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ÁÈÑÌÈËËßÙÈÐÐÀÙÌßÍÈÐÐÀÙÈÌ 

ÞÍ ÑÞÇ 
ÕÓÒÁßÒÓË - ÙÀÚß 

 

     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 ibadət haqqına 
malik məbud1  yoxdur, O, təkdir, şəriki də yoxdur və şəhadət 
edirəm ki, Muhəmməd Onun qulu və elçisidir. 
 

�ملسم متأَنإِلَّا و نوتملَا تو هقَاتت قح قُوا اللَّهوا اتنآم ينا الَّذها أَيونَي�  
 

     “Ey iman gətirənlər! Allahdan lazımınca qorxun. Yalnız 
müsəlman olduğunuz halda ölün” (Ali-İmran, 102). 
 

�مهنثَّ مبا وهجوا زهنم لَقخو ةداحفْسٍ ون نم لَقَكُمي خالَّذ كُمبقُوا رات اسا النها أَييالًا كَثا ا رِجري
  �ونِساًء واتقُوا اللَّه الَّذي تساَءلُونَ بِه والْأَرحام إِنَّ اللَّه كَانَ علَيكُم رقيبا

 

    “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 əlaqə-
lərini kəsməkdən qorxun. Şübhəsiz ki, Allah sizin üzərinizdə 
nəzarətçidir” (ən-Nisa, 1). 
 

�و قُوا اللَّهوا اتنآم ينا الَّذها أَياييددلًا سعِ  .قُولُوا قَوطي نمو كُموبذُن لَكُم رفغيو الَكُممأَع لَكُم حلصي
  �اللَّه ورسولَه فَقَد فَاز فَوزا عظيما

 

     “Ey iman gətirənlər! Allahdan qorxun və doğru söz söyləyin! 
(Əgər belə etsəniz) Allah əməllərinizi islah edər və günahlarınızı 

                                                           

1 Məbud – ibadət olunan. 
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bağışlayar. Hər kəs Allaha və Peyğəmbərinə itaət etsə, böyük bir 
səadətə (Cənnətə) nail olar” (əl-Əhzab, 70-71).2 
     Şübhəsiz ki, sözlərin ən doğrusu Allahın kəlamı, yolların ən 
xeyirlisi Muhəmmədin � yoludur. Əməllərin ən pisi sonradan 
uydurulanlardır. Sonradan uydurulub dinə salınan hər bir əməl 
bidətdir,3 hər bir bidət isə zəlalətdir.4 Hər bir zəlalət isə oddadır.5 
 

 ��لييفْقَهوا قَو �واحلُلْ عقْدةً من لسانِي  �ويسر لي أَمرِي  �قَالَ رب اشرح لي صدرِي �
 

     “Ey Rəbbim! Köksümü açıb genişlət, işimi yüngülləşdir, dilim-
dəki düyünü aç ki, sözümü yaxşı anlasınlar!” (Taha, 25-28). 
     Möhtərəm müsəlman bacı və qardaşlarımız! İlk olaraq hamı-
nızı Allahın salamı ilə salamlayırıq. Allahın Kitabına və Allah 
Elçisinin � yoluna tabe olaraq bu əməli “Bismilləh” ilə başlayırıq. 
     Allah Elçisi � Allahın Qurani-Kərimdə buyurduğu kimi: “O, 
öz istəyi ilə danışmır. Bu, ona təlqin edilən bir vəhydir” (ən-Nəcm, 
3-4). Onun söylədiyi sözlər arasında “qüdsi” deyilən hədislərə 
rast gəlinir. Qüdsi hədis həm ləfz, 6  həm də məna cəhətdən 
Peyğəmbərin � Rəbbindən rəvayət etdiyi hədislərə deyilir. Hökm 
və əqidə məsələlərini götürməkdə Quran və Sünnəyə bərabər 
tutulur. Qüdsi hədislər barəsində bir çox alimlər fikir söyləmişlər. 
Şeyx İbn Useymin � belə demişdir: “Qüdsi hədislər mərtəbə 
etibarilə Qurani-Kərim ilə Peyğəmbərin � hədisləri arasında bir 
yer tutmaqdadır. Çünki Qurani-Kərim həm ləfz, həm də məna 
etibarilə Uca Allahdan, Peyğəmbərin � hədisi isə həm ləfz, həm 

                                                           

2 XUTBƏTUL-HACƏ adı ilə məşhur olan bu duanı Peyğəmbər � cümə və s. xütbələrdə 
oxumuş, səhabələrinə bunu əmr etmiş və özü də onları öyrətmişdir. Hədisin ilk hissəsini 
rəvayət etmişlər: Əhməd 1/ 392, 293, 432; Əbu Davud 2188; ət-Tirmizi 1105; İbn Macə 1892.  
3 Bidət - yenilik, Muhəmməd Peyğəmbərin � vəfatından sonra insanlar tərəfindən dinə 
salınmış ibadət növləridir. 
4 Zəlalət - azğınlıq, yolunu azmaq. 
5 Hədisin ikinci hissəsini rəvayət etmişlər: Muslim “Şərhu Nəvəvi” 6/ 153-156; Əhməd 3/ 
319, 371; ən-Nəsai 3/ 188, 189. Hədis alimi Muhəmməd Nəsirəddin əl-Albani hədisin bütün 
rəvayətlərini bir yerə toplayaraq “Xutbətul-Hacə” adlı bir kitab yazmışdır. İstəyənlər bu 
kitaba baxa bilərlər. Hədis Şeyx əl-Albani tərəfindən səhih hesab olunur.  
6 Ləfz - rəvayət, mətn. 
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də məna etibarilə Peyğəmbərimizə � aid edilir. Qüdsi hədis isə 
məna etibarilə Uca Allaha, ləfz etibarilə isə Peyğəmbərə � aid 
edilir”.7  
     Qüdsi hədislərlə Quran arasında olan fərq aşağıdakı kimidir: 
1. Qurani-Kərim bütövlüklə mütəvatirdir, Qüdsi hədislər isə 
belə deyildir. 
2. Qurani-Kərim bütövlüklə səhihdir və onda heç bir xəta 
yoxdur, qüdsi hədislərin arasında zəif, hətta batil və uydurma 
hədislərə rast gəlinir. 
3. Qurani-Kərim məxluq deyil, yəni yaradılmayıb. Qüdsi 
hədislər isə Allah Elçisinin � sözləridir, yəni məxluqdur.  
4. Qurani-Kərim həm məna, həm də ləfz etibarilə Allah-
dandır. Qüdsi hədislər isə mənaca Allahdan, ləfz etibarilə Allah 
Elçisindəndir �. 
5. Qurani-Kərim ayə, surə, hizb və cüzlərə bölünür, qüdsi 
hədislər isə bunlara bölünmür.  
6. Qurani-Kərimi oxuduqda onun hər bir hərfinə görə on 
savab verilir, qüdsi hədislər isə belə deyildir. 
7. Qurani-Kərim namazda oxunur, qüdsi hədisləri isə na-
mazda oxumaq olmaz. 
     Əziz oxucu! Bu hədisləri kitaba daxil edərkən qarşımıza 
Peyğəmbərimizin � yalnız səhih isnadla rəvayət olunan hədis-
lərini toplamaq məqsədini qoymuşuq. Ona görə də kitaba salınan 
hədislərin böyük bir hissəsini Şeyx Muhəmməd Nəsirəddin əl-
Albaninin � təhqiq edib səhih hesab etdiyi hədislər, eləcə də 
Şeyx əl-Albaninin � tələbəsi Əbu Usəmə Səlim ibn İyd əl-
Hilalinin və mühəddis Şeyx Şueyb əl-Arnavutun � təhqiq edib 
səhih saydığı hədislər təşkil edir. Oxşar məzmunlu hədislərin 
çoxunu kitaba daxil etməyib onlardan daha dolğun olanını 
yerləşdirməklə kifayətləndik. Kitabın hazırlamasında Əlixan 
Musayevin tərcümələrindən geniş şəkildə istifadə etdik. Bu xeyir-

                                                           

7 Muhəmməd Salih əl-Useymin “Mustalahul-Hadis” səh. 10-11. 
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xah işdə əməyi olan və köməyini əsirgəməyən hər bir müsəl-
mandan Allah razı olsun və onları Firdovs Cənnətinə daxil etsin! 
Allahdan bu əməyin ana dilimizə dolğun və düzgün şəkildə 
tərcümə olunub ərsəyə gəlməsini, Onun üçün ixlaslı olmasını, 
bizdən qəbul edib onunla müsəlmanları faydalandırmasını diləyi-
rik. Əgər haradasa xəta etmişiksə bu nəfsimizdən və şeytan-
dandır. 
     Diqqət! Allahın ad və sifətləri yalnız Allaha xas və layiq olan 
şəkildə olduğu üçün onların necəliyi və keyfiyyəti barəsində fikir 
yürütmək, düşünmək və ya danışmaq olmaz!    
     Güvəndiyimiz Allahdır, işlərimizi Ona həvalə edir və Ona 
arxalanırıq. Həmd yalnız Onadır. Müvəffəqiyyət bəxş edən və 
xətalardan qoruyan Odur. 
 

والَّذي  �وإِذَا مرِضت فَهو يشفنيِ  �والَّذي هو يطْعمنِي ويسقنيِ  �فَهو يهدينِ  الَّذي خلَقَنِي�
رب هب لي حكْما وأَلْحقْنِي  �والَّذي أَطْمع أَنْ يغفر لي خطيئَتي يوم الدينِ  �يميتنِي ثُم يحيِنيِ 

نيحالبِالص �  رِيني الْآخقٍ فدانَ صسي للْ لعاجلْنِي  �وعاجيموعالن ةنج ثَةرو نم��  
 

     “Məni yaradan və məni doğru yola yönəldən Odur! Məni 
yedirdən də, içirdən də Odur! Xəstələndiyim zaman mənə yalnız 
O, şəfa verir. Məni öldürəcək, sonra dirildəcək də Odur və Qiya-
mət günü xətamı bağışlayacağına ümid etdiyim də Odur! Ey 
Rəbbim! Mənə hikmət bəxş et və məni salehlərə qovuşdur! Sonra 
gələnlər arasında mənə yaxşı ad qismət et! Məni Nəim Cənnətləri-
nin varislərindən et!” (əş-Şüəra, 78-85). 
     Allahın salavat və salamı Onun Peyğəmbəri Muhəmmədə, 

onun ailə üzvlərinə, səhabələrinə və Qiyamətə qədər onun yolu 
ilə gedən əməlisaleh möminlərin üzərinə olsun! 

 
Fevral 18 / 2011, Rabiul-Əvvəl 16 / 1432 
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ÀËËÀÙÛÍ ÈËÊ ÉÀÐÀÒÄÛÜÛ 
 

 أَصابك ما أَنَّ تعلَم حتى اِإلميان حقيقَة طَعم تجِد لَن إِنك بنى يا البنِه  �الصامت بن عبادةُ الَقَ

لَم كُني ئَكطخيا لمو طَأَكأَخ لَم كُني كيبصيل تعمولَ سسر قُولُ � اللَّهلَ إِنَّ« يأَو ام لَقخ 

اللَّه فَقَالَ الْقَلَم لَه بقَالَ. اكْت باذَا رمو بقَالَ أَكْت باكْت يرقَادٍء كُلِّ مىى شتح قُومةُ تاعالس« .

 »منى فَلَيس هذَا غَيرِ علَى مات من« يقُولُ � اللَّه رسولَ سمعت إِنى بنى يا

 
1. Ubədə ibn Samit � oğluna belə demişdir: “Ey oğul! Həqiqətən, 
sənin başına gələn (bir şeyin) səndən yan keçməməli olduğunu və 
səndən yan keçən (şeylərin) də sənin başına gəlməməli olduğunu 
bilməyincə, həqiqi imanı dadmazsan. Mən Allah Elçisinin � belə 
buyurduğunu eşitdim: “Allahın ilk yaratdığı şey qələmdir.8 Allah 
ona: “Yaz!”- deyə buyurdu. O dedi: “Ey Rəbbim! Nə yazım?” 
Allah buyurdu: “Qiyamət saatı qopanadək hər bir şeyin qədərini 
yaz!” O, sözünə davam edərək dedi: “Ey oğul! Mən Allah 
Elçisinin � belə buyurduğunu eşitdim: “Bundan qeyri (etiqad) 
üzərində ölən məndən deyildir”.9 
 

 إِنَّ محمد أَبا يا لَه فَقُلْت رباحٍ أَبِى بن عطَاَء فَلَقيت مكَّةَ قَدمت قَالَ سلَيمٍ بن الْواحد عن عبد

 فَقَرأْت قَالَ. الزخرف فَاقْرإِ قَالَ. نعم قُلْت الْقُرآنَ أَتقْرأُ بنى يا قَالَ. الْقَدرِ فى يقُولُونَ الْبصرة أَهلَ

 لَعلى لَدينا الْكتابِ أُم فى وإِنه تعقلُونَ لَعلَّكُم عربِيا قُرآنا جعلْناه إِنا الْمبِنيِ والْكتابِ حم�

يمكرِىأَ فَقَالَ �حدا تم ابِ أُمتالْك قُلْت اللَّه ولُهسرو لَمقَالَ. أَع هفَإِن ابتك هبكَت لَ اللَّهأَنْ قَب 

لُقخي اتوملَ السقَبأَنْ و لُقخي ضاَألر يهنَ إِنَّ فوعرف نلِ مارِ أَهالن يهفو �تبا تدبٍ أَبِى يلَه 

وبطَاٌء قَالَ �تع يتفَلَق يدلالْو نةَ بادبنِ عب تامبِ الصاحولِ صسر اللَّه � هأَلْتا فَسكَانَ م 

                                                           

8 Hədisdə “Allahın ilk yaratdığı şey qələmdir”- dedikdə, bu aləmdə qələmin ilk məxluq ol-
ması nəzərdə tutulur. Bəzi İslam alimlərinə görə Ərş, su və külək qələmdən əvvəl yaradıl-
mışdır. Bunun təsdiqi Abdullah ibn Amrdan � rəvayət edilən hədisdə öz əksini tapmışdır. 
Hədisdə Allah Elçisi � belə demişdir: “Allah göyləri və yeri yaratdıqdan əlli min il əvvəl 
bütün məxluqatın qədərini yazmışdır. Onun Ərşi də suyun üzərində idi” (“Səhih Muslim” 
5/ 509).  
9 Əbu Davud 4702. əl-Albani səhih demişdir. 
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 حتى اللَّه تتقى لَن أَنك واعلَم اللَّه اتقِ بنى يا لى فَقَالَ أَبِى دعانِى قَالَ الْموت عند أَبِيك وصيةُ

نمؤت بِاللَّه نمؤترِ وبِالْقَد كُلِّه رِهيخ هرشفَإِنْ و تلَى مرِ عذَا غَيه لْتخد ارى النإِن تعمولَ سسر 

قُولُ � اللَّهلَ إِنَّ« يا أَوم لَقخ اللَّه فَقَالَ الْقَلَم با فَقَالَ. اكْتم ببِ قَالَ أَكْتاكْت را الْقَدكَانَ م 

 »اَألبد إِلَى كَائن هو وما

 
2. Abdul-Vahid ibn Suleym demişdir: “Məkkəyə gəlib Ata ibn 
Əbu Rabahla görüşdüm və ona dedim: “Ey Əbu Muhəmməd! 
Bəsrəlilər qədər haqqında danışırlar”. O soruşdu: “Ey oğul, Quran 
oxuyursan?” Mən: “Bəli”- deyə cavab verdim. O dedi: “Zuxruf 
surəsini oxu!” Mən də oxudum: “Ha. Mim. (Bu) aydın Kitaba and 
olsun! Biz Quranı ərəbcə nazil etdik ki, onu anlayasınız. Şübhəsiz 
ki, o yanımızdakı “Ummul-Kitab”dadır. O ucadır, hikmətlə 
doludur” (əz-Zuxruf, 1-4). O soruşdu: “Ummul-Kitab”ın nə oldu-
ğunu bilirsən?” Mən: “Allah və Onun Elçisi daha yaxşı bilir”- 
deyə  cavab verdim. O dedi: “Həqiqətən, o, Allahın göyləri və yeri 
yaratmasından qabaq yazdığı Kitabdır. Orada Fironun Cəhənnəm 
əhlindən olduğu və “Əbu Ləhəbin əlləri qurusun, qurudu da!” (əl-
Məsəd, 1) - ayəsi yazılmışdır”. Ata ibn Əbu Rabah dedi: “Həmçi-
nin Allah Elçisinin � səhabəsi Vəlid ibn Ubədə ibn Samitlə görü-
şüb ondan soruşdum: “Sənin atan ölərkən nə vəsiyyət etmişdir?” 
O da belə cavab verdi: “Atam məni çağırıb dedi: “Ey oğul, 
Allahdan qorx və bil ki, sən Allaha və bütövlükdə qədərin xeyir 
və şərinə iman etmədikcə, heç vaxt Allaha qarşı təqvalı olmazsan. 
Bundan qeyri (etiqad) üzərində ölsən, Cəhənnəmə daxil olarsan. 
Mən Allah Elçisinin � belə buyurduğunu eşitdim: “Allahın ilk 
yaratdığı şey qələmdir. Allah ona: “Yaz!”- deyə buyurdu. O dedi: 
“Nə yazım?” Allah buyurdu: “Qədəri yaz! - Əvvəl olmuş və 
əbədiyyətə qədər olacaq hər şeyi”.10 
                                                           

10 ət-Tirmizi 2155, 3319. əl-Albani hədisin səhih olduğunu demişdir. İslam alimlərinə görə 
hədisdəki “əvvəl olmuş və əbədiyyətə qədər olacaq hər şeyi” kəlamı Peyğəmbərə � aiddir. 
“Əvvəl olmuş” kəlamı Peyğəmbərin � hədisi danışdığı andan əvvəl olmuş və ya Allahın 
qələmi yaratmasından əvvəl Ərş, su, külək və s. kimi məxluqların olması kimi şərh edilir. 
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ÀÄßÌÈÍ ÇÖÐÐÈÉÉßÒÈÍÈÍ ÅÒÈÐÀÔÛ 
 

 -  عرفَةَ يعنِى - بِنعمانَ آدم ظَهرِ من الْميثَاق اللَّه أَخذَ« قَالَ � النبِى عنِ  �عباسٍ ابنِ عنِ

جرفَأَخ نم لْبِهكُلَّ ص ةيا ذُرأَهذَر مهثَرفَن نيب هيدي كَالذَّر ثُم مهالً كَلَّمبقَالَ ق �تأَلَس كُمببِر 

 من آباؤنا أَشرك إِنما تقُولُوا أَو غَافلني هذَا عن كُنا إِنا الْقيامة يوم تقُولُوا نْأَ شهِدنا بلَى قَالُوا

 »�الْمبطلُونَ فَعلَ بِما أَفَتهلكُنا بعدهم من ذُريةً وكُنا قَبلُ
 
3. İbn Abbas � rəvayət edir ki, Peyğəmbər � demişdir: “Allah 
Ərafatda11 Adəmin belindən onun zürriyətini çıxararaq onlardan 
əhd aldı. Onları Adəmin önünə zərrəcik kimi səpələdi. Sonra 
onlara birbaşa buyurdu: “Mən sizin Rəbbiniz deyiləmmi?” Onlar: 
“Bəli, biz şahid olduq!”- dedilər. (Bu ona görədir ki,) siz Qiyamət 
günü: “Biz bundan xəbərsiz idik!”- deməyəsiniz. Yaxud: “Atala-
ımız bizdən əvvəl (Allaha) şərik qoşmuş, biz də onlardan sonra 
gələn bir nəsil olmuşuq. Məgər Sən bizi batilə uyanların etdikləri 
əməllərə görə məhv edəcəksən?”- deməyəsiniz” (əl-Əraf, 172-
173)”.12 
 

ÚßÍÍßÒ ßÌßËÈÑÀËÅÙËßÐÈÍ ÉÓÐÄÓÄÓÐ 
 

 خلق ملا تعاىل اهللا أن: ومرفوعا موقوفا أيضا�  عمر وابن عمر عن اهللا عبد عن روينا قد

 ويشربون فيها يأْكُلُونَ الدنيا آدم لبين خلقت فإنك هذه لنا اجعل ربنا اي: الْمالَئكَةُ قَالَت اجلنة

 كُن:  لَه قُلْت كَمن بِيدي خلَقْت من ذُرية صالح أَجعلُ الَ ياللَجو وعزتي: تعاىل اهللا فقال

   .فَكَانَ

 

                                                           

11 Ərafat - Məkkədə dağ adıdır. Zül-hiccə ayının doqquzu zəvvarların bir hissəsi həcc mə-
rasiminin ayinlərini yerinə yetirdikləri zaman, digər müsəlmanlar oruc tuturlar. 
12 Əhməd 2327, 2455, 2499. əl-Albani “Silsilətul-Əhədisis-Sahiha”da (№ 1623), “Sahihul-
Cəmius-Sağir”də (№ 1701) və “Mişkətul-Məsabih”də (№ 121) səhih adlandırmışdır. 
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4. Abdullah ibn Amr və Abdullah ibn Ömər � mövquf13 və 
mərfu14 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”.15 
 

ÚßÍÍßÒ Âß ÚßÙßÍÍßÌ ßÙËÈÍÈÍ ßÂÂßËÄßÍ ÌßËÓÌ ÎËÌÀÑÛ 
 

نع دبنِ عمحنِ الرةَ بادقَت ىلَمالس�  هقَالَ أَن تعمولَ سسر قُولُ � اللَّهإِنَّ« ي اللَّه � لَقخ 

مآد ذَ ثُمأَخ لْقالْخ نم رِهقَالَ ظَهالَِء وؤى هف ةنالْج ى الَوالالَِء. أُبؤهى وارِ فالَ النى والقَالَ. »أُب 

 »الْقَدرِ مواقعِ علَى« قَالَ نعملُ ماذَا فَعلَى اللَّه رسولَ يا قَائلٌ فَقَالَ
 
5. Rəvayət edilir ki, Abdur-Rahmən ibn Qatədə əs-Suləmi � 
demişdir: “Allah Elçisinin � belə dediyini eşitmişəm: “Allah � 
Adəmi yaratdıqdan sonra məxluqatı onun belindən çıxartdı və 
buyurdu: “Bunlar Cənnətdə, onlar isə Cəhənnəmdədirlər. Mənim 

                                                           

13 Səhabələr və ya onların tələbələri olan tabiinlərin sözü olan, Peyğəmbərə � nisbət edil-
məyən rəvayətlər. 
14 Peyğəmbərə � nisbət edilən hədislər. 
15 əd-Dərimi “Radd alə Bişrul-Mərrisi” 1/ 256. Səlim ibn İyd əl-Hilali mövquf olduğunu 
demişdir. 
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üçün fərqi yoxdur16”. Bir nəfər soruşdu: “Ey Allahın Elçisi! Onda 
biz nə üzrə əməl edək?” O: “Qədər üzrə!”- deyə cavab verdi”.17 
 

نةَ أَبِى عرضالً أَنَّ نجر نابِ محأَص بِىقَالُ � الني و لَهأَب دبع لَ اللَّهخد هلَيع هابحأَص هونودعي 

وهى وكبفَقَالُوا ي ا لَهم يككبي قُلْ أَلَمي ولُ لَكسر ذْ« � اللَّهخ نم ارِبِكثُ شم هرى أَقتح 

 وأُخرى قَبضةً بِيمينِه قَبض � اللَّه إِنَّ« يقُولُ � اللَّه رسولَ سمعت ولَكنى بلَى قَالَ. »تلْقَانِى

دى بِالْيرقَالَ اُألخو هذه هذهل هذهو هذهالَ لى والرِى فَالَ. »أُبى أَدف نِالْقَ أَىيتضا بأَن 
 
6. Əbu Nədra demişdir: “Peyğəmbərin � səhabələrindən olan 
Əbu Abdullah � adlı bir kişinin dostları, onu ziyarət etmək üçün 
yanına gəldilər və ağladığını gördülər. Dostları ondan soruşdular: 
“Səni ağladan nədir? Məgər Allah Elçisi � sənə: “Mənimlə 
görüşənə qədər bığını qısalt və boya!”- demədimi?” O da belə 
cavab verdi: “Bəli, lakin mən Allah Elçisinin � belə buyurduğunu 
da eşitdim: “Allah � sağ əli ilə (bir dəstə insanları Adəmin 
belindən götürdü), o biri əli ilə də digərlərini götürüb buyurdu: 
“Bunlar Cənnətlik, onlar isə Cəhənnəmlikdirlər. Mənim üçün 
fərqi yoxdur”. Mən isə bilmirəm hansındayam”.18 
 

ناِء أَبِى عدرنِ�  الدع بِىقَالَ � الن »لَقخ اللَّه مآد نيح لَقَهخ برفَض فَهى كَتنمالْي جرفَأَخ 

 فى للَّذى فَقَالَ الْحمم كَأَنهم سوداَء ذُريةً فَأَخرج الْيسرى كَتفَه وضرب الذَّر كَأَنهم اَءبيض ذُريةً

                                                           

16 Yəni Allah insanı yaxşı və ya pis əməli yerinə yetirməkdə sərbəst buraxmışdır. Uca Allah 
buyurur: “De: "Haqq Rəbbiniz tərəfindəndir. Kim istəyir inansın, kim də istəyir inanma-
sın". Biz zalımlar üçün elə bir Od hazırlamışıq ki, onun divarları onları əhatə edəcəkdir. 
Onlar kömək dilədikdə əridilmiş metal kimi üzlərini qovuran bir su ilə kömək ediləcəkdir. 
Nə pis içkidir! Nə pis məskəndir! İman gətirib yaxşı əməllər edənlərə gəlincə, Biz yaxşı işlər 
görənlərin mükafatını puç etmərik. Məhz onlar üçün ağacları altından çaylar axan Ədn 
bağları hazırlanmışdır. Onlar orada qızıl bilərziklərlə bəzədiləcək, taftadan və atlazdan 
yaşıl paltarlar geyəcək və orada taxtların üstündə dirsəklənəcəklər. Nə gözəl mükafat, necə 
də gözəl məskəndir!” (əl-Kəhf, 29-31). 
17 Əhməd 17600, 17696, 18127. əl-Albani “Silsilətul-Əhədisis-Sahiha”da (№ 48) səhih adlan-
dırmışdır. 
18 Əhməd 16932, 17593, 17629, 18059. əl-Albani “Mişkətul-Məsabih”də (№ 120) səhih ad-
landırmışdır. 
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ينِهمإِلَى ي ةنالَ الْجى والقَالَ أُبى ولَّذى لف ى كَفِّهرسارِ إِلَى الْيالَ النى والأُب« 

 
7. Əbud-Dərdə � rəvayət edir ki, Peyğəmbər � demişdir: “Allah 
Adəmi yaratdığı zaman onun sağ çiyninə vurub kiçik qarışqalar 
kimi ağ zürriyət çıxartdı, sol çiyninə vurub kömür kimi qara zür-
riyət çıxartdı. Adəmin sağında olanlara: “Kimliyindən asılı olma-
yaraq Cənnətə daxil edəcəyəm!”, solunda olanlara isə “Kimliyin-
dən asılı olmayaraq Cəhənnəmə daxil edəcəyəm!”- buyurdu”.19 
 
 

ÈÍÑÀÍÛÍ ÀÐÒÛÃ ÀÍÀ ÁßÒÍÈÍÄß ÃßÄßÐÈ ÉÀÇÛËÛÐ 
 

دبع نع اللَّه نب ودعسا  �مثَندولُ حسر اللَّه � وهو قادالص وقدصالَقَ الْم »عمجي لْقخ 

كُمدى أَحطْنِ فب هأُم نيعبا أَرموي كُونُ ثُملَقَةً يثْلَ عم كذَل كُونُ ثُمةً يغضثْلَ مم كذَل ثُ ثُمعبي 

اللَّه هإِلَي لَكالْم رمؤعِ فَيببِأَر اتمقُولُ كَلفَي باكْت لَهمع لَهأَجو قَهرِزو ىقشو أَم يدعى. سالَّذفَو 

 علَيه فَيسبِق ذراع إِالَّ وبينها بينه يكُونُ ما حتى الْجنة أَهلِ بِعملِ لَيعملُ أَحدكُم إِنَّ بِيده نفِْسى

ابتلُ الْكمعلِ فَيملِ بِعارِ أَها النلُهخدإِنَّ فَيو كُمدلُ أَحمعلِ لَيملِ بِعارِ أَهى النتا حكُونُ مي هنيب 

 .»فَيدخلُها الْجنة أَهلِ بِعملِ فَيعملُ الْكتاب علَيه فَيسبِق ذراع إِالَّ وبينها
 

8. Abdullah ibn Məsud � doğru danışan və doğruluğu təsdiq 
olunan Allah Elçisinin � bizə belə buyurduğunu rəvayət edir: 
“Sizin hər birinizin yaradılışı qırx gün ərzində anasının bətnində 
cəm olunur, sonra bir o qədər müddət qan laxtası, sonra bir o 
qədər müddət ət parçası olur. Sonra Allah onun yanına mələk 
göndərir və ona dörd şey əmr edilir. Allah buyurur: “Əməlini, 
əcəlini, ruzisini, bədbəxt və ya xoşbəxt olacağını yaz!” Nəfsim 
əlində olan Allaha and olsun ki, həqiqətən sizdən biriniz Cənnət 
əhlinin əməlini edər, nəhayət, onunla Cənnət arasında bir qarış 

                                                           

19 Əhməd 26216, 27488, 28250. əl-Albani “Silsilətul-Əhədisis-Sahiha”da (№ 49) və “Mişkə-
tul-Məsabih”də (№ 119) səhih adlandırmışdır. 
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(məsafə) qaldıqda, Kitab (qədər) onun önünə keçər. O da 
Cəhənnəm əhlinin əməlini edib ora girər. Həqiqətən, sizdən biri-
niz Cəhənnəm əhlinin əməlini edər, nəhayət, onunla Cəhənnəm 
arasında bir qarış (məsafə) qaldıqda, Kitab onun önünə keçər. O 
da Cənnət əhlinin əməlini edib ora girər”.20 

                                                           

20 İbn Macə 76, 80; əl-Buxari 2969, 3208. 
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ÒÞÂÙÈÄÈÍ ÔßÇÈËßÒÈ 
 

نأَبِى ع ولُ قَالَ قَالَ  �ذَرسر قُولُ« :� اللَّهي اللَّه � ناَء مج ةنسبِالْح فَلَه رشا عهثَالأَم أَزِيدو 

نماَء وج ئَةيبِالس هاؤزئَةٌ فَجيا سثْلُهم أَو رأَغْف نمو بقَرى تنا مربش تبقَرت هنا ماعرذ نمو بقَرت 

 الَ خطيئَةً اَألرضِ بِقُرابِ لَقينِى ومن هرولَةً أَتيته يمشى أَتانِى ومن باعا منه تقَربت ذراعا منى
رِكشئًا بِى ييش هيتابِ لَقهثْلةً مرفغم« 

 

9. Əbu Zərr � rəvayət edir ki, Allah Elçisi � 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 dirsək21 yaxınlaşaram. Kim Mənə bir dirsək yaxınlaşsa, Mən 
də ona bir qulac22 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”.23 
 

نأَبِى ع يدعس رِىدولُ قَالَ قَالَ  �الْخسر ا« � اللَّهلَةُ مادجم كُمدى أَحف قكُونُ الْحي ى لَهف 

االدين دلَةً بِأَشادجم نم نِنيمؤالْم هِمبرى لف انِهِموإِخ ينلُوا الَّذخأُد ارقُولُونَ - قَالَ - النا ينبر 

 اذْهبوا يقُولُفَ قَالَ. النار فَأَدخلْتهم معنا ويحجونَ معنا ويصومونَ معنا يصلُّونَ كَانوا إِخواننا

 أَنصاف إِلَى النار أَخذَته من فَمنهم بِصورِهم فَيعرِفُونهم فَيأْتونهم قَالَ. منهم عرفْتم من فَأَخرِجوا

هاقَيس مهنمو نم هذَتإِلَى أَخ هيبكَع مهونرِجخقُولُونَ فَيا فَينبر ا قَدنجرأَخ نا منترقُولُ قَالَ. أَميو 

 حتى دينارٍ نِصف وزنُ قَلْبِه فى كَانَ من قَالَ ثُم. اِإلميان من دينارٍ وزنُ قَلْبِه فى كَانَ من أَخرِجوا

 الَ اللَّه إِنَّ� اآليةَ هذه فَلْيقْرأْ يصدق لَم منفَ سعيد أَبو قَالَ. »ذَرة وزنُ قَلْبِه فى كَانَ من يقُولَ
رفغأَنْ ي كرشي بِه رفغيا وونَ مد كذَل نماُء لشا� إِلَى �ييمظع�.  

                                                           

21 Dirsək - dirsəkdən barmaqların ucuna qədər uzunluqda olan qədim ölçü. 
22 Qulac - iki qol açıldığı zaman birinin ucundan digərinin ucuna qədər olan məsafə. 
23 Muslim 2687, 4852, 7009. 
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10. Əbu Səid əl-Xudri � rəvayət edir ki, Allah Elçisi � demişdir: 
“Möminlərin Cəhənnəmə girmiş qardaşlarına görə Rəbbləri ilə 
mücadilə etmələri sizdən birinizin dünyada haqq uğrunda müca-
dilə etməsindən daha şiddətli olacaqdır. Onlar deyəcəklər: “Ey 
Rəbbimiz! Onlar bizim qardaşlarımızdır. Onlar bizimlə namaz 
qılar, oruc tutar və həcc edərdilər, Sən isə onları Cəhənnəmə sal-
dın”. Allah buyuracaq: “Gedin və tanıdıqlarınızı oradan çıxar-
dın!” Möminlər gəlib onları görkəmlərindən tanıyacaqlar. Od 
onlardan kimisini baldırının yarısına qədər, kimisini də topuğuna 
qədər bürüyəcəkdir. Möminlər də onları (oddan) çıxaracaqlar. 
Onlar deyəcəklər: “Ey Rəbbimiz! Artıq Sənin bizə əmr etdiyin kəs-
ləri çıxartdıq”. Allah buyuracaq: “Qəlbində dinar ağırlında iman 
olan kəsləri çıxardın!” Sonra isə: “Qəlbində yarım dinar ağır-
lığında”- hətta “zərrə ağırlığında”- deyə buyuracaq”. Əbu Səid əl-
Xudri � dedi: “Kim inanmırsa, bu ayəni oxusun: “Şübhəsiz ki, 
Allah Özünə şərik qoşulmasını bağışlamaz, bundan başqa (daha 
kiçik günahları) isə istədiyi kimsəyə bağışlayar. Allaha şərik qoşan 
kəs iftira atmaqla böyük bir günah etmiş olur” (ən-Nisa, 48)”.24 
 

ØßÔÀßÒ ÙÀÃÃÛÍÄÀ  
 

نةَ أَبِى عريرقَالَ � ه ىولُ أُتسر مٍ، � اللَّهبِلَح عففَر هإِلَي ،اعالذِّر تكَانو ،هجِبعت سها فَنهنم 

 واآلخرِين اَألولني الناس يجمع ذَلك مم تدرونَ وهلْ الْقيامة، يوم الناسِ سيد أَنا« قَالَ ثُم نهسةً

 الْغم من الناس فَيبلُغُ الشمس، وتدنو الْبصر، وينفُذُهم الداعى، يسمعهم واحد، صعيد فى

 يشفَع من تنظُرونَ أَالَ بلَغكُم قَد ما ترونَ الَأَ الناس فَيقُولُ يحتملُونَ والَ يطيقُونَ الَ ما والْكَربِ

إِلَى لَكُم كُمبقُولُ رفَي ضعاسِ بضٍ النعبل كُملَيع مونَ بِآدأْتفَي مقُولُونَ � آدفَي لَه تو أَنرِ أَبشالْب 

لَقَكخ اللَّه هدبِي .فَخنو يكف نم هوحر، رأَمكَةَ والَئوا الْمدجفَس ،لَك فَعا اشإِلَى لَن ،كبأَالَ ر 

 يغضب لَم غَضبا الْيوم غَضب قَد ربى إِنَّ آدم فَيقُولُ بلَغنا قَد ما إِلَى ترى أَالَ فيه نحن ما إِلَى ترى

لَهقَب ثْلَهم لَنو بضغي عبهد ،ثْلَهم هإِنانِى وهنِ نع ةرجالش ،هتيصفِْسى فَعفِْسى نفِْسى، نوا نبإِلَى اذْه 

                                                           

24 ən-Nəsai 5010, 5027. əl-Albani hədisi səhih adlandırmışdır. 
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 اَألرضِ، أَهلِ إِلَى الرسلِ أَولُ أَنت إِنك نوح يا فَيقُولُونَ نوحا فَيأْتونَ نوحٍ، إِلَى اذْهبوا غَيرِى،

قَدو اكماللَّ سا هدبا عكُورش فَعا اشإِلَى لَن ،كبى أَالَ ررا إِلَى تم نحن يهقُولُ فى إِنَّ فَيبر � قَد 

بغَض موا الْيبغَض لَم بضغي لَهقَب ،ثْلَهم لَنو بضغي هدعب ،ثْلَهم هإِنو قَد تى كَانةٌ لوعا دهتوعد 

 يا فَيقُولُونَ إِبراهيم، فَيأْتونَ إِبراهيم، إِلَى اذْهبوا غَيرِى، إِلَى اذْهبوا نفِْسى نفِْسى نفِْسى قَومى علَى

،يماهرإِب تأَن بِىن اللَّه يلُهلخو نلِ مضِ أَهاَألر فَعا اشإِلَى لَن كبى أَالَ ررا إِلَى تم نحن يهقُولُ ففَي 

مى إِنَّ لَهبر قَد بغَض موا الْيبغَض لَم بضغي لَهقَب ثْلَهم لَنو بضغي هدعب ،ثْلَهى مإِنو قَد تكُن 

تثَالَثَ كَذَب اتكَذَب - نهو فَذَكَرانَ أَبيى حف يثدفِْسى - الْحفِْسى نفْ نوا ِسى،نبإِلَى اذْه 

 بِرِسالَته اللَّه فَضلَك اللَّه، رسولُ أَنت موسى يا فَيقُولُونَ موسى، فَيأْتونَ موسى، إِلَى اذْهبوا غَيرِى

هبِكَالَملَى واسِ، عالن فَعا اشإِلَى لَن كبى أَالَ ررا إِلَى تم نحن يهقُولُ فى إِنَّ فَيبر قَد بغَض موالْي 

 نفِْسى بِقَتلها، أُومر لَم نفْسا قَتلْت قَد وإِنى مثْلَه، بعده يغضب ولَن مثْلَه، قَبلَه يغضب لَم غَضبا

 رسولُ أَنت عيسى يا فَيقُولُونَ يسىع فَيأْتونَ عيسى، إِلَى اذْهبوا غَيرِى، إِلَى اذْهبوا نفِْسى، نفِْسى

اللَّه هتمكَلا وإِلَى أَلْقَاه ميرم وحرو ،هنم تكَلَّمو اسى النف دها الْمبِيص فَعا اشى أَالَ لَنرا إِلَى تم 

نحن يهقُولُ فى فَييسى إِنَّ عبر قَد بغَض موالْي اغَضب لَم بضغي لَهقَب ،ثْلَهم لَنو بضغي هدعب ثْلَهم 

- لَمو ذْكُرا يبفِْسى - ذَنفِْسى نفِْسى، نوا نبرِى إِلَى اذْهوا غَيبإِلَى اذْه دمحونَ � مأْتا فَيدمحم 

 وما ذَنبِك من تقَدم ما لَك اللَّه غَفَر وقَد اَألنبِياِء، اتموخ اللَّه رسولُ أَنت محمد يا فَيقُولُونَ � 

،رأَخت فَعا اشإِلَى لَن كبى أَالَ ررا إِلَى تم نحن يهف قطَلى فَأَنفَآت تحشِ، ترالْع ا فَأَقَعاجِدى سبرل 

� ثُم حفْتي اللَّه لَىع من هدامحنِ مسحاِء والثَّن هلَيئًا عيش لَم هحفْتلَى يع دى أَحلقَب قَالُ ثُما يي 

دمحم فَعار ،كأْسلْ رس ،طَهعت فَعاشو ،فَّعشت فَعى، فَأَرأْسى فَأَقُولُ رتا أُمي ،بى رتا أُمي بر 

 وهم الْجنة أَبوابِ من اَأليمنِ الْبابِ من علَيهِم حساب الَ من أُمتك من أَدخلْ حمدم يا فَيقَالُ

 من الْمصراعينِ بين ما إِنَّ بِيده نفِْسى والَّذى قَالَ ثُم اَألبوابِ، من ذَلك سوى فيما الناسِ شركَاُء

صارِيعِم ةنا الْجكَم نيكَّةَ بم ،ريمحو ا أَوكَم نيكَّةَ بى مرصبقَالُ...« »وفَي قطَلان رِجفَأَخ نم 

 لَه أَخر ثُم الْمحامد، بِتلْك فَأَحمده أَعود ثُم فَأَفْعلُ فَأَنطَلق. إِميان من شعرية مثْقَالُ قَلْبِه فى كَانَ

 رب يا فَأَقُولُ تشفَّع، واشفَع تعطَ، وسلْ لَك، يسمع وقُلْ رأْسك، ارفَع محمد يا فَيقَالُ ساجِدا

 فَأَنطَلق. إِميان من ردلَةخ أَو ذَرة مثْقَالُ قَلْبِه فى كَانَ من منها فَأَخرِج انطَلق فَيقَالُ. أُمتى أُمتى

 وقُلْ رأْسك، ارفَع محمد يا فَيقَالُ ساجِدا لَه أَخر ثُم الْمحامد، بِتلْك فَأَحمده أَعود ثُم فَأَفْعلُ
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عمسي ،لْ لَكسطَ، وعت فَعاشو فَّعشا فَأَقُولُ. تي بى رتىأُ أُمتقُولُ. مفَي قطَلان رِجفَأَخ نكَانَ م 

 فَلَما. »فَأَفْعلُ فَأَنطَلق. النارِ من فَأَخرِجه إِميان، من خردلٍ حبة مثْقَالِ أَدنى أَدنى أَدنى قَلْبِه فى

 خليفَةَ أَبِى منزِلِ فى متوارٍ وهو بِالْحسنِ مررنا لَو أَصحابِنا لبعضِ قُلْت أَنسٍ عند من خرجنا

 عند من جِئْناك سعيد أَبا يا لَه فَقُلْنا لَنا فَأَذنَ علَيه فَسلَّمنا فَأَتيناه مالك، بن أَنس حدثَنا بِما فَحدثَنا

يكسِ أَخنِ أَنب كالفَلَ مم رثْلَ نا ما مثَندى حف ةفَاعفَقَالَ ، الش ،يهه اهثْندفَح يثدى بِالْحهتفَان 

 عشرِين منذُ جميع وهو حدثَنِى لَقَد فَقَالَ. هذَا علَى لَنا يزِد لَم فَقُلْنا هيه، فَقَالَ الْموضعِ هذَا إِلَى

 اِإلنسانُ خلق وقَالَ فَضحك فَحدثْنا، سعيد أَبا يا قُلْنا. تتكلُوا أَنْ كَرِه أَم أَنِسى درِىأَ فَالَ سنةً

 فَأَحمده الرابِعةَ أَعود ثُم« قَالَ بِه حدثَكُم كَما حدثَنِى أُحدثَكُم أَنْ أُرِيد وأَنا إِالَّ ذَكَرته ما عجوالً

،لْكبِت ثُم رأَخ ا لَهاجِدقَالُ سا فَيي دمحم فَعار كأْسقُلْ رو ،عمسلْ يسو ،طَهعت فَعاشو فَّعشت .

 وعظَمتى برِيائىوك وجالَلى وعزتى فَيقُولُ. اللَّه إِالَّ إِلَه الَ قَالَ فيمن لى ائْذَنْ رب يا فَأَقُولُ

نرِجا ُألخهنم نالَ قَالَ م إِالَّ إِلَه ةُ قَالَ...» اللَّهادقَت � قَدو هتعمقُولُ سي جرفَأَخ مهرِجفَأُخ نم 

 قَالَ - الْخلُود علَيه وجب أَى آنُالْقُر حبسه من إِالَّ النارِ فى يبقَى ما حتى الْجنةَ، وأُدخلُهم النارِ

- الَ ثُمت هذةَ هى� اآليسأَنْ ع ثَكعبي كبا رقَاما مودمحذَا قَالَ �مهو قَامالْم ودمحى الْمالَّذ 

هدعو كُمبِين� « 

 
11. Əbu Hureyra � rəvayət edir ki, bir gün Peyğəmbərə � cəmdək 
gətirdilər. Sonra bu cəmdəyin bel tərəfini (bişirib) ona verdilər. 
Ətin bu yeri onun xoşuna gəlirdi. O, ətdən bir tikə dişlədikdən 
sonra dedi: “Qiyamət günü mən insanların ən hörmətlisi olaca-
ğam. Bunun nə səbəbdən belə olduğunu bilirsinizmi? Allah 
(bütün) insanları - əvvəlkiləri və sonrakıları - elə bir yerə yığacaq 
ki, carçı onları çağıra bilsin, gözlər də onları əhatə etsin. Günəş 
insanlara yaxınlaşdıqdan sonra onları elə bir dərd və kədər 
bürüyəcək ki, onların buna tab gətirməyə və dözməyə gücü 
çatmayacaq. Onda onlar bir-birlərinə deyəcəklər: “Başınıza gələn-
ləri görmürsünüzmü? Bəlkə, Rəbbiniz yanında sizin tərəfinizi 
saxlayan bir adam tapasınız?” Bəziləri deyəcək: “Gərək Adəmdən 
xahiş edəsiniz!” Onlar Adəmin � yanına gəlib deyəcəklər: “Sən 
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bəşəriyyətin atasısan! Özünü də Allah Öz Əlləri ilə yaratmış, Öz 
Ruhundan sənə üfürmüş və mələklər Onun əmri ilə sənə səcdə 
etmişlər. Odur ki, Rəbbinin yanında bizdən ötrü şəfaət25 et (şəfa-
ətçi ol)! Məgər sən bizim nə vəziyyətdə olduğumuzu, başımıza 
nələr gəldiyini görmürsənmi?!” Adəm deyəcək: “Bu gün Rəbbim 
elə qəzəblənmişdir ki, O bundan əvvəl heç vaxt belə 
qəzəblənməmiş və bundan sonra əsla belə qəzəblənməyəcəkdir. 
Çünki O, mənə ağaca yaxınlaşmağı qadağan etdi, lakin mən Ona 
asi oldum. Ah nəfsim, nəfsim, nəfsim! Gedin başqasının yanına. 
Gedin Nuhun yanına!” Onda onlar Nuhun yanına gəlib deyə-
cəklər: “Sən yer üzünə göndərilmiş ilk elçisən. Özünü də Allah 
şükür edən bəndə adlandırmışdır. Odur ki, Rəbbinin yanında 
bizdən ötrü şəfaət et! Məgər sən bizim nə vəziyyətdə oldu-
ğumuzu görmürsənmi?!” Nuh deyəcək: “Bu gün Rəbbim � elə 
qəzəblənmişdir ki, O bundan əvvəl heç vaxt belə qəzəblənməmiş 
və bundan sonra əsla belə qəzəblənməyəcəkdir. Mənim dua 
etməyə imkanım var idi, lakin mən qövmümün əleyhinə bəddua 
etdim. Ah nəfsim, nəfsim, nəfsim! Gedin başqasının yanına. 
Gedin İbrahimin yanına!” Onda onlar İbrahimin yanına gəlib 
deyəcəklər: “Ey İbrahim! Sən həm Allahın peyğəmbəri, həm də 
yer əhli arasında Allahın ən sevimli dostusan. Elə isə Rəbbinin 
yanında bizdən ötrü şəfaət et! Məgər sən bizim nə vəziyyətdə 
olduğumuzu görmürsənmi?!” İbrahim deyəcək: “Bu gün Rəbbim 
elə qəzəblənmişdir ki, O bundan əvvəl heç vaxt belə qəzəblənmə-
miş və bundan sonra əsla belə qəzəblənməyəcəkdir. Mən üç dəfə 
yalan danışmışam.26 Ah nəfsim, nəfsim, nəfsim! Gedin başqasının 

                                                           

25 Şəfaət - bir adamın bağışlanmasını istəmək, başqası üçün yalvarmaq, dua etmək. 
26 Əbu Hureyra � rəvayət edir ki, Peyğəmbər � buyurdu: “İbrahim � bu üç hal müstəsna 
olmaqla əsla yalan danışmamışdır. Bu yalanlardan ikisi Allahın rizası üçündür. Birincisi, 
bütpərəstlərə “mən xəstəyəm”- deməsi, ikincisi isə bütün bütləri sındıraraq öz qövmünə: 
“Bəlkə bu işi bütlərin bu böyüyü edib?!”- deməsidir. Üçüncüsü isə İbrahimin yanında Sara 
olduğu halda zalım hökmdarın ərazisindən keçərkən yoldaşına: “Əgər səndən kim oldu-
ğunu soruşarsa, de ki, sən mənim bacımsan. Şübhəsiz ki, sən mənim İslamda bacımsan”. 
əl-Buxari 2217. 
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yanına. Gedin Musanın yanına!” Onda onlar Musanın yanına 
gəlib deyəcəklər: “Ey Musa! Sən Allahın elçisisən, Allah Öz 
risalətilə27, üstəlik səninlə bilavasitə danışmaqla səni digər insan-
lardan üstün etmişdir. Elə isə Rəbbinin yanında bizdən ötrü şəfaət 
et! Məgər sən bizim nə vəziyyətdə olduğumuzu görmürsənmi?!” 
Musa deyəcək: “Bu gün Allah elə qəzəblənmişdir ki, O bundan 
əvvəl heç vaxt belə qəzəblənməmiş və bundan sonra əsla belə 
qəzəblənməyəcəkdir. Mən adam öldürmüşəm. Halbuki, onu 
öldürmək mənə əmr edilməmişdi.28 Ah nəfsim, nəfsim, nəfsim! 
Gedin başqasının yanına. Gedin İsanın yanına!” Onda onlar 
İsanın yanına gəlib deyəcəklər: “Ey İsa! Sən həm Allahın Elçisi, 
həm Onun Məryəmə göndərdiyi Kəlməsi, həm də Onun Ruhun-
dansan. Sən hələ körpə ikən, beşikdə insanlarla danışırdın. Elə isə 
Rəbbinin yanında bizdən ötrü şəfaət et! Məgər sən bizim nə 
vəziyyətdə olduğumuzu görmürsənmi?!” İsa deyəcək: “Bu gün 
Rəbbim elə qəzəblənmişdir ki, O bundan əvvəl heç vaxt belə 
qəzəblənməmiş və bundan sonra əsla belə qəzəblənməyəcəkdir”. 
İsa öz xətasını onlara bildirməyəcək, sadəcə belə deyəcək: “Ah 
nəfsim, nəfsim, nəfsim! Gedin başqasının yanına. Gedin 
Muhəmmədin yanına!” Onda onlar Muhəmmədin yanına gəlib 
deyəcəklər: “Ey Muhəmməd! Sən həm Allahın Elçisi, həm də 
peyğəmbərlərin sonuncususan. Allah sənin keçmiş və gələcək 
günahlarını bağışlamışdır. Elə isə Rəbbinin yanında bizdən ötrü 
şəfaət et! Məgər sən bizim nə vəziyyətdə olduğumuzu görmür-
sənmi?!” Onda mən Ərşin29 altına gəlib, Rəbbimin � qarşısında 
səcdə edəcəyəm. Sonra Allah mənə elə təriflər və alqışlar göndə-
rəcək ki, məndən əvvəl heç kəsə belə təriflər və alqışlar göndər-
məmişdir. Sonra da belə deyəcək: “Ey Muhəmməd! Başını qaldır 

                                                           

27 Risalət - peyğəmbərlik vəzifəsi. 
28 Fironun adamlarından bir misirli Musanın � qövmündən biri ilə döyüşürdü. Musanın 
� qövmündən olan Musadan � kömək istədikdə, Musa � da kömək edərək düşmənin 
sinəsinə yumruqla vurur. Bu yumruq da onu öldürür. əl-Qəsəs surəsinin 18-ci ayəsinə bax. 
29 Ərş - Allahın yaratdığı ən böyük məxluq. 
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və istə, sənə istədiyin veriləcəkdir; şəfaət et, şəfaətin qəbul 
olunacaqdır”. Mən başımı qaldırıb deyəcəyəm: “Ümmətim, ey 
Rəbbim! Ümmətim, ey Rəbbim!” Onda belə deyiləcək: “Ey 
Muhəmməd! Ümmətindən sorğu-suala çəkilməyəcək kimsələri 
Cənnətin sağ qapılarından içəri daxil et. Halbuki, onlar başqa 
insanlarla birlikdə (Cənnətin) digər qapılarından da keçə bilərlər”. 
Peyğəmbər � dedi: “Canım Əlində Olana and olsun ki, Cənnət 
qapılarındakı laylardan hər iki lay arasındakı məsafə Məkkə ilə 
Himyər (yaxud Məkkə ilə Busra) arasındakı məsafə qədərdir”.30 
Digər rəvayətlərdə belə deyilir: “…(Onda Allah) buyuracaq: “Get, 
qəlbində arpa dənəsi ağırlığında imanı olan kimsələri atəşdən 
çıxart!” Mən gedib onları (oradan) çıxardacağam. Sonra geri 
dönüb həmin həmd-sənalarla Allaha təriflər deyəcəyəm və Onun 
qarşısında səcdəyə qapanacağam. Onda mənə deyiləcək: “Ey 
Muhəmməd! Başını qaldır, danış, sənə qulaq asılacaq, istə, sənə 
istədiyin veriləcək, şəfaət et, şəfaətin qəbul olunacaq”. Mən 
deyəcəyəm: “Ey Rəbbim! Ümmətim, ümmətim!” Allah buyura-
caq: “Get, qəlbində zərrə qədər və ya xardal dənəsi ağırlığında 
imanı olan kimsələri atəşdən çıxart!” Mən gedib onları (oradan) 
çıxardacağam. Sonra geri qayıdıb həmin həmd-sənalarla Allaha 
təriflər deyəcəyəm və Onun qarşısında səcdəyə qapanacağam. 
Onda mənə deyiləcək: “Ey Muhəmməd! Başını qaldır, danış, sənə 
qulaq asılacaq, istə, sənə istədiyin veriləcək, şəfaət et, şəfaətin 
qəbul olunacaq”. Mən deyəcəyəm: “Ey Rəbbim! Ümmətim, üm-
mətim!” Allah buyuracaq: “Get, qəlbində xardal dənəsi ağırlığın-
dan daha az, daha az, daha az imanı olan kimsələri atəşdən 
çıxart!”31 Mən gedib onları (oradan) çıxardacağam”. “Mən dör-
düncü dəfə qayıdıb həmin həmd-sənalarla Allaha təriflər deyə-
cəyəm və Onun qarşısında səcdəyə qapanacağam. Onda mənə 
deyiləcək: “Ey Muhəmməd! Başını qaldır, danış, sənə qulaq asıla-

                                                           

30 əl-Buxari 4343, 4435, 4712; ət-Tirmizi 2434.  
31 əl-Buxari 7510. 
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caq, istə, sənə istədiyin veriləcək, şəfaət et, şəfaətin qəbul oluna-
caq”. Mən deyəcəyəm: “Ey Rəbbim! Mənə izn ver “lə iləhə 
illəllah” deyən kimsələrə (şəfaətçi) olum”. Allah buyuracaq: 
“Mənim İzzətimə, Əzəmətimə, Böyüklüyümə və Ululuğuma and 
olsun ki, Mən “lə iləhə illəllah” deyən kəsləri oddan çıxardaca-
ğam”.32 “Ravi33 Qatədə � deyir: “Həmçinin, onun belə dediyini 
eşitdim: “Onları Cəhənnəmdən çıxarıb Cənnətə salacağam, hətta 
Cəhənnəmdə Quranın tutduqlarından, yəni haqlarında əbədi əzab 
vacib olanlardan başqa heç kim qalmayacaq”. Sonra bu ayəni oxu-
du: “Ola bilsin ki, (buna görə) Rəbbin səni tərifəlayiq bir məqama 
yüksəltsin” (əl-İsra, 79). Peyğəmbərimizə � vəd olunmuş “Mə-
qamul-Mahmud (Tərifəlayiq Məqam)34”- budur”.35 
 

قَائم أَنتظر أُمتي تعبر علَى الصراط إِذْ جاَءنِي إِني لَ« قَالَ: �قَالَ: حدثَنِي نبِي اِهللا  �عن أَنسٍ 
 � عيسى فَقَالَ: هذه اَألنبِياء قَد جاَءتك يا محمد! يشتكُونَ أَو قَالَ يجتمعونَ إِلَيك ويدعونَ اَهللا

لعظَمِ ما هم فيه والْخلْق ملْجمونَ في الْعرقِ وأَما أَنْ يفَرق جمع اُألممِ إِلَى حيثُ يشاُء اُهللا، 
أَرجِع  الْمؤمن فَهو علَيه كَالزكْمة، وأَما الْكَافر فَيتغشاه الْموت، قَالَ: قَالَ: يا عيسى! انتظر حتى

ام تحت الْعرشِ فَلَقي ما لَم يلْق ملَك مصطَفَى، والَ نبِي حتى قَ �إِلَيك قَالَ: فَذَهب نبِي اِهللا 
إِلَى جِبرِيلُ: اذْهب إِلَى محمد فَقُلْ لَه: ارفَع رأْسك سلْ تعطَ واشفَع  �مرسلٌ فَأَوحي اُهللا 

نم رِجي أَنْ اختي أُمف تفِّعقَالَ: فَش فَّعشت  ددرأَت ا زِلتداً قَالَ: فَماحاناً وسإِن نيعستو ةعسكُلِّ ت
 بِيلَى رطَانِي اُهللا  �عى أَعتح تفِّعقَاماً إِالَّ شم لْ  �فَالَ أَقُومخد! أَدمحا مأَنْ قَالَ: ي كذَل نم

 ».نه الَ إِلَه إِالَّ اُهللا يوماً واحداً مخلصاً ومات علَى ذَلكمن شهِد أَ �من أُمتك من خلْقِ اِهللا 

 
12. Ənəs � rəvayət edir ki, Allahın Peyğəmbəri � demişdir: 
“Həqiqətən, mən (Qiyamət günü) ayaq üstə ümmətimin sirat 

                                                           

32 əl-Buxari 6956, 7072, 7510. 
33 Ravi – rəvayət edən. 
34 “Məqamul-Mahmud”- məhşər günü tərifəlayiq bir yerdir. Orada Muhəmməd Peyğəm-
bər � bütün bəşəriyyət üçün şəfaətçi olacaq. 
35 əl-Buxari 6886, 7002, 7440. 
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körpüsünün üstündən keçməyini gözlədiyim zaman İsa yanıma 
gəlib deyəcək: “Ey Muhəmməd! Bu peyğəmbərlər sənin yanına 
gəlmişlər, onlar sənə şikayət edir və Allaha dua edirlər ki, “və ya 
yanına toplanaraq Allaha dua edirlər ki,” ümmətlərin halı çox 
dəhşətli olduğu üçün Allah onları bir-birindən 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 � deyəcək: “Ey 
İsa, sənin yanına qayıdanadək gözlə!” Allahın Peyğəmbəri � 
gedib Ərşin altında, heç bir seçilmiş mələyə və ya göndərilmiş 
peyğəmbərə nəsib olmayan məqamda duracaq. Sonra Allah � 
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 məqam-
dan 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!”36 
 

نسِ عولُ إىل يرفعه  � أَنسر ا قال � اللَّهم زِلْت فَعي إِلَى أَشبويشفعين وأشفع ويشفعين � ر 

 َألحد وال محمد يا لَك لَيست هذه فيقول اللَّه إِال إِلَه ال قَالَ فيمن يشفِّعنِ رب أَي أقول حىت

هذي يل هتزعي واللجي وتمحرال و عي أَدارِ فا الندال يقول أَح إِال إِلَه اللَّه 

 
13. Ənəs � rəvayət edir ki, Allah Elçisi � 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 

                                                           

36 Əhməd 1276. əl-Albani “Sahihut-Tərğib vət-Tərhib”də (№ 553) səhih deyib. 
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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 burax-
mayacağam”.37 
 

ÁÈÒÀÃÀ ÙßÄÈÑÈ Âß Ëß ÈËßÙß ÈËËßËËÀÙ ÊßËÈÌßÑÈÍÈÍ ÔßÇÈËßÒÈ 
 

نع دبع اللَّه نرٍو بمقُولُ  �عولُ قَالَ يسر اللَّه � »احصلٍ يجبِر نى متأُم موي ةاميلَى الْقع 

 تنكر هلْ � اللَّه يقُولُ ثُم الْبصرِ مد سجِلٍّ كُلُّ سجِال وتسعونَ تسعةٌ لَه فَينشر الْخالَئقِ رُءوسِ

نذَا مئًا هيقُولُفَ شا الَ يي بقُولُ رفَي كتى أَظَلَمتبظُونَ كَتافالْح قُولُ ثُمي أَلَك ذْرع ةٌ أَلَكنسح 

ابهلُ فَيجقُولُ الرقُولُ. الَ فَيلَى فَيإِنَّ ب ا لَكندنع اتنسح هإِنالَ و ظُلْم كلَيع موالْي جرخفَت لَه 

 الْبِطَاقَةُ هذه ما رب يا فَيقُولُ قَالَ ورسولُه عبده محمدا وأَنَّ اللَّه إِالَّ إِلَه الَ أَنْ أَشهد فيها اقَةٌبِطَ

عم هذه جِالَّتقُولُ السفَي كالَ إِن ظْلَمت .عوضفَت جِالَّتى السف فَّةالْبِطَاقَةُ كى وف فَّةك تفَطَاش 

جِالَّتالس ثَقُلَتالْبِطَاقَةُ و« 

 
14. Abdullah ibn Amr ibn əl-As � rəvayət edir ki, Allah Elçisi � 
buyurdu: “Ümmətimdən olan bir kişi Qiyamət günü məxluqatın 
qarşısına çağırılacaq və ona doxsan doqquz ədəd kitab göstərilə-
cək. 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 bilər-
mi?” O, qorxu içində: “Xeyr!”- deyə cavab verəcək. Allah buyura-
caq: “Əksinə, dərgahımızda sənin üçün savab vardır. Odur ki, bu 
gün sənə zülm edilməyəcək”. Bu vaxt onun qarşısına içində “əş-
hədu əl-lə iləhə illəllah və ənnə Muhəmmədən abduhu və rəsu-
luhu” yazılmış bir kağız parçası qoyulacaq. O deyəcək: “Ey Rəb-
bim! Bu qədər kitabın qabağında bu kağız parçası nə fayda verə 

                                                           

37 İbn Əbu Asim 685. əl-Albani “Ziləlul-Cənnə”də (№ 828) səhih olduğunu bildirmişdir. 
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bilər?” Allah buyuracaq: “Sənə zülm olunmayacaq!” Sonra kitab-
lar tərəzinin bir gözünə, kağız parçası isə digər gözünə qoyulacaq 
və bu kağız parçasının ağırlığından o kitablar havaya qalxacaq”.38 
 

ØÈÐÊÈÍ ÒßÙËÖÊßÑÈ 
 

نةَ أَبِي عريرولُ قَالَ قَالَ  �هسر قَالَ � اللَّه اللَّه كاربالَى تعتا« وى أَنكَاِء أَغْنرالش نع كرالش 

نلَ مملًا عمع كرأَش يهي فعرِي مغَي هكْترت كَهرشو« 

 
15. Əbu Hureyra � rəvayət edir ki, Allah Elçisi � demişdir: “Uca 
Allah buyurdu: “Mən şərik olmağa möhtac deyiləm. Kim bir əməl 
etsə və bu əməldə Mənə şərik qoşarsa, onu da, onun şirkini də 
tərk edərəm”.39 
 

ÐÈÉÀÊÀÐËÀÐÛÍ ÀÃÈÁßÒÈ 
 

نع ودمحنِ مب ولُ قَالَ قَالَ  �لَبِيدسر إِنَّ« � اللَّه فوا أَخم افأَخ كُملَيع كرالش رغاَألص« .

