻲ ﺻﺔﹰ ﻓﺟ ﻓﹸﺮﺪ ﺳﻦ ﻣ: ِﻮﻝﹸ ﺍﷲﺳ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺭ:ﻗﹶﺎﻟﹶﺖ

ﺔﹶﺸﺎﺋ ﻋﻦ ﻋ- ۱٨٦

Əhməd, 423; əl-Beyhəqi “Şuabul-İman” 2551, “Sunənul-Kubra” 1745. əl-Albani “Sahihut-Tərğib vətTərhib”də (№ 382) həsən li-ğeyrihi olduğunu bildirmişdir.
290 əl-Heysəmi “Kəşful-Əstər an Zəvaidul-Bəzzar” 349. əl-Albani “Sahihut-Tərğib vət-Tərhib”də (№ 539)
və “Silsilətul-Əhədisis-Sahiha”da (№ 2537) həsən səhih olduğunu bildirmişdir.
291 Yəni, kim səfi birləşdirərsə, Allah ona Öz rəhmətini çatdırar. Kim səfi ayırarsa, Allah da onu Öz
rəhmətinindən ayırar. (İslam Fiqhi, səh. 184).
292 Əbu Davud, 570. əl-Albani səhih olduğunu bildirmişdir.
289
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.ﺔﻨﺍﻟﹾﺠ
186. Aişə
rəvayət edir ki, Allah Elçisi salləllahu aleyhi və səlləm buyurmuşdur: “Kim namazdakı səfin bir boşluğunu doldurarsa, Allah onu bir
dərəcə yüksəldər və Cənnətdə ona bir ev tikər”.293

ﺪﻦ ﺳ ﻣ ﻭﻔﹸﻮﻑﻠﹸﻮﻥﹶ ﺍﻟﺼﻳﺼ ﻳﻦﻠﹶﻰ ﺍﻟﱠﺬﻠﱡﻮﻥﹶ ﻋﻳﺼ ﻪﻜﹶﺘﻼﹶﺋﻣ ﻭ»ﺇﹺﻥﱠ ﺍﻟﻠﱠﻪ

ﻮﻝﹸ ﺍﻟﻠﱠﻪﺳ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺭﻗﹶﺎﻟﹶﺖ

ﺔﹶﺸﺎﺋ ﻋﻦ ﻋ- ۱٨٧
.«ﺔﹰﺟﺭﺎ ﺩ ﺑﹺﻬ ﺍﻟﻠﱠﻪﻪﻓﹶﻌﺔﹰ ﺭﺟﻓﹸﺮ

187. Aişə
rəvayət edir ki, Allah Elçisi salləllahu aleyhi və səlləm buyurmuşdur: “Həqiqətən, Allah və Onun mələkləri (namazdakı) səfləri dolduranlara salavat edirlər. Kim səfdəki bir boşluğu doldurarsa, Allah onu bir
dərəcə yüksəldər”.294

ﻝﹺ ﺃﹶﻭ ﺍﻟﹾﺄﹶﻭﻒﻠﹶﻰ ﺍﻟﺼﻠﱡﻮﻥﹶ ﻋﻳﺼ ﻪﻜﹶﺘﻠﹶﺎﺋﻣﻭ

ﻳﻘﹸﻮﻝﹸ ﺇﹺﻥﱠ ﺍﻟﻠﱠﻪ

ﺒﹺﻲ ﺍﻟﻨﺖﻌﻤﻗﹶﺎﻝﹶ ﺳ

ﲑﹴﺸﻦﹺ ﺑ ﺑﺎﻥﻤﻌﻦﹺ ﺍﻟﻨ ﻋ- ۱٨٨
ﻝﹺ ﺍﻟﹾﺄﹸﻭﻔﹸﻮﻑﺍﻟﺼ

188. Numan ibn Bəşir
demişdir: “Allah Elçisinin salləllahu aleyhi və səlləm
belə buyurduğunu eşitdim: “Həqiqətən, Allah və Onun mələkləri birinci
və ya ön səflərdə duranlara salavat edirlər”.295

ﻠﹶﻰﻭﻋ ﻮﻝﹶ ﺍﻟﻠﱠﻪﺳﺎ ﺭﻝﹺ ﻗﹶﺎﻟﹸﻮﺍ ﻳ ﺍﻟﹾﺄﹶﻭﻒﻠﹶﻰ ﺍﻟﺼﻠﱡﻮﻥﹶ ﻋﻳﺼ ﻪﻜﹶﺘﻠﹶﺎﺋﻣ ﻭ ﺇﹺﻥﱠ ﺍﻟﻠﱠﻪﻮﻝﹸ ﺍﻟﻠﱠﻪﺳﺔﹶ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺭﺎﻣ ﺃﹶﺑﹺﻲ ﺃﹸﻣﻦ ﻋ- ۱٨٩
ﻮﻝﹸ ﺍﻟﻠﱠﻪﺳﻠﹶﻰ ﺍﻟﺜﱠﺎﻧﹺﻲ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺭﻋﻠﹶﻰ ﺍﻟﺜﱠﺎﻧﹺﻲ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﻭﻋ ﻭﻮﻝﹶ ﺍﻟﻠﱠﻪﺳﺎ ﺭﻝﹺ ﻗﹶﺎﻟﹸﻮﺍ ﻳ ﺍﻟﹾﺄﹶﻭﻒﻠﹶﻰ ﺍﻟﺼﻠﱡﻮﻥﹶ ﻋﻳﺼ ﻪﻜﹶﺘﻠﹶﺎﺋﻣ ﻭﺍﻟﺜﱠﺎﻧﹺﻲ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺇﹺﻥﱠ ﺍﻟﻠﱠﻪ
ﺰﹺﻟﹶﺔﻨ ﺑﹺﻤﻜﹸﻢﻨﻴﻞﹸ ﺑﺧﻳﺪ ﻄﹶﺎﻥﹶﻴﻠﹶﻞﹶ ﻓﹶﺈﹺﻥﱠ ﺍﻟﺸﻭﺍ ﺍﻟﹾﺨﺪﺳ ﻭﺍﻧﹺﻜﹸﻢﻮﻱ ﺇﹺﺧﻳﺪﻲ ﺃﹶﻮﺍ ﻓﻴﻨﻟ ﻭﺒﹺﻜﹸﻢﺎﻛﻨ ﻣﻦﻴﺎﺫﹸﻭﺍ ﺑﺣ ﻭﻔﹸﻮﻓﹶﻜﹸﻢﻭﺍ ﺻﻮﺳ
ﺎﺭﻐ ﺍﻟﺼﺄﹾﻥ ﺍﻟﻀﻟﹶﺎﺩﻨﹺﻲ ﺃﹶﻭﻳﻌ ﺬﹶﻑﺍﻟﹾﺤ
189. Əbu Umamə
rəvayət edir ki, Allah Elçisi salləllahu aleyhi və səlləm
demişdir: “Həqiqətən, Allah və Onun mələkləri birinci səfdə duranlara
salavat edirlər”. Dedilər: “Ey Allahın Elçisi, ikinci səfdə duranlara da?” O
buyurdu: “Həqiqətən, Allah və Onun mələkləri birinci səfdə duranlara
salavat edirlər” Dedilər: “Ey Allahın Elçisi, ikinci səfdə duranlara da?” O
buyurdu: “İkinci səfdə duranlara da”. Allah Elçisi salləllahu aleyhi və səlləm
ət-Tabərani “Mucəmul-Əvsat” 5795; İbn Əbu Şeybə “Müsnəd” 3844. əl-Albani “Sahihut-Tərğib vətTərhib”də (№ 505) səhih li-ğeyrihi olduğunu bildirmişdir.
294 İbn Məcə, 995, 1048. əl-Albani həsən olduğunu bildirmişdir.
295 Əhməd, 17641, 18390. əl-Albani “Sahihut-Tərğib vət-Tərhib”də (№ 492) həsən olduğunu bildirib.
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dedi: “Səflərinizi düzəldin, çiyinlərinizi bərabərləşdirin və (səfə daxil
olmaq istəyənlər üçün) çiyinlərinizi yumşaldın, boşluqları doldurun, çünki
şeytan sizin aranızdan balaca quzular kimi keçər”.296

ﺓﻄﹾﻮ ﺧﻦﺎ ﻣﻣ ﻭ، ﻼﺓﻲ ﺍﻟﺼﺎ ﻓﺒﺎﻛﻨ ﻣﻜﹸﻢﻨ ﺃﹶﻟﹾﻴﻛﹸﻢﺎﺭﻴ ﺧ: ﻪ ﻮﻝﹸ ﺍﻟﻠﱠﺳ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺭ:ﻗﹶﺎﻝﹶ
ﺮﻤ ﺑﻦ ﻋ ﺍﻟﻠﱠﻪﺪﺒ ﻋﻦ ﻋ- ۱٩٠
ﺎﻫﺪ ﻓﹶﺴﻒﻲ ﺍﻟﺼ ﻓﺔﺟﻞﹲ ﺇﹺﻟﹶﻰ ﻓﹸﺮﺟﺎ ﺭﺎﻫﺸ ﻣﺓﻄﹾﻮ ﺧﻦﺍ ﻣﺮ ﺃﹶﺟﻈﹶﻢﺃﹶﻋ
190. Abdullah ibn Ömər
rəvayət edir ki, Allah Elçisi salləllahu aleyhi və
səlləm buyurmuşdur: “Sizin ən xeyirliniz, namazda çiyni (səfə daxil olmaq
istəyənlər üçün) yumşaq olanınızdır. Kişinin səfi doldurmaq üçün atdığı
addımdan mükafatı daha böyük addım yoxdur”.297

.«ﻼﹶﺓﻰ ﺍﻟﺼ ﻓﺐﺎﻛﻨ ﻣﻜﹸﻢﻨ ﺃﹶﻟﹾﻴﻛﹸﻢﺎﺭﻴ»ﺧ

ﻮﻝﹸ ﺍﻟﻠﱠﻪﺳﻗﹶﺎﻝﹶ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺭ

ﺎﺱﹴﺒﻦﹺ ﻋﻦﹺ ﺍﺑ ﻋ- ۱٩۱

191. İbn Abbas
rəvayət edir ki, Allah Elçisi salləllahu aleyhi və səlləm buyurmuşdur: “Sizin ən xeyirliniz, namazda çiyini ən yumşaq olanınızdır”.298

.«ﻒﺔﹸ ﺍﻟﺼﻼﹶﺓ ﺇﹺﻗﹶﺎﻣﺎﻡﹺ ﺍﻟﺼﻤﻦ ﺗ »ﺇﹺﻥﱠ ﻣ: ِﻝﹸ ﺍﷲﻮﺳ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺭ:ﻗﹶﺎﻝﹶ

ِ ﺍﷲﺒﺪﻦﹺ ﻋﺎﺑﹺﺮﹺ ﺑ ﺟﻦ ﻋ- ۱٩٢

192. Cabir ibn Abdullah
rəvayət edir ki, Allah Elçisi salləllahu aleyhi və
səlləm demişdir: “Həqiqətən, səfin düz olması namazın kamilliyindəndir”.299
AZAN VERMƏYİN FƏZİLƏTİ

ﻪ  ﻟﹶ ﹶﻔﺮﻳﻐ ﺫﱢﻥﹸﺆﺍﻟﹾﻤﻡﹺ ﻭﻘﹶﺪ ﺍﻟﹾﻤﻒﻠﹶﻰ ﺍﻟﺼﻠﱡﻮﻥﹶ ﻋﻳﺼ ﻪﻜﹶﺘﻼﹶﺋﻣ ﻭ ﻗﹶﺎﻝﹶ »ﺇﹺﻥﱠ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﺍﻟﻠﱠﻪﺒﹺﻰﺎﺯﹺﺏﹴ ﺃﹶﻥﱠ ﻧﻦﹺ ﻋﺍﺀِ ﺑﺮﻦﹺ ﺍﻟﹾﺒ ﻋ- ۱٩٣
ﻻﹶﺮ ﻭ ﺠﻻﹶ ﺷ ﻭﺲﻻﹶ ﺇﹺﻧ ﻭ ﺟﹺﻦﻪﻌﻤﻳﺴ »ﻻﹶ....«ﻪﻌﻠﱠﻰ ﻣ ﺻﻦﺮﹺ ﻣﺜﹾﻞﹸ ﺃﹶﺟ ﻣﻟﹶﻪﺎﺑﹺﺲﹴ ﻭﻳﻃﹾﺐﹴ ﻭ ﺭﻦ ﻣﻪﻌﻤ ﺳﻦ ﻣﻗﹸﻪﺪﻳﺼ ﻭﻪﺗﻮ ﺻﺪﺑﹺﻤ
.« ﻟﹶﻪﻬﹺﺪ ﺇﹺﻻﱠ ﺷﺮﺠﺣ
193. Bəra ibn Azib rəvayət edir ki, Allahın Peyğəmbəri salləllahu aleyhi və
səlləm belə buyurdu: “Allah və Onun mələkləri birinci səfdə duranlara
296 Əhməd, 22263, 22317. əl-Albani “Sahihut-Tərğib vət-Tərhib”də (№ 491) həsən li-ğeyrihi olduğunu
bildirmişdir.
297 ət-Tabərani “Mucəmul-Əvsat” 5240, “Mucəmul-Kəbir” 937. əl-Albani “Sahihut-Tərğib vət-Tərhib”də
(№ 504) həsən li-ğeyrihi olduğunu bildirmişdir.
298 Yəni səfdən keçmək istəyəni sıxmamaq və keçməyinə imkan yaratmaq nəzərdə tutulur. Əbu Davud,
672. əl-Albani səhih olduğunu bildirmişdir.
299 Əhməd, 14494. əl-Albani “Sahihul-Cəmius-Sağir”də (№ 2225) səhih olduğunu bildirmişdir.
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salavat edirlər. Müəzzinin səsinin çatacağı yerə qədər günahları bağışlanır.
Onun səsini eşidən yaş və quru nə varsa onu təsdiq edir və onunla birlikdə
namaz qılanların savabı qədər ona savab yazılır”.300 Başqa bir rəvayətdə
belə deyilir: “Müəzzinin səsini eşidən elə bir cin, insan, ağac və daş yoxdur
ki, (Qiyamət günü) ona şahidlik etməsin”.301

ﻃﹾﺐﹴ ﻛﹸﻞﱡ ﺭ ﻟﹶﻪﺮﻔﻐﺘﻳﺴ ﻭﻪﺗﻮ ﺻﺪ ﻣ ﻟﹶﻪﻔﹶﺮﻳﻐ ﺫﱢﻥﹸﺆﻳﻘﹸﻮﻝﹸ »ﺍﻟﹾﻤ ﻮﻝﹺ ﺍﻟﻠﱠﻪﺳﻰ ﺭ ﻓﻦ ﻣﺖﻌﻤﺓﹶ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺳﻳﺮﺮ ﺃﹶﺑﹺﻰ ﻫﻦ ﻋ- ۱٩٤
.«ﺎﻤﻬﻨﻴﺎ ﺑ ﻣﻪﻨ ﻋﻳﻜﹶﻔﱠﺮﺔﹰ ﻭﻨﺴﻭﻥﹶ ﺣﺮﺸﻋ ﻭﺲﻤ ﺧ ﻟﹶﻪﺐﻳﻜﹾﺘ ﻼﹶﺓ ﺍﻟﺼﺪﺎﻫﺷﺎﺑﹺﺲﹴ ﻭﻳﻭ
194. Əbu Hureyra
rəvayət edir ki, Allah Elçisi
belə buyurdu: “Səsinin
çatdığı yerə qədər müəzzinin günahları bağışlanır. (Onu eşidən) yaş və
quru olan hər bir şey onun üçün bağışlanma diləyir. Camaatla namaz
qılana isə iyirmi beş savab yazılır və iki namaz arasındakı günahları bağışlanır”.302

ﻰ ﻛﹸﻞﱢ ﻓﻳﻨﹺﻪﺄﹾﺫ ﺑﹺﺘ ﻟﹶﻪﺐﻛﹸﺘﺔﹸ ﻭﻨ ﺍﻟﹾﺠ ﻟﹶﻪﺖﺒﺟﺔﹰ ﻭﻨﺓﹶ ﺳﺮﺸ ﻋﻰﺘﻨ ﺃﹶﺫﱠﻥﹶ ﺛﻦﻗﹶﺎﻝﹶ »ﻣ

ﻮﻝﹶ ﺍﻟﻠﱠﻪﺳﺃﹶﻥﱠ ﺭ

ﺮﻤﻦﹺ ﻋﻦﹺ ﺍﺑ ﻋ- ۱٩٥

.«ﺔﹰﻨﺴ ﺛﹶﻼﹶﺛﹸﻮﻥﹶ ﺣﺔﻜﹸﻞﱢ ﺇﹺﻗﹶﺎﻣﻟﺔﹰ ﻭﻨﺴﻮﻥﹶ ﺣﺘﻡﹴ ﺳﻳﻮ
195. İbn Ömər
rəvayət edir ki, Allah Elçisi salləllahu aleyhi və səlləm belə
buyurdu: “Kim on iki il azan oxuyarsa, Cənnət ona vacib olar. Hər gün ona
oxuduğu azana görə altmış, hər iqaməyə görə otuz savab yazılar”.303

ﺎ»ﻗﹸﻞﹾ ﻛﹶﻤ

ﻮﻝﹸ ﺍﻟﻠﱠﻪﺳ ﻓﹶﻘﹶﺎﻝﹶ ﺭ.ﺎﻨﻠﹸﻮﻧﻳﻔﹾﻀ ﺫﱢﻧﹺﲔﺆ ﺇﹺﻥﱠ ﺍﻟﹾﻤﻮﻝﹶ ﺍﻟﻠﱠﻪﺳﺎ ﺭﻼﹰ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﻳﺟﺃﹶﻥﱠ ﺭ

ﺮﹴﻭﻤﻦﹺ ﻋ ﺑ ﺍﻟﻠﱠﻪﺪﺒ ﻋﻦ ﻋ- ۱٩٦

.«ﺎﺀﻋ ﺍﻟﺪﺠﹺﻴﺐﺘﺍﺳﺎﺀِ ﻭﻤ ﺍﻟﺴﺍﺏﻮﺖ ﺃﹶﺑﺤﻼﹶﺓ ﻓﹸﺘ ﺑﹺﺎﻟﺼﻱﻮﺩ»ﺇﹺﺫﹶﺍ ﻧ...«ﻄﹶﻪﻌﻞﹾ ﺗ ﻓﹶﺴﺖﻴﻬﺘﻳﻘﹸﻮﻟﹸﻮﻥﹶ ﻓﹶﺈﹺﺫﹶﺍ ﺍﻧ
rəvayət edir ki, bir kişi: “Ey Allahın Elçisi,
196. Abdullah İbn Amr
müəzzinlər bizdən üstün oldular”- dedi. Allah Elçisi salləllahu aleyhi və səlləm
buyurdu: “Onların söylədikləri kimi de, bitirdikdən sonra istədiyini dilə,
sənə veriləcək”.304 Digər rəvayətdə deyilir: “Namaza azan verildikdə səma
qapıları açılır və dua qəbul olunur”.305

ən-Nəsəi, 646, 653. Albani səhih olduğunu bildirmişdir.
İbn Məcə, 723, 772. əl-Albani səhih olduğunu bildirmişdir.
302 İbn Məcə, 724, 773; Əbu Davud, 528. əl-Albani həsən səhih olduğunu bildirmişdir.
303 İbn Məcə, 728, 777. əl-Albani səhih olduğunu bildirmişdir.
304 Əbu Davud 524, 526. əl-Albani həsən səhih olduğunu bildirmişdir.
305 Əbu Yəalə, 4072. əl-Albani “Sahihul-Cəmius-Sağir”də (№ 803) və “Silsilətul-Əhədisis-Sahiha”da (№
1413) səhih olduğunu bildirmişdir.
300
301

FƏZİƏTLİ ƏMƏLLƏR

.«ﺔﺎﻣﻴ ﺍﻟﹾﻘﻡﻳﻮ ﺎﻗﹰﺎﻨﺎﺱﹺ ﺃﹶﻋﻝﹸ ﺍﻟﻨﻮﻥﹶ ﺃﹶﻃﹾﻮﺫﱢﻧﺆ»ﺍﻟﹾﻤ
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ﺎﻥﹶﻔﹾﻴ ﺃﹶﺑﹺﻰ ﺳﻦﻳﺔﹶ ﺑﺎﻭﹺﻌ ﻣﺖﻌﻤ ﺳ- ۱٩٧

ﻮﻝﹸ ﺍﻟﻠﱠﻪﺳﻗﹶﺎﻝﹶ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺭ

197. Muaviyə ibn Əbu Sufyan
rəvayət edir ki, Allah Elçisi salləllahu aleyhi
və səlləm demişdir: “Qiyamət günü müəzzinlər boyunları ən uzun olan
insanlardır”.306

ﻞﹺﺒ ﺍﻟﹾﺠﺔﻴﻈﺃﹾﺱﹺ ﺷﻰ ﺭﻢﹴ ﻓﻰ ﻏﹶﻨﺍﻋ ﺭﻦ ﻣﻚﺑ ﺭﺐﺠﻳﻌ» ﻳﻘﹸﻮﻝﹸ

ﻮﻝﹶ ﺍﻟﻠﱠﻪﺳ ﺭﺖﻌﻤﻗﹶﺎﻝﹶ ﺳ

ﻪﻠﹾﺘﺧﺃﹶﺩﻯ ﻭﺪﺒﻌ ﻟﺕ ﻏﹶﻔﹶﺮﻰ ﻗﹶﺪﻨ ﻣﺎﻑﻳﺨ ﻼﹶﺓﹶ ﺍﻟﺼﻴﻢﻳﻘﺫﱢﻥﹸ ﻭﻳﺆ ﺬﹶﺍﻯ ﻫﺪﺒﻭﺍ ﺇﹺﻟﹶﻰ ﻋﻈﹸﺮﺍﻧ

ﺮﹴﺎﻣﻦﹺ ﻋﺔﹶ ﺑﻘﹾﺒ ﻋﻦ ﻋ- ۱٩٨

ﻘﹸﻮﻝﹸ ﺍﻟﻠﱠﻪﻠﱢﻰ ﻓﹶﻴﻳﺼ ﻭﻼﹶﺓﺫﱢﻥﹸ ﺑﹺﺎﻟﺼﻳﺆ
«ﺔﹶﻨﺍﻟﹾﺠ

198. Uqbə ibn Amir demişdir: “Allah Elçisini salləllahu aleyhi və səlləm belə
deyərkən eşitdim: “Rəbbin dağın başında qoyun otaran çobanın azan verib,
namaz qılmasına təəccüb edir307. Allah belə buyurur: “Bu quluma baxın!
Məndən qorxduğuna görə azan verib, namaz qılır. Artıq Mən qulumu
bağışladım və Cənnətə daxil etdim”.308

ﻭﺍ ﺇﹺﻻﱠ ﺃﹶﻥﹾﻳﺠﹺﺪ  ﻟﹶﻢ ﺛﹸﻢ،ﻝﹺ ﺍﻷَﻭﻒﺍﻟﺼﺍﺀِ ﻭﺪﻰ ﺍﻟﻨﺎ ﻓ ﻣﺎﺱ ﺍﻟﻨﻠﹶﻢﻳﻌ  »ﻟﹶﻮ:ﻗﹶﺎﻝﹶ

ﻮﻝﹶ ﺍﻟﻠﱠﻪﺳ ﺃﹶﻥﱠ ﺭ،

ﺓﹶﻳﺮﺮ ﺃﹶﺑﹺﻰ ﻫﻦ ﻋ- ۱٩٩

ﻟﹶﻮﺎ ﻭﻤﻫﻮﺢﹺ ﻷَﺗﺒﺍﻟﺼ ﻭﺔﻤﺘﻰ ﺍﻟﹾﻌﺎ ﻓﻮﻥﹶ ﻣﻠﹶﻤﻳﻌ ﻟﹶﻮ ﻭ،ﻪﻘﹸﻮﺍ ﺇﹺﻟﹶﻴﺒﺘﺠﹺﲑﹺ ﻻﹶﺳﻬﻰ ﺍﻟﺘﺎ ﻓﻮﻥﹶ ﻣﻠﹶﻤﻳﻌ ﻟﹶﻮ ﻭ،ﻮﺍﻤﻬﺘ ﻻﹶﺳﻪﻠﹶﻴﻮﺍ ﻋﻬﹺﻤﺘﻳﺴ
«ﺍﻮﺒﺣ
199. Əbu Hureyra
rəvayət edir ki, Allah Elçisinin salləllahu aleyhi və səlləm
belə dediyini eşitdim: “Əgər insanlar azan (verməyin) və (namazda) birinci
sırada (durmağın nə qədər xeyirli və bərəkətli) olduğunu bilsəydilər və
(buna nail olmaq üçün) püşk atmaqdan başqa bir çarə tapmasaydılar,
hökmən püşk atardılar. Əgər onlar namazın vaxtı yetişən kimi onu
qılmağın (nə qədər xeyirli və bərəkətli) olduğunu bilsəydilər, onu yerinə
yetirmək üçün bir-birini ötüb keçməyə çalışardılar və əgər onlar İşa və
Sübh namazlarını (camaatla birgə) qılmağın (nə qədər xeyirli və bərəkətli)
olduğunu bilsəydilər, bu namazları qılmaq üçün dizləri üstündə sürünəsürünə də olsa (məscidə) gələrdilər”.309

İbn Məcə, 725, 774. əl-Albani hədisin səhih olduğunu bildirmişdir.
Allahın sifətlərinin necəliyi barəsində fikir yürütmək olmaz.
308 ən-Nəsəi, 660, 666, 674, 1630. əl-Albani səhih olduğunu söyləmişdir.
309 əl-Buxari, 615.
306
307
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QUBA MƏSCİDİNİN FƏZİLƏTİ

ﻼﹶﺓﹰ ﻛﹶﺎﻥﹶ ﻟﹶﻪ ﺻﻴﻪﻠﱠﻰ ﻓﺎﺀٍ ﻓﹶﺼ ﻗﹸﺒﺠﹺﺪﺴﻰ ﻣ ﺃﹶﺗ ﺛﹸﻢﻪﺘﻴﻰ ﺑ ﻓﺮﻄﹶﻬ ﺗﻦ»ﻣ

ﻮﻝﹸ ﺍﻟﻠﱠﻪﺳﻗﹶﺎﻝﹶ ﺭ

ﻒﻴﻨ ﺣﻦﻞﹸ ﺑﻬ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺳ- ٢٠٠
.«ﺓﺮﻤﺮﹺ ﻋﻛﹶﺄﹶﺟ

200. Səhl ibn Huneyf rəvayət edir ki, Allah Elçisi salləllahu aleyhi və səlləm
buyurdu: “Kim evində təmizlənər, sonra Quba məscidinə gedib orada
namaz qılarsa, ona ümrə savabı kimi yazılar”.310
PEYĞƏMBƏR SALLƏLLAHU ALEYHI VƏ SƏLLƏM MƏSCİDİNİN FƏZİLƏTİ

 ﺃﹶﻭﻪﻠﱠﻤﻌﻳﺘ ﺮﹴﻴﺨ ﺇﹺﻻﱠ ﻟﻪﻳﺄﹾﺗ  ﻟﹶﻢ،ﺬﹶﺍﻱ ﻫﺠﹺﺪﺴﺎﺀَ ﻣ ﺟﻦ »ﻣ:ﻳﻘﹸﻮﻝﹸ

ﻮﻝﹶ ﺍﻟﻠﱠﻪﺳ ﺭﺖﻌﻤ ﺳ:ﻗﹶﺎﻝﹶ

ﺓﹶﻳﺮﺮ ﺃﹶﺑﹺﻲ ﻫﻦ ﻋ- ٢٠۱

.«ﺮﹺﻩﺎﻉﹺ ﻏﹶﻴﺘ ﺇﹺﻟﹶﻰ ﻣﻈﹸﺮﻳﻨ ﻞﹺﺟ ﺍﻟﺮﺰﹺﻟﹶﺔﻨ ﺑﹺﻤﻮ ﻓﹶﻬﻚﺮﹺ ﺫﹶﻟﻴﻐﺎﺀَ ﻟ ﺟﻦﻣ ﻭ،ﺒﹺﻴﻞﹺ ﺍﻟﻠﱠﻪﻲ ﺳ ﻓﺪﺎﻫﺠ ﺍﻟﹾﻤﺰﹺﻟﹶﺔﻨ ﺑﹺﻤﻮ ﻓﹶﻬ،ﻪﻠﱢﻤﻳﻌ
201. Əbu Hureyra
rəvayət edir ki, Allah Elçisini salləllahu aleyhi və səlləm
belə buyurarkən eşitdim: “Kim yalnız xeyir öyrənmək və ya öyrətmək
məqsədilə mənim bu məscidimə gələrsə, o kimsə Allah yolunda savaşan
mücahidin mərtəbəsindədir. Kim də bundan başqa bir məqsədlə gələrsə,
özgəsinin var-dövlətinə baxan adamın vəziyyətindədir”.311
MƏSCİDUL-HARAMDA (KƏBƏ OLAN MƏSCİDDƏ) QILINAN
NAMAZIN FƏZİLƏTİ

ﺎﻤﻴ ﻓﻼﹶﺓ ﺻ ﺃﹶﻟﹾﻒﻦﻞﹸ ﻣﺬﹶﺍ ﺃﹶﻓﹾﻀﻱ ﻫﺠﹺﺪﻣﺴ ﻲﻼﹶﺓﹲ ﻓ »ﺻ: ِﻝﹸ ﺍﷲﻮﺳ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺭ: ﻗﹶﺎﻝﹶ
ِ ﺍﷲﺪﺒﻦﹺ ﻋﺎﺑﹺﺮﹺ ﺑ ﺟﻦ ﻋ- ٢٠٢
«ﺍﻩﻮﺎ ﺳﻤﻴ ﻓﻼﹶﺓ ﺻ ﺃﹶﻟﹾﻒﺎﺋﹶﺔ ﻣﻦﻞﹸ ﻣﺍﻡﹺ ﺃﹶﻓﹾﻀﺮ ﺍﻟﹾﺤﺠﹺﺪﺴﻲ ﺍﻟﹾﻤﻼﹶﺓﹲ ﻓﺻ ﻭ،ﺍﻡﺮ ﺍﻟﹾﺤﺠﹺﺪﺴ ﺇﹺﻻﱠ ﺍﻟﹾﻤﺍﻩﻮﺳ
202. Cabir ibn Abdullah
rəvayət edir ki, Allah Elçisi salləllahu aleyhi və
səlləm buyurmuşdur: “Mənim bu məscidimdə qılınan namaz MəscidulHəram istisna olmaqla başqa məscidlərdə qılınan min namazdan daha
fəzilətlidir. Məscidul-Haramda qılınan namaz isə digər məscidlərdə qılınan
yüz min namazdan daha xeyirlidir”.312

İbn Məcə, 1412, 1477. əl-Albani səhih olduğunu bildirmişdir.
İbn Məcə, 227, 233. əl-Albani səhih olduğunu bildirmişdir.
312 Əhməd, 15306. Şueyb əl-Arnavut isnadını əl-Buxarin şərtinə əsasən səhih olduğunu bildirmişdir.
310
311
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SƏHV SƏCDƏSİ

.«ﺎﻥﻘﹾﺼﻧ ﻭﺓﺎﺩ ﻛﹸﻞﱢ ﺯﹺﻳﻦ ﻣﺰﹺﺋﹶﺎﻥﺠﻬﻮﹺ ﺗﺎ ﺍﻟﺴﺗﺪﺠ »ﺳ: ِﻝﹸ ﺍﷲﻮﺳ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺭ:ﻗﹶﺎﻟﹶﺖ

ﺔﹶﺸﺎﺋ ﻋﻦ ﻋ- ٢٠٣

203. Aişə
rəvayət edir ki, Allah Elçisi salləllahu aleyhi və səlləm demişdir:
“Səhv səcdəsi (namazda) olan bütün əlavələri və əskiklikləri aradan
götürür”.313

313

Əbu Yəalə, 4592. əl-Albani “Sahihul-Cəmius-Sağir”də (№ 3626) həsən olduğunu bildirmişdir.
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NAFİLƏ NAMAZININ DƏYƏRİ

ﺎﻥﺘﻛﹾﻌ »ﺭ: ﻓﹶﻘﹶﺎﻝﹶ،ﺮﹺ؟« ﻓﹶﻘﹶﺎﻟﹸﻮﺍ ﻓﹸﻼﹶﻥﺬﹶﺍ ﺍﻟﹾﻘﹶﺒ ﻫﺐﺎﺣ ﺻﻦ »ﻣ:ﺮﹴ ﻓﹶﻘﹶﺎﻝﹶ ﺑﹺﻘﹶﺒﺮﻣ

ِﻝﹶ ﺍﷲﻮﺳ ﺃﹶﻥﱠ ﺭ: ﺓﹶﻳﺮﺮ ﺃﹶﺑﹺﻲ ﻫﻦ ﻋ- ٢٠٤
.«ﺎﻛﹸﻢﻴﻧ ﺩﺔﻴﻘ ﺑﻦﺬﹶﺍ ﻣ ﺇﹺﻟﹶﻰ ﻫﺐﺃﹶﺣ

204. Əbu Hureyra rəvayət edir ki, (bir gün) Allah Elçisi salləllahu aleyhi və
bir qəbrin yanından keçərkən soruşdu: “Bu kimin qəbridir?” Dedilər:
“Filankəsin”. O buyurdu: “İki rükət namaz dünyanızda qalan (hər şeydən)
bunun üçün daha sevimlidir”.314
səlləm

.«ﺮﻜﹾﺜﺘﺴ ﻓﹶﻠﹾﻴﺮﻜﹾﺜﺘﻳﺴ  ﺃﹶﻥﹾﻄﹶﺎﻉﺘﻦﹺ ﺍﺳ ﻓﹶﻤ،ﻮﻉﹴﺿﻮ ﻣﲑﻼﹶﺓﹸ ﺧ »ﺍﻟﺼ: ِﻝﹸ ﺍﷲﻮﺳ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺭ:ﻗﹶﺎﻝﹶ

ﺓﹶﻳﺮﺮ ﺃﹶﺑﹺﻲ ﻫﻦ ﻋ- ٢٠٥

205. Əbu Hureyra rəvayət edir ki, Allah Elçisi salləllahu aleyhi və səlləm demişdir: “Namaz əmr olunanların ən xeyirlisidir. Kim çox qılmağı bacarırsa,
çox qılsın!”315
ON İKİ RÜKƏT NAFİLƏNİN FƏZİLƏTİ

ﺔﻨﻰ ﺍﻟﹾﺠ ﻓﺖﻴ ﺑ ﻟﹶﻪﻨﹺﻰﺔﹰ ﺑﻛﹾﻌﺓﹶ ﺭﺮﺸ ﻋﻰﺘﻨ ﺛﻠﹶﺔﻟﹶﻴﻡﹴ ﻭﻳﻮ ﻰﻠﱠﻰ ﻓ ﺻﻦ»ﻣ

ﻮﻝﹸ ﺍﻟﻠﱠﻪﺳ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺭﻗﹶﺎﻟﹶﺖ

ﺔﹶﺒﹺﻴﺒ ﺣ ﺃﹸﻡﻦ ﻋ- ٢٠٦

.«ﺮﹺ ﺍﻟﹾﻔﹶﺠﻼﹶﺓﻞﹶ ﺻﻦﹺ ﻗﹶﺒﻴﺘﻛﹾﻌﺭﺎﺀِ ﻭﺸ ﺍﻟﹾﻌﺪﻌﻦﹺ ﺑﻴﺘﻛﹾﻌﺭﺮﹺﺏﹺ ﻭﻐ ﺍﻟﹾﻤﺪﻌﻦﹺ ﺑﻴﺘﻛﹾﻌﺭﺎ ﻭﻫﺪﻌﻴﻦﹺ ﺑﺘﻛﹾﻌﺭﺮﹺ ﻭﻞﹶ ﺍﻟﻈﱡﻬﺎ ﻗﹶﺒﻌﺑﺃﹶﺭ
206. Ummu Həbibə
rəvayət edir ki, Allah Elçisi salləllahu aleyhi və səlləm
buyurmuşdur: “Kim gündə on iki rükət namaz qılarsa, Cənnətdə onun
üçün bir ev tikilər; dörd rükət Zöhrdən əvvəl, iki rükət Zöhrdən sonra, iki
rükət Məğribdən sonra, iki rükət İşadan sonra və iki rükət də Sübh namazından əvvəl”.316
SÜBH NAMAZININ SÜNNƏSİ

ﺎﻴﻬﺎ ﻓﻣﺎ ﻭﻴﻧ ﺍﻟﺪﻦ ﻣﺮﻴﺮﹺ ﺧﺎ ﺍﻟﹾﻔﹶﺠﻌﺘ ﻛﹾﻗﹶﺎﻝﹶ ﺭ
207. Aişə

ﺒﹺﻲ ﺍﻟﻨﻦﻋ

ﺔﹶﺸﺎﺋ ﻋﻦ ﻋ- ٢٠٧

rəvayət edir ki, Allah Elçisi salləllahu aleyhi və səlləm buyurmuş-

ət-Tabərani “Mucəmul-Əvsat” 920. əl-Albani “Sahihut-Tərğib vət-Tərhib”də (№ 391) həsən səhih
olduğunu bildirmişdir.
315 ət-Tabərani “Mucəmul-Əvsat” 243. əl-Albani“Sahihul-Cəmius-Sağir”də (№ 3870) həsən olduğunu
bildirmişdir.
316 ət-Tirmizi, 415, 417. əl-Albani səhih olduğunu qeyd etmişdir.
314
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dur: “Sübh namazının iki rükət (sünnəsi) dünya və onun içindəkilərindən
daha xeyirlidir”.317

.ﺮﹺﻰﹺ ﺍﻟﹾﻔﹶﺠﺘﻛﹾﻌﻠﹶﻰ ﺭﺍ ﻋﺪﺎﻫﻌ ﺗﻪﻨ ﻣﺪﻞﹺ ﺃﹶﺷﺍﻓﻮ ﺍﻟﻨﻦﺀٍ ﻣﻰﻠﹶﻰ ﺷﻋ

ﺒﹺﻰﻳﻜﹸﻦﹺ ﺍﻟﻨ  ﻟﹶﻢﻗﹶﺎﻟﹶﺖ

ﺔﹶﺸﺎﺋ ﻋﻦ ﻋ- ٢٠٨

208. Rəvayət edilir ki, Aişə
demişdir: “Peyğəmbər salləllahu aleyhi və
səlləm nafilə namazlarından heç birini Sübh namazının sünnəsi 318 kimi
davamlı qılmamışdır”.319
ZÖHR NAMAZINDAN QABAQ QILINAN NAMAZ

ﺎﻬ»ﺇﹺﻧ: ﻗﹶﺎﻝﹶ ﻭ،ﺮﹺﻞﹶ ﺍﻟﻈﱡﻬ ﻗﹶﺒﺲﻤﻭﻝﹶ ﺍﻟﺸﺰ ﺃﹶﻥﹾ ﺗﻌﺪﺑﻌﺎﹰ ﺑﻠﱢﻲ ﺃﹶﺭﻳﺼ ﻛﹶﺎﻥﹶ

ِﻝﹶ ﺍﷲﻮﺳ ﺃﹶﻥﱠ ﺭ:

ﺐﹺﺎﺋﻦﹺ ﺍﻟﺴ ﺍﷲِ ﺑﺪﺒ ﻋﻦ ﻋ- ٢٠٩

.«ﺢﺎﻟﻞﹲ ﺻﻤﺎ ﻋﻴﻬﻲ ﻓ ﻟﺪﻌﻳﺼ  ﺃﹶﻥﹾﺐﺃﹸﺣ ﻭ،ِﺎﺀﻤ ﺍﻟﺴﺍﺏﻮﺎ ﺃﹶﺑﻴﻬ ﻓﺢﻔﹾﺘﺔﹲ ﺗﺎﻋﺳ
209. Abdullah ibn Səib rəvayət edir ki, Allah Elçisi salləllahu aleyhi və səlləm
günəş zenitdən keçdikdən sonra zöhrdən qabaq dörd rükət namaz qılar və
belə deyərdi: “Bu, səma qapılarının açıldığı bir vaxtdır. Mən də sevirəm ki,
mənim üçün yaxşı əməl Allaha o vaxt yüksəlsin”.320

.«ﺮﹺﺤ ﺍﻟﺴﻼﹶﺓ ﺑﹺﺼﻟﻦﺪﻳﻌ ﺮﹺﻞﹶ ﺍﻟﻈﱡﻬ ﻗﹶﺒﺎﺕﻛﹶﻌ ﺭﻊﺑ »ﺃﺭ: ِﻝﹸ ﺍﷲﻮﺳ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺭ:ﻗﹶﺎﻝﹶ

ﺢﹴﺎﻟ ﺃﹶﺑﹺﻲ ﺻﻦ ﻋ- ٢۱٠

210. Əbu Saleh
rəvayət edir ki, Allah Elçisi salləllahu aleyhi və səlləm belə
buyurmuşdur: “Zöhr namazından əvvəl dörd rükət (nafilə namazı) gecə
namazına bərabərdir”.321
ZÖHR NAMAZINDAN ƏVVƏLKİ VƏ SONRAKI NAFİLƏLƏR

 ﺍﻟﻠﱠﻪﻪﻣﺮﺎ ﺣﻫﺪﻌﻊﹴ ﺑﺑﺃﹶﺭﺮﹺ ﻭﻞﹶ ﺍﻟﻈﱡﻬ ﻗﹶﺒﺎﺕﻛﹶﻌﻊﹺ ﺭﺑﻠﹶﻰ ﺃﹶﺭﺎﻓﹶﻆﹶ ﻋ ﺣﻦ»ﻣ

211. Ummu Həbibə

ﻮﻝﹸ ﺍﻟﻠﱠﻪﺳ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺭﻗﹶﺎﻟﹶﺖ

ﺔﹶﺒﹺﻴﺒ ﺣ ﺃﹸﻡﻦ ﻋ- ٢۱۱
.«ﺎﺭﹺﻠﹶﻰ ﺍﻟﻨﻋ

rəvayət edir ki, Allah Elçisi salləllahu aleyhi və səlləm

Muslim, 1721.
Söhbət sübh namazından qabaq qılınan iki rükət sünnət namazından gedir.
319 əl-Buxari, 1169.
320 ət-Tirmizi, 478. əl-Albani səhih olduğunu bildirmişdir.
321 İbn Əbi Şeybə “Musannəf” 5940. əl-Albani “Sahihul-Cəmius-Sağir”də (№ 882) və “Silsilətul-Əhədisis-Sahiha”da (№ 1431) həsən olduğunu bildirmişdir.
317
318
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buyurmuşdur: “Kim müntəzəm olaraq Zöhrdən əvvəl və sonra dörd rükət
nafilə qılsa, Allah Cəhənnəmi ona haram edər”.322
ƏSR NAMAZINDAN ƏVVƏL QILINAN NAFİLƏ

.«ﺎﻌﺑﺮﹺ ﺃﹶﺭﺼﻞﹶ ﺍﻟﹾﻌﻠﱠﻰ ﻗﹶﺒﺃﹰ ﺻﺮ ﺍﻣ ﺍﻟﻠﱠﻪﻢﺣ»ﺭ

ﻮﻝﹸ ﺍﻟﻠﱠﻪﺳﻗﹶﺎﻝﹶ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺭ

ﺮﻤﻦﹺ ﻋﻦﹺ ﺍﺑ ﻋ- ٢۱٢

212. İbn Ömər
rəvayət edir ki, Allah Elçisi salləllahu aleyhi və səlləm
buyurmuşdur: “Əsr (namazından) əvvəl dörd rükət namaz qılan kimsəyə
Allah rəhm edər!”323
VİTR NAMAZI

ﻩﺮ ﺁﺧﻳﻘﹸﻮﻡ  ﺃﹶﻥﹾﻊ ﻃﹶﻤﻦﻣ ﻭﻟﹶﻪ ﺃﹶﻭﺮﻮﺗﻞﹺ ﻓﹶﻠﹾﻴﺮﹺ ﺍﻟﻠﱠﻴ ﺁﺧﻦ ﻣﻳﻘﹸﻮﻡ  ﺃﹶﻥﹾ ﻟﹶﺎﺎﻑ ﺧﻦﻣ

ﻮﻝﹸ ﺍﻟﻠﱠﻪﺳﻗﹶﺎﻝﹶ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺭ

ﺎﺑﹺﺮﹴ ﺟﻦ ﻋ- ٢۱٣

ﻞﹸ ﺃﹶﻓﹾﻀﻚﺫﹶﻟﺓﹲ ﻭﻮﺩﻬﺸﻞﹺ ﻣﺮﹺ ﺍﻟﻠﱠﻴﻠﹶﺎﺓﹶ ﺁﺧﻞﹺ ﻓﹶﺈﹺﻥﱠ ﺻ ﺍﻟﻠﱠﻴﺮ ﺁﺧﺮﻮﺗﻓﹶﻠﹾﻴ
213. Cabir rəvayət edir ki, Allah Elçisi salləllahu aleyhi və səlləm buyurmuşdur: “Kim (Vitr namazını) gecənin axır vaxtında qıla bilməməsindən ehtiyat edərsə, onu gecənin ilk vaxtında qılsın. Kim də gecənin axır vaxtında
qılmaq istəyərsə, onu gecənin axır vaxtında qılsın. Çünki gecənin axır
vaxtında qılınan namazın şahidləri olur və bu daha fəzilətlidir”.324

 ﻗﹶﺎ ﹶﻝ.ﺔﻤﺘ ﺍﻟﹾﻌﺪﻌﻞﹺ ﺑﻝﹶ ﺍﻟﻠﱠﻴ« ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺃﹶﻭﺮﻮﺗﲔﹴ ﺗ ﺣﻜﹾﺮﹴ »ﺃﹶﻯﻪ ﻷَﺑﹺﻰ ﺑ ﻮﻝﹸ ﺍﻟﻠﱠﺳ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺭ ﺍﻟﻠﱠﻪﺪﺒﻦﹺ ﻋﺎﺑﹺﺮﹺ ﺑ ﺟﻦ ﻋ- ٢۱٤
ﺧﺬﹾﺕ  ﻓﹶﺄﹶﺮﻤﺎ ﻋ ﻳﺖﺎ ﺃﹶﻧﺃﹶﻣﺛﹾﻘﹶﻰ ﻭ ﺑﹺﺎﻟﹾﻮﺬﹾﺕﻜﹾﺮﹴ ﻓﹶﺄﹶﺧﺎ ﺑﺎ ﺃﹶﺑ ﻳﺖﺎ ﺃﹶﻧ »ﹶﺃﻣﺒﹺﻰ ﻓﹶﻘﹶﺎﻝﹶ ﺍﻟﻨ.ﻞﹺ ﺍﻟﻠﱠﻴﺮ ﻓﹶﻘﹶﺎﻝﹶ ﺁﺧ.«ﺮﻤﺎ ﻋ ﻳﺖ»ﻓﹶﺄﹶﻧ
.«ﺓﺑﹺﺎﻟﹾﻘﹸﻮ
214. Cabir ibn Abdullah
rəvayət edir ki, Allah Elçisi salləllahu aleyhi və
səlləm Əbu Bəkrə
belə dedi: “Vitri nə vaxt qılırsan?” Əbu Bəkr
dedi:
“Gecənin əvvəlində, İşadan sonra”. Sonra Ömərə
dedi: “Bəs sən, ey
Ömər?” Ömər dedi: “Gecənin sonunda”. Peyğəmbər salləllahu aleyhi və səlləm
buyurdu: “Sən, ey Əbu Bəkr, işinə ehtiyatlı yanaşmısan. Sən isə, ey Ömər,
işinə əzmkarlıqla yanaşmısan”.325

ət-Tirmizi, 428, 430. əl-Albani səhih olduğunu qeyd etmişdir.
Əbu Davud, 1271, 1273; ət-Tirmizi, 430. əl-Albani həsən olduğunu bildirmişdir.
324 Muslim, 1255.
325 İbn Məcə, 1202, 1258. əl-Albani həsən səhih olduğunu bildirmişdir.
322
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.«ﺮ ﺍﻟﹾﻮﹺﺗﺐﻳﺤ ﺮ ﻭﹺﺗﻭﺍ ﻓﹶﺈﹺﻥﱠ ﺍﻟﻠﱠﻪﺮﺗ ﺃﹶﻭﺁﻥﻞﹶ ﺍﻟﹾﻘﹸﺮﻳﺎ ﺃﹶﻫ»

ﻮﻝﹸ ﺍﻟﻠﱠﻪﺳﻗﹶﺎﻝﹶ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺭ

ﻰﻠ ﻋﻦ ﻋ- ٢۱٥

215. Əli ibn Əbu Talib rəvayət edir ki, Allah Elçisi salləllahu aleyhi və səlləm
demişdir: “Ey Quran əhli, Vitr namazını qılın! Allah Vitrdir (Təkdir) və Vitr
(namazını) sevir”.326

ﻈﹸﻮﺍﺎﻓﺮ ﻓﹶﺤ ﺍﻟﹾﻮﹺﺗﻲﻫﻼﹶﺓﹰ ﻭ ﺻﺍﺩﻛﹸﻢ ﺯﻗﹶﺪ

َ »ﺇﹺﻥﱠ ﺍﷲ:ﻗﹶﺎﻝﹶ

ﺮﻭﻤ ﺍﷲِ ﺑﻦ ﻋﺪﺒﻦﹺ ﻋ ﻋ- ٢۱٦

ِﻝﹶ ﺍﷲﻮﺳ ﺃﹶﻥﱠ ﺭ:

.«ﺎﻬﻠﹶﻴﻋ

216. Abdullah ibn Amr
rəvayət edir ki, Allah Elçisi salləllahu aleyhi və
demişdir: “Həqiqətən, Allah
sizin üçün Vitr namazını əlavə
327
etmişdir, elə isə ona riayət edin!”

səlləm

.«ﻞﹺﻼﹶﺓﹶ ﺍﻟﻠﱠﻴﻭﺍ ﺻﺮﺗﺎﺭﹺ ﻓﹶﺄﹶﻭﻬ ﺍﻟﻨﺮﺮﹺﺏ ﻭﺗﻐﻼﹶﺓﹸ ﺍﻟﹾﻤ »ﺻ:ﻗﹶﺎﻝﹶ

ﺒﹺﻲﻦﹺ ﺍﻟﻨ ﻋ:

ﺮﻤﻦﹺ ﻋﻦﹺ ﺍﺑ ﻋ- ٢۱٧

217. Abdullah ibn Amr
rəvayət edir ki, Allah Elçisi salləllahu aleyhi və
demişdir: “Məğrib namazı günün vitridir, elə isə gecənin vitrini də
qılın!”328

səlləm

.«ﺎﺯﹺﻡ ﺣ،ﺮﻮﺗﻰ ﻳﺘ ﺣﺎﻡﻳﻨ ﻱ ﻻ »ﺍﻟﱠﺬ:ﻳﻘﹸﻮﻝﹸ

ِﻝﹶ ﺍﷲﻮﺳ ﺭﺖﻌﻤ ﺳ:ﻗﹶﺎﻝﹶ

ﻗﱠﺎﺹﹴﻦﹺ ﺃﹶﺑﹺﻲ ﻭ ﺑﻌﺪ ﺳﻦ ﻋ- ٢۱٨

218. Səid ibn Əbu Vaqqas
rəvayət edir ki, Allah Elçisi salləllahu aleyhi və
səlləm demişdir: “Vitri qılıb yatan tədbirlidir”.329
DUHA NAMAZI330

ﺎﺭﹺﻬﻝﹺ ﺍﻟﻨ ﺃﹶﻭﻦﻰ ﻣ ﻟﻛﹶﻊ ﺍﺭﻡ ﺁﺩﻦ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺍﺑﻪﺃﹶﻧ

ﻦﹺ ﺍﻟﻠﱠﻪ»ﻋ

ﻮﻝﹺ ﺍﻟﻠﱠﻪﺳ ﺭﻦﻋ

ﺃﹶﺑﹺﻰ ﺫﹶﺭﺍﺀِ ﻭﺩﺭ ﺃﹶﺑﹺﻰ ﺍﻟﺪﻦ ﻋ- ٢۱٩
«ﻩﺮ ﺁﺧﻚ ﺃﹶﻛﹾﻔﺎﺕﻛﹶﻌ ﺭﻊﺑﺃﹶﺭ

Əbu Davud, 1416, 1418. əl-Albani səhih olduğunu bildirmişdir.
Əhməd, 6941. əl-Albani “Sahihul-Cəmius-Sağir”də (№ 1772) səhih olduğunu bildirmişdir.
328 Əhməd, 4847. əl-Albani “Sahihul-Cəmius-Sağir”də (№ 6720) səhih olduğunu bildirmişdir.
329 Əhməd, 1461. əl-Albani “Sahihul-Cəmius-Sağir”də (№ 5493) və “Silsilətul-Əhədisis-Sahiha”da (№
2208) səhih olduğunu bildirmişdir.
330 Duha - Səhər gündüzün başlanğıcına deyilir. Duha namazının vaxtı isə günəş üfüqdən bir nizə
hündürlüyündə qalxdıqdan sonra - yəni, təqribən günəş çıxdıqdan 15 dəqiqə sonra günəş səmanın
ortasına - zenitə yüksəlməsindən bir az əvvələdək - təqribən 15 dəqiqə qabaq. Onu da qeyd edək ki,
duha namazını günəşin zenitə yüksəlməsinə yarım saat qalmış, yəni, bu namazın axır vaxtında onu
qılmaq daha əfzəldir. 222-ci hədisdə bu haqda deyiləcək.
326
327
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219. Əbud-Dərdə və Əbu Zərr
rəvayət edirlər ki, Allah Elçisi salləllahu
aleyhi və səlləm Allahın
belə buyurduğunu xəbər verdi: “Ey Adəm oğlu!
Günün əvvəlində Mənim üçün dörd rükət namaz qıl ki, günün sonunadək
səni qoruyum”.331

ﻲ ﻓﺖﻴﺎ ﺑ ﺑﹺﻬ ﻟﹶﻪﻨﹺﻲﻌﺎﹰ ﺑﺑﻟﹶﻰ ﺃﹶﺭﻞﹶ ﺍﻷﻭﻗﹶﺒ ﻭ،ﻌﺎﹰﺑﻰ ﺃﹶﺭﺤﻠﱠﻰ ﺍﻟﻀ ﺻﻦ »ﻣ: ِﻝﹸ ﺍﷲﻮﺳ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺭ:ﻗﹶﺎﻝﹶ

ﻰﻮﺳ ﺃﹶﺑﹺﻲ ﻣﻦ ﻋ- ٢٢٠
.«ﺔﻨﺍﻟﹾﺠ

220. Əbu Musa rəvayət edir ki, Allah Elçisi salləllahu aleyhi və səlləm demişdir: “Kim dörd rükət Duha namazı və dörd rükət Zöhr namazından əvvəl
namaz qılarsa, buna görə onun üçün Cənnətdə bir ev tikilər”.332

ﻼﹶﺓﺻ ﻭ،ﺮﹴﻬ ﻛﹸﻞﱢ ﺷﻦﻳﺎﻡﹴ ﻣ ﺃﹶﻡﹺ ﺛﹶﻼﹶﺛﹶﺔﻮ ﺻﻮﺕﻰ ﺃﹶﻣﺘ ﺣﻦﻬﻋ ﻻﹶ ﺃﹶﺩﻰ ﺑﹺﺜﹶﻼﹶﺙﻴﻠﻠﺎﻧﹺﻰ ﺧﺻﻗﹶﺎﻝﹶ ﺃﹶﻭ

ﺓﹶﻳﺮﺮ ﺃﹶﺑﹺﻰ ﻫﻦ ﻋ- ٢٢۱
ﺮﹴﻠﹶﻰ ﻭﹺﺗﻡﹴ ﻋﻮﻧ ﻭ،ﻰﺤﺍﻟﻀ

221. Rəvayət edilir ki, Əbu Hureyra
demişdir: “Ən əziz dostum333 mənə
üç şeyi nəsihət etmişdir ki, mən ölənədək onları buraxan deyiləm; hər ay üç
gün oruc tutmaq, Duha namazını qılmaq və vitri qılıb yatmaq”.334

ﺮﹺﻰ ﻏﹶﻴﻼﹶﺓﹶ ﻓﻮﺍ ﺃﹶﻥﱠ ﺍﻟﺼﻤﻠ ﻋﺎ ﻟﹶﻘﹶﺪﻰ ﻓﹶﻘﹶﺎﻝﹶ ﺃﹶﻣﺤ ﺍﻟﻀﻦﻠﱡﻮﻥﹶ ﻣﻳﺼ ﺎﻣﺃﹶﻯ ﻗﹶﻮﺭ

ﻗﹶﻢ ﺃﹶﺭﻦ ﺑﻳﺪ ﺃﹶﻥﱠ ﺯﺎﻧﹺﻰﺒﻴﻢﹺ ﺍﻟﺸﻦﹺ ﺍﻟﹾﻘﹶﺎﺳ ﻋ- ٢٢٢

.«ﺎﻝﹸﺼ ﺍﻟﹾﻔﺾﻣﺮ ﺗﲔ ﺣﺍﺑﹺﲔﻼﹶﺓﹸ ﺍﻷَﻭﻗﹶﺎﻝﹶ »ﺻ

ﻮﻝﹶ ﺍﻟﻠﱠﻪﺳ ﺇﹺﻥﱠ ﺭ.ﻞﹸ ﺃﹶﻓﹾﻀﺔﺎﻋ ﺍﻟﺴﻩﺬﻫ

222. Qasim əş-Şeybani belə rəvayət edir: “Zeyd ibn Ərqam
bir dəstə
adamın Duha namazını qıldığını gördü və belə dedi: “Məgər onlar bu
namazın bu saatdan daha əfzəl bir vaxtı olduğunu bilmirlərmi?! Həqiqətən,
Allah Elçisi salləllahu aleyhi və səlləm belə buyurmuşdur: “Allaha üz tutanların
namazı, istidən dəvə balasının ayaqlarının yandığı (günəş şüalarının bədəni qızışdırdığı) vaxtdır”.335

ﻼﹶﺓﹸ ﺻﻲﻫ »ﻭ: ﻗﹶﺎﻝﹶ.«ﺍﺏﻰ ﺇﹺﻻﱠ ﺃﹶﻭﺤ ﺍﻟﻀﻼﹶﺓﻠﹶﻰ ﺻﻆﹸ ﻋﺎﻓﻳﺤ  »ﻻ: ِﻝﹸ ﺍﷲﻮﺳ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺭ:ﻗﹶﺎﻝﹶ

ﺓﹶﻳﺮﺮ ﺃﹶﺑﹺﻲ ﻫﻦ ﻋ- ٢٢٣

ət-Tirmizi, 475, 477. əl-Albani hədisin səhih olduğunu bildirmişdir.
ət-Tabərani “Mucəmul-Əvsat” 4753. əl-Albani “Sahihul-Cəmius-Sağir”də (№ 6340) və “SilsilətulƏhədisis-Sahiha”da (№ 2349) həsən olduğunu bildirmişdir.
333 Burada Peyğəmbəri
nəzərdə tutur.
334 əl-Buxari, 1178; Muslim, 1669.
335 Muslim, 1780. Bu hədis Duha namazının Zöhr namazına yaxın vaxtda qılınmasının daha fəzilətli
olmasına dəlalət edir.
331
332
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.«ﺍﺑﹺﲔﺍﻷَﻭ
223. Əbu Hureyra
rəvayət edir ki, Allah Elçisi salləllahu aleyhi və səlləm
demişdir: “Duha namazına yalnız Allaha üz tutan riayət edər. O, Allaha üz
tutanların namazıdır”.336

ﻛﹸﻞﱡﻗﹶﺔﹲ ﻭﺪ ﺻﺔﺒﹺﻴﺤﺴﻗﹶﺔﹲ ﻓﹶﻜﹸﻞﱡ ﺗﺪ ﺻﻛﹸﻢﺪﻦ ﺃﹶﺣ ﻰ ﻣﻠﹶﺎﻣﻠﹶﻰ ﻛﹸﻞﱢ ﺳ ﻋﺒﹺﺢﻳﺼ  ﻗﹶﺎﻝﹶﻪﺃﹶﻧ

ﺒﹺﻲ ﺍﻟﻨﻦﻋ

 ﺃﹶﺑﹺﻲ ﺫﹶﺭﻦ ﻋ- ٢٢٤

ﻚ ﺫﹶﻟﻦ ﻣﺰﹺﺉﻳﺠﻗﹶﺔﹲ ﻭﺪﻜﹶﺮﹺ ﺻﻨ ﺍﻟﹾﻤﻦﻲ ﻋ ﻬﻧﻗﹶﺔﹲ ﻭﺪ ﺻﻭﻑﺮﻌ ﺑﹺﺎﻟﹾﻤﺮﺃﹶﻣﻗﹶﺔﹲ ﻭﺪ ﺻﺓﻜﹾﺒﹺﲑﻛﹸﻞﱡ ﺗﻗﹶﺔﹲ ﻭﺪ ﺻﻴﻠﹶﺔﻠﻬﻛﹸﻞﱡ ﺗﻗﹶﺔﹲ ﻭﺪ ﺻﺓﻴﺪﻤﺤﺗ
ﻰﺤ ﺍﻟﻀﻦﺎ ﻣﻤﻬﻛﹶﻌﻳﺮ ﺎﻥﺘﻛﹾﻌﺭ
224. Əbu Zərr rəvayət edir ki, Allah Elçisi salləllahu aleyhi və səlləm buyurmuşdur: “Sizdən biri hər bir sümüyü bir sədəqə borcu olduğu halda səhərə
çıxır. Hər təsbih (Subhənəllah demək) sədəqədir, hər təhmid (Əlhəmdulilləh demək) sədəqədir, hər təhlil (lə iləhə illəllah demək) sədəqədir, hər
təkbir (Allahu Əkbər demək) sədəqədir. Yaxşı işlər görməyi əmr etmək
sədəqədir, pis əməllərdən çəkindirmək sədəqədir. Duha vaxtı qılınan iki
rükət namaz isə bunların hamısını əvəz edir”.337

 ﹺ ﺑﹺﻘﹸﺮﺎﺱﺙﹶ ﺍﻟﻨﺪﺤ ﻓﹶﺘ،ﺔﹶﻌﺟﻮﺍ ﺍﻟﺮﻋﺮﺃﹶﺳﻮﺍ ﻭﻨﹺﻤ ﻓﹶﻐﻳﻪﺮﹺﻝﹸ ﺍﷲِ ﺳﻮﺳﺚﹶ ﺭﻌ ﺑ:ﻗﹶﺎﻝﹶ
ﺏ
ﺮﹴﻭﻤﻦﹺ ﻋ ﺍﷲِ ﺑﺪﺒ ﻋﻦ ﻋ- ٢٢٥
ﻚﻭﺷ ﺃﹶﺔﹰ ﻭﻤ ﻏﹶﻨﹺﻴﺃﹶﻛﹾﺜﹶﺮ ﻭ،ﻯﺰﻐ ﻣﻪﻨﺏ ﻣ
 ﹺﻠﹶﻰ ﺃﹶﻗﹾﺮ ﻋ »ﺃﹶﻻﹶ ﺃﹶﺩﻟﱡﻜﹸﻢ: ِﻝﹸ ﺍﷲﻮﺳ ﻓﹶﻘﹶﺎﻝﹶ ﺭ،ﺘﻬﻢﻌﺔ ﺭﺟﻋﺮﺳ ﻭﺘﻬﻢﻤ ﻏﹶﻨﹺﻴﺓﻛﹶﺜﹾﺮ ﻭﻢﺍﻫﺰﻐﻣ
.«ﻪﻌﺟ ﺭﻚﺷﺃﹶﻭﺔﹰ ﻭ ﻏﹶﻨﹺﻴﻤﺃﹶﻛﹾﺜﹶﺮﻯ ﻭﺰﻐ ﻣﺏ ﺃﹶﻗﹾﺮﻮﻰ ﻓﹶﻬﺤ ﺍﻟﻀﺔﺤﺴﺒ ﻟﺠﹺﺪﺴﺍ ﺇﹺﻟﹶﻰ ﺍﻟﹾﻤ ﻏﹶﺪﺄ ﺛﹸﻢﺿﻮ ﺗﻦ؟ ﻣﻪﻌﺟﺭ
225. Abdullah ibn Amr
demişdir: “(Bir dəfə) Allah Elçisi salləllahu aleyhi
və səlləm bir dəstəni (döyüşə) göndərdi, (dəstə) qənimət əldə edib qısa bir
müddətdə geriyə qayıtdı. İnsanlar onların necə çoxlu qənimət əldə etmələri
və qısa bir müddətdə qayıtmaları haqqında danışırdılar. Allah Elçisi salləllahu aleyhi və səlləm belə buyurdu: “Sizə onlardan daha yaxın döyüşü, daha
çox qəniməti, daha qısa müddətdə geri dönməyi göstərimmi? Kim dəstəmaz alar, sonra Duha namazını qılmaq üçün məscidə gedərsə, bu, daha
xeyirli döyüş, daha çox qənimət və daha qısa müddətdə geri dönməkdir”.338

336 əl-Hakim, 1182. əl-Albani “Sahihul-Cəmius-Sağir”də (№ 7628) və “Silsilətul-Əhədisis-Sahiha”da (№
703) həsən olduğunu bildirmişdir.
337 Muslim, 720, 1181, 1704.
338 Əhməd, 6638. əl-Albani “Sahihut-Tərğib vət-Tərhib”də (№ 668) həsən səhih olduğunu bildirib.
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ﺎﺝﺮﹺ ﺍﻟﹾﺤ ﻛﹶﺄﹶﺟﻩﺮ ﻓﹶﺄﹶﺟﺔﻮﺑﻜﹾﺘ ﻣﻼﹶﺓﺍ ﺇﹺﻟﹶﻰ ﺻﺮﻄﹶﻬﺘ ﻣﻪﺘﻴ ﺑﻦ ﻣﺝﺮ ﺧﻦﻗﹶﺎﻝﹶ »ﻣ

ﻮﻝﹶ ﺍﻟﻠﱠﻪﺳﺃﹶﻥﱠ ﺭ

ﺔﹶﺎﻣ ﺃﹶﺑﹺﻰ ﺃﹸﻣﻦ ﻋ- ٢٢٦

ﺎﻤﻬﻴﻨ ﺑﻮ ﻻﹶ ﻟﹶﻐﻼﹶﺓﻠﹶﻰ ﺃﹶﺛﹶﺮﹺ ﺻﻼﹶﺓﹲ ﻋﺻﺮﹺ ﻭﻤﺘﻌﺮﹺ ﺍﻟﹾﻤ ﻛﹶﺄﹶﺟﻩﺮ ﻓﹶﺄﹶﺟﺎﻩ ﺇﹺﻻﱠ ﺇﹺﻳﻪﺒﺼﻳﻨ ﻰ ﻻﹶﺤﺒﹺﻴﺢﹺ ﺍﻟﻀﺴ ﺇﹺﻟﹶﻰ ﺗﺝﺮ ﺧﻦﻣﺮﹺﻡﹺ ﻭﺤﺍﻟﹾﻤ
«ﲔﻠﱢﻴﻰ ﻋ ﻓﺎﺏﺘﻛ
226. Əbu Umamə
rəvayət edir ki, Allah Elçisi salləllahu aleyhi və səlləm
buyurdu: “Kim dəstəmazlı olaraq fərz namazını qılmaq üçün evindən
çıxarsa, onun mükafatı, ihrama girmiş hacının mükafatı kimidir. Kim Duha
namazını qılmaq üçün (evindən) çıxar və buna görə yorularsa, onun
mükafatı ümrə edənin mükafatı kimidir. Araya boş söz salınmadan fərz
namazdan sonra qılınan ikinci fərz namaz, İlliyyunda yazılır“.339
TƏRAVİH NAMAZI

.ﺒﹺﻪ ﺫﹶﻧﻦ ﻣﻡﻘﹶﺪﺎ ﺗ ﻣ ﻟﹶﻪﺮ ﻏﹸﻔ،ﺎﺑﺎﹰﺴﺘﺍﺣﺎﻧﺎﹰ ﻭﻳﻤ ﺇﹺ،ﺎﻥﹶﻀﻣ ﺭ ﻗﹶﺎﻡﻦ ﻣ: ِﻮﻝﹸ ﺍﷲﺳ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺭ:ﻗﹶﺎﻝﹶ

ﺓﹶﻳﺮﺮ ﺃﹶﺑﹺﻲ ﻫﻦ ﻋ- ٢٢٧

227. Əbu Hureyra
rəvayət edir ki, Peyğəmbər salləllahu aleyhi və səlləm demişdir: “Kim Ramazan gecələrində imanla, mükafatını (yalnız Allahdan)
umaraq nafilə namazları qılsa, keçmiş günahları bağışlanar”.340

 ﺛﹸﻠﹸ ﹸﺐﻰ ﺫﹶﻫﺘﺎ ﺣ ﺑﹺﻨﺮﹺ ﻓﹶﻘﹶﺎﻡﻬ ﺍﻟﺸﻦ ﻣﻊﺒ ﺳﻰﻘﻰ ﺑﺘﺎ ﺣﻞﱢ ﺑﹺﻨﻳﺼ  ﻓﹶﻠﹶﻢﻮﻝﹺ ﺍﻟﻠﱠﻪﺳ ﺭﻊﺎ ﻣﻨﻤ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺻ ﺃﹶﺑﹺﻰ ﺫﹶﺭﻦ ﻋ- ٢٢٨
ﺚ
ﺎﻨﻠﹶﺘﺔﹶ ﻟﹶﻴﻴﻘﺎ ﺑﻨﻔﱠﻠﹾﺘ ﻧ ﻟﹶﻮﻮﻝﹶ ﺍﻟﻠﱠﻪﺳﺎ ﺭ ﻳﺎ ﻟﹶﻪﻞﹺ ﻓﹶﻘﹸﻠﹾﻨ ﺍﻟﻠﱠﻴﻄﹾﺮ ﺷﺐﻰ ﺫﹶﻫﺘ ﺣﺔﺴﺎﻣﻰ ﺍﻟﹾﺨﺎ ﻓ ﺑﹺﻨﻗﹶﺎﻡ ﻭﺔﺳﺎﺩﻰ ﺍﻟﺴﺎ ﻓ ﺑﹺﻨﻳﻘﹸﻢ  ﻟﹶﻢﻞﹺ ﺛﹸﻢﺍﻟﻠﱠﻴ
ﺎﻠﱠﻰ ﺑﹺﻨﺻﺮﹺ ﻭﻬ ﺍﻟﺸﻦ ﺛﹶﻼﹶﺙﹲ ﻣﻰﻘﻰ ﺑﺘﺎ ﺣﻞﱢ ﺑﹺﻨﻳﺼ  ﻟﹶﻢ ﺛﹸﻢ.«ﻠﹶﺔ ﻟﹶﻴﺎﻡﻴ ﻗ ﻟﹶﻪﺐ ﻛﹸﺘﺮﹺﻑﺼﻳﻨ ﻰﺘﺎﻡﹺ ﺣ ﺍﻹِﻣﻊ ﻣ ﻗﹶﺎﻡﻦ ﻣﻪ ﻓﹶﻘﹶﺎﻝﹶ »ﺇﹺﻧﻩﺬﻫ
.ﻮﺭﺤ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺍﻟﺴﺎ ﺍﻟﹾﻔﹶﻼﹶﺡﻣ ﻭ ﻟﹶﻪ ﻗﹸﻠﹾﺖ.ﺎ ﺍﻟﹾ ﹶﻔﻼﹶﺡﻓﹾﻨﻮﺨﻰ ﺗﺘﺎ ﺣ ﺑﹺﻨ ﻓﹶﻘﹶﺎﻡﺎﺀَﻩﻧﹺﺴ ﻭﻠﹶﻪﺎ ﺃﹶﻫﻋﺩ ﻭﺜﹶﺔﻰ ﺍﻟﺜﱠﺎﻟﻓ
228. Əbu Zərr
demişdir: “Allah Elçisi salləllahu aleyhi və səlləm ilə birlikdə
oruc tutduq. O, Ramazanın qurtarmasına bir həftə qalmış fərz namazından
başqa bir namaz qıldırmadı. Gecənin üçdə biri keçənə qədər namaz
qıldırdı. (Ayın bitməsinə) altı gün qalmış (yəni iyirmi dördüncü gecə)
namaz qıldırmadı, beş gün qalmış (yəni iyirmi beşinci gecə) isə gecənin
yarısına qədər bizə namaz qıldırdı. Biz ona dedik: “Ey Allahın Elçisi! Bəlkə
bu gecənin qalan hissəsini də bizə nafilə namaz qıldırasan?” O buyurdu:
“Kim imamla birlikdə namaza başlayar və onunla birlikdə bitirərsə, ona
gecəni namazla keçirməyin savabı yazılar!”341
Əbu Davud, 558. əl-Albani hədisin həsən olduğunu bildirmişdir.
əl-Buxari, 37.
341 ət-Tirmizi, 806, 811; Əbu Davud, 1375. əl-Albani hədisin səhih olduğunu bildirmişdir.
339
340
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ﻮﺕ ﻃﹸﻮﻝﹸ ﺍﻟﹾﻘﹸﻨﻠﹶﺎﺓﻞﹸ ﺍﻟﺼﺃﹶﻓﹾﻀ

ﻮﻝﹸ ﺍﻟﻠﱠﻪﺳﻗﹶﺎﻝﹶ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺭ

ٍ ﺎﺑﹺﺮ ﺟﻦ ﻋ- ٢٢٩

229. Cabir
rəvayət edir ki, Allah Elçisi salləllahu aleyhi və səlləm belə
buyurdu: “Ən fəzilətli namaz qiyamı uzun olandır”.342

ﺔ ﻗﹶﺪ ﺍﻟﺼﻴﻞﹶ ﻓﹶﺄﹶﻯ ﻗ.«ﺎﻡﹺﻴﻞﹸ ﻗﹶﺎﻝﹶ »ﻃﹸﻮﻝﹸ ﺍﻟﹾﻘﺎﻝﹺ ﺃﹶﻓﹾﻀﻤ ﺍﻷَﻋﻞﹶ ﺃﹶﻯﺌ ﺳﺒﹺﻰ ﺃﹶﻥﱠ ﺍﻟﻨﻰﻤﺜﹾﻌ ﺍﻟﹾﺨﻰﺸﺒﻦﹺ ﺣ ﺑ ﺍﻟﻠﱠﻪﺪﺒ ﻋﻦ ﻋ- ٢٣٠
ﻦﻞﹸ ﻗﹶﺎﻝﹶ »ﻣ ﺃﹶﻓﹾﻀﺎﺩ ﺍﻟﹾﺠﹺﻬﻴﻞﹶ ﻓﹶﺄﹶﻯ ﻗ.«ﻪﻠﹶﻴ ﻋ ﺍﻟﻠﱠﻪﻡﺮﺎ ﺣ ﻣﺮﺠ ﻫﻦﻞﹸ ﻗﹶﺎﻝﹶ »ﻣ ﺃﹶﻓﹾﻀﺓﺮ ﺍﻟﹾﻬﹺﺠﻴﻞﹶ ﻓﹶﺄﹶﻯ ﻗ.«ﻞﱢﻘ ﺍﻟﹾﻤﺪﻬﻞﹸ ﻗﹶﺎﻝﹶ »ﺟﺃﹶﻓﹾﻀ
.«ﻩﺍﺩﻮ ﺟﺮﻘﻋ ﻭﻪﻣ ﺩﺮﹺﻳﻖ ﺃﹸﻫﻦ ﻗﹶﺎﻝﹶ »ﻣﻑﺮﻞﹺ ﺃﹶﺷ ﺍﻟﹾﻘﹶﺘﻴﻞﹶ ﻓﹶﺄﹶﻯ ﻗ.«ﻔﹾﺴِﻪﻧ ﻭﻪﺎﻟ ﺑﹺﻤﲔﺮﹺﻛﺸ ﺍﻟﹾﻤﺪﺎﻫﺟ
230. Abdullah ibn Hubşi əl-Xasami
rəvayət edir ki, Peyğəmbərdən
salləllahu aleyhi və səlləm soruşdular: “Ən fəzilətli əməl hansıdır?” O buyurdu:
“Namazda qiyamın uzun olması”. Yenə soruşdular: “Ən fəzilətli sədəqə
hansıdır?” O buyurdu: “Kasıb olduqda verilən sədəqə”. Yenə soruşdular:
“Ən fəzilətli hicrət hansıdır?” O buyurdu: “Allahın haram buyurduğundan
edilən hicrət”. Yenə soruşdular: “Ən fəzilətli cihad hansıdır?” O buyurdu:
“Malı və canı ilə müşriklərlə edilən cihad”. Yenə soruşdular: “Ən şərəfli
ölüm hansıdır?” O buyurdu: “Son damla qanı tökülənədək Allah yolunda
döyüşərək öldürülən”.343
DAVUDUN

NAMAZI

ﺩﺍﻭﻼﹶﺓﹸ ﺩ ﺻ ﺇﹺﻟﹶﻰ ﺍﻟﻠﱠﻪﻼﹶﺓ ﺍﻟﺼﺐ »ﺃﹶﺣ: ﻗﹶﺎﻝﹶ ﻟﹶﻪﻮﻝﹶ ﺍﻟﻠﱠﻪﺳﺎﺹﹺ ﺃﹶﻥﱠ ﺭﻦﹺ ﺍﻟﹾﻌﺮﹺﻭ ﺑﻤﻦﹺ ﻋ ﺑ ﺍﻟﻠﱠﻪﺪﺒ ﻋﻦ ﻋ- ٢٣۱
.«ﺎﻣﻳﻮ ﺮﻳﻔﹾﻄﺎ ﻭﻣﻳﻮ ﻮﻡﻳﺼ ﻭ،ﻪﺳﺪ ﺳﺎﻡﻳﻨ ﻭ ﺛﹸﻠﹸﺜﹶﻪﻳﻘﹸﻮﻡﻞﹺ ﻭ ﺍﻟﻠﱠﻴﻒ ﻧﹺﺼﺎﻡﻳﻨ ﻛﹶﺎﻥﹶ ﻭ،ﺩﺍﻭ ﺩﺎﻡﻴ ﺻﺎﻡﹺ ﺇﹺﻟﹶﻰ ﺍﻟﻠﱠﻪﻴ ﺍﻟﺼﺐﺃﹶﺣﻭ
231. Abdullah ibn Amr ibn əl-As rəvayət edir ki, Peyğəmbər salləllahu aleyhi
və səlləm ona demişdir: “Allahın ən çox xoşuna gələn namaz Davudun
qıldığı namaz, ən çox xoşuna gələn oruc isə Davudun tutduğu orucdur.
Davud gecənin yarısını yatar, sonra qalxıb onun üçdə birini namaz qılar,
sonra da yerdə qalan altıda birini yatardı. Orucu da günaşırı tutardı”.344

Muslim, 756, 1257, 1804, 1805.
Əbu Davud, 1451. əl-Albani səhih olduğunu bildirmişdir.
344 əl-Buxari, 1131; Muslim, 2731.
342
343
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 ﺤﻨ ﺃﹶﻻﹶ ﺃﹶﻣﻴﻚﻄ ﺃﹶﻻﹶ ﺃﹸﻋﺎﻩﻤﺎ ﻋ ﻳﺎﺱﺒﺎ ﻋﺐﹺ »ﻳﻄﱠﻠ ﺍﻟﹾﻤﺪﺒﻦﹺ ﻋﺎﺱﹺ ﺑﺒﻠﹾﻌ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﻟﻮﻝﹶ ﺍﻟﻠﱠﻪﺳﺃﹶﻥﱠ ﺭ
ﻚ
ﺎﺱﹴﺒﻦﹺ ﻋﻦﹺ ﺍﺑ ﻋ- ٢٣٢
ﻩﺪﻋﻤ  ﻭﻄﹶﺄﹶﻩ ﺧﻳﺜﹶﻪﺪﺣ ﻭﻪﳝ ﻗﹶﺪﻩﺮﺁﺧ ﻭﻟﹶﻪ ﺃﹶﻭﻚﺒ ﺫﹶﻧ ﻟﹶﻚ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﻏﹶﻔﹶﺮﻚ ﺫﹶﻟﻠﹾﺖ ﻓﹶﻌﺖﺎﻝﹴ ﺇﹺﺫﹶﺍ ﺃﹶﻧﺼ ﺧﺮﺸ ﻋﻞﹸ ﺑﹺﻚ ﺃﹶﻻﹶ ﺃﹶﻓﹾﻌﻮﻙﺒﺃﹶﻻﹶ ﺃﹶﺣ
ﻏﹾﺖﺓﹰ ﻓﹶﺈﹺﺫﹶﺍ ﻓﹶﺮﻮﺭﺳﺎﺏﹺ ﻭﺘﺔﹶ ﺍﻟﹾﻜﺤ ﻓﹶﺎﺗﺔﻛﹾﻌﻰ ﻛﹸﻞﱢ ﺭﺃﹸ ﻓﻘﹾﺮ ﺗﺎﺕﻛﹶﻌ ﺭﻊﺑ ﺃﹶﺭﻠﱢﻰﺼﺎﻝﹴ ﺃﹶﻥﹾ ﺗﺼ ﺧﺮﺸ ﻋﻪﺘﻼﹶﻧﹺﻴﻋ ﻭﻩﺮ ﺳﻩﻛﹶﺒﹺﲑ ﻭﻩﲑﻐﺻ
ﻛﹶﻊﺮ ﺗﺓﹰ ﺛﹸﻢﺮﺓﹶ ﻣﺮﺸ ﻋﺲﻤ ﺧﺮ ﺃﹶﻛﹾﺒﺍﻟﻠﱠﻪ ﻭ ﺇﹺﻻﱠ ﺍﻟﻠﱠﻪﻻﹶ ﺇﹺﻟﹶﻪ ﻭﻠﱠﻪ ﻟﺪﻤﺍﻟﹾﺤ ﻭﺎﻥﹶ ﺍﻟﻠﱠﻪﺤﺒ ﺳ ﻗﹸﻠﹾﺖﻢ ﻗﹶﺎﺋﺖﺃﹶﻧ ﻭﺔﻛﹾﻌﻝﹺ ﺭﻰ ﺃﹶﻭ ﻓﺍﺀَﺓﺮ ﺍﻟﹾﻘﻦﻣ
ﺍ ﺛﹸﻢﺮﺸ ﻋﺎﺟﹺﺪ ﺳﺖﺃﹶﻧﺎ ﻭﻘﹸﻮﻟﹸﻬﺍ ﻓﹶﺘﺎﺟﹺﺪﻮﹺﻯ ﺳﻬ ﺗﺍ ﺛﹸﻢﺮﺸﺎ ﻋﻘﹸﻮﻟﹸﻬﻛﹸﻮﻉﹺ ﻓﹶﺘ ﺍﻟﺮﻦ ﻣﻚﺃﹾﺳ ﺭﻓﹶﻊﺮ ﺗﺍ ﺛﹸﻢﺮﺸ ﻋﻊﺍﻛ ﺭﺖﺃﹶﻧﺎ ﻭﻘﹸﻮﻟﹸﻬﻓﹶﺘ
ﻮﻥﹶﻌﺒﺳ ﻭﺲﻤ ﺧﻚﺍ ﻓﹶﺬﹶﻟﺮﺸﺎ ﻋﻘﹸﻮﻟﹸﻬ ﻓﹶﺘﻚﺃﹾﺳ ﺭﻓﹶﻊﺮ ﺗﺍ ﺛﹸﻢﺮﺸﺎ ﻋﻘﹸﻮﻟﹸﻬ ﻓﹶﺘﺪﺠﺴ ﺗﺍ ﺛﹸﻢﺮﺸﺎ ﻋﻘﹸﻮﻟﹸﻬ ﻓﹶﺘﻮﺩﺠ ﺍﻟﺴﻦ ﻣﻚﺃﹾﺳ ﺭﻓﹶﻊﺮﺗ
ﺔﻌﻤﻰ ﻛﹸﻞﱢ ﺟﻞﹾ ﻓﹶﻔﻔﹾﻌ ﺗﻞﹾ ﻓﹶﺈﹺﻥﹾ ﻟﹶﻢﺓﹰ ﻓﹶﺎﻓﹾﻌﺮﻡﹴ ﻣﻳﻮ ﻰ ﻛﹸﻞﱢﺎ ﻓﻬﻠﱢﻴﺼ ﺃﹶﻥﹾ ﺗﺖﻄﹶﻌﺘ ﺍﺳ ﺇﹺﻥﺎﺕﻛﹶﻌﻊﹺ ﺭﺑﻰ ﺃﹶﺭ ﻓﻚﻞﹸ ﺫﹶﻟﻔﹾﻌ ﺗﺔﻛﹾﻌﻰ ﻛﹸﻞﱢ ﺭﻓ
.«ﺓﹰﺮ ﻣﺮﹺﻙﻤﻰ ﻋﻞﹾ ﻓﹶﻔﻔﹾﻌ ﺗﺓﹰ ﻓﹶﺈﹺﻥﹾ ﻟﹶﻢﺮ ﻣﺔﻨﻰ ﻛﹸﻞﱢ ﺳﻞﹾ ﻓﹶﻔﻔﹾﻌ ﺗﺓﹰ ﻓﹶﺈﹺﻥﹾ ﻟﹶﻢﺮﺮﹴ ﻣﻬﻰ ﻛﹸﻞﱢ ﺷﻞﹾ ﻓﹶﻔﻔﹾﻌ ﺗﺓﹰ ﻓﹶﺈﹺﻥﹾ ﻟﹶﻢﺮﻣ
232. İbn Abbas
rəvayət edir: “Allah Elçisi salləllahu aleyhi və səlləm (əmisi)
Abbasa dedi: “Ey əmim Abbas, sənə elə var-dövlət, bəxşiş verim ki, ona
əməl etsən Allah sənin on xislətini (nöqsan, qüsur, eyib) - əvvəldə və
sonda, keçmişdə və hazırda, qəsdən və səhvən, kiçik və böyük, gizlində və
aşkarda olan günahlarını bağışlasın? Dörd rükət namaz qıl! Hər rükətində
Fatihə surəsini və digər surələr oxu! Birinci rükətdə surələri oxuyub
qurtardıqdan sonra qiyamda ikən (ayaq üstə) on beş dəfə: “Subhənəllahi
vəlhəmdulilləhi və lə iləhə illəllahu və Allahu Əkbər”- (Allah pak və
müqəddəsdir! Həmd Allahadır! Allahdan başqa haqq ilah yoxdur! Allah ən
Böyükdür!) - de! Sonra ruku et və (o vəziyyətdə) on dəfə bu duanı de!
Sonra rukudan qalx dikəl (və qiyamda) on dəfə bu duanı de! Sonra səcdə et
və (o vəziyyətdə) on dəfə bu duanı de! Sonra səcdədən qalx otur və (o
vəziyyətdə) on dəfə bu duanı de! Sonra bir daha səcdə et və (o vəziyyətdə)
on dəfə bu duanı de! Sonra başını qaldır və (o vəziyyətdə) on dəfə bu duanı
de! Hər rükət əsnasında duaların cəmi sayı yetmiş beş olmaqla dörd
rükətdən ibarət namaz qıl! İmkan daxilində gündə bir dəfə, yaxud Cümədə
(həftədə) bir dəfə, yaxud ayda bir dəfə, yaxud ildə bir dəfə, yaxud da
ömründə bir dəfə olsa belə bu namazı qıl!”345

 ﹰﺔﻴﻄﻴﻨﹺﻰ ﻋﻄﻳﻌ ﻪ ﺃﹶﻧﺖﻨﻰ ﻇﹶﻨﺘ ﺣ.«ﻴﻚﻄﺃﹸﻋ ﻭﻚﻴﺒﺃﹸﺛ ﻭﻮﻙﺒﺍ ﺃﹶﺣﻨﹺﻰ ﻏﹶﺪ »ﺍﺋﹾﺘﺒﹺﻰﺮﹴﻭ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺍﻟﻨﻤ ﻋﻦ ﺑ ﺍﻟﻠﱠﻪﺪﺒ ﻋ- ٢٣٣
ﻮﹺﺘ ﻓﹶﺎﺳ- ﺔ ﺍﻟﺜﱠﺎﻧﹺﻴﺓﺪﺠ ﺍﻟﺴﻦﻨﹺﻰ ﻣﻳﻌ - ﻚﺃﹾﺳ ﺭﻓﹶﻊﺮ ﻗﹶﺎﻝﹶ »ﺗﻩﻮﺤ ﻧ ﻓﹶﺬﹶﻛﹶﺮ.«ﺎﺕﻛﹶﻌ ﺭﻊﺑﻞﱢ ﺃﹶﺭ ﻓﹶﺼ ﻓﹶﻘﹸﻢﺎﺭﻬﺍﻝﹶ ﺍﻟﻨﻗﹶﺎﻝﹶ »ﺇﹺﺫﹶﺍ ﺯ
 ﻗﹶﺎﻝﹶ.«ﺎﺕﻛﹶﻌﻊﹺ ﺭﺑﻰ ﺍﻷَﺭ ﻓﻚ ﺫﹶﻟﻊﻨﺼ ﺗﺍ ﺛﹸﻢﺮﺸﻠﱢﻞﹶ ﻋﻬﺗﺍ ﻭﺮﺸ ﻋﺮ ﹶﻜﺒﺗﺍ ﻭﺮﺸ ﻋﺪﻤﺤﺗﺍ ﻭﺮﺸ ﻋﺢﺒﺴﻰ ﺗﺘ ﺣﻘﹸﻢﻻﹶ ﺗﺎ ﻭﺴﺎﻟﺟ
Əbu Davud, 1299; İbn Məcə, 1387, 1450. əl-Albani “Sahihul-Cəmius-Sağir”də (№ 7937) səhih
olduğunu bildirmişdir.
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ﻦﺎ ﻣﻠﱢﻬﺔﹶ ﻗﹶﺎﻝﹶ »ﺻﺎﻋ ﺍﻟﺴﻠﹾﻚﺎ ﺗﻬﻠﱢﻴ ﺃﹶﻥﹾ ﺃﹸﺻﻊﻄﺘ ﺃﹶﺳ ﻓﹶﺈﹺﻥﹾ ﻟﹶﻢ ﻗﹸﻠﹾﺖ.«ﻚ ﺑﹺﺬﹶﻟ ﻟﹶﻚﺮﺎ ﻏﹸﻔﺒﺽﹺ ﺫﹶﻧﻞﹺ ﺍﻷَﺭ ﺃﹶﻫﻈﹶﻢ ﺃﹶﻋﺖ ﻛﹸﻨ ﻟﹶﻮﻚ»ﻓﹶﺈﹺﻧ
.«ﺎﺭﹺﻬﺍﻟﻨﻞﹺ ﻭﺍﻟﻠﱠﻴ
233. Abdullah ibn Amr
rəvayət edir ki, (bir gün) Peyğəmbər salləllahu
aleyhi və səlləm mənə: “Sabah yanıma gəl, sənə hədiyyə verim, səni
mükafatlandırım“- deyə buyurdu, mən də elə güman etdim ki, o mənə
hədiyyə verəcək. O dedi: “Gün batmağa doğru meyl etdikdə dörd rükət
namaz qıl. İkinci səcdədən sonra başını qaldırıb qamətini düzəldərək otur
və on dəfə “subhənəllah”, on dəfə “əlhəmdulilləh”, on dəfə “Allahu
Əkbər” və on dəfə “lə iləhə illəllah” demədən ayağa qalxma! Sonra bunları
dörd rükətdə edirsən. Əgər sən yer üzünün ən böyük günahkarı olsan belə
bağışlanarsan”. Mən dedim: “Bəs mən onu həmin vaxtda qıla bilməsəm
necə?” Peyğəmbər salləllahu aleyhi və səlləm buyurdu: “Gecə və gündüz
istədiyin vaxtda qıl”.346
EVDƏN ÇIXDIQDA VƏ EVƏ GİRDİKDƏ QILINAN NAMAZ

ﺇﹺﺫﹶﺍ ﻭ،ِﻮﺀ ﺍﻟﺴﺝﺮﺨ ﻣﻦ ﻣﻌﺎﻧﹺﻚﻨﻳﻤ ﻦﹺﻴﺘﻛﹾﻌﻞﱢ ﺭ ﻓﹶﺼﺰﹺﻟﻚﻨ ﻣﻦ ﻣﺖﺟﺮ "ﺇﹺﺫﹶﺍ ﺧ:ﻗﹶﺎﻝﹶ

ﺒﹺﻲﻦﹺ ﺍﻟﻨﻋ

ﺓﹶﻳﺮﺮ ﺃﹶﺑﹺﻲ ﻫﻦ ﻋ- ٢٣٤

."ِﻮﺀﻞﹶ ﺍﻟﺴﺧﺪ ﻣﻦ ﻣﻌﺎﻧﹺﻚﻨﻳﻤ ﻦﹺﻴﺘﻛﹾﻌﻞﱢ ﺭ ﻓﹶﺼﺰﹺﻟﹶﻚﻨ ﺇﻟﹶﻰ ﻣﻠﹾﺖﺧﺩ
234. Əbu Hureyra
rəvayət edir ki, Peyğəmbər salləllahu aleyhi və səlləm
buyurdu: “Evindən çıxdıqda iki rükət namaz qıl ki, səni pisliklə çıxmaqdan
qorusun, evinə girdikdə isə iki rükət namaz qıl ki, səni pisliklə daxil
olmaqdan qorusun”.347
SÜNNƏLƏRİ EVDƏ QILMAQ

 ﻓﹶﺈﹺﻥﱠﻪﻠﹶﺎﺗ ﺻﻦﺎ ﻣﻴﺒﺼ ﻧﻪﺘﻴﺒﻞﹾ ﻟﻌﺠ ﻓﹶﻠﹾﻴﻩﺠﹺﺪﺴﻲ ﻣﻠﹶﺎﺓﹶ ﻓ ﺍﻟﺼﻛﹸﻢﺪﻰ ﺃﹶﺣﺇﹺﺫﹶﺍ ﻗﹶﻀ

ﻮﻝﹸ ﺍﻟﻠﱠﻪﺳﻗﹶﺎﻝﹶ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺭ

ﺎﺑﹺﺮﹴ ﺟﻦ ﻋ- ٢٣٥

ﺍﺮﻴ ﺧﻪﻠﹶﺎﺗ ﺻﻦ ﻣﻪﺘﻴﻲ ﺑﻞﹲ ﻓﺎﻋ ﺟﺍﻟﻠﱠﻪ
235. Cabir
rəvayət edir ki, Allah Elçisi salləllahu aleyhi və səlləm buyurmuşdur: “Sizdən biriniz namazını məsciddə qıldıqda evi üçün də nama-

Əbu Davud, 1298, 1300; İbn Məcə, 1387. əl-Albani həsən səhih olduğunu bildirmişdir.
əl-Bəzzar, 8567; əl-Beyhəqi “Şuabul-İman” 3078. əl-Albani “Sahihul-Cəmius-Sağir”də (№ 505) və
“Silsilətul-Əhədisis-Sahiha”da (№ 1323) həsən olduğunu bildirmişdir.
346
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zından bir pay ayırsın. Çünki Allah namazının səbəbilə onun evində bir
xeyir yaradır”.348

ﻠﱠﻰﺎﻥﹶ ﻓﹶﺼﻀﻣﻰ ﺭﲑﹴ ﻓﺼ ﺣﻦ ﻣ-  ﻗﹶﺎﻝﹶﻪ ﺃﹶﻧﺖﺴِﺒ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺣ- ﺓﹰﺮﺠﺬﹶ ﺣﺨﺍﺗ

ﻮﻝﹶ ﺍﻟﻠﱠﻪﺳ ﺃﹶﻥﱠ ﺭ،

ﻦﹺ ﺛﹶﺎﺑﹺﺖ ﺑﻳﺪ ﺯﻦ ﻋ- ٢٣٦

ﻦ ﻣﻳﺖﺃﹶﻯ ﺭ ﺍﻟﱠﺬﻓﹾﺖﺮ ﻋ »ﻗﹶﺪ: ﻓﹶﻘﹶﺎﻝﹶﻬﹺﻢ ﺇﹺﻟﹶﻴﺝﺮ ﻓﹶﺨ،ﺪﻳﻘﹾﻌ ﻞﹶﻌ ﺟ ﺑﹺﻬﹺﻢﻢﻠﺎ ﻋ ﻓﹶﻠﹶﻤ،ﺎﺑﹺﻪﺤ ﺃﹶﺻﻦ ﻣﺎﺱ ﻧﻪﻼﹶﺗﻠﱠﻰ ﺑﹺﺼ ﻓﹶﺼ،ﻰﺎﻟﺎ ﻟﹶﻴﻴﻬﻓ
.«ﺔﹶﻮﺑﻜﹾﺘ ﺇﹺﻻﱠ ﺍﻟﹾﻤﻪﺘﻴﻰ ﺑﺀِ ﻓﺮﻼﹶﺓﹸ ﺍﻟﹾﻤ ﺻﻼﹶﺓﻞﹶ ﺍﻟﺼ ﻓﹶﺈﹺﻥﱠ ﺃﹶﻓﹾﻀ،ﻜﹸﻢﻮﺗﻴﻰ ﺑ ﻓﺎﺱﺎ ﺍﻟﻨﻳﻬﻠﱡﻮﺍ ﺃﹶ ﻓﹶﺼ،ﻜﹸﻢﻨﹺﻴﻌﺻ
236. Zeyd ibn Sabit
rəvayət edir ki, Allah Elçisi salləllahu aleyhi və səlləm
Ramazan ayında özü üçün hücrə düzəltdi və bir neçə gecə orada namaz qıldı. Əshabələrindən bir qismi ona qoşulub bu namazı qılmağa başladı. O,
bunu biləndə (evində) oturub (namaza çıxmadı). Sonra onların yanına gəlib
dedi: “Mən sizin nə etdiyinizi başa düşürəm. Ancaq ey insanlar, öz evlərinizdə namaz qılın. Çünki, fərz namazlarından başqa ən fəzilətli namaz
insanın öz evində qıldığı namazdır”.349
ÇOXLU SƏCDƏ ETMƏK

ﻪ ﻠﹸﻤﻞﹴ ﺃﹶﻋﻤﻧﹺﻲ ﺑﹺﻌﺒﹺﺮ ﺃﹶﺧ ﻓﹶﻘﹸﻠﹾﺖﻮﻝﹺ ﺍﻟﻠﱠﻪﺳﻟﹶﻰ ﺭﻮﺎﻥﹶ ﻣﺑ ﺛﹶﻮﻴﺖ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﻟﹶﻘﺮﹺﻱﻤﻌﺔﹶ ﺍﻟﹾﻴ ﺃﹶﺑﹺﻲ ﻃﹶﻠﹾﺤﻦﺍﻥﹸ ﺑﺪﻌﺛﹶﻨﹺﻲ ﻣﺪ ﺣ- ٢٣٧
ﻦ ﻋﺄﹶﻟﹾﺖﺜﹶﺔﹶ ﻓﹶﻘﹶﺎﻝﹶ ﺳ ﺍﻟﺜﱠﺎﻟﻪﺄﹶﻟﹾﺘ ﺳ ﺛﹸﻢﻜﹶﺖ ﻓﹶﺴﻪﺄﹶﻟﹾﺘ ﺳ ﺛﹸﻢﻜﹶﺖ ﻓﹶﺴﺎﻝﹺ ﺇﹺﻟﹶﻰ ﺍﻟﻠﱠﻪﻤ ﺍﻟﹾﺄﹶﻋﺐ ﺑﹺﺄﹶﺣ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﻗﹸﻠﹾﺖﺔﹶ ﺃﹶﻭﻨ ﺍﻟﹾﺠ ﺑﹺﻪﻠﹸﻨﹺﻲ ﺍﻟﻠﱠﻪﺧﻳﺪ
ﺎ ﺑﹺﻬﻚﻨﻂﱠ ﻋﺣﺔﹰ ﻭﺟﺭﺎ ﺩ ﺑﹺﻬ ﺍﻟﻠﱠﻪﻚﻓﹶﻌﺓﹰ ﺇﹺﻟﱠﺎ ﺭﺪﺠ ﺳﻟﻠﱠﻪ ﺪﺠﺴ ﻟﹶﺎ ﺗﻚ ﻓﹶﺈﹺﻧﻠﱠﻪ ﻟﻮﺩﺠ ﺍﻟﺴﺓ ﺑﹺﻜﹶﺜﹾﺮﻚﻠﹶﻴ ﻓﹶﻘﹶﺎﻝﹶ ﻋﻮﻝﹶ ﺍﻟﻠﱠﻪﺳ ﺭﻚﺫﹶﻟ
ﻴﺌﹶﺔﹰﻄﺧ
237. Mədan ibn Əbu Talha demişdir: “Allah Elçisinin salləllahu aleyhi və səlləm
köləlikdən azad etdiyi Səubən adlı səhabəsi ilə görüşdum və ona dedim:
“Mənə elə bir əməl haqqında xəbər ver ki, ona əməl etdiyim təqdirdə Allah
məni Cənnətə daxil etsin!” O susdu. Mən yenə soruşduqda, o yenə də
susdu. Üçüncü dəfə soruşduqda, o dedi: “Mən də bu haqda Allah
Elçisindən salləllahu aleyhi və səlləm soruşdum, o da belə cavab verdi: “Allaha
çoxlu səcdə etməyə diqqət yetir. Şübhəsiz ki, sən Allah üçün hər dəfə səcdə
etdikdə, onun sayəsində Allah səni bir dərəcə yüksəldir və bir günahını
silir”.350

Muslim, 778, 1298, 1858.
əl-Buxari, 731; Muslim, 731; əd-Dərimi, 1373.
350 Muslim, 488, 753, 1121; ən-Nəsəi, 1127; Əhməd, 21336.
348
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GECƏ VAXTI NAMAZ QILMAQ

ﻪ ﻠﻦﹺ ﺃﹶﻫﻴ ﺑﻦ ﻣﻪﺎﻓﺤﻟ ﻭﻪ ﻭﹺﻃﹶﺎﺋﻦ ﻋﻞﹴ ﺛﹶﺎﺭﺟﻦﹺ ﺭﻠﹶﻴﺟ ﺭﻦﺎ ﻣﻨﺑ ﺭﺠﹺﺐ ﻗﹶﺎﻝﹶ »ﻋﺒﹺﻰﻦﹺ ﺍﻟﻨ ﻋﻮﺩﻌﺴﻦﹺ ﻣﻦﹺ ﺍﺑ ﻋ- ٢٣٨
ﺔﹰﻏﹾﺒ ﺭﻪﻼﹶﺗ ﺇﹺﻟﹶﻰ ﺻﻪﻠﺃﹶﻫ ﻭﻪﻴﻦﹺ ﺣﻴ ﺑﻦﻣ ﻭﻪﻭﹺﻃﹶﺎﺋ ﻭﻪﺍﺷﺮ ﻓﻦ ﻣﻯ ﺛﹶﺎﺭﺪﺒﻭﺍ ﺇﹺﻟﹶﻰ ﻋﻈﹸﺮﻰ ﺍﻧﻜﹶﺘﻼﹶﺋﺎ ﻣﺎ ﺃﹶﻳﻨﺑﻘﹸﻮﻝﹸ ﺭ ﻓﹶﻴﻪﻼﹶﺗ ﺇﹺﻟﹶﻰ ﺻﻪﻴﺣﻭ
ﻊﺟﻮﻉﹺ ﻓﹶﺮﺟﻰ ﺍﻟﺮ ﻓﺎ ﻟﹶﻪﻣﺍﺭﹺ ﻭﺮ ﺍﻟﹾﻔﻦ ﻣﻪﻠﹶﻴﺎ ﻋ ﻣﻢﻠﻮﺍ ﻓﹶﻌﻣﺰﻬ ﻓﹶﺎﻧﺒﹺﻴﻞﹺ ﺍﻟﻠﱠﻪﻰ ﺳﺍ ﻓﻞﹴ ﻏﹶﺰﺟﺭ ﻭ.ﻯﺪﻨﺎ ﻋﻤﻔﹶﻘﹶﺔﹰ ﻣﺷﻯ ﻭﺪﻨﺎ ﻋﻴﻤﻓ
ﺎﻴﻤﺔﹰ ﻓﻏﹾﺒ ﺭﻊﺟﻯ ﺭﺪﺒﻭﺍ ﺇﹺﻟﹶﻰ ﻋﻈﹸﺮ ﺍﻧﻪﻜﹶﺘﻼﹶﺋﻤﻟ
ﻘﹸﻮﻝﹸ ﺍﻟﻠﱠﻪﻯ ﻓﹶﻴﺪﻨﺎ ﻋﻤﻔﹶﻘﹶﺔﹰ ﻣﺷﻭ
ﻯﺪﻨﺎ ﻋﻴﻤﺔﹰ ﻓﻏﹾﺒ ﺭﻪﻣ ﺩﺮﹺﻳﻖﻰ ﺃﹸﻫﺘﺣ
«ﻪﻣ ﺩﺮﹺﻳﻖﻰ ﺃﹸﻫﺘﻯ ﺣﺪﻨﺎ ﻋﻤﺔﹰ ﻣﺒﻫﺭﻯ ﻭﺪﻨﻋ
238. İbn Məsud
rəvayət edir ki, Peyğəmbər salləllahu aleyhi və səlləm
demişdir: “Rəbbimiz iki kişiyə təəccüblənir351. (Onlardan biri) o kişidir ki,
yatağından qalxıb ailəsini tərk edərək namaza durur. Rəbbimiz buyurur:
“Ey mələklərim, Mənim quluma baxın! O, yatağından qalxıb ailəsini tərk
edərək, dərgahımda olan (mükafata) can ataraq və dərgahımda olan
(əzabdan) qorxaraq namaza durur”. Həmçinin, o kişi ki, Allahın yolunda
döyüşə gedir və (döyüş yoldaşları) darmadağın edildiyi halda, döyüşdən
qaçmağın haram olduğunu və döyüşə qayıtmağın onun xeyrinə olduğunu
bilərək, qayıdıb Allahın
dərgahında olana can ataraq və Onun dərgahında olandan qorxaraq son damla qanı tökülənə qədər döyüşür. Allah
mələklərinə buyurur: “Mənim quluma baxın! O, dərgahımda olan (mükafata) can ataraq və dərgahımda olan (əzabdan) qorxaraq qayıtdı və son
damla qanı tökülənə qədər döyüşdü”.352

ﺖ ﻓﹶﺈﹺﻥﹾ ﺃﹶﺑﻠﱠﺖ ﻓﹶﺼﻪﺃﹶﺗﺮﻳﻘﹶﻆﹶ ﺍﻣﺃﹶﻠﱠﻰ ﻭﻞﹺ ﻓﹶﺼ ﺍﻟﻠﱠﻴﻦ ﻣﻼﹰ ﻗﹶﺎﻡﺟ ﺭ ﺍﻟﻠﱠﻪﻢﺣ »ﺭﻮﻝﹸ ﺍﻟﻠﱠﻪﺳﺓﹶ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺭﻳﺮﺮ ﺃﹶﺑﹺﻰ ﻫﻦ ﻋ- ٢٣٩
.«َﺎﺀ ﺍﻟﹾﻤﻬﹺﻪﺟﻰ ﻭ ﻓﺖﺤﻀﻰ ﻧﺎ ﻓﹶﺈﹺﻥﹾ ﺃﹶﺑﻬﺟﻭ ﺯﻳﻘﹶﻈﹶﺖﺃﹶ ﻭﻠﱠﺖﻴﻞﹺ ﻓﹶﺼ ﺍﻟﻠﱠﻦ ﻣﺖﺃﹶﺓﹰ ﻗﹶﺎﻣﺮ ﺍﻣ ﺍﻟﻠﱠﻪﻢﺣﺎﺀَ ﺭﺎ ﺍﻟﹾﻤﻬﹺﻬﺟﻰ ﻭ ﻓﺢﻀﻧ
239. Əbu Hureyra rəvayət edir ki, Allah Elçisi salləllahu aleyhi və səlləm buyurmuşdur: “Gecə vaxtı yatağından qalxıb namaz qılan və zövcəsini namaza oyadan, oyanmadığı təqdirdə isə onun üzünə su çiləyən kişiyə Allah
rəhm etsin! Habelə, gecə vaxtı yatağından qalxıb namaz qılan, ərini namaza
oyadan, oyanmadığı təqdirdə isə onun üzünə su çiləyən qadına Allah rəhm
etsin!”353

ﻱﻳﺪﻲ ﹶﺃﺎ ﻓﻤ ﻋﺎﺅﻩﻐﻨﺘ ﺍﺳﻩﺰﻋﻞﹺ ﻭ ﺑﹺﺎﻟﻠﱠﻴﻪﻼﹶﺗﻦ ﺻﺆﻣ ﺍﻟﹾﻤﻑﺮ »ﺷ:

ِﻝﹸ ﺍﷲﻮﺳ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺭ:ﻗﹶﺎﻝﹶ

ﺓﹶﻳﺮﺮ ﺃﹶﺑﹺﻲ ﻫﻦ ﻋ- ٢٤٠

Allahın sifətlərinin necəliyi barəsində fikir yürütmək olmaz.
Əhməd, 3753, 3949, 4028. əl-Albani “Mişkətul-Məsabih”də (№ 1251) səhih olduğunu bildirmişdir.
353 Əbu Davud, 1450, 1452. əl-Albani həsən səhih olduğunu bildirmişdir.
351
352
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.«ﺎﺱﹺﺍﻟﻨ
240. Əbu Hureyra
rəvayət edir ki, Allah Elçisi salləllahu aleyhi və səlləm
demişdir: “Möminin şərəfi gecə namazını qılmasında, izzəti isə insanların
əlində olana möhtac olmamasındadır”.354

.«ﻘﹸﻮﻝﹸﺎ ﺗ ﻣﺎﻩﻬﻨﻴ »ﺳ: ﻗﹶﺎﻝﹶﻕﺮ ﺳﺢﺒ ﻓﹶﺈﹺﺫﹶﺍ ﺃﹶﺻﻞﹶ ﻛﹸﻠﱠﻪﻠﱢﻲ ﺍﻟﻠﱠﻴﻳﺼ ﻝﹶ ﺍﷲِ! ﺇﹺﻥﱠ ﻓﹸﻼﹾﻧﺎﹰﻮﺳﺎ ﺭﻴﻞﹶ ﻳ ﻗ:ﻗﹶﺎﻝﹶ

ﺓﹶﻳﺮﺮ ﺃﹶﺑﹺﻲ ﻫﻦ ﻋ- ٢٤١

241. Əbu Hureyra
demişdir: “Soruşdular: “Ey Allahın Elçisi! Filankəs
bütün gecəni namaz qılır, səhər açıldıqda isə oğurluq edir”. O buyurdu:
“(Namaz) bu söylədiyin (günahdan) onu çəkindirəcək”.355

ﺐ ﺇﹺﻻﱠ ﻛﹶﺘﻡﻮﺎ ﻧﻬﻠﹶﻴ ﻋﻪﻠﹶﺒﻞﹴ ﻓﹶﻐﻼﹶﺓﹲ ﺑﹺﻠﹶﻴ ﺻﻜﹸﻮﻥﹸ ﻟﹶﻪﺮﹺﺉﹴ ﺗﻦﹺ ﺍﻣﺎ ﻣﻗﹶﺎﻝﹶ »ﻣ

ﻮﻝﹶ ﺍﻟﻠﱠﻪﺳ ﺃﹶﻥﱠ ﺭﻪﺗﺮﺒﺃﹶﺧ

ﺔﹶﺸﺎﺋ ﺃﹶﻥﱠ ﻋ- ٢٤٢

.«ﻪﻠﹶﻴﻗﹶﺔﹰ ﻋﺪ ﺻﻪﻣﻮﻛﹶﺎﻥﹶ ﻧ ﻭﻪﻼﹶﺗ ﺻﺮ ﺃﹶﺟ ﻟﹶﻪﺍﻟﻠﱠﻪ
242. Aişə
rəvayət edir ki, Allah Elçisi salləllahu aleyhi və səlləm buyurmuşdur: “Gecə namazını qılan hər hansı bir kişi yuxuya gedərsə, Allah
onun üçün gecə namazının savabını yazar, yuxusu isə ona sədəqə olar”.356

ﺔﹲ ﺇﹺﻟﹶﻰ ﺍﻟﻠﱠﻪﺑﻞﹺ ﻗﹸﺮ ﺍﻟﻠﱠﻴﺎﻡﻴﺇﹺﻥﱠ ﻗ ﻭﻠﹶﻜﹸﻢ ﻗﹶﺒﲔﺤﺎﻟ ﺍﻟﺼﺃﹾﺏ ﺩﻪﻞﹺ ﻓﹶﺈﹺﻧﺎﻡﹺ ﺍﻟﻠﱠﻴﻴ ﺑﹺﻘﻜﹸﻢﻠﹶﻴﻗﹶﺎﻝﹶ »ﻋ

ﻮﻝﹶ ﺍﻟﻠﱠﻪﺳﺃﹶﻥﱠ ﺭ

 ﺑﹺﻼﹶﻝﹴﻦ ﻋ- ٢٤٣

.«ﺪﺴﻦﹺ ﺍﻟﹾﺠﺍﺀِ ﻋﻠﺪﺓﹲ ﻟﺩﻄﹾﺮﻣ ﻭﺌﹶﺎﺕﻴﻠﺴ ﻟﲑﻜﹾﻔﺗﻦﹺ ﺍﻹِﺛﹾﻢﹺ ﻭﺎﺓﹲ ﻋﻬﻨﻣﻭ
243. Bilal
rəvayət edir ki, Allah Elçisi salləllahu aleyhi və səlləm demişdir:
“Gecə namazını qılın! Çünki o, sizdən əvvəlki əməlisalehlərin adətidir.
Gecə namazı Allaha yaxınlıq, günahlardan çəkinmə, günahlara kəffarə və
bədən xəstəliyini aparandır”.357
DƏSTƏMAZ NAMAZI

ﻠﹾﺖﺧﺎ ﺩ ﻣﺔﻨﻨﹺﻰ ﺇﹺﻟﹶﻰ ﺍﻟﹾﺠﻘﹾﺘﺒ ﺳﺎ ﺑﹺﻼﹶﻝﹸ ﺑﹺﻢﺎ ﺑﹺﻼﹶﻻﹰ ﻓﹶﻘﹶﺎﻝﹶ »ﻳﻋﻓﹶﺪ

ﻮﻝﹸ ﺍﻟﻠﱠﻪﺳ ﺭﺢﺒﻗﹶﺎﻝﹶ ﺃﹶﺻ

ﺓﹸﻳﺪﺮﺛﹶﻨﹺﻰ ﺃﹶﺑﹺﻰ ﺑﺪ ﺣ- ٢٤٤

ﻊﹴﺑﺮﺮﹴ ﻣﻠﹶﻰ ﻗﹶﺼ ﻋﺖﻴﻰ ﻓﹶﺄﹶﺗﺎﻣ ﺃﹶﻣﻚﺘﺸﺨﺸ ﺧﺖﻌﻤﺔﹶ ﻓﹶﺴﻨﺔﹶ ﺍﻟﹾﺠﺎﺭﹺﺣ ﺍﻟﹾﺒﻠﹾﺖﺧﻰ ﺩﺎﻣ ﺃﹶﻣﻚﺘﺸﺨﺸ ﺧﺖﻌﻤﺔﹶ ﻗﹶﻂﱡ ﺇﹺﻻﱠ ﺳﻨﺍﻟﹾﺠ
354 İbn Asakir “Tarixu-Dəməşqi” 23/ 81. əl-Albani “Sahihul-Cəmius-Sağir”də (№ 3710) və “SilsilətulƏhədisis-Sahiha”da (№ 1903) həsən olduğunu bildirmişdir.
355 İbn Hibban, 2551. əl-Albani səhih olduğunu bildirmişdir.
356 ən-Nəsəi, 1784, 1795. əl-Albani səhih olduğunu bildirmişdir.
357 ət-Tirmizi, 3549. əl-Albani həsən səhih olduğunu bildirmişdir.
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ﻳ ﹴ ﻗﹸﺮﻦﻞﹴ ﻣﺟﺮ ﻗﹶﺎﻟﹸﻮﺍ ﻟﺮﺬﹶﺍ ﺍﻟﹾﻘﹶﺼ ﻫﻦﻤ ﻟﺑﹺﻰﺮﺎ ﻋ ﺃﹶﻧﺏﹺ ﻓﹶﻘﹸﻠﹾﺖﺮ ﺍﻟﹾﻌﻦﻞﹴ ﻣﺟﺮ ﻓﹶﻘﹶﺎﻟﹸﻮﺍ ﻟﺮﺬﹶﺍ ﺍﻟﹾﻘﹶﺼ ﻫﻦﻤ ﻟﺐﹴ ﻓﹶﻘﹸﻠﹾﺖ ﺫﹶﻫﻦ ﻣﻑﺮﺸﻣ
ﺶ
.«ﻄﱠﺎﺏﹺﻦﹺ ﺍﻟﹾﺨ ﺑﺮﻤﻌ ﻗﹶﺎﻟﹸﻮﺍ ﻟﺮﺬﹶﺍ ﺍﻟﹾﻘﹶﺼ ﻫﻦﻤ ﻟﺪﻤﺤﺎ ﻣ ﺃﹶﻧ ﻗﹸﻠﹾﺖﺪﻤﺤ ﻣﺔ ﺃﹸﻣﻦﻞﹴ ﻣﺟﺮ ﻗﹶﺎﻟﹸﻮﺍ ﻟﺮﺬﹶﺍ ﺍﻟﹾﻘﹶﺼ ﻫﻦﻟﻤ ﻰﺷﺎ ﻗﹸﺮ ﺃﹶﻧﻗﹸﻠﹾﺖ
ﻠﹶﻰ ﻋﻠﱠﻪ ﺃﹶﻥﱠ ﻟﻳﺖﺃﹶﺭﺎ ﻭﻫﺪﻨ ﻋﺄﹾﺕﺿﻮﺙﹲ ﻗﹶﻂﱡ ﺇﹺﻻﱠ ﺗﺪﻨﹺﻰ ﺣﺎﺑﺎ ﺃﹶﺻﻣﻦﹺ ﻭﻴﺘﻛﹾﻌ ﺭﺖﻠﱠﻴ ﻗﹶﻂﱡ ﺇﹺﻻﱠ ﺻﺖﺎ ﺃﹶﺫﱠﻧ ﻣﻮﻝﹶ ﺍﻟﻠﱠﻪﺳﺎ ﺭﻓﹶﻘﹶﺎﻝﹶ ﺑﹺﻼﹶﻝﹲ ﻳ
.«ﺎ »ﺑﹺﻬﹺﻤﻮﻝﹸ ﺍﻟﻠﱠﻪﺳ ﻓﹶﻘﹶﺎﻝﹶ ﺭ.ﻦﹺﻴﺘﻛﹾﻌﺭ
244. Əbu Bureydə demişdir: “(Bir dəfə) səhər Allah Elçisi salləllahu aleyhi və
səlləm Bilalı
çağırdı və ona dedi: “Ey Bilal! Hansı əmələ görə Cənnətə
girməkdə məni qabaqladın? Mən nə vaxt (yuxuda) Cənnətə girdimsə, hər
dəfə önümdə sənin xışıltını (ayaq səsini) eşitdim. Dünən Cənnətə girmişdim, önümdə (yenə) sənin xışıltını eşitdim və qızıldan düzəldilmiş dörd
tərəfi eyvanlı bir saraya gəldim. Dedim: “Bu saray kimindir?” Dedilər: “Bir
ərəbindir”. Dedim: “Mən ərəbəm, bu saray kimindir?” Dedilər: “Qureyşli
bir kişinin”. Dedim: “Mən Qureyşliyəm, bu saray kimindir?” Dedilər:
“Muhəmməd ümmətindən bir kişinin”. Dedim: “Mən Muhəmmədəm, bu
saray kimindir?” Dedilər: “Ömər ibn əl-Xəttabın”. Bilal dedi: “Ey Allahın
Elçisi! Mən nə vaxt azan verdimsə, iki rükət namaz qıldım və nə vaxt
dəstəmazım pozuldusa, dəstəmaz aldım və Allah üçün bu iki rükət namaza
riayət etdim (heç vaxt tərk etmədim)” Allah Elçisi salləllahu aleyhi və səlləm
dedi: “Elə bu iki şeyə görə (Cənnətə məndən öncə girirsən)”.358

ﻙﺪﻨ ﻋﻪﻠﹾﺘﻤﻞﹴ ﻋﻤﻰ ﻋﺟﺛﹾﻨﹺﻰ ﺑﹺﺄﹶﺭﺪﺎ ﺑﹺﻼﹶﻝﹸ ﺣ »ﻳﺍﺓﺪ ﺍﻟﹾﻐﻼﹶﺓ ﺻﺪﻨﺒﹺﻼﹶﻝﹴ ﻋﻟ

ﻮﻝﹸ ﺍﻟﻠﱠﻪﺳﻗﹶﺎﻝﹶ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺭ

ﺓﹶﻳﺮﺮ ﺃﹶﺑﹺﻰ ﻫﻦ ﻋ- ٢٤٥

ﻰﺟﻼﹶﻡﹺ ﺃﹶﺭﻰ ﺍﻹِﺳﻼﹰ ﻓﻤ ﻋﻠﹾﺖﻤﺎ ﻋ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺑﹺﻼﹶﻝﹲ ﻣ.«ﺔﻨﻰ ﺍﻟﹾﺠ ﻓﻯﻳﺪ ﻦﻴ ﺑﻚﻠﹶﻴﻌ ﻧﻒﺸﻠﹶﺔﹶ ﺧ ﺍﻟﻠﱠﻴﺖﻌﻤﻰ ﺳﺔﹰ ﻓﹶﺈﹺﻧﻔﹶﻌﻨﻼﹶﻡﹺ ﻣﻰ ﺍﻹِﺳﻓ
ﻰ ﺃﹶﻥﹾ ﻟ ﺍﻟﻠﱠﻪﺐﺎ ﻛﹶﺘﻮﺭﹺ ﻣ ﺍﻟﻄﱡﻬﻚ ﺑﹺﺬﹶﻟﺖﻠﱠﻴﺎﺭﹴ ﺇﹺﻻﱠ ﺻﻬﻻﹶ ﻧﻞﹴ ﻭ ﻟﹶﻴﻦ ﻣﺔﺎﻋﻰ ﺳﺎ ﻓﺎﻣﺍ ﺗﻮﺭ ﻃﹸﻬﺮﻄﹶﻬﻰ ﻻﹶ ﺃﹶﺗ ﺃﹶﻧﻦﺔﹰ ﻣﻔﹶﻌﻨﻯ ﻣﺪﻨﻋ
.ﻠﱢﻰﺃﹸﺻ
245. Əbu Hureyra
belə rəvayət edir: “Allah Elçisi Sübh namazı vaxtı
Bilala belə buyurdu: “Ey Bilal, mənə İslamda sənə fayda verəcəyinə daha
çox ümid bəslədiyin bir əməlini söylə! Çünki, mən bu gecə Cənnətdə
qarşımda sənin səndəlinin tıqqıltısını eşitdim”. Bilal dedi: “Gecənin və
gündüzün hər hansı bir vaxtı tam şəkildə dəstəmaz alaraq Allahın mənə
yazdığı qədər namaz qılmağımdan İslamda mənə fayda verəcəyinə daha
çox ümid bəslədiyim başqa bir əməl etmədim”.359

358

ət-Tirmizi, 3689, 4053; Əhməd, 21918. əl-Albani səhih olduğunu bildirmişdir.
6478.

359 Muslim,
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NAMAZDA ON, YÜZ VƏ MİN AYƏ OXUYANIN SAVABI

ﺌﹶﺔ ﺑﹺﻤ ﻗﹶﺎﻡﻦﻣ ﻭ،ﲔﻠﺎﻓ ﺍﻟﹾﻐﻦﺐ ﻣﻳﻜﹾﺘ  ﻟﹶﻢﺎﺕﺮﹺ ﺁﻳﺸ ﺑﹺﻌ ﻗﹶﺎﻡﻦ »ﻣ: ِﻝﹸ ﺍﷲﻮﺳ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺭ:ﺮﹴﻭ ﻗﹶﺎﻝﹶﻤﻦﹺ ﻋ ﺍﷲِ ﺑﺪﺒ ﻋﻦ ﻋ- ٢٤٦
.«ﻄﹶﺮﹺﻳﻦﻘﹶﻨ ﺍﻟﹾﻤﻦ ﻣﺐ ﻛﹸﺘﻳﺔ ﺁ ﺑﹺﺄﹶﻟﹾﻒ ﻗﹶﺎﻡﻦﻣ ﻭ،ﲔ ﺍﻟﹾﻘﹶﺎﻧﹺﺘﻦ ﻣﺐ ﻛﹸﺘﻳﺔﺁ
246. Abdullah ibn Amr rəvayət edir ki, Allah Elçisi salləllahu aleyhi və səlləm
buyurdu: “Kim (gecə namazında) on ayə oxuyarsa, qafillərdən yazılmaz.
Kim yüz ayə oxuyarsa, Allaha müti olanlardan yazılar. Kim min ayə
oxuyarsa, savabı qintarlarla360 yazılar”.361

ﻲﻠﱠﻰ ﻓ ﺻﻦﻣ ﻭ،ﲔﻠﺎﻓ ﺍﻟﹾﻐﻦ ﻣﺐﻳﻜﹾﺘ  ﻟﹶﻢ،ﻳﺔ ﺁﺎﺋﹶﺔ ﺑﹺﻤﻠﹶﺔﻲ ﻟﹶﻴﻠﱠﻰ ﻓ ﺻﻦ ﻣ: ﻪ ﻮﻝﹸ ﺍﻟﻠﱠﺳ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺭ:ﺓﹶ ﻗﹶﺎﻝﹶﻳﺮﺮﻦ ﺃﹶﺑﹺﻲ ﻫ ﻋ- ٢٤٧
ﲔﻠﺼ ﺍﻟﹾﻤﺨﲔ ﺍﻟﹾﻘﹶﺎﻧﹺﺘﻦ ﻣﺐﻳﻜﹾﺘ ﻪ ﻓﹶﺈﹺﻧ،ﻳﺔ ﺁﻲﺎﺋﹶﺘ ﺑﹺﻤﻠﹶﺔﻟﹶﻴ
247. Əbu Hureyra rəvayət edir ki, Allah Elçisi salləllahu aleyhi və səlləm belə
buyurdu: “Kim bir gecədə yüz ayə oxuyaraq namaz qılarsa, qafillərdən
yazılmaz və kim bir gecədə iki yüz ayə oxuyaraq namaz qılarsa, o, müti və
ixlaslı kimsələrdən yazılar”.362
TƏKLİKDƏ QILINAN NAFİLƏ NAMAZLARININ FƏZİLƏTİ

ﻞﹺ ﻛﹶﻔﹶﻀ،ﺎﺱ ﺍﻟﻨﺍﻩﻳﺮ ﺚﹸﻴ ﺣﻪﻼﹶﺗﻠﹶﻰ ﺻ ﻋﻪﺘﻴﻲ ﺑﺟﻞﹺ ﻓ ﻼﹶﺓ ﺍﻟﺮﻞﹸ ﺻ »ﻓﹶﻀ: ِﻝﹸ ﺍﷲﻮﺳ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺭ:ﺐ ﻗﹶﺎﻝﹶﻴﻬ ﺻﻦ ﻋ- ٢٤٨
.«ﺮﹺﻳﻦﺸﻋﺴﺎﹰ ﻭﻤﺎﺱﹺ ﺧﻦﹺ ﺍﻟﻨﻴﻠﹶﻰ ﺃﹶﻋ ﻋﻼﹶﺗﻪﻝﹸ ﺻﺪﻌ ﺗﺎﺱ ﺍﻟﻨﺮﺍﻩﺚﹸ ﻻﹶ ﻳﻴﻋﺎﹰ ﺣﻄﹶﻮﻞﹺ ﺗﺟﻼﹶﺓﹸ ﺍﻟﺮ»ﺻ....«ﻠﹶﺔﺎﻓﻠﹶﻰ ﺍﻟﻨ ﻋﺔﻮﺑﻜﹾﺘﺍﻟﹾﻤ
248. Suheyb363 rəvayət edir ki, Allah Elçisi salləllahu aleyhi və səlləm demişdir: “Fərz namazı nafilə namazından üstün oldüğü kimi, kişinin evində qıldığı nafilə namazı da insanların yanında qıldığı (nafilə) namazdan üstündür”.364 Digər rəvayətdə deyilir: “Bir kişinin təklikdə qıldığı nafilə namaz,
insanların gözü önündə qıldığı iyirmi beş (nafilə) namaza bərabərdir”.365

Əbu Hureyra
Peyğəmbərin
belə buyurduğunu rəvayət etmişdir: “Qintar on iki min uqiyəyə
bərabərdir. Bir uqiyə yerlə göy arasında olan hər şeydən daha xeyirlidir”. İbn Hibban, 2573.
361 Əbu Davud, 1398, 1400. əl-Albani səhih olduğunu bildirmişdir.
362 əl-Hakim, 1161. əl-Albani “Sifətus-Salətin-Nəbi” kitabında səhih olduğunu bildirmişdir.
363 Əbu Yəhyə Suheyb ibn Sinan ər-Rumi
Peyğəmbərin
səhabələrindən olmuşdur. Hicrətin 38-ci
ilində Mədinədə vəfat etmişdir.
364 ət-Tabərani “Mucəmul-Kəbir” 7322. əl-Albani “Sahihul-Cəmius-Sağir”də (№ 4217) həsən olduğunu
bildirmişdir.
365 əl-Albani “Sahihul-Cəmius-Sağir”də (№ 3821) səhih olduğunu bildirmişdir.
360
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«ﺔﹶﻮﺑﻜﹾﺘ ﺇﹺﻻﱠ ﺍﻟﹾﻤﻜﹸﻢﻮﺗﻴﻰ ﺑ ﻓﻜﹸﻢﻼﹶﺗﻞﹸ ﺻﻗﹶﺎﻝﹶ »ﺃﹶﻓﹾﻀ

ﺒﹺﻰﻦﹺ ﺍﻟﻨﻋ

ﻦﹺ ﺛﹶﺎﺑﹺﺖ ﺑﻳﺪ ﺯﻦ ﻋ- ٢٤٩

249. Zeyd ibn Səbit
rəvayət edir ki, Peyğəmbər salləllahu aleyhi və səlləm
demişdir: “Fərz namazlarından başqa sizin ən fəzilətli namazınız evlərinizdə qıldığınız namazdır”.366

ﺎﺱﹺ ﺍﻟﻨﺪﻨ ﻋﻪﻋﻄﹶﻮ ﻋﻠﻰ ﺗﻳﺰﹺﻳﺪ ﻪﺘﻴ ﹺﻞ ﰲ ﺑﺟ ﺍﻟﺮﻉﻄﹶﻮﻗﺎﻝ ﺗ

 ﻋﻦ ﺿﻤﺮﺓ ﺑﻦ ﺣﺒﻴﺐ ﻋﻦ ﺭﺟﻞ ﻣﻦ ﺃﺻﺤﺎﺏ ﺍﻟﻨﱯ- ٢٥٠

ﻩﺪﺣﻼﺗﻪ ﻭ ﻋﻠﻰ ﺻﺔﻤﺎﻋﻞﹺ ﰲ ﺟﺟ ﺍﻟﺮﻞﹺ ﺻﻼﺓﻛﹶﻔﹶﻀ

250. Dumra ibn Həbib səhabələrdən bir kişidən rəvayət edir ki, Peyğəmbər
salləllahu aleyhi və səlləm demişdir: “Kişinin camaatla qıldığı namaz tək qıldığı
namazdan üstün olduğu kimi, evində qıldığı nafilə namazı da camaat
arasında qıldığı nafilə namazlarından daha üstündür”.367

ﺎﺱﹺﻦﹺ ﺍﻟﻨﻴﻠﹶﻰ ﺃﹶﻋ ﻋﻪﻼﹶﺗﻝﹸ ﺻﺪﻌ ﺗﺎﺱ ﺍﻟﻨﺍﻩﻳﺮﺚﹸ ﻻﹶﻴﻋﺎﹰ ﺣﻄﹶﻮﻞﹺ ﺗﺟﻼﹶﺓﹸ ﺍﻟﺮ ﺻ: ﻮﻝﹸ ﺍﷲﺳ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺭ:ﻗﹶﺎﻝﹶ

ﺐﹴﻴﻬ ﺻﻦ ﻋ- ٢٥١
.ﺮﹺﻳﻦﺸﻋﺴﺎﹰ ﻭﻤﺧ

251. Suheyb rəvayət edir ki, Allah Elçisi salləllahu aleyhi və səlləm demişdir:
“Kişinin gizlində qıldığı nafilə namazı, insanlar arasında qıldığı iyirmi beş
nafilə namaza bərabərdir”.368
BEYTUL-MƏQDİSDƏ NAMAZ QILMAĞIN FƏZİLƏTİ

ﻪ ﺄﹶﻝﹶ ﺍﻟﻠﱠﺱﹺ ﺳﻘﹾﺪ ﺍﻟﹾﻤﺖﻴﻰ ﺑﻨﺎ ﺑﻟﹶﻤ

ﺩﺍﻭ ﺩﻦﺎﻥﹶ ﺑﻤﻠﹶﻴ»ﺃﹶﻥﱠ ﺳ

ﻮﻝﹺ ﺍﻟﻠﱠﻪﺳ ﺭﻦﻋ

ﺮﹴﻭﻤﻦﹺ ﻋ ﺑ ﺍﻟﻠﱠﻪﺪﺒ ﻋﻦ ﻋ- ٢٥٢

ﻪ ﺄﹶ ﹶﻝ ﺍﻟﻠﱠﺳ ﻭﻪﻴ ﻓﹶﺄﹸﻭﺗﻩﺪﻌ ﺑﻦ ﻣﺪﻰ ﻷَﺣﻐﺒﻳﻨ ﻠﹾﻜﹰﺎ ﻻﹶ ﻣﺄﹶﻝﹶ ﺍﻟﻠﱠﻪﺳ ﻭﻪﻴ ﻓﹶﺄﹸﻭﺗﻪﻜﹾﻤ ﺣﻑﺎﺩﻳﺼ ﺎﻜﹾﻤ ﺣﺄﹶﻝﹶ ﺍﻟﻠﱠﻪﻼﹶﻻﹰ ﺛﹶﻼﹶﺛﹶﺔﹰ ﺳﺧ
 ﻓﹶﻘﹶﺎﻝﹶ.«ﻪ ﺃﹸﻣﻪﺗﻟﹶﺪﻡﹺ ﻭﻮ ﻛﹶﻴﻪﻴﺌﹶﺘﻄ ﺧﻦ ﻣﻪﺮﹺﺟﻳﺨ  ﺃﹶﻥﹾﻴﻪﻼﹶﺓﹸ ﻓ ﺇﹺﻻﱠ ﺍﻟﺼﻩﺰﻬﻳﻨ  ﻻﹶﺪ ﺃﹶﺣﻪﻴﻳﺄﹾﺗ  ﺃﹶﻥﹾ ﻻﹶﺠﹺﺪﺴﺎﺀِ ﺍﻟﹾﻤ ﺑﹺﻨﻦﻍﹶ ﻣ ﻓﹶﺮﲔﺣ
ﺜﹶﺔﹶ ﺍﻟﺜﱠﺎﻟﻲﻄ ﺃﹸﻋﻳﻜﹸﻮﻥﹶ ﻗﹶﺪ ﻮ ﺃﹶﻥﹾﺟﺃﹶﺭﺎ ﻭﻤﻬﻴﻄ ﺃﹸﻋ ﻓﹶﻘﹶﺪﺎﻥﺘﺎ ﺍﺛﹾﻨ ﺃﹶﻣﺒﹺﻲﺍﻟﻨ

252. Abdullah ibn Amr rəvayət edir ki, Allah Elçisi salləllahu aleyhi və səlləm
buyurdu: “Davudun oğlu Süleyman salləllahu aleyhi və səlləm Beytul-Məqdisi
(Qüds məscidini) tikəndə Allahdan
üç şey istədi; Allahdan
düzgün

ət-Tirmizi, 450, 452. əl-Albani səhih olduğunu bildirmişdir.
Cəlaləddin əs-Suyuti “Cəmius-Sağir” 3306, 5375. əl-Albani “Sahihul-Cəmius-Sağir”də (№ 2953) səhih
olduğunu bildirmişdir.
368 Cəlaləddin əs-Suyuti “Cəmius-Sağir” 5082, 7304. əl-Albani “Sahihul-Cəmius-Sağir”də (№ 3821)
həsən olduğunu bildirmişdir.
366
367
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hökm çıxarmağı istədi, bu ona verildi. Allahdan özündən sonra heç kəsə
verilməyəcək bir səltənət istədi, bu da ona verildi. Allahdan
BeytulMəqdisin tikintisini qurtardıqda, ora namaz qılmaq üçün gələn hər kəsi
günahlarından, anasından doğulduğu gündə olduğu kimi təmizləməsini
istədi”. Sonra Peyğəmbər salləllahu aleyhi və səlləm dedi: “İkisi ona verildi və
ümid edirəm ki, üçüncüsü də ona verilmişdir”. 369
MİSVAK VƏ ONDAN İSTİFADƏ EDİB NAMAZ QILMAQ

.«ﺏﻠﺮﺎﺓﹲ ﻟﺿﺮﻠﹾﻔﹶﻢﹺ ﻣﺓﹲ ﻟﺮﻄﹾﻬ ﻣﺍﻙﻮﻗﹶﺎﻝﹶ »ﺍﻟﺴ

ﺒﹺﻰﻦﹺ ﺍﻟﻨﻋ

ﺔﹶﺸﺎﺋ ﻋﺖﻌﻤ ﺳ- ٢٥٣

253. Aişə
rəvayət edir ki, Peyğəmbər salləllahu aleyhi və səlləm belə
buyurdu: “Misvak ağzın təmizliyi və Rəbbin razılığıdır”.370

ﺪﻛﹸﻢ ﻓﹶﺈﹺﻥﱠ ﺃﹶﺣﻚﺘﺴ ﺍﻟﻠﱠﻴﻞﹺ ﻓﹶﻠﹾﻴﻦﻠﱢﻲ ﻣﻳﺼ ﺪﻛﹸﻢ ﺃﹶﺣ »ﺇﹺﺫﹶﺍ ﻗﹶﺎﻡ: ِﻝﹸ ﺍﷲﻮﺳ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺭ:ﻗﹶﺎﻝﹶ

ِ ﺍﷲﺪﺒﻦﹺ ﻋﺎﺑﹺﺮﹺ ﺑ ﺟﻦ ﻋ- ٢٥٤

.«ﻠﹶﻚ ﺍﻟﹾﻤﻞﹶ ﻓﹶﻢﺧﺀٌ ﺇﹺﻻﱠ ﺩﻲ ﺷﻴﻪ ﻓﻦ ﻣﺝﺮﻳﺨ  ﻻﹶ ﻭﻴﻪﻠﹶﻰ ﻓ ﻋ ﻓﹶﺎﻩﻠﹶﻚ ﻣﻊﺿ ﻭﻪﻼﹶﺗﻲ ﺻﺃﹶ ﻓﺇﹺﺫﹶﺍ ﻗﹶﺮ
254. Cabir ibn Abdullah
rəvayət edir ki, Allah Elçisi salləllahu aleyhi və
səlləm demişdir: “Sizdən biriniz gecə namaza durarsa, misvakla dişlərini
təmizləsin. Həqiqətən, sizdən biriniz namazda (Quran) oxuduqda, mələk
onunla ağız-ağıza durur və onun ağzından çıxanlar mələyin ağzına daxil
olur”.371

 ﻓﹶﻼﹶ،ﻮﻧﻳﺪﺁﻥﹶ ﻭ ﺍﻟﹾﻘﹸﺮﻊﻤﺘﻳﺴ ﻠﹾﻔﹶﻪ ﺧ ﻓﹶﻘﹶﺎﻡﻠﹶﻚ ﺍﻟﹾﻤﺎﻩﻠﱢﻰ ﺃﹶﺗﻳﺼ  ﺇﹺﺫﹶﺍ ﻗﹶﺎﻡﺪﺒ»ﺇﹺﻥﱠ ﺍﻟﹾﻌ:ﻗﹶﺎﻝﹶ ﻭﺍﻙﻮﺎ ﺑﹺﺎﻟﺴﻧﺮ ﺃﹸﻣ: ﻗﹶﺎﻝﹶﻰﻠ ﻋﻦ ﻋ- ٢٥٥
.«ﻠﹶﻚ ﺍﻟﹾﻤﻑﻮﻰ ﺟ ﻓﺖﻳﺔﹰ ﺇﹺﻻﱠ ﻛﹶﺎﻧﺃﹸ ﺁﻳﻘﹾﺮ  ﻓﹶﻼﹶ،ﻴﻪﻠﹶﻰ ﻓ ﻋ ﻓﹶﺎﻩﻊﻳﻀ ﻰﺘﻮ ﺣﻧﻳﺪ ﻭﻊﻤﺘﻳﺴ ﺍﻝﹸﻳﺰ
255. Əli
demişdir: “(Peyğəmbər salləllahu aleyhi və səlləm) bizə misvakdan
istifadə etməyi əmr edib buyurdu: “Bəndə qalxıb namaz qılanda bir mələk
gəlib onun arxasında dayanır, ona yaxınlaşıb oxuduğu Quranı dinləyir. O,
qulaq asaraq o qədər yaxınlaşır ki, hətta onunla ağız-ağıza durur. Onun
oxuduğu hər bir ayə də mələyin daxilinə keçir”.372

İbn Məcə, 1408; ən-Nəsəi, 693, 701. əl-Albani səhih olduğunu bildirmişdir.
ən-Nəsəi, 5; İbn Xuzeymə, 135. əl-Albani səhih olduğunu bildirmişdir.
371 əl-Beyhəqi “Şuabul-İman” 2117. əl-Albani “Sahihul-Cəmius-Sağir”də (№ 720) hədisin səhih olduğunu bildirmişdir.
372 əl-Beyhəqi “Sunənul-Kubra” 161, 165. əl-Albani “Silsilətul-Əhədisis-Sahiha”da (№ 1213) səhih li-ğeyrihi olduğunu bildirmişdir.
369
370
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ﺎﺏﻬﻦﹺ ﺷﻦﹺ ﺍﺑ ﻋ- ٢٥٦

ﻊ ﻓﹶﺎﻩﻳﻀ ﻟﹶﻢ ﻭ ﺑﹺﻪ ﺃﹶﻃﹶﺎﻑﻦﺘﻳﺴ ﺇﹺﺫﹶﺍ ﻟﹶﻢ ﻭ،ﻴﻪﻲ ﻓﺃﹾ ﺇﹺﻻﱠ ﻓﻳﻘﹾﺮ ﺎ ﻓﹶﻤ،ﻴﻪﻠﹶﻰ ﻓ ﻋﻊ ﻓﹶﺎﻩﻳﻀ ﻰﺘ ﺣ،ﻪﻨﺎ ﻣﻧﺩ ﻭ،ﻠﹶﻚ ﻣ ﺑﹺﻪ ﺃﹶﻃﹶﺎﻑ،ﻠﱠﻰ ﻓﹶﺼﻗﹶﺎﻡ
.«ﻦﺘﻳﺴ ﻰﺘ ﺣﻼﹶﺓ ﺇﹺﻟﹶﻰ ﺍﻟﺼﻳﻘﹸﻮﻡ ﻝﹸ ﺍﷲِ ﻻﹶﻮﺳﻛﹶﺎﻥﹶ ﺭ ﻭ،ﻴﻪﻠﹶﻰ ﻓﻋ
256. İbn Şihab
rəvayət edir ki, Allah Elçisi salləllahu aleyhi və səlləm belə
buyurmuşdur: “Bir kişi gecə və ya gündüz gözəl bir şəkildə dəstəmaz alar,
dişini təmizləyər, sonra namaz qılarsa, bir mələk onu əhatə edər və ona o
qədər yaxınlaşar ki, ağzını onun ağzına birləşdirər. Onun oxuduğu mələyin
ağzına daxil olar. Əgər dişlərini təmizləməsə, mələk onu əhatə edər, lakin
ağzını onun ağzına birləşdirməz”. Ravi dedi: “Allah Elçisi salləllahu aleyhi və
səlləm dişlərini təmizləmədən namaza durmazdı”.373

373

İbnul-Mubarak “Zuhd” 1205. əl-Albani “Sahihul-Cəmius-Sağir”də (№ 723) səhih olduğunu bildirib.
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CÜMƏ GÜNÜNÜN FƏZİLƏTİ

.«ﺔﻌﻤ ﺍﻟﹾﺠﻡﻳﻮ ِ ﺍﷲﺪﻨﺎﻡﹺ ﻋﻞﹸ ﺍﻟﹾﺄﹶﻳ »ﺃﹶﻓﹾﻀ:ﻗﹶﺎﻝﹶ

ِﻮﻝﹶ ﺍﷲﺳﺃﹶﻥﱠ ﺭ

ﺓﹶﻳﺮﺮ ﺃﹶﺑﹺﻲ ﻫﻦ ﻋ- ٢٥٧

257. Əbu Hureyra rəvayət edir ki, Allah Elçisi salləllahu aleyhi və səlləm demişdir: “Allah dərgahında ən fəzilətli gün Cümə günüdür”.374

ﻮﺍ ﺃﹸﻭﺗﻢﻬ ﺃﹶﻧﺪﻴ ﺑ،ﺔﺎﻣﻴ ﺍﻟﹾﻘﻡﻳﻮ ﺎﺑﹺﻘﹸﻮﻥﹶﻭﻥﹶ ﺍﻟﺴﺮ ﺍﻵﺧﻦﺤ »ﻧ:ﻳﻘﹸﻮﻝﹸ ﻮﻝﹶ ﺍﻟﻠﱠﻪﺳ ﺭﻊﻤ ﺳﻪﺃﹶﻧ
ﺓﹶﻳﺮﺮ ﺃﹶﺑﹺﻲ ﻫﻦ ﻋ- ٢٥٨
ﻯﺎﺭﺼﺍﻟﻨﺍ ﻭ ﻏﹶﺪﻮﺩﻬ ﺍﻟﹾﻴ،ﻊﺒ ﺗﻴﻪﺎ ﻓ ﻟﹶﻨﺎﺱ ﻓﹶﺎﻟﻨ،ﺎ ﺍﻟﻠﱠﻪﺍﻧﺪ ﻓﹶﻬ،ﻴﻪﻠﹶﻔﹸﻮﺍ ﻓﺘ ﻓﹶﺎﺧﻬﹺﻢﻠﹶﻴ ﻋﻯ ﻓﹸﺮﹺﺽ ﺍﻟﱠﺬﻢﻬﻣﻳﻮ ﺬﹶﺍ ﻫ ﺛﹸﻢ،ﺎﻨﻠ ﻗﹶﺒﻦ ﻣﺎﺏﺘﺍﻟﹾﻜ
.« ﻏﹶﺪﺪﻌﺑ
258. Əbu Hureyra
rəvayət edir ki, o, Allah Elçisinin
belə dediyini
eşitmişdir: “Hərçənd onlara 375 bizdən əvvəl Kitab verilmişdir, lakin biz
sonuncular376 Qiyamət günü birinci377 olacağıq. Onlar özlərinə fərz buyurulmuş bu günləri barəsində ixtilafa düşdülər378. Lakin Allah bizi (bu günü
ehtiramla keçirməyə) müvəffəq etdi və bu xüsusda insanlar bizim ardımızca
gəldilər, yəhudilər sabahkı günü 379 , xristianlar isə ondan sonrakı günü 380
(təntənə ilə qeyd edirlər)”.381

ﺄﹶﻝﹸﻳﺴ ﻠﱢﻲﻳﺼ ﻮﻫ ﻭﻢﻠﺴ ﻣﺪﺒﺎ ﻋﻘﹸﻬﺍﻓﻳﻮ ﺔﹲ ﻟﹶﺎﺎﻋ ﺳﻴﻪ ﻓﹶﻘﹶﺎﻝﹶ ﻓﺔﻌﻤ ﺍﻟﹾﺠﻡﻳﻮ  ﺫﹶ ﹶﻛﺮﻮﻝﹶ ﺍﻟﻠﱠﻪﺳﺓﹶ ﺃﹶﻥﱠ ﺭﻳﺮﺮ ﺃﹶﺑﹺﻲ ﻫﻦ ﻋ- ٢٥٩
ﺎﻳﻘﹶﻠﱢﻠﹸﻬ ﻩﺪ ﺑﹺﻴﺎﺭﺃﹶﺷ ﻭﻪﻳﺘﺍﻲ ﺭﹺﻭﺔﹸ ﻓﺒﻴ ﻗﹸﺘﺍﺩ ﺯﺎﻩ ﺇﹺﻳﻄﹶﺎﻩﺌﹰﺎ ﺇﹺﻟﱠﺎ ﺃﹶﻋﻴ ﺷﺍﻟﻠﱠﻪ
259. Əbu Hureyra
rəvayət edir ki, Allah Elçisi salləllahu aleyhi və səlləm
Cümə günü haqqında danışdı və belə buyurdu: “Cümə günündə elə bir
saat var ki, hər hansı müsəlman qul namazda həmin saatda Allahdan bir
şey istəyərsə, şübhəsiz, Allah ona istədiyini verər”. Əli ilə işarə edərək
saatın qısa bir vaxt olduğunu göstərdi”.382

374 əl-Beyhəqi “Şuabul-İman” 2783. əl-Alabani “Sahihul-Cəmius-Sağir”də (№ 1098) səhih olduğunu
bildirmişdir.
375 Burada yəhudilər və xristianlar nəzərdə tutulur.
376 Yəni zəmanəyə görə sonuncu ümmətik.
377 Axirətdə bu ümmətin hamıdan əvvəl Sirat körpüsündən keçib Cənnətə daxil olacağı qəsd edilir.
378 Allah Kitab əhlinə Cümə gününü ehtiramla keçirməyi vacib buyurmuş, onlar isə bu xüsusda fikir
ayrılığına düşüb asi olmuşlar.
379 Yəni şənbə gününü.
380 Yəni bazar gününü.
381 əl-Buxari, 876.
382 Muslim, 852, 1406.
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 ﹺﺮ ﺇﹺﻟﹶﻰﺼ ﺍﻟﹾﻌﺪﻌ ﺑﺔﻌﻤﻡﹺ ﺍﻟﹾﺠﻳﻮ ﻰﻰ ﻓﺟﺮﻰ ﺗﺔﹶ ﺍﻟﱠﺘﺎﻋﻮﺍ ﺍﻟﺴﺴﻤ ﻗﹶﺎﻝﹶ »ﺍﻟﹾﺘﻪﺃﹶﻧ

ﺒﹺﻰﻦﹺ ﺍﻟﻨﻋ

ﻚﺎﻟﻦﹺ ﻣﺲﹺ ﺑ ﺃﹶﻧﻦ ﻋ- ٢٦٠
.«ﺲﹺﻤ ﺍﻟﺸﺔﻮﺑﺒﻏﹶﻴ

260. Ənəs ibn Məlik
rəvayət edir ki, Peyğəmbər salləllahu aleyhi və səlləm
demişdir: “(Duaların qəbul olunacağı) vaxtı axtarın! Ümid edilir ki, bu,
Cümə günü Əsrdən sonra günəş batana qədər olan vaxtdadır”.383

ﻞﹶﺧ ﺃﹸﺩﻴﻪﻓ )ﻭﻡ ﺁﺩﻖﻠ ﺧﻴﻪ ﻓﺔﻌﻤ ﺍﻟﹾﺠﻡﻳﻮ ﺲﻤ ﺍﻟﺸﻴﻪ ﻓﺖﻡﹴ ﻃﹶﻠﹶﻌﻳﻮ ﺮﻴ»ﺧ

ﻮﻝﹸ ﺍﻟﻠﱠﻪﺳﺓﹶ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺭﻳﺮﺮ ﺃﹶﺑﹺﻰ ﻫﻦ ﻋ- ٢٦١

ﺔ ﻌﻤ ﺍﻟﹾﺠﻡﻳﻮ ﺔﹲﺴِﻴﺨ ﻣﻰﻫ ﺇﹺﻻﱠ ﻭﺔﺍﺑ ﺩﻦﺎ ﻣﻣﺔﹸ ﻭﺎﻋ ﺍﻟﺴﻘﹸﻮﻡ ﺗﻴﻪﻓ ﻭﺎﺕ ﻣﻴﻪﻓ ﻭﻪﻠﹶﻴ ﻋﻴﺐ ﺗﻴﻪﻓﺒﹺﻂﹶ ﻭ ﺃﹸﻫﻴﻪﻓﺎ( ﻭﻬﻨ ﻣﺮﹺﺝ ﺃﹸﺧﻴﻪﻓﺔﹶ ﻭﻨﺍﻟﹾﺠ
ﻠﱢﻰﻳﺼ ﻮﻫ ﻭﻢﻠﺴ ﻣﺪﺒﺎ ﻋﻓﹸﻬﺎﺩﻳﺼ ﺔﹲ ﻻﹶﺎﻋ ﺳﻴﻪﻓ ﻭﺲﺍﻹِﻧ ﻭ ﺇﹺﻻﱠ ﺍﻟﹾﺠﹺﻦﺔﺎﻋ ﺍﻟﺴﻦﻔﹶﻘﹰﺎ ﻣ ﺷﺲﻤ ﺍﻟﺸﻄﹾﻠﹸﻊﻰ ﺗﺘ ﺣﺒﹺﺢﺼ ﺗﲔ ﺣﻦﻣ
ﺍ ﹶﺓﺭﺘﻮ ﺍﻟﺐﺃﹶ ﻛﹶﻌ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﻓﹶﻘﹶﺮ.ﺔﻌﻤﻰ ﻛﹸﻞﱢ ﺟﻞﹾ ﻓ ﺑ ﻓﹶﻘﹸﻠﹾﺖ.ﻡﻳﻮ ﺔﻨﻰ ﻛﹸﻞﱢ ﺳ ﻓﻚ ﺫﹶﻟﺐ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﻛﹶﻌ.«ﺎﺎﻫ ﺇﹺﻳﻄﹶﺎﻩﺔﹰ ﺇﹺﻻﱠ ﺃﹶﻋﺎﺟ ﺣﺄﹶﻝﹸ ﺍﻟﻠﱠﻪﻳﺴ
ﻼﹶﻡﹴ ﻗﹶﺪ ﺳﻦ ﺑ ﺍﻟﻠﱠﻪﺪﺒﺐﹴ ﻓﹶﻘﹶﺎﻝﹶ ﻋ ﻛﹶﻌﻊﺴِﻰ ﻣﻠﺠ ﺑﹺﻤﻪﺛﹾﺘﺪﻼﹶﻡﹴ ﻓﹶﺤ ﺳﻦ ﺑ ﺍﻟﻠﱠﻪﺪﺒ ﻋﻴﺖ ﻟﹶﻘﺓﹶ ﺛﹸﻢﻳﺮﺮﻮ ﻫ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺃﹶﺑ. ﺒﹺﻰ ﺍﻟﻨﻕﺪﻓﹶﻘﹶﺎﻝﹶ ﺻ
.ﺔﻌﻤﻡﹺ ﺍﻟﹾﺠﻳﻮ ﻦ ﻣﺔﺎﻋ ﺳﺮ ﺁﺧﻰﻼﹶﻡﹴ ﻫ ﺳﻦ ﺑ ﺍﻟﻠﱠﻪﺪﺒ ﻓﹶﻘﹶﺎﻝﹶ ﻋ.ﺎﻧﹺﻰ ﺑﹺﻬﺒﹺﺮ ﻓﹶﺄﹶﺧ ﻟﹶﻪﺓﹶ ﻓﹶﻘﹸﻠﹾﺖﻳﺮﺮﻮ ﻫ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺃﹶﺑ.ﻰ ﻫﺔﺎﻋﻳﺔﹶ ﺳ ﺃﹶﺖﻤﻠﻋ
ﻠﹾﻚﺗ ﻭ.«ﻠﱢﻰﻳﺼ ﻮﻫ ﻭﻢﻠﺴ ﻣﺪﺒﺎ ﻋﻓﹸﻬﺎﺩﻳﺼ  »ﻻﹶﻮﻝﹸ ﺍﻟﻠﱠﻪﺳ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺭﻗﹶﺪ ﻭﺔﻌﻤﻡﹺ ﺍﻟﹾﺠﻳﻮ ﻦ ﻣﺔﺎﻋ ﺳﺮ ﺁﺧﻰ ﻫﻒ ﻛﹶﻴﻓﹶﻘﹸﻠﹾﺖ
ﻼﹶﺓﻰ ﺻ ﻓﻮﻼﹶﺓﹶ ﻓﹶﻬ ﺍﻟﺼﺮﻈﺘﻳﻨ ﺎﺴﻠﺠ ﻣﻠﹶﺲ ﺟﻦ»ﻣ

ﻮﻝﹸ ﺍﻟﻠﱠﻪﺳﻳﻘﹸﻞﹾ ﺭ ﻼﹶﻡﹴ ﺃﹶﻟﹶﻢ ﺳﻦ ﺑ ﺍﻟﻠﱠﻪﺪﺒ ﻓﹶﻘﹶﺎﻝﹶ ﻋ.ﺎﻴﻬﻠﱠﻰ ﻓﻳﺼ ﺔﹸ ﻻﹶﺎﻋﺍﻟﺴ
. ﺫﹶﺍﻙﻮ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﻫ.ﻠﹶﻰ ﺑ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﻓﹶﻘﹸﻠﹾﺖ.«ﻠﱢﻰﻳﺼ ﻰﺘﺣ

261. Əbu Hureyra
rəvayət edir ki, Allah Elçisi salləllahu aleyhi və səlləm
buyurdu: “Günəşin üzərinə doğduğu ən xeyirli gün Cümə günüdür. O gün
Adəm yaradılmış, (Həmin gün Adəm yaradılmış və Cənnətə daxil edilmiş,
oradan çıxarılmışdır384), o gün yer üzünə endirilmiş, o gün tövbəsi qəbul
edilmiş və o gün vəfat etmişdir. Qiyamət günü də o gün qopacaqdır. Cin və
insanlardan başqa elə bir canlı yoxdur ki, Cümə günü dan yeri ağarandan
günəş çıxana qədər Qiyamətin qopmasına görə qorxu içində gözləməsinlər.
Bu gündə elə bir saat vardır ki, müsəlman bir qul həmin saatda namaz
qılarkən Allahdan dilədiyini Allah ona verər”. Kəb dedi: “Bu hər ildə bir
gündür”. Mən dedim: “Xeyr, hər Cümədir”. Kəb Tövratı oxudu və dedi:
dedi:
“Peyğəmbər salləllahu aleyhi və səlləm doğru soyləyib”. Əbu Hureyra
“Bundan sonra mən Abdullah ibn Səlamla rastlaşdım. Ona Kəblə
olan
söhbəti dedim. Abdullah ibn Səlam385
dedi: “Mən o saatın hansı saat
olduğunu bilirəm”. Əbu Hureyra
dedi: “Mən dedim: “Elə isə mənə də
söylə!” O dedi: “Cümə gününün ən son saatıdır”. Mən dedim: “Bu necə ola
ət-Tirmizi, 489, 491. əl-Albani həsən olduğunu bildirmişdir.
Muslim, 2014.
385 Əbu Yusuf Abdullah ibn Səlam ibn Haris əl-İsraili əl-Ənsari
Peyğəmbərin
əslən İsrail övladlarındandır. Hicrətin 43-cü ilində Mədinədə vəfat etmişdir.
383
384

səhabələrindən olub,
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bilər?! Axı Allah Elçisi salləllahu aleyhi və səlləm: “Müsəlman bir qul həmin
saatda namaz qılarkən...”- deyib. Bu ən son saatda isə namaz qılınmaz”.
Abdullah ibn Səlam
dedi: “Allah Elçisi salləllahu aleyhi və səlləm: “Namaz
qılmaq üçün bir yerdə oturub gözləyən şəxs namaz qılıncaya qədər
namazdadır”- deyə buyurmayıbmı?!” Mən: “Bəli”- dedim. O da buyurdu:
“Bu belədir”.386

ﺪﻮﺟﺔﹰ »ﻻﹶ ﻳﺎﻋ ﺳﻳﺮﹺﻳﺪ .«ﺓﹶﺮﺸﺎ ﻋﺘﻨ ﺛﺔﻌﻤ ﺍﻟﹾﺠﻡﻳﻮ»  ﻗﹶﺎﻝﹶﻪﺃﹶﻧ

 ﺍﻟﻠﱠﻪﺪﺒﻦﹺ ﻋﺎﺑﹺﺮﹺ ﺑ ﺟﻦ ﻋ- ٢٦٢

ﻮﻝﹺ ﺍﻟﻠﱠﻪﺳ ﺭﻦﻋ

.«ﺮﹺﺼ ﺍﻟﹾﻌﺪﻌ ﺑﺔﺎﻋ ﺳﺮﺎ ﺁﺧﻮﻫﺴﻤﻓﹶﺎﻟﹾﺘ

 ﺍﻟﻠﱠﻪﺎﻩﺌﹰﺎ ﺇﹺﻻﱠ ﺁﺗﻴﺷ

ﺄﹶﻝﹸ ﺍﻟﻠﱠﻪﻳﺴ ﻢﻠﺴﻣ

262. Cabir ibn Abdullah
rəvayət edir ki, Allah Elçisi salləllahu aleyhi və
səlləm demişdir: “Cümə günü on ikidir”- bununla o, saatı qəsd edirdi “(həmin vaxtda) Allaha
dua edən elə bir müsəlman yoxdur ki, Allah
(dilədiyini) ona verməsin. Siz (o vaxtı) Əsrdən sonra son saatda axtarın”.387

 ﹸﻌﻳﺒ ﻭ،ﺎﻬﺄﹶﺗﻴﻠﹶﻰ ﻫ ﻋﺔﺎﻣﻴ ﺍﻟﹾﻘﻡﻳﻮ ﺎﻡﺚﹸ ﺍﻷَﻳﻌﻳﺒ  »ﺇﹺﻥﱠ ﺍﻟﻠﱠﻪ: ﻮﻝﹸ ﺍﻟﻠﱠﻪﺳ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺭ: ﻗﹶﺎﻝﹶﺮﹺﻱﻌﻰ ﺍﻷَﺷﻮﺳ ﺃﹶﺑﹺﻲ ﻣﻦ ﻋ- ٢٦٣
ﺚ
 ﻛﹶﺎﻟﺜﱠﻠﹾﺞﹺﻢﻬﺍﻧ ﺃﹶﻟﹾﻮ،ﺎﻬﺋﻮﻲ ﺿﻮﻥﹶ ﻓﺸﻳﻤ ، ﻢﻲﺀُ ﻟﹶﻬﻀﺎ ﺗﻬﻯ ﺇﹺﻟﹶﻰ ﻛﹶﺮﹺﳝﺪﻬﻭﺱﹺ ﺗﺮﺎ ﻛﹶﺎﻟﹾﻌﻔﱡﻮﻥﹶ ﺑﹺﻬﻳﺤ ﺎﻠﹸﻬ ﺃﹶﻫ،ﺓﹰﻨﹺﲑﺍﺀَ ﻣﺮﻫﺔﹶ ﺯﻌﻤﺍﻟﹾﺠ
ﻠﹸﻮﻥﹶﺧﻳﺪ ﻰﺘﺎ ﺣﺒﺠﻌﻳﻄﹾﺮﹺﻗﹸﻮﻥﹶ ﺗ  ﻻﹶ ﺍﻟﺜﱠﻘﹶﻼﻥﻬﹺﻢ ﺇﹺﻟﹶﻴﻈﹸﺮﻳﻨ ،ﺎﻝﹺ ﺍﻟﹾﻜﹶﺎﻓﹸﻮﺭﹺﻲ ﺟﹺﺒﻮﻥﹶ ﻓﻮﺿﻳﺨ ،ﻚﺴ ﻛﹶﺎﻟﹾﻤﻄﹶﻊﻳﺴ ﻢﻬﺭﹺﳛ ﻭ،ﺎﺎﺿﻴﺑ
.«ﻮﻥﹶﺴِﺒﺘﺤﻮﻥﹶ ﺍﻟﹾﻤﺫﱢﻧﺆ ﺇﹺﻻﱠ ﺍﻟﹾﻤﺪ ﺃﹶﺣﻢﻄﹸﻬﺎﻟﻳﺨ  ﻻﹶ،ﺔﹶﻨﺍﻟﹾﺠ
263. Əbu Musa əl-Əşari rəvayət edir ki, Allah Elçisi salləllahu aleyhi və səlləm
demişdir: “Həqiqətən, Allah, günləri Qiyamət günü olduğu kimi gətirəcək.
Cümə gününü isə parlaq və nurlu halda gətirəcək. Gəlin bəzədilib bəyə
təhvil verilirmiş kimi, Cümə əhli 388 onu dövrəyə alacaqlar. Onlara işıq
saçacaq və onun işığının ardınca gedəcəklər. Rəngləri buz kimi ağ olacaq,
qoxuları müşk ətri verəcək, kəfur dağlarında gedəcəklər, ta Cənnətə girənə
kimi insan və cinlər təəccübdən gözlərini onlardan çəkməyəcəklər. Onların
toplumuna Allahdan savab uman müəzzinlərdən başqa heç kəs qarışa
bilməz”.389
CÜMƏ NAMAZININ FƏZİLƏTİ

- ﻪﺃﹶﺗﺮﻴﺐﹺ ﺍﻣ ﻃﻦ ﻣﺲﻣ ﻭﺔﻌﻤ ﺍﻟﹾﺠﻡﻳﻮ ﻞﹶﺴﻦﹺ ﺍ ﹾﻏﺘ ﻗﹶﺎﻝﹶ »ﻣﻪﺃﹶﻧ

ﺒﹺﻰﻦﹺ ﺍﻟﻨﻋ

ﺎﺹﹺﻦﹺ ﺍﻟﹾﻌﺮﹺﻭ ﺑﻤﻦﹺ ﻋ ﺑ ﺍﻟﻠﱠﻪﺪﺒ ﻋﻦ ﻋ- ٢٦٤

Əbu Davud, 1048. əl-Albani səhih olduğunu bildirmişdir.
Əbu Davud, 1048, 1050. əl-Albani hədisin səhih olduğunu bildirmişdir.
388 Cüməyə daim gedənlər və onu səbəbsiz tərk etməyənlər.
389 əl-Hakim, 1027. əl-Albani “Sahihul-Cəmius-Sağir”də (№ 1872) və “Silsilətul-Əhədisis-Sahiha”da (№
706) səhih olduğunu bildirmişdir.
386
387
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ﺎ ﻟﹶﻐﻦﻣﺎ ﻭﻤﻬﻨﻴﺎ ﺑﻤﺓﹰ ﻟ ﻛﹶﻔﱠﺎﺭﺖ ﻛﹶﺎﻧﻈﹶﺔﻋﻮ ﺍﻟﹾﻤﺪﻨﻳﻠﹾﻎﹸ ﻋ ﻟﹶﻢﺎﺱﹺ ﻭ ﺍﻟﻨﻂﱠ ﺭﹺﻗﹶﺎﺏﺨﻳﺘ  ﻟﹶﻢ ﺛﹸﻢﺎﺑﹺﻪﻴﺢﹺ ﺛﺎﻟﻦ ﺻ  ﻣﻟﹶﺒﹺﺲ ﻭ- ﺎﺇﹺﻥﹾ ﻛﹶﺎﻥﹶ ﻟﹶﻬ
.«ﺍﺮ ﻇﹸﻬ ﻟﹶﻪﺖﺎﺱﹺ ﻛﹶﺎﻧ ﺍﻟﻨﻄﱠﻰ ﺭﹺﻗﹶﺎﺏﺨﺗﻭ
264. Abdullah ibn Amr ibn əl-As
rəvayət edir ki, Allah Elçisi salləllahu
aleyhi və səlləm demişdir: “Kim Cümə günü qüsl edib, zövcəsinin olsa belə
ətrindən vuraraq gözəl libas geyinsə, sonra (məscidə gəlib) insanların
çiyinləri üzərindən keçməsə, xütbə verilərkən danışmasa, (bu, onun üçün)
iki Cümə arasındakı günahlara kəffarə olar. Kim də xütbə verilərkən
danışsa və insanların çiyinləri üzərindən keçsə, (qıldığı namaz) onun üçün
Zöhr namazı olar”.390

 ﻟﹶﻪﺮ ﻏﹸﻔﺖﺼﺃﹶﻧ ﻭﻊﻤﺘﺔﹶ ﻓﹶﺎﺳﻌﻤﻰ ﺍﻟﹾﺠ ﺃﹶﺗﻮﺀَ ﺛﹸﻢﺿ ﺍﻟﹾﻮﻦﺴﺄﹶ ﻓﹶﺄﹶﺣﺿﻮ ﺗﻦﻣ

ﻮﻝﹸ ﺍﻟﻠﱠﻪﺳﻗﹶﺎﻝﹶ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺭ

ﺓﹶﻳﺮﺮ ﺃﹶﺑﹺﻲ ﻫﻦ ﻋ- ٢٦٥

ﺎ ﻟﹶﻐﻰ ﻓﹶﻘﹶﺪﺼ ﺍﻟﹾﺤﺲ ﻣﻦﻣﺎﻡﹴ ﻭ ﺃﹶﻳﺓﹸ ﺛﹶﻠﹶﺎﺛﹶﺔﺎﺩﺯﹺﻳ ﻭﺔﻌﻤ ﺍﻟﹾﺠﻦﻴﺑ ﻭﻪﻨﻴﺎ ﺑﻣ
265. Əbu Hureyra
rəvayət edir ki, Allah Elçisi salləllahu aleyhi və səlləm
demişdir: “Kim gözəl bir şəkildə dəstəmaz alıb Cümə namazına gələr və
(xütbəni) sakitcə dinləyərsə, iki Cümə arasındakı və əlavə olaraq üç günlük
günahları bağışlanar. Kim (xütbə verilərkən) çınqıl daşları ilə oynayarsa,
boş və mənasız bir şey etmiş olar”.391

ﻜﹶﺮﺘﺍﺑ ﻭﻜﱠﺮ ﺑ ﺛﹸﻢ،ﻞﹶﺴﺍﻏﹾﺘ ﻭﺔﻌ ﺍﳉﹸﻤﻮﻡ ﻳ ﻞﹶ ﻏﹶﺴﻦﻳﻘﹸﻮﻝﹸ »ﻣ

ﻮﻝﹶ ﺍﻟﻠﱠﻪﺳ ﺭﺖﻌﻤﻗﹶﺎﻝﹶ ﺳ

ﻰﺱﹴ ﺍﻟﺜﱠﻘﹶﻔﻦﹺ ﺃﹶﻭﺱﹺ ﺑ ﺃﹶﻭﻦ ﻋ- ٢٦٦

ﺔﻨﻞﹸ ﺳﻤ ﻋﺠﹺﺪ ﺇﹺﻟﹶﻰ ﺍﳌﹶﺴﻪﺘﻴ ﺑﻦﺎ ﻣﻄﹸﻮﻫﻳﺨ ﺓﻄﹾﻮ ﺑﹺﻜﹸﻞﱢ ﺧﻳﻠﹾﻎﹸ ﻛﺎﻥﹶ ﻟﹶﻪ ﻟﹶﻢ ﻭﺖﺼﺃﹶﻧ ﻭﻊﻤﺘﺍﺳﺎﻡﹺ ﻭ ﺍﻹِﻣﻦﺎ ﻣﻧﺩ ﻭﻛﹶﺐﻳﺮ ﻟﹶﻢﻰ ﻭﺸﻣﻭ
.«ﺎﻬﺎﻣﻴﻗﺎ ﻭﻬﺎﻣﻴ ﺻﺮﺃﹶﺟ
266. Əus ibn Əus əs-Səqafi rəvayət edir ki, Allah Elçisi salləllahu aleyhi və
səlləm demişdir: “Kim Cümə günü yaxşıca yuyunaraq qüsl edər, tezdən
məscidə miniksiz, yeriyərək gedər, imama yaxın oturub onu sakitcə
dinləyərsə, evdən məscidə qədər atdığı hər addıma görə ona bir illik oruc
və bir illik gecə namazı savabı yazılar”.392

،ﺮﹴ ﻃﹸﻬﻦ ﻣﻄﹶﺎﻉﺘﺎ ﺍﺳ ﻣﺮﻄﹶﻬﻳﺘ ﻭ،ﺔﻌﻤ ﺍﻟﹾﺠﻡﻳﻮ ﻞﹲﺟﺴِﻞﹸ ﺭﺘﻳﻐ  »ﻻﹶ: ﺒﹺﻰ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺍﻟﻨ: ﻗﹶﺎﻝﹶﻰﺎﻥﹶ ﺍﻟﹾﻔﹶﺎﺭﹺﺳﻠﹾﻤ ﺳﻦ ﻋ- ٢٦٧
ﻜﹶﻠﱠﻢ ﺇﹺﺫﹶﺍ ﺗﺖﺼﻳﻨ  ﺛﹸﻢ، ﻟﹶﻪﺐﺎ ﻛﹸﺘﻠﱢﻰ ﻣﻳﺼ  ﺛﹸﻢ،ﻦﹺﻴ ﺍﺛﹾﻨﻦﻴ ﺑﻕﻳﻔﹶﺮ  ﻓﹶﻼﹶ،ﺝﺮﻳﺨ  ﺛﹸﻢﻪﺘﻴﻴﺐﹺ ﺑ ﻃﻦ ﻣﺲﻳﻤ  ﺃﹶﻭ،ﻨﹺﻪﻫ ﺩﻦ ﻣﻦﻫﻳﺪﻭ
.«ﻯﺮ ﺍﻷُﺧﺔﻌﻤ ﺍﻟﹾﺠﻦﻴﺑ ﻭﻪﻨﻴﺎ ﺑ ﻣ ﻟﹶﻪﻔﺮ  ﺇﹺﻻﱠ ﻏﹸ،ﺎﻡﺍﻹِﻣ
Əbu Davud, 347. əl-Albani səhih olduğunu bildirmişdir.
Muslim, 857, 1419; Əbu Davud, 886.
392 Əbu Davud, 345. əl-Albani səhih olduğunu bildirmişdir.
390
391
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267. Salman əl-Farisi
rəvayət edir ki, Peyğəmbər salləllahu aleyhi və səlləm
demişdir: “Hər kim Cümə günü qüsl edib bacardığı qədər təmizlənər, (saçlarını) yağlayar393 və ya evində olan ətirlə ətirlənər, sonra (Cümə namazına)
gedər və iki nəfərin arasına girib oturmaz, üstündən keçmədən (bir tərəfə
çəkilib Allahın) ona buyurduğu namazı qılar və bundan sonra imam xütbə
verərkən susub dinləyərsə, həmin Cümə ilə ötən Cümə arasında olan (kiçik
günahları) bağışlanar”.394

ﺒﹺﻴ ﹺﻞ ﺍﻟﻠﱠﻪﻰ ﺳ ﻓﺎﻩﻣ ﻗﹶﺪﺕﺮﻦﹺ ﺍﻏﹾﺒ »ﻣ:ﻳﻘﹸﻮﻝﹸ

ﺒﹺﻰ ﺍﻟﻨﺖﻌﻤ ﺳ:ﺔﻌﻤ ﺇﹺﻟﹶﻰ ﺍﻟﹾﺠﺐ ﺫﹶﺍﻫﻮ ﻫ،ﻗﹶﺎﻝﹶ

ﺲﹴﺒ ﺃﹶﺑﹺﻲ ﻋﻦ ﻋ- ٢٦٨
.«ﺎﺭﹺﻠﹶﻰ ﺍﻟﻨ ﻋ ﺍﻟﻠﱠﻪﻪﻣﺮﺣ

268. Rəvayət edilir ki, Əbu Əbs
Cümə namazına gedərkən demişdir:
“Mən Peyğəmbərin salləllahu aleyhi və səlləm belə dediyini eşitmişəm: “Kimin
ayaqları Allah yolunda toz-torpağa batarsa, Allah ona Cəhənnəm odunu
haram edər!”395

ﺎﻬﻨ ﻣﻈﱡﻪ ﺣﻮﻫﻮ ﻭﻳﻠﹾﻐ ﺎﻫﺮﻀﻞﹲ ﺣﺟﻔﹶﺮﹴ ﺭﺔﹶ ﺛﹶﻼﹶﺛﹶﺔﹸ ﻧﻌﻤ ﺍﻟﹾﺠﺮﻀﻳﺤ» ﻗﹶﺎﻝﹶ

ﺒﹺﻰﻦﹺ ﺍﻟﻨﻋ

ﻂﱠﺨﻳﺘ ﻟﹶﻢ ﻭﻜﹸﻮﺕﺳ ﻭﺎﺕﺼﺎ ﺑﹺﺈﹺﻧﻫﺮﻀﻞﹲ ﺣﺟﺭ ﻭﻪﻌﻨﺎﺀَ ﻣﺇﹺﻥﹾ ﺷ ﻭﻄﹶﺎﻩﺎﺀَ ﺃﹶﻋﺇﹺﻥﹾ ﺷ
َﺎﺀ ﺟﻦﻳﻘﹸﻮﻝﹸ ﻣ

ﺮﹴﻭﻤﻦﹺ ﻋ ﺑ ﺍﻟﻠﱠﻪﺪﺒ ﻋﻦ ﻋ- ٢٦٩

ﺎ ﺍﻟﻠﱠﻪﻋﻞﹲ ﺩﺟ ﺭﻮﻮ ﻓﹶﻬﻋﻳﺪ ﺎﻫﺮﻀﻞﹲ ﺣﺟﺭﻭ

 ﺑﹺﺄﹶﻥﱠ ﺍﻟﻠﱠﻪﻚﺫﹶﻟﺎﻡﹴ ﻭ ﺃﹶﻳﺓﹸ ﺛﹶﻼﹶﺛﹶﺔﺎﺩﺯﹺﻳﺎ ﻭﻴﻬﻠﻰ ﺗ ﺍﻟﱠﺘﺔﻌﻤﺓﹲ ﺇﹺﻟﹶﻰ ﺍﻟﹾﺠ ﻛﹶﻔﱠﺎﺭﺍ ﻓﹶﻬﹺﻰﺪ ﺃﹶﺣﺫﻳﺆ ﻟﹶﻢﻢﹴ ﻭﻠﺴﺔﹶ ﻣﻗﹶﺒﺭ
.« ﺎﻬﺜﹶﺎﻟ ﺃﹶﻣﺮﺸ ﻋ ﻓﹶﻠﹶﻪﺔﻨﺴﺑﹺﺎﻟﹾﺤ

269. Abdullah ibn Amr ibn əl-As
rəvayət edir ki, Allah Elçisi salləllahu
aleyhi və səlləm demişdir: “Cüməyə üç qism insan gəlir; biri o kimsədir ki,
gəlib (xütbə zamanı) danışır. Onun nəsibi sadəcə budur. Başqa birisi o
kimsədir ki, gəlib (xütbə zamanı) dua edir. Bu, Allaha
dua edən
kimsədir. Allah istəsə, ona (dilədiyini) verər, istəməsə də verməz. Həmçinin, o kimsədir ki, gəlib heç bir müsəlmanın çiyni üzərindən keçmədən və
heç kəsə əziyyət vermədən sakitcə (xütbəni dinləyir). Bu, (onun üçün)
növbəti Cüməyədək və əlavə üç günlük günahlara kəffarədir. Çünki Allah
belə buyurur: “Kim (Qiyamət günü) yaxşılıq gətirərsə, ona gətirdiyinin on
qat əvəzi verilər” (Ənam 160)”.396

Əvvəllər saça yağ sürtərdilər.
əl-Buxari, 883.
395 əl-Buxari, 907.
396 Əbu Davud, 1113, 1115. əl-Albani həsən olduğunu söyləmişdir.
393
394
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CÜMƏ NAMAZINDA XÜTBƏNİ DİNLƏYİN VƏ İMAMA YAXIN
OLUN!

ﺪﺎﻋﺒﻳﺘ ﺍﻝﹸﻳﺰ ﻞﹶ ﻻﹶﺟ ﻓﹶﺎﻥﱠ ﺍﻟﺮ،ﺎﻡﹺ ﺍﻹِﻣﻦﻮﺍ ﻣﻧﺍﺩ ﻭﻭﺍ ﺍﻟﺬﱢﻛﹾﺮﺮﻀ »ﺍﺣ:ﻗﹶﺎﻝﹶ

ﺒﹺﻲ ﺃﹶﻥﱠ ﺍﻟﻨ:ﻗﹶﺎﻝﹶ

ﺏﹴﺪﻨﻦﹺ ﺟﺓﹶ ﺑﺮﻤ ﺳﻦ ﻋ- ٢٧٠

.«ﺎﻠﹶﻬﺧﺇﹺﻥﹾ ﺩ ﻭﺔﻨﻲ ﺍﻟﹾﺠ ﻓﺮﺧﻳﺆ ﻰﺘﺣ
270. Səmura ibn Cundəb
rəvayət edir ki, Peyğəmbər salləllahu aleyhi və
səlləm demişdir: “(Cümə günü) xütbəni dinləyin və imama yaxın olun! Çünki, insan uzaqlaşmağa davam etdikcə, Cənnətə girsə belə (onun yüksək
mərtəbəsini əldə etməkdə) geridə qalar”.397
CÜMƏ QÜSLU

ﻞﹸﺴﻞﹶ ﻓﹶﺎﻟﹾﻐﺴ ﺃﹶﻏﹾﺘﻦﻣ ﻭ،ﺖﻤﻧﹺﻌﺎ ﻭ ﻓﹶﺒﹺﻬﺔﻌﻤ ﺍﻟﹾﺠﻡﻳﻮ ﺄﹶﺿﻮ ﺗﻦ»ﻣ:

ِﻝﹸ ﺍﷲﻮﺳ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺭ:ﻗﹶﺎﻝﹶ

ﺏﻨﺪﻦﹺ ﺟﺓﹶ ﺑﺮﻤ ﺳﻦ ﻋ- ٢٧١
.«ﻞﺃﹶﻓﹾﻀ

271. Səmura ibn Cundəb
rəvayət edir ki, Allah Elçisi salləllahu aleyhi və
səlləm demişdir: “Kim Cümə günü dəstəmaz alarsa, gözəl etmişdir. Kim
qüsl edərsə, bu, daha fəzilətlidir”.398

ﻭ  ﺃﹶﺔﺎﺑﻨ ﺟﻦ ﻣﻠﹸﻚ ﻏﹸﺴ: ﻓﹶﻘﹶﺎﻝﹶﺔﻌﻤ ﺍﻟﹾﺠﻡﻳﻮ ﺴِﻞﹸﺎ ﺃﹶﻏﹾﺘﺃﹶﻧ ﺃﹶﺑﹺﻰ ﻭﻠﹶﻰﻞﹶ ﻋﺧ ﺩ:ﺓﹶ ﻗﹶﺎﻝﹶﺎﺩﻦﹺ ﺃﹶﺑﹺﻰ ﻗﹶﺘ ﺑ ﺍﻟﻠﱠﻪﺪﺒ ﻋﻦ ﻋ- ٢٧٢
 ﻛﹶﺎﻥﹶﺔﻌﻤ ﺍﻟﹾﺠﻡﻳﻮ ﻞﹶﺴﻦﹺ ﺍﻏﹾﺘ »ﻣ:ﻳﻘﹸﻮﻝﹸ ﻮﻝﹶ ﺍﻟﻠﱠﻪﺳ ﺭﺖﻌﻤﻰ ﺳ ﻓﹶﺈﹺﻧ،ﺮﻼﹰ ﺁﺧ ﻏﹸﺴﺪ ﺃﹶﻋ: ﻗﹶﺎﻝﹶ.ﺔﺎﺑﻨ ﺟﻦ ﻣ:؟ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﻗﹸﻠﹾﺖﺔﻌﻤﻠﹾﺠﻟ
.«ﻯﺮ ﺍﻷُﺧﺔﻌﻤ ﺇﹺﻟﹶﻰ ﺍﻟﹾﺠﺓﺎﺭﻰ ﻃﹶﻬﻓ
272. Rəvayət edilir ki, Abdullah ibn Əbu Qatədə demişdir: “Mən Cümə
günü qüsl alarkən atam içəri daxil oldu və soruşdu: “Sən cənabət qüslu
alırsan, yoxsa Cümə qüslu?” Mən: “Cənabət qüslu”- deyə cavab verdim. O
dedi: “Əlavə bir qüsl al, çünki mən Allah Elçisinin salləllahu aleyhi və səlləm
belə buyurduğunu eşitdim: “Kim Cümə günü qüsl edərsə, növbəti Cüməyə
qədər (kiçik günahlardan) təmiz qalar”.399

Əhməd, 20130. əl-Albani “Sahihul-Cəmius-Sağir”də (№ 200) və “Silsilətul-Əhədisis-Sahiha”da (№
365) səhih olduğunu bildirmişdir.
398 ət-Tirmizi, 497; Əbu Davud, 354. əl-Albani səhih olduğunu bildirmişdir.
399 əl-Beyhəqi “Sunənul-Kubra” 1475; əl-Hakim, 1044; ət-Tabərani “Mucəmul-Əvsat” 8180. əl-Albani
“Sahihul-Cəmius-Sağir”də (№ 6065) həsən olduğunu bildirmişdir.
397
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،ﺔﹰﻧﺑﺪ ﺏﺎ ﻗﹶﺮﻤ ﻓﹶﻜﹶﺄﹶﻧﺍﺡ ﺭ ﺛﹸﻢﺔﺎﺑﻨﻞﹶ ﺍﻟﹾﺠ ﻏﹸﺴﺔﻌﻤ ﺍﻟﹾﺠﻡﻳﻮ ﻞﹶﺴﻦﹺ ﺍﻏﹾﺘ »ﻣ: ﻗﹶﺎﻝﹶﻮﻝﹶ ﺍﻟﻠﱠﻪﺳﺓﹶ ﺃﹶﻥﱠ ﺭﻳﺮﺮ ﺃﹶﺑﹺﻲ ﻫﻦ ﻋ- ٢٨٣
ﻰﺡ ﻓ
 ﺍ ﺭﻦﻣ ﻭ،ﻥﹶﺎ ﺃﹶﻗﹾﺮﺸ ﻛﹶﺒﺏﺎ ﻗﹶﺮﻤ ﻓﹶﻜﹶﺄﹶﻧﺜﹶﺔ ﺍﻟﺜﱠﺎﻟﺔﺎﻋﻰ ﺍﻟﺴ ﻓﺍﺡ ﺭﻦﻣ ﻭ،ﺓﹰﻘﹶﺮ ﺑﺏﺎ ﻗﹶﺮﻤﺔ ﻓﹶﻜﹶﺄﹶﻧ  ﺍﻟﺜﱠﺎﻧﹺﻴﺔﺎﻋﻰ ﺍﻟﺴ ﻓﺍﺡ ﺭﻦﻣﻭ
ﺕﺮﻀ ﺣﺎﻡ ﺍﻹِﻣﺝﺮ ﻓﹶﺈﹺﺫﹶﺍ ﺧ،ﺔﹰﻀﻴ ﺑﺏﺎ ﻗﹶﺮﻤ ﻓﹶﻜﹶﺄﹶﻧﺔﺴﺎﻣ ﺍﻟﹾﺨﺔﺎﻋﻰ ﺍﻟﺴ ﻓﺍﺡ ﺭﻦﻣ ﻭ،ﺔﹰﺎﺟﺟ ﺩﺏﺎ ﻗﹶﺮﻤ ﻓﹶ ﹶﻜﺄﹶﻧﺔﺍﺑﹺﻌ ﺍﻟﺮﺔﺎﻋﺍﻟﺴ
«ﻮﻥﹶ ﺍﻟﺬﱢﻛﹾﺮﻌﻤﺘﻳﺴ ﻜﹶﺔﹸﻼﹶﺋﺍﻟﹾﻤ
273. Əbu Hureyra
rəvayət edir ki, Allah Elçisi salləllahu aleyhi və səlləm
demişdir: “Cənabət qüslu kimi qüsl edib Cümə gününün ilk saatında
məscidə gələn dəvə, ikinci saatında gələn inək, üçüncü saatında gələn
buynuzlu qoç, dördüncü saatında gələn toyuq və beşinci saatında gələn yumurta qurban vermiş kimidir. İmam (minbərə) qalxdıqda mələklər zikri
dinləməyə hazırlaşırlar400”.401
CÜMƏ GÜNÜ CAMAATLA QILINAN SÜBH NAMAZI

ﺔﺎﻋﻤﻲ ﺟ ﻓﺔﻌﻤ ﺍﻟﹾﺠﻡﻳﻮ ﺢﹺﺒﻼﺓﹸ ﺍﻟﺼ ﺻ ﺍﻟﱠﻠﻪﺪﻨ ﻋﺍﺕﻠﹶﻮﻞﹶ ﺍﻟﺼ ﺃﹶﻓﹾﻀ: ﻗﺎﻝ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ

ﺮﻤ ﻋﻦ ﺍﺑﻦ ﻋ- ٢٨٤

274. İbn Ömər
rəvayət edir ki, Allah Elçisi salləllahu aleyhi və səlləm
buyurmuşdur: “Allah dərgahında ən fəzilətli namaz Cümə günü camaatla
qılınan Sübh namazıdır”.402
CÜMƏ GÜNÜ VƏ YA GECƏSİ ÖLƏN

ﻗﹶﺎﻩ ﺇﹺﻻﱠ ﻭﺔﻌﻤﻠﹶﺔﹶ ﺍﻟﹾﺠ ﻟﹶﻴ ﺃﹶﻭﺔﻌﻤ ﺍﻟﹾﺠﻡﻳﻮ ﻮﺕﻳﻤ ﻢﹴﻠﺴ ﻣﻦﺎ ﻣ»ﻣ

ﻮﻝﹸ ﺍﻟﻠﱠﻪﺳﻗﹶﺎﻝﹶ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺭ

ﺮﹴﻭﻤﻦﹺ ﻋ ﺑ ﺍﻟﻠﱠﻪﺪﺒ ﻋﻦ ﻋ- ٢٧٥
.«ﺮﹺﺔﹶ ﺍﻟﹾﻘﹶﺒﻨﺘ ﻓﺍﻟﻠﱠﻪ

275. Abdullah bin Amr rəvayət edir ki, Allah Elçisi salləllahu aleyhi və səlləm
demişdir: “Cümə günü və ya Cümə gecəsi ölən elə bir müsəlman yoxdur
ki, Allah onu qəbir fitnəsindən qorumasın”.403

Yəni bundan sonra Cüməyə yetişənləri siyahıya almazlar.
əl-Buxari, 881.
402 Cəlaləddin əs-Suyuti “Cəmius-Sağir” 1273, 2132. əl-Albani “Silsilətu-Əhədisis-Sahiha”da (№ 1566) və
Sahihul-Cəmius-Sağir”də (№ 1119) səhih olduğunu bildirmişdir.
403 ət-Tirmizi, 1074, 1095. əl-Albani bu hədisin həsən olduğunu bildirmişdir.
400
401
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CÜMƏ GÜNÜ DEYİLƏN SALAVAT

ﺽﻌﺮ ﻰ ﺗﺘﻼﹶﺓﹶ ﺃﹸﻣ ﻓﹶﺈﹺﻥﱠ ﺻﺔﻌﻤﻡﹺ ﺟﻳﻮ ﻰ ﻛﹸﻞﱢ ﻓﻼﹶﺓ ﺍﻟﺼﻦ ﻣﻠﹶﻰﻭﺍ ﻋﺮ »ﺃﹶﻛﹾﺜ: ﻮﻝﹸ ﺍﻟﻠﱠﻪﺳﺔﹶ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺭﺎﻣ ﺃﹶﺑﹺﻰ ﺃﹸﻣﻦ ﻋ- ٢٧٦
.«ﺰﹺﻟﹶﺔﹰﻨﻰ ﻣﻨ ﻣﻢﻬﺑﻼﹶﺓﹰ ﻛﹶﺎﻥﹶ ﺃﹶﻗﹾﺮ ﺻﻠﹶﻰ ﻋﻢﻫ ﻛﹶﺎﻥﹶ ﺃﹶﻛﹾﺜﹶﺮﻦ ﻓﹶﻤ،ﺔﻌﻤﻡﹺ ﺟﻳﻮ ﻰ ﻛﹸﻞﱢ ﻓﻠﹶﻰﻋ
276. Əbu Umamə
rəvayət edir ki, Allah Elçisi salləllahu aleyhi və səlləm
demişdir: “Hər Cümə günü mənə çox salavat deyin! Həqiqətən, hər Cümə
günü ümmətimin salavatı mənə bildirilir. Kimin mənə dediyi salavatı daha
çox olarsa, (Qiyamət günü) o, mənə daha yaxın mərtəbədə olacaq”.404

ﻓﻘﺎﻝ

 ﻓﺈﻧﻪ ﺃﺗﺎﱐ ﺟﱪﻳﻞ ﺁﻧﻔﺎ ﻋﻦ ﺭﺑﻪﺔﻌﻤ ﺍﻟﹾﺠﻡﻳﻮ ﻠﹶﻰﻼﹶﺓﹶ ﻋﻭﺍ ﺍﻟﺼﺮ »ﺃﹶﻛﹾﺜ: ﻮﻝﹸ ﺍﻟﻠﱠﻪﺳﺲﹴ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺭ ﺃﹶﻧﻦ ﻋ- ٢٧٧
.«ﺍﺮﺸ ﻋﻪﻠﹶﻴﻣﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺭﺽ ﻣﻦ ﻣﺴﻠﻢ ﻳﺼﻠﻲ ﻋﻠﻴﻚ ﻣﺮﺓ ﻭﺍﺣﺪﺓ ﺇﻻ ﺻﻠﻴﺖ ﺃﻧﺎ ﻭﻣﻼﺋﻜﱵ ﻋ

277. Ənəs
rəvayət edir ki, Allah Elçisi salləllahu aleyhi və səlləm demişdir:
“Cümə günü mənə çoxlu salavat deyin! Həqiqətən, Cəbrail indicə Rəbbimin
dərgahından yanıma gəlib Allahın belə dediyini çatdırdı: “Yer üzərində sənə bir dəfə salavat deyən elə bir müsəlman yoxdur ki, Mən və
mələklərim ona on dəfə salavat etməyək”.405
CÜMƏ GÜNÜ CƏM OLUNAN ƏMƏLLƏR

ﻬﹺﺪﺷ ﻭ،ﺎﺮﹺﻳﻀ ﻣﺎﺩﻋ ﻭ،ﺔﻌﻤ ﺍﻟﹾﺠﻡﻳﻮ ﻪﺎﻣﻴ ﺻﺍﻓﹶﻖ ﻭﻦ ﻣ:ﻳﻘﹸﻮﻝﹸ

ﻮﻝﹶ ﺍﷲﺳ ﺭﻊﻤ ﺳﻪﺃﹶﻧ

ﺭﹺﻱﺪ ﺍﻟﹾﺨﻴﺪﻌ ﺃﹶﺑﹺﻲ ﺳﻦ ﻋ- ٢٧٨

.ﺔﹸﻨ ﺍﻟﹾﺠ ﻟﹶﻪﺖﺒﺟ ﻭ،ﻖﺘﺃﹶﻋ ﻭﻕﺪﺼﺗ ﻭ،ﺓﹰﺎﺯﺟﹺﻨ
278. Əbu Səid əl-Xudri rəvayət edir ki, Allah Elçisi salləllahu aleyhi və səlləm
dedi: “Kimin orucu Cümə gününə düşər, xəstəyə baş çəkər, cənazəni müşayiət edər, sədəqə verər və (qul) azad edərsə, Cənnət onun üçün vacib
olar”.406

ﻞﹺ ﺃﹶﻫﻦ ﺍﷲُ ﻣﻪﺒ ﻛﹶﺘ،ﻡﹴﻳﻮ ﻲ ﻓﻦﻠﹶﻬﻤ ﻋﻦ ﻣﺲﻤ »ﺧ:ﻳﻘﹸﻮﻝﹸ ِﻝﹶ ﺍﷲﻮﺳ ﺭﻊﻤ ﺳﻪ ﺃﹶﻧ: ﺭﹺﻱﺪ ﺍﻟﹾﺨﻴﺪﻌ ﺃﺑﹺﻲ ﺳﻦ ﻋ- ٢٧٩
.«ﺔﹰﻗﹶﺒ ﺭﻖﺘﺃﹶﻋ ﻭﺔﻌﻤ ﺍﻟﹾﺠﻡﻳﻮ ﺍﺡﺭﻣﺎﹰ ﻭﻳﻮ ﺎﻡﺻﺓﹰ ﻭﺎﺯﻨ ﺟﻬﹺﺪﺷﻀﺎﹰ ﻭﺮﹺﻳ ﻣﺎﺩ ﻋﻦ ﻣ:ﺔﻨﺍﻟﹾﺠ
əl-Beyhəqi “Sunənul-Kubra” 5791, 6208, “Şuabul-İman” 3032. əl-Albani “Sahihut-Tərğib vət-Tərhib”də (№ 1673) həsən li-ğeyrihi olduğunu bildirmişdir.
405
əl-Munziri “Tərğib vət-Tərhib” 2568. əl-Albani “Sahihut-Tərğib vət-Tərhib”də (№ 1662) həsən liğeyrihi adlandırıb.
406 Əbu Yəalə, 1043. əl-Albani “Silsilətul-Əhədisis-Sahiha”da (№ 1023) səhih olduğunu qeyd etmişdir.
404
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279. Əbu Səid əl-Xudri
rəvayət edir ki, Allah Elçisinin salləllahu aleyhi və
səlləm belə dediyini eşitdim: “Kim bir gündə bu beş əməli yerinə yetirərsə,
Allah onu Cənnət əhlindən yazar; xəstəyə baş çəkmək, cənazəni müşayiət
emək, oruc tutmaq, Cümə namazına getmək və qul azad etmək”.407

ət-Tabərani “Mucəmul-Kəbir” 55, 16485. əl-Albani “Sahihut-Tarğib vət-Tərhib”də (№ 1268, 3471)
səhih olduğunu bildirmişdir.

407
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HƏR BİR YAXŞILIQ SƏDƏQƏDİR

.«ﻗﹶﺔﹲﺪ ﺻﻮﲑﹴ ﻓﹶﻬ ﻓﹶﻘ ﺃﹶﻭ ﺇﹺﻟﹶﻰ ﻏﹶﻨﹺﻲﻪﺘﻌﻨ ﺻﻭﻑﺮﻌ »ﻛﹸﻞﱡ ﻣ:ﻗﹶﺎﻝﹶ

ﺒﹺﻲﻦﹺ ﺍﻟﻨ ﻋ:

ﺎﺑﹺﺮﹴ ﺟﻦ ﻋ- ٢٨٠

280. Cabir
rəvayət edir ki, Peyğəmbər salləllahu aleyhi və səlləm demişdir:
“Varlıya və ya yoxsula etdiyin hər bir yaxşılıq sədəqədir”.408

ﻗﺎﻝ ﻗﺎﻝ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﺇﻥ ﺗﺒﺴﻤﻚ ﰲ ﻭﺟﻪ ﺃﺧﻴﻚ ﻳﻜﺘﺐ ﻟﻚ ﺑﻪ ﺻﺪﻗﺔ ﻭﺇﻣﺎﻃﺘﻚ ﺍﻷﺫﻯ
 ﻋﻦ ﺍﺑﻦ ﻋﻤﺮ- ٢٨١
ﻋﻦ ﺍﻟﻄﺮﻳﻖ ﻳﻜﺘﺐ ﻟﻚ ﺑﻪ ﺻﺪﻗﺔ ﻭﺇﻥ ﺃﻣﺮﻙ ﺑﺎﳌﻌﺮﻭﻑ ﺻﺪﻗﺔ ﻭﺇﺭﺷﺎﺩﻙ ﺍﻟﻀﺎﻝ ﻳﻜﺘﺐ ﻟﻚ ﺑﻪ ﺻﺪﻗﺔ
281. İbn Ömər
rəvayət edir ki, Allah Elçisi salləllahu aleyhi və səlləm
demişdir: “Həqiqətən, qardaşının üzünə təbəssüm etməyinə görə sənə bir
sədəqə yazılır. İnsanlara əziyyət verən şeyləri yoldan kənarlaşdırmağına
görə bir sədəqə, yaxşı işlər görməyi əmr etməyinə görə bir sədəqə və
yolunu azana yol göstərməyinə görə sənə bir sədəqə yazılır”.409

ﻛﻞ ﻣﻌﺮﻭﻑ ﺻﺪﻗﺔ ﻭﺇﻥ ﻣﻦ ﺍﳌﻌﺮﻭﻑ ﺃﻥ ﺗﻠﻘﻰ ﺃﺧﺎﻙ ﺑﻮﺟﻪ ﻃﻠﻖ ﻭﺃﻥ ﺗﻔﺮﻍ

ﻗﺎﻝ ﻗﺎﻝ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ

 ﻋﻦ ﺟﺎﺑﺮ- ٢٨٢
ﻣﻦ ﺩﻟﻮﻙ ﰲ ﺇﻧﺎﺀ ﺃﺧﻴﻚ

282. Cabir rəvayət edir ki, Allah Elçisi salləllahu aleyhi və səlləm dedi: “Hər
bir yaxşılıq sədəqədir. Gülərüzlə qardaşını qarşılamaq, (həmçinin) öz qabında olandan qardaşının qabına (yemək və s.) tökmək yaxşılıqdandır”.410

ﻝﹸﺪﻌ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺗﺲﻤ ﺍﻟﺸﻴﻪ ﻓﻄﹾﻠﹸﻊﻡﹴ ﺗﻳﻮ ﻗﹶﺔﹲ ﻛﹸﻞﱠﺪ ﺻﻪﻠﹶﻴﺎﺱﹺ ﻋ ﺍﻟﻨﻦﻰ ﻣﻠﹶﺎﻣﻛﹸﻞﱡ ﺳ

ﻮﻝﹸ ﺍﻟﻠﱠﻪﺳﻗﹶﺎﻝﹶ ﺭ

ﺓﹶﻳﺮﺮﻮ ﻫ ﺃﹶﺑﻦ ﻋ- ٢٨٣

ﻛﹸﻞﱡﻗﹶﺔﹲ ﻭﺪﺔﹸ ﺻﺒﺔﹸ ﺍﻟﻄﱠﻴﻤﺍﻟﹾﻜﹶﻠﹶﻗﺔﹲ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﻭﺪ ﺻﻪﺎﻋﺘﺎ ﻣﻬﻠﹶﻴ ﻋ ﻟﹶﻪﻓﹶﻊﺮ ﺗﺎ ﺃﹶﻭﻬﻠﹶﻴ ﻋﻠﹸﻪﻤﺤ ﻓﹶﺘﻪﺘﺍﺑﻲ ﺩﻞﹶ ﻓﺟ ﺍﻟﺮﲔﻌﺗﻗﹶﺔﹲ ﻭﺪﻦﹺ ﺻﻴﺎﺛﹾﻨ ﺍﻟﻦﻴﺑ
ﻗﹶﺔﹲﺪ ﺍﻟﻄﱠﺮﹺﻳﻖﹺ ﺻﻦﻴﻂﹸ ﺍﻟﹾﺄﹶﺫﹶﻯ ﻋﻤﺗﻗﹶﺔﹲ ﻭﺪ ﺻﻠﹶﺎﺓﺎ ﺇﹺﻟﹶﻰ ﺍﻟﺼﻴﻬﺸﻤ ﺗﺓﻄﹾﻮﺧ
283. Əbu Hureyra rəvayət edir ki, Allah Elçisi salləllahu aleyhi və səlləm belə
buyurmuşdur: “İnsanların hər bir bədən üzvü üçün günəşin çıxdığı hər bir
gündə sədəqə vardır. İki nəfər arasında ədalətlə hökm vermək sədəqədir.
Bir kimsəyə miniyinə minərkən kömək etmək və ya yükünü miniyinə
yükləməyə kömək etmək sədəqədir. Gözəl bir söz sədəqədir. Namaz
Xatib əl-Bağdadi “Cəmiul-Əxləqir-Ravi və Ədəbus-Səmi” 903; İbn Asakir “Tarixu Dəməşq” 24/ 365.
əl-Albani “Sahihul-Cəmius-Sağir”də (№ 4558) həsən olduğunu bildirmişdir.
409 əl-Bəzzar, 6097. əl-Albani “Sahihut-Tərğib vət-Tərhib”də (№ 2686) səhih li-ğeyrihi olduğunu bildirib.
410 əl-Buxari “Ədəbul-Mufrad” 304. əl-Albani həsən olduğunu bildirmişdir.
408
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qılmaq üçün (məscidə) atdığın hər addımın əvəzi bir sədəqə (əcri) vardır.
Əziyyət verən şeyi keçdiyin yoldan uzaqlaşdırmaq (götürmək belə)
sədəqədir”.411

:« ﻗﹶﺎﻝﹶﻪﺒﹺﻴﻠﻲ ﺳ ﻓﺎﺩﺍﻟﹾﺠﹺﻬ ﻭﺎﻥﹸ ﺑﹺﺎﻟﻠﱠﻪ »ﺍﻹِﳝ:ﻞﹸ؟ ﻗﹶﺎﻝﹶﺎﻝﹺ ﺃﹶﻓﹾﻀﻤ ﺍﻷَﻋ! ﺃﹶﻱﻮﻝﹶ ﺍﻟﻠﱠﻪﺳﺎ ﺭ ﻳ: ﻗﹸﻠﹾﺖ:ﻗﹶﺎﻝﹶ

 ﺃﹶﺑﹺﻲ ﺫﹶﺭﻦ ﻋ- ٢٨٤

ﻭ ﺎ ﺃﹶﺎﻧﹺﻌ ﺻﲔﻌ »ﺗ:ﻞﹾ؟ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺃﹶﻓﹾﻌ ﻓﹶﺈﹺﻥﹾ ﻟﹶﻢ: ﻗﹸﻠﹾﺖ:ﺎ« ﻗﹶﺎﻝﹶﻨﺎ ﺛﹶﻤﻫﺃﹶﻛﹾﺜﹶﺮ ﻭ،ﺎﻬﻠ ﺃﹶﻫﺪﻨﺎ ﻋﻬﻔﹶﺴ »ﺃﹶﻧ:ﻞﹸ؟ ﻗﹶﺎﻝﹶﻗﹶﺎﺏﹺ ﺃﹶﻓﹾﻀ ﺍﻟﺮ ﺃﹶﻱ:ﻗﹸﻠﹾﺖ
ﺎﻬ ﻓﹶﺈﹺﻧ،ﺎﺱﹺ ﺍﻟﻨﻦ ﻋﻙﺮ ﺷﻜﹸﻒ »ﺗ:ﻞﹺ؟ ﻗﹶﺎﻝﹶﻤﺾﹺ ﺍﻟﹾﻌﻌ ﺑﻦ ﻋﻔﹾﺖﻌ ﺇﹺﻥﹾ ﺿﻳﺖﺃﹶ! ﺃﹶﺭﻮﻝﹶ ﺍﻟﻠﱠﻪﺳﺎ ﺭ ﻳ: ﻗﹸﻠﹾﺖ:« ﻗﹶﺎﻝﹶﻕﺮ ﻷَﺧﻊﻨﺼﺗ
.«ﻔﹾﺴِﻚﻠﹶﻰ ﻧ ﻋﻚﻨﻗﹶﺔﹲ ﻣﺪﺻ
284. Əbu Zərr
demişdir: “Mən (Peyğəmbərdən salləllahu aleyhi və səlləm)
soruşdum: “Ey Allahın Elçisi! Əməllərin hansı biri daha fəzilətli sayılır?” O
dedi: “Allaha iman gətirmək və Onun yolunda cihad etmək”. Soruşdum:
“Hansı köləni azad etmək daha yaxşıdır?” Dedi: “Sahibi üçün ən dəyərli və
ən bahalı olanı”. Mən dedim: “Əgər bunu edə bilməsəm, (onda necə olsun)?”
O buyurdu: “(Yaxşı) bir iş görən adama kömək et və ya işi bacarmayan
adamın işini gör”. Dedim: “İşdi, bunu da etməyə qadir olmasam, (onda necə
olsun)?” O buyurdu: “İnsanlara pislik etməkdən çəkin. (Belə etsən,) bu, sənin
özünə verdiyin bir sədəqə olar”.412
KİM BU GÜN BORC VERƏRSƏ, SABAH ƏVƏZİ VERİLƏCƏK

، ﻏﹶﺪﺍﹰﺰﻳﺠ ﻮﻡﻳﻘﹾﺮﹺﺽﹺ ﺍﻟﹾﻴ ﻦ ﻣ:ﻳﻘﹸﻮﻝﹸ ﺔﻨﺍﺏﹺ ﺍﻟﹾﺠﻮ ﺃﹶﺑﻦﺎﺏﹴ ﻣﻠﹶﻜﺎﹰ ﺑﹺﺒ »ﺇﹺﻥﱠ ﻣ:ﻝﹺ ﺍﷲِ ﻗﹶﺎﻝﹶﻮﺳ ﺭﻦ ﻋ: ﺓﹶﻳﺮﺮ ﺃﹶﺑﹺﻲ ﻫﻦ ﻋ- ٢٨٥
.«ﻠﹶﻔﺎﹰﺴِﻜﺎﹰ ﺗﻤ ﻣﻂﺃﹶﻋﻠﹶﻔﺎﹰ ﻭﻘﺎﹰ ﺧﻔﻨ ﻣﻂ ﺃﹶﻋﻢ ﺍﻟﻠﱠﻬ:ﻳﻘﹸﻮﻝﹸ ﺮﺎﺏﹴ ﺁﺧ ﺑﹺﺒﻠﹶﻚﻣﻭ
285. Əbu Hureyra
rəvayət edir ki, Allah Elçisi salləllahu aleyhi və səlləm
demişdir: “Həqiqətən, bir mələk Cənnət qapılarının birində (dayanaraq)
belə deyir: “Kim bu gün borc verərsə, sabah əvəzi veriləcək413”. Həmçinin,
digər qapıda duran mələk də belə deyir: “Allahım (Sənin yolunda)
xərcləyənə əvəzini ver, xəsislik edənin isə (malını) tələf et!”414

əl-Buxari, 2891, 2989; Muslim, 2382.
Muslim, 250.
413 Yəni, kim bu dünyada yaxşı əməllər etməklə Allaha borc verərsə, Qiyamət günü bunların əvəzi
veriləcəkdir. Uca Allah belə buyurur: “...Namaz qılın, zəkatınızı ödəyin və Allaha gözəl bir borc verin.
Bu dünyada qabaqcadan özünüzə hansı xeyirli əməlləri tədarük etsəniz, Allah yanında onun daha
xeyirlisi ilə və daha böyük mükafatla əvəz olunduğunu görəcəksiniz. Elə isə Allahdan sizi əfv etməsini
istəyin! Şübhəsiz ki, Allah Bağışlayandır, Rəhmlidir!” (əl-Muzzəmmil, 20).
414 İbn Hibban, 3323. əl-Albani səhih olduğunu bildirmişdir.
411
412
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ﺎﻥﻌﻤﻳﺴ ﺎﻥﻳﺎﺩﻳﻨ ﻠﹶﻜﹶﺎﻥﺎ ﻣﻬﻴﺘﺒﻨﺚﹶ ﺑﹺﺠﻌ ﻗﹶﻂﱡ ﺇﹺﻻﱠ ﺑﺲﻤ ﺷﺖﺎ ﻃﹶﻠﹶﻌ»ﻣ

ﻮﻝﹸ ﺍﻟﻠﱠﻪﺳﻗﹶﺎﻝﹶ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺭ

ِﺍﺀﺩﺭ ﺃﹶﺑﹺﻰ ﺍﻟﺪﻦ ﻋ- ٢٨٦

 ﻗﹶﻂﱡ ﺇﹺ ﱠﻻﺲﻤ ﺷﺖﻻﹶ ﺁﺑﻰ ﻭﺃﹶﻟﹾﻬ ﻭﺎ ﻛﹶﺜﹸﺮﻤ ﻣﻴﺮﻛﹶﻔﹶﻰ ﺧﺎ ﻗﹶﻞﱠ ﻭ ﻓﹶﺈﹺﻥﱠ ﻣﻜﹸﻢﺑﻮﺍ ﺇﹺﻟﹶﻰ ﺭﻠﹸﻤ ﻫﺎﺱﺎ ﺍﻟﻨﻳﻬﺎ ﺃﹶﻦﹺ ﻳﺽﹺ ﺇﹺﻻﱠ ﺍﻟﺜﱠﻘﹶﻠﹶﻴﻞﹶ ﺍﻷَﺭﺃﹶﻫ
ﻂ ﺃﹶﻋﻢﻦﹺ ﺍﻟﻠﱠﻬﺽﹺ ﺇﹺﻻﱠ ﺍﻟﺜﱠﻘﹶﻠﹶﻴﻞﹶ ﺍﻷَﺭ ﺃﹶﻫﺎﻥﻌﻤﻳﺴ ﺎﻥﻳﺎﺩﻳﻨ ﻠﹶﻜﹶﺎﻥﺎ ﻣﻬﻴﺘﺒﻨ( ﺑﹺﺠﺰﹺﻻﹶﻥﻳﻨ ﻠﹶﻜﹶﺎﻥ ﺇﹺﻻﱠ ﻣﻴﻪ ﻓﺎﺩﺒ ﺍﻟﹾﻌﺒﹺﺢﻳﺼ ﻡﹴﻳﻮ ﻦﺎ ﻣﺚﹶ )ﻣﻌﺑ
.«ﻠﹶﻔﺎﹰﺎﻻﹰ ﺗﺴِﻜﺎﹰ ﻣﻤ ﻣﻂﺃﹶﻋﻠﹶﻔﺎﹰ ﻭﻘﺎﹰ ﺧﻔﻨﻣ
286. Əbu Dərdə rəvayət edir ki, Allah Elçisi salləllahu aleyhi və səlləm belə
demişdir: “Hər dəfə günəş doğanda hər iki tərəfinə iki mələk göndərilir. Bu
iki mələk car çəkərək səslərini cin və insanlardan başqa bütün yer əhlinə
eşitdirirlər: “Ey insanlar, Rəbbinizə doğru tələsin! Həqiqətən, az və kifayət
edəcək qədər ruzi, çox və baş qatan ruzidən daha xeyirlidir!” Hər dəfə
günəş batanda hər iki tərəfinə iki mələk göndərilir. (Hər səhər insanlar yuxudan oyandıqda, yer üzünə iki mələk enir415). Bu iki mələk car çəkərək
səslərini cin və insanlardan başqa bütün yer əhlinə eşitdirirlər: “Allahım,
malını (Sənin yolunda) xərcləyən hər kəsə (etdiyi yaxşılığın) əvəzini ver!
Allahım, xəsislik edən hər kəsin (malını) tələf et!”416
SÜD SƏDƏQƏ EDƏN

.«ﻴﻢﻈﺎ ﻟﹶﻌﻫﺮ ﺇﹺﻥﱠ ﺃﹶﺟﺲ ﺑﹺﻌﻭﺡﺮﺗ ﻭﺲﻭ ﺑﹺﻌﺪﻐﺎﻗﹶﺔﹰ ﺗ ﻧﺖﻴﻞﹶ ﺑ ﺃﹶﻫﺢﻨﻳﻤ ﻞﹲﺟ »ﺃﹶﻻﹶ ﺭﻠﹸﻎﹸ ﺑﹺﻪﻳﺒ ﺓﹶﻳﺮﺮ ﺃﹶﺑﹺﻰ ﻫﻦ ﻋ- ٢٨٧
287. Əbu Hureyra
rəvayət edir ki, Allah Elçisi salləllahu aleyhi və səlləm
buyurmuşdur: “Bilin ki, bir qab səhər və bir qab axşam süd verən dəvəni
bir ailəyə hədiyyə edən kişinin mükafatı çox böyükdür”.417

ﻗﹶﺎﻗﺎﹰ ﻛﹶﺎﻥﹶﻯ ﺯﺪ ﻫﺭﹺﻕﹴ ﺃﹶﻭ ﻭﻦﹴ ﺃﹶﻭﺔﹶ ﻟﹶﺒﻨﹺﻴﺤ ﻣﺢﻨ ﻣﻦ »ﻣ:ﻳﻘﹸﻮﻝﹸ

ِﻝﹶ ﺍﷲﻮﺳ ﺭﺖﻌﻤ ﺳ:ﻗﹶﺎﻝﹶ

ﺎﺯﹺﺏﹴﻦﹺ ﻋﺍﺀِ ﺑﺮﻦ ﺍﻟﹾﺒ ﻋ- ٢٨٨
.«ﺔﻗﹶﺒﺘﻖﹺ ﺭﺜﻞﹶ ﻋ ﻣﻟﹶﻪ

288. Bəra ibn Azib demişdir: “Allah Elçisinin salləllahu aleyhi və səlləm belə
buyurduğunu eşitdim: “Kim südündən istifadə etməsi üçün qoyun və ya
keçi verər, borc pul verər, yolunu tapa bilməyənə yol göstərərsə, ona bir
kölə azad etmiş kimi savab verilir”.418

əl-Buxari, 1442.
Əhməd, 21769, 22353. əl-Albani “Silsilətul-Əhədisis-Sahiha”da (№ 443, 920) səhih olduğunu bildirib.
417 Muslim, 2404.
418 ət-Tirmizi, 1957, 2084. əl-Albani səhih olduğunu bildirmişdir.
415
416
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QIRX YAXŞILIQ

ﻞﹴﺎﻣ ﻋﻦﺎ ﻣ ﻣ،ﺰﹺﻨﺔﹸ ﺍﻟﹾﻌﻨﹺﻴﺤ ﻣﻦﻼﹶﻫﻠﹶﺔﹰ ﺃﹶﻋﺼﻮﻥﹶ ﺧﻌﺑ »ﺃﹶﺭ: ﻮﻝﹸ ﺍﻟﻠﱠﻪﺳ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺭ:ﻗﹶﺎﻝﹶ
ﺮﹴﻭﻤﻦﹺ ﻋ ﺑ ﺍﻟﻠﱠﻪﺪﺒ ﻋﻦ ﻋ- ٢٨٩
.«ﺔﹶﻨﺎ ﺍﻟﹾﺠ ﺑﹺﻬ ﺍﻟﻠﱠﻪﻠﹶﻪﺧﺎ ﺇﹺﻻﱠ ﺃﹶﺩﻫﻮﺩﻋﻮ ﻣﻳﻖﺪﺼﺗﺎ ﻭﺍﺑﹺﻬﺎﺀَ ﺛﹶﻮﺟﺎ ﺭﻬﻨ ﻣﻠﹶﺔﺼﻞﹸ ﺑﹺﺨﻤﻳﻌ
289. Abdullah ibn Amr
rəvayət edir ki, Peyğəmbər salləllahu aleyhi və səlləm
demişdir: “Qırx yaxşılıq var ki, bunların ən üstünü, ehtiyacı olan kimsəyə
(müvəqqəti olaraq südündən istifadə etmək üçün) sağmal keçi verməkdir.
Hər kim savabını (Allahdan) umaraq və vəd olunanı təsdiq edərək bu
yaxşılıqlardan birini yerinə yetirsə, Allah bunun sayəsində onu Cənnətə
daxil edər”.419
BİRİNCİ ÖZÜNDƏN BAŞLA

ﻗﺎﻝ ﻗﺎﻝ ﺭﺟﻞ ﻳﺎ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﻋﻨﺪﻱ ﺩﻳﻨﺎﺭ ﻗﺎﻝ ﺃﻧﻔﻘﻪ ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺴﻚ ﻗﺎﻝ ﻋﻨﺪﻱ ﺁﺧﺮ ﻓﻘﺎﻝ ﺃﻧﻔﻘﻪ ﻋﻠﻰ

 ﻋﻦ ﺟﺎﺑﺮ- ٢٩٠

ﺧﺎﺩﻣﻚ ﺃﻭ ﻗﺎﻝ ﻋﻠﻰ ﻭﻟﺪﻙ ﻗﺎﻝ ﻋﻨﺪﻱ ﺁﺧﺮ ﻗﺎﻝ ﺿﻌﻪ ﰲ ﺳﺒﻴﻞ ﺍﷲ ﻭﻫﻮ ﺃﺧﺴﻬﺎ
290. Cabir
rəvayət edir ki, bir kişi dedi: “Ey Allahın Elçisi! Mənim bir
dinarım var”. Allah Elçisi salləllahu aleyhi və səlləm dedi: “Onu özünə xərclə”.
Kişi dedi: “Məndə biri də var”. Allah Elçisi salləllahu aleyhi və səlləm dedi:
“Onu xidmətində durana, - yaxud dedi ki, - uşağına xərclə”. Kişi dedi:
“Məndə biri də var”. Allah Elçisi salləllahu aleyhi və səlləm dedi: “Onu Allah
yolunda sərf et. Bu da ən kiçiyidir”.420

ﻠﹶﻰ ﻋ ﺑﹺﻪﻕﺪﺼ ﻓﹶﻘﹶﺎﻝﹶ »ﺗ.ﺎﺭﻳﻨﻯ ﺩﺪﻨ ﻋﻮﻝﹶ ﺍﻟﻠﱠﻪﺳﺎ ﺭﻞﹲ ﻳﺟ ﻓﹶﻘﹶﺎﻝﹶ ﺭﻗﹶﺔﺪﺑﹺﺎﻟﺼ

ﺒﹺﻰ ﺍﻟﻨﺮﻗﹶﺎﻝﹶ ﺃﹶﻣ

ﺓﹶﻳﺮﺮ ﺃﹶﺑﹺﻰ ﻫﻦ ﻋ- ٢٩١

ﻭ ﻗﹶﺎﻝﹶ  ﺃﹶ.«ﻚﺘﺟﻭﻠﹶﻰ ﺯ ﻋ ﺑﹺﻪﻕﺪﺼ ﻗﹶﺎﻝﹶ »ﺗ.ﺮﻯ ﺁﺧﺪﻨ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﻋ.«ﻙﻟﹶﺪﻠﹶﻰ ﻭ ﻋ ﺑﹺﻪﻕﺪﺼ ﻗﹶﺎﻝﹶ »ﺗ.ﺮﻯ ﺁﺧﺪﻨ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﻋ.«ﻔﹾﺴِﻚﻧ
.«ﺮﺼ ﺃﹶﺑﺖ ﻗﹶﺎﻝﹶ »ﺃﹶﻧ.ﺮﻯ ﺁﺧﺪﻨ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﻋ.«ﻚﻣﺎﺩﻠﹶﻰ ﺧ ﻋ ﺑﹺﻪﻕﺪﺼ ﻗﹶﺎﻝﹶ »ﺗ.ﺮﻯ ﺁﺧﺪﻨ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﻋ.«ﺟﹺﻚﻭ»ﺯ
291. Əbu Hureyra
rəvayət edir ki, Peyğəmbər salləllahu aleyhi və səlləm
sədəqə verməyi əmr etdi və bir kişi dedi: “Ey Allahın Elçisi! Mənim bir
dinarım var”. Allah Elçisi salləllahu aleyhi və səlləm buyurdu: “Onu özünə
xərclə”. Kişi dedi: “Məndə biri də var”. Allah Elçisi salləllahu aleyhi və səlləm
buyurdu: “Onu övladına xərclə”. Kişi dedi: “Məndə biri də var”. Allah
Elçisi salləllahu aleyhi və səlləm buyurdu: “Onu həyat yoldaşına xərclə”. Kişi
419
420

əl-Buxari, 2631.
əl-Buxari “Ədəbul-Mufrad” 750. əl-Albani hədisi səhih li-ğeyrihi olduğunu bildirmişdir.
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dedi: “Məndə biri də var”. Allah Elçisi salləllahu aleyhi və səlləm buyurdu:
“Onu da qulluqçuna xərclə”. Kişi dedi: “Məndə biri də var”. Allah Elçisi
salləllahu aleyhi və səlləm buyurdu: “Onu sən daha yaxşı bilirsən421”.422
AİLƏNƏ XƏRCLƏMƏYİ UNUTMA!

 ﻋﻦ ﺍﳌﻘﺪﺍﻡ ﺑﻦ ﻣﻌﺪﻯ ﻛﺮﺏ ﺃﻧﻪ ﲰﻊ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﻳﻘﻮﻝ ﻣﺎ ﺃﻃﻌﻤﺖ ﻧﻔﺴﻚ ﻓﻬﻮ ﻟﻚ ﺻﺪﻗﺔ ﻭﻣﺎ ﺃﻃﻌﻤﺖ- ٢٩٢
ﻭﻟﺪﻙ ﻓﻬﻮ ﻟﻚ ﺻﺪﻗﺔ ﻭﻣﺎ ﺃﻃﻌﻤﺖ ﺯﻭﺟﻚ ﻓﻬﻮ ﻟﻚ ﺻﺪﻗﺔ ﻭﻣﺎ ﺃﻃﻌﻤﺖ ﺧﺎﺩﻣﻚ ﻓﻬﻮ ﻟﻚ ﺻﺪﻗﺔ
292. Miqdəm ibn Mədikərib rəvayət edir ki, Allah Elçisinin salləllahu aleyhi
və səlləm belə dediyini eşitdim: “Özün nə yesən sənin üçün sədəqədir. Övladına nə yedirtsən, o da sənin üçün sədəqədir. Zövcənə nə yedirtsən, o da
sənin üçün sədəqədir. Xidmətçinə nə yedirtsən, o da sənin üçün sədəqədir”.423

:؟ ﻓﹶﻘﹶﺎﻝﹶﻨﹺﻰ ﺑﻢﺎ ﻫﻤﺔﹶ ﺇﹺﻧﻠﹶﻤﻨﹺﻰ ﺃﹶﺑﹺﻰ ﺳﻠﹶﻰ ﺑ ﻋﻖﻔ ﺃﹶﻥﹾ ﺃﹸﻧﺮ ﺃﹶﺟﻰ ﺃﹶﻟﻮﻝﹶ ﺍﻟﻠﱠﻪﺳﺎ ﺭﺖ ﻳ
  ﻗﹸﻠﹾ:ﻗﹶﺎﻟﹶﺖ
ﺔﹶﻠﹶﻤ ﺳ ﺃﹸﻡﻦ ﻋ- ٢٩٣
.«ﻬﹺﻢﻠﹶﻴ ﻋﻔﹶﻘﹾﺖﺎ ﺃﹶﻧ ﻣﺮ ﺃﹶﺟ ﻓﹶﻠﹶﻚ،ﻬﹺﻢﻠﹶﻴﻰ ﻋﻘﻔ»ﺃﹶﻧ
293. Ummu Sələmə
demişdir: “Mən dedim: Ey Allahın Elçisi, (malımdan) Əbu Sələmənin uşaqlarına xərclədiyimə görə mənə savab çatırmı?
Axı, onlar həm də mənim uşaqlarımdır?” Peyğəmbər salləllahu aleyhi və səlləm
buyurdu: “(Malından) onlara xərclə, xərclədiyin qədər savab qazanacaqsan”.424

ﻗﺎﻝ ﺃﺭﺑﻌﺔ ﺩﻧﺎﻧﲑ ﺩﻳﻨﺎﺭﺍ ﺃﻋﻄﻴﺘﻪ ﻣﺴﻜﻴﻨﺎ ﻭﺩﻳﻨﺎﺭﺍ ﺃﻋﻄﻴﺘﻪ ﰲ ﺭﻗﺒﺔ ﻭﺩﻳﻨﺎﺭﺍ ﺃﻧﻔﻘﺘﻪ ﰲ

ﻋﻦ ﺍﻟﻨﱯ

 ﻋﻦ ﺃﰊ ﻫﺮﻳﺮﺓ- ٢٩٤

ﺳﺒﻴﻞ ﺍﷲ ﻭﺩﻳﻨﺎﺭﺍ ﺃﻧﻔﻘﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﺃﻫﻠﻚ ﺃﻓﻀﻠﻬﺎ ﺍﻟﺬﻱ ﺃﻧﻔﻘﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﺃﻫﻠﻚ
294. Əbu Hureyra rəvayət edir ki, Peyğəmbər salləllahu aleyhi və səlləm dedi:
“Dörd (fəzilətli) dinar vardır - kasıba verdiyin dinar, qul azad etmək üçün
verdiyin dinar, Allah yolunda xərclədiyin dinar və ailənə xərclədiyin dinar.
Bunların ən fəzilətlisi ailənə xərclədiyindir”.425

Yəni bundan sonra istədiyinə sədəqə ver və ya özündə saxla, ixtiyarın öz əlindədir.
Əbu Davud, 1691, 1693. əl-Albani hədisin həsən olduğunu qeyd etmişdir.
423 əl-Buxari “Ədəbul-Mufrad” 82. əl-Albani səhih olduğunu bildirmişdir.
424 əl-Buxari, 1467.
425 əl-Buxari “Ədəbul-Mufrad” 751. əl-Albani səhih olduğunu bildirmişdir.
421
422
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ﻮ ﻓﹶﻬﺃﹶﺗﻪﺮﻞﹲ ﺍﻣﺟﻄﹶﻰ ﺍﻟﺮﺎ ﺃﹶﻋ »ﻣ:ﻳﻘﹸﻮﻝﹸ

ِﻝﹶ ﺍﷲﻮﺳ ﺭﺖﻌﻤ ﺳ:ﻗﹶﺎﻝﹶ

 ﺃﹶﺑﹺﻴﻪﻦ ﻋ،ﺔﹶﻴﻦﹺ ﺃﹸﻣﺮﹺﻭ ﺑﻤﻦﹺ ﻋ ﺍﷲِ ﺑﺪﺒ ﻋﻦ ﻋ- ٢٩٥
.«ﻗﹶﺔﹲﺪﺻ

295. Abdullah ibn Amr ibn Umeyyə atasından rəvayət edir ki, Allah Elçisi
salləllahu aleyhi və səlləm demişdir: “Kişinin öz qadınına verdiyi hər bir şey sədəqədir”.426

 ﻋﻦ ﺛﻮﺑﺎﻥ ﻋﻦ ﺍﻟﻨﱯ ﻗﺎﻝ ﺇﻥ ﻣﻦ ﺃﻓﻀﻞ ﺩﻳﻨﺎﺭ ﺃﻧﻔﻘﻪ ﺍﻟﺮﺟﻞ ﻋﻠﻰ ﻋﻴﺎﻟﻪ ﻭﺩﻳﻨﺎﺭ ﺃﻧﻔﻘﻪ ﻋﻠﻰ ﺃﺻﺤﺎﺑﻪ ﰲ ﺳﺒﻴﻞ- ٢٩٦
ﺍﷲ ﻭﺩﻳﻨﺎﺭ ﺃﻧﻔﻘﻪ ﻋﻠﻰ ﺩﺍﺑﺘﻪ ﰲ ﺳﺒﻴﻞ ﺍﷲ ﻗﺎﻝ ﺃﺑﻮ ﻗﻼﺑﺔ ﻭﺑﺪﺃ ﺑﺎﻟﻌﻴﺎﻝ ﻭﺃﻱ ﺭﺟﻞ ﺃﻋﻈﻢ ﺃﺟﺮﺍ ﻣﻦ ﺭﺟﻞ ﻳﻨﻔﻖ ﻋﻠﻰ ﻋﻴﺎﻝ
ﺻﻐﺎﺭ ﺣﱴ ﻳﻐﻨﻴﻬﻢ ﺍﷲ
296. Səubən rəvayət edir ki, Peyğəmbər salləllahu aleyhi və səlləm demişdir:
“Ən fəzilətli dinar kişinin ailəsinə xərclədiyi dinar, sonra Allah yolundakı
dostlarına xərclədiyi dinar və Allah yolundakı (cihadda olan) heyvanına
xərclədiyi dinardır”. Əbu Qilabə deyir: “Peyğəmbər salləllahu aleyhi və səlləm
öncə ailədən başladı. Hansı kişi, ailəsindəki körpələri Allah
ehtiyacdan
qurtarana qədər malından onlara xərcləyən adamdan daha böyük savab
qazana bilər?!”427

ﺇﻻ

ﺎ ﻭﺟﻪ ﺍﷲ ﻗﺎﻝ ﻟﺴﻌﺪ ﺇﻧﻚ ﻟﻦ ﺗﻨﻔﻖ ﻧﻔﻘﺔ ﺗﺒﺘﻐﻲ

ﺃﻧﻪ ﺃﺧﱪﻩ ﺃﻥ ﺍﻟﻨﱯ

 ﻋﻦ ﺳﻌﺪ ﺑﻦ ﺃﰊ ﻭﻗﺎﺹ- ٢٩٧
ﺎ ﺣﱴ ﻣﺎ ﲡﻌﻞ ﰲ ﻓﻢ ﺍﻣﺮﺃﺗﻚ ﺃﺟﺮﺕ

297. Sad ibn Əbu Vəqqas
rəvayət edir ki, Peyğəmbər salləllahu aleyhi və
səlləm dedi: “Allahın
Üzünü diləyərək xərclədiyin hər bir şey sayəsində,
hətta həyat yoldaşının ağzına qoyduğun loxmaya görə savab qazanırsan”.428
SAVABINI ALLAHDAN UM!

ﻗﺎﻝ ﻣﻦ ﺃﻧﻔﻖ ﻧﻔﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻫﻠﻪ ﻭﻫﻮ ﳛﺘﺴﺒﻬﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻟﻪ ﺻﺪﻗﺔ
298. Əbu Məsud əl-Bədri

ﻋﻦ ﺍﻟﻨﱯ

 ﻋﻦ ﺃﰊ ﻣﺴﻌﻮﺩ ﺍﻟﺒﺪﺭﻱ- ٢٩٨

rəvayət edir ki, Peyğəmbər salləllahu aleyhi və

426 Əhməd, 17654. əl-Albani “Sahihul-Cəmius-Sağir”də (№ 5540) və “Silsilətul-Əhədisis-Sahiha”da (№
1024) səhih olduğunu bildirmişdir.
427 Muslim, 2537; əl-Buxari “Ədəbul-Mufrad” 748. əl-Albani səhih olduğunu bildirmişdir.
428 əl-Buxari “Ədəbul-Mufrad” 752. əl-Albani səhih olduğunu bildirmişdir.
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səlləm dedi: “Kim əvəzini Allahdan umaraq öz ailəsinə mal xərcləsə, bu
onun üçün sədəqə olar”.429

ZƏKAT MƏMURU

ﺒﹺﻴﻞﹺﻲ ﺳﺎﺯﹺﻱ ﻓ ﻛﹶﺎﻟﹾﻐ،ﻖ ﺑﹺﺎﻟﹾﺤﻗﹶﺔﺪﻠﹶﻰ ﺍﻟﺼﻞ ﻋﺎﻣ »ﺍﻟﹾﻌ:ﻳﻘﹸﻮﻝﹸ

ِﻝﹶ ﺍﷲﻮﺳ ﺭﺖﻌﻤ ﺳ:ﻗﹶﺎﻝﹶ

ﻳﺞﹴﺪﻦﹺ ﺧﻊﹺ ﺑﺍﻓ ﺭﻦ ﻋ- ٢٩٩

.«ﻪﺘﻴ ﺇﹺﻟﹶﻰ ﺑﺮﺟﹺﻊﻰ ﻳﺘﺎﻟﹶﻰ ﺣﻌﺍﷲِ ﺗ
299. Rafi ibn Xədic
rəvayət edir ki, Allah Elçisini salləllahu aleyhi və səlləm
belə buyurarkən eşitdim: “Öz işini layiqincə yerinə yetirən zəkat məmuru
evinə qayıdana qədər Uca Allahın yolunda döyüşən qazi kimidir”.430

 ﺑﹺﻪﻣﺮ ﺎ ﺃﹸ ﻣ- ﻰﻄﻳﻌ ﺎ ﻗﹶﺎﻝﹶﻤﺑﺭ ﻭ- ﺬﹸﻔﻳﻨ ﻯ ﺍﻟﱠﺬﲔ ﺍﻷَﻣﻢﻠﺴﺎﺯﹺﻥﹸ ﺍﻟﹾﻤ »ﺍﻟﹾﺨ: ﻗﹶﺎﻝﹶﺒﹺﻰﻦﹺ ﺍﻟﻨﻰ ﻋﻮﺳ ﺃﹶﺑﹺﻲ ﻣﻦ ﻋ- ٣٠٠
.«ﻦﹺﻗﹶﻴﺪﺼﺘ ﺍﻟﹾﻤﺪ ﺃﹶﺣ، ﺑﹺﻪ ﻟﹶﻪﺮﻯ ﺃﹸﻣ ﺇﹺﻟﹶﻰ ﺍﻟﱠﺬﻪﻓﹶﻌﺪ ﻓﹶﻴ،ﻪﻔﹾﺴ ﻧ ﺑﹺﻪﺐﺍ ﻃﹶﻴﻓﱠﺮﻮﻼﹰ ﻣﻛﹶﺎﻣ
300. Əbu Musa
rəvayət edir ki, Peyğəmbər salləllahu aleyhi və səlləm
demişdir: “Özünə əmr ediləni mükəmməl şəkildə – könül xoşluğu ilə
yerinə yetirib (sədəqəni) veriləcək adama çatdıran, (başqasının malını)
qoruyan etibarlı müsəlman sədəqə verən iki nəfərdən biri hesab olunur
(sədəqəni verən adam qədər savab qazanır)”.431
SU SƏDƏQƏSİ

"ٍﺎﺀ ﻣﻦﺍ ﻣﺮ ﺃﹶﺟﻈﹶﻢﻗﹶﺔﹲ ﺃﹶﻋﺪ ﺻﺲ "ﻟﹶﻴ:ﻗﹶﺎﻝﹶ

ﺒﹺﻲﻦﹺ ﺍﻟﻨﻋ

ﺓﹶﻳﺮﺮ ﺃﹶﺑﹺﻲ ﻫﻦ ﻋ- ٣٠١

301. Əbu Hureyra rəvayət edir ki, Peyğəmbər salləllahu aleyhi və səlləm demişdir: “Su sədəqəsindən mükafatı daha böyük olan sədəqə yoxdur”.432

.«ُﺎﺀ ﻗﹶﺎﻝﹶ »ﺍﻟﹾﻤﻚ ﺇﹺﻟﹶﻴﺐﺠ ﺃﹶﻋﻗﹶﺔﺪ ﺍﻟﺼﻓﹶﻘﹶﺎﻝﹶ ﺃﹶﻯ

ﺒﹺﻰﻰ ﺍﻟﻨﺍ ﺃﹶﺗﺪﻌ ﺃﹶﻥﱠ ﺳﻴﺪﻌ ﺳﻦ ﻋ- ٣٠٢

302. Səid ibn əl-Museyyib rəvayət edir ki, Sa'd ibn Ubadə Peyğəmbərin
salləllahu aleyhi və səlləm yanına gəlib ondan soruşdu: “Hansı sədəqə sənin
əl-Buxari “Ədəbul-Mufrad” 749. əl-Albani səhih olduğunu bildirmişdir.
Əbu Davud, 2936, 2938. əl-Albani səhih olduğunu bildirmişdir.
431 əl-Buxari, 1438; Muslim, 2410.
432 əl-Beyhəqi “Şuabul-İman” 3106. əl-Albani “Sahihut-Tərğib vət-Tərhib”də (№ 960) həsən li-ğeyrihi
olduğunu bildirmişdir.
429
430
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daha çox xoşuna gəlir?” Allah Elçisi salləllahu aleyhi və səlləm: “Su!”- deyə
buyurdu”.433

ﻢﻌ »ﻧ:ﺎ؟ ﻗﹶﺎﻝﹶﻬﻨﻕ ﻋﺪﺼﺎ ﺃﹶﻥﹾ ﺃﹶﺗﻬﻔﹶﻌﻨﺹﹺ ﺃﹶﻓﹶﻴﻮ ﺗﻟﹶﻢ ﻭﺖﻮﻓﱢﻴﻲ ﺗﻝﹶ ﺇﹺﻥﱠ ﺃﹸﻣﻮﺳﺎ ﺭ ﻳ:ﻓﹶﻘﹶﺎﻝﹶ

ﺒﹺﻲﻰ ﺍﻟﻨ ﺃﻧﻪ ﺃﹶﺗ:

ﺪﻌ ﺳﻦ ﻋ- ٣٠٣

.«ِﺎﺀ ﺑﹺﺎﻟﹾﻤﻚﻠﹶﻴﻋﻭ

303. Səd rəvayət edir ki, (bir gün) o, Allah Elçisinin salləllahu aleyhi və səlləm
yanına gəlib dedi: “Ey Allahın Elçisi! Anam vəfat etmiş və vəsiyyət etməmişdir, mənim onun əvəzindən sədəqə verməyim ona fayda verər?” O
buyurdu: “Bəli, su sədəqə et!”434
HƏR BİR MÜSƏLMAN SƏDƏQƏ VERMƏLİDİR

 ﹸﻞﻤﻳﻌ» : ﻗﹶﺎﻝﹶﻳﺠﹺﺪ  ﻟﹶﻢﻦ ﻓﹶﻤ ﺍﻟﻠﱠﻪﺒﹺﻰﺎ ﻧ ﻓﹶﻘﹶﺎﻟﹸﻮﺍ ﻳ.«ﻗﹶﺔﹲﺪﻢﹴ ﺻﻠﺴﻠﹶﻰ ﻛﹸﻞﱢ ﻣ »ﻋ: ﻗﹶﺎﻝﹶﺒﹺﻰﻦﹺ ﺍﻟﻨﻰ ﻋﻮﺳ ﺃﹶﺑﹺﻰ ﻣﻦ ﻋ- ٣٠٤
ﻞﹾﻤﻴﻌ »ﻓﹶﻠﹾ: ﻗﹶﺎﻝﹶ.ﻳﺠﹺﺪ  ﻗﹶﺎﻟﹸﻮﺍ ﻓﹶﺈﹺﻥﹾ ﻟﹶﻢ.«ﻮﻑﻠﹾﻬ ﺍﻟﹾﻤﺔﺎﺟ ﺫﹶﺍ ﺍﻟﹾﺤﲔﻳﻌ» : ﻗﹶﺎﻝﹶﻳﺠﹺﺪ  ﻗﹶﺎﻟﹸﻮﺍ ﻓﹶﺈﹺﻥﹾ ﻟﹶﻢ.«ﻕﺪﺼﻳﺘ ﻭﻪﻔﹾﺴ ﻧﻔﹶﻊﻨ ﻓﹶﻴﻩﺪﺑﹺﻴ
.«ﻗﹶﺔﹲﺪ ﺻﺎ ﻟﹶﻪﻬ ﻓﹶﺈﹺﻧﺮﻦﹺ ﺍﻟﺸ ﻋﺴِﻚﻤﻟﹾﻴ ﻭ،ﻭﻑﺮﻌﺑﹺﺎﻟﹾﻤ
304. Əbu Musa
rəvayət edir ki, Peyğəmbər salləllahu aleyhi və səlləm
buyurdu: “Hər bir müsəlman sədəqə verməlidir”. (Səhabələr) soruşdular:
“Ey Allahın peyğəmbəri! (Sədəqə verməyə bir şey) tapmasa necə?”
(Peyğəmbər salləllahu aleyhi və səlləm) buyurdu: “Öz əlləri ilə işləyib qazansın
və (bu qazancından) həm özü faydalansın, həm də (başqalarına) sədəqə
versin”. (Səhabələr) soruşdular: “(Bunu) edə bilməsə necə?” (Peyğəmbər
salləllahu aleyhi və səlləm) buyurdu: “Ehtiyacı olan çarəsiz adama kömək etsin”.
(Səhabələr) soruşdular: “(Bunu da) edə bilməsə necə?” (Peyğəmbər salləllahu
aleyhi və səlləm) buyurdu: “Yaxşı işlər görsün və şər əməllərdən çəkinsin.
Həqiqətən də, bu onun üçün sədəqə olar”.435
SƏDƏQƏ HALAL QAZANCDAN VERİLMƏLİDİR

ﺎﺬﹶﻫ ﺇﹺﻟﱠﺎ ﺃﹶﺧﺐ ﺇﹺﻟﱠﺎ ﺍﻟﻄﱠﻴﻞﹸ ﺍﻟﻠﱠﻪﻳﻘﹾﺒ ﻟﹶﺎﺐﹴ ﻭ ﻃﹶﻴﻦ ﻣﻗﹶﺔﺪ ﺑﹺﺼﺪ ﺃﹶﺣﻕﺪﺼﺎ ﺗ ﻣﻮﻝﹸ ﺍﻟﻠﱠﻪﺳﺓﹶ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺭﻳﺮﺮﻮ ﻫ ﺃﹶﺑﻦ ﻋ- ٣٠٥
ﻴﻠﹶﻪ ﻓﹶﺼ ﺃﹶﻭﻩ ﻓﹶﻠﹸﻮﻛﹸﻢﺪﻲ ﺃﹶﺣﺑﻳﺮ ﺎﻞﹺ ﻛﹶﻤﺒ ﺍﻟﹾﺠﻦ ﻣﻈﹶﻢﻜﹸﻮﻥﹶ ﺃﹶﻋﻰ ﺗﺘﻦﹺ ﺣﻤﺣ ﺍﻟﺮﻲ ﻛﹶﻒﻮ ﻓﺑﺮﺓﹰ ﻓﹶﺘﺮﻤ ﺗﺖﺇﹺﻥﹾ ﻛﹶﺎﻧ ﻭﻴﻨﹺﻪﻤ ﺑﹺﻴﻦﻤﺣﺍﻟﺮ
Əbu Davud, 1679, 1681. əl-Albani hədisin həsən olduğunu bildirmişdir.
ət-Tabərani “Mucəmul-Əvsat” 8061. əl-Albani “Sahihut-Tərğib vət-Tərhib”də (№ 961) və “SilsilətulƏhədisis-Sahiha”da (№ 2615) səhih olduğunu bildirmişdir.
435 əl-Buxari, 1445.
433
434
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305. Əbu Hureyra rəvayət edir ki, Allah Elçisi salləllahu aleyhi və səlləm dedi:
“Kim halal qazancından bir sədəqə verərsə - Allah da halal maldan
başqasını qəbul etməz - şübhəsiz Rahmən onu sağ Əli ilə - Onun hər iki əli
sağdır - qəbul edər. Bu sədəqə bir dənə xurma da olsa, birinizin süddən
təzə kəsilmiş dayçasına və ya dəvə balasına baxıb böyütməsi kimi, o bir
xurma Rahmənin ovucunda dağdan da böyük olana qədər böyüyər”.436

ﻥ ﻳﻘﹶﺔﹶ ﻓﹸﻠﹶﺎﺪﻖﹺ ﺣ ﺍﺳﺔﺎﺑﺤﻲ ﺳﺎ ﻓﺗﻮ ﺻﻊﻤﺽﹺ ﻓﹶﺴ ﺍﻟﹾﺄﹶﺭﻦ ﻣﻞﹲ ﺑﹺﻔﹶﻠﹶﺎﺓﺭﺟ ﺎﻨﻴ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺑﺒﹺﻲ ﺍﻟﻨﻦﺓﹶ ﻋﻳﺮﺮ ﺃﹶﺑﹺﻲ ﻫﻦ ﻋ- ٣٠٦
ﺎ َﺀ ﻓﹶﺈﹺﺫﹶﺍ ﺍﻟﹾﻤﻊﺒﺘ ﻓﹶﺘﺎﺀَ ﻛﹸﻠﱠﻪ ﺍﻟﹾﻤﻚ ﺫﹶﻟﺖﺒﻋﻮﺘ ﺍﺳﺍﺝﹺ ﻗﹶﺪﺮ ﺍﻟﺸﻠﹾﻚ ﺗﻦﺟﺔﹲ ﻣ ﺮ ﻓﹶﺈﹺﺫﹶﺍ ﺷﺓﺮﻲ ﺣ ﻓﺎﺀَﻩﻍﹶ ﻣ ﻓﹶﺄﹶﻓﹾﺮﺎﺏﺤ ﺍﻟﺴﻚﻰ ﺫﹶﻟﺤﻨﻓﹶﺘ
 ﻓﹶﻘﹶﺎﻝﹶﺔﺎﺑﺤﻲ ﺍﻟﺴ ﻓﻊﻤﻱ ﺳﻢﹺ ﺍﻟﱠﺬﺎﺳﻠ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﻓﹸﻠﹶﺎﻥﹲ ﻟﻚﻤﺎ ﺍﺳ ﻣ ﺍﻟﻠﱠﻪﺪﺒﺎ ﻋ ﻳ ﻓﹶﻘﹶﺎﻝﹶ ﻟﹶﻪﻪﺎﺗﺤﺴﺎﺀَ ﺑﹺﻤﻝﹸ ﺍﻟﹾﻤﻮﻳﺤ ﻪﻳﻘﹶﺘﺪﻲ ﺣ ﻓﻢﻞﹲ ﻗﹶﺎﺋﺟﺭ
ﻚﺳﻤ ﺎ ﻟﻳﻘﹶﺔﹶ ﻓﹸﻠﹶﺎﻥﺪﻖﹺ ﺣﻳﻘﹸﻮﻝﹸ ﺍﺳ ﻩﺎﺅﺬﹶﺍ ﻣﻱ ﻫﺎﺏﹺ ﺍﻟﱠﺬﺤﻲ ﺍﻟﺴﺎ ﻓﺗﻮ ﺻﻌﺖ ﻤﻲ ﺳﻲ ﻓﹶﻘﹶﺎﻝﹶ ﺇﹺﻧﻤ ﺍﺳﻦﺄﹶﻟﹸﻨﹺﻲ ﻋﺴ ﺗﻢ ﻟ ﺍﻟﻠﱠﻪﺪﺒﺎ ﻋ ﻳﻟﹶﻪ
 ﻭﺎ ﺛﹸﻠﹸﺜﹶﻪﻴﻬ ﻓﺩﺃﹶﺭﻲ ﺛﹸﻠﹸﺜﹰﺎ ﻭﺎﻟﻴﻋﺎ ﻭﺁﻛﹸﻞﹸ ﺃﹶﻧ ﻭﻪ ﺑﹺﺜﹸﻠﹸﺜﻕﺪﺼﺎ ﻓﹶﺄﹶﺗﻬﻨ ﻣﺝﺮﻳﺨ ﺎ ﺇﹺﻟﹶﻰ ﻣﻈﹸﺮﻲ ﺃﹶﻧﺬﹶﺍ ﻓﹶﺈﹺﻧ ﻫﺎ ﺇﹺﺫﹾ ﻗﹸﻠﹾﺖﺎ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺃﹶﻣﻴﻬ ﻓﻊﻨﺼﺎ ﺗﻓﹶﻤ
ﺮ ﻏﹶﻴﺎﺩﻨﺬﹶﺍ ﺍﻟﹾﺈﹺﺳﺎﻥﹶ ﺑﹺﻬﺴ ﻛﹶﻴﻦ ﺑﺐﻫﺎ ﻭﺛﹶﻨﺪﺔﹶ ﺣﻠﹶﻤ ﺃﹶﺑﹺﻲ ﺳﻦﺰﹺﻳﺰﹺ ﺑ ﺍﻟﹾﻌﺪﺒﺎ ﻋﺛﹶﻨﺪ ﺣﺩﺍﻭﻮ ﺩﺎ ﺃﹶﺑﻧﺮﺒ ﺃﹶﺧﻲﺒﺓﹶ ﺍﻟﻀﺪﺒ ﻋﻦ ﺑﺪﻤﺎﻩ ﺃﹶﺣﺛﹶﻨﺪﺣ
ﺒﹺﻴﻞﹺﻦﹺ ﺍﻟﺴﺍﺑ ﻭﲔﻠﺎﺋﺍﻟﺴﲔﹺ ﻭﺎﻛﺴﻲ ﺍﻟﹾﻤ ﻓﻞﹸ ﺛﹸﻠﹸﺜﹶﻪﻌﺃﹶﺟ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﻭﻪﺃﹶﻧ
306. Əbu Hureyra
rəvayət edir ki, Peyğəmbər salləllahu aleyhi və səlləm
demişdir: “Bir kişi düzənlik bir yerdə dayanmışdı. Birdən göydəki bir
buluddan belə bir səs gəldiyini eşitdi: “Filankəsin baxçasını sula!” və
həmin bulud qara daşlı bir sahəyə yönələrək suyunu (yagışını) oraya
boşaltdı. Orada olan arxlardan biri suyun hamısını özünə çəkdi. Kişi suyun
ardınca gedərək gəlib bir kişinin bostanın içində əlindəki alətlə suyun
yönünü dəyişdirdiyini gördü. Kişi ondan: “Ey Allahın qulu, adın nədir?”
deyə soruşdu. O: “Filankəs” deyə, buluddan eşitdiyi adı ona xəbər verdi.
Ondan: “Adımı nə üçün soruşdun?” deyə soruşduqda kişi belə dedi: “Mən,
suyunu işlətdiyin bir buluddan filankəsin bağçasını sula”, deyə sənin adın
çəkilən bir səs eşitdim. Sən burada nə edirsən?” O, kişiyə belə cavab verdi:
“Belə deyirsənsə, mən ondan (bostandan) alınan məhsula baxıb, onun
üçdəbirini sədəqə verirəm. Üçdəbirini isə mən və ailəm yeyirik. Qalan
üçdəbirini isə ona (torpağa) qaytarıram”. Başqa bir rəvayətdə isə belə
deyilir: “Üçdəbirini miskinlərə, istəyənlərə və (pulu qurtarıb) yolda qalan
müsafirə (yolçulara) verirəm”.437
VAXTINDA VERİLƏN SƏDƏQƏ

ﻕﺪﺼ »ﺃﹶﻥﹾ ﺗ:ﺍ ﻗﹶﺎﻝﹶﺮ ﺃﹶﺟﻈﹶﻢ ﺃﹶﻋﻗﹶﺔﺪ ﺍﻟﺼ ﺃﹶﻯﻮﻝﹶ ﺍﻟﻠﱠﻪﺳﺎ ﺭ ﻳ:ﻓﹶﻘﹶﺎﻝﹶ
436
437

əl-Buxari, 1410, 1321; Muslim, 1014, 1684.
Muslim, 5299.