 الْعباد تجازى يوم يقُولُ وتعالَى كتبار اللَّه إِنَّ الرياُء« قَالَ اَألصغر الشرك وما اللَّه رسولَ يا قَالُوا

هِمالموا بِأَعبإِلَى اذْه ينالَّذ متاُءونَ كُنرت كُمالمى بِأَعا فينوا الدظُرلْ فَانونَ هجِدت مهدناًء عزج« 
 
16. Mahmud ibn Ləbid � rəvayət edir ki, Allah Elçisi � demişdir: 
“Həqiqətən, sizin üçün ən çox qorxduğum kiçik şirkdir”. Dedilər: 
“Ey Allahın Elçisi, kiçik şirk nədir?” O buyurdu: “Riyakarlıq. Uca 
Allah qullarının əməllərinin əvəzini verəcəyi gün (riyakarlara) 
deyəcək: “Dünyada əməllərinizi göstərdiyiniz kəslərin yanına 
gedin! Baxın görün, onlar etdiklərinizin əvəzini verə bilirlərmi?!”40 
 

                                                           

38 ət-Tirmizi 2639, 2850; İbn Macə 4300. 4442. əl-Albani hədisi səhih adlandırmışdır. 
39 Muslim 2985, 5300, 7666. 
40 Əhməd 22523, 22528, 23630, 23686, 24350, 24356. Şueyb əl-Arnavut da hədisin isnadını 
səhih adlandırmışdır. əl-Albani isə buna oxşar hədisi “Sahihul-Cəmius-Sağir”də (№ 1555) 
səhih adlandırmışdır. 
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نةَ أَبِى عريرفَقَالَ�  ه لُ لَهاتلِ نامِ أَها الشهأَي خيا الشثْنديثًا حدح هتعمس نولِ مسر قَالَ � اللَّه 

معن تعمولَ سسر قُولُ � اللَّهلَ إِنَّ« ياسِ أَوى النقْضي موي ةاميالْق هلَيلٌ عجر هِدشتاس ىفَأُت بِه 

فَهرفَع هما نِعفَهرا قَالَ فَعفَم لْتما عيهقَالَ ف لْتقَات يكى فتح تهِدشتقَالَ. اس تكَذَب كنلَكو 

لْتقَالَ َألنْ قَاترِى يٌءج .يلَ فَقَدق. ثُم رأُم بِه بحلَى فَسع هِهجى وتح ىى أُلْقارِ فلٌ النجرو لَّمعت 

لْمالْع هلَّمعأَ وقَرآنَ والْقُر ىفَأُت بِه فَهرفَع هما نِعفَهرا قَالَ فَعفَم لْتما عيهقَالَ ف تلَّمعت لْمالْع 

عوهتلَّم أْتقَرو يكآنَ فقَالَ. الْقُر تكَذَب كنلَكو تلَّمعت لْمقَالَ الْعيل مالع .أْتقَرآنَ وقَالَ الْقُريل 

وه قَارِئ .يلَ فَقَدق ثُم رأُم بِه بحلَى فَسع هِهجى وتح ىى أُلْقارِ فلٌ. النجرو عسو اللَّه هلَيع 

طَاهأَعو نم افنالِ أَصالْم كُلِّه ىفَأُت بِه فَهرفَع هما نِعفَهرا قَالَ فَعفَم لْتما عيها قَالَ فم كْترت نم 

 فَقَد. جواد هو ليقَالَ علْتفَ ولَكنك كَذَبت قَالَ لَك فيها أَنفَقْت إِالَّ فيها ينفَق أَنْ تحب سبِيلٍ

 فَقَالَ ركْبتى علَى � اللَّه رسولُ ضرب ثُم »النارِ فى أُلْقى ثُم وجهِه علَى فَسحب بِه أُمر ثُم قيلَ

 »الْقيامة يوم لنارا بِهِم تسعر اللَّه خلْقِ أَولُ الثَّالَثَةُ أُولَئك هريرةَ أَبا يا«

 
17. Əbu Hureyra � rəvayət edir ki, Peyğəmbər � demişdir: 
“Qiyamət günü üç sinif insan ilk sorğu-suala çəkilənlərdən 
olacaqdır. Şəhid Allahın hüzuruna gətiriləcək və Allah ona bəxş 
etdiyi nemətlər haqqında xəbər verdikdən sonra deyəcək: “Bu 
nemətlərin müqabilində nə etmisən?” O: “Sənin yolunda vuruşub 
şəhid olmuşam”- deyə cavab verəcək. Allah isə ona belə deyəcək: 
“Yalan danışırsan! Sənə “qəhrəmandır”- desinlər deyə vuruşmu-
san. Ona da artıq nail olmusan”. Sonra əmr olunacaq və onu 
üzüstə sürükləyib Cəhənnəmə atacaqlar. Sonra elm öyrənmiş və 
onu insanlara öyrətmiş, çoxlu Quran oxumuş bir şəxs Allahın hü-
zuruna gətiriləcək və Allah ona nəsib etdiyi nemətlər haqqında 
xəbər verdikdən sonra deyəcək: “Bu nemətlərin müqabilində nə 
etmisən?” O: “Sənin xatirinə elm öyrənib onu insanlara öyrətmi-
şəm və çoxlu Quran oxumuşam”- deyə cavab verəcək. Allah isə 
ona belə deyəcək: “Yalan deyirsən! Sənə “alimdir”- desinlər, həm-
çinin “qaridir”- desinlər deyə elm öyrənmisən, Quran oxumusan. 
Ona da artıq nail olmusan”. Sonra əmr olunacaq və onu üzüstə 
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sürükləyib Cəhənnəmə atacaqlar. Sonra (dünyada) zəngin olmuş 
bir adam Allahın hüzuruna gətiriləcək və Allah ona verdiyi ne-
mətlər haqqında xəbər verdikdən sonra deyəcək: “Bu nemətlər 
müqabilində nə etmisən?” O: “Var-dövlətimi Sənin yolunda xərc-
ləmişəm, Sənin buyurduğun yerlərə sərf etmişəm”- deyə cavab 
verəcək. Allah isə ona belə deyəcək: “Yalan danışırsan! Sənə “nə 
səxavətli insandır”- desinlər deyə malından xərcləmisən. Ona da 
artıq nail olmusan”. Sonra əmr olunacaq və onu üzüstə sürüklə-
yib Cəhənnəmə atacaqlar”.41 Digər rəvayətdə belə əlavə vardır: 
“…Sonra Allah Elçisi � dizimə vurdu və: “Ey Əbu Hureyra! Bu üç 
nəfər Qiyamət günü Allahın yaratdıqları içində Cəhənnəm 
odunda yanan ilk kimsələrdir”- deyə buyurdu”.42 
 

ÊÀÔÈÐÈÍ ÉÅÐ ÁÎÉÄÀ ÔÈÄÉß43 ÂÅÐÌßÊ ÈÑÒßÉÈ 
 

نسٍ عأَن � هفَعرأَنَّ« ي قُولُ اللَّهي نولِ َألهارِ أَها النذَابع أَنَّ لَو ا لَكى مضِ فاَألر نٍء مىش تكُن 

. بِى تشرِك الَ أَنْ آدم صلْبِ فى وأَنت هذَا من ونُأَه هو ما سأَلْتك فَقَد قَالَ. نعم قَالَ بِه تفْتدى

تيإِالَّ فَأَب كرالش« 
 
18. Ənəs � Peyğəmbərdən � belə rəvayət etmişdir: “(Qiyamət 
günü) Allah Cəhənnəmdə ən yüngül əzaba məruz qalan bir kim-
səyə deyəcək: “Əgər dünyada olan hər şey sənin olsaydı, onu 
(əzabdan xilas olmağın üçün) fidyə verərdinmi?” O: “Bəli!”- deyə 
cavab verəcək. Onda Allah buyuracaq: “Sən hələ Adəmin belində 
ikən Mən səndən bundan daha yüngül olanı - Mənə şərik qoşma-
mağı tələb etmişdim. Sənsə məhz şərik qoşmağı tərcih etdin”.44 
 
«ÁÈÇß ÔÈËÀÍ ÓËÄÓÇÀ ÝÞÐß ÉÀÜÛØ ÅÍÄÈÐÈËÄÈ» - ÄÅÉßÍËßÐÈÍ ÊÖÔÐ ÅÒÌßÑÈ 

                                                           

41 Muslim 527, 1905, 5032. 
42 ət-Tirmizi 2382, 2557. 
43 Fidyə - bir kimsənin düşdüyü sıxıntılı haldan qurtarmaq üçün ödədiyi əvəz. 
44 əl-Buxari 3156, 3334, 6538; Muslim 7261. 
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نع دينِ زب دالخ نِىهالْج�  هلَّى قَالَ أَنا صولُ لَنسر الَةَ � اللَّهحِ صبالص ةبِييدلَى بِالْحإِثْرِ ع 

 قَالُوا. »ربكُم قَالَ ماذَا تدرونَ هلْ« فَقَالَ الناسِ علَى أَقْبلَ انصرف افَلَم اللَّيلَة، من كَانت سماٍء

اللَّه ولُهسرو لَمقَالَ. أَع »حبأَص نى مادبع نمؤبِى م ،ركَافا وفَأَم نا قَالَ منرطلِ مبِفَض اللَّه 

هتمحرو كفَذَل نمؤىبِ م ركَافكَبِ، وا بِالْكَوأَمو نِء قَالَ موكَذَا كَذَا بِنو كفَذَل ربِى كَاف نمؤمو 

 »بِالْكَوكَبِ

 

19. Zeyd ibn Xalid əl-Cuhəni � demişdir: “Allah Elçisi � 
Hudeybiyyədə 45  gecə ikən yağmış yağışdan sonra bizə Sübh 
namazını qıldırdı və namazı bitirdikdən sonra üzünü camaata 
çevirib soruşdu: “Bilirsinizmi, Rəbbiniz nə buyurdu?” (Əshabə-
lər:) “Allah və Onun Elçisi daha yaxşı bilir!”- dedilər. Peyğəmbər 
� dedi: “(Allah buyurdu): “Qullarımdan bir qismi mömin, digər 
qismi isə kafir oldu. “Bizə Allahın lütfü və mərhəməti sayəsində 
yağış göndərilmişdir”- deyənlərə gəlincə, onlar Mənə iman 
gətirmiş və ulduzları inkar etmişlər. “Yağış bizə filan və filan 
ulduza görə nazil olmuşdur”- deyənlərə gəldikdə, onlar Mənə 
küfr etmiş və ulduzlara iman gətirmişlər”.46 
 

«ÀÄßÌ ÞÂËÀÄÛ ÌßÍÈ ÉÀËÀÍ×Û ÙÅÑÀÁ ÅÄÈÐ» ÙßÄÈÑÈ 
 

 وشتمنِى ذَلك، لَه يكُن ولَم آدم ابن كَذَّبنِى اللَّه قَالَ« قَالَ � النبِى عنِ � عباسٍ ابنِ عنِ

لَمو كُني لَه ،كا ذَلفَأَم هيبكْذت اىإِي معى فَزأَ الَ أَنرأَنْ قْد هيدا أُعا كَانَ، كَمأَمو همتش اىإِي 

لُهى فَقَول ،لَدانِى وحبذَ أَنْ فَسخةً أَتباحص ا أَولَدو« 
 
20. İbn Abbas � rəvayət edir ki, Peyğəmbər � demişdir: “Allah 

                                                           

45 Hudybiyyə - Məkkənin 16 kilometrliyində Ciddəyə gedən yolda yerləşən yer adıdır. 
Hicri tarixinin 6-cı ilində orada Muhəmməd Peyğəmbərlə � müsəlmanları şəhərə 
buraxmayan və onları ümrə ziyarəti (həcc zamanından başqa il boyu edilə bilən kiçik həcc 
ziyarəti) etməyə qoymayan Məkkəlilər arasında sülh müqaviləsi bağlanmışdır. 
46 əl-Buxari 801, 810, 846, 980, 991, 1038. 



30                                                                  ÑßÙÈÙ ÃÖÄÑÈ ÙßÄÈÑËßÐ 

buyurur: “Adəm övladı Məni yalançı sayır, halbuki, bunu etməyə 
onun haqqı yoxdur, habelə, o, Məni təhqir47 edir, halbuki, buna da 
onun haqqı yoxdur. Məni yalançı sayması, onu öldürdükdən 
sonra yenidən yaradacağımı təkzib etməsidir, Məni təhqir etməsi 
isə Mənə övlad isnad etməsidir. Halbuki, Mən pak və müqəd-
dəsəm, Özümə zövcə və ya övlad götürməkdən uzağam!”48 
 

نةَ أَبِى عريرقَالَ  �ه نولِ عسر قَالَ« � اللَّه نِى � اللَّهكَذَّب ناب مآد لَمو كُنى يغبني أَنْ لَه 

 كَما أُعيده الَ إِنى فَقَولُه إِياى تكْذيبه أَما نِىيشتم أَنْ لَه ينبغى يكُن ولَم آدم ابن وشتمنِى يكَذِّبنِى

هأْتدب سلَيو رلْقِ آخالْخ زبِأَع لَىع نم هلا أَوأَمو همتش اىإِي لُهذَ فَقَوخات ا اللَّهلَدا وأَنو اللَّه داَألح 

دمالص لَم دأَل لَمو أُولَد لَمو كُنى يا لكُفُو دأَح« 
 
21. Əbu Hureyra � rəvayət edir ki, Allah Elçisi � demişdir: “Allah 

� buyurur: “Adəm oğlu Məni yalançı hesab edir, halbuki, ona 
(belə etmək) yaraşmaz. Habelə, Adəm oğlu Məni təhqir edir, 
halbuki, ona Məni təhqir etmək yaraşmaz. Onun Məni yalançı 
hesab etməsinə gəlincə, bu onun: “Allah məni ilk dəfə yaratdığı 
kimi, yenidən yarada bilməz”- deməsidir. (Qiyamət günü) xilqəti 
yenidən yaratmaq Mənim üçün çətin deyildir. Onun təhqirinə 
gəldikdə, bu, onun Allahın oğlu olduğunu iddia etməsidir. Hal-
buki, Mən Tək, Möhtac olmayan, nə doğmayan, nə doğulmayan, 
nə də bənzəri olmayan Allaham”.49 
 

ÇÀÌÀÍÛ ÑÞÉÌßÉÈÍ ÙÀÐÀÌ ÎËÌÀÑÛ 
 

نةَ أَبِى عريرولُ قَالَ قَالَ � هسر قَالَ« � اللَّه ينِى � اللَّهذؤي ناب ،مآد بسي الدرا هأَنو 

،رهى الددبِي ،راَألم لَ أُقَلِّباللَّي ارهالنو« 
 
                                                           

47 Müşriklər və kafirlər Allaha Ona layiq olmayan naqis sifətlər isnad etməklə Ona qarşı 
ədəbsizlik edirlər. 
48 əl-Buxari 4122, 4212, 4482. 
49 ən-Nəsai 2078, 2090; əl-Buxari 4592, 4690, 4974. əl-Albani həsən səhih deyib. 
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22. Əbu Hureyra � rəvayət edir ki, Allah Elçisi � demişdir: “Allah 
� buyurur: “Adəm övladı dəhri söyməklə Mənə əziyyət verir. 
(Çünki) dəhr Mənəm.50 Hər şey Mənim əlimdədir, gecəni gündü-
zə, gündüzü də gecəyə çevirən Mənəm!”51 
 

نةَ أَبِى عريرنِ  �هع بِىقُلِ الَ قَالَ � النةَأحدكم يا  يبيرِ خها �اهللا  قَالَ الدأَن رهلُ الدسأُر 

 املُسلم الرجلُ الْكَرم إِنَّفَ الْكَرم للْعنبِوال يقولن  قَبضتهما شئْت فَإِذَا والنهار اللَّيلَ

 
23. Əbu Hureyra � rəvayət edir ki, Peyğəmbər � demişdir: 
“Sizdən biriniz: “Nə pis zamandır!”- deməsin. (Çünki,) Allah � 

belə buyurur: “Zaman Mənəm. Gecəni və gündüzü Mən göndəri-
rəm. İstəsəm onları yox edərəm”. Sizdən biriniz üzümə “səxavət-
li”- deməsin.52 Çünki “səxavətlidir” müsəlman adama deyilir”.53 
 

ÑÓÐßÒ ×ßÊÌßÉÈÍ ÙÀÐÀÌ ÎËÌÀÑÛ Âß ÎÍËÀÐÀ ÕßÁßÐÄÀÐËÛÃ 
 

عما سةَ أَبريرقَالَ � ه تعمس بِىقُولُ � النقَالَ« ي اللَّه � نمو أَظْلَم نمم بذَه يلُقخ 

 »شعريةً أَو حبةً ليخلُقُوا أَو ذَرةً، فَلْيخلُقُوا كَخلْقى،

 
24. Əbu Hureyra � demişdir: “Mən Peyğəmbərin � belə dediyini 
eşitmişəm: “Allah � buyurmuşdur: “Mənim yaratdığım kimi 
yaratmağa çalışan kimsədən daha zalım kim ola bilər?! (Bacarır-

                                                           

50 İbn Teymiyyə � demişdir: “Dəhr zamandır. Hər kəs zamanı söyərkən, müsibəti onun 
başına gətirəni qəsd edir və beləliklə, bu söyüşü Allaha aid edir. Çünki, həqiqətdə bu 
müsibəti onun başına gətirən Allahdır. Deməli: “Dəhr Allahdır”- dedikdə, dəhrə aid etdiyi 
hər bir şeyin Allaha aidliyi qəsd edilir”. (Sarimul-Məslul 3/ 922). 
51 əl-Buxari 4826, 6937, 7053, 7491. 
52 Cahiliyyət dövründə ərəblər üzümdən şərab düzəltdiklərinə görə üzümü, üzüm ağacını 
və şərabı “səxavətli” adlandırırdılar. Çünki, şərab onları səxavətli olmağa sövq edirdi. Pey-
ğəmbər � şəriətin haram buyurduğunu “səxavətli” adlandırmağı sevməzdi. O ehtiyat 
edirdi ki, üzümə gözəl ad vermək insanları şərab içməyə sövq edə bilər. Ona görə də ona 
nifrət edərək və haram olmasını vurğulayaraq bu adın ona verilməsini qadağan etdi və bu 
adı şəriətin haram buyurduğu şeylərdən özünü qoruyan müsəlmana layiq gördü. 
53 əl-Buxari “Ədəbul-Mufrad” 770. əl-Albani səhih olduğunu bildirmişdir. 
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larsa,) qoy bir qarışqa yaratsınlar, yaxud bir dən yaratsınlar, 
yaxud bir arpa dənəsi yaratsınlar!”54 

                                                           

54 əl-Buxari 5497, 5609, 5953. 
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34                                                                  ÑßÙÈÙ ÃÖÄÑÈ ÙßÄÈÑËßÐ 

ÌÅÐÀÚ ÙßÄÈÑÈ Âß ÍÀÌÀÇÛÍ ÔßÐÇ55 ÎËÓÍÌÀÑÛ 
 

نع كالنِ مةَ بعصعأَنَّ � ص بِىن اللَّه � مثَهدح نلَةَ علَي رِىبِ أُسا« همنيا بى أَنيمِ فطالْح - 

 هذه بين ما - فَشق يقُولُ وسمعته قَالَ - فَقَد آت أَتانِى إِذْ مضطَجِعا، - الْحجرِ فى قَالَ وربما

 وسمعته شعرته، إِلَى نحرِه رةثُغ من قَالَ بِه يعنِى ما جنبِى إِلَى وهو للْجارود فَقُلْت - هذه إِلَى

 فَغِسلَ إِميانا، مملُوَءة ذَهبٍ من بِطَست أُتيت ثُم قَلْبِى، فَاستخرج - شعرته إِلَى قَصه من يقُولُ

 الْبراق هو الْجارود لَه فَقَالَ -. »أَبيض رِالْحما وفَوق الْبغلِ دونَ بِدابة أُوتيت ثُم حشى، ثُم قَلْبِى

 جِبرِيلُ بِى فَانطَلَق علَيه، فَحملْت« - طَرفه أَقْصى عند خطْوه يضع نعم، أَنس قَالَ حمزةَ أَبا يا

 وقَد قيلَ. محمد قَالَ معك ومن قيلَ. جِبرِيلُ قَالَ هذَا من فَقيلَ فَاستفْتح، الدنيا السماَء أَتى حتى

 فَقَالَ آدم، فيها فَإِذَا خلَصت، فَلَما فَفَتح، جاَء الْمجِىُء فَنِعم بِه، مرحبا قيلَ. نعم قَالَ إِلَيه أُرسلَ

. الصالحِ والنبِى الصالحِ بِاالبنِ مرحبا قَالَ ثُم السالَم فَرد علَيه فَسلَّمت. علَيه فَسلِّم آدم أَبوك هذَا

ثُم دعى صتى حاَء أَتمةَ السالثَّانِي ،حفْتتيلَ فَاسق نذَا مرِيلُ قَالَ هيلَ. جِبق نمو كعقَالَ م دمحم .

 يحيى إِذَا خلَصت، فَلَما ، فَفَتح. جاَء الْمجِىُء فَنِعم بِه مرحبا قيلَ. نعم قَالَ إِلَيه أُرسلَ وقَد قيلَ

 مرحبا قَاالَ ثُم فَردا، فَسلَّمت. علَيهِما فَسلِّم وعيسى يحيى هذَا قَالَ الْخالَة ابنا وهما وعيسى،

. جِبرِيلُ قَالَ هذَا من قيلَ فَاستفْتح الثَّالثَة، السماِء إِلَى بِى صعد ثُم. الصالحِ والنبِى الصالحِ بِاَألخِ

. جاَء الْمجِىُء فَنِعم بِه، مرحبا قيلَ. نعم قَالَ إِلَيه أُرسلَ وقَد قيلَ. محمد قَالَ معك ومن قيلَ

،حا فَفُتفَلَم تلَصإِذَا خ فوسذَا قَالَ. يه فوسي لِّمفَس هلَيع .تلَّمفَس هلَيع ،دفَر ا قَالَ ثُمبحرم 

 قَالَ هذَا من قيلَ ،فَاستفْتح الرابِعةَ، السماَء أَتى حتى بِى صعد ثُم الصالحِ، والنبِى الصالحِ بِاَألخِ

 الْمجِىُء فَنِعم بِه، مرحبا قيلَ. نعم قَالَ إِلَيه أُرسلَ أَوقَد قيلَ. محمد قَالَ معك ومن قيلَ. جِبرِيلُ

 قَالَ ثُم فَرد علَيه فَسلَّمت .علَيه فَسلِّم إِدرِيس هذَا قَالَ إِدرِيس إِلَى خلَصت فَلَما ، فَفُتح. جاَء

 من قيلَ فَاستفْتح، الْخامسةَ، السماَء أَتى حتى بِى صعد ثُم. الصالحِ والنبِى الصالحِ بِاَألخِ مرحبا

 بِه، مرحبا قيلَ. نعم قَالَ إِلَيه سلَأُر وقَد قيلَ. � محمد قَالَ معك ومن قيلَ. جِبرِيلُ قَالَ هذَا

مجِىُء فَنِعاَء الْما. جفَلَم تلَصونُ فَإِذَا خارذَا قَالَ هونُ هاره لِّمفَس هلَيع .تلَّمفَس هلَيع دفَر ثُم 

 قيلَ فَاستفْتح، السادسةَ، السماَء أَتى حتى بِى صعد ثُم. الصالحِ والنبِى الصالحِ بِاَألخِ مرحبا قَالَ

                                                           

55 Fərz - dini baxımdan yerinə yetirilməsi vacib olanlar. 
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نذَا مرِيلُ قَالَ هيلَ. جِبق نم كعقَالَ م دمحيلَ. مق قَدلَ وسأُر هقَالَ إِلَي معا قَالَ. نبحرم ،بِه مفَنِع 

 قَالَ ثُم فَرد علَيه فَسلَّمت علَيه، فَسلِّم موسى هذَا قَالَ وسىم فَإِذَا خلَصت، فَلَما جاَء، الْمجِىُء

 غُالَما َألنَّ أَبكى قَالَ يبكيك ما لَه قيلَ بكَى، تجاوزت فَلَما. الصالحِ والنبِى الصالحِ بِاَألخِ مرحبا

 السابِعة، السماِء إِلَى بِى صعد ثُم. أُمتى من يدخلُها من أَكْثَر أُمته من ةَالْجن يدخلُ بعدى، بعثَ

حفْتترِيلُ، فَاسيلَ جِبق نذَا مرِيلُ قَالَ هيلَ. جِبق نمو كعقَالَ م دمحيلَ. مق قَدثَ وعب هقَالَ. إِلَي 

معقَالَ. ن رامبح ،بِه مجِىُء فَنِعاَء الْما جفَلَم ،تلَصفَإِذَا خ يماهرذَا قَالَ إِبه وكأَب لِّمفَس هلَيقَالَ. ع 

تلَّمفَس ،هلَيع دفَر الَما قَالَ السبحرنِ مبحِ بِاالالالص بِىالنحِ والالص .ثُم تعفى رةُ لردس 

 وإِذَا الْمنتهى، سدرةُ هذه قَالَ الْفيلَة آذَان مثْلُ ورقُها وإِذَا هجر، قالَلِ مثْلُ نبِقُها فَإِذَا الْمنتهى،

 فى فَنهران الْباطنان، اأَم قَالَ جِبرِيلُ يا هذَان ما فَقُلْت. ظَاهران ونهران باطنان، نهران أَنهارٍ أَربعةُ

،ةنا الْجأَمو انريلُ الظَّاهفَالن اتالْفُرو .ثُم عفى رل تيالْب ،ورمعالْم ثُم يتاٍء أُتبِإِن نرٍ، مماٍء خإِنو 

ننٍ ماٍء لَبإِنو نلٍ، مسع ذْتفَأَخ ،نفَقَالَ اللَّب ىه ةُالْفطْر تا أَنهلَيع كتأُمو .ثُم تفُرِض لَىع 

اتلَوالص ِسنيمالَةً خمٍ كُلَّ صوي .تعجفَر تررلَى فَمى، عوسا فَقَالَ مبِم ترقَالَ أُم ترأُم 

ِسنيمالَةً بِخمٍ كُلَّ صوإِنَّ قَالَ. ي كتالَ أُم يعطتست مخالَةً ِسنيمٍ، كُلَّ صوى يإِنو اللَّهو قَد تبرج 

اسالن ،لَكقَب تالَجعنِى ويلَ بائرإِس دأَش ،ةالَجعالْم جِعإِلَى فَار كبر أَلْهفَاس يففخالت كتُألم .

،تعجفَر عضى فَونا، عرشع تعجإِلَى فَر وسفَقَالَ ىم ،ثْلَهم تعجفَر عضى فَونا، عرشع تعجفَر 

 فَرجعت مثْلَه، فَقَالَ موسى إِلَى فَرجعت عشرا، عنى فَوضع فَرجعت مثْلَه، فَقَالَ موسى إِلَى

تررِ فَأُمشبِع اتلَومٍ، كُلَّ صوي تعجثْلَ فَقَالَ فَرم،ه تعجفَر ترسِ فَأُممبِخ اتلَومٍ، كُلَّ صوي 

تعجى، إِلَى فَروسا فَقَالَ مبِم ترأُم قُلْت ترسِ أُممبِخ اتلَومٍ كُلَّ صوإِنَّ قَالَ. ي كتالَ أُم 
يعطتست سمخ اتلَومٍ، كُلَّ صوى يإِنو قَد تبرج اسالن ،لَكقَب تالَجعنِى ويلَ بائرإِس دأَش 

،ةالَجعالْم جِعإِلَى فَار كبر أَلْهفَاس يففخالت كتقَالَ. ُألم أَلْتى سبى رتح ،تييحتاس نلَكو 

 فَلَما...« »عبادى عن وخفَّفْت فَرِيضتى أَمضيت مناد نادى جاوزت فَلَما - قَالَ - وأُسلِّم أَرضى

حا فَتنلَواَء عما، السينلٌ فَإِذَا الدجر دلَى قَاعع ينِهمةٌ يوِدلَى أَسعو ارِهسةٌ، يوِدإِذَا أَس ظَرلَ نبق 

ينِهمي ،كحإِذَا ضو ظَرلَ نبق ارِهسكَى، يا فَقَالَ ببحرم بِىحِ بِالنالنِ الصباالحِ والالص .رِيلَ قُلْتجِبل 

نذَا مذَا قَالَ هه مآد .هذهةُ ووِداَألس نع ينِهمي هالمشو مسن ،نِيهلُ بنيِ فَأَهمالْي مهنلُ مأَه ،ةنالْج 

 »…بكَى شماله قبلَ نظَر وإِذَا ضحك، يمينِه عن نظَر فَإِذَا النارِ، أَهلُ شماله عن الَّتى واَألسوِدةُ
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»...ثُم رِجى بِى عتح ترى ظَهوتسمل عمأَس يهف رِيفاَألقْالَمِ ص...« »...ثُم طَلَقى بِى انتح 

 حبايِلُ فيها فَإِذَا الْجنةَ، أُدخلْت ثُم هى، ما أَدرِى الَ أَلْوانٌ وغَشيها الْمنتهى، سدرة إِلَى بِى انتهى

 »الْمسك ترابها وإِذَا اللُّؤلُؤِ،

 
25. Malik ibn Sasaə � rəvayət edir ki, Peyğəmbər � gecə səfəri 
haqqında (bunları) danışmışdır: “Mən Hatimdə56 (və ya Hicrədə) 
uzanmış ikən bir nəfər57 yanıma gəldi və (bədənimi) buradan bura 
kimi58 yarıb qəlbimi çıxartdı. Sonra yanıma içi imanla dolu olan 
qızıl ləyən gətirdilər. Qəlbimi (Zəmzəm suyu ilə) yuduqdan sonra 
onu (imanla) doldurdular. Sonra mənim yanıma qatırdan alçaq və 
uzunqulaqdan hündür olan, ağ rəngli bir heyvan gətirdilər”. 
(Carud dedi: “Ey Əbu Həmzə, bu, Buraq idimi?” Ənəs dedi: “Bəli, 
o, addımını insanın gördüyü son nöqtəyə qoyurdu”. Peyğəmbər 
� davam edib dedi:) “Mən heyvana mindikdən sonra Cəbrail 
məni özü ilə apardı. Nəhayət, dünya səmasına gəlib çatdıqda, o, 
qapının açılmasını xahiş etdi. (Gözətçilər): “Kimdir o?”- deyə 
soruşdular. O: “Cəbraildir!”- dedi. Onlar: “Yanındakı kimdir?”- 
deyə soruşdular. O: “Muhəmməddir!”- dedi. Onlar soruşdular: 
“Onu çağırıblarmı?” Cəbrail: “Bəli!”- dedi. Onlar dedilər: “Xoş 
gəlib, səfa gətirib! O nə gözəl ziyarətçidir!” Sonra qapılar açıldı. 
Mən içəri keçdikdə (orada) Adəmi gördüm. (Cəbrail): “Bu, atan 
Adəmdir, salam ver ona!”- dedi, mən də ona salam verdim. O, 
mənim salamımı aldı və dedi: “Xoş gəlmisən, ey əməlisaleh oğul 
və əməlisaleh peyğəmbər!” Sonra biz ikinci səmaya qalxdıq və 
(Cəbrail) qapının açılmasını xahiş etdi. (Gözətçilər): “Kimdir o?”- 
deyə soruşdular. O: “Cəbraildir!”- dedi. Onlar: “Yanındakı kim-
dir?”- deyə soruşdular. O: “Muhəmməddir!”- dedi. Onlar soruş-

                                                           

56 Bu, Kəbəyə bitişik yarımdairə şəklində hörülmüş, hündür olmayan divarla Kəbənin ara-
sındakı yerdir. Bu yer Hicr və ya Hatim adlanır. 
57 Yəni Cəbrail �. 
58 Ravi demişdir: “Mən Caruddan soruşdum: “O: “burdan bura kimi” deyəndə nə qəsd 
edirdi?” Dedi: “Boğazından və ya köksündən qarnının alt nahiyəsinə qədər”. 
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dular: “Onu çağırıblarmı?” Cəbrail: “Bəli!”- dedi. Onlar dedilər: 
“Xoş gəlib, səfa gətirib! O, nə gözəl ziyarətçidir!” Sonra qapılar 
açıldı. Mən içəri keçdikdə (orada) xalauşaqlarını - Yəhyanı və 
İsanı gördüm. (Cəbrail): “Bu, Yəhya və İsadır, salam ver onlara!”- 
dedi, mən də onlara salam verdim. Onlar mənim salamımı 
aldıqdan sonra dedilər: “Xoş gəlmisən, ey əməlisaleh qardaş və 
əməlisaleh peyğəmbər!” Sonra biz üçüncü səmaya qalxdıq və 
(Cəbrail) qapının açılmasını xahiş etdi. (Gözətçilər): “Kimdir o?”- 
deyə soruşdular. O: “Cəbraildir!”- dedi. Onlar: “Yanındakı kim-
dir?”- deyə soruşdular. O: “Muhəmməddir!”- dedi. Onlar soruş-
dular: “Onu çağırıblarmı?” Cəbrail: “Bəli!”- dedi. Onlar dedilər: 
“Xoş gəlib, səfa gətirib! O, nə gözəl ziyarətçidir!” Sonra qapılar 
açıldı. Mən içəri keçdikdə (orada) Yusufu gördüm. (Cəbrail): “Bu, 
Yusufdur, salam ver ona!”- dedi, mən də ona salam verdim. O, 
mənim salamımı aldıqdan sonra dedi: “Xoş gəlmisən, ey əməli-
saleh qardaş və əməlisaleh peyğəmbər!” Sonra biz dördüncü 
səmaya qalxdıq və (Cəbrail) qapının açılmasını xahiş etdi. (Gözət-
çilər): “Kimdir o?”- deyə soruşdular. O: “Cəbraildir!”- dedi. 
Onlar: “Yanındakı kimdir?”- deyə soruşdular. O: “Muhəmməd-
dir!”- dedi. Onlar soruşdular: “Onu çağırıblarmı?” Cəbrail: 
“Bəli!”- dedi. Onlar dedilər: “Xoş gəlib, səfa gətirib! O, nə gözəl 
ziyarətçidir!” Sonra qapılar açıldı. Mən içəri keçdikdə (orada) 
İdrisi gördüm. (Cəbrail): “Bu, İdrisdir, salam ver ona!”- dedi, mən 
də ona salam verdim. O, mənim salamımı aldıqdan sonra dedi: 
“Xoş gəlmisən, ey əməlisaleh qardaş və əməlisaleh peyğəmbər!” 
Sonra biz beşinci səmaya qalxdıq və (Cəbrail) qapının açılmasını 
xahiş etdi. (Gözətçilər): “Kimdir o?”- deyə soruşdular. O: 
“Cəbraildir!”- dedi. Onlar: “Yanındakı kimdir?”- deyə soruşdular. 
O: “Muhəmməddir!”- dedi. Onlar soruşdular: “Onu çağırıblar-
mı?” Cəbrail: “Bəli!”- dedi. Onlar dedilər: “Xoş gəlib, səfa gətirib! 
O, nə gözəl ziyarətçidir!” (Sonra qapılar açıldı.) Mən içəri 
keçdikdə (orada) Harunu gördüm. (Cəbrail): “Bu, Harundur, 
salam ver ona!”- dedi, mən də ona salam verdim. O, mənim 
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salamımı aldıqdan sonra dedi: “Xoş gəlmisən, ey əməlisaleh 
qardaş və əməlisaleh peyğəmbər!” Sonra biz  altıncı səmaya 
qalxdıq və (Cəbrail) qapının açılmasını xahiş etdi. (Gözətçilər): 
“Kimdir o?”- deyə soruşdular. O: “Cəbraildir!”- dedi. Onlar: “Ya-
nındakı kimdir?”- deyə soruşdular. O: “Muhəmməddir!”- dedi. 
Onlar soruşdular: “Onu çağırıblarmı?” Cəbrail: “Bəli!”- dedi. 
Onlar dedilər: “Xoş gəlib, səfa gətirib! O, nə gözəl ziyarətçidir!” 
(Sonra qapılar açıldı.) Mən içəri keçdikdə (orada) Musanı 
gördüm. (Cəbrail): “Bu, Musadır, salam ver ona!”- dedi, mən də 
ona salam verdim. O, mənim salamımı aldıqdan sonra dedi: “Xoş 
gəlmisən, ey əməlisaleh qardaş və əməlisaleh peyğəmbər!” Mən 
onun yanından keçib getdikdə o ağladı. Ondan: “Nə üçün 
ağlayırsan?”- deyə soruşdular. Musa dedi: “Məndən sonra 
göndərilmiş bu cavan oğlanın ümmətindən Cənnətə daxil olanla-
rın sayı, mənim ümmətimdən ora daxil olanların sayından qat-qat 
artıq olacaq”. Sonra biz yeddinci səmaya qalxdıq və (Cəbrail) 
qapının açılmasını xahiş etdi. (Gözətçilər): “Kimdir o?”- deyə 
soruşdular. O: “Cəbraildir!”- dedi. Onlar: “Yanındakı kimdir?”- 
deyə soruşdular. O: “Muhəmməddir!”- dedi. Onlar soruşdular: 
“Onu çağırıblarmı?” Cəbrail: “Bəli!”- dedi. Onlar dedilər: “Xoş 
gəlib, səfa gətirib! O, nə gözəl ziyarətçidir!” (Sonra qapılar açıldı.) 
Mən içəri keçdikdə (orada) İbrahimi gördüm. (Cəbrail): “Bu, atan 
İbrahimdir, salam ver ona!”- dedi, mən də ona salam verdim. O, 
mənim salamımı aldıqdan sonra dedi: “Xoş gəlmisən, ey əməli-
saleh qardaş və əməlisaleh peyğəmbər!” Sonra mənə son həddəki 
Sidr59 ağacını göstərdilər. Onun meyvələri Həcər (məmləkətində) 
düzəldilən saxsı səhənglərə bənzəyirdi, yarpaqları da fil qulaqları 
boyda idi. (Cəbrail): “Bu, Sidrətul-Muntəhadır”- dedi. Bu ağacın 
dibindən dörd çay axırdı. Bu çaylardan ikisi altdan, ikisi də 
üstdən axırdı. Mən soruşdum. “Bu nə çaylardır, ey Cəbrail?” 

                                                           

59 Sidrətul-Muntəha - son hüdud şanaqülləsi. Yeddinci göydə bitən ağac. O, bu adını ona 
görə alıb ki, yerdən gedən və Allahdan nazil olan hər nə varsa, ona qədər gedib çatır. 
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Dedi: “Altdakı çaylar Cənnətdən axır. Üstdəki çaylar isə Nil və 
Furat çaylarıdır”. Sonra mənə Beytul-Məmuru 60  göstərdilər. 61 
Sonra mənə bir qab şərab, bir qab süd və bir qab bal gətirdilər. 
Mən südü götürdüm. Onda (Cəbrail) dedi: “Budur fitrət, sən və 
sənin ümmətin (fitrət) üzərindədir”.62 Sonra mənə gündəlik olaraq 
əlli (vaxt) namaz qılmaq vacib buyruldu. Mən geri qayıtdım və 
Musanın yanına gəlib çatdıqda, o (məndən): “Sənə nə əmr 
edildi?”- deyə soruşdu. Dedim: “Mənə gündəlik əlli vaxt namaz 
qılmaq vacib buyruldu”. Musa dedi: “Sənin ümmətin gündəlik 
olaraq əlli (vaxt) namazı qıla bilməyəcək. Vallahi ki, mən səndən 
əvvəl bunu insanlara tətbiq etmək və İsrail oğullarını haqq yola 
çəkmək istədim, (lakin heç nə alınmadı). Rəbbinin yanına qayıt və 
Ondan (bu hökmü) yüngülləşdirməyi xahiş et!” Mən Allahın 
yanına qayıdıb (Ona yalvardım) və O, vacib namazların sayını 
qırxa endirdi. Sonra mən Musanın yanına qayıtdım və o, (əvvəlcə) 
dediklərini bir də (mənə) təkrar söylədi. Sonra mən Allahın 
yanına qayıtdım və Allah vacib namazların sayını otuza endirdi. 
Sonra mən Musanın yanına qayıtdım və o, (əvvəlcə) dediklərini 
bir də (mənə) təkrar söylədi. Mən bir də (Allahın) yanına 
qayıtdım və Allah vacib namazların sayını iyirmiyə endirdi. Sonra 
mən Musanın yanına qayıtdım və o, (əvvəlcə) dediklərini bir də 
(mənə) təkrar söylədi. Mən bir daha Allahın yanına qayıtdım və 
mənə gündəlik olaraq on vaxt namaz qılmaq vacib buyruldu. 
Sonra mən (Musanın yanına) qayıtdım və o, (əvvəlcə) dediklərini 
bir də (mənə) təkrar söylədi. Mən (axırıncı kərə Allahın) yanına 
qayıtdım və mənə gündəlik olaraq beş vaxt namaz qılmaq vacib 
buyruldu. Sonra mən Musanın yanına qayıtdım və o, məndən: 

                                                           

60 Bu ev yeddinci səmada bilavasitə Kəbənin üstündə yerləşən məbəddir. Hər gün onu yet-
miş min mələk ziyarət edir və bir daha ora qayıtmırlar. 
61 Digər rəvayətdə deyilir: “Mən Cəbraildən onun barəsində soruşdum. Dedi: “Bu Beytul-
Məmurdur. Hər gün onun içində yetmiş min mələk namaz qılır, sonra oradan çıxır və bir 
daha ora qayıtmır”. 
62 Yəni Tövhidə meylli. 
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“Sənə nə əmr edildi?”- deyə soruşdu. Dedim: “Mənə gündəlik 
olaraq beş vaxt namaz qılmaq əmr olundu”. Musa dedi: “Sənin 
ümmətin gündəlik olaraq beş (vaxt) namazı qıla bilməyəcək. Mən 
səndən əvvəl bunu insanlara tətbiq etmək və İsrail oğullarını haqq 
yola çəkmək istədim, (lakin heç nə alınmadı). Rəbbinin yanına 
qayıt və Ondan ümmətin üçün (bu hökmü) yüngülləşdirməyi 
xahiş et!” Dedim: “Mən Rəbbimdən (yetərincə) istədim, artıq (nə 
isə istəməyə) üzüm gəlmir. Lakin mən (bu hökmlə) razıyam və 
buna boyun əyirəm”. Mən çıxıb getdikdə belə bir səda gəldi: 
“Mən əzəldən yazdığım hökmü vacib buyurdum, (sonra da) 
qullarımın yükünü yüngülləşdirdim63”.64 Digər rəvayətlərdə aşa-
ğıdakı əlavələr vardır: “…(Göy qapıları) açıldıqda biz yaxın 
göyün üstünə qalxdıq və orada oturmuş bir adam gördük ki, 
onun sağ və sol tərəfində (insanlardan ibarət) toplumlar var idi. 
Bu adam sağa baxanda gülür, sola baxanda isə ağlayırdı. O, (məni 
görüb) dedi: “Əməlisaleh  peyğəmbər və əməlisaleh oğul xoş 
gəlibdir!” Mən Cəbraildən: “Bu kimdir?”- deyə soruşdum. Dedi: 
“Bu Adəmdir, onun sağında və solunda olan toplumlar 
zürriyyətinin ruhlarıdır. Sağında duranlar Cənnət əhli, solunda 
duranlar isə Cəhənnəm əhlidir. (Buna görə də) sağına baxanda 
gülür, soluna baxanda ağlayır…”.65 “…Sonra (Cəbrail) mənimlə 
elə bir yüksəkliyə qalxdı ki, mən qələmlərin xışıltısını eşitdim”.66 
“…Sonra (Cəbrail) məni son həddəki Sidr ağacının yanına apardı. 
Onun rəngləri vəsfəgəlməzdir. Sonra məni Cənnətə daxil etdilər. 
Orada mən incilər düzülmüş boyunbağılar, habelə (Cənnət) tor-
pağının müşk olduğunu gördüm”.67 
 

                                                           

63 Digər hədisdə bu cümlənin tamamı belə rəvayət edilmişdir: “Odur ki, yaxşı əməlin əvə-
zini on qat verəcəyəm”. Yəni hər bir müsəlman beş vaxt namaz qılmaqla əlli namazın sava-
bını qazanır. 
64 əl-Buxari 3598, 3674, 3887; Muslim 259/ 162 (234, 429). 
65 əl-Buxari 336, 342, 349.  
66 əl-Buxari 336, 342, 349.  
67 əl-Buxari 336, 342, 349. 
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ÀÇÀÍ ÂÅÐÌßÉÈÍ ÔßÇÈËßÒÈ 

 

نةَ عقْبنِ عرٍ بامقَالَ  �ع تعمولَ سسر قُولُ � اللَّهي »بجعي كبر نى ماعمٍ رى غَنأْسِ فر 

ةيظلِ شبذِّنُ الْجؤي الَةلِّى بِالصصيقُولُ وفَي وا � اللَّهظُرى إِلَى اندبذَا عذِّنُ هؤي يمقيالَةَ والص 

افخى ينم قَد تى غَفَردبعل هلْتخأَدةَ ونالْج« 
 
26. Uqbə ibn Amir � demişdir: “Allah Elçisini � belə deyərkən 
eşitdim: “Rəbbin dağın başında qoyun otaran çobanın azan verib, 
namaz qılmasına təəccüb edir. Allah � belə buyurur: “Bu quluma 
baxın! Məndən qorxduğuna görə azan verib, namaz qılır. Artıq 
Mən qulumu bağışladım və Cənnətə daxil etdim”.68 
 

ÔßÐÇ ÍÀÌÀÇËÀÐÛÍÛÍ ÔßÇÈËßÒÈ 
 

 خمس أُمتك علَى افْترضت � اللَّه قَالَ« قَالَ � اللَّه رسولَ أَنَّ أَخبره  �رِبعى بن قَتادةَ أَبا إِنَّ

اتلَوص تهِدعى ودنا عدهع هأَن نافَظَ مح هِنلَيع هِنقْتول هلْتخأَد نةَالْج نمو ظْ لَمافحي هِنلَيع 

  »عندى لَه عهد فَالَ
 
27. Əbu Qatədə ibn Rabi � rəvayət edir ki, Allah Elçisi � 
demişdir: “Allah � buyurdu: “Sənin ümmətinə beş namazı vacib 
etdim. Mən onları vaxtında qılanı Cənnətə salacağıma dair dərga-
hımda əhd etdim. Onları vaxtında qılmayanın isə, dərgahımda 
heç bir əhdi yoxdur”.69 
 

                                                           

68 ən-Nəsai 660, 666, 674, 1630. əl-Albani səhih olduğunu söyləmişdir. Allah təəccüb edir, 
yəni, razı olur. İmam ən-Nəvəvi demişdir: “Allahın təəccüblənməsi mümkün deyildir. 
Çünki, heç bir şey Ondan gizli qalmaz. Təəccüblənmək isə bir şeyin səbəbi gizli qaldıqda 
baş verir. Allahın təəccüblənməsinin mənası bundan daha böyükdür”. 
69 İbn Macə 1403, 1467. əl-Albani həsən adlandırmışdır. 
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نأَبِي ع رِيسإِد ،الَنِيوقَالَ الْخ :تي كُنسٍ فلجم نابِ محأَص بِيالن � يهِمةُ فادبع نب 

تاموا  �الصفَذَكَر رفَقَالَ الْوِت مهضعب :اجِبقَالَ وو مهضعةٌ: بنةُ فَقَالَ سادبع نب تامالص�  :

 يا: فَقَالَ وتعالَى تبارك اِهللا عند من جِبرِيلُ أَتانِي: يقُولُ � اِهللا رسولَ سمعت أَني فَأَشهد أَنا أَما

دمحإِنَّ م قُولُ � اللَّهي: يإِن قَد تضلَى فَرع كتأُم سمخ اتلَوص نافَى مو لَى بِهِنع هِنوئوض 

هِنيتاقومو هِنكُوعرو نهودجسفَإِنَّ و ي لَهدنع ا بِهِندهأَنْ ع لَهخأُد ةَ، بِهِننالْج نمنِي ويلَق قَد 

قَصتان نم كئًا، ذَليش أَو ما ةًكَلههبش سفَلَي ي لَهدنع دهإِنْ ع ئْتش هتذَّبإِنْ عو ئْتش هتمحر 

 
28. Əbu İdris əl-Xauləni demişdir: “(Bir dəfə) Peyğəmbərin � 
səhabələrinin məclisində idim. Ubədə ibn Samit � də onların 
arasında idi. Vitr70 namazı haqqında söhbət düşdü. Bəziləri onun 
vacib olduğunu, bəziləri isə sünnət olduğunu dedilər. Ubədə ibn 
Samit � dedi: “Mənə gəlincə, mən Allah Elçisinin � belə buyur-
duğunu eşitdim: “Cəbrail Uca Allahın dərgahından yanıma gəlib 
dedi: “Ey Muhəmməd! Həqiqətən, Allah � buyurur: “Mən sənin 
ümmətinə beş namazı fərz etdim. Kim bu (namazların) dəstama-
zına, vaxtlarına, rukusuna,71 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”.72 

 
ÑÖÁÙ Âß ßÑÐ ÍÀÌÀÇÛÍÛÍ ÔßÇÈËßÒÈ 

 

                                                           

70 Vitr - tək, İşa namazından Sübh namazınadək olan hər vaxtda qılınan tək rükətli namaz. 
71 Ruku - fiqh istilahı olub, qabağa əyilmə, namazda qiraətdən sonra yerə, təzim edirmiş ki-
mi, paralel şəkildə önə əyilməni bildirir. Ruku namazın rüknlərindən olub - vacib ünsürlə-
rindən biridir və fərzdir. Rukuda əllər dizlərə qoyulur. Namaz qılarkən ruku edən şəxs 
ayaq üstə dayanmaya yaxın olarsa, rukuya getmiş sayılmır, əyilməsi ruku vəziyyətinə ya-
xın olduqda isə bu sayılır. Camaatla namaz qılarkən imama rukuda çatan şəxs, ayaq üstə 
“Allahu Əkbər” deyərək rukuya gedir. 
72 ət-Tayəlisi 574. əl-Albani “Silsilətul-Əhədisis-Sahiha”da (№ 842) az fərqliliklə olan ləfzə 
səhih demişdir. 
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نةَ أَبِى عريرولَ أَنَّ  �هسر ونَ« قَالَ � اللَّهاقَبعتي يكُمكَةٌ فالَئلِ مكَةٌ بِاللَّيالَئمارِ، وهبِالن 

تجيونَوعى مف الَةرِ صالْفَج الَةصرِ، وصالْع ثُم جرعي ينوا الَّذاتب ،يكُمف مأَلُهسفَي وهو لَمأَع بِهِم 

فكَي مكْترى تادبقُولُونَ عفَي ماهكْنرت مهلُّونَ، وصي ماهنيأَتو مهلُّونَ وصي« 

 
29. Əbu Hureyra � rəvayət edir ki, Allah Elçisi � demişdir: “Bir 
dəstə mələk gecələr, bir dəstə mələk də gündüzlər növbə ilə sizin 
yanınıza gəlir, onlar Sübh və Əsr namazlarında bir yerə toplanır-
lar. Bundan sonra gecəni73 sizin aranızda keçirən mələklər (səma-
ya) qalxır və Allah onlardan: “Siz Mənim qullarımı nə vəziyyətdə 
tərk etmisiniz?”- deyə soruşur, halbuki O, qullarının (nə etdiklə-
rini) daha yaxşı bilir. Bununla belə onlar deyirlər: “Biz onları 
namaz qıldıqları halda tərk etdik, yanlarına gəldikdə də onlar 
namaz qılırdılar”.74 
 

ÄÓÙÀ75 ÍÀÌÀÇÛÍÛÍ ÔßÇÈËßÒÈ 
 

ناِء أَبِى عدرأَبِى الدو ذَر�  نولِ عسر نِ« � اللَّهع اللَّه � هقَالَ أَن ناب مآد كَعى ارل نم 

 »آخره أَكْفك ركَعات أَربع النهارِ أَولِ

 
30. Əbud-Dərdə və Əbu Zərr � rəvayət edirlər ki, Allah Elçisi � 
Allahın � belə buyurduğunu xəbər verdi: “Ey Adəm oğlu! Günün 

                                                           

73 Hədisdə: “gecəni sizin aranızda keçirən mələklər”- deyildikdə təkcə onlar deyil, habelə 
gündüzlər möminlərin arasında olub növbəsi yetişdikdən sonra səmaya qalxan mələklər 
də nəzərdə tutulur. Bu izah İbn Xuzeymənin “Səhih” əsərində mötəbər isnadla rəvayət edi-
lən hədisdə öz təsdiqini tapmışdır. Bu hədisdə Peyğəmbər � demişdir: “…onlar Sübh 
namazında bir yerə toplandıqdan sonra gecəni sizin aranızda keçirən mələklər səmaya 
qalxır, qalanları isə sizin aranızda qalırlar, habelə Əsr namazında bir yerə toplandıqdan 
sonra gündüzü sizin aranızda keçirən mələklər səmaya qalxır, qalanları isə sizin aranızda 
qalırlar…” (Fəthul-Bəri 2/ 330). 
74 əl-Buxari 555, 6932, 7048, 7486. 
75 Duha - səhər günün başlanğıcı deməkdir. Duha namazının vaxtı: Günəş üfüqdən bir nizə 
hündürlüyündə qalxdıqdan sonra, yəni təqribən günəş çıxdıqdan on beş dəqiqə sonra 
günəş səmanın ortasına, yüksəlməsindən bir az əvvələdək təqribən on dəqiqə qabaq. 
(Şərhul-Mumti alə Zadul-Mustəqnəi, 4/ 122-123). 
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əvvəlində Mənim üçün dörd rükət76 namaz qıl ki, günün sonuna-
dək səni qoruyum”.77 
 
 
 

ÍÀÔÈËß ÍÀÌÀÇËÀÐÛÍÛÍ ÔßÇÈËßÒÈ 
 

نسِ عنِ أَنيمٍ بكح ىبقَالَ الض افخ نم زِينِ أَوِ اداب ادى زِيةَ فَأَتيندالْم ىا فَلَقةَ أَبريرقَالَ ه 

 أَحِسبه يونس قَالَ. اللَّه رحمك بلَى قُلْت قَالَ حديثًا أُحدثُك أَالَ فَتى يا فَقَالَ لَه فَانتسبت فَنسبنِى

هنِ ذَكَرع بِىلَأَ إِنَّ« قَالَ � النا وم باسحي اسالن بِه موي ةاميالْق نم هِمالمالَةُ أَعقُولُ قَالَ الصي 

 لَه كُتبت تامةً كَانت فَإِنْ نقَصها أَم أَتمها عبدى صالَة فى انظُروا أَعلَم وهو لمالَئكَته � ربنا

 أَتموا قَالَ تطَوع لَه كَانَ فَإِنْ تطَوعٍ من لعبدى هلْ انظُروا قَالَ شيئًا منها انتقَص كَانَ وإِنْ تامةً

 »ذَاكُم علَى اَألعمالُ تؤخذُ ثُم تطَوعه من فَرِيضته لعبدى
 
31. Ənəs ibn Həkim əd-Dabbi demişdir: “Ziyaddan və ya İbn 
Ziyaddan qorxaraq Mədinəyə gəlib Əbu Hureyra � ilə görüşdum. 
O mənim əsli-nəsəbim haqqında soruşdu, mən də ona söylədim. 
O dedi: “Ey cavan oğlan! Sənə bir hədis danışım?” Mən də: “Bəli, 
Allah sənə rəhm etsin!”- dedim. O Peyğəmbərdən � rəvayət 
edərək buyurdu: “Qiyamət günü insanların əməllərindən ilk 
hesaba çəkilən namaz olacaqdır. Rəbbimiz � yaxşı bildiyi halda 
mələklərinə buyuracaq: “Qulumun fərz namazlarına baxın, onları 
tam, yoxsa naqis olaraq qılıb?” Əgər fərz namazları tam olarsa, 
onun üçün tam olaraq yazılacaq. Əgər onlardan bir şey əskik 
olarsa, Allah buyuracaq: “Baxın, qulumun nafilə78 namazları var-
mı?” Əgər onun nafilə namazları olarsa, Allah: “Qulumun fərz 

                                                           

76 Rükət - qiyam, ruku və iki səcdəni özündə birləşdirən namazın tam bir hissəsidir. 
77 ət-Tirmizi 475, 477. əl-Albani hədisi səhih adlandırmışdır. 
78 Nafilə - əlavə ibadətlər. 
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namazlarını nafilə namazları ilə tamamlayın!”- deyə buyuracaq-
dır. Sonra digər əməllər də bu cür hesaba çəkiləcək”.79 
 

نع ثيرنِ حةَ بقَالَ قَبِيص تمةَ قَديندالْم فَقُلْت ماللَّه رسى يا ليسلا جحالقَالَ. ص تلَسإِلَى فَج 

 من سمعته بِحديث ثْنِىفَحد صالحا جليسا يرزقَنِى أَنْ اللَّه سأَلْت إِنى فَقُلْت  �هريرةَ أَبِى

 بِه يحاسب ما أَولَ إِنَّ« يقُولُ � اللَّه رسولَ سمعت فَقَالَ بِه ينفَعنِى أَنْ اللَّه لَعلَّ � اللَّه رسولِ

دبالْع موي ةاميالْق نم هلمع هالَتفَإِنْ ص تلُحص فَقَد أَفْلَح أَنوحإِنْ جو تدفَس فَقَد ابخ ِسرخو 

فَإِن قَصتان نم هتٌء فَرِيضىقَالَ ش بوا � الرظُرلْ انى هدبعل نعٍ مطَولَ تكَما فَيا بِهم قَصتان 

نم ةالْفَرِيض كُونُ ثُمي رائس هلملَى عع كذَل« 

 
32. Hureys ibn Qabisa demişdir: “Mədinəyə gəlib Allaha dua 
etdim ki, mənə əməlisaleh bir yoldaş yetirsin. Sonra Əbu Hureyra 
� ilə rastlaşıb onun yanında oturdum və dedim: “Mən Allahdan 
özümə əməlisaleh yoldaş yetirməsini dilədim. Mənə Allah 
Elçisindən � eşitdiyin bir hədis danış. Ola bilsin ki, Allah bu 
hədislə məni faydalandırsın”. Əbu Hureyra � dedi: “Allah Elçisi-
nin � belə dediyini eşitdim: “Qiyamət günü bəndənin hesaba 
çəkiləcəyi ilk əməli namazdır. Əgər namazları qaydasında olsa, 
uğur qazanar və nicat tapar. Əgər namazları qaydasında olmasa, 
ziyana uğrayar. Əgər fərz namazlarından bir şey əskik olsa, Rəbb 

� belə buyurar: “Baxın, qulumun nafilə namazları varmı?” Belə-
liklə nafilələrlə fərzlərindən əskik olanı tamamlanacaq. Sonra 
digər əməlləri də bu cür hesaba çəkiləcək”.80 
 

ÍÀÌÀÇÛ ÝÞÇËßÌßÉÈÍ ÔßÇÈËßÒÈ 
 

نع دبع نِ اللَّهرٍو بما قَالَ  �عنلَّيص عولِ مسر اللَّه � رِبغالْم عجفَر نم عجر قَّبعو نم 

قَّباَء عولُ فَجسر ا � اللَّهرِعسم قَد هفَزح فَسو الن قَد رسح نع يتكْبروا« فَقَالَ هرشذَا أَبه 

                                                           

79 Əbu Davud 864. əl-Albani səhih olduğunu bildirmişdir. 
80 ət-Tirmizi 413, 415; İbn Macə 1425, 1426. əl-Albani səhih olduğunu qeyd etmişdir. 
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كُمبر قَد حا فَتابب نابِ مواِء أَبمى الساهبي كَةَ بِكُمالَئقُولُ الْموا يظُرى إِلَى انادبع ا قَدوقَض 

  »أُخرى ينتظرونَ وهم فَرِيضةً

 
33. Abdullah ibn Amr � demişdir: “Biz Allah Elçisi � ilə birlikdə 
Məğrib namazını qıldıqdan sonra bizdən gedən getdi, qalan da 
qaldı. Birdən Allah Elçisi � təngənəfəs və dizləri açıq halda tələsik 
gəldi və dedi: “Sizə müjdə olsun! Budur, Rəbbiniz səma qapıla-
rından birini açmış, mələklərin qarşısında sizinlə öyünərək buyu-
rur: “Qullarıma baxın! Artıq bir fərzi yerinə yetirib digərini 
gözləyirlər!”81 
 

ÝÅÚß ÂÀÕÒÛ ÄßÑÒßÌÀÇ ÀËÌÀÜÛÍ ÔßÇÈËßÒÈ 
 

نةَ عقْبع نرٍ بامقُولُ  � عأَقُولُ لَا: ي مولَى الْيولِ عسا � اللَّه رم قُلْ لَمي تعمولَ سسر اللَّه � 
رجل من أميت «يقول:  �ومسعت النيب » جهنم من بيتا فَلْيتبوأْ متعمدا علَي كَذب من«يقول: 
 وضأَ وإِذَا عقْدةٌ انحلَّت يديه وضأَ فَإِذَا عقَدعليكم  و الطَّهورِ إِلَى نفْسه يعالج اللَّيلِ منيقوم 

ههجو انلَّتةٌ حقْدإِذَا عو حسم هأْسر لَّتحةٌ انقْدإِذَا عأَ وضرجليهه  ولَّتحةٌ انقْدقُولُ عاهللا فَي 

� ينلَّذاَء لرابِ وجوا: الْحظُري إِلَى اندبذَا عه جالعي هفْسألُين نسا يأَلَنِي مس دبذَا عه وفَه لَه 
  »ين عبدي هذا فهو لهما سأل

 
34. Uqbə ibn Amir � demişdir: “Bu gün mən Allah Elçisinin � 
buyurmadığı şeylər haqqında danışmayacağam, çünki mən Allah 
Elçisinin � belə buyurduğunu eşitdim: “Kim bilərəkdən mənim 
adımdan yalan danışarsa, Cəhənnəmdəki evinə hazırlaşsın”. 
Həmçinin, Peyğəmbərin � belə buyurduğunu eşitdim: “Ümmə-
timdən bir kişi var ki, gecə duraraq dəstəmaz almaqla nəfsini mü-
alicə 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 

                                                           

81 İbn Macə 801, 850. əl-Albani səhih olduğunu bildirmişdir.  
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müalicə edən bu quluma baxın! Bu qulum Məndən nə istəyirsə, o 
da ona veriləcəkdir”.82 
 

ÌßÑÚÈÄËßÐÈ ÇÈÉÀÐßÒ ÅÄßÍËßÐ ÁÀÐßÄß 
 

نسٍ عولُ قَالَ: قَالَ  �أَنسإِنَّ«: � اِهللا ر ي اللَّهادنلَي موي ةاميالْق نانِي؟ أَيجِري نانِي؟ أَيقَالَ جِري 

 »الْمساجِد؟ عمار أَين فَيقُولُ يجاوِرك أَنْ ينبغي ومن ربنا الْمالئكَةُ فَتقُولُ

 
35. Ənəs � rəvayət edir ki, Allah Elçisi � demişdir: “Həqiqətən, 
Allah Qiyamət günü belə müraciət edəcək: “Qonşularım hanı, 
qonşularım hanı?!” Mələklər deyəcəklər: “Ey Rəbbimiz! Sənə 
qonşu olmağa kim layiq ola bilər?” Allah buyuracaq: “Məscidləri 
ziyarət edənlər hanı?!”83 

                                                           

82 İbn Hibban 1052, 2555. Şueyb əl-Arnavut isnadını səhih adlandırmışdır. 
83 əl-Haris “Müsnəd” 126; əs-Suyuti “Cəmiul-Əhədis” 7341. əl-Albani “Silsilətul-Əhədisis-
Sahiha”da (№ 2728) səhih demişdir. 



48                                                                  ÑßÙÈÙ ÃÖÄÑÈ ÙßÄÈÑËßÐ 

 
 

ÎÐÓÚ, ÇßÊÀÒ, ÙßÚÚ 
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ÎÐÓÚÓÍ ÔßÇÈËßÒÈ 
 

نةَ أَبِى عريرأَنَّ � ه ولَرس قَالَ � اللَّه »اميةٌ، الصنفُثْ فَالَ جرالَ يلْ، وهجي إِنو ؤرام لَهقَات أَو 

هماتقُلْ شى فَلْيإِن مائنِ،. صيترى مالَّذفِْسى ون هدبِي لُوفمِ فَمِ لَخائالص بأَطْي دنع الَى اللَّهعت نم 

 بِعشرِ والْحسنةُ بِه، أَجزِى وأَنا لى، الصيام أَجلى، من وشهوته وشرابه طَعامه يترك سك،الْم رِيحِ

 »أَمثَالها
 
36. Əbu Hureyra � rəvayət edir ki, Allah Elçisi � demişdir: “Oruc 
qalxandır.84 Qoy (oruc tutan adam) günah işlər görməsin və cahil-
lik 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 buyu-
rur:) “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 veri-
ləcəkdir”.85 
 

نةَ أَبِى عريرقُولُ � هولُ قَالَ يسر قَالَ« � اللَّه لِ كُلُّ اللَّهمنِ عاب مآد إِالَّ لَه ،اميالص هى، فَإِنل 

 سابه فَإِنْ يصخب، والَ يرفُثْ فَالَ أَحدكُم، صومِ يوم كَانَ وإِذَا جنةٌ، والصيام. بِه أَجزِى وأَنا

،دأَح أَو لَهقُلْ قَاتى فَلْيإِن رامؤ مائى. صالَّذو فْسن دمحم هدبِي لُوفمِ فَمِ لَخائالص بأَطْي دنع اللَّه 

نرِيحِ م ،كسمِ الْمائلصل انتحا فَرمهحفْرإِذَا ي أَفْطَر ،إِذَا فَرِحو ىلَق هبر فَرِح هموبِص« 
 
37. Əbu Hureyra � rəvayət edir ki, Allahın Elçisi � 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 qalxan-
dır. Sizdən biriniz oruc tutduğu zaman günah işlər görməsin və 

                                                           

84 Cəhənnəm odundan qoruyan sipər. 
85 əl-Buxari 1761, 1795, 1894. 
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dava-dalaş salmasın. Əgər kimsə onu söysə və ya onunla dalaş-
maq 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”.86 
 

ÑßÄßÃß ÂÅÐÌßÉß ÒßØÂÈÃ 
 

نةَ أَبِى عريرولَ أَنَّ � هسر قَالَ« قَالَ � اللَّه اللَّه � قفأَن فأُنق كلَيقَالَ - عو  - دي َألى اللَّهم 

 لَم فَإِنه واَألرض السماَء خلَق منذُ أَنفَق ما أَرأَيتم - وقَالَ - والنهار اللَّيلَ سحاُء نفَقَةٌ، تغيضها الَ

ضغا يى مف ،هدكَانَ يو هشرلَى عاِء، عالْم هدبِيانُ ويزالْم ضفخي فَعريو« 

 
38. Əbu Hureyra � rəvayət edir ki, Allah Elçisi � demişdir: “Allah 
� buyurur: “(Malından Mənim yolumda) xərclə, Mən də sənə 
xərcləyəcəyəm”. (Allah Elçisi �) dedi: “Allahın Əli doludur. (Bu 
nemətlərin) səhər-axşam ardı-arası kəsilmədən xərclənməsi Onun 
Əlini boş qoya bilməz”. Həmçinin dedi: “Məgər Allahın göyü və 
yeri yaratdığı gündən bəri nə qədər xərclədiyini görmürsünüz?! 
Bu Onun Əlindəkilərin azalmasına (zərrə qədər) təsir göstərmə-
mişdir. Onun Ərşi suyun üzərində idi, Əlində də tərəzi var idi. O, 
(bu tərəzini) aşağı endirir və yuxarı qaldırırdı”.87 
 

نع ىدع نمٍ باتقُولُ � حي تكُن دنولِ عسر اللَّه � اَءهفَج الَنجا رمهدكُو أَحشلَةَ، ييالْع 

راآلخكُو وشي بِيلِ، قَطْعولُ فَقَالَ السسر ا« � اللَّهأَم بِيلِ قَطْعالس هى الَ فَإِنأْتي كلَييلٌ إِالَّ عقَل 

 أَحدكُم يطُوف حتى تقُوم الَ الساعةَ فَإِنَّ الْعيلَةُ وأَما خفريٍ، بِغيرِ مكَّةَ إِلَى الْعري تخرج حتى

هقَتدالَ بِص جِدي نم لُهقْباي ،هنم ثُم فَنقلَي كُمدأَح نيىِ بدي اللَّه سلَي هنيب هنيبو ابجالَ حو 

                                                           

86 əl-Buxari 1904, 5472, 5927; Muslim 1151, 1944, 2762. 
87 əl-Buxari 4316, 4407, 4684, 5352, 7496. 
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 رسوالً إِلَيك أُرسلْ أَلَم لَيقُولَن ثُم. بلَى فَلَيقُولَن ماالً أُوتك أَلَم لَه لَيقُولَن ثُم لَه، يترجِم ترجمانٌ

 فَلْيتقين النار، إِالَّ يرى فَالَ شماله عن ينظُر ثُم النار، إِالَّ يرى فَالَ يمينِه عن فَينظُر. بلَى يقُولَنفَلَ

كُمدأَح ارالن لَوو قبِش ،ةرمفَإِنْ ت لَم جِدي ةمفَبِكَل ةبطَي« 
 
39. Adiyy ibn Hatim � demişdir: “Mən Allah Elçisinin � yanında 
ikən iki nəfər şikayətə gəldi. Onlardan biri kasıblıqdan, digəri isə 
yol kəsən quldurlardan şikayət etdi. Allah Elçisi � (onları 
dinlədikdən sonra) dedi: “Yol kəsən quldurlara gəlincə, az bir 
zaman keçdikdən sonra karvanlar yanlarında heç bir mühafizəçi 
aparmadan Məkkəyə yollanacaqlar. Kasıbçılığa gəldikdə isə, 
(bilin ki,) biriniz əlindəki sədəqə ilə gəzib-dolaşıb bunu ondan 
qəbul edəcək bir adam tapa bilməyəcəyi vaxt gəlməyincə Qiyamət 
qopmayacaq. Sonra siz Allahın hüzurunda duracaqsınız və sizinlə 
Onun arasında heç bir pərdə olmayacaq. (Dediklərinizi) tərcümə 
edəcək bir tərcüməçiniz belə olmayacaq. Sonra Allah Öz qulun-
dan soruşacaq: “Mən sənə mal-dövlət verməmişdimmi?” O: 
“Vermişdin”- deyəcək. Sonra soruşacaq: “Mən sənə peyğəmbər 
göndərməmişdimmi?” O: “Göndərmişdin”- deyəcək. Bundan son-
ra o, əvvəlcə sağına, sonra da soluna baxacaq, lakin oddan başqa 
bir şey görməyəcək. Elə isə heç olmasa, yarım xurma (sədəqə) ilə 
özünüzü Oddan qoruyun. Bunu tapmasanız, onda gözəl söz da-
nışmaqla (özünüzü Oddan qoruyun)”.88 
 

نأَبِى ع داقو ىثا قَالَ  �اللَّيى كُنأْتن بِىزِلَ إِذَا � النأُن هلَيا عثُندحا فَقَالَ فَيلَن مٍ ذَاتوإِنَّ« ي اللَّه 

 إِلَيه يكُونَ أَنْ َألحب واد آدم البنِ كَانَ ولَو الزكَاة إِيتاِءو الصالَة ِإلقَامِ الْمالَ أَنزلْنا إِنا قَالَ �

ثَان لَوكَانَ و لَه انيادو بكُونَ أَنْ َألحا يهِمثٌ إِلَيالَ ثَالُأل ومي فونِ جاب مإِالَّ آد ابرالت ثُم 

وبتي لَى اللَّهع نم ابت« 

 
40. Əbu Vaqid əl-Leysi � demişdir: “Peyğəmbərə vəhy nazil 

                                                           

88 əl-Buxari 1324, 1347, 1413. 
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olarkən biz Onun yanına gələrdik və O bizə nazil olanlar barədə 
danışardı. (Bir gün) Peyğəmbər � bizə dedi: “Allah � buyurdu: 
“Biz mal-dövləti namaz qılıb və zəkat vermək89 üçün nazil etdik. 
Adəm övladının bir vadi (mal-dövləti) olsa, ikincisini istəyər. İki 
vadisi olsa, üçüncüsünü istəyər. Adəm övladının (sonda) qarnını90 
yalnız torpaq doldurar, sonra isə Allah tövbə edənin tövbəsini 
qəbul edər”.91 
 

نرِ عسنِ باشٍ بحج ىشقَالَ  �الْقُر قزال ببِىى � نف كَفِّه ثُم عضو هعبةَ أَصاببقَالَ السقُولُ« وي 

ى � اللَّهنِى أَنجِزعت ناب مآد قَدو كلَقْتخ نثْلِ مم هذفَإِذَا ه تلَغب كفْسن هذه - ارأَشإِلَى و 

هلْقح - قُلْت قدصى أَتأَنانُ وال أَوقَةدص«.  
 
41. Busr ibn Cəhhaş əl-Quraşi � demişdir: “Peyğəmbər � ovcu-
nun içinə tüpürüb şəhadət barmağını onun üzərinə qoydu və 
dedi: “Allah � buyurur: “Ey Adəm oğlu! Sən Məni necə aciz saya 
bilərsən ki, Mən səni bunun bənzərindən yaratdım”. Allah Elçisi 
� hülqumunu göstərərək buyurdu: “Ruhun bura çatdıqda sən: 
“Sədəqə verəcəyəm”- deyirsən, o zaman sədəqə verməyin nə 
faydası vardır?!”92 
 

ÍßÇÈÐ ÙÀÃÃÛÍÄÀ 
 

نةَ أَبِى عريرنِ  �هع بِىالَى اهللا قالَ � النعي الَ: تأْتي ناب مآد ذْرالن ٍءبِشي لَم أَكُن قَد هترقَد 

نلَكو يهلْقي ذْرالْقَدرِ إِىل الن قَدو هترقَد لَه رِجختأَس بِه نيلِ مخينِي الْبتؤفَي هلَيا عم لَم كُنينِي يتؤي 

نلُ مقَب 

 

                                                           

89 Zəkat - varlı müsəlmanlar tərəfindən hər il ödənilən var-dövlətin bir hissəsidir. O, qoyul-
muş qayda-qanunlara müvafiq olaraq, müəyyən dərəcələrə bölünmüş adamlardan alınır. 
90 Abdullah ibn Abbasdan � rəvayət edilən başqa bir rəvayətdə “gözünü” deyilir. 
91 Əhməd 20900, 21906, 21956, 22546. əl-Albani “Sahihul-Cəmius-Sağir”də (№ 1781) və “Sil-
silətul-Əhədisis-Sahiha”da (№ 1639) səhih adlandırmışdır. 
92 İbn Macə 2707, 2811. əl-Albani bu hədisi həsən adlandırmışdır. 
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42. Əbu Hureyra � rəvayət edir ki, Peyğəmbər � demişdir: “Uca 
Allah buyurur: “Adəm övladının etdiyi hər bir nəziri Mən əzəl-
dən təqdir etmişəm. Onun nəzir etməsi qədəri dəyişmir, çünki 
Mən bunu əzəldən təqdir etmişəm. Mən bunu sadəcə xəsis adam-
dan çıxardıram. O, əvvəlcədən Mənə verməli olduğunu sonradan 
verir”.93 
 

ÈÌÊÀÍÛ ÎËÀ-ÎËÀ ÙßÚÚß ÝßËÌßÉßÍ ÕÅÉÈÐÄßÍ ÌßÙÐÓÌ ÎËÓÐ 
 

 جِسـمه،  لَـه  أَصححت عبدا إِنَّ: يقُولُ � اهللا إِنَّ: قَالَ � اهللا رسولَ أَنَّ:  �سعيد أَبِي عن

تعسأَوو هلَيي عف ةيشعي الْمضمت هلَيةُ عسمامٍ خوالَ أَع دفي إِلَي ومرحلَم 

 
43. Əbu Səid əl-Xudri � rəvayət edir ki, Allah Elçisi � demişdir: 
“Allah � buyurur: “Qulun bədənini sağlam etdim, güzəranını da 
genişləndirdim. Üstündən beş il ötüb keçdi, o isə, Mənə doğru 
(həccə) gəlməməklə (xeyirdən) məhrum oldu”.94 
 

ÙßÚÚÈÍ ÔßÇÈËßÒÈ 
 

 األنصار من رجل رجالن إليه فتخطا � اهللا رسول بنا صلى« قال  �الصامت بن عبادة عن

 سبقك قد األنصاري إن للثقفي � اهللا رسول فقال الثقفي األنصاري سبق ثقيف من ورجل

 عن الثقفي فسأله قال حل يف فهو مين أعجل يكون أن اهللا رسول يا لعله أألنصاري فقال باملسألة

 شئت وإن عنه تسأل جئت مبا خربتك شئت إن لألنصاري � اهللا رسول قال مث فأخربه لصالةا

 البيت أممت إذا األجر من مالك تسألين جئت فقال ختربين اهللا رسول يا فقال بذلك فأخرب سألتين

 من لك وما اجلمار رميك يف األجر من لك وما عرفة يف وقوفك يف األجر من لك وما العتيق

 ما باحلق بعثك والذي األنصاري فقال البيت ودعت إذا األجر من لك وما رأسك حلق يف األجر

                                                           

93 Əhməd 7499, 7807, 8137, 8152. əl-Albani “Sahihul-Cəmius-Sağir”də (№ 4334) səhih oldu-
ğunu bildirmişdir. 
94 İbn Hibban 960. əl-Albani “Silsilətul-Əhədisis-Sahiha”da (№ 1662) və “Sahihut-Tərğib 
vət-Tərhib”də (№ 1166) səhih olduğunu bildirmişdir. 
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 أنت تضعها أو قدما ترفع أال العتيق البيت أممت إذا األجر من لك فإن قال غريه عن أسألك جئت

 يا ملالئكته يقول � اهللا فإن بعرفة وقوفك وأما درجة لك ورفعت حسنة لك كتبت إال ودابتك

 نفسي أشهد فإين � اهللا فيقول واجلنة رضوانك يلتمسون جاؤوا قالوا بعبادي جاء ما مالئكيت

 فإن اجلمار رميك وأما عاجل رمل وعدد القطر وعدد الدهر أيام عدد هلم غفرت قد أين وخلقي

 وأما �عملُونَي كَانوا بِما جزاًء أَعينٍ قُرة من لَهم أُخفي ما نفْس تعلَم فَلَا� يقول � اهللا

 وأما القيامة يوم نورا لك كانت إال األرض يف تقع شعرة شعرك من ليس فإنه رأسك حلقك

 قال: قال � عمر ابن حديث ...  »أمك ولدتك كيوم ذنوبك من خترج فإنك ودعت إذا البيت

 راحلَتك تطَؤها وطْأَة كُلِّبِ لَك فإنَّ احلَرام البيت تؤم بيتك من خروجك أما:  �اهللا رسول

بكْتي اللَّه ةً بِها لَكنسو ححموي ا عنك ًئَةيا سوأم قُوفُكفَةَ ورفإنَّ بِع اللَّه زلَّ عزِلُ وجنإىل ي 

 عميقٍ فَج كُلِّ من غُبراً شعثاً جاؤونِي عبادي هؤالِء فَيقُولُ املَالئكَةَ بِهِم فَيباهي الدنيا السماِء

 أو عالجٍ رملِ مثلُ عليك كانَ فَلَو رأَوين لَو فكَيف يروين وملْ عذَابِي ويخافُونَ رحمتي يرجونَ

 لَك مدخور فإِنه اراجلم رميك وأما عنك اللَّه غَسلَها ذُنوباً السماِء قَطْرِ مثْلُ أو الدنيا أيامِ مثْل

 ذُنوبِك من خرجت بالبيت طُفْت فإذا حسنةً تسقُطُ شعرة بِكُلِّ لك فإِنَّ رأْسك حلْقُك وأَما

 أُمك ولَدتك كَيومِ
 
44. Ubədə ibn Samit � demişdir: “(Bir gün) Allah Elçisi � bizimlə 
namaz qılırdı. (Bu zaman) biri Ənsardan,95 biri isə Səqif qəbiləsin-
dən olan iki kişi ona doğru addımladı və Ənsardan olan kişi Səqif 
qəbiləsindən olan kişini (Allah Elçisinə � birinci yaxınlaşmaqda) 
qabaqladı. Allah Elçisi � 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 � Ənsardan olan kişiyə dedi: “Əgər 
istəyirsənsə, soruşmaq üçün gəldiyin məsələ barəsində sənə xəbər 

                                                           

95 Ənsar - İslamı qəbul etmiş və Muhəmməd Peyğəmbərin � sədaqətli silahdaşları olmuş 
Mədinənin yerli sakinlərinə deyilir. Onlar Məkkədən və başqa şəhərlərdən gələn mühacir-
ləri evlərinə qəbul edir və onları zəruri əşyalarla təmin edirdilər. 
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verim”. O dedi: “Ey Allahın Elçisi! Mənə xəbər ver!” O dedi: “Sən 
gəldin məndən soruşasan ki, qədim Evə (Kəbəyə)96 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 gəlmə-
dim”. O dedi: “Qədim Evə gəlməkdə mükafatın sənin və miniyi-
nin atdığı hər addıma görə sənə bir savab yazılar və sənin üçün 
bir dərəcə artırılar. Ərafatda durduqda Allah � mələklərinə 
buyurur: “Ey Mənim 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) damcıları-
nın, 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”.97 Başqa bir rəvayətdə isə Peyğəmbər � belə demişdir: 
“Beytul-Harama gəlmək üçün evindən çıxmağına gəlincə, 
miniyinin atdığı hər addıma görə Allah sənə bir savab yazır və bir 
günahını silir. Ərəfatda durmağına gəlincə, Allah � bu vaxt 
dünya səmasına enir və mələklərinin qarşısında öyünərək buyu-
rur: “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 

                                                           

96 Kəbə - İbrahim peyğəmbər � və onun oğlu İsmail peyğəmbərin � ucaltdığı kub forma-
sında 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 mü-
səlman yaşadığı ölkədən Məkkəyə gələrək onu ziyarət edir, qədim ibadətgahın ətrafına do-
lanırlar. 
97 ət-Tabərani “Mucəmul-Əvsat” 2320. əl-Albani “Sahihut-Tərğib vət-Tərhib”də (№ 1113) 
həsən li-ğeyrihi demişdir.  
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görsəydilər necə?” Sənin günahların böyük bir qum yığınının 
dənələri və ya dünyanın günləri, ya da göydə olan yağışın damcı-
ları qədər olsa belə, Allah onları səndən təmizləyər. Daş atmağına 
gəlincə, o, sənin üçün (şeytanı) zəlil etməkdir. Başını qırxdırma-
ğına gəlincə, yerə duşən hər bir tükə görə sənin üçün bir savab 
vardır. Evi təvaf etdikdə98 isə anadan doğulduğun gündə olduğun 
kimi günahlarından azad olarsan”.99 
 

ßÐÀÔÀ ÝÖÍÖÍÖÍ ÔßÇÈËßÒÈ 
 

ةُ قَالَتشائولَ إِنَّ � عسر ا« قَالَ � اللَّهم نمٍ موي أَكْثَر نأَنْ م قتعي اللَّه يها فدبع نارِ مالن 

نم مِيفَةَ ورع هإِنو وندلَي ى ثُماهبي كَةَ بِهِمالَئقُولُ الْما فَيم ادالَِء أَرؤه« 
 
45. Aişə � rəvayət edir ki, Allah Elçisi � 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?”100 

                                                           

98  Təvaf etmək - Kəbənin ətrafına dolanmaqdır. O, qara daşın səviyyəsində başlanıb 
qurtarır və yeddi dairədən ibarət olur. 
99 ət-Tabərani “Mucəmul-Kəbir” 13566. əl-Albani “Sahihul-Cəmius-Sağir”də (№ 1360) hə-
sən olduğunu qeyd etmişdir. 
100 Muslim 1348, 2402, 3354. 
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ÀËËÀÙÛÍ ÈÊÈ ÀÄÀÌÀ ÒßßÚÚÖÁËßÍÌßÑÈ 
 

 ولحافه وِطَائه عن ثَار رجلٍ نِرجلَي من � ربنا عجِب« قَالَ � النبِى عنِ  �مسعود ابنِ عنِ

ننِ ميب هلأَه هيحإِلَى و هالَتقُولُ صا فَينبا رى أَيكَتالَئوا مظُرى إِلَى اندبع ثَار نم هاشرف هوِطَائو 

نمنِ ويب هيح هلأَهإِلَى و هالَتةً صغْبا ريمف دنفَقَةً ىعشا ومى مدنلٍ. عجرا وى غَزبِيلِ فس اللَّه 

 فيما رغْبةً دمه أُهرِيق حتى فَرجع الرجوعِ فى لَه وما الْفرارِ من علَيه ما فَعلم فَانهزموا �

 عندى فيما رغْبةً رجع عبدى إِلَى انظُروا ئكَتهلمالَ � اللَّه فَيقُولُ عندى مما وشفَقَةً  �عندى

 »دمه أُهرِيق حتى عندى مما ورهبةً

 
46. İbn Məsud � rəvayət edir ki, Peyğəmbər � demişdir: 
“Rəbbimiz � iki kişiyə təəccüblənir. (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 ata-
raq və dərgahımda olan (əzabdan) qorxaraq namaza durur”. 
Həmçinin, o kişi ki, Allahın � yolunda döyüşə gedir və (döyüş 
yoldaşları) darmadağın edildiyi halda, döyüşdən qaçmağın ha-
ram 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”.101 
 

ØßÙÈÄËÈÉÈÍ ÔßÇÈËßÒÈ 
 

نةَ أَبِى عريرنِ � ها عبِىقَالَ � لن »بدتان اللَّه نمل جرى خف هبِيلالَ س هرِجخانٌ إِالَّ يبِى إِمي 

يقدصتى ولسأَنْ بِر هجِعا أُرالَ بِمن نرٍ مأَج أَو ،ةغَنِيم أَو لَهخةَ، أُدنالَ الْجلَوأَنْ و قلَى أَشى عتأُم 

                                                           

101 Əhməd 3753, 3949, 4028. əl-Albani “Mişkətul-Məsabih”də (№ 1251) səhih adlandırıb. 
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 »أُقْتلُ ثُم أُحيا، ثُم أُقْتلُ ثُم أُحيا، ثُم اللَّه سبِيلِ فى أُقْتلُ أَنى ولَوددت سرِية، خلْف قَعدت ما
 
47. Əbu Hureyra � rəvayət edir ki, Peyğəmbər � demişdir: “Allah 
Onun yolunda cihada 102  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 (sağ-salamat yurduna) qaytaracağam, yaxud Cənnətə 
daxil edəcəyəm”. Hərgah ümmətimi əziyyətə salmış olmasaydım, 
(döyüşə gedən) dəstənin arxasında qalmazdım və Allah yolunda 
öldürülüb sonra dirildilməyimi, sonra öldürülüb yenə dirildilmə-
yimi, sonra mütləq yenə öldürülməyimi istərdim”.103 
 

نسٍ عولُ قَالَ قَالَ�  أَنسر ى« � اللَّهتؤلِ يجبِالر نلِ مأَه ةنقُ الْجولُفَي ا � اللَّهي ناب مآد 

فكَي تدجو زِلَكنقُولُ مفَي أَى بر ريزِلٍ خنقُولُ. ملْ فَيس نمتقُولُ وفَي أَلُكنِى أَنْ أَسدرإِلَى ت 

 »الشهادة فَضلِ من يرى لما مرات عشر سبِيلك فى فَأُقْتلَ الدنيا

 
48. Ənəs � rəvayət edir ki, Allah Elçisi � demişdir: “Cənnət 
əhlindən olan bir adam (Allahın hüzuruna) gətiriləcək. Allah � 
buyuracaq: “Ey Adəm oğlu! Yerin necədir?” O deyəcək: “Ey 
Rəbb! Yerim yerlərin ən xeyirlisidir”. Allah buyuracaq: “İstə və 
arzu et!” O da şəhidliyin fəzilətini gördüyü üçün: “Məni yenidən 
dünyaya qaytarmağını və Sənin yolunda on dəfə şəhid olmağımı 
Səndən istəyirəm!”- deyəcək”.104 
 

 رجخ عبادى من عبد أَيما« قَالَ � ربه عن يحكيه فيما � النبِى عنِ  �عمر ابنِ عنِ

                                                           

102 Allah yolunda müqəddəs müharibə cihad adlanır; Uca Allahın adını şərəfləndirmək 
məqsədilə göstərilən istənilən səylər. 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. 
103 əl-Buxari 26, 36. 
104 ən-Nəsai 3109, 3160, 4368. əl-Albani hədisin səhih olduğunu bildirmişdir. 
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 أَو أَجرٍ من أَصاب بِما أَرجعته إِنْ أَرجعه أَنْ لَه ضمنت مرضاتى ابتغاَء اللَّه سبِيلِ فى مجاهدا

ةإِنْ غَنِيمو هتضقَب تغَفَر لَه هتمحرو« 

 
49. İbn Ömər � rəvayət edir ki, Peyğəmbər � Rəbbinin � belə 
buyurduğunu nəql etmişdir: “Mənim rizamı qazanmaq üçün 
Allah yolunda cihad etməyə çıxan hər hansı bir qulumu (döyüş-
dən) geri qaytaracağım təqdirdə, qazanacağı savabla və ya qəni-
mətlə geri qaytaracağıma, ruhunu alacağım təqdirdə isə onu ba-
ğışlayacağıma zəmanət verirəm”.105 
 

نع دبع نِ اللَّهب ودعسولُ قَالَ قَالَ  �مسر اللَّه� : »جِبا عنبر نلٍ مجا رى غَزبِيلِ فس اللَّه 

مزهنِى. »فَانعي هابحأَص: »ملا فَعم هلَيع عجى فَرتح رِيقأُه همقُولُ دفَي الَ اللَّهعىت هكَتالَئموا: لظُران 

 »دمه أُهرِيق حتى عندى مما وشفَقَةً عندى فيما رغْبةً رجع عبدى إِلَى
 
50. Abdullah ibn Məsud � rəvayət edir ki, Allah Elçisi � 
demişdir: “Yoldaşları darmadağın edildiyi halda, döyüşdən qaç-
mağın haram olduğunu bilərək qayıdıb son damla qanı tökülənə 
qədər Allah yolunda döyüşən kişiyə Rəbbimiz təəccüblənir. Uca 
Allah mələklərinə buyurur: “Mənim quluma baxın! O, dərgahım-
da olan (mükafata) can ataraq və dərgahımda olan (əzabdan) 
qorxaraq qayıtdı və son damla qanı tökülənə qədər döyüşdü”.106 
 

نع ابِرج نب دبع قُولُ  �اللَّهنِى ييولُ لَقسر ى فَقَالَ � اللَّها« لي ابِرا جى مل اكا أَركَِسرنم« .

ا قُلْتولَ يسر اللَّه هِدشتلَ أَبِى اسقُت موي دأُح كرتاالً ويع داونأَفَالَ« قَالَ. ي كرشا أُببِم ىلَق اللَّه بِه 

اكقَالَ. »أَب لَى قُلْتا بولَ يسر ا« قَالَ. اللَّهم كَلَّم ا اللَّهدإِالَّ قَطُّ أَح ناِء مرابٍ وجا حيأَحو اكأَب 

ها فَكَلَّمفَاحا فَقَالَ كى يدبع نمت لَىأُ عكطا قَالَ. عي بيِينِى رحلَ تفَأُقْت يكقَالَ .ثَانِيةً ف بالر 

                                                           

105 ən-Nəsai 3075, 3126, 3139. əl-Albani səhih olduğunu bildirmişdir. 
106 Əbu Davud 2536, 2538. əl-Albani “Sahihul-Cəmius-Sağir”də (№ 3981) həsən olduğunu 
qeyd etmişdir. 
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� هإِن قَد قبى سنم مها أَنهونَ الَ إِلَيعجرقَالَ. »ي زِلَتأُنو هذةُ هالَ� اآليو نبسحت ينلُوا الَّذقُت 

 اآليةَ �أَمواتا اللَّه سبِيلِ فى
 
51. Cabir ibn Abdullah � rəvayət edir ki, Peyğəmbər � məni 
görüb: “Ey Cabir! Niyə belə kədərlisən?”- deyə soruşdu. Mən de-
dim: “Atam Uhud döyüşündə107 şəhid olmuş, ailəmizin təminatı 
və atamın borclarını ödəmək mənim öhdəmə düşmüşdür”. Pey-
ğəmbər � dedi: “Allahın sənin atana bəxş etdiyi nemətlər barə-
sində sənə müjdə verimmi?” Mən: “Bəli, ey Allahin Elçisi!”- deyə 
cavab verdim. O dedi: “İndiyədək Allah danışdığı kimsə ilə yalnız 
pərdə arxasından danışıb. Sənin atanı diriltdikdən sonra isə onun-
la arasında heç bir pərdə olmadan bilavasitə danışıb dedi: “Ey 
qulum! Məndən istə, Mən də sənə (istədiyini) verim!” (Atan) dedi: 
“Ey Rəbbim! Məni yenidən dirilt ki, Sənin yolunda (vuruşub) bir 
daha şəhid olum”. Allah isə ona belə buyurdu: “Mən, hər kəsin 
öldükdən sonra dirilib dünyaya qayıtmayacağını artıq əzəldən 
müəyyən etmişəm”. Sonra Uca Allah bu ayəni nazil etdi: “Allah 
yolunda öldürülənləri əsla ölmüş sanma. Əksinə, (onlar) diridir-
lər” (Ali-İmran, 169)”.108 
 

ÒÀÓÍÄÀÍ ÞËÌßÊ ØßÙÈÄ ÎËÌÀÃ ÊÈÌÈÄÈÐ 
 

 إِلَى فُرشهِم علَى والْمتوفَّونَ الشهداُء يختصم« قَالَ � اللَّه رسولَ أَنَّ  �سارِيةَ نِب الْعرباضِ عنِ

 لَىع الْمتوفَّونَ ويقُولُ. قُتلْنا كَما قُتلُوا إِخواننا الشهداُء فَيقُولُ الطَّاعون من يتوفَّونَ الَّذين فى ربنا

هِمشا فُرنانووا إِخاتلَى مع هِمشا فُرا كَمنتقُولُ ما فَينبوا رظُرإِلَى ان هِماحفَإِنْ جِر هبأَش مهاحجِر 

احجِر نيولقْتالْم مهفَإِن مهنم مهعمفَإِذَا و مهاحجِر قَد تهبأَش مهاحجِر« 

 
52. İrbad ibn Səriyə � rəvayət edir ki, Allah Elçisi � demişdir: 

                                                           

107 Uhud - Mədinədə məşhur dağdır. Onun yaxınlığında hicri təqviminin 3-cü ilində Məkkə 
bütpərəstləri ilə müsəlmanlar arasında iri miqyaslı döyüş baş vermişdir. 
108 ət-Tirmizi 3010, 3281; İbn Macə 2800, 2906. əl-Albani həsən demişdir. 
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“Şəhidlərlə yataqlarında ölənlər, taundan ölənlər barəsində müba-
hisə edirlər və (mübahisəni) Rəbbimizə həvalə edirlər. Şəhidlər 
deyir: “Onlar bizim qardaşlarımızdır, bizim kimi öldürüldülər”. 
Yataqlarında ölənlər isə deyirlər: “Onlar bizim qardaşlarımızdır, 
bizim kimi yataqlarında öldülər”. Rəbbimiz buyurur: “Onların 
yaralarına baxın, əgər yaraları öldürülənlərin yaralarına bənzəsə, 
onlar şəhidlərlə bərabərdirlər”. (Onların yaralarına baxıldıqda, 
görünür ki,) yaraları şəhidlərin yaralarına bənzəyir”.109 

                                                           

109 ən-Nəsai 3164, 3113, 3177, 4372. əl-Albani həsən adlandırmışdır. 
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ÇÈÊÐ Âß ÄÓÀ 
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ÇÈÊÐÈÍ Âß ÀËËÀÙÀ ÑÀËÅÙ ßÌßËËßÐËß ÉÀÕÛÍËÀØÌÀÜÛÍ ÔßÇÈËßÒÈ 
 

نةَ أَبِى عريرنِ  �هع بِىإِنَّ« قَالَ � الن قُولُ � اللَّها يأَن عى مدبإِذَا ع ونِى هذَكَر توكَترح 

 »شفَتاه بِى
 
53. Əbu Hureyra � rəvayət edir ki, Peyğəmbər � demişdir: “Allah 

� buyurur: “Qulum dodaqlarını tərpədərək Məni yad etdikcə 
Mən onunlayam”.110 
 

  »عانِيد إِذا معه وأَنا عبديِ، ظَن عند أَنا � اهللا قَال«: قال � عن رسول اهللا  �عن أىب هريرة

 
54. Əbu Hureyra � Allah Elçisindən � rəvayət edir ki, Allah � 

dedi: “Qulum mənim barəmdə nə zənn edərsə, onu da edəcəyəm. 
Mənə dua etdikcə Mən onunlayam”.111 
 

نلَةَ عاثقُولُ�  وولُ قَالَ: يسر قَالَ: � اللَّه ا :� اللَّهأَن دنع ظَن بي،عبِي د ظُنا بِي فَلْيم 

 شاَء

 
55. Vasilə � rəvayət edir ki, Allah Elçisi � demişdir: “Uca Allah 
buyurur: “Qulum mənim barəmdə nə zənn edərsə, onu da 
edəcəyəm. Mənim barəmdə istədiyini zənn etsin”.112 
 

نةَ أَبِى عريره�  نولِ عسر قَ«�  اللَّها تعاىل الَ اللَّهأَن دنع ى ظَندبإِنْ بِى ع راً ظَنيخ إِنْ فَلَهو 

ا ظَنرش فَلَه« 
 

                                                           

110  İbn Macə 3792, 3924; Əhməd 10989, 11267. əl-Albani hədisi səhih adlandırmışdır. 
Hədisdəki “Mən onunlayam”- ifadəsinin mənası, “Mən yardımım, müvəffəqiyyətim və 
onu məqsədinə çatdırmağımla onunlayam”- deməkdir. (Şərh Sunənu İbn Macə). 
111 əl-Buxari “Ədəbul-Mufrad” 616. əl-Albani səhih demişdir. 
112 ət-Tabərani “Mucəmul-Kəbir” 210, 211, 17671. əl-Albani “Sahihul-Cəmius-Sağir”də (№ 
4316) səhih olduğunu bildirmişdir. 
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56. Əbu Hureyra � rəvayət edir ki, Allah Elçisi � demişdir: “Uca 
Allah buyurur: “Qulum mənim barəmdə nə zənn edərsə, onu da 
edəcəyəm. Əgər o, xeyir zənn etsə, ona xeyir veriləcəkdir. Əgər o, 
şər zənn etsə, ona şər veriləcəkdir”.113 
 

نةَ أَبِى عريرقَالَ قَالَ � ه بِىقُولُ« � الني الَى اللَّهعا تأَن دنع ى ظَندبا بِى، عأَنو هعإِذَا م 

 منهم، خيرٍ مٍأل فى ذَكَرته مٍأل فى ذَكَرنِى وإِنْ نفِْسى، فى هذَكَرت نفِْسه فى ذَكَرنِى فَإِنْ ذَكَرنِى،

 يمشى أَتانِى وإِنْ باعا، إِلَيه تقَربت ذراعا إِلَى تقَرب وإِنْ ذراعا، إِلَيه تقَربت بِشبرٍ إِلَى تقَرب وإِنْ

هتيلَةً أَتوره« 

 
57. Əbu Hureyra � rəvayət edir ki, Peyğəmbər � demişdir: “Uca 
Allah buyurur: “Qulum mənim barəmdə nə zənn edərsə, onu da 
edəcəyəm. 114  Məni yad etdikcə onunlayam. 115  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 gələrəm116”.117 
 

                                                           

113 əl-Albani “Sahihul-Cəmius-Sağir”də (№ 4315) səhih olduğunu bildirmişdir.  
114 Qadi İyad demişdir: “Bu sözlərin mənası haqqında belə deyilir: “Bağışlanma dilədikdə, 
onu bağışlayaram. Tövbə etdikdə, onun tövbəsini qəbul edərəm. Dua etdikdə, onun dusını 
eşidərəm. İstədikdə, istədiyini verərəm”. Həmçinin, belə deyilir: “Burada, məna bağış-
lanmağa ümid bəsləməkdir. Bu rəy daha səhihdir.   
115 Yəni, “Rəhmətim, müvəffəqiyyət, hidayət və qayğı ilə onunlayam”. O ki qaldı Allahın: 
“Siz harada olsanız belə, O sizinlədir” (əl-Hədid, 4) - ayəsinə, Allah elmi və hər bir şeyi 
əhatə etməsi ilə sizinlədir.  
116 Yəni, “Qul Mənə itaət etməklə yaxınlaşarsa, Mən də ona rəhmətim, müvəffəqiyyət və 
yardım ilə yaxınlaşaram. Onun itaəti nə qədər çox olarsa, rəhmətim də bir o qədər çox olar. 
O, Mənə itaət etməyə tələsərək gəlsə, Mən ona rəhmətimi yağdıraram, onu qabaqlayıb 
məqsədinə çatmaqda çox addım atmamaq üçün əziyyətə salmaram. Qulun Allaha 
yaxınlaşmağının dərəcəsinə görə mükafatı qat-qat verilir” (Şərhun-Nəvəvi alə Səhih 
Muslim).  
117 əl-Buxari 6856, 7405; Muslim 4/ 2061. 
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نةَ أَبِى عريره  �نولِ عسر اللَّه � هقَالَ« قَالَ أَن ا � اللَّهأَن دنع ى ظَندبا بِى عأَنو هعم 

 شبرا إِلَى تقَرب ومن بِالْفَالَة ضالَّته يجِد أَحدكُم من عبده بِتوبة أَفْرح لَلَّه واللَّه يذْكُرنِى حيثُ

تبقَرت ها إِلَياعرذ نمو بقَرت ا إِلَىاعرذ تبقَرت ها إِلَياعإِذَا بلَ وأَقْب ى إِلَىشمي لْتأَقْب هوِلُ إِلَيرأُه« 

 
58. Əbu Hureyra � rəvayət edir ki, Allah Elçisi � demişdir: “Allah 

� buyurur: “Qulum Mənim barəmdə nə zənn edərsə, onu da 
edəcəyəm. Məni yad etdikcə onunlayam”. Allaha and olsun ki, 
Allah bir qulunun tövbəsinə sizdən birinizin səhrada itirdiyini 
tapıb sevindiyindən daha çox sevinir. Allah buyurur: “Kim Mənə 
bir qarış yaxınlaşsa, Mən ona bir dirsək yaxınlaşaram. Kim Mənə 
bir dirsək yaxınlaşsa, Mən ona bir qulac yaxınlaşaram. O, Mənə 
doğru yeriyərək gəlsə, Mən ona doğru yüyürərək gələrəm”.118 
 

نحٍ عيرقَالَ ش تعمالً سجر نابِ محأَص بِىقُولُ � النقَالَ ي بِىقَالَ« � الن الَى اللَّهعا تي ناب 

مآد قُم شِ إِلَىأَم كشِ إِلَيامو وِلْ إِلَىرأُه كإِلَي« 

 
59. Şureyh demişdir: “Mən bir səhabənin Peyğəmbərdən � belə 
rəvayət etdiyini eşitdim: “Uca Allah buyurur: “Ey Adəm oğlu! 
Mənə doğru ayağa qalx, Mən də sənə doğru yeriyərək gəlim. 
Mənə doğru yeriyərək gəl, Mən də sənə doğru yüyürərək 
gəlim”.119 
 

ÝÅÚßÍÈÍ ÑÎÍ Ö×Äß ÁÈÐÈÍÄß ÀËËÀÙÛÍ ÄÖÍÉÀ ÑßÌÀÑÛÍÀ ÅÍÌßÑÈ 
 

نةَ أَبِى عريرنِ  �هع بِىالَ« قَالَ � النأَنْ لَو قلَى أَشى عتأُم رَألممهت اكوبِالس عوِء مضالْو 

ترَألخاَء وشإِلَى الْع لِ ثُلُثاللَّي أَو فلِ نِصى فَإِذَا اللَّيضلِ ثُلُثُ ماللَّي أَو فلِ نِصلَ اللَّيزإِلَى ن 

                                                           

118 Muslim 2675, 4927, 7128. 
119 Əhməd 15360, 15967, 16346. əl-Albani “Sahihul-Cəmius-Sağir”də (№ 4340) və “Silsilə-
tul-Əhədisis-Sahiha”da (№ 2287) səhih olduğunu bildirmişdir. 
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 علَيه فَأَتوب تائبٍ من هلْ لَه فَأَغْفر مستغفرٍ من هلْ فَأُعطيه سائلٍ من هلْ فَقَالَ � الدنيا السماِء

 »فَأُجِيبه داعٍ من هلْ
 
61. Əbu Hureyra � rəvayət edir ki, Allah Elçisi � demişdir: “Əgər 
ümmətim üçün çətin olmasaydı, mən onlara dəstamazla 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 bağışla-
yım, tövbə edən varmı onun tövbəsini qəbul edim, dua edən 
varmı onun duasını qəbul edim”.120 
 

نةَ عرِفَاع نِىهولُ قَالَ قَالَ�  الْجسر إِنَّ« � اللَّه هِلُ اللَّهمى يتإِذَا ح بذَه نلِ ماللَّي فُهنِص أَو 

الَ قَالَ ثُلُثَاه أَلَنسى يادبرِى عغَي ننِى معدي جِبتأَس لَه نأَلْنِى مسي هطأُع ننِى مرفغتسي رأَغْف لَه 

 .»الْفَجر يطْلُع حتى

 
62. Rifaə əl-Cuhəni � rəvayət edir ki, Allah Elçisi � belə buyurdu: 
“Həqiqətən, Allah gecənin yarısı və ya üçdə ikisi keçənədək 
gözləyir. Sonra belə buyurur: “Qullarım Məndən qeyrisinə dua 
etməsinlər. Sübh çağınadək kim Mənə dua edərək Məndən bir şey 
istəyərsə, onun duasını qəbul edib istədiyini ona verərəm. Kim də 
Məndən bağışlanma diləyərsə, onu bağışlayaram!”121 
 

تعما سةَ أَبريرقُولُ�  هولُ قَالَ يسال رزِلُ« � لَّهني ى اللَّهاِء فما السينطْرِ الدشلِ لاللَّي أَو 

ثُلُثلِ لرِ اللَّيقُولُ اآلخفَي نونِى معدي جِيبتفَأَس لَه أَلُنِى أَوسي هيطفَأُع .قُولُ ثُمي نم قْرِضي 

رميٍ غَيدالَ عظَلُومٍ و«. 

 

                                                           

120 Əhməd 9589, 9591, 9220, 9841. Şueyb əl-Arnavut isnadını əl-Buxari və Muslimin şərtlə-
rinə görə səhih adlandırmışdır. 
121 İbn Macə 1367, 1429. əl-Albani səhih olduğunu bildirmişdir. 
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Əbu Hureyra � rəvayət edir ki, Allah Elçisi � demişdir: “Gecənin 
yarısı və ya son üçdə biri olduqda Allah dünya səmasına enir və 
belə buyurur: “Dua edən varmı, onun duasını qəbul edim?! 
İstəyən varmı, istədiyini ona verim” Sonra buyurur: “Kim yoxsula 
və zalıma malından verməyi əsirgəməz”.122 
 

نةَ أَبِى عريره  �نولِ عسر زِلُ« قَالَ � اللَّهني اِء إِلَى اللَّهما السينكُلَّ الد لَةلَي نيح 

 من لَه فَأَستجِيب يدعونِى الَّذى ذَا من الْملك أَنا الْملك أَنا فَيقُولُ اَألولُ اللَّيلِ ثُلُثُ يمضى

 يضىَء حتى كَذَلك يزالُ فَالَ لَه فَأَغْفر يستغفرنِى الَّذى ذَا من فَأُعطيه يسأَلُنِى الَّذى ذَا

رالْفَج«. 