ﺒﹺﻰﻞﹲ ﺇﹺﻟﹶﻰ ﺍﻟﻨﺟﺎﺀَ ﺭ ﺟ:ﻗﹶﺎﻝﹶ

ﺓﹶﻳﺮﺮ ﺃﹶﺑﹺﻲ ﻫﻦ ﻋ- ٣٠٧
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، ﻛﹶﺬﹶﺍﻔﹸﻼﹶﻥﻟ ﻭ، ﻛﹶﺬﹶﺍﻔﹸﻼﹶﻥ ﻟ ﻗﹸﻠﹾﺖﻠﹾﻘﹸﻮﻡ ﺍﻟﹾﺤﺖﻠﹶﻐﻰ ﺇﹺﺫﹶﺍ ﺑﺘﻬﹺﻞﹸ ﺣﻤﻻﹶ ﺗ ﻭ،ﻰﻨﻞﹸ ﺍﻟﹾﻐﺄﹾﻣﺗ ﻭﻰ ﺍﻟﹾﻔﹶﻘﹾﺮﺸﺨ ﺗ،ﻴﺢﺤ ﺷﻴﺢﺤ ﺻﺖﺃﹶﻧﻭ
«ﻔﹸﻼﹶﻥ ﻛﹶﺎﻥﹶ ﻟﻗﹶﺪﻭ
307. Rəvayət edilir ki, Əbu Hureyra
demişdir: “Bir nəfər Peyğəmbərin
salləllahu aleyhi və səlləm yanına gəlib dedi: “Ey Allahın Elçisi, savabı ən böyük
olan sədəqə hansıdır?” Peyğəmbər salləllahu aleyhi və səlləm buyurdu: “Bu,
sənin sağlam və xəsis olduğun, kasıb olmaqdan ehtiyat etdiyin və varlanacağına ümid bəslədiyin halda verdiyin sədəqədir. Bir də ki, sədəqə
verməyi, canın boğazına yetişən vaxta, özün də “filankəsə bu qədər,
filankəsə də bu qədər (verin)” (deyə vəsiyyət edəcəyin günə) saxlama.
(Çünki) həmin vaxt (mal-dövlətin) başqalarına (miras) qalacaq”.438
AĞAC ƏKMƏK SAVAB QAZANDIRIR

 ﺑﹺﻪﺔﹲ ﺇﹺﻻﱠ ﻛﹶﺎﻥﹶ ﻟﹶﻪﺍﺑ ﺩﺎﻥﹲ ﺃﹶﻭﺴ ﺇﹺﻧﻪﻨﺎ ﻓﹶﺄﹶﻛﹶﻞﹶ ﻣﺳ ﻏﹶﺮﺱﻢﹴ ﻏﹶﺮﻠﺴ ﻣﻦﺎ ﻣﻗﹶﺎﻝﹶ ﻣ

ﺒﹺﻲ ﺍﻟﻨﻦﻋ

ﻚﺎﻟﻦﹺ ﻣﺲﹺ ﺑ ﺃﹶﻧﻦ ﻋ- ٣٠٨
.ﻗﹶﺔﹲﺪﺻ

308. Ənəs ibn Malik
rəvayət edir ki, Peyğəmbər salləllahu aleyhi və səlləm
demişdir: “Hansı bir müsəlman bir ağac əkər və onun (əkdiyi ağacın)
bəhrəsindən insan və ya heyvan yeyərsə, (və ya taxıl və s.) əkərsə, sonra da
quşlar, insanlar və heyvanlar onun (məhsulundan yeyərsə439) bu o müsəlman üçün sədəqə sayılar”.440

ﻪﻨﻕ ﻣ
 ﺮﹺﺎ ﺳﻣﻗﹶﺔﹲ ﻭﺪ ﺻ ﻟﹶﻪﻪﻨﻞﹶ ﻣﺎ ﺃﹸﻛﺎ ﺇﹺﻻﱠ ﻛﹶﺎﻥﹶ ﻣﺳ ﻏﹶﺮﺮﹺﺱﻳﻐ ﻢﹴﻠﺴ ﻣﻦﺎ ﻣ »ﻣﻮﻝﹸ ﺍﻟﻠﱠﻪﺳﺎﺑﹺﺮﹴ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺭ ﺟﻦ ﻋ- ٣٠٩
.«ﻗﹶﺔﹲﺪ ﺻ ﺇﹺﻻﱠ ﻛﹶﺎﻥﹶ ﻟﹶﻪﺪ ﺃﹶﺣﻩﺅﺯﻳﺮ ﻻﹶﻗﹶﺔﹰ ﻭﺪ ﺻ ﻟﹶﻪﻮ ﻓﹶﻬﺮ ﺍﻟﻄﱠﻴﺎ ﺃﹶﻛﹶﻠﹶﺖﻣﻗﹶﺔﹲ ﻭﺪ ﺻ ﻟﹶﻪﻮ ﻓﹶﻬﻪﻨ ﻣﻊﺒﺎ ﺃﹶﻛﹶﻞﹶ ﺍﻟﺴﻣﻗﹶ ﹲﺔ ﻭﺪ ﺻﻟﹶﻪ
309. Cabir
rəvayət edir ki, Allah Elçisi salləllahu aleyhi və səlləm buyurmuşdur: “Hər hansı bir müsəlman bir ağac əkərsə, ondan yeyilən bir şey
onun üçün sədəqə olar. Ondan oğurlanan bir şey onun üçün sədəqə olar.
Vəhşi heyvanların ondan yediyi bir şey onun üçün sədəqə olar. Quşun
ondan yediyi bir şey onun üçün sədəqə olar. Ondan kimsə nə isə əskiltsə,
bu onun üçün sədəqə olar”.441

əl-Buxari, 1419; ən-Nəsəi, 2495, 2541. əl-Albani hədisin səhih olduğunu bildirmişdir.
əl-Buxari, 2320.
440 əl-Buxari, 6012.
441 Muslim, 1552, 4050-4055.
438
439
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YEDDİ YÜZ QAT SAVAB

.«ﻒﻌ ﺿﺎﺋﹶﺔﻤﻌﺒ ﺑﹺﺴ ﻟﹶﻪﺖﺒ ﻛﹸﺘﺒﹺﻴﻞﹺ ﺍﻟﻠﱠﻪﻰ ﺳﻔﹶﻘﹶﺔﹰ ﻓ ﻧﻔﹶﻖ ﺃﹶﻧﻦ»ﻣ

ﻮﻝﹸ ﺍﻟﻠﱠﻪﺳﻗﹶﺎﻝﹶ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺭ

ﻚﻦﹺ ﻓﹶﺎﺗﻳﻢﹺ ﺑﺮ ﺧﻦ ﻋ- ٣١٠

310. Xureym ibn Fatiq rəvayət edir ki, Allah Elçisi salləllahu aleyhi və səlləm
buyurmuşdur: “Kim Allah yolunda xərcləyərsə, ona xərclədiyinin yeddi
yüz qat savabı verilər”.442

ﺔﺎﻣﻴ ﺍﻟﹾﻘﻡﻳﻮ ﻦﻴﺄﹾﺗ»ﻟﹶﻴ

ﻮﻝﹸ ﺍﻟﻠﱠﻪﺳ ﻓﹶﻘﹶﺎﻝﹶ ﺭﺒﹺﻴﻞﹺ ﺍﻟﻠﱠﻪﻰ ﺳ ﻓﺔﻄﹸﻮﻣﺨ ﻣﺎﻗﹶﺔ ﺑﹺﻨﻕﺪﺼﻼﹰ ﺗﺟﺃﹶﻥﱠ ﺭ

ﻮﺩﻌﺴ ﺃﹶﺑﹺﻰ ﻣﻦ ﻋ- ٣١١
.«ﺔﻄﹸﻮﻣﺨ ﻣﺎﻗﹶﺔ ﻧﺎﺋﹶﺔﻤﻌﺒﺑﹺﺴ

311. Əbu Məsud443
rəvayət edir ki, bir nəfər yüyənli bir dəvəni Allah
yolunda sədəqə etdi. Allah Elçisi salləllahu aleyhi və səlləm buyurdu: “Qiyamət
günü o, yeddi yüz yüyənli dəvə ilə gələcəkdir”.444
QOŞA SƏDƏQƏ VERMƏK

 ﹴﻢﻠﺴ ﻣﺪﺒ ﻋﻦﺎ ﻣ »ﻣﻮﻝﹸ ﺍﻟﻠﱠﻪﺳ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺭﻢﻌ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﻧ.ﺛﹾﻨﹺﻰﺪ ﺣ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﻗﹸﻠﹾﺖﺎ ﺫﹶﺭ ﺃﹶﺑﻴﺖﻳﺔﹶ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﻟﹶﻘﺎﻭﹺﻌﻦﹺ ﻣﺔﹶ ﺑﻌﺼﻌ ﺻﻦ ﻋ- ٣۱٢
ﻚ ﻗﹶﺎﻝﹶ
  ﺫﹶﻟﻒﻛﹶﻴ ﻭ ﻗﹸﻠﹾﺖ.«ﻩﺪﻨﺎ ﻋ ﺇﹺﻟﹶﻰ ﻣﻮﻩﻋﻳﺪ ﻢ ﻛﹸﻠﱡﻬﺔﻨﺔﹸ ﺍﻟﹾﺠﺒﺠ ﺣﻪﻠﹶﺘﻘﹾﺒﺘ ﺇﹺﻻﱠ ﺍﺳﺒﹺﻴﻞﹺ ﺍﻟﻠﱠﻪﻰ ﺳﻦﹺ ﻓﻴﺟﻭ ﺯﺎﻝﹴ ﻟﹶﻪ ﻛﹸ ﱢﻞ ﻣﻦ ﻣﻖﻔﻳﻨ
.«ﻦﹺﻴﺗﻘﹶﺮﺍ ﻓﹶﺒﻘﹶﺮ ﺑﺖﺇﹺﻥﹾ ﻛﹶﺎﻧﻳﻦﹺ ﻭﲑﻌ ﺇﹺﺑﹺﻼﹰ ﻓﹶﺒﺖ»ﺇﹺﻥﹾ ﻛﹶﺎﻧ
312. Sasaə ibn Muaviyə rəvayət edir ki, Əbu Zərr
ilə qarşılaşdım və
dedim: “Mənə bir hədis danış!” O dedi: “Yaxşı, Allah Elçisi salləllahu aleyhi və
səlləm belə buyurmuşdur: “Allah yolunda hər cür maldan qoşa sədəqə
verən elə bir müsəlman qul yoxdur ki, Cənnət keşikçiləri onu qarşılamasın
və hər biri özü durduğu qapıdan onu dəvət etməsin”. Mən dedim: “Bu necə olur?” Əbu Zərr dedi: “Dəvəsi varsa, iki dəvə, inəyi varsa, iki inək”.445
ORTA YOL TUTMAQ

.«ﻗﹶﺔﺪﻄﺮﹺ ﺍﻟﺼﻯ ﺷﺮﺠﺮﹺﻱ ﻣﻳﺠ ﻠﹶﻒ »ﺇﹺﻥﱠ ﺍﻟﺴ:ﻗﹶﺎﻝﹶ

ﺒﹺﻲ ﺃﹶﻥﱠ ﺍﻟﻨ:

ﻮﺩﻌﺴﻦﹺ ﻣﻦﹺ ﺍﺑ ﻋ- ٣۱٣

ət-Tirmizi, 1625, 1725. əl-Albani səhih olduğunu bildirmişdir.
Əbu Məsud əl-Ənsari Peyğəmbərin səhabəsidir. Adı: Uqbə ibn Amrdır. Əbu Məsud hicrətin 40cı ilində vəfat etmişdir.
444 ən-Nəsəi, 3187, 3200. əl-Albani səhih olduğunu bildirmişdir.
445 ən-Nəsəi, 3186, 3198. Albani səhih olduğunu bildirmişdir.
442
443
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313. İbn Məsud
rəvayət edir ki, Peyğəmbər salləllahu aleyhi və səlləm demişdir: “Sizdən öncə olan əməlisalehlər sədəqə verməkdə orta yolu tutardılar”.446
SƏDƏQƏ ACLIĞI ARADAN QALDIRIR

ﺎﺌﹶﺔﹶ ﻛﹶﻤﻴﻄﺊﹸ ﺍﻟﹾﺨﻄﹾﻔﺗﻊﹺ ﻭﺎﺋ ﺍﻟﹾﺠﻦ ﻣﺪﺴﺎ ﺗﻬ ﻓﹶﺈﹺﻧ،ﺓﺮﻤ ﺑﹺﺘﻟﹶﻮﻗﹸﻮﺍ ﻭﺪﺼ »ﺗ:

ِﻝﹸ ﺍﷲﻮﺳ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺭ:ﻗﹶﺎﻝﹶ

ﺔﹶﻜﹾﺮﹺﻣ ﻋﻦ ﻋ- ٣۱٤
.«ﺎﺭﺎﺀُ ﺍﻟﻨﺊﹸ ﺍﻟﹾﻤﻳﻄﹾﻔ

314. İkrimə rəvayət edir ki, Allah Elçisi salləllahu aleyhi və səlləm demişdir:
“Bir xurma olsa belə sədəqə verin! Həqiqətən, o, aclığı aradan qaldırır və su
odu söndürdüyü kimi günahları söndürür”.447
QOHUMA VERİLƏN SƏDƏQƏ

.«ﺢﹺﻢ ﺍﻟﹾﻜﹶﺎﺷﺣﻱ ﺍﻟﺮﻠﹶﻰ ﺫﻗﹶﺔﹸ ﻋﺪ ﺍﻟﺼﻗﹶﺔﺪﻞﹸ ﺍﻟﺼ »ﺃﹶﻓﹾﻀ: ﺒﹺﻲ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺍﻟﻨ:ﻗﹶﺎﻝﹶ

ﻮﺏ ﺃﹶﺑﹺﻲ ﺃﹶﻳﻦ ﻋ- ٣۱٥

315. Əbu Əyyub
rəvayət edir ki, Peyğəmbər salləllahu aleyhi və səlləm
demişdir: “Ən yaxşı sədəqə ədavət bəslənən qohuma verilən sədəqədir”.448

ﻳﺠﹺﺪ ﻛﹶﺔﹲ ﻓﹶﺈﹺﻥﹾ ﻟﹶﻢﺮ ﺑﻪﺮﹴ ﻓﹶﺈﹺﻧﻤﻠﹶﻰ ﺗ ﻋﺮﻔﹾﻄ ﻓﹶﻠﹾﻴﻛﹸﻢﺪ ﺃﹶﺣﻗﹶﺎﻝﹶ »ﺇﹺﺫﹶﺍ ﺃﹶﻓﹾﻄﹶﺮ

ﺒﹺﻰ ﺍﻟﻨﻠﹸﻎﹸ ﺑﹺﻪﻳﺒ

ﺮﹴﺎﻣﻦﹺ ﻋﺎﻥﹶ ﺑﻠﹾﻤﺎ ﺳﻬﻤ ﻋﻦ ﻋ- ٣۱٦

.«ﻠﹶﺔﹲﺻﻗﹶﺔﹲ ﻭﺪ ﺻﺎﻥﺘﻨﻢﹺ ﺛﺣﻯ ﺍﻟﺮﻠﹶﻰ ﺫ ﻋﻰﻫﻗﹶﺔﹲ ﻭﺪﲔﹺ ﺻﻜﺴﻠﹶﻰ ﺍﻟﹾﻤﻗﹶﺔﹸ ﻋﺪﻗﹶﺎﻝﹶ »ﺍﻟﺼ ﻭ.«ﻮﺭ ﻃﹶﻬﻪﺎﺀُ ﻓﹶﺈﹺﻧﺍ ﻓﹶﺎﻟﹾﻤﺮﻤﺗ
316. Səlman ibn Amir rəvayət edir ki, Allah Elçisi salləllahu aleyhi və səlləm
demişdir: “Sizdən biriniz iftar etdikdə xurma ilə iftar etsin, çünki o bərəkətdir. Əgər xurma tapmazsa, su ilə iftar etsin, çünki o pakdır”. Həmçinin, o
demişdir: “Miskinə sədəqə verməyin bir sədəqə savabı vardır. Qohuma
sədəqə verməyin isə iki savabı vardır; sədəqə savabı və qohumluq əlaqələrini möhkəmlətmək savabı”.449
GİZLİ SƏDƏQƏ

ﻲ ﻓﻳﺪﺰﹺﻢﹺ ﺗﺣﻠﹶﺔﹸ ﺍﻟﺮﺻ ﻭ،ﺏ ﺍﻟﺮﺐﻲﺀُ ﻏﹶﻀﻄﹾﻔ ﺗﺮﻗﹶﺔﹸ ﺍﻟﺴﺪ »ﺻ:ﻗﹶﺎﻝﹶ

ﺒﹺﻲﻦﹺ ﺍﻟﻨ ﻋ:

ﺭﹺﻱﺪ ﺍﻟﹾﺨﺪﻴﻌ ﺃﹶﺑﹺﻲ ﺳﻦ ﻋ- ٣۱٧

Əhməd, 3911. əl-Albani “Sahihul-Cəmius-Sağir”də (№ 1640) səhih olduğunu bildirmişdir.
İbnul-Mubarak “əz-Zuhd” 651. əl-Albani “Sahihul-Cəmius-Sağir”də (№ 2951) səhih olduğunu
bildirmişdir.
448 Əhməd, 23577. əl-Albani “Sahihul-Cəmius-Sağir”də (№ 1110) səhih olduğunu bildirmişdir.
449 ət-Tirmizi, 658, 660. əl-Albani bu hədisin səhih olduğunu bildirmişdir.
446
447
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.«ِﻮﺀ ﺍﻟﺴﺎﺭﹺﻉﺼﻲ ﻣﻳﻘ ﻭﻑﺮﻌﻌﻞﹸ ﺍﻟﹾﻤﻓ ﻭ،ﻤﺮﹺﺍﻟﹾﻌ
317. Əbu Səid əl-Xudri rəvayət edir ki, Peyğəmbər salləllahu aleyhi və səlləm
demişdir: “Gizli olaraq verilən sədəqə Allahın qəzəbini söndürür, qohumluq əlaqələrini möhkəmlətmək ömrü artırır və insanlara yaxşılıq etmək isə
pis aqibətdən qoruyur”.450
SƏDƏQƏ VERƏN KASIBLIQDAN QORXMAZ

ﻦﻴﻌﺒ ﺳﻲﺤﻴﺎ ﻟﻬﻨ ﻋﻳﻔﹸﻚ ﻰﺘ ﺣ،ﻗﹶﺔﺪ ﺍﻟﺼﻦﻴﺌﺎﹰ ﻣﻞﹲ ﺷﺟ ﺭﺮﹺﺝﻳﺨ ﺎ »ﻣ:

ِﻝﹸ ﺍﷲﻮﺳ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺭ:ﻗﹶﺎﻝﹶ

ﻩﻳﺪﺮ ﺑﻦ ﻋ- ٣۱٨
.«ﻄﹶﺎﻧﺎﹰﻴﺷ

318. Bureydə rəvayət edir ki, Allah Elçisi salləllahu aleyhi və səlləm demişdir:
“Bir kişi yetmiş şeytanın çənəsini (vəsvəsəsini sədəqədən) dəf etdikdən
sonra sədəqə vermiş olar”.451
UCA ALLAH SİMİCLİK ETMƏYƏNƏ NEMƏTİNİ ƏSİRGƏMƏZ

.«ﻚﻔﹶﻘﹶﺘﻧ ﻭﺒﻚﺼﺭﹺ ﻧﻠﹶﻰ ﻗﹶﺪﺮﹺ ﻋ ﺍﻷَﺟﻦ ﻣ »ﺇﹺﻥﱠ ﻟﹶﻚ:ﺎﻬﺗﺮﻤﻲ ﻋﺎ ﻓﻗﹶﺎﻝﹶ ﻟﹶﻬ

ِﻝﹶ ﺍﷲﻮﺳ ﺃﹶﻥﱠ ﺭ:

ﺔﹶﺸﺎﺋ ﻋﻦ ﻋ- ٣۱٩

319. Aişə
rəvayət edir ki, Allah Elçisi salləllahu aleyhi və səlləm ümrədə ona
belə demişdir: “Həqiqətən, (Allah yolunda) yorulmağın və xərcləməyin
qədər sənə mükafat verilir”.452

ﺮﻴﺑ ﺍﻟﺰﻠﹶﻰﻞﹶ ﻋﺧﺎ ﺃﹶﺩﺀٌ ﺇﹺﻻﱠ ﻣﻰﻰ ﺷ ﻟﺲ ﻟﹶﻴ ﺍﻟﻠﱠﻪﺒﹺﻰﺎ ﻧ ﻳﻓﹶﻘﹶﺎﻟﹶﺖ

ﺒﹺﻰ ﺍﻟﻨﺎﺀَﺕﺎ ﺟﻬﺃﹶﻧ

ﻜﹾﺮﹴ ﺃﹶﺑﹺﻰ ﺑﺖﺎﺀَ ﺑﹺﻨﻤ ﺃﹶﺳﻦ ﻋ- ٣٢٠

.«ﻚﻠﹶﻴ ﻋ ﺍﻟﻠﱠﻪﻰﻮﻋﻰ ﻓﹶﻴﻮﻋﻻﹶ ﺗ ﻭﺖﻄﹶﻌﺘﺎ ﺍﺳﻰ ﻣﺨﺿ ﻓﹶﻘﹶﺎﻝﹶ »ﺍﺭﻠﹶﻰﻞﹸ ﻋﺧﻳﺪ ﺎﻤ ﻣﺦﺿ ﺃﹶﻥﹾ ﺃﹶﺭﺎﺡﻨ ﺟﻠﹶﻰﻞﹾ ﻋﻓﹶﻬ
320. Əsma bint Əbu Bəkr
belə rəvayət edir: “O, Peyğəmbərin salləllahu
aleyhi və səlləm yanına gələrək belə demişdir: “Ey Allahın Peyğəmbəri!
Zubeyrin mənə gətirdiyi şeylərdən başqa bir şeyim yoxdur. Mənə verilən
şeylərdən cüzi bir şey versəm, mənə günah olmaz ki?” Peyğəmbər salləllahu
əl-Beyhəqi “Şuabul-İman” 3442. əl-Albani “Sahihul-Cəmius-Sağir”də (№ 3760) səhih olduğunu
bildirmişdir.
451 əl-Hakim, 1521; Əhməd, 23012. əl-Albani “Sahihul-Cəmius-Sağir”də (№ 5814) və “SilsilətulƏhədisis-Sahiha”da (№ 1268) səhih olduğunu bildirmişdir. Hədisdə insanın sədəqə vermək istəyərkən
yetmiş şeytanın onu kasıblıqla qorxudaraq sədəqə verməkdən çəkindirməyə çalışması nəzərdə tutulur.
452 əl-Hakim, 1733. əl-Albani “Sahihul-Cəmius-Sağir”də (№ 2160) səhih olduğunu bildirmişdir.
450
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aleyhi və səlləm belə buyurdu: “Bacardığını ver, simiclik etmə ki, Uca Allah
da səndən nemətlərini əsirgəməsin”.453

HƏDİYYƏ DƏ SƏDƏQƏDİR

ﻗﺎﻝ ﻣﻦ ﻣﻨﺢ ﻣﻨﻴﺤﺔ ﺃﻭ ﻫﺪﻯ ﺯﻗﺎﻗﺎ ﺃﻭ ﻗﺎﻝ ﻃﺮﻳﻘﺎ ﻛﺎﻥ ﻟﻪ ﻋﺪﻝ ﻋﺘﺎﻕ ﻧﺴﻤﺔ

ﻋﻦ ﺍﻟﻨﱯ

 ﻋﻦ ﺍﻟﱪﺍﺀ ﺑﻦ ﻋﺎﺯﺏ- ٣٢١

321. Bəra ibn Azib
rəvayət edir ki, Peyğəmbər salləllahu aleyhi və səlləm
dedi: “Kim bir dəvə (yaxud qoç) hədiyyə versə və ya bir küçə (yaxud yol)
göstərsə, ona bir kölə azad etdiyi qədər savab yazılar”.454
XƏSİSLƏ ƏLİAÇIĞIN MİSALI

ﻦ ﻥ ﻣ ﺎﺘﺒﺎ ﺟﻬﹺﻤﻠﹶﻴ ﻋ،ﻦﹺﻠﹶﻴﺟﺜﹶﻞﹺ ﺭﻖﹺ ﻛﹶﻤﻔﻨﺍﻟﹾﻤﻴﻞﹺ ﻭﺨﺜﹶﻞﹸ ﺍﻟﹾﺒ »ﻣ:ﻳﻘﹸﻮﻝﹸ ﻮﻝﹶ ﺍﻟﻠﱠﻪﺳ ﺭﻊﻤ ﺳﻪﺓﹶ ﺃﹶﻧﻳﺮﺮ ﺃﹶﺑﹺﻰ ﻫﻦ ﻋ- ٣٢٢
ﻔﹸﻮﻌﺗ ﻭﻪﺎﻧﻨ ﺑﻰﻔﺨﻰ ﺗﺘ ﺣﻩﻠﹶﻰ ﺟﹺﻠﹾﺪ ﻋ- ﺕﻓﹶﺮ ﻭ ﺃﹶﻭ- ﺖﻐﺒ ﺇﹺﻻﱠ ﺳﻖﻔﻳﻨ  ﻓﹶﻼﹶﻖﻔﻨﺎ ﺍﻟﹾﻤ ﻓﹶﺄﹶﻣ،ﺎﻴﻬﹺﻤﺍﻗﺮﺎ ﺇﹺﻟﹶﻰ ﺗﻳﻬﹺﻤ ﺛﹸﺪﻦ ﻣ،ﻳﺪﺪﺣ
«ﺴِﻊﺘﻻﹶ ﺗﺎ ﻭﻬﻌﺳﻳﻮ ﻮ ﻓﹶﻬ،ﺎﻬﻜﹶﺎﻧ ﻣﻠﹾﻘﹶﺔ ﻛﹸﻞﱡ ﺣﺌﹰﺎ ﺇﹺﻻﱠ ﻟﹶﺰﹺﻗﹶﺖﻴ ﺷﻖﻔﻳﻨ  ﺃﹶﻥﹾﻳﺮﹺﻳﺪ ﻴﻞﹸ ﻓﹶﻼﹶﺨﺎ ﺍﻟﹾﺒﺃﹶﻣ ﻭ،ﻩﺃﹶﺛﹶﺮ
322. Rəvayət edilir ki, Əbu Hureyra
Peyğəmbərin salləllahu aleyhi və səlləm
belə dediyini eşitmişdir: “Xəsislə əliaçıq adamın məsəli, əyninə, (bədəninin)
sinədən körpücük sümüklərinə qədər olan hissəsini örtən, dəmir cübbə
geymiş iki adamın məsəlinə bənzəyir. Əliaçıq adama gəlincə, o, (hər dəfə
öz malından) xərclədikdə (cübbəsi) genişlənir, yaxud böyüyür və (bu
genişlənmə) cübbəsi ta onun barmaqlarının üstünü örtənə qədər və ayaq
izlərini silənədək455 (beləcə böyüyüb genişlənir). Xəsislik edənə gəldikdə isə
o, (hər dəfə malından) xərcləmək istədikdə (cübbənin) dəmir həlqəsi yerinə
yapışır və o, cübbəsini genişləndirməyə çalışsa da, cübbə genişlənmir ki,
genişlənmir”.456
BİR DİRHƏM SƏDƏQƏ EDƏN

ﻞﹲ ﻟﹶﻪﺟ ﻗﹶﺎﻝﹶ »ﺭﻒﻛﹶﻴ ﻭﻮﻝﹶ ﺍﻟﻠﱠﻪﺳﺎ ﺭ ﻗﹶﺎﻟﹸﻮﺍ ﻳ.«ﺎﺋﹶﺔﹶ ﺃﹶﻟﹾﻒ ﻣﻢﻫﺭ ﺩﻖﺒ»ﺳ

ﻮﻝﹸ ﺍﻟﻠﱠﻪﺳﻗﹶﺎﻝﹶ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺭ

ﺓﹶﻳﺮﺮ ﺃﹶﺑﹺﻰ ﻫﻦ ﻋ- ٣٢٣

.«ﺎ ﺑﹺﻬﻕﺪﺼ ﻓﹶﺘﺎﺋﹶﺔﹶ ﺃﹶﻟﹾﻒ ﻣﻪﺎﻟﺽﹺ ﻣﺮ ﻋﻦﺬﹶ ﻣ ﻓﹶﺄﹶﺧﲑﺎﻝﹲ ﻛﹶﺜ ﻣﻞﹲ ﻟﹶﻪﺟﺭ ﻭ ﺑﹺﻪﻕﺪﺼﺎ ﻓﹶﺘﻤﻫﺪﺬﹶ ﺃﹶﺣ ﻓﹶﺄﹶﺧﺎﻥﻤﻫﺭﺩ
Muslim, 2425.
əl-Buxari “Ədəbul-Mufrad” 890. əl-Albani səhih olduğunu qeyd etmişdir.
455 Burada cübbənin ətəyinin yerlə sürünməsi və sahibinin günahlarını ört-basdır etməsi nəzərdə
tutulur.
456 əl-Buxari, 1443; Muslim 1021, 1696; ən-Nəsəi, 2547.
453
454
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323. Əbu Hureyra
rəvayət edir ki, Allah Elçisi salləllahu aleyhi və səlləm
demişdir: “Bir dirhəm yüz min dirhəmdən irəlidədir”. Səhabələr: “Ey
Allahın Elçisi, bu necə ola bilər?”- deyə soruşdular. Allah Elçisi salləllahu
aleyhi və səlləm buyurdu: “İki dirhəmi olub birini sədəqə verən adam hara,
mal-dövləti olub ondan yüz min dirhəm sədəqə verən insan hara!”457
VERƏN ƏL ALAN ƏLDƏN ÜSTÜNDÜR

ﻗﹶﺔﺪ ﺍﻟﺼﺮﻴﺧ ﻭ،ﻮﻝﹸﻌ ﺗﻦﺃﹾ ﺑﹺﻤﺪﺍﺑ ﻭ،ﻔﹾﻠﹶﻰ ﺍﻟﺴﺪ ﺍﻟﹾﻴﻦ ﻣﺮﻴﺎ ﺧﻠﹾﻴ ﺍﻟﹾﻌﺪ »ﺍﻟﹾﻴ: ﻗﹶﺎﻝﹶﺒﹺﻰﻦﹺ ﺍﻟﻨﺍﻡﹴ ﻋﺰﻦﹺ ﺣﻴﻢﹺ ﺑﻜ ﺣﻦ ﻋ- ٣٢٤
.« ﺍﻟﻠﱠﻪﻨﹺﻪﻳﻐ ﻦﹺﻐﺘﻳﺴ ﻦﻣ ﻭ، ﺍﻟﻠﱠﻪﻔﱠﻪﻳﻌ ﻒﻔﻌﺘﻳﺴ ﻦﻣ ﻭ،ﻰﻨﺮﹺ ﻏ ﻇﹶﻬﻦﻋ
324. Həkim ibn Hizam rəvayət edir ki, Peyğəmbər salləllahu aleyhi və səlləm
demişdir: “Verən əl alan əldən daha xeyirlidir. Baxmağın vacib olan kimsələrdən458 başla. Ən xeyirli sədəqə, zəngin ikən verilən (sədəqədir). İffətli
olmaq istəyəni Allah iffətli edər. (İnsanlara) möhtac olmaq istəməyən kimsəni Allah heç kəsə möhtac etməz”.459

ﻳﺪ» ﻳﻘﹸﻮﻝﹸ ﻮﻫ ﻭﺎﺱ ﺍﻟﻨﻄﹸﺐﻳﺨ ﺮﹺﺒﻨﻠﹶﻰ ﺍﻟﹾﻤ ﻋﻢﻗﹶﺎﺋ

ﻮﻝﹸ ﺍﻟﻠﱠﻪﺳﺔﹶ ﻓﹶﺈﹺﺫﹶﺍ ﺭﻳﻨﺪﺎ ﺍﻟﹾﻤﻨﻣﻗﹶﺎﻝﹶ ﻗﹶﺪ

ﺎﺭﹺﺑﹺﻰﺤ ﻃﹶﺎﺭﹺﻕﹴ ﺍﻟﹾﻤﻦ ﻋ- ٣٢٥

.«ﺎﻙﻧ ﺃﹶﺩﺎﻙﻧ ﺃﹶﺩ ﺛﹸﻢﺎﻙﺃﹶﺧ ﻭﻚﺘﺃﹸﺧ ﻭﺎﻙﺃﹶﺑ ﻭﻚﻮﻝﹸ ﺃﹸﻣﻌ ﺗﻦﺃﹾ ﺑﹺﻤﺪﺍﺑﺎ ﻭﻠﹾﻴﻰ ﺍﻟﹾﻌﻄﻌﺍﻟﹾﻤ
325. Tariq əl-Muharibinin belə deməsi rəvayət olunur: “Mədinəyə çatdıqda Allahın Elçisi salləllahu aleyhi və səlləm minbərin üstündə ayaq üstə duraraq camaata xütbə oxuyurdu: “Verən əl üstündür. Sənin öhdəndə olan
anandan, atandan, bacından, qardaşından, sonra sənə ən yaxın (olanlardan
və ondan sonra bir qədər uzaq) olanlardan başla!”460

ﺬﹶﺍ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺇﹺﻥﱠ ﻫﻄﹶﺎﻧﹺﻲ ﺛﹸﻢ ﻓﹶﺄﹶﻋﻪﺄﹶﻟﹾﺘ ﺳﻄﹶﺎﻧﹺﻲ ﺛﹸﻢ ﻓﹶﺄﹶﻋﻪﺄﹶﻟﹾﺘ ﺳﻄﹶﺎﻧﹺﻲ ﺛﹸﻢ ﻓﹶﺄﹶﻋﺒﹺﻲ ﺍﻟﻨﺄﹶﻟﹾﺖﺍﻡﹴ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺳﺰﻦﹺ ﺣﻴﻢﹺ ﺑﻜ ﺣﻦ ﻋ- ٣٢٦
ﻳﺄﹾﻛﹸﻞﹸ ﻱﻛﹶﺎﻥﹶ ﻛﹶﺎﻟﱠﺬ ﻭﻴﻪ ﻓ ﻟﹶﻪﻙﺎﺭﻳﺒ ﻔﹾﺲﹴ ﻟﹶﻢ ﻧﺍﻑﺮ ﺑﹺﺈﹺﺷﺬﹶﻩ ﺃﹶﺧﻦﻣ ﻭﻴﻪ ﻓ ﻟﹶﻪﻮﺭﹺﻙﻔﹾﺲﹴ ﺑﻴﺐﹺ ﻧ ﺑﹺﻄﺬﹶﻩ ﺃﹶﺧﻦﺓﹲ ﻓﹶﻤﻠﹾﻮﺓﹲ ﺣﺮﻀﺎﻝﹶ ﺧﺍﻟﹾﻤ
ﻔﹾﻠﹶﻰ ﺍﻟﺴﺪ ﺍﻟﹾﻴﻦ ﻣﺮﻴﺎ ﺧﻠﹾﻴ ﺍﻟﹾﻌﺪﺍﻟﹾﻴ ﻭﻊﺒﻳﺸ ﻟﹶﺎﻭ
326. Həkim ibn Hizam demişdir: “Mən Allah Elçisindən salləllahu aleyhi və
mal istədim, o da mənə verdi. Sonra yenə istədim, o yenə mənə verdi.
Sonra yenə istədim, o yenə verdi. Sonra o dedi: “Şübhəsiz ki, bu mal şirin
səlləm

ən-Nəsəi, 2528, 2540; İbn Xuzeymə, 2443. əl-Albani həsən olduğunu bildirmişdir.
Burada insanın özü, ata-anası və digər ailə üzvləri nəzərdə tutulur.
459 əl-Buxari, 1427; Muslim 1033.
460 Nəsəi, 2532, 2544. Albani səhih olduğunu bildirmişdir.
457
458
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meyvədir. Kim onu gözütoxluq ilə alarsa, onun üçün bərəkətli olar. Kim də
onu tamahkarlıq ilə alarsa, onun üçün bərəkətli olmaz və o, yemək yeyən,
lakin doymayan bir kimsəyə bənzəyir. Verən əl alan əldən daha
yaxşıdır”.461

ﻟﹶﺎ ﻭ ﻟﹶﻚﺮ ﺷﺴِﻜﹶﻪﻤﺃﹶﻥﹾ ﺗ ﻭ ﻟﹶﻚﺮﻴﻞﹶ ﺧﺬﹸﻝﹶ ﺍﻟﹾﻔﹶﻀﺒ ﺃﹶﻥﹾ ﺗﻚ ﺇﹺﻧﻡ ﺁﺩﻦﺎ ﺍﺑﻳ

ﻮﻝﹸ ﺍﻟﻠﱠﻪﺳﻗﹶﺎﻝﹶ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺭ

ﺔﹶﺎﻣﺎ ﺃﹸﻣ ﺃﹶﺑﺖﻌﻤ ﺳ- ٣٢٧

ﻔﹾﻠﹶﻰ ﺍﻟﺴﺪ ﺍﻟﹾﻴﻦ ﻣﺮﻴﺎ ﺧﻠﹾﻴ ﺍﻟﹾﻌﺪﺍﻟﹾﻴﻮﻝﹸ ﻭﻌ ﺗﻦﺃﹾ ﺑﹺﻤﺪﺍﺑ ﻭﻠﹶﻰ ﻛﹶﻔﹶﺎﻑ ﻋﻠﹶﺎﻡﺗ
327. Əbu Umamə
demişdir: “Allah Elçisini salləllahu aleyhi və səlləm belə
buyurarkən eşitdim: “Ey Adəm oğlu! Artıq malını sərf etməyin sənin üçün
xeyir, etməməyin isə şərdir. Kifayət qədər mala sahib olduğun üçün qınanmazsan. Öhdəndə olandan başla! Verən əl alan əldən daha yaxşıdır”.462
SƏDƏQƏ QƏBRİN HƏRARƏTİNİ SÖNDÜRÜR

ﻦﺆﻣﻞﹸ ﺍﻟﹾﻤﻈﺘﻳﺴ ﺎﻤﺇﹺﻧ ﻭ،ﻮﺭﹺ ﺍﻟﹾﻘﹸﺒﺮﺎ ﺣﻬﻠ ﺃﹶﻫﻦﺊﹸ ﻋﻄﹾﻔﻗﹶﺔﹶ ﻟﹶﺘﺪ »ﺇﹺﻥﱠ ﺍﻟﺼ:ﻗﹶﺎﻝﹶ

ِﻝﹺ ﺍﷲﻮﺳ ﺭﻦ ﻋ:

ﺮﹴﺎﻣﻦﹺ ﻋﺔﹶ ﺑﻘﹾﺒ ﻋﻦ ﻋ- ٣٢٨
.«ﻪﻗﹶﺘﺪﻞﱢ ﺻﻲ ﻇ ﻓﺔﺎﻣﻴ ﺍﻟﹾﻘﻡﻳﻮ

328. Uqbə ibn Amir rəvayət edir ki, Allahın Elçisi salləllahu aleyhi və səlləm
demişdir: “Həqiqətən, sədəqə qəbrin hərarətini söndürür. Qiyamət günü
mömin öz sədəqəsinin kölgəsi altında kölgələnəcək”.463

"ﻗﹶﺔﺪ ﺑﹺﺎﻟﺼﺎﻛﹸﻢﺿﺮﻭﺍ ﻣﺍﻭ "ﺩ: ﻮﻝﹸ ﺍﻟﻠﱠﻪﺳ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺭ:ﻗﹶﺎﻝﹶ

 ﻋﻦ ﺍﳊﺴﻦ- ٣٢٩

329. Həsən rəvayət edir ki, Allah Elçisi salləllahu aleyhi və səlləm demişdir:
“Xəstələrinizi sədəqə verməklə müalicə edin!”464
İNSAN ÖLMƏMİŞ ONUN RUZİSİ TÜKƏNMƏZ

.ﻠﹸﻪ ﺃﹶﺟﻪﻳﻄﹾﻠﹸﺒ ﺎ ﻛﹶﻤﺪﺒ ﺍﻟﹾﻌﻄﹾﻠﹸﺐ ﻟﹶﻴﻕﺯ ﺇﹺﻥﱠ ﺍﻟﺮ: ﻮﻝﹸ ﺍﻟﻠﱠﻪﺳ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺭ:ﻗﹶﺎﻝﹶ

ِﺍﺀﺩﺭ ﺃﹶﺑﹺﻲ ﺍﻟﺪﻦ ﻋ- ٣٣٠

Muslim, 1035, 1717, 2434.
Muslim, 1036, 1718, 2435.
463 ət-Tabərani “Mucəmul-Kəbir” 14207; əl-Beyhəqi “Şuabul-İman” 3347. əl-Albani “Silsilətul-ƏhədisisSahiha”da (№ 365) səhih olduğunu bildirmişdir.
464 əl-Beyhəqi “Sunənul-Kubra” 6832. əl-Albani “Sahihut-Tərğib vət-Tərhib”də (№ 744) həsən li-ğeyrihi
olduğunu bildirmişdir.
461
462
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330. Əbud-Dərdə
rəvayət edir ki, Allah Elçisi salləllahu aleyhi və səlləm
demişdir: “Şubhəsiz ki, əcəl qulu axtarıb tapdığı kimi ruzi də onu axtarıb
tapır”.465
ZƏKAT

.«ﻩﺮ ﺷﻪﻨ ﻋﺐ ﺫﹶﻫ ﻓﹶﻘﹶﺪﻪﺎﻟﻛﹶﺎﺓﹶ ﻣﻯ ﺯ ﺃﹶﺩﻦ »ﻣ: ِﻝﹸ ﺍﷲﻮﺳ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺭ:ﻗﹶﺎﻝﹶ

ﺎﺑﹺﺮﹴ ﺟﻦ ﻋ- ٣٣١

331. Cabir
rəvayət edir ki, Allah Elçisi salləllahu aleyhi və səlləm demişdir:
“Kim malın zəkatını verərsə, malın şəri ondan uzaqlaşar”.466

465 İbn Hibban, 3238. əl-Albani “Sahihut-Tərğib vət-Tərhib”də (№ 1703) səhih li-ğeyrihi olduğunu
bildirmişdir.
466 ət-Tabərani “Mucəmul-Əvsat” 1579. əl-Albani “Sahihut-Tərğib vət-Tərhib”də (№ 743) həsən li-ğeyrihi olduğunu bildirmişdir.
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HƏCCİN FƏZİLƏTİ

 - ٣٣٢ﻋﻦ ﻋﺒﺎﺩﺓ ﺑﻦ ﺍﻟﺼﺎﻣﺖ ﻗﺎﻝ »ﺻﻠﻰ ﺑﻨﺎ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﻓﺘﺨﻄﺎ ﺇﻟﻴﻪ ﺭﺟﻼﻥ ﺭﺟﻞ ﻣﻦ ﺍﻷﻧﺼﺎﺭ ﻭﺭﺟﻞ ﻣﻦ ﺛﻘﻴﻒ
ﺳﺒﻖ ﺍﻷﻧﺼﺎﺭﻱ ﺍﻟﺜﻘﻔﻲ ﻓﻘﺎﻝ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﻟﻠﺜﻘﻔﻲ ﺇﻥ ﺍﻷﻧﺼﺎﺭﻱ ﻗﺪ ﺳﺒﻘﻚ ﺑﺎﳌﺴﺄﻟﺔ ﻓﻘﺎﻝ ﺃﻷﻧﺼﺎﺭﻱ ﻟﻌﻠﻪ ﻳﺎ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﺃﻥ
ﻳﻜﻮﻥ ﺃﻋﺠﻞ ﻣﲏ ﻓﻬﻮ ﰲ ﺣﻞ ﻗﺎﻝ ﻓﺴﺄﻟﻪ ﺍﻟﺜﻘﻔﻲ ﻋﻦ ﺍﻟﺼﻼﺓ ﻓﺄﺧﱪﻩ ﰒ ﻗﺎﻝ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﻟﻸﻧﺼﺎﺭﻱ ﺇﻥ ﺷﺌﺖ ﺧﱪﺗﻚ ﲟﺎ
ﺟﺌﺖ ﺗﺴﺄﻝ ﻋﻨﻪ ﻭﺇﻥ ﺷﺌﺖ ﺳﺄﻟﺘﲏ ﻓﺄﺧﱪ ﺑﺬﻟﻚ ﻓﻘﺎﻝ ﻳﺎ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﲣﱪﱐ ﻓﻘﺎﻝ ﺟﺌﺖ ﺗﺴﺄﻟﲏ ﻣﺎﻟﻚ ﻣﻦ ﺍﻷﺟﺮ ﺇﺫﺍ ﺃﳑﺖ
ﺍﻟﺒﻴﺖ ﺍﻟﻌﺘﻴﻖ ﻭﻣﺎ ﻟﻚ ﻣﻦ ﺍﻷﺟﺮ ﰲ ﻭﻗﻮﻓﻚ ﰲ ﻋﺮﻓﺔ ﻭﻣﺎ ﻟﻚ ﻣﻦ ﺍﻷﺟﺮ ﰲ ﺭﻣﻴﻚ ﺍﳉﻤﺎﺭ ﻭﻣﺎ ﻟﻚ ﻣﻦ ﺍﻷﺟﺮ ﰲ ﺣﻠﻖ
ﺭﺃﺳﻚ ﻭﻣﺎ ﻟﻚ ﻣﻦ ﺍﻷﺟﺮ ﺇﺫﺍ ﻭﺩﻋﺖ ﺍﻟﺒﻴﺖ ﻓﻘﺎﻝ ﺍﻷﻧﺼﺎﺭﻱ ﻭﺍﻟﺬﻱ ﺑﻌﺜﻚ ﺑﺎﳊﻖ ﻣﺎ ﺟﺌﺖ ﺃﺳﺄﻟﻚ ﻋﻦ ﻏﲑﻩ ﻗﺎﻝ ﻓﺈﻥ ﻟﻚ
ﻣﻦ ﺍﻷﺟﺮ ﺇﺫﺍ ﺃﳑﺖ ﺍﻟﺒﻴﺖ ﺍﻟﻌﺘﻴﻖ ﺃﻻ ﺗﺮﻓﻊ ﻗﺪﻣﺎ ﺃﻭ ﺗﻀﻌﻬﺎ ﺃﻧﺖ ﻭﺩﺍﺑﺘﻚ ﺇﻻ ﻛﺘﺒﺖ ﻟﻚ ﺣﺴﻨﺔ ﻭﺭﻓﻌﺖ ﻟﻚ ﺩﺭﺟﺔ ﻭﺃﻣﺎ
ﻳﻘﻮﻝ ﳌﻼﺋﻜﺘﻪ ﻳﺎ ﻣﻼﺋﻜﱵ ﻣﺎ ﺟﺎﺀ ﺑﻌﺒﺎﺩﻱ ﻗﺎﻟﻮﺍ ﺟﺎﺅﻭﺍ ﻳﻠﺘﻤﺴﻮﻥ ﺭﺿﻮﺍﻧﻚ ﻭﺍﳉﻨﺔ ﻓﻴﻘﻮﻝ ﺍﷲ
ﻭﻗﻮﻓﻚ ﺑﻌﺮﻓﺔ ﻓﺈﻥ ﺍﷲ
ﻓﺈﱐ ﺃﺷﻬﺪ ﻧﻔﺴﻲ ﻭﺧﻠﻘﻲ ﺃﱐ ﻗﺪ ﻏﻔﺮﺕ ﳍﻢ ﻋﺪﺩ ﺃﻳﺎﻡ ﺍﻟﺪﻫﺮ ﻭﻋﺪﺩ ﺍﻟﻘﻄﺮ ﻭﻋﺪﺩ ﺭﻣﻞ ﻋﺎﰿ ﻭﺃﻣﺎ ﺭﻣﻴﻚ ﺍﳉﻤﺎﺭ ﻓﺈﻥ
ﺍﷲ ﻳﻘﻮﻝ ﻓﹶﻠﹶﺎ ﺗﻌﻠﹶﻢ ﻧﻔﹾﺲ ﻣﺎ ﺃﹸﺧﻔﻲ ﻟﹶﻬﻢ ﻣﻦ ﻗﹸ ﺮﺓ ﺃﹶﻋﻴﻦﹴ ﺟﺰﺍﺀً ﺑﹺﻤﺎ ﻛﹶﺎﻧﻮﺍ ﻳﻌﻤﻠﹸﻮﻥﹶ ﻭﺃﻣﺎ ﺣﻠﻘﻚ ﺭﺃﺳﻚ ﻓﺈﻧﻪ ﻟﻴﺲ ﻣﻦ
ﺷﻌﺮﻙ ﺷﻌﺮﺓ ﺗﻘﻊ ﰲ ﺍﻷﺭﺽ ﺇﻻ ﻛﺎﻧﺖ ﻟﻚ ﻧﻮﺭﺍ ﻳﻮﻡ ﺍﻟﻘﻴﺎﻣﺔ ﻭﺃﻣﺎ ﺍﻟﺒﻴﺖ ﺇﺫﺍ ﻭﺩﻋﺖ ﻓﺈﻧﻚ ﲣﺮﺝ ﻣﻦ ﺫﻧﻮﺑﻚ ﻛﻴﻮﻡ ﻭﻟﺪﺗﻚ
ﺃﻣﻚ«  ...ﺣﺪﻳﺚ ﺍﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﻗﺎﻝ :ﻗﺎﻝ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ  :ﺃﻣﺎ ﺧﺮﻭﺟﻚ ﻣﻦ ﺑﻴﺘﻚ ﺗﺆﻡ ﺍﻟﺒﻴﺖ ﺍﳊﹶﺮﺍﻡ ﻓﺈﻥﱠ ﻟﹶﻚ ﺑﹺﻜﹸﻞﱢ ﻭﻃﹾﺄﹶﺓ
ﺗﻄﹶﺆﻫﺎ ﺭﺍﺣﻠﹶﺘﻚ ﻳﻜﹾﺘﺐ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﻟﹶﻚ ﺑﹺﻬﺎ ﺣﺴﻨﺔﹰ ﻭﻳﻤﺤﻮ ﻋﻨﻚ ﺎ ﺳﻴﺌﹶﺔﹰ ﻭﺃﻣﺎ ﻭﻗﹸﻮﻓﹸﻚ ﺑﹺﻌﺮﻓﹶﺔﹶ ﻓﺈﻥﱠ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﻳﻨﺰﹺﻝﹸ ﺇﱃ ﺍﻟﺴﻤﺎﺀِ ﺍﻟﺪﻧﻴﺎ
ﻓﹶﻴﺒﺎﻫﻲ ﺑﹺﻬﹺﻢ ﺍﳌﹶﻼﺋﻜﹶﺔﹶ ﻓﹶﻴﻘﹸﻮﻝﹸ ﻫﺆﻻﺀِ ﻋﺒﺎﺩﻱ ﺟﺎﺅﻭﻧﹺﻲ ﺷﻌﺜﺎﹰ ﻏﹸﺒﺮﺍﹰ ﻣﻦ ﻛﹸﻞﱢ ﻓﹶﺞ ﻋﻤﻴﻖﹴ ﻳﺮﺟﻮﻥﹶ ﺭﺣﻤﺘﻲ ﻭﻳﺨﺎﻓﹸﻮﻥﹶ ﻋﺬﹶﺍﺑﹺﻲ ﻭﱂﹾ
ﻳﺮﻭﱐ ﻓﻜﹶﻴﻒ ﻟﹶﻮ ﺭﺃﹶﻭﱐ ﻓﹶﻠﹶﻮ ﻛﺎﻥﹶ ﻋﻠﻴﻚ ﻣﺜﻞﹸ ﺭﻣﻞﹺ ﻋﺎﻟﺞﹴ ﺃﻭ ﻣﺜﹾﻞ ﺃﻳﺎﻡﹺ ﺍﻟﺪﻧﻴﺎ ﺃﻭ ﻣﺜﹾﻞﹸ ﻗﹶﻄﹾﺮﹺ ﺍﻟﺴﻤﺎﺀِ ﺫﹸﻧﻮﺑﺎﹰ ﻏﹶﺴﻠﹶﻬﺎ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﻋﻨﻚ ﻭﺃﻣﺎ
ﺖ ﻣﻦ
ﺭﻣﻴﻚ ﺍﳉﻤﺎﺭ ﻓﺈﹺﻧﻪ ﻣﺪﺧﻮﺭ ﻟﹶﻚ ﻭﺃﹶﻣﺎ ﺣﻠﹾﻘﹸﻚ ﺭﺃﹾﺳﻚ ﻓﺈﹺﻥﱠ ﻟﻚ ﺑﹺﻜﹸﻞﱢ ﺷﻌﺮﺓ ﺗﺴﻘﹸﻂﹸ ﺣﺴﻨﺔﹰ ﻓﺈﺫﺍ ﻃﹸﻔﹾﺖ ﺑﺎﻟﺒﻴﺖ ﺧﺮﺟ 
ﺫﹸﻧﻮﺑﹺﻚ ﻛﹶﻴﻮﻡﹺ ﻭﻟﹶﺪﺗﻚ ﺃﹸﻣﻚ
332. Ubədə ibn Samit
demişdir: “(Bir gün) Allah Elçisi salləllahu aleyhi və
səlləm bizimlə namaz qılırdı. (Bu zaman) biri Ənsardan, 467 biri isə Səqif
qəbiləsindən olan iki kişi ona doğru addımladı və Ənsardan olan kişi Səqif
qəbiləsindən olan kişini (Allah Elçisinə salləllahu aleyhi və səlləm birinci
yaxınlaşmaqda) qabaqladı. Allah Elçisi salləllahu aleyhi və səlləm Səqifdən olan
kişiyə dedi: “Ənsardan (olan kişi) soruşmaqda səni qabaqladı”. Ənsardan
olan kişi dedi: “Ola bilsin ki, o, məndən çox tələsir, qoy (birinci) soruşsun”.
Səqif qəbiləsindən olan kişi namaz haqqında soruşdu, o da ona xəbər verdi.
Sonra Allah Elçisi salləllahu aleyhi və səlləm Ənsardan olan kişiyə dedi: “Əgər
istəyirsənsə, soruşmaq üçün gəldiyin məsələ barəsində sənə xəbər verim”.
O dedi: “Ey Allahın Elçisi! Mənə xəbər ver!” O dedi: “Sən gəldin məndən
467 Ənsar - İslamı qəbul etmiş və Muhəmməd Peyğəmbərin
sədaqətli silahdaşları olmuş Mədinənin
yerli sakinlərinə deyilir. Onlar Məkkədən və başqa şəhərlərdən gələn mühacirləri evlərinə qəbul edir və
onları zəruri əşyalarla təmin edirdilər.
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soruşasan ki, qədim Evə (Kəbəyə)468 gəlməyinin, Ərafatda durmağının, daş
atmağının, başını qırxdırmağının və Ev ilə vidalaşmağının sənin üçün
mükafatı nədir?” Ənsardan olan kişi dedi: “Səni haqq ilə göndərən Allaha
and olsun ki, mən səndən bundan başqa (bir məsələ) haqqında soruşmağa
gəlmədim”. O dedi: “Qədim Evə gəlməkdə mükafatın sənin və miniyinin
atdığı hər addıma görə sənə bir savab yazılar və sənin üçün bir dərəcə
mələklərinə buyurur: “Ey Mənim
artırılar. Ərafatda durduqda Allah
mələklərim! Mənim qullarımı bura gətirən nədir?” Mələklər deyirlər:
“Onlar Sənin razılığını və Cənnəti istəyirlər”. Allah
buyurur: “Mən
Özümü və məxluqatımı şahid tuturam ki, Mən onları zamanın günlərinin,
(yağışın) damcılarının, qum dənəciklərinin sayı qədər bağışladım!” Daş
atdıqda Allah
buyurur: “Etdikləri əməllərin mükafatı kimi onlar üçün
gözlərinə sevinc gətirəcək nələr saxlandığını heç kəs bilmir” (əs-Səcdə, 17).
Başını qırxdırdıqda isə yerə düşən hər bir tükün Qiyamət günü sənin üçün
nur olacaq. Ev ilə vidalaşdıqda sən anadan doğulduğun gündə olduğun
kimi günahlarından azad olarsan”.469 Başqa bir rəvayətdə isə Peyğəmbər
salləllahu aleyhi və səlləm belə demişdir: “Beytul-Harama gəlmək üçün evindən
çıxmağına gəlincə, miniyinin atdığı hər addıma görə Allah sənə bir savab
bu vaxt
yazır və bir günahını silir. Ərəfatda durmağına gəlincə, Allah
dünya səmasına enir və mələklərinin qarşısında öyünərək buyurur:
“Bunlar toz-torpaq içində, saçları dağınıq bir halda uzaq yerlərdən Mənə
doğru gələn qullarımdır. Onlar Məni görmədən mərhəmətimə ümid
bəsləyir və əzabımdan qorxurlar, bəs Məni görsəydilər necə?” Sənin
günahların böyük bir qum yığınının dənələri və ya dünyanın günləri, ya da
göydə olan yağışın damcıları qədər olsa belə, Allah onları səndən
təmizləyər. Daş atmağına gəlincə, o, sənin üçün (şeytanı) zəlil etməkdir.
Başını qırxdırmağına gəlincə, yerə duşən hər bir tükə görə sənin üçün bir
savab vardır. Evi təvaf etdikdə470 isə anadan doğulduğun gündə olduğun
kimi günahlarından azad olarsan”.471

Kəbə - İbrahim peyğəmbər
və onun oğlu İsmail peyğəmbərin
ucaltdığı kub formasında daş
tikilidir. O, Allaha ibadət etmək üçün Yer üzündə tikilən ilk məbəd olmuşdur. Bütün müsəlmanlar
namaz qılarkən üzlərini ona doğru çevirirlər və hər il milyonlarla müsəlman yaşadığı ölkədən Məkkəyə
gələrək onu ziyarət edir, qədim ibadətgahın ətrafına dolanırlar.
469 ət-Tabərani “Mucəmul-Əvsat” 2320. əl-Albani “Sahihut-Tərğib vət-Tərhib”də (№ 1113) həsən liğeyrihi olduğunu bildirmişdir.
470 Təvaf etmək - Kəbənin ətrafına dolanmaqdır. O, qara daşın səviyyəsində başlanıb qurtarır və yeddi
dairədən ibarət olur.
471 ət-Tabərani “Mucəmul-Kəbir” 13566. əl-Albani “Sahihul-Cəmius-Sağir”də (№ 1360) həsən olduğunu
qeyd etmişdir.
468
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ﺎﻟﹶﻰ ﻟﹶﻪﻌ ﺍﷲ ﺗﺐﺪﺍﹰ ﺇﹺﻻﱠ ﻛﹶﺘ ﻳﻊﻀﻻﹶ ﺗﻼﹰ ﻭ ﺭﹺﺟ ﺇﹺﺑﹺﻞﹸ ﺍﳊﹶﺎﺝﻓﹶﻊﺮﺎ ﺗ ﻣ:ﻳﻘﻮﻝ

 ﲰﻌﺖ ﺍﻟﻨﱯ:ﻗﺎﻝ

 ﻋﻦ ﺍﺑﻦ ﻋﻤﺮ- ٣٣٣

.ﺔﹰﺟﺭﺎ ﺩ ﻪﻓﹶﻌ ﺭﺌﹶﺔﹰ ﺃﹶﻭﻴ ﺳﻪﻨﺎ ﻋﺤ ﻣﺔﹰ ﺃﹶﻭﻨﺴﺎ ﺣﺑﹺﻬ
333. İbn Ömər
demişdir: “Peyğəmbərin belə buyurduğunu eşitdim:
“Həcc edənin dəvəsi hər dəfə ayağını qaldırıb-qoyduqda, Uca Allah ona bir
savab yazır və ya bir günahını silir və ya onu bir dərəcə yüksəldir”.472

.«ﺔﺎﻣﻴ ﺍﻟﹾﻘﻮﻡﻮﺭﺍﹰ ﻳ ﻧ ﻟﹶﻚ،ﺖ ﻛﹶﺎﻧﺎﺭ ﺍﻟﹾﺠﹺﻤﺖﻴﻣ »ﺇﹺﺫﹶﺍ ﺭ: ِﻝﹸ ﺍﷲﻮﺳ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺭ:ﻗﹶﺎﻝﹶ

ﺎﺱﹴﺒﻦﹺ ﻋﻦﹺ ﺍﺑ ﻋ- ٣٣٤

334. İbn Abbas
rəvayət edir ki, Allah Elçisi salləllahu aleyhi və səlləm
demişdir: “(Həccdə) Camarata daş atmağın473 sənin üçün Qiyamət günü
nur olacaq”.474

ﺖ ﻗﹶﺎﻝﹶ
  ﺃﹶﻧﻦ ﻓﹶﻘﹶﺎﻟﹸﻮﺍ ﻣ.ﻮﻥﹶﻤﻠﺴ ﻗﹶﺎﻟﹸﻮﺍ ﺍﻟﹾﻤ.«ﻡﻦﹺ ﺍﻟﹾﻘﹶﻮﺎﺀِ ﻓﹶﻘﹶﺎﻝﹶ »ﻣﺣﻭﺎ ﺑﹺﺎﻟﺮﻛﹾﺒ ﺭﻰ ﻟﹶﻘﺒﹺﻰﻦﹺ ﺍﻟﻨﻋ
ﺎﺱﹴﺒﻦﹺ ﻋﻦﹺ ﺍﺑ ﻋ- ٣٣٥
.«ﺮ ﺃﹶﺟﻟﹶﻚ ﻭﻢﻌ ﻗﹶﺎﻝﹶ »ﻧﺞﺬﹶﺍ ﺣﻬ ﺃﹶﻟﺎ ﻓﹶﻘﹶﺎﻟﹶﺖﺒﹺﻴﺃﹶﺓﹲ ﺻﺮ ﺍﻣﻪ ﺇﹺﻟﹶﻴﺖﻓﹶﻌ ﻓﹶﺮ.«ﻮﻝﹸ ﺍﻟﻠﱠﻪﺳ»ﺭ
335. İbn Abbas
rəvayət edir ki, Peyğəmbər salləllahu aleyhi və səlləm ərRavha adlanan yerdə bir dəstə atlı ilə qarşılaşdı. Onlardan: “Siz kimsiniz?”deyə soruşduqda, onlar: “Müsəlmanıq!”- deyə cavab verdilər. Ondan
soruşdular: “Bəs sən kimsən?” O: “Allahın Elçisi!”- deyə cavab verdikdə,
bir qadın əlindəki uşağı qucağına götürərək soruşdu: “Buna həcc varmı?”
Allah Elçisi salləllahu aleyhi və səlləm buyurdu: “Bəli və onun savabı sənə
verilir!”475
ƏRAFA GÜNÜNÜN FƏZİLƏTİ

ﻓﹶﺔﹶﺮﻡﹺ ﻋﻳﻮ ﻦﺎﺭﹺ ﻣ ﺍﻟﻨﻦﺍ ﻣﺪﺒ ﻋﻴﻪ ﻓ ﺍﻟﻠﱠﻪﻖﺘﻳﻌ  ﺃﹶﻥﹾﻦ ﻣﻡﹴ ﺃﹶﻛﹾﺜﹶﺮﻳﻮ ﻦﺎ ﻣ ﻗﹶﺎﻝﹶ »ﻣﻮﻝﹶ ﺍﻟﻠﱠﻪﺳﺇﹺﻥﱠ ﺭ
ﺔﹸﺸﺎﺋ ﻋ ﻗﹶﺎﻟﹶﺖ- ٣٣٦
«ِﻻﹶﺀﺆ ﻫﺍﺩﺎ ﺃﹶﺭﻘﹸﻮﻝﹸ ﻣﻜﹶﺔﹶ ﻓﹶﻴﻼﹶﺋ ﺍﻟﹾﻤﻰ ﺑﹺﻬﹺﻢﺎﻫﻳﺒ ﻮ ﺛﹸﻢﻧﺪ ﻟﹶﻴﻪﺇﹺﻧﻭ

əl-Beyhəqi “Şuabul-İman” 4116. Albani “Sahihul-Cəmius-Sağir”də (№ 5596) həsən olduğunu qeyd
etmişdir.
473 Həcc mərasimində həcc edənlərin Zil-Hiccə ayının 10, 11 və 12-ci günləri yerinə yetirdikləri
mərasimdir. Bu mərasimdə həcc edənlər ibadət növü olaraq təkbir edərək Camaratı (daş atılan yeri)
kiçik daşlarla daşlayırlar.
474 əl-Heysəmi “Kəşful-Əstər an Zəvaidil-Bəzzar” 1140. əl-Albani “Silsilətul-Əhədisis-Sahiha”da (№
2515) və “Sahihut-Tərğib vət-Tərhib”də (№ 1557) həsən səhih olduğunu bildirmişdir.
475 Muslim, 1336, 3317.
472
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336. Aişə
rəvayət edir ki, Allah Elçisi salləllahu aleyhi və səlləm demişdir:
“Ərafa günü olduğu qədər Allahın atəşdən çox qul azad etdiyi başqa bir
gün yoxdur. Həqiqətən, o gün Allah, (dünya səmasına) yaxınlaşır və
mələklərin qarşısında (Ərafatda olanlarla) öyünərək buyurur: “Bunlar nə
istəyirlər?”476
HƏCCƏ GEDƏRƏK YOLDA ÖLƏN

،ﺔﺎﻣﻴﻡﹺ ﺍﻟﹾﻘﻳﻮ  ﺇﹺﻟﹶﻰﺎﺝ ﺍﻟﹾﺤﺮ ﺃﹶﺟ ﻛﺘﺐ ﺍﷲ ﻟﹶﻪﺎﺕﺎ ﻓﹶﻤﺎﺟ ﺣﺝﺮ ﺧﻦ ﻣ: ﻮﻝﹸ ﺍﻟﻠﱠﻪﺳ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺭ:ﺓﹶ ﻗﹶﺎﻝﹶﻳﺮﺮ ﺃﹶﺑﹺﻲ ﻫﻦ ﻋ- ٣٣٧
 ﻛﺘﺐ ﺍﷲ ﻟﹶﻪﺎﺕﺎ ﰲ ﺳﺒﻴﻞ ﺍﷲ ﻓﹶﻤ ﻏﹶﺎﺯﹺﻳﺝﺮ ﺧﻦﻣ ﻭ،ﺔﺎﻣﻴﻡﹺ ﺍﻟﹾﻘﻳﻮ ﺮﹺ ﺇﹺﻟﹶﻰﻤﺘﻌ ﺍﻟﹾﻤﺮ ﺃﹶﺟ ﻛﺘﺐ ﺍﷲ ﻟﹶﻪﺎﺕﺍ ﻓﹶﻤﺮﻤﺘﻌ ﻣﺝﺮ ﺧﻦﻣﻭ
.ﺔﺎﻣﻴﻡﹺ ﺍﻟﹾﻘﻳﻮ ﺎﺯﹺﻱ ﺇﹺﻟﹶﻰ ﺍﻟﹾﻐﺮﺃﹶﺟ
337. Əbu Hureyra
rəvayət edir ki, Allah Elçisi salləllahu aleyhi və səlləm
demişdir: “Kim həcc etmək üçün yola çıxaraq ölsə, Allah ona Qiyamət
gününə qədər həcc savabı yazar. Kim ümrə etmək üçün yola çıxaraq ölsə,
Allah ona Qiyamət gününə qədər ümrə savabı yazar. Kim də Allah
yolunda döyüşə getmək üçün yola çıxaraq ölsə, Allah ona Qiyamət gününə
qədər döyüşçü savabı yazar”.477
QƏBUL OLUNMUŞ HƏCCİN MÜKAFATI

ٌﺍﺀﺰ ﺟ ﻟﹶﻪﺲ ﻟﹶﻴﻭﺭﺮﺒ ﺍﻟﹾﻤﺞﺍﻟﹾﺤ ﻭ،ﺎﻤﻬﻨﻴﺎ ﺑﻤﺓﹲ ﻟ ﻛﹶﻔﱠﺎﺭﺓﺮﻤﺓﹸ ﺇﹺﻟﹶﻰ ﺍﻟﹾﻌﺮﻤ »ﺍﻟﹾﻌ:ﻗﹶﺎﻝﹶ

ﻮﻝﹶ ﺍﻟﻠﱠﻪﺳﺃﹶﻥﱠ ﺭ

ﺓﹶﻳﺮﺮ ﺃﹶﺑﹺﻰ ﻫﻦ ﻋ- ٣٣٨
.«ﺔﹸﻨﺇﹺﻻﱠ ﺍﻟﹾﺠ

338. Əbu Hureyra
rəvayət edir ki, Peyğəmbər salləllahu aleyhi və səlləm
demişdir: “Ümrə ziyarəti, növbəti ümrəyədək arada olan (kiçik günahlar
üçün) kəffarədir. Qəbul olunmuş həccin mükafatı isə ancaq Cənnətdir”.478

ﻮﺏﺍﻟﺬﱡﻧ ﻭ ﺍﻟﹾﻔﹶﻘﹾﺮﺎﻥﻴﻔﻳﻨ ﺎﻤﻬ ﻓﹶﺈﹺﻧﺓﺮﻤﺍﻟﹾﻌ ﻭﺞ ﺍﻟﹾﺤﻦﻴﻮﺍ ﺑﺎﺑﹺﻌ»ﺗ

ﻮﻝﹸ ﺍﻟﻠﱠﻪﺳﻗﹶﺎﻝﹶ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺭ

ﻮﺩﻌﺴﻦﹺ ﻣ ﺑ ﺍﻟﻠﱠﻪﺪﺒ ﻋﻦ ﻋ- ٣٣٩

.«ﺔﹸﻨ ﺇﹺﻻﱠ ﺍﻟﹾﺠﺍﺏ ﺛﹶﻮﺓﻭﺭﺮﺒ ﺍﻟﹾﻤﺔﺠﻠﹾﺤ ﻟﺲﻟﹶﻴ ﻭﺔﻀﺍﻟﹾﻔﺐﹺ ﻭﺍﻟﺬﱠﻫ ﻭﻳﺪﺪﺚﹶ ﺍﻟﹾﺤﺒ ﺧﲑﻰ ﺍﻟﹾﻜﻔﻳﻨ ﺎﻛﹶﻤ
339. Abdullah ibn Məsud
rəvayət edir ki, Allah Elçisi salləllahu aleyhi və
buyurmuşdur: “Həcc və ümrəni ardıcıl edin, çünki körük dəmirin,

səlləm

Muslim, 1348, 2402, 3354.
ət-Tabərani “Mucəmul-Kəbir” 80; Əbu Yəalə, 6357. əl-Albani “Sahihut-Tərğib vət-Tərhib”də (№
1114, 1267) səhih li-ğeyrihi olduğunu bildirmişdir.
478 əl-Buxari, 1773.
476
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qızılın və gümüşün pasını apardığı kimi onlar da kasıblığı və günahları
aparır. Qəbul olunmuş həccin mükafatı isə ancaq Cənnətdir”.479

ﺎﻡﺔﹶ ﻗﺎﻝ ﻭﻣﺎ ﺑﺮﻩ ﻗﺎﻝ ﺇﹺﻃﹾﻌﻨﺍﺀٌ ﺇﹺﻻ ﺍﻟﹾﺠﺰ ﺟ ﻟﹶﻪﺲ ﻟﹶﻴﻭﺭﺮﺒ ﺍﻟﹾﻤﺞﻗﺎﻝ ﺍﻟﹾﺤ

ﺒﹺﻲﻦ ﺍﻟﻨﻋ

 ﺍﷲﺪﺒﻦﹺ ﻋﺎﺑﹺﺮ ﺑ ﺟﻦ ﻋ- ٣٤٠
ﺎﻡﹺ ﻭﻃﻴﺐ ﺍﻟﻜﻼﻡﺍﻟﻄﱠﻌ

340. Cabir ibn Abdullah
rəvayət edir ki, Peyğəmbər salləllahu aleyhi və
səlləm demişdir: “Yaxşı yerinə yetirilən həccin mükafatı yalnız Cənnətdir”.
Soruşdular: “Onun yaxşılığı nədir?” O buyurdu: “Yemək yedirtmək və xoş
söz söyləməkdir”.480

.«ﻪ ﺃﹸﻣﻪﺗﻟﹶﺪﻡﹺ ﻭﻮ ﻛﹶﻴﻊﺟ ﺭﻖﻳﻔﹾﺴ ﻟﹶﻢﻓﹸﺚﹾ ﻭﻳﺮ  ﻓﹶﻠﹶﻢﻠﱠﻪ ﻟﺞ ﺣﻦ »ﻣ:ﻳﻘﹸﻮﻝﹸ

ﺒﹺﻰ ﺍﻟﻨﺖﻌﻤ ﺳ:ﻗﹶﺎﻝﹶ

ﺓﹶﻳﺮﺮ ﺃﹶﺑﹺﻲ ﻫﻦ ﻋ- ٣٤١

341. Rəvayət edilir ki, Əbu Hureyra
demişdir: “Mən Peyğəmbərin
salləllahu aleyhi və səlləm belə dediyini eşitmişəm: “Kim Allah xatirinə həcc
ziyarətini yerinə yetirsə, (ziyarət əsnasında) qadını ilə yaxınlıq etməsə və
(digər) günah işlərdən çəkinsə, anadan doğulduğu gündə olduğu kimi (pak
halda evinə) qayıdar”.481
TƏLBİYƏ HƏCCİN NİŞANƏLƏRİNDƏNDİR

ﺎ ﻳ:ﻴﻞﹶ ﻗ.«ﺮﺸ ﻗﹶﻂﹼ ﺇﹺﻻﱠ ﺑﺮﻜﹶﺒ ﻣﺮﻻﹶ ﻛﹶﺒ ﻭ،ﺮﺸﻬﹺﻞﱞ ﻗﹶﻂﹼ ﺃﻻﱠ ﺑﻞﱠ ﻣﺎ ﺃﹶﻫ »ﻣ: ِﻝﹸ ﺍﷲﻮﺳ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺭ:ﺓﹶ ﻗﹶﺎﻝﹶﻳﺮﺮ ﺃﹶﺑﹺﻲ ﻫﻦ ﻋ- ٣٤٢
.«ﻢﻌ »ﻧ:؟ ﻗﹶﺎﻝﹶﺔﻨﻝﹶ ﺍﷲِ! ﺑﹺﺎﻟﹾﺠﻮﺳﺭ
342. Əbu Hureyra
rəvayət edir ki, Allah Elçisi salləllahu aleyhi və səlləm
482
demişdir: “Təlbiyə” söyləyən elə bir kəs yoxdur ki, müjdələnməsin.
Habelə, təkbir söyləyən elə bir kəs yoxdur ki, müjdələnməsin”. Soruşdular:
“Ey Allahın Elçisi, Cənnətlə?” O: “Bəli”– deyə buyurdu”.483

ﻮﺍﻓﹶﻌﺮ ﻓﹶﻠﹾﻴﻚﺎﺑﺤ ﺃﹶﺻﺮ ﻣﺪﻤﺤﺎ ﻣﺮﹺﻳﻞﹸ ﻓﹶﻘﹶﺎﻝﹶ ﻳﺎﺀَﻧﹺﻲ ﺟﹺﺒﺟ

ﻮﻝﹸ ﺍﻟﻠﱠﻪﺳﻗﹶﺎﻝﹶ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺭ

ﻨﹺﻲﻬ ﺍﻟﹾﺠﺪﺎﻟﻦﹺ ﺧ ﺑﻳﺪ ﺯﻦ ﻋ- ٣٤٣

ət-Tirmizi, 810, 815. əl-Albani hədisin həsən səhih olduğunu bildirmişdir.
ət-Tabərani “Mucəmul-Əvsat” 8405. əl-Albani “Sahihut-Tərğib vət-Tərhib”də (№ 1104) səhih liğeyrihi olduğunu bildirmişdir.
481 əl-Buxari, 1521; Muslim, 1350, 2404.
482 Həcc və ya ümrədə deyilən zikr.
483 ət-Tabərani “Mucəmul-Əvsat” 7779. əl-Albani “Sahihul-Cəmius-Sağir”də (№ 5569) və “SilsilətulƏhədisis-Sahiha”da (№ 1621) həsən olduğunu bildirmişdir.
479
480
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ﺞﺎﺭﹺ ﺍﻟﹾﺤﻌ ﺷﻦﺎ ﻣﻬ ﻓﹶﺈﹺﻧﺔﻠﹾﺒﹺﻴ ﺑﹺﺎﻟﺘﻢﻬﺍﺗﻮﺃﹶﺻ
343. Zeyd ibn Xalid əl-Cuhəni rəvayət edir ki, Allah Elçisi salləllahu aleyhi
demişdir: “Cəbrayıl yanıma gəlib dedi: “Ey Muhəmməd, səhabələrinə “təlbiyyəni” yüksək səslə söyləməyi əmr et! Çünki, o, həccin nişanələrindəndir”.484
və səlləm

.«ﺍﻟﹾﺜﹼﺞ ﻭﺞ»ﺍﻟﹾﻌ: ﻞﹸ؟ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺃﹶﻓﹾﻀﺞ ﺍﻟﹾﺤ ﺃﹶﻱ:ﻞﹶﺌﺳ

ﺒﹺﻲ ﺃﹶﻥﱠ ﺍﻟﻨ:

ﻳﻖﹺﺪﻜﹾﺮ ﺍﻟﺼ ﺃﹶﺑﹺﻲ ﺑﻦ ﻋ- ٣٤٤

344. Əbu Bəkr əs-Siddiq rəvayət edir ki, Peyğəmbərdən salləllahu aleyhi və
səlləm soruşdular: “Hansı həcc daha fəzilətlidir?” O dedi: “Çoxlu “təlbiyyə”
gətirilən və çox qurban kəsilən həcc”.485
QURBANLIQ QOYUNUN FƏZİLƏTİ

.«ﻳﻦﹺﺍﻭﻮﺩ ﺳﻦ ﺇﹺﻟﹶﻰ ﺍﷲِ ﻣﺐﺍﺀَ ﺃﹶﺣﻔﹾﺮ ﻋﻡ »ﺩ: ِﻝﹸ ﺍﷲﻮﺳ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺭ: ﻗﹶﺎﻝﹶ

ﺓﹶﻳﺮﺮ ﺃﹶﺑﹺﻲ ﻫﻦ ﻋ- ٣٤٥

345. Əbu Hureyra
rəvayət edir ki, Allah Elçisi salləllahu aleyhi və səlləm
demişdir: “(Qurban kəsilən) bir qumral486 qoyunun qanı iki qara qoyunun
qanından Allaha daha sevimlidir”.487
ZÜL-HİCCƏNİN İLK ON GÜNÜ

،ﺒﹺﻴﺢﺴ) ﺍﻟﺘ ﺇﹺﻟﹶﻰ ﺍﻟﻠﱠﻪﺐﺎ ﺃﹶﺣﻴﻬ ﻓﺢﺎﻟﻞﹸ ﺍﻟﺼﻤﺎﻡﹴ ﺍﻟﹾﻌ ﺃﹶﻳﻦﺎ ﻣ »ﻣﻮﻝﹸ ﺍﻟﻠﱠﻪﺳﻗﹶﺎﻝﹶ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺭ
ﺎﺱﹴﺒﻦﹺ ﻋﻦﹺ ﺍﺑ ﻋ- ٣٤٦
ﻰ ﻓﺎﺩﻻﹶ ﺍﻟﹾﺠﹺﻬ ﻗﹶﺎﻝﹶ »ﻭﺒﹺﻴﻞﹺ ﺍﻟﻠﱠﻪﻰ ﺳ ﻓﺎﺩﻻﹶ ﺍﻟﹾﺠﹺﻬ ﻭﻮﻝﹶ ﺍﻟﻠﱠﻪﺳﺎ ﺭ ﻗﹶﺎﻟﹸﻮﺍ ﻳ.ﺮﺸﻨﹺﻰ ﺍﻟﹾﻌﻳﻌ .«ﺎﻡﹺ ﺍﻷَﻳﻩﺬ ﻫﻦﻜﹾﺒﹺﲑ( ﻣﺍﻟﺘ ﻭ،ﻴﻞﹶﻠﻬﺍﻟﺘﻭ
.«ٍﺀﻰ ﺑﹺﺸﻚ ﺫﹶﻟﻦ ﻣﺟﹺﻊﻳﺮ  ﻓﹶﻠﹶﻢﻪﺎﻟﻣ ﻭﻔﹾﺴِﻪ ﺑﹺﻨﺝﺮﻞﹲ ﺧﺟ ﺇﹺﻻﱠ ﺭﺒﹺﻴﻞﹺ ﺍﻟﻠﱠﻪﺳ
346. İbn Abbas
rəvayət edir ki, Allah Elçisi salləllahu aleyhi və səlləm
buyurmuşdur: “(Zül-Hiccə ayının) bu on günündə edilən yaxşı əməllər
(Digər rəvayətdə belə bir əlavə vardır: “...Subhənallah, Lə iləhə illəllah və
Allahu Əkbər demək”.488) Allaha başqa günlərdə edilən əməllərdən daha
İbn Məcə, 2365, 2888. əl-Albani səhih li-ğeyrihi olduğunu bildirmişdir.
ət-Tirmizi, 827, 835. əl-Albani səhih olduğunu bildirmişdir.
486 Açıq şabalıdı rəngində olan.
487 əl-Beyhəqi “Sunənus-Suğra” 1795, 1411, “Sunənul-Kubra” 18870, 19563. əl-Albani “Sahihul-CəmiusSağir”də (№ 3391) həsən olduğunu bildirmişdir.
488 ət-Tabərani “Mucəmul-Kəbir” 10953. əl-Albani “Sahihut-Tərğib vət-Tərhib”də (№ 1248) və “İrvaulĞalil”də (№ 890) həsən olduğunu bildirmişdir.
484
485
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sevimlidir”. Dedilər: “Ey Allahın Elçisi, Allah yolunda edilən cihaddan
da?!” Allah Elçisi salləllahu aleyhi və səlləm buyurdu: “Allah yolunda edilən
cihaddan da! Yalnız öz canı və malı ilə Allah yolunda cihada gedib
qayıtmayan (yəni şəhid olan) kişi müstəsnadır”.489

ﻻﹶ »ﻭ:ﻻﹶ ﻣﺜﻠﻬﻦ ﰲ ﺳﺒﻴﻞ ﺍﷲ؟ ﻗﺎﻝ ﻭ:ﺮﹺ« ﻗﻴﻞﺸ ﺍﻟﹾﻌﺎﻡﺎ ﺃﹶﻳﻴﻧﺎﻡ ﺍﻟﺪﻞﹸ ﺃﹶﻳ »ﺃﹶﻓﹾﻀ:ﻗﹶﺎﻝﹶ

ِﻝﹶ ﺍﷲﻮﺳ ﺃﹶﻥﱠ ﺭ:

ﺎﺑﹺﺮﹴ ﺟﻦ ﻋ- ٣٤٧

.«ﺍﺏﹺﺮﻲ ﺍﻟﺘ ﻓﻪﻬﺟ ﻭﻔﱠﺮﻞﹲ ﻋﺟﺒﹺﻴﻞﹺ ﺍﷲِ ﺇﹺﻻﱠ ﺭﻲ ﺳﻣﺜﻠﻬﻦ ﻓ

347. Cabir
rəvayət edir ki, Allah Elçisi salləllahu aleyhi və səlləm demişdir:
“Dünyanın ən fəzilətli günləri (Zül-Hiccə ayının ilk) on günüdür”. Dedilər:
“Allah yolunda onlara bərabər (günlər) varmı?” O buyurdu: “Onlara bərabər yalnız bir kişinin Allah yolunda üzünü toz-torpağa batırmasıdır”.490
HƏCCDƏ SAÇLARINI QISALDANLAR

ﺮ ﺍﻏﹾﻔﻢ »ﺍﻟﻠﱠﻬ: ﻗﹶﺎﻝﹶ.ﺮﹺﻳﻦﻘﹶﺼﻠﹾﻤﻟ ﻗﹶﺎﻟﹸﻮﺍ ﻭ.«ﲔﻠﱢﻘﺤﻠﹾﻤ ﻟﺮ ﺍﻏﹾﻔﻢ »ﺍﻟﻠﱠﻬ: ﻮﻝﹸ ﺍﻟﻠﱠﻪﺳ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺭ:ﺓﹶ ﻗﹶﺎﻝﹶﻳﺮﺮ ﺃﹶﺑﹺﻰ ﻫﻦ ﻋ- ٣٤٨
.«ﺮﹺﻳﻦﻘﹶﺼﻠﹾﻤﻟ »ﻭ: ﻗﹶﺎﻝﹶ.ﺎ ﺛﹶﻼﹶﺛﹰﺎ ﻗﹶﺎﻟﹶﻬ.ﺮﹺﻳﻦﻘﹶﺼﻠﹾﻤﻟ ﻗﹶﺎﻟﹸﻮﺍ ﻭ.«ﲔﻠﱢﻘﺤﻠﹾﻤﻟ
348. Əbu Hureyra rəvayət edir ki, Peyğəmbər salləllahu aleyhi və səlləm (həcc
ziyarətində) dedi: “Allahım, saçını qırxdıranları bağışla!” (Əshablər):
“Qısaldanları da, (ey Allahın Elçisi)?”- deyə soruşdular. Dedi: “Allahım,
saçını qırxdıranları bağışla!” Onlar: “Qısaldanları da, (ey Allahın Elçisi)?”deyə soruşdular. Peyğəmbər salləllahu aleyhi və səlləm bu duanı üç dəfə təkrar
etdi. (Bundan sonra) dedi: “Qısaldanları da (bağışla)!”491
KƏBƏNİ TƏVAF ETMƏYİN FƏZİLƏTİ

ﻖﹺﺘﻦ ﻛﹶﺎﻥﹶ ﻛﹶﻌﻴﺘﻛﹾﻌﻠﱠﻰ ﺭﺻ ﻭﺖﻴ ﺑﹺﺎﻟﹾﺒ ﻃﹶﺎﻑﻦ »ﻣ:ﻳﻘﹸﻮﻝﹸ

ِﻝﹶ ﺍﷲﻮﺳ ﺭﺖﻌﻤ ﺳ:ﻗﹶﺎﻝﹶ

ﺮﻤﻦﹺ ﻋ ﺍﷲِ ﺑﺪﺒ ﻋﻦ ﻋ- ٣٤٩
.«ﻪﻗﹶﺒﺭ

349. Abdullah ibn Ömər
rəvayət edir ki, Allah Elçisini salləllahu aleyhi və
səlləm belə buyurarkən eşitdim: “Kim Kəbəni təvaf edər və iki rükət namaz

ət-Tirmizi, 757, 1799. əl-Albani səhih olduğunu bildirmişdir.
əl-Heysəmi “Kəşful-Əstər an Zəvaidil-Bəzzar” 1133. əl-Albani “Sahihul-Cəmius-Sağir”də (№ 1133)
səhih olduğunu bildirmişdir.
491 əl-Buxari, 1728. Bu hədisdə Həcc edərkən saçlarını qırxdıranlar nəzərdə tutulur.
489
490
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qılarsa, bir köləni azad etmiş kimi savab qazanar”.492

ﻪ ﺘﻌﻤﺳ ﻭ.«ﺎﻄﹶﺎﻳﻠﹾﺨﺓﹲ ﻟﺎ ﻛﹶﻔﱠﺎﺭﻤﻬﺤﺴ »ﺇﹺﻥﱠ ﻣ:ﻳﻘﹸﻮﻝﹸ ِﻝﹶ ﺍﷲﻮﺳ ﺭﺖﻌﻤ ﺳ:ﻗﹶﺎﻝﹶ
ﺮﻤﻦﹺ ﻋ ﺍﷲِ ﺑﺪﺒ ﻋﻦ ﻋ- ٣٥٠
 ﺇﹺﻻﱠ،ﻯﺮ ﺃﹸﺧﻓﹶﻊﻳﺮ ﻻﹶﻣﺎﹰ ﻭ ﻗﹶﺪﻊﻳﻀ  »ﻻﹶ:ﻳﻘﹸﻮﻝﹸ ﻪﺘﻌﻤﺳ ﻭ.«ﺔﻗﹶﺒﻖﹺ ﺭﺘ ﻛﹶﺎﻥﹶ ﻛﹶﻌﺎﻩﺼﻮﻋﺎﹰ ﻓﹶﺄﹶﺣﺒ ﺃﹸﺳﺖﻴﺬﹶﺍ ﺍﻟﹾﺒ ﺑﹺﻬ ﻃﹶﺎﻑﻦ »ﻣ:ﻳﻘﹸﻮﻝﹸ
.«ﻪﻨﺴﺎ ﺣ ﺑﹺﻬ ﻟﹶﻪﺐﻛﹶﺘﺌﹶﺔﹰ ﻭﻴﻄﺎ ﺧ ﺑﹺﻬﻪﻨﻂﱠ ﺍﷲُ ﻋﺣ
350. Abdullah ibn Ömər
rəvayət edir ki, Allah Elçisi salləllahu aleyhi və
səlləm demişdir: “Həqiqətən, o iki (küncü) məsh etmək günahlara kəffarədir”. Həmçinin, demişdir: “Kim bu Evi hesablayaraq yeddi dəfə tavaf edərsə, qul azad etmiş kimidir”. Həmçinin, demişdir: “O (Həcc edən) hər dəfə
ayağını qaldırdıqda və yerə qoyduqda, Allah buna görə onun bir günahını
silir və bir savab yazır”.493

ﻦ ﻓﹶﻤ،ﻖﻄﻨ ﺍﻟﹾﻤﻴﻪﻞﱠ ﻓﺎﻟﹶﻰ ﺃﹶﺣﻌ ﺍﷲَ ﺗﻦﻟﹶﻜ ﻭ،ﻼﹶﺓﹲ ﺻﺖﻴ ﺑﹺﺎﻟﹾﺒﺍﻑ »ﺍﻟﻄﱠﻮ:ﻗﹶﺎﻝﹶ

ِﻝﹶ ﺍﷲﻮﺳ ﺃﹶﻥﱠ ﺭ:

ﺎﺱﹴﺒﻦﹺ ﻋﻦﹺ ﺍﺑ ﻋ- ٣٥١
.«ﺮﹴﻴ ﺇﹺﻻﱠ ﺑﹺﺨﻖﻄﻳﻨ  ﻓﹶﻼﹶﻄﹶﻖﻧ

351. İbn Abbas
rəvayət edir ki, Allah Elçisi salləllahu aleyhi və səlləm
demişdir: “Evi tavaf etmək namazdır, lakin Uca Allah onda danışmağı
halal etmişdir, kim danışarsa, yalnız xeyir söyləsin”.494
HƏCƏRUL-ƏSVƏDİN FƏZİLƏTİ

ﺎﻥﹲﺴﻟ ﻭ،ﺎ ﺑﹺﻬﹺﻤﺮﺼﻳﺒ ﺎﻥﻴﻨ ﻋﻟﹶﻪ ﻭﺔﺎﻣﻴ ﺍﻟﹾﻘﻡﻳﻮ ﺮﺠﺬﹶﺍ ﺍﻟﹾﺤ ﻫﻦﻴﺄﹾﺗ »ﻟﹶﻴ: ِﻝﹸ ﺍﷲﻮﺳ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺭ: ﻗﹶﺎﻝﹶ
ﺎﺱﹴﺒﻦﹺ ﻋﻦﹺ ﺍﺑ ﻋ- ٣٥٢
.«ﻖ ﺑﹺﺤﻤﻪﻠﺘﻳﺴ ﻦﻠﹶﻰ ﻛﹸﻞﱢ ﻣ ﻋﺪﻬﻳﺸ ، ﺑﹺﻪﻖﻄﹺﻳﻨ
352. İbn Abbas
rəvayət edir ki, Allah Elçisi salləllahu aleyhi və səlləm
buyurdu: “Bu daş (Həcərul-Əsvəd) Qiyamət günü görən gözləri və danışan
dili olduğu halda mütləq gələcək və onu haqqı ilə ziyarət edən hər bir kəsə
şahidlik edəcək”.495

 ﳛﻄﺎﻥ،ﺎﻧﹺﻲﻤﻛﹾﻦ ﺍﻟﹾﻴﺍﻟﺮ ﻭ،ﺩﻮﺮﹺ ﺍﻷِﺳﺠ ﺍﻟﹾﺤﺢﺴ »ﺇﹺﻥﱠ ﻣ:ﻳﻘﹸﻮﻝﹸ

ِﻝﹶ ﺍﷲﻮﺳ ﺭﺖﻌﻤ ﺳ:ﻗﹶﺎﻝﹶ

ﺮﻤﻦﹺ ﻋﻦﹺ ﺍﺑ ﻋ- ٣٥٣
.«ﻄﹼﺎﹰﺎ ﺣﻄﹶﺎﻳﺍﻟﹾﺨ

İbn Məcə, 2956, 3069. əl-Albani səhih olduğunu bildirmişdir.
əl-Hakim, 1799. əl-Albani səhih olduğunu bildirmişdir.
494 əl-Hakim, 3058; ət-Tabərani “Mucəmul-Kəbir” 10955. əl-Albani səhih olduğunu bildirmişdir.
495 İbn Məcə, 2944, 3057. əl-Albani səhih olduğunu bildirmişdir.
492
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353. İbn Ömər
rəvayət edir ki, Allah Elçisi salləllahu aleyhi və səlləm
demişdir: “Qara daşı və “Ruknul-Yəməni”ni məsh etmək günahları silir”.496

ُ ﺍﷲﺲ ﻃﹶﻤ،ﺔﻨ ﺍﻟﹾﺠﺎﻗﹸﻮﺕ ﻳﻦ ﻣﺎﻥﺘﺎﻗﹸﻮﺗ ﻳ،ﻘﹶﺎﻡﺍﻟﹾﻤ ﻭﻛﹾﻦ »ﺇﹺﻥﱠ ﺍﻟﺮ: ِﻝﹸ ﺍﷲﻮﺳ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺭ:ﻗﹶﺎﻝﹶ

ﺮﹴﻭﻤﻦﹺ ﻋ ﺍﷲِ ﺑﺪﺒ ﻋﻦ ﻋ- ٣٥٤

.«ﺮﹺﺏﹺﻐﺍﻟﹾﻤﺮﹺﻕﹺ ﻭﺸ ﺍﻟﹾﻤﻦﻴﺎ ﺑﺎ ﻣﺎﺀَﺗﺎ ﻷَﺿﻤﻫﻮﺭ ﻧﺲﻳﻄﹾﻤ  ﻟﹶﻢﻟﹶﻮ ﻭ،ﺎﻤﻫﻮﺭﻧ
354. Abdullah ibn Amr
rəvayət edir ki, Allah Elçisinin salləllahu aleyhi və
səlləm belə buyurduğunu eşitdim: “Rükn (Yəmən rüknü) və Məqam
(İbrahim məqamı) Cənnət yaqutlarından iki yaqutdur. Allah onların
nurunu almışdır. Əgər onların nurunu almasaydı, onlar şərqlə qərbin
arasını işıqlandırardı”.497
ZƏM-ZƏM SUYUNUN FƏZİLƏTİ

.« ﻟﹶﻪﺮﹺﺏﺎ ﺷﻤﻡ ﻟﺰﻣﺎﺀُ ﺯ »ﻣ:ﻳﻘﹸﻮﻝﹸ

ِﻝﹶ ﺍﷲﻮﺳ ﺭﺖﻌﻤ ﺳ:ﻗﹶﺎﻝﹶ

ِ ﺍﷲﺪﺒﻦﹺ ﻋﺎﺑﹺﺮﹺ ﺑ ﺟﻦ ﻋ- ٣٥٥

355. Cabir ibn Abdullah
rəvayət edir ki, Allah Elçisini salləllahu aleyhi və
səlləm belə buyurarkən eşitdim: “Zəm-zəm suyu nə məqsədlə içilirsə, onun
üçün (faydalı) olur”.498

.«ﻘﹾﻢﹴﻔﹶﺎﺀُ ﺳﺷﻢﹴ ﻭ ﻃﹸﻌﺎﻡ ﻃﹶﻌﻡﺰﻣ »ﺯ: ِﻝﹸ ﺍﷲﻮﺳ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺭ:ﻗﹶﺎﻝﹶ

 ﺃﹶﺑﹺﻲ ﺫﹶﺭﻦ ﻋ- ٣٥٦

356. Əbu Zərr
rəvayət edir ki, Allah Elçisi salləllahu aleyhi və səlləm belə
buyurmuşdur: “Zəm-zəm suyu yeməyi əvəz edir və xəstəliklərə şəfadır”.499

ﺇﹺﻥﹾ ﺍﷲ ﻭﻔﹶﺎﻙ ﺷﻲ ﺑﹺﻪﻔﺸﺘﺴ ﺗﻪﺘﺮﹺﺑ ﺇﹺﻥﹾ ﺷ ﻟﹶﻪﺮﹺﺏﺎ ﺷﻤ ﻟﻡﺰﻣﺎﺀُ ﺯﻣ

ﻗﺎﻝ ﻗﺎﻝ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ

 ﻋﻦ ﺍﺑﻦ ﻋﺒﺎﺱ- ٣٥٧

ﻴﻞﹶﺎﻋﻤﻘﹾﻴﺎ ﺍﷲ ﺇﹺﺳﺳﺮﹺﻳﻞﹶ ﻭﺔﹸ ﺟﹺﺒﻣﺰ ﻫﻲﻫ ﺍﷲ ﻭﻪ ﻗﹶﻄﹶﻌﺄﹶﻙ ﻇﹶﻤﻘﹾﻄﹶﻊﺘ ﻟﻪﺘﺮﹺﺑﺇﹺﻥﹾ ﺷ ﻭ ﺍﷲ ﺑﹺﻪﻚﻌﺒ ﺃﹶﺷﻚﻌﺒﺸ ﻟﻪﺘﺮﹺﺑﺷ
357. İbn Abbas
rəvayət edir ki, Allah Elçisi salləllahu aleyhi və səlləm
demişdir: “Zəm-zəm suyu nə üçün içilirsə, onun üçündür. Əgər sən şəfa
tapmaq üçün içərsənsə, Allah sənə şəfa verər. Tox olmaq üçün içərsənsə,
Allah səni tox edər. Susuzluğunu yatırmaq üçün içərsənsə, Allah sənin

ət-Tabərani “Mucəmul-Kəbir” 13438; İbn Hibban 3690. əl-Albani səhih olduğunu bildirmişdir.
ət-Tirmizi, 878, 887. əl-Albani səhih olduğunu bildirmişdir.
498 İbn Məcə, 3062, 3178. əl-Albani səhih olduğunu bildirmişdir.
499 əl-Bəzzar, 3929. əl-Albani “Sahihul-Cəmius-Sağir”də (№ 3572) səhih olduğunu bildirmişdir.
496
497
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susuzluğunu yatırdar. O, Cəbrayılın bulaq açması və Allahın İsmayılı
içirtməsidir”.500
RAMAZAN AYINDA EDİLƏN ÜMRƏ

.«ﺔﹰﺠﻝﹸ ﺣﺪﻌﺎﻥﹶ ﺗﻀﻣﻰ ﺭﺓﹲ ﻓﺮﻤﻗﹶﺎﻝﹶ »ﻋ

ﺒﹺﻰﻦﹺ ﺍﻟﻨﻋ

ﻞﹴﻘﻌ ﺃﹶﺑﹺﻰ ﻣﻦ ﻋ- ٣٥٨

358. Əbu Məqil rəvayət edir ki, Peyğəmbər salləllahu aleyhi və səlləm buyurmuşdur: “Ramazan ayı ümrə etmək həccə bərabərdir”.501

ﻈﹶﻢ ﺃﹶﻋﻪ ﻓﹶﺈﹺﻧﻪﻠﻠﹶﺔﹶ ﺇﹺﻟﹶﻰ ﺃﹶﻫﺣﻞ ﺍﻟﺮﺠﻌ ﻓﹶﻠﹾﻴﻪﺠ ﺣﻛﹸﻢﺪﻰ ﺃﹶﺣ »ﺇﹺﺫﹶﺍ ﻗﹶﻀ:ﻗﹶﺎﻝﹶ

ِﻝﹶ ﺍﷲﻮﺳ ﺃﹶﻥﱠ ﺭ:

ﺔﹶﺸﺎﺋ ﻋﻦ ﻋ- ٣٥٩
.«ﺮﹺﻩﻷَﺟ

359. Aişə
rəvayət edir ki, Allah Elçisi salləllahu aleyhi və səlləm demişdir:
“Biriniz həcci bitirdikdə ailəsinin yanına qayıtmağa tələssin, çünki bunun
savabı daha böyükdür”.502

əd-Dəraqutni, 238. əl-Albani “Sahihut-Tərğib vət-Tərhib”də (№ 1164) həsən li-ğeyrihi olduğunu bildirmişdir
501 İbn Məcə, 2993, 3107. əl-Albani hədisin səhih olduğunu bildirmişdir.
502 əd-Dəraqutni, 289. əl-Albani “Sahihul-Cəmius-Sağir”də (№ 732) və “Silsilətul-Əhədisis-Sahiha”da
(№ 1379) həsən olduğunu bildirmişdir.
500
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ORUCUN FƏZİLƏTİ

ﻘﹸ ﹾﻞ ﹶﻓﻠﹾﻴﻪﻤﺎﺗ ﺷ ﺃﹶﻭﻠﹶﻪ ﻗﹶﺎﺗﺅﺮ ﺍﻣﺇﹺﻥ ﻭ،ﻞﹾﻬﻳﺠ ﻻﹶﻓﹸﺚﹾ ﻭﻳﺮ  ﻓﹶﻼﹶ،ﺔﹲﻨ ﺟﺎﻡﻴ ﻗﹶﺎﻝﹶ »ﺍﻟﺼﻮﻝﹶ ﺍﻟﻠﱠﻪﺳﺓﹶ ﺃﹶﻥﱠ ﺭﻳﺮﺮ ﺃﹶﺑﹺﻰ ﻫﻦ ﻋ- ٣٦٠
ﻪﺍﺑﺮﺷ ﻭﻪﺎﻣ ﻃﹶﻌﻙﺮﻳﺘ ،ﻚﺴ ﺭﹺﻳﺢﹺ ﺍﻟﹾﻤﻦﺎﻟﹶﻰ ﻣﻌ ﺗ ﺍﻟﻠﱠﻪﺪﻨ ﻋﺐﻢﹺ ﺃﹶﻃﹾﻴﺎﺋ ﻓﹶﻢﹺ ﺍﻟﺼﻠﹸﻮﻑ ﻟﹶﺨﻩﺪﻔﹾﺴِﻰ ﺑﹺﻴﻯ ﻧﺍﻟﱠﺬ ﻭ،ﻦﹺﻴﺗﺮ ﻣ.ﻢﺎﺋﻰ ﺻﺇﹺﻧ
«ﺎﻬﺜﹶﺎﻟﺮﹺ ﺃﹶﻣﺸﺔﹸ ﺑﹺﻌﻨﺴﺍﻟﹾﺤ ﻭ،ﺰﹺﻯ ﺑﹺﻪﺎ ﺃﹶﺟﺃﹶﻧ ﻭ،ﻰ ﻟﺎﻡﻴ ﺍﻟﺼ،ﻰﻠ ﺃﹶﺟﻦ ﻣﻪﺗﻮﻬﺷﻭ
360. Əbu Hureyra
rəvayət edir ki, Allah Elçisi salləllahu aleyhi və səlləm
demişdir: “Oruc qalxandır.503 Qoy (oruc tutan adam) günah işlər görməsin
və cahillik etməsin. Əgər kimsə onunla dalaşmaq istəsə və ya söysə, qoy iki
dəfə: “Mən oruc tutmuşam”- desin. Canım Əlində olan Allaha and olsun
ki, oruc tutan adamın ağzından gələn qoxu, Uca Allahın yanında müşk
qoxusundan daha gözəldir. (Allah buyurur:) “O, Mənə görə öz yeməyindən, içməyindən və şəhvətindən imtina etmişdir. Oruc isə Mənim üçündür və Mən (oruc tutan adama) ayrıca mükafat verəcəyəm. Yaxşı əməlin
əvəzi on qat veriləcəkdir”.504

.ﺰﹺﻯ ﺑﹺﻪﺎ ﺃﹶﺟﺃﹶﻧ ﻭ،ﻰ ﻟﻪ ﻓﹶﺈﹺﻧ،ﺎﻡﻴ ﺇﹺﻻﱠ ﺍﻟﺼ ﻟﹶﻪﻡﻦﹺ ﺁﺩﻞﹺ ﺍﺑﻤ ﻛﹸﻞﱡ ﻋ»ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺍﻟﻠﱠﻪ

ﻮﻝﹸ ﺍﻟﻠﱠﻪﺳﻳﻘﹸﻮﻝﹸ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺭ

ﺓﹶﻳﺮﺮ ﺃﹶﺑﹺﻰ ﻫﻦ ﻋ- ٣٦١

.ﻢﺎﺋ ﺻﺅﺮﻰ ﺍﻣﻘﹸﻞﹾ ﺇﹺﻧ ﻓﹶﻠﹾﻴﻠﹶﻪ ﻗﹶﺎﺗ ﺃﹶﻭ،ﺪ ﺃﹶﺣﻪﺎﺑ ﻓﹶﺈﹺﻥﹾ ﺳ،ﺐﺨﻳﺼ ﻻﹶﻓﹸﺚﹾ ﻭﻳﺮ  ﻓﹶﻼﹶ،ﻛﹸﻢﺪﻡﹺ ﺃﹶﺣﻮ ﺻﻡﻳﻮ ﺇﹺﺫﹶﺍ ﻛﹶﺎﻥﹶ ﻭ،ﺔﹲﻨ ﺟﺎﻡﻴﺍﻟﺼﻭ
، ﹶﻓﺮﹺﺡﺎ ﺇﹺﺫﹶﺍ ﺃﹶﻓﹾﻄﹶﺮﻤﻬﺣﻳﻔﹾﺮ ﺎﻥﺘﺣﻢﹺ ﻓﹶﺮﺎﺋﻠﺼ ﻟ،ﻚﺴ ﺭﹺﻳﺢﹺ ﺍﻟﹾﻤﻦ ﻣ ﺍﻟﻠﱠﻪﺪﻨ ﻋﺐﻢﹺ ﺃﹶﻃﹾﻴﺎﺋ ﻓﹶﻢﹺ ﺍﻟﺼﻠﹸﻮﻑ ﻟﹶﺨﻩﺪ ﺑﹺﻴﺪﻤﺤ ﻣﻔﹾﺲﻯ ﻧﺍﻟﱠﺬﻭ
«ﻪﻣﻮ ﺑﹺﺼ ﻓﹶﺮﹺﺡﻪﺑ ﺭﻰﺇﹺﺫﹶﺍ ﻟﹶﻘﻭ
361. Əbu Hureyra
rəvayət edir ki, Allahın Elçisi salləllahu aleyhi və səlləm
demişdir: “(Allah buyurur:) “Adəm övladının orucdan başqa hər bir əməli
özünə aiddir. Oruc Mənim üçündür və elə buna görə də Mən (oruc tutan
adama) ayrıca mükafat verəcəyəm”. Oruc bir qalxandır. Sizdən biriniz oruc
tutduğu zaman günah işlər görməsin və dava-dalaş salmasın. Əgər kimsə
onu söysə və ya onunla dalaşmaq istəsə, qoy desin: “Mən oruc tutmuşam”.
Muhəmmədin canı Əlində olan Allaha and olsun ki, oruc tutan adamın
ağzından gələn qoxu, Allah qatında müşk qoxusundan daha gözəldir. Oruc
tutan adamın iki sevinc anı vardır: orucunu açdığı iftar vaxtında sevinir; bir
də Rəbbinə qovuşduğu zaman tutduğu oruca görə sevinəcəkdir”.505

.«ﺎﻝﹺﺘ ﺍﻟﹾﻘﻦ ﻣﻛﹸﻢﺪ ﺃﹶﺣﺔﻨﺎﺭﹺ ﻛﹶﺠ ﺍﻟﻨﻦﺔﹲ ﻣﻨ ﺟﺎﻡﻴﻳﻘﹸﻮﻝﹸ »ﺍﻟﺼ
Cəhənnəm odundan qoruyan sipər.
əl-Buxari, 1761, 1795, 1894.
505 əl-Buxari, 1904, 5472, 5927; Muslim, 1151, 1944, 2762.
503
504

ﻮﻝﹶ ﺍﻟﻠﱠﻪﺳ ﺭﺖﻌﻤﺳ

ﺎﻥﹸﺜﹾﻤ ﻓﹶﻘﹶﺎﻝﹶ ﻋ- ٣٦٢
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362. Osman (ibn Əbil-As əs-Səqafi) rəvayət edir ki, Allah Elçisi salləllahu
aleyhi və səlləm buyurmuşdur: “Sizdən birinizin döyüş üçün qalxanı olduğu
kimi, oruc da Cəhənnəm odundan (qoruyan) bir qalxandır”.506

.«ﻝﹶ ﻟﹶﻪﺪ ﻻﹶ ﻋﻪﻡﹺ ﻓﹶﺈﹺﻧﻮ ﺑﹺﺎﻟﺼﻚﻠﹶﻴﻞﹸ ﻗﹶﺎﻝﹶ »ﻋﻞﹺ ﺃﹶﻓﹾﻀﻤ ﺍﻟﹾﻌﺃﹶﻯ

ﻮﻝﹶ ﺍﻟﻠﱠﻪﺳﺄﹶﻝﹶ ﺭ ﺳﻪﺃﹶﻧ

ﺔﹶﺎﻣ ﺃﹶﺑﹺﻰ ﺃﹸﻣﻦ ﻋ- ٣٦٣

363. Əbu Umamə
rəvayət edir ki, o, Allah Elçisindən salləllahu aleyhi və
soruşdu: “Hansı əməl daha fəzilətlidir?” O buyurdu: “Oruc tut, çünki
onun tayı-bərabəri yoxdur”.507

səlləm

ﻞﹸﺧﻳﺪ  ﻻﹶ،ﺔﺎﻣﻴ ﺍﻟﹾﻘﻡﻳﻮ ﻮﻥﹶﻤﺎﺋ ﺍﻟﺼﻪﻨﻞﹸ ﻣﺧﻳﺪ ،ﺎﻥﹸﻳ ﺍﻟﺮﻳﻘﹶﺎﻝﹸ ﻟﹶﻪ ﺎﺎﺑ ﺑﺔﻨﻰ ﺍﻟﹾﺠ »ﺇﹺﻥﱠ ﻓ: ﻗﹶﺎﻝﹶﺒﹺﻰﻦﹺ ﺍﻟﻨﻞﹴ ﻋﻬ ﺳﻦ ﻋ- ٣٦٤
.«ﺪ ﺃﹶﺣﻪﻨﻞﹾ ﻣﺧﻳﺪ  ﻓﹶﻠﹶﻢ،ﻖﻠﹸﻮﺍ ﺃﹸﻏﹾﻠﺧ ﻓﹶﺈﹺﺫﹶﺍ ﺩ،ﻢﻫﺮ ﻏﹶﻴﺪ ﺃﹶﺣﻪﻨﻞﹸ ﻣﺧﻳﺪ  ﻻﹶ،ﻮﻥﹶﻘﹸﻮﻣﻮﻥﹶ ﻓﹶﻴﻤﺎﺋ ﺍﻟﺼﻳﻦﻳﻘﹶﺎﻝﹸ ﺃﹶ ﻢﻫﺮ ﻏﹶﻴﺪ ﺃﹶﺣﻪﻨﻣ
364. Səhl
rəvayət edir ki, Peyğəmbər salləllahu aleyhi və səlləm demişdir:
“Cənnətdə Rəyyan adlı bir qapı var, Qiyamət günü bu qapıdan oruc
tutanlar daxil olacaqlar, onlardan başqa heç kəs bu qapıdan keçə bilməyəcək, (o gün): “Oruc tutanlar haradadır?”– deyiləcək və oruc tutanlar
ayağa qalxacaqlar, onlardan başqa heç kəs bu qapıdan keçə bilməyəcək,
onlar içəri daxil olduqdan sonra (qapılar) bağlanacaq və (bundan sonra) heç
kəs o qapıdan (Cənnətə) daxil ola bilməyəcək”.508
RAMAZAN ORUCUNUN FƏZİLƏTİ

.ﺒﹺﻪ ﺫﹶﻧﻦ ﻣﻡﻘﹶﺪﺎ ﺗ ﻣ ﻟﹶﻪﺮ ﻏﹸﻔ،ﺎﺑﺎﹰﺴﺘ ﺍﺣﺎﻧﺎﹰ ﻭﻳﻤ ﺇﹺ،ﺎﻥﹶﻀﻣ ﺭﺎﻡ ﺻﻦ ﻣ: ِﻮﻝﹸ ﺍﷲﺳ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺭ:ﻗﹶﺎﻝﹶ

ﺓﹶﻳﺮﺮ ﺃﹶﺑﹺﻲ ﻫﻦ ﻋ- ٣٦٥

365. Əbu Hureyra
rəvayət edir ki, Peyğəmbər salləllahu aleyhi və səlləm
demişdir: “Kim Ramazan ayını imanla, mükafatını (yalnız Allahdan) umaraq oruc tutarsa, keçmiş günahları bağışlanar”.509

ﺓﹸﺩﺮﻭﻣ ﲔﺎﻃﻴ ﺍﻟﺸﺕﻔﱢﺪﺎﻥﹶ ﺻﻀﻣﺮﹺ ﺭﻬﻦ ﺷ  ﻣﻠﹶﻪﻝﹸ ﻟﹶﻴ "ﺇﹺﺫﹶﺍ ﻛﹶﺎﻥﹶ ﺃﹶﻭ:

ِﻝﹸ ﺍﷲﻮﺳ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺭ:ﻗﹶﺎﻝﹶ

ﺓﹶﻳﺮﺮ ﺃﹶﺑﹺﻲ ﻫﻦ ﻋ- ٣٦٦

 ﹺﺮﻴ ﺍﻟﹾﺨﻲﺎﻏﺎ ﺑ ﻳ:ﺎﺩﻨﻱ ﻣﺎﺩﻳﻨ ﻭ،ﺎﺏﺎ ﺑﻬﻨ ﻣﻐﻠﹶﻖ ﻳ  ﻓﹶﻠﹶﻢﺔﻨ ﺍﻟﹾﺠﺍﺏﻮ ﺃﹶﺑﺖﺤﻓﹸﺘ ﻭ،ﺎﺏﺎ ﺑﻬﻨ ﻣﺢﻳﻔﹾﺘ ﺎﺭﹺ ﻓﹶﻠﹶﻢ ﺍﻟﻨﺍﺏﻮ ﺃﹶﺑﻏﹸﻠﱢﻘﹶﺖ ﻭ،ﺍﻟﹾﺠﹺﻦ
 ﻳﻌﲏ- "ﺇﻥ ﷲ ﺗﺒﺎﺭﻙ ﻭﺗﻌﺎﱃ ﻋﺘﻘﺎﺀ ﰲ ﻛﻞ ﻳﻮﻡ ﻭﻟﻴﻠﺔ...."ﻠﹶﻪ ﻛﹸﻞﱠ ﻟﹶﻴﻚﺫﹶﻟﺎﺭﹺ ﻭ ﺍﻟﻨﻦﻘﹶﺎﺀُ ﻣﺘﷲِ ﻋ ﻭ،ﺮ ﺍﻗﹾﺼﺮ ﺍﻟﺸﻲﺎﻏﺎ ﺑﻳ ﻭ،ﺃﹶﻗﹾﺒﹺﻞﹾ
." ﻭﺇﻥ ﻟﻜﻞ ﻣﺴﻠﻢ ﰲ ﻛﻞ ﻳﻮﻡ ﻭﻟﻴﻠﺔ ﺩﻋﻮﺓ ﻣﺴﺘﺠﺎﺑﺔ- ﰲ ﺭﻣﻀﺎﻥ
İbn Məcə, 1639, 1708. əl-Albani səhih olduğunu bildirmişdir:.
ən-Nəsəi, 2222, 2234. əl-Albani hədisin səhih olduğunu bildirmişdir.
508 əl-Buxari, 1896.
509 əl-Buxari, 38.
506
507

FƏZİƏTLİ ƏMƏLLƏR

159

366. Əbu Hureyra
rəvayət edir ki, Allah Elçisi salləllahu aleyhi və səlləm
demişdir: “Ramazan ayının ilk gecəsi girdikdə şeytanlar və üsyankar cinlər
zəncirlənir, Cəhənnəmin bütün qapıları bağlanaraq heç bir qapısı açılmır.
Cənnətin bütün qapıları açılalaraq heç bir qapısı bağlanmır. Bir carçı belə
səslənir: “Ey xeyir istəyən, çalış! Ey şər istəyən, dayan! Allahın oddan azad
etdiyi kimsələr var və bu, hər gecə belədir”. 510 Digər rəvayətdə deyilir:
“Uca Allahın Ramazan ayının hər günü və gecəsi (Cəhənnəmdən) azad
etdiyi qulları vardır. Hər bir müsəlmanın Ramazan ayının günü və
gecəsində qəbul olunan duası vardır”.511
NAFİLƏ ORUCLAR

.«ﺎﺀَ ﺃﹶﻓﹾﻄﹶﺮﺇﹺﻥﹾ ﺷ ﻭﺎﻡﺎﺀَ ﺻ ﺇﹺﻥﹾ ﺷ،ﻔﹾﺴِﻪ ﻧﲑﻉ ﺃﹶﻣﻄﻮﺘ ﺍﻟﹾﻤﻢﺎﺋ »ﺍﻟﺼ:ﻳﻘﹸﻮﻝﹸ ﻛﹶﺎﻥﹶ

ِﻝﹶ ﺍﷲﻮﺳ ﺃﹶﻥﱠ ﺭ:

ﺎﻧﹺﺊ ﻫ ﺃﹸﻡﻦ ﻋ- ٣٦٧

367. Ummu Həni
rəvayət edir ki, Allah Elçisi salləllahu aleyhi və səlləm
demişdir: “Nafilə oruc hər kəsin öz ixtiyarındadır. İstəsə, tutar, istəsə də
onu pozar”.512

ﲔﻌﺒﺎﺭﹺ ﺳﻦﹺ ﺍﻟﻨ ﻋﻪﻬﺟ ﻭ ﺍﻟﻠﱠﻪﺪﻌ ﺑﺒﹺﻴﻞﹺ ﺍﻟﻠﱠﻪﻰ ﺳﺎ ﻓﻣﻳﻮ ﺎﻡ ﺻﻦ »ﻣ:ﻳﻘﹸﻮﻝﹸ

ﺒﹺﻰ ﺍﻟﻨﺖﻌﻤ ﺳ:ﻗﹶﺎﻝﹶ

ﻴﺪﻌ ﺃﹶﺑﹺﻰ ﺳﻦ ﻋ- ٣٦٨
.«ﺮﹺﻳﻔﹰﺎﺧ

368. Rəvayət edilir ki, Əbu Səid
demişdir: “Mən Peyğəmbərin salləllahu
aleyhi və səlləm belə dediyini eşitmişəm: “Kim Allah yolunda bir gün oruc
tutarsa, Allah onun üzünü Cəhənnəm odundan yetmiş illik (məsafəyədək)
uzaqlaşdırar”.513

ﻦﻴﺎ ﺑﻗﺎﹰ ﻛﹶﻤﺪﻨﺎﺭﹺ ﺧ ﺍﻟﻨﻦﻴﺑ ﻭﻪﻨﻴﻞﹶ ﺍﷲُ ﺑﻌ ﺟ،ِﺒﹺﻴﻞﹺ ﺍﷲﻲ ﺳﻣﺎﹰ ﻓﻳﻮ ﺎﻡ ﺻﻦ »ﻣ:ﻗﹶﺎﻝﹶ

ﺒﹺﻲﻦﹺ ﺍﻟﻨ ﻋ:

ﺔﹶﺎﻣ ﺃﹶﺑﹺﻲ ﺃﹸﻣﻦ ﻋ- ٣٦٩
.«ﺽﹺﺍﻷَﺭﺎﺀِ ﻭﻤﺍﻟﺴ

369. Əbu Umamə
rəvayət edir ki, Peyğəmbər salləllahu aleyhi və səlləm
demişdir: “Kim Allah yolunda bir gün oruc tutarsa, Allah yerlə göy
arasında olduğu məsafə qədər onunla Cəhənnəm odu arasında bir xəndək
meydana gətirər”.514
ət-Tirmizi, 682, 684. əl-Albani səhih olduğunu bildirmişdir.
əl-Heysəmi “Kəşful-Əstər an Zəvaidil-Bəzzar” 962; ət-Tabərani “Mucəmul-Əvsat” 6401; əl-Heysəmi
“Məcməuz-Zəvaid” 4793. əl-Albani “Sahihut-Tərğib vət-Tərhib”də (№ 1002) səhih li-ğeyrihi olduğunu
bildirmişdir.
512 əl-Hakim, 1599. əl-Albani “Sahihul-Cəmius-Sağir”də (№ 3854) səhih olduğunu bildirmişdir.
513 əl-Buxari, 2840; Muslim, 2704.
514 ət-Tirmizi, 1624, 1724. əl-Albani həsən səhih olduğunu bildirmişdir.
510
511
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ﺎﺭﻬ ﺍﻟﻨﻮﻡﺼ ﺗﻚ ﺃﹶﻧﺮﺒ ﺃﹸﺧ ﺃﹶﻟﹶﻢ ﺍﻟﻠﱠﻪﺪﺒﺎ ﻋ »ﻳ: ﻮﻝﹸ ﺍﻟﻠﱠﻪﺳﻰ ﺭ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﻟ:ﻗﹶﺎﻝﹶ

ﺎﺹﹺﻦﹺ ﺍﻟﹾﻌﺮﹺﻭ ﺑﻤﻦﹺ ﻋ ﺑ ﺍﻟﻠﱠﻪﺪﺒ ﻋﻦ ﻋ- ٣٧٠

 ﻨﹺﻴﻌﺇﹺﻥﱠ ﻟ ﻭ،ﺎﻘ ﺣﻚﻠﹶﻴ ﻋﻙﺪﺴﺠ ﻓﹶﺈﹺﻥﱠ ﻟ،ﻢﻧ ﻭﻗﹸﻢ ﻭ،ﺮﺃﹶﻓﹾﻄ ﻭﻢ ﺻ،ﻞﹾﻔﹾﻌ »ﻓﹶﻼﹶ ﺗ: ﻗﹶﺎﻝﹶ.ﻮﻝﹶ ﺍﻟﻠﱠﻪﺳﺎ ﺭﻠﹶﻰ ﻳ ﺑ ﻓﹶﻘﹸﻠﹾﺖ.«ﻞﹶ ﺍﻟﻠﱠﻴﻘﹸﻮﻡﺗﻭ
ﻚ
 ﻓﹶﺈﹺﻥﱠ ﻟﹶﻚ،ﺎﻡﹴﺮﹴ ﺛﹶﻼﹶﺛﹶﺔﹶ ﺃﹶﻳﻬ ﻛﹸﻞﱠ ﺷﻮﻡﺼ ﺃﹶﻥﹾ ﺗﺒﹺﻚﺴﺇﹺﻥﱠ ﺑﹺﺤ ﻭ،ﺎﻘ ﺣﻚﻠﹶﻴ ﻋﺭﹺﻙﻭﺰﺇﹺﻥﱠ ﻟ ﻭ،ﺎﻘ ﺣﻚﻠﹶﻴ ﻋﺟﹺﻚﻭﺰﺇﹺﻥﱠ ﻟ ﻭ،ﺎﻘ ﺣﻚﻠﹶﻴﻋ
.ﺓﹰ ﻗﹸﻮﻰ ﺃﹶﺟﹺﺪ ﺇﹺﻧ،ﻮﻝﹶ ﺍﻟﻠﱠﻪﺳﺎ ﺭ ﻳ ﻗﹸﻠﹾﺖ،ﻠﹶﻰ ﻋﺩﺪ ﻓﹶﺸ،ﺕﺩﺪ ﻓﹶﺸ.«ﺮﹺ ﻛﹸﻠﱢﻪﻫ ﺍﻟﺪﺎﻡﻴ ﺻﻚ ﻓﹶﺈﹺﻥﱠ ﺫﹶﻟ،ﺎﻬﺜﹶﺎﻟ ﺃﹶﻣﺮﺸ ﻋﺔﻨﺴﺑﹺﻜﹸﻞﱢ ﺣ
ﻒ»ﻧﹺﺼ: ﻗﹶﺎﻝﹶﻼﹶﻡ ﺍﻟﺴﻪﻠﹶﻴ ﻋﺩﺍﻭ ﺩ ﺍﻟﻠﱠﻪﺒﹺﻰ ﻧﺎﻡﻴﺎ ﻛﹶﺎﻥﹶ ﺻﻣ ﻭ ﻗﹸﻠﹾﺖ.«ﻪﻠﹶﻴ ﻋﺰﹺﺩﻻﹶ ﺗ ﻭﻼﹶﻡ ﺍﻟﺴﻪﻠﹶﻴ ﻋﺩﺍﻭ ﺩ ﺍﻟﻠﱠﻪﺒﹺﻰ ﻧﺎﻡﻴ ﺻﻢ»ﻓﹶﺼ:ﻗﹶﺎﻝﹶ
.«ﺮﹺﻫﺍﻟﺪ
370. Rəvayət edilir ki, Abdullah ibn Amr ibn əl-As
demişdir: “Peyğəmbər salləllahu aleyhi və səlləm mənə belə buyurdu: “Ey Abdullah, elə bilirsən ki,
sənin (ara vermədən) gündüzlər oruc tutub, gecələr namaz qıldığını mənə
xəbər verməyiblər?!” Dedim: “(Bilirəm ki,) xəbərin var, ey Allahın Elçisi!”
O buyurdu: “Belə etmə! Hərdən oruc tut, hərdən də tutma, gecənin bir
hissəsini namaz qıl, bir hissəsini də yat! Sözsüz ki, bədəninin sənin üzərində haqqı vardır, gözlərinin sənin üzərində haqqı vardır, həyat yoldaşının
sənin üzərində haqqı vardır, qonağının sənin üzərində haqqı vardır. Şübhəsiz ki, hər ayın üç gününü oruc tutmaq sənə yetər. Belə ki, bir yaxşılığın
əvəzi sənə on qat verilər. Bu da tam bir ilin orucuna bərabər olar”. Mən
daha çox (rüsxət istədim), lakin daha da sərt münasibət gördüm. Mən
dedim: “Ey Allahın Elçisi, mən özümdə (oruc tutmağa) qüvvə hiss edirəm”. Peyğəmbər salləllahu aleyhi və səlləm buyurdu: “Elə isə Allahın peyğəmbəri Davudun
tutduğu orucu tut və buna heç nə əlavə etmə!” Mən
soruşdum: “Allahın peyğəmbəri Davudun
tutduğu oruc necə idi ki?”
Peyğəmbər salləllahu aleyhi və səlləm buyurdu: “İlin yarısını (oruc tutardı)!”515
ƏRAFA VƏ AŞURA ORUCLARININ FƏZİLƏTİ

ﻦﻞﹶ ﻋﺌﺳ»ﻭ... .«ﲔﹺﺘﺎﺑﹺﻌﺘﺘﲔﹺ ﻣﺘﻨ ﺳ ﻟﹶﻪﺮﻓﹶﺔ ﻏﹸﻔﺮ ﻋﻡﻳﻮ ﺎﻡ ﺻﻦ »ﻣ:

ِﻝﹸ ﺍﷲﻮﺳ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺭ: ﻗﹶﺎﻝﹶﺪﻌﻦﹺ ﺳﻞﹺ ﺑﻬ ﺳﻦ ﻋ- ٣٧١
.«ﺔﹶﻴﺎﺿﺔﹶ ﺍﻟﹾﻤﻨ ﺍﻟﺴﻳﻜﹶﻔﱢﺮ» ﺍﺀَ ﻓﹶﻘﹶﺎﻝﹶﻮﺭﺎﺷﻡﹺ ﻋﻳﻮ ﻡﹺﻮﺻ

371. Səhl ibn Səd
rəvayət edir ki, Allah Elçisi salləllahu aleyhi və səlləm
demişdir: “Kim Ərafa günü oruc tutarsa, bir il keçmiş və bir il gələcək
günahları bağışlanar”. 516 Digər rəvayətdə deyilir: “...Allah Elçisindən
salləllahu aleyhi və səlləm Aşura gününün orucu barədə soruşduqda: “Keçmiş
il üçün işlənmiş günahları yuyacaq!”- deyə cavab vermişdir”.517
əl-Buxari, 1975; Muslim, 2721.
Əbu Yəalə, 7548. əl-Albani “Sahihut-Tərğib vət-Tərhib”də (№ 1012) səhih olduğunu bildirmişdir.
517 Muslim, 1162, 2804.
515
516
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MUHƏRRƏM AYINDA TUTULAN ORUC

ﺪﻌﺓ ﺑ ﻠﹶﺎﻞﹸ ﺍﻟﺼﺃﹶﻓﹾﻀ ﻭﻡﺮﺤ ﺍﻟﹾﻤ ﺍﻟﻠﱠﻪﺮﻬﺎﻥﹶ ﺷﻀﻣ ﺭﺪﻌﺎﻡﹺ ﺑﻴﻞﹸ ﺍﻟﺼﺃﹶﻓﹾﻀ

ﻮﻝﹸ ﺍﻟﻠﱠﻪﺳﻗﹶﺎﻝﹶ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺭ

ﺓﹶﻳﺮﺮ ﺃﹶﺑﹺﻲ ﻫﻦ ﻋ- ٣٧٢
ﻞﹺﻠﹶﺎﺓﹸ ﺍﻟﻠﱠﻴ ﺻﺔﺍﻟﹾﻔﹶﺮﹺﻳﻀ

372. Əbu Hureyra
rəvayət edir ki, Allah Elçisi salləllahu aleyhi və səlləm
buyurmuşdur: “Ramazandan sonra ən fəzilətli oruc ayı Allahın Muhərrəm
ayıdır. Fərz namazlarından sonra ən fəzilətli namaz da gecə namazıdır”.518
BAZAR ERTƏSİ VƏ CÜMƏ AXŞAMI TUTULAN ORUCLARIN
FƏZİLƏTİ

ﻠﹶﻲﺰﹺﻝﹶ ﻋ ﺃﹸﻧﻴﻪﻓ ﻭﺕﺪﻟ ﻭﻴﻪﻦﹺ ﻓﹶﻘﹶﺎﻝﹶ ﻓﻴﺎﺛﹾﻨﻡﹺ ﺍﻟﻮ ﺻﻦﻞﹶ ﻋﺌﺳ

ﻮﻝﹶ ﺍﻟﻠﱠﻪﺳﺃﹶﻥﱠ ﺭ

ﺎﺭﹺﻱﺼﺓﹶ ﺍﻟﹾﺄﹶﻧﺎﺩ ﺃﹶﺑﹺﻲ ﻗﹶﺘﻦ ﻋ- ٣٧٣

373. Əbu Qatədə əl-Ənsari519 rəvayət edir ki, Allah Elçisindən salləllahu
aleyhi və səlləm bazar ertəsi gününün orucu barəsində soruşdular. O belə
buyurdu: “Mən o gün doğuldum və mənə o gün (Quran) nazil oldu”.520

ﻡ ﻮﺼ ﺃﹶﻥﹾ ﺗﻜﹶﺎﺩﻰ ﻻﹶ ﺗﺘ ﺣﺮﻔﹾﻄﺗ ﻭﺮﻔﹾﻄ ﺗﻜﹶﺎﺩﻰ ﻻﹶ ﺗﺘ ﺣﻮﻡﺼ ﺗﻚ ﺇﹺﻧﻮﻝﹶ ﺍﻟﻠﱠﻪﺳﺎ ﺭ ﻳ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﻗﹸﻠﹾﺖﻳﺪ ﺯﻦﺔﹸ ﺑﺎﻣﺛﹶﻨﹺﻰ ﺃﹸﺳﺪ ﺣ- ٣٧٤
ﺎﻥﻣﻳﻮ  ﻗﹶﺎﻝﹶ »ﺫﹶﺍﻧﹺﻚ.ﻴﺲﹺﻤ ﺍﻟﹾﺨﻡﻳﻮﻦﹺ ﻭﻴﺛﹾﻨ ﺍﻻﻡﻳﻮ  ﻗﹸﻠﹾﺖ.«ﻦﹺﻴﻣﻳﻮ  ﻗﹶﺎﻝﹶ »ﺃﹶﻯ.ﺎﻤﻬﺘﻤﺇﹺﻻﱠ ﺻ ﻭﻚﺎﻣﻴﻰ ﺻﻼﹶ ﻓﺧﻦﹺ ﺇﹺﻥﹾ ﺩﻴﻣﻳﻮ ﺇﹺﻻﱠ
.«ﻢﺎﺋﺎ ﺻﺃﹶﻧﻰ ﻭﻠﻤ ﻋﺽﺮﻳﻌ  ﺃﹶﻥﹾﺐ ﻓﹶﺄﹸﺣﲔﺎﻟﹶﻤ ﺍﻟﹾﻌﺏﻠﹶﻰ ﺭﺎﻝﹸ ﻋﻤﺎ ﺍﻷَﻋﻴﻬﹺﻤ ﻓﺽﺮﻌﺗ
374. Usəmə ibn Zeyd demişdir: “Mən dedim: “Ey Allahın Elçisi! Bəzən
sən ara vermədən oruc tutursan, bəzən isə iki gün istisna olmaqla uzun
müddət oruc tutmursan. Bu iki gündə orucu buraxmırsan”. Allah Elçisi
salləllahu aleyhi və səlləm soruşdu: “O hansı iki gündür elə?” Mən də: “Bazar
ertəsi və cümə axşamı”- deyə cavab verdim. Allah Elçisi salləllahu aleyhi və
səlləm dedi: “O iki gündə əməllər Allaha təqdim olunur. Mən də əməllərimin oruclu ikən Allaha təqdim olunmasını istəyirəm”.521
ŞABAN AYI TUTULAN ORUCUN FƏZİLƏTİ

 ﻗﹶﺎﻝﹶ.ﺎﻥﹶﺒﻌ ﺷﻦ ﻣﻮﻡﺼﺎ ﺗﻮﺭﹺ ﻣﻬ ﺍﻟﺸﻦﺍ ﻣﺮﻬ ﺷﻮﻡﺼ ﺗﻙ ﺃﹶﺭ ﻟﹶﻢﻮﻝﹶ ﺍﻟﻠﱠﻪﺳﺎ ﺭ ﻳﻗﹶﺎﻝﹶ ﻗﹸﻠﹾﺖ
Muslim, 1163, 1982.
Əbu Qətadə Haris ibn Rəbi əl-Ənsari əs-Suləmi
Peyğəmbər
Mədinədə anadna olmuş, hicrətin 54-cü ilində Kufədə vəfat etmişdir.
520 Muslim, 1162, 1978, 2807.
521 ən-Nəsəi, 2358, 2370. əl-Albani həsən səhih olduğunu bildirmişdir.

ﻳﺪ ﺯﻦﺔﹸ ﺑﺎﻣﺛﹶﻨﹺﻰ ﺃﹸﺳﺪ ﺣ- ٣٧٥

518
519

səhabəsidir. Miladi 602-ci ildə
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ﻰﻠﻤ ﻋﻓﹶﻊﻳﺮ  ﺃﹶﻥﹾﺐ ﻓﹶﺄﹸﺣﲔﺎﻟﹶﻤ ﺍﻟﹾﻌﺏﺎﻝﹸ ﺇﹺﻟﹶﻰ ﺭﻤ ﺍﻷَﻋﻴﻪ ﻓﻓﹶﻊﺮ ﺗﺮﻬ ﺷﻮﻫﺎﻥﹶ ﻭﻀﻣﺭﺐﹴ ﻭﺟ ﺭﻦﻴ ﺑﻪﻨ ﻋﺎﺱﻔﹸﻞﹸ ﺍﻟﻨﻳﻐ ﺮﻬ ﺷﻚ»ﺫﹶﻟ
.«ﻢﺎﺋﺎ ﺻﺃﹶﻧﻭ
375. Usəmə ibn Zeyd
demişdir: “Mən dedim: “Ey Allahın Elçisi! Sənin
Şaban ayı kimi heç bir ayda oruc tutduğunu görmədim”. Allah Elçisi salləllahu aleyhi və səlləm dedi: “Bu, Rəcəb və Ramazan arasında insanların qafil
olduqları bir aydır. Bu ayda əməllər aləmlərin Rəbbinə yüksəldilir. Mən də
əməlimin oruclu olduğum halda Allaha yüksəlməsini istəyirəm”.522

ﻭﻛﹶﺎﻥﹶ ،ﺎﻥﹶ ﻛﹸﻠﱠﻪﺒﻌ ﺷﻮﻡﻳﺼ  ﻛﹶﺎﻥﹶﻪ ﻓﹶﺈﹺﻧ،ﺎﻥﹶﺒﻌ ﺷﻦ ﻣﺍ ﺃﹶﻛﹾﺜﹶﺮﺮﻬ ﺷﻮﻡﻳﺼ
ﺇﹺﻥﹾ ﻗﹶﻠﱠﺖ ﻭ،ﻪﻠﹶﻴ ﻋﻭﻭﹺﻡﺎ ﺩﻣ

ﺒﹺﻰﻳﻜﹸﻦﹺ ﺍﻟﻨ  ﻟﹶﻢ:ﻗﹶﺎﻟﹶﺖ

ﺔﹶﺸﺎﺋ ﻋﻦ ﻋ- ٣٧٦

ﺒﹺﻰ ﺇﹺﻟﹶﻰ ﺍﻟﻨﻼﹶﺓ ﺍﻟﺼﺐﺃﹶﺣﻠﱡﻮﺍ« ﻭﻤﻰ ﺗﺘﻞﱡ ﺣﻳﻤ  ﻻﹶ ﻓﹶﺈﹺﻥﱠ ﺍﻟﻠﱠﻪ،ﻴﻘﹸﻮﻥﹶﻄﺎ ﺗﻞﹺ ﻣﻤ ﺍﻟﹾﻌﻦﺬﹸﻭﺍ ﻣ »ﺧ:ﻳﻘﹸﻮﻝﹸ
.ﺎﻬﻠﹶﻴ ﻋﻡﺍﻭﻼﹶﺓﹰ ﺩﻠﱠﻰ ﺻﻛﹶﺎﻥﹶ ﺇﹺﺫﹶﺍ ﺻﻭ

376. Rəvayət edilir ki, Aişə
demişdir: “Peyğəmbər salləllahu aleyhi və
səlləm heç bir ayda şaban ayında tutduğu qədər çox oruc tutmazdı. Elə
olurdu ki, o, şaban ayını başdan-başa oruc tuturdu. O, deyərdi: “Gücünüz
çatan işləri görün! Siz usanmadıqca Allah usanmaz”. Peyğəmbərin salləllahu
aleyhi və səlləm ən çox xoşuna gələn namaz, qısa da olsa davamlı qılınanı idi.
O, hər hansı bir namazı qılardısa, onu davamlı qılardı”.523
ŞƏVVAL AYINDA TUTULAN ALTI GÜN ORUC

ﺍﻝﹴ ﻛﹶﺎﻥﹶﻮ ﺷﻦﺎ ﻣﺘ ﺳﻪﻌﺒ ﺃﹶﺗﺎﻥﹶ ﺛﹸﻢﻀﻣ ﺭﺎﻡ ﺻﻦﻗﹶﺎﻝﹶ ﻣ

ﻮﻝﹶ ﺍﻟﻠﱠﻪﺳ ﺃﹶﻥﱠ ﺭﺛﹶﻪﺪ ﺣﻪﺃﹶﻧ

ﺎﺭﹺﻱﺼ ﺍﻟﹾﺄﹶﻧﻮﺏ ﺃﹶﺑﹺﻲ ﺃﹶﻳﻦ ﻋ- ٣٧٧

ﺮﹺﻫﺎﻡﹺ ﺍﻟﺪﻴﻛﹶﺼ

377. Əbu Əyyub rəvayət edir ki, Allah Elçisi salləllahu aleyhi və səlləm belə
buyurdu: “Kim Ramazan ayında oruc tutsa, sonra Şəvval ayının altı
gününü də buna əlavə etsə, il boyu oruc tutmuş kimidir”.524

ﺎﻡﻴﺻ ﻭ،ﺮﹴﻬ ﺃﹶﺷﺓﺮﺸ ﺑﹺﻌﺮﻬ ﺍﻟﺸ،ﺎﻬﺜﹶﺎﻟﺮﹺ ﺃﹶﻣﺸﺔﹶ ﺑﹺﻌﻨﺴﻞﹶ ﺍﷲُ ﺍﻟﹾﺤﻌ »ﺟ:ﻳﻘﹸﻮﻝﹸ

ِﻝﹶ ﺍﷲﻮﺳ ﺭﻊﻤ ﺳﻪ ﺃﹶﻧ:

ﺎﻥﹶ ﺛﹶﻮﺑﻦ ﻋ- ٣٧٨

.«ﺔﻨ ﺍﻟﺴﺎﻡﻤﺮﹺ ﺗﻬ ﺍﻟﺸﺪﻌﺎﻡﹴ ﺑﺔ ﺃﹶﻳﺘﺳ

378. Səubən
rəvayət edir: “Allah Elçisinin salləllahu aleyhi və səlləm belə
buyurduğunu eşitdim: “Allah hər bir yaxşı əmələ görə on qat mükafat
ən-Nəsəi, 2357, 2369. əl-Albani həsən olduğunu bildirmişdir.
əl-Buxari, 1970.
524 Muslim, 1164, 1984, 2815.
522
523
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verir, bir ay on aya bərabərdir. (Ramazan) ayından sonra altı gün oruc
tutmaq isə ili tamamlayır”.525
HƏR AYIN ON ÜÇÜ, ON DÖRDÜ VƏ ON BEŞİ TUTULAN ORUCLAR

ﻡﻮﺮﹴ ﺻﻬ ﻛﹸﻞﱢ ﺷﻦﺎﻡﹴ ﻣ ﺃﹶﻳﺛﹶﻼﹶﺛﹶﺔﺮﹺ ﻭﺒﺮﹺ ﺍﻟﺼﻬ ﺷﻡﻮﻳﻘﹸﻮﻝﹸ »ﺻ

ﻮﻝﹶ ﺍﻟﻠﱠﻪﺳ ﺭﺖﻌﻤﻗﹶﺎﻝﹶ ﺳ

ﺓﹶﻳﺮﺮﺎ ﻫ ﺃﹶﻥﱠ ﺃﹶﺑ- ٣٧٩

.«ﺭﹺﺪ ﺍﻟﺼﺮﺣ ﻭﻦﺒﻳﺬﹾﻫ «ﺮﹺﻫ»ﺍﻟﺪ...
379. Əbu Hureyra
demişdir: “Allah Elçisin salləllahu aleyhi və səlləm belə
buyurduğunu eşitdim: “Səbir (Ramazan) ayı və hər ay üç gün oruc tutmaq
il boyu oruc tutmaq kimidir”. 526 Digər rəvayətdə deyilir: “...qəlbin kinküdurətini aparır”.527

ﺓﹶﺮﺸ ﻋﻊﺑﺃﹶﺭﺓﹶ ﻭﺮﺸ ﺛﹶﻼﹶﺙﹶ ﻋ ﺍﻟﹾﺒﹺﻴﺾﻮﻡﺼﺎ ﺃﹶﻥﹾ ﻧﻧﺮﻳﺄﹾﻣ ﻮﻝﹸ ﺍﻟﻠﱠﻪﺳ »ﻛﹶﺎﻥﹶ ﺭ:ﻗﹶﺎﻝﹶ

 ﺃﹶﺑﹺﻴﻪﻦ ﻋﺴِﻲﺎﻥﹶ ﺍﻟﹾﻘﹶﻴﻠﹾﺤﻦﹺ ﻣﻦﹺ ﺍﺑ ﻋ- ٣٨٠

.«ﺮﹺﻫ ﺍﻟﺪﺌﹶﺔﻴ ﻛﹶﻬﻦ »ﻫ:ﻗﹶﺎﻝﹶ ﻭ: ﻗﹶﺎﻝﹶ.«ﺓﹶﺮﺸ ﻋﺲﻤﺧﻭ
380. İbn Milhən əl-Qeysi atasından
rəvayət edərək demişdir: “Allah
Elçisi salləllahu aleyhi və səlləm bizə hər ayın on üçüncü, on dördüncü və on
beşinci günləri oruc tutmağı əmr edərək demişdir: “Bunlar bir ilin orucu
kimidir”.528

ﻩﺇﹺﻓﹾﻄﹶﺎﺭﺮﹺ ﻭﻫ ﺍﻟﺪﻡﻮﺮﹺ ﺻﻬ ﺍﻟﺸﻦﺎﻡﹴ ﻣ ﺃﹶﻳﺎﻡﹺ ﺛﹶﻠﹶﺎﺛﹶﺔﻴﻲ ﺻﻗﹶﺎﻝﹶ ﻓ

ﺒﹺﻲ ﺍﻟﻨﻦﻋ

 ﺃﹶﺑﹺﻴﻪﻦﺓﹶ ﻋﻦﹺ ﻗﹸﺮﻳﺔﹶ ﺑﺎﻭﹺﻌ ﻣﻦ ﻋ- ٣٨١

381. Muaviyə ibn Qurra atasından
rəvayət edir ki, Peyğəmbər salləllahu
aleyhi və səlləm buyurdu: “Hər ay üç gün oruc tutmaq, il boyu oruc tutmaq
kimidir”.529

ُﻝﹶ ﺍﷲﺰ ﻓﹶﺄﹶﻧ.«ﺮﹺﻫ ﺍﻟﺪﺎﻡﻴ ﺻﻚ ﻓﹶﺬﹶﻟ، ﺎﻡﹴﺮﹴ ﺛﹶﻼﹶﺛﺔﹶ ﺃﹶﻳﻬ ﻛﹸﻞﱢ ﺷﻦ ﻣﺎﻡ ﺻﻦ »ﻣ: ِﻝﹸ ﺍﷲﻮﺳ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺭ: ﻗﹶﺎﻝﹶ

 ﺃﹶﺑﹺﻲ ﺫﹶﺭﻦ ﻋ- ٣٨٢

.ﺎﻡﹴ ﺃﹶﻳﺓﺮﺸﻡ ﺑﹺﻌﻮﺎ ﺍﻟﹾﻴﻬﺜﹶﺎﻟ ﺃﹶﻣﺮﺸ ﻋ ﻓﹶﻠﹶﻪﺂﺀَ ﺑﹺﺎﻟﹾﺤﺴﻨﺔ ﺟﻦ ﻣﺎﺑﹺﻪﺘﻲ ﻛ ﻓﻚ ﺫﹶﻟﻳﻖﺪﺼﺗ

382. Əbu Zərr rəvayət edir ki, Allah Elçisi salləllahu aleyhi və səlləm demişdir:
“Kim hər ay üç gün oruc tutarsa, bütün il boyu oruc tutmuş kimidir”. Allah
İbn Asakir “Tarixu Dəməşq” 54/ 82; İbn Xuzeymə, 2115. əl-Albani “Sahihul-Cəmius-Sağir”də (№
3094) səhih olduğunu bildirmişdir.
526 Əhməd, 9222. əl-Albani “Sahihul-Cəmius-Sağir”də (№ 3803) səhih olduğunu bildirmişdir.
527 Əhməd, 23070. əl-Albani “Sahihul-Cəmius-Sağir”də (№ 3804) səhih olduğunu bildirmişdir.
528 Əbu Davud, 2449, 2451. əl-Albani səhih olduğunu bildirmişdir.
529 Əhməd, 16249, 16294. Şueyb əl-Arnavut isnadının səhih olduğunu bildirmişdir.
525
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bunun təsdiqini Öz Kitabında belə nazil etmişdir: “Kim Qiyamət günü
yaxşılıq gətirərsə, ona gətirdiyinin on qat əvəzi verilər” (əl-Ənam 160). Bir
gün on günə bərabərdir”.530
QƏDR GECƏSİNİN FƏZİLƏTİ

ﺒﹺﻪ ﺫﹶﻧﻦ ﻣﻡﻘﹶﺪﺎ ﺗ ﻣ ﻟﹶﻪﺮ ﻏﹸﻔ،ﺎﺑﺎﹰﺴﺘ ﺍﺣﺎﻧﺎﹰ ﻭﻳﻤ ﺇﹺ،ﺭﹺﻠﹶﺔﹶ ﺍﻟﹾﻘﹶﺪ ﻟﹶﻴﻳﻘﹸﻢ ﻦ ﻣ: ِﻮﻝﹸ ﺍﷲﺳ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺭ:ﻗﹶﺎﻝﹶ

ﺓﹶﻳﺮﺮ ﺃﹶﺑﹺﻲ ﻫﻦ ﻋ- ٣٨٣

383. Əbu Hureyra
rəvayət edir ki, Peyğəmbər salləllahu aleyhi və səlləm
demişdir: “Kim Qədr gecəsini imanla və mükafatını Allahdan umaraq
ibadət edərsə, keçmiş günahları bağışlanar”.531
EVLƏNMƏYƏ İMKANI OLMAYAN ORUC TUTSUN!

،ﺝﹺﻠﹾ ﹶﻔﺮ ﻟﻦﺼﺃﹶﺣﺮﹺ ﻭﺼﻠﹾﺒ ﻟ ﺃﹶﻏﹶﺾﻪ ﻓﹶﺈﹺﻧ،ﺝﻭﺰﺘﺎﺀَﺓﹶ ﻓﹶﻠﹾﻴ ﺍﻟﹾﺒﻄﹶﺎﻉﺘﻦﹺ ﺍﺳ »ﻣ:ﻓﹶﻘﹶﺎﻝﹶ

ﺒﹺﻰ ﺍﻟﻨﻊﺎ ﻣ ﻛﹸﻨ:ﻗﹶﺎﻝﹶ

 ﺍﻟﻠﱠﻪﺪﺒ ﻋﻦ ﻋ- ٣٨٤

.«ٌﺎﺀ ﻭﹺﺟ ﻟﹶﻪﻪ ﻓﹶﺈﹺﻧ،ﻡﹺﻮ ﺑﹺﺎﻟﺼﻪﻠﹶﻴ ﻓﹶﻌﻊﻄﺘﻳﺴ  ﻟﹶﻢﻦﻣﻭ
384. Rəvayət edilir ki, Abdullah
demişdir: “Biz Peyğəmbərlə salləllahu
aleyhi və səlləm birlikdə olarkən o belə buyurdu: “Qoy evlənməyə imkanı
olan (hər kəs) evlənsin. Çünki evlilik, gözləri və cinsiyyət üzvünü (zinadan)
qoruyan ən yaxşı (səbəbdir). İmkanı olmayanlar isə oruc tutsunlar. Çünki
oruc (insanın) şəhvətini soyudur”.532
SON ƏMƏL ORUCLA BİTƏRSƏ

.«ﺔﻨﻞﹶ ﺍﻟﹾﺠﺧﻡﹴ ﺩﻳﻮ ﺎﻡﹺﻴ ﺑﹺﺼ ﻟﹶﻪﻢﺘ ﺧﻦ »ﻣ:ﻗﺎﹶﻝﹶ

ﺒﹺﻲﻦﹺ ﺍﻟﻨ ﻋ:

ﻳﻔﹶﺔﹶﺬﹶ ﺣﻦ ﻋ- ٣٨٥

385. Huzeyfə rəvayət edir ki, Allah Elçisi salləllahu aleyhi və səlləm demişdir:
“Kimin son əməli orucla bitərsə,533 Cənnətə daxil olar”.534
SƏHURDA BƏRƏKƏT VARDIR

"ﻮﺭﹺﺍﻟﺴﺤ ﻭ،ﺍﻟﺜﱠﺮﹺﻳﺪ ﻭ،ﺔﺎﻋﻤﻲ ﺍﻟﹾﺠ ﻓ:ﻲ ﺛﹶﻼﺛﹶﺔﻛﹶﺔﹸ ﻓﺮ "ﺍﻟﹾﺒ: ﻮﻝﹸ ﺍﻟﻠﱠﻪﺳ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺭ:ﻗﹶﺎﻝﹶ

ﺎﻥﹶﻠﹾﻤ ﺳﻦ ﻋ- ٣٨٦

ət-Tirmizi, 762, 767. əl-Albani səhih olduğunu bildirmişdir.
əl-Buxari, 35.
532 əl-Buxari, 1905; Muslim, 1400.
533 əl-Munəvi
“Feydul-Qadir”də (6/123) belə demişdir: “...yəni həyatı oruclu ikən və ya orucunu
açdıqdan sonra sona çatarsa”.
534 əl-Bəzzar, 2781, 2854. əl-Albani “Sahihul-Cəmius-Sağir”də (№ 6224) səhih olduğunu bildirmişdir.
530
531
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386. Salman rəvayət edir ki, Allah Elçisi salləllahu aleyhi və səlləm demişdir:
“Bərəkət bu üç şeydədir; camaatda, səriddə535 və səhurda”.536

.«ﻛﹶﺔﹰﺮﻮﺭﹺ ﺑﺤﻰ ﺍﻟﺴﻭﺍ ﻓﹶﺈﹺﻥﱠ ﻓﺮﺤﺴ »ﺗ: ﺒﹺﻰ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺍﻟﻨ:ﻗﹶﺎﻝﹶ

ﻚﺎﻟﻦﹺ ﻣﺲﹺ ﺑ ﺃﹶﻧﻦ ﻋ- ٣٨٧

387. Ənəs ibn Malik
rəvayət edir ki, Peyğəmbər salləllahu aleyhi və səlləm
demişdir: “Səhur yeməyini yeyin! Həqiqətən, səhurda bərəkət vardır”.537

ﻦﺔﹰ ﻣﻋﺮ ﺟﻛﹸﻢﺪ ﺃﹶﺣﻉﺮﻳﺠ  ﺃﹶﻥﹾﻟﹶﻮ ﻭ،ﻮﻩﻋﺪ ﻓﹶﻼﹶ ﺗﻛﹾﻪﺮ ﺑ ﺃﹶﻛﹾﻠﻪﻮﺭﺤ »ﺍﻟﺴ: ِﻝﹸ ﺍﷲﻮﺳ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺭ: ﻗﹶﺎﻝﹶﻴﺪﻌ ﺃﹶﺑﹺﻲ ﺳﻦ ﻋ- ٣٨٨
.«ﻳﻦﺮﹺﺤﺴﺘﻠﹶﻰ ﺍﻟﹾﻤﻠﱡﻮﻥﹶ ﻋﻳﺼ ﻪﻜﹶﺘﻼﹶﺋﻣ ﻓﹶﺄﹶﻥﱠ ﺍﷲَ ﻭ،ٍﺎﺀﻣ
388. Əbu Səid
rəvayət edir ki, Allah Elçisi salləllahu aleyhi və səlləm
demişdir: “Səhur yeməyi bərəkətdir, biriniz bir qurtum su ilə olsa belə onu
tərk etməsin! Çünki Allah və Onun mələkləri səhur yeməyi yeyənlərə
xeyir-dua edirlər”.538

ِﺬﹶﺍﺀﺬﹶﺍ( ﺍﹾﻟﻐ ﺇﹺﻟﹶﻰ )ﻫﻠﹸﻢ "ﻫ:ﺎﻥﹶ ﻓﹶﻘﹶﺎﻝﹶﻀﻣﻲ ﺭﻮﺭﹺ ﻓﺤﺇﹺﻟﹶﻰ ﺍﻟﺴ

ﻮﻝﹸ ﺍﻟﻠﱠﻪﺳﺎﻧﹺﻲ ﺭﻋﻗﹶﺎﻝﹶ ﺩ

ﻳﺔﹶﺎﺭﹺﻦﹺ ﺳﺎﺽﹺ ﺑﺑﺮ ﻋﻦ ﻋ- ٣٨٩
"ﻙﺎﺭﺒﺍﻟﹾﻤ

389. İrbad ibn Səriyyə rəvayət edir ki, Allah Elçisi salləllahu aleyhi və səlləm
Ramazan ayında məni səhura dəvət edərək buyurdu: “Mübarək yeməyə
tələs!”539
İFTARI TEZLƏŞDİRMƏK

ﻛﹶﺎﻥﹶ ﻭ.«ﻮﻡﺠﺎ ﺍﻟﻨﻄﹾﺮﹺﻫ ﺑﹺﻔﺮﻈﺘﻨ ﺗﺎ ﻟﹶﻢﻲ ﻣﺘﻨﻠﹶﻰ ﺳﻲ ﻋﺘﺍﻝﹸ ﺃﹸﻣﺰ »ﻻﹶ ﺗ: ِﻝﹸ ﺍﷲﻮﺳ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺭ:ﻗﹶﺎﻝﹶ

ﺪﻌﻦﹺ ﺳﻞﹺ ﺑﻬ ﺳﻦ ﻋ- ٣٩٠

. ﺃﹶﻓﹾﻄﹶﺮ:ﺲﻤ ﺍﻟﺸﺖ ﻏﹶﺎﺑ:ﻲﺀ ﻓﹶﺈﹺﺫﹶﺍ ﻗﹶﺎﻝﹶﻠﹶﻰ ﺷﻓﹶﻰ ﻋﻼ ﻓﹶﺄﹶﻭﺟ ﺭﺮﻤﺎﹰ ﺃﹶﻣﺎﺋﺇﹺﺫﹶﺍ ﻛﹶﺎﻥﹶ ﺻ

ﺒﹺﻲﺍﻟﻨ

390. Səhl ibn Səd
rəvayət edir ki, Allah Elçisi salləllahu aleyhi və səlləm
demişdir: “Ümmətim iftar açmaqda ulduzları gözləmədikcə, sünnəm üzrə
Sərid – bişmiş ətin suyuna doğranmış çörək əlavə edilərək hazırlanan xörəkdir.
ət-Tabərani “Mucəmul-Kəbir” 6004, 6127. əl-Albani “Sahihut-Tərğib vət-Tərhib”də (№ 1065) həsən liğeyrihi olduğunu bildirmişdir.
537 əl-Buxari, 1923; Muslim, 1095.
538 Əhməd, 11101, 11414; İbn Hibban, 3467. əl-Albani “Sahihul-Cəmius-Sağir”də (№ 1844, 3683) həsən
olduğunu bildirmişdir.
539 Əhməd, 17143, 17183. əl-Albani “Sahihut-Tərğib vət-Tərhib”də (№ 1067) səhih li-ğeyrihi olduğunu
bildirmişdir.
535
536
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olacaqlar”. Peyğəmbər salləllahu aleyhi və səlləm oruc tutduqda bir nəfər təyin
edərək ona məvacib verərdi. O da peyğəmbərə günəşin batdığını xəbər
verər, Peyğəmbər də iftarını açardı”.540

.«ﻠﹶﺔﻲ ﻛﹸﻞﱢ ﻟﹶﻠﻴ ﻓﻚﺫﹶﻟ ﻭ،َﻘﹶﺎﺀﺘﻄﹾﺮﹴ ﻋ ﻛﹸﻞﱢ ﻓﺪﻨﻋ

ِ ﺍﷲﺪﺒﻦﹺ ﻋﺎﺑﹺﺮﹴ ﺑ ﺟﻦ ﻋ- ٣٩١

ِ »ﺇﹺﻥﱠ ﷲ: ِﻝﹸ ﺍﷲﻮﺳ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺭ:ﻗﹶﺎﻝﹶ

391. Cabir ibn Abdullah
rəvayət edir ki, Allah Elçisi salləllahu aleyhi və
səlləm buyurmuşdur: “Həqiqətən, hər iftar vaxtı Allah
tərəfindən azad
541
edilənlər olur. Bu hər gecə baş verir”.

.«ﻄﹾﺮﻠﹸﻮﺍ ﺍﻟﹾﻔﺠﺎ ﻋﺮﹴ ﻣﻴ ﺑﹺﺨﺎﺱﺍﻝﹸ ﺍﻟﻨﻳﺰ  »ﻻﹶ:ﻗﹶﺎﻝﹶ

ﻮﻝﹶ ﺍﻟﻠﱠﻪﺳﺃﹶﻥﱠ ﺭ

ﺪﻌﻦﹺ ﺳﻞﹺ ﺑﻬ ﺳﻦ ﻋ- ٣٩٢

392. Səhl ibn Səd
rəvayət edir ki, Peyğəmbər salləllahu aleyhi və səlləm
demişdir: “İnsanlar iftar açmağa tələsdikcə, xeyir içində olacaqlar”.542
İFTAR VERMƏYİN FƏZİLƏTİ

.«ﺮﹺﻩﺜﹾﻞﹸ ﺃﹶﺟ ﻣﺎ ﻓﹶﻠﹶﻪ ﻏﹶﺎﺯﹺﻳﺰﻬ ﺟﺎ ﺃﹶﻭﻤﺎﺋ ﺻ ﻓﹶﻄﱠﺮﻦ»ﻣ: ﻗﹶﺎﻝﹶ

ﺒﹺﻰﻦﹺ ﺍﻟﻨﻋ

ﻨﹺﻰﻬ ﺍﻟﹾﺠﺪﺎﻟﻦﹺ ﺧ ﺑﻳﺪ ﺯﻦ ﻋ- ٣٩٣

393. Zeyd ibn Xalid əl-Cuhəni rəvayət edir ki, Peyğəmbər salləllahu aleyhi
demişdir: “Oruc tutana iftar verənə və ya cihada gedəni təchiz
edənə onun savabının misli verilər”.543
və səlləm

İbn Hibban, 3501. əl-Albani səhih olduğunu bildirmişdir.
İbn Məcə, 1643, 1712. əl-Albani həsən səhih olduğunu bildirmişdir.
542 əl-Buxari, 1957; Muslim, 2549.
543 əl-Beyhəqi “Sunənul-Kubra” 8398. əl-Albani “Sahihul-Cəmius-Sağir”də (№ 6414) səhih olduğunu
bildirmişdir.
540
541

FƏZİƏTLİ ƏMƏLLƏR

167

CİHAD

FƏZİLƏTLİ ƏMƏLLƏR

168

CİHADIN FƏZİLƏTİ

ﺎﺒﹺﻴ ﻧﺪﻤﺤﺑﹺﻤﺎ ﻭﻳﻨﻼﹶﻡﹺ ﺩﺑﹺﺎﻹِﺳﺎ ﻭﺑ ﺭ ﺑﹺﺎﻟﻠﱠﻪﻰﺿ ﺭﻦ ﻣﻴﺪﻌﺎ ﺳﺎ ﺃﹶﺑ ﻗﹶﺎﻝﹶ »ﻳﻮﻝﹶ ﺍﻟﻠﱠﻪﺳ ﺃﹶﻥﱠ ﺭﺭﹺﻯﺪ ﺍﻟﹾﺨﻴﺪﻌ ﺃﹶﺑﹺﻰ ﺳﻦ ﻋ- ٣٩٤
ﺎﺋﹶﺔﹶ ﻣﺪﺒﺎ ﺍﻟﹾﻌ ﺑﹺﻬﻓﹶﻊﻳﺮ ﻯﺮﺃﹸﺧ ﻗﹶﺎﻝﹶ »ﻭﻞﹶ ﺛﹸﻢ ﻓﹶﻔﹶﻌﻮﻝﹶ ﺍﻟﻠﱠﻪﺳﺎ ﺭ ﻳﻠﹶﻰﺎ ﻋﻫﺪ ﻓﹶﻘﹶﺎﻝﹶ ﺃﹶﻋﻴﺪﻌﻮ ﺳﺎ ﺃﹶﺑ ﻟﹶﻬﺠﹺﺐ ﻓﹶﻌ.«ﺔﹸﻨ ﺍﻟﹾﺠ ﻟﹶﻪﺖﺒﺟﻭ
ﺒﹺﻴ ﹺﻞ ﺍﻟﻠﱠﻪﻰ ﺳ ﻓﺎﺩ ﻗﹶﺎﻝﹶ »ﺍﻟﹾﺠﹺﻬﻮﻝﹶ ﺍﻟﻠﱠﻪﺳﺎ ﺭ ﻳﻰﺎ ﻫﻣ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﻭ.«ﺽﹺﺍﻷَﺭﺎﺀِ ﻭﻤ ﺍﻟﺴﻦﻴﺎ ﺑﻦﹺ ﻛﹶﻤﻴﺘﺟﺭ ﻛﹸﻞﱢ ﺩﻦﻴﺎ ﺑ ﻣﺔﻨﻰ ﺍﻟﹾﺠ ﻓﺔﺟﺭﺩ
.«ﺒﹺﻴﻞﹺ ﺍﻟﻠﱠﻪﻰ ﺳ ﻓﺎﺩﺍﻟﹾﺠﹺﻬ
394. Əbu Səid əl-Xudri rəvayət edir ki, Allah Elçisi salləllahu aleyhi və səlləm
buyurmuşdur: “Kim Rəbb olaraq Allahdan, din olaraq İslamdan, Peyğəmbər olaraq Muhəmməddən razı olarsa, ona Cənnət vacib olar!” Bu Əbu
Səidin xoşuna gəldi və o dedi: “Ey Allahın Elçisi! Bunu mənim üçün bir
daha təkrar et!” Allah Elçisi salləllahu aleyhi və səlləm də onun üçün təkrar etdi
və dedi: “Başqa bir əməl də vardır ki, Allah onunla qulunu Cənnətdə yüz
dərəcə yüksəldir. Hər iki dərəcə arasındakı məsafə göy ilə yer arası
kimidir”. Əbu Səid
soruşdu: “O nədir, ey Allahın Elçisi?” O buyurdu:
“Allah yolunda cihad etmək, Allah yolunda cihad etmək!”544
ƏN FƏZİLƏTLİ CİHAD HANSIDIR?

.«ﺍﻩﻮﻫ ﻭﻪﻔﹾﺴﻞﹸ ﻧﺟ ﺍﻟﺮﺪﺎﻫﻳﺠ  ﺃﹶﻥﹾﺎﺩﻞﹸ ﺍﻟﹾﺠﹺﻬ »ﺃﹶﻓﹾﻀ: ِﻝﹸ ﺍﷲﻮﺳ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺭ:ﻗﹶﺎﻝﹶ

 ﺃﹶﺑﹺﻲ ﺫﹶﺭﻦ ﻋ- ٣٩٥

395. Əbu Zərr rəvayət edir ki, Allah Elçisi salləllahu aleyhi və səlləm belə buyurmuşdur: “Ən fəzilətli cihad kişinin nəfsi ilə cihad etməsidir”.545
ŞƏHİDLƏR

ﻲ ﻓﻦ ﻣﻖﻌﻮﺭﹺ ﻓﹶﺼﻲ ﺍﻟﺼ ﻓﺦﻔﻧ ﻭﻳﺔ ﺍﻟﹾﺂﻩﺬ ﻫﻦﻋ

ﺮﹺﻳﻞﹶﺄﹶﻝﹶ ﺟﹺﺒ ﺳﻪﺃﹶﻧ

ﻮﻝﹸ ﺍﻟﻠﱠﻪﺳ ﺭﻦ ﻋ:

ﺓﹶﻳﺮﺮ ﺃﹶﺑﹺﻲ ﻫﻦ ﻋ- ٣٩٦

ِﺍﺀُ ﺍﷲﺪﻬ ﺷﻢ ﻫ:ﻘﹸﻮﺍ؟ ﻗﹶﺎﻝﹶﻌﻳﺼ  ﺍﷲُ ﺃﹶﻥﹾﺄﻳﺸ  ﻟﹶﻢﻳﻦ ﺍﻟﱠﺬﻦ ﻣﺎﺀَ ﺍﻟ ﱠﻠﻪ ﺷﻦﺽﹺ ﺇﹺﻟﱠﺎ ﻣﻲ ﺍﻟﹾﺄﹶﺭ ﻓﻦﻣ ﻭﺍﺕﺎﻭﺴﻤ
 ﺍﻟ

396. Əbu Hureyra
rəvayət edir ki, Allah Elçisi salləllahu aleyhi və səlləm
Cəbraildən
bu ayə haqda soruşdu: “Sur üfürüləcək və Allahın istədiyi
kimsələrdən başqa göylərdə və yerdə kim varsa, hamısı öləcəkdir” (əz-

Muslim, 1884, 3496, 4987; ən-Nəsəi, 3131.
Cəlaləddin əs-Suyuti “Cəmius-Sağir” 1247, 2092. əl-Albani “Sahihul-Cəmius-Sağir”də (№ 1099) səhih
olduğunu bildirmişdir.
544
545
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Zumər, 68). Allahın öldürmək istəmədikləri kimlərdir?” Cəbrail dedi:
“Onlar Allahın şəhidləridir”.546

ﺎﻴﺒﹺﻬﻄ ﻟﻪﺘﺒﺠﺔﹲ ﻓﹶﺄﹶﻋﺬﹾﺑﺎﺀٍ ﻋ ﻣﻦﺔﹲ ﻣﻨﻴﻴ ﻋﻴﻪﺐﹴ ﻓﻌﺑﹺﺸ

ﻮﻝﹺ ﺍﻟﻠﱠﻪﺳﺎﺏﹺ ﺭﺤ ﺃﹶﺻﻦﻞﹲ ﻣﺟ ﺭﺮﻗﹶﺎﻝﹶ ﻣ

ﺓﹶﻳﺮﺮ ﺃﹶﺑﹺﻰ ﻫﻦ ﻋ- ٣٩٧

 ﻓﹶﻘﹶﺎ ﹶﻝﻮﻝﹺ ﺍﻟﻠﱠﻪﺳﺮ ﻟﻚ ﺫﹶﻟ ﻓﹶﺬﹶﻛﹶﺮ. ﻮﻝﹶ ﺍﻟﻠﱠﻪﺳﻥﹶ ﺭﺄﹾﺫﺘﻰ ﺃﹶﺳﺘﻞﹶ ﺣ ﺃﹶﻓﹾﻌﻟﹶﻦﺐﹺ ﻭﻌﺬﹶﺍ ﺍﻟﺸﻰ ﻫ ﻓﺖ ﻓﹶﺄﹶﻗﹶﻤﺎﺱ ﺍﻟﻨﻟﹾﺖﺰﺘﻓﹶﻘﹶﺎﻝﹶ ﻟﹶﻮﹺ ﺍﻋ
ﺧﻠﹶﻜﹸﻢ ﻳﺪ ﻭ ﻟﹶﻜﹸﻢ ﺍﻟﻠﱠﻪﺮﻔﻳﻐ ﻮﻥﹶ ﺃﹶﻥﹾﺒﺤﺎ ﺃﹶﻻﹶ ﺗﺎﻣ ﻋﲔﻌﺒ ﺳﻪﺘﻴﻰ ﺑ ﻓﻪﻼﹶﺗﻦ ﺻ ﻞﹸ ﻣ ﺃﹶﻓﹾﻀﺒﹺﻴﻞﹺ ﺍﻟﻠﱠﻪﻰ ﺳ ﻓﻛﹸﻢﺪ ﺃﹶﺣﻘﹶﺎﻡﻞﹾ ﻓﹶﺈﹺﻥﱠ ﻣﻔﹾﻌ»ﻻﹶ ﺗ
.«ﺔﹸﻨ ﺍﻟﹾﺠ ﻟﹶﻪﺖﺒﺟ ﻭﺎﻗﹶﺔ ﻧﺍﻕ ﻓﹸﻮﺒﹺﻴﻞﹺ ﺍﻟﻠﱠﻪﻰ ﺳﻞﹶ ﻓ ﻗﹶﺎﺗﻦ ﻣﺒﹺﻴﻞﹺ ﺍﻟﻠﱠﻪﻰ ﺳﻭﺍ ﻓﺔﹶ ﺍﻏﹾﺰﻨﺍﻟﹾﺠ
397. Rəvayət edilir ki, Əbu Hureyra
demişdir: “Allah Elçisinin salləllahu
aleyhi və səlləm səhabələrindən olan bir kişi şirin sulu çeşmənin olduğu bir
vadidən keçdi və onun gözəlliyi xoşuna gələrək belə dedi: “Kaş insanlardan uzaqlaşıb bu vadidə qalardım. Ancaq Allah Elçisindən salləllahu aleyhi və
səlləm izn almayınca, heç vaxt bunu etmərəm”. Sonra o, bunu Allah Elçisinə
salləllahu aleyhi və səlləm danışdı və o, belə buyurdu: “Belə etmə! Həqiqətən
də, birinizin Allah yolunda olan məqamı, evində yetmiş il qıldığı nafilə
namazlarından daha fəzilətlidir. Allahın sizi bağışlamasını və sizi Cənnətə
salmasını istəmirsiniz? Allah yolunda döyüşə çıxın! Kim dəvənin iki sağımı
arasında olan müddət qədər Allah yolunda döyüşərsə, Cənnət onun üçün
vacib olar”.547

ﻰﻠﺳ ﺑﹺﺮﻳﻖﺪﺼﺗﺎﻥﹲ ﺑﹺﻰ ﻭ ﺇﹺﻻﱠ ﺇﹺﳝﻪﺮﹺﺟﻳﺨ  ﻻﹶﻪﺒﹺﻴﻠﻰ ﺳ ﻓﺝﺮ ﺧﻦﻤ ﻟ ﺍﻟﻠﱠﻪﺏﺪﺘﻗﹶﺎﻝﹶ »ﺍﻧ

ﺒﹺﻰﻦﹺ ﺍﻟﻨﻋ

ﺓﹶﻳﺮﺮ ﺃﹶﺑﹺﻰ ﻫﻦ ﻋ- ٣٩٨

ﻰ ﺃﹶﻧﺕﺩﺩﻟﹶﻮ ﻭ،ﻳﺔﺮﹺ ﺳﻠﹾﻒ ﺧﺕﺪﺎ ﻗﹶﻌﻰ ﻣﺘﻠﹶﻰ ﺃﹸﻣ ﻋﻖﻻﹶ ﺃﹶﻥﹾ ﺃﹶﺷﻟﹶﻮ ﻭ،ﺔﹶﻨ ﺍﻟﹾﺠﻠﹶﻪﺧ ﺃﹸﺩ ﺃﹶﻭ،ﺔ ﻏﹶﻨﹺﻴﻤﺮﹴ ﺃﹶﻭ ﺃﹶﺟﻦﺎﻝﹶ ﻣﺎ ﻧ ﺑﹺﻤﻪﺟﹺﻌﺃﹶﻥﹾ ﺃﹸﺭ
«ﻞﹸ ﺃﹸﻗﹾﺘ ﺛﹸﻢ،ﺎﻴ ﺃﹸﺣﻞﹸ ﺛﹸﻢ ﺃﹸﻗﹾﺘ ﺛﹸﻢ،ﺎﻴ ﺃﹸﺣ ﺛﹸﻢﺒﹺﻴﻞﹺ ﺍﻟﻠﱠﻪﻰ ﺳﻞﹸ ﻓﺃﹸﻗﹾﺘ
398. Əbu Hureyra
rəvayət edir ki, Peyğəmbər salləllahu aleyhi və səlləm
demişdir: “Allah Onun yolunda cihada548 çıxan kimsənin mükafatını tez
verər. (Allah buyurur): “Onu (evindən) çıxaran yalnız Mənə olan inamı və
elçilərimə olan inamıdır. Mən də onu nail olduğu savab və qənimətlə (sağsalamat yurduna) qaytaracağam, yaxud Cənnətə daxil edəcəyəm”. Hərgah
ümmətimi əziyyətə salmış olmasaydım, (döyüşə gedən) dəstənin arxasında
əl-Hakim, 3000. əl-Albani “Sahihut-Tərğib vət-Tərhib”də (№ 1387) səhih olduğunu bildirmişdir.
ət-Tirmizi, 1650, 1751. əl-Albani hədisin həsən olduğunu bildirmişdir.
548 Allah yolunda müqəddəs müharibə cihad adlanır. Cihad Uca Allahın adını şərəfləndirmək məqsədilə göstərilən istənilən səylər deməkdir. Cihadın bir neçə forması var. Müsəlman dövlətinin təhlükəsizliyinə qəsd edən və İslamın yayılmasına maneə yaradan kafirlərlə mübarizə hərbi yolla aparılır.
Özlərini müsəlman kimi göstərən münafiqlərlə cihad, moizələr və onlara həqiqi biliklərin çatdırılması
vasitəsilə aparılır. İnsanın şeytanla, həmçinin öz nəfsi ilə apardığı cihad da vardır.
546
547
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qalmazdım və Allah yolunda öldürülüb sonra dirildilməyimi, sonra öldürülüb yenə dirildilməyimi, sonra mütləq yenə öldürülməyimi istərdim”.549

 ﹴﺮﻑ ﻃﹶﻴ
 ﻮﻰ ﺟ ﻓﻢﻬﺍﺣﻭ ﺃﹶﺭﻞﹶ ﺍﻟﻠﱠﻪﻌ ﺟﺪ ﺑﹺﺄﹸﺣﻜﹸﻢﺍﻧﻮ ﺇﹺﺧﻴﺐﺎ ﺃﹸﺻ »ﻟﹶﻤ: ﻮﻝﹸ ﺍﻟﻠﱠﻪﺳﻗﹶﺎﻝﹶ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺭ
ﺎﺱﹴﺒﻦﹺ ﻋﻦﹺ ﺍﺑ ﻋ- ٣٩٩
ﻬﹺﻢﺄﹾﻛﹶﻠ ﻣﻴﺐﻭﺍ ﻃﺪﺟﺎ ﻭﺵﹺ ﻓﹶﻠﹶﻤﺮﻞﱢ ﺍﻟﹾﻌﻰ ﻇ ﻓﻠﱠﻘﹶﺔﻌﺐﹴ ﻣ ﺫﹶﻫﻦﻳﻞﹶ ﻣﺎﺩﺄﹾﻭﹺﻯ ﺇﹺﻟﹶﻰ ﻗﹶﻨﺗﺎ ﻭﺎﺭﹺﻫﻤ ﺛﻦﺄﹾﻛﹸﻞﹸ ﻣ ﺗﺔﻨ ﺍﻟﹾﺠﺎﺭﻬ ﺃﹶﻧﺮﹺﺩﺮﹴ ﺗﻀﺧ
ﺏﹺﺮ ﺍﻟﹾﺤﺪﻨﻜﹸﻠﹸﻮﺍ ﻋﻳﻨ ﻻﹶ ﻭﺎﺩﻰ ﺍﻟﹾﺠﹺﻬﻭﺍ ﻓﺪﻫﻳﺰ ﺌﹶﻼﱠ ﻟﻕﺯﺮ ﻧﺔﻨﻰ ﺍﻟﹾﺠﺎﺀٌ ﻓﻴﺎ ﺃﹶﺣﺎ ﺃﹶﻧﻨﺎ ﻋﻨﺍﻧﻮﻠﱢﻎﹸ ﺇﹺﺧﻳﺒ ﻦ ﻣ: ﻗﹶﺎﻟﹸﻮﺍﻬﹺﻢﻴﻠﻘﻣ ﻭﺑﹺﻬﹺﻢﺮﺸﻣﻭ

« ﺎﺍﺗﻮ ﺃﹶﻣﺒﹺﻴﻞﹺ ﺍﻟﻠﱠﻪﻰ ﺳﻠﹸﻮﺍ ﻓ ﻗﹸﺘﻳﻦﻦ ﺍﱠﻟﺬ ﺒﺴﺤﻻﹶ ﺗ ﻭﻝﹶ ﺍﻟﻠﱠﻪﺰ ﻓﹶﺄﹶﻧ: ﻗﹶﺎﻝﹶ.ﻜﹸﻢﻨ ﻋﻢﻬﻠﱢﻐﺎ ﺃﹸﺑ ﺃﹶﻧ:ﻪﺎﻧﺤﺒ ﺳﻓﹶﻘﹶﺎﻝﹶ ﺍﻟﻠﱠﻪ

399. İbn Abbas
rəvayət edir ki, Peyğəmbər salləllahu aleyhi və səlləm
buyurdu: “Qardaşlarınız Uhud döyüşündə şəhid olduqda, qüdrət və
qüvvət sahibi olan Allah onların ruhlarını yaşıl quşların içinə yerləşdirdi.
Onlar Cənnət çaylarının yanına gəlir, Cənnət meyvələrindən yeyir və Ərşin
kölgəsində yerləşdirilmiş qızıl çıraqların yanına qayıdırlar. Yemək-içməklərinin və qayıtdıqları yerin nə qədər gözəl olduğunu gördükləri zaman deyirlər: “Kaş ki, qardaşlarımız Allahın bizə bəxş etdiyi bu nemətlərdən xəbər
tutaydılar və Allah yolunda olan cihaddan qorxub qaçmayaydılar”. Allah
: “Mən sizin dediklərinizi onlara bildirərəm!”- dedi və bu ayələri Öz
elçisinə nazil etdi: “Allah yolunda öldürülənləri əsla ölmüş sanma. Əksinə,
(onlar) diridirlər” (Ali-İmran, 169)”.550

.«ﺔ ﺻ ﺍﻟﹾﻘﹶﺮﺲ ﻣﻛﹸﻢﺪ ﺃﹶﺣﻳﺠﹺﺪ ﺎﻞﹺ ﺇﹺﻻﱠ ﻛﹶﻤ ﺍﻟﹾﻘﹶﺘﺲ ﻣﻬﹺﻴﺪ ﺍﻟﺸﻳﺠﹺﺪ ﺎ »ﻣ: ِﻝﹸ ﺍﷲﻮﺳ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺭ:ﻗﹶﺎﻝﹶ

ﺓﹶﻳﺮﺮ ﺃﹶﺑﹺﻲ ﻫﻦ ﻋ- ٤٠٠

400. Əbu Hureyra rəvayət edir ki, Allah Elçisi salləllahu aleyhi və səlləm demişdir: “Şəhid öldürülməyini birinizin çimdik hiss etməsi kimi hiss edir”.551

ﻪﺣﺮ ﺟﺔﺎﻣﻴ ﺍﻟﹾﻘﻡﻳﻮ ﻰ ﺇﹺﻻﱠ ﺃﹶﺗﻰ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﻓﻳﻜﹾﻠﹶﻢ  ﻛﹶﻠﹾﻢﺲ ﻟﹶﻴﻪ ﻓﹶﺈﹺﻧﻬﹺﻢﺎﺋﻣ ﺑﹺﺪﻢﻠﹸﻮﻫﻣﻗﹶﺎﻝﹶ »ﺯ

ﺒﹺﻰﻦﹺ ﺍﻟﻨﺓﹶ ﻋﻳﺮﺮ ﺃﹶﺑﹺﻰ ﻫﻦ ﻋ- ٤٠١
.«ﻚﺴ ﺍﻟﹾﻤ ﺭﹺﻳﺢﻪﺭﹺﳛﻡﹴ ﻭﻥﹸ ﺩ ﻟﹶﻮﻪﻧﻰ ﻟﹶﻮﻣﻳﺪ

401. Əbu Hureyra
rəvayət edir ki, Peyğəmbər salləllahu aleyhi və səlləm
buyurdu: “Şəhidləri qanlı-qanlı (kəfənlərinə) bürüyün, çünki Allaha görə
elə bir yaralanan yoxdur ki, Qiyamət günü yarasından qan axa-axa (Allahın
hüzuruna) gəlməsin. Onun yarasının rəngi qan rəngində, qoxusu isə müşk
qoxusunda olacaq”.552
əl-Buxari, 26, 36.
Əbu Davud, 2158, 2520, 2522. əl-Albani səhih olduğunu bildirmişdir.
551 İbn Hibban, 4636; Əhməd, 7940; ən-Nəsəi, 3161; İbn Məcə, 2802. əl-Albani həsən səhih olduğunu
bildirmişdir.
552 ən-Nəsəi, 2002, 2014. əl-Albani səhih olduğunu bildirmişdir.
549
550
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ﺔ ﻓﹾﻌﻝﹺ ﺩﻰ ﺃﹶﻭ ﻓ ﻟﹶﻪﻔﹶﺮﻳﻐ ﺎﻝﹴﺼ ﺧﺖ ﺳ ﺍﻟﻠﱠﻪﺪﻨ ﻋﻬﹺﻴﺪﻠﺸ »ﻟﻮﻝﹸ ﺍﻟﻠﱠﻪﺳ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺭﻳﻜﹶﺮﹺﺏﺪﻌﻦﹺ ﻣﺍﻡﹺ ﺑﻘﹾﺪﻦﹺ ﺍﻟﹾﻤ ﻋ- ٤٠٢
ﺮﻴﺎ ﺧﻬﻨﺔﹸ ﻣﺎﻗﹸﻮﺗﻗﹶﺎﺭﹺ ﺍﻟﹾﻴ ﺍﻟﹾﻮﺎﺝ ﺗﻪﺃﹾﺳﻠﹶﻰ ﺭ ﻋﻊﻮﺿﻳﺮﹺ ﻭﻉﹺ ﺍﻷَﻛﹾﺒ ﺍﻟﹾﻔﹶﺰﻦ ﻣﻦﻳ ﹾﺄﻣﺮﹺ ﻭﺬﹶﺍﺏﹺ ﺍﻟﹾﻘﹶﺒ ﻋﻦ ﻣﺎﺭﻳﺠ ﻭﺔﻨ ﺍﻟﹾﺠﻦ ﻣﻩﺪﻘﹾﻌﻯ ﻣﻳﺮﻭ
.« ﺃﹶﻗﹶﺎﺭﹺﺑﹺﻪﻦ ﻣﲔﻌﺒﻰ ﺳ ﻓﻔﱠﻊﻳﺸﲔﹺ ﻭﻮﺭﹺ ﺍﻟﹾﻌ ﺍﻟﹾﺤﻦﺔﹰ ﻣﺟﻭ ﺯﲔﻌﺒﺳﻦﹺ ﻭﻴﺘ ﺍﺛﹾﻨﺝﻭﻳﺰﺎ ﻭﻴﻬﺎ ﻓﻣﺎ ﻭﻴﻧ ﺍﻟﺪﻦﻣ
402. Miqdəm ibn Mədikərib rəvayət edir ki, Allah Elçisi salləllahu aleyhi və
səlləm buyurmuşdur: “Şəhidin Allah dərgahında altı xüsusiyyəti vardır; ilk
(qan damcısı ilə) bağışlanır, Cənnətdəki yerini görür, qəbir əzabından
qorunur, Qiyamət gününü dəhşətli qorxusundan arxayın olur, başına
vüqar tacı qoyulur - Onun üzərindəki yaqut dənəsi dünya və onun içərisində olanlardan daha xeyirlidir - yetmiş iki huri ilə evləndirilir və qohuməqrabasından yetmiş nəfərə şəfaət edir”.553
ALLAH YOLUNDA ÖLDÜRÜLƏN CƏNNƏTDƏDİR

 ﹶﻻ،ﻪﺟ ﺍﻟﹾﻮ ﻗﹶﺒﹺﻴﺢ، ﻳﺢ ﺍﻟﺮﻦﺘﻨﺩ ﻣﻮﻞ ﺃﹶﺳﺟﻲ ﺭﻝﹶ ﺍﷲِ! ﺇﹺﻧﻮﺳﺎ ﺭ ﻳ: ﻓﹶﻘﹶﺎﻝﹶﺒﹺﻲﻰ ﺍﻟﻨﺩ ﺃﹶﺗﻮﻼﹰ ﺃﹶﺳﺟ ﺃﹶﻥﱠ ﺭ: ﺲ ﺃﹶﻧﻦ ﻋ- ٤٠٣
ﺾﺑﻴ  »ﻗﹶﺪ: ﻓﹶﻘﹶﺎﻝﹶﺒﹺﻲ ﺍﻟﻨﺎﻩ ﻓﹶﺄﹶﺗ،ﻞﹶﻰ ﻗﹸﺘﺘﻞﹶ ﺣ ﻓﹶﻘﹶﺎﺗ.«ﺔﻨﻲ ﺍﻟﹾﺠ »ﻓ:ﺎ؟ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺃﹶﻧﻳﻦ ﻓﹶﺄﹶ،ﻞﹶﻰ ﺃﹸﻗﹾﺘﺘﻻﹶﺀِ ﺣﺆ ﻫ ﹾﻠﺖﺎ ﻗﹶﺎﺗﻲ ﻓﹶﺈﹺﻥﹾ ﺃﹶﻧﺎﻝﹶ ﻟﻣ
ﻦ ﻣﺔ ﻟﹶﻪﺒﻪ ﺟﺘﺎﺯﹺﻋﲔ ﻧﻮﺭ ﺍﻟﹾﻌ ﺍﻟﹾﺤﻦ ﻣﺘﻪﺟﻭ ﺯﻳﺖﺃﹶ ﺭ »ﻟﹶﻘﹶﺪ:ﺮﹺﻩﻴﻐ ﻟﺬﹶﺍ ﺃﹶﻭﻬﻗﹶﺎﻝﹶ ﻟ ﻭ.«ﺎﻟﹶﻚ ﻣﺃﹶﻛﹾﺜﹶﺮ ﻭﻚﻳﺤ ﺭﹺﺐﻃﹶﻴ ﻭ،ﻚﻬﺟﺍﷲُ ﻭ
.«ﻪﺘﺒ ﺟﲔﺑ ﻭﻪﻨﻴﻞ ﺑﺧﺪ ﺗ،ﻮﻑﺻ
403. Ənəs
rəvayət edir ki, bir qara kişi Peyğəmbərin salləllahu aleyhi və
səlləm yanına gəlib dedi: “Ey Allahın Elçisi, mən pis qoxulu, qara, eybəcər
sifətli və malı olmayan bir kişiyəm. Əgər mən öldürülənə qədər döyüşsəm,
hara düşərəm?” Peyğəmbər salləllahu aleyhi və səlləm dedi: “Cənnətə!” O,
öldürülənə qədər döyüşdü. Peyğəmbər salləllahu aleyhi və səlləm onun yanına
gəlib dedi: “Allah sənin üzünü ağ, qoxunu gözəl etdi və malını çoxaltdı”.
Ona və digərlərinə dedi: “Mən onun hurilərdən olan zövcəsini yun cübbəsini aralayıb onunla cübbənin arasına girdiyini gördüm”.554
ŞƏHİDLƏR HARADADIRLAR?

ﻬﹺﻢﻋﻠﹶﻴ ﺝﺮﻳﺨ َﺍﺀﺮﻀ ﺧﺔﻲ ﻗﹸﺒ ﻓﺔﻨﺎﺏﹺ ﺍﻟﹾﺠﺮﹴ ﺑﹺﺒﻬﺎﺭﹺﻕﹺ ﻧﻠﹶﻰ ﺑﺍﺀُ ﻋﺪﻬ»ﺍﻟﺸ

ﻮﻝﹸ ﺍﻟﻠﱠﻪﺳﻗﹶﺎﻝﹶ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺭ

ﺎﺱﹴﺒﻦﹺ ﻋﻦﹺ ﺍﺑ ﻋ- ٤٠٤

«ﺎﻴﺸﻋﺓﹰ ﻭﻜﹾﺮ ﺑﺔﻨ ﺍﻟﹾﺠﻦ ﻣﻢﻗﹸﻬﺭﹺﺯ
553
554

ət-Tirmizi, 1663, 1764. əl-Albani hədisin səhih olduğunu bildirmişdir.
əl-Hakim, 2463. əl-Albani “Sahihut-Tərğib vət-Tərhib”də (№ 1381) səhih olduğunu bildirmişdir.
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404. İbn Abbas
rəvayət edir ki, Allah Elçisi salləllahu aleyhi və səlləm
demişdir: “Şəhidlər Cənnət qapısının yanında olan “Bəriq” çayının üzərində yaşıl çadırdadırlar. Səhər-axşam onlara Cənnətdən ruziləri gətirilir”.555
ALLAH YOLUNDA OLAN TOZ

 ﻠﹶﻴ ﻓﹶﻌﻩﺬ ﻫﻚﺗﺮ ﻣﺮ ﻏﹶﻴﻠﹶﻰﻞﹴ ﻋﺍﺧ ﺩﺮ ﻏﹶﻴﺖ ﺃﹶﻧ ﻟﹶﻪ ﻓﹶﻘﹶﺎﻟﹶﺖﻪﺘﺒﻜﹶﺎﺗ ﻣﺔﻴﻘﺎ ﺑﹺﺒﻬﻠﹶﻴﻞﹶ ﻋﺧﺎ ﺩﺒﺎﹰ ﻟﹶﻬﻜﹶﺎﺗﺃﹶﻥﱠ ﻣ
ﻚ
ﺔﹶﺸﺎﺋ ﻋﻦ ﻋ- ٤٠٥
ﻡ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﺮ ﺇﹺﻻﱠ ﺣﺒﹺﻴﻞﹺ ﺍﻟﻠﱠﻪﻰ ﺳ ﻓﺞﻫﻢﹴ ﺭﻠﺴﺮﹺﺉﹴ ﻣ ﺍﻣﺎﻟﹶﻂﹶ ﻗﹶﻠﹾﺐﺎ ﺧﻳﻘﹸﻮﻝﹸ »ﻣ ﻮﻝﹶ ﺍﻟﻠﱠﻪﺳ ﺭﺖﻌﻤﻰ ﺳ ﻓﹶﺈﹺﻧﺒﹺﻴﻞﹺ ﺍﻟﻠﱠﻪﻰ ﺳ ﻓﺎﺩﺑﹺﺎﻟﹾﺠﹺﻬ
.«ﺎﺭ ﺍﻟﻨﻪﻠﹶﻴﻋ
405. Aişə
rəvayət edir ki, Allah Elçisi salləllahu aleyhi və səlləm buyurmuşdur: “Bir müsəlman kişinin Allah yolunda nəfəsinə toz gedərsə, şübhəsiz ki, Allah Cəhənnəm odunu ona haram edər”.556

ﻦﺏ ﻣ
 ﺎﺎ ﺃﹶﺻﺜﹾﻞﹺ ﻣ ﺑﹺﻤﺒﹺﻴﻞﹺ ﺍﷲِ ﻛﹶﺎﻥﹶ ﻟﹶﻪﻲ ﺳ ﻓﻪﺣﻭ ﺭﺍﺡ ﺭﻦ »ﻣ:

ِﻝﹸ ﺍﷲﻮﺳ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺭ:ﻗﹶﺎﻝﹶ

ﻚﺎﻟﻦﹺ ﻣﺲﹺ ﺑ ﺃﹶﻧﻦ ﻋ- ٤٠٦
.«ﺔﺎﻣﻴ ﺍﻟﹾﻘﻡﻳﻮ ﻜﺎﹰﺴﺎﺭﹺ ﻣﺒﺍﻟﹾﻐ

406. Ənəs ibn Məlik
rəvayət edir ki, Allah Elçisi salləllahu aleyhi və səlləm
buyurmuşdur: “Kim Allah yolunda (döyüşə) gedərsə, batdığı toz-torpağın
misli Qiyamət günü onun üçün müşk olar”.557

ﻟﹶﺎﻢﹴ ﻭﻠﺴ ﻣﻱﺮﺨﻨﻲ ﻣ ﻓﻢﻨﻬﺎﻥﹸ ﺟﺧﺩﻪ ﻭ ﺒﹺﻴﻞﹺ ﺍﻟﻠﱠﻲ ﺳ ﻓﺎﺭ ﻏﹸﺒﻊﻤﺘﻳﺠ ﻟﹶﺎ

ﻮﻝﹸ ﺍﻟﻠﱠﻪﺳﺓﹶ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺭﻳﺮﺮ ﺃﹶﺑﹺﻲ ﻫﻦ ﻋ- ٤٠٧
ﻢﹴﻠﺴﻞﹴ ﻣﺟﻲ ﻗﹶﻠﹾﺐﹺ ﺭﺎﻥﹲ ﻓﺇﹺﳝ ﻭﺢ ﺷﻊﻤﺘﻳﺠ

407. Əbu Hureyra
rəvayət edir ki, Allah Elçisi salləllahu aleyhi və səlləm
buyurdu: “Allah yolunda toz-torpaq ilə Cəhənnəm tüstüsü müsəlmanın
burnunda bir araya gəlməz. Müsəlman kişinin qəlbində iman ilə simiclik
bir araya gəlməz”.558

ﻲ ﻓﻦ ﺍﻟﻠﱠﺒﻮﺩﻳﻌ ﻰﺘ ﺣ،ِ ﺍﷲﺔﻴﺸ ﺧﻦﻜﹶﻰ ﻣﻞﹲ ﺑﺟ ﺭﺎﺭ ﺍﻟﻨﺞﻳﻠ  »ﻻﹶ:

ِ ﻝﹸ ﺍﻮﺳ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺭ:ﺓﹶ ﻗﹶﺎﻝﹶﻳﺮﺮ ﺃﹶﺑﹺﻲ ﻫﻦ ﻋ- ٤٠٨
ﷲ
.«ﻢﻨﻬﺎﻥﹸ ﺟﺧﺩﺒﹺﻴﻞﹺ ﺍﷲِ ﻭﻲ ﺳ ﻓﺎﺭ ﻏﹸﺒﻊﻤﺘﻳﺠ ﻻﹶ ﻭ،ﻉﹺﺮﺍﻟﻀ

Əhməd, 2390; əl-Hakim, 2403. əl-Albani “Sahihul-Cəmius-Sağir”də (№ 3742) həsən adlandırıb.
Əhməd, 24548, 24592, 25285. əl-Albani “Sahihul-Cəmius-Sağir”də (№ 5616) səhih olduğunu bildirib.
557 İbn Məcə, 2775, 2880. əl-Albani həsən olduğunu bildirmişdir.
558 ən-Nəsəi, 3114, 3127. əl-Albani “Sahihul-Cəmius-Sağir”də (№ 7617) səhih olduğunu söyləmişdir.
555
556
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408. Əbu Hureyra
rəvayət edir ki, Allah Elçisi salləllahu aleyhi və səlləm
buyurmuşdur: “Süd döşə geri qayıtmadığı kimi, Allah qorxusundan ağlayan kişi də Cəhənnəmə girməz. Həmçinin, Allah yolunda toz-torpaq ilə
Cəhənnəm tüstüsü bir araya gəlməz”.559
CƏNNƏTƏ QIRX İL ƏVVƏL GİRƏNLƏR

 ﺍﷲ ﻭ:ﻲ؟ ﻗﺎﻝﺘ ﺃﻣﻦﺔﹶ ﻣﻞﹸ ﺍﳉﹶﻨﺧﺪ ﺗﺓﺮﻣﻝﹸ ﺯ ﺃﻭﻠﹶﻢﻌ ﺃﺗ:  ﻗﺎﻝ ﱄ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ: ﻋﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﷲ ﺑﻦ ﻋﻤﺮﻭ ﻗﺎﻝ- ٤٠٩
 ﻓﻴﻘﻮﻟﻮﻥﻢﺘﺒﻮﺳ ﺣﺔﹸ ﺃﻭ ﻗﹶﺪﻧ ﺍﳋﹶﺰﻢﻘﹸﻮﻝﹸ ﻟﹶﻬﻮﻥﹶ ﻓﹶﻴﺤﻔﹾﺘﺘﻳﺴ ﻭﺔ ﺇﱃ ﺑﺎﺏ ﺍﳉﹶﻨﺔﻴﺎﻣ ﺍﻟﻘﻡﻳﻮ ﻮﻥﹶﺄﺗﻭﻥﹶ ﻳ ﺍﳌﻬﺎﺟﹺﺮ:ﺭﺳﻮﻟﻪ ﺃﻋﻠﻢ ﻓﻘﺎﻝ
ﲔﻌﺑﻴﻠﹸﻮﻥﹶ ﻓﻴﻪ ﺃﺭﻘ ﻓﹶﻴﻢ ﻟﹶﻬﺢﻔﹾﺘﻚ ﻗﺎﻝ ﻓﹶﻴ
 ﺎ ﻋﻠﻰ ﺫﹶﻟﻨﺘﻰ ﻣﺘﺒﹺﻴﻞﹺ ﺍﷲ ﺣﺎ ﰲ ﺳﻨﻘﺍﺗﻮﻴﺎﻓﹸﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﻋ ﺃﺳﺖﺎ ﻛﺎﻧﻤ ﻭﺇﻧﺐﺎﺳﺤﺀٍ ﻧﻲﺑﺄﻱ ﺷ
ﺎﺱﻠﹶﻬﺎ ﺍﻟﻨﺧﻳﺪ ﻞﹶ ﺃﻥﹾﻋﺎﻣﺎﹰ ﻗﹶﺒ
409. Abdullah ibn Amr rəvayət edir ki, Allah Elçisi salləllahu aleyhi və səlləm
demişdir: “Ümmətimdən Cənnətə girən birinci dəstəyə kimin daxil olacağını bilirsən?” O dedi: “Allah və Onun Elçisi daha yaxşı bilir!” Peyğəmbər
salləllahu aleyhi və səlləm dedi: “Mühacirlər. Onlar Qiyamət günü Cənnət qapısına gələcək və qapının açılmasını istəyəcəklər. Gözətçilər onlara deyəcəklər: “Siz artıq sorğu-sual olundunuz?” Onlar deyəcəklər: “Nə ilə sorğusual olunacağıq? Biz Allah yolunda qılınclarımızı çiyinlərimizdə ölənə
qədər daşımışıq”. (Cənnət qapıları) onların üzünə açılacaq və insanlar
(Cənnətə) daxil olana qədər onlar qırx il orada dincələcəklər”.560
DƏNİZDƏ OLAN CİHAD

ﺮ ﺃﹶﺟ ﻟﹶﻪﺮﹺﻕﺍﻟﹾﻐ ﻭﻬﹺﻴﺪ ﺷﺮ ﺃﹶﺟﺀُ ﻟﹶﻪ ﺍﻟﹾﻘﹶﻰﻪﻴﺒﻳﺼ ﻯﺮﹺ ﺍﻟﱠﺬﺤﻰ ﺍﻟﹾﺒ ﻓﺪﺎﺋ ﻗﹶﺎﻝﹶ »ﺍﻟﹾﻤﻪﺃﹶﻧ

ﺒﹺﻰﻦﹺ ﺍﻟﻨﻋ

ﺍﻡﹴﺮ ﺣ ﺃﹸﻡﻦ ﻋ- ٤١٠
.«ﻳﻦﹺﻬﹺﻴﺪﺷ

410. Ummu Həram
rəvayət edir ki, Peyğəmbər salləllahu aleyhi və səlləm
buyurmuşdur: “(Allah yolunda) dənizdə (başı gicəllənərək) qusana bir
şəhid savabı vardır. Boğulana isə iki şəhid savabı vardır”.561
ŞƏHİD OLMAĞI SİDQ ÜRƏKLƏ İSTƏMƏK

،ﺔﻨ ﺍﻟﹾﺠ ﻟﹶﻪﺖﺒﺟ ﻭ ﻓﹶﻘﹶﺪﺎﻗﹶﺔ ﻧﺍﻕﺒﹺﻴﻞﹺ ﺍﷲِ ﻓﹶﻮﻲ ﺳﻞﹶ ﻓ ﻗﹸﺎﺗﻦ »ﻣ:ﻳﻘﹸﻮﻝﹸ

ِﻝﹶ ﺍﷲﻮﺳ ﺭﻊﻤ ﺳﻪ ﺃﹶﻧ:

ﻞﹴﺒﻦﹺ ﺟ ﺑﺎﺫﻌ ﻣﻦ ﻋ- ٤١١

ət-Tirmizi, 1633, 1733, 2311, 2481. əl-Albani səhih olduğunu bildirmişdir.
əl-Hakim, 2389. əl-Albani “Sahihul-Cəmius-Sağir”də (№ 96) və “Silsilətul-Əhədisis-Sahiha”da (№
853) səhih olduğunu bildirmişdir.
561 Əbu Davud, 2495. əl-Albani həsən olduğunu bildirmişdir.
559
560
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ﺔﻜﹾﺒ ﻧﺐﻜ ﻧ ﺃﹶﻭ،ِﺒﹺﻴﻞﹺ ﺍﷲﻲ ﺳﺮﺣﺎﹰ ﻓ ﺟﺮﹺﺡ ﺟﻦﻣ ﻭ،ﻬﹺﻴﺪ ﺷﺮ ﺃﹶﺟﻞﹶ ﻓﹶﺈﹺﻥﱠ ﻟﹶﻪ ﻗﹸﺘ ﺃﹶﻭﺎﺕ ﻣﻗﺎﹰ ﺛﹸﻢﺎﺩ ﺻﻔﹾﺴِﻪ ﻧﻦﺄﹶﻝﹶ ﺍﷲُ ﺍﻟﹾﻘﹶﺘﻞﹶ ﻣ ﺳﻦﻣﻭ
ِﺒﹺﻴﻞﹺ ﺍﷲﻲ ﺳﺍﺝ ﻓﺮ ﺧ ﺑﹺﻪﺝﺮ ﺧﻦﻣ ﻭﻚﺴ ﺍﻟﹾﻤﺎ ﺭﹺﻳﺢﻬﻳﺤﺭﹺ ﻭ،ﺍﻥﻔﹶﺮﻋﺎ ﻟﹶﻮﻥﹶ ﺍﻟﺰﻬ ﻟﹶﻮﻧﺖﺎ ﻛﹶﺎﻧﺭﹺ ﻣ ﻛﹶﺄﹶﻏﹾﺰﺔﺎﻣﻴ ﺍﻟﹾﻘﻡﻳﻮ ﺠﹺﻲﺀﺎ ﺗﻬﻓﹶﺈﹺﻧ
.«ِﺍﺀﺪﻬ ﺍﻟﺸ ﻃﹶﺎﺑﻊﻪﻠﹶﻴﻓﹶﺈﹺﻥﱠ ﻋ
411. Muaz ibn Cəbəl rəvayət edir ki, Allah Elçisini salləllahu aleyhi və səlləm
buyurmuşdur: “Kim dəvənin iki sağımı arasında olan müddət qədər Allah
yolunda döyüşərsə, Cənnət onun üçün vacib olar. Kim sidq-ürəklə Allahdan şəhid olmağı diləyərsə, sonra (yatağında) ölsə və ya öldürülsə belə,
ona şəhid savabı verilər. Kim Allah yolunda (döyüşərək) yaralansa və ya
(döyüşə gedib ehtiyatsızlıqdan) yara alsa, Qiyamət günü o, (dünyada
yarasından axdığı qandan) daha çox qan ilə (Allahın hüzuruna) gələcək.
Onun qanının rəngi zəfəran rəngi, qoxusu da müşk qoxusu olacaq. Kimin
vücudunda Allah yolunda bir çiban çıxsa, onun üzərinə şəhidlik möhürü
vurular”.562

ﺄﹶ ﹶﻝ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﺳﻦﻗﹶﺎﻝﹶ »ﻣ

ﺒﹺﻰﻦﹺ ﺍﻟﻨﻋ

ﻩﺪ ﺟﻦ ﻋ ﺃﹶﺑﹺﻴﻪﻦﺙﹸ ﻋﺪﻳﺤ ﻒﻴﻨﻦﹺ ﺣﻞﹺ ﺑﻬﻦﹺ ﺳﺔﹶ ﺑﺎﻣ ﺃﹶﺑﹺﻰ ﺃﹸﻣﻦﻞﹶ ﺑﻬ ﺳﻊﻤ ﺳ- ٤۱٢
«ﻪﺍﺷﺮﻠﹶﻰ ﻓ ﻋﺎﺕﺇﹺﻥﹾ ﻣﺍﺀِ ﻭﺪﻬﺎﺯﹺﻝﹶ ﺍﻟﺸﻨ ﻣ ﺍﻟﻠﱠﻪﻪﻠﱠﻐﻗﹰﺎ ﺑﺎﺩ ﺻ ﻗﹶﻠﹾﺒﹺﻪﻦﺓﹶ ﻣﺎﺩﻬﺍﻟﺸ

412. Səhl ibn Huneyf
rəvayət edir ki, Peyğəmbər salləllahu aleyhi və səlləm
buyurmuşdur: “Kim Allahdan sidq-ürəklə şəhid olmağı istəsə, yatağında
ölmüş olsa belə, Allah onu şəhidlərin dərəcəsinə yüksəldər”.563

ﻞﹸﻳﻘﹶﺎﺗ ﺎﻧﺪ ﻓﹶﺈﹺﻥﱠ ﺃﹶﺣﺒﹺﻴﻞﹺ ﺍﻟﻠﱠﻪﻰ ﺳﺎﻝﹸ ﻓﺘﺎ ﺍﻟﹾﻘ ﻣ،ﻮﻝﹶ ﺍﻟﻠﱠﻪﺳﺎ ﺭ ﻓﹶﻘﹶﺎﻝﹶ ﻳﺒﹺﻰﻞﹲ ﺇﹺﻟﹶﻰ ﺍﻟﻨﺟﺎﺀَ ﺭ ﺟ:ﻰ ﻗﹶﺎﻝﹶﻮﺳ ﺃﹶﺑﹺﻲ ﻣﻦ ﻋ- ٤۱٣
.«ﻞﱠﺟ ﻭﺰ ﻋﺒﹺﻴﻞﹺ ﺍﻟﻠﱠﻪﻰ ﺳ ﻓﻮﺎ ﻓﹶﻬﻠﹾﻴ ﺍﻟﹾﻌﻰ ﻫﺔﹸ ﺍﻟﻠﱠﻪﻤﻜﹸﻮﻥﹶ ﻛﹶﻠﺘﻞﹶ ﻟ ﻗﹶﺎﺗﻦ »ﻣ: ﻓﹶﻘﹶﺎﻝﹶ.ﺔﹰﻴﻤﻞﹸ ﺣﻳﻘﹶﺎﺗ ﻭ،ﺎﺒﻏﹶﻀ
413. Əbu Musa
rəvayət edir ki, bir nəfər Peyğəmbərin salləllahu aleyhi və
səlləm yanına gəlib dedi: “Ey Allahın Elçisi! Allah yolunda vuruşmaq nə
deməkdir? Axı bizdən kimisi qəzəbinə görə, kimisi də namusuna görə
vuruşur.” Peyğəmbər salləllahu aleyhi və səlləm buyurdu: “Hər kim Allahın
Kəlməsi hər şeydən uca olsun deyə vuruşarsa, Allahın
yolunda (vu564
ruşmuş) olar”.

Əbu Davud, 2541, 2543. əl-Albani səhih olduğunu bildirmişdir.
ət-Tirmizi, 1653, 1754. əl-Albani səhih olduğunu bildirmişdir.
564 əl-Buxari, 123.
562
563
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İNSANLARIN ƏN XEYİRLİ OLANI

 ﺃﹶ ﹶﻻ،ﺒﹺﻴﻞﹺ ﺍﻟﻠﱠﻪﻲ ﺳ ﻓﻪﺳ ﻓﹶﺮﺎﻥﻨ ﺑﹺﻌﺴِﻚﻤﻞﹲ ﻣﺟﺎﺱﹺ؟ ﺭﺮﹺ ﺍﻟﻨﻴ ﺑﹺﺨﻛﹸﻢﺒﹺﺮ »ﺃﹶﻻﹶ ﺃﹸﺧ: ﻗﹶﺎﻝﹶﺒﹺﻲﺃﹶﻥﱠ ﺍﻟﻨ
ﺎﺱﹴﺒﻦﹺ ﻋﻦﹺ ﺍﺑ ﻋ- ٤۱٤
ﻻﹶ ﻭﺄﹶﻝﹸ ﺑﹺﺎﻟﻠﱠﻪﻳﺴ ﻞﹲﺟﺎﺱﹺ؟ ﺭ ﺍﻟﻨﺮ ﺑﹺﺸﻛﹸﻢﺒﹺﺮ ﺃﹶﻻﹶ ﺃﹸﺧ،ﺎﻴﻬ ﻓ ﺍﻟﻠﱠﻪﻖﻱ ﺣﺩﻳﺆ  ﻟﹶﻪﺔﻤﻴﻲ ﻏﹸﻨﺰﹺﻝﹲ ﻓﺘﻌﻞﹲ ﻣﺟ؟ ﺭﻠﹸﻮﻩﻳﺘ ﻱ ﺑﹺﺎﻟﱠﺬﻛﹸﻢﺒﹺﺮﺃﹸﺧ
.«ﻲ ﺑﹺﻪﻄﻳﻌ
414. İbn Abbas
rəvayət edir ki, Peyğəmbər salləllahu aleyhi və səlləm
demişdir: “Sizə insanların ən xeyirli olanı barədə xəbər verimmi? Bu, Allah
yolunda atının yüyənindən tutan kişidir. Sizə bundan sonra kimin xeyirli
olduğunu xəbər verimmi? Bu, insanlardan uzaqlaşaraq bir neçə qoyun
saxlayan və Allahın haqqını yerinə yetirən kişidir. Sizə insanların ən şər
olanı barədə xəbər verimmi? Bu, Allah xatirinə bir şey istənildikdə heç bir
şey verməyən kişidir!”565

ﻰ ﻓﺪﺎﻫﻳﺠ ﻦﻣﺆ »ﻣ: ﻮﻝﹸ ﺍﻟﻠﱠﻪﺳﻞﹸ ﻓﹶﻘﹶﺎﻝﹶ ﺭﺎﺱﹺ ﺃﹶﻓﹾﻀ ﺍﻟﻨ ﺃﹶﻯ،ﻮﻝﹶ ﺍﻟﻠﱠﻪﺳﺎ ﺭﻴﻞﹶ ﻳ ﻗ:ﻗﹶﺎﻝﹶ

ﺭﹺﻯﺪ ﺍﻟﹾﺨﻴﺪﻌ ﺃﹶﺑﹺﻲ ﺳﻦ ﻋ- ٤۱٥

.«ﻩﺮ ﺷﻦ ﻣﺎﺱ ﺍﻟﻨﻉﻳﺪ ﻭ،ﻰ ﺍﻟﻠﱠﻪﻘﻳﺘ ﺎﺏﹺﻌ ﺍﻟﺸﻦﺐﹴ ﻣﻌﻰ ﺷ ﻓﻦﻣﺆ »ﻣ: ﻗﹶﺎﻝﹶﻦ ﻣ ﻗﹶﺎﻟﹸﻮﺍ ﺛﹸﻢ.«ﻪﺎﻟﻣ ﻭﻔﹾﺴِﻪ ﺑﹺﻨﺒﹺﻴﻞﹺ ﺍﻟﻠﱠﻪﺳ

415. Rəvayət edilir ki, Əbu Səid əl-Xudri
demişdir: “(Bir dəfə Peyğəmbərdən salləllahu aleyhi və səlləm) soruşdular: “Ey Allahın Elçisi, insanların ən
üstünü kimdir?” Peyğəmbər salləllahu aleyhi və səlləm dedi: “Allah yolunda
malı və canı ilə cihad edən mömindir”. Soruşdular: “Sonra hansıdır?” Dedi:
“Dağ dərəsinə566 çəkilib Allahdan qorxan və insanlara pislik etməkdən çəkinən mömindir”.567
ALLAH YOLUNDA OLAN MÜCAHİDİN MİSALI

ﻪﻠﹶﻴﻭﺍ ﻋﺎﺩ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﻓﹶﺄﹶﻋﻪﻮﻧﻴﻌﻄﺘﺴﻗﹶﺎﻝﹶ ﻟﹶﺎ ﺗ

ﺒﹺﻴﻞﹺ ﺍﻟﻠﱠﻪﻲ ﺳ ﻓﺎﺩﻝﹸ ﺍﻟﹾﺠﹺﻬﺪﻳﻌ ﺎﻣ

ﺒﹺﻲﻠﻨﻴﻞﹶ ﻟﻗﹶﺎﻝﹶ ﻗ

ﺓﹶﻳﺮﺮ ﺃﹶﺑﹺﻲ ﻫﻦ ﻋ- ٤۱٦

ət-Tirmizi, 1652, 1753. əl-Albani səhih olduğunu bildirmişdir.
ən-Nəvəvi
demişdir: “Bu, ibrətamiz bir məsəldir. Belə ki, möminin təkliyə çəkilib (Allaha ibadət
etməklə məşğul olub heç nəyə və heç kəsə qarışmamağı), “dağ dərəsində” – insanlardan uzaq düşmüş
bir adamın halına bənzəyir”. İbn Həcər
demişdir: “Bu hədis təkliyə çəkilməyin fəzilətinə dəlalət edir.
Çünki belə olduqda adam qeybətdən, boşboğazlıqdan və başqa bu kimi bihudə işlərdən uzaq olur.
Lakin qeyd etmək lazımdır ki, – müsəlmanlar arasına fitnə düşdüyü vaxt istisna olmaqla – heç bir
zamanda və heç bir halda camaatdan ayrılmaq olmaz”. Peyğəmbər demişdir: “...Allahın Əli (haqq
yolda olan) camaatın üzərindədir!” (əl-Albani “Sahihul-Cəmius-Sağir”, № 2729). Digər rəvayətdə
demişdir: “Kənddə və ya çöllü-biyabanda olan üç nəfər camaat şəklində namaz qılmasalar, şeytan
onlara hakim olar. Belə olmasın deyə camaat olun! Əlbəttə ki, canavar sürüdən ayrı düşmüş qoyunu
(tez) yeyər”. (Hədisi Əhməd, Əbu Davud və ən-Nəsəi rəvayət etmişlər).
567 əl-Buxari, 2786; Muslim, 1881.
565
566
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 ﻢﹺ ﺍﻟﹾﻘﹶﺎﻧﹺﻢﹺ ﺍﻟﹾﻘﹶﺎﺋﺎﺋﺜﹶﻞﹺ ﺍﻟﺼ ﻛﹶﻤﺒﹺﻴﻞﹺ ﺍﻟﻠﱠﻪﻲ ﺳ ﻓﺪﺎﻫﺠﺜﹶﻞﹸ ﺍﻟﹾﻤ ﻣﺜﹶﺔﻲ ﺍﻟﺜﱠﺎﻟﻗﹶﺎﻝﹶ ﻓ ﻭﻪﻮﻧﻴﻌﻄﺘﺴﻳﻘﹸﻮﻝﹸ ﻟﹶﺎ ﺗ ﻚ ﺛﹶﻠﹶﺎﺛﹰﺎ ﻛﹸﻞﱡ ﺫﹶﻟﻦﹺ ﺃﹶﻭﻴﺗﺮﻣ
ﺖ
ﺔﹶ ﺡﺍﻧﻮﻮ ﻋﺎ ﺃﹶﺑﺛﹶﻨﺪ ﺣﻴﺪﻌ ﺳﻦﺔﹸ ﺑﺒﻴﺎ ﻗﹸﺘﺛﹶﻨﺪﺎﻟﹶﻰ ﺣﻌ ﺗﺒﹺﻴﻞﹺ ﺍﻟﻠﱠﻪﻲ ﺳ ﻓﺪﺎﻫﺠ ﺍﻟﹾﻤﺟﹺﻊﻳﺮ ﻰﺘ ﺣﻠﹶﺎﺓﻟﹶﺎ ﺻﺎﻡﹴ ﻭﻴ ﺻﻦ ﻣﺮﻳﻔﹾﺘ  ﻟﹶﺎ ﺍﻟﻠﱠﻪﺎﺕﺑﹺﺂﻳ
ﺎﺩﻨﺬﹶﺍ ﺍﻟﹾﺈﹺﺳﻞﹴ ﺑﹺﻬﻴﻬ ﺳﻦ ﻋﻢﻳﺔﹶ ﻛﹸﻠﱡﻬﺎﻭﹺﻌﻮ ﻣﺎ ﺃﹶﺑﺛﹶﻨﺪﺔﹶ ﺣﺒﻴ ﺃﹶﺑﹺﻲ ﺷﻦﻜﹾﺮﹺ ﺑﻮ ﺑﺎ ﺃﹶﺑﺛﹶﻨﺪﺮ ﺡ ﻭ ﺣ ﺮﹺﻳﺎ ﺟﺛﹶﻨﺪﺏﹴ ﺣﺮ ﺣﻦ ﺑﺮﻴﻫﺛﹶﻨﹺﻲ ﺯﺪﻭ ﺣ
ﻩﻮﺤﻧ
416. Əbu Hureyra rəvayət edir ki, (bir gün) Peyğəmbərdən salləllahu aleyhi
və səlləm soruşdular: “Ey Allahın Elçisi! Hansı əməl Allah yolunda olan
cihada bərabərdir?” O buyurdu: “Sizin ona gücünüz çatmaz!” (Səhabələr
bu sualı) iki və ya üç dəfə təkrar etdilər. Allah Elçisi salləllahu aleyhi və səlləm
hər dəfə: “Sizin ona gücünüz çatmaz!”- deyirdi. Sonra belə buyurdu:
“Allah yolunda olan mücahidin misalı oruc tutan, namaz qılan, Allahın
ayələrinə itaət edən, dayanmadan orucu və namazı Uca Allahın yolunda
olan mücahid (evinə) qayıdana qədər yerinə yetirənin misalı kimidir”.568

ﻲ ﻓﺪﺎﻫﻳﺠ ﻦ ﺑﹺﻤﻠﹶﻢﺍﷲُ ﺃﹶﻋﺒﹺﻴﻞﹺ ﺍﷲِ ﻭﻲ ﺳ ﻓﺪﺎﻫﺠﺜﹶﻞﹸ ﺍﻟﹾﻤ »ﻣ:ﻳﻘﹸﻮﻝﹸ

ِ ﻝﹶ ﺍﻮﺳ ﺭﺖﻌﻤ ﺳ:ﺓﹶ ﻗﹶﺎﻝﹶﻳﺮﺮ ﺃﹶﺑﹺﻲ ﻫﻦ ﻋ- ٤۱٧
ﷲ
.«ﺎﺟﹺﺪﻊﹺ ﺍﻟﺴﺍﻛﻊﹺ ﺍﻟﺮﺎﺷﻢﹺ ﺍﻟﹾﺨﻢﹺ ﺍﻟﹾﻘﹶﺎﺋﺎﺋ ﺍﻟﺼ:ﺜﹶﻞﹺ ﻛﹶﻤﻪﺒﹺﻴﻠﺳ

417. Əbu Hureyra
rəvayət edir ki, Allah Elçisi salləllahu aleyhi və səlləm
buyurmuşdur: “Allah yolunda döyüşən mücahidin misalı – Allahın yolunda kimin cihad etdiyini O daha yaxşı bilir - oruc tutan, gecə namazlarını
qılan, müti olan, ruku və səcdə edənin misalı kimidir”.569
İKİ GÖZ, İKİ DAMCI VƏ İKİ İZ

 ﺍﻟﻠﱠﻪﺔﻴﺸ ﺧﻦ ﻣﻜﹶﺖ ﺑﻦﻴ ﺃﺑﺪﺍ ﻋﺎﺭﺎ ﺍﻟﻨﻤﻬﺴﻤ ﻟﹶﺎ ﺗﺎﻥﻨﻴﻳﻘﹸﻮﻝﹸ ﻋ

ﻮﻝﹶ ﺍﻟﻠﱠﻪﺳ ﺭﺖﻌﻤﻗﹶﺎﻝﹶ ﺳ

ﺎ ﹴﺒﻦﹺ ﻋ ﺍﺑﻦ ﻋ- ٤۱٨
ﺱ
ﺒﹺﻴﻞﹺ ﺍﻟﻠﱠﻪﻲ ﺳ ﻓﺱﺮﺤ ﺗﺖﺎﺗ ﺑﻦﻴﻋﻭ

418. İbn Abbas
demişdir: “Allah Elçisinin salləllahu aleyhi və səlləm belə
buyurduğunu eşitdim: “İki gözə heç vaxt od toxunmayacaq; Allah qorxusundan ağlayan və gecəni Allah yolunda keşik çəkərək keçirən göz”.570

ﺔﻴﺸﻰ ﺧﻮﻉﹴ ﻓﻣ ﺩﻦﺓﹲ ﻣﻳﻦﹺ ﻗﹶﻄﹾﺮﺃﹶﺛﹶﺮﻦﹺ ﻭﻴﺗ ﻗﹶﻄﹾﺮﻦ ﻣ ﺇﹺﻟﹶﻰ ﺍﻟﻠﱠﻪﺐﺀٌ ﺃﹶﺣﻰ ﺷﺲﻗﹶﺎﻝﹶ »ﻟﹶﻴ

ﺒﹺﻰﻦﹺ ﺍﻟﻨﻋ

ﺔﹶﺎﻣ ﺃﹶﺑﹺﻰ ﺃﹸﻣﻦ ﻋ- ٤۱٩

.«ﺾﹺ ﺍﻟﻠﱠﻪﺍﺋ ﻓﹶﺮﻦ ﻣﺔﻰ ﻓﹶﺮﹺﻳﻀ ﻓﺃﹶﺛﹶﺮ ﻭﺒﹺﻴﻞﹺ ﺍﻟﻠﱠﻪﻰ ﺳ ﻓ ﻓﹶﺄﹶﺛﹶﺮﺍﻥﺎ ﺍﻷَﺛﹶﺮﺃﹶﻣ ﻭ.ﺒﹺﻴﻞﹺ ﺍﻟﻠﱠﻪﻰ ﺳ ﻓﺍﻕﺮﻬﻡﹴ ﺗﺓﹸ ﺩﻗﹶﻄﹾﺮ ﻭﺍﻟﻠﱠﻪ
Muslim, 1878, 3490.
ən-Nəsəi, 3127, 3140. əl-Albani səhih olduğunu bildirmişdir.
570 ət-Tirmizi, 1639, 1740. əl-Albani “Sahihul-Cəmius-Sağir”də (№ 4113) səhih olduğunu bildirmişdir.
568
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419. Əbu Umamə rəvayət edir ki, Peyğəmbər salləllahu aleyhi və səlləm buyurmuşdur: “Heç bir şey Allaha iki damcı və iki izdən daha sevimli deyildir. Allah qorxusundan axıdılan göz yaşı damcısı və Allah yolunda (döyüşərkən) axıdılan qan damcısı. İki izə gəlincə, Allah yolunda (döyüşərkən
əmələ gələn) iz və Allahın fərz ibadətlərini edərkən (əmələ gələn) iz”.571

ﺔﻴﺸ ﺧﻦ ﻣﻜﹶﺖ ﺑﻦﻴ ﻋ:ﺎﺭﺎ ﺍﻟﻨﻤﺎﻟﹶﻬﻨﻦﹺ ﺃﹶﻥﹾ ﺗﻴﻨﻴﻠﹶﻰ ﻋ ﻋﻡﺮ ﺣ:ﻗﹶﺎﻝﹶ

ِ ﻮﻝﹶ ﺍﺳ ﺇﹺﻥﱠ ﺭ:ﻳﻘﹸﻮﻝﹸ ﺓﹶﻳﺮﺮﺎ ﻫ ﺃﹶﺑﺖﻌﻤ ﺳ- ٤٢٠
ﷲ
.ﻞﹺ ﺍﻟﹾﻜﹸﻔﹾﺮﹺ ﺃﹶﻫﻦ ﻣﻠﹸﻪﺃﹶﻫ ﻭﻼﹶﻡ ﺍﻹِﺳﺱﺮﺤ ﺗﺖﺎﺗ ﺑﻦﻴﻋ ﻭ،ِﺍﷲ

420. Əbu Hureyra
rəvayət edir ki, Allah Elçisi salləllahu aleyhi və səlləm
demişdir: “İki gözə Cəhənnəm odu haram edilmişdir; Allah qorxusundan
ağlayan göz, İslamı və ailəsini küfr əhlindən qoruyaraq gecələyən göz”.572

،ﺒﹺﻴﻞﹺ ﺍﻟﻠﱠﻪﻲ ﺳ ﻓﺖﺳﺮ ﺣﻦﻴ ﻋ:ﺎﺭ ﺍﻟﻨﻢﻬﻨﻴﻯ ﺃﹶﻋﺮ "ﺛﹶﻼﺛﹶﺔﹲ ﻻ ﺗ:

ﻪ ﻮﻝﹸ ﺍﻟﻠﱠﺳ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺭ: ﻋﻦ ﻣﻌﺎﻭﻳﺔ ﺑﻦ ﺣﻴﺪﺓ ﻗﹶﺎﻝﹶ- ٤٢١
"ﺎﺭﹺﻡﹺ ﺍﻟﻠﱠﻪﺤ ﻣﻦ ﻋﺖ ﻏﹶﻀﻦﻴﻋ ﻭ، ﺍﻟﻠﱠﻪﺔﻴﺸ ﺧﻦ ﻣﻜﹶﺖ ﺑﻦﻴﻋﻭ

421. Müaviyə ibn Heydə
rəvayət edir ki, Allah Elçisi salləllahu aleyhi və
səlləm demişdir: “Üç nəfər vardır ki, onların gözləri Cəhənnəm odunu
görməyəcək; Allah yolunda keşik çəkən, Allah qorxusundan ağlayan və
Allahın haramlarından qorunan göz”.573
ŞƏHİDLƏR QƏBİR FİTNƏSİNƏ MƏRUZ QALMIRLAR

ﻲﻮﻥﹶ ﻓﻨﻳﻔﹾﺘ ﻨﲔﺆﻣﺎﻝﹸ ﺍﻟﹾﻤﺎ ﺑﻝﹶ ﺍﷲِ! ﻣﻮﺳﺎ ﺭ ﻳ:ﻼﹰ ﻗﹶﺎﻝﹶﺟ ﺃﹶﻥﱠ ﺭﺒﹺﻲﺎﺏﹺ ﺍﻟﻨﺤ ﺃﹶﺻﻦﻞﹴ ﻣﺟ ﺭﻦ ﻋ،ﻌﺪﻦﹺ ﺳﺪ ﺑﺍﺷ ﺭﻦ ﻋ- ٤٢٢
.«ﺔﹰﺘﻨ ﻓﻪﺃﹾﺳﻠﹶﻰ ﺭ ﻋﻴﻮﻑ ﺍﻟﺴﺎﺭﻗﹶﺔ »ﻛﹶﻔﹶﻰ ﺑﹺﺒ:ﻬﹺﻴﺪ؟ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺇﹺﻻﱠ ﺍﻟﺸﻢﻮﺭﹺﻫﻗﹸﺒ
422. Raşid ibn Səd Peyğəmbərin salləllahu aleyhi və səlləm səhabələrinin birindən rəvayət edir ki, bir adam dedi: “Ey Allahın Elçisi! Nəyə görə möminlər
qəbir fitnəsinə məruz qalırlar, şəhid isə yox?” O buyurdu: “Başının
üzərindəki qılıncların parıltısı fitnə olaraq ona kifayətdir”.574

ət-Tirmizi, 1669, 1770. əl-Albani həsən olduğunu bildirmişdir.
əl-Hakim, 2431. əl-Albani “Sahihut-Tərğib vət-Tərhib”də (№ 3323) səhih li-ğeyrihi olduğunu bildirib.
573 ət-Tabərani “Mucəmul-Kəbir” 1003, 16347. əl-Albani “Sahihut-Tərğib vət-Tərhib”də (№ 3326) həsən
li-ğeyrihi olduğunu bildirmişdir.
574 ən-Nəsəi, 2053, 2065. əl-Albani səhih olduğunu bildirmişdir.
571
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CİHAD CƏNNƏT QAPILARINDANDIR

ﺍﺏﹺﻮ ﺃﹶﺑﻦ ﻣﺎﺏ ﺑﻪ ﻓﹶﺈﹺﻧ،ِﺒﹺﻴﻞﹺ ﺍﷲﻲ ﺳ ﻓﺎﺩ ﺑﹺﺎﻟﹾﺠﹺﻬﻜﹸﻢﻠﹶﻴ »ﻋ:

ِﻝﹸ ﺍﷲﻮﺳ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺭ:ﻗﹶﺎﻝﹶ

 ﺎﻣﻦﹺ ﺍﻟﺼﺓﹶ ﺑﺎﺩﺒ ﻋﻦ ﻋ- ٤٢٣
ﺖ
.«ﻢﺍﻟﹾﻐ ﻭﻢ ﺍﻟﹾﻬ ﺍﷲُ ﺑﹺﻪﺐﻳﺬﹾﻫ ،ﺔﻨﺍﻟﹾﺠ

423. Ubadə ibn əs-Samit
rəvayət edir ki, Allah Elçisi salləllahu aleyhi və
səlləm demişdir: “Allahın yolunda cihad edin, çünki o, Cənnətin qapılarından biridir. Allah onunla qəm-qüssəni aparır”.575
ALLAH YOLUNDA OLAN BİR SAAT

ﻦﻴﺘﺎﻡﹺ ﺳﻴ ﻗﻦ ﻣﺮﻴ ﺧ،ِﺒﹺﻴﻞﹺ ﺍﷲﻲ ﺳﺎﻝﹺ ﻓﺘﻠﻘ ﻟﻒﻲ ﺍﻟﺼ ﻓﺔﺎﻋ ﺳﺎﻡﻴ »ﻗ:ﻗﹶﺎﻝﹶ

ِﻝﹸ ﺍﷲﻮﺳ ﺭﻦ ﻋ:

ﺓﹶﻳﺮﺮ ﺃﹶﺑﹺﻲ ﻫﻦ ﻋ- ٤٢٤
.«ﻪﻨﺳ

424. Əbu Hureyra
rəvayət edir ki, Allah Elçisi salləllahu aleyhi və səlləm
demişdir: “Allah yolunda döyüşmək üçün bir saat cərgədə durmaq, altmış
il gecə namazlarına durmaqdan daha xeyirlidir”.576

ﺪﻨ ﹺﺭ ﻋ ﺍﻟﹾﻘﹶﺪﻠﹶﺔﺎﻡﹺ ﻟﹶﻴﻴ ﻗﻦ ﻣﺮﻴ ﺧ،ِﺒﹺﻴﻞﹺ ﺍﷲﻲ ﺳ ﻓﺔﺎﻋ ﺳﻒﻮﻗ »ﻣ:ﻳﻘﹸﻮﻝﹸ

ِﻝﹶ ﺍﷲﻮﺳ ﺭﺖﻌﻤ ﺳ:ﻗﹶﺎﻝﹶ

ﺓﹶﻳﺮﺮ ﺃﹶﺑﹺﻲ ﻫﻦ ﻋ- ٤٢٥
.«ﺩﻮﺮﹺ ﺍﻷَﺳﺍﳊﹶﺠ

425. Əbu Hureyra
rəvayət edir ki, Allah Elçisi salləllahu aleyhi və səlləm
demişdir: “Allah yolunda (döyüşmək üçün cərgədə) bir saat durmaq, Qara
daşın yanında Qədr gecəsini ibadətlə keçirməkdən daha xeyirlidir”.577
ONLARA YARDIM ETMƏK ALLAH ÜÇÜN BİR HAQDIR

ﻯ ﺍﻟﱠﺬﺐﻜﹶﺎﺗﺍﻟﹾﻤ ﻭﺒﹺﻴﻞﹺ ﺍﻟﻠﱠﻪﻰ ﺳ ﻓﺪﺎﻫﺠ ﺍﻟﹾﻤﻢﻬﻧﻮ ﻋﻠﹶﻰ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﻋﻖ»ﺛﹶﻼﹶﺛﹶﺔﹲ ﺣ

ﻮﻝﹸ ﺍﻟﻠﱠﻪﺳﻗﹶﺎﻝﹶ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺭ

ﺓﹶﻳﺮﺮ ﺃﹶﺑﹺﻰ ﻫﻦ ﻋ- ٤٢٦

.«ﻔﹶﺎﻑ ﺍﻟﹾﻌﻳﺮﹺﻳﺪ ﻯ ﺍﻟﱠﺬﺢﺎﻛﺍﻟﻨﺍﺀَ ﻭ ﺍﻷَﺩﻳﺮﹺﻳﺪ
426. Əbu Hureyra
rəvayət edir ki, Allahın Elçisi salləllahu aleyhi və səlləm
buyurmuşdur: “Üç nəfər vardır ki, onlara yardım etmək Allahın üzərində
575 əl-Hakim, 2404; Əhməd 22771. əl-Albani “Sahihul-Cəmius-Sağir”də (№ 4063) və “Silsilətul-ƏhədisisSahiha”da (№ 1941) səhih olduğunu bildirmişdir.
576 İbn Asakir “Tarixu Dəməşq” 22/ 444. əl-Albani “Sahihul-Cəmius-Sağir”də (№ 4429) səhih demişdir.
577 İbn Hibban, 4584. əl-Albani “Silsilətul-Əhədisis-Sahiha”da (№ 1068) səhih olduğunu bildirmişdir.
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bir haqdır; Allah yolunda vuruşan mücahidə, azadlığa qovuşmaq üçün pul
ödəmək istəyən köləyə və zinadan qorunmaq üçün evlənən kimsəyə”.578
ALLAHIN SEVDİYİ ÜÇ QİSM İNSAN

ﻔﺖ ﺍﻟﺬﻱ ﺇﺫﺍ ﺍﻧﻜﹶﺸ:ﻢ  ﻭﻳﺴﺘﺒﺸﺮ، ﺇﻟﻴﻬﻢ ﻭﻳﻀﺤﻚ،ُﻬﻢ ﺍﷲ »ﺛﻼﺛﺔﹲ ﳛﺒ:ﻗﺎﻝ

ﻋﻦ ﺍﻟﻨﱯ

 ﻋﻦ ﺃﰊ ﺍﻟﺪﺭﺩﺍﺀ- ٤٢٧

ﻱ ﻫﺬﺍ ﻛﻴﻒﻭﺍ ﺇﱃ ﻋﺒﺪ ﺍﻧﻈﺮ: ﻓﻴﻘﻮﻝﹸ،ﻪﻴﻩ ﺍﷲُ ﻭ ﻳﻜﻔﺮﻨﺼﺎ ﺃﻥ ﻳ ﻭﺇﻣ،ﻘﺘﻞﹶﺎ ﺃﻥﹾ ﻳ ﻓﺈﻣ، ﻓﺌﺔﹲ؛ ﻗﺎﺗﻞﹶ ﻭﺭﺍﺀَﻫﺎ ﺑﻨﻔﺴِﻪ ﷲ
َ ﻭﻟﻮ ﺷﺎﺀ، ﻭ ﻳﺬﻛﹸﺮﱐ،ﻪ ﻳﺬﺭ ﺷﻬﻮﺗ: ﻓﻴﻘﻮﻝ، ﻓﻴﻘﻮﻡ ﻣﻦ ﺍﻟﻠﻴﻞ، ﻭﻓﺮﺍﺵ ﻟﲔ ﺣﺴﻦ،ﻪ؟! ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻟﻪ ﺍﻣﺮﺃﺓ ﺣﺴﻨﺔ ﱄ ﻧﻔﺴﺮﺒﺻ
«َﺍﺀﺍﺀَ ﻭﺳﺮﺤﺮﹺ ﰲ ﺿﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﺴ ﻓﻘﺎﻡ،ﻮﺍﻌﺠﻭﺍ ﰒﹼ ﻫ؛ ﻓﺴﻬﹺﺮﻪ ﺭﻛﹾﺐ ﻭﻛﺎﻥﹶ ﻣﻌ،ﻔﹶﺮﹴﻱ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﰲ ﺳ! ﻭﺍﻟﺬﺭﻗﹶﺪ
427. Əbud-Dərdə
rəvayət edir ki, Peyğəmbər salləllahu aleyhi və səlləm
demişdir: “Üç qism insan vardır ki, Allah onları sevir, onlara gülür və
onlara görə sevinir. Onlardan biri o kimsədir ki, (bir dəstənin tərkibində
döyüşə gedir, dəstənin düşmən tərəfindən) məğlub olduğunu gördükdə,
ya Allah yolunda öldürüləcəyini, ya da Allahın
onu qalib edib qoruyacağını (düşünərək) dəstənin arxasında Allah
üçün təkbaşına döyüşür”.
Bu zaman Allah
buyurur: “Bu qulumun Mənim üçün təkbaşına necə
səbir etdiyinə baxın!” Həmçinin, o kimsə ki, gözəl qadına və rahat yatağa
sahib olub gecə vaxtı (yatağından ibadətə) qalxır. Allah buyurur: “O, şəhvətini tərk edib Məni zikr edir, halbuki, əgər istəsəydi yatardı”. Həmçinin,
o kimsə ki, yoldaşları ilə birlikdə səfərə çıxır. Yoldaşları gecənin bir hissəsini oyaq qalıb sonra yatırlar. O isə çətinlikdə də, rahatlıqda da (gecənin
əvvəlini yatır), gecənin son üçdə birində isə (ibadətə) qalxır”.579
ALLAHIN NÜMAYƏNDƏLƏRİ

ﻮﻩﺎﺑ ﻓﹶﺄﹶﺟﻢﺎﻫﻋ ﺩ ﺍﻟﻠﱠﻪﻓﹾﺪ ﻭﺮﻤﺘﻌﺍﻟﹾﻤ ﻭﺎﺝﺍﻟﹾﺤ ﻭﺒﹺﻴﻞﹺ ﺍﻟﻠﱠﻪﻰ ﺳﺎﺯﹺﻯ ﻓﻗﹶﺎﻝﹶ »ﺍﻟﹾﻐ

ﺒﹺﻰﻦﹺ ﺍﻟﻨﻋ

ﺮﻤﻦﹺ ﻋﻦﹺ ﺍﺑ ﻋ- ٤٢٨

.«ﻢﻄﹶﺎﻫ ﻓﹶﺄﹶﻋﺄﹶﻟﹸﻮﻩﺳﻭ

428. İbn Ömər
rəvayət edir ki, Peyğəmbər salləllahu aleyhi və səlləm demişdir: “Allah yolunda döyüşən, həcc edən və ümrə edən Allahın nümayəndələridirlər. Allah onları dəvət etmiş, onlar da Allahın dəvətini qəbul etmişlər. Onlar Allahdan istəmişlər, Allah da onların istədiklərini vermişdir”.580
ət-Tirmizi, 1655, 1756. əl-Albani həsən olduğunu bildirmişdir.
əl-Albani “Sahihut-Tərğib vət-Tərhib”də (№ 629) və “Silsilətul-Əhədisis-Sahiha”da (№ 3478) həsən
olduğunu bildirmişdir.
580 İbn Məcə, 2884, 3005. əl-Albani həsən olduğunu bildirmişdir.
578
579
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.«ﺮﻤﺘﻌﺍﻟﹾﻤ ﻭﺎﺝﺍﻟﹾﺤﺎﺯﹺﻯ ﻭ ﺛﹶﻼﹶﺛﹶﺔﹲ ﺍﻟﹾﻐ ﺍﻟﻠﱠﻪﻓﹾﺪ»ﻭ

ﺓﹶﻳﺮﺮﺎ ﻫ ﺃﹶﺑﺖﻌﻤ ﺳ- ٤٢٩

ﻮﻝﹸ ﺍﻟﻠﱠﻪﺳﻳﻘﹸﻮﻝﹸ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺭ

429. Əbu Hureyra rəvayət edir ki, Peyğəmbər salləllahu aleyhi və səlləm belə
buyurdu: “Allahın üç nümayəndəsi vardır; Allah yolunda döyüşən, həcc
edən və ümrə edən”.581
DÜŞMƏNƏ OX ATMAĞIN FƏZİLƏTİ

ﻮﻝﹺﺳ ﺭﻦ ﻣﻪﺘﻌﻤﻳﺜﹰﺎ ﺳﺪﺎ ﺣﺛﹾﻨﺪﺔﹶ ﺣﺴﺒ ﻋﻦﻭ ﺑﺮﻤﺎ ﻋ ﻳ: ﻗﹸﻠﹾﺖ:ﻗﹶﺎﻝﹶ

ﺔﹶﺴﺒﻦﹺ ﻋﺮﹺﻭ ﺑﻤ ﻋﻦ ﻋﻂﻤﻦﹺ ﺍﻟﺴﺒﹺﻴﻞﹶ ﺑﺣﺮ ﺷﻦ ﻋ- ٤٣٠

ﻄﹶﹶﺄ ﺃﹶﺧﻭﺪﻠﹶﻎﹶ ﺍﻟﹾﻌ ﻓﹶﺒﺒﹺﻴﻞﹺ ﺍﻟﻠﱠﻪﻰ ﺳﻢﹴ ﻓﻬﻰ ﺑﹺﺴﻣ ﺭﻦ »ﻣ:ﻳﻘﹸﻮﻝﹸ ﻮﻝﹶ ﺍﻟﻠﱠﻪﺳ ﺭﺖﻌﻤ ﺳ: ﻗﹶﺎﻝﹶ.ﻘﱡﺺﻨﻻﹶ ﺗﺎﻥﹲ ﻭﻴ ﻧﹺﺴﻴﻪ ﻓﺲ ﻟﹶﻴﺍﻟﻠﱠﻪ
ﺔﹰﺒﻴ ﺷﺎﺏ ﺷﻦﻣ ﻭﻢﻨﻬﺎﺭﹺ ﺟ ﻧﻦ ﻣﻪﻨﺍ ﻣﻮﻀ ﻋﻪﻨﻮﹴ ﻣﻀﺍﺀُ ﻛﹸﻞﱢ ﻋﺪﺔﹰ ﻛﹶﺎﻥﹶ ﻓﻤﻠﺴﺔﹰ ﻣﻗﹶﺒ ﺭﻖﺘ ﺃﹶﻋﻦﻣ ﻭﺔﻗﹶﺒﻝﹺ ﺭﺪ ﻛﹶﻌ ﻛﹶﺎﻥﹶ ﻟﹶﻪﺎﺏ ﺃﹶﺻﺃﹶﻭ
.«ﺔﺎﻣﻴ ﺍﻟﹾﻘﻡﻳﻮ ﺍﻮﺭ ﻧ ﻟﹶﻪﺖ ﻛﹶﺎﻧﺒﹺﻴﻞﹺ ﺍﻟﻠﱠﻪﻰ ﺳﻓ
430. Şurahbil ibn əs-Simt Amr ibn Abəsədən582 rəvayət edərək deyir: “Mən
Amr ibn Abəsəyə dedim: “Ey Amr ibn Abəsə! Bizə elə bir hədis danış ki,
bu hədisdə heç bir unutqanlıq və naqislik olmasın”. Amr ibn Abəsə dedi:
“Allah Elçisinin salləllahu aleyhi və səlləm belə buyurduğunu eşitdim: “Kim
Allah yolunda düşmənə bir ox atarsa, ox hədəfə dəyməsə də, dəysə də ona
bir kölə azad etmiş kimi savab yazılar. Kim bir müsəlman köləni azad
edərsə, onun azad etdiyi hər bir əza müqabilində əzaları Cəhənnəm
odundan qurtular. Allah yolunda saçını ağardanın ağ saçları onun üçün
Qiyamət günü nur olacaq”.583

 ﻓﹶﻘﹶﺎﻝﹶ.«ﺔﹰ ﻟﹶﻪﺟﺭ ﺩ ﺍﷲُ ﺑﹺﻪﻓﹶﻊ ﺭ،ﻬﻢﹴ ﺑﹺﺴﻭﺪﻠﹶﻎﹶ ﺍﻟﹾﻌ ﺑﻦ »ﻣ:ﻳﻘﹸﻮﻝﹸ

ِﻝﹶ ﺍﷲﻮﺳ ﺭﺖﻌﻤ ﺳ:ﻗﹶﺎﻝﹶ

ﺓﹶﺮﻦﹺ ﻣﺐﹺ ﺑ ﻛﹶﻌﻦ ﻋ- ٤٣١

.«ﺎﻡﹴﺌﹶﺔﹸ ﻋﲔﹺ ﻣﺘﺟﺭ ﺍﻟﺪﻦﻴﺎ ﺑ! ﻣﻚ ﺃﹸﻣﺔﺒﺘ ﺑﹺﻌﺖﺴﻬﺎ ﻟﹶﻴﺎ ﺇﹺﻧ »ﺃﹶﻣ:ﺔ؟ ﻗﹶﺎﻝﹶﺟﺭﺎ ﺍﻟﺪﻣﻝﹶ ﺍﷲِ! ﻭﻮﺳﺎ ﺭ ﻳ:ﺎﻡﹺﺤﻦ ﺍﻟﻨﻦ ﺑﻤﺣ ﺍﻟﺮﺪﺒ ﻋﻟﹶﻪ
431. Kəb ibn Murra demişdir: “Allah Elçisini salləllahu aleyhi və səlləm belə
buyurarkən eşitdim: “Kim düşmənə bir ox atarsa, Allah onu bir dərəcə
yüksəldər”. Abdur-Rahmən ibn Nəhhəm dedi: “Ey Allahın Elçisi, dərəcə
nədir?” O buyurdu: “Bu, sənin ananın evinin pilləkəni kimi deyildir. Hər
iki dərəcənin arası yüz illik məsafəyə bərabərdir”.584

ən-Nəsəi, 2625, 2637. əl-Albani “Sahihul-Cəmius-Sağir”də (№ 7112) hədisi səhih olduğunu bildirib.
ibn Abəsə ibn Xalid ibn Huzeyfə əs-Suləmi Peyğəmbərin səhabəsidir. Hicrətin 60-cı ilində
vəfat etmişdir.
583 Nəsai, 3145, 3158. Albani bu hədisin səhih olduğunu bildirmişdir.
584 İbn Hibban, 4597. əl-Albani səhih olduğunu bildirmişdir.
581

582 Amr
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ﻪﻌﺒ ﻓﹶﺈﹺﻥﱠ ﺷ،ﻩﺪﻋﻳﻘﹰﺎ ﺑﹺﻮﺪﺼﺗ ﻭﺎ ﺑﹺﺎﻟﻠﱠﻪﺎﻧ ﺇﹺﳝﺒﹺﻴﻞﹺ ﺍﻟﻠﱠﻪﻰ ﺳﺎ ﻓﺳ ﻓﹶﺮﺲﺒﺘﻦﹺ ﺍﺣ »ﻣ: ﺒﹺﻰ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺍﻟﻨ:ﺓﹶ ﻗﹶﺎﻝﹶﻳﺮﺮ ﺃﹶﺑﹺﻲ ﻫﻦ ﻋ- ٤٣٢
.«ﺔﺎﻣﻴ ﺍﻟﹾﻘﻡﻳﻮ ﺍﻧﹺﻪﻴﺰﻰ ﻣ ﻓﻟﹶﻪﻮﺑ ﻭﺛﹶﻪﻭﺭ ﻭﻳﻪﺭﹺﻭ
432. Əbu Hureyra
rəvayət edir ki, Peyğəmbər salləllahu aleyhi və səlləm
demişdir: “Kim Allaha iman gətirib Onun verdiyi vədi təsdiq edərək Allah
yolunda (istifadə etmək məqsədilə) bir at saxlayarsa, atın yediyi, içdiyi,
nəcisi və sidiyi Qiyamət günü onun əməl tərəzisinə qoyular”.585

 ﻻﻗﹶﺔﺪ ﺑﹺﺎﻟﺼﻩﻳﺪ ﻂﺎﺳ ﻛﹶﺎﻟﹾﺒﺒﹺﻴﻞﹺ ﺍﻟﻠﱠﻪﻲ ﺳﻞﹺ ﻓﻴﻠﹶﻰ ﺍﻟﹾﺨ ﻋﻖﻔﻨ »ﺇﹺﻥﱠ ﺍﻟﹾﻤ: ﻮﻝﹸ ﺍﻟﻠﱠﻪﺳ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺭ:ﻗﹶﺎﻝﹶ

ﺔﻴﻈﹶﻠﻨﻦﹺ ﺍﻟﹾﺤﻦﹺ ﺍﺑ ﻋ- ٤٣٣
.«ﺎﻬﻳﻘﹾﺒﹺﻀ

433. İbn əl-Hənzaliyyə rəvayət edir ki, Allah Elçisi salləllahu aleyhi və səlləm
demişdir: “Həqiqətən, Allah yolunda (döyüşmək üçün) ata vəsait sərf
edən, davamlı sədəqə verən kimidir”.586

ﻪ ﻯ ﻟﹶﺎ ﺍﻟﱠﺬ ﻓﹶﺄﹶﻣ،ﺭﻞﹴ ﻭﹺﺯﺟﻠﹶﻰ ﺭﻋ ﻭ،ﺮﺘﻞﹴ ﺳﺟﺮﻟ ﻭ،ﺮﻞﹴ ﺃﹶﺟﺟﺮﻞﹸ ﻟﻴ »ﺍﻟﹾﺨ: ﻗﹶﺎﻝﹶﻮﻝﹶ ﺍﻟﻠﱠﻪﺳﺓﹶ ﺃﹶﻥﱠ ﺭﻳﺮﺮ ﺃﹶﺑﹺﻰ ﻫﻦ ﻋ- ٤٣٤
ﺖ ﻛﹶﺎﻧﺔﺿﻭﺝﹺ ﺃﹶﻭﹺ ﺍﻟﺮﺮ ﺍﻟﹾﻤﻦ ﻣﻚﺎ ﺫﹶﻟﻬﻠﻴﻰ ﻃ ﻓﺖﺎﺑﺎ ﺃﹶﺻ ﻓﹶﻤ،ﺔﺿﻭ ﺭﺝﹴ ﺃﹶﻭﺮﻰ ﻣﺎ ﻓ ﻓﹶﺄﹶﻃﹶﺎﻝﹶ ﺑﹺﻬ،ﺒﹺﻴﻞﹺ ﺍﻟﻠﱠﻪﻰ ﺳﺎ ﻓﻄﹶﻬﺑﻞﹲ ﺭﺟ ﻓﹶﺮﺮﺃﹶﺟ
ﺮﹴﻬ ﺑﹺﻨﺕﺮﺎ ﻣﻬ ﺃﹶﻧﻟﹶﻮ ﻭ، ﻟﹶﻪﺎﺕﻨﺴﺎ ﺣﺍﺛﹸﻬﻭﺃﹶﺭﺎ ﻭﻫ ﺁﺛﹶﺎﺭﺖﻦﹺ ﻛﹶﺎﻧﻓﹶﻴﺮ ﺷﻓﹰﺎ ﺃﹶﻭﺮ ﺷﺖﻨﺘﺎ ﻓﹶﺎﺳﻠﹸﻬﻴ ﻃﻘﹶﻄﹶﻊ ﺍﻧﻪ ﺃﹶﻧﻟﹶﻮ ﻭ،ﺎﺕﻨﺴ ﺣﻟﹶﻪ
ﻖ ﺍﻟﻠﱠﻪ  ﺣﺲﻳﻨ  ﻟﹶﻢﻔﱡﻔﹰﺎ ﺛﹸﻢﻌﺗﺎ ﻭﻴﻨﻐﺎ ﺗﻄﹶﻬﺑﻞﹲ ﺭﺟﺭ ﻭ،ﺮ ﺃﹶﺟﻚﺬﹶﻟ ﻟ ﻓﹶﻬﹺﻰ، ﻟﹶﻪﺎﺕﻨﺴ ﺣﻚ ﻛﹶﺎﻥﹶ ﺫﹶﻟﻰﻘﻳﺴ  ﺃﹶﻥﹾﻳﺮﹺﺩ ﻟﹶﻢ ﻭﻪﻨ ﻣﺖﺮﹺﺑﻓﹶﺸ
ﻞﹶﺌﻭﺳ .«ﺭ ﻭﹺﺯﻚﻠﹶﻰ ﺫﹶﻟ ﻋ ﻓﹶﻬﹺﻰ،ﻼﹶﻡﹺﻞﹺ ﺍﻹِﺳﺍﺀً ﻷَﻫﻧﹺﻮﺎﺀً ﻭﺭﹺﻳﺍ ﻭﺮﺎ ﻓﹶﺨﻄﹶﻬﺑﻞﹲ ﺭﺟﺭ ﻭ،ﺮﺘ ﺳﻚﺬﹶﻟ ﻟ ﻓﹶﻬﹺﻰ،ﺎﻮﺭﹺﻫﻻﹶ ﻇﹸﻬﺎ ﻭﻰ ﺭﹺﻗﹶﺎﺑﹺﻬﻓ
ﺍﺮﻴ ﺧﺓﺜﹾﻘﹶﺎﻝﹶ ﺫﹶﺭﻞﹾ ﻣﻤﻌ ﻳﻦ ﻓﹶﻤ:ﺔﹸ ﺍﻟﹾﻔﹶﺎﺫﱠﺓﹸﻌﺎﻣﻳﺔﹸ ﺍﻟﹾﺠ ﺍﻵﻩﺬﺀٌ ﺇﹺﻻﱠ ﻫﻰﺎ ﺷﻴﻬ ﻓﻠﹶﻰﺰﹺﻝﹶ ﻋﺎ ﺃﹸﻧ »ﻣ:ﺮﹺ ﻓﹶﻘﹶﺎﻝﹶﻤﻦﹺ ﺍﻟﹾﺤﻋ

ﻮﻝﹸ ﺍﻟﻠﱠﻪﺳﺭ

. ﻩﺮﺍ ﻳﺮ ﺷﺭﺓ ﺜﹾﻘﹶﺎﻝﹶ ﺫﹶﻞﹾ ﻣﻤﻌ ﻳﻦﻣﻭ

ﻩﺮﻳ

434. Əbu Hureyra
rəvayət edir ki, Peyğəmbər salləllahu aleyhi və səlləm demişdir: “At (saxlamaq), kimisinə savab qazandırar, kimisinin (kasıbçılığını)
ört-basdır edər, kimisinə də günah qazandırar. Savab qazanan adama
gəlincə, bu o kimsədir ki, atını otlaqda və ya bağ-bağatlı yerdə uzun
kəndirlə bağlayıb Allah yolunda (döyüşmək üçün) saxlamışdır. At otlaqda
və ya bağçada otladığı müddət ərzində ona savab yazılar. Hərgah atın
kəndiri qırılarsa və at qaçıb bir, yaxud iki təpə aşarsa, onun qoyduğu
əl-Buxari, 2853.
ət-Tabərani “Mucəmul-Kəbir” 5487. əl-Albani “Sahihul-Cəmius-Sağir”də (№ 1964) həsən olduğunu
bildirmişdir.
585
586
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ləpirlərə və (ifraz etdiyi) nəcisinə görə (yiyəsinə) savab yazılar; və əgər bir
çaydan keçib ondan su içərsə, yiyəsinin onu sulamaq istəyi olmasa belə,
buna görə ona savab yazılar. Beləliklə də, bu at ona savab qazandırar.
Digəri isə, atını, insanlara möhtac olmasın və dilənməsin deyə (qazanc
məqsədilə) saxlayan, üstəlik onu bəslədikdə Allahın haqqını unutmayan
kimsədir. Bu at onun üçün örtük olar. (Üçüncüsü isə,) atını, lovğalıq etmək,
özünü göstərmək və ya onu müsəlmanların əleyhinə istifadə etmək məqsədilə saxlayan kimsədir. Bu at ona günah qazandırar”. Peyğəmbərdən
salləllahu aleyhi və səlləm eşşəklər barədə soruşdular. O buyurdu: “Bu xüsusda
hər şeyi əhatə edən, müstəsna sayılan bu ayələrdən başqa mənə bir ayə
nazil olmamışdır: “Zərrə qədər yaxşılıq edən (əvəzini) alacaqdır. Zərrə qədər
pislik edən də (əvəzini) alacaqdır”. (əz-Zəlzələ 7-8)”.587
MÜCAHİDİ TƏCHİZ EDƏNİN SAVABI

ﻦ ﻣ،ﺮﹺﻩﺜﹾﻞﹸ ﺃﹶﺟ ﻣ ﻛﹶﺎﻥﹶ ﻟﹶﻪ،ِﺒﹺﻴﻞﹺ ﺍﷲﻲ ﺳ ﻏﹶﺎﺯﹺﻳﺎﹰ ﻓﺰﻬ ﺟﻦ »ﻣ: ِﻝﹸ ﺍﷲﻮﺳ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺭ:ﻗﹶﺎﻝﹶ

ﻨﹺﻲﻬ ﺍﻟﹾﺠﺪﺎﻟﻦﹺ ﺧ ﺑﻳﺪ ﺯﻦ ﻋ- ٤٣٥

.«ﻴﺌﺎﹰﺎﺯﹺﻱ ﺷﺮﹺ ﺍﻟﹾﻐ ﺃﹶﺟﻦ ﻣﻘﹸﺺﻳﻨ ﺮﹺ ﺃﹶﻥﹾﻏﹶﻴ
435. Zeyd ibn Xalid əl-Cuhəni rəvayət edir ki, Allah Elçisi salləllahu aleyhi
və səlləm belə buyurmuşdur: “Kim Allah yolunda döyüşəni təchiz edərsə,
döyüşənin savabından heç bir şey əskilmədən savabının bir misli də ona
verilər”.588

ﺎ ﻏﹶﺎﺯﹺﻳﻠﹶﻒ ﺧﻦﻣﺍ ﻭ ﻏﹶﺰ ﻓﹶﻘﹶﺪﺒﹺﻴﻞﹺ ﺍﻟﻠﱠﻪﻰ ﺳﺎ ﻓ ﻏﹶﺎﺯﹺﻳﺰﻬ ﺟﻦﻗﹶﺎﻝﹶ »ﻣ

ﻮﻝﹺ ﺍﻟﻠﱠﻪﺳ ﺭﻦﻋ

ﻨﹺﻰﻬ ﺍﻟﹾﺠﺪﺎﻟﻦﹺ ﺧ ﺑﻳﺪ ﺯﻦ ﻋ- ٤٣٦
.«ﺍ ﻏﹶﺰ ﻓﹶﻘﹶﺪﻪﻠﻰ ﺃﹶﻫﻓ

436. Zeyd ibn Xalid əl-Cuhənidən
gələn rəvayətə görə Allah Elçisi
salləllahu aleyhi və səlləm buyurmuşdur: “Allah yolunda döyüşəni təchiz edən
özü döyüşmüş olur. Allah yolunda döyüşə gedənin ailəsinə himayədarlıq
edən döyüşə getmiş kimidir”.589

ﺒﹺﻴﻞﹺﻰ ﺳﻡﹴ ﻓﺎﺩﺔﹸ ﺧﻨﹺﻴﺤﻣ ﻭﺒﹺﻴﻞﹺ ﺍﻟﻠﱠﻪﻰ ﺳ ﻓﻄﹶﺎﻁﻞﱡ ﻓﹸﺴ ﻇﻗﹶﺎﺕﺪﻞﹸ ﺍﻟﺼ»ﺃﹶﻓﹾﻀ

ﻮﻝﹸ ﺍﻟﻠﱠﻪﺳﺔﹶ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺭﺎﻣ ﺃﹶﺑﹺﻰ ﺃﹸﻣﻦ ﻋ- ٤٣٧
.«ﺒﹺﻴﻞﹺ ﺍﻟﻠﱠﻪﻰ ﺳﻞﹴ ﻓﻭﻗﹶﺔﹸ ﻓﹶﺤ ﻃﹶﺮ ﺃﹶﻭﺍﻟﻠﱠﻪ

əl-Buxari, 2371.
İbn Məcə, 2759, 2864. əl-Albani səhih olduğunu bildirmişdir.
589 ət-Tirmizi, 1628, 1728. əl-Albani hədisin səhih olduğunu bildirmişdir.
587
588
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437. Əbu Umamə
rəvayət edir ki, Allah Elçisi salləllahu aleyhi və səlləm
demişdir: “Ən fəzilətli sədəqə kölgələnmək üçün (döyüşçülərə) çadır vermək, xidmətçi və ya minik hədiyyə etməkdir”.590
KEŞİK ÇƏKƏNİN FƏZİLƏTİ

ﻮﻑﺽ ﺧﻲ ﺃﹶﺭ ﻓﺱﺮ ﺣﺎﺭﹺﺱﺭﹺ؟ ﺣ ﺍﻟﹾﻘﹶﺪﻠﹶﺔ ﻟﹶﻴﻦﻞﹸ ﻣﻠﹶﺔ ﺃﹶﻓﹾﻀ ﺑﹺﻠﹶﻴﺌﹸﻜﹸﻢﺒ »ﺃﹶﻻﹶ ﺃﹸﻧ:ﻗﹶﺎﻝﹶ

ﺒﹺﻲ ﺃﹶﻥﱠ ﺍﻟﻨ:

ﺮ ﻤﻦﹺ ﻋﻦﹺ ﺑ ﻋ- ٤٣٨
.«ﻪﻠﺮﺟﹺﻊ ﺇﹺﻟﹶﻰ ﺃﹶﻫ ﺃﹶﻥﹾ ﻻﹶ ﻳﻠﱠﻪﻟﹶﻌ

438. İbn Ömər
rəvayət edir ki, Peyğəmbər salləllahu aleyhi və səlləm
demişdir: “Sizə Qədr gecəsindən daha fəzilətli gecə haqqında xəbər
verimmi? Ailəsinin yanına bir daha qayıtmayacağından qorxaraq təhlükəli
ərazidə keşik çəkənin (keçirdiyi gecə)”.591

ِﺒﹺﻴﻞﹺ ﺍﷲﻲ ﺳﺍﺑﹺﻄﺎﹰ ﻓﺮ ﻣﺎﺕ ﻣﻦﻣ ﻭ،ﺮﹴﻫﺎﻡﹺ ﺩﻴ ﺻﻦ ﻣﺮﻴﺮﹴ ﺧﻬﺎﻁﹸ ﺷ »ﺭﹺﺑ: ِﻝﹸ ﺍﷲﻮﺳ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺭ:ﺍﺀِ ﻗﹶﺎﻝﹶﺭﺩ ﺃﹶﺑﹺﻲ ﺍﻟﺪﻦ ﻋ- ٤٣٩
.«ُ ﺍﷲﺜﹶﻪﻌﻳﺒ ﻰﺘ ﺣﺍﺑﹺﻂﺮ ﺍﻟﹾﻤﺮ ﺃﹶﺟﻪﻠﹶﻴﺮﹺﻱ ﻋﻳﺠ ﻭ،ﺔﻨ ﺍﻟﹾﺠﻦ ﻣﺭﻳﺢ ﻭ،ﻪﻗ ﺑﹺﺮﹺﺯﻪﻠﹶﻴ ﻋﻱﻏﹸﺪ ﻭ،ﺮﹺﻉﹺ ﺍﻷَﻛﹾﺒ ﺍﻟﹾﻔﹶﺰﻦ ﻣﻦﺃﻣ
439. Əbud-Dərdə
rəvayət edir ki, Allah Elçisi salləllahu aleyhi və səlləm
demişdir: “Bir ay sərhəddə keşik çəkmək bir il oruc tutmaqdan daha
xeyirlidir. Kim Allah yolunda sərhədin keşiyini çəkərək ölərsə, o, (Qiyamət
gününün) ən böyük dəhşətindən592 salamat olar. O, Cənnətdən ruzilənəcək
və ona Cənnətin qoxusu hiss etdiriləcək. Allah onu dirildənədək (qəbirdə)
sərhədin keşiyini çəkənin savabı ona yazılacaq”.593

ﺎﻴﻤﻮﻡﹴ ﻓ ﻳ ﺃﹶﻟﹾﻒﻦ ﻣﺮﻴ ﺧ،ِﺒﹺﻴﻞﹺ ﺍﷲﻲ ﺳﻡﹴ ﻓﻳﻮ ﺎﻁﹸ »ﺭﹺﺑ:ﻳﻘﹸﻮﻝﹸ

ِﻝﹶ ﺍﷲﻮﺳ ﺭﺖﻌﻤ ﺳ:ﻗﹶﺎﻝﹶ

ﻔﱠﺎﻥﻦﹺ ﻋﺎﻥﹶ ﺑﺜﹾﻤ ﻋﻦ ﻋ- ٤٤٠
«ﺎﺯﹺﻝﹺﻨ ﺍﻟﹾﻤﻦ ﻣﺍﻩﻮﺳ

440. Osman ibn Affan rəvayət edir ki, Allah Elçisi salləllahu aleyhi və səlləm
demişdir: “Allah yolunda bir gün sərhəddə keşik çəkmək, başqa yerlərdə
keçirilən min gündən daha xeyirlidir”.594
ət-Tirmizi, 1627, 1727. əl-Albani həsən olduğunu bildirmişdir.
əl-Hakim, 2424. əl-Albani “Sahihut-Tərğib vət-Tərhib”də (№ 1232) və “Silsilətul-Əhədisis-Sahiha”da
(№ 2811) səhih olduğunu bildirmişdir.
592 Qiyamətin ən böyük dəhşəti dedikdə, Surun ikinci dəfə üfürülməsi nəzərdə tutulur. Uca Allah buyurur: “Sur üfürüləcəyi gün Allahın istədiklərindən başqa, göylərdə və yerdə olanlar dəhşətə düşəcək və
hamısı Onun hüzuruna baş əyərək gələcəkdir” (ən-Nəml, 87).
593 əl-Heysəmi “Məcməuz-Zəvaid” 9504. əl-Albani “Sahihul-Cəmius-Sağir”də (№ 3479) səhih olduğunu
bildirib.
594 ən-Nəsəi, 3169, 3182. əl-Albani həsən olduğunu bildirmişdir.
590
591
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 ﺇﹺﻟﹶﻰﻩﺮ ﺃﹶﺟﺎ ﻟﹶﻪﻤﻧ ﻭ، ﺍﹾﻟﹶﻘﱪﹺﺬﹶﺍﺏ ﻋﻦﺒﹺﻴﻞﹺ ﺍﷲِ ﺃﹸﻭﻣﻲ ﺳﺍﺑﹺﻄﺎﹰ ﻓﺮ ﻣﺎﺕ ﻣﻦ »ﻣ:ﻳﻘﹸﻮﻝﹸ

ﺒﹺﻲ ﺍﻟﻨﻊﻤ ﺳﻪ ﺃﹶﻧ:

ﺎﻥﻠﹾﻤ ﺳﻦ ﻋ- ٤٤١
.«ﺔﺎﻣﻴﻡﹺ ﺍﻟﹾﻘﻳﻮ

441. Salman rəvayət edir ki, Peyğəmbər salləllahu aleyhi və səlləm demişdir:
“Kim Allah yolunda sərhədin keşiyini çəkərək ölərsə, qəbir əzabından
arxayın olar və Qiyamət gününədək onun mükafatı artırılar”.595

ﻪﻠﹶﻴ ﻋﻖ ﺷﻗﹶﺪ ﻭ ﻟﹶﻪﻂﺍﺑﺮﻰ ﻣ ﻓﻮﻫ ﻭﻂﻤﺑﻦﹺ ﺍﻟﺴ ﺒﹺﻴﻞﹶﺣﺮ ﺑﹺﺸﻰﺎﻥﹸ ﺍﻟﹾﻔﹶﺎﺭﹺﺳﻠﹾﻤ ﺳﺮﺭﹺ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﻣﻜﹶﺪﻨ ﺍﻟﹾﻤﻦ ﺑﺪﻤﺤﺎ ﻣﺛﹶﻨﺪ ﺣ- ٤٤٢
ﻪ ﻮﻝﹶ ﺍﻟﻠﱠﺳ ﺭﺖﻌﻤ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺳ.ﻠﹶﻰ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺑﻮﻝﹺ ﺍﻟﻠﱠﻪﺳ ﺭﻦ ﻣﻪﺘﻌﻤ ﺳﻳﺚﺪ ﺑﹺﺤﻂﻤ ﺍﻟﺴﻦﺎ ﺍﺑ ﻳﺛﹸﻚﺪ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺃﹶﻻﹶ ﺃﹸﺣﺎﺑﹺﻪﺤﻠﹶﻰ ﺃﹶﺻﻋﻭ
ﻠﹸﻪﻤ ﻋ ﻟﹶﻪﻰﻤﻧﺮﹺ ﻭﺔﹶ ﺍﻟﹾﻘﹶﺒﻨﺘ ﻓﻰﻗ ﻭﻴﻪ ﻓﺎﺕ ﻣﻦﻣ ﻭﻪﺎﻣﻴﻗﺮﹴ ﻭﻬﺎﻡﹺ ﺷﻴ ﺻﻦ ﻣﺮﻴﺎ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺧﻤﺑﺭﻞﹸ ﻭ ﺃﹶﻓﹾﻀﺒﹺﻴﻞﹺ ﺍﻟﻠﱠﻪﻰ ﺳﻡﹴ ﻓﻳﻮ ﺎﻁﹸﻳﻘﹸﻮﻝﹸ »ﺭﹺﺑ
.«ﺔﺎﻣﻴﻡﹺ ﺍﻟﹾﻘﻳﻮ ﺇﹺﻟﹶﻰ
442. Salman əl-Farisi
rəvayət edir ki, Allah Elçisi salləllahu aleyhi və səlləm
demişdir: “Allah yolunda bir gün sərhəddə keşik çəkmək bir ay oruc tutmaq və gecələri namazla keçirməkdən daha xeyirlidir. Kim də keşik çəkərkən ölsə, qəbir fitnəsindən qorunar və əməli Qiyamətə qədər artırılar”.596

ﺮﹴﻬﺎﻡﹺ ﺷﻴﺮﹺ ﺻ ﻛﹶﺄﹶﺟ ﻛﹶﺎﻥﹶ ﻟﹶﻪ،ِﺒﹺﻴﻞﹺ ﺍﷲﻲ ﺳ ﻓﻠﹶﻪﻟﹶﻴﻣﺎﹰ ﻭﻳﻮ ﻂﹶﺍﺑ ﺭﻦ»ﻣ: ﻗﹶﺎﻝﹶ

ِﻝﹺ ﺍﷲﻮﺳ ﺭﻦ ﻋ:

ﺮﹺﻴﺎﻥﹶ ﺍﻟﹾﺨﻠﹾﻤ ﺳﻦ ﻋ- ٤٤٣

.«ﺎﻥ ﺍﻟﹾﻔﹶﺘﻦ ﻣﻦﺃﹶﻣ ﻭ،ﻕﺯ ﺍﻟﺮﻪﻠﹶﻴ ﻋﺮﹺﻯﺃﹸﺟ ﻭ،ﺮﹺ ﺍﻷَﺟﻚﺜﹾﻞﹸ ﺫﹶﻟ ﻣ ﻟﹶﻪﺮﹺﻯﺍﺑﹺﻄﺎﹰ ﺃﹸﺟﺮ ﻣﺎﺕ ﻣﻦﻣ ﻭ،ﺔﺎﻣﻴﻗﻭ
443. Salman əl-Xeyr
rəvayət edir ki, Allah Elçisi salləllahu aleyhi və səlləm
buyurdu: “Kim Allah yolunda sərhəddə bir gün, bir gecə keşik çəkərsə, bir
ay oruc tutmuş və bir ay namaz qılmış kimi savab qazanar. Kim də keşik
çəkərkən ölərsə, eyni savabı qazanar, Allah ona ruzi verər və o, qəbir
fitnəsindən əmin olar”.597

ﺍﺑﹺﻄﹰﺎﺮ ﻣﺎﺕﻯ ﻣ ﺇﹺﻻﱠ ﺍﻟﱠﺬﻪﻠﻤﻠﹶﻰ ﻋ ﻋﻢﺘﻳﺨ ﺖﻴ ﻗﹶﺎﻝﹶ »ﻛﹸﻞﱡ ﻣﻪﺃﹶﻧ
ﻦ ﻣﺪﺎﻫﺠﻳﻘﹸﻮﻝﹸ »ﺍﻟﹾﻤ

ﻮﻝﹺ ﺍﻟﻠﱠﻪﺳ ﺭﻦﺙﹸ ﻋﺪﻳﺤ

ﺪﻴﺒ ﻋﻦﺎﻟﹶﺔﹶ ﺑ ﻓﹶﻀﻊﻤ ﺳ- ٤٤٤

ﻮﻝﹶ ﺍﻟﻠﱠﻪﺳ ﺭﺖﻌﻤﺳ ﻭ.«ﺮﹺ ﺍﻟﹾﻘﹶﺒﺔﻨﺘ ﻓﻦ ﻣﻦﻳﺄﹾﻣ ﻭﺔﺎﻣﻴﻮﻡﹺ ﺍﻟﹾﻘ ﻳ  ﺇﹺﻟﹶﻰﻠﹸﻪﻤ ﻋﻰ ﻟﹶﻪﻤﻳﻨ ﻪ ﻓﹶﺈﹺﻧﺒﹺﻴﻞﹺ ﺍﻟﻠﱠﻪﻰ ﺳﻓ
.«ﻪﻔﹾﺴ ﻧﺪﺎﻫﺟ

444. Fədalə ibn Ubeyd598

rəvayət edir ki, Allah Elçisi salləllahu aleyhi və

İbn Hibban, 4606. əl-Albani səhih olduğunu bildirmişdir.
ət-Tirmizi, 1665, 1766. əl-Albani səhih olduğunu bildirmişdir.
597 ən-Nəsəi, 3167, 3180. əl-Albani səhih olduğunu bildirmişdir.
598 Fədalə ibn Ubeyd ibn Nəfiz ibn Qeys əl-Ənsari
Peyğəmbərin
vəfat etmişdir.
595
596

səhabəsidir. Hicrətin 53-cü ilində
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səlləm buyurdu: “Allah yolunda sərhəddə keşik çəkərkən öləndən başqa hər
bir ölünün əməli kəsilir. Onun əməli Qiyamətə qədər artırılır və o, qəbir
fitnəsindən arxayın olur”. Həmçinin, Allah Elçisinin salləllahu aleyhi və səlləm
belə buyurduğunu eşitdim: “Mücahid nəfsi ilə cihad edəndir”.599

ŞƏHİDLƏRİN AĞASI

ﺎﻩﻬﻭﻧ ﻩﺮﺮﹴ ﻓﹶﺄﹶﻣﺎﺋﺎﻡﹴ ﺟ ﺇﻟﹶﻰ ﺇﻣﻞﹲ ﻗﹶﺎﻡﺟﺭ ﻭ،ﺐﹺ ﺍﳌﹸﻄﱠﻠﺪﺒ ﻋﻦﺓﹸ ﺑﺰﻤﺍﺀِ ﺣﺪﻬﺪ ﺍﻟﺸﻴﻗﹶﺎﻝﹶ ﺳ

ﺒﹺﻲ ﺍﻟﻨﻦﻋ

ﺎﺑﹺﺮﹴ ﺟﻦ ﻋ- ٤٤٥
ﻠﹶﻪﻓﹶﻘﹶﺘ

445. Cabir
rəvayət edir ki, Peyğəmbər salləllahu aleyhi və səlləm buyurmuşdur: “Şəhidlərin ağası - Abdulmuttalibin oğlu Həmzə və zalım rəhbərin yanına gedib, ona yaxşılığı əmr edərək və pis işlərdən çəkindirərək
öldürülən kişidir”.600
ŞƏHİDLİK BORCDAN BAŞQA BÜTÜN GÜNAHLARA KƏFFARƏDİR

.«ﻳﻦﺀٍ ﺇﹺﻻﱠ ﺍﻟﺪﻰ ﻛﹸﻞﱠ ﺷﻳﻜﹶﻔﱢﺮ ﺒﹺﻴﻞﹺ ﺍﻟﻠﱠﻪﻰ ﺳﻞﹸ ﻓﻗﹶﺎﻝﹶ »ﺍﻟﹾﻘﹶﺘ

ﺒﹺﻰﺃﹶﻥﱠ ﺍﻟﻨ

ﺎﺹﹺﻦﹺ ﺍﻟﹾﻌﺮﹺﻭ ﺑﻤﻦﹺ ﻋ ﺑ ﺍﻟﻠﱠﻪﺪﺒ ﻋﻦ ﻋ- ٤٤٦

446. Abdullah ibn Amr ibn əl-As
rəvayət edir ki, Peyğəmbər salləllahu
aleyhi və səlləm demişdir: “Allah yolunda öldürülmək borcdan başqa bütün
günahlara kəffarədir”.601
ŞƏHİDLƏR TƏKCƏ DÖYÜŞ MEYDANINDA ÖLDÜRÜLƏNLƏR
DEYİL

 ﻗﹶﺎﻝﹶ »ﺇﹺ ﱠﻥ.ﺒﹺﻴﻞﹺ ﺍﻟﻠﱠﻪﻰ ﺳﻞﹸ ﻓ ﻗﹶﺎﻟﹸﻮﺍ ﺍﻟﹾﻘﹶﺘ.«ﻴﻜﹸﻢ ﻓﻬﹺﻴﺪﻰ ﺍﻟﺸﻘﹸﻮﻟﹸﻮﻥﹶ ﻓﺎ ﺗ ﻗﹶﺎﻝﹶ »ﻣﻪ ﺃﹶﻧﺒﹺﻰﻦﹺ ﺍﻟﻨﺓﹶ ﻋﻳﺮﺮ ﺃﹶﺑﹺﻰ ﻫﻦ ﻋ- ٤٤٧
ﻮﻥﹸﻄﹾﻌﺍﻟﹾﻤ ﻭﻬﹺﻴﺪﻄﹸﻮﻥﹸ ﺷﺒﺍﻟﹾﻤ ﻭﻬﹺﻴﺪ ﺷﻮ ﻓﹶﻬﺒﹺﻴﻞﹺ ﺍﻟﻠﱠﻪﻰ ﺳ ﻓﺎﺕ ﻣﻦﻣ ﻭﻬﹺﻴﺪ ﺷﻮ ﻓﹶﻬﺒﹺﻴﻞﹺ ﺍﻟﻠﱠﻪﻰ ﺳﻞﹶ ﻓ ﻗﹸﺘﻦﻴﻞﹲ ﻣﻰ ﺇﹺﺫﹰﺍ ﻟﹶﻘﹶﻠﺘﺍﺀَ ﺃﹸﻣﺪﻬﺷ
.«ﻬﹺﻴﺪﺷ
447. Əbu Hureyra
rəvayət edir ki, Allah Elçisi salləllahu aleyhi və səlləm
buyurdu: “Aranızda şəhid olanlar haqqında nə deyirsiniz?” Dedilər:
“Şəhidlər Allah yolunda öldürülənlərdir”. O buyurdu: “Elə olduqda, həqi-

ət-Tirmizi, 1621, 1721. əl-Albani səhih olduğunu bildirmişdir.
əl-Hakim, 4884. əl-Albani “Sahihul-Cəmius-Sağir”də (№ 3675) həsən olduğunu qeyd etmişdir.
601 Muslim, 4992.
599
600
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qətən, ümmətimin şəhidləri azdır; Allah yolunda öldürülən şəhiddir, Allah
yolunda ölən şəhiddir, qarın xəstəliyindən ölən şəhiddir, vəba xəstəliyindən ölən şəhiddir”.602

،ﺓﹲﺎﺩﻬ ﺷﻕﺮﺍﻟﹾﻐ ﻭ،ﺓﹲﺎﺩﻬﻮﻥﹸ ﺷﺍﻟﻄﱠﺎﻋ ﻭ،ﺓﹲﺎﺩﻬﺒﹺﻴﻞﹺ ﺍﷲ ﺷﻞﹸ ﰲ ﺳ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺍﻟﹾﻘﹶﺘﻮﻝﹶ ﺍﻟﻠﱠﻪﺳﺶﹴ ﺃﹶﻥﱠ ﺭﻴﺒﻦﹺ ﺣ ﺑﺪﺍﺷ ﺭﻦ ﻋ- ٤٤٨
ﺔﺎ ﺇﹺﻟﹶﻰ ﺍﳉﹶﻨﺭﹺﻫﺮﺎ ﺑﹺﺴﻫﻟﹶﺪﺎ ﻭﻫﺮﻳﺠ ُﺎﺀﻔﹶﺴﺍﻟﻨﻞﹸ ﻭﻴﺍﻟﺴ ﻭ،ﺓﹲﺎﺩﻬ ﺷﺍﳊﹶﺮﻕ ﻭ،ﺓﹲﺎﺩﻬ ﺷﻄﹾﻦﺍﻟﹾﺒﻭ
448. Raşid ibn Hubeyş rəvayət edir ki, Allah Elçisi salləllahu aleyhi və səlləm
buyurmuşdur: “Allah yolunda öldürülmək şəhidlikdir, taundan ölmək
şəhidlikdir, boğularaq ölmək şəhidlikdir, qarın xəstəliyindən ölmək şəhidlikdir, yanaraq ölmək şəhidlikdir, seldə boğulmaq şəhidlikdir. Doğuş
zamanı ölən qadını isə uşağı cifti ilə Cənnətə sürükləyər”.603

ﻄﹾﻦﺍﹾﻟﺒ ﻭﻕﺍﳊﹶﺮ ﻭﻕﺮﺍﻟﹾﻐﻊﹺ ﻭﺒ ﻭﺃﹶﻛﹾﻞﹸ ﺍﻟﺴﻡﺍﳍﹶﺪﻮﻥﹸ ﻭﺍﻟﻄﱠﺎﻋ ﻭﻦ ﺍﻟﻄﱠﻌ:ﻗﹶﺎﻝﹶ

ﻮﻝﹶ ﺍﻟﻠﱠﻪﺳﺃﹶﻥﹼ ﺭ

ﺎﺭﹺﻱﺼﺑﹺﻴﻊﹺ ﺍﻷَﻧ ﺭﻦ ﻋ- ٤٤٩
ﺓﹲﺎﺩﻬﺐﹺ ﺷ ﺍﳉﹶﻨﺫﹶﺍﺕﻭ

449. Rabi əl-Ənsari
rəvayət edir ki, Allah Elçisi salləllahu aleyhi və səlləm
demişdir: “Bədəni (hər hansı bir dəmirlə) deşilərək ölmək, taundan ölmək,
dağıntı altında qalaraq ölmək, vəhşi heyvan tərəfindən parçalanaraq ölmək, boğularaq ölmək, yanaraq ölmək, qarın xəstəliyindən ölmək, ağ ciyər
iltihabından ölmək şəhidlikdir”.604

ﻢ  ﻓﹶﻘﹶﺎ ﹶﻝ ﻟﹶﻬ،ﻪﻠﹶﻴﻜﹸﻮﻥﹶ ﻋﻳﺒ ﻠﹸﻪﻞﹶ ﺃﹶﻫﻌ ﻓﹶﺠﺎﺭﹺﻱﺼ ﺍﻷَﻧﺮﺒﻲ ﺟ ﺃﹶﺧﻦ ﺍﺑﺎﺩ ﻋﻮﻝﹶ ﺍﻟﻠﱠﻪﺳ ﺃﹶﻥﹼ ﺭﺎﺭﹺﻱﺼﺑﹺﻴﻊﹺ ﺍﻷَﻧ ﺭﻦ ﻋ- ٤٥٠
ﺎ ﻣ:ﻢﻬﻀﻌ ﻓﹶﻘﹶﺎﻝﹶ ﺑ،ﻦﻜﹸﺘﺴ ﻓﹶﻠﹾﻴﺐﺟ ﻓﹶﺈﹺﺫﹶﺍ ﻭ،ﺎﻴ ﺣﺍﻡﺎ ﺩ ﻣﲔﻜﺒ ﻓﹶﻠﹾﻴﻦﻬﻋ ﺩ: ﻮﻝﹸ ﺍﻟﻠﱠﻪﺳ ﻓﹶﻘﹶﺎﻝﹶ ﺭﻮﻝﹶ ﺍﻟﻠﱠﻪﺳﺫﹸﻭﺍ ﺭﺆ ﻻ ﺗ:ﺮﺒﺟ
ﺎ ﻣ ﹶﺃﻭ: ﻮﻝﹸ ﺍﻟﻠﱠﻪﺳ ﻓﹶﻘﹶﺎﻝﹶ ﺭ، ﻮﻝﹺ ﺍﻟﻠﱠﻪﺳ ﺭﻊ ﻣ،ﺒﹺﻴﻞﹺ ﺍﻟﻠﱠﻪﻲ ﺳﻞﹶ ﻓﻘﹾﺘﻰ ﺗﺘ ﺣ،ﻚﺍﺷﺮﻠﹶﻰ ﻓ ﻋﻚﺗﻮﻳﻜﹸﻮﻥﹶ ﻣ ﻯ ﺃﻥﹾﺮﺎ ﻧﻛﹸﻨ
َﺎﺀﻔﹶﺴﺍﻟﻨ ﻭ،ﺓﹲﺎﺩﻬ ﺷﻄﹾﻦﺍﻟﹾﺒ ﻭ،ﺓﹲﺎﺩﻬﻮﻥﹶ ﺷﺍﻟﻄﱠﺎﻋ ﻭﻦ ﺇﹺﻥﱠ ﺍﻟﻄﱠﻌ،ﻴﻞﹲﻲ ﺇﹺﺫﹶﻥﹾ ﻟﹶﻘﹶﻠﺘﺍﺀَ ﺃﹸﻣﺪﻬ؟ ﺇﹺﻥﱠ ﺷﺒﹺﻴﻞﹺ ﺍﻟﻠﱠﻪﻲ ﺳﻞﹺ ﻓﻲ ﺍﻟﹾﻘﹶﺘﺓﹸ ﺇﻟﱠﺎ ﻓﺎﺩﻬﺍﻟﺸ
.ﺓﹲﺎﺩﻬﺐﹺ ﺷﻨ ﺍﻟﹾﺠ ﻭﺫﹶﺍﺕ،ﺓﹲﺎﺩﻬ ﺷﻡﺪﺍﻟﹾﻬ ﻭ،ﺓﹲﺎﺩﻬ ﺷﻕﺮﺍﻟﹾﻐ ﻭ،ﺓﹲﺎﺩﻬ ﺷﻕﺮﺍﻟﹾﺤ ﻭ،ﺓﹲﺎﺩﻬﻊﹴ ﺷﻤﺑﹺﺠ
450. Rabi əl-Ənsari
demişdir: “Qardaşım oğlu Cəbr əl-Ənsari ölümcül
xəstə olarkən Allah Elçisi salləllahu aleyhi və səlləm onu ziyarət etdi. Cəbrin
ailəsi ona görə ağlayırdılar. Cəbr onlara dedi: “Allah Elçisinə əziyyət

İbn Məcə, 2804, 2810. əl-Albani səhih olduğunu söyləmişdir.
Cəlaləddin əs-Suyuti “Cəmius-Sağir” 6177, 8538. əl-Albani “Sahihul-Cəmius-Sağir”də (№ 4439)
həsən olduğunu bildirmişdir.
604 Cəlaləddin əs-Suyuti “Cəmius-Sağir” 7585. əl-Albani “Sahihul-Cəmius-Sağir”də (№ 3953) səhih
olduğunu bildirmişdir.
602
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verməyin!” Allah Elçisi salləllahu aleyhi və səlləm buyurdu: “Onlarla işin
olmasın, nə qədər ki, sağsan, qoy ağlasınlar. Ölüm anı gəldikdə isə sakit
olsunlar”. Onun ailə üzvlərindən bəziləri dedi: “Biz sənin Allah Elçisi
salləllahu aleyhi və səlləm ilə cihadda öldürülməyindən əvvəl yatağında ölməyini istəməzdik”. Allah Elçisi salləllahu aleyhi və səlləm buyurdu: “Şəhidlik
yalnız cihadda ölmək deyildir. Belə olsaydı ümmətmin şəhidləri az olardı.
Həqiqətən, bədəni (hər hansı bir dəmirlə) deşilərək ölmək və taundan
ölmək şəhidlikdir, qarın xəstəliyindən ölmək şəhidlikdir, doğuş zamanı
ölmək bütün qadınlara şəhidlikdir, yanaraq ölmək şəhidlikdir, boğularaq
ölmək şəhidlikdir, dağıntı altında qalaraq ölmək şəhidlikdir, ağ ciyər iltihabından ölmək şəhidlikdir”.605

ﺓﹲﺎﺩﺷﻬ ﻄﹾﻦﺍﻟﹾﺒﺓﹲ ﻭﺎﺩﻬﻮﻥﹸ ﺷﺍﻟﻄﱠﺎﻋ ﺍﻟﻘﺘﻞ ﰲ ﺳﺒﻴﻞ ﺍﷲ ﺷﻬﺎﺩﺓ ﻭ:ﻗﹶﺎﻝﹶ

ﺒﹺﻲﻦﹺ ﺍﻟﻨﻋ

ﺖﺎﻣﻦﹺ ﺍﻟﺼﺓﹶ ﺑﺎﺩﺒ ﻋﻦ ﻋ- ٤٥١
ﺓﹲﺎﺩﻬﺎﺀُ ﺷﻔﹶﺴﺍﻟﻨﺓﹲ ﻭﺎﺩﻬ ﺷﻕﺮﺍﻟﹾﻐﻭ

451. Ubədə ibn Samit rəvayət edir ki, Peyğəmbər salləllahu aleyhi və səlləm
buyurmuşdur: “Allah yolunda öldürülmək, vəbadan, qarın xəstəliyindən,
boğularaq və doğuş zamanı ölmək şəhidlikdir”.606

ﻮ ﻓﹶﻬﻳﻨﹺﻪﻭﻥﹶ ﺩﻞﹶ ﺩ ﻗﹸﺘﻦﻣ ﻭﻬﹺﻴﺪ ﺷﻮ ﻓﹶﻬﻪﺎﻟﻭﻥﹶ ﻣﻞﹶ ﺩ ﻗﹸﺘﻦﻳﻘﹸﻮﻝﹸ »ﻣ

ﻮﻝﹶ ﺍﻟﻠﱠﻪﺳ ﺭﺖﻌﻤَﺍﻝﹶ ﺳ

ﻳﺪﻦﹺ ﺯ ﺑﻴﺪﻌ ﺳﻦ ﻋ- ٤٥٢

.«ﻬﹺﻴﺪ ﺷﻮ ﻓﹶﻬﻪﻠﻭﻥﹶ ﺃﹶﻫﻞﹶ ﺩ ﻗﹸﺘﻦﻣ ﻭﻬﹺﻴﺪ ﺷﻮ ﻓﹶﻬﻪﻣﻭﻥﹶ ﺩﻞﹶ ﺩ ﻗﹸﺘﻦﻣ ﻭﻬﹺﻴﺪﺷ
452. Səid ibn Zeyd
rəvayət edir ki, Allah Elçisi salləllahu aleyhi və səlləm
buyurmuşdur: “Kim malını qoruyaraq öldürülsə, şəhiddir. Kim dininə
görə öldürülsə, şəhiddir. Kim canını müdafiə edərkən öldürülsə, şəhiddir.
Kim ailəsini müdafiə edərkən öldürülsə, şəhiddir”.607

.«ﻬﹺﻴﺪ ﺷﻮ ﻓﹶﻬﻪﺘﻈﹾﻠﹶﻤﻭﻥﹶ ﻣﻞﹶ ﺩ ﻗﹸﺘﻦ»ﻣ

ﺒﹺﻰﻦﹺ ﺍﻟﻨﻋ

ﺎﺱﹴﺒﻦﹺ ﻋﻦﹺ ﺍﺑ ﻋ- ٤٥٣

453. İbn Abbas
rəvayət edir ki, Allah Elçisi salləllahu aleyhi və səlləm
buyurmuşdur: “Kim haqsız yerə öldürülsə, şəhiddir”.608

ət-Tabərani “Mucəmul-Kəbir” 4472, 4607. əl-Albani “Sahihut-Tərğib vət-Tərhib”də (№ 1395) səhih liğeyrihi olduğunu bildirmişdir.
606 ət-Tabərani “Mucəmul-Kəbir” 7176; Əhməd 7745, 8078, 8092. əl-Albani “Sahihul-Cəmius-Sağir”də
(№ 4438) səhih olduğunu söyləmişdir.
607 ət-Tirmizi, 1421, 1485. əl-Albani səhih olduğunu bildirmişdir.
608 Əhməd, 2780, 2832. əl-Albani “Sahihul-Cəmius-Sağir”də (№ 6447) səhih olduğunu söyləmişdir.
605
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ﻰﺎﻟﺬﹶ ﻣ ﺃﹶﺧﻳﺮﹺﻳﺪ ﻞﹲﺟﺎﺀَ ﺭ ﺇﹺﻥﹾ ﺟﻳﺖﺃﹶ ﺃﹶﺭﻮﻝﹶ ﺍﻟﻠﱠﻪﺳﺎ ﺭﻓﹶﻘﹶﺎﻝﹶ ﻳ

ﻮﻝﹺ ﺍﻟﻠﱠﻪﺳﻞﹲ ﺇﹺﻟﹶﻰ ﺭﺟﺎﺀَ ﺭﻗﹶﺎﻝﹶ ﺟ

ﺓﹶﻳﺮﺮ ﺃﹶﺑﹺﻰ ﻫﻦ ﻋ- ٤٥٤

 ﺇﹺﻥﹾﻳﺖﺃﹶ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺃﹶﺭ.«ﻬﹺﻴﺪ ﺷﺖﻠﹶﻨﹺﻰ ﻗﹶﺎﻝﹶ »ﻓﹶﺄﹶﻧ ﺇﹺﻥﹾ ﻗﹶﺘﻳﺖﺃﹶ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺃﹶﺭ.«ﻠﹾﻪﻠﹶﻨﹺﻰ ﻗﹶﺎﻝﹶ »ﻗﹶﺎﺗ ﺇﹺﻥﹾ ﻗﹶﺎﺗﻳﺖﺃﹶ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺃﹶﺭ.«ﺎﻟﹶﻚ ﻣﻪﻄﻌﻗﹶﺎﻝﹶ »ﻓﹶﻼﹶ ﺗ
.«ﺎﺭﹺﻰ ﺍﻟﻨ ﻓﻮ ﻗﹶﺎﻝﹶ »ﻫﻪﻠﹾﺘﻗﹶﺘ
454. Əbu Hureyra rəvayət edir ki, bir kişi Allah Elçisinin salləllahu aleyhi və
səlləm yanına gəlib dedi: “Ey Allahın Elçisi, əgər bir nəfər mənim malımı
əlimdən almaq istəsə, mən nə edim?” O buyurdu: “Malını ona vermə!” Kişi
dedi: “Birdən müqavimət göstərsə?” O buyurdu: “Sən də ona müqavimət
göstər”. Kişi dedi: “Əgər o, məni öldürsə?” O buyurdu: “Belə olan halda
sən şəhid olarsan”. Kişi dedi: “Əgər birdən mən onu öldürsəm?” Allah
Elçisi salləllahu aleyhi və səlləm buyurdu: “O, Cəhənnəmlik olar”.609

609

Muslim, 377.
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ALLAHA YAXIN OLANLAR

:؟ ﻗﹶﺎﻝﹶﻢ ﻫﻦﻝﹶ ﺍﷲِ! ﻣﻮﺳﺎ ﺭ ﻳ: ﻗﹶﺎﻟﹸﻮﺍ.«ﺎﺱﹺ ﺍﻟﻨﻦ ﻣﲔﻠ »ﺇﹺﻥﱠ ﷲِ ﺃﹶﻫ: ِﻝﹸ ﺍﷲﻮﺳ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺭ:ﻗﹶﺎﻝﹶ

ﻚﺎﻟﻦﹺ ﻣﺲﹺ ﺑ ﺃﹶﻧﻦ ﻋ- ٤٥٥

.«ﻪﺘﺎﺻﺧﻞﹸ ﺍﷲِ ﻭ ﺃﹶﻫ،ﻞﹸ ﺍﻟﹾﻘﹸﺮﺁﻥ ﺃﹶﻫﻢ»ﻫ
455. Ənəs ibn Məlik
rəvayət edir ki, Allah Elçisi salləllahu aleyhi və səlləm
buyurmuşdur: “Həqiqətən, insanlar arasında Allaha yaxın insanlar vardır”.
Dedilər: “Ey Allahın Elçisi! Onlar kimlərdir?” Allah Elçisi salləllahu aleyhi və
səlləm buyurdu: “Onlar Quran əhli, Allaha yaxın insanlar və Onun xüsusi
qullarıdır”.610
QURANA MÖHKƏM SARILIN

ﻪ  ﺇﹺﻻ ﺍﻟﻠﱠﻭﻥﹶ ﺃﹶﻥﱠ ﻻ ﺇﹺﻟﹶﻪﺪﻬﺸ ﺗﺲ ﺃﹶﻟﹶﻴ،ﻭﺍﺮﺸ ﺃﹶﺑ: ﻓﹶﻘﹶﺎﻝﹶﻮﻝﹸ ﺍﻟﻠﱠﻪﺳﺎ ﺭﻨﻠﹶﻴ ﻋﺝﺮ ﺧ: ﻗﹶﺎﻝﹶﻲﺍﻋﺰﻳﺢﹴ ﺍﻟﹾﺨﺮ ﺃﹶﺑﹺﻲ ﺷﻦ ﻋ- ٤٥٦
،ﻠﱡﻮﺍﻀ ﺗ ﻟﹶﻦﻜﹸﻢ ﻓﹶﺈﹺﻧﻜﹸﻮﺍ ﺑﹺﻪﺴﻤ ﻓﹶﺘﻳﻜﹸﻢﻳﺪ ﺑﹺﺄﹶﻓﹶﻪﻃﹶﺮ ﻭ، ﺍﻟﻠﱠﻪﺪ ﺑﹺﻴﻓﹶﻪ ﻃﹶﺮﺐﺒﺁﻥﹶ ﺳﺬﹶﺍ ﺍﻟﹾﻘﹸﺮ ﺇﹺﻥﱠ ﻫ: ﻗﹶﺎﻝﹶ،ﻠﹶﻰ ﺑ:؟ ﻗﹶﺎﻟﹸﻮﺍﻮﻝﹸ ﺍﻟﻠﱠﻪﺳﻲ ﺭﺃﹶﻧﻭ
.ﺍﺪ ﺃﹶﺑﻩﺪﻌﻠﹶﻜﹸﻮﺍ ﺑﻬ ﺗﻟﹶﻦﻭ
456. Əbu Şureyh əl-Xuzai
demişdir: “Allah Elçisi salləllahu aleyhi və səlləm
yanımıza gələrək buyurdu: “Sizə müjdə olsun! Məgər siz Allahdan başqa
haqq ilah olmadığına və mənim Allahın Elçisi olduğuna şahidlik
etmirsiniz?” Onlar: “Bəli”- deyə cavab verdilər. O buyurdu: “Həqiqətən, bu
Quranın bir tərəfi Allahın Əlində, o biri tərəfi isə sizin əlinizdə olan bir
ipdir, elə isə ondan möhkəm tutun! (Belə etsəniz) heç vaxt yolunuzu azmaz
və həlak olmazsınız”.611

ﻪﺎﻣ ﹶﺃﻣﻠﹶﻪﻌ ﺟﻦ ﻣ،ﻕﺪﺼﻞﹲ ﻣﺎﺣﻣ ﻭ، ﻔﱠﻊﺸ ﻣﻊﺎﻓﺁﻥﹸ ﺷ »ﺍﻟﹾﻘﹸﺮ: ِﻝﹸ ﺍﷲﻮﺳ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺭ: ﻗﹶﺎﻝﹶﻮﺩﻌﺴﻦﹺ ﻣ ﺍﷲِ ﺑﺪﺒ ﻋﻦ ﻋ- ٤٥٧
.«ﺎﺭﹺ ﺇﹺﻟﹶﻰ ﺍﻟﻨﺎﻗﹶﻪ ﺳﻠﻔﹶﻪ ﺧﻠﹶﻪﻌ ﺟﻦﻣ ﻭ،ﺔﻨ ﺇﹺﻟﹶﻰ ﺍﻟﹾﺠﻩﻗﹶﺎﺩ
457. Abdullah ibn Məsud
rəvayət edir ki, Allah Elçisi salləllahu aleyhi və
səlləm demişdir: “Quran şəfaət edən, şəfaəti qəbul olunan və (onu əməl
etməyənlərin) əleyhinə şahidlik edəndir və şahidliyi təsdiqlənəndir. Kim
(Quranı) özünə rəhbər tutarsa, onu Cənnətə aparar. Kim də ona arxa
çevirərsə, onu Cəhənnəmə aparar”.612
İbn Məcə, 215, 220. əl-Albani səhih olduğunu bildirmişdir.
ət-Tabərani “Mucəmul-Kəbir” 491, 17941. əl-Albani “Sahihut-Tərğib vət-Tərhib”də (№ 38) səhih
olduğunu bildirmişdir.
612 ət-Tabərani “Mucəmul-Kəbir” 8655, 10450; İbn Hibban 124. əl-Albani “Sahihul-Cəmius-Sağir”də (№
4443) səhih olduğunu bildirmişdir.
610
611
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ÜMMƏTİN ƏN ŞƏRƏFLİLƏRİ

ﺎﺱﹴﺒﻦﹺ ﻋﻦﹺ ﺍﺑ ﻋ- ٤٥٨

"ﻞﹺ ﺍﻟﻠﱠﻴﺎﺏﺤﺃﹶﺻ ﻭﺁﻥﻠﹶﺔﹸ ﺍﻟﹾﻘﹸﺮﻤﻲ ﺣﺘ ﺃﹸﻣﺍﻑﺮ "ﺃﹶﺷ: ِﻮﻝﹸ ﺍﷲﺳ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺭ:ﻗﹶﺎﻝﹶ

458. İbn Abbas
rəvayət edir ki, Allah Elçisi salləllahu aleyhi və səlləm
demişdir: “Ümmətimin ən şərəfliləri Quran hafizləri və gecə ibadət edənlərdir”.613
QURAN HAFİZİ

ﻱﺜﹶﻞﹸ ﺍﻟﱠﺬﻣ ﻭﺓﺭﺮﺍﻡﹺ ﺍﻟﹾﺒﺮ ﺍﻟﹾﻜﺓﻔﹶﺮ ﺍﻟﺴﻊ ﻣﻆﹲ ﻟﹶﻪﺎﻓ ﺣﻮﻫﺁﻥﹶ ﻭﺃﹸ ﺍﻟﹾﻘﹸﺮﻳﻘﹾﺮ ﻱﺜﹶﻞﹸ ﺍﻟﱠﺬ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﻣﺒﹺﻲ ﺍﻟﻨﻦﻋ
ﺔﹶﺸﺎﺋ ﻋﻦ ﻋ- ٤٥٩
.ﺍﻥﺮ ﺃﹶﺟ ﻓﹶﻠﹶﻪﻳﺪﺪ ﺷﻪﻠﹶﻴ ﻋﻮﻫ ﻭﻩﺪﺎﻫﻌﻳﺘ ﻮﻫﺃﹸ ﻭﻳﻘﹾﺮ
459. Aişə
rəvayət edir ki, Peyğəmbər salləllahu aleyhi və səlləm demişdir:
“Quran oxuyan və onu əzbərdən bilən adam möhtərəm və müti (mələklərlə) eyni dərəcədədir. Çətinlik çəkə-çəkə daim Quran oxuyan adam isə iki
savab qazanır”.614

ﻗﺎﻝ ﺇﻥ ﻣﻦ ﺇﺟﻼﻝ ﺍﷲ ﺇﻛﺮﺍﻡ ﺫﻱ ﺍﻟﺸﻴﺒﺔ ﺍﳌﺴﻠﻢ ﻭﺣﺎﻣﻞ ﺍﻟﻐﺎﱃ ﻓﻴﻪ ﻭﻻ ﺍﳉﺎﰱ ﻋﻨﻪ ﻭﺇﻛﺮﺍﻡ ﺫﻱ

 ﻋﻦ ﺍﻷﺷﻌﺮﻱ- ٤٦٠
ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﻥ ﺍﳌﻘﺴﻂ

460. Əşari demişdir: “Ağsaqqal müsəlmana və əzbərlədiyi Quranda ifrata varmayan, ona laqeyd yanaşmayan hafizə ehtiram göstərmək, habelə
ədalətli ixtiyar sahibinə hörmət etmək Allahı uca tutmaq deməkdir”.615
QURANI SƏSİNİZ İLƏ BƏZƏYİN

.«ﻜﹸﻢﺍﺗﻮﺁﻥﹶ ﺑﹺﺄﹶﺻﻮﺍ ﺍﻟﹾﻘﹸﺮﻳﻨ»ﺯ

ﻮﻝﹸ ﺍﻟﻠﱠﻪﺳﻗﹶﺎﻝﹶ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺭ

ﺎﺯﹺﺏﹴﻦﹺ ﻋﺍﺀِ ﺑﺮﻦﹺ ﺍﻟﹾﺒ ﻋ- ٤٦١

461. Bəra ibn Azib
rəvayət edir ki, Allah Elçisi salləllahu aleyhi və səlləm
demişdir: “Quranı səsiniz ilə bəzəyin”.616

613 əl-Beyhəqi “Şuabul-İman” 2447, 2977. əl-Albani “Sahihut-Tərğib vət-Tərhib”də (№ 628) səhih
olduğunu bildirmişdir.
614 əl-Buxari, 4937; Muslim, 798.
615 əl-Buxari “Ədəbul-Mufrad” 357. əl-Albani həsən olduğunu bildirmişdir.
616 Əbu Davud, 1470. əl-Albani səhih olduğunu bildirmişdir.
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QURANDAN BACARDIĞINIZI ƏZBƏRLƏYİN

ﻰﻞﹸ ﻓﺗﺮ ﺗﺖﺎ ﻛﹸﻨﻞﹾ ﻛﹶﻤﺗﺭﻖﹺ ﻭﺗﺍﺭﺃﹾ ﻭ ﺍﻗﹾﺮﺁﻥﺐﹺ ﺍﻟﹾﻘﹸﺮﺎﺣﺼﻳﻘﹶﺎﻝﹸ ﻟ»

ﻮﻝﹸ ﺍﻟﻠﱠﻪﺳﺮﹴﻭ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺭﻤﻦﹺ ﻋ ﺑ ﺍﻟﻠﱠﻪﺪﺒ ﻋﻦ ﻋ- ٤٦٢
.«ﺎﻫﺅﻘﹾﺮ ﺗﻳﺔﺮﹺ ﺁ ﺁﺧﺪﻨ ﻋﺰﹺﻟﹶﻚﻨﺎ ﻓﹶﺈﹺﻥﱠ ﻣﻴﻧﺍﻟﺪ

462. Abdullah ibn Amr rəvayət edir ki, Allah Elçisi salləllahu aleyhi və səlləm
belə buyurdu: “(Qiyamət günü) Quran oxuyana belə deyiləcək: “Oxu və
yüksəl! Dünyada oxuduğun kimi aramla oxu! Həqiqətən, sənin məqamın
oxuyacağın son ayəyə qədər (yüksəldiyin yerdədir)”.617

،ﺪﻌﺍﺻﺃ ﻭ ﺍﻗﹾﺮ:ﺔﻨﻞﹶ ﺍﻟﹾﺠﺧﺐﹺ ﺍﻟﹾﻘﹸﺮﺁﻥ ﺇﹺﺫﹶﺍ ﺩﺎﺣﺼﻳﻘﹶﺎﻝﹸ ﻟ» :

ِﻝﹸ ﺍﷲﻮﺳ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺭ: ﻗﹶﺎﻝﹶﺭﹺﻱﺪ ﺍﻟﹾﺨﻴﺪﻌ ﺃﹶﺑﹺﻲ ﺳﻦ ﻋ- ٤٦٣
.«ﻪﻌﻲﺀ ﻣ ﺷﺮﺃ ﺁﺧﻳﻘﹾﺮ ﻰﺘﺔ ﺣﺟﺭﺔ ﺩﺪ ﺑﹺﻜﹸﻞﱢ ﺁﻳﻌﻳﺼﻘﹾﺮﺃ ﻭﻓﹶﻴ

463. Əbu Səid əl-Xudri rəvayət edir ki, Allah Elçisi salləllahu aleyhi və səlləm
buyurmuşdur: “Cənnətə girəcəyi zaman Quran əhlinə deyiləcək: “Oxu və
yüksəl!” O oxumağa başlayacaq və Qurandan bildiyini oxuyub qurtarana
qədər hər ayəyə görə bir dərəcə yüksələcəkdir”.618
HƏR HƏRFƏ GÖRƏ ON SAVAB

ﺮﺸ ﻋﻑﺮﻛﹸﻞ ﺣ ﻭ،ﻪﻠﹶﻴﻭﻥﹶ ﻋﺮﺟﺆﻜﹸﻢ ﺗﺁﻥ ﻓﹶﺈﹺﻧﺍ ﺍﻟﹾﻘﹸﺮﺅ »ﺍﻗﹾﺮ: ِﻝﹸ ﺍﷲﻮﺳ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺭ:ﻗﹶﺎﻝﹶ

ﻮﺩﻌﺴﻦﹺ ﻣ ﺍﷲِ ﺑﺪﺒ ﻋﻦ ﻋ- ٤٦٤

.« ﺛﹶﻼﹶﺛﹸﻮﻥﹶﻠﹾﻚ ﻓﹶﺘﺮﺸ ﻋﻢﻴﻣ ﻭﺮﺸ ﻋﻻﹶﻡﺮ ﻭﺸ ﻋﻒ ﺃﹶﻟﻦﻟﹶﻜﻑ ﻭﺮﻲ ﻻﹶ ﺃﹶﻗﹸﻮﻝﹸ ﺍﱂ ﺣﺎ ﺇﹺﻧ ﺃﹶﻣ،ﺎﺕﻨﺴﺣ

464. Abdullah ibn Məsud
rəvayət edir ki, Allah Elçisi salləllahu aleyhi və
səlləm demişdir: “Quran oxuyun! Həqiqətən, siz ona görə mükafat alacaqsınız. Hər hərfə görə on savab vardır. Mən demirəm ki, “əlif, ləm, mim”
bir hərfdir, lakin “əlif” on, “ləm” on, “mim” on, bunların hamısı isə otuz
savabdır”.619
QURAN OXUYAN İLƏ OXUMAYANIN MİSALI

ﺎﻬﺭﹺﳛ ﻭﺐﺎ ﻃﹶﻴﻬﻤ ﻃﹶﻌﺔﺟﺮ ﻛﹶﺎﻷُﺗﻞﹸ ﺑﹺﻪﻤﻳﻌﺁﻥﹶ ﻭﺃﹸ ﺍﻟﹾﻘﹸﺮﻳﻘﹾﺮ ﻱ ﺍﻟﱠﺬﻦﻣﺆ ﺍﻟﹾﻤ:ﻗﹶﺎﻝﹶ

ﺒﹺﻲ ﺍﻟﻨﻦﻋ

ﻰﻮﺳ ﺃﹶﺑﹺﻲ ﻣﻦ ﻋ- ٤٦٥

Əbu Davud, 1464, 1466. əl-Albani səhih olduğunu bildirmişdir.
İbn Məcə, 3780, 3912. əl-Albani səhih olduğunu bildirmişdir.
619 Xatib əl-Bağdadi “Tarixu Bağdad” 1/ 286. əl-Albani “Sahihul-Cəmius-Sağir”də (№ 1164) və “Silsilətul-Əhədisis-Sahiha”da (№ 660) səhih olduğunu bildirmişdir.
617
618
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ﺁﻥﹶﹸﺃ ﺍﻟﹾﻘﹸﺮﻳﻘﹾﺮ ﻱﻖﹺ ﺍﻟﱠﺬﺎﻓﻨﺜﹶﻞﹸ ﺍﻟﹾﻤﻣﺎ ﻭ ﻟﹶﻬﻻﹶ ﺭﹺﻳﺢ ﻭﺐﺎ ﻃﹶﻴﻬﻤ ﻃﹶﻌﺓﺮﻤ ﻛﹶﺎﻟﺘﻞﹸ ﺑﹺﻪﻤﻳﻌﺁﻥﹶ ﻭﺃﹸ ﺍﻟﹾﻘﹸﺮﻳﻘﹾﺮ ﻱ ﻻﹶ ﺍﻟﱠﺬﻦﻣﺆﺍﻟﹾﻤ ﻭﺐﻃﹶﻴ
.ﺮﺎ ﻣﻬﺭﹺﳛﺒﹺﻴﺚﹲ ﻭ ﺧ ﺃﹶﻭﺮﺎ ﻣﻬﻤ ﻃﹶﻌﻈﹶﻠﹶﺔﻨﺁﻥﹶ ﻛﹶﺎﻟﹾﺤﺃﹸ ﺍﻟﹾﻘﹸﺮﻳﻘﹾﺮ ﻱ ﻻﹶﻖﹺ ﺍﻟﱠﺬﺎﻓﻨﺜﹶﻞﹸ ﺍﻟﹾﻤﻣ ﻭﺮﺎ ﻣﻬﻤﻃﹶﻌ ﻭﺐﺎ ﻃﹶﻴﻬ ﺭﹺﳛﺔﺎﻧﻳﺤﻛﹶﺎﻟﺮ
465. Əbu Musa
rəvayət edir ki, Peyğəmbər salləllahu aleyhi və səlləm
demişdir: “Quran oxuyan və ona əməl edən mömin turunca620 bənzəyir,
onun dadı da xoşdur, iyi də. Quran oxumayan, amma ona əməl edən
mömin xurmaya bənzəyir, onun dadı gözəldir, amma iyi yoxdur. Quran
oxuyan münafiqin məsəli reyhan bitkisinə bənzəyir, onun iyi gözəl olsa da,
dadı acıdır. Quran oxumayan münafiqin məsəli acı qovuna bənzəyir, onun
iyi xoşagəlməzdir, dadı da acıdır”.621

ﻭﺍﺮﺬﹾﻛﺘﺍﺳ ﻭﻲﺴﻞﹾ ﻧ ﺑﺖﻛﹶﻴ ﻭﺖﻳﺔﹶ ﻛﹶﻴ ﺁﺴِﻴﺖﻳﻘﹸﻮﻝﹶ ﻧ  ﺃﹶﻥﹾﻢﻫﺪﺎ ﻷَﺣ ﻣﺑﹺﺌﹾﺲ

ﺒﹺﻲ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺍﻟﻨ:ﻗﹶﺎﻝﹶ

 ﺍﻟﻠﱠﻪﺪﺒ ﻋﻦ ﻋ- ٤٦٦

.ﻢﹺﻌ ﺍﻟﻨﻦﺎﻝﹺ ﻣﺟﻭﺭﹺ ﺍﻟﺮﺪ ﺻﻦﺎ ﻣﻴﻔﹶﺼ ﺗﺪ ﺃﹶﺷﻪﺁﻥﹶ ﻓﹶﺈﹺﻧﺍﻟﹾﻘﹸﺮ
466. Abdullah
rəvayət edir ki, Peyğəmbər salləllahu aleyhi və səlləm
buyurdu: “Birinizin: “Filan və filan ayəni unutmuşam”- deməsi necə də
pisdir! Əksinə, bu ona unutdurulmuşdur. Elə isə Quranı öyrənməyə davam
edin! Çünki, o, (kəndirdən qırılıb qaçan) heyvandan daha tez insanların
qəlbindən ayrılır”.622
ÖVLADI QURAN OXUYAN VALİDEYNLƏRİN FƏZİLƏTİ

ﻮ ﹴﺭ ﻧﻦﺎ ﻣﺎﺟ ﺗﺔﺎﻣﻴ ﺍﻟﹾﻘﻡﻳﻮ  ﺃﹸﻟﹾﺒﹺﺲﻞﹶ ﺑﹺﻪﻤﻋ ﻭﻪﻠﱠﻤﻌﺗﺁﻥﹶ ﻭﺃﹶ ﺍﻟﹾﻘﹸﺮ ﻗﹶﺮﻦ ﻣ: ِﻮﻝﹸ ﺍﷲﺳ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺭ: ﻗﹶﺎﻝﹶﻲﻠﹶﻤﺓﹶ ﺍﻷَﺳﻳﺪﺮ ﺑﻦ ﻋ- ٤٦٧
.ﺁﻥﹶﺎ ﺍﻟﹾﻘﹸﺮﻛﹸﻤﻟﹶﺪ ﻭﺬ ﺑﹺﺄﹶﺧ:ﻘﹶﺎﻝﹸﺎ؟ ﻓﹶﻴﺎ ﻛﹸﺴِﻴﻨ ﺑﹺﻤ:ﻘﹸﻮﻻﹶﻥﺎ ﻓﹶﻴﻴﻧﺎ ﺍﻟﺪ ﺑﹺﻬﹺﻤﻳﻘﹸﻮﻡ  ﻻﹶﺎﻥﻠﱠﺘ ﺣﻳﻪﺪﺍﻟﻰ ﻭﻳﻜﹾﺴ ﻭ،ﺲﹺﻤﺀِ ﺍﻟﺸﻮﺜﹾﻞﹸ ﺿ ﻣﺀُﻩﻮﺿ
467. Bureydə əl-Əsləmi rəvayət edir ki, Allah Elçisi salləllahu aleyhi və səlləm
demişdir: “Kim Quran oxuyar, öyrənər və əməl edərsə, Qiyamət günü
onun valideynlərinin başlarına nurdan tac qoyulacaq. Onun işığı günəşin
işığı kimi olacaq. Həmçinin, onun valideynlərinə dünyada oxşarı olmayan
iki paltar geyindiriləcək. Onlar deyəcəklər: “Nəyə görə bu bizə geyindirildi?” Onlara deyiləcək: “Oğlunuzun Qurana möhkəm sarıldığına görə”.623

Xoşiyli sitrus meyvəsi.
əl-Buxari, 5059; Muslim, 797.
622 əl-Buxari, 5032, Muslim, 790, ət-Tirmizi, 2942.
623 əl-Hakim, 2086. əl-Albani “Sahihut-Tərğib vət-Tərhib”də (№ 1434) həsən li-ğeyrihi olduğunu
bildirmişdir.
620
621
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ALLAHI

VƏ ONUN ELÇİSİNİ SALLƏLLAHU ALEYHI VƏ SƏLLƏM SEVMƏK
QURAN OXUMAQLA BAĞLIDIR

.«ﻒﺤﺼﻲ ﺍﻟﹾﻤﺃ ﻓﻘﹾﺮ ﻓﹶﻠﹾﻴﻮﻟﹶﻪﺳﺭ ﺍﷲَ ﻭﺐﻳﺤ  ﺃﹶﻥﹾﻩﺮ ﺳﻦ »ﻣ: ِﻝﹸ ﺍﷲﻮﺳ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺭ:ﻗﹶﺎﻝﹶ

ﻮﺩﻌﺴﻦﹺ ﻣﻦﹺ ﺍﺑ ﻋ- ٤٦٨

468. İbn Məsud rəvayət edir ki, Allah Elçisi salləllahu aleyhi və səlləm demişdir: “Kimi Allahı və Onun Elçisini sevmək sevindirirsə, qoy Quran oxusun”.624
QİYAMƏT GÜNÜ QURAN ŞƏFAƏT EDƏCƏK

ﺏ ﺭ ﺃﹶﻱ:ﻴﺎﻡﻳﻘﹸﻮﻝﹸ ﺍﻟﺼ ،ﺔﺎﻣﻴ ﺍﻟﹾﻘﻡﻳﻮ ﺪﺒﻠﹾﻌ ﻟﺎﻥﻔﹶﻌﻳﺸ ﺁﻥﹸﺍﻟﹾﻘﹸﺮ ﻭﺎﻡﻴ »ﺍﻟﺼ:ﻝﹶ ﺍﷲِ ﻗﹶﺎﻝﹶﻮﺳﺓﹶ ﺃﹶﻥﱠ ﺭﻳﺮﺮ ﺃﹶﺑﹺﻲ ﻫﻦ ﻋ- ٤٦٩
.«ﺎﻥﻔﱠﻌﺸ ﻓﹶﻴ: ﻗﹶﺎﻝﹶ،ﻴﻪﻨﹺﻲ ﻓﻔﱢﻌﻞﹺ ﻓﹶﺸ ﺑﹺﺎﻟﱠﻠﻴﻮﻡ ﺍﻟﻨﺘﻪﻌﻨ ﻣ:ﺁﻥﹸﻳﻘﹸﻮﻝﹸ ﺍﻟﹾﻘﹸﺮ ﻭ،ﻴﻪﻨﹺﻲ ﻓﻔﱢﻌﺎﺭﹺ ﻓﹶﺸﻬ ﺑﹺﺎﻟﻨﺍﺕﻮﻬﺍﻟﺸﻡ ﻭ ﺎ ﺍﻟﻄﱠﻌﺘﻪﻌﻨﻣ
469. Əbu Hureyra rəvayət edir ki, Allah Elçisi salləllahu aleyhi və səlləm demişdir: “Oruc və Quran Qiyamət günü qula şəfaət edəcəkdir. Oruc deyəcək: “Ya Rəbb! Mən gündüz onu yemək və şəhvətdən çəkindirdim, məni
ona şəfaətçi təyin et!” Quran isə deyəcək: “Mən gecə onun yatmağına mane
oldum, məni ona şəfaətçi təyin et!” Beləliklə, onlar şəfaət edəcəklər”.625

ﻳﻘﹸﻮﻝﹸ  ﺛﹸﻢﺔﺍﻣ ﺍﻟﹾﻜﹶﺮﺎﺝ ﺗﺲﻠﹾﺒ ﻓﹶﻴﻠﱢﻪ ﺣﺏﺎ ﺭﻘﹸﻮﻝﹸ ﻳ ﻓﹶﻴﺔﺎﻣﻴ ﺍﻟﹾﻘﻡﻳﻮ ﺁﻥﹸﻳﺠﹺﻰﺀُ ﺍﻟﹾﻘﹸﺮ»  ﻗﹶﺎﻝﹶﺒﹺﻰﻦﹺ ﺍﻟﻨﺓﹶ ﻋﻳﺮﺮ ﺃﹶﺑﹺﻰ ﻫﻦ ﻋ- ٤٧٠
.«ﺔﹰﻨﺴ ﺣﻳﺔ ﺑﹺﻜﹸﻞﱢ ﺁﺍﺩﺰﺗ ﻭﻕﺍﺭﺃﹾ ﻭ ﺍﻗﹾﺮﻘﹶﺎﻝﹸ ﻟﹶﻪ ﻓﹶﻴﻪﻨﻰ ﻋﺿﺮ ﻓﹶﻴﻪﻨ ﻋﺽ ﺍﺭﺏﺎ ﺭﻳﻘﹸﻮﻝﹸ ﻳ  ﺛﹸﻢﺔﺍﻣﻠﱠﺔﹶ ﺍﻟﹾﻜﹶﺮ ﺣﺲﻠﹾﺒ ﻓﹶﻴﻩ ﺯﹺﺩﺏﺎ ﺭﻳ
470. Əbu Hureyra rəvayət edir ki, Allah Elçisi salləllahu aleyhi və səlləm belə
buyurdu: “Qiyamət günü Quran gəlib belə deyəcək: “Ey Rəbbim! Ona
kəramət tacı geyindirərək bəzə!” Sonra belə deyəcək: “Ey Rəbbim! (Ona
olan nemətini) artır!” Ona kəramət bəzəyi geyindiriləcək, sonra isə deyəcək: “Ey Rəbbim! Ondan razı ol!” Allah da ondan razı olacaq. Ona deyiləcək: “Oxu və yüksəl, beləcə hər ayəyə görə savabı artırılacaq”.626
GİZLİ SƏDƏQƏ İLƏ AŞKAR OLAN SƏDƏQƏ

ﺁﻥ ﺑﹺﺎﻟﹾﻘﹸﺮﺴِﺮﺍﻟﹾﻤ ﻭﻗﹶﺔﺪﺮﹺ ﺑﹺﺎﻟﺼﺎﻫ ﻛﹶﺎﻟﹾﺠﺁﻥ ﺑﹺﺎﻟﹾﻘﹸﺮﺮﺎﻫﻳﻘﹸﻮﻝﹸ »ﺍﻟﹾﺠ

ﻮﻝﹶ ﺍﻟﻠﱠﻪﺳ ﺭﺖﻌﻤﻗﹶﺎﻝﹶ ﺳ

ﺮﹴﺎﻣﻦﹺ ﻋﺔﹶ ﺑﻘﹾﺒ ﻋﻦ ﻋ- ٤٧١

624 Əbu Nueym “Hilyətul-Əuliyə” 7/ 209. əl-Albani “Sahihul-Cəmius-Sağir”də (№ 6289) və “SilsilətulƏhədisis-Sahiha”da (№ 2342) həsən olduğunu bildirmişdir.
625 Əhməd, 6626. əl-Albani “Sahihul-Cəmius-Sağir”də (№ 3882) və “Sahihut-Tərğib vət-Tərhib”də (№
984, 1829) səhih olduğunu bildirmişdir.
626 ət-Tirmizi, 2915, 3164. əl-Albani həsən olduğunu söyləmişdir.
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.«ﻗﹶﺔﺪ ﺑﹺﺎﻟﺼﺴِﺮﻛﹶﺎﻟﹾﻤ
471. Uqbə bin Amir
rəvayət edir ki, Allah Elçisi salləllahu aleyhi və səlləm
dedi: “Quranı səslə oxuyan açıq sədəqə verən, Quranı səssiz oxuyan isə
gizli sədəqə verən kimidir”.627
QURANI ÖYRƏNİN VƏ BAŞQALARINA ÖYRƏDİN

.ﻪﻠﱠﻤﻋﺁﻥﹶ ﻭ ﺍﻟﹾﻘﹸﺮﻠﱠﻢﻌ ﺗﻦ ﻣﻠﹶﻜﹸﻢ ﺇﹺﻥﱠ ﺃﹶﻓﹾﻀ: ﺒﹺﻲ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺍﻟﻨ:ﻗﹶﺎﻝﹶ

ﻔﱠﺎﻥﹶﻦﹺ ﻋﺎﻥﹶ ﺑﺜﹾﻤ ﻋﻦ ﻋ- ٤٧٢

472. Osman ibn Əffan
rəvayət edir ki, Peyğəmbər salləllahu aleyhi və səlləm
buyurmuşdur: “Həqiqətən, sizin ən fəzilətliniz Quranı öyrənən və (başqalarına) öyrədəndir”.628
BİR DƏRİDƏ CƏM EDİLƏN QURAN

.«ﺎﺭﹺ ﺍﷲُ ﺑﹺﺎﻟﻨﻗﹶﻪﺮﺎ ﺃﹶﺣﺎﺏﹴ ﻣﻲ ﺇﹺﻫﺁﻥﹸ ﻓ ﺍﻟﹾﻘﹸﺮﻊﻤ ﺟ »ﻟﹶﻮ: ِﻝﹸ ﺍﷲﻮﺳ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺭ:ﻗﹶﺎﻝﹶ

ﻚﺎﻟﻦﹺ ﻣﺔ ﺑﻤﺼ ﻋﻦ ﻋ- ٤٧٣

473. İsmət ibn Məlik
rəvayət edir ki, Allah Elçisi salləllahu aleyhi və səlləm
demişdir: “Əgər Quran bir dəridə cəm edilərsə, Allah onu odda yandırmaz”.629
KİMLƏRƏ HƏSƏD APARMAQ OLAR

 ﹺﻞﺎﺀَ ﺍﻟﻠﱠﻴ ﺁﻧﻠﹸﻮﻩﻳﺘ ﻮﺁﻥﹶ ﻓﹶﻬ ﺍﻟﹾﻘﹸﺮ ﺍﻟﻠﱠﻪﻪﻠﱠﻤﻞﹲ ﻋﺟﻦﹺ ﺭﻴﺘﻲ ﺍﺛﹾﻨ ﺇﹺﻻﹶ ﻓﺪﺴ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﻻﹶ ﺣﻮﻝﹶ ﺍﻟﻠﱠﻪﺳﺓﹶ ﺃﹶﻥﱠ ﺭﻳﺮﺮ ﺃﹶﺑﹺﻲ ﻫﻦ ﻋ- ٤٧٤
ﻜﹸﻪﻠﻳﻬ ﻮﺎﻻﹰ ﻓﹶﻬ ﻣ ﺍﻟﻠﱠﻪﺎﻩﻞﹲ ﺁﺗﺟﺭﻞﹸ ﻭﻤﻳﻌ ﺎﺜﹾﻞﹶ ﻣ ﻣﻠﹾﺖﻤ ﻓﹸﻼﹶﻥﹲ ﻓﹶﻌﻲﺎ ﺃﹸﻭﺗﺜﹾﻞﹶ ﻣ ﻣﻴﺖﻨﹺﻲ ﺃﹸﻭﺗﺘ ﻓﹶﻘﹶﺎﻝﹶ ﻟﹶﻴ ﻟﹶﻪﺎﺭ ﺟﻪﻌﻤﺎﺭﹺ ﻓﹶﺴﻬﺎﺀَ ﺍﻟﻨﺁﻧﻭ
.ﻞﹸﻤﻳﻌ ﺎﺜﹾﻞﹶ ﻣ ﻣﻠﹾﺖﻤ ﻓﹸﻼﹶﻥﹲ ﻓﹶﻌﻲﺎ ﺃﹸﻭﺗﺜﹾﻞﹶ ﻣ ﻣﻴﺖﻨﹺﻲ ﺃﹸﻭﺗﺘﻞﹲ ﻟﹶﻴﺟ ﻓﹶﻘﹶﺎﻝﹶ ﺭﻖﻲ ﺍﻟﹾﺤﻓ
474. Əbu Hureyra
rəvayət edir ki, Peyğəmbər salləllahu aleyhi və səlləm demişdir: “Yalnız iki şəxsə həsəd aparmaq olar; o şəxsə ki, Allah ona Quranı
öyrətmiş, o da onu gecə-gündüz oxuyur. Qonşusu bunu eşidib deyər: “Kaş
ona verilənin bənzəri mənə də veriləydi, onun etdiyi əməli mən də edərdim”. Bir də o şəxsə ki, Allah ona var-dövlət bəxş etmiş, o da onu Allah
ət-Tirmizi, 2919, 3169. əl-Albani bu hədisin səhih olduğunu bildirmişdir.
əl-Buxari, 5028.
629 Yəni, Quran bir insanın qəlbində cəm olarsa, Allah ona əzab verməz. ət-Tabərani “Mucəmul-Kəbir”
13934. əl-Albani “Sahihul-Cəmius-Sağir”də (№ 5266) həsən olduğunu bildirmişdir.
627
628
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yolunda lazımi yerlərə xərcləyir. Onu görən adam deyər: “Kaş ona verilənin bənzəri mənə də veriləydi, onun etdiyi əməli mən də edərdim”.630
YATMAZDAN ƏVVƏL QURAN OXUYA BİLMƏYƏN

ﻠﹶﺎﺓ ﺻﻦﻴﺎ ﺑﻴﻤ ﻓﺃﹶﻩ ﻓﹶﻘﹶﺮﻪﻨﺀٍ ﻣﻲ ﺷﻦ ﻋ ﺃﹶﻭﺑﹺﻪﺰ ﺣﻦ ﻋﺎﻡ ﻧﻦﻣ

ﻮﻝﹸ ﺍﻟﻠﱠﻪﺳﻳﻘﹸﻮﻟﹸﺎ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺭ

ﻄﱠﺎﺏﹺ ﺍﻟﹾﺨﻦ ﺑﺮﻤ ﻋﺖﻌﻤ ﺳ- ٤٧٥

ﻞﹺ ﺍﻟﻠﱠﻴﻦ ﻣﺃﹶﻩﺎ ﻗﹶﺮﻤ ﻛﹶﺄﹶﻧ ﻟﹶﻪﺐﺮﹺ ﻛﹸﺘ ﺍﻟﻈﱡﻬﻠﹶﺎﺓﺻﺮﹺ ﻭﺍﻟﹾﻔﹶﺠ
475. Ömər ibn əl-Xəttab rəvayət edir ki, Allah Elçisi salləllahu aleyhi və səlləm
buyurmuşdur: “Kim Qurandan bir hizb (hissə) və ya bir şey oxumadan
yatar, (ertəsi gün) Sübh və Zöhr namazları arasında oxuyarsa, bu onun
üçün gecə yatmazdan əvvəl oxumuş kimi savab yazılar”.631
İLK YEDDİ SURƏ

.«ﺮﺒ ﺣﻮ ﻓﹶﻬﺁﻥ ﺍﻟﹾﻘﹸﺮﻦﻝ ﻣ ﺍﻷُﻭﻊﺒﺬﹶ ﺍﻟﺴ ﺃﹶﺧﻦ »ﻣ:ﻗﹶﺎﻝﹶ

ﻮﻝﹶ ﺍﻟﻠﱠﻪﺳ ﺃﹶﻥﱠ ﺭ:

ﺔﹶﺸﺎﺋ ﻋﻦ ﻋ- ٤٧٦

476. Aişə
rəvayət edir ki, Allah Elçisi salləllahu aleyhi və səlləm demişdir:
“Quranın ilk yeddi surəsini əzbərləyən alimdir“.632
QƏBUL OLUNAN ADLA EDİLƏN DUA

 ﺃﹶﺑﹺﻲﻦ ﻋ.ﻃﻪﺍﻥﹶ ﻭﺮﻤﺁﻝﹺ ﻋ ﻭﺓﻘﹶﺮ ﺍﻟﹾﺒﺭﹴ ﺛﹶﻠﹶﺎﺙﻮﻲ ﺳ ﻓﺎﺏ ﺃﹶﺟ ﺑﹺﻪﻲﻋﻱ ﺇﹺﺫﹶﺍ ﺩ ﺍﻟﱠﺬﻈﹶﻢ ﺍﻟﹾﺄﹶﻋ ﺍﻟﻠﱠﻪﻢﻢﹺ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺍﺳ ﺍﻟﹾﻘﹶﺎﺳﻦ ﻋ- ٤٧٧
ﻩﻮﺤﻧ

ﺒﹺﻲ ﺍﻟﻨﻦﻋ

ﺔﹶﺎﻣﺃﹸﻣ

477. Əbu Umamə rəvayət edir ki, Allah Elçisi salləllahu aleyhi və səlləm demişdir: “Dua edildikdə qəbul olunan, Allahın ən əzəmətli adı633 Quranın üç
surəsindədir; əl-Bəqərə, Ali-İmran və Taha”.634
BÜTÜN SƏMAVİ KİTABLARI ƏHATƏ EDƏN KİTAB

ﺌﲔﻮﺭﹺ ﺍﻟﹾﻤﺑﻜﹶﺎﻥﹶ ﺍﻟﺰﻣﺍﻝ ﻭﻮﻊ ﺍﻟﻄﺒﺍﺓ ﺍﻟﺴﻮﺭﻜﹶﺎﻥﹶ ﺍﻟﺘ ﻣﺖﻴ »ﺃﹸﻋﻄ: ِﻝﹸ ﺍﷲﻮﺳ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺭ:ﻗﹶﺎﻝﹶ

ﻘﹶﻊﹺﻦﹺ ﺍﻷَﺳﻠﹶﺔﹶ ﺑﺍﺛ ﻭﻦ ﻋ- ٤٧٨

əl-Buxari, 5026.
Muslim, 747, 1236, 1779.
632 Əhməd, 24575. əl-Albani “Silsilətul-Əhədisis-Sahiha”da (№ 2305) həsən olduğunu bildirmişdir.
633 Digər rəvayətlərdə Alahın əzəmətli adının “əl-Həyyul-Qayyum” olduğu aydınlaşdırılır. Bax; (əlBəqərə, 255; Ali-İmran, 1-2; Taha, 111).
634 İbn Məcə, 3856, 3988. əl-Albani həsən olduğunu bildirmişdir.
630
631
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.«ﻞﹺﻔﹶﺼ ﺑﹺﺎﻟﹾﻤﻠﺖﻓﹸﻀﺜﹶﺎﻧﹺﻲ ﻭﺠﹺﻴﻞﹺ ﺍﻟﹾﻤﻜﹶﺎﻥﹶ ﺍﻹِﻧﻣﻭ
478. Vasilətu ibn əl-Əsqai635 rəvayət edir ki, Allah Elçisi salləllahu aleyhi və
səlləm demişdir: “Mənə Tövratın yerinə yeddi böyük (əl-Bəqərə, Ali-İmran,
ən-Nisa, əl-Maidə, əl-Ənam, əl-Əraf və əl-Kəhf surələri), Zəburun yerinə
yüz (və daha çox ayədən ibarət olan surələr), İncilin yerinə əl-Məsəni (əlFatihə surəsi) verildi və mən müfəssəl (əl-Hucurat surəsindən Quranın
axırına qədər olan) surələrlə üstün tutuldum”.636
ƏL-FATİHƏ SURƏSİNİN FƏZİLƏTİ

ﹾﺜﻞﹶ ﺃﹸﻡﺠﹺﻴﻞﹺ ﻣﻲ ﺍﻟﹾﺈﹺﻧﻻ ﻓ ﻭﺍﺓﺭﻮﻲ ﺍﻟﺘﺎ ﻓ ﻣ:( ﺗﻌﺎﱃﻳﻘﹸﻮﻝﹸ ﺍﻟﻠﱠﻪ)» :

ﻮﻝﹸ ﺍﻟﻠﱠﻪﺳ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺭ:ﻗﹶﺎﻝﹶ

 ﻋﻦ ﺃﰊ ﺑﻦ ﻛﻌﺐ- ٤٧٩

«ﺄﹶﻝﹶﺎ ﺳﻱ ﻣﺪﺒﻌﻟﻱ ﻭﺪﺒ ﻋﻦﻴﺑﻨﹺﻲ ﻭﻴﺔﹲ ﺑﻮﻣﻘﹾﺴ ﻣﻲﻫﺜﹶﺎﻧﹺﻲ ﻭ ﺍﻟﹾﻤﻊﺒ ﺍﻟﺴﻲﻫ ﻭﺁﻥﺍﻟﹾﻘﹸﺮ

479. Ubeyy ibn Kəb
rəvayət edir ki, Allah Elçisi salləllahu aleyhi və səlləm
demişdir: “(Uca Allah buyurur): “Nə Tövratda, nə də İncildə Ummul-Qurana (Kitabın əsasına) bənzər surə yoxdur. O Səb'ul-Məsənidir (Yeddi
təkrarlanan ayədir). O Mənimlə qulum arasında bölünüb. Quluma dilədiyi
nə varsa veriləcəkdir”.637

ﻳﻦﹺﻄﹾﺮﻯ ﺷﺪﺒ ﻋﻦﻴﺑﻨﹺﻰ ﻭﻴﻼﹶﺓﹶ ﺑ ﺍﻟﺼﺖﻤﻗﹶﺴ
ﻤﲔ ﺎﻟﹶ ﺍﻟﹾﻌﺏ ﺭﻠﱠﻪ ﻟﺪﻤ ﺍﻟﹾﺤﺪﺒﻳﻘﹸﻮﻝﹸ ﺍﻟﹾﻌ ﺀُﻭﺍ»ﺍﻗﹾﺮ

ﻳﻘﹸﻮﻝﹸ »ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺍﻟﻠﱠﻪ

ﻮﻝﹶ ﺍﻟﻠﱠﻪﺳ ﺭﺖﻌﻤﺓﹶ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺳﻳﺮﺮ ﺃﹶﺑﹺﻰ ﻫﻦ ﻋ- ٤٨٠

ﻮﻝﹸ ﺍﻟﻠﱠﻪﺳ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﻓﹶﻘﹶﺎﻝﹶ ﺭ.«ﺄﹶﻝﹶﺎ ﺳﻯ ﻣﺪﺒﻌﻟﻯ ﻭﺪﺒﻌﺎ ﻟﻔﹸﻬﻧﹺﺼﻰ ﻭﺎ ﻟﻔﹸﻬﻓﹶﻨﹺﺼ

ﺎﻯ ﻣﺪﺒﻌﻟﻯ ﻭﺪﺒ ﻋﻠﹶﻰﻰ ﻋﻘﹸﻮﻝﹸ ﺃﹶﺛﹾﻨﻴﻢﹺ ﻓﹶﻴﺮﺣ ﻦﹺ ﺍﻟﻤﺮﺣ ﻘﹸﻮﻝﹸ ﺍﻟ ﻓﹶﻴ.ﺄﹶﻝﹶﺎ ﺳﻯ ﻣﺪﺒﻌﻟﻯ ﻭﺪﺒﻧﹺﻰ ﻋﺪﻤﻞﱠ ﺣﺟ ﻭﺰ ﻋﻘﹸﻮﻝﹸ ﺍﻟﻠﱠﻪﻓﹶﻴ
ﺪﺒﻳﻘﹸﻮﻝﹸ ﺍﻟﹾﻌ ﻦﹺﻔﹶﻴﻯ ﻧﹺﺼﺪﺒ ﻋﻦﻴﺑﻨﹺﻰ ﻭﻴﻳﺔﹸ ﺑ ﺍﻵﻩﺬﻫﻰ ﻭﺬﹶﺍ ﻟﻯ ﻓﹶﻬﺪﺒﻧﹺﻰ ﻋﺪﺠ ﻣﻘﹸﻮﻝﹸ ﺍﻟﻠﱠﻪﺪﻳﻦﹺ ﻓﹶﻴ ﻡﹺ ﺍﻟﻮ ﻳﻚﺎﻟﻳﻘﹸﻮﻝﹸ ﻣ .ﺄﹶﻝﹶﺳ

ﺎﻧﺪ ﺍﻫﺪﺒﻳﻘﹸﻮﻝﹸ ﺍﻟﹾﻌ ﻯﺪﺒﻌ ﻟﺓﻮﺭ ﺍﻟﺴﺮﺁﺧﺄﹶﻝﹶ ﻭﺎ ﺳﻯ ﻣﺪﺒﻌﻟﻯ ﻭﺪﺒ ﻋﻦﻴﺑﻨﹺﻰ ﻭﻴ ﺑﻩﺬﻨﹺﻰ ﻓﹶﻬﻳﻌ ﲔﻌﺘﺴ ﻧﺎﻙﺇﹺﻳ ﻭﺪﺒﻌ ﻧﺎﻙﺇﹺﻳ

.«ﺄﹶ ﹶﻝﺎ ﺳﻯ ﻣﺪﺒﻌﻟﻯ ﻭﺪﺒﻌﺬﹶﺍ ﻟ ﻓﹶﻬﺎﻟﱢﲔﻻﹶ ﺍﻟﻀ ﻭﻬﹺﻢﻠﹶﻴﻮﺏﹺ ﻋﻀﻐﺮﹺ ﺍﻟﹾﻤ ﻏﹶﻴﻬﹺﻢﻠﹶﻴ ﻋﺖﻤﻌ ﺃﹶﻧﻳﻦﺍﻁﹶ ﺍﱠﻟﺬﺮ ﺻﻴﻢﻘﺘﺴﺍﻁﹶ ﺍﻟﹾﻤﺼﺮ
 ﺍﻟ

480. Əbu Hureyra demişdir: “Mən Allah Elçisinin salləllahu aleyhi və səlləm
belə dediyini eşitdim: “Allah
buyurur: “Mən namazı Özümlə qulum
arasında tən yarıya böldüm. Yarısı Mənim, yarısı isə qulumundur, quluma
dilədiyi veriləcək”. Qul: “Həmd olsun aləmlərin Rəbbi Allaha!”- dedikdə,
635 Vasilətu ibn əl-Əsqai ibn Kəb ibn Amir əl-Leysi
Peyğəmbərin səhabəsidir. Hicrətin 83-cü ilində
vəfat etmişdir.
636 Əhməd, 17023; əl-Beyhəqi “Şuabul-İman” 2318. əl-Albani “Sahihul-Cəmius-Sağir”də (№ 1059) və
“Silsilətul-Əhədisis-Sahiha”da (№ 1480) səhih olduğunu bildirmişdir.
637 İbn Hibban, 775. Şueyb əl-Arnavut hədisin isnadını Muslimin şərtlərinə görə səhih saymışdır.
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Allah: “Qulum Mənə həmd-səna etdi, quluma dilədiyi veriləcək”- deyir. O:
“Mərhəmətli və Rəhmliyə”- dedikdə, Allah: “Qulum Məni təriflədi, quluma
dilədiyi veriləcək”- deyir. O: “Haqq-hesab gününün Hökmdarına!”- dedikdə, Allah: “Qulum Mənim şənimə təriflər söylədi. Bu Mənim, bu ayə isə
Mənimlə qulum arasında yarıya bölünüb”- deyir. O: “Biz yalnız Sənə
ibadət edir və yalnız Səndən kömək diləyirik”- dedikdə, Allah buyurur:
“Bu, Mənimlə qulum arasındadır, quluma dilədiyi veriləcək. Surənin axırı
qulumundur”. Qul: “Bizi doğru yola, nemət bəxş etdiyin şəxslərin yoluna
yönəlt, qəzəbə uğramışların və azmışların yoluna yox”- dedikdə, Allah
buyurur: “Bu, qulumundur, quluma dilədiyi veriləcək!”638

ﻮﻝﹶﺳﺎ ﺭ ﻳ ﻓﹶﻘﹸﻠﹾﺖ،ﻪ ﺃﹸﺟﹺﺒﻓﹶﻠﹶﻢ

ﻮﻝﹸ ﺍﻟﻠﱠﻪﺳﺎﻧﹺﻰ ﺭﻋ ﻓﹶﺪﺠﹺﺪﺴﻰ ﺍﻟﹾﻤﻠﱢﻰ ﻓ ﺃﹸﺻﺖ ﻛﹸﻨ:ﻗﹶﺎﻝﹶ

ﻠﱠﻰﻌﻦﹺ ﺍﻟﹾﻤ ﺑﻴﺪﻌ ﺃﹶﺑﹺﻰ ﺳﻦ ﻋ- ٤٨١

:ﻰ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﻟﻮﺍ ﺛﹸﻢﻠﹶﻤﺍﻋ ﻭﻴﹺﻴﻜﹸﻢﺤﺎ ﻳﻤ ﻟﺎﻛﹸﻢﻋﻮﻝﹺ ﺇﹺﺫﹶﺍ ﺩﺮﺳ ﻠﻟ ﻭ ﱠﻠﻪﻮﺍ ﻟﺠﹺﻴﺒﺘ ﺍﺳ:ﻳﻘﹸﻞﹺ ﺍﻟﻠﱠﻪ  »ﺃﹶﻟﹶﻢ: ﻓﹶﻘﹶﺎﻝﹶ،ﻠﱢﻰ ﺃﹸﺻﺖﻰ ﻛﹸﻨ ﺇﹺﻧﺍﻟﻠﱠﻪ

 ﻟﹶﻪ ﻗﹸﻠﹾﺖﺝﺮﻳﺨ  ﺃﹶﻥﹾﺍﺩﺎ ﺃﹶﺭ ﻓﹶﻠﹶﻤ، ﻯﺪﺬﹶ ﹺﺑﻴ ﺃﹶﺧ ﺛﹸﻢ،«ﺠﹺﺪﺴ ﺍﻟﹾﻤﻦ ﻣﺝﺮﺨﻞﹶ ﺃﹶﻥﹾ ﺗ ﻗﹶﺒﺁﻥﻰ ﺍﻟﹾﻘﹸﺮﺭﹺ ﻓﻮ ﺍﻟﺴﻈﹶﻢ ﺃﹶﻋﻰﺓﹰ ﻫﻮﺭ ﺳﻚﻨﻠﱢﻤﻷُﻋ
ﺁﻥﹸﺍﻟﹾﻘﹸﺮﺜﹶﺎﻧﹺﻰ ﻭ ﺍﻟﹾﻤﻊﺒ ﺍﻟﺴﻰ ﻫﲔﺎﻟﹶﻤ ﺍﻟﹾﻌﺏ ﺭ ﱠﻠﻪ ﻟﺪﻤ ﺍﻟﹾﺤ: ﻗﹶﺎﻝﹶ،«ﺁﻥﻰ ﺍﻟﹾﻘﹸﺮ ﻓﺓﻮﺭ ﺳﻈﹶﻢ ﺃﹶﻋﻰﺓﹰ ﻫﻮﺭ ﺳﻚﻨﻠﱢﻤ »ﻷُﻋ:ﻘﹸﻞﹾ ﺗﺃﹶﻟﹶﻢ
.«ﻪﻴﺘﻯ ﺃﹸﻭﺗ ﺍﻟﱠﺬﻴﻢﻈﺍﻟﹾﻌ

481. Rəvayət edilir ki, Əbu Səid ibn əl-Muəlla demişdir: “(Bir dəfə) mən
məsciddə namaz qılarkən Peyğəmbər salləllahu aleyhi və səlləm məni çağırdı,
lakin mən ona cavab vermədim. (Namazımı bitirdikdən) sonra dedim: “Ey
Allahın Elçisi, mən namaz qılırdım!” Peyğəmbər salləllahu aleyhi və səlləm
buyurdu: “Məgər Allah: “(Peyğəmbər) sizi, həyat verəcək şeylərə çağırdığı
zaman Allahın və Onun Peyğəmbərinin çağırışına cavab verin” (əl-Ənfal 24)
- deyə buyurmayıbmı?” Sonra o mənə dedi: “Məsciddən çıxmazdan əvvəl
sənə Quranda olan ən əzəmətli surəni öyrədəcəyəm!” (Bir müddətdən)
sonra Peyğəmbər salləllahu aleyhi və səlləm mənim əlimdən tutub məsciddən
çıxmaq istəyəndə dedim: “Məgər sən deməmişdin ki: “Məsciddən çıxmazdan əvvəl sənə Quranda olan ən əzəmətli surəni öyrədəcəyəm?!” O buyurdu: “Həmd olsun aləmlərin Rəbbi Allaha...” (əl-Fatihə surəsi). Bu, yalnız
mənə verilmiş təkrarlanan yeddi ayə və əzəmətli Qurandır639”.640

ﻦ ﻣﺎﺏﺬﹶﺍ ﺑ ﻓﹶﻘﹶﺎﻝﹶ ﻫﻪﺃﹾﺳ ﺭﻓﹶﻊ ﻓﹶﺮﻪﻗ ﻓﹶﻮﻦﺎ ﻣﻴﻀﻘ ﻧﻊﻤﺳ

ﺒﹺﻰ ﺍﻟﻨﺪﻨ ﻋﺪﺮﹺﻳﻞﹸ ﻗﹶﺎﻋﺎ ﺟﹺﺒﻤﻨﻴﻗﹶﺎﻝﹶ ﺑ

ﺎﺱﹴﺒﻦﹺ ﻋﻦﹺ ﺍﺑ ﻋ- ٤٨٢

İbn Məcə, 3784, 3916. əl-Albani səhih olduğunu bildirmişdir.
Ərəbcə buna “Səbul-Məsəni” deyilir ki, bu da “əl-Fatihə” surəsinin adlarından biridir. “əl-Fatihə”
surəsinin əzəməti ondadır ki, bu surə məna baxımından bütün Quranı özündə cəm etmişdir.
640 əl-Buxari, 4474.
638
639
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ﻗﹶﺎﻝﹶ ﻭﻠﱠﻢ ﻓﹶﺴﻡﻮﺰﹺﻝﹾ ﻗﹶﻂﱡ ﺇﹺﻻﱠ ﺍﻟﹾﻴﻳﻨ ﺽﹺ ﻟﹶﻢﻝﹶ ﺇﹺﻟﹶﻰ ﺍﻷَﺭﺰ ﻧﻠﹶﻚﺬﹶﺍ ﻣ ﻓﹶﻘﹶﺎﻝﹶ ﻫﻠﹶﻚ ﻣﻪﻨﻝﹶ ﻣﺰ ﻓﹶﻨﻡﻮ ﻗﹶﻂﱡ ﺇﹺﻻﱠ ﺍﻟﹾﻴﺢﻳﻔﹾﺘ  ﻟﹶﻢﻡﻮ ﺍﻟﹾﻴﺢﺎﺀِ ﻓﹸﺘﻤﺍﻟﺴ
.ﻪﻴﺘﻄﺎ ﺇﹺﻻﱠ ﺃﹸﻋﻤﻬﻨ ﻣﻑﺮﺃﹶ ﺑﹺﺤﻘﹾﺮ ﺗ ﻟﹶﻦﺓﻘﹶﺮ ﺍﻟﹾﺒﺓﻮﺭ ﺳﻴﻢﺍﺗﻮﺧﺎﺏﹺ ﻭﺘﺔﹸ ﺍﻟﹾﻜﺤ ﻓﹶﺎﺗﻠﹶﻚ ﻗﹶﺒﺒﹺﻰﺎ ﻧﻤﻬﺗﻳﺆ ﺎ ﻟﹶﻢﻤﻬﻴﺘﻳﻦﹺ ﺃﹸﻭﺗﻮﺭ ﺑﹺﻨﺮﺸﺃﹶﺑ
482. İbn Abbas

belə rəvayət edir: “Bir gün Cəbrail Peyğəmbərin
salləllahu aleyhi və səlləm yanında oturduğu zaman Peyğəmbər salləllahu aleyhi
və səlləm yuxarıdan qapı səsinə oxşar bir səs eşitdi və başını qaldırdı.
(Cəbrail) dedi: “Bu, göydə olan bir qapıdır, o, bu gün açıldı. (Bundan əvvəl)
heç vaxt açılmayıb, yalnız bu gün açıldı. Bu zaman oradan bir mələk endi.
(Cəbrail) dedi: “Bu yer üzünə enən bir mələkdir. Bu günə qədər yer üzərinə
heç enməmişdir”. Mələk salam verdi və dedi: “Sənə verilən iki nur ilə
müjdə olsun! Bu iki nur səndən əvvəl heç bir peyğəmbərə verilməmişdir.
(Bu iki nur;) “əl-Fatihə” surəsi və “əl-Bəqərə” surəsinin son ayələridir.
Onlardan oxuyacağın hər hərfə görə sənə (savab və duanın əvəzi)
veriləcəkdir!”641
ƏL-BƏQƏRƏ SURƏSİNİN FƏZİLƏTİ

ﺎﻴﻌﻔ ﺷﺔﺎﻣﻴ ﺍﻟﹾﻘﻡﻳﻮ ﻰﻳﺄﹾﺗ ﻪﺁﻥﹶ ﻓﹶﺈﹺﻧﺀُﻭﺍ ﺍﻟﹾﻘﹸﺮﻳﻘﹸﻮﻝﹸ »ﺍﻗﹾﺮ

ﻮﻝﹶ ﺍﻟﻠﱠﻪﺳ ﺭﺖﻌﻤﻗﹶﺎﻝﹶ ﺳ

ﻰﻠﺎﻫﺔﹶ ﺍﻟﹾﺒﺎﻣﻮ ﺃﹸﻣﺛﹶﻨﹺﻰ ﺃﹶﺑﺪ ﺣ- ٤٨٣

ﻭ  ﺃﹶﺎﻥﻳﺘﺎﺎ ﻏﹶﻴﻤﻬ ﻛﹶﺄﹶﻧ ﺃﹶﻭﺎﻥﺘﺎﻣﺎ ﻏﹶﻤﻤﻬ ﻛﹶﺄﹶﻧﺔﺎﻣﻴ ﺍﻟﹾﻘﻡﻳﻮ ﺎﻥﻴﺄﹾﺗﺎ ﺗﻤﻬﺍﻥﹶ ﻓﹶﺈﹺﻧﺮﻤﺓﹶ ﺁﻝﹺ ﻋﻮﺭﺳﺓﹶ ﻭﻘﹶﺮﻳﻦﹺ ﺍﻟﹾﺒﺍﻭﺮﻫﺀُﻭﺍ ﺍﻟﺰ ﺍﻗﹾﺮﺎﺑﹺﻪﺤﻷَﺻ
ﻻﹶﺓﹲ ﻭﺮﺴﺎ ﺣﻛﹶﻬﺮﺗﻛﹶﺔﹲ ﻭﺮﺎ ﺑﺬﹶﻫ ﻓﹶﺈﹺﻥﱠ ﺃﹶﺧﺓﻘﹶﺮﺓﹶ ﺍﻟﹾﺒﻮﺭﺀُﻭﺍ ﺳﺎ ﺍﻗﹾﺮﺎﺑﹺﻬﹺﻤﺤ ﺃﹶﺻﻦ ﻋﺎﻥﺎﺟﺤ ﺗﺍﻑﻮﺮﹴ ﺻ ﻃﹶﻴﻦ ﻣﻗﹶﺎﻥﺮﺎ ﻓﻤﻬﻛﹶﺄﹶﻧ
.«ﻄﹶﻠﹶﺔﹸﺎ ﺍﻟﹾﺒﻬﻴﻌﻄﺘﺴﺗ
483. Əbu Umamə əl-Bəhili
rəvayət edir ki, Allah Elçisi salləllahu aleyhi və
səlləm demişdir: “Quran oxuyun! Həqiqətən, Quran Qiyamət günü onu
oxuyanlara şəfaətçi olaraq gələcək. “Zəhraveyni” (iki çiçək) yəni “əlBəqərə” və “Ali-İmran” surələrini oxuyun! Həqiqətən, bu iki surə Qiyamət
günü iki bulud və ya iki kölgə, və ya göydə qanadlarını açmış iki quş
dəstəsi kimi gəlib oxucularını qoruyacaqdır. “əl-Bəqərə” surəsini oxuyun!
Həqiqətən, onu oxumaq bərəkət, onu tərk etmək isə peşmançılıqdır! Sehrbazların ona gücü çatmaz!”642

ﺓﹸﻮﺭ ﺳﻴﻪﺃﹸ ﻓﻳﻘﹾﺮ ﺎﺘﻴﻞﹸ ﺑﺧﻳﺪ ﻄﹶﺎﻥﹶ ﻻﻴ ﻓﹶﺈﹺﻥﱠ ﺍﻟﺸ،ﻜﹸﻢﻮﺗﻴﻲ ﺑ ﻓﺓﻘﹶﺮﺓﹶ ﺍﻟﹾﺒﻮﺭﺀُﻭﺍ ﺳ ﺍﻗﹾﺮ: ﻮﻝﹶ ﺍﻟﻠﱠﻪﺳﻗﹶﺎﻝﹶ ﺭ

641
642

Muslim, 1913.
Muslim, 1337, 1910.

 ﺍﻟﻠﱠﻪﺪﺒ ﻋﻦ ﻋ- ٤٨٤
.ﺓﻘﹶﺮﺍﻟﹾﺒ
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484. Abdullah rəvayət edir ki, Allah Elçisi salləllahu aleyhi və səlləm buyurmuşdur: “Evlərinizdə “əl-Bəqərə” surəsini oxuyun! Şübhəsiz ki, şeytan “əlBəqərə” surəsi oxunan evə daxil olmaz”.643

 - ٤٨٥ﻋﻦ ﺃﹶﺑﹺﻰ ﻫﺮﻳﺮﺓﹶ
ﺳﻮﺭﺓﹸ ﺍﻟﹾﺒﻘﹶﺮﺓ.«

ﺃﹶﻥﱠ ﺭﺳﻮﻝﹶ ﺍﻟﻠﱠﻪ

ﻗﹶﺎﻝﹶ »ﻻﹶ ﺗﺠﻌﻠﹸﻮﺍ ﺑﻴﻮﺗﻜﹸﻢ ﻣﻘﹶﺎﺑﹺﺮ ﺇﹺﻥﱠ ﺍﻟﺸﻴﻄﹶﺎﻥﹶ ﻳﻨﻔﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﹾﺒﻴﺖ ﺍﻟﱠﺬﻯ ﺗﻘﹾﺮﺃﹸ ﻓﻴﻪ

485. Əbu Hureyra rəvayət edir ki, Allah Elçisi salləllahu aleyhi və səlləm buyurmuşdur: “Evlərinizi qəbiristanlığa çevirməyin! Şübhəsiz ki, şeytan “əlBəqərə” surəsi oxunan evdən qaçar”.644
KÜRSÜ AYƏSİNİN (ƏL-BƏQƏRƏ, 255) FƏZİLƏTİ

ﻗﹶﺎﻝﹶ ﻭﻛﱠﻠﹶﻨﹺﻰ ﺭﺳﻮﻝﹸ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﺑﹺﺤﻔﹾﻆ ﺯﻛﹶﺎﺓ ﺭﻣﻀﺎﻥﹶ ،ﻓﹶﺄﹶﺗﺎﻧﹺﻰ ﺁﺕ ﻓﹶﺠﻌﻞﹶ ﻳﺤﺜﹸﻮ ﻣﻦ ﺍﻟﻄﱠﻌﺎﻡﹺ،
 - ٤٨٦ﻋﻦ ﺃﹶﺑﹺﻰ ﻫﺮﻳﺮﺓﹶ
ﻓﹶﺄﹶﺧﺬﹾﺗﻪ ،ﻭﻗﹸﻠﹾﺖ ﻭﺍﻟﻠﱠﻪ ﻷَﺭﻓﹶﻌﻨﻚ ﺇﹺﻟﹶﻰ ﺭﺳﻮﻝﹺ ﺍﻟﻠﱠﻪ . ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺇﹺﻧﻰ ﻣﺤﺘﺎﺝ ،ﻭﻋﻠﹶﻰ ﻋﻴﺎﻝﹲ ،ﻭﻟﻰ ﺣﺎﺟﺔﹲ ﺷﺪﻳﺪﺓﹲ .ﻗﹶﺎﻝﹶ ﻓﹶﺨﻠﱠﻴﺖ ﻋﻨﻪ
ﻓﹶﺄﹶﺻﺒﺤﺖ ﻓﹶﻘﹶﺎﻝﹶ ﺍﻟﻨﺒﹺﻰ» : ﻳﺎ ﺃﹶﺑﺎ ﻫﺮﻳﺮﺓﹶ ﻣﺎ ﻓﹶﻌﻞﹶ ﺃﹶﺳﲑﻙ ﺍﻟﹾﺒﺎﺭﹺﺣﺔﹶ« .ﻗﹶﺎﻝﹶ ﻗﹸﻠﹾﺖ ﻳﺎ ﺭﺳﻮﻝﹶ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﺷﻜﹶﺎ ﺣﺎﺟﺔﹰ ﺷﺪﻳﺪﺓﹰ ﻭﻋﻴﺎﻻﹰ
ﻓﹶﺮﺣﻤﺘﻪ ،ﻓﹶﺨﻠﱠﻴﺖ ﺳﺒﹺﻴﻠﹶﻪ .ﻗﹶﺎﻝﹶ» :ﺃﹶﻣﺎ ﺇﹺﻧﻪ ﻗﹶﺪ ﻛﹶﺬﹶﺑﻚ ﻭﺳﻴﻌﻮﺩ .«ﻓﹶﻌﺮﻓﹾﺖ ﺃﹶﻧﻪ ﺳﻴﻌﻮﺩ ﻟﻘﹶﻮﻝﹺ ﺭﺳﻮﻝﹺ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﺇﹺﻧﻪ ﺳﻴﻌﻮﺩ.
ﻓﹶﺮﺻﺪﺗﻪ ﻓﹶﺠﺎﺀَ ﻳﺤﺜﹸﻮ ﻣﻦ ﺍﻟﻄﱠﻌﺎﻡﹺ ﻓﹶﺄﹶﺧﺬﹾﺗﻪ ﻓﹶﻘﹸﻠﹾﺖ ﻷَﺭﻓﹶﻌﻨﻚ ﺇﹺﻟﹶﻰ ﺭﺳﻮﻝﹺ ﺍﻟﻠﱠﻪ . ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺩﻋﻨﹺﻰ ﻓﹶﺈﹺﻧﻰ ﻣﺤﺘﺎﺝ ،ﻭﻋﻠﹶﻰ ﻋﻴﺎﻝﹲ ﻻﹶ
ﺃﹶﻋﻮﺩ ،ﻓﹶﺮﺣﻤﺘﻪ ،ﻓﹶﺨﻠﱠﻴﺖ ﺳﺒﹺﻴﻠﹶﻪ ﻓﹶﺄﹶﺻﺒﺤﺖ ،ﻓﹶﻘﹶﺎﻝﹶ ﻟﻰ ﺭﺳﻮﻝﹸ ﺍﻟﻠﱠﻪ» : ﻳﺎ ﺃﹶﺑﺎ ﻫﺮﻳﺮﺓﹶ ،ﻣﺎ ﻓﹶﻌﻞﹶ ﺃﹶﺳﲑﻙ .«ﻗﹸﻠﹾﺖ ﻳﺎ ﺭﺳﻮ ﹶﻝ ﺍﻟﻠﱠﻪ
ﺷﻜﹶﺎ ﺣﺎﺟﺔﹰ ﺷﺪﻳﺪﺓﹰ ﻭﻋﻴﺎﻻﹰ ،ﻓﹶﺮﺣﻤﺘﻪ ﻓﹶﺨﻠﱠﻴﺖ ﺳﺒﹺﻴﻠﹶﻪ .ﻗﹶﺎﻝﹶ» :ﺃﹶﻣﺎ ﺇﹺﻧﻪ ﻗﹶﺪ ﻛﹶﺬﹶﺑﻚ ﻭﺳﻴﻌﻮﺩ .«ﻓﹶﺮﺻﺪﺗﻪ ﺍﻟﺜﱠﺎﻟﺜﹶﺔﹶ ﻓﹶﺠﺎﺀَ ﻳﺤﺜﹸﻮ ﻣﻦ
ﺍﻟﻄﱠﻌﺎﻡﹺ ،ﻓﹶﺄﹶﺧﺬﹾﺗﻪ ﻓﹶﻘﹸﻠﹾﺖ ﻷَﺭﻓﹶﻌﻨﻚ ﺇﹺﻟﹶﻰ ﺭﺳﻮﻝﹺ ﺍﻟﻠﱠﻪ ، ﻭﻫﺬﹶﺍ ﺁﺧﺮ ﺛﹶﻼﹶﺙ ﻣﺮﺍﺕ ﺃﹶﻧﻚ ﺗﺰﻋﻢ ﻻﹶ ﺗﻌﻮﺩ ﺛﹸﻢ ﺗﻌﻮﺩ .ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺩﻋﻨﹺﻰ

ﺃﹸﻋﻠﱢﻤﻚ ﻛﹶﻠﻤﺎﺕ ﻳﻨﻔﹶﻌﻚ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﺑﹺﻬﺎ .ﻗﹸﻠﹾﺖ ﻣﺎ ﻫﻮ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺇﹺﺫﹶﺍ ﺃﹶﻭﻳﺖ ﺇﹺﻟﹶﻰ ﻓﺮﺍﺷﻚ ﻓﹶﺎﻗﹾﺮﺃﹾ ﺁﻳﺔﹶ ﺍﻟﹾﻜﹸﺮﺳﻰ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﻟﹶﺎ ﺇﹺﻟﹶﻪ ﺇﹺﻟﱠﺎ ﻫﻮ ﺍﻟﹾﺤﻲ
ﺍﻟﹾﻘﹶﻴﻮﻡ

ﺣﺘﻰ ﺗﺨﺘﻢ ﺍﻵﻳﺔﹶ ،ﻓﹶﺈﹺﻧﻚ ﻟﹶﻦ ﻳﺰﺍﻝﹶ ﻋﻠﹶﻴﻚ ﻣﻦ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﺣﺎﻓﻆﹲ ﻭﻻﹶ ﻳﻘﹾﺮﺑﻨﻚ ﺷﻴﻄﹶﺎﻥﹲ ﺣﺘﻰ ﺗﺼﺒﹺﺢ .ﻓﹶﺨﻠﱠﻴﺖ ﺳﺒﹺﻴﻠﹶﻪ

ﻓﹶﺄﹶﺻﺒﺤﺖ ،ﻓﹶﻘﹶﺎﻝﹶ ﻟﻰ ﺭﺳﻮﻝﹸ ﺍﻟﻠﱠﻪ» : ﻣﺎ ﻓﹶﻌﻞﹶ ﺃﹶﺳﲑﻙ ﺍﻟﹾﺒﺎﺭﹺﺣﺔﹶ« .ﻗﹸﻠﹾﺖ ﻳﺎ ﺭﺳﻮﻝﹶ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﺯﻋﻢ ﺃﹶﻧﻪ ﻳﻌﻠﱢﻤﻨﹺﻰ ﻛﹶﻠﻤﺎﺕ ،ﻳﻨﻔﹶﻌﻨﹺﻰ ﺍﻟﻠﱠﻪ

ﺑﹺﻬﺎ ،ﻓﹶﺨﻠﱠﻴﺖ ﺳﺒﹺﻴﻠﹶﻪ .ﻗﹶﺎﻝﹶ» :ﻣﺎ ﻫﻰ؟« ﻗﹸﻠﹾﺖ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﻟﻰ ﺇﹺﺫﹶﺍ ﺃﹶﻭﻳﺖ ﺇﹺﻟﹶﻰ ﻓﺮﺍﺷﻚ ﻓﹶﺎﻗﹾﺮﺃﹾ ﺁﻳﺔﹶ ﺍﻟﹾﻜﹸﺮﺳﻰ ﻣﻦ ﺃﹶﻭﻟﻬﺎ ﺣﺘﻰ ﺗﺨﺘﻢ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﻟﹶﺎ

ﺇﹺﻟﹶﻪ ﺇﹺﻟﱠﺎ ﻫﻮ ﺍﻟﹾﺤ ﻲ ﺍﻟﹾﻘﹶﻴﻮﻡ ﻭﻗﹶﺎﻝﹶ ﻟﻰ ﻟﹶﻦ ﻳﺰﺍﻝﹶ ﻋﻠﹶﻴﻚ ﻣﻦ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﺣﺎﻓﻆﹲ ﻭﻻﹶ ﻳﻘﹾﺮﺑﻚ ﺷﻴﻄﹶﺎﻥﹲ ﺣﺘﻰ ﺗﺼﺒﹺﺢ ،ﻭﻛﹶﺎﻧﻮﺍ ﺃﹶﺣﺮﺹ ﺷﻰﺀٍ

ﻋﻠﹶﻰ ﺍﻟﹾﺨﻴﺮﹺ .ﻓﹶﻘﹶﺎﻝﹶ ﺍﻟﻨﺒﹺﻰ» : ﺃﹶﻣﺎ ﺇﹺﻧﻪ ﻗﹶﺪ ﺻﺪﻗﹶﻚ ﻭﻫﻮ ﻛﹶﺬﹸﻭﺏ ،ﺗﻌﻠﹶﻢ ﻣﻦ ﺗﺨﺎﻃﺐ ﻣﻨﺬﹸ ﺛﹶﻼﹶﺙ ﻟﹶﻴﺎﻝﹴ ﻳﺎ ﺃﹶﺑﺎ ﻫﺮﻳﺮﺓﹶ« .ﻗﹶﺎﻝﹶ ﻻﹶ.
ﻗﹶﺎﻝﹶ» :ﺫﹶﺍﻙ ﺷﻴﻄﹶﺎﻥﹲ«.
486. Rəvayət edilir ki, Əbu Hureyra
demişdir: “(Bir dəfə) Peyğəmbər
salləllahu aleyhi və səlləm Ramazan ayında yığılmış zəkatı qoruyub saxlamağı
əl-Hakim, 2062, 2063; ət-Tabərani “Mucəmul-Kəbir” 8643, 8564. əl-Albani “Sahihul-Cəmius-Sağir”də
(№ 1170) səhih olduğunu bildirmişdir.
644 Muslim, 1860 .
643
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mənə tapşırdı. Bu əsnada bir nəfər yanıma gəldi və ərzaqdan ovuclayıb
(qabına) yığmağa başladı. Mən onu yaxalayıb dedim: “Vallahi, mən səni
mütləq Peyğəmbərin salləllahu aleyhi və səlləm yanına aparacağam”. O yalvarıb: “Mən buna möhtacam, mənim külfətim var, özümün də (bu yeməyə)
olduqca ehtiyacım var”- dedi, mən də onu buraxdım. Ertəsi gün Peyğəmbər salləllahu aleyhi və səlləm məndən soruşdu: “Ey Əbu Hureyra! Tutduğun
əsir nə etdi?” Mən dedim: “Ey Allahın Elçisi! O (mənə) həm ehtiyaclı, həm
də külfət sahibi olduğundan gileyləndi. Buna görə də mənim ona yazığım
gəldi və onu buraxdım.” Peyğəmbər salləllahu aleyhi və səlləm dedi: “O sənə
yalan danışıb və o yenə qayıdacaq”. Mən bilirdim ki, o qayıdacaq, çünki
Peyğəmbər salləllahu aleyhi və səlləm: “...o yenə qayıdacaq”- deyə xəbər
vermişdi. Odur ki, pusquda durub onu gözlədim. O, yenə gəlib ərzaqdan
ovuclayaraq (qabına) yığmağa başladı. Mən onu yaxalayıb dedim: “Səni
hökmən Peyğəmbərin salləllahu aleyhi və səlləm yanına aparacağam”. O yalvarıb dedi: “Burax məni! Doğrudan da, mən buna möhtacam və mənim
külfətim var. (Söz verirəm ki,) bir daha (bura) qayıtmayacağam”. Mənim
ona yazığım gəldi və mən yenə onu buraxdım. Ertəsi gün Peyğəmbər
salləllahu aleyhi və səlləm məndən soruşdu: “Ey Əbu Hureyra! Dünən
tutduğun əsir nə etdi?” Mən dedim: “Ey Allahın Elçisi! O, (mənə) həm
möhtac, həm də külfət sahibi olduğundan giley-güzar elədi. Buna görə də
mənim ona yazığım gəldi və mən onu buraxdım”. Peyğəmbər salləllahu
aleyhi və səlləm dedi: “O sənə yalan danışıb və o yenə qayıdacaq”. Mən
üçüncü dəfə pusquda dayanıb onu gözlədim. O, yenə gəlib ərzaqdan
ovuclayaraq (qabına) yığmağa başladı. Mən onu yaxalayıb dedim: “Mən
səni hökmən Peyğəmbərin salləllahu aleyhi və səlləm yanına aparacağam. Artıq
üçüncü dəfədir ki, sən qayıtmayacağına söz verir, sonra da qayıdırsan”. O
yalvarıb dedi: “Məni buraxsan, sənə elə sözlər öyrədərəm ki, Allah onların
vasitəsilə sənə fayda verər”. Mən: “O nə sözdür?”- deyə soruşdum. O dedi:
“Yatağına uzananda Kürsü - “Allah, Ondan başqa ibadətə layiq olan məbud
yoxdur, əbədi Yaşayandır, bütün yaratdıqlarının Qəyyumudur” (əl-Bəqərə,
255) - ayəsini axıra qədər oxu. Əgər bunu etsən, səhər yuxudan oyananadək sənin yanında Allahın təyin etdiyi gözətçi (bir mələk) durar və
şeytan sənə yaxınlaşmaz”. Mən yenə onu buraxdım. Səhəri gün Peyğəmbər
salləllahu aleyhi və səlləm məndən soruşdu: “Dünən tutduğun əsir nə etdi?”
Mən dedim: “Ey Allahın Elçisi! O, Allahın izni ilə mənə faydası olacaq
sözlər öyrədəcəyini söylədi və mən də onu buraxdım”. Peyğəmbər salləllahu
aleyhi və səlləm: “Nədir o?” - deyə soruşdu. Mən dedim: “O mənə söylədi ki,
yatağına uzananda Kürsü - “Allah, Ondan başqa ibadətə layiq olan məbud
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yoxdur, əbədi Yaşayandır, bütün yaratdıqlarının Qəyyumudur”- ayəsini
əvvəldən axıra qədər oxu. Əgər bunu etsən, səhər yuxudan oyananadək
sənin yanında Allahın təyin etdiyi gözətçi (bir mələk) durar və şeytan sənə
yaxınlaşmaz”. Səhabələr xeyirli işlərə ən çox can atan insanlar idi. Peyğəmbər salləllahu aleyhi və səlləm dedi: “O sənə doğru söylədi, halbuki özü qatı
yalançıdır. Sən üç gecədir kiminlə söhbət etdiyini bilirsənmi, ey Əbu
Hureyra?” Mən: “Xeyr!”- deyə cavab verdikdə, Peyğəmbər salləllahu aleyhi və
səlləm dedi: “Bu, şeytan idi!”645

ﻮ ﻓﹶﺈﹺﺫﹶﺍ ﻫ،ﻠﹶﺔ ﻟﹶﻴ ﺫﹶﺍﺕﻪﺳﺮ ﻓﹶﺤ،ﻘﹸﺺﻳﻨ  ﻓﹶﻜﹶﺎﻥﹶ،ﺮﹴﻤ ﺗﻦﻥﹲ ﻣﺮ ﺟ ﻛﹶﺎﻥﹶ ﻟﹶﻪﻪﺃﹶﻧ

 ﺃﹶﺑﹺﻴﻪﻦ ﻋ،ﺐﹴ ﺑﻦ ﻛﹶﻌﻲ ﺑﻦ ﺃﹸﺑﺪﻤﺤ ﻣﻦ ﻋ- ٤٨٧

ﺎﻭﹺﻟﹾﻨﹺﻲ ﻓﹶﻨ: ﻗﹶﺎﻝﹶ،ﻲﻞﹾ ﺟﹺﻨ ﻻ ﺑ: ﻗﹶﺎﻝﹶ،؟ﺴِﻲ ﺇﹺﻧ ﺃﹶﻡﻲ ﺟﹺﻨ،ﺖﺎ ﺃﹶﻧ ﻣ: ﻓﹶﻘﹶﺎﻝﹶ،ﻼﻡ ﺍﻟﺴﻪﻠﹶﻴ ﻋﺩ ﻓﹶﺮ،ﻪﻠﹶﻴ ﻋﻠﱠﻢ ﻓﹶﺴ،ﻢﹺﻠﺘﺤﻼﻡﹺ ﺍﻟﹾﻤ ﺍﻟﹾﻐﻪﺒ ﺷﺔﺍﺑﺑﹺﺪ
ﻴﻬﹺﻢﺎ ﻓ ﺃﹶﻥﱠ ﻣ ﺍﻟﹾﺠﹺﻦﺖﻤﻠ ﻋ ﻗﹶﺪ: ﻗﹶﺎﻝﹶ، ﺍﻟﹾﺠﹺﻦﻠﹾﻖﻜﹶﺬﹶﺍ ﺧ ﻫ: ﻗﹶﺎﻝﹶ، ﻛﹶﻠﹾﺐﹴﺮﻌ ﺷﻩﺮﻌﺷ ﻭ، ﻛﹶﻠﹾﺐﹴﻳﺪ ﻩﻳﺪ  ﻓﹶﺈﹺﺫﹶﺍ،ﻩﻳﺪ ﻟﹶﻪﺎﻭ ﻓﹶﻨ،ﻙﻳﺪ
؟ﻨﻜﹸﻢﺎ ﻣﺠﹺﻴﻨﻳﻨ ﺎ ﻓﹶﻤ: ﻗﹶﺎﻝﹶ،ﻚﺎﻣ ﻃﹶﻌﻦ ﻣﻴﺐﺼﺎ ﻧ ﻓﹶﺠﹺﺌﹾﻨ،ﻗﹶﺔﹶﺪ ﺍﻟﺼﺐﺤ ﺗﻚﺎ ﺃﹶﻧﻨﻠﹶﻐ ﺑ:؟ ﻗﹶﺎﻝﹶﺎﺀَ ﺑﹺﻚﺎ ﺟ ﻓﹶﻤ: ﻗﹶﺎﻝﹶ،ﻲﻨ ﻣﺪﻞﹲ ﺃﹶﺷﺟﺭ

ﲑ ﺴِﻲ ﺃﹸﺟﹺﻳﻤ ﲔﺎ ﺣ ﻗﹶﺎﻟﹶﻬﻦ ( ﻣ255 : )ﺍﻟﺒﻘﺮﺓﻮﻡﻲ ﺍﻟﹾﻘﹶﻴ  ﺍﻟﹾﺤﻮ ﺇﹺﻻ ﻫ ﻻ ﺇﹺﻟﹶﻪ ﺍﻟ ﱠﻠﻪ:ﺓﻘﹶﺮ ﺍﻟﹾﺒﺓﻮﺭﻲ ﺳﻲ ﻓﻳﺔﹸ ﺍﻟﱠﺘ ﺍﻵﻩﺬ ﻫ:ﻗﹶﺎﻝﹶ
: ﻓﹶﻘﹶﺎﻝﹶ، ﻟﹶﻪﻚ ﺫﹶﻟ ﻓﹶﺬﹶﻛﹶﺮﻮﻝﹶ ﺍﻟﻠﱠﻪﺳﻰ ﺭ ﺃﹶﺗﺢﺒﺎ ﺃﹶﺻ ﻓﹶﻠﹶﻤ،ﺴِﻲﻳﻤ ﻰﺘﺎ ﺣﻨ ﻣ ﺃﹸﺟﹺﲑﺒﹺﺢﻳﺼ ﲔﺎ ﺣ ﻗﹶﺎﻟﹶﻬﻦﻣ ﻭ،ﺒﹺﺢﻳﺼ ﻰﺘﺎ ﺣﻨﻣ
.ﺒﹺﻴﺚﹸ ﺍﻟﹾﺨﻕﺪﺻ
487. Muhəmməd ibn Ubeyy ibn Kəb atasından
rəvayət edir ki, onun
xurma anbarı var idi. Bu anbardan xurma azalırdı. Bir gecə o, anbarın
keşiyində durarkən yetkinlik yaşına çatmış oğlana bənzər bir heyvan
gördü. Ubeyy ibn Kəb
salam verdi, o da salamı aldı. Ubeyy ibn Kəb
soruşdu: “Sən cinsən, yoxsa insan?” O dedi: “Mən cinəm”. Ubeyy ibn Kəb
dedi: “Əlini mənə uzat!” O, əlini uzatdıqda əlinin it əli, tükünün də it
tükü olduğunu gördü. Cin dedi: “Bu, cinlərin xilqətidir. Cinlər aralarında
məndən daha qüvvətli kişi olmadığını bilirlər”. Ubeyy ibn Kəb
dedi:
“Səni bura gətirən nədir?” Cin dedi: “Bizə xəbər çatıb ki, sən sədəqə verməyi xoşlayırsan, biz də azuqənə zərər vermək üçün gəldik”. Ubeyy ibn Kəb
dedi: “Bizi sizdən nə qoruyar?” Cin dedi: “əl-Bəqərə” surəsində olan bu
ayə - “Allah, Ondan başqa ibadətə layiq olan məbud yoxdur, əbədi Yaşayandır, bütün yaratdıqlarının Qəyyumudur” (əl-Bəqərə, 255). Kim onu
axşam oxuyarsa, səhər açılanadək bizdən qorunar. Kim də onu səhər
oxuyarsa, axşamadək bizdən qorunar”. Səhər açıldıqda o, Allah Elçisinin
salləllahu aleyhi və səlləm yanına gəlib olanları ona danışdı. Allah Elçisi sal-

645

əl-Buxari, 2311.
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buyurdu: “Xəbis doğru söylədi”.646

ﺐﹴﻦﹺ ﻛﹶﻌ ﺑﻲ ﺃﹸﺑﻦ ﻋ- ٤٨٨

.«؟ﻈﹶﻢ ﺃﹶﻋﻚﻌﺎﺏﹺ ﺍﷲِ ﻣﺘ ﻛﻦ ﻣﻳﺔ ﺁﺭﹺﻱ ﺃﹶﻱﺪﺭﹺ! ﺃﹶﺗﺬﻨﺎ ﺍﻟﹾﻤﺎ ﺃﹶﺑ »ﻳ: ِﻝﹸ ﺍﷲﻮﺳ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺭ:ﻗﹶﺎﻝﹶ

 ﺍﷲُ ﻻ ﺇﹺﻟﹶﻪ: ﻗﹸﻠﹾﺖ: ﻗﹶﺎﻝﹶ.«؟ﻈﹶﻢ ﺃﹶﻋﻚﻌﺎﺏﹺ ﺍﷲِ ﻣﺘ ﻛﻦ ﻣﻳﺔ ﺁﺭﹺﻱ ﺃﹶﻱﺗﺪﺭﹺ! ﺃﹶﺬﻨﺎ ﺍﻟﹾﻤﺎ ﺃﹶﺑ »ﻳ: ﻗﹶﺎﻝﹶ،ﻠﹶﻢ ﺃﹶﻋﻟﹸﻪﻮﺳﺭ ﺍﷲُ ﻭ: ﻗﹸﻠﹾﺖ:ﻗﹶﺎﻝﹶ

!ﻩﻔﹾﺴِﻲ ﺑﹺﻴﹺﺪﻱ ﻧﺍﻟﱠﺬ»ﻭ: ﺪﻤ ﺃﹶﺣﺍﺩ ﺯ.«ﺭﹺﺬﻨﺎ ﺍﻟﹾﻤ ﺃﹶﺑﻠﹾﻢ ﺍﻟﹾﻌﻨﹺﻚﻬﻴﺍﷲِ ﻟ »ﻭ:ﻗﹶﺎﻝﹶﺭﹺﻱ ﻭﺪﻲ ﺻ ﻓﺏﺮ ﻓﹶﻀ: ﻗﹶﺎﻝﹶﻮﻡﻲ ﺍﻟﹾﻘﹶﻴ  ﺍﻟﹾﺤﻮﺇﹺ ﱠﻻ ﻫ
«ﺮﺵﹺﺎﻕﹺ ﺍﻟﹾﻌ ﺳﺪﻨ ﻋﻚﻠﺱ ﺍﻟﹾﻤﻘﹶﺪ ﺗ، ﲔﹺﻔﹶﺘﺷﺎﻧﺎﹰ ﻭﺴﺎ ﻟﺇﹺﻥﱠ ﻟﹶﻬ

488. Ubeyy ibn Kəb
rəvayət edir ki, Peyğəmbər salləllahu aleyhi və səlləm
demişdir: “Ey Əbu Munzir! Allahın Kitabından əzbərlədiyin hansı ayənin
daha əzəmətli olduğunu bilirsən?” Mən: “Allah və Onun Elçisi daha yaxşı
bilir!”- deyə cavab verdim. O belə buyurdu: “Ey Əbu Munzir! Allahın
Kitabından əzbərlədiyin hansı ayənin daha əzəmətli olduğunu bilirsən?”
Mən: “Allah, Ondan başqa ibadətə layiq olan məbud yoxdur, əbədi Yaşayandır, bütün yaratdıqlarının Qəyyumudur” (əl-Bəqərə, 255) - deyə cavab
verdim. Peyğəmbər salləllahu aleyhi və səlləm sinəmə vuraraq dedi: “Allaha
and olsun ki, elm sənə uğurlu oldu, ey Əbu Munzir!”647 Digər rəvayətdə
deyilir: “Canım Əlində Olana and olsun ki, onun dili və dodaqları vardır,
Ərşin ayağında olan mələk onu müqəddəs tutur“.648

ﻦ ﻣﻪﻌﻨﻳﻤ  ﻟﹶﻢ،ﺔﻮﺑﻜﹾﺘ ﻣﻼﹶﺓﺮﹺ ﻛﹸﻞﱢ ﺻﺑﻲ ﺩﻲ ﻓﺳﻳﺔﹶ ﺍﻟﹾﻜﹸﺮﺃﹶ ﺁ ﻗﹶﺮﻦ »ﻣ:

ِﻝﹸ ﺍﷲﻮﺳ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺭ:ﻗﹶﺎﻝﹶ

ﻪ ﺎﻣ ﺃﹶﺑﹺﻲ ﺃﹸﻣﻦ ﻋ- ٤٨٩
.«ﻮﺕﻳﻤ  ﺇﹺﻻﱠ ﺃﹶﻥﹾﺔﻨﻮﻝﹺ ﺍﻟﹾﺠﺧﺩ

489. Əbu Umamə
rəvayət edir ki, Allah Elçisi salləllahu aleyhi və səlləm
buyurmuşdur: “Kim hər fərz namazından sonra “Kürsü” ayəsini (əlBəqərə, 255) oxuyarsa, Cənnətlə onun arasında yalnız ölüm durar”.649
ƏL-BƏQƏRƏ SURƏSİNİN SON İKİ AYƏSİ

ﺎﻡﹴ ﻋ ﺑﹺﺄﹶﻟﹾﻔﹶﻰﺽﺍﻷَﺭ ﻭﺍﺕﻮﻤ ﺍﻟﺴﻠﹸﻖﻳﺨ ﻞﹶ ﺃﹶﻥﹾﺎ ﻗﹶﺒﺎﺑﺘ ﻛﺐ ﻛﹶﺘﻗﹶﺎﻝﹶ »ﺇﹺﻥﱠ ﺍﻟﻠﱠﻪ

ﺒﹺﻰﻦﹺ ﺍﻟﻨﻋ

ﲑﹴﺸﻦﹺ ﺑ ﺑﺎﻥﻤﻌﻦﹺ ﺍﻟﻨ ﻋ- ٤٩٠

.«ﻄﹶﺎﻥﹲﻴﺎ ﺷﻬﺑﻘﹾﺮﺎﻝﹴ ﻓﹶﻴﺍﺭﹴ ﺛﹶﻼﹶﺙﹶ ﻟﹶﻴﻰ ﺩ ﻓﺁﻥﻳﻘﹾﺮ ﻻﹶ ﻭﺓﻘﹶﺮﺓﹶ ﺍﻟﹾﺒﻮﺭﺎ ﺳ ﺑﹺﻬﹺﻤﻢﺘﻦﹺ ﺧﻴﻳﺘ ﺁﻪﻨﻝﹶ ﻣﺰﺃﹶﻧ
ət-Tabərani “Mucəmul-Kəbir” 541, 542. əl-Albani “Sahihut-Tərğib vət-Tərhib”də (№ 662) səhih
olduğunu bildirmişdir.
647 Muslim, 1921.
648 Əhməd, 21315. əl-Albani “Silsilətul-Əhədisis-Sahiha”da (№ 3410) və “Sahihut-Tərğib vət-Tərhib”də
(№ 1417) səhih olduğunu bildirmişdir.
649 ən-Nəsəi “Sünənul-Kubra” 9928; ət-Tabərani “Mucəmul-Kəbir” 7408. əl-Albani “Sahihul-CəmiusSağir”də (№ 6464) və “Silsilətul-Əhədisis-Sahiha”da (№ 972) səhih olduğunu qeyd etmişdir.
646
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490. Numan ibn Bəşir rəvayət edir ki, Allah Elçisi salləllahu aleyhi və səlləm
buyurmuşdur: “Həqiqətən, Allah göyləri və yeri yaratmamışdan iki min il
əvvəl bir kitab yazmışdır. Allah ondan iki ayə nazil edərək bunlarla “əlBəqərə” surəsini xətm etmişdir. Bu ayələr üç gecə evdə oxunmazsa, şeytan
həmin evə yaxınlaşar”.650

ﺓﻮﺭﺮﹺ ﺳ ﺁﺧﻦﻦﹺ ﻣﻴﻦﹺ ﺍﻟﻠﱠﺘﻴﻳﺘﻦﹺ ﺍﻟﹾﺂﻴﺎﺗﺀُﻭﺍ ﻫﺮﹺ ﺍﻗﹾﺮﺒﻨﻠﹶﻰ ﺍﻟﹾﻤﻳﻘﹸﻮﻝﹸ ﻋ

ﻪ ﻮﻝﹶ ﺍﻟﻠﱠﺳ ﺭﺖﻌﻤﺮﹴ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺳﺎﻣﻦﹺ ﻋﺔﹶ ﺑﻘﹾﺒ ﻋﻦ ﻋ- ٤٩١
ﺵﹺﺮ ﺍﻟﹾﻌﺖﺤ ﺗﻦ ﻣﻄﹶﺎﻧﹺﻴﻬﹺﻦ ﺃﹶﻋ ﺃﹶﻭﻦﻄﹶﺎﻫﻲ ﺃﹶﻋﺑ ﻓﹶﺈﹺﻥﱠ ﺭﺓﻘﹶﺮﺍﻟﹾﺒ

491. Uqbə ibn Amir demişdir: “Allah Elçisini salləllahu aleyhi və səlləm minbərin üzərində ikən belə buyurduğunu eşitdim: “əl-Bəqərə” surəsinin
axırıncı bu iki ayəsini oxuyun! Həqiqətən, Rəbbim
onları mənə Ərşin
651
altından vermişdir”.

ﺒﹺﻲ ﻧﻦﻄﹶﻬﻳﻌ  ﻭﻟﹶﻢ،ﺮﺵﹺ ﺍﻟﹾﻌﺖﺤﺰﹴ ﺗ ﻛﹶﻨﻦ ﻣ،ﺓﻘﹶﺮ ﺍﻟﹾﺒﺓﻮﺭ ﺳﻢﺍﺗﻮ ﺧﺖﻴﻄ »ﺃﹸﻋ: ِﻝﹸ ﺍﷲﻮﺳ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺭ:ﻗﹶﺎﻝﹶ

 ﺃﹶﺑﹺﻲ ﺫﹶﺭﻦ ﻋ- ٤٩٢
.«ﻲﻠﻗﹶﺒ

492. Əbu Zərr rəvayət edir ki, Allah Elçisi salləllahu aleyhi və səlləm demişdir: “Mənə Ərşin altındakı xəzinədən “əl-Bəqərə” surəsinin son (iki ayəsi)
verildi. Bunlar məndən qabaq heç bir peyğəmbərə verilməmişdir”.652

ﻠﹶﺔﻰ ﻟﹶﻴﺎ ﻓﻤﺃﹶﻫ ﻗﹶﺮﻦ ﻣﺓﻘﹶﺮ ﺍﻟﹾﺒﺓﻮﺭﺮﹺ ﺳ ﺁﺧﻦ ﻣﺎﻥﻳﺘ »ﺍﻵ:

ﻮﻝﹸ ﺍﻟﻠﱠﻪﺳ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺭ:ﻗﹶﺎﻝﹶ

ﺭﹺﻯﺪ ﺍﻟﹾﺒﻮﺩﻌﺴ ﺃﹶﺑﹺﻰ ﻣﻦ ﻋ- ٤٩٣
.«ﺎﻩﻛﹶﻔﹶﺘ

493. Əbu Məsud əl-Bədri
rəvayət edir ki, Peyğəmbər salləllahu aleyhi və
demişdir: “Hər kim gecə “əl-Bəqərə” surəsinin son iki ayəsini oxuyarsa, bu, ona kifayət edər”.653

səlləm

ƏL-KƏHF SURƏSİNİN FƏZİLƏTİ

ﻦﻴﺑ ﻭﻪﻨﻴﺎ ﺑ ﻣﻮﺭ ﺍﻟﻨﺎﺀَ ﻟﹶﻪ ﺃﹶﺿﺔﻌ ﺍﳉﹸﻤﻡﻳﻮ ﻒﺓﹶ ﺍﻟﹾﻜﹶﻬﻮﺭﺃﹶ ﺳ ﻗﹶﺮﻦﻣ

ﻗﺎﻝ ﻗﺎﻝ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ

 ﻋﻦ ﺃﰊ ﺳﻌﻴﺪ ﺍﳋﺪﺭﻱ- ٤٩٤
ﻴﻖﹺﺘ ﺍﻟﹾﻌﺖﻴﺍﻟﹾﺒ

ət-Tirmizi, 2882, 3124; əl-Albani səhih olduğunu bildirmişdir.
Əhməd, 17481, 17908. Şueyb əl-Arnavut səhih li-ğeyrihi olduğunu bildirmişdir.
652 Əhməd, 21604. əl-Albani “Sahihul-Cəmius-Sağir”də (№ 1060) və “Silsilətul-Əhədisis-Sahiha”da (№
1482) səhih olduğunu bildirmişdir.
653 Bu iki ayə insanı şeytandan və şeytan kimilərinin şərindən qoruyur. əl-Buxari 4008; əd-Dərimi 1495.
650
651
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494. Əbu Səid əl-Xudri rəvayət edir ki, Allah Elçisi salləllahu aleyhi və səlləm
demişdir: “Kim Cümə günü “əl-Kəhf” surəsini oxuyarsa, bu, onunla Ətiq
(Kə'bə) evi arasında nur saçar”.654

ﻴﺖ ﺍﹾﻟﺒﻦﻴﺑ ﻭﻪﻨﻴﺎ ﺑﻴﻤﻮﺭﹺ ﻓ ﺍﻟﻨﻦ ﻣﺎﺀَ ﻟﹶﻪﺔ ﺃﹶﺿﻌﻤﻠﹶﺔﹶ ﺍﻟﹾﺠ ﻟﹶﻴﻒﺓﹶ ﺍﻟﹾﻜﹶﻬﺭﻮﺃﹶ ﺳ ﻗﹶﺮﻦ »ﻣ:ﻗﹶﺎﻝﹶ

ﺭﹺﻱﺪ ﺍﻟﹾﺨﻴﺪﻌ ﺃﹶﺑﹺﻲ ﺳﻦ ﻋ- ٤٩٥
.«ﻴﻖﺘﺍﻟﹾﻌ

495. Əbu Səid əl-Xudri
demişdir: “Kim Cümə gecəsi “əl-Kəhf” surəsini
oxuyarsa, bu, onunla Ətiq (Kəbə) evi arasında nur saçar”.655

ﻦﻴﺎ ﺑﻮﺭﹺ ﻣ ﺍﻟﻨﻦ ﻣﺎﺀَ ﻟﹶﻪ ﺃﹶﺿﺔﻌﻡﹺ ﺍﳉﹸﻤﻳﻮ  ﰲﻒﺓﹶ ﺍﻟﹾﻜﹶﻬﻮﺭﺃﹶ ﺳ ﻗﹶﺮﻦ ﻣ:ﻗﹶﺎﻝﹶ

ﺒﹺﻲﺃﹶﻥﱠ ﺍﻟﻨ

ﺭﹺﻯﺪ ﺍﻟﹾﺨﻴﺪﻌ ﺃﹶﺑﹺﻰ ﺳﻦ ﻋ- ٤٩٦
ﻦﹺﻴﺘﻌﺍﳉﹸﻤ

496. Əbu Səid əl-Xudri rəvayət edir ki, Peyğəmbər salləllahu aleyhi və səlləm
demişdir: “Kim Cümə günü “əl-Kəhf” surəsini oxuyarsa, bu gələn Cüməyədək onun üçün nur saçar”.656

ﺔﻨﺘ ﻓﻦ ﻣﻢﺼ ﻋﻒ ﺍﻟﹾﻜﹶﻬﺓﻮﺭﻝﹺ ﺳ ﺃﹶﻭﻦ ﻣﺎﺕ ﺁﻳﺮﺸﻆﹶ ﻋﻔ ﺣﻦﻗﹶﺎﻝﹶ »ﻣ

ﺒﹺﻰﻦﹺ ﺍﻟﻨ ﻋﻭﹺﻳﻪﻳﺮ

ِﺍﺀﺩﺭ ﺃﹶﺑﹺﻰ ﺍﻟﺪ- ٤٩٧
.«ﺎﻝﹺﺟﺍﻟﺪ

497. Əbud-Dərdə rəvayət edir, Allah Elçisi salləllahu aleyhi və səlləm demişdir: “Kim “əl-Kəhf” surəsinin əvvəl on ayəsini əzbərləyərsə, Dəccalın fitnəsindən qorunar”.657
ƏL-MULK SURƏSİNİN FƏZİLƏTİ

.«ﺮﹺﺬﹶﺍﺏﹺ ﺍﻟﻘﹶﺒ ﻋﻦﺔﹸ ﻣ ﺍﳌﹶﺎﻧﹺﻌﻲ ﻫﻙﺎﺭﺒﺓﹸ ﺗﻮﺭ »ﺳ: ﻮﻝﹸ ﺍﷲﺳ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺭ:ﻮﺩ ﻗﹶﺎﻝﹶﻌﺴﻦﹺ ﻣ ﺍﺑﻦ ﻋ- ٤٩٨
498. İbn Məsud rəvayət edir ki, Allah Elçisi salləllahu aleyhi və səlləm demişdir: “Təbərakə (əl-Mulk) surəsi qəbir əzabından maneədir”.658
654 əl-Beyhəqi “Sunənus-Sağir” 770; Cəlaləddin əs-Suyuti “Cəmius-Sağir” 8932, 12186. əl-Albani
“Sahihul-Cəmius-Sağir”də (№ 6471) səhih olduğunu bildirmişdir.
655 əd-Dərimi, 3407. əl-Albani “Sahihul-Cəmius-Sağir”də (№ 6471) səhih olduğunu bildirmişdir.
656 əl-Hakim, 3392. əl-Albani “Sahihul-Cəmius-Sağir”də (№ 6470) səhih olduğunu bildirmişdir.
657 Muslim, 1919; Əbu Davud 4325; Əhməd 27580, 28305. əl-Albani “Sahihul-Cəmius-Sağir”də (№ 6201)
səhih olduğunu bildirmişdir.
658 Əbu Nueym əl-Əsbəhəni “Tabaqatul-Muhəddisin” 526. əl-Albani “Sahihul-Cəmius-Sağir”də (№
3643) və “Silsilətul-Əhədisis-Sahiha”da (№1140) səhih olduğunu bildirmişdir.
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ﻪﺘﺟﺮﻞﹴ ﻓﺄﹶﺧﺟﺮ ﻟﺖﻔﹶﻌﻳﺔﹰ ﺷ ﻛﺘﺎﺏﹺ ﺍﷲ ﻣﺎ ﻫﻲ ﺇﻻﹼ ﺛﻼﺛﻮﻥﹶ ﺁﻦﺓﹰ ﻣﻮﺭ ﺇﻥ ﺳ:ﻗﺎﻝ

ﺃﻥ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ

 ﻋﻦ ﺃﰊ ﻫﺮﻳﺮﺓ- ٤٩٩
ﺔﹶ ﺍﳉﻨﻪﻠﹶﺘﺧﺎﺭﹺ ﻭﺃﺩ ﺍﻟﻨﻦﻣ

499. Əbu Hureyra
rəvayət edir ki, Allah Elçisi salləllahu aleyhi və səlləm
demişdir: “Həqiqətən, Allahın Kitabında cəmi otuz ayəlik (əl-Mulk) surəsi
bir kişini Cəhənnəmdən çıxarıb Cənnətə daxil edərək şəfaət etdi”.659

ﺓﹸﻮﺭ ﺳﻲﻫ ﻭ ﻟﹶﻪﺮﻰ ﻏﹸﻔﺘﻞﹴ ﺣﺟﺮ ﻟﺖﻔﹶﻌﻳﺔﹰ ﺷ ﺛﹶﻼﹶﺛﹸﻮﻥﹶ ﺁﺁﻥ ﺍﻟﹾ ﹸﻘﺮﻦﺓﹰ ﻣﻮﺭ »ﺇﹺﻥﱠ ﺳ:ﻗﹶﺎﻝﹶ

ﺒﹺﻲﻦﹺ ﺍﻟﻨ ﻋ:

ﺓﹶﻳﺮﺮ ﺃﹶﺑﹺﻲ ﻫﻦ ﻋ- ٥٠٠

.« ﻠﹾﻚ ﺍﻟﹾﻤﻩﺪﻱ ﺑﹺﻴ ﺍﱠﻟﺬﻙﺎﺭﺒﺗ

500. Əbu Hureya rəvayət edir ki, Peyğəmbər salləllahu aleyhi və səlləm dedi:
“Həqiqətən, Quranda otuz ayəlik surə bir kişiyə şəfaət etdi və o bağışlandı.
Bu “Mülk Əlində olan, nə qədər xeyirxahdır” (əl-Mulk surəsidir)”.660

ﻻ ﻳﻨﺎﻡ ﺣﱴ ﻳﻘﺮﺃ ﺃﱂ ﺗﱰﻳﻞ ﻭﺗﺒﺎﺭﻙ ﺍﻟﺬﻱ ﺑﻴﺪﻩ ﺍﳌﻠﻚ ﻗﺎﻝ ﺃﺑﻮ ﺍﻟﺰﺑﲑ ﻓﻬﻤﺎ

ﻗﺎﻝ ﻛﺎﻥ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ

 ﻋﻦ ﺟﺎﺑﺮ- ٥٠١

ﻤﺎ ﻟﻪ ﺳﺒﻌﻮﻥ ﺩﺭﺟﺔ ﻭﺣﻂ ﻤﺎ ﺳﺒﻌﻮﻥ ﺣﺴﻨﺔ ﻭﺭﻓﻊ ﻳﻔﻀﻼﻥ ﻛﻞ ﺳﻮﺭﺓ ﰲ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﺑﺴﺒﻌﲔ ﺣﺴﻨﺔ ﻭﻣﻦ ﻗﺮﺃﳘﺎ ﻛﺘﺐ ﻟﻪ
ﻤﺎ ﻋﻨﻪ ﺳﺒﻌﻮﻥ ﺧﻄﻴﺌﺔ
501. Cabir demişdir: “Allah Elçisi salləllahu aleyhi və səlləm “Əlif. Ləm. Mim.
Şübhə yoxdur ki, bu Kitabı aləmlərin Rəbbi (olan Allah) nazil etmişdir”
(Səcdə surəsi) və “Mülk Əlində Olan nə qədər xeyirxahdır...” (Mulk surəsi)
surələrini oxumayınca yatmazdı. Əbu Zubeyr deyir: “Bu iki surə Qurandakı hər bir surədən yetmiş savab üstündür. Hər kəs bu iki surəni oxusa,
bunun sayəsində ona yetmiş savab yazılar, onun üçün yetmiş dərəcə
yüksələr və onun yetmiş günahı silinər”.661

ﺒﹺﻴﻞﹲ ﻛﹶﺎ ﹶﻥﻲ ﺳﻠﺒﺎ ﻗﻠﹶﻰ ﻣ ﻋ ﻟﹶﻜﹸﻢﺲ ﻟﹶﻴ:ﻼﹶﻩﻘﹸﻮﻝﹸ ﺭﹺﺟ ﻓﹶﺘﻼﹶﻩﻰ ﺭﹺﺟﺗﺆ ﻓﹶﺘﺮﹺﻩﻲ ﻗﹶﺒﻞﹸ ﻓﺟﻰ ﺍﻟﺮﺗﻳﺆ : ﻗﹶﺎﻝﹶﻮﺩﻌﺴﻦﹺ ﻣﻦﹺ ﺍﺑ ﻋ- ٥٠٢
ﺃﹸ ﺑﹺﻲﻳﻘﹾﺮ ﺒﹺﻴﻞﹲ ﻛﹶﺎﻥﹶﻲ ﺳﻠﺒﺎ ﻗﻠﹶﻰ ﻣ ﻋ ﻟﹶﻜﹸﻢﺲ ﻟﹶﻴ:ﻘﹸﻮﻝﹸ ﻓﹶﻴ،ﻄﹾﻨﹺﻪ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺑ ﺃﹶﻭﺭﹺﻩﺪﻞﹺ ﺻﺒ ﻗﻦﻰ ﻣﺗﻳﺆ  ﺛﹸﻢ،ﻠﹾﻚﺓﹶ ﺍﻟﹾﻤﻮﺭﺃﹸ ﺑﹺﻲ ﺳﻳﻘﹾﺮ ﻳﻘﹸﻮﻡ
ﻊﻨﻤﺔﹸ ﺗﺎﻧﹺﻌ ﺍﻟﹾﻤ ﻓﹶﻬﹺﻲ: ﻗﹶﺎﻝﹶ،ﻠﹾﻚﺓﹶ ﺍﻟﹾﻤﻮﺭﺃﹸ ﺑﹺﻲ ﺳﻳﻘﹾﺮ ﺒﹺﻴﻞﹲ ﻛﹶﺎﻥﹶﻲ ﺳﻠﺒﺎ ﻗﻠﹶﻰ ﻣ ﻋ ﻟﹶﻜﹸﻢﺲ ﻟﹶﻴ:ﻘﹸﻮﻝﹸ ﻓﹶﻴﻪﺃﹾﺳﻰ ﺭﺗﻳﺆ  ﺛﹸﻢ،ﻠﹾﻚﺓﹶ ﺍﻟﹾﻤﻮﺭﺳ
.ﺐﺃﹶﻃﹾﻴ ﻭ ﺃﹶﻛﹾﺜﹶﺮ ﻓﹶﻘﹶﺪﻠﹶﺔﻲ ﻟﹶﻴﺎ ﻓﺃﹶﻫ ﻗﹶﺮﻦﻣ ﻭ،ﻠﹾﻚﺓﹸ ﺍﻟﹾﻤﻮﺭ ﺳﺍﺓﺭﻮﻲ ﺍﻟﺘ ﻓﻲﻫﺮﹺ ﻭﺬﹶﺍﺏﹺ ﺍﻟﹾﻘﹶﺒ ﻋﻦﻣ

əl-Hakim, 3838. əl-Albani “Sahihul-Cəmius-Sağir”də (№ 2092) həsən olduğunu bildirmişdir.
ət-Tirmizi, 2891, 3134; İbn Məcə, 3786, 3918. əl-Albani həsən olduğunu bildirmişdir.
661 əl-Buxari “Ədəbul-Mufrad” 1207. əl-Albani səhih li-ğeyrihi olduğunu bildirmişdir.
659
660
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502. İbn Məsud
demişdir: “Kişi qəbirə qoyulduqda (əzab) ona ayaqları
tərəfindən yaxınlaşdırılacaq. Ayaqları belə deyəcək: “Mən tərəfdən sizə yol
yoxdur, (çünki) o, mənimlə qalxıb əl-Mulk surəsini oxuyurdu”. Sonra
(əzab) ona sinəsi və ya qarnı tərəfdən yaxınlaşdırılacaq. Sinəsi və ya qarnı
deyəcək: “Mən tərəfdən sizə yol yoxdur, (çünki) o, mənimlə əl-Mulk surəsini oxuyurdu”. Sonra başı tərəfindən yaxınlaşdırılacaq. Başı deyəcək: “Mən
tərəfdən sizə yol yoxdur, (çünki) o, mənimlə əl-Mulk surəsini oxuyurdu”.
Bu surə qəbir əzabından maneədir və o, Tövratda da əl-Mulk surəsidir.
Kim onu hər hansı bir gecə oxuyarsa, çox və gözəl əməl etmiş olar”.662
ƏL-KƏFİRUN SURƏSİ

ﺃﹾﻰ ﻗﹶﺎﻝﹶ »ﺍﻗﹾﺮﺍﺷﺮ ﺇﹺﻟﹶﻰ ﻓﻳﺖ ﺇﹺﺫﹶﺍ ﺃﹶﻭﻴﺌﹰﺎ ﺃﹶﻗﹸﻮﻟﹸﻪﻨﹺﻰ ﺷﻠﱢﻤ ﻋﻮﻝﹶ ﺍﻟﻠﱠﻪﺳﺎ ﺭﻓﹶﻘﹶﺎﻝﹶ ﻳ

ﻓﹶﻞﹴﻮﻦﹺ ﻧﺓﹶ ﺑﻭ ﻓﹶﺮﻦ ﻋ- ٥٠٣

ﺒﹺﻰﻰ ﺍﻟﻨ ﺃﹶﺗﻪﺃﹶﻧ

.«ﻙﺮ ﺍﻟﺸﻦﺍﺀَﺓﹲ ﻣﺮﺎ ﺑﻬﻭﻥﹶ ﻓﹶﺈﹺﻧﺮﺎ ﺍﻟﹾﻜﹶﺎﻓﻳﻬﺎ ﺃﹶﻗﹸﻞﹾ ﻳ

503. Fərvə ibn Nəufəl
rəvayət edir ki, o, Peyğəmbərin salləllahu aleyhi və
səlləm yanına gəlib dedi: “Ey Allahın Elçisi! Yatağıma girdiyim zaman mənə
söyləyəcəyim bir şey öyrət”. O buyurdu: “De: “Ey kafirlər!” (əl-Kəfirun
surəsini) oxu, çünki bu surə şirkdən uzaqlaşdırır”.663

ﺎﻬﺎ ﺃﹶﻳ ﺍﻷُﻭﻟﹶﻰ ﻗﹸﻞﹾ ﻳﺔﻛﹾﻌﻲ ﺍﻟﺮﺃﹶ ﻓ ﻓﹶﻘﹶﺮ،ﺮﹺﻲ ﺍﻟﹾﻔﹶﺠﺘﻛﹾﻌ ﺭﻛﹶﻊ ﻓﹶﺮﻼﹰ ﻗﹶﺎﻡﺟ ﺃﹶﻥﱠ ﺭ:
ﻰﺘ ﺣﺪ ﺍﷲُ ﺃﹶﺣﻮ ﻗﹸﻞﹾ ﻫﺓﺮﻲ ﺍﻵﺧﺃﹶ ﻓﻗﹶﺮ ﻭ.«ﻪﺑ ﺭﻑﺮ ﻋﺪﺒﺬﹶﺍ ﻋ »ﻫ:

ِ ﺍﷲﺪﺒﻦﹺ ﻋﺎﺑﹺﺮﹺ ﺑ ﺟﻦ ﻋ- ٥٠٤

ﺒﹺﻲ ﻓﹶﻘﹶﺎﻝﹶ ﺍﻟﻨ،ﺓﹸﻮﺭ ﺍﻟﺴﺖﻰ ﺍﻧﻘﹶﻀﺘﻭﻥﹶ ﺣﺮﺍﻟﹾﻜﹶﺎﻓ

.«ﻪﺑ ﺑﹺﺮﻦ ﺁﻣﺪﺒﺬﹶﺍ ﻋ »ﻫ: ِﻝﹸ ﺍﷲﻮﺳ ﻓﹶﻘﹶﺎﻝﹶ ﺭ،ﺓﹸﻮﺭ ﺍﻟﺴﺖﺍﻧﻘﹶﻀ

504. Cabir ibn Abdullah
rəvayət edir ki, bir kişi ayağa qalxaraq Sübh
namazının iki rükətini qıldı. Birinci rükətdə “De: “Ey kafirlər!” (əl-Kəfirun
surəsini) sonuna qədər oxudu. Peyğəmbər salləllahu aleyhi və səlləm buyurdu:
“Bu, öz Rəbbini tanıyan quldur”. İkinci rükətdə isə “De: “O Allah Təkdir!”
(əl-İxlas surəsini) sonuna qədər oxudu. Allah Elçisi salləllahu aleyhi və səlləm
buyurdu: “Bu, öz Rəbbinə iman gətirən quldur”.664
ƏL-İXLAS SURƏSİ

ﺝﺮ ﺧ ﺛﹸﻢﺪﺸ ﺣﻦ ﻣﺪﺸ ﻓﹶﺤﺁﻥ ﺛﹸﻠﹸﺚﹶ ﺍﻟﹾﻘﹸﺮﻴﻜﹸﻢﻠﹶﺃﹸ ﻋﺄﹶﻗﹾﺮﻲ ﺳﻭﺍ ﻓﹶﺈﹺﻧﺪﺸﺍﺣ

ﻮﻝﹸ ﺍﻟﻠﱠﻪﺳﻗﹶﺎﻝﹶ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺭ

ﺓﹶﻳﺮﺮ ﺃﹶﺑﹺﻲ ﻫﻦ ﻋ- ٥٠٥

əl-Hakim, 3839. əl-Albani “Sahihut-Tərğib vət-Tərhib”də (№ 1475) həsən olduğunu bildirmişdir.
ət-Tirmizi, 3403, 3731. əl-Albani səhih olduğunu qeyd etmişdir.
664 İbn Hibban, 2451. əl-Albani səhih olduğunu bildirmişdir.
662
663
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ﻠﹶﻪﺧﻱ ﺃﹶﺩ ﺍﻟﱠﺬﺎﺀِ ﻓﹶﺬﹶﺍﻙﻤ ﺍﻟﺴﻦ ﻣﺎﺀَﻩﺮ ﺟ ﺒﺬﹶﺍ ﺧﻯ ﻫﻲ ﺃﹸﺭﺾﹴ ﺇﹺﻧﻌﺒﺎ ﻟﻨﻀﻌﻞﹶ ﻓﹶﻘﹶﺎﻝﹶ ﺑﺧ ﺩ ﺛﹸﻢﺪ ﺃﹶﺣ ﺍﻟ ﱠﻠﻪﻮﺃﹶ ﻗﹸﻞﹾ ﻫﻓﹶﻘﹶﺮ
ﺎﻬﺎ ﺃﹶﻳ ﻗﹸﻞﹾ ﻳﻭ... ﺁﻥﻝﹸ ﺛﹸﻠﹸﺚﹶ ﺍﻟﹾﻘﹸﺮﺪﻌﺎ ﺗﻬ ﺃﹶﻟﹶﺎ ﺇﹺﻧﺁﻥ ﺛﹸﻠﹸﺚﹶ ﺍﻟﹾﻘﹸﺮﻜﹸﻢﻠﹶﻴﺃﹸ ﻋﺄﹶﻗﹾﺮ ﺳ ﻟﹶﻜﹸﻢﻲ ﻗﹸﻠﹾﺖﻓﹶﻘﹶﺎﻝﹶ ﺇﹺﻧ

 ﺍﻟﻠﱠﻪﺒﹺﻲﻧ

 ﺍﻟﻠﱠﻪﺒﹺﻲ ﻧﺝﺮ ﺧﺛﹸﻢ

ﺀًﺍﺰ ﺟﺪ ﺃﹶﺣ ﺍﻟﻠﱠﻪﻮﻞﹶ ﻗﹸﻞﹾ ﻫﻌﺍﺀٍ ﻓﹶﺠﺰﺁﻥﹶ ﺛﹶﻼﹶﺛﹶﺔﹶ ﺃﹶﺟﺃﹶ ﺍﻟﹾﻘﹸﺮﺰ ﺟ»ﺇﹺﻥﱠ ﺍﻟﻠﱠﻪ....ﺁﻥ ﺍﻟﹾﻘﹸﺮﻊﺑﻝﹸ ﺭﺪﻌ( ﺗ1 ﻭﻥﹶ )ﺍﻟﻜﺎﻓﺮﻭﻥ ﺁﻳﺔﺮﺍﻟﹾﻜﹶﺎﻓ
.«ﺁﻥﺍﺀِ ﺍﻟﹾﻘﹸﺮﺰ ﺃﹶﺟﻦﻣ

505. Əbu Hureyra rəvayət edir ki, Allah Elçisi salləllahu aleyhi və səlləm buyurmuşdur: “Bir yerə toplanın, sizə Quranın üçdə birini oxuyacağam”.
Buna görə insanlar bir yerə toplandılar. Sonra Peyğəmbər salləllahu aleyhi və
səlləm otağından çıxaraq “De: “O Allah Təkdir” (İxlas surəsini) oxudu və
otağına daxil oldu. Biz bir-birimizə dedik: “Mənə elə gəlir ki, bu xəbər
ona səmadan gəlmişdir, buna görə də o, içəri daxil oldu”. Sonra Allah
Elçisi salləllahu aleyhi və səlləm çıxıb belə buyurdu: “Sizə Quranın üçdə birini
oxuyacağımı söyləmişdim. Həqiqətən, o, Quranın üçdə birinə bərabərdir”.665 Digər rəvayətdə deyilir: “De: “Ey kafirlər!” (əl-Kəfirun surəsi) isə
Quranın dörddə birinə bərabərdir”. 666 Digər rəvayətdə deyilir: “Allah
Quranı üç hissəyə bölmüş, İxlas surəsini isə Quranın bir hissəsi
etmişdir”.667

 ﻓﹶﻘﹶﺎﻝﹶﺪﻤ ﺍﻟﺼ ﺍﻟﻠﱠﻪﺪ ﺃﹶﺣ ﺍﻟﻠﱠﻪﻮﺃﹸ ﻗﹸﻞﹾ ﻫﻳﻘﹾﺮ ﻼﹰﺟ ﺭﻊﻤﻓﹶﺴ

ﻪ ﻮﻝﹺ ﺍﻟﻠﱠﺳ ﺭﻊ ﻣﻠﹾﺖﺓﹶ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺃﹶﻗﹾﺒﻳﺮﺮ ﺃﹶﺑﹺﻰ ﻫﻦ ﻋ- ٥٠٦
.«ﺔﹸﻨ ﻗﹶﺎﻝﹶ »ﺍﻟﹾﺠﺖﺒﺟﺎ ﻭﻣ ﻭ ﻗﹸﻠﹾﺖ.«ﺖﺒﺟ »ﻭﻮﻝﹸ ﺍﻟﻠﱠﻪﺳﺭ

506. Əbu Hureyra
buyurur: “Allah Elçisi salləllahu aleyhi və səlləm ilə
birlikdə (bir yerə) gəldik. Allah Elçisi salləllahu aleyhi və səlləm bir kişinin: “De:
“O Allah Təkdir! Allah Möhtac deyildir” (əl-İxlas surəsini) oxuduğunu
eşidərək dedi: “Vacib oldu!” Mən: “Nə vacib oldu?”- deyə soruşdum. O:
“Cənnət”- deyə cavab verdi”.668

ﺪﻤ ﺍﻟﺼﺍﻟﻠﱠﻪ

ﺪ ﺃﹶﺣ ﺍﻟﻠﱠﻪﻮ ﻗﹸﻞﹾ ﻫ:ﺃﹸﻳﻘﹾﺮ ﻼﺟ ﺭﻊﻤﻓﹶﺴ

ﻮﻝﹶﺳﺎ ﺭﺎﺫﹶﺍ ﻳ ﻣ:ﻪﺄﹶﻟﹾﺘ ﻓﹶﺴﺖﺒﺟ ﻭ:

ﻮﻝﹸ ﺍﻟﻠﱠﻪﺳ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺭ: ﻓﹶﻘﹶﺎﻝﹶ،

ﻮﻝﹺ ﺍﻟﻠﱠﻪﺳ ﺭﻊ ﻣﻠﹾﺖ ﺃﹶﻗﹾﺒ:ﻳﻘﹸﻮﻝﹸ
ﺪﺍ ﺃﹶﺣ ﻛﹸﻔﹸﻮ ﻟﹶﻪﻜﹸﻦ ﻳﻟﹶﻢﻭ

ﺓﹶﻳﺮﺮﺎ ﻫ ﺃﹶﺑﺖﻌﻤ ﺳ- ٥٠٧
ﻮﻟﹶﺪ ﻳﻟﹶﻢ ﻭﺪﻠ ﻳﻟﹶﻢ

ﻮ ﹺﻝ ﺍﻟﻠﱠﻪﺳ ﺭﻊﺍﺀُ ﻣﺪﻨﹺﻲ ﺍﻟﹾﻐﻳﻔﹸﻮﺗ  ﺃﹶﻥﹾ ﻓﹶﺮﹺﻗﹾﺖ ﺛﹸﻢ،ﻩﺮﺸﻞﹺ ﻓﹶﺄﹸﺑﺟ ﺇﹺﻟﹶﻰ ﺍﻟﺮﺐ ﺃﹶﻥﹾ ﺃﹶﺫﹾﻫﺕﺩ ﻓﹶﺄﹶﺭ: ﺓﹶﻳﺮﺮﻮ ﻫ ﻓﹶﻘﹶﺎﻝﹶ ﺃﹶﺑ،ﺔﹸﻨ ﺍﻟﹾﺠ:؟ ﻓﹶﻘﹶﺎﻝﹶﺍﻟﻠﱠﻪ
ﺐ ﺫﹶﻫ ﻗﹶﺪﻪﺗﺪﺟ ﻓﹶﻮ،ﻞﹺﺟ ﺇﹺﻟﹶﻰ ﺍﻟﺮﺖﺒ ﺫﹶﻫ ﺛﹸﻢ،َﺍﺀﺪ ﺍﻟﹾﻐﺕﻓﹶﺂﺛﹶﺮ
Muslim, 1345; İbn Məcə, 3783; ət-Tirmizi, 2899, 2900.
ət-Tabərani “Mucəmul-Kəbir” 13311, 13493. əl-Albani “Sahihut-Tərğib vət-Tərhib”də (№ 583) səhih
li-ğeyrihi olduğunu bildirmişdir.
667
Muslim, 1923.
668 ət-Tirmizi, 2897, 3142; Əhməd, 7669. əl-Albani səhih olduğunu bildirmişdir.
665
666
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507. Əbu Hureyra
buyurur: “Allah Elçisi salləllahu aleyhi və səlləm ilə birlikdə (bir yerə) gəldim. Allah Elçisi salləllahu aleyhi və səlləm bir kişinin: “De:
“O Allah Təkdir! Allah Möhtac deyildir. O, nə doğub, nə doğulub, Onun
bənzəri də yoxdur” (əl-İxlas surəsini) oxuduğunu eşidərək buyurdu: “Vacib
oldu!” Mən: “Nə vacib oldu?”- deyə soruşdum. O: “Cənnət”- deyə cavab
verdi. Əbu Hureyra
dedi: “Kişinin yanına gedib onu müjdələmək
istədim, lakin Allah Elçisi salləllahu aleyhi və səlləm ilə nahar etməyə gecikməyimdən qorxdum. Nahar etdikdən sonra o kişinin yanına getdim və
gördüm ki, artıq getmişdir”.669

ﺮﺸﺎ ﻋﻬﻤﺘﻳﺨ ﻰﺘ ﺣﺪ ﺃﹶﺣ ﺍﻟﻠﱠﻪﻮ ﻗﹸﻞﹾ ﻫ:ﺃﹶ ﻗﹶﺮﻦ ﻣ:ﻗﹶﺎﻝﹶ

ﺒﹺﻲﻦﹺ ﺍﻟﻨﻋ

ﺒﹺﻲﺐﹺ ﺍﻟﻨﺎﺣﺻ

ﻨﹺﻲﻬﺲﹴ ﺍﻟﹾﺠﻦﹺ ﺃﹶﻧ ﺑﺎﺫﻌ ﻣ- ٥٠٨

ﺔﻨﻲ ﺍﻟﹾﺠﺍ ﻓﺮ ﻗﹶﺼ ﻟﹶﻪﻰ ﺍﻟﻠﱠﻪﻨ ﺑ،ﺍﺕﺮﻣ

508. Peyğəmbərin salləllahu aleyhi və səlləm səhabəsi Muaz ibn Ənəs əl-Cuhəni
rəvayət edir ki, Peyğəmbər salləllahu aleyhi və səlləm demişdir: “Kim “De:
“O Allah Təkdir” (İxlas surəsini) sonuna qədər on dəfə oxuyarsa, Allah ona
Cənnətdə bir qəsr tikər”.670

ﻮﻝﹶ ﺍﻟﻠﱠﻪﺳ ﺭﻄﹾﻠﹸﺐ ﻧﺓﻳﺪﺪ ﺷﺔﻇﹸﻠﹾﻤ ﻭﺓﲑﻄ ﻣﻠﹶﺔﻰ ﻟﹶﻴﺎ ﻓﻨﺟﺮﻗﹶﺎﻝﹶ ﺧ

 ﺃﹶﺑﹺﻴﻪﻦﺐﹴ ﻋﻴﺒﻦﹺ ﺧ ﺑ ﺍﻟﻠﱠﻪﺪﺒﻦﹺ ﻋ ﺑﺎﺫﻌ ﻣﻦ ﻋ- ٥٠٩

ﺎ ﺃﹶﻗﹸﻮﻝﹸ ﻗﹶﺎﻝﹶ »ﻗﹸﻞﹾ ﻣ ﻗﹸﻠﹾﺖ.« ﻗﹶﺎﻝﹶ »ﻗﹸﻞﹾ.ﺌﹰﺎﻴ ﺃﹶﻗﹸﻞﹾ ﺷ ﻓﹶﻠﹶﻢ.« ﻗﹶﺎﻝﹶ »ﻗﹸﻞﹾﺌﹰﺎ ﺛﹸﻢﻴ ﺃﹶﻗﹸﻞﹾ ﺷ ﻓﹶﻠﹶﻢ.« ﻓﹶﻘﹶﺎﻝﹶ »ﻗﹸﻞﹾﻪﻛﹾﺘﺭ ﻓﹶﺄﹶﺩ-  ﻗﹶﺎﻝﹶ- ﺎﻠﱢﻰ ﻟﹶﻨﻳﺼ
.«ٍﺀﻰ ﻛﹸﻞﱢ ﺷﻦ ﻣﻴﻚﻜﹾﻔ ﺗﺍﺕﺮ ﺛﹶﻼﹶﺙﹶ ﻣﺒﹺﺢﺼﻭﺗ ﺴِﻰﻤ ﺗﲔﻦﹺ ﺣﻴﺫﹶﺗﻮﻌﺍﻟﹾﻤ ﻭﺪ ﺃﹶﺣ ﺍﻟ ﱠﻠﻪﻮﻫ

509. Muaz ibn Abdullah ibn Xubeyb atasından rəvayət edərək belə dedi:
“Qaranlıq və yağışlı bir gecədə bizə namaz qıldırmaq üçün Allah Elçisini
salləllahu aleyhi və səlləm axtarmağa çıxmışdıq. Mən ona gəlib çatdıqda, o
buyurdu: “De!” Mən heç nə demədim. O yenə buyurdu: “De!” Mən yenə
heç nə demədim. O yenə: “De!”- buyurduqda, mən soruşdum: “Nə
deyim?” O buyurdu: “Səhər-axşam üç dəfə: “O Allah Təkdir” (əl-İxlas
surəsini) və Muavvizəteyni (əl-Fələq və ən-Nəs surələrini) de! Bunlar hər
şeydən (qorunmaq üçün) sənə kifayət edər”.671
ƏL-FƏLƏQ VƏ ƏN-NƏS SURƏLƏRİ

ﻠﹶﻎﹶﻻﹶ ﺃﹶﺑ ﺇﹺﻟﹶﻰ ﺍﷲِ ﻭﺐﺓﹰ ﺃﹶﺣﻮﺭﺃ ﺳﻘﹾﺮ ﺗ ﻟﹶﻦﻚﺮﹴ! ﺇﹺﻧﺎﻣ ﻋﻦﺔ ﺑﻘﹾﺒﺎ ﻋ »ﻳ: ِﻝﹸ ﺍﷲﻮﺳ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺭ:ﻗﹶﺎﻝﹶ

ﺮﹴﺎﻣﻦﹺ ﻋﺔﹶ ﺑﻘﹾﺒ ﻋﻦ ﻋ- ٥١٠

əl-Hakim, 2079. əl-Albani “Sahihut-Tərğib vət-Tərhib”də (№ 1478) səhih olduğunu bildirmişdir.
Əhməd, 15610, 15648. əl-Albani “Silsilətul-Əhədisis-Sahiha”da (№ 589) və “Sahihul-Cəmius-Sağir”də
(№ 6472) səhih olduğunu bildirmişdir.
671 ət-Tirmizi, 3575, 3924. əl-Albani hədisin həsən olduğunu bildirmişdir.
669
670
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.«ﻞﹾ ﻓﹶﺎﻓﹾﻌﻼﹶﺓﻲ ﺻ ﻓﻚﻔﹸﻮﺗ ﺃﹶﻥﹾ ﻻﹶ ﺗﺖﻄﹶﻌﺘ ﺍﺳﺏ ﺍﻟﹾﻔﹶﻠﹶﻖ ﻓﹶﺈﹺﻥ
 ﻮﺫﹸ ﺑﹺﺮ ﻗﹸﻞﹾ ﺃﹶﻋ:ﺃﹶﻘﹾﺮ ﺃﹶﻥﹾ ﺗﻦ ﻣﻩﺪﻨﻋ
510. Uqbə ibn Amir
rəvayət edir ki, Allah Elçisi salləllahu aleyhi və səlləm
dedi: “Ey Uqbə ibn Amir! Sən heç vaxt “De: “Pənah aparıram Sübhün
Rəbbinə” (əl-Fələq) surəsindən Allaha daha sevimli və Onun dərhahında
daha üstün olan heç nə oxuya bilməzsən. Bacarırsansa, namazda onu
oxumağı tərk etmə!”672

ﺓﹲﻳﺪﺪﺔﹲ ﺷﻇﹸﻠﹾﻤ ﻭﺎ ﺭﹺﻳﺢﻨﺘﻴﺍﺀِ ﺇﹺﺫﹾ ﻏﹶﺸﻮﺍﻷَﺑ ﻭﻔﹶﺔﺤ ﺍﻟﹾﺠﻦﻴﺑ

ﻮﻝﹺ ﺍﻟﻠﱠﻪﺳ ﺭﻊ ﻣﲑﺎ ﺃﹶﺳﺎ ﺃﹶﻧﻨﻴﻗﹶﺎﻝﹶ ﺑ

ﺮﹴﺎﻣﻦﹺ ﻋﺔﹶ ﺑﻘﹾﺒ ﻋﻦ ﻋ- ٥١١

ﺫﹶﻮﻌﺎ ﺗﺎ ﻓﹶﻤﺫﹾ ﺑﹺﻬﹺﻤﻮﻌﺔﹸ ﺗﻘﹾﺒﺎ ﻋﻳﻘﹸﻮﻝﹸ »ﻳﺎﺱﹺ ﻭﺏ ﺍﻟﻨ
 ﻮﺫﹸ ﺑﹺﺮ ﺃﹶﻋﺏ ﺍﻟﹾﻔﹶﻠﹶ ﹺﻖ ﻭ
 ﻮﺫﹸ ﺑﹺﺮﺫﹸ ﺏﹺ ﺃﹶﻋﻮﻌﻳﺘ ﻮﻝﹸ ﺍﻟﻠﱠﻪﺳﻞﹶ ﺭﻌﻓﹶﺠ
.ﻼﹶﺓﻰ ﺍﻟﺼﺎ ﻓﺎ ﺑﹺﻬﹺﻤﻨﻣﻳﺆ ﻪﺘﻌﻤﺳ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﻭ.«ﺎﻬﹺﻤﺜﹾﻠﺫﹲ ﺑﹺﻤﻮﻌﺘﻣ
511. Rəvayət edilir ki, Uqbə bin Amir
demişdir: “Mən Allah Elçisi
salləllahu aleyhi və səlləm ilə birlikdə Cuhfə ilə Əbva kəndlərinin arasında yol
gedərkən, bizi külək yaxaladı və qatı zülmət bürüdü. Allah Elçisi salləllahu
aleyhi və səlləm əl-Fələq və ən-Nəs surələri ilə Allaha sığınmağa başlayaraq
buyurdu: “Ey Uqbə, bu iki surə ilə sığın! Heç kəs bu ikisinə bənzər bir şey
ilə sığınmamışdır”. Mən Allah Elçisinin salləllahu aleyhi və səlləm bizə bu iki
surə ilə namaz qıldırdığını eşitmişəm”.673

ﺏﻮﺫﹸ ﹺﺑﺮ ﻗﹶﻂﱡ ﻗﹸﻞﹾ ﺃﹶﻋﻦﺜﹾﻠﹸﻬ ﻣﻳﺮ ﻠﹶﺔﹶ ﻟﹶﻢ ﺍﻟﻠﱠﻴﺰﹺﻟﹶﺖ ﺃﹸﻧﺎﺕ ﺁﻳﺮ ﺗ»ﺃﹶﻟﹶﻢ

ﻮﻝﹸ ﺍﻟﻠﱠﻪﺳﻗﹶﺎﻝﹶ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺭ

ﺮﹴﺎﻣﻦﹺ ﻋﺔﹶ ﺑﻘﹾﺒ ﻋﻦ ﻋ- ٥١٢

.« ﺎﺱﹺﺏ ﺍﻟﻨ
 ﻮﺫﹸ ﺑﹺﺮ ﻗﹸﻞﹾ ﺃﹶﻋﺍﻟﹾﻔﹶﻠﹶﻖﹺ ﻭ
512. Uqba ibn Amir rəvayət edir ki, Allah Elçisi salləllahu aleyhi və səlləm demişdir: “Gecə nazil olan və misli görülməyən ayələri görmədinmi?
(Bunlar): “De: “Pənah aparıram Sübhün Rəbbinə” (əl-Fələq) və “De: “Pənah
aparıram insanların Rəbbinə” (ən-Nəs) (surələridir)”.674

ﻮﻝﹶﺳﺎ ﺭ ﺃﹶﻗﹾﺮﹺﺋﹾﻨﹺﻰ ﻳ ﻓﹶﻘﹸﻠﹾﺖﻪﻣﻠﹶﻰ ﻗﹶﺪﻯ ﻋﻳﺪ ﺖﻌﺿ ﻓﹶﻮﺐﺍﻛ ﺭﻮﻫﻭ

ﻮﻝﹶ ﺍﻟﻠﱠﻪﺳ ﺭﺖﻌﺒﻗﹶﺎﻝﹶ ﺍﺗ

ﺮﹴﺎﻣﻦﹺ ﻋﺔﹶ ﺑﻘﹾﺒ ﻋﻦ ﻋ- ٥۱٣

ﺏﻮﺫﹸ ﹺﺑﺮ ﻗﹸﻞﹾ ﺃﹶﻋ ﺍﻟﹾﻔﹶﻠﹶﻖﹺ ﻭﺏﻮﺫﹸ ﺑﹺﺮ ﻗﹸﻞﹾ ﺃﹶﻋﻦ ﻣ ﺍﻟﻠﱠﻪﺪﻨﻠﹶﻎﹶ ﻋﺌﹰﺎ ﺃﹶﺑﻴﺃﹶ ﺷﻘﹾﺮ ﺗ ﻓﹶﻘﹶﺎﻝﹶ »ﻟﹶﻦ.ﻒﻮﺳﺓﹶ ﻳﻮﺭﺳ ﻭﻮﺩﺓﹶ ﻫﻮﺭ ﺳﺍﻟﻠﱠﻪ
.« ﺎﺱﹺﺍﻟﻨ

İbn Hibban, 1839. əl-Albani səhih olduğunu bildirmişdir.
Əbu Davud, 1463, 1465. əl-Albani hədisin səhih olduğunu bildirmişdir.
674 Muslim, 1927.
672
673
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513. Uqbə ibn Amir demişdir: “Allah Elçisi salləllahu aleyhi və səlləm minikdə gedərkən mən onun ardınca gedirdim. Mən əlimi onun ayağının üzərinə
qoyub dedim: “Ey Allahın Elçisi! Mənə Hud və Yusuf surələrini öyrət!”
Allah Elçisi salləllahu aleyhi və səlləm buyurdu: “Sən heç vaxt Allah
dərgahında “De: “Pənah aparıram Sübhün Rəbbinə” (əl-Fələq) və “De:
“Pənah aparıram insanların Rəbbinə” (ən-Nəs) surələrindən daha üstün bir
şey oxuya bilməzsən”.675

.«ﺎﻬﹺﻤﺜﹾﻠﻘﹾﺮﺃﹸ ﺑﹺﻤ ﺗ ﻟﹶﻦﻚﻦﹺ ﻓﹶﺈﹺﻧﻴﺫﹶﺗﻮﻌ »ﺍﻗﹾﺮﺃﹶ ﺑﹺﺎﻟﹾﻤ: ِﻝﹸ ﺍﷲﻮﺳﻲ ﺭ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﻟ:ﻗﹶﺎﻝﹶ

ﺮﹴﺎﻣﻦﹺ ﻋﺔﹶ ﺑﻘﹾﺒ ﻋﻦ ﻋ- ٥۱٤

514. Uqbə ibn Amir
rəvayət edir ki, Allah Elçisi salləllahu aleyhi və səlləm
mənə buyurdu: “Muavvəzəteyni” (iki sığınma olan “əl-Fələq” və “ən-Nəs”
surələrini) oxu! Şübhəsiz ki, sən heç vaxt onlara bənzər bir şey oxuya
bilməzsən”.676
BƏZİ AYƏLƏRİN TƏFSİRİ

.ﻙﺮ ﺑﹺﺎﻟﺸ: ﻗﹶﺎﻝﹶﺌﹶﺔﻴﺎﺀَ ﺑﹺﺎﻟﺴ ﺟﻦﻣ ﻭ ﺇﹺﻻﱠ ﺍﻟﻠﱠﻪﺎﺀَ ﺑﹺﻼﹶ ﺇﹺﻟﹶﻪ ﺟﻦ ﻣ: ﻗﹶﺎﻝﹶﺔﻨﺴﺎﺀَ ﺑﹺﺎﻟﹾﺤ ﺟﻦﻣ

ِ ﺍﷲﺪﺒ ﻋﻦ ﻋ- ٥۱٥

515. Abdullah (ibn Məsud) “Kim Qiyamət günü yaxşı əməl gətirsə” (əlQasas, 84) ayəsi haqqında: “Kim “lə iləhə illəllah” kəlməsi ilə gələrsə, “Kim
də pis əməl gətirsə” (əl-Qasas, 84) ayəsi haqqında isə: “Kim şirk ilə gələrsə”demişdir”.677

ﺮﻴ ﺍﻟﹾﺨﻴﻜﹸﻢﻠﺃﹶﻫ ﻭﻜﹸﻢﻔﹸﺴﻮﺍ ﺃﹶﻧﻠﱢﻤ ﻋ:ﺍ ﻗﹶﺎﻝﹶﺎﺭ ﻧﻴﻜﹸﻢﻠﺃﹶﻫ ﻭﻜﹸﻢﻔﹸﺴ ﻗﹸﻮﺍ ﺃﹶﻧ:

ﻪﻟﻲ ﻗﹶﻮﻓ

ﺐﹴﻦﹺ ﺃﹶﺑﹺﻲ ﻃﹶﺎﻟ ﺑﻲﻠ ﻋﻦ ﻋ- ٥۱٦

516. Əli ibn Əbu Talib Allahın “Özünüzü və ailənizi oddan qoruyun!”
(ət-Təhrim, 6) - ayəsi haqqında belə demişdir: “Xeyir öyrənin və onu ailələrinizə öyrədin”.678

.«ﻠﹶﺔ ﻟﹶﻴﻮﺕ ﻗﹸﻨ ﻟﹶﻪﺐ ﻛﹸﺘ،ﻠﹶﺔﻲ ﻟﹶﻴ ﻓﻳﺔ ﺁﺌﹶﺔﺃﹶ ﺑﹺﻤ ﻗﹶﺮﻦ »ﻣ: ِﻝﹸ ﺍﷲﻮﺳ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺭ:ﻗﹶﺎﻝﹶ

ﺍﺭﹺﻱﻢﹴ ﺍﻟﺪﻴﻤ ﺗﻦ ﻋ- ٥۱٧

ən-Nəsəi, 953, 961. əl-Albani səhih olduğunu bildirmişdir.
Əhməd, 17360. əl-Albani “Sahihul-Cəmius-Sağir”də (№ 1160) səhih olduğunu bildirmişdir.
677 əl-Hakim, 3528. əl-Albani “Sahihut-Tərğib vət-Tərhib” (№ 1527) səhih məvquf olduğunu
bildirmişdir.
678 əl-Hakim, 3826. əl-Albani “Sahihut-Tərğib vət-Tərhib”də (№ 119) səhih məvquf olduğunu bildirib.
675
676
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517. Təmim əd-Dari679 rəvayət edir ki, Allah Elçisi salləllahu aleyhi və səlləm
demişdir: “Kim bir gecədə yüz ayə oxuyarsa, ona gecə ibadət etmiş kimi
savab yazılar”.680
ƏN-NƏCM SURƏSİNDƏ OLAN SƏCDƏ AYƏSİ

ﺕﺪﺠ ﻭﺳ،ﻧﺎ ﻣﻌﻪﺪﺠ ﻭﺳ،ﺪﺠﺓ ﺳﺪﺠﻠﻎﹶ ﺍﻟﺴﺎ ﺑ ﻓﻠﻤ، ﻋﻨﺪﻩ ﺳﻮﺭﺓﹸ ﺍﻟﻨﺠﻢﺒﺖﻛﹸﺘ

ﺃﻥ ﺍﻟﻨﱯ

 ﻋﻦ ﺃﰊ ﻫﺮﻳﺮﺓ- ٥۱٨
ﺍﺓﹸ ﻭﺍﻟﻘﹶﻠﹶﻢﻭﺍﻟﺪ

518. Əbu Hureyra
demişdir: “Mən Peyğəmbərin salləllahu aleyhi və səlləm
yanında ən-Nəcm surəsini yazırdım. Səcdə ayəsi olan yerə çatanda o səcdə
etdi, biz də onunla səcdə etdik, mürəkkəb və qələm də səcdə etdi”.681
SƏCDƏ AYƏSİNİ OXUYANDA SƏCDƏ EDİN

ﺎ ﻓﹶﻠﹶﻤ،ﺃﹸ ﺹﻘﹾﺮﺓﹶ ﺗﺮﺠﻛﹶﺄﹶﻥﱠ ﺍﻟﺸ ﻭ،ﺓﺮﺠ ﺷﺖﺤﻲ ﺗ ﻛﹶﺄﹶﻧﻢﺎﺋﻯ ﺍﻟﻨﻳﺮ ﺎﻴﻤ ﻓﻳﺖﺃﹶ ﺭ:ﻗﹶﺎﻝﹶ

ﺭﹺﻱﺪﻌﻴﺪ ﺍﻟﹾﺨ ﺃﺑﹺﻲ ﺳﻦ ﻋ- ٥۱٩

ﺎﻲ ﺑﹺﻬﺙﹾ ﻟﺪﺃﹶﺣ ﻭ،ﺍﺭﺎ ﻭﹺﺯﻲ ﺑﹺﻬﻨﻂﱠ ﻋ ﺣﻢ ﺍﻟﻠﱠﻬ،ﺎﻲ ﺑﹺﻬ ﻟﺮ ﺍﻏﹾﻔﻢ ﺍﻟﻠﱠﻬ:ﺎﻫﻮﺩﺠﻲ ﺳ ﻓ ﻓﹶﻘﹶﺎﻟﹶﺖ،ﺕﺪﺠ ﺳﺓﺪﺠﻠﹶﻰ ﺍﻟﺴ ﻋﺖﺃﹶﺗ
ﺎﺎ ﺃﹶﺑ ﻳﺖ ﺃﹶﻧﺕﺪﺠ ﺳ: ﻓﹶﻘﹶﺎﻝﹶﻪﺗﺮﺒﻮﻝﹺ ﺍﷲِ ﻓﹶﺄﹶﺧﺳﻠﹶﻰ ﺭ ﻋﺕﻭﺪ ﻓﹶﻐ،ﻪﺗﺪﺠ ﺳﺩﺍﻭ ﺩﻙﺪﺒ ﻋﻦ ﻣﻠﹾﺖﻘﹶﺒﺎ ﺗﻲ ﻛﹶﻤﻨﺎ ﻣﻠﹾﻬﻘﹶﺒﺗ ﻭ،ﺍﻜﹾﺮﺷ
ﻲﻗﹶﺎﻝﹶ ﻓ ﻭﺓﺪﺠﻠﹶﻰ ﺍﻟﺴﻰ ﻋ ﺃﹶﺗﺓﹶ ﺹ ﺛﹸﻢﻮﺭﻮﻝﹸ ﺍﷲِ ﺳﺳﺃﹶ ﺭ ﻗﹶﺮ ﺛﹸﻢ،ﺓﺮﺠ ﺍﻟﺸﻦ ﻣﻮﺩﺠ ﺑﹺﺎﻟﺴﻖ ﺃﹶﺣﺖ ﻓﹶﺄﹶﻧ: ﻗﹶﺎﻝﹶ، ﻻﹶ:؟ ﻗﹸﻠﹾﺖﻴﺪﻌﺳ
ﺎﻫﻮﺩﺠﻲ ﺳﺓﹸ ﻓﺮﺠ ﺍﻟﺸﺎ ﻗﹶﺎﻟﹶﺖ ﻣﻩﻮﺩﺠﺳ
519. Əbu Səid əl-Xudri
demişdir: “Yuxuda özümü Sad surəsini oxuyan
bir ağacın altında gördüm. Ağac səcdə ayəsinə gəlib çatanda səcdə edərək
belə dua etdi: “Allahummə-ğfirli bihə, Allahummə hutta anni bihə vizran,
vəəhdisli bihə şukran, və təqabbəlhə minni kəmə təqabbəltə min abdikə
Davud!682” Səhər tezdən Allah Elçisinin salləllahu aleyhi və səlləm yanına gəlib
yuxunu ona danışdım. O buyurdu: “Səcdə etdinmi, ey Əbu Səid?” Dedim:
“Xeyr”. O buyurdu: “Axı sən səcdə etməyə ağacdan daha layiqsən”. Sonra

679 Əbu

Ruqeyyə Təmim ibn Əus ibn Xaricə əd-Dari Peyğəmbərin səhabəsidir. Hicrətin 40-cı ilində
vəfat etmişdir.
680 Əhməd, 16999. əl-Albani “Sahihul-Cəmius-Sağir”də (№ 6468) və “Silsilətul-Əhədisis-Sahiha”da (№
644) səhih olduğunu bildirmişdir.
681 əl-Bəzzar, 1/ 360/ 763. əl-Albani “Sahihut-Tərğib vət-Tərhib”də (№ 1443) və “Silsilətul-ƏhədisisSahiha”da (№ 3035) həsən olduğunu bildirmişdir.
682 Tərcüməsi: Allahım, bunun sayəsində məni bağışla! Allahım, bunun səbəbilə məndən yükü götür
(günahımı sil), bununla məni şükür edənlərdən et və onu qulun Davuddan qəbul etdiyin kimi məndən
də qəbul et!
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Allah Elçisi salləllahu aleyhi və səlləm Sad surəsini oxudu, səcdə ayəsinə
çatdıqda səcdə etdi və ağacın söylədiyini söylədi”.683
ADƏM ÖVLADINA ƏMR OLUNAN SƏCDƏ

ﺎ ﻳ:ﻳﻘﹸﻮﻝﹸ ،ﻲﻜﻳﺒ ﻄﹶﺎﻥﹸﻴﻝﹶ ﺍﻟﺸﺰﺘ ﺍﻋ،ﺪﺴﺠ
 ﺓﹶ ﻓﹶﺠﺪ
  ﺍﻟﺴﻡ ﺁﺩﻦﺃﹶ ﺍﺑ »ﺇﹺﺫﹶﺍ ﻗﹶﺮ: ﻮﻝﹸ ﺍﻟﻠﱠﻪﺳ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺭ:ﻗﹶﺎﻝ

ﺓﹶﻳﺮﺮ ﺃﹶﺑﹺﻲ ﻫﻦ ﻋ- ٥٢٠

.«ﺎﺭﻲ ﺍﻟﻨ ﻓﹶﻠﺖﻴ ﻓﹶﺄﹶﺑﻮﺩﺠ ﺑﹺﺎﻟﺴﺕﺮﺃﹸﻣ ﻭ،ﺔﹸﻨ ﺍﻟﹾﺠ ﻓﹶﻠﹶﻪﺪﺠ ﻓﹶﺴﻮﺩﺠ ﺑﹺﺎﻟﺴﻡ ﺁﺩﻦ ﺍﺑﻣﺮ  ﺃﹸ- !ﻲﻳﻠﺎ ﻭﻳﺐﹴ ﻳ ﺃﹶﺑﹺﻲ ﻛﹸﺮﻳﺔﺍﻲ ﺭﹺﻭﻓ ﻭ- ﻳﻠﹶﻪﻭ
520. Əbu Hureyra
rəvayət edir ki, Peyğəmbər salləllahu aleyhi və səlləm
demişdir: “Adəm övladı səcdə ayəsini 684 oxuyub səcdəyə qapandıqda,
şeytan kənara çəkilib ağlayaraq deyir: “Vay mənim halıma! (Əbu Kureybin
rəvayətində: Ay yazıq!) Adəm övladına səcdə etmək əmr olundu, səcdə
edib Cənnəti qazandı. Mənə isə səcdə etmək əmr olundu, boyun qaçırıb
Cəhənnəm odunu qazandım685”.686
MİN AYƏDƏN XEYİRLİ BİR AYƏ

 ﺃﹶﻟﹾﻒﻦ ﻣﺮﻴﻳﺔﹲ ﺧﺎ ﺁﻴﻬﻳﻘﹸﻮﻝﹸ »ﻓ ﻭﺎﺕﺤﺒﺴﺃﹶ ﺍﻟﹾﻤﻳﻘﹾﺮ ﻰﺘ ﺣﺎﻡﻳﻨ ﻛﹶﺎﻥﹶ ﻻﹶ

ﺒﹺﻰﺃﹶﻥﱠ ﺍﻟﻨ

ﻳﺔﹶﺎﺭﹺﻦﹺ ﺳﺎﺽﹺ ﺑﺑﺮﻦﹺ ﺍﻟﹾﻌ ﻋ- ٥٢١
.«ﻳﺔﺁ

521. İrbad ibn Səriyə687 rəvayət edir ki, Peyğəmbər salləllahu aleyhi və səlləm
Musəbbihəti (əl-İsra, əl-Hədid, əl-Həşr, əs-Saf, əl-Cumuə, ət-Təğabun və əlƏla surələrini) oxumadan yatmazdı və belə deyərdi: “Bunlarda min ayədən
daha xeyirli ayə vardır”.688
OXUNAN HƏR AYƏNİN XEYRİ

ﻈﹶﺎﻡﹴ ﻋﻔﹶﺎﺕﻠ ﺛﹶﻼﹶﺙﹶ ﺧﻴﻪ ﻓﻳﺠﹺﺪ  ﺃﹶﻥﹾﻪﻠ ﺇﹺﻟﹶﻰ ﺃﹶﻫﻊﺟ ﺇﹺﺫﹶﺍ ﺭﻛﹸﻢﺪ ﺃﹶﺣﺐﻳﺤ »ﺃﹶﻮﻝﹸ ﺍﻟﻠﱠﻪﺳﺓﹶ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺭﻳﺮﺮ ﺃﹶﺑﹺﻰ ﻫﻦ ﻋ- ٥٢٢
.«ﺎﻥﻤﻈﹶﺎﻡﹴ ﺳ ﻋﻔﹶﺎﺕﻠ ﺧ ﺛﹶﻼﹶﺙﻦ ﻣ ﻟﹶﻪﺮﻴ ﺧﻪﻼﹶﺗﻰ ﺻ ﻓﻛﹸﻢﺪ ﺃﹶﺣﺃﹸ ﺑﹺﻬﹺﻦﻳﻘﹾﺮ ﺎﺕ ﻗﹶﺎﻝﹶ »ﻓﹶﹶﺜﻼﹶﺙﹸ ﺁﻳ.ﻢﻌﺎ ﻧ ﻗﹸﻠﹾﻨ.«ﺎﻥﻤﺳ
522. Əbu Hureyra
rəvayət edir ki, Allah Elçisi salləllahu aleyhi və səlləm
demişdir: “Sizdən biri ailəsinin yanına qayıtdıqda, evində üç irisümüklü,
Əbu Yəalə, 1069. əl-Albani “Sahihut-Tərğib vət-Tərhib” (№ 1442) həsən li-ğeyrihi olduğunu bildirib.
Quranda on beş səcdə ayəsi mövcuddur.
685 Uca Allah buyurur: “Bir zaman Biz mələklərə: “Adəmə səcdə edin!”– dedikdə İblisdən başqa (hamısı)
səcdə etdi. O, imtina edib təkəbbür göstərdi və kafir oldu” (əl-Bəqərə, 34).
686 Muslim, 244.
687 əl-İrbəd ibn Səriyə əs-Suləmi
Peyğəmbərin səhabəsidir. Hicrətin 75-ci ilində vəfat edib.
688 ət-Tirmizi, 3406, 3735. əl-Albani həsən olduğunu bildirmişdir.
683
684
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kök, hamilə dəvə görmək istəməzmi?” Biz: “Bəli”- deyə cavab verdik. O
belə buyurdu: “Sizdən birinizin namazda oxuduğu üç ayə, sizin üçün üç
irisümüklü, kök, hamilə dəvədən daha xeyirlidir”.689

ﻡﹴ ﺇﹺﻟﹶﻰﻳﻮ  ﻛﹸﻞﱠﻭﺪﻳﻐ  ﺃﹶﻥﹾﺐﻳﺤ ﻳﻜﹸﻢ ﻓﹶﻘﹶﺎﻝﹶ »ﺃﹶﻔﱠﺔﻰ ﺍﻟﺼ ﻓﻦﺤﻧ ﻭﻮﻝﹸ ﺍﻟﻠﱠﻪﺳ ﺭﺝﺮﺮﹴ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺧﺎﻣﻦﹺ ﻋﺔﹶ ﺑﻘﹾﺒ ﻋﻦ ﻋ- ٥٢٣
 ﻗﹶﺎﻝﹶ.ﻚ ﺫﹶﻟﺐﺤ ﻧﻮﻝﹶ ﺍﻟﻠﱠﻪﺳﺎ ﺭﺎ ﻳ ﻓﹶﻘﹸﻠﹾﻨ.«ﻢﹴﺣﻻﹶ ﻗﹶﻄﹾﻊﹺ ﺭﺮﹺ ﺇﹺﺛﹾﻢﹴ ﻭﻰ ﻏﹶﻴﻳﻦﹺ ﻓﺎﻭﻣﻦﹺ ﻛﹶﻮﻴﺎﻗﹶﺘ ﺑﹺﻨﻪﻨ ﻣﻰﺄﹾﺗﻴﻖﹺ ﻓﹶﻴﻘ ﺇﹺﻟﹶﻰ ﺍﻟﹾﻌﺎﻥﹶ ﺃﹶﻭﻄﹾﺤﺑ
 ﺛﹶﻼﹶﺙﻦ ﻣ ﻟﹶﻪﺮﻴﺛﹶﻼﹶﺙﹲ ﺧﻦﹺ ﻭﻴﺎﻗﹶﺘ ﻧﻦ ﻣ ﻟﹶﻪﺮﻴﺧ

ﺎﺏﹺ ﺍﻟﻠﱠﻪﺘ ﻛﻦﻦﹺ ﻣﻴﻳﺘﺃﹶ ﺁﻳﻘﹾﺮ  ﺃﹶﻭﻠﹶﻢﻌ ﻓﹶﻴﺠﹺﺪﺴ ﺇﹺﻟﹶﻰ ﺍﻟﹾﻤﻛﹸﻢﺪﻭ ﺃﹶﺣﺪﻳﻐ »ﺃﹶﻓﹶﻼﹶ
.« ﺍﻹِﺑﹺﻞﹺﻦ ﻣﻦﻫﺍﺩﺪ ﺃﹶﻋﻦﻣﻊﹴ ﻭﺑ ﺃﹶﺭﻦ ﻣ ﻟﹶﻪﺮﻴ ﺧﻊﺑﺃﹶﺭﻭ

523. Uqbə ibn Amir demişdir: “Biz Suffədə690 olarkən Allah Elçisi salləllahu
aleyhi və səlləm gəlib dedi: “Hansınız hər səhər Büthan və ya əl-Əqiq vadisinə
gedib günah etmədən və qohumluq əlaqələrini kəsmədən oradan hörgüclü
iki maya dəvə gətirmək istəyir?” Biz dedik: “Ey Allahın Elçisi! Biz bunu
istəyirik”. O dedi: “Sizdən biri səhər məscidə gedib, Allahın
kitabından
iki ayə öyrənərsə və ya (onları) oxuyarsa, bu onun üçün iki dəvədən daha
xeyirli olar. Üç ayə onun üçün üç dəvədən, dörd ayə onun üçün dörd
dəvədən daha xeyirli olar. (Öyrənilən və oxunulan) ayələrin sayı nə qədərdirsə, o qədər də dəvələrdən daha xeyirlidir”.691

Muslim, 1908.
Suffə - Peyğəmbərin
691 Muslim, 1909.
689
690

məscidində evsizlər üçün ayrılmış bir yer.
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ƏN ÇOX BƏLAYA MƏRUZ QALANLAR

ﻩ ﻳﺪ ﻊ ﺿﻭ ﻭ،ﻴﻔﹶﺔﹲ ﻗﹶﻄﻪﻠﹶﻴ ﻋ،ﻮﻙﻋﻮ ﻣﻮﻫﻮﻝﹺ ﺍﷲِ ﻭﺳﻠﹶﻰ ﺭﻞﹶ ﻋﺧ ﺩﺭﹺﻱﺪ ﺍﻟﹾﺨﻴﺪﻌﺎ ﺳﺎﺭﹴ ﺃﹶﻥﱠ ﺃﹶﺑﻳﺴ ﻦﹺﻄﹶﺎﺀِ ﺑ ﻋﻦ ﻋ- ٥٢٤
ﻚﺎ ﻛﹶﺬﹶﻟ ﺇﹺﻧ: ِﻮﻝﹸ ﺍﷲﺳ ﻓﹶﻘﹶﺎﻝﹶ ﺭ،ﻮﻝﹶ ﺍﷲِ؟ﺳﺎ ﺭ ﻳﺎﻙﻤ ﺣﺮ ﺣﺪﺎ ﺃﹶﺷ ﻣ:ﻴﺪﻌﻮ ﺳ ﻓﹶﻘﹶﺎﻝﹶ ﺃﹶﺑ،ﻴﻔﹶﺔ ﺍﻟﹾﻘﹶﻄﻕﺎ ﻓﹶﻮﻬﺗﺍﺭﺮ ﺣﺪﺟﺎ ﻓﹶﻮﻬﻠﹶﻴﻋ
:؟ ﻗﹶﺎﻝﹶﻦ ﻣ ﺛﹸﻢ:ﺎﺀُ ﻗﹶﺎﻝﹶﺒﹺﻴ ﺍﻷَﻧ:ﻼﹶﺀً؟ ﻗﹶﺎﻝﹶﺎﺱﹺ ﺑ ﺍﻟﻨﺪ ﺃﹶﺷﻦ ﻣ،ِﻮﻝﹶ ﺍﷲﺳﺎ ﺭ ﻳ: ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺛﹸﻢﺮﺎ ﺍﻷَﺟ ﻟﹶﻨﻒﺎﻋﻳﻀﻼﹶﺀُ ﻭﺎ ﺍﻟﹾﺒﻨﻠﹶﻴ ﻋﺩﺪﻳﺸ
ﻰﺘﻞﹺ ﺣﻠﹶﻰ ﺑﹺﺎﻟﹾﻘﹸﻤﺘﻳﺒ ﻭ،ﺎﻬﺴﻳﻠﹾﺒ ﺎﺀَﺓﹶﺒ ﺇﹺﻻﱠ ﺍﻟﹾﻌﻳﺠﹺﺪ ﺎﻰ ﻣﺘﻠﹶﻰ ﺑﹺﺎﻟﹾﻔﹶﻘﹾﺮﹺ ﺣﺘﻳﺒ ﻢﻫﺪﻮﻥﹶ ﻛﹶﺎﻥﹶ ﺃﹶﺣﺤﺎﻟ ﺍﻟﺼ ﺛﹸﻢ:؟ ﻗﹶﺎﻝﹶﻦ ﻣ ﺛﹸﻢ:ﺎﺀُ ﻗﹶﺎﻝﹶﻠﹶﻤﺍﻟﹾﻌ
.ِﻄﹶﺎﺀ ﺑﹺﺎﻟﹾﻌﻛﹸﻢﺪ ﺃﹶﺣﻦﻼﹶﺀِ ﻣﺎ ﺑﹺﺎﻟﹾﺒﺣ ﻓﹶﺮﺪ ﻛﹶﺎﻥﹶ ﺃﹶﺷﻢﻫﺪﻻﹶﺣ ﻭ،ﻠﹶﻪﻘﹾﺘﺗ
rəvayət edir ki, bir dəfə Əbu Səid əl-Xudri Allah
524. Ata ibn Yəsər692
Elçisi salləllahu aleyhi və səlləm qızdırmalı olduğu halda onun yanına gəldi.
Allah Elçisinin salləllahu aleyhi və səlləm üzərində dəsmal var idi. Əbu Səid
əlini dəsmalın üzərinə qoydu və istiliyi dəsmalın üzərində hiss edib dedi:
“Sənin necə də şiddətli qızdırman var, ey Allahın Elçisi?!” Allah Elçisi
salləllahu aleyhi və səlləm buyurdu: “Bizə gələn bəla belə şiddətli olur və
mükafatı da qat-qat verilir”. Əbu Səid
soruşdu: “Ey Allahın Elçisi,
insanlardan ən güclü bəlaya məruz qalanlar kimlərdir?” O buyurdu: “Peyğəmbərlər”. Əbu Səid
soruşdu: “Sonra kimlərdir?” O buyurdu: “Alimlər”. Əbu Səid soruşdu: “Sonra kimlərdir?” O buyurdu: “Sonra əməlisalehlərdir. Onlardan kimisi əbadan başqa geyinməyə heç bir şey tapmayana
qədər kasıblaşır, kimisini bit basır və onun ölümünə səbəb olur. Həqiqətən,
onlar başlarına gələn bəlaya sizin hədiyyəyə sevinməyinizdən daha çox
sevinirlər”.693

 ﺛﹸﻢﻢﻬﻳﻠﹸﻮﻧ ﻳﻦ ﺍﻟﱠﺬ ﺛﹸﻢ،َﺎﺀﺒﹺﻴﻼﺀً ﺍﻷَﻧﺎﺱﹺ ﺑ ﺍﻟﻨﺪ ﺃﹶﺷﻦ »ﺇﹺﻥﱠ ﻣ: ِﻝﹸ ﺍﷲﻮﺳ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺭ:ﻗﹶﺎﻟﹶﺖ

ﻥ ﺎﻤﺖ ﺍﻟﹾﻴﺔﹶ ﺑﹺﻨﻤ ﻓﹶﺎﻃﻦ ﻋ- ٥٢٥
.«ﻢﻬﻳﻠﹸﻮﻧ ﻳﻦ ﺍﻟﱠﺬ ﺛﹸﻢ،ﻢﻬﻳﻠﹸﻮﻧ ﻳﻦﺍﻟﱠﺬ

525. Fatimə bint əl-Yəmən
rəvayət edir ki, Allah Elçisi salləllahu aleyhi və
səlləm demişdir: “İnsanlardan ən çox bəlaya düçar olanlar peyğəmbərlərdir,
sonra (fəzilətdə) onların ardınca gələnlər, sonra onların ardınca gələnlər,
sonra onların ardınca gələnlər”.694

ﺜﹶﻞﹸﺜﹶﻞﹸ ﻓﹶﺎﻷَﻣ ﺍﻷَﻣﺎﺀُ ﺛﹸﻢﺒﹺﻴ »ﺍﻷَﻧ:ﻼﹶﺀً؟ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺑﺪﺎﺱﹺ ﺃﹶﺷ ﺍﻟﻨ ﺃﹶﻯﻮﻝﹶ ﺍﻟﻠﱠﻪﺳﺎ ﺭ ﻳ: ﻗﹸﻠﹾﺖ:ﻗﹶﺎﻝﹶ

ﻗﱠﺎﺹﹴﻦﹺ ﺃﹶﺑﹺﻰ ﻭ ﺑﺪﻌ ﺳﻦ ﻋ- ٥٢٦

692 Əbu Muhəmməd Ata ibn Yəsar əl-Mədəni
tanınmış tabiin olmuşdur. Hicrətin 39-cu ilində anadan
olmuş, hicrətin 102-ci ilində vəfat etmişdir.
693 əl-Hakim, 119; İbn Əbud-Dunyə “Mərad vəl Kəffərat” 1. əl-Albani “Sahihut-Tərğib vət-Tərhib”də (№
3403) səhih olduğunu bildirmişdir.
694 Əhməd, 27124. əl-Albani “Sahihul-Cəmius-Sağir”də (№ 996) səhih olduğunu bildirmişdir.
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ﺡﺮﻳﺒ ﺎ ﻓﹶﻤﻳﻨﹺﻪﺐﹺ ﺩﺴﻠﹶﻰ ﺣ ﻋﻰﻠﺘ ﺭﹺﻗﱠﺔﹲ ﺍﺑﻳﻨﹺﻪﻰ ﺩﺇﹺﻥﹾ ﻛﹶﺎﻥﹶ ﻓ ﻭﻩﻼﹶﺅ ﺑﺪﺘﺎ ﺍﺷﻠﹾﺒ ﺻﻳﻨﹺﻪﻰ ﺩ ﻓﹶﺈﹺﻥﹾ ﻛﹶﺎﻥﹶ ﻓﻳﻨﹺﻪﺐﹺ ﺩﺴﻠﹶﻰ ﺣ ﻋﺪﺒﻠﹶﻰ ﺍﻟﹾﻌﺘﻳﺒ
.«ﻴﺌﹶﺔﻄ ﺧﻦ ﻣﻪﻠﹶﻴﺎ ﻋﻣﺽﹺ ﻭﻠﹶﻰ ﺍﻷَﺭﻰ ﻋﺸﻳﻤ ﻛﹶﻪﺮﻳﺘ ﻰﺘ ﺣﺪﺒﻼﹶﺀُ ﺑﹺﺎﻟﹾﻌﺍﻟﹾﺒ
526. Sad ibn Əbu Vaqqas rəvayət edərək deyir: “Mən dedim: “Ey Allahın
Elçisi, ən şiddətli bəlaya düçar olan insanlar kimlərdir?” O buyurdu:
“Peyğəmbərlər, sonra onlara daha yaxın olanlar, sonra onlara daha yaxın
olanlardır. Kişi dininə görə imtahan olunur. Əgər dinində möhkəmdirsə,
imtahanı çətinləşir. Yox, əgər dinində zəifdirsə, Allah onu dininə görə imtahan edir. Qul yer üzərində günahsız gəzənədək bəla ona gəlməkdə davam
edir”.695

.ﻪﻨ ﻣﺐﻳﺼ ﺍﺮﻴ ﺧ ﺑﹺﻪ ﺍﻟﻠﱠﻪﻳﺮﹺﺩ ﻦﻣ

ﻮﻝﹸ ﺍﻟﻠﱠﻪﺳ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺭ:ﻗﹶﺎﻝﹶ

ﺓﹶﻳﺮﺮ ﺃﹶﺑﹺﻲ ﻫﻦ ﻋ- ٥٢٧

527. Əbu Hureyra
rəvayət edir ki, Peyğəmbər salləllahu aleyhi və səlləm
demişdir: “Allah kimə xeyir nəsib etmək istəsə, onu imtahana çəkər”.696
BƏLA VƏ XƏSTƏLİKLƏR GÜNAHLARA KƏFFARƏDİR

 ﻓﹶﻠﹶﻪﻰﺿ ﺭﻦ ﻓﹶﻤﻢﻼﹶﻫﺘﺎ ﺍﺑﻣ ﻗﹶﻮﺐ ﺇﹺﺫﹶﺍ ﺃﹶﺣﺇﹺﻥﱠ ﺍﻟﻠﱠﻪﻼﹶﺀِ ﻭﻈﹶﻢﹺ ﺍﻟﹾﺒ ﻋﻊﺍﺀِ ﻣﺰ ﺍﻟﹾﺠﻈﹶﻢﻗﹶﺎﻝﹶ »ﺇﹺﻥﱠ ﻋ

ﺒﹺﻰﻦﹺ ﺍﻟﻨﺲﹴ ﻋ ﺃﹶﻧﻦ ﻋ- ٥٢٨
.«ﻂﹸﺨ ﺍﻟﺴﻂﹶ ﻓﹶﻠﹶﻪﺨ ﺳﻦﻣﺎ ﻭﺿﺍﻟﺮ

528. Ənəs
rəvayət edir ki, Allah Elçisi salləllahu aleyhi və səlləm demişdir:
“Mükafatın böyüklüyü bəlanın böyüklüyünə görədir. Həqiqətən, Allah bir
qövmü sevərsə, onlara bəla verməklə imtahan edər. Kim razı olarsa,
Allahın razılığını qazanar. Kim qəzəblənərsə, Allah da ona qəzəblənər”.697

 ﺃﹶﻥﱠ ﻟﹶﻮ،ﺍﺏﻞﹸ ﺍﻟﹾﺒﻼﹶﺀِ ﺍﻟﺜﱠﻮﻄﹶﻰ ﺃﹶﻫﻳﻌ ﲔ ﺣ،ﺔﺎﻣﻴ ﺍﻟﹾﻘﻡﻳﻮ ﻴﺔﺎﻓﻞﹸ ﺍﻟﹾﻌ ﺃﹶﻫﻮﺩ »ﻳ:

ِﻝﹸ ﺍﷲﻮﺳ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺭ:ﻗﹶﺎﻝﹶ

ﺎﺑﹺﺮﹴ ﺟﻦ ﻋ- ٥٢٩

.«ﺾﻘﹶﺎﺭﹺﻳﺎ ﺑﹺﺎﻟﹾﻤﻴﻧﻲ ﺍﻟﺪ ﻓﺖ ﻗﹸﺮﹺﺿﺖ ﻛﹶﺎﻧﻢﻫﻠﹸﻮﺩﺟ

529. Cabir
rəvayət edir ki, Allah Elçisi salləllahu aleyhi və səlləm demişdir:
“Qiyamət günü bəlaya düçar olanlara savab veriləcəyi zaman, bəla görməyənlər dünyada (imtahana çəkilib) dərilərinin kəskin alətlərlə kəsilib
parçalanmasını arzulayacaqlar”.698
İbn Məcə, 4023, 4159. əl-Albani həsən səhih olduğunu bildirmişdir.
əl-Buxari, 5645.
697 ət-Tirmizi, 2396, 2576; İbn Məcə, 4031. əl-Albani hədisin həsən olduğunu bildirmişdir.
698 ət-Tirmizi, 2402, 2582. əl-Albani həsən olduğunu bildirmişdir.
695
696
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ﺎﻠﹶﻜﹾﻨ ﻫ،ﺎﻠﹾﻨﻤﺎ ﻋﻯ ﺑﹺﻜﹸﻞﱢ ﻣﺰﺠﺎ ﻟﹶﻨ ﺇﹺﻧ: ﻓﹶﻘﹶﺎﻝﹶ ﺑﹺﻪﺰﺠﻮﺀًﺍ ﻳﻞﹾ ﺳﻤﻌ ﻳﻦﻳﺔﹶ ﻣ ﺍﻟﹾﺂﻩﺬﻼﹶ ﻫﻠﹰﺎ ﺗﺟﺃﹶﻥﱠ ﺭ

ﺔﹶﺸﺎﺋ ﻋﻦ ﻋ- ٥٣٠

.ﻳﻪﺫﻳﺆ ﺎﻤ ﻣﻩﺪﺴﻲ ﺟ ﻓﺔﻴﺒﺼ ﻣﻦﺎ ﻣﻴﻧﻲ ﺍﻟﺪ ﻓﻯ ﺑﹺﻪﺰﻳﺠ ﻢﻌ ﻧ:ﻓﹶﻘﹶﺎﻝﹶ

ﻮﻝﹶ ﺍﻟﻠﱠﻪﺳ ﺭﻚﻠﹶﻎﹶ ﺫﹶﻟ ﻓﹶﺒ،ﺇﹺﺫﹶﺍ

530. Aişə
demişdir: “Bir kişi bu ayəni: “Pislik edən kəs, onun cəzasını
alacaq” (ən-Nisa, 123) – oxudu və dedi: “Biz etdiyimiz hər bir əmələ görə
cəzalandırılacağıqsa, onda biz həlak olduq!” Bu xəbər Allah Elçisinə
salləllahu aleyhi və səlləm çatdı və o buyurdu: “Bəli, o, dünyada bədəninə
əziyyət verəcək şeylərlə imtahan olunmaqla cəzalandırılacaq”.699

ﻞﹺ ﺃﹶﻫﺎﻧﹺﻲﻻﹶ ﺃﹶﻣ ﻭﻜﹸﻢﺎﻧﹺﻴ ﺑﹺﺄﹶﻣﺲ ﻟﹶﻴﻳﺔ ﺍﻟﹾﺂﻩﺬ ﻫﺪﻌ ﺑﻼﹶﺡ ﺍﻟﺼﻒ ﻛﹶﻴﻮﻝﹶ ﺍﻟﻠﱠﻪﺳﺎ ﺭ ﻳ: ﻗﹶﺎﻝﹶﻪﺃﹶﻧ

ﻳﻖﹺﺪﻜﹾﺮﹴ ﺍﻟﺼ ﺃﹶﺑﹺﻲ ﺑﻦ ﻋ- ٥٣١

ﺖ؟ ﺃﹶﻟﹶﺴﺽﺮﻤ ﺗﺖ ﺃﹶﻟﹶﺴ،ﻜﹾﺮﹴﺎ ﺑﺎ ﺃﹶﺑ ﻳ ﻟﹶﻚ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﻏﹶﻔﹶﺮ:؟ ﻓﹶﻘﹶﺎﻝﹶﺎ ﺑﹺﻪﺰﹺﻳﻨﺎ ﺟﻠﹾﻨﻤﺀٍ ﻋﻲﻛﹸﻞﱡ ﺷ ﻭ ﺑﹺﻪﺰﺠﻮﺀًﺍ ﻳﻞﹾ ﺳﻤﻌ ﻳﻦﺎﺏﹺ ﻣﺘﺍﻟﹾﻜ
.ﻥﹶ ﺑﹺﻪﻭﺰﺠﺎ ﺗ ﻣﻮ ﻫ: ﻗﹶﺎﻝﹶ،ﻠﹶﻰ ﺑ: ﻗﹸﻠﹾﺖ:ﺍﺀُ؟ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺍﻟﻠﱠﺄﹾﻭﻚﻴﺒﺼ ﺗﺖﻥﹸ؟ ﺃﹶﻟﹶﺴﺰﺤﺗ

531. Əbu Bəkr əs-Siddiq
demişdir: “Bir dəfə mən dedim: “Ey Allahın
Elçisi, bu ayədən sonra: “(Bu nemətə nail olmaq) nə sizin arzunuzla, nə də
Kitab əhlinin arzusu ilədir. Pislik edən kəs, onun cəzasını alacaq” (ən-Nisa,
123) – etdiyimiz hər bir əməlin cəzasını alacağımız halda necə salamat
qalmaq olar?” O buyurdu: “Allah səni bağışlasın, ey Əbu Bəkr! Məgər sən
xəstələnmirsən, kədərlənmirsən, bəlaya düçar olmursan?” Mən: “Bəli”dedim. O buyurdu: “Siz elə bunlarla cəzalandırılırsınız”.700

ﻞﹾﻤﻌ ﻳﻦ ﻣ: ﻣﺎ ﻫﻲ؟ ﻗﻠﺖ:ﺁﻳﺔ ﰲ ﻛﺘﺎﺏ ﺍﷲ ﻗﺪ ﺃﺣﺰﻧﺘﲏ ﻗﺎﻝ

 ﻗﻠﺖ ﻷﰊ ﺑﻦ ﻛﻌﺐ: ﻋﻦ ﺯﻳﺎﺩ ﺑﻦ ﺍﻟﺮﺑﻴﻊ ﻗﺎﻝ- ٥٣٢

 ﺇﻥ ﺍﳌﺆﻣﻦ ﻻ ﺗﺼﻴﺒﻪ ﻋﺜﺮﺓ ﻗﺪﻡ ﻭﻻ ﺍﺧﺘﻼﺝ ﻋﺮﻕ ﺇﻻ ﺑﺬﻧﺐ ﻭﻣﺎ ﻳﻌﻔﻮ. ﻣﺎ ﻛﻨﺖ ﺃﺭﺍﻙ ﺇﻻ ﺃﻓﻘﻪ ﳑﺎ ﺃﺭﻯ:ﻪ ﻗﺎﻝ  ﺑﹺﺰﺠﻮﺀًﺍ ﻳﺳ
.ﺍﷲ ﻋﻨﻪ ﺃﻛﺜﺮ
532. Ziyad ibn Rəbi demişdir: “Ubey ibn Kəbə dedim: “Allahın Kitabında
bir ayə məni kədərləndirdi”. O soruşdu: “O hansıdır?” Mən dedim:
“...Pislik edən şəxs, onun cəzasını görəcək...” (ən-Nisa 123) ayəsidir”. Kəb
dedi: “Mən səni gördüyümdən daha fəqih bilirdim. Həqiqətən, möminə
ayaq büdrəməsi, damar titrəməsi kimi müsibətin gəlməsi günahına görədir. Allahın əfv etdiyi günahlar isə bundan daha çoxdur”.701

İbn Hibban, 2923. əl-Albani “Sahihut-Tərğib vət-Tərhib”də (№ 3429) səhih olduğunu bildirmişdir.
İbn Hibban, 2910. əl-Albani “Sahihut-Tərğib vət-Tərhib”də (№ 3430) səhih olduğunu bildirmişdir.
701 İbn Əbud-Dunyə “əl-Mərad vəl-Kəffərat” 100; Beyhəqi “Şuabul-İman” 9814; İbn Cərir “Təfsir” 5/187.
Səlim ibn İyd əl-Hilali hədisin səhih olduğunu qeyd etmişdir.
699
700
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ﺍﻝﹸﻳﺰ  ﻓﹶﻼﹶ،ﻞﹴﻤﺎ ﺑﹺﻌﻬﻠﹸﻐﻳﺒ ﺎ ﻓﹶﻤ،ﺰﹺﻟﹶﺔﹸﻨ ﺍﷲِ ﺍﻟﹾﻤﺪﻨ ﻋﻜﹸﻮﻥﹸ ﻟﹶﻪﻞﹶ ﻟﹶﺘﺟ »ﺇﹺﻥﱠ ﺍﻟﺮ: ِﻝﹸ ﺍﷲﻮﺳ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺭ:ﻗﹶﺎﻝﹶ

ﺓﹶﻳﺮﺮ ﺃﹶﺑﹺﻲ ﻫﻦ ﻋ- ٥٣٣

.«ﺎﺎﻫ ﺇﹺﻳﻪﻠﱢﻐﻳﺒ ﻰﺘ ﺣ،ﻩﻳﻜﹾﺮ ﺎ ﺑﹺﻤﻴﻪﻠﺘﻳﺒ ُﺍﷲ
533. Əbu Hureyra
rəvayət edir ki, Allah Elçisi salləllahu aleyhi və səlləm
demişdir: “Kişinin Allah dərgahında yüksək bir dərəcəsi olur. O, bu
dərəcəyə əməli sayəsində nail olmamışdır. Allah onu xoşlamadığı şeylərlə
imtahana çəkə-çəkə bu dərəcəyə yüksəltmişdir”.702

ﻳﻜﹶﻔﱢﺮ ﻰﺘﻘﹶﻢﹺ ﺣ ﺑﹺﺎﻟﺴﻩﺪﺒﻲ ﻋﻠﺘﻳﺒ

 "ﺇﹺﻥﱠ ﺍﻟﻠﱠﻪ: ﻮﻝﹸ ﺍﻟﻠﱠﻪﺳ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺭ: ﻗﹶﺎﻝﹶ، ﺃﹶﺑﹺﻴﻪﻦ ﻋ،ﻢﹴﻣﻄﹾﻌ ﺮﹺ ﺑﻦﻴﺒ ﺑﻦ ﺟﺪﻤﺤ ﻣﻦ ﻋ- ٥٣٤
"ﺒﹺﻪ ﻛﹸﻞﱠ ﺫﹶﻧﻪﻨﻋ

534. Muhəmməd ibn Cubeyr ibn Mutim atasından rəvayət edir ki, Allah
Elçisi salləllahu aleyhi və səlləm buyurdu: “Şübhəsiz ki, Allah qulunun bütün
günahlarını yuyana qədər onu xəstəliyə düçar edir”.703

ﻪﻓﹶﻌﻳﺮ ﻳﻪﺫﻳﺆ ٌﺀﻲ ﺷ ﺃﹶﻭ,ﺎﺎﻛﹸﻬﻳﺸ ﻛﹶﺔﹲﻮ ﺷ ﺃﹶﻭ,ﻦﹺﻣﺆ ﺍﻟﹾﻤﺍﻉﺪ "ﺻ: ِﻮﻝﹸ ﺍﷲﺳ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺭ: ﻗﹶﺎﻝﹶﺭﹺﻱﺪ ﺍﻟﹾﺨﻴﺪﻌ ﺃﹶﺑﹺﻲ ﺳﻦ ﻋ- ٥٣٥
"ﻪﻮﺑ ﺫﹸﻧﻪﻨﺎ ﻋ ﺑﹺﻬﻳﻜﹶﻔﱢﺮ ﻭ,ﺔﹰﺟﺭ ﺩﺔﺎﻣﻴ ﺍﻟﹾﻘﻡﻳﻮ ﺎﺍﷲُ ﺑﹺﻬ
535. Əbu Səid əl-Xudri rəvayət edir ki, Allah Elçisi salləllahu aleyhi və səlləm
demişdir: “Möminin başının ağrıması, ona tikan batması və ya hər hansı bir
şeydən əziyyət çəkməsinə görə Qiyamət günü Allah onu bir dərəcə
yüksəldər və günahlarına kəffarə edər”.704

ﺎ ﻣﻦ ﺧﻄﺎﻳﺎﻩ ﻣﺎ ﻣﻦ ﻣﺴﻠﻢ ﻳﺸﺎﻙ ﺷﻮﻛﺔ ﰲ ﺍﻟﺪﻧﻴﺎ ﳛﺘﺴﺒﻬﺎ ﺇﻻ ﻗﻀﻰ

ﻳﻘﻮﻝ ﻗﺎﻝ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ

 ﻋﻦ ﺃﰊ ﻫﺮﻳﺮﺓ- ٥٣٦
ﻳﻮﻡ ﺍﻟﻘﻴﺎﻣﺔ

536. Əbu Hureyra rəvayət edir ki, Allah Elçisi salləllahu aleyhi və səlləm dedi:
“Dünyada ikən (ayağına) tikan batan və (Allahdan) bunun savabını uman
elə bir müsəlman yoxdur ki, həmin tikan sayəsində Qiyamət günü onun
günahları bağışlanmasın”.705

Əbu Yəalə, 6095; İbn Hibban 2897. əl-Albani səhih olduğunu bildirmişdir.
ət-Tabərani “Mucəmul-Kəbir” 1226, 1527, 1548; əl-Hakim, 1286. əl-Albani “Sahihul-Cəmius-Sağir”də
(№ 1870) səhih olduğunu qeyd etmişdir.
704 İbn Əbud-Dunyə “Mərad vəl-Kəffərat” 180. əl-Albani “Sahihut-Tərğib vət-Tərhib”də (№ 3434) həsən
olduğunu bildirmişdir.
705 əl-Buxari “Ədəbul-Mufrad” 507. əl-Albani səhih olduğunu bildirmişdir.
702
703
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ﻗﺎﻝ ﻻ ﻳﺰﺍﻝ ﺍﻟﺒﻼﺀ ﺑﺎﳌﺆﻣﻦ ﻭﺍﳌﺆﻣﻨﺔ ﰲ ﺟﺴﺪﻩ ﻭﺃﻫﻠﻪ ﻭﻣﺎﻟﻪ ﺣﱴ ﻳﻠﻘﻰ ﺍﷲ ﻋﺰ

ﻋﻦ ﺍﻟﻨﱯ

 ﻋﻦ ﺃﰉ ﻫﺮﻳﺮﺓ- ٥٣٧
ﻭﺟﻞ ﻭﻣﺎ ﻋﻠﻴﻪ ﺧﻄﻴﺌﺔ

537. Əbu Hureyra
rəvayət edir ki, Peyğəmbər salləllahu aleyhi və səlləm
demişdir: “Mömin kişinin və mömin qadının bədəninə, ailəsinə və maldövlətinə Allahla qarşılaşıncaya qədər bəla üz verərsə, boynunda heç bir
günah qalmaz”.706

ﻻﹶﺐ ﻭ
 ﹴﺻﻻﹶ ﻭﺐﹴ ﻭﺼ ﻧﻦ ﻣﻢﻠﺴ ﺍﻟﹾﻤﻴﺐﻳﺼ ﺎ ﻣ:ﻗﹶﺎﻝﹶ

ﺒﹺﻲ ﺍﻟﻨﻦﻋ

ﺓﹶﻳﺮﺮ ﺃﹶﺑﹺﻲ ﻫﻦﻋ ﻭﺭﹺﻱﺪ ﺍﻟﹾﺨﻴﺪﻌ ﺃﹶﺑﹺﻲ ﺳﻦ ﻋ- ٥٣٨

.ﺎﻩﻄﹶﺎﻳ ﺧﻦﺎ ﻣ ﺑﹺﻬ ﺍﻟﻠﱠﻪﺎ ﺇﹺﻻﱠ ﻛﹶﻔﱠﺮﺎﻛﹸﻬﻳﺸ ﻛﹶﺔﻮﻰ ﺍﻟﺸﺘ ﺣﻻﹶ ﻏﹶﻢﻻﹶ ﺃﹶﺫﹰﻯ ﻭ ﻭﻥﺰﻻﹶ ﺣ ﻭﻢﻫ
538. Əbu Səid əl-Xudri və Əbu Hureyra
rəvayət edirlər ki, Peyğəmbər
salləllahu aleyhi və səlləm demişdir: “Müsəlmana üz vermiş elə bir yorğunluq,
elə bir naxoşluq, elə bir kədər, elə bir üzüntü, elə bir əziyyət, elə bir dərd,
hətta (ayağına) batan elə bir tikan yoxdur ki, onun sayəsində Allah (həmin)
müsəlmanın günahlarını bağışlamasın”.707

."ﺍﺮﺎ ﻃﹶﺎﻫﻬﻨ ﻣ ﺍﻟﻠﱠﻪﺜﹶﻪﻌﺮﹺﺽﹴ ﺇﹺﻻ ﺑ ﻣﻦﺔﹰ ﻣﻋﺮ ﺻﻉﺮﻳﺼ ﺪﺒ ﻋﻦﺎ ﻣ "ﻣ:ﻗﹶﺎﻝﹶ

 ﺍﻟﻠﱠﻪﺒﹺﻲ ﻧﻦﻋ

ﻲﻠﺎﻫﺔﹶ ﺍﻟﹾﺒﺎﻣ ﺃﹶﺑﹺﻲ ﺃﹸﻣﻦ ﻋ- ٥٣٩

539. Əbu Umamə əl-Bəhili rəvayət edir ki, Allahın Peyğəmbəri salləllahu
aleyhi və səlləm demişdir: “Xəstəlikdən əziyyət çəkən elə bir qul yoxdur ki,
Allah onu günahlardan təmizlənmiş halda xəstəlikdən azad etməsin”.708

 ﺇﹺﻥﱠﺍ ﻗﹸﻠﹾﺖﻳﺪﺪﻜﹰﺎ ﺷﻋ ﻭﻚﻮﻋ ﻟﹶﺘﻚ ﺇﹺﻧﻗﹸﻠﹾﺖﺍ ﻭﻳﺪﺪﻜﹰﺎ ﺷﻋ ﻭﻚﻮﻋ ﻳﻮﻫ ﻭﻪﺿﺮﻲ ﻣﻓ

ﺒﹺﻲ ﺍﻟﻨﺖﻴﺃﹶﺗ

 ﺍﻟﻠﱠﻪﺪﺒ ﻋﻦ ﻋ- ٥٤٠

.ﺮﹺﺠ ﺍﻟﺸﻕﺭ ﻭﺎﺕﺤﺎ ﺗ ﻛﹶﻤﺎﻩﻄﹶﺎﻳ ﺧﻪﻨ ﻋ ﺍﻟﻠﱠﻪﺎﺕ ﺃﹶﺫﹰﻯ ﺇﹺﻻﱠ ﺣﻪﻴﺒﻳﺼ ﻢﹴﻠﺴ ﻣﻦﺎ ﻣﻞﹾ ﻣﻳﻦﹺ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺃﹶﺟﺮ ﺃﹶﺟ ﺑﹺﺄﹶﻥﱠ ﻟﹶﻚﺫﹶﺍﻙ
540. Rəvayət edilir ki, Abdullah (ibn Məsud)
demişdir: “Peyğəmbər
salləllahu aleyhi və səlləm (ağır) xəstələndiyi zaman mən onun yanına gəldim
(və baxdım ki,) o, qızdırma içində yanır. Dedim: “(Ey Allahın Elçisi!) Sən
qızdırma içində yanırsan! Yəqin bu, sənin iki savab qazanmağına görədir?”
O dedi: “Düzdür, başına müsibət gəlmiş elə bir müsəlman yoxdur ki,

əl-Buxari “Ədəbul-Mufrad” 494. əl-Albani səhih olduğunu bildirmişdir.
əl-Buxari, 5642, “Ədəbul-Mufrad” 492; Muslim, 2573.
708 ət-Tabərani “Mucəmul-Kəbir” 7358, 7485. əl-Albani “Sahihut-Tərğib vət-Tərhib”də (№ 3436) səhih
olduğunu bildirmişdir.
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Allah, ağacın yarpaqları töküldüyü kimi, onu günahlarını təmizləmiş
olmasın”.709

ﻠﹶﻰﺎ ﻋﻠﱢﻄﹸﻬﺎﺭﹺﻯ ﺃﹸﺳ ﻧﻰﻳﻘﹸﻮﻝﹸ ﻫ  ﻓﹶﺈﹺﻥﱠ ﺍﻟﻠﱠﻪﺮﺸ ﻓﹶﻘﹶﺎﻝﹶ »ﺃﹶﺑ ﻛﹶﺎﻥﹶ ﺑﹺﻪﻚﻋ ﻭﻦﻼﹰ ﻣﺟ ﺭﺎﺩ ﻋﺒﹺﻰﺓﹶ ﺃﹶﻥﱠ ﺍﻟﻨﻳﺮﺮ ﺃﹶﺑﹺﻰ ﻫﻦ ﻋ- ٥٤١
ﻰﺎﺭﹺ ﻓ ﺍﻟﻨﻦ ﻣﻈﱠﻪﻜﹸﻮﻥﹶ ﺣﺘﺎ ﻟﻴﻧﻰ ﺍﻟﺪﻦﹺ ﻓﻣﺆ ﺍﻟﹾﻤﻯﺪﺒﻠﹶﻰ ﻋﺎ ﻋﻠﱢﻄﹸﻬﺎﺭﹺﻯ ﺃﹸﺳ ﻧﻰﻫ...» «ﺎﺭﹺ ﺍﻟﻨﻦ ﻣﻈﱠﻪﻜﹸﻮﻥﹶ ﺣﺘﺬﹾﻧﹺﺐﹺ ﻟﻯ ﺍﻟﹾﻤﺪﺒﻋ
«ﺓﺮﺍﻵﺧ
541. Əbu Hureyra demişdir: “Peyğəmbər salləllahu aleyhi və səlləm qızdırma
xəstəliyinə tutulmuş bir adamı ziyarət etdi və dedi: “Sevin, çünki Allah
buyurur: “O (qızdırma) Mənim atəşimdir, Cəhənnəm atəşindən bir payı
olsun deyə, onu günahkar quluma göndərirəm!”710 Digər rəvayətdə belə
deyilir: “...Allah buyurur: “O (qızdırma xəstəliyi) Mənim atəşimdir.
Axirətdə atəşdən bir payı olsun deyə, Mən onu mömin quluma dünyada
göndərirəm”.711

ﻋﻠﻰ ﺃﻡ ﺍﻟﺴﺎﺋﺐ ﻭﻫﻲ ﺗﺰﻓﺰﻑ ﻓﻘﺎﻝ ﻣﺎﻟﻚ ﻗﺎﻟﺖ ﺍﳊﻤﻰ ﺃﺧﺰﺍﻫﺎ ﺍﷲ ﻓﻘﺎﻝ ﺍﻟﻨﱯ

ﻗﺎﻝ ﺩﺧﻞ ﺍﻟﻨﱯ

 ﻋﻦ ﺟﺎﺑﺮ- ٥٤٢

ﺎ ﺗﺬﻫﺐ ﺧﻄﺎﻳﺎ ﺍﳌﺆﻣﻦ ﻛﻤﺎ ﻳﺬﻫﺐ ﺍﻟﻜﲑ ﺧﺒﺚ ﺍﳊﺪﻳﺪﻣﻪ ﻻ ﺗﺴﺒﻴﻬﺎ ﻓﺈ
542. Cabir
demişdir: “Peyğəmbər salləllahu aleyhi və səlləm Ummu Saib
adlı (xəstə) bir qadına baş çəkdi. Qadın titrəyirdi. Peyğəmbər salləllahu aleyhi
və səlləm soruşdu: “Sənə nə olub?” O dedi: “Qızdırmam var. Allah onu zəlil
etsin!” Peyğəmbər salləllahu aleyhi və səlləm dedi: “Sus, onu söymə! Çünki bu
(xəstəlik), körük dəmirin pasını apardığı kimi, möminin günahlarını silib
aparır”.712

.ﻳﺪﺪﺚﹶ ﺍﻟﹾﺤﺒ ﺧﲑ ﺍﻟﹾﻜﺺﻠﻳﺨ ﺎ ﺍﷲ ﻛﹶﻤﻪﻠﹶﺼ ﺃﹶﺧﻦﻣﺆﻜﹶﻰ ﺍﻟﹾﻤﺘ ﺇﹺﺫﹶﺍ ﺍﺷ:ﻗﹶﺎﻝﹶ

ﺒﹺﻲﻦﹺ ﺍﻟﻨﻋ

ﺔﹶﺸﺎﺋ ﻋﻦ ﻋ- ٥٤٣

543. Aişədən
rəvayət edildiyinə görə Peyğəmbər salləllahu aleyhi və səlləm
belə demişdir: “Körük dəmirin pasını necə aparırsa, mömin də xəstələndiyi
zaman Allah onun günahlarını eləcə silib aparır”.713

 ﺣﺪﺛﻨﺎ ﺃﻧﺲ ﺑﻦ ﻣﺎﻟﻚ ﻋﻦ ﺍﻟﻨﱯ ﻗﺎﻝ ﻣﺎ ﻣﻦ ﻣﺴﻠﻢ ﺍﺑﺘﻼﻩ ﺍﷲ ﰲ ﺟﺴﺪﻩ ﺇﻻ ﻛﺘﺐ ﻟﻪ ﻣﺎ ﻛﺎﻥ ﻳﻌﻤﻞ ﰲ- ٥٤٤
ﺻﺤﺘﻪ ﻣﺎ ﻛﺎﻥ ﻣﺮﻳﻀﺎ ﻓﺈﻥ ﻋﺎﻓﺎﻩ ﻋﺴﻠﻪ ﻭﺇﻥ ﻗﺒﻀﻪ ﻏﻔﺮ ﻟﻪ
əl-Buxari, 5647; Muslim, 2571.
ət-Tirmizi, 2088, 2232. əl-Albani səhih olduğunu bildirmişdir.
711 İbn Məcə, 3470, 3599. əl-Albani səhih olduğunu bildirmişdir.
712 əl-Buxari “Ədəbul-Mufrad” 516. əl-Albani səhih olduğunu bildirmişdir.
713 İbn Hibban, 2936; əl-Buxari “Ədəbul-Mufrad” 497. əl-Albani səhih olduğunu bildirmişdir.
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544. Ənəs ibn Məlik rəvayət edir ki, Peyğəmbər salləllahu aleyhi və səlləm demişdir: “Allahın xəstəliyə saldığı elə bir müsəlman yoxdur ki, xəstəliyi davam etdikcə sağlam vaxtı yerinə yetirdiyi əməllərin savabı ona yazılmasın.
Əgər Allah onu sağaltsa, - güman edirəm ki, Peyğəmbər salləllahu aleyhi və
səlləm belə dedi: “Onu yaxşı işlər görməyə müvəffəq edər. Yox əgər onun
canını alarsa, onu bağışlayar”.714

ﺕﺪ ﻳﺎ ﻣﻼﺋﻜﱵ ﺃﻧﺎ ﻗﹶﻴﻪﻜﹶﺘﻼﺋ ﺇﱃ ﻣﺣﻰ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﺃﻭﺮﹺﺽ ﺇﺫﺍ ﻣﺪﺒ »ﺇﻥﱠ ﺍﻟﻌ: ﻮﻝﹸ ﺍﻟﻠﱠﻪﺳﺔﹶ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺭﺎﻣ ﺃﹶﺑﹺﻰ ﺃﹸﻣﻦ ﻋ- ٥٤٥
« ﻟﻪﺐ ﻓﺠﺴﺪ ﻣﻐﻔﻮﺭ ﻟﻪ ﻻ ﺫﻧﻪ ﻭﺇﻥﹾ ﺃﻋﺎﻓ ﻟﻪﺮ ﺃﻏﹾﻔﻪﻱ ﻓﺈﻥﹾ ﺃﻗﹾﺒﹺﻀﻮﺩ ﻗﹸﻴﻦ ﻣﺪﻱ ﺑﻘﹶﻴﺪﺒﻋ
545. Əbu Umamə
rəvayət edir ki, Allah Elçisi salləllahu aleyhi və səlləm
demişdir: “Həqiqətən, müsəlman qul xəstələndikdə Allah mələklərinə belə
vəhy edir: “Ey mələklərim! Mən qulumu iplərimdən biri ilə bağladım. Əgər
onun ruhunu alsam, onu bağışlayaram, yox əgər onu sağaltsam, günahlarından təmizlənmiş olar!”715

ﺎﻨﻣﺆﻱ ﻣﺎﺩﺒ ﻋﻦﺍ ﻣﺪﺒ ﻋﺖﻠﹶﻴﺘﻳﻘﹸﻮﻝﹸ »ﺇﹺﺫﹶﺍ ﺍﺑ
ﺎﻟﻠﺤﻔﻈﺔ ﺇﱐ ﺃﹶﻧ

ﻳﻘﹸﻮﻝﹸ ﺇﹺﻥﱠ ﺍﻟﻠﱠﻪ

ﻮﻝﹶ ﺍﻟﻠﱠﻪﺳ ﺭﺖﻌﻤﻲ ﺳﻓﹶﺈﹺﻧ

ﺱﹴ ﺃﹶﻭﻦ ﺑﺍﺩﺪ ﺷﻦ ﻋ- ٥٤٦

ﺏﻳﻘﹸﻮﻝﹸ ﺍﻟﺮﺎ ﻭﻄﹶﺎﻳ ﺍﻟﹾﺨﻦ ﻣﻪ ﺃﹸﻣﻪﺗﻟﹶﺪﻡﹺ ﻭﻮ ﻛﹶﻴﻚ ﺫﹶﻟﻪﻌﺠﻀ ﻣﻦ ﻣﻳﻘﹸﻮﻡ ﻪ ﻓﹶﺈﹺﻧﻪﺘﺎ ﺑﻠﹶﻴﻠﹶﻰ ﻣﻧﹺﻲ ﻭ ﺻﱪ ﻋﺪﻤﻓﹶﺤ
«ﻴﺢﺤ ﺻﻮﻫ ﻗﺒﻞ ﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﺍﻷﺟﺮ ﻭﻭﻥﹶ ﻟﹶﻪﺮﺠ ﺗﻢﺘﺎ ﻛﹸﻨ ﻣﻭﺍ ﻟﹶﻪﺮ ﻓﺄﺟﻪﺘﻠﹶﻴﺘﺍﺑﻱ ﻫﺬﺍ ﻭﺪﺒ ﻋﺕﺪﻗﹶﻴ

546. Şəddad ibn Əus716 demişdir: “Mən Allah Elçisini salləllahu aleyhi və
səlləm belə buyurarkən eşitdim: “Allah
buyurur: “Mömin bir qulumu
bəlaya düçar etdikdə o, Mənə həmd edərək düçar etdiyim bəlaya səbr etsə,
yatağından anadan doğulduğu gündə olduğu kimi xətalardan (təmizlənərək) ayağa qalxar”. Rəbb
qoruyucu mələklərinə buyurur: “Həqiqətən,
Mən bu qulumu əməl etməkdən saxlayıb bəlaya düçar etdim. Bundan
əvvəl sağlam ikən (etdiyi əməllərə bərabər) yazdığınız əcr qədər onun üçün
mükafat yazın!”717

ﻳﻘﹸﻮﻝﹸ ﺎﺫﹶﺍﺍ ﻣﻈﹸﺮﻦﹺ ﻓﹶﻘﹶﺎﻝﹶ ﺍﻧﻠﹶﻜﹶﻴ ﻣﻪﺎﻟﹶﻰ ﺇﹺﻟﹶﻴﻌ ﺗﺚﹶ ﺍﻟﻠﱠﻪﻌ ﺑﺪﺒ ﺍﻟﹾﻌﺮﹺﺽﻗﹶﺎﻝﹶ ﺇﹺﺫﹶﺍ ﻣ
ﻠﹶﻪﺧ ﺃﹶﻥﹾ ﺃﹸﺩﻪﺘﻓﱠﻴﻮ ﺇﹺﻥﹾ ﺗﻠﹶﻲﻱ ﻋﺪﺒﻌﻘﹸﻮﻝﹸ ﻟ ﻓﹶﻴﻠﹶﻢ ﺃﹶﻋﻮﻫﻭ

ﻮﻝﹶ ﺍﻟﻠﱠﻪﺳﺃﹶﻥﱠ ﺭ

ﺎﺭﹴﻳﺴ ﻦﹺﻄﹶﺎﺀِ ﺑ ﻋﻦ ﻋ- ٥٤٧

 ﺇﹺﻟﹶﻰ ﺍﻟﻠﱠﻪﻚﺎ ﺫﹶﻟﻓﹶﻌ ﺭﻪﻠﹶﻴﻰ ﻋﺃﹶﺛﹾﻨ ﻭ ﺍﻟﻠﱠﻪﺪﻤ ﺣﺎﺀُﻭﻩ ﺇﹺﺫﹶﺍ ﺟﻮ ﻓﹶﺈﹺﻥﹾ ﻫﻩﺍﺩﻮﻌﻟ

əl-Buxari “Ədəbul-Mufrad” 501. əl-Albani həsən səhih olduğunu söyləmişdir.
əl-Beyhəqi “Şuabul-İman” 9923. əl-Albani “Sahihul-Cəmius-Sağir”də (№ 1673) səhih olduğunu qeyd
etmişdir.
716 Şəddad ibn Əus əl-Ənsari
Peyğəmbərin səhabəsidir. Hicrətin 58-ci ilində Qüdsdə vəfat etmişdir.
717 ət-Tabərani “Mucəmul-Əvsat” 4709. əl-Albani “Sahihul-Cəmius-Sağir”də (№ 4300) həsən olduğunu
bildirmişdir.
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ﻪﺌﹶﺎﺗﻴ ﺳﻪﻨ ﻋﺃﹶﻥﹾ ﺃﹸﻛﹶﻔﱢﺮ ﻭﻪﻣ ﺩﻦﺍ ﻣﺮﻴﺎ ﺧﻣﺩ ﻭﻪﻤ ﻟﹶﺤﻦﺍ ﻣﺮﻴﺎ ﺧﻤ ﻟﹶﺤﻝﹶ ﻟﹶﻪﺪ ﺃﹶﻥﹾ ﺃﹸﺑﻪﺘﻔﹶﻴﺎ ﺷﺇﹺﻥﹾ ﺃﹶﻧﺔﹶ ﻭﻨﺍﻟﹾﺠ
547. Ata ibn Yəsər
rəvayət edir ki, Allah Elçisi salləllahu aleyhi və səlləm
demişdir: “Bir qul xəstələndikdə Uca Allah onun yanına iki mələk
göndərərək buyurur: “Onu ziyarət edənlərə nə söylədiyinə baxın!” (Ziyarət
edənlər) onun yanına gəldikdə, o, Allaha həmd-səna etsə, mələklər Allahın daha yaxşı bildiyi halda - bu (sözləri) Allaha yüksəldirlər. Allah
buyurur: “Qulumu vəfat etdirəcəyim təqdirdə Cənnətə daxil edəcəyimi,
sağaldacağım təqdirdə isə ətini daha yaxşı ət ilə, qanını da daha yaxşı qan
ilə dəyişdirəcəyimi və günahlarını bağışlayacağımı Özümə vacib etdim”.718

 ﻳﺎ ﺃﺑﺎ ﻫﺮﻳﺮﺓ! ﺇﱐ: ﺩﺧﻠﺖ ﻋﻠﻰ ﺃﻡ ﻋﺒﺪ ﺍﷲ ﺑﻨﺖ ﺃﰊ ﺫﺑﺎﺏ ﻋﺎﺋﺪﺍ ﳍﺎ ﻣﻦ ﺷﻜﻮﻯ ﻓﻘﺎﻟﺖ:ﳛﺪﺙ ﻗﺎﻝ

 ﺃﺑﺎ ﻫﺮﻳﺮﺓ- ٥٤٨

 ﻣﺎ ﺍﺑﺘﻠﻰ ﺍﷲ: ﲰﻌﺖ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﻳﻘﻮﻝ: ﻓﻨﻈﺮﺕ ﺇﱃ ﻗﺮﺣﺔ ﰲ ﻳﺪﻱ ﻓﻘﺎﻟﺖ،ﺩﺧﻠﺖ ﻋﻠﻰ ﺃﻡ ﺳﻠﻤﺔ ﺃﻋﻮﺩﻫﺎ ﻣﻦ ﺷﻜﻮﻯ
 ﻣﺎ ﱂ ﻳﱰﻝ ﻣﺎ ﺃﺻﺎﺑﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﻼﺀ ﺑﻐﲑ، ﺇﻻ ﺟﻌﻞ ﺍﷲ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﺒﻼﺀ ﻟﻪ ﻛﻔﺎﺭﺓ ﻭ ﻃﻬﻮﺭﺍ،ﻋﺒﺪﺍ ﺑﺒﻼﺀ ﻭ ﻫﻮ ﻋﻠﻰ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﻳﻜﺮﻫﻬﺎ
 ﺃﻭ ﻳﺪﻋﻮ ﻏﲑ ﺍﷲ ﰲ ﻛﺸﻔﻪ،ﺍﷲ
548. Əbu Hureyra
demişdir: “Bir dəfə mən Ummu Abdullah bint Əbu
Zubab xəstə ikən onu ziyarət etmək üçün yanına daxil oldum və o, mənə
dedi: “Ey Əbu Hureyra, mən Ummu Sələmə xəstə ikən onu ziyarət etmək
üçün yanına getmişdim. O, mənim əlimdəki yaranı görüb dedi: “Allah
Elçisinin salləllahu aleyhi və səlləm belə buyurduğunu eşitdim: “Allah qulunu
onun xoşlamadığı bir şeylə imtahan edərsə, o, bəladan yaxa qurtarmaq
üçün Allahdan qeyrisindən yardım diləmədiyi müddətdə həmin bəlanı
onun üçün günahlardan təmizlik və kəffarə edər“.719

ﺎﻴﻤﻘﻞﹸ ﻣﻤﻳﻌ ﺎ ﻛﹶﺎﻥﹶﺜﹾﻞﹸ ﻣ ﻣ ﻟﹶﻪﺐ ﻛﹸﺘ،ﺎﻓﹶﺮ ﺳ ﺃﹶﻭﺪﺒ ﺍﻟﹾﻌﺮﹺﺽ »ﺇﹺﺫﹶﺍ ﻣ:

ﻮﻝﹸ ﺍﻟﻠﱠﻪﺳ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺭ:ﻗﹶﺎﻝﹶ

ﻰﻮﺳ ﺃﹶﺑﹺﻲ ﻣﻦ ﻋ- ٥٤٩
.«ﺎﻴﺤﺤﺻ

549. Əbu Musa rəvayət edir ki, Peyğəmbər salləllahu aleyhi və səlləm demişdir: “(Mömin) bəndə xəstələndiyi və ya səfərdə olduğu zaman ona evində
və sağlam olarkən etdiyi əməllərin savabı yazılır”.720

ﺎ ﻗﺎﻝ ﻛﻔﺎﺭﺍﺕ ﻗﺎﻝ ﺃﰊ  ﻳﺎ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﺃﺭﺃﻳﺖ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﻣﺮﺍﺽ ﺍﻟﱵ ﺗﺼﻴﺒﻨﺎ ﻣﺎﺫﺍ ﻟﻨﺎ:ﻗﺎﻝ

 ﻋﻦ ﺃﰊ ﺳﻌﻴﺪ ﺍﳋﺪﺭﻱ- ٥٥٠

Malik, 3465. əl-Albani “Sahihut-Tərğib vət-Tərhib”də (№ 3431) həsən li-ğeyrihi olduğunu bildirib.
İbn Əbud-Dunyə “əl-Mərad vəl Kəffərat” 43. əl-Albani “Silsilətul-Əhədisis-Sahiha”da (№ 2500) və
“Sahihut-Tərğib vət-Tərhib”də (№ 3401) həsən olduğunu bildirmişdir.
720 əl-Buxari, 2996.
718
719

FƏZİLƏTLİ ƏMƏLLƏR

224

ﺑﻦ ﻛﻌﺐ ﻳﺎ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﻭﺇﻥ ﻗﻠﺖ ﻗﺎﻝ ﺷﻮﻛﺔ ﻓﻤﺎ ﻓﻮﻗﻬﺎ ﻗﺎﻝ ﻓﺪﻋﺎ ﺃﰊ ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺴﻪ ﺃﻻ ﻳﻔﺎﺭﻗﻪ ﺍﻟﻮﻋﻚ ﺣﱴ ﳝﻮﺕ ﰲ ﺃﻻ
ﻳﺸﻐﻠﻪ ﻋﻦ ﺣﺞ ﻭﻻ ﻋﻤﺮﺓ ﻭﻻ ﺟﻬﺎﺩ ﰲ ﺳﺒﻴﻞ ﺍﷲ ﻭﻻ ﺻﻼﺓ ﻣﻜﺘﻮﺑﺔ ﰲ ﲨﺎﻋﺔ ﻗﺎﻝ ﻓﻤﺎ ﺑﺎﺷﺮ ﺭﺟﻞ ﺟﻠﺪﻩ ﺑﻌﺪﻫﺎ ﺇﻻ ﻭﺟﺪ
ﺣﺮﻫﺎ ﺣﱴ ﻣﺎﺕ
550. Əbu Səid əl-Xudri rəvayət edir ki, bir nəfər: “Ey Allahın Elçisi! De
görüm başımıza gələn bu xəstəliklərin bizim üçün nə faydası var?”- deyə
soruşdu. Allah Elçisi salləllahu aleyhi və səlləm buyurdu: “Günahlara kəffarədir”. Buna rəğmən Ubeyy ibn Kəb
soruşdu: “Ey Allahın Elçisi, az da
olsa?” Allah Elçisi salləllahu aleyhi və səlləm buyurdu: “Kiçik bir tikan da olsa”.
Əbu Səid
dedi: “Ubeyy ibn Kəb həcc, ümrə, Allah yolunda cihad və
camaatla qılınan fərz olan namazlardan ayrılmamaq şərtilə ölənə qədər
xəstəliyinin özündən getməməsi üçün dua etdi”. Əbu Səid
sözünə
davam edərək dedi: “Bundan sonra onun dərisinə toxunan hər kəs onun
hərarətini hiss edirdi. Bu hərarət ölənə qədər davam etdi”.721

ِﻝﹸ ﺍﷲﻮﺳ ﺭ ﻓﹶﻘﹶﺎﻝﹶ ﻟﹶﻪ،ﻚﺒﻲ ﻷُﺣﻝﹶ ﺍﷲِ! ﺇﹺﻧﻮﺳﺎ ﺭﺍﷲِ ﻳ ﻭ:ﻓﹶﻘﹶﺎﻝﹶ

ﺒﹺﻲﻞﹲ ﺍﻟﻨﺟﻰ ﺭ ﺃﹶﺗ:ﻗﹶﺎﻝﹶ

ﻔﱠﻞﹺﻐﻦﹺ ﺍﻟﹾﻤ ﺍﷲِ ﺑﺪﺒ ﻋﻦ ﻋ- ٥٥١

.«ﺎﻩﻬﺘﻨﻞﹺ ﺇﹺﻟﹶﻰ ﻣﻴ ﺍﻟﺴﻦﻨﹺﻲ ﻣﺒﻳﺤ ﻦ ﺇﹺﻟﹶﻰ ﻣﻉﺮﺎ ﺃﹶﺳﻼﹶﻳ »ﺇﹺﻥﱠ ﺍﻟﹾﺒ:

551. Abdullah ibn əl-Muğaffəl
rəvayət edir ki, bir kişi Peyğəmbərin
salləllahu aleyhi və səlləm yanına gəlib dedi: “Vallahi, ey Allahın Elçisi! Həqiqətən, mən səni sevirəm”. Allah Elçisi salləllahu aleyhi və səlləm ona buyurdu:
“Həqiqətən də, məni sevənə bəlalar selin mənsəbinə axdığından daha tez
gəlir”.722

ﻪﺇﹺﻧ ﻭ،ﻧﹺﻪﺎﺩﻌﻞﹺ ﺇﹺﻟﹶﻰ ﻣﻴ ﺍﻟﺴﻦﻨﹺﻲ ﻣﺒﻳﺤ ﻦ ﺇﹺﻟﹶﻰ ﻣﻉﺮ ﺃﹶﺳ »ﺇﹺﻥﱠ ﺍﻟﹾﻔﹶﻘﹾﺮ: ِﻝﹸ ﺍﷲﻮﺳ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺭ:ﻗﹶﺎﻝﹶ

ﺓﺮﺠﻦﹺ ﻋﺐﹺ ﺑ ﻛﹶﻌﻦ ﻋ- ٥٥٢
.«ﻔﹶﺎﻓﺎﹰﺠ ﺗ ﻟﹶﻪﺪﻼﹶﺀ ﻓﹶﺄﹶﻋ ﺑﻚﻴﺒﺼﻴﺳ

552. Kəb ibn Ucrə
rəvayət edir ki, Allah Elçisi salləllahu aleyhi və səlləm
demişdir: “Həqiqətən, kasıblıq məni sevənə sel mənsəbinə axdığından daha tez gəlir. Şübhəsiz ki, sənə bəla gələcək, elə isə ondan qorunmaq üçün
sipər hazırla!723”724
İbn Əbi əd-Dunyə “əl-Mərad vəl-Kəffərat” 10; ən-Nəsəi “Sunənul-Kubra” 3/502, 503; Əhməd, 3/23;
Əbu Yəala, 995; əl-Beyhəqi “Şuabul-İman” 9970, 9971. Səlim ibn İyd əl-Hilali həsən olduğunu bildirib.
722 İbn Hibban, 2911. əl-Albani həsən səhih olduğunu bildirmişdir.
723 Yəni sənə gələcək bəlaya səbr et.
724 ət-Tabərani “Mucəmul-Əvsat” 7157. əl-Albani “Sahihut-Tərğib vət-Tərhib”də (№ 3271) həsən olduğunu bildirmişdir.
721

FƏZİƏTLİ ƏMƏLLƏR

ﺪ ﻓﹶﺈﹺﻥﱠ ﻴﻌﺎ ﺳ ﺃﹶﺑﺒﹺﺮ »ﺍﺻ:

225

ﻮﻝﹸ ﺍﻟﻠﱠﻪﺳ ﻓﹶﻘﹶﺎﻝﹶ ﺭﻪﺘﺎﺟﺣ

ﻮﻝﹺ ﺍﻟﻠﱠﻪﺳﻜﹶﺎ ﺇﹺﻟﹶﻰ ﺭ ﺷﻪ ﺃﹶﻧ:

ﺭﹺﻱﺪ ﺍﻟﹾﺨﻴﺪﻌ ﺃﹶﺑﹺﻲ ﺳﻦ ﻋ- ٥٥٣

.«ﻪﻔﹶﻠﻞﹺ ﺇﹺﻟﹶﻰ ﺃﹶﺳﺒﻠﹶﻰ ﺍﻟﹾﺠ ﺃﹶﻋﻦﻣ ﻭ،ﻱﺍﺩﻠﹶﻰ ﺍﻟﹾﻮﻠﹶﻰ ﺃﹶﻋﻞﹺ ﻋﻴ ﺍﻟﺴﻦ ﻣﻉﺮ ﺃﹶﺳﻜﹸﻢﻨﻨﹺﻲ ﻣﺒﻳﺤ ﻦ ﺇﹺﻟﹶﻰ ﻣﺍﻟﹾﻔﹶﻘﹾﺮ
553. Əbu Səid əl-Xudri rəvayət edir ki, (bir gün) o, Allah Elçisinə salləllahu
aleyhi və səlləm kasıblıqdan şikayət etdi və Allah Elçisi salləllahu aleyhi və səlləm
ona buyurdu: “Səbr et, ey Əbu Səid! Həqiqətən, məni sevənə kasıblıq, sel
vadinin üst hissəsinə çatdığından və dağın üstündən aşağıya doğru
axdığından daha tez gəlir”.725
GÖZLƏRİNİ İTİRƏRƏK BUNA SƏBR EDƏN

ﺎﻤﻬﻨ ﻣﻪﺘﺿﻮ ﻋﺮﺒ ﻓﹶﺼﻪﻴﺘﺒﹺﻴﺒﻯ ﺑﹺﺤﺪﺒ ﻋﺖﻠﹶﻴﺘ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺇﹺﺫﹶﺍ ﺍﺑﻳﻘﹸﻮﻝﹸ »ﺇﹺﻥﱠ ﺍﻟﻠﱠﻪ

ﺒﹺﻰ ﺍﻟﻨﺖﻌﻤﻗﹶﺎﻝﹶ ﺳ

ﻚﺎﻟﻦﹺ ﻣﺲﹺ ﺑ ﺃﹶﻧﻦ ﻋ- ٥٥٤
.ﻪﻴﻨﻴ ﻋﻳﺮﹺﻳﺪ .«ﺔﹶﻨﺍﻟﹾﺠ

554. Ənəs ibn Məlik demişdir: “Mən Peyğəmbərin salləllahu aleyhi və səlləm
belə dediyini eşitmişəm: “Allah buyurmuşdur: “Əgər Mən Öz qulumu
onun sevdiyi iki şeylə imtahana çəksəm və o buna səbr etsə, bunun
əvəzində ona Cənnət bəxş edərəm”. Allah “sevdiyi iki şeylə” deyəndə gözləri qəsd edirdi”.726

 ﻟﹶﻢﺴﺒﺖ ﻭﺍﺣﺘﺔﺪﻣﻨﺪ ﺍﻟﺼ ﻋ ﻓﹶﺼﱪﺕﻴﻚﺘ ﻛﹶﺮﳝ ﺇﹺﺫﺍ ﺃﹶﺧﺬﺕﻘﻮﻝ ﺍﷲ ﻳﺎ ﺍﺑﻦ ﺁﺩﻡ »ﻳ: ﺒﹺﻰﻦﹺ ﺍﻟﻨﻋ

 ﹶﺔﺎﻣ ﺃﹶﺑﹺﻰ ﺃﹸﻣﻦ ﻋ- ٥٥٥
«ﺔﻭﻥ ﺍﳉﹶﻨ ﻟﹶﻚ ﺛﹶﻮﺍﺑﺎﹰ ﺩﺃﹶﺭﺽ

555. Əbu Umamə
Peyğəmbərdən salləllahu aleyhi və səlləm rəvayət edir ki,
Allah buyurdu: “Ey Adəm oğlu! Sənin iki əzizini (gözlərini) əlindən aldığım zaman ilk anda səbir edib əvəzini (Məndən) umsan, sənə mükafat
olaraq Cənnətdən başqa bir şey verməyə razı olmaram”.727
TAUNDAN ÖLƏN MÜSƏLMAN ŞƏHİDDİR

،ﻮﻥﺍﻟﻄﱠﺎﻋ ﻭ،ﻰﻤﺑﹺﺎﻟﹾﺤ

ﺮﹺﻳﻞﹸﺎﻧﹺﻲ ﺟﹺﺒ ﺃﹶﺗ:

ِﻮﻝﹸ ﺍﷲﺳ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺭ:ﻗﹶﺎﻝﹶ

ِﻮﻝﹺ ﺍﷲﺳﻟﹶﻰ ﺭﻮﻣ

ﺴِﻴﺐﻦ ﺃﹶﺑﹺﻲ ﻋ ﻋ- ٥٥٦

.ﺮﹺﻠﹶﻰ ﺍﻟﹾﻜﹶﺎﻓ ﻋﺰﺭﹺﺟ ﻭ،ﻲﺘﺓﹲ ﻷُﻣﺎﺩﻬﺎﻡﹺ ﺷﻮﻥﹶ ﺇﹺﻟﹶﻰ ﺍﻟﺸ ﺍﻟﻄﱠﺎﻋﻠﹾﺖﺳﺃﹶﺭ ﻭ، ﺔﻳﻨﺪﻰ ﺑﹺﺎﻟﹾﻤﻤ ﺍﻟﹾﺤﻜﹾﺖﺴﻓﹶﺄﹶﻣ

Əhməd, 11397. əl-Albani “Silsilətul-Əhədisis-Sahiha”da (№ 2828) səhih olduğunu bildirmişdir.
əl-Buxari, 5653, 5221; “Ədəbul-Mufrad” 534.
727 əl-Buxari “Ədəbul-Mufrad” 535. əl-Albani hədisin isnadını həsən olduğunu bildirmişdir.
725
726
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556. Allah Elçisinin salləllahu aleyhi və səlləm azad etdiyi Əbu Asib adlı kölə
rəvayət edir ki, Allah Elçisi salləllahu aleyhi və səlləm demişdir: “Cəbrail
qızdırma və taun ilə yanıma gəldi. Qızdırmanı Mədinədə saxlayıb, taunu
Şama göndərdim. Taun ümmətim üçün şəhidlik, kafir üçün isə murdarlıqdır”.728

.ﻢﹴﻠﺴﻜﹸﻞﱢ ﻣﺓﹲ ﻟﺎﺩﻬﻮﻥﹸ ﺷﺍﻟﻄﱠﺎﻋ

ﻮﻝﹸ ﺍﻟﻠﱠﻪﺳ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺭ:ﻗﹶﺎﻝﹶ

ﻚﺎﻟﻦﹺ ﻣﺲﹺ ﺑ ﺃﹶﻧﻦ ﻋ- ٥٥٧

557. Ənəs ibn Malik
rəvayət edir ki, Peyğəmbər salləllahu aleyhi və səlləm
demişdir: “Taun xəstəliyindən ölən hər bir müsəlman şəhid sayılır”.729

ﻪ  ﺍﻟﻠﱠﺜﹸﻪﻌﻳﺒ ﺬﹶﺍﺏ ﻋﻪ »ﺃﹶﻧ:ﻧﹺﻰﺮﺒ ﻓﹶﺄﹶﺧ،ﻮﻥﻦﹺ ﺍﻟﻄﱠﺎﻋ ﻋﻮﻝﹶ ﺍﻟﻠﱠﻪﺳ ﺭﺄﹶﻟﹾﺖ ﺳ: ﻗﹶﺎﻟﹶﺖﺒﹺﻰﺝﹺ ﺍﻟﻨﻭﺯ
ﺔﹶﺸﺎﺋ ﻋﻦ ﻋ- ٥٥٨
 ﻻﹶﻪ ﹶﺃﻧﻠﹶﻢﻳﻌ ،ﺎﺴِﺒﺘﺤﺍ ﻣﺎﺑﹺﺮ ﺻﻩﻠﹶﺪﻰ ﺑﻜﹸﺚﹸ ﻓﻤﻮﻥﹸ ﻓﹶﻴ ﺍﻟﻄﱠﺎﻋﻳﻘﹶﻊ ﺪ ﺃﹶﺣﻦ ﻣﺲ ﻟﹶﻴ،ﻨﹺﲔﻣﺆﻠﹾﻤﺔﹰ ﻟﻤﺣ ﺭﻠﹶﻪﻌ ﺟﺃﹶﻥﱠ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﻭ،ُﺎﺀﻳﺸ ﻦﻠﹶﻰ ﻣﻋ
.«ﻬﹺﻴﺪﺮﹺ ﺷﺜﹾﻞﹸ ﺃﹶﺟ ﻣ ﺇﹺﻻﱠ ﻛﹶﺎﻥﹶ ﻟﹶﻪ، ﻟﹶﻪ ﺍﻟﻠﱠﻪﺐﺎ ﻛﹶﺘ ﺇﹺﻻﱠ ﻣﻪﻴﺒﻳﺼ
558. Rəvayət edilir ki, Peyğəmbərin salləllahu aleyhi və səlləm zövcəsi Aişə
demişdir: “(Bir dəfə) mən Peyğəmbərdən salləllahu aleyhi və səlləm taun
barəsində soruşdum. O mənə dedi: “Bu bir əzabdır, Allah onu istədiyinə
göndərir. (Bununla belə) Allah onu möminlər üçün bir mərhəmət etmişdir.
Belə ki, yaşadığı məmləkətdə taun yayılmış bir adam səbir edərək və
savabını (Allahdan) diləyərək, üstəlik bu xəstəliyin ona yalnız Allahın
qəzavü-qədəri ilə yoluxa biləcəyinə etiqad edərək o yerdə qalarsa, ona
şəhidin savabı qədər savab yazılar”.730
ALLAHDAN SALAMATLIQ DİLƏYİN!

ﺎﻡﻋ

ﻮﻝﹸ ﺍﻟﻠﱠﻪﺳ ﺭﻜﹶﻰ ﻓﹶﻘﹶﺎﻝﹶ ﻗﹶﺎﻡ ﺑﺮﹺ ﺛﹸﻢﺒﻨﻠﹶﻰ ﺍﻟﹾﻤ ﻋﻳﻖﺪﻜﹾﺮﹴ ﺍﻟﺼﻮ ﺑ ﺃﹶﺑ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﻗﹶﺎﻡ ﺃﹶﺑﹺﻴﻪﻦ ﻋﻩﺮﺒﺔﹶ ﺃﹶﺧ ﺭﹺﻓﹶﺎﻋﻦﺎﺫﹶ ﺑﻌ ﹶﺃﻥﱠ ﻣ- ٥٥٩
.«ﺔﻴﺎﻓ ﺍﻟﹾﻌﻦﺍ ﻣﺮﻴﲔﹺ ﺧﻘ ﺍﻟﹾﻴﺪﻌﻂﹶ ﺑﻳﻌ ﻢ ﺍ ﻟﹶﺪﺔﹶ ﻓﹶﺈﹺﻥﱠ ﺃﹶﺣﻴﺎﻓﺍﻟﹾﻌ ﻭﻔﹾﻮ ﺍﻟﹾﻌﻠﹸﻮﺍ ﺍﻟﻠﱠﻪﻜﹶﻰ ﻓﹶﻘﹶﺎﻝﹶ »ﺳ ﺑﺮﹺ ﺛﹸﻢﺒﻨﻠﹶﻰ ﺍﻟﹾﻤﻝﹺ ﻋﺍﻷَﻭ

559. Muaz ibn Rifəa
demişdir: “Əbu Bəkr əs-Siddiq
minbərə qalxdı,
sonra ağlayaraq dedi: “Allah Elçisi salləllahu aleyhi və səlləm bir il bundan
əvvəl minbərə qalxdı, sonra ağlayaraq belə dedi: “Allahdan əfv və salamat-

ət-Tabərani “Mucəmul-Kəbir” 974, 18407. əl-Albani “Sahihut-Tərğib vət-Tərhib”də (№ 1401) səhih
olduğunu bildirmişdir.
729 əl-Buxari, 5732; ət-Tayəlisi, 2115.
730 əl-Buxari, 3474.
728
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lıq diləyin. Çünki heç bir kəsə yəqinlikdən (imandan) sonra salamatlıqdan
daha xeyirli bir şey verilməmişdir”.731

.«ﺔﹶﻓﻴﺎ ﺍﻟﹾﻌﻞﹺ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﻗﹶﺎﻝﹶ "ﺳ.

 ﺍﻟﻠﱠﻪﺄﹶﻟﹸﻪﺌﹰﺎ ﺃﹶﺳﻴﻨﹺﻰ ﺷﻠﱢﻤ ﻋﻮﻝﹶ ﺍﻟﻠﱠﻪﺳﺎ ﺭ ﻳﻗﹶﺎﻝﹶ ﻗﹸﻠﹾﺖ

ﺐﹺﻄﱠﻠ ﺍﻟﹾﻤﺪﺒﻦﹺ ﻋﺎﺱﹺ ﺑﺒﻦﹺ ﺍﻟﹾﻌ ﻋ- ٥٦٠

 ﹶﺔﻴﺎﻓ ﺍﻟﹾﻌﻞﹺ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﺳﻮﻝﹺ ﺍﻟﻠﱠﻪﺳ ﺭﻢﺎ ﻋﺱ ﻳ
 ﺎﺒﺎ ﻋﻰ »ﻳ ﻓﹶﻘﹶﺎﻝﹶ ﻟ. ﺍﻟﻠﱠﻪﺄﹶﻟﹸﻪﺌﹰﺎ ﺃﹶﺳﻴﻨﹺﻰ ﺷﻠﱢﻤﻪ ﻋ ﻮﻝﹶ ﺍﻟﻠﱠﺳﺎ ﺭ ﻳ ﻓﹶﻘﹸﻠﹾﺖ ﺟﹺﺌﹾﺖﺎ ﺛﹸﻢﺎﻣ ﺃﹶﻳﻜﹶﺜﹾﺖﻓﹶﻤ
 "ﺳﻞ ﺍﷲ ﺍﻟﻌﻔﻮ ﻭ ﺍﻟﻌﺎﻓﻴﺔ ﰲ ﺍﻟﺪﻧﻴﺎ:"ﺃﺗﻰ ﺍﻟﻨﱯ ﺭﺟﻞ ﻓﻘﺎﻝ ﻳﺎ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ! ﺃﻱ ﺍﻟﺪﻋﺎﺀ ﺃﻓﻀﻞ؟ ﻗﺎﻝ..."ﺓﺮﺍﻵﺧﺎ ﻭﻴﻧﻰ ﺍﻟﺪﻓ
 ﻓﺈﺫﺍ،  "ﺳﻞ ﺍﷲ ﺍﻟﻌﻔﻮ ﻭ ﺍﻟﻌﺎﻓﻴﺔ ﰲ ﺍﻟﺪﻧﻴﺎ ﻭ ﺍﻵﺧﺮﺓ: ﻳﺎ ﻧﱯ ﺍﷲ! ﺃﻱ ﺍﻟﺪﻋﺎﺀ ﺃﻓﻀﻞ؟ ﻗﺎﻝ: ﻓﻘﺎﻝ. ﰒ ﺃﺗﺎﻩ ﺍﻟﻐﺪ."ﻭ ﺍﻵﺧﺮﺓ
" ﻓﻘﺪ ﺃﻓﻠﺤﺖ، ﺃﻋﻄﻴﺖ ﺍﻟﻌﺎﻓﻴﺔ ﰲ ﺍﻟﺪﻧﻴﺎ ﻭ ﺍﻵﺧﺮﺓ
560. Abbas ibn Abdulmuttalib demişdir: “Mən dedim: “Ey Allahın Elçisi,
mənə elə bir şey öyrət ki, onu Allahdan istəyim”. O buyurdu: “Allahdan
salamatlıq dilə!” Bir neçə gün keçdikdən sonra yenə gəlib dedim: “Ey
Allahın Elçisi, mənə elə bir şey öyrət ki, onu Allahdan istəyim”. O, mənə
buyurdu: “Ey Abbas, ey Allah Elçisinin əmisi, Allahdan dünya və Axirətdə
salamatlıq dilə!”732 Digər rəvayətdə deyilir: “Bir kişi Peyğəmbərin salləllahu
aleyhi və səlləm yanına gəlib dedi: “Ey Allahın Elçisi! Hansı dua daha
fəzilətlidir?” O dedi: “Allahdan dünyada və Axirətdə bağışlanma və
salamatlıq dilə”. Kişi ertəsi gün yenə gəlib soruşdu: “Ey Allahın
Peyğəmbəri! Hansı dua daha fəzilətlidir?” O dedi: “Allahdan dünyada və
Axirətdə bağışlanma və salamatlıq dilə. Əgər dünyada və Axirətdə sənə
salamatlıq nəsib olsa, nicat tapmış olarsan”.733

ﺎﻓﹶﺎﺓﹶﻌ ﺍﻟﹾﻤﺄﹶﻟﹸﻚﻲ ﺃﹶﺳ ﺇﹺﻧﻢ ﺍﻟﻠﱠﻬ:ﻦﻞﹶ ﻣ ﺃﹶﻓﹾﻀﺪﺒﺎ ﺍﻟﹾﻌﻮ ﺑﹺﻬﻋﻳﺪ ﺓﻮﻋ ﺩﻦﺎ ﻣ ﻣ: ِﻮﻝﹸ ﺍﷲﺳ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺭ:ﻗﹶﺎﻝﹶ

ﺓﹶﻳﺮﺮ ﺃﹶﺑﹺﻲ ﻫﻦ ﻋ- ٥٦١
.ﺓﺮﺍﻵﺧﺎ ﻭﻴﻧﻲ ﺍﻟﺪﻓ

561. Əbu Hureyra
rəvayət edir ki, Allah Elçisi salləllahu aleyhi və səlləm
buyurdu: “Qulun “Allahım, Səndən dünya və axirətdə salamatlıq
diləyirəm734” - duasından daha fəzilətli ediləcək heç bir dua yoxdur”.735

ﻩﺪﻨ ﻋ،ﻩﺪﺴﻲ ﺟﺎﰱﹰ ﻓﻌ ﻣﺑﹺﻪﺮﻲ ﺳﻨﺎﹰ ﻓ ﺁﻣﻜﹸﻢﻨ ﻣﺢﺒ ﺃﹶﺻﻦ »ﻣ: ِﻝﹸ ﺍﷲﻮﺳ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺭ:ﻗﹶﺎﻝﹶ

ﺼﻦﹴﺤﻦﹺ ﻣ ﺍﷲ ﺑﺪﺒ ﻋﻦ ﻋ- ٥٦٢
.«ﺎﻴﻧ ﺍﻟﺪ ﻟﹶﻪﺕﻴﺰﺎ ﺣﻤ ﻓﹶﻜﹶﺄﹶﻧﻪﻣﻳﻮ ﻗﹸﻮﺕ

ət-Tirmizi, 3558, 3906. əl-Albani həsən səhih olduğunu bildirmişdir.
ət-Tirmizi, 3514, 3856; Əhməd 1687. əl-Albani səhih olduğunu bildirmişdir.
733 əl-Buxari “Ədəbul-Mufrad” 637. əl-Albani səhih olduğunu bildirmişdir.
734 Transkripsiyası: Allahummə inni əs'əlukəl-muafətə fid-dunyə vəl-əxirati.
735 İbn Məcə, 3851. əl-Albani səhih olduğunu bildirmişdir.
731
732
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562. Ubeydullah ibn Mihsan rəvayət edir ki, Allah Elçisi salləllahu aleyhi və
səlləm demişdir: “Kim qəlbi rahat, bədəni sağlam, gündəlik yeyəcəyi yanında olduğu halda səhərə çıxarsa, sanki bütün dünya ona verilmiş kimidir”.736

َ ﻓﹶﺈﹺﻥﱠ ﺍﷲ،ﺍﺏﹺﺮﺍﻟﺸﺎﻡﹺ ﻭﻠﹶﻰ ﺍﻟﻄﱠﻌ ﻋﺎﻛﹸﻢﺿﻣﺮ ﻮﺍﻜﹾﺮﹺﻫ »ﻻﹶ ﺗ: ِﻝﹸ ﺍﷲﻮﺳ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺭ:ﻗﹶﺎﻝﹶ

ﻨﹺﻲﻬﺮﹴ ﺍﻟﹾﺠﺎﻣﻦﹺ ﻋﺔﹶ ﺑﻘﹾﺒ ﻋﻦ ﻋ- ٥٦٣

.«ﻴﻬﹺﻢﻘﻳﺴ ﻭﻢﻬﻤﻳﻄﹾﻌ

563. Uqbə ibn Amir əl-Cuhəni rəvayət edir ki, Allah Elçisi salləllahu aleyhi
və səlləm demişdir: “Xəstələrinizi yeyib-içməyə məcbur etməyin. Çünki
Allah onları yedirdir və içirdir”.737
XƏSTƏ ZİYARƏTİNİN FƏZİLƏTİ

ﻠﹶﻚ ﻣﻮﻥﹶ ﺃﹶﻟﹾﻒﻌﺒ ﺳﻪﻠﹶﻴﻠﱠﻰ ﻋﺓﹰ ﺇﹺﻻﱠ ﺻﻭﺎ ﻏﹸﺪﻤﻠﺴ ﻣﻮﺩﻳﻌ ﻢﹴﻠﺴ ﻣﻦﺎ ﻣﻳﻘﹸﻮﻝﹸ »ﻣ

ﻮﻝﹶ ﺍﻟﻠﱠﻪﺳ ﺭﺖﻌﻤﺳ

ﻰﻠ ﻓﹶﻘﹶﺎﻝﹶ ﻋ- ٥٦٤

.«ﺔﻨﻰ ﺍﻟﹾﺠ ﻓﺮﹺﻳﻒ ﺧﻛﹶﺎﻥﹶ ﻟﹶﻪ ﻭﺒﹺﺢﻳﺼ ﻰﺘ ﺣﻠﹶﻚ ﻣﻮﻥﹶ ﺃﹶﻟﹾﻒﻌﺒ ﺳﻪﻠﹶﻴﻠﱠﻰ ﻋﺔﹰ ﺇﹺﻻﱠ ﺻﻴﺸ ﻋﻩﺎﺩﺇﹺﻥﹾ ﻋ ﻭﺴِﻰﻳﻤ ﻰﺘﺣ
564. Əli
demişdir: “Allah Elçisinin salləllahu aleyhi və səlləm belə buyurduğunu eşitdim: “Bir müsəlman digər xəstə müsəlmanı səhər ziyarət edərsə, yetmiş min mələk onun üçün axşama qədər dua edər. Əgər axşam
ziyarət edərsə, yetmiş min mələk onun üçün səhərə qədər dua edər və ona
Cənnətdə bir bağ verilər”.738

 ﻠﻳﺠ ﻰﺘ ﺣﺔﻨ ﺍﻟﹾﺠﺍﻓﹶﺔﺮﻰ ﺧﻰ ﻓﺸﺍ ﻣﺪﺎﺋ ﻋﻢﻠﺴ ﺍﻟﹾﻤﺎﻩﻰ ﺃﹶﺧ ﺃﹶﺗﻦﻳﻘﹸﻮﻝﹸ »ﻣ ﻮﻝﹶ ﺍﻟﻠﱠﻪﺳ ﺭﺖﻌﻤ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺳﻰﻠ ﻋﻦ ﻋ- ٥٦٥
ﺲ
ﻮﻥﹶﻌﺒ ﺳﻪﻠﹶﻴﻠﱠﻰ ﻋﺎﺀً ﺻﺴﺇﹺﻥﹾ ﻛﹶﺎﻥﹶ ﻣ ﻭﺴِﻰﻳﻤ ﻰﺘ ﺣﻠﹶﻚ ﻣﻮﻥﹶ ﺃﹶﻟﹾﻒﻌﺒ ﺳﻪﻠﹶﻴﻠﱠﻰ ﻋﺓﹰ ﺻﻭﺔﹸ ﻓﹶﺈﹺﻥﹾ ﻛﹶﺎﻥﹶ ﻏﹸﺪﻤﺣ ﺍﻟﺮﻪﺗﺮ ﻏﹶﻤﻠﹶﺲﻓﹶﺈﹺﺫﹶﺍ ﺟ
.«ﺒﹺﺢﻳﺼ ﻰﺘ ﺣﻠﹶﻚ ﻣﺃﹶﻟﹾﻒ
565. Əli rəvayət edir ki, Allah Elçisini salləllahu aleyhi və səlləm belə buyurarkən eşitdim: ”Kim xəstə müsəlman qardaşını ziyarət etməyə gələrsə,
(onun yanına gəlib) oturanadək Cənnət bağlarında yeriyər. Oturduqda isə
onu rəhmət bürüyər. Bunu səhər edərsə, axşamadək yetmiş min mələk
onun üçün bağışlanma diləyər. Axşam edərsə, səhərədək yetmiş min mələk
onun üçün bağışlanma diləyər”.739
ət-Tirmizi, 2346, 2519. əl-Albani həsən olduğunu bildirmişdir.
İbn Məcə, 3444, 3570; ət-Tirmizi, 2040, 2175. əl-Albani həsən olduğunu bildirmişdir.
738 ət-Tirmizi, 965, 985. əl-Albani səhih olduğunu bildirmişdir.
739 İbn Məcə, 1442, 1509. əl-Albani səhih olduğunu qeyd etmişdir.
736
737

FƏZİƏTLİ ƏMƏLLƏR

ﺎﻴﻞﹶ ﻳ ﻗﺔﻨ ﺍﻟﹾﺠﻓﹶﺔﺮﻲ ﺧﻝﹾ ﻓﻳﺰ ﺎ ﻟﹶﻢﺮﹺﻳﻀ ﻣﺎﺩ ﻋﻦﻗﹶﺎﻝﹶ ﻣ

229

ﻮﻝﹺ ﺍﻟﻠﱠﻪﺳ ﺭﻦﻋ

ﻮﻝﹺ ﺍﻟﻠﱠﻪﺳﻟﹶﻰ ﺭﻮﻣ

ﺎﻥﹶﺑ ﺛﹶﻮﻦ ﻋ- ٥٦٦

ﺎﺎﻫﻨ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺟﺔﻨﻓﹶﺔﹸ ﺍﻟﹾﺠﺮﺎ ﺧﻣ ﻭﻮﻝﹶ ﺍﻟﻠﱠﻪﺳﺭ
566. Səubən rəvayət edir ki, Allah Elçisi salləllahu aleyhi və səlləm buyurmuşdur: “Kim bir xəstəni ziyarət edərsə, Cənnət bağında gəzişər”. Səhabələr:
“Ey Allahın Elçisi, Cənnət bağı nədir?”- deyə soruşdular. Allah Elçisi
salləllahu aleyhi və səlləm: “Onun meyvələridir”- buyurdu”.740

740

Muslim, 2568, 4660, 6719.
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ÜMMƏTİN ƏN XEYİRLİLƏRİ

ﻗﺎﻝ ﺷﺮﺍﺭ ﺃﻣﱵ ﺍﻟﺜﺮﺛﺎﺭﻭﻥ ﺍﳌﺘﺸﺪﻗﻮﻥ ﺍﳌﺘﻔﻴﻬﻘﻮﻥ ﻭﺧﻴﺎﺭ ﺃﻣﱵ ﺃﺣﺎﺳﻨﻬﻢ ﺃﺧﻼﻗﺎ

ﻋﻦ ﺍﻟﻨﱯ

 ﻋﻦ ﺃﰊ ﻫﺮﻳﺮﺓ- ٥٦٧

567. Əbu Hureyra
rəvayət edir ki, Peyğəmbər salləllahu aleyhi və səlləm
demişdir: “Ümmətimin ən pisləri boşboğazlar, çoxdanışanlar, lovğalardır.
Ümmətimin ən xeyirliləri isə əxlaqları ən gözəl olanlardır”.741
CƏHƏNNƏM ODU KİMƏ HARAMDIR?

:ﻝﹶ ﺍﷲِ ﻗﹶﺎﻝﹶﻮﺳﺎ ﺭﻠﹶﻰ ﻳ ﺑ: ﻗﹶﺎﻟﹸﻮﺍ.«ﺎﺭ ﺍﻟﻨﻪﻠﹶﻴ ﻋﻡﺮﺤ ﺗﻦ ﺑﹺﻤﻛﹸﻢﺒﹺﺮ »ﺃﹶﻻﹶ ﺃﹸﺧ:ﻗﹶﺎﻝﹶ

ﺒﹺﻲﻦﹺ ﺍﻟﻨ ﻋ: ﻮﺩﻌﺴﻦﹺ ﻣﻦﹺ ﺍﺑ ﻋ- ٥٦٨
.«ﻞﹴﻬﻳﺐﹴ ﺳﻦﹴ ﻗﹶﺮﹺﻦﹴ ﻟﹶﻴﻴﻠﹶﻰ ﻛﹸﻞﱢ ﻫ»ﻋ

568. İbn Məsud
rəvayət edir ki, Peyğəmbər salləllahu aleyhi və səlləm
buyurdu: “Cəhənnəm odunun kimə haram olduğunu sizə xəbər verimmi?”
Dedilər: “Bəli, ey Allahın Elçisi!” O buyurdu: “Hər mülayim, lütfkar və
üzüyola (möminə)”.742
ƏXLAQI GÖZƏL OLAN MÖMİN

ﺃﻧﻪ ﲰﻊ ﺍﻟﻨﱯ ﻳﻘﻮﻝ ﺃﺧﱪﻛﻢ ﺑﺄﺣﺒﻜﻢ ﺇﱃ ﻭﺃﻗﺮﺑﻜﻢ ﻣﲎ ﳎﻠﺴﺎ
 ﻋﻦ ﻋﻤﺮﻭ ﺑﻦ ﺷﻌﻴﺐ ﻋﻦ ﺃﺑﻴﻪ ﻋﻦ ﺟﺪﻩ- ٥٦٩
ﻳﻮﻡ ﺍﻟﻘﻴﺎﻣﺔ ﻓﺴﻜﺖ ﺍﻟﻘﻮﻡ ﻓﺄﻋﺎﺩﻫﺎ ﻣﺮﺗﲔ ﺃﻭ ﺛﻼﺛﺎ ﻗﺎﻝ ﺍﻟﻘﻮﻡ ﻧﻌﻢ ﻳﺎ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﻗﺎﻝ ﺃﺣﺴﻨﻜﻢ ﺧﻠﻘﺎ
569. Amr ibn Şuayb atasından, o da atasından
Peyğəmbərin salləllahu
aleyhi və səlləm belə dediyini eşitmişdir: “Sizdən mənə ən sevimli olan və
Qiyamət günü mənim lap yaxınlığımda oturan kimsə barədə sizə xəbər
verimmi?” Camaat susdu. O bunu iki və ya üç dəfə təkrar etdi. Camaat
dedi: “Bəli, ey Allahın Elçisi!” O dedi: “Əxlaqı ən gözəl olanınız (buna nail
olar)!”743

ﻣﺎ ﻣﻦ ﺷﻲﺀ ﰲ ﺍﳌﻴﺰﺍﻥ ﺃﺛﻘﻞ ﻣﻦ ﺣﺴﻦ ﺍﳋﻠﻖ

ﻋﻦ ﺍﻟﻨﱯ

 ﻋﻦ ﺃﰉ ﺍﻟﺪﺭﺩﺍﺀ- ٥٧٠

570. Əbu Dərdə rəvayət edir ki, Peyğəmbər salləllahu aleyhi və səlləm buyurdu: “(Qiyamət günü) tərəzidə gözəl əxlaqdan daha ağır gələn bir şey
yoxdur”.744

əl-Buxari “Ədəbul-Mufrad” 1308. əl-Albani səhih olduğunu bildirmişdir.
İbn Hibban, 470. əl-Albani səhih olduğunu bildirmişdir.
743 əl-Buxari “Ədəbul-Mufrad” 272. əl-Albani səhih olduğunu bildirmişdir.
744 əl-Buxari “Ədəbul-Mufrad” 270; əl-Albani səhih olduğunu bildirmişdir.
741
742
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ﺎ ﻳ: ﻗﹶﺎﻝﹶﺛﹸﻢ

ﺒﹺﻲﻠﹶﻰ ﺍﻟﻨ ﻋﻠﱠﻢ ﻓﹶﺴ،ﺎﺭﹺﺼ ﺍﻷﻧﻦﻞﹲ ﻣﺟ ﺭﺎﺀَﻩﻓﹶﺠ

ِﻝﹺ ﺍﷲﻮﺳ ﺭﻊ ﻣﺖ ﻛﹸﻨ:ﻗﹶﺎﻝﹶ

ﺮﻤﻦﹺ ﻋﻦﹺ ﺍﺑ ﻋ- ٥٧١

،ﻛﹾﺮﺍﹰ ﺫﻮﺕﻠﹾﻤ ﻟﻢﻫ »ﺃﹶﻛﹾﺜﹶﺮ:؟ ﻗﹶﺎﻝﹶﺲ ﺃﹶﻛﹾﻴﻨﹺﲔﺆﻣ ﺍﻟﹾﻤ ﻓﹶﺄﹶﻱ: ﻗﹶﺎﻝﹶ.«ﻠﹸﻘﺎﹰ ﺧﻢﻨﻬﺴ »ﺃﹶﺣ:ﻞﹸ؟ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺃﹶﻓﹾﻀﻨﹺﲔﺆﻣ ﺍﻟﹾﻤﻝﹶ ﺍﷲِ! ﺃﹶﻱﻮﺳﺭ
.«ﺎﺱ ﺍﻷﻛﹾﻴﻚ ﺃﹸﻭﻟﺌ،ﺍﺩﺍﹰﻌﺪﺘ ﺍﺳﻩﺪﻌﺎ ﺑﻤ ﻟﻢﺃﹶﺣﺴﻨﻬﻭ
571. İbn Ömər
rəvayət edir: “Mən Allah Elçisinin salləllahu aleyhi və səlləm
yanında idim. Ənsarlardan bir kişi onun yanına gəlib Peyğəmbərə salləllahu
aleyhi və səlləm salam verdikdən sonra dedi: “Ey Allahın Elçisi, möminlərin
ən üstünü hansılardır?” Allah Elçisi salləllahu aleyhi və səlləm dedi: “Əxlaqı ən
gözəl olanlar!” Kişi dedi: “Möminlərin ən ağıllısı hansılardır?” Allah Elçisi
salləllahu aleyhi və səlləm dedi: “Ölümü çox yad edənlər və ölümdən sonra
olana (Axirətə) ən gözəl şəkildə hazırlaşanlar. Ən ağıllı olanlar onlardır”.745

ﻢﹺﺎﺋﻞﹺ ﺻﻢﹺ ﺍﻟﻠﱠﻴﺎﺕ ﻗﹶﺎﺋﺟﺭ ﺩﻪﻠﹸﻘﻦﹺ ﺧﺴ ﺑﹺﺤﺭﹺﻙﺪﻞﹶ ﻟﹶﻴﺟ »ﺇﹺﻥﱠ ﺍﻟﺮ:

ِﻝﹸ ﺍﷲﻮﺳ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺭ:ﻗﹶﺎﻟﹶﺖ

ﺔﹶﺸﺎﺋ ﻋﻦ ﻋ- ٥٧٢
.«ﺎﺭﹺﻬﺍﻟﻨ

572. Aişə
rəvayət edir ki, Allah Elçisi salləllahu aleyhi və səlləm demişdir:
“Həqiqətən, kişi gözəl əxlaqına görə gecə namaz qılanın, gündüz oruc
tutanın dərəcəsinə çatar”.746

ﻳﻘﻮﻝ ﺧﲑﻛﻢ ﺇﺳﻼﻣﺎ ﺃﺣﺎﺳﻨﻜﻢ ﺃﺧﻼﻗﺎ ﺇﺫﺍ ﻓﻘﻬﻮﺍ

ﻳﻘﻮﻝ ﲰﻌﺖ ﺃﺑﺎ ﺍﻟﻘﺎﺳﻢ

 ﻋﻦ ﺃﰊ ﻫﺮﻳﺮﺓ- ٥٧٣

573. Əbu Hureyra deyir: “Mən Əbul-Qasimin (Allah Elçisinin salləllahu
aleyhi və səlləm) belə buyurduğunu eşitdim: “İslamda sizin ən xeyirliniz
(şəriəti) başa düşən və əxlaqı ən gözəl olanınızdır”.747

ﻣﺎ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﺎ ﻳﺪﺧﻞ ﺍﳉﻨﺔ ﻗﺎﻝ ﺗﻘﻮﻯ ﺍﷲ ﻭﺣﺴﻦ ﺍﳋﻠﻖ ﻗﺎﻝ ﻭﻣﺎ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﺎ

 ﻋﻦ ﺃﰉ ﻫﺮﻳﺮﺓ ﺳﺌﻞ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ- ٥٧٤
ﻳﺪﺧﻞ ﺍﻟﻨﺎﺭ ﻗﺎﻝ ﺍﻷﺟﻮﻓﺎﻥ ﺍﻟﻔﻢ ﻭﺍﻟﻔﺮﺝ

574. Əbu Hureyra rəvayət edir ki, Allah Elçisindən salləllahu aleyhi və səlləm
soruşdular: “Cənnətə girməyə daha çox səbəb olan nədir?” O buyurdu:
“Allah qorxusu və gözəl əxlaq!” Yenə soruşdular: “Bəs Cəhənnəm oduna
girməyə daha çox səbəb olan nədir?” O buyurdu: “İki boşluq; cinsiyyət
üzvü və ağız!”748
İbn Məcə, 4259, 4400. əl-Albani həsən olduğunu bildirmişdir.
əl-Hakim, 199. əl-Albani “Sahihul-Cəmius-Sağir”də (№ 1620) səhih olduğunu bildirmişdir.
747 əl-Buxari “Ədəbul-Mufrad” 285. əl-Albani səhih olduğunu bildirmişdir.
748 əl-Buxari “Ədəbul-Mufrad” 294. əl-Albani həsən olduğunu bildirmişdir.
745
746
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ﺎﻘﺤﺇﹺﻥﹾ ﻛﹶﺎﻥﹶ ﻣﺍﺀَ ﻭﺮ ﺍﻟﹾﻤﻙﺮ ﺗﻦﻤ ﻟﺔﻨﺾﹺ ﺍﻟﹾﺠﺑﻰ ﺭ ﻓﺖﻴ ﺑﹺﺒﻴﻢﻋﺎ ﺯ»ﺃﹶﻧ

ﻮﻝﹸ ﺍﻟﻠﱠﻪﺳﻗﹶﺎﻝﹶ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺭ

ﺔﹶﺎﻣ ﺃﹶﺑﹺﻰ ﺃﹸﻣﻦ ﻋ- ٥٧٥

.«ﻠﹸﻘﹶﻪ ﺧﻦﺴ ﺣﻦﻤ ﻟﺔﻨﻠﹶﻰ ﺍﻟﹾﺠﻰ ﺃﹶﻋ ﻓﺖﻴﺑﹺﺒﺎ ﻭﺎﺯﹺﺣﺇﹺﻥﹾ ﻛﹶﺎﻥﹶ ﻣ ﻭﺏ ﺍﻟﹾﻜﹶﺬﻙﺮ ﺗﻦﻤ ﻟﺔﻨ ﺍﻟﹾﺠﻂﺳﻰ ﻭ ﻓﺖﻴﺑﹺﺒﻭ
575. Əbu Umamə əl-Bəhili
rəvayət edir ki, Allah Elçisi salləllahu aleyhi və
səlləm belə buyurdu: “Haqlı olsa belə mübahisəni tərk edən üçün Cənnətin
kənarında, zarafatda olsa belə yalanı tərk edən üçün Cənnətin ortasında,
əxlaqı gözəl olan üçün də Cənnətin ən ali mərtəbəsində evi olacağına
zəmanət verirəm!”749

،ﺓﹶﺩﻮ ﺍﻟﹾﺠﺐﻳﺤ ﺍﺩﻮ ﺟ،َﺎﺀﻣ ﺍﻟﹾﻜﹸﺮﺐﻳﺤ ﻳﻢﺎﻟﹶﻰ ﻛﹶﺮﹺﻌ »ﺇﹺﻥﱠ ﺍﷲَ ﺗ: ِﻝﹸ ﺍﷲﻮﺳ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺭ: ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺃﹶﺑﹺﻴﻪﺪﻌﻦﹺ ﺳﺮ ﺑﺎﻣ ﻋﻦ ﻋ- ٥٧٦
.«ﺎﺎﻓﹶﻬﻔﹾﺴ ﺳﻩﹺﻳﻜﹾﺮ ﻭ،ﻼﹶﻕﹺﻲ ﺍﻷَﺧﺎﻟﻌ ﻣﺐﻳﺤﻭ
576. Amir ibn Səd
rəvayət edir ki, Allah Elçisi salləllahu aleyhi və səlləm
demişdir: “Şübhəsiz ki, Uca Allah Səxavətlidir, səxavətli olanları sevər,
Comərddir, comərdləri sevər. Həmçinin, yüksək əxlaqı sevər, pis əxlaqı isə
sevməz”.750
BAĞIŞLANMA YOLUNU TUT!

.ﺎﺱﹺﻼﹶﻕﹺ ﺍﻟﻨ ﺃﹶﺧﻦ ﻣﻔﹾﻮﺬﹶ ﺍﻟﹾﻌﻳﺄﹾﺧ ﺃﹶﻥﹾ

ﻪﺒﹺﻴ ﻧ ﺍﻟﻠﱠﻪﺮ ﺃﹶﻣ:ﻗﹶﺎﻝﹶ

ﺮﹺﻴﺑﻦﹺ ﺍﻟﺰ ﺑ ﺍﻟﻠﱠﻪﺪﺒ ﻋﻦ ﻋ- ٥٧٧

577. Rəvayət edilir ki, Abdullah ibn Zubeyr
demişdir: “Allah Öz
peyğəmbərinə salləllahu aleyhi və səlləm insani əxlaq içərisindən bağışlanma
yolunu tutmağı əmr etmişdir”.751
İSLAMA GÖZƏL TƏRZDƏ ƏMƏL EDƏN

 ﻛﹸﻞﱠﻪﻨ ﻋ ﺍﻟﻠﱠﻪﻳﻜﹶﻔﱢﺮ ﻪﻼﹶﻣ ﺇﹺﺳﻦﺴ ﻓﹶﺤﺪﺒ ﺍﻟﹾﻌﻠﹶﻢ ﺇﹺﺫﹶﺍ ﺃﹶﺳ:ﻳﻘﹸﻮﻝﹸ

ﻮﻝﹶ ﺍﻟﻠﱠﻪﺳ ﺭﻊﻤ ﺳﻪﺃﹶﻧ

ﺭﹺﻱﺪ ﺍﻟﹾﺨﻴﺪﻌ ﺃﹶﺑﹺﻲ ﺳﻦ ﻋ- ٥٧٨

ﺯﺎﻭﺠﻳﺘ ﺎ ﺇﹺﻻﱠ ﺃﹶﻥﹾﻬﺜﹾﻠﺌﹶﺔﹸ ﺑﹺﻤﻴﺍﻟﺴ ﻭ،ﻒﻌ ﺿﺎﺋﹶﺔﻤﻌﺒﺎ ﺇﹺﻟﹶﻰ ﺳﻬﺜﹶﺎﻟﺮﹺ ﺃﹶﻣﺸﺔﹸ ﺑﹺﻌﻨﺴ ﺍﻟﹾﺤ،ﺎﺹﺼ ﺍﻟﹾﻘﻚ ﺫﹶﻟﺪﻌﻛﹶﺎﻥﹶ ﺑ ﻭ،ﺎﻟﹶﻔﹶﻬ ﻛﹶﺎﻥﹶ ﺯﺌﹶﺔﻴﺳ
ﺎﻬﻨ ﻋﺍﻟﻠﱠﻪ
578. Əbu Səid əl-Xudri rəvayət edir ki, Peyğəmbər salləllahu aleyhi və səlləm
demişdir: “Bir bəndə müsəlman olub İslamı gözəl yaşayarsa, Allah onun
Əbu Davud, 4800, 4802. əl-Albani həsən olduğunu qeyd etmişdir.
İbn Asakir “Tarixu Dəməşq” 14/ 289. əl-Albani “Sahihul-Cəmius-Sağir”də (№ 1800) səhih olduğunu
bildirmişdir.
751 əl-Buxari, 4644.
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keçmişdə etdiyi hər bir günahını bağışlayar. Bundan sonra isə (edəcəyi əməllərin) əvəzini alar: hər yaxşılığa, onun on mislindən ta yeddi yüz qatınadək
(əvəz verilər); hər pisliyə isə yalnız öz misli qədər (cəza verilər). Yalnız
Allahın bunu bağışlaması istisnadır”.752
MÜLAYİMLİK

 ﻋﻦ ﺃﰉ ﺍﻟﺪﺭﺩﺍﺀ ﻋﻦ ﺍﻟﻨﱯ ﻗﺎﻝ ﻣﻦ ﺃﻋﻄﻰ ﺣﻈﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﺮﻓﻖ ﻓﻘﺪ ﺃﻋﻄﻰ ﺣﻈﻪ ﻣﻦ ﺍﳋﲑ ﻭﻣﻦ ﺣﺮﻡ ﺣﻈﻪ ﻣﻦ- ٥٧٩
ﺍﻟﺮﻓﻖ ﻓﻘﺪ ﺣﺮﻡ ﺣﻈﻪ ﻣﻦ ﺍﳋﲑ ﺃﺛﻘﻞ ﺷﻲﺀ ﰲ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺍﳌﺆﻣﻦ ﻳﻮﻡ ﺍﻟﻘﻴﺎﻣﺔ ﺣﺴﻦ ﺍﳋﻠﻖ ﻭﺇﻥ ﺍﷲ ﻟﻴﺒﻐﺾ ﺍﻟﻔﺎﺣﺶ ﺍﻟﺒﺬﻯ
579. Əbu Dərdə
rəvayət edir ki, Peyğəmbər salləllahu aleyhi və səlləm
buyurdu: “Kimə mülayimlikdən bir pay verilmişsə, ona xeyirdən bir pay
verilmişdir. Kim də mülayimlikdən olan payından məhrum olmuşsa,
xeyirdən olan payından məhrum olmuşdur. Qiyamət günü möminin
tərəzisində ən ağır gələn şey gözəl əxlaq olacaq. Həqiqətən, Allah kobud,
təhqiramiz sözlər danışan adama nifrət edir”.753

ﺎﻴﻧﺮﹺ ﺍﻟﺪﻴ ﺧﻦ ﻣﻈﱠﻪ ﺣﻰﻄ ﺃﹸﻋﻓﹾﻖﹺ ﻓﹶﻘﹶﺪ ﺍﻟﺮﻦ ﻣﻈﱠﻪ ﺣﻰﻄ ﺃﹶﻋﻦ ﻣﻪ »ﺍﹶﻧ:ﺎﻗﹶﺎﻝﹶ ﻟﹶﻬ

ﺒﹺﻲ ﺃﹶﻥﱠ ﺍﻟﻨ:

ﺔﹶﺸﺎﺋ ﻋﻦ ﻋ- ٥٨٠

.«ﺎﺭﹺﻤﻲ ﺍﻷَﻋﻳﺰﹺﻳﺪﺍﻥﹶ ﻓﺎﺭ ﻭﻳﺍﻥ ﺍﻟﺪﺮﻤﻳﻌ ،ﺍﺭﹺﻦ ﺍﻟﹾﺠﹺﻮﺴﺣﻠﹸﻖﹺ ﻭﻦ ﺍﻟﹾﺨﺴﺣﻢﹺ ﻭﺣﻠﹶﺔﹸ ﺍﻟﺮﺻ ﻭ،ﺓﺮﺍﻵﺧﻭ
580. Aişə
rəvayət edir ki, Peyğəmbər salləllahu aleyhi və səlləm ona
demişdir: “Kimə mülayimlikdən bir pay verilmişsə, ona dünya və Axirət
xeyrindən bir pay verilmişdir. Qohumluq əlaqələrini möhkəmlətmək, gözəl
əxlaq və gözəl qonşuluq məmləkətləri abadlaşdırır və ömrü artırır”.754

ﻗﺎﻝ ﺇﻥ ﺍﷲ ﺭﻓﻴﻖ ﳛﺐ ﺍﻟﺮﻓﻖ ﻭﻳﻌﻄﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﺎ ﻻ ﻳﻌﻄﻰ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻨﻒ

ﻋﻦ ﺍﻟﻨﱯ

 ﻋﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﷲ ﺑﻦ ﻣﻐﻔﻞ- ٥٨١

581. Abdullah ibn Muğaffəl rəvayət edir ki, Peyğəmbər salləllahu aleyhi və
səlləm buyurdu: “Həqiqətən, Allah mülayimdir və mülayimliyi sevir.
Sərtlikdən dolayı vermədiyi mükafatı mülayimliyə görə verir”.755

ﻗﺎﻝ ﻻ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﳋﺮﻕ ﰲ ﺷﻲﺀ ﺇﻻ ﺷﺎﻧﻪ ﻭﺍﻥ ﺍﷲ ﺭﻓﻴﻖ ﳛﺐ ﺍﻟﺮﻓﻖ

ﻋﻦ ﺍﻟﻨﱯ

 ﻋﻦ ﺃﻧﺲ- ٥٨٢

əl-Buxari, 41; ən-Nəsəi, 4998, 5015.
əl-Buxari “Ədəbul-Mufrad” 464. əl-Albani səhih olduğunu bildirmişdir.
754 Əhməd, 25298. əl-Albani “Sahihut-Tərğib vət-Tərhib”də (№ 2524) və “Silsilətul-Əhədisis-Sahiha”da
(№ 519) səhih olduğunu bildirmişdir.
755 əl-Buxari “Ədəbul-Mufrad” 472. əl-Albani səhih olduğunu bildirmişdir.
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582. Ənəs
rəvayət edir ki, Peyğəmbər salləllahu aleyhi və səlləm buyurdu:
“(Hansı) bir şeydə şiddət olarsa, mütləq onu alçaldar. Həqiqətən, Allah
mülayimdir və mülayimliyi sevir”.756

ﻷﺷﺞ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻘﻴﺲ ﺇﻥ ﻓﻴﻚ ﳋﺼﻠﺘﲔ ﳛﺒﻬﻤﺎ ﺍﷲ ﺍﳊﻠﻢ ﻭﺍﻷﻧﺎﺓ

ﻗﺎﻝ ﻗﺎﻝ ﺍﻟﻨﱯ

 ﻋﻦ ﺑﻦ ﻋﺒﺎﺱ- ٥٨٣

583. İbn Abbas
rəvayət edir ki, Peyğəmbər salləllahu aleyhi və səlləm Əşəc
Abdulqeysə buyurdu: “Səndə iki xislət var ki, Allah onları sevir. (Bunlar)
mülayimlik və təmkinli olmaqdır”.757

ﺇﻥﹼ...» «ﻓﹾﻖ ﺍﻟﺮﻬﹺﻢﻠﹶﻴﻞﹶ ﻋﺧﺍ ﺃﹶﺩﺮﻴ ﺧﺖﻴﻞﹺ ﺑﺑﹺﺄﹶﻫ

 ﺍﻟﻠﱠﻪﺍﺩ»ﺇﹺﺫﹶﺍ ﺃﹶﺭ

ﻮﻝﹸ ﺍﻟﻠﱠﻪﺳ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺭﺎ ﻗﹶﺎﻟﹶﺖﻬﺃﹶﻧ
ﺔﹶﺸﺎﺋ ﻋﻦ ﻋ- ٥٨٤
«ﻓﹾﻖ ﺍﻟﺮﻞﹶ ﻋﻠﻴﻬﻢﺧ ﺃﺩﺖﻴ ﺃﻫﻞﹶ ﺑﺐ ﺇﺫﺍ ﺃﺣﺍﻟﻠﱠﻪ

584. Aişə
rəvayət edir ki, Allah Elçisi salləllahu aleyhi və səlləm demişdir:
“Əgər Allah
bir ailəyə xeyir istəyərsə, onlara mülayimlik bəxş edər”.758
Başqa rəvayətdə isə belə buyurur: “Əgər Allah bir ailəni sevərsə, onlara
mülayimlik bəxş edər”.759

.«ﻪﺎﻟﻴﻌ ﻟﻢﻬﻔﹶﻌﺎﻟﹶﻰ ﺃﹶﻧﻌ ﺇﹺﻟﹶﻰ ﺍﷲِ ﺗﺎﺩﺒ ﺍﻟﹾﻌﺐ »ﺃﹶﺣ: ِﻝﹸ ﺍﷲﻮﺳ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺭ:ﻗﹶﺎﻝﹶ

ﻦﺴﻦﹺ ﺍﻟﹾﺤ ﻋ- ٥٨٥

585. Həsən rəvayət edir ki, Allah Elçisi salləllahu aleyhi və səlləm demişdir:
“Uca Allahın ən çox sevdiyi qulları ətrafındakı insanlara qayğıkeş olanlardır”.760
VALİDEYN HAQQLARI

 ﻗﹶﺎﻝﹶﻢﻌ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﻧﺍﻙﺪﺍﻟ ﻭﻲ ﻓﹶﻘﹶﺎﻝﹶ ﺃﹶﺣﺎﺩﻲ ﺍﻟﹾﺠﹺﻬ ﻓﻪﻧﺄﹾﺫﺘﻳﺴ

ﺒﹺﻲﻞﹲ ﺇﹺﻟﹶﻰ ﺍﻟﻨﺟﺎﺀَ ﺭﻗﹶﺎﻝﹶ ﺟ

ﺮﹴﻭﻤﻦﹺ ﻋ ﺑ ﺍﻟﻠﱠﻪﺪﺒ ﻋﻦ ﻋ- ٥٨٦
ﺪﺎﻫﺎ ﻓﹶﺠﻴﻬﹺﻤﻓﹶﻔ

586. Abdullah ibn Amr demişdir: “Bir kişi Allah Elçisinin salləllahu aleyhi
və səlləm yanına gələrək cihada getmək etmək üçün izn istədi. Allah Elçisi
əl-Buxari “Ədəbul-Mufrad” 466. əl-Albani səhih olduğunu bildirmişdir.
əl-Buxari “Ədəbul-Mufrad” 586. əl-Albani səhih olduğunu bildirmişdir.
758 Əhməd, 23290, 24427. əl-Albani “Silsilətul-Əhədisis-Sahiha”da (№ 1219) və “Sahihul-CəmiusSağir”də (№ 303) səhih olduğunu bildirmişdir.
759 Cəlaləddin əs-Suyuti “Cəmius-Sağir” 2584, 3230. əl-Albani “Sahihul-Cəmius-Sağir”də (№ 1704) səhih
olduğunu bildirmişdir.
760 Əhməd ibn Hənbəl “Zuhd”də rəvayət etmiş, əl-Albani “Sahihul-Cəmius-Sağir”də (№ 172) həsən
olduğunu bildirmişdir.
756
757

FƏZİLƏTLİ ƏMƏLLƏR

236

salləllahu aleyhi və səlləm soruşdu: “Valideynlərin sağdır?” O: “Bəli”- deyə
cavab verdi. Allah Elçisi salləllahu aleyhi və səlləm buyurdu: “Onların (qayğısına qalmaqla) cihad et!”761

ﻘﹶﻪﺘﻌ ﻓﹶﻴﻳﻪﺮﹺﺘﺸﻠﹸﻮﻛﹰﺎ ﻓﹶﻴﻤ ﻣﻩﻳﺠﹺﺪ ﺍ ﺇﹺﻟﱠﺎ ﺃﹶﻥﹾﺪﺍﻟ ﻭﻟﹶﺪﺰﹺﻱ ﻭﻳﺠ ﻟﹶﺎ

ﻮﻝﹸ ﺍﻟﻠﱠﻪﺳﻗﹶﺎﻝﹶ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺭ

ﺓﹶﻳﺮﺮ ﺃﹶﺑﹺﻲ ﻫﻦ ﻋ- ٥٨٧

587. Əbu Hureyra
rəvayət edir ki, Allahın Elçisi salləllahu aleyhi və səlləm
buyurmuşdur: “Övlad atanın haqqını yalnız atası kölə vəziyyətinə düşdükdən sonra onu satın alıb azad etdiyi təqdirdə ödəmiş olar”.762

 ﻃﻴﺴﻠﺔ ﺑﻦ ﻣﻴﺎﺱ ﻗﺎﻝ ﻛﻨﺖ ﻣﻊ ﺍﻟﻨﺠﺪﺍﺕ ﻓﺎﺻﺒﺖ ﺫﻧﻮﺑﺎ ﻻ ﺃﺭﺍﻫﺎ ﺍﻻ ﻣﻦ ﺍﻟﻜﺒﺎﺋﺮ ﻓﺬﻛﺮﺕ ﺫﻟﻚ ﻻﺑﻦ ﻋﻤﺮ- ٥٨٨
ﻗﺎﻝ ﻣﺎ ﻫﻰ ﻗﻠﺖ ﻛﺬﺍ ﻭﻛﺬﺍ ﻗﺎﻝ ﻟﻴﺴﺖ ﻫﺬﻩ ﻣﻦ ﺍﻟﻜﺒﺎﺋﺮ ﻫﻦ ﺗﺴﻊ ﺍﻹﺷﺮﺍﻙ ﺑﺎﷲ ﻭﻗﺘﻞ ﻧﺴﻤﺔ ﻭﺍﻟﻔﺮﺍﺭ ﻣﻦ ﺍﻟﺰﺣﻒ ﻭﻗﺬﻑ
ﺍﶈﺼﻨﺔ ﻭﺃﻛﻞ ﺍﻟﺮﺑﺎ ﻭﺃﻛﻞ ﻣﺎﻝ ﺍﻟﻴﺘﻴﻢ ﻭﺍﳊﺎﺩ ﰲ ﺍﳌﺴﺠﺪ ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻳﺴﺘﺴﺨﺮ ﻭﺑﻜﺎﺀ ﺍﻟﻮﺍﻟﺪﻳﻦ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻘﻮﻕ ﻗﺎﻝ ﱄ ﺑﻦ
ﺃﺗﻔﺮﻕ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺎﺭ ﻭﲢﺐ ﺃﻥ ﺗﺪﺧﻞ ﺍﳉﻨﺔ ﻗﻠﺖ ﺇﻯ ﻭﺍﷲ ﻗﺎﻝ ﺃﺣﻰ ﻭﺍﻟﺪﻙ ﻗﻠﺖ ﻋﻨﺪﻱ ﺃﻣﻰ ﻗﺎﻝ ﻓﻮﺍﷲ ﻟﻮ ﺃﻟﻨﺖ ﳍﺎ
ﻋﻤﺮ
ﺍﻟﻜﻼﻡ ﻭﺃﻃﻌﻤﺘﻬﺎ ﺍﻟﻄﻌﺎﻡ ﻟﺘﺪﺧﻠﻦ ﺍﳉﻨﺔ ﻣﺎ ﺍﺟﺘﻨﺒﺖ ﺍﻟﻜﺒﺎﺋﺮ
588. Taysələ ibn Məyyas demişdir: “Mən Nəcdatlarla763 həmrəy idim. Bir
gün böyük günahlardan hesab etdiyim bir günah etdim, sonra da bunu İbn
Ömərə dedim. İbn Ömər : “Nədir onlar?”- deyə soruşdu. Mən dedim:
“Filan, filan (işləri görmüşəm)”. O dedi: “Bunlar ki, böyük günahlardan
deyil. Böyük günahlar doqquzdur; Allaha şərik qoşmaq, adam öldürmək,
döyüş meydanından qaçmaq, ismətli qadına böhtan atmaq, sələm yemək,
yetimin malını yemək, məsciddə günah işlətmək, (dini) məsxərəyə qoymaq
və valideynlərin üzünə ağ olub onları ağlatmaq”. (Sonra) İbn Ömər mənə
dedi: “Cəhənnəm odundan çəkinib Cənnətə girmək istəyirsənmi?” Mən:
“Bəli, vallahi ki, (istəyirəm)!”- deyə cavab verdim. O soruşdu: “Valideynin
sağdırmı?” Dedim: “Yalnız anam yanımdadır!” O dedi: “Allaha and olsun
ki, əgər onunla mülayim danışsan və ona yemək-içmək versən, böyük
günahlardan çəkinsən, mütləq Cənnətə girəcəksən!”764

ﻂﺳﺨ ﻲ ﻓﺏﻂﹸ ﺍﻟﺮﺨﺳ ﻭ،ﺪﺍﻟﻰ ﺍﻟﹾﻮﻲ ﺭﹺﺿﺏ ﻓ
 ﻰ ﺍﻟﺮ »ﺭﹺﺿ:ﻗﹶﺎﻝﹶ

ﺒﹺﻲﻦﹺ ﺍﻟﻨ ﻋ:

ﺮﹴﻭﻤﻦﹺ ﻋ ﺍﷲِ ﺑﺪﺒ ﻋﻦ ﻋ- ٥٨٩
.«ﺪﺍﻟﺍﻟﹾﻮ

Muslim, 2549, 4623, 6668.
Muslim, 1510, 2779.
763 Nəcdat - Hərurilərdən (Xavariclərdən) olan Nəcdə ibn Amir əl-Xaricinin havadarlarıdır.
764 əl-Buxari “Ədəbul-Mufrad” 8. əl-Albani səhih olduğunu bildirmişdir.
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589. Abdullah ibn Amr rəvayət edir ki, Peyğəmbər salləllahu aleyhi və səlləm
buyurdu: “Rəbbin razılığı valideynlərin razılığı ilə, qəzəbi isə valideynlərin
qəzəbi ilədir”.765

ﻰﻐﺘ ﹶﺃﺑﺎﺩﺍﻟﹾﺠﹺﻬ ﻭﺓﺮﻠﹶﻰ ﺍﻟﹾﻬﹺﺠ ﻋﻚﺎﹺﻳﻌ ﻓﹶﻘﹶﺎﻝﹶ ﺃﹸﺑ ﺍﻟﻠﱠﻪﺒﹺﻰﻞﹲ ﺇﹺﻟﹶﻰ ﻧﺟﻞﹶ ﺭﺎﺹﹺ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺃﹶﻗﹾﺒﻦﹺ ﺍﻟﹾﻌﺮﹺﻭ ﺑﻤ ﻋﻦ ﺑ ﺍﻟﻠﱠﻪﺪﺒ ﺃﹶﻥﱠ ﻋ- ٥٩٠
 ﻗﹶﺎﻝﹶ.ﻢﻌ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﻧ.« ﺍﻟﻠﱠﻪﻦ ﻣﺮﻰ ﺍﻷَﺟﻐﺘﺒ ﻗﹶﺎﻝﹶ »ﻓﹶﺘ.ﺎﻤﻼﹶﻫﻞﹾ ﻛ ﺑﻢﻌ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﻧ.«ﻰ ﺣﺪ ﺃﹶﺣﻳﻚﺪﺍﻟ ﻭﻦﻞﹾ ﻣ ﻗﹶﺎﻝﹶ »ﻓﹶﻬ. ﺍﻟﻠﱠﻪﻦ ﻣﺮﺍﻷَﺟ
.«ﺎﻤﻬﺘﺒﺤ ﺻﺴِﻦ ﻓﹶﺄﹶﺣﻳﻚﺪﺍﻟ ﺇﹺﻟﹶﻰ ﻭﺟﹺﻊ»ﻓﹶﺎﺭ
590. Abdullah ibn Amr ibn əl-As
belə rəvayət edir ki, bir kişi Allahın
Peyğəmbərinə salləllahu aleyhi və səlləm tərəf gəldi və belə buyurdu: “Mən
əcrini Allahdan umaraq hicrət və cihad etmək üçün sənə beyət edirəm”.
Peyğəmbər salləllahu aleyhi və səlləm soruşdu: “Valideynlərindən sağ olanı
varmı?” O: “Bəli, hər ikisi”- deyə cavab verdi. Peyğəmbər salləllahu aleyhi və
səlləm soruşdu: “Sən əcrini Allahdan umursan?” Kişi: “Bəli!”- deyə cavab
verdikdə, o belə buyurdu: “Valideynlərinin yanına qayıt və onlarla yaxşı
davran!”766
ANAYA YAXŞILIQ ETMƏYİN MÜKAFATI

ﺬﹶﺍ ﻫﻦ ﻣﺃﹸ ﻓﹶﻘﹸﻠﹾﺖﻳﻘﹾﺮ  ﻗﹶﺎﺭﹺﺉﹴﺕﻮ ﺻﺖﻌﻤ ﻓﹶﺴﺔﻨﻰ ﺍﻟﹾﺠﻨﹺﻰ ﻓﻳﺘﺃﹶ ﻓﹶﺮﺖ»ﻧﹺﻤ
.ﻪﺎﺱﹺ ﺑﹺﺄﹸﻣ ﺍﻟﻨﺮﻛﹶﺎﻥﹶ ﺃﹶﺑ ﻭ.« ﺍﻟﹾﺒﹺﺮ ﻛﹶﺬﹶﺍﻙ ﺍﻟﹾﺒﹺﺮ»ﻛﹶﺬﹶﺍﻙ

ﻮﻝﹸ ﺍﻟﻠﱠﻪﺳﻗﹶﺎﻝﹶ ﺭ

ﺔﹶ ﻗﹶﺎﻟﹶﺖﺸﺎﺋ ﻋﻦ ﻋ- ٥٩١

ﻮﻝﹸ ﺍﻟﻠﱠﻪﺳ ﻓﹶﻘﹶﺎﻝﹶ ﺭ.«ﺎﻥﻤﻌ ﺍﻟﻨﻦﺎﺭﹺﺛﹶﺔﹸ ﺑﺬﹶﺍ ﺣﻗﹶﺎﻟﹸﻮﺍ ﻫ

591. Aişə
rəvayət edir ki, Allah Elçisi salləllahu aleyhi və səlləm buyurmuşdur: “Yuxuda özümü Cənnətdə gördüm, orada Quran oxuyan bir kəsin
səsini eşitdim və soruşdum: “Bu kimdir?” Dedilər: “Harisə ibn Numan”.
Allah Elçisi salləllahu aleyhi və səlləm dedi: “Yaxşılıq (edənin mükafatı) budur,
yaxşılıq (edənin mükafatı) budur!” O, insanlar arasında anasına qarşı ən
xeyirxah olanı idi”.767
HƏYA İMANDANDIR

ﻗﺎﻝ ﺍﳊﻴﺎﺀ ﻣﻦ ﺍﻹﳝﺎﻥ ﻭﺍﻹﳝﺎﻥ ﰲ ﺍﳉﻨﺔ ﻭﺍﻟﺒﺬﺍﺀ ﻣﻦ ﺍﳉﻔﺎﺀ ﻭﺍﳉﻔﺎﺀ ﰲ ﺍﻟﻨﺎﺭ

ﻋﻦ ﺍﻟﻨﱯ

 ﻋﻦ ﺃﰊ ﺑﻜﺮﺓ- ٥٩٢

ət-Tirmizi, 1899, 2020. əl-Albani səhih olduğunu bildirmişdir.
Muslim, 6671.
767 Əhməd, 25223, 25926, 24026. Şueyb əl-Arnavut isnadının səhih, ravilərini etibarlı, əl-Buxari və Muslimin ravilərindən olduğunu bildirmişdir.
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592. Əbu Bəkrə 768
rəvayət edir ki, Peyğəmbər salləllahu aleyhi və səlləm
buyurdu: “Həya imandandır, iman isə Cənnətdədir. Arsızlıq kobudluqdur,
kobudluq isə Cəhənnəmdədir”.769

ﻗﺎﻝ ﻣﺎ ﻛﺎﻥ ﺍﳊﻴﺎﺀ ﰲ ﺷﻲﺀ ﺇﻻ ﺯﺍﻧﻪ ﻭﻻ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻔﺤﺶ ﰲ ﺷﻲﺀ ﺇﻻ ﺷﺎﻧﻪ

ﻋﻦ ﺍﻟﻨﱯ

 ﻋﻦ ﺃﻧﺲ ﺑﻦ ﻣﺎﻟﻚ- ٥٩٣

593. Ənəs ibn Məlik
rəvayət edir ki, Peyğəmbər salləllahu aleyhi və səlləm
buyurdu: “Həya olduğu hər bir şeyi gözəlləşdirər. Ədəbsizlik də olduğu
hər bir şeyi alçaldar”.770

ﻗﺎﻝ ﺇﻥ ﺍﳊﻴﺎﺀ ﻭﺍﻹﳝﺎﻥ ﻗﺮﻧﺎ ﲨﻴﻌﺎ ﻓﺈﺫﺍ ﺭﻓﻊ ﺃﺣﺪﳘﺎ ﺭﻓﻊ ﺍﻵﺧﺮ

 ﻋﻦ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ- ٥٩٤

594. İbn Ömər
dedi: “Doğrudan da həya ilə iman tamamilə bir-birinə
bağlıdırlar. Bunlardan biri aradan qaldırılsa, digəri də qaldırılar”.771

ﻼﹶﻡﻠﹸﻖ ﺍﻹِﺳﺧﻠﹸﻖ ﻭﻳﻦﹴ ﺧﻜﹸﻞﱢ ﺩ »ﻟ: ِﻝﹸ ﺍﷲﻮﺳ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺭ:ﻗﹶﺎﻝﹶ

ﺒﹺﻲ ﺇﹺﻟﹶﻰ ﺍﻟﻨﻪﻓﹶﻌﻳﺮ

ﺔﻛﹶﺎﻧﻦﹺ ﺭﺔ ﺑﻦﹺ ﻃﹶﻠﹾﺤ ﺑﻳﺪ ﺯﻦ ﻋ- ٥٩٥
.«ﺎﺀﻴﺍﻟﹾﺤ

595. Zeyd ibn Talhə ibn Rakənə mərfu olaraq rəvayət edir ki, Allah Elçisi
salləllahu aleyhi və səlləm demişdir: “Hər bir dinin əxlaqı vardır, İslam dininin
əxlaqı isə həyadır”.772

ﺀ ﺇﹺﻻﱠﻲﻲ ﺷﺎﺀُ ﻓﻴﺎ ﻛﹶﺎﻥﹶ ﺍﻟﹾﺤﻣ ﻭ،ﻪﺎﻧﺀ ﺇﹺﻻﱠ ﺷﻲﻲ ﺷ ﻓﺶﺎ ﻛﹶﺎﻥﹶ ﺍﻟﹾﻔﹸﺤ »ﻣ:

ِﻝﹸ ﺍﷲﻮﺳ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺭ:ﻗﹶﺎﻝﹶ

ﺲﹺ ﺃﹶﻧﻦ ﻋ- ٥٩٦
.«ﻪﺍﻧﺯ

596. Ənəs
rəvayət edir ki, Allah Elçisi salləllahu aleyhi və səlləm buyurdu:
“Hansı bir işdə çirkinlik olarsa, onu alçaldar, hansı bir işdə həya olarsa, onu
gözəlləşdirər”.773
CAHİLİYYƏTDƏ XEYİRLİ OLANLAR...