 
Əbu Hureyra � rəvayət edir ki, Peyğəmbərin � belə demişdir: 
“Allah hər gecənin ilk üçdəbiri keçdikdə, dünya səmasına enir və 
belə buyurur: “Mülk sahibi Mənəm! Mülk sahibi Mənəm! Mənə 
dua edən varmı, onun duasını qəbul edim? Məndən istəyən 
varmı, ona istədiyini verim? Məndən bağışlanma diləyən varmı, 
onu bağışlayım?” Bu, dan yeri sökülənə qədər davam edir”.123 
 

ÇÈÊÐ ÌßÚËÈÑÈÍÈÍ Âß ßÌßËÈÑÀËÅÙËßÐËß ÎÒÓÐÌÀÜÛÍ ÔßÇÈËßÒÈ 
 

نةَ أَبِى عريرولُ قَالَ قَالَ  �هسر إِنَّ« � اللَّه لَّهكَةً لالَئطُوفُونَ مى يقِ، فونَ الطُّرسملْتلَ يأَه 

 إِلَى بِأَجنِحتهِم فَيحفُّونهم قَالَ. حاجتكُم إِلَى اهلُمو تنادوا اللَّه يذْكُرونَ قَوما وجدوا فَإِذَا الذِّكْرِ،

 يسبحونك، يقُولُونَ قَالُوا عبادى يقُولُ ما منهم أَعلَم وهو ربهم فَيسأَلُهم قَالَ. الدنيا السماِء

،كونركَبيو كوندمحيو كوندجميقُولُ الَقَ .ولْ فَينِى هأَوقُولُونَ قَالَ رالَ فَي اللَّها وم كأَوقَالَ. ر 

 وأَكْثَر تمجِيدا، لَك وأَشد عبادةً، لَك أَشد كَانوا رأَوك لَو يقُولُونَ قَالَ رأَونِى لَو وكَيف فَيقُولُ

ا لَكبِيحسقُولُ قَالَ. تا يفَم أَلُونِىيقَالَ س كأَلُونسةَ ينقُولُ قَالَ. الْجلْ يها وهأَوقُولُونَ قَالَ رالَ ي 
اللَّها وي با را مهأَوقُولُ قَالَ. ري ففَكَي لَو مها أَنهأَوقُولُونَ قَالَ ري لَو مها أَنهأَووا ركَان دأَش 

                                                           

122 Muslim 1811. 
123 Muslim 1809. 
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 قَالَ. النارِ من يقُولُونَ قَالَ يتعوذُونَ فَمم قَالَ. رغْبةً فيها وأَعظَم طَلَبا، لَها أَشدو حرصا، علَيها

 هارأَو لَو يقُولُونَ قَالَ رأَوها لَو فَكَيف يقُولُ قَالَ. رأَوها ما واللَّه الَ يقُولُونَ قَالَ رأَوها وهلْ يقُولُ

 يقُولُ قَالَ. لَهم غَفَرت قَد أَنى فَأُشهِدكُم فَيقُولُ قَالَ. مخافَةً لَها وأَشد فرارا، منها أَشد كَانوا

لَكم نم كَةالَئالْم يهِمفُالَنٌ ف سلَي مهنا مماَء إِنج ةاجحقَالَ. ل ماُء هلَسالَ الْج شقَىي بِهِم 

مهيسلج« 
 
63. Əbu Hureyra � rəvayət edir ki, Allah Elçisi � 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!”- deyir-
lər. 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 deyir-
lər?” 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?” Mələk-
lər 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)?” 
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Mələklər deyirlər: “Əgər onu görsəydilər, ondan daha uzağa qaç-
mağa 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, onlar-
la oturub-duran adam bədbəxt olmaz”.124 
 

ÄÀÈÌ ÒÞÂÁß Âß ÈÑÒÈÜÔÀÐ ETMßYß ÙßÂßÑËßÍÄÈÐÌß 
 

نةَ أَبِى عريرقَالَ  �ه تعمس بِىا إِنَّ« قَالَ � الندبع ابا أَصبا - ذَنمبرقَالَ و با أَذْنبذَن - 

 الذَّنب يغفر ربا لَه أَنَّ عبدى لمأَع ربه فَقَالَ لى فَاغْفر - أَصبت قَالَ وربما - أَذْنبت رب فَقَالَ

 أَذْنبت رب فَقَالَ ذَنبا، أَذْنب أَو ذَنبا أَصاب ثُم اللَّه، شاَء ما مكَثَ ثُم. لعبدى غَفَرت بِه ويأْخذُ

- أَو تبأَص - رآخ هرفَقَالَ. فَاغْف ملى أَعدبأَنَّ ع ا لَهبر رفغي بذُ الذَّنأْخيو بِه تى، غَفَردبعل 

كَثَ ثُما ماَء مش اللَّه ثُم با أَذْنبا - ذَنمبرقَالَ و ابا أَصبقَالَ قَالَ - ذَن بر تبأَص  - أَو تبأَذْن 

- رآخ هرى فَاغْففَقَالَ. ل ملى أَعدبنَّأَ ع ا لَهبر رفغي بذُ الذَّنأْخيو بِه تى غَفَردبعثَالَثًا - ل  - 

 »شاَء ما فَلْيعملْ
 
64. Əbu Hureyra � demişdir: “Mən Peyğəmbərin � 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 var-
dır. Mən onu bağışlayıram”. Bu adam Allahın istədiyi qədər yaşa-
dıqdan sonra bir daha günah iş gördü və: “Ey Rəbbim, mən yenə 

                                                           

124 əl-Buxari 5929, 6045, 6408; Muslim 2689, 4854, 7015. 
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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”.125 
 

نأَبِى ع يدعس رِىدقَالَ  �الْخ تعمولَ سسر قُولُ � اللَّهإِنَّ« ي يسلقَالَ إِب هبرل كتزبِع 

كالَلجالَ و حرنِى أُغْوِى أَبب ما آدم تامد احواَألر يهِمفَقَالَ. ف ى اللَّهتزى فَبِعالَلجالَ و حرأَب رأَغْف 

ما لَهونِى مفَرغتاس« 
 
65. Əbu Səid əl-Xudri � demişdir: “Allah Elçisinin � 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!”126 
 

سأَن نع نب كالقَالَ  �م تعمولَ سسر قُولُ � اللَّهقَالَ« ي ا اللَّهي ناب مآد كا إِننِى متوعد 

وجرنِىوت تغَفَر لَى لَكا عكَانَ م يكالَ فى والا أُبي ناب مآد لَو تلَغب كوبانَ ذُنناِء عمالس ثُم 

 الَ لَقيتنِى ثُم خطَايا اَألرضِ بِقُرابِ أَتيتنِى لَو إِنك آدم ابن يا أُبالى والَ لَك غَفَرت استغفَرتنِى
رِكشئًا بِى تيش كتيا َألتابِهةً بِقُررفغم« 

 
66. Ənəs ibn Məlik � demişdir: “Mən Allah Elçisinin � 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 
                                                           

125 əl-Buxari 6953, 7507; Muslim 2758. 
126 Əhməd 11240, 11262, 11548, 11677. əl-Albani “Silsilətul-Əhədisis-Sahiha”da (№ 104) və 
“Sahihul-Cəmius-Sağir”də (№ 1650) səhih adlandırmışdır. 
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qoşmadan gəlsən, Mən də yer boyda bağışlanma ilə səni qarşıla-
yaram”.127 
 

 مغفرة علَى قُدرة ذُو أَني علم من«: � اللَّه قَالَ: قَالَ�  اللَّه رسولِ عن  �عباسٍ ابنِ عنِ

 »شيئًا بِي يشرِك لَم ما باليأُ وال لَه غَفَرت الذُّنوبِ،
 
67. İbn Abbas � rəvayət edir ki, Allah Elçisi � demişdir: “Allah 
� buyurdu: “Kim Mənim günahları bağışlamağa qadir olduğumu 
bilsə, Mənə heç bir şeyi şərik qoşmadıqca, onu bağışlayaram. Bu 
Mənim üçün heç nədir”.128 
 

ÉÖÇ ÀÄÀÌ ÞËÄÖÐßÍÈÍ ÒÞÂÁßÑÈ 
 

نأَبِى ع يدعنِ � سا عبِىى كَانَ« قَالَ � لننِى فيلَ بائرلٌ إِسجلَ رةً قَتعست نيعستا وانسإِن ثُم 

جرأَلُ، خسى يا فَأَتباهر ،أَلَهفَقَالَ فَس لْ لَهه نم ةبوالَ قَالَ ت .،لَهلَ فَقَتعأَلُ، فَجسفَقَالَ ي لٌ لَهجر 

ةَ ائْتيكَذَا ذَاكَ قَرو .كَهرفَأَد تواَء الْمفَن رِهدا، بِصهوحن تمصتفَاخ يهكَةُ فالَئم ةمحالر 

 قيسوا وقَالَ. تباعدى أَنْ هذه إِلَى اللَّه وأَوحى. تقَربِى أَنْ هذه إِلَى اللَّه فَأَوحى الْعذَابِ، ومالَئكَةُ

 »لَه فَغفر بِشبرٍ، أَقْرب هذه إِلَى فَوجِد. نهمابي ما

 
68. Əbu Səid � rəvayət edir ki, Peyğəmbər � demişdir: “İsrail 
oğullarından biri doxsan doqquz adam öldürmüşdü. Bundan son-
ra o, bir rahibin yanına gəlib (günahını etiraf etdi) və ondan: 
“Tövbə (etsəm, qəbul) olarmı?”- deyə soruşdu. Rahib: “Xeyr!”- 
dedikdə bu adam onu da öldürdü. Sonra o, (sualına cavab tapmaq 
üçün) soruşmağına davam etdi. (Axırda elmli) bir adam ona: “Get 
filan kəndə!”- dedi. Yolda ölüm onu haqladı və o, ölərkən sinəsini 
həmin kəndə doğru çevirdi. Bu vaxt rəhmət mələkləri ilə əzab 
mələkləri ona görə öz aralarında çəkişməyə başladılar. Allah yerin 

                                                           

127 ət-Tirmizi 3540, 3885. əl-Albani səhih olduğunu qeyd etmişdir. 
128 ət-Tabərani “Mucəmul-Kəbir” 11615; əl-Hakim 7676. əl-Albani “Sahihul-Cəmius-Sağir”-
də (№ 4330) həsən olduğunu bildirmişdir. 
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bu tərəfinə: “Yaxınlaş!”, o tərəfinə129 isə: “Uzaqlaş”- deyə vəyh et-
di. Sonra da (mələklərə): “Bunların130 arasındakı məsafəni ölçün!”- 
deyə buyurdu. (Məsafə ölçüldükdən sonra) bu adamın o kəndə 
bir qarış daha yaxın olduğu bəlli oldu və Allah onu bağışladı”.131 

 
Ö× ÍßÔßÐÈÍ ÄÓÀÑÛ ÐßÄÄ ÅÄÈËÌßÇ 

 

نةَ أَبِى عريرا قَالَ  �ها قُلْنولَ يسر ا اللَّها ما إِذَا لَنكُن كدنقَّ عرا تنا قُلُوبندهزى وا فينا الدكُنو 

نلِ مأَه ةرا فَإِذَا اآلخنجرخ نم كدنا عنسا فَآننيالا أَهنممشا ونالَدا أَونكَرا أَننفُسولُ فَقَالَ. أَنسر 

اللَّه � »لَو كُمونَ أَنكُونإِذَا ت متجرخ نم نىعد متلَى كُنع كُمالح كذَل كُمتاركَةُ لَزالَئى الْمف 

كُموتيب لَوو وا لَمذْنِباَء تلَج لْقٍ اللَّهبِخ يددج وا كَىذْنِبي رفغفَي مقَالَ. »لَه ا قُلْتولَ يسر اللَّه مم 

قلخ لْققَالَ الْخ »ناِء ماقُلْ. »الْمةُ ننا الْجا مهاؤةٌ« قَالَ بِنلَبِن نم ةضةٌ فلَبِنو نبٍ ما ذَهالَطُهمو 

كسالْم ا اَألذْفَرهاؤبصحو لُؤاللُّؤ اقُوتالْيا وهتبرتانُ وفَرعالز نا ملْهخدي معنالَ يو أَسبي لَّدخيو 

 الْعادلُ اِإلمام دعوتهم ترد الَ ثَالَثَةٌ« قَالَ ثُم. »شبابهم يفْنى والَ ثيابهم تبلَى الَ يموت والَ

مائالصو نيح رفْطةُ يوعدظْلُومِ وا الْمهفَعري قامِ فَومالْغ حفَتتا ولَه ابواِء أَبمقُولُ السيو بالر 

 »حنيٍ بعد ولَو َألنصرنك وعزتى �

 

                                                           

129 Hədisdə “bu tərəf” deyildikdə onun getdiyi kənd-əməlisaleh insanların yaşadığı yer, “o 
tərəf” deyildikdə isə yaşadığı və günah işlətdiyi yer nəzərdə tutulur. 
130 Burada onun əməlisaleh insanların yaşadığı kənddən və günah işlətdiyi diyarından han-
sı birinə daha yaxın olduğunu ölçmək qəsd edilir. 
131 əl-Buxari 3211, 3283, 3470. Digər qüdsi olmayan rəvayətdə deyilir: “...Sonra dünyada ən 
çox bilənin kim olduğunu soruşdu və ona bir alimi göstərdilər. Onun yanına gəlib dedi: 
“Mən yüz adam öldürmüşəm” və (həmçinin) soruşdu ki, “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 üçün rəhmət və əzab mələkləri öz aralarında mübahisə etməli oldular. Rəhmət 
mələkləri dedilər: “O tövbə edərək qəlbi ilə Uca Allaha tərəf (doğru) 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”. (Muslim 4967). 
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69. 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 övlad-
larımıza meyl edirik, sanki özümüzü inkar edirik”. Allah Elçisi � 
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 mir-
varidən və yaqutdan, torpağı isə zəfərandandır. Ora daxil olan ne-
mət 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 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”.132 

 
ÏÅÉÜßÌÁßÐß � ÅÄÈËßÍ ÑÀËÀÂÀÒÛÍ ÔßÇÈËßÒÈ 

 

نع دبع نِ اللَّهةَ أَبِى بطَلْح نع ولَ أَنَّ�  أَبِيهسر اَء � اللَّهج مٍ ذَاتوى يرشالْبى وف هِهجا وفَقُلْن 

 يرضيك أَما يقُولُ ربك إِنَّ محمد يا فَقَالَ الْملَك أَتانِى إِنه« فَقَالَ  .وجهِك فى رىالْبش لَنرى إِنا

هلِّى الَ أَنصي كلَيع دإِالَّ أَح تلَّيص هلَيا عرشالَ عو لِّمسي كلَيع دإِالَّ أَح تلَّمس هلَيا عرشع« 

 
70. Abdullah ibn Əbu Talhə atasından � rəvayət edir: “Bir gün 
Allah Elçisi � sevinərək yanımıza gəldi. Biz dedik: “Biz sənin 
                                                           

132 ət-Tirmizi 2526, 2717. əl-Albani  مم خلق اخللق  “xilqət nədən yaradılıb” kəlməsi istisna ol-

maqla hədisi səhih adlandırmışdır.  
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üzündə sevinc görürük”. O buyurdu: “Həqiqətən, mələk yanıma 
gəlib dedi: “Ey Muhəmməd! Rəbbin buyurur: “Sənə bir salavat 
göndərənə Mənim on salavat göndərəcəyim və sənə bir salam 
göndərənə də Mənim on salam göndərəcəyim səni məmnun 
edərmi?!”133 
 

ÏÅÉÜßÌÁßÐÈÍ � ÌßÐÙßÌßÒËÈ ÎËÌÀÑÛ 
 

 ونؤمن باًذَه الصفَا لَنا يجعلَ أَنْ ربك لَنا ادع � للنبِى قُريش قَالَت قَالَ  �عباسٍ ابنِ عنِ

لُونَ« قَالَ. بِكفْعتقَالُوا. »و معا قَالَ. نعفَد اهرِيلُ فَأَتإِنَّ فَقَالَ جِب كبأُ � رقْري كلَيع الَمالس 

 من أَحداً أُعذِّبه الَ اباًعذَ عذَّبته منهم ذَلك بعد كَفَر فَمن ذَهباً الصفَا لَهم أَصبح شئْت إِنْ ويقُولُ

نيالَمإِنْ الْعو ئْتش تحفَت ملَه ابب ةبوالت ةمحالرلْ« قَالَ. وب ابب ةبوالت ةمحالرو« 

 
71. İbn Abbas � rəvayət edir ki, Qureyşlilər134 Peyğəmbərin � 
yanına gəlib dedilər: “Bizim üçün Rəbbinə dua et ki, Səfa dağını135 
qızıla döndərsin, biz də sənə iman gətirək”. O dedi: “İman edə-
cəksinizmi?” Onlar: “Bəli!”- deyə cavab verdilər. O, (Rəbbinə) dua 
etdikdə Cəbrail onun yanına gəlib dedi: “Rəbbin � sənə salam 
göndərir və buyurur: “İstəyirsənsə, Səfa dağını onlar üçün qızıla 
çevirim. Lakin bundan sonra aralarından kafir olanlara aləm-
lərdən heç bir kəsə vermədiyim bir əzabı verəcəyəm. Yaxud istə-
yirsənsə, onlar üçün tövbə və mərhəmət qapısını açım”. Peyğəm-
bər � dedi: “Tövbə və mərhəmət qapısını (onların üzünə aç!)”136 
 

 اللَّه إِالَّ إِلَه الَ الْعبد قَالَ إِذَا« قَالَ � اللَّه رسولِ علَى شهِدا أَنهما  �سعيد وأَبِى هريرةَ أَبِى عن

اللَّهو رقُولُ قَالَ. أَكْبي اللَّه � قدى صدبالَ ع ا إِالَّ إِلَها أَنأَنو أَكْبإِذَا. رقَالَ و دبالَ الْع إِالَّ إِلَه اللَّه 

                                                           

133 ən-Nəsai 1266, 1218, 1283, 1291. əl-Albani hədisi həsən saymışdır. 
134 Qureyş - Məkkədə məskunlaşan, Muhəmməd Peyğəmbərin � mənsub olduğu ərəb 
tayfasıdır. 
135 Səfa - Məscidul-Həramın şərq hissəsində yerləşmiş iki təpəlikdən biridir. 
136 Əhməd 2058, 2166, 2203. əl-Albani “Silsilətul-Əhədisis-Sahiha”da (№ 3388) və “Sahihut-
Tərğib vət-Tərhib”də (№ 3142) səhih adlandırmışdır. 
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هدحقَالَ. و قدى صدبالَ ع ا إِالَّ إِلَهى أَندحإِذَا. والَ قَالَ و إِالَّ إِلَه الَ اللَّه رِيكش قَالَ. لَه قدص 

 صدق قَالَ. الْحمد ولَه الْملْك لَه اللَّه إِالَّ إِلَه الَ قَالَ وإِذَا. لى شرِيك والَ أَنا إِالَّ إِلَه الَ عبدى

. بِاللَّه إِالَّ قُوةَ والَ حولَ والَ اللَّه إِالَّ إِلَه الَ قَالَ وإِذَا. الْحمد ولى الْملْك لى أَنا إِالَّ إِلَه الَ عبدى

 لَم شيئًا اَألغَر قَالَ ثُم إِسحاق أَبو قَالَ. »بِى إِالَّ قُوةَ والَ حولَ والَ أَنا إِالَّ إِلَه الَ عبدى صدق قَالَ

همقَالَ. أَفْه فَرٍ َألبِى فَقُلْتعا جفَقَالَ قَالَ م نم نزِقَهر دنع هتوم لَم هسمت ارالن. 

 
72. Əbu Hureyra və Əbu Səid əl-Xudri � rəvayət edirlər ki, 
Allah Elçisi � 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, 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”.137 
 

ÌÈÍÈÉß ÎÒÓÐÀÐÊßÍ ÅÄÈËßÍ ÇÈÊÐ 

                                                           

137 İbn Macə 3794, 3926. əl-Albani hədisi səhih adlandırmışdır. 
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نع ىلنِ عةَ ببِيعقَالَ ر تكُن فرِد ىلا عفَلَم عضو لَهى رِجكَابِ فمِ قَالَ الربِس ا. اللَّهى فَلَموتاس 

 وقَالَ. �لَمنقَلبونَ ربنا إِلَى وإِنا قْرِنِنيم لَه كُنا وما هذَا لَنا سخر الَّذى سبحانَ� للَّه الْحمد قَالَ

 الَ قَالَ ثُم ثَالَثاً اللَّه سبحانَ قَالَ ثُم ثَالَثاً أَكْبر واللَّه .ثَالَثاً اللَّه حمد ثُم هاشمٍ بنِى مولَى سعيد أَبو
إِالَّ إِلَه تأَن .ثُم عجإِلَى ر دحيعٍ يثكو كانحبى سإِن تفِْسى ظَلَمن رى فَاغْفل هالَ إِن رفغي 

وبإِالَّ الذُّن تأَن .ثُم كحض ا قُلْتم كُكحضقَالَ ي تفاً كُنولِ رِدسرل لَ � اللَّهى فَفَعكَالَّذ 

 عجب وتعالَى تبارك اللَّه قَالَ« قَالَ يضحكُك ما اللَّه رسولَ يا قُلْت ضحك ثُم. فَعلْت رأَيتنِى

 إني أنت إالّ إله ال قالَ إذا العبد من لَيعجب اهللا إنّ...«. »غَيرِى الذُّنوب يغفر الَ أَنه يعلَم لعبدى

 يغفر رباً له أنَّ عرف عبدي قال أنت إالّ الذُّنوب غفري ال إنه ذُنوبِي يل فاغْفر نفِْسي ظَلَمت قد

بعاقوي« 

 
73. 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 ibadət haqqına malik 
məbud yoxdur”- dedi. Bundan sonra: “Sən pak və müqəddəssən! 
Mən özümə zülm etdim. Məni bağışla! Şübhəsiz ki, günahları 
ancaq Sən bağışlayırsan138”- dedi və güldü. Mən soruşdum: “Səni 
güldürən nədir?” O dedi: “Mən Allah Elçisinin � miniyinin 
tərkində yol getmişəm. O da mənim etdiyim kimi etdi və güldü”. 
Mən də: “Ey Allahın Elçisi! Səni güldürən nədir?”- deyə soruş-
dum. O dedi: “Uca Allah buyurur: “Məndən qeyrisinin günahları 

                                                           

138 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. 
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bağışlamayacağını bilən quluma təəccüblənirəm”.139 Digər rəva-
yətdə isə belə deyilir: “Həqiqətən, Allah qulun belə deməsinə 
təəccüblənir: “Səndən başqa ibadət haqqına malik 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”.140 
 

ÚßÍÍßÒ ÕßÇÈÍßÑÈÍÄßÍ ÎËÀÍ ÊßËÌß 
 

نةَ أَبِى عريرثُ  �هدحنِ يع بِىالن � هأَالَ« قَالَ أَن كلِّمقَالَ - أُع ماشأَفَالَ ه لُّكلَى أَدع - 

ةمكَل نزِ مكَن ةنالْج من تحشِ ترةَ الَ الْعإِالَّ قُو قُولُ بِاللَّهي لَمى أَسدبع لَمستاسو« 
 
74. Əbu Hureyra � rəvayət edir ki, Peyğəmbər � demişdir: “Sənə 
Cənnət xəzinəsindən olan və Ərşin altından gələn bir kəlmə 
öyrədimmi? Güc yalnız Allahdadır! (Lə quvvətə illə billəh)”. (Qul 
bu kəlməni dedikdə,) Allah buyurur: “Qulum boyun əydi və tabe 
oldu”.141 
 

«ßËÙßÌÄÓËÈËËßÙÈ ÙßÌÄßÍ ÊßÑÈÉÐÀÍ ÒÀYÉÈÁßÍ ÌÓÁßÐÀÊßÍ ÔÈÙÈ» - 
ÊßËÌßËßÐÈÍÈÍ ÔßÇÈËßÒÈ 

 

نسٍ عاَء قَالَ  �أَنلٌ ججر بِىالنى � وف الَةفَقَالَ الص دمالْح لَّهداً لمرياً حباً كَثكاً طَياربم يهف .

 -  قَالَ - الْقَوم فَأَرم قَالَ. »وكَذَا كَذَا كَلمةَ الْقَائلُ أَيكُم« قَالَ الصالَةَ � النبِى قَضى فَلَما

 لَقَد« � النبِى فَقَالَ قَالَ. الْخير إِالَّ بِها أَردت وما قُلْتها أَنا رجلٌ فَقَالَ مرارٍ ثَالَثَ فَأَعادها

 قَالَ كَما اكْتبوها قَالَ � ربهم سأَلُوا حتى يكْتبونها كَيف دروا فَما ملَكاً عشر اثْنا ابتدرها

 »عبدى

                                                           

139 Əhməd 1004, 1056, 1068. Şueyb əl-Arnavut hədisi həsən li-ğayrihidir. 
140 əl-Hakim 2482. əl-Albani “Silsilətul-Əhədisis-Sahiha”da (№ 1653) səhih adlandırıb. 
141 Əhməd 7953, 7966, 8166. əl-Albani “Səhihut-Tərğib vət-Tərhib”də (№ 1580) səhih li-ğey-
rihi adlandırıb. 



 79                                                                                                 األحاديث القدسية الصحيحة

 

75. Ənəs � demişdir: “Peyğəmbər � namaz qılarkən bir kişi gəlib 
dedi: “Allaha həmd olsun, (özü də) çoxlu, xoş, mübarək bir 
həmd!142” Namazı bitirdikdən sonra Peyğəmbər � 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 � dedi: “Artıq on iki mələk 
(onu yazmaq üçün bir-biri ilə) yarışdılar, lakin onu necə yazacaq-
larını bilmədilər. Nəhayət Rəbblərindən � soruşdular, O da: 
“Qulumun söylədiyi kimi yazın!”- deyə buyurdu”.143 
 

 يكتبها أن امللَك فأعظَمها كثرياً هللا احلمد: رجلٌ قال: � اهللا ولرس قال: قال�  سلمان عن

ه فيها وراجعي قالَ كما اكْتبها: له فقيلَ � ربكثرياً: عبد 

 
76. Salman � rəvayət edir ki, Allah Elçisi � demişdir: “Bir kişi: 
“Əlhəmdulilləhi kəsiran” (Allaha çoxlu həmd olsun!) - dedi. 
Mələk bunu böyük bir söz sayaraq (onu yazmaqda çətinlik çəkdi), 
Rəbbinə müraciət etdi. Ona da: “Onu qulumun söylədiyi kimi 
çoxlu yaz” - deyə cavab verildi”.144 
 

ØÖÊÖÐ ÅÒÌßÉÈÍ MÖHÖM OLMASI 
 

نةَ أَبِى عريرنِ�  هع بِىقُولُ« قَالَ � الني فَّانُ قَالَ - � اللَّهع - موي ةاميا الْقي ناب مآد 

كلْتملَى حلِ عياِإلبِلِ الْخو كتجوزاَء وسالن كلْتعجو عبرت أَسرتو نفَأَي كْرش كذَل« 
 
77. Əbu Hureyra � rəvayət edir ki, Peyğəmbər � demişdir: “Allah 

� Qiyamət günü buyuracaq: “Ey Adəm oğlu! Mən səni at və dəvə 
üstündə gəzdirdim, səni qadınlarla evləndirdim, səni qənimətlər-

                                                           

142 Transkripsiyası: Əlhəmdulilləhi həmdən kəsiyran tayyibən mubərakən fihi. 
143 Əhməd 12988, 13341, 13843. Şueyb əl-Arnavut isnadını əl-Buxari və Muslimin şərtlərinə 
görə səhih adlandırmışdır. 
144 ət-Tabərani “Mucəmul-Əvsat” 2061. əl-Albani “Silsilətul-Əhədisis-Sahiha”da (№ 3452) 
səhih adlandırıb. 
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dən pay alan və itaət olunan başçı təyin etdim, bəs bunların şükrü 
hanı?”145 
 

ÀËËÀÙÀ ËÀÉÈÃ ÎËÀÍ ØÖÊÖÐ 
 

نع دبنِ اِهللا عالَمٍ بقَالَ: قَالَ � س ىما:  �وسبِ، يا رم كْري الشي الَّذغبنا : قَالَ لَك، يي
  ذكْرِي من رطْبا لسانك يزالُ موسى الَ

 
78. Abdullah ibn Səlamın � rəvayətinə görə Musa � demişdir: 
“Ey Rəbb! Sənə layiq olan şükür nədir?” Allah buyurdu: “Ey 
Musa, dilin Məni zikr etməkdən qurumasın!”146 
 

 جالله عز ريب وجه لكرم ينبغي كما محدا هللا احلمد: فقال � داود وذكر سعيد بن عن سفيان

 املالئكة أتعبت داود يا اليه اهللا فأوحى
 
79. Sufyan ibn Səidin � rəvayətinə görə Davud � dedi: “Rəbbi-
min Camalının kəramətinə və Cəlalının izzətinə layiq Allaha 
həmd olsun!” Allah ona belə vəhy etdi: “Ey Davud, mələkləri (sa-
vab yazmaqdan) yordun!”147 
 

 كن عمران بن موسى يا أن موسى اىل أوحى � اهللا أن: بلغين قال احلارثي النضر بن حممد

 وهو عدو ذلك فإنه تصحبه فال مسريت على تؤتيك ال خدن وكل أخدانا الفال مرتاد يقظانا

 املزيد وتستكمل الشكر تستوجب حىت ذكري من وأكثر قلبك يقسي
 
80. Muhəmməd ibnun-Nadr əl-Hərisi � demişdir: “Mənə çatıb 
ki, Allah � Musaya: “Ya Musa ibn İmran, ayıq ol! Özünə dostlar 

                                                           

145 Əhməd 9983, 10379, 10383, 10650. Şueyb əl-Arnavut Muslimin şərtlərinə əsasən isnadı-
nın səhih olduğunu bildirmişdir. 
146 İbn Əbid-Dunyə “əş-Şukur” 39; Əbu Yəalə “Tabaqat əl-Hənəbilə” 1/ 194; İbn Mubarək 
“əz-Zühd” 942. Əbu Usamə Səlim ibn İyd əl-Hilali səhih demişdir. 
147 İbn Əbid-Dunyə “əş-Şukur” 37; əl-Beyhəqi “Şuabul-İman” 4262. 4582. Əbu Usamə Səlim 
ibn İyd əl-Hilali səhih demişdir. 
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tut! Mənim məhəbbətim üzrə dostluq etməyənlə yoldaşlıq etmə, 
çünki o, sənin düşmənindir və qəlbini sərtləşdirər. Şükür etməyin 
və nemətlərin artması üçün Məni çox xatırla!”- deyə vəhy etdi”.148 
 

نةَ أَبِى عريرقَالَ  �ه تعمولَ سسر قُولُ � اللَّهإِنَّ« ي قُولُ � اللَّهى إِنَّ يدبع نمؤى الْمدنع 

نبِمرٍ كُلِّ زِلَةينِى خدمحا يأَنو زِعأَن هفْسن ننِ ميب هيبنج« 
 
81. Əbu Hureyra � demişdir: “Mən Allah Elçisinin � belə 
dediyini eşitdim: “Allah � buyurur: “Mənim dərgahımda mömin 
qulum daima xeyir içindədir. Mən onun canını alarkən də o, 
Mənə həmd edir”.149 

                                                           

148 Əhməd “əz-Zühd” səh. 108; İbn Əbid-Dunyə “əş-Şukur” 164. Əbu Usamə Səlim ibn İyd 
əl-Hilali səhih demişdir. 
149  Əhməd 8136, 8473, 8492, 8716; İbn Əbid-Dunyə “əş-Şukur” 84. Şueyb əl-Arnavut 
isnadını qüvvətli, Əbu Usamə Səlim ibn İyd əl-Hilali isə sənədlərini həsən və səhih 
adlandırmışlar. əl-Albani “Sahihul-Cəmius-Sağir”də (№ 1910, 4318) səhih adlandırmışdır. 
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ÔßÇÈËßÒËßÐ 
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ÌßËßÊËßÐÈÍ ÌÖÁÀÙÈÑßÑÈ 
 

نع اذعنِ ملٍ ببنِ  �جع بِىالن � هقَالَ بِطُولى« وإِن تسعن ثْقَلْتتا فَاسمون تأَيى فَربى رف 

 أَبو هانِئ بن معاذُ حدثَنا بشارٍ بن محمد ثَناحد. »اَألعلَى الْمُأل يختصم فيم فَقَالَ صورة أَحسنِ

انِئه كُرِىشا الْيثَندح مضهج نب دبع اللَّه نى عيحنِ يريٍ أَبِى بكَث نع دينِ زالَّمِ بس نأَبِى ع 

 معاذ عن السكْسكى يخامر بنِ مالك عن حدثَه أَنه مىالْحضر عائشٍ بنِ الرحمنِ عبد عن سالَّمٍ

 عين نتراَءى كدنا حتى الصبحِ صالَة عن غَداة ذَات � اللَّه رسولُ عنا احتبِس قَالَ � جبلٍ بنِ

 دعا سلَّم فَلَما صالَته فى وتجوز � اللَّه رسولُ فَصلَّى بِالصالَة فَثُوب سرِيعا فَخرج الشمسِ

هتوا قَالَ بِصلَى« لَنع افِّكُمصا مكَم متأَن« .لَ ثُمفَتا اننإِلَي ا« قَالَ ثُمى أَمإِن ثُكُمدأُحا سنِى مسبح 

كُمناةَ عدى الْغإِن تقُم نلِ ماللَّي أْتضوفَت تلَّيصا وم رى قُدل تسعى فَنى فالَتى صتح ثْقَلْتتاس 

 يختصم فيم قَالَ .رب لَبيك قُلْت. محمد يا فَقَالَ صورة أَحسنِ فى وتعالَى تبارك بِربى أَنا فَإِذَا

 أَنامله برد وجدت حتى كَتفَى بين كَفَّه وضع فَرأَيته قَالَ ثَالَثًا قَالَها. أَدرِى الَ تقُلْ اَألعلَى الْمُأل

نيب ىيلَّى ثَدجى فَتٍء كُلُّ لىش فْترعا فَقَالَ وي دمحم .قُلْت كيلَب بقَالَ ر يمف مصتخُأل يالْم 

 الْمساجِد فى والْجلُوس الْجماعات إِلَى اَألقْدامِ مشى قُلْت هن ما قَالَ الْكَفَّارات فى قُلْت علَىاَأل

دعب اتلَواغُ الصبإِسوِء وضى الْوف اتوهكْرقَالَ. الْم يمف قُلْت امامِ إِطْعالطَّع نيلالْكَالَمِ و الصالَةُو 

 وحب الْمنكَرات وترك الْخيرات فعلَ أَسأَلُك إِنى اللَّهم قُلْت. سلْ قَالَ .نِيام والناس بِاللَّيلِ

 وحب حبك كأَسأَلُ مفْتون غَير فَتوفَّنِى قَومٍ فتنةَ أَردت وإِذَا وترحمنِى لى تغفر وأَنْ الْمساكنيِ

نم كبحي بحلٍ ومع بقَرإِلَى ي كبولُ قَالَ. »حسر ا« � اللَّههإِن قا حوهسرفَاد ا ثُموهلَّمعت« 

 
82. Muaz ibn Cəbəl � demişdir: “(Bir dəfə) Allah Elçisi � Sübh 
namazına gecikirdi, hətta az qala günəş çıxacaqdı. Birdən tələsik 
gəldi və namaza iqamə verildi. Allah Elçisi � 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 nama-
zımda mürgülədim, hətta yuxum ağırlaşdı və mən bu arada Uca 
Rəbbimi ən gözəl surətdə gördüm. O buyurdu: “Ey Muhəmməd!” 
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Mən dedim: “Əmrinə müntəzirəm, ey Rəbbim!” Allah buyurdu: 
“Mələklər nə haqda mübahisə edirlər?” Mən dedim: “Bilmirəm!” 
Bunu üç dəfə təkrarladı. Gördüm ki, ovucunu (əlini) iki kürəyi-
min 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: “Kəffarələr 150  haqqında”. O 
buyurdu: “Nədir onlar?” Mən dedim: “Camaat namazlarına 
piyada getmək, namazlardan sonra məscidlərdə oturub növbəti 
namazı gözləmək, soyuqda dəstəmazı tam almaq”. Allah buyur-
du: “Sonra nə haqda?” Mən dedim: “Yemək yedirtmək, mülayim 
söz söyləmək, insanlar yatdığı vaxt namaz qılmaq”. Allah buyur-
du: “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 istə-
dikdə, fitnəyə düşməmiş canımı almağını diləyirəm. Səndən 
Sənin və Səni sevənin məhəbbətini qazanmağımı və məhəbbə-
tinə yaxınlaşdıracaq hər bir əməli sevməyi istəyirəm”.151 Allah 
Elçisi � dedi: “Bu yuxu haqdır, bunları yaxşıca öyrənin”.152 
 

ÜÈÔÀÐ Âß ßÑËßÌ ÃßÁÈËßËßÐÈÍÈÍ ÔßÇÈËßÒÈ 
 

نةَ أَبِى عريرولَ أَنَّ  �هسر قَالَ � اللَّه »لَما أَسهالَمس اللَّه فَارغو اللَّ غَفَرا ها لَهى أَمإِن ا لَمأَقُلْه 

نلَكا وقَالَه اللَّه �« 

 
83. Əbu Hureyra � rəvayət edir ki, Allah Elçisi � demişdir: “Allah 

                                                           

150 Kəffarə - günahın əvəzinə keçən, günahları yuyan əməllər mənasında işlədilir. 
151 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. 
152 ət-Tirmizi 3235, 3543. əl-Albani səhih olduğunu bildirmişdir. 
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Əsləm qəbiləsinə salamatlıq nəsib etsin! Allah Ğifar qəbiləsini 
bağışlasın! Bunu mən söyləmədim, bunu Allah � söylədi”.153 

 
ÉÎÕÑÓË Âß ÌÖÙÀÚÈÐËßÐÈÍ ÚßÍÍßÒß ÁÈÐÈÍÚÈ ÄÀÕÈË ÎËÌÀÑÛ 

 

نع دبع نِ اللَّهرٍو بمنِ عى باصالْع�  نولِ عسر اللَّه � هلْ« قَالَ أَنونَ هردلَ تأَو نلُ مخدي 

 الْفُقَراُء اللَّه خلْقِ من الْجنةَ يدخلُ من أَولُ« قَالَ .أَعلَم ورسولُه اللَّه قَالُوا. »اللَّه خلْقِ من الْجنةَ

 الَ صدرِه فى وحاجته أَحدهم ويموت الْمكَارِه بِهِم ويتقَى الثُّغور بِهِم تسد الَّذين والْمهاجِرونَ
يعطتسا ياًء لَهقُولُ قَضفَي اللَّه � نمل اُءيش نم هكَتالَئم موهائْت موهيقُولُ. فَحكَةُ فَتالَئالْم نحن 

 عباداً كَانوا إِنهم قَالَ علَيهِم فَنسلِّم هؤالَِء نأْتى أَنْ أَفَتأْمرنا خلْقك من وخريتك سمائك سكَّانُ

 فى وحاجته أَحدهم ويموت الْمكَارِه بِهِم ويتقَى الثُّغور بِهِم وتسد شيئاً بِى يشرِكُونَ الَ يعبدونِى

رِهدالَ ص يعطتسا ياًء لَهقَالَ. قَض يهِمأْتكَةُ فَتالَئالْم دنع كلُونَ ذَلخدفَي هِملَيع نابٍ كُلِّ مب 

�الَمس كُملَيا عبِم متربص مى فَنِعقْبارِ عالد�« 

 
84. Abdullah ibn Amr ibn əl-As � rəvayət edir ki, Allah Elçisi � 
demişdir: “Allahın yaratdıqlarından Cənnətə birinci kimin daxil 
olacağını bilirsinizmi?” Dedilər: “Allah və Onun Elçisi  daha yaxşı 
bilir!” O buyurdu: “Allahın yaratdıqlarından Cənnətə birinci daxil 
olan yoxsullar və bütün yolları bağlanmış biçarə hicrət edənlərdir. 
Onların düçar olduqları çətin vəziyyət insanları qorxuya salır, 
onlar istəkləri ürəklərində qaldıqları halda ölür və məqsədlərinə 
çatmırlar. Allah � mələklərdən istədiyinə buyuracaq: “Onların 
yanına gedin və onları salamlayın!” Mələklər deyəcəklər: “Biz sə-
manın sakinləri və yaratdıqlarından Sənin seçdiklərinik. Sən bizə 
əmr edirsən ki, biz bunların yanına gəlib onlara salam verək?” 
Allah buyuracaq: “Onlar Mənə ibadət edib Mənə heç bir şeyi şərik 
qoşmayan və bütün yolları bağlanmış biçarə bəndələrdir. Onların 
düçar olduqları çətin vəziyyət insanları qorxuya salır, onlar istək-
ləri ürəklərində qaldıqları halda ölür və məqsədlərinə çatmırlar”. 

                                                           

153 Muslim 4574, 6593. 
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Bundan sonra mələklər onların yanına gəlib (Cənnətin) hər bir 
qapısından girərək (deyəcəklər): “Səbir etdiyinizə görə sizə salam 
olsun! Axirət yurdunuz necə də gözəldir!” (ər-Rad, 24)”.154 
 

عمس دباِهللا ع نرِو بمنِ عاصِ بقُولُ � الْعي :مستولَ عسقُولُ � اِهللا رلَ إِنَّ: يأَو لُ ثُلَّةخدت 

 لرجلٍ كَانت وإِنْ وأَطَاعوا، سمعوا أُمروا إِذَا الْمكَارِه، بِهِم تتقَى الَّذين الْمهاجِرونَ، الْفُقَراُء الْجنةَ

مهنةٌ ماجإِلَى ح ،لْطَانالس لَم قْضت ى لَهتح وتمي يهي وف ،رِهدإِنَّ صو الَى اللَّهعو تعدي موي 

ةاميةَ، الْقني الْجأْتا فَتهفرخا بِزهرِيقُولُ وفَي :نأَي يادبع ينلُوا الَّذي قَاتبِيلِ فلُوا اِهللا، سقُتي وف 

 والَ حسابٍ، بِغيرِ فَيدخلُونها الْجنةَ ادخلُوا سبِيلي، في اهدواوج سبِيلي، في وأُوذُوا سبِيلي،

 الَّذين هؤالَِء من لَك ونقَدس والنهار، اللَّيلَ لَك نسبح نحن ربنا: فَيقُولُونَ الْمالَئكَةُ فَتأْتي عذَابٍ

مهتا؟ آثَرنلَيع قُولُفَي بالر كاربالَى تعتالَِء: وؤه ينلُوا الَّذي قَاتي، فبِيلأُوذُوا سي وي، فبِيلس 

 »�الدارِ عقْبى فَنِعم صبرتم بِما علَيكُم سالَم� بابٍ كُلِّ من الْمالَئكَةُ علَيهِم فَتدخلُ

 
85. Abdullah ibn Amr ibn əl-As � demişdir: “Allah Elçisini � belə 
buyurarkən eşitdim: “Cənnətə daxil olacaq birinci üç (qism insan) 
yoxsullar və mühacirlərdir.155  O kəslər ki, bəyənilməyən əməl-
lərdən çəkindilər. Onlara əmr edildikdə qulaq asar və itaət edər-
dilər. Əgər onlardan bir kişinin hakimə ehtiyacı oldusa, (məsələ) 
onun lehinə həll edilməz. Hətta onun (ehtiyacı) ürəyində qaldığı 
halda ölər. Allah � Qiyamət günü Cənnəti çağıracaq, o da 
(Allahın hüzüruna) öz zinəti ilə gələcək. Allah buyuracaq: 
“Mənim yolumda döyüşən, öldürülən, əziyyətə məruz qalan və 
yolumda cihad edənlər hardadır? Cənnətə daxil olun!” Onlar da 
sorğu-sualsız Cənnətə girəcəklər. (Sonra) mələklər gəlib səcdə 
edir və deyirlər: “Ey Rəbbimiz! Biz bunlardan fərqli olaraq Səni 
gecə-gündüz həmd-səna ilə tərifləyir və Səni müqəddəs tuturuq, 
Sən isə onları bizdən üstün tutdun”. Rəbb � buyuracaq: “Bunlar 
                                                           

154 Əhməd 6282, 6570, 6727. əl-Albani “Sahihut-Tərğib vət-Tərhib”də (№ 3183) səhih oldu-
ğunu bildirmişdir. 
155 Mühacir - Məkkə fəth edilənə qədər, digər şəhərlərdən və vilayətlərdən Mədinəyə köç-
müş (hicrət etmiş) səhabələrdir. 
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Mənim yolumda döyüşən və Mənim yolumda əziyyətə məruz 
qalan qullarımdır”. (Bundan sonra) mələklər onların yanına (Cən-
nətin) hər bir qapısından girərək (deyəcəklər): “Səbir etdiyinizə 
görə sizə salam olsun! Axirət yurdunuz necə də gözəldir!” (ər-Rad, 
24)”.156 

 
ÀËËÀÙÄÀÍ ÃÎÐÕÌÀÜÛÍ ÔßÇÈËßÒÈ 

 

 أَهلَه أَوصى الْحياة من يئس فَلَما الْموت، حضره رجالً إِنَّ« يقُولُ وسمعته فَقَالَ � عن حذَيفَةَ

 إِلَى وخلَصت لَحمى، أَكَلَت إِذَا حتى نارا فيه وأَوقدوا كَثريا حطَبا لى فَاجمعوا مت أَنا إِذَا

 فَجمعه فَفَعلُوا،. الْيم فى فَاذْروه راحا يوما انظُروا ثُم فَاطْحنوها، فَخذُوها فَامتحشت، عظْمى،

 يقُولُ سمعته وأَنا عمرٍو، بن عقْبةُ قَالَ. »لَه اللَّه فَغفَر. خشيتك من قَالَ ذَلك فَعلْت لم لَه فَقَالَ

،كَانَ ذَاكا واشبن  
 
86. Huzeyfə � demişdir: “Mən Allah Elçisinin � belə dediyini 
eşitdim: “Bir adamın ölüm vaxtı gəlib çatmışdı. Adamın artıq 
yaşamaqdan ümidi kəsildikdə ailəsinə (belə bir) vəsiyyət etdi: 
“Mən öldükdən sonra çoxlu odun yığıb od qalayarsınız, (sonra da 
məni bu odda yandırarsınız). Elə ki od mənim ətimi yandırıb 
sümüyümə çatdı və sümüyümü yandırıb-yaxdı, onları götürün və 
ovxalayıb toza döndərin, sonra küləkli bir günü gözləyin və 
həmin tozu dənizə sovurun”. Onlar onun vəsiyyətini yerinə yetir-
dilər. Lakin Allah onu əvvəlki görkəminə qaytardı və ondan: “Nə 
üçün belə etdin?”- deyə soruşdu. O: “Səndən qorxduğum üçün!”- 
deyə cavab verdi. Allah da onu bağışladı”.157 Uqbə ibn Amr dedi: 
“Mən (Huzeyfədən): “O adam qəbirləri soyan oğruydu”- dediyini 
eşitmişəm”.158 
 
                                                           

156 əl-Hakim 2393. əl-Albani “Sahihut-Tərğib vət-Tərhib”də (№ 1373) “Silsilətul-Əhədisis-
Sahiha”da (№ 2559) səhih olduğunu bildirmişdir. 
157 əl-Buxari 3194, 3452, 3479, 3481, 6481; Muslim 2756, 2757. 
158 əl-Buxari 3194, 3266, 3452; Əhməd 23401. 
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نأَبِي ع يدعس رِيدولُ قَالَ: قَالَ � الْخسر كَانَ: � اللَّه نيمف لَفس ناسِ ملٌ النجر رهغَس 

الًا اللَّها، ملَدوا وفَلَم هرضح ،توالْم عمج ،نِيهفقَالَ ب :أَبٍ أَي تكُن قَالُوا ؟ لَكُم :ريأَبٍ، خ 

 اسحقُونِي، ثُم أَحرِقُونِي،فَ مت أَنا فَإِذَا يعذِّبه، ربه وإِنَّ قَطُّ، خيرا اللَّه عند ابتأَر ما واللَّه إِنه: فقَالَ

ونِي ثُمي اذْررِيحٍ ف ،فاصقَالَ ع اللَّه :لٌ فَإِذَا كُنجر ،ما: قَالَ قَائم لَكملَى حا ع؟، متعنص 

 .لَه غُفر أَنْ غَير يلْقَاه إِنْ بِيده، نفِْسي فَوالَّذي: قَالَ مخافَتك،: قَالَ
 
87. Əbu Səid əl-Xudri � rəvayət edir ki, Allah Elçisi � demişdir: 
“Uzaq keçmişdə bir adama Allah çoxlu mal-dövlət və övlad 
vermişdi. Onun ölüm vaxtı gəlib çatanda övladlarını başına yığıb 
dedi: “Sizə necə ata olmuşam?” Onlar: “Ən yaxşı ata olmusan”- 
dedilər. O dedi: “Allaha and olsun ki, mən özüm üçün Allah 
dərgahında heç bir xeyir hazırlamadım. Əgər Rəbbim məni 
diriltsə mənə əzab verəcək. Mən öldükdən sonra məni yandırın və 
(külümü) ovxalayıb toza döndərin, sonra onu güclü küləkdə 
(havaya) sovurun”. (Qiyamət günü) Allah: “Ol!”- deyə  buyurur: 
“O da dərhal ayağa qalxır”. Allah: “Bunu etməyə səni nə vadar 
etdi?”- deyə soruşur. O: “Səndən qorxduğum üçün!”- deyə cavab 
verir. Allah Elçisi � dedi: “Nəfsim əlində olan Allaha and olsun! 
O, Allahla görüşdükdə, sözsüz ki, onu bağışlayardı”.159 
 

ÁßÄÐ ßÙËÈÍÈÍ160 ÔßÇÈËßÒÈ 
 

نأَبِي ع دبنِ عمحالر يلَمقَالَ الس :تعما سيلقُولُ � عثَنِي: يعب بِيالن � ريبالزو نامِ، بوالْع 

 حاطبٍ من كتاب معها امرأَةٌ وبِها كَذَا،و كَذَا روضةَ تبلُغوا حتى انطَلقُوا: فَقَالَ فَارِس، وكالَنا

 الْكتاب: فَقُلْنا � النبِي لَنا وصف حيثُ لَها بعريٍ علَى تِسري فَوافَيناها بِها، فَأْتونِي الْمشرِكني، إِلَى

 كَذَب ما: فَقُلْت أَرى، ما: صاحبِي فَقَالَ عريها،وب فَبحثْناها كتاب، معي ما: قَالَت معك؟ الَّذي

                                                           

159 İbn Hibban 649. Şueyb əl-Arnavut hədisin isnadını əl-Buxari və Muslimin şərtlərinə 
görə səhih saymışdır. 
160 İslamda ilk böyük döyüş olan Bədr döyüşündə iştirak edənlərdir. Bədr - Mədinədən 150 
km cənubda yerləşən bir yerdir. İslam tarixində müsəlmanlarla kafirlər arasında baş verən 
ilk iri miqyaslı döyüş burda baş vermişdir. 
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بِيي � النالَّذفِْسي ون هدبِي كندرلَأُج أَو ،هرِجِنخلَت توا فَأَههدا إِلَى بِيهتزجا حهلَيعو ارإِز 

،وفص ،تجرا فَأَخنيفَأَت بِيفَقَالَ � الن معانَ: رخ اللَّه ولَهسرو ،نِنيمؤالْمنِي وعد رِبأَض قَهنع ، 
 يد، الْقَومِ عند لي يكُونَ أَنْ وأَردت بِاللَّه، مؤمنا أَكُونَ أَنْ إِالَّ بِي ما: فَقَالَ حملَك؟ ما: وقَالَ

 فَقَد شئْتم ما اعملُوا: فَقَالَ إِلَيهِم اطَّلَع اللَّه لَعلَّ بدرا، شهِد قَد لَيس أَو عمر، يا صدق: قَالَ

تبجو ةُ لَكُمنالْج ، تعما فَدنيع رمقَالَ عو :اللَّه ولُهسرو لَمأَع. 
 
88. Əbu Abdur-Rahmən əs-Suləmi demişdir: “Mən Əli ibn Əbu 
Talibin � belə rəvayət etdiyini eşitdim: “Peyğəmbər � məni və 
Zubeyr ibnul-Əvvamı - atlı olduğumuz halda - (Məkkəyə doğru) 
göndərəndə dedi: “Filan baxçaya çatana qədər gedin. O baxçada 
bir qadın olacaq. O qadında Hatibin müşriklərə yazdığı məktubu 
var. Onu mənə gətirin!” Biz o qadına dəvəsinin üstündə 
gedərkən, Peyğəmbərin � təsvir etdiyi yerdə çatıb soruşduq: 
“Səndəki məktub haradadır?” O dedi: “Məndə məktub yoxdur”. 
Biz onu da, onun dəvəsini də axtardıq. Zubeyr � dedi: “Mən heç 
nə görmürəm”. Mən dedim: “Peyğəmbər � yalan danışmaz. 
Canım Əlində Olana and olsun ki, ya səni soyunduracağam, ya da 
məktubu (öz xoşunla) çıxaracaqsan”. Qadın əlini əynindəki yun 
paltarının qurşağına salıb məktubu çıxartdı. Biz Peyğəmbərin � 
yanına qayıtdıq. Ömər � dedi: “(Hatib) Allaha, Onun Elçisinə və 
möminlərə xəyanət etdi. Burax, onun boynunu vurum!” Peyğəm-
bər � dedi: “(Bu işi görməyə) səni vadar edən nədir?” Hatib � 
dedi: “Mən Allaha iman gətirən bir adamam. Lakin müşriklər 
Məkkədəki yaxınlarıma toxunmasınlar deyə, belə etdim”. Pey-
ğəmbər � dedi: “Doğru deyir, ey Ömər! Məgər o, Bədr döyü-
şündə iştirak etməyibmi? Allah həmin döyüşdə iştirak edənlərin 
halından xəbərdar olduğuna görə demişdir: “İstədiyinizi edin! 
Artıq Cənnətə girmək sizə vacib edildi”. Ömər � ağlaya-ağlaya 
dedi: “Allah və Onun Elçisi daha yaxşı bilir!”161 

 
                                                           

161 əl-Buxari “Ədəbul-Mufrad” 438. əl-Albani səhih adlandırmışdır. 
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ÞÂËÀÄÛÍ ÂÀËÈÄÅÉÍËßÐ Ö×ÖÍ ÁÀÜÛØËÀÍÌÀ ÄÈËßÌßÑÈÍÈÍ ÔßÇÈËßÒÈ 
 

نةَ أَبِى عريرولُ قَالَ قَالَ  �هسر إِنَّ« � اللَّه اللَّه � فَعرةَ لَيجرالد دبلْعحِ لالى الصف ةنالْج 

 »لَك ولَدك بِاستغفَارِ فَيقُولُ ؟هذه لى أَنى يارب فَيقُولُ
 
89. Əbu Hureyra � rəvayət edir ki, Allah Elçisi � demişdir: “Allah 
� əməlisaleh qulunun Cənnətdə dərəcəsini artırır. O deyir: “Ey 
Rəbbim! Bu mənə hardandır?” Allah buyurur: “Övladının sənin 
üçün bağışlanma diləməsinə görədir”.162 
 

ÌÖÑßËÌÀÍËÀÐÛÍ ÑÀËÀÌËÀØÌÀËÀÐÛ 
 

نةَ أَبِى عريرنِ � هع بِىقَالَ � الن »لَقخ اللَّه مآد طُولُهونَ وتا، ساعرذ قَالَ ثُم باذْه لِّمفَس 

. علَيكُم السالَم فَقَالَ. ذُريتك تحيةُو تحيتك يحيونك، ما فَاستمع الْمالَئكَة، من أُولَئك علَى

 فَلَم آدم، صورة علَى الْجنةَ يدخلُ من فَكُلُّ. اللَّه ورحمةُ فَزادوه. اللَّه ورحمةُ علَيك السالَم فَقَالُوا

 »اآلنَ حتى ينقُص الْخلْق يزلِ

 
90. Əbu Hureyra � rəvayət edir ki, Peyğəmbər � demişdir: “Allah 
Adəmi boyu altmış dirsək uzunluğunda yaratdı. Sonra buyurdu: 
“Get oradakı mələklərə salam ver və dinlə gör sənin salamını necə 
alacaqlar. Çünki bu həm sənin, həm də sənin zürriyyətinin sala-
mıdır”. (Adəm) onlara: “Əssələmu aleykum! (Sizə salam olsun!)”- 
dedi. Onlar da: “Əssələmu aleykə və rahmətullah! (Sizə salam 
olsun və Allahın rəhməti yetişsin!)”- deyib, buna “və rahmətul-
lah” kəlməsini əlavə etdilər. Cənnətə girəcək hər kəs (ora) Adə-
min surətində girəcəkdir. (Məlumunuz olsun ki,) indiyə qədər 
insanların xilqəti naqisləşməkdədir”.163 
 

                                                           

162 Əhməd 10611, 10618, 10890. Şueyb əl-Arnavut isnadını həsən adlandırıb. 
163 əl-Buxari 3148, 3326.  
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ÃÀÄÀÜÀËÀÐ 
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ßÑËÈ-ÍßÑßÁÈ ÈËß ÞÉÖÍÌßÉÈÍ ÒßÙËÖÊßËÈ ÎËÌÀÑÛ 
 

نع ىنِ أُببٍ بب قَالَ  �كَعستان الَنجلَى رع دهولِ عسر ا فَقَالَ � اللَّهمهدا أَحنُفُالَ أَن نب 

فُالَن نفَم تالَ أَن أُم ولُ فَقَالَ لَكسر اللَّه � »بستان الَنجلَى رع دهى عوسفَقَالَ � م 

. الَمِاِإلس ابن فُالَن بن فُالَنُ أَنا قَالَ لَك أُم الَ أَنت فَمن تسعةً عد حتى فُالَن بن فُالَنُ أَنا أَحدهما

 الْمنتِسب أَوِ الْمنتمى أَيها أَنت أَما الْمنتِسبينِ هذَينِ أَنَّ السالَم علَيه موسى إِلَى اللَّه فَأَوحى قَالَ

 فى ثَالثُهما فَأَنت الْجنة فى اثْنينِ إِلَى الْمنتِسب هذَا يا أَنت وأَما عاشرهم فَأَنت النارِ فى تسعة إِلَى

ةنالْج« 

 
91. Ubeyy ibn Kəb � demişdir: “Allah Elçisinin � dövründə iki 
kişi əsli-nəsəbi ilə öyündü. Onlardan biri (digərinə) dedi: “Mən 
filankəsin oğlu filankəsəm, bəs sən kimsən, sənin heç bir kökün 
yoxdur”. Allah Elçisi � buyurdu: “Musanın � dövründə də iki 
kişi əsli-nəsəbi ilə öyündü. Onlardan biri (digərinə): “Mən filan-
kəsin oğlu filankəsəm”- deyib doqquz (nəsəbinə qədər) sadaladı 
və dedi: “Bəs sən kimsən, sənin heç bir kökün yoxdur”. O da belə 
cavab verdi: “Mən İslam oğlu, filankəsin oğlu filankəsəm”. Allah 
Musaya � bu iki əsli-nəsəbi ilə öyünən (kişilər haqqında) belə 
vəhy etdi: “Sənə gəlincə, ey özünü doqquz (kişiyə) mənsub edən! 
Onuncusu sən olmaqla onların doqquzu da Cəhənnəmlikdir. Sənə 
gəlincə, ey özünü iki (kişiyə) mənsub edən, üçüncüsü sən olmaqla 
onların ikisi də Cənnətlikdir”.164 
 

«ÈÍÑÀÍËÀÐ ÙßËÀÊ ÎËÄÓËÀÐ!» - ÄÅÌßÉÈÍ ÃÀÄÀÜÀÍ ÎËÓÍÌÀÑÛ 
 

نةَ أَبِي عريرولُ قَالَ: قَالَ � هسر إِذَا: � اللَّه متعمالً سجقُولُ ري :لَكه اسالن، وفَه ،ملَكُهأَه 

 .هالك هو إِنه: اللَّه يقُولُ

                                                           

164 Əhməd 20241, 21178, 21216, 21778. əl-Albani “Sahihul-Cəmius-Sağir”də (№ 1492) və 
“Silsilətul-Əhədisis-Sahiha”da (№ 1270) səhih adlandırmışdır. 
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92. Əbu Hureyra � rəvayət edir ki, Allah Elçisi � demişdir: “Bir 
adamın: “İnsanlar həlak oldular!165”- deməsini eşitsəniz (bilin ki,) 
insanlardan daha çox o həlak olmuşdur. Allah buyurur: “Həqiqə-
tən, o özü həlak oldu!”166 
 
«ÀËËÀÙÀ ÀÍÄ ÎËÑÓÍ ÊÈ, ÀËËÀÙ ÔÈËÀÍÊßÑÈ ÁÀÜÛØËÀÌÀÉÀÚÀÃ» - ÄÅÌßÊÄßÍ 

×ßÊÈÍÌßÊ 
 

 فَكَانَ متآخيينِ إِسرائيلَ بنِى فى رجالَن كَانَ« يقُولُ � اللَّه رسولَ سمعت �َ هريرة أَبو قَالَ

 فَيقُولُ الذَّنبِ علَى اآلخر يرى الْمجتهِد يزالُ الَ فَكَانَ الْعبادة فى مجتهِد واآلخر يذْنِب أَحدهما

رأَقْص .هدجا فَومولَى يبٍ عفَقَالَ ذَن لَه رلِّنِى فَقَالَ أَقْصى خبرو ثْتعأَب لَىا عيبقفَقَالَ ر اللَّهالَ و 
رفغي اللَّه لَك الَ أَو لُكخدي ةَ اللَّهنالْج .ا فَقُبِضمهاحوا أَرعمتفَاج دنع بر نيالَمذَا فَقَالَ الْعهل 

هِدتجالْم تا بِى أَكُنمالع أَو تلَى كُنا عى مى فدا يرقَالَ قَادذْنِبِ ولْمل بلِ اذْهخةَ فَادنالْج 

 أَوبقَت بِكَلمة لَتكَلَّم بِيده نفِْسى والَّذى هريرةَ أَبو قَالَ. »النارِ إِلَى بِه اذْهبوا لآلخرِ وقَالَ بِرحمتى

اهيند هترآخو 

 
93. Əbu Hureyra � demişdir: “Mən Allah Elçisinin � belə 
buyurduğunu eşitdim: “İsrail oğullarının arasında iki qardaş var 
idi. Onlardan biri günah edərdi, digəri isə ibadətdə çalışqan idi. 
İbadətdə çalışqan olan daim digərini günah edərkən görər və (hər 
dəfə ona): “Tərk et!”- deyərdi. Bir gün onu yenidən günah 
edərkən görüb ona: “Tərk et!”- dedi. O da: “Məni Rəbbimlə tək 
burax! Məgər sən mənim üzərimə gözətçi göndərilmisən?”- deyə 
cavab verdi. O dedi: “Allaha and olsun ki, Allah səni bağışlama-
yacaq!”, və ya “Allah səni Cənnətə salmayacaq!” Bu zaman 
(mələk) onların ruhlarını alıb aləmlərin Rəbbinin hüzuruna 
                                                           

165 İslam alimləri ittifaq etmişlər ki, burada özünü bəyənən və özünü insanlardan üstün tu-
tan bir kimsənin insanlara nifrət edərək və alçaq nəzərlə baxaraq onları həlak olmağa layiq 
görməsi nəzərdə tutulur. Ancaq, bu hədis insanların halına acıyaraq və təəssüflənərək bu 
cür sözlər deyən kimsəyə aid edilmir. 
166 Əhməd 7360, 7671. Şüeyb əl-Arnavut hədisin isnadını Muslimin şərtinə əsasən səhih 
saymışdır. 
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gətirir. Allah ibadətdə çalışqan olana deyir: “Sən Məni tanıyır-
dınmı?”, və ya “sən Mənim Əlimdə olana sahib idinmi?” Allah 
günahkar olana deyir: “Rəhmətim sayəsində get və Cənnətə daxil 
ol”, ibadətdə çalışqan olan haqqında isə deyir: “Onu Cəhənnəmə 
aparın!” Əbu Hureyra � dedi: “Nəfsim əlində Olana and olsun ki, 
o bir söz söylədi, onunla dünyası da, axirəti də məhv oldu”.167 
 

نبٍ عدنولَ أَنَّ  �جسر ثَ � اللَّهدالً أَنَّ« حجقَالَ ر اللَّهالَ و رفغي اللَّه فُالَنإِنَّ لو اللَّه الَىتع 

 »عملَك وأَحبطْت لفُالَن غَفَرت قَد فَإِنى لفُالَن أَغْفر الَ أَنْ علَى يتأَلَّى الَّذى ذَا من قَالَ

 
94. Cundəb � rəvayət edir ki, Allah Elçisi � demişdir: “Bir adam 
dedi: “Allaha and olsun ki, Allah filankəsi bağışlamayacaq!” Uca 
Allah belə buyurdu: “Mənim filankəsi bağışlamayacağıma and 
içən kimdir? Həqiqətən, Mən onu bağışladım və sənin əməlini də 
boşa çıxartdım!”168 
 

ÀËËÀÙÀ ÉÀËÀÍÄÀÍ ÀÍÄ È×ÌßÊ ÁÞÉÖÊ ÝÖÍÀÙÄÛÐ 
 

نةَ أَيب عريرولُ قَالَ: قَالَ�  هسر نَ اهللا إِنَّ :� اللَّهثَ أَنْ يل أَذدأُح نك عيد قَد قَترم لَاهرِج 

 ذَلك يعلَم ما: علَيه فَيرد, َربنا أَعظَمك ماَ سبحانك: يقُولُ وهو العرش تحت منثَنِ وعنقَه الَأرض

نم فلا يب حكاذب. 

 
95. Əbu Hureyra � rəvayət edir ki, Allah Elçisi � demişdir: 
“Həqiqətən, Allah mənə bir xoruz barəsində sizə danışmağıma 
izn verdi. O, ayaqları yerə batmış, boynu isə Ərşin altında əyilmiş 
halda: “Sən pak və müqəddəssən, Sən necə də Əzəmətlisən, ey 
Rəbbimiz!”- deyir. Allah da ona belə cavab verir: “Mənə yalandan 
and içən isə bunu bilmir”.169 
                                                           

167 Əbu Davud 4901, 4255. əl-Albani səhih olduğunu bildirmişdir.   
168 Muslim 2621, 4753, 6847. 
169 ət-Tabərani “Mucəmul-Əvsat” 7324. əl-Albani “Sahihul-Cəmius-Sağir”də (№ 1714) sə-
hih adlandırmışdır. 



 95                                                                                                 األحاديث القدسية الصحيحة

 

ÃÀÐÛØÃÀ ÞËÄÖÐÌßÉÈÍ ÃÀÄÀÜÀÍ ÅÄÈËÌßÑÈ 
 

نةَ أَبِى عريرقَالَ � ه تعمولَ سسر قُولُ � اللَّهي »تصلَةٌ قَرما نبِين ناِء، مبِياَألن رفَأَم ةيبِقَر 

 »تسبح اُألممِ من أُمةً أَحرقْت نملَةٌ قَرصتك أَنْ إِلَيه هاللَّ فَأَوحى فَأُحرِقَت، النملِ
 
96. Əbu Hureyra � demişdir: “Mən Allah Elçisinin � belə 
dediyini eşitmişəm: “(Bir dəfə) bir qarışqa peyğəmbərlərdən birini 
dişlədi və o, qarışqa yuvasının yandırılmasını əmr etdi”. Onda 
Allah ona belə vəhy etdi: “Səni qarışqa dişlədi deyə, Allahın 
şəninə təriflər deyən bir ümməti yandırdın!”170 
 

ÃÎÙÓÌËÓÃ ßËÀÃßËßÐÈÍÈ ÊßÑÌßÉÈÍ ÙÀÐÀÌ ÎËÌÀÑÛ 
 

نةَ أَبِى عريرنِ � هع بِىقَالَ � الن »لَقخ اللَّه ،لْقا الْخغَ فَلَمفَر هنم تقَام محالر ذَتقْوِ فَأَخبِح 

 وصلَك من أَصلَ أَنْ ترضين أَالَ قَالَ. الْقَطيعة من بِك الْعائذ مقَام هذَا قَالَت. مه لَها فَقَالَ الرحمنِ

أَقْطَعو نم كقَطَع .لَى قَالَتا بي بقَالَ. ر فَذَاك و قَالَ .»لَكةَ أَبريرُءوا هإِنْ اقْر مئْتلْ� شفَه 

متيسإِنْ ع متلَّيووا أَنْ تفِْسدى تضِ فوا اَألرقَطِّعتو كُمامحأَر� 
 
97. Əbu Hureyra � rəvayət edir ki, Peyğəmbər � demişdir: “Allah 
məxluqatı yaratdı, yaradılışı başa çatdırdıqdan sonra qohumluq 
əlaqəsi ayağa qalxıb ər-Rahmənin ətəyindən yapışdı. Allah ondan: 
“Nə olub?”- deyə soruşdu. O dedi: “Bu, qohumluq əlaqələrini 
kəsməkdən Sənə sığınanın məqamıdır”. Allah buyurdu: “Səni bir-
ləşdirəni birləşdirməyimə, kəsəni də kəsməyimə razı deyilsən-
mi?” O dedi: “Əlbəttə (razıyam), ya Rəbb!” Allah buyurdu: “Elə 
belə də olacaq!” Sonra Əbu Hureyra � dedi: “İstəyirsinizsə, (bu 
ayəni) oxuyun: “Əgər (haqdan) üz çevirsəniz, ola bilsin ki, yer 
üzündə fitnə-fəsad törədəsiniz və qohumluq əlaqələrini kəsəsiniz” 
(Muhəmməd, 22)”.171 

                                                           

170 əl-Buxari 2796, 2856, 3019; Muslim 148/ 2241 (4157, 5986). 
171 əl-Buxari 4455, 4552, 4830. 
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نع دبنِ عمحنِ الرب فوولُأنه مسع   �عسر قُولُ � اللَّهقَالَ« ي ا اللَّهأَن ا اللَّهأَنو نمحالر 

لَقْتخ محالر قَقْتشا ولَه نى مماس نا فَملَهصو هلْتصو نما وهقَطَع هتتب« 

 
98. Abdur-Rahmən ibn Auf � rəvayət edir ki, mən Allah Elçisinin 
� belə dediyini eşitdim: “Allah dedi: “Mən Allaham və Mən ər-
Rahmənəm (Mərhəmətliyəm)! Mən rəhmi (qohumluq əlaqəsini) 
yaratdım və Öz adımdan ona ad verdim. Kim onu möhkəmlən-
dirsə, Mən onu rəhmətimə qovuşduraram. Kim onu kəssə, Mən 
də onu kəsərəm”.172 
 

هأَن عما سةَ أَبريرثُ � هدحي نولِ عسر إِنَّ: قَالَ � اللَّه محةٌ الرنجش ننِ، ممحقُولُ الرا: تي 

،بي رإِن ،تما ظُلي ،بي رإِن ،تعا قُطي ،بر ي، يإِنا إِني ،با ري با. رهجِيبأَالَ: فَي نيضرت 

 وصلَك؟ من وأَصلَ قَطَعك، من أَقْطَع أَنْ

 
99. Əbu Hureyra � rəvayət edir ki, Peyğəmbər � dedi: “Qo-
humluq əlaqəsi ər-Rəhmandan bir şəcnədir.173 O deyir: “Ey Rəb-
bim! Mənə zülm edildi. Ey Rəbbim! Məni kəsdilər. Ey Rəbbim! 
Mənə, mənə...”. Rəbbi də ona: “Səni kəsəni kəsməyimə, birləşdi-
rəni də birləşdirməyimə razı deyilsənmi?!” - deyə cavab verir”.174 

 
ÒßÊßÁÁÖÐËÖ ÎËÌÀÜÛÍ ÙÀÐÀÌ ÎËÌÀÑÛ 

 

نأَبِى ع يدعس رِىدأَبِى الْخةَ وريرنِ  �هع بِىاهللا قَالَ(« :قَالَ � الن � :(زإِزارِي الْع 

 »عذبته منهما بِشيٍء نازعين فَمن رِدائي، والْكبرِياُء

 
100. Əbu Səid əl-Xudri və Əbu Hureyra � rəvayət edirlər ki, 
Peyğəmbər � dedi: “(Allah � buyurdu): “İzzət və təkəbbürlük 

                                                           

172 əl-Buxari “Ədəbul-Mufrad” 53; ət-Tirmizi 1907, 2031. əl-Albani səhih adlandırmışdır. 
173 Allahın mərhəməti ilə bağlı olan rəhmət əlamətlərindəndir. 
174 əl-Buxari “Ədəbul-Mufrad” 65. əl-Albani həsən demişdir. 
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Mənim libaslarımdır. Kim bunlardan birinə şərik olmaq istəsə, 
ona əzab verərəm”.175 

  
ÇÖËÌ ÅÒÌßÉÈÍ ÙÀÐÀÌ ÎËÌÀÑÛ 

 

نأَبِي ع نِ � ذَرع بِينِ � النع اللَّه كاربالَى تعتا: قَالَ وي، يادبي عإِن قَد تمرح لَى الظُّلْمع 

 وأَنا والنهارِ بِاللَّيلِ تخطئُونَ الَّذين إِنكُم عبادي، يا. تظَالَموا فَالَ بينكُم حرمام وجعلْته نفِْسي،

رأَغْف ،وبالَ الذُّني، والونِي أُبرفغتفَاس رأَغْف ا. لَكُمي، يادبع كُلُّكُم عائإِالَّ ج نم ،هتمأَطْع 

تونِيفَاسمطْع كُمما. أُطْعي، يادبع ارٍ كُلُّكُمإِالَّ ع نم ،هتوونِي كَسكْستفَاس كُما. أَكْسي، يادبع 

أَنَّ لَو لَكُمأَو ،كُمرآخو كُمسإِنو ،كُمجِنوا ولَى كَانقَى عقَلْبِ أَت دبع ،كُمنم لَم زِدي كي ذَلف 

 في اجتمعوا ولَوِ شيئًا، ملْكي من ذَلك ينقُص لَم رجلٍ، قَلْبِ أَفْجرِ علَى كَانوا ولَو شيئًا، كيملْ

يدعص داحأَلُونِي وفَس تطَيكُلَّ فَأَع انسإِن مهنا مأَلَ، مس لَم قُصني كذَل ني ملْكئًا، ميإِالَّ ش 

اكَم قُصني رحأَنْ الْب سمغي يهطُ فيةً الْخسةً غَمداحا. وي، يادبا عمإِن يه الُكُمما أَعلُهعأَج 

،كُملَيع نفَم دجا وريخ دمحفَلْي ،اللَّه نمو دجو رغَي كفَالَ ذَل لُومإِالَّ ي هفْسو كَانَ نأَب إِدإِذَا رِيس 

 .ركْبتيه علَى جثَى الْحديث بِهذَا حدثَ
 
101. Əbu Zərr � Peyğəmbərdən � rəvayət edir ki, Uca Allah belə 
buyurdu: “Ey Mənim qullarım! Mən zülm etməyi Özümə haram 
saydım və sizin aranızda da onu haram etdim. Elə isə bir-birinizə 
zülm etməyin. Ey qullarım! Siz gecə-gündüz günah işlər 
görürsünüz. Mən isə bu günahları bağışlayıram və (buna) əhə-
miyyət vermirəm. Elə isə Məndən bağışlanma diləyin, sizi bağış-
layım. Ey Mənim qullarım! Mənim yedirdiyim kəslərdən başqa 
hamınız acsınız. Elə isə Məndən yemək istəyin, sizi yedirdim. Ey 
Mənim qullarım! Mənim geydirdiyim kəslərdən başqa hamınız 
çılpaqsınız. Elə isə Məndən geyim istəyin, sizi geyindirim. Ey 
Mənim qullarım! Əgər sizdən əvvəlkilər və sonrakılar - insan-

                                                           

175 əl-Buxari “Ədəbul-Mufrad” 552; Əbu Davud 4090, 3567. əl-Albani səhih adlandırmışdır. 
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larınız və cinləriniz176 aranızdakı ən çox Allahdan qorxan adamın 
qəlbi kimi olsalar belə, bu Mənim mülkümdə heç bir şey artırmaz. 
Habelə, onlar ən günahkar adamın qəlbitək olsalar belə, bu, 
Mənim mülkümdən heç bir şey əskiltməz. Və əgər hamısı bir yerə 
toplanıb Məndən istəsələr, Mən də onların hər birinin istədiyini 
versəm, bu, Mənim mülkümdən heç bir şey əskiltməz. Ancaq bir 
dəfə dənizə batırılan iynənin dənizdən əskiltdiyi qədər əskildər. 
Ey Mənim qullarım! Bu sizin əməllərinizdir. Onları sizin üçün 
hesaba alacağam. Odur ki, kim xeyir tapsa, Allaha həmd etsin. 
Kim də xeyirdən başqa bir şey tapsa, özündən başqa heç kəsi 
qınamasın”. Əbu İdris hər dəfə bu hədisi danışanda diz 
çökərdi”.177 

 
ÊÖÑÖËÖ ÃÀËÌÀÜÛÍ ÇßÐßÐÈ 

 

نةَ أَبِى عريرولُ قَالَ قَالَ  �هسر اللَّه � »حفْتت وأَباب ةنى الْجنِ كُلِّ فييسٍ اثْنمخقَالَ. »و 

رمعقَالَ مو رلٍ غَييهس »ضرعتالُ ومى اَألعنِ كُلِّ فييسٍ اثْنمخو رفغفَي كَلِّ � اللَّهل دبالَ ع 
رِكشي ئاً بِهينِ إِالَّ شيناحشتقُولُ الْمي كَ اللَّهالَئلْملا ةموهى ذَرتا ححطَلصي« 

 
103. Əbu Hureyra � rəvayət edir ki, Allah Elçisi � demişdir: “Hər 
bazar ertəsi və cümə axşamı Cənnətin qapıları açılır”, digər rəva-
yətdə isə deyilir: “Hər bazar ertəsi və cümə axşamı əməllər Allaha 
təqdim edilir və Allah � küsülü olanlardan başqa Ona şərik qoş-
mayan bütün qullarını bağışlayır. Allah mələklərinə buyurur: 
“Barışana qədər onları tərk edin!”178 
 

ÀÇÀÄ ÈÍÑÀÍÛ ÃÓË ÊÈÌÈ ÑÀÒÀÍ ÊÈÌÑßÍÈÍ ÝÖÍÀÙÛ 

                                                           

176 Cinn - Allahın oddan yaratdığı məxluqlardır. İnsanlar kimi cinlər də yer üzündə sakin 
olmuş və indi də mövcuddurlar. Onlardan da müsəlman və ya kafir olanı vardır. Allahın 
qadağan etdiyinə baxmayaraq, bir sıra cadugərlər və baxıcılar onlarla əlaqəyə girirlər. 
177 əl-Buxari “Ədəbul-Mufrad” 490. əl-Albani səhih adlandırmışdır. 
178 Əhməd 7318, 7627, 7639, 7854. Şueyb əl-Arnavut isnadını Muslimin şərtinə görə səhih 
adlandırmışdır. 



 99                                                                                                 األحاديث القدسية الصحيحة

 

 

نةَ أَبِى عريرنِ � هع بِىقَالَ« قَالَ � الن ا ثَالَثَةٌ اللَّهأَن مهمصخ موي ،ةاميلٌ الْقجطَى ربِى أَع ثُم 

،رلٌ غَدجرو اعا برفَأَكَلَ ح ،هنلٌ ثَمجرو رأْجتا اسفَى أَجِريوتفَاس ،هنم لَمو طعي هرأَج« 
 
104. Əbu Hureyra � rəvayət edir ki, Peyğəmbər � dedi: “Allah 
buyurmuşdur: “Üç adam (var ki) Qiyamət günü Mən onlara qarşı 
iddiaçı olacağam; Mənim adımdan and içib sonra andını pozan 
adam; azad insanı satıb pulunu yeyən adam; işçi tutub ondan işini 
tamam-kamal yerinə yetirməyi tələb edib (axırda da) zəhmət 
haqqını verməyən adam”.179 

 
 

ÈÍÒÈÙÀÐ ÅÒÌßÊÄßÍ ×ßÊÈÍÌßÊ 

 
 كَانَ فيمن كَانَ« � اللَّه رسولُ قَالَ قَالَ ، �اللَّه رسولِ علَى كَذَب � ةُادنج بنِ عن جندبِ

لَكُملٌ قَبجر بِه ،حرج زِعذَ فَجا فَأَخكِّينس زا فَحبِه ،هدا يقَأَ فَمر مالد ىحت ،اتقَالَ م الَى اللَّهعت 

 »الْجنةَ علَيه حرمت بِنفِْسه، عبدى بادرنِى
 
105. Cundəb ibn Cunədə (Əbu Zərr əl-Ğifari) � rəvayət edir ki, 
Allah Elçisi � demişdir: “Sizdən əvvəl yaşamış insanlar arasında 
bir nəfər yaralandı. Adam ağrıya dözmədiyindən bıçaq götürüb 
əlini kəsdi və çoxlu qan itirib öldü. Uca Allah buyurdu: “Qulum 
canına qəsd etməklə Məni qabaqlamaq istədi, Mən də Cənnəti ona 
haram etdim!”180 
 

ÈÔÐÀÒÀ ÂÀÐÌÀÃÄÀÍ ×ßÊÈÍÌßÊ 
 

نةَ أَبِي عريرقَالَ � ه :جرخ بِيلَ � النىع طهر نم ابِهحكُونَ أَصحضثُونَ، يدحتيفَقَالَ و :

 الْقَوم، وأَبكَى انصرف ثُم كَثريا، ولَبكَيتم قَليلًا، لَضحكْتم أَعلَم ما تعلَمونَ لَو بِيده، نفِْسي والَّذي

                                                           

179 əl-Buxari 2109, 2227, 2270. 
180 əl-Buxari 3276, 3463. 
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 وسددوا، أَبشروا،: فَقَالَ � النبِي فَرجع عبادي؟، تقَنطُ لم محمد، يا: إِلَيه � اللَّه وأَوحى

 .وقَارِبوا
 
106. Əbu Hureyra � rəvayət edir ki, Peyğəmbər � 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 ruh-
dan salırsan?” Peyğəmbər � geri dönüb dedi: “Elə isə 
(qazandığınız savaba) sevinin, doğru yol tutun və (ən kamil olanı 
yerinə yetirə bilməsəniz, heç olmasa ona) yaxınlaşın”.181 
 

ØÅÉÒÀÍÛÍ ÂßÑÂßÑßËßÐÈ ÙÀÃÃÛÍÄÀ 
 

نسِ عنِ أَنب كالم�  نولِ عسر قَالَ« قَالَ � اللَّه إِنَّ � اللَّه كتالُونَ الَ أُمزقُولُونَ يا يكَذَا م 

 »اللَّه خلَق فَمن الْخلْق خلَق اللَّه ذَاه يقُولُوا حتى كَذَا ما

 
107. Ənəs � rəvayət edir ki, Allah Elçisi � demişdir: “Allah � 

buyurdu: “Ümmətin: “Bu nədir, o nədir?”- deyə soruşa-soruşa 
nəhayət: “Allah məxluqatı yaratdı, bəs Allahı kim yaratdı?”- deyə 
soruşacaqlar”.182 
 

ÈÁËÈÑÈÍ ÐÓÇÈÑÈ 
 

 له جعلت إال خلقك من أحد ليس, رب يا: إبليس قال«: قال � النيب عن  �عباس ابن عن

  » علَيه اللَّه اسم يذْكَرِ لَم ما: قال رزقي؟ فما ومعيشة رزقًا

 
108. İbn Abbas � rəvayət edir ki, Peyğəmbər � demişdir: “İblis 
dedi: “Ey Rəbbim! Yaratdıqlarından elə bir kəs yoxdur ki, Sən 

                                                           

181 əl-Buxari “Ədəbul-Mufrad” 254. əl-Albani səhih demişdir. 
182 Muslim 136, 195, 368. 
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onun ruzisini və yaşayışını təmin etməmiş olasan. Bəs mənim 
ruzim nədir?” O buyurdu: “Üzərində Allahın adı zikr olunmayan 
(qidalar)”.183 
 

                                                           

183 Əbu Nueym 8/ 126; əs-Suyuti “Cəmiul-Əhədis” 14911. Mustafa Adəvi isnadını səhih ad-
landırmışdır.  
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ÇÈÉÀÐßÒ 
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ÀËËÀÙ ÐÈÇÀÑÛ Ö×ÖÍ ÇÈÉÀÐßÒ ÅÒÌßÍÈÍ ÔßÇÈËßÒÈ 
 

نسٍ عأَنّ  �أَن النا«: قَالَ � بِيم نم دبى عا أَتأَخ لَه هورزي يف ،إِال نادى اللَّه ادنم ناِء ممالس :

 فَلَم قراه، وعلَي في، زار عبدي :عرشه ملَكُوت في اللَّه قَالَ وإِال الْجنةُ، لَك وطَابت طبت، أَنْ

ضأَر ى لَهرونَ بِقد ةنالْج« 

 

109. Ənəs � rəvayət edir ki, Peyğəmbər � demişdir: “Hər hansı 
bir bəndə öz qardaşını Allah rizası üçün ziyarət etməyə getdiyi 
zaman səmadan bir carçı belə deyir: “Xoş gəldin. Sənin üçün Cən-
nət 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 olma-
ram”.184 
 

نةَ أَبِى عريره � نع بِىاد إِذا«: قَالَ � النجلُ عالر أَو أَخاه ارهب له اهللا قَال زطت وطَاب 

  »اجلَنة في مرتِالً وتبوأَت ممشاك،

 
110. Əbu Hureyra � rəvayət edir ki, Allah Elçisi � dedi: “Kişi öz 
dostuna baş çəkməyə, yaxud onu ziyarət etməyə getdiyi zaman 
Allah ona belə deyir: “Xoş gəldin. Gəlişin də uğurlu oldu. Sən 
Cənnətdə özün üçün bir yer tutdun”.185 

 
ÕßÑÒßËÈÊËßÐÈÍ ÝÖÍÀÙËÀÐÀ ÊßÔÔÀÐß ÎËÌÀÑÛ 

 

نةَ أَبِى عريرأَنَّ�  ه بِىالن � ادالً عجر نم كعكَانَ و فَقَالَ بِه »رشفَإِنَّ أَب قُولُ اللَّهي ىارِى هن 

 الْمؤمنِ عبدى علَى أُسلِّطُها نارِى هى...« »النارِ من حظَّه لتكُونَ الْمذْنِبِ عبدى علَى أُسلِّطُها

  »اآلخرة فى النارِ من حظَّه لتكُونَ الدنيا فى

                                                           

184 Əbu Yəalə 4140. əl-Albani “Silsilətul-Əhədisis-Sahiha”da (№ 2632) səhih olduğunu bil-
dirmişdir. 
185 əl-Buxari “Ədəbul-Mufrad” 345. əl-Albani hədisi həsən demişdir. 
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111. Əbu Hureyra � demişdir: “Peyğəmbər � qızdırma xəstəli-
yinə tutulmuş bir adamı ziyarət edir və deyir: “Sevin, çünki Allah 
buyurur: “O (qızdırma) Mənim atəşimdir, Cəhənnəm atəşindən 
bir payı olsun deyə, onu günahkar quluma göndərirəm!”186 Digər 
rəvayətdə belə deyilir: “...Allah buyurur: “O (qızdırma xəstəliyi) 
Mənim atəşimdir. Axirətdə atəşdən bir payı olsun deyə, Mən onu 
mömin quluma dünyada göndərirəm”.187 
 

نةَ أَبِى عامولُ قَالَ قَالَ  �أُمسر إنَّ« :� اللَّه دبإذا الع رِضحى مأو يا إىل اللَّه هكَتالئمالئكيت م 

 »له ذنب ال له مغفور فجسد أعافه وإنْ له أغْفر أقْبِضه فإنْ قُيودي من بقَيد عبدي قَيدت أنا
 
113. Əbu Uməmə � rəvayət edir ki, Allah Elçisi � demişdir: 
“Həqiqətən, müsəlman qul xəstələndikdə Allah mələklərinə belə 
vəhy edir: “Ey mələklərim! Mən qulumu iplərimdən biri ilə bağ-
ladım. Əgər onun ruhunu alsam, onu bağışlayaram, yox əgər onu 
sağaltsam, günahlarından təmizlənmiş olar!”188 
 

نع اددش نسٍ بي  �أَوفَإِن تعمولَ سسر قُولُ � اللَّهإِنَّ ي قُولُ � اللَّهإِذَا« ي تلَيتا ابدبع نم 

 من أُمه ولَدته كَيومِ ذَلك مضجعه نم يقُوم فَإِنه بلَيته ما علَى صرب فَحمدنِي و مؤمنا عبادي

لَه  تجرونَ كُنتم ما لَه فأجروا وابتلَيته عبدي هذا قَيدت إين أَنا للحفظة � الرب ويقُولُ الْخطَايا
 »صحيح وهو األجر من ذلك قبل

 
114. Şəddad ibn Aus � demişdir: “Mən Allah Elçisini � belə 
buyurarkən eşitdim: “Allah � buyurur: “Mömin bir qulumu 
bəlaya düçar etdikdə o, Məni həmd edərək düçar etdiyim bəlaya 
səbr etsə, yatağından anadan doğulduğu gündə olduğu kimi 

                                                           

186 ət-Tirmizi 2088, 2232. əl-Albani hədisə səhih demişdir. 
187 İbn Macə 3470, 3599. əl-Albani hədisə səhih demişdir. 
188 əl-Beyhəqi “Şuabul-İman” 9923. əl-Albani “Sahihul-Cəmius-Sağir”də (№ 1673) səhih ol-
duğunu qeyd etmişdir. 
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xətalardan (təmizlənərək) ayağa qalxar”. Rəbb � qoruyucu mə-
ləklərinə 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!”189 
 

نع دبع نِ اللَّهرِو بما� النيب  قَالَ قَالَ �  عم نمٍ ملسم ابصيف ي هدسإِالَّ ج رالَى اهللا أَمعت 

 وِثَاقي يف محبوساً مادام يعملُ كانَ ما الْخيرِ من ولَيلَة يومٍ كُلِّ يف لعبدي اكْتبوا احلَفَظَةَ

 
115. Abdullah ibn Amr � rəvayət edir ki, Allah Elçisi � demişdir: 
“Bədəninə xəstəlik üz vermiş elə bir müsəlman yoxdur ki, Uca 
Allah qoruyucu mələklərə belə buyurmasın: “Nə qədər ki, qulum 
mənim qandalımdadır ona, hər gün, hər gecə (sağlam ikən) etdiyi 
xeyir əməlləri yazın!”190 

 

نةَ أَبِى عريرولَ قَالَ قَالَ  �هسر إِذَا: وتعاىل تبارك اهللا قال« � اللَّه تلَيتي ابدبع نماملُؤ فَلَم 

 ثُم دمه من خيراً ودماً لَحمه من خيراً لَحماً أَبدلْته ثُم إِساري من أَطْلَقْته عواده إِلَى يشكُنِي

أْنِفتسلَ يمالْع« 
 
116. Əbu Hureyra � rəvayət edir ki, Allah Elçisi � demişdir: “Uca 
Allah buyurur: “Mömin bir qulumu bəlaya düçar etdikdə, onu 
ziyarət edənlərə Məndən şikayət etməzsə, onu əsarətimdən azad 
edərəm. Sonra onun ətini (əvvəlkidən) daha yaxşı ət ilə, qanını da 
daha yaxşı qan ilə dəyişdirərəm. Sonra o, (yenidən) əməl etməyə 
başlayar”.191 
 

                                                           

189 ət-Tabərani “Mucəmul-Əvsat” 4709. əl-Albani “Sahihul-Cəmius-Sağir”də (№ 4300) hə-
sən olduğunu bildirmişdir. 
190 əl-Hakim 1287. əl-Albani “Sahihul-Cəmius-Sağir”də (№ 5761) səhih olduğunu bildir-
mişdir. 
191 əl-Beyhəqi “Sunənul-Kubra” 6340, 6786. əl-Albani “Sahihut-Tərğib vət-Tərhib”də (№ 
3424) və “Sahihul-Cəmius-Sağir”də (№ 4301) səhih olduğunu bildirmişdir. 
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نطَاِء عنِ عارٍ بسولَ أَنَّ � يسر إِذَا قَالَ � اللَّه رِضم دبثَ الْععب الَى اللَّهعت هنِ إِلَيلَكَيفَقَالَ م 

 أَعلَم وهو � اللَّه إِلَى ذَلك رفَعا علَيه وأَثْنى للَّها حمد جاُءوه إِذَا هو فَإِنْ لعواده يقُولُ ماذَا انظُرا

 ودما لَحمه من خيرا لَحما لَه أُبدلَ أَنْ شفَيته أَنا وإِنْ الْجنةَ أُدخلَه أَنْ توفَّيته إِنْ علَي لعبدي فَيقُولُ

 سيئَاته عنه كَفِّرأُ وأَنْ دمه من خيرا
 
117. Ata ibn Yəsar � rəvayət edir ki, Allah Elçisi � 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, mələk-
lər - Allahın daha yaxşı bildiyi halda - bu (sözləri) Allaha yüksəl-
dirlər. Allah buyurur: “Qulumu vəfat etdirəcəyim təqdirdə Cən-
nətə daxil edəcəyimi, sağaldacağım təqdirdə isə ətini daha yaxşı 
ət ilə, qanını da daha yaxşı qan ilə dəyişdirəcəyimi və günahlarını 
bağışlayacağımı Özümə vacib etdim”.192 

 
 فَإِذَا علَيه يختم وهو إِالَّ يومٍ عملِ من لَيس« قَالَ أَنه � النبِى عنِ يحدثُ  �عامرٍ بن عن عقْبةَ

رِضم نمؤالْم كَةُ قَالَتالَئالْم ارنب كدبفُالَنٌ ع قَد هتسبقُولُ. حفَي بوا � الرمتاخ لَى لَهثْلِ عم 

هلمى عتأَ حربي أَو وتمي« 
 
118. Uqbə ibn Amir � rəvayət edir ki, Peyğəmbər � demişdir: 
“Elə bir günün əməli yoxdur ki, o möhürlənməsin. Lakin mömin 
xəstələndiyi zaman mələklər: “Ey Rəbbimiz, filan qulunu 
əməldən saxladın!”- deyirlər. Rəbb � buyurur: “Sağalana və ya 
ölənə qədər (sağlam ikən etdiyi) əməlinin mislinin möhürünü 
vurun!”193 
 

                                                           

192 Malik 1475, 3465. əl-Albani “Sahihut-Tərğib vət-Tərhib”də (№ 3431) həsən li-ğeyrihi 
demişdir. 
193 Əhməd 16678, 17316, 17354, 17779; İbn Əbid-Dunyə “əl-Mərad vəl-Kəffərat” 12; ət-
Tabərani “Mucəmul-Kəbir” 14201; əl-Bəğavi “Şərhus-Sünnə” 1428. əl-Albani “Sahihul-Cə-
mius-Sağir”də (№ 5432) və “Silsilətul-Əhədisis-Sahiha”da (№ 2193) səhih adlandırıb. 
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نع دبع نِ اللَّهرِو بمنِ عاصِ بولُ قَالَ قَالَ � الْعساللَّ رإِنَّ � ه دبلَى كَانَ إِذَا الْعع طَرِيقَة ةنسح 

نم ةادبالْع ثُم رِضيلَ مق لَكلْمكَّلِ لوالْم بِه باكْت ثْلَ لَهم هلميقًا كَانَ إِذَا عى طَلتح قَهأُطْل أَو 

هتأَكْف إِلَي  

 
119. Abdullah ibn Amr � rəvayət edir ki, Allah Elçisi � demişdir: 
“Həqiqətən, gözəl bir tərzdə Allaha ibadət edən qul xəstələndik-
də, Allah ona müvəkkil olan mələyə belə buyurur: “Onu (xəstə-
likdən) azad edənə və ya ölənə qədər onun üçün (sağlam ikən) 
etdiyi əməllərə bərabər (savab) yaz!194 
 

 ما صاحل عبدي على أجر أن اليمني صاحب نودي املسلم العبد مرض إذا: قال � هريرة أيب نع

 أيب عند رجل فقال وثاقي يف كان ما عبدي عن أقصر: الشمال لصاحب يقال و يعمل كان

 اخلطايا العبد كره: � هريرة أبو فقال ضاجعا أزال ال ليتين يا:  �هريرة
 
120. Əbu Hureyra � demişdir: “Müsəlman bir qul xəstə olduğu 
zaman sağındakı mələyə: “Qulum üçün sağlam ikən yazdığın 
yaxşı əməli yaz”- deyilir. Solundakı mələyə: “Xəstə olduğu müd-
dətdə qulumun günahlarını yazma”- deyilir”. Əbu Hureyranın � 
yanında olan bir kimsə: “Kaş ki, mən də daim xəstə olaydım”- 
dedikdə, Əbu Hureyra �: “Qul günahları sevməz”- dedi”.195 
 
ÝÞÇËßÐÈÍÈ ÈÒÈÐßÍ Âß ÁÓÍÀ ÑßÁÐ ÅÄÈÁ ßÂßÇÈÍÈ ÀËËÀÙÄÀÍ ÓÌÀÍÛÍ ÑÀÂÀÁÛ 
 

نسِ عنِ أَنب كالقَالَ � م تعمس بِىقُولُ � النإِنَّ« ي إِذَا قَالَ اللَّه تلَيتى ابدببِ عبِحهيتيب ربفَص 

هتضوا عمهنةَ منالْج« .رِيدي هينيع . 

 

                                                           

194 Əhməd 6895. əl-Albani “Sahihut-Tərğib vət-Tərğib”də (№ 3422) və “Mişkətul-Məsa-
bih”də (№ 37, 1559) səhih adlandırmışdır. 
195 İbn Əbid-Dunyə “əl-Mərad vəl-Kəffərat” 14; əl-Beyhəqi “Şuabul-İman” 9948. Ləfz so-
nuncunundur. Əbu Usamə Səlim ibn İyd əl-Hilali səhih demişdir. 
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121. Ənəs ibn Məlik � demişdir: “Mən Peyğəmbərin � belə 
dediyini eşitmişəm: “Allah buyurmuşdur: “Əgər Mən Öz qulumu 
onun sevdiyi iki şeylə imtahana çəksəm və o buna səbr etsə, bu-
nun əvəzində ona Cənnət bəxş edərəm”. Allah “sevdiyi iki şeylə” 
deyəndə gözləri qəsd edirdi”.196 
 

نةَ أَبِى عامنِ�  أُمع بِىقول«:  �النابن يا اهللا ي إِذا آدم أَخذت يكتكَرمي ند فَصربتع ةدمالص 

سبتلَم واحت ون ثَواباً لَك أَرضة داجلَن« 

 
122. Əbu Uməmə � Peyğəmbərdən � rəvayət edir ki, Allah bu-
yurdu: “Ey Adəm oğlu! Sənin iki əzizini (gözlərini) əlindən aldı-
ğım zaman ilk anda səbir edib əvəzini (Məndən) umsan, sənə mü-
kafat olaraq Cənnətdən başqa bir şey verməyə razı olmaram”.197 
 

ÈËÊ ÑÀÐÑÛÍÒÛ ÀÍÛÍÄÀ ÎËÀÍ ÑßÁÐÈÍ ÌÖÊÀÔÀÒÛ 
 

نةَ أَبِى عامنِ�  أُمع بِىقُولُ« قَالَ � الني اللَّه هانحبس ناب مإِنْ آد تربص تبستاحو دنع 

ةمداُألولَى الص لَم ضأَر ا لَكابونَ ثَود ةنالْج« 

 
123. Əbu Uməmə � rəvayət edir ki, Peyğəmbər � demişdir: 
“Allah � buyurur: “Ey Adəm oğlu! Əgər sən sarsıntının ilk 
anında səbr edib savab umarsansa, sənin üçün Cənnətdən başqa 
mükafata razı olmaram”.198 
 

ÉÀÕÛÍÛ ÞËßÍ Âß ÁÓÍÀ ÑßÁÐ ÅÄßÐßÊ ÖÌÈÄ ÅÄßÍÈÍ ÔßÇÈËßÒÈ 
 

نةَ أَبِى عريرأَنَّ  �ه ولَرس قُولُ« قَالَ � اللَّهي الَى اللَّهعا تى مدبعنِ لمؤى الْمدناٌء، عزإِذَا ج 

تضقَب هيفص نلِ ما، أَهينالد ثُم هبستةُ إِالَّ احنالْج« 

                                                           

196 əl-Buxari 5653, 5221; “Ədəbul-Mufrad” 534. 
197 əl-Buxari “Ədəbul-Mufrad” 535. əl-Albani hədisin isnadını həsən adlandırmışdır. 
198 İbn Macə 1586, 1597. əl-Albani həsən demişdir. 
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124. Əbu Hureyra � rəvayət edir ki, Peyğəmbər � demişdir: “Uca 
Allah buyurur: “Mən mömin qulumun sevdiyi yaxın bir adamının 
canını aldıqdan sonra o buna (səbir edib axirətdə əvəzini alaca-
ğına) ümid edərsə, Mənim ona verəcəyim mükafat ancaq Cənnət 
olar”.199 
 

ÞÂËÀÄÛ ÞËßÍ Âß ÁÓÍÀ ÑßÁÐ ÅÄßÍ ÌÖÑßËÌÀÍÛÍ ÔßÇÈËßÒÈ 
 

نى أَبِى عوسم عاَألشولَ أَنَّ  �رِىسر إِذَا« قَالَ � اللَّه اتم لَدو دبقَالَ الْع اللَّه هكَتالَئمل متضقَب 

لَدى ودبقُولُونَ. عفَي معقُولُ. نفَي متضةَ قَبرثَم هادقُولُونَ. فُؤفَي معقُولُ. ناذَا فَيى قَالَ مدبع 

 »الْحمد بيت وسموه الْجنة فى بيتا لعبدى ابنوا اللَّه فَيقُولُ. واسترجع دكحم فَيقُولُونَ

 
125. Əbu Musa əl-Əşari � rəvayət edir ki, Allah Elçisi � demişdir: 
“Bir qulun uşağı öldükdə Allah mələklərindən soruşur: “Qulu-
mun uşağını aldınız?” Onlar: “Bəli”- deyə cavab verirlər. Allah 
soruşur: “Qulumun ürəyinin meyvəsini aldınız?” Onlar: “Bəli”- 
deyə cavab verirlər. Sonra Allah buyurur: “Qulum nə dedi?” On-
lar deyirlər: “Sənə həmd və istirca200 etdi”. Allah buyurur: “Qu-
luma Cənnətdə bir ev tikin və adını da “Həmd evi” qoyun!”201 
 

نةَ أَبِى عريرنِ  �هع بِىا« قَالَ � النم ننِ ميملسم وتما يمهنيثَالَثَةُ ب الَدأَو وا لَملُغبثَ ينالْح 

 يدخلَ حتى فَيقُولُونَ الْجنةَ ادخلُوا لَهم الُيقَ« قَالَ. »الْجنةَ إِياهم رحمته بِفَضلِ اللَّه أَدخلَهما إِالَّ

 »وآباؤكُم أَنتم الْجنةَ ادخلُوا فَيقَالُ آباؤنا

 
126. Əbu Hureyra � rəvayət edir ki, Peyğəmbər � demişdir: 
“Həddi buluğa çatmamış üç övladı vəfat edən elə bir müsəlman 

                                                           

199 əl-Buxari 5944, 6424. 
200 Yəni belə demək: “İnnə lilləhi və innə ileyhi raciun”- biz Allaha məxsusuq və Ona da 
qayıdacağıq! 
201 ət-Tirmizi 1021, 1037. əl-Albani səhih olduğunu söyləmişdir. 
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valideyn yoxdur ki, Allah onları Öz mərhəməti sayəsində Cənnətə 
daxil etməsin. (Qiyamət günü) onların övladlarına deyiləcək: 
“Cənnətə girin!” Onlar deyəcəklər: “Valideynlərimiz daxil olma-
yınca (biz girmərik)”. Onlara deyiləcək: “Siz də, valideynləriniz 
də Cənnətə girin!”202 

                                                           

202 ən-Nəsai 1853, 1876, 1887. əl-Albani səhih adlandırmışdır.  
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ÌßÐÙßÌßÒ 
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ÀËËÀÙÛÍ ÐßÙÌßÒÈ ÃßÇßÁÈÍÈ ÖÑÒßËßÌÈØÄÈÐ 
 

نةَ أَبِى عريرنِ  �هع بِىا« قَالَ � النلَم لَقخ اللَّه لْقالْخ بى كَتف ابِهتك - وه بكْتلَى يع 

،فِْسهن وهو عضو هدنلَى عشِ عرى إِنَّ - الْعتمحر تبلبِى غغَض« 
 
127. Əbu Hureyra � rəvayət edir ki, Peyğəmbər � demişdir: 
“Allah məxluqatı yaratdığı zaman Öz yanında Ərşin üzərində 
yerləşən Kitabında203 Özünə aid belə yazmışdır: “Həqiqətən də, 
Mənim rəhmətim qəzəbimi üstələyir!”204 
 

ÀËËÀÙÛ ÐÀÇÛ ÑÀËÀÍ ÀËËÀÙÛÍ ÌßÐÙßÌßÒÈÍß ÍÀÈË ÎËÓÐ 
 

نانَ عبنِ  �ثَوع بِىإِنَّ« قَالَ � الن دبالْع سملْتاةَ لَيضرم الَ اللَّهالُ وزي كقُولُ بِذَلفَي اللَّه � 

 علَى اللَّه رحمةُ جِبرِيلُ فَيقُولُ .علَيه رحمتى وإِنَّ أَالَ يرضينِى أَنْ يلْتمس عبدى فُالَناً إِنَّ لجِبرِيلَ

ا .فُالَنقُولُهيلَةُ ومشِ حرا الْعقُولُهيو نم ملَهوى حتا حقُولَهلُ يأَه اتومعِ السبالس بِطُ ثُمهت لَه 

 »اَألرضِ إِلَى

 
128. Səubən � rəvayət edir ki, Peyğəmbər � demişdir: “Həqiqə-
tən, 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 söyləyir-
lər. Sonra bu onun üçün yer üzərinə enir”.205 
 
 

                                                           

203 Burada “Kitab” deyildikdə Lövhi-Məhfuz nəzərdə tutulur. Lövhi-Məhfuz ərəbcə, qoru-
nan lövhə deməkdir. İslamda olmuş və olacaq hər şeyin yazıldığı ilahi bir Kitabdır. Lövhi-
Məhfuz Allahın elmi və sifətləri ilə bağlıdır. Onun qorunan, hifz edilən kimi adlandırılma-
sının səbəbi, onda yazılmış ilahi məlumatlara hər hansı bir müdaxilənin mümkün olma-
ması, onların dəyişdirilməsinin imkansızlığı və mütləq mühafizə edilməsidir. 
204 əl-Buxari 3194, 6986, 7404, 7554. 
205 Əhməd 21367, 22401, 22454. Şueyb əl-Arnavut isnadının həsən olduğunu bildirmişdir. 
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ÝÖÍÀÙ Âß ÑÀÂÀÁËÀÐ ÍÅÚß ÉÀÇÛËÛÐ 
 

 اللَّه قَالَ � اللَّه رسولُ قَالَ قَالَ منها أَحاديثَ فَذَكَر � اللَّه رسولِ محمد عن � هريرةَ عن أَبو

 أَكْتبها فَأَنا عملَها فَإِذَا يعملْ لَم ما حسنةً لَه أَكْتبها فَأَنا حسنةً ملَيع بِأَنْ عبدي تحدثَ إِذَا �

 هلَ أَكْتبها فَأَنا عملَها فَإِذَا يعملْها لَم ما لَه أَغْفرها فَأَنا سيئَةً يعملَ بِأَنْ تحدثَ وإِذَا أَمثَالها بِعشرِ
 فَقَالَ بِه أَبصر وهو سيئَةً يعملَ أَنْ يرِيد عبدك ذَاك رب الْملَائكَةُ قَالَت � اللَّه رسولُ وقَالَ بِمثْلها

وهقُبا فَإِنْ ارلَهما عوهبفَاكْت ا لَههثْلإِنْ بِما وكَهرا توهبفَاكْت ةً لَهنسح اإِنا مكَهرت نم ايرقَالَ جو 

 مائَة سبعِ إِلَى أَمثَالها بِعشرِ تكْتب يعملُها حسنة فَكُلُّ إِسلَامه أَحدكُم أَحسن إِذَا � اللَّه رسولُ

فعكُلُّ ضو ئَةيا سلُهمعي بكْتا تهثْلى بِمتلْقَى حي اللَّه 
 
129. Əbu Hureyra � rəvayət edir ki, Allah Elçisi � demişdir: 
“Allah � buyurdu: “Əgər qulum bir yaxşılıq etmək qərarına gəl-
sə, onu yerinə yetirə bilmədikdə belə Mən ona bir savab yazaram. 
Hərgah yerinə yetirərsə, Mən (ona) bunun on mislində savab 
yazaram. Əgər o, bir günah etmək qərarına gələr, sonra da bun-
dan vaz keçərsə, Mən onun (bu pis) niyyətini bağışlayaram. Hər-
gah bunu həyata keçirərsə, etdiyinin misli qədər ona günah yaza-
ram”. Allah Elçisi � buyurdu: “Mələklər dedilər: “Ey Rəbbimiz! 
Sənin bu qulun günah iş etmək istəyir”. Allah onu hamıdan yaxşı 
gördüyü halda (mələklərə) buyurdu: “Ona nəzarət edin! İşdi, 
bunu həyata keçirərsə, ona bunun misli qədər günah yazın. Yox 
əgər bundan vaz keçərsə, ona bir savab yazın. Çünki o, bunu 
Mənim xatirimə tərk etmişdir”. Həmçinin Allah Elçisi � buyurdu: 
“Sizdən (hansı) biriniz layiqli müsəlman olarsa, etdiyi hər yaxşı-
lığa görə ona bunun on mislindən yeddi yüz qatınadək savab 
yazılar. Etdiyi hər bir pis əməlinə görə isə cəmi bir günah yazılar. 
Bu, ta Allaha qovuşanadək beləcə davam edər”.206 
 

 الْحسنات كَتب اللَّه إِنَّ« قَالَ قَالَ � ربه عن يروِى فيما � النبِى عنِ � عباسٍ ابنِ عنِ

                                                           

206 Muslim 129, 185, 336, 351. 
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،ئَاتيالسو ثُم نيب كذَل نفَم مه ةنسبِح ا فَلَملْهمعا يهبكَت اللَّه لَه هدنةً عنسلَةً، حفَإِنْ كَام وه مه 

 هم ومن كَثرية، أَضعاف إِلَى ضعف سبعمائَة إِلَى حسنات عشر عنده لَه اللَّه كَتبها فَعملَها بِها

ئَةيبِس ا فَلَملْهمعا يهبكَت اللَّه لَه هدنةً عنسلَةً، حفَإِنْ كَام وه ما ها بِهلَهما فَعهبكَت اللَّه ئَةً لَهيس 

 »واحدةً
 
130. İbn Abbas � rəvayət edir ki, Peyğəmbər � Rəbbindən � 
belə rəvayət etmişdir: “Allah savab və günah işləri yazmış, sonra 
da bunları bəyan etmişdir: “Kim bir savab iş görməyə niyyət etsə, 
sonra buna əməl etməzsə, Allah onun üçün Öz yanında tam bir 
savab yazar. Əgər o, savab iş görməyə niyyət edər və bunu yerinə 
yetirərsə, Allah onun üçün Öz yanında ondan yeddi yüzədək, 
hətta bundan qat-qat artıq savab yazar. Kim bir günah iş görməyə 
niyyət etsə, sonra buna əməl etməzsə, Allah onun üçün Öz yanın-
da tam bir savab yazar. Əgər o, günah iş görməyə niyyət edər və 
bunu yerinə yetirərsə, Allah ona cəmi bir günah yazar”. 207 
 

ÌÖÑßËÌÀÍËÀÐ ÀÐÀÑÛÍÄÀ ÌßÐÙßÌßÒß Âß ÑÅÂÝÈÉß ÒßØÂÈÃ 
 

 يا: فَيقولُ: قَال. تطعمين فَلم استطعمتك اهللا يقولُ« :قَالَ � اللَّه رسولِ عن � هريرةَ عن أَبو

 فُالناً عبدي أنَّ علمت أَما: قال العاملني؟ رب وأَنت أُطعمك ولَم استطعمتنِي وكَيف رب

مكطعفَلم است ،مهطعأَما ت لمتك علَو أن هأَط كُنتعمت ك لَوجدتندي ذَلآدم ابن. ع 

كسقَيتين فَلم استسقوكَيف رب يا: فَقال. ت يكوأَنت أَسق املني؟ ربي إنَّ: فَيقول العبدفُالناً ع 

سقَاكه، فَلم استسقأَما ت لمتك علَو أَن ه كُنتقيتس ندي ذَلك لَوجدتابن يا. ع ت آدمرِضم 

 فُالناً عبدي أنَّ علمت أَما: قَال العالمني؟ رب وأَنت أعودك كَيف رب يا: الق. تعدنِي فَلم

 »عنده وجدتين - أَو - عنديِ ذَلك لَوجدت عدته كُنت فَلو مرض

 
131. Əbu Hureyra � rəvayət edir ki, Allah Elçisi � dedi: “Allah 
(Öz quluna) buyuracaq: “Səndən yemək istədim, Mənə yemək 

                                                           

207 əl-Buxari 6010, 6491; Muslim 131.  
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vermədin”. Qul deyəcək: “Ey Rəbbim! Sən aləmlərin Rəbbi ola-ola 
necə ola bilər ki, məndən yemək istəyəsən, mən də Sənə yemək 
verməyim?” Allah buyuracaq: “Məgər bilmirsən ki, filan qulum 
səndən yemək istəmiş, sən də ona yemək verməmişdin? Məgər 
bilmirdin ki, əgər onu yedirtsəydin, bunun mükafatını Mənim 
yanımda tapacaqdın?” (Yenə) buyuracaq: “Ey Adəm oğlu! Səndən 
su istədim, Mənə su vermədin”. Qul deyəcək: “Ey Rəbbim! Sən 
aləmlərin Rəbbi ola-ola necə ola bilər ki, məndən su istəyəsən, 
mən də Sənə su verməyim?” Allah buyuracaq: “Filan qulum 
səndən su istəmişdi, sən isə ona su verməmişdin? Məgər 
bilmirdin ki, əgər ona su versəydin, bunun mükafatını Mənim 
yanımda tapacaqdın?” (Yenə) buyuracaq: “Ey Adəm oğlu! Mən 
xəstələndim, sən isə Mənə baş çəkmədin”. Qul deyəcək: “Ey 
Rəbbim! Sən aləmlərin Rəbbi olduğun halda, mən Sənə necə baş 
çəkə bilərdim?” Allah buyuracaq: “Filan qulumun xəstələndiyini 
bilmirdinmi? Əgər ona baş çəksəydin, bunun mükafatını Mənim 
yanımda tapardın”, yaxud “Məni onun yanında tapardın”.208 
 

نع دبع نِ اللَّهرِو بمنِ عاصِ بأَنَّ  �الْع بِىالَ � النلَ تقَو ى � اللَّهف يماهرإِب �بر نهإِن 

لَلْنا أَضريكَث ناسِ مالن ننِى فَمبِعت هى فَإِننةَ �مقَالَ .اآليى ويسذِّ إِنْ� � ععتمهب مهفَإِن 

كادبإِنْ عو رفغت ملَه كفَإِن تأَن زِيزالْع يمكالْح� فَعفَر هيدقَالَ يو »مى اللَّهتى أُمتكَى. »أُمبو 

 علَيه - جِبرِيلُ فَأَتاه يبكيك ما فَسلْه أَعلَم وربك محمد إِلَى اذْهب جِبرِيلُ يا � اللَّه فَقَالَ

 اذْهب جِبرِيلُ يا« اللَّه فَقَالَ. أَعلَم وهو. قَالَ بِما � اللَّه رسولُ فَأَخبره فَسأَلَه -  والسالَم الصالَةُ

 »نسوُءك والَ أُمتك فى سنرضيك إِنا فَقُلْ محمد إِلَى

 
132. Abdullah ibn Amr ibn əl-As � rəvayət edir ki, Peyğəmbər � 
Allahın � İbrahim haqqında: “Ey Rəbbim! Həqiqətən də, onlar çox 
adamı azdırıblar. Kim mənə tabe olsa, o, məndəndir” (İbrahim 36) 
və İsa � haqqında: “Əgər onlara əzab versən, sözsüz ki, onlar 

                                                           

208 əl-Buxari “Ədəbul-Mufrad” 517. əl-Albani səhih demişdir. 
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Sənin qullarındır. Əgər onları bağışlasan, şübhəsiz ki, Sən Qüd-
rətlisən, Müdriksən!” (əl-Maidə, 118) - ayələrini oxuyarkən əllərini 
(göyə) qaldırdı və: “Allahım! Ümmətim, ümmətim!”- deyərək ağ-
ladı. 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 � 
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 mə-
yus etməyəcəyik”.209 
 

                                                           

209 Muslim 346/ 202 (301, 499, 520). 
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ßË-ÔÀÒÈÙß ÑÓÐßÑÈÍÈÍ ÔßÇÈËßÒÈ 
 

 في وال التوراة في ما ):تعاىل اللَّه يقُولُ(«: � اللَّه رسولُ قَالَ: قَالَ  �كعب بن أيب عن

 »سأَلَ ما ولعبدي عبدي وبين بينِي مقْسومةٌ وهي الْمثَانِي السبع وهي الْقُرآن أُم مثْلَ الْإِنجِيلِ

 
133. Ubeyy ibn Kəb � rəvayət edir ki, Allah Elçisi � demişdir: 
“(Uca Allah buyurur): “Nə Tövratda, nə də İncildə Ummul-Qur-
ana (Kitabın əsasına) bənzər surə yoxdur. O Səb'ul-Məsənidir 
(Yeddi təkrarlanan ayədir). O Mənimlə qulum arasında bölünüb. 
Quluma dilədiyi nə varsa veriləcəkdir”.210 
 

نةَ أَبِى عريرقَالَ ه تعمولَ سسر قُولُ � اللَّهقَالَ« ي اللَّه � تمالَةَ قَسنِى الصيب نيبى ودبع 

يطْرا نِشفُهى فَنِصا لفُهنِصى ودبعى لدبعلا وأَلَ مولُ فَقَالَ قَالَ. »سسر ُءوا« � اللَّهقُولُ اقْري 

دبالْع �دمالْح لَّهل بر نيالَمقُولُ �الْعفَي اللَّه زلَّ عجنِى ودمى حدبى عدبعلا وأَلَ مقُولُ. سفَي 

�نِالرميمِ ححقُولُ �الرى فَيأَثْن لَىى عدبى عدبعلا وأَلَ مقُولُ .سي �كالمِ موينِ يقُولُ �الدفَي 

نِى اللَّهدجى مدبذَا عى فَهل هذهةُ ونِى اآلييب نيبى ودبنِ عفَيقُولُ نِصي دبالْع �اكإِي دبعن إِيواك 

نيعتسنِى �نعي هذنِى فَهيب نيبى ودبى عدبعلا وأَلَ مس رآخو ةورى السدبعقُولُ لي دبا� الْعنداه 

 فَهذَا �الضالِّني والَ علَيهِم الْمغضوبِ غَيرِ علَيهِم أَنعمت الَّذين صراطَ الْمستقيم الصراطَ

  .»سأَلَ ما ولعبدى لعبدى

 
134. Əbu Hureyra � demişdir: “Mən Allah Elçisinin � belə 
dediyini eşitdim: “Allah � buyurur: “Mən namazı Özümlə qulum 
arasında tən yarıya böldüm. Yarısı Mənim, yarısı isə qulumun-
dur, quluma dilədiyi veriləcək”. Qul: “Həmd olsun aləmlərin 
Rəbbi Allaha!”- dedikdə, Allah: “Qulum Mənə həmd-səna etdi, 
quluma dilədiyi veriləcək”- deyir. O: “Mərhəmətli və Rəhmliyə”- 
dedikdə, Allah: “Qulum Məni təriflədi, quluma dilədiyi verilə-

                                                           

210 İbn Hibban 775. Şueyb əl-Arnavut hədisin isnadını Muslimin şərtlərinə görə səhih say-
mışdır. 
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cək”- 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”- de-
dikdə, Allah buyurur: “Bu, Mənimlə qulum arasındadır, quluma 
dilədiyi veriləcək. Surənin axırı qulumundur”. Qul: “Bizi doğru 
yola, nemət bəxş etdiyin şəxslərin yoluna yönəlt, qəzəbə uğra-
mışların və azmışların yoluna yox”- dedikdə, Allah buyurur: 
“Bu, qulumundur, quluma dilədiyi veriləcək!”211 

 
ßË-ÁßÃßÐß ÑÓÐßÑÈÍÈÍ 285 - 286 úû ÀÉßËßÐÈ 

 

نةَ أَبِى عريرا قَالَ  �هلَم لَتزلَى نولِ عسر اللَّه� � لَّها لى مف اتوما السمى وضِ فإِنْ اَألرو 

 علَى واللَّه يشاُء من يعذِّبو يشاُء لمن فَيغفر اللَّه بِه يحاسبكُم تخفُوه أَو أَنفُِسكُم فى ما تبدوا

 بركُوا ثُم � اللَّه رسولَ فَأَتوا � اللَّه رسولِ أَصحابِ علَى ذَلك فَاشتد قَالَ �قَدير شىٍء كُلِّ

 والصدقَةُ والْجِهاد والصيام ةُالصالَ نطيق ما اَألعمالِ من كُلِّفْنا اللَّه رسولَ أَى فَقَالُوا الركَبِ علَى

قَدو زِلَتأُن كلَيع هذةُ هالَ اآليا ويقُهطولُ قَالَ. نسر ونَ«�  اللَّهرِيدقُولُوا أَنْ أَتا تلُ قَالَ كَمأَه 

 قَالُوا. »الْمصري وإِلَيك ربنا غُفْرانك طَعناوأَ سمعنا قُولُوا بلْ وعصينا سمعنا قَبلكُم من الْكتابينِ

 فى اللَّه فَأَنزلَ أَلِْسنتهم بِها ذَلَّت الْقَوم اقْترأَها فَلَما. الْمصري وإِلَيك ربنا غُفْرانك وأَطَعنا سمعنا

 ورسله وكُتبِه ومالَئكَته بِاللَّه آمن كُلٌّ والْمؤمنونَ ربه من لَيهإِ أُنزِلَ بِما الرسولُ آمن� إِثْرِها

 ذَلك فَعلُوا فَلَما �الْمصري وإِلَيك ربنا غُفْرانك وأَطَعنا سمعنا وقَالُوا رسله من أَحد بين نفَرق الَ

 ما وعلَيها كَسبت ما لَها وسعها إِالَّ نفْسا اللَّه يكَلِّف الَ � �اللَّه فَأَنزلَ تعالَى هاللَّ نسخها

تبسا اكْتنبا الَ رذْناخؤا إِنْ تِسينن ا أَوطَأْنقَالَ �أَخ معا� ننبالَ رلْ ومحا تنلَيا عرا إِصكَم 

لْتمحلَى هع ينالَّذ نا منلقَالَ �قَب معا� ننبالَ را ولْنمحا تا طَاقَةَ الَ ملَن قَالَ �بِه معن �فاعو 

  نعم قَالَ �الْكَافرِين الْقَومِ علَى فَانصرنا موالَنا أَنت وارحمنا لَنا واغْفر عنا

 
135. Əbu Hureyra � rəvayət edir ki, Uca Allah: “Göylərdə və 

                                                           

211 İbn Məcə 3784, 3916. əl-Albani səhih adlandırmışdır. 
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yerdə nə varsa, Allahındır. Siz içərinizdə olanı üzə çıxarsanız da, 
gizlətsəniz də Allah buna görə sizi hesaba çəkəcək. O, istədiyini 
bağışlayar, istədiyinə də əzab verər. Allah hər şeyə qadirdir” (əl-
Bəqərə, 284) - ayəsini Allah Elçisinə � nazil etdikdən sonra, onu 
eşidən səhabələr böyük sıxıntılar keçirərək Allah Elçisinin � 
yanına gəlib diz üstə oturdular və dedilər: “Ey Allahin Elçisi! Biz 
bacardığımızı - namaz qılmaq, oruc tutmaq, cihad etmək və sədə-
qə vermək kimi əməlləri yerinə yetirməyə mükəlləf edildik, lakin 
sənə nazil olan bu ayəyə əməl etməyə gücümüz çatmır”. Allah 
Elçisi � buyurdu: “Sizdən əvvəlki iki kitab əhli kimi (yəhudi və 
xristianlar): “Eşitdik və asi olduq!”- demək istəyirsiniz?” Xeyr, 
deyin: “Eşitdik və itaət etdik! Ey Rəbbimiz! Səndən bağışlanma 
diləyirik, dönüş də yalnız Sənədir!” Onlar bunu dedikdən sonra 
Allah bu ayəni nazil etdi: “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!” (əl-Bəqərə, 285). Onlar bunu 
dedikdə Uca Allah ayəni nəsx (hökmünü ləğv) etdi və Allah � bu 
ayəni endirdi: “Allah hər kəsi yalnız onun qüvvəsi çatdığı qədər 
mükəlləf edər. Hər kəsin qazandığı (xeyir yalnız) onun özünə, qa-
zandığı (şər də yalnız) öz əleyhinədir. ”Ey Rəbbimiz, unutsaq və ya 
xəta etsək bizi cəzalandırma! Ey Rəbbimiz, bizdən əvvəlkiləri 
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, 286). Möminlər bu ayəni oxu-
duqda, hər dəfə: “Ey Rəbbimiz!...”- deyə dua edib Allaha xitab 
etdikdə, O: “İstədiyinizi sizə verdim!”- deyə cavab verir”.212 
 

                                                           

212 Muslim 125, 180, 344. 
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«ÀËËÀÙ ÉÎËÓÍÄÀ ÞËÄÖÐÖËßÍËßÐÈ ßÑËÀ ÞËÌÖØ  ÑÀÍÌÀ. ßÊÑÈÍß, (ÎÍËÀÐ) 
ÄÈÐÈÄÈÐËßÐ» - ÀÉßÑÈ ÙÀÃÃÛÍÄÀ 

 

 أَرواحهم اللَّه جعلَ بِأُحد إِخوانكُم أُصيب لَما« : �اللَّه رسولُ قَالَ قَالَ  �عباسٍ ابنِ عنِ

 فى معلَّقَة ذَهبٍ من قَناديلَ إِلَى وتأْوِى ثمارِها من تأْكُلُ الْجنة أَنهار ترِد خضرٍ طَيرٍ جوف فى

 فى أَحياٌء أَنا عنا إِخواننا يبلِّغُ من: قَالُوا ومقيلهِم ومشربِهِم مأْكَلهِم طيب وجدوا فَلَما الْعرشِ ظلِّ

ةنالْج قزرئَالَّ نوا لدهزى يف ادالَ الْجِهكُلُوا وني دنع رفَقَالَ بِالْح اللَّه هانحبا: سأَن مهلِّغأُب كُمنع .