ﺃﻱ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺃﻛﺮﻡ ﻗﺎﻝ ﺃﻛﺮﻣﻬﻢ ﻋﻨﺪ ﺍﷲ ﺃﺗﻘﺎﻫﻢ ﻗﺎﻟﻮﺍ ﻟﻴﺲ ﻋﻦ ﻫﺬﺍ

ﻗﺎﻝ ﺳﺌﻞ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ

 ﻋﻦ ﺃﰉ ﻫﺮﻳﺮﺓ- ٥٩٧

Əbu Bəkrə Nufey ibn Həris əs-Səqafi Peyğəmbərin səhabəsidir. O, hicrətin 51-ci ilində vəfat etmişdir.
əl-Buxari “Ədəbul-Mufrad” 1314. əl-Albani səhih olduğunu bildirmişdir.
770 əl-Buxari “Ədəbul-Mufrad” 601. əl-Albani səhih olduğunu bildirmişdir.
771 əl-Buxari “Ədəbul-Mufrad” 1313. əl-Albani səhih olduğunu bildirmişdir.
772 Malik, 1678; İbn Məcə, 4182. əl-Albani “Silsilətul-Əhədisis-Sahiha”da (№ 940) səhih olduğunu bildirmişdir.
773 ət-Tirmizi, 1974, 2102. əl-Albani səhih olduğunu bildirmişdir.
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ﻧﺴﺄﻟﻚ ﻗﺎﻝ ﻓﺄﻛﺮﻡ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻳﻮﺳﻒ ﻧﱯ ﺍﷲ ﺑﻦ ﻧﱯ ﺍﷲ ﺑﻦ ﺧﻠﻴﻞ ﺍﷲ ﻗﺎﻟﻮﺍ ﻟﻴﺲ ﻋﻦ ﻫﺬﺍ ﻧﺴﺄﻟﻚ ﻗﺎﻝ ﻓﻌﻦ ﻣﻌﺎﺩﻥ ﺍﻟﻌﺮﺏ
ﺗﺴﺄﻟﻮﱏ ﻗﺎﻟﻮﺍ ﻧﻌﻢ ﻗﺎﻝ ﻓﺨﻴﺎﺭﻛﻢ ﰲ ﺍﳉﺎﻫﻠﻴﺔ ﺧﻴﺎﺭﻛﻢ ﰲ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﺇﺫﺍ ﻓﻘﻬﻮﺍ
597. Əbu Hureyra rəvayət edir ki, Allah Elçisindən salləllahu aleyhi və səlləm
soruşdular: “İnsanların ən hörmətlisi kimdir?” O dedi: “Allah yanında onların ən hörmətlisi Allahdan ən çox qorxanıdır”. (Səhabələr) dedilər: “Biz
səndən o haqda soruşmuruq”. O dedi: “Ən hörmətli insan, Allahın peyğəmbəri, peyğəmbər oğlu və Allahın sevimli dostunun nəvəsi Yusufdur”.
Onlar dedilər: “Biz səndən o haqda soruşmuruq”. O dedi: “Yəqin ki, siz
məndən ərəblərin əcdadı barədə soruşursunuz?” Onlar: “Bəli!”- deyə cavab
verdilər. O dedi: “Cahiliyyət dövründə xeyirli olanlarınız, - əgər şəriəti
anlasalar - İslamda da xeyirli olacaqlar”.774
MÜSƏLMAN, MÖMİN, MÜCAHİD VƏ MÜHACİR

 ﻋﻦ ﺍﻟﺸﻌﱯ ﻗﺎﻝ ﺟﺎﺀ ﺭﺟﻞ ﺇﱃ ﻋﺒﺪ ﺍﷲ ﺑﻦ ﻋﻤﺮﻭ ﻭﻋﻨﺪﻩ ﺍﻟﻘﻮﻡ ﺟﻠﻮﺱ ﻳﺘﺨﻄﻰ ﺇﻟﻴﻪ ﻓﻤﻨﻌﻮﻩ ﻓﻘﺎﻝ ﺍﺗﺮﻛﻮﺍ- ٥٩٨
ﺍﻟﺮﺟﻞ ﻓﺠﺎﺀ ﺣﱴ ﺟﻠﺲ ﺇﻟﻴﻪ ﻓﻘﺎﻝ ﺃﺧﱪﱐ ﺑﺸﻲﺀ ﲰﻌﺘﻪ ﻣﻦ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﻗﺎﻝ ﲰﻌﺖ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﻳﻘﻮﻝ ﺍﳌﺴﻠﻢ ﻣﻦ ﺳﻠﻢ
ﻰ ﺍﷲ ﻋﻨﻪ ﺍﳌﺴﻠﻤﻮﻥ ﻣﻦ ﻟﺴﺎﻧﻪ ﻭﻳﺪﻩ ﻭﺍﳌﻬﺎﺟﺮ ﻣﻦ ﻫﺠﺮ ﻣﺎ
598. Şəbi demişdir: “Bir kişi Abdullah ibn Amrın
yanına gəldi. Onun
yanında adamlar var idi. Kişi camaatı yararaq ona doğru gəldikdə camaat
onun qarşısını aldı. O dedi: “Buraxın o kişini gəlsin!” O gəlib Abdullahın
yanında oturub dedi: “Mənə Allah Elçisindən salləllahu aleyhi və səlləm
eşitdiyin hədislərdən birini danış!?” Abdullah dedi: “Mən Allah Elçisinin
salləllahu aleyhi və səlləm belə dediyini eşitdim: “Müsəlman o kimsədir ki,775
müsəlmanlar onun dilindən və əlindən salamatdırlar. Mühacir də o
kimsədir ki, Allahın qadağan etdiyi şeyləri tərk etmişdir”.776

ﻠﹶﻰ ﻋﺎﺱ ﺍﻟﻨﻪﻨ ﺃﹶﻣﻦﻦﹺ؟ ﻣﻣﺆ ﺑﹺﺎﻟﹾﻤﻛﹸﻢﺒﹺﺮ ﺃﹶﻻﹶ ﺃﹸﺧ:ﺍﻉﹺﺩ ﺍﻟﹾﻮﺔﺠﻲ ﺣﻮﻝﹸ ﺍﷲِ ﻓﺳ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺭ: ﻗﹶﺎﻝﹶﺪﻴﺒﻦﹺ ﻋﺎﻟﹶﺔﹶ ﺑ ﻓﹶﻀﻦ ﻋ- ٥٩٩
ﻦ ﻣﺎﺟﹺﺮﻬﺍﻟﹾﻤ ﻭ،ﺔﻲ ﻃﹶﺎﻋ ﻓﻪﻔﹾﺴ ﻧﺪﺎﻫ ﺟﻦ ﻣﺪﺎﻫﺠﺍﻟﹾﻤ ﻭ،ﻩﻳﺪ ﻭﺎﻧﹺﻪﺴ ﻟﻦﻮﻥﹶ ﻣﻤﻠﺴ ﺍﻟﹾﻤﻢﻠ ﺳﻦ ﻣﻢﻠﺴﺍﻟﹾﻤ ﻭ،ﻬﹺﻢﺍﻟﻮﺃﹶﻣ ﻭﻔﹸﺴِﻬﹺﻢﺃﹶﻧ
.ﻮﺏﺍﻟﺬﱡﻧﺎ ﻭﻄﹶﺎﻳ ﺍﻟﹾﺨﺮﺠﻫ

əl-Buxari “Ədəbul-Mufrad” 129. əl-Albani səhih olduğunu bildirmişdir.
Burada müsəlman deyildikdə kamil əxlaqlı müsəlman nəzərdə tutulur. Yoxsa, əli ilə və ya dili ilə
müsəlman qardaşına əziyyət verən bir müsəlman, bu əməlinə görə kafir sayıla bilməz.
776 əl-Buxari “Ədəbul-Mufrad” 1144. əl-Albani səhih olduğunu bildirmişdir.
774
775
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599. Fədalə ibn Ubeyd rəvayət edir ki, Vida həccində Allah Elçisi salləllahu
aleyhi və səlləm buyurmuşdur: “Sizə kimin mömin oduğunu bildirimmi?
Mömin - insanların canlarına və mallarına görə ondan arxayın olduqları
kimsədir. Müsəlman - müsəlmanların onun əlindən və dilindən salamat
olduqları kimsədir. Mücahid – itaətdə nəfsilə mübarizə edən kimsədir.
777
Mühacir – asilikləri və günahları tərk edən kimsədir”.

ﻗﺎﻝ ﻟﻴﺲ ﺍﳌﺆﻣﻦ ﺑﺎﻟﻄﻌﺎﻥ ﻭﻻ ﺍﻟﻠﻌﺎﻥ ﻭﻻ ﺍﻟﻔﺎﺣﺶ ﻭﻻ ﺍﻟﺒﺬﻯ

ﻋﻦ ﺍﻟﻨﱯ

 ﻋﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﷲ- ٦٠٠

600. Abdullah rəvayət edir ki, Peyğəmbər salləllahu aleyhi və səlləm buyurdu: “Mömin nə tənə vuran, nə lənət oxuyan, nə ədəbsiz, nə də təhqir edən
deyildir”.778
SALAMIN FƏZİLƏTİ

 ﻋﻦ ﺃﰊ ﻫﺮﻳﺮﺓ ﺃﻥ ﺭﺟﻼ ﻣﺮ ﻋﻠﻰ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﻭﻫﻮ ﰲ ﳎﻠﺲ ﻓﻘﺎﻝ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﻋﻠﻴﻜﻢ ﻓﻘﺎﻝ ﻋﺸﺮ ﺣﺴﻨﺎﺕ ﻓﻤﺮ- ٦٠١
ﺭﺟﻞ ﺁﺧﺮ ﻓﻘﺎﻝ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﻋﻠﻴﻜﻢ ﻭ ﺭﲪﺔ ﺍﷲ ﻓﻘﺎﻝ ﻋﺸﺮﻭﻥ ﺣﺴﻨﺔ ﻓﻤﺮ ﺭﺟﻞ ﺁﺧﺮ ﻓﻘﺎﻝ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﻋﻠﻴﻜﻢ ﻭﺭﲪﺔ ﺍﷲ ﻭﺑﺮﻛﺎﺗﻪ
ﻠﺲ ﻭﱂ ﻳﺴﻠﻢ ﻓﻘﺎﻝ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﻣﺎ ﺃﻭﺷﻚ ﻣﺎ ﻧﺴﻲ ﺻﺎﺣﺒﻜﻢ ﺇﺫﺍ ﺟﺎﺀ ﺃﺣﺪﻛﻢﻓﻘﺎﻝ ﺛﻼﺛﻮﻥ ﺣﺴﻨﺔ ﻓﻘﺎﻡ ﺭﺟﻞ ﻣﻦ ﺍ
ﻠﺲ ﻓﻠﻴﺴﻠﻢ ﻓﺈﻥ ﺑﺪﺍ ﻟﻪ ﺃﻥ ﳚﻠﺲ ﻓﻠﻴﺠﻠﺲ ﻭﺇﺫﺍ ﻗﺎﻡ ﻓﻠﻴﺴﻠﻢ ﻣﺎ ﺍﻷﻭﱃ ﺑﺄﺣﻖ ﻣﻦ ﺍﻵﺧﺮﺓﺍ
601. Əbu Hureyra rəvayət edir ki, Allah Elçisi salləllahu aleyhi və səlləm bir
məclisdə olarkən bir kişi gəlib: “əs-Sələmu aleykum”- (sizə salam olsun!) dedi. Allah Elçisi salləllahu aleyhi və səlləm buyurdu: “(Buna) on savab vardır”.
Başqa bir kişi gəlib: “əs-Sələmu aleykum və rahmətullah”- (sizə salam
olsun və Allahın rəhməti yetişsin!) - dedi. Allah Elçisi salləllahu aleyhi və səlləm
buyurdu: “(Buna) iyirmi savab vardır”. Başqa bir kişi gəlib: “əs-Sələmu
aleykum və rahmətullahi və bərakətuhu”- (sizə salam olsun, Allahın
rəhməti və bərəkəti yetişsin!) - dedi. Allah Elçisi salləllahu aleyhi və səlləm
buyurdu: “(Buna) otuz savab vardır”. Bir kişi məclisdən qalxıb salam
vermədi. Allah Elçisi salləllahu aleyhi və səlləm buyurdu: “Dostunuz (salamını)
nə tez unutdu. Sizdən biriniz məclisə gəldiyi zaman salam versin. Əgər
(orada) oturmağı məsləhət bilsə otursun. Məclisdən durub getdikdə də
salam versin. Əvvəlki salam sonuncu salamdan daha üstün deyildir”.779
əl-Hakim, 24; əl-Beyhəqi “Şuabul-İman” 11123. əl-Albani “Sahihul-Cəmius-Sağir”də (№ 6658) və
“Silsilətul-Əhədisis-Sahiha”da (№ 549) səhih olduğunu bildirmişdir.
778 əl-Buxari “Ədəbul-Mufrad” 312. əl-Albani səhih olduğunu bildirmişdir.
779 əl-Buxari “Ədəbul-Mufrad” 986. əl-Albani səhih olduğunu bildirmişdir.
777
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ﻗﺎﻝ ﻣﻦ ﲤﺎﻡ ﺍﻟﺘﺤﻴﺔ ﺃﻥ ﺗﺼﺎﻓﺢ ﺃﺧﺎﻙ
602. Bəra ibn Azib
tamamlanmasıdır”.780

 ﻋﻦ ﺍﻟﱪﺍﺀ ﺑﻦ ﻋﺎﺯﺏ- ٦٠٢

demişdir: “Qardaşınla əl verib görüşmək salamın

ﻗﺎﻝ ﻻ ﳛﻞ ﻻﻣﺮﺉ ﻣﺴﻠﻢ ﺃﻥ ﻳﻬﺠﺮ ﺃﺧﺎﻩ ﻓﻮﻕ ﺛﻼﺙ ﻓﻴﻠﺘﻘﻴﺎﻥ ﻓﻴﻌﺮﺽ ﻫﺬﺍ

ﺃﻥ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ

 ﻋﻦ ﺃﰊ ﺃﻳﻮﺏ- ٦٠٣

ﻭﻳﻌﺮﺽ ﻫﺬﺍ ﻭﺧﲑﳘﺎ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺒﺪﺃ ﺑﺎﻟﺴﻼﻡ
603. Əbu Əyyub
rəvayət edir ki, Allah Elçisi salləllahu aleyhi və səlləm
demişdir: “Heç bir kimsəyə üç gündən artıq qardaşı ilə küsülü qalması
halal olmaz. Qarşı-qarşıya gəldikdə bu (ondan) üz çevirir, o da (bundan) üz
çevirir. Onların ən xeyirlisi salamı birinci verəndir”.781

 ﻋﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﺑﻦ ﻋﺎﻣﺮ ﺍﻷﻧﺼﺎﺭﻱ ﺑﻦ ﻋﻢ ﺃﻧﺲ ﺑﻦ ﻣﺎﻟﻚ ﻭﻛﺎﻥ ﻗﺘﻞ ﺃﺑﻮﻩ ﻳﻮﻡ ﺃﺣﺪ ﺃﻧﻪ ﲰﻊ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﻗﺎﻝ ﻻ ﳛﻞ- ٦٠٤
ﻤﺎ ﻧﺎﻛﺒﺎﻥ ﻋﻦ ﺍﳊﻖ ﻣﺎ ﺩﺍﻣﺎ ﻋﻠﻰ ﺻﺮﺍﻣﻬﻤﺎ ﻭﺍﻥ ﺃﻭﳍﻤﺎ ﻓﻴﺌﺎ ﻳﻜﻮﻥ ﻛﻔﺎﺭﺓ ﻋﻨﻪ ﺳﺒﻘﻪﳌﺴﻠﻢ ﺃﻥ ﻳﺼﺎﺭﻡ ﻣﺴﻠﻤﺎ ﻓﻮﻕ ﺛﻼﺙ ﻓﺈ
ﺑﺎﻟﻔﻰﺀ ﻭﺇﻥ ﻣﺎﺗﺎ ﻋﻠﻰ ﺻﺮﺍﻣﻬﻤﺎ ﱂ ﻳﺪﺧﻼ ﺍﳉﻨﺔ ﲨﻴﻌﺎ ﺍﺑﺪﺍ ﻭﺇﻥ ﺳﻠﻢ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﺄﰉ ﺃﻥ ﻳﻘﺒﻞ ﺗﺴﻠﻴﻤﻪ ﻭﺳﻼﻣﻪ ﺭﺩ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﳌﻠﻚ ﻭﺭﺩ
ﻋﻠﻰ ﺍﻵﺧﺮ ﺍﻟﺸﻴﻄﺎﻥ
604. Hişam ibn Amir əl-Ənsari
rəvayət edir ki, Allah Elçisinin salləllahu
aleyhi və səlləm belə dediyini eşitdim: “Heç bir müsəlmana üç gündən artıq
başqa bir müsəlmanla əlaqələri kəsmək halal olmaz. Onlar küsülü qaldıqca
haqdan sapmış olarlar. Onlardan birinci barışanın ilk əvvəl barışığa
gəlməsi ona (günahlarının bağışlanmasına) kəffarə olar. Əgər küsülü
olduqları halda ölsələr, uzun müddət Cənnətə girə bilməzlər. Onlardan biri
digərinə salam versə, o da onun salamını almasa, salam verənin salamını
mələk alar, salamı almayanı isə şeytan qarşılayar”.782

ﻮﻩﺽﹺ ﻓﹶﺄﹶ ﹾﻓﺸﻲ ﺍﻷﺭ ﻓﻪﻌﺿﺎﺀِ ﺍﷲِ ﻭﻤ ﺃﹶﺳﻦ ﻣ ﺍﺳﻢﻼﹶﻡ »ﺇﹺﻥﱠ ﺍﻟﺴ: ﻗﹶﺎﻝﹶﻪﺃﹶﻧ

ﺒﹺﻲﻦﹺ ﺍﻟﻨ ﻋ:

ﻮﺩﻌﺴﻦﹺ ﻣ ﺍﷲِ ﺑﺪﺒ ﻋﻦ ﻋ- ٦٠٥

 ﻓﹶﺈﹺﻥﹾ،ﻼﹶﻡ ﺍﻟﺴﻢﺎﻫ ﺇﹺﻳﲑﹺﻩﺬﻛ ﺑﹺﺘﺔﺟﺭﻞﹸ ﺩﻠﹶﻴﻬﹺﻢ ﻓﹶﻀ ﻋ ﻛﹶﺎﻥﹶ ﻟﹶﻪ،ﻠﹶﻴﻪﻭﺍ ﻋﺩﻴﻬﹺﻢ ﻓﹶﺮﻠ ﻋﻠﱠﻢ ﺑﹺﻘﹶﻮﻡﹴ ﻓﹶﺴﺮﻢ ﺇﹺﺫﹶﺍ ﻣﻠﺴﻞﹶ ﺍﻟﹾﻤﺟ ﻓﹶﺈﹺﻥﱠ ﺍﻟﺮ،ﻜﹸﻢﻴﻨﺑ
«ﺃﹶﻃﹾﻴﹺﺐ ﻭﻢﻬﻨ ﻣﲑ ﺧﻮ ﻫﻦ ﻣﻠﹶﻴﻪ ﻋﺩ ﺭ،ﻠﹶﻴﻪﻭﺍ ﻋﺩﻳﺮ ﻟﹶﻢ
605. Abdullah ibn Məsud
rəvayət edir ki, Peyğəmbər salləllahu aleyhi və
demişdir: “Həqiqətən, “əs-Səlam” Allahın adlarından biridir. O,

səlləm

əl-Buxari “Ədəbul-Mufrad” 968. əl-Albani isnadının səhih olduğunu bildirmişdir.
əl-Buxari “Ədəbul-Mufrad” 985. əl-Albani səhih olduğunu bildirmişdir.
782 əl-Buxari “Ədəbul-Mufrad” 402. əl-Albani səhih olduğunu bildirmişdir.
780
781
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bunu yerdə (bir-birinizlə salamlaşasınız deyə) təyin etmişdir. Elə isə salamı
aranızda yayın! Həqiqətən, müsəlman kişi bir qövmün yanından keçərək
salam verər, onlar da salamı alarlarsa, o, həmin qövmdən bir dərəcə üstün
olar. Çünki, o adam salamı onların yadına saldı. Əgər onun salamını
almasalar, onlardan daha xeyirli və pak olan (mələklər) onun salamını
alarlar”.783

«ﻼﹶﻡﹺ ﺑﹺﺎﻟﺴﻢﺃﹶﻫﺪ ﺑﻦ ﻣﺎﺱﹺ ﺑﹺﺎﻟﻠﱠﻪﻟﹶﻰ ﺍﻟﻨ»ﺇﹺﻥﱠ ﺃﹶﻭ

ﻮﻝﹸ ﺍﻟﻠﱠﻪﺳﻗﹶﺎﻝﹶ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺭ

ﺔﹶﺎﻣ ﺃﹶﺑﹺﻰ ﺃﹸﻣﻦ ﻋ- ٦٠٦

606. Əbu Umamə
rəvayət edir ki, Allah Elçisi salləllahu aleyhi və səlləm
buyurdu: “İnsanların Allaha ən yaxın olanı ilk salam verəndir“.784

ﻦ ﺇﹺﻥﱠ ﻣ:ﺔﹶ ﻗﹶﺎﻝﹶﻨﻠﹸﻨﹺﻲ ﺍﻟﹾﺠﺧﻳﺪ ﻞﹴﻤﻠﹶﻰ ﻋﻟﱠﻨﹺﻲ ﻋ ﺩﻮﻝﹶ ﺍﻟﻠﱠﻪﺳﺎ ﺭ ﻳ: ﻗﹸﻠﹾﺖ: ﻗﹶﺎﻝﹶﻩﺪ ﺟﻦ ﻋ ﺃﹶﺑﹺﻴﻪﻦﻳﺢﹴ ﻋﺮﺍﻡﹺ ﺑﻦ ﺷﻘﹾﺪﻦﹺ ﺍﻟﹾﻤ ﻋ- ٦٠٧
. ﺍﻟﹾﻜﹶﻼﻡﹺﻦﺴﺣﻼﻡﹺ ﻭﺬﹾﻝﹸ ﺍﻟﺴ ﺑﺓﺮﻔﻐ ﺍﻟﹾﻤﺎﺕﻮﺟﹺﺒﻣ

607. Sufyan əl-Miqdam ibn Şureyh babasından rəvayət edir ki, o, Allah
Elçisindən salləllahu aleyhi və səlləm soruşdu: “Ey Allahın Elçisi, mənə elə bir
əməl bildir ki, məni Cənnətə daxil etsin”. O buyurdu: “Həqiqətən, salamı
yaymaq və xoş söz söyləmək məğfirəti vacib edən səbəblərdəndir”.785

.ﺎﻤ ﻟﹶﻬﻔﹶﺮﻳﻐ ﻰﺘﺎ ﺣﻤ ﺃﹶﻛﹸﻔﱡﻬﻕﻔﹾﺮ ﺗ ﻟﹶﻢﺎﻥﻤﻠﺴ ﺍﻟﹾﻤﺎﻓﹶﺢﺼ ﺇﹺﺫﹶﺍ ﺗ:ﻗﹶﺎﻝﹶ

ﻮﻝﹶ ﺍﻟﻠﱠﻪﺳﺃﹶﻥﹼ ﺭ

ﺔﹶﺎﻣ ﺃﹶﺑﹺﻲ ﺃﹸﻣﻦ ﻋ- ٦٠٨

608. Əbu Umamə rəvayət edir ki, Allah Elçisi salləllahu aleyhi və səlləm belə
buyurdu: “İki müsəlman əl verib görüşdükdə, əlləri bir-birindən ayrılmadan bağışlanırlar”.786

ﺕﺎﺛﹶﺮﻨ ﺗﻪﺎﻓﹶﺤ ﻓﹶﺼﻩﺪﺬﹶ ﺑﹺﻴﺃﹶﺧ ﻭﻪﻠﹶﻴ ﻋﻠﱠﻢ ﻓﹶﺴﻦﻣﺆ ﺍﻟﹾﻤﻲ ﺇﺫﹶﺍ ﻟﹶﻘﻦﻣﺆ ﺇﻥﱠ ﺍﻟﹾﻤ:ﻗﹶﺎﻝ

ﺒﹺﻲﻦﹺ ﺍﻟﻨﻋ

ﺎﻥﻤﻦﹺ ﺍﻟﹾﻴﻳﻔﹶﺔﹶ ﺑﺬﹶ ﺣﻦ ﻋ- ٦٠٩

ﺮﹺﺠ ﺍﻟﺸﻕﺭ ﻭﺎﺛﹶﺮﻨﻳﺘ ﺎﺎ ﻛﹶﻤﻤﺎﻫﻄﹶﺎﻳﺧ
609. Huzeyfə ibn Yəmən
rəvayət edir ki, Peyğəmbər salləllahu aleyhi və
səlləm demişdir: “Həqiqətən, bir mömin digər bir möminlə qarşılaşaraq

əl-Bəzzar, 1771; əl-Buxari “Ədəbul-Mufrad” 1039. əl-Albani səhih olduğunu bildirmişdir.
Əbu Davud, 5197, 5199. əl-Albani səhih olduğunu bildirmişdir.
785 ət-Tabərani “Mucəmul-Kəbir” 469, 17920. əl-Albani “Silsilətul-Əhədisis-Sahiha”da (№ 1035) səhih
olduğunu bildirmişdir.
786 ət-Tabərani “Mucəmul-Kəbir” 8002. əl-Albani “Sahihul-Cəmius-Sağir”də (№ 433) hədisin səhih
olduğunu qeyd etmişdir.
783
784
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salam verib əl ilə görüşdükdə, ikisinin də günahları ağacın yarpaqları
töküldüyü kimi tökülür”.787

ﻡﻗﹶﺪ

ﻮﻝﹸ ﺍﻟﻠﱠﻪﺳ ﺭﻡﻴﻞﹶ ﻗﹶﺪﻗ ﻭﻪ ﺇﹺﻟﹶﻴﺎﺱ ﹶﻔﻞﹶ ﺍﻟﻨﺠﺔﹶ ﺍﻧﻳﻨﺪﺍﻟﹾﻤ

ﻮﻝﹸ ﺍﻟﻠﱠﻪﺳ ﺭﻡﺎ ﻗﹶﺪﻗﹶﺎﻝﹶ ﻟﹶﻤ

ﻼﹶﻡﹴﻦﹺ ﺳ ﺑ ﺍﻟﻠﱠﻪﺪﺒ ﻋﻦ ﻋ- ٦١٠

  ﻟﹶﻴﻪﻬﺟ ﺃﹶﻥﱠ ﻭﻓﹾﺖﺮ ﻋﻮﻝﹺ ﺍﻟﻠﱠﻪﺳ ﺭﻪﺟ ﻭﺖﻨﺒﺘﺎ ﺍﺳ ﻓﹶﻠﹶﻤﻪ ﺇﹺﻟﹶﻴﻈﹸﺮﺎﺱﹺ ﻷَﻧﻰ ﺍﻟﻨ ﻓ ﻓﹶﺠﹺﺌﹾﺖﻮﻝﹸ ﺍﻟﻠﱠﻪﺳ ﺭﻡ ﻗﹶﺪﻮﻝﹸ ﺍﻟﻠﱠﻪﺳﺭ
ﺲ
ﻠﹸﻮﻥﹶﺧﺪ ﺗﺎﻡ ﻧﹺﻴﺎﺱﺍﻟﻨﻠﱡﻮﺍ ﻭﺻ ﻭﺎﻡﻮﺍ ﺍﻟﻄﱠﻌﻤﺃﹶﻃﹾﻌ ﻭﻼﹶﻡﻮﺍ ﺍﻟﺴ ﺃﹶﻓﹾﺸﺎﺱﺎ ﺍﻟﻨﻳﻬ ﺃﹶﻥﹾ ﻗﹶﺎﻝﹶ »ﺃﹶ ﺑﹺﻪﻜﹶﻠﱠﻢﺀٍ ﺗﻰﻝﹶ ﺷﻛﹶﺎﻥﹶ ﺃﹶﻭ ﻛﹶﺬﱠﺍﺏﹴ ﻭﻪﺟﺑﹺﻮ
«ﻼﹶﻡﹴﺔﹶ ﺑﹺﺴﻨﺍﻟﹾﺠ
610. Abdullah ibn Səlam
dedi: “Allah Elçisi salləllahu aleyhi və səlləm
Mədinəyə gələndə insanlar yanına getdilər. Belə deyildi: “Allah Elçisi gəldi,
Allah Elçisi gəldi, Allah Elçisi gəldi!” Mən ona baxmaq üçün insanların
arasına gəlib girdim. Mən Allah Elçisinin salləllahu aleyhi və səlləm üzünə
baxanda üzünün yalançı üz olmadığını bildim. Onun ilk söylədiyi sözlər
bunlar idi: “Ey insanlar, salamı yayın, yemək yedirdin və insanlar gecə
yatarkən namaz qılın, salamatlıqla Cənnətə girərsiniz”.788

ﻳﻘﻮﻝ ﺍﳌﺎﺷﻴﺎﻥ ﺇﺫﺍ ﺍﺟﺘﻤﻌﺎ ﻓﺄﻳﻬﻤﺎ ﺑﺪﺃ ﺑﺎﻟﺴﻼﻡ ﻓﻬﻮ ﺃﻓﻀﻞ

 ﻋﻦ ﺟﺎﺑﺮ- ٦١١

611. Cabir
rəvayət edir ki, Allah Elçisi salləllahu aleyhi və səlləm buyurdu:
“İki piyada qarşılaşdığı zaman onlardan hansı biri daha öncə salam verirsə,
ən fəzilətlisi də o hesab olunur”.789
ﻮﹶﺃ ﻓﹶﻬﺪﺎ ﺑﻤﻳﻬ ﺃﹶﺎﻥﻴﺎﺷﺍﻟﹾﻤ ﻭ،ﺪﻠﹶﻰ ﺍﻟﹾﻘﹶﺎﻋﻲ ﻋﺎﺷﺍﻟﹾﻤ ﻭ،ﻲﺎﺷﻠﹶﻰ ﺍﻟﹾﻤﺐ ﻋ
 ﺍﻛﻠﱢﻢﹺ ﺍﻟﺮﻴﺴ »ﻟ: ِ ﹸﻝ ﺍﷲﺳﻮ  ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺭ:ﻗﹶﺎﻝﹶ

ﺎﺑﹺﺮﹴ ﺟﻦ ﻋ- ٦١٢
.«ﻞﺃﹶﻓﹾﻀ

612. Cabir
rəvayət edir ki, Allah Elçisi salləllahu aleyhi və səlləm demişdir:
“Minikdə olan piyadaya, piyada isə oturana salam versin. İki piyada qarşılaşdıqda birinci hansı salam verirsə, o daha fəzilətli olur”.790

ﻻﹶ ﺃﹶﻭ،ﻮﺍﺎﺑﺤﻰ ﺗﺘﻮﺍ ﺣﻨﻣﺆﻻﹶ ﺗ ﻭ،ﻮﺍﻨﻣﺗﺆ ﻰﺘﺔﹶ ﺣﻨﻠﹸﻮﻥﹶ ﺍﻟﹾﺠﺧﺪ »ﻻﹶ ﺗ: ﻮﻝﹸ ﺍﻟﻠﱠﻪﺳ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺭ:ﺓﹶ ﻗﹶﺎﻝﹶﻳﺮﺮ ﺃﹶﺑﹺﻲ ﻫﻦ ﻋ- ٦۱٣
.«ﻜﹸﻢﻨﻴ ﺑﻼﹶﻡﻮﺍ ﺍﻟﺴ؟ ﺃﹶﻓﹾﺸﻢﺘﺒﺎﺑﺤ ﺗﻮﻩﻤﻠﹾﺘﺀٍ ﺇﹺﺫﹶﺍ ﻓﹶﻌﻲﻠﹶﻰ ﺷ ﻋﻟﱡﻜﹸﻢﺃﹶﺩ

ət-Tabərani “Mucəmul-Əvsat” 245. əl-Albani “Sahihut-Tərğib vət-Tərhib”də (№ 2720) səhih liğeyrihi olduğunu bildirmişdir.
788 ət-Tirmizi, 2485, 2673. əl-Albani səhih olduğunu bildirmişdir.
789 əl-Buxari “Ədəbul-Mufrad” 994. əl-Albani səhih olduğunu bildirmişdir.
790 İbn Hibban, 498. əl-Albani səhih olduğunu bildirmişdir.
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613. Əbu Hureyra
rəvayət edir ki, Allah Elçisi salləllahu aleyhi və səlləm
demişdir: “İman gətirməyincə Cənnətə girə bilməzsiniz. Biri-birinizi sevməyincə (tamam-kamal) iman gətirmiş olmazsınız. Sizə elə bir şey öyrədimmi
ki, onu etdikdə biri-birinizi sevəsiniz? Aranızda salamı yayın”.791

"ﺛﻼﺛﺔ ﻛﻠﻬﻢ ﺿﺎﻣﻦ ﻋﻠﻰ ﺍﷲ ﺇﻥ ﻋﺎﺵ ﻛﻔﻲ ﻭﺇﻥ ﻣﺎﺕ ﺩﺧﻞ ﺍﳉﻨﺔ ﻣﻦ ﺩﺧﻞ

ﻗﺎﻝ ﻗﺎﻝ ﺍﻟﻨﱯ

 ﻋﻦ ﺃﰊ ﺃﻣﺎﻣﺔ- ٦۱٤

ﺑﻴﺘﻪ ﺑﺴﻼﻡ ﻓﻬﻮ ﺿﺎﻣﻦ ﻋﻠﻰ ﺍﷲ ﻭﻣﻦ ﺧﺮﺝ ﺇﱃ ﺍﳌﺴﺠﺪ ﻓﻬﻮ ﺿﺎﻣﻦ ﻋﻠﻰ ﺍﷲ ﻭﻣﻦ ﺧﺮﺝ ﰲ ﺳﺒﻴﻞ ﺍﷲ ﻓﻬﻮ ﺿﺎﻣﻦ ﻋﻠﻰ
"ﻚﺘﻴﻞﹺ ﺑﻠﹶﻰ ﺃﹶﻫﻋ ﻭﻚﻠﹶﻴﻛﹶﺔﹰ ﻋﺮﻳﻜﹸﻮﻥﹸ ﺑ ﻠﱢﻢ ﻓﹶﺴﻚﻠﻠﹶﻰ ﺃﹶﻫ ﻋﻠﹾﺖﺧ ﺇﹺﺫﹶﺍ ﺩﻲﻨﺎ ﺑ"ﻳ..."ﺍﷲ

614. Əbu Umamə
rəvayət edir ki, Peyğəmbər salləllahu aleyhi və səlləm
demişdir: “Üç nəfər vardır ki, onlar Allahın öhdəsindədir; (onlardan hər
biri) yaşasa ehtiyacı ödənilər, ölsə Cənnətə girər; Kim öz evinə salamla
girsə, Allahın
öhdəsində olar; Kim (ibadət etmək üçün) məscidə getsə,
Allahın öhdəsində olar; Kim Allah yolunda cihada çıxsa, Allahın öhdəsində
olar”.792 Digər rəvayətdə deyilir: “Ey oğlum, ailənin yanına daxil olduqda
onlara salam ver ki, sənin və ailənin üzərinə bərəkət olsun”.793

ﺃﹸﻘﹾﺮﺗ ﻭﺎﻡ ﺍﻟﻄﱠﻌﻢﻄﹾﻌ »ﺗ:؟ ﻗﹶﺎﻝﹶﺮﻴﻼﹶﻡﹺ ﺧ ﺍﻹِﺳ ﺃﹶﻱ:

ﻮﻝﹶ ﺍﻟﻠﱠﻪﺳﺄﹶﻝﹶ ﺭﻼﹰ ﺳﺟﺃﹶﻥﱠ ﺭ

ﺮﹴﻭﻤﻦﹺ ﻋ ﺑ ﺍﻟﻠﱠﻪﺪﺒ ﻋﻦ ﻋ- ٦۱٥

.«ﺮﹺﻑﻌ ﺗ ﻟﹶﻢﻦﻣ ﻭﻓﹾﺖﺮ ﻋﻦﻠﹶﻰ ﻣ ﻋﻼﹶﻡﺍﻟﺴ
615. Abdullah ibn Amr
rəvayət edir ki, bir nəfər Peyğəmbərdən
salləllahu aleyhi və səlləm soruşdu: “İslam (xislətlərindən) ən xeyirlisi hansıdır?” Peyğəmbər salləllahu aleyhi və səlləm dedi: “Sənin, (ehtiyacı olana) yemək yedirtməyin, tanıdığına və tanımadığına salam verməyindir”.794
İNSANLARIN ARASINI MÖHKƏMLƏT

 ﺗﺴﻌﻰ ﰲ ﺻﻠﺢ ﺑﲔ ﺍﻟﻨﺎﺱ: ﻗﺎﻝ, ﺑﻠﻲ: ﺃﻻ ﺃﺩﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﲡﺎﺭﺓ؟ ﻗﺎﻝ:

 ﻗﺎﻝ ﻷﰊ ﺃﻳﻮﺏﺒﹺﻲﺲ ﺃﹶﻥﱠ ﺍﻟﻨﻦ ﺃﹶﻧ ﻋ- ٦۱٦
.ﺇﺫﺍ ﺗﻔﺎﺳﺪﻭﺍ ﻭﺗﻘﺎﺭﺏ ﺑﻴﻨﻬﻢ ﺇﺫﺍ ﺗﺒﺎﻋﺪﻭﺍ

Muslim, 194.
əl-Buxari “Ədəbul-Mufrad” 1094. əl-Albani səhih olduğunu bildirmişdir.
793 ət-Tirmizi, 2698; İbn Teymiyyə “Kəlimut-Tayyib” 63. əl-Albani “Sahihut-Tərğib vət-Tərhib”də (№
1608) həsən li-ğeyrihi olduğunu bildirmişdir.
794 Muslim, 160. Yəni qarşına çıxan hər kəsə salam verməlisən. Yalnız tanıdığın adama salam vermək İslam
əxlaqına zidd olan bir xasiyyətdir və Qiyamətin əlamətlərindəndir. Peyğəmbər demişdir: “Birisinin ancaq
tanıdığına salam verməsi Qiyamətin əlamətlərindəndir” (Əhməd, 1/387; əl-Albani “Silsilətul-ƏhədisisSahiha”, 648).
791
792
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616. Ənəs
demişdir: “Peyğəmbər salləllahu aleyhi və səlləm Əbu Əyyuba
dedi: “Sənə bir ticarəti bildirimmi?” Əbu Əyyub : “Bəli”- dedi. O
buyurdu: “İnsanların arası pozulduqda onların arasında sülh yaratmağa
795
çalış və onlar bir-birilərindən uzaqlaşdıqda, onları yaxınlaşdır”.

،ﲔﹺ ﺍﻟﹾﺒ ﺫﹶﺍﺕﻼﹶﺡﺻ ﻭ،ﻼﹶﺓ ﺍﻟﺼﻦﻞﹶ ﻣﺌﺎﹰ ﺃﹶﻓﹶﻀﻴ ﺷﻡ ﺁﺩﻞﹶ ﺍﺑﻦﻤﺎ ﻋ »ﻣ:

ِﻝﹸ ﷲﻮﺳ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺭ:ﻗﹶﺎﻝﹶ

ﺓﹶﻳﺮﺮ ﺃﹶﺑﹺﻲ ﻫﻦ ﻋ- ٦۱٧

.«ﻠﹸﻖﹴ ﺣﺴﻦﺧﻭ

617. Əbu Hureyra
rəvayət edir ki, Allah Elçisi salləllahu aleyhi və səlləm
demişdir: “Adəm oğlu namaz qılmaqdan, insanların arasındakı əlaqələri
möhkəmlətməkdən və gözəl əxlaqlı olmaqdan daha fəzilətli bir əməl
796
etməmişdir”.

.«ﺢﻠﺼﻴﲔﹺ ﻟ ﺍﺛﹾﻨﲔﻰ ﺑﻤ ﻧﻦ ﻣ،ﺏﻳﻜﹾﺬ  »ﻟﹶﻢ:ﻗﹶﺎﻝﹶ

ﺒﹺﻲ ﺃﹶﻥﱠ ﺍﻟﻨ:

ﺔﹶﻘﹾﺒ ﻋﺖ ﻛﹸﻠﹾﺜﹸﻮﻡﹴ ﺑﹺﻨ ﺃﹸﻡﻦ ﻋ- ٦۱٨

618. Ummu Kulsum bint Uqbə
rəvayət edir ki, Peyğəmbər salləllahu
aleyhi və səlləm buyurdu: “İki nəfərin arasını düzəltmək üçün yalan danışan
yalançı deyildir”.797
DİLİNİ SAXLA

 ﻠﺎﺫﹶﺍ ﹶﺃﻣ ﻓﹶﻤ: ﻗﹸﻠﹾﺖ،؟ﻙﻳﺪ ﻚﻠﻤ ﺗ: ﻗﹶﺎﻝﹶ،ﻨﹺﻲﻭﺻ  ﺃﹶ،ﻮﻝﹶ ﺍﻟﻠﱠﻪﺳﺎ ﺭ ﻳ: ﻗﹸﻠﹾﺖ: ﻗﹶﺎﻝﹶﺎﺭﹺﺑﹺﻲﺤ ﺍﻟﹾﻤﻡﺮ ﺑﻦ ﺃﹶﺻﺩﻮﺛﹶﻨﹺﻲ ﺃﹶﺳﺪ ﺣ- ٦۱٩
ﻚ
ﻻ ﻭ،ﺮﹴﻴ ﺇﹺﻻ ﺇﹺﻟﹶﻰ ﺧﻙﻳﺪ ﻂﹾﺴﺒ ﻻ ﺗ: ﻗﹶﺎﻝﹶ،ﺎﻧﹺﻲ؟ﺴ ﻟﻚﻠ ﺃﹶﻣ ﺇﹺﺫﹶﺍ ﻟﹶﻢﻚﻠﺎﺫﹶﺍ ﺃﹶﻣ ﻓﹶﻤ: ﻗﹶﺎﻝﹶ،؟ﻚﺎﻧﺴ ﻟﻚﻠﻤ ﺗ: ﻗﹶﺎﻝﹶ،ﻱ؟ﻳﺪ ﻚﻠ ﺃﹶﻣﺇﹺﺫﹶﺍ ﻟﹶﻢ
.ﻭﻓﹰﺎﺮﻌ ﺇﹺﻻ ﻣﺎﻧﹺﻚﺴﻘﹸﻞﹾ ﺑﹺﻠﺗ
619. Əsvəd ibn Əsram əl-Muhəribi demişdir: “Dedim: “Ey Allahın Elçisi,
mənə nəsihət et!” O buyurdu: “Əlinə yiyəlik edə bilirsənmi?” Dedim:
“Əlimə yiyəlik edə bilməsəm, onda nəyə yiyəlik edə bilərəm ki?” O
buyurdu: “Dilinə yiyəlik edə bilirsənmi?” Dedim: “Dilimə yiyəlik edə
bilməsəm, onda nəyə yiyəlik edə bilərəm ki?” O buyurdu: “Əlini yalnız
xeyirə doğru uzat və dilinlə yalnız xeyir söylə!”798
əl-Bəzzar, 6633. əl-Albani “Sahihut-Tərğib vət-Tərhib”də (№ 2818) həsən li-ğeyrihi olduğunu bildirmişdir.
796
əl-Buxari “Tarixul-Kəbir” 139. əl-Albani“Sahihul-Cəmius-Sağir”də (№ 5645) və “Silsilətul-ƏhədisisSahiha”da (№ 1448) səhih olduğunu bildirmişdir.
797 Əbu Davud, 4920, 4922. əl-Albani səhih olduğunu bildirmişdir.
798
ət-Tabərani “Mucəmul-Kəbir” 816, 818. əl-Albani “Sahihut-Tərğib vət-Tərhib”də (№ 2867) səhih
olduğunu bildirmişdir.
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.ﺔﹶﻨ ﺍﻟﹾﺠ ﻟﹶﻪﻦﻤ ﺃﹶﺿﻪﻠﹶﻴ ﺭﹺﺟﻦﻴﺎ ﺑﻣ ﻭﻪﻴﻴ ﻟﹶﺤﻦﻴﺎ ﺑﻲ ﻣ ﻟﻦﻤﻳﻀ ﻦ ﻣ:ﻗﹶﺎﻝﹶ

ﻮﻝﹺ ﺍﻟﻠﱠﻪﺳ ﺭﻦﻋ

ﺪﻌﻦﹺ ﺳﻞﹺ ﺑﻬ ﺳﻦ ﻋ- ٦٢٠

620. Səhl ibn Səd
rəvayət edir ki, Peyğəmbər salləllahu aleyhi və səlləm
demişdir: “Kim mənə iki çənəsi və iki budu arasındakını qoruyacağına
zəmanət verərsə799, mən onun Cənnətə (girəcəyinə) zəmanət verərəm”.800

.«ﻢﻠ ﻓﹶﺴﻜﹶﺖ ﺳ ﺃﹶﻭ،ﻨﹺﻢﺪﺍﹰ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﻓﹶﻐﺒ ﺍﷲُ ﻋﻢﺣ »ﺭ:ﻗﹶﺎﻝﹶ

ِﻝﹶ ﺍﷲﻮﺳﻦ ﺃﹶﻥﱠ ﺭﺴﻦﹺ ﺍﻟﹾﺤ ﻋ- ٦٢١

621. Həsən rəvayət edir ki, Allah Elçisi salləllahu aleyhi və səlləm demişdir:
“Danışaraq savab qazanan və ya susaraq salamat qalan quluna Allah rəhm
etsin!”801

.«ﻮﺍﻠﹶﻤﺴ ﺗﺮ ﺷﻦﻮﺍ ﻋﻜﹸﺘﺍﺳ ﻭ،ﻮﺍﻤﻨﻐﺮﺍﹰ ﺗﻴ »ﻗﹸﻮﻟﹸﻮﺍ ﺧ:ﻗﹶﺎﻝﹶ

ِﻝﹶ ﺍﷲﻮﺳ ﺃﹶﻥﱠ ﺭ:

ﺖﺎﻣﻦﹺ ﺍﻟﺼﺓﹶ ﺑﺎﺩﺒ ﻋﻦ ﻋ- ٦٢٢

622. Ubadə ibn Samit
rəvayət edir ki, Allah Elçisi salləllahu aleyhi və səlləm
demişdir: “Xeyir söyləyin, savab qazanın və şər deməkdən çəkinin, salamat
olun!”802

ﻦﹺﻤﺣ ﺍﻟﺮﺪﺒ ﻋﻊ ﻣﻩﻮﺩﻳﻌ

ﺒﹺﻰ ﺍﻟﻨﺎﻩ ﻓﹶﺄﹶﺗﻯ ﻟﹶﻪﻜﹾﻮﺷ

ﺓﹶﺎﺩﺒ ﻋﻦ ﺑﺪﻌﻜﹶﻰ ﺳﺘﻗﹶﺎﻝﹶ ﺍﺷ

ﺮﻤﻦﹺ ﻋ ﺑ ﺍﻟﻠﱠﻪﺪﺒ ﻋﻦ ﻋ- ٦٢٣

ﻰ؟« ﻗﹶﺎﻟﹸﻮﺍ ﹶﻻ ﻗﹶﻀ »ﻗﹶﺪ: ﻓﹶﻘﹶﺎﻝﹶﻪﻠ ﺃﹶﻫﺔﻴﻰ ﻏﹶﺎﺷ ﻓﻩﺪﺟ ﻓﹶﻮﻪﻠﹶﻴﻞﹶ ﻋﺧﺎ ﺩ ﻓﹶﻠﹶﻤﻮﺩﻌﺴﻦﹺ ﻣ ﺑ ﺍﻟﻠﱠﻪﺪﺒﻋﻗﱠﺎﺹﹴ ﻭﻦﹺ ﺃﹶﺑﹺﻰ ﻭ ﺑﺪﻌﺳ ﻭﻑﻮﻦﹺ ﻋﺑ
،ﻦﹺﻴﻊﹺ ﺍﹾﻟﻌﻣ ﺑﹺﺪﺬﱢﺏﻳﻌ  ﻻﹶﻮﻥﹶ ﺇﹺﻥﱠ ﺍﻟﻠﱠﻪﻌﻤﺴ »ﺃﹶﻻﹶ ﺗ:ﺍ ﻓﹶﻘﹶﺎﻝﹶﻜﹶﻮ ﺑﺒﹺﻰﻜﹶﺎﺀَ ﺍﻟﻨ ﺑﻡﺃﹶﻯ ﺍﻟﹾﻘﹶﻮﺎ ﺭ ﻓﹶﻠﹶﻤﺒﹺﻰﻜﹶﻰ ﺍﻟﻨ ﻓﹶﺒ.ﻮﻝﹶ ﺍﻟﻠﱠﻪﺳﺎ ﺭﻳ
.«ﻪﻠﹶﻴ ﻋﻪﻠﻜﹶﺎﺀِ ﺃﹶﻫ ﺑﹺﺒﺬﱠﺏﻳﻌ ﺖﻴﺇﹺﻥﱠ ﺍﻟﹾﻤ ﻭﻢﺣﻳﺮ  ﺃﹶﻭ- ﺎﻧﹺﻪﺴ ﺇﹺﻟﹶﻰ ﻟﺎﺭﺃﹶﺷ ﻭ- ﺬﹶﺍ ﺑﹺﻬﺬﱢﺏﻳﻌ ﻦﻟﹶﻜ ﻭ، ﺍﻟﹾﻘﹶﻠﹾﺐﹺﻥﺰﻻﹶ ﺑﹺﺤﻭ
623. Rəvayət edilir ki, Abdullah ibn Ömər
demişdir: “Səd ibn Ubadə
xəstələndiyi zaman Peyğəmbər salləllahu aleyhi və səlləm Abdur-Rahmən ibn
Auf, Səd ibn Əbu Vəqqas və Abdullah ibn Məsud ilə birlikdə ona baş
çəkdi. Xəstənin yanına daxil olduqda ailəsinin onun başına yığışdığını görüb soruşdu: “Öldü?” Onlar: “Xeyr, ey Allahın Elçisi!” - deyə cavab
verdilər. Peyğəmbər salləllahu aleyhi və səlləm (Sədi görəndə) ağladı. Oradakılar Peyğəmbərin salləllahu aleyhi və səlləm ağladığını gördükdə ağlamağa
başladılar. Peyğəmbər salləllahu aleyhi və səlləm dedi: “Eşitmirsinizmi? Allah
gözlərdən axan yaşa və qəlbin kədərlənməsinə görə (heç) kəsə əzab vermir.
Burada dili və tənasül orqanını günaha batmaqdan qorumaq nəzərdə tutulur.
əl-Buxari, 6474.
801 əş-Şihəb “Müsnəd” 581. əl-Albani “Sahihul-Cəmius-Sağir”də (№ 3497) və “Silsilətul-Əhədisis-Sahiha”da (№ 855) həsən olduğunu bildirmişdir.
802 əş-Şihəb “Müsnəd” 666. əl-Albani “Sahihul-Cəmius-Sağir”də (№ 4419) səhih olduğunu bildirmişdir.
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O ancaq buna görə ya əzab verir, ya da rəhm edir”- (deyə) dilinə işarə etdi.
“Həqiqətən, ölən adama ailəsinin onun üçün (fəryad edib) ağlamasından
dolayı əzab verilir”.803

ﻧﹺﻰﺧﺒﹺﺮ  ﺃﹶﻮﻝﹶ ﺍﻟﻠﱠﻪﺳﺎ ﺭ ﻳﺎ ﻗﹸﻠﹾﺖﻴﻠ ﺧﻪﻳﺘﺃﹶﺎ ﺭ ﻓﹶﻠﹶﻤﻮﻙﺒ ﺗﺓﻭ ﻏﹶﺰﻦ ﻣﻮﻝﹺ ﺍﻟﻠﱠﻪﺳ ﺭﻊﺎ ﻣﻠﹾﻨﻞﹴ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺃﹶﻗﹾﺒﺒﻦﹺ ﺟ ﺑﺎﺫﻌ ﻣﻦ ﻋ- ٦٢٤
ﻯﺩﺆﺗﺔﹶ ﻭﻮﺑﻜﹾﺘﻼﹶﺓﹶ ﺍﻟﹾﻤ ﺍﻟﺼﻴﻢﻘ ﺗﻪﻠﹶﻴ ﻋ ﺍﻟﻠﱠﻪﻩﺮﻳﺴ ﻦﻠﹶﻰ ﻣ ﻋﻳﺴِﲑ ﻮﻫﻴﻢﹴ ﻭﻈ ﻋﻦ ﻋﺄﹶﻟﹾﺖ ﺳﺦﹴ ﻟﹶﻘﹶﺪ ﻗﹶﺎﻝﹶ »ﺑ.ﺔﹶﻨﻠﹸﻨﹺﻰ ﺍﻟﹾﺠﺧﻳﺪ ﻞﹴﻤﺑﹺﻌ
 ﹺﺮ ﺍﻷَﻣﺃﹾﺱﺎ ﺭ ﺃﹶﻣﻪﺎﻣﻨ ﺳﺓﻭﺫﹸﺭ ﻭﻩﻮﺩﻤﻋﺮﹺ ﻭﺱ ﺍﻷَﻣ
ﺃﹾ ﹺﻠﹶﻰ ﺭ ﻋﻟﱡﻚﻻﹶ ﺃﹶﺩﺌﺎﹰ ﺃﹶﻭﻴ ﺷ ﺑﹺﻪﺮﹺﻙﺸﻻﹶ ﺗ
ﻪ ﻠﹾﻘﹶﻰ ﺍﻟﻠﱠﺗﺔﹶ ﻭﻭﺿﻔﹾﺮﻛﹶﺎﺓﹶ ﺍﻟﹾﻤﺍﻟﺰ
ﺮﹺﻴﺍﺏﹺ ﺍﻟﹾﺨﻮﻠﹶﻰ ﺃﹶﺑ ﻋﻟﱡﻚﻻﹶ ﺃﹶﺩ ﺃﹶﻭﺒﹺﻴﻞﹺ ﺍﻟﻠﱠﻪﻰ ﺳ ﻓﺎﺩ ﻓﹶﺎﻟﹾﺠﹺﻬﻪﺎﻣﻨﺓﹸ ﺳﻭﺎ ﺫﹸﺭﺃﹶﻣﻼﹶﺓﹸ ﻭ ﻓﹶﺎﻟﺼﻩﻮﺩﻤﺎ ﻋﺃﹶﻣﻢ ﻭ ﻠ ﺳﻠﹶﻢ ﺃﹶﺳﻦ ﻓﹶﻤﻼﹶﻡﻓﹶﺎﻹِﺳ
ﺎﺟﹺﻊﹺﻀﻦﹺ ﺍﻟﹾﻤ ﻋﻢﻬﻮﺑﻨﺎﻓﹶﻰ ﺟﺠﺘﻳﺔﹶ ﺗ ﺍﻵﻩﺬﻼﹶ ﻫﺗ ﻭ.«ﺎﻄﹶﺎﻳ ﺍﻟﹾﺨﻳﻜﹶﻔﱢﺮ ﻞﹺ ﺍﻟﻠﱠﻴﻑﻮﻰ ﺟ ﻓﺪﺒ ﺍﻟﹾﻌﺎﻡﻴﻗﻗﹶﺔﹸ ﻭﺪﺍﻟﺼﺔﹲ ﻭﻨ ﺟﻡﻮﺍﻟﺼ

 ﻗﹶﺎ ﹶﻝ.ﻔﹶﺮﻞﹶ ﻧ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﻓﹶﺄﹶﻗﹾﺒ.« ﻛﹸﻠﱢﻪ ﻟﹶﻚﻚ ﺫﹶﻟﻠﹶﻚﻠﹶﻰ ﺃﹶﻣ ﻋﻟﱡﻚﻻﹶ ﺃﹶﺩﻘﹸﻮﻥﹶ »ﺃﹶﻭﻔﻨ ﻳﻢﺎﻫﻗﹾﻨﺯﺎ ﺭﻤﻣﻌﺎﹰ ﻭﻃﹶﻤﻓﺎﹰ ﻭﻮ ﺧﻢﺑﻬﻮﻥﹶ ﺭﻋﺪﻳ
ﻠﹶﻰ ﻋﻟﱡﻚﻻﹶ ﺃﹶﺩ »ﺃﹶﻭﻟﹸﻚ ﻗﹶﻮﻮﻝﹶ ﺍﻟﻠﱠﻪﺳﺎ ﺭ ﻳ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﻓﹶﻘﹸﻠﹾﺖ.ﺎﻫﻮﺤﺔﹰ ﻧﻤ ﻛﹶﻠﺔﹸ ﺃﹶﻭﺒﻌ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺷ. ﻮﻝﹶ ﺍﻟﻠﱠﻪﺳﻰ ﺭﻨﻠﹸﻮﺍ ﻋﻐﻳﺸ  ﺃﹶﻥﹾﻴﺖﺸﻓﹶﺨ
ﻪ ﻗﹶﺎ ﹶﻝ  ﺑﹺﻜﹶﻠﱠﻢﺘﺎ ﻧﺬﹸ ﺑﹺﻤﺍﺧﺆﺎ ﻟﹶﻨﺇﹺﻧ ﻭﻮﻝﹶ ﺍﻟﻠﱠﻪﺳﺎ ﺭ ﻳ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﻗﹸﻠﹾﺖ.ﺎﻧﹺﻪﺴ ﺇﹺﻟﹶﻰ ﻟﻩﺪ ﺑﹺﻴﻮﻝﹸ ﺍﻟﻠﱠﻪﺳ ﺭﺎﺭ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﻓﹶﺄﹶﺷ.« ﻛﹸﻠﱢﻪ ﻟﹶﻚﻚ ﺫﹶﻟﻠﹶﻚﺃﹶﻣ
 ﻓﹶﺈﹺﺫﹶﺍ،ﻜﹶﺖﺎ ﺳﺎ ﻣﻤﺎﻟﻝﹾ ﺳﺰ ﺗ ﻟﹶﻢﻚ»ﺇﹺﻧ....«ﻬﹺﻢﺘ ﺃﹶﻟﹾﺴِﻨﺪﺎﺋﺼ ﺇﹺﻻﱠ ﺣﻢﺮﹺﻫﺎﺧﻨﻠﹶﻰ ﻣ ﻋﺎﺱ ﺍﻟﻨﻳﻜﹸﺐ ﻞﹾﻫﺎﺫﹸ ﻭﻌ ﻣﻚ ﺃﹸﻣﻚﻠﹶﺘ»ﺛﹶﻜ
«ﻚﻠﹶﻴ ﻋ ﺃﹶﻭ ﻟﹶﻚﺐ ﻛﹸﺘﺖﻜﹶﻠﱠﻤﺗ
624. Muaz ibn Cəbəl
rəvayət edir: “Mən Allah Elçisinə salləllahu aleyhi və
səlləm dedim: “Ey Allahın Elçisi, mənə Cənnətə daxil edəcək bir əməl
bildir?” O buyurdu: “Sən əzəmətli bir şey haqda soruşdun, o, Allahın
asanlaşdırdığı kimsə üçün asandır. Sən fərz namazını qılmalı, zəkat
verməli və Allah
ilə heç bir şeyi şərik qoşmayaraq görüşməlisən. Sənə
işin əsası, sütunları və zirvəsini bildirim? İşin əsası İslamdır. Kim İslamı
qəbul etsə, salamat olar. Onun sütunları namaz, zirvəsi isə Allah yolunda
cihaddır. Sənə xeyir qapılarını bildirim? Oruc qalxandır, sədəqə vermək və
qulun gecə ibadətə qalxması günahların kəffarəsidir”. (Sonra) bu ayəni
oxudu: “Onlar (gecə namazını qılmaq üçün) böyürlərini yataqdan qaldırır,
qorxu və ümid içində Rəbbinə yalvarır və onlara verdiyimiz ruzilərdən
(Allah yolunda) xərcləyirlər” (əs-Səcdə, 16). “Sənə bunların hamısına necə
sahib olmağı göstərim?” Bir neçə nəfər gəldi və onların məni Allah
Elçisindən salləllahu aleyhi və səlləm yayındıracaqlarından qorxdum. Mən
dedim: “Ey Allahın Elçisi, - “Sənə bunların hamısına necə sahib olmağı
göstərimmi?”- deyə söylədin”. Allah Elçisi salləllahu aleyhi və səlləm əli ilə
dilini göstərdi. Dedim: “Ey Allahın Elçisi, doğrudan da biz danışdıqlarımıza görə cəzalandırılacağıq?” O buyurdu: “Anan səni itirsin, ey Muaz!

803

əl-Buxari, 1304; Muslim, 924.
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Məgər insanlar dillərinin törətdiklərinə görə üzü üstə oda atılmırlarmı?!”804
Digər rəvayətdə deyilir: “Həqiqətən, sən susduqca salamat olarsan,
danışdıqda isə sənin lehinə və ya əleyhinə yazılar”.805
QONŞU HAQDA

ﻴﻜﹸﻢﺻ »ﺃﹸﻭ:ﻳﻘﹸﻮﻝﹸ ﺍﻉﹺﺩ ﺍﻟﹾﻮﺔﺠﻲ ﺣﺎﺀ ﻓﻋﺪ ﺍﻟﹾﺠﻪﺎﻗﹶﺘﻠﹶﻰ ﻧ ﻋﻮﻫﻭ

ِﻝﹶ ﺍﷲﻮﺳ ﺭﺖﻌﻤ ﺳ:ﺔﹶ ﻗﹶﺎﻝﹶﺎﻣ ﺃﹶﺑﹺﻲ ﺃﹸﻣﻦ ﻋ- ٦٢٥
.ﺛﹸﻪﻮﺭ ﻟﹶﻴﻪ ﺇﹺﻧ: ﻓﹶﻘﹸﻠﹾﺖ،ﻰ ﺃﹶﻛﹾﺜﹶﺮﺘ ﺣ.«ﺎﺭﹺﺑﹺﺎﻟﹾﺠ

625. Əbu Umamə
rəvayət edir ki, mən Allah Elçisinin salləllahu aleyhi və
səlləm Vida həccində dəvənin üzərində ikən: “Sizə qonşuya yaxşılıq etməyi
tövsiyyə edirəm”- buyurduğunu, hətta bunu çox söylədiyini eşitdim və
belə dedim: “Həqiqətən, ona da vərəsəlik payı düşəcək”.806

ﺃﻧﻪ ﻗﺎﻝ ﺧﲑ ﺍﻷﺻﺤﺎﺏ ﻋﻨﺪ ﺍﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﺧﲑﻫﻢ ﻟﺼﺎﺣﺒﻪ

ﻋﻦ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ

 ﻋﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﷲ ﺑﻦ ﻋﻤﺮﻭ ﺑﻦ ﺍﻟﻌﺎﺹ- ٦٢٦
ﻭﺧﲑ ﺍﳉﲑﺍﻥ ﻋﻨﺪ ﺍﷲ )ﺗﻌﺎﱃ( ﺧﲑﻫﻢ ﳉﺎﺭﻩ

626. Abdullah ibn Amr ibn As
rəvayət edir ki, Allah Elçisi salləllahu
aleyhi və səlləm buyurdu: “Uca Allahın dərgahında ən xeyirli dost öz dostuna
yaxşılıq edən kimsədir. Həmçinin, Allah dərgahında ən xeyirli qonşu öz
qonşusuna yaxşılıq edən kimsədir”.807

.«ﺎﺱﹺﻠﻨ ﻟﻢﻬﻔﹶﻌﺎﺱﹺ ﺃﹶﻧ ﺍﻟﻨﺮﻴ »ﺧ: ِﻝﹸ ﺍﷲﻮﺳ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺭ:ﻗﹶﺎﻝﹶ

ﺎﺑﹺﺮﹴ ﺟﻦ ﻋ- ٦٢٧

627. Cabir
rəvayət edir ki, Allah Elçisi salləllahu aleyhi və səlləm demişdir:
“Ən xeyirli insanlar, insanlara ən çox faydalı olanlardır”.808
MANEƏNİ YOLDAN KƏNAR ETMƏK

ﻓﺄﻣﺎﻁ ﺃﺫﻯ ﻋﻦ ﺍﻟﻄﺮﻳﻖ ﻓﺮﺃﻳﺖ ﺷﻴﺌﺎ ﻓﺒﺎﺩﺭﺗﻪ ﻓﻘﺎﻝ ﻣﺎ ﲪﻠﻚ

 ﺣﺪﺛﲏ ﻣﻌﺎﻭﻳﺔ ﺑﻦ ﻗﺮﺓ ﻗﺎﻝ ﻛﻨﺖ ﻣﻊ ﻣﻌﻘﻞ ﺍﳌﺰﱐ- ٦٢٨

Əhməd, 22121, 22719. Şueyb əl-Arnavut səhih olduğunu bildirmişdir.
ət-Tabərani “Mucəmul-Kəbir” 16561. əl-Albani “Sahihut-Tərğib vət-Tərhib”də (№ 2866) səhih li-ğeyrihi olduğunu bildirmişdir.
806 əl-Xaraəti “Məkərimul-Əxləq” 209; ət-Tabərani “Mucəmul-Kəbir” 7523. əl-Albani “Sahihul-CəmiusSağir”də (№ 2548) və “Sahihut-Tərğib vət-Tərhib”də (№ 2573) səhih olduğunu bildirmişdir.
807 əl-Buxari “Ədəbul-Mufrad” 115. əl-Albani səhih olduğunu bildirmişdir.
808 əş-Şihəb “Müsnəd” 1234. əl-Albani “Sahihul-Cəmius-Sağir”də (№ 3289) həsən olduğunu bildirib.
804
805
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ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺻﻨﻌﺖ ﻳﺎ ﺑﻦ ﺃﺧﻰ ﻗﺎﻝ ﺭﺃﻳﺘﻚ ﺗﺼﻨﻊ ﺷﻴﺌﺎ ﻓﺼﻨﻌﺘﻪ ﻗﺎﻝ ﺃﺣﺴﻨﺖ ﻳﺎ ﺑﻦ ﺃﺧﻰ ﲰﻌﺖ ﺍﻟﻨﱯ
ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﳌﺴﻠﻤﲔ ﻛﺘﺐ ﻟﻪ ﺣﺴﻨﺔ ﻭﻣﻦ ﺗﻘﺒﻠﺖ ﻟﻪ ﺣﺴﻨﺔ ﺩﺧﻞ ﺍﳉﻨﺔ

628. Muaviyə ibn Qurra demişdir: “Mən Məqəl əl-Muzəni ilə bir yerdə
idim. O, (insanlara) əziyyət verən bir şeyi yoldan kənarlaşdırdı. Mən də
(yolçuya əziyyət verən) bir şey gördüm və dərhal onu yoldan kənara
atdım. (Məqəl) dedi: “Ey qardaş oğlu! Səni bunu etməyə vadar edən
nədir?” Mən dedim: “Sənin belə etdiyini gördüm deyə mən də belə etdim”.
O dedi: “Əhsən sənə, ey qardaş oğlu! Mən Peyğəmbərin salləllahu aleyhi və
səlləm belə dediyini eşitdim: “Kim müsəlmanların yolundan əziyyət verən
bir şeyi kənar edərsə, ona bir savab yazılar. Kimin də savabı qəbul olunarsa, Cənnətə daxil olar”.809

،ﺎﺱﹺ ﻃﹶﺮﹺﻳﻖﹺ ﺍﻟﻨﻦﺎ ﻋﻟﹶﻬﺰﻞﹲ ﻓﹶﻌﺟﺎ ﺭﺎﻫ ﻓﹶﺄﹶﺗ،ﺎﺱﻱ ﺍﻟﻨﺫﺆﺎﺱﹺ ﺗﻲ ﻃﹶﺮﹺﻳﻖﹺ ﺍﻟﻨﺓﹲ ﻓﺮﺠ ﺷﺖ ﻛﹶﺎﻧ:ﻗﹶﺎﻝﹶ

ﻚﺎﻟﻦﹺ ﻣﺲﹺ ﺑ ﺃﹶﻧﻦ ﻋ- ٦٢٩

.ﺔﻨﻲ ﺍﻟﹾﺠﺎ ﻓﻠﱢﻬﻲ ﻇ ﻓﻘﹶﻠﱠﺐﻳﺘ ﻪﻳﺘﺃﹶ ﺭ ﻓﹶﻠﹶﻘﹶﺪ: ﺒﹺﻲ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺍﻟﻨ:ﻗﹶﺎﻝﹶ
629. Ənəs ibn Məlik demişdir: “Bir kişi insanlara əziyyət verən bir ağacı
yoldan kənar etdi. Peyğəmbər salləllahu aleyhi və səlləm buyurdu: “Mən onun
Cənnətdə həmin ağacın kölgəsinin altında gəzib dolaşdığını gördüm”.810

ﻦﹺﺬﹶﺍ ﻋ ﻫﻦﻴﺤ ﻷُﻧﺍﻟﻠﱠﻪﺮﹺ ﻃﹶﺮﹺﻳﻖﹴ ﻓﹶﻘﹶﺎﻝﹶ ﻭﻠﹶﻰ ﻇﹶﻬ ﻋﺓﺮﺠﻦﹺ ﺷﺼﻞﹲ ﺑﹺﻐﺟ ﺭﺮ»ﻣ

ﻮﻝﹸ ﺍﻟﻠﱠﻪﺳﺓﹶ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺭﻳﺮﺮ ﺃﹶﺑﹺﻰ ﻫﻦ ﻋ- ٦٣٠
.«ﺔﹶﻨﻞﹶ ﺍﻟﹾﺠﺧ ﻓﹶﺄﹸﺩ.ﻳﻬﹺﻢﺫﻳﺆ  ﻻﹶﲔﻤﻠﺴﺍﻟﹾﻤ

630. Əbu Hureyra rəvayət edir ki, Allah Elçisi salləllahu aleyhi və səlləm demişdir: “Bir kişi yolun üstündə olan bir ağac budağının yanından keçdikdə
belə dedi: “Allaha and olsun ki, müsəlmanlara əziyyət verməməsi üçün
mən bunu aradan götürəcəyəm!” (Buna görə) o, Cənnətə daxil edildi”.811

ﻗﺎﻝ ﻗﻠﺖ ﻳﺎ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﺩﻟﲎ ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻞ ﻳﺪﺧﻠﲎ ﺍﳉﻨﺔ ﻗﺎﻝ ﺃﻣﻂ ﺍﻷﺫﻯ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﻟﻨﺎﺱ

 ﻋﻦ ﺃﰉ ﺑﺮﺯﺓ ﺍﻷﺳﻠﻤﻰ- ٦٣١

631. Əbu Bərzə əl-Əsləmi demişdir: “Mən (Allah Elçisinə salləllahu aleyhi və
səlləm) dedim: “Ey Allahın Elçisi! Mənə elə bir əməl öyrət ki, o məni
Cənnətə daxil etsin?!” O dedi: “Əziyyət verən şeyi insanların yolundan
kənar et!”812
əl-Buxari “Ədəbul-Mufrad” 593. əl-Albani həsən olduğunu bildirmişdir.
Əhməd, 12599. əl-Albani “Sahihut-Tərğib vət-Tərhib”də (№ 2977) həsən səhih olduğunu bildirib.
811 Muslim, 6836.
812 əl-Buxari “Ədəbul-Mufrad” 228. əl-Albani səhih olduğunu bildirmişdir.
809
810
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DÜNYADAN İTİRDİYİNİN SƏNƏ ZƏRƏRİ OLMAZ

ﻔﹾﻆﹸﺎ ﺣﻴﻧ ﺍﻟﺪﻦ ﻣﻚﺎ ﻓﹶﺎﺗ ﻣﻚﻠﹶﻴ ﻓﹶﻼﹶ ﻋﻚ ﻓﹶﻴ ﺇﹺﺫﹶﺍ ﻛﹸﻦﻊﺑ »ﺃﹶﺭ:ﻗﹶﺎﻝﹶ

ِ ﻝﹶ ﺍﻮﺳ ﺃﹶﻥﱠ ﺭ: ﺮﹴﻭﻤﻦﹺ ﻋ ﺍﷲِ ﺑﺪﺒ ﻋﻦ ﻋ- ٦٣٢
ﷲ
.«ﺔﻤﻲ ﻃﹸﻌﻔﱠﺔﹲ ﻓﻋ ﻭﻴﻘﹶﺔﻠ ﺧﻦﺴﺣ ﻭ،ﻳﺚﺪ ﺣﻕﺪﺻ ﻭ،ﺔﺎﻧﺃﹶﻣ

632. Abdullah ibn Amr rəvayət edir ki, Allah Elçisi salləllahu aleyhi və səlləm
demişdir: “Səndə dörd (xislət) olarsa, dünyadan itirdiyinin sənə heç bir
zərəri olmaz; əmanəti qorumaq, düz danışmaq, gözəl əxlaqlı olmaq, haram
yeməkdən çəkinmək”.813
YAXŞI İŞLƏR EDƏNİN MİSALI

ﺜﹶﻞﹺ ﻛﹶﻤ،ﺎﺕﻨﺴﻞﹸ ﺍﻟﹾﺤﻤﻳﻌ  ﺛﹸﻢﺌﺎﺕﻴﻞﹸ ﺍﻟﺴﻤﻳﻌ ﻱﺜﹶﻞﹶ ﺍﻟﱠﺬ »ﺇﹺﻥﱠ ﻣ:ﻳﻘﹸﻮﻝﹸ

ِﻝﹶ ﺍﷲﻮﺳ ﺭﻊﻤ ﺳﻪﺃﹶﻧ

ﺮﹴﺎﻣﻦﹺ ﻋﺔﹶ ﺑﻘﹾﺒ ﻋﻦ ﻋ- ٦٣٣

ﻰﺘ ﺣ،ﻯﺮﻠﹶﻘﹶﺔﹲ ﺃﹸﺧ ﺣﻔﹶﻜﺖﻯ ﻓﹶﺎﻧﺮﻞﹶ ﺃﹸﺧﻤ ﻋ ﺛﹸﻢ،ﻠﹶﻘﹶﺔﹲ ﺣﻔﹶﻜﺖﺔﹰ ﻓﹶﺎﻧﻨﺴﻞﹶ ﺣﻤ ﻋ ﺛﹸﻢﻘﹶﺘﻪﻨ ﺧﻘﹶﺔﹲ ﻗﹶﺪﻴ ﺿﺭﻉ ﺩﻠﹶﻴﻪ ﻋﺖﻞﹴ ﻛﹶﺎﻧﺟﺭ
.«ﺽ ﺇﹺﻟﹶﻰ ﺍﻷﺭﺝﺮﻳﺨ
633. Uqbə ibn Amir demişdir: “Mən Allah Elçisinin salləllahu aleyhi və səlləm
belə dediyini eşitdim: “Həqiqətən, günahlar etdikdən sonra yaxşı işlər
görənin misalı, üzərində onu sıxan dar zirehi olan kişinin misalı kimidir.
Sonra o, yaxşı iş gördükdə bir halqa qopur, sonra başqa bir yaxşı iş gördükdə digər halqa qopur, nəhayət, onların (hamısı) yerə tökülür”.814
YAXŞILIQ GÖZƏL ƏXLAQDIR

ﺍﻹِﺛﹾﻢﻠﹸﻖﹺ ﻭ ﺍﻟﹾﺨﻦﺴ ﺣﺍﻹِﺛﹾﻢﹺ ﻓﹶﻘﹶﺎﻝﹶ »ﺍﻟﹾﺒﹺﺮ ﻭﻦﹺ ﺍﻟﹾﺒﹺﺮﻋ

ﻮﻝﹶ ﺍﻟﻠﱠﻪﺳ ﺭﺄﹶﻟﹾﺖﻗﹶﺎﻝﹶ ﺳ

ﺎﺭﹺﻯﺼﺎﻥﹶ ﺍﻷَﻧﻌﻤﻦﹺ ﺳﺍﺱﹺ ﺑﻮﻦﹺ ﺍﻟﻨ ﻋ- ٦٣٤

.«ﺎﺱ ﺍﻟﻨﻪﻠﹶﻴ ﻋﻊﻳﻄﱠﻠ  ﺃﹶﻥﹾﺖﻛﹶﺮﹺﻫ ﻭﺭﹺﻙﺪﻰ ﺻ ﻓﺎﻙﺎ ﺣﻣ
634. Nəvvas ibn Səman əl-Ənsari
demişdir: “Allah Elçisindən salləllahu
aleyhi və səlləm yaxşılıq və günah barədə soruşdum. O buyurdu: “Yaxşılıq
gözəl əxlaqdır. Günah isə qəlbində tərəddüd edən, ancaq başqalarının
onun barəsində bilmələrini istəmədiyin bir şeydir”.815

813 İbn Vəhb “əl-Cəmi” 533. əl-Albani “Sahihul-Cəmius-Sağir”də (№ 873), “Silsilətul-Əhədisis-Sahiha”da (№ 733) və “Sahihut-Tərğib vət-Tərhib”də (№ 1718) səhih olduğunu bildirmişdir.
814 ət-Tabərani “Mucəmul-Kəbir” 783. əl-Albani “Sahihul-Cəmius-Sağir”də (№ 2192) və “SilsilətulƏhədisis-Sahiha”da (№ 2854) həsən olduğunu bildirmişdir.
815 Muslim, 6680.
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 ﻭ ﺍﻵﻓﹶﺎﺕﻮﺀِ ﻭ ﺍﻟﺴﺎﺭﹺﻉﺼﺎ ﻣﻬﺒﺎﺣﻲ ﺻﻳﻘ ﺱ
ﺎ ﹺ ﺇﹺﻟﹶﻰ ﺍﻟﻨﻭﻑﺮﻌ »ﺍﻟﹾﻤ: ِﻝﹸ ﺍﷲﻮﺳ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺭ:ﻗﹶﺎﻝﹶ

ﻚﺎﻟﻦﹺ ﻣﺲﹺ ﺑ ﺃﹶﻧﻦ ﻋ- ٦٣٥

.«ﺓﺮﻲ ﺍﻵﺧ ﻓﻭﻑﺮﻌﻞﹸ ﺍﻟﹾﻤ ﺃﹶﻫﻢﺎ ﻫﻴﻧﻲ ﺍﻟﺪ ﻓﻭﻑﺮﻌﻞﹸ ﺍﻟﹾﻤ ﺃﹶﻫ ﻭﻠﹶﻜﹶﺎﺕﺍﻟﹾﻬ
635. Ənəs ibn Məlik rəvayət edir ki, Allah Elçisi salləllahu aleyhi və səlləm demişdir: “İnsanlara yaxşılıq etmək pis aqibətdən, bəlalardan və həlak
olmaqdan qoruyur. Dünyada yaxşılıq edənlər Axirətdə də yaxşılıq edənlərdən sayılırlar”.816
ALLAHIN İPİNDƏN MÖHKƏM YAPIŞIN!

 ﻋﻦ ﺃﰉ ﻫﺮﻳﺮﺓ ﺃﻥ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﻗﺎﻝ ﺍﻥ ﺍﷲ ﻳﺮﺿﻰ ﻟﻜﻢ ﺛﻼﺛﺎ ﻭﻳﺴﺨﻂ ﻟﻜﻢ ﺛﻼﺛﺎ ﻳﺮﺿﻰ ﻟﻜﻢ ﺃﻥ ﺗﻌﺒﺪﻭﻩ ﻭﻻ- ٦٣٦
ﺗﺸﺮﻛﻮﺍ ﺑﻪ ﺷﻴﺌﺎ ﻭﺃﻥ ﺗﻌﺘﺼﻤﻮﺍ ﲝﺒﻞ ﺍﷲ ﲨﻴﻌﺎ ﻭﺃﻥ ﺗﻨﺎﺻﺤﻮﺍ ﻣﻦ ﻭﻻﻩ ﺍﷲ ﺃﻣﺮﻛﻢ ﻭﻳﻜﺮﻩ ﻟﻜﻢ ﻗﻴﻞ ﻭﻗﺎﻝ ﻭﻛﺜﺮﺓ ﺍﻟﺴﺆﺍﻝ
ﻭﺇﺿﺎﻋﺔ ﺍﳌﺎﻝ
636. Əbu Hureyra rəvayət edir ki, Allah Elçisi salləllahu aleyhi və səlləm dedi:
“Allah sizin üç əməlinizdən razı qalır, üç əməlinizə isə qəzəbi tutur. Sizin
yalnız Ona ibadət edib heç nəyi Ona şərik qoşmamağınızdan, hamılıqla
Allahın ipindən möhkəm yapışmağınızdan və Allahın sizə nəsib etdiyi ixtiyar sahiblərinizlə səmimi davranmanızdan razı qalır. Dedi-qodu yaymağınıza, çox sual verməyinizə və malı israf etməyinizə isə qəzəbi tutur”.817
SƏNƏ AİD OLMAYAN İŞƏ QARIŞMA

.«ﻨﹺﻴﻪﻳﻌ ﺎ ﻻﹶ ﻣﻛﹸﻪﺮﺀِ ﺗﺮﻼﹶﻡﹺ ﺍﻟﹾﻤﻦﹺ ﺇﹺﺳﺴ ﺣﻦ»ﻣ

ﻮﻝﹸ ﺍﻟﻠﱠﻪﺳﻗﹶﺎﻝﹶ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺭ

ﺓﹶﻳﺮﺮ ﺃﹶﺑﹺﻰ ﻫﻦ ﻋ- ٦٣٧

637. Əbu Hureyra
rəvayət edir ki, Allah Elçisi salləllahu aleyhi və səlləm
buyurmuşdur: “Kişinin İslamının gözəlliyi, ona aid olmayan şeyləri818 tərk
etməsindədir”.819
TƏBƏSSÜM

.« ﻃﹶﻠﹾﻖﹴﻪﺟ ﺑﹺﻮﺎﻙﻠﹾﻘﹶﻰ ﺃﹶﺧ ﺃﹶﻥﹾ ﺗﻟﹶﻮﺌﹰﺎ ﻭﻴ ﺷﻭﻑﺮﻌ ﺍﻟﹾﻤﻦﻥﱠ ﻣﺮﻘﺤ»ﻻﹶ ﺗ

ﺒﹺﻰ ﺍﻟﻨﻰﻗﹶﺎﻝﹶ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﻟ

 ﺃﹶﺑﹺﻰ ﺫﹶﺭﻦ ﻋ- ٦٣٨

əl-Hakim, 429. əl-Albani “Sahihul-Cəmius-Sağir”də (№ 3795) səhih olduğunu bildirmişdir.
əl-Buxari “Ədəbul-Mufrad” 442. əl-Albani səhih olduğunu bildirmişdir.
818 Burada müsəlmanı dünya və Axirəti barədə maraqlandırmayan işlər nəzərdə tutulur.
819 ət-Tirmizi, 2317, 2487; İbn Məcə, 3976. əl-Albani bu hədisin səhih olduğunu bildirmişdir.
816
817
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638. Əbu Zərr
demişdir: “Peyğəmbər salləllahu aleyhi və səlləm mənə dedi:
“Qardaşını gülər üzlə qarşılamaq olsa belə, heç bir yaxşılığı az hesab
etmə!”820
ÜZÜYOLA OLMAQ

ﺇﹺﺫﹶﺍ ﻭ،ﻯﺮﺘﺇﹺﺫﹶﺍ ﺍﺷ ﻭ،ﺎﻉﺎ ﺇﹺﺫﹶﺍ ﺑﺤﻤﻼﹰ ﺳﺟ ﺭ ﺍﻟﻠﱠﻪﻢﺣ »ﺭ:ﻗﹶﺎﻝﹶ

639. Cabir ibn Abdullah

ﻮﻝﹶ ﺍﻟﻠﱠﻪﺳﺃﹶﻥﱠ ﺭ

 ﺍﻟﻠﱠﻪﺪﺒﻦﹺ ﻋﺎﺑﹺﺮﹺ ﺑ ﺟﻦ ﻋ- ٦٣٩
.«ﻰﻀﺍﻗﹾﺘ

rəvayət edir ki, Peyğəmbər salləllahu aleyhi və
və haqqını tələb edəndə üzüyola olan kim-

səlləm demişdir: “Satanda, alanda

səyə Allah mərhəmət etsin!”821
KİM ALLAHIN İŞÇİLƏRİNDƏN HESAB OLUNUR

 ﻋﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﷲ ﺑﻦ ﻋﻤﺮﻭ ﻗﺎﻝ ﻻﺑﻦ ﺃﺥ ﻟﻪ ﺧﺮﺝ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﻫﻂ ﺃﻳﻌﻤﻞ ﻋﻤﺎﻟﻚ ﻗﺎﻝ ﻻ ﺃﺩﺭﻯ ﻗﺎﻝ ﺃﻣﺎ ﻟﻮ ﻛﻨﺖ ﺛﻘﻔﻴﺎ- ٦٤٠
ﻟﻌﻠﻤﺖ ﻣﺎ ﻳﻌﻤﻞ ﻋﻤﺎﻟﻚ ﰒ ﺍﻟﺘﻔﺖ ﺇﻟﻴﻨﺎ ﻓﻘﺎﻝ ﺍﻥ ﺍﻟﺮﺟﻞ ﺇﺫﺍ ﻋﻤﻞ ﻣﻊ ﻋﻤﺎﻟﻪ ﰲ ﺩﺍﺭﻩ ﻭﻗﺎﻝ ﺃﺑﻮ ﻋﺎﺻﻢ ﻣﺮﺓ ﰲ ﻣﺎﻟﻪ ﻛﺎﻥ
ﻋﺎﻣﻼ ﻣﻦ ﻋﻤﺎﻝ ﺍﷲ
640. Abdullah ibn Amr
bostandan çıxan qardaşı oğlundan soruşdu:
“İşçilərin işləyirmi?” O: “Bilmirəm!”- deyə cavab verdi. (Abdullah ) dedi:
“Əgər sən Səqif qəbiləsindən olsaydın işçilərinin nə işlə məşğul olduğunu
bilərdin”. Sonra o, bizə tərəf üz tutub dedi: “Əgər kişi işçiləri ilə birgə öz
evində işləyərsə, Allahın işçilərindən hesab olunar”.822
MÖTƏDİL OLMAQ

ﻌﺔﺑ ﺃﹶﺭﻦﺀٌ ﻣﺰ ﺟﺎﺩﺼﺍﻻﻗﹾﺘﺓﹸ ﻭﺩﺆﺍﻟﺘﻦ ﻭﺴ ﺍﻟﹾﺤﺖﻤ »ﺍﻟﺴ:ﻗﹶﺎﻝﹶ

ﺒﹺﻲ ﺃﹶﻥﱠ ﺍﻟﻨ:

ﻧﹺﻲﺰﺲ ﺍﻟﹾﻤﺟﺮﻦﹺ ﺳ ﺍﷲِ ﺑﺪﺒ ﻋﻦ ﻋ- ٦٤١

.«ﺓﻮﺒ ﺍﻟﻨﻦﺀﺍﹰ ﻣﺰ ﺟﺮﹺﻳﻦﺸﻋﻭ

641. Abdullah ibn Sərcəs əl-Muzəni rəvayət edir ki, Peyğəmbər salləllahu
aleyhi və səlləm buyurdu: “(Hər bir işi) gözəl tərzdə etmək, tələsməmək və
mötədil olmaq peyğəmbərliyin iyirmi dörddə bir hissəsidir”.823
Muslim, 6857.
əl-Buxari, 2076.
822 əl-Buxari “Ədəbul-Mufrad” 448. əl-Albani səhih olduğunu bildirmişdir.
823 ət-Tirmizi, 2010, 2141. əl-Albani həsən olduğunu bildirmişdir.
820
821

FƏZİƏTLİ ƏMƏLLƏR

253

YAXŞI DOSTLA PİS DOSTUN MİSALI

 ﹸﻞﺎﻣﲑﹺ ﻓﹶﺤﺦﹺ ﺍﻟﹾﻜﺎﻓﻧ ﻭﻚﺴﻞﹺ ﺍﻟﹾﻤﺎﻣﺀِ ﻛﹶﺤﻮﺍﻟﺴﺢﹺ ﻭﺎﻟﻴﺲﹺ ﺍﻟﺼﻠﺜﹶﻞﹸ ﺍﻟﹾﺠ ﻣ: ﻗﹶﺎﻝﹶﺒﹺﻲ ﺍﻟﻨﻦﻋ
ﻰﻮﺳ ﺃﹶﺑﹺﻲ ﻣﻦ ﻋ- ٦٤٢
ﺎ ﺭﹺﳛﺠﹺﺪﺎ ﺃﹶﻥﹾ ﺗﺇﹺﻣ ﻭﻚﺎﺑﻴ ﺛﺮﹺﻕﻳﺤ ﺎ ﺃﹶﻥﹾﲑﹺ ﺇﹺﻣ ﺍﻟﹾﻜﺦﺎﻓﻧﺔﹰ ﻭﺒﺎ ﻃﹶﻴ ﺭﹺﳛﻪﻨ ﻣﺠﹺﺪﺎ ﺃﹶﻥﹾ ﺗﺇﹺﻣ ﻭﻪﻨ ﻣﺎﻉﺘﺒﺎ ﺃﹶﻥﹾ ﺗﺇﹺﻣ ﻭﻳﻚﺬﻳﺤ ﺎ ﺃﹶﻥﹾ ﺇﹺﻣﻚﺴﺍﻟﹾﻤ
.ﺒﹺﻴﺜﹶﺔﹰﺧ
642. Əbu Musa rəvayət edir ki, Peyğəmbər salləllahu aleyhi və səlləm demişdir: “Yaxşı dostla pis dostun məsəli ətir satanla körük vuranın məsəlinə
bənzəyir. Ətir satana gəlincə, ya o sənə ətir bağışlayar, ya sən ondan ətir
alarsan, ya da ondan gözəl iy gəldiyini duyarsan. Körük vurana gəldikdə
isə, ya o sənin paltarını yandırar, ya da ondan pis iy gəldiyini hiss edərsən”.824
ALLAHIN ŞAHİDLƏRİ KİMLƏRDİR?

ﻦ ﺓﹸ ﻣﺎﻭﺒﺍﻟﻨ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﻭ- ﺓﺎﻭﺒﺎ ﺃﹶﻭﹺ ﺍﻟﻨﺒ ﺑﹺﺎﻟﻨﻮﻝﹸ ﺍﻟﻠﱠﻪﺳﺎ ﺭﻨﻄﹶﺒ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺧ ﺃﹶﺑﹺﻴﻪﻦ ﻋﻰﺮﹴ ﺍﻟﺜﱠﻘﹶﻔﻴﻫﻦﹺ ﺃﹶﺑﹺﻰ ﺯﻜﹾﺮﹺ ﺑ ﺃﹶﺑﹺﻰ ﺑﻦ ﻋ- ٦٤٣
ِﺎﺀﺍﻟﺜﱠﻨﻦﹺ ﻭﺴﺎﺀِ ﺍﻟﹾﺤ ﻗﹶﺎﻝﹶ »ﺑﹺﺎﻟﺜﱠﻨ.ﻮﻝﹶ ﺍﻟﻠﱠﻪﺳﺎ ﺭ ﻳ ﺫﹶﺍﻙ ﻗﹶﺎﻟﹸﻮﺍ ﺑﹺﻢ.«ﺎﺭﹺﻞﹺ ﺍﻟﻨ ﺃﹶﻫﻦ ﻣﺔﻨﻞﹶ ﺍﻟﹾﺠﺮﹺﻓﹸﻮﺍ ﺃﹶﻫﻌ ﺃﹶﻥﹾ ﺗﻚﻮﺷ ﻗﹶﺎﻝﹶ »ﻳ- ﻒﺍﻟﻄﱠﺎﺋ
.«ﺾﹴﻌﻠﹶﻰ ﺑ ﻋﻜﹸﻢﻀﻌ ﺑﺍﺀُ ﺍﻟﻠﱠﻪﺪﻬ ﺷﻢﺘ ﺃﹶﻧﺊﻴﺍﻟﺴ
643. Əbu Bəkr ibn Əbu Zuheyr əs-Səqafi atasından rəvayət edir ki, Allah
Elçisi salləllahu aleyhi və səlləm Taifdə yerləşən ən-Nəbəvat adlanan yerdə
bizimlə söhbət edərək buyurdu: “Hardasa Cənnət əhlini Cəhənnəm əhlindən ayırd edib tanıya bilərsiniz”. Səhabələr soruşdular: “Ey Allahın Elçisi,
onları nə ilə ayırd etmək olar?” Allah Elçisi salləllahu aleyhi və səlləm buyurdu:
“Yaxşı və pis yad edilməklə, siz öz aranızda Allahın şahidlərisiniz”.825

: ﻗﹶﺎﻝﹶ.«ﻛﹸﻢﺮ ﺷﻦ ﻣﺮﹺﻛﹸﻢﻴ ﺑﹺﺨﻛﹸﻢﺒﹺﺮ »ﺃﹶﻻﹶ ﺃﹸﺧ:ﻠﹸﻮﺱ ﻓﹶﻘﹶﺎﻝﹶﺎﺱ ﺟﻠﹶﻰ ﻧ ﻋﻗﹶﻒﻭ

ِﻝﹶ ﺍﷲﻮﺳ ﺃﹶﻥﱠ ﺭ:

ﺓﹶﻳﺮﺮ ﺃﹶﺑﹺﻲ ﻫﻦ ﻋ- ٦٤٤

ﻩﺮﻴﻰ ﺧﺟﻳﺮ ﻦ ﻣﻛﹸﻢﺮﻴ »ﺧ: ﻗﹶﺎﻝﹶ.ﺎﻧﺮ ﺷﻦﺎ ﻣﺮﹺﻧﻴﺎ ﺑﹺﺨﻧﺒﹺﺮ ﺃﹶﺧﻮﻝﹶ ﺍﻟﻠﱠﻪﺳﺎ ﺭﻠﹶﻰ ﻳ ﺑ:ﻞﹲﺟ ﻓﹶﻘﹶﺎﻝﹶ ﺭﺍﺕﺮ ﺛﹶﻼﹶﺙﹶ ﻣﻚﻮﺍ ﻓﹶﻘﹶﺎﻝﹶ ﹶﺫﻟﻜﹶﺘﻓﹶﺴ
.«ﻩﺮ ﺷﻦﻣﻳﺆ ﻻﹶ ﻭﻩﺮﻴﻰ ﺧﺟﻳﺮ  ﻻﹶﻦ ﻣﺮﻛﹸﻢ ﺷ ﻭﻩﺮ ﺷﻦﻣﻳﺆﻭ
644. Əbu Hureyra rəvayət edir ki, Allah Elçisi salləllahu aleyhi və səlləm bir
dəstə oturmuş insanların yanında dayanıb soruşdu: “Sizin ən xeyirli və şər
olanlarınız barədə xəbər verimmi?” Hamı susdu. Allah Elçisi salləllahu aleyhi
və səlləm bunu üç dəfə təkrar etdi. Bir kişi dedi: “Bəli, ey Allahın Elçisi, bizə
824
825

əl-Buxari, 5534; Muslim, 6635.
İbn Məcə, 4221, 4361. əl-Albani həsən olduğunu bildirmişdir.
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ən xeyirli və şər olanlarımız barədə xəbər ver!” Allah Elçisi salləllahu aleyhi və
buyurdu: “Xeyirli olanınız (insanların) ondan yaxşılıq gözlədikləri və
şərindən təhlükəsiz olduqları kimsədir. Şər olanınız isə (insanların) ondan
826
yaxşılıq gözləmədikləri və şərindən təhlükəsiz olmadıqları kimsədir”.
səlləm

ƏHDLƏRİNƏ VƏFA EDƏNLƏR

.«ﺒﻮﻥﹶﻄﹶﻴﻓﱡﻮﻥﹶ ﺍﻟﹾﻤﻮ ﺍﷲِ ﺍﻟﹾﻤﺎﺩﺒ ﻋﺎﺭﻴ »ﺇﹺﻥﱠ ﺧ: ِﻝﹸ ﺍﷲﻮﺳ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺭ:ﻗﹶﺎﻟﹶﺖ

ﺔﹶﺸﺎﺋ ﻋﻦ ﻋ- ٦٤٥

645. Aişə
rəvayət edir ki, Allah Elçisi salləllahu aleyhi və səlləm demişdir:
“Həqiqətən, Allahın qulları arasında ən xeyirli olanlar əhdlərinə vəfa
edənlər və haqları ödəyənlərdir”.827

ət-Tirmizi, 2263, 2432. əl-Albani səhih olduğunu bildirmişdir.
Əbu Nueym “Hilyətul-Əuliyə” 10/ 290. əl-Albani “Sahihul-Cəmius-Sağir”də (№ 2062) səhih olduğunu bildirmişdir.

826
827
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ZAHİD OLMAĞIN FƏZİLƏTİ

ﻪﻠﹾﺘﻤﺎ ﻋﻞﹴ ﺇﹺﺫﹶﺍ ﺃﹶﻧﻤﻠﹶﻰ ﻋﻟﱠﻨﹺﻰ ﻋ ﺩﻮﻝﹶ ﺍﻟﻠﱠﻪﺳﺎ ﺭﻞﹲ ﻓﹶﻘﹶﺎﻝﹶ ﻳﺟ ﺭﺒﹺﻰﻰ ﺍﻟﻨﻗﹶﺎﻝﹶ ﺃﹶﺗ
.«ﻮﻙﺒﻳﺤ ﺎﺱﹺﻯ ﺍﻟﻨﻳﺪﻰ ﺃﹶﺎ ﻓﻴﻤ ﻓﺪﻫﺍﺯ ﻭ ﺍﻟﻠﱠﻪﻚﺒﻳﺤ ﺎﻴﻧﻰ ﺍﻟﺪ ﻓﺪﻫ»ﺍﺯ

ﻯﺪﺎﻋ ﺍﻟﺴﺪﻌﻦﹺ ﺳﻞﹺ ﺑﻬ ﺳﻦ ﻋ- ٦٤٦
ﻮﻝﹸ ﺍﻟﻠﱠﻪﺳ ﻓﹶﻘﹶﺎﻝﹶ ﺭﺎﺱ ﺍﻟﻨﻨﹺﻰﺒﺃﹶﺣ ﻭ ﺍﻟﻠﱠﻪﻨﹺﻰﺒﺃﹶﺣ

646. Rəvayət edilir ki, Səhl bin Sə'd əs-Səidi demişdir: “Bir kişi Peyğəmbərin salləllahu aleyhi və səlləm yanına gəlib dedi: “Ey Allahın Elçisi! Mənə elə
bir əməl öyrət ki, onu etdikdə Allah da məni sevsin, insanlar da!” Allah
Elçisi salləllahu aleyhi və səlləm buyurdu: “Dünyaya göz dikmə828, Allah səni
sevər. İnsanların əlində olana göz dikmə, insanlar da səni sevər”.829

،ﺖﻴ ﻣﻚ ﻓﹶﺈﹺﻧﺌﹾﺖﺎ ﺷ ﻣﺶ ﻋ،ﺪﻤﺤﺎ ﻣ ﻳ:ﻓﻘﹶﺎﻝﹶ

ﺒﹺﻲﺇﹺﻟﹶﻰ ﺍﻟﻨ

ﺮﹺﻳﻞﹸﺎﺀَ ﺟﹺﺒ ﺟ:ﻗﹶﺎﻝﹶ

ﺪﻌﻦﹺ ﺳﻞﹺ ﺑﻬ ﺳﻦ ﻋ- ٦٤٧

ﻩﺎﺅﻨﻐﺘ ﺍﺳﻩﺰﻋ ﻭ،ﻞﹺ ﺍﻟﻠﱠﻴﺎﻡﻴﻦﹺ ﻗﻣﺆ ﺍﻟﹾﻤﻑﺮﺍﻋﻠﻢ ﺍﻥ ﺷ ﻭ،ﻔﹶﺎﺭﹺﻗﹸﻪ ﻣﻚ ﻓﹶﺈﹺﻧﺌﹾﺖ ﺷﻦ ﻣﺒﹺﺐﺃﹶﺣ ﻭ، ﺑﹺﻪﺰﹺﻱﺠ ﻣﻚ ﻓﹶﺈﹺﻧﺌﹾﺖﺎ ﺷﻞﹾ ﻣﻤﺍﻋﻭ
.ﺎﺱﹺﻦﹺ ﺍﻟﻨﻋ
647. Səhl ibn Səd

rəvayət edərək demişdir: “Cəbrayıl
Peyğəmbərin
salləllahu aleyhi və səlləm yanına gəlib buyurdu: “Ey Muhəmməd, istədiyin
qədər yaşa, şübhəsiz ki, sən öləcəksən. İstədiyini et, şübhəsiz ki, sənə əvəzi
veriləcək. İstədiyini sev, şübhəsiz ki, sən ondan ayrılacaqsan. Bil ki, möminin şərəfi gecə namazını qılmasında, onun izzəti isə insanlara möhtac olmamasındadır”.830

ﻥﹸﻮﺎ ﺃﹶﻫﻴﻧ ﻟﹶﻠﺪﻩﺪﻔﹾﺴِﻲ ﺑﹺﻴﻱ ﻧﺍﻟﱠﺬ ﻭ: ﻓﹶﻘﹶﺎﻝﹶ،ﺎﻠﹸﻬﺎ ﺃﹶﻫ ﺃﹶﻟﹾﻘﹶﺎﻫ ﻗﹶﺪﺔﺘﻴ ﻣﺎﺓﺑﹺﺸ

ِﻮﻝﹸ ﺍﷲﺳ ﺭﺮ ﻣ:ﻗﹶﺎﻝﹶ

ﺎ ﹴﺒﻦﹺ ﻋﻦﹺ ﺍﺑ ﻋ- ٦٤٨
ﺱ
.ﺎﻬﻠﻠﹶﻰ ﺃﹶﻫ ﻋﻩﺬ ﻫﻦﻠﹶﻰ ﺍﷲِ ﻣﻋ

648. İbn Abbas
demişdir: “Bir dəfə Allah Elçisi salləllahu aleyhi və səlləm
yiyəsi tərəfindən atılmış ölü qoyunun yanından keçərək belə buyurdu:
“Nəfsim Əlində Olana and olsun ki, bu, yiyəsi üçün dəyərsiz olduğu kimi
dünya da Allah üçün dəyərsizdir”.831

Hədisdə göz dikmə ifadəsi ərəbcə “zahid olmaq” kimi ifadə edilir. Zahidlik dünyaya rəğbət
bəsləməyin və bağlılığın ziddidir. İbn Qeyyum “Mədaricus-Salikin”də (səh. 285) İbn Teymiyyəyə
istinadən belə buyurur: “Zahidlik Axirətdə fayda verməyəcək şeyləri tərk etməkdir”.
829 İbn Məcə, 4102, 4241. əl-Albani səhih olduğunu bildirmişdir.
830 ət-Tabərani “Mucəmul-Əvsat” 4278 . əl-Albani “Sahihut-Tərğib vət-Tərhib”də (№ 627) həsən li-ğeyrihi olduğunu bildirmişdir.
831 Əhməd, 3047, 3048. əl-Albani “Sahihut-Tərğib vət-Tərhib”də (№ 3236) səhih li-ğeyrihi olduğunu
bildirmişdir.
828
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ZÜLM EDƏNİ ƏFV ET!

ﻦﻂ ﻣ
 ﺃﹶﻋ ﻭ،ﻚ ﻗﹶﻄﹶﻌﻦﻞﹾ ﻣ ﺻ،ﺮﹴﺎﻣ ﻋﻦﺔﹸ ﺑﻘﹾﺒﺎ ﻋ ﻳ:ﻲﻓﹶﻘﹶﺎﻝﹶ ﻟ

ِﻮﻝﹶ ﺍﷲﺳ ﺭﻴﺖ ﻟﹶﻘ:ﻗﹶﺎﻝﹶ

 ﹴﺮﺎﻣﻦﹺ ﻋﺔﹶ ﺑﻘﹾﺒ ﻋﻦ ﻋ- ٦٤٩
.ﻚ ﻇﹶﻠﹶﻤﻦﻤ ﻋﻒﺍﻋ ﻭ،ﻚﻣﺮﺣ

649. Uqbə ibn Amir
demişdir: “(Bir gün) Allah Elçisi salləllahu aleyhi və
ilə görüşdükdə, o mənə buyurdu: “Ey Uqbə ibn Amir, səninlə əlaqəni
kəsənlə əlaqəni möhkəmlət, sənə verməyənə ver və sənə zülm edəni əfv
et!”832

səlləm

BU ÜMMƏTİN KASIBLARI

،ﺎﻬﻴﻨﺎﻛﺴﻣ ﻭﺔ ﺍﻷُﻣﻩﺬﺍﺀُ ﻫ ﻓﹸﻘﹶﺮﻳﻦ ﺃﹶ:ﻘﹶﺎﻝﹸ ﻓﹶﻴ،ﺔﺎﻣﻴ ﺍﻟﹾﻘﻡﻳﻮ ﻮﻥﹶﻌﻤﺘﺠ »ﺗ: ﻗﹶﺎﻝﹶﺒﹺﻲﻦﹺ ﺍﻟﻨ ﻋ: ﺮﹴﻭﻤﻦﹺ ﻋ ﺍﷲِ ﺑﺪﺒ ﻋﻦ ﻋ- ٦٥٠
:ُﻘﹸﻮﻝﹸ ﺍﷲ ﻓﹶﻴ،ﺎﻧﺮﻠﹾﻄﹶﺎﻥﹶ ﻏﹶﻴﺍﻟﺴﺍﻝﹶ ﻭﻮ ﺍﻷَﻣﺖﻴﺁﺗ ﻭ،ﺎﺮﻧﺒﺎ ﻓﹶﺼﻨﺘﻠﹶﻴﺘﺎ ﺍﺑﻨﺑ ﺭ:ﻘﹸﻮﻟﹸﻮﻥﹶﻢ؟ ﻓﹶﻴﻠﹾﺘﻤﺎﺫﹶﺍ ﻋ ﻣ:ﻢﻘﹶﺎﻝﹸ ﻟﹶﻬ ﻓﹶﻴ،ﻮﻥﹶﻘﹸﻮﻣ ﻓﹶﻴ:ﻗﹶﺎﻝﹶ
ﻮ ﹸﻥﻨﻣﺆ ﺍﻟﹾﻤﻳﻦ ﻓﹶﺄﹶ: ﻗﹶﺎﻟﹸﻮﺍ.«ﻠﹾﻄﹶﺎﻥﺍﻟﺴﺍﻝﹺ ﻭﻮﻯ ﺍﻷَﻣﻠﹶﻰ ﺫﹶﻭﺎﺏﹺ ﻋﺴﺓﹸ ﺍﻟﹾﺤﺪﻘﹶﻰ ﺷﻳﺒﺎﺱﹺ ﻭﻞﹶ ﺍﻟﻨﺔﹶ ﻗﹶﺒﻨﻠﹸﻮﻥﹶ ﺍﻟﹾﺠﺧﺪ ﻓﹶﻴ: ﻗﹶﺎﻝﹶ،ﻢﻗﹾﺘﺪﺻ
ﻦﺔ ﻣ ﺎﻋ ﺳﻦ ﻣﻨﹺﲔﻣﺆﻠﹶﻰ ﺍﻟﹾﻤ ﻋﺮ ﺍﻗﹾﺼﻡﻮ ﺍﻟﹾﻴﻚﻳﻜﹸﻮﻥﹸ ﺫﹶﻟ ﺎﻡﻤ ﺍﻟﹾﻐﻬﹺﻢﻠﹶﻴﻈﹶﻠﱠﻞﹸ ﻋﺗﻮﺭﹴ ﻭ ﻧﻦﻲ ﻣﺍﺳ ﻛﹶﺮﻢ ﻟﹶﻬﻊﺿﻳﻮ» :ﺌﺬﹾ؟ ﻗﹶﺎﻝﹶﻮﻣﻳ
«ﺎﺭﹴﻬﻧ
650. Abdullah ibn Amr rəvayət edir ki, Peyğəmbər salləllahu aleyhi və səlləm
demişdir: “Siz Qiyamət günü bir yerə toplanacaqsınız. Belə deyiləcək: “Bu
ümmətin kasıb və miskinləri hardadır?” Onlar ayağa qalxacaqlar və onlara
deyiləcək: “Nə etdiniz?” Onlar deyəcəklər: “Ey Rəbbimiz! Sən bizi sınağa
çəkdin, biz də səbr etdik. Sən var-dövləti və hakimiyyəti başqalarına
verdin”. Allah deyəcək: “Doğru dediniz!” Onlar (bütün) insanlardan qabaq
Cənnətə daxil olacaqlar. Var-dövlət və hakimiyyət sahibi olub şiddətli
sorğu-sual olunanlar isə qalacaqlar”. Səhabələr Peyğəmbərdən salləllahu
aleyhi və səlləm soruşdular: “O gün möminlər harada olacaqlar?” O buyurdu:
“Onlar üçün nurdan kürsülər qoyulacaq və buludlar onların üstünə kölgə
salacaq. O gün möminlərə günün bir saatı qədər qısa olacaq”.833

ﻦ  ﻣﻼﹶﺓﻰ ﺍﻟﺼﻢ ﻓ ﻬﹺﺘ ﻗﹶﺎﻣﻦﺎﻝﹲ ﻣ ﺭﹺﺟﺮﻳﺨ ﺎﺱﹺﻠﱠﻰ ﺑﹺﺎﻟﻨ ﻛﹶﺎﻥﹶ ﺇﹺﺫﹶﺍ ﺻﻮﻝﹶ ﺍﻟﻠﱠﻪﺳ ﺃﹶﻥﱠ ﺭﺪﻴﺒﻦﹺ ﻋﺎﻟﹶﺔﹶ ﺑ ﻓﹶﻀﻦ ﻋ- ٦٥١
ﻬﹺﻢ ﹺﺇﻟﹶﻴﻑﺮﺼﻪ ﺍﻧ ﻮﻝﹸ ﺍﻟﻠﱠﺳﻠﱠﻰ ﺭﻮﻥﹶ ﻓﹶﺈﹺﺫﹶﺍ ﺻﺎﻧﺠ ﻣ ﺃﹶﻭﺎﻧﹺﲔﺠﻻﹶﺀِ ﻣﺆ ﻫﺍﺏﺮﻘﹸﻮﻝﹶ ﺍﻷَﻋﻰ ﺗﺘ ﺣﻔﱠﺔ ﺍﻟﺼﺎﺏﺤ ﺃﹶﺻﻢﻫ ﻭﺔﺎﺻﺼﺍﻟﹾﺨ
Əhməd, 17488, 17589. Şueyb əl-Arnavut isnadının həsən olduğunu bildirmişdir.
İbn Hibban, 7419; əl-Heysəmi “Məcməuz-Zəvaid” 18350. Şueyb əl-Arnavut isnadının həsən olduğunu bildirmişdir. əl-Albani “Sahihut-Tərğib vət-Tərhib”də (№ 3187, 3590) oxşar rəvayətin həsən
olduğunu bildirmişdir.
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.«ﺔﹰﺎﺟﺣﻭﺍ ﻓﹶﺎﻗﹶﺔﹰ ﻭﺍﺩﺩﺰ ﺃﹶﻥﹾ ﺗﻢﺘﺒﺒ ﻷَﺣ ﺍﻟﱠﻠﻪﺪﻨ ﻋﺎ ﻟﹶﻜﹸﻢﻮﻥﹶ ﻣﻠﹶﻤﻌ ﺗﻓﹶﻘﹶﺎﻝﹶ »ﻟﹶﻮ
651. Fədalə ibn Ubeyd rəvayət edir ki, Allah Elçisi salləllahu aleyhi və səlləm
camaatla birgə namaz qılarkən Suffə əhli 834 arasında aclıqdan yıxılanlar
olurdu. Hətta bədəvi ərəblər (bunu görüb): “Bunlar dəlidirlər”- deyirdilər.
Allahın Elçisi salləllahu aleyhi və səlləm namazı bitirdikdən sonra onlara tərəf
dönüb buyurdu: “Allahın dərgahında sizin üçün nələr hazırlandığını
bilsəydiniz, yoxsul və möhtac olmağınızın artmağını istərdiniz”.835

ﻮ ﻓﹶﻬﻗﹶﻜﹸﻢ ﻓﹶﻮﻮ ﻫﻦﻭﺍ ﺇﹺﻟﹶﻰ ﻣﻈﹸﺮﻨﻻﹶ ﺗ ﻭﻜﹸﻢﻨﻔﹶﻞﹶ ﻣ ﺃﹶﺳﻦﻭﺍ ﺇﹺﻟﹶﻰ ﻣﻈﹸﺮ »ﺍﻧﻮﻝﹸ ﺍﻟﻠﱠﻪﺳﺓﹶ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺭﻳﺮﺮ ﺃﹶﺑﹺﻰ ﻫﻦ ﻋ- ٦٥٢
.«ﻜﹸﻢﻠﹶﻴﻳﺔﹶ »ﻋﺎﻭﹺﻌﻮ ﻣ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺃﹶﺑ.«ﺔﹶ ﺍﻟﻠﱠﻪﻤﻭﺍ ﻧﹺﻌﺭﺩﺰ ﺃﹶﻥﹾ ﻻﹶ ﺗﺭﺪﺃﹶﺟ
652. Əbu Hureyra
rəvayət edir ki, Allah Elçisi salləllahu aleyhi və səlləm
buyurmuşdur: “Sizdən aşağı olan kimsələrə baxın, sizdən yuxarı olan kimsələrə baxmayın! Bu, Allahın (sizə bəxş etdiyi) nemətini kiçik hesab etməməyiniz üçün daha münasibdir”.836
ƏSAS NİYYƏTDİR

ﻒﺍﻥﹶ ﺑﹺﻨﹺﺼﻭﺮ ﻣﺪﻨ ﻋﻦ ﻣ ﺛﹶﺎﺑﹺﺖﻦ ﺑﻳﺪ ﺯﺝﺮ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺧ ﺃﹶﺑﹺﻴﻪﻦﻔﱠﺎﻥﹶ ﻋﻦﹺ ﻋﺎﻥﹶ ﺑﺜﹾﻤﻦﹺ ﻋﺎﻥﹶ ﺑﻦ ﺃﹶﺑ ﻦﹺ ﺑﻤﺣ ﺍﻟﺮﺪﺒ ﻋﺖﻌﻤ ﺳ- ٦٥٣
ﻪ ﻮﻝﹺ ﺍﻟﻠﱠﺳ ﺭﻦﺎ ﻣﺎﻫﻨﻌﻤﺎﺀَ ﺳﻴ ﺃﹶﺷﻦﺎ ﻋﺄﹶﻟﹶﻨ ﻓﹶﻘﹶﺎﻝﹶ ﺳﻪﺄﹶﻟﹾﺘ ﻓﹶﺴ.ﻪﻨﺄﹶﻝﹶ ﻋﺀٍ ﺳﻰﺸﺔﹶ ﺇﹺﻻﱠ ﻟﺎﻋ ﺍﻟﺴﻩﺬ ﻫﻪﺚﹶ ﺇﹺﹶﻟﻴﻌﺎ ﺑ ﻣﺎﺭﹺ ﻓﹶﻘﹸﻠﹾﺖﻬﺍﻟﻨ
ﺎﺎ ﺇﹺﻻﱠ ﻣﻴﻧ ﺍﻟﺪﻦ ﻣﻪﻳﺄﹾﺗ ﻟﹶﻢ ﻭﻪﻴﻨﻴ ﻋﻦﻴ ﺑﻩﻞﹶ ﻓﹶﻘﹾﺮﻌﺟ ﻭﻩﺮ ﺃﹶﻣﻪﻠﹶﻴ ﻋ ﺍﻟﻠﱠﻪﻕ ﻓﹶﺮﻪﻤﺎ ﻫﻴﻧ ﺍﻟﺪﺖ ﻛﹶﺎﻧﻦﻳﻘﹸﻮﻝﹸ »ﻣ ﻮﻝﹶ ﺍﻟﻠﱠﻪﺳ ﺭﺖﻌﻤﺳ
.«ﺔﹲﻤﺍﻏ ﺭﻰﻫﺎ ﻭﻴﻧ ﺍﻟﺪﻪﺘﺃﹶﺗ ﻭﻰ ﻗﹶﻠﹾﺒﹺﻪ ﻓﺎﻩﻨﻞﹶ ﻏﻌﺟﻩ ﻭ ﺮ ﺃﹶﻣ ﻟﹶﻪ ﺍﻟﻠﱠﻪﻊﻤ ﺟﻪﺘﺓﹸ ﻧﹺﻴﺮ ﺍﻵﺧﺖ ﻛﹶﺎﻧﻦﻣ ﻭ ﻟﹶﻪﺐﻛﹸﺘ
653. Zeyd ibn Sabit
rəvayət edir ki, Allah Elçisi salləllahu aleyhi və səlləm
buyurmuşdur: “Kimin məqsədi dünya olarsa, Allah onun işlərini qarışıq
edər, insanlara möhtac olmağı onun qisməti edər və dünya malından ona
yalnız qədərinə yazılan nəsib olar. Kimin məqsədi Axirəti qazanmaq olarsa, Allah onun işlərini yoluna qoyar, qəlbini zəngin edər, dünya isə ona
ram edilmiş halda gələr”.837
AXİRƏT ƏMƏLLƏRİ

ﻰ ﺇﹺﻻﱠ ﻓﺮﻴﺀٍ ﺧﻰﻰ ﻛﹸﻞﱢ ﺷﺓﹸ ﻓﺩﺆ »ﺍﻟﺘ:ﻗﹶﺎﻝﹶ

ﺒﹺﻰﻦﹺ ﺍﻟﻨ ﺇﹺﻻﱠ ﻋﻪﻠﹶﻤﻻﹶ ﺃﹶﻋ ﻭﺶﻤ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺍﻷَﻋ ﺃﹶﺑﹺﻴﻪﻦ ﻋﺪﻌﻦﹺ ﺳﺐﹺ ﺑﻌﺼ ﻣﻦ ﻋ- ٦٥٤

Suffə əhli-məsciddə Allah Elçisinin evsizlər üçün ayırdığı yerdə yaşayan səhabələr.
ət-Tirmizi, 2368, 2542. əl-Albani hədisin səhih olduğunu bildirmişdir.
836 Muslim, 7619.
837
İbn Məcə, 4105, 4244. əl-Albani səhih olduğunu bildirmişdir.
834
835
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.«ﺓﺮﻞﹺ ﺍﻵﺧﻤﻋ
654. Musab ibn Səd atasından rəvayət edərək demişdir: “Aməş
dedi:
“Mən bu hədisi Allah Elçisindən salləllahu aleyhi və səlləm öyrənmişəm:
“Axirətə aid olan əməllərdən başqa hər bir şeydə tələsməmək xeyirdir”.838

."

ﻪ ﺍﷲﺟﺎ ﺇﹺﻻ ﻣﺎ ﺍﺑﺘﻐﻲ ﺑﻪ ﻭﻴﻬﺎ ﻓﻮﻥﹲ ﻣﻠﹾﻌ ﻣ،ﺔﹲﻮﻧﻠﹾﻌﺎ ﻣﻴﻧ "ﺍﻟﺪ: ﻮﻝﹸ ﺍﻟﻠﱠﻪﺳ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺭ:ﻗﹶﺎﻝﹶ

 ﺃﰊ ﺍﻟﺪﺭﺩﺍﺀﻦ ﻋ- ٦٥٥

655. Əbud-Dərdə
rəvayət edir ki, Allah Elçisi salləllahu aleyhi və səlləm
demişdir: “Allahın
Üzünü diləyərək edilən əməllərdən başqa dünya və
onda olan hər şey lənətlənmişdir”.839
DÜNYADA QƏRİB KİMİ YAŞA

ﺪ ﻋﺒﹺﻴﻞﹴ ﻭ ﺳﺎﺑﹺﺮ ﻋ ﺃﹶﻭ ﻏﹶﺮﹺﻳﺐﻚﺎ ﻛﹶﺄﹶﻧﻴﻧﻰ ﺍﻟﺪ ﻓ »ﻛﹸﻦ:ﻜﹶﺒﹺﻰ ﻓﹶﻘﹶﺎﻝﹶﻨ ﺑﹺﻤﻮﻝﹸ ﺍﻟﻠﱠﻪﺳﺬﹶ ﺭﻗﹶﺎﻝﹶ ﺃﹶﺧ
ﺮﻤﻦﹺ ﻋﻦﹺ ﺍﺑ ﻋ- ٦٥٦
ﻚ ﹾﻔﺴﺙﹾ ﻧﺪﺤ ﻓﹶﻼﹶ ﺗﺖﻴﺴﺇﹺﺫﹶﺍ ﺃﹶﻣﺎﺀِ ﻭﺴ ﺑﹺﺎﻟﹾﻤﻚﻔﹾﺴﺙﹾ ﻧﺪﺤ ﻓﹶﻼﹶ ﺗﺖﺤﺒ ﺇﹺﺫﹶﺍ ﺃﹶﺻ:ﺮﻤ ﻋﻦﻰ ﺍﺑ ﻓﹶﻘﹶﺎﻝﹶ ﻟ.«ﻮﺭﹺﻞﹺ ﺍﻟﹾﻘﹸﺒﻰ ﺃﹶﻫ ﻓﻚﻔﹾﺴﻧ
.«ﺍ ﻏﹶﺪﻚﻤﺎ ﺍﺳ ﻣ ﺍﻟﻠﱠﻪﺪﺒﺎ ﻋﺭﹺﻯ ﻳﺪ ﻻﹶ ﺗﻚ ﻓﹶﺈﹺﻧﻚﺗﻮﻞﹶ ﻣ ﻗﹶﺒﻚﺎﺗﻴ ﺣﻦﻣ ﻭﻚﻘﹶﻤﻞﹶ ﺳ ﻗﹶﺒﻚﺘﺤ ﺻﻦﺬﹾ ﻣﺧﺎﺡﹺ ﻭﺒﺑﹺﺎﻟﺼ
656. İbn Ömər
demişdir: “Allah Elçisi salləllahu aleyhi və səlləm çiynimdən
tutaraq buyurdu: “Dünyada qərib və ya müsafir kimi yaşa 840 və özünü
qəbir əhlindən say!” (Ravi dedi) İbn Ömər
mənə dedi: “Səhərə
çıxdıqda axşamı gözləmə, axşamladıqda isə sabahı gözləmə! Xəstəliyin
gəlməzdən əvvəl sağlamlığından, ölümün gəlməzdən əvvəl isə həyatından
istifadə et! Həqiqətən, sən, ey Allahın qulu! Sabah adının841 nə olacağını
bilmirsən!”842

ﺎﺑﹺﺮ ﻋ ﺃﹶﻭ ﻏﹶﺮﹺﻳﺐﻚﺎ ﻛﹶﺄﹶﻧﻴﻧﻲ ﺍﻟﺪ ﻓ ﻛﹸﻦ:ﺒﹺﻲ ﻓﹶﻘﹶﺎﻝﹶﻜﻨﺑﹺﻤ

ﻮﻝﹸ ﺍﻟﻠﱠﻪﺳﺬﹶ ﺭ ﺃﹶﺧ:ﻗﹶﺎﻝﹶ

ﺮﻤﻦﹺ ﻋ ﺑ ﺍﻟﻠﱠﻪﺪﺒ ﻋﻦ ﻋ- ٦٥٧

əl-Beyhəqi “Sünənul-Kubra” 21324; əl-Hakim 213. əl-Albani “Sahihut-Tərğib vət-Tərhib”də (№ 3356)
səhih olduğunu bildirmişdir.
839 ət-Tabərani “Müsnəduş-Şəmiyyin” 612. əl-Albani “Sahihut-Tərğib vət-Tərhib”də (№ 9) həsən liğeyrihi olduğunu bildirmişdir.
840 Müsəlman dünyada qəribdir, çünki onun əsl vətəni Cənnətdir. O Cənnət ki, Allah atamız Adəmi oradan bu dünyaya endirmişdir. İnşə-Allah bizim qayıdış yerimiz oradır. Həmçinin, müsəlman dünyada
yaxşı əməllər etmək və pis əməlləri tərk etmək üçün müsafirdir. Müsafir yola çıxdıqda özü ilə ona lazım
olan azuqəni götürür. Çünki, bu dünya müvəqqəti, Axirət isə əbədi məskəndir. Ona görə də, müvəqqəti
məskəninizdən əbədi məskəniniz üçün tədarük edin. “Ey qövmüm! Bu dünya həyatı ancaq fani bir
zövqdür, Axirət isə qərar tutacağınız yurddur” (Ğafir, 39).
841 Yəni, bu gün səni öz adınla çağırırlarsa, sabah ölsən sənə “meyit” və ya “cənazə” deyə çağıra bilərlər.
842 ət-Tirmizi, 2333, 2503. əl-Albani səhih olduğunu bildirmişdir.
838
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ﻚﺿﺮﻤ ﻟﻚﺘﺤ ﺻﻦﺬﹾ ﻣﺧﺎﺀَ ﻭﺴ ﺍﻟﹾﻤﺮﻈﺘﻨ ﻓﹶﻼﹶ ﺗﺖﺤﺒﺇﹺﺫﹶﺍ ﺃﹶﺻ ﻭﺎﺡﺒ ﺍﻟﺼﺮﻈﺘﻨ ﻓﹶﻼﹶ ﺗﺖﻴﺴﻳﻘﹸﻮﻝﹸ ﺇﹺﺫﹶﺍ ﺃﹶﻣ ﺮﻤ ﻋﻦﻛﹶﺎﻥﹶ ﺍﺑ ﻭ،ﺒﹺﻴﻞﹴﺳ
.ﻚﺗﻮﻤ ﻟﻚﺎﺗﻴ ﺣﻦﻣﻭ
657. Rəvayət edilir ki, Abdullah ibn Ömər
demişdir: “(Bir dəfə) Peyğəmbər salləllahu aleyhi və səlləm mənim çiynimdən tutub dedi: “Dünyada
qərib, yaxud müsafir kimi ol!” (Hədisi danışan ravilərdən biri) demişdir:
“İbn Ömər
deyərdi: “Axşama çıxdığın zaman səhərə sağ çıxacağına,
səhərə çıxdığın zaman da axşama sağ qalacağına arxayın olma!
Xəstələnənədək sağlamlığından və ölənədək həyatından istifadə et!”843

ﻮ ﹺﻝﺳ ﺭﻦ ﻣﻪﺘﻌﻤﻳﺜﹰﺎ ﺳﺪ ﺣﺛﹸﻜﹸﻢﺪ ﺃﹸﺣ: ﻗﹶﺎﻝﹶ،ﻓﹶﺎﺓﹸ ﺍﻟﹾﻮﻪﺗﺮﻀ ﺣﲔﺍﺀِ ﺣﺩﺭﺎ ﺍﻟﺪ ﺃﹶﺑﺕﻬﹺﺪ ﺷ:ﻊﹺ ﻗﹶﺎﻝﹶﺨ ﺍﻟﻨﻦ ﻣ،ﻞﹴﺟ ﺭﻦ ﻋ- ٦٥٨
،ﻰﺗﻮﻲ ﺍﻟﹾﻤ ﻓﻚﻔﹾﺴ ﻧﺩﺪﺍﻋ ﻭ،ﺍﻙﻳﺮ ﻪ ﻓﹶﺈﹺﻧﺍﻩﺮ ﻟﹶﺎ ﺗﺖ ﻓﹶﺈﹺﻥﹾ ﻛﹸﻨ،ﺍﻩﺮ ﺗﻚ ﺍﷲَ ﻛﹶﺄﹶﻧﺪﺒ "ﺍﻋ:ﻳﻘﹸﻮﻝﹸ ِﻮﻝﹶ ﺍﷲﺳ ﺭﺖﻌﻤﺍﷲِ ﺳ
"ﻞﹾﻔﹾﻌﺍ ﻓﹶﻠﹾﻴﻮﺒ ﺣﻟﹶﻮ ﻭﺢﺒﺍﻟﺼﺎﺀَ ﻭﺸﻦﹺ ﺍﻟﹾﻌﻴﻠﹶﺎﺗ ﺍﻟﺼﺪﻬﻳﺸ  ﺃﹶﻥﹾﻜﹸﻢﻨ ﻣﻄﹶﺎﻉﺘﻦﹺ ﺍﺳﻣ ﻭ،ﺔﹲﺎﺑﺠﺘﺴﺎ ﻣﻬﻈﹾﻠﹸﻮﻡﹺ ﻓﹶﺈﹺﻧﺓﹶ ﺍﻟﹾﻤﻮﻋﺩ ﻭﺎﻙﺇﹺﻳﻭ
658. Nəxadan olan bir kişinin belə dediyi rəvayət edilir: “Mən Əbud-Dərdənin vəfatından öncə belə dediyini eşitmişəm: “Mən sizə Allah Elçisindən salləllahu aleyhi və səlləm eşitdiyim bir hədis danışacağam. Mən Allah
Elçisinin salləllahu aleyhi və səlləm belə buyurduğunu eşitdim: “Allaha elə ibadət et ki, sanki Onu görürsən, sən Onu görməsən belə, O, səni görür.
Özünü ölülərdən hesab et və məzlumun duasından qorx, çünki onun duası
müstəcəbdir. Sizdən kim İşa və Sübh namazlarını (camaatla) qıla bilirsə,
sürünərək getsə belə onları qılsın!”844
ALLAH RUZİNİ QARDAŞINA GÖRƏ DƏ VERƏ BİLƏR

ﻜﹶﺎ ﻓﹶﺸﺮﹺﻑﺘﻳﺤ ﺮﺍﻵﺧﻭ

ﺒﹺﻰﻰ ﺍﻟﻨﻳﺄﹾﺗ ﺎﻤﻫﺪﻓﹶﻜﹶﺎﻥﹶ ﺃﹶﺣ

ﺒﹺﻰ ﺍﻟﻨﺪﻬﻠﹶﻰ ﻋ ﻋﺍﻥﻮ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﻛﹶﺎﻥﹶ ﺃﹶﺧﻚﺎﻟﻦﹺ ﻣﺲﹺ ﺑ ﺃﹶﻧﻦ ﻋ- ٦٥٩
.« ﺑﹺﻪﻕﺯﺮ ﺗﻠﱠﻚ ﻓﹶﻘﹶﺎﻝﹶ »ﻟﹶﻌﺒﹺﻰ ﺇﹺﻟﹶﻰ ﺍﻟﻨﺎﻩ ﺃﹶﺧﺮﹺﻑﺘﺤﺍﻟﹾﻤ

659. Ənəs ibn Məlik
demişdir: “Peyğəmbərin salləllahu aleyhi və səlləm
zamanında iki qardaş var idi. Onlardan biri Peyğəmbərin salləllahu aleyhi və
səlləm yanına gəlib-gedər, o birisi isə qazanc dalınca gedərdi. (Bir dəfə)
qazanc dalınca gedən qardaşı barədə Peyğəmbərə salləllahu aleyhi və səlləm

əl-Buxari, 6416.
əl-Beyhəqi “Şuabul-İman” 10060, 10544. əl-Albani “Sahihut-Tərğib vət-Tərhib”də (№ 418) həsən liğeyrihi olduğunu bildirmişdir.

843
844
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şikayət etdi. Peyğəmbər salləllahu aleyhi və səlləm ona dedi: “Ola bilər ki, sən
ona görə ruzi qazanırsan”.845
QƏLB ZƏNGİNLİYİ

ﻗﺎﻝ ﻟﻴﺲ ﻓﻠﻬﺬﺍ ﻋﻦ ﻛﺜﺮﺓ ﺍﻟﻌﺮﺽ ﻭﻟﻜﻦ ﺍﻟﻐﲎ ﻏﲎ ﺍﻟﻨﻔﺲ

ﻋﻦ ﺍﻟﻨﱯ

 ﻋﻦ ﺃﰉ ﻫﺮﻳﺮﺓ- ٦٦٠

660. Əbu Hureyra
rəvayət edir ki, Peyğəmbər salləllahu aleyhi və səlləm
buyurdu: “Zənginlik var-dövlətin çoxluğu ilə bağlı deyil, əsil zənginlik nəfsin zəngin olmasıdır”.846

ﺐﹺﺍﻛﺬﹶﺍ ﺍﻟﺮ ﻫﺮ ﺷﻦ ﻣﻮﺫﹸ ﺑﹺﺎﻟﻠﱠﻪﺪ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺃﹶﻋ ﻌ ﺳﺁﻩﺎ ﺭ ﻓﹶﻠﹶﻤﺮﻤ ﻋﻪﻨ ﺍﺑﺎﺀَﻩ ﻓﹶﺠﻪﻲ ﺇﹺﺑﹺﻠﻗﱠﺎﺹﹴ ﻓ ﺃﹶﺑﹺﻲ ﻭﻦ ﺑﺪﻌ ﻛﹶﺎﻥﹶ ﺳ- ٦٦١
ﻜﹸﺖ ﻓﹶﻘﹶﺎﻝﹶ ﺍﺳﺭﹺﻩﺪﻲ ﺻ ﻓﺪﻌ ﺳﺏﺮ ﻓﹶﻀﻬﻢ ﻨﻴ ﺑﻠﹾﻚﻮﻥﹶ ﺍﻟﹾﻤﻋﺎﺯﻨﻳﺘ ﺱ
 ﺎ ﺍﻟﻨﻛﹾﺖﺮﺗ ﻭﻚﻤﻏﹶﻨ ﻭﻚﻲ ﺇﹺﺑﹺﻠ ﻓﻟﹾﺖﺰ ﺃﹶﻧﻝﹶ ﻓﹶﻘﹶﺎﻝﹶ ﻟﹶﻪﺰﻓﹶﻨ
ﻲﻔ ﺍﻟﹾﺨﻨﹺﻲ ﺍﻟﹾﻐﻲﻘ ﺍﻟﺘﺪﺒ ﺍﻟﹾﻌﺐﻳﺤ ﻳﻘﹸﻮﻝﹸ ﺇﹺﻥﱠ ﺍﻟﻠﱠﻪ

ﻮﻝﹶ ﺍﻟﻠﱠﻪﺳ ﺭﺖﻌﻤﺳ

661. (Vaxtı ilə) Sad ibn Əbu Vəqqas
(fitnə-fəsaddan uzaq durmaq
məqsədilə) çöldə dəvələrini otararkən oğlu Ömər onun yanına gəldi. Səd
onu görəndə: “Bu gələn atlının şərindən Allaha sığınıram”- dedi. Oğlu
onun yanına gəlib çatdı və atdan enib ona dedi: “Sən (burada) dəvə və
qoyun otarırsan, camaat isə öz aralarında var-dövlət üstündə mübahisə
edirlər”. Onda Səd (yavaşca) onun sinəsindən vurub dedi: “Sus! Mən Allah
Elçisinin salləllahu aleyhi və səlləm belə dediyini eşitmişəm: “Şübhəsiz ki, Allah
Ondan qorxan, (aza) qane olan və xəlvətə çəkilib (öz işi ilə məşğul olan)
qulunu sevər”.847
ALLAH BİR QULA XEYİR İSTƏSƏ ONU İSTİFADƏ EDƏR

ﻝﹶﻮﺳﺎ ﺭ ﻳﻠﹸﻪﻤﻌﺘﻳﺴ ﻒ ﻛﹶﻴ:ﻴﻞﹶ ﻗ.«ﻠﹸﻪﻤﻌﺘﻳﺴ ﺮﺍﹰﻴ ﺧﺪﺒ ﺍﷲُ ﺑﹺﻌﺍﺩ »ﺇﹺﺫﹶﺍ ﺃﹶﺭ:ﻗﹶﺎﻝﹶ

ﺒﹺﻲ ﺃﹶﻥﱠ ﺍﻟﻨ:

ﻚﺎﻟﻦﹺ ﻣﺲﹺ ﺑ ﺃﹶﻧﻦ ﻋ- ٦٦٢

.«ﺕﻮﻞﹶ ﺍﻟﹾﻤﺢﹴ ﻗﹶﺒﺎﻟﻞﹴ ﺻﻤﻌ ﻟﻓﱢﻘﻪﻳﻮ» :ﺍﷲِ؟ ﻗﹶﺎﻝﹶ
662. Ənəs ibn Məlik
rəvayət edir ki, Peyğəmbər salləllahu aleyhi və səlləm
demişdir: “Allah bir quluna xeyir istəyərsə, onu istifadə edər”. Soruşdular:
“Necə istifadə edər, ey Allahın Elçisi?” O buyurdu: “Ölümdən qabaq onu
yaxşı əməllər etməyə müvəffəq edər”.848
ət-Tirmizi, 2345, 2516. əl-Albani səhih olduğunu bildirmişdir.
əl-Buxari “Ədəbul-Mufrad” 276. əl-Albani hədisin səhih olduğunu bildirmişdir.
847 Muslim, 2965, 5266, 7621.
848 İbn Hibban, 342. əl-Albani səhih olduğunu bildirmişdir.
845
846
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ﺎ ﻳ: ﻗﹶﺎﻟﹸﻮﺍ.« ﻪﺗﻮﻞﹶ ﻣ ﻗﹶﺒﻩﺮﺮﺍﹰ ﻃﹶﻬﻴ ﺧﺪﺒ ﺍﷲُ ﺑﹺﻌﺍﺩ »ﺇﹺﺫﹶﺍ ﺃﹶﺭ:ﻳﻘﹸﻮﻝﹸ

ِﻝﹶ ﺍﷲﻮﺳ ﺭﺖﻌﻤ ﺳ:ﻗﹶﺎﻝﹶ

ﺔﹶﺎﻣ ﺃﹶﺑﹺﻲ ﺃﹸﻣﻦ ﻋ- ٦٦٣

.«ﻠﹶﻴﻪ ﻋﻪﻳﻘﹾﺒﹺﻀ ﻰﺘ ﺣﺎﻩ ﺇﹺﻳﻪﻳﻠﹾﻬﹺﻤ ﺢﺎﻟﻞﹲ ﺻﻤ »ﻋ:؟ ﻗﹶﺎﻝﹶﺪﺒ ﺍﻟﹾﻌﻮﺭﺎ ﻃﹶﻬﻣﻝﹶ ﺍﷲِ! ﻭﻮﺳﺭ
663. Əbu Umamə
rəvayət edir ki, Allah Elçisi salləllahu aleyhi və səlləm
demişdir: “Allah bir quluna xeyir istəyərsə, ölümündən qabaq onu təmizləyər”. Soruşdular: “Qul necə təmizlənir, ey Allahın Elçisi?” O buyurdu:
“Ruhunu alana qədər Allahın ona yaxşı əməl etməyə ilham verməsi ilə”.849
ALLAH ELÇİSİNİN SALLƏLLAHU ALEYHİ VƏ SƏLLƏM NƏSİHƏTLƏRİ

ﺮ ﻜﹶ ﺃﹶﺷﻜﹸﻦ ﻗﹶﻨﹺﻌﺎﹰ ﺗﻛﹸﻦ ﻭ،ﺎﺱﹺ ﺍﻟﻨﺪﺒ ﺃﹶﻋﻜﹸﻦﺭﹺﻋﺎﹰ ﺗ ﻭﺓﹶ! ﻛﹸﻦﻳﺮﺮﺎ ﻫﺎ ﺃﹶﺑ »ﻳ: ِﻝﹸ ﺍﷲﻮﺳ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺭ:ﺓﹶ ﻗﹶﺎﻝﹶﻳﺮﺮ ﺃﹶﺑﹺﻲ ﻫﻦ ﻋ- ٦٦٤
ﺓﹶ ﻓﹶﺈﹺﻥﱠ ﻛﹶﺜﹾﺮ، ﻚﺤﻞﱠ ﺍﻟﻀﺃﹶﻗ ﻭ،ﻤﺎﹰﻠﺴ ﻣﻜﹸﻦ ﺗﻙﺭﺎﻭ ﺟﻦ ﻣﺍﺭ ﺟﹺﻮﺴِﻦﺃﹶﺣ ﻭ،ﻨﺎﹰﻣﺆ ﻣﻜﹸﻦ ﺗﻔﹾﺴِﻚﻨ ﻟﺐﺤﺎ ﺗﺎﺱﹺ ﻣﻠﻨ ﻟﺐﺃﹶﺣ ﻭ،ﺎﺱﹺﺍﻟﻨ
.« ﺍﻟﹾﻘﹶﻠﹾﺐﻴﺖﻤ ﺗﻚﺤﺍﻟﻀ
664. Əbu Hureyra
rəvayət edir ki, Allah Elçisi salləllahu aleyhi və səlləm
demişdir: “Ey Əbu Hureyra! Şübhəli şeylərdən çəkin, insanların ən çox
ibadət edəni olarsan. Qane ol, insanların ən çox şükür edəni olarsan. Özün
üçün istədiyini insanlar üçün istə, mömin olarsan. Qonşularınla yaxşı qonşuluq et, müsəlman olarsan və az gül, çünki çox gülmək qəlbi öldürür”.850

ﻗﺎﻝ ﻋﻠﻴﻜﻢ ﺑﺎﻟﺼﺪﻕ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺼﺪﻕ ﻳﻬﺪﻯ ﺇﱃ ﺍﻟﱪ ﻭﺇﻥ ﺍﻟﱪ ﻳﻬﺪﻯ ﺇﱃ ﺍﳉﻨﺔ ﻭﺇﻥ

ﻋﻦ ﺍﻟﻨﱯ

 ﻋﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﷲ- ٦٦٥

ﺍﻟﺮﺟﻞ ﻳﺼﺪﻕ ﺣﱴ ﻳﻜﺘﺐ ﻋﻨﺪ ﺍﷲ ﺻﺪﻳﻘﺎ ﻭﺇﻳﺎﻛﻢ ﻭﺍﻟﻜﺬﺏ ﻓﺎﻥ ﺍﻟﻜﺬﺏ ﻳﻬﺪﻯ ﺇﱃ ﺍﻟﻔﺠﻮﺭ ﻭﺍﻟﻔﺠﻮﺭ ﻳﻬﺪﻯ ﺇﱃ ﺍﻟﻨﺎﺭ ﻭﺇﻥ
ﺍﻟﺮﺟﻞ ﻟﻴﻜﺬﺏ ﺣﱴ ﻳﻜﺘﺐ ﻋﻨﺪ ﺍﷲ ﻛﺬﺍﺑﺎ
665. Abdullah
rəvayət edir ki, Peyğbəmbər salləllahu aleyhi və səlləm
demişdir: “Doğruluqdan əl çəkməyin! Çünki doğruluq (adamı) yaxşı işlər
görməyə yönəldir. Yaxşı işlər isə Cənnətə aparır. Həqiqətən, adam o qədər
doğru danışır ki, nəhayət Allah yanında doğruçu sayılır. Yalandan çəkinin!
Çünki yalan (adamı) günah işlərə yönəldir. Günah işlər isə Cəhənnəmə
aparır. Həqiqətən, adam o qədər yalan danışır ki, nəhayət Allah yanında
yalançı sayılır”.851

849 ət-Tabərani “Mucəmul-Kəbir” 7900. əl-Albani “Sahihul-Cəmius-Sağir”də (№ 306) səhih olduğunu
bildirmişdir.
850 İbn Məcə, 4217, 4357. əl-Albani səhih olduğunu bildirmişdir.
851 əl-Buxari “Ədəbul-Mufrad” 386. əl-Albani hədisin səhih olduğunu bildirmişdir.
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ﻗﺎﻝ ﻗﺎﻡ ﺍﻟﻨﱯ

ﺑﻌﺪ ﻭﻓﺎﺓ ﺍﻟﻨﱯ

 ﻋﻦ ﺃﰊ ﺑﻜﺮ ﺍﻟﺼﺪﻳﻖ- ٦٦٦

ﺑﺎﻟﺼﺪﻕ ﻓﺈﻧﻪ ﻣﻊ ﺍﻟﱪ ﻭﳘﺎ ﰲ ﺍﳉﻨﺔ ﻭﺇﻳﺎﻛﻢ ﻭﺍﻟﻜﺬﺏ ﻓﺈﻧﻪ ﻣﻊ ﺍﻟﻔﺠﻮﺭ ﻭﳘﺎ ﰲ ﺍﻟﻨﺎﺭ ﻭﺳﻠﻮﺍ ﺍﷲ ﺍﳌﻌﺎﻓﺎﺓ ﻓﺈﻧﻪ ﱂ ﻳﺆﺕ ﺑﻌﺪ
ﺍﻟﻴﻘﲔ ﺧﲑ ﻣﻦ ﺍﳌﻌﺎﻓﺎﺓ ﻭﻻ ﺗﻘﺎﻃﻌﻮﺍ ﻭﻻ ﺗﺪﺍﺑﺮﻭﺍ ﻭﻻ ﲢﺎﺳﺪﻭﺍ ﻭﻻ ﺗﺒﺎﻏﻀﻮﺍ ﻭﻛﻮﻧﻮﺍ ﻋﺒﺎﺩ ﺍﷲ ﺇﺧﻮﺍﻧﺎ
666. Peyğəmbərin salləllahu aleyhi və səlləm vəfatından sonra Əbu Bəkr dedi:
“Keçən il Peyğəmbər salləllahu aleyhi və səlləm mənim dayandığım bu yerdə
durub buyurdu”. Bunu deyib Əbu Bəkr ağlamağa başladı. Sonra (Peyğəmbərin salləllahu aleyhi və səlləm dediklərini) söylədi: “Doğruluqdan əl çəkməyin! Çünki doğruluq yaxşı işlərlə bərabərdir və hər ikisi (insanı) Cənnətə
aparır. Yalandan çəkinin! Çünki yalan günah işlərlə bərabərdir və hər ikisi
(insanı) Cəhənnəmə aparır. Allahdan salamatlıq diləyin. Çünki (kimsəyə)
yəqinlikdən sonra salamatlıqdan daha xeyirli bir şey verilməmişdir. Birbirinizlə əlaqələri kəsməyin, bir-birinizə arxa çevirməyin, bir-birinizə həsəd
aparmayın, bir-birinizə nifrət etməyin. Ey Allahın qulları, qardaş olun!”852

.ﺐﻀﻐﺍ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﻻﹶ ﺗﺍﺭﺮ ﻣﺩﺩ ﻓﹶﺮﺐﻀﻐﻨﹺﻲ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﻻﹶ ﺗﺻﺃﹶﻭ

ﺒﹺﻲﻠﻨﻼﹰ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﻟﺟﺃﹶﻥﱠ ﺭ

ﺓﹶﻳﺮﺮ ﺃﹶﺑﹺﻲ ﻫﻦ ﻋ- ٦٦٧

667. Əbu Hureyra

rəvayət edir ki, (bir dəfə) bir nəfər Peyğəmbərin
salləllahu aleyhi və səlləm yanına gəlib: “Mənə nəsihət et!” - dedi. Peyğəmbər
salləllahu aleyhi və səlləm buyurdu: “Qəzəblənmə!” Adam (dediyini) bir neçə
dəfə təkrar etdi. Peyğəmbər salləllahu aleyhi və səlləm dedi: “Qəzəblənmə!”853

: ﻗﹶﺎﻝﹶ.«ﺎﻬﺤﻤ ﺗﻪﻨﺴﺎ ﺣﻬﺒﹺﻌ ﻓﹶﺄﹶﺗ،ﺌﹶﻪﻴ ﺳﻠﹾﺖﻤ »ﺇﹺﺫﹶﺍ ﻋ: ﻨﹺﻲ ﻗﹶﺎﻝﹶﺻﻝﹶ ﺍﷲِ! ﺃﹶﻭﻮﺳﺎ ﺭ ﻳ: ﻗﹸﻠﹾﺖ: ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺃﹶﺑﹺﻲ ﺫﹶﺭﻦ ﻋ- ٦٦٨
.«ﺎﺕﻨﺴﻞﹸ ﺍﻟﹾﺤ ﺃﹶﻓﹾﻀﻲ »ﻫ: ﺇﹺﻻﱠ ﺍﷲُ؟ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﻻﹶ ﺇﹺﻟﹶﻪﺎﺕﻨﺴ ﺍﻟﹾﺤﻦﻝﹶ ﺍﷲِ! ﺃﹶﻣﻮﺳﺎ ﺭ ﻳ:ﻗﹸﻠﹾﺖ
668. Rəvayət edilir ki, Əbu Zərr
demişdir: “Mən dedim: “Ey Allahın
Elçisi, mənə nəsihət et!” O buyurdu: “Pislik etdikdə, ardınca yaxşılıq et ki,
onu silsin”. Mən dedim: “Ey Allahın Elçisi, “lə iləhə illallah” demək
yaxşılıqlardan hesab olunur?” O buyurdu: “Bu, yaxşılıqların ən fəzilətlisidir”.854

،ﻰﺗﻮ ﺍﻟﹾﻤﻦ ﻣﻚﻔﹾﺴ ﻧﺩﺪﺍﻋ ﻭ،ﺍﻩﺮ ﺗﻚ ﻛﹶﺄﹶﻧ ﺍﻟﻠﱠﻪﺪﺒ "ﺍﻋ: ﻓﹶﻘﹶﺎﻝﹶ،ﻨﹺﻲﺻ ﺃﹶﻭ،ﻮﻝﹶ ﺍﻟﻠﱠﻪﺳﺎ ﺭ ﻳ:ﻗﹸﻠﹾﺖ

ﻞﹴﺒﺎﺫﹸ ﺑﻦ ﺟﻌ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﻣ- ٦٦٩

ﺔﹸﻼﻧﹺﻴﺍﻟﹾﻌ ﻭ،ﺮ ﺑﹺﺎﻟﺴﺮ ﺍﻟﺴ،ﺔﹰﻨﺴﺎ ﺣﺒﹺﻬﻨﻞﹾ ﺑﹺﺠﻤ ﻓﹶﺎﻋ،ﺌﹶﺔﹰﻴ ﺳﻠﹾﺖﻤﺇﹺﺫﹶﺍ ﻋ ﻭ،ﺮﹴﺠ ﻛﹸﻞﱢ ﺷﺪﻨﻋﺮﹴ ﻭﺠ ﻛﹸﻞﱢ ﺣﺪﻨﻋ

ﺍﺫﹾﻛﹸﺮﹺ ﺍﻟﻠﱠﻪﻭ

əl-Buxari “Ədəbul-Mufrad” 724. əl-Albani səhih olduğunu bildirmişdir.
əl-Buxari, 6116.
854 Əhməd, 21525. əl-Albani “Sahihut-Tərğib vət-Tərhib”də (№ 3162) səhih olduğunu bildirmişdir.
852
853
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"ﺔﻼﻧﹺﻴﺑﹺﺎﻟﹾﻌ
669. Muaz ibn Cəbəl
demişdir: “Mən dedim: “Ey Allahın Elçisi, mənə
nəsihət et!” O buyurdu: “Allaha elə ibadət et ki, sanki Onu görürsən.
Özünü ölümə hazırla və hər bir daşın, hər bir ağacın yanında (hər vaxt)
Allahı
zikr et! Pislik etdikdə ardınca gizlini gizli, aşkarı aşkar yaxşılıq
855
et!”

ﻪ  ﺍﻟﻠﱠﻔﹶﻆ ﺍﺣﺎﺕﻤ ﻛﹶﻠﻚﻠﱢﻤﻰ ﺃﹸﻋ ﺇﹺﻧﺎ ﻏﹸﻼﹶﻡﺎ ﻓﹶﻘﹶﺎﻝﹶ »ﻳﻣﻳﻮ ﻮﻝﹺ ﺍﻟﻠﱠﻪﺳ ﺭﻠﹾﻒ ﺧﺖﻗﹶﺎﻝﹶ ﻛﹸﻨ
ﺎﺱﹴﺒﻦﹺ ﻋﻦﹺ ﺍﺑ ﻋ- ٦٧٠
ﻠﹶﻰ ﺃﹶﻥﹾ ﻋﺖﻌﻤﺘﺔﹶ ﻟﹶﻮﹺ ﺍﺟ ﺃﹶﻥﱠ ﺍﻷُﻣﻠﹶﻢﺍﻋ ﻭ ﺑﹺﺎﻟﻠﱠﻪﻦﻌﺘ ﻓﹶﺎﺳﺖﻨﻌﺘﺇﹺﺫﹶﺍ ﺍﺳ ﻭﺄﹶﻝﹺ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﻓﹶﺎﺳﺄﹶﻟﹾﺖ ﺇﹺﺫﹶﺍ ﺳﻚﺎﻫﺠ ﺗﻩﺠﹺﺪ ﺗ ﺍﻟﻠﱠﻪﻔﹶﻆ ﺍﺣﻔﹶﻈﹾﻚﻳﺤ
ﻪﺒ ﻛﹶﺘﺀٍ ﻗﹶﺪﻰ ﺇﹺﻻﱠ ﺑﹺﺸﻭﻙﺮﻳﻀ ﺀٍ ﻟﹶﻢﻰ ﺑﹺﺸﻭﻙﺮﻳﻀ ﻠﹶﻰ ﺃﹶﻥﹾﻮﺍ ﻋﻌﻤﺘﻟﹶﻮﹺ ﺍﺟ ﻭ ﻟﹶﻚ ﺍﻟﻠﱠﻪﻪﺒ ﻛﹶﺘﺀٍ ﻗﹶﺪﻰ ﺇﹺﻻﱠ ﺑﹺﺸﻮﻙﻔﹶﻌﻳﻨ ﺀٍ ﻟﹶﻢﻰ ﺑﹺﺸﻮﻙﻔﹶﻌﻳﻨ
.«ﻒﺤ ﺍﻟﺼﻔﱠﺖﺟ ﻭ ﺍﻷَﻗﹾﻼﹶﻡﺖﻌﻓ ﺭﻚﻠﹶﻴ ﻋﺍﻟﻠﱠﻪ
670. İbn Abbas
demişdir: “Bir gün Allah Elçisi salləllahu aleyhi və səlləm
mənə buyurdu: “Oğul, gəl sənə bəzi şeyləri öyrədim. Allahı qoru, Allah da
səni qorusun. Allahı qorusan, Onu qarşında taparsan. İstədikdə, yalnız
Allahdan istə, kömək dilədikdə, yalnız Allahdan kömək dilə. Bil ki,
insanlar sənə fayda vermək üçün bir yerə toplansalar belə, sənə Allahın
yazdığından başqa bir şeylə fayda verə bilməzlər. Həmçinin sənə zərər
vermək üçün bir yerə toplansalar belə, Allahın sənə qarşı yazdığından
başqa bir şeylə zərər verə bilməzlər. Qələmlər qaldırılmış, səhifələr qurumuşdur”.856

،ﻰﺍﻋ ﺍﻟﺪﺔﺎﺑﺇﹺﺟ ﻭ،ﺮﹺﻳﺾﹺ ﺍﻟﹾﻤﺓﺎﺩﻴﻋ ﻭ،ﺰﹺﺎﺋﻨﺎﻉﹺ ﺍﻟﹾﺠﺒﺎ ﺑﹺﺎﺗﻧﺮﻊﹴ ﺃﹶﻣﺒ ﺳﻦﺎ ﻋﺎﻧﻬﻧ ﻭ،ﻊﹴﺒ ﺑﹺﺴﺒﹺﻰﺎ ﺍﻟﻨﻧﺮﺍﺀِ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺃﹶﻣﺮ ﺍﻟﹾﺒﻦ ﻋ- ٦٧١
،ﺤﺮﹺﻳﺮﹺ
 ﺍﻟﹾ ﻭ،ﺐﹺﻢﹺ ﺍﻟﺬﱠﻫﺎﺗﺧ ﻭ،ﺔﻀ ﺍﻟﹾﻔﺔ ﺁﻧﹺﻴﻦﺎ ﻋﺎﻧﻬﻧ ﻭ.ﺲﹺﺎﻃ ﺍﻟﹾﻌﻴﺖﻤﺸﺗ ﻭ،ﻼﹶﻡﹺ ﺍﻟﺴﺩﺭ ﻭ،ﻢﹺﺍﺭﹺ ﺍﻟﹾﻘﹶﺴﺮﺇﹺﺑ ﻭ،ﻈﹾﻠﹸﻮﻡﹺﺮﹺ ﺍﻟﹾﻤﺼﻧﻭ
.ﻕﹺﺮﺒﺘﺍﻹِﺳ ﻭ،ﻰﺍﻟﹾﻘﹶﺴ ﻭ،ﺎﺝﹺﻳﺒﺍﻟﺪﻭ
671. Rəvayət edilir ki, Bəra ibn Azib demişdir: “Peyğəmbər salləllahu aleyhi
və səlləm bizə yeddi şeyi əmr etdi və yeddi şeyi qadağan etdi. O, bizə
cənazənin ardınca getməyi, xəstəni ziyarət etməyi, (məclisə) dəvət edənin
dəvətini qəbul etməyi, məzluma yardım etməyi, andı yerinə yetirməyi,
verilən salamı almağı və asqıran adama rəhmət diləməyi857 əmr etdi. Və
ət-Tabərani “Mucəmul-Kəbir” 374, 16787. əl-Albani “Sahihut-Tərğib vət-Tərhib”də (№ 3342) həsən liğeyrihi olduğunu bildirmişdir.
856 ət-Tirmizi, 2516, 2706. əl-Albani səhih olduğunu bildirmişdir.
857 Asqırdıqdan sonra “Əlhəmdulillah” deyən müsəlmana “Yərhəmukəllah” demək vacibdir.
855
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bizə gümüş qabdan (istifadə etməyi), qızıl üzük, ipək, zərxara, ipək qatışığı
olan libas və atlas parça (geyməyi) qadağan etdi”858.859

ﺪﺒ ﺍﻋ: ﻗﹶﺎﻝﹶ،ﻨﹺﻲﺻ ﺃﹶﻭ ﺍﻟﻠﱠﻪﺒﹺﻲﺎ ﻧ ﻳ: ﻓﻘﹶﺎﻝﹶ،ﺍﻔﹶﺮ ﺳﺍﺩﺃﹶﺭ

ﻞﹴﺒ ﺟﻦﺎﺫﹶ ﺑﻌﺃﹶﻥﱠ ﻣ

ﺎﺹﹺﻦﹺ ﺍﻟﹾﻌﺮﹺﻭ ﺑﻤﻦﹺ ﻋ ﺑ ﺍﻟﻠﱠﻪﺪﺒ ﻋﻦ ﻋ- ٦٧٢

ﻦﺴﺤﻟﹾﻴ ﻭﻢﻘﺘ ﺍﺳ: ﻗﹶﺎﻝﹶ،ﻧﹺﻲ ﺯﹺﺩﻮﻝﹶ ﺍﻟﻠﱠﻪﺳﺎ ﺭ ﻳ: ﻗﹶﺎﻝﹶ،ﺴِﻦ ﻓﹶﺄﹶﺣ،ﺄﹾﺕ ﺇﹺﺫﹶﺍ ﺃﹶﺳ: ﻗﹶﺎﻝﹶ،ﻧﹺﻲ ﺯﹺﺩ ﺍﻟﻠﱠﻪﺒﹺﻲﺎ ﻧ ﻳ: ﻗﹶﺎﻝﹶ،ﺌﹰﺎﻴ ﺷ ﺑﹺﻪﺮﹺﻙﺸ ﻻﹶ ﺗﺍﻟﻠﱠﻪ
.ﻠﹸﻘﹸﻚﺧ

672. Abdullah ibn Amr ibn əl-As
demişdir: “Muaz ibn Cəbəl
səfər
etmək istədi və dedi: “Ey Allahın Peyğəmbəri, mənə nəsihət et?” O
buyurdu: “Allaha heç bir şeyi şərik qoşmadan ibadət et!” Muaz dedi: “Ey
Allahın Peyğəmbəri, yenə nəsihət et!” O buyurdu: “Pislik etdikdə yaxşılıq
et!” Muaz dedi: “Ey Allahın Elçisi, yenə nəsihət et!” O buyurdu: “Düz ol
və əxlaqını gözəlləşdir!”860

ﺎﺱﻖﹺ ﺍﻟﻨﺎﻟﺧﺎ ﻭﻬﺤﻤﺔﹶ ﺗﻨﺴﺌﹶﺔﹶ ﺍﻟﹾﺤﻴﺒﹺﻊﹺ ﺍﻟﺴﺃﹶﺗ ﻭﺖﺎ ﻛﹸﻨﺜﹸﻤﻴ ﺣﻖﹺ ﺍﻟﻠﱠﻪ»ﺍﺗ

ﻮﻝﹸ ﺍﻟﻠﱠﻪﺳﻰ ﺭﻗﹶﺎﻝﹶ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﻟ

 ﺃﹶﺑﹺﻰ ﺫﹶﺭﻦ ﻋ- ٦٧٣

.«ﻦﹴﺴﻠﹸﻖﹴ ﺣﺑﹺﺨ

673. Əbu Zərr rəvayət edir ki, Allah Elçisi salləllahu aleyhi və səlləm belə buyurdu: “Harada olsan Allahdan qorx! Pisliyin ardınca yaxşılıq et ki, onu
silsin. İnsanlarla gözəl əxlaqla davran!”861

ﻳﺜﹰﺎﺪ ﺣﺛﹸﻜﹸﻢﺪﺃﹸﺣ ﻭﻬﹺﻦﻠﹶﻴ ﻋ »ﺛﹶﻼﹶﺛﹶﺔﹲ ﺃﹸﻗﹾﺴِﻢ:ﻳﻘﹸﻮﻝﹸ ﻮﻝﹶ ﺍﻟﻠﱠﻪﺳ ﺭﻊﻤ ﺳﻪﺃﹶﻧ
ﺎﺭﹺﻯﻤﺔﹶ ﺍﻷَﻧﺸﻮ ﻛﹶﺒﺛﹶﻨﹺﻰ ﺃﹶﺑﺪ ﺣ- ٦٧٤
ﺎﺏ ﺑﺪﺒ ﻋﺢﻻﹶ ﻓﹶﺘﺍ ﻭﺰ ﻋ ﺍﻟﻠﱠﻪﻩﺍﺩﺎ ﺇﹺﻻﱠ ﺯﻬﹶﻠﻴ ﻋﺮﺒﺔﹰ ﻓﹶﺼﻤﻈﹾﻠ ﻣﺪﺒ ﻋﻢﻻﹶ ﻇﹸﻠ ﻭﻗﹶﺔﺪ ﺻﻦ ﻣﺪﺒﺎﻝﹸ ﻋ ﻣﻘﹶﺺﺎ ﻧ »ﻣ: ﻗﹶﺎﻝﹶ.«ﻔﹶﻈﹸﻮﻩﻓﹶﺎﺣ
 ﺍﻟﻠﱠﻪﻗﹶﻪﺯ ﺭﺪﺒﻔﹶﺮﹴ ﻋ ﻧﺔﻌﺑﺎ ﻷَﺭﻴﻧﺎ ﺍﻟﺪﻤ »ﺇﹺﻧ: ﻗﹶﺎﻝﹶﻔﹶﻈﹸﻮﻩﻳﺜﹰﺎ ﻓﹶﺎﺣﺪ ﺣﺛﹸﻜﹸﻢﺪﺃﹸﺣﺎ ﻭﻫﻮﺤﺔﹰ ﻧﻤ ﻛﹶﻠ ﻓﹶﻘﹾﺮﹴ ﺃﹶﻭﺎﺏ ﺑﻪﻠﹶﻴ ﻋ ﺍﻟﻠﱠﻪﺢ ﺇﹺﻻﱠ ﹶﻓﺘﺄﹶﻟﹶﺔﺴﻣ
ﻗﹾﻪﺯﻳﺮ ﻟﹶﻢﺎ ﻭﻠﹾﻤ ﻋ ﺍﻟﻠﱠﻪﻗﹶﻪﺯ ﺭﺪﺒﻋﺎﺯﹺﻝﹺ ﻭﻨﻞﹺ ﺍﻟﹾﻤﺬﹶﺍ ﺑﹺﺄﹶﻓﹾﻀﺎ ﻓﹶﻬﻘ ﺣﻴﻪ ﻓﻠﱠﻪ ﻟﻠﹶﻢﻳﻌ ﻭﻪﻤﺣ ﺭﻴﻪﻞﹸ ﻓﻳﺼ ﻭﻪﺑ ﺭﻴﻪﻰ ﻓﻘﻳﺘ ﻮﺎ ﻓﹶﻬﻠﹾﻤﻋﺎﻻﹰ ﻭﻣ
ﻗﹾﻪﺯﻳﺮ ﻟﹶﻢﺎﻻﹰ ﻭ ﻣ ﺍﻟﻠﱠﻪﻗﹶﻪﺯ ﺭﺪﺒﻋﺍ ٌﺀ ﻭﻮﺎ ﺳﻤﻫﺮ ﻓﹶﺄﹶﺟﻪﺘ ﺑﹺﻨﹺﻴﻮ ﻓﹶﻬﻞﹺ ﻓﹸﻼﹶﻥﻤ ﹺﺑﻌﻠﹾﺖﻤﺎﻻﹰ ﻟﹶﻌﻰ ﻣ ﺃﹶﻥﱠ ﻟ ﻟﹶﻮ:ﻳﻘﹸﻮﻝﹸ ﺔﻴ ﺍﻟﻨﻕﺎﺩ ﺻﻮﺎﻻﹰ ﻓﹶﻬﻣ
ﺪﺒﻋﺎﺯﹺﻝﹺ ﻭﻨ ﺍﻟﹾﻤﺚﺒﺬﹶﺍ ﺑﹺﺄﹶﺧﺎ ﻓﹶﻬﻘ ﺣﻴﻪ ﻓﻠﱠﻪ ﻟﻠﹶﻢﻳﻌ ﻻﹶ ﻭﻪﻤﺣ ﺭﻴﻪﻞﹸ ﻓﻳﺼ ﻻﹶ ﻭﻪﺑ ﺭﻴﻪﻰ ﻓﻘﻳﺘ ﻠﹾﻢﹴ ﻻﹶﺮﹺ ﻋﻴ ﺑﹺﻐﻪﺎﻟﻰ ﻣﻂ ﻓ
ﺒﹺ ﹸﻳﺨ ﻮﺎ ﻓﹶﻬﻠﹾﻤﻋ
«ٌﺍﺀﻮﺎ ﺳﻤﻫﺭ ﻓﹶﻮﹺﺯﻪﺘ ﺑﹺﻨﹺﻴﻮ ﻓﹶﻬﻞﹺ ﻓﹸﻼﹶﻥﻤ ﺑﹺﻌﻴﻪ ﻓﻠﹾﺖﻤﺎﻻﹰ ﻟﹶﻌﻰ ﻣ ﺃﹶﻥﱠ ﻟﻳﻘﹸﻮﻝﹸ ﻟﹶﻮ ﻮﺎ ﻓﹶﻬﻠﹾﻤﻻﹶ ﻋﺎﻻﹰ ﻭ ﻣ ﺍﻟﻠﱠﻪﻗﹾﻪﺯﻳﺮ ﻟﹶﻢ

Hədisdə olan qadağalardan yalnız altısı sadalanmışdır. Lakin imam əl-Buxarinin “libas” kitabında
rəvayət etdiyi hədisdə deyilir ki, Peyğəmbər ipəkdən olan yəhəri də onlara qadağan etmişdir. Qeyd
etmək lazımdır ki, hədisdə qadağan olunmuş yeddi şey bu ümmətin kişilərinə aiddir. Qızıl və gümüş
qablardan istifadə etmək isə həm kişilərə, həm də qadınlara aiddir.
859 əl-Buxari, 1239.
860 İbn Hibban, 524. əl-Albani “Sahihut-Tərğib vət-Tərhib”də (№ 2654) həsən olduğunu bildirmişdir.
861 ət-Tirmizi, 1987, 2115. əl-Albani həsən olduğunu qeyd etmişdir.
858
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674. Əbu Kəbşə (Ömər ibn Səd) əl-Ənməri
rəvayət edir ki, o Allah
Elçisinin salləllahu aleyhi və səlləm belə dediyini eşitmişdir: “Üç şey vardır ki,
onlar barəsində and içərəm və sizə bir hədis danışacağam, onu yadınızda
saxlayın. Barəsində and içdiyim üç şey isə bunlardır; (birincisi,) sədəqə
verməklə qulun malı azalmaz. (İkincisi,) zülm olunaraq buna səbr edən elə
bir qul yoxdur ki, Allah bununla onun hörmət və izzətini artırmasın.
(Üçüncüsü,) qul başqalarından dilənmək qapısını açdıqca, Allah onun
üzünə yoxsulluq qapısını açar. Sizə söyləyəcəyim hədis budur, onu
yadınızda yaxşı-yaxşı saxlayın. Dünyada dörd sinif insan var. (Birincisi,)
Allahın mal və elm bəxş etdiyi bəndədir ki, o, buna görə Rəbbindən qorxar,
qohum-əqrabasına əl-tutar və ona verilən nemətdə Allahın haqqını unutmaz. Bu Allah dərgahında ən üstün dərəcədir. (İkincisi,) Allahın elm verib
mal vermədiyi insandır. O: “Əgər malım olsaydı, mən də filankəs etdiyi
(yaxşı əməli) edərdim”- deyər və bununla da həmin şəxslə savabı bərabər
olar. (Üçüncüsü,) Allahın mal verib elm vermədiyi bəndədir ki, onu hara
sərf edəcəyinin lazımlığını bilmədən (nəfsinin istəklərinə uyğun) sərf edər,
ona verilən sərvətə görə Rəbbindən qorxmaz, qohumlarına əl tutmaz,
malında Allahın haqqını tanımaz. Bu da Allah dərgahında ən pis dərəcədir.
(Dördüncüsü,) Allahın nə mal, nə də elm verdiyi bəndədir. O: “Əgər malım
olsaydı, mən də filankəs etdiyi (nalayiq hərəkətləri) edərdim”- deyər və
bununla da niyyətinin müqabilində həmin şəxslə bərabər olar”.862

ﺎ ﻟﻌﻠﻲ ﻗﺪﻣﻴﻪ ﻓﻘﻠﺖ ﻳﺎ ﺭﺳﻮﻝﻭﻫﻮ ﳏﺘﺐ ﰲ ﺑﺮﺩﺓ ﻭﺇﻥ ﻫﺪﺍ

ﻗﺎﻝ ﺃﺗﻴﺖ ﺍﻟﻨﱯ

 ﻋﻦ ﺳﻠﻴﻢ ﺑﻦ ﺟﺎﺑﺮ ﺍﳍﺠﻴﻤﻲ- ٦٧٥

ﺍﷲ ﺃﻭﺻﲏ ﻗﺎﻝ ﻋﻠﻴﻚ ﺑﺎﺗﻘﺎﺀ ﺍﷲ ﻭﻻ ﲢﻘﺮﻥ ﻣﻦ ﺍﳌﻌﺮﻭﻑ ﺷﻴﺌﺎ ﻭﻟﻮ ﺃﻥ ﺗﻔﺮﻍ ﻟﻠﻤﺴﺘﺴﻘﻲ ﻣﻦ ﺩﻟﻮﻙ ﰲ ﺇﻧﺎﺋﻪ ﺃﻭ ﺗﻜﻠﻢ ﺃﺧﺎﻙ
ﺎ ﻣﻦ ﺍﳌﺨﻴﻠﺔ ﻭﻻ ﳛﺒﻬﺎ ﺍﷲ ﻭﺇﻥ ﺍﻣﺮﺅ ﻋﲑﻙ ﺑﺸﻲﺀ ﻳﻌﻠﻤﻪ ﻣﻨﻚ ﻓﻼ ﺗﻌﲑﻩ ﺑﺸﻲﺀﻭﻭﺟﻬﻚ ﻣﻨﺒﺴﻂ ﻭﺇﻳﺎﻙ ﻭﺇﺳﺒﺎﻝ ﺍﻹﺯﺍﺭ ﻓﺈ
ﺗﻌﻠﻤﻪ ﻣﻨﻪ ﺩﻋﻪ ﻳﻜﻮﻥ ﻭﺑﺎﻟﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺃﺟﺮﻩ ﻟﻚ ﻭﻻ ﺗﺴﱭ ﺷﻴﺌﺎ ﻗﺎﻝ ﻓﻤﺎ ﺳﺒﺒﺖ ﺑﻌﺪ ﺩﺍﺑﺔ ﻭﻻ ﺇﻧﺴﺎﻧﺎ
675. Suleym ibn Cabir əl-Huceymi demişdir: “Mən Peyğəmbərin salləllahu
aleyhi və səlləm yanına gəldim. O, bir paltarın içində dizlərini qatlayıb baldırlarını bir-birinə keçirərək oturmuşdu. Paltarın ətəyi onun ayaqlarının
üstündə idi. Mən dedim: “Ey Allahın Elçisi! Mənə nəsihət et!” Peyğəmbər
salləllahu aleyhi və səlləm dedi: “Allahdan qorx, yaxşı işləri heç vaxt dəyərsiz
hesab etmə, hətta su istəyən kimsənin qabına öz qabından su töksən belə və
yaxud gülərüzlü halda qardaşınla söhbət etsən belə. Paltarının ətəyini
(topuqdan aşağı) uzatmaqdan çəkin. Çünki bu, təkəbbürlükdəndir və Allah

862

ət-Tirmizi, 2325, 2495. əl-Albani səhih olduğunu bildirmişdir.
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bunu sevmir. Əgər bir adam səndə olan nöqsanı bilib sənə eyib tutarsa, sən
onda olan nöqsanı bildiyin halda ona eyib tutma. Burax onu, qoy günahı öz
boynuna olsun, savab isə sənə qalsın. Onu söymə!” Mən o vaxtdan bəri nə
bir heyvanı, nə də bir insanı söymədim”.863

ﺎﺱﺄﹶﻝﹶ ﺍﻟﻨﻳﺴ ﻰ ﺃﹶﻥﹾ ﻻﹶﻜﹶﻔﱠﻞﹶ ﻟ ﺗﻦ»ﻣ

ﻮﻝﹸ ﺍﻟﻠﱠﻪﺳﻗﹶﺎﻝﹶ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺭ

ﻮﻝﹺ ﺍﻟﻠﱠﻪﺳﻟﹶﻰ ﺭﻮﺎﻥﹸ ﻣﺑﻛﹶﺎﻥﹶ ﺛﹶﻮﻗﹶﺎﻝﹶ ﻭ

ﺎﻥﹶﺑ ﺛﹶﻮﻦ ﻋ- ٦٧٦

.ﺌﹰﺎﻴﺍ ﺷﺪﺄﹶﻝﹸ ﺃﹶﺣﻳﺴ  ﻓﹶﻜﹶﺎﻥﹶ ﻻﹶ.ﺎﺎﻥﹸ ﺃﹶﻧﺑ ﻓﹶﻘﹶﺎﻝﹶ ﺛﹶﻮ.«ﺔﻨ ﺑﹺﺎﻟﹾﺠﻜﹶﻔﱠﻞﹶ ﻟﹶﻪﺃﹶﺗﺌﹰﺎ ﻭﻴﺷ
676. Səubən rəvayət edir ki, Allah Elçisi salləllahu aleyhi və səlləm demişdir:
“Kim mənə insanlardan heç bir şey istəməyəcəyinə zəmanət verərsə, mən
də onun Cənnətə girməsinə zəmanət verərəm!” Səubən
dedi: “Mən
864
zəmanət verirəm”. (Bunu rəvayət edən) demişdir: “Həqiqətən, Səubən
heç kəsdən heç nə istəməzdi”.

ﺎﻝﹺﻤ ﺍﻷَﻋﺃﹶﻱ؟ ﻭ ﺇﹺﻟﹶﻰ ﺍﻟﻠﱠﻪﺐﺎﺱﹺ ﺃﹶﺣ ﺍﻟﻨ ﺃﹶﻱ,ﻮﻝﹶ ﺍﻟﻠﱠﻪﺳﺎ ﺭ ﻳ: ﻓﹶﻘﹶﺎﻝﹶ, ﺒﹺﻲﺎﺀَ ﺇﹺﻟﹶﻰ ﺍﻟﻨﻼ ﺟﺟﺃﹶﻥﱠ ﺭ

ﺮﻤﻦﹺ ﻋﻦﹺ ﺍﺑ ﻋ- ٦٧٧

ﻠﹶﻰ ﻋﻠﹸﻪﺧﺪ ﺗﻭﺭﺮﺳ
ﺎﻝﹺ ﺇﹺﻟﹶﻰ ﺍﻟﻠﱠﻪﻤ ﺍﻷَﻋﺐﺃﹶﺣ ﻭ,ﻢﻬﻔﹶﻌ ﺃﹶﻧﺎﺱﹺ ﺇﹺﻟﹶﻰ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﺍﻟﻨﺐ »ﺃﹶﺣ: ﻮﻝﹸ ﺍﻟﻠﱠﻪﺳ؟ ﻓﹶﻘﹶﺎﻝﹶ ﺭ ﺇﹺﻟﹶﻰ ﺍﻟﻠﱠﻪﺐﺃﹶﺣ
 ﺇﹺﻟﹶﻲﺐ ﺃﹶﺣﺔﺎﺟﻲ ﺣﻲ ﺍﳌﺴﻠﻢ ﻓ ﺃﹶﺧﻊ ﻣﻲﺸﻷَﻥﹾ ﺃﹶﻣ ﻭ,ﺎﻮﻋ ﺟﻪﻨ ﻋﺩﻄﹾﺮﻭ ﺗ  ﺃﹶ,ﺎﻳﻨ ﺩﻪﻨﻲ ﻋﻘﹾﻀ ﺗ ﺃﹶﻭ,ﺔﹰﺑ ﻛﹸﺮﻪﻨﻒ ﻋ
 ﻜﹶﺸ ﺗ ﺃﹶﻭ,ﻢﹴﻠﺴﻣ
ﺮﺘ ﺳﻪﺒ ﻏﹶﻀ ﻛﹶﻒﻦﻣ ﻭ,(ﺍﺮﻬ ﺷ،ﺔﻳﻨﺪ ﺍﻟﹾﻤﺠﹺﺪﺴﻨﹺﻲ ﻣﻳﻌ ، ﺠﹺﺪﺴﺬﹶﺍ ﺍﻟﹾﻤﻲ ﻫ ﻓﻒﻜﺘﺍ )ﺃﹶﻥﹾ ﺃﹶﻋﺮﻬ ﺷﺠﹺﺪﺴﻲ ﺍﻟﹾﻤ ﻓﻒﻜﺘ ﺃﹶﻥﹾ ﺃﹶﻋﻦﻣ
ﻲ ﺍﳌﺴﻠﻢ ﻓﻴﻪ ﺃﹶﺧﻊﻰ ﻣﺸ ﻣﻦﻣ ﻭ,ﺔﺎﻣﻴ ﺍﻟﹾﻘﻡﻳﻮ ﺿﻰ ﺭﻪ ﻗﹶﻠﹾﺒﻸَ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﻣﺎﻩﻀ ﺃﹶﻣﻪﻴﻀﻳﻤ ﺎﺀَ ﺃﹶﻥﹾ ﺷﻟﹶﻮﻈﹶﺎ ﻭ ﻏﹶﻴ ﻛﹶﻈﹶﻢﻦﻣ ﻭ,ﻪﺗﺭﻮ ﻋﺍﻟﻠﱠﻪ
ﻞﹼ ﺍﻟﹾﺨﻳﻔﹾﺴِﺪ ﺎﻞﹶ ﻛﹶﻤﻤ ﺍﻟﹾﻌﻔﹾﺴِﺪﻠﹸﻖﹺ ﻟﹶﻴﺀ ﺍﻟﹾﺨﻮﺇﹺﻥﱠ ﺳ»ﻭ....«ﺍﻡﹺﻝﹸ ﺍﻷَﻗﹾﺪﺰ ﺗﻡﻳﻮ ﻪﻣ ﺗﻌﺎﱃ ﻗﹶﺪ ﺍﻟﻠﱠﻪﺖ ﺃﹶﺛﹾﺒﻰ ﻳﺜﺒﺘﻬﺎ ﻟﹶﻪﺘ ﺣﺔﺎﺟﺣ
«ﻞﺴﺍﻟﹾﻌ
677. Abdullah ibn Ömər
rəvayət edir ki, bir kişi Peyğəmbərin yanına
gəlib soruşdu: “Ey Allahın Elçisi, Allahın ən çox sevdiyi insanlar və ən çox
sevdiyi əməllər hansılardır?” Allah Elçisi salləllahu aleyhi və səlləm buyurdu:
“Allahın ən çox sevdiyi insanlar başqalarına ən faydalı olanlardır. Allahın
ən çox sevdiyi əməllər isə bir müsəlmanı sevindirmək, onun bir sıxıntısını
aradan götürmək, bir borcunu ödəmək və ya aclığını aradan qaldırmaqdır.
Bir ehtiyacından ötrü müsəlman qardaşımla getməyim mənim üçün
məsciddə bir ay etikaf etməkdən daha sevimlidir. (Bu məsciddə, yəni
Mədinə məscidində, bir ay etikafda olmağımdan mənim üçün daha
sevimlidir865). Hirsini cilovlayanın Allah eyibini örtər. Qəzəbləndiyi halda
əl-Buxari “Ədəbul-Mufrad” 1182. əl-Albani səhih li-ğeyrihi olduğunu bildirmişdir.
Əbu Davud, 1643; 1645. əl-Albani səhih olduğunu söyləmişdir.
865 ət-Tabərani “Mucəmul-Kəbir” 665, 13468. əl-Albani “Silsilətul-Əhədisis-Sahiha”da (№ 906) həsən
olduğunu bildirmişdir.
863
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qəzəbini boğan kimsənin qəlbini Qiyamət günü Allah razılıqla doldurar.
Kim müsəlman bir qardaşının bir ehtiyacından ötrü onun ehtiyacı təmin
edilənədək onunla gedərsə, ayaqların büdrədiyi gündə Allah onun ayağını
sabit edər”. 866 Digər rəvayətdə bu əlavə vardır: “Həqiqətən, sirkə balı
korladığı kimi pis əxlaq da əməli korlayır”.867

ﻰ ﻛﹸﻞﱟﻓ ﻭﻴﻒﻌﻦﹺ ﺍﻟﻀﻣﺆ ﺍﻟﹾﻤﻦ ﻣ ﺇﹺﻟﹶﻰ ﺍﻟﻠﱠﻪﺐﺃﹶﺣ ﻭﺮﻴ ﺧ ﺍﻟﹾﻘﹶﻮﹺﻯﻦﻣﺆ»ﺍﻟﹾﻤ

ﻮﻝﹸ ﺍﻟﻠﱠﻪﺳﻗﹶﺎﻝﹶ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺭ

ﺓﹶﻳﺮﺮ ﺃﹶﺑﹺﻰ ﻫﻦ ﻋ- ٦٧٨

 ﻗﹸﻞﹾﻦﻟﹶﻜ ﻭ.ﻛﹶﺬﹶﺍ ﻛﹶﺎﻥﹶ ﻛﹶﺬﹶﺍ ﻭﻠﹾﺖﻰ ﻓﹶﻌ ﺃﹶﻧﻘﹸﻞﹾ ﻟﹶﻮﺀٌ ﻓﹶﻼﹶ ﺗﻰ ﺷﻚﺎﺑﺇﹺﻥﹾ ﺃﹶﺻ ﻭﺠﹺﺰﻌﻻﹶ ﺗ ﻭ ﺑﹺﺎﻟﻠﱠﻪﻦﻌﺘﺍﺳ ﻭﻚﻔﹶﻌﻳﻨ ﺎﻠﹶﻰ ﻣ ﻋﺮﹺﺹ ﺍﺣﺮﻴﺧ
.«ﻄﹶﺎﻥﻴﻞﹶ ﺍﻟﺸﻤ ﻋﺢﻔﹾﺘ ﺗﻞﹶ ﻓﹶﺈﹺﻥﱠ ﻟﹶﻮﺎﺀَ ﻓﹶﻌﺎ ﺷﻣ ﻭ ﺍﻟﻠﱠﻪﺭﻗﹶﺪ
678. Əbu Hureyra
rəvayət edir ki, Allah Elçisi salləllahu aleyhi və səlləm
demişdir: “Güclü mömin zəif mömindən Allah üçün daha xeyirli və daha
sevimlidir. Lakin hər ikisində xeyir vardır. Sənə fayda verəcək işlərə can at,
Allahdan kömək dilə və aciz olma! Başına bir iş gəlsə demə ki, “əgər belə
etsəydim, belə olardı”. Əksinə, de: “Bu, Alahın qədəridir, O istədiyini
etdi868”. Çünki “əgər” kəlməsi şeytan əməlinə yol açır”.869

ﻙﺪﺑﻌ ﺍﺪ ﺃﹶﺣﻪﻨﺄﹶﻝﹸ ﻋﻻﹰ ﻻﹶ ﺃﹶﺳﻼﹶﻡﹺ ﻗﹶﻮﻲ ﺍ ِﻹﺳﻲ ﻓ! ﻗﹸﻞﹾ ﻟﻮﻝﹶ ﺍﻟﻠﱠﻪﺳﺎ ﺭ ﻳ: ﻗﹸﻠﹾﺖ: ﻗﹶﺎﻝﹶﻲ ﺍﻟﺜﱠﻘﹶﻔ ﺍﻟﻠﱠﻪﺪﺒﻦﹺ ﻋﺎﻥﹶ ﺑﻔﹾﻴ ﺳﻦ ﻋ- ٦٧٩
.«ﻢﻘﺘ ﺍﺳ ﺛﹸﻢ ﺑﹺﺎﻟﻠﱠﻪﺖﻨ »ﻗﹸﻞﹾ ﺁﻣ: ﻗﹶﺎﻝﹶﻙﺮ ﻏﹶﻴ:ﺔﹶﺎﻣ ﺃﹶﺑﹺﻲ ﺃﹸﺳﻳﺚﺪﻲ ﺣﻓ ﻭ679. Sufyan ibn Abdullah əs-Səqəfi
demişdir: “(Bir dəfə) mən (Peyğəmbərə salləllahu aleyhi və səlləm) dedim: “Ey Allahın Elçisi! İslam haqqında
mənə elə bir söz söylə ki, artıq səndən sonra heç kəsdən bu haqda soruşmayım. (Əbu Usamənin hədisində: “səndən başqa” rəvayət edilmişdir)”. Peyğəmbər salləllahu aleyhi və səlləm buyurdu: “Allaha iman gətirdim” de, sonra
da düz yol tut870”.871

ﻪﻴﺘ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺇﹺﺫﹶﺍ ﻟﹶﻘﻮﻝﹶ ﺍﻟﻠﱠﻪﺳﺎ ﺭ ﻳﻦﺎ ﻫﻴﻞﹶ ﻣ ﻗﺖﻢﹺ ﺳﻠﺴﻠﹶﻰ ﺍﻟﹾﻤﻢﹺ ﻋﻠﺴ ﺍﻟﹾﻤﻖﻗﹶﺎﻝﹶ ﺣ

ﻮﻝﹶ ﺍﻟﻠﱠﻪﺳﺃﹶﻥﱠ ﺭ

ﺓﹶﻳﺮﺮ ﺃﹶﺑﹺﻲ ﻫﻦ ﻋ- ٦٨٠

ət-Tabərani “Mucəmul-Kəbir” 13468, 13646. əl-Albani “Sahihul-Cəmius-Sağir”də (№ 176) həsən
olduğunu bildirmişdir.
867 İbn Əbud-Dunyə “Qadaul-Həvəic” 36.
868 Transkripsiyası: Qadərallahu və mə şaə fəal.
869 Muslim, 2052, 6945.
870 Burada “düz yol tut” deyildikdə Allahın haqq ilah olduğunu qəbul edib heç bir şeyi Ona şərik
qoşmamaq, habelə Onun buyurduqlarını yerinə yetirib qadağan etdiyi şeylərdən çəkinmək və ölənə
qədər bu əqidədə qalmaq qəsd edilir. Belələrinin mükafatı Cənnətdir. Uca Allah buyurur: “Şübhəsiz:
“Rəbbimiz Allahdır!”– deyib sonra (əməllərində) düz olan kəslərə mələklər nazil olub (deyirlər): “Qorxmayın və kədərlənməyin! Sizə vəd olunan Cənnətlə sevinin!” (Fussilət, 30); “Şübhəsiz: “Rəbbimiz Allahdır!”–
deyib sonra düz yol tutan kəslərə heç bir qorxu yoxdur və onlar kədərlənməyəcəklər” (əl-Əhqaf, 13).
871 Muslim, 159.
866
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ﻪﹺﺒﻌ ﻓﹶﺎﺗﺎﺕﺇﹺﺫﹶﺍ ﻣ ﻭﻩﺪ ﻓﹶﻌﺮﹺﺽﺇﹺﺫﹶﺍ ﻣ ﻭﻪﺘﻤ ﻓﹶﺴ ﺍﻟﻠﱠﻪﺪﻤ ﻓﹶﺤﻄﹶﺲﺇﹺﺫﹶﺍ ﻋ ﻭ ﻟﹶﻪﺢﺼ ﻓﹶﺎﻧﻚﺤﺼﻨﺘﺇﹺﺫﹶﺍ ﺍﺳ ﻭﻪ ﻓﹶﺄﹶﺟﹺﺒﺎﻙﻋﺇﹺﺫﹶﺍ ﺩ ﻭﻪﻠﹶﻴ ﻋﻠﱢﻢﻓﹶﺴ
680. Əbu Hureyradan
rəvayət edildiyinə görə Allah Elçisi salləllahu aleyhi
və səlləm buyurdu: “Müsəlmanın müsəlman üzərində altı haqqı vardır”.
Səhabələr: “Ey Allahın Elçisi, onlar hansılardır?”- deyə soruşdular. O
buyurdu: “Səninlə qarşılaşdıqda ona salam ver, səni (qonaq) çağırdıqda
onun dəvətini qəbul et, səndən öyüd-nəsihət istədikdə ona nəsihət ver,
asqırıb “Əlhəmdulilləh”- dedikdə, ona “Yərhəmukəllah!” (Allah sənə rəhm
etsin!) - de, xəstələndikdə onu ziyarət et və öldükdə onun cənazəsini
müşayiət et”.872
NAMAZI VƏDA EDƏNİN NAMAZI KİMİ QIL!

ﻲ ﻓ »ﺇﹺﺫﹶﺍ ﻗﹸﻤﺖ: ﻗﹶﺎﻝﹶ،ﺟﹺﺰﺃﹶﻭﻨﹺﻲ ﻭﻠﱢﻤﻝﹶ ﺍﷲِ! ﻋﻮﺳﺎ ﺭ ﻳ: ﻓﹶﻘﹶﺎﻝﹶﺒﹺﻲﻞﹲ ﺇﹺﻟﹶﻰ ﺍﻟﻨﺟﺎﺀَ ﺭ ﺟ: ﻗﹶﺎﻝﹶﻮﺏ ﺃﹶﺑﹺﻲ ﺃﹶﻳﻦ ﻋ- ٦٨١
.«ﺎﺱﹺﻱ ﺍﻟﻨﻳﺪﻲ ﺃﹶﺎ ﻓﻤ ﻋﻊ ﺍﻟﻴﺄﹶﺱﻤﺃﺟ ﻭ،ﻪﻨ ﻣﺭﺬﺘﻌ ﺑﹺﻜﹶﻼﹶﻡﹴ ﺗﻜﻠﱠﻢﻻﹶ ﺗ ﻭ،ﻉﹴﺩﻮﻼﹶﺓﹶ ﻣﻞﱢ ﺻ ﻓﹶﺼﻚﻼﹶﺗﺻ
681. Əbu Əyyub belə rəvayət edir: “Bir nəfər Peyğəmbərin salləllahu aleyhi
yanına gəlib dedi: “Ey Allahın Elçisi! Məni qısa şəkildə öyrət!”
Allah Elçisi salləllahu aleyhi və səlləm buyurdu: “Namaza durduğun zaman
son namaz kimi namaz qıl, üzr istəməli olacağın sözü danışma və insanların əlində olana ümidini kəsməkdə əzmkar ol!”873
və səlləm

YOXSULLARI SEV!

ﻡ ﻳﻮ ﲔ
 ﹺﺎﻛﺴ ﺍﻟﹾﻤﺓﺮﻣﻰ ﺯﻧﹺﻰ ﻓﺮﺸﺍﺣﺎ ﻭﻴﻨﻜﺴﻨﹺﻰ ﻣﺘﺃﹶﻣﺎ ﻭﻴﻨﻜﺴﻴﹺﻨﹺﻰ ﻣ ﺃﹶﺣﻢ ﻗﹶﺎﻝﹶ »ﺍﻟﻠﱠﻬﻮﻝﹶ ﺍﻟﻠﱠﻪﺳﺲﹴ ﺃﹶﻥﱠ ﺭ ﺃﹶﻧﻦ ﻋ- ٦٨٢
ﻯﺩﺮﺔﹸ ﻻﹶ ﺗﺸﺎﺋﺎ ﻋﺮﹺﻳﻔﹰﺎ ﻳ ﺧﲔﻌﺑ ﺑﹺﺄﹶﺭﻬﹺﻢﺎﺋﻞﹶ ﺃﹶﻏﹾﻨﹺﻴﺔﹶ ﻗﹶﺒﻨﻠﹸﻮﻥﹶ ﺍﻟﹾﺠﺧﻳﺪ ﻢﻬ ﻗﹶﺎﻝﹶ »ﺇﹺﻧﻮﻝﹶ ﺍﻟﻠﱠﻪﺳﺎ ﺭ ﻳﻢﺔﹸ ﻟﺸﺎﺋ ﻋ ﻓﹶﻘﹶﺎﻟﹶﺖ.«ﺔﺎﻣﻴﺍﻟﹾﻘ
.«ﺔﺎﻣﻴ ﺍﻟﹾﻘﻡﻳﻮ ﻚﺑﻳﻘﹶﺮ  ﻓﹶﺈﹺﻥﱠ ﺍﻟﻠﱠﻪﺑﹺﻴﻬﹺﻢﻗﹶﺮ ﻭﻛﲔ ﺎﺴﻰ ﺍﻟﹾﻤﺒﺔﹸ ﺃﹶﺣﺸﺎﺋﺎ ﻋ ﻳﺓﺮﻤ ﺗﻖ ﺑﹺﺸﻟﹶﻮ ﻭﲔﻜﺴﺍﻟﹾﻤ
682. Ənəs
rəvayət edir ki, Allah Elçisi salləllahu aleyhi və səlləm buyurdu:
“Allahım, məni yoxsul olaraq yaşat, yoxsul olaraq canımı al və Qiyamət
günü də yoxsulların zümrəsində həşr et!” Aişə
dedi: “Nəyə görə, ey
Allahın Elçisi?” O dedi: “Həqiqətən, onlar varlılardan qırx il öncə Cənnətə
girəcəklər. Ey Aişə, yoxsulu yarım xurma ilə olsa belə əliboş qaytarma! Ey
Aişə, yoxsulları sev və onlara yaxın ol, Qiyamət günü Allah səni yaxın
edər”.874
Muslim, 4023.
İbn Məcə, 4171, 4310. əl-Albani həsən olduğunu bildirmişdir.
874 ət-Tirmizi, 2353, 2526. əl-Albani səhih olduğunu bildirmişdir.
872
873
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DUANIN FƏZİLƏTİ

."ﺖﻴﺍﻟﹾﻤ ﻭﻲﺜﹶﻞﹸ ﺍﻟﹾﺤ ﻣﻪﺑ ﺭﻳﺬﹾﻛﹸﺮ ﻱ ﻟﹶﺎﺍﻟﱠﺬ ﻭﻪﺑ ﺭﻳﺬﹾﻛﹸﺮ ﻱﺜﹶﻞﹸ ﺍﻟﱠﺬ "ﻣ: ﺒﹺﻲﻗﹶﺎﻝﹶ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺍﻟﻨ

ﻰﻮﺳ ﺃﹶﺑﹺﻲ ﻣﻦ ﻋ- ٦٨٣

683. Əbu Musa
rəvayət edir ki, Peyğəmbər salləllahu aleyhi və səlləm
buyurdu: “Rəbbini yad edənlə Rəbbini yad etməyənin misalı diri ilə
ölünün misalına bənzəyir”.875

«ﺎﻩﻔﹶﺘ ﺑﹺﻰ ﺷﻛﹶﺖﺮﺤﺗﻧﹺﻰ ﻭ ﺫﹶﻛﹶﺮﻮﻯ ﺇﹺﺫﹶﺍ ﻫﺪﺒ ﻋﻊﺎ ﻣﻳﻘﹸﻮﻝﹸ ﺃﹶﻧ

ﻗﹶﺎﻝﹶ »ﺇﹺﻥﱠ ﺍﻟﻠﱠﻪ

ﺒﹺﻰﻦﹺ ﺍﻟﻨﻋ

ﺓﹶﻳﺮﺮ ﺃﹶﺑﹺﻰ ﻫﻦ ﻋ- ٦٨٤

684. Əbu Hureyra
rəvayət edir ki, Peyğəmbər salləllahu aleyhi və səlləm
demişdir: “Allah
buyurur: “Qulum dodaqlarını tərpədərək Məni yad
etdikcə Mən onunlayam”.876

.«ِﺎﺀﻋ ﺍﻟﺪﻦ ﻣﻪﺎﻧﺤﺒﻠﹶﻰ ﺍﷲِ ﺳ ﻋﻡﺀٌ ﺃﹶﻛﹾﺮﺷﻲ ﺲ ﻟﹶﻴ: ﺒﹺﻲﻦﹺ ﺍﻟﻨ ﻋ:

ﺓﹶﻳﺮﺮ ﺃﹶﺑﹺﻲ ﻫﻦ ﻋ- ٦٨٥

685. Əbu Hureyra
rəvayət edir ki, Peyğəmbər salləllahu aleyhi və səlləm
demişdir: “Uca Allah üçün duadan daha əziz heç nə yoxdur”.877

ﻪ ﺩ ﺍﻟﻠﱠ ﺎﺒ ﻋﻜﹸﻢﻠﹶﻴﺰﹺﻝﹾ ﻓﹶﻌﻳﻨ ﺎ ﻟﹶﻢﻤﻣﻝﹶ ﻭﺰﺎ ﻧﻤ ﻣﻔﹶﻊﻳﻨ َﺎﺀﻋ »ﺇﹺﻥﱠ ﺍﻟﺪﻮﻝﹸ ﺍﻟﻠﱠﻪﺳﻗﹶﺎﻝﹶ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺭ
ﺮﻤﻦﹺ ﻋﻦﹺ ﺍﺑ ﻋ- ٦٨٦
،ﻝﹶﺰﺎ ﻧﻤ ﻣﻔﹶﻊﻳﻨ ُﺎﺀﻋﺍﻟﺪ ﻭ،ﺭﹴ ﻗﹶﺪﻦ ﻣﺬﹶﺭﻨﹺﻲ ﺣﻳﻐ »ﻻﹶ....«ﺮﹺ ﺇﹺﻻﱠ ﺍﻟﹾﺒﹺﺮﻤﻲ ﺍﻟﹾﻌ ﻓﻳﺪﻳﺰﹺ ﻻﹶ ﻭ،ُﺎﺀﻋﺎﺀ ﺇﹺﻻﱠ ﺍﻟﺪ ﺍﻟﹾﻘﹶﻀﺩﻳﺮ »ﻻﹶ...«ِﺎﺀﻋﺑﹺﺎﻟﺪ
«ﺔﺎﻣﻴﻡﹺ ﺍﻟﹾﻘﻳﻮ  ﺇﹺﻟﹶﻰﺎﻥﺠﻠﺘﻌﺎﺀُ ﻓﹶﻴﻋ ﺍﻟﺪﻠﹶﻘﱠﺎﻩﺘﺰﹺﻝﹸ ﻓﹶﻴﻨﻼﹶﺀَ ﻟﹶﻴﺇﹺﻥﱠ ﺍﻟﹾﺒ ﻭ،ﺰﹺﻝﹾﻳﻨ ﺎ ﻟﹶﻢﻤﻣﻭ
686. İbn Ömər
rəvayət edir ki, Allah Elçisi salləllahu aleyhi və səlləm
buyurdu: “Dua göndərilən və göndərilməyən bütün bəlalara qarşı
faydalıdır. Elə isə Allaha dua edin, ey Allahın qulları!” 878 Digər rəvayətlərdə deyilir: “Qəzavu-qədərin qarşısını yalnız dua alar, ömrü isə yalnız
yaxşılıq artırar”. 879 “Ehtiyat qədərdən xilas etmir. Dua göndərilən və
göndərilməyən bütün bəlalara qarşı faydalıdır. Bəla gəldikdə dua ilə
qarşılaşıb Qiyamət gününə qədər mübarizə aparır”.880

əl-Buxari, 6044, 6407.
İbn Məcə, 3792, 3924; Əhməd, 10989, 11267. əl-Albani hədisin səhih olduğunu bildirmişdir.
877 ət-Tirmizi, 3370, 3696. əl-Albani həsən olduğunu bildirmişdir.
878 ət-Tirmizi, 3548, 3893. əl-Albani səhih olduğunu bildirmişdir.
879 ət-Tirmizi, 2139, 2289. əl-Albani həsən olduğunu bildirmişdir.
880 əl-Hakim, 1813. əl-Albani “Sahihul-Cəmius-Sağir”də (№ 7739) həsən olduğunu bildirmişdir.
875
876
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DUA İBADƏTDİR

ﻮﻧﹺﻰﻋ ﺍﺩﻜﹸﻢﺑﻗﹶﺎﻝﹶ ﺭﺃﹶ ﻭ ﻗﹶﺮ ﺛﹸﻢ.«ﺓﹸﺎﺩﺒ ﺍﻟﹾﻌﻮﺎﺀَ ﻫﻋ»ﺇﹺﻥﱠ ﺍﻟﺪ

ﻮﻝﹸ ﺍﻟﻠﱠﻪﺳﻗﹶﺎﻝﹶ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺭ

ﲑﹴﺸﻦﹺ ﺑ ﺑﺎﻥﻤﻌﻦﹺ ﺍﻟﻨ ﻋ- ٦٨٧

 ﻟﹶﻜﹸﻢﺠﹺﺐﺘﺃﹶﺳ

687. Numan ibn Bəşir rəvayət edir ki, Allah Elçisi salləllahu aleyhi və səlləm:
“Həqiqətən, dua ibadətdir!”- dedi və bu ayəni oxudu: “Rəbbiniz dedi:
“Mənə dua edin, Mən də sizə cavab verim” (Ğafir 60)”.881
DUA ETDİKDƏ TƏLƏSMƏ!

.ﻲ ﻟﺐﺠﺘﻳﺴ  ﻓﹶﻠﹶﻢﺕﻮﻋﻳﻘﹸﻮﻝﹸ ﺩ ﻞﹾﺠﻳﻌ ﺎ ﻟﹶﻢ ﻣﻛﹸﻢﺪ ﻷَﺣﺎﺏﺠﺘﻳﺴ :ﻗﹶﺎﻝﹶ

ﻮﻝﹶ ﺍﻟﻠﱠﻪﺳﺃﹶﻥﱠ ﺭ

ﺓﹶﻳﺮﺮ ﺃﹶﺑﹺﻲ ﻫﻦ ﻋ- ٦٨٨

688. Əbu Hureyra
rəvayət edir ki, Peyğəmbər salləllahu aleyhi və səlləm
demişdir: “Mən dua etdim, amma duam qəbul olmadı” deməyən və (duasının qəbul olunmasına) tələsməyən kimsənin duası qəbul olar”.882
HANSI DUA TEZ QƏBUL OLUNUR?

ﺍﺕﹶﻠﻮ ﺍﻟﺼﺮﺑﺩ ﻭﺮﻞﹺ ﺍﻵﺧ ﺍﻟﻠﱠﻴﻑﻮ ﻗﹶﺎﻝﹶ »ﺟﻊﻤﺎﺀِ ﺃﹶﺳﻋ ﺍﻟﺪ ﺃﹶﻯﻮﻝﹶ ﺍﻟﻠﱠﻪﺳﺎ ﺭﻴﻞﹶ ﻳﻗﹶﺎﻝﹶ ﻗ
ﺔﹶﺎﻣ ﺃﹶﺑﹺﻰ ﺃﹸﻣﻦ ﻋ- ٦٨٩
.«ﻰﺟ ﺃﹶﺭﻞﹸ ﺃﹶﻭ ﺃﹶﻓﹾﻀﻴﻪﺎﺀُ ﻓﻋ ﺍﻟﺪﺮﻞﹺ ﺍﻵﺧ ﺍﻟﻠﱠﻴﻑﻮ ﻗﹶﺎﻝﹶ »ﺟﻪ ﺃﹶﻧﺒﹺﻰﻦﹺ ﺍﻟﻨ ﻋﺮﻤﻦﹺ ﻋﺍﺑ ﻭ ﺃﹶﺑﹺﻰ ﺫﹶﺭﻦ ﻋ.«ﺎﺕﻮﺑﻜﹾﺘﺍﻟﹾﻤ
689. Əbu Umamə rəvayət edir ki, Allah Elçisindən salləllahu aleyhi və səlləm
soruşuldu: “Hansı dua ən tez qəbul olunur?” Allah Elçisi salləllahu aleyhi və
səlləm buyurdu: “Gecənin axırında və fərz namazının sonunda edilən dua”.
Əbu Zərr və İbn Ömər
rəvayət edirlər ki, Peyğəmbər salləllahu aleyhi və
səlləm buyurdu: “Gecənin axırı edilən dua daha fəzilətlidir və (qəbul
olunması) daha çox ümüdvericidir”.883
GECƏNİN AXIRINDA EDİLƏN DUA DAHA FƏZİLƏTLİDİR

ﺮﹺﻞﹺ ﺍﻵﺧ ﺍﻟﻠﱠﻴﻑﻮﻰ ﺟ ﻓﺪﺒ ﺍﻟﹾﻌﻦ ﻣﺏﻳﻜﹸﻮﻥﹸ ﺍﻟﺮ ﺎ ﻣﺏﻳﻘﹸﻮﻝﹸ »ﺃﹶﻗﹾﺮ

ﺒﹺﻰ ﺍﻟﻨﻊﻤ ﺳﻪﺃﹶﻧ

ﺔﹶﺴﺒ ﻋﻦﻭ ﺑﺮﻤﺛﹶﻨﹺﻰ ﻋﺪ ﺣ- ٦٩٠

.« ﻓﹶﻜﹸﻦﺔﺎﻋ ﺍﻟﺴﻠﹾﻚﻰ ﺗ ﻓ ﺍﻟﻠﱠﻪﻳﺬﹾﻛﹸﺮ ﻦﻤﻜﹸﻮﻥﹶ ﻣ ﺃﹶﻥﹾ ﺗﺖﻄﹶﻌﺘ ﺍﺳﻓﹶﺈﹺﻥ
İbn Məcə, 3828. əl-Albani səhih olduğunu bildirmişdir.
əl-Buxari, 6340.
883 ət-Tirmizi, 3499, 3838. əl-Albani hədisin həsən olduğunu bildirmişdir.
881
882
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690. Amr ibn Abəsə
rəvayət edir ki, Peyğəmbəri salləllahu aleyhi və səlləm
belə buyurarkən eşitdim: “Rəbbin qula ən yaxın olan vaxtı gecənin axırıdır.
Əgər o vaxt Allahı zikr edənlərdən olmağı bacarırsansa, ol!”884

ﺮﹺ ﺃﹶﻣﻦﺍ ﻣﺮﻴ ﺧﺄﹶﻝﹸ ﺍﻟﻠﱠﻪﻳﺴ ﻢﻠﺴﻞﹲ ﻣﺟﺎ ﺭﻘﹸﻬﺍﻓﻳﻮ ﺔﹰ ﻟﹶﺎﺎﻋﻞﹺ ﻟﹶﺴﻲ ﺍﻟﻠﱠﻴﻳﻘﹸﻮﻝﹸ ﺇﹺﻥﱠ ﻓ

ﺒﹺﻲ ﺍﻟﻨﺖﻌﻤﺎﺑﹺﺮﹴ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺳ ﺟﻦ ﻋ- ٦٩١
ﻠﹶﺔ ﻛﹸﻞﱠ ﻟﹶﻴﻚﺫﹶﻟ ﻭﺎﻩ ﺇﹺﻳﻄﹶﺎﻩ ﺇﹺﻟﱠﺎ ﺃﹶﻋﺓﺮﺍﻟﹾﺂﺧﺎ ﻭﻴﻧﺍﻟﺪ

691. Cabir
rəvayət edir ki, Allah Elçisi salləllahu aleyhi və səlləm demişdir:
“Həqiqətən, gecə elə bir vaxt vardır ki, müsəlman kişi o vaxta yetişib Allahdan dünya və Axirətə aid xeyir istəyərsə, Allah ona istədiyini verər. Bu, hər
gecə belədir”.885
DUA ETMƏYİN QAYDASI

 ﻓﹶﻘﹶﺎﻝﹶ.ﻨﹺﻰﻤﺣﺍﺭﻰ ﻭ ﻟﺮ ﺍﻏﹾﻔﻢﻠﱠﻰ ﻓﹶﻘﹶﺎﻝﹶ ﺍﻟﻠﱠﻬﻞﹲ ﻓﹶﺼﺟﻞﹶ ﺭﺧﺍ ﺇﹺﺫﹾ ﺩﺪﻗﹶﺎﻋ

ﻮﻝﹸ ﺍﻟﻠﱠﻪﺳﺎ ﺭﻨﻴﻗﹶﺎﻝﹶ ﺑ

ﺪﻴﺒﻦﹺ ﻋﺎﻟﹶﺔﹶ ﺑ ﻓﹶﻀﻦ ﻋ- ٦٩٢

ﻠﱠﻰ ﺻ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺛﹸﻢ."ﻪﻋ ﺍﺩ ﺛﹸﻢﻠﹶﻰﻞﱢ ﻋﺻ ﻭﻠﹸﻪ ﺃﹶﻫﻮﺎ ﻫ ﺑﹺﻤ ﺍﻟﻠﱠﻪﺪﻤ ﻓﹶﺎﺣﺕﺪ ﻓﹶﻘﹶﻌﺖﻠﱠﻴﻠﱢﻰ ﺇﹺﺫﹶﺍ ﺻﺼﺎ ﺍﻟﹾﻤﻳﻬ ﺃﹶﺠﹺﻠﹾﺖﻪ "ﻋ ﻮﻝﹸ ﺍﻟﻠﱠﺳﺭ
ﻦﹺ ﺑﺮﻤ ﻋﻦﻋ..."ﺐﺠ ﺗﻉﻠﱢﻰ ﺍﺩﺼﺎ ﺍﻟﹾﻤﻳﻬ "ﺃﹶﺒﹺﻰ ﺍﻟﻨ ﻓﹶﻘﹶﺎﻝﹶ ﻟﹶﻪﺒﹺﻰﻠﹶﻰ ﺍﻟﻨﻠﱠﻰ ﻋﺻ ﻭ ﺍﻟﻠﱠﻪﻤﺪ  ﻓﹶﺤﻚ ﺫﹶﻟﺪﻌ ﺑﺧﺮ ﻞﹲ ﺁﺟﺭ

" ﻚﺒﹺﻴﻠﹶﻰ ﻧ ﻋﻠﱢﻲﺼﻰ ﺗﺘﺀٌ ﺣﻲ ﺷﻪﻨ ﻣﺪﻌﻳﺼ ﺽﹺ ﻟﹶﺎﺍﻟﹾﺄﹶﺭﺎﺀِ ﻭﻤ ﺍﻟﺴﻦﻴ ﺑﻗﹸﻮﻑﻮﺎﺀَ ﻣﻋ "ﺇﹺﻥﱠ ﺍﻟﺪ:ﻗﹶﺎﻝﹶ

ﻄﱠﺎﺏﹺﺍﻟﹾﺨ

692. Fədalə ibn Ubeyd
demişdir: “Bir gün Allah Elçisi salləllahu aleyhi və
səlləm (məsciddə) oturarkən bir kişi içəri daxil olub namaz qıldı. (Namazı
bitirdikdən sonra) belə dua etdi: “Allahım, məni bağışla və mənə rəhm et!”
Allah Elçisi salləllahu aleyhi və səlləm buyurdu: “Sən tələsdin, ey namaz qılan!
Namaz qılıb oturduqda Allaha layiqincə həmd et, mənə salavat de, sonra
dua et!” Bundan sonra başqa bir kişi namaz qıldı, Allaha həmd etdi və
Peyğəmbərə salləllahu aleyhi və səlləm salavat etdi. Peyğəmbər salləllahu aleyhi və
səlləm ona dedi: “Ey namaz qılan, dua et, duan qəbul olunacaq”.886 Digər rəvayətlərdə deyilir: Ömər ibn əl-Xəttab
buyurdu: “Dua göy ilə yer arasında dayanır. Peyğəmbərinə salləllahu aleyhi və səlləm salavat gətirməyənədək o duadan heç bir şey Allaha yüksəlməz”.887

ﻼﹶﺓ ﺍﻟﺼ ﺛﹸﻢﻠﹶﻰ ﺍﻟﻠﱠﻪﺎﺀِ ﻋ ﺑﹺﺎﻟﺜﱠﻨﺃﹾﺕﺪ ﺑﺖﻠﹶﺴﺎ ﺟ ﻓﹶﻠﹶﻤﻪﻌ ﻣﺮﻤﻋﻜﹾﺮﹴ ﻭﻮ ﺑﺃﹶﺑﻭ

ﺒﹺﻰﺍﻟﻨﻠﱢﻰ ﻭ ﺃﹸﺻﺖ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﻛﹸﻨ ﺍﻟﻠﱠﻪﺪﺒ ﻋﻦ ﻋ- ٦٩٣

ət-Tirmizi, 3579, 3928. əl-Albani səhih olduğunu bildirmişdir.
Muslim, 757, 1259, 1806.
886 ət-Tirmizi, 3476, 3814. əl-Albani səhih olduğunu bildirmişdir.
887 ət-Tirmizi, 486. əl-Albani həsən olduğunu bildirmişdir.
884
885
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.«ﻄﹶﻪﻌﻞﹾ ﺗ ﺳﻄﹶﻪﻌﻞﹾ ﺗ»ﺳ

ﺒﹺﻰﻔﹾﺴِﻰ ﻓﹶﻘﹶﺎﻝﹶ ﺍﻟﻨﻨ ﻟﺕﻮﻋ ﺩﺛﹸﻢ

ﺒﹺﻰﻠﹶﻰ ﺍﻟﻨﻋ

693. İbn Məsud
deyir: “Namaz qılırdım. Əbu Bəkr və Ömər
Peyğəmbərlə salləllahu aleyhi və səlləm birlikdə idilər. Mən oturduqda Allaha
həmd-səna etməyə başladım, sonra Peyğəmbərə salləllahu aleyhi və səlləm
salavat gətirdim və sonra özüm üçün dua etdim. Peyğəmbər salləllahu aleyhi
və səlləm buyurdu: “İstədiyini dilə, sənə veriləcək”.888
DUADA ƏLLƏRİNİ ALLAHA DOĞRU QALDIRAN

ﻪ ﺇﹺﻟﹶﻴﻳﻪﻳﺪ ﻓﹶﻊ ﺇﹺﺫﹶﺍ ﺭﻩﺪﺒ ﻋﻦﻴﹺﻰ ﻣﺤﺘﻳﺴ  ﻛﹶﺮﹺﱘﻴﹺﻰﺎﻟﹶﻰ ﺣﻌﺗ ﻭﻙﺎﺭﺒ ﺗﻜﹸﻢﺑ"ﺇﹺﻥﱠ ﺭ

ﺎﻥﹶﻠﹾﻤ ﺳﻦ ﻋ- ٦٩٤

ﻮﻝﹸ ﺍﻟﻠﱠﻪﺳﻗﹶﺎﻝﹶ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺭ

."ﺍﻔﹾﺮﺎ ﺻﻤﻫﺩﻳﺮ ﺃﹶﻥﹾ

694. Salman
rəvayət edir ki, Allah Elçisi salləllahu aleyhi və səlləm buyurmuşdur: “Həqiqətən, sizin Rəbbiniz Həyalı, Səxavətlidir. Əllərini Ona
doğru qaldırıb dua edən qulunun əllərini boş qaytarmağa həya edər”.889
ALLAHIN ADLARINI SADALAYAN

ﻞﹶﺧﺎ ﺩﺎﻫﺼ ﺃﹶﺣﻦﺍ ﻣﺪﺍﺣﺎﺋﹶﺔﹰ ﺇﹺﻻﱠ ﻭﺎ ﻣﻤ ﺍﺳﲔﻌﺴﺗﺔﹰ ﻭﻌﺴ ﺗﻠﱠﻪ »ﺇﹺﻥﱠ ﻟ:ﻗﹶﺎﻝﹶ

ﺓﹶﻳﺮﺮ ﺃﹶﺑﹺﻰ ﻫﻦ ﻋ- ٦٩٥
.«ﺔﹶﻨﺍﻟﹾﺠ

ﻮﻝﹶ ﺍﻟﻠﱠﻪﺳﺃﹶﻥﱠ ﺭ

695. Əbu Hureyra
rəvayət edir ki, Allah Elçisi salləllahu aleyhi və səlləm
demişdir: “Allahın doxsan doqquz - yüzdən bir əskik - adı vardır. Kim
onları sadalayarsa, Cənnətə daxil olar”.890
MÜSƏLMAN QARDAŞINA ETDİYİN DUAYA “AMİN” DEYƏN VAR

 ﻋﻦ ﺻﻔﻮﺍﻥ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﷲ ﺑﻦ ﺻﻔﻮﺍﻥ ﻭﻛﺎﻧﺖ ﲢﺘﻪ ﺍﻟﺪﺭﺩﺍﺀ ﺑﻨﺖ ﺃﰉ ﺍﻟﺪﺭﺩﺍﺀ ﻗﺎﻝ ﻗﺪﻣﺖ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﺍﻟﺸﺎﻡ ﻓﻮﺟﺪﺕ- ٦٩٦
ﺃﻡ ﺍﻟﺪﺭﺩﺍﺀ ﰲ ﺍﻟﺒﻴﺖ ﻭﱂ ﺃﺟﺪ ﺃﺑﺎ ﺍﻟﺪﺭﺩﺍﺀ ﻗﺎﻟﺖ ﺃﺗﺮﻳﺪ ﺍﳊﺞ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻗﻠﺖ ﻧﻌﻢ ﻗﺎﻟﺖ ﻓﺎﺩﻉ ﺍﷲ ﻟﻨﺎ ﲞﲑ ﻓﺎﻥ ﺍﻟﻨﱯ
ﻛﺎﻥ ﻳﻘﻮﻝ ﺇﻥ ﺩﻋﻮﺓ ﺍﳌﺮﺀ ﺍﳌﺴﻠﻢ ﻣﺴﺘﺠﺎﺑﺔ ﻷﺧﻴﻪ ﺑﻈﻬﺮ ﺍﻟﻐﻴﺐ ﻋﻨﺪ ﺭﺃﺳﻪ ﻣﻠﻚ ﻣﻮﻛﻞ ﻛﻠﻤﺎ ﺩﻋﺎ ﻷﺧﻴﻪ ﲞﲑ ﻗﺎﻝ ﺁﻣﲔ ﻭﻟﻚ
."ﺩﻳﺮ ﺐﹺ ﻻﹶﻴﺮﹺ ﺍﻟﹾﻐ ﺑﹺﻈﹶﻬﻴﻪﺎﺀُ ﺍﻷَﺥﹺ ﻷَﺧﻋ"ﺩ... ﰲ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﻓﻘﺎﻝ ﻣﺜﻞ ﺫﻟﻚ ﻳﺄﺛﺮ ﻋﻦ ﺍﻟﻨﱯ

ﲟﺜﻞ ﻗﺎﻝ ﻓﻠﻘﻴﺖ ﺃﺑﺎ ﺍﻟﺪﺭﺩﺍﺀ

ət-Tirmizi, 593, 596. əl-Albani həsən səhih olduğunu bildirmişdir.
Əbu Davud, 1490; İbn Məcə, 3865, 3998. əl-Albani səhih olduğunu bildirmişdir.
890 əl-Buxari, 2736.
888
889
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696. Əbu Dərdənin kürəkəni Səfvan ibn Abdullah ibn Səfvan rəvayət
edir: “Mən Şama (yoldaşımın ata-anasının) yanına gəldikdə Ummu Dərdə
evdə idi. Əbu Dərdə
isə yox idi. (Qayınanam) soruşdu: “Bu il həcc
ziyarətinə getmək istəyirsən?” Mən: “Bəli!”- deyə cavab verdim. O buyurdu: “Elə isə bizim üçün Allaha xeyirli dualar et!” Çünki Peyğəmbər
salləllahu aleyhi və səlləm deyərdi: “Həqiqətən, müsəlman bəndənin yanında
olmayan qardaşı üçün etdiyi dua qəbuldur. Dua edənin başı üstə təyin
olunmuş bir mələk vardır. Qardaşı üçün dua edib hər dəfə xeyir dilədikdə
mələk: “Amin! Sənə də onun misli qədər çatsın!”- deyir”. Sonra mən
bazarda Əbu Dərdə
ilə rastlaşdım. O da bunu mənə Peyğəmbərdən
salləllahu aleyhi və səlləm eynilə rəvayət etdi”. 891 Digər rəvayətdə deyilir:
“Müsəlman qardaşın yanında olmayan qardaşı üçün etdiyi dua rədd
edilməz”.892
DUA BƏLANIN QARŞISINI ALIR

،ﺰﹺﻝﹸﻳﻨ ﺎ ﻟﹶﻢﻤﻣﻝﹶ ﻭﺰﺎ ﻧﻤ ﻣﻔﹶﻊﻳﻨ ِﺎﺀﻋﺍﻟﺪ ﻭ،ﺭﹴ ﻗﹶﺪﻦ ﻣﺬﹶﺭﻨﹺﻲ ﺣﻳﻐ  »ﻻﹶ: ِﻝﹸ ﺍﷲﻮﺳ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺭ:ﻗﹶﺎﻟﹶﺖ

ﺔﹶﺸﺎﺋ ﻋﻦ ﻋ- ٦٩٧

.«ﺔﺎﻣﻴﻡﹺ ﺍﻟﹾﻘﻳﻮ  ﺇﹺﻟﹶﻰﺎﻥﺠﻠﺘﻌ ﻓﹶﻴ،ُﺎﺀﻋﻠﹶﻘﱠﺎﹸﻩ ﺍﻟﺪﺘ ﻓﹶﻴ،ﺰﹺﻝﹸﻨﻼﹶﺀِ ﻟﹶﻴﺇﹺﻥﱠ ﺍﻟﺒﻭ
697. Aişə
rəvayət edir ki, Allah Elçisi salləllahu aleyhi və səlləm demişdir:
“Ehtiyat qədəri dəyişmir, dua isə baş verən və baş verə biləcək (bəlanın
qarşısını almaqda) fayda verir. Şübhəsiz ki, bəla gəldikdə dua ilə qarşılaşır
və Qiyamət gününədək onlar bir-birilə mübarizə aparırlar”.893

 ﺃﺑﻮ ﺳﻌﻴﺪ ﺍﳋﺪﺭﻱ ﻋﻦ ﺍﻟﻨﱯ ﻣﺎ ﻣﻦ ﻣﺴﻠﻢ ﻳﺪﻋﻮ ﻟﻴﺲ ﺑﺈﰒ ﻭﻻ ﺑﻘﻄﻴﻌﺔ ﺭﺣﻢ ﺍﻻ ﺃﻋﻄﺎﻩ ﺇﺣﺪﻯ ﺛﻼﺙ ﺍﻣﺎ ﺃﻥ- ٦٩٨
ﻳﻌﺠﻞ ﻟﻪ ﺩﻋﻮﺗﻪ ﻭﺍﻣﺎ ﺃﻥ ﻳﺪﺧﺮﻫﺎ ﻟﻪ ﰲ ﺍﻵﺧﺮﺓ ﻭﺍﻣﺎ ﺃﻥ ﻳﺪﻓﻊ ﻋﻨﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻮﺀ ﻣﺜﻠﻬﺎ ﻗﺎﻝ ﺇﺫﺍ ﻧﻜﺜﺮ ﻗﺎﻝ ﺍﷲ ﺃﻛﺜﺮ
698. Əbu Səid əl-Xudri rəvayət edir ki, Peyğəmbər salləllahu aleyhi və səlləm
dedi: “Hansı bir müsəlman, daxilində günah və qohumluq əlaqələrinin
kəsilməsi olmayan bir dua edərsə, (Allah) ona üç şeydən birini verər - ya
istədiyini ona bu dünyada verər, ya ona verəcəyini Axirət gününə saxlayar,
ya da başına gələn bir müsibəti ondan uzaq edər”. (Əbu Səid ) dedi: “Elə
isə duaları çoxaldaq!” (Allah Elçisi salləllahu aleyhi və səlləm) dedi: “Allah daha
çox verəndir!”894
əl-Buxari “Ədəbul-Mufrad” 625. əl-Albani səhih olduğunu bildirmişdir.
əl-Bəzzar, 3577. əl-Albani “Sahihul-Cəmius-Sağir”də (№ 3379) səhih olduğunu bildirmişdir..
893 əl-Hakim, 2813. əl-Albani “Sahihul-Cəmius-Sağir”də (№ 7739) həsən olduğunu bildirmişdir.
894 əl-Buxari “Ədəbul-Mufrad” 710. əl-Albani səhih olduğunu bildirmişdir.
891
892

FƏZİLƏTLİ ƏMƏLLƏR

276

RƏDD OLUNMAYAN DUALAR

ﺓﹸﻮﻋﺩﻢﹺ ﻭﺎﺋﺓﹸ ﺍﻟﺼﻮﻋﺩ ﻭ، ﺪﺍﻟﺓﹸ ﺍﻟﹾﻮﻮﻋ ﺩﺩﺮ ﻻﹶ ﺗﺍﺕﻮﻋ »ﺛﹶﻼﹶﺙﹸ ﺩ: ﻮﻝﹸ ﺍﻟﻠﱠﻪﺳﻗﹶﺎﻝﹶ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺭ

ﻚﺎﻟﻦﹺ ﻣﺲﹺ ﺑ ﺃﹶﻧﻦ ﻋ- ٦٩٩
.«ﺮﹺﺎﻓﺴﺍﻟﹾﻤ

699. Ənəs ibn Məlik
rəvayət edir ki, Allah Elçisi salləllahu aleyhi və səlləm
demişdir: “Üç dua rədd olunmur; valideynin övladı üçün etdiyi dua, oruc
tutanın duası və müsafirin duası”.895

ﺄﹾﺱﹺ ﺍﻟﹾﺒﺪﻨﻋﺍﺀِ ﻭﺪ ﺍﻟﻨﺪﻨﺎﺀُ ﻋﻋ ﺍﻟﺪﺍﻥﺩﺮﺎ ﺗ ﻗﹶﻠﱠﻤ ﺃﹶﻭﺍﻥﺩﺮ ﻻﹶ ﺗﺎﻥﺘﻨ »ﺛ: ﻮﻝﹸ ﺍﻟﻠﱠﻪﺳ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺭ: ﻗﹶﺎﻝﹶﺪﻌﻦﹺ ﺳﻞﹺ ﺑﻬ ﺳﻦ ﻋ- ٧٠٠
.«ﻄﹶﺮﹺ ﺍﻟﹾﻤﻗﹾﺖﻭ »ﻭ: ﻗﹶﺎﻝﹶﺒﹺﻲﻦﹺ ﺍﻟﻨ ﻋﺪﻌﻦﹺ ﺳﻞﹺ ﺑﻬ ﺳﻦ ﻋ.«ﺎﻀﻌ ﺑﻢﻬﻀﻌ ﺑﻢﻳﻠﹾﺤ ﲔﺣ
700. Səhl ibn Səd
rəvayət edir ki, Allah Elçisi salləllahu aleyhi və səlləm
buyurdu: “İki dua rədd edilməz və ya nadir halda rədd edilər; azan verildikdə və döyüş meydanında düşmənlə qarşılaşdıqda edilən dua”. Həmçinin, Peyğəmbər salləllahu aleyhi və səlləm dedi: “Və yağış vaxtı!”896

ﺮﹺﺎﻓﺴﺓﹸ ﺍﻟﹾﻤﻮﻋﺩ ﻭﺪﺍﻟﺓﹸ ﺍﻟﹾﻮﻮﻋ ﺩﻴﻬﹺﻦ ﻓﻚ ﻻﹶ ﺷﺎﺕﺎﺑﺠﺘﺴ ﻣﺍﺕﻮﻋﻗﹶﺎﻝﹶ »ﺛﹶﻼﹶﺙﹸ ﺩ

ﺒﹺﻰﺃﹶﻥﱠ ﺍﻟﻨ

ﺓﹶﻳﺮﺮ ﺃﹶﺑﹺﻰ ﻫﻦ ﻋ- ٧٠١
.«ﻈﹾﻠﹸﻮﻡﹺﺓﹸ ﺍﻟﹾﻤﻮﻋﺩﻭ

701. Əbu Hureyra
rəvayət edir ki, Allah Elçisi salləllahu aleyhi və səlləm
buyurdu: “Üç duanın qəbul olunmasına şübhə yoxdur; atanın, müsafirin
və məzlumun duası”.897

ﺎﻡﺍﻹِﻣ ﻭ،ﻈﹾﻠﹸﻮﻡﹺﺓﹸ ﺍﻟﹾﻤﻮﻋﺩ ﻭ،ﲑﺍﹰ ﺍﻟﺬﱠﺍﻛﺮ ﺍﷲ ﻛﹶﺜ:ﻢﺎﺀَﻫﻋ ﺍﷲُ ﺩﺮﺩ »ﺛﹶﻼﺛﹶﺔﹲ ﻻ ﻳ:ﻗﹶﺎﻝﹶ

ﺒﹺﻲﻦﹺ ﺍﻟﻨ ﻋ:

ﺓﹶﻳﺮﺮ ﺃﹶﺑﹺﻲ ﻫﻦ ﻋ- ٧٠٢
.«ﻘﹾﺴِﻂﺍﻟﹾﻤ

702. Əbu Hureyra
rəvayət edir ki, Peyğəmbər salləllahu aleyhi və səlləm
demişdir: “Üç nəfərin duası rədd edilməz; Allahı çox xatırlayanın,
məzlumun və ədalətli rəhbərin duası”.898

əl-Beyhəqi “Sunənul-Kubra” 6619; əd-Diya “Əhədisul-Muxtəra” 2057. əl-Albani “Sahihul-CəmiusSağir”də (№ 3032) səhih olduğunu bildirmişdir.
896 Əbu Davud, 2540, 2542. əl-Albani səhih olduğunu bildirmişdir.
897 Əbu Davud, 1536, 1538; ət-Tirmizi, 3448. əl-Albani həsən olduğunu bildirmişdir.
898 əl-Beyhəqi “Şuabul-İman” 7358. əl-Albani “Sahihul-Cəmius-Sağir”də (№ 3064) və “SilsilətulƏhədisis-Sahiha”da (№ 1211) həsən olduğunu bildirmişdir.
895
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.«ﺔﺍﻹِﻗﹶﺎﻣ ﻭ ﺍﻷَﺫﹶﺍﻥﻦﻴ ﺑﺩﻳﺮ ﺎﺀُ ﻻﹶﻋ»ﺍﻟﺪ

ﻮﻝﹸ ﺍﻟﻠﱠﻪﺳﻗﹶﺎﻝﹶ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺭ

ﻚﺎﻟﻦﹺ ﻣﺲﹺ ﺑ ﺃﹶﻧﻦ ﻋ- ٧٠٣

703. Ənəs ibn Məlik
rəvayət edir ki, Allah Elçisi salləllahu aleyhi və səlləm
buyurmuşdur: “Azan ilə iqamə arası edilən dua rədd olunmaz”.899
MÖMİNLƏR ÜÇÜN BAĞIŞLANMA DİLƏMƏYİN FƏZİLƏTİ

ﺔﻨﻣﺆﻣﻦﹴ ﻭﻣﺆ ﺑﹺﻜﹸﻞﱢ ﻣ ﺍﷲ ﻟﹶﻪﺐ ﻛﹶﺘﺎﺕﻨﻣﺍﳌﹸﺆ ﻭﻨﹺﲔﻣﺆﻠﹾﻤ ﻟﻔﹶﺮﻐﺘﻦﹺ ﺍﺳ »ﻣ:ﻗﹶﺎﻝﹶ

ﺒﹺﻲﻦﹺ ﺍﻟﻨﻋ

ﺖﺎﻣﻦﹺ ﺍﻟﺼﺓﹶ ﺑﺎﺩﺒ ﻋﻦ ﻋ- ٧٠٤
«ﺔﹰﻨﺴﺣ

704. Ubədə ibn Samit rəvayət edir ki, Peyğəmbər salləllahu aleyhi və səlləm
demişdir: “Kim mömin kişi və mömin qadınlar üçün bağışlanma diləyərsə,
Allah hər mömin kişi və hər mömin qadına görə ona bir savab yazar”.900
DUALARI ÇOXALDIN!

َﺎﺀﻋﺮﹺ ﺍﻟﺪﻜﹾﺜﺏﹺ ﻓﹶﻠﹾﻴﺍﻟﹾﻜﹸﺮ ﻭﺪﺍﺋﺪ ﺍﻟﺸﻨﺪ ﻋ ﺍﷲُ ﻟﹶﻪﺐﺠﹺﻴﺘﻳﺴ  ﺃﹶﻥﹾﻩﺮ ﺳﻦ »ﻣ: ِﻝﹸ ﺍﷲﻮﺳ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺭ:ﻗﹶﺎﻝﹶ

ﺓﹶﻳﺮﺮ ﺃﹶﺑﹺﻲ ﻫﻦ ﻋ- ٧٠٥
.«ِﺎﺀﺧﻲ ﺍﻟﺮﻓ

705. Əbu Hureyra
rəvayət edir ki, Peyğəmbər salləllahu aleyhi və səlləm
buyurdu: “Kimi sıxıntı və kədər anında duasının qəbul olunması sevindirirsə, qoy xoş günündə duasını çoxaltsın”.901

.«ﻪﺑﺄﹶﻝﹸ ﺭﻳﺴ ﺎﻤﺮ ﻓﹶﺈﹺﻧﻜﹾﺜ ﻓﹶﻠﹾﻴﻛﹸﻢﺪﺄﹶﻝﹶ ﺃﹶﺣ »ﺇﹺﺫﹶﺍ ﺳ: ِﻝﹸ ﺍﷲﻮﺳ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺭ:ﻗﹶﺎﻟﹶﺖ

ﺔﹶﺸﺎﺋ ﻋﻦ ﻋ- ٧٠٦

706. Aişə
rəvayət edir ki, Allah Elçisi salləllahu aleyhi və səlləm demişdir:
“Biriniz Allahdan istədikdə, çox istəsin, çünki o, öz Rəbbindən istəyir”.902

"ﺃﹶﻻﹶ..."َﺎﺀﻋﻭﺍ ﺍﻟﺪﺮ ﻓﹶﺄﹶﻛﹾﺜﺎﺟﹺﺪ ﺳﻮﻫ ﻭﻪﺑ ﺭﻦ ﻣﺪﺒﻳﻜﹸﻮﻥﹸ ﺍﻟﹾﻌ ﺎ ﻣﺏ "ﺃﹶﻗﹾﺮ:ﻗﹶﺎﻝﹶ

,ِﺎﺀﺪﻋ ﻰ ﺍﻟﻭﺍ ﻓﻬﹺﺪﺘ ﻓﹶﺎﺟﻮﺩﺠﺎ ﺍﻟﺴﺃﹶﻣﻭ

ﻮﻝﹶ ﺍﻟﻠﱠﻪﺳﺃﹶﻥﱠ ﺭ

ﺓﹶﻳﺮﺮ ﺃﹶﺑﹺﻲ ﻫﻦ ﻋ- ٧٠٧

ﺏ ﺍﻟﺮﻴﻪﻮﺍ ﻓﻈﱢﻤ ﻓﹶﻌ,ﻛﹸﻮﻉﺎ ﺍﻟﺮ ﻓﹶﺄﹶﻣ,ﺍﺎﺟﹺﺪ ﺳﺎ ﺃﹶﻭﻌﺍﻛﺁﻥﹶ ﺭﺃﹶ ﺍﻟﹾﻘﹸﺮ ﺃﹶﻥﹾ ﺃﹶﻗﹾﺮﻬﹺﻴﺖﻰ ﻧﺇﹺﻧﻭ

." ﻟﹶﻜﹸﻢﺎﺏﺠﺘﻳﺴ  ﺃﹶﻥﹾﻦﻓﹶﻘﹶﻤ

ət-Tirmizi, 212. əl-Albani bu hədisin səhih olduğunu bildirmişdir.
ət-Tabərani “Müsnəduş-Şəmiyyin” 2155. əl-Albani “Sahihul-Cəmius-Sağir”də (№ 6026) həsən olduğunu bildirmişdir.
901 ət-Tirmizi, 3382, 3710. əl-Albani həsən olduğunu bildirmişdir.
902 İbn Hibban, 886. əl-Albani səhih olduğunu bildirmişdir.
899
900
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707. Əbu Hureyra
rəvayət edir ki, Allah Elçisi salləllahu aleyhi və səlləm
buyurmuşdur: “Bəndənin Rəbbinə ən yaxın olduğu halı onun səcdə vəziyyətidir. Odur ki, (səcdədə) duaları çoxaldın!” 903 Digər rəvayətdə deyilir:
“Mənə rukuda və səcdədə Quran oxumaq qadağan edildi. Rukuda siz
Rəbbi
təzim edin, səcdədə isə çoxlu dua edin. Belə etsəniz, dualarınız
daha tez qəbul olunar”.904
PEYĞƏMBƏRƏ SALLƏLLAHU ALEYHI VƏ SƏLLƏM EDİLƏN SALAVATIN905
FƏZİLƏTİ

ﻪﻠﹶﻴ ﻋﺩﻰ ﺃﹶﺭﺘﻰ ﺣﻭﺣ ﺭﻠﹶﻰ ﻋ ﺍﻟﻠﱠﻪﺩ ﺇﹺﻻﱠ ﺭﻠﹶﻰ ﻋﻠﱢﻢﻳﺴ ﺪ ﺃﹶﺣﻦﺎ ﻣﻗﹶﺎﻝﹶ »ﻣ

ﻮﻝﹶ ﺍﻟﻠﱠﻪﺳﺃﹶﻥﱠ ﺭ

ﺓﹶﻳﺮﺮ ﺃﹶﺑﹺﻰ ﻫﻦ ﻋ- ٧٠٨
.«ﻼﹶﻡﺍﻟﺴ

708. Əbu Hureyra
rəvayət edir ki, Allah Elçisi salləllahu aleyhi və səlləm
buyurdu: “Kim mənə salam verərsə, salamını almaq üçün Allah ruhumu
geri qaytarar”.906

ﻪﻠﹶﻴ ﻋﻠﱠﺖﻼﹶﺓﹰ ﺇﹺﻻﱠ ﺻ ﺻﺪ ﺃﹶﺣﻠﹶﻰﻠﱠﻰ ﻋﺎ ﺻ»ﻣ

ﻮﻝﹸ ﺍﻟﻠﱠﻪﺳﻗﹶﺎﻝﹶ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺭ

 ﺃﹶﺑﹺﻴﻪﻦﺔﹶ ﻋﺑﹺﻴﻌﻦﹺ ﺭﺮﹺ ﺑﺎﻣﻦﹺ ﻋ ﺑ ﺍﻟﻠﱠﻪﺪﺒ ﻋﻦ ﻋ- ٧٠٩

.«ﺮﻜﹾﺜﻴ ﻟ ﺃﹶﻭﻚ ﺫﹶﻟﻦ ﻣﺪﺒﻞﱠ ﻋﻘ ﻓﹶﻠﹾﻴﻠﹶﻰﻠﱢﻰ ﻋﻳﺼ ﺍﻡﺎ ﺩﻜﹶﺔﹸ ﻣﻼﹶﺋﺍﻟﹾﻤ
709. Abdullah ibn Amir ibn Rabia atasından rəvayət edir ki, Allah Elçisi
salləllahu aleyhi və səlləm demişdir: “Mənə bir salavat edən elə bir kəs yoxdur
ki, mənə salavat etdiyi müddətdə mələklər ona xeyir-dua etməsinlər. Qul
bunu istər çox, istərsə də az etsin”.907

ﺍﺕﻠﹶﻮ ﺻﺮﺸ ﻋﻪﻠﹶﻴ ﻋﻠﱠﻰ ﺍﻟﻠﱠﻪﺓﹰ ﺻﺪﺍﺣﻼﹶﺓﹰ ﻭ ﺻﻠﹶﻰﻠﱠﻰ ﻋ ﺻﻦ»ﻣ

ﻪ ﻮﻝﹸ ﺍﻟﻠﱠﺳ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺭﻚﺎﻟ ﻣﻦ ﺑﺲﺎ ﺃﹶﻧﺛﹶﻨﺪ ﺣ- ٧١٠
.«ﺎﺕﺟﺭ ﺩﺮﺸ ﻋ ﻟﹶﻪﺖﻌﻓﺭ ﻭﻴﺌﹶﺎﺕﻄ ﺧﺮﺸ ﻋﻪﻨ ﻋﻄﱠﺖﺣﻭ

710. Ənəs ibn Məlik
rəvayət edir ki, Allah Elçisi salləllahu aleyhi və səlləm
buyurmuşdur: “Kim mənə bir dəfə salavat edərsə, Allah ona on dəfə
salavat edər, onun on günahı silinər və o, on dərəcə yüksələr”.908

Muslim, 482, 744, 1111.
Muslim, 479, 1102; Əbu Davud, 876; ən-Nəsai, 1045; Əhməd, 1900.
905 Salavat kəlməsi dua mənasındadır. Uca Allahın bəndəsinə salavat etməsi onu tərif etməsi deməkdir.
906 Əbu Davud, 2043. əl-Albani həsən olduğunu bildirmişdir.
907 Əhməd, 15727,16097. əl-Albani “Sahihul-Cəmius-Sağir”də (№ 5744) həsən olduğunu bildirmişdir.
908 ən-Nəsəi, 1297, 1305. əl-Albani səhih olduğunu bildirmişdir.
903
904
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ﻠﱢﻰ ﻓﹶﺈﹺﺫﹶﺍ ﺻ،ﺮﹺﻱ ﻗﹶﺒﺪﻨﻠﹶﻜﺎﹰ ﻋﻛﱠﻞﹶ ﺑﹺﻲ ﻣ ﻓﹶﺈﹺﻥﱠ ﺍﷲَ ﻭﻠﹶﻲﻼﹶﺓﹶ ﻋﻭﺍ ﺍﻟﺼﺮ »ﺃﹶﻛﹾﺜ: ِﻝﹸ ﺍﷲﻮﺳ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺭ:ﻗﹶﺎﻝﹶ

ﻜﹾﺮﹴ ﺃﹶﺑﹺﻲ ﺑﻦ ﻋ- ٧١١

.«ﺎﻋﺔﹶ ﺍﻟﺴﻚﻠﹶﻴﻠﱠﻰ ﻋ ﺻ ﻓﹸﻼﹶﻥﻦﺪ! ﺇﹺﻥﱠ ﻓﹸﻼﹶﻥﹶ ﺍﺑﻤﺤﺎ ﻣ ﻳ:ﻠﹶﻚ ﺍﻟﹾﻤﻚﻲ ﺫﹶﻟ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﻟ،ﻲﺘ ﺃﹸﻣﻦﻞﹲ ﻣﺟ ﺭﻠﹶﻰﻋ
711. Əbu Bəkr rəvayət edir ki, Allah Elçisi salləllahu aleyhi və səlləm demişdir: “Mənə salavat etməyi çoxaldın! Həqiqətən, Allah qəbrimin yanında
mənə bir mələyi müvəkkil etmişdir. Ümmətimdən bir kişi mənə salavat
etdikdə həmin mələk mənə deyir: “Ey Muhəmməd! İndicə filankəsin oğlu
filankəs sənə salavat etdi”.909

ﻲﺘﻔﹶﺎﻋ ﺷﻪﻛﹶﺘﺭﺮﺍﹰ ﺃﹶﺩﺸﺴِﻲ ﻋﻳﻤ ﲔﺣ ﻭ،ﺮﺍﹰﺸ ﻋﺒﹺﺢﻳﺼ ﲔ ﺣﻠﹶﻲﻠﱠﻰ ﻋ ﺻﻦ ﻣ:ﻗﺎﻝ

ﺒﹺﻲﻦﹺ ﺍﻟﻨﻋ

ِﺍﺀﺩﺭ ﺃﹶﺑﹺﻰ ﺍﻟﺪﻦ ﻋ- ٧١٢
ﺔﺎﻣﻴ ﺍﻟﹾﻘﻡﻳﻮ

712. Əbud-Dərdə
rəvayət edir ki, Allah Elçisi salləllahu aleyhi və səlləm
demişdir: “Kim səhər-axşam mənə on dəfə salavat edərsə, Qiyamət günü
şəfaətimə nail olar”.910

ﺧﺮﺝ ﻳﺘﱪﺯ ﻓﻠﻢ ﳚﺪ ﺃﺣﺪﺍ ﻳﺘﺒﻌﻪ ﻓﺨﺮﺝ ﻋﻤﺮ ﻓﺎﺗﺒﻌﻪ

ﺃﻥ ﺍﻟﻨﱯ

 ﻋﻦ ﺃﻧﺲ ﻭﻣﺎﻟﻚ ﺑﻦ ﺃﻭﺱ ﺑﻦ ﺍﳊﺪﺛﺎﻥ- ٧١٣

ﺑﻔﺨﺎﺭﺓ ﺃﻭ ﻣﻄﻬﺮﺓ ﻓﻮﺟﺪﻩ ﺳﺎﺟﺪﺍ ﰲ ﻣﺴﺮﺏ ﻓﺘﻨﺤﻰ ﻓﺠﻠﺲ ﻭﺭﺍﺀﻩ ﺣﱴ ﺭﻓﻊ ﺍﻟﻨﱯ ﺭﺃﺳﻪ ﻓﻘﺎﻝ ﺃﺣﺴﻨﺖ ﻳﺎ ﻋﻤﺮ ﺣﲔ
ﻭﺟﺪﺗﲏ ﺳﺎﺟﺪﺍ ﻓﺘﻨﺤﻴﺖ ﻋﲏ ﺍﻥ ﺟﱪﻳﻞ ﺟﺎﺀﱐ ﻓﻘﺎﻝ ﻣﻦ ﺻﻠﻰ ﻋﻠﻴﻚ ﻭﺍﺣﺪﺓ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻋﺸﺮﺍ ﻭﺭﻓﻊ ﻟﻪ ﻋﺸﺮ ﺩﺭﺟﺎﺕ
713. Ənəs və Malik ibn Əvs əl-Hədəsan
rəvayət edirlər ki, Peyğəmbər
salləllahu aleyhi və səlləm subaşına (çölə) çıxdı. Arxasınca kimsənin gəldiyini
görmədi. Sonra Ömər cürdək, yaxud aftafa götürüb onun arxasınca gəldi. Ömər onu su hovuzunun yanında səcdəyə qapanmış gördü. Ömər
geri çəkilib onun arxa tərəfində oturdu. Nəhayət o, başını səcdədən qaldırıb dedi: “Əhsən sənə, ey Ömər! Mənim səcdəyə qapandığımı görüb məndən aralandın. Cəbrail
yanıma gəlib dedi: “Kim bir dəfə sənə salavat
etsə, Allah ona on xeyir-dua nəsib edər və onun üçün on dərəcə yüksəldər”.911
CƏHƏNNƏMDƏN SIĞINIB, CƏNNƏTİ İSTƏYƏN!

ﺎ ﻳ:ﺎﺭ ﺍﻟﻨﻡﹴ ﺇﹺﻻﱠ ﻗﹶﺎﻟﹶﺖﻳﻮ ﻲ ﻓﺍﺕﺮ ﻣﻊﺒﺎﺭﹺ ﺳ ﺍﻟﻨﻦ ﻣﺪﺒ ﻋﺎﺭﺠﺘﺎ ﺍﺳ»ﻣ:

ِﻝﹸ ﺍﷲﻮﺳ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺭ:ﻗﹶﺎﻝﹶ

ﺓﹶﻳﺮﺮ ﺃﹶﺑﹺﻲ ﻫﻦ ﻋ- ٧١٤

909 əd-Deyləmi, 1/ 31. əl-Albani “Sahihul-Cəmius-Sağir”də (№ 1207) və “Silsilətul-Əhədisis-Sahiha”da
(№ 1530) həsən olduğunu bildirmişdir.
910 Cəlaləddin əs-Suyuti “Cəmius-Sağir” 11970 .əl-Albani “Sahihul-Cəmius-Sağir”də (№ 6357) həsən
olduğunu bildirmişdir.
911 əl-Buxari “Ədəbul-Mufrad” 642. əl-Albani hədisin həsən olduğunu bildirmişdir.
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! ﺇﹺﻥﱠﺏﺎ ﺭ ﻳ:ﺔﹸﻨ ﺍﻟﹾﺠ ﺇﹺﻻﱠ ﻗﹶﺎﻟﹶﺖﺍﺕﺮ ﻣﻊﺒﻡﹴ ﺳﻳﻮ ﻲﺔﹶ ﻓﻨﺪ ﺍﻟﹾﺠﺒﺴﺄﹶﻝﹸ ﺍﷲ ﻋﻻﹶ ﻳ ﻭ،ﻩﻲ ﻓﹶﺄﹶﺟﹺﺮﻨ ﻣﻙﺎﺭﺠﺘ ﺍﺳ ﻓﹸﻼﹶﻧﺎﹰ ﻗﹶﺪﻙﺪﺒ! ﺇﹺﻥﱠ ﻋﺏﺭ
.«ﻠﹾﻪﺧﺄﹶﻟﹶﻨﹺﻲ ﻓﹶﺄﹶﺩ ﻓﹸﻼﹶﻧﺎﹰ ﺳﻙﺪﺒﻋ
714. Əbu Hureyra rəvayət edir ki, Allah Elçisi salləllahu aleyhi və səlləm demişdir: “Qul bir gündə yeddi dəfə Cəhənnəmdən qorunmağını istəsə, Cəhənnəm belə deyər: “Ey Rəbbim, Sənin filan qulun məndən Sənə sığındı,
onu qoru!” Həmçinin, qul bir gündə yeddi dəfə Allahdan Cənnəti istəsə,
Cənnət belə deyər: “Ey Rəbbim, Sənin filan qulun məni istədi, onu (Cənnətə) daxil et!”912

ﻠﹾﻪﺧ ﺃﹶﺩﻢﺔﹸ ﺍﻟﻠﱠﻬﻨ ﺍﻟﹾﺠ ﻗﹶﺎﻟﹶﺖﺍﺕﺮﺔﹶ ﺛﹶﻼﹶﺙﹶ ﻣﻨﻪ ﺍﹾﻟﺠ ﺄﹶﻝﹶ ﺍﻟﻠﱠ ﺳﻦ »ﻣﻮﻝﹸ ﺍﻟﻠﱠﻪﺳ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺭﻚﺎﻟﻦﹺ ﻣﺲﹺ ﺑ ﺃﹶﻧﻦ ﻋ- ٧١٥
.«ﺎﺭﹺ ﺍﻟﻨﻦ ﻣﻩ ﺃﹶﺟﹺﺮﻢ ﺍﻟﻠﱠﻬﺎﺭ ﺍﻟﻨ ﻗﹶﺎﻟﹶﺖﺍﺕﻣﺮ ﺎﺭﹺ ﺛﹶﻼﹶﺙﹶ ﺍﻟﻨﻦ ﻣﺎﺭﺠﺘﻦﹺ ﺍﺳﻣ ﻭ.ﺔﹶﻨﺍﻟﹾﺠ
715. Ənəs ibn Məlik
rəvayət edir ki, Allah Elçisi salləllahu aleyhi və səlləm
buyurmuşdur: “Kim Allahdan üç dəfə Cənnəti istəyərsə, Cənnət deyər:
“Allahım, onu Cənnətə daxil et!” Kim də üç dəfə Cəhənnəmdən qorunmağını istəyərsə, Cəhənnəm deyər: “Allahım, onu Cəhənnəmdən qoru!”913
ZİKRİN FƏZİLƏTİ

ﻧﹺﻰ ﻓﹶﺈﹺﻥﹾ ﺫﹶﻛﹶﺮ،ﻧﹺﻰ ﺇﹺﺫﹶﺍ ﺫﹶﻛﹶﺮﻪﻌﺎ ﻣﺃﹶﻧ ﻭ،ﻯ ﺑﹺﻰﺪﺒ ﻋ ﻇﹶﻦﺪﻨﺎ ﻋﺎﻟﹶﻰ ﺃﹶﻧﻌ ﺗﻳﻘﹸﻮﻝﹸ ﺍﻟﻠﱠﻪ»

ﺒﹺﻰﻗﹶﺎﻝﹶ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺍﻟﻨ

ﺓﹶﻳﺮﺮ ﺃﹶﺑﹺﻰ ﻫﻦ ﻋ- ٧١٦

ﺇﹺﻥﹾ ﻭ،ﺎﺍﻋﺭ ﺫﻪ ﺇﹺﻟﹶﻴﺖﺑﻘﹶﺮﺮﹴ ﺗﺒ ﺑﹺﺸ ﺇﹺﻟﹶﻰﺏﻘﹶﺮﺇﹺﻥﹾ ﺗ ﻭ،ﻢﻬﻨﺮﹴ ﻣﻴﻸٍ ﺧﻰ ﻣ ﻓﻪﺗﻸٍ ﺫﹶﻛﹶﺮﻰ ﻣﻧﹺﻰ ﻓﺇﹺﻥﹾ ﺫﹶﻛﹶﺮ ﻭ،ﻔﹾﺴِﻰﻰ ﻧ ﻓﻪﺗ ﺫﹶﻛﹶﺮﻔﹾﺴِﻪﻰ ﻧﻓ
«ﻟﹶﺔﹰﻭﺮ ﻫﻪﺘﻴﻰ ﺃﹶﺗﺸﻳﻤ ﺎﻧﹺﻰﺇﹺﻥﹾ ﺃﹶﺗ ﻭ،ﺎﺎﻋ ﺑﻪ ﺇﹺﻟﹶﻴﺖﺑﻘﹶﺮﺎ ﺗﺍﻋﺭ ﺫ ﺇﹺﻟﹶﻰﺏﻘﹶﺮﺗ
716. Əbu Hureyra rəvayət edir ki, Peyğəmbər salləllahu aleyhi və səlləm demişdir: “Uca Allah buyurur: “Qulum mənim barəmdə nə zənn edərsə, onu
da edəcəyəm. Məni yad etdikcə onunlayam. O, Məni öz-özlüyündə yad
etsə, Mən də onu Öz-Özlüyümdə yad edərəm. O, Məni camaatın yanında
yad etsə, Mən onu onlardan daha xeyirli camaatın (mələklərin) yanında
yad edərəm. O, Mənə bir qarış yaxınlaşsa, Mən ona bir dirsək yaxınlaşaram. O, Mənə bir dirsək yaxınlaşsa, Mən ona bir qulac yaxınlaşaram. O,
Mənə doğru yeriyərək gəlsə, Mən ona doğru yüyürərək gələrəm”.914

İshaq ibn Rahaveyh, 213; ət-Tayəlisi, 2702; Əbu Yəalə, 6192. əl-Albani “Silsilətul-Əhədisis-Sahiha”da
(№ 2506) səhih olduğunu bildirmişdir.
913 ət-Tirmizi, 2572, 2772. əl-Albani “Sahihul-Cəmius-Sağir”də (№ 6275) səhih olduğunu söyləmişdir.
914 əl-Buxari, 6856, 7405; Muslim, 4/ 2061.
912
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281

ﺒﹺﻲ ﺍﻟﻨﻊﻤ ﺳﻪﺃﹶﻧ

 ﺍﻟﻠﱠﻪﺪﺒﻦﹺ ﻋﺎﺑﹺﺮﹺ ﺑ ﺟﻦ ﻋ- ٧١٧

ﻳﺬﹾﻛﹸﺮ ﺇﹺﺫﹶﺍ ﻟﹶﻢ ﻭﺒﹺﻴﺖ ﺍﻟﹾﻤﻢﻛﹾﺘﺭﻄﹶﺎﻥﹸ ﺃﹶﺩﻴ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺍﻟﺸﻪﻮﻟﺧ ﺩﺪﻨ ﻋ ﺍﻟﻠﱠﻪﻳﺬﹾﻛﹸﺮ ﻞﹶ ﻓﹶﻠﹶﻢﺧﺇﹺﺫﹶﺍ ﺩﺎﺀَ ﻭﺸﻟﹶﺎ ﻋ ﻭ ﻟﹶﻜﹸﻢﺒﹺﻴﺖﻄﹶﺎﻥﹸ ﻟﹶﺎ ﻣﻴﻗﹶﺎﻝﹶ ﺍﻟﺸ
.َﺎﺀﺸﺍﻟﹾﻌ ﻭﺒﹺﻴﺖ ﺍﻟﹾﻤﻢﻛﹾﺘﺭ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺃﹶﺩﻪﺎﻣ ﹶﻃﻌﺪﻨ ﻋﺍﻟﻠﱠﻪ
717. Cabir ibn Abdullah
rəvayət edir ki, Allah Elçisi salləllahu aleyhi və
səlləm buyurmuşdur: “Kişi evinə daxil olarkən və yemək yeyərkən Allahı
zikr etsə, şeytan belə deyir: “Sizin (burada) nə gecələməyə, nə də yaşamağa
yeriniz var”. Kişi evinə daxil olarkən Allahı zikr etməzsə, şeytan belə deyir:
“Gecəni keçirə bilərsiniz”. Həmçinin, kişi yemək yeyərkən Allahı zikr etməzsə, şeytan belə deyir: “Həm gecələməyə, həm də yaşamağa yeriniz
var”.915

. ﺍﻟﻠﱠﻪﺬﹾﻛﹸﺮﺎ ﻧﻨﻠﹶﺴ ﻗﹶﺎﻟﹸﻮﺍ ﺟﻜﹸﻢﻠﹶﺴﺎ ﺃﹶﺟ ﻓﹶﻘﹶﺎﻝﹶ ﻣﺠﹺﺪﺴﻰ ﺍﻟﹾﻤ ﻓﻠﹾﻘﹶﺔﻠﹶﻰ ﺣﻳﺔﹸ ﻋﺎﻭﹺﻌ ﻣﺝﺮ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺧﺭﹺﻯﺪ ﺍﻟﹾﺨﻴﺪﻌ ﺃﹶﺑﹺﻰ ﺳﻦ ﻋ- ٧١٨
ﻰﻨﺰﹺﻟﹶﺘ ﺑﹺﻤﺪﺎ ﻛﹶﺎﻥﹶ ﺃﹶﺣﻣ ﻭﺔﹰ ﻟﹶﻜﹸﻢﻤﻬ ﺗﻔﹾﻜﹸﻢﻠﺤﺘ ﺃﹶﺳﻰ ﻟﹶﻢﺎ ﺇﹺﻧ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺃﹶﻣ.ﺎ ﺇﹺﻻﱠ ﺫﹶﺍﻙﻨﻠﹶﺴﺎ ﺃﹶﺟ ﻣﺍﻟﻠﱠﻪ ﻗﹶﺎﻟﹸﻮﺍ ﻭ ﺇﹺﻻﱠ ﺫﹶﺍﻙﻜﹸﻢﻠﹶﺴﺎ ﺃﹶﺟ ﻣﻗﹶﺎﻝﹶ ﺁﻟﻠﱠﻪ
 ﻗﹶﺎﻟﹸﻮﺍ.«ﻜﹸﻢﻠﹶﺴﺎ ﺃﹶﺟ ﻓﹶﻘﹶﺎﻝﹶ »ﻣﺎﺑﹺﻪﺤ ﺃﹶﺻﻦ ﻣﻠﹾﻘﹶﺔﻠﹶﻰ ﺣ ﻋﺝﺮ ﺧﻮﻝﹶ ﺍﻟﻠﱠﻪﺳﺇﹺﻥﱠ ﺭﻰ ﻭﻨﻳﺜﹰﺎ ﻣﺪ ﺣﻪﻨ ﺃﹶﻗﹶﻞﱠ ﻋﻮﻝﹺ ﺍﻟﻠﱠﻪﺳ ﺭﻦﻣ
ﺎﻨﻠﹶﺴﺎ ﺃﹶﺟ ﻣﺍﻟﻠﱠﻪ ﻗﹶﺎﻟﹸﻮﺍ ﻭ.« ﺇﹺﻻﱠ ﺫﹶﺍﻙﻜﹸﻢﻠﹶﺴﺎ ﺃﹶﺟ ﻣ ﻗﹶﺎﻝﹶ »ﺁﻟﻠﱠﻪ.ﺎﻨﻠﹶﻴ ﻋ ﺑﹺﻪﻦﻣﻼﹶﻡﹺ ﻭﻺِﺳﺎ ﻟﺍﻧﺪﺎ ﻫﻠﹶﻰ ﻣ ﻋﻩﺪﻤﺤﻧ ﻭ ﺍﻟﻠﱠﻪﺬﹾﻛﹸﺮﺎ ﻧﻨﻠﹶﺴﺟ
.«ﻜﹶﺔﹶﻼﹶﺋ ﺍﻟﹾﻤﻰ ﺑﹺﻜﹸﻢﺎﻫﻳﺒ ﻧﹺﻰ ﺃﹶﻥﱠ ﺍﻟﻠﱠﻪﺮﺒﺮﹺﻳﻞﹸ ﻓﹶﺄﹶﺧﺎﻧﹺﻰ ﺟﹺﺒ ﺃﹶﺗﻪﻜﻨ ﻟﹶ ﻭﺔﹰ ﻟﹶﻜﹸﻢﻤﻬ ﺗﻔﹾﻜﹸﻢﻠﺤﺘ ﺃﹶﺳﻰ ﻟﹶﻢﺎ ﺇﹺﻧ ﻗﹶﺎﻝﹶ »ﺃﹶﻣ.ﺇﹺﻻﱠ ﺫﹶﺍﻙ
718. Əbu Səid əl-Xudri
demişdir: “Bir gün Müaviyə
məsciddə (elm
üçün) toplanmış bir dəstənin yaına gəldi və dedi: “Sizi belə oturdan
nədir?” Onlar dedilər: “Oturub Allahı zikr edirik”. Müaviyə
dedi:
“Deyin: “Allaha and olsun ki, bizi burda oturdan yalnız budur!” Onlar
dedilər: “Allaha and olsun ki, bizi burda oturdan yalnız budur!” Müaviyə
dedi: “Sizə and içdirməyim sizə inanmadığıma görə deyil. Allah Elçisinin salləllahu aleyhi və səlləm yanında tutduğum məqama baxmayaraq, məndən az hədis rəvayət edən bir kəs yoxdur. Bir dəfə Allah Elçisi salləllahu
aleyhi və səlləm məsciddə (elm üçün) toplanmış səhabələrin yanına gəlib
soruşdu: “Sizi belə oturdan nədir?” Onlar dedilər: “Oturub Allahı zikr edir,
bizi İslama hidayət etməsinə və bununla bizə mərhəmət etməsinə qarşılıq
olaraq Ona həmd edirik”. Allah Elçisi salləllahu aleyhi və səlləm soruşdu:
“Deyin: “Allaha and olsun ki, bizi burda oturdan yalnız budur!” Onlar
dedilər: “Allaha and olsun ki, bizi burda oturdan yalnız budur!” Allah
Elçisi salləllahu aleyhi və səlləm buyurdu: “Sizə and içdirməyim sizə inanma-

915

Muslim, 2018, 3762, 5381.
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dığıma görə deyil. Lakin, Cəbrail yanıma gəlib Allahın
sında sizinlə öyündüyünü xəbər verdi”.916

ﻜﹸﻢﺎﺗﺟﺭﻰ ﺩﺎ ﻓﻬﻓﹶﻌﺃﹶﺭ ﻭﻜﹸﻢﻴﻜﻠ ﻣﺪﻨﺎ ﻋﻛﹶﺎﻫﺃﹶﺯ ﻭﻜﹸﻢﺎﻟﻤﺮﹺ ﺃﹶﻋﻴ ﺑﹺﺨﺌﹸﻜﹸﻢﺒ»ﺃﹶﻻﹶ ﺃﹸﻧ

ﺒﹺﻰﻗﹶﺎﻝﹶ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺍﻟﻨ

mələklərin qarşı-

ِﺍﺀﺩﺭ ﺃﹶﺑﹺﻰ ﺍﻟﺪﻦ ﻋ- ٧١٩

.ﻠﹶﻰ ﻗﹶﺎﻟﹸﻮﺍ ﺑ.«ﺎﻗﹶﻜﹸﻢﻨﻮﺍ ﺃﹶﻋﺮﹺﺑﻳﻀ ﻭﻢﺎﻗﹶﻬﻨﻮﺍ ﺃﹶﻋﺮﹺﺑﻀ ﻓﹶﺘﻛﹸﻢﻭﺪﺍ ﻋﻠﹾﻘﹶﻮ ﺃﹶﻥﹾ ﺗﻦ ﻣ ﻟﹶﻜﹸﻢﺮﻴﺧﺭﹺﻕﹺ ﻭﺍﻟﹾﻮﺐﹺ ﻭﻔﹶﺎﻕﹺ ﺍﻟﺬﱠﻫ ﺇﹺﻧﻦ ﻣ ﻟﹶﻜﹸﻢﺮﻴﺧﻭ
.ﻛﹾﺮﹺ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﺫﻦ ﻣﺬﹶﺍﺏﹺ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﻋﻦﻰ ﻣﺠﺀٌ ﺃﹶﻧﻰﺎ ﺷﻞﹴ ﻣﺒ ﺟﻦﺎﺫﹸ ﺑﻌ ﻓﹶﻘﹶﺎﻝﹶ ﻣ.«ﺎﻟﹶﻰﻌ ﺗ ﺍﻟﻠﱠﻪﻛﹾﺮﻗﹶﺎﻝﹶ »ﺫ
719. Əbud-Dərdə
rəvayət edir ki, Allah Elçisi salləllahu aleyhi və səlləm
buyurmuşdur: “Sizə əməllərinizin ən xeyirlisi, Hökmdarınız dərgahında ən
təmizi, dərəcələrinizdən ən yüksəyi, sizin üçün qızıl, gümüş xərcləməkdən,
düşməninizlə qarşılaşıb onların boyunlarını vurmağınızdan, onların da
sizin boyunlarınızı vurmasından daha xeyirlisini bildirim?” Dedilər: “Bəli”.
O buyurdu: “Uca Allahı zikr etmək”. Muaz ibn Cəbəl
dedi: “Allahın
əzabından xilas edən ən yaxşı (vasitə) Allahı zikr etməkdir”.917

،ﻠﹶﻚ ﻣﻓﻪﺩ ﺇﹺﻻﱠ ﻛﹶﺎﻥﹶ ﺭﻛﹾﺮﹺﻩﺫ ﺑﹺﺎﷲِ ﻭﺮﹺﻩﺴﻴﻲ ﻣﻠﹸﻮﺍ ﻓﻳﺨ ﺐﹴﺍﻛ ﺭﻦﺎ ﻣ »ﻣ: ﺒﹺﻲ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺍﻟﻨ:ﺮﹴ ﻗﹶﺎﻝﹶﺎﻣﻦﹺ ﻋﺔﹶ ﺑﻘﹾﺒ ﻋﻦ ﻋ- ٧٢٠
.«ﻄﹶﺎﻥﹲﻴ ﺷﻓﻪﺩ ﺇﹺﻻﱠ ﻛﹶﺎﻥﹶ ﺭﻮﹺﻩﺤﻧﻌﺮﹴ ﻭﻠﹸﻮﺍ ﺑﹺﺸﻳﺨ ﻻﹶﻭ
720. Uqbə ibn Amir
rəvayət edir ki, Peyğəmbər salləllahu aleyhi və səlləm
demişdir: “Miniyə oturub yol gedərkən Allahı zikr etmək üçün vaxt ayıran
elə bir kəs yoxdur ki, arxasında bir mələk oturmasın. (Miniyə oturub yol
gedərkən) şeir və ona bənzər şeylərə vaxt ayıran elə bir kəs yoxdur ki,
arxasında bir şeytan oturmasın”.918

ﻭﺍﲑﺍﻥﹸ ﻓﹶﻘﹶﺎﻝﹶ »ﺳﺪﻤ ﺟﻳﻘﹶﺎﻝﹸ ﻟﹶﻪ ﻞﹴﺒﻠﹶﻰ ﺟ ﻋﺮﻜﱠﺔﹶ ﻓﹶﻤﻰ ﻃﹶﺮﹺﻳﻖﹺ ﻣ ﻓﻳﺴِﲑ

ﻮﻝﹸ ﺍﻟﻠﱠﻪﺳﻗﹶﺎﻝﹶ ﻛﹶﺎﻥﹶ ﺭ

ﺓﹶﻳﺮﺮ ﺃﹶﺑﹺﻰ ﻫﻦ ﻋ- ٧٢١

.«ﺍﺕﺮﺍﻟﺬﱠﺍﻛﺍ ﻭﲑ ﻛﹶﺜﻭﻥﹶ ﺍﻟﻠﱠﻪﺮ ﻗﹶﺎﻝﹶ »ﺍﻟﺬﱠﺍﻛﻮﻝﹶ ﺍﻟﻠﱠﻪﺳﺎ ﺭﻭﻥﹶ ﻳﺩﻔﹶﺮﺎ ﺍﻟﹾﻤﻣ ﻗﹶﺎﻟﹸﻮﺍ ﻭ.«ﻭﻥﹶﺩﻔﹶﺮ ﺍﻟﹾﻤﻖﺒﺍﻥﹸ ﺳﺪﻤﺬﹶﺍ ﺟﻫ
721. Əbu Hureyra
demişdir: “Allah Elçisi salləllahu aleyhi və səlləm Məkkə
yolunda gedərkən Cumdən adlı bir dağın yanından keçdi və buyurdu:
“Gedin, bu Cumdəndir! Mufərridlər (Allahı təkləşdirənlər) hamını geridə
qoydular”. Səhabələr: “Mufərridlər kimlərdir, ey Allahın Elçisi?” O buyurdu: “Allahı çox zikr edən kişilər və qadınlardır”.919
Muslim, 7032.
ət-Tirmizi, 3377, 3704. əl-Albani səhih olduğunu bildirmişdir.
918 ət-Tabərani “Mucəmul-Kəbir” 895. əl-Albani “Sahihul-Cəmius-Sağir”də (№ 5706) həsən olduğunu
bildirib.
919 Muslim, 6984.
916
917
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:ﻭﻥ؟ ﻗﹶﺎﻝﹶﺩﻔﹶﺮﻦﹺ ﺍﻟﹾﻤﻣﻝﹶ ﺍﷲِ ﻭﻮﺳﺎ ﺭ ﻳ: ﻗﹶﺎﻟﹸﻮﺍ.«ﻭﻥﹶﺩﻔﹶﺮ ﺍﻟﹾﻤﻖﺒ »ﺳ:
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ِﻝﹸ ﺍﷲﻮﺳ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺭ:ﻗﹶﺎﻝﹶ

ﺓﻳﺮﺮ ﺃﹶﺑﹺﻲ ﻫﻦ ﻋ- ٧٢٢
.«ِﻛﹾﺮﹺ ﺍﷲﻲ ﺫ ﻳﻬﺘﺮﻭﻥ ﻓﻳﻦ»ﺍﻟﱠﺬ

722. Əbu Hureyra rəvayət edir ki, Allah Elçisi salləllahu aleyhi və səlləm demişdir: “Təkləşdirənlər önə keçdilər”. Dedilər: “Ey Allahın Elçisi, təkləşdirənlər kimlərdir?” O buyurdu: “Özlərini Allahı zikr etməyə həsr edənlər”.920

 ﺍﻟﻠﱠﻪﻛﹾﺮﻘﹶﺎﻟﹶﺔﹶ ﺍﻟﹾﻘﹸﻠﹸﻮﺏﹺ ﺫﺇﹺﻥﱠ ﺻ ﻭ,ﻘﹶﺎﻟﹶﺔﹰﺀٍ ﺻﻲﻜﹸﻞﱢ ﺷ ﺇﹺﻥﱠ ﻟ:ﻳﻘﹸﻮﻝﹸ  ﻛﹶﺎﻥﹶﻪﺃﹶﻧ

ﺒﹺﻲﻦﹺ ﺍﻟﻨﻋ

ﺮﻤﻦﹺ ﻋ ﺑ ﺍﻟﻠﱠﻪﺪﺒ ﻋﻦ ﻋ- ٧٢٣

ﺮﹺﺏﻳﻀ  ﺇﹺﻻﱠ ﺃﹶﻥﹾ,ﺎﺩﻻﹶ ﺍﻟﹾﺠﹺﻬ ﻭ:؟ ﻗﹶﺎﻝﹶﺒﹺﻴﻞﹺ ﺍﻟﻠﱠﻪﻲ ﺳ ﻓﺎﺩﻻﹶ ﺍﻟﹾﺠﹺﻬ ﻭ: ﻗﹶﺎﻟﹸﻮﺍﻛﹾﺮﹺ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﺫﻦ ﻣﺬﹶﺍﺏﹺ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﻋﻦﻰ ﻣﺠﺀٍ ﺃﹶﻧﻰ ﺷﻦﺎ ﻣﻣ ﻭ,
.ﻊﻘﹶﻄﻳﻨ ﻰﺘ ﺣﻪﻔﻴﺑﹺﺴ
723. Abdullah ibn Ömər
rəvayət edir ki, Peyğəmbər salləllahu aleyhi və
səlləm demişdir: “Həqiqətən, hər bir şeyin təmizləyicisi vardır. Qəlblərin
təmizləyicisi Allahı
zikr etməkdir. Allahı zikr etməkdən də Allahın
əzabından daha çox xilas edən başqa bir şey yoxdur”. Dedilər: “Allah
yolunda cihad etməkdən də?” O buyurdu: “Cihad etməkdən də, yalnız
öldürülənə qədər qılıncı ilə döyüşən istisnadır”.921

ﺍﻝﹸﻳﺰ ﻰ ﻻﹶﻮﺳﺎ ﻣ ﻳ: ﻗﹶﺎﻝﹶ،ﻲ ﻟﹶﻚﻐﺒﻳﻨ ﻱ ﺍﻟﱠﺬﻜﹾﺮﺎ ﺍﻟﺸ ﻣ،ﺏﹺﺎ ﺭ ﻳ:

ﻰﻮﺳ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﻣ:ﻗﹶﺎﻝﹶ

ﻼﹶﻡﹴﻦﹺ ﺳ ﺍﷲِ ﺑﺪﺒ ﻋﻦ ﻋ- ٧٢٤
ﻛﹾﺮﹺﻱ ﺫﻦﺎ ﻣﻃﹾﺒﻚ ﺭﺎﻧﺴﻟ

724. Abdullah ibn Səlamın rəvayətinə görə Musa
demişdir: “Ey Rəbb!
Sənə layiq olan şükür nədir?” Allah buyurdu: “Ey Musa, dilin Məni zikr
etməkdən qurumasın!”922

 ﻭﻔﻘﹶﻪ ﻨﺎﻝﹺ ﺃﹶﻥﹾ ﻳﻞﹶ ﺑﹺﺎﻟﹾﻤﺨ ﺑﻩﻳﻜﹶﺎﺑﹺﺪ  ﺍﻟﻠﱠﻴﻞﹸ ﺃﹶﻥﹾﻦ ﻋﻜﹸﻢﻨ ﻣﺰﺠ ﻋﻦ ﻣ:

ِﻝﹸ ﺍﷲﻮﺳ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺭ:ﻗﹶﺎﻝﹶ

ﺎﺱﹴﺒﻦﹺ ﻋﻦﹺ ﺍﺑ ﻋ- ٧٢٥

.ﻛﹾﺮﹺ ﺍﷲ ﺫﺮﻜﹾﺜ ﻓﹶﻠﹾﻴﻩﺪﺎﻫﻳﺠ  ﺃﹶﻥﹾﻭﺪﻦﹺ ﺍﻟﹾﻌ ﻋﻦﺒﺟ
725. İbn Abbas
rəvayət edir ki, Allah Elçisi salləllahu aleyhi və səlləm
demişdir: “Kim gecə (namaza) qalxmağa çətinlik çəkər, malı xərcləməyə
xəsislik edər və ya düşmənlə vuruşmaqdan qorxarsa, Allahı çox zikr
Əhməd, 8273. Şueyb əl-Arnavut isnadını Muslimin şərtlərinə görə səhih olduğunu bildirmişdir.
əl-Beyhəqi “Dəavətul-Kəbir” 19. əl-Albani “Sahihut-Tərğib vət-Tərhib”də (№ 1495) səhih li-ğeyrihi
olduğunu bildirmişdir.
922 İbn Əbud-Dunyə “əş-Şukur” 39; Əbu Yəalə “Tabaqat əl-Hənəbilə” 1/ 194; İbn Mubarək “əz-Zühd”
942. Əbu Usamə Səlim ibn İyd əl-Hilali səhih olduğunu bildirmişdir.
920
921
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etsin”.923

ﻰﺘ ﺣﺍﺓﺪ ﺍﻟﹾﻐﻼﹶﺓ ﺻﻦﺎﻟﹶﻰ ﻣﻌ ﺗﻭﻥﹶ ﺍﻟﻠﱠﻪﻳﺬﹾﻛﹸﺮ ﻡﹴ ﻗﹶﻮﻊ ﻣﺪ »ﻷَﻥﹾ ﺃﹶﻗﹾﻌﻮﻝﹸ ﺍﻟﻠﱠﻪﺳ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺭﻚﺎﻟﻦﹺ ﻣﺲﹺ ﺑ ﺃﹶﻧﻦ ﻋ- ٧٢٦
ﺮﹺ ﺇﹺﻟﹶﻰ ﺃﹶﻥﹾﺼ ﺍﻟﹾﻌﻼﹶﺓ ﺻﻦ ﻣﻭﻥﹶ ﺍﻟﻠﱠﻪﻳﺬﹾﻛﹸﺮ ﻡﹴ ﻗﹶﻮﻊ ﻣﺪﻷَﻥﹾ ﺃﹶﻗﹾﻌﻴﻞﹶ ﻭﺎﻋﻤ ﺇﹺﺳﻟﹶﺪ ﻭﻦﺔﹰ ﻣﻌﺑ ﺃﹶﺭﻖﺘ ﺃﹶﻥﹾ ﺃﹸﻋﻦ ﻣ ﺇﹺﻟﹶﻰﺐ ﺃﹶﺣﺲﻤ ﺍﻟﺸﻄﹾﻠﹸﻊﺗ
.«ﺔﹰﻌﺑ ﺃﹶﺭﻖﺘ ﺃﹶﻥﹾ ﺃﹸﻋﻦ ﻣ ﺇﹺﻟﹶﻰﺐ ﺃﹶﺣﺲﻤ ﺍﻟﺸﺏﺮﻐﺗ
726. Ənəs ibn Məlik rəvayət edir ki, Allah Elçisi salləllahu aleyhi və səlləm demişdir: “Sübh namazından gün çıxana qədər Uca Allahı zikr edən camaatla
oturmaq, mənim üçün İsmayıl övladından dörd qulu azad etməkdən daha
sevimlidir. Həmçinin, Əsr namazından gün batana qədər Allahı zikr edən
camaatla oturmaq, mənim üçün dörd qul azad etməkdən daha sevimlidir“.924
DİLİN ALLAHIN ZİKRİNDƏN QURUMASIN!