 »�أَمواتا اللَّه سبِيلِ فى قُتلُوا الَّذين تحسبن والَ� اللَّه فَأَنزلَ: قَالَ
 
136. İbn Abbas � rəvayət edir ki, Peyğəmbər � buyurdu: 
“Qardaşlarınız Uhud döyüşündə şəhid olduqda, qüdrət və 
qüvvət sahibi olan Allah onların ruhlarını yaşıl quşların içinə 
yerləşdirdi. Onlar Cənnət çaylarının yanına gəlir, Cənnət mey-
vələrindən yeyir və Ərşin kölgəsində yerləşdirilmiş qızıl çıraqla-
rın yanına qayıdırlar. Yemək-içməklərinin və qayıtdıqları yerin nə 
qədər gözəl olduğunu gördükləri zaman deyirlər: “Kaş ki, qardaş-
larımız 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)”.213 

 

نوقٍ عرسا قَالَ  �مأَلْنس دبع اللَّه�  نع هذه ةالَ� اآليو نبسحت ينلُوا الَّذى قُتبِي فلِس اللَّه 

 طَيرٍ جوف فى أَرواحهم« فَقَالَ ذَلك عن سأَلْنا قَد إِنا أَما قَالَ �يرزقُونَ ربهِم عند أَحياٌء بلْ أَمواتا

 فَاطَّلَع الْقَناديلِ تلْك إِلَى تأْوِى ثُم شاَءت حيثُ الْجنة من تسرح بِالْعرشِ معلَّقَةٌ قَناديلُ لَها خضرٍ

هِمإِلَي مهبةً رلْ فَقَالَ اطِّالَعونَ ههتشئًا تيقَالُوا ش ٍء أَىىهِى شتشن نحنو حرسن نم ةنثُ الْجيح 

 أَنْ نرِيد رب يا قَالُوا يسأَلُوا أَنْ من يتركُوا لَن أَنهم رأَوا فَلَما مرات ثَالَثَ بِهِم ذَلك فَفَعلَ شئْنا

درا تناحوى أَرا فنادسى أَجتلَ حقْتى نف كبِيلةً سرى مرا. أُخأَى فَلَمأَنْ ر سلَي مةٌ لَهاجرِكُوا حت« 

                                                           

213 Əbu Davud 2158, 2520, 2522. əl-Albani səhih olduğunu bildirmişdir. 
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137. Məsruq � demişdir: “Abdullah ibn Məsuddan � Allahın: 
“Allah yolunda öldürülənləri əsla ölmüş sanma. Əksinə, (onlar) 
diridirlər; özlərinin Rəbbi yanında onlara ruzi verilir” (Ali-İmran, 
169) - ayəsi haqqında soruşduq, o da belə cavab verdi: “Biz də bu 
haqda Peyğəmbərdən � soruşduq, o da belə buyurdu: “Onların 
(şəhidlərin) ruhları yaşıl quşların içindədir. Bu quşlar üçün 
Ərşdən qəndillər asılmışdır və onlar Cənnətdə istədikləri yerdə 
ruzilənirlər, sonra həmin qəndillərə qayıdırlar. Rəbbləri onlara 
nəzər salıb buyurur: “Bir şey istəyirsiniz?” Onlar deyirlər: “(Artıq) 
nə istəyə bilərik ki, Cənnətdə istədiyimiz yerdə ruzilənirik”. Allah 
onlardan bunu üç dəfə soruşur. Onlar da buna cavab verməkdən 
boyun qaçıra bilməyəcəklərini görəndə: “Ey Rəbbimiz! Biz, ruhu-
muzun cəsədlərimizə qaytarmağını və Sənin yolunda yenidən öl-
dürülməyimizi istəyirik”- deyə cavab verirlər. Allah, onların  ehti-
yacı olmadığını görəndə, onları tərk edir”.214 
 

ÀËËÀÙÛÍ ßÌßËÈÑÀËÅÙ ÃÓËËÀÐÛ Ö×ÖÍ ÍÅÌßÒËßÐ ÙÀÇÛÐËÀÌÀÑÛ 
 

نةَ أَبِى عريرولُ قَالَ قَالَ  �هسر قُولُ« � اللَّهي اللَّه تددأَع ىادبعل نيحالا الصالَ م نيع أَتر 

 من لَهم أُخفى ما نفْس تعلَم فَالَ� شئْتم إِنْ واقْرُءوا بشرٍ قَلْبِ علَى خطَر والَ سمعت أُذُنٌ والَ

ةنٍ قُرياًء أَعزا جوا بِملُونَ كَانمعى �يفو نالْجةٌ ةرجش ِسريي باكى الرا فلِّهائَةَ ظامٍ مالَ ع 
 فيها وما الدنيا من خير الْجنة فى سوط وموضع �ممدود وظلٍّ� شئْتم إِنْ واقْرُءوا يقْطَعها

 متاع إِالَّ الدنيا الْحياةُ وما فَاز فَقَد الْجنةَ وأُدخلَ النارِ عنِ زحزِح فَمن� شئْتم إِنْ واقْرُءوا

 »�الْغرورِ
 
138. Əbu Hureyra � rəvayət edir ki, Allah Elçisi � demişdir: 
“Allah buyurur: “Əməlisaleh qullarım üçün heç bir gözün görmə-
diyi, heç bir qulağın eşitmədiyi və heç bir insanın ağlına belə 
gəlmədiyi (nemətlər) hazırladım. İstəyirsinizsə, (bu ayəni) oxu-

                                                           

214 Muslim 1887, 3500, 4993. 
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yun: “Etdikləri əməllərin mükafatı kimi onlar üçün gözlərinə 
sevinc gətirəcək nələr saxlandığını heç kəs bilmir” (əs-Səcdə, 17). 
Cənnətdə bir ağac vardır ki, minikli birisi onun kölgəsində yüz il 
yol getsə də onu qət edə bilmir. İstəyirsinizsə, (bu ayəni) oxuyun: 
“Uzanmış kölgəliklərdə” (əl-Vaqiə, 30). Cənnətdə bir qamçı qədər 
yer, dünya və onda olanlardan daha xeyirlidir. İstəyirsinizsə, (bu 
ayəni) oxuyun: “Kim oddan uzaqlaşdırılıb, Cənnətə daxil edilərsə, 
o uğur qazanmış olar. Dünya həyatı isə aldadıcı ləzzətdən başqa 
bir şey deyildir” (Ali-İmran, 185)”.215 
 

«BÈÇ ÀÕÈÐßÒ ÑÀÂÀÁÛÍÛ ÈÑÒßÉßÍÈÍ ÑÀÂÀÁÛÍÛ ÀÐÒÛÐÀÐ, ÄÖÍÉÀ ÃÀÇÀÍÚÛÍÛ  
ÈÑÒßÉßÍß Äß ÎÍÄÀÍ ÂÅÐßÐÈÊ…» - ÀÉßÑÈ ÙÀÃÃÛÍÄÀ 

 

نأَبِى ع رةَهرولَ قرأ: قَالَ  �يساللَّه ر �:� نكَانَ م رِيدثَ يرح ةرالْآخ زِدن ي لَهف هثرح نمو 

 يقول«: � اللَّه رسولَ قَالَ مث. �نصيبٍ من الْآخرة في لَه وما منها نؤته الدنيا حرثَ يرِيد كَانَ

 شغالً صدرك مْألت تفْعلْ وإال فَقْرك، وأَسد غنى، صدرك أَمْأل لعبادتى رغْتفَ آدم، ابن: � اهللا

لَمو دأَس كفَقْر« 

 
139. Əbu Hureyra � rəvayət edir ki, Allah Elçisi � Allahın: “Biz 
axirət savabını istəyənin savabını artırar, dünya qazancını istə-
yənə də ondan verərik. Lakin onun axirətdə heç bir payı olmaz” 
(əş-Şura, 20) - ayəsini oxuduqdan sonra dedi: “Allah � buyurur: 
“Ey Adəm övladı! Mənə ibadət etmək üçün vaxt ayır, Mən də 
sənin qəlbini zəngin edim, səni kasıbçılıqdan qurtarım. Yox əgər 
belə etməsən, onda Mən sənin ürəyini dərd-sərlə doldurar, sənə 
üz vermiş kasıbçılığı aradan qaldırmaram”.216 

 

                                                           

215 ət-Tirmizi 3292, 3603. əl-Albani hədisi həsən adlandırmışdır. 
216 əl-Hakim 3657; İbn Macə 4107, 4246. əl-Albani “Silsilətul-Əhədisis-Sahiha”da (№ 1359) 
səhih olduğunu qeyd etmişdir.  
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ÊÞÂÑßÐ217 ÑÓÐßÑÈ 
 

نسٍ عا قَالَ  �أَننيولُ بسر اللَّه � مٍ ذَاتوي نيا برِنإِغْفَاَءةً أَغْفَى إِذْ أَظْه ثُم فَعر هأْسر سبتامم 

 الرحيمِ الرحمنِ اللَّه بِسمِ« فَقَرأَ. »سورةٌ آنِفًا علَى أُنزِلَت« قَالَ اللَّه رسولَ يا أَضحكَك ما فَقُلْنا

 ما رونَأَتد« قَالَ ثُم .»�اَألبتر هو شانِئَك إِنَّ وانحر لربك فَصلِّ الْكَوثَر أَعطَيناك إِنا�

ثَرا. »الْكَوفَقُلْن اللَّه ولُهسرو لَمقَالَ. أَع »هفَإِن رهن نِيهدعى وبر � هلَيع ريخ ريكَث وه ضوح رِدت 

هلَيى عتأُم موي ةاميالْق هتآنِي ددومِ عجالن لَجتخفَي دبالْع مهنولُفَأَقُ م بر هإِن نى متقُولُ. أُما فَيم 

  .»بعدك أَحدثَت ما تدرِى

 
140. Ənəs ibn Məlik � demişdir: “Bir gün Allah Elçisi � yanımız-
da ikən yuxuya getmişdi. Sonra gülümsəyərək başını qaldırdı. Biz 
dedik: “Səni güldürən nədir, ey Allahın Elçisi?” O: “İndicə mənə 
bir surə nazil oldu”- deyərək bu ayələri oxudu: “Mərhəmətli, 
Rəhmli Allahın adı ilə! Həqiqətən, Biz Kövsəri sənə bağışladıq. 
Sən də Rəbbin üçün namaz qıl və qurban kəs! Doğrusu, sənə 
ədavət bəsləyənin özü sonsuzdur”. Sonra o buyurdu: “Kövsərin nə 
olduğunu bilirsiniz?” Biz dedik: ”Allah və Onun Elçisi daha yaxşı 
bilir!” O dedi: “O, Rəbbimin � mənə vəd etdiyi, içində çoxlu xeyir 
olan və Qiyamət günü ümmətimin yanına toplanacağı hovuzdur. 
(Ətrafına düzülən) qədəhlər ulduzların sayı qədərdir. Onlardan 
(ümmətimdən) bəzi qullar çıxarılıb kənarlaşdırılacaqdır. Mən də: 
“Ey Rəbbim! Onlar mənim ümmətimdəndirlər”- deyəcəyəm. 
Allah buyuracaq: “Sən bilmirsən ki, onlar səndən sonra nə 
yeniliklər etdilər!”218 

                                                           

217 Kövsər - bolluq çayı, suyu süddən ləzzətli və baldan şirin olan Cənnət çayıdır. Onun 
ətirli rayihəsi müşkün xoş iyindən də gözəldir. 
218 Muslim 400, 607, 921. 
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126                                                                  ÑßÙÈÙ ÃÖÄÑÈ ÙßÄÈÑËßÐ 

ÀÄßÌÈÍ � Âß ÇÖÐÐÈÉÉßÒÈÍÈÍ ÑÀËÀÌÛ 
 

نةَ أَبِى عريرولُ قَالَ قَالَ  �هسر ا« � اللَّهلَم لَقخ اللَّه مآد فَخنو يهف وحالر طَسفَقَالَ ع 

دمالْح لَّهل دمفَح اللَّه فَقَالَ بِإِذْنِه لَه هبر كمحري ا اللَّهي مآد بأُولَ إِلَى اذْهكئ كَةالَئٍإل إِلَى الْمم 

مهنلُوسٍ مفَقُلِ ج الَمالس كُملَيقَالُوا. ع كلَيعو الَمةُ السمحرو اللَّه .ثُم عجإِلَى ر هبإِنَّ فَقَالَ ر 

هذه كتيحةُ تيحتو نِيكب مهنيفَقَالَ. ب اللَّه لَه اهديقْ ومانتوضب رتا اخمهأَي ئْتقَالَ ش ترتاخ نيمي 

 فَقَالَ هؤالَِء ما رب أَى فَقَالَ وذُريته آدم فيها فَإِذَا بسطَها ثُم. مباركَةٌ يمني ربى يدى وكلْتا ربى

. أَضوئهِم من أَو أَضوؤهم رجلٌ فيهِم فَإِذَا عينيه بين عمره كْتوبم إِنسان كُلُّ فَإِذَا ذُريتك هؤالَِء

. عمرِه فى زِده رب يا قَالَ. سنةً أَربعني عمر لَه كَتبت قَد داود ابنك هذَا قَالَ هذَا من رب يا قَالَ

. وذَاك أَنت قَالَ سنةً ستني عمرِى من لَه جعلْت قَد فَإِنى رب أَى قَالَ. لَه بتكَت الَّذى ذَاك قَالَ

 فَقَالَ الْموت ملَك فَأَتاه قَالَ. لنفِْسه يعد آدم فَكَانَ منها أُهبِطَ ثُم اللَّه شاَء ما الْجنةَ أُسكن ثُم قَالَ

لَه مآد قَد جِلْتع قَد بى كُتل أَلْف ةنلَى قَالَ. سب كنلَكو لْتعج نِكبال داود نيتةً سنس دحفَج 

تدحفَج هتيذُر ِسىنو تِسيفَن هتيقَالَ .ذُر نفَم ذئموي رابِ أُمتبِالْك ودهالشو« 

 
141. Əbu Hureyra � rəvayət edir ki, Allah Elçisi � demişdir: 
“Allah Adəmi yaratdığı və ona ruh üfürdüyü zaman Adəm 
asqırdı və “əlhəmdulilləh” deyərək, Allahın iznilə Allaha həmd 
etdi. Rəbbi ona dedi: “Rahiməkəllahu (Allah sənə rəhm etsin), ey 
Adəm, o oturan mələklərin yanına get və “əs-sələmu aleykum” 
(sizə salam olsun) de!” O bunu etdikdə mələklər də: “Və aleykəs-
sələm və rahmətullah! (sənə salam olsun və Allahın rəhməti yetiş-
sin)”- deyə cavab verdilər. Sonra Adəm Rəbbinin yanına qayıtdı. 
Rəbbi ona dedi: “Bu sənin və zürriyyətinin arasında olan salam-
dır”. Allahın iki əli yumulu olduğu halda ona dedi: “İkisindən hər 
hansını istəyirsən seç!” Adəm dedi: “Rəbbimin sağ əlini seçdim, 
Rəbbimin hər iki əli də sağ və mübarəkdir”. Sonra Allah əlini 
açdı, bu zaman orada Adəm və onun zürriyyəti vardı. Adəm 
dedi: “Ey Rəbb, bunlar nədir?” Allah dedi: “Bunlar sənin zürriy-
yətindir”. Adəm hər insanın iki gözünün arasında ömrünün yazıl-
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dığını və onların (insanların) arasında bir adamın ən çox işıq saç-
dığını gördü. Adəm dedi: “Ey Rəbb, bu kimdir?” Allah dedi: “Bu, 
oğlun Davuddur. Onun üçün qırx il ömür yazdım”. Adəm dedi: 
“Ey Rəbb, onun ömrünü artır!” Allah dedi: “Onun üçün yazdığım 
bu qədərdir!” Adəm dedi: “Ey Rəbb, ömrümdən ona altmış il 
ver!” Allah dedi: “Dilədiyini etdim!” Sonra Allah Adəmi istədiyi 
qədər Cənnətdə yerləşdirdi və sonra oradan endirdi. Adəm öm-
rünü hesablayırdı. Ölüm mələyi onun yanına gəldi. Adəm ona 
dedi: “Tələsmisən, mənə min il ömür yazılmışdır”. Ölüm mələyi 
dedi: “Bəli, lakin sən ömrünün altmış ilini oğlun Davuda vermiş-
din”. Adəm inkar etdi, zürriyyəti də inkar etdi. Adəm unutdu, 
zürriyyəti də unutdu”. Allah Elçisi � dedi: “O gündən etibarən 
(razılaşmaların) yazılması və şahid tutulması əmr edildi”.219 
 

ÀÄßÌÈÍ ÂßÑÔÈ 
 

 السحوق كالنخلة كان � ادم باكمأ إن � اهللا رسول قال قال�  كعب بن أيب عن

 فخرج سوأته له بدت اجلنة يف اخلطيئة أصاب فلما العورة موارى الشعر كثري ذراعا ستني

 منك حياء بل قال ادم يا مين أفرارا ربه فناداه بناصيته فأخذت شجرة فلقيته قال اجلنة من

 به جئت مما رب يا واهللا

 

142. Ubeyy ibn Kəb � rəvayət edir ki, Allah Elçisi � demişdir: 
“Atanız Adəm � uca xurma ağacı kimi, boyu altmış dirsək, saçı 
uzun, övrəti bağlı idi. Cənnətdə xəta edəndə övrəti açıldı. Adəm 
Cənnətdən çıxıb getdikdə qarşısına bir ağac çıxdı. Ağac onu tutub 
saxladı və Rəbbi ona: “Məndən qaçırsan, ey Adəm?”- deyərək 
xitab etdi. Adəm dedi: “Ey Rəbbim, Sənə and olsun ki, etdiyim 
əməllərimə görə Səndən həya edib qaçıram”.220  

                                                           

219 ət-Tirmizi 3368, 3694. əl-Albani bu hədisi səhih adlandırmışdır. 
220 İbn Asəkir “Tarixu Dəməşq” 7/ 405; İbn Səd “Tabaqatul-Kubra” 1/ 31; əl-Hakim 3038. 
Səlim ibn İyd əl-Hilali həsən demişdir. 
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ÍÓÙÀ � ØÀÙÈÄ ÎËÀÍ ÖÌÌßÒ 
 

نأَبِى ع يدعس رِىدولُ قَالَ قَالَ  �الْخسر ى« � اللَّهعدي وحن موي ةاميالْق قُولُفَي كيلَب 

كيدعسا وي بقُولُ. رلْ فَيه تلَّغقُولُ بفَي معقَالُ. نفَي هتلْ ُألمه كُملَّغقُولُونَ با فَيا مانأَت نيرٍ مذن .

 علَيكُم الرسولُ ويكُونَ�. »بلَّغَ قَد أَنه فَتشهدونَ. وأُمته محمد فَيقُولُ لَك يشهد من فَيقُولُ

 الناسِ علَى شهداَء لتكُونوا وسطًا أُمةً جعلْناكُم وكَذَلك� ذكْره جلَّ قَولُه فَذَلك �شهِيدا

 �شهِيدا علَيكُم الرسولُ ويكُونَ
 
143. Əbu Səid əl-Xudri � rəvayət edir ki, Allah Elçisi � demişdir: 
“Qiyamət günü Allah Nuhu çağıracaq və Nuh: “Buyur, hüzurun-
dayam və əmrinə müntəzirəm, ey Rəbbim?”- deyəcək. Allah bu-
yuracaq: “Sən (dini) təbliğ etdinmi?” O: “Bəli!”- deyə cavab verə-
cək. Sonra onun qövmünə deyiləcək: “O sizə (dini) təbliğ etdimi?” 
Onlar: “Bizə xəbərdar edən bir peyğəmbər gəlməmişdir!”- deyə 
cavab verəcəklər. Allah (Nuha) buyuracaq: “Sənin dediyinə kim 
şahidlik edə bilər?” Nuh: “Muhəmməd və onun ümməti!”- deyə 
cavab verəcək, siz də onun dini təbliğ etdiyinə şahidlik edəcək-
siniz və “Peyğəmbər də sizə şahid olacaq”. Bu haqda Allahın 
ayəsində belə deyilir: “Beləliklə, Biz sizi orta bir ümmət etdik ki, 
siz insanlara şahid olasınız, peyğəmbər də sizə şahid olsun” (əl-
Bəqərə, 143)”.221 
 

ÈÁÐÀÙÈÌ � ÙÀÃÃÛÍÄÀ 
 

وهو بن عشرين ومائة مث عاش بعد ذلك مثانني سنة قال  � براهيمقال اختنت إ  �عن أيب هريرة
من قص الظفر وأول  وأَولَ الشارِب قَصمن أضاف وأول من سعيد إبراهيم أول من اختنت وأول 

 .وقَارا زِدنِي رب ياقال وقار قال  هذَا؟ ما رب يا: فَقَالَمن شاب 

 

                                                           

221 əl-Buxari 4127, 4217, 4487; ət-Tirmizi 2961; İbn Macə 4284. 
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144. Əbu Hureyra � rəvayət edir ki, İbrahim � yüz iyirmi yaşında 
sünnət oldu. Sonra səksən il yaşadı. Səid deyir ki, İbrahim ilk sün-
nət olunan, ilk ziyafət verən, ilk bığını qısaldan, ilk dırnağını tu-
tan və ilk saçları ağaran kimsədir. (Saçları ağardıqda) o dedi: “Ey 
Rəbbim! Bu nədir?” Rəbbi buyurdu: “Bu, bir vüqardır!” O dedi: 
“Ey Rəbbim! Mənim vüqarımı artır”.222 
 

ÃÈÉÀÌßÒ ÝÖÍÖ ÈÁÐÀÙÈÌÈÍ � ÀÒÀÑÛ ÀÇßÐËß ÝÞÐÖØÌßÑÈ 
 

نةَ أَبِى عريرنِ�  هع بِىلْقَى« قَالَ � الني يماهرإِب اهأَب رآز موي ،ةاميلَى الْقعو هجو آزةٌ ررقَت 

 يا إِبراهيم فَيقُولُ. أَعصيك الَ فَالْيوم أَبوه فَيقُولُ تعصنِى الَ لَك أَقُلْ أَلَم إِبراهيم لَه فَيقُولُ وغَبرةٌ،

،بر كنِى إِنتدعنِى الَ أَنْ وزِيخت موثُونَ، يعبي ىٍ فَأَىزى خزأَخ نبِىأَ م دعقُولُ اَألبفَي الَى اللَّهعت 

 بِذيخٍ هو فَإِذَا فَينظُر رِجلَيك تحت ما إِبراهيم يا يقَالُ ثُم الْكَافرِين، علَى الْجنةَ حرمت إِنى

 »النارِ فى فَيلْقَى بِقَوائمه فَيؤخذُ ملْتطخٍ،
 
145. Əbu Hureyra � rəvayət edir ki, Peyğəmbər � demişdir: 
“Qiyamət günü İbrahim, sir-sifəti toz-torpağa bulaşmış və qaral-
mış atası Azərlə görüşəcək və İbrahim ona deyəcək: “Məgər mən 
sənə deməmişdim ki, mənə asi olma?” Atası deyəcək: “Bu gün 
mən sənə asi olmayacağam!” Onda İbrahim deyəcək: “Ey Rəbbim! 
Sən mənə, onların diriləcəyi gün məni rüsvay etməyəcəyinə söz 
vermişdin. (Sənin rəhmətindən) uzaq düşmüş atamdan daha 
böyük rusvayçılıq ola bilərmi?!” Uca Allah buyuracaq: “Mən 
Cənnəti kafirlərə haram buyurmuşam”. Sonra (ona) deyiləcək: 
“Ey İbrahim, ayağının altındakı nədir?” İbrahim (ayağının altına) 
baxdıqda qana bulanmış bir kaftar görəcək. Sonra bu kaftarı ayaq-
larından tutub oda atacaqlar”.223 
 
 

                                                           

222 əl-Buxari “Ədəbul-Mufrad” 1250. əl-Albani isnadının səhih olduğunu bildirmişdir. 
223 əl-Buxari 3301, 3350. 
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ÌÓÑÀÍÛÍ � ÐßÁÁÈÍß � ÁßÇÈ ÑÓÀËËÀÐÛ 
 

نةَ أَبِي عريره � نولِ عسر اللَّه � هأَلَ: قَالَ أَنى سوسم هبر نع تالٍ، سصكَانَ خ ظُنا يهأَن 

ةً، لَهصالةُ خابِعالسو لَم كُنى يوسا مهبحا: قَالَ .يي بر أَي كادبقَى؟ عي: قَالَ أَتالَّذ ذْكُرالَ يو 

 الَّذي: قَالَ أَحكُم؟ عبادك فَأَي: قَالَ. الْهدى يتبع الَّذي: قَالَ ى؟أَهد عبادك فَأَي: قَالَ. ينسى

كُمحاسِ يلنا لكَم كُمحي فِْسهنقَالَ. ل :فَأَي كادب؟ علَمقَالَ أَع :مالالَ ع عبشي نلْمِ، مالْع عمجي 

لْماسِ عإِلَى الن هلْملَقَا. ع :فَأَي كادب؟ عزي: قَالَ أَعإِذَا الَّذ رقَد قَالَ. غَفَر :فَأَي كادبى؟ عأَغْن 

: � اللَّه رسولُ قَالَ منقُوص، صاحب: قَالَ أَفْقَر؟ عبادك فَأَي: قَالَ. يؤتى بِما يرضى الَّذي: قَالَ

سى لَينالْغ نرٍ، عاإِ ظَهمى ننى الْغنفْسِ، غإِذَا النو ادأَر اللَّه دبا بِعريلَ خعج اهني غف فِْسهن قَاهتو 

  .عينيه بين فَقْره جعلَ شرا بِعبد اللَّه أَراد وإِذَا قَلْبِه، في

 
146. Əbu Hureyra � rəvayət edir ki, Allah Elçisi � demişdir: 
“Musa Rəbbindən altı xislət barəsində soruşdu. O güman edirdi 
ki, bu xislətlər ona (Musaya) aiddir. Yeddinci xisləti isə o sev-
mirdi. Musa soruşdu: “Ya Rəbb! Hansı qulun ən təqvalıdır?” 
Allah buyurdu: “Məni zikr edən və Məni unutmayan”. Musa so-
ruşdu: “Ya Rəbb! Hansı qulun ən doğru yoldadır?” Allah buyur-
du: “Doğru yolla gedən”. Musa soruşdu: “Ya Rəbb! Hansı qulun 
ən ədalətli hökm verəndir?” Allah buyurdu: “İnsanlar arasında, 
özü üçün hökm verdiyi kimi hökm verən”. Musa soruşdu: “Ya 
Rəbb! Hansı qulun ən biliklidir?” Allah buyurdu: “İnsanların 
elmini öz elminə birləşdirərək elmdən doymayan alim”. Musa 
soruşdu: “Ya Rəbb! Hansı qulun ən izzətlidir?” Allah buyurdu: 
“Cəzalandırmağa qadir olduğu halda bağışlayan”. Musa soruşdu: 
“Ya Rəbb! Hansı qulun ən zəngindir?” Allah buyurdu: “Verilənə 
razı olan”. Musa soruşdu: “Ya Rəbb! Hansı qulun ən kasıbdır?” 
Allah buyurdu: “Verilənlə kifayətlənməyib, artıq istəyən”. Allah 
Elçisi � dedi: “Zənginlik çoxlu mal-dövlətə sahib olmaq demək 
deyildir. Həqiqətən, zənginlik nəfsin zəngin olmasıdır. Allah bir 
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qula xeyir istədikdə onun nəfsini zəngin, qəlbini təqvalı edər. 
Allah bir qula şər istədikdə isə kasıblığı onun alnına yazar224”.225 
 

ÌÓÑÀ ÈËß ÕÛÄÛÐÛÍ � ÃÈÑÑßÑÈ 
 

ىن أُبع نبٍ بنِ  �كَعع بِىقَالَ � الن »قَام ىموس بِىا النيبطى خنِى فيلَ، بائرلَ إِسئفَس أَى 

 من عبدا أَنَّ إِلَيه اللَّه فَأَوحى إِلَيه، الْعلْم يرد لَم إِذْ علَيه، اللَّه فَعتب. أَعلَم أَنا فَقَالَ أَعلَم الناسِ

 فَإِذَا مكْتلٍ فى حوتا احملْ لَه فَقيلَ بِه وكَيف رب يا قَالَ. منك أَعلَم هو الْبحرينِ بِمجمعِ عبادى

هتفَقَد وفَه ،ثَم طَلَقفَان طَلَقانو اهبِفَت عوشنِ يب ،ونالَ نمحا ووتى حلٍ، فكْتى متا حكَان دنع 

ةرخا الصعضو هُءوسارا مامنلَّ وسفَان وتالْح نلِ مكْتذَ الْمخفَات بِيلَهى سرِ فحا، الْببركَانَ سو 

 لَقَد غَداَءنا، آتنا لفَتاه موسى قَالَ أَصبح فَلَما ويومهِما لَيلَتهِما بقيةَ فَانطَلَقَا عجبا، وفَتاه لموسى

. بِه أُمر الَّذى الْمكَانَ جاوز حتى النصبِ من مسا موسى يجِد ولَم نصبا، هذَا سفَرِنا من لَقينا

 نبغى، كُنا ما ذَلك موسى قَالَ الْحوت، نِسيت فَإِنى الصخرة إِلَى أَوينا إِذْ أَرأَيت فَتاه لَه فَقَالَ

 تسجى قَالَ أَو - بِثَوبٍ مسجى رجلٌ إِذَا الصخرة إِلَى انتهيا فَلَما قَصصا، آثَارِهما علَى رتدافَا

بِهبِثَو - لَّمى فَسوسفَقَالَ. م رضى الْخأَنو كضبِأَر الَما فَقَالَ السى أَنوسى فَقَالَ. موسنِى مب 

ريلَإِسقَالَ ائ معلْ قَالَ. نه كبِعلَى أَتنِى أَنْ علِّمعا تمم تلِّما عدشقَالَ ر كإِن لَن يعطتست ىعم 

 الَ كَهعلَّم علْمٍ علَى وأَنت أَنت، تعلَمه الَ علَّمنِيه اللَّه علْمِ من علْمٍ علَى إِنى موسى يا صبرا،
هلَمنِى قَالَ. أَعجِدتاَء إِنْ سش ا، اللَّهابِرالَ صى وصأَع ا، لَكرطَلَقَا أَمفَان انيشملَى يلِ عاحرِ سحالْب 

سا لَيمةٌ، لَهينفس ترا فَمةٌ، بِهِمينفس موها، أَنْ فَكَلَّمملُوهمحي رِففَع ،رضا الْخملُوهمرِ فَحيبِغ 

 يا الْخضر فَقَالَ. الْبحرِ فى نقْرتينِ أَو نقْرةً فَنقَر السفينة، حرف علَى فَوقَع عصفُور فَجاَء نولٍ،

 الْخضر فَعمد. الْبحرِ ىف الْعصفُورِ هذَا كَنقْرة إِالَّ اللَّه علْمِ من وعلْمك علْمى نقَص ما موسى،

 سفينتهِم إِلَى عمدت نولٍ، بِغيرِ حملُونا قَوم موسى فَقَالَ. فَنزعه السفينة أَلْواحِ من لَوحٍ إِلَى

. نِسيت بِما تؤاخذْنِى الَ قَالَ اصبر معى تستطيع لَن إِنك أَقُلْ أَلَم قَالَ أَهلَها لتغرِق فَخرقْتها

تاُألولَى فَكَان نى موسا مانيطَلَقَا. نِسفَإِذَا فَان غُالَم بلْعي عم ،انلْمذَ الْغفَأَخ رضالْخ هأْسبِر نم 

                                                           

224 “Kasıblığı onun alnına yazar”– yəni, nə qədər var-dövləti olsa da yenə az görər, gözü 
doymaz və özünü kasıb sayar. 
225 İbn Hibban 6217. əl-Albani “Silsilətul-Əhədisis-Sahiha”da (№ 3350) səhih deyib. 
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الَهأَع لَعفَاقْت هأْسر هدى فَقَالَ. بِيوسم لْتا أَقَتفْسن يكرِ ةًزيفْسٍ بِغقَالَ ن أَقُلْ أَلَم لَك كإِن لَن 

يعطتست ىعا مربقَالَ - ص نةَ ابنييذَا عهو كَدطَلَقَا - أَوى فَانتا إِذَا حيلَ أَتأَه ةيا قَرمطْعتا، اسلَهأَه 

 لَه فَقَالَ. فَأَقَامه بِيده الْخضر قَالَ. فَأَقَامه ينقَض أَنْ يرِيد اراجِد فيها فَوجدا يضيفُوهما، أَنْ فَأَبوا

 اللَّه يرحم« � النبِى قَالَ. »وبينِك بينِى فراق هذَا قَالَ. أَجرا علَيه الَتخذْت شئْت لَو موسى

 »أَمرِهما من علَينا يقَص ىحت صبر لَو لَوددنا موسى،
 
147. Ubeyy ibn Kəb � rəvayət edir ki, Peyğəmbər � belə demişdir: 
“Bir dəfə Musa İsrail oğullarına xütbə verərkən ondan: “İnsan-
ların ən elmlisi kimdir?”- deyə soruşdular. Musa: “Ən elmli adam 
mənəm!”- dedi. Allah da buna görə onu qınadı. Çünki Musa bu 
haqda bilginin yalnız Allaha məxsus olduğunu demədi. Sonra 
Allah ona belə vəhy etdi: “İki dənizin qovuşduğu yerdə Mənim 
səndən çox bilən bir qulum vardır”. Musa dedi: “Ey Rəbbim! Mən 
onu necə tapa bilərəm?” Allah buyurdu: “Zənbilə bir balıq qoy 
(və yola düş); balığı harada itirsən, həmin adamı orada tapacaq-
san”. Musa xidmətçisi Yuşə ibn Nunla birgə yola düşdü və özləri 
ilə zənbildə bir balıq götürdülər. Nəhayət, gəlib bir qayanın 
yanına çatdıqda başlarını yerə qoyub yatdılar. Bu əsnada balıq 
sakitcə zənbildən çıxıb dənizə düşdü və suyun altı ilə yol alıb 
getdi. (Balığın suyun altı ilə yol alıb getməsi) Musaya və onun 
xidmətçisinə qəribə gəlmişdi. (Sonra qalxıb) gecənin qalan 
hissəsini və bütün günü yol getdilər. Nəhayət, ertəsi gün səhər 
Musa öz xidmətçisinə: “Nahar yeməyimizi gətir. Biz bu 
səfərimizdə lap əldən düşdük”- dedi. Musa Allahın buyurduğu 
yerdən gəlib keçincəyə qədər yorğunluq hiss etməmişdi. 
Xidmətçisi ona dedi: “Qayanın yanında gizləndiyimiz vaxt yadına 
gəlirmi? (O zaman) mən balığı unutdum”. Musa dedi: “Elə 
istədiyimiz də bu idi!” Sonra onlar öz ləpirlərinin izinə düşüb geri 
qayıtdılar”. Nəhayət, qayanın yanına gəlib çatdıqda, orada əbası-
na bürünmüş bir adama rast gəldilər. Musa ona salam verdi. Xıdır 
soruşdu: “Sənin məmləkətində belə salam verməyi haradan öyrə-
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niblər?” O: “Mən Musayam!”- dedi. Xıdır: “İsrail oğullarından 
olan Musa?”- deyə soruşdu. Musa: “Bəli!”- deyə cavab verdi, 
sonra da (əlavə edib) dedi: “Sənə öyrədilmiş doğru yolu (göstərən 
elmdən) mənə öyrətmək şərtilə sənin arxanca gələ bilərəmmi?” 
Xıdır dedi: “Doğrusu, sən mənim yanımda səbir edə bilməzsən. 
Ey Musa! Mən Allahın mənə öyrətdiyi və sənin bilmədiyin bir 
elmi bilirəm. Sən də Allahın sənə öyrətdiyi və mənim bilmədiyim 
bir elmi bilirsən”. Musa dedi: “İnşallah, səbirli olduğumu 
görəcəksən. Sənin heç bir əmrindən çıxmayacağam”. Sonra hər 
ikisi, gəmiləri olmadığından dənizin sahili ilə piyada getməyə 
başladılar. Bu əsnada bir gəmiyə rast gəldilər və onun yiyələrin-
dən onları da gəmiyə götürməyi xahiş etdilər. Gəmidəkilər Xıdırı 
tanıdıqlarına görə, onlardan muzd almadan hər ikisini gəmiyə 
götürdülər. Bu ərəfədə balaca bir sərçə gəlib gəminin yan tərəfinə 
qondu və dənizdən bir-iki damla su içdi. Xıdır dedi: “Ey Musa! 
Mənim və sənin elmin bu sərçənin dənizdən götürdüyü bir-iki 
damla su qədər belə Allahın elmini əksiltməz”. Sonra Xıdır 
gəminin lövhələrindən birini sındırdı. Musa dedi: “Bu adamlar 
təmənnasız bizi gəmiyə götürdükləri halda sən onları suya qərq 
etmək üçünmü onların gəmilərini deşdin?!” Xıdır dedi: “Mən 
demədimmi ki, sən mənim yanımda səbir edə bilməzsən?” Musa 
dedi: “Unutduğum bir şeydən ötrü məni qınama”. Birinci dəfə 
Musa unutduğundan belə dedi. Sonra ikisi də yenə yola düzəl-
dilər. Nəhayət, gəlib uşaqlarla bir yerdə oynayan bir oğlan uşağı 
ilə rastlaşdıqda Xıdır onu tutub əli ilə onun başını qopartdı. Musa 
dedi: “Heç kəsi öldürməyən günahsız bir canamı qəsd etdin?” 
Xıdır dedi: “Sənə demədimmi ki, mənim yanımda səbir edə 
bilməzsən?” Sonra yenə yola düzəldilər. Nəhayət, bir kənd əhli-
nin yanına gəlib camaatdan yeməyə bir şey istədilər. Lakin 
camaat onları yeməyə qonaq etmək istəmədi. Onlar orada dağıl-
maq istəyən bir divar gördülər və Xıdır öz əli ilə onu düzəltdi. 
Musa dedi: “Əgər istəsəydin, bunun müqabilində zəhmət haqqı 
alardın”. Xıdır dedi: “Bu, mənimlə sənin aranda ayrılıqdır”. 
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Peyğəmbər � dedi: “Allah Musaya rəhm etsin! Kaş ki, səbir 
edəydi, onda onların barəsində bizə daha çox xəbər verilərdi”.226 

 
ÅØÈÒÌßÊ ÝÞÇËß ÝÞÐÌßÊ ÊÈÌÈ ÄÅÉÈËÄÈÐ 

 

 قَومك إِنَّ: لموسى اللَّه قَالَ. كَالْمعاينة الْخبر لَيس: قَالَ � النبِي عنِ � عباسٍ ابنِ عنِ

 .اَأللْواح أَلْقَى عاين فَلَما يبالِ، فَلَما وكَذَا، كَذَا صنعوا

 
148. İbn Abbas � rəvayət edir ki, Peyğəmbər � demişdir: 
“Eşitmək gözlə görmək kimi deyildir. Allah Musaya “Qövmün 
belə-belə etdi...227”- dedikdə, fərqinə varmadı. Gözü ilə gördükdə 
isə lövhələri tulladı”.228 
 

ÌÓÑÀÍÛÍ � ÞËÖÌ ÌßËßÉÈ ÈËß ÃÀÐØÛËÀØÌÀÑÛ 
 

نةَ أَبِى عريرلَ« قَالَ � هسأُر لَكم توإِلَى الْم ىما � وسَفَلَم اَءهج كَّهص عجإِلَى فَر هبر 

 متنِ علَى يده يضع لَه فَقُلْ ارجِع وقَالَ عينه علَيه اللَّه فَرد. الْموت يرِيد الَ عبد إِلَى أَرسلْتنِى فَقَالَ

 قَالَ. الْموت ثُم قَالَ ماذَا ثُم رب، أَى قَالَ. سنةٌ شعرة بِكُلِّ يده بِه غَطَّت ما بِكُلِّ فَلَه ثَورٍ،

 كُنت فَلَو« � اللَّه رسولُ قَالَ قَالَ. »بِحجرٍ رميةً الْمقَدسة اَألرضِ من يدنِيه أَنْ اللَّه فَسأَلَ. فَاآلنَ

ثَم كُمتيَألر هرانِ إِلَى قَبالطَّرِيقِ بِج دنيبِ عرِ الْكَثماَألح« 

                                                           

226 əl-Buxari 119, 122. Qurani-Kərimdə bu haqda belə buyurulur: “(Xıdır) dedi: “Bu, mənim-

lə sənin aranda ayrılıqdır. Səbir edə bilmədiyin şeylərin yozumunu sənə xəbər verəcəyəm. 

Gəmiyə gəlincə, o, dənizdə çalışan kasıb adamlara məxsus idi. Mənim onu korlamağımın 

səbəbi, onların önündə hər bir (yararlı) gəmini zorla ələ keçirən hökmdarın olması idi. 

Oğlan uşağına gəldikdə, onun ata-anası mömin idilər. Biz (uşağın böyüyəndə) onları azğın-

lığa və küfrə sürükləməsindən qorxduq. Biz istədik ki, onların Rəbbi onun əvəzində onlara 

ondan daha təmiz və daha mərhəmətli olan (başqa bir övlad) versin. Divara gəldikdə isə, o, 

şəhərdəki iki yetim oğlanın idi. Altında onlara məxsus bir xəzinə vardı. Onların atası 

əməlisaleh adam olmuşdur. Rəbbin onların həddi-buluğa çatmalarını və Rəbbindən bir 

mərhəmət olaraq öz xəzinələrini (tapıb) çıxarmalarını istədi. Mən bunları öz ixtiyarımla 

etmirdim. Sənin səbir edə bilmədiyin şeylərin yozumu budur!” (əl-Kəhf, 78-82). 
227  “belə-belə etdi...”– dedikdə, qövmünün onun ardından buzovu özlərinə məbud 
seçmələri nəzərdə tutulur. İbn Hibban 6214. Şueyb əl-Arnavut səhih deyib. 
228 İbn Hibban 6213. əl-Albani “Sahihul-Camius-Sağir”də (№ 5250) səhih deyib. 
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149. Əbu Hureyra � demişdir: “Ölüm mələyi Musanın yanına 
göndərildi. Mələk Musanın yanına gəldikdə Musa onu vurdu (və 
onun gözü çıxdı). Mələk Rəbbinin yanına qayıdıb dedi: “Sən məni 
ölmək istəməyən bir bəndənin yanına göndərdin”. Allah onun 
gözünü yerinə qaytardı və buyurdu: “Qayıt ona de ki: “Əlini ökü-
zün belinə qoysun. Əlinə gələn tüklərin sayı qədər hər bir tükün 
müqabilində bir il ömrü artacaq”. Musa dedi: “Ey Rəbbim! Sonra 
nə olacaq?” Allah buyurdu: “Sonra öləcəksən”. Musa dedi: “Elə 
isə indi (ölmək istəyirəm)”. Sonra da Allahdan onu atılmış bir 
daşın uçub düşdüyü məsafə qədər müqəddəs torpağa yaxınlaş-
dırmasını dilədi”. Əbu Hureyra � rəvayət edir ki, Allah Elçisi � 
dedi: “Əgər orada olsaydım, sizə onun yolun kənarında, qırmızı 
qum təpəsinin yanında (yerləşən) qəbrini göstərərdim”.229 
 

ÀËËÀÙÛÍ ßÉÉÓÁÀ � ÎËÀÍ ËÖÒÔÖ 
 

نةَ أَبِى عريرنِ  �هع بِىا« قَالَ � الننيب وبِسلُ أَيتغا يانيرع رفَخ هلَيع ادرج نبٍ، ملَ ذَهعفَج 

وبأَي تحىيى ثف ،بِهثَو اهادفَن هبا ري ،وبأَي أَلَم أَكُن كتيا أَغْنمى عرلَى قَالَ تب كتزعو نلَكالَ و 
 .»بركَتك عن بِى غنى

 
150. Əbu Hureyra � rəvayət edir ki, Peyğəmbər � demişdir: 
“Əyyub çılpaq çimərkən onun üstünə qızıldan çəyirtgələr tökül-
dü. Əyyub (onları) paltarının (cibinə) yığmağa başladı. (Bu vaxt) 
Rəbbi onu çağırıb: “Ey Əyyub! Məgər Mən səni bu gördüyündən 
(də artığı ilə) zəngin etmədimmi?”- deyə buyurdu. Əyyub: “Bəli, 
Sənin izzətinə and olsun ki, (elədir). Lakin mən (hər zaman) Sənin 
bərəkətinə möhtacam”- deyə cavab verdi”.230 
 
 
 

                                                           

229 əl-Buxari 1253, 1274, 1339; Muslim 158/ 2372 (4375, 6292, 6298). 
230 əl-Buxari 275, 279. 
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«ÖÌÌßÒÈÍ Ö×ÖÍ Ö× ØÅÉÄßÍ ÁÈÐÈÍÈ ÑÅ×…» - ÙßÄÈÑÈ 
 

نبٍ عيهولَ أَنَّ  �صسر كَانَ � اللَّه امنٍ أَيينح كرحي هيفَتش دعب الَةرِ صٍء الْفَجىبِش لَم كُنن 

اهرن يلُها فْعا فَقُلْنولَ يسر ا اللَّهإِن اكرلُ نفْعئاً تيش لَم كُنت لُهفْعا تذَا فَمى هالَّذ كرحت كيفَتقَالَ ش 

 خير أَنْ إِلَيه اللَّه وحىفَأَ. شىٌء هؤالَِء يروم لَن فَقَالَ أُمته كَثْرةُ أَعجبته قَبلَكُم كانَ فيمن نبِيا إِنَّ«

كتأُم نيى بدإِح ا ثَالَثلِّطَ أَنْ إِمسن هِملَيا عودع نم مرِهغَي مهبِيحتسأَوِ فَي وعا الْجإِمأَنْ و 

 علَيه لَنا صبر فَالَ الْجوع وأَما بِهِم لَنا ةَطَاقَ فَالَ الْعدو أَما فَقَالُوا فَشاورهم. الْموت علَيهِم أُرسلَ

 � اللَّه رسولُ قَالَ. »أَلْفاً سبعونَ أَيامٍ ثَالَثَة فى منهم فَمات الْموت علَيهِم فَأَرسلَ. الْموت ولَكنِ

 »أُقَاتلُ وبِك أُصاوِلُ وبِك أُحاوِلُ بِك اللَّهم كَثْرتهم رأَى حيثُ اآلنَ أَقُولُ فَأَنا«

 
151. Suheyb � demişdir: “Allah Elçisi � Huneyn günləri Fəcr 
namazından sonra dodaqlarını nə isə (deyərək) tərpədirdi. Biz 
onun əvvəllər belə etdiyini görmədik. Biz dedik: “Ey Allahın 
Elçisi! Biz sənin əvvəllər belə etdiyini görmədik. Dodaqlarını 
tərpədərək bu dediklərin nədir?” O belə cavab verdi: “Sizdən 
öncə yaşamış bir peyğəmbərin ümmətinin çoxluğu onu heyran 
etdi və o, belə dedi: “Heç vaxt, heç bir şey bunları məhv edə 
bilməz”. Allah ona belə vəhy etdi: “Ümmətin üçün üç şeydən 
birini seç; ya onların üstünə özlərindən başqa düşmən salacağıq 
ki, onları ayaq altına salsın, ya onlara aclıq, ya da ölüm gön-
dərəcəyik”. O, (ümmətilə) məşvərət etdi və onlar dedilər: “Düş-
mənə gəlincə, bizim onlara gücümüz çatmaz. Aclığa gəlincə isə, 
biz ona dözə bilmərik. Lakin biz ölümü seçirik”. Allah da onlara 
ölüm göndərdi və üç gün ərzində yetmiş min nəfər öldü. Allah 
Elçisi � buyurdu: “(Həmin peyğəmbər) onların çoxluğunu görən-
də (deyə bilmədiyini) Mən indi belə deyərdim: “Allahım! Səninlə 
(düşmənə) hiylə qururam, Səninlə hücum edirəm və Sənin sayən-
də döyüşürəm”.231 

                                                           

231 Əhməd 18176, 19454. əl-Albani “Silsilətul-Əhədisis-Sahiha”da (№ 1061, 2459) səhih ad-
landırmışdır. 
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ÀËËÀÙÛÍ ÌÓÙßÌÌßÄ ÏÅÉÜßÌÁßÐß � ÎËÀÍ ÍÅÌßÒËßÐÈ   
 

 :قُلْت أَسأَلْه، لَم أَني وددت مسأَلَةً، ربي سأَلْت: � اهللا رسول قال قال  �عباس بن عن
 وكلمت(الْموتى يحيِي كَانَ من ومنهم ح،االري لَه سخرت من منهم رسل قَبلي كَانت يارب

 أَلَم فَأَغْنيتك؟ عائلًا أَجِدك أَلَم فَهديتك؟ ضالًا أَجدك أَلَم فَآويتك؟ يتيما أَجِدك أَلَم :قَالَ) موسى

حرأَش لَك كردوو صعتض كن؟ عكرف ، قَالَ"وِزلَى: قُلْتب بارأسأله مل أن فوددت( ي(  

 
152. İbn Abbas � rəvayət edir ki, Allah Elçisi � demişdir: 
“Rəbbimdən soruşmaq istəmədiyim bir şey haqda soruşdum. 
Mən dedim: “Ey Rəbbim! Məndən əvvəl elçilər olmuşdur, on-
lardan kimisinə küləkləri ram etdin, kimisi ölüləri diriltdi və Sən 
Musa ilə danışdın”. Allah buyurdu: “Məgər Mən səni yetim ça-
ğında qoruyub sığınacaq vermədimmi? Səni çaşqın olduğun hal-
da doğru yola yönəltmədimmi? Kasıb olduğun zaman səni var-
landırmadımmı? Məgər mən sənin üçün köksünü açmadımmı? 
Yükünü səndən götürmədimmi?” Mən dedim: “Bəli, ey Rəbbim!” 
İstərdim ki, bu haqda heç soruşmayım”.232 
 

ÌÓÙßÌÌßÄ ÏÅÉÜßÌÁßÐÈÍ � ÒÞÂÐÀÒÄÀÊÛ ÁßÇÈ ÂßÑÔËßÐÈ 
 

دبع نع اللَّه نرِو بمنِ عاصِ بقُلْ � الْعنِى تبِرأَخ نع فَةولِ صسر ى � اللَّهف اةرولْ، قَالَ. التأَج 

اللَّهو هإِن وفصوى لَمف اةروضِ التعبِب هفَتى صف آنا الْقُرا يهأَي بِىا النإِن اكلْنسا أَرداها شرشبمو 

 سخابٍ والَ غَليظ والَ بِفَظٍّ لَيس الْمتوكِّلَ، سميتك ورسولى عبدى أَنت ني،لُألمي وحرزا ونذيرا،

 الْملَّةَ بِه يقيم حتى اللَّه يقْبِضه ولَن ويغفر، يعفُو ولَكن السيئَةَ بِالسيئَة يدفَع والَ اَألسواقِ، فى

واَءالْعقُولُوا بِأَنْ جالَ ي إِالَّ إِلَه اللَّه .حفْتيا وا بِهنيا، أَعيما عآذَانا، وما صقُلُوبغُلْفًا و 

 
153. Abdullah ibn Amr ibn əl-Asdan � Allah Elçisinin � 
Tövratdakı vəsfi barədə soruşdular. O dedi: “Bəli, Vallahi ki, onun 
                                                           