ﺎ ﹺ ﺍﻟﻨﻝﹶ ﺍﷲِ ﺃﹶﻱﻮﺳﺎ ﺭ ﻳ:ﺎﻤﺪﻫﻝﹺ ﺍﷲِ ﻓﹶﻘﹶﺎﻝﹶ ﺃﹶﺣﻮﺳ ﺇﹺﻟﹶﻰ ﺭﺎﻥﺍﺑﹺﻴﺮﺎﺀَ ﺃﹶﻋ ﺟ:ﻧﹺﻲ ﻗﹶﺎﻝﹶﺎﺯﺮ ﺍﻟﹾﻤﺴﻦﹺ ﺑ ﺍﷲِ ﺑﺪﺒ ﻋﻦ ﻋ- ٧٢٧
ﺱ
ﻃﹾﺐ ﺭﻚﺎﻧﺴﻟﺎ ﻭﻴﻧ ﺍﻟﺪﻔﹶﺎﺭﹺﻕ »ﺃﹶﻥﹾ ﺗ: ﻗﹶﺎﻝﹶﺮﻴﻞﹺ ﺧﻤ ﺍﻟﹾﻌ ﺃﹶﻱ:ﺮﻗﹶﺎﻝﹶ ﺍﻵﺧ ﻭ.«ﻠﻪﻤ ﻋﻦﺴﺣ ﻭﻩﺮﻤ ﻃﹶﺎﻝﹶ ﻋﻦﻤﻰ ﻟ »ﻃﹸﻮﺑ: ﻗﹶﺎﻝﹶﺮﻴﺧ
.«ِﻛﹾﺮﹺ ﺍﷲ ﺫﻦﻣ
727. Rəvayət edilir ki, Abdullah ibn Busr əl-Muzəni demişdir: “İki bədəvi
Allah Elçisinin salləllahu aleyhi və səlləm yanına gəldi və onlardan biri soruşdu:
“Ey Allahın Elçisi, hansı insan ən xeyirlidir?” O buyurdu: “Ömrü üzün və
əməli gözəl olana Tubə olsun!” Digəri dedi: “Hansı əməl ən xeyirlidir?”
Allah Elçisi salləllahu aleyhi və səlləm buyurdu: “Dilin Allahın zikrindən qurumadığı halda dünyadan ayrıl”.925

؟ ﺇﹺﻟﹶﻰ ﺍﻟﻠﱠﻪﺐﺎﻝﹺ ﺃﹶﺣﻤ ﺍﻷَﻋ ﺃﹶﻱ:ﺃﹶﻥﹾ ﻗﹸﻠﹾﺖ

ﻮﻝﹶ ﺍﻟﻠﱠﻪﺳ ﺭﻪﻠﹶﻴ ﻋﻗﹾﺖ ﻛﹶﻼﻡﹴ ﻓﹶﺎﺭﺮ ﺇﹺﻥﱠ ﺁﺧ:ﻢﻗﹶﺎﻝﹶ ﻟﹶﻬ

ﻞﹴﺒﺎﺫﹶ ﺑﻦ ﺟﻌ ﺃﻥ ﻣ- ٧٢٨

"ﻛﹾﺮﹺ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﺫﻦ ﻣﻃﹾﺐ ﺭﻚﺎﻧﺴﻟ ﻭﻮﺕﻤ "ﺃﹶﻥﹾ ﺗ:ﻗﹶﺎﻝﹶ
728. Muaz ibn Cəbəl
demişdir: “Allah Elçisindən salləllahu aleyhi və səlləm
ayrılarkən son eşitdiyim kəlmə, “Hansı əməl Allaha daha sevimlidir?”-

923 əl-Bəzzar, 4904. əl-Albani “Sahihut-Tərğib vət-Tərhib”də (№ 1496) səhih li-ğeyrihi olduğunu bildirmişdir.
924 Əbu Davud, 3667, 3669. əl-Albani həsən olduğunu bildirmişdir.
925 Əbu Nueym “Hilyətul-Əuliyə” 355. əl-Albani “Sahihul-Cəmius-Sağir”də (№ 3282) səhih olduğunu
bildirmişdir.
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sualıma, “Dilin ölənə qədər Allahı zikr etməkdən qurumasın”- cavabını
verməsidir”.926

ﺚﹸﺒﺸﺀٍ ﺃﹶﺗﻰﻧﹺﻰ ﺑﹺﺸﺒﹺﺮ ﻓﹶﺄﹶﺧﻠﹶﻰ ﻋﺕ ﻛﹶﺜﹸﺮﻼﹶﻡﹺ ﻗﹶﺪ ﺍﻹِﺳﻊﺍﺋﺮ ﺇﹺﻥﱠ ﺷﻮﻝﹶ ﺍﻟﻠﱠﻪﺳﺎ ﺭﻼﹰ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﻳﺟﺃﹶﻥﱠ ﺭ

ﺮﹴﺴﻦﹺ ﺑ ﺑ ﺍﻟﻠﱠﻪﺪﺒ ﻋﻦ ﻋ- ٧٢٩

.«ﻛﹾﺮﹺ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﺫﻦﺎ ﻣﻃﹾﺒ ﺭﻚﺎﻧﺴﺍﻝﹸ ﻟﻳﺰ  ﻗﹶﺎﻝﹶ »ﻻﹶ.ﺑﹺﻪ
729. Abdullah ibn Busr rəvayət edir ki, bir kişi dedi: “Ey Allahın Elçisi,
İslam ayinlərinin çoxluğu mənə ağır gəlir. Mənə elə bir şey öyrət ki, ondan
bərk yapışım”. Peyğəmbər salləllahu aleyhi və səlləm buyurdu: “Dilin Allahı
zikr etməkdən qurumasın!”927
AZANI EŞİDƏN ZAMAN DEYİLƏN ZİKR

 ﺇﹺﻟﱠﺎ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﺃﹶﻥﹾ ﻟﹶﺎ ﺇﹺﻟﹶﻪﺪﻬﺫﱢﻥﹶ ﺃﹶﺷﺆ ﺍﻟﹾﻤﻊﻤﻳﺴ ﲔ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺣﻦ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﻣﻪ ﺃﹶﻧﻮﻝﹺ ﺍﻟﻠﱠﻪﺳ ﺭﻦﻗﱠﺎﺹﹴ ﻋﻦﹺ ﺃﹶﺑﹺﻲ ﻭ ﺑﺪﻌ ﺳﻦ ﻋ- ٧٣٠
ﻪﺒ ﺫﹶﻧ ﻟﹶﻪﺮﺎ ﻏﹸﻔﻳﻨﻠﹶﺎﻡﹺ ﺩﺑﹺﺎﻟﹾﺈﹺﺳﻮﻟﹰﺎ ﻭﺳ ﺭﺪﻤﺤﺑﹺﻤﺎ ﻭﺑ ﺭ ﺑﹺﺎﻟﻠﱠﻪﻴﺖﺿ ﺭﻮﻟﹸﻪﺳﺭ ﻭﻩﺪﺒﺍ ﻋﺪﻤﺤﺃﹶﻥﱠ ﻣ ﻭ ﻟﹶﻪﺮﹺﻳﻚ ﻟﹶﺎ ﺷﻩﺪﺣﻭ
730. Səd ibn Əbu Vəqqas
rəvayət edir ki, Allah Elçisi salləllahu aleyhi və
səlləm buyurmuşdur: “Kim azanı eşidərək: “Əşhədu əl-lə iləhə illəllahu vahdəhu lə şəriykə ləhu və ənnə Muhəmmədən abduhu va Rasuluhu. Radıytu
billəhi Rabbən və bi Muhəmmədin rasulən, va bil-İsləmi diynən! 928 ”deyərsə, günahı bağışlanar”.929

ﻦ ﻗﹶﺎﻝﹶ »ﻣ

ﻮﻝﹸ ﺍﻟﻠﱠﻪﺳ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺭﻜﹶﺖﺎ ﺳﻯ ﻓﹶﻠﹶﻤﺎﺩﻳﻨ

 ﺑﹺﻼﹶﻝﹲﻓﹶﻘﹶﺎﻡ

ﻮﻝﹺ ﺍﻟﻠﱠﻪﺳ ﺭﻊﺎ ﻣﻳﻘﹸﻮﻝﹸ ﻛﹸﻨ

 ﹶﺓﻳﺮﺮﺎ ﻫ ﺃﹶﺑﻊﻤ ﺳ- ٧٣١
.«ﺔﹶﻨﻞﹶ ﺍﻟﹾﺠﺧﺎ ﺩﻴﻨﻳﻘ ﺬﹶﺍﺜﹾﻞﹶ ﻫﻣ

731. Əbu Hureyra
buyurur: “Allah Elçisi salləllahu aleyhi və səlləm ilə
birlikdə idik. Bilal
ayağa qalxaraq azan oxumağa başladı. Azanı
bitirdikdə Allah Elçisi salləllahu aleyhi və səlləm buyurdu: “Kim bunu
yəqinliklə təkrar edərsə, Cənnətə girər”.930
ət-Tabərani “Mucəmul-Kəbir” 208, 16634. əl-Albani “Sahihut-Tərğib vət-Tərhib”də (№ 1492) həsən
səhih olduğunu bildirmişdir.
927 ət-Tirmizi, 3375, 3702. əl-Albani səhih olduğunu bildirmişdir.
928 Tərcüməsi: Mən də şahidlik edirəm ki, Allahdan başqa haqq ilah yoxdur, O təkdir, Onun şəriki
yoxdur və şahidlik edirəm ki, Muhəmməd Onun qulu və elçisidir! Allahın Rəbb, Muhəmmədin elçi və
İslamın din olduğundan razıyam! (Bu, müəzzinin şəhadət gətirməsinin ardınca deyilir. İbn Xuzeymə, 1/
220).
929 Muslim, 386, 579, 877.
930 ən-Nəsəi, 674, 682; Əhməd 38270. əl-Albani hədisin həsən olduğunu bildirmişdir.
926
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 ﺍﻟﻠﱠﻪﺮ ﺃﹶﻛﹾﺒ ﺍﻟﻠﱠﻪﻛﹸﻢﺪ ﻓﹶﻘﹶﺎﻝﹶ ﺃﹶﺣﺮ ﺃﹶﻛﹾﺒ ﺍﻟﻠﱠﻪﺮ ﺃﹶﻛﹾﺒﺫﱢﻥﹸ ﺍﻟﻠﱠﻪﺆﺇﹺﺫﹶﺍ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺍﻟﹾﻤ

ﻮﻝﹸ ﺍﻟﻠﱠﻪﺳﻗﹶﺎﻝﹶ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺭ

ﻄﱠﺎﺏﹺﻦﹺ ﺍﻟﹾﺨ ﺑﺮﻤ ﻋ- ٧٣٢

ﺍﺪﻤﺤ ﺃﹶﻥﱠ ﻣﺪﻬ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺃﹶﺷﻮﻝﹸ ﺍﻟﻠﱠﻪﺳﺍ ﺭﺪﻤﺤ ﺃﹶﻥﱠ ﻣﺪﻬ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺃﹶﺷ ﺛﹸﻢ ﺇﹺﻟﱠﺎ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﺃﹶﻥﹾ ﻟﹶﺎ ﺇﹺﻟﹶﻪﺪﻬ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺃﹶﺷ ﺇﹺﻟﱠﺎ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﺃﹶﻥﹾ ﻟﹶﺎ ﺇﹺﻟﹶﻪﺪﻬ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺃﹶﺷ ﺛﹸﻢﺮﺃﹶﻛﹾﺒ
ﺓﹶ ﺇﹺﻟﱠﺎ ﺑﹺﺎﻟﻠﱠﻪﻟﹶﺎ ﻗﹸﻮﻝﹶ ﻭﻮﻠﹶﻰ ﺍﻟﹾﻔﹶﻠﹶﺎﺡﹺ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﻟﹶﺎ ﺣ ﻋﻲ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺣ ﺛﹸﻢﺓﹶ ﺇﹺﻟﱠﺎ ﺑﹺﺎﻟﻠﱠﻪﻟﹶﺎ ﻗﹸﻮﻝﹶ ﻭﻮ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﻟﹶﺎ ﺣﻠﹶﺎﺓﻠﹶﻰ ﺍﻟﺼ ﻋﻲ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺣ ﺛﹸﻢﻮﻝﹸ ﺍﻟﻠﱠﻪﺳﺭ
ﺔﹶﻨﻞﹶ ﺍﻟﹾﺠﺧ ﺩ ﻗﹶﻠﹾﺒﹺﻪﻦ ﻣ ﺇﹺﻟﱠﺎ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﻟﹶﺎ ﺇﹺﻟﹶﻪ ﺇﹺﻟﱠﺎ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﻟﹶﺎ ﺇﹺﻟﹶﻪ ﺛﹸﻢﺮ ﺃﹶﻛﹾﺒ ﺍﻟﻠﱠﻪﺮ ﺃﹶﻛﹾﺒ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺍﻟﻠﱠﻪﺮ ﺃﹶﻛﹾﺒ ﺍﻟﻠﱠﻪﺮ ﺃﹶﻛﹾﺒ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺍﻟﻠﱠﻪﺛﹸﻢ
732. Ömər ibn Xəttab rəvayət edir ki, Allah Elçisi salləllahu aleyhi və səlləm
buyurmuşdur: “Müəzzin: “Allahu Əkbər, Allahu Əkbər”- dedikdə, sizdən
biriniz “Allahu Əkbər, Allahu Əkbər”- deyərsə; müəzzin: “Əşhədu əl-lə
iləhə illəllah” dedikdə, o da “Əşhədu əl-lə iləhə illəllah”- deyərsə; müəzzin:
“Əşhədu ənnə Muhəmmədən Rasulullah”- dedikdə, o da “Əşhədu ənnə
Muhəmmədən Rasulullah”- deyərsə; müəzzin: “Həyyə aləs-saləh”- dedikdə, o da: “Lə həulə və lə quvvətə illə billəh” deyərsə; müəzzin: “Həyyə aləlfələh”- dedikdə, o: “Lə həulə və lə quvvətə illə billəh”- deyərsə; müəzzin:
“Allahu Əkbər, Allahu Əkbər”- dedikdə, o da “Allahu Əkbər, Allahu
Əkbər”- deyərsə; müəzzin: “Lə iləhə illəllah” dedikdə, o da ürəkdən “Lə
iləhə illəllah”- deyərsə, Cənnətə girər”.931
ƏL-VƏSİLƏ

ﻠﱡﻮﺍ ﺻﻳﻘﹸﻮﻝﹸ ﺛﹸﻢ ﺎﺜﹾﻞﹶ ﻣﺫﱢﻥﹶ ﻓﹶﻘﹸﻮﻟﹸﻮﺍ ﻣﺆ ﺍﻟﹾﻤﻢﺘﻌﻤﻳﻘﹸﻮﻝﹸ ﺇﹺﺫﹶﺍ ﺳ ﺒﹺﻲ ﺍﻟﻨﻊﻤ ﺳﻪﺎﺹﹺ ﺃﹶﻧﻦﹺ ﺍﻟﹾﻌﺮﹺﻭ ﺑﻤﻦﹺ ﻋ ﺑ ﺍﻟﻠﱠﻪﺪﺒ ﻋﻦ ﻋ- ٧٣٣
ﺪﺒﻌﻲ ﺇﹺﻟﱠﺎ ﻟﻐﺒﻨ ﻟﹶﺎ ﺗﺔﻨﻲ ﺍﻟﹾﺠﺰﹺﻟﹶﺔﹲ ﻓﻨﺎ ﻣﻬﻴﻠﹶﺔﹶ ﻓﹶﺈﹺﻧﺳﻲ ﺍﻟﹾﻮ ﻟﻠﹸﻮﺍ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﺳﺍ ﺛﹸﻢﺮﺸﺎ ﻋ ﺑﹺﻬﻪﻠﹶﻴ ﻋﻠﱠﻰ ﺍﻟﻠﱠﻪﻠﹶﺎﺓﹰ ﺻ ﺻﻠﹶﻲﻠﱠﻰ ﻋ ﺻﻦ ﻣﻪ ﻓﹶﺈﹺﻧﻠﹶﻲﻋ
ﺔﹸﻔﹶﺎﻋ ﺍﻟﺸ ﻟﹶﻪﻠﱠﺖﻴﻠﹶﺔﹶ ﺣﺳﻲ ﺍﻟﹾﻮﺄﹶﻝﹶ ﻟ ﺳﻤﻦ  ﻓﹶﻮﺎ ﻫﻮ ﺃﹶﻥﹾ ﺃﹶﻛﹸﻮﻥﹶ ﺃﹶﻧﺟﺃﹶﺭ ﻭ ﺍﻟﻠﱠﻪﺎﺩﻋﺒ ﻦﻣ
733. Abdullah ibn Amr ibn əl-As
rəvayət edir ki, Peyğəmbər salləllahu
aleyhi və səlləm demişdir: “Müəzzinin azan verdiyini eşitdiyiniz zaman siz də
onun dediklərini təkrar edin, sonra da mənə salavat edin. Kim mənə bir
salavat edərsə, Allah ona bunun sayəsində on salavat edər. Sonra Allahdan
mənim üçün “əl-Vəsilə” istəyin. Həqiqətən o, Cənnətdə Allahın qullarından bir qul üçün layiq görülmüş bir yerdir. Mən ümid edirəm ki, o yer
mənə veriləcəkdir. Kim mənim üçün “əl-Vəsilə” istəyərsə, şəfaətimə nail
olar”.932

ﻠﻮﺍ ﺍﷲَ ﺃﹶﻥﹾ ﻓﹶﺴ،ﺔﹲﺟﺭﺎ ﺩﻗﻬ ﻓﹶﻮﺲ ﻟﹶﻴ،ِ ﺍﷲﺪﻨﺔﹲ ﻋﺟﺭﻴﻠﺔﹸ ﺩﺳ »ﺍﻟﹾﻮ: ِﻝﹸ ﺍﷲﻮﺳ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺭ:ﻗﹶﺎﻝﹶ

ﺭﹺﻱﺪ ﺍﻟﹾﺨﻴﺪﻌ ﺃﹶﺑﹺﻲ ﺳﻦ ﻋ- ٧٣٤

.«ﻴﻠﹶﺔﹶﺳﻨﹺﻲ ﺍﻟﹾﻮﻴﺆﺗﻳ

931
932

Muslim, 385, 578, 876.
Muslim, 384, 577, 875.
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734. Əbu Səid əl-Xudri rəvayət edir ki, Allah Elçisi salləllahu aleyhi və səlləm
demişdir: “əl-Vəsilə” Allahın dərgahında elə bir dərəcədir ki, ondan üstün
bir dərəcə yoxdur. Elə isə Allaha dua edin ki, “əl-Vəsilə”ni mənə versin”.933

ﺔﺎﻣ ﺍﻟﺘﺓﻮﻋ ﺍﻟﺪﻩﺬ ﻫﺏ ﺭﻢﺍﺀَ ﺍﻟﻠﱠﻬﺪ ﺍﻟﻨﻊﻤﻳﺴ ﲔ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺣﻦ »ﻣ: ﻗﹶﺎﻝﹶﻮﻝﹶ ﺍﻟﻠﱠﻪﺳ ﺃﹶﻥﱠ ﺭ،
 ﺍﻟﻠﱠﻪﺪﺒﻦﹺ ﻋﺎﺑﹺﺮﹺ ﺑ ﺟﻦ ﻋ- ٧٣٥
.«ﺔﺎﻣﻴ ﺍﻟﹾﻘﻡﻳﻮ ﻰﺘﻔﹶﺎﻋ ﺷ ﻟﹶﻪﻠﱠﺖ ﺣ،ﻪﺗﻋﺪ ﻯ ﻭﺍ ﺍﻟﱠﺬﻮﺩﻤﺤﺎ ﻣﻘﹶﺎﻣ ﻣﺜﹾﻪﻌﺍﺑﻴﻠﹶﺔﹶ ﻭﺍﻟﹾﻔﹶﻀﻴﻠﹶﺔﹶ ﻭﺳﺍ ﺍﻟﹾﻮﺪﻤﺤ ﻣ ﺁﺕﺔﻤ ﺍﻟﹾﻘﹶﺎﺋﻼﹶﺓﺍﻟﺼﻭ
735. Cabir ibn Abdullah
rəvayət edir ki, Allah Elçisi salləllahu aleyhi və
səlləm demişdir: “Kim azanı eşitdikdə934: “Allahummə Rabbə həzihid-dəvətit-tammə, vəs-səlatil qaimə, ə'ti Muhəmmədənil-vəsilətə vəl-fədilətə, vəb'ashu məqamən məhmudənilləzi vəadtəhu”935- deyərsə, Qiyamət günü mənim
şəfaətimə qovuşar”.936 Digər rəvayətdə belə deyilir:
DƏSTƏMAZDAN SONRA DEYİLƏN ZİKR

ﺖ ﺇﹺﻻﱠ ﺃﹶﻧ ﺃﹶﻥﹾ ﻻﹶ ﺇﹺﻟﹶﻪﺪﻬ ﺃﹶﺷﻙﺪﻤﺑﹺﺤﻢ ﻭ  ﺍﻟﻠﱠﻬﻚﺎﻧﺤﺒ ﺳ:ﺄﹶ ﻓﹶﻘﹶﺎﻝﹶﺿﻮ ﺗﻦ »ﻣ: ﻗﹶﺎﻝﹶﺒﹺﻲﻦﹺ ﺍﻟﻨ ﻋ: ﻴﺪﻌ ﺃﹶﺑﹺﻲ ﺳﻦ ﻋ- ٧٣٦
.«ﺔﺎﻣﻴﻡﹺ ﺍﻟﹾﻘﻳﻮ ﺮ ﺇﹺﻟﹶﻰﻳﻜﹾﺴ  ﺑﹺﻄﹶﺎﺑﹺﻊﹴ ﻓﹶﻠﹶﻢ ﻃﹸﺒﹺﻊ ﺛﹸﻢﻲ ﺭﹺﻕ ﻓﺐ ﻛﹸﺘﻚ ﺇﹺﻟﹶﻴﻮﺏﺃﹶﺗ ﻭﻙﻔﺮ ﻐﺘﺍﺳ
736. Əbu Səid rəvayət edir ki, Peyğəmbər salləllahu aleyhi və səlləm demişdir: “Kim dəstəmaz alıb bu duanı: “Subhənəkə Allahummə və bihəmdikə,
əşhədu əl-lə iləhə illə əntə, əstəğfirukə və ətubu ileyk937”- deyərsə, dəri938
üzərinə yazılıb möhür vurular və Qiyamətə qədər qırılmaz”.939

ﻡﻳﻮ  ﻧﻮﺭﺍﺖ ﻟﹶﻪﺎ ﺃﻧﺰﻟﺖ ﻛﹶﺎﻧﻒ ﻛﹶﻤﺓ ﺍﻟﹾﻜﹶﻬﻮﺭﺃﹶ ﺳ »ﻣﻦ ﻗﹶﺮ: ﻮﻝ ﺍﷲﺳ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺭ: ﻗﹶﺎﻝﹶﺭﹺﻱﺪﻦ ﺃﰊ ﺳﻌﻴﺪ ﺍﻟﹾﺨ ﻋ- ٧٣٧
:ﺄﹶ ﰒﱠ ﻗﹶﺎﻝﹶﺿﻮ ﺗﻦ ﻣ ﻭ،ﻪﻠﹶﻴﻠﻂ ﻋﻳﺴ ﺎﻝ ﱂﺟﺎ ﰒﱠ ﺧﺮﺝ ﺍﻟﺪﺎﺕ ﻣﻦ ﺁﺧﺮﻫﺃﹶ ﻋﺸﺮ ﺁﻳﻣﻦ ﻗﹶﺮ ﻭ،ﻜﱠﺔﺔ ﻣﻦ ﻣﻘﹶﺎﻣﻪ ﺇﹺﻟﹶﻰ ﻣﺎﻣﻴﺍﻟﹾﻘ
ﻡﹺﻳﻮ  ﺇﻟﹶﻰﺮﻳﻜﹾﺴ ﻊﹴ ﻓﹶﻠﹶﻢ ﺑﹺﻄﹶﺎﺑ ﻃﹸﺒﹺﻊ ﺛﹸﻢﻕﻲ ﺭ ﻓﺐ ﻛﹸﺘﻚ ﺇﻟﹶﻴﻮﺏﺃﹶﺗ ﻭﻙﺮﻔﻐﺘ ﺃﹶﺳﺖ ﺇﻟﱠﺎ ﺃﹶﻧ ﺃﹶﻥﹾ ﻟﹶﺎ ﺇﻟﹶﻪﺪﻬ ﺃﹶﺷﻙﺪﻤﺑﹺﺤ ﻭﻢ ﺍﻟﻠﱠﻬﻚﺎﻧﺤﺒﺳ
933 Əhməd, 11722. əl-Albani “Sahihul-Cəmius-Sağir”də (№ 7151) və “Silsilətul-Əhədisis-Sahiha”da (№
3571) səhih olduğunu bildirmişdir.
934 Yəni azanı tam eşitdikdən sonra deyilir. Belə ki, Muslimin Abdullah ibn Amrdan
rəvayət ediyi
hədisdə belə deyilir: “Müəzzinin dediklərini deyin, sonra mənim üçün (Allahdan) vəsilə istəyin”.
(Muslim, Namaz, 384).
935 Tərcüməsi: Bu tam dəvətin və qılınacaq namazın Rəbbi olan Allahım! Muhəmmədə vasitəçilik haqqı
və fəzilət ver. Onu vəd etdiyin təriflənən məqama çatdır!
936 əl-Buxari, 614.
937 Tərcüməsi: Ey pak və müqəddəs olan Allahım, Sənə həmd olsun! Şəhadət verirəm ki, Səndən başqa
haqq ilah yoxdur. Səndən bağışlanmağımı diləyir və Sənə tövbə edirəm!
938 Qədimdə yazı üçün dəri işlədirdilər.
939 əl-Hakim, 564, 2072. əl-Albani “Sahihut-Tərğib vət-Tərhib” (№ 220), “Silsilətul-Əhədisis-Sahiha” (№
2333) və “Sahihul-Cəmius-Sağir”də (№ 6170) səhih olduğunu bildirmişdir.
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«ﺔﺎﻣﻴﺍﻟﹾﻘ
737. Əbu Səid əl-Xudri rəvayət edir ki, Allah Elçisi salləllahu aleyhi və səlləm
demişdir: “Kim “əl-Kəhf” surəsini nazil olduğu kimi oxuyarsa, bu, onun
üçün Qiyamət günü durduğu yerdən Məkkəyə qədər nur olacaq. Kim
onun axırıncı on ayəsini oxuyar, sonra Dəccal peyda olarsa, ona təsir göstərə bilməz. Kim dəstəmaz alıb bu duanı: “Subhənəkə Allahummə və
bihəmdikə, əşhədu əl-lə iləhə illə əntə, əstəğfirukə və ətubu ileyk940”– deyərsə, dəri941 üzərinə yazılıb xətmi vurular və Qiyamətə qədər sınmaz”.942
MƏSCİDƏ GİRƏRKƏN EDİLƏN ZİKR

،ﻴﻢﹺﻈ ﺍﻟﹾﻌﻮﺫﹸ ﺑﹺﺎﻟﻠﱠﻪ»ﺃﹶﻋ:  ﻗﹶﺎﻝﹶﺠﹺﺪﺴﻞﹶ ﺍﻟﹾﻤﺧ ﻛﹶﺎﻥﹶ ﺇﹺﺫﹶﺍ ﺩﻪﺃﹶﻧ

ﺒﹺﻲ ﺍﻟﻨﻦ ﻋ:

ﺎﺹﹺﻦﹺ ﺍﻟﹾﻌﺮﹺﻭ ﺑﻤﻦﹺ ﻋ ﺑ ﺍﻟﻠﱠﻪﺪﺒ ﻋﻦ ﻋ- ٧٣٨

 ﻗﹶﺎﻝﹶﻚ »ﻓﹶﺈﹺﺫﹶﺍ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺫﹶﻟ: ﻗﹶﺎﻝﹶ.«ﻢﻌ»ﻧ:  ﻗﹸﻠﹾﺖ.« »ﺃﹶﻗﹶﻂﹾ؟: ﻗﹶﺎﻝﹶ.«ﺟﹺﻴﻢﹺ ﺍﻟﺮﻄﹶﺎﻥﻴ ﺍﻟﺸﻦ ﹺﱘ ﻣ ﺍﻟﹾﻘﹶﺪﻠﹾﻄﹶﺎﻧﹺﻪﺳ ﻭ، ﺍﻟﹾﻜﹶﺮﹺﱘﹺﻬﹺﻪﺟﺑﹺﻮﻭ
.«ﻡﹺﻮ ﺍﻟﹾﻴﺮﺎﺋﻲ ﺳﻨﻆﹶ ﻣﻔ ﺣ:ﻄﹶﺎﻥﹸﻴﺍﻟﺸ
738. Abdullah ibn Amr ibn əl-As
rəvayət edir ki, Peyğəmbər salləllahu
aleyhi və səlləm məscidə girərkən dedi: “Əuzu billəhil-Azim və bivəchihilKərim və sultanihil-qadim minəş-şeytanir-racim943”. (Məscidə girərkən) bunu söylədikdə şeytan belə deyir: “O, günün qalan hissəsini də məndən
qorundu”.944
NAMAZDA EDİLƏN DUALARIN FƏZİLƏTİ

ﻰﺎ ﹶﻗﻀ ﻓﹶﻠﹶﻤ.ﻴﻪﻛﺎﹰ ﻓﺎﺭﺒﺒﺎﹰ ﻣﲑﺍﹰ ﻃﹶﻴﺪﺍﹰ ﻛﹶﺜﻤ ﺣﻠﱠﻪ ﻟﺪﻤ ﻓﹶﻘﹶﺎﻝﹶ ﺍﻟﹾﺤﻼﹶﺓﻰ ﺍﻟﺼﻓ

ﺒﹺﻰﺍﻟﻨﻞﹲ ﻭﺟﺎﺀَ ﺭﻗﹶﺎﻝﹶ ﺟ

ﺲﹴ ﺃﹶﻧﻦ ﻋ- ٧٣٩

ﺎﻬﺎ ﻗﹸﻠﹾﺘﻞﹲ ﺃﹶﻧﺟﺍﺭﹴ ﻓﹶﻘﹶﺎﻝﹶ ﺭﺮﺎ ﺛﹶﻼﹶﺙﹶ ﻣﻫﺎﺩ ﻓﹶﺄﹶﻋ-  ﻗﹶﺎﻝﹶ- ﻡ ﺍﻟﹾﻘﹶﻮﻡ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﻓﹶﺄﹶﺭ.«ﻛﹶﺬﹶﺍﺔﹶ ﻛﹶﺬﹶﺍ ﻭﻤﻞﹸ ﻛﹶﻠ ﺍﻟﹾﻘﹶﺎﺋﻳﻜﹸﻢﻼﹶﺓﹶ ﻗﹶﺎﻝﹶ »ﺃﹶ ﺍﻟﺼﺒﹺﻰﺍﻟﻨ
ﻢﻬﺑﺄﹶﻟﹸﻮﺍ ﺭﻰ ﺳﺘﺎ ﺣﻬﻮﻧﺒﻳﻜﹾﺘ ﻒﺍ ﻛﹶﻴﻭﺭﺎ ﺩﻠﹶﻜﺎﹰ ﻓﹶﻤ ﻣﺮﺸﺎ ﻋﺎ ﺍﺛﹾﻨﻫﺭﺪﺘ ﺍﺑ »ﻟﹶﻘﹶﺪﺒﹺﻰ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﻓﹶﻘﹶﺎﻝﹶ ﺍﻟﻨ.ﺮﻴﺎ ﺇﹺﻻﱠ ﺍﻟﹾﺨ ﺑﹺﻬﺕﺩﺎ ﺃﹶﺭﻣﻭ
«ﻯﺪﺒﺎ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﻋﺎ ﻛﹶﻤﻮﻫﺒﻗﹶﺎﻝﹶ ﺍﻛﹾﺘ
739. Ənəs
demişdir: “Peyğəmbər salləllahu aleyhi və səlləm namaz qılarkən
bir kişi gəlib dedi: “Allaha həmd olsun, (özü də) çoxlu, xoş, mübarək bir
Tərcüməsi: Ey nöqsansız və pak olan Allahım, Sənə həmd olsun! Şəhadət verirəm ki, Səndən başqa
haqq ilah yoxdur. Səndən bağışlanmağımı diləyir və Sənə tövbə edirəm!
941 Qədimdə yazı üçün dəri işlədirdilər.
942 əl-Hakim, 2072. əl-Albani “Sahihut-Tərğib vət-Tərhib” (№ 1473) səhih li-ğeyrihi olduğunu bildirib.
943 Tərcüməsi: Qovulmuş şeytandan Əzəmətli Allaha, Onun kəramətli Üzünə və Onun əzəli hökmranlığına sığınıram.
944 Əbu Davud, 466. əl-Albani səhih olduğunu bildirmişdir.
940
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həmd! 945 ” Namazı bitirdikdən sonra Peyğəmbər salləllahu aleyhi və səlləm
soruşdu: “Bu kəlməni deyən kimdir!” İnsanlar susdular və o, bunu üç dəfə
təkrarladı. Həmin kişi dedi: “Onu mən dedim və onu deməkdə də istəyim
yalnız xeyir idi”. Peyğəmbər salləllahu aleyhi və səlləm dedi: “Artıq on iki
mələk (onu yazmaq üçün bir-biri ilə) yarışdılar, lakin onu necə yazacaqlarını bilmədilər. Nəhayət Rəbblərindən
soruşdular, O da: “Qulumun
946
söylədiyi kimi yazın!”- deyə buyurdu”.

ﻠﱠﻪ ﻟﺪﻤﺍﻟﹾﺤﺍ ﻭ ﻛﹶﺒﹺﲑﺮ ﺃﹶﻛﹾﺒﻡﹺ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﺍﻟﹾﻘﹶﻮﻦﻞﹲ ﻣﺟﺇﹺﺫﹾ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺭ

ﻮﻝﹺ ﺍﻟﻠﱠﻪﺳ ﺭﻊﻠﱢﻰ ﻣﺼ ﻧﻦﺤﺎ ﻧﻤﻨﻴﻗﹶﺎﻝﹶ ﺑ

ﺮﻤﻦﹺ ﻋﻦﹺ ﺍﺑ ﻋ- ٧٤٠

.ﻮﻝﹶ ﺍﻟﻠﱠﻪﺳﺎ ﺭﺎ ﻳﻡﹺ ﺃﹶﻧ ﺍﻟﹾﻘﹶﻮﻦﻞﹲ ﻣﺟ ﻓﹶﻘﹶﺎﻝﹶ ﺭ.«ﻛﹶﺬﹶﺍﻞﹸ ﻛﹶﺬﹶﺍ ﻭﻦﹺ ﺍﻟﹾﻘﹶﺎﺋ »ﻣﻮﻝﹸ ﺍﻟﻠﱠﻪﺳ ﻓﹶﻘﹶﺎﻝﹶ ﺭ.ﻴﻼﹰﺃﹶﺻﺓﹰ ﻭﻜﹾﺮ ﺑﺎﻥﹶ ﺍﻟﻠﱠﻪﺤﺒﺳﺍ ﻭﲑﻛﹶﺜ
. ﻮﻝﹺ ﺍﻟﻠﱠﻪﺳ ﺭﻦ ﻣﻦﻬﺘﻌﻤﺬﹸ ﺳﻨ ﻣﻦﻬﻛﹾﺘﺮﺎ ﺗ ﻣﺮﻤ ﻋﻦ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺍﺑ.«ِﺎﺀﻤ ﺍﻟﺴﺍﺏﻮﺎ ﺃﹶﺑ ﻟﹶﻬﺖﺤﺎ ﻓﹸﺘ ﻟﹶﻬﺖﺠﹺﺒﻗﹶﺎﻝﹶ »ﻋ
740. İbn Ömər
rəvayət edir ki, Allah Elçisi salləllahu aleyhi və səlləm ilə
birlikdə namaz qılarkən camaatdan biri dedi: “Allahu əkbəru kəbiyran,
vəlhəmdulilləhi kəsiyran, və subhənəllahi bukratən və əsiylən947 ”. Allah
Elçisi salləllahu aleyhi və səlləm soruşdu: “Bunu deyən kimdir?” Həmin kişi
dedi: “Mənəm, ey Allahın Elçisi!” Allah Elçisi salləllahu aleyhi və səlləm buyurdu: “Bu kəlmələrə təəccübləndim, səma qapıları bunun üçün açıldı”. İbn
Ömər
dedi: “Bu kəlmələri Allah Elçisindən salləllahu aleyhi və səlləm
eşitdiyim gündən bəri tərk etmədim”.948

ﻪ ﻊ ﺍﻟﻠﱠ ﻤ »ﺳ: ﻗﹶﺎﻝﹶﺔﻛﹾﻌ ﺍﻟﺮﻦ ﻣﻪﺃﹾﺳ ﺭﻓﹶﻊﺎ ﺭ ﻓﹶﻠﹶﻤﺒﹺﻰﺍﺀَ ﺍﻟﻨﺭﻠﱢﻰ ﻭﺼﺎ ﻧﻣﻳﻮ ﺎ ﻛﹸﻨ: ﻗﹶﺎﻝﹶﻰﻗﺭﻊﹴ ﺍﻟﺰﺍﻓﻦﹺ ﺭﺔﹶ ﺑ ﺭﹺﻓﹶﺎﻋﻦ ﻋ- ٧٤١
: ﻗﹶﺎﻝﹶ،«ﻜﹶﻠﱢﻢﺘﻦﹺ ﺍﻟﹾﻤ »ﻣ: ﻗﹶﺎﻝﹶﻑﺮﺼﺎ ﺍﻧ ﻓﹶﻠﹶﻤ،ﻴﻪﻛﹰﺎ ﻓﺎﺭﺒﺎ ﻣﺒﺍ ﻃﹶﻴﲑﺍ ﻛﹶﺜﺪﻤ ﺣ،ﺪﻤ ﺍﻟﹾﺤﻟﹶﻚﺎ ﻭﻨﺑ ﺭﺍﺀَﻩﺭﻞﹲ ﻭﺟ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺭ.«ﻩﺪﻤ ﺣﻦﻤﻟ
.«ﻝﹸﺎ ﺃﹶﻭﻬﺒﻳﻜﹾﺘ ﻢﻳﻬ ﺃﹶ،ﺎﻬﻭﻧﺭﺪﺘﻳﺒ ﻠﹶﻜﹰﺎ ﻣﲔﺛﹶﻼﹶﺛﺔﹰ ﻭﻌ ﺑﹺﻀﻳﺖﺃﹶ »ﺭ: ﻗﹶﺎﻝﹶ،ﺎﺃﹶﻧ
741. Rəvayət edilir ki, Rifaa ibn Rafi əz-Zuraqi
demişdir: “Bir dəfə biz
Peyğəmbərin salləllahu aleyhi və səlləm arxasında namaz qılırdıq. Rukudan
başını qaldırıb: “Səmi Allahu limən həmidəh949”- dedi. Arxasında duran bir
nəfər isə: “Rabbənə və ləkəl-həmd, həmdən, kəsiran, tayyibən, mubarəkən
fihi 950 ”- dedi. Peyğəmbər salləllahu aleyhi və səlləm namazı bitirdikdən sonra
soruşdu: “Bunu deyən kim idi?” (Əshabə): “Mən”- dedi. (Onda Peyğəmbər
Transkripsiyası: Əlhəmdulilləhi həmdən kəsiyran tayyibən mubərakən fihi.
Əhməd, 12988, 13341, 13843. Şueyb əl-Arnavut isnadını əl-Buxari və Muslimin şərtlərinə görə səhih
olduğunu bildirmişdir.
947 Tərcüməsi: Allah ən Böyükdür, Allaha çoxlu həmd olsun, səhər-axşam Allaha təriflər olsun!
948 ət-Tirmizi, 3592, 3941. əl-Albani bu hədisin səhih olduğunu bildirmişdir.
949 Tərcüməsi: Allah Ona həmd deyənləri eşidir.
950 Tərcüməsi: Ey Rəbbimiz! Sənə həmd olsun, özü də çoxlu, xoş, mübarək bir həmd!
945
946
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salləllahu aleyhi və səlləm)

buyurdu: “Mən otuzdan çox mələk gördüm ki, bu
sözü hansı biri daha tez yazacaq deyə, bir-birini ötməyə çalışırdılar”.951
İSTİFTAHDA952 DEYİLƏN ZİKRİN FƏZİLƏTİ

،ﻙﺪﻤﺑﹺﺤ ﻭﻢ ﺍﻟﻠﱠﻬﻚﺎﻧﺤﺒ ﺳ:ﺪﺒﻳﻘﹸﻮﻝﹶ ﺍﻟﹾﻌ  ﺍﻟﹾﻜﹶﻼﹶﻡﹺ ﺇﹺﻟﹶﻰ ﺍﷲِ ﺃﹶﻥﹾﺐ ﺇﹺﻥﱠ ﺃﹶﺣ: ِﻮﻝﹸ ﺍﷲﺳ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺭ:ﻗﹶﺎﻝﹶ

ِ ﺍﷲﺪﺒ ﻋﻦ ﻋ- ٧٤٢

ﻚﻠﹶﻴ ﻋ:ﻘﹸﻮﻝﹸ ﻓﹶﻴﻖﹺ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﺍﺗ:ﻞﹺﺟﻠﺮﻞﹸ ﻟﺟﻳﻘﹸﻮﻝﹶ ﺍﻟﺮ  ﺍﻟﹾﻜﹶﻼﹶﻡﹺ ﺇﹺﻟﹶﻰ ﺍﷲِ ﺃﹶﻥﹾﺾﻐﺇﹺﻥﱠ ﺃﹶﺑ ﻭ،ﻙﺮ ﻏﹶﻴﻻﹶ ﺇﹺﻟﹶﻪ ﻭ،ﻙﺪﺎﻟﹶﻰ ﺟﻌﺗ ﻭ،ﻚﻤ ﺍﺳﻙﺎﺭﺒﺗﻭ
.ﻚﻔﹾﺴﻧ
742. Abdullah rəvayət edir ki, Allah Elçisi salləllahu aleyhi və səlləm demişdir: “Həqiqətən, Allaha ən sevimli kəlmə qulun belə deməsidir: “Subhənəkə Allahummə və bihəmdikə və təbərakə ismukə və təalə cəddukə və lə iləhə ğayrukə953”. Həqiqətən, Allahın nifrət etdiyi kəlmə isə bir kişinin digərinə: ”Allahdan qorx!”- dedikdə, onun: “Get, öz işinlə məşğul ol!”- deməsidir”.954
NAMAZDAN SONRA EDİLƏN ZİKRLƏR

ﻴ ﹺﻢﻌﺍﻟﻨﻼﹶ ﻭ ﺍﻟﹾﻌﺎﺕﺟﺭﺍﻝﹺ ﺑﹺﺎﻟﺪﻮ ﺍﻷَﻣﻦﺛﹸﻮﺭﹺ ﻣﻞﹸ ﺍﻟﺪ ﺃﹶﻫﺐ ﻓﹶﻘﹶﺎﻟﹸﻮﺍ ﺫﹶﻫﺒﹺﻰﺍﺀُ ﺇﹺﻟﹶﻰ ﺍﻟﻨﺎﺀَ ﺍﻟﹾﻔﹸﻘﹶﺮ ﺟ:ﺓﹶ ﻗﹶﺎﻝﹶﻳﺮﺮ ﺃﹶﺑﹺﻰ ﻫﻦ ﻋ- ٧٤٣
،ﻭﻥﹶﺪﺎﻫﻳﺠ ﻭ،ﻭﻥﹶﺮﻤﺘﻳﻌ ﻭ،ﺎﻮﻥﹶ ﺑﹺﻬﺠﻳﺤ ﺍﻝﹴﻮ ﺃﹶﻣﻦﻞﹲ ﻣ ﻓﹶﻀﻢﻟﹶﻬ ﻭ،ﻮﻡﺼﺎ ﻧﻮﻥﹶ ﻛﹶﻤﻮﻣﻳﺼ ﻭ،ﻠﱢﻰﺼﺎ ﻧﻠﱡﻮﻥﹶ ﻛﹶﻤﻳﺼ ،ﻴﻢﹺﻘﺍﻟﹾﻤ
ﻢﺘ ﺃﹶﻧﻦ ﻣﺮﻴ ﺧﻢﺘﻛﹸﻨ ﻭ،ﻛﹸﻢﺪﻌ ﺑﺪ ﺃﹶﺣﺭﹺﻛﹾﻜﹸﻢﻳﺪ ﻟﹶﻢ ﻭﻘﹶﻜﹸﻢﺒ ﺳﻦ ﻣﻢﻛﹾﺘﺭ ﺃﹶﺩ ﺑﹺﻪﻢﺬﹾﺗﺮﹴ ﺇﹺﻥﹾ ﺃﹶﺧ ﺑﹺﺄﹶﻣﺛﹸﻜﹸﻢﺪ »ﺃﹶﻻﹶ ﺃﹸﺣ:ﻗﹸﻮﻥﹶ ﻗﹶﺎﻝﹶﺪﺼﻳﺘﻭ
ﺎﻠﹶﻔﹾﻨﺘ ﻓﹶﺎﺧ:ﺍﻭﹺﻱ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺍﻟﺮ.«ﲔﺛﹶﻼﹶﺛ ﺛﹶﻼﹶﺛﹰﺎ ﻭﻼﹶﺓ ﻛﹸﻞﱢ ﺻﻠﹾﻒﻭﻥﹶ ﺧﺮﻜﹶﺒﺗ ﻭ،ﻭﻥﹶﺪﻤﺤﺗﻮﻥﹶ ﻭﺤﺒﺴ ﺗﺜﹾﻠﹶﻪﻞﹶ ﻣﻤ ﻋﻦ ﺇﹺﻻﱠ ﻣ،ﻪﻴﺍﻧﺮ ﻇﹶﻬﻦﻴﺑ
ﺎﻥﹶﺤﺒﻘﹸﻮﻝﹸ ﺳ »ﺗ: ﻓﹶﻘﹶﺎﻝﹶﻪ ﺇﹺﻟﹶﻴﺖﻌﺟ ﻓﹶﺮ.ﲔﺛﹶﻼﹶﺛﺎ ﻭﻌﺑ ﺃﹶﺭﺮﻜﹶﺒﻧ ﻭ،ﲔﺛﹶﻼﹶﺛ ﺛﹶﻼﹶﺛﹰﺎ ﻭﺪﻤﺤﻧ ﻭ،ﲔﺛﹶﻼﹶﺛ ﺛﹶﻼﹶﺛﹰﺎ ﻭﺢﺒﺴﺎ ﻧﻨﻀﻌﺎ ﻓﹶﻘﹶﺎﻝﹶ ﺑﻨﻨﻴﺑ
ﻦ ﺇﹺﻟﹶﻰ ﺎﺟﹺﺮﹺﻳﻬﺍﺀُ ﺍﻟﹾﻤ ﻓﹸﻘﹶﺮﻊﺟﺢﹴ ﻓﹶﺮﺎﻟﻮ ﺻ»ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺃﹶﺑ... .«ﲔﺛﹶﻼﹶﺛ ﺛﹶﻼﹶﺛﹰﺎ ﻭ ﻛﹸﻠﱢﻬﹺﻦﻦﻬﻨﻳﻜﹸﻮﻥﹶ ﻣ ﻰﺘ ﺣ،ﺮ ﺃﹶﻛﹾﺒﺍﻟﻠﱠﻪ ﻭ،ﻠﱠﻪ ﻟﺪﻤﺍﻟﹾﺤ ﻭ،ﺍﻟﻠﱠﻪ
ﻦﻪ ﻣ ﻴﺗﻳﺆ ﻞﹸ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﻓﹶﻀﻚ »ﺫﹶﻟﻮﻝﹸ ﺍﻟﻠﱠﻪﺳ ﻓﹶﻘﹶﺎﻝﹶ ﺭ.ﺜﹾﻠﹶﻪﻠﹸﻮﺍ ﻣﺎ ﻓﹶﻔﹶﻌﻠﹾﻨﺎ ﻓﹶﻌﺍﻝﹺ ﺑﹺﻤﻮﻞﹸ ﺍﻷَﻣﺎ ﺃﹶﻫﻨﺍﻧﻮ ﺇﹺﺧﻊﻤ ﻓﹶﻘﹶﺎﻟﹸﻮﺍ ﺳﻮﻝﹺ ﺍﻟﻠﱠﻪﺳﺭ
.«ُﺎﺀﻳﺸ
743. Rəvayət edilir ki, Əbu Hureyra
demişdir: “Kasıblar Peyğəmbərin
salləllahu aleyhi və səlləm yanına gəlib dedilər: “Varlılar ən yüksək məqamlara
və tükənməz nemətlərə nail olacaqlar. Onlar bizim kimi namaz qılır və
əl-Buxari, 799.
Namaza başlayarkən birinci təkbirdən sonra edilən açılıış duası.
953 Tərcüməsi: Allahım, Sən pak və müqəddəssən, Sənə həmd olsun, Sənin adın mübarək, Əzəmətin
ucadır. Səndən başqa həqiqi ilah yoxdur!
954 ən-Nəsəi “Sünənul-Kubra” 10619. əl-Albani “Silsilətul-Əhədisis-Sahiha”da (№ 2598, 2939) səhih
olduğunu bildirmişdir.
951
952
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bizim kimi oruc tuturlar, üstəlik onların çoxlu var-dövləti vardır ki, bunun
sayəsində həcc və ümrə ziyarətinə gedirlər, (Allah yolunda) cihad edir və
sədəqə verirlər”. Peyğəmbər salləllahu aleyhi və səlləm buyurdu: “Sizə elə bir
şey öyrədimmi ki, onu yerinə yetirməklə sizi ötüb keçənlərə çatasınız,
sizdən sonra yaşayanlardan heç kəs sizə çata bilməsin və sizin etdiyinizi
edənlər istisna olmaqla, aranızda olan kimsələrin ən xeyirlisi siz olasınız?
Hər (vacib) namazdan sonra otuz üç dəfə “subhanəllah”, “Əlhəmdulilləh”
və “Allahu Əkbər” deyin!” Hədisin ravisi demişdir: “(Bu səbəbdən) bizim
aramızda fikir ayrılığı düşdü. Bəzilərimiz dedilər: “Biz otuz üç dəfə
“subhanəllah”, otuz üç dəfə “Əlhəmdulilləh” və otuz dörd dəfə “Allahu
Əkbər” deməliyik”. Mən (bu haqda Əbu Salehə) sual verdim. O dedi: “Otuz
üç dəfə “subhanəllah”, otuz üç dəfə “Əlhəmdulilləh” və otuz üç dəfə
“Allahu Əkbər” de!”955 Digər rəvayətdə bu əlavə vardır: “...Əbu Salih
deyir: “Bir müddət keçdikdən sonra kasıb mühacirlər956 Peyğəmbərin
salləllahu aleyhi və səlləm yanına gəlib dedilər: “Varlı qardaşlarımız bizim
dediklərimizi eşitdilər. İndi onlar da bu zikrləri deyirlər”. Peyğəmbər
salləllahu aleyhi və səlləm buyurdu: “Bu, Allahın lütfüdür, onu istədiyinə
verər”.957

 ﺛﹶﻼﹶﺛﹰﺎﻼﹶﺓﺮﹺ ﻛﹸﻞﱢ ﺻﺑﻰ ﺩ ﻓ ﺍﻟﻠﱠﻪﺢﺒﻳﺴ ﻦﻠﹸﻬ ﻗﹶﺎﺋﻴﺐﻳﺨ  ﻻﹶﺎﺕﻘﱢﺒﻌ»ﻣ

ﻪ ﻮﻝﹸ ﺍﻟﻠﱠﺳﺓﹶ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺭﺮﺠﻦﹺ ﻋﺐﹺ ﺑ ﻛﹶﻌﻦ ﻋ- ٧٤٤
.«ﲔﺛﹶﻼﹶﺛﺎ ﻭﻌﺑ ﺃﹶﺭﻩﺮﻳﻜﹶﺒ ﻭﲔﺛﹶﻼﹶﺛ ﺛﹶﻼﹶﺛﹰﺎ ﻭﻩﺪﻤﻳﺤ ﻭﲔﺛﹶﻼﹶﺛﻭ

744. Kəb ibn Ucra
rəvayət edir ki, Allah Elçisi salləllahu aleyhi və səlləm
demişdir: “Hər namazdan sonra edilən zikrlər vardır ki, onları deyənlər
xəsarətə uğramazlar. Otuz üç dəfə təsbih (Subhənallah), otuz üç dəfə təhmid (Əlhəmdulilləh) və otuz dörd dəfə təkbir (Allahu Əkbər) etmək”.958

ﲔﹶﺛﻠﹶﺎﺛ ﺛﹶﻠﹶﺎﺛﹰﺎ ﻭ ﺍﻟﻠﱠﻪﺪﻤﺣ ﻭﲔﺛﹶﻠﹶﺎﺛ ﺛﹶﻠﹶﺎﺛﹰﺎ ﻭﻠﹶﺎﺓﺮﹺ ﻛﹸﻞﱢ ﺻﺑﻲ ﺩ ﻓ ﺍﻟﻠﱠﻪﺢﺒ ﺳﻦﻣ

ﻮﻝﹺ ﺍﻟﻠﱠﻪﺳ ﺭﻦﻋ

ﺓﹶﻳﺮﺮ ﺃﹶﺑﹺﻲ ﻫﻦ ﻋ- ٧٤٥

ﻮﻫ ﻭﺪﻤ ﺍﻟﹾﺤﻟﹶﻪ ﻭﻠﹾﻚ ﺍﻟﹾﻤ ﻟﹶﻪ ﻟﹶﻪﺷﺮﹺﻳﻚ  ﻟﹶﺎﻩﺪﺣ ﻭ ﺇﹺﻟﱠﺎ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﻟﹶﺎ ﺇﹺﻟﹶﻪﺎﺋﹶﺔ ﺍﻟﹾﻤﺎﻡﻤﻗﹶﺎﻝﹶ ﺗﻮﻥﹶ ﻭﻌﺴﺗﺔﹲ ﻭﻌﺴ ﺗﻚﻠ ﻓﹶﺘﲔﺛﹶﻠﹶﺎﺛ ﺛﹶﻠﹶﺎﺛﹰﺎ ﻭ ﺍﻟﻠﱠﻪﺮﻛﹶﺒﻭ
ﺮﹺﺤ ﺍﻟﹾﺒﺪﺑﺜﹾﻞﹶ ﺯ ﻣﺖﺇﹺﻥﹾ ﻛﹶﺎﻧ ﻭﺎﻩﻄﹶﺎﻳﺕ ﺧ
 ﺮ ﻏﹸﻔﻳﺮﺀٍ ﻗﹶﺪﻲﻠﹶﻰ ﻛﹸﻞﱢ ﺷﻋ
745. Əbu Hureyra

rəvayət edir ki, Allah Elçisi salləllahu aleyhi və səlləm

əl-Buxari, 843.
Məkkənin fəthindən, yəni hicrətin səkkizinci ilindən əvvəl Məkkədən Mədinəyə hicrət edənlər
(köçənlər).
957 Muslim, 1346, 1375.
958 ən-Nəsəi, 1349, 1357. əl-Albani səhih olduğunu bildirmişdir.
955
956
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buyurdu: “Kim hər namazdan sonra otuz üç dəfə “Subhənəllah”, otuz üç
dəfə “Əlhəmdulilləh”, otuz üç dəfə “Allahu Əkbər” deyərsə, bunlar doxsan
doqquzdur. Yüzü tamamlayaraq: “Lə iləhə illəllahu vahdəhu lə şərikə ləhu,
ləhul-mulku və ləhul-həmdu və huvə alə kulli şeyin qadir 959 ”- deyərsə,
onun günahları dənizin köpükləri qədər olsa belə bağışlanar”.960

 ﻓﹶﻘﹶﺎ ﹶﻝ.«ﻚﺒﻰ ﻷُﺣ ﺇﹺﻧﺍﻟﻠﱠﻪ ﻭﻚﺒﻰ ﻷُﺣ ﺇﹺﻧﺍﻟﻠﱠﻪﺎﺫﹸ ﻭﻌﺎ ﻣﻗﹶﺎﻝﹶ »ﻳ ﻭﻩﺪﺬﹶ ﺑﹺﻴ ﺃﹶﺧﻮﻝﹶ ﺍﻟﻠﱠﻪﺳﻞﹴ ﺃﹶﻥﱠ ﺭﺒﻦﹺ ﺟ ﺑﺎﺫﻌ ﻣﻦ ﻋ- ٧٤٦
ﻚﻰ ﺑﹺﺬﹶﻟﺻﺃﹶﻭ ﻭ.«ﻚﺗﺎﺩﺒﻦﹺ ﻋﺴﺣ ﻭﻜﹾﺮﹺﻙﺷ ﻭﻛﹾﺮﹺﻙﻠﹶﻰ ﺫﻰ ﻋﻨ ﺃﹶﻋﻢﻘﹸﻮﻝﹸ ﺍﻟﻠﱠﻬ ﺗﻼﹶﺓﺮﹺ ﻛﹸﻞﱢ ﺻﺑﻰ ﺩ ﻓﻦﻋﺪﺎﺫﹸ ﻻﹶ ﺗﻌﺎ ﻣ ﻳﻴﻚ»ﺃﹸﻭﺻ
.ﻦﹺﻤﺣ ﺍﻟﺮﺪﺒﺎ ﻋ ﺃﹶﺑﻰﺎﺑﹺﺤﻨ ﺍﻟﺼﻰ ﺑﹺﻪﺻﺃﹶﻭ ﻭﻰﺎﺑﹺﺤﻨﺎﺫﹲ ﺍﻟﺼﻌﻣ
746. Muaz ibn Cəbəl
rəvayət edir ki, Allah Elçisi salləllahu aleyhi və səlləm
əlimdən tutub buyurdu: “Ey Muaz, Allaha and olsun ki, həqiqətən, mən
səni sevirəm. Allaha and olsun ki, həqiqətən, mən səni sevirəm. Ey Muaz,
sənə tövsiyə edirəm ki, hər namazın arxasınca: “Allahummə, əinni alə
zikrikə va şukrikə va husni ibədətikə961”- deməyi tərk etməyəsən”.962
SÜBH NAMAZINDAN SONRA EDİLƏN ZİKRLƏR

 ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺇﹺﺫﹶﺍﻦ ﻣ:ﻳﻘﹸﻮﻝﹸ

ﻪ ﻮﻝﹶ ﺍﻟﻠﱠﺳ ﺭﺖﻌﻤ ﺳ: ﻗﹶﺎﻝﹶ،ﺔﹶﻴﻳﻜﹸﻮﻥﹸ ﺑﹺﺈﹺﻓﹾﺮﹺﻳﻘ ﻛﹶﺎﻥﹶ ﻭﻮﻝﹺ ﺍﻟﻠﱠﻪﺳﺐﹺ ﺭﺎﺣﺭﹺ ﺻﺬﻴﻨﻦﹺ ﺍﻟﹾﻤ ﻋ- ٧٤٧
.ﺔﹶﻨ ﺍﻟﹾﺠﻠﹶﻪﺧﻰ ﺃﹸﺩﺘ ﺣﻩﺪﺬﹶ ﺑﹺﻴ ﻵﺧﻴﻢﻋﺎ ﺍﻟﺰ ﻓﹶﺄﹶﻧ،ﺎﺒﹺﻴ ﻧﺪﻤﺤﺑﹺﻤ ﻭ،ﺎﻳﻨﻼﻡﹺ ﺩﺑﹺﺎﻹِﺳ ﻭ،ﺎﺑ ﺭ ﺑﹺﺎﻟﻠﱠﻪﻴﺖﺿ ﺭ:ﺢﺒﺃﹶﺻ

747. Allah Elçisinin salləllahu aleyhi və səlləm əshabından olan Muneyzir
rəvayət edir ki, Allah Elçisinin salləllahu aleyhi və səlləm belə dediyini eşıtdim:
“Kim səhərə çıxaraq: “Radıtu billəhi Rabbən, və bil-İsləmi dinən, və bi
Muhəmmədin nəbiyyən 963 ”– deyərsə, (Qiyamət günü) mən ona zamin
olaraq əlindən tutub Cənnətə daxil edəcəyəm”.964

 ﻻ ﺇﹺﻟﹶﻪ:ﻜﹶﻠﱠﻢﻳﺘ ﻞﹶ ﺃﹶﻥﹾ ﻗﹶﺒﺍﺓﺪ ﺍﻟﹾﻐﻼﺓ ﺻﻦ ﻣﺮﹺﻑﺼﻳﻨ ﲔ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺣﻦ "ﻣ: ﻮﻝﹸ ﺍﻟﻠﱠﻪﺳ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺭ:ﻗﹶﺎﻝﹶ

ﻞﹴﺒ ﺑﻦ ﺟﺎﺫﻌ ﻣﻦ ﻋ- ٧٤٨

،ﺎﻌﺒ ﺳ ﺑﹺﻬﹺﻦﻲﻄ ﺃﹸﻋ،ﺍﺕﺮ ﻣﺮﺸ ﻋﻳﺮﺀٍ ﻗﹶﺪﻲﻠﹶﻰ ﻛﹸﻞﱢ ﺷ ﻋﻮﻫ ﻭﺮﻴ ﺍﻟﹾﺨﻩﺪ ﺑﹺﻴﺪﻤ ﺍﻟﹾﺤﻟﹶﻪ ﻭﻠﹾﻚ ﺍﻟﹾﻤ ﻟﹶﻪ، ﻟﹶﻪﺮﹺﻳﻚ ﻻ ﺷﻩﺪﺣ ﻭﺇﹺﻻ ﺍﻟﻠﱠﻪ
Tərcüməsi: Allahdan başqa haqq ilah yoxdur, O təkdir, Onun şəriki yoxdur. Mülk Onundur və həmd
Onadır! O hər şeyə Qadirdir!
960 Muslim, 597, 1380.
961 Tərcüməsi: Allahım, Səni zikr etmək, Sənən şükür etmək və gözəl tərzdə Sənə ibadət etmək üçün
mənə yardım et!
962 Əbu Davud, 1522, 1524. əl-Albani səhih olduğunu bildirmişdir.
963
Tərcüməsi: Allahdan Rəbb, İslamdan din və Muhəmməddən peyğəmbər olaraq razı qaldım.
964 ət-Tabərani “Mucəmul-Kəbir” 17225. əl-Albani “Sahihut-Tərğib vət-Tərhib”də (№ 657) və “SilsilətulƏhədisis-Sahiha”da (№ 2686) həsən li-ğeyrihi olduğunu bildirmişdir.
959
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،ﺎﺕﻤﺴﺮﹺ ﻧﺸﻝﹶ ﻋﺪ ﻋ ﻟﹶﻪﻛﹸﻦ ﻭ،ﺎﺕﺟﺭ ﺩﺮﺸ ﻋ ﺑﹺﻬﹺﻦ ﻟﹶﻪﻊﻓﺭ ﻭ،ﺌﹶﺎﺕﻴ ﺳﺮﺸ ﻋ ﺑﹺﻬﹺﻦﻪﻨ ﻋﻲﺤﻣ ﻭ،ﺎﺕﻨﺴ ﺣﺮﺸ ﻋ ﺑﹺﻬﹺﻦ ﻟﹶﻪﺐﻛﹸﺘ
ﲔ ﺣﻦ ﻗﹶﺎﻟﹶﻬﻦﻣ ﻭ، ﺑﹺﺎﻟﻠﱠﻪﻙﺮ ﺇﹺﻻ ﺍﻟﺸﺐ ﹶﺫﻧﻚ ﺫﹶﻟﻪﻣﻳﻮ ﻲ ﻓﻘﹾﻪﻳﻠﹾﺤ ﻟﹶﻢ ﻭ،ﻭﻩﻜﹾﺮ ﺍﻟﹾﻤﻦﺍ ﻣﺯﺮﺣ ﻭ،ﻄﹶﺎﻥﻴ ﺍﻟﺸﻦﻔﹾﻈﹰﺎ ﻣ ﺣ ﻟﹶﻪﻛﹸﻦﻭ
" ﻟﻴﻠﺘﻪﻚﺜﹾﻞﹶ ﺫﹶﻟ ﻣﻲﻄﺮﹺﺏﹺ ﺃﹸﻋﻐ ﺍﻟﹾﻤﻼﺓ ﺻﻣﻦ ﺮﹺﻑﺼﻳﻨ
748. Muaz ibn Cəbəl
rəvayət edir ki, Allah Elçisi salləllahu aleyhi və səlləm
demişdir: “Kim Sübh namazını qıldıqdan sonra danışmadan on dəfə: “Lə
iləhə illəllahu vahdəhu lə şərikə ləhu, ləhul-mulku və ləhul-həmdu biyədihil-xeyr və huvə alə kulli şeyin qadir965”- deyərsə, ona yeddi üstünlük verilər; buna görə ona on savab yazılar, on günahı silinər, on dərəcə yüksəldilər, on qul azad etmiş kimi savab verilər, şeytandan və günahlardan
qorunar, Allaha şərik qoşmaq istisna olmaqla həmin gün ona heç bir günah
yazılmaz. Kim bunu Məğrib namazından sonra deyərsə, həmin gecə ona
bunun misli verilər”.966

، ﻟﹶﻪﺮﹺﻳﻚ ﻻ ﺷﻩﺪﺣ ﻭ، ﺇﹺﻻ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﻻ ﺇﹺﻟﹶﻪ:ﺍﺓﺪ ﺍﻟﹾﻐﻼﺓﺮﹺ ﺻﺑﻲ ﺩ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﻓﻦ "ﻣ: ﻮﻝﹸ ﺍﻟﻠﱠﻪﺳ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺭ:ﻗﹶﺎﻝﹶ

ﺔﹶﺎﻣ ﺃﹶﺑﹺﻲ ﺃﹸﻣﻦ ﻋ- ٧٤٩

ﺬﺌﻣﻳﻮ  ﻛﹶﺎﻥﹶ،ﻪﻠﹶﻴ ﺭﹺﺟﻳﺜﹾﻨﹺﻲ ﻞﹶ ﺃﹶﻥﹾ ﻗﹶﺒﺓﺮﺌﹶﺔﹶ ﻣ ﻣﻳﺮﺀٍ ﻗﹶﺪﻲﻠﹶﻰ ﻛﹸﻞﱢ ﺷ ﻋﻮﻫ ﻭ،ﺮﻴ ﺍﻟﹾﺨﻩﺪ ﺑﹺﻴﻴﺖﻳﻤﻴﹺﻲ ﻭﻳﺤ ﻭ،ﺪﻤ ﺍﻟﹾﺤﻟﹶﻪ ﻭ،ﻠﹾﻚ ﺍﹾﻟﻤﻟﹶﻪ
."ﺎ ﻗﹶﺎﻝﹶﻠﹶﻰ ﻣ ﻋﺍﺩ ﺯﺎ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺃﹶﻭﺜﹾﻞﹶ ﻣ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﻣﻦﺽﹺ ﺇﹺﻻ ﻣﻞﹺ ﺍﻷَﺭﻞﹶ ﺃﹶﻫﺃﹶﻓﹾﻀ
749. Əbu Umamə
rəvayət edir ki, Allah Elçisi salləllahu aleyhi və səlləm
demişdir: “Kim Sübh namazından sonra ayaqlarını uzatmadan: “Lə iləhə
illəllahu, vahdəhu lə şərikə ləhu, ləhul-mulk və ləhul-həmd, yuhyi və
yumit, biyədihil-xayru, və huvə alə kulli şeyin qadir967”- yüz dəfə deyərsə,
həmin gün o, onun kimi və ya ondan artıq deyəndən başqa yer əhlinin ən
fəzilətlisi sayılar”.968

ﻴﻠﹶﺔﻠﻬﺎﺋﹶﺔﹶ ﺗﻠﱠﻞﹶ ﻣﻫ ﻭﺔﺒﹺﻴﺤﺴﺎﺋﹶﺔﹶ ﺗ ﻣﺍﺓﺪ ﺍﻟﹾﻐﻼﹶﺓﺮﹺ ﺻﺑﻰ ﺩ ﻓﺢﺒ ﺳﻦ»ﻣ

ﻮﻝﹸ ﺍﻟﻠﱠﻪﺳﺓﹶ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺭﻳﺮﺮ ﺃﹶﺑﹺﻰ ﻫﻦ ﻋ- ٧٥٠
.«ﺮﹺﺤ ﺍﻟﹾﺒﺪﺑﺜﹾﻞﹶ ﺯ ﻣﺖ ﻛﹶﺎﻧﻟﹶﻮ ﻭﻪﻮﺑ ﺫﹸﻧ ﻟﹶﻪﺕﺮﻏﹸﻔ

750. Əbu Hureyra
rəvayət edir ki, Allah Elçisi salləllahu aleyhi və səlləm
buyurdu: “Kim Sübh namazından sonra yüz dəfə “subhənallah”, yüz dəfə
965
Tərcüməsi: Allahdan başqa haqq ilah yoxdur, O təkdir, Onun şəriki yoxdur, mülk Onundur, həmd
Ona məxsusdur, xeyir Onun Əlindədir və O, hər şeyə Qadirdir!
966 ət-Tabərani “əd-Dua” 706. əl-Albani “Sahihut-Tərğib vət-Tərhib”də (№ 475) həsən li-ğeyrihi olduğunu bildirmişdir.
967 Tərcüməsi: Allahdan başqa haqq ilah yoxdur, O təkdir, Onun şəriki yoxdur, mülk Onundur, həmd
Ona məxsusdur, dirildir və öldürür, xeyir Onun Əlindədir və O, hər şeyə Qadirdir!
968 ət-Tabərani “Mucəmul-Kəbir” 8001, 8075. əl-Albani “Silsilətul-Əhədisis-Sahiha”da (№ 2664) ravilərinin etibarlı olduğunu bildirmişdir.
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“lə iləhə illəllah” deyərsə, dənizin köpüyü qədər günahları olsa belə bağışlanar”.969

 ﺃﹶ ﹾﻥﺪﻌ ﺑﻊﺟ ﺭﺎ ﺛﹸﻢﻫﺠﹺﺪﺴﻲ ﻣ ﻓﻲﻫ ﻭﺒﺢﻠﱠﻰ ﺍﻟﺼ ﺻﲔﺓﹰ ﺣﻜﹾﺮﺎ ﺑﻫﺪﻨ ﻋﻦ ﻣﺝﺮ ﺧﺒﹺﻲﺃﹶﻥﱠ ﺍﻟﻨ
ﻳﺔﹶﻳﺮﹺﻮ ﺟﻦ ﻋ- ٧٥١
ﺎﺕﻤ ﻛﹶﻠﻊﺑ ﺃﹶﺭﻙﺪﻌ ﺑ ﻗﹸﻠﹾﺖ ﻟﹶﻘﹶﺪﺒﹺﻲ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺍﻟﻨﻢﻌ ﻧﺎ ﻗﹶﺎﻟﹶﺖﻬﻠﹶﻴ ﻋﻚﻗﹾﺘﻲ ﻓﹶﺎﺭﺎﻝﹺ ﺍﻟﱠﺘﻠﹶﻰ ﺍﻟﹾﺤ ﻋﺎ ﺯﹺﻟﹾﺖﺔﹲ ﻓﹶﻘﹶﺎﻝﹶ ﻣﺴﺎﻟ ﺟﻲﻫﻰ ﻭﺤﺃﹶﺿ
ﺍﺩﺪﻣ ﻭﻪﺷﺮﺔﹶ ﻋﺯﹺﻧ ﻭﻔﹾﺴِﻪﺎ ﻧﺭﹺﺿ ﻭﻪﻠﹾﻘ ﺧﺩﺪ ﻋﻩﺪﻤﺑﹺﺤ ﻭﺎﻥﹶ ﺍﻟﻠﱠﻪﺤﺒ ﺳﻦﻬﺘﻧﺯﻡﹺ ﻟﹶﻮﻮﺬﹸ ﺍﻟﹾﻴﻨ ﻣﺎ ﻗﹸﻠﹾﺖ ﺑﹺﻤﺖﺯﹺﻧ ﻭ ﻟﹶﻮﺍﺕﺮﺛﹶﻠﹶﺎﺙﹶ ﻣ
ِﻪﺎﺗﻤﻛﹶﻠ
751. Cuveyriyyə
rəvayət edir ki, Allah Elçisi salləllahu aleyhi və səlləm
səhər tezdən onun yanından Sübh namazını qılmaq üçün çıxdı. Cuveyriyyə
namaz qıldığı yerdə idi və Allah Elçisi günəş çıxandan sonra qayıdana
qədər orada oturmuşdu. O: “Hələ də səni tərk etdiyim vəziyyətdəsən?”deyə soruşdu. Cuveyriyyə
: “Bəli”- deyə cavab verdi. O buyurdu:
“Səndən ayrıldıqdan sonra üç dəfə dörd kəlmə söylədim. Onlar sənin bu
gün söylədiklərindən ağır gəlir: “Subhənəllahi və bihəmdihi, adədə xalqihi
va rida nəfsihi va zinətə arşihi va midədə kəlimətihi”.970
İSTİĞFARIN AĞASI

  ﺇﹺﻻﱠ ﺃﹶﻧﻰ ﻻﹶ ﺇﹺﻟﹶﻪﺑ ﺭﺖ ﺃﹶﻧﻢﻔﹶﺎﺭﹺ ﺍﻟﻠﱠﻬﻐﺘﺳ ﺍﻻﺪﻴﻠﹶﻰ ﺳ ﻋﻟﱡﻚ »ﺃﹶﻻﹶ ﺃﹶﺩ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﻟﹶﻪﺒﹺﻰﺱﹴ ﺃﹶﻥﱠ ﺍﻟﻨﻦﹺ ﺃﹶﻭ ﺑﺍﺩﺪ ﺷﻦ ﻋ- ٧٥٢
ﺖ
ﺮﹺﻑﺘﺃﹶﻋ ﻭﻠﹶﻰ ﻋﻚﺘﻤ ﺑﹺﻨﹺﻌﻚﻮﺀُ ﺇﹺﻟﹶﻴﻭﺃﹶﺑ ﺖﻌﻨﺎ ﺻ ﻣﺮ ﺷﻦ ﻣﻮﺫﹸ ﺑﹺﻚ ﺃﹶﻋﺖﻄﹶﻌﺘﺎ ﺍﺳ ﻣﻙﺪﻋﻭ ﻭﻙﺪﻬﻠﹶﻰ ﻋﺎ ﻋﹶﺃﻧ ﻭﻙﺪﺒﺎ ﻋﺃﹶﻧﻨﹺﻰ ﻭﻠﹶﻘﹾﺘﺧ
 ﺇﹺﻻﱠﺒﹺﺢﻳﺼ ﻞﹶ ﺃﹶﻥﹾ ﻗﹶﺒﺭ ﻗﹶﺪﻪﻠﹶﻴﻰ ﻋﺄﹾﺗﺴِﻰ ﻓﹶﻴﻳﻤ ﲔ ﺣﻛﹸﻢﺪﺎ ﺃﹶﺣﻳﻘﹸﻮﻟﹸﻬ  ﻻﹶ.ﺖ ﺇﹺﻻﱠ ﺃﹶﻧﻮﺏ ﺍﻟﺬﱡﻧﺮﻔﻳﻐ  ﻻﹶﻪﻮﺑﹺﻰ ﺇﹺﻧﻰ ﺫﹸﻧ ﻟﺮﻮﺑﹺﻰ ﻓﹶﺎﻏﹾﻔﺑﹺﺬﹸﻧ
.«ﺔﹸﻨ ﺍﻟﹾﺠ ﻟﹶﻪﺖﺒﺟ ﺇﹺﻻﱠ ﻭﺴِﻰﻳﻤ ﻞﹶ ﺃﹶﻥﹾ ﻗﹶﺒﺭ ﻗﹶﺪﻪﻠﹶﻴﻰ ﻋﺄﹾﺗ ﻓﹶﻴﺒﹺﺢﻳﺼ ﲔﺎ ﺣﻳﻘﹸﻮﻟﹸﻬ ﻻﹶﺔﹸ ﻭﺠﻨ
  ﺍﻟﹾ ﻟﹶﻪﺖﺒﺟﻭ
752. Şəddad ibn Əvs
rəvayət edir ki, Allah Elçisi salləllahu aleyhi və səlləm
ona dedi: “Sənə istiğfarın ağasını öyrədim? Allahummə, əntə rabbiy lə iləhə
illə əntə, xaləqtəni və ənə abdukə, və ənə alə ahdikə və va'dikə məs-təta'tu,
əuzu bikə min şərri mə sanə'tu, əbu'u ləkə bini'mətikə aleyyə, və əbu'u
bizənbiy, fəğfirliy fə innəhu lə yəğfiruz-zunubə illə əntə”.971 Sizdən biriniz
axşam bunu dedikdə sübhə qədər ona ölüm gələrsə, Cənnət ona vacib olar.
Səhər dedikdə axşama qədər ona ölüm gələrsə, Cənnət ona vacib olar”.972
ən-Nəsəi, 1354, 1362. əl-Albani isnadını səhih olduğunu bildirmişdir.
Muslim, 2726, 4905, 7088. Tərcüməsi: Yaratdıqlarının sayı, Özünün razı qaldığı, Ərşinin ağırlığı və
kəlmələrinin çoxluğu qədər həmd edərək Allaha təriflər deyirik!
971 Tərcüməsi: Allahım, Sən mənim Rəbbimsən, Səndən başqa haqq ilah yoxdur, məni Sən yaratdın və
mən Sənin qulunam. Gücüm çatan qədər Sənə verdiyim əhdə və vədə sadiqəm. Etdiklərimin şərindən
Sənə sığınıram, mənə verdiyin neməti etiraf edirəm və günahlarımı boynuma alıram. Məni bağışla,
şübhəsiz ki, günahları yalnız Sən bağışlayırsan!
972 ət-Tirmizi, 3393, 3721. əl-Albani səhih olduğunu bildirmişdir.
969
970
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ﻊ  ﻣﺮﻳﻀ ﻯ ﻻﹶ ﺍﻟﱠﺬﻢﹺ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺑﹺﺴﻦﻳﻘﹸﻮﻝﹸ »ﻣ ﻮﻝﹶ ﺍﻟﻠﱠﻪﺳ ﺭﺖﻌﻤﻳﻘﹸﻮﻝﹸ ﺳ ﻔﱠﺎﻥﹶ ﻋﻦﻨﹺﻰ ﺍﺑﻳﻌ - ﺎﻥﹶﺜﹾﻤ ﻋﺖﻌﻤ ﺳ- ٧٥٣
ﲔﺎ ﺣ ﻗﹶﺎﻟﹶﻬﻦﻣ ﻭﺒﹺﺢﻳﺼ ﻰﺘﻼﹶﺀٍ ﺣﺄﹶﺓﹸ ﺑ ﻓﹶﺠﻪﺒﺼ ﺗ ﻟﹶﻢﺍﺕﺮ ﺛﹶﻼﹶﺙﹶ ﻣﻴﻢﻠ ﺍﻟﹾﻌﻴﻊﻤ ﺍﻟﺴﻮﻫﺎﺀِ ﻭﻤﻰ ﺍﻟﺴﻻﹶ ﻓﺽﹺ ﻭﻰ ﺍﻷَﺭﺀٌ ﻓﻰ ﺷﻪﻤﺍﺳ
«ﺴِﻰﻳﻤ ﻰﺘﻼﹶﺀٍ ﺣﺄﹶﺓﹸ ﺑ ﻓﹶﺠﻪﺒﺼ ﺗ ﻟﹶﻢﺍﺕﺮ ﺛﹶﻼﹶﺙﹶ ﻣﺒﹺﺢﻳﺼ
753. Osman ibn Əffan rəvayət edir ki, Allah Elçisi salləllahu aleyhi və səlləm
buyurmuşdur: “Kim axşam: “Bismilləhil-ləzi lə yədurru məasmihi şeyun
fil-ardı və lə fis-səməi və huvas-Səmiul-Alim!973”- üç dəfə deyərsə, səhərə
qədər ona qəfil bəla gəlməz. Kim də bunu üç dəfə səhər deyərsə, axşama
qədər ona qəfil bəla gəlməz”.974

ﺇﹺﺫﹶﺍ ﻭﺓﺮﺎﺋﹶﺔﹶ ﻣ ﻣﻩﺪﻤﺑﹺﺤﻴﻢﹺ ﻭﻈ ﺍﻟﹾﻌﺎﻥﹶ ﺍﻟﻠﱠﻪﺤﺒ ﺳﺒﹺﺢﻳﺼ ﲔ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺣﻦ »ﻣﻮﻝﹸ ﺍﻟﻠﱠﻪﺳﺓﹶ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺭﻳﺮﺮ ﺃﹶﺑﹺﻰ ﻫﻦ ﻋ- ٧٥٤
.«ﺍﻓﹶﻰﺎ ﻭﺜﹾﻞﹺ ﻣﻖﹺ ﺑﹺﻤﻼﹶﺋ ﺍﻟﹾﺨﻦ ﻣﺪ ﺃﹶﺣﺍﻑﻳﻮ  ﻟﹶﻢﻚﻰ ﻛﹶﺬﹶﻟﺴﺃﹶﻣ
754. Əbu Hureyra rəvayət edir ki, Allah Elçisi salləllahu aleyhi və səlləm buyurdu: “Kim səhər və axşam yüz dəfə: “Subhənallahil-Azimi və bihəmdihi975”- deyərsə, onun nail olduğu (savaba) yaradılmışlardan kimsə nail ola
bilməz”.976

 ﻣﻦ ﻗﺎﻝ ﺳﺒﺤﺎﻥ ﺍﷲ ﻣﺎﺋﺔ ﻣﺮﺓ ﻗﺒﻞ ﻃﻠﻮﻉ:

ﻗﺎﻝ ﻗﺎﻝ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ

 ﻋﻦ ﻋﻤﺮﻭ ﺑﻦ ﺷﻌﻴﺐ ﻋﻦ ﺃﺑﻴﻪ ﻋﻦ ﺟﺪﻩ- ٧٥٥

ﺎ ﻛﺎﻥ ﺃﻓﻀﻞﺎ ﻛﺎﻥ ﺃﻓﻀﻞ ﻣﻦ ﻣﺎﺋﺔ ﺑﺪﻧﺔ ﻭﻣﻦ ﻗﺎﻝ ﺍﳊﻤﺪ ﷲ ﻣﺎﺋﺔ ﻣﺮﺓ ﻗﺒﻞ ﻃﻠﻮﻉ ﺍﻟﺸﻤﺲ ﻭﻗﺒﻞ ﻏﺮﻭﺍﻟﺸﻤﺲ ﻭﻗﺒﻞ ﻏﺮﻭ
ﺎ ﻛﺎﻥ ﺃﻓﻀﻞ ﻣﻦﻣﻦ ﻣﺎﺋﺔ ﻓﺮﺱ ﳛﻤﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ )ﰲ ﺳﺒﻴﻞ ﺍﷲ( ﻭﻣﻦ ﻗﺎﻝ ﺍﷲ ﺃﻛﱪ ﻣﺎﺋﺔ ﻣﺮﺓ ﻗﺒﻞ ﻃﻠﻮﻉ ﺍﻟﺸﻤﺲ ﻭﻗﺒﻞ ﻏﺮﻭ
ﻋﺘﻖ ﻣﺎﺋﺔ ﺭﻗﺒﺔ ﻭﻣﻦ ﻗﺎﻝ ﻻ ﺇﻟﻪ ﺇﻻ ﺍﷲ ﻭﺣﺪﻩ ﻻ ﺷﺮﻳﻚ ﻟﻪ ﻟﻪ ﺍﳌﻠﻚ ﻭﻟﻪ ﺍﳊﻤﺪ ﻭﻫﻮ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﺷﻲﺀ ﻗﺪﻳﺮ ﻣﺎﺋﺔ ﻣﺮﺓ ﻗﺒﻞ
ﺎ ﱂ ﳚﻰﺀ ﻳﻮﻡ ﺍﻟﻘﻴﺎﻣﺔ ﺃﺣﺪ ﺑﻌﻤﻞ ﺃﻓﻀﻞ ﻣﻦ ﻋﻤﻠﻪ ﺇﻻ ﻣﻦ ﻗﺎﻝ ﻣﺜﻞ ﻗﻮﻟﻪ ﺃﻭ ﺯﺍﺩ ﻋﻠﻴﻪﻃﻠﻮﻉ ﺍﻟﺸﻤﺲ ﻭﻗﺒﻞ ﻏﺮﻭ
755. Amr ibn Şueyb atasından, o da öz atasında
rəvayət edir ki, Allah
Elçisi salləllahu aleyhi və səlləm demişdir: “Günəşin çıxmasından və batmasından əvvəl yüz dəfə “subhənallah” deyən yüz qurban kəsməkdən daha
fəzilətli əməl etmişdir. Günəşin çıxmasından və batmasından əvvəl yüz
dəfə “Əlhəmdulilləh” deyən yüz atı (Allah yolunda) təchiz etməkdən daha
fəzilətli əməl etmişdir. Günəşin çıxmasından və batmasından əvvəl yüz
Tərcüməsi: Yerdə və göydə bir şeyin zərər verə bilməyəcəyi Allahın adı ilə! O, Eşidəndir, Biləndir!
Əbu Davud, 5088, 5090. əl-Albani səhih olduğunu bildirmişdir.
975 Tərcüməsi: Əzəmətli Allah pak və müqəddəsdir, həmd Ona məxsusdur!
976 Əbu Davud, 5091, 5093. əl-Albani səhih olduğunu bildirmişdir.
973

974
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dəfə “Allahu Əkbər” deyən yüz qul azad etməkdən daha fəzilətli əməl
etmişdir. Kim günəşin çıxmasından və batmasından əvvəl yüz dəfə “lə
iləhə illəllahu, vahdəhu lə şərikə ləhu, ləhul-mulku və ləhul-həmdu və
huvə alə kulli şeyin qadir 977 ”- deyərsə, Qiyamət günü heç kəs (Allahın
hüzuruna) onun etdiyindən daha fəzilətli əməl ilə gəlməz. Onun kimi və ya
ondan artıq deyən istisnadır”.978

ﻠﹶﻖﺎ ﺧ ﻣﺮ ﺷﻦ ﻣﺎﺕﺎﻣ ﺍﷲِ ﺍﻟﺘﺎﺕﻤﻮﺫﹸ ﺑﹺﻜﹶﻠ ﺃﹶﻋ:ﺴِﻰﻳﻤ ﲔ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺣﻦ »ﻣ:ﻗﹶﺎﻝﹶ

ﺒﹺﻲﻦﹺ ﺍﻟﻨ ﻋ: ﺓﹶﻳﺮﺮ ﺃﹶﺑﹺﻲ ﻫﻦ ﻋ- ٧٥٦
.«ﺒﺎﹶﺡﹺﺔﹲ ﺇﹺﻟﹶﻰ ﺍﻟﺼﻴﺓﹸ ﺣﺮﻀ ﺗ ﻟﹶﻢﺍﺕﺮﺛﹶﻼﹶﺙﹸ ﻣ

756. Əbu Hureyra
rəvayət edir ki, Peyğəmbər salləllahu aleyhi və səlləm
demişdir: “Kim axşam olduqda üç dəfə: “Əuzu bikəlmətil-ləhittəmməti
min şərri mə xaləq979”- deyərsə, sabaha qədər ona ilan zərər verə bilməz”.980
EVDƏN ÇIXARKƏN NƏ DEYİLİR?

ﻻﹶ ﹶﻝ ﻭﻮ ﻻﹶ ﺣﻠﹶﻰ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﻋﻛﱠﻠﹾﺖﻮ ﺗﻢﹺ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﻓﹶﻘﹶﺎﻝﹶ ﺑﹺﺴﻪﺘﻴ ﺑﻦﻞﹸ ﻣﺟ ﺍﻟﺮﺝﺮﻗﹶﺎﻝﹶ »ﺇﹺﺫﹶﺍ ﺧ

ﺒﹺﻰﺃﹶﻥﱠ ﺍﻟﻨ

ﻚﺎﻟﻦﹺ ﻣﺲﹺ ﺑ ﺃﹶﻧﻦ ﻋ- ٧٥٧

ﻞﹴ ﻗﹶﺪﺟ ﺑﹺﺮ ﻟﹶﻚﻒ ﻛﹶﻴﺮﻄﹶﺎﻥﹲ ﺁﺧﻴ ﺷﻘﹸﻮﻝﹸ ﻟﹶﻪ ﻓﹶﻴﲔﺎﻃﻴ ﺍﻟﺸﻰ ﻟﹶﻪﺤﻨﺘ ﻓﹶﺘﻴﺖﻗﻭ ﻭﻴﺖﻛﹸﻔ ﻭﻳﺖﺪ ﻫﺬﺌﻴﻨﻳﻘﹶﺎﻝﹸ ﺣ»  ﻗﹶﺎﻝﹶ.«ﺓﹶ ﺇﹺﻻﱠ ﺑﹺﺎﻟﻠﱠﻪﻗﹸﻮ
.«ﻰﻗﻭ ﻭﻰﻛﹸﻔ ﻭﻯﺪﻫ
757. Ənəs ibn Məlik
rəvayət edir ki, Allah Elçisi salləllahu aleyhi və səlləm
belə buyurdu: “Kişi evindən çıxarkən: “Bismilləhi təvəkkəltu aləllah və lə
həulə və lə quvvətə illə billəh981”- deyərsə, o zaman ona belə deyilər: “Sən
doğru yola yönəldin və qorundun”. Bu zaman şeytanlar qırağa çəkilir və
bir şeytan digərinə belə deyir: “Doğru yola yönəldilən və qorunan kişiyə
sən nə edə bilərsən?!”982
YEMƏK YEYƏRKƏN VƏ PALTAR GEYİNƏRKƏN EDİLƏN DUA

ﻨﹺﻰﻌﻤ ﻯ ﺃﹶﻃﹾ ﺍﻟﱠﺬﻠﱠﻪ ﻟﺪﻤ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺍﻟﹾﺤﺎ ﺛﹸﻢﺎﻣ ﺃﹶﻛﹶﻞﹶ ﻃﹶﻌﻦﻗﹶﺎﻝﹶ »ﻣ

ﻮﻝﹶ ﺍﻟﻠﱠﻪﺳ ﺃﹶﻥﱠ ﺭ ﺃﹶﺑﹺﻴﻪﻦﺲﹴ ﻋﻦﹺ ﺃﹶﻧ ﺑﺎﺫﻌﻦﹺ ﻣﻞﹺ ﺑﻬ ﺳﻦ ﻋ- ٧٥٨

Tərcüməsi: Allahdan başqa haqq ilah yoxdur, O təkdir, Onun şəriki yoxdur, mülk Onundur, həmd
Ona məxsusdur və O, hər şeyə Qadirdir!
978 ən-Nəsəi “Sunənul-Kubra” 10657. əl-Albani “Sahihut-Tərğib vət-Tərhib”də (№ 658) həsən olduğunu
bildirmişdir.
979 Tərcüməsi: Yaratdıqlarının şərindən Allahın tam kəlamlarına sığınıram!
980 İbn Hibban, 118. əl-Albani səhih olduğunu bildirmişdir.
981 Tərcüməsi: Allahın adı ilə, Allaha təvəkkül etdim, güc və qüdrət yalnız Allahdadır!
982 Əbu Davud, 5095, 5097; ət-Tirmizi, 3426. əl-Albani səhih olduğunu bildirmişdir.
977
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ﻯ ﺍﻟﱠﺬﻠﱠﻪ ﻟﺪﻤﺎ ﻓﹶﻘﹶﺎﻝﹶ ﺍﻟﹾﺤﺑ ﺛﹶﻮ ﻟﹶﺒﹺﺲﻦﻣ ﻭﺮﺄﹶﺧﺎ ﺗﻣ ﻭﺒﹺﻪ ﺫﹶﻧﻦ ﻣﻡﻘﹶﺪﺎ ﺗ ﻣ ﻟﹶﻪﺮ ﻏﹸﻔﺓﻻﹶ ﻗﹸﻮﻰ ﻭﻨﻝﹴ ﻣﻮﺮﹺ ﺣ ﻏﹶﻴﻦ ﻣﻗﹶﻨﹺﻴﻪﺯﺭ ﻭﺎﻡﺬﹶﺍ ﺍﻟﻄﱠﻌﻫ
.«ﺮﺄﹶﺧﺎ ﺗﻣ ﻭﺒﹺﻪ ﺫﹶﻧﻦ ﻣﻡﻘﹶﺪﺎ ﺗ ﻣ ﻟﹶﻪﺮ ﻏﹸﻔﺓﻻﹶ ﻗﹸﻮﻰ ﻭﻨﻝﹴ ﻣﻮﺮﹺ ﺣ ﻏﹶﻴﻦ ﻣﻗﹶﻨﹺﻴﻪﺯﺭ ﻭﺏﺬﹶﺍ ﺍﻟﺜﱠﻮﺎﻧﹺﻰ ﻫﻛﹶﺴ
758. Səhl ibn Muaz ibn Ənəs atasından
rəvayət edir ki, Allah Elçisi
salləllahu aleyhi və səlləm buyurdu: “Kim yemək yedikdən sonra: “Əlhəmdulilləhil-ləzi ət'aməni həzət-taəmə va razəqanihi min ğeyri həulin minni va lə
quvvətin983”- deyərsə, keçmiş və gələcək günahları bağışlanar. Hər kim də
paltar geyinərkən: “Əlhəmdulilləhil-ləzi kəsəni həzəs-səubə və razəqanihi
min ğeyri həulin minni və lə quvvətin984”- deyərsə, keçmiş və gələcək günahları bağışlanar”.985
QONAQ QALINACAQ YERDƏ OXUNAN DUA

 ﺍﻟﻠﱠﻪﺎﺕﻤﻮﺫﹸ ﺑﹺﻜﹶﻠ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺃﹶﻋﺰﹺﻻﹰ ﺛﹸﻢﻨﺰﻝﹶ ﻣ  ﻧﻦﻗﹶﺎﻝﹶ »ﻣ

ﻮﻝﹺ ﺍﻟﻠﱠﻪﺳ ﺭﻦﻋ

ﺔﻴﻠﹶﻤﻴﻢﹴ ﺍﻟﺴﻜ ﺣﺖﻟﹶﺔﹶ ﺑﹺﻨﻮ ﺧﻦ ﻋ- ٧٥٩

.«ﻚ ﺫﹶﻟﻪﺰﹺﻟﻨ ﻣﻦﻞﹶ ﻣﺤﺗﻳﺮ ﻰﺘﺀٌ ﺣﻰ ﺷﻩﺮﻳﻀ  ﻟﹶﻢﻠﹶﻖﺎ ﺧ ﻣﺮ ﺷﻦ ﻣﺎﺕﺎﻣﺍﻟﺘ

759. Xaulə bint Həkim əs-Suləmi
rəvayət edir ki, Allah Elçisi salləllahu
aleyhi və səlləm buyurmuşdur: “Kim qonaq qalacağı bir yerə gələr: “Əuzu
bikəlmətilləhit-təmməti min şərri mə xaləq986 ”- deyərsə, oradan ayrılana
qədər ona heç bir şey zərər verməz”.987
MİNİKDƏ DEYİLƏN ZİKR

ﺪﻤﻯ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺍﻟﹾﺤﻮﺘﺎ ﺍﺳ ﻓﹶﻠﹶﻤ.ﻢﹺ ﺍﻟﻠﱠﻪﻛﹶﺎﺏﹺ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺑﹺﺴﻰ ﺍﻟﺮ ﻓﻠﹶﻪ ﺭﹺﺟﻊﺿﺎ ﻭ ﻓﹶﻠﹶﻤﻰﻠ ﻋﻑ ﺭﹺﺩﺖﺔﹶ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﻛﹸﻨﺑﹺﻴﻌﻦﹺ ﺭ ﺑﻰﻠ ﻋﻦ ﻋ- ٧٦٠

ﻢ ﻢﹴ ﺛﹸﺎﺷﻨﹺﻰ ﻫﻟﹶﻰ ﺑﻮ ﻣﻴﺪﻌﻮ ﺳﻗﹶﺎﻝﹶ ﺃﹶﺑ ﻭ. ﻮﻥﹶﺒﻘﹶﻠﻨﺎ ﻟﹶﻤﺑﻨﺎ ﺇﹺﻟﹶﻰ ﺭﺇﹺﻧ ﻭﻘﹾﺮﹺﻧﹺﲔ ﻣﺎ ﻟﹶﻪﺎ ﻛﹸﻨﻣﺬﹶﺍ ﻭﺎ ﻫ ﻟﹶﻨﺨﺮ
 ﻯ ﺳﺎﻥﹶ ﺍﱠﻟﺬﺤﺒ ﺳﻠﱠﻪﻟ
ﻚﺎﻧﺤﺒﻴﻊﹴ ﺳﻛ ﻭﻳﺚﺪ ﺇﹺﻟﹶﻰ ﺣﻊﺟ ﺭ ﺛﹸﻢ.ﺖ ﺇﹺﻻﱠ ﺃﹶﻧ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﻻﹶ ﺇﹺﻟﹶﻪ ﺛﹶﻼﹶﺛﺎﹰ ﺛﹸﻢﺎﻥﹶ ﺍﻟﻠﱠﻪﺤﺒ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺳ ﺛﹶﻼﹶﺛﺎﹰ ﺛﹸﻢﺮ ﺃﹶﻛﹾﺒﺍﻟﻠﱠﻪ ﻭ. ﺛﹶﻼﹶﺛﺎﹰ ﺍﻟﻠﱠﻪﺪﻤﺣ
ﻮﻝﹺ ﺍﻟﻠﱠﻪﺳﺮﻓﺎﹰ ﻟ ﺭﹺﺩﺖ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﻛﹸﻨﻜﹸﻚﺤﻳﻀ ﺎ ﻣ ﻗﹸﻠﹾﺖﻚﺤ ﺿ ﺛﹸﻢ.ﺖ ﺇﹺﻻﱠ ﺃﹶﻧﻮﺏ ﺍﻟﺬﱡﻧﺮﻔﻳﻐ  ﻻﹶﻪﻰ ﺇﹺﻧ ﻟﺮﻔﹾﺴِﻰ ﻓﹶﺎﻏﹾﻔ ﻧﺖﻰ ﻇﹶﻠﹶﻤﺇﹺﻧ
ﻠﹶﻢﻳﻌ ﻯﺪﺒﻌ ﻟﺐﺠﺎﻟﹶﻰ ﻋﻌﺗ ﻭﻙﺎﺭﺒ ﺗ ﻗﹶﺎﻝﹶ »ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺍﻟﻠﱠﻪﻜﹸﻚﺤﻳﻀ ﺎ ﻣﻮﻝﹶ ﺍﻟﻠﱠﻪﺳﺎ ﺭ ﻳ ﻗﹸﻠﹾﺖﻚﺤ ﺿ ﺛﹸﻢ.ﻠﹾﺖﻨﹺﻰ ﻓﹶﻌﻳﺘﺃﹶﻯ ﺭﻞﹶ ﻛﹶﺎﻟﱠﺬﻓﹶﻔﹶﻌ
ﻮﺑﹺﻲ ﱄ ﺫﹸﻧﺮﻔﹾﺴِﻲ ﻓﺎﻏﹾﻔ ﻧﺖﻲ ﻗﺪ ﻇﹶﻠﹶﻤ ﺇﻧ ﺇﺫﺍ ﻗﺎﻝﹶ ﻻ ﺇﻟﻪ ﺇﻻﹼ ﺃﻧﺖﺪﺒ ﺍﻟﻌﻦ ﻣﺐﺠﻌﺇﻥﹼ ﺍﷲ ﻟﹶﻴ...» .«ﺮﹺﻯ ﻏﹶﻴﻮﺏ ﺍﻟﺬﱡﻧﺮﻔﻳﻐ  ﻻﹶﻪﺃﹶﻧ
«ﺐﻌﺎﻗ ﻭﻳﺮﻔﻳﻐ ﺎﹰﺑ ﺭ ﺃﻥﱠ ﻟﻪﺮﻑﻱ ﻋﺪﺒ ﻗﺎﻝ ﻋﺖ ﺇﻻﹼ ﺃﻧ ﺍﻟﺬﱡﻧﻮﺏﺮﻔﻳﻐ  ﻻﺇﻧﻪ
Tərcüməsi: Bu yeməyi mənə yedirdən və güc sərf etmədən onu mənə bəxş edən Allaha həmd olsun!
Tərcüməsi: Bu paltarı mənə geyindirən və güc sərf etmədən onu mənə bəxş edən Allaha həmd olsun!
985 Əbu Davud, 4023, 4025. əl-Albani “gələcək günahları” kəlməsindən başqa hədisin həsən olduğunu
qeyd etmişdir.
986 Tərcüməsi: Yaratdıqlarının şərindən Allahın tam kəlamlarına sığınıram!
987 ət-Tirmizi, 3437; İbn Məcə, 3547. əl-Albani hədisin səhih olduğunu bildirmişdir.
983
984
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760. Əli ibn Rabiə demişdir: “Mən Əlinin miniyinin tərkində yol getmişəm. O, ayağını miniyinin üzəngisinə qoyanda: “Allahın adı ilə!”- dedi.
Oturanda isə dedi: “Allaha həmd olsun! Bunu bizə ram edən Allah pakdır,
müqəddəsdir. Yoxsa bizim ona gücümüz çatmazdı. Şübhəsiz ki, biz
Rəbbimizə qayıdacağıq” (əz-Zuxruf, 13-14). Sonra o, üç dəfə “Əlhəmdulilləh”, üç dəfə “Allahu Əkbər”, üç dəfə “Subhənallah” və “Səndən başqa
həqiqi məbud yoxdur”- dedi. Bundan sonra: “Sən pak və müqəddəssən!
Mən özümə zülm etdim. Məni bağışla! Şübhəsiz ki, günahları ancaq Sən
bağışlayırsan988”- dedi və güldü. Mən soruşdum: “Səni güldürən nədir?” O
dedi: “Mən Allah Elçisinin salləllahu aleyhi və səlləm miniyinin tərkində yol
getmişəm. O da mənim etdiyim kimi etdi və güldü”. Mən də: “Ey Allahın
Elçisi! Səni güldürən nədir?”- deyə soruşdum. O dedi: “Uca Allah buyurur:
“Məndən qeyrisinin günahları bağışlamayacağını bilən quluma təəccüblənirəm989”.990 Digər rəvayətdə isə belə deyilir: “Həqiqətən, Allah qulun belə
deməsinə təəccüblənir: “Səndən başqa həqiqi məbud yoxdur. Həqiqətən,
mən özümə zülm etdim. Mənim günahlarımı bağışla! Şübhəsiz ki, günahları yalnız Sən bağışlayırsan”. (Bu zaman) Allah buyurur: “Qulum bilir ki,
onun bağışlayan və cəzalandıran Rəbbi vardır”.991
BAZARA GİRDİKDƏ EDİLƏN ZİKR

 ﻠﹾ ﺍﻟﹾﻤ ﻟﹶﻪ ﻟﹶﻪﺮﹺﻳﻚ ﻻﹶ ﺷﻩﺪﺣ ﻭ ﺇﹺﻻﱠ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﻻﹶ ﺇﹺﻟﹶﻪﻮﻕﻞﹸ ﺍﻟﺴﺧﻳﺪ ﲔ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺣﻦ »ﻣﻮﻝﹸ ﺍﻟﻠﱠﻪﺳ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺭﺮﻤ ﻋﻦ ﻋ- ٧٦١
ﻚ
ﺔﻨﺴ ﺣ ﺃﹶﻟﹾﻒ ﺃﹶﻟﹾﻒ ﻟﹶﻪ ﺍﻟﻠﱠﻪﺐ ﻛﹶﺘ- ﻳﺮﺀٍ ﻗﹶﺪﻰﻠﹶﻰ ﻛﹸﻞﱢ ﺷ ﻋﻮﻫ ﻭ ﻛﹸﻠﱡﻪﺮﻴ ﺍﻟﹾﺨﻩﺪ ﺑﹺﻴﻮﺕﻳﻤ  ﻻﹶﻰ ﺣﻮﻫ ﻭﻴﺖﻳﻤﻴﹺﻰ ﻭﻳﺤ ﺪﻤ ﺍﻟﹾﺤﻟﹶﻪﻭ
.«ﺔﻨﻰ ﺍﻟﹾﺠﺎ ﻓﺘﻴ ﺑﻰ ﻟﹶﻪﻨﺑ( ﻭﺔﺟﺭ ﺩ ﺃﹶﻟﹾﻒ ﺃﹶﻟﹾﻒ ﻟﹶﻪﻓﹶﻊﺭ )ﻭﺌﹶﺔﻴ ﺳ ﺃﹶﻟﹾﻒ ﺃﹶﻟﹾﻒﻪﻨﺎ ﻋﺤﻣﻭ
761. Ömər
rəvayət edir ki, Allah Elçisi salləllahu aleyhi və səlləm buyurmuşdur: “Kim bazara girəndə: “Lə iləhə illəllahu vahdəhu lə şəriykə ləhu,
ləhul-mulku və ləhul-həmdu, yuhyi və yumiytu və huvə həyyun lə
yəmutu, biyədihil-xayru kulluhu və huvə alə kulli şeyin qadir992”- deyərsə,

Transkripsiyası: Bismilləh, əlhəmdulilləh. Subhənəlləzi səxxara lənə həzə və mə kunnə ləhu muqrininə və innə ilə Rabbinə ləmunqalibun. Əlhəmdulilləh (üç dəfə), Allahu Əkbər (üç dəfə), Subhənəllah
(üç dəfə), lə iləhə illə əntə, subhənəkə inni zaləmtu nəfsi, fəğfirli, innəhu lə yəğfiruz-zunubə illə əntə.
989 Allahın sifətlərinin necəliyi barəsində fikir yürütmək olmaz.
990 Əhməd, 1004, 1056, 1068. Şueyb əl-Arnavut hədisi həsən li-ğeyrihidir.
991 əl-Hakim, 2482. əl-Albani “Silsilətul-Əhədisis-Sahiha”da (№ 1653) səhih olduğunu bildirmişdir.
992 Tərcüməsi: Allahdan başqa haqq ilah yoxdur, O, təkdir, Onun şəriki yoxdur, mülk Onundur və
həmd Onadır! Dirildir və Öldürür, O, Diridir və Ölməzdir! Xeyir bütünlüklə Onun Əlindədir və O, hər
şeyə Qadirdir!
988
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Allah ona milyon savab yazar, milyon günahını silər, (onu milyon dərəcə
yüksəldər993) və Cənnətdə onun üçün bir ev tikər”.994
DÖYÜŞDƏN QAÇAN DA BAĞIŞLANAR

ﻪ ﻮﻝﹶ ﺍﻟﻠﱠﺳ ﺭﻊﻤ ﺳﻪﻯ ﺃﹶﻧﺪ ﺟﻦ ﻋﺛﹸﻨﹺﻴﻪﺪﻳﺤ  ﺃﹶﺑﹺﻰﺖﻌﻤﻗﹶﺎﻝﹶ ﺳ

ﺒﹺﻰﻟﹶﻰ ﺍﻟﻨﻮ ﻣﻳﺪﻦﹺ ﺯﺎﺭﹺ ﺑﻳﺴ ﻦ ﺑﹺﻼﹶﻝﹶ ﺑﺖﻌﻤ ﺳ- ٧٦٢

.«ﻒﺣ ﺍﻟﺰﻦ ﻣﺇﹺﻥﹾ ﻛﹶﺎﻥﹶ ﻓﹶﺮ ﻭ ﻟﹶﻪﺮ ﻏﹸﻔﻪ ﺇﹺﻟﹶﻴﻮﺏﺃﹶﺗ ﻭﻮﻡ ﺍﻟﹾﻘﹶﻴﻰ ﺍﻟﹾﺤﻮ ﺇﹺﻻﱠ ﻫﻯ ﻻﹶ ﺇﹺﻟﹶﻪ ﺍﻟﱠﺬ ﺍﻟﻠﱠﻪﺮﻔﻐﺘ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺃﹶﺳﻦﻳﻘﹸﻮﻝﹸ »ﻣ
762. Peyğəmbərin salləllahu aleyhi və səlləm azad etdiyi kölə Bilal ibn Yəsər ibn
Zeyd demişdir: “Bu hədisi atam babamdan mənə rəvayət etmişdir: “Allah
Elçisini salləllahu aleyhi və səlləm belə buyurarkən eşitdim: “Kim: “Əstəğfirullahəlləzi lə iləhə illə huvəl-Həyyul-Qayyum və ətubu ileyhi995”- deyərsə,
döyüş meydanından qaçmış olsa belə günahları bağışlanar”.996
QƏDR GECƏSİNDƏ EDİLƏN DUA

ﻢﻰ ﺍﻟﻠﱠﻬﺎ ﻗﹶﺎﻝﹶ »ﻗﹸﻮﻟﻴﻬﺎ ﺃﹶﻗﹸﻮﻝﹸ ﻓﺭﹺ ﻣﻠﹶﺔﹸ ﺍﻟﹾﻘﹶﺪ ﻟﹶﻴﻠﹶﺔ ﻟﹶﻴ ﺃﹶﻯﺖﻤﻠ ﺇﹺﻥﹾ ﻋﻳﺖﺃﹶ ﺃﹶﺭﻮﻝﹶ ﺍﻟﻠﱠﻪﺳﺎ ﺭ ﻳ ﻗﹸﻠﹾﺖﻗﹶﺎﻟﹶﺖ

ﺔﹶﺸﺎﺋ ﻋﻦ ﻋ- ٧٦٣

.«ﻰﻨ ﻋﻒ ﻓﹶﺎﻋﻔﹾﻮ ﺍﻟﹾﻌﺐﺤ ﺗ ﻛﹶﺮﹺﱘﻔﹸﻮ ﻋﻚﺇﹺﻧ
763. Aişə
deyir: “Mən dedim: “Ey Allahın Elçisi, de görüm, hansı gecənin Qədr gecəsi olduğunu bilsəm, nə deyim?” Allah Elçisi salləllahu aleyhi və
səlləm buyurdu: “De: “Allahummə innəkə afuvvun kərimun tuhibbul-afva
fə'fu-anni997”.998
MƏCLİSİN KƏFFARƏSİ

ﻙ ﺪﻤﺑﹺﺤ ﻭﻢ ﺍﻟﻠﱠﻬﻚﺎﻧﺤﺒ ﺳﻩﺪﻤﺑﹺﺤﺎﻥﹶ ﺍﷲِ ﻭﺤﺒ ﺳ: ﻗﹶﺎﻝﹶﻦ »ﻣ: ِﻝﹸ ﺍﷲﻮﺳ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺭ:ﻢﹴ ﻗﹶﺎﻝﹶﻄﹾﻌﻦﹺ ﻣﺮ ﺑﻴﺒ ﺟﻦ ﻋ- ٧٦٤
ﻲﺎ ﻓ ﻗﹶﺎﻟﹶﻬﻦﻣ ﻭ،ﻪﻠﹶﻴ ﻋﻊﻳﻄﹾﺒ  ﻛﹶﺎﻟﻄﱠﺎﺑﹺﻊﹺﺖﻛﹾﺮﹴ ﻛﹶﺎﻧﺲﹺ ﺫﻠﺠﻲ ﻣﺎ ﻓ ﻓﹶﺈﹺﻥ ﻗﹶﺎﻟﹶﻬ،ﻚ ﺇﹺﻟﹶﻴﻮﺏﺃﹶﺗ ﻭﻙﺮﻔﻐﺘ ﺃﹶﺳﺖ ﺇﹺﻻﱠ ﺃﹶﻧ ﺃﹶﻥﹾ ﻻﹶ ﺇﹺﻟﹶﻪﺪﻬﺃﹶﺷ
.«ﺓﹰ ﻟﹶﻪ ﻛﹶﻔﱠﺎﺭﺖﻮﹴ ﻛﹶﺎﻧﺲﹺ ﻟﹶﻐﻠﺠﻣ

ət-Tirmizi, 3428, 3756. əl-Albani həsən olduğunu bildirmişdir.
İbn Məcə, 2235, 2320. əl-Albani “Sahihul-Cəmius-Sağir”də (№ 6231) və Şeyx Muqbil Hadi əl-Vadii
həsən olduğunu söyləmişlər.
995 Tərcüməsi: Özündən başqa haqq ilah olmayan, Yaşayan, Qəyyum olan Allahdan bağışlanma
diləyirəm və Ona tövbə edirəm!
996 Əbu Davud, 1517, 1519. əl-Albani səhih olduğunu bildirmişdir.
997 Tərcüməsi: Allahım, Sən Bağışlayan, Səxavətlisən və bağışlamağı sevirsən, məni bağışla!
998 ət-Tirmizi, 3513, 3855. əl-Albani “Sahihu Sunənit-Tirmizi”də (3/ 170) səhih olduğunu bildirmişdir.
993
994
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764. Cubeyr ibn Mutim rəvayət edir ki, Allah Elçisi salləllahu aleyhi və səlləm
buyurdu: “Kim bunu: “Subhənəllahi və bihəmdihi, subhənəkə Allahummə
və bihəmdik, əşhədu əl-lə iləhə illə əntə, əstəğfirukə və ətubu ileykə999”zikr məclisində söyləyərsə, üzərinə möhür vurulmuş kimi olar. Kim də
bunu boş şeylərin danışıldığı bir məclisdə söyləyərsə, bu, onun üçün
kəffarə olar”.1000
XƏSTƏLİYƏ QARŞI EDİLƏN DUALAR

ﻪ  ﻓﹶﻘﹶﺎﻝﹶ ﻟﹶﻠﹶﻢﺬﹸ ﺃﹶﺳﻨ ﻣﻩﺪﺴﻲ ﺟ ﻓﻩﻳﺠﹺﺪ ﺎﻌﺟ ﻭﻮﻝﹺ ﺍﻟﻠﱠﻪﺳﻜﹶﺎ ﺇﹺﻟﹶﻰ ﺭ ﺷﻪ ﺃﹶﻧﻲﺎﺹﹺ ﺍﻟﺜﱠﻘﹶﻔﻦﹺ ﺃﹶﺑﹺﻲ ﺍﻟﹾﻌﺎﻥﹶ ﺑﺜﹾﻤ ﻋﻦ ﻋ- ٧٦٥
ﺎ ﻣﺷﺮ ﻦ ﻣﻪﺗﺭﻗﹸﺪ ﻭﻮﺫﹸ ﺑﹺﺎﻟﻠﱠﻪ ﺃﹶﻋﺍﺕﺮ ﻣﻊﺒﻗﹸﻞﹾ ﺳ ﺛﹶﻠﹶﺎﺛﹰﺎ ﻭﻢﹺ ﺍﻟﻠﱠﻪﻗﹸﻞﹾ ﺑﹺﺎﺳ ﻭﻙﺪﺴ ﺟﻦ ﻣﺄﹶﻟﱠﻢﻱ ﺗﻠﹶﻰ ﺍﻟﱠﺬ ﻋﻙﻳﺪ ﻊ ﺿﻮﻝﹸ ﺍﻟﻠﱠﻪﺳﺭ
ﺭﺎﺫﺃﹸﺣ ﻭﺃﹶﺟﹺﺪ
765. Osman ibn Əbu əl-As əs-Saqafi belə rəvayət edir: “O, İslamı qəbul
etdiyindən bəri bədənindəki ağrıdan Peyğəmbərə salləllahu aleyhi və səlləm
şikayət etdi. Peyğəmbər salləllahu aleyhi və səlləm ona belə buyurdu: “Əlini
bədənində ağrı hiss etdiyin yerə qoy! Sonra üç dəfə “Bismilləh” və yeddi
dəfə “Əuzu billəhi və qudratihi min şərri mə əcidu və uhəziru”1001- de!”1002

ﺍﺕﺮ ﻣﻊﺒﻘﹸﻮﻝﹸ ﺳ ﻓﹶﻴﻠﹸﻪ ﺃﹶﺟﺮﻀﻳﺤ ﺎ ﻟﹶﻢﺮﹺﻳﻀ ﻣﻮﺩﻳﻌ ﻢﹴﻠﺴ ﻣﺪﺒ ﻋﻦﺎ ﻣ ﻗﹶﺎﻝﹶ »ﻣﻪ ﺃﹶﻧﺒﹺﻰﻦﹺ ﺍﻟﻨﻋ
ﺎﺱﹴﺒﻦﹺ ﻋﻦﹺ ﺍﺑ ﻋ- ٧٦٦
«ﻰﻮﻓ ﺇﹺﻻﱠ ﻋﻚﻴﻔﻳﺸ ﻴﻢﹺ ﺃﹶﻥﹾﻈﺵﹺ ﺍﻟﹾﻌﺮ ﺍﻟﹾﻌﺏ ﺭﻴﻢﻈ ﺍﻟﹾﻌﺄﹶﻝﹸ ﺍﻟﻠﱠﻪﺃﹶﺳ
766. İbn Abbas
rəvayət edir ki, Peyğəmbər salləllahu aleyhi və səlləm demişdir: “Elə bir müsəlman qul yoxdur ki, əcəli çatmayan bir xəstəyə baş çəkib yeddi dəfə: “Əs’əlullahəl-aziymə Rabbəl-arşil-aziymi ən-yəşfiyəkə1003”deyə dua etmiş olmasın və o xəstə sağalmasın”.1004

 ﻛﹸﻞﱢﻦ ﻣﻴﻚﻗ ﺃﹶﺭﻢﹺ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺑﹺﺎﺳ.«ﻢﻌ ﻓﹶﻘﹶﺎﻝﹶ »ﻧﺖﻜﹶﻴﺘ ﺍﺷﺪﻤﺤﺎ ﻣﻓﹶﻘﹶﺎﻝﹶ ﻳ

ﺒﹺﻰﻰ ﺍﻟﻨﺮﹺﻳﻞﹶ ﺃﹶﺗﺃﹶﻥﱠ ﺟﹺﺒ

ﻴﺪﻌ ﺃﹶﺑﹺﻰ ﺳﻦ ﻋ- ٧٦٧

999 Tərcüməsi: Allah pak və müqəddəsdir, Ona həmd olsun! Allahım, Sən pak və muqəddəssən! Sənə
həmd olsun! Mən şahidlik edirəm ki, Səndən başqa həqiqi ilah yoxdur! Səndən bağışlanma diləyir və
Sənə tövbə edirəm! (Digər səhih rəvayətdə məclisdən “subhənallahi və bihəmdihi” sözü deyilmədən bu
zikr deyilir).
1000 əl-Hakim, 1970. əl-Albani “Sahihul-Cəmius-Sağir”də (№ 6430) və “Silsilətul-Əhədisis-Sahiha” (№
81) səhih olduğunu bildirmişdir.
1001 Tərcüməsi: Hiss etdiyim və çəkdiyim ağrıların şərindən Allaha sığınıram.
1002 Muslim, 4082.
1003 Tərcüməsi: Böyük Ərşin Rəbbi olan Əzəmətli Allahdan diləyirəm ki, sənə şəfa versin!
1004 ət-Tirmizi, 2083. əl-Albani səhih olduğunu bildirmişdir.
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.ﻴﻚﻗ ﺃﹶﺭﻢﹺ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﺑﹺﺎﺳﻴﻚﻔﻳﺸ  ﺍﻟﻠﱠﻪﺪﺎﺳﻦﹺ ﺣﻴ ﻋﻔﹾﺲﹴ ﺃﹶﻭ ﻛﹸﻞﱢ ﻧﺮ ﺷﻦ ﻣﻳﻚﺫﻳﺆ ٍﺀﻰﺷ
767. Əbu Səid
demişdir: “Cəbrail Peyğəmbərin salləllahu aleyhi və səlləm
yanına gələrək belə dedi: “Ey Muhəmməd, xəstələnmisən?” O: “Bəli!”deyə cavab verdikdə, Cəbrail belə dedi: “Bismilləhi ərqikə, min kulli şeyin
yuzikə, min şərri kulli nəfsin əu ayni həsidin. Allahu yəşfikə bismilləhi
ərqikə1005”.1006

ﺏ ﺭﺎﺱﺐﹺ ﺍﻟﹾﺒ ﻗﹶﺎﻝﹶ »ﺃﹶﺫﹾﻫﻮ ﻟﹶﻪﻋﻳﺪ ( ﺑﹺﻪﻲ ﺃﹸﺗ )ﺃﹶﻭﺮﹺﻳﺾﻰ ﺍﻟﹾﻤﺇﹺﺫﹶﺍ ﺃﹶﺗ

ﻮﻝﹸ ﺍﻟﻠﱠﻪﺳ ﻛﹶﺎﻥﹶ ﺭﻗﹶﺎﻟﹶﺖ

ﺔﹶﺸﺎﺋ ﻋﻦ ﻋ- ٧٦٨

.«ﺎﻘﹶﻤ ﺳﺭﺎﺩﻳﻐ ﻔﹶﺎﺀً ﻻﹶ ﺷﻙﻔﹶﺎﺅﻔﹶﺎﺀَ ﺇﹺﻻﱠ ﺷﻰ ﻻﹶ ﺷﺎﻓ ﺍﻟﺸﺖ ﺃﹶﻧﻒﺍﺷﺎﺱﹺ ﻭﺍﻟﻨ
768. Aişə
rəvayət edir ki, Allah Elçisi salləllahu aleyhi və səlləm xəstə
yanına gəldikdə və ya onun yanına xəstə gətirildiyi zaman bu duanı
söyləyərdi: “Əzhibil-bəs, Rabbən-nəs, vəşfi əntəş-Şəfi lə şifəə illə şifəukə
şifəən lə yuğadiru səqamən1007”.1008

ﺮﹺﻳﻚﻳﺒ ﻢﹺ ﺍﻟﻠﱠﻪﺮﹺﻳﻞﹸ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺑﹺﺎﺳ ﺟﹺﺒﻗﹶﺎﻩﺭ

ﻮﻝﹸ ﺍﻟﻠﱠﻪﺳﻜﹶﻰ ﺭﺘ ﻛﹶﺎﻥﹶ ﺇﹺﺫﹶﺍ ﺍﺷﺎ ﻗﹶﺎﻟﹶﺖﻬﺃﹶﻧ

ﺒﹺﻰﺝﹺ ﺍﻟﻨﻭﺯ

ﺔﹶﺸﺎﺋ ﻋﻦ ﻋ- ٧٦٩

.ﻦﹴﻴﻯ ﻋ ﻛﹸﻞﱢ ﺫﺮﺷ ﻭﺪﺴ ﺇﹺﺫﹶﺍ ﺣﺪﺎﺳ ﺣﺮ ﺷﻦﻣ ﻭﻴﻚﻔﻳﺸ ٍﺍﺀ ﻛﹸﻞﱢ ﺩﻦﻣﻭ
rəvayət edir ki,
769. Peyğəmbərin salləllahu aleyhi və səlləm zövcəsi Aişə
Allah Elçisi salləllahu aleyhi və səlləm xəstələndiyi zaman Cəbrail
ruqyə
oxuyaraq deyərdi: “Bismilləhi yubriykə və min kulli dəin yəşfiykə, və min
şərri həsidin izə həsəd, və şərri kulli zi aynin1009”.1010
BƏLAYA DÜÇAR OLANI GÖRƏRKƏN EDİLƏN DUA

 ﺑﹺﻪﻼﹶﻙﺘﺎ ﺍﺑﻤﺎﻓﹶﺎﻧﹺﻰ ﻣﻯ ﻋ ﺍﻟﱠﺬﻠﱠﻪ ﻟﺪﻤﻼﹶﺀٍ ﻓﹶﻘﹶﺎﻝﹶ ﺍﻟﹾﺤ ﺑﺐﺎﺣﺃﹶﻯ ﺻ ﺭﻦﻗﹶﺎﻝﹶ »ﻣ

ﻮﻝﹶ ﺍﻟﻠﱠﻪﺳﺃﹶﻥﱠ ﺭ

ﺮﻤ ﻋﻦ ﻋ- ٧٧٠

.«ﺎﺵﺎ ﻋﺎ ﻛﹶﺎﻥﹶ ﻣﺎ ﻣﻨﻼﹶﺀِ ﻛﹶﺎﺋ ﺍﻟﹾﺒﻚ ﺫﹶﻟﻦ ﻣﻰﻮﻓﻴﻼﹰ ﺇﹺﻻﱠ ﻋﻔﹾﻀ ﺗﻠﹶﻖ ﺧﻦﻤﲑﹴ ﻣﻠﹶﻰ ﻛﹶﺜﻠﹶﻨﹺﻰ ﻋﻓﹶﻀﻭ

Tərcüməsi: Allahın adıyla səni sənə əziyyət verən hər bir nəfsin şərindən, nəzərindən və həsədindən
ruqyə edirəm. Allah sənə şəfa verər. Allahın adıyla səni ruqyə edirəm!
1006 Muslim, 5829.
1007 Tərcüməsi: Xəstəliyi apar, ey insanların Rəbbi, Sənin şəfandan başqa şəfa yoxdur, Ona elə bir şəfa
ver ki, bundan sonra heç bir xəstəlik qalmasın!
1008
əl-Buxari, 5675; Muslim, 5839, 2191; İbn Məcə, 3520.
1009 Tərcüməsi: Hər bir xəstəlikdən sənə şəfa verən, həsəd aparanın həsədinin şərrindən və hər bir
nəzəri dəyənin şərrindən qoruyan Allahın adı ilə!
1010
Muslim, 4055, 5828; İbn Məcə, 3523.
1005
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770. Ömər
rəvayət edir ki, Allah Elçisi salləllahu aleyhi və səlləm buyurmuşdur: “Kim bəlaya düçar olmuş bir kimsəni gördükdə: “Əlhəmdulilləhilləzi afəni mim-məbtələkə bihi və fəddaləni alə kəsirin mimmən xaləqa
təfdilən1011”- deyərsə, yaşadığı müddətdə o bəladan salamat olar”.1012

ﻼﹶﻙﺑﺘﺎ ﺍﻤﺎﻓﹶﺎﻧﹺﻲ ﻣﻱ ﻋ ﷲِ ﺍﻟﱠﺬﺪﻤ ﺍﻟﹾﺤ:ﻠﹶﻰ ﻓﹶﻘﹶﺎﻝﹶﺘﺒ ﻣﻛﹸﻢﺪﺃﻯ ﺃﹶﺣ »ﺇﹺﺫﹶﺍ ﺭ: ِﻝﹸ ﺍﷲﻮﺳ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺭ: ﻗﹶﺎﻝﹶ

ﺓﹶﻳﺮﺮ ﺃﹶﺑﹺﻲ ﻫﻦ ﻋ- ٧٧١

.«ﻤﺔﻌ ﺍﻟﻨﻚ ﺗﻠﻜﹶﺮﻛﹶﺎﻥﹶ ﺷ،ﻴﻼﹰﻔﹾﻀ ﺗﺓﺎﺩﺒ ﻋﻦﲑﹴ ﻣﻠﹶﻰ ﻛﹶﺜﻋ ﻭﻚﻠﹶﻴﻠﹶﻨﹺﻲ ﻋﻓﹶﻀ ﻭ،ﺑﹺﻪ
771. Əbu Hureyra
rəvayət edir ki, Allah Elçisi salləllahu aleyhi və səlləm
demişdir: “Biriniz bəlaya düçar olmuş bir kimsəni gördükdə: “Əlhəmdulilləhilləzi afəni mim-məbtələkə bihi və fəddaləni aleykə və alə kəsirin min
ibədihi təfdilən1013”- deyərsə, həmin nemətə görə şükür etmiş olar”.1014
YATAĞA GİRƏRKƏN EDİLƏN ZİKR

ﻪ  ﻟﹶ، ﻟﹶﻪﺮﹺﻳﻚ ﻻﹶ ﺷﻩﺪﺣ ﻭ ﺇﹺﻻﱠ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﻻﹶ ﺇﹺﻟﹶﻪ:ﻪﺍﺷﺮﻳﺄﹾﻭﹺﻱ ﺇﹺﻟﹶﻰ ﻓ ﲔ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺣﻦ ﻣ: ﻗﹶﺎﻝﹶﺒﹺﻲﻦﹺ ﺍﻟﻨﺓﹶ ﻋﻳﺮﺮ ﺃﹶﺑﹺﻲ ﻫﻦ ﻋ- ٧٧٢
ﺍﻟﻠﱠﻪ ﻭ ﺇﹺﻻﱠ ﺍﻟﻠﱠﻪﻻﹶ ﺇﹺﻟﹶﻪ ﻭﻠﱠﻪ ﻟﺪﻤﺍﻟﹾﺤ ﻭﺎﻥﹶ ﺍﻟﻠﱠﻪﺤﺒ ﺳ،ﺓﹶ ﺇﹺﻻﱠ ﺑﹺﺎﻟﻠﱠﻪﻻﹶ ﻗﹸﻮﻝﹶ ﻭﻮ ﻻﹶ ﺣ،ﻳﺮﺀٍ ﻗﹶﺪﻲﻠﹶﻰ ﻛﹸﻞﱢ ﺷ ﻋﻮﻫ ﻭﺪﻤ ﺍﻟﹾﺤﻟﹶﻪ ﻭﻠﹾﻚﺍﻟﹾﻤ
.ﺮﹺﺤ ﺍﻟﹾﺒﺪﺑﺜﹾﻞﹶ ﺯﺇﹺﻥﹾ ﻛﹶﺎﻥﹶ ﻣ ﻭ- ﺮﻌﺴ ﻣﻚ ﺷ- ﺎﻩﻄﹶﺎﻳ ﺧ ﺃﹶﻭﻪﻮﺑ ﺫﹸﻧ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﻏﹶﻔﹶﺮ،ﺮﺃﹶﻛﹾﺒ
772. Əbu Hureyra
rəvayət edir ki, Peyğəmbər salləllahu aleyhi və səlləm
demişdir: “Kim yatağına girərkən: “Lə iləhə illəllahu, vahdəhu lə şərikə
ləhu, ləhul-mulku və ləhul-həmdu, və huvə alə kulli şeyin qadir, lə həulə
və lə quvvətə illə billəh, subhənallah, vəlhəmdulilləh və lə iləhə illəllah,
Vallahu Əkbər”- deyərsə, Allah onun günahlarını “və ya xətalarını” 1015
dənizin köpüyü qədər olsa belə bağışlayar”.1016

ﻠﹶﻰ ﻋﻄﹶﺠﹺﻊ ﺍﺿ ﺛﹸﻢ،ﻼﹶﺓﻠﺼ ﻟﻮﺀَﻙﺿﺄﹾ ﻭﺿﻮ ﻓﹶﺘﻚﻌﺠﻀ ﻣﺖﻴ »ﺇﹺﺫﹶﺍ ﺃﹶﺗﺒﹺﻰ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺍﻟﻨ:ﺎﺯﹺﺏﹴ ﻗﹶﺎﻝﹶﻦﹺ ﻋﺍﺀِ ﺑﺮ ﺍﻟﹾﺒﻦ ﻋ- ٧٧٣
 ﻻﹶ،ﻚﺔﹰ ﺇﹺﻟﹶﻴﺒﻫﺭﺔﹰ ﻭﻏﹾﺒ ﺭ،ﻚﺮﹺﻯ ﺇﹺﻟﹶﻴ ﻇﹶﻬﺄﹾﺕﺃﹶﻟﹾﺠ ﻭ،ﻚﺮﹺﻯ ﺇﹺﻟﹶﻴ ﺃﹶﻣﺖﺿﻓﹶﻮ ﻭ،ﻚﻬﹺﻰ ﺇﹺﻟﹶﻴﺟ ﻭﺖﻠﹶﻤ ﺃﹶﺳﻢ ﻗﹸﻞﹺ ﺍﻟﻠﱠﻬ ﺛﹸﻢ،ﻦﹺﻳﻤَ ﺍﻷﻘﱢﻚﺷ
ﻠﹶﻰ ﻋﺖ ﻓﹶﺄﹶﻧﻚﻠﹶﺘ ﻟﹶﻴﻦ ﻣﺖ ﻓﹶﺈﹺﻥﹾ ﻣ.ﻠﹾﺖﺳﻯ ﺃﹶﺭ ﺍﻟﱠﺬﻚﺒﹺﻴﺑﹺﻨ ﻭ،ﻟﹾﺖﺰﻯ ﺃﹶﻧ ﺍﻟﱠﺬﺎﺑﹺﻚﺘ ﺑﹺﻜﺖﻨ ﺁﻣﻢ ﺍﻟﻠﱠﻬ،ﻚ ﺇﹺﻻﱠ ﺇﹺﻟﹶﻴﻨﻚﺎ ﻣﺠﻨﻻﹶ ﻣﺄﹶ ﻭﻠﹾﺠﻣ
Tərcüməsi: Məni sənin düçar olduğun bu bəladan salamat edən və məni yaratdıqlarının çoxundan
üstün edən Allaha həmd olsun!
1012 ət-Tirmizi, 3431, 3760. əl-Albani həsən olduğunu bildirmişdir.
1013 Tərcüməsi: Məni sənin düçar olduğun bu bəladan salamat edən və məni səndən və bir çox
qullarından üstün edən Allaha həmd olsun!
1014 əl-Beyhəqi “Şuabul-İman” 4443. əl-Albani “Sahihul-Cəmius-Sağir”də (№ 555) həsən olduğunu bildiribmişdir.
1015 Bu rəvayət edənin şəkkidir. O, günah və ya xəta olduğunda şəkk etmişdir.
1016 İbn Hibban, 5528. əl-Albani “Silsilətul-Əhədisis-Sahiha”da (№ 3414) səhih olduğunu bildirmişdir.
1011
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 ﻗﹸﻠﹾﺖ.«ﻟﹾﺖﺰﻯ ﺃﹶﻧ ﺍﻟﱠﺬﺎﺑﹺﻚﺘ ﺑﹺﻜﺖﻨ ﺁﻣﻢ »ﺍﻟﻠﱠﻬﺖﻠﹶﻐﺎ ﺑﻓﹶﻠﹶﻤ
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ﺒﹺﻰﻠﹶﻰ ﺍﻟﻨﺎ ﻋﻬﺗﺩﺩ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﻓﹶﺮ.« ﺑﹺﻪﻜﹶﻠﱠﻢﺘﺎ ﺗ ﻣﺮ ﺁﺧﻦﻠﹾﻬﻌﺍﺟ ﻭ،ﺓﻄﹾﺮﺍﻟﹾﻔ
«ﻠﹾﺖﺳﻯ ﺃﹶﺭ ﺍﻟﱠﺬﻚﺒﹺﻴﻧ ﻭ، »ﻻﹶ: ﻗﹶﺎﻝﹶ.ﻚﻮﻟﺳﺭﻭ

773. Bəra ibn Azib rəvayət edir ki, Peyğəmbər salləllahu aleyhi və səlləm belə
buyurmuşdur: “Yatmaq istədikdə namaz üçün dəstəmaz aldığın kimi dəstəmaz al, sonra sağ böyrün üstə uzan, sonra de: “Allahummə, əsləmtu
vəchi ileykə, və fəvvədtu əmri ileykə, və əlcə'tu zahri ileykə, rağbətən və
rahbətən ileyk. Lə məlcə'ə və lə məncəə minkə illə ileyk. Allahummə,
ə'məntu bikitəbikəl-ləzi ənzəltə və binəbiyyikəl-ləzi ərsəltə!1017” Əgər o gecə
ölsən, fitrət üzərində (müsəlman olaraq) öləcəksən. Sən bu sözləri, dediyin
sözlərin axırıncısı et”. (Bəra ibn Azib ) deyir ki, mən bu duanı Peyğəmbərə salləllahu aleyhi və səlləm oxudum və gəlib: “Sənin nazil etdiyin Kitaba
iman gətirdim” sözünə yetişdikdə “və göndərdiyin Elçiyə”- dedim. O
buyurdu: “Xeyr, göndərdiyin Peyğəmbərə”- (de)”.1018

،ﺍﻧﹺﻲﺁﻭﻱ ﻛﹶﻔﹶﺎﻧﹺﻲ ﻭ ﺍﻟﱠﺬﻠﱠﻪ ﻟﺪﻤ ﺍﻟﹾﺤ:ﻪﺍﺷﺮﻯ ﺇﹺﻟﹶﻰ ﻓ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺇﹺﺫﹶﺍ ﺃﹶﻭﻦ ﻣ: ِﻮﻝﹸ ﺍﷲﺳ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺭ: ﻗﹶﺎﻝﹶﻚﺎﻟﻦﹺ ﻣﺲﹺ ﺑ ﺃﹶﻧﻦ ﻋ- ٧٧٤
 ﻓﹶﻘﹶﺪ،ﺎﺭﹺ ﺍﻟﻨﻦﻨﹺﻲ ﻣﻴﺠﻨ ﺃﹶﻥﹾ ﺗﻚﺗﺰ ﺑﹺﻌﺄﹶﻟﹸﻚﻲ ﺃﹶﺳ ﺇﹺﻧﻢ ﺍﻟﻠﱠﻬ،ﻞﹶ ﻓﹶﺄﹶﻓﹾﻀﻠﹶﻲ ﻋﻦﻱ ﻣ ﺍﻟﱠﺬﻠﱠﻪ ﻟﺪﻤ ﺍﻟﹾﺤ،ﻘﹶﺎﻧﹺﻲﺳﻨﹺﻲ ﻭﻤﻱ ﺃﹶﻃﹾﻌ ﺍﻟﱠﺬﻠﱠﻪ ﻟﺪﻤﺍﻟﹾﺤ
.ﻠﹾﻖﹺ ﻛﹸﻠﱢﻬﹺﻢ ﺍﻟﹾﺨﺪﺎﻣﺤﻴﻊﹺ ﻣﻤ ﺑﹺﺠ ﺍﻟﻠﱠﻪﺪﻤﺣ
774. Ənəs ibn Məlik
rəvayət edir ki, Allah Elçisi salləllahu aleyhi və səlləm
demişdir: “Kim yatağına girərkən: “Əlhəmdulilləhilləzi kəfəni və əvəni,
əlhəmdulilləhilləzi ət'imni və səqani, əlhəmdulilləhilləzi mənnə aleyyə
fəəfdalə. Allahummə inni əsəlukə bi İzzətikə tunəcciyəniy minən-nər1019”deyərsə, bütün məxluqatın həmd-sənası ilə Allahı həmd etmiş olar”.1020

،ﻩﺠﹺﺪ ﺗ ﻓﹶﻠﹶﻢﻄﹶﻠﹶﻘﹶﺖ ﻓﹶﺎﻧ،ﻰﺒ ﺳﺒﹺﻰﻰ ﺍﻟﻨ ﻓﹶﺄﹶﺗ،ﺎﺣ ﺃﹶﺛﹶﺮﹺ ﺍﻟﺮﻦﻠﹾﻘﹶﻰ ﻣﺎ ﺗ ﻣﻜﹶﺖﺷ
ﺔﹶﻤﺃﹶﻥﱠ ﻓﹶﺎﻃ
ﻰﻠ ﻋﻦ ﻋ- ٧٧٥
،ﺎﻨﺎﺟﹺﻌﻀﺎ ﻣﺬﹾﻧ ﺃﹶﺧﻗﹶﺪ ﻭ،ﺎﻨ ﺇﹺﻟﹶﻴﺒﹺﻰﺎﺀَ ﺍﻟﻨ ﻓﹶﺠ،ﺔﹶﻤﺠﹺﻰﺀِ ﻓﹶﺎﻃﺔﹸ ﺑﹺﻤﺸﺎﺋ ﻋﻪﺗﺮﺒ ﺃﹶﺧﺒﹺﻰﺎﺀَ ﺍﻟﻨﺎ ﺟ ﻓﹶﻠﹶﻤ،ﺎﻬﺗﺮﺒ ﻓﹶﺄﹶﺧ،ﺔﹶﺸﺎﺋ ﻋﺕﺪﺟﻓﹶﻮ
ﺎﻤﺍ ﻣﺮﻴﺎ ﺧﻜﹸﻤﻠﱢﻤ »ﺃﹶﻻﹶ ﺃﹸﻋ:ﻗﹶﺎﻝﹶﺭﹺﻯ ﻭﺪﻠﹶﻰ ﺻ ﻋﻪﻴﻣ ﻗﹶﺪﺩﺮ ﺑﺕﺪﺟﻰ ﻭﺘﺎ ﺣﻨﻨﻴ ﺑﺪ ﻓﹶﻘﹶﻌ.«ﺎﻜﹶﺎﻧﹺﻜﹸﻤﻠﹶﻰ ﻣ »ﻋ: ﻓﹶﻘﹶﺎﻝﹶ ﻷَﻗﹸﻮﻡﺖﺒﻓﹶﺬﹶﻫ
ﻦﺎ ﻣ ﻟﹶﻜﹸﻤﺮﻴ ﺧﻮ ﻓﹶﻬ،ﲔﺛﹶﻼﹶﺛﺍ ﺛﹶﻼﹶﺛﹶﺔﹰ ﻭﺪﻤﺤﺗ ﻭ،ﲔﺛﹶﻼﹶﺛﺎ ﺛﹶﻼﹶﺛﹰﺎ ﻭﺤﺒﺴﺗ ﻭ،ﲔﺛﹶﻼﹶﺛﺎ ﻭﻌﺑﺍ ﺃﹶﺭﺮﻜﹶﺒﺎ ﺗﻜﹸﻤﺎﺟﹺﻌﻀﺎ ﻣﻤﺬﹾﺗﺎﻧﹺﻰ ﺇﹺﺫﹶﺍ ﺃﹶﺧﻤﺄﹶﻟﹾﺘﺳ
Tərcüməsi: Allahım, Sənə ümid edərək və Səndən qorxaraq üzümü Sənə təslim etdim, işimi Sənə həvalə etdim, kürəyimi Sənə etibar etdim. Sığınacaq və Sənin (əzabından) xilas olmaq üçün nicat yeri yalnız Sənə yönəlməkdir. Allahım, Sənin nazil etdiyin Kitaba və göndərdiyin Peyğəmbərə iman gətirdim!
1018 əl-Buxari, 247; Muslim, 7057.
1019 Tərcüməsi: Məni qoruyan və mənə sığınacaq verən Allaha həmd olsun, məni yedirdən və içirdən
Allaha həmd olsun, mənə qarşı lütfkar olan və məni üstün edən Allaha həmd olsun! Allahım, İzzətinlə
məni Cəhənnəm odundan xilas etməyini Səndən diləyirəm!
1020 əl-Hakim, 2001; əl-Beyhəqi “Şuabul-İman” 4382. əl-Albani “Səhihut-Tərğib vət-Tərhib”də (№ 609)
“Silsilətul-Əhədisis-Sahiha”da (№ 3444) həsən olduğunu bildirmişdir.
1017
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.ﻔﱢﲔﹺﻠﹶﺔﹶ ﺻﻻﹶ ﻟﹶﻴ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﻭﻔﱢﲔﻠﹶﺔﹶ ﺻﻻﹶ ﻟﹶﻴ ﻭﻴﻞﹶ ﻟﹶﻪ ﻗ. ﺒﹺﻰ ﺍﻟﻨﻦ ﻣﻪﺘﻌﻤﺬﹸ ﺳﻨ ﻣﻪﻛﹾﺘﺮﺎ ﺗ ﻣﻰﻠ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﻋ.«ﻡﹴﺎﺩﺧ
775. Əli rəvayət edir ki, Fatimə
kirkirənin (onun əllərində) iz buraxdığından şikayət etdi. (Bir müddətdən sonra) Peyğəmbərə salləllahu aleyhi və
səlləm (bir neçə) əsir gətirdilər. Fatimə (bu əsirlərdən birini özünə köməkçi
götürmək məqsədilə) Peyğəmbərin salləllahu aleyhi və səlləm yanına getdi,
lakin onu (evdə) tapa bilmədi, Aişəni görüb (nə istədiyini) ona bildirdi.
Peyğəmbər salləllahu aleyhi və səlləm (evə) gəldikdə Aişə ona Fatimənin gəldiyini xəbər verdi. Bundan sonra Peyğəmbər salləllahu aleyhi və səlləm bizə
gəldi. Həmin vaxt biz artıq yatağımıza uzanmışdıq. Mən (onu görəndə)
ayağa qalxmaq istədim, lakin o: “Qalxmayın!”- dedi və (gəlib) aramızda
oturdu. Mən hətta onun soyuq ayaqlarının sinəmə toxunduğunu hiss
etdim. O buyurdu: “Məndən istədiyinizdən daha xeyirlisini sizə öyrədimmi? Yatağınıza uzandığınız zaman otuz dörd dəfə “Allahu Əkbər”,
otuz üç dəfə “subhənallah” və otuz üç dəfə “əlhəmdulillah” deyin. Bu sizin
üçün xidmətçidən daha xeyirli olar”.1021 Başqa rəvayətdə bu əlavə vardır:
“Əli
belə dedi: “Peyğəmbərdən salləllahu aleyhi və səlləm eşitdikdən bəri
onu tərk etmədim”. Ondan soruşuldu: “Hətta Siffeyn gecəsi də (tərk
etmədin)?” O belə buyurdu: “Hətta Siffeyn gecəsi də (tərk etmədim)”.1022

ﻪ  ﻟﹶ، ﻟﹶﻪﺮﹺﻳﻚ ﻻﹶ ﺷﻩﺪﺣ ﻭ ﺇﹺﻻﱠ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﻻﹶ ﺇﹺﻟﹶﻪ:ﻪﺍﺷﺮﻳﺄﹾﻭﹺﻱ ﺇﹺﻟﹶﻰ ﻓ ﲔ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺣﻦ ﻣ: ﻗﹶﺎﻝﹶﺒﹺﻲﻦﹺ ﺍﻟﻨﺓﹶ ﻋﻳﺮﺮ ﺃﹶﺑﹺﻲ ﻫﻦ ﻋ- ٧٧٦
ﺍﻟﻠﱠﻪ ﻭ ﺇﹺﻻﱠ ﺍﻟﻠﱠﻪﻻﹶ ﺇﹺﻟﹶﻪ ﻭﻠﱠﻪ ﻟﺪﻤﺍﻟﹾﺤ ﻭﺎﻥﹶ ﺍﻟﻠﱠﻪﺤﺒ ﺳ،ﺓﹶ ﺇﹺﻻﱠ ﺑﹺﺎﻟﻠﱠﻪﻻﹶ ﻗﹸﻮﻝﹶ ﻭﻮ ﻻﹶ ﺣ،ﻳﺮﺀٍ ﻗﹶﺪﻲﻠﹶﻰ ﻛﹸﻞﱢ ﺷ ﻋﻮﻫ ﻭﺪﻤ ﺍﻟﹾﺤﻟﹶﻪ ﻭﻠﹾﻚﺍﻟﹾﻤ
.ﺮﹺﺤ ﺍﻟﹾﺒﺪﺑﺜﹾﻞﹶ ﺯﺇﹺﻥﹾ ﻛﹶﺎﻥﹶ ﻣ ﻭ- ﺮﻌﺴ ﻣﻚ ﺷ- ﺎﻩﻄﹶﺎﻳ ﺧ ﺃﹶﻭﻪﻮﺑ ﺫﹸﻧ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﻏﹶﻔﹶﺮ،ﺮﺃﹶﻛﹾﺒ
776. Əbu Hureyra
rəvayət edir ki, Peyğəmbər salləllahu aleyhi və səlləm
buyurdu: “Kim yatağına girərkən: “Lə iləhə illəllahu, vahdəhu lə şəriykə
ləhu, ləhul-mulku və ləhul-həmdu və huvə alə kulli şeyin qadir, lə həulə və
lə quvvətə illə billəh, subhənallah, vəlhəmdulilləh, və lə ilahə illəllah,
Vallahu əkbər1023”- deyərsə, günahları və ya xətaları dəniz köpükləri qədər
olsa belə bağışlanar”.1024

əl-Buxari, 3705.
Muslim, 7093.
1023 Tərcüməsi: Allahdan başqa haqq ilah yoxdur, O təkdir, Onun şəriki yoxdur. Mülk Onundur və
həmd Onadır! O hər şeyə Qadirdir. Qüdrət və güc yalnız Allahdadır! Allah pak və müqəddəsdir. Həmd
Allahadır. Allahdan başqa haqq ilah yoxdur. Allah ən Böyükdür.
1024 İbn Hibban, 5528. əl-Albani “Silsilətul-Əhədisis-Sahiha”da (№ 3414) səhih olduğunu bildirmişdir.
1021
1022
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ﻮﺫﹸ »ﹶﺃﻋﺎﺕﻤﻉﹺ ﻛﹶﻠ ﺍﻟﹾﻔﹶﺰﻦ ﻣﻢﻬﻠﱢﻤﻳﻌ  ﻛﹶﺎﻥﹶﻮﻝﹶ ﺍﻟﻠﱠﻪﺳﺃﹶﻥﱠ ﺭ
ﻩﺪ ﺟﻦ ﻋ ﺃﹶﺑﹺﻴﻪﻦﺐﹴ ﻋﻴﻌﻦﹺ ﺷﺮﹺﻭ ﺑﻤ ﻋﻦ ﻋ- ٧٧٧
.«ﻭﻥﺮﻀﻳﺤ ﺃﹶﻥﹾﲔﹺ ﻭﺎﻃﻴ ﺍﻟﺸﺍﺕﺰﻤ ﻫﻦﻣ ﻭﺩﻩ ﺎﺒ ﻋﺮﺷ ﻭﺒﹺﻪ ﻏﹶﻀﻦ ﻣﺔﺎﻣ ﺍﻟﺘ ﺍﻟﻠﱠﻪﺎﺕﻠﻤﺑﹺﻜﹶ
777. Amr ibn Şueyb atasından, o da babasından
rəvayət edir ki, Allah
Elçisi salləllahu aleyhi və səlləm ona qorxuya qarşı bəzi kəlmələri öyrətdi:
“Əuzu bikəlimətilləhit-təmməti min ğadabihi, və şərri ibədihi, və min
həməzətiş-şəyatin və ən yəhdurun1025”.1026

 ﺎﻤ ﻛﹶﻠﻚﻠﱢﻤﻞﹺ ﻓﹶﻘﹶﺎﻝﹶ ﺃﹶﻻ ﺃﹸﻋﺎ ﺑﹺﺎﻟﻠﱠﻴﻋ ﻓﹶﺰﻲ ﺃﹶﺟﹺﺪﻮﻝﹺ ﺍﷲِ ﻓﹶﻘﹶﺎﻝﹶ ﺇﹺﻧﺳﻜﹶﺎ ﺇﹺﻟﹶﻰ ﺭ ﺷﻪﺃﹶﻧ
ﺕ
ﻴﺪﻟﻦﹺ ﺍﻟﹾﻮ ﺑﺪﺎﻟ ﺧﻦ ﻋ- ٧٧٨
ﺮ ﺑﻦﻫﺎﻭﹺﺯﻳﺠ ﻲ ﻻﹶ ﺍﻟﱠﺘﺎﺕﺎﻣ ﺍﷲِ ﺍﻟﺘﺎﺕﻤﻮﺫﹸ ﺑﹺﻜﹶﻠﻧﹺﻲ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﻗﹸﻞﹾ ﺃﹶﻋﻴﺪﻳﻜ  ﺍﻟﹾﺠﹺﻦﻦﺎ ﻣﻔﹾﺮﹺﻳﺘ ﺃﹶﻥﱠ ﻋﻢﻋﺯ ﻭﻼﻡ ﺍﻟﺴﻪﻠﹶﻴﺮﹺﻳﻞﹸ ﻋ ﺟﹺﺒﻨﹺﻴﻬﹺﻦﻠﱠﻤﻋ
ﻞﹺﻦﹺ ﺍﻟﻠﱠﻴﺘ ﻓﺮ ﺷﻦﻣﺎ ﻭﻬﻨ ﻣﺝﺮﻳﺨ ﺎﻣﺽﹺ ﻭﻲ ﺍﻷَﺭﺃﹶ ﻓﺎ ﺫﹶﺭ ﻣﺮ ﺷﻦﻣﺎ ﻭﻴﻬ ﻓﺝﺮﻳﻌ ﺎﻣﺎﺀِ ﻭﻤ ﺍﻟﺴﻦﺰﹺﻝﹸ ﻣﻳﻨ ﺎ ﻣﺮ ﺷﻦ ﻣﻻ ﻓﹶﺎﺟﹺﺮﻭ
ﻦﻤﺣﺎ ﺭﺮﹴ ﻳﻴ ﺑﹺﺨﻕﻳﻄﹾﺮ ﺎﺭﹺ ﺇﹺﻻ ﻃﹶﺎﺭﹺﻕﹴﻬﺍﻟﻨﻞﹺ ﻭﺍﺭﹺﻕﹺ ﺍﻟﻠﱠﻴ ﻃﹶﻮﺮ ﺷﻦﻣﺎﺭﹺ ﻭﻬﻦﹺ ﺍﻟﻨﺘﻓﻭ
778. Xalid ibn əl-Vəlid
deyir ki, o, Allah Elçisinə salləllahu aleyhi və səlləm
şikayət edərək belə dedi: “Mən gecələr qorxu hiss edirəm”. O buyurdu:
“Sənə Cəbrailin mənə öyrətdiyi kəlmələri öyrədimmi? Bu kəlmələr
cinlərdən olan ifritin üstümə hücum etməsindən məni qorudu”. Mən
dedim: “Bəli”. O: “Əuzu bi-kəlimətilləhit-təmmətil-ləti lə yucəvizuhunnə
bərrun, və lə fəcirun, min şərri mə yənzilu minəs-səməi, və mə yəarucu
fihə, və min şərri mə zəraə fil-ardi və mə yəxrucu minhə və min şərri
fitənil-leyli və fitənin-nəhər, və min şərri tavariqil-leyli vən-nəhər illə
tariqin yətruqu bi-xeyrin, yə Rahmən1027”.1028

ﺏ ﺭﺎﺭ ﺍﻟﹾﻘﹶﻬﺪﺍﺣ ﺍﻟﹾﻮ ﺇﹺﻻﱠ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﻻﹶ ﺇﹺﻟﹶﻪ: ﻗﹶﺎﻝﹶ،ﻞﹺﻦﹺ ﺍﻟﻠﱠﻴ ﻋﺭﻮﻀﺇﹺﺫﹶﺍ ﺗ

ِﻮﻝﹸ ﺍﷲﺳ ﻛﹶﺎﻥﹶ ﺭ:ﻗﹶﺎﻟﹶﺖ

ﺔﹶﺸﺎﺋ ﻋﻦ ﻋ- ٧٧٩

.ﻔﱠﺎﺭ ﺍﻟﹾﻐﺰﹺﻳﺰﺎ ﺍﻟﹾﻌﻤﻬﻨﻴﺎ ﺑﻣ ﻭ،ﺽﹺﺍﻷَﺭ ﻭﺍﺕﺎﻭﻤﺍﻟﺴ

Tərcüməsi: Qəzəbindən və cəzasından, qullarının şərindən, şeytanların vəsvəsələrindən və mənə
yaxın gəlmələrindən Allahın tam kəlmələrinə sığınıram!
1026 Əbu Davud, 3893, 3895. əl-Albani “Silsilətul-Əhədisis-Sahiha”da (№ 3414) səhih olduğunu
bildirmişdir.
1027 Tərcüməsi: Yaratdıqlarının, düzəltdiklərinin və icad etdiklərinin şərindən, səmadan nazil olanların
və orada yüksələnlərin şərindən, yerə əkdiklərinin və oradan çıxanların şərindən, gecənin və gündüzün
fitnələrinin şərindən, – gecə xoş xəbərlə gələn müstəsna olmaqla – gecə gələnlərin hər birinin şərindən,
həm itaətkarın, həm də günahkarın möhtac olduğu Allahın tam kəlamlarına sığınıram! Ey Rahmən!
1028 ət-Tabərani “Mucəmul-Kəbir” 3746, “əd-Dua” 1083. əl-Albani “Sahihul-Cəmius-Sağir”də (№ 74) və
“Silsilətul-Əhədisis-Sahiha”da (№ 840) səhih olduğunu bildirmişdir.
1025
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779. Aişə
rəvayət edir ki, Allah Elçisi salləllahu aleyhi və səlləm gecə
yatarkən bir tərəfdən digər tərəfə çevrildikdə deyərdi: “Lə ilahə illəllahulVahidul-Qahhar, Rabbus-səməvati vəl-ard və mə beynəhuməl-AzizulĞaffər1029”.1030
GECƏ OYANARKƏN EDİLƏN ZİKR

ﻩ ﺪﺣ ﻭ ﺇﹺﻻﱠ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﻻﹶ ﺇﹺﻟﹶﻪ:ﻆﹸﻘﻴﺘﻳﺴ ﲔﻞﹺ ﻓﹶﻘﹶﺎﻝﹶ ﺣ ﺍﻟﻠﱠﻴﻦ ﻣﺎﺭﻌ ﺗﻦ ﻣ: ِﻮﻝﹸ ﺍﷲﺳ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺭ: ﻗﹶﺎﻝﹶﺖﺎﻣﻦﹺ ﺍﻟﺼﺓﹶ ﺑﺎﺩﺒ ﻋﻦ ﻋ- ٧٨٠
،ﺮ ﺃﹶﻛﹾﺒﺍﻟﻠﱠﻪ ﻭ، ﺇﹺﻻﱠ ﺍﻟﻠﱠﻪﻻﹶ ﺇﹺﻟﹶﻪ ﻭ،ﻠﱠﻪ ﻟﺪﻤﺍﻟﹾﺤ ﻭ،ِﺎﻥﹶ ﺍﷲﺤﺒ ﺳ،ﻳﺮﺀٍ ﻗﹶﺪﻲﻠﹶﻰ ﻛﹸﻞﱢ ﺷ ﻋﻮﻫ ﻭ،ﺪﻤ ﺍﻟﹾﺤﻟﹶﻪ ﻭ،ﻠﹾﻚ ﺍﻟﹾﻤ ﻟﹶﻪ، ﻟﹶﻪﺮﹺﻳﻚﻻﹶ ﺷ
 ﻓﹶﺈﹺﻥﹾ، ﻟﹶﻪﺠﹺﻴﺐﺘﺎ ﺍﺳﻋ ﺩ: ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺃﹶﻭ:ﻴﺪﻟ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺍﻟﹾﻮ- . ﻟﹶﻪﺮ ﻏﹸﻔ،ﻲ ﻟﺮ ﺍﻏﹾﻔﺏﺎ ﺭﻋ ﺩ ﺛﹸﻢ،ﻴﻢﹺﻈ ﺍﻟﹾﻌﻲﻠ ﺍﻟﹾﻌﺓﹶ ﺇﹺﻻﱠ ﺑﹺﺎﻟﻠﱠﻪﻻﹶ ﻗﹸﻮﻝﹶ ﻭﻮﻻﹶ ﺣﻭ
.ﻪﻼﹶﺗ ﺻ ﻗﹸﺒﹺﻠﹶﺖ،ﻠﱠﻰ ﺻﺄﹶ ﺛﹸﻢﺿﻮ ﻓﹶﺘﻗﹶﺎﻡ
780. Ubadə ibn Samit rəvayət edir ki, Peyğəmbər demişdir: “Kim gecə
oyanarkən: “Lə iləhə illəllahu vahdəhu lə şəriykə ləhu, ləhul-mulku və
ləhul-həmdu və huvə alə kulli şeyin qadir. Subhənəllahi, vəlhəmdulilləhi,
və lə iləhə illəllahu, Vallahu Əkbər, və lə həulə və lə quvvətə illə billəhilAliyyil-Azim1031”– deyər, sonra dua edib: “Ey Rəbbim, məni bağışla!”– desə,
bağışlanar. Dua etsə, duası qəbul olunar, qalxıb dəstəmaz aldıqdan sonra
namaz qılsa, namazı qəbul olunar”.1032
ÇALIŞ QISA VƏ MƏNALI DUALAR EDƏSƏN

ﻗﺎﻟﺖ ﺩﺧﻞ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﻨﱯ ﻭﺃﻧﺎ ﺃﺻﻠﻲ ﻭﻟﻪ ﺣﺎﺟﺔ ﻓﺄﺑﻄﺄﺕ ﻋﻠﻴﻪ ﻗﺎﻝ ﻳﺎ ﻋﺎﺋﺸﺔ ﻋﻠﻴﻚ ﲜﻤﻞ
 ﻋﻦ ﻋﺎﺋﺸﺔ- ٧٨١
ﺍﻟﺪﻋﺎﺀ ﻭﺟﻮﺍﻣﻌﻪ ﻓﻠﻤﺎ ﺍﻧﺼﺮﻓﺖ ﻗﻠﺖ ﻳﺎ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﻭﻣﺎ ﲨﻞ ﺍﻟﺪﻋﺎﺀ ﻭﺟﻮﺍﻣﻌﻪ ﻗﺎﻝ ﻗﻮﱄ ﺍﻟﻠﻬﻢ ﺍﱐ ﺃﺳﺄﻟﻚ ﻣﻦ ﺍﳋﲑ ﻛﻠﻪ
ﻋﺎﺟﻠﻪ ﻭﺁﺟﻠﻪ ﻣﺎ ﻋﻠﻤﺖ ﻣﻨﻪ ﻭﻣﺎ ﱂ ﺃﻋﻠﻢ ﻭﺃﻋﻮﺫ ﺑﻚ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﺮ ﻛﻠﻪ ﻋﺎﺟﻠﻪ ﻭﺁﺟﻠﻪ ﻣﺎ ﻋﻠﻤﺖ ﻣﻨﻪ ﻭﻣﺎ ﱂ ﺃﻋﻠﻢ ﻭﺃﺳﺄﻟﻚ
ﺍﳉﻨﺔ ﻭﻣﺎ ﻗﺮﺏ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﻗﻮﻝ ﺃﻭ ﻋﻤﻞ ﻭﺃﻋﻮﺫ ﺑﻚ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺎﺭ ﻭﻣﺎ ﻗﺮﺏ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﻗﻮﻝ ﺃﻭ ﻋﻤﻞ ﻭﺃﺳﺄﻟﻚ ﳑﺎ ﺳﺄﻟﻚ ﺑﻪ ﳏﻤﺪ
ﻭﺃﻋﻮﺫ ﺑﻚ ﳑﺎ ﺗﻌﻮﺫ ﻣﻨﻪ ﳏﻤﺪ ﻭﻣﺎ ﻗﻀﻴﺖ ﱄ ﻣﻦ ﻗﻀﺎﺀ ﻓﺎﺟﻌﻞ ﻋﺎﻗﺒﺘﻪ ﺭﺷﺪﺍ

Tərcüməsi: Hər şeyə Qalib gələn, Tək Allahdan başqa haqq ilah yoxdur! O, göylərin, yerin və
onların arasında olanların Qüdrətli və Bağışlayan Rəbbidir!
1030 əl-Hakim, 1980; ən-Nəsəi “Sunənul-Kubra” 7688. əl-Albani “Silsilətul-Əhədisis-Sahiha”da (№ 2066)
səhih olduğunu bildirmişdir.
1031 Tərcüməsi: Allahdan başqa haqq ilah yoxdur, O təkdir, Onun şəriki yoxdur. Mülk Onundur, həmd
Onadır və O hər şeyə Qadirdir. Həmd Allahadır. Allah pak və müqəddəsdir. Allahdan başqa haqq ilah
yoxdur. Allah ən Böyükdür. Qüdrət və güc yalnız Allahdadir!
1032 İbn Macə, 3878. əl-Albani səhih olduğunu bildirib. Oxşar rəvayətlər bu mənbələrdə keçir; əl-Buxari,
1154; ət-Tirmizi, 3414, 3743.
1029
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781. Aişə rəvayət edir: “Mən namaz qılarkən Peyğəmbər salləllahu aleyhi və
bir işdən ötrü yanıma gəldi. Mən ləng tərpəndim. O dedi: “Ey Aişə!
Çalış qısa və mənalı dualar edəsən!” O çıxıb gedərkən dedim: “Ey Allahın
Elçisi! Qısa və mənalı dualar nədir?” O buyurdu: “De: “Allahummə inni
əs'əlukə minəl-xeyri kullihi acilihi və əcilihi mə alimtu minhu və mə ləm
ə'ləm və əuzu bikə minəş-şərri kullihi acilihi və əcilihi mə alimtu minhu və
mə ləm ə'ləm və əs'əlukəl-cənnətə və mə qarrabə iləyhə min qaulin au aməl
və əuzu bikə minən-nəri və mə qarrabə iləyhə min qaulin əu aməl və
əs'əlukə mimmə səələkə bihi Muhəmmədun və əuzu bikə mimmə təuzu
minhu Muhəmmədun və mə qadəytə li min qadai, fəc'əl aqibətəhu ruşdən1033”.1034

səlləm

KİMİN SÖZÜ MƏLƏKLƏRİN SÖZÜ İLƏ ÜST-ÜSTƏ DÜŞƏRSƏ

،ﺪﺤﻤ
  ﺍﻟﹾﺎ ﻟﹶﻚﻨﺑ ﺭﻢ ﻓﹶﻘﹸﻮﻟﹸﻮﺍ ﺍﻟﻠﱠﻬ،ﻩﺪﻤ ﺣﻦﻤ ﻟ ﺍﻟﻠﱠﻪﻊﻤ ﺳﺎﻡ »ﺇﹺﺫﹶﺍ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺍﻹِﻣ: ﻗﹶﺎﻝﹶﻮﻝﹶ ﺍﻟﻠﱠﻪﺳﺓﹶ ﺃﹶﻥﱠ ﺭﻳﺮﺮ ﺃﹶﺑﹺﻰ ﻫﻦ ﻋ- ٧٨٢
.«ﺒﹺﻪ ﺫﹶﻧﻦ ﻣﻡﻘﹶﺪﺎ ﺗ ﻣ ﻟﹶﻪﺮ ﻏﹸﻔﻜﹶﺔﻼﹶﺋﻝﹶ ﺍﻟﹾﻤ ﻗﹶﻮﻟﹸﻪ ﻗﹶﻮﺍﻓﹶﻖ ﻭﻦ ﻣﻪﻓﹶﺈﹺﻧ
782. Əbu Hureyra
rəvayət edir ki, Peyğəmbər salləllahu aleyhi və səlləm
demişdir: “İmam: “Səmi Allahu limən həmidəh”- deyəndə siz: “Allahummə, Rabbənə ləkəl-həmd”- deyin. Bilin ki, kimin sözü mələklərin sözü ilə
üst-üstə düşərsə, onun keçmiş günahları bağışlanar”.1035
YUNUSUN

DUASI

ﻚﺎﻧﺤﺒ ﺳﺖ ﺇﹺﻻﱠ ﺃﹶﻧ ﻻﹶ ﺇﹺﻟﹶﻪﻮﺕﻄﹾﻦﹺ ﺍﻟﹾﺤﻰ ﺑ ﻓﻮﻫﺎ ﻭﻋ ﺇﹺﺫﹾ ﺩﻮﻥﻯ ﺍﻟﻨﺓﹸ ﺫﻮﻋ»ﺩ

ﻮﻝﹸ ﺍﻟﻠﱠﻪﺳﻗﹶﺎﻝﹶ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺭ

ﺪﻌ ﺳﻦ ﻋ- ٧٨٣

.« ﻟﹶﻪ ﺍﻟﻠﱠﻪﺎﺏﺠﺘﺀٍ ﻗﹶﻂﱡ ﺇﹺﻻﱠ ﺍﺳﻰﻰ ﺷ ﻓﻢﻠﺴﻞﹲ ﻣﺟﺎ ﺭ ﺑﹺﻬﻉﻳﺪ  ﻟﹶﻢﻪ ﻓﹶﺈﹺﻧ.ﲔﻤ ﺍﻟﻈﱠﺎﻟﻦ ﻣﺖﻰ ﻛﹸﻨﺇﹺﻧ
783. Səd rəvayət edir ki, Allah Elçisi salləllahu aleyhi və səlləm buyurmuşdur:
“Zun-Nun (Yunus
) balığın qarnında olarkən belə dua etmişdir: “Lə

Tərcüməsi: Allahım! Xeyrin hamısını, istər dünyadakını, istərsə də Axirətdəkini, istər bildiklərimi,
istərsə də bilmədiklərimi Səndən diləyirəm. Şərin hamısından, istər dünyadakından, istərsə də
Axirətdəkindən, istər bildiklərimdən, istərsə də bilmədiklərimdən Sənə sığınıram. Cənnəti və ona
yaxınlaşdıran hər bir sözü və əməli Səndən diləyirəm. Cəhənnəmdən və ona yaxınlaşdıran hər bir
sözdən və əməldən Sənə sığınıram. Muhəmmədin
Səndən istədiyini mən də Səndən istəyirəm və
Muhəmmədin
Sənə sığındığı şeydən mən də Sənə sığınıram. Mənim üçün qəzavü-qədərdən nə
hazırlamısansa, onun aqibətini gözəl et!
1034 əl-Buxari “Ədəbul-Mufrad” 639. əl-Albani səhih olduğunu bildirmişdir.
1035 əl-Buxari, 796.
1033
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iləhə illə əntə! Subhənəkə, inni kuntu minəz-zalimin1036”. Bir şey istəyərək
bu duanı edən elə bir müsəlman kişi yoxdur ki, Allah onun duasını qəbul
etməsin”.1037
ƏN FƏZİLƏTLİ ZİKR HANSIDIR?

ﻞﹸﺃﹶﻓﹾﻀ ﻭ ﺇﹺﻻﱠ ﺍﻟﻠﱠﻪﻞﹸ ﺍﻟﺬﱢﻛﹾﺮﹺ ﻻﹶ ﺇﹺﻟﹶﻪﻳﻘﹸﻮﻝﹸ »ﺃﹶﻓﹾﻀ

ﻮﻝﹶ ﺍﻟﻠﱠﻪﺳ ﺭﺖﻌﻤﻳﻘﹸﻮﻝﹸ ﺳ

 ﺍﻟﻠﱠﻪﺪﺒ ﻋﻦ ﺑﺎﺑﹺﺮﺖ ﺟ
 ﻌﻤ ﺳ- ٧٨٤
«ﻠﱠﻪ ﻟﺪﻤﺎﺀِ ﺍﻟﹾﺤﻋﺍﻟﺪ

784. Cabir ibn Abdullah
deyir ki, Allah Elçisinin belə buyurduğunu
eşitdim: “Ən fəzilətli zikr “lə iləhə illəllah”, ən fəzilətli dua isə “Əlhəmdulilləh”dir”.1038
DÜNYA VƏ AXİRƏT SALAMATLIĞI

ﺎﻓﹶﺎﺓﹶﻌ ﺍﻟﹾﻤﺄﹶﻟﹸﻚﻰ ﺃﹶﺳ ﺇﹺﻧﻢ ﺍﻟﻠﱠﻬ- ﻦﻞﹶ ﻣ ﺃﹶﻓﹾﻀﺪﺒﺎ ﺍﻟﹾﻌﻮ ﺑﹺﻬﻋﻳﺪ ﺓﻮﻋ ﺩﻦﺎ ﻣ»ﻣ

ﻮﻝﹸ ﺍﻟﻠﱠﻪﺳﻗﹶﺎﻝﹶ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺭ

ﺓﹶﻳﺮﺮ ﺃﹶﺑﹺﻰ ﻫﻦ ﻋ- ٧٨٥

.«ﺓﺮﺍﻵﺧﺎ ﻭﻴﻧﻰ ﺍﻟﺪﻓ

785. Əbu Hureyra
rəvayət edir ki, Allah Elçisi salləllahu aleyhi və səlləm
demişdir: “Qulun: “Allahım, Səndən dünyada və Axirətdə salamatlıq
istəyirəm!”- dua etməsindən daha fəzilətli dua yoxdur”.1039
DİNİNİ VƏ DÜNYANI CƏM EDƏN DUA

ﻨﹺﻲﺣﻤ ﺍﺭﻲ ﻭ ﻟﺮ ﺍﻏﹾﻔﻢﻳﻘﹸﻮﻝﹸ ﺍﻟﻠﱠﻬ ﻠﹶﻢ ﺃﹶﺳﻦ ﻣﻠﱢﻢﻳﻌ

ﻮﻝﹶ ﺍﻟﻠﱠﻪﺳ ﺭﺖﻌﻤﻗﹶﺎﻝﹶ ﺳ

ﻢﻴ ﺃﹶﺷﻦ ﺑﺛﹶﻨﹺﻲ ﺃﹶﺑﹺﻲ ﻃﹶﺎﺭﹺﻕﺪ ﺣ- ٧٨٦

ﺓﺮﺍﻟﹾﺂﺧﺎ ﻭﻴﻧ ﺍﻟﺪﺮﻴ ﺧ ﻟﹶﻚﻦﻌﻤﻳﺠ ِﻟﹶﺎﺀﺆﻳﻘﹸﻮﻝﹸ ﻫ ﻮﻫﻗﹾﻨﹺﻲ ﻭﺯﺍﺭﻭ
786. Əbu Tariq ibn Əşyəmə
demişdir: “Mən eşitdim ki, Allah Elçisi
salləllahu aleyhi və səlləm İslamı qəbul edənə bu duanı: “Allahummə-ğfirli
varhəmni varzuqni”1040- öyrədirdi və belə deyirdi: “Bu, sənin üçün dünya
və Axirət xeyirini əhatə edir”.1041
1036 Tərcüməsi: Səndən başqa həqiqi ilah yoxdur, Sən pak və müqəddəssən! Mən isə, həqiqətən,
zalımlardan olmuşam!
1037 ət-Tirmizi, 3505, 3845. əl-Albani bu hədisin səhih olduğunu bildirmişdir.
1038 ət-Tirmizi, 3383, 3711. əl-Albani həsən olduğunu bildirmişdir.
1039 İbn Məcə, 3851, 3983. əl-Albani “Sahihut-Tərğib vət-Tərhib”də (№ 3388) səhih olduğunu bildirib.
1040 Tərcüməsi: Allahım, məni bağışla, mənə rəhm et və mənə ruzi ver!
1041 Əhməd, 15881, 16301. Şueyb əl-Arnavut isnadını Muslimin şərtlərinə görə səhih olduğunu bildirib.
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ﺒﹺﻰ ﺍﻟﻨﻊﻤ ﺳﻪﺃﹶﻧ

 ﺃﹶﺑﹺﻴﻪﻦ ﻃﹶﺎﺭﹺﻕﹴ ﻋﻦ ﺑﺪﻌ ﺳﻚﺎﻟﻮ ﻣ ﺃﹶﺑ- ٧٨٧

ﻦﻌﺠﻤ
 ﻳ ِﻻﹶﺀﺆ »ﻓﹶﺈﹺﻥﱠ ﻫﺎﻡﻬ ﺇﹺﻻﱠ ﺍﻹِﺑﻊﺑ ﺍﻷَﺭﻪﺎﺑﹺﻌ ﺃﹶﺻﻊﻤﺟ ﻭ.«ﻗﹾﻨﹺﻰﺯﺍﺭﻨﹺﻰ ﻭﺎﻓﻋﻨﹺﻰ ﻭﻤﺣﺍﺭﻰ ﻭ ﻟﺮ ﺍﻏﹾﻔﻢﻰ ﻗﹶﺎﻝﹶ »ﻗﹸﻞﹺ ﺍﻟﻠﱠﻬﺑﺄﹶﻝﹸ ﺭﺃﹶﺳ
.«ﺎﻙﻴﻧﺩ ﻭﻚﻳﻨ ﺩﻟﹶﻚ
787. Əbu Malik Səd ibn Tariq atasından
rəvayət edir ki, bir nəfər Peyğəmbərin salləllahu aleyhi və səlləm yanına gəlib dedi: “Ey Allahın Elçisi, mən
Rəbbimdən istədikdə nə deyim?” Allah Elçisi salləllahu aleyhi və səlləm buyurdu: “De: “Allahummə-ğfirli varhəmni va afini varzuqni”.1042 Allah Elçisi
salləllahu aleyhi və səlləm baş barmaqdan başqa dörd barmağını qatlayaraq
dedi: “Həqiqətən, bunlar sənin üçün dinini və dünyanı əhatə edir”.1043

ﻪ  ﺇﹺﻻﱠ ﺍﻟﻠﱠ ﻗﹶﺎﻝﹶ »ﻗﹸﻞﹾ ﻻﹶ ﺇﹺﻟﹶﻪ.ﻨﹺﻰ ﻛﹶﻼﹶﻣﺎﹰ ﺃﹶﻗﹸﻮﻟﹸﻪﻠﱢﻤ ﻓﹶﻘﹶﺎﻝﹶ ﻋﺒﹺﻰﻰ ﺍﻟﻨﺎ ﺃﹶﺗﺍﺑﹺﻴﺮ ﺃﹶﻥﱠ ﺃﹶﻋ ﺃﹶﺑﹺﻴﻪﻦ ﻋﺪﻌ ﺳﻦ ﺑﺐﻌﺼﺛﹶﻨﹺﻰ ﻣﺪ ﺣ- ٧٨٨
ﺰﹺﻳﺰﹺ ﺍﹾﻟﻌﺓﹶ ﺇﹺﻻﱠ ﺑﹺﺎﻟﻠﱠﻪﻻﹶ ﻗﹸﻮﻝﹶ ﻭﻮﻻﹶ ﺣ ﻭﲔﺎﻟﹶﻤ ﺍﻟﹾﻌﺏ ﺭﺎﻥﹶ ﺍﻟﻠﱠﻪﺤﺒﺳﲑﺍﹰ ﻭ ﻛﹶﺜﻠﱠﻪ ﻟﺪﻤﺍﻟﹾﺤﲑﺍﹰ ﻭ ﻛﹶﺒﺮ ﺃﹶﻛﹾﺒ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﻟﹶﻪﺮﹺﻳﻚ ﻻﹶ ﺷﻩﺪﺣﻭ
«ﻨﹺﻰﺎﻓﻋﻧﹺﻰ ﻭﺪﺍﻫﻗﹾﻨﹺﻰ ﻭﺯﺍﺭﻨﹺﻰ ﻭﻤﺣﺍﺭﻰ ﻭ ﻟﺮ ﺍﻏﹾﻔﻢﻰ ﻗﹶﺎﻝﹶ »ﻗﹸﻞﹺ ﺍﻟﻠﱠﻬﺎ ﻟﻰ ﻓﹶﻤﺑﺮﻻﹶﺀِ ﻟﺆ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﻫ.«ﺴﺎﹰﻤﻴﻢﹺ ﺧﻜﺍﻟﹾﺤ
788. Musab ibn Səd atasından rəvayət edir ki, (bir dəfə) bir bədəvi Peyğəmbərin salləllahu aleyhi və səlləm yanına gəlib dedi: “Mənə zikr edə biləcəyim bir kəlmə öyrət”. Peyğəmbər salləllahu aleyhi və səlləm dedi: “Beş dəfə de:
“Lə iləhə illəllahu vahdəhu lə şəriykə ləhu, Allahu Əkbər Kəbiyran, vəlhəmdulilləhi kəsiyran, və subhənallahi Rabbil-aləmin, və lə haulə və lə
quvvətə illə billəhil-Azizil-Həkim1044”. Bədəvi dedi: “Bunlar Rəbbim üçündür, bəs mənim üçün nədir?” Peyğəmbər salləllahu aleyhi və səlləm dedi: “De:
“Allahummə-ğfirli varhəmni varzuqni vahdini va afini1045”.1046
ƏMİRİN ZÜLMÜNƏ QARŞI EDİLƏN DUA

ﺁﻥﺑﹺﺎﻟﹾﻘﹸﺮﺎ ﻭﺒﹺﻴ ﻧﺪﻤﺤﺑﹺﻤﺎ ﻭﻳﻨﻼﻡﹺ ﺩﺑﹺﺎﻹِﺳﺎ ﻭﺑﻴﺖ ﺑﹺﺎﷲِ ﺭﺿ ﺭ:ﺎ ﻓﹶﻘﹶﺎﻝﹶﲑﹴ ﻇﹸﻠﹾﻤ ﺃﹶﻣﻦ ﻣﺎﻑ ﺧﻦ ﻣ:ﻠﹶﺰﹴ ﻗﹶﺎﻝﹶﺠ ﺃﹶﺑﹺﻲ ﻣﻦ ﻋ- ٧٨٩
.ﻪﻨ ﻣ ﺍﻟﻠﱠﻪﺎﻩﺠﺎ ﺃﹶﻧﺎﻣﺇﹺﻣﺎ ﻭﻜﹶﻤﺣ

Tərcüməsi: Allahım, məni bağışla, mənə rəhm et, mənə salamatlıq nəsib et və mənə ruzi ver!
İbn Məcə, 3845, 3977. əl-Albani səhih olduğunu bildirmişdir.
1044 Tərcüməsi: Allahdan başqa ilah yoxdur, O, təkdir, Onun şəriki yoxdur, Allah ən Böyükdür, Allaha
çoxlu həmd olsun, aləmlərin Rəbbi olan Allah pak və müqəddəsdir, qüdrət və güc yalnız Qüdrətli və
Müdrik olan Allaha məxsusdur.
1045 Tərcüməsi: Allahım, məni bağışla, mənə rəhm et, mənə ruzi ver, məni doğru yola yönəlt və mənə
salamatlıq ver!
1046 Əhməd, 1561, 1581. Şueyb əl-Arnavut isnadını Muslimin şərtinə görə səhih, ravilərini əl-Buxari və
Muslimin ravilərindən olduğunu və etibarlı olduğunu bildirmişdir.
1042
1043
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789. Əbu Micləz
demişdir: “Kim əmirin zülmündən qorxub: “Radıytu
billəhi Rabbən və bil-İsləmi dinən və bi-Muhəmmədin nəbiyyən və bilQurani hukmən və iməmən1047”- desə, Allah onu əmirin zülmündən xilas
edər”.1048
ŞİRKİN AZINDAN DA, ÇOXUNDAN DA ÇƏKİNİN!

 ﻋﻦ ﻣﻌﻘﻞ ﺑﻦ ﻳﺴﺎﺭ ﻳﻘﻮﻝ ﺍﻧﻄﻠﻘﺖ ﻣﻊ ﺃﰊ ﺑﻜﺮ ﺍﻟﺼﺪﻳﻖ ﺍﱃ ﺍﻟﻨﱯ ﻓﻘﺎﻝ ﻳﺎ ﺃﺑﺎ ﺑﻜﺮ ﻟﻠﺸﺮﻙ ﻓﻴﻜﻢ ﺃﺧﻔﻰ ﻣﻦ- ٧٩٠
ﺩﺑﻴﺐ ﺍﻟﻨﻤﻞ ﻓﻘﺎﻝ ﺃﺑﻮ ﺑﻜﺮ ﻭﻫﻞ ﺍﻟﺸﺮﻙ ﺇﻻ ﻣﻦ ﺟﻌﻞ ﻣﻊ ﺍﷲ ﺍﳍﺎ ﺁﺧﺮ ﻗﺎﻝ ﺍﻟﻨﱯ ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻧﻔﺴﻲ ﺑﻴﺪﻩ ﻟﻠﺸﺮﻙ ﺃﺧﻔﻰ ﻣﻦ
ﺩﺑﻴﺐ ﺍﻟﻨﻤﻞ ﺃﻻ ﺃﺩﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﺷﻲﺀ ﺇﺫﺍ ﻗﻠﺘﻪ ﺫﻫﺐ ﻋﻨﻚ ﻗﻠﻴﻠﻪ ﻭﻛﺜﲑﻩ ﻗﺎﻝ ﻗﻞ ﺍﻟﻠﻬﻢ ﺇﱐ ﺃﻋﻮﺫ ﺑﻚ ﺃﻥ ﺃﺷﺮﻙ ﺑﻚ ﻭﺃﻧﺎ ﺃﻋﻠﻢ
ﻭﺃﺳﺘﻐﻔﺮﻙ ﳌﺎ ﻻ ﺃﻋﻠﻢ
790. Məqil ibn Yəsar demişdir: “Mən Əbu Bəkr əs-Siddiq ilə birlikdə
Peyğəmbərin salləllahu aleyhi və səlləm yanına gəldim. O buyurdu: “Ey Əbu
Bəkr, şirk (riya) sizin aranızda qarışqanın yerişindən də gizlindir”. Əbu
Bəkr
dedi: “Məgər şirk Allahla yanaşı başqa bir tanrı qəbul etmək
deyilmi?” Peyğəmbər salləllahu aleyhi və səlləm dedi: “Canım Əlində Olana
and olsun ki, şirk qarışqanın yerişindən də gizlindir. Sənə elə bir şey öyrədimmi ki, onu dediyin zaman şirkin azı da, çoxu da səndən uzaq olsun?”
(Sonra sözünə davam edib) buyurdu: “De: “Allahummə inni əuzu bikə ən
uşrikə bikə və ənə əaləmu va əstəğfirukə limə lə əaləmu!1049”.1050
ALLAHIN ƏZƏMƏTLİ ADLARI

ﺪﺠﺳ ﻭﻛﹶﻊﺎ ﺭﻠﱢﻰ ﻓﹶﻠﹶﻤﻳﺼ ﻢﻞﹲ ﻗﹶﺎﺋﺟﺭ ﻭ- ﻨﹺﻰﻳﻌ - ﺎﺴﺎﻟﺟ

ﻮﻝﹺ ﺍﻟﻠﱠﻪﺳ ﺭﻊ ﻣﺖﻗﹶﺎﻝﹶ ﻛﹸﻨ

ﻚﺎﻟﻦﹺ ﻣﺲﹺ ﺑ ﺃﹶﻧﻦ ﻋ- ٧٩١

ﺎ ﺫﹶﺍﺽﹺ ﻳﺍﻷَﺭ ﻭﺍﺕﻮﻤ ﺍﻟﺴﻳﻊﺪﺎﻥﹸ ﺑﻨ ﺍﻟﹾﻤﺖ ﺇﹺﻻﱠ ﺃﹶﻧ ﻻﹶ ﺇﹺﻟﹶﻪﺪﻤﻚ ﺍﻟﹾﺤ
  ﺑﹺﺄﹶﻥﱠ ﻟﹶﺄﹶﻟﹸﻚﻰ ﺃﹶﺳ ﺇﹺﻧﻢ ﺍﻟﻠﱠﻬﻪﺎﺋﻋﻰ ﺩﺎ ﻓﹶﻘﹶﺎﻝﹶ ﻓﻋ ﺩﺪﻬﺸﺗﻭ
 ﻗﹶﺎﻝﹶ.ﻠﹶﻢ ﺃﹶﻋﻮﻟﹸﻪﺳﺭ ﻭ ﻗﹶﺎﻟﹸﻮﺍ ﺍﻟﻠﱠﻪ.«ﺎﻋﺎ ﺩﻭﻥﹶ ﺑﹺﻤﺭﺪ »ﺗﺎﺑﹺﻪﺤ ﻷَﺻﹺﺒﻰ ﻓﹶﻘﹶﺎﻝﹶ ﺍﻟﻨ.ﺄﹶﻟﹸﻚﻰ ﺃﹶﺳ ﺇﹺﻧﻮﻡﺎ ﻗﹶﻴ ﻳﻰﺎ ﺣﺍﻡﹺ ﻳﺍﻹِﻛﹾﺮﻼﹶﻝﹺ ﻭﺍﻟﹾﺠ
.«ﻄﹶﻰ ﺃﹶﻋﻞﹶ ﺑﹺﻪﺌﺇﹺﺫﹶﺍ ﺳ ﻭﺎﺏ ﺃﹶﺟ ﺑﹺﻪﻰﻋﻯ ﺇﹺﺫﹶﺍ ﺩﻴﻢﹺ ﺍﻟﱠﺬﻈ ﺍﻟﹾﻌﻪﻤ ﺑﹺﺎﺳﺎ ﺍﻟﻠﱠﻪﻋ ﺩ ﻟﹶﻘﹶﺪﻩﺪﻔﹾﺴِﻰ ﺑﹺﻴﻯ ﻧﺍﻟﱠﺬ»ﻭ

1047 Tərcüməsi: Allahdan Rəbb, İslamdan din, Muhəmməddən peyğəmbər, Qurandan hökm və rəhbər
olaraq razı qaldım.
1048 İbn Əbu Şeybə “Musannəf” 29791. əl-Albani “Sahihut-Tərğib vət-Tərhib”də (№ 2239) səhih məuquf
olduğunu bildirmişdir.
1049 Tərcüməsi: Allahım, bilərəkdən Sənə şərik qoşmaqdan Sənə sığınıram və bilmədən (Sənə şərik
qoşduğuma) görə Səndən bağışlanma diləyirəm!
1050 əl-Buxari “Ədəbul-Mufrad” 716. əl-Albani “Sahihul-Cəmius-Sağir”də (№ 3731) səhih olduğunu bildirmişdir.
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791. Ənəs ibn Məlik rəvayət edir ki, Allah Elçisi salləllahu aleyhi və səlləm ilə
birlikdə oturmuşduq. Bir kişi namaz qılarkən ruku, səcdə və təşəhhüddə
belə dua etdi: “Allahummə inni əsəlukə biənnə ləkəl-həmd, lə iləhə illə
əntəl-Mənnən, bədius-səməvəti vəl-ard, yə Zəl-Cələli vəl-İkram, yə Həyyu,
yə Qayyum, inni əsəlukə1051”. Peyğəmbər salləllahu aleyhi və səlləm səhabələrinə buyurdu: “Onun necə dua etdiyini bilirsiniz?” Dedilər: “Allah və
Onun Elçisi daha yaxşı bilir!” Peyğəmbər salləllahu aleyhi və səlləm buyurdu:
“Canım əlində Olana and olsun ki, o, Allahın ən əzəmətli adı ilə dua etdi.
Bu adla dua edənin duası qəbul edilər və istədiyi verilər”.1052

 ﻓﹶﻘﹶﺎ ﹶﻝﺪﻬﺸﻳﺘ ﻮﻫ ﻭﻪﻼﹶﺗﻰ ﺻ ﻗﹶﻀﻞﹲ ﻗﹶﺪﺟ ﺇﹺﺫﹶﺍ ﺭﺠﹺﺪﺴﻞﹶ ﺍﻟﹾﻤﺧ ﺩﻮﻝﹶ ﺍﻟﻠﱠﻪﺳ ﺃﹶﻥﱠ ﺭﺛﹶﻪﺪﻉﹺ ﺣﺭ ﺍﻷَﺩﻦ ﺑﻦﺠﺤ ﺃﹶﻥﱠ ﻣ- ٧٩٢
ﻮﺑﹺﻰﻰ ﺫﹸﻧ ﻟﺮﻔﻐ ﺃﹶﻥﹾ ﺗﺪﺍ ﺃﹶﺣ ﻛﹸﻔﹸﻮ ﻟﹶﻪﻳﻜﹸﻦ ﻟﹶﻢ ﻭﻮﻟﹶﺪ ﻳﻟﹶﻢ ﻭﺪﻳﻠ ﻯ ﻟﹶﻢ ﺍﻟﱠﺬﺪﻤ ﺍﻟﺼﺪ ﺍﻷَﺣﺪﺍﺣ ﺍﻟﹾﻮﻚ ﺑﹺﺄﹶﻧﺎ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﻳﺄﹶﻟﹸﻚﻰ ﺃﹶﺳ ﺇﹺﻧﻢﺍﻟﻠﱠﻬ

ﻞﹶ ﺑﹺﻪﺌﻱ ﺇﹺﺫﹶﺍ ﺳﻈﹶﻢﹺ ﺍﻟﱠﺬ ﺍﻟﹾﺄﹶﻋﻪﻤ ﺑﹺﺎﺳﺄﹶﻝﹶ ﺍﻟﻠﱠﻪﺪ ﺳ  »ﻟﹶﻘﹶ. ﺛﹶﻼﹶﺛﹰﺎ.« ﻟﹶﻪﺮ ﻏﹸﻔ»ﻗﹶﺪ

ﻮﻝﹸ ﺍﻟﻠﱠﻪﺳ ﻓﹶﻘﹶﺎﻝﹶ ﺭ.ﻴﻢﺣ ﺍﻟﺮﻔﹸﻮﺭ ﺍﻟﹾﻐﺖ ﺃﹶﻧﻚﺇﹺﻧ

.«ﺎﺏ ﺃﹶﺟ ﺑﹺﻪﻲﻋﺇﹺﺫﹶﺍ ﺩﻄﹶﻰ ﻭﺃﹶﻋ
792. Mihcən ibn əl-Ədrai
rəvayət edir ki, Allah Elçisi salləllahu aleyhi və
səlləm məscidə girdikdə bir kişinin namazını bitirərkən təşəhhüddə belə dua
etdiyini eşitdi: “Allahummə inni əs'əlukə yə Allahu bi ənnəkəl-VahidulƏhədus-Saməd əlləzi ləm yəlid və ləm yuləd və ləm yəkun ləhu kufuvən
əhəd, ən təğfirə liy zunubiy, innəkə əntəl-Ğafurur-Rahim1053”. Allah Elçisi
salləllahu aleyhi və səlləm üç dəfə dedi: “Artıq o bağışlandı!” 1054 Digər
rəvayətdə deyilir: “...O, Allahın ən əzəmətli adı ilə dua etdi. Bu adla dua
edənin duası qəbul edilər və istədiyi verilər”.1055

 ﺇﹺﻻﱠ ﻻﹶ ﺇﹺﻟﹶﻪﺪﺍﺣ ﻭ ﺇﹺﻟﹶﻪﻜﹸﻢﺇﹺﻟﹶﻬﻦﹺ ﻭﻴﻳﺘﻦﹺ ﺍﻵﻴﺎﺗﻰ ﻫ ﻓﻈﹶﻢ ﺍﻷَﻋ ﺍﻟﻠﱠﻪﻢﻗﹶﺎﻝﹶ »ﺍﺳ

ﺒﹺﻰﺃﹶﻥﱠ ﺍﻟﻨ

ﻳﺰﹺﻳﺪ ﺖﺎﺀَ ﺑﹺﻨﻤ ﺃﹶﺳﻦ ﻋ- ٧٩٣

. ﻮﻡﻰ ﺍﻟﹾﻘﹶﻴ  ﺍﻟﹾﺤﻮ ﺇﹺ ﱠﻻ ﻫ ﻻﹶ ﺇﹺﻟﹶﻪﺍﻥﹶ ﺍﱂ ﺍﻟ ﱠﻠﻪﺮﻤ ﺁﻝﹺ ﻋﺓﻮﺭﺔﹸ ﺳﺤﻓﹶﺎﺗ ﻭﻴﻢﺮﺣ  ﺍﻟﻦﻤﺮﺣ  ﺍﻟﻮﻫ
793. Əsmə bint Yəzid
rəvayət edir ki, Peyğəmbər salləllahu aleyhi və səlləm
buyurdu: “Allahın ən əzəmətli adı bu iki ayədədir: “Sizin məbudunuz Tək
olan İlahdır. Ondan başqa məbud yoxdur, Mərhəmətlidir, Rəhmlidir (ər1051 Tərcüməsi: Allahım, Sənə yalvarıram, həmd Sənə məxsusdur, Səndən başqa həqiqi yoxdur, Sən lütf
edən, yeri göyü icad edənsən! Ey Ucalıq və Kəramət Sahibi, ey əbədi Yaşayan, ey Qəyyum olan, Sənə
yalvarıram!
1052 ən-Nəsəi, 1300, 1308. əl-Albani səhih olduğunu bildirmişdir.
1053 Tərcüməsi: Allahım, Sənə yalvarıram, ey Allah! Sən Vahid, Tək, Möhtac olmayan, doğmayan, doğulmayan, bənzəri olmayansan! Günahlarımı bağışla, şübhəsiz ki, Sən Bağışlayan, Rəhmlisən!
1054 ən-Nəsəi, 1301, 1309. əl-Albani səhih olduğunu bildirmişdir.
1055 İbn Məcə, 3847, 3857; Əhməd, 23041, 23091. əl-Albani səhih olduğunu bildirmişdir.
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Rahmən, ər-Rahim)” (əl-Bəqərə, 163). Ali-İmran surəsinin əvvəli: “Əlif. Ləm.
Mim. Allah, Ondan başqa ibadətə layiq olan məbud yoxdur, əbədi
Yaşayandır, bütün yaradılanların Qəyyumudur (əl-Həyy, əl-Qayyum)” (Ali
İmran, 1-2)”.1056

 ﻓﻘﺎﻝ ﺃﺗﺪﺭﻭﻥﺄﹶﻟﹸﻚﻲ ﺃﹶﺳ ﺇﹺﻧﻮﻡﺎ ﻗﹶﻴ ﻳﻲﺎ ﺣ ﻳ،ﺍﺕﺎﻭﻤ ﺍﻟﺴﻳﻊﺪﺎ ﺑﻓﺪﻋﺎ ﺭﺟﻞ ﻓﻘﺎﻝ ﻳ

ﻛﻨﺖ ﻣﻊ ﺍﻟﻨﱯ

 ﻋﻦ ﺃﻧﺲ- ٧٩٤

.ﲟﺎ ﺩﻋﺎ ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻧﻔﺴﻲ ﺑﻴﺪﻩ ﺩﻋﺎ ﺍﷲ ﺑﺎﲰﻪ ﺍﻟﺬﻱ ﺇﺫﺍ ﺩﻋﻲ ﺑﻪ ﺃﺟﺎﺏ
794. Ənəs
deyir: “Mən Peyğəmbər salləllahu aleyhi və səlləm ilə bir yerdə
idim. Bir kişi belə dua etdi: “Yə Bədi'əs-Səməvəti, Yə Həyyu, Yə Qayyumu,
inni əsəlukə1057”. Peyğəmbər salləllahu aleyhi və səlləm dedi: “Bilirsinizmi nə
dua etdi? Canım əlində Olana and olsun! O, Allahın elə bir adı ilə dua etdi
ki, onunla nə dua edilərsə, qəbul olunar”.1058
CƏNNƏTİ VACİB EDƏN ZİKR

ﻧﺒﻴﺎ

ﺪﻤﺤﺑﹺﻤﺎ ﻭﻳﻨﻼﹶﻡﹺ ﺩﺑﹺﺎﻹِﺳﺎ ﻭﺑ ﺭ ﺑﹺﺎﻟﻠﱠﻪﻴﺖﺿ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺭﻦ ﻗﹶﺎﻝﹶ "ﻣﻮﻝﹶ ﺍﻟﻠﱠﻪﺳ ﺃﹶﻥﱠ ﺭﺭﹺﻯﺪ ﺍﻟﹾﺨﻴﺪﻌ ﺃﹶﺑﹺﻰ ﺳﻦ ﻋ- ٧٩٥
."ﺔﹶﻠﹶﻪ ﺍﳉﻨﺧﻩ ﺣﱴ ﺃﹸﺩ ﻵﺧﺬﻥﹼ ﺑﻴﺪ,"ﻓﺄﻧﺎ ﺍﻟﺰﻋﻴﻢ...."ﺔﹸﻨ ﺍﻟﹾﺠ ﻟﹶﻪﺖﺒﺟﻭ

795. Əbu Səid əl-Xudri rəvayət edir ki, Allah Elçisi salləllahu aleyhi və səlləm
belə buyurmuşdur: “Kim: “Radıytu billəhi Rabbən, və bil-İsləmi dinən və
bi-Muhəmmədin salləllahu aleyhi və səlləm nəbiyyən1059”- deyərsə, Cənnət ona
vacib olar”.1060 Digər rəvayətdə deyilir: “...mən o kimsənin əlindən tutub
Cənnətə daxil etməyimə zəmanət verirəm”.1061
BİSMİLLƏH KƏLMƏSİ

ﻘﹸ ﹾﻞ »ﻻ ﺗ:ﻄﹶﺎﻥﹸ ﻓﹶﻘﹶﺎﻝﹶﻴ ﺍﻟﺸﺲﻌ ﺗ: ﻓﹶﻘﹸﻠﺖ،ﻪﺘﺍﺑ ﺩﺕﺜﹶﺮ ﻓﹶﻌﺒﹺﻲ ﺍﻟﻨﻳﻒﺩ ﺭﺖ ﻛﹸﻨ:ﻞﹴ ﻗﹶﺎﻝﹶﺟ ﺭﻦ ﻋ،ﻴﺢﻠ ﺃﹶﺑﹺﻲ ﺍﻟﹾﻤﻦ ﻋ- ٧٩٦
 ﺇﹺﺫﹶﺍ ﻗﹸﻠﺖﻚﻢﹺ ﺍﷲِ ﻓﹶﺈﹺﻧ ﺑﹺﺴ:ﻦ ﻗﹸﻞﹾﻟﹶﻜ ﻭ،ﻲﺗ ﺑﹺﻘﹸﻮ:ﻳﻘﹸﻮﻝﹸ ﻭﻴﺖﺜﻞﹶ ﺍﻟﹶﺒﻳﻜﹸﻮﻥﹶ ﻣ ﻰﺘ ﺣﺎﻇﹶﻢﻌ ﺗﻚ ﺫﹶﻟ ﺇﹺﺫﹶﺍ ﻗﹸﻠﺖﻚﻄﹸﺎﻥﹸ ﻓﹶﺈﹺﻧﻴ ﺍﻟﺸﺲﻌﺗ
.«ﺎﺏﹺﺜﻞﹶ ﺍﻟﺬﱡﺑﻳﻜﹸﻮﻥﹶ ﻣ ﻰﺘ ﺣﺎﻏﹶﺮﺼ ﺗﻚﺫﹶﻟ
Əbu Davud, 1498; İbn Məcə, 3855. əl-Albani həsən olduğunu bildirmişdir.
Tərcüməsi: Ey göyləri Yaradan! Ey əbədi Yaşayan, ey Qəyyum! (Kainatı yaradan və onu idarə edən,
bəndələrinin işlərini yoluna qoyan və onları qoruyan!) Mən yalnız Sənə yalvarıram!
1058
əl-Buxari ”Ədəbul Mufrad” 705. əl-Albani səhih olduğunu bildirmişdir.
1059 Tərcüməsi: Allahdan Rəbb, İslamdan din və Muhəmməddən
peyğəmbər olaraq razı oldum!
1060 İbn Hibban, 863. əl-Albani “Sahihul-Cəmius-Sağir”də (№ 6428) səhih olduğunu bildirmişdir.
1061
Əbu Nueym əl-Əsbəhəni “əl-Məarifətus-Sahabə” 5521; əl-Heysəmi “Məcməuz-Zəvaid” 17005. əlAlbani “Silsilətul-Əhədisis-Sahiha”da (№ 2686) səhih olduğunu bildirmişdir.
1056
1057
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796. Əbul-Məlih rəvayət edir ki, bir kişi dedi: “Mən Peyğəmbərin salləllahu
aleyhi və səlləm miniyinin tərkində yol gedirdim. Birdən heyvanın ayağı
sürüşdü. Mən: “Məhv olsun şeytan”- dedim. Peyğəmbər salləllahu aleyhi və
səlləm dedi: “Məhv olsun şeytan”- demə, çünki sən bunu söylədikdə, o, ev
boyda olana qədər şişir və deyir: “Bu iş mənim qüvvətimlə olur”. Lakin
sən: “Allahın adı ilə (Bismilləh)”- de, çünki sən bunu söylədikdə, o, milçək
boyda olana qədər kiçilir”.1062
ƏN GÖZƏL TƏŞƏKKÜR

 ﻓﹶﻘﹶﺪ،ﺮﺍﹰﻴ ﺍﷲُ ﺧﺍﻙﺰ ﺟ: ﻪﻠﻔﹶﺎﻋ ﻓﹶﻘﹶﺎﻝﹶ ﻟﻭﻑﺮﻌ ﻣﻪ ﺇﹺﻟﹶﻴﻨﹺﻊ ﺻﻦ »ﻣ:

ِﻝﹸ ﺍﷲﻮﺳ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺭ:ﻗﹶﺎﻝﹶ

ﻳﺪﻦﹺ ﺯﺔﹶ ﺑﺎﻣ ﺃﹸﺳﻦ ﻋ- ٧٩٧
.«ِﺎﺀﻲ ﺍﻟﺜﱠﻨﻠﹶﻎﹶ ﻓﺃﹶﺑ

797. Usəmə ibn Zeyd rəvayət edir ki, Allah Elçisi salləllahu aleyhi və səlləm
buyurdu: “Kimə bir yaxşılıq edilərsə, o yaxşılıq edənə: “Cəzəkəllahu xayran1063”- deyərsə, ən gözəl şəkildə təşəkkür etmiş olar”.1064
HANSI ZİKRİ ETDİKDƏ ALLAH İNSANI ODDAN AZAD EDİR

،ﻚﺷﺮﻠﹶﺔﹶ ﻋﻤﺣ ﻭ،ﻚﻜﹶﺘﻼﺋ ﻣﻬﹺﺪﺃﹸﺷ ﻭ،ﻙﻬﹺﺪﻲ ﺃﹸﺷ ﺇﹺﻧﻢ ﺍﻟﻠﱠﻬ: ﻗﹶﺎﻝﹶﻦ "ﻣ:

ﻮﻝﹸ ﺍﻟﻠﱠﻪﺳ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺭ:ﻗﹶﺎﻝﹶ

ﺎﻥﹶﻠﹾﻤ ﺳﻦ ﻋ- ٧٩٨

ﻙ ﺪﻋﺒ ﺍﺪﻤﺤ ﺃﹶﻥﱠ ﻣﺪﻬﺃﹶﺷ ﻭ، ﻟﹶﻚﺮﹺﻳﻚ ﻻ ﺷﻙﺪﺣ ﻭ،ﺖ ﺇﹺﻻ ﺃﹶﻧ ﻻ ﺇﹺﻟﹶﻪ ﺍﻟﻠﱠﻪﺖ ﺃﹶﻧﻚﺽﹺ ﺃﹶﻧﺍﻷَﺭ ﻭﺍﺕﺎﻭﻤﻲ ﺍﻟﺴ ﻓﻦ ﻣﻬﹺﺪﺃﹸﺷﻭ
ﻦ ﻣ ﻛﹸﻠﱠﻪﻖﺘﺎ ﺛﹶﻼﺛﹰﺎ ﺃﹶﻋ ﻗﹶﺎﻟﹶﻬﻦﻣ ﻭ،ﺎﺭﹺ ﺍﻟﻨﻦ ﻣﻪ ﺛﹸﻠﹸﺜﹶﻴ ﺍﻟﻠﱠﻪﻖﺘﻦﹺ ﺃﹶﻋﻴﺗﺮﺎ ﻣ ﻗﹶﺎﻟﹶﻬﻦﻣ ﻭ،ﺎﺭﹺ ﺍﻟﻨﻦ ﻣ ﺛﹸﻠﹸﺜﹶﻪ ﺍﻟﻠﱠﻪﻖﺘﺓﹰ ﺃﹶﻋﺮﺎ ﻣ ﻗﹶﺎﻟﹶﻬﻦ ﻣ،ﻮﻟﹸﻚﺳﺭﻭ
."ﺎﺭﹺﺍﻟﻨ
798. Salman rəvayət edir ki, Allah Elçisi salləllahu aleyhi və səlləm dedi: “Kim
bir dəfə: “Allahummə inni uşhidukə, və uşhidu mələikətəkə, və həmələtə
arşikə, və uşhidu mən fis-səməvəti vəl-ardı, ənnəkə əntəllahu lə iləhə illə
əntə, vahdəkə lə şəriykə ləkə, və əşhədu ənnə Muhəmmədən abdukə və
rasulukə1065”- deyərsə, Allah onun üçdə biri hissəsini Oddan azad edər.

Əbu Davud, 4982, 4984. əl-Albani səhih olduğunu bildirmişdir.
Tərcüməsi: Allah səni xeyirlə mükafatlandırsın!
1064 ət-Tirmizi, 2035, 2167. əl-Albani səhih olduğunu bildirmişdir.
1065 Tərcüməsi: Allahım, mən Səni, mələklərini, Ərşini daşıyanları, göydə və yerdə olanların hamısını
şahid tuturam ki, Səndən başqa haqq ilah olmayan Allah Sənsən! Sən təksən, şərikin yoxdur! Həmçinin,
şahidlik edirəm ki, Muhəmməd Sənin qulun və rəsulundur!
1062
1063
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Kim bunu iki dəfə deyərsə, Allah onun üçdə iki hissəsini Oddan azad edər.
Kim də bunu üç dəfə deyərsə, Allah onu bütövlükdə Oddan azad edər”. 1066
ŞEYTANLARIN ORDULARINI DARMADAĞIN EDƏN ZİKR

 ﻗﹶﺎﻝﹶﻢﻌ ﻧ:ﻗﹶﺎﻝﹶ

ﻮﻝﹶ ﺍﻟﻠﱠﻪﺳ ﺭﻛﹾﺖﺭ ﺃﹶﺩ:ﺍﻛﹶﺎﻥﹶ ﻛﹶﺒﹺﲑ ﻭﻲﻴﻤﻤﺶﹴ ﺍﻟﺘﺒﻨﻦﹺ ﺧﻦﹺ ﺑﻤﺣ ﺍﻟﺮﺪﺒﻌ ﻟﺎﺡﹺ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﻗﹸﻠﹾﺖﻴﻮ ﺍﻟﺘﺎ ﺃﹶﺑﺛﹶﻨﺪ ﺣ- ٧٩٩

ﻦ  ﻣﻮﻝﹺ ﺍﻟﻠﱠﻪﺳﻠﹶﻰ ﺭﻠﹶﺔﹶ ﻋ ﺍﻟﻠﱠﻴﻠﹾﻚ ﺗﺕﺭﺪﺤ ﺗﲔﺎﻃﻴ ﻓﹶﻘﹶﺎﻝﹶ ﺇﹺﻥﱠ ﺍﻟﺸﲔﺎﻃﻴ ﺍﻟﺸﻪﺗﻠﹶﺔﹶ ﻛﹶﺎﺩ ﻟﹶﻴﻮﻝﹸ ﺍﻟﻠﱠﻪﺳ ﺭﻊﻨ ﺻﻒ ﻛﹶﻴﻗﹸﻠﹾﺖ
ﺎﻓﹶﻘﹶﺎﻝﹶ ﻳ
ﺮﹺﻳﻞﹸ ﺟﹺﺒﻪﻂﹶ ﺇﹺﻟﹶﻴﺒ ﻓﹶﻬﻮﻝﹺ ﺍﻟﻠﱠﻪﺳ ﺭﻪﺟﺎ ﻭ ﺑﹺﻬﺮﹺﻕﻳﺤ  ﺃﹶﻥﹾﻳﺮﹺﻳﺪ ﺎﺭﹴﻠﹶﺔﹸ ﻧﻌ ﺷﻩﺪﻄﹶﺎﻥﹲ ﺑﹺﻴﻴ ﺷﻴﻬﹺﻢﻓﺎﺏﹺ ﻭﻌﺍﻟﺸ ﻭﻳﺔﺩﺍﻟﹾﺄﹶﻭ
ﻦﻣﺎﺀِ ﻭﻤ ﺍﻟﺴﻦﺰﹺﻝﹸ ﻣﻳﻨ ﺎ ﻣﺮ ﺷﻦﻣﺃﹶ ﻭﺮﺑﺃﹶ ﻭﺫﹶﺭ ﻭﻠﹶﻖﺎ ﺧ ﻣﺮ ﺷﻦ ﻣﺔﺎﻣ ﺍﻟﺘ ﺍﻟﻠﱠﻪﺎﺕﻤﻮﺫﹸ ﺑﹺﻜﹶﻠﺎ ﺃﹶﻗﹸﻮﻝﹸ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﻗﹸﻞﹾ ﺃﹶﻋ ﻗﹸﻞﹾ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﻣﺪﻤﺤﻣ
ﻢﻫﺎﺭ ﻧﺌﹶﺖ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﻓﹶﻄﹶﻔﻦﻤﺣﺎ ﺭﺮﹴ ﻳﻴ ﺑﹺﺨﻕﻳﻄﹾﺮ  ﻛﹸﻞﱢ ﻃﹶﺎﺭﹺﻕﹴ ﺇﹺﻟﱠﺎ ﻃﹶﺎﺭﹺﻗﹰﺎﺮ ﺷﻦﻣﺎﺭﹺ ﻭﻬﺍﻟﻨﻞﹺ ﻭﻦﹺ ﺍﻟﻠﱠﻴﺘ ﻓﺮ ﺷﻦﻣﺎ ﻭﻴﻬ ﻓﺝﺮﻳﻌ ﺎ ﻣﺮﺷ
ﺎﻟﹶﻰﻌﺗ ﻭﻙﺎﺭﺒ ﺗ ﺍﻟﻠﱠﻪﻢﻬﻣﺰﻫﻭ
799. Əbu ət-Təyyah rəvayət edir: “Mən Abdur-Rahmən ibn Xanbəş ətTəmimi yaşlı ikən ondan soruşdum: “Sən Allah Elçisini salləllahu aleyhi və
səlləm görmüsən?” O: “Bəli”– dedi. Mən soruşdum: “Şeytanların Allahın
Elçisinə
hiylə qurduğu gecə o nə etdi?” O dedi: “Həqiqətən, o gecə
şeytanlar vadilərdən və dərələrdən axışaraq Allah Elçisinə salləllahu aleyhi və
səlləm hücum etdilər. Onların arasında olan bir şeytan əlində məşəl tutaraq
Allah Elçisinin salləllahu aleyhi və səlləm üzünü yandırmaq istəyirdi. (Belə olan
təqdirdə) Cəbrayıl
onun yanına enərək buyurdu: “Ey Muhəmməd, de!”
O da: “Nə deyim?”– deyə soruşdu. Cəbrayıl buyurdu: “De: “Əuzu bikəlimətil-ləhit-təmməti min şərri mə xaləqa və zəraə və bəraə və min şərri mə
yənzilu minəs-səməi və min şərri mə yə'rucu fihə və min şərri fitənil-leyli
vən-nəhəri və min şərri kulli tariqin illə tariqan yətruqu bi xayrin, yə
Rahmən!1067” (Bundan sonra) onların alovları söndü və Uca Allah onları
darmadağın etdi”.1068
MÜSİBƏT HALINDA DEYİLƏN DUA

ﺎﻘﹸﻮﻝﹸ ﺇﹺﻧﺔﹲ ﻓﹶﻴﻴﺒﺼ ﻣﻪﻴﺒﺼ ﺗﺪﺒ ﻋﻦﺎ ﻣﻳﻘﹸﻮﻝﹸ »ﻣ

ﻮﻝﹶ ﺍﻟﻠﱠﻪﺳ ﺭﺖﻌﻤﻘﹸﻮﻝﹸ ﺳﺗ

ﺒﹺﻰ ﺍﻟﻨﺝﻭﺯ

ﺔﹶﻠﹶﻤ ﺳ ﺃﹸﻡﻊﻤ ﺳ- ٨٠٠

1066 ət-Tabərani “Mucəmul-Kəbir” 5939, 6062. əl-Albani “Silsilətul-Əhədisis-Sahiha”da (№ 267) səhih
olduğunu bildirmişdir.
1067 Tərcüməsi: Yaratdıqlarının, düzəltdiklərinin və icad etdiklərinin şərindən, səmadan nazil olanların
və orada yüksələnlərin şərindən, gecənin və gündüzün fitnələrinin şərindən, – gecə xoş xəbərlə gələn
müstəsna olmaqla – gecə gələnlərin hər birinin şərindən Allahın tam kəlamlarına sığınıram! Ey
Rahmən!
1068 Əhməd, 15460, 15498. əl-Albani “Sahihut-Tərğib vət-Tərhib”də (№ 1602) həsən olduğunu bildirib.
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.«ﺎﻬﻨﺍ ﻣﺮﻴ ﺧ ﻟﹶﻪﻠﹶﻒﺃﹶﺧ ﻭﻪﺘﻴﺒﺼﻰ ﻣ ﻓ ﺍﻟﻠﱠﻪﻩﺮﺎ ﺇﹺﻻﱠ ﺃﹶﺟﻬﻨﺍ ﻣﺮﻴﻰ ﺧ ﻟﻒﻠﺃﹶﺧﻰ ﻭﺘﻴﺒﺼﻰ ﻣﻧﹺﻰ ﻓﺮ ﺃﹾﺟﻢﻮﻥﹶ ﺍﻟﻠﱠﻬﺍﺟﹺﻌ ﺭﻪﺎ ﺇﹺﻟﹶﻴﺇﹺﻧ ﻭﻠﱠﻪﻟ
. ﻮﻝﹶ ﺍﻟﻠﱠﻪﺳ ﺭﻪﻨﺍ ﻣﺮﻴﻰ ﺧ ﻟ ﺍﻟﻠﱠﻪﻠﹶﻒ ﻓﹶﺄﹶﺧﻮﻝﹸ ﺍﻟﻠﱠﻪﺳﻧﹺﻰ ﺭﺮﺎ ﺃﹶﻣ ﻛﹶﻤﺔﹶ ﻗﹸﻠﹾﺖﻠﹶﻤﻮ ﺳ ﺃﹶﺑﻓﱢﻰﻮﺎ ﺗ ﻓﹶﻠﹶﻤﻗﹶﺎﻟﹶﺖ
800. Ummu Sələmə
rəvayət edir ki, Allah Elçisi salləllahu aleyhi və səlləm
demişdir: “Müsibətə düçar olub: “İnnə lilləhi və innə ileyhi raciun.
Allahummə əcirni fi musibəti. Vaxlufli xayran minhə1069”- deyən elə bir qul
yoxdur ki, Allah müsibətinə görə onu mükafatlandırmasın və ondan daha
xeyirli olanı ilə əvəz etməsin”. Əbu Sələmə vəfat etdiyi vaxt Allah Elçisinin salləllahu aleyhi və səlləm mənə buyurduğu kimi dedim və Allah mənə
ondan da xeyirli olan Allah Elçisi salləllahu aleyhi və səlləm ilə əvəz etdi”.1070
YƏ ZƏL-CƏLƏLİ VƏL-İKRAM

.«ﺍﻡﹺﺍﻹِﻛﹾﺮﻼﹶﻝﹺ ﻭﺎ ﺫﹶﺍ ﺍﻟﹾﺠﻈﱡﻮﺍ ﺑﹺﻴﻗﹶﺎﻝﹶ »ﺃﹶﻟ

ﺒﹺﻰﺃﹶﻥﱠ ﺍﻟﻨ

ﺲﹴ ﺃﹶﻧﻦ ﻋ- ٨٠١

801. Ənəs dedi ki, Peyğəmbər salləllahu aleyhi və səlləm buyurmuşdur: “Yə
Zəl-Cələli vəl-İkram!” (Ey əzəmət və ehtiram Sahibi!) - duasını tez-tez təkrar edin”.1071
LƏ İLƏHƏ İLLƏLLAH KƏLMƏSİNİ DEMƏYİ ÇOXALDIN

ﺃﻛﺜﺮﻭﺍ ﻣﻦ ﺷﻬﺎﺩﺓ ﺃﻥ ﻻ ﺇﻟﻪ ﺇﻻ ﺍﷲ ﻗﺒﻞ ﺃﻥ ﳛﺎﻝ ﺑﻴﻨﻜﻢ ﻭﺑﻴﻨﻬﺎ

ﻗﺎﻝ ﻗﺎﻝ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ

 ﻋﻦ ﺃﰊ ﻫﺮﻳﺮﺓ- ٨٠٢

802. Əbu Hureyra
rəvayət edir ki, Allah Elçisi salləllahu aleyhi və səlləm
demişdir: “Ölüm sizə gəlmədən öncə “lə iləhə illəllah” şəhadət kəlməsini
söyləməyi çoxaldın!”1072
LƏ İLƏHƏ İLLƏLLAHU VAHDƏHU LƏ ŞƏRİKƏ LƏHU, LƏHULMULKU VƏ LƏHUL-HƏMDU VƏ HUVƏ ALƏ KULLİ ŞEYİN QADİR

ﻟﹶﻪ ﻭﻠﹾﻚ ﺍﻟﹾﻤ ﻟﹶﻪ ﻟﹶﻪﻳﻚﺮﹺ ﻻﹶ ﺷﻩﺪﺣ ﺇﹺﻻﱠ ﺍﷲُ ﻭ ﻻﹶ ﺇﹺﻟﹶﻪ: ﻗﹶﺎﻝﹶﻦ »ﻣ: ِﻝﹸ ﺍﷲﻮﺳ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺭ:ﺎﺯﹺﺏﹴ ﻗﹶﺎﻝﹶﻦﹺ ﻋﺍﺀِ ﺑﺮﻦﹺ ﺍﻟﹾﺒ ﻋ- ٨٠٣
.«ﺔﻗﹶﺒ ﺭﻖﺘ ﺃﹶﻋﻦﻗﹶﺎﻗﺎﹰ ﻛﹶﺎﻥﹶ ﻛﹶﻤﻯ ﺯﺪ ﻫﺔﹰ ﺃﹶﻭﻨﹺﻴﺤ ﻣﺢﻨ ﻣ ﺃﹶﻭ،ﺮﻳﺀٍ ﻗﹶﺪﻲﻠﹶﻰ ﻛﹸﻞﱢ ﺷ ﻋﻮﻫ ﻭﺪﻤﺍﻟﹾﺤ
1069 Tərcüməsi: Biz Allaha məxsusuq və Ona da qayıdacağıq! Allahım! Başıma gələn müsibət sayəsində
məni mükafatlandır və əvəzinə ondan da xeyirlisini ver!
1070 Muslim, 2166.
1071 ət-Tirmizi, 3525, 3868. əl-Albani səhih olduğunu bildirmişdir.
1072 Əbu Yəalə, 6147. əl-Albani “Sahihut-Tərğib vət-Tərhib”də (№ 1529) həsən olduğunu bildirmişdir.
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803. Bəra ibn Azib
rəvayət edir ki, Allah Elçisi salləllahu aleyhi və səlləm
demişdir: “Kim: “Lə iləhə illəllahu vahdəhu lə şəriykə ləhu, ləhul-mulku və
ləhul-həmdu, və huvə alə kulli şeyin qadir1073”- deyər və ya bir dişi dəvəni
hədiyyə edər və ya bir kimsəyə yol göstərərsə, qul azad etmiş kimidir”.1074

 ﻟﹶﻪ، ﹶﻟﻪﻳﻚﺮﹺ ﻻﹶ ﺷﻩﺪﺣ ﺇﹺﻻﱠ ﺍﷲُ ﻭ ﻻﹶ ﺇﹺﻟﹶﻪ:ﺒﹺﺢﻳﺼ ﲔ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺣﻦ »ﻣ: ِﻝﹸ ﺍﷲﻮﺳ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺭ:ﻗﹶﺎﻝﹶ

ﻗﻲﺭﺎﺵﹴ ﺍﻟﺰﻴ ﺃﹶﺑﹺﻲ ﻋﻦ ﻋ- ٨٠٤

ﻪ  ﻟﹶﻓﻊﺭ ﻭ،ﻴﺌﺎﺕﻄ ﺧﺮﺸ ﻋﻪﻨﻂﱠ ﻋﺣ ﻭ،ﻴﻞﹶﺎﻋﻤ ﺇﹺﺳﻟﹶﺪ ﻭﻦ ﻣﺔﻗﹶﺒﻝﹶ ﺭﺪ ﻋ ﻛﹶﺎﻥﹶ ﻟﹶﻪ،ﻳﺮﺀٍ ﻗﹶﺪﻲﻠﹶﻰ ﻛﹸﻞﱢ ﺷ ﻋﻮﻫ ﻭﺪﻤ ﺍﻟﹾﺤﻟﹶﻪ ﻭﻠﻚﺍﻟﹾﻤ
ﻝﹶﻮﺳﻞﹲ ﺭﺟ ﻓﹶﺮﺃﹶﻯ ﺭ: ﻗﹶﺎﻝﹶ.«ﺒﹺﺢﻳﺼ ﻰﺘ ﺣﻚﺜﹾﻞﹸ ﺫﹶﻟﻰ ﻓﹶﻤﺴﺇﹺﺫﹶﺍ ﺃﹶﻣ ﻭ،ﺴِﻲﻳﻤ ﻰﺘ ﺣﻴﻄﹶﺎﻥ ﺍﻟﺸﻦﺯﹴ ﻣﺮﻛﹶﺎﻥﹶ ﻓﹶﻲ ﺣ ﻭ،ﺎﺕﺟﺭ ﺩﺮﺸﻋ
.«ﺎﺵﹴﻴﻮ ﻋ ﺃﹶﺑﻕﺪ »ﺻ:ﻛﹶﺬﹶﺍ ﻓﹶﻘﹶﺎﻝﹶ ﻛﹶﺬﹶﺍ ﻭﻚﻨﻱ ﻋﻭﻳﺮ ﺎﺵﹴﻴﺎ ﻋﻝﹶ ﺍﷲِ! ﺇﹺﻥﱠ ﺃﹶﺑﻮﺳﺎ ﺭ ﻳ: ﻓﹶﻘﹶﺎﻝﹶﻢﺎﺋﻯ ﺍﻟﻨﻳﺮ ﺎﻴﻤﺍﷲِ ﻓ
804. Əbu Əyyəş əz-Zuraqi
rəvayət edir ki, Allah Elçisi salləllahu aleyhi və
səlləm buyurmuşdur: “Kim səhər: “Lə iləhə illəllahu vahdəhu lə şərikə ləh,
ləhul-mulk və ləhul-həmdu və huvə alə kulli şeyin qadir1075”- deyərsə, bu
onun üçün İsmayıl övladından bir köləni azad etməyə bərabərdir. Həmçinin, onun on günahı silinər, on dərəcə yüksələr və o gün axşama qədər şeytandan qorunmuş olar. Axşam dedikdə səhərə qədər bunları qazanmış
olar”. Sonra bir nəfər Allah Elçisini salləllahu aleyhi və səlləm yuxusunda görüb
ondan soruşdu: “Ey Allahın Elçisi, Əbu Əyyəş səndən belə bir hədis
rəvayət edir”. Allah Elçisi salləllahu aleyhi və səlləm: “Əbu Əyyəş doğru
söylədi!”- deyə buyurdu”.1076

ﻮ ﻫ ﻭﺪﻤ ﺍﻟﹾﺤﻟﹶﻪ ﻭﻠﹾﻚ ﺍﻟﹾﻤ ﻟﹶﻪ ﻟﹶﻪﺮﹺﻳﻚ ﻻﹶ ﺷﻩﺪﺣ ﻭ ﺇﹺﻻﱠ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﻻﹶ ﺇﹺﻟﹶﻪﻦ ﻣ: ﻗﹶﺎﻝﹶﻮﻝﹶ ﺍﻟﻠﱠﻪﺳﺓﹶ ﺃﹶﻥﱠ ﺭﻳﺮﺮ ﺃﹶﺑﹺﻲ ﻫﻦ ﻋ- ٨٠٥
ﺖﻛﹶﺎﻧ ﻭﺌﹶﺔﻴﺎﺋﹶﺔﹸ ﺳ ﻣﻪﻨ ﻋﺖﻴﺤﻣ ﻭﺔﻨﺴﺎﺋﹶﺔﹸ ﺣ ﻣ ﻟﹶﻪﺐﻛﹸﺘﺮﹺ ﺭﹺﻗﹶﺎﺏﹴ ﻭﺸﻝﹶ ﻋﺪ ﻋ ﻟﹶﻪﺖ ﻛﹶﺎﻧﺓﺮﺎﺋﹶﺔﹶ ﻣﻡﹴ ﻣﻳﻮ ﻲ ﻓﻳﺮﺀٍ ﻗﹶﺪﻲﻠﹶﻰ ﻛﹸﻞﱢ ﺷﻋ
.ﻪﻨ ﻣﻞﹶ ﺃﹶﻛﹾﺜﹶﺮﻤﻞﹲ ﻋﺟﺎﺀَ ﺇﹺﻻﱠ ﺭﺎ ﺟﻤﻞﹶ ﻣ ﺑﹺﺄﹶﻓﹾﻀﺪ ﺃﹶﺣﻳﺄﹾﺕ ﻟﹶﻢ ﻭﺴِﻲﻳﻤ ﻰﺘ ﺣﻚ ﺫﹶﻟﻪﻣﻳﻮ ﻄﹶﺎﻥﻴ ﺍﻟﺸﻦﺍ ﻣﺯﺮ ﺣﻟﹶﻪ
805. Əbu Hureyra
rəvayət edir ki, Peyğəmbər salləllahu aleyhi və səlləm
demişdir: “Kim gün ərzində yüz dəfə: “Lə iləhə illəllahu vahdəhu lə şərikə
ləhu, ləhul-mulku və ləhul-həmdu və huvə alə kulli şeyin qadir 1077 ”deyərsə, on kölə azad etmiş sayılar, üstəlik ona yüz savab yazılar və onun
yüz günahı silinər, (bundan başqa bu dualar) həmin gün axşama qədər onu
1073 Tərcüməsi: Allahdan başqa haqq ilah yoxdur, O, təkdir, Onun şəriki yoxdur, mülk Onundur və
həmd Onadır! O, hər şeyə Qadirdir!
1074 Əhməd, 18554. əl-Albani “Səhihut-Tərğib vət-Tərhib”də (№ 1535) səhih olduğunu bildirmişdir
1075 Tərcüməsi: Allahdan başqa haqq ilah yoxdur, O təkdir, Onun şəriki yoxdur, mülk Onundur, həmd
Ona məxsusdur və O, hər şeyə Qadirdir!
1076 İbn Məcə, 3867, 4000. əl-Albani səhih olduğunu bildirmişdir.
1077 Tərcüməsi: Allahdan başqa haqq ilah yoxdur, O təkdir, Onun şəriki yoxdur, mülk Onundur və həmd
Ona məxsusdur və O hər şeyə Qadirdir!
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şeytandan qoruyar və (bu duanı) ondan çox deyən kimsə istisna olmaqla
heç kəs onun gətirdiyindən üstün başqa bir şey gətirə bilməz”.1078

ﺎ ﺃﹶﻧﺎ ﻗﹸﻠﹾﺖ ﻣﺮﻴﺧﻓﹶﺔﹶ ﻭﺮﻡﹺ ﻋﻳﻮ ُﺎﺀﻋﺎﺀِ ﺩﻋ ﺍﻟﺪﺮﻴﻗﹶﺎﻝﹶ »ﺧ

ﺒﹺﻰﺃﹶﻥﱠ ﺍﻟﻨ

ﻩﺪ ﺟﻦ ﻋ ﺃﹶﺑﹺﻴﻪﻦﺐﹴ ﻋﻴﻌﻦﹺ ﺷﺮﹺﻭ ﺑﻤ ﻋﻦ ﻋ- ٨٠٦

.«ﻳﺮﺀٍ ﻗﹶﺪﻰﻠﹶﻰ ﻛﹸﻞﱢ ﺷ ﻋﻮﻫ ﻭﺪﻤ ﺍﻟﹾﺤﻟﹶﻪ ﻭﻠﹾﻚ ﺍﻟﹾﻤ ﻟﹶﻪ ﻟﹶﻪﺮﹺﻳﻚ ﻻﹶ ﺷﻩﺪﺣ ﻭ ﺇﹺﻻﱠ ﺍﻟﻠﱠﻪﻰ ﻻﹶ ﺇﹺﻟﹶﻪﻠ ﻗﹶﺒﻦﻮﻥﹶ ﻣﺒﹺﻴﺍﻟﻨﻭ
806. Amr ibn Şueyb atasından rəvayət edir ki, Peyğəmbər salləllahu aleyhi
və səlləm demişdir: “Ən xeyirli dua Ərafa günü edilən duadır. Mən və məndən öncəki peyğəmbərlərin söylədikləri ən xeyirli kəlmə budur: “Lə iləhə
illəllahu vahdəhu lə şəriykə ləhu, ləhul-mulku və ləhul-həmdu və huvə alə
kulli şeyin qadir1079”.1080

 ﻟﹶﻪ ﻟﹶﻪﺮﹺﻳﻚ ﻻﹶ ﺷﻩﺪﺣ ﻭ ﺇﹺﻻﱠ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﻻﹶ ﺇﹺﻟﹶﻪﻦ ﻗﹶﺎﻝﹶ »ﻣﻮﻝﹺ ﺍﻟﻠﱠﻪﺳ ﺭﻦ ﻋﺛﹸﻪﺪﻳﺤ ﺎﺭﹺﻯﺼ ﺍﻷَﻧﻮﺏ ﺃﹶﺑﹺﻰ ﺃﹶﻳﻦ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﻣ- ٨٠٧
.«ﻴﻞﹶﺎﻋﻤ ﺇﹺﺳﻟﹶﺪ ﻭﻦﻔﹸﺲﹴ ﻣﺔﹶ ﺃﹶﻧﻌﺑ ﺃﹶﺭﻖﺘ ﺃﹶﻋﻦﺍﺭﹴ ﻛﹶﺎﻥﹶ ﻛﹶﻤﺮ ﻣﺮﺸ ﻋﻳﺮﺀٍ ﻗﹶﺪﻰﻠﹶﻰ ﻛﹸﻞﱢ ﺷ ﻋﻮﻫ ﻭﺪﻤ ﺍﻟﹾﺤﻟﹶﻪ ﻭﻠﹾﻚﺍﻟﹾﻤ
807. Əbu Əyyub əl-Ənsari
rəvayət edir ki, Allah Elçisi salləllahu aleyhi və
səlləm buyurmuşdur: “Kim gündə on dəfə: “Lə iləhə illəllahu vahdəhu lə şəriykə ləhu, ləhul-mulku və ləhul-həmdu və huvə alə kulli şeyin qadir1081”deyərsə, İsmayıl övladından dörd nəfəri azad etmiş kimi olar”.1082

ﻮ ﻫ ﻭﺪﻤ ﺍﻟﹾﺤﻟﹶﻪ ﻭﻠﹾﻚ ﺍﻟﹾﻤ ﻟﹶﻪ ﻟﹶﻪﺮﹺﻳﻚ ﻻﹶ ﺷﻩﺪﺣ ﻭ ﺇﹺﻻﱠ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﻻﹶ ﺇﹺﻟﹶﻪﻦ ﻗﹶﺎﻝﹶ »ﻣﻮﻝﹶ ﺍﻟﻠﱠﻪﺳﺓﹶ ﺃﹶﻥﱠ ﺭﻳﺮﺮ ﺃﹶﺑﹺﻰ ﻫﻦ ﻋ- ٨٠٨
ﺌﹶﺔﻴﺎﺋﹶﺔﹸ ﺳ ﻣﻪﻨ ﻋﺖﻴﺤﻣ ﻭﺔﻨﺴﺎﺋﹶﺔﹸ ﺣ ﻣ ﻟﹶﻪﺖﺒﻛﹸﺘﺮﹺ ﺭﹺﻗﹶﺎﺏﹴ ﻭﺸﻝﹶ ﻋﺪ ﻋ ﻟﹶﻪﺖ ﻛﹶﺎﻧ.ﺓﺮﺎﺋﹶﺔﹶ ﻣﻡﹴ ﻣﻳﻮ ﻰ ﻓ.ﻳﺮﺀٍ ﻗﹶﺪﻰﻠﹶﻰ ﻛﹸﻞﱢ ﺷﻋ
.ﻚ ﹶﺫﻟﻦ ﻣﻞﹶ ﺃﹶﻛﹾﺜﹶﺮﻤ ﻋﺪ ﺇﹺﻻﱠ ﺃﹶﺣﺎﺀَ ﺑﹺﻪﺎ ﺟﻤﻞﹶ ﻣ ﺃﹶﻓﹾﻀﺪ ﺃﹶﺣﻳﺄﹾﺕ ﻟﹶﻢ ﻭﺴِﻰﻳﻤ ﻰﺘ ﺣﻚ ﺫﹶﻟﻪﻣﻳﻮ ﻄﹶﺎﻥﻴ ﺍﻟﺸﻦﺍ ﻣﺯﺮ ﺣ ﻟﹶﻪﺖﻛﹶﺎﻧﻭ
.«ﺮﹺﺤ ﺍﻟﹾﺒﺪﺑﺜﹾﻞﹶ ﺯ ﻣﺖ ﻛﹶﺎﻧﻟﹶﻮ ﻭﺎﻩﻄﹶﺎﻳ ﺧﻄﱠﺖ ﺣﺓﺮﺎﺋﹶﺔﹶ ﻣﻡﹴ ﻣﻳﻮ ﻰ ﻓﻩﺪﻤﺑﹺﺤ ﻭﺎﻥﹶ ﺍﻟﻠﱠﻪﺤﺒ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺳﻦﻣﻭ
808. Əbu Hureyra
rəvayət edir ki, Allah Elçisi salləllahu aleyhi və səlləm
buyurmuşdur: “Kim gündə yüz dəfə: “Lə iləhə illəllahu vahdəhu lə şərikə
ləhu ləhul-mulku və ləhul-həmdu və huvə alə kulli şeyin qadir 1083 ”deyərsə, bu, onun üçün on köləni azad etməyə bərabər olar. Ona yüz savab
əl-Buxari, 6403.
Tərcüməsi: Allahdan başqa haqq ilah yoxdur, O, təkdir, Onun şəriki yoxdur, mülk Onundur və
həmd Onadır, O, hər şeyə Qadirdir!
1080 ət-Tirmizi, 3585, 3934. əl-Albani həsən olduğunu bildirmişdir.
1081 Tərcüməsi: Allahdan başqa haqq ilah yoxdur, O təkdir, Onun şəriki yoxdur! Mülk Onundur və
həmd Onadır! O hər şeyə Qadirdir!
1082 Muslim, 7020.
1083 Tərcüməsi: Allahdan başqa haqq ilah yoxdur, O təkdir, Onun şəriki yoxdur, mülk Onundur və
həmd Onadır! O hər şeyə Qadirdir!
1078
1079
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yazılar və onun yüz günahı silinər. O gün axşama qədər şeytandan qorunar. (Qiyamət günü) ondan daha çox söyləyəndən başqa, heç kəs onun
gətirdiyindən fəzilətli bir şey gətirə bilməz. Kim də gün ərzində yüz dəfə:
“Subhənəllahi və bihəmdihi1084”- deyərsə, onun günahları dənizin köpükləri qədər olsa belə silinər”.1085

ﻮ ﻫ ﻭﺪﻤ ﺍﻟﹾﺤﻟﹶﻪ ﻭﻠﹾﻚ ﺍﻟﹾﻤ ﻟﹶﻪ ﻟﹶﻪﺮﹺﻳﻚ ﻟﹶﺎ ﺷﻩﺪﺣ ﻭ ﺇﹺﻟﱠﺎ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﻟﹶﺎ ﺇﹺﻟﹶﻪﻦ ﻣﻮﻝﹸ ﺍﻟﻠﱠﻪﺳﺓﹶ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺭﻳﺮﺮ ﺃﹶﺑﹺﻲ ﻫﻦ ﻋ- ٨٠٩
ﻝﹶﺪ ﻋ ﻟﹶﻪﺖﻛﹶﺎﻧ ﻭﺌﹶﺔﻴﺎﺋﹶﺔﹸ ﺳﺎ ﻣ ﺑﹺﻬﻪﻨ ﻋﻲﺤﻣ ﻭﺔﻨﺴﺎﺋﹶﺔﹸ ﺣﺎ ﻣ ﺑﹺﻬ ﻟﹶﻪﺐ ﻛﹸﺘﺒﹺﺢﻳﺼ ﲔ ﺣﺍﺕﺮ ﻣﺮﺸﺎ ﻋ ﻗﹶﺎﻟﹶﻬﻦ ﻣﻳﺮﺀٍ ﻗﹶﺪﻲﻠﹶﻰ ﻛﹸﻞﱢ ﺷﻋ
ﻚﺜﹾﻞﹸ ﺫﹶﻟ ﻣﺴِﻲ ﻛﹶﺎﻥﹶ ﻟﹶﻪﻳﻤ ﲔ ﺣﻚﺜﹾﻞﹶ ﺫﹶﻟ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﻣﻦﻣ ﻭﺴِﻲﻳﻤ ﻰﺘ ﺣﺬﺌﻣﻳﻮ ﺎﻆﹶ ﺑﹺﻬﻔﺣ ﻭﺔﻗﹶﺒﺭ
809. Əbu Hureyra
rəvayət edir ki, Allah Elçisi salləllahu aleyhi və səlləm
buyurdu: “Kim səhər on dəfə: “Lə ilahə illəllahu, vahdəhu lə şəriykə ləhu,
ləhul-mulku və ləhul-həmdu və huvə alə kulli şeyin qadir1086”- deyərsə, ona
yüz savab yazılar, yüz günahı silinər, onun üçün bir kölə azad etməyə
bərabər olar və o gün axşama qədər (şeytandan) qorunar. Kim bunları
axşam söyləyərsə, onun üçün bunun eynisi verilər”.1087

 ﹶﻞ ﻗﹶﺒﺓﺮﺎﺋﹶﺔﹶ ﻣﺎﻥﹶ ﺍﷲِ ﻣﺤﺒ ﺳ: ﻗﹶﺎﻝﹶﻦ ﻣ: ِﻮﻝﹸ ﺍﷲﺳ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺭ: ﻗﹶﺎﻝﹶﻩﺪ ﺟﻦ ﻋ،  ﺃﹶﺑﹺﻴﻪﻦ ﻋ، ﺐﹴﻴﻌﻦﹺ ﺷﺮﹺﻭ ﺑﻤ ﻋﻦ ﻋ- ٨١٠
ﺎﻭﺑﹺﻬﻞﹶ ﻏﹸﺮﻗﹶﺒ ﻭ،ﺲﹺﻤﻞﹶ ﻃﹸﻠﹸﻮﻉﹺ ﺍﻟﺸ ﻗﹶﺒﺓﺮﺎﺋﹶﺔﹶ ﻣ ﻣﻠﱠﻪ ﻟﺪﻤ ﺍﻟﹾﺤ: ﻗﹶﺎﻝﹶﻦﻣ ﻭ،ﺔﻧﺪ ﺑﺎﺋﹶﺔ ﻣﻦﻞﹶ ﻣﺎ ﻛﹶﺎﻥﹶ ﺃﹶﻓﹾﻀﻭﺑﹺﻬﻞﹶ ﻏﹸﺮﻗﹶﺒﺲﹺ ﻭﻤﻃﹸﻠﹸﻮﻉﹺ ﺍﻟﺸ
ﻦ ﹶﻞ ﻣ ﻛﹶﺎﻥﹶ ﺃﹶﻓﹾﻀ،ﺎﻭﺑﹺﻬﻞﹶ ﻏﹸﺮﻗﹶﺒﺲﹺ ﻭﻤﻞﹶ ﻃﹸﻠﹸﻮﻉﹺ ﺍﻟﺸ ﻗﹶﺒﺓﺮﺎﺋﹶﺔﹶ ﻣ ﻣﺮ ﺃﹶﻛﹾﺒ ﺍﻟﻠﱠﻪ: ﻗﹶﺎﻝﹶﻦﻣ ﻭ،ﺎﻬﻠﹶﻴﻞﹸ ﻋﻤﻳﺤ ﺱﹴ ﻓﹶﺮﺎﺋﹶﺔ ﻣﻦﻞﹶ ﻣﻛﹶﺎﻥﹶ ﺃﹶﻓﹾﻀ
ﺓﺮﺎﺋﹶﺔﹶ ﻣ ﻣﻳﺮﺀٍ ﻗﹶﺪﻲﻠﹶﻰ ﻛﹸﻞﱢ ﺷ ﻋﻮﻫ ﻭ،ﺪﻤ ﺍﻟﹾﺤﻟﹶﻪ ﻭﻠﹾﻚ ﺍﻟﹾﻤ ﻟﹶﻪ، ﻟﹶﻪﺮﹺﻳﻚ ﻻﹶ ﺷﻩﺪﺣ ﻭ، ﺇﹺﻻﱠ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﻻﹶ ﺇﹺﻟﹶﻪ: ﻗﹶﺎﻝﹶﻦﻣ ﻭ،ﺔﻗﹶﺒ ﺭﺎﺋﹶﺔﻖﹺ ﻣﺘﻋ
.ﺍﺩ ﺯ ﺃﹶﻭﻟﹶﻪ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﻗﹶﻮﻦ ﺇﹺﻻﱠ ﻣﻪﻠﻤ ﻋﻦﻞﹶ ﻣﻞﹴ ﺃﹶﻓﹾﻀﻤ ﺑﹺﻌﺪ ﺃﹶﺣﺔﺎﻣﻴ ﺍﻟﹾﻘﻡﻳﻮ ﻳﺠﹺﺊﹾ  ﻟﹶﻢ،ﺎﻭﺑﹺﻬﻞﹶ ﻏﹸﺮﻗﹶﺒﺲﹺ ﻭﻤﻞﹶ ﻃﹸﻠﹸﻮﻉﹺ ﺍﻟﺸﻗﹶﺒ
810. Amr ibn Şuayb öz atasından, o da babasından rəvayət edir ki, Allah Elçisi
salləllahu aleyhi və səlləm buyurdu: “Kim günəş çıxmadan və batmadan əvvəl əvvəl
yüz dəfə “Subhənəllah”- deyərsə, yüz qurbanlıq heyvandan daha əfzəldir. Kim
günəş çıxmadan və batmadan əvvəl əvvəl yüz dəfə “Əlhəmdulilləh”- deyərsə, yüz
atı (Allah yolunda) istifadəyə verməkdən daha əfzəldir. Kim günəş çıxmadan və
batmadan əvvəl əvvəl yüz dəfə “Allahu Əkbər”- deyərsə, yüz qul azad etməkdən
əfzəldir. Kim günəş çıxmadan və batmadan əvvəl əvvəl yüz dəfə “Lə ilahə
illəllahu, vəhdahu lə şəriykə ləhu, ləhul-mulku və ləhul-həmdu və Huvə alə kulli

Tərcüməsi: Allah pak və müqəddəsdir! Ona həmd olsun!
Muslim, 2691, 7018.
1086 Tərcüməsi: Allahdan başqa haqq ilah yoxdur, O təkdir, Onun şəriki yoxdur, mülk Onundur və
həmd Onadır! O hər şeyə Qadirdir!
1087 Əhməd, 8704, 8719. Şueyb əl-Arnavut isnadını əl-Buxari və Muslimin şərtlərinə əsasən səhih olduğunu bildirib.
1084
1085
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şeyin qadir1088 ”- deyərsə, Qiyamət günü onun bu dediyinə bərabər və ya artıq
deyəndən başqa heç kəs onun gətirdiyi əməldən daha əfzəl əməl gətirə bilməz”.1089

LƏ İLƏHƏ İLLƏLLAHU, VAHDƏHU LƏ ŞƏRIKƏ LƏHU, LƏHULMULKU VƏ LƏHUL-HƏMDU, YUHYİ VƏ YUMİT VƏ HUVƏ ALƏ
KULLİ ŞEYİN QADİR

ﻪ  ﻟﹶ، ﻟﹶﻪﺮﹺﻳﻚ ﻻﹶ ﺷﻩﺪﺣ ﻭ ﺇﹺﻻﱠ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﻻﹶ ﺇﹺﻟﹶﻪ:ﺒﹺﺢﻳﺼ ﲔ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺣﻦ ﻣ: ﻗﹶﺎﻝﹶﻪ ﺃﹶﻧﺒﹺﻲﻦﹺ ﺍﻟﻨ ﻋﺎﺭﹺﻱﺼ ﺍﻷَﻧﻮﺏ ﺃﹶﺑﹺﻲ ﺃﹶﻳﻦ ﻋ- ٨١١
ﺮﺸﺎ ﻋ ﻗﹶﺎﻟﹶﻬﺓﺪﺍﺣ ﺑﹺﻜﹸﻞﱢ ﻭ ﻟﹶﻪ ﺍﻟﻠﱠﻪﺐ ﻛﹶﺘ،ﺍﺕﺮ ﻣﺮﺸ ﻋ،ﻳﺮﺀٍ ﻗﹶﺪﻲﻠﹶﻰ ﻛﹸﻞﱢ ﺷ ﻋﻮﻫ ﻭﻴﺖﻳﻤﻴﹺﻲ ﻭﻳﺤ ،ﺪﻤ ﺍﻟﹾﺤﻟﹶﻪ ﻭﻠﹾﻚﺍﻟﹾﻤ
ﻦ ﹰﺔ ﻣﻠﹶﺤﺴ ﻣ ﻟﹶﻪﻛﹸﻦ ﻭ،ﺮﹺ ﺭﹺﻗﹶﺎﺏﹴﺸ ﻛﹶﻌ ﻟﹶﻪﻛﹸﻦ ﻭ،ﺎﺕﺟﺭ ﺩﺮﺸﺎ ﻋ ﺑﹺﻬ ﺍﻟﻠﱠﻪﻪﻓﹶﻌﺭ ﻭ،ﺌﹶﺎﺕﻴ ﺳﺮﺸﺎ ﻋ ﺑﹺﻬﻪﻨ ﻋﻂﱠ ﺍﻟﻠﱠﻪﺣ ﻭ،ﺎﺕﻨﺴﺣ
.ﻚﺜﹾﻞﹸ ﺫﹶﻟ ﻓﹶﻤ،ﺴِﻲﻳﻤ ﲔ ﻓﹶﺈﹺﻥﹾ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺣ،ﻦﻫﺮﻳﻘﹾﻬ ﻼﹰﻤ ﻋﺬﺌﻣﻳﻮ ﻞﹾﻤﻳﻌ ﻟﹶﻢ ﻭ،ﺮﹺﻩﺎﺭﹺ ﺇﹺﻟﹶﻰ ﺁﺧﻬﻝﹺ ﺍﻟﻨﺃﹶﻭ
811. Əbu Əyyub əl-Ənsari
rəvayət edir ki, Peyğəmbər salləllahu aleyhi və
səlləm demişdir: “Kim səhər açıldıqda on dəfə: “Lə iləhə illəllahu, vahdəhu
lə şərikə ləhu, ləhul-mulk və ləhul-həmd, yuhyi və yumit və huvə alə kulli
şeyin qadir1090”- deyərsə, Allah bu zikrin hər birinə görə ona on savab yazar, on günahını silər, on dərəcə yüksəldər, on qul azad etmək savabı verilər, bu sözlər günün əvvəlindən sonunadək onu qoruyan silahlı dəstə olar,
bu əməl o gün edilən əməllərdən ən üstünü olar. Bunu axşam deyərsə, eyni
savaba nail olar“.1091

ﻟﹶﻪ ﻭﻠﹾﻚ ﺍﻟﹾﻤ ﻟﹶﻪ، ﻟﹶﻪﻳﻚﺮﹺ ﻻﹶ ﺷﻩﺪﺣ ﺇﹺﻻﱠ ﺍﷲُ ﻭ ﻻﹶ ﺇﹺﻟﹶﻪ: ﻗﹶﺎﻝﹶﻦ »ﻣ: ِﻝﹸ ﺍﷲﻮﺳ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺭ:ﻗﹶﺎﻝﹶ

ﺒﹺﻴﺐﹴﻦﹺ ﺷﺓﹶ ﺑﺎﺭﻤ ﻋﻦ ﻋ- ٨١٢

ﻦ  ﻣﻪﻔﹶﻈﹸﻮﻧﻳﺤ ﻠﹶﺤﻪﺴ ﻣﺚﹶ ﺍﷲَ ﻟﹶﻪﻌ ﺑ،ﺮﹺﺏﹺﻐﻠﹶﻰ ﺇﹺﺛﹾ ﹺﺮ ﺍﻟﹾﻤ ﻋﺍﺕﺮ ﻣﺮﺸ ﻋ،ﻳﺮﺀٍ ﻗﹶﺪﻲﻠﹶﻰ ﻛﹸﻞﱢ ﺷ ﻋﻮﻫ ﻭ،ﻴﺖﻳﻤﻴﹺﻲ ﻭﻳﺤ ﺪﻤﺍﻟﹾﺤ
ﻝﹺﺪ ﺑﹺﻌ ﻟﹶﻪﺖﻛﹶﺎﻧ ﻭﺑﹺﻘﹶﺎﺕﻮ ﻣﺌﺎﺕﻴ ﺳﺮﺸ ﻋﻪﻨﻰ ﻋﺤﻣ ﻭﺎﺕﻮﺟﹺﺒ ﻣﺎﺕﻨﺴ ﺣﺮﺸﺎ ﻋﻬ ﺑ ﺍﷲُ ﻟﹶﻪﺐﻛﹶﺘ ﻭ،ﺒﹺﺢﻳﺼ ﻰﺘ ﺣﻄﹶﺎﻥﻴﺍﻟﺸ
.«ﺎﺕﻨﻣﺆﺮﹺ ﺭﹺﻗﹶﺎﺏﹴ ﻣﺸﻋ
812. Uməra ibn Şəbib rəvayət edir ki, Allah Elçisi salləllahu aleyhi və səlləm
buyurdu: “Kim məğribdən sonra on dəfə: “Lə iləhə illəllahu vahdəhu lə
şəriykə ləhu, ləhul-mulku və ləhul-həmdu, yuhyi və yumitu və huvə alə

1088 Tərcüməsi: Allahdan başqa haqq ilah yoxdur, O təkdir, Onun şəriki yoxdur, mülk Onundur, həmd
Ona məxsusdur, dirildir və öldürür və O, hər şeyə Qadirdir!
1089 ən-Nəsai “Sunənul-Kubra” 10657. əl-Albani “Sahihut-Tərğib vət-Tərhib”də (№ 658) həsən olduğunu
bildirmişdir.
1090 Tərcüməsi: Allahdan başqa haqq ilah yoxdur, O təkdir, Onun şəriki yoxdur, mülk Onundur, həmd
Ona məxsusdur, dirildir və öldürür və O, hər şeyə Qadirdir!
1091 Əhməd, 23401, 23614. əl-Albani “Silsilətul-Əhədisis-Sahiha”da (№ 114) isnadının səhih olduğunu
bildirmişdir.
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kulli şeyin qadir 1092 ”- deyərsə, Allah səhərədək onu şeytandan qoruyan
silahlı mühafizəçilər göndərər, onun üçün (Cənnəti) vacib edən on savab
yazılar, onu həlak edən on günahı silinər və ona on mömin köləni azad
etməyə bərabər savab verilər”.1093

ﺪﻤ ﺍﻟﹾﺤﻟﹶﻪ ﻭ،ﻠﹾﻚ ﺍﻟﹾﻤ ﻟﹶﻪ، ﻟﹶﻪﺮﹺﻳﻚ ﻻﹶ ﺷﻩﺪﺣ ﻭ، ﻗﺎﻝﹶ ﻻﹶ ﺇﻟﻪ ﺇﹺﻻﱠ ﺍﷲﻦﻗﹶﺎﻝﹶ »ﻣ

ﺒﹺﻰﻦﹺ ﺍﻟﻨﻋ

ﺎﺯﹺﺏﹴﻦﹺ ﻋﺍﺀِ ﺑﺮﻦﹺ ﺍﻟﹾﺒ ﻋ- ٨١٣

«ﺔﻤﺴﻝﹺ ﻧﺪ ﺑﹺﻌ ﻛﹶﺎﻥﹶ ﻟﹶﻪﺍﺕﺮ ﻣﺮﺸ ﻋﻳﺮﺀٍ ﻗﹶﺪﻲﻠﹶﻰ ﻛﹸﻞﱢ ﺷ ﻋﻮﻫ ﻭﻴﺖﻳﻤﻴﹺﻲ ﻭﻳﺤ
813. Bəra ibn Azib
rəvayət edir ki, Allah Elçisi salləllahu aleyhi və səlləm
buyurmuşdur: “Kim on dəfə: “Lə iləhə illəllahu vahdəhu lə şəriykə ləhu,
ləhul-mulku və ləhul-həmdu, yuhyu və yumit və huvə alə kulli şeyin
qadir1094”- deyərsə, bir canı azad etmiş kimi olar”.1095
LƏ İLƏHƏ İLLƏLLAHU VAHDƏHU LƏ ŞƏRİKƏ LƏHU, LƏHULMULKU VƏ LƏHUL-HƏMDU, YUHYİ VƏ YUMİT, BİYƏDİHİL-XEYRU
VƏ HUVƏ ALƏ KULLİ ŞEYİN QADİR

، ﻟﹶﻪﺮﹺﻳﻚ ﻻ ﺷﻩﺪﺣ ﻭ، ﺇﹺﻻ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﻻ ﺇﹺﻟﹶﻪ:ﺍﺓﺪ ﺍﻟﹾﻐﻼﺓﺮﹺ ﺻﺑﻲ ﺩ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﻓﻦ "ﻣ: ﻮﻝﹸ ﺍﻟﻠﱠﻪﺳ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺭ:ﻗﹶﺎﻝﹶ

ﺔﹶﺎﻣ ﺃﹶﺑﹺﻲ ﺃﹸﻣﻦ ﻋ- ٨١٤

ﺬﺌﻣﻳﻮ  ﻛﹶﺎﻥﹶ،ﻪﻠﹶﻴ ﺭﹺﺟﻳﺜﹾﻨﹺﻲ ﻞﹶ ﺃﹶﻥﹾ ﻗﹶﺒﺓﺮﺌﹶﺔﹶ ﻣ ﻣﻳﺮﺀٍ ﻗﹶﺪﻲﻠﹶﻰ ﻛﹸﻞﱢ ﺷ ﻋﻮﻫ ﻭ،ﺮﻴ ﺍﻟﹾﺨﻩﺪ ﺑﹺﻴﻴﺖﻳﻤﻴﹺﻲ ﻭﻳﺤ ﻭ،ﺪﻤ ﺍﻟﹾﺤﻟﹶﻪ ﻭ،ﻠﹾﻚ ﺍﻟﹾﻤﻟﹶﻪ
."ﺎ ﻗﹶﺎﻝﹶﻠﹶﻰ ﻣ ﻋﺍﺩ ﺯﺎ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺃﹶﻭﺜﹾﻞﹶ ﻣ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﻣﻦﺽﹺ ﻋﻤﻼ ﺇﹺﻻ ﻣﻞﹺ ﺍﻷَﺭﻞﹶ ﺃﹶﻫﺃﹶﻓﹾﻀ
814. Əbu Umamə
rəvayət edir ki, Allah Elçisi salləllahu aleyhi və səlləm
demişdir: “Kim Sübh namazından sonra oturduğu halda yüz dəfə: “Lə
iləhə illəllahu vahdəhu lə şərikə ləhu, ləhul-mulku və ləhul-həmdu, yuhyi
və yumit, biyədihil-xeyru və huvə alə kulli şeyin qadir1096”- deyərsə, o gün
yer əhli arasında ən fəzilətli əməl etmiş sayılar, onun kimi və ya ondan
artığını deyən istisnadır”.1097

1092 Tərcüməsi: Allahdan başqa haqq ilah yoxdur, O, təkdir, Onun şəriki yoxdur, mülk Onundur və
həmd Ona məxsusdur, dirildir və öldürür. O, hər şeyə Qadirdir!
1093 ət-Tirmizi, 3534, 3877. əl-Albani həsən olduğunu bildirmişdir.
1094 Tərcüməsi: Allahdan başqa haqq ilah yoxdur, Onun şəriki yoxdur, mülk Onundur və həmd Onadır,
dirildir və öldürür! O, hər şeyə Qadirdir!
1095 Cəlaləddin əs-Suyuti “Cəmius-Sağir” 12120. əl-Albani “Sahihul-Cəmius-Sağir”də (№ 6436) səhih
olduğunu bildirmişdir.
1096
Tərcüməsi: Allahdan başqa haqq ilah yoxdur, O, təkdir, Onun şəriki yoxdur, mülk Onundur və
həmd Ona məxsusdur, Dirildir və öldürür. Xeyir Onun Əlindədir. O, hər şeyə Qadirdir!
1097 ət-Tabərani “Mucəmul-Əvsat” 7200, “Mucəmul-Kəbir” 8001, 8075. əl-Albani “Sahihut-Tərğib vətTərhib”də (№ 476) həsən olduğunu bildirmişdir.
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LƏ HƏULƏ VƏ LƏ QUVVƏTƏ İLLƏ BİLLƏH

ﻪ ﺓﹶ ﺇﹺﻟﱠﺎ ﺑﹺﺎﻟﻠﱠﻟﹶﺎ ﻗﹸﻮﻝﹶ ﻭﻮ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﻟﹶﺎ ﺣﻮﺎ ﻫﻣ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﻭﺔﻨﺍﺏﹺ ﺍﻟﹾﺠﻮ ﺃﹶﺑﻦﺎﺏﹴ ﻣﻠﹶﻰ ﺑ ﻋﱡﻟﻚﻗﹶﺎﻝﹶ ﺃﹶﻟﹶﺎ ﺃﹶﺩ

ﺒﹺﻲﺃﹶﻥﱠ ﺍﻟﻨ

ﺎﺫﻌ ﻣﻦ ﻋ- ٨١٥

815. Muaz rəvayət edir ki, Allah Elçisi salləllahu aleyhi və səlləm (ona) demişdir: “Sənə Cənnət qapılarından birini göstərim?” Mən dedim: “O hansıdır?” Allah Elçisi salləllahu aleyhi və səlləm buyurdu: “Lə həulə və lə quvvətə
illə billəh”.1098

ﺮ ﺇﹺﻟﹶﻰ ﻈﹸﻰ ﻭ ﺃﹶﻥﹾ ﺃﹶﻧﻗ ﻓﹶﻮﻮ ﻫﻦ ﺇﹺﻟﹶﻰ ﻣﻈﹸﺮﻰ ﲞﺼﺎﻝ ﻣﻦ ﺍﳋﲑ ﺃﻭﺻﺎﱐ ﺃﻥ ﻻﹶ ﺃﹶﻧﻴﻠﻠﺎﻧﹺﻰ ﺧﺻ ﺃﹶﻭ: ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺃﹶﺑﹺﻰ ﺫﹶﺭﻦ ﻋ- ٨١٦
 ﻭﺃﻭﺻﺎﱐ ﺃﻥ ﻻ ﺃﺧﺎﻑ ﰲ ﺍﷲﺕﺮﺑﺇﹺﻥﹾ ﺃﹶﺩ ﻭﺃﻭﺻﺎﱐ ﺃﻥ ﺃﺻﻞ ﺭﲪﻲ ﻭﻢﻬﻨ ﻣﻮﻧﺍﻟﺪﲔﹺ ﻭﺎﻛﺴ ﺍﻟﹾﻤﺐﻭﻧﹺﻰ ﻭﺃﻭﺻﺎﱐ ﺑﹺﺤ ﺩﻮ ﻫﻦﻣ
ﻮﺯﹺ ﻛﹸﻨﻦ ﻣﺰﺎ ﻛﹶﻨﻬ ﻓﹶﺈﹺﻧ،ِﺓﹶ ﺇﹺﻻﱠ ﺑﹺﺎﷲﻻﹶ ﻗﹸﻮ ﻭ،ﻝﹶﻮ ﻻﹶ ﺣ:ﻦ ﻣﺮﺍ ﻭﺃﻭﺻﺎﱐ ﺃﹶﻥﹾ ﺃﹸﻛﹾﺜﺮﺇﹺﻥﹾ ﻛﹶﺎﻥﹶ ﻣ ﻭﻖﻟﻮﻣﺔ ﻻﺋﻢ ﻭﺃﻭﺻﺎﱐ ﺃﻥ ﺃﹶﻗﹸﻮﻝﹶ ﺍﻟﹾﺤ
.ﺔﻨﺍﻟﹾﺠ
816. Əbu Zərr demişdir: “Mənim sevimli dostum salləllahu aleyhi və səlləm
mənə bu xeyirli xislətlərə (sahib olmağı) nəsihət etmişdir. O, (nemət baxımından) məndən üstün olana baxmamağı, məndən aşağı olana baxmağı,
yoxsulları sevməyi və onlara yaxın olmağı, (qohumlarım məndən) üz çevirsələr belə qohumluq əlaqələrimi möhkəmlətməyi, Allah yolunda qınayanın
qınağından qorxmamağı, acı olsa belə haqqı söyləməyi və Cənnət xəzinəsindən biri olan “lə haulə va lə quvvətə illə billəh” kəlməsini çox söyləməyi
mənə nəsihət etmişdir”.1099

ﻑﺮﺃﹶﺷ

ﻮﻝﹸ ﺍﻟﻠﱠﻪﺳ ﺭﻪﺟﻮﺎ ﺗ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﻟﹶﻤ ﺃﹶﻭ- ﺮﺒﻴﺧ

ﻮﻝﹸ ﺍﻟﻠﱠﻪﺳﺍ ﺭﺎ ﻏﹶﺰ ﻟﹶﻤ:ﻗﹶﺎﻝﹶ

ﺮﹺﻯﻌﻰ ﺍﻷَﺷﻮﺳ ﺃﹶﺑﹺﻰ ﻣﻦ ﻋ- ٨١٧

،ﻔﹸﺴِﻜﹸﻢﻠﹶﻰ ﺃﹶﻧﻮﺍ ﻋﻌﺑ »ﺍﺭ: ﻮﻝﹸ ﺍﻟﻠﱠﻪﺳ ﻓﹶﻘﹶﺎﻝﹶ ﺭ. ﺇﹺﻻﱠ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﻻﹶ ﺇﹺﻟﹶﻪ،ﺒﺮ ﺃﹶﻛﹾ ﺍﻟﻠﱠﻪﺮ ﺃﹶﻛﹾﺒﻜﹾﺒﹺﲑﹺ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﺑﹺﺎﻟﺘﻢﻬﺍﺗﻮﻮﺍ ﺃﹶﺻﻓﹶﻌ ﻓﹶﺮ،ﺍﺩﻠﹶﻰ ﻭ ﻋﺎﺱﺍﻟﻨ
ﺎﺃﹶﻧﻨﹺﻰ ﻭﻌﻤ ﻓﹶﺴﻮﻝﹺ ﺍﻟﻠﱠﻪﺳ ﺭﺔﺍﺑ ﺩﻠﹾﻒﺎ ﺧﺃﹶﻧ ﻭ.«ﻜﹸﻢﻌ ﻣﻮﻫﺎ ﻭﺎ ﻗﹶﺮﹺﻳﺒﻴﻌﻤﻮﻥﹶ ﺳﻋﺪ ﺗﻜﹸﻢ ﹺﺇﻧ،ﺎﺒﻻﹶ ﻏﹶﺎﺋ ﻭﻢﻮﻥﹶ ﺃﹶﺻﻋﺪ ﻻﹶ ﺗﻜﹸﻢﺇﹺﻧ
ﺔﻤﻠﹶﻰ ﻛﹶﻠ ﻋﻟﱡﻚ »ﺃﹶﻻﹶ ﺃﹶﺩ: ﻗﹶﺎﻝﹶ.ﻮﻝﹶ ﺍﻟﻠﱠﻪﺳﺎ ﺭ ﻳﻚﻴ ﻟﹶﺒ ﻗﹸﻠﹾﺖ.«ﺲﹴ ﻗﹶﻴﻦ ﺑ ﺍﻟﻠﱠﻪﺪﺒﺎ ﻋ »ﻳ:ﻰ ﻓﹶﻘﹶﺎﻝﹶ ﻟ،ﺓﹶ ﺇﹺﻻﱠ ﺑﹺﺎﻟﻠﱠﻪﻻﹶ ﻗﹸﻮﻝﹶ ﻭﻮﺃﹶﻗﹸﻮﻝﹸ ﻻﹶ ﺣ
.«ﺓﹶ ﺇﹺﻻﱠ ﺑﹺﺎﻟﻠﱠﻪﻻﹶ ﻗﹸﻮﻝﹶ ﻭﻮ »ﻻﹶ ﺣ: ﻗﹶﺎﻝﹶ.ﻰﺃﹸﻣ ﺃﹶﺑﹺﻰ ﻭﺍﻙﺪ ﻓﻮﻝﹶ ﺍﻟﻠﱠﻪﺳﺎ ﺭﻠﹶﻰ ﻳ ﺑ ﻗﹸﻠﹾﺖ.«ﺔﻨﻮﺯﹺ ﺍﻟﹾﺠ ﻛﹸﻨﻦﺰﹴ ﻣ ﻛﹶﻨﻦﻣ
817. Rəvayət edilir ki, Əbu Musa əl-Əşari (Abdullah ibn Qeys) demişdir:
“Allah Elçisi salləllahu aleyhi və səlləm Xeybərə yürüş etdikdə (yaxud o
istiqamətə getdikdə) və insanlar (hər hansı bir) vadiyə yaxınlaşdıqda uca
səslə təkbir gətirib deyərdilər: “Allahu Əkbər, Allahu Əkbər, lə iləhə
1098
1099

Əhməd, 21996. əl-Albani “Sahihut-Tərğib vət-Tərhib”də (№ 1581) səhih li-ğeyrihi olduğunu bildirib.
İbn Hibban, 449. əl-Albani “Sahihut-Tərğib vət-Tərhib”də (№ 2525) səhih olduğunu bildirmişdir.
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illəllah”. Allah Elçisi salləllahu aleyhi və səlləm buyurdu: “Özünüzə yazığınız
gəlsin! Axı, siz kar və uzaqda olan (bir tanrını) çağırmırsınız. Həqiqətən, O,
Eşidəndir, Yaxındır və O, (həmişə) sizinlədir”. Həmin vaxt mən Allah
Elçisinin salləllahu aleyhi və səlləm dəvəsinin arxa tərəfində idim. O mənim: “Lə
həulə və lə quvvətə illə billəh1100”- dediyimi eşitdi və mənə belə buyurdu:
“Ey Abdullah ibn Qeys!” Dedim: “Hüzurundayam, ey Allahın Elçisi!”
Dedi: “Cənnət xəzinələrindən sayılan bir kəlməni 1101 sənə öyrədimmi?”
Dedim: “Bəli, ey Allahın Elçisi, atam-anam sənə fəda olsun!” Allah Elçisi
salləllahu aleyhi və səlləm buyurdu: “Lə həulə və lə quvvətə illə billəh”.1102
SUBHƏNƏLLAH, ƏLHƏMDULİLLƏH, LƏ İLƏHƏ İLLƏLLAH VƏ
ALLAHU ƏKBƏR

 ﻗﻞ ﺳﺒﺤﺎﻥ: ﺟﺎﺀ ﺃﻋﺮﺍﰊ ﺇﱃ ﺍﻟﻨﱯ ﻓﻘﺎﻝ ﻳﺎ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﻋﻠﻤﲏ ﺧﲑﺍ ﻓﺄﺧﺬ ﺍﻟﻨﱯ ﺑﻴﺪﻩ ﻓﻘﺎﻝ: ﻋﻦ ﺃﻧﺲ ﻗﺎﻝ- ٨١٨
: ﻓﻌﻘﺪ ﺍﻷﻋﺮﺍﰊ ﻋﻠﻰ ﻳﺪﻩ ﻭ ﻣﻀﻰ ﻓﺘﻔﻜﺮ ﰒ ﺭﺟﻊ ﻓﺘﺒﺴﻢ ﺍﻟﻨﱯ ﻗﺎﻝ:ﺍﷲ ﻭ ﺍﳊﻤﺪ ﷲ ﻭ ﻻ ﺇﻟﻪ ﺇﻻ ﺍﷲ ﻭ ﺍﷲ ﺃﻛﱪ ﻗﺎﻝ
ﺗﻔﻜﺮ ﺍﻟﺒﺎﺋﺲ ﻓﺠﺎﺀ ﻓﻘﺎﻝ ﻳﺎ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﺳﺒﺤﺎﻥ ﺍﷲ ﻭ ﺍﳊﻤﺪ ﷲ ﻭ ﻻ ﺇﻟﻪ ﺇﻻ ﺍﷲ ﻭ ﺍﷲ ﺃﻛﱪ ﻫﺬﺍ ﷲ ﻓﻤﺎﱄ؟ ﻓﻘﺎﻝ ﻟﻪ ﺍﻟﻨﱯ
 ﺻﺪﻗﺖ ﻭ ﺇﺫﺍ ﻗﻠﺖ ﻻ ﺇﻟﻪ ﺇﻻ ﺍﷲ ﻗﺎﻝ: ﺻﺪﻗﺖ ﻭ ﺇﺫﺍ ﻗﻠﺖ ﺍﳊﻤﺪ ﷲ ﻗﺎﻝ ﺍﷲ: ﻳﺎ ﺃﻋﺮﺍﰊ ﺇﺫﺍ ﻗﻠﺖ ﺳﺒﺤﺎﻥ ﺍﷲ ﻗﺎﻝ ﺍﷲ:
 ﻗﺪ ﻓﻌﻠﺖ ﻭ ﺇﺫﺍ ﻗﻠﺖ ﺍﻟﻠﻬﻢ ﺍﺭﲪﲏ: ﺻﺪﻗﺖ ﻭ ﺇﺫﺍ ﻗﻠﺖ ﺍﻟﻠﻬﻢ ﺍﻏﻔﺮ ﱄ ﻗﺎﻝ ﺍﷲ: ﺻﺪﻗﺖ ﻭ ﺇﺫﺍ ﻗﻠﺖ ﺍﷲ ﺃﻛﱪ ﻗﺎﻝ ﺍﷲ:ﺍﷲ
 ﻓﻌﻘﺪ ﺍﻷﻋﺮﺍﰊ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻊ ﰲ ﻳﺪﻩ ﰒ ﻭﱃ:  ﻗﺪ ﻓﻌﻠﺖ ﻗﺎﻝ: ﻓﻌﻠﺖ ﻭ ﺇﺫﺍ ﻗﻠﺖ ﺍﻟﻠﻬﻢ ﺍﺭﺯﻗﲏ ﻗﺎﻝ ﺍﷲ:ﻗﺎﻝ ﺍﷲ
818. Ənəs demişdir: “Bir bədəvi ərəb Peyğəmbərin salləllahu aleyhi və səlləm
yanına gəlib dedi: “Ey Allahın Elçisi! Mənə xeyir öyrət”. Peyğəmbər
salləllahu aleyhi və səlləm onun əlindən tutub dedi: “De: “Subhənallah,
vəlhəmdulilləh, və lə iləhə illəllah, va Allahu Əkbər”. Bədəvi barmaqları ilə
zikr edə-edə getdi. Sonra nəsə fikirləşib geri qayıtdı. Peyğəmbər salləllahu
aleyhi və səlləm gülümsəyərək dedi: “Biçarə qul nəsə fikirləşib gəldi”. Bədəvi
dedi: “Ey Allahın Elçisi! Subhənallah, vəlhəmdulilləh, və lə iləhə illəllah, va
Allahu Əkbər” Allah üçündür, bəs mənə nə çatacaq?” Peyğəmbər salləllahu
aleyhi və səlləm ona dedi: “Ey bədəvi, sən: “subhənallah”- dedikdə, Allah
buyurur: “Doğru söylədi”. Sən: “əlhəmdulilləh”- dedikdə, Allah buyurur:
“Doğru söylədi”. Sən: “lə iləhə illəllah”- dedikdə, Allah buyurur: “Doğru
Tərcüməsi: Qüdrət və güc yalnız Allaha məxsusdur!
Burada Peyğəmbərin cümləyə kəlmə deməsi qeyri-adi bir şey deyildir. Belə ki, ərəbcə bir və ya
bundan da artıq cümlələrə “kəlmə” və ya “söz” demək olar. Uca Allah buyurur: “Nəhayət, onlardan
birinə ölüm gəldiyi zaman deyər: “Ey Rəbbim! Məni geri qaytar. Bəlkə, tərk etdiyim yaxşı əməlləri indi
edəm”. Xeyr! Onun bu dedikləri ancaq boş bir sözdür” (əl-Muminun, 99-100).
1102 əl-Buxari, 4205; Muslim, 2704, 6120, 7037.
1100
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söylədi”. Sən: “Allahu Əkbər”- dedikdə, Allah buyurur: “Doğru söylədi”.
Sən: “Allahım, məni bağışla!”- dedikdə, Allah buyurur: “Artıq bağışladım!” Sən: “Allahım, mənə rəhm et!”- dedikdə, Allah buyurur: “(Rəhm)
etdim!” Sən: “Allahım, məni ruziləndir!”- dedikdə, Allah buyurur: “Artıq
(istədiyini) etdim”. Bədəvi yeddi barmağı ilə sayarıb sonra getdi”.1103

ﺮ ﻜﹾﺜﻻ ﺗ ﻭﺎﺕﻤﻧﹺﻲ ﺑﹺﻜﹶﻠﺒﹺﺮ ﺃﹶﺧﻮﻝﹶ ﺍﻟﻠﱠﻪﺳﺎ ﺭ ﻳ:ﺎ ﻗﹶﺎﻟﹶﺖﻬ ﺃﹶﻧﻮﻝﹺ ﺍﻟﻠﱠﻪﺳﻟﹶﻰ ﺭﻮﻣ
ﻊﹴﺍﻓ ﺑﲏ ﺃﹶﺑﹺﻲ ﺭﻰ ﺃﹸﻡﻠﹾﻤ ﺳﻦ ﻋ- ٨١٩
ﻲﻗﹸﻮﻟ ﻭ،ﻲﺬﹶﺍ ﻟ ﻫ:ﻳﻘﹸﻮﻝﹸ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﺍﺭﹴﺮ ﻣﺮﺸ ﻋﺎﻥﹶ ﺍﻟﻠﱠﻪﺤﺒﻲ ﺳﻗﹸﻮﻟ ﻭ،ﻲﺬﹶﺍ ﻟ ﻫ:ﻳﻘﹸﻮﻝﹸ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﺍﺭﹴﺮ ﻣﺮﺸ ﻋﺮ ﺃﹶﻛﹾﺒ ﺍﻟﻠﱠﻪ:ﻲﻗﹸﻮﻟ: ﻓﹶﻘﹶﺎﻝﹶ،ﻠﹶﻲﻋ
.ﻠﹾﺖ ﻓﹶﻌ ﻗﹶﺪ:ﻳﻘﹸﻮﻝﹸﺍﺭﹴ ﻭﺮ ﻣﺮﺸ ﻋﲔﻘﹸﻮﻟ ﻓﹶﺘ،ﻠﹾﺖ ﻓﹶﻌ ﻗﹶﺪ:ﻳﻘﹸﻮﻝﹸ ﻲ ﻟﺮ ﺍﻏﹾﻔﻢﺍﻟﻠﱠﻬ
819. Allah Elçisinin salləllahu aleyhi və səlləm azad etdiyi Səlmə Ummi Bəni
Əbu Rafi
demişdir: “Ey Allahın Elçisi! Mənə uzun olmayan kəlmələr
öyrət”. Allahın Elçisi salləllahu aleyhi və səlləm buyurdu: “On dəfə: “Allahu
Əkbər”- de. Allah buyurar: “Bu Mənim üçündür”. On dəfə: “Subhənallah”de. Allah buyurar: “Bu Mənim üçündür”. De: “Allahım, məni bağışla!”
Allah buyurar: “Artıq bağışladım”. Bunu on dəfə desən, Allah da on dəfə:
“Artıq bağışladım”- deyər”.1104

ﺎ ﹶﻝﻲ ﺍﹾﻟﻤﻄﻳﻌ ﺇﹺﻥﱠ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﻭ،ﺍﻗﹶﻜﹸﻢﺯ ﺃﹶﺭﻜﹸﻢﻨﻴ ﺑﺖﺎ ﻗﹸﺴِﻤ ﻛﹶﻤﻼﻗﹶﻜﹸﻢ ﺃﹶﺧﻜﹸﻢﻨﻴ ﺑﻢ ﻗﹶﺴ "ﺇﹺﻥﱠ ﺍﻟﻠﱠﻪ: ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺍﻟﻠﱠﻪﺪﺒ ﻋﻦ ﻋ- ٨٢٠
ﺎﻝﹺ ﺃﹶﻥﹾ ﺑﹺﺎﻟﹾﻤﻦﻤ ﺿﻦ ﻓﹶﻤ،ﺎﻥﹶ ﺍﻹِﳝﻄﹶﺎﻩﺍ ﺃﹶﻋﺪﺒ ﻋ ﺍﻟﻠﱠﻪﺐ ﻓﹶﺈﹺﺫﹶﺍ ﺃﹶﺣ،ﺐﻳﺤ ﻦﺎﻥﹶ ﺇﹺﻻ ﻣﻲ ﺍﻹِﳝﻄﻳﻌ ﻻ ﻭ،ﺐﻳﺤ  ﻻﻦﻣ ﻭﺐﻳﺤ ﻦﻣ
ﺎﻥﹶﺤﺒﺳ ﻭ،ﻠﱠﻪ ﻟﺪﻤﺍﻟﹾﺤ ﻭ،ﺮ ﺃﹶﻛﹾﺒﺍﻟﻠﱠﻪ ﻭ، ﺇﹺﻻ ﺍﻟﻠﱠﻪﻝﹺ ﻻ ﺇﹺﻟﹶﻪ ﻗﹶﻮﻦ ﻣﺮﻜﹾﺜ ﻓﹶﻠﹾﻴﻩﻳﻜﹶﺎﺑﹺﺪ ﻞﹶ ﺃﹶﻥﹾﺍﻟﻠﱠﻴ ﻭ،ﻩﺪﺎﻫﻳﺠ  ﺃﹶﻥﹾﻭﺪ ﺍﻟﹾﻌﺎﺏﻫ ﻭ،ﻘﹶﻪﻔﻳﻨ
."ﺍﻟﻠﱠﻪ
820. Abdullah demişdir: “Uca Allah ruzini sizin aranızda bölüşdürdüyü
kimi əxlaqı da sizin aranızda bölüşdürmüşdür. Uca Allah mal-dövləti istədiyinə də, istəmədiyinə də verir. İmanı isə yalnız sevdiyi adama verir. Kim
malını xərcləməyə xəsislik etsə, düşmənlə cihad etməkdən qorxsa, gecə
olanda həyəcan keçirsə, qoy: “Lə iləhə illəllah, subhənəllah, əlhəmdulilləh,
Allahu Əkbər”- kəlmələrini çox desin”.1105

ﻗﺎﻝ ﺧﻠﺘﺎﻥ ﻻ ﳛﺼﻴﻬﻤﺎ ﺭﺟﻞ ﻣﺴﻠﻢ ﺇﻻ ﺩﺧﻞ ﺍﳉﻨﺔ ﻭﳘﺎ ﻳﺴﲑ ﻭﻣﻦ ﻳﻌﻤﻞ

ﻋﻦ ﺍﻟﻨﱯ

 ﻋﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﷲ ﺑﻦ ﻋﻤﺮﻭ- ٨٢١

əl-Beyhəqi “Şuabul-İman” 619; əd-Diya “Əhədisul-Muxtəra” 1613. əl-Albani “Silsilətul-ƏhədisisSahiha”da (№ 3336) səhih adlandırıb.
1104
ət-Tabərani “Mucəmul-Kəbir” 766, 20222. əl-Albani “Sahihut-Tərğib vət-Tərhib”də (№ 1566) səhih
li-ğeyrihi adlandırıb.
1105 ət-Tabərani “Mucəmul-Kəbir” 8897, 8990. əl-Albani “Sahihut-Tərğib vət-Tərhib”də (№ 1571) səhih
olduğunu bildirmişdir.
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ﻤﺎ ﻗﻠﻴﻞ ﻗﻴﻞ ﻭﻣﺎ ﳘﺎ ﻳﺎ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﻗﺎﻝ ﻳﻜﱪ ﺃﺣﺪﻛﻢ ﰲ ﺩﺑﺮ ﻛﻞ ﺻﻼﺓ ﻋﺸﺮﺍ ﻭﳛﻤﺪ ﻋﺸﺮﺍ ﻭﻳﺴﺒﺢ ﻋﺸﺮﺍ ﻓﺬﻟﻚ ﲬﺴﻮﻥ
ﻭﻣﺎﺋﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻠﺴﺎﻥ ﻭﺃﻟﻒ ﻭﲬﺴﻤﺎﺋﺔ ﰲ ﺍﳌﻴﺰﺍﻥ ﻓﺮﺃﻳﺖ ﺍﻟﻨﱯ ﻳﻌﺪﻫﻦ ﺑﻴﺪﻩ ﻭﺇﺫﺍ ﺃﻭﻯ ﺇﱃ ﻓﺮﺍﺷﻪ ﺳﺒﺤﻪ ﻭﲪﺪﻩ ﻭﻛﱪﻩ
ﻓﺘﻠﻚ ﻣﺎﺋﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻠﺴﺎﻥ ﻭﺃﻟﻒ ﰲ ﺍﳌﻴﺰﺍﻥ ﻓﺄﻳﻜﻢ ﻳﻌﻤﻞ ﰲ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﻭﺍﻟﻠﻴﻠﺔ ﺃﻟﻔﲔ ﻭﲬﺴﻤﺎﺋﺔ ﺳﻴﺌﺔ ﻗﻴﻞ ﻳﺎ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﻛﻴﻒ ﻻ
ﻨﹺﻰﻳﻌ - ﻛﹸﻢﺪﻰ ﺃﹶﺣﻳﺄﹾﺗ» ﻗﹶﺎﻝﹶ... ﳛﺼﻴﻬﻤﺎ ﻗﺎﻝ ﻳﺄﰐ ﺃﺣﺪﻛﻢ ﺍﻟﺸﻴﻄﺎﻥ ﰲ ﺻﻼﺗﻪ ﻓﻴﺬﻛﺮﻩ ﺣﺎﺟﺔ ﻛﺬﺍ ﻭﻛﺬﺍ ﻓﻼ ﻳﺬﻛﺮﻩ
.«ﺎﻳﻘﹸﻮﻟﹶﻬ ﻞﹶ ﺃﹶﻥﹾﺔﹰ ﻗﹶﺒﺎﺟ ﺣﻩﺬﹶﻛﱢﺮ ﻓﹶﻴﻪﻼﹶﺗﻰ ﺻ ﻓﻴﻪﻳﺄﹾﺗ ﻭﻳﻘﹸﻮﻟﹶﻪ ﻞﹶ ﺃﹶﻥﹾ ﻗﹶﺒﻪﻣﻮﻨ ﻓﹶﻴﻪﺎﻣﻨﻰ ﻣ ﻓ- ﻄﹶﺎﻥﹶﻴﺍﻟﺸ
821. Abdullah ibn Amr rəvayət edir ki, Peyğəmbər salləllahu aleyhi və səlləm
dedi: “İki xislət vardır ki, onlara daim əməl edən müsəlman kimsə mütləq
Cənnətə girər. Bu iki şey çox asan şeylərdir, lakin onlara əməl edən çox
azdır”. Soruşdular: “Bu iki şey nədir, ey Allahın Elçisi?” O dedi: “Qoy
sizdən hər biriniz hər namazın sonunda on dəfə “Allahu Əkbər”, on dəfə
“Əlhəmdulilləh” və on dəfə “Subhənallah” desin. Bu deyilənlər dildə yüz
əllidir, tərəzidə isə min beş yüzdür”. Mən Allah Elçisinin salləllahu aleyhi və
səlləm bunları barmaqları ilə saydığını gördüm. (İkinci xislət: Qoy sizdən
hər biriniz) yatağına girdiyi zaman (otuz üç dəfə) “Subhənəllah”, (otuz üç
dəfə) “Əlhəmdulilləh” və (otuz dörd dəfə) “Allahu Əkbər” desin. Bu deyilənlər dildə yüzdür, tərəzidə isə mindir. Elə isə sizdən hansı biriniz gecəgündüz iki min beş yüz günah iş görür?” (Səhabələrdən biri) dedi: “Ey
Allahın Elçisi! Necə ola bilər ki, adam bunlara daim əməl etməsin?” O dedi:
“Sizdən biriniz namaz qılarkən şeytan gəlib ona filan və filan işi xatırladar
və o, bunları zikr etməz”.1106 Digər rəvayətdə belə əlavə vardır: “Şeytan
biriniz yatarkən yanına gəlib təsbih etmədən yatızdırır. Həmçinin, namazında gəlib təsbih etmədən əvvəl bir ehtiyacını xatırladır”.1107

ﻪ ﻴﻜﹸﻮﻥﹸ ﻓﻴ ﺳﻪﺎﺀٍ ﺃﹶﻇﹸﻨﻰ ﺇﹺﻧﺎﺀٍ ﻓﺎ ﺑﹺﻤﻋﺫﱢﻥﹸ ﻓﹶﺪﺆ ﺍﻟﹾﻤﺎﺀَﻩ ﻓﹶﺠﻪﻌﺎ ﻣﻨﻠﹶﺴﺟﻣﺎﹰ ﻭﻳﻮ ﺎﻥﹸﺜﹾﻤ ﻋﻠﹶﺲﻳﻘﹸﻮﻝﹸ ﺟ ﺎﻥﹶﺜﹾﻤﻟﹶﻰ ﻋﻮﺎﺭﹺﺙﹶ ﻣ ﺍﻟﹾﺤ- ٨٢٢
ﺮﺮﹺ ﻏﹸﻔﻼﹶﺓﹶ ﺍﻟﻈﱡﻬﻠﱠﻰ ﺻ ﻓﹶﺼ ﻗﹶﺎﻡﻰ ﺛﹸﻢﻮﺋﺿﺄﹶ ﻭﺿﻮ ﺗﻦﻣ ﻗﹶﺎﻝﹶ »ﻭﺬﹶﺍ ﺛﹸﻢﻰ ﻫﻮﺋﺿﺄﹸ ﻭﺿﻮﻳﺘ ﻮ ﻝﹶ ﺍﻟﻠﱠﻪﺳ ﺭﻳﺖﺃﹶ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺭﺄﹶ ﺛﹸﻢﺿﻮ ﻓﹶﺘﺪﻣ
ﻦﻴﺑﺎ ﻭﻬﻨﻴﺎ ﺑ ﻣ ﻟﹶﻪﺮ ﻏﹸﻔﺮﹺﺏﻐﻠﱠﻰ ﺍﻟﹾﻤ ﺻﺮﹺ ﺛﹸﻢ ﺍﻟﻈﱡﻬﻼﹶﺓ ﺻﻦﻴﺑﺎ ﻭﻬﻨﻴﺎ ﺑ ﻣ ﻟﹶﻪﺮ ﻏﹸﻔﺮﺼﻠﱠﻰ ﺍﻟﹾﻌ ﺻﺢﹺ ﺛﹸﻢﺒ ﺍﻟﺼﻦﻴﺑﺎ ﻭﻬﻨﻴﺎ ﻛﹶﺎﻥﹶ ﺑ ﻣﻟﹶﻪ
ﻠﱠﻰﺻﺄﹶ ﻭﺿﻮ ﻓﹶﺘ ﺇﹺﻥﹾ ﻗﹶﺎﻡ ﺛﹸﻢﻪﻠﹶﺘﻍﹸ ﻟﹶﻴﺮﻤﻳﺘ ﻳﺒﹺﻴﺖ  ﺃﹶﻥﹾﻠﱠﻪ ﻟﹶﻌﺮﹺﺏﹺ ﺛﹸﻢﻐ ﺍﻟﹾﻤﻼﹶﺓ ﺻﻦﺑﻴﺎ ﻭﻬﻨﻴﺎ ﺑ ﻣ ﻟﹶﻪﺮﺎﺀَ ﻏﹸﻔﺸﻠﱠﻰ ﺍﻟﹾﻌ ﺻﺮﹺ ﺛﹸﻢﺼ ﺍﻟﹾﻌﻼﹶﺓﺻ
ﺎﺕﻗﻴﺎﺎ ﺍﻟﹾﺒ ﻓﹶﻤﺎﺕﻨﺴ ﺍﻟﹾﺤﻩﺬ ﻗﹶﺎﻟﹸﻮﺍ ﻫ.«ﺌﹶﺎﺕﻴ ﺍﻟﺴﻦﺒﻳﺬﹾﻫ ﺎﺕﻨﺴ ﺍﻟﹾﺤﻦﻫﺎﺀِ ﻭﺸ ﺍﹾﻟﻌﻼﹶﺓ ﺻﻦﻴﺑﺎ ﻭﻬﻨﻴﺎ ﺑ ﻣ ﻟﹶﻪﺮ ﻏﹸﻔﺢﺒﺍﻟﺼ
.ﺓﹶ ﺇﹺﻻﱠ ﺑﹺﺎﻟﻠﱠﻪﻻﹶ ﻗﹸﻮﻝﹶ ﻭﻮﻻﹶ ﺣ ﻭﺮ ﺃﹶﻛﹾﺒﺍﻟﻠﱠﻪ ﻭﻠﱠﻪ ﻟﺪﻤﺍﻟﹾﺤ ﻭﺎﻥﹶ ﺍﻟﻠﱠﻪﺤﺒﺳ ﻭ ﺇﹺﻻﱠ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﻻﹶ ﺇﹺﻟﹶﻪﻦﺎﻥﹸ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﻫﺜﹾﻤﺎ ﻋ ﻳﺎﺕﺤﺎﻟﺍﻟﺼ
822. Osmanın
azad etdiyi köləsi əl-Haris demişdir: “Bir gün Osman
oturdu, biz də onunla oturduq. Sonra müəzzin onun yanına gəldi və
1106
1107

əl-Buxari “Ədəbul-Mufrad” 1216. əl-Albani səhih olduğunu bildirmişdir.
Əbu Davud, 5065, 5067; İbn Hibban, 2018. əl-Albani hədisin səhih olduğunu bildirmişdir.
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Osman bir qab su istədi. Mən güman edirəm ki, qabda bir mudd1108 su var
idi. O dəstəmaz aldı və buyurdu: “Allah Elçisinin salləllahu aleyhi və səlləm
mənim dəstəmaz aldığım kimi dəstəmaz aldığını gördüm. Sonra o
buyurdu: “Kim mənim aldığım kimi dəstəmaz alar və Zöhr namazını qılar,
Sübh namazı ilə Zöhr namazı arasında etdiyi günahları bağışlanar. Sonra
Əsr namazını qılarsa, Zöhr ilə Əsr arası etdiyi günahları bağışlanar. Məğrib
namazını qılarsa, Əsrlə Məğrib arası etdiyi günahları bağışlanar. İşa
namazını qılarsa, Məğriblə İşa arası etdiyi günahları bağışlanar. Bunlar pis
əməlləri silib aparan yaxşı işlərdir”. Dedilər: “Ey Osman, bu yaxşılıqlardır,
bəs əbədi qalan yaxşılıqlar hansılardır?” Osman
dedi: “Onlar “Lə iləhə
illəllah”, “Subhənallah”, “Əlhəmdulilləh”, “Allahu Əkbər” və “Lə həulə və
lə quvvətə illə billəhdir”.1109

ﺐ ﹶﺃﺣﺮ ﺃﹶﻛﹾﺒﺍﻟﻠﱠﻪ ﻭ ﺇﹺﻻﱠ ﺍﻟﻠﱠﻪﻻﹶ ﺇﹺﻟﹶﻪ ﻭﻠﱠﻪ ﻟﺪﻤﺍﻟﹾﺤ ﻭﺎﻥﹶ ﺍﻟﻠﱠﻪﺤﺒ»ﻷَﻥﹾ ﺃﹶﻗﹸﻮﻝﹶ ﺳ

ﻮﻝﹸ ﺍﻟﻠﱠﻪﺳﺓﹶ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺭﻳﺮﺮ ﺃﹶﺑﹺﻰ ﻫﻦ ﻋ- ٨٢٣
«ﺲﻤ ﺍﻟﺸﻪﻠﹶﻴ ﻋﺖﺎ ﻃﹶﻠﹶﻌﻤ ﻣﺇﹺﻟﹶﻰ

823. Əbu Hureyra
rəvayət edir ki, Allah Elçisi salləllahu aleyhi və səlləm
buyurmuşdur: “Subhənəllahi, vəlhəmdulilləhi, və lə iləhə illəllahu, və
Allahu Əkbər”- deməyim, mənim üçün günəşin üzərinə doğduğu hər şeydən daha sevimlidir”.1110

،َ ﺍﷲ ﺃﹶﺫﹾﻛﹸﺮ: ﻗﹸﻠﹾﺖ.«ﺔﹶ؟ﺎﻣﺎ ﺃﹸﻣﺎ ﺃﹶﺑﻝﹸ ﻳﻘﹸﻮﺎ ﺗ»ﻣ:  ﻓﹶﻘﹶﺎﻝﹶ،ﻲﻔﹶﺘ ﺷﻙﺮﺎ ﺃﹸﺣﺃﹶﻧ ﻭﺒﹺﻲﺃﹶﻧﹺﻲ ﺍﻟﻨ ﺭ:ﺔﹶ ﻗﹶﺎﻝﹶﺎﻣ ﺃﹶﺑﹺﻲ ﺃﹸﻣﻦ ﻋ- ٨٢٤
ﺎﻞﺀَ ﻣ ﷲِ ﻣﺪﻤﺍﻟﹾﺤ ﻭ،ﻠﹶﻖﺎ ﺧ ﻣﺩﺪ ﷲِ ﻋﺪﻤ ﺍﻟﹾﺤ:ﻘﹸﻮﻝﹸ ﺗ،ﺎﺭﻬ ﺍﻟﻨﻊﻞﹶ ﻣ ﺍﷲُ ﺍﻟﻠﱠﻴﻛﹾﺮﹺﻙ ﺫﻦ ﻣ ﺃﹶﻛﹾﺜﹶﺮﻮﺎ ﻫﻠﹶﻰ ﻣ ﻋ »ﺃﹶﻓﹶﻼﹶ ﺃﹶﺩﻟﱡﻚ:ﻗﹶﺎﻝﹶ
ﻰﺣﺼ ﺎ ﺃﹶﻞﺀَ ﻣ ﷲِ ﻣﺪﻤﺍﻟﹾﺤ ﻭ،ﺎﺑﻪﺘﻰ ﻛﺼﺎ ﺃﹶﺣ ﻣﺩﺪ ﷲِ ﻋﺪﻤﺍﻟﹾﺤ ﻭ،ﺽﻲ ﺍﻷَﺭﺎ ﻓﻣ ﻭﺍﺕﺎﻭﻤﻲ ﺍﻟﺴﺎ ﻓ ﻣﺩﺪ ﷲِ ﻋﺪﻤﺍﻟﹾﺤ ﻭ،ﻠﹶﻖﺧ
ﻦ ﻣﻚﺒﻘ ﻋﻦﻬﻠﱢﻤﻌ »ﺗ: ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺛﹸﻢ.«ﻦﺜﹾﻠﹶﻬ ﺍﷲَ ﻣﺢﺒﺴﺗ ﻭ،ٍﺀﻲﻞﺀَ ﻛﹸﻞﱢ ﺷ ﷲِ ﻣﺪﻤﺍﻟﹾﺤ ﻭ،ٍﺀﻲ ﻛﹸﻞﱢ ﺷﺩﺪ ﷲِ ﻋﺪﻤﺍﻟﹾﺤ ﻭ،ﺎﺑﻪﺘﻛ
.«ﻙﺪﻌﺑ
824. Rəvayət edilir ki, Əbu Umamə
demişdir: “(Bir dəfə) Peyğəmbər
salləllahu aleyhi və səlləm mənim dodaqlarımı tərpətdiyimi gorüb buyurdu:
“Nə söyləyirsən, ey Əbu Umamə?” Mən dedim: “Allahı zikr edirəm”. O
buyurdu: “Gecə-gündüz Allahı zikr etməyindən daha çox (savabı olan) bir
şeyi sənə öyrədimmi? De: “Əlhəmdulilləhi adədə mə xaləqa, vəlhəmdulilləhi mil'ə mə xaləqa, vəlhəmdulilləhi adədə mə fis-səməvəti və mə filBir mudd 0,688 litrə bərabərdir.
Əhməd, 513, 523. Şueyb əl-Arnavut isnadının həsən olduğunu bildirmişdir.
1110 ət-Tirmizi, 3597, 3946. əl-Albani səhih olduğunu bildirmişdir.
1108
1109
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ardı, vəlhəmdulilləhi adədə mə əhsa kitəbuhu, vəlhəmdulilləhi mil'ə mə
əhsa kitəbuhu, vəlhəmdulilləhi adədə kulli şeyin, vəlhəmdulilləhi mil'ə
kulli şeyin1111”- və bu qaydada “subhənallahi...” de. Özündən sonra gələn
zürriyyətinə də öyrət!”1112

 »ﺇﹺﻥﱠ: ﻓﹶﻘﹶﺎﻝﹶ،ﺭﻕ ﺍﻟﹾﻮﺎﺛﹶﺮﻨ ﻓﹶﺘﺎﻩﺼﺎ ﺑﹺﻌﻬﺑﺮﺭﻕﹺ ﻓﹶﻀ ﺍﻟﹾﻮﺔﺎﺑﹺﺴ ﻳﺓﺮﺠ ﺑﹺﺸﺮﻣ

ِﻝﹶ ﺍﷲﻮﺳ ﺃﹶﻥﱠ ﺭ:

ﻚﺎﻟﻦﹺ ﻣﺲﹺ ﺑ ﺃﹶﻧﻦ ﻋ- ٨٢٥

.«ﺮﹺﺓﺠ ﺍﻟﺸﻩﺬ ﻫﻕﺭﺎﻗﹶﻂﹶ ﻭﺴﺎ ﺗ ﻛﹶﻤ،ﺪﺒﻮﺏﹺ ﺍﻟﹾﻌ ﺫﹸﻧﻦﻂﹸ ﻣﺎﻗﺴ ﻟﹶﺘ،ﺮﺍﷲُ ﺍﻛﹾﺒ ﺇﹺﻻﱠ ﺍﷲُ ﻭﻻﹶ ﺇﹺﻟﹶﻪﺎﻥﹶ ﺍﷲِ ﻭﺤﺒﺳ ﷲِ ﻭﺪﻤﺍﻟﹾﺤ
825. Ənəs ibn Məlik rəvayət edir ki, (bir dəfə) Allah Elçisi salləllahu aleyhi
və səlləm yarpaqları qurumuş bir ağacın yanından keçərkən əsa ilə ağaca
vurdu və onun yarpaqları yerə töküldü. O buyurdu: “Həqiqətən, “əlhəmdulilləh, subhənəllah, lə iləhə illəllah və Allahu Əkbər” sözləri, bu ağacın
yarpaqları töküldüyü kimi qulun günahlarını tökür”.1113

ﺮ ﺃﹶﻛﹾﺒﺍﻟﻠﱠﻪ ﻭ ﺇﹺﻻﱠ ﺍﻟﻠﱠﻪﻳﻘﹸﻮﻝﹸ ﻻﹶ ﺇﹺﻟﹶﻪ ﻞﹲﺟﺽﹺ ﺭﻠﹶﻰ ﺍﻷَﺭﺎ ﻋ»ﻣ

ﻮﻝﹸ ﺍﻟﻠﱠﻪﺳﻗﹶﺎﻝﹶ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺭ

ﺮﹴﻭﻤﻦﹺ ﻋ ﺑ ﺍﻟﻠﱠﻪﺪﺒ ﻋﻦ ﻋ- ٨٢٦

.«ﺮﹺﺤ ﺍﻟﹾﺒﺪﺑ ﺯﻦ ﻣ ﺃﹶﻛﹾﺜﹶﺮﺖ ﻛﹶﺎﻧﻟﹶﻮ ﻭﻪﻮﺑ ﺫﹸﻧﻪﻨ ﻋﺕ ﺇﹺﻻﱠ ﻛﹸﻔﱢﺮﺓﹶ ﺇﹺﻻﱠ ﺑﹺﺎﻟﻠﱠﻪﻻﹶ ﻗﹸﻮﻝﹶ ﻭﻮﻻﹶ ﺣ ﻭﻠﱠﻪ ﻟﺪﻤﺍﻟﹾﺤ ﻭﺎﻥﹶ ﺍﻟﻠﱠﻪﺤﺒﺳﻭ
826. Abdullah ibn Amr rəvayət edir ki, Allah Elçisi salləllahu aleyhi və səlləm
demişdir: “Yer üzərində olan bir kimsə: “Lə iləhə illəllah, və Allahu Əkbər,
və subhənallah, vəlhəmdulilləh, və lə həulə və lə quvvətə illə billəh1114”deyərsə, günahları dənizin köpüyü qədər çox olsa belə silinər”.1115

 ﺛﹶﻼﹶﺛﹰﺎﺢﺒﺴﺎ ﺃﹶﻥﹾ ﻧﻧﺮ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺃﹶﻣﻜﹸﻢﺒﹺﻴ ﻧﻛﹸﻢﺮﺀٍ ﺃﹶﻣﻰ ﺷ ﺑﹺﺄﹶﻯﻴﻞﹶ ﻟﹶﻪ ﻗﺋﻢﺎﻯ ﺍﻟﻨﻳﺮ ﺎﻴﻤﺃﹶﻯ ﻓﻼﹰ ﺭﺟﺃﹶﻥﱠ ﺭ
ﺮﻤﻦﹺ ﻋﻦﹺ ﺍﺑ ﻋ- ٨٢٧
ﺮﹺﻳﻦﺸﻋﺎ ﻭﺴﻤﻭﺍ ﺧﺪﻤﺍﺣ ﻭﺮﹺﻳﻦﺸﻋﺎ ﻭﺴﻤﻮﺍ ﺧﺤﺒ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺳ.ﺎﺋﹶﺔﹲ ﻣﻠﹾﻚ ﻓﹶﺘﲔﹶﺛﻼﹶﺛﺎ ﻭﻌﺑ ﺃﹶﺭﺮﻜﹶﺒﻧ ﻭﲔﺛﹶﻼﹶﺛ ﺛﹶﻼﹶﺛﹰﺎ ﻭﺪﻤﻧﺤ ﻭﲔﺛﹶﻼﹶﺛﻭ
ﻠﹸﻮﺍ »ﺍﻓﹾﻌﻮﻝﹸ ﺍﻟﻠﱠﻪﺳ ﻓﹶﻘﹶﺎﻝﹶ ﺭﺒﹺﻰﻠﻨ ﻟﻚ ﺫﹶﻟ ﺫﹶﻛﹶﺮﺢﺒﺎ ﺃﹶﺻﺎﺋﹶﺔﹲ ﻓﹶﻠﹶﻤ ﻣﻠﹾﻚ ﻓﹶﺘﺮﹺﻳﻦﺸﻋﺎ ﻭﺴﻤﻠﱢﻠﹸﻮﺍ ﺧﻫ ﻭﺮﹺﻳﻦﺸﻋﺎ ﻭﺴﻤﻭﺍ ﺧﺮﻛﹶﺒﻭ
.«ﺎﺭﹺﻯﺼﺎ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺍﻷَﻧﻛﹶﻤ

1111 Tərcüməsi: Yaratdıqlarının sayı qədər Allaha həmd olsun! Yaratdıqlarının sayının çoxluğu qədər
Allaha həmd olsun! Göydə və yerdə olanların sayı qədər Allaha Həmd olsun! Kitabının saydığı qədər
Allaha həmd olsun! Kitabının saydığının çoxluğu qədər Allaha həmd olsun! Hər şeyin sayı qədər
Allaha həmd olsun! Hər şeyin sayının çoxluğu qədər Allaha həmd olsun!
1112 Əhməd, 22198; ət-Tabərani “Mucəmul-Kəbir” 7930. əl-Albani “Sahihul-Cəmius-Sağir”də (№ 1615)
və “Silsilətul-Əhədisis-Sahiha”da (№ 2578) səhih olduğunu bildirmişdir.
1113 ət-Tirmizi, 3533, 3876. əl-Albani həsən olduğunu bildirmişdir.
1114 Tərcüməsi: Allahdan başqa haqq ilah yoxdur, Allah ən böyükdür, Allah pak və müqəddəsdir,
Həmd Allaha məxsusdur, qüdrət və güc yalnız Allahdadır!
1115 ət-Tirmizi, 3460, 3794. əl-Albani həsən olduğunu söyləmişdir.
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827. İbn Ömər
rəvayət edir ki, bir kişiyə yuxuda belə deyildi: “Peyğəmbəriniz sizə nəyi əmr etdi?” O da belə cavab verdi: “Otuz üç dəfə “subhənallah”, otuz üç dəfə “Əlhəmdulilləh”, otuz dörd dəfə “Allahu Əkbər”
deməyimizi əmr etdi. Bununla sayı yüz olur”. Adam dedi: “İyirmi beş dəfə
“subhənallah”, iyirmi beş dəfə “Əlhəmdulilləh”, iyirmi beş dəfə “Allahu
Əkbər”, iyirmi beş dəfə də “Lə iləhə illəllah” deyin ki, yüz olsun!” Səhər
açıldıqda, o, bunu Peyğəmbərə salləllahu aleyhi və səlləm danışdı. Allah Elçisi
salləllahu aleyhi və səlləm də belə buyurdu: “Ənsarın dediyi kimi edin!”1116

ﺎﻥﹶﺒﺤﻌﺎﹰ ﺳﺑ ﺍﻟﹾﻜﹶﻼﹶﻡﹺ ﺃﹶﺭﻦﻄﹶﻔﹶﻰ ﻣ ﺍﺻﻗﹶﺎﻝﹶ »ﺇﹺﻥﱠ ﺍﻟﻠﱠﻪ

ﻮﻝﹶ ﺍﻟﻠﱠﻪﺳﺃﹶﻥﱠ ﺭ

ﺓﹶﻳﺮﺮﺃﹶﺑﹺﻰ ﻫ ﻭﺭﹺﻯﺪ ﺍﻟﹾﺨﻴﺪﻌ ﺃﹶﺑﹺﻰ ﺳﻦ ﻋ- ٨٢٨

ﺌﹶ ﹰﺔﻴ ﺳﺮﹺﻳﻦﺸ ﻋﻪﻨﻂﱠ ﻋ ﺣﺔﹰ ﺃﹶﻭﻨﺴ ﺣﺮﹺﻳﻦﺸ ﻋ ﻟﹶﻪ ﺍﻟﻠﱠﻪﺐ ﻛﹶﺘﺎﻥﹶ ﺍﻟﻠﱠﻪﺤﺒ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺳﻦ ﻓﹶﻤﺮ ﺃﹶﻛﹾﺒﺍﻟﻠﱠﻪ ﻭ ﺇﹺﻻﱠ ﺍﻟﻠﱠﻪﻻﹶ ﺇﹺﻟﹶﻪ ﻭﻠﱠﻪ ﻟﺪﻤﺍﻟﹾﺤ ﻭﺍﻟﻠﱠﻪ
ﺖﺒ ﻛﹸﺘﻔﹾﺴِﻪﻞﹺ ﻧﺒ ﻗﻦ ﻣﲔﺎﻟﹶﻤ ﺍﻟﹾﻌﺏ ﺭﻠﱠﻪ ﻟﺪﻤ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺍﻟﹾﺤﻦﻣ ﻭﻚﺜﹾﻞﹸ ﺫﹶﻟ ﻓﹶﻤ ﺇﹺﻻﱠ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﻻﹶ ﺇﹺﻟﹶﻪﻦﻣ ﻭﻚﺜﹾﻞﹸ ﺫﹶﻟ ﻓﹶﻤﺮ ﺃﹶﻛﹾﺒ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺍﻟﻠﱠﻪﻦﻣﻭ
.«ﺌﹶﺔﹰﻴ ﺛﹶﻼﹶﺛﹸﻮﻥﹶ ﺳﻪﻨﻂﱠ ﻋﺣﺔﹰ ﻭﻨﺴ ﺛﹶﻼﹶﺛﹸﻮﻥﹶ ﺣﻟﹶﻪ
828. Əbu Səid əl-Xudri və Əbu Hureyra
rəvayət edirlər ki, Allah Elçisi
salləllahu aleyhi və səlləm belə buyurmuşdur: “Allah kəlmələrdən dördünü
seçdi: “Subhənəllah, əlhəmdulilləh, lə iləhə illəllah, Allahu Əkbər”. Kim
“Subhənəllah”- deyərsə, Allah ona iyirmi savab yazar və iyirmi günahını
silər. Kim “Allahu Əkbər”- deyərsə, eynilə olar. Kim “Lə iləhə illəllah”deyərsə, eynilə olar. Kim ürəkdən “Aləmlərin Rəbbi olan Allaha həmd
olsun (Əlhəmdulilləhi Rabbil-aləmin)”- deyərsə, ona otuz savab yazılar və
otuz günahı silinər”.1117

ﺔﻨ ﺑﹺﺎﻟﹾﺠﺮﺸ ﻗﹶﻂﱡ ﺇﹺﻻ ﺑﺮﻜﹶﺒ ﻣﺮﻻ ﻛﹶﺒﻬﹺﻞﱞ ﻗﹶﻂﱡ ﻭﻞﱠ ﻣﺎ ﺃﹶﻫ"ﻣ:  ﻗﹶﺎﻝﹶ، ﺒﹺﻲﻦﹺ ﺍﻟﻨ ﻋ،

ﺓﹶﻳﺮﺮ ﺃﹶﺑﹺﻲ ﻫﻦ ﻋ- ٨٢٩

829. Əbu Hureyra rəvayət edir ki, Allah Elçisi salləllahu aleyhi və səlləm buyurmuşdur: “Lə iləhə illəllah” və “Allahu Əkbər” deyən elə bir kəs yoxdur
ki, Cənnətlə müjdələnməsin”.1118

ﻞﹴﻔﹾﺼ ﻣﺎﺋﹶﺔﻤﺛﹶﻼﹶﺛ ﻭﲔﺘﻠﹶﻰ ﺳ ﻋﻡﻨﹺﻰ ﺁﺩ ﺑﻦ ﻣﺎﻥﺴ ﻛﹸﻞﱡ ﺇﹺﻧﻖﻠ ﺧﻪﻗﹶﺎﻝﹶ »ﺇﹺﻧ

ﻮﻝﹶ ﺍﻟﻠﱠﻪﺳﻘﹸﻮﻝﹸ ﺇﹺﻥﱠ ﺭﺗ

ﺔﹶﺸﺎﺋ ﻋﻦ ﻋ- ٨٣٠

 ﻃﹶﺮﹺﻳ ﹺﻖﻦﺎ ﻋﻈﹾﻤ ﻋﻛﹶﺔﹰ ﺃﹶﻭﻮ ﺷﺎﺱﹺ ﺃﹶﻭ ﻃﹶﺮﹺﻳﻖﹺ ﺍﻟﻨﻦﺍ ﻋﺮﺠﻝﹶ ﺣﺰﻋ ﻭ ﺍﻟﻠﱠﻪﻔﹶﺮﻐﺘﺍﺳ ﻭ ﺍﻟﻠﱠﻪﺢﺒﺳ ﻭﻠﱠﻞﹶ ﺍﻟﻠﱠﻪﻫ ﻭ ﺍﻟﻠﱠﻪﺪﻤﺣ ﻭ ﺍﻟﻠﱠﻪﺮ ﻛﹶﺒﻦﻓﹶﻤ
ﻦﹺ ﻋﻪﻔﹾﺴ ﻧﺡﺰﺣ ﺯﻗﹶﺪ ﻭﺬﺌﻣﻳﻮ ﻰﺸﻳﻤ ﻪﻰ ﻓﹶﺈﹺﻧﻼﹶﻣ ﺍﻟﺴﺎﺋﹶﺔﻤﺍﻟﺜﱠﻼﹶﺛ ﻭﲔﺘ ﺍﻟﺴﻠﹾﻚ ﺗﺩﺪﻜﹶﺮﹴ ﻋﻨ ﻣﻦﻰ ﻋﻬ ﻧ ﺃﹶﻭﻭﻑﺮﻌ ﺑﹺﻤﺮﺃﹶﻣﺎﺱﹺ ﻭﺍﻟﻨ
ən-Nəsəi, 1351, 1359. əl-Albani həsən səhih olduğunu bildirmişdir.
Əhməd, 7999, 11610. əl-Albani “Sahihul-Cəmius-Sağir”də (№ 1718) səhih olduğunu bildirmişdir.
1118 ət-Tabərani “Mucəmul-Kəbir” 974. əl-Albani “Sahihul-Cəmius-Sağir”də (№ 5569) həsən olduğunu
qeyd etmişdir.
1116
1117
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.«ﺴِﻰﻳﻤ» ﺎ ﻗﹶﺎﻝﹶﻤﺑﺭﺔﹶ ﻭﺑﻮﻮ ﺗ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺃﹶﺑ.«ﺎﺭﹺﺍﻟﻨ
830. Aişə
rəvayət edir ki, Allah Elçisi salləllahu aleyhi və səlləm buyurmuşdur: “Həqiqətən, Adəm oğullarından olan hər bir insanda üç yüz altmış
oynaq yaradılmışdır. Kim üç yüz altmış oynağın sayı qədər “Allahu
Əkbər”, “Əlhəmdulilləh”, “Lə iləhə illəllah”, “Subhənəllah” desə, Allahdan
bağışlanma diləsə, daşı və ya tikanı, ya da sümüyü insanların yolundan
kənar etsə, yaxşı işləri əmr edib pis işlərdən çəkindirsə, o gün o, özünü
Cəhənnəmdən uzaqlaşdırılaraq gəzər”. Əbu Talhə belə dedi: “Bəlkə də:
“Uzaqlaşdırılaraq gecələyər”- demişdir”.1119

ﻠﱡﻮﻥﹶﻳﺼ ﻮﺭﹺﺛﹸﻮﺭﹺ ﺑﹺﺎﻟﹾﺄﹸﺟﻞﹸ ﺍﻟﺪ ﺃﹶﻫﺐ ﺫﹶﻫﻮﻝﹶ ﺍﻟﻠﱠﻪﺳﺎ ﺭﻳ

ﺒﹺﻲﻠﻨﻗﹶﺎﻟﹸﻮﺍ ﻟ

ﺒﹺﻲﺎﺏﹺ ﺍﻟﻨﺤ ﺃﹶﺻﻦﺎ ﻣﺎﺳﺃﹶﻥﱠ ﻧ

 ﺃﹶﺑﹺﻲ ﺫﹶﺭﻦ ﻋ- ٨٣١

ﻗﹸﻮﻥﹶ ﺇﹺﻥﱠ ﺑﹺﻜﹸ ﱢﻞﺪﺼﺎ ﺗ ﻣ ﻟﹶﻜﹸﻢﻞﹶ ﺍﻟﻠﱠﻪﻌ ﺟﺲ ﻗﹶﺪ
  ﻟﹶﻴ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺃﹶﻭﻬﹺﻢﺍﻟﻮﻮﻝﹺ ﺃﹶﻣﻗﹸﻮﻥﹶ ﺑﹺﻔﹸﻀﺪﺼﻳﺘ ﻭﻮﻡﺼﺎ ﻧﻮﻥﹶ ﻛﹶﻤﻮﻣﻳﺼﻠﱢﻲ ﻭﺼﺎ ﻧﻛﹶﻤ
ﻜﹶﺮﹴﻨ ﻣﻦ ﻋﻲﻬﻧﻗﹶﺔﹲ ﻭﺪ ﺻﻭﻑﺮﻌ ﺑﹺﺎﻟﹾﻤﺮﺃﹶﻣﹶﻗﺔﹰ ﻭﺪ ﺻﻴﻠﹶﺔﻠﻬﻛﹸﻞﱢ ﺗﻗﹶﺔﹰ ﻭﺪ ﺻﺓﻴﺪﻤﺤﻛﹸﻞﱢ ﺗﻗﹶﺔﹰ ﻭﺪ ﺻﺓﻜﹾﺒﹺﲑﻛﹸﻞﱢ ﺗﻗﹶﺔﹰ ﻭﺪ ﺻﺔﺒﹺﻴﺤﺴﺗ
ﻲﺎ ﻓﻬﻌﺿ ﻭ ﻟﹶﻮﻢﻳﺘﺃﹶ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺃﹶﺭﺮﺎ ﺃﹶﺟﻴﻬ ﻓﻳﻜﹸﻮﻥﹸ ﻟﹶﻪ ﻭﻪﺗﻮﻬﺎ ﺷﻧﺪﻲ ﺃﹶﺣﺄﺗ ﺃﹶﻳﻮﻝﹶ ﺍﻟﻠﱠﻪﺳﺎ ﺭﻗﹶﺔﹲ ﻗﹶﺎﻟﹸﻮﺍ ﻳﺪ ﺻﻛﹸﻢﺪﻊﹺ ﺃﹶﺣﻀﻲ ﺑﻓﻗﹶﺔﹲ ﻭﺪﺻ
ﺍﺮ ﺃﹶﺟﻠﹶﺎﻝﹺ ﻛﹶﺎﻥﹶ ﻟﹶﻪﻲ ﺍﻟﹾﺤﺎ ﻓﻬﻌﺿ ﺇﹺﺫﹶﺍ ﻭﻚ ﻓﹶﻜﹶﺬﹶﻟﺭﺎ ﻭﹺﺯﻴﻬ ﻓﻪﻠﹶﻴﺍﻡﹴ ﺃﹶﻛﹶﺎﻥﹶ ﻋﺮﺣ
831. Əbu Zərr rəvayət edildiyinə görə, səhabələrdən olan bir dəstə insan
Allah Elçisinə salləllahu aleyhi və səlləm dedilər: “Ey Allahın Elçisi! Sərvət
sahibləri çoxlu savab qazanırlar. Onlar bizim kimi namaz qılır, bizim kimi
oruc tutur və həm də mallarının artıq olanını sədəqə verirlər”. Allah Elçisi
salləllahu aleyhi və səlləm buyurdu: “Məgər Allah sizin üçün sədəqələr təyin
etməyibmi? Həqiqətən, hər təsbih (Subhənəllah) sədəqədir, hər təkbir
(Allahu Əkbər) sədəqədir, hər təhmid (Əlhəmdulilləh) sədəqədir və hər
təhlil (Lə iləhə illəllah) sədəqədir. Yaxşılığı əmr etmək və pislikdən çəkindirmək də sədəqədir. Hətta sizdən birinizin (zövcəsilə) yaxınlıq etməsində
sədəqə əcri vardır”. Dedilər: “Ey Allahın Elçisi! Birimiz öz şəhvətinin
istədiyini yerinə yetirərkən əcr qazanmış olur?” Allah Elçisi salləllahu aleyhi
və səlləm buyurdu: “Söyləyin görüm!? O kimsə şəhvətinin istədiyini haram
ilə yerinə yetirərsə ona günah olmayacaqdımı? Eləcə də şəhvətinin istədiyini halal ilə yerinə yetirərsə əcr qazanmış olur”.1120

ﻗﺎﻝ ﺫﺍﺕ ﻳﻮﻡ ﳉﻠﺴﺎﺋﻪ ﺧﺬﻭﺍ ﺟﻨﺘﻜﻢ ﻗﺎﻟﻮﺍ ﺑﺄﺑﻴﻨﺎ ﺃﻧﺖ ﻭﺃﻣﻨﺎ ﻳﺎ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ

ﺒﹺﻰﻗﹶﺎﻝﹶ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺍﻟﻨ

ﺓﹶﻳﺮﺮ ﺃﹶﺑﹺﻰ ﻫﻦ ﻋ- ٨٣٢

ﻡﻳﻮ ﲔ
  ﻳﺄﹾﺗﻦﻬ ﻓﺈﻧﺮ ﷲ ﻭﻻ ﺇﻟﻪ ﺇﻻ ﺍﷲ ﻭﺍﷲ ﺃﻛﹾﺒﺪﺤﺎﻥﹶ ﺍﷲ ﻭﺍﳊﹶﻤﺒﺎﺭﹺ ﻗﹸﻮﻟﹸﻮﺍ ﺳ ﺍﻟﻨﻦ ﻣﻜﹸﻢﺘﻨﺬﹸﻭﺍ ﺟﺃﺣﻀﺮ ﻋﺪﻭ ﻗﺎﻝ ﺧﺬﻭﺍ ﺧ
1119
1120

Muslim, 1007, 2377.
Muslim, 1006, 2376.
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ﺤﺎﺕﺎﻟ ﺍﻟﺼﻴﺎﺕ ﺍﻟﺒﺎﻗﻦ ﻭﻫﺠﻨﹺﺒﺎﺕ ﻭﻣﻘﱢﺒﺎﺕﻌ ﻭﻣﻣﺎﺕﻘﹶﺪ ﻣﺔﻴﺎﻣﺍﻟﻘ
832. Əbu Hureyra demişdir: “Bir gün Allah Elçisi salləllahu aleyhi və səlləm
yanında oturanlara buyurdu: “Qalxanınızı götürün!” Onlar dedilər: “Ataanamız sənə fəda olsun, ey Allahın Elçisi, düşmən gəlir?” O buyurdu: “Götürün, götürün oda qarşı qalxanınızı! Deyin: “Subhənəllah, vəlhəmdulilləh,
lə iləhə illəllah, Allahu Əkbər”. Bunlar Qiyamət günü öndən, arxadan və
yanlardan qoruyan olaraq gələcəklər. Əbədi qalacaq saleh əməllər də elə
bunlardır”.1121

 ﺇﹺﻻﱠ ﻻﹶ ﺇﹺﻟﹶﻪﺍﻥﻴﺰﻰ ﺍﻟﹾﻤ ﻓﻦﺎ ﺃﹶﺛﹾﻘﹶﻠﹶﻬﺲﹴ ﻣﻤﺨﺦﹴ ﻟﺦﹴ ﺑ ﻗﹶﺎﻝﹶ »ﺑﻮﻝﹶ ﺍﻟﻠﱠﻪﺳ ﺃﹶﻥﱠ ﺭﻮﻝﹺ ﺍﻟﻠﱠﻪﺳﺮﻟﹰﻰ ﻟﻮ ﻣﻦﻼﱠﻡﹴ ﻋ ﺃﹶﺑﹺﻰ ﺳﻦ ﻋ- ٨٣٣
 ﺍﻟﻠﱠﻪﻰ ﻟﹶﻘﻦﺲﹴ ﻣﻤﺨﺦﹴ ﻟﺦﹴ ﺑﻗﹶﺎﻝﹶ »ﺑ ﻭ.«ﻩﺪﺍﻟ ﻭﻪﺴِﺒﺘﺤﻓﱠﻰ ﻓﹶﻴﻮﻳﺘ ﺢﺎﻟ ﺍﻟﺼﻟﹶﺪﺍﻟﹾﻮ ﻭﻠﱠﻪ ﻟﺪﻤﺍﻟﹾﺤ ﻭﺎﻥﹶ ﺍﻟﻠﱠﻪﺤﺒﺳ ﻭﺮ ﺃﹶﻛﹾﺒﺍﻟﻠﱠﻪ ﻭﺍﻟﻠﱠﻪ
 ﹶﺃﻥﹾ ﻻﹶﻬﹺﺪ ﺷﻦﻣ...» .«ﺎﺏﹺﺴﺍﻟﹾﺤ ﻭﺕﻮ ﺍﻟﹾﻤﺪﻌ ﺑﺚﻌﺑﹺﺎﻟﹾﺒﺎﺭﹺ ﻭﺍﻟﻨ ﻭﺔﻨﺑﹺﺎﻟﹾﺠﺮﹺ ﻭﻡﹺ ﺍﻵﺧﻮﺍﻟﹾﻴ ﻭ ﺑﹺﺎﻟﻠﱠﻪﻦﻣﻳﺆ ﺔﹶﻨﻞﹶ ﺍﻟﹾﺠﺧ ﺩﻨﺎﹰ ﺑﹺﻬﹺﻦﻘﻴﺘﺴﻣ
.«ﺎﺏﹺﺴﺍﻟﹾﺤ ﻭﺚﻌﺍﻟﹾﺒ ﻭﺕﻮ ﺑﹺﺎﻟﹾﻤﻳﻘﹶﻦﺃﹶ ﻭﻮﻟﹸﻪﺳﺭ ﻭﻩﺪﺒﺪﺍﹰ ﻋﻤﺤﺃﹶﻥﱠ ﻣ ﻭ ﺇﹺﻻﱠ ﺍﻟﻠﱠﻪﺇﹺﻟﹶﻪ
833. Allah Elçisinin salləllahu aleyhi və səlləm azad etdiyi köləsi Əbu Səlləm
rəvayət edir ki, Allah Elçisi salləllahu aleyhi və səlləm demişdir: “Beş şeyə
afərin olsun! Onlar Mizan-tərəzidə necə də ağırdırlar: “Lə iləhə illəllah,
Allahu Əkbər, subhənallah, əlhəmdulilləh və əməlisaleh övladının ölümünə Allahdan savab umaraq səbr edən valideyn!” Sonra buyurdu: “Həmçinin, beş şeyə də afərin olsun! Kim bu beş şeyə yəqinliklə inanaraq Allahla
görüşərsə, Cənnətə daxil olar: Allaha, Axirət gününə, Cənnətə, Cəhənnəmə, ölümdən sonra dirilməyə və haqq-hesab (olunmağa) iman etmək”.1122
Digər rəvayətdə deyilir: “Allahdan başqa haqq ilahın olmadığına və
Muhəmmədin Allahın qulu və elçisi olduğuna şəhadət verən, ölümə, ölümdən sonra dirilməyə və haqq-hesab olunmağa yəqinliklə inanan...”.1123

ﺌﹰﺎﻴﻨﹺﻰ ﺷﻠﱢﻤ ﻓﹶﻌ،ﺁﻥﹶ ﺍﻟﹾﻘﹸﺮﺴِﻦﻰ ﻻﹶ ﺃﹸﺣ ﺇﹺﻧ:ﻓﹶﻘﹶﺎﻝﹶ

ﻮﻝﹺ ﺍﻟﻠﱠﻪﺳﻞﹲ ﺇﹺﻟﹶﻰ ﺭﺟﺎﺀَ ﺭ ﺟ:ﻗﹶﺎﻝﹶ

ﻓﹶﻰﻦﹺ ﺃﹶﺑﹺﻰ ﺃﹶﻭ ﺑ ﺍﻟﻠﱠﻪﺪﺒ ﻋﻦ ﻋ- ٨٣٤

ﺪ ﻘﹶﺎ ﻋ ﻓﹶﻠﹶﻤ.«ﺓﹶ ﺇﹺﻻﱠ ﺑﹺﺎﻟﻠﱠﻪﻻﹶ ﻗﹸﻮﻝﹶ ﻭﻮﻻﹶ ﺣ ﻭ،ﺮ ﺃﹶﻛﹾﺒﺍﻟﻠﱠﻪ ﻭ ﺇﹺﻻﱠ ﺍﻟﻠﱠﻪﻻﹶ ﺇﹺﻟﹶﻪ ﻭ،ﺎﻥﹶ ﺍﻟﻠﱠﻪﺤﺒﺳ ﻭﻠﱠﻪ ﻟﺪﻤ »ﺍﻟﹾﺤ: ﻗﹶﺎﻝﹶ.ﺁﻥ ﺍﻟﹾﻘﹸﺮﻦﺰﹺﻳﻨﹺﻰ ﻣﻳﺠ
ﻗﹾﻨﹺﻰﺯﺍﺭﻧﹺﻰ ﻭﺪﺍﻫﻨﹺﻰ ﻭﻤﺣﺍﺭﻰ ﻭ ﻟﺮ ﺍﻏﹾﻔﻢ »ﻗﹸﻞﹺ ﺍﻟﻠﱠﻬ:ﻔﹾﺴِﻰ؟ ﻗﹶﺎﻝﹶﻨﺎﺫﹶﺍ ﺃﹶﻗﹸﻮﻝﹸ ﻟ ﻓﹶﻤ،ﻰﺑﺮ ﻟﻩﺬ ﻫﻮﻝﹶ ﺍﻟﻠﱠﻪﺳﺎ ﺭ ﻳ: ﻗﹶﺎﻝﹶﻬﹺﻦﻠﹶﻴﻋ
.«ﺮﹺﻴ ﺍﻟﹾﺨﻦ ﻣﻳﻪﻳﺪ ﺬﹶﺍﻸَ ﻫ ﻣ »ﻗﹶﺪ: ﻮﻝﹸ ﺍﻟﻠﱠﻪﺳﻟﱠﻰ ﻓﹶﻘﹶﺎﻝﹶ ﺭ ﻭ ﺛﹸﻢﻬﹺﻦﻠﹶﻴ ﻋﺾ ﻓﹶﻘﹶﺒ: ﻗﹶﺎﻝﹶ.«ﻨﹺﻰﺎﻓﻋﻭ

1121 ət-Tabərani “Mucəmul-Əvsat” 3179. əl-Albani "Sahihul-Cəmius-Sağir”də (№ 3214) səhih olduğunu
bildirmişdir.
1122 Əhməd, 18101, 18563. Şueyb əl-Arnavut səhih olduğunu bildirmişdir.
1123 Əhməd, 23149, 23801. Şueyb əl-Arnavut səhih olduğunu bildirmişdir.
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834. İbn Əbu Əvfə
demişdir: “Bir kişi Allah Elçisinin salləllahu aleyhi və
yanına gəlib dedi: “Ey Allahın Elçisi, mən Quranı yaxşı oxuya bilmirəm. Mənə Quranı əvəz edəcək bir şey öyrət!” O buyurdu: “De: “Subhənallah, əlhəmdulilləh, lə iləhə illəllah, Allahu Əkbər”. Bədəvi barmaqlarını
qatlayaraq bu sözləri dedi və soruşdu: “Ey Allahın Elçisi, bu, Rəbbim
üçündür, bəs mənim üçün nədir?” O buyurdu: “De: “Allahummə ğfirli,
vərhəmni, vahdini, varzuqni, vəafini! 1124 ” (Bədəvi çıxıb getdi) və Allah
Elçisi salləllahu aleyhi və səlləm buyurdu: “Bədəvi, əlləri xeyirlə dolu olduğu
halda getdi”.1125

səlləm

ﺃﹾﺕﺪ ﺑﻳﻬﹺﻦ ﺑﹺﺄﹶﻙﺮﻳﻀ  ﻟﹶﺎﺁﻥ ﺍﻟﹾﻘﹸﺮﻦ ﻣﻲﻫ ﻭﻊﺑ ﺃﹶﺭﺁﻥ ﺍﻟﹾﻘﹸﺮﺪﻌﻞﹸ ﺍﻟﹾﻜﹶﻠﹶﺎﻡﹺ ﺑﺃﹶﻓﹾﻀ

ﻪ ﻮﻝﹸ ﺍﻟﻠﱠﺳﺓﹶ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺭﺮﻤ ﺳﻦ ﻋ- ٨٣٥
ﺮ ﺃﹶﻛﹾﺒﺍﻟﻠﱠﻪ ﻭ ﺇﹺﻟﱠﺎ ﺍﻟﻠﱠﻪﻟﹶﺎ ﺇﹺﻟﹶﻪ ﻭﻠﱠﻪ ﻟﺪﻤﺍﻟﹾﺤ ﻭﺎﻥﹶ ﺍﻟﻠﱠﻪﺤﺒﺳ

835. Səmurə
rəvayət edir ki, Allah Elçisi salləllahu aleyhi və səlləm demişdir:
“Qurandan sonra ən fəzilətli kəlmələr bu dörd kəlmədir. Bu kəlmələr
Qurandan sayılır, hansı birisi ilə başlamağının sənə zərəri yoxdur:
“Subhənallah, əlhəmdulilləh, lə iləhə illəllah və Allahu Əkbər”.1126

ﻰ ﻗﹶﺪ ﺇﹺﻧﻮﻝﹶ ﺍﻟﻠﱠﻪﺳﺎ ﺭ ﻳﻓﹶﻘﹸﻠﹾﺖ

ﻮﻝﹸ ﺍﻟﻠﱠﻪﺳﻡﹴ ﺭﻳﻮ  ﺑﹺﻰ ﺫﹶﺍﺕﺮ ﻣﻗﹶﺎﻝﹶ ﻗﹶﺎﻟﹶﺖ

ﺐﹴ ﺃﹶﺑﹺﻰ ﻃﹶﺎﻟﺖ ﺑﹺﻨﺎﻧﹺﺊ ﻫ ﺃﹸﻡﻦ ﻋ- ٨٣٦

ﺎﺋﹶ ﹶﺔ ﻣﻝﹸ ﻟﹶﻚﺪﻌﺎ ﺗﻬ ﻓﹶﺈﹺﻧﺔﺒﹺﻴﺤﺴﺎﺋﹶﺔﹶ ﺗ ﻣﻰ ﺍﻟﻠﱠﻪﺤﺒ ﻗﹶﺎﻝﹶ »ﺳ.ﺔﹲﺴﺎﻟﺎ ﺟﺃﹶﻧ ﻭﻠﹸﻪﻤﻞﹴ ﺃﹶﻋﻤﻧﹺﻰ ﺑﹺﻌﺮ ﻓﹶﻤ- ﺎ ﻗﹶﺎﻟﹶﺖ ﻛﹶﻤ ﺃﹶﻭ- ﻔﹾﺖﻌﺿ ﻭﺕﻛﹶﺒﹺﺮ
ﺒﹺﻴﻞﹺﻰ ﺳﺎ ﻓﻬﻠﹶﻴ ﻋﲔﻠﻤﺤ ﺗﺔﻤﻠﹾﺠ ﻣﺔﺟﺮﺴﺱﹴ ﻣﺎﺋﹶﺔﹶ ﻓﹶﺮ ﻣﻝﹸ ﻟﹶﻚﺪﻌ ﺗﺓﻴﺪﻤﺤﺎﺋﹶﺔﹶ ﺗ ﻣﻯ ﺍﻟﻠﱠﻪﺪﻤﺍﺣﻴﻞﹶ ﻭﺎﻋﻤ ﺇﹺﺳﻟﹶﺪ ﻭﻦﺎ ﻣﻴﻬﻘﺘﻌ ﺗﺔﻗﹶﺒﺭ
 ﻗﹶﺎﻝﹶﻪﺴِﺒ ﺃﹶﺣﻠﹶﻒ ﺧﻦ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺍﺑ- ﻴﻠﹶﺔﻠﻬﺎﺋﹶﺔﹶ ﺗ ﻣﻰ ﺍﻟﻠﱠﻪﻠﱢﻠﻫ ﻭﻠﹶﺔﻘﹶﺒﺘ ﻣﺓﻘﹶﻠﱠﺪ ﻣﺔﻧﺪﺎﺋﹶﺔﹶ ﺑ ﻣﻝﹸ ﻟﹶﻚﺪﻌﺎ ﺗﻬ ﻓﹶﺈﹺﻧﺓﻜﹾﺒﹺﲑﺎﺋﹶﺔﹶ ﺗ ﻣﺮﹺﻯ ﺍﻟﻠﱠﻪﻛﹶﺒ ﻭﺍﻟﻠﱠﻪ
.« ﺑﹺﻪﺖﻴﺎ ﺃﹶﺗﺜﹾﻞﹺ ﻣ ﺑﹺﻤﻰﻳﺄﹾﺗ ﻞﹲ ﺇﹺﻻﱠ ﺃﹶﻥﹾﻤ ﻋﺪ ﻷَﺣﺬﺌﻣﻳﻮ ﻓﹶﻊﻳﺮ ﻻﹶﺽﹺ ﻭﺍﻷَﺭﺎﺀِ ﻭﻤ ﺍﻟﺴﻦﻴﺎ ﺑﻸُ ﻣﻤ ﺗ836. Ummu Həni bint Əbu Talib
rəvayət edir ki, bir gün Allah Elçisi
salləllahu aleyhi və səlləm yanıma gəldi. Mən dedim: “Ey Allahın Elçisi, qocalmışam, taqətim qalmayıb. Oturduğum halda bir əməl etməyi mənə tövsiyə
et”. O buyurdu: “Yüz dəfə “Subhənəllah” de, çünki belə deməyin, sənin
üçün İsmayıl övladından yüz köləni azad etməyə bərabərdir. Yüz dəfə
“Əlhəmdulilləh” de, çünki belə deməyin sənin üçün belinə yəhər, ağzına
noxta vurulmuş yüz atı Allah yolunda istifadə etməyə bərabərdir. Yüz dəfə
“Allahu Əkbər” de, çünki belə deməyin sənin üçün qurban edilməyə
1124 Tərcüməsi: Allahım, məni bağışla, mənə rəhm et, mənə salamatlıq nəsib et, mənə ruzi və hidayət
ver!
1125 əl-Beyhəqi “Sunənul-Kubra” 4147. əl-Albani “Sahihut-Tərğib vət-Tərhib”də (№ 1561) həsən olduğunu bildirmişdir.
1126 Əhməd, 20236, 20223. Şueyb əl-Arnavut hədisin isnadını səhih olduğunu bildirmişdir.
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təqdim olunan və Allah tərəfindən qəbul olunan yüz dəvəyə bərabərdir.
Yüz dəfə “lə iləhə illəllah” de!” İbn Xələf dedi: “Zənnimcə Allah Elçisi
salləllahu aleyhi və səlləm belə demişdir: “O, göy ilə yer arasındakı məsafəni
doldurur. Həmin gün sənin etdiyin əməlin mislini edən istisna olmaqla,
Allah qatında daha üstün əməl olmaz”.1127
HANSI KƏLMƏLƏRƏ GÖRƏ CƏNNƏTDƏ AĞAC ƏKİLİR

: ﻗﹸﻠﹾﺖ.«؟ﺮﹺﺱﻐﻯ ﺗﺎ ﺍﻟﱠﺬﺓﹶ ﻣﻳﺮﺮﺎ ﻫﻳﺎ ﺃﹶﺑ» :ﺎ ﻓﹶﻘﹶﺎﻝﹶﺳ ﻏﹶﺮﺮﹺﺱﻳﻐ ﻮﻫ ﻭ ﺑﹺﻪﺮ ﻣﻮﻝﹶ ﺍﻟﻠﱠﻪﺳﺓﹶ ﺃﹶﻥﱠ ﺭﻳﺮﺮ ﺃﹶﺑﹺﻰ ﻫﻦ ﻋ- ٨٣٧
ﺪﻤﺍﻟﹾﺤ ﻭﺎﻥﹶ ﺍﻟﻠﱠﻪﺤﺒ ﺳ: »ﻗﹸﻞﹾ: ﻗﹶﺎﻝﹶ.ﻮﻝﹶ ﺍﻟﻠﱠﻪﺳﺎ ﺭﻠﹶﻰ ﻳ ﺑ: ﻗﹶﺎﻝﹶ.«ﺬﹶﺍ؟ ﻫﻦ ﻣﺮﹴ ﻟﹶﻚﻴﺍﺱﹴ ﺧﺮﻠﹶﻰ ﻏ ﻋﻟﱡﻚ »ﺃﹶﻻﹶ ﺃﹶﺩ: ﻗﹶﺎﻝﹶ.ﻰﺎ ﻟﺍﺳﺮﻏ
.«ﺔﻨﻰ ﺍﻟﹾﺠﺓﹲ ﻓﺮﺠ ﺷﺓﺪﺍﺣ ﺑﹺﻜﹸﻞﱢ ﻭ ﻟﹶﻚﺱﺮﻳﻐ ،ﺮ ﺃﹶﻛﹾﺒﺍﻟﻠﱠﻪ ﻭ ﺇﹺﻻﱠ ﺍﻟﻠﱠﻪﻻﹶ ﺇﹺﻟﹶﻪ ﻭﻠﱠﻪﻟ
837. Əbu Hureyra
rəvayət edir ki, o, ağac əkərkən Allah Elçisi salləllahu
aleyhi və səlləm onun yanından keçərək belə buyurdu: “Ey Əbu Hureyra, əkdiyin nədir?” Əbu Hureyra dedi: “Özüm üçün ağac əkirəm”. Allah Elçisi
salləllahu aleyhi və səlləm buyurdu: “Sənin üçün bundan daha xeyirli əkiləcək
ağac göstərim?” Əbu Hureyra
dedi: “Göstər, ey Allahın Elçisi!” Allah
Elçisi salləllahu aleyhi və səlləm buyurdu: “De: “Subhənəllah, əlhəmdulilləh, lə
iləhə illəllah, Allahu Əkbər! (Belə desən) hər kəlməyə görə Cənnətdə sənin
üçün bir ağac əkilər”.1128

.«ﺔﻨﻰ ﺍﻟﹾﺠﻠﹶﺔﹲ ﻓﺨ ﻧ ﻟﹶﻪﺖ ﻏﹸﺮﹺﺳ.ﻩﺪﻤﺑﹺﺤﻴﻢﹺ ﻭﻈ ﺍﻟﹾﻌﺎﻥﹶ ﺍﻟﻠﱠﻪﺤﺒ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺳﻦﻗﹶﺎﻝﹶ »ﻣ

ﺒﹺﻰﻦﹺ ﺍﻟﻨﻋ

ﺎﺑﹺﺮﹴ ﺟﻦ ﻋ- ٨٣٨

838. Cabir rəvayət edir ki, Allah Elçisi salləllahu aleyhi və səlləm buyurmuşdur: “Kim: “Subhənəllahil-Azimi və bihəmdihi 1129 ”- deyərsə, onun üçün
Cənnətdə bir xurma ağacı əkilər”.1130

.«ﺔﻨﻲ ﺍﻟﹾﺠﺓ ﻓﺮﺠ ﺷ ﻟﹶﻪ ﻏﹸﺮﹺﺱﻴﻢﻈﺎﻥﹶ ﺍﷲِ ﺍﻟﹾﻌﺤﺒ ﺳ: ﻗﹶﺎﻝﹶﻦ »ﻣ:ﻗﹶﺎﻝﹶ

ﺒﹺﻲ ﺃﹶﻥﱠ ﺍﻟﻨ: ﺎﺑﹺﺮﹴ ﺟﻦ ﻋ- ٨٣٩

839. Cabir
rəvayət edir ki, Peyğəmbər salləllahu aleyhi və səlləm demişdir:
“Kim: “Subhənəllahil-Azim 1131 ”- deyərsə, Cənnətdə onun üçün bir ağac
əkilər”.1132
Əhməd, 26956, 27670. əl-Albani “Silsilətul-Əhədisis-Sahiha”da (№ 1316) həsən olduğunu bildirib.
İbn Məcə, 3807, 3939. əl-Albani səhih olduğunu bildirmişdir.
1129 Tərcüməsi: Böyük Allah pak və müqəddəsdir, həmd Ona məxsusdur!
1130 ət-Tirmizi, 3464, 3800. əl-Albani səhih olduğunu bildirmişdir.
1131 Tərcüməsi: Əzəmətli Allah pak və müqəddəsdir.
1127
1128
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ﺍﺮﻭ ﻓﹶﺄﹶﻛﹾﺜ،ﺎﻬﺍﺑﺮ ﺗﺐ ﻃﹶﻴ،ﺎﻫﺎﺅ ﻣﺬﹾﺏ ﻋﻪ ﻓﹶﺈﹺﻧﺔﻨﺱﹺ ﺍﻟﹾﺠﺮ ﻏﻦﺍ ﻣﺮﻭ »ﺃﹶﻛﹾﺜ: ِﻝﹸ ﺍﷲﻮﺳ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺭ:ﻗﹶﺎﻝﹶ

ﺮﻤﻦﹺ ﻋﻦﹺ ﺍﺑ ﻋ- ٨٤٠

.«ِﺓﹶ ﺇﹺﻻﱠ ﺑﹺﺎﷲﻻﹶ ﻗﹸﻮﻝﹶ ﻭﻮ ﻻﹶ ﺣ:ﺎﻬﺍﺳﺮ ﻏﻦﻣ
840. İbn Ömər
rəvayət edir ki, Allah Elçisi salləllahu aleyhi və səlləm demişdir: “Cənnətin bitkilərini çoxaldın! Həqiqətən, onun suyu şirin, torpağı isə
xoşagəlimlidir. Elə isə “lə həulə və lə quvvətə illə billəh1133” (deməklə) onun
bitkilərini çoxaldın!”1134
YÜZ TƏSBİHƏ MİN SAVAB!

  ﺃﹶﻟﹾﻳﻜﹾﺴِﺐ  ﺃﹶﻥﹾﻛﹸﻢﺪ ﺃﹶﺣﺠﹺﺰﻳﻌ »ﺃﹶﻪﺎﺋﻠﹶﺴﺠ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﻟﻮﻝﹶ ﺍﻟﻠﱠﻪﺳ ﺃﹶﻥﱠ ﺭﻦ ﺃﹶﺑﹺﻴﻪ  ﻋﺪﻌ ﺳﻦ ﺑﺐﻌﺼﺛﹶﻨﹺﻰ ﻣﺪ ﺣ- ٨٤١
ﻒ
 ﺃﹶﻟﹾﻒ ﻟﹶﻪﺐﻜﹾﺘ ﺗﺔﺒﹺﻴﺤﺴﺎﺋﹶﺔﹶ ﺗ ﻣﻛﹸﻢﺪ ﺃﹶﺣﺢﺒﻳﺴ»  ﻗﹶﺎﻝﹶﺔﻨﺴ ﺣﺎ ﺃﹶﻟﹾﻒﻧﺪ ﺃﹶﺣﻳﻜﹾﺴِﺐ ﻴﻒ ﻛﹶﻪﺎﺋﻠﹶﺴ ﺟﻦﻞﹲ ﻣﺎﺋ ﺳﺄﹶﻟﹶﻪ ﻓﹶﺴ.«ﺔﻨﺴﺣ
.«ﺌﹶﺔﻴ ﺳ ﺃﹶﻟﹾﻒﻪﻨﻂﱡ ﻋﺤﺗ ﻭﺔﻨﺴﺣ
841. Musab ibn Səd atasından rəvayət edərək belə demişdir: “Allah Elçisi
salləllahu aleyhi və səlləm yanında oturanlara buyurdu: “Sizdən biriniz min
savab qazanmağa acizsiniz?” Yanında oturanlardan biri soruşdu: “Biz min
savabı necə qazana bilərik?” Allah Elçisi salləllahu aleyhi və səlləm buyurdu:
“Biriniz yüz dəfə “təsbih” (Subhənallah demək) etdikdə, onun üçün min
savab yazılar və min günahı silinər”.1135
TƏSBİH, TƏHLİL VƏ TƏHMİD – ƏRŞİN ƏTRAFINDA

،ﻴﺪﻤﺤﺍﻟﺘﻴﻞﹶ ﻭﻠﻬﺍﻟﺘ ﻭﺒﹺﻴﺢﺴﻼﻝﹺ ﺍﷲِ ﺍﻟﺘ ﺟﻦﺬﹾﻛﹸﺮﻭﻥﹶ ﻣﺎ ﺗﻤ »ﺇﹺﻥﱠ ﻣ: ِﻝﹸ ﺍﷲﻮﺳ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺭ:ﻗﹶﺎﻝﹶ

ﲑﹴﺸﻦﹺ ﺑ ﺑﺎﻥﻤﻌﻦﹺ ﺍﻟﻨ ﻋ- ٨٤٢

ﻦ ﻣﺍﻝﹸ ﻟﹶﻪﻳﺰ  ﻻﹶ: ﺃﹶﻭﻳﻜﹸﻮﻥﹶ ﻟﹶﻪ  ﺃﹶﻥﹾﻛﹸﻢﺪ ﺃﹶﺣﺐﻳﺤ ﺎ ﺃﹶﻣ،ﺎﺒﹺﻬﺎﺣ ﺑﹺﺼﺬﹶﻛﱢﺮ ﺗ،ﻞﹺﺤ ﺍﻟﻨﻭﹺﻱ ﻛﹶﺪﻭﹺﻱ ﺩﻦ ﻟﹶﻬ،ﺮﺵﹺﻮﻝﹶ ﺍﻟﹾﻌ ﺣﻔﹾﻦﻄﻌﻳﻨ
.« ﺑﹺﻪﻳﺬﹶﻛﱢﺮ
842. Numan ibn Bəşir rəvayət edir ki, Allah Elçisi salləllahu aleyhi və səlləm
buyurmuşdur: “Həqiqətən, söylədiyiniz təsbih (Subhənallah), təhlil (Lə
iləhə illəllah) və təhmid (Əlhəmdulilləh) kəlmələri Allahın ucalığını ifadə
edən zikrlərdir. Onlar Ərşin ətrafında fırlanır, bal arısının vızıltısı kimi

İbn Hibban, 824. əl-Albani səhih olduğunu bildirmişdir.
Tərcüməsi: Qüdrət və güc yalnız Allahdadır.
1134 ət-Tabərani “Mucəmul-Kəbir” 13354. əl-Albani “Sahihul-Cəmius-Sağir”də (№ 1213) həsən olduğunu
bildirmişdir.
1135 ət-Tirmizi, 3463, 3799. əl-Albani səhih olduğunu bildirmişdir.
1132
1133
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səsləri olur və öz sahiblərini yad edirlər. Sizdən biri onu yad edən bir kim1136
sənin olmasını istəməzmi?”
RAHMƏNƏ SEVİMLİ OLAN KƏLMƏLƏR

ﺍﻥﻴﺰﻲ ﺍﻟﹾﻤ ﻓﺎﻥﻴﻠﹶﺘ ﺛﹶﻘﺎﻥﻠﹶﻰ ﺍﻟﻠﱢﺴ ﻋﺎﻥﻴﻔﹶﺘﻔﻦﹺ ﺧﻤﺣ ﺇﹺﻟﹶﻰ ﺍﻟﺮﺎﻥﺘﺒﹺﻴﺒ ﺣﺎﻥﺘﻤﻛﹶﻠ

ﺒﹺﻲ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺍﻟﻨ:ﻗﹶﺎﻝﹶ

ﺓﹶﻳﺮﺮ ﺃﹶﺑﹺﻲ ﻫﻦ ﻋ- ٨٤٣

.ﻴﻢﹺﻈ ﺍﻟﹾﻌﺎﻥﹶ ﺍﻟﻠﱠﻪﺤﺒ ﺳﻩﺪﻤﺑﹺﺤ ﻭﺎﻥﹶ ﺍﻟﻠﱠﻪﺤﺒﺳ

843. Əbu Hureyra
rəvayət edir ki, Peyğəmbər salləllahu aleyhi və səlləm
demişdir: “Rahmənə sevimli, tələffüzü asan və tərəzidə ağır gələn iki kəlmə
(vardır ki, bunlar): “Subhanəllahi və bihəmdihi, subhanəllahil-Azim! 1137 ”
(kəlmələridir)”.1138
SUBHƏNALLAHİ VƏ BİHƏMDİHİ

ﻪﻠﹶﻴ ﻓﹶﻌ،ﻩﻳﻜﹶﺎﺑﹺﺪ ﻞﹺ ﺃﹶﻥﹾﺑﹺﺎﻟﻠﱠﻴ ﻭ،ﻘﹶﻪﻔﻳﻨ ﺎﻝﹺ ﺃﹶﻥﹾ ﺑﹺﺎﻟﹾﻤﻦ ﺿﻦ »ﻣ:

ِﻝﹸ ﺍﷲﻮﺳ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺭ:ﻗﹶﺎﻝﹶ

ﺒﹺﻴﺐﹴﻦﹺ ﺣﷲ ﺑ
ِ  ﺍﺪﺒ ﻋﻦ ﻋ- ٨٤٤
.«ﻩﺪﻤﺑﹺﺤﺎﻥﹶ ﺍﷲِ ﻭﺤﺒﺑﹺﺴ

844. Abdullah ibn Həbib
rəvayət edir ki, Allah Elçisi salləllahu aleyhi və
səlləm demişdir: “Kim malı xərcləməyə xəsislik edər və gecə qalxmağa
çətinlik çəkərsə: “Subhənəllahi və bihəmdihi”- desin”.1139

ﻦﹺﻦ ﻋ ﺒ ﺟ ﺃﹶﻭ،ﻘﹶﻪﻨﻔﺎﻝﹺ ﺃﹶﻥﹾ ﻳﻞﹶ ﺑﹺﺎﻟﹾﻤﺨ ﺑ ﺃﹶﻭ،ﻩﻳﻜﹶﺎﺑﹺﺪ  ﺍﻟﻠﱠﻴﻞﹸ ﺃﹶﻥﹾﺎﻟﹶﻪ ﻫﻦ »ﻣ: ِﻝﹸ ﺍﷲﻮﺳ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺭ:ﺔﹶ ﻗﹶﺎﻝﹶﺎﻣ ﺃﹶﺑﹺﻲ ﺃﹸﻣﻦ ﻋ- ٨٤٥
.« ِﺒﹺﻴﻞﹺ ﺍﷲﻲ ﺳ ﻓﻘﹸﻪﻔﻳﻨ ﺐﹴﻞﹺ ﺫﹶﻫﺒ ﺟﻦ ﺇﹺﻟﹶﻰ ﺍﷲِ ﻣﺐﺎ ﺃﹶﺣﻬ ﻓﹶﺈﹺﻧ،ﻩﻤﺪﺑﹺﺤﺎﻥﹶ ﺍﷲِ ﻭﺤﺒ ﺳﻦ ﻣﺮﻜﹾﺜ ﻓﹶﻠﹾﻴ،ﻠﹶﻪﻳﻘﹶﺎﺗ  ﺃﹶﻥﹾﻭﺪﺍﻟﹾﻌ
845. Əbu Umamə
rəvayət edir ki, Allah Elçisi salləllahu aleyhi və səlləm
demişdir: “Kim gecə qalxmağa çətinlik çəkər, malı xərcləməyə xəsislik edər
və ya düşmənlə vuruşmaqdan qorxarsa, “Subhənəllahi və bihəmdihi”deməyi çoxaltsın. Şübhəsiz ki, bu kəlmə Allaha
Onun yolunda dağ boyda qızılı xərcləməkdən daha sevimlidir”.1140
İbn Məcə, 3809, 3941. əl-Albani səhih olduğunu bildirmişdir.
Tərcüməsi: Allah pak və müqəddəsdir! Həmd Ona məxsusdur! Böyük Allah pak və müqəddəsdir!
1138 əl-Buxari, 7563.
1139 Əbu Nueym əl-Əsbəhəni “Məarifətus-Sahabə” 3627. əl-Albani “Sahihul-Cəmius-Sağir”də (№ 6377)
səhih olduğunu bildirmişdir.
1140 ət-Tabərani “Mucəmul-Kəbir” 7800. əl-Albani “Sahihut-Tərğib vət-Tərhib”də (№ 1541) səhih liğeyrihi olduğunu bildirmişdir.
1136
1137
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ﻓﺠﺎﺀ ﺭﺟﻞ ﻣﻦ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﺒﺎﺩﻳﺔ ﻋﻠﻴﻪ ﺟﺒﺔ ﺳﻴﺠﺎﻥ ﺣﱴ

ﻗﺎﻝ ﻛﻨﺎ ﺟﻠﻮﺳﺎ ﻋﻨﺪ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ

 ﻋﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﷲ ﺑﻦ ﻋﻤﺮﻭ- ٨٤٦

ﻗﺎﻡ ﻋﻠﻰ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻨﱯ ﻓﻘﺎﻝ ﺇﻥ ﺻﺎﺣﺒﻜﻢ ﻗﺪ ﻭﺿﻊ ﻛﻞ ﻓﺎﺭﺱ ﺃﻭ ﻗﺎﻝ ﻳﺮﻳﺪ ﺃﻥ ﻳﻀﻊ ﻛﻞ ﻓﺎﺭﺱ ﻭﻳﺮﻓﻊ ﻛﻞ ﺭﺍﻉ ﻓﺄﺧﺬ
ﺍﻟﻨﱯ ﲟﺠﺎﻣﻊ ﺟﺒﺘﻪ ﻓﻘﺎﻝ ﺃﻻ ﺃﺭﻯ ﻋﻠﻴﻚ ﻟﺒﺎﺱ ﻣﻦ ﻻ ﻳﻌﻘﻞ ﰒ ﻗﺎﻝ ﺇﻥ ﻧﱯ ﺍﷲ ﻧﻮﺣﺎ ﳌﺎ ﺣﻀﺮﺗﻪ ﺍﻟﻮﻓﺎﺓ ﻗﺎﻝ ﻻﺑﻨﻪ ﺇﱐ
ﺎﻙ ﻋﻦ ﺍﺛﻨﺘﲔ ﺁﻣﺮﻙ ﺑﻼ ﺇﻟﻪ ﺇﻻ ﺍﷲ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺴﻤﺎﻭﺍﺕ ﺍﻟﺴﺒﻊ ﻭﺍﻷﺭﺿﲔ ﺍﻟﺴﺒﻊ ﻟﻮ ﻭﺿﻌﻦﻗﺎﺹ ﻋﻠﻴﻚ ﺍﻟﻮﺻﻴﺔ ﺁﻣﺮﻙ ﺑﺎﺛﻨﺘﲔ ﻭﺃ
ﻦ ﻭﻟﻮ ﺃﻥ ﺍﻟﺴﻤﺎﻭﺍﺕ ﺍﻟﺴﺒﻊ ﻭﺍﻷﺭﺿﲔ ﺍﻟﺴﺒﻊ ﻛﻦ ﺣﻠﻘﺔ ﻣﺒﻬﻤﻪ ﰲ ﻛﻔﺔ ﻭﻭﺿﻌﺖ ﻻ ﺇﻟﻪ ﺇﻻ ﺍﷲ ﰲ ﻛﻔﺔ ﻟﺮﺟﺤﺖ
ﺎﻙ ﻋﻦ ﺍﻟﺸﺮﻙ ﻭﺍﻟﻜﱪ ﻓﻘﻠﺖﺎ ﻳﺮﺯﻕ ﻛﻞ ﺷﻲﺀ ﻭﺃﺎ ﺻﻼﺓ ﻛﻞ ﺷﻲﺀ ﻭﻟﻘﺼﻤﺘﻬﻦ ﻻ ﺇﻟﻪ ﺇﻻ ﺍﷲ ﻭﺳﺒﺤﺎﻥ ﺍﷲ ﻭﲝﻤﺪﻩ ﻓﺈ
ﺃﻭ ﻗﻴﻞ ﻳﺎ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺸﺮﻙ ﻗﺪ ﻋﺮﻓﻨﺎﻩ ﻓﻤﺎ ﺍﻟﻜﱪ ﻫﻮ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻷﺣﺪﻧﺎ ﺣﻠﺔ ﻳﻠﺒﺴﻬﺎ ﻗﺎﻝ ﻻ ﻗﺎﻝ ﻓﻬﻮ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻷﺣﺪﻧﺎ
ﻧﻌﻼﻥ ﺣﺴﻨﺘﺎﻥ ﳍﻤﺎ ﺷﺮﺍ ﻛﺎﻥ ﺣﺴﻨﺎﻥ ﻗﺎﻝ ﻻ ﻗﺎﻝ ﻓﻬﻮ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻷﺣﺪﻧﺎ ﺩﺍﺑﺔ ﻳﺮﻛﺒﻬﺎ ﻗﺎﻝ ﻻ ﻗﺎﻝ ﻓﻬﻮ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻷﺣﺪﻧﺎ
"ﺃﺻﺤﺎﺏ ﳚﻠﺴﻮﻥ ﺇﻟﻴﻪ ﻗﺎﻝ ﻻ ﻗﺎﻝ ﻳﺎ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﻓﻤﺎ ﺍﻟﻜﱪ ﻗﺎﻝ ﺳﻔﻪ ﺍﳊﻖ ﻭﻏﻤﺺ ﺍﻟﻨﺎﺱ
846. Abdullah ibn Amr
demişdir: “Biz Peyğəmbərin salləllahu aleyhi və
səlləm yanında oturmuşduq. Bədəvilərdən olan bir kişi gəldi. Onun əynində
yaşıl atlasdan bir cübbə var idi. O gəlib Peyğəmbərin salləllahu aleyhi və səlləm
başının üstdə durub dedi: “Sizin qardaşınız hər bir adlı-sanlı adamı
alçaldır, yaxud hər bir adlı-sanlı adamı alçaltmaq istəyir və hər bir çobanı
ucaldır”. Peyğəmbər salləllahu aleyhi və səlləm onun cübbəsinin ətəyindən
tutub dedi: “Məgər mən sənin əynində ağılsız adamın geydiyi libasın
olduğunu görmürəm?” Sonra (sözünə davam edib) dedi: “Allahın peyğəmbəri Nuh
vəfat edərkən oğluna belə demişdi: “Mən sənə vəsiyyətimi
söyləyirəm; sənə iki şeyi əmr edir və iki şeyi qadağan edirəm. Sənə “lə iləhə
illəllahı” əmr edirəm. Əgər yeddi göy və yeddi yer tərəzinin bir gözünə və
“lə iləhə illəllah” digər gözünə qoyulsaydı, bu tövhid kəlməsi ağır gələrdi.
Və əgər yeddi göy və yeddi yer ucsuz bucaqsız bir halqa olsaydı, “lə iləhə
illəllah” onu yarardı. (Həmçinin,) “subhənallahi və bihəmdihi”1141 kəlmələrini (əmr edirəm). Çünki bu kəlmələr hər şeyin duasıdır. Bunun sayəsində
hər şeyə ruzi verilir. Və iki şeyi sənə qadağan edirəm: (Allaha) şərik
qoşmağı və təkəbbürlük etməyi. (Peyğəmbərə salləllahu aleyhi və səlləm)
dedilər: “Ey Allahın Elçisi! Bu şirki bildik. Bəs təkəbbürlük nədir? Məgər
birimizin özündə olan (gözəl) əbasını geyməsi təkəbbürlükdürmü?” (Peyğəmbər salləllahu aleyhi və səlləm): “Xeyr”- deyə cavab verdi. (Kişi) dedi: “Məgər birimizdə gözəl qaytanlı gözəl ayaqqabıların olması təkəbbürlükdürmü?” (Peyğəmbər salləllahu aleyhi və səlləm): “Xeyr”- deyə cavab verdi.
(Kişi) dedi: “Məgər birimizin minəcək heyvana sahib olması təkəbbürlükdürmü?” (Peyğəmbər salləllahu aleyhi və səlləm): “Xeyr”- deyə cavab verdi.

1141

Tərcüməsi: Allah pak və müqəddəsdir, həmd Ona məxsusdur.
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(Kişi) dedi: “Məgər birimizlə oturub-duran dostların olması təkəbbürlükdürmü?” (Peyğəmbər salləllahu aleyhi və səlləm): “Xeyr”- deyə cavab verdi.
(Kişi) dedi: “Bəs təkəbbürlük nədir, ey Allahın Elçisi?” (Peyğəmbər salləllahu
aleyhi və səlləm) dedi: “Haqqı danmaq və insanlara xor baxmaqdır”.1142

 ﻟﹶﻢﺓﺮﺎﺋﹶﺔﹶ ﻣ ﻣﻩﺪﻤﺑﹺﺤ ﻭﺎﻥﹶ ﺍﻟﻠﱠﻪﺤﺒﺴِﻲ ﺳﻳﻤ ﲔﺣ ﻭﺒﹺﺢﻳﺼ ﲔ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺣﻦﻣ

ﻮﻝﹸ ﺍﻟﻠﱠﻪﺳﻗﹶﺎﻝﹶ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺭ

ﺓﹶﻳﺮﺮ ﺃﹶﺑﹺﻲ ﻫﻦ ﻋ- ٨٤٧

ﻪﻠﹶﻴ ﻋﺍﺩ ﺯﺎ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺃﹶﻭﺜﹾﻞﹶ ﻣ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﻣﺪ ﺇﹺﻟﱠﺎ ﺃﹶﺣﺎﺀَ ﺑﹺﻪﺎ ﺟﻤﻞﹶ ﻣ ﺑﹺﺄﹶﻓﹾﻀﺔﺎﻣﻴ ﺍﻟﹾﻘﻡﻳﻮ ﺪ ﺃﹶﺣﻳﺄﹾﺕ
847. Əbu Hureyra rəvayət edir ki, Allah Elçisi salləllahu aleyhi və səlləm buyurdu: “Kim səhər və axşam yüz dəfə: “Subhənəllahi və bihəmdihi1143”- deyərsə, Qiyamət günü onun dediyi kimi və ya ondan daha çox söyləyəndən
başqa heç kəs onun gətirdiyindən daha fəzilətli bir şey gətirə bilməz”.1144

ﻩﺪﻤﺑﹺﺤ ﻭﺎﻥﹶ ﺍﻟﻠﱠﻪﺤﺒ ﺳﺪﺒﻳﻘﹸﻮﻝﹶ ﺍﻟﹾﻌ  ﺃﹶﻥﹾ ﺍﻟﹾﻜﹶﻠﹶﺎﻡﹺ ﺇﹺﻟﹶﻰ ﺍﻟﻠﱠﻪﺐ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺇﹺﻥﱠ ﺃﹶﺣﻪﺃﹶﻧ

 ﺍﻟﻠﱠﻪﺒﹺﻲ ﻧﻦﻋ

 ﺃﹶﺑﹺﻲ ﺫﹶﺭﻦ ﻋ- ٨٤٨

848. Əbu Zərr rəvayət edir ki, Allahın Peyğəmbəri salləllahu aleyhi və səlləm
demişdir: “Həqiqətən, Allaha ən sevimli kəlmə qulun belə deməsidir:
“Subhənallahi və bihəmdihi”.1145

ﻧﹺﻲﺧﺒﹺﺮ ﻝﹶ ﺍﷲِ! ﺃﹶﻮﺳﺎ ﺭ ﻳ: ﻗﹸﻠﹾﺖ.« ﺍﻟﹾﻜﹶﻼﹶﻡﹺ ﺇﹺﻟﹶﻰ ﺍﷲِ؟ﺐ ﺑﹺﺄﹶﺣﻙﺒﹺﺮ »ﺃﹶﻻﹶ ﺃﹸﺧ: ِﻝﹸ ﺍﷲﻮﺳ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺭ:ﻗﹶﺎﻝﹶ

 ﺃﹶﺑﹺﻲ ﺫﹶﺭﻦ ﻋ- ٨٤٩

.«ﻩﺪﻤﺑﹺﺤﺎﻥﹶ ﺍﷲِ ﻭﺤﺒ ﺳ،ِ ﺍﻟﹾﻜﹶﻼﹶﻡﹺ ﺇﹺﻟﹶﻰ ﺍﷲﺐ »ﺇﹺﻥﱠ ﺃﹶﺣ: ﻓﹶﻘﹶﺎﻝﹶ،ِ ﺍﻟﹾﻜﹶﻼﹶﻡﹺ ﺇﹺﻟﹶﻰ ﺍﷲﺐﺄﹶﺣﺑ
849. Əbu Zərr rəvayət edir ki, Allah Elçisi salləllahu aleyhi və səlləm demişdir: “Allah üçün ən sevimli kəlməni sənə bildirim?” Mən dedim: “Ey
Allahın Elçisi, Allaha ən sevimli kəlməni mənə bildir!” Peyğəmbər salləllahu
aleyhi və səlləm buyurdu: “Allaha ən sevimli kəlmə: “Subhənallahi və bihəmdihi”- (kəlməsidir)”.1146

ﺎﻥﹶﺒﺤ ﺳ:ﻩﺎﺩﺒﻌ ﻟ ﺃﹶﻭﻪﻜﹶﺘﻼﹶﺋﻤﻄﹶﻔﹶﻰ ﺍﷲُ ﻟﺎ ﺍﺻ »ﻣ:ﻞﹸ؟ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺍﻟﹾﻜﹶﻼﹶﻡﹺ ﺃﹶﻓﹾﻀ ﺃﹶﻱ:ﻞﹶﺌﺳ

ِﻝﹶ ﺍﷲﻮﺳ ﺃﹶﻥﱠ ﺭ:

 ﺃﹶﺑﹺﻲ ﺫﹶﺭﻦ ﻋ- ٨٥٠
.«ﻩﺪﻤﺑﹺﺤﺍﷲِ ﻭ

əl-Buxari “Ədəbul-Mufrad” 548. əl-Albani səhih olduğunu bildirmişdir.
Tərcüməsi: Allah pak və müqəddəsdir! Ona həmd olsun!
1144 Muslim, 2692, 4858.
1145 Əhməd, 20459, 21446. əl-Albani “Sahihul-Cəmius-Sağir”də (№ 174) səhih olduğunu bildirmişdir.
1146 Muslim, 7102.
1142
1143
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850. Əbu Zərr
rəvayət edir ki, Allah Elçisindən salləllahu aleyhi və səlləm
soruşdular: “Hansı kəlmə ən fəzilətlidir?” Allah Elçisi salləllahu aleyhi və
səlləm dedi: “Allahın mələkləri və qulları üçün seçdiyi: “Subhənallahi və
bihəmdihi”- kəlməsidir”.1147

ﺇﹺﻥﹾ ﻭﺎﻩﻄﹶﺎﻳ ﺧﻄﱠﺖ ﺣﺓﺮﺎﺋﹶﺔﹶ ﻣﻡﹴ ﻣﻳﻮ ﻲ ﻓﻩﺪﻤﺑﹺﺤ ﻭﺎﻥﹶ ﺍﻟﻠﱠﻪﺤﺒ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺳﻦ ﻣ:ﻗﹶﺎﻝﹶ

ﻮﻝﹶ ﺍﻟﻠﱠﻪﺳﺃﹶﻥﱠ ﺭ

ﺓﹶﻳﺮﺮ ﺃﹶﺑﹺﻲ ﻫﻦ ﻋ- ٨٥١

.ﺮﹺﺤ ﺍﻟﹾﺒﺪﺑﺜﹾﻞﹶ ﺯ ﻣﺖﻛﹶﺎﻧ

851. Əbu Hureyra
rəvayət edir ki, Peyğəmbər salləllahu aleyhi və səlləm
demişdir: “Kim gün ərzində yüz dəfə: “Subhənallahi və bihəmdihi”- deyərsə, günahları dəniz köpüyü qədər olsa belə silinər”.1148
RAHATLIQ KƏLMƏLƏRİ

ُ ﺇﹺﻻﱠ ﺍﷲ ﻻﹶ ﺇﹺﻟﹶﻪ،ﻳﻢ ﺍﻟﹾﻜﹶﺮﹺﻢﻴﻠ ﻻﹶ ﺇﹺﻟﹶﻪ ﺇﹺﻻﱠ ﺍﷲُ ﺍﻟﹾﺤ:ﺝﹺ ﺍﻟﹾﻔﹶﺮﺎﺕﻤ »ﻛﹶﻠ:

ِﻝﹸ ﺍﷲﻮﺳ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺭ:ﺎ ﻗﹶﺎﻝﹶﻣ

ﺎﺱﹴﺒﻦﹺ ﻋﻦﹺ ﺍﺑ ﻋ- ٨٥٢

.«ﺮﺵﹺ ﺍﻟﹾﻜﹶﺮﹺﱘﹺ ﺍﻟﹾﻌﺏﺭﻊﹺ ﻭﺒ ﺍﻟﺴﻮﺍﺕﻤ ﺍﻟﺴﺏ ﺇﹺﻻﱠ ﺍﷲُ ﺭ ﻻﹶ ﺇﹺﻟﹶﻪ،ﻴﻢﻈ ﺍﻟﹾﻌﻲﻠﺍﻟﹾﻌ
852. İbn Abbas
rəvayət edir ki, Allah Elçisi salləllahu aleyhi və səlləm demişdir: “Rahatlıq kəlmələri bunlardır: “Lə iləhə illəllahul-Həlimul-Kərim,
lə iləhə illəllahul-Aliyyul-Azim, lə iləhə illəllahu Rabbus-səməvətis-səbi və
Rabbul-Arşil-Kərim1149”1150
SIXINTI VƏ KƏDƏR ANINDA EDİLƏN DUA

ﻙﺪﺒ ﻋﻦﺍﺑ ﻭﻙﺪﺒﻰ ﻋ ﺇﹺﻧﻢﻥﹲ ﺍﻟﻠﱠﻬﺰﺣ ﻭﻢ ﻫﻪﺎﺑ ﻗﹶﻂﱡ ﺇﹺﺫﹶﺍ ﺃﹶﺻﺪﺒﺎ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﻋ»ﻣ

ﻮﻝﹸ ﺍﻟﻠﱠﻪﺳﻗﹶﺎﻝﹶ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺭ

 ﺍﻟﻠﱠﻪﺪﺒ ﻋﻦ ﻋ- ٨٥٣

ﻰ ﻓﻪﻟﹾﺘﺰ ﺃﹶﻧ ﺃﹶﻭﻚﻔﹾﺴ ﻧ ﺑﹺﻪﺖﻴﻤ ﺳ ﻟﹶﻚﻮﻢﹴ ﻫ ﺑﹺﻜﹸﻞﱢ ﺍﺳﺄﹶﻟﹸﻚ ﺃﹶﺳﻙﺎﺅ ﹶﻗﻀﻰﻝﹲ ﻓﺪ ﻋﻚﻜﹾﻤ ﺣﻰﺎﺽﹴ ﻓ ﻣﻙﺪﻰ ﺑﹺﻴﺘﻴﺎﺻ ﻧﻚﺘ ﺃﹶﻣﻦﺍﺑﻭ
َﻼﹶﺀﺟﺭﹺﻯ ﻭﺪ ﺻﻮﺭﻧ ﻗﹶﻠﹾﺒﹺﻰ ﻭﺑﹺﻴﻊﺁﻥﹶ ﺭﻞﹶ ﺍﻟﹾﻘﹸﺮﻌﺠ ﺃﹶﻥﹾ ﺗﻙﺪﻨﺐﹺ ﻋﻴﻠﹾﻢﹺ ﺍﻟﹾﻐﻰ ﻋ ﻓ ﺑﹺﻪﺕﺄﹾﺛﹶﺮﺘ ﺃﹶﻭﹺ ﺍﺳﻚﻠﹾﻘ ﺧﻦﺪﺍﹰ ﻣ ﺃﹶﺣﺘﻪﻠﱠﻤ ﻋ ﺃﹶﻭﺎﺑﹺﻚﺘﻛ
ﻠﱠﻢﻌﻧﺘ ﺎ ﺃﹶﻥﹾﻰ ﻟﹶﻨﻐﺒﻳﻨ ﻮﻝﹶ ﺍﻟﻠﱠﻪﺳﺎ ﺭ ﻗﹶﺎﻟﹸﻮﺍ ﻳ.«ﺣﺎﹰ ﻓﹶﺮﻧﹺﻪﺰﻜﹶﺎﻥﹶ ﺣ ﻣﻟﹶﻪﺪﺃﹶﺑ ﻭﻪﻤﻞﱠ ﻫﺟ ﻭﺰ ﻋ ﺍﻟﻠﱠﻪﺐ ﺇﹺﻻﱠ ﺃﹶﺫﹾﻫ.ﻰﻤ ﻫﺎﺏﺫﹶﻫﻧﹺﻰ ﻭﺰﺣ
.«ﻦﻬﻠﱠﻤﻌﻳﺘ  ﺃﹶﻥﹾﻦﻬﻌﻤ ﺳﻦﻤﻰ ﻟﻐﺒﻳﻨ ﻞﹾ ﻗﹶﺎﻝﹶ »ﺃﹶﺟ.ﺎﺕﻤﻻﹶﺀِ ﺍﻟﹾﻜﹶﻠﺆﻫ

Muslim, 2731.
əl-Buxari, 6405.
1149 Tərcüməsi: Həlim, Səxavətli olan Allahdan başqa haqq ilah yoxdur, Uca, Əzəmətli olan Allahdan
başqa haqq ilah yoxdur, yeddi göyün Rəbbi və Ərşin Səxavətli Rəbbi olan Allahdan başqa haqq ilah
yoxdur!
1150 İbn Əbud-Dunyə “Fərac Bəadəş-Şiddə” 47. əl-Albani “Sahihul-Cəmius-Sağir”də (№ 4571) səhih olduğunu bildirmişdir.
1147
1148
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853. Abdullah ibn Məsud
rəvayət edir ki, Allah Elçisi salləllahu aleyhi və
demişdir: “Üzüntü və kədərə düçar olub bu duanı: “Allahummə inni
abdukə, ibnu abdikə, ibnu əmətikə, nəsıyəti biyədikə, mədın fiyyə hukmukə, adlun fiyyə qadaukə, əsəlukə bikulli ismin huvə ləkə, səmmeytə bihi
nəfsəkə, əu ənzəltəhu fi kitəbikə, əu alləmtəhu əhədən min xalqikə, əu
istə’sərtə bihi fi ilmil-ğaybi indəkə, ən təca’ləl-Qurənə rabia qalbi, va nura
sadri, va cələə huzni və zəhəbə həmmi”1151- deyən elə bir qul yoxdur ki,
Allah onun üzüntüsünü aparmasın və kədərini sevinclə əvəz etməsin”. Dedilər: “Ey Allahın Elçisi, biz bu kəlmələri öyrənməliyikmi?” O dedi: “Bəli,
eşidən bunları öyrənməlidir”.1152
səlləm

ﻰ ﻓﺏﹺ ﺃﹶﻭ ﺍﻟﹾﻜﹶﺮﺪﻨ ﻋﻦﻬﻴﻨﻘﹸﻮﻟ ﺗﺎﺕﻤ ﻛﹶﻠﻚﻠﱢﻤ»ﺃﹶﻻﹶ ﺃﹸﻋ

ﻮﻝﹸ ﺍﻟﻠﱠﻪﺳﻰ ﺭ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﻟﻗﹶﺎﻟﹶﺖ

ﺲﹴﻴﻤ ﻋﺖﺎﺀَ ﺑﹺﻨﻤ ﺃﹶﺳﻦ ﻋ- ٨٥٤

ﻒ ﻛﹸﺸ ﻟﹶﻪﻳﻚﺮﹺﻲ ﻻﹶ ﺷﺑ ﺍﷲُ ﺭ: ﻓﹶﻘﹶﺎﻝﹶ،ﺓﹲﺪ ﺷ ﺃﹶﻭﻘﹾﻢ ﺳ ﺃﹶﻭ ﻏﹶﻢ ﺃﹶﻭﻢ ﻫﻪﺎﺑ ﺃﹶﺻﻦ»ﻣ...«ﺌﹰﺎﻴ ﺷ ﺑﹺﻪﺮﹺﻙﻰ ﻻﹶ ﺃﹸﺷﺑ ﺭ ﺍﻟﻠﱠﻪﺏﹺ ﺍﻟﻠﱠﻪﺍﻟﹾﻜﹶﺮ
.«ﻪﻨ ﻋﻚﺫﹶﻟ
854. Əsmə bint Umeys
rəvayət edir ki, Allah Elçisi salləllahu aleyhi və
səlləm dedi: “Sənə sıxıntı anında və ya sıxıntıda söyləyəcəyin kəlmələr öyrədim? Allahu, Allahu Rabbi, lə uşriku bihi şeyən 1153 ”. 1154 Digər rəvayətdə
deyilir: “Kimə qəm-qüssə, xəstəlik və ya çətinlik üz verdikdə: “Allahu
Rabbi, lə şərikə ləhu1155”– deyərsə, bunlar ondan götürülər”.1156

ﺏ ﺭ ﺇﹺﻻﱠ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﻻﹶ ﺇﹺﻟﹶﻪﻴﻢﻠ ﺍﻟﹾﺤﻴﻢﻈ ﺍﻟﹾﻌ ﺇﹺﻻﱠ ﺍﻟﻠﱠﻪﺏﹺ ﻻﹶ ﺇﹺﻟﹶﻪ ﺍﻟﹾﻜﹶﺮﺪﻨﻳﻘﹸﻮﻝﹸ ﻋ ﻛﹶﺎﻥﹶ

ﻮﻝﹶ ﺍﻟﻠﱠﻪﺳﺃﹶﻥﱠ ﺭ

ﺎﺱﹴﺒﻦﹺ ﻋ ﺍﺑﻦ ﻋ- ٨٥٥

.ﺵﹺ ﺍﻟﹾﻜﹶﺮﹺﱘﹺﺮ ﺍﻟﹾﻌﺏﺭﺽﹺ ﻭ ﺍﻷَﺭﺏﺭ ﻭﺍﺕﻮﻤ ﺍﻟﺴﺏ ﺭ ﺇﹺﻻﱠ ﺍﻟﻠﱠﻪﻴﻢﹺ ﻻﹶ ﺇﹺﻟﹶﻪﻈﺵﹺ ﺍﻟﹾﻌﺮﺍﻟﹾﻌ

855. İbn Abbas
rəvayət edir ki, Allah Elçisi salləllahu aleyhi və səlləm sıxıntı
anında deyərdi: “Lə iləhə illəllahul-Aziymul-Həlim, lə iləhə illəllahu

1151 Tərcüməsi: Allahım, mən Sənin qulunam, qulunun oğluyam, kənizinin oğluyam, kəkilim (məni idarə etmək) Sənin Əlindədir. Barəmdə verdiyin hökm yerinə yetəndir, mənə yazdığın qədər ədalətlidir.
Sənə, Özünə verdiyin və ya Kitabında nazil etdiyin, yaxud yaratdıqlarından kimsəyə öyrətdiyin, yaxud
Öz dərgahındakı qeyb elmində saxladığın Özünə aid olan hər bir adla Sənə yalvarıram ki, Quranı qəlbimin baharı və köksümün nuru et, üzüntümün aradan qalxması və kədərimin getməsi üçün səbəb et!
1152 Əhməd, 4318, 4406. əl-Albani “Silsilətul-Əhədisis-Sahiha”da (№ 199) səhih olduğunu bildirib.
1153 Tərcüməsi: Allah, Allah mənim Rəbbimdir! Mən Ona heç bir şeyi şərik qoşmuram!
1154 Əbu Davud, 1525, 1527. əl-Albani səhih olduğunu bildirmişdir.
1155 Tərcüməsi: Allah mənim Rəbbimdir, Onun şəriki yoxdur!
1156 ət-Tabərani “Mucəmul-Kəbir” 396. əl-Albani “Sahihul-Cəmius-Sağir”də (№ 6040) həsən olduğunu
bildirmişdir.
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Rabbul-arşil-azim, lə iləhə illəllahu Rabbus-səməvati və Rabbul-ardı və
Rabbul-arşil-kərim1157”.1158

ﻮﺟ ﹶﺃﺭﻚﺘﻤﺣ ﺭﻢﻭﺏﹺ ﺍﻟﻠﱠﻬﻜﹾﺮ ﺍﻟﹾﻤﺍﺕﻮﻋ»ﺩ

ﻮﻝﹸ ﺍﻟﻠﱠﻪﺳﻗﹶﺎﻝﹶ ﺭﺓﹶ ﻋﻦ ﺃﺑﻴﻪ ﻗﺎﻝ ﻭﻜﹾﺮ ﺃﹶﺑﹺﻰ ﺑﻦﻦﹺ ﺑﻤﺣ ﺍﻟﺮﺪﺒﺛﹶﻨﹺﻰ ﻋﺪ ﺣ- ٨٥٦
.«ﺖ ﺇﹺﻻﱠ ﺃﹶﻧ ﻻﹶ ﺇﹺﻟﹶﻪﺄﹾﻧﹺﻰ ﻛﹸﻠﱠﻪﻰ ﺷ ﻟﺢﻠﺃﹶﺻﻦﹴ ﻭﻴﻓﹶﺔﹶ ﻋﻔﹾﺴِﻰ ﻃﹶﺮﻠﹾﻨﹺﻰ ﺇﹺﻟﹶﻰ ﻧﻜﻓﹶﻼﹶ ﺗ

856. Abdur-Rahmən ibn Əbu Bəkrə atasından rəvayət edir ki, Allah Elçisi
salləllahu aleyhi və səlləm buyurdu: “Sıxıntıda olanın duası: “Allahummə
rahmətəkə ərcu, fələ təkilniy ilə nəfsiy tarfətə aynin, və əslih liy şə'niy
kulləhu, lə ilahə illə əntə1159”.1160

«ﻴﺚﹸﻐﺘ ﺃﹶﺳﻚﺘﻤﺣ ﺑﹺﺮﻮﻡﺎ ﻗﹶﻴ ﻳﻰﺎ ﺣ ﻗﹶﺎﻝﹶ »ﻳﺮ ﺃﹶﻣﻪﺑﺇﹺﺫﹶﺍ ﻛﹶﺮ

ﺒﹺﻰﻗﹶﺎﻝﹶ ﻛﹶﺎﻥﹶ ﺍﻟﻨ

ﻚﺎﻟﻦﹺ ﻣﺲﹺ ﺑ ﺃﹶﻧﻦ ﻋ- ٨٥٧

857. Ənəs ibn Məlik rəvayət edir ki, Peyğəmbər salləllahu aleyhi və səlləm bir
şey onu kədərləndirdikdə belə deyərdi: “Yə Həyyu, Yə Qayyumu, biRahmətikə əstəğiysu1161”.1162

ﺓﹲﺪ ﺷ ﺃﹶﻭﺏﻨﹺﻲ ﻛﹶﺮﺎﺑﻧﹺﻲ ﺇﹺﻥﹾ ﺃﹶﺻﺮﺃﹶﻣ ﻭ،ﺎﺕﻤﻻﹶﺀِ ﺍﻟﹾﻜﹶﻠﺆﻫ

ﻮﻝﹸ ﺍﻟﻠﱠﻪﺳﻨﹺﻲ ﺭ ﻟﹶﻘﱠﻨ: ﻗﹶﺎﻝﹶﻪﺃﹶﻧ

ﺐﹴﻦﹺ ﺃﹶﺑﹺﻲ ﻃﹶﺎﻟ ﺑﻲﻠ ﻋﻦ ﻋ- ٨٥٨

.ﲔﺎﻟﹶﻤ ﺍﻟﹾﻌﺏ ﺭﻠﱠﻪ ﻟﺪﻤﺍﻟﹾﺤ ﻭ،ﻴﻢﹺﻈﺵﹺ ﺍﻟﹾﻌﺮ ﺍﻟﹾﻌﺏ ﺭ ﺍﻟﻠﱠﻪﻙﺎﺭﺒﺗ ﻭﻪﺎﻧﺤﺒ ﺳ، ﺍﻟﹾﻜﹶﺮﹺﱘﻴﻢﻠ ﺍﻟﹾﺤ ﺇﹺﻻﱠ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﻻﹶ ﺇﹺﻟﹶﻪ:ﻦﺃﹶﻗﹸﻮﻟﹸﻬ
858. Əli ibn Əbu Talib rəvayət edir ki, Allah Elçisi salləllahu aleyhi və səlləm
mənə nəsihət edərək sıxıntıya məruz qaldıqda bu kəlmələri deməyi
buyurdu: “Lə ilahə illəllahul-Həliymul-Kəriym, və təbərakəllahu Rabbularşil-aziym, vəlhəmdulilləhi Rabbil-aləmin1163”.1164
BU ZİKRİ DEYƏNİN GÜNAHLARI BAĞIŞLANAR

ﻪ ﺃﹶﻧﻊ ﻣ ﻟﹶﻚﺮ ﻏﹸﻔﻦﻬ ﺇﹺﺫﹶﺍ ﻗﹸﻠﹾﺘﺎﺕﻤ ﻛﹶﻠﻚﻠﱢﻤ ﺃﹶﻻ ﺃﹸﻋﻲﻠﺎ ﻋ ﻳ: ِﻮﻝﹸ ﺍﷲﺳﻲ ﺭ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﻟ:ﻗﹶﺎﻝﹶ

ﺐﹴﻦﹺ ﺃﹶﺑﹺﻲ ﻃﹶﺎﻟ ﺑﻲﻠ ﻋﻦ ﻋ- ٨٥٩

Tərcüməsi: Əzəmətli, Həlim olan Allahdan başqa ilah yoxdur! Əzəmətli Ərşin Rəbbi olan Allahdan
başqa ilah yoxdur! Göylərin Rəbbi, yerin Rəbbi və kəramətli Ərşin Rəbbi olan Allahdan başqa ilah
yoxdur!
1158 əl-Buxari, 6346.
1159 Tərcüməsi: Allahım! Sənin rəhmətini diləyirəm! Məni bir göz qırpımı belə başlı-başına buraxma!
Bütün işlərimi yoluna qoy! Səndən başqa ilah yoxdur!
1160 Əbu Davud, 5090, 5092; ən-Nəsəi, 10412. əl-Albani hədisin isnadının həsən olduğunu bildirmişdir.
1161 Tərcüməsi: Ey əbədi Yaşayan, ey Qəyyum! Mərhəmətinlə kömək diləyirəm!
1162 ət-Tirmizi, 3524, 3866. əl-Albani həsən olduğunu bildirmişdir.
1163 Tərcüməsi: Səxavətli və Həlim olan Allahdan başqa haqq ilah yoxdur! Əzəmətli Ərşin Rəbbi olan
Allah nə qədər xeyirxahdır, həmd olsun aləmlərin Rəbbi olan Allaha!
1164 İbn Hibban, 865; Əhməd, 726. əl-Albani həsən səhih olduğunu bildirmişdir.
1157
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ﻴﻢﹺﻌﻈ ﺵﹺ ﺍﻟﹾﺮ ﺍﻟﹾﻌﺏ ﺭﻊﹺ ﻭﺒ ﺍﻟﺴﺍﺕﻮﻤ ﺍﻟﺴﺏﺎﻥﹶ ﺍﷲِ ﺭﺤﺒ ﺳ ﺍﻟﹾﻜﹶﺮﹺﱘﻴﻢﻠ ﺇﹺﻟﱠﺎﺍﷲُ ﺍﻟﹾﺤ ﻻ ﺇﹺﻟﹶﻪﻴﻢﻈ ﺍﻟﹾﻌﻲﻠ ﺇﹺﻟﱠﺎﺍﷲُ ﺍﻟﹾﻌ ﻻ ﺇﹺﻟﹶﻪ: ﻟﹶﻚﻔﹸﻮﺭﻐﻣ
ﲔﺎﻟﹶﻤ ﺍﻟﹾﻌﺏ ﺭﻠﱠﻪ ﻟﺪﻤ ﺍﻟﹾﺤﻭ
859. Əli ibn Əbu Talib demişdir: “Allah Elçisi salləllahu aleyhi və səlləm mənə
dedi: “Ey Əli, sənə deyəcəyin təqdirdə günahların bağışlanacağı - baxmayaraq ki, o, bağışlanmış bəndələrdəndir - kəlmələr öyrədimmi? Lə iləhə illəllahul-Aliyyul-Azim, lə iləhə illəllahul-Həlimul-Kərim, subhənallahi
Rabbis-səməvətis-səbi və Rabbul-Arşil-azim, vəlhəmdulilləhi Rabbil-aləmin1165”.1166

1165 Tərcüməsi: Uca, Əzəmətli Allahdan başqa haqq ilah yoxdur, Həlim, Səxavətli Allahdan başqa haqq
ilah yoxdur, yeddi səmanın və əzəmətli Ərşin Rəbbi Allah pak və müqəddəsdir, aləmlərin Rəbbi Allaha
həmd olsun!
1166 İbn Hibban, 6928; əl-Bəzzar, 705. Şueyb əl-Arnavut hədisin səhih olduğunu bildirmişdir.
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ƏN ÜSTÜN İMAN

.«ﺔﹸﺎﺣﻤﺍﻟﺴ ﻭﺮﺒ ﺍﻟﺼﺎﻥﻞﹸ ﺍﻟﹾﺈﹺﳝ »ﺃﹶﻓﹾﻀ: ِﻮﻝﹸ ﺍﷲﺳ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺭ:ﻗﹶﺎﻝﹶ

ﻦﹺﺴﻦﹺ ﺍﻟﹾﺤ ﻋ- ٨٦٠

860. Həsən rəvayət edir ki, Allah Elçisi salləllahu aleyhi və səlləm demişdir:
“Ən üstün iman səbir və səxavətdir”.1167
SARSINTININ İLK ANINDA OLAN SƏBR

 ﺍﻷُﻭﻟﹶﻰ ﻟﹶﻢﺔﻣﺪ ﺍﻟﺼﺪﻨ ﻋﺖﺒﺴﺘﺍﺣ ﻭﺕﺮﺒ ﺇﹺﻥﹾ ﺻﻡ ﺁﺩﻦ ﺍﺑﻪﺎﻧﺤﺒ ﺳﻳﻘﹸﻮﻝﹸ ﺍﻟﻠﱠﻪ» ﻗﹶﺎﻝﹶ

ﺒﹺﻰﻦﹺ ﺍﻟﻨﻋ

 ﹶﺔﺎﻣ ﺃﹶﺑﹺﻰ ﺃﹸﻣﻦ ﻋ- ٨٦١
«ﺔﻨﻭﻥﹶ ﺍﻟﹾﺠﺎ ﺩﺍﺑ ﺛﹶﻮ ﻟﹶﻚﺽﺃﹶﺭ

861. Əbu Umamə
rəvayət edir ki, Peyğəmbər salləllahu aleyhi və səlləm
demişdir: “Allah
buyurur: “Ey Adəm oğlu! Əgər sən sarsıntının ilk
anında səbr edib savab umarsansa, sənin üçün Cənnətdən başqa mükafata
razı olmaram”.1168
HÖVSƏLƏLİ OL!

ﻦ ﻣﻳﺮﺎﺫﻌ ﻣﻲﺀٌ ﺃﻛﹾﺜﹶﺮﺎ ﺷﻣ ﻭ،ﻄﹶﺎﻥﻴ ﺍﻟﺸﻦﻠﹶﺔﹸ ﻣﺠﺍﻟﹾﻌ ﺍﷲ ﻭﻦﻲ ﻣ»ﺍﻟﺘﺄﹶﻧ: ﻗﹶﺎﻝﹶ

ﺒﹺﻲﻦﹺ ﺍﻟﻨ ﻋ:

ﻚﺎﻟﻦﹺ ﻣﺲﹺ ﺑ ﺃﹶﻧﻦ ﻋ- ٨٦٢

.«ﺪﻤ ﺍﻟﹾﺤﻦ ﺇﹺﻟﹶﻰ ﺍﷲِ ﻣﺐﻲﺀٍ ﺃﹶﺣ ﺷﻦﺎ ﻣﻣ ﻭ،ِﺍﷲ
862. Ənəs ibn Məlik rəvayət edir ki, Peyğəmbər salləllahu aleyhi və səlləm demişdir: “Hövsələ Allahdan, tələsmək isə şeytandandır. Allahdan daha çox
üzr qəbul edən yoxdur1169. Həmd etməkdən daha çox Allaha sevimli olan
bir şey yoxdur”.1170
ÖVLADLARINA QARŞI SƏBİRLİ OLANIN FƏZİLƏTİ

ﻦﻬﻤﺃﹶﻃﹾﻌ ﻭﻬﹺﻦﻠﹶﻴ ﻋﺮﺒ ﻓﹶﺼﺎﺕﻨ ﺛﹶﻼﹶﺙﹸ ﺑ ﻛﹶﺎﻥﹶ ﻟﹶﻪﻦﻳﻘﹸﻮﻝﹸ »ﻣ

ﻮﻝﹶ ﺍﻟﻠﱠﻪﺳ ﺭﺖﻌﻤﻳﻘﹸﻮﻝﹸ ﺳ

ﺮﹴﺎﻣﻦﹺ ﻋﺔﹶ ﺑﻘﹾﺒ ﻋﻦ ﻋ- ٨٦٣

.«ﺔﺎﻣﻴ ﺍﻟﹾﻘﻡﻳﻮ ﺎﺭﹺ ﺍﻟﻨﻦﺎ ﻣﺎﺑﺠ ﺣ ﻟﹶﻪ ﻛﹸﻦ- ﻪﺗ ﺟﹺﺪﻦ ﻣﻦﺎﻫﻛﹶﺴ ﻭﻦﻘﹶﺎﻫﺳﻭ
əl-Beyhəqi “Şuabul-İman” 10344, 10838. əl-Alabani “Sahihul-Cəmius-Sağir”də (№ 1097) səhih
olduğunu bildirmişdir.
1168 İbn Məcə, 1586, 1597. əl-Albani həsən olduğunu bildirmişdir.
1169 Yəni Allah quluna möhlət verib, ona xəbər verən peyğəmbər göndərməyincə əzab verməz. Bu da
Allahın səxavətinin kamilliyinə və adilliyinə dəlalət edir.
1170 Əbu Yəalə, 4256. əl-Albani “Sahihut-Tərğib vət-Tərhib”də (№ 1572, 2677) həsən olduğunu bildirib.
1167
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863. Uqbə bin Amir
rəvayət edir ki, Allah Elçisi salləllahu aleyhi və səlləm
belə buyurmuşdur: “Üç qızı olan kimsə qızlarına qarşı səbirli olarsa, onları
imkanı daxilində yedirdib-içirdər və geyindirərsə, Qiyamət günü qızları
Cəhənnəmlə onun arasında pərdə olarlar”.1171

ﻣﻦ ﻛﺎﻥ ﻟﻪ ﺛﻼﺙ ﺑﻨﺎﺕ ﻳﺆﻭﻳﻬﻦ ﻭﻳﻜﻔﻴﻬﻦ

ﺣﺪﺛﻬﻢ ﻗﺎﻝ ﻗﺎﻝ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ

 ﻋﻦ ﺟﺎﺑﺮ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﷲ- ٨٦٤

ﻭﻳﺮﲪﻬﻦ ﻓﻘﺪ ﻭﺟﺒﺖ ﻟﻪ ﺍﳉﻨﺔ ﺍﻟﺒﺘﺔ ﻓﻘﺎﻝ ﺭﺟﻞ ﻣﻦ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻘﻮﻡ ﻭﺛﻨﺘﲔ ﻳﺎ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﻗﺎﻝ ﻭﺛﻨﺘﲔ
864. Cabir ibn Abdullah
rəvayət edir ki, Allah Elçisi salləllahu aleyhi və
səlləm dedi: “Kimin üç qızı olsa, onlara qayğı göstərsə, onlara yaxşı baxsa və
onlara rəhm etsə, Cənnətə daxil olmaq ona vacib olar”. Camaatın arasından
bir kişi dedi: “Ey Allahın Elçisi! İki qızı olana da?” O dedi: “İki qızı olana
da!”1172

ﻗﺎﻝ ﰒ ﻻ ﻳﻜﻮﻥ ﻷﺣﺪ ﺛﻼﺙ ﺑﻨﺎﺕ ﺃﻭ ﺛﻼﺙ ﺃﺧﻮﺍﺕ ﻓﻴﺤﺴﻦ ﺇﻟﻴﻬﻦ

ﺃﻥ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ

 ﻋﻦ ﺃﰉ ﺳﻌﻴﺪ ﺍﳋﺪﺭﻱ- ٨٦٥
ﺇﻻ ﺩﺧﻞ ﺍﳉﻨﺔ

865. Əbu Səid əl-Xudri rəvayət edir ki, Allah Elçisi salləllahu aleyhi və səlləm
dedi: “Elə bir kimsə yoxdur ki, onun üç qızı və ya üç bacısı olsun, onlara
yaxşı baxsın və Cənnətə daxil olmasın”.1173

ﺴِﻦﺤ ﻓﹶﻴﺍﺕﻮ ﺛﹶﻼﹶﺙﹶ ﺃﹶﺧ ﺃﹶﻭﺎﺕﻨﻮﻝﹸ ﺛﹶﻼﹶﺙﹶ ﺑﻳﻌ ﻲﺘ ﺃﹸﻣﻦ ﻣﺪ ﺃﹶﺣﺲﻟﹶﻴ

ﺔﹶ ﻗﹶﺎﻟﹶﺖﺸﺎﺋ ﻋﻦ ﻋ- ٨٦٦

ﻮﻝﹸ ﺍﻟﻠﱠﻪﺳﻗﹶﺎﻝﹶ ﺭ

ﺎﺭﹺ ﺍﻟﻨﻦﺮﺍﹰ ﻣﺘ ﺳ ﻟﹶﻪ ﺇﹺﻻﱠ ﻛﹸﻦﻬﹺﻦﺇﹺﻟﹶﻴ
866. Aişə
rəvayət edir ki, Allah Elçisi salləllahu aleyhi və səlləm belə buyurdu: “Ümmətimdən hər kim üç qızının və ya üç bacısının qeydinə qalarsa,
bunlar onun üçün Cəhənnəmə qarşı bir maneə olarlar”.1174
XƏSTƏLİYƏ SƏBR ET!

 ﺇﹺﻥﹾ: ﻓﹶﻘﹶﺎ ﹶﻝ، ﱄ ﺍﻟﻠﱠﻪﻉ ﺍﺩﻮﻝﹶ ﺍﻟﻠﱠﻪﺳﻳﺎ ﺭ : ﻓﹶﻘﹶﺎﻟﹶﺖ، ﻮﻝﹺ ﺍﻟﻠﱠﻪﺳ ﺇﹺﻟﹶﻰ ﺭﻢﺎ ﻟﹶﻤﺃﹶﺓﹲ ﺑﹺﻬﺮ ﺍﻣﺎﺀَﺕ ﺟ:ﻗﹶﺎﻝﹶ

ﺓﹶﻳﺮﺮ ﺃﹶﺑﹺﻲ ﻫﻦ ﻋ- ٨٦٧

İbn Məcə, 3669, 3800; Əhməd 17403, 17865. əl-Albani səhih olduğunu qeyd etmişdir.
əl-Buxari “Ədəbul-Mufrad” 78. əl-Albani həsən olduğunu bildirmişdir.
1173 əl-Buxari “Ədəbul-Mufrad” 79. əl-Albani həsən olduğunu bildirmişdir.
1174 Cəlaləddin əs-Suyuti “Cəmius-Sağir” 10191; əl-Beyhəqi “Şuabul-İman” 11023. əl-Albani “SahihulCəmius-Sağir” (№ 5372) əsərində səhih olduğunu söyləmişdir.
1171
1172
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.ﻠﹶﻲ ﻋﺎﺏﺴﻻﹶ ﺣ ﻭﺒﹺﺮﻞﹾ ﺃﹶﺻ ﺑ: ﻓﹶﻘﹶﺎﻟﹶﺖﻚﻠﹶﻴ ﻋﺎﺏﺴﻻﹶ ﺣ ﺻﱪﺕ ﻭﺌﹾﺖﺇﹺﻥﹾ ﺷ ﻭ،ﻔﹶﺎﻙ ﻓﹶﺸ ﻟﹶﻚ ﺍﻟﻠﱠﻪﺕﻮﻋ ﺩﺌﹾﺖﺷ
867. Əbu Hureyra
demişdir: “Ürəkgetmədən əziyyət çəkən bir qadın
Allah Elçisinin salləllahu aleyhi və səlləm yanına gəlib dedi: “Ey Allahın Elçisi,
mənim üçün Allaha dua et!” O buyurdu: “İstəyirsənsə, Allaha dua edim, O
da sənə şəfa versin, istəyirsənsə, səbr et, (Cənnətə girmək üçün) sənə sorğusual olmaz”. Qadın dedi: “Mənə sorğu-sual olmasın deyə səbr edərəm”.1175

ﻱ ﺍﻟﱠﺬﻦﻣﺆ »ﺍﻟﹾﻤ: ﷲ
ِ ﻝﹸ ﺍﻮﺳ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺭ: ﻗﹶﺎﻝﹶﺪﻤﺤﺎﺏ ﻣﺤ ﺃﹶﺻﻦﺦﹴ ﻣﻴ ﺷﻦ ﻋ:ﺢﹴﺎﻟﺃﹶﺑﹺﻲ ﺻﺛﱠﺎﺏ ﻭﻦﹺ ﻭﻰ ﺑﻴﻳﺤ ﻦ ﻋ- ٨٦٨
.«ﻢﻠﹶﻰ ﺃﹶﺫﹶﺍﻫﺒﹺﺮ ﻋﻳﺼ ﻻﹶﺎﺱ ﻭﻂﹾ ﺍﻟﻨﺎﻟﻳﺨ ﻱ ﻻﹶﻦ ﺍﻟﱠﺬﻣﺆ ﺍﻟﹾﻤﻦﺮﺍﹰ ﻣ ﺃﹶﺟﻈﹶﻢ ﺃﹶﻋ،ﻢﻠﹶﻰ ﺃﹶﺫﹶﺍﻫﺒﹺﺮ ﻋﻳﺼ ﻭﺎﺱﻂﹸ ﺍﻟﻨﺎﻟﻳﺨ
868. Yəhya ibn Vəssəb və Əbu Salih Muhəmmədin salləllahu aleyhi və səlləm
bir səhabəsindən rəvayət edirlər ki, Allah Elçisi salləllahu aleyhi və səlləm
demişdir: “İnsanlara qaynayıb-qarışan və onların əzab-əziyyətlərinə dözən
möminin mükafatı, insanlara qaynayıb-qarışmayan və onların əzabəziyyətlərinə dözməyən möminin mükafatından daha böyükdür”.1176

ﻗﺎﻝ ﺍﳌﺆﻣﻦ ﺍﻟﺬﻱ ﳜﺎﻟﻂ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻭﻳﺼﱪ ﻋﻠﻰ ﺃﺫﺍﻫﻢ ﺧﲑ ﻣﻦ ﺍﻟﺬﻱ ﻻ ﳜﺎﻟﻂ

ﻋﻦ ﺍﻟﻨﱯ

 ﻋﻦ ﺍﺑﻦ ﻋﻤﺮ- ٨٦٩
ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻭﻻ ﻳﺼﱪ ﻋﻠﻰ ﺍﺫﺍﻫﻢ

869. İbn Ömər rəvayət edir ki, Peyğəmbər salləllahu aleyhi və səlləm demişdir: “İnsanlarla ünsiyyətdə olub onların əziyyətlərinə səbir edən mömin,
insanlarla qaynayıb-qarışmayan və onların əziyyətlərinə dözməyən kimsədən daha xeyirlidir”.1177
ALLAHIN NEMƏTLƏRİNƏ ŞÜKÜR ET!

ﻞﹸ ﺃﹶﻓﹾﻀﻄﹶﺎﻩﻱ ﺃﹶﻋ ﷲِ ﺇﹶﻻﱠ ﻛﹶﺎﻥﹶ ﺍﻟﱠﺬﺪﻤ ﺍﻟﹾﺤ: ﻓﹶﻘﹶﺎﻝﹶﻪﻤ ﻧﹺﻌﺪﺒﻠﹶﻰ ﻋ ﺍﷲُ ﻋﻢﻌﺎ ﺃﹶﻧ »ﻣ: ِﻝﹸ ﺍﷲﻮﺳ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺭ:ﻗﹶﺎﻝﹶ

ﺲﹴ ﺃﹶﻧﻦ ﻋ- ٨٧٠
.«ﺬﹶﺎ ﺃﹶﺧﻤﻣ

870. Ənəs
rəvayət edir ki, Allah Elçisi salləllahu aleyhi və səlləm buyurmuşdur: “Allah qula bir nemət verdikdə, o: “Əlhəmdulilləh”- deyərsə,
1175 əl-Bəzzar, 7980; İbn Hibban, 2909. əl-Albani “Sahihut-Tərğib vət-Tərhib”də (№ 3419) həsən səhih
olduğunu bildirmişdir.
1176 Əhməd, 5022; əl-Beyhəqi “Sunənul-Kubra” 19962. əl-Albani “Sahihul-Cəmius-Sağir”də (№ 6651) və
“Silsilətul-Əhədisis-Sahiha”da (№ 939) həsən olduğunu bildirmişdir.
1177 əl-Buxari “Ədəbul-Mufrad” 388. əl-Albani səhih olduğunu bildirmişdir.
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qulun (bu nemətə görə) həmd etməsi, əldə etdiyi nemətdən daha
1178
xeyirlidir”.

.«ﻩ ﻛﹶﻔﹶﺮ ﻓﹶﻘﹶﺪﻪﻤﺇﹺﻥﹾ ﻛﹶﺘ ﻭ،ﻩﻜﹶﺮ ﺷ ﻓﹶﻘﹶﺪﻩﻼﹶﺀً ﻓﹶﺬﹶﻛﹶﺮ ﺑﻲﻠ ﺃﹸﺑﻦ »ﻣ:ﻗﹶﺎﻝﹶ

ِ ﺍﷲﺪﺒﻦﹺ ﻋﺎﺑﹺﺮﹺ ﺑ ﺟﻦ ﻋ- ٨٧١

ﺒﹺﻲﻦﹺ ﺍﻟﻨ ﻋ:

871. Cabir ibn Abdullah
rəvayət edir ki, Peyğəmbər salləllahu aleyhi və
səlləm buyurdu: “Kimə bir nemət verilər və o, bu neməti dilə gətirərsə,
şükür etmiş olar, onu dilə gətirməzsə, nankorluq etmiş olar”.1179

ﻢﹺﺎﺋﺮﹺ ﺍﻟﺼﺜﹾﻞﹸ ﺃﹶﺟ ﻣ ﻟﹶﻪﺮﺎﻛ ﺍﻟﺸﻢ»ﺍﻟﻄﱠﺎﻋ

ﻮﻝﹸ ﺍﻟﻠﱠﻪﺳﻗﹶﺎﻝﹶ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺭ

ﺒﹺﻰﺐﹺ ﺍﻟﻨﺎﺣﺻ

ﻰﻠﹶﻤﺔﹶ ﺍﻷَﺳﻨﻦﹺ ﺳ ﺑﺎﻥﻨ ﺳﻦ ﻋ- ٨٧٢
.«ﺎﺑﹺﺮﹺﺍﻟﺼ

872. Peyğəmbərin salləllahu aleyhi və səlləm səhabələrindən olan Sinan ibn
Sənnə əl-Əsləmi
rəvayət edir ki, Allah Elçisi salləllahu aleyhi və səlləm
buyurmuşdur: “Yemək yeyərək şükür edən səbir edərək oruc tutanın savabının mislini qazanır”.1180

ﻩﺪﻤﺤﺔﹶ ﻓﹶﻴﺑﺮ ﺍﻟﺸﺏﺮﻳﺸ ﻳﺄﹾﻛﹸﻞﹶ ﺍﻷَﻛﹾﻠﹶﺔﹶ ﺃﹶﻭ  ﺃﹶﻥﹾﺪﺒﻦﹺ ﺍﻟﹾﻌﻰ ﻋﺿﺮ ﻟﹶﻴﻗﹶﺎﻝﹶ »ﺇﹺﻥﱠ ﺍﻟﻠﱠﻪ

ﺒﹺﻰﺃﹶﻥﱠ ﺍﻟﻨ

ﻚﺎﻟﻦﹺ ﻣﺲﹺ ﺑ ﺃﹶﻧﻦ ﻋ- ٨٧٣

.«ﺎﻬﻠﹶﻴﻋ

873. Ənəs ibn Məlik
rəvayət edir ki, Allah Elçisi salləllahu aleyhi və səlləm
buyurmuşdur: “Həqiqətən, yeyib-içdikdən sonra Allaha həmd edən qulundan Allah razı olur”.1181

.«ﻊﻗﹶﻨ ﻛﹶﻔﹶﺎﻓﺎﹰ ﻭﻪﺸﻴﻛﹶﺎﻥﹶ ﻋﻼﹶﻡﹺ ﻭ ﻟﻺِﺳﻱﺪ ﻫﻦﻤﻰ ﻟ »ﻃﹸﻮﺑ:ﻳﻘﹸﻮﻝﹸ

ِﻝﹶ ﺍﷲﻮﺳ ﺭﻊﻤ ﺳﻪ ﺃﹶﻧ:

ﺪﻴﺒﻦﹺ ﻋﺎﻟﹶﺔﹶ ﺑ ﻓﹸﻀﻦ ﻋ- ٨٧٤

874. Fədalə ibn Ubeyd rəvayət edir ki, Allah Elçisi salləllahu aleyhi və səlləm
demişdir: “İslama hidayət olunan, güzəranı ona kifayət edən və qane olan
kimsəyə Tubə olsun!”1182

ﺎ ﺑﹺﻤ ﺍﻟﻠﱠﻪﻪﻌﻗﹶﻨ ﻛﹶﻔﹶﺎﻓﹰﺎ ﻭﺯﹺﻕﺭ ﻭﻠﹶﻢ ﺃﹶﺳﻦ ﻣ ﺃﹶﻓﹾﻠﹶﺢﻗﹶﺎﻝﹶ »ﻗﹶﺪ

ﻮﻝﹶ ﺍﻟﻠﱠﻪﺳﺃﹶﻥﱠ ﺭ

ﺎﺹﹺﻦﹺ ﺍﻟﹾﻌﺮﹺﻭ ﺑﻤﻦﹺ ﻋ ﺑ ﺍﻟﻠﱠﻪﺪﺒ ﻋﻦ ﻋ- ٨٧٥

.«ﺎﻩﺁﺗ

İbn Məcə, 3805, 3937. əl-Albani həsən olduğunu bildirmişdir.
Əbu Davud, 4814, 4816. əl-Albani səhih olduğunu bildirmişdir.
1180 İbn Məcə, 1765, 1837. əl-Albani səhih olduğunu bildirmişdir.
1181 ət-Tirmizi, 1816, 1929; Muslim, 2734.
1182 ət-Tirmizi, 2349, 2522. əl-Albani səhih olduğunu bildirmişdir.
1178
1179
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875. Abdullah ibn Amr ibn əl-As
rəvayət edir ki, Allah Elçisi salləllahu
aleyhi və səlləm buyurdu: “Müsəlman olan, kifayət qədər ruzi verilən və
Allahın verdiyinə qane olan kəs nicata çatmışdır”.1183

 ﻦ ﺃﹶ  ﻗﹶﺎﻝﹶ »ﻣ.ﻢﻌ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﻧ.«ﺎﻝﹲ ﻣ ﻓﹶﻘﹶﺎﻝﹶ »ﺃﹶﻟﹶﻚﻭﻥﺏﹴ ﺩﻰ ﺛﹶﻮ ﻓﺒﹺﻰ ﺍﻟﻨﺖﻴ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺃﹶﺗ ﺃﹶﺑﹺﻴﻪﻦﺹﹺ ﻋﻮ ﺃﹶﺑﹺﻰ ﺍﻷَﺣﻦ ﻋ- ٨٧٦
ﻯ
.«ﻪﺘﺍﻣﻛﹶﺮ ﻭﻚﻠﹶﻴ ﻋ ﺍﻟﻠﱠﻪﺔﻤ ﻧﹺﻌ ﺃﹶﺛﹶﺮﺮﺎﻻﹰ ﻓﹶﻠﹾﻴ ﻣ ﺍﻟﻠﱠﻪﺎﻙ ﻗﹶﺎﻝﹶ »ﻓﹶﺈﹺﺫﹶﺍ ﺃﹶﺗ.ﻴﻖﹺﻗﺍﻟﺮﻞﹺ ﻭﻴﺍﻟﹾﺨﻢﹺ ﻭﻨﺍﻟﹾﻐ ﺍﻹِﺑﹺﻞﹺ ﻭﻦ ﻣ ﺍﻟﻠﱠﻪﺎﻧﹺﻰ ﺃﹶﺗ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﻗﹶﺪ.«ﺎﻝﹺﺍﻟﹾﻤ
876. Əbul-Əhvas atasından rəvayət edərək demişdir: “Mən pis paltarda
Allah Elçisinin salləllahu aleyhi və səlləm yanına gəldim. O, məndən soruşdu:
“Malın varmı?” Mən: “Bəli”- deyə cavab verdim. O soruşdu: “Hansı maldan?” Mən: “Allah mənə dəvə, qoyun, at və kölələr vermişdir”- dedim.
Allah Elçisi salləllahu aleyhi və səlləm buyurdu: “Allah sənə mal-dövlət veribsə,
qoy Allahın nemətinin və lütfünün əlaməti sənin üstündə görünsün”.1184

ﻠﹶﻰ ﻋﻪﺘﻤ ﻧﹺﻌﻯ ﺃﹶﺛﹶﺮﻳﺮ  ﺃﹶﻥﹾﺐﻳﺤ »ﺇﹺﻥﱠ ﺍﻟﻠﱠﻪ

ﻮﻝﹸ ﺍﻟﻠﱠﻪﺳﻗﹶﺎﻝﹶ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺭ

ﻩﺪ ﺟﻦ ﻋ ﺃﹶﺑﹺﻴﻪﻦﺐﹴ ﻋﻴﻌﻦﹺ ﺷﺮﹺﻭ ﺑﻤ ﻋﻦ ﻋ- ٨٧٧
.«ﻩﺪﺒﻋ

877. Amr bin Şuayb atasından rəvayət edir ki, Allah Elçisi salləllahu aleyhi
və səlləm demişdir: “Həqiqətən, Allah nemətinin əlamətini qulunun üzərində görünməsini sevir”.1185
ALLAH RİZASINA GÖRƏ QƏZƏBİ BOĞMAQ

ﺪﺒﺎ ﻋﻬ ﻛﹶﻈﹶﻤ،ﻆ ﻏﹶﻴﺔﻋﺮ ﺟﻦ ﺍﷲِ ﻣﺪﻨﺮﺍﹰ ﻋ ﺃﹶﺟﻈﹶﻢ ﺃﹶﻋﺔﻋﺮ ﺟﻦﺎ ﻣ »ﻣ: ِﻝﹸ ﺍﷲﻮﺳ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺭ:ﻗﹶﺎﻝﹶ

ﺮﻤﻦﹺ ﻋﻦﹺ ﺍﺑ ﻋ- ٨٧٨
.« ِ ﺍﷲﻪﺟﺎﺀَ ﻭﻐﺘﺍﺑ

878. İbn Ömər
rəvayət edir ki, Allah Elçisi salləllahu aleyhi və səlləm
buyurmuşdur: “Allah dərgahında, Allahın Üzünü diləyərək qulun qəzəbini boğmasından daha böyük mükafat yoxdur”.1186

 ﺍﻟﻠﱠﻪﺎﻩﻋ ﺩ- ﺬﹶﻩﻔﻳﻨ ﻠﹶﻰ ﺃﹶﻥﹾ ﻋﺭ ﻗﹶﺎﺩﻮﻫ ﻭ- ﻈﹰﺎ ﻏﹶﻴ ﻛﹶﻈﹶﻢﻦﻗﹶﺎﻝﹶ »ﻣ

ﻮﻝﹶ ﺍﻟﻠﱠﻪﺳ ﺃﹶﻥﱠ ﺭ ﺃﹶﺑﹺﻴﻪﻦ ﻋﺎﺫﻌﻦﹺ ﻣﻞﹺ ﺑﻬ ﺳﻦ ﻋ- ٨٧٩

.«َﺎﺀﺎ ﺷﻮﺭﹺ ﻣ ﺍﻟﹾﺤﻦ ﻣ ﺍﻟﻠﱠﻪﻩﺮﻴﻳﺨ ﻰﺘ ﺣﺔﺎﻣﻴ ﺍﻟﹾﻘﻡﻳﻮ ﻖﹺﻼﹶﺋﺀُﻭﺱﹺ ﺍﻟﹾﺨﻠﹶﻰ ﺭﻋ
1183 Muslim, 2473; Əhməd, 6572, 6729. əl-Albani “Sahihul-Cəmius-Sağir”də (№ 4368) və “Silsilətul-Əhədisis-Sahiha”da (№ 129) səhih olduğunu söyləmişdir.
1184 Əbu Davud, 4063, 4365. əl-Albani səhih olduğunu bildirmişdir.
1185 ət-Tirmizi, 2819, 3051. əl-Albani həsən səhih olduğunu bildirmişdir.
1186 İbn Məcə, 4189, 4329. əl-Albani səhih olduğunu bildirmişdir.
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879. Səhl ibn Muaz atasından rəvayət edir ki, Allah Elçisi salləllahu aleyhi və
buyurmuşdur: “Kim qəzəblənərək özündən çıxa biləcəyi halda
qəzəbini boğarsa, Allah
Qiyamət günü onu məxluqlarının qarşısına
çağıracaq və hurilərdən istədiyini seçməkdə onu sərbəst buraxacaq”.1187

səlləm

ﺔﹸﻨ ﺍﻟﹾﺠﻟﹶﻚ ﻭ،ﺐﻀﻐ ﻻ ﺗ: ﻗﹶﺎﻝﹶ،ﺔﹶﻨﻠﹸﻨﹺﻲ ﺍﻟﹾﺠﺧﻳﺪ ﻞﹴﻤﻠﹶﻰ ﻋﻟﱠﻨﹺﻲ ﻋ ﺩ،ﻮﻝﹶ ﺍﻟﻠﱠﻪﺳﺎ ﺭ ﻳ: ﻗﹸﻠﹾﺖ:ﻗﹶﺎﻝﹶ

ِﺍﺀﺩﺭ ﺃﹶﺑﹺﻲ ﺍﻟﺪﻦ ﻋ- ٨٨٠

880. Əbu Dərdədən rəvayət edir ki, bir nəfər gəlib Allah Elçisinə salləllahu
aleyhi və səlləm dedi: “Ey Allahın Elçisi! Məni Cənnətə salacaq bir əməl
göstər!” Allah Elçisi salləllahu aleyhi və səlləm buyurdu: “Qəzəblənmə, sənə
Cənnət verilər!”1188

.«ﺐﻀﻐ »ﻻ ﺗ:ﺐﹺ ﺍﷲِ؟ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﻏﹶﻀﻦﻨﹺﻲ ﻣﻌﻨﻳﻤ ﺎﻝﹶ ﺍﷲِ! ﻣﻮﺳﺎ ﺭ ﻳ: ﻗﹸﻠﹾﺖ:ﻗﹶﺎﻝﹶ

ﺮﹴﻭﻤﻦﹺ ﻋ ﺍﷲِ ﺑﺪﺒ ﻋﻦ ﻋ- ٨٨١

881. Abdullah ibn Amr
rəvayət edir ki, mən dedim: “Ey Allahın Elçisi!
Məni Allahın qəzəbindən nə qoruyar?” O buyurdu: “Qəzəblənmə!”1189

ﻋﻠﻤﻮﺍ ﻭﻳﺴﺮﻭﺍ ﻋﻠﻤﻮﺍ ﻭﻳﺴﺮﻭﺍ ﺛﻼﺙ ﻣﺮﺍﺕ ﻭﺇﺫﺍ ﻏﻀﺒﺖ ﻓﺎﺳﻜﺖ

ﻗﺎﻝ ﻗﺎﻝ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ

 ﻋﻦ ﺑﻦ ﻋﺒﺎﺱ- ٨٨٢
ﻣﺮﺗﲔ

882. İbn Abbas
rəvayət edir ki, Allah Elçisi salləllahu aleyhi və səlləm
buyurdu: “Öyrədin və asanlaşdırın, öyrədin və asanlaşdırın!” (O bunu) üç
dəfə təkrar etdi. Yenə buyurdu: “Qəzəbləndiyin zaman sus!” (Bunu da) iki
dəfə təkrar etdi”.1190

ﻗﺎﻝ ﻟﻴﺲ ﺍﻟﺸﺪﻳﺪ ﺑﺎﻟﺼﺮﻋﺔ ﺇﳕﺎ ﺍﻟﺸﺪﻳﺪ ﺍﻟﺬﻱ ﳝﻠﻚ ﻧﻔﺴﻪ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﻐﻀﺐ

ﺃﻥ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ

 ﻋﻦ ﺃﰊ ﻫﺮﻳﺮﺓ- ٨٨٣

883. Əbu Hureyra
rəvayət edir ki, Allah Elçisi salləllahu aleyhi və səlləm
demişdir: “(Hamını) yıxmaq güclü olmaq demək deyil. Güclü o kəsdir ki,
qəzəbləndikdə özünü saxlaya bilsin”.1191

Əbu Davud, 4777, 4779. əl-Albani səhih olduğunu bildirmişdir.
ət-Tabərani “Mucəmul-Kəbir” 1762. əl-Albani “Sahihul-Cəmius-Sağir”də (№ 7374) səhih olduğunu
bildirmişdir.
1189 İbn Hibban, 296. əl-Albani həsən olduğunu bildirmişdir.
1190 əl-Buxari “Ədəbul-Mufrad“ 1320. əl-Albani səhih li-ğeyrihi olduğunu bildirmişdir.
1191 əl-Buxari “Ədəbul-Mufrad” 1317. əl-Albani səhih olduğunu bildirmişdir.
1187
1188
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.«ﻪﻔﹾﺴ ﻧ ﻏﹶﻠﹶﺐﻦ ﻣﻳﺪﺪﺎ ﺍﻟﺸﻤﺎﺱ( ﺇﹺﻧ )ﺍﻟﻨ ﻏﹶﻠﹶﺐﻦ ﻣﻳﺪﺪ ﺍﻟﺸﺲ »ﻟﹶﻴ: ِﻝﹸ ﺍﷲﻮﺳ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺭ:ﻗﹶﺎﻝﹶ

ﺓﹶﻳﺮﺮ ﺃﹶﺑﹺﻲ ﻫﻦ ﻋ- ٨٨٤

884. Əbu Hureyra
rəvayət edir ki, Allah Elçisi salləllahu aleyhi və səlləm
demişdir: “İnsanlara qalib gəlmək güclü olmaq demək deyildir. Həqiqətən,
güclü olan nəfsinə qalib gələndir”.1192
ƏLLİ NƏFƏRİN SAVABI

ﻜﹸﻢﺍﺋﺭ ﻭﻦ "ﺇﹺﻥﱠ ﻣ: ﻗﹶﺎﻝﹶﻮﻝﹶ ﺍﻟﻠﱠﻪﺳ ﺃﹶﻥﱠ ﺭﺔﺎﺑﺤ ﺍﻟﺼﻦﻛﹶﺎﻥﹶ ﻣ ﻭ،ﺔﹶﻌﺼﻌ ﺑﻦ ﺻﺎﺯﹺﻥﻲ ﺑﲏ ﻣﺍﻥﹶ ﺃﹶﺧﻭﺔﹶ ﺑﻦ ﻏﹶﺰﺒﺘ ﻋﻦ ﻋ- ٨٨٥
."ﻜﹸﻢﻨﻞﹾ ﻣ "ﺑ:؟ ﻗﹶﺎﻝﹶﻢﻬﻨ ﻣ ﺃﹶﻭ، ﺍﻟﻠﱠﻪﺒﹺﻲﺎ ﻧ ﻳ:" ﻗﹶﺎﻟﹸﻮﺍﻜﹸﻢﻨ ﻣﺴِﲔﻤ ﺧﺮ ﺃﹶﺟﻪﻠﹶﻴ ﻋﻢﺘﺎ ﺃﹶﻧ ﲟﺬﺌﻣﻳﻮ ﻴﻬﹺﻦ ﻓﻚﺴﻤﺘ ﺍﻟﹾﻤ،ﺮﹺﺒ ﺍﻟﺼﺎﻡﺃﹶﻳ
885. Utbə ibn Ğazvan rəvayət edir ki, Allah Elçisi salləllahu aleyhi və səlləm
buyurmuşdur: “İrəlidə səbir günləri vardır. O günlərdə sizin üzərində durduğunuz yolu izləyənlərə sizdən əlli nəfərinizin savabı vardır”. Səhabələr:
“Ey Allahın Peyğəmbəri! Onlardan (əlli nəfərin)?”- deyə soruşdular. Allah
Elçisi salləllahu aleyhi və səlləm buyurdu: “Əksinə, sizdən!”1193

،ﺍﻬﹺﻴﺪ ﺷﺴِﲔﻤ ﺧﺮ ﺃﹶﺟﻴﻪ ﻓﻚﺴﻤﺘﻠﻤ ﻟ،ﺮﹴﺒﺎﻥﹶ ﺻﻣ ﺯﻜﹸﻢﺍﺋﺭ ﻭﻦ ﺇﹺﻥﱠ ﻣ:ﻗﹶﺎﻝﹶ

ﺒﹺﻲﻦﹺ ﺍﻟﻨ ﻋﻮﺩﻌﺴ ﺑﻦ ﻣ ﺍﻟﻠﱠﻪﺪﺒ ﻋﻦ ﻋ- ٨٨٦
.ﻜﹸﻢﻨﻣ:؟ ﻗﹶﺎﻝﹶﻢﻬﻨ ﻣﺎ ﺃﹶﻭﻨ ﻣ،ﻮﻝﹶ ﺍﻟﻠﱠﻪﺳﺎ ﺭ ﻳ:ﺮﻤﻓﹶﻘﹶﺎﻝﹶ ﻋ

886. Abdullah ibn Məsud
rəvayət edir ki, Peyğəmbər salləllahu aleyhi və
səlləm buyurmuşdur: “İrəlidə səbir zamanı var. O vaxt (sünnətə) sarılan
kimsəyə əlli şəhid savabı var”. Ömər soruşdu: “Ey Allahın Elçisi! Bizdən,
yoxsa onlardan?” O buyurdu: “Sizdən!”1194
DİNİNƏ GÖRƏ SƏBR EDƏNLƏR

ﻠﹶﻰ ﻛﹶﺎﻟﹾﻘﹶﺎﺑﹺﺾﹺ ﻋﻳﻨﹺﻪﻠﹶﻰ ﺩ ﻋﻴﻬﹺﻢ ﻓﺎﺑﹺﺮﺎﻥﹲ ﺍﻟﺼﻣﺎﺱﹺ ﺯﻠﹶﻰ ﺍﻟﻨﻲ ﻋﻳﺄﹾﺗ» : ِﻝﹸ ﺍﷲﻮﺳ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺭ: ﻗﹶﺎﻝﹶ

ﻚﺎﻟﻦﹺ ﻣﺲﹺ ﺑ ﺃﹶﻧﻦ ﻋ- ٨٨٧
.«ﺮﹺﻤﺍﻟﹾﺠ

887. Ənəs ibn Məlik
rəvayət edir ki, Allah Elçisi salləllahu aleyhi və səlləm
buyurmuşdur: “İnsanlara elə bir zaman gələcək ki, onda dininə görə səbir
etmək, əldə köz tutmaq kimi (çətin) olacaq”.1195
İbn Hibban, 715. əl-Albani səhih olduğunu bildirmişdir.
ət-Tabərani “Mucəmul-Kəbir” 289, 10394. əl-Albani “Silsilətul-Əhədisis-Sahiha”da (№ 494) səhih
olduğunu bildirmişdir.
1194 ət-Tabərani “Mucəmul-Kəbir” 10240. əl-Albani “Sahihul-Cəmius-Sağir”də (№ 2234) səhih olduğunu
söyləmişdir.
1195 ət-Tirmizi, 2260, 2428. əl-Albani səhih olduğunu bildirmişdir.
1192
1193
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ﺪ ﻔﻰ ﻧﺘ ﺣ،ﻢﻄﹶﺎﻫ ﻓﹶﺄﹶﻋﺄﹶﻟﹸﻮﻩ ﺳ ﺛﹸﻢ،ﻢﻄﹶﺎﻫ ﻓﹶﺄﹶﻋﻮﻝﹶ ﺍﻟﻠﱠﻪﺳﺄﹶﻟﹸﻮﺍ ﺭﺎﺭﹺ ﺳﺼ ﺍﻷَﻧﻦﺎ ﻣﺎﺳ ﺃﹶﻥﱠ ﻧﺭﹺﻯﺪ ﺍﻟﹾﺨﻴﺪﻌ ﺃﹶﺑﹺﻰ ﺳﻦ ﻋ- ٨٨٨
ﺮﺒﺘﺼﻳ ﻦﻣ ﻭ، ﺍﻟﻠﱠﻪﻨﹺﻪﻳﻐ ﻦﹺﻐﺘﻳﺴ ﻦﻣ ﻭ، ﺍﻟﻠﱠﻪﻔﱠﻪﻳﻌ ﻒﻔﻌﺘﻳﺴ ﻦﻣ ﻭ،ﻜﹸﻢﻨ ﻋﻩﺮﺧ ﺃﹶﺩﺮﹴ ﻓﹶﻠﹶﻦﻴ ﺧﻦﻯ ﻣﺪﻨﻳﻜﹸﻮﻥﹸ ﻋ ﺎ »ﻣ: ﻓﹶﻘﹶﺎﻝﹶﻩﺪﻨﺎ ﻋﻣ
.«ﺮﹺﺒ ﺍﻟﺼﻦ ﻣﻊﺳﺃﹶﻭﺍ ﻭﺮﻴﻄﹶﺎﺀً ﺧ ﻋﺪ ﺃﹶﺣﻰﻄﺎ ﺃﹸﻋﻣ ﻭ، ﺍﻟﻠﱠﻪﻩﺮﺒﻳﺼ
888. Əbu Səid əl-Xudri
rəvayət edir ki, ənsardan bəzi adamlar Peyğəmbərdən salləllahu aleyhi və səlləm (yardım) istədilər, o da onlara (istədiklərini)
verdi. Sonra yenə istədilər, o, yenə onlara (istədiklərini) verdi. Nəhayət,
əlində olanlar qurtardıqdan sonra dedi: “Əlimdə nə qədər nemət olursaolsun, heç vaxt onu sizdən əsirgəməyəcəyəm. İffətli olmaq istəyəni Allah
iffətli1196 edər. (İnsanlara) möhtac olmaq istəməyən kimsəni Allah heç kəsə
möhtac etməz. Səbir etməyə çalışan kimsəni Allah səbirli olmağa müvəffəq
edər. Heç kəsə səbirdən daha xeyirli və daha böyük nemət verilməmişdir”.1197
MÖMİN QARDAŞINA TƏSƏLLİ VERƏN

ﻡﻳﻮ ﺎ ﺑﹺﻬﺮﺒﻳﺤ ﺍﺀﺮﻀﻠﱠﺔ ﺧ ﺍﷲُ ﺣﺎﻩﺔ ﻛﹶﺴﻴﺒﺼ ﻣﻦﻦ ﻣﺆﻣ ﺍﻟﹾﻤﺎﻩﻯ ﺃﹶﺧﺰ ﻋﻦ »ﻣ: ِﻝﹸ ﺍﷲﻮﺳ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺭ:ﺲ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺃﹶﻧﻦ ﻋ- ٨٨٩
.«ﺔﺎﻣﻴ ﺍﻟﹾﻘﻡﻳﻮ ﺎﻂﹸ ﺑﹺﻬﺒﻳﻐ» :ﺮ؟ ﻗﹶﺎﻝﹶﺒﻳﺤ ﺎﻝﹶ ﺍﷲِ ﻣﻮﺳﺎ ﺭ ﻳ:ﻴﻞﹶ ﻗ.«ﺔﺎﻣﻴﺍﻟﹾﻘ
889. Ənəs
rəvayət edir ki, Allah Elçisi salləllahu aleyhi və səlləm demişdir:
“Kim müsibətə düçar olmuş mömin qardaşına təsəlli verərsə, Qiyamət
günü Allah onu fərəhləndirəcək yaşıl paltar geyindirər”. Soruşdular: “Ey
Allahın Elçisi, onu nə fərəhləndirəcək?” O buyurdu: “Qiyamət günü ona
qibtə ediləcək”.1198

 ﺇﹺﻻﱠﺒﺔﻴﺼ ﺑﹺﻤﺎﻩﻯ ﺃﹶﺧﺰﻳﻌ ﻦﹴﻣﺆ ﻣﻦﺎ ﻣ ﻗﹶﺎﻝﹶ »ﻣﻪﺃﹶﻧ

ﺒﹺﻰﻦﹺ ﺍﻟﻨ ﻋﻩﺪ ﺟﻦﻋ

 ﺃﹶﺑﹺﻴﻪﻦﺙﹸ ﻋﺪﻳﺤ ﻡﹴﺰﻦﹺ ﺣﺮﹺﻭ ﺑﻤ ﻋﻦ ﻋ- ٨٩٠
.«ﺔﺎﻣﻴ ﺍﻟﹾﻘﻡﻳﻮ ﺔﺍﻣﻠﹶﻞﹺ ﺍﻟﹾﻜﹶﺮ ﺣﻦ ﻣﻪﺎﻧﺤﺒ ﺳ ﺍﻟﻠﱠﻪﺎﻩﻛﹶﺴ

890. Amr ibn Həzm babasından rəvayət edir ki, Peyğəmbər salləllahu aleyhi
və səlləm buyurdu: “Hər hansı bir mömin başına gələn müsibətə görə öz

İffətli – namuslu, ismətli, həyalı.
əl-Buxari, 1469.
1198
Xatib əl-Bağdadi “Tarixu Bağdad” 7/ 397. əl-Albani “İrvaul-Ğalil” əsərində (№ 3/ 217) həsən olduğunu bildirmişdir.
1196
1197
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qardaşına təsəlli verərsə, Allah
1199
geyindirər”.

Qiyamət günü ona kəramət libasları

DÜŞƏN UŞAQ İTGİ DEYİL

 ﺇﹺﺫﹶﺍﺔﻨ ﺇﻟﹶﻰ ﺍﻟﹾﺠﺭﹺﻩﺮ ﺑﹺﺴﻪ ﺃﹸﻣﺮﺠﻘﹾﻂﹶ ﻟﹶﻴ! ﺇﹺﻥﱠ ﺍﻟﺴﻩﺪﻔﹾﺴِﻲ ﺑﹺﻴﻱ ﻧﺍﻟﱠﺬ »ﻭ:ﻗﹶﺎﻝﹶ

ﺒﹺﻲﻦﹺ ﺍﻟﻨ ﻋ:

ﻞﹴﺒﻦﹺ ﺟ ﺑﺎﺫﻌ ﻣﻦ ﻋ- ٨٩١
.«ﻪﺘﺒﺴﺍﺣﺘ

891. Muaz ibn Cəbəl
rəvayət edir ki, Peyğəmbər salləllahu aleyhi və səlləm
buyurmuşdur: “Canım Əlində Olana and olsun! Həqiqətən, (Qiyamət
günü) düşmüş uşaq, səbir edərək mükafatını Allahdan uman anasını göbəyindən dartaraq Cənnətə aparacaq”.1200
QARIŞIQLIQ ZAMANI İBADƏTİNİ ÇOXALT!

 ﺇﹺﻟﹶﻲﺓﺮ ﻛﹶﻬﹺﺠﺔﻨﺘ ﺃﹶﻭﹺ ﺍﻟﹾﻔ،ﺝﹺﺮﻲ ﺍﻟﹾﻬﺓﹲ ﻓﺎﺩﺒ ﻋ: ﻮﻝﹸ ﺍﻟﻠﱠﻪﺳ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺭ:ﻗﹶﺎﻝﹶ

ﺎﺭﹴﻳﺴ ﻞﹺ ﺑﻦﻘﻌ ﻣﻦ ﻋ- ٨٩٢

892. Məqil ibn Yəsar
rəvayət edir ki, Allah Elçisi salləllahu aleyhi və səlləm
buyurdu: “Hərc-mərclik və fitnə zamanı ibadət etmək mənə doğru hicrət
etmək1201 kimidir”.1202
HƏR BİR SƏBİRDƏN SONRA ZƏFƏR GƏLİR

ﻊ ﺇﹺﻥﱠ ﻣ،ﺴﺮﺍﹰﺮﹺ ﻳﺴ ﺍﻟﹾﻌﻊﺇﹺﻥﱠ ﻣ ﻭ،ﺏﹺ ﺍﻟﹾﻜﹶﺮﻊ ﻣﺝﺍﻟﹾﻔﹶﺮ ﻭ،ﺮﹺﺒ ﺍﻟﺼﻊ ﻣﺮﺼ »ﺍﻟﻨ:

ِﻝﹸ ﺍﷲﻮﺳ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺭ:ﻗﹶﺎﻝﹶ

ﺲﹴ ﺃﹶﻧﻦ ﻋ- ٨٩٣
.«ﺴﺮﺍﹰﺮﹺ ﻳﺴﺍﻟﹾﻌ

893. Ənəs
rəvayət edir ki, Allah Elçisi salləllahu aleyhi və səlləm demişdir:
“Hər bir səbirdən sonra zəfər, hər bir sıxıntıdan sonra yüngüllük, hər bir
çətinlikdən sonra asanlıq, hər bir çətinlikdən sonra asanlıq gəlir”.1203

İbn Məcə, 1601, 1669. əl-Albani həsən olduğunu qeyd etmişdir.
İbn Məcə, 1609, 1677. əl-Albani səhih olduğunu bildirmişdir.
1201 Küfr ölkəsindən İslam yurduna köçmək, həmçinin Allahın qadağalarını tərk etmək də hicrət adlanır.
1202 ət-Tabərani “Mucəmul-Kəbir” 16888. əl-Albani “Sahihul-Cəmius-Sağir”də (№ 3974) səhih olduğunu
bildirmişdir.
1203 Xatib əl-Bağdadi “Tarixu Bağdad” 5411. əl-Albani “Sahihul-Cəmius-Sağir”də (№ 686) səhih olduğunu bildirmişdir.
1199
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ﻮﻫﻮﻡﹴ ﻭ ﻳﻢ ﺑﹺﻨﹺﺼﻒﺎﺋﹶﻬﻞﹶ ﺃﹶﻏﹾﻨﹺﻴﺔ ﻗﹶﺒﻨ ﺍﻟﹾﺠﲔﻤﻠﺴﺍﺀُ ﺍﻟﹾﻤ ﹸﻞ ﻓﹸﻘﹶﺮﺧﻳﺪ» :

ِﻝﹸ ﺍﷲﻮﺳ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺭ:ﻗﹶﺎﻝﹶ

ﺓﹶﻳﺮﺮ ﺃﹶﺑﹺﻲ ﻫﻦ ﻋ- ٨٩٤
.«ﺎﻡﹴ ﻋﺌﹶﺔ ﻣﺲﻤﺧ

894. Əbu Hureyra rəvayət edir ki, Allah Elçisi salləllahu aleyhi və səlləm demişdir: “Kasıb müsəlmanlar varlılardan yarım gün əvvəl Cənnətə girəcəklər. Bu da beş yüz ilə bərabərdir”.1204
MÖMİNİN HALI

ﻦﹺ ﺇﹺﻥﹾﻣﺆﻠﹾﻤ ﺇﹺﻟﱠﺎ ﻟﺪﺄﹶﺣ ﻟ ﺫﹶﺍﻙﺲﻟﹶﻴ ﻭﺮﻴ ﺧ ﻛﹸﻠﱠﻪﻩﺮﻦﹺ ﺇﹺﻥﱠ ﺃﹶﻣﻣﺆﺮﹺ ﺍﻟﹾﻤﺄﹶﻣﺎ ﻟﺠﺒ
  ﻋﻮﻝﹸ ﺍﻟﻠﱠﻪﺳﺐﹴ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺭﻴﻬ ﺻﻦ ﻋ- ٨٩٥
ﺍ ﻟﹶﻪﺮﻴ ﻓﹶﻜﹶﺎﻥﹶ ﺧﺮﺒﺍﺀُ ﺻﺮ ﺿﻪﺘﺎﺑﺇﹺﻥﹾ ﺃﹶﺻ ﻭﺍ ﻟﹶﻪﺮﻴ ﻓﹶﻜﹶﺎﻥﹶ ﺧﻜﹶﺮﺍﺀُ ﺷﺮ ﺳﻪﺘﺎﺑﺃﹶﺻ
895. Suheyb rəvayət edir ki, Allah Elçisi salləllahu aleyhi və səlləm demişdir:
“Möminin işi qəribədir! Həqiqətən, onun bütün işləri xeyirdir. Bu, mömindən başqa bir kəsə məxsus deyildir. Ona sevindirici bir şey gəldikdə, şükür
edər, bu, onun üçün xeyir olar. Ona xoşagəlməz bir şey gəldikdə isə səbir
edər, bu, onun üçün xeyir olar”.1205

1204
1205

ət-Tirmizi, 2354, 2527. əl-Albani həsən səhih olduğunu bildirmişdir.
Muslim, 2999, 7692.
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TÖVBƏ

ﺄﹶ ﹶﻝﺎ ﹶﻓﺴﻔﹾﺴ ﻧﲔﻌﺴﺗﺔﹰ ﻭﻌﺴﻞﹶ ﺗﻞﹲ ﻗﹶﺘﺟ ﺭﻠﹶﻜﹸﻢ ﻛﹶﺎﻥﹶ ﻗﹶﺒﻦﻴﻤ ﻗﹶﺎﻝﹶ »ﻛﹶﺎﻥﹶ ﻓ ﺍﻟﻠﱠﻪﺒﹺﻰ ﺃﹶﻥﱠ ﻧﺭﹺﻯﺪ ﺍﻟﹾﺨﻴﺪﻌ ﺃﹶﺑﹺﻰ ﺳﻦ ﻋ- ٨٩٦
ﻤﻞﹶ ﺑﹺﻪ  ﻓﹶﻜﹶﻠﹶﻪ ﻓﹶﻘﹶﺘ. ﻓﹶﻘﹶﺎﻝﹶ ﻻﹶﺔﺑﻮ ﺗﻦ ﻣﻞﹾ ﻟﹶﻪﺎ ﻓﹶﻬﻔﹾﺴ ﻧﲔﻌﺴﺗﺔﹰ ﻭﻌﺴﻞﹶ ﺗ ﻗﹶﺘﻪ ﻓﹶﻘﹶﺎﻝﹶ ﺇﹺﻧﺎﻩﺐﹴ ﻓﹶﺄﹶﺗﺍﻫﻠﹶﻰ ﺭﻝﱠ ﻋﺽﹺ ﻓﹶﺪﻞﹺ ﺍﻷَﺭﻠﹶﻢﹺ ﺃﹶﻫ ﺃﹶﻋﻦﻋ
ﻮﻝﹸﻳﺤ ﻦﻣ ﻭﻢﻌ ﻓﹶﻘﹶﺎﻝﹶ ﻧﺔﺑﻮ ﺗﻦ ﻣﻞﹾ ﻟﹶﻪﻔﹾﺲﹴ ﻓﹶﻬﺎﺋﹶﺔﹶ ﻧﻞﹶ ﻣ ﻗﹶﺘﻪﻢﹴ ﻓﹶﻘﹶﺎﻝﹶ ﺇﹺﻧﺎﻟﻞﹴ ﻋﺟﻠﹶﻰ ﺭﻝﱠ ﻋﺽﹺ ﻓﹶﺪﻞﹺ ﺍﻷَﺭﻠﹶﻢﹺ ﺃﹶﻫ ﺃﹶﻋﻦﺄﹶﻝﹶ ﻋ ﺳﺎﺋﹶﺔﹰ ﺛﹸﻢﻣ
ﺽﺎ ﹶﺃﺭﻬ ﻓﹶﺈﹺﻧﻚﺿ ﺇﹺﻟﹶﻰ ﺃﹶﺭﺟﹺﻊﺮﻻﹶ ﺗ ﻭﻢﻬﻌ ﻣ ﺍﻟﻠﱠﻪﺪﺒ ﻓﹶﺎﻋﻭﻥﹶ ﺍﻟﻠﱠﻪﺪﺒﻳﻌ ﺎﺎﺳﺎ ﺃﹸﻧﻛﹶﺬﹶﺍ ﻓﹶﺈﹺﻥﱠ ﺑﹺﻬﺽﹺ ﻛﹶﺬﹶﺍ ﻭ ﺇﹺﻟﹶﻰ ﺃﹶﺭﻖﻄﹶﻠ ﺍﻧﺔﺑﻮ ﺍﻟﺘﻦﻴﺑ ﻭﻪﻨﻴﺑ
ﺔﻤﺣﻜﹶﺔﹸ ﺍﻟﺮﻼﹶﺋ ﻣﺬﹶﺍﺏﹺ ﻓﹶﻘﹶﺎﻟﹶﺖﻜﹶﺔﹸ ﺍﻟﹾﻌﻼﹶﺋﻣ ﻭﺔﻤﺣﻜﹶﺔﹸ ﺍﻟﺮﻼﹶﺋ ﻣﻴﻪ ﻓﺖﻤﺼﺘ ﻓﹶﺎﺧﺕﻮ ﺍﻟﹾﻤﺎﻩ ﺃﹶﺗ ﺍﻟﻄﱠﺮﹺﻳﻖﻒﺼﻰ ﺇﹺﺫﹶﺍ ﻧﺘ ﺣﻄﹶﻠﹶﻖ ﻓﹶﺎﻧ.ٍﺀﻮﺳ
ﻢﻬﻨﺑﻴ ﻠﹸﻮﻩﻌ ﻓﹶﺠﻰﻣ ﺁﺩﺓﻮﺭﻰ ﺻ ﻓﻠﹶﻚ ﻣﻢﺎﻫ ﻓﹶﺄﹶﺗ.ﺍ ﻗﹶﻂﱡﺮﻴﻞﹾ ﺧﻤﻳﻌ  ﻟﹶﻢﻪﺬﹶﺍﺏﹺ ﺇﹺﻧﻜﹶﺔﹸ ﺍﻟﹾﻌﻼﹶﺋ ﻣﻗﹶﺎﻟﹶﺖ ﻭ. ﺇﹺﻟﹶﻰ ﺍﻟﻠﱠﻪﻘﹾﺒﹺﻼﹰ ﺑﹺﻘﹶﻠﹾﺒﹺﻪﺎ ﻣﺒﺎﺋﺎﺀَ ﺗﺟ
ﻜﹶﺔﹸﻼﹶﺋ ﻣﻪﺘﻀ ﻓﹶﻘﹶﺒﺍﺩﻰ ﺃﹶﺭﺽﹺ ﺍﻟﱠﺘﻰ ﺇﹺﻟﹶﻰ ﺍﻷَﺭﻧ ﺃﹶﺩﻭﻩﺪﺟ ﻓﹶﻮﻮﻩ ﻓﹶﻘﹶﺎﺳ. ﻟﹶﻪﻮﻰ ﻓﹶﻬﻧﺎ ﻛﹶﺎﻥﹶ ﺃﹶﺩﻬﹺﻤﻳﺘﻦﹺ ﻓﹶﺈﹺﻟﹶﻰ ﺃﹶﻴﺿ ﺍﻷَﺭﻦﻴﺎ ﺑﻮﺍ ﻣﻴﺴﻓﹶﻘﹶﺎﻝﹶ ﻗ
.ﺭﹺﻩﺪﺄﹶﻯ ﺑﹺﺼ ﻧﺕﻮ ﺍﻟﹾﻤﺎﻩﺎ ﺃﹶﺗ ﻟﹶﻤﻪﺎ ﺃﹶﻧ ﻟﹶﻨﺮ ﺫﹸﻛﻦﺴﺓﹸ ﻓﹶﻘﹶﺎﻝﹶ ﺍﻟﹾﺤﺎﺩ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﻗﹶﺘ.«ﺔﻤﺣﺍﻟﺮ
896. Əbu Səid əl-Xudri rəvayət edir ki, Allahın Peyğəmbəri salləllahu aleyhi
və səlləm demişdir: “Sizdən əvvəlkilərdən (ümmətlərdən) biri doxsan doqquz adam öldürdü. Dünyada ən çox bilənin kim olduğunu soruşdu və ona
bir rahibi göstərdilər. Onun yanına gəlib belə dedi: “Mən doxsan doqquz
adam öldürmüşəm”. (Həmçinin) soruşdu: “Buna tövbə varmı?” O dedi:
“Xeyr!” Həmin adam rahibi də öldürərək bununla sayı yüzə tamamladı.
Sonra dünyada ən çox bilənin kim olduğunu soruşdu və ona bir alimi
göstərdilər. Onun yanına gəlib dedi ki, yüz adam öldürmüşəm”. (Həmçinin,) soruşdu: “Buna tövbə varmı?” O dedi: “Bəli! Kim tövbə edənlə tövbəsi
arasına girə (tövbə edənə mane ola) bilər? İnsanların Uca Allaha ibadət
etdikləri (filan) yerə get, onlarla birgə Allaha ibadət elə və öz torpağına
qayıtma, çünki ora pis yerdir”. O yola düşüb yolun yarısına çatmışdı ki,
ölüm onu haqladı. Onun görə rəhmət və əzab mələkləri öz aralarında
mübahisə etməli oldular. Rəhmət mələkləri dedilər: “O tövbə edərək qəlbi
ilə Uca Allaha tərəf gəlmişdir!” Əzab mələkləri isə dedilər: “O həqiqətən
heç bir xeyir iş görməmişdir”. Onların yanına insan qiyafəsində bir mələk
gəldi. Onu öz aralarında hakim təyin etdilər. O dedi: “Bu iki (gəldiyi
yerdən bura və buradan gedəcəyi yerə qədər) məsafəni ölçün, hansına
yaxın olarsa, ora da aiddir. Ölçdükdə gördülər ki, gedəcəyi yerə yaxındır
və onu (onun ruhunu) rəhmət mələkləri aldılar”. Qatədə Həsənin belə
dediyini rəvayət edir: “Bizə deyildiyinə görə: “Bu adama ölüm gəlincə, o,
sinəsiylə (o tərəfə doğru) irəliləmişdir (sürünmüşdür)”.1206

1206

Muslim, 7184.
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ﺎﺭﹺﻬ ﺑﹺﺎﻟﻨﻩﻳﺪ ﻂﹸﺴﻳﺒﺎﺭﹺ ﻭﻬﺴِﻲﺀُ ﺍﻟﻨ ﻣﻮﺏﺘﻴﻴﻞﹺ ﻟ ﺑﹺﺎﻟﻠﱠﻩﻳﺪ ﻂﹸﺴﻳﺒ

ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺇﹺﻥﱠ ﺍﻟﻠﱠﻪ

ﺒﹺﻲ ﺍﻟﻨﻦﻋ

ﻰﻮﺳ ﺃﹶﺑﹺﻲ ﻣﻦ ﻋ- ٨٩٧

"ﺎﺮﹺﺑﹺﻬﻐ ﻣﻦ ﻣﺲﻤ ﺍﻟﺸﻄﹾﻠﹸﻊﻰ ﺗﺘﻞﹺ ﺣﺴِﻲ ُﺀ ﺍﻟﻠﱠﻴ ﻣﻮﺏﺘﻴﻟ
897. Əbu Musa
rəvayət edir ki, Allah Elçisi salləllahu aleyhi və səlləm
buyurmuşdur: “Allah
gündüz günah edənlərin tövbələrini qəbul etmək
üçün gecə Əlini uzadır. Gecə günah edənlərin tövbələrini qəbul etmək
üçün də gündüz Əlini uzadır. Bu günəşin şərqdən doğma (əks tərəfdən
çıxma) vaxtına qədər belədir”.1207
İSTİĞFAR ETMƏYİN FƏZİLƏTİ

ﺐ ﺃﹶﺣﻦ"ﻣ...."ﲑﺍﹰﻔﹶﺎﺭﺍﹰ ﻛﹶﺜﻐﺘ ﺍﺳﺎﺑﹺﻪﺘﻲ ﻛ ﻓﺪﺟ ﻭﻦﻤﻰ ﻟ "ﻃﹸﻮﺑ: ِﻝﹸ ﺍﷲﻮﺳ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺭ:ﻗﹶﺎﻝﹶ

ﺮﹴﺴﻦﹺ ﺑ ﺍﷲِ ﺑﺪﺒ ﻋﻦ ﻋ- ٨٩٨

"ﻔﹶﺎﺭﹺﻐﺘ ﺍﻻﺳﻦﺎ ﻣﻴﻬ ﻓﺮﻜﹾﺜ ﻓﹶﻠﹾﻴﻪﻴﻔﹶﺘﺤ ﺻﻩﺮﺴﺃﹶﻥﹾ ﺗ
898. Abdullah ibn Busr rəvayət edir ki, Allah Elçisi salləllahu aleyhi və səlləm
demişdir: “(Qiyamət günü) əməl dəftərində çox istiğfar görənə Tubə
olsun!” 1208 Digər rəvayətdə deyilir: “Kim əməl səhifəsinin onu
sevindirməsini istəyirsə, onu istiğfarla çoxaltsın!”1209

َ ﺍﷲﺮﻔﻐﺘﻳﺴ  ﺛﹸﻢ،ﲔﹺﺘﻛﹾﻌﻠﱢﻲ ﺭﻳﺼ  ﺛﹸﻢ،ﺄﺿﻮﻳﺘ  ﺛﹸﻢ، ﺫﹶﻧﺒﺎﹰﻳﺬﹾﻧﹺﺐ ﺪﺒ ﻋﻦﺎ ﻣ »ﻣ: ﻗﹶﺎﻝﹶﻪﺃﹶﻧ

ﺒﹺﻲﻦﹺ ﺍﻟﻨ ﻋ: ﻜﹾﺮﹴ ﺃﹶﺑﹺﻲ ﺑﻦ ﻋ- ٨٩٩
.« ﺍﷲُ ﻟﹶﻪ ﺇﹺﻻﱠ ﻏﹶﻔﹶﺮ،ﺐﹺ ﺍﻟﺬﱠﻧﻚﺬﹶﻟﻟ

899. Əbu Bəkr rəvayət edir ki, Peyğəmbər salləllahu aleyhi və səlləm demişdir: “Günah işlətdikdən sonra dəstəmaz alıb iki rükət namaz qılaraq
Allahdan günahına görə bağışlanma diləyən elə bir qul yoxdur ki, Allah
onu bağışlamasın”.1210

ﺎ َﺀﺸ ﺍﻟﹾﻌﺕﺮﻷَﺧﻮﺀِ ﻭﺿ ﺍﻟﹾﻮﻊ ﻣﺍﻙﻮ ﺑﹺﺎﻟﺴﻢﻬﺗﺮﻰ ﻷَﻣﺘﻠﹶﻰ ﺃﹸﻣ ﻋﻖﻻﹶ ﺃﹶﻥﹾ ﺃﹶﺷ ﻗﹶﺎﻝﹶ »ﻟﹶﻮﺒﹺﻰﻦﹺ ﺍﻟﻨﺓﹶ ﻋﻳﺮﺮ ﺃﹶﺑﹺﻰ ﻫﻦ ﻋ- ٩٠٠
ﻪﻴﻄﻞﹴ ﻓﹶﺄﹸﻋﺎﺋ ﺳﻦﻞﹾ ﻣﺎ ﻓﹶﻘﹶﺎﻝﹶ ﻫﻴﻧﺎﺀِ ﺍﻟﺪﻤﻝﹶ ﺇﹺﻟﹶﻰ ﺍﻟﺴﺰﻞﹺ ﻧ ﺍﻟﻠﱠﻴﻒ ﻧﹺﺼﻞﹺ ﺃﹶﻭﻰ ﺛﹸﻠﹸﺚﹸ ﺍﻟﻠﱠﻴﻀﻞﹺ ﻓﹶﺈﹺﺫﹶﺍ ﻣ ﺍﻟﻠﱠﻴﻒ ﻧﹺﺼﻞﹺ ﺃﹶﻭ ﺍﻟﻠﱠﻴﺇﹺﻟﹶﻰ ﺛﹸﻠﹸﺚ
«ﻪﺍﻉﹴ ﻓﹶﺄﹸﺟﹺﻴﺒ ﺩﻦﻞﹾ ﻣ ﻫﻪﻠﹶﻴ ﻋﻮﺏﺐﹴ ﻓﹶﺄﹶﺗﺎﺋ ﺗﻦﻞﹾ ﻣ ﻫ ﻟﹶﻪﺮﺮﹴ ﻓﹶﺄﹶﻏﹾﻔﻔﻐﺘﺴ ﻣﻦﻞﹾ ﻣﻫ

Muslim, 2759, 4954, 7165.
ən-Nəsəi “Sunənul-Kubra” 1289. əl-Albani “Sahihul-Cəmius-Sağir”də (№ 3930) səhih olduğunu
bildirmişdir.
1209 əl-Beyhəqi “Şuabul-İman” 648. əl-Albani “Sahihul-Cəmius-Sağir”də (№ 5955) həsən olduğunu
bildirmişdir.
1210 İbn Hibban, 623; Əbu Yəalə, 13. əl-Albani həsən səhih olduğunu bildirmişdir.
1207
1208
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900. Əbu Hureyra
rəvayət edir ki, Allah Elçisi salləllahu aleyhi və səlləm
demişdir: “Əgər ümmətim üçün çətin olmasaydı, mən onlara dəstəmazla
yanaşı misvakdan istifadə etməyi əmr edərdim və İşa namazını gecənin
üçdə birinə və ya yarısına qədər gecikdirərdim. Gecənin üçdə biri və ya
yarısı keçdikdə Allah dünya səmasına enir və belə deyir: “İstəyən varmı
ona verim, bağışlanma diləyən varmı onu bağışlayım, tövbə edən varmı
onun tövbəsini qəbul edim, dua edən varmı onun duasını qəbul edim”.1211

 ﺒ ﺃﹶﺫﹾﻧﺏ ﻓﹶﻘﹶﺎﻝﹶ ﺭ- ﺎﺒ ﺫﹶﻧﺐﺎ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺃﹶﺫﹾﻧﻤﺑﺭ ﻭ- ﺎﺒ ﺫﹶﻧﺎﺏﺍ ﺃﹶﺻﺪﺒ ﻗﹶﺎﻝﹶ »ﺇﹺﻥﱠ ﻋﺒﹺﻰ ﺍﻟﻨﺖﻌﻤﺓﹶ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺳﻳﺮﺮ ﺃﹶﺑﹺﻰ ﻫﻦ ﻋ- ٩٠١
ﺖ
ﺎﻜﹶﺚﹶ ﻣ ﻣ ﺛﹸﻢ.ﻯﺪﺒﻌ ﻟﺕ ﻏﹶﻔﹶﺮﺬﹸ ﺑﹺﻪﻳﺄﹾﺧ ﻭﺐ ﺍﻟﺬﱠﻧﺮﻔﻳﻐ ﺎﺑ ﺭﻯ ﺃﹶﻥﱠ ﻟﹶﻪﺪﺒ ﻋﻢﻠ ﺃﹶﻋﻪﺑﻰ ﻓﹶﻘﹶﺎﻝﹶ ﺭ ﻟﺮ ﻓﹶﺎﻏﹾﻔ- ﺖﺒﺎ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺃﹶﺻﻤﺑﺭ ﻭﺮﻔﻳﻐ ﺎﺑ ﺭﻯ ﺃﹶﻥﱠ ﻟﹶﻪﺪﺒ ﻋﻢﻠ ﻓﹶﻘﹶﺎﻝﹶ ﺃﹶﻋ.ﻩﺮ ﻓﹶﺎﻏﹾﻔﺮ ﺁﺧ- ﺖﺒ ﺃﹶﺻ ﺃﹶﻭ- ﺖﺒ ﺃﹶﺫﹾﻧﺏ ﻓﹶﻘﹶﺎﻝﹶ ﺭ،ﺎﺒ ﺫﹶﻧﺐ ﺃﹶﺫﹾﻧﺎ ﺃﹶﻭﺒ ﺫﹶﻧﺎﺏ ﺃﹶﺻ ﺛﹸﻢ،ﺎﺀَ ﺍﻟﻠﱠﻪﺷ
- ﺖﺒ ﺃﹶﺻﺏ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺭ- ﺎﺒ ﺫﹶﻧﺎﺏﺎ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺃﹶﺻﻤﺑﺭ ﻭ- ﺎﺒ ﺫﹶﻧﺐ ﺃﹶﺫﹾﻧ ﺛﹸﻢﺎﺀَ ﺍﻟﻠﱠﻪﺎ ﺷﻜﹶﺚﹶ ﻣ ﻣ ﺛﹸﻢ،ﻯﺪﺒﻌ ﻟﺕ ﻏﹶﻔﹶﺮﺬﹸ ﺑﹺﻪﻳﺄﹾﺧ ﻭﺐﺍﻟﺬﱠﻧ
ﺎﻞﹾ ﻣﻤﻌ ﻓﹶﻠﹾﻴ-  ﺛﹶﻼﹶﺛﹰﺎ- ﻯﺪﺒﻌ ﻟﺕ ﻏﹶﻔﹶﺮﺬﹸ ﺑﹺﻪﻳﺄﹾﺧ ﻭﺐ ﺍﻟﺬﱠﻧﺮﻔﻳﻐ ﺎﺑ ﺭﻯ ﺃﹶﻥﱠ ﻟﹶﻪﺪﺒ ﻋﻢﻠ ﻓﹶﻘﹶﺎﻝﹶ ﺃﹶﻋ.ﻰ ﻟﻩﺮ ﻓﹶﺎﻏﹾﻔﺮ ﺁﺧ- ﺖﺒ ﺃﹶﺫﹾﻧﺃﹶﻭ
«َﺎﺀﺷ
901. Əbu Hureyra demişdir: “Mən Peyğəmbərin salləllahu aleyhi və səlləm
belə dediyini eşitmişəm: “(Bir dəfə Allahın qullarından) biri günah iş gördü
və: “Ey Rəbbim, mən günah iş gördüm, məni bağışla!”- dedi. Rəbbi buyurdu: “Mənim qulum bilir ki, onun günahları bağışlayan və onlara görə cəza
verən Rəbbi vardır. Mən onu bağışlayıram”. Bu adam Allahın istədiyi qədər (günah işlətmədən) yaşadıqdan sonra yenə günah iş gördü və: “Ey
Rəbbim, mən yenə günah iş gördüm, günahımı bağışla!”- dedi. Allah buyurdu: “Mənim qulum bilir ki, onun günahları bağışlayan və onlara görə
cəza verən Rəbbi vardır. Mən onu bağışlayıram”. Bu adam Allahın istədiyi
qədər yaşadıqdan sonra bir daha günah iş gördü və: “Ey Rəbbim, mən yenə günah iş gördüm, günahımı bağışla!”- dedi. Allah buyurdu: “Mənim
qulum bilir ki, onun günahları bağışlayan və onlara görə cəza verən Rəbbi
vardır. Mən onu üç dəfə bağışladım. (Bundan sonra) istədiyini edə bilər”.1212

ﺡﺮ ﻻﹶ ﺃﹶﺑﻚﻼﹶﻟﺟ ﻭﻚﺗﺰ ﺑﹺﻌﻪﺑﺮ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﻟﻴﺲﻠﻳﻘﹸﻮﻝﹸ »ﺇﹺﻥﱠ ﺇﹺﺑ ﻮﻝﹶ ﺍﻟﻠﱠﻪﺳ ﺭﺖﻌﻤ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺳﺭﹺﻯﺪ ﺍﻟﹾﺨﻴﺪﻌ ﺃﹶﺑﹺﻰ ﺳﻦ ﻋ- ٩٠٢
«ﻭﻧﹺﻰﻔﹶﺮﻐﺘﺎ ﺍﺳ ﻣﻢ ﻟﹶﻬﺮ ﺃﹶﻏﹾﻔﺡﺮﻰ ﻻﹶ ﺃﹶﺑﻼﹶﻟﺟﻰ ﻭﺗﺰ ﻓﹶﺒﹺﻌ ﻓﹶﻘﹶﺎﻝﹶ ﺍﻟﻠﱠﻪ.ﻴﻬﹺﻢ ﻓﺍﺡﻭ ﺍﻷَﺭﺖﺍﻣﺎ ﺩ ﻣﻡﻨﹺﻰ ﺁﺩﺃﹸﻏﹾﻮﹺﻯ ﺑ

Əhməd, 9589, 9591, 9220, 9841. Şueyb əl-Arnavut isnadını əl-Buxari və Muslimin şərtlərinə görə
səhih olduğunu bildirmişdir.
1212 əl-Buxari, 6953, 7507; Muslim, 2758.
1211

FƏZİƏTLİ ƏMƏLLƏR

355

902. Əbu Səid əl-Xudri demişdir: “Allah Elçisinin salləllahu aleyhi və səlləm
belə dediyini eşitdim: “İblis Rəbbinə dedi: “İzzətinə və Ucalığına and olsun!
Nə qədər ki, Adəm övladlarının ruhları bədənlərindədir, mən onları
azdırmaqdan əl çəkməyəcəyəm”. Allah buyurdu: “İzzətimə və Ucalığıma
and olsun! Nə qədər ki, onlar Məndən bağışlanma diləyəcək, Mən onları
bağışlayacağam!”1213

 ﻨﹺﻰ ﻏﹶﻔﹶﺮﺗﻮﺟﺭﻨﹺﻰ ﻭﺗﻮﻋﺎ ﺩ ﻣﻚ ﺇﹺﻧﻡ ﺁﺩﻦﺎ ﺍﺑ ﻳﻳﻘﹸﻮﻝﹸ »ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﻮﻝﹶ ﺍﻟﻠﱠﻪﺳ ﺭﺖﻌﻤ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺳﻚﺎﻟ ﻣﻦ ﺑﺲ ﺃﹶﻧﻦ ﻋ- ٩٠٣
ﺕ
ﻡﻦ ﺁﺩ ﺎ ﺍﺑﻰ ﻳﺎﻟﻻﹶ ﺃﹸﺑ ﻭ ﻟﹶﻚﺕﻨﹺﻰ ﻏﹶﻔﹶﺮﺗﻔﹶﺮﻐﺘ ﺍﺳﺎﺀِ ﺛﹸﻢﻤﺎﻥﹶ ﺍﻟﺴﻨ ﻋﻚﻮﺑ ﺫﹸﻧﺖﻠﹶﻐ ﺑ ﻟﹶﻮﻡ ﺁﺩﻦﺎ ﺍﺑﻰ ﻳﺎﻟﻻﹶ ﺃﹸﺑ ﻭﻴﻚﺎ ﻛﹶﺎﻥﹶ ﻓﻠﹶﻰ ﻣ ﻋﻟﹶﻚ
«ﺓﹰﺮﻔﻐﺎ ﻣﺍﺑﹺﻬ ﺑﹺﻘﹸﺮﻚﺘﻴﺌﹰﺎ ﻷَﺗﻴ ﺑﹺﻰ ﺷﺮﹺﻙﺸﻨﹺﻰ ﻻﹶ ﺗﻴﺘ ﻟﹶﻘﺎ ﺛﹸﻢﻄﹶﺎﻳﺽﹺ ﺧﺍﺏﹺ ﺍﻷَﺭﻨﹺﻰ ﺑﹺﻘﹸﺮﺘﻴ ﺃﹶﺗ ﻟﹶﻮﻚﺇﹺﻧ
903. Ənəs ibn Məlik
demişdir: “Mən Allah Elçisinin salləllahu aleyhi və
səlləm belə dediyini eşitmişəm: “Allah buyurur: “Ey Adəm oğlu! Nə qədər
ki, sən Mənə dua (istiğfar) edib Mənə ümid bəsləyirsən, sənin nələr etdiyinə baxmayaraq səni bağışlayaram. Ey Adəm oğlu! Əgər sənin günahların
göyün buludlarına qədər çatsa, sonra Məndən bağışlanma diləsən, Mən
səni bağışlayaram. Ey Adəm oğlu! Əgər sən Mənim hüzuruma yer boyda
günahla Mənə heç bir şeyi şərik qoşmadan gəlsən, Mən də yer boyda
bağışlanma ilə səni qarşılayaram”.1214

ﻙ ﺮﻳﺘ  ﻓﹶﻠﹶﻢ،ﺎ ﻛﹸﻠﱠﻬﻮﺏﻞﹶ ﺍﻟﺬﱡﻧﻤﻼ ﻋﺟ ﺭﻳﺖﺃﹶ ﺃﹶﺭ: ﻓﹶﻘﹶﺎﻝﹶﻮﻝﹶ ﺍﻟﻠﱠﻪﺳﻰ ﺭ ﺃﹶﺗﻪ ﺃﹶﻧﻭﺩﺪﻤﻄﹶﺐﹴ ﺍﻟﹾﻤ ﺃﹶﺑﹺﻲ ﻃﹶﻮﹺﻳﻞﹴ ﺷﻦ ﻋ- ٩٠٤
ﺪﻬﺎ ﻓﹶﺄﹶﺷﺎ ﺃﹶﻧ ﺃﹶﻣ:؟" ﻗﹶﺎﻝﹶﺖﻠﹶﻤﻞﹾ ﺃﹶﺳ "ﻓﹶﻬ:؟ ﻗﹶﺎﻝﹶﺔﺑﻮ ﺗﻦ ﻣﻞﹾ ﻟﹶﻪ ﻓﹶﻬ،ﺎﺎﻫﺟﺔﹰ ﺇﹺﻻ ﺃﹶﺗ ﺍﻻ ﺩﺔﹰ ﻭﺎﺟ ﺣﻙﺮﻳﺘ  ﻟﹶﻢﻚﻲ ﺫﹶﻟ ﻓﻮﻫ ﻭ،ﺌﹰﺎﻴﺎ ﺷﻬﻨﻣ
 ﻟﹶﻚ ﺍﻟﻠﱠﻪﻦﻠﹸﻬﻌﺠ ﻓﹶﻴ،ﺌﹶﺎﺕﻴ ﺍﻟﺴﻙﺮﺘﺗ ﻭ،ﺍﺕﺮﻴﻞﹸ ﺍﻟﹾﺨﻔﹾﻌ ﺗ,ﻢﻌ "ﻧ: ﻗﹶﺎﻝﹶ،ﻮﻝﹸ ﺍﻟﻠﱠﻪﺳ ﺭﻚﺃﹶﻧ ﻭ، ﻟﹶﻪﺮﹺﻳﻚ ﻻ ﺷﺪﻩ ﺣ ﻭ، ﺇﹺﻻ ﺍﻟﻠﱠﻪﺃﹶﻥﹾ ﻻ ﺇﹺﻟﹶﻪ
.ﻯﺍﺭﻮﻰ ﺗﺘ ﺣﺮﻳﻜﹶﺒ ﺍﻝﹶﺎ ﺯ ﻓﹶﻤ،ﺮ ﺃﹶﻛﹾﺒ ﺍﻟﻠﱠﻪ: ﻗﹶﺎﻝﹶ،"ﻢﻌ "ﻧ:ﻲ؟ ﻗﹶﺎﻝﹶﺍﺗﺮﻓﹶﺠﻲ ﻭﺍﺗﺭﻏﹶﺪ ﻭ: ﻗﹶﺎﻝﹶ،"ﻦ ﻛﹸﻠﱠﻬﺍﺕﺮﻴﺧ
904. Əbu Tavil Şətab əl-Məmdud
rəvayət edir ki, o, Allah Elçisinin
salləllahu aleyhi və səlləm yanına gəlib dedi: “Sən heç bir günah buraxmadan
bütün günahları edən kişi görmüsənmi? O, nəfsinin istədiyi elə bir günah
yoxdur ki, onu etməsin. Ona tövbə varmı?” Allah Elçisi salləllahu aleyhi və
səlləm buyurdu: “Sən İslamı qəbul etmisən?” O dedi: “Mənə gəlincə, mən
şahidlik edirəm ki, Allahdan başqa haqq ilah yoxdur, O təkdir, şəriki
yoxdur və sən Allahın Elçisisən!” Allah Elçisi salləllahu aleyhi və səlləm buyurdu: “Bəli, xeyir əməllər et, pis əməlləri tərk et! (Belə etsən) Allah pis əməl1213 Əhməd, 11240, 11262, 11548, 11677. əl-Albani “Silsilətul-Əhədisis-Sahiha”da (№ 104) və “SahihulCəmius-Sağir”də (№ 1650) səhih olduğunu bildirmişdir.
1214 ət-Tirmizi, 3540, 3885. əl-Albani səhih olduğunu qeyd etmişdir.
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lərinin hamısını sənin üçün xeyir əməllərə çevirər”. O dedi: “Fırıldaq və
günah əməllərimi də?” Allah Elçisi salləllahu aleyhi və səlləm buyurdu: “Bəli”.
1215
O da: “Allahu Əkbər!”– deyə-deyə gözdən itdi”.

ﻢ  ﺛﹸ: ﻗﹶﺎﻝﹶ.«ﻪﻠﹶﻴ ﻋﺐﻳﻜﹾﺘ» : ﻗﹶﺎﻝﹶﻳﺬﹾﻧﹺﺐ ﻧﺎﹶﺪ ﺃﹶﺣ:ﻝﹺ ﺍﷲِ ﻓﹶﻘﹶﺎﻝﹶﻮﺳﺎﺀَ ﺇﹺﻟﹶﻰ ﺭﻼﹰ ﺟﺟ ﺃﹶﻥﱠ ﺭ: ﺮﹴﺎﻣﻦﹺ ﻋ ﺑﻪﻘﹾﺒ ﻋﻦ ﻋ- ٩٠٥
ﻮﺏﻳﺘ ﻭﻪﻨ ﻣﺮﻔﻐﺘﻳﺴ  ﺛﹸﻢ: ﻗﹶﺎﻝﹶ.«ﻪﻠﹶﻴ ﻋﺐﻳﻜﹾﺘ» : ﻗﹶﺎﻝﹶﺬﹾﻧﹺﺐ ﻓﹶﻴﻮﺩﻌ ﻓﹶﻴ: ﻗﹶﺎﻝﹶ.«ﻪﻠﹶﻴ ﻋﺎﺏﻳﺘ ﻭ ﻟﹶﻪﻔﹶﺮﻳﻐ» : ﻗﹶﺎﻝﹶﻮﺏﻳﺘ ﻭﻪﻨ ﻣﺮﻔﻐﺘﻳﺴ
.«ﻠﱡﻮﺍﻤﻰ ﺗﺘﻞﱡ ﺍﷲُ ﺣﻳﻤ ﻻﹶ ﻭ،ﻪﻠﹶﻴ ﻋﺎﺏﻳﺘ ﻭ ﻟﹶﻪﻔﹶﺮﻳﻐ» :ﻗﹶﺎﻝﹶ
905. Uqbə ibn Amir
demişdir: “Bir kişi Allah Elçisinin salləllahu aleyhi və
səlləm yanına gəlib dedi: “Birimiz günah etikdə (nə olur)?” O buyurdu:
“Ona günah yazılır”. Kişi dedi: “Sonra o günahdan bağışlanma diləyib
tövbə etdikdə (nə olur)?” O buyurdu: “Günahı bağışlanır və tövbəsi qəbul
olunur”. Kişi dedi: “Həmin günaha qayıtdıqda, (nə olur)?” O buyurdu:
“Ona günah yazılır”. Kişi dedi: “Sonra o günahdan bağışlanma diləyib
tövbə etdikdə (nə olur)?” O buyurdu: “Günahı bağışlanır və tövbəsi qəbul
olunur. Siz usanmadıqca, Allah usanmaz”.1216

.«ﻜﹸﻢﻠﹶﻴ ﻋﺎﺏ ﻟﹶﺘﻢﺘﺒ ﺗﺎﺀَ ﺛﹸﻢﻤ ﺍﻟﺴﺎﻛﹸﻢﻄﹶﺎﻳﻠﹸﻎﹶ ﺧﺒﻰ ﺗﺘ ﺣﻢﻄﹶﺄﹾﺗ ﺃﹶﺧ »ﻟﹶﻮ:ﻗﹶﺎﻝﹶ

ﺒﹺﻰﻦﹺ ﺍﻟﻨﻋ

ﺓﹶﻳﺮﺮ ﺃﹶﺑﹺﻰ ﻫﻦ ﻋ- ٩٠٦

906. Əbu Hureyra
rəvayət edir ki, Peyğəmbər salləllahu aleyhi və səlləm
demişdir: “Əgər sizin günahlarınız səmaya çatsa belə, sonra tövbə etsəniz,
Allah tövbənizi qəbul edər”.1217

ﻢﹺﻠﺴ ﺍﻟﹾﻤﺪﺒﻦﹺ ﺍﻟﹾﻌ ﻋﺎﺕﺎﻋ ﺳﺖ ﺳ ﺍﻟﹾﻘﹶﻠﹶﻢﺮﻓﹶﻊﺎﻝﹺ ﻟﹶﻴﻤ ﺍﻟﺸﺐﺎﺣ »ﺇﹺﻥﱠ ﺻ:ﻝﹺ ﺍﷲِ ﻗﹶﺎﻝﹶﻮﺳ ﺭﻦ ﻋ: ﺔﹶﺎﻣ ﺃﹶﺑﹺﻲ ﺃﹸﻣﻦ ﻋ- ٩٠٧
.«ﻩﺪﺍﺣ ﻭﺖﺒﺇﹺﻻﱠ ﻛﹸﺘ ﻭ،ﺎﺎ ﺃﹶﻟﹾﻘﹶﺎﻫﻬﻨﺮ ﺍﷲَ ﻣ ﻔﹶﻐﺘﺍﺳ ﻭﻡﺪ ﻓﹶﺈﹺﻥﹾ ﻧ،ﺴِﻲﺀ ﺍﻟﹾﻤﺊ ﺃﹶﻭﻄﺨﺍﹾﻟﻤ
907. Əbu Umamə
rəvayət edir ki, Allah Elçisi salləllahu aleyhi və səlləm
demişdir: “Həqiqətən, sol tərəfdə olan mələk günah etmiş müsəlman bəndədən qələmi altı saat qaldıraraq (heç nə yazmır). Əgər o, (bu müddətdə)
peşman olub Allahdan bağışlanmağını diləsə, istəyinə çatar. Yox, əgər bunu etməsə, ona bir günah yazılar”.1218
ət-Tabərani “Mucəmul-Kəbir” 7085, 7235. əl-Albani “Sahihut-Tərğib vət-Tərhib”də (№ 3164) səhih
olduğunu bildirmişdir.
1216 əl-Hakim, 7658. əl-Hakim “Bu hədisi əl-Buxari və Muslim rəvayət etməsələr də, onların şərtlərinə
görə səhihdir” demiş, əz-Zəhəbi də onunla razılaşmışdır.
1217 İbn Məcə, 4248, 4389. əl-Albani həsən səhih olduğunu bildirmişdir.
1218 ət-Tabərani “Mucəmul-Kəbir” 7765. əl-Albani “Sahihul-Cəmius-Sağir”də (№ 2097) və “SilsilətulƏhədisis-Sahiha”da (№ 1209) həsən olduğunu bildirmişdir.
1215
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ﺎ ﻣﻴﻪﻠﱠﻰ ﻓﻯ ﺻ ﺍﻟﱠﺬﻼﱠﻩﺼﻰ ﻣ ﻓﺍﻡﺎ ﺩ ﻣﻛﹸﻢﺪﻠﹶﻰ ﺃﹶﺣﻠﱢﻰ ﻋﺼﻜﹶﺔﹸ ﺗﻼﹶﺋﻗﹶﺎﻝﹶ »ﺍﻟﹾﻤ

ﻮﻝﹶ ﺍﻟﻠﱠﻪﺳﺃﹶﻥﱠ ﺭ

ﺓﹶﻳﺮﺮ ﺃﹶﺑﹺﻰ ﻫﻦ ﻋ- ٩٠٨

«ﻪﻠﹶﻴ ﻋﺐ ﺗﻢ ﺍﻟﻠﱠﻬﻪﻤﺣ ﺍﺭﻢ ﺍﻟﻠﱠﻬ ﻟﹶﻪﺮ ﺍﻏﹾﻔﻢﺍﻟﻠﱠﻬ...» «ﻪﻤﺣ ﺍﺭﻢ ﺍﻟﻠﱠﻬ ﻟﹶﻪﺮ ﺍﻏﹾﻔﻢﻳﻘﹸﻢﹺ ﺍﻟﻠﱠﻬ ﺙﹾ ﺃﹶﻭﺪﻳﺤ ﻟﹶﻢ
908. Əbu Hureyra
rəvayət edir ki, Allah Elçisi salləllahu aleyhi və səlləm
buyurdu: “Biriniz namazgahında namaz qıldığı müddətdə dəstəmazı
pozulmayınca (və ya boş söhbətlər etməyincə) və ayağa qalxmayınca
mələklər onun üçün dua edərək deyirlər: “Allahım, onu bağışla, Allahım,
ona rəhm et!” 1219 Digər rəvayətdə belə əlavə vardır: “...Allahım, onu
bağışla! Allahım, ona rəhm et! Allahım onun tövbəsini qəbul et!” 1220

.«ﺮﻏﺮﻳﻐ ﺎ ﻟﹶﻢ ﻣﺪﺒﺔﹶ ﺍﻟﹾﻌﺑﻮﻞﹸ ﺗﻘﹾﺒﻟﹶﻴ

 »ﺇﹺﻥﱠ ﺍﻟﻠﱠﻪ:ﻗﹶﺎﻝﹶ

ﺒﹺﻰﻦﹺ ﺍﻟﻨﻋ

ﺮﹴﻭﻤﻦﹺ ﻋ ﺑ ﺍﻟﻠﱠﻪﺪﺒ ﻋﻦ ﻋ- ٩٠٩

909. Abdullah ibn Amr
rəvayət edir ki, Peyğəmbər salləllahu aleyhi və
demişdir: “Həqiqətən, Allah
qulun tövbəsini ölüm xırıltısı gələnə
1221
qədər qəbul edir”.
səlləm

.«ﺔﺎﻣﻴ ﺍﻟﹾﻘﻡﻳﻮ ُ ﺍﷲﻩﺮﺘﺎ ﺇﹺﻻﱠ ﺳﻴﻧﻲ ﺍﻟﺪ ﻓﺪﺒﻠﹶﻰ ﻋ ﺍﷲُ ﻋﺮﺘﻳﺴ  »ﻻ:ﻗﹶﺎﻝﹶ

ﺒﹺﻲﻦﹺ ﺍﻟﻨ ﻋ:

ﺓﹶﻳﺮﺮ ﺃﹶﺑﹺﻲ ﻫﻦ ﻋ- ٩١٠

910. Əbu Hureyra
rəvayət edir ki, Peyğəmbər salləllahu aleyhi və səlləm
demişdir: “Allah dünyada bir qulunun günahını örtərsə, Qiyamət günündə
də onun günahını örtər”.1222

ﻮ ﹶﻝ ﺍﻟﻠﱠﻪﺳﺎ ﺭ ﻳﺖﻻﹶ ﺃﹶﻧﺔﹶ ﻗﹶﺎﻟﹸﻮﺍ ﻭﻨ ﺍﻟﹾﺠﻠﹸﻪﻤﺍ ﻋﺪﻞﹶ ﺃﹶﺣﺧﻳﺪ ﻳﻘﹸﻮﻝﹸ ﻟﹶﻦ

ﻮﻝﹶ ﺍﻟﻠﱠﻪﺳ ﺭﺖﻌﻤ ﺳ:ﻗﹶﺎﻝﹶ

ﺓﹶﻳﺮﺮ ﺃﹶﺑﹺﻲ ﻫﻦ ﻋ- ٩١١

ﺍﺩﺩﻳﺰ  ﺃﹶﻥﹾﻠﱠﻪﺎ ﻓﹶﻠﹶﻌﺴِﻨﺤﺎ ﻣ ﺇﹺﻣﺕﻮ ﺍﻟﹾﻤﻛﹸﻢﺪ ﺃﹶﺣﻦﻴﻨﻤﻳﺘ ﻻﹶﻮﺍ ﻭﻗﹶﺎﺭﹺﺑﻭﺍ ﻭﺩﺪ ﻓﹶﺴﺔﻤﺣﺭﻞﹴ ﻭ ﺑﹺﻔﹶﻀﻧﹺﻲ ﺍﻟﻠﱠﻪﺪﻤﻐﻳﺘ ﺎ ﺇﹺﻻﱠ ﺃﹶﻥﹾﻻﹶ ﺃﹶﻧ ﻻﹶ ﻭ:ﻗﹶﺎﻝﹶ
.ﺐﺘﻌﺘﻳﺴ  ﺃﹶﻥﹾﻠﱠﻪﺴِﻴﺌﹰﺎ ﻓﹶﻠﹶﻌﺎ ﻣﺇﹺﻣﺍ ﻭﺮﻴﺧ
911. Əbu Hureyra
demişdir: “Mən Peyğəmbərin salləllahu aleyhi və səlləm
belə dediyini eşitmişəm: “Heç bir kəsi əməlləri Cənnətə daxil edə bilməz.”
(Əshabələr): “Səni də, ey Allahın Elçisi?”– deyə soruşdular. Dedi: “Hətta
məni də. Yalnız Allahın mənə mərhəmət göstərməsi və mənə rəhm etməsi
istisnadır. Elə isə doğru yol tutun, (ən kamil olanı yerinə yetirə bilməsəniz,
heç olmasa ona) yaxınlaşın! Sizdən heç kəs özünə ölüm diləməsin. (Əgər o,
həyatda qalarsa,) əməlisaleh adamdırsa, yaxşı işlər görüb savabını artırar,
Əbu Davud, 469. əl-Albani səhih olduğunu bildirmişdir.
Əhməd, 7424, 7637. əl-Albani “Sahihul-Cəmius-Sağir”də (№ 3823) səhih olduğunu bildirmişdir.
1221 İbn Məcə, 4243, 4394. əl-Albani həsən olduğunu bildirmişdir.
1222 Muslim, 2950, 6759.
1219
1220
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yox günahkar adamdırsa, ola bilər ki, tövbə etsin”.1223

ﻪﻠﹶﻴ ﻋ ﺍﻟﻠﱠﻪﺎﺏﺎ ﺗﺮﹺﺑﹺﻬﻐ ﻣﻦ ﻣﺲﻤ ﺍﻟﺸﻄﹾﹸﻠﻊﻞﹶ ﺃﹶﻥﹾ ﺗ ﻗﹶﺒﺎﺏ ﺗﻦﻣ

ﻮﻝﹸ ﺍﻟﻠﱠﻪﺳﻗﹶﺎﻝﹶ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺭ

ﺓﹶﻳﺮﺮ ﺃﹶﺑﹺﻲ ﻫﻦ ﻋ- ٩١٢

912. Əbu Hureyra
rəvayət edir ki, Allah Elçisi salləllahu aleyhi və səlləm
buyurmuşdur: “Kim günəş batdığı yerdən çıxmadan əvvəl tövbə edərsə,
Allah onun tövbəsini qəbul edər”.1224

.«ﺎﻫﺪﺟ ﺇﹺﺫﹶﺍ ﻭﻪﺎﻟﱠﺘ ﺑﹺﻀﻛﹸﻢﺪ ﺃﹶﺣﻦ ﻣﻛﹸﻢﺪ ﺃﹶﺣﺔﺑﻮ ﺑﹺﺘﺡ ﺃﹶﻓﹾﺮ»ﻟﹶﻠﱠﻪ

ﻮﻝﹸ ﺍﻟﻠﱠﻪﺳﻗﹶﺎﻝﹶ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺭ

ﺓﹶﻳﺮﺮ ﺃﹶﺑﹺﻰ ﻫﻦ ﻋ- ٩١٣

913. Əbu Hureyra
rəvayət edir ki, Allah Elçisi salləllahu aleyhi və səlləm
buyurmuşdur: “İtirdiyini tapan necə sevinirsə, Allah sizdən birinizin tövbə
etməsinə ondan çox sevinir”.1225

.«ﻮﻥﹶﺍﺑﻮ ﺍﻟﺘﲔﻄﱠﺎﺋ ﺍﻟﹾﺨﺮﻴﺧﻄﱠﺎﺀٌ ﻭ ﺧﻡﻦﹺ ﺁﺩﻗﹶﺎﻝﹶ »ﻛﹸﻞﱡ ﺍﺑ

ﺒﹺﻰﺃﹶﻥﱠ ﺍﻟﻨ

ﺲﹴ ﺃﹶﻧﻦ ﻋ- ٩١٤

914. Ənəs
rəvayət edir ki, Allah Elçisi salləllahu aleyhi və səlləm buyurmuşdur: “Hər bir Adəm oğlu günah edəndir. Günah edənlərin ən xeyirliləri isə
tövbə edənlərdir”.1226

 ﻓﺈﻥﹼﻪﻮﺑﹺﻲ ﺇﻟﹶﻴ ﻭﺗﺮﹺﻱ ﺍﻟﻠﱠﻪﻔﻐﺘﺐﹴ ﻓﺎﺳ ﺑﹺﺬﹶﻧﺖﻤ ﺃﻟﹾﻤﺖﻗﹶﺎﻝﹶ ﺇﻥﹾ ﻛﹸﻨ

ﻮﻝﹸ ﺍﻟﻠﱠﻪﺳﻰ ﺭ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﻟﻗﹶﺎﻟﹶﺖ

ﺔﹶﺸﺎﺋ ﻋﻦ ﻋ- ٩١٥

ﻔﺎﺭﻐﺘ ﻭﺍﻻﺳﻡﺪﺐﹺ ﺍﻟﻨ ﺍﻟﺬﱠﻧﻦﺔﹶ ﻣﺑﻮﺍﻟﺘ
915. Aişə
rəvayət edir ki, Allah Elçisi salləllahu aleyhi və səlləm mənə
buyurdu: “Bir günah etmiş olsan, Allahdan bağışlanma dilə və Ona tövbə
et! Çünki tövbə peşman olmaq və bağışlanma diləməklə olur”.1227

. ﻟﹶﻪﺐ ﻻ ﺫﹶﻧﻦﺐﹺ ﻛﹶﻤ ﺍﻟﺬﱠﻧﻦ ﻣﺐﺎﺋﺔﹲ ﻭ ﺍﻟﺘﺑﻮ ﺗﻡﺪ ﺍﻟﻨ:ﻗﹶﺎﻝﹶ

ﺒﹺﻲﻦﹺ ﺍﻟﻨﻋ

ﺎﺭﹺﻯﺼ ﺍﻷَﻧﻴﺪﻌ ﺃﹶﺑﹺﻰ ﺳﻦ ﻋ- ٩١٦

916. Əbu Səid əl-Ənsari rəvayət edir ki, Allah Elçisi salləllahu aleyhi və səlləm
buyurmuşdur: “Peşmançılıq tövbədir. Günahdan tövbə edən, günah etməyən kimidir”.1228
əl-Buxari, 5673.
Muslim, 2703, 4872.
1225 ət-Tirmizi, 3538, 3882; İbn Məcə, 4247. əl-Albani hədisin səhih olduğunu bildirmişdir.
1226 ət-Tirmizi, 2499, 2687. əl-Albani “Sahihul-Cəmius-Sağir”də (№ 4515) həsən olduğunu söyləmişdir.
1227 İbn Hibban, 624. əl-Albani “Sahihul-Cəmius-Sağir”də (№ 1433) səhih olduğunu bildirmişdir.
1228 Cəlaləddin əs-Suyuti “Cəmius-Sağir” 9316, 12730; ət-Tabərani “Mucəmul-Kəbir” 10128, 10281. əlAlbani “Sahihul-Cəmius-Sağir”də (№ 6803) həsən olduğunu qeyd etmişdir.
1223
1224
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ALLAHI RAZI SALMAQ İSTƏYİ

ﺮﹺﻳﻞﹶ ﺇﹺﻥﱠ ﻓﹸﻼﹶﻧﹰﺎﺠﹺﺒ ﻟﻘﹸﻮﻝﹸ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﻓﹶﻴﻚﺍﻝﹸ ﺑﹺﺬﹶﻟﻳﺰ ﻻﹶ ﻭﺎﺓﹶ ﺍﻟﻠﱠﻪﺿﺮ ﻣﺲﻤﻠﹾﺘ ﻟﹶﻴﺪﺒ ﻗﹶﺎﻝﹶ »ﺇﹺﻥﱠ ﺍﻟﹾﻌﺒﹺﻰﻦﹺ ﺍﻟﻨﺎﻥﹶ ﻋﺑ ﺛﹶﻮﻦ ﻋ- ٩١٧
ﻦﺎ ﻣﻳﻘﹸﻮﻟﹸﻬﺵﹺ ﻭﺮﻠﹶﺔﹸ ﺍﻟﹾﻌﻤﺎ ﺣﻳﻘﹸﻮﻟﹸﻬ ﻭ.ﻠﹶﻰ ﻓﹸﻼﹶﻥ ﻋﺔﹸ ﺍﻟﻠﱠﻪﻤﺣﺮﹺﻳﻞﹸ ﺭﻘﹸﻮﻝﹸ ﺟﹺﺒ ﻓﹶﻴ.ﻪﻠﹶﻴﻰ ﻋﺘﻤﺣﺇﹺﻥﱠ ﺭﻨﹺﻰ ﺃﹶﻻﹶ ﻭﻴﺿﻳﺮ  ﺃﹶﻥﹾﺲﻤﻳﻠﹾﺘ ﻯﺪﺒﻋ
«ﺽﹺ ﺇﹺﻟﹶﻰ ﺍﻷَﺭﺒﹺﻂﹸ ﻟﹶﻪﻬ ﺗﻊﹺ ﺛﹸﻢﺒ ﺍﻟﺴﺍﺕﻮﻤﻞﹸ ﺍﻟﺴﺎ ﺃﹶﻫﻳﻘﹸﻮﻟﹶﻬ ﻰﺘ ﺣﻢﻟﹶﻬﻮﺣ
917. Səubən rəvayət edir ki, Peyğəmbər salləllahu aleyhi və səlləm demişdir:
“Həqiqətən, qul daim Allahın razılığını axtarır. Allah Cəbrailə buyurur:
“Filan qulum Məni razı salmaq istəyir. Sözsüz ki, Mən ona rəhm etdim”.
Cəbrail: “Allah filankəsə rəhm etdi”- deyir. Ərşi daşıyan və onun ətrafında
olanlar, hətta yeddi səma əhli də bunu söyləyirlər. Sonra bu onun üçün yer
üzərinə enir”.1229
ALLAH KİMİ SEVƏRSƏ...

ﻰﻤﻳﺤ ﻛﹸﻢﺪﻳﻈﹶﻞﱡ ﺃﹶﺣ ﺎﺎ ﻛﹶﻤﻴﻧ ﺍﻟﺪﺎﻩﻤﺍ ﺣﺪﺒ ﻋ ﺍﻟﻠﱠﻪﺐﻗﹶﺎﻝﹶ »ﺇﹺﺫﹶﺍ ﺃﹶﺣ

ﻮﻝﹶ ﺍﻟﻠﱠﻪﺳﺃﹶﻥﱠ ﺭ

ﺎﻥﻤﻌﻦﹺ ﺍﻟﻨﺓﹶ ﺑﺎﺩ ﻗﹶﺘﻦ ﻋ- ٩١٨
.«َﺎﺀ ﺍﻟﹾﻤﻪﻴﻤﻘﺳ

918. Qatədə ibn Numan
rəvayət edir ki, Allah Elçisi salləllahu aleyhi və
səlləm buyurmuşdur: “Siz, xəstənizin vəziyyətinin ağırlaşmasından qorxaraq onu su içməkdən qoruduğunuz kimi, Allah da bir qulu sevdikdə onu
dünyadan qoruyur”.1230

؟ﻠﹶﻪﺴﺎ ﻋﻣﻮﻝﹶ ﺍﷲِ ﻭﺳﺎ ﺭ ﻳ: ﻗﹶﺎﻝﹶ.ﻠﹶﻪﺴﺍ ﻋﺪﺒ ﻋ ﺍﻟﻠﱠﻪﺐ ﺇﹺﺫﹶﺍ ﺃﹶﺣ:

ِﻮﻝﹸ ﺍﷲﺳ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺭ:ﻗﹶﺎﻝﹶ

ﻖﹺﻤﻦﹺ ﺍﻟﹾﺤﺮﹺﻭ ﺑﻤ ﻋﻦ ﻋ- ٩١٩

.ﻟﹶﻪﻮ ﺣﻦ ﻣ: ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺃﹶﻭﻪﺍﻧ ﺟﹺﲑﻪﻨﻰ ﻋﺿﻳﺮ ﻰﺘ ﺣﻪﻠ ﺃﹶﺟﻱﻳﺪ ﻦﻴﺎ ﺑﺤﺎﻟﻼﹰ ﺻﻤ ﻋ ﻟﹶﻪﻓﱢﻖﻳﻮ :ﻗﹶﺎﻝﹶ
919. Amr ibn əl-Həmiq rəvayət edir ki, Allah Elçisi salləllahu aleyhi və səlləm
demişdir: “Allah bir qulu sevdikdə, onu insanlara sevdirər”. Soruşdular:
“Ey Allahın Elçisi, necə sevdirər?” O buyurdu: “Onu ölümündən qabaq
qonşuları və ya ətrafındakı insanları ondan razı edənədək yaxşı əməl
etməyə müvəffəq edər”.1231

Əhməd, 21367, 22401, 22454. Şueyb əl-Arnavut isnadının həsən olduğunu bildirmişdir.
ət-Tirmizi, 2036, 2168. əl-Albani səhih olduğunu bildirmişdir.
1231 əl-Hakim, 1258. əl-Albani “Sahihut-Tərğib vət-Tərhib”də (№ 3358) səhih olduğunu bildirmişdir.
1229
1230
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HƏR HANSI BİR CANLIYA EDİLƏN YAXŞILIQ BAĞIŞLANMAĞA
SƏBƏB OLA BİLƏR

 ﻋﻦ ﺃﰉ ﻫﺮﻳﺮﺓ ﺃﻥ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﻗﺎﻝ ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺭﺟﻞ ﳝﺸﻰ ﺑﻄﺮﻳﻖ ﺍﺷﺘﺪ ﺑﻪ ﺍﻟﻌﻄﺶ ﻓﻮﺟﺪ ﺑﺌﺮﺍ ﻓﱰﻝ ﻓﻴﻬﺎ ﻓﺸﺮﺏ- ٩٢٠
ﰒ ﺧﺮﺝ ﻓﺈﺫﺍ ﻛﻠﺐ ﻳﻠﻬﺚ ﻳﺄﻛﻞ ﺍﻟﺜﺮﻯ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻄﺶ ﻓﻘﺎﻝ ﺍﻟﺮﺟﻞ ﻟﻘﺪ ﺑﻠﻎ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻜﻠﺐ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻄﺶ ﻣﺜﻞ ﺍﻟﺬﻱ ﻛﺎﻥ ﺑﻠﻐﲏ
ﻓﱰﻝ ﺍﻟﺒﺌﺮ ﻓﻤﻸ ﺧﻔﺎﻩ ﰒ ﺃﻣﺴﻜﻬﺎ ﺑﻔﻴﻪ ﻓﺴﻘﻰ ﺍﻟﻜﻠﺐ ﻓﺸﻜﺮ ﺍﷲ ﻟﻪ ﻓﻐﻔﺮ ﻟﻪ ﻗﺎﻟﻮﺍ ﻳﺎ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﻭﺇﻥ ﻟﻨﺎ ﰲ ﺍﻟﺒﻬﺎﺋﻢ ﺃﺟﺮﺍ ﻗﺎﻝ
ﰲ ﻛﻞ ﻛﺒﺪ ﺭﻃﺒﺔ ﺃﺟﺮ
920. Əbu Hureyra rəvayət edir ki, Peyğəmbər salləllahu aleyhi və səlləm dedi:
“Bir kişi yolla gedərkən susadı. O, bir quyu tapıb içinə girdi. Doyunca su
içib bayıra çıxdıqda bir itin ləhlədiyini, susuzluqdan yaş torpaq yediyini
görüb, öz-özünə: “Mən susadığım kimi bu it də susamışdır”- dedi və quyuya düşüb ayaqqabılarını su ilə doldurdu. Sonra onu ağzı ilə tutub (quyunun divarlarından yapışaraq yuxarı qalxıb) itə su verdi. Allah ona təşəkkür
etdi və onu bağışladı”. (Səhabələr) dedilər: “Ey Allahın elçisi! Məgər heyvanlara görə də bizə savab var?” O dedi: “Hər bir canlıya edilən yaxşılıqda
savab vardır”.1232

ﻦ ﻣﻰﻐ ﺑﻪﺃﹶﺗ ﺇﹺﺫﹾ ﺭﻄﹶﺶ ﺍﻟﹾﻌﻠﹸﻪﻳﻘﹾﺘ  ﻛﹶﺎﺩ ﻗﹶﺪﺔﻴﻛ ﺑﹺﺮﻴﻒﻳﻄ ﺎ ﻛﹶﻠﹾﺐﻤﻨﻴ »ﺑﻮﻝﹸ ﺍﻟﻠﱠﻪﺳﺓﹶ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺭﻳﺮﺮ ﺃﹶﺑﹺﻰ ﻫﻦ ﻋ- ٩٢١
.«ﺎ ﺑﹺﻪ ﻟﹶﻬﺮﻔ ﻓﹶﻐﺎﻩ ﺇﹺﻳﻪﻘﹶﺘ ﻓﹶﺴ ﺑﹺﻪ ﻟﹶﻪﻘﹶﺖﺘﺎ ﻓﹶﺎﺳﻮﻗﹶﻬ ﻣﺖﻋﺰﻴﻞﹶ ﻓﹶﻨﺍﺋﺮﻨﹺﻰ ﺇﹺﺳﺎ ﺑﺎﻳﻐﺑ
921. Əbu Hureyra
rəvayət edir ki, Allah Elçisi salləllahu aleyhi və səlləm
demişdir: “Az qala susuzluqdan oləcək bir it quyunun ətrafında fırlanırdı.
Bu zaman onu İsrail övladlarından olan zinakar bir qadın gördü. Qadın
dəri corabını çıxarıb su ilə doldurdu və sonra da itə su verdi. Bununla da
onun günahları bağışlandı”.1233
ALLAH SEVGİSİ

.«ﺵﹺﺮﻞﱢ ﺍﻟﹾﻌﻲ ﻇ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﻓﲔﺎﺑﺤﺘ »ﺇﹺﻥﱠ ﺍﻟﹾﻤ:ﻳﻘﹸﻮﻝﹸ

ﻮﻝﹶ ﺍﻟﻠﱠﻪﺳ ﺭﺖﻌﻤ ﺳ:ﻗﹶﺎﻝﹶ

ﻞﹴﺒ ﺑﻦ ﺟﺎﺫﻌ ﻣﻦ ﻋ- ٩٢٢

922. Muaz ibn Cəbəl
rəvayət edir ki, Allah Elçisi salləllahu aleyhi və səlləm
demişdir: “Şübhəsiz ki, Allah rizası üçün bir-birlərini sevənlər (Qiyamət
günü) Ərşin kölgəsində olacaqlar”.1234
əl-Buxari “Ədəbul-Mufrad” 378. əl-Albani səhih olduğunu bildirmişdir.
Muslim, 5998; əl-Buxari, 3467.
1234 ət-Tabərani “Mucəmul-Kəbir” 147, 16572. əl-Albani “Sahihul-Cəmius-Sağir”də (№ 1937) səhih
olduğunu bildirmişdir.
1232
1233
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ﺎﺒﺎ ﺣﻤﻫﺪ ﺃﹶﺷﺎ ﺇﹺﻟﹶﻰ ﺍﻟﻠﱠﻪﻤﻬﺒﺐﹺ ﺇﹺﻻ ﻛﹶﺎﻥﹶ ﺃﹶﺣﻴﺮﹺ ﺍﻟﹾﻐ ﺑﹺﻈﹶﻬﻲ ﺍﻟﻠﱠﻪﺎ ﻓﺎﺑﺤﻦﹺ ﺗﻠﹶﻴﺟ ﺭﻦﺎ ﻣ "ﻣ:ﻗﹶﺎﻝﹶ

ِﺍﺀﺩﺭﻮ ﺍﻟﺪ ﺃﹶﺑﻪﻓﹶﻌﻳﺮ - ٩٢٣
."ﺒﹺﻪﺎﺣﺼﻟ

923. Əbud-Dərdə mərfu olaraq rəvayət edir: “Allah xatirinə bir-birilərini
görmədən sevən iki kişidən Allaha ən sevimli olanı dostunu ən çox sevəndir”.1235

ﻣﺎ ﲢﺎﺑﺎ ﺍﻟﺮﺟﻼﻥ ﺇﻻ ﻛﺎﻥ ﺃﻓﻀﻠﻬﻤﺎ ﺃﺷﺪﳘﺎ ﺣﺒﺎ ﻟﺼﺎﺣﺒﻪ

ﻗﺎﻝ ﻗﺎﻝ ﺍﻟﻨﱯ

 ﻋﻦ ﺃﻧﺲ- ٩٢٤

924. Ənəs
rəvayət edir ki, Peyğəmbər salləllahu aleyhi və səlləm dedi: “Birbirini sevən iki kişinin ən fəzilətlisi, əlbəttə ki, qardaşına sevgisi daha çox
olanıdır”.1236

، "ﻟﻴﺒﻌﺜﻦ ﺍﷲ ﺃﻗﻮﺍﻣﺎﹰ ﻳﻮﻡ ﺍﻟﻘﻴﺎﻣﺔ ﰲ ﻭﺟﻮﻫﻬﻢ ﺍﻟﻨﻮﺭ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺎﺑﺮ ﺍﻟﻠﺆﻟﺆ:  ﻗﺎﻝ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ: ﻋﻦ ﺃﰊ ﺍﻟﺪﺭﺩﺍﺀ ﻗﺎﻝ- ٩٢٥
 ﻫﻢ: ﻗﺎﻝ. ﻳﺎ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﺣﻠﻬﻢ ﻟﻨﺎ ﻧﻌﺮﻓﻬﻢ: ﻓﺠﺜﺎ ﺃﻋﺮﺍﰊ ﻋﻠﻰ ﺭﻛﺒﺘﻴﻪ ﻓﻘﺎﻝ: ﻗﺎﻝ." ﻟﻴﺴﻮﺍ ﺑﺄﻧﺒﻴﺎﺀ ﻭﻻ ﺷﻬﺪﺍﺀ،ﻳﻐﺒﻄﻬﻢ ﺍﻟﻨﺎﺱ
. ﳚﺘﻤﻌﻮﻥ ﻋﻠﻰ ﺫﻛﺮ ﺍﷲ ﻳﺬﻛﺮﻭﻧﻪ، ﻣﻦ ﻗﺒﺎﺋﻞ ﺷﱴ ﻭﺑﻼﺩ ﺷﱴ،ﺍﳌﺘﺤﺎﺑﻮﻥ ﰲ ﺍﷲ
925. Əbud-Dərdə
rəvayət edir ki, Allah Elçisi salləllahu aleyhi və səlləm
demişdir: “Qiyamət günü Allah üzləri nur saçan qövmlər həşr edəcək.
Onlar mirvaridən düzəldilən minbərlərin üzərində duracaqlar, insanlar
onlara qibtə edəcəklər, halbuki, onlar nə peyğəmbərlər, nə də şəhidlər olacaqlar”. Bir bədəvi diz üstə çökərək dedi: “Ey Allahın Elçisi, onları vəsf et
ki, biz onları tanıyaq”. O buyurdu: “Onlar müxtəlif tayfalardan və ölkələrdən olub, bir-birilərini Allaha görə sevənlərdir. Onlar bir yerə toplanaraq
Allahı zikr edirlər”.1237

.«ُﺍﺀﺪﻬﺍﻟﺸﺎﺀُ ﻭﺒﹺﻴ ﺍﻷَﻧﻢﺒﹺﻄﻬﻳﻐ ،َﻴﺎﺀﺒﻮﺍ ﺑﹺﺄﹶﻧﺴﺎﺩﺍﹰ ﻟﹶﻴﺒ ﺍﷲِ ﻋﺎﺩﺒ ﻋﻦ »ﺇﹺﻥﱠ ﻣ: ِﻝﹸ ﺍﷲﻮﺳ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺭ:ﺓﹶ ﻗﹶﺎﻝﹶﻳﺮﺮ ﺃﹶﺑﹺﻲ ﻫﻦ ﻋ- ٩٢٦
،ﻮﺭﹴ ﻧﻦ ﻣﺎﺑﹺﺮﻨﻠﹶﻰ ﻣ ﻋﻮﺭ ﻧﻢﻬﻫﻮﺟ ﻭ،ﺎﺏﹴﺴﺘﻻﹶ ﺍﻧﺎﻡﹴ ﻭﺣﺮﹺ ﺃﹶﺭ ﻏﹶﻴﻦﻮﺭﹺ ﺍﷲِ ﻣﻮﺍ ﺑﹺﻨﺎﺑﺤ ﺗﻡ ﻗﹶﻮﻢ »ﻫ:؟ ﻗﹶﺎﻝﹶﻢﻬﺒﺤﺎ ﻧﻠﱠﻨ ﻟﹶﻌﻢ ﻫﻦ ﻣ:ﻞﹶﻴﻗ
.« ﻮﻥﹾﻧﺰﺤ ﻳﻢﻻﹶ ﻫ ﻭﻬﻢﻠﹶﻴ ﻋﻑﻮﺎﺀَ ﺍﷲِ ﻻﹶ ﺧﻴﻟﺃﹶ ﺃﻻ ﺇﹺ ﱠﻥ ﺃﹶﻭ ﻗﹶﺮﺎﺱ ﺛﹸﻢﺰﹺﻥﹶ ﺍﻟﻨﻮﻥﹶ ﺇﹺﺫﹶﺍ ﺣﻧﺰﻳﺤ ﻻﹶ ﻭﺎﺱ ﺍﻟﻨﺎﻑﺎﻓﹸﻮﻥﹶ ﺇﹺﺫﹶﺍ ﺧﻳﺨ ﻻﹶ
926. Əbu Hureyra

rəvayət edir ki, Allah Elçisi salləllahu aleyhi və səlləm

1235 ət-Tabərani “Mucəmul-Kəbir” 1798. əl-Albani “Sahihut-Tərğib vət-Tərhib”də (№ 3016) səhih olduğunu bildirmişdir.
1236 əl-Buxari “Ədəbul-Mufrad” 544. əl-Albani səhih olduğunu bildirmişdir.
1237 əl-Heysəmi “Məcməuz-Zəvaid” 16770. əl-Albani “Sahihut-Tərğib vət-Tərhib”də (№ 1509) səhih olduğunu bildirmişdir.
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demişdir: “Həqiqətən, Allahın elə qulları vardır ki, onlar peyğəmbər deyillər, (lakin) peyğəmbərlər və şəhidlər onlara qibtə edirlər”. Dedilər: “Onları
bizə bildir, biz də onları sevək”. O buyurdu: “Onlar, aralarında qohumluq
əlaqələri olmadan Allahın nuru ilə bir-birlərini sevən bir qövmdür. (Qiyamət günü) onlar nurdan düzəldilən minbərlərin üzərində üzləri nur saçaraq duracaqlar. Onlar, insanlar qorxduğu zaman qorxmazlar və insanlar
kədərləndiyi zaman da kədərlənməzlər”. Sonra Allah Elçisi salləllahu aleyhi və
səlləm bu ayəni oxudu: “Şübhəsiz ki, Allahın dostlarının heç bir qorxusu
yoxdur və onlar kədərlənməyəcəklər” (Yunus, 62)”.1238

ﺃﻭ ﰲ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﻓﻴﻔﺮﻕ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﺃﻭﻝ ﺫﻧﺐ ﳛﺪﺛﻪ

ﻗﺎﻝ ﻣﺎ ﺗﻮﺍﺩ ﺍﺛﻨﺎﻥ ﰲ ﺍﷲ

ِﻝﹸ ﺍﷲﻮﺳﺃﻥ ﺭ

 ﻋﻦ ﺃﻧﺲ- ٩٢٧
ﺃﺣﺪﳘﺎ

927. Ənəs ibn Məlik
rəvayət edir ki, Allah Elçisi salləllahu aleyhi və səlləm
dedi: “İki nəfərdən birinin etdiyi günah onların arasını vursa, bu iki nəfər
bir-birini Allah xatirinə və yaxud din yolunda sevmiş sayılmazlar”.1239
ALLAH RİZASI ÜÇÜN SEVƏN BUNU BİLDİRMƏLİDİR

 ﻓﹶﻘﹶﺎﻝﹶ ﻟﹶﻪ.ﺬﹶﺍ ﻫﺐﻰ ﻷُﺣ ﺇﹺﻧﻮﻝﹶ ﺍﻟﻠﱠﻪﺳﺎ ﺭﻞﹲ ﻓﹶﻘﹶﺎﻝﹶ ﻳﺟ ﺭ ﺑﹺﻪﺮ ﻓﹶﻤﺒﹺﻰ ﺍﻟﻨﺪﻨﻼﹰ ﻛﹶﺎﻥﹶ ﻋﺟ ﺃﹶﻥﱠ ﺭﻚﺎﻟﻦﹺ ﻣﺲﹺ ﺑ ﺃﹶﻧﻦ ﻋ- ٩٢٨
.ﻨﹺﻰ ﻟﹶﻪﺘﺒﺒﻯ ﺃﹶﺣ ﺍﻟﱠﺬﻚﺒ ﻓﹶﻘﹶﺎﻝﹶ ﺃﹶﺣ.ﻰ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﻓﻚﺒﻰ ﺃﹸﺣ ﻓﹶﻘﹶﺎﻝﹶ ﺇﹺﻧﻘﹶﻪ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﻓﹶﻠﹶﺤ.«ﻪﻤﻠ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﻻﹶ ﻗﹶﺎﻝﹶ »ﺃﹶﻋ.«ﻪﺘﻠﹶﻤ »ﺃﹶﻋﺒﹺﻰﺍﻟﻨ
928. Rəvayət edilir ki, Ənəs ibn Məlik demişdir: “(Bir gün) Peyğəmbərin
salləllahu aleyhi və səlləm yanında olan bir kişi yaxından keçən bir adamı görüb
dedi: “Ey Allahın Elçisi, mən bu adamı sevirəm!” Peyğəmbər salləllahu aleyhi
və səlləm ondan soruşdu: “(Bunu) ona bildirmisən?” O: “Xeyr!”- deyə cavab
verdikdə, Peyğəmbər salləllahu aleyhi və səlləm: “Get ona bildir!”- deyə buyurdu. O, həmin adamın yanına çatıb dedi: “Həqiqətən, mən səni Allah xatirinə sevirəm! 1240 ” O: “Məni kimin xatirinə sevirsənsə, O da səni sevsin!1241”- dedi”.1242

İbn Hibban, 572. əl-Albani səhih olduğunu bildirmişdir.
əl-Buxari “Ədəbul-Mufrad” 401. əl-Albani səhih olduğunu bildirmişdir.
1240 Transkripsiyası: İnni uhibbukə filləh.
1241 Transkripsiyası: Əhəbbəkəlləzi əhbəbtəni ləhu.
1242 Əbu Davud, 5125, 5127. əl-Albani hədisin həsən olduğunu bildirmişdir.
1238
1239
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RƏHMLİ OL Kİ, ALLAH DA SƏNƏ RƏHM ETSİN

ﺃﺗﺮﲪﻪ ﻗﺎﻝ ﻧﻌﻢ ﻗﺎﻝ ﻓﺎﷲ

ﺭﺟﻞ ﻭﻣﻌﻪ ﺻﱯ ﻓﺠﻌﻞ ﻳﻀﻤﻪ ﺇﻟﻴﻪ ﻓﻘﺎﻝ ﺍﻟﻨﱯ

 ﻋﻦ ﺃﰉ ﻫﺮﻳﺮﺓ ﻗﺎﻝ ﺃﺗﻰ ﺍﻟﻨﱯ- ٩٢٩
ﺍﺭﺣﻢ ﺑﻚ ﻣﻨﻚ ﺑﻪ ﻭﻫﻮ ﺍﺭﺣﻢ ﺍﻟﺮﺍﲪﲔ

929. Əbu Hureyra deyir ki, bir kişi qucağındakı körpə uşaqla Peyğəmbərin salləllahu aleyhi və səlləm yanına gəldi. O, körpəni bərk-bərk qucaqlamışdı.
Peyğəmbər salləllahu aleyhi və səlləm dedi: “Ona rəhm edirsənmi?” Kişi:
“Bəli”- deyə cavab verdi. Allah Elçisi salləllahu aleyhi və səlləm dedi: “Sən ona
rəhm etdiyindən daha çox Allah ona rəhm edir. O rəhmlilərin ən Rəhmlisidir”.1243

ﺎﻤﻬﻨ ﻣﺓﺪﺍﺣ ﻛﹸﻞﱠ ﻭﻄﹶﺖ ﻓﹶﺄﹶﻋﺍﺕﺮﻤﺎ ﺛﹶﻠﹶﺎﺙﹶ ﺗﻬﺘﻤﺎ ﻓﹶﺄﹶﻃﹾﻌﻦﹺ ﻟﹶﻬﻴﺘﻨﻞﹸ ﺍﺑﻤﺤﺔﹲ ﺗﻴﻨﻜﺴﻨﹺﻲ ﻣﺎﺀَﺗ ﺟﺎ ﻗﹶﺎﻟﹶﺖﻬﺔﹶ ﺃﹶﻧﺸﺎﺋ ﻋﻦ ﻋ- ٩٣٠
ﺎﻬﺄﹾﻧﻨﹺﻲ ﺷﺒﺠﺎ ﻓﹶﺄﹶﻋﻤﻬﻨﻴﺎ ﺑﺄﹾﻛﹸﻠﹶﻬ ﺃﹶﻥﹾ ﺗﺮﹺﻳﺪ ﺗﺖﻲ ﻛﹶﺎﻧﺓﹶ ﺍﻟﱠﺘﺮﻤ ﺍﻟﺘﻘﱠﺖﺎ ﻓﹶﺸﺎﻫﺘﻨﺎ ﺍﺑﻬﺘﻤﻄﹾﻌﺘﺎ ﻓﹶﺎﺳﺄﹾﻛﹸﻠﹶﻬﺘﺓﹰ ﻟﺮﻤﺎ ﺗﻴﻬ ﺇﹺﻟﹶﻰ ﻓﺖﻓﹶﻌﺭﺓﹰ ﻭﺮﻤﺗ
…ﻓﻘﺎﻝ ﻭﻣﺎ. ﺎﺭﹺ ﺍﻟﻨﻦﺎ ﻣﺎ ﺑﹺﻬﻘﹶﻬﺘ ﺃﹶﻋﺔﹶ ﺃﹶﻭﻨﺎ ﺍﻟﹾﺠﺎ ﺑﹺﻬ ﻟﹶﻬﺐﺟ ﺃﹶﻭ ﻗﹶﺪ ﻓﹶﻘﹶﺎﻝﹶ ﺇﹺﻥﱠ ﺍﻟﻠﱠﻪﻮﻝﹺ ﺍﻟﻠﱠﻪﺳﺮ ﻟﺖﻌﻨﻱ ﺻ ﺍﻟﱠﺬﺕﻓﹶﺬﹶﻛﹶﺮ
ﻳﻌﺠﺒﻚ ﻣﻦ ﺫﻟﻚ ﻟﻘﺪ ﺭﲪﻬﺎ ﺍﷲ ﺑﺮﲪﺘﻬﺎ ﺻﺒﻴﻴﻬﺎ
930. Aişə rəvayət edir: “(Bir gün) mənim yanıma iki qızını üstündə gəzdirən yoxsul bir qadın gəldi. Mən də ona üç dənə xurma verdim. O da qızlarının hərəsinə bir xurma verdi. Qalan bir xurmanı yemək üçün ağzına
apardıqda, qızlarının onu da yemək istədiklərini görüb xurmanı aralarında
bölüşdürdü. Qadının bu hərəkəti çox xoşuma gəldi və onun etdiyi bu əməli
haqqında Allah Elçisinə salləllahu aleyhi və səlləm söylədim. O da belə buyurdu: “Həqiqətən, Allah bu əməlinə görə onun üçün Cənnəti vacib etmişdir
və ya Cəhənnəm odundan azad etmişdir”. 1244 Digər rəvayətdə deyilir:
“...(Allah Elçisi salləllahu aleyhi və səlləm) dedi: “Səni təəccübləndirən nədir?
O, körpələrinə rəhm etdiyinə görə, Allah da ona rəhm etdi”.1245

ﻗﺎﻝ ﺍﺭﲪﻮﺍ ﺗﺮﲪﻮﺍ ﻭﺍﻏﻔﺮﻭﺍ ﻳﻐﻔﺮ ﺍﷲ ﻟﻜﻢ ﻭﻳﻞ ﻷﻗﻤﺎﻉ ﺍﻟﻘﻮﻝ

 ﻋﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﷲ ﺑﻦ ﻋﻤﺮﻭ ﺑﻦ ﺍﻟﻌﺎﺹ ﻋﻦ ﺍﻟﻨﱯ- ٩٣١
ﻭﻳﻞ ﻟﻠﻤﺼﺮﻳﻦ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﺼﺮﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻓﻌﻠﻮﺍ ﻭﻫﻢ ﻳﻌﻠﻤﻮﻥ

931. Abdullah ibn Amr ibn As rəvayət edir ki, Peyğəmbər salləllahu aleyhi
və səlləm dedi: “Rəhm edin ki, sizə də rəhm edilsin, bağışlayın ki, Allah da
əl-Buxari “Ədəbul-Mufrad” 377. əl-Albani isnadının səhih olduğunu bildirmişdir.
Muslim, 2630, 4764, 6863.
1245 əl-Buxari “Ədəbul-Mufrad” 89. əl-Albani səhih olduğunu bildirmişdir.
1243
1244
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sizi bağışlasın. Söz qıflarının1246 vay halına. Bilə-bilə etdikləri şeylərdə inadkarlıq göstərən inadkarların vay halına”.1247

ﻣﻦ ﺭﺣﻢ ﻭﻟﻮ ﺫﺑﻴﺤﺔ ﺭﲪﻪ ﺍﷲ ﻳﻮﻡ ﺍﻟﻘﻴﺎﻣﺔ

ﻗﺎﻝ ﻗﺎﻝ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ

 ﻋﻦ ﺃﰉ ﺃﻣﺎﻣﺔ- ٩٣٢

932. Əbu Umamə rəvayət edir ki, Allah Elçisi salləllahu aleyhi və səlləm dedi:
“Kim bir qurbanlıq heyvanına rəhm etsə, Allah da ona Qiyamət günü rəhm
edər”.1248

 ﻋﻦ ﻣﻌﺎﻭﻳﺔ ﺑﻦ ﻗﺮﺓ ﻋﻦ ﺃﺑﻴﻪ ﻗﺎﻝ ﻗﺎﻝ ﺭﺟﻞ ﻳﺎ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﺇﱐ ﻷﺫﺑﺢ ﺍﻟﺸﺎﺓ ﻓﺄﺭﲪﻬﺎ ﺃﻭ ﻗﺎﻝ ﺇﱐ ﻷﺭﺣﻢ ﺍﻟﺸﺎﺓ ﺃﻥ- ٩٣٣
ﺃﺫﲝﻬﺎ ﻗﺎﻝ ﻭﺍﻟﺸﺎﺓ ﺍﻥ ﺭﲪﺘﻬﺎ ﺭﲪﻚ ﺍﷲ ﻣﺮﺗﲔ
933. Muaviyə ibn Qurra atasından rəvayət edir ki, bir kişi (Allah Elçisinə
salləllahu aleyhi və səlləm) dedi: “Ey Allahın Elçisi! Mən qoç kəsdikdə ona
yazığım gəlir”, yaxud: “Mənim qoç kəsməyə əlim gəlmir”. Allah Elçisi
salləllahu aleyhi və səlləm iki dəfə təkrar edərək dedi: “Sənin qoça yazığın
gəlsə, Allahın da sənə yazığı gələr”.1249

 ﻻﹶﻮﺏﻳﺘ  ﻻﹶﻦﻣ ﻭ، ﻟﹶﻪﻔﹶﺮﻳﻐ  ﻻﹶﺮﻔﻳﻐ  ﻻﹶﻦﻣ ﻭ،ﻢﺮﺣ ﻻﹶ ﻳﻢﺣﻳﺮ  ﻻﹶﻦ »ﻣ:

ِﻝﹸ ﺍﷲﻮﺳ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺭ:ﻗﹶﺎﻝﹶ

ﻳﺮﹴﺮﹺ ﺟﻦ ﻋ- ٩٣٤

.«ﻪﻠﹶﻴ ﻋﺎﺏﻳﺘ

934. Cərir
rəvayət edir ki, Allah Elçisi salləllahu aleyhi və səlləm demişdir:
“Rəhm etməyənə rəhm edilməz, bağışlamayan bağışlanmaz, tövbə etməyənin də tövbəsi qəbul olunmaz!”1250

 ﻋﻦ ﺃﰉ ﻋﺜﻤﺎﻥ ﺃﻥ ﻋﻤﺮ ﺍﺳﺘﻌﻤﻞ ﺭﺟﻼ ﻓﻘﺎﻝ ﺍﻟﻌﺎﻣﻞ ﺃﻥ ﱄ ﻛﺬﺍ ﻭﻛﺬﺍ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﻟﺪ ﻣﺎ ﻗﺒﻠﺖ ﻭﺍﺣﺪﺍ ﻣﻨﻬﻢ ﻓﺰﻋﻢ- ٩٣٥
ﻋﻤﺮ ﺃﻭ ﻗﺎﻝ ﻋﻤﺮ ﺇﻥ ﺍﷲ ﻻ ﻳﺮﺣﻢ ﻣﻦ ﻋﺒﺎﺩﻩ ﺇﻻ ﺃﺑﺮﻫﻢ
935. Əbu Osman rəvayət edir ki, Ömər
bir kişiyə iş tapşırdı. Kişi dedi:
“Mənim filan qədər övladım var, amma onlardan heç birini öpməmişəm”.
Ömər dedi: “Allah qullarından yalnız qayğıkeş olanlara rəhm edir”.1251
“Söz qıfı” dedikdə sözü bu qulağından alıb, o biri qulağından ötürənlər nəzərdə tutulur.
əl-Buxari “Ədəbul-Mufrad” 380. əl-Albani səhih olduğunu bildirmişdir.
1248 əl-Buxari “Ədəbul-Mufrad” 381. əl-Albani həsən olduğunu bildirmişdir.
1249 əl-Buxari “Ədəbul-Mufrad” 373. əl-Albani səhih olduğunu bildirmişdir.
1250 ət-Tabərani “Mucəmul-Kəbir” 2476. əl-Albani “Sahihul-Cəmius-Sağir”də (№ 6600) səhih olduğunu
bildirmişdir.
1246
1247
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ﺕﺪﺟﻲ ﺇﹺﺫﹶﺍ ﻭﻘﺴﺎ ﺗﻳﻬ ﺛﹶﺪﻠﹸﺐﺤ ﺗﻲﹺ ﻗﹶﺪﺒ ﺍﻟﺴﻦﺃﹶﺓﹲ ﻣﺮ ﻓﹶﺈﹺﺫﹶﺍ ﺍﻣﻲﺒﺳ
ﺭﻘﹾﺪ ﺗﻲﻫﺎ ﻻﹶ ﻭﺎﺭﹺ ﻗﹸﻠﹾﻨﻲ ﺍﻟﻨﺎ ﻓﻫﻟﹶﺪﺔﹰ ﻭ ﻃﹶﺎﺭﹺﺣﻩﺬﻥﹶ ﻫﻭﺮﺃﹶﺗ

ﺒﹺﻲﻠﹶﻰ ﺍﻟﻨ ﻋﻡﻗﹶﺪ

ﻄﱠﺎﺏﹺﻦﹺ ﺍﻟﹾﺨ ﺑﺮﻤ ﻋﻦ ﻋ- ٩٣٦

ﺒﹺﻲﺎ ﺍﻟﻨ ﻓﹶﻘﹶﺎﻝﹶ ﻟﹶﻨﻪﺘﻌﺿﺃﹶﺭﺎ ﻭﻄﹾﻨﹺﻬ ﺑﹺﺒﻪﻘﹶﺘ ﻓﹶﺄﹶﻟﹾﺼﻪﺬﹶﺗﻲﹺ ﺃﹶﺧﺒﻲ ﺍﻟﺴﺎ ﻓﺒﹺﻴﺻ
.ﺎﻫﻟﹶﺪ ﺑﹺﻮﻩﺬ ﻫﻦ ﻣﻩﺎﺩﺒ ﺑﹺﻌﻢﺣ ﺃﹶﺭ ﻓﹶﻘﹶﺎﻝﹶ ﻟﹶﻠﱠﻪﻪﺣﻄﹾﺮﻠﹶﻰ ﺃﹶﻥﹾ ﻻﹶ ﺗﻋ

936. Ömər ibn Xəttab
rəvayət edir ki, (bir dəfə döyüşdə götürülmüş)
əsirləri Peyğəmbərin salləllahu aleyhi və səlləm yanına gətirdilər. Əsirlər arasında
olan bir qadın döşündən süd sağıb (körpələrə) içirdirdi. Əsirlər arasında
körpə uşaq tapan kimi onu qucağına alıb əmizdirirdi”. Onda Peyğəmbər
salləllahu aleyhi və səlləm bizdən soruşdu: “Sizcə bu qadın körpəsini oda
atarmı?” Biz dedik: “Əgər bu ixtiyar onun əlində olsa, xeyr, (atmaz)”. Peyğəmbər salləllahu aleyhi və səlləm dedi: “Allahın Öz qullarına olan mərhəməti
bu qadının körpəsinə olan mərhəmətindən (qat-qat) üstündür”.1252

.«ﺔﺎﻣﻴ ﺍﻟﹾﻘﻮﻡ ﺍﷲُ ﻳﻪﲪ ﺭ،ﻔﹸﻮﺭﹴﺼ ﻋﺔﺤ ﺫﹶﺑﹺﻴﻟﹶﻮ ﻭﻢﺣ ﺭﻦ »ﻣ: ِﻝﹸ ﺍﷲﻮﺳ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺭ:ﻗﹶﺎﻝﹶ

ﺔﹶﺎﻣ ﺃﹶﺑﹺﻲ ﺃﹸﻣﻦ ﻋ- ٩٣٧

937. Əbu Umamə
rəvayət edir ki, Allah Elçisi salləllahu aleyhi və səlləm
demişdir: “Kim bir balaca quşun belə kəsilməsinə rəhm edərsə, Qiyamət
günü Allah ona rəhm edər”.1253
ALLAH RİZASININ FƏZİLƏTİ

ﺎﺭﺠﺘﻦﹺ ﺍﺳﻣ ﻭﻄﹸﻮﻩ ﻓﹶﺄﹶﻋ ﺑﹺﺎﻟﻠﱠﻪﺄﹶﻟﹶﻜﹸﻢ ﺳﻦﻣ ﻭﻴﺬﹸﻭﻩ ﻓﹶﺄﹶﻋﺎﺫﹶ ﺑﹺﺎﻟﻠﱠﻪﻌﺘﻦﹺ ﺍﺳ»ﻣ

ﻮﻝﹸ ﺍﻟﻠﱠﻪﺳﻗﹶﺎﻝﹶ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺭ

ﺮﻤﻦﹺ ﻋﻦﹺ ﺍﺑ ﻋ- ٩٣٨

ﺎﻛﹸﻢﻋ ﺩﻦﻣ»ﻭ....«ﻮﻩﻤ ﻛﹶﺎﻓﹶﺄﹾﺗﻮﺍ ﺃﹶﻥﹾ ﻗﹶﺪﻠﹶﻤﻌﻰ ﺗﺘ ﺣﻮﺍ ﻟﹶﻪﻋﻭﺍ ﻓﹶﺎﺩﺠﹺﺪ ﺗ ﻓﹶﺈﹺﻥﹾ ﻟﹶﻢﺌﹸﻮﻩﻭﻓﹰﺎ ﻓﹶﻜﹶﺎﻓﺮﻌ ﻣﻜﹸﻢﻰ ﺇﹺﻟﹶﻴ ﺁﺗﻦﻣ ﻭﻭﻩ ﻓﹶﺄﹶﺟﹺﲑﺑﹺﺎﻟﻠﱠﻪ
«ﻮﻩﻓﹶﺄﹶﺟﹺﻴﺒ
938. İbn Ömər
rəvayət edir ki, Allah Elçisi salləllahu aleyhi və səlləm belə
buyurdu: “Kim Allaha sığınaraq sizdən sığınacaq istəyərsə, ona sığınacaq
verin! Kim Allah xatirinə sizdən istəyərsə, ona istədiyini verin! Kim Allah
xatirinə sizdən aman diləyərsə, ona aman verin! Kim də sizə bir yaxşılıq
edərsə, onun əvəzini verin! Əgər əvəzini verəcək bir şey tapmasanız, ona
əvəz verdyinizə əmin olana qədər onun üçün dua edin!”1254 Digər rəva-

əl-Buxari “Ədəbul-Mufrad” 99. əl-Albani olduğunu bildirmişdir.
əl-Buxari, 5999.
1253 ət-Tabərani “Mucəmul-Kəbir” 7915. əl-Albani “Sahihul-Cəmius-Sağir”də (№ 6261) və “SilsilətulƏhədisis-Sahiha”da (№ 27) həsən olduğunu bildirmişdir.
1254 Nəsəi, 2566, 2579. əl-Albani hədisin səhih olduğunu bildirmişdir.
1251
1252
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yətdə bu əlavə vardır: “Kim sizi (Allah xatirinə) çağırarsa, onun çağırışını
qəbul edin”.1255

ﺭﺣﻴﻤﺎ ﻭﻛﺎﻥ ﻻ ﻳﺄﺗﻴﻪ ﺃﺣﺪ ﺇﻻ ﻭﻋﺪﻩ ﻭﺃﳒﺰ ﻟﻪ ﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﻋﻨﺪﻩ ﻭﺃﻗﻴﻤﺖ

ﻳﻘﻮﻝ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻨﱯ

 ﻋﻦ ﺃﻧﺲ ﺑﻦ ﻣﺎﻟﻚ- ٩٣٩

ﺍﻟﺼﻼﺓ ﻭﺟﺎﺀﻩ ﺃﻋﺮﺍﰉ ﻓﺄﺧﺬ ﺑﺜﻮﺑﻪ ﻓﻘﺎﻝ ﺇﳕﺎ ﺑﻘﻰ ﻣﻦ ﺣﺎﺟﱵ ﻳﺴﲑﺓ ﻭﺃﺧﺎﻑ ﺃﻧﺴﺎﻫﺎ ﻓﻘﺎﻡ ﻣﻌﻪ ﺣﱴ ﻓﺮﻍ ﻣﻦ ﺣﺎﺟﺘﻪ ﰒ ﺍﻗﺒﻞ
ﻓﺼﻠﻰ
939. Ənəs demişdir: “Peyğəmbər salləllahu aleyhi və səlləm rəhmli idi. Onun
yanına kim gələrdisə ona söz verər, sonra da imkan daxilində ona
köməklik edərdi. Namaza iqamə verildiyi zaman bir bədəvi gəlib onun
ətəyindən tutdu və dedi: “Mənim bir az ehtiyacım var, qorxuram yadımdan çıxa”. Peyğəmbər salləllahu aleyhi və səlləm gedib onun ehtiyacını ödədikdən sonra qayıdıb namazı qıldırdı”.1256
ALLAHIN VERDİYİ RÜXSƏTLƏRDƏN İSTİFADƏ EDİN!