232 ət-Tabərani “Mucəmul-Əvsat” 3651. əl-Albani “Silsilətul-Əhədisis-Sahiha”da (№ 2538) 
səhih adlandırmışdır. 
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Quranda vəsf edilən (bəzi) sifətləri Tövratda da vəsf edilmişdir: 
“Ey Peyğəmbər! Həqiqətən, Biz səni şahid, müjdəçi, xəbərdar 
edən 233  və ümmiləri 234  müdafiə edən olaraq göndərdik. Sən 
Mənim qulum və elçimsən. Sənə Mütəvəkkil235 adını verdim. O 
(Peyğəmbər) nə sərt ürəkli, nə kobud, nə də bazarda qışqır-bağır 
salan birisi deyildir; pisliyi pisliklə dəf etməz, əksinə, əfv edər və 
bağışlayar. Onun vasitəsilə əyri yolda olan milləti “lə iləhə 
illəllah” deyib düzəlməyincə, Allah onu Öz yanına aparmaz; və 
bu (tövhid kəlməsi236) sayəsində kor gözləri, kar qulaqları və bağlı 
qəlbləri açar”.237 
 

ÌÓÙßÌÌßÄ ÏÅÉÜßÌÁßÐÈÍ � ÖÌÌßÒÈÍÈÍ ÔßÇÈËßÒÈ 
 

نع دبع نِ اللَّهاب رمع�  هأَن عمولَ سسر قُولُ � اللَّها« يمإِن كُمقَاؤا بيمف لَفس لَكُمقَب نم 

 إِذَا حتى فَعملُوا التوراةَ التوراة أَهلُ أُوتى الشمسِ، غُروبِ إِلَى الْعصرِ صالَة بين كَما اُألممِ

فصتان ارهوا، النزجطُوا عاطًا فَأُعرياطًا، قريق ثُم ىلُ أُوتجِيلِ أَهجِيلَ اِإلنلُوا اِإلنمإِلَى فَع الَةص 

 فَأُعطينا الشمسِ، غُروبِ إِلَى فَعملْنا الْقُرآنَ أُوتينا ثُم قرياطًا، قرياطًا فَأُعطُوا عجزوا، ثُم الْعصرِ،

 قرياطًا وأَعطَيتنا قرياطَينِ، قرياطَينِ هؤالَِء أَعطَيت ربنا أَى الْكتابينِ أَهلُ فَقَالَ قرياطَينِ، قرياطَينِ

 قَالَ الَ، قَالُوا شىٍء من أَجرِكُم من ظَلَمتكُم هلْ � اللَّه قَالَ قَالَ عمالً، أَكْثَر كُنا ونحن قرياطًا،

وى فَهلفَض يهأُوت ناُء مأَش« 

 
154. Abdullah ibn Ömər � demişdir: “Mən Allah Elçisinin � 
belə dediyini eşitdim: “Sizdən öncə gəlib-getmiş ümmətlərin 
(dünyada qaldığı müddətlə) müqayisədə sizin qaldığınız müddət 

                                                           

233 Ayə belədir: “Ey Peyğəmbər! Həqiqətən, Biz səni şahid, müjdəçi və xəbərdar edən olaraq 

göndərdik” (Əhzab 45). 
234 Yazıb-oxumağı bacarmayan ərəblər qəsd olunur. 
235 Təvəkkül edən. 
236 Tövhid kəlməsi – “Lə iləhə illəllah” (Allahdan başqa ibadət haqqına malik məbud 
yoxdur) deməkdir. Tövhid sözünün mənası isə - ibadətdə, hökmranlıqda, ən gözəl adlara 
və sifətlərə malik olmaqda Allahın təkliyini təsdiq etmək deməkdir. 
237 əl-Buxari 1981, 2125, 4838.  
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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 qirat238 (mükafat) verildi. İncil əhlinə də İncil 
verilmişdi; onlar əsr namazınadək (Allahın hökmlərinə) riayət et-
dilər 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 � buyura-
caq: “Məgər Mən sizə mükafat verdikdə sizə qarşı haqsızlıq et-
mişəm?” Onlar: “Xeyr!”- deyə cavab verəcəklər. Onda Allah 
buyuracaq: “Bu, Mənim lütfümdür, onu istədiyimə verirəm”.239 
 

نانَ عبولُ لَقَا قَالَ � ثَوسر إِنَّ« :� اللَّه ى اللَّهوز ىل ضاَألر تأَيا فَرارِقَهشا مهارِبغمإِنَّ وو 

 ُألمتى ربى سأَلْت وإِنى واَألبيض اَألحمر الْكَنزينِ وأُعطيت منها لى زوِى ما ملْكُها سيبلُغُ أُمتى

 ربى وإِنَّ بيضتهم فَيستبِيح أَنفُِسهِم سوى من عدوا علَيهِم يسلِّطَ الَ وأَنْ بِعامة بِسنة كَهايهل الَ أَنْ

 بِعامة بِسنة همأُهلكَ الَ أَنْ ُألمتك أَعطَيتك وإِنى يرد الَ فَإِنه قَضاًء قَضيت إِذَا إِنى محمد يا قَالَ

 - بِأَقْطَارِها من علَيهِم اجتمع ولَوِ بيضتهم يستبِيح أَنفُِسهِم سوى من عدوا علَيهِم أُسلِّطَ الَ وأَنْ

قَالَ أَو نم نيا بى - أَقْطَارِهتكُونَ حي مهضعب كلها يضعبِى بسيو مهضعا بضعإِذَا…« »بو عضو 

فيى السى فتأُم فَلَن فَعري مهنمِ إِلَى عوي ةاميإِنَّ الْقا ومم فوخلَى أَتى عتةً أُممأَئ لِّنيضم دبعتسو 

 كَذَّابِني دجالني الساعة يدىِ بين وإِنَّ بِالْمشرِكيِن تىأُم من قَبائلُ وستلْحق اَألوثَانَ أُمتى من قَبائلُ

 من يضرهم الَ منصورِين الْحق علَى أُمتى من طَائفَةٌ تزالَ ولَن نبِى أَنه يزعم كُلُّهم ثَالَثني من قَرِيبا

مالَفَهى ختح ىأْتأَ يرم اللَّه �« 
 
155. Səuban � rəvayət edir ki, Allah Elçisi � demişdir: “Həqiqə-
                                                           

238 Burada qirat deyildikdə Qiyamət günü əməlisaleh mömin insanların payına düşən mü-
kafat nəzərdə tutulur. 
239 əl-Buxari 532, 557, 2268, 2269, 3459, 5021, 7467, 7533. 
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tən, Allah yer üzünü mənim üçün bükdü, mən onun məşriqini də, 
məğribini də gördüm. Ümmətimin hökmranlığı mənə göstərilən 
yerlərə qədər çatacaqdır. Mənə qırmızı və ağ iki xəzinə240 verildi. 
Rəbbimdən ümmətimi kütləvi qıtlıqla həlak etməməsini və 
onların üstünə özlərindən başqa heç bir düşmən salmamasını di-
lədim. Həqiqətən, mənim Rəbbim belə buyurdu: “Ey Muhəm-
məd! Mənim verdiyim hökm əsla dəyişməz. Mən ümmətini 
kütləvi qıtlıqla həlak etməyəcəyəm və onların üstünə özlərindən 
başqa heç bir düşmən salmayacağam. (Düşmən) hər tərəfdən 
onlara qarşı birləşsə belə, (müsəlmanlar) bir-birilərini öldürmə-
yincə və bir-birilərini əsir etməyincə, (onlara zərər verə 
bilməz)”.241 Digər rəvayətdə isə belə deyilir: “…Ümmətimin arasına 
ədavət düşsə, bu, Qiyamət gününədək davam edəcək. Heç şüb-
həsiz ümmətim üçün azdıran rəhbərlərin meydana gəlməsindən 
qorxuram. Ümmətimdən dəstə-dəstə adamlar bütlərə ibadət edə-
cək və ümmətimdən dəstə-dəstə adamlar müşriklərə qatılacaqlar. 
Qiyamət saatından əvvəl otuza yaxın yalançı dəccal peyda olacaq. 
Onların hər biri özünün peyğəmbər olduğunu iddia edəcək. Üm-
mətimdən bir tayfa daima haqq üzərində olaraq qalib çıxacaq, 
müxalif olanların da Allahın � əmri yetişənədək onlara bir zərəri 
toxunmayacaqdır”.242 

                                                           

240 Qırmızı xəzinə dedikdə İran hökmdarı Kəsranın əsasən qızıldan olan xəzinəsi, ağ xəzinə 
dedikdə isə, Bizans hökmdarı Qeysərin əsasən gümüşdən olan xəzinəsi nəzərdə tutulur. 
241 Muslim 2889, 5144, 7440. 
242 İbn Macə 3952, 4087. əl-Albani səhih adlandırmışdır. 
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ÉßÚÓÚ Âß ÌßÚÓÚ ÙÀÃÃÛÍÄÀ 
 

نأَبِى ع يدعس رِىدنِ � الْخع بِىقُولُ« قَالَ � الني الَى اللَّهعا تي مقُولُ. آدفَي كيلَب كيدعسو 

ريالْخى وف كيدقُولُ. يأَ فَيرِجثَ خعارِ با قَالَ. النمثُ وعارِ بقَالَ الن نكُلِّ م أَلْف ائَةمعسةً تعستو 

،نيعستو هدنفَع يبشي ،ريغالص �عضتكُلُّ و لٍ ذَاتما، حلَهمى حرتو اسى، النكَارا سمو مه 

 فَإِنَّ أَبشروا« قَالَ الْواحد ذَلك وأَينا اللَّه رسولَ يا قَالُوا. »�شديد لَّهال عذَاب ولَكن بِسكَارى،

كُمنلٌ، مجر نمو وجأْجي وجأْجمو أَلْف« .ى« قَالَ ثُمالَّذفِْسى ون ،هدى بِيو إِنجوا أَنْ أَركُونت 

عبلِ رأَه ةنافَكَ. »الْجنرو« فَقَالَ. بجوا أَنْ أَركُونلِ ثُلُثَ تأَه ةنا. »الْجنرو« فَقَالَ. فَكَبجأَنْ أَر 

 ثَورٍ جِلْد فى السوداِء كَالشعرة إِالَّ الناسِ فى أَنتم ما« فَقَالَ. فَكَبرنا. »الْجنة أَهلِ نِصف تكُونوا

،ضيأَ أَبو ةرعاَء كَشضيى بف رٍ جِلْدثَو دوأَس« 
 
156. Əbu Səid əl-Xudri � rəvayət edir ki, Peyğəmbər � demişdir: 
“Qiyamət günü Uca Allah: “Ey Adəm!”- deyə buyuracaq. Adəm 
deyəcək: “Buyur, hüzurundayam və əmrinə müntəzirəm. Xeyir 
yalnız Sənin Əlindədir!” Allah buyuracaq: “Cəhənnəmə vasil ola-
caq kimsələri ayır!” Adəm deyəcək: “Cəhənnəmə vasil olanların 
(sayı) nə qədərdir?” Allah buyuracaq: “Hər min nəfərdən doqquz 
yüz doxsan doqquzu (Cəhənnəmə gedəcək)”. “O zaman uşaqla-
rın saçları ağaracaq, hamilə qadın bətnindəkini salacaq, insanları 
sərxoş görəcəksən, halbuki onlar sərxoş olmayacaqlar. Ancaq 
Allahın əzabı çox şiddətlidir” (əl-Həcc, 2). (Əshabələr) dedilər: “Ey 
Allahın Elçisi, hansımız o bir nəfərlərdən olacaq?” Peyğəmbər � 
buyurdu: “Sevinin! Heç şübhəsiz ki, bir nəfər sizdən, doqquz yüz 
doxsan doqquz nəfər isə Yəcuc və Məcuc243 tayfalarından olacaq”. 
Sonra davam edib dedi: “Canım Əlində olan Allaha and olsun ki, 
mən sizin Cənnət əhlinin dörddə birini təşkil edəcəyinizə ümid 
edirəm”. Biz: “Allahu Əkbər”- dedik. Peyğəmbər � dedi: “Mən 
sizin Cənnət əhlinin üçdə birini təşkil edəcəyinizə ümid edirəm”. 

                                                           

243 Yəcuc və Məcuc - yer üzündə fəsad yayan, yer altından çıxan, Qurani-Kərimdə adları 
çəkilən iki tayfadır. 
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Biz (yenə): “Allahu Əkbər”- dedik. Peyğəmbər � dedi: “Mən sizin  
Cənnət əhlinin yarısını təşkil edəcəyinizə ümid edirəm”. Biz 
(yenə): “Allahu Əkbər”- dedik. Peyğəmbər � dedi: “(O gün) siz 
(say etibarilə) insanlar arasında, ağ öküzün dərisindəki qara tük 
və ya qara öküzün dərisindəki ağ tük kimi olacaqsınız”.244 
 

ÝÖÍßØÈÍ ÌßÜÐÈÁÄßÍ ×ÛÕÌÀÑÛ 
 

نأَبِى ع قَالَ  �ذَر تكُن عم بِىلَى � النارٍ عمح هلَيعةٌ وذَعرب يفَةٌ أَوقَالَ - قَط - فَذَاك دنع 

 قَالَ. أَعلَم ورسولُه اللَّه قُلْت قَالَ. »هذه تغيب أَين تدرِى هلْ ذَر أَبا يا« لى فَقَالَ الشمسِ غُروبِ

 خروجها حانَ فَإِذَا الْعرشِ تحت ساجِدةً � بهالر تخر حتى تنطَلق حامئَة عينٍ فى تغرب فَإِنها«

 مِسريِى إِنَّ رب يا فَتقُولُ حبسها تغرب حيثُ من يطْلعها أَنْ أَراد فَإِذَا فَتطْلُع فَتخرج لَها اللَّه أَذنَ

يدعقُولُ. با فَيى لَهاطْلُع نثُ ميح تبغ كفَذَل نيالَ ح فَعنفْساً يا نهانإِمي« 

 
157. Əbu Zərrdən � belə rəvayət edilir: “(Bir dəfə) günəşin qürub 
çağı mən Peyğəmbərlə � uzunqulağın tərkində gedirdim. O, 
mənə dedi: “Ey Əbu Zərr! Günəşin harada batdığını bilirsən?” 
Mən: “Allah və Onun Elçisi daha yaxşı bilir!”- dedim. O dedi: “O, 
qara palçıqlı çeşmədə batır, sonra o, öz Rəbbinə Ərşin altında 
səcdə edir. Onun çıxmaq vaxtı gəldikdə Allah ona izn verir, o da 
çıxır. (Qiyamət günü) Allah onu batdığı yerdən çıxarmaq 
istədikdə o, belə deyəcək: “Ey Rəbbim! Mənim yolum uzandı”. 
Allah ona deyəcək: “Batdığın yerdən çıx! Bu, imanın heç bir kəsə 
fayda vermədiyi bir vaxtdır”.245 
 

ÄßÚÚÀËÛÍ ÔÈÒÍßÑÈ 
 

 حتى رفَّعو فيه فَخفَّض غَداة ذَات الدجالَ � اللَّه رسولُ ذَكَر قَالَ  �سمعانَ بنِ النواسِ عنِ

اهنى ظَنف فَةلِ طَائخا النا فَلَمنحر هإِلَي فرع كا ذَلينا« فَقَالَ فم كُمأْنا. »شا قُلْنولَ يسر اللَّه 

                                                           

244 əl-Buxari 3099, 3170, 3348; ət-Tirmizi 3169, 3467. 
245 Əhməd 20486, 21459, 21497, 22076. Şueyb əl-Arnavut isə isnadına səhih demişdir. 
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تالَ ذَكَرجاةً الدغَد تفَّضفَخ يهف تفَّعرى وتح اهنى ظَنف فَةلِ طَائخقَالَفَ. الن »رالِ غَيجالد 

 حجِيج فَامرؤ فيكُم ولَست يخرج وإِنْ دونكُم حجِيجه فَأَنا فيكُم وأَنا يخرج إِنْ علَيكُم أَخوفُنِى

فِْسهن اللَّهى ويفَتللَى خمٍ كُلِّ علسم هإِن ابقَطَطٌ ش هنيئَةٌ عطَاف ىكَأَن ههبأُش دبى بِعزنِ الْعقَطَنٍ ب 

نفَم كَهرأَد كُمنأْ مقْرفَلْي هلَيع حاتفَو ةورس فالْكَه هإِن ارِجلَّةً خخ نيأْمِ باقِ الشرالْعاثَ وا فَعينمي 

 يوم يوما أَربعونَ« قَالَ اَألرضِ فى لَبثُه وما اللَّه رسولَ يا قُلْنا. »فَاثْبتوا اللَّه عباد يا شماالً وعاثَ

ةنكَس مويرٍ وهكَش مويو ةعمكَج رائسو هامأَي كُماما. »كَأَيا قُلْنولَ يسر اللَّه كفَذَل موى الْيالَّذ 

ةنا كَسينكْفأَت يهالَةُ فص مٍيوا الَ« قَالَ وراقْد لَه هرا. »قَدا قُلْنولَ يسر ا اللَّهمو هاعرى إِسضِ فاَألر 

 السماَء فَيأْمر لَه ويستجِيبونَ بِه فَيؤمنونَ فَيدعوهم الْقَومِ علَى فَيأْتى الريح استدبرته كَالْغيث« قَالَ

طمفَتر ضاَألرو بِتنفَت وحرفَت هِملَيع مهتارِحلَ سا أَطْوم تا كَانذُر هغبأَسا ووعرض هدأَمو 

راصوخ ى ثُمأْتي مالْقَو موهعدونَ فَيدرفَي هلَيع لَهقَو رِفصنفَي مهنونَ عبِحصفَي نيلحمم سلَي 

يهِمدٌء بِأَيىش نم هِمالوأَم رميو ةرِبقُولُ بِالْخا فَيرِجِى لَهأَخ كوزكُن .هعبتا فَتهوزيبِ كُناسعكَي 

 فَيقْبِلُ يدعوه ثُم رضِالْغ رميةَ جزلَتينِ فَيقْطَعه بِالسيف فَيضرِبه شبابا ممتلئًا رجالً يدعو ثُم النحلِ

 الْبيضاِء الْمنارة عند فَينزِلُ مريم ابن الْمِسيح اللَّه بعثَ إِذْ كَذَلك هو فَبينما يضحك وجهه ويتهلَّلُ

ىقرش قشمد نينِ بيتودرها معاضو هلَى كَفَّيع ةنِحنِ أَجلَكَيطَأْطَأَ إِذَا م هأَسر إِذَا قَطَرو هفَعر ردحت 

هنانٌ مملُؤِ جلُّ فَالَ كَاللُّؤحرٍ يكَافل جِدي رِيح فَِسهإِالَّ ن اتم هفَسنهِى وتنثُ ييهِى حتني فُهطَر 

هطْلُبى فَيتح رِكَهدابِ يبِب قْ لُدفَيلُهت ى ثُمأْتى ييسع ناب ميرم مقَو قَد مهمصع اللَّه هنم حسمفَي نع 

هِموهجو مثُهدحيو هِماتجرى بِدف ةنا الْجمنيفَب وه كى إِذْ كَذَلحأَو ى إِلَى اللَّهيسى عإِن قَد 

تجرا أَخادبى عالَ ل اندي دَألح هِمالتبِق زرى فَحادبثُ. الطُّورِ إِلَى ععبيو اللَّه وجأْجي وجأْجمو 

مهو نبٍ كُلِّ مدِسلُونَ حني رمفَي ملُهائلَى أَوع ةريحةَ برِيونَ طَببرشا فَيا ميهف رميو مهرآخ 

 الثَّورِ رأْس يكُونَ حتى وأَصحابه عيسى اللَّه نبِى ويحصر. ماٌء مرةً بِهذه كَانَ قَدلَ فَيقُولُونَ

مهدا َألحريخ نم ائَةارٍ ميند كُمدَألح موالْي غَبرفَي بِىن ى اللَّهيسع هابحأَصلُ وسرفَي اللَّه مهلَيع 

فغى النف ونَ رِقَابِهِمبِحصى فَيسفَر توفْسٍ كَمن ةداحو بِطُ ثُمهي بِىن ى اللَّهيسع هابحأَصإِلَى و 

 يسىع اللَّه نبِى فَيرغَب ونتنهم زهمهم مَأله إِالَّ شبرٍ موضع اَألرضِ فى يجِدونَ فَالَ اَألرضِ

هابحأَصإِلَى و لُ اللَّهسرفَي ا اللَّهراقِ طَينكَأَع تخالْب ملُهمحفَت مهحطْرثُ فَتياَء حش اللَّه لُ ثُمسري 

ا اللَّهطَرالَ م كُني هنم تيرٍ بدالَ مرٍ وبِسلُ وغفَي ضى اَألرتا حكَهرتي كَالزلَفَة قَالُ ثُمضِ يَألرل 
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 فى ويبارك بِقحفها ويستظلُّونَ الرمانة من الْعصابةُ تأْكُلُ فَيومئذ .بركَتك وردى ثَمرتك أَنبِتى

 الناسِ من الْقَبِيلَةَ لَتكْفى الْبقَرِ من واللِّقْحةَ الناسِ من الْفئَام لَتكْفى اِإلبِلِ من اللِّقْحةَ أَنَّ حتى الرسلِ

 فَتأْخذُهم طَيبةً رِحيا اللَّه بعثَ إِذْ كَذَلك هم فَبينما الناسِ من الْفَخذَ لَتكْفى الْغنمِ من واللِّقْحةَ

تحت هِماطآب قْبِضفَت وحنٍ كُلِّ رمؤكُلِّ ممٍ ولسقَى مبيو ارراسِ شونَ النجارهتا ييهف جارهت 

 »الساعةُ تقُوم فَعلَيهِم الْحمرِ
 
158. Nəvvas ibn Səman � demişdir: “Bir gün Allah Elçisi � Dəccal 
haqqında danışırdı. Onun haqqında gah yavaş, gah da yüksək 
səslə (elə bir tərzdə) danışırdı ki, biz onun xurmalıqlarda olduğu-
nu güman etdik. (Təkrarən) onun yanına gəldiyimiz zaman o, bi-
zim halımızı görüb soruşdu: “Sizə nə olub?” Biz dedik: “Ey 
Allahın Elçisi! Bu gün səhər sən Dəccal haqqında gah yavaş, gah 
da yüksək səslə (elə bir tərzdə) danışırdın ki, biz onun xurmalıq-
larda olduğunu güman etdik”. O dedi: “Sizin üçün Dəccaldan 
başqa şeylərdən daha çox qorxuram. Əgər o, mən sizin aranızda 
ikən peyda olarsa, mən sizə görə onunla mücadilə edəcəyəm. Yox 
əgər mən aranızda olmayanda peyda olarsa, onda hər kəs özü 
(onunla) mücadilə etməlidir. Allah hər bir müsəlman üçün məni 
əvəz edəcək. Həqiqətən, o, qıvrım saçlı, bir gözü əyri, Abduluzza 
ibn Qatana bənzəyən bir gəncdir. Sizdən kim onu görərsə, əl-Kəhf 
surəsinin ilk ayələrini ona qarşı oxusun. Həqiqətən, o, Şamla İraq 
arasında olan bir yolda peyda olacaq və sağa-sola (hər yana) fitnə-
fəsad yayacaq. Ey Allahın qulları, (dininizdə) sabit olun!” Biz 
soruşduq: “Ey Allahın Elçisi! O, yer üzərində nə qədər qalacaq?” 
O dedi: “Qırx gün (qalacaq, onlardan) bir günü il, bir günü ay, bir 
günü cümə (bir həftə) kimi, digər günləri isə sizin günləriniz kimi 
olacaqdır”. Biz soruşduq: “Ey Allahın Elçisi! İl kimi olan o gündə 
bizə bir günün namazını qılmaq kifayət edərmi?” O dedi: “Xeyr, 
(özünüz) onun üçün vaxt təyin edin!” Biz soruşduq: “Ey Allahın 
Elçisi! Onun yer üzərində sürətlə hərəkət etməsi necə olacaq?” O 
dedi: “Küləyin qovduğu yağış buludlarının (sürəti) kimi. O, bir 
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qövmün yanına gəlib onları çağıracaq, onlar da ona iman 
gətirəcək və ona boyun əyəcəklər. O zaman o, göyə əmr edəcək və 
(göy dərhal) yağış yağdıracaq, yer də onun əmri ilə bitkilər 
bitirəcəkdir. (O qövmün) otlağa çıxmış heyvanları axşam otlaqdan 
hörgücləri (əvvəl) heç vaxt olmadığı kimi hündür, məmələri südlə 
dolu və böyürləri uzadılmış vəziyyətdə geri qayıdacaqlar. Sonra 
o, (digər) bir qövmün yanına gəlib onları da çağıracaq. (Lakin 
həmin qövm) onun sözünü rədd edəcəkdir. O, (qövmdən) üz 
çevirib getdikdən sonra onları quraqlıq basacaq, əllərində olan 
bütün mal-dövlətləri tələf olacaqdır. O, bir xarabalığın yanından 
keçəndə ona: “Öz xəzinələrini üzə çıxart!”- deyəcək və (bal arıları-
nın) başçı arının ardınca düşdükləri kimi oranın xəzinələri də 
onun ardınca düşəcək. Sonra o, gəncliyinin bahar çağında olan bir 
cavan oğlanı çağıracaq və onu qılıncla vurub iki hissəyə böləcək-
dir. Onun bədəninin hissələri oxun hədəfə çatdığı məsafə qədər 
bir-birindən ayrılacaq. Sonra o, (cavan oğlanı) çağıracaq, o da 
(həmin anda dirilib) sevincək onun yanına gələcəkdir. Elə o vaxt 
Allah Məryəm oğlu Məsihi göndərəcək. O, iki sarı paltarda, əlləri-
ni iki mələyin qanadlarına qoyaraq Dəməşqin şərqindəki ağ mina-
rəyə enəcəkdir. O, başını aşağı saldıqda (saçından) su damcıları, 
(başını) qaldırdıqda isə inci tək mirvarilər düşəcəkdir. Onun 
nəfəsinin qoxusunu hiss edən hər bir kafir mütləq öləcək. Onun 
nəfəsi gözünün gördüyü məsafəyə qədər çatacaqdır. (İsa Dəccalı) 
axtaracaq və onu Ludd qapısının yanında yaxalayaraq öldürəcək. 
Sonra Məryəm oğlu İsa, Allahın (Dəccalın şərindən) qoruduğu bir 
qövmün yanına gəlib əlini onların üzünə sürtəcək və onların 
Cənnətdəki dərəcələrini söyləyəcəkdir. Elə o vaxt Allah İsaya belə 
vəhy edəcək: “Mən öz qullarımı çıxardıram. Onlarla vuruşmağa 
heç kəsin gücü çatmaz. Qullarıma Tur (dağında) sığınacaq ver!” 
Allah Yəcuc və Məcuc (tayfalarını) göndərəcək və onlar təpələrdən 
axışıb gələcəklər. Onların birinciləri Tabəriyyə gölündən keçərək 
onun suyunu içəcək, axırıncıları isə oradan keçərək belə 
deyəcəklər: “Nə vaxtsa burada su var idi”. Allahın peyğəmbəri 
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İsa və onun səhabələri mühasirədə o qədər qalacaqlar ki, hətta 
onlardan biri üçün öküz başı bu gün sizdən biriniz üçün yüz 
dinardan daha xeyirli olacaqdır. Bundan sonra Allahın 
Peyğəmbəri İsa və onun səhabələri dua edəcəklər. Allah (Yəcuc və 
Məcuc tayfalarının) boyunlarına qurdlar göndərəcək və səhəri 
hamısı bir nəfər kimi öləcəklər. Bundan sonra Allahın peyğəmbəri 
İsa və onun səhabələri yerə enəcəklər. Onlar yer üzündə (Yəcuc 
və Məcuc tayfalarının cəsədlərinin) piylərindən və çürüntülərinin 
qoxusundan bir qarış da olsun yer tapa bilməyəcəklər. Belə 
olduğu halda Allahın Peyğəmbəri İsa və onun səhabələri dua 
edəcəklər və Allah onların üzərinə dəvələrin boyunlarına bənzər 
(uzun boylu) quşlar göndərəcək. (Quşlar cəsədləri) götürüb 
Allahın istədiyi yerə aparacaqlar. Sonra Allah elə bir yağış göndə-
rəcək ki, gildən düzəldilən heç bir ev ondan qoruna bilməyəcək. 
O, yer üzündə (nə varsa) yuyub aparacaq, hətta onu güzgüyə 
bənzər bir hala salacaq. Sonra yer üzünə: “Meyvələrini bitir və 
bərəkətini ver!”- deyiləcək. Elə o gün bir dəstə insan bir dənə narı 
yeyib doyacaq və onun qabığının altında kölgələnəcək. Süd isə (o 
qədər) bərəkətli olacaqdır ki, bir dəvənin südü bir dəstə insana 
kifayət edəcəkdir. Bir inəyin südü bir qəbiləyə, bir qoyunun südü 
isə bir neçə ailəyə kifayət edəcəkdir. Belə olduqda Allah xoş bir 
külək göndərəcək, o da (möminləri) qoltuqlarının altından yaxala-
yacaq və hər bir möminin və müsəlmanın ruhunu (özü ilə) apara-
caqdır. (Yer üzündə) insanların ən şər olanları qalaraq orada eş-
şəklər kimi cinsi əlaqədə olacaqlar. Qiyamət saatı da onların 
üzərində qopacaqdır”.246 
 

 إِنَّ تقُولُ بِه تحدثُ الَّذى الْحديثُ هذَا ما فَقَالَ رجلٌ وجاَءه عمرٍو بن اللَّه عبد سمعت يقُولُ

 لَقَد - نحوهما كَلمةً أَو اللَّه إِالَّ إِلَه الَ أَو - اللَّه سبحانَ فَقَالَ. وكَذَا كَذَا إِلَى تقُوم الساعةَ

تممثَ الَ أَنْ هدا أُحدئًا أَحيا شدا أَبمإِن قُلْت كُمنَ إِنورتس دعيلٍ با قَلرا أَميمظع قرحي تيالْب 

                                                           

246 Muslim 110/ 2937 (5228, 7560). 
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 أَدرِى الَ - أَربعني فَيمكُثُ أُمتى فى الدجالُ يخرج« � للَّها رسولُ قَالَ قَالَ ثُم ويكُونُ ويكُونُ

نيعبا أَرموي أَو نيعبا أَررهش أَو نيعبا أَرامثُ - ععبفَي ى اللَّهيسع ناب ميرم هةُ كَأَنورع نب ودعسم 

هطْلُبفَي كُهلهفَي كُثُ ثُممي اسالن عبس نِنيس سلَي نينِ بيةٌ اثْناودع لُ ثُمسري ا اللَّهةً رِحيارِدب نلِ مبق 

 أَنَّ لَو حتى قَبضته إِالَّ إِميان أَو خيرٍ من ذَرة مثْقَالُ قَلْبِه فى أَحد اَألرضِ وجه علَى يبقَى فَالَ الشأْمِ

كُمدلَ أَحخى دف دلٍ كَببج هلَتخلَد هلَيى عتح هقْبِضا قَالَ. »تهتعمس نولِ مسر قَالَ � اللَّه 

 فَيتمثَّلُ نكَرام ينكرونَ والَ معروفًا يعرِفُونَ الَ السباعِ وأَحالَمِ الطَّيرِ خفَّة فى الناسِ شرار فَيبقَى«

مطَانُ لَهيقُولُ الشونَ أَالَ فَيجِيبتسقُولُونَ تا فَيا فَمنرأْمت مهرأْمفَي ةادببِع ثَاناَألو مهى وف كذَل ارد 

مقُهرِز نسح مهشيع ثُم فَخنى يورِ ففَالَ الص هعمسي دى إِالَّ أَحغا أَصيتل فَعرا ويتلُ - قَالَ - لأَوو 

نم هعمسلٌ يجلُوطُ ري ضوح هقَالَ - إِبِل - قعصفَي قعصيو اسالن لُ ثُمسري اللَّه - زِلُ قَالَ أَوني 

ا - اللَّهطَرم هانُ - الظِّلُّ أَوِ الطَّلُّ كَأَنمعن اكالش  - تبنفَت هنم ادساسِ أَجالن ثُم فَخني يهى فرأُخ 

 ثُم - قَالَ - مسئُولُونَ إِنهم وقفُوهم. ربكُم إِلَى هلُم الناس أَيها يا يقَالُ ثُم ينظُرونَ قيام هم فَإِذَا

 - قَالَ - وتسعني وتسعةً تسعمائَة أَلْف كُلِّ من فَيقَالُ كَم من الُفَيقَ النارِ بعثَ أَخرِجوا يقَالُ

فَذَاك مولُ يعجانَ يا الْوِلْديبش كذَلو موي فكْشي ناقٍ عس«.  

 

159. Abdullah ibn Amr ibn əl-As � rəvayət edir ki, Allah Elçisi � 
demişdir: “Dəccal ümmətim arasında peyda olacaq və mən bil-
mirəm ki, o (yer üzərində) qırx gün, qırx ay, yoxsa qırx il qalacaq. 
Sonra Allah İsa ibn Məryəmi – sanki o, Urva ibn Məsuddur - (yer 
üzərinə) göndərəcək, o da (Dəccalı) axtarıb onu öldürəcək. Bun-
dan sonra insanlar aralarında heç bir düşmənçilik olmadan yeddi 
il yaşayacaqlar. Daha sonra Allah Şam tərəfdən sərin bir külək 
göndərəcək və yer üzərində qəlbində zərrə qədər xeyir və ya iman 
olan hər bir kəsin (ruhunu) alıb aparacaq. Hətta biriniz dağın 
içinə girsə belə, (külək) mütləq ora girib onun (ruhunu) alacaq. 
(Bundan sonra yer üzərində ancaq) quş yüngüllüyündə, vəhşi 
heyvanlar kimi ən şər insanlar qalacaq. Onlar nə bir yaxşılıq anla-
yacaq, nə də bir pisliyi inkar edəcəklər. Şeytan da (insan qiyafə-
sində) onlara görünəcək və deyəcək: “Mənə tabe olacaqsınızmı?” 
Onlar: “Bizə nə əmr edirsən?”- deyə soruşacaqlar. (Şeytan) onlara 
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bütlərə ibadət etməyi əmr edəcək, onlar da buna (tabe olacaqlar 
və bir müddət) ruziləri bol olacaq, güzəranları xoş keçəcəkdir. 
Sonra Sur üfürüləcək, onu eşidən hər kəs boynunu dikəldib və 
əyərək onu dinləyəcək. Onu birinci eşidən dəvəsinin (su içməsi 
üçün) ovdanına gil ilə suvaq vuran bir kişi olacaqdır. (Bu səs) onu 
və bütün insanları öldürəcək. Sonra Allah çiskin bir yağış gön-
dərəcək və onunla insanların bədənləri bitəcək. Sonra bir daha 
(Sur) üfürülən kimi onlar qalxıb baxacaqlar. Sonra deyiləcək: “Ey 
insanlar, Rəbbinizə doğru gedin! Onları dayandırın, çünki onlar 
sorğu-sual olunacaqlar!” Sonra belə deyiləcək: “Cəhənnəm əhlini 
çıxardın!” və “nə qədər?”- deyə soruşulacaq. “Hər min (nəfərdən) 
doqquz yüz doxsan doqquzu!”- deyə cavab veriləcək. Məhz o gün 
uşaqların saçlarının ağaracağı və baldırın açılacağı gündür!”247 
 

ÍßÔÑ ÀÍÚÀÃ ÊÞÍÖËÑÖÇ ÎËÀÐÀÃ ×ÛÕÀÐ 
 

نةَ أَبِي عريرقَالَ :قَالَ � ه سولُر قَالَ" � اللَّه اللَّه كاربالَى تعتفْسِ ولنجِي،: لراخ ال: قَالَت 
جرةً، وأنا إِال أَخجِي: قَالَ كَارِهرإِنْ اخو تكَرِه" 

 
160. Əbu Hureyra � rəvayət edir ki, Allah Elçisi � demişdir: “Uca 
Allah nəfsə: “Çıx!”- deyə buyurdu. O isə: “Mən ancaq könülsüz 
olaraq çıxacağam”- deyə cavab verdi. Allah buyurdu: “Könülsüz 
olsan da çıx!”248 

 
ÌÞÌÈÍÈÍ Âß ÊÀÔÈÐÈÍ ÞËÖÌÖ 

 

 ولَما الْقَبرِ إِلَى فَانتهينا اَألنصارِ من رجلٍ جنازة فى � النبِى مع خرجنا قَالَ عازِبٍ بنِ الْبراِء عنِ

دلْحي لَسولُ فَجسر ا � اللَّهنلَسجو لَهولَى كَأَنَّ حا عنُءوسر رى الطَّيفو هدي ودع كُتني ى بِهف 

                                                           

247 Muslim 7568. 
248 əd-Deyləmi 3/ 183, 4500; əs-Suyuti “Cəmiul-Əhədis” 14997; əl-Buxari “Ədəbul-Mufrad” 
219. əl-Albani “Silsilətul-Əhədisis-Sahiha”da (№ 2013) səhih olduğunu bildirib. 
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 الْعبد إِنَّ« الَقَ ثُم ثَالَثاً أَو مرتينِ. »الْقَبرِ عذَابِ من بِاللَّه استعيذُوا« فَقَالَ رأْسه فَرفَع اَألرضِ

نمؤى كَانَ إِذَا الْمطَاعٍ فقان نا مينالٍ الدإِقْبو نم ةرلَ اآلخزن هكَةٌ إِلَيالَئم ناِء ممالس بِيض وهجالْو 

 منه يجلسوا حتى الْجنة وطحن من وحنوطٌ الْجنة أَكْفَان من كَفَن معهم الشمس وجوههم كَأَنَّ

درِ مصالْب جِىُء ثُمي لَكم توالْم هلَيع الَمى الستح سلجي دنع هأْسقُولُ را فَيهتأَي فْسةُ النبالطَّي 

 السقَاِء فى من الْقَطْرةُ تِسيلُ كَما ِسيلُت فَتخرج - قَالَ - ورِضوان اللَّه من مغفرة إِلَى اخرجِى

 وفى الْكَفَنِ ذَلك فى فَيجعلُوها يأْخذُوها حتى عينٍ طَرفَةَ يده فى يدعوها لَم أَخذَها فَإِذَا فَيأْخذُها

كذَل وطنالْح جرخيا وهنبِ مكَأَطْي ةفْحن كسم وتلَى جِدع هجضِ وونَ - قَالَ - اَألردعصفَي 

 فُالَنُ فَيقُولُونَ الطَّيب الروح هذَا ما قَالُوا إِالَّ الْمالَئكَة من مٍأل علَى - بِها يعنِى - يمرونَ فَالَ بِها

نب نِ فُالَنسبِأَح هائمى أَسوا الَّتكَان هونمسا يى بِها فينى الدتوا حهتنا ياِء إِلَى بِهما السينالد 

 إِلَى بِه ينتهى حتى تليها الَّتى السماِء إِلَى مقَربوها سماٍء كُلِّ من فَيشيعه لَهم فَيفْتح لَه فَيستفْتحونَ

 منها فَإِنى اَألرضِ إِلَى وأَعيدوه علِّيني فى عبدى كتاب اكْتبوا � اللَّه فَيقُولُ السابِعة السماِء

مهلَقْتا خيهفو مهيدا أُعهنمو مهرِجةً أُخارى ترقَالَ - أُخ - ادعفَت هوحى رف هدسج يهأْتفَي لَكَانم 

انِهسلجقُ فَيوالَنَفَي لَه نم كبقُولُ رفَي ىبر اللَّه .قُوالَنفَي ا لَهم كينقُولُ دفَي ينِىد الَماِإلس .

قُوالَنفَي ا لَهذَا ملُ هجى الرثَ الَّذعب يكُمقُولُ ففَي وولُ هسر اللَّه  .قُوالَنفَي ا لَهمو كلْمقُولُ عفَي 

 من فَأَفْرِشوه عبدى صدق أَنْ السماِء فى مناد فَينادى.  وصدقْت بِه فَآمنت اللَّه كتاب تقَرأْ

ةنالْج وهأَلْبِسو نم ةنوا الْجحافْتو اباً لَهإِلَى ب ةنقَالَ - الْج - يهأْتفَي نا مهحوا ريبِهطو يوحفْس لَه 

 بِالَّذى أَبشر فَيقُولُ الريحِ طَيب الثِّيابِ حسن الْوجه حسن رجلٌ ويأْتيه - قَالَ - بصرِه مد قَبرِه فى

كرسذَا يه كموى يالَّذ تكُن دوعقُولُ تفَي لَه نم تأَن كهجفَو هججِىُء الْورِبِ ييقُولُ الْخا فَيأَن 

لُكمع حالقُولُ. الصفَي بمِ رةَ أَقاعى الستح جِعى إِلَى أَرلى أَهالمإِنَّ قَالَ. وو دبالْع رإِذَا الْكَاف 

 معهم الْوجوه سود مالَئكَةٌ السماِء من إِلَيه نزلَ اآلخرة من وإِقْبالٍ الدنيا من انقطَاعٍ فى كَانَ

وحسونَ الْمسلجفَي هنم درِ مصالْب جِىُء ثُمي لَكم توى الْمتح سلجي دنع هأْسقُولُ را فَيهتأَي 

فْسبِيثَةُ النجِى الْخرإِلَى اخ طخس نم بٍ اللَّهغَضقَالَ - و - فَرفَتى قف هدسا جهزِعتنا فَيكَم 

عزتني فُّودالس نم وفلُولِ الصبا الْمذُهأْخا فَإِذَا فَيذَهأَخ ا لَموهعدى يف هدفَةَ ينٍ طَريى عتح 

 فَيصعدونَ اَألرضِ وجه علَى توجِد جِيفَة رِيحِ كَأَنتنِ منها ويخرج الْمسوحِ تلْك فى يجعلُوها

 فُالَن بن فُالَنُ فَيقُولُونَ الْخبِيثُ الروح هذَا ما قَالُوا إِالَّ الْمالَئكَة من مٍأل علَى بِها يمرونَ فَالَ بِها
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 يفْتح فَالَ لَه فَيستفْتح الدنيا السماِء إِلَى بِه نتهىي حتى الدنيا فى بِها يسمى كَانَ الَّتى أَسمائه بِأَقْبحِ

لَه« .أَ ثُمولُ قَرسر الَ� � اللَّه حفَتت ملَه ابواِء أَبمالَ السلُونَ وخدةَ ينى الْجتح جللُ يمالْج 

 روحه فَتطْرح السفْلَى اَألرضِ فى سجنيٍ فى كتابه تبوااكْ � اللَّه فَيقُولُ« �الْخياط سم فى

 فى الريح بِه تهوِى أَو الطَّير فَتخطَفُه السماِء من خر فَكَأَنما بِاللَّه يشرِك ومن� قَرأَ ثُم. »طَرحاً

كَانيقٍ محس� »ادعفَت هوحى رف سجهد يهأْتيو لَكَانم انِهسلجفَي قُوالَنفَي لَه نم كبقُولُ رفَي اهه 

اهرِى الَ هأَد.قُوالَنفَي ا لَهم كينقُولُ دفَي اهه اهرِى الَ هأَد .قُوالَنفَي ا لَهذَا ملُ هجى الرثَ الَّذعب 

يكُمقُولُ ففَي اهه اهرِى الَ هى. أَدادنفَي ادنم ناِء ممأَنْ الس وا كَذَبفَافْرِش لَه نارِ موا النحافْتو لَه 

 رجلٌ ويأْتيه أَضالَعه فيه تختلف حتى قَبره علَيه ويضيق وسمومها حرها من فَيأْتيه النارِ إِلَى باباً

. توعد كُنت الَّذى يومك هذَا يسوُءك بِالَّذى أَبشر فَيقُولُ الريحِ منتن الثِّيابِ قَبِيح الْوجه بِيحقَ

 تقمِ الَ رب فَيقُولُ الْخبِيثُ عملُك أَنا فَيقُولُ بِالشر يجِىُء الْوجه فَوجهك أَنت من فَيقُولُ

 »الساعةَ
 
161. Bəra ibn Azib � rəvayət edir ki, biz Peyğəmbər � ilə birgə 
ənsardan olan bir kişinin cənazəsini dəfn edirdik. Allah Elçisi � 
qəbrin yanında oturdu, biz də sakitcə onun ətrafında oturduq. O, 
əlindəki çubuğu yerə vururdu. Sonra başını qaldırıb buyurdu: 
“Qəbir əzabından Allaha sığının!” O bunu üç dəfə təkrar etdikdən 
sonra dedi: “Mömin bəndə dünyadan köçüb axirətə qovuşduqda, 
göydən onun yanına üzləri günəş kimi parlaq mələklər enir. 
Onlar özləri ilə Cənnətdən kəfən və ətir gətirir, (onun) gözünün 
gördüyü son məsafədə oturub gözləyirlər. Sonra ölüm mələyi 
gəlib onun başının üstündə oturub deyir: “Ey gözəl ruh! Allahın 
mərhəmətinə və xeyir-duasına qovuşmaq üçün çıx (oradan)!” 
Nəhayət, mömin bəndənin ruhu bədənindən, su damcısı qabın 
ağzından axıb töküldüyü kimi çıxır. Ölüm mələyi ruhu götür-
dükdən sonra onu bir göz qırpımında, (oturub gözləyən) mələk-
lərə təhvil verir, onlar da onu kəfənə büküb ətirləyirlər. Bundan 
sonra ondan, yer üzündə mövcud olan ən gözəl ətirin qoxusuna 
bənzər gözəl bir qoxu gəlir. Sonra mələklər onu götürüb göyə 
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qaldırırlar. Göyə qalxarkən mələklərdən ibarət hansı toplumun 
yanından keçirlərsə, onlar: “Görəsən bu gözəl ruh kimin ruhu-
dur?”- deyə soruşurlar. Onlar: “Bu, filankəsin oğlu filankəsdir”- 
deyə bu bəndəni, (camaatın) onu həyatda ikən çağırdığı ən gözəl 
adla çağırırlar. Nəhayət, onlar birinci göyə gəlib yetişdikdə, göy 
qapılarının açılmasını xahiş edir və onun qapıları taybatay açılır. 
Hər bir göyün mələkləri o ruhu növbəti göyə qədər beləcə yola 
salır. Nəhayət, yeddinci göyə gəlib çatdıqda, Allah � buyurur: 
“Mənim qulum barədə olan qeydləri İlliyyuna249 yazın, sonra da 
onu yerə qaytarın. Çünki Mən söz vermişəm ki, onları torpaqdan 
yaradıb, öləndən sonra ora qaytaracaq və (Qiyamət günü) bir 
daha oradan (dirildib) çıxardacağam”. Mələklər onu bədəninə 
qaytardıqdan sonra iki mələk gəlib onu otuzdurur və: “Rəbbin 
kimdir?”- deyə soruşurlar. O: “Rəbbim Allahdır!”- deyə cavab 
verir. Onlar: “Dinin nədir?”- deyə soruşurlar. O: “Dinim İslam-
dır!”- deyə cavab verir. Onlar: “Sizə göndərilmiş o kişi kim idi?”- 
deyə soruşurlar. O: “Bu, Allahın Elçisi � idi!”- deyə cavab verir. 
Onlar: “Həyatda ikən sən nə öyrəndin?”- deyə soruşurlar. O: 
“Mən Allahın Kitabını oxuyub ona iman gətirdim və ona sadiq 
oldum”- deyə cavab verir. Bu vaxt göydən belə bir səda gəlir: 
“Mənim qulum doğru danışır. Cənnət nemətlərini onun önünə 
sərin və onun üçün Cənnətdən bir qapı açın!” Beləliklə, Cənnətin 
gözəl iyi və havası ona gəlir, qəbri də gözlərinin gördüyü son 
məsafəyə qədər genişlənir. Sonra gözəl görkəmli, əynində yara-
şıqlı paltarı olan və üst başından ətir iyi gələn bir kişi onun yanına 
gəlib deyir: “Səni sevindirəcək bir xəbərə sevin! Bu, sənə vəd 
olunan gündür!” Mömin: “Sən kimsən? Sənin üzündən xeyir-
xahlıq yağır!”- deyə soruşur. O da: “Mən sənin yaxşı əməlinəm!”- 
deyə cavab verir. Onda mömin dua edib deyir: “Allahım! Qoy 
Qiyamət günü tez gəlsin ki, mən öz ailəmə qayıdıb var-dövlətimə 
sahib olum”. Kafir bəndə dünyadan köçüb axirətə qovuşduqda 

                                                           

249 İlliyyun - möminlərin əməllərinin yazıldığı kitab; yeddinci göy. 
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göydən onun yanına zəhmli və qara simalı mələklər enir. Onlar 
özü ilə Cəhənnəmdən giş (cod parça) gətirir və gözünün gördüyü 
son məsafədə oturub gözləyirlər. Sonra ölüm mələyi gəlib onun 
başının üstündə oturub deyir: “Ey yaramaz nəfs! Allahın qəzəbi 
və qeyzinə düçar olmaq üçün çıx (ordan)!” Nəhayət onun ruhu 
bədənindən, tikanlı məftil yaş yunun arasından keçdiyi kimi çıxır. 
Ölüm mələyi ruhu götürdükdən sonra onu bir göz qırpımında, 
(oturub gözləyən) mələklərə təhvil verir, onlar da onu gişə bükür-
lər. Bundan sonra ondan, yer üzündə mövcud olan ən pis iyə 
bənzər bir iy gəlir. Sonra mələklər onu götürüb göyə qaldırırlar. 
Göyə qalxarkən mələklərdən ibarət hansı toplumun yanından 
keçirlərsə, onlar: “Görəsən bu iyrənc ruh kimin ruhudur?”- deyə 
soruşurlar. Onlar: “Bu, filankəsin oğlu filankəsdir”- deyə bu bən-
dəni, (camaatın) onu həyatda ikən çağırdığı ən pis adla çağırırlar. 
Nəhayət, onlar birinci göyə gəlib yetişdikdə göy qapılarının 
açılmasını xahiş edir, lakin onun qapıları açılmır. Sonra Peyğəm-
bər � bu ayəni oxudu: “…Onlara göyün qapıları açılmayacaq və 
dəvə iynənin gözündən keçməyincə onlar Cənnətə girməyəcəklər” 

(əl-Əraf, 40). Sonra o (rəvayətinə davam edib) dedi: “(Allah buyu-
rur): “Mənim qulum barədə olan qeydləri yerin alt təbəqəsində 
yerləşən Siccinə 250  yazın. Çünki Mən söz vermişəm ki, onları 
torpaqdan yaradıb, öləndən sonra ora qaytaracaq və (Qiyamət 
günü) bir daha oradan (dirildib) çıxardacağam”. Mələklər onun 
ruhunu göydən aşağı atırlar. Sonra Peyğəmbər � bu ayəni oxudu: 
“Kim Allaha şərik qoşsa, sanki o, göydən yerə düşər, quşlar onu 
alıb aparar, yaxud külək onu sovurub uzaq bir yerə atar” (əl-Həcc, 
31). Sonra o (rəvayətinə davam edib) dedi: “Onun ruhu bədəninə 
qayıtdıqdan sonra iki mələk gəlib onu otuzdurur və: “Rəbbin 
kimdir?”- deyə soruşurlar. O mızıldanıb deyir: “M-mm… Bilmi-
rəm!” (Mələklər: “Dinin nədir?”- deyə soruşurlar. O deyir: “M-

                                                           

250 Siccin - günahkarların əməllərinin yazıldığı kitab, yer kürəsinin ən aşağı təbəqəsi. 
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mm… Bilmirəm!”)251 Onlar: “Sizə göndərilmiş o kişi kim idi?”- 
deyə soruşurlar. O yenə mızıldanıb deyir: “M-mm… Bilmirəm!” 
Bu vaxt göydən belə bir səda gəlir: “O, yalan danışır. Onun 
yolunu alovlandırın və onun üçün Cəhənnəmdən bir qapı açın”. 
Beləliklə, Cəhənnəm atəşi və alovlu külək ona dəyir, qəbri də o 
qədər sıxılır ki, qabırğaları bir-birinə keçir. Sonra eybəcər sifətli, 
əynində nimdaş paltarı olan və üst başından pis qoxu gələn bir 
kişi onun yanına gəlib deyir: “Mən səni kədərli bir xəbərlə 
müjdələyirəm. Bu, sənə vəd olunan gündür!” Kafir: “Sən kimsən? 
Sənin üzündən şər yağır!”- deyə soruşur. O da: “Mən sənin yara-
maz əməllərinəm!”- deyə cavab verir. Onda kafir yalvarıb deyir: 
“Allahım! Qoyma Qiyamət qopsun”.252 
 

ÃÓÐÀÍ ÌÞÌÈÍÈÍ ÚßÍÍßÒÄß ÄßÐßÚßÑÈÍÈÍ ÀÐÒÌÀÑÛÍÀ ÑßÁßÁÄÈÐ 
 

نالَةَ عبن فَض ديبيمٍ ، عمتو ارِيعن � الد بِيقَالَ � الن :نأَ مقَر رشع اتي آيف ،لَةلَي بكُت 

لَه ،طَارنق طَارنالْقو ريخ نا مينا الدما، ويهكَانَ فَإِذَا ف موي ،ةاميقُولُ الْقي كبأْ: � راقْر قارو 

 يا بِيده الْعبد فَيقُولُ اقْبِض،: للْعبد � ربك يقُولُ معه، آية آخرِ إِلَى ينتهِي حتى درجةً، آية لكُلِّ

بر تأَن ،لَمقُولُ أَعفَي هذبِه ،لْدالْخ هذبِهال ويمعن.  

 
162. Fədalə ibn Ubeyd və Təmim əd-Dəri � rəvayət edirlər ki, 
Peyğəmbər � demişdir: “Kim bir gecədə on ayə oxuyarsa, ona bir 
qintar (savab) yazılar. Qintar dünya və onun içindəkilərindən 
daha xeyirlidir. Qiyamət günü gəldikdə Rəbbin � buyuracaq: 
“Oxu və yüksəl! Hər bir ayəyə görə bir dərəcə vardır”. O da 
oxuduğu ayələrin sonuncusuna çatanda Rəbbin həmin qula buyu-
racaq: “Götür!” Qul da əli ilə işarə edərək deyəcək: “Ey Rəbbim, 
(nəyi götürəcəyimi) Sən daha yaxşı bilirsən”. O da: “Bu əlinlə 

                                                           

251 Əhməd 17803, 18857, 19038; ət-Tahavi 3/ 202; əl-Hakim 4/ 47; İbn Hazm 5/ 145. 
252 Əhməd 18557, 19038. əl-Albani “Sahihul-Cəmius-Sağir”də (№ 1676) səhih demişdir. 
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Əbədiyyət bağını, bu əlinlə isə Nəim bağını (götür!)”- deyə 
buyuracaq”.253 

ÀËËÀÙ ÃÀÐØÛÑÛÍÄÀ ÖÇÖÐÖ ÎËÀÍËÀÐ 
 

نسِ عنِ أَنب كالولُ قَالَ: قَالَ � مسى: � اِهللا رتؤي ةعببِأَر موي ةاميالْق :،لُودوبِالْم ،وهتعالْمو 

نمو اتي مف ةرخِ ،الْفَتيالشالْفَانِي، و مكُلُّه كَلَّمتي ،هتجقُولُ بِحفَي بقٍ � الرنعل نارِ مالن :

،زرقُولُ ابفَي مي: لَهإِن تكُن ثْتعي إِلَى بادبالً عسر نم ،فُِسهِمي أَنإِنولُ وسفِْسي رن كُمإِلَي 

: قَالَ: قَالَ نفر، كُنا ومنها ندخلَها أَنى رب، يا: الشقَاُء علَيه كُتب من فَيقُولُ: قَالَ هذه، ادخلُوا

نمو بكُت هلَيةُ عادعي السضمي متقْحا ييها فرِعسقُولُ: قَالَ مفَي اللَّه كاربالَى تعتو :متي أَنلسرل 

أَشا ديبكْذةً، تيصعملُ وخدالَِء فَيؤةَ، هنالَِء الْجؤهو ارالن.  