.«ﻪﺘﻴﺼﻌﻰ ﻣﺗﺆ ﺃﹶﻥﹾ ﺗﻩﻳﻜﹾﺮ ﺎ ﻛﹶﻤﻪﺼﺧﻰ ﺭﺗﺆ ﺃﹶﻥﹶ ﺗﺐﻳﺤ »ﺇﹺﻥﱠ ﺍﻟﻠﱠﻪ

ﻮﻝﹸ ﺍﻟﻠﱠﻪﺳﻗﹶﺎﻝﹶ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺭ

ﺮﻤﻦﹺ ﻋﻦﹺ ﺍﺑ ﻋ- ٩٤٠

940. İbn Ömər
rəvayət edir ki, Allah Elçisi salləllahu aleyhi və səlləm
demişdir: “Allah günah edilməsini sevmədiyi kimi rüsxətlərinə də əməl
edilməsini sevir”.1257
ALLAH RİZASI ÜÇÜN BİR-BİRLƏRİNİ SEVƏNLƏR

ﺏ ﺇﹺﻟﹶﻰ
 ﻘﹶﺮﺎ ﺗﻣ ﻭ،ﺏﹺﺮ ﺑﹺﺎﻟﹾﺤﻪﺘ ﺁﺫﹶﻧﺎ ﻓﹶﻘﹶﺪﻴﻟﻰ ﻭﻯ ﻟﺎﺩ ﻋﻦ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﻣ»ﺇﹺﻥﱠ ﺍﻟﻠﱠﻪ

ﻮﻝﹸ ﺍﻟﻠﱠﻪﺳﻗﹶﺎﻝﹶ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺭ

ﺓﹶﻳﺮﺮ ﺃﹶﺑﹺﻰ ﻫﻦ ﻋ- ٩٤١

ﻪ ﻌﻤ ﺳﺖ ﻛﹸﻨﻪﺘﺒﺒ ﻓﹶﺈﹺﺫﹶﺍ ﺃﹶﺣ،ﻪﺒﻰ ﺃﹸﺣﺘﻞﹺ ﺣﺍﻓﻮ ﺑﹺﺎﻟﻨ ﺇﹺﻟﹶﻰﺏﻘﹶﺮﻳﺘ ﻯﺪﺒﺍﻝﹸ ﻋﻳﺰ ﺎﻣ ﻭ،ﻪﻠﹶﻴ ﻋﺖﺿﺮﺎ ﺍﻓﹾﺘﻤ ﻣ ﺇﹺﻟﹶﻰﺐﺀٍ ﺃﹶﺣﻰﻯ ﺑﹺﺸﺪﺒﻋ
ﻦﹺﻟﹶﺌ ﻭ،ﻪﻨﻴﻄﺄﹶﻟﹶﻨﹺﻰ ﻷُﻋﺇﹺﻥﹾ ﺳ ﻭ،ﺎﻰ ﺑﹺﻬﺸﻳﻤ ﻰ ﺍﻟﱠﺘﻠﹶﻪﺭﹺﺟﺎ ﻭ ﺑﹺﻬﻄﹸﺶﻳﺒ ﻰ ﺍﻟﱠﺘﻩﻳﺪ ﻭ، ﺑﹺﻪﺮﺼﻳﺒ ﻯ ﺍﻟﱠﺬﻩﺮﺼﺑ ﻭ، ﺑﹺﻪﻊﻤﻳﺴ ﻯﺍﻟﱠﺬ
«ﻪﺎﺀَﺗﺴ ﻣﻩﺎ ﺃﹶﻛﹾﺮﺃﹶﻧ ﻭﺕﻮ ﺍﻟﹾﻤﻩﻳﻜﹾﺮ ،ﻦﹺﻣﺆﻔﹾﺲﹺ ﺍﻟﹾﻤ ﻧﻦﻯ ﻋﺩﺩﺮ ﺗﻠﹸﻪﺎ ﻓﹶﺎﻋﺀٍ ﺃﹶﻧﻰ ﺷﻦ ﻋﺕﺩﺩﺮﺎ ﺗﻣ ﻭ،ﻪﻴﺬﹶﻧﺎﺫﹶﻧﹺﻰ ﻷُﻋﻌﺘﺍﺳ
941. Əbu Hureyra
rəvayət edir ki, Allah Elçisi salləllahu aleyhi və səlləm
demişdir: “Allah buyurur: “Kim Mənim dostumla düşmənçilik edərsə,
Mən ona hərb elan edərəm. Qulumun Mənə sevimli olan və onun vasitəsilə
Mənə yaxınlaşdığı ən gözəl əməl ona vacib buyurduğum əməllərdir.
Əbu Davud, 5111. əl-Albani səhih olduğunu bildirmişdir.
əl-Buxari “Ədəbul-Mufrad” 278. əl-Albani həsən olduğunu bildirmişdir.
1257 Əhməd, 5866, 5873, 6004, 6012. əl-Albani “İrvaul-Ğalil”də (№ 564) səhih olduğunu bildirmişdir.
1255
1256
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Qulum nafilə ibadətləri yerinə yetirməklə Mənə o qədər yaxınlaşar ki, Mən
onu sevərəm. Onu sevdiyim təqdirdə onun eşidən qulağı, görən gözü,
tutan əli və yeriyən ayağı olaram. Məndən diləsə, ona dilədiyini verərəm,
sığınacaq istəsə, ona sığınacaq verərəm. Mən görəcəyim bir işdə, ölmək
istəməyən möminin canını aldıqda tərəddüd etdiyim kimi heç bir şeydə
tərəddüd etmirəm. Çünki Mən ona yamanlıq etmək istəmirəm”.1258

ﻰ ﻓﻢﻠﱡﻬ ﺃﹸﻇﻡﻮﻰ ﺍﻟﹾﻴﻼﹶﻟﻮﻥﹶ ﺑﹺﺠﺎﺑﺤﺘ ﺍﻟﹾﻤﻳﻦ ﺃﹶﺔﺎﻣﻴ ﺍﻟﹾﻘﻡﻳﻮ ﻳﻘﹸﻮﻝﹸ »ﺇﹺﻥﱠ ﺍﻟﻠﱠﻪ

ﻮﻝﹸ ﺍﻟﻠﱠﻪﺳﻗﹶﺎﻝﹶ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺭ

ﺓﻳﺮﺮ ﺃﹶﺑﹺﻰ ﻫﻦ ﻋ- ٩٤٢
«ﻠﱢﻰﻞﱠ ﺇﹺﻻﱠ ﻇ ﻻﹶ ﻇﻡﻳﻮ ﻠﱢﻰﻇ

rəvayət edir ki, Allah Elçisi salləllahu aleyhi və səlləm
942. Əbu Hureyra
demişdir: “Allah Qiyamət günü buyuracaq: “Ucalığıma görə bir-birlərini
sevənlər hanı? Bu gün - Mənim kölgəmdən başqa heç bir kölgənin olmadığı
gündə - Mən onları Öz kölgəmdə kölgələndirəcəyəm”.1259

ﻲﺘﺒﺤ ﻣﻘﱠﺖﺣ ﻭﻲ ﻓﲔﺎﺑﺤﺘﻠﹾﻤﻲ ﻟﺘﺒﺤ ﻣﻘﱠﺖ ﺣ:ﺎﱃﻌ ﻗﹶﺎﻝﹶ »ﻗﺎﻝﹶ ﺍﷲ ﺗﻮﻝﹶ ﺍﻟﻠﱠﻪﺳ ﺭﺖﻌﻤ ﺳ: ﺓﹸﺎﺩﺒ ﻋﻦ ﻋ- ٩٤٣
ﻮﻥﹶﺎﺑﺤ ﺍﳌﹸﺘ.ﻲ ﻓﲔﻟﺎﺫﺒﺘﻠﹾﻤﻲ ﻟﺘﺒﺤ ﻣﻘﱠﺖﺣ ﻭﻲ ﻓﺍﻭﹺﺭﹺﻳﻦﺰﺘﻠﹾﻤﻲ ﻟﺘﺤﺒ ﻣﻘﱠﺖﺣ ﻭﻲ ﻓﲔﺤﺎﺻﻨﺘﻠﹾﻤﻲ ﻟﺘﺒﺤ ﻣﻘﱠﺖﺣ ﻭﻲ ﻓﲔﻠﺍﺻﻮﺘﻠﹾﻤﻟ
«ُﺍﺀﺪﻬﺍﻟﺸﻳﻘﹸﻮﻥﹶ ﻭﺪﺍﻟﺼﻮﻥﹶ ﻭﺒﹺﻴ ﺍﻟﻨﻜﺎﻧﹺﻬﹺﻢ ﺑﹺﻤﻢﺒﹺﻄﹸﻬﻳﻐ ﻮﺭﹴ ﻧﻦ ﻣﺎﺑﹺﺮﻨﻠﹶﻰ ﻣ ﻋﻲﻓ
943. Ubədə ibn Samit demişdir: “Allah Elçisinin salləllahu aleyhi və səlləm
belə dediyini eşitdim: “Uca Allah buyurdu: “Mənə görə bir-birlərini sevənlərə məhəbbətim vacib olmuşdur. Mənə görə bir-birlərinə bağlı olanlara
məhəbbətim vacib olmuşdur. Mənə görə bir-birlərinə nəsihət edənlərə (və
səmimi olanlara) məhəbbətim vacib olmuşdur. Mənə görə bir-birlərini ziyarət edənlərə məhəbbətim vacib olmuşdur. Mənə görə bir-birlərinə qarşı
fədakar olanlara məhəbbətim vacib olmuşdur. Mənə görə bir-birlərini sevənlərə nurdan minbərlər vardır. Nəbilər, siddiqlər və şəhidlər onların
olduqları yerə qibtə edərlər”.1260

ﻰﺎ ﺃﹶﺗﻠﹶﻜﹰﺎ ﻓﹶﻠﹶﻤ ﻣﻪﺘﺟﺭﺪﻠﹶﻰ ﻣ ﻋ ﻟﹶﻪ ﺍﻟﻠﱠﻪﺪﺻﻯ ﻓﹶﺄﹶﺭﺮ ﺃﹸﺧﻳﺔﻲ ﻗﹶﺮ ﻓﺎ ﻟﹶﻪ ﺃﹶﺧﺍﺭﻠﹰﺎ ﺯﺟﺃﹶﻥﱠ ﺭ

ﺒﹺﻲ ﺍﻟﻨﻦﻋ

ﺓﹶﻳﺮﺮ ﺃﹶﺑﹺﻲ ﻫﻦ ﻋ- ٩٤٤

ﻪ ﻲ ﺍﻟﻠﱠ ﻓﻪﺘﺒﺒﻲ ﺃﹶﺣ ﺃﹶﻧﺮﺎ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﻟﹶﺎ ﻏﹶﻴﻬﺑﺮ ﺗﺔﻤ ﻧﹺﻌﻦ ﻣﻪﻠﹶﻴ ﻋﻞﹾ ﻟﹶﻚ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﻫﻳﺔﺮ  ﺍﻟﹾﻘﹶﻩﺬﻲ ﻫﻲ ﻓﺎ ﻟ ﺃﹶﺧ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺃﹸﺭﹺﻳﺪﺮﹺﻳﺪ ﺗﻳﻦ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺃﹶﻪﻠﹶﻴﻋ
ﻳﺔﹶﻮﺠﻧ ﺯﻦ ﺑﺪﻤﺤﻜﹾﺮﹴ ﻣﻮ ﺑﻧﹺﻲ ﺃﹶﺑﺮﺒ ﺃﹶﺧﺪﻤﻮ ﺃﹶﺣ ﺃﹶﺑﺦﻴ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺍﻟﺸﻴﻪ ﻓﻪﺘﺒﺒﺎ ﺃﹶﺣ ﻛﹶﻤﻚﺒ ﺃﹶﺣ ﻗﹶﺪ ﹺﺑﺄﹶﻥﱠ ﺍﻟﻠﱠﻪﻚ ﺇﹺﻟﹶﻴﻮﻝﹸ ﺍﻟﻠﱠﻪﺳﻲ ﺭﻗﹶﺎﻝﹶ ﻓﹶﺈﹺﻧ
əl-Buxari, 6021, 6502.
Muslim, 2566, 4655, 6713.
1260 Cəlaləddin əs-Suyuti “Cəmius-Sağir” 6044. əl-Albani “Sahihul-Cəmius-Sağir”də (№ 4321) səhih
olduğunu söyləmişdir.
1258
1259
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ﻩﻮﺤ ﻧﺎﺩﻨﺬﹶﺍ ﺍﻟﹾﺈﹺﺳﺔﹶ ﺑﹺﻬﻠﹶﻤ ﺳﻦ ﺑﺎﺩﻤﺎ ﺣﺛﹶﻨﺪ ﺣﺎﺩﻤ ﺣﻦﻠﹶﻰ ﺑ ﺍﻟﹾﺄﹶﻋﺪﺒﺎ ﻋﺛﹶﻨﺪ ﺣﺮﹺﻱﻴﺍﻟﹾﻘﹸﺸ
944. Əbu Hureyra
rəvayət edir ki, Peyğəmbər salləllahu aleyhi və səlləm
buyurmuşdur: “(Bir gün) bir kişi başqa kənddə olan bir (din) qardaşını
ziyarət etməyə getdi. Allah onu güdmək üçün onun yoluna bir mələk göndərdi. (Mələk) onun yanına gəldikdə dedi: “Hara (getmək) istəyirsən?”
(Kişi) dedi: “Bu kənddəki qardaşımı (ziyarət etmək) istəyirəm”. (Mələk)
dedi: “Səninlə onun arasında bir nemətmi var?” (Adam) dedi: “Xeyr, mən
onu Allah
üçün sevdim”. (Mələk) dedi: “Mən Allahın sənə göndərdiyi
elçisiyəm. Sən onu Allah üçün sevdiyin kimi, Allah da səni sevdi”.1261

،ﺖﺒ ﺃﹶﻥﹾ ﻃ:ِﺎﺀﻤ ﺍﻟﺴﻦ ﻣﺎﺩﻨ ﺇﹺﻻ ﻧﺎﺩﻯ ﻣ،ﻲ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﻓﻩﻭﺭﻳﺰ ﺎ ﻟﹶﻪﻰ ﺃﹶﺧ ﺃﹶﺗﺪﺒ ﻋﻦﺎ ﻣ »ﻣ:ﻗﹶﺎﻝﹶ

ﺒﹺﻲﺃﹶﻥﹼ ﺍﻟﻨ

ﺲﹴ ﺃﹶﻧﻦ ﻋ- ٩٤٥

«ﺔﻨﻭﻥﹶ ﺍﻟﹾﺠﻯ ﺩﺮ ﺑﹺﻘ ﻟﹶﻪﺽ ﺃﹶﺭ ﻓﹶﻠﹶﻢ،ﺍﻩﺮ ﻗﻠﹶﻲﻋ ﻭ،ﻲ ﻓﺍﺭ ﻋﺒﺪﻱ ﺯ:ﻪﺷﺮ ﻋﻠﹶﻜﹸﻮﺕﻲ ﻣ ﻓﺇﹺﻻ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﻭ،ﺔﹸﻨ ﺍﻟﹾﺠ ﻟﹶﻚﺖﻃﹶﺎﺑﻭ
945. Ənəs
rəvayət edir ki, Peyğəmbər salləllahu aleyhi və səlləm demişdir:
“Hər hansı bir bəndə öz qardaşını Allah rizası üçün ziyarət etməyə getdiyi
zaman səmadan bir carçı belə deyir: “Xoş gəldin. Sənin üçün Cənnət uğurlu oldu”. Allah Öz Ərşinin səltənətində isə belə buyurur: “Qulum Mənim
üçün (qardaşını) ziyarət etdi, ona ziyafət vermək Mənə aiddir. Mən ona
Cənnətdən başqa bir ziyafətə razı olmaram”.1262

ﻗﺎﻝ ﺍﳌﺆﻣﻦ ﻣﺮﺁﺓ ﺃﺧﻴﻪ ﻭﺍﳌﺆﻣﻦ ﺃﺧﻮ ﺍﳌﺆﻣﻦ ﻳﻜﻒ ﻋﻠﻴﻪ ﺿﻴﻌﺘﻪ ﻭﳛﻮﻃﻪ ﻣﻦ ﻭﺭﺍﺋﻪ

ﻋﻦ ﺍﻟﻨﱯ

 ﻋﻦ ﺃﰉ ﻫﺮﻳﺮﺓ- ٩٤٦

946. Əbu Hureyra
rəvayət edir ki, Peyğəmbər salləllahu aleyhi və səlləm
buyurmuşdur: “Mömin öz qardaşının güzgüsüdür. Mömin möminin qardaşıdır. Onu azmağa (həlak olmağa) qoymaz və onu arxasından əhatə edib
qoruyar”.1263

ﻦ ﻣ ﻭ،ﻪﻤﻠﻳﺴ ﻻﹶ ﻭﻪﻤﻳﻈﹾﻠ  ﻻﹶ،ﻢﹺﻠﺴﻮ ﺍﻟﹾﻤ ﺃﹶﺧﻢﻠﺴ »ﺍﻟﹾﻤ: ﻗﹶﺎﻝﹶﻮﻝﹶ ﺍﻟﻠﱠﻪﺳ ﺃﹶﻥﱠ ﺭﻩﺮﺒﺃﹶﺧ
ﺮﻤﻦﹺ ﻋ ﺑ ﺍﻟﻠﱠﻪﺪﺒ ﻋﻦ ﻋ- ٩٤٧
ﻦﻣ ﻭ،ﺔﺎﻣﻴﻡﹺ ﺍﻟﹾﻘﻳﻮ ﺎﺕﺑ ﻛﹸﺮﻦﺔﹰ ﻣﺑ ﻛﹸﺮﻪﻨ ﻋ ﺍﻟﻠﱠﻪﺝﺔﹰ ﻓﹶﺮﺑﻢﹴ ﻛﹸﺮﻠﺴ ﻣﻦ ﻋﺝ ﻓﹶﺮﻦﻣ ﻭ،ﻪﺘﺎﺟﻰ ﺣ ﻓ ﻛﹶﺎﻥﹶ ﺍﻟﻠﱠﻪﻴﻪ ﺃﹶﺧﺔﺎﺟﻰ ﺣﻛﹶﺎﻥﹶ ﻓ
.«ﺔﺎﻣﻴ ﺍﻟﹾﻘﻡﻳﻮ  ﺍﻟﻠﱠﻪﻩﺮﺘﺎ ﺳﻤﻠﺴ ﻣﺮﺘﺳ

Muslim, 2567, 4656.
Əbu Yəalə, 4140. əl-Albani “Silsilətul-Əhədisis-Sahiha”da (№ 2632) səhih olduğunu bildirmişdir.
1263 əl-Buxari “Ədəbul-Mufrad” 239. əl-Albani həsən olduğunu bildirmişdir.
1261
1262
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947. Abdullah ibn Ömər
rəvayət edir ki, Peyğəmbər salləllahu aleyhi və
səlləm demişdir: “Müsəlman müsəlmanın qardaşıdır; ona zülm etməz və
onu ələ verməz. Kim qardaşının ehtiyacını ödəyərsə, Allah da onun ehtiyacını ödəyər. Kim bir müsəlmanı bir sıxıntıdan qurtararsa, Allah da onu
Qiyamət gününün sıxıntılarının birindən qurtarar. Kim bir müsəlmanın
eyiblərini örtərsə, Allah da Qiyamət günü onun eyiblərini örtər”.1264

ﻢﹺﻠﺴ ﻛﹸﻞﱡ ﺍﻟﹾﻤﺬﹸﻟﹸﻪﻳﺨ ﻻﹶ ﻭﻪﺑﻳﻜﹾﺬ ﻻﹶ ﻭﻪﻮﻧﻳﺨ ﻢﹺ ﻻﹶﻠﺴﻮ ﺍﻟﹾﻤ ﺃﹶﺧﻢﻠﺴ »ﺍﻟﹾﻤﻮﻝﹸ ﺍﻟﻠﱠﻪﺳﺓﹶ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺭﻳﺮﺮ ﺃﹶﺑﹺﻰ ﻫﻦ ﻋ- ٩٤٨
.«ﻢﻠﺴ ﺍﻟﹾﻤﺎﻩ ﺃﹶﺧﺮﻘﺘﻳﺤ  ﺃﹶﻥﹾﺮ ﺍﻟﺸﻦﺮﹺﺉﹴ ﻣﺐﹺ ﺍﻣﺴﺎ ﺑﹺﺤﻨﺎ ﻫﻯ ﻫﻘﹾﻮ ﺍﻟﺘﻪﻣﺩ ﻭﺎﻟﹸﻪﻣ ﻭﻪﺿﺮ ﻋﺍﻡﺮﻢﹺ ﺣﻠﺴﻠﹶﻰ ﺍﻟﹾﻤﻋ
948. Əbu Hureyra
rəvayət edir ki, Allah Elçisi salləllahu aleyhi və səlləm
demişdir: “Müsəlman müsəlmanın qardaşıdır. Ona xəyanət etməz, ona
yalan danışmaz, öz dəstək və köməyini ondan əsirgəməz. Hər bir müsəlmanın namusu, malı və qanı digər müsəlmana haramdır. İnsanın pis adam
olması üçün müsəlman qardaşına nifrət etməsi kifayətdir”.1265

1264
1265

əl-Buxari, 2442; Muslim, 2580; Əbu Davud, 4893.
ət-Tirmizi, 1927, 2052. əl-Albani səhih olduğunu bildirmişdir.
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ﺍﻧﹺﻪ ﺟﹺﲑﻦ ﻣﺎﺕﻴﻞﹺ ﺃﹶﺑﺔﹸ ﺃﹶﻫﻌﺑ ﺃﹶﺭ ﻟﹶﻪﺪﻬﺸ ﻓﹶﻴﺕﻤﻮﻢﹴ ﻳﻠﺴ ﻣﻦﺎ ﻣ »ﻣ: ﻮﻝﹸ ﺍﷲﺳ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺭ: ﻗﹶﺎﻝﹶﻚﺎﻟﻦﹺ ﻣﺲﹺ ﺑ ﺃﹶﻧﻦ ﻋ- ٩٤٩
«ﻮﻥﹶﻠﹶﻤﻌﺎ ﻻﹶ ﺗ ﻣ ﻟﹶﻪﺕﻏﹶﻔﹶﺮ ﻭﻜﹸﻢﻠﹾﻤ ﻋ ﻗﹶﺒﹺﻠﹾﺖﺍ ﺇﹺﻻﱠ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺍﷲ ﻗﹶﺪﺮﻴﻮﻥﹶ ﺇﹺﻻﱠ ﺧﻠﹶﻤﻳﻌ  ﻻﹶﻢﻬﻦﹺ ﺃﹶﻧﻴﻧﺍﻷَﺩ
949. Ənəs ibn Məlik rəvayət edir ki, Allah Elçisi salləllahu aleyhi və səlləm
demişdir: “Bir müsəlman öldükdə, ən yaxın qonşularından dörd nəfər
onun xeyirli (insan olduğunu) bildiklərinə şahidlik edərlərsə, Allah belə
buyurar: “Mən sizin bildiklərinizi qəbul etdim və sizin bilmədiklərinizi də
ona bağışladım”.1266

ﺕﺰ ﺃﹶﺟ:ﺏﻳﻘﹸﻮﻝﹸ ﺍﻟﺮ ،ﺮﺍﹰﻴﻮﺍ ﺧ ﻓﹶﺄﹶﺛﹾﻨﺓﺎﺯﻨﻠﹶﻰ ﺟﻠﱠﻮﺍ ﻋ »ﺇﹺﺫﹶﺍ ﺻ: ِﻝﹸ ﺍﷲﻮﺳ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺭ:ﻗﹶﺎﻟﹶﺖ

ﺫﻮﻌ ﻣﺖﻊ ﺑﹺﻨﺑﻴﻦﹺ ﺍﻟﺮ ﻋ- ٩٥٠

.«ﻮﻥﹶﻠﹶﻤﻳﻌ ﺎﻻﹶ ﻣ ﻟﹶﻪﺮﺃﹶﻏﹾﻔ ﻭ،ﻮﻥﹶﻌﻠﹶﻤﺎ ﻳﻤﻴ ﻓﹸﻢﺎﺩﻬﺷ
950. Rubeyyi bint Muəvviz1267
rəvayət edir ki, Allah Elçisi salləllahu aleyhi
və səlləm demişdir: “Bir cənazə xeyirlə yad edilirsə, Allah buyurur: “Onların
bilib şahidlik etdiklərini qəbul etdim, onların bilmədiklərini isə ona bağışladım”.1268

:ﺎ ﻓﹶﻘﹸﻠﹾﻨ.«ﺔﹶﻨ ﺍﻟﹾﺠ ﺍﻟﻠﱠﻪﻠﹶﻪﺧﺮﹴ ﺃﹶﺩﻴﺔﹲ ﺑﹺﺨﻌﺑ ﺃﹶﺭ ﻟﹶﻪﻬﹺﺪﻢﹴ ﺷﻠﺴﺎ ﻣﻳﻤ »ﺃﹶ: ﺒﹺﻰ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺍﻟﻨ:ﻄﱠﺎﺏﹺ ﻗﹶﺎﻝﹶﻦﹺ ﺍﻟﹾﺨ ﺑﺮﻤ ﻋﻦ ﻋ- ٩٥١
.ﺪﺍﺣﻦﹺ ﺍﻟﹾﻮ ﻋﺄﹶﻟﹾﻪﺴ ﻧ ﻟﹶﻢ ﺛﹸﻢ.«ﺎﻥﺍﺛﹾﻨ »ﻭ: ﻗﹶﺎﻝﹶﺎﻥﺍﺛﹾﻨ ﻭ:ﺎ ﻓﹶﻘﹸﻠﹾﻨ.«ﺛﹶﻼﹶﺛﹶﺔﹲ »ﻭ: ﻗﹶﺎﻝﹶ،ﺛﹶﻼﹶﺛﹶﺔﹲﻭ
951. Ömər ibn Xəttab
rəvayət edir ki, Peyğəmbər salləllahu aleyhi və səlləm
demişdir: “Hansı bir müsəlmanın yaxşı əməl sahibi olduğuna dörd nəfər
(müsəlman) şahidlik etsə, Allah onu Cənnətə daxil edər. Biz: “Bəs üç nəfər
(olsa)?”- deyə soruşduq. O: “Üç nəfər də (olsa)”- deyə cavab verdi. Biz:
“Bəs iki nəfər (olsa)?” - deyə soruşduq. O: “İki nəfər də (olsa)”- deyə cavab
verdi. Bundan sonra biz artıq bir nəfər haqqında soruşmadıq”.1269

Əhməd, 13052, 13889; Əbu Yəalə, 3481; İbn Hibban, 3026; əl-Hakim, 1398. əl-Albani “Sahihut-Tərğib
vət-Tərhib”də (№ 3515) həsən li-ğeyrihi olduğunu bildirmişdir.
1267
Rubeyyi bint Muəvviz ibn Haris əl-Ənsariyyə
Peyğəmbərin
səhabəsidir. Abdul-Məlik ibn
Mərvanın xilafəti dövründə, təqribən hicrətin 70-ci illərində vəfat etmişdir.
1268
əl-Buxari “Tarixul-Kəbir” 574. əl-Albani “Sahihul-Cəmius-Sağir”də (№ 662) və “Silsilətul-ƏhədisisSahiha”da (№ 1364) səhih olduğunu bildirmişdir.
1269 əl-Buxari, 1368.
1266
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ﻰﻪ ﺇﹺﻧ ﻮﻝﹶ ﺍﻟﻠﱠﺳﺎ ﺭ ﻳﺍﻟﻠﱠﻪ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﻭ.«ﻙﺠﹺﺪ ﺗﻒ ﻓﹶﻘﹶﺎﻝﹶ »ﻛﹶﻴﺕﻮﻰ ﺍﻟﹾﻤ ﻓﻮﻫ ﻭﺎﺏﻠﹶﻰ ﺷﻞﹶ ﻋﺧ ﺩﺒﹺﻰﺲﹴ ﺃﹶﻥﱠ ﺍﻟﻨ ﺃﹶﻧﻦ ﻋ- ٩٥٢
ﺎ ﻣ ﺍﻟﻠﱠﻪﻄﹶﺎﻩﻦﹺ ﺇﹺﻻﱠ ﺃﹶﻋﻃﻮﺬﹶﺍ ﺍﻟﹾﻤﺜﹾﻞﹺ ﻫﻰ ﻣ ﻓﺪﺒﻰ ﻗﹶﻠﹾﺐﹺ ﻋ ﻓﺎﻥﻌﻤﺘﻳﺠ  »ﻻﹶﻮﻝﹸ ﺍﻟﻠﱠﻪﺳ ﻓﹶﻘﹶﺎﻝﹶ ﺭ.ﻮﺑﹺﻰ ﺫﹸﻧﺎﻑﻰ ﺃﹶﺧﺇﹺﻧﻪ ﻭ ﻮ ﺍﻟﻠﱠﺟﺃﹶﺭ
.«ﺎﻑﻳﺨ ﺎﻤ ﻣﻪﻨﺁﻣﻮ ﻭﺟﻳﺮ
952. Ənəs
demişdir: “Peyğəmbər salləllahu aleyhi və səlləm ölüm ayağında
olan bir gəncin yanına daxil oldu və ondan soruşdu: “Özünü necə hiss
edirsən?” Gənc dedi: “Vallahi, ey Allahın Elçisi! Mən Allaha ümid edirəm və
günahlarımdan qorxuram”. Allah Elçisi salləllahu aleyhi və səlləm belə buyurdu:
“Belə bir vaxtda qulun qəlbində bu iki şey birləşsə, Allah ona umid etdiyini
verər və qorxduğundan da əmin edər”.1270
ÖVLADI ÖLƏN SƏBİR EDƏRSƏ

ﻪ ﻮ ﹶﻝ ﺍﻟﻠﱠﺳﺎ ﺭ ﻓﹶﻘﹶﺎﻝﹶ ﻳ.«ﻪﺒﺤ »ﺃﹶﺗﺒﹺﻰ ﺍﻟﻨ ﻓﹶﻘﹶﺎﻝﹶ ﻟﹶﻪ ﻟﹶﻪﻦ ﺍﺑﻪﻌﻣ ﻭﺒﹺﻰﻰ ﺍﻟﻨﻳﺄﹾﺗ ﻼﹰ ﻛﹶﺎﻥﹶﺟﺎﺱ ﺇﹺﻥﱠ ﺭﺓﹶ ﺑﻦ ﺇﻳ ﻗﹸﺮﻦ ﻋ- ٩٥٣
ﺎ »ﺃﹶﻣ ﻷَﺑﹺﻴﻪﺒﹺﻰ ﻓﹶﻘﹶﺎﻝﹶ ﺍﻟﻨ.ﺎﺕ ﻣﻮﻝﹶ ﺍﻟﻠﱠﻪﺳﺎ ﺭ ﻗﹶﺎﻟﹸﻮﺍ ﻳ.« ﻓﹸﻼﹶﻥﻦﻞﹶ ﺍﺑﺎ ﻓﹶﻌ ﻓﹶﻘﹶﺎﻝﹶ »ﻣﺒﹺﻰ ﺍﻟﻨﻩ ﻓﹶﻔﹶﻘﹶﺪ.ﻪﺒﺎ ﺃﹸﺣ ﻛﹶﻤ ﺍﻟﻠﱠﻪﻚﺒﹶﺃﺣ
ﻞﹾﻜﹸﻠﱢﻨﺎ ﻗﹶﺎﻝﹶ »ﺑ ﻟﺔﹰ ﺃﹶﻭﺎﺻ ﺧ ﺃﹶﻟﹶﻪﻮﻝﹶ ﺍﻟﻠﱠﻪﺳﺎ ﺭﻞﹸ ﻳﺟ ﻓﹶﻘﹶﺎﻝﹶ ﺍﻟﺮ.«ﻙﺮﻈﺘﻳﻨ ﻪﺗﺪﺟ ﺇﹺﻻﹶ ﻭﺔﻨﺍﺏﹺ ﺍﻟﹾﺠﻮ ﺃﹶﺑﻦﺎﺑﺎﹰ ﻣ ﺑﻰﺄﹾﺗ ﺃﹶﻥﹾ ﻻﹶ ﺗﺐﺤﺗ
.«ﻜﹸﻠﱢﻜﹸﻢﻟ
953. Qurra ibn İyəs

demişdir: “Bir kişi oğlu ilə birlikdə Peyğəmbərin
salləllahu aleyhi və səlləm yanına gəlirdi. Peyğəmbər salləllahu aleyhi və səlləm
dedi: “Sən onu sevirsən?” O dedi: “Bəli, ey Allahın Elçisi, mən onu sevdiyim kimi Allah da səni sevsin”. Peyğəmbər salləllahu aleyhi və səlləm onu bir
müddət görmədikdə dedi: “Filankəsin oğlu necədir?” Dedilər: “Ey Allahın
Elçisi, o öldü”. Peyğəmbər salləllahu aleyhi və səlləm onun atasına dedi:
“Məgər sən Cənnətin qapılarından istədiyinə gəldikdə, onun orada səni
gözlədiyini görmək istəməzsənmi?” O kişi dedi: “Ey Allahın Elçisi, bu,
yalnız ona, yoxsa hamımıza aiddir?” Peyğəmbər salləllahu aleyhi və səlləm
dedi: “Əksinə, hamınıza”.1271

:ﺎ ﻓﹶﻘﹸﻠﹾﻨ.«ﺔﹶﻨ ﺍﻟﹾﺠ ﺍﻟﻠﱠﻪﻠﹶﻪﺧﺮﹴ ﺃﹶﺩﻴﺔﹲ ﺑﹺﺨﻌﺑ ﺃﹶﺭ ﻟﹶﻪﻬﹺﺪﻢﹴ ﺷﻠﺴﺎ ﻣﻳﻤ »ﺃﹶ:

ﺒﹺﻰ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺍﻟﻨ:ﻗﹶﺎﻝﹶ

ﻄﱠﺎﺏﹺﻦﹺ ﺍﻟﹾﺨ ﺑﺮﻤ ﻋﻦ ﻋ- ٩٥٤

.ﺪﺍﺣﻦﹺ ﺍﻟﹾﻮ ﻋﺄﹶﻟﹾﻪﺴ ﻧ ﻟﹶﻢ ﺛﹸﻢ.«ﺎﻥﺍﺛﹾﻨ »ﻭ: ﻗﹶﺎﻝﹶﺎﻥﺍﺛﹾﻨ ﻭ:ﺎ ﻓﹶﻘﹸﻠﹾﻨ.«ﺛﹶﻼﹶﺛﹶﺔﹲ »ﻭ: ﻗﹶﺎﻝﹶ،ﺛﹶﻼﹶﺛﹶﺔﹲﻭ
1270
1271

ət-Tirmizi, 983, 999; əl-Albani “əl-Mişkət”də (№ 1612) hədisin həsən olduğunu bildirmişdir.
Əhməd, 20365, 20381. əl-Albani “Sahihut-Tərğib vət-Tərhib”də (№ 2007) səhih olduğunu bildirib.
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954. Ömər ibn Xəttab
rəvayət edir ki, Peyğəmbər salləllahu aleyhi və səlləm
demişdir: “Hansı bir müsəlmanın yaxşı əməl sahibi olduğuna dörd nəfər
(müsəlman) şahidlik etsə, Allah onu Cənnətə daxil edər. Biz: “Bəs üç nəfər
(olsa)?”– deyə soruşduq. O: “Üç nəfər də (olsa)”- deyə cavab verdi. Biz:
“Bəs iki nəfər (olsa)?”- deyə soruşduq. O: “İki nəfər də (olsa)”- deyə cavab
verdi. Bundan sonra biz artıq bir nəfər haqqında soruşmadıq”.1272

ﻪﻴﻔ ﺻﺖﻀ ﺇﹺﺫﹶﺍ ﻗﹶﺒ،ٌﺍﺀﺰﻯ ﺟﺪﻨﻦﹺ ﻋﻣﺆﻯ ﺍﻟﹾﻤﺪﺒﻌﺎ ﻟﺎﻟﹶﻰ ﻣﻌ ﺗﻳﻘﹸﻮﻝﹸ ﺍﻟﻠﱠﻪ» ﻗﹶﺎﻝﹶ

ﻮﻝﹶ ﺍﻟﻠﱠﻪﺳﺓﹶ ﺃﹶﻥﱠ ﺭﻳﺮﺮ ﺃﹶﺑﹺﻰ ﻫﻦ ﻋ- ٩٥٥
«ﺔﹸﻨ ﺇﹺﻻﱠ ﺍﻟﹾﺠﻪﺒﺴﺘ ﺍﺣ ﺛﹸﻢ،ﺎﻴﻧﻞﹺ ﺍﻟﺪ ﺃﹶﻫﻦﻣ

rəvayət edir ki, Peyğəmbər salləllahu aleyhi və səlləm
955. Əbu Hureyra
demişdir: “Uca Allah buyurur: “Mən mömin qulumun sevdiyi yaxın bir
adamının canını aldıqdan sonra o buna (səbir edib Axirətdə əvəzini alacağına) ümid edərsə, Mənim ona verəcəyim mükafat ancaq Cənnət olar”.1273

ﻗﺎﻟﺖ ﻛﻨﺖ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﻨﱯ ﻳﻮﻣﺎ ﻓﻘﺎﻝ ﻳﺎ ﺃﻡ ﺳﻠﻴﻢ ﻣﺎ ﻣﻦ ﻣﺴﻠﻤﲔ ﳝﻮﺕ ﳍﻤﺎ ﺛﻼﺛﺔ ﺃﻭﻻﺩ
 ﺣﺪﺛﺘﲏ ﺃﻡ ﺳﻠﻴﻢ- ٩٥٦
ﺇﻻ ﺃﺩﺧﻠﻬﻤﺎ ﺍﷲ ﺍﳉﻨﺔ ﺑﻔﻀﻞ ﺭﲪﺘﻪ ﺇﻳﺎﻫﻢ ﻗﻠﺖ ﻭﺍﺛﻨﺎﻥ ﻗﺎﻝ ﻭﺍﺛﻨﺎﻥ
956. Ummu Suleym
rəvayət edir: “Bir gün mən Peyğəmbərin salləllahu
aleyhi və səlləm yanında idim. O dedi: “Ey Ummu Suleym! Üç uşağı ölmüş
elə iki müsəlman yoxdur ki, Allah onları uşaqlara olan mərhəmətinin lütfü
sayəsində Cənnətə salmasın!” Mən dedim: “Bəs ikisi necə?” O dedi: “İkisi
olsa da!”1274

 ﻋﻦ ﺻﻌﺼﻌﺔ ﺑﻦ ﻣﻌﺎﻭﻳﺔ ﺣﺪﺛﻪ ﺃﻧﻪ ﻟﻘﻰ ﺃﺑﺎ ﺫﺭ ﻣﺘﻮﺷﺤﺎ ﻗﺮﺑﺔ ﻗﺎﻝ ﻣﺎ ﻟﻚ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﻟﺪ ﻳﺎ ﺃﺑﺎ ﺫﺭ ﻗﺎﻝ ﺃﻻ ﺃﺣﺪﺛﻚ ﻗﻠﺖ- ٩٥٧
ﺑﻠﻰ ﻗﺎﻝ ﲰﻌﺖ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻳﻘﻮﻝ ﻣﺎ ﻣﻦ ﻣﺴﻠﻢ ﳝﻮﺕ ﻟﻪ ﺛﻼﺛﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﻟﺪ ﱂ ﻳﺒﻠﻐﻮﺍ ﺍﳊﻨﺚ ﺇﻻ ﺃﺩﺧﻠﻪ
ﺍﷲ ﺍﳉﻨﺔ ﺑﻔﻀﻞ ﺭﲪﺘﻪ ﺇﻳﺎﻫﻢ ﻭﻣﺎ ﻣﻦ ﺭﺟﻞ ﺃﻋﺘﻖ ﻣﺴﻠﻤﺎ ﺇﻻ ﺟﻌﻞ ﺍﷲ ﻛﻞ ﻋﻀﻮ ﻣﻨﻪ ﻓﻜﺎﻛﻪ ﻟﻜﻞ ﻋﻀﻮ ﻣﻨﻪ
957. Sa'sa'ə ibn Muaviyə deyir: “Mən xəz kürkə bürünmüş Əbu Zərə
rast gəldim. Dedim: “Ey Əbu Zərr! Sənin övladın varmı?” O dedi: “Sənə
hədis danışımmı?” Mən: “Bəli!”- deyə cavab verdim. O dedi: “Mən Peyğəmbərin salləllahu aleyhi və səlləm belə dediyini eşitdim: “Həddi buluğa
çatmamış üç uşağı ölən elə müsəlman yoxdur ki, Allah onu uşaqlara olan
əl-Buxari, 1368.
əl-Buxari, 5944, 6424.
1274 əl-Buxari “Ədəbul-Mufrad” 149. əl-Albani səhih olduğunu bildirmişdir.
1272
1273
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mərhəmətinin lütfü sayəsində Cənnətə salmasın. Müsəlmanı köləlikdən
azad edən elə bir adam yoxdur ki, Allah (həmin) müsəlmanın əzalarının
müqabilində onun əzalarını (Cəhənnəm əzabından) xilas etməsin”.1275

ﻰﺘ ﺣ،ﺎﺭﺓﺳ ﻭﻴﻢﺍﻫﺮ ﺇﹺﺑﻢﻳﻜﹾﻔﹸﻠﻬ ،ﺔﻨﻲ ﺍﻟﹾﺠﻞﹴ ﻓﺒﻲ ﺟ ﻓﻨﹺﲔﺆﻣﻻﹶﺩ ﺍﻟﹾﻤ »ﺃﹶﻭ: ِﻝﹸ ﺍﷲﻮﺳ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺭ:ﺓﹶ ﻗﹶﺎﻝﹶﻳﺮﺮ ﺃﹶﺑﹺﻲ ﻫﻦ ﻋ- ٩٥٨
.«ﺔﺎﻣﻴ ﺍﻟﹾﻘﻮﻡ ﻳﻬﹺﻢﺎﺋ ﺇﹺﻟﹶﻰ ﺁﺑﻢﻫﺩﻳﺮ
958. Əbu Hureyra
rəvayət edir ki, Allah Elçisi salləllahu aleyhi və səlləm
demişdir: “Möminlərin (həddi-buluğa çatmadan ölən) uşaqları Cənnətdəki
dağdadır. Qiyamət günü valideynlərinə qaytarılana qədər İbrahim və Sara
onlara himayədarlıq edirlər”.1276

.ﻯﺪﺒ ﻋﻟﹶﺪ ﻭﻢﺘﻀ ﻗﹶﺒﻪﻜﹶﺘﻼﹶﺋﻤ ﻟ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺍﻟﻠﱠﻪﺪﺒ ﺍﻟﹾﻌﻟﹶﺪ ﻭﺎﺕﻪ ﻗﹶﺎﻝﹶ »ﺇﹺﺫﹶﺍ ﻣ ﻮﻝﹶ ﺍﻟﻠﱠﺳ ﺃﹶﻥﱠ ﺭﺮﹺﻯﻌﻰ ﺍﻷَﺷﻮﺳ ﺃﹶﺑﹺﻰ ﻣﻦ ﻋ- ٩٥٩
ﻘﹸﻮﻝﹸ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﻓﹶﻴ.ﻊﺟﺮﺘﺍﺳ ﻭﻙﺪﻤﻘﹸﻮﻟﹸﻮﻥﹶ ﺣﻯ ﻓﹶﻴﺪﺒﺎﺫﹶﺍ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﻋﻘﹸﻮﻝﹸ ﻣ ﻓﹶﻴ.ﻢﻧﻌ ﻘﹸﻮﻟﹸﻮﻥﹶ ﻓﹶﻴ.ﻩﺍﺩﺓﹶ ﻓﹸﺆﺮ ﺛﹶﻤﻢﺘﻀﻘﹸﻮﻝﹸ ﻗﹶﺒ ﻓﹶﻴ.ﻢﻌﻘﹸﻮﻟﹸﻮﻥﹶ ﻧﻓﹶﻴ
«ﺪﻤ ﺍﻟﹾﺤﺖﻴ ﺑﻮﻩﻤﺳ ﻭﺔﻨﻰ ﺍﻟﹾﺠﺎ ﻓﺘﻴﻯ ﺑﺪﺒﻌﻮﺍ ﻟﻨﺍﺑ
959. Əbu Musa əl-Əşari rəvayət edir ki, Allah Elçisi salləllahu aleyhi və səlləm
demişdir: “Bir qulun uşağı öldükdə Allah mələklərindən soruşur: “Qulumun uşağını aldınız?” Onlar: “Bəli”- deyə cavab verirlər. Allah soruşur:
“Qulumun ürəyinin meyvəsini aldınız?” Onlar: “Bəli”- deyə cavab verirlər.
Sonra Allah buyurur: “Qulum nə dedi?” Onlar deyirlər: “Sənə həmd və
istirca1277 etdi”. Allah buyurur: “Quluma Cənnətdə bir ev tikin və adını da
“Həmd evi” qoyun!”1278

ﺎﻤﺧﻠﹶﻬ ﺚﹶ ﺇﹺﻻﱠ ﺃﹶﺩﻨﻮﺍ ﺍﻟﹾﺤﻠﹸﻐﻳﺒ  ﻟﹶﻢﻻﹶﺩﺎ ﺛﹶﻼﹶﺛﹶﺔﹸ ﺃﹶﻭﻤﻬﻨﻴ ﺑﻮﺕﻳﻤ ﻦﹺﻴﻤﻠﺴ ﻣﻦﺎ ﻣ ﻗﹶﺎﻝﹶ »ﻣﺒﹺﻰﻦﹺ ﺍﻟﻨ ﹶﺓ ﻋﻳﺮﺮ ﺃﹶﺑﹺﻰ ﻫﻦ ﻋ- ٩٦٠
ﻢﺘﺔﹶ ﺃﹶﻧﻨﻠﹸﻮﺍ ﺍﻟﹾﺠﺧﻘﹶﺎﻝﹸ ﺍﺩﺎ ﻓﹶﻴﻧﺎﺅﻞﹶ ﺁﺑﺧﻳﺪ ﻰﺘﻘﹸﻮﻟﹸﻮﻥﹶ ﺣﺔﹶ ﻓﹶﻴﻨﻠﹸﻮﺍ ﺍﻟﹾﺠﺧ ﺍﺩﻢﻳﻘﹶﺎﻝﹸ ﻟﹶﻬ»  ﻗﹶﺎﻝﹶ.«ﺔﹶﻨ ﺍﻟﹾﺠﻫﻢ ﺎ ﺇﹺﻳﻪﺘﻤﺣﻞﹺ ﺭ ﺑﹺﻔﹶﻀﺍﻟﻠﱠﻪ
«ﻛﹸﻢﺎﺅﺁﺑﻭ
960. Əbu Hureyra
rəvayət edir ki, Peyğəmbər salləllahu aleyhi və səlləm
demişdir: “Həddi buluğa çatmamış üç övladı vəfat edən elə bir müsəlman
valideyn yoxdur ki, Allah onları Öz mərhəməti sayəsində Cənnətə daxil
etməsin. (Qiyamət günü) onların övladlarına deyiləcək: “Cənnətə girin!”
əl-Buxari “Ədəbul-Mufrad” 150. əl-Albani səhih olduğunu bildirmişdir.
əl-Hakim, 1418. əl-Albani “Sahihul-Cəmius-Sağir”də (№ 1023) və “Silsilətul-Əhədisis-Sahiha”da (№
1467) səhih olduğunu bildirmişdir.
1277 Yəni belə demək: “İnnə lilləhi və innə ileyhi raciun”- biz Allaha məxsusuq və Ona da qayıdacağıq!
1278 ət-Tirmizi, 1021, 1037. əl-Albani səhih olduğunu söyləmişdir.
1275
1276
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Onlar deyəcəklər: “Valideynlərimiz daxil olmayınca (biz girmərik)”. Onlara
deyiləcək: “Siz də, valideynləriniz də Cənnətə girin!”1279

ﻳﻘﻮﻝ ﻣﻦ ﻣﺎﺕ ﻟﻪ ﺛﻼﺛﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﻟﺪ ﻓﺎﺣﺘﺴﺒﻬﻢ ﺩﺧﻞ ﺍﳉﻨﺔ

ﻗﺎﻝ ﲰﻌﺖ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ

 ﻋﻦ ﺟﺎﺑﺮ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﷲ- ٩٦١

ﻗﻠﻨﺎ ﻳﺎ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﻭﺍﺛﻨﺎﻥ ﻗﺎﻝ ﻭﺍﺛﻨﺎﻥ ﻗﻠﺖ ﳉﺎﺑﺮ ﻭﺍﷲ ﺃﺭﻯ ﻟﻮ ﻗﻠﺘﻢ ﻭﻭﺍﺣﺪ ﻟﻘﺎﻝ ﻗﺎﻝ ﻭﺃﻧﺎ ﺃﻇﻨﻪ ﻭﺍﷲ
961. Cabir ibn Abdullah
rəvayət edir: “Mən Allah Elçisinin salləllahu
aleyhi və səlləm belə dediyini eşitdim: “Kimin üç uşağı ölsə, (bu itkiyə) dözüb
savabını (Allahdan) diləsə, Cənnətə daxil olar”. Biz dedik: “Ey Allahın
Elçisi! Bəs ikisi necə?” O dedi: “İkisi olsa da!” Mahmud ibn Ləbid deyir:
“Mən Cabirə dedim: “Allaha and olsun! Əgər birini desəydiniz, ona da
razılıq bildirərdi”. Cabir dedi: “Vallahi ki, mən də belə güman edirəm”.1280

ﻦ ﻣﻪﻴﻔ ﺑﹺﺼﺐﻦﹺ ﺇﹺﺫﹶﺍ ﺫﹶﻫﻣﺆ ﺍﻟﹾﻤﻩﺪﺒﻌﻰ ﻟﺿﻳﺮ  ﻻﹶ»ﺇﹺﻥﱠ ﺍﻟﻠﱠﻪ

ﻪ ﻮﻝﹸ ﺍﻟﻠﱠﺳﺎﺹﹺ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺭﻦﹺ ﺍﻟﹾﻌﺮﹺﻭ ﺑﻤﻦﹺ ﻋ ﺑ ﺍﻟﻠﱠﻪﺪﺒ ﻋ- ٩٦٢
.«ﺔﻨﻭﻥﹶ ﺍﻟﹾﺠﺍﺏﹴ ﺩ ﺑﹺﺜﹶﻮ ﺑﹺﻪﺮﺎ ﺃﹸﻣﻗﹶﺎﻝﹶ ﻣ ﻭﺐﺴﺘﺍﺣ ﻭﺮﺒﺽﹺ ﻓﹶﺼﻞﹺ ﺍﻷَﺭﺃﹶﻫ

962. Abdullah ibn Amr ibn əl-As rəvayət edir ki, Allahın Elçisi salləllahu
aleyhi və səlləm buyurmuşdur: “Allah mömin qulundan övladını itirən və
səbir edib mükafatını Allahdan gözləyən kimsəyə mükafat olaraq Cənnətdən başqa bir şey verməyə razı olmaz”.1281
MEYİTİN QƏBİRDƏKİ HALI

 ﻓﹶﺈﹺ ﹾﻥ،ﻪﻨﻟﱡﻮﻥﹶ ﻋﻳﻮ ﲔ ﺣﻬﹺﻢﺎﻟ ﻧﹺﻌﻔﹾﻖ ﺧﻊﻤﻳﺴ ﻪ ﺇﹺﻧﺮﹺﻩﻲ ﻗﹶﺒ ﻓﻊﺿ ﺇﹺﺫﹶﺍ ﻭﺖﻴ ﺇﹺﻥﱠ ﺍﻟﹾﻤ: ﻗﹶﺎﻝﹶﺒﹺﻲﻦﹺ ﺍﻟﻨﺓﹶ ﻋﻳﺮﺮ ﺃﹶﺑﹺﻲ ﻫﻦ ﻋ- ٩٦٣
ﻦﺕ ﻣ
 ﺍﺮﻴﻞﹸ ﺍﻟﹾﺨﻌﻛﹶﺎﻥﹶ ﻓ ﻭ،ﻪﺎﻟﻤ ﺷﻦﻛﹶﺎﺓﹸ ﻋ ﺍﻟﺰﺖﻛﹶﺎﻧ ﻭ،ﻴﻨﹺﻪﻳﻤ ﻦ ﻋﺎﻡﻴﻛﹶﺎﻥﹶ ﺍﻟﺼ ﻭ،ﻪﺃﹾﺳ ﺭﺪﻨﻼﹶﺓﹸ ﻋ ﺍﻟﺼﺖ ﻛﹶﺎﻧ،ﺎﻨﻣﺆﻛﹶﺎﻥﹶ ﻣ
 ﺛﹸﻢ،ﻞﹲﺧﺪﻲ ﻣﻠﺒﺎ ﻗ ﻣ:ﻼﹶﺓﹸﻘﹸﻮﻝﹸ ﺍﻟﺼ ﻓﹶﺘ،ﻪﺃﹾﺳﻞﹺ ﺭﺒ ﻗﻦﻰ ﻣﺗﺆ ﻓﹶﻴ.ﻪﻠﹶﻴ ﺭﹺﺟﺪﻨﺎﺱﹺ ﻋ ﺇﹺﻟﹶﻰ ﺍﻟﻨﺎﻥﺴﺍﻟﹾﺈﹺﺣ ﻭﻭﻑﺮﻌﺍﻟﹾﻤ ﻭﻠﹶﺔﺍﻟﺼ ﻭﻗﹶﺔﺪﺍﻟﺼ
ﻞﹺﺒﻦ ﻗ ﻰ ﻣﺗﻳﺆ  ﺛﹸﻢ،ﻞﹲﺧﺪﻲ ﻣﻠﺒﺎ ﻗ ﻣ:ﻛﹶﺎﺓﹸﻘﹸﻮﻝﹸ ﺍﻟﺰ ﻓﹶﺘ،ﺎﺭﹺﻩﻳﺴ ﻦﻰ ﻋﺗﻳﺆ  ﺛﹸﻢ،ﻞﹲﺧﺪﻲ ﻣﻠﺒﺎ ﻗ ﻣ:ﺎﻡﻴﻘﹸﻮﻝﹸ ﺍﻟﺼ ﻓﹶﻴ،ﻴﻨﹺﻪﻳﻤ ﻦﻰ ﻋﺗﻳﺆ
ﺲﻠ ﺍﺟ:ﻘﹶﺎﻝﹸ ﻟﹶﻪ ﻓﹶﻴ،ﻞﹲﺧﺪﻲ ﻣﻠﺒﺎ ﻗ ﻣ:ﺎﺱﹺ ﺇﹺﻟﹶﻰ ﺍﻟﻨﺎﻥﺴﺍﻟﹾﺈﹺﺣ ﻭﻭﻑﺮﻌﺍﻟﹾﻤ ﻭﻠﹶﺔﺍﻟﺼ ﻭﻗﹶﺔﺪ ﺍﻟﺼﻦ ﻣﺍﺕﺮﻴﻞﹸ ﺍﻟﹾﺨﻘﹸﻮﻝﹸ ﻓﹶﻌ ﻓﹶﺘ،ﻪﻠﹶﻴﺭﹺﺟ
ﺎﺫﹶﺍﻣ ﻭ،ﻴﻪﻘﹸﻮﻝﹸ ﻓﺎ ﺗ ﻣﻴﻜﹸﻢﻱ ﻛﹶﺎﻥﹶ ﻓﻞﹶ ﺍﻟﱠﺬﺟﺬﹶﺍ ﺍﻟﺮ ﻫﻚﻳﺘﺃﹶ ﺃﹶﺭ:ﻘﹶﺎﻝﹸ ﻟﹶﻪ ﻓﹶﻴ،ﻭﺏﹺﺮﻠﹾﻐ ﻟﺖﻧﹺﻴ ﺃﹸﺩﻗﹶﺪ ﻭﺲﻤ ﺍﻟﺸ ﻟﹶﻪﺜﱢﻠﹶﺖ ﻣﻗﹶﺪ ﻭ،ﺲﻠﺠﻓﹶﻴ
ﻱﻞﹶ ﺍﻟﱠﺬﺟﺬﹶﺍ ﺍﻟﺮ ﻫﻚﻳﺘﺃﹶ ﺃﹶﺭ،ﻪﻨ ﻋﺄﹶﻟﹸﻚﺴﺎ ﻧﻤﻧﹺﻲ ﻋﺮﺒ ﺃﹶﺧ،ﻞﹸﻔﹾﻌﺘ ﺳﻚ ﺇﹺﻧ:ﻘﹸﻮﻟﹸﻮﻥﹶ ﻓﹶﻴ،ﻠﱢﻲﻰ ﺃﹸﺻﺘﻮﻧﹺﻲ ﺣﻋ ﺩ:ﻘﹸﻮﻝﹸ؟ ﻓﹶﻴﻪﻠﹶﻴ ﻋ ﺑﹺﻪﺪﻬﺸﺗ
، ﺍﻟﻠﱠﻪﺪﻨ ﻋﻦ ﻣﻖﺎﺀَ ﺑﹺﺎﻟﹾﺤ ﺟﻪﺃﹶﻧ ﻭ،ﻮﻝﹸ ﺍﻟﻠﱠﻪﺳ ﺭﻪ ﺃﹶﻧﺪﻬ ﺃﹶﺷﺪﻤﺤ ﻣ:ﻘﹸﻮﻝﹸ ﻓﹶﻴ:؟ ﻗﹶﺎﻝﹶﻪﻠﹶﻴ ﻋﺪﻬﺸﺎﺫﹶﺍ ﺗﻣ ﻭ،ﻴﻪﻘﹸﻮﻝﹸ ﻓﺎ ﺗ ﻣﻴﻜﹸﻢﻛﹶﺎﻥﹶ ﻓ
ﻘﹶﺎﻝﹸ ﻓﹶﻴ،ﺔﻨﺍﺏﹺ ﺍﻟﹾﺠﻮ ﺃﹶﺑﻦ ﻣﺎﺏ ﺑ ﻟﹶﻪﺢﻳﻔﹾﺘ  ﺛﹸﻢ،ﺎﺀَ ﺍﻟﻠﱠﻪﺚﹸ ﺇﹺﻥﹾ ﺷﻌﺒ ﺗﻚﻠﹶﻰ ﺫﹶﻟﻋ ﻭ،ﺖ ﻣﻚﻠﹶﻰ ﺫﹶﻟﻋ ﻭﻴﹺﻴﺖ ﺣﻚﻠﹶﻰ ﺫﹶﻟ ﻋ:ﻘﹶﺎﻝﹸ ﻟﹶﻪﻓﹶﻴ
ən-Nəsəi, 1853, 1876, 1887. əl-Albani səhih olduğunu bildirmişdir.
əl-Buxari “Ədəbul-Mufrad” 146. əl-Albani həsən olduğunu bildirmişdir.
1281 ən-Nəsəi, 1871, 1882. Albani hədisin həsən olduğunu bildirmişdir.
1279
1280
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ﺬﹶﺍ ﻫ:ﻘﹶﺎﻝﹸ ﻟﹶﻪ ﻓﹶﻴ،ﺎﺭﹺﺍﺏﹺ ﺍﻟﻨﻮ ﺃﹶﺑﻦ ﻣﺎﺏ ﺑ ﻟﹶﻪﺢﻳﻔﹾﺘ  ﺛﹸﻢ،ﺍﻭﺭﺮﺳﻄﹶﺔﹰ ﻭﺒ ﻏﺍﺩﺩﺰ ﻓﹶﻴ،ﺎﻴﻬ ﻓ ﻟﹶﻚ ﺍﻟﻠﱠﻪﺪﺎ ﺃﹶﻋﻣ ﻭ،ﺎﻬﻨ ﻣﻙﺪﻘﹾﻌﺬﹶﺍ ﻣ ﻫ:ﻟﹶﻪ
،ﻴﻪ ﻓ ﻟﹶﻪﺭﻮﻳﻨ ﻭ،ﺎﺍﻋﺭﻮﻥﹶ ﺫﻌﺒ ﺳﺮﹺﻩﻲ ﻗﹶﺒ ﻓ ﻟﹶﻪﺢﻳﻔﹾﺴ  ﺛﹸﻢ،ﺍﻭﺭﺮﺳﻄﹶﺔﹰ ﻭﺒ ﻏﺍﺩﺩﺰ ﻓﹶﻴ،ﻪﺘﻴﺼ ﻋﺎ ﻟﹶﻮﻴﻬ ﻓ ﻟﹶﻚ ﺍﻟﻠﱠﻪﺪﺎ ﺃﹶﻋﻣﺎ ﻭﻬﻨ ﻣﻙﺪﻘﹾﻌﻣ
ﺎﻟﹶﻰﺗﻌ ﻟﹸﻪ ﻗﹶﻮﻚ ﻓﹶﺬﹶﻟ: ﻗﹶﺎﻝﹶ،ﺔﻨﺮﹺ ﺍﻟﹾﺠﺠﻲ ﺷ ﻓﻠﹸﻖﻳﻌ ﺮ ﻃﹶﻴﻲﻫﺐﹺ ﻭﻢﹺ ﺍﻟﻄﱢﻴﺴﻲ ﺍﻟﻨ ﻓﻪﺘﻤﺴﻞﹸ ﻧﻌﺠ ﻓﹶﺘ،ﻪﻨﺃﹶ ﻣﺪﺎ ﺑﻤ ﻟﺪﺴ ﺍﻟﹾﺠﺎﺩﻳﻌﻭ
 ﺇﹺﺫﹶﺍﺮﺇﹺﻥﱠ ﺍﻟﹾﻜﹶﺎﻓ ﻭ: ﻗﹶﺎﻝﹶﻳﺔﺮﹺ ﺍﻟﹾﺂ )ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ( ﺇﹺﻟﹶﻰ ﺁﺧﺓﺮﻲ ﺍﻟﹾﺂﺧﻓﺎ ﻭﻴﺪﻧ  ﺍﻟﺎﺓﻴﻲ ﺍﻟﹾﺤ ﻓﻝﹺ ﺍﻟﺜﱠﺎﺑﹺﺖﻮﺍ ﺑﹺﺎﻟﹾﻘﹶﻮﻨ ﺁﻣﻳﻦ ﺍﱠﻟﺬ ﺍﻟ ﱠﻠﻪﺒﺖﺜﹶﻳ

ﻦ  ﻣﻲ ﺃﹸﺗ ﺛﹸﻢ،ٌﺀﻲ ﺷﺪﻮﺟ ﻓﹶﻼﹶ ﻳ،ﻪﺎﻟﻤ ﺷﻦ ﻋﻲ ﺃﹸﺗ ﺛﹸﻢ،ٌﺀﻲ ﺷﺪﻮﺟ ﻓﹶﻼﹶ ﻳ،ﻴﻨﹺﻪﻳﻤ ﻦ ﻋﻲ ﺃﹸﺗ ﺛﹸﻢ،ٌﺀﻲ ﺷﺪﻮﺟ ﻳ ﻟﹶﻢ،ﻪﺃﹾﺳﻞﹺ ﺭﺒ ﻗﻦ ﻣﻲﺃﹸﺗ
ﻴﻜﹸﻢﻱ ﻛﹶﺎﻥﹶ ﻓﻞﹶ ﺍﻟﱠﺬﺟﺬﹶﺍ ﺍﻟﺮ ﻫﻚﻳﺘﺃﹶ ﺃﹶﺭ:ﻘﹶﺎﻝﹸ ﻟﹶﻪ ﻓﹶﻴ،ﺎﻮﺑﻋﺮﻔﹰﺎ ﻣﺎﺋ ﺧﺲﻠﺠ ﻓﹶﻴ،ﺲﻠ ﺍﺟ:ﻘﹶﺎﻝﹸ ﻟﹶﻪ ﻓﹶﻴ،ٌﺀﻲ ﺷﺪﻮﺟ ﻓﹶﻼﹶ ﻳ،ﻪﻠﹶﻴﻞﹺ ﺭﹺﺟﺒﻗ
:ﻳﻘﹶﺎ ﹶﻝ ﻟﹶﻪ ﻰﺘ ﺣﻪﻤﺎﺳﻱ ﻟﺪﺘﻳﻬ  ﻓﹶﻼﹶ،ﻴﻜﹸﻢﻱ ﻛﹶﺎﻥﹶ ﻓ ﺍﻟﱠﺬ:ﻘﹶﺎﻝﹸﻞﹴ؟ ﻓﹶﻴﺟ ﺭ ﺃﹶﻱ:ﻘﹸﻮﻝﹸ؟ ﻓﹶﻴﻪﻠﹶﻴ ﻋ ﺑﹺﻪﺪﻬﺸﺎﺫﹶﺍ ﺗﻣ؟ ﻭﻴﻪﻘﹸﻮﻝﹸ ﻓﺎﺫﹶﺍ ﺗﻣ
ﻚﻠﹶﻰ ﺫﹶﻟﻋ ﻭ،ﻴﹺﻴﺖ ﺣﻚﻠﹶﻰ ﺫﹶﻟ ﻋ:ﻘﹶﺎﻝﹸ ﻟﹶﻪ ﻓﹶﻴ،ﺎﺱﺎ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺍﻟﻨ ﻛﹶﻤ ﻓﹶﻘﹸﻠﹾﺖ،ﻟﹰﺎ ﻗﹶﺎﻟﹸﻮﺍ ﻗﹶﻮﺎﺱ ﺍﻟﻨﺖﻌﻤ ﺳ،ﺭﹺﻱﺎ ﺃﹶﺩ ﻣ:ﻘﹸﻮﻝﹸ ﻓﹶﻴ،ﺪﻤﺤﻣ
 ﻟﹶﻚ ﺍﻟﻠﱠﻪﺪﺎ ﺃﹶﻋﻣ ﻭ،ﺎﺭﹺ ﺍﻟﻨﻦ ﻣﻙﺪﻘﹾﻌﺬﹶﺍ ﻣ ﻫ:ﻘﹶﺎﻝﹸ ﻟﹶﻪ ﻓﹶﻴ،ﺎﺭﹺﺍﺏﹺ ﺍﻟﻨﻮ ﺃﹶﺑﻦ ﻣﺎﺏ ﺑ ﻟﹶﻪﺢﻳﻔﹾﺘ  ﺛﹸﻢ،ﺎﺀَ ﺍﻟﻠﱠﻪﺚﹸ ﺇﹺﻥﹾ ﺷﻌﺒ ﺗﻚﻠﹶﻰ ﺫﹶﻟﻋ ﻭ،ﺖﻣ
 ﻟﹶﻮﻴﻪ ﻓ ﻟﹶﻚ ﺍﻟﻠﱠﻪﺪﺎ ﺃﹶﻋﻣ ﻭ،ﺔﻨ ﺍﻟﹾﺠﻦ ﻣﻙﺪﻘﹾﻌ ﻣﻚ ﺫﹶﻟ:ﻘﹶﺎﻝﹸ ﻟﹶﻪ ﻓﹶﻴ،ﺔﻨﺍﺏﹺ ﺍﻟﹾﺠﻮ ﺃﹶﺑﻦ ﻣﺎﺏ ﺑ ﻟﹶﻪﺢﻳﻔﹾﺘ  ﺛﹸﻢ،ﺍﻮﺭﺛﹸﺒﺓﹰ ﻭﺮﺴ ﺣﺍﺩﺩﺰ ﻓﹶﻴ،ﺎﻴﻬﻓ
 ﻓﹶﺈﹺﻥﱠ ﻟﹶﻪ:ﻲ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺍﻟﻠﱠﻪﻜﹶﺔﹸ ﺍﻟﱠﺘﻨﺔﹸ ﺍﻟﻀﻴﺸﻌ ﺍﻟﹾﻤﻠﹾﻚ ﻓﹶﺘ،ﻪﻼﹶﻋ ﺃﹶﺿﻴﻪ ﻓﻒﻠﺘﺨﻰ ﺗﺘ ﺣﻩﺮ ﻗﹶﺒﻪﻠﹶﻴ ﻋﻖﻴﻳﻀ  ﺛﹸﻢ،ﺍﻮﺭﺛﹸﺒﺓﹰ ﻭﺮﺴ ﺣﺍﺩﺩﺰ ﻓﹶﻴﻪﺘﺃﹶﻃﹶﻌ
.(ﻰ )ﻃﻪﻤ ﺃﹶﻋﺔﺎﻣﻴ ﺍﻟﹾﻘﻡﻮ ﻳﻩﺮﺸﺤﻧﻜﹰﺎ ﻭﻨﺔﹰ ﺿﻴﺸﻌﻣ

963. Əbu Hureyra
rəvayət edir ki, Peyğəmbər salləllahu aleyhi və səlləm
demişdir: “Həqiqətən, meyit qəbrə qoyulduqda insanlar dönüb getdikləri
zaman onların ayaqlarının səslərini eşidir. Əgər o, mömin olubsa, başının
üstündə namaz, sağ tərəfində oruc, sol tərəfində zəkat və ayaqları tərəfində
isə sədəqə, qohumluq əlaqələri, yaxşı işlər və insanlara edilən yaxşılıqlar
kimi əməlləri olacaq. Baş tərəfindən (əzab) yaxınlaşdıqda namaz deyir:
“Mən tərəfdən yol yoxdur”. Sonra sağından (əzab) yaxınlaşdıqda oruc
deyir: “Mən tərəfdən yol yoxdur”. Sonra solundan (əzab) yaxınlaşdıqda
zəkat deyir: “Mən tərəfdən yol yoxdur”. Sonra ayaqları tərəfdən (əzab)
yaxınlaşdıqda sədəqə, qohumluq əlaqələrini möhkəmlətmək və insanlara
xeyixahlıq etmək kimi yaxşı əməllər deyir: “Mən tərəfdən yol yoxdur”.
Ona: “Otur”- deyiləcək, o da oturacaq. Ona günəşin batması göstəriləcək
və deyiləcək: “Sizin aranızda olan o kişi haqqında nə deyirsən? Onun
barəsində nəyə şahidlik edirsən ? O deyəcək: “Buraxın namazımı qılım”.
Onlar deyəcəklər: “Sən edəcəksən, səndən soruşduğumuzu mənə xəbər
ver. Sizin aranızda olan o kişi haqqında nə deyirsən? Onun barəsində nəyə
şahidlik edirsən?” O deyəcək: “O Muhəmməddir, mən şahidlik edirəm ki,
o, Allahın Elçisidir. O, Allahın dərgahından haqq ilə gəlmişdir”. Ona
deyiləcək: “Sən bunun üzərində yaşadın, bunun üzərində də öldün və inşəAllah bunun üzərində də diriləcəksən“. Sonra onun üçün Cənnət
qapılarından biri açılacaq və ona deyiləcək: “Bu sənin Cənnətdəki yerindir
və Allahın sənin üçün orada hazırladıqları (nemətlərdir)”. Bu anda onun
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fərəhi və sevinci artacaq. Sonra onun üçün Cəhənnəm qapılarından biri
açılacaq və ona deyiləcək: “Əgər sən asi olsaydın, bu sənin Cəhənnəmdəki
yerin və Allahın sənin üçün orada hazırladıqları olardı”. Bu anda onun
fərəhi və sevinci artacaq. Sonra onun qəbri yetmiş dirsək genişlənəcək və
nurlanacaq. Onun cəsədi əvvəlki halına qaytarılacaq və ruhu Cənnət
ağacından asılan quşun daxilinə qoyulacaq. Bu haqda Uca Allahın ayəsində
deyilir: “Allah iman gətirənləri dünya həyatında da, Axirətdə də möhkəm
sözlə sabit saxlayar. Allah zalımları sapdırar. Allah istədiyini edər”
(İbrahim, 27). Həqiqətən, kafirə baş tərəfindən əzab yaxınlaşdıqda, onun
qarşısını ala biləcək bir şey tapılmır. Sonra sağından əzab yaxınlaşdıqda,
onun qarşısını ala biləcək bir şey tapılmır. Sonra solundan əzab
yaxınlaşdıqda, onun qarşısını ala biləcək bir şey tapılmır. Sonra
ayaqlarından əzab yaxınlaşdıqda, onun qarşısını ala biləcək bir şey
tapılmır. Ona: “Otur”- deyiləcək, o da qorxu içində oturacaq. Ona
deyiləcək: “Sizin aranızda olan o kişi haqqında nə deyirsən? Onun
barəsində nəyə şahidlik edirsən?“ O deyəcək: “Hansı kişi?” Ona deyiləcək:
“Aranızda olan kişi?” O bu adı söyləməyə hidayət olunmur, nəhayət ona
deyiləcək: “O Muhəmməddir!” O deyəcək: “Bilmirəm, insanların nə isə
dediyini eşitdim, mən də insanların söylədikləri kimi söyləyirəm”. Ona
deyiləcək: “Sən bunun üzərində yaşadın, bunun üzərində öldün və inşəAllah bunun üzərində də diriləcəksən”. Sonra onun üçün Cəhənnəm
qapılarından biri açılacaq və ona deyiləcək: “Bu sənin Cəhənnəmdəki yerin
və Allahın sənin üçün orada hazırladıqlarıdır”. Bu an onun həsrəti və
həlakı artacaq. Sonra onun üçün Cənnət qapılarından biri açılacaq və ona
deyiləcək: “Əgər sən itaət etsəydin, bu sənin Cənnətdəki yerin və Allahın
sənin üçün orada hazırladıqları (nemətlər) olardı”. Bu an onun həsrəti və
həlakı artacaq. Sonra onun qəbri o qədər daralacaq ki, onun qabırğaları birbirinə keçəcək. Bu, Allahın ayəsində buyurduğu sıxıntılı güzərandır: “Kim
Mənim Zikrimdən üz döndərsə, onun güzəranı sıxıntılı olacaq və Biz Qiyamət günü onu kor kimi hüzurumuza gətirdəcəyik” (Taha, 124)”.1282
MAL, AİLƏ VƏ ƏMƏL

 ﺃﻭ ﺛﻼﺛﺔ، ﻣﺜﻞ ﺍﺑﻦ ﺁﺩﻡ ﻭﻣﺎﻟﻪ ﻭﺃﻫﻠﻪ ﻭﻋﻤﻠﻪ ﻛﺮﺟﻞ ﻛﺎﻥ ﻟﻪ ﺛﻼﺛﺔ ﺇﺧﻮﺓ:ﻮﻝﹶ ﺍﷲِ ﻗﺎﻝﺳﻳﺮﺓ ﺃﹶﻥﱠ ﺭﺮﻦ ﺃﰊ ﻫ ﻋ- ٩٦٤
 ﺃﻧﺎ ﻣﻌﻚ ﻓﺈﺫﺍ ﺑﻠﻐﺖ ﺗﻠﻚ:ﻗﺎﻝ ﺍﻵﺧﺮ ﻭ، ﺃﻧﺎ ﻣﻌﻚ ﺣﻴﺎﺗﻚ ﻓﺈﺫﺍ ﻣﺖ ﻓﻠﺴﺖ ﻣﻨﻚ ﻭﻟﺴﺖ ﻣﲏ: ﺃﺣﺪﻫﻢ:ﺃﺻﺤﺎﺏ ﻓﻘﺎﻝ
. ﺃﻧﺎ ﻣﻌﻚ ﺣﻴﺎ ﻭﻣﻴﺘﺎ:ﻗﺎﻝ ﺍﻵﺧﺮ ﻭ،ﺍﻟﺸﺠﺮﺓ ﻓﻠﺴﺖ ﻣﻨﻚ ﻭﻟﺴﺖ ﻣﲏ
1282

İbn Hibban, 3113. əl-Albani “Sahihut-Tərğib vət-Tərhib”də (№ 3561) həsən olduğunu bildirmişdir.
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964. Əbu Hureyra
rəvayət edir ki, Allah Elçisi salləllahu aleyhi və səlləm
demişdir: “Adəm oğlunun malının, ailəsinin və əməlinin məsəli üç qardaşı
və ya üç dostu olan kişinin məsəli kimidir. Onlardan biri (malı) deyir:
“Həyatında mən səninləyəm. Sən öldükdə isə nə mən səninlə, nə də sən
mənimləsən”. O biri (ailəsi) deyir: “Mən səninləyəm. Sən o ağaca çatdıqda,
nə mən səninlə, nə də sən mənimləsən”. Digəri isə (əməli) belə deyir: “Sən
diri ikən də, ölü ikən də mən səninləyəm”.1283
MEYİTİ YUYAN, KƏFƏNLƏYƏN VƏ QƏBRİNİ QAZANIN FƏZİLƏTİ

ﻩ ﺎﺘﺎﹰ ﻛﹶﺴﻴ ﻣ ﻛﹶﻔﱠﻦﻦﻣ ﻭ،ﻩﺮ ﻣﻦﻌﻴﺑ ﺃﹶﺭ ﻟﹶﻪﺮ ﻏﹸﻔﻪﻠﹶﻴ ﻋﻢﺘﺎﹰ ﻓﹶﻜﹶﺘﻴﻞﹶ ﻣ ﻏﹶﺴﻦ »ﻣ: ِﻝﹸ ﺍﷲﻮﺳ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺭ: ﹴﻊ ﻗﹶﺎﻝﹶﺍﻓ ﺃﹶﺑﹺﻲ ﺭﻦ ﻋ- ٩٦٥
ﻡﹺﻳﻮ  ﺇﹺﻟﹶﻰﻪﻜﹶﻨﻜﹶﻦﹴ ﺃﹶﺳﺴﺮﹺ ﻣﺮﹺ ﻛﹶﺄﹶﺟ ﺍﻷَﺟﻦ ﻣﺮﹺﻯ ﻟﹶﻪ ﺃﹸﺟ،ﻴﻪ ﻓﻪﻨﺮﺍﹰ ﻓﹶﺄﹶﺟ ﻗﹶﺒﺖﻴﻤ ﻟﻔﹶﺮ ﺣﻦﻣ ﻭ،ﺔﻨﻕﹺ ﺍﻟﹾﺠﺒﺮﺘﺇﹺﺳﺪﺱﹺ ﻭﻨ ﺳﻦﺍﷲُ ﻣ
.«ﺔﺎﻣﻴﺍﻟﹾﻘ
965. Əbu Rafi rəvayət edir ki, Allah Elçisi salləllahu aleyhi və səlləm demişdir: “Kim bir meyitə qüsl verib onun (eyiblərini) gizli saxlayarsa, qırx dəfə
bağışlanar. (Digər rəvayətdə deyilir: “Allah onun günahlarını gizlədər”).1284
Kim bir meyiti kəfənləyərsə, Allah Cənnətdə onun əyninə taftadan və
atlazdan paltar geyindirər. Kim bir meyit üçün qəbir qazıb onu dəfn edərsə, Qiyamət gününədək onu məskun etdiyi yerə görə ona savab yazılar”.1285
SON ƏMƏL YAXŞI ƏMƏL OLARSA

ﻪ ﻪ ﺍﻟﻠﱠ ﺟﺎﺀَ ﻭﻐﺘ »ﺍﺑﻦﺴ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺣ.« ﺇﹺﻻﱠ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﻻﹶ ﺇﹺﻟﹶﻪﻦﺭﹺﻯ ﻓﹶﻘﹶﺎﻝﹶ »ﻣﺪ ﺇﹺﻟﹶﻰ ﺻﺒﹺﻰ ﺍﻟﻨﺕﺪﻨﻳﻔﹶﺔﹶ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺃﹶﺳﺬﹶ ﺣﻦ ﻋ- ٩٦٦
ﺘﻢ ﺧ ﺍﻟﻠﱠﻪﻪﺟﺎﺀَ ﻭﻐﺘ ﺍﺑﻗﹶﺔﺪ ﺑﹺﺼﻕﺪﺼ ﺗﻦﻣﺔﹶ ﻭﻨﻞﹶ ﺍﻟﹾﺠﺧﺎ ﺩ ﺑﹺﻬ ﻟﹶﻪﻢﺘ ﺧ ﺍﻟﻠﱠﻪﻪﺟﺎﺀَ ﻭﻐﺘﻣﺎﹰ ﺍﺑﻳﻮ ﺎﻡ ﺻﻦﻣﺔﹶ ﻭﻨﻞﹶ ﺍﻟﹾﺠﺧﺎ ﺩ ﺑﹺﻬ ﻟﹶﻪﻢﺘﺧ
.«ﺔﹶﻨﻞﹶ ﺍﻟﹾﺠﺧﺎ ﺩ ﺑﹺﻬﻟﹶﻪ
966. Huzeyfə
rəvayət edir ki, Allah Elçisi salləllahu aleyhi və səlləm buyurmuşdur: “Kim Allahın rizası üçün “lə iləhə illəllah” deyər və həyatı onunla
sona çatarsa, Cənnətə girər. Kim Allah rizası üçün oruc tutar və həyatı
onunla sona çatarsa, Cənnətə girər. Kim Allah rizası üçün bir sədəqə verər
və həyatı onunla sona çatarsa, Cənnətə girər”.1286
əl-Bəzzar, 8356. əl-Albani “Sahihut-Tərğib vət-Tərhib”də (№ 3232) həsən səhih olduğunu bildirib.
ət-Tabərani “Mucəmul-Kəbir” 8003. əl-Albani “Sahihul-Cəmius-Sağir”də (№ 6403) həsən olduğunu
qeyd etmişdir.
1285 əl-Hakim, 1307. əl-Albani “Sahihut-Tərğib vət-Tərhib”də (№ 2492) səhih olduğunu bildirmişdir.
1286 Əhməd, 23372, 24028. Albani “Sahihut-Tərğib vət-Tərhib”də (№ 985) səhih olduğunu bildirmişdir.
1283
1284
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ﻪﻨﻖ ﺍﺑ ﺘ ﻓﹶﺄﹶﻋﺔﻗﹶﺒﺎﺋﹶﺔﹸ ﺭ ﻣﻪﻨ ﻋﻖﺘﻳﻌ ﻰ ﺃﹶﻥﹾﺻﻞﹴ ﺃﹶﻭﺍﺋ ﻭﻦ ﺑﺎﺹﺃﹶﻥﱠ ﺍﻟﹾﻌ
ﻩﺪ ﺟﻦ ﻋ ﺃﹶﺑﹺﻴﻪﻦﺐﹴ ﻋﻴﻌﻦﹺ ﺷﺮﹺﻭ ﺑﻤ ﻋﻦ ﻋ- ٩٦٧
ﺒﹺﻰﻰ ﺍﻟﻨ ﻓﹶﺄﹶﺗﻮﻝﹶ ﺍﻟﻠﱠﻪﺳﺄﹶﻝﹶ ﺭﻰ ﺃﹶﺳﺘﺔﹶ ﻓﹶﻘﹶﺎﻝﹶ ﺣﻴﺎﻗ ﺍﻟﹾﺒﺴِﲔﻤ ﺍﻟﹾﺨﻪﻨ ﻋﻖﺘﻳﻌ ﻭ ﺃﹶﻥﹾﺮﻤ ﻋﻪﻨ ﺍﺑﺍﺩﺔﹰ ﻓﹶﺄﹶﺭﻗﹶﺒ ﺭﺴِﲔﻤ ﺧﺎﻡﺸﻫ
ﻪﻨ ﻋﻖﺘﺔﹰ ﺃﹶﻓﹶﺄﹸﻋﻗﹶﺒﻮﻥﹶ ﺭﺴﻤ ﺧﻪﻠﹶﻴ ﻋﺖﻴﻘﺑ ﻭﺴِﲔﻤ ﺧﻪﻨ ﻋﻖﺘﺎ ﺃﹶﻋﺎﻣﺸﺇﹺﻥﱠ ﻫ ﻭﺔﻗﹶﺒ ﺭﺎﺋﹶﺔﻖﹺ ﻣﺘﻰ ﺑﹺﻌﺻ ﺇﹺﻥﱠ ﺃﹶﺑﹺﻰ ﺃﹶﻭﻮﻝﹶ ﺍﻟﻠﱠﻪﺳﺎ ﺭﻓﹶﻘﹶﺎﻝﹶ ﻳ
.«ﻚ ﺫﹶﻟﻪﻠﹶﻐ ﺑﻪﻨ ﻋﻢﺘﺠﺠ ﺣ ﺃﹶﻭﻪﻨ ﻋﻢﻗﹾﺘﺪﺼ ﺗ ﺃﹶﻭﻪﻨ ﻋﻢﻘﹾﺘﺘﺎ ﻓﹶﺄﹶﻋﻤﻠﺴ ﻛﹶﺎﻥﹶ ﻣ ﻟﹶﻮﻪ »ﺇﹺﻧﻮﻝﹸ ﺍﻟﻠﱠﻪﺳﻓﹶﻘﹶﺎﻝﹶ ﺭ
967. Amr ibn Şueyb atası və babasından
rəvayət edir ki, əl-As ibn Vail
ölümündən sonra yüz kölə azad edilməsini vəsiyyət etmişdi. Oğlu Hişam
əlli kölə azad etdi. Qalan əlli köləni də diğər oğlu Amr azad etmək istədi
və dedi: “Mən Allah Elçisindən soruşacağam”. O, Peyğəmbərin salləllahu
aleyhi və səlləm yanına gəlib dedi: “Ey Allahın Elçisi! Atam öz adından yüz
kölə azad edilməsini vəsiyyət etmişdi. (Qardaşım) Hişam əlli kölə azad
etdi. İndi atamın üzərində borc olaraq əlli kölə qaldı. Bunu onun üçün azad
edə bilərəmmi?” Allah Elçisi salləllahu aleyhi və səlləm buyurdu: “Əgər o,
müsəlman olsaydı, onun adından kölə azad etsəydiniz, yaxud sədəqə
versəydiniz, ya da həcc etsəydiniz, bu, ona çatardı”.1287

،ﺎ ﻓﻴﺪﻋﻮﺤﺎﻟﺎ ﺻﺒﻘ ﻋﻙﺮﻞﹲ ﺗﺟ ﺭ:ﺍﺕﻮﻸَﻣﺮﹺﻱ ﻟﻳﺠ ِﺎﺀﻴﻞﹺ ﺍﻷَﺣﻤ ﻋﻦ ﻣﻊﺑ ﺃﹶﺭ: ﻗﹶﺎﻝﹶﺒﹺﻲﻦﹺ ﺍﻟﻨﺎﻥﹶ ﻋﻠﹾﻤ ﺳﻦ ﻋ- ٩٦٨
ﺜﹾﻞﹸ ﻓﻠﻪ ﻣ،ﻩﺪﻌ ﺑﻦ ﻣﻞﹸ ﺑﹺﻪﻌﻤﺎ ﻳﻠﹾﻤ ﻋﻠﱠﻢﻞﹲ ﻋﺟﺭ ﻭﺕﺮﺎ ﺟﺎ ﻣﻫﺮ ﺃﹶﺟﻩﺪﻌ ﺑﻦ ﻣ ﻟﹶﻪ،ﻳﺔﺎﺭﹺ ﺟﻗﹶﺔﺪ ﺑﹺﺼﻕﺪﺼﻞﹲ ﺗﺟﺭ ﻭ.ﻢﻫﺎﺅﻋﻓﻴﺒﻠﻐﻪ ﺩ
ﺎﺏﻡ ﺍﳊﹾِﺴﻳﻮ ﻰ ﻟﻪ ﻋﻤﻠﻪ ﺇﱃﻨﻤﺍﺑﹺﻂ ﻳﺮﻞﹲ ﻣﺟﺭ ﻭ.ﺮﹺ[ ﻋﻤﻠﻪ ﺷﻴﺌﺎﹰ ]ﺃﹶﺟﻦﺮﹺ ﺃﹶﻥﹾ ﻳﻨﺘﻘﺺ ﻣ ﻏﹶﻴﻦ؛ ﻣﻞﹶ ﺑﹺﻪﻤ ﻋﻦﺮﹺ ﻣﺃﹶﺟ
968. Salman rəvayət edir ki, Allahın Elçisi salləllahu aleyhi və səlləm buyurmuşdur: “Sağ olanların etdiyi dörd əməl vardır ki, bu əməllərin savabı
ölənlərə də yazılır; arxasınca ona dua edən əməlisaleh övlad qoyub gedən
şəxsə övladın duası yetişir. Özündən sonra ardı-arası kəsilməyən sədəqə1288
qoyub gedənə, ondan istifadə edildiyi müddətdə savab yazılır. Elm öyrədənə onunla (həmin elmlə) əməl edildiyi müddətdə, əməl edənlərin savablarından azalmamaq şərti ilə savab yazılır. Sərhəddə keşik çəkən kişiyə
Haqq-hesab gününədək əməli artırılaraq savab yazılır”.1289

Əbu Davud, 2883, 2885. əl-Albani həsən olduğunu bildirmişdir.
Ardı-arası kəsilməyən sədəqə, qulun Allah rizası üçün məscid tikməsi, yol çəkməsi, quyu qazdırması və s. bu kimi faydası ümumi olan əməllər nəzərdə tutulur.
1289 İbn Əbud-Dunyə “əl-İyal” 2/ 431, 613; ət-Tabərani “Mucəmul-Kəbir” 6058, 6181. əl-Albani “SahihulCəmius-Sağir”də (№ 890) və “Silsilətul-Əhədisis-Sahiha”da (№ 3984) həsən li-ğeyrihi olduğunu qeyd
etmişdir.
1287
1288
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: ﺛﹶﻼﹶﺙﹲﻩﺪﻌﻞﹸ ﺑﺟ ﺍﻟﺮﻠﱢﻒﻳﺨ ﺎ ﻣﺮﻴ »ﺧ:ﻳﻘﹸﻮﻝﹸ

 ﺃﹶﺑﹺﻴﻪﻦ ﻋ،ﺓﹶﺎﺩﻦﹺ ﺃﹶﺑﹺﻲ ﻗﹶﺘ ﺍﷲِ ﺑﺪﺒ ﻋﻦ ﻋ- ٩٦٩

ِﻝﹶ ﺍﷲﻮﺳ ﺭﺖﻌﻤ ﺳ:ﻗﹶﺎﻝﹶ

.«ﻩﺪﻌ ﺑﻦ ﻣ ﺑﹺﻪﻔﹶﻊﺘﻳﻨ ﻠﹾﻢﻋ ﻭ،ﺎﻫﺮ ﺃﹶﺟﻪﻠﹸﻐﻳﺒ ﺮﹺﻱﺠﻗﹶﺔﹲ ﺗﺪﺻ ﻭ،ﻮ ﻟﹶﻪﻋﻳﺪ ﺢﺎﻟ ﺻﻟﹶﺪﻭ
969. Abdullah ibn Əbu Qatədə atasından
rəvayət edir ki, Allah Elçisi
salləllahu aleyhi və səlləm demişdir: “Öləndən sonra kişiyə ən xeyirli olan bu üç
şeydir; onun üçün dua edən əməlisaleh övlad, mükafatı kəsilməyən sədəqə
və özündən sonra qoyub getdiyi faydalı elm”.1290

ﻠﹾﻤﺎﹰ ﺃﹶﻭ ﻋﻠﱠﻢ ﻋﻦ ﻣﻪﺗﻮ ﻣﺪﻌ ﺑﺮﹺﻩ ﰲ ﻗﹶﺒﻮﻫ ﻭﻦﻫﺮ ﺃﹶﺟﺪﺒﻠﹾﻌﺮﹺﻱ ﻟﻳﺠ ﻊﺒ ﺳ:

ﺲﹴ ﺃﹶﻧﻦ ﻋ- ٩٧٠

ﻮﻝﹸ ﺍﻟﻠﱠﻪﺳ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺭ:ﻗﹶﺎﻝﹶ

ﻪﺗﻮ ﻣﺪﻌ ﺑ ﻟﹶﻪﺮﻔﻐﺘﻳﺴ ﻟﹶﺪﺍﹰ ﻭﻙﺮ ﺗﻔﺎﹰ ﺃﹶﻭﺤﺼﺙﹶ ﻣﺭ ﻭﺠﹺﺪﺍﹰ ﺃﹶﻭﺴﻰ ﻣﻨ ﺑﻼﹰ ﺃﹶﻭﻧﺨ ﺱ ﻏﹶﺮ ﺑﹺﺌﹾﺮﺍﹰ ﺃﻭﻔﹶﺮ ﺣﺮﺍﹰ ﺃﻭﻬﻯ ﻧﺮﺃﹶﺟ
970. Ənəs
rəvayət edir ki, Allah Elçisi salləllahu aleyhi və səlləm demişdir:
“Qulun yeddi əməli vardır ki, ölümündən sonra qəbirdə ikən ona yazılmağa davam edir; elm öyrədən, su kanalı çəkdirən, quyu qazan, xurma
ağacı əkən, məscid tikdirən, Quran miras qoyan və ölümündən sonra onun
üçün istiğfar edən bir övlad qoyub gedən”.1291
ƏMƏLİSALEH ÖVLADIN FAYDASI

ﻰ ﺃﹶﻧﺏﺎﺭﻘﹸﻮﻝﹸ ﻳ ﻓﹶﻴﺔﻨﻰ ﺍﻟﹾﺠﺢﹺ ﻓﺎﻟ ﺍﻟﺼﺪﺒﻠﹾﻌﺔﹶ ﻟﺟﺭ ﺍﻟﺪﻓﹶﻊﺮﻟﹶﻴ

»ﺇﹺﻥﱠ ﺍﻟﻠﱠﻪ

ﻮﻝﹸ ﺍﻟﻠﱠﻪﺳﻗﹶﺎﻝﹶ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺭ

ﺓﹶﻳﺮﺮ ﺃﹶﺑﹺﻰ ﻫﻦ ﻋ- ٩٧١

« ﻟﹶﻚﻙﻟﹶﺪﻔﹶﺎﺭﹺ ﻭﻐﺘﻘﹸﻮﻝﹸ ﺑﹺﺎﺳ؟ ﻓﹶﻴﻩﺬﻰ ﻫﻟ
971. Əbu Hureyra
rəvayət edir ki, Allah Elçisi salləllahu aleyhi və səlləm
demişdir: “Allah
əməlisaleh qulunun Cənnətdə dərəcəsini artırır. O
deyir: “Ey Rəbbim! Bu mənə hardandır?” Allah buyurur: “Övladının sənin
üçün bağışlanma diləməsinə görədir”.1292
MALINI MÜDAFİƏ ETMƏK HAQLARDANDIR

.«ﺔﹸﻨ ﺍﻟﹾﺠﺎ ﻓﹶﻠﹶﻪﻈﹾﻠﹸﻮﻣ ﻣﻪﺎﻟﻭﻥﹶ ﻣﻞﹶ ﺩ ﻗﹸﺘﻦﻗﹶﺎﻝﹶ »ﻣ

ﻮﻝﹶ ﺍﻟﻠﱠﻪﺳﺃﹶﻥﱠ ﺭ

ﺎﺹﹺﻦﹺ ﺍﻟﹾﻌﺮﹺﻭ ﺑﻤﻦﹺ ﻋ ﺑ ﺍﻟﻠﱠﻪﺪﺒ ﻋﻦ ﻋ- ٩٧٢

972. Abdullah ibn Amr ibn əl-As
rəvayət edir ki, Allah Elçisi salləllahu
aleyhi və səlləm buyurmuşdur: “Kim malını müdafiə edərkən haqsız yerə
İbn Hibban, 93. əl-Albani səhih olduğunu bildirmişdir.
əl-Bəzzar, 7289. əl-Albani “Sahihul-Cəmius-Sağir”də (№ 3602) həsən və “Sahihut-Tərğib vət-Tərhib”də (№ 2600) həsən səhih olduğunu bildirmişdir.
1292 Əhməd, 10611, 10618, 10890. Şueyb əl-Arnavut isnadının həsən olduğunu bildirmişdir.
1290
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öldürülərsə, ona Cənnət verilər”.1293
CƏNAZƏDƏ İŞTİRAK ETMƏYİN FƏZİLƏTİ

.ﺓﹶﺮ ﺍﻟﹾﺂﺧﻛﹸﻢﺬﹶﻛﱢﺮ ﺗﺰﺎﺋﻨﻮﺍ ﺍﻟﹾﺠﻌﺒﺍﺗ ﻭ،ﻰﺿﺮﺍ ﺍﻟﹾﻤﻭﻮﺩ ﻋ: ﻮﻝﹸ ﺍﻟﻠﱠﻪﺳ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺭ:ﻗﹶﺎﻝﹶ

ﺭﹺﻱﺪ ﺍﻟﹾﺨﻴﺪﻌ ﺃﹶﺑﹺﻲ ﺳﻦ ﻋ- ٩٧٣

973. Əbu Səid əl-Xudri rəvayət edir ki, Allah Elçisi salləllahu aleyhi və səlləm
demişdir: “Xəstələrinizi ziyarət edin və cənazəni müşayiət edin ki, Axirəti
xatırlayasınız”.1294

ﻠﱠﻰﻳﺼ ﻰﺘ ﺣﻪﻌﻛﹶﺎﻥﹶ ﻣ ﻭ،ﺎﺎﺑﺴﺘﺍﺣﺎ ﻭﺎﻧﻢﹴ ﺇﹺﳝﻠﺴﺓﹶ ﻣﺎﺯﻨ ﺟﻊﺒﻦﹺ ﺍﺗ »ﻣ: ﻗﹶﺎﻝﹶﻮﻝﹶ ﺍﻟﻠﱠﻪﺳ ﺃﹶﻥﱠ ﺭ: ﺓﹶﻳﺮﺮ ﺃﹶﺑﹺﻲ ﻫﻦ ﻋ- ٩٧٤
ﻓﹶﻦﺪﻞﹶ ﺃﹶﻥﹾ ﺗ ﻗﹶﺒﻊﺟ ﺭﺎ ﺛﹸﻢﻬﻠﹶﻴﻠﱠﻰ ﻋ ﺻﻦﻣ ﻭ،ﺪﺜﹾﻞﹸ ﺃﹸﺣ ﻣﺍﻁﲑ ﻛﹸﻞﱡ ﻗ،ﻦﹺﺍﻃﹶﻴﲑﺮﹺ ﺑﹺﻘ ﺍﻷَﺟﻦ ﻣﺟﹺﻊﻳﺮ ﻪ ﻓﹶﺈﹺﻧ، ﺎﻓﹾﻨﹺﻬ ﺩﻦﻍﹶ ﻣﻳﻔﹾﺮ ﻭ،ﺎﻬﻠﹶﻴﻋ
.ﺍﻁﲑ ﺑﹺﻘﺟﹺﻊﻳﺮ ﻪﻓﹶﺈﹺﻧ
974. Əbu Hureyra
rəvayət edir ki, Peyğəmbər salləllahu aleyhi və səlləm demişdir: “Kim imanla, mükafatını (yalnız Allahdan) umaraq cənazənin ardınca getsə, namazını qılıb dəfn edilənədək yanında qalsa, iki qirat 1295
savabla geri qayıdar ki, qiratların hər biri Uhud dağı boyda olar. Kim cənazə namazı qılıb dəfn edilməmişdən əvvəl geri qayıtsa, bir qiratla geri qayıtmış olar”.1296
CƏNAZƏ NAMAZININ FƏZİLƏTİ

 ﺇﹺﻟﱠﺎﻮﻥﹶ ﻟﹶﻪﻔﹶﻌﻳﺸ ﻢﺎﺋﹶﺔﹰ ﻛﹸﻠﱡﻬﻮﻥﹶ ﻣﻠﹸﻐﻳﺒ ﲔﻤﻠﺴ ﺍﻟﹾﻤﻦﺔﹲ ﻣ ﺃﹸﻣﻪﻠﹶﻴﻠﱢﻲ ﻋﺼ ﺗﻴﺖ ﻣﻦﺎ ﻣﻗﹶﺎﻝﹶ ﻣ

ﺒﹺﻲ ﺍﻟﻨﻦﻋ

ﺔﹶﺸﺎﺋ ﻋﻦ ﻋ- ٩٧٥
ﻴﻪﻮﺍ ﻓﻔﱢﻌﺷ

975. Aişə
rəvayət edir ki, Peyğəmbər salləllahu aleyhi və səlləm demişdir:
“Hər hansı bir ölünün cənazə namazını sayı yüzə qədər olan müsəlman camaat qılar və onların hamısı onun üçün şəfaət diləyərlərsə, şəfaətləri qəbul
olunar”.1297

.« ﻟﹶﻪﺮ ﻏﹸﻔﲔﻤﻠﺴ ﺍﻟﹾﻤﻦﺎﺋﹶﺔﹲ ﻣ ﻣﻪﻠﹶﻴﻠﱠﻰ ﻋ ﺻﻦﻗﹶﺎﻝﹶ »ﻣ

ﺒﹺﻰﻦﹺ ﺍﻟﻨﻋ

ﺓﹶﻳﺮﺮ ﺃﹶﺑﹺﻰ ﻫﻦ ﻋ- ٩٧٦

ən-Nəsəi, 4086, 4103. əl-Albani səhih olduğunu söyləmişdir.
İbn Hibban, 2955.əl-Albani “Sahihut-Tərğib vət-Tərhib”də (№ 3469) həsən səhih olduğunu bildirib.
1295 Qirat ölçü vahididir.
1296 əl-Buxari, 47; Muslim, 2186, 1570.
1297 Muslim, 947, 2241.
1293
1294
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976. Əbu Hureyra
rəvayət edir ki, Allah Elçisi salləllahu aleyhi və səlləm
demişdir: “Kimin cənazə namazını yüz müsəlman qılarsa, o bağışlanar”.1298

ﺱ ﻗﹶﺎﻝﹶ
ﺎ ﹺ ﺍﻟﻨﻦ ﻣ ﻟﹶﻪﻊﻤﺘﺎ ﺍﺟ ﻣﻈﹸﺮ ﺍﻧﻳﺐﺎ ﻛﹸﺮﻔﹶﺎﻥﹶ ﻓﹶﻘﹶﺎﻝﹶ ﻳﺴ ﺑﹺﻌ ﺃﹶﻭﻳﺪ ﺑﹺﻘﹸﺪﻦ ﻟﹶﻪ  ﺍﺑﺎﺕ ﻣﻪﺃﹶﻧ

ﺎﺱﹴﺒﻦﹺ ﻋ ﺑ ﺍﻟﻠﱠﻪﺪﺒ ﻋﻦ ﻋ- ٩٧٧

ﻮﻝﹶ ﺍﻟﻠﱠﻪﺳ ﺭﺖﻌﻤﻲ ﺳ ﻓﹶﺈﹺﻧﻮﻩﺮﹺﺟ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺃﹶﺧﻢﻌﻮﻥﹶ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﻧﻌﺑ ﺃﹶﺭﻢﻘﹸﻮﻝﹸ ﻫ ﻓﹶﻘﹶﺎﻝﹶ ﺗﻪﺗﺮﺒ ﻓﹶﺄﹶﺧﻮﺍ ﻟﹶﻪﻌﻤﺘ ﺍﺟ ﻗﹶﺪﺎﺱ ﻓﹶﺈﹺﺫﹶﺍ ﻧﺖﺟﺮﻓﹶﺨ
ﻴﻪ ﻓ ﺍﻟﻠﱠﻪﻢﻬﻔﱠﻌﺌﹰﺎ ﺇﹺﻟﱠﺎ ﺷﻴ ﺷﺮﹺﻛﹸﻮﻥﹶ ﺑﹺﺎﻟﻠﱠﻪﻳﺸ ﻠﹰﺎ ﻟﹶﺎﺟﻮﻥﹶ ﺭﻌﺑ ﺃﹶﺭﻪﺗﺎﺯﻨﻠﹶﻰ ﺟ ﻋﻘﹸﻮﻡ ﻓﹶﻴﻮﺕﻳﻤ ﻢﹴﻠﺴ ﹴﻞ ﻣﺟ ﺭﻦﺎ ﻣﻳﻘﹸﻮﻝﹸ ﻣ
977. Abdullah ibn Abbas
belə rəvayət edir: “Onun oğlu (Qudeyd və ya
Usfan) öldüyü vaxt belə buyurdu: “Ey Kureyb, çıx bir bax, gör onun üçün
nə qədər adam yığışıb?” Mən çıxıb baxdığım vaxt insanlar toplaşmışdı.
Bunu gəlib ona xəbər verdiyim vaxt, məndən: “Onlar qırx nəfər olarmı?”
deyə soruşdu. Mən: “Bəli”- deyə cavab verdim. O, belə buyurdu: “Onu
çıxardın! Mən Peyğəmbərin salləllahu aleyhi və səlləm belə dediyini eşitmişəm:
“Ölmüş hər hansı müsəlman bir kişinin cənazə namazını, Allaha şərik
qoşmayan qırx kişi qılarsa, Uca Allah onları onun üçün şəfaətçi edər”. 1299
QƏBİR ZİYARƏTİ ÖLÜMÜ XATIRLADIR

 ﺍﹾﻟﻘﹶﻠﹾﺐﺮﹺﻕﺎ ﺗﻬﺎ ﻓﹶﺈﹺﻧﻭﻫﻭﺭﻮﺭﹺ ﺃﹶﻻﹶ ﻓﹶﺰ ﺍﻟﹾﻘﹸﺒﺓﺎﺭﻦﹺ ﺯﹺﻳ ﻋﻜﹸﻢﺘﻴﻬ ﻧﺖ ﻛﹸﻨ:  ﻗﺎﻝ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ:ﻗﺎﻝ

 ﻋﻦ ﺃﻧﺲ ﺑﻦ ﻣﺎﻟﻚ- ٩٧٨

ﺮﺍﹰﺠﻘﹸﻮﻟﹸﻮﺍ ﻫﻻﹶ ﺗﺓﹶ ﻭﺮ ﺍﻵﺧﺬﹶﻛﱢﺮﺗ ﻭﻦﻴ ﺍﻟﹾﻌﻊﻣﺪﺗﻭ
978. Ənəs ibn Məlik rəvayət edir ki, Allah Elçisi salləllahu aleyhi və səlləm demişdir: “Mən sizə qəbirləri ziyarət etməyi qadağan etmişdim, indi isə onları ziyarət edin! Həqiqətən də, qəbirləri ziyarət etmək qəlbi yumşaldır, göz
yaşı axıdır və Axirəti xatırladır. Orada pis söz söyləməyin!”1300

İbn Məcə, 1488, 1555. əl-Albani səhih olduğunu qeyd etmişdir.
Muslim, 948, 1577, 2242.
1300 əl-Hakim, 1393. əl-Albani “Sahihul-Cəmius-Sağir”də (№ 4584) səhih olduğunu bildirmişdir.
1298
1299
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ALLAHIN BU ÜMMƏTƏ OLAN LÜTFÜ

.«ﻪﻠﹶﻴﻮﺍ ﻋﻜﹾﺮﹺﻫﺘﺎ ﺍﺳﻣﺎﻥﹶ ﻭﻴﺴﺍﻟﻨﻄﹶﺄﹶ ﻭﻰ ﺍﻟﹾﺨﺘ ﺃﹸﻣﻦ ﻋﻊﺿ ﻭﻗﹶﺎﻝﹶ »ﺇﹺﻥﱠ ﺍﻟﻠﱠﻪ

ﺒﹺﻰﻦﹺ ﺍﻟﻨﻋ

ﺎﺱﹴﺒﻦﹺ ﻋﻦﹺ ﺍﺑ ﻋ- ٩٧٩

979. İbn Abbas
rəvayət edir ki, Peyğəmbər salləllahu aleyhi və səlləm
buyurmuşdur: “Həqiqətən, Allah ümmətimə səhvən, unudaraq və məcburiyyət qarşısında edilənləri bağışlamışdır”.1301
“...SƏNİ MƏYUS ETMƏYƏCƏYİK!” HƏDİSİ

ﻦﺍ ﻣﲑ ﻛﹶﺜﻠﹶﻠﹾﻦ ﺃﹶﺿﻦﻬ ﺇﹺﻧﺏ ﺭﻴﻢﺍﻫﺮﻰ ﺇﹺﺑﻓ

ﻝﹶ ﺍﻟﻠﱠﻪﻼﹶ ﻗﹶﻮﺗ

ﺒﹺﻰﺃﹶﻥﱠ ﺍﻟﻨ

ﺰﹺﻳﺰ ﺍﻟﹾﻌﺖ ﺃﹶﻧﻚ ﻓﹶﺈﹺﻧﻢ ﻟﹶﻬﺮﻔﻐﺇﹺﻥﹾ ﺗ ﻭﻙﺎﺩﺒ ﻋﻢﻧﻬ ﻓﹶﺈﹺﻢﻬ ﱢﺬﺑﻌﺇﹺﻥﹾ ﺗ

ﺎ ﻣ ﹾﻠﻪ ﻓﹶﺴﻠﹶﻢ ﺃﹶﻋﻚﺑﺭ ﻭﺪﻤﺤ ﺇﹺﻟﹶﻰ ﻣﺐﺮﹺﻳﻞﹸ ﺍﺫﹾﻫﺎ ﺟﹺﺒﻳ
ﺮﹺﻳﻞﹸﺎ ﺟﹺﺒ »ﻳ ﻓﹶﻘﹶﺎﻝﹶ ﺍﻟﻠﱠﻪ.ﻠﹶﻢ ﺃﹶﻋﻮﻫ ﻭ.ﺎ ﻗﹶﺎﻝﹶﺑﹺﻤ

ﺎﺹﹺﻦﹺ ﺍﻟﹾﻌﺮﹺﻭ ﺑﻤﻦﹺ ﻋ ﺑ ﺍﻟﻠﱠﻪﺪﺒ ﻋﻦ ﻋ- ٩٨٠

ﻰﻴﺴﻗﹶﺎﻝﹶ ﻋ ﻭ.ﻳﺔﹶﻰ ﺍﻵﻨ ﻣﻧﻪﻨﹺﻰ ﻓﹶﺈﹺﺒﹺﻌ ﺗﻦﺎﺱﹺ ﻓﹶﻤﺍﻟﻨ

ﻜﹶﻰ ﻓﹶﻘﹶﺎﻝﹶ ﺍﻟﻠﱠﻪﺑ ﻭ.«ﻰﺘﻰ ﺃﹸﻣﺘ ﺃﹸﻣﻢﻗﹶﺎﻝﹶ »ﺍﻟﻠﱠﻬ ﻭﻳﻪﻳﺪ ﻓﹶﻊ ﻓﹶﺮﻴﻢﻜﺍﻟﹾﺤ

ﻮﻝﹸ ﺍﻟﻠﱠﻪﺳ ﺭﻩﺮﺒ ﻓﹶﺄﹶﺧﺄﹶﻟﹶﻪ ﻓﹶﺴ- ﻼﹶﻡﺍﻟﺴﻼﹶﺓﹸ ﻭ ﺍﻟﺼﻪﻠﹶﻴ ﻋ- ﺮﹺﻳﻞﹸ ﺟﹺﺒﺎﻩ ﻓﹶﺄﹶﺗﻴﻚﻜﻳﺒ
«ﻮﺀُﻙﺴﻻﹶ ﻧ ﻭﻚﺘﻰ ﺃﹸﻣ ﻓﻴﻚﺿﺮﻨﺎ ﺳ ﻓﹶﻘﹸﻞﹾ ﺇﹺﻧﺪﻤﺤ ﺇﹺﻟﹶﻰ ﻣﺐﺍﺫﹾﻫ

980. Abdullah ibn Amr ibn əl-As
rəvayət edir ki, Peyğəmbər salləllahu
İbrahim haqqında: “Ey Rəbbim! Həqiqətən də,
aleyhi və səlləm Allahın
onlar çox adamı azdırıblar. Kim mənə tabe olsa, o, məndəndir” (İbrahim 36)
və İsa
haqqında: “Əgər onlara əzab versən, sözsüz ki, onlar Sənin
qullarındır. Əgər onları bağışlasan, şübhəsiz ki, Sən Qüdrətlisən, Müdriksən!” (əl-Maidə, 118) - ayələrini oxuyarkən əllərini (göyə) qaldırdı və:
“Allahım! Ümmətim, ümmətim!”- deyərək ağladı. Allah buyurdu: “Ey
Cəbrail! - Rəbbin daha yaxşı bildiyi halda - Muhəmmədin yanına get və
ondan soruş: “Səni ağladan nədir?” Cəbrail
da onun yanına gəlib soruşdu. Allah Elçisi salləllahu aleyhi və səlləm də söylədiklərini - Allahın daha yaxşı
bildiyi halda - ona xəbər verdi. Allah buyurdu: “Ey Cəbrail! Muhəmmədin
yanına get və de: “Şübhəsiz ki, Biz səni ümmətindən razı edəcəyik və səni
məyus etməyəcəyik”.1302
MUHƏMMƏD SALLƏLLAHU ALEYHI VƏ SƏLLƏM ÜMMƏTİNİN DİGƏR
ÜMMƏTLƏRDƏN ÜSTÜNLÜYÜ

ﻦﻴﺎ ﺑﻢﹺ ﻛﹶﻤ ﺍﻷُﻣﻦ ﻣﻠﹶﻜﹸﻢ ﻗﹶﺒﻠﹶﻒﺎ ﺳﻴﻤ ﻓﻛﹸﻢﻘﹶﺎﺅﺎ ﺑﻤﻳﻘﹸﻮﻝﹸ »ﺇﹺﻧ
1301
1302

ﻮﻝﹶ ﺍﻟﻠﱠﻪﺳ ﺭﻊﻤ ﺳﻪﺃﹶﻧ

İbn Məcə, 2045, 2123. əl-Albani səhih olduğunu bildirmişdir.
Muslim, 301, 499, 520.

ﺮﻤﻦﹺ ﻋ ﺍﺑ ﺍﻟﻠﱠﻪﺪﺒ ﻋﻦ ﻋ- ٩٨١
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،ﺍﻃﹰﺎﲑﺍﻃﹰﺎ ﻗﲑﻄﹸﻮﺍ ﻗ ﻓﹶﺄﹸﻋ،ﻭﺍﺰﺠ ﻋﺎﺭﻬ ﺍﻟﻨﻒﺼﺘﻰ ﺇﹺﺫﹶﺍ ﺍﻧﺘﻠﹸﻮﺍ ﺣﻤﺍﺓﹶ ﻓﹶﻌﺭﻮ ﺍﻟﺘﺍﺓﺭﻮﻞﹸ ﺍﻟﺘ ﺃﹶﻫﻰ ﺃﹸﻭﺗ،ﺲﹺﻤﻭﺏﹺ ﺍﻟﺸﺮﹺ ﺇﹺﻟﹶﻰ ﻏﹸﺮﺼ ﺍﻟﹾﻌﻼﹶﺓﺻ
ﺎ ﺇﹺﻟﹶﻰﻠﹾﻨﻤﺁﻥﹶ ﻓﹶﻌﺎ ﺍﻟﹾﻘﹸﺮﻴﻨ ﺃﹸﻭﺗ ﺛﹸﻢ،ﺍﻃﹰﺎﲑﺍﻃﹰﺎ ﻗﲑﻄﹸﻮﺍ ﻗ ﻓﹶﺄﹸﻋ،ﻭﺍﺰﺠ ﻋ ﺛﹸﻢ،ﺮﹺﺼ ﺍﻟﹾﻌﻼﹶﺓﻠﹸﻮﺍ ﺇﹺﻟﹶﻰ ﺻﻤﺠﹺﻴﻞﹶ ﻓﹶﻌﺠﹺﻴﻞﹺ ﺍﻹِﻧﻞﹸ ﺍﻹِﻧ ﺃﹶﻫﻰ ﺃﹸﻭﺗﺛﹸﻢ
ﺍﻃﹰﺎﲑﺎ ﻗﻨﺘﻄﹶﻴﺃﹶﻋ ﻭ،ﻦﹺﺍﻃﹶﻴﲑﻦﹺ ﻗﺍﻃﹶﻴﲑﻻﹶﺀِ ﻗﺆ ﻫﺖﻄﹶﻴﺎ ﺃﹶﻋﻨﺑ ﺭﻦﹺ ﺃﹶﻯﻴﺎﺑﺘﻞﹸ ﺍﻟﹾﻜ ﻓﹶﻘﹶﺎﻝﹶ ﺃﹶﻫ،ﻦﹺﺍﻃﹶﻴﲑﻦﹺ ﻗﺍﻃﹶﻴﲑﺎ ﻗﻴﻨﻄ ﻓﹶﺄﹸﻋ،ﺲﹺﻤﻭﺏﹺ ﺍﻟﺸﻏﹸﺮ
ﻦﻪ ﻣ ﻴﻰ ﺃﹸﻭﺗﻠ ﻓﹶﻀﻮ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﻓﹶﻬ،ﺀٍ ﻗﹶﺎﻟﹸﻮﺍ ﻻﹶﻰ ﺷﻦ ﻣﺮﹺﻛﹸﻢ ﺃﹶﺟﻦ ﻣﻜﹸﻢﺘﻞﹾ ﻇﹶﻠﹶﻤ ﻫ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺍﻟﻠﱠﻪ،ﻼﹰﻤ ﻋﺎ ﺃﹶﻛﹾﺜﹶﺮ ﻛﹸﻨﻦﺤﻧ ﻭ،ﺍﻃﹰﺎﲑﻗ
«ُﺎﺀﺃﹶﺷ
981. Abdullah ibn Ömər
demişdir: “Mən Allah Elçisinin salləllahu aleyhi
belə dediyini eşitdim: “Sizdən öncə gəlib-getmiş ümmətlərin (dünyada qaldığı müddətlə) müqayisədə sizin qaldığınız müddət əsr namazından günbatana qədər olan vaxt kimidir. Tövrat əhlinə Tövrat verilmişdi
və onlar (Allahın hökmlərinə) riayət edirdilər. Nəhayət, günortaya yetişdikdə yorulub əldən düşdülər və buna görə də onlara bir qirat1303 (mükafat)
verildi. İncil əhlinə də İncil verilmişdi; onlar əsr namazınadək (Allahın
hökmlərinə) riayət etdilər və axırda yorulub əldən düşdülər, buna görə də
onlara bir qirat (mükafat) verildi. Daha sonra bizə Quran verildi və biz gün
batanadək (Allahın hökmlərinə) riayət etdik, buna görə də bizə iki qirat
(mükafat) verildi. Belə olduqda hər iki Kitab əhli deyəcək: “Ey Rəbbimiz!
Sən onlara iki qirat, bizə isə bir qirat verdin. Halbuki biz onlardan daha çox
əməl etmişik”. Allah buyuracaq: “Məgər Mən sizə mükafat verdikdə sizə
qarşı haqsızlıq etmişəm?” Onlar: “Xeyr!”- deyə cavab verəcəklər. Onda
Allah buyuracaq: “Bu, Mənim lütfümdür, onu istədiyimə verirəm”.1304
və səlləm

ﻞﹸﺍﹾﻟﻘﹶﺎﺋﺎﺭﹺﺝﹴ ﻭ ﺑﹺﺨﺲ ﻟﹶﻴﻪ ﺍﻟﻈﱠﺎﻥﱡ ﺃﹶﻧﻰ ﻇﹶﻦﺘ ﺣﺮ ﻓﹶﺄﹶﺧﺔﻤﺘ ﺍﻟﹾﻌﻼﹶﺓﻰ ﺻﻓ

ﺒﹺﻰﺎ ﺍﻟﻨﻨﻘﹶﺒﺗﻳﻘﹸﻮﻝﹸ ﺍﺭ

ﻢﻠﹾﺘ ﻓﹸﻀ ﻗﹶﺪﻜﹸﻢ ﻓﹶﺈﹺﻧﻼﹶﺓ ﺍﻟﺼﻩﺬﻮﺍ ﺑﹺﻬﻤﺘ »ﺃﹶﻋﻢﺎ ﻗﹶﺎﻟﹸﻮﺍ ﻓﹶﻘﹶﺎﻝﹶ ﻟﹶﻬ ﻛﹶﻤﻓﹶﻘﹶﺎﻟﹸﻮﺍ ﻟﹶﻪ

ﻞﹴﺒ ﺟﻦﺎﺫﹶ ﺑﻌ ﻣﻊﻤ ﺳ- ٩٨٢

ﺒﹺﻰ ﺍﻟﻨﺝﺮﻰ ﺧﺘ ﺣﻚﺎ ﻟﹶﻜﹶﺬﹶﻟﻠﱠﻰ ﻓﹶﺈﹺﻧﻳﻘﹸﻮﻝﹸ ﺻ ﺎﻨﻣ
.«ﻠﹶﻜﹸﻢﺔﹲ ﻗﹶﺒﺎ ﺃﹸﻣﻠﱢﻬﺼ ﺗﻟﹶﻢﻢﹺ ﻭﺮﹺ ﺍﻷُﻣﺎﺋﻠﹶﻰ ﺳﺎ ﻋﺑﹺﻬ

982. Rəvayət edilir ki, Muaz ibn Cəbəl demişdir: “(Bir gün) biz İşa namazını qılmaq üçün Peyğəmbəri salləllahu aleyhi və səlləm gözləyirdik. O, namaza
(o qədər) gecikdi ki, hətta bizdən kimisi onun gəlməyəcəyini zənn etdi.
Kimisi də: “O, namazı artıq qılmışdır”- dedi. Biz bu halda ikən, nəhayət
Peyğəmbər salləllahu aleyhi və səlləm gəldi. (Səhabələr) dedikləri sözü olduğu
kimi ona söylədilər. Peyğəmbər salləllahu aleyhi və səlləm buyurdu: “Bu nama-

1303
1304

Qirat deyildikdə Qiyamət günü əməlisaleh möminlərin payına düşən mükafat nəzərdə tutulur.
əl-Buxari, 532, 557, 2268, 2269.
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zı gecikdirin, çünki siz bununla digər ümmətlərdən üstün edildiniz. Sizdən
öncə onu heç bir ümmət qılmayıb”.1305
DİNİ BAŞA DÜŞMƏK XEYİRƏ APARAN YOLDUR

ﺍﻟﻠﱠﻪ ﻭﻢﺎ ﻗﹶﺎﺳﺎ ﺃﹶﻧﻤﺇﹺﻧ ﻭ،ﻳﻦﹺﻰ ﺍﻟﺪ ﻓﻪﻳﻔﹶﻘﱢﻬ ﺍﺮﻴ ﺧ ﺑﹺﻪ ﺍﻟﻠﱠﻪﻳﺮﹺﺩ ﻦ »ﻣ:ﻳﻘﹸﻮﻝﹸ

ﺒﹺﻰ ﺍﻟﻨﺖﻌﻤ ﺳ:َﻗﹶﺎﻝﹶ

ﻳﺔﹶﺎﻭﹺﻌ ﻣﻦ ﻋ- ٩٨٣

.« ﺍﻟﻠﱠﻪﺮ ﺃﹶﻣﻰﻳﺄﹾﺗ ﻰﺘ ﺣﻢﺎﻟﹶﻔﹶﻬ ﺧﻦ ﻣﻢﻫﺮﻳﻀ  ﻻﹶﺮﹺ ﺍﻟﻠﱠﻪﻠﹶﻰ ﺃﹶﻣﺔﹰ ﻋﻤﺔﹸ ﻗﹶﺎﺋ ﺍﻷُﻣﻩﺬﺍﻝﹶ ﻫﺰ ﺗﻟﹶﻦ ﻭ،ﻰﻄﻳﻌ
983. Müaviyə
rəvayət edir ki, Peyğəmbər salləllahu aleyhi və səlləm
demişdir: “Allah kimə xeyir nəsib etmək istəsə, ona dini başa düşməyi
müyəssər edər. Mən yalnız paylaşdırıram. Verən isə Allahdır. Bu ümmətin
(bir qismi) Allahın əmri gəlincəyə qədər (Qiyamət qopanadək) Allahın dini
üzərində sabit qalacaq və belələrinə müxalif olanlar onlara heç bir zərər
verə bilməyəcəklər”.1306
ÜMMƏTLƏRİN SONUNCUSU, CƏNNƏTƏ GİRƏNLƏRİN BİRİNCİSİ

،ﺎﻬﹺﺒﻴﻧﺔﹸ ﻭﺔﹸ ﺍﻷُﻣﻴ ﺍﻷُﻣﻳﻦ ﺃﹶ: ﻳﻘﺎﻝﹸﺐﺎﺳﻳﺤ ﻦﻝﹸ ﻣﺃﹶﻭ ﻭ،ﻢﹺ ﺍﻷُﻣﺮ ﺁﺧﻦﺤ »ﻧ:ﻗﹶﺎﻝﹶ

ﺒﹺﻲ ﺃﹶﻥﱠ ﺍﻟﻨ:

ﺎﺱﹴﺒﻦﹺ ﻋﻦﹺ ﺍﺑ ﻋ- ٩٨٤
.«ﻟﹸﻮﻥﹶﻭﻥﹶ ﺍﻷَﻭﺮ ﺍﻵﺧﻦﺤﻓﹶﻨ

984. İbn Abbas
rəvayət edir ki, Peyğəmbər salləllahu aleyhi və səlləm
buyurmuşdur: “Biz ümmətlərin ən sonuncusu, haqq-hesab olunanların isə
ən birincisiyik. (Qiyamət günü) deyiləcək: “Yazıb-oxuya bilməyən ümmət
və onun peyğəmbəri hanı?” Beləliklə biz ən sonuncu (ümmə və Cənnətə
daxil olanlardan) ən birinciyik”.1307

... .«ﺎﻫﺮﻴﺧﺎ ﻭﻫﺮ ﺁﺧﻦﺤ ﻧ،ﺔﹰ ﺃﹸﻣﲔﻌﺒ ﺳﺔﺎﻣﻴ ﺍﻟﹾﻘﻡﻳﻮ ﻞﹸﻜﹾﻤ »ﻧ: ﷲ
ِ ﻝﹸ ﺍﻮﺳ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺭ:ﺓ ﻗﹶﺎﻝﹶﻴﺪﻦ ﺣﺔ ﺑﺎﻭﻳﻌ ﻣﻦ ﻋ- ٩٨٥
.«ِﻠﹶﻰ ﺍﷲﺎ ﻋﻬﻣﺃﹶﻛﹾﺮﻫﺎﹶ ﻭﺮﻴ ﺧﻢﺘ ﺃﹶﻧ،ﺔﹰ ﺃﹸﻣﲔﻌﺒﻢ ﺳﻓﱠﻴﺘ ﻭﻜﹸﻢ»ﺇﹺﻧ
985. Muaviyə ibn Heydə
rəvayət edir ki, Allah Elçisi salləllahu aleyhi və
səlləm buyurmuşdur: “Biz, Qiyamət günü yetmiş ümməti tamamlayacağıq.
Biz (ümmətlərin) ən sonuncusu və ən xeyirlisiyik”. 1308 Digər rəvayətdə

Əbu Davud, 421. əl-Albani səhih olduğunu bildirmişdir.
əl-Buxari, 71.
1307 İbn Məcə, 4290, 4431. əl-Albani səhih olduğunu bildirmişdir.
1308 İbn Məcə, 4287, 4428. əl-Albani həsən olduğunu bildirmişdir.
1305
1306
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deyilir: “Siz yetmiş ümməti tamamladınız. Siz (ümmətlərin) ən xeyirlisi və
Allah qatında ən hörmətlisiniz”.1309
ŞƏFAƏT ÜÇÜN SAXLANILAN DUA

ﺄﹾﺕﺘﺒﻲ ﺍﺧﺇﹺﻧ ﻭ،ﻪﺗﻮﻋ ﺩﺒﹺﻲﻞﹶ ﻛﹸﻞﱡ ﻧﺠﻌ ﻓﹶﺘ.ﺔﹲﺎﺑﺠﺘﺴﺓﹲ ﻣﻮﻋ ﺩﺒﹺﻲﻜﹸﻞﱢ ﻧ »ﻟ: ﻮﻝﹸ ﺍﻟﻠﱠﻪﺳ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺭ:ﻗﹶﺎﻝﹶ

ﺓﹶﻳﺮﺮ ﺃﹶﺑﹺﻲ ﻫﻦ ﻋ- ٩٨٦

.«ﺌﹰﺎﻴ ﺷ ﺑﹺﺎﻟﻠﱠﻪﺮﹺﻙﻳﺸ ﻲ ﻻﹶﺘ ﺃﹸﻣﻦ ﻣﺎﺕ ﻣﻦ ﻣ،ﺎﺀَ ﺍﻟﻠﱠﻪﻠﹶﺔﹲ ﺇﹺﻥﹾ ﺷﺎﺋ ﻧ ﻓﹶﻬﹺﻲ،ﺔﺎﻣﻴ ﺍﻟﹾﻘﻡﻳﻮ ﻲﺘ ﹰﺔ ﻷُﻣﻔﹶﺎﻋﻲ ﺷﺗﻮﻋﺩ
986. Əbu Hureyra
rəvayət edir ki, Peyğəmbər salləllahu aleyhi və səlləm
demişdir: “Hər peyğəmbərin qəbul edilmiş bir duası olmuşdur. Onların
hər biri (artıq öz duasından) istifadə etmişdir. Mən isə öz duamı Qiyamət
günü ümmətimə şəfaət etmək üçün saxlamışam. Ümmətimdən Allaha şərik
qoşmadığı halda ölən kimsələr inşə-Allah bu şəfaətə nail olacaqlar”.1310
CƏNNƏT ƏHLİNİN ƏKSƏRİYYƏTİ BU ÜMMƏTDƏNDİR

ﻮﻥﹶﻌﺑﺃﹶﺭ ﻭ،ﺔ ﺍﻷُﻣﻩﺬ ﻫﻦﻮﻥﹶ ﻣﺎﻧ ﺛﹶﻤ،ﻒﺌﹶﺔ ﺻﻣﻭﻥﹶ ﻭﺮﺸ ﻋﺔﻨﻞﹸ ﺍﻟﹾﺠ »ﺃﹶﻫ:ﻗﹶﺎﻝﹶ

ﺒﹺﻲﻦﹺ ﺍﻟﻨ ﻋ:

ﻲﻠﹶﻤﺓﹶ ﺍﻷَﺳﻳﺪﺮ ﺑﻦ ﻋ- ٩٨٧
.«ﻢﹺﺮﹺ ﺍﻷُﻣﺎﺋ ﺳﻦﻣ

987. Bureydə əl-Əsləmi atasından
rəvayət edir ki, Peyğəmbər salləllahu
aleyhi və səlləm buyurmuşdur: “Cənnət əhli yüz iyirmi səfdir. Səksəni bu
ümmətdən, qırxı isə digər ümmətlərdəndir”.1311
CƏNNƏTƏ KASIBLAR VARLILARDAN DAHA TEZ GİRƏCƏKLƏR

ﻒ ﻧﹺﺼﻢﻫﺮﺧﻳﺆ ﺎ ﺃﹶﻥﹾﻬﺑ ﺭﺪﻨﻲ ﻋﺘ ﺃﹸﻣﺰﺠﻌﻮ ﺃﹶﻥﹾ ﻻﹶ ﺗﺟﻲ ﻷَﺭ »ﺇﹺﻧ: ﻗﹶﺎﻝﹶﺒﹺﻲ ﺃﹶﻥﱠ ﺍﻟﻨ: ﻗﱠﺎﺹﹴﻦﹺ ﺃﹶﺑﹺﻲ ﻭ ﺑﺪﻌ ﺳﻦ ﻋ- ٩٨٨
.ﺔﻨﺎﺋﹶﺔ ﺳﻤﺴﻤ ﺧ:ﻮﻡ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺍﻟﹾﻴﻚ ﺫﹶﻟ ﻧﹺﺼﻒﻛﹶﻢﺪ ﻭﻌﺴﻴﻞﹶ ﻟ ﻗ.«ﻡﹴﻳﻮ
988. Səd ibn Əbu Vəqqas
rəvayət edir ki, Peyğəmbər salləllahu aleyhi və
səlləm buyurdu: “Mən ümid edirəm ki, ümmətimin (varlıları) Rəbblərinin
dərgahında (sorğu-sual olunaraq Cənnətə girməyə) yarım gün gecikdirilmələrinə dözəcəklər”. Səddən soruşdular: “Yarım gün nə qədərdir?” Səd
dedi: “Beş yüz ildir1312”.1313
İbn Məcə, 4288, 4429. əl-Albani həsən olduğunu bildirmişdir.
Muslim, 491.
1311 İbn Məcə, 4289, 4430. əl-Albani səhih olduğunu bildirmişdir.
1312 Allah dərgahında bir gün min ilə bərabərdir. Bu haqda Qurani-Kərimdə Allah buyurur: “O, göydən
yerə qədər olan bütün işləri idarə edir. Sonra da bu işlər sizin saydığınız illərdən min ilə bərabər olan
bir gündə Ona doğru yüksəlir” (əs-Səcdə 5).
1309
1310
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“SİZ ALLAHIN YER ÜZÜNDƏKİ ŞAHİDLƏRİSİNİZ!” HƏDİSİ

ﺍﻮﻯ ﹶﻓﺄﹶﺛﹾﻨﺮﻭﺍ ﺑﹺﺄﹸﺧﺮ ﻣ ﺛﹸﻢ.«ﺖﺒﺟ »ﻭ: ﺒﹺﻰ ﻓﹶﻘﹶﺎﻝﹶ ﺍﻟﻨ،ﺍﺮﻴﺎ ﺧﻬﻠﹶﻴﺍ ﻋﻮ ﻓﹶﺄﹶﺛﹾﻨﺓﺎﺯﻨﻭﺍ ﺑﹺﺠﺮﻳﻘﹸﻮﻝﹸ ﻣ ﻚﺎﻟﻦﹺ ﻣﺲﹺ ﺑ ﺃﹶﻧﻦ ﻋ- ٩٨٩
ﺬﹶﺍﻫ ﻭ،ﺔﹸﻨ ﺍﻟﹾﺠ ﻟﹶﻪﺖﺒﺟﺍ ﻓﹶﻮﺮﻴ ﺧﻪﻠﹶﻴ ﻋﻢﺘﻴﺬﹶﺍ ﺃﹶﺛﹾﻨ »ﻫ: ﻗﹶﺎﻝﹶﺖﺒﺟﺎ ﻭﻄﱠﺎﺏﹺ ﻣ ﺍﻟﹾﺨﻦ ﺑﺮﻤ ﻓﹶﻘﹶﺎﻝﹶ ﻋ.«ﺖﺒﺟ »ﻭ:ﺍ ﻓﹶﻘﹶﺎﻝﹶﺮﺎ ﺷﻬﻠﹶﻴﻋ
.«ﺽﹺﻰ ﺍﻷَﺭ ﻓﺍﺀُ ﺍﻟﻠﱠﻪﺪﻬ ﺷﻢﺘ ﺃﹶﻧ،ﺎﺭ ﺍﻟﻨ ﻟﹶﻪﺖﺒﺟﺍ ﻓﹶﻮﺮ ﺷﻪﻠﹶﻴ ﻋﻢﺘﻴﺃﹶﺛﹾﻨ
989. Rəvayət edilir ki, Ənəs ibn Malik
demişdir: “(Bir dəfə) cənazə aparılarkən biz onu xoş sözlə yad edib təriflədik. Peyğəmbər salləllahu aleyhi və
səlləm: “Vacib oldu!”- deyə buyurdu. Sonra başqa bir cənazə aparılarkən biz
onu xoşagəlməz sözlə yad edib pislədik. Peyğəmbər salləllahu aleyhi və səlləm
(yenə): “Vacib oldu!”- deyə buyurdu. Ömər ibn Xəttab: “Nə vacib oldu?”deyə soruşdu. Peyğəmbər salləllahu aleyhi və səlləm buyurdu: “Bunu xoş
sözlərlə yad etdiniz, Cənnət buna vacib oldu. Onu da xoşagəlməz sözlərlə
yad etdiniz, Cəhənnəm ona vacib oldu. Siz Allahın yer üzündəki
şahidlərisiniz!”1314
YAĞIŞIN MİSALI KİMİ OLAN ÜMMƏT

.«ﻩﺮ ﺁﺧ ﺃﹶﻡﺮﻴ ﺧﻟﹸﻪﻯ ﺃﹶﻭﺭﻳﺪ ﻄﹶﺮﹺ ﻻﹶﺜﹶﻞﹸ ﺍﻟﹾﻤﻰ ﻣﺘﺜﹶﻞﹸ ﺃﹸﻣ»ﻣ

ﻮﻝﹸ ﺍﻟﻠﱠﻪﺳﻗﹶﺎﻝﹶ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺭ

ﺲﹴ ﺃﹶﻧﻦ ﻋ- ٩٩٠

990. Ənəs
rəvayət edir ki, Allah Elçisi salləllahu aleyhi və səlləm buyurmuşdur: “Ümmətimin misalı yağışın misalı kimidir, əvvəlinin, yoxsa
axırının daha xeyirli olduğu bilinməz”.1315
BÜTÜNLÜKLƏ CƏNNƏTƏ DÜŞƏN ÜMMƏT

ﺎﻬﻲ ﻓﹶﺈﹺﻧﺘ ﺇﹺﻻﱠ ﺃﹸﻣﺔﻨﻲ ﺍﻟﹾﺠﺎ ﻓﻬﻀﻌﺑﺎﺭﹺ ﻭﻲ ﺍﻟﻨﺎ ﻓﻬﻀﻌﺑ ﺇﹺﻻﱠ ﻭﺔ ﺃﹸﻣﻦﺎ ﻣ »ﻣ:ﻗﹶﺎﻝﹶ

ﺒﹺﻲﻦﹺ ﺍﻟﻨ ﻋ:

ﺮﻤﻦﹺ ﻋﻦﹺ ﺍﺑ ﻋ- ٩٩١
.«ﺔﻨﻲ ﺍﻟﹾﺠﺎ ﻓﻛﹸﻠﱠﻬ

991. İbn Ömər
rəvayət edir ki, Peyğəmbər salləllahu aleyhi və səlləm dedi:
“Elə bir ümmət yoxdur ki, onun bir qismi Cəhənnəmə, bir qismi də Cənnətə düşməsin. Mənim ümmətim isə bütövlükdə Cənnətə düşəcəkdir”.1316
Əbu Davud, 4350, 4352. əl-Albani səhih olduğunu bildirmişdir.
əl-Buxari, 1367.
1315 ət-Tirmizi, 2869, 3109; Əhməd, 11878. əl-Albani həsən səhih olduğunu bildirmişdir.
1316 Xatib əl-Bağdadi “Tarixu Bağdad” 3/ 322. əl-Albani “Sahihul-Cəmius-Sağir”də (№ 5693) səhih olduğunu bildirmişdir.
1313
1314
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CƏNNƏTƏ SORĞU-SUALSIZ GİRƏNLƏR KİMLƏRDİR?

 ﹸﻫ ﺍﻟﺮﻢﻬﻌﻭﻥﹶ ﻣﺮﻳﻤ ﺎﻥﺒﹺﻴﺍﻟﻨ ﻭﺒﹺﻲﻞﹶ ﺍﻟﻨﻌ ﻓﹶﺠﻢ ﺍﻷُﻣﻠﹶﻲ ﻋﺖﺮﹺﺿ ﻋﻮﻝﹸ ﺍﻟﻠﱠﻪﺳ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺭ:ﻗﹶﺎﻝﹶ
ﻂ
ﺎﺱﹴﺒ ﻋﻦ ﺍﺑﻦ ﻋ- ٩٩٢
 ﺇﹺﻟﹶﻰ ﺍﻷُﻓﹸﻖﹺ ﻓﹶﺈﹺﺫﹶﺍﻈﹸﺮﻴﻞﹶ ﺍﻧ ﻗﻪﻣﻗﹶﻮﻰ ﻭﻮﺳﺬﹶﺍ ﻣﻞﹾ ﻫﻴﻞﹶ ﺑ ﻗﻩﺬﻲ ﻫﺘﺬﹶﺍ ﺃﹸﻣﺎ ﻫ ﻣ ﻗﹸﻠﹾﺖﻴﻢﻈ ﻋﺍﺩﻮﻲ ﺳ ﻟﻊﻓﻰ ﺭﺘ ﺣﺪ ﺃﹶﺣﻪﻌ ﻣﺲ ﻟﹶﻴﺒﹺﻲﺍﻟﻨﻭ
ﺔﹶﻨﻞﹸ ﺍﻟﹾﺠﺧﻳﺪ ﻭﻚﺘ ﺃﹸﻣﻩﺬﻴﻞﹶ ﻫ ﻗﻸَ ﺍﻷُﻓﹸﻖ ﻣ ﻗﹶﺪﺍﺩﻮﺎﺀِ ﻓﹶﺈﹺﺫﹶﺍ ﺳﻤﻲ ﺁﻓﹶﺎﻕﹺ ﺍﻟﺴﺎ ﻓﻨﺎ ﻫﻫﺎ ﻭﻨﺎ ﻫ ﻫﻈﹸﺮﻲ ﺍﻧﻴﻞﹶ ﻟ ﻗ ﺛﹸﻢﻸُ ﺍﻷُﻓﹸﻖﻳﻤ ﺍﺩﻮﺳ
ﻦﺤ ﻓﹶﻨﻮﻟﹶﻪﺳﺎ ﺭﻨﻌﺒﺍﺗ ﻭﺎ ﺑﹺﺎﻟﻠﱠﻪﻨ ﺁﻣﻳﻦ ﺍﻟﱠﺬﻦﺤﻗﹶﺎﻟﹸﻮﺍ ﻧ ﻭﻡ ﺍﻟﹾﻘﹶﻮ ﻓﹶﺄﹶﻓﹶﺎﺽﻢ ﻟﹶﻬﻦﻴﻳﺒ ﻟﹶﻢﻞﹶ ﻭﺧ ﺩﺎﺏﹴ ﺛﹸﻢﺴﺮﹺ ﺣﻴﻮﻥﹶ ﺃﹶﻟﹾﻔﹰﺎ ﺑﹺﻐﻌﺒﻻﹶﺀِ ﺳﺆ ﻫﻦﻣ
ﻻﹶﻗﹸﻮ ﹶﻥ ﻭﺮﺘﻳﺴ  ﻻﹶﻳﻦ ﺍﻟﱠﺬﻢ ﻓﹶﻘﹶﺎﻝﹶ ﻫﺝﺮ ﻓﹶﺨﺒﹺﻲﻠﹶﻎﹶ ﺍﻟﻨ ﻓﹶﺒﺔﻴﻠﺎﻫﻲ ﺍﻟﹾﺠﺎ ﻓﻧﺪﻟﺎ ﻭﻼﹶﻡﹺ ﻓﹶﺈﹺﻧﻲ ﺍﻹِﺳﻭﺍ ﻓﺪﻟ ﻭﻳﻦﺎ ﺍﻟﱠﺬﻧﻻﹶﺩ ﺃﹶﻭ ﺃﹶﻭﻢﻫ
 ﻓﹶﻘﹶﺎﻝﹶﺮ ﺁﺧ ﻓﹶﻘﹶﺎﻡﻢﻌ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﻧﻮﻝﹶ ﺍﻟﻠﱠﻪﺳﺎ ﺭﺎ ﻳ ﺃﹶﻧﻢﻬﻨﻦﹴ ﺃﹶﻣﺼﺤ ﻣﻦﺔﹸ ﺑﻜﹶﺎﺷﻛﱠﻠﹸﻮﻥﹶ ﻓﹶﻘﹶﺎﻝﹶ ﻋﻮﻳﺘ ﻬﹺﻢﺑﻠﹶﻰ ﺭﻋﻭﻥﹶ ﻭﻮﻳﻜﹾﺘ ﻻﹶﻭﻥﹶ ﻭﺮﻄﹶﻴﻳﺘ
.ﺔﹸﻜﱠﺎﺷﺎ ﻋ ﺑﹺﻬﻘﹶﻚﺒﺎ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺳ ﺃﹶﻧﻢﻬﻨﺃﹶﻣ
992. İbn Abbas
rəvayət edir ki, Peyğəmbər salləllahu aleyhi və səlləm
demişdir: “Ümmətlər mənə göstərildi. Mən bir və ya iki peyğəmbər gördüm, yanlarında bir neçə adam var idi. Hətta elə bir peyğəmbər də gördüm
ki, yanında heç kəs yox idi. (Həmin vaxt) mənə böyük bir toplum göstərildi. Mən soruşdum: “Bu nədir? Yoxsa bu mənim ümmətimdir?” (Mənə):
“Bu, Musa və onun qövmüdür” - deyildi. Sonra da: “Üfüqə tərəf bax” deyə əmr edildi. Mən orada bütün üfüqü tutmuş böyük bir toplum gördüm. (Yenə) dedilər: “Üfüqün burasına və burasına bax!” Mən orada bütün
üfüqü tutmuş böyük bir toplum gördüm. Mənə: “Bu sənin ümmətindir.
Onlardan yetmiş min nəfəri sorğu-sualsız Cənnətə girəcəkdir”- dedilər.
(Bunu deyəndən) sonra Peyğəmbər salləllahu aleyhi və səlləm kimlərin (sorğusualsız Cənnətə girəcəklərinə dair) açıqlama verməyib (evinə) daxil oldu.
(Bu səbəbdən) camaatın arasına ixtilaf düşdü və onlar dedilər: “Biz Allaha
iman gətirmiş və Onun Elçisinin ardınca gedən kimsələrik. (Demək, o
yetmiş min nəfər) bizik, yaxud bu, müsəlman olaraq doğulmuş övladlarımıza aiddir, çünki biz cahiliyyə dövründə dünyaya gəlmişik”. Bu söhbət
Peyğəmbərə salləllahu aleyhi və səlləm yetişdikdə o bayıra çıxıb dedi: “Bunlar
özlərinə ovsun oxunmasını tələb etməyən 1317 , (hər hansı bir hadisəni)
uğursuzluq əlaməti hesab etməyən1318, (müalicə məqsədilə) bədəninə dağ
Hərfi tərcümədə ovsun deməkdir. Lakin burada ovsun deyildikdə sehr, cadu, pitik deyil, əksinə,
mübarək sözlərlə – Allahın Kəlamı və ya Peyğəmbərin
duaları vasitəsilə xəstəni müalicə etmək
nəzərdə tutulur.
1318 Cahiliyyət dövründə ərəblərdən kimsə bir işi görmək istədikdə, göyə baxar və göydə gördüyü quşun
sağ tərəfə, yaxud sol tərəfə uçmasıyla, görmək istədiyi işin uğurlu və ya uğursuz olacağını təyin edərdi.
Habelə xoşagəlməz bir səs eşitdikdə və ya arzu edilməyən bir adam gördükdə, bunu uğursuzluq əlaməti
hesab edərdilər. Bəziləri Şəvval ayında evlənməyi uğursuzluq sayardılar. Aişə
bu cür etiqadın batil
olduğunu bildirib demişdir: “Allahın Elçisi mənimlə Şəvval ayında nikah bağlamış, habelə məni şəvval
ayında öz evinə gətirmişdir...” Bundan başqa o vaxt ərəblər çərşənbə gününü, habelə Səfər ayını da
1317
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basmayan və yalnız Rəbbinə təvəkkül edən kimsələrdir”. Bu vaxt Ukkaşə
ibn Mihsən dedi: “Mən onlardanammı, ey Allahın Elçisi?” Peyğəmbər
salləllahu aleyhi və səlləm: “Bəli” - dedi. Sonra başqa bir adam ayağa qalxıb:
“Mən də onlardanammı?”- deyə soruşdu. Peyğəmbər salləllahu aleyhi və səlləm
dedi: “Ukkaşə səni qabaqladı”.1319

ﻢﻟﹸﻬﻞﹸ ﺃﹶﻭﺧﻳﺪ  ﻻﹶ-  ﺃﹶﻟﹾﻒﺎﺋﹶﺔﻤﻌﺒ ﺳ ﺃﹶﻭ- ﻮﻥﹶ ﺃﹶﻟﹾﻔﹰﺎﻌﺒﻰ ﺳﺘ ﺃﹸﻣﻦ ﻣﻠﹶﻦﺧﺪ »ﻟﹶﻴ: ﻗﹶﺎﻝﹶﺒﹺﻰﻦﹺ ﺍﻟﻨ ﻋﺪﻌﻦﹺ ﺳﻞﹺ ﺑﻬ ﺳﻦ ﻋ- ٩٩٣
.«ﺭﹺﺪﻠﹶﺔﹶ ﺍﻟﹾﺒﺮﹺ ﻟﹶﻴ ﺍﻟﹾﻘﹶﻤﺓﻮﺭﻠﹶﻰ ﺻ ﻋﻢﻬﻮﻫﺟ ﻭ،ﻢﻫﺮﻞﹶ ﺁﺧﺧﻳﺪ ﻰﺘﺣ
993. Səhl ibn Səd
rəvayət edir ki, Peyğəmbər salləllahu aleyhi və səlləm
demişdir: “Ümmətimdən yetmiş min, yaxud yeddi yüz min nəfər hamısı
birdən (Cənnətə daxil olacaq). Onların üzü on dörd gecəlik ay kimi (gözəl
və parlaq) olacaq”.1320

ﻢ  ﺛﹸﻣﻦﻳﺆ ﺪﺒ ﻋﻦﺎ ﻣ! ﻣﻩﺪ ﺑﹺﻴﺪﻤﺤ ﻣﻔﹾﺲﻱ ﻧﺍﻟﱠﺬ »ﻭ:ﻝﹺ ﺍﷲِ ﻓﹶﻘﹶﺎﻝﹶﻮﺳ ﺭﻊﺎ ﻣﺭﻧﺪ ﺻ: ﻗﹶﺎﻝﹶﻨﹺﻲﻬﺔﹶ ﺍﻟﹾﺠ ﺭﹺﻓﹶﺎﻋﻦ ﻋ- ٩٩٤
ﻟﹶﻘﹶﺪ ﻭ،ﺔﻨﻲ ﺍﻟﹾﺠ ﻓﻦﺎﻛﺴ ﻣﻳﻜﹸﻢﺍﺭﹺ ﺫﹶﺭﻦ ﻣﻠﹶﺢ ﺻﻦﻣ ﻭ،ﻢﺘﺀﻭﺍ ﺃﹶﻧﺒﻮﻰ ﺗﺘﺎ ﺣﻠﹸﻮﻫﺧﻳﺪ ﻮ ﺃﹶﻻﱠﺟﺃﹶﺭ ﻭﺔﻨﻲ ﺍﻟﹾﺠ ﻓ ﺑﹺﻪﻚﺳﻠ  ﺇﹺﻻﱠﺩﺪﻳﺴ
.«ﺎﺏﹴﺴﲑﹺ ﺣ ﺃﹶﻟﻔﺎﹰ ﺑﹺﻐﲔﻌﺒ ﺳ، ﻲﺘ ﺃﹸﻣﻦﺔﹶ ﻣﻨﻞﹶ ﺍﻟﹾﺠﺧﻳﺪ ﻲ ﺃﹶﻥﹾﺑﻧﹺﻲ ﺭﺪﻋﻭ
994. Rifaə əl-Cuhəni belə rəvayət edir: “(Bir dəfə) biz Allah Elçisi salləllahu
aleyhi və səlləm ilə yola düşdük. Allah Elçisi salləllahu aleyhi və səlləm buyurdu:
“Muhəmmədin canı Əlində Olana and olsun! İman gətirərək doğru yoldan
ayrılmayan elə bir qul yoxdur ki, Cənnətə daxil edilməsin. Ümid edirəm ki,
siz və nəslinizdən əməlisaleh olanlar Cənnətdəki yerlərdə məskunlaşmayınca (bir kimsə Cənnətə) girməyəcək. Rəbbim ümmətimdən yetmiş min
nəfəri sorğu-sualsız Cənnətə daxil etməyi1321 qəti olaraq mənə vəd etdi”.1322

ﻻﹶ ﻭ،ﺎﺏﹴﺴﺮﹺ ﺣﻴ ﺃﹶﻟﹾﻔﹰﺎ ﺑﹺﻐﲔﻌﺒﻲ ﺳﺘ ﺃﹸﻣﻦﺔﹶ ﻣﻨﻞﹶ ﺍﻟﹾﺠﺧﻳﺪ ﻲ ﺃﹶﻥﹾﺑﻧﹺﻲ ﺭﺪﻋ ﻭ:ﻗﹶﺎﻝﹶ

ﺒﹺﻲﻦﹺ ﺍﻟﻨﻋ

ﺔﹶﺎﻣ ﺃﹶﺑﹺﻲ ﺃﹸﻣﻦ ﻋ- ٩٩٥

uğuzsuz əlamət hesab edərdilər. Qeyd etmək lazımdır ki, bunların və bunlara bənzər inancların hamısı
batildir...” (“əl-Qovlul-Mufid”, 1/ 103-104).
1319 əl-Buxari, 5705; Muslim, 220.
1320 əl-Buxari, 3247.
1321 Digər rəvayətdə bu məsələyə aydınlıq gətirilərək deyilir: “Əbu Bəkr əs-Siddiq
rəvayət edir ki,
Peyğəmbər demişdir: “Ümmətimdən yetmiş min nəfər sorğu-sualsız Cənnətə girəcək. Onların üzü
bədr gecəsindəki ay kimi nur saçacaq, qəlbləri də (mömin) bir adamın qəlbi kimi olacaq. Rəbbimdən
bundan artığını istədim, O mənə (həmin yetmiş min nəfərdən) hər bir kəslə yetmiş min də əlavə
Cənnətə sorğu-sualsız girəcəyini nəsib etdi”. Əhməd, 22. əl-Albani “Sahihul-Camius-Sağir”də (№ 1057)
səhih olduğunu bildirmişdir.
1322 İbn Məcə, 4285, 4426. əl-Albani səhih olduğunu bildirmişdir.
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.

ﻲﺑ ﺭﺎﺕﺜﹶﻴ ﺣﻦ ﻣﺎﺕﺜﹶﻴﺛﹶﻼﹶﺙﹶ ﺣﻮﻥﹶ ﺃﹶﻟﹾﻔﹰﺎ ﻭﻌﺒ ﺳ ﻛﹸﻞﱢ ﺃﹶﻟﹾﻒﻊﺬﹶﺍﺏﹴ ﻣﻋ

995. Əbu Umamə
rəvayət edir ki, Peyğəmbər salləllahu aleyhi və səlləm
demişdir: “Mənim Rəbbim ümmətimdən yetmiş min nəfəri sorğu-sualsız
və cəzasız Cənnətə daxil edəcəyini mənə vəd etmişdir. Onlardan hər min
nəfərlə bərabər yetmiş min nəfər və Rəbbimin üç ovcu qədər (Cənnətə daxil
olacaqdır)“.1323

1323

Əhməd, 22357, 22659. əl-Albani “Mişkətul-Məsabih”də (№ 5556) səhih olduğunu bildirmişdir.
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ALLAHA ƏN SEVİMLİ OLAN ƏMƏL

ﺇﹺﻥﱠ ﻭ،ﻠﱡﻮﺍﻤﻰ ﺗﺘﻞﱡ ﺣﻳﻤ  ﻓﹶﺈﹺﻥﱠ ﺍﷲَ ﻻﹶ،ﻴﻘﹸﻮﻥﹶﻄﺎ ﺗﻞﹺ ﻣﻤ ﺍﻟﹾﻌﻦ »ﺃﻛﹾﻠﹶﻔﻮﺍ ﻣ:ﻝﹶ ﺍﷲِ ﻗﹶﺎﻝﹶﻮﺳ ﺃﹶﻥﱠ ﺭ:
ﺔﹶﺸﺎﺋ ﻋﻦ ﻋ- ٩٩٦
.ﻪﺘﻼﹰ ﺃﹶﺛﹾﺒﻤﻞﹶ ﻋﻤﻛﹶﺎﻥﹶ ﺇﹺﺫﹶﺍ ﻋ ﻭ.«ﺇﹺﻥﹾ ﻗﹶﻞﱠ ﻭﻪﻣﻭﻞﹺ ﺇﹺﻟﹶﻰ ﺍﷲِ ﺃﹶﺩﻤ ﺍﻟﹾﻌﺐﺃﹶﺣ
996. Aişə
rəvayət edir ki, Allah Elçisi salləllahu aleyhi və səlləm buyurdu:
“Bacardığınız əməli boynunuza götürün. Çünki, siz usanmadıqca Allah
usanmaz. Şübhəsiz ki, əməllərdən Allaha ən sevimli olanı, az olsa belə
davamiyyətli olanıdır”. Allah Elçisi salləllahu aleyhi və səlləm bir əməl etdisə,
onda davamiyyətli olardı”.1324
ƏN YAXŞI QAZANC

«ﻭﺭﹴﺮﺒﻊﹴ ﻣﻴﻛﹸﻞﱡ ﺑ ﻭﻩﺪﻞﹺ ﺑﹺﻴﺟﻞﹸ ﺍﻟﺮﻤ ﻗﹶﺎﻝﹶ »ﻋﺐﺐﹺ ﺃﹶﻃﹾﻴ ﺍﻟﹾﻜﹶﺴ ﺃﹶﻯﻮﻝﹶ ﺍﻟﻠﱠﻪﺳﺎ ﺭﻴﻞﹶ ﻳﻗﹶﺎﻝﹶ ﻗ

ﻳﺞﹴﺪﻦﹺ ﺧﻊﹺ ﺑﺍﻓ ﺭﻦ ﻋ- ٩٩٧

997. Rafi ibn Xədic
rəvayət edir ki, Allah Elçisindən salləllahu aleyhi və
səlləm soruşdular: “Ən yaxşı qazanc hansıdır?” O: “Kişinin öz zəhməti və
halal ticarət yolu ilə əldə etdiyi qazanc”- deyə cavab verdi”.1325

«ﺒﹺﻜﹸﻢ ﻛﹶﺴﻦ ﻣﻛﹸﻢﻻﹶﺩﺇﹺﻥﱠ ﺃﹶﻭ ﻭﺒﹺﻜﹸﻢ ﻛﹶﺴﻦ ﻣﻢﺎ ﺃﹶﻛﹶﻠﹾﺘ ﻣﺐ»ﺇﹺﻥﱠ ﺃﹶﻃﹾﻴ

ﻮﻝﹸ ﺍﻟﻠﱠﻪﺳ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺭﻗﹶﺎﻟﹶﺖ

ﺔﹶﺸﺎﺋ ﻋﻦ ﻋ- ٩٩٨

998. Aişə
rəvayət edir ki, Allah Elçisi salləllahu aleyhi və səlləm demişdir:
“İnsanın ən gözəl yeməyi onun öz qazancıdır. Həqiqətən, övladlarınız da
sizin qazancınızdandır”.1326

ﺮﹺﻩﻠﹶﻰ ﻇﹶﻬ ﻋﺐﻄﺘﺤ ﻓﹶﻴﻠﹶﻪﺒ ﺣﻛﹸﻢﺪﺬﹶ ﺃﹶﺣﻳﺄﹾﺧ  ﻷَﻥﹾﻩﺪﻔﹾﺴِﻰ ﺑﹺﻴﻯ ﻧﺍﻟﱠﺬ »ﻭ: ﻗﹶﺎﻝﹶﻮﻝﹶ ﺍﻟﻠﱠﻪﺳﺓﹶ ﺃﹶﻥﱠ ﺭﻳﺮﺮ ﺃﹶﺑﹺﻰ ﻫﻦ ﻋ- ٩٩٩
.«ﻪﻌﻨ ﻣ ﺃﹶﻭﻄﹶﺎﻩ ﺃﹶﻋ،ﺄﹶﻟﹶﻪﺴ ﻓﹶﻴ،ﻼﹰﺟ ﺭﻰﻳﺄﹾﺗ  ﺃﹶﻥﹾﻦ ﻣ ﻟﹶﻪﺮﻴﺧ
999. Əbu Hureyra
rəvayət edir ki, Peyğəmbər salləllahu aleyhi və səlləm
demişdir: “Canım Əlində olan Allaha and olsun ki, birinizin ip götürüb bir
şələ odun yığaraq, belində (bazara) aparması, onun üçün kiməsə ağız
açmaqdan daha xeyirlidir. Həm də bilmək olmaz, (o adam) ona istədiyini

Əbu Davud, 1368, 1370. əl-Albani səhih olduğunu bildirmişdir.
Əhməd, 17304, 17728. əl-Albani “Sahihut-Tərğib vət-Tərhib”də (№ 1688, 1691) səhih li-ğeyrihi olduğunu bildirmişdir.
1326 ət-Tirmizi, 1358, 1409. əl-Albani səhih olduğunu bildirmişdir.
1324
1325
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verəcək, yoxsa imtina edəcək”.1327
ONLARI GÖRƏNDƏ ALLAH YADA DÜŞƏR

ﻗﺎﻟﺖ ﻗﺎﻝ ﺍﻟﻨﱯ ﺃﻻ ﺃﺧﱪﻛﻢ ﲞﻴﺎﺭﻛﻢ ﻗﺎﻟﻮﺍ ﺑﻠﻰ ﻗﺎﻝ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺇﺫﺍ ﺭﺀﻭﺍ ﺫﻛﺮ ﺍﷲ ﺃﻓﻼ
 ﻋﻦ ﺃﲰﺎﺀ ﺑﻨﺖ ﻳﺰﻳﺪ- ١٠٠٠
ﺃﺧﱪﻛﻢ ﺑﺸﺮﺍﺭﻛﻢ ﻗﺎﻟﻮﺍ ﺑﻠﻰ ﻗﺎﻝ ﺍﳌﺸﺎﺀﻭﻥ ﺑﺎﻟﻨﻤﻴﻤﺔ ﺍﳌﻔﺴﺪﻭﻥ ﺑﲔ ﺍﻷﺣﺒﺔ ﺍﻟﺒﺎﻏﻮﻥ ﺍﻟﱪﺁﺀ ﺍﻟﻌﻨﺖ
1000. Əsma bint Yəzid rəvayət edir ki, Peyğəmbər salləllahu aleyhi və səlləm
buyurdu: “Sizə ən xeyirliniz barədə xəbər verimmi?” (Səhabələr): “Bəli!”deyə cavab verdilər. O dedi: “O kəslər ki, onları görəndə Allah yada düşər!
Sizə ən pisiniz barədə xəbər verimmi?” Onlar: “Bəli!”- deyə cavab verdilər.
O dedi: “Söz gəzdirənlər, dostların arasını vuranlar, günahsız insanları
çətinliyə salanlar”.1328

ﻔﹾﺴِﻲﻱ ﻧﺍﻟﱠﺬ ﻭ: ﻓﹶﻘﹶﺎﻝﹶ،ﺛﹸﻮﻥﹶﺪﺤﻳﺘﻜﹸﻮﻥﹶ ﻭﺤﻳﻀ ﺎﺑﹺﻪﺤ ﺃﹶﺻﻦ ﻣﻂﻫﻠﹶﻰ ﺭﻋ
ﻢ ﻟ،ﺪﻤﺤﺎ ﻣ ﻳ:ﻪﺇﹺﻟﹶﻴ

ﺒﹺﻲ ﺍﻟﻨﺝﺮ ﺧ:ﻗﹶﺎﻝﹶ

ﺓﹶﻳﺮﺮ ﺃﹶﺑﹺﻲ ﻫﻦ ﻋ- ١٠٠١

ﻰ ﺍﻟﻠﱠﻪﺣﺃﹶﻭ ﻭ،ﻡﻜﹶﻰ ﺍﻟﹾﻘﹶﻮﺃﹶﺑ ﻭﻑﺮﺼ ﺍﻧ ﺛﹸﻢ،ﺍﲑ ﻛﹶﺜﻢﺘﻜﹶﻴﻟﹶﺒ ﻭ،ﻴﻠﹰﺎ ﻗﹶﻠﻢﻜﹾﺘﺤ ﻟﹶﻀﻠﹶﻢﺎ ﺃﹶﻋﻮﻥﹶ ﻣﻠﹶﻤﻌ ﺗ ﻟﹶﻮ،ﻩﺪﺑﹺﻴ
.ﻮﺍﻗﹶﺎﺭﹺﺑ ﻭ،ﻭﺍﺩﺪﺳ ﻭ،ﻭﺍﺮﺸ ﺃﹶﺑ: ﻓﹶﻘﹶﺎﻝﹶﺒﹺﻲ ﺍﻟﻨﻊﺟ ﻓﹶﺮ،ﻱ؟ﺎﺩﺒﻂﹸ ﻋﻘﹶﻨﺗ

1001. Əbu Hureyra rəvayət edir ki, Peyğəmbər salləllahu aleyhi və səlləm bir
dəstə gülüb-danışan səhabələrinin yanına gəlib dedi: “Canım Əlində Olana
and olsun ki, əgər mənim bildiklərimi bilsəydiniz, az gülüb çox ağlayardınız”. O çıxıb getdikdən sonra səhabələr ağladı. Allah isə ona belə vəhy
etdi: “Ey Muhəmməd! Nə üçün qullarımı ruhdan salırsan?” Peyğəmbər
salləllahu aleyhi və səlləm geri dönüb dedi: “Elə isə (qazandığınız savaba)
sevinin, doğru yol tutun və (ən kamil olanı yerinə yetirə bilməsəniz, heç
olmasa ona) yaxınlaşın”.1329
ALLAH ONA GÖRƏ EDİLƏN YAXŞILIQLARI PUÇ ETMƏZ

ﲑﹴﻌ ﺑﺎﺋﹶﺔﻠﹶﻰ ﻣﻞﹶ ﻋﻤ ﺣﻠﹶﻢﺎ ﺃﹶﺳ ﻓﹶﻠﹶﻤ،ﲑﹴﻌ ﺑﺎﺋﹶﺔﻠﹶﻰ ﻣﻞﹶ ﻋﻤﺣ ﻭ،ﺔﻗﹶﺒﺎﺋﹶﺔﹶ ﺭ ﻣﺔﻴﻠﺎﻫﻰ ﺍﻟﹾﺠ ﻓﻖﺘﺃﹶﻋ
ﺖ ﻛﹸﻨ،ﺔﻴﻠﺎﻫﻰ ﺍﻟﹾﺠﺎ ﻓﻬﻌﻨ ﺃﹶﺻﺖﺎﺀَ ﻛﹸﻨﻴ ﺃﹶﺷﻳﺖﺃﹶ ﺃﹶﺭ،ﻮﻝﹶ ﺍﻟﻠﱠﻪﺳﺎ ﺭ ﻳﻓﹶﻘﹸﻠﹾﺖ

ﺍﻡﹴﺰﻦﹺ ﺣﻴﻢﹺ ﺑﻜ ﺣﻦ ﻋ- ١٠٠٢

ﻮﻝﹶ ﺍﻟﻠﱠﻪﺳ ﺭﺄﹶﻟﹾﺖ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﻓﹶﺴ،ﺔﻗﹶﺒﺎﺋﹶﺔﹶ ﺭ ﻣﻖﺘﺃﹶﻋﻭ

ﻠﹶﺔﺻ ﻭﺎﻗﹶﺔﺘ ﻋ ﺃﹶﻭﻗﹶﺔﺪ ﺻﻦ ﻣﺔﻴﻠﺎﻫﻰ ﺍﻟﹾﺠﺎ ﻓﺚﹸ ﺑﹺﻬﻨﺤ ﺃﹶﺗﺖﺎﺀَ ﻛﹸﻨﻴ ﺃﹶﺷﻳﺖﺃﹶ ﺃﹶﺭﻮﻝﹶ ﺍﻟﻠﱠﻪﺳﺎ ﺭ ﻳ )ﻗﹸﻠﹾﺖ،ﺎ ﺑﹺﻬﺭﺮﺒﻨﹺﻰ ﺃﹶﺗﻳﻌ ،ﺎﺚﹸ ﺑﹺﻬﻨﺤﺃﹶﺗ
.«ﺮﹴﻴ ﺧﻦ ﻣ ﻟﹶﻚﻠﹶﻒﺎ ﺳﻠﹶﻰ ﻣ ﻋﺖﻠﹶﻤ »ﺃﹶﺳ: ﻮﻝﹸ ﺍﻟﻠﱠﻪﺳ ﻓﹶﻘﹶﺎﻝﹶ ﺭ:ﺮﹴ( ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺃﹶﺟﻦﺎ ﻣﻴﻬﻞﹾ ﻓﻢﹴ ﻓﹶﻬﺣﺭ
əl-Buxari, 1470.
əl-Buxari “Ədəbul-Mufrad” 323. əl-Albani həsən olduğunu bildirmişdir.
1329 əl-Buxari “Ədəbul-Mufrad” 254. əl-Albani səhih olduğunu bildirmişdir.
1327
1328
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1002. Həkim ibn Hizam cahiliyyət dövründə yüz kölə azad etmiş və yüz
dəvə paylamışdı. 1330 Habelə müsəlman olduqdan sonra da yüz dəvə
payladı və yüz kölə azad etdi. (Həkim) deyir: “Mən Peyğəmbərə salləllahu
aleyhi və səlləm dedim: “Ey Allahın elçisi! Mənim cahiliyyət dövründə etdiyim yaxşılıqlar barədə nə deyə bilərsən?” (Digər rəvayətdə deyilir: “Ey
Allahın Elçisi! De görüm, cahiliyyət dövründə sədəqə vermək, qul azad etmək və qohumluq əlaqələrini möhkəmləndirmək kimi gördüyüm yaxşı
işlərə görə mənə savab yazılırmı?”1331). Peyğəmbər salləllahu aleyhi və səlləm
buyurdu: “Sən olub-keçən yaxşılıqlarla bərabər müsəlman oldun!”1332
NUR SAÇAN AĞ SAÇLAR

.«ﺔﺎﻣﻴ ﺍﻟﹾﻘﻡﻳﻮ ﺍﻮﺭ ﻧ ﻟﹶﻪﺖ ﻛﹶﺎﻧﺒﹺﻴﻞﹺ ﺍﻟﻠﱠﻪﻰ ﺳﺔﹰ ﻓﺒﻴ ﺷﺎﺏ ﺷﻦﻗﹶﺎﻝﹶ »ﻣ

ﻮﻝﹶ ﺍﻟﻠﱠﻪﺳﺃﹶﻥﱠ ﺭ

ﺔﹶﺴﺒﻦﹺ ﻋﺮﹺﻭ ﺑﻤ ﻋﻦ ﻋ- ١٠٠٣

1003. Amr ibn Abəsə
rəvayət edir ki, Allah Elçisi salləllahu aleyhi və səlləm
buyurmuşdur: “Kim Allahın yolunda (çalışaraq saç-saqqalını) ağardarsa, bu,
Qiyamət günü onun üçün nur olacaqdır”.1333

ﻲﺔﹰ ﻓﺒﻴ ﺷﺎﺏ ﺷﻦﻣ ﻭ،ﺔﺎﻣﻴ ﺍﻟﹾﻘﻡﻳﻮ ﻮﺭ ﻧﻪ ﻓﹶﺈﹺﻧ،ﻴﺐﻔﹸﻮﺍ ﺍﻟﺸﺘﻨ »ﻻ ﺗ:ﻝﹶ ﺍﷲِ ﻗﹶﺎﻝﹶﻮﺳ ﺃﹶﻥﱠ ﺭ: ﺓﹶﻳﺮﺮ ﺃﹶﺑﹺﻲ ﻫﻦ ﻋ- ١٠٠٤
.«ﺔﹲﺟﺭﺎ ﺩ ﺑﹺﻬ ﻟﹶﻪﻊﻓﺭ ﻭ،ﻴﺌﺔﹲﻄﺎ ﺧ ﺑﹺﻬﻪﻨﻂﱠ ﻋﺣ ﻭ،ﺔﹰﻨﺴﺎ ﺣ ﺑﹺﻬ ﻟﹶﻪﺐ ﻛﹸﺘ،ﻼﹶﻡﹺﺍﻹِﺳ
1004. Əbu Hureyra
rəvayət edir ki, Peyğəmbər salləllahu aleyhi və səlləm
demişdir: “Ağ saçları qoparmayın, çünki o, Qiyamət günü nur olacaq.
Kimin saçları İslamda ağararsa, hər ağ saça görə ona bir savab yazılar, bir
günahı silinər və bir dərəcə yüksəldilər”.1334

ﻡﻳﻮ ﻮﺭﹰﺍ ﻧ ﻟﹶﻪﺖﺒﹺﻴﻞﹺ ﺍﷲِ ﻛﹶﺎﻧﻲ ﺳﻼﻡﹺ ﻓﻲ ﺍﻹِﺳﺔﹰ ﻓﺒﻴ ﺷﺎﺏ ﺷﻦ »ﻣ: ﻗﹶﺎﻝﹶﺒﹺﻲ ﺃﹶﻥﱠ ﺍﻟﻨ: ﺪﻴﺒﻦﹺ ﻋﺎﻟﹶﺔﹶ ﺑ ﻓﹸﻀﻦ ﻋ- ١٠٠٥
.«ﻩﻮﺭ ﻧﻒﺘﻨﺎﺀَ ﻓﹶﻠﹾﻴ ﺷﻦ »ﻣ: ﺒﹺﻲ ﻓﹶﻘﹶﺎﻝﹶ ﺍﻟﻨ،ﺐﻴﻔﹸﻮﻥﹶ ﺍﻟﺸﺘﻳﻨ ﺎﻻﹰ ﻓﹶﺈﹺﻥﱠ ﺭﹺﺟ:ﻚ ﺫﹶﻟﺪﻨﻞﹲ ﻋﺟ ﻓﹶﻘﹶﺎﻝﹶ ﺭ.«ﺔﺎﻣﻴﺍﻟﹾﻘ
1005. Fudalə ibn Ubeyd
rəvayət edir ki, Peyğəmbər salləllahu aleyhi və
səlləm demişdir: “Kimin İslamda Allah yolunda saçları ağararsa, bu, Qiyamət günü onun üçün nur olacaq”. Bu zaman bir kişi belə dedi: “Həqiqətən
Həkim ibn Hizam bu dəvələri insanlara onların müvəqqəti istifadəsi üçün verərdi.
əl-Buxari, 1436.
1332 əl-Buxari, 2538.
1333 ət-Tirmizi, 1635, 1735. əl-Albani hədisin səhih olduğunu bildirmişdir.
1334 İbn Hibban, 2974. əl-Albani həsən olduğunu bildirmişdir.
1330
1331
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də, kişilər ağ saçı qoparırlar”. Peyğəmbər salləllahu aleyhi və səlləm buyurdu:
“Kim istəyirsə, öz nurunu qoparsın”.1335
XOŞBƏXTLİYİN ƏLAMƏTLƏRİ

ﺔﹸﺤﺎﻟﺃﺓﹸ ﺍﻟﺼ ﺍﳌﹶﺮﺓﻌﺎﺩ ﺍﻟﺴﻦﻘﺎﺀِ ﻓﹶﻤ ﺍﻟﺸﻦ ﻭﺛﻼﺛﺔﹲ ﻣﺓﻌﺎﺩ ﺍﻟﺴﻦ ﺛﻼﺛﺔﹲ ﻣ:ﻗﺎﻝ

 ﺃﻥ: ﻋﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﺳﻌﺪ ﻋﻦ ﺃﺑﻴﻪ- ١٠٠٦

 ﹰﺔﻌﻜﹸﻮﻥﹸ ﻭﺍﺳ ﺗﺍﺭ ﻭﺍﻟﺪﺤﺎﺑﹺﻚ ﺑﺄﺻﻘﹸﻚﻠﹾﺤﻴﺌﹶﺔﹰ ﻓﹶﺘﻃﻜﹸﻮﻥﹸ ﻭﺔﹸ ﺗﺍﺑ ﻭﺍﻟﺪﻚﻧﻔﹾﺴِﻬﺎ ﻭﻣﺎﻟ ﻬﺎ ﻋﻠﻰﻨﺄﹾﻣﻬﺎ ﻓﹶﺘﻨ ﻋﻴﺐﻐﺗ ﻭﻚﺠﹺﺒﻌﺮﺍﻫﺎ ﻓﹶﺘﺗ
ﺔﹸﺍﺑ ﻭﺍﻟﺪﻚﻔﹾﺴِﻬﺎ ﻭﻣﺎﻟﻨﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻧ ﻋﻨﻬﺎ ﱂ ﺗﺄﻣﺖﺒ ﻭﺇﹺﻥﹾ ﻏﻚﻠﹶﻴﺴﺎﻧﹺﻬﺎ ﻋﻞﹸ ﻟﻤﺤﺗ ﻭﻮﺀُﻙﺴﺮﺍﻫﺎ ﻓﹶﺘﻘﺎﺀِ ﺍﳌﹶﺮﺃﺓﹸ ﺗ ﺍﻟﺸﻦﻣﻖﹺ ﻭﲑﺓﹶ ﺍﳌﹶﺮﺍﻓﻛﹶﺜ
ﻖﹺﻴﻠﹶﺔﹶ ﺍﳌﹶﺮﺍﻓﻘﹶﺔﹰ ﻗﹶﻠﻴﻜﹸﻮﻥﹸ ﺿ ﺗﺍﺭ ﻭﺍﻟﺪﺤﺎﺑﹺﻚ ﺑﺄﺻﻘﹾﻚﻠﹾﺤﻬﺎ ﻟﹶﻢ ﺗﻛﹾﺘﺮ ﻭﺇﻥﹾ ﺗﻚﺘﺒﻌﻬﺎ ﺃﺗﺘﺑﺮﻜﹸﻮﻥ ﻗﹶﻄﹸﻮﻓﺎﹰ ﻓﺈﻥﹾ ﺿﺗ
1006. Muhəmməd ibn Səd atasından rəvayət edir ki, Allah Elçisi salləllahu
aleyhi və səlləm buyurmuşdur: “Üç şey xoşbəxtliyin, üç şey isə bədbəxtliyin
əlamətləridir. Xoşbəxtliyin (birinci əlaməti odur ki,) həyat yoldaşın əməlisaleh qadın olsun, onu görərkən halın daha xoş olsun. Ondan ayrı düşdükdə isə həm ondan, həm də əmlakından arxayın ola biləsən. (İkinci əlamət
odur ki,) səni dostlarına çatdıra biləcək yüngül miniyin olmasıdır. Üçüncü
əlamət isə; geniş və çox xidmətli mənzilə sahib olmaqdır. Bədbəxtliyin
əlamətlərinə gəldikdə onlardan birincisi odur ki, həyat yoldaşınla üz-üzə
gəlməyin halının pisləşməsinə səbəb olsun, onun dilindən daim əziyyət
çəkmiş olasan və ondan ayrıldığın zaman nə onun özündən, nə də öz əmlakından arxayın ola biləsən. İkinci əlamət; ağır tərpənən miniyin olmasıdır
ki, onu vurduğun zaman səni yorar, buraxdığın zaman səni dostlarına
yetişdirməz. Üçüncü əlamət isə; az xidmətli mənzilə sahib olmaqdır”.1336
UZUNÖMÜRLÜ MÜSƏLMANIN FƏZİLƏTİ

 ﹶﻓﻜﹶﺎﻥﹶ،ﻴﻌﺎﹰﻤﺎ ﺟﻤﻬﻼﹶﻣﻛﹶﺎﻥﹶ ﺇﹺﺳﻭ

ِﻝﹸ ﺍﷲﻮﺳﻠﹶﻰ ﺭﺎ ﻋﻣ ﻗﹶﺪﻰﻠ ﺑﻦﻠﹶﲔﹺ ﻣﺟ ﺃﹶﻥﱠ ﺭ:

ِ ﺍﷲﻴﺪﺒﻦﹺ ﻋﺔﹶ ﺑ ﻃﹶﻠﹾﺤﻦ ﻋ- ١٠٠٧

: ﺔﹸ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﻃﹶﻠﹾﺤ،ﻓﱢﻲﻮ ﺗﺔﹰ ﺛﹸﻢﻨ ﺳﻩﺪﻌ ﺑﺮﻜﹶﺚﹶ ﺍﻵﺧ ﻣﺸﻬﹺﺪ ﺛﹸﻢﺘﺎ ﻓﹶﺎﺳﻤﻬﻨ ﻣﻬﹺﺪﺘﺠﺍ ﺍﻟﹾﻤﺰ ﻓﹶﻐ،ﺮﹺ ﺍﻵﺧﻦﺎﺩﺍﹰ ﻣﻬﺘ ﺍﺟﺪﺎ ﺃﹶﺷﻤﻫﺪﺃﹶﺣ
ﺝﺮ ﺧ ﺛﹸﻢ،ﺎﻤﻬﻨﺮ ﻣ ﺍﻵﺧﻓﱢﻲﻮﻱ ﺗﻠﱠﺬﻥﹶ ﻟ ﻓﹶﺄﹶﺫﺔﻨ ﺍﻟﹾﺠﻦ ﻣﺎﺭﹺﺝ ﺧﺝﺮﺎ ﻓﹶﺨﺎ ﺑﹺﻬﹺﻤ ﺇﹺﺫﹾﺍ ﺃﹶﻧﺔﻨﺎﺏﹺ ﺍﻟﹾﺠ ﺑﻨﺪﺎ ﻋﺎ ﺃﹶﻧﻴﻨ ﺑ:ﺎﻡﹺﻨﻲ ﺍﻟﹾﻤ ﻓﺃﻳﺖﻓﹶﺮ
،ﻚﺬﹶﻟﻮﺍ ﻟﺠﹺﺒ ﻓﹶﻌ،ﺎﺱ ﺍﻟﻨﺙﹸ ﺑﹺﻪﺪﻳﺤ ﺔﹸ ﻃﹶﻠﺤﺢﺒ ﻓﹶﺄﹶﺻ،ﺪﻌ ﺑ ﻟﹶﻚﻳﺄﹶﻥ  ﻟﹶﻢﻚﺟﹺﻊ ﻓﹶﺈﹺﻧ ﺍﺭ: ﻓﹶﻘﹶﺎﻝﹶ ﺇﹺﻟﹶﻲﻊﺟ ﺭ ﺛﹸﻢﻬﹺﺪﺸﺘﻱ ﺍﺳﻠﱠﺬﻥﹶ ﻟﻓﹶﺄﹶﺫ
ﺪﺬﹶﺍ ﻛﹶﺎﻥﹶ ﺃﹶﺷﻝﹶ ﺍﷲِ! ﻫﻮﺳﺎ ﺭ ﻳ:ﻮﻥﹶ؟« ﻓﹶﻘﹶﺎﻟﹸﻮﺍﺒﺠﻌ ﺗﻚ ﺫﹶﻟ ﺃﹶﻱﻦ »ﻣ:ﻳﺚﹶ ﻓﹶﻘﹶﺎﻝﹶﺪ ﺍﻟﹾﺤﺛﻮﻩﺪﺣﻝﹸ ﺍﷲِ ﻭﻮﺳ ﺭﻚﻠﹶﻎﹶ ﺫﹶﻟﻓﹶﺒ
«ﺔﹰ؟ﺳﻨ ﻩﺪﻌﺬﹶﺍ ﺑﻜﹶﺚﹶ ﻫ ﻣ ﻗﹶﺪ »ﺃﹶﻟﹶﻴﺲ: ِﻝﹸ ﺍﷲﻮﺳ؟ ﻓﹶﻘﹶﺎﻝﹶ ﺭﻠﹶﻪﺔﹶ ﻗﹶﺒﻨ ﺍﻟﹾﺠﺮﺬﹶﺍ ﺍﻵﺧﻞﹶ ﻫﺧﺩ ﻭﻬﹺﺪﺸ ﺍﺳﺘ ﺛﹸﻢ،ﺎﺩﺍﹰﻬﺘﻠﹶﲔﹺ ﺍﺟﺟﺍﻟﺮ

Əhməd, 23998; ət-Tabərani “Mucəmul-Kəbir” 783. əl-Albani “Sahihut-Tərğib vət-Tərhib”də (№
2092) və “Silsilətul-Əhədisis-Sahiha”da (№ 1244) həsən olduğunu bildirmişdir.
1336 əl-Hakim, 2684. əl-Albani “Sahihul-Cəmius-Sağir”də (№ 3056) həsən olduğunu bildirmişdir.
1335
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ﺎ »ﻓﹶﻤ: ِﻝﹸ ﺍﷲﻮﺳ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺭ،ﻠﹶﻰ ﺑ:؟« ﻗﹶﺎﻟﹸﻮﺍﺔﻨﻲ ﺍﻟﺴ ﻓﺪﺓﺠﻦ ﺳﻛﹶﺬﹶﺍ ﻣﻠﱠﻰ ﻛﹶﺬﹶﺍ ﻭﺻ ﻭﺎﻡﺎﻥﹶ ﻓﹶﺼﻀﻣ ﺭﻙﺭﺃﹶﺩ »ﻭ: ﻗﹶﺎﻝﹶ،ﻠﹶﻰ ﺑ:ﻗﹶﺎﻟﹸﻮﺍ
.«ﺽﹺﺎﺀِ َﻭﺍﻷَﺭ ﺍﻟﱠﺴﻤﻦﻴﺎ ﺑﻤ ﻣﺪﻌﺎ ﺃﹶﺑﻤﻬﻨﻴﺑ
1007. Rəvayət edilir ki, Talhə ibn Ubeydullah
belə demişdir: “Bəli
qəbiləsindən olan iki kişi Allah Elçisinin salləllahu aleyhi və səlləm yanına
gəldi. İkisi də İslamı eyni vaxtda qəbul etmişdilər. Biri digərindən daha çox
çalışqan idi. Çalışqan döyüşdü və şəhid oldu. Digəri ondan sonra bir il
yaşayıb vəfat etdi”. Talhə
dedi: “Mən yuxuda gördüm ki, Cənnətin
qapısının yanında o iki adamla qarşılaşmışam. Sonra Cənnətdən bir nəfər
çıxaraq bu iki adamdan axırıncı vəfat edənə (Cənnətə girməsi üçün) izn
verdi. Daha sonra o çıxaraq şəhid olana (Cənnətə girməsi üçün) izn verdi
və yanıma qayıdıb dedi: “Sən geri qayıt, çünki sənin (Cənnətə girmək)
vaxtın hələ gəlməyib”. Talhə səhər yuxusunu insanlara danışdı və onlar
buna təəccübləndilər. Bu, Allah Elçisinə salləllahu aleyhi və səlləm çatdı və ona
hadisəni danışdılar. Allah Elçisi salləllahu aleyhi və səlləm dedi: “Nəyə
təəccüblənirsiniz?” Dedilər: “Ey Allahın Elçisi! Bu, ikincisindən daha çalışqan idi. Sonra o şəhid oldu. Halbuki, digəri Cənnətə ondan əvvəl girdi”.
Allah Elçisi salləllahu aleyhi və səlləm dedi: “Məgər o, şəhiddən sonra bir il çox
yaşamadımı?” Onlar: “Bəli” - dedilər. Allah Elçisi salləllahu aleyhi və səlləm
dedi: “Məgər o, Ramazan ayına çataraq oruc tutmayıbmı, bir ildə bu qədər
namaz qılıb, səcdə etməyibmi?” Onlar: “Bəli” - dedilər. Allah Elçisi salləllahu
aleyhi və səlləm dedi: “Elə isə onlar arasında fərq yerlə göy arasında olan
məsafədən daha çoxdur”.1337

ﻩ ﺪﻌﺮ ﺑ ﺍﻵﺧﺎﺕﻣ ﻭ،ﺎﻤﺪﻫﻞﹶ ﺃﹶﺣﻠﹶﲔﹺ ﻓﹶﻘﹸﺘﺟ ﺭﲔﻝﹸ ﺍﷲِ ﺑﻮﺳﻰ ﺭ ﺁﺧ:ﻠﹶﻤﻲ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺍﻟﺴﺪﺎﻟﻦﹺ ﺧ ﺑﻴﺪﺒ ﻋﻦ ﻋ- ١٠٠٨
ﺒﹺﻪﺎﺣ ﺑﹺﺼﻘﹾﻪﺃﹶﻟﹾﺤ ﻭﺮ ﻟﹶﻪ ﺍﻏﹾﻔﻢ ﺍﻟﻠﱠﻬ:ﺎﻗﹸﻠﻨ ﻭﺎ ﻟﹶﻪﻧﻮﻋ ﺩ:ﺎ ﻓﻘﹸﻠﻨ.«؟ﻢﺎ ﻗﹸﻠﺘ »ﻣ: ِﻝﹸ ﺍﷲﻮﺳ ﻓﹶﻘﹶﺎﻝﹶ ﺭﻠﹶﻴﻪﺎ ﻋﻠﻴﻨ ﻓﹶﺼ،ﺎﻫﻮﺤ ﻧ ﺃﹶﻭﺔﻌﻤﺑﹺﺠ
ﺎﻤﻬﻨﻴ ﺇﹺﻥﱠ ﺑﻪﻠﻤ ﻋﻌﺪ ﺑﻪﻠﻤﻋ ﻭﻪﻮﻣﻲ ﺻﺔ ﻓﻌﺒ ﺷﻚ ﺷﻪﻮﻣ ﺻﻌﺪ ﺑﻪﻮﻣﺻ ﻭ،ﻪﻼﹶﺗ ﺻﻌﺪ ﺑﻪﻼﹶﺗ ﺻﻳﻦ »ﻓﹶﺄﹶ: ِﻝﹸ ﺍﷲﻮﺳﻓﹶﻘﹶﺎﻝﹶ ﺭ
.«ﺽﹺﺍﻷﺭﺎﺀِ ﻭﻤ ﺍﻟﺴﻦﻴﺎ ﺑﻛﹶﻤ
1008. Ubeyd ibn Xalid əs-Suləmi
rəvayət edir ki, Allah Elçisi salləllahu
aleyhi və səlləm iki kişinin arasında qardaşlıq təyin etmişdi. Onlardan biri
öldürüldü. Ondan sonra bir həftə və ya bir həftəyə yaxın müddətdə digəri
vəfat etdi. Biz onun cənazə namazını qıldıq. Allah Elçisi salləllahu aleyhi və
səlləm soruşdu: “Nə dua etdiniz?” Biz dedik: “Onun üçün belə dua etdik:
“Allahım, onu bağışla və dostuna qovuşdur!” Allah Elçisi salləllahu aleyhi və
1337

İbn Məcə, 3925, 4059. əl-Albani səhih olduğunu bildirmişdir.
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buyurdu: “Öldürülənin namazlarından sonra dostunun qıldığı
namazlar bəs haradadır? Öldürülənin tutduğu oruclardan sonra dostunun
tutduğu oruclar bəs haradadır?1338 Onların arasında yerlə göy arasında olan
məsafə qədər fərq vardır1339”.1340

səlləm

.«ﻠﹸﻪﻤ ﻋﻦﺴﺣ ﻭﻩﺮﻤ ﻃﹶﺎﻝﹶ ﻋﻦﺎﺱﹺ ﻗﹶﺎﻝﹶ »ﻣ ﺍﻟﻨﺮﻴ ﺧﻦ ﻣﻮﻝﹶ ﺍﻟﻠﱠﻪﺳﺎ ﺭﺎ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﻳﺍﺑﹺﻴﺮﺃﹶﻥﱠ ﺃﹶﻋ

ﺮﹴﺴﻦﹺ ﺑ ﺑ ﺍﻟﻠﱠﻪﺪﺒ ﻋﻦ ﻋ- ١٠٠٩

1009. Abdullah bin Busr
rəvayət edir ki: “Bir bədəvi dedi: “Ey Allahın
Elçisi, ən xeyirli insan kimdir?” Allah Elçisi salləllahu aleyhi və səlləm buyurdu:
“Ömrü uzun və əməli gözəl olan kimsə”.1341
ADƏM OĞLUNDAN OLAN ƏMƏLİSALEHLƏRİN FƏZİLƏTİ

  ﺃﻥ ﺍﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﳌﺎ ﺧﻠﻖ ﺍﳉﻨﺔ ﻗﹶﺎﻟﹶ:ﺃﻳﻀﺎ ﻣﻮﻗﻮﻓﺎ ﻭﻣﺮﻓﻮﻋﺎ
ﺖ
 ﻗﺪ ﺭﻭﻳﻨﺎ ﻋﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﷲ ﻋﻦ ﻋﻤﺮ ﻭﺍﺑﻦ ﻋﻤﺮ- ١٠١٠
ﻲ ﻻﹶﻠﹶﺎﻟﺟﻲ ﻭﺗﺰﻋ ﻭ:ﻳﺄﹾﻛﹸﻠﹸﻮﻥﹶ ﻓﻴﻬﺎ ﻭﻳﺸﺮﺑﻮﻥ ﻓﻘﺎﻝ ﺍﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﺎﻴﻧ ﺍﻟﺪﻡﺎ ﺍﺟﻌﻞ ﻟﻨﺎ ﻫﺬﻩ ﻓﺈﻧﻚ ﺧﻠﻘﺖ ﻟﺒﲏ ﺁﺩﻨﺑﺎ ﺭ ﻳ:ﻜﹶﺔﹸﻼﹶﺋﺍﻟﹾﻤ
. ﻓﹶﻜﹶﺎﻥﹶ ﻛﹸﻦ:  ﻟﹶﻪ ﻗﹸﻠﹾﺖﻦ ﻛﹶﻤﻱﺪ ﺑﹺﻴﻠﹶﻘﹾﺖ ﺧﻦ ﻣﻳﺔ ﺫﹸﺭﺢﺎﻟﻞﹸ ﺻﻌﺃﹶﺟ
1010. Abdullah ibn Amr və Abdullah ibn Ömər
mövquf1342 və mərfu1343
sənədlə rəvayət edirlər: “Uca Allah Cənnəti yaratdıqda mələklər dedilər:
“Ey Rəbbimiz, bunu bizim üçün et, Adəm övladı üçün dünyanı yaratmısan. Onlar orada yeyir və içirlər”. Uca Allah buyurdu: “İzzətimə və Ucalığıma and olsun! Öz əllərimlə yaratdığım bəndənin əməlisaleh nəslini, “Ol!”deməklə olan bir tayfaya bərabər tutmaram”.1344

1338 Hədisi

rəvayət edən Şöbə adlı ravi şəkk edərək Peyğəmbərin orucla bərabər “Öldürülənin etdiyi
xeyirli əməllərdən sonra, dostunun etdiyi xeyirli əməllər bəs haradadır?”- ifadəsini də işlətməsini
bildirmişdir.
1339 Yəni, bu adam dostundan bir həftə sonra vəfat etmiş, bu müddət ərzində yaxşı əməllər etmiş və
əlavə savablar qazanmışdır. Bu o demək deyildir ki, ölən hər bir kəs ondan əvvəl ölən kəsdən daha
fəzilətlidir. Lakin bu ona dəlalət edir ki, insan Allaha itaət edərək yaşadıqca, savablar qazanmış olur.
Həmçinin bu, yataqda ölən və şəhiddən üstün sayılan kimsəyə də aid edilə bilər, məsələn, əgər o,
siddiqlərdən olmuşdursa. Məlumdur ki, Əbu Bəkr əs-Siddiq
Peyğəmbərlərdən
sonra bütün
insanlardan, hətta şəhidlərdən də üstündür. Ola bilsin ki, hədisdə qeyd olunan adam da siddiqlərdən
sayılmış olsun.
1340 Əbu Davud, 2524, 2526. əl-Albani səhih olduğunu bildirmişdir.
1341 ət-Tirmizi, 2329, 2499; Əhməd, 17030. əl-Albani səhih olduğunu bildirmişdir.
1342 Səhabələr və ya onların tələbələri olan tabiinlərin sözü olan, Peyğəmbərə
nisbət edilməyən
rəvayətlər.
1343 Peyğəmbərə
nisbət edilən hədislər.
1344 əd-Dərimi “Radd alə Bişrul-Mərrisi” 1/ 256. Səlim ibn İyd əl-Hilali mövquf olduğunu bildirmişdir.
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TƏVAZÖKARLIQ

ﺎﻣ ﻭ،ﺍﺰﻔﹾﻮﹴ ﺇﹺﻻﱠ ﻋﺪﺍﹰ ﺑﹺﻌﺒ ﺍﷲُ ﻋﺍﺩﺎ ﺯﻣ ﻭ،ﺎﻝﹴ ﻣﻦﻗﹶﺔﹲ ﻣﺪ ﺻﺖﻘﹶﺼﺎ ﻧ»ﻣ: ﻗﹶﺎﻝﹶ

ِﻝﹺ ﺍﷲﻮﺳ ﺭﻦ ﻋ:

 ﹶﺓﻳﺮﺮ ﺃﹶﺑﹺﻲ ﻫﻦ ﻋ- ١٠١١
.«ُﺔﹸ ﺍﷲﻓﹶﻌ ﷲِ ﺇﹺﻻﱠ ﺭﺪ ﺃﹶﺣﻊﺍﺿﻮﺗ

1011. Əbu Hureyra rəvayət edir ki, Allah Elçisi salləllahu aleyhi və səlləm demişdir: “Sədəqə vermək malı əskiltməz. Bağışlayan olduğuna görə Allah
qulunun izzətini artırar. Bir kimsə Allah üçün təvazökar olarsa, Allah onu
ucaldar”.1345

ﻳﺰﹺﻳﺪ ﻞﹶﻌﺟ ﻭ.«ﻜﹶﺬﹶﺍﻰ ﻫ ﻟﻊﺍﺿﻮ ﺗﻦﺎﻟﹶﻰ »ﻣﻌﺗ ﻭﻙﺎﺭﺒ ﺗﻳﻘﹸﻮﻝﹸ ﺍﻟﻠﱠﻪ  ﻗﹶﺎﻝﹶ- ﻪﻓﹶﻌ ﺇﹺﻻﱠ ﺭﻪﻠﹶﻤ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﻻﹶ ﺃﹶﻋ- ﺮﻤ ﻋﻦ ﻋ- ١٠١٢
.ِﺎﺀﻤ ﺍﻟﺴﻮﺤﺎ ﻧﻬﻓﹶﻌﺭﺎﺀِ ﻭﻤ ﺇﹺﻟﹶﻰ ﺍﻟﺴ ﻛﹶﻔﱢﻪﻦﺎﻃﻞﹶ ﺑﻌﺟ ﻭ.«ﻜﹶﺬﹶﺍ ﻫﻪﺘﻓﹶﻌﺽﹺ »ﺭﺎ ﺇﹺﻟﹶﻰ ﺍﻷَﺭﺎﻫﻧﺃﹶﺩﺽﹺ ﻭ ﺇﹺﻟﹶﻰ ﺍﻷَﺭ ﻛﹶﻔﱢﻪﻦﺎﻃﺑ
1012. Ömər
demişdir: “Peyğəmbər salləllahu aleyhi və səlləm ovcunu yerə
tərəf yaxınlaşdıraraq dedi: “Uca Allah buyurur: “Mənim üçün bu cür
təvazökar olanı Mən belə ucaldaram”. Peyğəmbər salləllahu aleyhi və səlləm
bunu deyərək ovcunu səmaya qaldırdı”.1346

ﻮﻫ ﻭﻠﱠﻪﺎ ﻟﻌﺍﺿﻮﺎﺱﹺ ﺗ ﺍﻟﻠﱢﺒﻙﺮ ﺗﻦﻗﹶﺎﻝﹶ »ﻣ

ﻮﻝﹶ ﺍﻟﻠﱠﻪﺳﺃﹶﻥﱠ ﺭ

 ﺃﹶﺑﹺﻴﻪﻦ ﻋﻨﹺﻰﻬﺲﹴ ﺍﻟﹾﺠﻦﹺ ﺃﹶﻧ ﺑﺎﺫﻌﻦﹺ ﻣﻞﹺ ﺑﻬ ﺳﻦ ﻋ- ١٠١٣

.«ﺎﻬﺴﻳﻠﹾﺒ َﺎﺀ ﺷﺎﻥﻠﹶﻞﹺ ﺍﻹِﳝ ﺣ ﺃﹶﻯﻦ ﻣﻩﺮﻴﻳﺨ ﻰﺘﻖﹺ ﺣﻼﹶﺋﺀُﻭﺱﹺ ﺍﻟﹾﺨﻠﹶﻰ ﺭ ﻋﺔﺎﻣﻴ ﺍﻟﹾﻘﻡﻳﻮ  ﺍﻟﻠﱠﻪﺎﻩﻋ ﺩﻪﻠﹶﻴ ﻋﺭﻳﻘﹾﺪ
1013. Səhl ibn Muaz ibn Ənəs əl-Cuhəni atasından rəvayət edir ki, Allah
Elçisi salləllahu aleyhi və səlləm buyurdu: “Kim Allah üçün təvazökar olduğuna görə bir libası geyinmək iqtidarında ola-ola onu tərk edərsə, Qiyamət
günü Allah iman libaslarından istədiyini seçməsi üçün onu məxluqlarının
qarşısına çağıracaq”.1347
ƏDALƏTLİ OLMAQ

ﻮﻝﹸ ﺍﻟﻠﱠﻪﺳﺮﹴ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺭﻴﻫ ﺯﻳﺚﺪﻲ ﺣﻓﻭ

ﺒﹺﻲ ﺍﻟﻨﻠﹸﻎﹸ ﺑﹺﻪﻳﺒ ﻜﹾﺮﹴﻮ ﺑﺃﹶﺑﺮﹴ ﻭﻴﻤ ﻧﺑﻦﻗﹶﺎﻝﹶ ﺍ

ﻴﻬﹺﻢﻫﻠ ﺃﹶ ﻭﻬﹺﻢﻜﹾﻤﻲ ﺣﻟﹸﻮﻥﹶ ﻓﺪﻳﻌ ﻳﻦ ﺍﻟﱠﺬﲔﻳﻤ ﻳﻪﻳﺪ ﺎﻠﹾﺘﻛﻭ

ﺮﹴﻭﻤﻦﹺ ﻋ ﺑ ﺍﻟﻠﱠﻪﺪﺒ ﻋﻦ ﻋ- ١٠١٤

ﻦﹺﻤﺣﲔﹺ ﺍﻟﺮﻳﻤ ﻦﻮﺭﹴ ﻋ ﻧﻦ ﻣﺎﺑﹺﺮﻨﻠﹶﻰ ﻣ ﻋ ﺍﻟﻠﱠﻪﺪﻨ ﻋﲔﻘﹾﺴِﻄﺇﹺﻥﱠ ﺍﻟﹾﻤ
ﻟﹸﻮﺍﺎ ﻭﻣﻭ

Muslim, 2588, 4689.
Əhməd, 292, 309, 316. əl-Albani “Sahihut-Tərğib vət-Tərhib”də (№ 2894) hədisin səhih olduğunu
bildirmişdir.
1347 ət-Tirmizi, 2481, 2669. əl-Albani həsən olduğunu bildirmişdir.
1345
1346
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1014. Abdullah ibn Amr
rəvayət edir ki, Allah Elçisi salləllahu aleyhi və
səlləm belə söyləmişdir: “Ailələrinə və məsuliyyət daşıdıqlarına hökm
verməkdə ədalətli olanlar (Qiyamət günü) nurdan olan minbərlərin üzərində ər-Rahmənin sağ tərəfində olacaqlar. Onun hər iki Əli sağdır”.1348
ALLAH BARƏSİNDƏ GÖZƏL ZƏNN

 ﺍﻟﻈﱠﻦ ﺑﹺﺎﻟﻠﱠﻪﺴِﻦﻳﺤ ﻮﻫ ﺇﹺﻟﱠﺎ ﻭﻛﹸﻢﺪ ﺃﹶﺣﻦﻮﺗﻳﻤ ﻳﻘﹸﻮﻝﹸ ﻟﹶﺎ  ﺑﹺﺜﹶﻠﹶﺎﺙﻪﻓﹶﺎﺗﻞﹶ ﻭﻗﹶﺒ

ﺒﹺﻲ ﺍﻟﻨﺖﻌﻤﻗﹶﺎﻝﹶ ﺳ

ﺎﺑﹺﺮﹴ ﺟﻦ ﻋ- ١٠١٥

1015. Cabir
demişdir: “Allah Elçisinin salləllahu aleyhi və səlləm vəfatından
üç gün əvvəl belə dediyini eşitdim: “Sizdən biriniz Allah barəsində gözəl
zənn bəsləyərək ölsün”.1349
MƏCLİSDƏ QİBLƏYƏ YÖNƏLMƏYİN FƏZİLƏTİ

.«ﻠﹶﺔﺒﺎﻟﹶﺔﹸ ﺍﻟﹾﻘﺲﹺ ﻗﹸﺒﺎﻟﺠﺪ ﺍﻟﹾﻤﻴﺇﹺﻥﱠ ﺳ ﻭ،ﺪﺍﹰﻴﻲﺀ ﺳﻜﹸﻞﱢ ﺷ »ﺇﹺﻥﱠ ﻟ: ِﻝﹸ ﺍﷲﻮﺳ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺭ:ﻗﹶﺎﻝﹶ

ﺓﹶﻳﺮﺮ ﺃﹶﺑﹺﻲ ﻫﻦ ﻋ- ١٠١٦

1016. Əbu Hureyra rəvayət edir ki, Allah Elçisi salləllahu aleyhi və səlləm demişdir: “Şübhəsiz ki, hər bir şeyin şərəfi vardır. Məclisin şərəfi isə qibləyə
yönəlməkdir”.1350
ASANLAŞDIRIN

ﻳﺴﺮﻭﺍ ﻭﻻ ﺗﻌﺴﺮﻭﺍ ﻭﺳﻜﻨﻮﺍ ﻭﻻ ﺗﻨﻔﺮﻭﺍ

ﻗﺎﻝ ﻗﺎﻝ ﺍﻟﻨﱯ

 ﻋﻦ ﺃﻧﺲ ﺑﻦ ﻣﺎﻟﻚ- ١٠١٧

1017. Ənəs ibn Məlik rəvayət edir ki, Peyğəmbər salləllahu aleyhi və səlləm
dedi: “Asanlaşdırın, çətinləşdirməyin. Rahatlaşdırın, nifrət oyatmayın”.1351

.«ﺔﺎﻣﻴ ﺍﻟﹾﻘﻡﻳﻮ ﻪﺗﺜﹾﺮﻤﺎﹰ ﺃﹶﻗﹶﺎﻝﹶ ﺍﷲُ ﻋﻠﺴ ﺃﹶﻗﹶﺎﻝﹶ ﻣﻦ »ﻣ: ِﻝﹸ ﺍﷲﻮﺳ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺭ:ﻗﹶﺎﻝﹶ

ﺓﹶﻳﺮﺮ ﺃﹶﺑﹺﻲ ﻫﻦ ﻋ- ١٠١٨

1018. Əbu Hureyra rəvayət edir ki, Allah Elçisi salləllahu aleyhi və səlləm buyurmuşdur: “Kim bir müsəlmana aldığı malı geri qaytararsa, Allah Qiyamət günü onun günahlarını bağışlayar”.1352
Muslim, 1827, 3406, 4825.
Muslim, 2877, 5124, 7410.
1350 ət-Tabərani “Mucəmul-Əvsat” 2354. əl-Albani “Sahihut-Tərğib vət-Tərhib”də (№ 3085) və “Silsilətul-Əhədisis-Sahiha”da (№ 2645) həsən olduğunu bildirmişdir.
1351 əl-Buxari “Ədəbul-Mufrad” 473. əl-Albani səhih olduğunu bildirmişdir.
1348
1349
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ﺎﺮﹺﻳﺘﺸﻠﹰﺎ ﻣﻬﻠﹰﺎ ﻛﹶﺎﻥﹶ ﺳﺟﺔﹶ ﺭﻨﺍﻟﹾﺠ

ﻞﹶ ﺍﻟﻠﱠﻪﺧﻳﻘﹸﻮﻝﹸ ﺃﹶﺩ

ﻮﻝﹶ ﺍﻟﻠﱠﻪﺳ ﺭﺖﻌﻤﻗﹶﺎﻝﹶ ﺳ

ﻔﱠﺎﻥﹶﻦﹺ ﻋﺎﻥﹶ ﺑﺜﹾﻤ ﻋﻦ ﻋ- ١٠١٩
ﺎﻴﻀﻘﹾﺘﻣﺎ ﻭﻴ ﻗﹶﺎﺿﺎ ﻭﻌﺎﺋﺑﻭ

1019. Osman ibn Əffan demişdir: “Allah Elçisinin salləllahu aleyhi və səlləm
belə buyurduğunu eşitdim: “Asanlaşdıran müştərini, satıcını, haqqı
(borcunu) ödəyəni və haqqını (borcunu) mülayimliklə tələb edən kimsəni
Allah Cənnətə salar”.1353

.ﺎﺭﹺﻠﹶﻰ ﺍﻟﻨ ﻋ ﺍﻟﻠﱠﻪﻪﻣﺮﺎ ﺣﺎ ﻗﹶﺮﹺﻳﺒﻨﺎ ﻟﹶﻴﻨﻴ ﻛﹶﺎﻥﹶ ﻫﻦ ﻣ:ﻗﹶﺎﻝﹶ

ﺒﹺﻲﻦﹺ ﺍﻟﻨﻋ

ﺓﹶﻳﺮﺮ ﺃﹶﺑﹺﻲ ﻫﻦ ﻋ- ١٠٢٠

1020. Əbu Hureyra
rəvayət edir ki, Allah Elçisi salləllahu aleyhi və səlləm
belə buyurdu: “Asanlaşdıran, xoş və mülayim olana Allah Cəhənnəmi
haram edər”.1354
NEMƏTLƏRƏ İTAƏT ETMƏKLƏ NAİL OLMAQ OLAR

ﺏﻮﻝﹸ ﺭﺳﺬﹶﺍ ﺭ ﻫ:ﻮﺍ ﻓﹶﻘﹶﺎﻝﹶﻠﹶﺴ ﻓﹶﺠﻪﻠﹸﻮﺍ ﺇﹺﻟﹶﻴ ﻓﹶﺄﹶﻗﹾﺒ،ﻮﺍ ﺇﹺﻟﹶﻲﻠﹸﻤ ﻫ: ﻓﹶﻘﹶﺎﻝﹶ،ﺎﺱﺎ ﺍﻟﻨﻋﻓﹶﺪ

ﺒﹺﻲ ﺍﻟﻨ ﻗﹶﺎﻡ:ﻗﹶﺎﻝﹶ

ﻳﻔﹶﺔﹶﺬﹶ ﺣﻦ ﻋ- ١٠٢١

ﻲﻠﹸﻮﺍ ﻓﻤﺃﹶﺟ ﻭﻘﹸﻮﺍ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﻓﹶﺎﺗ،ﺎﻬﻠﹶﻴﻄﹶﺄﹶ ﻋﺇﹺﻥﹾ ﺃﹶﺑ ﻭ،ﺎﻗﹶﻬﻞﹶ ﺭﹺﺯﻜﹾﻤﺘﺴﻰ ﺗﺘ ﺣﻔﹾﺲ ﻧﻮﺕﻤ ﻻﹶ ﺗﻪﻲ ﺃﹶﻧﻋﻭﻲ ﺭﻔﹶﺚﹶ ﻓﺮﹺﻳﻞﹸ ﻧ ﺟﹺﺒﲔﺎﻟﹶﻤﺍﻟﹾﻌ
.ﻪﺘ ﺇﹺﻻﱠ ﺑﹺﻄﹶﺎﻋﻩﺪﻨﺎ ﻋﺎﻝﹸ ﻣﻳﻨ  ﻻﹶ ﺍﷲِ ﻓﹶﺈﹺﻥﱠ ﺍﻟﻠﱠﻪﺔﻴﺼﻌ ﺑﹺﻤﺬﹸﻭﻩﺄﹾﺧﻕﹺ ﺃﹶﻥﹾ ﺗﺯﻄﹶﺎﺀُ ﺍﻟﺮﺒﺘ ﺍﺳﻜﹸﻢﻠﹶﻨﻤﻳﺤ ﻻﹶ ﻭ،ﺍﻟﻄﱠﻠﹶﺐﹺ
1021. Huzeyfə demişdir: “Peyğəmbər salləllahu aleyhi və səlləm ayağa qalxaraq insanları çağırıb dedi: “Mənə tərəf gəlin!” Onlar Peyğəmbərə salləllahu
aleyhi və səlləm yaxınlaşıb oturdular. O buyurdu: “Bu, aləmlərin Rəbbinin
elçisi Cəbraildir , mənə vəhy etdi ki, heç bir kəs ruzisi tamamlanmamış
ölməz, hətta geciksə belə. Allahdan qorxun və ruzi axtardıqda halalını
axtarın. Ruzinin gecikməsi onu Allaha asiliklə əldə etməyə sizi vadar
etməsin. Həqiqətən, Allah yanında olanı (Allahın nemətlərini) yalnız Ona
itaət etməklə əldə etmək olar“.1355

ﺎﺃﹶﻣﺎ ﻭﻴﻧ ﺍﻟﺪﻦﺔﹰ ﻣﻤﺎ ﻃﹸﻌ ﺑﹺﻬﻢﺔﹰ ﺃﹸﻃﹾﻌﻨﺴﻞﹶ ﺣﻤ ﺇﹺﺫﹶﺍ ﻋﺮﺇﹺﻥﱠ ﺍﻟﹾﻜﹶﺎﻓ

ﻮﻝﹺ ﺍﻟﻠﱠﻪﺳ ﺭﻦﺙﹶ ﻋﺪ ﺣﻪﺃﹶﻧ

ﻚﺎﻟﻦﹺ ﻣﺲﹺ ﺑ ﺃﹶﻧﻦ ﻋ- ١٠٢٢

ﻪﺘﻠﹶﻰ ﻃﹶﺎﻋﺎ ﻋﻴﻧﻲ ﺍﻟﺪﻗﹰﺎ ﻓ ﺭﹺﺯﻪﺒﻘﻳﻌ ﻭﺓﺮﻲ ﺍﻟﹾﺂﺧ ﻓﻪﺎﺗﻨﺴ ﺣ ﻟﹶﻪﺮﺧﻳﺪ  ﻓﹶﺈﹺﻥﱠ ﺍﻟﻠﱠﻪﻦﻣﺆﺍﻟﹾﻤ
İbn Məcə, 2199, 2283. əl-Albani səhih olduğunu bildirmişdir.
ən-Nəsəi, 4696, 4713. əl-Albani həsən olduğunu bildirmişdir.
1354 əl-Hakim, 435; əl-Beyhəqi “Şuabul-İman” 8122, 8123. əl-Albani “Sahihul-Cəmius-Sağir”də (№ 6484)
səhih olduğunu bildirmişdir.
1355 əl-Bəzzar, 2914. əl-Albani “Sahihut-Tərğib vət-Tərhib”də (№ 1702) həsən səhih olduğunu bildirib.
1352
1353
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1022. Ənəs
rəvayət edir ki, Allah Elçisi salləllahu aleyhi və səlləm buyurmuşdur: “Kafir bir yaxşılıq etdikdə ona bir dünya neməti verilir. Möminə
gəlincə Allah onun yaxşılıqlarını (yaxşı əməllərinin savabını) Axirətə saxlayır. Bununla yanaşı itaətinə görə ona dünyada da ruzi verir”.1356

ﺎﻯ ﺑﹺﻬﺰﻳﺠﺎ ﻭﻴﻧﻲ ﺍﻟﺪﺎ ﻓﻄﹶﻰ ﺑﹺﻬﻳﻌ ﺔﹰﻨﺴﺎ ﺣﻨﻣﺆ ﻣﻢﻳﻈﹾﻠ  ﻟﹶﺎﺇﹺﻥﱠ ﺍﻟﻠﱠﻪ

ﻮﻝﹸ ﺍﻟﻠﱠﻪﺳﻗﹶﺎﻝﹶ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺭ

ﻚﺎﻟﻦﹺ ﻣﺲﹺ ﺑ ﺃﹶﻧﻦ ﻋ- ١٠٢٣

ﻯﺰﻳﺠ ﺔﹲﻨﺴ ﺣ ﻟﹶﻪﻜﹸﻦ ﺗ ﻟﹶﻢﺓﺮﻰ ﺇﹺﻟﹶﻰ ﺍﻟﹾﺂﺧﻰ ﺇﹺﺫﹶﺍ ﺃﹶﻓﹾﻀﺘﺎ ﺣﻴﻧﻲ ﺍﻟﺪ ﻓﻠﱠﻪﺎ ﻟﻞﹶ ﺑﹺﻬﻤﺎ ﻋ ﻣﺎﺕﻨﺴ ﺑﹺﺤﻢﻄﹾﻌ ﻓﹶﻴﺮﺎ ﺍﻟﹾﻜﹶﺎﻓﺃﹶﻣ ﻭﺓﺮﻲ ﺍﻟﹾﺂﺧﻓ
ﺎﺑﹺﻬ
1023. Ənəs
rəvayət edir ki, Allah Elçisi salləllahu aleyhi və səlləm buyurmuşdur: “Şübhəsiz ki, Allah möminə etdiyi yaxşılığa görə zülm etməz, ona
həm dünyada, həm də Axirətdə əvəzini verər. Kafirə gəlincə isə Allah üçün
etdiyi yaxşı əməllərə görə ona bu dünyada ruzi verilər. Axirətdə isə əvəzi
veriləcək heç bir yaxşı əməli qalmayacaqdır”.1357
QOHUMLARLA ƏLAQƏLƏRİ BİRLƏŞDİRƏN

 ﻋﻦ ﺃﰉ ﻫﺮﻳﺮﺓ ﻗﺎﻝ ﺍﺗﻰ ﺭﺟﻞ ﺍﻟﻨﱯ ﻓﻘﺎﻝ ﻳﺎ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﺍﻥ ﱄ ﻗﺮﺍﺑﺔ ﺃﺻﻠﻬﻢ ﻭﻳﻘﻄﻌﻮﻥ ﻭﺃﺣﺴﻦ ﺇﻟﻴﻬﻢ- ١٠٢٤
ﻭﻳﺴﻴﺌﻮﻥ ﺇﱃ ﻭﳚﻬﻠﻮﻥ ﻋﻠﻰ ﻭﺃﺣﻠﻢ ﻋﻨﻬﻢ ﻗﺎﻝ ﻟﺌﻦ ﻛﺎﻥ ﻛﻤﺎ ﺗﻘﻮﻝ ﻛﺄﳕﺎ ﺗﺴﻔﻬﻢ ﺍﳌﻞ ﻭﻻ ﻳﺰﺍﻝ ﻣﻌﻚ ﻣﻦ ﺍﷲ ﻇﻬﲑ ﻋﻠﻴﻬﻢ
ﻣﺎ ﺩﻣﺖ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ
1024. Əbu Hureyra rəvayət edir ki, bir kişi Peyğəmbərin salləllahu aleyhi və
səlləm yanına gəlib dedi: “Ey Allahın Elçisi! Mənim qohumlarım var. Mən
onlarla əlaqələri birləşdirir, onlar isə mənimlə əlaqələri kəsirlər, mən onlara
yaxşılıq edir, onlar isə mənə pislik edirlər, mən onlarla mülayim danışır,
onlar isə mənimlə kobud rəftar edirlər”. O dedi: “Əgər sən deyən kimidirsə, onda elə bil ki, sən onlara isti kül yedizdirirsən. Bu cür rəftarın davam edənədək Allah tərəfindən onlara qarşı sənin yanında (onların əziyyətlərini dəf edən) köməkçi olar”.1358

ﻗﺎﻝ ﻣﻦ ﺃﺣﺐ ﺃﻥ ﻳﺒﺴﻂ ﻟﻪ ﰲ ﺭﺯﻗﻪ ﻭﺃﻥ ﻳﻨﺴﺄ ﻟﻪ ﰲ ﺃﺛﺮﻩ ﻓﻠﻴﺼﻞ ﺭﲪﻪ
1025. Ənəs ibn Məlik

ﺃﻥ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ

rəvayət edir ki, Allah Elçisi salləllahu aleyhi və səlləm

Muslim, 2808, 5023, 7268.
Muslim, 2808, 5022, 7267.
1358 əl-Buxari “Ədəbul-Mufrad” 52. əl-Albani səhih olduğunu bildirmişdir.
1356
1357

 ﺃﻧﺲ ﺑﻦ ﻣﺎﻟﻚ- ١٠٢٥
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belə buyurdu: “Qoy ruzisinin çoxalmasını və ömrünün uzadılmasını istəyən kimsə, qohumluq əlaqələrini möhkəmləndirsin”.1359

ﻣﻦ ﺍﺗﻘﻰ ﺭﺑﻪ ﻭﻭﺻﻞ ﺭﲪﻪ ﺃﻧﺴﻰ ﻟﻪ ﰲ ﻋﻤﺮﻩ ﻭﺛﺮﻯ ﻣﺎﻟﻪ ﻭﺃﺣﺒﻪ ﺃﻫﻠﻪ

 ﻋﻦ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ- ١٠٢٦

1026. İbn Ömər dedi: “Rəbbindən qorxan və qohumluq əlaqələrini möhkəmləndirən kimsənin ömrü uzanar, var-dövləti artar və əhli onu sevər”.1360

،ﻞﹺﻲ ﺍ َﻷﻫﺔﹲ ﻓﺒﺤ ﻣ،ﺎﻝﹺﻲ ﺍﻟﹾﻤﺍﺓﹲ ﻓﺜﹾﺮ ﻣﺔﺍﺑﻠﹶﺔﹸ ﺍﻟﹾﻘﹶﺮ »ﺻ:ﻳﻘﹸﻮﻝﹸ

ِﻝﹶ ﺍﷲﻮﺳ ﺭﺖﻌﻤ ﺳ:ﻗﹶﺎﻝﹶ

ﻞﹴﻬﻦﹺ ﺳﺮﹺﻭ ﺑﻤ ﻋﻦ ﻋ- ١٠٢٧
.«ﻞﹺﻲ ﺍﻷَﺟﺄﺓﹲ ﻓﺴﻨﻣ

1027. Amr ibn Səhl demişdir: “Mən Allah Elçisinin salləllahu aleyhi və səlləm
belə dediyini eşitdim: “Qohumluq əlaqələrini möhkəmlətmək malı
çoxaldır, ailədə mehribanlıq yaradır və ömrü uzadır”.1361
KÜSÜLÜLƏRİ BARIŞDIRIN!

ﻗﺎﻝ ﺃﻻ ﺃﻧﺒﺌﻜﻢ ﺑﺪﺭﺟﺔ ﺃﻓﻀﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﺼﻼﺓ ﻭﺍﻟﺼﻴﺎﻡ ﻭﺍﻟﺼﺪﻗﺔ ﻗﺎﻟﻮﺍ ﺑﻠﻰ ﻗﺎﻝ

ﻋﻦ ﺍﻟﻨﱯ

 ﻋﻦ ﺃﰉ ﺍﻟﺪﺭﺩﺍﺀ- ١٠٢٨

ﺻﻼﺡ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺒﲔ ﻭﻓﺴﺎﺩ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺒﲔ ﻫﻰ ﺍﳊﺎﻟﻘﺔ

1028. Əbu Dərdə
rəvayət edir ki, Peyğəmbər salləllahu aleyhi və səlləm demişdir: “Sizə namazdan, orucdan və sədəqədən daha fəzilətli bir dərəcə barədə xəbər verimmi?” (Səhabələr): “Bəli!”- deyə cavab verdilər. O dedi:
“Küsülüləri barışdırmaqdır! Dostların arasını vurmaq isə dəlləklikdir”.1362
QƏLB NƏ İLƏ YUMŞALIR?

ﻢ ﻓﹶﹶﺄﻃﹾﻌ ﻗﹶﻠﹾﺒﹺﻚﻠﹾﻴﹺﲔ ﺗﺕﺩ ﺇﹺﻥﹾ ﺃﹶﺭ ﻓﹶﻘﹶﺎﻝﹶ ﻟﹶﻪﺓﹶ ﻗﹶﻠﹾﺒﹺﻪﻮﻗﹶﺴ

ﻮﻝﹺ ﺍﻟﻠﱠﻪﺳﻜﹶﺎ ﺇﹺﻟﹶﻰ ﺭﻠﹰﺎ ﺷﺟﺃﹶﻥﱠ ﺭ

 ﹶﺓﻳﺮﺮ ﺃﹶﺑﹺﻲ ﻫﻦ ﻋ- ١٠٢٩
ﻴﻢﹺﺘ ﺍﻟﹾﻴﺃﹾﺱ ﺭﺢﺴﺍﻣ ﻭﲔﻜﺴﺍﻟﹾﻤ

əl-Buxari “Ədəbul-Mufrad” 56. əl-Albani səhih olduğunu bildirmişdir.
əl-Buxari “Ədəbul-Mufrad” 58, 59. əl-Albani həsən olduğunu bildirmişdir.
1361 ət-Tabərani “Mucəmul-Əvsat” 7810. əl-Albani “Sahihul-Cəmius-Sağir”də (№ 3768) səhih olduğunu
bildirmişdir.
1362 Dəllək ülgüclə saçları qırxdığı kimi bu pis xislət də dinə xələl gətirir. əl-Buxari “Ədəbul-Mufrad”
391. əl-Albani səhih olduğunu bildirmişdir.
1359
1360
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1029. Əbu Hureyra
rəvayət edir ki, bir kişi qəlbinin sərtliyindən Allah
Elçisinə salləllahu aleyhi və səlləm şikayət etdi. Allah Elçisi salləllahu aleyhi və
səlləm ona buyurdu: “Qəlbinin yumşalmasını istəyirsənsə, yoxsullara yemək
yedirt və yetimin başına sığal çək!”1363
DUL QADINLARA, KASIBLARA VƏ YETİMLƏRƏ ƏL TUTUN!

ﺎﻫﺪﻳﻦ ﰲ ﺳﺒﻴﻞ ﺍﷲ ﻭﻛﺎﻟﺬﻯ ﻳﺼﻮﻡﺍﻟﺴﺎﻋﻰ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺭﻣﻠﺔ ﻭﺍﳌﺴﺎﻛﲔ ﻛﺎ

ﻋﻦ ﺍﻟﻨﱯ

 ﻋﻦ ﺃﰉ ﻫﺮﻳﺮﺓ- ١٠٣٠
ﺍﻟﻨﻬﺎﺭ ﻭﻳﻘﻮﻡ ﺍﻟﻠﻴﻞ

1030. Əbu Hureyra
rəvayət edir ki, Peyğəmbər salləllahu aleyhi və səlləm
dedi: “Dul qadınlara və kasıblara əl tutan kimsə, Allah yolunda olan mücahid kimi, habelə, gündüz oruc tutub, gecə namaz qılan kimsə kimidir”.1364

ﻳﻘﻮﻝ ﺃﻧﺎ ﻭﻛﺎﻓﻞ ﺍﻟﻴﺘﻴﻢ ﻟﻪ ﺍﻭ ﻟﻐﲑﻩ ﰲ ﺍﳉﻨﺔ ﻭﺍﻟﺴﺎﻋﻰ ﻋﻠﻰ

ﻗﺎﻟﺖ ﲰﻌﺖ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ

 ﻋﻦ ﻋﺎﺋﺸﺔ- ١٠٣١

ﺎﻫﺪ ﰲ ﺳﺒﻴﻞ ﺍﷲﺍﻷﺭﻣﻠﺔ ﻭﺍﳌﺴﻜﲔ ﻛﺎ
1031. Aişə
rəvayət edir ki, Allah Elçisi salləllahu aleyhi və səlləm belə
buyurdu: “Mən və özünün və ya başqasının yetiminə himayədarlıq edən
Cənnətdə birlikdə olacağıq. Dullara və yoxsullara kömək edən isə Allah
yolunda olan mücahid kimidir”.1365

ﺝﻭﻓﹶﺮ ﻄﹶﻰﺳﺍﻟﹾﻮ ﻭﺔﺎﺑﺒ ﺑﹺﺎﻟﺴﺎﺭﺃﹶﺷﻜﹶﺬﹶﺍ ﻭ ﻫﺔﻨﻲ ﺍﻟﹾﺠﻴﻢﹺ ﻓﺘﻞﹸ ﺍﻟﹾﻴﻛﹶﺎﻓﺎ ﻭﺃﹶﻧ

ﻮﻝﹸ ﺍﻟﻠﱠﻪﺳ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺭ:ﻗﹶﺎﻝﹶ

ﻞﹴﻬ ﺳﻦ ﻋ- ١٠٣٢
.ﺌﹰﺎﻴﺎ ﺷﻤﻬﻨﻴﺑ

1032. Səhl
rəvayət edir ki, Allah Elçisi salləllahu aleyhi və səlləm orta barmağıyla işarə barmağını yan-yana azacıq aralı tutub demişdir: “Mən və
yetimin himayədarı Cənnətdə beləcə (bu iki barmaq kimi) olacağıq”.1366

ﻭﻫﻢ ﻳﻜﻨﻮﻧﻪ ﺑﺄﰊ ﺍﳊﻜﻢ ﻓﺪﻋﺎﻩ

ﻣﻊ ﻗﻮﻣﻪ ﻓﺴﻤﻌﻬﻢ ﺍﻟﻨﱯ

ﺃﻧﻪ ﳌﺎ ﻭﻓﺪ ﺇﱃ ﺍﻟﻨﱯ

 ﺣﺪﺛﲏ ﻫﺎﻧﺊ ﺑﻦ ﻳﺰﻳﺪ- ١٠٣٣

ﻓﻘﺎﻝ ﺇﻥ ﺍﷲ ﻫﻮ ﺍﳊﻜﻢ ﻭﺇﻟﻴﻪ ﺍﳊﻜﻢ ﻓﻠﻢ ﺗﻜﻨﻴﺖ ﺑﺄﰊ ﺍﳊﻜﻢ ﻗﺎﻝ ﻻ ﻭﻟﻜﻦ ﻗﻮﻣﻲ ﺇﺫﺍ ﺍﺧﺘﻠﻔﻮﺍ ﰲ ﺷﻲﺀ ﺃﺗﻮﱐ

ﺍﻟﻨﱯ

Əhməd, 7576. əl-Albani “Slisilətil-Əhədisis-Sahiha”da (№ 854) həsən olduğunu bildirmişdir.
əl-Buxari “Ədəbul-Mufrad” 131. əl-Albani səhih olduğunu bildirmişdir.
1365 ət-Tabərani “Mucəmul-Əvsat” 4742. əl-Albani “Sahihul-Cəmius Sağir”də (№ 1476) səhih olduğunu
bildirmişdir.
1366 əl-Buxari, 5304.
1363
1364
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ﻓﺤﻜﻤﺖ ﺑﻴﻨﻬﻢ ﻓﺮﺿﻲ ﻛﻼ ﺍﻟﻔﺮﻳﻘﲔ ﻗﺎﻝ ﻣﺎ ﺃﺣﺴﻦ ﻫﺬﺍ ﰒ ﻗﺎﻝ ﻣﺎﻟﻚ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﻟﺪ ﻗﻠﺖ ﱄ ﺷﺮﻳﺢ ﻭﻋﺒﺪ ﺍﷲ ﻭﻣﺴﻠﻢ ﺑﻨﻮ ﻫﺎﻧﺊ
ﻗﺎﻝ ﻓﻤﻦ ﺃﻛﱪﻫﻢ ﻗﻠﺖ ﺷﺮﻳﺢ ﻗﺎﻝ ﻓﺄﻧﺖ ﺃﺑﻮ ﺷﺮﻳﺢ ﻭﺩﻋﺎ ﻟﻪ ﻭﻟﻮﻟﺪﻩ ﻭﲰﻊ ﺍﻟﻨﱯ ﻳﺴﻤﻮﻥ ﺭﺟﻼ ﻣﻨﻬﻢ ﻋﺒﺪ ﺍﳊﺠﺮ ﻓﻘﺎﻝ
ﺍﻟﻨﱯ ﻣﺎ ﺍﲰﻚ ﻗﺎﻝ ﻋﺒﺪ ﺍﳊﺠﺮ ﻗﺎﻝ ﻻ ﺃﻧﺖ ﻋﺒﺪ ﺍﷲ ﻗﺎﻝ ﺷﺮﻳﺢ ﻭﺍﻥ ﻫﺎﻧﺌﺎ ﳌﺎ ﺣﻀﺮ ﺭﺟﻮﻋﻪ ﺇﱃ ﺑﻼﺩﻩ ﺃﺗﻰ ﺍﻟﻨﱯ ﻓﻘﺎﻝ
ﺃﺧﱪﱐ ﺑﺄﻱ ﺷﻲﺀ ﻳﻮﺟﺐ ﱄ ﺍﳉﻨﺔ ﻗﺎﻝ ﻋﻠﻴﻚ ﲝﺴﻦ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﻭﺑﺬﻝ ﺍﻟﻄﻌﺎﻡ
1033. Hani ibn Yəzid

rəvayət edir ki, öz tayfamla birgə Peyğəmbərin
salləllahu aleyhi və səlləm yanına gəldim. Peyğəmbər salləllahu aleyhi və səlləm
həmtayfalarımın məni Əbul-Həkəm çağırdıqlarını eşitdi. Peyğəmbər
salləllahu aleyhi və səlləm məni çağırıb dedi: “Hakim Allahdır, hökm də yalnız
Ona məxsusdur. Elə isə nə üçün özünə Əbul-Həkəm ləqəbi götürmüsən?”
Mən dedim: “Xeyr, (elə deyil). Lakin tayfamın arasında ixtilaf düşdüyü
zaman mənim yanıma gələr, mən də onların arasında hökm verərdim. Hər
iki tərəf bu hökmdən razı qalardı”. Peyğəmbər salləllahu aleyhi və səlləm dedi:
“Bu nə gözəldir!” Sonra (davam edib) dedi: “Övladın varmı?” Mən dedim:
“Hanidə olan oğlanlarım Şureyh, Abdullah və Muslimdir”. Peyğəmbər
salləllahu aleyhi və səlləm dedi: “Onların ən böyüyü hansıdır?” Mən dedim:
“(Ən böyüyü) Şureyhdir”. Peyğəmbər salləllahu aleyhi və səlləm dedi: “Elə isə
sən Əbu Şureyhsən”. Sonra həm mənə, həm də övladıma dua etdi.
Peyğəmbər salləllahu aleyhi və səlləm eşitdi ki, bir tayfa bir kişini Abdulhəcər
çağırır. Dedi: “Adın nədir?” Kişi: “(Adım) Abdulhəcərdir”. Peyğəmbər
salləllahu aleyhi və səlləm dedi: “Xeyr, sən Abdullahsan”. Şureyh deyir ki, atam
Hani məmləkətinə qayıtmaq üçün hazırlıq gördükdə Peyğəmbərin salləllahu
aleyhi və səlləm yanına gəlib dedi: “Hansı şeyi etsəm, Cənnətin mənə vacib
olacağını mənə xəbər ver”. Peyğəmbər salləllahu aleyhi və səlləm dedi: “Gözəl
söz söyləməyə və (möhtac olanlara) çoxlu yemək verməyə çalış”. 1367
BİR GÜN ƏRZİNDƏ CƏM OLAN XİSLƏTLƏR

ﻣﻦ ﺃﺻﺒﺢ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﻣﻨﻜﻢ ﺻﺎﺋﻤﺎ ﻗﺎﻝ ﺃﺑﻮ ﺑﻜﺮ ﺃﻧﺎ ﻗﺎﻝ ﻣﻦ ﻋﺎﺩ ﻣﻨﻜﻢ

ﻗﺎﻝ ﻗﺎﻝ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ

 ﻋﻦ ﺃﰉ ﻫﺮﻳﺮﺓ- ١٠٣٤

ﺍﻟﻴﻮﻡ ﻣﺮﻳﻀﺎ ﻗﺎﻝ ﺃﺑﻮ ﺑﻜﺮ ﺃﻧﺎ ﻗﺎﻝ ﻣﻦ ﺷﻬﺪ ﻣﻨﻜﻢ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺟﻨﺎﺯﺓ ﻗﺎﻝ ﺃﺑﻮ ﺑﻜﺮ ﺃﻧﺎ ﻗﺎﻝ ﻣﻦ ﺃﻃﻌﻢ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﻣﺴﻜﻴﻨﺎ ﻗﺎﻝ ﺃﺑﻮ ﺑﻜﺮ ﺍﻧﺎ
ﻗﺎﻝ ﻣﺮﻭﺍﻥ ﺑﻠﻐﲏ ﺃﻥ ﺍﻟﻨﱯ ﻗﺎﻝ ﻣﺎ ﺍﺟﺘﻤﻊ ﻫﺬﻩ ﺍﳋﺼﺎﻝ ﰲ ﺭﺟﻞ ﰲ ﻳﻮﻡ ﺇﻻ ﺩﺧﻞ ﺍﳉﻨﺔ
1034. İbn Abbas
rəvayət edir ki, Allah Elçisi salləllahu aleyhi və səlləm
soruşdu: “Sizdən kim bu gün oruc tutub?” Əbu Bəkr dedi: “Mən”. Yenə
soruşdu: “Sizdən kim bu gün xəstəyə baş çəkib?” Əbu Bəkr dedi: “Mən”.
1367

əl-Buxari “Ədəbul-Mufrad” 811. əl-Albani səhih olduğunu bildirmişdir.
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Yenə soruşdu: “Sizdən kim bu gün dəfndə iştirak edib?” Əbu Bəkr dedi:
“Mən”. Yenə soruşdu: “Kim bu gün kasıba yemək verib?” Əbu Bəkr
dedi: “Mən”. Allah Elçisi salləllahu aleyhi və səlləm dedi: “Bir gün ərzində bu
xislətlər (hansı) adamda cəm olsa, o, Cənnətə girər”.1368
MÖMİNİN QƏLBİ NECƏ OLMALIDIR

ﻭﻕﹺﺪ ﺻ،ﻮﻡﹺ ﺍﻟﹾﻘﹶﻠﹾﺐﹺﻤﺨ »ﻛﹸﻞﱡ ﻣ:ﻞﹸ؟ ﻗﹶﺎﻝﹶﺎﺱﹺ ﺃﹶﻓﹾﻀ ﺍﻟﻨ ﺃﹶﻱ: ِﻝﹺ ﺍﷲﻮﺳﺮﻴﻞﹶ ﻟ ﻗ:ﺮﹴﻭ ﻗﹶﺎﻝﹶﻤﻦﹺ ﻋ ﺍﷲِ ﺑﺪﺒ ﻋﻦ ﻋ- ١٠٣٥
.«ﺪﺴﻻﹶ ﺣ ﻭﻲﻐﻻﹶ ﺑ ﻭﻴﻪ ﻓ ﻻﹶ ﺇﹺﺛﹾﻢ،ﻲﻘ ﺍﻟﻨﻲﻘ ﺍﻟﺘ:ﻮ »ﻫ: ﺍﻟﹾﻘﹶﻠﹾﺐﹺ؟ ﻗﹶﺎﻝﹶﻮﻡﻤﺨﺎ ﻣ ﻓﹶﻤﺮﹺﻓﻪﻌ ﻧﺎﻥ ﺍﻟﻠﱢﺴﻭﻕﺪ ﺻ: ﻗﹶﺎﻟﹸﻮﺍ.«ﺎﻥﺍﻟﻠﱢﺴ
1035. Abdullah ibn Amr rəvayət edir ki, Allah Elçisindən salləllahu aleyhi və
səlləm soruşdular: “Hansı insanlar ən fəzilətlidir?” O buyurdu: “Məxmum
qəlbli və düz danışan mömin”. Dedilər: “Düz danışanı bilirik, bəs
“məxmum qəlbli” nədir?” Allah Elçisi salləllahu aleyhi və səlləm buyurdu:
“Allahdan qorxan, tərtəmiz, içində nə günah, nə zülm, nə də həsəd olmayan qəlbdir”.1369

 ﻗﹸﻠﹸﻮﺏﻜﹸﻢﺑﺔﹸ ﺭﺁﻧﹺﻴ ﻭ،ﺽﹺﻞﹺ ﺍﻷَﺭ ﺃﹶﻫﻦﺔﹰ ﻣﺎﻟﹶﻰ ﺁﻧﹺﻴﻌ »ﺇﹺﻥﱠ ﷲِ ﺗ:ﻗﹶﺎﻝﹶ

ﺒﹺﻲ ﺇﹺﻟﹶﻰ ﺍﻟﻨﻪﻓﹶﻌﻳﺮ :

ﻮﻻﹶﻧﹺﻲﺒﺔﹶ ﺍﻟﹾﺨﻨ ﺃﹶﺑﹺﻲ ﻋﻦ ﻋ- ١٠٣٦

.«ﺎﺃﹶﺭﹺﻗﱡﻬﺎ ﻭﻨﻬﺎ ﺃﹶﻟﹾﻴﻬﺒﺃﹶﺣ ﻭ،ﲔﺤﺎﻟ ﺍﻟﺼﻩﺎﺩﺒﻋ
1036. Əbu İnəbə əl-Xauləni rəvayət edir ki, Peyğəmbər salləllahu aleyhi və
səlləm demişdir: “Yer əhlindən Uca Allaha məxsus olan qablar vardır.
Rəbbinizin qabları Onun əməlisaleh qullarının qəlbləridir. Onlardan Allaha
ən sevimli olanı isə ən yumşaq və zərif olanıdır”.1370
MƏSCİD TİKMƏYİN FƏZİLƏTİ

ﺖﻌﻤﻰ ﺳﺇﹺﻧ ﻭ،ﻢﺗ ﺃﹶﻛﹾﺜﹶﺮﻜﹸﻢ ﺇﹺﻧ: ﻮﻝﹺﺳ ﺍﻟﺮﺠﹺﺪﺴﻰ ﻣﻨ ﺑﲔ ﺣﻴﻪﺎﺱﹺ ﻓﻝﹺ ﺍﻟﻨ ﻗﹶﻮﺪﻨﻗﹶﺎﻝﹶ ﻋ

ﻔﱠﺎﻥﹶ ﻋﻦﺎﻥﹶ ﺑﺜﹾﻤ ﻋﻦ ﻋ- ١٠٣٧

.«ﺔﻨﻰ ﺍﻟﹾﺠ ﻓﺜﹾﻠﹶﻪ ﻣ ﻟﹶﻪﻰ ﺍﻟﻠﱠﻪﻨ ﺑ، ﺍﻟﻠﱠﻪﻪﺟ ﻭﻰ ﺑﹺﻪﻐﺘﻳﺒ ﺍﺠﹺﺪﺴﻰ ﻣﻨ ﺑﻦ »ﻣ:ﻳﻘﹸﻮﻝﹸ

ﺒﹺﻰﺍﻟﻨ

1037. Rəvayət edilir ki, Osman ibn Əffan
Peyğəmbərin salləllahu aleyhi və
səlləm məscidini yenidən tikdiyi zaman insanların onun haqqında söylədiklərinə (etiraz edib) demişdir: “Siz (mənim işimə) çox müdaxilə edirsiniz.
əl-Buxari “Ədəbul-Mufrad” 515. əl-Albani səhih olduğunu bildirmişdir.
İbn Məcə, 4216, 4356. əl-Albani səhih olduğunu bildirmişdir.
1370 ət-Tabərani “Müsnəduş-Şəmiyyin” 480. əl-Albani “Sahihul-Cəmius-Sağir”də (№ 2163) səhih olduğunu bildirmişdir.
1368
1369
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Halbuki mən Peyğəmbərin salləllahu aleyhi və səlləm belə dediyini eşitmişəm:
“Kim Allahın Üzünü diləyərək bir məscid tiksə, Allah onun üçün Cənnətdə
buna bənzər (bir ev) tikər”.1371
MÜSƏLMANI KÖLƏLİKDƏN AZAD EDƏNİN MÜKAFATI

ﻦ ﻣﻪﻨﺍ ﻣﻮﻀ ﻋﻪﻨﻮﹴ ﻣﻀ ﺑﹺﻜﹸﻞﱢ ﻋﻘﹶﺬﹶ ﺍﻟﻠﱠﻪﻨﺘﺎ ﺍﺳﻤﻠﺴﺃﹰ ﻣﺮ ﺍﻣﻖﺘﻞﹴ ﺃﹶﻋﺟﺎ ﺭﻳﻤ »ﺃﹶ:

ﺒﹺﻰﻗﹶﺎﻝﹶ ﺍﻟﻨ

ﺓﹶﻳﺮﺮ ﺃﹶﺑﹺﻲ ﻫﻦ ﻋ- ١٠٣٨
.«ﺎﺭﹺﺍﻟﻨ

1038. Əbu Hureyra rəvayət edir ki, Peyğəmbər salləllahu aleyhi və səlləm demişdir: “Kim bir müsəlmanı köləlikdən azad edərsə, onun (azad olanın)
hər bir əzasına görə, Allah azad edən adamın bir əzasını Cəhənnəm odundan xilas edər”.1372
İNSANLARI İSLAMA DƏVƏT ET!

ﻮﺍ ﻓﹶﻘﹶﺎﻣ.«ﻳﻪﻳﺪ ﻠﹶﻰ ﻋ ﺍﻟﻠﱠﻪﺢﻳﻔﹾﺘ ﻼﹰﺟﻳﺔﹶ ﺭﺍ ﺍﻟﺮﻦﻴﻄ »ﻷُﻋ:ﺮﺒﻴ ﺧﻡﻳﻮ ﻳﻘﹸﻮﻝﹸ

ﺒﹺﻰ ﺍﻟﻨﻊﻤ ﺳﻪﺃﹶﻧ

ﺪﻌﻦﹺ ﺳﻞﹺ ﺑﻬ ﺳﻦ ﻋ- ١٠٣٩

ﻖ ﺼ ﻓﹶﺒ، ﻟﹶﻪﻰﻋ ﻓﹶﺪﺮ ﻓﹶﺄﹶﻣ،ﻪﻴﻨﻴﻰ ﻋﻜﺘﻳﺸ ﻴﻞﹶ؟« ﻓﹶﻘﻰﻠ ﻋﻳﻦ »ﺃﹶ:ﻄﹶﻰ ﻓﹶﻘﹶﺎﻝﹶﻳﻌ ﻮ ﺃﹶﻥﹾﺟﻳﺮ ﻢﻛﹸﻠﱡﻬﺍ ﻭﻭﺪ ﻓﹶﻐ،ﻄﹶﻰﻳﻌ ﻢﻳﻬ ﺃﹶﻚﺬﹶﻟﻮﻥﹶ ﻟﺟﻳﺮ
ﺰﹺﻝﹶﻨﻰ ﺗﺘ ﺣﻚﻠﻠﹶﻰ ﺭﹺﺳ »ﻋ: ﻓﹶﻘﹶﺎﻝﹶ.ﺎﺜﹾﻠﹶﻨﻮﺍ ﻣﻳﻜﹸﻮﻧ ﻰﺘ ﺣﻢﻠﹸﻬﻘﹶﺎﺗﺀٌ ﻓﹶﻘﹶﺎﻝﹶ ﻧﻰ ﺷ ﺑﹺﻪﻳﻜﹸﻦ  ﻟﹶﻢﻪﻰ ﻛﹶﺄﹶﻧﺘ ﺣﻪﻜﹶﺎﻧﺃﹶ ﻣﺮ ﻓﹶﺒ،ﻪﻴﻨﻴﻰ ﻋﻓ
ﺮﹺﻤ ﺣﻦ ﻣ ﻟﹶﻚﺮﻴ ﺧﺪﺍﺣﻞﹲ ﻭﺟ ﺭﻯ ﺑﹺﻚﺪﻳﻬ  ﻷَﻥﹾﺍﻟﻠﱠﻪ ﻓﹶﻮ،ﻬﹺﻢﻠﹶﻴ ﻋﻳﺠﹺﺐ ﺎ ﺑﹺﻤﻢﻫﺒﹺﺮﺃﹶﺧ ﻭ،ﻼﹶﻡﹺ ﺇﹺﻟﹶﻰ ﺍﻹِﺳﻢﻬﻋ ﺍﺩ ﺛﹸﻢ،ﻬﹺﻢﺘﺎﺣﺑﹺﺴ
.«ﻢﹺﻌﺍﻟﻨ
1039. Rəvayət edilir ki, Səhl ibn Səd
Peyğəmbərin salləllahu aleyhi və səlləm
Xeybər döyüşündə belə dediyini eşitmişdir: “Mən bu bayrağı elə bir adama
verəcəyəm ki, Allah onun əli ilə (müsəlmanlara) qələbə bəxş edəcək”.
Əshabələrdən hər biri bayrağın ona veriləcəyinə ümid edərək qalxıb getdi.
Səhəri gün (Peyğəmbərin salləllahu aleyhi və səlləm yanına) gəldikdə onlardan
hər biri bayrağın ona veriləcəyinə ümid edirdi. Amma Peyğəmbər salləllahu
aleyhi və səlləm: “Əli haradadır?”– deyə soruşdu. Ona dedilər ki, Əlinin gözləri ağrıyır. Onda Peyğəmbər salləllahu aleyhi və səlləm onun çağırılmasını əmr
etdi. Peyğəmbər salləllahu aleyhi və səlləm Əlinin gözlərinə yüngülcə tüpürdü
və onun gözləri sağaldı, elə bil heç ağrımırdı. Sonra Əli dedi: “(Xeybərlilər)
bizim kimi (müsəlman) olanadək onlarla vuruşacağıq”. Peyğəmbər salləllahu
aleyhi və səlləm buyurdu: “Onların yurduna gedib çatanadək tələsmə, sonra
1371
1372

əl-Buxari, 450; Muslim, 533.
əl-Buxari, 2517. Muslim, 2778.
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onları İslama dəvət et və özlərinə vacib buyrulanı onlara bildir. Vallahi,
əgər Allah sənin vasitənlə bir nəfəri doğru yola yönəltsə, bu sənin üçün
qırmızı dəvələrdən daha xeyirli olar”.1373

ﻨﻘﹸﺺﻳ  ﻻﹶﻪﺒﹺﻌ ﺗﻦﻮﺭﹺ ﻣﺜﹾﻞﹸ ﺃﹸﺟﺮﹺ ﻣ ﺍﻷَﺟﻦ ﻣﻯ ﻛﹶﺎﻥﹶ ﻟﹶﻪﺪﺎ ﺇﹺﻟﹶﻰ ﻫﻋ ﺩﻦ ﻗﹶﺎﻝﹶ »ﻣﻮﻝﹶ ﺍﻟﻠﱠﻪﺳﺓﹶ ﺃﹶﻥﱠ ﺭﻳﺮﺮ ﺃﹶﺑﹺﻰ ﻫﻦ ﻋ- ١٠٤٠
.«ﺌﹰﺎﻴ ﺷﻬﹺﻢ ﺁﺛﹶﺎﻣﻦ ﻣﻚ ﺫﹶﻟﻘﹸﺺﻳﻨ  ﻻﹶﻪﺒﹺﻌ ﺗﻦﺜﹾﻞﹸ ﺁﺛﹶﺎﻡﹺ ﻣ ﺍﻹِﺛﹾﻢﹺ ﻣﻦ ﻣﻪﻠﹶﻴ ﻛﹶﺎﻥﹶ ﻋﻼﹶﻟﹶﺔﺎ ﺇﹺﻟﹶﻰ ﺿﻋ ﺩﻦﻣﺌﹰﺎ ﻭﻴ ﺷﻢﻮﺭﹺﻫ ﺃﹸﺟﻦ ﻣﻚﺫﹶﻟ
1040. Əbu Hureyra rəvayət edir ki, Allah Elçisi salləllahu aleyhi və səlləm demişdir: “Kim doğru bir yola dəvət edərsə, ona tabe olanların mükafatları
qədər əcr verilər. Ona tabe olanların mükafatlarından bir şey əksilməz. Hər
kim də bir zəlalətə dəvət edərsə, ona tabe olanların günahları qədər günahı
olar. Ona tabe olanların günahlarından heç bir şey əksilməz”.1374
XEYRİN YOLUNU GÖSTƏRƏNİN SAVABI

ﻮ َﺀﺃﹶﻯ ﺳ ﻓﹶﺮﻮﻑ ﺍﻟﺼﻬﹺﻢﻠﹶﻴ ﻋﻮﻝﹺ ﺍﻟﻠﱠﻪﺳﺍﺏﹺ ﺇﹺﻟﹶﻰ ﺭﺮ ﺍﻷَﻋﻦ ﻣﺎﺱﺎﺀَ ﻧﻗﹶﺎ ﹶﻝ ﺟ
 ﺍﻟﻠﱠﻪﺪﺒﻦﹺ ﻋﺮﹺﻳﺮﹺ ﺑ ﺟﻦ ﻋ- ١٠٤١
ﻦﻼﹰ ﻣﺟ ﺇﹺﻥﱠ ﺭ ﺛﹸﻢ-  ﻗﹶﺎﻝﹶ- ﻬﹺﻪﺟﻰ ﻭ ﻓﻚ ﺫﹶﻟﻰﺋﻰ ﺭﺘ ﺣﻪﻨﻄﹶﺌﹸﻮﺍ ﻋ ﹶﻓﺄﹶﺑﻗﹶﺔﺪﻠﹶﻰ ﺍﻟﺼ ﻋﺎﺱﺚﱠ ﺍﻟﻨﺔﹲ ﻓﹶﺤﺎﺟ ﺣﻢﻬﺘﺎﺑ ﺃﹶﺻ ﻗﹶﺪﻬﹺﻢﺎﻟﺣ
ﻰ ﻓﻦ ﺳﻦ »ﻣﻮﻝﹸ ﺍﻟﻠﱠﻪﺳ ﻓﹶﻘﹶﺎﻝﹶ ﺭﻬﹺﻪﺟﻰ ﻭ ﻓﻭﺭﺮ ﺍﻟﺴﺮﹺﻑﻰ ﻋﺘﻮﺍ ﺣﻌﺎﺑﺘ ﺗ ﺛﹸﻢﺮﺎﺀَ ﺁﺧ ﺟﺭﹺﻕﹴ ﺛﹸﻢ ﻭﻦ ﻣﺓﺮﺎﺀَ ﹺﺑﺼﺎﺭﹺ ﺟﺼﺍﻷَﻧ
ﻼﹶﻡﹺﻰ ﺍﻹِﺳ ﻓﻦ ﺳﻦﻣﺀٌ ﻭﻰ ﺷﻢﻮﺭﹺﻫ ﺃﹸﺟﻦ ﻣﻘﹸﺺﻳﻨ ﻻﹶﺎ ﻭﻞﹶ ﺑﹺﻬﻤ ﻋﻦﺮﹺ ﻣﺜﹾﻞﹸ ﺃﹶﺟ ﻣ ﻟﹶﻪﺐ ﻛﹸﺘﻩﺪﻌﺎ ﺑﻞﹶ ﺑﹺﻬﻤﺔﹰ ﻓﹶﻌﻨﺴﺔﹰ ﺣﻨﻼﹶﻡﹺ ﺳﺍﻹِﺳ
ﺮﹴ ﻓﹶﻠﹶﻪﻴﻠﹶﻰ ﺧﻝﱠ ﻋ ﺩﻦ… »ﻣ.«ٌﺀﻰ ﺷﻢﺍﺭﹺﻫﺯ ﺃﹶﻭﻦ ﻣﻘﹸﺺﻳﻨ ﻻﹶﺎ ﻭﻞﹶ ﺑﹺﻬﻤ ﻋﻦﺭﹺ ﻣﺜﹾﻞﹸ ﻭﹺﺯ ﻣﻪﻠﹶﻴ ﻋﺐ ﻛﹸﺘﻩﺪﻌﺎ ﺑﻤﻞﹶ ﺑﹺﻬ ﺌﹶﺔﹰ ﻓﹶﻌﻴﺔﹰ ﺳﻨﺳ
.«ﻪﻠﺮﹺ ﻓﹶﺎﻋﺜﹾﻞﹸ ﺃﹶﺟﻣ
1041. Cabir ibn Abdullah
rəvayət edir ki, bədəvi ərəblər Allah Elçisinin
salləllahu aleyhi və səlləm yanına gəldilər. Onların əyinlərində yundan əba var
idi və zahirdən ehtiyac içində olduqları hiss olunurdu. Allah Elçisi salləllahu
aleyhi və səlləm onların acınacaqlı vəziyyətdə olduqlarını görəndə camaatı
onlara köməklik etməyə çağırdı, lakin heç kəs yerindən tərpənmədi və
Allah Elçisinin salləllahu aleyhi və səlləm əhvalı dəyişdi. Bu dəmdə ənsardan
olan bir kişi balaca bir torbada gümüş pullar gətirdi. Onun ardınca digər
səhabələr də əllərindən gələn köməkliyi göstərdilər. Allah Elçisinin salləllahu
aleyhi və səlləm üzündə sevinc hissi oyandı və o dedi: “Kim İslam dinində
gözəl bir sünnəni oyatsa (insanları buna təşviq etsə), ona bunun savabı və
ona əməl edənlərin savabı qədər savab yazılar. Kim də İslam dinində
yaramaz bir iş tutsa (insanları buna təhrik etsə), ona bunun günahı və ona
1373
1374

əl-Buxari, 2942, 4210; Muslim, 2406.
Muslim, 2674, 4831, 6980.
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əməl edənlərin günahı qədər günah yazılar”.1375 Digər rəvayətdə deyilir:
“Xeyiri göstərənin savabı onu edənin savabı ilə bərabərdir”.1376
CƏNNƏT QAPILARINDAN ÇAĞIRILANLAR

ﺪ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﺒﺎ ﻋ ﻳﺔﻨﺍﺏﹺ ﺍﻟﹾﺠﻮ ﺃﹶﺑﻦ ﻣﻱﻮﺩ ﻧﺒﹺﻴﻞﹺ ﺍﻟﻠﱠﻪﻲ ﺳﻦﹺ ﻓﻴﺟﻭ ﺯﻔﹶﻖ ﺃﹶﻧﻦﻗﹶﺎﻝﹶ ﻣ

ﻮﻝﹶ ﺍﻟﻠﱠﻪﺳﺃﹶﻥﱠ ﺭ

ﺓﹶﻳﺮﺮ ﺃﹶﺑﹺﻲ ﻫﻦ ﻋ- ١٠٤٢

ﻦ  ﻛﹶﺎﻥﹶ ﻣﻦﻣ ﻭﺎﺩﺎﺏﹺ ﺍﻟﹾﺠﹺﻬ ﺑﻦ ﻣﻲﻋ ﺩﺎﺩﻞﹺ ﺍﻟﹾﺠﹺﻬ ﺃﹶﻫﻦ ﻛﹶﺎﻥﹶ ﻣﻦﻣ ﻭﻠﹶﺎﺓﺎﺏﹺ ﺍﻟﺼ ﺑﻦ ﻣﻲﻋ ﺩﻠﹶﺎﺓﻞﹺ ﺍﻟﺼ ﺃﹶﻫﻦ ﻛﹶﺎﻥﹶ ﻣﻦ ﻓﹶﻤﺮﻴﺬﹶﺍ ﺧﻫ
 ﺑﹺﺄﹶﺑﹺﻲﻪﻨ ﻋ ﺍﻟﻠﱠﻪﻲﺿﻜﹾﺮﹴ ﺭﻮ ﺑ ﻓﹶﻘﹶﺎﻝﹶ ﺃﹶﺑﻗﹶﺔﺪﺎﺏﹺ ﺍﻟﺼ ﺑﻦ ﻣﻲﻋ ﺩﻗﹶﺔﺪﻞﹺ ﺍﻟﺼ ﺃﹶﻫﻦ ﻛﹶﺎﻥﹶ ﻣﻦﻣ ﻭﺎﻥﻳﺎﺏﹺ ﺍﻟﺮ ﺑﻦ ﻣﻲﻋﺎﻡﹺ ﺩﻴﻞﹺ ﺍﻟﺼﺃﹶﻫ
ﻢﻌﺎ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﻧﺍﺏﹺ ﻛﹸﻠﱢﻬﻮ ﺍﻟﹾﺄﹶﺑﻠﹾﻚ ﺗﻦ ﻣﺪﻰ ﺃﹶﺣﻋﻳﺪ ﻞﹾ ﻓﹶﻬﺓﻭﺭﺮ ﺿﻦﺍﺏﹺ ﻣﻮ ﺍﻟﹾﺄﹶﺑﻠﹾﻚ ﺗﻦ ﻣﻲﻋ ﺩﻦﻠﹶﻰ ﻣﺎ ﻋ ﻣﻮﻝﹶ ﺍﻟﻠﱠﻪﺳﺎ ﺭﻲ ﻳﺃﹸﻣ ﻭﺖﺃﹶﻧ
ﻢﻬﻨﻜﹸﻮﻥﹶ ﻣﻮ ﺃﹶﻥﹾ ﺗﺟﺃﹶﺭﻭ
1042. Əbu Hureyra rəvayət edir ki, Allah Elçisi salləllahu aleyhi və səlləm buyurmuşdur: “Kim Allah yolunda bir kişi və qadının ehtiyaclarını ödəyərsə,
Cənnət qapılarından çağırılacaq: “Ey Allahın qulu, bu daha xeyirlidir!”
Kim daha çox namaz qılanlardan idisə, (onu) namaz qapısından çağırarlar.
Kim cihad əhli olubsa, (onu) cihad qapısından çağırarlar. Kim daha çox
oruc tutanlardan idisə, (onu) Rəyyan qapısından çağırarlar. Kim sədəqə
əhli olubsa, (onu) sədəqə qapısından çağırarlar”.1377
DİLİNƏ HAKİM OL!

ﻠﹶﻰﻜﹶﻰ ﻋﺑ ﻭ،ﻪﺘﻴ ﺑﻪﻌﺳﻭ ﻭ،ﻪﺎﻧﺴ ﻟﻠﹶﻚ ﻣﻦﻤﻰ ﻟ ﻃﹸﻮﺑ: ِﻮﻝﹸ ﺍﷲﺳ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺭ:ﻗﹶﺎﻝﹶ

ِﻮﻝﹺ ﺍﷲﺳﻟﹶﻰ ﺭﻮﻣ

ﺎﻥﹶﺑ ﺛﹶﻮﻦ ﻋ- ١٠٤٣
.ﻪﻴﺌﹶﺘﻄﺧ

1043. Səubən
rəvayət edir ki, Allah Elçisi salləllahu aleyhi və səlləm buyurmuşdur: “Dilinə hakim olana, evi geniş olana 1378 və öz günahına görə
ağlayana Tubə olsun!”1379

ﺮﻴ ﺍﻟﹾﺨﻡﺮﻳﺤ ﻓﹾﻖ ﺍﻟﺮﻡﺮﻳﺤ ﻦﻗﹶﺎﻝﹶ ﻣ

ﺒﹺﻲ ﺍﻟﻨﻦﻋ

ﺮﹺﻳﺮﹴ ﺟﻦ ﻋ- ١٠٤٤

1044. Cərir ibn Abdullah
dedi ki, Allah Elçisi salləllahu aleyhi və səlləm
buyurdu: “Mülayimlikdən məhrum olan, xeyirdən məhrum olar!”1380
Muslim, 6975.
Muslim, 5007.
1377 əl-Buxari, 1764, 1798.
1378 İnsanların şərindən qorunmaq üçün evində qərar tutan şəxs nəzərdə tutulur.
1379 ət-Tabərani “Mucəmul-Əvsat” 2340, “Mucəmus-Sağir” 212. əl-Albani “Sahihul-Cəmius-Sağir”də (№
3929) hədisin həsən olduğunu bildirmişdir.
1375
1376
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MÜSƏLMAN QARDAŞIN HAQQINI QORUMAĞIN FƏZİLƏTİ

ﻦ»ﻣ....«ﺔﺎﻣﻴ ﺍﻟﹾﻘﻡﻳﻮ ﺎﺭ ﺍﻟﻨﻬﹺﻪﺟ ﻭﻦ ﻋ ﺍﻟﻠﱠﻪﺩ ﺭﻴﻪﺽﹺ ﺃﹶﺧﺮ ﻋﻦ ﻋﺩ ﺭﻦ ﻗﹶﺎﻝﹶ »ﻣﺒﹺﻰﻦﹺ ﺍﻟﻨﺍﺀِ ﻋﺩﺭ ﺃﹶﺑﹺﻰ ﺍﻟﺪﻦ ﻋ- ١٠٤٥
.«ﺎﺭﹺ ﺍﻟﻨﻦ ﻣﻘﹶﻪﺘﻳﻌ  ﺃﹶﻥﹾﻠﹶﻰ ﺍﻟﻠﱠﻪﺎ ﻋﻘ ﻛﹶﺎﻥﹶ ﺣﺔﻴﺒ ﺑﹺﺎﻟﹾﻐﻴﻪ ﺃﹶﺧﺽﺮ ﻋﻦ ﻋﺫﹶﺏ
1045. Əbud-Dərdə rəvayət edir ki, Peyğəmbər salləllahu aleyhi və səlləm buyurmuşdur: “Kim qardaşının şərəfini qoruyarsa, Qiyamət günü Allah onun
üzünü Cəhənnəm alovundan qoruyar”. 1381 Digər rəvayətdə belə deyilir:
“Kim qeybində qardaşının şərəfini qoruyarsa, onu Cəhənnəmdən azad
etmək Allahın üzərinə bir haqq olar”.1382
ALLAHIN ÖHDƏSİNDƏ OLANLAR

ﺩ ﺎﻦ ﻋ  ﻣ:ﻠﹶﻰ ﺍﻟﻠﱠﻪﺎ ﻋﻨﺎﻣ ﻛﹶﺎﻥﹶ ﺿﻦﻬﻨ ﹰﺓ ﻣﺪﺍﺣﻞﹶ ﻭ ﻓﹶﻌﻦ ﻣﺲﻤ ﺧ: ﻮﻝﹸ ﺍﻟﻠﱠﻪﺳ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺭ:ﻞﹴ ﻗﹶﺎﻝﹶﺒ ﺑﻦ ﺟﺎﺫﻌ ﻣﻦ ﻋ- ١٠٤٦
ﺎﺱ ﺍﻟﻨﻢﻠ ﻓﹶﺴﻪﺘﻴﻲ ﺑ ﻓﺪ ﻗﹶﻌ ﺃﹶﻭ،ﻩﲑﻗﻮﺗ ﻭﻩﺰﹺﻳﺰﻌ ﺗﻳﺮﹺﻳﺪ ﻪﺎﻣﻠﹶﻰ ﺇﹺﻣﻞﹶ ﻋﺧ ﺩ ﺃﹶﻭ،ﺎ ﻏﹶﺎﺯﹺﻳﺝﺮ ﺧ ﺃﹶﻭ1383(ﺓﺎﺯﻨ ﺟﻊ ﻣﺝﺮ ﺧ )ﺃﹶﻭ،ﺎﺮﹺﻳﻀﻣ
.ﺎﺱﹺ ﺍﻟﻨﻦ ﻣﻢﻠﺳ ﻭﻪﻨﻣ
1046. Muaz ibn Cəbəl rəvayət edir ki, Allah Elçisi salləllahu aleyhi və səlləm
belə buyurdu: “Beş əməl vardır ki, kim onlardan birini yerinə yetirsə,
Allahın öhdəsində olar. Xəstəni ziyarət edən və ya cənazəni müşayiət edən
və ya (Allah yolunda) döyüşə çıxan və ya rəhbərin qəbuluna ona nəsihət
etmək və ona hörmət göstərmək üçün daxil olan və ya insanlar ondan, o da
insanlardan salamat olması üçün evində oturan”.1384

ﺩ ﺎﻦ ﻋ ﻣ ﻭ،ِﻠﹶﻰ ﺍﷲﻨﺎﹰ ﻋﺎﻣﺒﹺﻴﻞﹺ ﺍﷲِ ﻛﹶﺎﻥﹶ ﺿﻲ ﺳ ﻓﺪﺎﻫ ﺟﻦ »ﻣ:ﻝﹺ ﺍﷲِ ﻗﹶﺎﻝﹶﻮﺳ ﺭﻦ ﻋ: ﻞﹴﺒﻦﹺ ﺟ ﺑﺎﺫﻌ ﻣﻦ ﻋ- ١٠٤٧
ﻨﺎﹰﺎﻣ ﻛﹶﺎﻥﹶ ﺿﻩﺯﺰﻳﻌ ﺎﻡﻠﹶﻰ ﺇﹺﻣﻞﹶ ﻋﺧ ﺩﻦﻣ ﻭ،ِﻠﹶﻰ ﺍﷲﻨﺎﹰ ﻋﺎﻣ ﻛﹶﺎﻥﹶ ﺿﺍﺡ ﺭ ﺃﹶﻭﺠﹺﺪﺴﺍ ﺇﹺﻟﹶﻰ ﻣ ﻏﹶﺪﻦﻣ ﻭ،ِﻠﹶﻰ ﺍﷲﻨﺎﹰ ﻋﺎﻣﻀﺎﹰ ﻛﹶﺎﻥﹶ ﺿﺮﹺﻳﻣ
.«ِﻠﹶﻰ ﺍﷲﻨﺎﹰ ﻋﺎﻣﺎﻧﺎﹰ ﻛﹶﺎﻥﹶ ﺿﺴ ﺇﹺﻧﺐﺘﻳﻐ  ﻟﹶﻢﻪﺘﻴﻲ ﺑ ﻓﻠﹶﺲ ﺟﻦﻣ ﻭ،ِﻠﹶﻰ ﺍﷲﻋ
1047. Muaz ibn Cəbəl rəvayət edir ki, Allah Elçisi salləllahu aleyhi və səlləm
demişdir: “Allah yolunda cihad edən Allahın himayəsindədir. Xəstəni
Muslim, 2592, 4694, 6763.
ət-Tirmizi, 1931, 2056. əl-Albani səhih olduğunu bildirmişdir.
1382 Əhməd, 27650, 26327. əl-Albani “Sahihut-Tərğib vət-Tərhib”də (№ 2847) səhih li-ğeyrihi olduğunu
bildirmişdir.
1383 ət-Tabərani “Mucəmul-Kəbir” 16475.
1384 ət-Tabərani “Mucəmul-Kəbir” 16475; Əhməd 22746. əl-Albani “Ziləlul-Cənnə”də (№ 1021), “Sahihut-Tərğib vət-Tərhib”də (№ 2/ 166), “Sahihul-Cəmius-Sağir”də (№ 3253) səhih olduğunu bildirmişdir.
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ziyarət edən Allahın himayəsindədir. Səhər-axşam məscidə gedən Allahın
himayəsindədir. Rəhbərə nəsihət etmək üçün onun yanına daxil olan
Allahın himayəsindədir. Evində oturub heç kəsin qeybətini etməyən
Allahın himayəsindədir”.1385

ﻦ ﻣﺠﹺﺪﺴ ﺇﹺﻟﹶﻰ ﻣﻪﺘﻴ ﺑﻦ ﻣﺝﺮﻞﹲ ﺧﺟ ﺭ،

ِ ﺍﷲﺎﻥﻤﻲ ﺿ »ﺛﹶﻼﹶﺛﹾﺔﹲ ﻓ: ِﻝﹸ ﷲﻮﺳ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺭ:ﻗﹶﺎﻝﹶ
.«ﺎﺟﺎﹰ ﺣﺝﺮﻞﹲ ﺧﺟﺭ ﻭ،

ﺓﹶﻳﺮﺮ ﺃﹶﺑﹺﻲ ﻫﻦ ﻋ- ١٠٤٨

ِﺒﹺﻴﻞﹺ ﺍﷲﻲ ﺳ ﻏﹶﺎﺯﹺﻳﺎﹰ ﻓﺝﺮﻞﹲ ﺧﺟﺭ ﻭ،

ِ ﺍﷲﺎﺟﹺﺪﺴﻣ

1048. Əbu Hureyra rəvayət edir ki, Allah Elçisi salləllahu aleyhi və səlləm demişdir: “Üç nəfər Allahın öhdəsindədir; evindən çıxaraq Allahın məscidlərindən birinə gedən, Allah yolunda döyüşə çıxan və Həccə gedən
kişi”.1386

 ﺎﺇﹺﻥﹾ ﻣ ﻭ،ﻲﻛﹸﻔ ﻭﺯﹺﻕ ﺭﺎﺵﻠﹶﻰ ﺍﷲِ ﺇﹺﻥﹾ ﻋ ﻋﻦﺎﻣ ﺿﻢ»ﺛﹶﻼﺛﹶﺔﹲ ﻛﹸﻠﱡﻬ: ﻝﹶ ﺍﷲِ ﻗﹶﺎﻝﹶﻮﺳ ﺃﹶﻥﱠ ﺭ: ﺔﹶﺎﻣ ﺃﹶﺑﹺﻲ ﺃﹸﻣﻦ ﻋ- ١٠٤٩
ﺕ
ﻲ ﻓﺝﺮ ﺧﻦﻣ ﻭ،ِﻠﹶﻰ ﺍﷲ ﻋﻦﺎﻣ ﺿﻮ ﻓﹶﻬﺠﹺﺪﺴ ﺇﹺﻟﹶﻰ ﺍﻟﹾﻤﺝﺮ ﺧﻦﻣ ﻭ،ِﻠﹶﻰ ﺍﷲ ﻋﻦﺎﻣ ﺿﻮ ﻓﹶﻬﻠﱠﻢ ﻓﹶﺴﻪﺘﻴﻞﹶ ﺑﺧ ﺩﻦ ﻣ،ﺔﻨ ﺍﷲُ ﺍﻟﹾﺠﻠﹶﻪﺧﺃﹶﺩ
.«ِﻠﹶﻰ ﺍﷲﻦﹴ ﻋﺎﻣ ﺿﻮﺒﹺﻴﻞﹺ ﺍﷲِ ﻓﹶﻬﺳ
1049. Əbu Umamə rəvayət edir ki, Allah Elçisi salləllahu aleyhi və səlləm demişdir: “Üç nəfər yaşadığı müddətdə ruzilənmək və qorunmaqla, öldükdə
isə Cənnətə daxil olmaqla Allahın öhdəsindədirlər; salam verərək evinə
daxil olan Allahın öhdəsindədir, məscidə gedən Allahın öhdəsindədir,
cihada çıxan Allahın öhdəsindədir”.1387

ﻗﺎﻝ ﺳﺖ ﳎﺎﻟﺲ ﺍﳌﺆﻣﻦ ﺿﺎﻣﻦ ﻋﻠﻰ ﺍﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﻣﺎ ﻛﺎﻥ ﰲ ﺷﻲﺀ

ﻋﻦ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ

 ﻋﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﷲ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ- ١٠٥٠

ﻣﻨﻬﺎ ﰲ ﻣﺴﺠﺪ ﲨﺎﻋﺔ ﻭﻋﻨﺪ ﻣﺮﻳﺾ ﺃﻭ ﰲ ﺟﻨﺎﺯﺓ ﺃﻭ ﰲ ﺑﻴﺘﻪ ﺃﻭ ﻋﻨﺪ ﺇﻣﺎﻡ ﻣﻘﺴﻂ ﻳﻌﺰﺭﻩ ﻭﻳﻮﻗﺮﻩ ﺃﻭ ﰲ ﻣﺸﻬﺪ ﺟﻬﺎﺩ
1050. Abdullah ibn Ömər
rəvayət edir ki, Allah Elçisi salləllahu aleyhi və
səlləm demişdir: “Möminin altı məclisi vardır ki, o, bunlardan hər hansı
birində olarsa, Uca Allahın öhdəsində olar; camaatla məsciddə, xəstə yanında, cənazədə və ya evində olmaq, ədalətli rəhbərə nəsihət etmək və ona
hörmətini göstərmək üçün qəbulunda olmaq və ya cihadda olmaq”.1388
İbn Hibban, 373. əl-Albani səhih olduğunu bildirmişdir.
Əbu Nueym “Hilyətul-Əuliyə” 9/ 251; əl-Humeydi, 1090. əl-Albani “Sahihul-Cəmius-Sağir”də (№
3051) və “Silsilətul-Əhədisis-Sahiha”da (№ 598) səhih olduğunu bildirmişdir.
1387 İbn Hibban, 499. əl-Albani səhih olduğunu bildirmişdir.
1388 Cəlaləddin əs-Suyuti “Cəmiul-Əhədis” 13026. əl-Albani “Sahihut-Tərğib vət-Tərhib”də (№ 328)
həsən li-ğeyrihi olduğunu bildirmişdir.
1385
1386
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؟ﻲﺎ ﻫﻣ ﻭ: ﻗﹶﺎﻟﹸﻮﺍ.«ﺔﻨ ﺑﹺﺎﻟﹾﺠﻞﹾ ﻟﹶﻜﹸﻢﻘﹶﺒ ﺃﹶﺗﻲ ﺑﹺﺴِﺖﻠﹸﻮﺍ ﻟﻘﹶﺒ »ﺗ: ﻗﹶﺎﻝﹶﻪﺃﹶﻧ

ِﻝﹺ ﺍﷲﻮﺳ ﺭﻦ ﻋ:

ﻚﺎﻟﻦﹺ ﻣﺲﹺ ﺑ ﺃﹶﻧﻦ ﻋ- ١٠٥١

ﻜﻢﺪﻳﻛﹸﻔﱡﻮﺍ ﺃﹶﻳ ﻭ،ﻛﹸﻢﺎﺭﺼﻮﺍ ﺃﹶﺑ ﻏﹸﻀ،ﻦﻳﺨ  ﻓﹶﻼﹶﻦﻤﺇﹺﺫﹶﺍ ﺍﺅﺗ ﻭ،ﻒﻠﻳﺨ  ﻓﹶﻼﹶﺪﻋﺇﹺﺫﹶﺍ ﻭ ﻭ،ﺏﻳﻜﹾﺬ ﻛﹾﻢ ﻓﹶﻼﹶﺪﺙﹶ ﺃﹶﺣﺪ »ﺇﹺﺫﹶﺍ ﺣ:ﻗﹶﺎﻝﹶ
.«ﻜﹸﻢﻭﺟﻔﹶﻈﹸﻮﺍ ﻓﹸﺮﺍﺣﻭ
1051. Ənəs ibn Məlik rəvayət edir ki, Allah Elçisi salləllahu aleyhi və səlləm
demişdir: “Mənə altı şeyə zəmanət verin, mən də sizə Cənnəti zəmanət
verim; biriniz danışanda yalan danışmasın, vəd verdikdə vədinə xilaf
çıxmasın, etibar edildikdə xəyanət etməsin. Gözünüzü harama baxmaqdan
çəkin, əllərinizi günahlardan saxlayın və övrət yerlərinizi qoruyun”.1389
BORCA AİD HƏDİSLƏR

.«ﺔﺎﻣﻴ ﺍﻟﹾﻘﻡﻳﻮ ﻪﻨﺍﻯ ﺍﷲُ ﻋ ﺃﹶﺩ،ﺎﺀَﻩﻮﹺﻱ ﻗﹶﻀﻳﻨ ﻨﺎﹰﻳﺍﻥﹶ ﺩ ﺍﺩﻦ »ﻣ:ﻳﻘﹸﻮﻝﹸ

ﺒﹺﻲ ﺍﻟﻨﺖﻌﻤ ﺳ:ﻗﹶﺎﻟﹶﺖ

ﺔﻮﻧﻤﻴ ﻣﻦ ﻋ- ١٠٥٢

1052. Məymunə
rəvayət edir ki, Allah Elçisi salləllahu aleyhi və səlləm
demişdir: “Kim ödəmək niyyəti ilə borc alarsa, (onu ödəyə bilmədikdə)
Qiyamət günü Allah onun borcunu ödəyər”.1390

ﻳﺮﹺﻳﺪ ﺬﹶ ﺃﹶﺧﻦﻣ ﻭ،ﻪﻨ ﻋﻯ ﺍﻟﻠﱠﻪﺎ ﺃﹶﺩﺍﺀَﻫ ﺃﹶﺩﻳﺮﹺﻳﺪ ﺎﺱﹺﺍﻝﹶ ﺍﻟﻨﻮﺬﹶ ﺃﹶﻣ ﺃﹶﺧﻦ »ﻣ:ﻗﹶﺎﻝﹶ

ﺒﹺﻰﻦﹺ ﺍﻟﻨﻋ

ﺓﹶﻳﺮﺮ ﺃﹶﺑﹺﻰ ﻫﻦ ﻋ- ١٠٥٣

.« ﺍﻟﻠﱠﻪﻠﹶﻔﹶﻪﺎ ﺃﹶﺗﻼﹶﻓﹶﻬﺇﹺﺗ

1053. Əbu Hureyra rəvayət edir ki, Peyğəmbər salləllahu aleyhi və səlləm demişdir: “İnsanların malını qaytarmaq niyyəti ilə götürən kimsənin (borcunu) onun əvəzinə Allah qaytarar1391, (onu) tələf etmək (və qaytarmamaq)
niyyəti ilə götürən kimsəni isə Allah məhv edər”.1392

ﻦﻣﺆ ﺍﻟﹾﻤﻚﻴﻠﹶﻰ ﺃﹶﺧﻞﹶ ﻋﺧﺪ »ﺃﹶﻥﹾ ﺗ:ﻞﹸ؟ ﻗﹶﺎﻝﹶﺎﻝﹺ ﺃﹶﻓﹾﻀﻤ ﺍﻷَﻋ ﺃﹶﻱ:

ِﻝﹸ ﺍﷲﻮﺳ ﹶﻞ ﺭﺌ ﺳ:ﺓﹶ ﻗﹶﺎﻝﹶﻳﺮﺮ ﺃﹶﺑﹺﻲ ﻫﻦ ﻋ- ١٠٥٤
.«ﺰﺍﹰﺒ ﺧﻪﻤﻄﹾﻌ ﺗ ﺃﹶﻭ،ﻨﺎﹰﻳ ﺩﻲ ﻟﹶﻪﻘﹾﻀ ﺗ ﺃﹶﻭ،ﻭﺭﺍﹰﺮﺳ

1054. Əbu Hureyra
rəvayət edir ki, Allah Elçisindən salləllahu aleyhi və
səlləm soruşdular: “Ən fəzilətli əməl hansıdır?” O buyurdu: “Mömin qardaəl-Hakim, 8067; əl-Beyhəqi “Şuabul-İman”4355. əl-Albani “Sahihul-Cəmius-Sağir”də (№ 2978) və
“Silsilətul-Əhədisis-Sahiha”da (№ 1525) səhih olduğunu bildirmişdir.
1390 ət-Tabərani “Mucəmul-Kəbir” 1049. əl-Albani “Sahihul-Cəmius-Sağir”də (№ 5986) səhih olduğunu
bildirmişdir.
1391 Yəni götürdüyü borcu qaytarmağa kömək edər.
1392 əl-Buxari, 2387.
1389
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şını sevindirmək və ya onun borcunu ödəmək, yaxud ona çörək yedirtmək”.1393

.«ﺓﹰﺮﺎ ﻣﻬﻗﹶﺘﺪﻦﹺ ﺇﹺﻻﱠ ﻛﹶﺎﻥﹶ ﻛﹶﺼﻴﺗﺮﺎ ﻣﺿﺎ ﻗﹶﺮﻤﻠﺴ ﻣﻳﻘﹾﺮﹺﺽ ﻢﹴﻠﺴ ﻣﻦﺎ ﻣﻗﹶﺎﻝﹶ »ﻣ

ﺒﹺﻰﺃﹶﻥﱠ ﺍﻟﻨ

ﻮﺩﻌﺴﻦﹺ ﻣﻦﹺ ﺍﺑ ﻋ- ١٠٥٥

1055. İbn Məsud
rəvayət edir ki, Peyğəmbər salləllahu aleyhi və səlləm
demişdir: “Bir müsəlman digərinə iki dəfə borc verərsə, bir dəfə sədəqə
vermiş kimi sayılır”.1394

ِﻝﹺ ﺍﷲﻮﺳ ﺭﻦ ﻋ: ﺔﹶﺎﻣ ﺃﹶﺑﹺﻲ ﺃﹸﻣﻦ ﻋ- ١٠٥٦
.«ﺮﺸﺔﹶ ﻋﺎﻧﹺﻴ ﺑﹺﺜﹶﻤﺽﺍﻟﹾﻘﹶﺮ ﻭ،ﺎﻬﺜﺎﹶﻟﺃﹶﻣ

ﺮﹺﺸﻗﹶﺔﹸ ﹺﺑﻌﺪ ﺍﻟﺼ:ﻜﹾﺘﻮﺑﺎﹰﺎ ﻣﺎﺑﹺﻬﻠﹶﻰ ﺑﺃﹶﻯ ﻋ ﻓﹶﺮ،ﺔﻨﻞﹲ ﺍﻟﹾﺠﺟﻞﹶ ﺭﺧ »ﺩ:ﻗﹶﺎﻝﹶ

1056. Əbu Umamə rəvayət edir ki, Allah Elçisi salləllahu aleyhi və səlləm demişdir: “Bir kişi Cənnətə daxil olur və onun qapısının üzərində belə bir
yazı görür: “Sədəqənin (mükafatı) on, borc verməyin (mükafatı) isə on
səkkiz mislində verilir”.1395

ﻞﱢ ﻇﺖﺤ ﺗﺔﺎﻣﻴ ﺍﻟﹾﻘﻡﻳﻮ  ﺍﻟﻠﱠﻪ ﺃﹶﻇﹶﻠﱠﻪ ﻟﹶﻪﻊﺿ ﻭﺍ ﺃﹶﻭﺴِﺮﻌ ﻣﻈﹶﺮ ﺃﹶﻧﻦ»ﻣ

ﻮﻝﹸ ﺍﻟﻠﱠﻪﺳﻗﹶﺎﻝﹶ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺭ

 ﹶﺓﻳﺮﺮ ﺃﹶﺑﹺﻰ ﻫﻦ ﻋ- ١٠٥٧
.«ﻠﱡﻪﻞﱠ ﺇﹺﻻﱠ ﻇ ﻻﹶ ﻇﻡﻳﻮ ﻪﺷﺮﻋ

1057. Əbu Hureyra rəvayət edir ki, Allah Elçisi salləllahu aleyhi və səlləm buyurmuşdur: “Kim borcu qaytarmaqda çətinlik çəkənə möhlət verərsə və ya
borcunu keçərsə, Qiyamət günü heç bir kölgənin olmadığı gündə Allah
onu Ərşinin kölgəsində kölgələndirər”.1396

ﺍﺴِﺮﻌ ﻣﺮﻈﻨ ﻓﹶﻠﹾﻴ- ﻠﱢﻪﻰ ﻇ ﻓ ﺍﻟﻠﱠﻪﻠﱠﻪﻳﻈ  ﺃﹶﻥﹾﺐ ﺃﹶﺣﻦ»ﻣ

ﻮﻝﹸ ﺍﻟﻠﱠﻪﺳﻗﹶﺎﻝﹶ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺭ

ﺒﹺﻰﺐﹺ ﺍﻟﻨﺎﺣﺻ

ﺮﹺﺴ ﺃﹶﺑﹺﻰ ﺍﻟﹾﻴﻦ ﻋ- ١٠٥٨
.« ﻟﹶﻪﻊﻀﻴ ﻟﺃﹶﻭ

1058. Peyğəmbərin salləllahu aleyhi və səlləm səhabəsi Əbul-Yəsər
rəvayət
edir ki, Allah Elçisi salləllahu aleyhi və səlləm buyurmuşdur: “Kim Allahın
kölgəsində kölgələnməsini sevirsə, borcu qaytarmaqda çətinlik çəkənə
İbn Əbud-Dunyə “Qadaul-Həvaic” 112. əl-Albani “Sahihul-Cəmius-Sağir”də (№ 1096) və“SilsilətulƏhədisis-Sahiha”da (№ 1494, 2715) həsən olduğunu bildirmişdir.
1394 İbn Məcə, 2430, 2524. əl-Albani həsən olduğunu bildirmişdir.
1395 ət-Tabərani “Mucəmul-Kəbir” 7976; əl-Beyhəqi “Şuabul-İman” 3564. əl-Albani “Sahihut-Tərğib vətTərhib”də (№ 900) və “Silsilətul-Əhədisis-Sahiha”da (№ 3407) həsən olduğunu bildirmişdir.
1396 ət-Tirmizi, 1306, 1354. əl-Albani səhih olduğunu bildirmişdir.
1393
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möhlət versin və ya borcundan silsin”.1397

.«ﺓﺮﺍﻵﺧﺎ ﻭﻴﻧﻰ ﺍﻟﺪ ﻓﻪﻠﹶﻴ ﻋ ﺍﻟﻠﱠﻪﺮﻳﺴ ﺴﺮﹴ
ِ ﻌﻠﹶﻰ ﻣ ﻋﺮﻳﺴ ﻦ»ﻣ

ﻮﻝﹸ ﺍﻟﻠﱠﻪﺳﻗﹶﺎﻝﹶ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺭ

ﺓﹶﻳﺮﺮ ﺃﹶﺑﹺﻰ ﻫﻦ ﻋ- ١٠٥٩

1059. Əbu Hureyra
rəvayət edir ki, Allah Elçisi salləllahu aleyhi və səlləm
belə buyurdu: “Kim bir borcu olana asanlıq göstərərsə, Allah da ona
dünyada və Axirətdə asanlıq bəxş edər”.1398

 ﻛﹶﺎﻥﹶﻠﱢﻪ ﺣﺪﻌ ﺑﻩﻈﹶﺮ ﺃﹶﻧﻦﻣﻗﹶﺔﹲ ﻭﺪﻡﹴ ﺻﻳﻮ  ﺑﹺﻜﹸﻞﱢﺍ ﻛﹶﺎﻥﹶ ﻟﹶﻪﺴِﺮﻌ ﻣﻈﹶﺮ ﺃﹶﻧﻦﻗﹶﺎﻝﹶ »ﻣ

ﺒﹺﻰﻦﹺ ﺍﻟﻨﻋ

ﻰﻠﹶﻤﺓﹶ ﺍﻷَﺳﻳﺪﺮ ﺑﻦ ﻋ- ١٠٦٠
«ﻗﹶﺔﹲﺪﻡﹴ ﺻﻳﻮ ﻰ ﻛﹸﻞﱢ ﻓﺜﹾﻠﹸﻪ ﻣﻟﹶﻪ

1060. Bureydə əl-Əsləmi
rəvayət edir ki, Peyğəmbər salləllahu aleyhi və
səlləm belə buyurdu: “Kim borcu qaytarmaqda çətinlik çəkənə möhlət verərsə, hər gününə görə ona bir sədəqə savabı verilər. Kim də borcun vədəsi
gəldikdən sonra möhlət verərsə, hər gününə görə ona borcun misli qədər
sədəqə savabı verilər”.1399

ﻩ ﻳﻜﹾﺮ ﺎﻴﻤ ﻓﻳﻜﹸﻦ ﺎ ﻟﹶﻢ ﻣﻪﻳﻨ ﺩﻰﻳﻘﹾﻀ ﻰﺘﻦﹺ ﺣﺍﺋ ﺍﻟﺪﻊ ﻣ »ﺇﹺﻥﱠ ﺍﻟﻠﱠﻪﻮﻝﹸ ﺍﻟﻠﱠﻪﺳﻔﹶﺮﹴ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺭﻌﻦﹺ ﺟ ﺑ ﺍﻟﻠﱠﻪﺪﺒ ﻋﻦ ﻋ- ١٠٦١
ﻯ ﺍﻟﱠﺬﺪﻌﻰ ﺑﻌ ﻣﺍﻟﻠﱠﻪﻠﹶﺔﹰ ﺇﹺﻻﱠ ﻭ ﻟﹶﻴ ﺃﹶﻥﹾ ﺃﹶﺑﹺﻴﺖﻩﻰ ﺃﹶﻛﹾﺮﻳﻦﹴ ﻓﹶﺈﹺﻧﻰ ﺑﹺﺪﺬﹾ ﻟ ﻓﹶﺨﺐ ﺍﺫﹾﻫﺎﺯﹺﻧﹺﻪﺨﻳﻘﹸﻮﻝﹸ ﻟ ﻔﹶﺮﹴﻌ ﺟﻦ ﺑ ﺍﻟﻠﱠﻪﺪﺒ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﻓﹶﻜﹶﺎﻥﹶ ﻋ.«ﺍﻟﻠﱠﻪ
. ﻮﻝﹺ ﺍﻟﻠﱠﻪﺳ ﺭﻦ ﻣﺖﻌﻤﺳ
1061. Abdullah ibn Cəfər
rəvayət edir ki, Allah Elçisi salləllahu aleyhi və
səlləm belə buyurdu: “Allahın sevmədiyi bir səbəbə görə1400 borc almadığı
təqdirdə, borcunu ödəyənə qədər, Allah borcu olanladır”. Abdullah ibn
Cəfər
öz xəzinədarına deyərdi: “Get mənim üçün borc al! Həqiqətən,
mən bu hədisi Allah Elçisindən salləllahu aleyhi və səlləm eşidəndən sonra
Allahın mənimlə olmadığı halda gecələmək istəmirəm”.1401

 ﹴﻊﺍﻓﺎ ﺭ ﺃﹶﺑﺮ ﻓﹶﺄﹶﻣﻗﹶﺔﺪ ﺇﹺﺑﹺﻞﹺ ﺍﻟﺼﻦ ﺇﹺﺑﹺﻞﹲ ﻣﻪﻠﹶﻴ ﻋﺖﻣﺍ ﻓﹶﻘﹶﺪﻜﹾﺮﻞﹴ ﺑﺟ ﺭﻦ ﻣﻠﹶﻒﺴﺘ ﺍﺳﻮﻝﹶ ﺍﻟﻠﱠﻪﺳﻊﹴ ﺃﹶﻥﱠ ﺭﺍﻓ ﺃﹶﺑﹺﻰ ﺭﻦ ﻋ- ١٠٦٢
ﻢﻬﻨﺴﺎﺱﹺ ﺃﹶﺣ ﺍﻟﻨﺎﺭﻴ ﺇﹺﻥﱠ ﺧﺎﻩ ﺇﹺﻳﻪﻄ ﻓﹶﻘﹶﺎﻝﹶ »ﺃﹶﻋ.ﺎﻴﺎﻋﺑﺍ ﺭﺎﺭﻴﺎ ﺇﹺﻻﱠ ﺧﻴﻬ ﻓ ﺃﹶﺟﹺﺪﻊﹴ ﻓﹶﻘﹶﺎﻝﹶ ﻟﹶﻢﺍﻓﻮ ﺭ ﺃﹶﺑﻪ ﺇﹺﻟﹶﻴﻊﺟ ﻓﹶﺮﻩﻜﹾﺮﻞﹶ ﺑﺟ ﺍﻟﺮﻰﻳﻘﹾﻀ ﺃﹶﻥﹾ
.«ًﺎﺀﻗﹶﻀ
İbn Məcə, 2419, 2512. əl-Albani səhih olduğunu bildirmişdir.
İbn Məcə, 2417, 2510. əl-Albani səhih olduğunu bildirmişdir.
1399 İbn Məcə, 2418, 2511. əl-Albani səhih olduğunu bildirmişdir.
1400 Qaytarmamaq və ya haram işlərə sərf etmək məqsədilə borc almaq nəzərdə tutulur.
1401 İbn Məcə, 2409, 2501. əl-Albani səhih olduğunu bildirmişdir.
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1062. Əbu Rafi
rəvayət edir ki, Allah Elçisi salləllahu aleyhi və səlləm bir
kişidən cavan bir dəvəni borc aldı. Ona zəkat dəvələri gətirildikdə o, Əbu
Rafiyə əmr etdi ki, həmin kişinin borcunu qaytarsın. Əbu Rafi də dedi:
“Mən yalnız yeddi illik gözəl bir dəvə tapdım”. Allahın Elçisi salləllahu aleyhi
və səlləm isə belə dedi: “Həmin dəvəni apar o adama ver. Həqiqətən, insanların ən xeyirlisi borcunu ən yaxşı tərzdə qaytarandır”.1402

ﻦﺮﹺﻯ ٌﺀ ﻣ ﺑﻮﻫ ﻭﺪﺴ ﺍﻟﹾﺠﻭﺡ ﺍﻟﺮﻕ ﻓﹶﺎﺭﻦ ﻗﹶﺎﻝﹶ »ﻣﻪﺃﹶﻧ

ﻮﻝﹺ ﺍﻟﻠﱠﻪﺳ ﺭﻦﻋ

ﻪ ﻮﻝﹺ ﺍﻟﻠﱠﺳﻟﹶﻰ ﺭﻮﺎﻥﹶ ﻣﺑ ﺛﹶﻮﻦ ﻋ- ١٠٦٣
.«ﻳﻦﹺﺍﻟﺪﻠﹸﻮﻝﹺ ﻭﺍﻟﹾﻐﺮﹺ ﻭﺒ ﺍﻟﹾﻜﻦﺔﹶ ﻣﻨﻞﹶ ﺍﻟﹾﺠﺧ ﺩﺛﹶﻼﹶﺙ

1063. Allah Elçisinin salləllahu aleyhi və səlləm azad etdiyi köləsi Səubən
rəvayət edir ki, Allah Elçisi salləllahu aleyhi və səlləm belə buyurmuşdur:
“Kimin ruhu cəsədindən bu üç şeydən - təkəbbürlük, qənimət malına xəyanət etmək və borcdan - uzaq olduğu halda ayrılarsa, Cənnətə girər”.1403
BORCA DÜŞDÜKDƏ EDİLƏN DUA

ﻨﹺﻴﻬﹺﻦﻠﱠﻤ ﻋﺎﺕﻤ ﻛﹶﻠﻚﻠﱢﻤ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺃﹶﻻﹶ ﺃﹸﻋ.ﻰﻨﻰ ﻓﹶﺄﹶﻋﺘﺎﺑﺘ ﻛﻦ ﻋﺕﺰﺠ ﻋﻰ ﻗﹶﺪ ﻓﹶﻘﹶﺎﻝﹶ ﺇﹺﻧﺎﺀَﻩﺎ ﺟﺒﻜﹶﺎﺗﺃﹶﻥﱠ ﻣ

ﻰﻠ ﻋﻦ ﻋ- ١٠٦٤

ﺃﹶﻏﹾﻨﹺﻨﹺﻰ ﻭﻚﺍﻣﺮ ﺣﻦ ﻋﻚﻼﹶﻟﻨﹺﻰ ﺑﹺﺤ ﺍﻛﹾﻔﻢ ﻗﹶﺎﻝﹶ »ﻗﹸﻞﹺ ﺍﻟﻠﱠﻬﻚﻨ ﻋ ﺍﻟﻠﱠﻪﺍﻩﺎ ﺃﹶﺩﻳﻨﲑﹴ ﺩﻞﹺ ﺻﺒﺜﹾﻞﹸ ﺟ ﻣﻚﻠﹶﻴ ﻛﹶﺎﻥﹶ ﻋ ﻟﹶﻮﻮﻝﹸ ﺍﻟﻠﱠﻪﺳﺭ
.«ﺍﻙﻮ ﺳﻦﻤ ﻋﻚﻠﺑﹺﻔﹶﻀ
1064. Əli
rəvayət edir ki, bir kölə onun yanına gəlib belə dedi: “Köləlikdən azad olmaq üçün borcumu ödəməyə acizəm, mənə yardım et!” Əli
dedi: “Allah Elçisinin salləllahu aleyhi və səlləm mənə öyrətdiyi bəzi
kəlmələri sənə öyrədim? Siyr dağı boyda borcun olsa belə Allah onu sənə
ödətdirər. Belə dua et: “Allahumməkfini bi-hələlikə an həramikə və əğnini
bifədlikə ammən sivak1404”.1405

ﺜﹾ ﹸﻞﻚ ﻣ
 ﻠﹶﻴ ﻛﹶﺎﻥﹶ ﻋ ﻟﹶﻮﻮ ﺑﹺﻪﻋﺪﺎﺀً ﺗﻋ ﺩﻚﻠﱢﻤ ﺃﹶﻻ ﺃﹸﻋ:ﻞﹴﺒﻦﹺ ﺟ ﺑﺎﺫﻌﻤﻮﻝﹸ ﺍﷲِ ﻟﺳ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺭ: ﻗﹶﺎﻝﹶﻚﺎﻟﻦﹺ ﻣﺲﹺ ﺑ ﺃﹶﻧﻦ ﻋ- ١٠٦٥
ﻦ ﻣﺰﻌﺗ ﻭ،ُﺎﺀﺸ ﺗﻦﻤ ﻣﻠﹾﻚ ﺍﻟﹾﻤﺰﹺﻉﻨﺗ ﻭ،ُﺎﺀﺸ ﺗﻦ ﻣﻠﹾﻚﻲ ﺍﻟﹾﻤﺗﺆ ﺗ،ﻠﹾﻚ ﺍﻟﹾﻤﻚﺎﻟ ﻣﻢ ﺍﻟﻠﱠﻬ:ﺎﺫﹸﻌﺎ ﻣ؟ ﻗﹸﻞﹾ ﻳﻚﻨﻯ ﺍﷲُ ﻋﺎ ﻷَﺩﻳﻨﻞﹴ ﺩﺒﺟ
ﺎﻤﻬﻣﻨ ﻊﻨﻤﺗ ﻭ،ُﺎﺀﺸ ﺗﻦﺎ ﻣﻤﻴﻬﻄﻌ ﺗ،ﺓﺮﺍﻵﺧﺎ ﻭﻴﻧﺎﻥﹸ ﺍﻟﺪﻤﺣ ﺭ،ﻳﺮﺀٍ ﻗﹶﺪﻲﻠﹶﻰ ﻛﹸﻞﱢ ﺷ ﻋﻚﺮﹺ ﺇﹺﻧﻴ ﺍﻟﹾﺨﻙﺪ ﺑﹺﻴ،ُﺎﺀﺸ ﺗﻦﻝﱡ ﻣﺬﺗ ﻭ،ُﺎﺀﺸﺗ

Muslim, 4192.
İbn Məcə, 2412, 2505. əl-Albani səhih olduğunu bildirmişdir.
1404 Tərcüməsi: Allahım, məni Öz halalınla kifayətləndirib haramına möhtac etmə, məni Öz lütfünlə
Özündən başqasına möhtac etmə!
1405 ət-Tirmizi, 3563, 3911. əl-Albani hədisin həsən olduğunu qeyd etmişdir.
1402
1403
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ﺍﻙﻮ ﺳﻦ ﻣﺔﻤﺣ ﺭﻦﺎ ﻋﻨﹺﻴﻨﹺﻲ ﺑﹺﻬﻐﺔﹰ ﺗﻤﺣﻨﹺﻲ ﺭﻤﺣ ﺍﺭ،ُﺎﺀﺸ ﺗﻦﻣ
1065. Ənəs ibn Məlik
rəvayət edir: “Allah Elçisi salləllahu aleyhi və səlləm
Muaza dedi: “Sənə elə bir dua öyrədim ki, onunla dua edəcəyin təqdirdə
Uhud dağı boyda borcun olsa belə Allah onu qaytarar. Ey Muaz, de:
“Allahummə məlikul-mulk, tutil-mulkə mən təşəu, və tənziul-mulkə
mimmən təşəu, tuizzu mən təşəu, və tuzillu mən təşəu, biyədikəl-xayri
innəkə alə kulli şeyin qadir, Rahmənud-dunyə vəl-əxira, tutihumə mən
təşəu, və təmnəu minhumə mən təşəu, ərhəmni rahmətən tuğnini bihə an
rahməti mən sivakə1406”.1407
ŞABAN AYININ ON BEŞİNCİ GECƏSİ

ﻨﹺﲔﺆﻣ ﻠﹾﻤ ﻟﺮﻔﻐ ﻓﹶﻴﻪﺎﻥﹶ ﺍﻃﱠﻠﹶﻊ ﺍﷲُ ﺇﱃ ﺧﻠﻘﺒﻌ ﺷﻦ ﻣﻒﺼﻠﹶﺔﹶ ﺍﻟﻨﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻟﹶﻴ:  ﻗﹶﺎﻝﹶﺒﹺﻲﺔﹶ ﺍﳋﺸﲎ ﺃﹶﻥﹼ ﺍﻟﻨﻠﹶﺒ ﺃﹶﺑﹺﻲ ﺛﹶﻌﻦ ﻋ- ١٠٦٦
ﻮﻩﻋﻳﺪ ﻰﺘ ﺣﻢﻫﻘﹾﺪ ﺑﹺﺤﻘﹾﺪﻞﹶ ﺍﻟﹾﺤ ﺃﹶﻫﻉﻳﺪ ﻭ،ﺮﹺﻳﻦﻰ ﺍﻟﹾﻜﹶﺎﻓﻠﻳﻤﻭ
1066. Əbu Sələbə əl-Xuşəni rəvayət edir ki, Peyğəmbər salləllahu aleyhi və
buyurmuşdur: “Şaban ayının on beşinci gecəsi olduqda Allah məxluqatına baxır, möminləri bağışlayır, kafirlərə möhlət verir, kinliləri isə kinküdurətlərini tərk edənədək başlı-başına buraxır”.1408

səlləm

QAN ALDIRMAĞIN FƏZİLƏTİ

ﺎﻡﹺ ﻗﹸﻠﹾﺖ ﺍﻟﺴﻦﺍﺀٍ ﺇﹺﻻﱠ ﻣ ﻛﹸﻞﱢ ﺩﻦﻔﹶﺎﺀٌ ﻣﺍﺀَ ﺷﺩﻮﺔﹶ ﺍﻟﺴﺒ ﺍﻟﹾﺤﻩﺬ ﺇﹺﻥﱠ ﻫ:ﻳﻘﹸﻮﻝﹸ

ﺒﹺﻲ ﺍﻟﻨﺖﻌﻤ ﺳ:ﻗﹶﺎﻟﹶﺖ

 ﹶﺔﺸﺎﺋ ﻋﻦ ﻋ- ١٠٦٧
.ﺕﻮ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺍﻟﹾﻤﺎﻡﺎ ﺍﻟﺴﻣﻭ

1067. Rəvayət edilir ki, Aişə
demişdir: “Mən Peyğəmbərin salləllahu aleyhi
və səlləm belə dediyini eşitmişəm: “Bu qara zirə samdan başqa hər bir
xəstəliyin dərmanıdır”. Mən: “Sam nədir?”- deyə soruşdum. O: “Ölümdür!”- dedi”.1409
Tərcüməsi: Ey mülk sahibi Allahım! Sən istədiyin kəsə mülkü verir və istədiyindən də onu geri
alırsan; istədiyin kimsəni yüksəldir və istədiyini də alçaldırsan. Xeyir yalnız Sənin Əlindədir. Həqiqətən, Sən hər şeyə qadirsən. Sən dünya və Axirətin Rahmənisən, onları istədiyinə verir və istədiyindən
məhrum edirsən. Səndən başqasının mərhəmətinə möhtac olmayacaq mərhəmətlə mənə rəhm et!”
1407 ət-Tabərani “Mucəmus-Sağir” 558. əl-Albani “Sahihut-Tərğib vət-Tərhib”də (№ 1821) həsən olduğunu bildirmişdir.
1408 əl-Beyhəqi “Sunənus-Sağir” 1426; əl-Albani “Sahihul-Cəmius-Sağir”də (№ 771) həsən olduğunu bildirmişdir.
1409 əl-Buxari, 5687; Muslim, 5896; ət-Tirmizi, 2041, 2070; İbn Məcə, 3447, 3457.
1406
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ﻠﹾﻪﻌﺠﻻﹶ ﺗ ﻭﺖﻄﹶﻌﺘ ﺍﺳﻴﻘﹰﺎ ﺇﹺﻥﻓ ﺭﻠﹾﻪﻌﺍﺟﺎ ﻭﺎﻣﺠﻰ ﺣ ﻟﺲﻤ ﻓﹶﺎﻟﹾﺘﻡ ﺍﻟﺪﻎﹶ ﺑﹺﻰﻴﺒ ﺗ ﻗﹶﺪﻊﺎﻓﺎ ﻧﻗﹶﺎﻝﹶ ﻳ

ﺮﻤﻦﹺ ﻋﻦﹺ ﺍﺑ ﻋ- ١٠٦٨

ﻰ ﻓﺰﹺﻳﺪﺗﻛﹶﺔﹲ ﻭﺮﺑﻔﹶﺎﺀٌ ﻭ ﺷﻴﻪﻓﺜﹶﻞﹸ ﻭﻳﻖﹺ ﺃﹶﻣﻠﹶﻰ ﺍﻟﺮﺔﹸ ﻋﺎﻣﺠﻳﻘﹸﻮﻝﹸ »ﺍﻟﹾﺤ ﻮﻝﹶ ﺍﻟﻠﱠﻪﺳ ﺭﺖﻌﻤﻰ ﺳﺍ ﻓﹶﺈﹺﻧﲑﻐﺎ ﺻﺒﹺﻴﻻﹶ ﺻﺍ ﻭﺎ ﻛﹶﺒﹺﲑﺨﻴﺷ
ﺪ ﺍﻷَﺣﻡﻳﻮ ﻭﺖﺒﺍﻟﺴ ﻭﺔﻌﻤﺍﻟﹾﺠﺎﺀِ ﻭﺑﹺﻌ ﺍﻷَﺭﻡﻳﻮ ﺔﹶﺎﻣﺠﻮﺍ ﺍﻟﹾﺤﻨﹺﺒﺘﺍﺟﻴﺲﹺ ﻭﻤ ﺍﻟﹾﺨﻡﻳﻮ  ﺍﻟﻠﱠﻪﻛﹶﺔﺮﻠﹶﻰ ﺑﻮﺍ ﻋﺠﹺﻤﺘ ﻓﹶﺎﺣﻔﹾﻆﻰ ﺍﻟﹾﺤﻓﻘﹾﻞﹺ ﻭﺍﻟﹾﻌ
 ﻻﹶﻪﺎﺀِ ﻓﹶﺈﹺﻧﺑﹺﻌ ﺍﻷَﺭﻡﻳﻮ ِﻼﹶﺀ ﺑﹺﺎﻟﹾﺒﻪﺑﺮﺿﻼﹶﺀِ ﻭ ﺍﻟﹾﺒﻦ ﻣﻮﺏ ﺃﹶﻳﻴﻪ ﻓﺎﻓﹶﻰ ﺍﻟﻠﱠﻪﻯ ﻋ ﺍﻟﱠﺬﻡﻮ ﺍﻟﹾﻴﻪﺍﻟﺜﱡﻼﹶﺛﹶﺎﺀِ ﻓﹶﺈﹺﻧﻦﹺ ﻭﻴﺛﹾﻨ ﺍﻻﻡﻳﻮ ﻮﺍﺠﹺﻤﺘﺍﺣﺎ ﻭﻳﺮﺤﺗ
.«ِﺎﺀﺑﹺﻌﻠﹶﺔﹶ ﺍﻷَﺭ ﻟﹶﻴﺎﺀِ ﺃﹶﻭﺑﹺﻌ ﺍﻷَﺭﻡﻳﻮ  ﺇﹺﻻﱠﺹﺮﻻﹶ ﺑ ﻭﺬﹶﺍﻡﻭ ﺟﺪﻳﺒ
1068. İbn Ömər
demişdir: “Ey Nafi, qanım qaynayır, mənim üçün qan
alan tap və imkan varsa, onu mənim üçün yoldaş seç. Onu nə yaşlı qoca, nə
də balaca uşaq arasından seçmə, çünki mən Allah Elçisinin salləllahu aleyhi və
səlləm belə dediyini eşitdim: “Acqarına qan aldırmaq çox faydalıdır, onda
şəfa və bərəkət vardır. Ağlı və hafizəni gücləndirir. Allahın bərəkəti üzrə
Cümə axşamı qan aldırın, çərşənbə, Cümə, şənbə və bazar günləri qan
aldırmaqdan çəkinin. Bazar ertəsi və çərşənbə axşamı qan aldırın, çünki
həmin gün Allah Əyyubu xəstəlikdən sağaltmış, çərşənbə günü isə ona
bəla vermişdir. Çünki, cüzam və albinos xəstəlikləri çərşənbə günü və ya
onun gecəsi gəlir”.1410

ﻰﻳﻘﹸﻮﻝﹸ ﻟ ﻢ ﺇﹺﻻﱠ ﻛﹸﻠﱡﻬﻜﹶﺔﻼﹶﺋ ﺍﻟﹾﻤﻦﻺٍ ﻣ ﺑﹺﻰ ﺑﹺﻤﺮﹺﻯﻠﹶﺔﹶ ﺃﹸﺳ ﻟﹶﻴﺕﺭﺮﺎ ﻣ ﻗﹶﺎﻝﹶ »ﻣﻮﻝﹶ ﺍﻟﻠﱠﻪﺳﺃﹶﻥﱠ ﺭ
ﺎﺱﹴﺒﻦﹺ ﻋﻦﹺ ﺍﺑ ﻋ- ١٠٦٩
.«ﺔﺎﻣﺠ ﺑﹺﺎﻟﹾﺤﻚﺘ ﺃﹸﻣﺮ ﻣﺪﻤﺤﺎ ﻣ ﻗﹶﺎﻟﹸﻮﺍ »ﻳ.«ﺔﺎﻣﺠ ﺑﹺﺎﻟﹾﺤﺪﻤﺤﺎ ﻣ ﻳﻚﻠﹶﻴﻋ
1069. İbn Abbas
rəvayət edir ki, Allah Elçisi salləllahu aleyhi və səlləm demişdir: “Merac gecəsi hansı mələk toplusunun yanından keçirdimsə, hamısı mənə belə deyirdilər: “Ey Muhəmməd, qan aldır!”1411 Digər rəvayətdə
deyilir: “Ümmətinə qan aldırmağı əmr et!”1412

 ﻛﹶﺎﻥﹶﺮﹺﻳﻦﺸﻋﻯ ﻭﺪﺇﹺﺣﺓﹶ ﻭﺮﺸ ﻋﻊﺴﺗﺓﹶ ﻭﺮﺸ ﻋﻊﺒﺴ ﻟﻢﺠﺘﻦﹺ ﺍﺣ»ﻣ

ﻮﻝﹸ ﺍﻟﻠﱠﻪﺳﻗﹶﺎﻝﹶ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺭ

ﺓﹶﻳﺮﺮ ﺃﹶﺑﹺﻰ ﻫﻦ ﻋ- ١٠٧٠
.«ٍﺍﺀ ﻛﹸﻞﱢ ﺩﻦﻔﹶﺎﺀً ﻣﺷ

1070. Əbu Hureyra rəvayət edir ki, Allah Elçisi salləllahu aleyhi və səlləm demişdir: “Kim ayın on yeddisi, on doqquzu, iyirmi biri qan aldırarsa, bu,
bütün xəstəliklərə şəfadır”.1413
İbn Məcə, 3487, 3616. əl-Albani “Sahihut-Tərğib vət-Tərhib”də (№ 3466) və “Silsilətul-ƏhədisisSahiha”da (№ 766) həsən olduğunu bildirmişdir.
1411 İbn Məcə, 3606, 3477. əl-Albani səhih olduğunu bildirmişdir.
1412 İbn Məcə, 3608, 3479. əl-Albani səhih olduğunu bildirmişdir.
1413 Əbu Davud, 3863. əl-Albani həsən olduğunu bildirmişdir.
1410
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.«ﺔﹸﺎﻣﺠ ﻓﹶﺎﻟﹾﺤﺮﻴ ﺧ ﺑﹺﻪﻢﻳﺘﺍﻭﺪﺎ ﺗﻤﺀٍ ﻣﻰﻰ ﺷﻗﹶﺎﻝﹶ »ﺇﹺﻥﹾ ﻛﹶﺎﻥﹶ ﻓ

ﺓﹶﻳﺮﺮ ﺃﹶﺑﹺﻰ ﻫﻦ ﻋ- ١٠٧١

ﻮﻝﹶ ﺍﻟﻠﱠﻪﺳﺃﹶﻥﱠ ﺭ

1071. Əbu Hureyra rəvayət edir ki, Allah Elçisi salləllahu aleyhi və səlləm demişdir: “Əgər müalicə olunduğunuz bir şeydə xeyir varsa, o, qan almaqdır”.1414

ﺔﹶﻌﺒ ﺳﻴﻪ ﻓﹶﺈﹺﻥﱠ ﻓﻱﺪ ﺍﻟﹾﻬﹺﻨﻮﺩﺬﹶﺍ ﺍﻟﹾﻌ ﺑﹺﻬﻜﹸﻢﻠﹶﻴ ﻋ:ﻳﻘﹸﻮﻝﹸ

ﺒﹺﻲ ﺍﻟﻨﺖﻌﻤ ﺳ:ﻗﹶﺎﻟﹶﺖ
ﻦﹴﺼﺤ ﻣﺖﺲﹴ ﺑﹺﻨ ﻗﹶﻴ ﺃﹸﻡﻦ ﻋ- ١٠٧٢
.ﺐﹺﻨ ﺍﻟﹾﺠ ﺫﹶﺍﺕﻦ ﻣ ﺑﹺﻪﻳﻠﹶﺪ ﻭﺓﺬﹾﺭ ﺍﻟﹾﻌﻦ ﻣﻂﹸ ﺑﹺﻪﻌﺘﻳﺴ ﺔﻴﻔﺃﹶﺷ

1072. Rəvayət edilir ki, Ummu Qeys bint Mihsən
demişdir: “Mən
Peyğəmbərin salləllahu aleyhi və səlləm belə dediyini eşitmişəm: “Bu UdulHinddən istifadə edin. Həqiqətən də, onda yeddi (xəstəliyin) şəfası vardır.
Onun məlhəmindən boğazı xəstə olanın boğazına, plevritə tutulanın ağzına
damızdırın” .1415

ﻦﻦﹺ ﻣﻴﺎﻋ ﺻﻄﹶﺎﻩﺃﹶﻋﺔﹶ ﻭﺒﻮ ﻃﹶﻴ ﺃﹶﺑﻪﻤﺠﺣ

ﻮﻝﹸ ﺍﻟﻠﱠﻪﺳ ﺭﻢﺠﺘ ﺍﺣ:ﺎﻡﹺ ﻓﹶﻘﹶﺎﻝﹶﺠﺮﹺ ﺍﻟﹾﺤ ﹶﺃﺟﻦﻞﹶ ﻋﺌ ﺳﻪﺃﹶﻧ

ﺲﹴ ﺃﹶﻧﻦ ﻋ- ١٠٧٣

ﺰﹺﻤ ﺑﹺﺎﻟﹾﻐﻜﹸﻢﺎﻧﻴﺒﻮﺍ ﺻﺬﱢﺑﻌﻗﹶﺎﻝﹶ ﻻﹶ ﺗ ﻭ.ﺮﹺﻱﺤﻂﹸ ﺍﻟﹾﺒﺍﻟﹾﻘﹸﺴﺔﹸ ﻭﺎﻣﺠ ﺍﻟﹾﺤ ﺑﹺﻪﻢﻳﺘﺍﻭﺪﺎ ﺗﺜﹶﻞﹶ ﻣ ﺇﹺﻥﱠ ﺃﹶﻣ:ﻗﹶﺎﻝﹶ ﻭﻪﻨﻔﱠﻔﹸﻮﺍ ﻋ ﻓﹶﺨﻪﻴﺍﻟﻮ ﻣﻛﹶﻠﱠﻢﺎﻡﹴ ﻭﻃﹶﻌ
ﻴﻪ ﻓﹶﺈﹺﻥﱠ ﻓ- ﺖ ﺍﻟﹾﻜﹸﺴﻨﹺﻰ ﺑﹺﻪﻳﻌ - ﻯﺪ ﺍﻟﹾﻬﹺﻨﻮﺩﺬﹶﺍ ﺍﻟﹾﻌ ﺑﹺﻬ ﹸﻜﻢﻠﹶﻴﻼﹶﻕﹺ ﻋﺬﹶﺍ ﺍﻹِﻋ ﺑﹺﻬ ﹸﻛﻦﻻﹶﺩﻥﹶ ﺃﹶﻭﻏﹶﺮﺪ ﺗﻪﻼﹶﻣ»ﻋ...ﻂ ﺑﹺﺎﻟﹾﻘﹸﺴﻜﹸﻢﻠﹶﻴﻋ ﻭﺓﺬﹾﺭ ﺍﻟﹾﻌﻦﻣ
.«ﺐﹺﻨﺕ ﺍﻟﹾﺠ
 ﺎ ﺫﹶﺍﻬﻨ ﻣﺔﻴﻔﺔﹶ ﺃﹶﺷﻌﺒﺳ

1073. Rəvayət edilir ki, Ənəsdən
həcəmət 1416 qoyan adamın qazancı
barədə soruşdular. Dedi: “(Bir vaxt) Əbu Teybə Peyğəmbərdən qan aldı və
Allah Elçisi salləllahu aleyhi və səlləm ona iki saa1417 yemək verdi, üstəlik onun
ağaları ilə danışdı və onlar (gündəlik olaraq ondan aldıqları xəracın
miqdarını) bir qədər azaltdılar”. Peyğəmbər: “Müalicə olunmağınız üçün
istifadə etdiyiniz ən gözəl şey həcəmət və Qustdur”. Həmçinin demişdir:
“Uşaqlarınızın (boğazda şişmiş) badamcıq vəzilərini (barmaqla) basaraq
onlara əzab-əziyyət verməyin. Onları qustla müalicə edin”. 1418 Digər
rəvayətdə deyilir: “Siz uşaqlarınızı nə üçün bu cür müalicə edirsiniz? Bunu
Udul-Hind (yəni, əl-Qust) ilə müalicə edin. Həqiqətən, onda yeddi şəfa
vardır. Ondan biri ağ ciyər iltihabı xəstəliyidir”.1419
Əbu Davud, 3859. əl-Albani “Sahihut-Tərğib vət-Tərhib”də (№ 3460) həsən səhih olduğunu bildirib.
əl-Buxari, 5692.
1416 Müalicə məqsədilə baş, kürək və bədənin başqa nahiyələrindən qan almaq üçün işlədilən buynuzşəkilli alət.
1417 Saa – ölçü vahididir və dörd mudda bərabərdir. Bir mudd isə insanın iki ovucuna bərabərdir ki, bu
da yeddi yüz qrama bərabərdir. (Səmərul-Müstətab, 1/28).
1418 əl-Buxari, 5696.
1419
Muslim, 5894; İbn Məcə, 3462; Əbu Davud, 3877, 3879.
1414
1415
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.ﻛﹶﺔﺎﺭﺒ ﻣﺓﺮﺠ ﺷﻦ ﻣﻪ ﻓﹶﺈﹺﻧ،ﻮﺍ ﺑﹺﻪﻨﻫﺍﺩ ﻭ،ﻳﺖﻮﺍ ﺑﹺﺎﻟﺰﻣﺪ ﺍﺋﹾﺘ: ِﻮﻝﹸ ﺍﷲﺳ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺭ:ﻗﹶﺎﻝﹶ

ﺮﻤ ﻋﻦ ﻋ- ١٠٧٤

1074. Ömər rəvayət edir ki, Allah Elçisi salləllahu aleyhi və səlləm buyurdu:
“Zeytun və onun yağından istifadə etməyə davam edin. Çünki o, mübarək
ağacdır”.1420

.ﻖ ﺣﻦﻴ ﻓﹶﺈﹺﻥﱠ ﺍﻟﹾﻌ، ﻴﺬﹸﻭﺍ ﺑﹺﺎﻟﻠﱠﻪﻌﺘ ﺍﺳ: ِﻮﻝﹸ ﺍﷲﺳ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺭ:ﻗﹶﺎﻟﹶﺖ

ﺔﹶﺸﺎﺋ ﻋﻦ ﻋ- ١٠٧٥

1075. Aişə
rəvayət edir ki, Allah Elçisi salləllahu aleyhi və səlləm buyurdu:
“Bəd nəzərdən Allaha sığının! Çünki bəd nəzər haqdır”.1421
QAYLULƏ

ﻴﻞﹸﻘ ﻻﹶ ﺗﲔﺎﻃﻴﻴﻠﹸﻮﺍ ﻓﹶﺈﹺﻥﱠ ﺍﻟﺸﻣﺮﻓﻮﻋﺎ ﻟﻔﻈﻪ ﻗ

 ﻋﻦ ﺃﻧﺲ- ١٠٧٦

1076. Ənəs
rəvayət edir ki, Allah Elçisi salləllahu aleyhi və səlləm rəvayət
1422
edir: “Qaylulə
edin, şübhəsiz ki, şeytan qaylulə etməz”.1423
QADINLARLA ƏLAQƏLİ HƏDİSLƏR

ﻔﻈﹶﺖ ﺣﺎ ﻭﻫﺮﻬ ﺷﺖﺎﻣﺻﺎ ﻭﻬﺴﻤﺃﹶﺓﹸ ﺧﺮ ﺍﻟﹾﻤﻠﱠﺖ ﺇﹺﺫﹶﺍ ﺻﻮﻝﹸ ﺍﻟﻠﱠﻪﺳ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺭﻑﻮﻦﹺ ﻋﻦﹺ ﺑﻤﺣ ﺍﻟﺮﺪﺒ ﻋﻦ ﻋ- ١٠٧٧
ﺌﹾﺖ ﺷﺔﻨﺍﺏﹺ ﺍﻟﹾﺠﻮ ﺃﹶﺑ ﺃﹶﻱﻦﺔﹶ ﻣﻨﻲ ﺍﻟﹾﺠﻠﺧﺎ ﺍﺩﻴﻞﹶ ﻟﹶﻬﺎ ﻗﻬﺟﻭ ﺯﺖﺃﹶﻃﹶﺎﻋﺎ ﻭﻬﺟﻓﹶﺮ
1077. Abdur-Rahmən ibn Auf 1424
rəvayət edir ki, Allah Elçisi salləllahu
aleyhi və səlləm belə demişdir: “Əgər qadın beş vaxt namazını qılar, Ramazan
orucunu tutar, ismətini qoruyar və ərinə itaət edərsə, ona belə deyilər:
“Cənnətin hansı qapısından istəyirsənsə, Cənnətə daxil ol!”1425

İbn Məcə, 3319. əl-Albani səhih olduğunu bildirmişdir.
İbn Məcə, 3508. əl-Albani səhih olduğunu bildirmişdir.
1422 Qaylulə - günün əvvəlində Duha vaxtı yatmağa deyilir. Həmçinin, günorta vaxtı yatmağa da
qaylulə deyilir; belə ki, Səhl belə demişdir: “Biz Allah Elçisi ilə Cümə namazını qılardıq, qaylulə
ondan sonra olardı”. (əl-Buxari, Cümə 40).
1423 Cəlaləddin əs-Suyuti “Cəmius-Sağir” 6168, 8526. əl-Albani “Sahihul-Cəmius-Sağir”də (№ 4431)
həsən olduğunu bildirmişdir.
1424 Əbu Muhəmməd Abdur-Rahmən ibn Auf
Peyğəmbərin səhabəsidir. Miladi 580-ci ildə anadan
olmuş, hicrətin 31-ci ilində Mədinədə vəfat etmişdir.
1425 Əhməd, 1661; İbn Hibban, 4163; əl-Albani “Sahihul-Cəmius-Sağir”də (№ 660) səhih olduğunu qeyd
etmişdir.
1420
1421
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.«ﻬﹺﻦﻮﺗﻴ ﺑﺎﺀِ ﻗﹶﻌﺮﺴ ﺍﻟﻨﺎﺟﹺﺪﺴ ﻣﲑ »ﺧ: ﻗﹶﺎﻝﹶﻪﺃﹶﻧ

ﻝﹺﻮﺳ ﺭﻦ ﻋ:

ﺔﹶﻠﹶﻤ ﺳ ﺃﹸﻡﻦ ﻋ- ١٠٧٨

1078. Ummu Sələmə
rəvayət edir ki, Allah Elçisi salləllahu aleyhi və səlləm
demişdir: “Qadınlar üçün ən yaxşı məscid evlərinin dərinlikləridir”.1426

ﻲﺎ ﻓﻬﻼﹶﺗﺻ ﻭ،ﺎﻬﺗﺮﺠﻲ ﺣﺎ ﻓﻬﻼﹶﺗ ﺻﻦﻞﹸ ﻣ ﺃﹶﻓﹾﻀ،ﺎﻬﺘﻴﻲ ﺑ ﻓﺮﺃﹶﺓﻼﹶﺓﹸ ﺍﻟﹾﻤ »ﺻ:ﻗﹶﺎﻝﹶ

ﺒﹺﻲﻦﹺ ﺍﻟﻨ ﻋ:

 ﺍﻟﻠﱠﻪﺪﺒ ﻋﻦ ﻋ- ١٠٧٩

.«ﺎﻬﺘﻴﻲ ﺑﺎ ﻓﻬﻼﹶﺗ ﺻﻦﻞﹸ ﻣﺎ ﺃﹶﻓﹾﻀﻬﻋﺪﺨﻣ
1079. Abdullah (ibn Məsud) rəvayət edir ki, Peyğəmbər salləllahu aleyhi və
səlləm buyurdu: “Qadının evində qıldığı namaz, evinin həyətində qıldığı
namazdan, evinin gizli guşəsində qıldığı namaz isə evinin digər yerlərində
qıldığı namazdan daha fəzilətlidir”.1427

ﺎ ِﺀﺴﻮﺍ ﺑﹺﺎﻟﻨﺻﻮﺘﺍﺳ ﻭﻩﺎﺭﻱ ﺟﺫﻳﺆ ﺮﹺ ﻓﹶﻼﹶﻡﹺ ﺍﻵﺧﻮﺍﻟﹾﻴ ﻭ ﺑﹺﺎﻟﻠﱠﻪﻦﻣﻳﺆ  ﻛﹶﺎﻥﹶﻦ ﻣ: ﻗﹶﺎﻝﹶﺒﹺﻲ ﺍﻟﻨﻦ ﹶﺓ ﻋﻳﺮﺮ ﺃﹶﺑﹺﻲ ﻫﻦ ﻋ- ١٠٨٠
ﺝﻮﻝﹾ ﺃﹶﻋﻳﺰ  ﻟﹶﻢﻪﻛﹾﺘﺮﺇﹺﻥﹾ ﺗ ﻭﻪﺗﺮ ﻛﹶﺴﻪﻴﻤﻘ ﺗﺖﺒ ﻓﹶﺈﹺﻥﹾ ﺫﹶﻫﻼﹶﻩﻠﹶﻊﹺ ﺃﹶﻋﻲ ﺍﻟﻀﺀٍ ﻓﻲ ﺷﻮﺝ ﺇﹺﻥﱠ ﺃﹶﻋﻠﹶﻊﹴ ﻭﻦ ﺿ  ﻣﻘﹾﻦﻠ ﺧﻦﻬﺍ ﻓﹶﺈﹺﻧﺮﻴﺧ
.ﺍﺮﻴﺎﺀِ ﺧﺴﻮﺍ ﺑﹺﺎﻟﻨﺻﻮﺘﻓﹶﺎﺳ
1080. Əbu Hureyra rəvayət edir ki, Peyğəmbər salləllahu aleyhi və səlləm demişdir: “Kim Allaha və Axirət gününə iman gətirirsə, qonşusuna əziyyət
verməsin! Qadınlarla da yaxşı davranın! Çünki onlar qabırğadan xəlq edilmişlər. Qabırğanın əyri tərəfi isə yuxarı hissəsidir. Sən onu düzəltmək
istəsən, sındıracaqsan, düzəltməsən, əyri qalacaq. Odur ki, qadınlarla yaxşı
davranın!”1428

ﻠﱠﻰ ﺻﺎ ﺃﹶﻭﻠﱠﻴﻞﹺ ﻓﹶﺼ ﺍﻟﻠﱠﻴﻦ ﻣﻠﹶﻪﻞﹸ ﺃﹶﻫﺟﻳﻘﹶﻆﹶ ﺍﻟﺮ»ﺇﹺﺫﹶﺍ ﺃﹶ

ﻮﻝﹸ ﺍﻟﻠﱠﻪﺳﻗﹶﺎﻻﹶ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺭ

 ﹶﺓﻳﺮﺮﺃﹶﺑﹺﻰ ﻫ ﻭﻴﺪﻌ ﺃﹶﺑﹺﻰ ﺳﻦ ﻋ- ١٠٨١
.«ﺍﺕﺮﺍﻟﺬﱠﺍﻛ ﻭﺮﹺﻳﻦﻰ ﺍﻟﺬﱠﺍﻛﺎ ﻓﺒﺎ ﻛﹸﺘﻴﻌﻤﻦﹺ ﺟﻴﺘﻛﹾﻌﺭ

1081. Əbu Səid əl-Xudri və Əbu Hureyra
rəvayət edirlər ki, Allah Elçisi
salləllahu aleyhi və səlləm belə demişdir: “Kişi öz zövcəsini gecə oyadaraq,
birlikdə və ya ayrılıqda iki rükət namaz qılarsa, Allahı çox zikr edən kişilərdən və Allahı çox zikr edən qadınlardan yazılmış olarlar”.1429

Əhməd, 26584. əl-Albani “Sahihul-Cəmius-Sağir”də (№ 3327) səhih olduğunu bildirmişdir.
Əbu Davud, 570. əl-Albani səhih olduğunu bildirmişdir.
1428 əl-Buxari, 5186; Muslim 1468, 2671.
1429 Əbu Davud, 1309, 1311. əl-Albani hədisin səhih olduğunu bildirmişdir.
1426
1427
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ﻬﹺﻦﻮﺗﻴﺮﹺ ﺑﻲ ﻗﹶﻌﺎﺀِ ﻓﺴ ﺍﻟﻨﻼﺓ ﺻﺮﻴ ﺧ:ﻗﹶﺎﻝﹶ

ﻮﻝﹶ ﺍﻟﻠﱠﻪﺳﺃﹶﻥﱠ ﺭ

ﺔﹶﻠﹶﻤ ﺳ ﺃﹸﻡﻦ ﻋ- ١٠٨٢

1082. Ummu Sələmə
rəvayət edir ki, Allah Elçisi salləllahu aleyhi və səlləm
buyurmuşdur: “Qadınların ən xeyirli namazı evlərinin dərinliyində qıldıqları namazdır”.1430

ﻻﹶﺮ ﻭ  ﺇﹺﺫﹶﺍ ﺃﹶﻣﻪﻴﻌﻄﺗ ﻭﻈﹶﺮ ﺇﹺﺫﹶﺍ ﻧﻩﺮﺴﻰ ﺗ ﻗﹶﺎﻝﹶ »ﺍﻟﱠﺘﺮﻴﺎﺀِ ﺧﺴ ﺍﻟﻨﺃﹶﻯ

ﻮﻝﹺ ﺍﻟﻠﱠﻪﺳﺮﻴﻞﹶ ﻟﻗﹶﺎﻝﹶ ﻗ

ﺓﹶﻳﺮﺮ ﺃﹶﺑﹺﻰ ﻫﻦ ﻋ- ١٠٨٣

.«ﻩﻳﻜﹾﺮ ﺎﺎ ﺑﹺﻤﻬﺎﻟﻣﺎ ﻭﻔﹾﺴِﻬﻰ ﻧ ﻓﻔﹸﻪﺎﻟﺨﺗ
1083. Əbu Hureyra
rəvayət edir ki, Allah Elçisindən salləllahu aleyhi və
səlləm soruşdular: “Hansı qadınlar daha xeyirlidir?” Allah Elçisi salləllahu
aleyhi və səlləm buyurdu: “O qadın ki, əri ona baxdıqda sevinər, əmr etdikdə
itaət edər, xoşuna gəlmədiyi bir şeyin özündə və malında olmasına yol
verməz”.1431

.«ﺔﹸﺤﺎﻟﺃﹶﺓﹸ ﺍﻟﺼﺮﺎ ﺍﻟﹾﻤﻴﻧﺎﻉﹺ ﺍﻟﺪﺘ ﻣﺮﻴﺧ ﻭﺎﻉﺘﺎ ﻣﻴﻧﻗﹶﺎﻝﹶ »ﺍﻟﺪ

ﻮﻝﹶ ﺍﻟﻠﱠﻪﺳﺃﹶﻥﱠ ﺭ

ﺮﹴﻭﻤﻦﹺ ﻋ ﺑ ﺍﻟﻠﱠﻪﺪﺒ ﻋﻦ ﻋ- ١٠٨٤

1084. Abdullah ibn Amr
rəvayət edir ki, Allah Elçisi salləllahu aleyhi və
səlləm buyurmuşdur: “Dünya bütünlüklə nemətlərlə doludur. Bu nemətlərin ən xeyirlisi isə əməlisaleh qadındır”.1432

ﺎﻠﹶﻰ ﻳ ﺑ: ﻗﹶﺎﻟﹸﻮﺍ،"؟ﺔﻨﻞﹺ ﺍﻟﹾﺠ ﺃﹶﻫﻦ ﻣﻜﹸﻢﺎﻟ ﺑﹺﺮﹺﺟﻛﹸﻢﺒﹺﺮ "ﺃﹶﻻ ﺃﹸﺧ:

ﻮﻝﹸ ﺍﻟﻠﱠﻪﺳ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺭ:ﻗﹶﺎﻝﹶ

ﺓﹶﺮﺠﺐﹺ ﺑﻦ ﻋ ﻛﹶﻌﻦ ﻋ- ١٠٨٥

ﻲ ﻓﺎﻩ ﺃﹶﺧﻭﺭﻳﺰ ﻞﹸﺟﺍﻟﺮ ﻭ،ﺔﻨﻲ ﺍﻟﹾﺠ ﻓﻟﹸﻮﺩﻮﺍﻟﹾﻤ ﻭ،ﺔﻨﻲ ﺍﻟﹾﺠ ﻓﻳﻖﺪﺍﻟﺼ ﻭ،ﺔﻨﻲ ﺍﻟﹾﺠ ﻓﻬﹺﻴﺪﺍﻟﺸ ﻭ،ﺔﻨﻲ ﺍﻟﹾﺠ ﻓﺒﹺﻲ "ﺍﻟﻨ: ﻗﹶﺎﻝﹶ،ﻮﻝﹶ ﺍﻟﻠﱠﻪﺳﺭ
ﻲ ﺇﹺﻥﹾ ﺍﻟﱠﺘﻟﹸﻮﺩ ﺍﻟﹾﻮﻭﺩﺩ"ﺍﻟﹾﻮ: ﻗﹶﺎﻝﹶ،ﻮﻝﹶ ﺍﻟﻠﱠﻪﺳﺎ ﺭﻠﹶﻰ ﻳ ﺑ: ﻗﹶﺎﻟﹸﻮﺍ،"؟ﺔﻨﻫﻞﹺ ﺍﻟﹾﺠ  ﺃﹶﻦ ﻣﻜﹸﻢﺎﺋ ﺑﻨﺴﻛﹸﻢﺒﹺﺮ ﺃﹶﻻ ﺃﹸﺧ،ﺔﻨﻲ ﺍﻟﹾﺠﺮﹺ ﻓﺼﺎﻧﹺﺐﹺ ﺍﻟﹾﻤﺟ
.ﺽﺮﻰ ﺗﺘﺎ ﺣﻀ ﻏﹶﻤ ﻻ ﺃﹶﺫﹸﻭﻕ،ﻙﺪﻲ ﺑﹺﻴﺘﻴﺎﺻ ﻧﻩﺬ ﻫ: ﻗﹶﺎﻟﹶﺖﺖﻤ ﻇﹸﻠ ﺃﹶﻭﺖﻇﹶﻠﹶﻤ
1085. Kəb ibn Ucra
rəvayət edir ki, Allah Elçisi salləllahu aleyhi və səlləm
buyurmuşdur: “Cənnət əhlindən olan kişiləriniz haqqında sizə xəbər verimmi?” Dedilər: “Bəli, ey Allahın Elçisi!” O buyurdu: “Peyğəmbər Cənnətdədir, şəhid Cənnətdədir, siddiq Cənnətdədir, uşaq Cənnətdədir və
şəhərin başqa bir tərəfində olan qardaşını ziyarət edən kişi Cənnətdədir.

ət-Tabərani “Mucəmul-Kəbir” 709, 19186. əl-Albani “Sahihul-Cəmius-Sağirdə (№ 3311) səhih səhih
olduğunu bildirmişdir.
1431 ən-Nəsəi, 3231, 3244. əl-Albani “Silsilətul-Əhədisis-Sahiha”da (№ 1838) bu hədisin həsən səhih olduğunu bildirmişdir.
1432 Muslim, 3716.
1430
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Cənnət əhli olan qadınlarınız haqqında sizə xəbər verimmi?” Dedilər: “Bəli,
ey Allahın Elçisi!” O buyurdu: “Sevən və çoxuşaqlı qadın. O, haqsızlıq
etdikdə və ya ona haqsızlıq olunduqda deyər: “Bu kəkilim (məni idarə
etmək) sənin əlindədir, sən razı olmayanadək yuxuya getməyəcəm”.1433

، »ﻻﹶ: ﻗﹶﺎﻝﹶﺪﺎﻫﺠ ﺃﹶﻓﹶﻼﹶ ﻧ،ﻞﹺﻤﻞﹶ ﺍﻟﹾﻌ ﺃﹶﻓﹾﻀﺎﺩﻯ ﺍﻟﹾﺠﹺﻬﺮ ﻧ،ﻮﻝﹶ ﺍﻟﻠﱠﻪﺳﺎ ﺭ ﻳﺎ ﻗﹶﺎﻟﹶﺖﻬﺃﹶﻧ

ﻨﹺﲔﻣﺆ ﺍﻟﹾﻤﺔﹶ ﺃﹸﻡﺸﺎﺋ ﻋﻦ ﻋ- ١٠٨٦

.«ﻭﺭﺮﺒ ﻣﺞ ﺣﺎﺩﻞﹶ ﺍﻟﹾﺠﹺﻬ ﺃﹶﻓﹾﻀﻦﻟﹶﻜ

1086. Rəvayət edilir ki, möminlərin anası Aişə
demişdir: “Ey Allahın
Elçisi, biz cihadın ən əfzəl əməllərdən olduğunu güman edirik. Elə isə biz
cihadda iştirak edə bilərikmi?” Peyğəmbər salləllahu aleyhi və səlləm buyurdu:
“Xeyr! (Siz qadınlar üçün) ən əfzəl cihad qəbul olunmuş həccdir!”1434

ِﺎﺀﺴ ﺍﻟﻨﻔﹸﻮﻑ ﺻﺮﻴﺧﺎ ﻭﻫﺮﺎ ﺁﺧﻫﺮﺷﺎ ﻭﻟﹸﻬﺎﻝﹺ ﺃﹶﻭﺟ ﺍﻟﺮﻔﹸﻮﻑ ﺻﺮﻴ»ﺧ

ﻮﻝﹸ ﺍﻟﻠﱠﻪﺳﻗﹶﺎﻝﹶ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺭ

ﺓﹶﻳﺮﺮ ﺃﹶﺑﹺﻰ ﻫﻦ ﻋ- ١٠٨٧
.«ﺎﻟﹸﻬﺎ ﺃﹶﻭﻫﺮﺷﺎ ﻭﻫﺮﺁﺧ

1087. Əbu Hureyra rəvayət edir ki, Allah Elçisi salləllahu aleyhi və səlləm buyurmuşdur: “Kişilərin ən xeyirli səfi birinci, ən pisi isə sonuncu səfdir.
Qadınların ən xeyirli səfi sonuncu, ən pisi isə birinci səfdir”.1435

ﻳﺎ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﺇﻥ ﻓﻼﻧﺔ ﺗﻘﻮﻡ ﺍﻟﻠﻴﻞ ﻭﺗﺼﻮﻡ ﺍﻟﻨﻬﺎﺭ ﻭﺗﻔﻌﻞ ﻭﺗﺼﺪﻕ ﻭﺗﺆﺫﻱ

ﻳﻘﻮﻝ ﻗﻴﻞ ﻟﻠﻨﱯ

 ﻋﻦ ﺃﰊ ﻫﺮﻳﺮﺓ- ١٠٨٨

ﺎ ﻓﻘﺎﻝ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﻻ ﺧﲑ ﻓﻴﻬﺎ ﻫﻰ ﻣﻦ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﻨﺎﺭ ﻭﻓﻼﻧﺔ ﺗﺼﻠﻰ ﺍﳌﻜﺘﻮﺑﺔ ﻭﺗﺼﺪﻕ ﺑﺄﺛﻮﺍﺭ ﻭﻻ ﺗﺆﺫﻱ ﺃﺣﺪﺍﺎ ﺑﻠﺴﺎﺟﲑﺍ
ﻓﻘﺎﻝ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﻫﻰ ﻣﻦ ﺃﻫﻞ ﺍﳉﻨﺔ

1088. Əbu Hureyra
rəvayət edir ki, Peyğəmbərə salləllahu aleyhi və səlləm
dedilər: “Ey Allahın Elçisi! Filan qadın gecə namaz qılır, gündüz oruc tutur,
yaxşı işlər görür, sədəqə verir, amma qonşularına dili ilə əziyyət verir”.
Allah Elçisi salləllahu aleyhi və səlləm dedi: “Onda xeyir yoxdur. O, Cəhənnəm
əhlindəndir!” Onlar dedilər: “Filan qadın yalnız vacib namazları qılır,
yağsız pendirdən sədəqə verir, heç kəsə də əziyyət vermir”. Allah Elçisi
salləllahu aleyhi və səlləm dedi: “O, Cənnət əhlindəndir!”1436

ət-Tabərani “Mucəmus-Sağir” 118, “Mucəmul-Kəbir” 15637. əl-Albani “Sahihul-Cəmius-Sağir”də
(№ 2604) həsən olduğunu bildirmişdir.
1434 əl-Buxari, 1521.
1435 ət-Tirmizi, 224; İbn Məcə, 1000, 1001. əl-Albani hədisin səhih olduğunu bildirmişdir.
1436 əl-Buxari “Ədəbul-Mufrad” 119. əl-Albani səhih olduğunu bildirmişdir.
1433
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ﻮﻝﹸ ﺍﻟﻠﱠﻪﺳﻗﹶﺎﻝﹶ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺭ

ﺓﹶﻳﺮﺮ ﺃﹶﺑﹺﻰ ﻫﻦ ﻋ- ١٠٨٩
.«ﻠﹸﻘﹰﺎﺧ

1089. Əbu Hureyra rəvayət edir ki, Allah Elçisi salləllahu aleyhi və səlləm buyurmuşdur: “İmanı ən kamil olan möminlər əxlaqı gözəl olanlardır. Sizin
ən xeyirliləriniz isə qadınlarına (qarşı) əxlaqlı olanlardır”.1437

ﺎﻙﻴﻧﺮﹺ ﺩﻠﹶﻰ ﺃﹶﻣ ﻋﻨﹺﻴﻚﻐﺔﹲ ﺗﺤﺎﻟﺔﹲ ﺻﻭﺟﺯ ﻭﺮﺎﻥﹲ ﺫﹶﺍﻛﺴﻟ ﻭﺮﺎﻛ ﺷﻗﹶﻠﹾﺐ

ﻮﻝﹸ ﺍﻟﻠﱠﻪﺳ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺭ:ﻗﹶﺎﻝﹶ

ﺒﹺﻰ ﺍﻟﻨﻊﺎ ﻣﺔﹶ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﻛﹸﻨﻀﺍﻟﹾﻔ ﻭﺐﻭﻥﹶ ﺍﻟﺬﱠﻫﻜﹾﻨﹺﺰ ﻳﻳﻦ ﺍﱠﻟﺬﻟﹶﺖﺰﺎ ﻧﻗﹶﺎﻝﹶ ﻟﹶﻤ

ﺔﹶﺎﻣ ﺃﹶﺑﹺﻲ ﺃﹸﻣﻦ ﻋ- ١٠٩٠

ﺎﻥﹶﺑ ﺛﹶﻮﻦﻋ... ﺎﺱﱰﹶ ﺍﻟﻨﺎ ﺍﻛﹾﺘ ﻣﺮﻴ ﺧﻳﻨﹺﻚﺩﻭ

ﻠﹸﻪ ﻓﹶﻘﹶﺎﻝﹶ »ﺃﹶ ﹾﻓﻀﺬﹶﻩﺨﺘ ﻓﹶﻨﺮﻴﺎﻝﹺ ﺧ ﺍﻟﹾﻤﺎ ﺃﹶﻯﻨﻤﻠ ﻋ ﻟﹶﻮ.ﺰﹺﻝﹶﺎ ﺃﹸﻧ ﻣﺔﻀﺍﻟﹾﻔﺐﹺ ﻭﻰ ﺍﻟﺬﱠﻫﺰﹺﻝﹶ ﻓ ﺃﹸﻧﺎﺑﹺﻪﺤ ﺃﹶﺻﺾﻌ ﻓﹶﻘﹶﺎﻝﹶ ﺑﻔﹶﺎﺭﹺﻩﺾﹺ ﺃﹶﺳﻌﻰ ﺑﻓ
.«ﺎﻧﹺﻪﻠﹶﻰ ﺇﹺﳝ ﻋﻪﻴﻨﻌﺔﹲ ﺗﻨﻣﺆﺔﹲ ﻣﺟﻭﺯ ﻭﺮﺎﻛ ﺷﻗﹶﻠﹾﺐ ﻭﺮﺎﻥﹲ ﺫﹶﺍﻛﺴﻟ
1090. Əbu Umamə rəvayət edir ki, Allah Elçisi salləllahu aleyhi və səlləm demişdir: “Şükür edən qəlb, zikr edən dil, əməlisaleh zövcə dünya və dini işlərdə sənə kifayət edər və bu, insanların yığdıqlarından daha xeyirlidir”.1438
Digər rəvayətdə deyilir: “Səuban
rəvayət edir ki, “Qızıl-gümüş yığıb
onları Allah yolunda sərf etməyənləri ağrılı-acılı bir əzabla müjdələ” (ətTövbə, 34) ayəsi nazil olduqda, biz Peyğəmbər salləllahu aleyhi və səlləm ilə
səfərlərin birində idik. Bəzi səhabələr dedilər: “Bu ayə qızıl və gümüş
haqda nazil edilmişdir. Biz hansı malın daha xeyirli olduğunu bilsək onu
götürüb verərik?” Peyğəmbər salləllahu aleyhi və səlləm buyurdu: “Ən xeyirli
mal zikr edən dil, şükr edən qəlb və imanı artırmağa yardımçı olan
möminə zövcədir”.1439

ﺎﻫﺮﺎ ﺃﹶﺟ ﻛﹶﺎﻥﹶ ﻟﹶﻬﺓﻔﹾﺴِﺪ ﻣﺮﺎ ﻏﹶﻴﻬﺘﻴﺎﻡﹺ ﺑ ﻃﹶﻌﻦﺃﹶﺓﹸ ﻣﺮ ﺍﻟﹾﻤﻔﹶﻘﹶﺖ »ﺇﹺﺫﹶﺍ ﺃﹶﻧ: ﻮﻝﹸ ﺍﻟﻠﱠﻪﺳ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺭ:ﻗﹶﺎﻟﹶﺖ
ﺔﹶﺸﺎﺋ ﻋﻦ ﻋ- ١٠٩١
.«ﺌﹰﺎﻴﺾﹴ ﺷﻌ ﺑﺮ ﺃﹶﺟﻢﻬﻀﻌ ﺑﻘﹸﺺﻳﻨ  ﻻﹶ،ﻚﺜﹾﻞﹸ ﺫﹶﻟ ﻣﺎﺯﹺﻥﻠﹾﺨﻟ ﻭ،ﺐﺎ ﻛﹶﺴ ﺑﹺﻤﻩﺮﺎ ﺃﹶﺟﺟﹺﻬﻭﺰﻟ ﻭﻔﹶﻘﹶﺖﺎ ﺃﹶﻧﺑﹺﻤ
1091. Aişə
rəvayət edir ki, Peyğəmbər salləllahu aleyhi və səlləm demişdir:
“Qadın (ailə üzvlərinə) ziyan vurmadan evində olan yeməkdən sədəqə
versə, verdiyinin savabını qazanar; əri də qazandığının savabını alar;
həmçinin xidmətçiyə də bir o qədər savab çatar; birinin savabı digərinin
savabından heç bir şey azaltmaz”.1440
ət-Tirmizi, 1162, 1195. əl-Albani həsən səhih olduğunu bildirmişdir.
ət-Tabərani “Mucəmul-Kəbir” 7734, 7828. əl-Albani “Sahihul-Cəmius-Sağir”də (№ 4409) səhih
olduğunu bildirmişdir.
1439 ət-Tirmizi, 3377, 3994; İbn Macə, 1856. əl-Albani səhih olduğunu bildirmişdir.
1440 əl-Buxari, 1425; ət-Tirmizi 672.
1437
1438
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BƏRƏKƏT YAŞLILARINIZLADIR

" ﺃﹶﻛﹶﺎﺑﹺﺮﹺﻛﹸﻢﹺﻊﻛﹶﺔﹸ ﻣﺮ "ﺍﻟﹾﺒ: ِﻮﻝﹸ ﺍﷲﺳ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺭ:ﻗﹶﺎﻝﹶ

ﺎﺱﹴﺒﻦﹺ ﻋﻦﹺ ﺍﺑ ﻋ- ١٠٩٢

1092. İbn Abbas
rəvayət edir ki, Allah Elçisi salləllahu aleyhi və səlləm
demişdir: “Bərəkət yaşlılarınızla birlikdədir”.1441
MÖMİN BİR YUVADAN İKİ DƏFƏ SANCILMAZ

ﻗﺎﻝ ﻻ ﻳﻠﺪﻍ ﺍﳌﺆﻣﻦ ﻣﻦ ﺟﺤﺮ ﻣﺮﺗﲔ

ﺃﺧﱪﻩ ﺃﻥ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ

 ﻋﻦ ﺃﰊ ﻫﺮﻳﺮﺓ- ١٠٩٣

1093. Əbu Hureyra rəvayət edir ki, Allah Elçisi salləllahu aleyhi və səlləm buyurdu: “Mömin bir yuvadan iki dəfə sancılmaz (bir işdə başına müsibət
gəlsə, ikinci dəfə o işi görməz)”.1442

ﻗﺎﻝ ﺇﻥ ﺃﺑﺮ ﺍﻟﱪ ﺃﻥ ﻳﺼﻞ ﺍﻟﺮﺟﻞ ﺃﻫﻞ ﻭﺩ ﺃﺑﻴﻪ

ﻋﻦ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ

 ﻋﻦ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ- ١٠٩٤

1094. İbn Ömər rəvayət edir ki, Allah Elçisi salləllahu aleyhi və səlləm dedi:
“Həqiqətən də ən gözəl yaxşılıq adamın öz atası ilə dost olmuş insanlarla
olan əlaqələrini möhkəmləndirməsidir”.1443
ƏBU BƏKR VƏ ÖMƏRİN

ﻦ ﻣﺔﻞﹺ ﺍﳉﻨﻮﻝﹺ ﺃﻫﺍ ﻛﹸﻬﺪﻴ ﺳﺮﻜﹾﺮﹴ ﻭﻋﻤﺃﺑﻮ ﺑ

CƏNNƏTDƏKİ ÜSTÜNLÜYÜ

ﻮﻝﹸ ﺍﻟﻠﱠﻪﺳ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺭ:ﻗﹶﺎﻝﹶ

 ﺃﹶﺑﹺﻴﻪﻦ ﻋ،ﻔﹶﺔﹶﻴﺤ ﺑﻦ ﺃﹶﺑﹺﻲ ﺟﻥﻮ ﻋﻦ ﻋ- ١٠٩٥
ﲔﻠﺳ ﻭﺍﳌﹸﺮﲔﺒﹺﻴ ﺇﻻﱠ ﺍﻟﻨﺮﹺﻳﻦ ﻭﺍﻵﺧﲔﻟﺍﻷﻭ

1095. Aun ibn Əbu Cuheyfə atasından
rəvayət edir ki, Alah Elçisi
salləllahu aleyhi və səlləm demişdir: “Əbu Bəkr və Ömər peyğəmbərlər və
elçilər istisna olmaqla Cənnət əhlinin birinci və axırıncı nəsillərindən ən
hörmətli olanlardır”.1444

əl-Hakim, 210; ət-Tabərani “Mucəmul-Əvsat” 8991. əl-Albani “Sahihut-Tərğib vət-Tərhib”də (№ 99)
və “Sahihul-Cəmius-Sağir”də (№ 2884) səhih olduğunu bildirmişdir.
1442 əl-Buxari “Ədəbul-Mufrad” 1278. əl-Albani səhih olduğunu bildirmişdir.
1443 əl-Buxari “Ədəbul-Mufrad” 41. əl-Albani səhih olduğunu bildirmişdir.
1444 ət-Tabərani “Mucəmul-Kəbir” 257. əl-Albani “Sahihul-Cəmius-Sağir”də (№ 51) səhih olduğunu bildirmişdir.
1441
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ﺎ ﻛﹶﻤﻢﻬﻨﻔﹶﻞﹶ ﻣ ﺃﹶﺳﻦ ﻣﻢﺍﻫﻳﺮ ،ﻠﻰ ﺍﻟﹾﻌﺎﺕﺟﺭﻞﹶ ﺍﻟﺪ »ﺇﹺﻥﱠ ﺃﹶﻫ: ِﻝﹸ ﺍﷲﻮﺳ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺭ:ﻗﹶﺎﻝﹶ

ﺭﹺﻱﺪ ﺍﻟﹾﺨﻴﺪﻌ ﺃﹶﺑﹺﻲ ﺳﻦ ﻋ- ١٠٩٦

.«ﺎﻤﻌﺃﹶﻧ ﻭﻢﻬﻨ ﻣﺮﻤﻋﻜﹾﺮﹴ ﻭﺎ ﺑﺇﹺﻥﱠ ﺃﹶﺑ ﻭ،ِﺎﺀﻤ ﺁﻓﹶﺎﻕﹺ ﺍﻟﺴﻦﻲ ﺍﻷُﻓﹸﻖﹺ ﻣ ﻓﻊ ﺍﻟﻄﱠﺎﻟﻛﹶﺐﻯ ﺍﻟﹾﻜﹶﻮﻳﺮ
1096. Əbu Səid əl-Xudri
rəvayət edir ki, Allah Elçisi salləllahu aleyhi və
səlləm demişdir: “Üstün dərəcədə olanlar üfüqdə olan ulduz kimi görünəcəklər. Şəkk yoxdur ki, Əbu Bəkr və Ömər onlardan daha üstün dərəcədə
olacaqlar“.1445

ﺪﺒﺎ ﻋ ﻳﺔﻨﺍﺏﹺ ﺍﻟﹾﺠﻮ ﺃﹶﺑﻦ ﻣﻯﻮﺩ ﻧﺒﹺﻴﻞﹺ ﺍﻟﻠﱠﻪﻰ ﺳﻦﹺ ﻓﻴﺟﻭ ﺯﻔﹶﻖ ﺃﹶﻧﻦ »ﻣ:ﻗﹶﺎﻝﹶ

ﻮﻝﹶ ﺍﻟﻠﱠﻪﺳﺃﹶﻥﱠ ﺭ

ﺓﹶﻳﺮﺮ ﺃﹶﺑﹺﻰ ﻫﻦ ﻋ- ١٠٩٧

ﻦ ﻣ ﻭ،ﺎﺩﺎﺏﹺ ﺍﻟﹾﺠﹺﻬ ﺑﻦ ﻣﻰﻋ ﺩﺎﺩﻞﹺ ﺍﻟﹾﺠﹺﻬ ﺃﹶﻫﻦ ﻛﹶﺎﻥﹶ ﻣﻦﻣ ﻭ،ﻼﹶﺓﺎﺏﹺ ﺍﻟﺼ ﺑﻦ ﻣﻰﻋ ﺩﻼﹶﺓﻞﹺ ﺍﻟﺼ ﺃﹶﻫﻦ ﻛﹶﺎﻥﹶ ﻣﻦ ﻓﹶﻤ.ﺮﻴﺬﹶﺍ ﺧ ﻫ،ﺍﻟﻠﱠﻪ
ﻜﹾﺮﹴ ﺑﹺﺄﹶﺑﹺﻰﻮ ﺑ ﻓﹶﻘﹶﺎﻝﹶ ﺃﹶﺑ.«ﻗﹶﺔﺪﺎﺏﹺ ﺍﻟﺼ ﺑﻦ ﻣﻰﻋ ﺩﻗﹶﺔﺪﻞﹺ ﺍﻟﺼ ﺃﹶﻫﻦ ﻛﹶﺎﻥﹶ ﻣﻦﻣ ﻭ،ﺎﻥﻳﺎﺏﹺ ﺍﻟﺮ ﺑﻦ ﻣﻰﻋﺎﻡﹺ ﺩﻴﻞﹺ ﺍﻟﺼ ﺃﹶﻫﻦﻛﹶﺎﻥﹶ ﻣ
:ﺎ ﻗﹶﺎﻝﹶﺍﺏﹺ ﻛﹸﻠﱢﻬﻮ ﺍﻷَﺑﻠﹾﻚ ﺗﻦ ﻣﺪﻰ ﺃﹶﺣﻋﻳﺪ ﻞﹾ ﻓﹶﻬ،ﺓﻭﺭﺮ ﺿﻦﺍﺏﹺ ﻣﻮ ﺍﻷَﺑﻠﹾﻚ ﺗﻦ ﻣﻰﻋ ﺩﻦﻠﹶﻰ ﻣﺎ ﻋ ﻣ،ﻮﻝﹶ ﺍﻟﻠﱠﻪﺳﺎ ﺭﻰ ﻳﺃﹸﻣ ﻭﺖﺃﹶﻧ
«ﻢﻬﻨﻜﹸﻮﻥﹶ ﻣﻮ ﺃﹶﻥﹾ ﺗﺟﺃﹶﺭ ﻭ،ﻢﻌ»ﻧ
1097. Əbu Hureyra
rəvayət edir ki, Peyğəmbər salləllahu aleyhi və səlləm
demişdir: “Kim (malından) Allah yolunda iki şey xərcləsə, onu Cənnət
qapılarının birindən çağırıb: “Ey Allahın qulu, bu bir xeyirdir”– deyəcəklər.
Namaz qılanlar namaz qapısından, cihad edənlər cihad qapısından, oruc
tutanlar Rəyyan adlı qapıdan, sədəqə verənlər də sədəqə qapısından
(Cənnətə) çağırılacaqlar”. (Bu vaxt) Əbu Bəkr
dedi: “Atam-anam sənə
fəda olsun, ey Allahın Elçisi! Bu qapılardan çağırılanların heç bir sıxıntı
keçirməyəcəkləri bəllidir. Bəs bu qapıların hamısından çağırılan bir kimsə
olacaqmı?” Peyğəmbər salləllahu aleyhi və səlləm dedi: “Bəli və mən ümid
edirəm ki, sən onlardan olacaqsan”.1446
CƏNNƏTİN ƏN FƏZİLƏTLİ QADINLARI

ﻪ ﻮﻟﹸﺳﺭ ﻭﺬﹶﺍ ﻗﹶﺎﻟﹸﻮﺍ ﺍﻟﻠﱠﻪﺎ ﻫﻭﻥﹶ ﻣﺭﺪ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺃﹶﺗﻄﹸﻮﻁﺔﹶ ﺧﻌﺑﺽﹺ ﺃﹶﺭﻲ ﺍﻟﹾﺄﹶﺭ ﻓﻮﻝﹸ ﺍﻟﻠﱠﻪﺳﻂﱠ ﺭﻗﹶﺎﻝﹶ ﺧ
ﺎﺱﹴﺒﻦﹺ ﻋﻦﹺ ﺍﺑ ﻋ- ١٠٩٨
ﺖﺔﹸ ﺑﹺﻨﻴﺁﺳﺍﻥﹶ ﻭﺮﻤ ﻋﺖ ﺑﹺﻨﻳﻢﺮﻣ ﻭﺪﻤﺤ ﻣﺖﺔﹸ ﺑﹺﻨﻤﻓﹶﺎﻃ ﻭﺪﻳﻠﻮ ﺧﺖﺔﹸ ﺑﹺﻨﳚﺪ ﺧﺔﻨﻞﹺ ﺍﻟﹾﺠﺎﺀِ ﺃﹶﻫﻞﹸ ﻧﹺﺴ ﺃﹶﻓﹾﻀﻮﻝﹸ ﺍﻟﻠﱠﻪﺳ ﻓﹶﻘﹶﺎﻝﹶ ﺭﻠﹶﻢﺃﹶﻋ
ﻥﹶﻮﻋﺮﺃﹶﺓﹸ ﻓﺮﻢﹴ ﺍﻣﺍﺣﺰﻣ
1098. İbn Abbas
demişdir: “Allah Elçisi salləllahu aleyhi və səlləm yerdə
dörd xətt çəkdi və dedi: “Bunun nə olduğunu bilirsiniz?” Dedilər: “Allah

1445
1446

İbn Məcə, 96. əl-Albani səhih olduğunu bildirmişdir.
əl-Buxari, 1897.
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və Onun Elçisi daha yaxşı bilir” Peyğəmbər salləllahu aleyhi və səlləm buyurdu:
“Cənnət qadınlarının ən fəzilətlisi; Xuveylidin qızı Xədicə, Muhəmmədin
qızı Fatimə, İmranın qızı Məryəm və Fironun zövcəsi Muzahimin qızı
Asiyadır”.1447
CƏNNƏTİN ƏN HÖRMƏTLİ CAVANLARI

ﺮﻴﺎ ﺧﻤﻮﻫﺃﹶﺑ ﻭ،ﺔﻨﻞﹺ ﺍﻟﹾﺠﺎﺏﹺ ﺃﹶﻫﺒﺍ ﺷﺪﻴ ﺳﻦﻴﺴﺍﻟﹾﺤ ﻭﻦﺴ ﺍﻟﹾﺤ:

ِﻮﻝﹸ ﺍﷲﺳ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺭ:ﻗﹶﺎﻝﹶ

ﺮﻤﻦﹺ ﻋﻦﹺ ﺍﺑ ﻋ- ١٠٩٩
.ﺎﻤﻬﻨﻣ

1099. İbn Ömər
Peyğəmbər salləllahu aleyhi və səlləm demişdir: “Həsən və
Hüseyn Cənnətdəki cavanlar arasında ən hörmətli olacaqlar. Ataları isə onlardan da xeyirlidir”.1448

Əhməd, 2751, 2903. əl-Albani “Silsilətul-Əhədisis-Sahiha”da (№ 1508) səhih olduğunu bildirmişdir.
əl-Hakim, 4779, 4780. əl-Albani “Silsilətul-Əhədisis-Sahiha”da (№ 796) və “Sahihul-CəmiusSağir”də (№ 47) səhih olduğunu bildirmişdir.

1447
1448
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MÖMİNLƏRİN CAN ATDIĞI,
KAFİRLƏRİN İNKAR ETDİYİ,
CAHİLLƏRİN İSƏ ŞÜBHƏ İLƏ YANAŞARAQ
ƏHƏMİYYƏT VERMƏDİYİ

CƏNNƏTİN
VƏSFİ
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CƏNNƏTİN VƏSFİNƏ DAİR BƏZİ AYƏLƏR

ﻔﹸﺲ ﺍﻟﹾﺄﹶﻧﻬﹺﻴﻪﺘﺸﺎ ﺗﺎ ﻣﻴﻬﻓﺍﺏﹴ ﻭﺃﹶﻛﹾﻮﺐﹴ ﻭ ﺫﹶﻫﻦ ﻣﺎﻑﺤ ﺑﹺﺼﻬﹺﻢﻠﹶﻴ ﻋﻄﹶﺎﻑﻳ
ﻭﻥﹶﺪﺎﻟﺎ ﺧﻴﻬ ﻓﻢﺘﺃﹶﻧ ﻭﻦﻴﻠﹶﺬﱡ ﺍﻟﹾﺄﹶﻋﺗﻭ

“(Cənnətdə) onlar üçün qızıl teştlər və qədəhlər içində (yemək-içmək)

olandırılacaqdır. Orada onların ürəkləri istəyən və gözlərini oxşayan hər
şey olacaqdır. Siz orada əbədi qalacaqsınız!” (əz-Zuxruf, 71).

ﺍﺍﺭﹺﻳﺮ ﻗﹶﻮﺖﺍﺏﹴ ﻛﹶﺎﻧﺃﹶﻛﹾﻮ ﻭﻀﺔ
  ﻓﻦ ﻣﺔ ﺑﹺﺂﻧﹺﻴﻬﹺﻢﻠﹶﻴ ﻋﻄﹶﺎﻑﻳﻭ
“(Cənnətdəki xidmətçilər) onların ətrafında gümüş qablar və büllur
qədəhlərlə dolanacaqlar” (əl-İnsan, 15).

ﺰﹺﻓﹸﻮﻥﹶﻨﻟﹶﺎ ﻳﺎ ﻭﻬﻨﻮﻥﹶ ﻋﻋﺪﺼﻟﹶﺎ ﻳ

ﲔﹴﻌ ﻣﻦﻛﹶﺄﹾﺱﹴ ﻣ ﻭﺎﺭﹺﻳﻖﺃﹶﺑﺍﺏﹴ ﻭﺑﹺﺄﹶﻛﹾﻮ

ﻮﻥﹶﻬﺘﺸﺎ ﻳﻤﺮﹴ ﻣﻢﹺ ﻃﹶﻴﻟﹶﺤﻭ

ﻭﻥﹶ ﱠﻠﺪﺨﺍﻥﹲ ﻣ ﻭﹺﻟﹾﺪﻬﹺﻢﻠﹶﻴ ﻋﻄﹸﻮﻑﻳ

ﻭﻥﹶﻴﺮﺨﺘﺎ ﻳﻤ ﻣﺔﻬﻓﹶﺎﻛﻭ

“Onların dövrəsində həmişəcavan xidmətçi oğlanlar dolanacaqlar;
(Cənnət bulağından axan) məin (şərab) dolu piyalələr, kuzələr və qədəhlərlə.
Dünyadakı şərabdan fərqli olaraq) ondan başları ağrımaz və keflənməzlər.
(O cavan xidmətçilər Cənnətdə olanların) bəyənib seçdikləri meyvələr və
istədikləri hər cür quş əti ilə (onların dövrəsində fırlanacaqlar)”
(əl-Vaqiə, 17-21).

ﺎ ﻛﹸﻠﱠﻤﺎﺭﻬﺎ ﺍﻟﹾﺄﹶﻧﻬﺘﺤ ﺗﻦﺮﹺﻱ ﻣﺠ ﺗﺎﺕﻨ ﺟﻢ ﺃﹶ ﱠﻥ ﻟﹶﻬﺎﺕﺤﺎﻟﻠﹸﻮﺍ ﺍﻟﺼﻤﻋﻮﺍ ﻭﻨ ﺁﻣﻳﻦﺸﺮﹺ ﺍﱠﻟﺬ
 ﺑﻭ
ﺎﻴﻬ ﻓﻢﻟﹶﻬﺎ ﻭﺎﺑﹺﻬﺸﺘ ﻣﻮﺍ ﺑﹺﻪﺃﹸﺗﻞﹸ ﻭ ﻗﹶﺒﻦﺎ ﻣﺯﹺﻗﹾﻨﻱ ﺭﺬﹶﺍ ﺍﱠﻟﺬﻗﹰﺎ ﻗﹶﺎﻟﹸﻮﺍ ﻫ ﺭﹺﺯﺓﺮ ﺛﹶﻤﻦﺎ ﻣﻬﻨﺯﹺﻗﹸﻮﺍ ﻣﺭ
ﻭﻥﹶﺪﺎﻟﺎ ﺧﻴﻬ ﻓﻢﻫﺓﹲ ﻭﻬﺮ ﻄﹶ ﻣﺍﺝﻭﺃﹶﺯ

“(Ya Peyğəmbər!) İman gətirən və yaxşı işlər görən kimsələrə müjdə ver:
onlar üçün (ağacları) altından çaylar axan cənnətlər (bağlar) vardır.
(O cənnətlərin) meyvələrindən bir ruzi yedikləri zaman: “Bu bizim əvvəlcə
(dünya evində) yediyimiz ruzidir”- deyəcəklər. Əslində isə bu (ruzi, meyvələr)
onlara (dünyadakılara zahirən) bənzər olaraq verilmişdir. Onlardan ötrü
orada (hər cəhətdən) pak (olan) zövcələr də var. Onlar (möminlər) orada əbədi
qalacaqlar” (əl-Bəqərə, 25).

ﻠﹾﻚﺎ ﺗﻠﱡﻬﻇ ﻭﻢﺍﺋﺎ ﺩ ﺃﹸﻛﹸﻠﹸﻬﺎﺭﻬﺎ ﺍﻟﹾﺄﹶﻧﻬﺘﺤ ﺗﻦﺮﹺﻱ ﻣﺠﺘﻘﹸﻮﻥﹶ ﺗ ﺍﻟﹾﻤﺪﻋﻲ ﻭ ﺍﱠﻟﺘﻨﺔﺜﹶﻞﹸ ﺍﻟﹾﺠﻣ
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ﺎﺭ ﺍﻟﻨﺮﹺﻳﻦﻰ ﺍﻟﹾﻜﹶﺎﻓﻘﹾﺒﻋﺍ ﻭﺗﻘﹶﻮ ﺍﻳﻦﻰ ﺍﱠﻟﺬﻘﹾﺒﻋ
“Allahdan qorxub pis əməllərdən çəkinənlərə (möminlərə) vəd edilən
Cənnətin vəsfi belədir: (ağacları) altından çaylar axar, yeməkləri də,
kölgələri də daimidir. Bu, Allahdan qorxub pis əməllərdən çəkinənlərin
aqibətidir. Kafirlərin aqibəti isə Cəhənnəmdir!” (ər-Rəd, 35).

ﺮﻴﻐﺘ ﻳﻦﹴ ﻟﹶﻢ ﻟﹶﺒﻦ ﻣﺎﺭﻬﺃﹶﻧﻦﹴ ﻭﺮﹺ ﺁﺳﺎﺀٍ ﻏﹶﻴ ﻣﻦ ﻣﺎﺭﻬﺎ ﺃﹶﻧﻴﻬﺘﻘﹸﻮﻥﹶ ﻓ ﺍﻟﹾﻤﺪﻋﻲ ﻭ ﺍﱠﻟﺘﻨﺔﺜﹶﻞﹸ ﺍﻟﹾﺠﻣ
ﺍﺕﺮ ﻛﹸﻞﱢ ﺍﻟﺜﱠﻤﻦﺎ ﻣﻴﻬ ﻓﻢﻟﹶﻬﻰ ﻭﻔﺼﻞﹴ ﻣﺴ ﻋﻦ ﻣﺎﺭﻬﺃﹶﻧ ﻭﺎﺭﹺﺑﹺﲔﻠﺸ ﻟﺮﹴ ﻟﹶ ﱠﺬﺓﻤ ﺧﻦ ﻣﺎﺭﻬﺃﹶﻧ ﻭﻪﻤﻃﹶﻌ
ﻢﺎﺀَﻫﻌ ﺃﹶﻣﺎ ﻓﹶﻘﹶﻄﱠﻊﻴﻤﻤﺎﺀً ﺣﻘﹸﻮﺍ ﻣﺳﺎﺭﹺ ﻭﻲ ﺍﻟﻨ ﻓﺪﺎﻟ ﺧﻮ ﻫﻦ ﻛﹶﻤﺑﻬﹺﻢ ﺭﻦﺓﹲ ﻣﺮﻔﻐﻣﻭ

“Müttəqilərə vəd olunan Cənnətin vəsfi belədir: orada dadı dəyişməyən
(qoxumayan) sudan irmaqlar, təmi çönməyən süddən çaylar, içənlərə ləzzət
verən şərabdan nəhrlər və təmiz baldan irmaqlar vardır. Orada onları hər
cür meyvə və Rəbbi tərəfindən (günahlardan) bağışlanma gözləyir. (Məgər bu
cənnətdə olanlar) cəhənnəm odunda əbədi qalıb bağırsaqları parça-parça
edən qaynar su içirdiləcək kəslər kimi ola bilərlərmi?!” (Muhəmməd, 15).

ﺍﻔﹾﺠﹺﲑﺎ ﺗﻬﻭﻧﺮﻔﹶﺠ ﻳ ﺍﻟﻠﱠﻪﺎﺩﺒﺎ ﻋ ﺑﹺﻬﺏﺮﺸﺎ ﻳﻨﻴﻋ

ﺍﺎ ﻛﹶﺎﻓﹸﻮﺭﻬﺍﺟﺰ ﻛﹶﺄﹾﺱﹴ ﻛﹶﺎﻥﹶ ﻣﻦﻮﻥﹶ ﻣﺑﺮﺸ ﻳﺍﺭﺮﺇﹺ ﱠﻥ ﺍﻟﹾﺄﹶﺑ

“Şübhəsiz ki, yaxşı əməl və itaət sahibləri (Cənnətdə) kafur qatılmış (şərabla
dolu) qədəhdən içəcəklər. O (kafur) elə bir çeşmədir ki, Allahın bəndələri
ondan içəcək və onu (istədikləri yerə) asanlıqla axıdacaqlar”
(əl-İnsan, 5-6).

ﺒﹺﻴﻠﹰﺎﻠﹾﺴﻰ ﺳﻤﺴﺎ ﺗﻴﻬﺎ ﻓﻨﻴﻋ

ﺒﹺﻴﻠﹰﺎﺠﻧﺎ ﺯﻬﺍﺟﺰﺎ ﻛﹶﺎﻥﹶ ﻣﺎ ﻛﹶﺄﹾﺳﻴﻬﻥﹶ ﻓﻘﹶﻮﺴﻳﻭ

“Orada onlara zəncəfil qatılmış (zəncəfil dadı verən cənnət şərabı ilə dolu)
badə də içirdiləcəkdir. (Zəncəfil) orada (Cənnətdə) bir çeşmədir ki, (suyu
boğazdan çox rahat keçdiyi üçün) Səlsəbil adlanır” (əl-İnsan, 17-18).

ﻮﻥﹶﺴﺎﻓﻨﺘﺎﻓﹶﺲﹺ ﺍﻟﹾﻤﻨﺘ ﻓﹶﻠﹾﻴﻚﻲ ﺫﹶﻟﻓ ﻭﻚﺴ ﻣﻪﺎﻣﺘﺧ
ﻮﻥﹶﺑﻘﹶﺮﺎ ﺍﻟﹾﻤ ﺑﹺﻬﺏﺮﺸﺎ ﻳﻨﻴﻋ

ﻮﻡﹴﺘﺨﻴﻖﹴ ﻣﺣ ﺭﻦﻥﹶ ﻣﻘﹶﻮﺴﻳ

ﻨﹺﻴﻢﹴﺴ ﺗﻦ ﻣﻪﺍﺟﺰﻣﻭ

“Onlara (gözəl ətirli, təmiz) möhürlü (qablarda olan) şərab (rəhiq)
içirdiləcəkdir. Onun (içində rəhiq olan qabın) möhürü müşkdür. Qoy
yarışanlar onun üçün yarışsınlar! Ona təsnim (suyu) qatılmışdır. O
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(təsnim) elə bir çeşmədir ki, ondan (təmiz halda) yalnız (Allaha) yaxın olanlar
içər (qalanlara isə o rəhiq şərabına qatılıb verirlər)” (əl-Mutaffifin, 25-28).

ﻮﻥﹶﻬﺘﺸﺎ ﻳﻤ ﻣﻪﺍﻛﻓﹶﻮﻭ

ﻮﻥﻴﻋﻠﹶﺎﻝﹴ ﻭﻲ ﻇ ﻓﲔﺘﻘﺇﹺ ﱠﻥ ﺍﻟﹾﻤ

“Həqiqətən, (o gün) müttəqilər kölgəliklərdə və çeşmələr başında, istədikləri
meyvə içində olacaqlar!” (əl-Mursəlat, 41-42).

ﻴﻠﹰﺎﺬﹾﻟﺎ ﺗ ﻗﹸﻄﹸﻮﻓﹸﻬﺫﹸﱢﻟﻠﹶﺖﻭ

ﺎﻠﹶﺎﻟﹸﻬ ﻇﻬﹺﻢﻠﹶﻴﺔﹰ ﻋﺍﻧﹺﻴﺩﻭ

“(Cənnət ağaclarının) kölgələri üstlərinə düşəcək, meyvələri də onların
ixtiyarında olacaqdır (istədikləri yerdə, istədikləri zaman onları dərib yeyə
biləcəklər)” (əl-İnsan, 14).

ﺎﺭﻬﺎ ﺍﻟﹾﺄﹶﻧﻬﺘﺤ ﺗﻦﺮﹺﻱ ﻣﺠﻴﺔﹲ ﺗﻨﹺﺒ ﻣﻑﺎ ﻏﹸﺮﻬﻗ ﻓﹶﻮﻦ ﻣﻑ ﻏﹸﺮﻢ ﻟﹶﻬﻢﺑﻬﺍ ﺭﺗﻘﹶﻮ ﺍﻳﻦﻦﹺ ﺍﱠﻟﺬﻟﹶﻜ
ﺎﺩﻴﻌ ﺍﻟﹾﻤ ﺍﻟ ﱠﻠﻪﻒﻠﺨ ﻟﹶﺎ ﻳ ﺍﻟ ﱠﻠﻪﺪﻋﻭ
“Lakin Rəbbindən qorxanları (Cənnətdə) bir-birinin üstündə tikilmiş
otaqlar gözləyir. Onların altından çaylar axar. Bu, Allahın vədidir. Allah
vədə xilaf çıxmaz!” (əz-Zumər, 20).

ﺌﹸﻮﻥﹶﻜﺘ ﻣﻚﺍﺋﻠﹶﻰ ﺍﻟﹾﺄﹶﺭﻠﹶﺎﻝﹴ ﻋﻲ ﻇ ﻓﻢﻬﺍﺟﻭﺃﹶﺯ ﻭﻢﻫ
“Onlar (mömin kişilər) və zövcələri kölgəliklərdə (yumşaq) taxtlara
söykənmişlər” (Yasin, 56).

ﲔﹴﻮﺭﹴ ﻋ ﺑﹺﺤﻢﺎﻫﻨﻭﺟ ﺯ ﻭﻔﹸﻮﻓﹶﺔﺼﺭﹴ ﻣﺮﻠﹶﻰ ﺳ ﻋﲔﺌﺘﻜﻣ
“Səf-səf düzülmüş taxtlara söykəndiyiniz halda!” Biz onları iri (ahu) gözlü
hurilərlə evləndirəcəyik” (ət-Tur, 20).

ﺎﺍﺑﺮﺎ ﺃﹶﺗﺑﺮﻋ

ﺍﻜﹶﺎﺭﻦ ﺃﹶﺑ ﺎﻫﻠﹾﻨﻌﻓﹶﺠ

ًﺎﺀﺸﻦ ﺇﹺﻧ ﺎﻫﺄﹾﻧﺸﺎ ﺃﹶﻧﺇﹺﻧ

“Biz Cənnətdəki qadınları yeni biçimdə yaradacağıq. Onları bakirə qızlar
edəcəyik – ərlərini sevən, həmyaşıdlar” (əl-Vaqiə, 35-37).

ﻮﻥﻜﹾﻨﻟﹸﺆﹺ ﺍﻟﹾﻤﺜﹶﺎﻝﹺ ﺍﻟﻠﱡﺆﻛﹶﺄﹶﻣ

ﲔ ﻋﻮﺭﺣﻭ
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“(Onlar üçün orada) iri (ahu) gözlü, qəşəng hurilər də vardır. (O hurilər rəng
və gözəllikcə) sanki sədəf içində gizlənmiş (qorunub-saxlanmış) incidirlər”
(əl-Vaqiə, 22-23).

ﺮﹺﻳﺮﺎ ﺣﻴﻬ ﻓﻢﻬﺎﺳﺒﻟﺍ ﻭﻟﹸﺆﻟﹸﺆﺐﹴ ﻭ ﺫﹶﻫﻦ ﻣﺎﻭﹺﺭ ﺃﹶﺳﻦﺎ ﻣﻴﻬﻥﹶ ﻓ ﱠﻠﻮﺤﺎ ﻳﻬﻠﹸﻮﻧﺧﺪ ﻳﻥﺪ ﻋﺎﺕﻨﺟ
“Onlar Ədn cənnətlərinə daxil olacaq, orada altun bilərziklər və incilərlə
bəzənəcəklər. Libasları da ipəkdən olacaqdır” (Fatir, 33).

ﺍﻮﺭﺎ ﻃﹶﻬﺍﺑﺮ ﺷﻢﻬﺑ ﺭﻢﻘﹶﺎﻫﺳ ﻭﻀﺔ
  ﻓﻦ ﻣﺎﻭﹺﺭﻠﱡﻮﺍ ﺃﹶﺳﺣ ﻭﻕﺮﺒﺘﺇﹺﺳ ﻭﺮﻀﺱﹴ ﺧﺪﻨ ﺳﺎﺏﻴ ﺛﻢﻬﻴﺎﻟﻋ
“(Cənnət əhlinin) əyinlərində taftadan və atlazdan (nazik və qalın ipəkdən)
yaşıl libaslar olacaq, onlara gümüşdən bilərziklər taxılacaqdır. Rəbbi
onlara çox pak bir şərab içirdəcəkdir” (əl-İnsan, 21)

ﺜﹸﻮﺛﹶﺔﹲﺒ ﻣﺍﺑﹺﻲﺭﺯﻭ

ﻔﹸﻮﻓﹶﺔﹲﺼ ﻣﺎﺭﹺﻕﻤﻧﻭ

ﺔﹲﻮﻋﺿﻮ ﻣﺍﺏﺃﹶﻛﹾﻮﻭ

ﺔﹲﻓﹸﻮﻋﺮ ﻣﺭﺮﺎ ﺳﻴﻬﻓ

“Orada uca taxtlar; (Çeşmələr kənarında) piyalələr; Bir-birinin yanına
düzülmüş (yumşaq) balışlar və döşənmiş (nəfis) xalılar vardır!”
(əl-Ğaşıyə, 13-16).

ﲔﻘﹶﺎﺑﹺﻠﺘﺎ ﻣﻬﻠﹶﻴ ﻋﲔﺌﺘﻜﻣ

ﺔﻮﻧﺿﻮﺭﹴ ﻣﺮﻠﹶﻰ ﺳﻋ

“(Onlar qızıl-gümüş, ləl-cavahiratla) bəzənmiş taxtlar üstündə qərar tutacaq,
onlara (o taxtlara) söykənib bir-biri ilə qarşı-qarşıya əyləşəcəklər”
(əl-Vaqiə, 15-16).
CƏNNƏTİN VƏSFİNƏ DAİR BƏZİ HƏDİS VƏ ƏSƏRLƏR
CƏNNƏT PADŞAHLARIN MƏSKƏNİDİR

:ﺎﻗﹶﺎﻝﹶ ﻟﹶﻬ ﻭ،ﺎﻬﺳﻏﹶﺮ ﻭ،ﺔﻀ ﻓﻦﺔ ﻣﻟﹶﺒﹺﻨﺐ ﻭ ﺫﹶﻫﻦﺔ ﻣ ﻟﹶﺒﹺﻨ،ﺔﻨﺎﻟﹶﻰ ﺍﻟﹾﺠﻌﺗ ﻭﻙﺎﺭﺒ ﺍﷲُ ﺗﻠﹶﻖ »ﺧ:ﻗﹶﺎﻝﹶ

ﻴﺪﻌ ﺃﹶﺑﹺﻲ ﺳﻦ ﻋ- ١٠٨٤

.«ﻠﹸﻮﻙﺰﹺﻝ ﺍﻟﹾﻤﻨ ﻣﺎﻙ ﻓﹶﻘﹶﺎﻟﹶﺖ ﻃﹸﻮﺑ،ﻜﹶﺔﻼﹶﺋﺎ ﺍﻟﹾﻤﻬﻠﹶﺘﺧ ﻓﹶﺪ. ﻮﻥﹶﻨﺆﻣ ﺍﻟﹾﻤ ﺃﹶﻓﹾﻠﹶﺢ ﻗﹶﺪ:ﻲ ﻓﹶﻘﹶﺎﻟﹶﺖﻜﹶﻠﱠﻤﺗ
1084. Əbu Səid
demişdir: “Uca Allah Cənnəti bir kərpic qızıldan, bir
kərpic gümüşdən yaratdı, orada bitkilər saldı və ona buyurdu: “Danış!”
Cənnət dedi: “Möminlər, həqiqətən də, nicat tapmışlar” (əl-Muminun, 1).
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Mələklər də ora daxil olub dedilər: “Xoş olsun sənin halına, ey padşahların
məskəni!”1449
İSTƏYƏNDƏ FİRDOVS CƏNNƏTİNİ İSTƏYİN

ﺎﻘ ﻛﹶﺎﻥﹶ ﺣ،ﺎﻥﹶﻀﻣ ﺭﺎﻡﺻﻼﹶﺓﹶ ﻭ ﺍﻟﺼﺃﹶﻗﹶﺎﻡ ﻭﻪﻮﻟﺳﺑﹺﺮ ﻭ ﺑﹺﺎﻟﻠﱠﻪﻦ ﺁﻣﻦ »ﻣ: ﻮﻝﹸ ﺍﻟﻠﱠﻪﺳ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺭ:ﺓﹶ ﻗﹶﺎﻝﹶﻳﺮﺮ ﺃﹶﺑﹺﻰ ﻫﻦ ﻋ- ١٠٨٥
.ﺎﺱ ﺍﻟﻨﺮﺸﺒ ﺃﹶﻓﹶﻼﹶ ﻧﻮﻝﹶ ﺍﻟﻠﱠﻪﺳﺎ ﺭ ﻓﹶﻘﹶﺎﻟﹸﻮﺍ ﻳ.«ﺎﻴﻬ ﻓﺪﻟﻰ ﻭ ﺍﻟﱠﺘﻪﺿﻰ ﺃﹶﺭ ﻓﻠﹶﺲ ﺟ ﺃﹶﻭ،ﺒﹺﻴﻞﹺ ﺍﻟﻠﱠﻪﻰ ﺳ ﻓﺪﺎﻫﺔﹶ ﺟﻨ ﺍﻟﹾﺠﻠﹶﻪﺧﻳﺪ  ﺃﹶﻥﹾﻠﹶﻰ ﺍﻟﻠﱠﻪﻋ
 ﻓﹶﺈﹺﺫﹶﺍ،ﺽﹺﺍﻷَﺭﺎﺀِ ﻭﻤ ﺍﻟﺴﻦﻴﺎ ﺑﻦﹺ ﻛﹶﻤﻴﺘﺟﺭ ﺍﻟﺪﻦﻴﺎ ﺑ ﻣ،ﺒﹺﻴﻞﹺ ﺍﻟﻠﱠﻪﻰ ﺳ ﻓﻳﻦﺪﺎﻫﺠﻠﹾﻤ ﻟﺎ ﺍﻟﻠﱠﻪﻫﺪ ﹶﺃﻋﺔﺟﺭﺎﺋﹶﺔﹶ ﺩ ﻣﺔﻨﻰ ﺍﻟﹾﺠ »ﺇﹺﻥﱠ ﻓ:ﻗﹶﺎﻝﹶ
.«ﺔﻨ ﺍﻟﹾﺠﺎﺭﻬ ﺃﹶﻧﺮﻔﹶﺠ ﺗﻪﻨﻣ ﻭ،ﻦﹺﻤﺣ ﺍﻟﺮﺵﺮ ﻋﻗﹶﻪ ﻓﹶﻮ،ﺔﻨﻠﹶﻰ ﺍﻟﹾﺠﺃﹶﻋ ﻭﺔﻨﻂﹸ ﺍﻟﹾﺠﺳ ﺃﹶﻭﻪ ﻓﹶﺈﹺﻧ،ﺱﻭﺩﺮ ﺍﻟﹾﻔﺄﹶﻟﹸﻮﻩ ﻓﹶﺎﺳ ﺍﻟﻠﱠﻪﻢﺄﹶﻟﹾﺘﺳ
1085. Əbu Hureyra rəvayət edir ki, Allah Elçisi salləllahu aleyhi və səlləm demişdir: “Kim Allaha və Onun Elçisinə iman gətirir, namaz qılır və Ramazan
orucunu tutursa, (bundan sonra) istər Allah yolunda cihad etsin, istərsə də
doğulduğu diyarda qalsın, Allah onu Cənnətə daxil etməyi Özünə vacib
bilmişdir”. (Səhabələr) dedilər: “Ey Allahın Elçisi, insanları müjdələməyəkmi?” Peyğəmbər salləllahu aleyhi və səlləm dedi: “Cənnətdə Allahın, Onun
yolunda cihad edənlər üçün hazırladığı yüz mərtəbə vardır. (Bu mərtəbələrdən) hər iki mərtəbə arasındakı məsafə yerlə göy arasında olan
məsafəyə bərabərdir. Allahdan (nə isə) dilədiyiniz zaman Firdovs cənnətini
diləyin! Çünki Firdovs, Cənnətin tam ortası və ən yüksək mərtəbəsidir.
Onun üstündə isə ər-Rahmənin Ərşi yerləşir. Cənnət çayları oradan qaynayıb axır”.1450
CƏNNƏTƏ DAXİL OLANLAR ARASINDA DƏRƏCƏ FƏRQİ VARDIR

ﻥﹶﺮﺍﺀَﻭ ﻳﺘ ﺎ ﻛﹶﻤﻬﹺﻢﻗ ﻓﹶﻮﻦ ﻣﻑﺮﻞﹶ ﺍﻟﹾﻐﻥﹶ ﺃﹶﻫﺍ َﺀﻭﺮﻳﺘ ﺔﻨﻞﹶ ﺍﻟﹾﺠ »ﺇﹺﻥﱠ ﺃﹶﻫ:ﻗﹶﺎﻝﹶ

ﺒﹺﻰﻦﹺ ﺍﻟﻨﻋ

ﺭﹺﻯﺪ ﺍﻟﹾﺨﻴﺪﻌ ﺃﹶﺑﹺﻰ ﺳﻦ ﻋ- ١٠٨٦

ﺎﺀِ ﻻﹶﺒﹺﻴﺎﺯﹺﻝﹸ ﺍﻷَﻧﻨ ﻣﻠﹾﻚ ﺗ،ﻮﻝﹶ ﺍﻟﻠﱠﻪﺳﺎ ﺭ ﻗﹶﺎﻟﹸﻮﺍ ﻳ.«ﻢﻬﻨﻴﺎ ﺑﻞﹺ ﻣﻔﹶﺎﺿﺘ ﻟ،ﺮﹺﺏﹺﻐﺮﹺﻕﹺ ﺃﹶﻭﹺ ﺍﻟﹾﻤﺸ ﺍﻟﹾﻤﻦﻰ ﺍﻷُﻓﹸﻖﹺ ﻣ ﻓﺎﺑﹺﺮ ﺍﻟﹾﻐﻯﺭ ﺍﻟﺪﻛﹶﺐﺍﻟﹾﻜﹶﻮ
.«ﲔﻠﺳﺮﻗﹸﻮﺍ ﺍﻟﹾﻤﺪﺻ ﻭﻮﺍ ﺑﹺﺎﻟﻠﱠﻪﻨﺎﻝﹲ ﺁﻣ ﺭﹺﺟ،ﻩﺪﻔﹾﺴِﻰ ﺑﹺﻴﻯ ﻧﺍﻟﱠﺬﻠﹶﻰ ﻭ »ﺑ: ﻗﹶﺎﻝﹶﻢﻫﺮﺎ ﻏﹶﻴﻬﻠﹸﻐﻳﺒ
1086. Əbu Səid əl-Xudri
rəvayət edir ki, Peyğəmbər salləllahu aleyhi və
demişdir: “Cənnət sakinləri, bir-birilərindən üstün olduqları üçün
(onların alt mərtəbədə olanları) üst mərtəbədəki otaqlarda yerləşmiş möminləri, şərq və ya qərb istiqamətində axıb gedən parlaq ulduzu seyr etdik-

səlləm

əl-Heysəmi “Kəşful-Əstər an Zəvaidil-Bəzzar” 3507. əl-Albani “Silsilətul-Əhədisis-Sahiha”da (№
2662) və “Sahihut-Tərğib vət-Tərhib”də (№ 3714) səhih olduğunu bildirmişdir.
1450 əl-Buxari, 2790.
1449
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ləri kimi seyr edəcəklər”. (Səhabələr) dedilər: “Ey Allahın Elçisi, yəqin ki,
bu peyğəmbərlərə ayrılmış yerdir və onlardan başqa heç kəs orada sakin
ola bilməyəcək”. Peyğəmbər salləllahu aleyhi və səlləm buyurdu: “Xeyr, canım
Əlində olan Allaha and olsun ki, (bu otaqlar) Allaha iman gətirmiş və peyğəmbərləri təsdiq edən kimsələr üçündür”.1451
ALLAH ELÇİSİNİN SALLƏLLAHU ALEYHI VƏ SƏLLƏM HOVUZU

 ﺃﹶﺑﹺﻲﻦ ﻋ،ﺍﻥﹸﻭﺮﺎ ﻣﺛﹶﻨﺪ ﺣ:ﺮﻤ ﺃﹶﺑﹺﻲ ﻋﻦ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺍﺑ،ﺍﺭﹺﻱﺍﻥﹶ ﺍﻟﹾﻔﹶﺰﻭﺮ ﻣﻦﺎ ﻋﻴﻌﻤ ﺟ،ﺮﻤ ﺃﹶﺑﹺﻲ ﻋﻦﺍﺑ ﻭﻴﺪﻌ ﺳﻦ ﺑﻳﺪﻮﺎ ﺳﺛﹶﻨﺪ ﺣ- ١٠٨٧
ﻦﻳﻠﹶﺔﹶ ﻣ ﺃﹶﻦ ﻣﺪﻌﻲ ﺃﹶﺑﺿﻮ »ﺇﹺﻥﱠ ﺣ: ﻗﹶﺎﻝﹶﻮﻝﹶ ﺍﻟﻠﱠﻪﺳ ﺃﹶﻥﱠ ﺭ،ﺓﹶﻳﺮﺮ ﺃﹶﺑﹺﻲ ﻫﻦ ﻋ،ﺎﺯﹺﻡﹴ ﺃﹶﺑﹺﻲ ﺣﻦ ﻋ،ﻦﹺ ﻃﹶﺎﺭﹺﻕﹴ ﺑﺪﻌ ﺳﻲﻌﺠ ﺍﻷَﺷﻚﺎﻟﻣ
ﺎ ﻛﹶﻤﻪﻨ ﻋﺎﺱ ﺍﻟﻨﺪﻲ ﻷَﺻﺇﹺﻧ ﻭ،ﻮﻡﹺﺠ ﺍﻟﻨﺩﺪ ﻋﻦ ﻣ ﺃﹶﻛﹾﺜﹶﺮﻪﺘﻵﻧﹺﻴ ﻭ،ﻦﹺﻞﹺ ﺑﹺﺎﻟﻠﱠﺒﺴ ﺍﻟﹾﻌﻦﻠﹶﻰ ﻣﺃﹶﺣ ﻭ، ﺍﻟﺜﱠﻠﹾﺞﹺﻦﺎ ﻣﺎﺿﻴ ﺑﺷﺪ  ﺃﹶﻮ ﻟﹶﻬ،ﻥﺪﻋ
،ﻢﹺ ﺍﻷُﻣﻦ ﻣﺪ ﻷَﺣﺖﺴﺎ ﻟﹶﻴﻴﻤ ﺳ ﻟﹶﻜﹸﻢ،ﻢﻌ »ﻧ:؟ ﻗﹶﺎﻝﹶﺬﺌﻣﻳﻮ ﺎﺮﹺﻓﹸﻨﻌ! ﺃﹶﺗﻮﻝﹶ ﺍﻟﻠﱠﻪﺳﺎ ﺭ ﻳ:« ﻗﹶﺎﻟﹸﻮﺍﻪﺿﻮ ﺣﻦﺎﺱﹺ ﻋﻞﹸ ﺇﹺﺑﹺﻞﹶ ﺍﻟﻨﺟ ﺍﻟﺮﺪﻳﺼ
.«ِﻮﺀﺿ ﺃﹶﺛﹶﺮﹺ ﺍﻟﹾﻮﻦ ﻣﲔﻠﺠﺤﺍ ﻣ ﻏﹸﺮﻠﹶﻲﻭﻥﹶ ﻋﺮﹺﺩﺗ
1087. Əbu Hureyra
rəvayət edir ki, Peyğəmbər salləllahu aleyhi və səlləm
demişdir: “Mənim hovuzumun (iki tərəfi arasındakı məsafə) Əylə 1452 ilə
Ədən 1453 arasındakı məsafədən daha uzaqdır. Onun suyu qardan ağ və
südlə qatışdırılmış baldan daha şirindir. (Ətrafına düzülmüş) qədəhlər
ulduzların sayından daha çoxdur. Bir adam insanların dəvələrini hovuzunun yanına buraxmadığı kimi, mən də (yad) adamları hovuzumun yanına
buraxmayacağam”. (Səhabələr) dedilər: “Ey Allahın Elçisi! O gün sən bizi
tanıyacaqsan?” Peyğəmbər salləllahu aleyhi və səlləm buyurdu: “Bəli! Sizin
başqa ümmətlərdən heç birində olmayan bir əlamətiniz vardır. Siz mənim
yanıma dəstəmaz aldığınız əzalarınız nurlu olaraq gələcəksiniz”.1454
CƏNNƏT ÇADIRLARI VƏ İKİ CƏNNƏT

ﻲﻴﻼﹰ ﻓﻮﻥﹶ ﻣﺘﺎ ﺳﻬﺿﺮ ﻋﻓﹶﺔﻮﺠ ﻣﺓﻟﹸﺆ ﻟﹸﺆﻦﺔﹰ ﻣﻤﻴ ﺧﺔﻨﻲ ﺍﻟﹾﺠ ﺇﹺﻥﱠ ﻓ: ﻗﹶﺎﻝﹶﻮﻝﹶ ﺍﻟﻠﱠﻪﺳﺲﹴ ﺃﹶﻥﱠ ﺭﻦﹺ ﻗﹶﻴ ﺑ ﺍﻟﻠﱠﻪﺪﺒ ﻋﻦ ﻋ- ١٠٨٨
 ﻛﹶﺬﹶﺍﻦ ﻣﺎﻥﺘﻨﺟﺎ ﻭﻴﻬﹺﻤﺎ ﻓﻣﺎ ﻭﻤﻬﺘ ﺁﻧﹺﻴﺔﻀ ﻓﻦ ﻣﺎﻥﺘﻨﺟﻮﻥﹶ ﻭﻨﻣﺆ ﺍﻟﹾﻤﻬﹺﻢﻠﹶﻴ ﻋﻳﻄﹸﻮﻑ ﺮﹺﻳﻦﻥﹶ ﺍﻵﺧﻭﻳﺮ ﺎﻞﹲ ﻣﺎ ﺃﹶﻫﻬﻨ ﻣﻳﺔﺍﻭﹺﻛﹸﻞﱢ ﺯ
.ﻥﺪ ﻋﺔﻨﻲ ﺟ ﻓﻬﹺﻪﺟﻠﹶﻰ ﻭﺮﹺ ﻋﺒﺍﺀُ ﺍﻟﹾﻜ ﺇﹺﻻﱠ ﺭﹺﺩﻬﹺﻢﺑﻭﺍ ﺇﹺﻟﹶﻰ ﺭﻈﹸﺮﻳﻨ  ﺃﹶﻥﹾﻦﻴﺑﻡﹺ ﻭ ﺍﻟﹾﻘﹶﻮﻦﻴﺎ ﺑﻣﺎ ﻭﻴﻬﹺﻤﺎ ﻓﻣﺎ ﻭﻤﻬﺘﺁﻧﹺﻴ
1088. Abdullah ibn Qeys

rəvayət edir ki, Peyğəmbər salləllahu aleyhi və

əl-Buxari, 3256; Muslim, 7322.
Əylə - Şamda, dənizin sahilində yerləşən bir şəhərdir.
1453 Ədən - dəniz sahili ilə Yəmənin axırında Hindistana yaxın yerdə yerləşir.
1454 Muslim, 581.
1451
1452
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səlləm demişdir: “Cənnətdə eni altmış milə bərabər, içi boş mirvarilərdən
hazırlanmış çadırlar vardır. Onun hər küncündə bir-birilərini görməyən
zövcələr vardır ki, möminlər vaxtaşırı onların yanına girəcəklər. İki Cənnət
vardır ki, onların içindəki qab-qacaqlar və başqa əşyalar gümüşdəndir.
Digər iki Cənnət də vardır ki, onların içindəki qab-qacaqlar və başqa
əşyalar qızıldandır. Əzəmət pərdəsindən başqa heç bir şey Ədn Cənnətində
olan kimsələrə Rəbbinin Üzünü görməyə maneə olmayacaq”.1455

İÇİ ÇÖLÜNDƏN, ÇÖLÜ İÇİNDƏN GÖRÜNƏN OTAQLAR

 ﻓﹶﻘﹶﺎﻡ.«ﺎﻮﺭﹺﻫ ﻇﹸﻬﻦﺎ ﻣﻬﻄﹸﻮﻧﺑﺎ ﻭﻄﹸﻮﻧﹺﻬ ﺑﻦﺎ ﻣﻫﻮﺭﻯ ﻇﹸﻬﺮﻓﹰﺎ ﺗ ﻏﹸﺮﺔﻨﻰ ﺍﻟﹾﺠ »ﺇﹺﻥﱠ ﻓﺒﹺﻰ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺍﻟﻨﻰﻠ ﻋﻦ ﻋ- ١٠٨٩
.«ﺎﻡ ﻧﹺﻴﺎﺱﺍﻟﻨﻞﹺ ﻭ ﺑﹺﺎﻟﻠﱠﻴﻠﱠﻪﻠﱠﻰ ﻟﺻ ﻭﺎﻡﻴ ﺍﻟﺼﺍﻡﺃﹶﺩ ﻭﺎﻡ ﺍﻟﻄﱠﻌﻢﺃﹶﻃﹾﻌ ﻭ ﺍﻟﹾﻜﹶﻼﹶﻡ ﺃﹶﻃﹶﺎﺏﻦﻤ ﻗﹶﺎﻝﹶ »ﻟﻮﻝﹶ ﺍﻟﻠﱠﻪﺳﺎ ﺭ ﻳﻰ ﻫﻦﻤ ﻓﹶﻘﹶﺎﻝﹶ ﻟﺍﺑﹺﻰﺮﺃﹶﻋ
1089. Əli rəvayət edir ki, Peyğəmbər demişdir: “Cənnətdə içərisindən
çölü, çölündən içərisi görünən otaqlar vardır”. Bir bədəvi ayağa durub
dedi: “O otaqlar kimin üçündür, ey Allahın Elçisi?” Allah Elçisi buyurdu:
“Xoş söz söyləyən, yemək yedirdən, nafilə oruclara davam edən, insanlar
yatarkən gecə namaz qılan kimsələr üçündür”.1456
CƏNNƏT ƏHLİ ÖLMƏYƏCƏK

ﺔﻨﻞﹸ ﺍﻟﹾﺠ ﺃﹶﻫﻮﺕﻳﻤ ﻻﹶ ﻭ،ﺕﻮ ﺍﳌﹶﻮ ﺃﹶﺧﻡﻮ ﺍﻟﻨ:  ﻗﺎﻝ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ:ﻗﺎﻝ

 ﻋﻦ ﺟﺎﺑﺮ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﷲ- ١٠٩٠

1090. Cabir rəvayət edir ki, Allah Elçisi salləllahu aleyhi və səlləm buyurdu:
“Yuxu ölümün qardaşıdır, Cənnət əhli isə ölməyəcək”.1457
CƏNNƏT QAPILARI

ِﻠﹶﻰ ﺍﷲﺎ ﻋﻬﻣﺃﹶﻛﹾﺮﺮﻫﺎ ﻭﻴ ﺧﻢﺘﺔ ﺃﹶﻧ ﺃﹸﻣﻌﲔ ﺒﻓﻮﻥﹶ ﺳﻮ ﻣﻢﺘ »ﺃﹶﻧ: ِﻝﹸ ﺍﷲﻮﺳ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺭ:ﻗﹶﺎﻝﹶ

ﻼﹶﻡﻦﹺ ﺳ ﺍﷲِ ﺑﺪﺒ ﻋﻦ ﻋ- ١٠٩١

.«ﻴﻆﹲ ﻟﹶﻜﹶﻈﻪﺇﹺﻧ ﻭﻮﻡ ﻳﻪﻠﹶﻴ ﻋﻦﻴﺄﹾﺗﻟﹶﻴ ﻭ،ﺎﻣﺎﹰﲔ ﻋ
 ﻌﺑﺓﹸ ﺃﹶﺭﺴِﲑﺔ ﻣﻨﺎﺭﹺﻳﻊ ﺍﻟﹾﺠﺼ ﻣﻦﲔﹺ ﻣﺍﻋﺮﺼ ﻣﲔﺎ ﺑﻣ ﻭ،

1091. Abdullah ibn Səlam
rəvayət edir ki, Allah Elçisi salləllahu aleyhi və
səlləm demişdir: “Siz yetmiş ümməti tamamlayacaqsınız. Siz Allaha
əl-Buxari, 4879.
ət-Tirmizi, 1984, 2112. əl-Albani bu hədisin həsən olduğunu bildirmişdir.
1457 əl-Heysəmi “Məcməuz-Zəvaid” 10/410,415, İbn Kəsir 4/ 158. əl-Albani “Sahihul-Cəmius-Sağir”də
(№ 6808) səhih olduğunu bildirmişdir.
1455
1456
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onlardan 1458 daha xeyirli və hörmətli olanlarsınız. Cənnət qapılarının iki
tayı arasındakı məsafə qırx illik yola bərabərdir. Gün gələcək ki, (ora
insanlarla) dolu olacaq”.1459
CƏNƏTƏ DAXİL OLANLARA İLK TÖHFƏ

: ﻓﹶﻘﹶﺎﻝﹶﻮﺩﻬﺎﺭﹺ ﺍﻟﹾﻴﺒ ﺃﹶﺣﻦ ﻣﺮﺒﺎﺀَ ﺣ ﻓﹶﺠ، ﻮﻝﹺ ﺍﻟﻠﱠﻪﺳ ﺭﺪﻨﺎ ﻋﻤ ﻗﹶﺎﺋﺖ ﻛﹸﻨ: ﻗﹶﺎﻝﹶﺪﺛﹶﻪ ﺣ

ﻮﻝﹺ ﺍﻟﻠﱠﻪﺳﻟﹶﻰ ﺭﻮﺎﻥﹶ ﻣﺑ ﺃﹶﻥﱠ ﺛﹶﻮ- ١٠٩٢

؟ ﻓﹶﻘﹶﺎ ﹶﻝﻮﻝﹶ ﺍﻟﻠﱠﻪﺳﺎ ﺭﻘﹸﻮﻝﹸ ﻳ ﺃﹶﻻﹶ ﺗ:ﻨﹺﻲ؟ ﻓﹶﻘﹸﻠﹾﺖﹶﻓﻌﺪ ﺗﻢ ﻟ: ﻓﹶﻘﹶﺎﻝﹶ.ﺎﻬﻨ ﻣﻉﺮﻳﺼ ﺔﹰ ﻛﹶﺎﺩﺩﻓﹾﻌ ﻪﺘﻓﹶﻌ! ﻓﹶﺪﺪﻤﺤﺎ ﻣ ﻳﻚﻠﹶﻴ ﻋﻼﹶﻡﺍﻟﺴ
ﻲ« ﻓﹶﻘﹶﺎﻝﹶﻠ ﺃﹶﻫﺎﻧﹺﻲ ﺑﹺﻪﻤﻱ ﺳ ﺍﻟﱠﺬﺪﻤﺤﻲ ﻣﻤ »ﺇﹺﻥﱠ ﺍﺳ: ﻮﻝﹸ ﺍﻟﻠﱠﻪﺳ ﻓﹶﻘﹶﺎﻝﹶ ﺭ.ﻠﹸﻪ ﺃﹶﻫ ﺑﹺﻪﺎﻩﻤﻱ ﺳ ﺍﱠﻟﺬﻪﻤ ﺑﹺﺎﺳﻮﻩﻋﺪﺎ ﻧﻤ ﺇﹺﻧ:ﻱﻮﺩﻬﺍﻟﹾﻴ

ﻪ ﻮﻝﹸ ﺍﻟﻠﱠﺳ ﺭﻜﹶﺖ ﻓﹶﻨ،ﻲ ﺑﹺﺄﹸﺫﹸﻧﻊﻤ ﺃﹶﺳ:؟« ﻗﹶﺎﻝﹶﻚﺛﹾﺘﺪﺀٌ ﺇﹺﻥﹾ ﺣﻲ ﺷﻚﻔﹶﻌﻳﻨ »ﺃﹶ: ﻮﻝﹸ ﺍﻟﻠﱠﻪﺳ ﺭ ﻓﹶﻘﹶﺎﻝﹶ ﻟﹶﻪ،ﺄﹶﻟﹸﻚ ﺃﹶﺳ ﺟﹺﺌﹾﺖ:ﻱﻮﺩﻬﺍﻟﹾﻴ
ﻮﻝﹸﺳ؟ ﻓﹶﻘﹶﺎﻝﹶ ﺭﺍﺕﻮﻤﺍﻟﺴﺽﹺ ﻭ ﺍﻷَﺭﺮ ﻏﹶﻴﺽﻝﹸ ﺍﻷَﺭﺪﺒ ﺗﻡﻳﻮ ﺎﺱﻳﻜﹸﻮﻥﹸ ﺍﻟﻨ ﻳﻦ ﺃﹶ:ﻱﻮﺩﻬﻞﹾ« ﻓﹶﻘﹶﺎﻝﹶ ﺍﻟﹾﻴ »ﺳ: ﻓﹶﻘﹶﺎﻝﹶ،ﻪﻌ ﻣﻮﺩﺑﹺﻌ
ﺎ ﻓﹶﻤ:ﻱﻮﺩﻬ« ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺍﻟﹾﻴﺎﺟﹺﺮﹺﻳﻦﻬﺍﺀُ ﺍﻟﹾﻤ »ﻓﹸﻘﹶﺮ:ﺓﹰ؟ ﻗﹶﺎﻝﹶﺎﺯﺎﺱﹺ ﺇﹺﺟﻝﹸ ﺍﻟﻨ ﺃﹶﻭﻦ ﻓﹶﻤ:ﺮﹺ« ﻗﹶﺎﻝﹶﻭﻥﹶ ﺍﻟﹾﺠﹺﺴ ﺩﺔﻲ ﺍﻟﻈﱡﻠﹾﻤ ﻓﻢ »ﻫ: ﺍﻟﻠﱠﻪ
ﻱ ﺍﻟﱠﺬﺔﻨ ﺍﻟﹾﺠﺭ ﺛﹶﻮﻢ ﻟﹶﻬﺮﺤﻳﻨ» :ﺎ؟ ﻗﹶﺎﻝﹶﻠﹶﻰ ﺇﹺﺛﹾﺮﹺﻫ ﻋﻢﻫﺬﹶﺍﺅﺎ ﻏ ﻓﹶﻤ:« ﻗﹶﺎﻝﹶﻮﻥ ﺍﻟﻨﺓﹸ ﻛﹶﺒﹺﺪﺎﺩ »ﺯﹺﻳ:ﺔﹶ؟ ﻗﹶﺎﻝﹶﻨﻠﹸﻮﻥﹶ ﺍﻟﹾﺠﺧﻳﺪ ﲔ ﺣﻢﻬﻔﹶﺘﺤﺗ
ﺟﹺﺌﹾﺖ ﻭ: ﻗﹶﺎﻝﹶ،ﻗﹾﺖﺪ ﺻ:ﺒﹺﻴﻼﹰ« ﻗﹶﺎﻝﹶﻠﹾﺴﻰ ﺳﻤﺴﺎ ﺗﻴﻬﻦﹴ ﻓﻴ ﻋﻦ »ﻣ:؟ ﻗﹶﺎﻝﹶﻪﻠﹶﻴ ﻋﻢﻬﺍﺑﺮﺎ ﺷ ﻓﹶﻤ:ﺎ« ﻗﹶﺎﻝﹶﻬﺍﻓ ﺃﹶﻃﹾﺮﻦﻳﺄﹾﻛﹸﻞﹸ ﻣ ﻛﹶﺎﻥﹶ
ﻊﻤ ﺃﹶﺳ:؟« ﻗﹶﺎﻝﹶﻚﺛﹾﺘﺪ ﺇﹺﻥﹾ ﺣﻚﻔﹶﻌﻳﻨ» : ﻗﹶﺎﻝﹶ.ﻼﹶﻥﺟ ﺭﻞﹲ ﺃﹶﻭﺟ ﺭ ﺃﹶﻭﺒﹺﻲ ﺇﹺﻻﱠ ﻧ،ﺽﹺﻞﹺ ﺍﻷَﺭ ﺃﹶﻫﻦ ﻣﺪ ﺃﹶﺣﻪﻠﹶﻤﻳﻌ ﺀٍ ﻻﹶﻲ ﺷﻦﻚ ﻋ
 ﺄﹶﻟﹸﺃﹶﺳ
ﻨﹺﻲﻞﹺ ﻣﺟ ﺍﻟﺮﻨﹺﻲﻼﹶ ﻣ ﻓﹶﻌ،ﺎﻌﻤﺘ ﻓﹶﺈﹺﺫﹶﺍ ﺍﺟ،ﻔﹶﺮ ﺃﹶﺻﺃﹶﺓﺮﺎﺀُ ﺍﻟﹾﻤﻣ ﻭﺾﻴﻞﹺ ﺃﹶﺑﺟﺎﺀُ ﺍﻟﺮ »ﻣ:؟ ﻗﹶﺎﻝﹶﻟﹶﺪ ﺍﻟﹾﻮﻦ ﻋﺄﹶﻟﹸﻚ ﺃﹶﺳ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺟﹺﺌﹾﺖ.ﻲﺑﹺﺄﹸﺫﹸﻧ
 ﺛﹸﻢ،ﺒﹺﻲ ﻟﹶﻨﻚﺇﹺﻧ ﻭ،ﻗﹾﺖﺪ ﺻ ﻟﹶﻘﹶﺪ:ﻱﻮﺩﻬ« ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺍﻟﹾﻴ ﺍﻟﻠﱠﻪﺜﹶﺎ ﺑﹺﺈﹺﺫﹾﻥ ﺁﻧ،ﻞﹺﺟ ﺍﻟﺮﻨﹺﻲ ﻣﺃﹶﺓﺮ ﺍﻟﹾﻤﻣﻨﹺﻲ ﻼﹶﺇﹺﺫﹶﺍ ﻋ ﻭ، ﺍﻟﻠﱠﻪﺍ ﺑﹺﺈﹺﺫﹾﻥ ﺃﹶﺫﹾﻛﹶﺮ،ﺃﹶﺓﺮﺍﻟﹾﻤ
.« ﺑﹺﻪ ﺍﻟﻠﱠﻪﺎﻧﹺﻲﻰ ﺃﹶﺗﺘ ﺣ،ﻪﻨﺀٍ ﻣﻲ ﺑﹺﺸﻠﹾﻢﻲ ﻋﺎ ﻟﻣ ﻭ،ﻪﻨﺄﹶﻟﹶﻨﹺﻲ ﻋﻱ ﺳ ﺍﻟﱠﺬﻦﺬﹶﺍ ﻋﺄﹶﹶﻟﻨﹺﻲ ﻫ ﺳ »ﻟﹶﻘﹶﺪ: ﻮﻝﹸ ﺍﻟﻠﱠﻪﺳ ﻓﹶﻘﹶﺎﻝﹶ ﺭ.ﺐ ﻓﹶﺬﹶﻫﻑﺮﺼﺍﻧ
1092. Allah Elçisinin salləllahu aleyhi və səlləm azad etdiyi köləsi Səubən demişdir: “Mən Allah Elçisinin salləllahu aleyhi və səlləm yanında durmuşdum.
Bu vaxt yəhudilərin baş keşişlərindən biri gəlib dedi: “Sənə salam olsun, ey
Muhəmməd!” Onda mən onu itələdim və o, az qaldı ki yıxıla. Yəhudi:
“Niyə məni itələyirsən?”– dedi. Dedim: “Sən niyə “ey Allahın elçisi” demirsən?” Yəhudi: “Biz onu ancaq ailəsinin ona qoyduğu adla çağırırıq”–
dedi. Peyğəmbər salləllahu aleyhi və səlləm buyurdu: “Şübhəsiz ki, mənim
adım, ailəmin mənə verdiyi Muhəmməddir”. Yəhudi dedi: “Sənə (bir neçə)
sual vermək üçün gəlmişəm”. Peyğəmbər salləllahu aleyhi və səlləm ona belə
buyurdu: “Məgər mənim dediklərimin sənə bir faydası olacaqmı?” (Yəhudi) dedi: “Bu qulaqlarımla səni dinləyəcəyəm!” Peyğəmbər salləllahu aleyhi və
səlləm əlindəki ağacı yerə vura-vura: “Soruş!”– deyə buyurdu. Yəhudi dedi:
“Yer başqa bir yerlə, göylər də (başqa göylərlə) əvəz olunacağı gün insanlar
harada olacaqlar?” Peyğəmbər salləllahu aleyhi və səlləm dedi: “Onlar (qıl)
1458
1459

Yəni, bu ümmətlərdən.
Abd ibn Humeyd, 411; Əhməd, 20037. Şueyb əl-Arnavut isnadının həsən olduğunu bildirmişdir.
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körpüsünün qarşısında, zülmət içində olacaqlar”. (Yəhudi) soruşdu:
“İnsanlardan onu ilk əvvəl kimlər keçəcək?” (Peyğəmbər salləllahu aleyhi və
səlləm): “Kasıb mühacirlər!”– deyə cavab verdi. Yəhudi soruşdu: “Cənnətə
daxil olduqda onların ilk töhfəsi nə olacaq?” (Peyğəmbər salləllahu aleyhi və
səlləm) buyurdu: “Balinanın qaraciyərinin (ən dadlı) yeri”. (Yəhudi) soruşdu: “Bəs bunun ardınca onların yeməyi nə olacaq?” (Peyğəmbər salləllahu aleyhi
və səlləm) buyurdu: “Onlar üçün Cənnətin ətrafında otlayan Cənnət öküzü
kəsiləcəkdir”. (Yəhudi) soruşdu: “Bunun üstündən nə içəcəklər?” Peyğəmbər salləllahu aleyhi və səlləm buyurdu: “(Onlar) Cənnətdəki Səlsəbil1460 adlanan bir bulaqdan (içəcəklər)”. (Yəhudi): “Doğru söylədin!”– deyə (onun
dediklərini təsdiqlədi, sonra da sözünə davam edib) dedi: “Səndən yer
əhlindən heç kəsin bilmədiyi, yalnız peyğəmbərin, yaxud bir-iki kişinin də
bildiyi bir şey haqqında soruşmağa gəlmişəm”. (Peyğəmbər salləllahu aleyhi və
səlləm) buyurdu: “Əcəba, mənim dediklərimin sənə bir faydası olacaqmı?”
(Yəhudi) dedi: “Bu qulaqlarımla səni dinləyəcəyəm! Səndən uşağın
(yaranışı) barəsində soruşmağa gəlmişəm”. (Peyğəmbər salləllahu aleyhi və
səlləm) buyurdu: “Kişinin mənisi ağ rəngdə, qadınınkı isə sarı rəngdə olur.
Bunlar birləşdiyi zaman kişinin mənisi qadının mənisini üstələsə, Allahın
izini ilə dünyaya oğlan uşağı gətirərlər. Və əgər qadının mənisi kişininkini
üstələsə, Allahın izini ilə dünyaya qız uşağı gətirərlər”. Yəhudi: “Doğru
söylədin. Sən, həqiqətən də, peyğəmbərsən”– dedi və çıxıb getdi. (O
getdikdən sonra) Peyğəmbər salləllahu aleyhi və səlləm buyurdu: “Bu adam
məndən soruşduğunu soruşdu. Halbuki buna dair mənim heç bir bilgim
yox idi. Nəhayət, bu haqda bilgini Allah mənə vəhy etdi”.1461
CƏNNƏT ƏHLİNİN XARİCİ GÖRÜNÜŞÜ VƏ YAŞLARI

 ﺛﹶﻼﹶﺙ ﺃﹶﻭﲔﺎﺀَ ﺛﹶﻼﹶﺛﻨ ﺃﹶﺑﲔﻠﻜﹶﺤﺍ ﻣﺩﺮﺍ ﻣﺩﺮﺔﹶ ﺟﻨ ﺍﻟﹾﺠﺔﻨﻞﹸ ﺍﻟﹾﺠﻞﹸ ﺃﹶﻫﺧﻳﺪ» ﻗﹶﺎﻝﹶ

ﺒﹺﻰﺃﹶﻥﱠ ﺍﻟﻨ

ﻞﹴﺒﻦﹺ ﺟ ﺑﺎﺫﻌ ﻣﻦ ﻋ- ١٠٩٣
.«ﺔﹰﻨ ﺳﲔﺛﹶﻼﹶﺛﻭ

1093. Muaz ibn Cəbəl rəvayət edir ki, Peyğəmbər salləllahu aleyhi və səlləm
demişdir: “Cənnət əhli bədən və üzləri tüksüz (saqqalsız), gözləri sürməli,
otuz üç yaşında Cənnətə daxil olacaqlar”.1462

Uca Allah buyurur: “Orada onlara zəncəfil qatılmış şərab badəsi içirdiləcək. (Bu elə) bir bulaqdandır ki, (o, Cənnətdə) Səlsəbil adlanır” (əl-İnsan, 17-18).
1461 Muslim, 716, 742.
1462 ət-Tirmizi, 2545, 2742. əl-Albani həsən olduğunu bildirmişdir.
1460
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.«ﻢﻬﺎﺑﻴﻠﹶﻰ ﺛﺒﻻﹶ ﺗ ﻭﻢﻬﺎﺑﺒﻰ ﺷﻳﻔﹾﻨ ﻞﹲ ﻻﹶ ﻛﹸﺤﺩﺮ ﻣﺩﺮ ﺟﺔﻨﻞﹸ ﺍﻟﹾﺠ»ﺃﹶﻫ

ﻮﻝﹸ ﺍﻟﻠﱠﻪﺳﻗﹶﺎﻝﹶ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺭ

ﺓﹶﻳﺮﺮ ﺃﹶﺑﹺﻰ ﻫﻦ ﻋ- ١٠٩٤

1094. Əbu Hureyra rəvayət edir ki, Allah Elçisi salləllahu aleyhi və səlləm demişdir: “Cənnət əhli tüksüz 1463 , saqqalsız və gözləri sürməli olacaqlar.
Onlar daim cavan qalacaqlar, libasları da köhnəlməyəcək“.1464

.«ﻪﺎﺑﺒﻰ ﺷﻳﻔﹾﻨ ﻻﹶ ﻭﻪﺎﺑﻴﻠﹶﻰ ﺛﺒ ﻻﹶ ﺗﺄﹶﺱﻳﺒ  ﻻﹶﻢﻌﻳﻨ ﺔﹶﻨﻞﹸ ﺍﻟﹾﺠﺧﻳﺪ ﻦﻗﹶﺎﻝﹶ »ﻣ

ﺒﹺﻰﻦﹺ ﺍﻟﻨﻋ

ﺓﹶﻳﺮﺮ ﺃﹶﺑﹺﻰ ﻫﻦ ﻋ- ١٠٩٥

1095. Əbu Hureyra rəvayət edir ki, Peyğəmbər salləllahu aleyhi və səlləm demişdir: “Cənnətə girən nemət görər, kasıblıq görməz, paltarı köhnəlməz və
gəncliyi tükənməz”.1465

ﺎﻤﺇﹺﻧﺎ ﻭﺮﹺﻣﻻ ﻫﻘﹾﻄﹰﺎ ﻭ ﺳﻮﺕﻳﻤ ﺪ ﺃﹶﺣﻦﺎ ﻣ »ﻣ:ﻗﹶﺎﻝﹶ

ﻮﻝﹶ ﺍﻟﻠﱠﻪﺳ ﺃﹶﻥﹼ ﺭ،ﻢﺛﹶﻬﺪﺣ

ﻱ ﻛﹶﺮﹺﺏﹴﺪﻌ ﺑﻦ ﻣﺍﻡﻘﹾﺪ ﺃﻥ ﺍﻟﹾﻤ- ١٠٩٦

ﻭﻗﹶﻠﹶﺐﹺ ،ﻒﻮﺳ ﻳﺓﻮﺭ ﻭﺻ،ﻡ ﺁﺩﺔﺤﺴﻠﹶﻰ ﻣ ﻛﹶﺎﻥﹶ ﻋﺔﻨﻞﹺ ﺍﻟﹾﺠ ﺃﹶﻫﻦ ﻛﹶﺎﻥﹶ ﻣﻦ ﻓﹶﻤ،ﺔﹰﻨ ﺳﲔ ﺛﹶﻼﺛﻦﺚﹶ ﺍﺑﻌ ﺇﹺﻻ ﺑﻚ ﺫﹶﻟﻦﻴﺎ ﺑﻴﻤ ﻓﺎﺱﺍﻟﻨ
.«ﺎﻝﹺﻮﺍ ﻛﹶﺎﻟﹾﺠﹺﺒﻤﻓﹸﺨﻮﺍ ﻭﻈﱢﻤﺎﺭﹺ ﻋﻞﹺ ﺍﻟﻨ ﺃﹶﻫﻦ ﻛﹶﺎﻥﹶ ﻣﻦﻣ ﻭ،ﻮﺏﺃﹶﻳ
1096. Miqdam ibn Mədi Kərib
demişdir: “Bir dəfə Allah Elçisi salləllahu
aleyhi və səlləm buyurdu: “Elə bir ölən döl və ya qoca yoxdur ki, - insanlar
ancaq bu iki yaş arasında olurlar – öldükdən sonra otuz yaşında dirilməsin.
Kim Cənnət əhlindəndirsə, Cənnətə Adəm boyda1466, Yusuf surətində, qəlbləri Əyyubun qəlbitək daxil olacaqlar. Kim Cəhənnəm əhlindəndirsə,
Cəhənnəmə dağ boyda böyüdülərək daxil olacaqlar”.1467

ﺇﹺﻥﱠﺍ ﻭﺪﻮﺍ ﺃﹶﺑﻘﹶﻤﺴﻮﺍ ﻓﹶﻼﹶ ﺗﺤﺼ ﺃﹶﻥﹾ ﺗ ﺇﹺﻥﱠ ﻟﹶﻜﹸﻢﺎﺩﻨﻯ ﻣﺎﺩﻳﻨ» ﻗﹶﺎﻝﹶ

ﺒﹺﻰﻦﹺ ﺍﻟﻨﺓﹶ ﻋﻳﺮﺮﺃﹶﺑﹺﻰ ﻫ ﻭﺭﹺﻯﺪ ﺍﻟﹾﺨﻴﺪﻌ ﺃﹶﺑﹺﻰ ﺳﻦ ﻋ- ١٠٩٧

ﻟﹸﻪ ﻗﹶﻮﻚ ﻓﹶﺬﹶﻟ.«ﺍﺪﻮﺍ ﺃﹶﺑﺴﺌﺘﺒﻮﺍ ﻓﹶﻼﹶ ﺗﻤﻌﻨ ﺃﹶﻥﹾ ﺗﺇﹺﻥﱠ ﻟﹶﻜﹸﻢﺍ ﻭﺪﻮﺍ ﺃﹶﺑﻣﺮﻬﻮﺍ ﻓﹶﻼﹶ ﺗﺒﺸ ﺃﹶﻥﹾ ﺗﺇﹺﻥﱠ ﻟﹶﻜﹸﻢﺍ ﻭﺪﻮﺍ ﺃﹶﺑﻮﺗﻤﺍ ﻓﹶﻼﹶ ﺗﻮﻴﺤ ﺃﹶﻥﹾ ﺗﻟﹶﻜﹸﻢ
ﻠﹸﻮﻥﹶﻤﻌ ﺗﻢﺘﺎ ﻛﹸﻨﺎ ﺑﹺﻤﻮﻫﻤﻨﺔﹸ ﺃﹸﻭﺭﹺﺛﹾﺘ ﺍﻟﹾﺠﻠﹾﻜﹸﻢﻭﺍ ﺃﹶﻥﹾ ﺗﻮﺩﻧﻭ

Yəni bədənləri və üzlərində tük olmayacaq, başlarında isə tük olacaq.
ət-Tirmizi, 2539, 2735. əl-Albani həsən olduğunu bildirmişdir.
1465 Muslim, 7335.
1466 Adəmin
boyu haqda başqa rəvayətdə deyilir: “Əbu Hureyra
rəvayət edir ki, Peyğəmbər
demişdir: “Allah Adəmi boyu altmış ərəş (Dirsəkdən barmaqların ucuna qədər uzunluqda olan qədim
ölçü) uzunluğunda yaratdı. Sonra buyurdu: “Get oradakı mələklərə salam ver və dinlə gör sənin salamını
necə alacaqlar. Çünki bu həm sənin, həm də sənin zürriyyətinin salamıdır”. Adəm onlara: “Sizə salam
olsun! (Əssəlamu aleykum!)”– dedi. Onlar da: “Sənə salam olsun və Allahın rəhməti yetişsin!
(Əssəlamu aleykə və rahmətullah!)”– deyib, buna “və Allahın rəhməti yetişsin” kəlməsini əlavə etdilər.
Cənnətə girəcək hər kəs ora Adəmin surətində girəcəkdir. (Məlumunuz olsun ki,) indiyə qədər insanların xilqəti naqisləşməkdədir” (əl-Buxari, 3326).
1467 ət-Tabərani “Mucəmul-Kəbir” 663, 17053. əl-Albani “Silsilətul-Əhədisis-Sahiha”da (№ 2512) həsən
olduğunu bildirmişdir.
1463
1464
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1097. Əbu Səid əl-Xudri və Əbu Hureyra
rəvayət edirlər ki, Peyğəmbər
salləllahu aleyhi və səlləm demişdir: “(Cənnətdəkilər Cənnətə girdikdə) bir çarçı
belə car çəkəcəkdir: “Siz sağlam olub, heç vaxt xəstələnməyəcəksiniz. Siz
yaşayıb, heç vaxt ölməyəcəksiniz. Siz gənc qalıb, heç vaxt qocalmayacaqsınız. Siz nemət içində olub, heç vaxt kədər çəkməyəcəksiniz”. Bu haqda
Allah
belə buyurur: “Etdiyiniz əməllərə görə varisi olduğunuz Cənnət
budur!” (əl-Əraf, 43)”.1468
CƏNNƏT ƏHLİ NATƏMİZLİKDƏN UZAQDIRLAR

 ﻻﹶ،ﺭﹺﺪﻠﹶﺔﹶ ﺍﻟﹾﺒﺮﹺ ﻟﹶﻴ ﺍﻟﹾﻘﹶﻤﺓﻮﺭﻠﹶﻰ ﺻ ﻋﻢﻬﺗﻮﺭﺔﹶ ﺻﻨ ﺍﻟﹾﺠﺞﻠ ﺗﺓﺮﻣﻝﹸ ﺯ »ﺃﹶﻭ: ﻮﻝﹸ ﺍﻟﻠﱠﻪﺳ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺭ:ﻗﹶﺎﻝﹶ

ﺓﹶﻳﺮﺮ ﺃﹶﺑﹺﻰ ﻫﻦ ﻋ- ١٠٩٨

،ﺔﻀﺍﻟﹾﻔﺐﹺ ﻭ ﺍﻟﺬﱠﻫﻦ ﻣﻢﺎﻃﹸﻬﺸ ﺃﹶﻣ،ﺐﺎ ﺍﻟﺬﱠﻫﻴﻬ ﻓﻢﻬﺘ ﺁﻧﹺﻴ،ﻃﹸﻮﻥﹶﻮﻐﻳﺘ ﻻﹶﻄﹸﻮﻥﹶ ﻭﺨﺘﻳﻤ ﻻﹶﺎ ﻭﻴﻬﻮﻥﹶ( ﻓﻘﹶﻤﻳﺴ ﻘﹸﻮﻥﹶ )ﻻﹶﺼﻳﺒ
 ﻻﹶ،ﻦﹺﺴ ﺍﻟﹾﺤﻦ ﻣ،ﻢﹺﺍﺀِ ﺍﻟﻠﱠﺤﺭ ﻭﻦﺎ ﻣﻬﹺﻤﻮﻗ ﺳﺦﻯ ﻣﻳﺮ ،ﺎﻥﺘﺟﻭ ﺯﻢﻬﻨ ﻣﺪﺍﺣﻜﹸﻞﱢ ﻭﻟ ﻭ،ﻚﺴ ﺍﻟﹾﻤﻢﻬﺤﺷﺭ ﻭ،ﺓﹸ ﺍﻷَﻟﹸﻮﻢﻫﺮﺎﻣﺠﻣﻭ
.«ﺎﻴﺸﻋﺓﹰ ﻭﻜﹾﺮ ﺑﻮﻥﹶ ﺍﻟﻠﱠﻪﺤﺒﻳﺴ ،ﺪﺍﺣ ﻭ ﻗﹶﻠﹾﺐﻢﻬ ﻗﹸﻠﹸﻮﺑ،ﺎﻏﹸﺾﺒﻻﹶ ﺗ ﻭﻢﻬﻨﻴ ﺑﻼﹶﻑﺘﺍﺧ
1098. Əbu Hureyra rəvayət edir ki, Allah Elçisi salləllahu aleyhi və səlləm demişdir: “Cənnətə girəcək ilk zümrədə olan kimsələrin siması on dörd
gecəlik ay kimi (gözəl və parlaq) olacaq. Cənnətdə onlar nə tüpürəcək, (nə
xəstələnəcək1469), nə (burunlarından) selik ifraz edəcək, nə də təbii ehtiyaclarını rəf edəcəklər. (İşlətdikləri) qabları qızıldan, daraqları isə həm qızıldan,
həm də gümüşdən olacaq. Buxurdanlarında1470 ud1471 (yandırılacaq). Onların tərindən müşk qoxusu gələcək. Onlardan hər birinin iki zövcəsi olacaq.
Bu qızlar elə gözəl və elə zərif olacaqlar ki, dərilərinin altından ayaq
sümüyünün iliyi görünəcək. (Cənnət əhlinin) arasında nə bir ixtilaf, nə də
kin-küdurət olacaq. Özləri də canbir qəlb olacaqlar. Onlar səhər-axşam
Allahın şəninə təriflər deyəcəklər”.1472

 ﹶﻻﻮﻟﹸﻮﻥﹶ ﻭﻳﺒ ﻻﹶﻔﹸﻠﹸﻮﻥﹶ ﻭﻳﺘ ﻻﹶﻮﻥﹶ ﻭﺑﺮﻳﺸﻭ ﺎﻴﻬﻳﺄﹾﻛﹸﻠﹸﻮﻥﹶ ﻓ ﺔﻨﻞﹶ ﺍﻟﹾﺠﻳﻘﹸﻮﻝﹸ »ﺇﹺﻥﱠ ﺃﹶﻫ ﺒﹺﻰ ﺍﻟﻨﺖﻌﻤﺎﺑﹺﺮﹴ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺳ ﺟﻦ ﻋ- ١٠٩٩
ﺎ ﻛﹶﻤﻴﺪﻤﺤﺍﻟﺘ ﻭﺒﹺﻴﺢﺴﻮﻥﹶ ﺍﻟﺘﻤﻳﻠﹾﻬ ﻚﺴﺢﹺ ﺍﻟﹾﻤﺷ ﻛﹶﺮﺢﺷﺭﺎﺀٌ ﻭﺸﺎﻡﹺ ﻗﹶﺎﻝﹶ »ﺟﺎﻝﹸ ﺍﻟﻄﱠﻌﺎ ﺑ ﻗﹶﺎﻟﹸﻮﺍ ﻓﹶﻤ.«ﻄﹸﻮﻥﹶﺨﺘﻳﻤ ﻻﹶﻃﹸﻮﻥﹶ ﻭﻮﻐﻳﺘ
.«ﻔﹶﺲﻮﻥﹶ ﺍﻟﻨﻤﻳﻠﹾﻬ
Muslim, 7336.
əl-Buxari, 3246.
1470 Buxur - yandırıldıqda ətir saçan qatran, ağac qabığı və s. Buxurdan isə içində buxur yandırılan kiçik
qabdır.
1471 Vətəni Hindistan sayılan, yandırılanda xoş iy verən ağac. Təbii ki, Cənnət udu bizim bildiyimiz
uddan fərqli olacaq.
1472 əl-Buxari, 3245.
1468
1469
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1099. Cabir rəvayət edir ki, Peyğəmbər salləllahu aleyhi və səlləm belə dedi:
“Cənnətin sakinləri orada yeyib-içərlər, lakin sidik və nəcis ifraz etməz,
tüpürməzlər”. Soruşdular: “Bəs onların yedikləri necə çıxacaq?” Peyğəmbər salləllahu aleyhi və səlləm dedi: “Gəyirmək və müşk qoxusu olan tər ilə.
Nəfəs aldıqları kimi onlara (rahatlıqla) təsbih (Subhanallah) və təhmid
(Əlhəmdulilləh) etməyə ilham veriləcək”.1473
CƏNNƏT ƏHLİ OLAN KİŞİYƏ VERİLƏN GÜC

ﻮﻝﹶ ﺍﻟﻠﱠﻪﺳﺎ ﺭﻴﻞﹶ ﻳ ﻗ.«ﺎﻉﹺ ﺍﻟﹾﺠﹺﻤﻦﻛﹶﺬﹶﺍ ﻣﺓﹶ ﻛﹶﺬﹶﺍ ﻭ ﻗﹸﻮﺔﻨﻰ ﺍﻟﹾﺠ ﻓﻦﻣﺆﻄﹶﻰ ﺍﻟﹾﻤﻳﻌ» ﻗﹶﺎﻝﹶ

ﺒﹺﻰﻦﹺ ﺍﻟﻨﺲﹴ ﻋ ﺃﹶﻧﻦ ﻋ- ١١٠٠
.«ﺎﺋﹶﺔﺓﹶ ﻣﻄﹶﻰ ﻗﹸﻮﻳﻌ»  ﻗﹶﺎﻝﹶﻚ ﺫﹶﻟﻴﻖﻳﻄﺃﹶﻭ

1100. Ənəs
rəvayət edir ki, Peyğəmbər salləllahu aleyhi və səlləm buyurdu:
“Cənnətdə yaxınlıq etmək üçün möminə bu qədər kişi qüvvəsi veriləcəkdir”. Soruşdular: “Ey Allahın Elçisi, onun buna gücü çatacaq?” O buyurdu:
“Ona yüz kişinin gücü veriləcəkdir”.1474

ﺔ ﻨﻞﹶ ﺍﻟﹾﺠ ﺃﹶﻥﱠ ﺃﹶﻫﻢﻋﺰ ﺗﺖﻢﹺ! ﺃﹶﻟﹶﺴﺎ ﺍﻟﹾﻘﹶﺎﺳﺎ ﺃﹶﺑ ﻳ: ﻓﹶﻘﹶﺎﻝﹶﻮﺩﻬ ﺍﻟﹾﻴﻦﻞﹲ ﻣﺟ ﺭﺒﹺﻲﻰ ﺍﻟﻨ ﺃﹶﺗ:ﻗﹶﻢﹺ ﻗﹶﺎﻝﹶﻦﹺ ﺍﻷَﺭ ﺑﻳﺪ ﺯﻦ ﻋ- ١١٠١
ﻢﹺﻄﹾﻌﻲ ﺍﻟﹾﻤ ﻓ،ﻞﹴﺟ ﺭﺌﹶﺔﺓﹶ ﻣﻄﹶﻰ ﻗﹸﻮﻌ ﻟﹶﻴﻢﻫﺪ! ﺇﹺﻥﱠ ﺃﹶﺣﻩﺪﻔﹾﺴِﻲ ﺑﹺﻴﻱ ﻧﺍﻟﱠﺬ »ﻭ: ِﻝﹸ ﺍﷲﻮﺳﺎ؟ ﻓﹶﻘﹶﺎﻝﹶ ﺭﻴﻬﻮﻥﹶ ﻓﺑﺮﻳﺸﻳﺄﹾﻛﹸﻠﹸﻮﻥﹶ ﻭ
:

ِﻝﹸ ﺍﷲﻮﺳﺔ؟ ﻓﹶﻘﹶﺎﻝﹶ ﺭﺎﺟﻜﹸﻮﻥﹸ ﻟﹶﻪ ﺍﻟﹾﺤ ﺗﺏﺮﻳﺸﻳﺄﹾﻛﹸﻞﹸ ﻭ ﻱ ﻓﹶﺈﹺﻥﱠ ﺍﻟﱠﺬ:ﻱﻮﺩﻬ ﺍﻟﹾﻴ ﻓﹶﻘﹶﺎﻝﹶ ﻟﹶﻪ.«ﺎﻉﹺﺍﻟﹾﺠﹺﻤ ﻭﺓﻮﻬﺍﻟﺸﺏﹺ ﻭﺮﺸﺍﻟﹾﻤﻭ
.«ﺮﻤ ﺿ ﻗﹶﺪﻄﹾﻦ ﻓﹶﺈﹺﺫﹶﺍ ﺍﻟﹾﺒﺴﻚﺜﹾﻞ ﺍﻟﹾﻤ ﻣﻢﻫﻠﹸﻮﺩ ﺟﻦ ﻣﻴﺾﻳﻔ ﻕﺮ ﻋﻢﻬﺘﺎﺟ»ﺣ

1101. Zeyd ibn Ərqam demişdir: “Bir yəhudi kişi Peyğəmbərin salləllahu
aleyhi və səlləm yanına gəlib dedi: “Ey Əbul-Qasim, sən iddia edirsən ki,
Cənnət əhli orada yeyib-içir?” Allah Elçisi salləllahu aleyhi və səlləm dedi:
“Canım Əlində Olana and olsun ki, həqiqətən, onların hər birinə yeyibiçmək, şəhvət və (qadınla) yaxınlıq etmək üçün yüz kişi qüvvəsi veriləcək”.
Yəhudi ona dedi: “Həqiqətən, yeyib-içənin zəruri ehtiyacı vardır”. Allah
Elçisi salləllahu aleyhi və səlləm buyurdu: “Onların ehtiyacları muşk kimi
dərilərindən çıxan tər olacaq. Bununla da qarınlarındakı həzm olacaq”.1475

Muslim, 7331.
Tirmizi, 2536, 2732, əl-Albani həsən səhih olduğunu bildirmişdir.
1475 İbn Hibban, 7381; Əhməd, 19288, 19484. əl-Albani “Sahihut-Tərğib vət-Tərhib”də (№ 3739) səhih
olduğunu bildirmişdir.
1473
1474
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HURİLƏRİN VƏSFİ

ﺓﹸﺮﻣﺍﻟﺰ ﻭ،ﺭﹺﺪﻠﹶﺔﹶ ﺍﻟﹾﺒﺮﹺ ﻟﹶﻴﺀُ ﺍﻟﹾﻘﹶﻤﻮ ﺿﻢﻬﻮﻫﺟﺔﹶ ﻛﹶﺄﹶﻥﱠ ﻭﻨﻠﹸﻮﻥﹶ ﺍﻟﹾﺠﺧﻳﺪ ﺓﺮﻣ ﹸﻝ ﺯ »ﺃﹶﻭ:ﻗﹶﺎﻝﹶ

ﺒﹺﻲﻦﹺ ﺍﻟﻨﻋ

 ﺍﻟﻠﱠﻪﺪﺒ ﻋﻦ ﻋ- ١١٠٢

ﻮﻥﹶﻌﺒ ﺳﺔﺟﻭﻠﹶﻰ ﻛﹸﻞﱢ ﺯ ﻋ،ﻦﹺﻴﻮﺭﹺ ﺍﻟﹾﻌ ﺍﻟﹾﺤﻦ ﻣﺎﻥﺘﺟﻭ ﺯﻢﻬﻨﻞﹴ ﻣﺟﻜﹸﻞﱢ ﺭ ﻟ،ِﺎﺀﻤﻲ ﺍﻟﺴ ﻓﻱﺭﻛﹶﺐﹴ ﺩﻦﹺ ﻛﹶﻮﺴ ﺃﹶﺣﻥﻠﹶﻰ ﻟﹶﻮﺔﹸ ﻋﺍﻟﺜﱠﺎﻧﹺﻴ
ِﺎﺀﻀﻴ ﺍﻟﹾﺒﺔﺎﺟﺟﻲ ﺍﻟﺰ ﻓﺮﻤ ﺍﻷَﺣﺍﺏﺮﻯ ﺍﻟﺸﻳﺮ ﺎﺎ ﻛﹶﻤﻬﹺﻤﻠﹶﻠﺣ ﻭ،ﺎﻬﹺﻤﻮﻣﺍﺀِ ﻟﹸﺤﺭ ﻭﻦﺎ ﻣﻬﹺﻤﻮﻗ ﺳﺦﻯ ﻣﻳﺮ ،ﻠﱠﺔﹰﺣ

1102. Abdullah
rəvayət edir ki, Peyğəmbər salləllahu aleyhi və səlləm
demişdir: “Cənnətə girəcək ilk zümrədəkilərin simaları on dörd gecəlik ay
kimi (parlaq) olacaqdır. İkinci zümrədəkilərin rəngi isə səmadakı parlaq
ulduzun rəngindən daha gözəl olacaq. Onlardan hər kişinin hurilərdən
olan iki zövcəsi olacaq. Hər bir zövcənin üzərində yetmiş libas olacaq.
Onların baldırının iliyi ətlərindən, paltarları isə ağ şüşədə olan qırmızı
şərab göründüyü kimi görünəcək”.1476

ﺱﹺ ﻗﹶﻮﻟﹶﻘﹶﺎﺏ ﻭ،ﺎﻴﻬﺎ ﻓﻣﺎ ﻭﻴﻧ ﺍﻟﺪﻦ ﻣﺮﻴﺓﹲ ﺧﻭ ﻏﹶﺪ ﺃﹶﻭﺒﹺﻴﻞﹺ ﺍﻟﻠﱠﻪﻰ ﺳﺔﹲ ﻓﺣﻭ »ﻟﹶﺮ: ﺒﹺﻰﻦﹺ ﺍﻟﻨﻋ

ﻚﺎﻟﻦﹺ ﻣﺲﹺ ﺑ ﺃﹶﻧﻦ ﻋ- ١١٠٣

ﻞﹺ ﺇﹺﻟﹶﻰ ﺃﹶﻫﺖ ﺍﻃﱠﻠﹶﻌﺔﻨﻞﹺ ﺍﻟﹾﺠ ﺃﹶﻫﻦﺃﹶﺓﹰ ﻣﺮ ﺃﹶﻥﱠ ﺍﻣﻟﹶﻮ ﻭ،ﺎﻴﻬﺎ ﻓﻣﺎ ﻭﻴﻧ ﺍﻟﺪﻦ ﻣﺮﻴ ﺧ- ﻃﹶﻪﻮﻨﹺﻰ ﺳﻳﻌ - ﻴﺪ ﻗﻊﺿﻮ ﻣ ﺃﹶﻭﺔﻨ ﺍﻟﹾﺠﻦ ﻣﻛﹸﻢﺪﺃﹶﺣ
.«ﺎﻴﻬﺎ ﻓﻣﺎ ﻭﻴﻧ ﺍﻟﺪﻦ ﻣﺮﻴﺎ ﺧﻬﺃﹾﺳﻠﹶﻰ ﺭﺎ ﻋﻴﻔﹸﻬﺼﻟﹶﻨ ﻭ،ﺎ ﺭﹺﳛﻪﻸَﺗﻟﹶﻤﺎ ﻭﻤﻬﻨﻴﺎ ﺑ ﻣﺎﺀَﺕﺽﹺ ﻷَﺿﺍﻷَﺭ
1103. Ənəs ibn Malik
rəvayət edir ki, Peyğəmbər salləllahu aleyhi və səlləm
demişdir: “Allah yolunda səhər və ya axşam (döyüşə) getmək dünya və
onun içindəkilərdən xeyirlidir. Birinizin Cənnətdəki ox boyda yeri (və ya
qamçısını qoyduğu yer), dünya və onun içindəkilərdən xeyirlidir. Əgər
Cənnət qadınlarından biri yer sakinlərinə görünsəydi, göylə yer arasında
olan hər tərəfi işıqlandırar və (onun gözəl) iyi hər yanı bürüyərdi. Onun
baş örtüyü isə dünya və onun içindəkilərdən xeyirlidir”.1477
CƏNNƏT QADINLARININ ƏRLƏRİ ÜÇÜN OXUDUQLARI
MAHNILAR

ﲔ ﺑﹺﺄﹶﺣﺴﻦﻨﻳﻐﻘﹶﺎﺑﹺﻼﹶﺕ ﻭﺘﺎﻡ ﻣﻴﻯ ﻗﺬﹶﺍﺭ ﺍﻟﹾﻌﺎﻩﺎﻓﹶﺘ ﺣﺔﻨﺮﺍﹰ ﻃﹸﻮﻝﹶ ﺍﻟﹾﺠﻬ ﻧﺔﻨﻲ ﺍﻟﹾﺠ »ﺇﹺﻥﱠ ﻓ:ﻗﹶﺎﻝﹶ

ﺓﹶﻳﺮﺮ ﺃﹶﺑﹺﻰ ﻫﻦ ﻋ- ١١٠٤

،ُﺎﺀَ ﺍﷲ ﺇﹺﻥﹾ ﺷ:ﺎﺀ؟ ﻗﹶﺎﻝﹶﻨ ﺍﻟﹾﻐﺎ ﺫﹶﺍﻙﻣﺓ! ﻭﻳﺮﺮﺎ ﻫﺎ ﺃﹶﺑ ﻳ:ﺎ ﻗﹸﻠﹾﻨ.ﺎﺜﹾﻠﹸﻬ ﻟﹶﺬﱠﺓﹰ ﻣﺔﻨﻲ ﺍﻟﹾﺠﻥﹶ ﺃﹶﻥﱠ ﻓﻭﻳﺮ ﺎﻰ ﻣﺘﻖ ﺣﻼﹶﺋﺎ ﺍﻟﹾﺨﻬﻌﻤﻳﺴ ﺍﺕﻮﺃﹶﺻ
.« ﺏﻠﹶﻰ ﺍﻟﺮﺛﹾﻨﺎﺀُ ﻋ ﻭﻳﺲﻘﹾﺪﺍﻟﺘ ﻭﻴﺪﻤﺤﺍﻟﺘ ﻭﺒﹺﻴﺢﺴﺍﻟﺘ

1476 ət-Tabərani “Mucəmul-Kəbir” 2522, 10168, 10321. əl-Albani “Silsilətul-Əhədisis-Sahiha”da (№ 1736)
səhih olduğunu bildirmişdir.
1477 əl-Buxari, 2796.
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1104. Əbu Hureyra
demişdir: “Həqiqətən, Cənnətdə Cənnət boyu axan
bir çay var. Onun hər iki kənarında qarşı-qarşıya dayanmış, məxluqatın
eşidə biləcəyi ən gözəl səslə mahnı oxuyan bakirə qızlar dayanmışlar.
Onlar üçün Cənnətdə bundan (oxumaqdan) daha ləzzətli bir şey yoxdur”.
Biz dedik: “Ey Əbu Hureyra, o mahnılar nədir?” O dedi: “İnşə-Allah təsbih,
təhmid, təqdis və Rəbbi səna etməkdir”.1478
CƏNNƏT XİDMƏTÇİLƏRİ

ﻞﹴﻤﻠﹶﻰ ﻋﻡﹴ ﻋﺎﺩﻡ ﻛﹸﻞ ﺧﺎﺩ ﺃﹶﻟﻒ ﺧﻰ ﺇﹺﻟﹶﻴﻪﻌﻳﺴ ﻦﺰﹺﻻ ﻣﻨﺔ ﻣﻨﻞ ﺍﻟﹾﺠﻰ ﺃﹶﻫﻧ »ﺇﹺﻥﱠ ﺃﹶﺩ:ﻗﹶﺎﻝﹶ

ﺮﹴﻭﻤ ﺍﷲِ ﺑﻦ ﻋﺪﺒ ﻋﻦ ﻋ- ١١٠٥

. ﺜﹸﻮﺭﺍﻨﻟﹸﺆﺍ ﻣﻢ ﻟﹸﺆﻬﺴِﺒﺘﻢ ﺣﻬﺘﺃﹶﻳ ﺇﹺﺫﹶﺍ ﺭ:ﺔ ﺍﻵﻳﻩﺬﻼﹶ ﻫﺗ ﻭ: ﻗﹶﺎﻝﹶ،«ﺒﻪﺎﺣ ﺻﻠﹶﻴﻪ ﻋﻟﹶﻴﺲ
1105. Abdullah ibn Amr
demişdir: “Cənnət əhlindən ən aşağı mərtəbəyə sahib olanın, xidmətində durmaq üçün min xidmətçisi olacaq. Hər
xidmətçi həmkarının etmədiyi fərqli bir iş görəcək. “Onları gördükdə
səpələnmiş mirvari dənələri olduqlarını sanarsan” (əl-İnsan, 19)”.1479
CƏNNƏTDƏ AT VARDIRMI?

 ﺇﹺﺫﹶﺍ:ﻞﹲ؟ ﻓﹶﻘﹶﺎﻝﹶﻴ ﺧﺔﻨﻲ ﺍﻟﹾﺠﻞﹾ ﻓ ﻫ ﻭ،ﻞﹶﻴ ﺍﻟﹾﺨﺐﻲ ﺃﹸﺣ ﺇﹺﻧ: ﻓﹶﻘﹶﺎﻝﹶﺒﹺﻲ ﺍﻟﻨﺍﺑﹺﻲﺮﻰ ﺃﹶﻋ ﺃﹶﺗ: ﻗﹶﺎﻝﹶﻮﺏ ﺃﹶﺑﹺﻲ ﺃﹶﻳﻦ ﻋ- ١١٠٦
.ﺌﹾﺖﺚﹸ ﺷﻴ ﺣﺔﻨﻲ ﺍﻟﹾﺠ ﻓ ﺑﹺﻚ ﻓﹶﻄﹶﺎﺭﻪﻠﹶﻴ ﻋﻠﹾﺖﻤ ﻓﹶﺤ،ﺎﻥﺎﺣﻨ ﺟ ﻟﹶﻪﺎﻗﹸﻮﺕ ﻳﻦﺱﹴ ﻣ ﺑﹺﻔﹶﺮﻴﺖﺔﹶ ﺃﹸﺗﻨ ﺍﻟﹾﺠﻠﹾﺖﺧﺩ
1106. Əbu Əyyub
demişdir: “Bir bədəvi Peyğəmbərin salləllahu aleyhi və
yanına gəlib dedi: “Mən atları sevirəm, Cənnətdə at varmı?” O buyurdu: “Cənnətə daxil olsan, sənə iki qanadlı, yaqutdan olan at veriləcək.
Onun üzərinə oturacaqsan, o da səni Cənnətdə istədiyin yerə aparacaq”.1480

səlləm

CƏNNƏT QUŞLARI

ﺪ ﺃﹶﺷﺔﻨﻰ ﺍﻟﹾﺠﻨﹺﻰ ﻓﻳﻌ  ﺍﻟﻠﱠﻪﻄﹶﺎﻧﹺﻴﻪ ﺃﹶﻋﺮﻬ ﻧ ﻗﹶﺎﻝﹶ »ﺫﹶﺍﻙﺛﹶﺮﺎ ﺍﻟﹾﻜﹶﻮﻣ
ﻮﻝﹸ ﺍﻟﻠﱠﻪﺳ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺭ.ﺔﹲﻤﺎﻋ ﻟﹶﻨﻩﺬﺇﹺﻥﱠ ﻫ

ﻮﻝﹸ ﺍﻟﻠﱠﻪﺳﻞﹶ ﺭﺌﻗﹶﺎﻝﹶ ﺳ

ﻚﺎﻟﻦﹺ ﻣﺲﹺ ﺑ ﺃﹶﻧﻦ ﻋ- ١١٠٧

ﺮﻤ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﻋ.«ﺭﹺﺰﺎﻕﹺ ﺍﻟﹾﺠﻨﺎ ﻛﹶﺄﹶﻋﺎﻗﹸﻬﻨ ﺃﹶﻋﺮﺎ ﻃﹶﻴﻴﻬﻞﹺ ﻓﺴ ﺍﻟﹾﻌﻦﻠﹶﻰ ﻣﺃﹶﺣﻦﹺ ﻭ ﺍﻟﻠﱠﺒﻦﺎ ﻣﺎﺿﻴﺑ

əl-Beyhəqi “əl-Bəas vən-Nuşur” 374. əl-Albani “Sahihut-Tərğib vət-Tərhib”də (№ 3751) səhih məvquf olduğunu bildirmişdir.
1479 əl-Beyhəqi “əl-Bəas vən-Nuşur” 362. əl-Albani “Sahihut-Tərğib vət-Tərhib”də (№ 3705) səhih olduğunu bildirmişdir.
1480 ət-Tabərani “Mucəmul-Kəbir” 3968, 4075. əl-Albani “Sahihut-Tərğib vət-Tərhib”də (№ 3755) həsən
li-ğeyrihi olduğunu bildirmişdir.
1478
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.«ﺎﻬﻨ ﻣﻢﻌﺎ ﺃﹶﻧﻬ»ﺃﹶﻛﹶﻠﹶﺘ
1107. Ənəs ibn Məlik
rəvayət edir ki, Allah Elçisindən salləllahu aleyhi və
səlləm Kövsərin nə olduğu barədə soruşdular. Allah Elçisi salləllahu aleyhi və
səlləm buyurdu: “O, Allahın mənə Cənnətdə bəxş etdiyi bir çaydır, onun
suyu süddən ağ və baldan şirindir. Orada boyunları dəvə boyunları kimi
quşlar vardır”. Ömər
dedi: “Şübhəsiz ki, bunlar yaraşıqlı quşlardır”.
Allah Elçisi salləllahu aleyhi və səlləm buyurdu: “Onları yeyənlər onlardan
daha yaraşıqlıdırlar”.1481
CƏNNƏTİN EVLƏRİ VƏ TORPAĞI

 ﹺﻞ ﺃﹶﻫﻦﺎ ﻣﻛﹸﻨﺎ ﻭﻴﻧﻰ ﺍﻟﺪﺎ ﻓﻧﺪﻫﺯﺎ ﻭﻨ ﻗﹸﻠﹸﻮﺑﻗﱠﺖ ﺭﻙﺪﻨﺎ ﻋﺎ ﺇﹺﺫﹶﺍ ﻛﹸﻨﺎ ﻟﹶﻨ ﻣﻮﻝﹶ ﺍﻟﻠﱠﻪﺳﺎ ﺭﺎ ﻳﺓﹶ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﻗﹸﻠﹾﻨﻳﺮﺮ ﺃﹶﺑﹺﻰ ﻫﻦ ﻋ- ١١٠٨
ﻮﻥﹶ ﺇﹺﺫﹶﺍﻜﹸﻮﻧ ﺗﻜﹸﻢ ﺃﹶﻧ »ﻟﹶﻮﻮﻝﹸ ﺍﻟﻠﱠﻪﺳ ﻓﹶﻘﹶﺎﻝﹶ ﺭ.ﺎﻨﻔﹸﺴﺎ ﺃﹶﻧﻧﻜﹶﺮﺎ ﺃﹶﻧﻧﻻﹶﺩﺎ ﺃﹶﻭﻨﻤﻤﺷﺎ ﻭﻨﻴﺎﻟﺎ ﺃﹶﻫﻨﺴ ﻓﹶﺂﻧﻙﺪﻨ ﻋﻦﺎ ﻣﻨﺟﺮ ﻓﹶﺈﹺﺫﹶﺍ ﺧﺓﺮﺍﻵﺧ
ﻮﺍﻳﺬﹾﻧﹺﺒ  ﻛﹶﻰﻳﺪﺪﻠﹾﻖﹴ ﺟ ﺑﹺﺨﺎﺀَ ﺍﻟﻠﱠﻪﻮﺍ ﻟﹶﺠﺬﹾﻧﹺﺒ ﺗ ﻟﹶﻢﻟﹶﻮ ﻭﻜﹸﻢﻮﺗﻴﻰ ﺑﻜﹶﺔﹸ ﻓﻼﹶﺋ ﺍﻟﹾﻤﻜﹸﻢﺗﺍﺭ ﻟﹶﺰﻚ ﺫﹶﻟﻜﹸﻢﺎﻟﻠﹶﻰ ﺣ ﻋﻢﺘﻯ ﻛﹸﻨﺪﻨ ﻋﻦ ﻣﻢﺘﺟﺮﺧ
ﻦ ﹲﺔ ﻣﻟﹶﺒﹺﻨ ﻭﺔﻀ ﻓﻦﺔﹲ ﻣﺎ ﻗﹶﺎﻝﹶ »ﻟﹶﺒﹺﻨﻫﺎﺅﺎ ﺑﹺﻨﺔﹸ ﻣﻨﺎ ﺍﻟﹾﺠ ﻗﹸﻠﹾﻨ.«ِﺎﺀ ﺍﻟﹾﻤﻦ ﻗﹶﺎﻝﹶ »ﻣﻠﹾﻖ ﺍﻟﹾﺨﻖﻠ ﺧﻢ ﻣﻮﻝﹶ ﺍﻟﻠﱠﻪﺳﺎ ﺭ ﻳ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﻗﹸﻠﹾﺖ.«ﻢ ﻟﹶﻬﺮﻔﻐﻓﹶﻴ
ﻻﹶﺪ ﻭ ﻠﱠﻳﺨ ﻭﺄﹶﺱﻳﺒ ﻻﹶ ﻭﻢﻌﻳﻨ ﺎﻠﹾﻬﺧﻳﺪ ﻦﺍﻥﹸ ﻣﻔﹶﺮﻋﺎ ﺍﻟﺰﻬﺘﺑﺮﺗ ﻭﺎﻗﹸﻮﺕﺍﻟﹾﻴ ﻭﻟﹸﺆﺎ ﺍﻟﻠﱡﺆﻫﺎﺅﺒﺼﺣ ﻭ ﺍﻷَﺫﹾﻓﹶﺮﻚﺴﺎ ﺍﻟﹾﻤﻼﹶﻃﹸﻬﻣﺐﹴ ﻭﺫﹶﻫ
ﺓﹸﻮﻋﺩ ﻭﺮﻳﻔﹾﻄ ﲔ ﺣﻢﺎﺋﺍﻟﺼﻝﹸ ﻭﺎﺩ ﺍﻟﹾﻌﺎﻡ ﺍﻹِﻣﻢﻬﺗﻮﻋ ﺩﺩﺮ ﻗﹶﺎﻝﹶ »ﺛﹶﻼﹶﺛﹶﺔﹲ ﻻﹶ ﺗ ﺛﹸﻢ.«ﻢﻬﺎﺑﺒﻰ ﺷﻳﻔﹾﻨ ﻻﹶ ﻭﻢﻬﺎﺑﻴﻠﹶﻰ ﺛﺒ ﻻﹶ ﺗﻮﺕﻳﻤ
«ﲔﹴ ﺣﺪﻌ ﺑﻟﹶﻮ ﻭﻚﻧﺮﺼﻰ ﻷَﻧﺗﺰﻋ ﻭﺏﻳﻘﹸﻮﻝﹸ ﺍﻟﺮﺎﺀِ ﻭﻤ ﺍﻟﺴﺍﺏﻮﺎ ﺃﹶﺑ ﻟﹶﻬﺢﻔﹶﺘﺗﺎﻡﹺ ﻭﻤ ﺍﻟﹾﻐﻕﺎ ﻓﹶﻮﻬﻓﹶﻌﻳﺮ ﻈﹾﻠﹸﻮﻡﹺﺍﻟﹾﻤ
1108. Əbu Hureyra demişdir: “Biz dedik: “Ey Allahın Elçisi! Bizə nə olur
ki, sənin yanında olanda qəlblərimiz riqqətə gəlir, dünyadan təcrid olaraq
Axirət yurdunun sakinlərindən oluruq? Sənin yanından çıxanda isə, başımız ailəmizə qarışır və övladlarımıza meyl edirik, sanki özümüzü inkar
edirik”. Allah Elçisi salləllahu aleyhi və səlləm dedi: “Əgər siz mənim yanımdan
çıxanda bu cür vəziyyətdə olsaydınız, mələklər sizi evinizdə ziyarət edərdilər. Əgər siz günah etməsəydiniz, Allah (yerinizə) yeni məxluq gətirər,
onlar günah edər, Allah da onları bağışlayardı”. Mən soruşdum: “Ey
Allahın Elçisi! Xilqət nədən yaradılıb?” O: “Sudan”- deyə cavab verdi. Biz
soruşduq: “Bəs Cənnətdə olan evlər nədən düzəldilib?” O cavab verdi: “Bir
kərpic gümüşdən, bir kərpic qızıldan. Onun (divarlarının) malası xoş ətirli
müşkdəndir. Onun çınqılları mirvaridən və yaqutdan, torpağı isə zəfərandandır. Ora daxil olan nemət içində olar və əziyyət görməz, (orada) əbədi
qalar və ölməz, libası köhnəlməz və qocalmaz”. Sonra dedi: “Üç adamın
duası rədd olunmaz; ədalətli rəhbərin, oruc tutanın iftar vaxtı etdiyi dua və
1481

Tirmizi, 2542, 2738. əl-Albani həsən səhih olduğunu bildirmişdir.
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zülmə məruz qalanın duası. Allah o duanı buludların üzərinə yüksəldir,
səma qapıları onun üçün açılır və Rəbb buyurur: “İzzətimə and olsun ki,
bir müddət keçsə belə, Mən sənə mütləq kömək edəcəyəm”.1482

ﺔ ﻨﹺﻴﺒ ﻣﺔﻳﻨﺪﺎ ﺇﹺﻟﹶﻰ ﻣﻨﻴﻬﺘﺜﹶﺎﻧﹺﻲ ﻓﹶﺎﻧﻌﺘ ﻓﹶﺎﺑﺎﻥﻴﻠﹶﺔﹶ ﺁﺗﺎﻧﹺﻲ ﺍﻟﻠﱠﻴ ﺃﹶﺗ:ﺎ ﻟﹶﻨﻮﻝﹸ ﺍﻟﻠﱠﻪﺳ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺭ:ﺏﹴ ﻗﹶﺎﻝﹶﺪﻨﻦﹺ ﺟﺓﹶ ﺑﺮﻤ ﺳﻦ ﻋ- ١١٠٩
ﻮﺍﺒ ﺍ ﹾﺫﻫﻢﺍﺀٍ ﻗﹶﺎﻻﹶ ﻟﹶﻬ ﺭﺖﺎ ﺃﹶﻧﺢﹺ ﻣ ﻛﹶﺄﹶﻗﹾﺒﻄﹾﺮﺷﺍﺀٍ ﻭ ﺭﺖﺎ ﺃﹶﻧﻦﹺ ﻣﺴ ﻛﹶﺄﹶﺣﻬﹺﻢﻠﹾﻘ ﺧﻦ ﻣﻄﹾﺮﺎﻝﹲ ﺷﺎ ﺭﹺﺟﻠﹶﻘﱠﺎﻧ ﻓﹶﺘﺔﻀﻟﹶﺒﹺﻦﹺ ﻓﺐﹴ ﻭﺑﹺﻠﹶﺒﹺﻦﹺ ﺫﹶﻫ
ﺔﹸﻨ ﺟﻩﺬﻲ ﻫ ﻗﹶﺎﻻﹶ ﻟﺓﻮﺭﻦﹺ ﺻﺴﻲ ﺃﹶﺣﻭﺍ ﻓﺎﺭ ﻓﹶﺼﻢﻬﻨﻮﺀُ ﻋ ﺍﻟﺴﻚ ﺫﹶﻟﺐ ﺫﹶﻫﺎ ﻗﹶﺪﻨﻮﺍ ﺇﹺﻟﹶﻴﻌﺟ ﺭ ﺛﹸﻢﻴﻪﻮﺍ ﻓﻗﹶﻌﺮﹺ ﻓﹶﻮﻨﻬ ﺍﻟﻚﻲ ﺫﹶﻟﻮﺍ ﻓﻓﹶﻘﹶﻌ
ﺮﺁﺧﺎ ﻭﺤﺎﻟﻼﹰ ﺻﻤﻠﹶﻄﹸﻮﺍ ﻋ ﺧﻢﻬ ﻓﹶﺈﹺﻧ ﻗﹶﺒﹺﻴﺢﻢﻬﻨ ﻣﻄﹾﺮﺷ ﻭﻦﺴ ﺣﻢﻬﻨ ﻣﻄﹾﺮﻮﺍ ﺷ ﻛﹶﺎﻧﻳﻦ ﺍﻟﱠﺬﻡﺎ ﺍﻟﹾﻘﹶﻮ ﻗﹶﺎﻻﹶ ﺃﹶﻣﺰﹺﻟﹸﻚﻨ ﻣﺬﹶﺍﻙﻫ ﻭﻥﺪﻋ
.ﻢﻬﻨ ﻋ ﺍﻟﻠﱠﻪﺯﺎﻭﺠﺌﹰﺎ ﺗﻴﺳ
1109. Səmura ibn Cundəb
rəvayət edir ki, Peyğəmbər salləllahu aleyhi və
bizə demişdir: “Bu gecə iki nəfər yanıma gəlib məni (binaları) qızıl və
gümüş kərpiclərdən tikilmiş şəhərə apardılar. Orada bizi bədənlərinin
yarısı gördüyün ən gözəl şəkildə, o biri yarısı isə gördüyün ən eybəcər
şəkildə olan insanlar qarşıladı. O iki nəfər onlara: “Gedin, o çaya girin!”–
dedilər. Onlar gedib çaya girdilər, sonra bizim yanımıza qayıtdılar. Beləliklə, bu insanların eybəcərliyi yox oldu və onlar ən gözəl surəti aldılar”. O
iki nəfər mənə dedi: “Bu, Ədn cənnətidir, bura da sənin (əbədi) qalacağın
yerdir. O ki qaldı yarıgözəl, yarıeybəcər adamlara, onlar yaxşı işləri pis
əməllərlə qarışdıranlar idi. (Lakin) Allah onları bağışladı”.1483
səlləm

CƏNNƏTDƏ OLAN BAZAR

ﺎ ﹺﻝﻤ ﺍﻟﺸ ﺭﹺﻳﺢﺐﻬ ﻓﹶﺘﺔﻌﻤﺎ ﻛﹸﻞﱠ ﺟﻬﻮﻧﻳﺄﹾﺗ ﻮﻗﹰﺎ ﻟﹶﺴﺔﻨﻰ ﺍﻟﹾﺠ ﻗﹶﺎﻝﹶ »ﺇﹺﻥﱠ ﻓﻮﻝﹶ ﺍﻟﻠﱠﻪﺳ ﺃﹶﻥﱠ ﺭﻚﺎﻟﻦﹺ ﻣﺲﹺ ﺑ ﺃﹶﻧﻦ ﻋ- ١١١٠
ﻢﻘﹸﻮﻝﹸ ﻟﹶﻬﺎﻻﹰ ﻓﹶﻴﻤﺟﺎ ﻭﻨﺴﻭﺍ ﺣﺍﺩﺩ ﺍﺯﻗﹶﺪ ﻭﻴﻬﹺﻢﻠﻮﻥﹶ ﺇﹺﻟﹶﻰ ﺃﹶﻫﺟﹺﻌﺮﺎﻻﹰ ﻓﹶﻴﻤﺟﺎ ﻭﻨﺴﻭﻥﹶ ﺣﺍﺩﺩﺰ ﻓﹶﻴﺎﺑﹺﻬﹺﻢﻴﺛ ﻭﻬﹺﻢﻮﻫﺟﻰ ﻭﺜﹸﻮ ﻓﺤﻓﹶﺘ
.«ﺎﻻﹰﻤﺟﺎ ﻭﻨﺴﺎ ﺣﻧﺪﻌ ﺑﻢﺗﺩﺩ ﺍﺯ ﻟﹶﻘﹶﺪﺍﻟﻠﱠﻪ ﻭﻢﺘﺃﹶﻧﻘﹸﻮﻟﹸﻮﻥﹶ ﻭ ﻓﹶﻴ.ﺎﻻﹰﻤﺟﺎ ﻭﻨﺴﺎ ﺣﻧﺪﻌ ﺑﻢﺗﺩﺩ ﺍﺯ ﻟﹶﻘﹶﺪﺍﻟﻠﱠﻪ ﻭﻢﻠﹸﻮﻫﺃﹶﻫ
1110. Ənəs ibn Məlik rəvayət edir ki, Allah Elçisi salləllahu aleyhi və səlləm
dedi: “Həqiqətən, Cənnətdə hər Cümə (günü) gəldiyi (vaxt) bazar vardır.
Orada insanların sifətlərinə və libaslarına vuran, onları daha da
gözəlləşdirən şimal küləyi əsir. Onlar gözəllikləri artmış halda öz ailələrinə
dönərlər. Onların ailələri (evdə qalanlar) onlara deyirlər: “Allaha and olsun
ki, biz sizinlə vidalaşdıqdan sonra siz daha da gözəlləşmisiniz”. Onlar isə
1482

ət-Tirmizi, 2526, 2717. əl-Albani “ ﻣﻢ ﺧﻠﻖ ﺍﳋﻠﻖxilqət nədən yaradılıb” kəlməsi istisna olmaqla hədisin

səhih olduğunu bildirmişdir.
1483 əl-Buxari, 4674.
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belə deyəcəklər: “Biz də, Allaha and olsun ki, sizdən ayrılandan sonra siz
daha da gözəl olmusunuz”.1484
CƏNNƏT ƏHLİNİN LİBASLARI

 ﹺﻞﺎﺏﹺ ﺃﹶﻫﻴ ﺛﻦﺎ ﻋﻧﺒﹺﺮ ﺃﹶﺧﻮﻝﹶ ﺍﻟﻠﱠﻪﺳﺎ ﺭ ﻓﹶﻘﹶﺎﻝﹶ ﻳﺒﹺﻲﻞﹲ ﺇﹺﻟﹶﻰ ﺍﻟﻨﺟﺎﺀَ ﺭ ﺟﻔﹾﺴِﻪ ﻧﻦﺍﺀً ﻣﺪﺘﺮﹴﻭ ﺍﺑﻤ ﻋﻦ ﺑ ﺍﻟﻠﱠﻪﺪﺒ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﻋ- ١١١١
ﺎ« ﺛﹸﻢﻤﺎﻟﺄﹶﻝﹸ ﻋﻳﺴ ﻞﹴﺎﻫ ﺟﻦﻜﹸﻮﻥﹶ ﻣﺤﻀ ﺗﻢ »ﻣﻮﻝﹸ ﺍﻟﻠﱠﻪﺳﻡﹺ ﻓﹶﻘﹶﺎﻝﹶ ﺭ ﺍﻟﹾﻘﹶﻮﺾﻌ ﺑﻚﺤ ﻓﹶﻀﺞﺴﻨﺎ ﺗﺠﺴ ﻧ ﺃﹶﻡﻠﹶﻖﺨﻠﹾﻘﹰﺎ ﺗ ﺧﺔﻨﺍﻟﹾﺠ
«ﺍﺕﺮ ﺛﹶﻠﹶﺎﺙﹶ ﻣﺔﻨ ﺍﻟﹾﺠﺮﺎ ﺛﹶﻤﻬﻨ ﻋﻘﱠﻖﺸﻞﹾ ﺗ ﻗﹶﺎﻝﹶ »ﻟﹶﺎ ﺑﻮﻝﹶ ﺍﻟﻠﱠﻪﺳﺎ ﺭﺎ ﻳ ﺫﹶﺍ ﺃﹶﻧﻮﻞﹸ« ﻗﹶﺎﻝﹶ ﻫﺎﺋ ﺍﻟﺴﻳﻦ ﻗﹶﺎﻝﹶ »ﺃﹶ ﺛﹸﻢﻮﻝﹸ ﺍﻟﻠﱠﻪﺳ ﺭﺃﹶﻛﹶﺐ
.«ﺎﻬﺎﻣ ﺃﹶﻛﹾﻤﻦ ﻣﺝﺮﺨ ﺗﺔﻨﻞﹺ ﺍﻟﹾﺠ ﺃﹶﻫﺎﺏﻴ ﺛ،ﺎﻡﹴ ﻋﺎﺋﹶﺔﺓﹸ ﻣﺴِﲑ ﻣ،ﺔﻨﻲ ﺍﻟﹾﺠﺓﹲ ﻓﺮﺠ »ﺷ:ﻰ؟ ﻗﹶﺎﻝﹶﺎ ﻃﹸﻮﺑﻣﻭ...»
1111. Abdullah ibn Amr
rəvayət edir ki, bir kişi Peyğəmbərin salləllahu
aleyhi və səlləm yanına gəlib soruşdu: “Ey Allahın Elçisi, bizə Cənnət əhlinin
libasları haqqında xəbər ver, onlar hazır yaradılacaq, yoxsa onu tikəcəklər?” Bəziləri güldü. Allah Elçisi salləllahu aleyhi və səlləm buyurdu: “Nəyə
gülürsünüz? Bilməyən kimsənin biləndən soruşmasına gülürsünüz?” Sonra
o, başını aşağı saldı və buyurdu: “Sual verən hanı?” Kişi dedi: “Mən buradayam, ey Allahın Elçisi!” O buyurdu: “Cənnətin barı açılacaq və o (libas)
oradan çıxacaq”. O bunu üç dəfə təkrarladı”. 1485 Digər rəvayətdə belə
deyilir: “...“Tubə nədir?” Peyğəmbər salləllahu aleyhi və səlləm dedi: “Cənnətdə bir ağacdır, onun (kölgəsi) yüz illik yola bərabərdir. Onun kasacıqlarından Cənnət əhlinin libasları çıxır”.1486
TUBƏ NƏDİR?

ﺀُﻭﺍ ﺇﹺﻥﹾﺍﻗﹾﺮ ﻭ،ﺔﻨﺎﺋﹶﺔﹶ ﺳﺎ ﻣﻠﱢﻬﻰ ﻇ ﻓﺐﺍﻛ ﺍﻟﺮﻳﺴِﲑ ﺓﹰﺮﺠ ﻟﹶﺸﺔﻨﻰ ﺍﻟﹾﺠ »ﺇﹺﻥﱠ ﻓ:ﻗﹶﺎﻝﹶ

ﺒﹺﻰﻦﹺ ﺍﻟﻨﻋ

ﺓﹶﻳﺮﺮ ﺃﹶﺑﹺﻰ ﻫﻦ ﻋ- ١١١٢
. ﻭﺩﺪﻤ ﱟﻞ ﻣﻇ ﻭ:ﻢﺌﹾﺘﺷ

1112. Əbu Hureyra rəvayət edir ki, Peyğəmbər salləllahu aleyhi və səlləm demişdir: “Cənnətdə elə bir ağac vardır ki, atlı onun kölgəsində yüz il yol
gedəcək, (amma onu qət edə bilməyəcək). İstəyirsinizsə, bu ayəni oxuyun:
“uzanmış kölgəliklərdə...” (əl-Vaqiə 30)”.1487

Muslim, 7324.
Əhməd, 6799, 7095. əl-Albani “Silsilətul-Əhədisis-Sahiha”da (№ 1985) səhih olduğunu bildirmişdir.
1486 Əhməd, 11691. əl-Albani “Sahihul-Cəmius-Sağir”də (№ 3923) və “Silsilətul-Əhədisis-Sahiha”da (№
1241) səhih olduğunu bildirmişdir.
1487 əl-Buxari, 3252.
1484
1485
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.«ﺐﹴ ﺫﹶﻫﻦﺎ ﻣﺎﻗﹸﻬﺳﺓﹲ ﺇﹺﻻﱠ ﻭﺮﺠ ﺷﺔﻨﻰ ﺍﻟﹾﺠﺎ ﻓ»ﻣ

ﻮﻝﹸ ﺍﻟﻠﱠﻪﺳﻗﹶﺎﻝﹶ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺭ

ﺓﹶﻳﺮﺮ ﺃﹶﺑﹺﻰ ﻫﻦ ﻋ- ١١١٣

1113. Əbu Hureyra rəvayət edir ki, Allah Elçisi salləllahu aleyhi və səlləm buyurdu: “Cənnətdə elə bir ağac yoxdur ki, gövdəsi qızıldan olmasın”.1488
CƏNNƏT BİTKİLƏRİ

«ُﺎﺀﻨﺔ ﺍﻟﹾﺤﻞﹺ ﺍﳉﹶﻨ ﺃﹶﻫﺎﻥﻳﺤ ﺭﺪﻴ »ﺳ:

 ﻋﺒﺪ ﺍﷲ ﺑﻦ ﻋﻤﺮﻭ ﺑﻦ ﺍﻟﻌﺎﺹ- ١١١٤

1114. Abdullah ibn Amr ibn əl-As
bitkilərinin ən üstünü xınadır”.1489

buyurdu: “Cənnət əhlinin ətirli

,ﺎﻬﺍﺑﺮ ﺗﺐﺎ ﻃﹶﻴﻫﺎﺅ ﻣﺬﹾﺏ ﻋﻪ ﻓﹶﺈﹺﻧ,ﺔﻨﺱﹺ ﺍﻟﹾﺠ ﻏﹶﺮﻦﻭﺍ ﻣﺮ ﺃﹶﻛﹾﺜ:

ﻮﻝﹸ ﺍﻟﻠﱠﻪﺳ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺭ:ﻗﹶﺎﻝﹶ
ﺮﻤﻦﹺ ﻋﻦﹺ ﺍﺑ ﻋ- ١١١٥
.ﺓﹶ ﺇﹺﻻ ﺑﹺﺎﻟﻠﱠﻪﻻ ﻗﹸﻮﻝﹶ ﻭﻮ ﻻ ﺣ,ﺎﻬﺍﺳﺮ ﻏﻦﻭﺍ ﻣﺮﻓﹶﺄﹶﻛﹾﺜ

1115. İbn Ömər
rəvayət edir ki, Allah Elçisi salləllahu aleyhi və səlləm
demişdir: “Cənnət bitkilərini çoxaldın! Həqiqətən, onun suyu şirin, torpağı
isə xoşdur. Onun bitkilərini çoxaldın! Lə həulə və lə quvvətə illə billəh”.1490

ﻰﻨ ﻣﻚﺘ ﺃﹸﻣ ﺃﹶﻗﹾﺮﹺﺉﺪﻤﺤﺎ ﻣ ﺑﹺﻰ ﻓﹶﻘﹶﺎﻝﹶ ﻳﺮﹺﻯﻠﹶﺔﹶ ﺃﹸﺳ ﻟﹶﻴﻴﻢﺍﻫﺮ ﺇﹺﺑﻴﺖ »ﻟﹶﻘﻮﻝﹸ ﺍﻟﻠﱠﻪﺳ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺭﻮﺩﻌﺴﻦﹺ ﻣﻦﹺ ﺍﺑ ﻋ- ١١١٦
ﺍﻟﻠﱠﻪ ﻭ ﺇﹺﻻﱠ ﺍﻟﻠﱠﻪﻻﹶ ﺇﹺﻟﹶﻪ ﻭﻠﱠﻪ ﻟﺪﻤﺍﻟﹾﺤ ﻭﺎﻥﹶ ﺍﻟﻠﱠﻪﺤﺒﺎ ﺳﻬﺍﺳﺮﺃﹶﻥﱠ ﻏﺎﻥﹲ ﻭﻴﻌﺎ ﻗﻬﺃﹶﻧﺎﺀِ ﻭﺔﹸ ﺍﻟﹾﻤﺬﹾﺑ ﻋﺔﺑﺮﺔﹸ ﺍﻟﺘﺒﺔﹶ ﻃﹶﻴﻨ ﺃﹶﻥﱠ ﺍﻟﹾﺠﻢﻫﺒﹺﺮﺃﹶﺧ ﻭﻼﹶﻡﺍﻟﺴ
.«ﺮﺃﹶﻛﹾﺒ
1116. Abdullah bin Məsud
rəvayət edir ki, Allah Elçisi salləllahu aleyhi və
səlləm buyurmuşdur: “İsra gecəsində İbrahimlə görüşdüm və o belə dedi:
“Ey Muhəmməd, məndən ümmətinə salam söylə və onlara xəbər ver ki,
Cənnətin torpağı xoş, suyu şirindir. Cənnətin ərazisi dümdüzdür, “Subhənallah, əlhəmdulilləh, lə iləhə illəllah, Allahu Əkbər” (kəlməlri) isə onun
bitkiləridir”.1491
ət-Tirmizi, 2525, 2716. əl-Albani səhih olduğunu bildirmişdir.
İbn Əbi Şeybə “Musannəf” 35123. əl-Albani “Silsilətul-Əhədisis-Sahiha”da (№ 1420) səhih olduğunu
bildirmişdir.
1490 ət-Tabərani “Mucəmul-Kəbir” 13173, 13354. əl-Albani “Sahihut-Tərğib vət-Tərhib”də (№ 1584) həsən li-ğeyrihi olduğunu bildirmişdir.
1491 ət-Tirmizi, 3462, 3798. əl-Albani həsən olduğunu bildirmişdir.
1488
1489
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ﻮﻩﻳﻜﹸﻤﻄﹾﻔﹰﺎ ﺃﹸﺭﹺﺎ ﻗﻬﻨﻝﹸ ﻣﺎﻭﻨ ﺃﹶﺗﺖﺒﺔﹸ ﻓﹶﺬﹶﻫﻨ ﺍﻟﹾﺠﻠﹶﻲ ﻋﺖﺮﹺﺿ ﻋ:ﻗﹶﺎﻝﹶ

ِﻮﻝﹶ ﺍﷲﺳﺃﹶﻥﱠ ﺭ

ﺭﹺﻱﺪ ﺍﻟﹾﺨﻴﺪﻌ ﺃﹶﺑﹺﻲ ﺳﻦ ﻋ- ١١١٧

 ﻗﹶﻂﱡﻚ ﺃﹸﻣﺕﻟﹾﻮﹴ ﻓﹶﺮﻈﹶﻢﹺ ﺩ ﻛﹶﺄﹶﻋ:ﺐﹺ؟ ﻗﹶﺎﻝﹶﻨ ﺍﻟﹾﻌﻦﺔﹸ ﻣﺒﺎ ﺍﻟﹾﺤﺜﹾﻞﹸ ﻣ ﻣ،ِﻮﻝﹶ ﺍﷲﺳﺎ ﺭ ﻳ:ﻞﹲﺟ ﻓﹶﻘﹶﺎﻝﹶ ﺭ،ﻪﻨﻴﺑﻨﹺﻲ ﻭﻴﻴﻞﹶ ﺑﻓﹶﺤ
1117. Əbu Səid əl-Xudri
rəvayət edir ki, Allah Elçisi salləllahu aleyhi və
səlləm demişdir: “Cənnət mənə göstərildi. Sizə göstərmək üçün bir salxım
dərməyə irəlilədim, lakin mənimlə onun arasında maneə yarandı”. Bir kişi
dedi: “Ey Allahın Elçisi, üzümün giləsi nə boydadır?” Allah Elçisi salləllahu
aleyhi və səlləm buyurdu: “Sənin ananın heç vaxt daşıya bilməyəcəyi su qabı
boydadır”.1492

ﻞﹺﺓﹲ ﻷَﻫﻮﺴﺎ ﻛﻔﹸﻬﻌﺳ ﻭ،ﺮﻤ ﺃﹶﺣﺐﺎ ﺫﹶﻫﻬﺑﻛﹶﺮ ﻭ،ﺮﻀ ﺃﹶﺧﺩﺮﻣﺎ ﺯﻬﺬﹸﻭﻋ ﺟﺔﻨﻞﹸ ﺍﻟﹾﺠﺨ ﻧ:ﻗﹶﺎﻝﹶ

ﺎﺱﹴﺒﻦﹺ ﻋﻦﹺ ﺍﺑ ﻋ- ١١١٨

ﺪﺑ ﺍﻟﺰﻦ ﻣﻦﺃﹶﻟﹾﻴﻞﹺ ﻭﺴ ﺍﻟﹾﻌﻦﻠﹶﻰ ﻣﺃﹶﺣ ﻭ،ﻦﹺ ﺍﻟﻠﱠﺒﻦﺎ ﻣﺎﺿﻴ ﺑﺪ ﺃﹶﺷ،ِﻻﺀﻼﻝﹺ ﺃﹶﻭﹺ ﺍﻟﺪﺜﹶﺎﻝﹸ ﺍﻟﹾﻘﺎ ﺃﹶﻣﻫﺮﺛﹶﻤ ﻭ،ﻢﻠﹶﻠﹸﻬﺣ ﻭﻢﻬﺎﺗﻘﹶﻄﱠﻌﺎ ﻣﻬﻨ ﻣ،ﺔﻨﺍﻟﹾﺠ
.ﻢﺠ ﻋ ﻟﹶﻪﺲﻟﹶﻴ
1118. İbn Abbas
demişdir: “Cənnətdəki xurma ağacı və onun gövdəsi
yaşıl zümrüddən, onun lifləri qırmızı qızıldan, budaqları isə Cənnət əhlinin
libasıdir. Onların köynəkləri və bütün geyimləri bundan olacaq. Meyvəsi
iri səhəng və ya çəllək boyda, süddən ağ, baldan şirin, yağdan yumşaq və
tumsuz olacaq“.1493
“(CƏNNƏTİN) MEYVƏLƏRİ DƏ TAM ONLARIN İXTİYARINA
VERİLƏCƏK”

، "ﺇﻥ ﺃﻫﻞ ﺍﳉﻨﺔ ﻳﺄﻛﻞ ﻣﻦ ﲦﺎﺭ ﺍﳉﻨﺔ ﻗﻴﺎﻣﺎ:ﻗﺎﻝ

ﻴﻠﹰﺎﺬﹾﻟﺎ ﺗ ﻗﹸﻄﹸﻮﻓﹸﻬﺫﹸﱢﻟﻠﹶﺖ ﻋﻦ ﺍﻟﱪﺍﺀ ﺑﻦ ﻋﺎﺯﺏ ﰲ ﻗﻮﻟﻪ ﻭ- ١١١٩
." ﻋﻠﻰ ﺃﻱ ﺣﺎﻝ ﺷﺎﺀﻭﺍ، ﻭﻣﻀﻄﺠﻌﲔ،ﻭﻗﻌﻮﺩﺍ

1119. Bəra ibn Azib
Allahın bu ayəsi “(Cənnətin) meyvələri də tam
onların ixtiyarına veriləcək” (əl-İnsan, 14) haqqında demişdir: “Həqiqətən,
Cənnət əhli ayaq üstə, oturaraq və uzanaraq – istədikləri hər bir vəziyyətdə
Cənnət meyvələrini yeyəcəklər”.1494
1492 Əbu Yəalə, 1147. əl-Albani “Sahihut-Tərğib vət-Tərhib”də (№ 3731) həsən li-ğeyrihi olduğunu bildirmişdir.
1493 əl-Hakim, 3776. əl-Albani “Sahihut-Tərğib vət-Tərhib”də (№ 3735) səhih olduğunu bildirmişdir.
1494 əl-Beyhəqi “əl-Bəas vən-Nuşur” 273. əl-Albani “Sahihut-Tərğib vət-Tərhib”də (№ 3734) səhih liğeyrihi olduğunu bildirmişdir.
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CƏNNƏT ÇAYLARI

ﻠﹶﻰﺔﹲ ﻋﺤﺎﺋﺎ ﻟﹶﺴﻬﺍﷲِ ﺇﹺﻧ ﻻﹶ ﻭ،ﺽﹺﻲ ﺍﻷﺭﻭﺩ ﻓﺪ ﺃﹸﺧﺔﻨﺎﺭ ﺍﻟﹾﺠﻬﻮﻥﹶ ﺃﹶﻥﱠ ﺃﹶﻧﻈﹸﻨ ﺗﻠﱠﻜﹸﻢ »ﻟﹶﻌ:ﻗﹶﺎﻝﹶ

ﻚﺎﻟﻦﹺ ﻣﺲﹺ ﺑ ﺃﹶﻧﻦ ﻋ- ١١٢٠

ﻠﹾﻂﻱ ﻻﹶ ﺧ »ﺍﻟﱠﺬ:ﺮ؟ ﻗﹶﺎﻝﹶﺎ ﺍﻷﺫﹾﻓ ﻣ: ﻗﹸﻠﹾﺖ.«ﺮ ﺍﻷﺫﹾﻓﻚﺴﻪ ﺍﻟﹾﻤﻨﻴﻃﺎﻗﹸﻮﺕ ﻭﻯ ﺍﻟﻴﺮﻟﹸﺆ ﻭﺍﻷﺧﺎ ﺍﻟﻠﱡﺆﻴﻬﺎﻓﹶﺘﺪ ﺣ ﺃﹶﺣ،ﺽﹺﻪ ﺍﻷَﺭ ﺟﻭ
.«ﻟﹶﻪ
1120. Ənəs ibn Məlik demişdir: “Bəlkə, siz elə zənn edirsiniz ki, Cənnətin
çayları yerdə olan çuxur ilə axır? Xeyr, Allaha and olsun! Həqiqətən, onlar
yerin üstü ilə axır, onun bir tərəfi mirvari, digər tərəfi isə yaqutdur. Torpağı
isə əzfirli müşkdəndir”. Mən dedim: “Əzfir nədir?” O buyurdu: “Qarışığı
olmayandır”.1495

ﺎﻝﹺ ﺟﹺﺒﺖﺤ ﺗﻦ ﻣﻼﹶﻝﹺ ﺃﹶﻭ ﺗﺖﺤ ﺗﻦ ﻣﺝﺮﺨ ﺗﺔﻨ ﺍﻟﹾﺠﺎﺭﻬ »ﺃﹶﻧ:

ِﻝﹸ ﺍﷲﻮﺳ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺭ:ﻗﹶﺎﻝﹶ

ﺓﹶﻳﺮﺮ ﺃﹶﺑﹺﻲ ﻫﻦ ﻋ- ١١٢١
.«ﻚﺴﺍﻟﹾﻤ

1121. Əbu Hureyra rəvayət edir ki, Allah Elçisi salləllahu aleyhi və səlləm demişdir: “Cənnət çayları müşk dağının altından çıxır”.1496

ﺮﺤﻭﺑ ﻦﹺ ﺍﻟﻠﱠﺒﺮﺤﺑﻞﹺ ﻭﺴ ﺍﻟﹾﻌﺮﺤﺑﺎﺀِ ﻭ ﺍﻟﹾﻤﺮﺤ ﺑﺔﻨﻰ ﺍﻟﹾﺠﻗﹶﺎﻝﹶ »ﺇﹺﻥﱠ ﻓ

ﺒﹺﻰﻦﹺ ﺍﻟﻨﻋ

 ﺃﹶﺑﹺﻴﻪﻦﻳﺔﹶ ﻋﺎﻭﹺﻌﻦﹺ ﻣﻴﻢﹺ ﺑﻜ ﺣﻦ ﻋ- ١١٢٢
.«ﺪﻌ ﺑﺎﺭﻬ ﺍﻷَﻧﻘﱠﻖﺸ ﺗﺮﹺ ﺛﹸﻢﻤﺍﻟﹾﺨ

1122. Həkim ibn Muaviyə atasından rəvayət edir ki, Peyğəmbər salləllahu
aleyhi və səlləm buyurdu: “Həqiqətən, Cənnətdə su, bal, süd və içkidən olan
iri çaylar vardır. (Cənnət əhli Cənnətə girdikdən) sonra əlavə çaylar da
qaynayacaq”.1497
CƏNNƏTƏ ƏN AXIRDA DAXİL OLANA VERİLƏN NEMƏTLƏR

ﺎﻣﹰﺎﻴ ﻗ،ﻠﹸﻮﻡﹴﻌﻮﻡﹴ ﻣ ﻳﻴﻘﹶﺎﺕﻤ ﻟﺮﹺﻳﻦﺍﻵﺧ ﻭﲔ ﺍﷲُ ﺍﻷَﻭﻟﻊﻤﻳﺠ» :  ﻗﹶﺎﻝﹶﺒﹺﻲﻦﹺ ﺍﻟﻨ ﻋ: ﻮﺩﻌﺴﻦﹺ ﻣ ﺍﷲِ ﺑﺪﺒ ﻋﻦ ﻋ- ١١٢٣
ﺮﺵﹺ ﺍﻟﹾﻌﻦﺎﻡﹺ ﻣﻤ ﺍﻟﹾﻐﻦﻲ ﻇﹸﻠﹶﻞﹴ ﻣﺰﹺﻝﹸ ﺍﷲُ ﻓﻳﻨ ﻭ: ﻗﹶﺎﻝﹶ،ِﺎﺀﻞﹶ ﺍﻟﹾﻘﹶﻀﺮﻭﻥﹶ ﻓﹶﺼﻈﺘﻳﻨ (ِﺎﺀﻤ )ﺇﹺﻟﹶﻰ ﺍﻟﺴﻢﻫﺎﺭﺼﺔﹰ ﺃﹶﺑﺼﺎﺧ ﺷ،ﺔﹰﻨ ﺳﲔﻌﺑﺃﹶﺭ
ﺮﹺﻛﹸﻮﺍﺸﻻﹶ ﺗﻭﻩ ﻭﺪﺒﻌ ﺃﹶﻥﹾ ﺗﻛﹸﻢﺮﺃﹶﻣ ﻭ،ﻗﹶﻜﹸﻢﺯﺭ ﻭ،ﻠﹶﻘﹶﻜﹸﻢﻱ ﺧ ﺍﻟﱠﺬﻜﹸﻢﺑ ﺭﻦﺍ ﻣﻮﺿﺮ ﺗ! ﺃﹶﻟﹶﻢﺎﺱﺎ ﺍﻟﻨﻳﻬ ﺃﹶ:ﺎﺩﻨﻱ ﻣﺎﺩﻳﻨ  ﺛﹸﻢ،ﻲﺇﹺﻟﹶﻰ ﺍﻟﹾﻜﹸﺮﺳ
،ﻠﹶﻰ ﺑ:؟ ﻗﹶﺎﻟﹸﻮﺍﻜﹸﻢﺑ ﺭﻦﻻﹰ ﻣﺪ ﻋﻚ ﺫﹶﻟﺲ ﺃﹶﻟﹶﻴ،ﺎﻴﻧﻲ ﺍﻟﺪﻭﻥﹶ ﻓﺪﺒﻳﻌ (ﻟﱠﻮﻥﹶ ﻭﻮﻳﺘ) ﻮﺍﺎ ﻛﹶﺎﻧ ﻣﻜﹸﻢﻨﻴﺌﺎﹰ ﺃﹶﻥﹾ ﻳﻮﱄﹶ ﻛﹸﻞﱠ ﺃﹶﻧﺎﺱﹴ ﻣ ﺷﺑﹺﻪ
İbn Əbud-Dunyə “Sıfətul-Cənnə” 66. əl-Albani “Silsilətul-Əhədisis-Sahiha”da (№ 2513) və “SahihutTərğib vət-Tərhib”də (№ 3723) səhih olduğunu bildirmişdir.
1496 İbn Hibban, 7365. əl-Albani həsən səhih olduğunu bildirmişdir.
1497 ət-Tirmizi, 2571, 2771.
1495
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ﻓﹶﻠﻴﻨﻄﹶﻠﻖ ﻛﹸﻞﱡ ﻗﹶﻮﻡﹴ ﺇﹺﻟﹶﻰ ﻣﺎ ﻛﹶﺎﻧﻮﺍ ﻳﻌﺒﺪﻭﻥﹶ ﻭﻳﺘﻮﻟﱠﻮﻥﹶ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻧﻴﺎ ،ﻗﹶﺎﻝﹶ :ﻓﹶﻴﻨﻄﹶﻠﻘﹸﻮﻥﹶ ﻭﻳﻤﺜﱠﻞﹸ ﻟﹶﻬﻢ ﺃﹶﺷﺒﺎﻩ ﻣﺎ ﻛﹶﺎﻧﻮﺍ ﻳﻌﺒﺪﻭﻥﹶ ،ﻓﹶﻤﻨﻬﻢ ﻣ ﻦ
ﻳﻨﻄﹶﻠﻖ ﺇﹺﻟﹶﻰ ﺍﻟﺸﻤﺲﹺ ،ﻭﻣﻨﻬﻢ ﻣﻦ ﻳﻨﻄﹶﻠﻖ ﺇﹺﻟﹶﻰ ﺍﻟﹾﻘﹶﻤﺮﹺ ﻭﺍﻷَﻭﺛﹶﺎﻥ ﻣﻦ ﺍﻟﹾﺤﺠﺎﺭﺓ ﻭﺃﹶﺷﺒﺎﻩ ﻣﺎ ﻛﹶﺎﻧﻮﺍ ﻳﻌﺒﺪﻭﻥﹶ ،ﻗﹶﺎﻝﹶ :ﻭﻳﻤﺜﱠﻞﹸ ﻟﻤﻦ ﻛﹶﺎﻥﹶ
ﻳﻌﺒﺪ ﻋﻴﺴﻰ ﺷﻴﻄﹶﺎﻥﹸ ﻋﻴﺴﻰ ،ﻭﻳﻤﺜﱠﻞﹸ ﻟﻤﻦ ﻛﹶﺎﻥﹶ ﻳﻌﺒﺪ ﻋﺰﻳﺮﺍﹰ ﺷﻴﻄﹶﺎﻥﹸ ﻋﺰﻳﺮﹴ ،ﻭﻳﺒﻘﹶﻰ ﻣﺤﻤﺪ ﻭﺃﹸﻣﺘﻪ ،ﻗﹶﺎﻝﹶ :ﻓﹶﻴﺘﻤﺜﱠﻞﹸ ﺍﻟﺮﺏ ﺗﺒﺎﺭﻙ
ﻭﺗﻌﺎﻟﹶﻰ ،ﻓﹶﻴﺄﺗﻴﻬﻢ ﻓﹶﻴﻘﹸﻮﻝﹸ :ﻣﺎ ﻟﹶﻜﹸﻢ ﻻ ﺗﻨﻄﹶﻠﻘﹸﻮﻥﹶ ﻛﹶﻤﺎ ﺍﻧﻄﹶﻠﹶﻖ ﺍﻟﻨﺎﺱ؟ ﻗﹶﺎﻝﹶ :ﻓﹶﻴﻘﹸﻮﻟﹸﻮﻥﹶ :ﺇﹺﻥﱠ ﻟﹶﻨﺎﹶ ﺇﹺﻟﹶﻬﺎﹰ ﻣﺎ ﺭﺃﻳﻨﺎﻩ) ﺑﻌﺪ (ﻓﹶﻴﻘﹸﻮﻝﹸ :ﻫﻞﹾ
ﺗﻌﺮﹺﻓﹸﻮﻧﻪ ﺇﹺﻥﹾ ﺭﺃﹶﻳﺘﻤﻮﻩ؟ ﻓﹶﻴﻘﹸﻮﻟﹸﻮﻥﹶ :ﺇﹺﻥﹾ ﺑﻴﻨﻨﺎ ﻭﺑﻴﻨﻪ ﻋﻼﹶﻣﺔﹰ ﺇﹺﺫﹶﺍ ﺭﺃﹶﻳﻨﺎﻫﺎ ﻋﺮﻓﹾﻨﺎﻩ ﻗﹶﺎﻝﹶ :ﻓﹶﻴﻘﹸﻮﻝﹸ :ﻣﺎ ﻫﻲ؟ ﻓﹶﻴﻘﹸﻮﻟﹸﻮﻥﹶ :ﻳﻜﹾﺸﻒ ﻋﻦ ﺳﺎﻗﻪ
)ﻗﹶﺎﻝﹶ( ﻓﹶﻌﻨﺪ ﺫﹶﻟﻚ ﻳﻜﹾﺸﻒ ﻋﻦ ﺳﺎﻗﻪ ﻓﹶﻴﺨﺮ ﻛﹸﻞﱡ ﻣﻦ ﻛﹶﺎﻥﹶ ﻟﻈﹶﻬﺮﹺﻩ ﻃﹶﺒﻖ ﺳﺎﺟﹺﺪﺍﹰ ،ﻭﻳﺒﻘﹶﻰ ﻗﹶﻮﻡ ﻇﹸﻬﻮﺭﻫﻢ ﻛﹶﺼﻴﺎﺻﻲ ﺍﻟﹾﺒﻘﹶﺮﹺ ﻳﺮﹺﻳﺪﻭﻥﹶ
ﺴﺠﻮﺩ ﻭﻫﻢ ﺳﺎﻟﻤﻮﻥﹶ ﺛﹸﻢ ﻳﻘﹸﻮﻝﹸ :ﺍﺭﻓﹶﻌﻮﺍ ﺭﺅﻭﺳﻜﹸﻢ ،ﻓﹶﻴﺮﻓﹶﻌﻮﻥﹶ
ﺍﻟﺴﺠﻮﺩ ﻓﹶﻼﹶ ﻳﺴﺘﻄﻴﻌﻮﻥﹶ ﻭﻗﹶﺪ ﻛﹶﺎﻥﹸ ﻳﺪﻋﻮﻥﹶ ﺇﹺﻟﹶﻰ ﺍﻟ 

ﺭﺅﻭﺳﻬﻢ ،ﻓﹶﻴﻌﻄﻴﻬﹺﻢ ﻧﻮﺭﻫﻢ ﻋﻠﹶﻰ ﻗﹶﺪﺭﹺ ﺃﹶﻋﻤﺎﻟﹶﻬﻢ ،ﻓﹶﻤﻨﻬﻢ ﻣﻦ ﻳﻌﻄﹶﻰ ﻧﻮﺭﻩ ﻣﺜﻞﹶ ﺍﻟﹾﺠﺒﹺﻞﹺ ﺍﻟﹾﻌﻈﻴﻢﹺ ﻳﺴﻌﻰ ﺑﻴﻦ ﻳﺪﻳﻪ ،ﻭﻣﻨﻬ ﻢ ﻣ ﻦ
ﻳﻌﻄﹶﻰ ﻧﻮﺭﻩ ﺃﹶﺻﻐﺮ ﻣﻦ ﺫﹶﻟﻚ ،ﻭﻣﻨﻬﻢ ﻣﻦ ﻳﻌﻄﹶﻰ ﻧﻮﺭﺍﹰ ﻣﺜﻞﹶ ﺍﻟﻨﺨﻠﹶﺔ ﺑﹺﻴﻤﻴﻨﹺﻪ ،ﻭﻣﻨﻬﻢ ﻣﻦ ﻳﻌﻄﹶﻰ ﻧﻮﺭﺍﹰ ﺃﹶﺻﻐﺮ ﻣﻦ ﺫﹶﻟﻚ ﺣﺘﻰ ﻳﻜﹸﻮﻥﹶ
ﺁﺧﺮﻫﻢ ﺭﺟﻼﹰ ﻳﻌﻄﹶﻰ ﻧﻮﺭﻩ ﻋﻠﹶﻰ ﺇﹺﺑﻬﺎﻡﹺ ﻗﹶﺪﻣﻪ ﻳﻀﻲﺀ ﻣﺮﺓﹰ ،ﻭﻳﻄﹾﻔﹶﺄﹸ ﻣﺮﺓﹰ ،ﻓﹶﺈﹺﺫﹶﺍ ﺃﹶﺿﺎﺀَ ﻗﹶﺪﻣﻪ ﻗﹶﺪﻡ) ﻭﻣﺸﻰ( ﻭﺇﹺﺫﹶﺍ ﻃﹶﻔﺊ ﻗﹶﺎﻡ ،ﻗﹶﺎﻝﹶ:
ﻭﺍﻟﺮﺏ ﺗﺒﺎﺭﻙ ﻭﺗﻌﺎﻟﹶﻰ ﺃﹶﻣﺎﻣﻬﻢ ﺣﺘﻰ ﻳﻤﺮ ﺑﹺﻬﹺﻢ ﺇﹺﻟﹶﻰ ﺍﻟﻨﺎﺭﹺ ﻓﹶﻴﺒﻘﹶﻰ ﺃﹶﺛﹶﺮﻩ ﻛﹶﺤﺪ ﺍﻟﺴﻴﻒ) ﺩﺣﺾ ﻣﺰﻟﺔ( ﻗﹶﺎﻝﹶ :ﻓﹶﻴﻘﹸﻮﻝﹸ  :ﻣﺮﻭﺍ،
ﻓﻴﻤﺮﻭﻥﹶ ﻋﻠﹶﻰ ﻗﹶﺪﺭﹺ ﻧﻮﺭﹺﻫﻢ ،ﻣﻨﻬﻢ ﻣﻦ ﻳﻤﺮ ﻛﹶﻄﹶﺮﻑ ﺍﻟﹾﻌﲔﹺ ،ﻭﻣﻨﻬﻢ ﻣﻦ ﻳﻤﺮ ﻛﹶﺎﻟﺒﺮﻕﹺ ،ﻭﻣﻨﻬﻢ ﻣﻦ ﻳﻤﺮ ﻛﹶﺎﻟﺴﺤﺎﺏﹺ ،ﻭﻣﻨﻬﻢ ﻣﻦ
ﻳﻤﺮ ﻛﹶﺎﻧﻘﻀﺎﺽﹺ ﺍﻟﹾﻜﹶﻮﻛﹶﺐﹺ ،ﻭﻣﻨﻬﻢ ﻣﻦ ﻳﻤﺮ ﻛﹶﺎﻟﺮﻳﺢﹺ ،ﻭﻣﻨﻬﻢ ﻣﻦ ﻳﻤﺮ ﻛﹶﺸﺪ ﺍﻟﹾﻔﹶﺮﺱﹺ ،ﻭﻣﻨﻬﻢ ﻣﻦ ﻳﻤﺮ ﻛﹶﺸﺪ ﺍﻟﺮﺟﻞﹺ ،ﺣﺘﻰ
ﻳﻤﺮ ﺍﻟﱠﺬﻱ ﺃﹸﻋﻄﹶﻲ ﻧﻮﺭﻩ ﻋﻠﹶﻰ ﻇﹶﻬﺮ )ﺇﹺﺑﻬﺎﻡﹺ( ﻗﹶﺪﻣﻪ ﻳﺤﺒﻮﺍ ﻋﻠﹶﻰ ﻭﺟﻬﹺﻪ ﻭﻳﺪﻳﻪ ﻭﺭﹺﺟﻠﹶﻴﻪ ،ﺗﺨﺮ ﻳﺪ ﻭﺗﻌﻠﹶﻖ ﻳﺪ ،ﻭﺗﺨﺮ ﺭﹺﺟﻞﹲ ﻭﺗﻌﻠﹶﻖ
ﺭﹺﺟﻞﹲ ،ﻭﺗﺼﻴﺐ ﺟﻮﺍﻧﹺﺒﻪ ﺍﻟﻨﺎﺭ ،ﻓﹶﻼﹶ ﻳﺰﺍﻝﹸ ﻛﹶﺬﹶﻟﻚ ﺣﺘﻰ ﻳﺨﻠﹸﺺ ،ﻓﹶﺈﹺﺫﹶﺍ ﺧﻠﹶﺺ ﻭﻗﹶﻒ ﻋﻠﹶﻴﻬﺎ ﻓﹶﻘﹶﺎﻝﹶ :ﺍﻟﹾﺤﻤﺪ ﷲِ ﺍﻟﱠﺬﻱ ﺃﹶﻋﻄﹶﺎﻧﹺﻲ ﻣﺎ
ﻟﹶﻢ ﻳﻌﻂ ﺃﹶﺣﺪﺍﹰ ،ﺇﹺﺫﹾ ﺃﻧﺠﺎﻧﹺﻲ ﻣﻨﻬﺎ ﺑﻌﺪ ﺇﹺﺫﹾ ﺭﺃﹶﻳﺘﻬﺎ ،ﻗﹶﺎﻝﹶ :ﻓﹶﻴﻨﻄﹶﻠﹶﻖ ﺑﹺﻪ ﺇﹺﻟﹶﻰ ﻏﹶﺪﻳﺮﹴ ﻋﻨﺪ ﺑﺎﺏﹺ ﺍﻟﹾﺠﻨﺔ ﻓﹶﻴﻐﺘﺴِﻞﹸ ،ﻓﹶﻴﻌﻮﺩ ﺇﹺﻟﹶﻴﻪ ﺭﹺﻳﺢ ﺃﹶﻫﻞﹺ
ﺍﻟﹾﺠﻨﺔ ﻭﺃﹶﻟﻮﺍﻧﻬﻢ ﻓﹶﻴﺮﻯ ﻣﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﹾﺠﻨﺔ ﻣﻦ ﺧﻼﻝﹺ ﺍﻟﹾﺒﺎﺏﹺ ،ﻓﹶﻴﻘﹸﻮﻝﹸ :ﺭﺏ ﺃﹶﺩﺧﻠﲏﹺ ﺍﻟﹾﺠﻨﺔﹶ  ،ﻓﹶﻴﻘﹸﻮﻝﹸ ﺍﷲُ )ﻟﹶﻪ (ﺃﹶﺗﺴﺄﻝﹸ ﺍﻟﹾﺠﻨﺔ ﻭﻗﹶﺪ
ﻧﺠﻴﺘﻚ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺎﺭﹺ؟ ﻓﹶﻴﻘﹸﻮﻝﹸ :ﺭﺏ ﺍﺟﻌﻞﹾ ﺑﻴﲏﹺ ﻭﺑﻴﻨﻬﺎ ﺣﺠﺎﺑﺎﹰ ﺣﺘﻰ ﻻ ﺃﹶﺳﻤﻊ ﺣﺴِﻴﺴﻬﺎ ،ﻗﹶﺎﻝﹶ :ﻓﹶﻴﺪﺧﻞﹺ ﺍﻟﹾﺠﻨﺔ ،ﻓﹶﻴﺮﻯ ﺃﹶﻭ ﻳﺮﹶﻓﻊ ﻟﹶﻪ
ﻣﻨﺰﹺﻻﹰ ﺃﹶﻣﺎﻡ ﺫﹶﻟﻚ ﻛﹶﺄﹶﻥﱠ ﻣﺎ ﻫﻮ ﻓﻴﻪ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﺇﹺﻟﹶﻴﻪ ﺣﻠﹸﻢ ،ﻓﹶﻴﻘﹸﻮﻝﹸ :ﺭﺏ ﺃﹶﻋﻄﻨﹺﻲ ﺫﹶﻟﻚ ﺍﻟﹾﻤﱰﹺﻝﹶ ،ﻓﹶﻴﻘﹶﻮﻝﹸ )ﻟﹶﻪ (ﻟﹶﻌﻠﱠﻚ ﺇﹺﻥﹾ ﺃﹶﻋﻄﹶﻴﺘﻜﹶﻪ ﺗﺴﺄﹶﻝﹸ
ﻏﹶﻴﺮﻩ؟ ﻓﹶﻴﻘﹸﻮﻝﹸ :ﻻﹶ ﻭﻋﺰﺗﻚ ﻻﹶ ﺃﹶﺳﺄﹶﻟﹸﻚ ﻏﹶﻴﺮﻩ ،ﻭﺃﹶﻧﻰ ﻣﻨﺰﹺﻝﹲ ﺃﹶﺣﺴﻦ ﻣﻨﻪ؟ ﻓﹶﻴﻌﻄﹶﺎﻩ ﻓﹶﻴﱰﻟﹸﻪ ،ﻭﻳﺮﻯ ﺃﹶﻣﺎﻡ ﺫﹶﻟﻚ ﻣﻨﺰﹺﻻﹰ ،ﻛﹶﺄﹶﻥﱠ ﻣﺎ ﻫﻮ ﺇﹺﻟﹶﻴﻪ
ﻚ )ﻻ
ﺣﻠﹸﻢ ﻗﹶﺎﻝﹶ :ﺭﺏ ﺃﹶﻋﻄﻨﹺﻲ ﺫﹶﻟﻚ ﺍﻟﹾﻤﻨﺰﹺﻝﹶ ،ﻓﹶﻴﻘﹸﻮﻝﹸ ﺍﷲُ ﺗﺒﺎﺭﻙ ﻭﺗﻌﺎﻟﹶﻰ :ﻟﹶﻌﻠﱠﻚ ﺇﹺﻥﹾ ﺃﹶﻋﻄﹶﻴﺘﻜﹶﻪ ﺗﺴﺄﹶﻝﹸ ﻏﹶﻴﺮﻩ؟ ﻗﹶﺎﻝﹶ :ﻻﹶ ﻭﻋﺰﺗ 
ﺃﹶﺳﺄﹶﻟﹸﻚ( ﻭﺃﹶﻧﻰ ﻣﻨﺰﹺﻝﹲ ﺃﹶﺣﺴﻦ ﻣﻨﻪ؟ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﻓﹶﻴﻌﻄﹶﺎﻩ ،ﻓﹶﻴﻨﺰﹺﻟﹸﻪ ﺛﹸﻢ ﻳﺴﻜﹸﺖ .ﻓﹶﻴﻘﹸﻮﻝﹸ ﺍﷲُ ﺟﻞﱠ ﺫﻛﹾﺮﻩ :ﻣﺎ ﻟﹶﻚ ﻻﹶ ﺗﺴﺄﹶﻝﹸ؟ ﻓﹶﻴﻘﹸﻮﻝﹸ :ﺭﺏ ﻗﹶﺪ
ﺳﺄﹶﻟﹾﺘﻚ ﺣﺘﻰ ﺍﺳﺘﺤﻴﻴﺘﻚ) ﻭﺃﹶﻗﹾﺴﻤﺖ ﻟﹶﻚ ﺣﺘﻰ ﺍﺳﺘﺤﻴﻴﺘﻚ( ﻓﹶﻴﻘﹸﻮﻝﹸ ﺍﷲُ ﺟﻞﱠ ﺫﻛﹾﺮﻩ :ﺃﹶﻟﹶﻢ ﺗﺮﺽ ﺃﹶﻥﹾ ﺃﹸﻋﻄﻴﻚ ﻣﺜﻞﹶ ﺍﻟﺪﻧﻴﺎ ﻣﻨﺬﹸ
ﺧﻠﹶﻘﹾﺘﻬﺎ ﺇﹺﻟﹶﻰ ﻳﻮﻡﹺ ﺃﹶﻓﹾﻨﻴﺘﻬﺎ ﻭﻋﺸﺮﺓﹶ ﺃﹶﺿﻌﺎﻓﻪ؟ ﻓﹶﻴﻘﹸﻮﻝﹸ :ﺃﹶﺗﻬﺰﺃﹸ ﺑﹺﻲ ﻭﺃﹶﻧﺖ ﺭﺏ ﺍﻟﹾﻌﺰﺓ؟ )ﻓﹶﻀﺤﻚ ﺍﻟﺮﺏ ﻣﻦ ﻗﹶﻮﻟﻪ (ﻗﹶﺎﻝﹶ :ﻓﹶﺮﺃﹶﻳ 
ﺖ
ﻋﺒﺪ ﺍﷲِ ﺑﻦﹺ ﻣﺴﻌﻮﺩ ﺇﹺﺫﹶﺍ ﺑﻠﹶﻎﹶ ﻫﺬﹶﺍ ﺍﻟﹾﻤﻜﹶﺎﻥ ﻣﻦ ﻫﺬﹶﺍ ﺍﻟﹾﺤﺪﻳﺚ ﺿﺤﻚ ،ﻓﹶﻘﹶﺎﻝﹶ ﻟﹶﻪ ﺭﺟﻞﹲ :ﻳﺎ ﺃﹶﺑﺎ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺮﺣﻤﻦﹺ! ﻗﹶﺪ ﺳﻤﻌﺘﻚ
ﺗﺤﺪﺙﹸ ﻫﺬﹶﺍ ﺍﻟﹾﺤﺪﻳﺚ ﻣﺮﺍﺭﺍﹰ ﻛﹸﻠﱠﻤﺎ ﺑﻠﹶﻐﺖ ﻫﺬﹶﺍ ﺍﻟﹾﻤﻜﹶﺎﻥﹶ ﺿﺤﻜﹾﺖ؟ ﻓﹶﻘﹶﺎﻝﹶ :ﺇﹺﻧﻲ ﺳﻤﻌﺖ ﺭﺳﻮﻝﹶ ﺍﷲِ ﻳﺤﺪﺙﹸ ﻫﺬﹶﺍ ﺍﻟﹾﺤﺪﻳﺚ
ﻣﺮﺍﺭﺍﹰ ﻛﹸﻠﱠﻤﺎ ﺑﻠﹶﻎﹶ ﻫﺬﹶﺍ ﺍﻟﹾﻤﻜﹶﺎﻥ ﻣﻦ ﻫﺬﹶﺍ ﺍﻟﹾﺤﺪﻳﺚ ﺿﺤﻚ ،ﺣﺘﻰ ﺗﺒﺪﻭ ﺃﹶﺿﺮﺍﺳﻪ ،ﻗﹶﺎﻝﹶ :ﻓﹶﻴﻘﹸﻮﻝﹸ ﺍﻟﺮﺏ ﺟﻞﱠ ﺫﻛﹾﺮﻩ :ﻻ ﻭﻟﹶﻜﻨﻲ ﻋﻠﹶﻰ
ﺫﹶﻟﻚ ﻗﹶﺎﺩﺭ ،ﻓﹶﻴﻘﹸﻮﻝﹸ :ﺃﹶﻟﹾﺤﻘﹾﻨﹺﻲ ﺑﹺﺎﻟﻨﺎﺱﹺ ،ﻓﹶﻴﻘﹸﻮﻝﹸ ﺍﻟﹾﺤﻖ ﺑﹺﺎﻟﻨﺎﺱﹺ ،ﻗﹶﺎﻝﹶ :ﻓﹶﻴﻨﻄﹶﻠﻖ ﻳﺮﻣﻞﹸ ﻓﻲ ﺍﻟﹾﺠﻨﺔ ﺣﺘﻰ ﺇﹺﺫﹶﺍ ﺩﻧﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺎﺱﹺ ،ﺭﻓﻊ ﻟﹶﻪ
ﻗﹶﺼﺮ ﻣﻦ ﺩﺭﺓ ،ﻓﹶﻴﺨﺮ ﺳﺎﺟﹺﺪﺍﹰ ،ﻓﹶﻴﻘﹶﺎﻝﹸ ﻟﹶﻪ :ﺍﺭﻓﹶﻊ ﺭﺃﹾﺳﻚ ﻣﺎﻟﹶﻚ؟ ﻓﹶﻴﻘﹸﻮﻝﹸ :ﺭﺃﹶﻳﺖ ﺭﺑﻲ ﺃﹶﻭ ﺗﺮﺍﺀﻯ ﻟﻲ ﺭﺑﻲ ،ﻓﹶﻴﻘﹶﺎﻝﹸ ﻟﹶﻪ :ﺇﹺﻧﻤﺎ ﻫﻮ
ﻣﻨﺰﹺﻝﹲ ﻣﻦ ﻣﻨﺎﺯﹺﻟﻚ ،ﻗﹶﺎﻝﹶ :ﺛﹸﻢ ﻳﻠﹾﻘﹶﻰ ﺭﺟﻼﹰ ﻓﹶﻴﺘﻬﻴﺄﹸ ﻟﻠﺴﺠﻮﺩ ﻟﹶﻪ ،ﻓﹶﻴﻘﹶﺎﻝﹸ ﻟﹶﻪ :ﻣﻪ؟ ﻣﺎﻟﹶﻚ ﻓﹶﻴﻘﹸﻮﻝﹸ :ﺭﺃﹶﻳﺖ ﺃﹶﻧﻚ ﻣﻠﹶﻚ ﻣﻦ ﺍﻟﹾﻤﻼﹶﺋﻜﹶﺔ،
ﻓﹶﻴﻘﹸﻮﻝﹸ :ﺇﹺﻧﻤﺎ ﺃﹶﻧﺎ ﺧﺎﺯﹺﻥﹲ ﻣﻦ ﺧﺰﺍﻧﹺﻚ ،ﻭﻋﺒﺪ ﻣﻦ ﻋﺒﹺﻴﺪﻙ ﺗﺤﺖ ﻳﺪﻱ ﺃﹶﻟﻒ ﻗﹶﻬﺮﻣﺎﻥ ﻋﻠﹶﻰ ﻣﺜﹾﻞﹺ ﻣﺎ ﺃﹶﻧﺎ ﻋﻠﹶﻴﻪ ،ﻗﹶﺎﻝﹶ :ﻓﹶﻴﻨﻄﹶﻠﻖ ﺃﹶﻣﺎﻣﻪ
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ﺓ ﺮﻫﻮﻘﹾﺒﹺﻠﹸﻪ ﺟﺘﺴﺎ ﺗﻬﻨﺎ ﻣﻬﻴﺤﻔﹶﺎﺗﻣﺎ ﻭﺃﹶﻏﹾﻼﹶﻗﹸﻬﺎ ﻭﻬﺍﺑﻮﺃﹶﺑﺎ ﻭﻔﹸﻬﻘﺎﺋ ﺳﻓﹶﺔﻮﺠ ﻣﺓﺭ ﺩﻦ ﻣﻮﻫ ﻭ: ﻗﹶﺎﻝﹶ،ﺮ ﺍﻟﹾﻘﹶﺼﺎﺏ ﺑ ﻟﹶﻪﺢﻳﻔﹾﺘ ﻰﺘﺣ
ﺓﺮﻫﻮﻲ ﺇﹺﻟﹶﻰ ﺟﻔﹾﻀ ﺗﺓﺮﻫﻮ( ﻛﹸﻞﱡ ﺟﺔﻄﱠﻨﺒﺍﺀَ ﻣﺮﻀ ﺧﺓﺮﻫﻮﻲ ﺇﹺﻟﹶﻰ ﺟﻳﻔﹾﻀ ﺎﺏﹴ ﻛﹸﻞﱡ ﺑ،ﺎﺑﺎﹰﻮﻥﹶ ﺑﻌﺒﺎ ﺳﻴﻬﺍﺀ )ﻓﺮﻤﺔﹲ ﺑﹺﺤﻄﱠﻨﺒ ﻣ،ُﺍﺀﺮﻀﺧ
ﺎﻬﺎﻗ ﺳﺦﻯ ﻣﻳﺮ ﻠﱠﺔﹰﻮﻥﹶ ﺣﻌﺒﺎ ﺳﻬﻠﹶﻴﻨﺎﺀُ ﻋﻴﻮﺭﺍﺀُ ﻋ ﺣﻦﺎﻫﻧ ﺃﹶﺩﻒﺎﺋﺻ ﻭﻭﺍﺝﻭﺃﹶﺯ ﻭﺭﺮ ﺳﺓﺮﻫﻮﻲ ﻛﹸﻞﱢ ﺟ ﻓ،ﺮﻯ ﺍﻷُﺧﻥﻠﹶﻰ ﻏﹶﲑﹺ ﻟﹶﻮﻋ
ﻞﹶﺖ ﻗﹶﺒ
 ﺎ ﻛﹶﺎﻧﻤﻔﺎﹰ )ﻋﻌ ﺿﲔﻌﺒ ﺳﻨﹺﻪﻴﻲ ﻋ ﻓﺕﺍﺩﺩﺯﺔﹰ ﺍﺍﺿﺮﺎ ﺇﹺﻋﻬﻨ ﻋﺽﺮﺎ ﺇﹺﺫﹶﺍ ﺃﹶﻋﻬﺮﺁﺗﻩ ﻣﻛﹶﺒﹺﺪ ﻭ،ﻪﺮﺁﺗﺎ ﻣﻫﺎ ﻛﹶﺒﹺﺪﻬﻠﹶﻠﺍﺀِ ﺣﺭ ﻭﻦﻣ
ﻲ ﻓﺩﺕﺩ ﺍﺯﺍﷲِ ﻟﹶﻘﹶﺪ ﻭ:ﺎﻘﹸﻮﻝﹸ ﻟﹶﻬ ﻓﹶﻴ،ﻚ ﻗﹶﺒﻞﹶ ﺫﹶﻟﺖﺎ ﻛﹶﺎﻧﻤﻌﻔﺎﹰ ﻋ ﺿﲔﻌﺒﺎ ﺳﻨﹺﻬﻴﻲ ﻋ ﻓﺍﺩﺩ ﺍﺯﻪﺍﺿﺮ ﺇﹺﻋﻪﻨ ﻋﺖﺿﺮﺇﹺﺫﹶﺍ ﺃﹶﻋ ﻭ،ﻚﺫﹶﻟ
:ﻘﹶﺎﻝﹸ ﻟﹶﻪ ﻓﹶﻴ،ﺮﹺﻑﺸ ﻓﹶﻴ،ﺮﹺﻑ ﺃﹶﺷ:ﻘﹶﺎﻝﹸ ﻟﹶﻪﻔﺎﹰ( ﻓﹶﻴﻌ ﺿﲔﻌﺒﻨﹺﻲ ﺳﻴﻲ ﻋ ﻓﺩﺕﺩ ﺍﺯﺍﷲِ ﻟﹶﻘﹶﺪ ﻭﺖﺃﹶﻧ ﻭ:ﻘﹸﻮﻝﹸ ﻟﹶﻪﺗﻔﺎﹰ ﻭﻌ ﺿﲔﻌﺒﻨﹺﻲ ﺳﻴﻋ
ﺔﻨﻞﹺ ﺍﻟﹾﺠﻰ ﺃﹶﻫﻧ ﺃﹶﺩﻦﺐ! ﻋﺎ ﻛﹶﻌ ﻳﺪﺒ ﻋﻦ ﺃﹸﻡﺛﹸﻨﺎ ﺍﺑﺪﻳﺤ ﺎ ﻣﻊﻤﺴ ﺃﹶﻻﹶ ﺗ:ﺮﻤ ﻓﹶﻘﹶﺎﻝﹶ ﻋ: ﻗﹶﺎﻝﹶ.«ﻙﺮﺼﻔﹸﺬﻩ ﺑﻳﻨ ﺎﻡﹴ ﻋﺌﹶﺔﺓﹸ ﻣﺴِﲑ ﻣﻠﹾﻜﹸﻚﻣ
ﺎﻴﻬﻞﹶ ﻓﻌﺍﺭﺍﹰ ﻓﹶﺠﻞﹶ ﺩﻌ ﺟﻩﻛﹾﺮﻞﱠ ﺫ ﺇﹺﻥﱠ ﺍﷲَ ﺟ،ﺖﻌﻤﻻﹶ ﺃﹸﺫﹸﻥﹲ ﺳ ﻭﺃﹶﺕ ﺭﲔﺎﻻﹶ ﻋ! ﻣﻨﲔﺆﻣ ﺍﻟﹾﻤﲑﺎ ﺃﹶﻣ ﻳ:؟ ﻗﹶﺎﻝﹶﻢﻼﹶﻫ ﺃﹶﻋﻒ ﻓﹶﻜﹶﻴ،ﺰﹺﻻﹰﻨﻣ
 ﻗﹶﺮﺃﹶ ﺛﹸﻢﻜﹶﺔﻼﹶﺋ ﺍﻟﹾﻤﻦ ﻣﻩﻻﹶ ﻏﹶﲑﺮﹺﻳﻞﹸ ﻭ ﻻ ﺟﹺﺒﻪﻠﹾﻘ ﺧﻦ ﻣﺪﻫﺎ ﺃﹶﺣﻳﺮ  ﻟﹶﻢﺎ ﺛﹸﻢﻘﹶﻬ ﺃﹶﻃﹾﺒ ﺛﹸﻢ،ﺔﺮﹺﺑﺍﻷَﺷ ﻭﺍﺕﺮﺍﻟﺜﹶﻤﺍﺝﹺ ﻭﻭ ﺍﻷَﺯﻦﺎﺀَ ﻣﺎ ﺷﻣ
ﺎﻤﻬﻳﻨﺯ ﻭ،ﻦﹺﻴﺘﻨ ﺟﻚﻭﻥﹶ ﺫﹶﻟ ﺩﻠﹶﻖﺧ ﻭ:ﻠﹸﻮﻥﹶ ﻗﹶﺎﻝﹶﻤﻌﻮﺍ ﻳﺎ ﻛﹶﺎﻧﺍﺀً ﺑﹺﻤﺰﻦﹴ ﺟﻴ ﺃﹶﻋﺮﺓ  ﻗﹸﻦ ﻣﻢ ﻟﹶﻬﻲﻔﺎ ﺃﹸﺧ ﻣﻔﹾﺲ ﻧﻠﹶﻢﻌﺐ ﻓﹶﻼﹶ ﺗﻛﹶﻌ

ﻰ ﺇﹺ ﱠﻥﺘ ﺣﺪﺎ ﺃﹶﺣﻫﻳﺮ ﻲ ﻟﹶﻢﺍﺭﹺ ﺍﻟﱠﺘ ﺍﻟﺪﻠﻚﻝﹶ ﺗﺰﲔ ﻧﻠﱢﻴﻲ ﻋ ﻓﻪﺎﺑﺘ ﻛﹶﺎﻥﹶ ﻛﻦ ﻓﹶﻤ: ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺛﹸﻢﻪﻠﹾﻘ ﺧﻦﺎﺀَ ﻣ ﺷﻦﺎ ﻣﻤﺍﻫﺃﹶﺭ ﻭ،َﺎﺀﺎ ﺷﺑﹺﻤ
ﺮﻭﻥﹶﺸﺒﺘﺴ ﻓﹶﻴ،ﻬﹺﻪﺟﻮﺀِ ﻭ ﺿﻦﺎ ﻣﻠﹶﻬﺧ ﺇﹺﻻﱠ ﺩﺔﻨﻢﹺ ﺍﻟﹾﺠﻴ ﺧﻦﺔﹲ ﻣﻤﻴﻘﹶﻰ ﺧﺒ ﻓﹶﻼﹶ ﺗ،ﻪﻠﹾﻜﻲ ﻣ ﻓﺴِﲑ ﻓﹶﻴﺝﺮﺨﲔ ﻟﹶﻴﻠﱢﻴﻞﹺ ﻋ ﺃﹶﻫﻦﻞﹶ ﻣﺟﺍﻟﺮ
ﻩ ﺬﺐ! ﺇﹺﻥﱠ ﻫﺎ ﻛﹶﻌ ﻳﻚﻳﺤ ﻭ: ﻗﹶﺎﻝﹶ،ﻪﻠﹾﻜﻲ ﻣ ﻓﻳﺴِﲑ ﺝﺮ ﺧﲔ ﻗﹶﺪﻠﱢﻴﻞﹺ ﻋ ﺃﹶﻫﻦﻞﹲ ﻣﺟﺬﹶﺍ ﺭﻳﺢﹺ! ﻫﺬﹶﺍ ﺍﻟﺮﻬﺍﻫﺎﹰ ﻟ ﻭ:ﻘﹸﻮﻟﹸﻮﻥﹶ ﻓﹶﻴ،ﻪﻳﺤﺑﹺﺮ
ﻻﹶ ﻭ،ﺏﹴﻘﹶﺮ ﻣﻠﹶﻚ ﻣﻦﺎ ﻣﺓﹰ ﻣﻓﹾﺮ ﻟﹶﺰﺔﺎﻣﻴ ﺍﻟﹾﻘﻮﻡ ﻳﻢﻨﻬ( ﺇﹺﻥﱠ ﻟﹶﺠﻩﺪﻔﹾﺴِﻲ ﺑﹺﻴﻱ ﻧﺍﻟﱠﺬﺐ )ﻭ ﻓﹶﻘﹶﺎﻝﹶ ﻛﹶﻌ،ﺎﻬ ﻓﹶﺎﻗﹾﺒﹺﻀﻠﹶﺖﺮﺳﺘ ﺍﺳ ﻗﹶﺪﺍﻟﹾﻘﹸﻠﹸﻮﺏ
ﺎ ﺇﹺﻟﹶﻰﺒﹺﻴ ﻧﲔﻌﺒﻞﹸ ﺳﻤ ﻋ ﻛﹶﺎﻥﹶ ﻟﹶﻚﻰ ﻟﹶﻮﺘﻔﹾﺴِﻲ ﺣﻔﹾﺴِﻲ ﻧ ﻧﺏ ﺭ:ﻘﹸﻮﻝﹸﻠﻴﻞﹶ ﺍﷲِ ﻟﹶﻴ ﺧﻴﻢﺍﻫﺮﻰ ﺇﹺﻥﱠ ﺇﹺﺑﺘ ﺣﻴﻪﺘﺮﻛﹾﺒ ﻟﺮ ﺇﹺﻻﱠ ﺧ،ﻞﹴﺳﺮ ﻣﺒﹺﻲﻧ
.ﻮﺠﻨ ﺃﹶﻥﹾ ﻻﹶ ﺗﺖﻨ ﻟﹶﻈﹶﻨﻚﻠﻤﻋ
1123. Abdullah ibn Məsud
rəvayət edir ki, Peyğəmbər salləllahu aleyhi və
səlləm belə buyurdu: “Allah bəlli bir günün müəyyən edilmiş vaxtı
(insanlardan) birinciləri və axırıncıları bir yerə toplayacaq. Onlar qırx il
ayaq üstə gözləri (göyə baxaraq) bərəlmiş halda (aralarında) hökm
verilməsini gözləyəcəklər. Allah
bulud kölgəsində Ərşdən Kürsüyə
enəcək. Sonra bir carçı belə səslənəcək: “Ey insanlar! Məgər sizi yaradan,
sizə ruzi verən, Ona ibadət edib, heç bir şeyi şərik qoşmamağı və hər
qəbiləyə (qövmə) dünyada (Allahdan başqa) dost tutub ibadət etdiyinin
arxasınca getməyi əmr edən Rəbbinizdən razı deyilsinizmi? Məgər bu
Rəbbiniz tərəfindən ədalətli deyilmi?” Onlar: “Bəli”- deyə cavab verəcəklər.
Allah buyuracaq: “Elə isə hər bir qövm dünyada (Allahdan başqa) dost
tutub ibadət etdiyinin yanına getsin”. Bu zaman onların qarşısında
(dünyada ikən Allahdan başqa) ibadət etdikləri şeylərin bənzəri peydə
olacaq və onlar da bu bənzərlərə tərəf gedəcəklər. Onlardan kimisi günəşə,
kimisi aya, kimisi daşdan düzəldilən bütlərə və sair ibadət etdikləri bu kimi
şeylərin bənzərlərinə doğru gedəcəklər. İsaya ibadət edənlərin qarşısında
İsanın şeytanı, Üzeyrə ibadət edənlərin qarşısında isə Üzeyrin şeytanı
peydə olacaq. (Axırda) Muhəmməd salləllahu aleyhi və səlləm və onun ümməti
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qalacaq. Uca Rəbb onlara görünərək onların yanına gələcək və buyuracaq:
“Nə üçün siz insanların (ibadət etdiklərinə doğru) getdikləri kimi
getmirsiniz?” Onlar deyəcəklər: “Həqiqətən, bizim İlahımız var, lakin biz
Onu indiyə kimi görməmişik”. Allah buyuracaq: “Siz Onu görsəniz
tanıyarsınızmı?” Onlar deyəcəklər: “Bizimlə Onun arasında bir əlamət
vardır. Biz bu əlaməti görsək tanıyarıq”. Allah buyuracaq: “O əlamət
nədir?” Onlar deyəcəklər: “Allah baldırını açacaq!” Elə bu vaxt Allah
baldırını açacaq və bu anda beli fəqərə-fəqərə olan hər kəs səcdəyə
qapanacaq. Belləri öküzün buynuzları kimi olan1498 bir qövm qalacaq, onlar
səcdə etmək istəyəcəklər, lakin bunu bacarmayacaqlar. “Hərçənd ki, onlar
dünyada ikən sağ-salamat halda səcdə qılmağa dəvət olunurdular” (əlQaləm, 43). Sonra Allah buyuracaq: “Başınızı qaldırın!” Onlar da başlarını
qaldıracaqlar və Allah onlara etdikləri (xeyir) əməlləri ölçüsündə nur
verəcəkdir. Onlardan kimisinə önünə yayılan böyük dağ boyda nur
veriləcək. Kimisinə bundan daha kiçik, kimisinə sağına yayılan xurma
ağacı boyda, kimisinə bundan daha kiçik nur veriləcək. Onların ən
axırıncısı isə ayağının baş barmağında gah yanan, gah da sönən nur verilən
bir kişi olacaqdır. Onun ayağı nur saçanda irəliləyəcək (yeriyəcək), sönəndə
isə duracaq. Onlar Cəhənnəmin yanına gətirilənədək Uca Rəbb onlardan
öndə olacaq. (Uca Allahın) nuru qılıncın tiyəsi kimi sürüşkən olan bir iz
qoyacaq. Allah buyuracaq: “Keçin!” Onların (keçmə) sürəti nurları qədər
olacaq. Kimisi göz qırpımında, kimisi ildırım kimi, kimisi bulud kimi,
kimisi düşən ulduz kimi, kimisi külək kimi, kimisi bərk qaçan at kimi,
kimisi bərk qaçan kişi kimi keçəcək. Nəhayət, ayağının baş barmağına nur
verilən kimsə üzü, iki əli və iki ayağı üstə sürünərək, bir əl yapışıb, digəri
şürüşərək, bir ayaq tutub, digəri şürüşərək keçəcək. Od onun böyürlərini
qarsıdacaq. 1499 O, (oddan) xilas olanadək bu vəziyyətdə olmağa davam
edəcək. Xilas olduqdan sonra isə onun üzərində dayanaraq belə deyəcək:
“Heç kəsə vermədiyi neməti mənə bəxş edən, odu gördükdən sonra məni
ondan qurtaran Allaha həmd olsun!” Onu Cənnətin qapısının yanında olan
bir çeşməyə gətirəcəklər. Orada yuyunduqdan sonra Cənnət əhlinin ətri və
rəngi ona qayıdacaq və o, qapıdan Cənnətdəki nemətləri görüb deyəcək:
“Ey Rəbbim, məni Cənnətə daxil et!” Allah buyuracaq: “Səni oddan xilas
etdiyim halda Cənnəti istəyirsən?” O deyəcək: “Ey Rəbbim, mənimlə onun

Yəni, fəqərələri birləşərək sümükləşən və sanki inəyin buynuzu kimi bir sümükdən ibarət olan
kəslər.
1499 Yəni, üzdən qabarlanacaq.
1498
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(odun) arasına elə bir pərdə çək ki, xışıltısını belə eşitməyim”.1500 Beləliklə
o, Cənnətə girəcək və onun qarşısında bir ev görünəcək. Gördükləri sanki
ona bir yuxu kimi gələcək və o deyəcək: “Ey Rəbbim, o evi mənə ver!”
Allah buyuracaq: “Ola bilsin ki, Mən sənə onu versəm, başqasını istəyəcəksən”. O deyəcək: “Xeyr, İzzətinə and olsun ki, başqasını istəməyəcəyəm.
Hansı ev bundan daha gözəl ola bilər ki?!” Bu ev ona veriləcək və o, buraya
yerləşəcək. O bu evin qabağında başqa bir ev görəcək. Gördükləri sanki
ona bir yuxu kimi gələcək və o deyəcək: “Ey Rəbbim, o evi mənə ver!” Uca
Allah buyuracaq: “Ola bilsin ki, Mən sənə onu versəm, başqasını istəyəcəksən”. O deyəcək: “Xeyr, İzzətinə and olsun ki, başqasını istəməyəcəyəm.
Hansı ev bundan daha gözəl ola bilər ki?!” Bu ev ona veriləcək və o, buraya
yerləşərək bir müddət sükut edəcək. Uca Allah buyuracaq: “Sənə nə olub
ki, bir şey istəmirsən?” O deyəcək: “Ey Rəbbim, Səndən çox şey istədiyim
üçün artıq həya edirəm. (Sənə çox and içdiyim üçün həya edirəm).1501 Uca
Allah buyuracaq: “Sənə dünyanı yaradandan yox edənə qədər üzərində
olan nemətlərin on qatını versəm razı qalmazsanmı?” O deyəcək: “Sən
Qüdrət sahibi olan Rəbb ola-ola mənə istehza edirsən?” (Rəbb
onun bu
sözlərinə güləcək)”. Hədisi Abdullah ibn Məsuddan rəvayət edən ravi1502
dedi: “Abdullah ibn Məsudun
hədisin bu yerinə çatdıqda güldüyünü
gördüm. Bir kişi ona dedi: “Ey Əbu Abdur-Rahmən, mən sənin bu hədisi
dəfələrlə danışdığını eşitmişəm və hər dəfə də bu yerə çatdıqda gülmüsən”. O dedi: “Həqiqətən, mən də Allah Elçisinin salləllahu aleyhi və səlləm bu
hədisi dəfələrlə danışdığını eşitdim və o da hər dəfə hədisin bu yerinə
çatdıqda elə gülərdi ki, hətta azı dişləri görünərdi. Uca Rəbb buyuracaq:
“Xeyr, lakin Mən bunu etməyə qadirəm, (istə!)”. O deyəcək: “Məni
insanlara qovuşdur“. Allah buyuracaq: “İnsanlara qovuş!” O da gedib
Cənnətdə qaçmağa başlayacaq. İnsanlara yaxınlaşdıqda isə onun üçün
mirvaridən qəsr yüksəldiləcək və o (bunu gördükdə) səcdəyə qapanacaq.
Ona belə deyiləcək: “Başını qaldır, sənə nə olub!” O deyəcək: “Rəbbimi
gördüm “və ya Rəbbim mənə göründü”. Ona deyiləcək: “Bu yalnız sənin
evlərindən biridir”. Sonra o, bir kişi ilə rastlaşacaq və ona təzim etməyə
hazırlaşacaq. Ona deyiləcək: “Sənə nə olub?” O deyəcək: “Görürəm, sən
mələklərdən birisən”. O deyəcək: “Mən yalnız sənin xəzinədarlarından və
əl-Ənbiya surəsi 101-102-ci ayələr buna dəlalət edir. “Əzəlcədən ən gözəl aqibət yazılmış insanlara
gəldikdə isə onlar Oddan uzaqlaşdırılmış olacaq, Onlar onun xışıltısını belə eşitməyəcəklər. Onlar
ürəklərinin istədiyi şeylər arasında əbədi qalacaqlar”.
1501 Mötərizədə olan hədisin başqa rəvayətinin mətnindəndir.
1502 Ravinin adı: Əbu Aişə Məsruq ibn əl-Əcda ibn Malik əl-Kufidir
. Böyük tabiinlərdən olmuş,
hicrətin 63-cü ilində vəfat etmişdir.
1500
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kölələrindən biriyəm, mənim tabeçiliyimdə mənim kimi min keşikçi var”.
Həmin kişi onun qabağında gedib qəsrin qapısını ona açacaq. Qəsr içiboş
(oyuq) mirvaridən düzəlmişdir. Tavanları, qapıları, kilidləri və açarları isə
üzü yaşıl, içi isə qırmızı cəvahirat olan mirvaridəndir. (Orada yetmiş qapı
vardır. Hər bir qapı yaşıl içli cəvahiratdandır). Bu cəvahiratlardan hər biri
digərində olmayan fərqli rənglərə çevrilir. Hər bir cəvahiratdan olan
(qapının) içində taxtlar, zövcələr və gənc qızlar (hurilər) vardır. Qızlardan
ən aşağı gözəlliyə malik olanının iri qara gözü və üzərində yetmiş cür gözəl
libası olacaqdır. Zəriflikdən, paltarlarının altından ayaq sümüyünün iliyi
görünəcək. Dəriləri o qədər incə və hamar olacaq ki, güzgü kimi öz
əkslərini bir-birinin qarınlarında görəcəklər. Hər dəfə ayrıldıqdan sonra
(yenidən görüşdükdə) biri-birinə əvvəl gördüyündən yetmiş dəfə daha
gözəl görünəcəklər. O, zövcəsini görəndə: “Vallahi, sən mənə əvvəl
göründüyündən yetmiş dəfə daha gözəl görünürsən”- deyəcək. (Zövcəsi
də) ona deyəcək: “Sən də, vallahi mənə əvvəl göründüyündən yetmiş dəfə
daha gözəl görünürsən”. Ona deyiləcək: “Boylan!”- və o boylanacaq. Ona
deyiləcək: “Sənin mülkün yüz il gedilən yol boyu gözünün əhatə etdiyi
ərazi boydadır”. Ömər dedi: “Ey Kəb, məgər İbni Ummu Abdın1503 bizə
Cənnət əhlindən ən aşağı mərtəbəyə sahib olan kəs barədə nə danışdığını
eşitmirsən? Elə olduqda, gör indi onlardan ən üstün mərtəbəyə sahib olanı
necə olacaq?!” O dedi: “Ey möminlərin əmiri! Heç bir gözün görmədiyi,
heç bir qulağın eşitmədiyi nemətlər olacaq. Şübhəsiz ki, Uca Allah Axirət
yurdunu yaradaraq orada istədiyi kimi qadınlar, meyvələr, içkilər
yaratmış, sonra onu təbəqələrə bölmüşdür. Bundan sonra məxluqatdan heç
kəs, nə Cəbrayıl, nə də ondan başqa bir mələk onu görməyib. Sonra Kəb
bu ayəni oxudu: “Etdikləri əməllərin mükafatı kimi onlar üçün gözlərinə
sevinc gətirəcək nələr saxlandığını heç kəs bilmir” (əs-Səcdə, 17) və dedi:
“Bundan başqa Allah iki Cənnət yaratmış və istədiyi (nemətlərlə) onları
bəzəmiş və onları yaratdıqlarından istədiyinə göstərmişdir. Kimin əməl
dəftəri İlliyyunda yazılmışsa, heç kəsin görmədiyi həmin yurdda
məskunlaşacaq. Hətta İlliyyun əhlindən olan kişi öz mülkündə gəzməyə
çıxacaq və Cənnət çadırlarından elə bir çadır qalmayacaq ki, üzünün işığı
ora saçmasın və onun ətrindən xoşlanmasınlar. Onlar deyəcəklər: “Bu necə
xoş ətirdir! Bu, İlliyyun əhlindən olan bir kişidir. O, öz mülkündə gəzintiyə
çıxmışdır”. Ömər dedi: “Vay olsun sənə,1504 ey Kəb! Qəlblərimiz yerindən
çıxıb qaçdı, onları tutub saxla!” Kəb
dedi: “Nəfsim əlində olan Allaha
1503
1504

Abdullah ibn Məsudu nəzərdə tutur. Bu adla onu Peyğəmbərimiz
Təəccüb üçün işlənən sözdür.

adlandırmışdır.
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and olsun ki, həqiqətən də, Qiyamət günü Cəhənnəmin bir gurultusu var.
Allaha yaxın olan elə bir mələk və göndərilmiş elə bir peyğəmbər olmayacaq ki, (bu gurultunun qorxusundan) dizi üstə yerə düşməsin, hətta
Allahın sevimlisi İbrahim belə deyəcək: “Ey Rəbb! Ah canım, ah canım!”
Kəb (Ömərə)
dedi: “Əgər sənin əməllərindən əlavə yetmiş peyğəmbərin əməlləri qədər əməlin olsaydı belə, yenə də xilas olmayacağını
güman edərdin”.1505

1505 ət-Tabərani “Mucəmul-Kəbir” 9763. əl-Albani “Sahihut-Tarğib vət-Tərhib”də (№ 3591, 3704) səhih
olduğunu bildirmişdir.
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SÜNNƏ ŞƏRİƏT MƏNBƏYİDİR
Qurani-Kərimdən sonra şəriətin ikinci əsas mənbəyi Sünnə sayılır. Buna
Qurani-Kərimdən bir çox dəlillər vardır;
1.
Peyğəmbərə salləllahu aleyhi və səlləm itaət, öz aralarında onu hakim
təyin etmək, ona asi olmaqdan çəkinmək. Məsələn; “Allaha və Peyğəmbərə
itaət edin...” (Ali-İmran, 132). “Xeyr! Sənin Rəbbinə and olsun ki, onlar öz
aralarında baş verən çəkişmələrdə səni hakim hesab etməyincə, sonra da
verdiyin hökmlərə görə özlərində bir sıxıntı duymadan tam təslim
olmayınca iman gətirmiş olmazlar” (ən-Nisə, 65). “Kim Peyğəmbərə itaət
edərsə, Allaha itaət etmiş olar” (ən-Nisə, 80). “Peyğəmbər sizə nə verirsə,
onu götürün, nəyi də qadağan edirsə, ondan çəkinin” (əl-Həşr, 7).
2.
Quranla yanaşı hikmət sözü sadalanan ayələr. Bu ayələrdə, hikmət
dedikdə, Peyğəmbərin salləllahu aleyhi və səlləm sünnəsi nəzərdə tutulur.
Məsələn; “...Kitabı və hikməti onlara öyrətsin” (əl-Bəqərə, 129). “Evlərinizdə
oxunan Allahın ayələrini və hikməti yada salın” (əl-Əhzab, 34).
3.
Şübhəsiz, “Muhəmməd Allahın Elçisidir” şəhadəti, Peyğəmbərə
salləllahu aleyhi və səlləm itaət etməyi, onun dəvətinin həqiqiliyini, onun
qadağan etdiyini və çəkindirdiyini özündə əks etdirir. Məsələn;
“Muhəmməd aranızdakı kişilərdən heç birinin atası deyildir. Lakin o,
Allahın Elçisi və peyğəmbərlərin sonuncusudur. Allah hər şeyi bilir” (əlƏhzab, 40). “Muhəmməd Allahın Elçisidir” (əl-Fəth, 29).
4.
Quranın sünnəsiz başa düşülmədiyi; çünki, tək Quranla gedən insan
namazın necə qılınmasını, zəkatın necə verilməsini, orucu pozan amilləri
və s. bilmir.
Həmçinin, səhih mənbələrə əsaslanan sünnə, Quranın əmrləri kimi
yerinə yetirilməlidir. Çünki, Peyğəmbər salləllahu aleyhi və səlləm demişdir:
“Mənə Quranla birlikdə onun bənzəri verilmişdir”.1506
İslam alimləri Peyğəmbərdən salləllahu aleyhi və səlləm rəvayət edilən hədisləri toplayaraq hədis kitabları tərtib etmişlər. Bu hədis kitablarından ən
məşhurları “Altı Səhih” kimi tanınan kitablardır:
1. Muhəmməd ibn İsmail Əbu Abdullah əl-Buxari əl-Cufi “Səhih əlBuxari” əsəri (h. 194 - 256).
2. Əbul-Hüseyn Muslim ibn Həccəc ibn Muslim əl-Quşayri ən-Nisaburi
“Səhih Muslim” əsəri (h. 204 - 261).

1506

Əhməd, 17174.
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3. Suleyman ibn əl-Əşəs Əbu Davud əs-Sicistani əl-Əzdi “Sunəni Əbi
Davud” əsəri (h. 202 - 275).
4. Muhəmməd ibn İsa Əbu İsa ət-Tirmizi əs-Suləmi “Sunənut-Tirmizi”
əsəri (h. 209 - 279).
5. Əhməd ibn Şueyb Əbu Abdur-Rahmən ən-Nəsəi “Sunənun-Nəsai” əsəri
(h. 225 - 303).
6. Muhəmməd ibn Yəzid Əbu Abdullah əl-Qəzvini “Sunənu ibn Məcə”
əsəri (h. 209 - 273).
Bundan əlavə hədislərin cəm edildiyi bir çox kitablar da mövcuddur.
Bunlar aşağıdakılardır: Əhməd ibn Hənbəl əş-Şeybani “Müsnəd” 1507 ,
Muhəmməd ibn Hibban ibn Əhməd Əbu Hatim ət-Təmimi “Səhih”, Əbu
Davud ət-Tayəlisi “Müsnəd”, İshaq ibn İbrahim ibn Rahaveyh “Müsnəd”,
Əhməd ibn Əli Əbu Yəalə ət-Təmimi “Müsnəd”, əl-Bəzzar “Müsnəd”, İbn
Əbu Şeybə “Müsnəd”, ət-Tabərani “Mucəmul-Kəbir”, ət-Tabərani “Mucəmul-Əvsat”, ət-Tabərani “Mucəmus-Sağir”, Abdur-Razzaq “Musannəf”,
İbn Əbu Şeybə “Musannəf”, Malik “Muvatta”, Əbu Avanə “Müsnəd”, ədDərimi “Sunən”, əd-Dəraqutni “Sünən”, ən-Nəsəi “Sünənul-Kubra”, əlBeyhəqi “Sunənul-Kubra”, əl-Beyhəqi “Sunənus-Suğra”, əl-Hakim “Müstədrək” və s.
Sünnəni səhvlərdən və uydurma məlumatlardan qorumaq məqsədilə
hədis alimləri bir neçə qaydadan istifadə etmişlər. Bunların içində ikisini
qeyd edək:
1. İsnad: İstilahi mənada bu kəlmənin iki mənası var:
– Hədisi istinad edərək rəvayət edənə aid etmək;
– Hədisin mətninə gətirib çıxaran ravilərin silsiləsi. Bu mənada o, “sənəd”in sinonimi hesab olunur.1508
Beləliklə, Peyğəmbərin salləllahu aleyhi və səlləm ölümündən nə qədər çox
vaxt keçirdisə, hədisin isnadında olan rəvayətçilərin sayı bir o qədər çox
olurdu. Nəticədə, hədis toplayan alimlər - əl-Buxari, Muslim, Əbu Davud
və s. hədisləri toplamış və isnadın daha da uzun olmasının qarşısını almışlar. Hədis uydurmaq istəyən, hədisə yalançı isnad qoyduqda, bu sahədə
ixtisaslaşmış hədis alimləri isnadı araşdırmaqla tez bir zamanda hədisin
uydurma olduğunu müəyyənləşdirirlər. Beləliklə də, isnad, Allahın Qurandan sonra şəriətin ikinci mənbəsi sayılan sünnəni qoruduğu, etibarlı bir
üsul hesab olunur. Bu səbəblə Abdullah ibn Mubarak
demişdir: “İsnad
bir-başa dinə aiddir. Əgər isnad olmasaydı, hər kəs istədiyini danışardı”.
1507
1508

Hər bir səhabənin rəvayətlərini ayrı-ayrılıqda özündə cəm edən kitab “müsnəd” adlanır.
Təhhanın “Təysirul-Mustaləhəl-Hədis” əsəri, səh. 16.
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2. Cərh və tədil elmi. Bu elm mühəddislərə aid olduğu üçün onun
haqda geniş danışmadıq. Yalnız bunu deyə bilərik ki, rəvayətçilər haqda,
onların necə insan olmaları - bidətçi olmamaları, ədalətli olmaları, mötəbər
alimlərin onlar hqda hansı fikirdə olmaları və ümumiyyətlə xüsusiyyətlərini öyrənməklə məşğul olan elmdir. Mühəddislər hədisin isnadında
adları çəkilən insanlar haqqında ciddiyyətlə araşdırmalar aparır, onların
etibarlı olduqlarını, hafizələrinin güclü olduğunu, hədis rəvayətçilərinin
ədalətli olmaları və s. haqda məlumat toplayardılar. Bu rəvayətçilərdən
hansında naqisliklər mövcud olurdusa, onların rəvayət etdikləri hədislər
artıq zəif və başqa qəbul edilməyən hədis növlərindən sayılırdı. Bu elmi
araşdırmalar vasitəsilə həmin ravinin yalançı və ya ədalətli, düzgün danışan və s. olub-olmaması müəyyən edilir. Bu haqda bir sıra alimlər kitablar
yazmışlar. Bunlardan, İbn Surur əl-Məqdisinin “əl-Kamal fi Əsməur-Ricəl”,
Əbul-Həccəc əl-Məzzinin “Təhzib əl-Kamal”, İbn Həcərin “Təhzib ətTəhzib” və s. qeyd etmək olar. Bu araşdırmalar əsasında rəvayətçiləri
müəyyən xüsusiyyətlərlə adlandırıblar. Məsələn; etibarlı, ədalətli, düz
danışan, hafizəsi güclü və s.
Səhih, səhih li-ğeyrihi, həsən, həsən li-ğeyrihi hədisləri etibarlı
hədislərdən sayılır.
Sonda isə Muhəmmədə, onun əhli-beytinə, səhabələrinə və Qiyamətə
qədər onun doğru yolunda sabit olanların üzərinə Allahın salavatı və salamı olsun!
və ya
işarəsi “radıyallahu anhu” kimi oxunur və “Allah ondan
razı olsun!” mənasını verir (kişi cinsinə aid edilir);
işarəsi “radıyallahu anhə” kimi oxunur və “Allah ondan razı olsun!”
mənasını verir (qadın cinsinə aid edilir);
işarəsi “radıyallahu anhumə” kimi oxunur və “Allah onların
ikisindən də razı olsun!” mənasını verir;
və ya
işarəsi “radıyallahu anhum” kimi oxunur və “Allah
onlardan razı olsun!” mənasını verir;
işarəsi “aleyhissəlam” kimi oxunur və “ona Allahın salamı olsun!”
mənasını verir (kişi cinsinə aid edilir);
işarəsi “rahiməhullah” kimi oxunur və “Allah ona rəhmət etsin!”
mənasını verir.
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“Səbr edənlərin azuqəsi və şükr edənlərin tədarükü” İbn Qeyyum əlCəvziyyə (Tərcümə: Fərahim Sələfi) “Adiloğlu” nəşriyyatı, 2004
“Peyğəmbərlərin həyatı” İmadəddin ibn Kəsir (Tərcümə: Abdur-Rahim
Muradlı) “Şərq-Qərb” mətbəəsi, 2011
“Dilimiz bizi hara aparır” Ramil Soltanov “Şərq-Qərb” mətbəəsi, 2011
“İslam Fiqhi” Abdul-Azim ibn Bədəvi (Tərcümə: Abdur-Rahim Muradlı)
“Şərq-Qərb” mətbəəsi, 2007
“Salehlərin Bağçası” Yəhyə ibn Şərəf Əbu Zəkəriyyə ən-Nəvəvi (Birinci
cild. Tərcümə: Rəsul Ömərov) “Şərq-Qərb” mətbəəsi, 2010
“Məqsədə çatma” (“Buluğul-Məram”) İbn Həcər əl-Əsqalani (Tərcümə:
Rəsul Ömərov) “Adiloğlu” nəşriyyatı, 2006
“Ray i Ad” Ömər Süleyman əl-Aşkar (Tərcümə: Elmir Quliyev) “Şərq-Qərb”
mətbəəsi, 2010
“Bağışlanma Vesileleri” Seyyid Hüseyin əl-Affəni (türk dilində)

FƏZİƏTLİ ƏMƏLLƏR

459

MÜNDƏRİCAT
Ön söz

4

ELM

7

♦ Elmin fəziləti

6

♦ Elm məclisinin fəziləti

10

♦ Elmə öyrənməklə yiyələnmək olar

12

♦ Elm öyrənmək və öyrətmək niyyəti

12

♦ Elmi yaymağın fəziləti

12

İMAN

14

♦ İman, İslam və Yəqinlik

15

♦ Allaha iman gətirənlər

15

♦ İmanın şirinliyini dadanlar

16

♦ Kamil iman

17

♦ İman da köhnəlir

17

♦ Qəlbdə olan vəsvəsələr

17

♦ Doğru yolun misalı

20

♦ Cənnəti istəyən Allaha şərik qoşmayaraq ona ibadət etsin

21

♦ Lə iləhə illəllah kəlməsinin əzəməti

26

♦ Şəfaət

38

♦ Allahdan qorxaraq bir şeyi tərk edən

41

♦ Yaxşi əməli Allaha görə et!

42

♦ Dilin düz olması imanla bağlıdır

43

♦ Əmr edilənləri yerinə yetirən

44

♦ Peyğəmbəri

44

görmədən ona iman gətirənlər

♦ Qəriblər

46

♦ Sən sevdiklərinlə birlikdə olacaqsan

47

♦ Allah üçün sevmək və Allah üçün nifrət etmək

48

♦ Allaha və Axirət gününə inanan...

48

♦ Ənsarı sevmək imanın əlamətidir

49

♦ İkiqat əcr qazananlar

49

♦ Mömin murdar olmaz

51

♦ Allahla qarşılaşmaq istəyən

51
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♦ Yeddi qism insan
TƏMİZLİK

52
53

♦ Təmizlik imanın yarısıdır

54

♦ Dəstəmaz almağın fəziləti

55

♦ Dəstəmazlı yatan

59

♦ Dəstəmaz əzaları Qiyamət günü nur saçacaq

59

♦ Gözəl şəkildə dəstəmaz alıb namaz qılan

61

♦ Cənabət qüslu əmanətdir

66

CAMAAT VƏ FƏRZ NAMAZLARI

67

♦ Sizin ən xeyirli əməliniz namazdır

68

♦ Fərz namazlarının fəziləti

68

♦ Camaat namazının adi namazdan üstünlüyü

71

♦ Camaata sarılmaq

74

♦ Camaat namazını qırx gün tərk etməmək

75

♦ Camaat namazını məsciddə qılmaq niyyəti

76

♦ Camaat namazlarına gedərək məscidləri ziyarət edənlər

76

♦ Hər kəs özü qaladığı odu söndürsün!

81

♦ Namazı gözləmək

81

♦ Sübh namazının fəziləti

83

♦ Sübh və Əsr namazlarını qılan Cənnətə girər

83

♦ Məğrib namazını vaxtında qılmaq

84

♦ İşa və Sübh namazlarını camaatla qılmaq

84

♦ İşa namazının fəziləti

85

♦ Kəffarələr

86

♦ Məscidə uzaq yerdən gəlmək

88

♦ İmamın qıldırdığı namaz

89

♦ Vaxtında qılınan namaz

90

♦ Çöllükdə qılınan namaz

90

♦ Namaz vacibdir

91

♦ Namazda olan səfin fəziləti

91

♦ Azan verməyin fəziləti

93

♦ Quba məscidinin fəziləti

96

♦ Peyğəmbər

96

məscidinin fəziləti
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♦ Məscidul-Haramda (Kəbə olan məsciddə) qılınan namazın fəziləti

96

♦ Səhv səcdəsi

97

NAFİLƏ NAMAZLAR

98

♦ Nafilə namazının dəyəri

99

♦ On iki rükət nafilənin fəziləti

99

♦ Sübh namazının sünnəsi

99

♦ Zöhr namazından qabaq qılınan namaz

100

♦ Zöhr namazından əvvəlki və sonrakı nafilələr

100

♦ Əsr namazından əvvəl qılınan nafilə

101

♦ Vitr namazı

101

♦ Duha namazı

102

♦ Təravih namazı

105

♦ Qiyamı uzun olan namaz

106

♦ Davudun

106

namazı

♦ Təsabih namazı

107

♦ Evdən çıxdıqda və evə girdikdə qılınan namaz

108

♦ Sünnələri evdə qılmaq

108

♦ Çoxlu səcdə etmək

109

♦ Gecə vaxtı namaz qılmaq

110

♦ Dəstəmaz namazı

111

♦ Namazda on, yüz və min ayə oxuyanın savabı

113

♦ Təklikdə qılınan nafilə namazlarının fəziləti

113

♦ Beytul-Məqdisdə namaz qılmağın fəziləti

114

♦ Misvak və ondan istifadə edib namaz qılmaq

115

CÜMƏ

117

♦ Cümə gününün fəziləti

118

♦ Cümə namazının fəziləti

120

♦ Cümə namazında xütbəni dinləyin və imama yaxın olun!

123

♦ Cümə qüslu

123

♦ Cümə gününün ilk saatında məscidə gələn

124

♦ Cümə günü camaatla qılınan Sübh namazı

124

♦ Cümə günü və ya gecəsi ölən

124

♦ Cümə günü deyilən salavat

125
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♦ Cümə günü cəm olunan əməllər
SƏDƏQƏ

125
127

♦ Hər bir yaxşılıq sədəqədir

128

♦ Kim bu gün borc verərsə, sabah əvəzi veriləcək

129

♦ Süd sədəqə edən

130

♦ Qırx yaxşılıq

131

♦ Birinci özündən başla

131

♦ Ailənə xərcləməyi unutma!

132

♦ Savabını Allahdan um!

133

♦ Zəkat məmuru

134

♦ Su sədəqəsi

134

♦ Hər bir müsəlman sədəqə verməlidir

135

♦ Sədəqə halal qazancdan verilməlidir

135

♦ Vaxtında verilən sədəqə

136

♦ Ağac əkmək savab qazandırır

137

♦ Yeddi yüz qat savab

138

♦ Qoşa sədəqə vermək

138

♦ Orta yol tutmaq

138

♦ Sədəqə aclığı aradan qaldırır

139

♦ Qohuma verilən sədəqə

139

♦ Gizli sədəqə

139

♦ Sədəqə verən kasıblıqdan qorxmaz

140

♦ Uca Allah simiclik etməyənə nemətini əsirgəməz

140

♦ Hədiyyə də sədəqədir

141

♦ Xəsislə əliaçığın misalı

141

♦ Bir dirhəm sədəqə edən

141

♦ Verən əl alan əldən üstündür

142

♦ Sədəqə qəbrin hərarətini söndürür

143

♦ İnsan ölməmiş onun ruzisi tükənməz

143

♦ Zəkat

144

HƏCC VƏ ÜMRƏ

145

♦ Həccin fəziləti

146

♦ Ərafa gününün fəziləti

148
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♦ Həccə gedərək yolda ölən

149

♦ Qəbul olunmuş həccin mükafatı

149

♦ Təlbiyə həccin nişanələrindəndir

150

♦ Qurbanlıq qoyunun fəziləti

151

♦ Zül-Hiccənin ilk on günü

151

♦ Həccdə saçlarını qısaldanlar

152

♦ Kəbəni təvaf etməyin fəziləti

152

♦ Həcərul-Əsvədin fəziləti

153

♦ Zəm-zəm suyunun fəziləti

154

♦ Ramazan ayında edilən ümrə

155

ORUC

156

♦ Orucun fəziləti

157

♦ Ramazan orucunun fəziləti

158

♦ Nafilə oruclar

159

♦ Ərafa və Aşura oruclarının fəziləti

160

♦ Muhərrəm ayında tutulan oruc

161

♦ Bazar ertəsi və cümə axşamı tutulan orucların fəziləti

161

♦ Şaban ayı tutulan orucun fəziləti

161

♦ Şəvval ayında tutulan altı gün oruc

162

♦ Hicri ayların on üçü, on dördü və on beşi tutulan oruclar

163

♦ Qədr gecəsinin fəziləti

164

♦ Evlənməyə imkanı olmayan oruc tutsun!

164

♦ Son əməl orucla bitərsə

164

♦ Səhurda bərəkət vardır

164

♦ İftarı tezləşdirmək

165

♦ İftar verməyin fəziləti

166

CİHAD

167

♦ Cihadin fəziləti

168

♦ Ən fəzilətli cihad hansıdır?

168

♦ Şəhidlər

168

♦ Şəhidin başqalarında olmayan xüsusiyyətləri

171

♦ Allah yolunda öldürülən Cənnətdədir

171

♦ Şəhidlər haradadırlar?

171
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♦ Allah yolunda olan toz

172

♦ Cənnətə qirx il əvvəl girənlər

173

♦ Dənizdə olan cihad

173

♦ Şəhid olmağı sidq ürəklə istəmək

173

♦ İnsanların ən xeyirli olanı

175

♦ Allah yolunda olan mücahidin misalı

175

♦ İki göz, iki damcı və iki iz

176

♦ Şəhidlər qəbir fitnəsinə məruz qalmırlar

177

♦ Cihad Cənnət qapılarındandır

178

♦ Allah yolunda olan bir saat

178

♦ Onlara yardım etmək Allah üçün bir haqdır

178

♦ Allahın sevdiyi üç qism insan

179

♦ Allahın nümayəndələri

179

♦ Düşmənə ox atmağın fəziləti

180

♦ Allah yolunda ata sərf edilənlər

181

♦ Mücahidi təchiz edənin savabı

182

♦ Keşik çəkənin fəziləti

183

♦ Şəhidlərin ağası

185

♦ Şəhidlik borcdan başqa bütün günahlara kəffarədir

185

♦ Şəhidlər təkcə döyüş meydanında öldürülənlər deyil

185

QURAN

189

♦ Allaha yaxın olanlar

190

♦ Qurana möhkəm sarılın

190

♦ Ümmətin ən şərəfliləri

191

♦ Quran hafizi

191

♦ Quranı səsiniz ilə bəzəyin

191

♦ Qurandan bacardığınızı əzbərləyin

192

♦ Hər hərfə görə on savab

192

♦ Quran oxuyan ilə oxumayanın misalı

192

♦ Övladı Quran oxuyan valideynlərin fəziləti

193

♦ Allahı

194

və Onun Elçisini

sevmək Quran oxumaqla bağlıdır

♦ Qiyamət günü Quran şəfaət edəcək

194

♦ Gizli sədəqə ilə aşkar olan sədəqə

194

FƏZİƏTLİ ƏMƏLLƏR

465

♦ Quranı öyrənin və başqalarına öyrədin

195

♦ Bir dəridə cəm edilən Quran

195

♦ Kimlərə həsəd aparmaq olar

195

♦ Yatmazdan əvvəl Quran oxuya bilməyən

196

♦ İlk yeddi surə

196

♦ Qəbul olunan adla edilən dua

196

♦ Bütün səmavi kitabları əhatə edən kitab

196

♦ əl-Fatihə surəsinin fəziləti

197

♦ əl-Bəqərə surəsinin fəziləti

199

♦ Kürsü ayəsinin (əl-Bəqərə, 255) fəziləti

200

♦ əl-Bəqərə surəsinin son iki ayəsi

203

♦ əl-Kəhf surəsinin fəziləti

204

♦ əl-Mulk surəsinin fəziləti

205

♦ əl-Kəfirun surəsi

207

♦ əl-İxlas surəsi

207

♦ əl-Fələq və ən-Nəs surələri

209

♦ Bəzi ayələrin təfsiri

211

♦ ən-Nəcm surəsində olan səcdə ayəsi

212

♦ Səcdə ayəsini oxuyanda səcdə edin

212

♦ Adəm övladına əmr olunan səcdə

213

♦ Min ayədən xeyirli bir ayə

213

♦ Oxunan hər ayənin xeyri

213

BƏLA, XƏSTƏLİK VƏ ZİYARƏT

215

♦ Ən çox bəlaya məruz qalanlar

216

♦ Bəla və xəstəliklər günahlara kəffarədir

217

♦ Gözlərini itirərək buna səbr edən

225

♦ Taundan ölən müsəlman şəhiddir

225

♦ Allahdan salamatlıq diləyin!

226

♦ Xəstə ziyarətinin fəziləti

228

ƏXLAQ

230

♦ Ümmətin ən xeyirliləri

231

♦ Cəhənnəm odu kimə haramdır?

231

♦ Əxlaqı gözəl olan mömin

231
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♦ Bağışlanma yolunu tut!

233

♦ İslama gözəl tərzdə əməl edən

233

♦ Mülayimlik

234

♦ Valideyn haqqları

235

♦ Anaya yaxşılıq etməyin mükafatı

237

♦ Həya imandandır

237

♦ Cahiliyyətdə xeyirli olanlar...

238

♦ Müsəlman, mömin, mücahid və mühacir

239

♦ Salamın fəziləti

240

♦ İnsanların arasını möhkəmlət

244

♦ Dilini saxla

245

♦ Qonşu haqda

248

♦ Maneəni yoldan kənar etmək

248

♦ Dünyadan itirdiyinin sənə zərəri olmaz

250

♦ Yaxşılıq edənin misalı

250

♦ Yaxşılıq gözəl əxlaqdır

250

♦ Allahın ipindən möhkəm yapışın!

251

♦ Sənə aid olmayan işə qarışma

251

♦ Təbəssüm

251

♦ Üzüyola olmaq

252

♦ Kim Allahın işçilərindən hesab olunur?

252

♦ Mötədil olmaq

252

♦ Yaxşı dostla pis dostun misalı

253

♦ Allahın şahidləri kimlərdir?

253

♦ Əhdlərinə vəfa edənlər

254

ZÜHD

255

♦ Zahid olmağın fəziləti

256

♦ Zülm edəni əfv et!

257

♦ Bu ümmətin kasıbları

257

♦ Əsas niyyətdir

258

♦ Axirət əməlləri

258

♦ Dünyada qərib kimi yaşa

259

♦ Allah ruzini qardaşına görə də verə bilər

260
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♦ Qəlb zənginliyi

261

♦ Allah bir qula xeyir istəsə onu istifadə edər

261

♦ Allah Elçisinin

262

nəsihətləri

♦ Namazı vida edənin namazı kimi qıl!

269

♦ Yoxsulları sev!

269

ZİKR VƏ DUA

270

♦ Duanın fəziləti

271

♦ Dua ibadətdir

272

♦ Dua etdikdə tələsmə!

272

♦ Hansı dua tez qəbul olunur?

272

♦ Gecənin axırında edilən dua daha fəzilətlidir

272

♦ Dua etməyin qaydası

273

♦ Duada əllərini Allaha doğru qaldıran

274

♦ Allahın adlarını sadalayan

274

♦ Müsəlman qardaşına etdiyin duaya “Amin” deyən var

274

♦ Dua bəlanın qarşısını alır

275

♦ Rədd olunmayan dualar

276

♦ Möminlər üçün bağışlanma diləməyin fəziləti

277

♦ Duaları çoxaldın

277

♦ Peyğəmbərə

278

edilən salavatın fəziləti

♦ Cəhənnəmdən sığınıb, Cənnəti istəyən!

279

♦ Zikrin fəziləti

280

♦ Dilin Allahın zikrindən qurumasın

284

♦ Azanı eşidən zaman deyilən zikr

285

♦ əl-Vəsilə

286

♦ Dəstəmazdan sonra deyilən zikr

287

♦ Məscidə girərkən edilən zikr

288

♦ Namazda edilən duaların fəziləti

288

♦ İstiftahda deyilən zikrin fəziləti

290

♦ Namazdan sonra edilən zikrlər

290

♦ Sübh namazından sonra edilən zikrlər

292

♦ İstiğfarın ağası

294

♦ Səhər və axşam edilən zikrlər

295
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♦ Evdən çıxarkən nə deyilir?

296

♦ Yemək yeyərkən və paltar geyinərkən edilən dua

296

♦ Qonaq qalınacaq yerdə oxunan dua

297

♦ Minikdə deyilən zikr

297

♦ Bazara girdikdə edilən zikr

298

♦ Döyüşdən qaçan da bağışlanar

299

♦ Qədr gecəsində edilən dua

299

♦ Məclisin kəffarəsi

299

♦ Xəstəliyə qarşı edilən dua

300

♦ Bəlaya düçar olanı görərkən edilən dua

301

♦ Yatağa girərkən edilən zikr

302

♦ Qorxuya qarşı edilən dua

305

♦ Gecə oyanarkən edilən zikr

306

♦ Çalış qısa və mənalı dualar edəsən

306

♦ Kimin sözü mələklərin sözü ilə üst-üstə düşərsə

307

♦ Yunusun

307

duası

♦ Ən fəzilətli zikr hansıdır?

308

♦ Dünya və Axirətdə salamatlıq

308

♦ Dinini və dünyanı cəm edən dua

308

♦ Əmirin zülmünə qarşı edilən dua

309

♦ Şirkin azından da, çoxundan da çəkinin!

310

♦ Allahın əzəmətli adları

310

♦ Cənnəti vacib edən zikr

312

♦ Bismilləh kəlməsi

312

♦ Ən gözəl təşəkkür

313

♦ Hansı zikri etdikdə Allah insanı oddan azad edir

313

♦ Şeytanların ordularını darmadağın edən zikr

314

♦ Müsibət halında deyilən dua

314

♦ Yə Zəl-Cələli Vəl-İkram

315

♦ Lə iləhə illəllah kəlməsini deməyi çoxaldın

315

♦ Lə iləhə illəllahu, vahdəhu lə şərikə ləhu, ləhul-mulku və ləhulhəmdu və huvə alə kulli şeyin qadir
♦ Lə iləhə illəllahu, vahdəhu lə şərikə ləhu, ləhul-mulku və ləhul-

315
319
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həmdu, yuhyi və yumit və huvə alə kulli şeyin qadir
♦ Lə iləhə illəllahu vahdəhu lə şərikə ləhu, ləhul-mulku və ləhulhəmdu, yuhyi və yumit, biyədihil-xeyru və huvə alə kulli şeyin
qadir

320

♦ Lə həulə və lə quvvətə illə billəh

321

♦ Subhənəllah, Əlhəmdulilləh, Lə iləhə illəllah və Allahu Əkbər

322

♦ Hansı kəlmələrə görə Cənnətdə ağac əkilir

331

♦ Yüz təsbihə min savab!

332

♦ Təsbih, təhlil və təhmid – Ərşin ətrafinda

332

♦ Rahmənə sevimli olan kəlmələr

333

♦ Subhənallahi və bihəmdihi

333

♦ Rahatlıq kəlmələri

336

♦ Sıxıntı və kədər anında edilən dua

336

♦ Bu zikri deyənin günahları bağışlanar

338

SƏBİR VƏ ŞÜKÜR

340

♦ Ən üstün iman

341

♦ Sarsıntının ilk anında olan səbr

341

♦ Hövsələli ol!

341

♦ Övladlarına qarşı səbrli olanın fəziləti

341

♦ Xəstəliyə səbr et!

342

♦ Allahın nemətlərinə şükür et!

343

♦ Allah rizasına görə qəzəbi boğmaq

345

♦ Əlli nəfərin savabi

347

♦ Dininə görə səbr edənlər

347

♦ Allah səbir diləyənə səbr verər

348

♦ Mömin qardaşina təsəlli verən

348

♦ Düşən uşaq itgi deyil

349

♦ Qarışıqlıq zamanı ibadətini çoxalt!

349

♦ Hər bir səbirdən sonra zəfər gəlir

349

♦ Kasıblığa səbr edənlər

350

♦ Möminin halı

350

TÖVBƏ VƏ MƏRHƏMƏT
♦ Tövbə

351
352
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♦ İstiğfar etməyin fəziləti

353

♦ Allahı razı salmaq istəyi

359

♦ Allah kimi sevərsə...

359

♦ Hər hansı bir canlıya edilən yaxşılıq bağışlanmağa səbəb ola bilər

360

♦ Allah sevgisi

360

♦ Allah rizası üçün sevən bunu bildirməlidir

362

♦ Rəhmli ol ki, Allah da sənə rəhm etsin

363

♦ Allah rizasının fəziləti

365

♦ Allahın verdiyi rüxsətlərdən istifadə edin!

366

♦ Allah rizasi üçün bir-birlərini sevənlər

366

ÖLÜM

370

♦ Ölən müsəlman haqda olan şahidliklər

371

♦ Ölüm ayağında möminin qəlbində olanlar

372

♦ Övladı ölən səbir edərsə

372

♦ Meyitin qəbirdəki halı

375

♦ Mal, ailə və əməl

377

♦ Meyiti yuyan, kəfənləyən və qəbrini qazanın fəziləti

378

♦ Son əməl yaxşı əməl olarsa

378

♦ Müsəlman öldükdən sonra da ona savab yazıla bilər

379

♦ Əməlisaleh övladın faydası

380

♦ Malını müdafiə etmək haqlardandır

380

♦ Cənazədə iştirak etməyin fəziləti

381

♦ Cənazə namazının fəziləti

381

♦ Qəbir ziyarəti ölümü xatırladır

382

İSLAM ÜMMƏTİ

383

♦ Allahın ümmətə olan lütfü

384

♦ “...Səni məyus etməyəcəyik!” hədisi

384

♦ Muhəmməd

384

ümmətinin digər ümmətlərdən üstünlüyü

♦ Dini başa düşmək xeyirə aparan yoldur

386

♦ Ümmətlərin sonuncusu, Cənnətə girənlərin birincisi

386

♦ Şəfaət üçün saxlanılan dua

387

♦ Cənnət əhlinin əksəriyyəti bu ümmətdəndir

387

♦ Cənnətə kasıblar varlılardan daha tez girəcəklər

387
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♦ “Siz Allahın yer üzündəki şahidlərisiniz!” hədisi

388

♦ Yağışın misalı kimi olan ümmət

388

♦ Bütünlüklə Cənnətə düşən ümmət

388

♦ Cənnətə sorğu-sualsiz girənlər kimlərdir?

389

FƏZİLƏTLƏR

392

♦ Allaha ən sevimli olan əməl

393

♦ Ən yaxşı qazanc

393

♦ Onları görəndə Allah yada düşər

394

♦ Allah ona görə edilən yaxşılıqları puç etməz

394

♦ Nur saçan ağ saçlar

395

♦ Xoşbəxtliyin əlamətləri

396

♦ Uzunömürlü müsəlmanın fəziləti

396

♦ Adəm oğlundan olan əməlisalehlərin fəziləti

398

♦ Təvazökarlıq

399

♦ Ədalətli olmaq

399

♦ Allah barəsində gözəl zənn

400

♦ Məclisdə qibləyə yönəlməyin fəziləti

400

♦ Asanlaşdırın

400

♦ Nemətlərə itaət etməklə nail olmaq olar

401

♦ Qohumlarla əlaqələri birləşdirən

402

♦ Küsülüləri barışdırın!

403

♦ Qəlb nə ilə yumşalır?

403

♦ Dul qadınlara, kasıblara və yetimlərə əl tutun!

404

♦ Bir gün ərzində cəm olan xislətlər

405

♦ Möminin qəlbi necə olmalıdır

406

♦ Məscid tikməyin fəziləti

406

♦ Müsəlmanı köləlikdən azad edənin mükafatı

407

♦ İnsanları İslama dəvət et!

407

♦ Xeyrin yolunu göstərənin savabı

408

♦ Cənnət qapılarından çağırılanlar

409

♦ Dilinə hakim ol!

409

♦ Müsəlman qardaşın haqqını qorumağın fəziləti

410

♦ Allahın öhdəsində olanlar

410
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♦ Borca aid hədislər

412

♦ Borca düşdükdə edilən dua

415

♦ Şaban ayının on beşinci gecəsi

416

♦ Qan aldırmağın fəziləti

416

♦ Qaylulə

419

♦ Qadınlarla əlaqəli hədislər

419

♦ Bərəkət yaşlılarınızladır

424

♦ Mömin bir yuvadan iki dəfə sancılmaz

424

♦ Əbu Bəkr və Ömərin

424

Cənnətdəki üstünlüyü

♦ Cənnətin ən fəzilətli qadınları

425

♦ Cənnətin ən hörmətli cavanları

426

CƏNNƏTİN VƏSFİ

427

♦ Cənnətin vəsfinə dair bəzi ayələr

428

♦ Cənnətin vəsfinə dair bəzi hədis və əsərlər

431

♦ Cənnət padşahların məskənidir

431

♦ İstəyəndə Firdovs Cənnətini istəyin

432

♦ Cənnətə daxil olanlar arasında dərəcə fərqi vardır

432

♦ Allah Elçisinin

433

hovuzu

♦ Cənnət çadırları və iki Cənnət

433

♦ İçi çölündən, çölü içindən görünən otaqlar

434

♦ Cənnət əhli ölməyəcək

434

♦ Cənnət qapıları

434

♦ Cənətə daxil olanlara ilk töhfə

435

♦ Cənnət əhlinin xarici görünüşü və yaşları

436

♦ Cənnət əhli natəmizlikdən uzaqdırlar

438

♦ Cənnət əhli olan kişiyə verilən güc

439

♦ Hurilərin vəsfi

440

♦ Cənnət qadınlarının ərləri üçün oxuduqları mahnılar

440

♦ Cənnət xidmətçiləri

441

♦ Cənnətdə at vardırmı?

441

♦ Cənnət quşları

441

♦ Cənnətin evləri və torpağı

442

♦ Cənnətdə olan bazar

443

FƏZİƏTLİ ƏMƏLLƏR

473

♦ Cənnət əhlinin libasları

444

♦ Tubə nədir?

444

♦ Cənnət ağacları

445

♦ Cənnət bitkiləri

445

♦ Cənnət meyvələri

446

♦ “(Cənnətin) meyvələri də tam onların ixtiyarina veriləcək”

446

♦ Cənnət çayları

447

♦ Cənnətə ən axırda daxil olana verilən nemətlər

447

♦ Sünnə şəriət mənbəyidir

454

İSTİFADƏ OLUNAN ƏDƏBİYYAT

457

MÜNDƏRİCAT

459

FƏZİLƏTLİ ƏMƏLLƏR

474

QEYD

FƏZİƏTLİ ƏMƏLLƏR

475

QEYD

FƏZİLƏTLİ ƏMƏLLƏR

476

QEYD

FƏZİƏTLİ ƏMƏLLƏR

477

QEYD

FƏZİLƏTLİ ƏMƏLLƏR

478

QEYD

FƏZİƏTLİ ƏMƏLLƏR

479

QEYD

480

FƏZİLƏTLİ ƏMƏLLƏR