 
163. Ənəs ibn Məlik � rəvayət edir ki, Allah Elçisi � demişdir: 
“Qiyamət günü dörd (qism insan Allahın hüzuruna) gətiriləcək; 
uşaq, ağlını itirmiş, Fətra əhli254 və əldən düşmüş qoca. Onların 
hamısı özlərinə haqq qazandıracaqlar. Bu zaman Uca Allah oddan 
olan bir boyuna deyəcək: “Çıx!” Onlara isə buyuracaq: “Həqiqə-
tən, Mən qullarıma öz aralarından bir elçi göndərmişdim və həqi-
qətən, Mən Özüm Özümün elçisiyəm: “Bura (oda) daxil olun!” 
Sonra kimə bədbəxtlik yazılmışsa, belə deyəcək: “Ey Rəbbim! Biz 
ondan qaçdığımız halda ora necə girək?!” Kimə xoşbəxtlik yazıl-
mışsa, gedib qorxmadan tələsik ora atılacaq. Uca Allah buyura-
caq: “Siz Mənim elçilərimi daha çox yalanlayan və onlara asi 
olanlarsınız”. Beləliklə bunları Cəhənnəmə, o birilərini isə Cən-nə-

                                                           

253 ət-Tabərani “Mucəmul-Kəbir” 1239, 1253, 8451. əl-Albani “Sahihut-Tərğib vət-Tərhib”də 
(№ 638) həsən demişdir. 
254 Fətra əhli – özlərinə heç bir peyğəmbərin dəvəti çatmamış və Kitab gəlməmiş bir dövrdə 
yaşayanlardır. Məsələn İsa � və Muhəmməd Peyğəmbər � arasında yaşayanlar kimi. Uca 
Allah buyurur: “Ey Kitab əhli! Artıq sizə elçilərin ardı-arası kəsildiyi bir dövrdə: "Bizə 

müjdələyən və qorxudan kəs gəlmədi"– deməyəsiniz deyə haqqı bəyan edən Elçimiz 

gəldi...”. (əl-Maidə, 19). Həmçinin, İslamdan xəbəri olmayanlar və müsəlmanlardan uzaq 
yaşayanlar da fətra əhli sayılır. (əl-Fəvzan “Fətava Lecnə əd-Dəimə”). 
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tə daxil edəcək”.255 
 

ÀËËÀÙËÀ ÃÀÐØÛËÀØÌÀÃ ÈÑÒßÉßÍËß ÀËËÀÙ ÃÀÐØÛËÀØÌÀÃ ÈÑÒßÉßÐ 
 

نةَ أَبِى عريرولَ أَنَّ  �هسر قَالَ« قَالَ � اللَّه إِذَا اللَّه بى أَحدبى عقَائأَ لتببح ،قَاَءهإِذَا لو 

ى كَرِهقَائل تكَرِه قَاَءهل« 
 
164. Əbu Hureyra � rəvayət edir ki, Allah Elçisi � demişdir: 
“Allah buyurur: “Qulum Mənimlə qarşılaşmaq istəsə, Mən də 
onunla qarşılaşmaq istəyərəm. O, Mənimlə qarşılaşmaq istəməsə, 
Mən də onunla qarşılaşmaq istəmərəm”.256  
 

ÞËßÍ ÌÖÑßËÌÀÍ ÙÀÃÃÛÍÄÀ ØÀÙÈÄËÈÊËßÐ 
 

نسِ عنِ أَنب كالولُ قَالَ: قَالَ � مسا«: � اهللا رم نمٍ ملسم تموي دهشفَي ةُ لَهعبلِ أَرأَه اتيأَب 

نم انِهنِ جِرييناَألد مهونَ الَ أَنلَمعا إِالَّ يرياهللا قَالَ إِالَّ خ قَد قَبِلْت كُملْمع تغَفَرو ا لَهالَ م 
  »تعلَمونَ

 
165. Ənəs ibn Məlik � rəvayət edir ki, Allah Elçisi � demişdir: 
“Bir müsəlman öldükdə, ən yaxın qonşularından dörd nəfər onun 
xeyirli (insan olduğunu) bildiklərinə şahidlik edərlərsə, Allah belə 

                                                           

255 Əbu Yəalə 4224. əl-Albani “Silsilətul-Əhədisis-Sahiha”da (№ 2468) səhih adlandırıb. 
256 əl-Buxari 6950, 7065, 7504. Bu hədisdə deyilənlərin nə məna kəsb etməsi haqda başqa 
hədisdə belə deyilir: Ubədə ibn Samit � rəvayət edir ki, Peyğəmbər � demişdir: “Kim 
Allahla qarşılaşmaq istəsə, Allah da onunla qarşılaşmaq istəyər, kim də Allahla qarşılaş-
maq istəməsə, Allah da onunla qarşılaşmaq istəməz”. Aişə � (və ya zövcələrindən biri) 
dedi: “Axı biz ölmək istəmirik?!” Peyğəmbər � buyurdu: “Söhbət bundan getmir. İş ora-
sındadır 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”.256 
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buyurar: “Mən sizin bildiklərinizi qəbul etdim və sizin bilmədik-
lərinizi də ona bağışladım”.257 

 يقُولُ خيراً، فَأَثْنوا جنازة علَى صلَّوا إِذَا«: � اِهللا رسولُ قَالَ: قَالَت � معوذ بِنت الربيع عنِ

  .»يعلَمونَ ماالَ لَه وأَغْفر يعلَمونَ، فيما شهادُم أَجزت: لربا

 
166. Rubbiyyə bint Muavviz � rəvayət edir ki, Allah Elçisi � de-
mişdir: “Bir cənazə xeyirlə yad edilirsə, Allah buyurur: “Onların 
bilib şahidlik etdiklərini qəbul etdim, onların bilmədiklərini isə 
ona bağışladım”.258 
 
ÀËËÀÙÛÍ ÄÖÍÉÀ Âß ÀÕÈÐßÒÄß ÌÞÌÈÍÈÍ ÝÖÍÀÙËÀÐÛÍÛ ÞÐÒ-ÁÀÑÄÛÐ ÅÒÌßÑÈ 

 

ننِ عاب رمقَالَ � ع تعمولَ سسر قُولُ � اللَّهإِنَّ« ي نِى اللَّهدي نمؤالْم عضفَي هلَيع ،فَهكَن 

هرتسيو قُولُفَي رِفعأَت بكَذَا ذَن رِفعأَت بقُولُ كَذَا ذَنفَي معن أَى بى. رتإِذَا ح هرقَر وبِهبِذُن 

 كتاب فَيعطَى. الْيوم لَك أَغْفرها وأَنا الدنيا، فى علَيك سترتها قَالَ هلَك أَنه نفِْسه فى ورأَى

نسح،ها اتأَمو رقُونَ الْكَافافنالْمقُولُ وفَي �ادهالَِء اَألشؤه ينوا الَّذلَى كَذَبع ،هِمبةُ أَالَ رنلَع اللَّه 

 »�الظَّالمني علَى
 
167. İbn Ömər � demişdir: “Mən Allah Elçisinin � belə dediyini 
eşitdim: “Allah mömini Özünə tərəf yaxınlaşdıracaq, Özü onu 
əhatə edib qoruyaraq soruşacaq: “Filan günahı (etdiyini) bilirsən-
mi? Filan günahı (etdiyini) bilirsənmi?” Mömin: “Bəli, ey Rəb-
bim!”- deyə cavab verəcək. Nəhayət, Allah ona günahlarını etiraf 
etdirdikdə və o, öz-özlüyündə həlak olduğunu güman etdikdə 
Allah buyuracaq: “Dünyada sənin günahlarını ört-basdır etdim və 
bu gün də Mən sənin günahlarını bağışlayıram”. Sonra ona (için-
də) yaxşı əməlləri yazılmış bir kitab veriləcək. Kafirə və müna-

                                                           

257 Əhməd 13052, 13541, 13565, 13889; Əbu Yəalə 3481; İbn Hibban 3026; əl-Hakim 1398. əl-
Albani “Sahihut-Tərğib vət-Tərhib”də (№ 3515) həsən li-ğeyrihi olduğunu bildirmişdir. 
258 əl-Buxari “Tarixul-Kəbir” 574. əl-Albani “Sahihul-Cəmius-Sağir”də (№ 662) və “Silsilə-
tul-Əhədisis-Sahiha”da (№ 1364) səhih demişdir. 
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fiqlərə gəldikdə isə (onların əməllərinə) şahid olanlar deyəcəklər: 
“Bunlar Rəbbinə iftira yaxanlardır”- deyəcəklər. Allahın lənəti 
olsun zalımlara!” (Hud, 18)”.259 
 

ÁÎÐÚËÓ ÎËÀÍÀ ÝÖÇßØÒ ÅÄßÍÈÍ ÔßÇÈËßÒÈ 
 

نةَ أَبِى عريره�  نولِ عسر الً إِنَّ« قَالَ � اللَّهجر لْ لَممعا يريكَانَ قَطُّ خو ايِندي اسقُولُ النفَي 

هولسرذْ لا خم رسيت كراتا وم رسع زاوجتلَّ ولَع الَى اللَّهعأَنْ ت زاوجتا ينا عفَلَم لَكقَالَ ه اللَّه 

� لْ لَهه لْتما عريإِالَّ الَ قَالَ قَطُّ خ هى كَانَ أَنغُالَ لم تكُنو ايِنأُد اسفَإِذَا الن هثْتعى بقَاضتيل 

قُلْت ذْ لَها خم رسيت كراتا وم رسع زاوجتلَّ ولَع اللَّه زاوجتا ينقَالَ. ع الَى اللَّهعت قَد تزاوجت 

كنع« 

168. Əbu Hureyra � rəvayət edir ki, Allah Elçisi � demişdir: “Heç 
bir xeyir əməl etməyən bir kişi insanlara borc verərdi və (borcu 
almaq üçün göndərdiyi) elçisinə belə deyərdi: “Borcu qaytara 
biləndən al, qaytarmaqda çətinlik çəkəni isə burax və (onun təq-
sirindən) keç! Ola bilsin ki, Uca Allah da bizim (günahlarımızdan) 
keçsin”. O, öləndən sonra Allah � ondan soruşur: “Xeyir bir əməl 
etdinmi?” O deyir: “Xeyr! Ancaq mənim bir xidmətçim vardı və 
mən insanlara borc verərdim. Borcu almağa göndərəndə ona belə 
buyurardım: “Borcu qaytara biləndən al, qaytarmaqda çətinlik çə-
kəni burax və (onun təqsirindən) keç! Ola bilsin ki, Uca Allah da 
bizim (günahlarımızdan) keçsin”. Uca Allah buyurur: “Sənin (gü-
nahlarından) keçdim!”260 
 

نأَبِى ع ودعسم  ارِيصاهللا رسولُ قال: قال �الْأَن � :»بوسرجلٌ ح لَكُم، انكَ ممنفَلم قَب 

 يتجاوزوا أَن غلمانه يأمر فَكَان موسراً وكانَ الناس، يخالطُ رجلًا كَانَ أَنه إال اخلَريِ من لَه يوجد

  »عنه فَتجاوزوا منه، بِذلك أَحق فَنحن: � اهللا قال املُعِسر، عن

 

                                                           

259 əl-Buxari 2261, 2441, 6960, 7514; İbn Macə 183.  
260 ən-Nəsai 4615, 4711. əl-Albani hədisin səhih olduğunu bildirmişdir. 
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169. Əbu Məsud əl-Ənsari (Uqbə ibn Amr) � rəvayət edir ki, 
Allah Elçisi � dedi: “Sizdən əvvəl yaşayanlardan bir kişi haqq-
hesaba çəkildi, amma xeyirxah bir iş gördüyü aşkar olunmadı. O, 
sadəcə insanlarla ünsiyyətdə olan, zəngin bir adam idi. O kişi öz 
xidmətçilərinə borcunu ödəyə bilməyən kimsəni bağışlamağı bu-
yurardı. Allah � da: “Biz buna (kimsəni bağışlamağa) ondan daha 
çox layiqik”- deyib onu bağışladı”.261 
 

ÙÅ× ÊßÑÈÍ ÙÀÃÃÛ ÉÅÐÄß ÃÀËÌÀÇ 
 

نةَ أَبِى عريرولِ أن  �هسر ي :قَالَ�  اللَّهقْضاُهللا ي نيب هلْقخ نسِواإل اجلهائمِ، نالْبو هفإن يدقلَي 

ذئمواِء يملْجل نإذَا حىت القرناء، م لَم قبةٌ يبِعت دنع دةاحى وروا: اُهللا قال ألخا، كُونابرت دنفَع 

قُولُ ذلكي رين يا�: الكافتلَي تا كُنابرت� 
 
170. Əbu Hureyra � rəvayət edir ki, Allah Elçisi � demişdir: 
“(Qiyamət günü) Allah yaratdığı cinlər, insanlar və heyvanlar 
arasında hökm verəcək və o gün hətta buynuzlu ilə buynuzsuz 
heyvanlar arasında da hökm verəcək. Birinin digəri üzərində 
haqqı qalmadıqda Allah deyəcək: “Torpaq olun!”262 Elə bu zaman 
kafir deyəcək: “Kaş mən torpaq olaydım!” (ən-Nəbə, 40)”.263 
 

نابِرِ عنِ جب دبنِي: قَالَ ،� اِهللا، علَغيثٌ بدح نلٍ عجر نابِ محولِ أَصساِهللا ر �، هعمس 

نولِ مسي � اِهللا راصِ فصالْق لَم ،هعمأَس تعتفَاب عا،بري تددفَش هلَيي، علحر ثُم ترس هإِلَي 

: فَقَالَ الْبابِ علَى جابِر: لَه قُلْ للْبوابِ فَقُلْت أُنيسٍ، بن اِهللا عبد فَأَتيت مصر، قَدمت حتى شهرا

ناب دباِهللا؟ ع قُلْت :،معن اهفَأَت ،هربفَ فَأَخطَأُ قَامي هبى ثَوتح جرخ ،قَنِي إِلَينتفَاع ،هقْتنتاعو فَقُلْت 

                                                           

261 əl-Buxari “Ədəbul-Mufrad” 293. əl-Albani səhih olduğunu bildirmişdir. 
262 Burada heyvanlara olan müraciət qəsd olunur. Çunki, Qiyamət artıq ölümdən sonra gə-
lən haldır. Cinlər və insanlar Qiyamət günü aralarında hökm bitəndən sonra Cənnətə və 
Cəhənnəmə yerləşdiriləcəklər. 
263 İbn Cərir “Təfsir” 30/ 17-18. əl-Albani “Silsilətul-Əhədisis-Sahiha”da (№ 1966) səhih ol-
duğunu bildirmişdir. 



160                                                                  ÑßÙÈÙ ÃÖÄÑÈ ÙßÄÈÑËßÐ 

يثٌ: لَهدنِي حلَغب كنع هتعمس نولِ مساِهللا ر � لَمو هعمي أَساصِ، فصالْق يتشأَنْ فَخ وتأَم أَو 

وتملَ تأَنْ قَب ،هعمفَقَالَ أَس دباِهللا ع � :تعمولَ سسقُولُ � اِهللا ري :رشحي الَى اللَّهعت ،ادبالْع 

قَالَ أَو ،اساةً النرا عمها: قَالَ با قُلْنا؟، ممهقَالَ ب :سلَي مهعٌء، ميش ثُم ،يهِمادني ةً فَذَكَرمكَل 

ادا أَراًء بِهنِد هعمسي نم دعا بكَم هعمسي نم با: قَرأَن ،كلا الْمنربانُ أَخيي ال الدغبني دَألح نم 

 حتى مظْلَمةٌ وعنده النار يدخلَ أَنْ النارِ أَهلِ من َألحد ينبغي وال يدخلَ الْجنةَ، أَنْ الْجنة أَهلِ

هأَقُص مهى نتةُ حقَالَ اللَّطْما: وقُلْن :فا كَيمإِني وأْتن الَى اللَّهعال تا غُرمهقَالَ ؟ ب :اتنسبِالْح 

،ئَاتيالسال: قَالَ وتولُ وساِهللا ر � �موى الْيزجفْسٍ كُلُّ تا نبِم تبلَا كَس ظُلْم موالْي� 
 
171. Cabir ibn Abdullah � rəvayət edir ki, mən Peyğəmbərin � 
əshabələrindən birinin ondan qisas barədə mənim eşitmədiyim 
bir hədisi eşitdiyini biləndə bir dəvə aldım və yola götürəcəyim 
azuqəmi ona yüklədim. Sonra (ona minib) bir ay yol getdim. 
Nəhayət gəlib Misirə çatdım. Mən Abdullah ibn Uneysin � evinə 
gəlib qapıda duran gözətçiyə dedim: “Abdullaha de ki, Cabir 
qapıda gözləyir!” Gözətçi: “Abdullahın oğlu (Cabir)?”- deyə 
soruşdu. Mən: “Bəli!”- dedim. O, gedib Uneysə � xəbər verdi. 
Uneys � libasını geyinib bayıra çıxdı və biz qucaqlaşıb görüşdük. 
Mən ona dedim: “Sənin Peyğəmbərdən � qisas barədə mənim 
eşitmədiyim bir hədisi eşitdiyini mənə xəbər verdilər və mən 
qorxdum ki, bu hədisi eşitməzdən əvvəl ikimizdən birimiz ölək”. 
Abdullah � dedi: “Mən Peyğəmbərin � belə dediyini eşitdim: 
“Allah, insanları lüt-üryan, sünnət olunmamış halda və bühm 
vəziyyətində məhşərə toplayacaq”. Biz: “Bühm nədir?”- deyə 
soruşduq. O buyurdu: “Onların heç nəyi olmayacaq. Sonra onları, 
yaxında və uzaqda olan hər kəsin eşidə biləcəyi uca bir səslə çağı-
rıb deyəcək: “Mənəm Hökmdar! Mənəm Hakim! Cənnət əhlindən 
haqsızlıq etmiş heç bir kimsə (əməllərinə görə) hesablaşmayınca 
Cənnətə girə bilməz. Həmçinin Cəhənnəm əhlindən haqsızlıq 
etmiş heç bir kimsə (əməllərinə görə) hesablaşmayınca Cəhənnə-
mə girə bilməz. (Onlar) bir şillənin (belə qisasını alacaqlar)”. Biz 
dedik: “Bu necə ola bilər? Axı biz Allahın hüzuruna sünnət olun-
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mamış halda, heç nəsiz gələcəyik”. Peyğəmbər �: “Savablar və 
günahlarla”- deyib bu ayəni oxudu:  “Bu gün hər kəsə qazan-
dığının əvəzi veriləcəkdir. Bu gün haqsızlıq olmaz” (Ğafir, 17)”.264 
 

ÙÀÃÑÛÇ ÉÅÐß ÀÄÀÌ ÞËÄÖÐÌßYÈÍ ÝÖÍÀÙÛ 
 

نع دبع نِ اللَّهب ودعسنِ  �مع بِىجِىُء« قَالَ � النلُ يجذًا الرآخ دلِ بِيجقُولُ الرا فَيي بذَا ره 

 آخذًا الرجلُ ويجِىُء. لى فَإِنها فَيقُولُ. لَك الْعزةُ لتكُونَ قَتلْته فَيقُولُ قَتلْته لم لَه اللَّه فَيقُولُ. قَتلَنِى

دلِ بِيجقُولُ الرذَا إِنَّ فَيلَنِى هقُولُ. قَتفَي اللَّه لَه مل هلْتقُولُ قَتكُونَ فَيتةُ لزالْع فُالَنقُولُ لا فَيهإِن 

تسلَي فُالَنوُء لبفَي هبِإِثْم« 
 
172. Abdullah ibn Məsud � rəvayət edir ki, Peyğəmbər � 
demişdir: “Qiyamət günü bir kişi başqa bir kişinin əlindən tutaraq 
Allahın hüzuruna gəlib deyəcək: “Ey Rəbbim! Məni bu öldürdü”. 
Allah ondan soruşacaq: “Onu niyə öldürdün?” O da: “İzzət Sənə 
məxsus olsun deyə, onu öldürdüm”- deyə cavab verəcək. Allah 
buyuracaq: “Şübhəsiz ki, o Mənə məxsusdur!” Həmçinin, bir kişi 
başqa bir kişinin əlindən tutaraq gəlib deyəcək: “Məni bu öldür-
dü”. Allah ondan soruşacaq: “Onu niyə öldürdün?” O da: “İzzət 
filankəsə məxsus olsun deyə, onu öldürdüm”- deyə cavab verə-
cək. Allah: “Şübhəsiz ki, o, filankəsə məxsus deyildir”- buyu-
racaq, o da günahını etiraf edəcək”.265 
 

ÌÈÇÀÍ - ÒßÐßÇÈ ÙÀÃÃÛÍÄÀ 
 

نان علْمنِ:  �سع بِيع« :قَالَ � النضوان ييزم الْموة ياميالْق زِنَ فَلَوو يهات فاوماَألرض السو 

 فَتقُولُ خلْقي، من شئْت لمن: تعالَى اُهللا فَيقُولُ هذَا؟ يزِن لمن رب يا: الْمالَئكَة فَتقُولُ لَوسعت،

                                                           

264 əl-Hakim 3638; əl-Buxari “Ədəbul-Mufrad” 970. əl-Albani həsən olduğunu bildirmişdir. 
265 ən-Nəsai 3932, 3997, 4014. əl-Albani səhih adlandırmışdır.  
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: الْمالَئكَة فَتقُولًُ الْموسى حد مثلَ الصراط ويوضع عبادتك، حق كعبدنا ما سبحانك الْمالَئكَة

نم جِيزلَى تذَا؟ عقُولُ هفَي نئْت من شي ملْققول خفَي :كانحبا سم اكندبع قتك حادبع« 

 
173. Salman � rəvayət edir ki, Peyğəmbər � buyurmuşdur: 
“Qiyamət günü mizan-tərəzi qoyulacaq, əgər göylərlə yer onda 
çəkilsəydi, onlar mütləq genişlənərdi. Mələklər deyəcəklər: “Ey 
Rəbb! Bu tərəzi kimin üçündür?” Uca Allah buyuracaq: “Yarat-
dıqlarımdan istədiyim kimsə üçün”. Mələklər deyəcəklər: “Sən 
pak və müqəddəssən! Biz Sənə layiqincə ibadət etmədik”. Sirat 
körpüsü266 ülgücün tiyəsi kimi qoyulacaq və mələklər deyəcəklər: 
“Sən bunun üzərindən (keçməyə) kimə icazə verəcəksən?” Allah 
buyuracaq: “Yaratdıqlarımdan istədiyimə”. Mələklər deyəcəklər: 
“Sən pak və müqəddəssən! Biz Sənə layiqincə ibadət etmədik”.267 
 

ÄÖÍÉÀÄÀ ÍÅÌßÒ ÝÞÐßÍ ÊÀÔÈÐÈÍ ÀÕÈÐßÒÄß ßÇÀÁ ÝÞÐÌßÑÈ 
 

نسِ عنِ أَنب كالولُ قَالَ قَالَ  �مسر ى« � اللَّهتؤمِ يعلِ بِأَنا أَهينالد نلِ مارِ أَهالن موي ةاميالْق 

 واللَّه الَ فَيقُولُ قَطُّ نعيم بِك مر هلْ قَطُّ خيرا رأَيت هلْ آدم ابن يا يقَالُ ثُم صبغةً النارِ فى فَيصبغُ

 ابن يا هلَ فَيقَالُ الْجنة فى صبغةً فَيصبغُ الْجنة أَهلِ من الدنيا فى بؤسا الناسِ بِأَشد ويؤتى .رب يا

ملْ آده تأَيا رسؤلْ قَطُّ به رم ةٌ بِكدقُولُ قَطُّ شالَ فَي اللَّها وي با رم ربِى م سؤالَ قَطُّ بو تأَير 

 »قَطُّ شدةً

 
174. Ənəs ibn Məlik � rəvayət edir ki, Allah Elçisi � demişdir: 
“Qiyamət günü Cəhənnəm əhlindən olan, dünyada ən çox nemət 
verilən (bir adam) gətiriləcək və bir dəfə Oda salınacaq. Sonra ona 
deyiləcək: “Ey Adəm oğlu! Bir xeyir gördünmü? Sənə bir nemət 

                                                           

266 Sirat körpüsü - Cəhənnəmin üstündən salınmış körpünün adıdır. Qiyamət günü adam-
lar onun üstündən keçməlidir. Bu körpü tükdən nazik və qılıncın tiyəsindən itidir. Onun 
üstündə günahkar insanları qamarlayıb Cəhənnəmə atmaq üçün qarmaqlar sallanır. 
267 əl-Hakim 8739. əl-Albani “Silsilətul-Əhədisis-Sahiha”da (№ 941) səhih olduğunu söylə-
mişdir. 
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gəldimi?” O da: “Xeyr! Vallahi, ya Rəbb!”- deyəcək. Sonra Cənnət 
əhlindən olan, dünyada insanlar arasında ən çox müsibət görən 
(bir adam) gətiriləcək və bir dəfə Cənnətə salınacaq. Ona deyi-
ləcək: “Ey Adəm oğlu! Bir müsibət gördünmü? Sənə bir sıxıntı üz 
verdimi?” O da: “Xeyr! Vallahi, ya Rəbb! Mənə bir müsibət gəl-
mədi və bir sıxıntı da görmədim”- deyəcək”.268 
 

ÃÈÉÀÌßÒ ÝÖÍÖ ÈÍÑÀÍÛÍ ßÇÀËÀÐÛÍÛÍ ØÀÙÈÄËÈÊ ÅÒÌßÑÈ 
 

نةَ أَبِى عريرا قَالُوا قَالَ  �هولَ يسر لْ اللَّهى هرا ننبر موي ةاميلْ« قَالَ الْقونَ هارضى تف ةيؤر 

 الْبدرِ لَيلَةَ الْقَمرِ رؤية فى تضارونَ فَهلْ« قَالَ. الَ واقَالُ. »سحابة فى لَيست الظَّهِرية فى الشمسِ

سى لَيف ةابحى« قَالَ .الَ قَالُوا. »سالَّذفِْسى فَون هدونَ الَ بِيارضى تف ةيؤر كُمبا إِالَّ ركَم 

 وأُزوجك وأُسودك أُكْرِمك أَلَم فُلْ أَى فَيقُولُ الْعبد ىفَيلْقَ - قَالَ - أَحدهما رؤية فى تضارونَ

رخأُسو لَ لَكياِإلبِلَ الْخو كأَذَرو أَسرت عبرتقُولُ ولَى فَيقُولُ قَالَ. بفَي تنأَفَظَن كأَن ىالَققُولُ مفَي 

 وأُزوجك وأُسودك أُكْرِمك أَلَم فُلْ أَى فَيقُولُ الثَّانِى يلْقَى ثُم. نِسيتنِى كَما أَنساك فَإِنى فَيقُولُ. الَ

رخأُسو لَ لَكياِإلبِلَ الْخو كأَذَرو أَسرت عبرتقُولُ ولَى فَيب أَى بقُولُ .رفَي تنأَفَظَن كأَن ىالَقم 

 رب يا فَيقُولُ ذَلك مثْلَ لَه فَيقُولُ الثَّالثَ يلْقَى ثُم. نِسيتنِى كَما أَنساك فَإِنى فَيقُولُ. الَ فَيقُولُ

تنآم بِك ابِكتبِكو كلسبِرو تلَّيصو تمصو قْتدصتثْنِى. ويرٍ ويا بِخم طَاعتقُولُ اسا فَيه ناه 
 علَى يشهد الَّذى ذَا من نفِْسه فى ويتفَكَّر. علَيك شاهدنا نبعثُ اآلنَ لَه يقَالُ ثُم - قَالَ - إِذًا

متخلَى فَيع يهقَالُ فيو هذفَخل هملَحو هظَامعى وقطان قطنفَت ذُهفَخ هملَحو هظَامعو بِعهلم كذَلو 

رذعيل نم فِْسهن. كذَلو قافنالْم كذَلى وطُ الَّذخسي اللَّه هلَيع« 
 
175. Əbu Hureyra � demişdir: “Soruşdular: “Ey Allahın Elçisi, 
Qiyamət günü Rəbbimizi görə biləcəyikmi?” Allah Elçisi � 
soruşdu: “Məgər günorta, (günün qabağını) bulud örtmədiyi bir 
vaxtda günəşi görməyinizə nə isə mane olurmu?” Onlar: “Xeyr”- 
dedilər. O soruşdu: “Məgər sizə on dördüncü gecədə, (ayın 

                                                           

268 Muslim 2807, 5021, 7266. 
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qabağını) bulud örtmədiyi bir vaxtda ayı görməyinizə nə isə mane 
olurmu?” Onlar: “Xeyr”- dedilər. O buyurdu: “Nəfsim Əlində 
olan Allaha and olsun ki, onlardan birini görməyə sizə heç bir şey 
mane olmadığı kimi Rəbbinizi də görməyə bir şey mane olmaya-
caq. Qiyamət günü Allah bir qul ilə görüşəcək və ondan soru-
şacaq: “Ey filankəs, Mən səni (başqalarından) üstün etmədim? 
Sənə hakimiyyət vermədim? Sənə evlilik nəsib etmədim? At və 
dəvəni sənin ixtiyarına vermədim? Səni başqaları tərəfindən itaət 
olunan və qənimətin dörddə birini alan269 başçı təyin etmədim-
mi?” Qul: “Bəli”- deyə cavab verəcək. Allah soruşacaq: “Mənimlə 
görüşəcəyini bilirdin?” Qul: “Xeyr”- deyə cavab verəcək. Allah 
buyuracaq: “Məni unutduğun kimi, Mən də səni unuduram”.270 
Sonra ikinci bir qul ilə görüşəcək və ondan soruşacaq: “Ey 
filankəs, Mən səni (başqalarından) üstün etmədim? Sənə hakimiy-
yət vermədim? Sənə evlilik nəsib etmədim? At və dəvəni sənin 
ixtiyarına vermədim? Səni başqaları tərəfindən itaət olunan və qə-
nimətin dörddə birini alan başçı təyin etmədimmi?” Qul: “Bəli”- 
deyə cavab verəcək. Allah soruşacaq: “Mənimlə görüşəcəyini 
bilirdin?” Qul: “Xeyr”- deyə cavab verəcək. Allah buyuracaq: 
“Məni unutduğun kimi, Mən də səni unuduram”. Sonra Allah 
üçüncü bir qul ilə görüşəcək və əvvəlkilərə dediklərini ona da 
söyləyəcəkdir. Qul: “Ey Rəbbim! Mən Sənə, Kitabına və Peyğəm-
bərlərinə iman etdim, namaz qıldım, oruc tutdum, sədəqə (zəkat) 
verdim”- deyəcək və bacardığı qədər yaxşılıqlarını sadalaya-
caqdır. Allah ona deyəcək: “Elə isə sən dur!” Sonra ona deyiləcək: 
“İndi sənin əleyhinə şahidimizi göndəririk”. O öz-özlüyündə 
fikirləşəcək: “Görəsən kim mənim əleyhimə şahidlik edəcək?!” Bu 
zaman onun ağzına möhür vurulacaq. Buduna, ətinə və sümük-
lərinə: “Danışın!”- deyiləcək. Budu, əti və sümükləri də onun 
əməlləri haqqında danışacaq. Bu söylədikləri özünə üzrxahlıq 

                                                           

269 Cahiliyyət dövründə hökmdarlar qənimətin dörddə birini alardılar. 
270 Yəni sən Mənə itaət etmədiyin kimi Mən də sənə Öz rəhmətimi qadağan edirəm. 
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qazanması üçündür. Bu, münafiqdir, bu, Allahın qəzəbinə düçar 
olan kimsədir!”271 
 

نسِ عنِ أَنب كالا قَالَ  �مكُن دنولِ عسر اللَّه � كحلْ« فَقَالَ فَضونَ هردت مم كحقَالَ. »أَض 

 يقُولُ قَالَ الظُّلْمِ من تجِرنِى أَلَم رب يا يقُولُ ربه الْعبد مخاطَبة من« قَالَ .أَعلَم ورسولُه اللَّه قُلْنا

 علَيك الْيوم بِنفِْسك كَفَى فَيقُولُ قَالَ منى شاهدا إِالَّ نفِْسى علَى أُجِيز الَ فَإِنى فَيقُولُ قَالَ. بلَى

 فَتنطق قَالَ. انطقى َألركَانِه فَيقَالُ فيه علَى يختمفَ - قَالَ - شهودا الْكَاتبِني وبِالْكرامِ شهِيدا

هالمقَالَ - بِأَع - لَّى ثُمخي هنيب نيبقُولُ - قَالَ - الْكَالَمِ وا فَيدعب قًا لَكُنحسو .كُننفَع تكُن 

 »أُناضلُ

 
176. Ənəs ibn Məlik � demişdir: “(Bir dəfə) Allah Elçisinin � 
yanında olarkən o güldü və dedi: “Nəyə güldüyümü bilirsiniz-
mi?” Biz: “Allah və Onun Elçisi daha yaxşı bilir!”- dedik. Allah 
Elçisi � buyurdu: “Bir qulun Rəbbinə belə müraciət etməsinə 
(gülürəm). Qul deyəcək: “Ey Rəbbim, Məni zülmdən qoruma-
dınmı?” Allah buyuracaq: “Bəli”. Qul deyəcək: “Bu gün mən əley-
himə özümdən başqa272 şahid qəbul etmirəm”. Allah buyuracaq: 
“Bu gün sənin öz əleyhinə şahidliyin və “Kiramən-Kətibin”in 
(əməlləri yazan mələklərin) də sənin əleyhinə şahidlik etmələri 
yetər”. Allah Elçisi � buyurdu: “Bundan sonra onun ağzı möhür-
lənəcək və əzalarına: “Danışın!”- deyiləcək. Əzaları da onun 
əməlləri haqqında danışacaqlar. Sonra ona (əzaları ilə) danışma-
sına icazə veriləcək və o, əzalarına deyəcək: “Rədd olun! Mən sizi 
müdafiə edirdim!”273 
 

«ÝÞÉËßÐ ÈÑß ÎÍÓÍ ßËÈ ÈËß ÁÖÊÖËßÚßÊÄÈÐ» - ÀÉßÑÈ ÙÀÃÃÛÍÄÀ 
 

                                                           

271 Muslim 2968, 5270, 7628. 
272 “Özümdən başqa” yəni “insanlardan başqa”. Çünki, bundan əvvəl mələklər Adəm övla-
dının əleyhinə şahidlik etmişlər. əl-Bəqərə surəsinin 30-32-ci ayələrində buyurulduğu kimi. 
273 Muslim 17/ 2969 (5271, 7629). 
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 قَدرِه حق اللَّه قَدروا وما �الْمنبرِ علَى يومٍ ذَات الْآيةَ هذه قَرأَ � اللَّه رسولَ أَنَّ  �عمر ابنِ عنِ

ضالْأَرا ويعمج هتضقَب موي الْقةامي اتومالسو اتطْوِيم ينِهمبِي هانحبالَى سعتا ومرِكُونَ عشي� 

 أَنا الْمتكَبر أَنا الْجبار أَنا نفْسه الرب يمجد ويدبِر بِها يقْبِلُ ويحركُها بِيده هكَذَا يقُولُ � اللَّه ورسولُ

الْمكا لأَن زِيزا الْعأَن الْكَرِمي فجولِ فَرسبِر اللَّه � ربنى الْمتا حنَّ قُلْنرخلَي بِه 

 
177. İbn Ömər � demişdir: “Bir gün Allah Elçisi � minbərin 
üzərində bu ayəni oxudu: “Onlar Allahı layiqincə qiymətləndir-
mədilər. Halbuki Qiyamət günü yer bütünlüklə Onun Ovcunda 

olacaq, göylər isə Onun Əli ilə büküləcəkdir. O, pakdır, 
müqəddəsdir və onların (Ona) qoşduqları şəriklərdən ucadır” (əz-
Zumər, 67). Allah Elçisi � bu ayəni oxuyarkən əlini (yumruğunu) 
silkələyərək dedi: “Rəbb özünü öyərək buyurur: “Mənəm Qadir 
(əl-Cəbbar), Mənəm Məğrur (əl-Mutəkəbbir), Mənəm Hökmran 
(əl-Məlik), Mənəm Qüdrətli (əl-Əziz), Mənəm Səxavətli (əl-
Kərim)”. Bu sözləri deyərkən minbər elə silkələndi ki, biz onun 
yıxılacağını güman etdik”.274 
 

نةَ أَبِى عريرقَالَ  �ه تعمولَ سسر قُولُ � اللَّهي »قْبِضي اللَّه ،ضطْوِى اَألريو اتومالس 

،ينِهمبِي قُولُ ثُما يأَن ،كلالْم نأَي لُوكضِ ماَألر« 

 
179. Əbu Hureyra � demişdir: “Mən Allah Elçisinin � belə dedi-
yini eşitmişəm: “Allah yeri (bütünlüklə) Ovcuna alacaq, göyləri 
də sağ Əli ilə bükəcək, sonra da belə buyuracaq: “Mənəm 
Hökmdar! Hanı yer üzünün hökmdarları?!”275 
 

 الْقيامة يوم السموات � اللَّه يطْوِى« � اللَّه رسولُ قَالَ قَالَ  �عمر بن اللَّه عبد أَخبرنِى

ثُم نذُهأْخي هدى بِينمالْي قُولُ ثُما يأَن كلالْم نونَ أَياربالْج نونَ أَيركَبتالْم طْوِى ثُمي نيضاَألر 

                                                           

274 Əhməd 5157, 5414, 5542. Şueyb əl-Arnavut Muslimin şərtlərinə əsasən isnadının səhih 
olduğunu bildirmişdir. 
275 əl-Buxari 4812, 6519, 6834, 7382. 
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هالمبِش قُولُ ثُما يأَن كلالْم نونَ أَياربالْج نونَ أَيركَبتالْم« 

 
180. Abdullah ibn Ömər � demişdir: “Allah Elçisi � buyurdu: 
“Qiyamət günü Allah � göyləri bükəcək, sonra onları sağ Əlinə 
götürəcək və deyəcək: “Mənəm Hökmdar. Hardadır lovğalar, har-
dadır təkəbbürlülər?!” Sonra sol Əli ilə yerləri bükəcək və deyə-
cək: “Mənəm Hökmdar! Hardadır lovğalar, hardadır təkəbbür-
lülər?!”276 
 

ÃÈÉÀÌßÒ ÝÖÍÖ ÀËËÀÙÛÍ ÃÓËÓÍÓ ÍÅÌßÒËßÐ ÁÀÐßÑÈÍÄß ÑÎÐÜÓ-ÑÓÀË 
ÅÒÌßÑÈ 

 

نةَ أَبِى عريرقُولُ  �هولُ قَالَ يسر لَ إِنَّ« � اللَّها أَوأَلُ مسي هنع موي ةامينِى الْقعي دبالْع نم 

 .»الْبارِد الْماِء من ونروِيك جِسمك لَك نصح أَلَم لَه يقَالَ نْأَ النعيمِ

 
181. Əbu Hureyra � rəvayət edir ki, Allah Elçisi � buyurmuşdur: 
“Şübhəsiz ki, Qiyamət günü bəndədən Allahın ilk soruşacağı 
nemətlərdən: “Sənin bədənini sağlam etmədim və səni sərin su ilə 
bəsləmədimmi?”- deməsidir”.277 
 

نةَ أَبِى عريره نعأَبِى و يدعولُ قَالَ قَاالَ  � سسر ى« � اللَّهتؤي دببِالْع موي ةاميقُولُ الْقفَي 

اللَّه لَه لْ أَلَمعأَج ا لَكعما سرصباالً وما ولَدوو رخسوت لَك امعثَ اَألنرالْحو ككْترتو أَسرت 

عبرتو تفَكُن ظُنت كأَن ىالَقم كموذَا يقُولُ قَالَ هقُولُ. الَ فَيفَي لَه موالْي اكسا أَننِى كَمِسيتن« 

 
182. Əbu Hureyra və Əbu Səid � rəvayət edirlər ki, Allah Elçisi 
� demişdir: “Qiyamət günü bir qul (Allahın hüzuruna) gətiriləcək 
və Allah ona deyəcək: “Sənə qulaq, göz, mal və övlad vermədim? 
Həmçinin heyvanları və əkin yerlərini sənin ixtiyarına vermədim? 
Səni başqaları tərəfindən itaət olunan və qənimətin dörddə birini 

                                                           

276 Muslim 2788, 4995, 7228. 
277 ət-Tirmizi 3358, 3683. əl-Albani səhih demişdir. 
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alan başçı təyin etmədimmi? Bu gün Mənimlə görüşəcəyini 
bilirdin?” O: “Xeyr!”- deyə cavab verəcək. Allah ona deyəcək: 
“Məni unutduğun kimi, bu gün Mən də səni unuduram”.278 
 
ÀËËÀÙ ÃÈÉÀÌßÒ ÝÖÍÖ Ö× ÑÈÍÈÔ ÈÍÑÀÍÛ ÄÀÍÛØÄÛÐÌÀÉÀÚÀÃ Âß ÖÇËßÐÈÍß 

ÁÀÕÌÀÉÀÚÀÃ 
 

عةَ أَبِى نريرنِ � هع بِىالَ ثَالَثَةٌ« قَالَ � الن مهكَلِّمي اللَّه موي ،ةاميالَ الْقو ظُرني هِملٌ إِلَيجر 

لَفلَى حع ةلْعس طَى لَقَدا أَعبِه ا أَكْثَرمطَى مأَع وهو ،بلٌ كَاذجرو لَفلَى حنيٍ عمي بكَاذة دعب 

 كَما فَضلى، أَمنعك الْيوم اللَّه فَيقُولُ ماٍء، فَضلَ منع ورجلٌ مسلمٍ، رجلٍ مالَ بِها ليقْتطع الْعصرِ

تعنلَ ما فَضم لْ لَممعت اكدي« 
 
183. Əbu Hureyra � rəvayət edir ki, Peyğəmbər � demişdir: “Üç 
sinif insan vardır ki, Qiyamət günü Allah onları danışdırmayacaq 
və üzlərinə baxmayacaqdır; (müştəriyə) yalandan and içib, (guya) 
satdığı mala onun verdiyi puldan daha çox pul verildiyini deyən 
kimsə; axşamçağı (bayıra çıxıb) bir müsəlmanın malını mənim-
səmək məqsədilə yalandan and içən kimsə; (cürdəyində qalmış) 
artıq sudan başqalarına verməyən kimsə. (Beləsinə) Allah buyu-
racaq: “Sən əllərinlə yaratmadığın bir şeyin artığını (başqasından) 
əsirgədiyin kimi, bu gün də Mən Öz mərhəmətimi səndən əsir-
gəyəcəyəm!”279 
 
ÃÈÉÀÌßÒ ÝÖÍÖÍÖÍ ÁßÇÈËßÐÈÍß ÝÖÍÖÍ ÁÈÐ ÑÀÀÒÛ ÃßÄßÐ ÃÛÑÀ ÎËÌÀÑÛ 

 

نع دبنِ اِهللا عرٍو بمنِ: � عع بِيونَ«: قَالَ � النعمتجت موي ةاميقَالُ ، الْقفَي :ناُء أَيفُقَر هذه 

ةا، اُألمهيناكسمونَ: قَالَ وقُومقَالُ ، فَيلَ فَيماذَا: هم؟ ملْتمقُولُونَ عا: فَينبا رنتلَيتا، ابرنبفَص تيآتو 

 شدةُ ويبقَى الناسِ قَبلَ الْجنةَ فَيدخلُونَ: قَالَ صدقْتم،: اُهللا فَيقُولُ غَيرنا، والسلْطَانَ اَألموالَ

                                                           

278 ət-Tirmizi 2428, 2615. əl-Albani hədisi səhih adlandırmışdır. 
279 əl-Buxari 2369, 6892, 7446. 
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 كَراسي لَهم يوضع« :قَالَ يومئذْ؟ الْمؤمنونُ فَأَين: قَالُوا. »لسلْطَانوا اَألموالِ ذَوى علَى الْحسابِ

نورٍ مظَلَّلُ نتو هِملَيع اممكُونُ الْغي كذَل موالْي رلَى اقْصع نِنيمؤالْم نم ةاعس نارٍ مهن«  

 
184. Abdullah ibn Amr � rəvayət edir ki, Peyğəmbər � 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 Rəbbi-
miz! Sən bizi sınağa çəkdin, biz də səbr etdik. Sən var-dövləti və 
hakimiyyəti başqalarına verdin”. Allah deyəcək: “Doğru dedi-
niz!” Onlar (bütün) insanlardan qabaq Cənnətə daxil olacaqlar. 
Var-dövlət və hakimiyyət sahibi olub şiddətli sorğu-sual olunan-
lar isə qalacaqlar”. Səhabələr Peyğəmbərdən � 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”.280 
 

«ÙßÐ ÊßÑ ÄÖÍÉÀÄÀ ÃÓËËÓÃ ÅÒÄÈÉÈ ØÅÉß ÒÀÁÅ ÎËÑÓÍ!» - ÙßÄÈÑÈ 
 

نأَبِى ع يدعس رِىدا أَنَّ � الْخاسى أُننِ فمز بِىا قَالُوا � النولَ يسر ،لْ اللَّهى هرا ننبر موي 

ةاميقَالَ الْق بِىالن � »،معلْ نونَ هارضى تف ةيؤسِ رمالش ،ةٌء بِالظَّهِريوض سا لَييهف ابحس« .

 قَالَ. الَ قَالُوا. »سحاب فيها لَيس ضوٌء الْبدرِ، لَيلَةَ الْقَمرِ رؤية فى تضارونَ وهلْ« قَالَ. الَ الُواقَ

بِىا« � النونَ مارضى تف ةيؤر اللَّه � موي ،ةاميا إِالَّ الْقونَ كَمارضى تف ةيؤا، رمهدكَانَ ذَاإِ أَح 

موي ةاميذِّنٌ أَذَّنَ الْقؤم عبتكُلُّ ت ةا أُمم تكَان دبعقَى فَالَ. تبي نكَانَ م دبعي رغَي اللَّه نامِ مناَألص 

 وغُبرات فَاجِر أَو بر اللَّه، بديع كَانَ من إِالَّ يبق لَم إِذَا حتى النارِ، فى يتساقَطُونَ إِالَّ واَألنصابِ

 لَهم فَيقَالُ. اللَّه ابن عزير نعبد كُنا قَالُوا تعبدونَ كُنتم من لَهم فَيقَالُ الْيهود فَيدعى الْكتابِ، أَهلِ

،متا كَذَبذَ مخات اللَّه نم ةباحالَ صو ،لَداذَا وونَ فَمغبا فَقَالُوا تنشطا عنبا رنقفَاس .ارشأَالَ فَي 

                                                           

280  İbn Hibban 7419; əl-Heysəmi “Məcməuz-Zəvaid” 18350. Şueyb əl-Arnavut isnadını 
həsən adlandırıb. əl-Albani “Sahihut-Tərğib vət-Tərhib”də (№ 3187, 3590) oxşar rəvayətə 
həsən demişdir. 
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 يدعى ثُم النارِ، فى فَيتساقَطُونَ بعضا بعضها يحطم سراب، كَأَنها النارِ إِلَى فَيحشرونَ ترِدونَ،

 ما كَذَبتم، لَهم فَيقَالُ. اللَّه ابن الْمِسيح نعبد كُنا قَالُوا بدونَتع كُنتم من لَهم فَيقَالُ النصارى،

 من إِالَّ يبق لَم إِذَا حتى اَألولِ، مثْلَ فَكَذَلك تبغونَ ماذَا لَهم فَيقَالُ. ولَد والَ صاحبة من اللَّه اتخذَ

 ماذَا فَيقَالُ فيها، رأَوه الَّتى من صورة أَدنى فى الْعالَمني رب أَتاهم فَاجِرٍ، أَو بر من هاللَّ يعبد كَانَ

 ولَم لَيهِم،إِ كُنا ما أَفْقَرِ علَى الدنيا فى الناس فَارقْنا قَالُوا. تعبد كَانت ما أُمة كُلُّ تتبع تنتظرونَ

مهباحصن ، نحنو رظتنا ننبى را الَّذكُن دبعقُولُ. نا فَيأَن ،كُمبقُولُونَ رالَ فَي رِكشن ئًا بِاللَّهيش .

 ليلْحق ينادى مناديا سمعنا وإِنا يومالْ إِلَيه منا أَحوج ونحن فَارقْناهم فَيقُولُونَ...« »ثَالَثًا أَو مرتينِ

.  ربكُم أَنا فَيقُولُ. الْجبار فَيأْتيهِم - قَالَ - ربنا ننتظر وإِنما.  يعبدونَ كَانوا بِما قَومٍ كُلُّ

. الساق فَيقُولُونَ تعرِفُونه آيةٌ وبينه بينكُم هلْ فَيقُولُ ياُءاَألنبِ إِالَّ يكَلِّمه فَالَ. ربنا أَنت فَيقُولُونَ

فكْشفَي نع هاقس دجسفَي نٍ، كُلُّ لَهمؤقَى مبيو نكَانَ م دجسي لَّهاًء لةً رِيعمسو ، بذْها فَيمكَي 

دجسي ودعفَي هرقًا ظَها، طَبداحو ى ثُمتؤرِ يسلُ بِالْجعجفَي نيب ىرظَه منها. »جا قُلْنولَ يسر اللَّه 

 عقَيفَاُء شوكَةٌ لَها مفَلْطَحةٌ، وحسكَةٌ وكَالَليب خطَاطيف علَيه مزِلَّةٌ، مدحضةٌ« قَالَ الْجسر وما

 الْخيلِ وكَأَجاوِيد وكَالريحِ وكَالْبرقِ كَالطَّرف علَيها الْمؤمن السعدانُ، لَها لُيقَا بِنجد تكُونُ

 يسحب آخرهم يمر حتى جهنم، نارِ فى ومكْدوس مخدوش وناجٍ مسلَّم فَناجٍ والركَابِ،

 رأَوا وإِذَا للْجبارِ، يومئذ الْمؤمنِ من لَكُم تبين قَد ، الْحق فى مناشدةً لى دبِأَش أَنتم فَما سحبا،

مهأَن ا قَدوجى نف انِهِموقُولُونَ إِخا ينبا رنانووا إِخلُّونَ كَانصا ينعونَ مومصيا ونعلُونَ ممعيو نعام .

 اللَّه ويحرم. فَأَخرِجوه إِميان من دينارٍ مثْقَالَ قَلْبِه فى وجدتم فَمن اذْهبوا تعالَى اللَّه فَيقُولُ

مهرولَى صارِ، عالن مهونأْتفَي مهضعبو قَد ى غَابارِ فإِلَى الن همإِلَى قَدو افصا أَنس،هقَي 

 دينارٍ نِصف مثْقَالَ قَلْبِه فى وجدتم فَمن اذْهبوا فَيقُولُ يعودونَ ثُم عرفُوا، من فَيخرِجونَ

وهرِجونَ. فَأَخرِجخفَي نفُوا، مرع ونَ ثُمودعقُولُ يوا فَيباذْه نفَم متدجى وف ثْقَالَ قَلْبِهم ذَرة نم 

انإِمي وهرِجونَ. فَأَخرِجخفَي نفُوا مرو قَالَ. »عأَب يدعفَإِنْ س قُونِى لَمدصُءوا تإِنَّ� فَاقْر الَ اللَّه 
مظْلثْقَالَ يم ةإِنْ ذَرو كةً تنسا حفْهاعضي� »فَعشونَ فَيبِيكَةُ النالَئالْمو مؤالْمونَوقُولُ نفَي اربالْج 

تيقى بتفَاعش .قْبِضةً فَيضقَب نارِ مالن رِجخا فَيامأَقْو وا، قَدشحتنَ املْقَوى فَيرٍ فهن اهبِأَفْو ةنالْج 

 جانِبِ إِلَى رأَيتموها قَد السيلِ، حميلِ فى الْحبةُ تنبت كَما حافَتيه فى فَينبتونَ الْحياة، ماُء لَه يقَالُ

ةرخانِبِ إِلَى الصج ،ةرجا الشسِ إِلَى كَانَ فَمما الشهنكَانَ م ،رضا أَخما كَانَ وهنالظِّلِّ إِلَى م 
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 أَهلُ فَيقُولُ الْجنةَ فَيدخلُونَ الْخواتيم رِقَابِهِم فى فَيجعلُ ، اللُّؤلُؤ كَأَنهم فَيخرجونَ أَبيض، كَانَ

ةنالَِء الْجؤقَاُء هتنِ عمحالر ملَهخةَ أَدنرِ الْجيلٍ بِغمع لُوهمالَ عرٍ ويخ وهمقَالُ. قَدفَي ملَه ا لَكُمم 

متأَير ثْلُهمو هعم« 

 
185. Əbu Səid əl-Xudri � rəvayət etmişdir ki, Peyğəmbərin � 
dövründə bir dəstə adam Peyğəmbərə � dedilər: “Ey Allahın 
Elçisi, Qiyamət günü Rəbbimizi görə biləcəyikmi?” Peyğəmbər � 
dedi: “Bəli, məgər sizə günortaüstü, gün işığının qabağını bulud 
örtmədiyi bir vaxtda günəşi görməyinizə nəsə mane olurmu?” 
Onlar: “Xeyr!”- dedilər. Peyğəmbər � soruşdu: “Məgər sizə on 
dördüncü gecədə, ay işığının qabağını bulud örtmədiyi bir vaxtda 
ayı görməyinizə nəsə mane olurmu?” Onlar: “Xeyr!”- dedilər. 
Peyğəmbər � buyurdu: “Bu ikisini görməyə sizə heç bir şey mane 
olmadığı kimi Allahı � da Qiyamət günü beləcə görəcəksiniz. 
Qiyamət günü yetişdiyi zaman carçı səsləyib deyəcək: “Hər bir 
ümmət nəyə ibadət edirdisə, qoy onun ardınca getsin!” Bundan 
sonra Allahdan qeyrisinə - bütlərə və dikinə qoyulmuş daşlara 
ibadət edən elə bir kimsə qalmayacaq ki, Cəhənnəm oduna düş-
məsin. Axırda isə ancaq Allaha ibadət edənlər, - xeyirxah, yaxud 
günahkar adamlar, - habelə Kitab əhlindən (peyğəmbərlərinə sa-
diq qalmış kimsələr) qalacaqdır. (O, vaxt) yəhudiləri çağırıb onlar-
dan soruşacaqlar: “Siz nəyə ibadət edirdiniz?” Onlar deyəcəklər: 
“Biz Allahın oğlu Üzeyirə ibadət edirdik”. Onlara deyiləcək: 
“Yalan danışırsınız, Allah Özünə nə zövcə, nə də övlad götür-
müşdür. (Bir deyin görək) siz nə istəyirsiniz?” Onlar deyəcəklər: 
“Susamışıq, ey Rəbbimiz, bizə su ver”. (Onda onlara Cəhənnəm) 
göstəriləcək (və deyiləcək): “(Bundan) içmək istəmirsinizmi?” 
Onlar ilğıma bənzər, alovlanan atəşin (kənarına) toplanacaq və 
Cəhənnəmə düşəcəklər. Sonra xristianları çağırıb onlardan soru-
şacaqlar: “Siz nəyə ibadət edirdiniz?” Onlar deyəcəklər: “Biz 
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Allahın oğlu Məsihə281 ibadət edirdik”. Onlara deyiləcək: “Yalan 
danışırsınız, Allah Özünə nə zövcə, nə də övlad götürmüşdür”. 
Sonra onlardan: “Siz nə istəyirsiniz?”- deyə soruşulacaq və belə-
liklə də, əvvəlkilərin başına gələnlər onların da başına gələcəkdir. 
Nəhayət, ancaq Allaha ibadət edən kimsələr - xeyirxah, yaxud 
günahkar adamlar qaldıqda, aləmlərin Rəbbi onların yanına bil-
dikləri ən yaxın surətdə282 gələcək. Sonra onlara deyiləcək: “Nə 
gözləyirsiniz?! Qoy hər bir ümmət ibadət etdiyi (məbudun) 
ardınca getsin!” Onlar deyəcəklər: “Biz dünyada ikən insanlara 
ehtiyacımız ola-ola onlardan ayrıldıq, əsla onlarla birlikdə olma-
dıq. İndi isə biz ibadət etdiyimiz Rəbbimizi gözləyirik”. Onda 
Allah buyuracaq: “Mən sizin Rəbbinizəm!” Onlar iki və ya üç 
dəfə: “Biz heç nəyi Allaha şərik qoşmuruq!”- deyəcəklər”.283 Digər 
rəvayətdə isə belə deyilir: “…Biz bir carçının: “Hər qövm vaxtı ilə 
ibadət etdiyi nə idisə ona qovuşsun!”- səsləndiyini eşitdik. Ona 
görə biz Rəbbimizi gözləyirik”- deyirlər. Cabbar olan Allah 
meydanda qalan möminlərə ilk dəfə gördükləri, tanıdıqları 
surətdən başqa bir surətdə gələrək deyir: “Mən sizin Rəbbi-
nizəm!” Onlar da: “Sən bizim Rəbbimizsən!”- deyirlər. Onunla 
peyğəmbərlərdən başqası danışmaz. Uca Allah buyurur: “Rəbbi-
nizi tanımaq üçün aranızda bir əlamət vardırmı?” Deyirlər: 
“Baldır”. (Allah) baldırını açır284 və hər mömin Ona səcdə edir. 
Allaha riya və şöhrət üçün səcdə edənlər isə olduqları kimi qalır-
lar. Bunlar səcdə etmək istəyəcəklər, ancaq onurğa sümüklərinin 
oynaq yerləri bitişdiyi üçün səcdə edə bilməyəcəklər. Sonra Sırat 
körpüsü Cəhənnəmin üstündən qurulacaq”. Ravi deyir: “Ey 
Allahin Elçisi, körpü nədir?”- deyə soruşduq. Belə buyurdu: 
“Ayaqların sürüşdüyü bir yerdir ki, üzərində başları əyri dəmir-
                                                           

281 Burada Məryəm oğlu İsa � nəzərdə tutulur. 
282 Yəni Allahın isim və sifətlərinə dair Quran və Sünnədə varid olan dəlillərdən bildikləri 
vəsflərə uyğun surətdə gələcək. 
283 əl-Buxari 4215, 4305, 4581. 
284 Qurani Kərimin: “Baldırın açılacağı və onlar səcdəyə çağırılacaqları, lakin buna qadir 

ola bilməyəcəkləri gün” (əl-Qaləm, 42) - ayəsi buna dəlalət edir. 
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dən çəngəllər, tikanlar, sərt, kəskin enli şeylər vardır. Bunların 
Nəcddə olan və sədan deyilən tikanlar kimi ucları qıvrıq, əyri 
tikanları vardır. Möminlərdən kimisi onun üzərindən göz qırpımı 
qədər zaman anında, kimisi şimşək kimi, kimisi külək kimi, kimisi 
yaxşı cins at və dəvələr kimi sürətlə keçərlər. Bunların kimisi 
salamat olaraq qurtular. Kimisi dırmıxlar içində pərişan olaraq 
qalır. Kimisi də Cəhənnəm alovu içinə düşür. Nəhayət sonuncu-
ları sürünə-sürünə keçib qurtulurlar. Siz haqqı məndən çox axta-
ran deyilsiniz. O gün kimin Cabbar olan Allaha həqiqətən inan-
dığını görəcəksiniz. Cənnətə girən möminlər saraylarında məs-
kunlaşdıqdan sonra, müsəlman qardaşlarının bir qismini görmə-
dikdə: “Ya Rəbbi! Onlar bizimlə namaz qılır, oruc tutur, bizimlə 
birlikdə (hər cür yaxşı) işlər görürdülər”- deyəcəklər. Uca Allah: 
“Gedin qəlbində dinar ağırlığında iman olanları Cəhənnəmdən 
çıxarın!”- buyuracaq. Allah bu möminlərin vücudlarını Cəhənnə-
mə haram edir. Möminlər Cəhənnəmdə yanan qardaşlarının yanı-
na gəlirlər. Baxırlar ki, bunların kimisi topuqlarına qədər, kimisi 
ayaqlarına qədər Cəhənnəm alovuna batmışlar. Onlardan tanıdıq-
larını tutub çıxararaq geri qayıdırlar. Uca Allah buyurur: “Gedin 
qəlbində yarım dinar ağırlığında iman olanları çıxarın!” Cənnət-
dəki möminlər gəlib tanıdıqlarını çıxarıb qayıdırlar. Uca Allah 
yenə buyurur: “Gedin qəlbində zərrə qədər imanı olanları çıxa-
rın!” Onlar da gəlib tanıdıqlarını çıxaracaqlar”. Ravi Əbu Səid əl-
Xudri � deyir: “Mənə inanmırsanız bu ayəni oxuyun: “Həqiqətən, 
Allah zərrə qədər də olsa zülm etməz. Əgər (qulun gördüyü iş) 
yaxşı əməl olarsa, (Allah) bunu artırar”. (ən-Nisa, 40). Peyğəm-
bərlər, mələklər, möminlər şəfaət edirlər. Bundan sonra Cabbar 
olan Allah: “İndi növbə Mənim şəfaətimədir”- deyir və Cəhən-
nəmdən bir ovuc çıxarır. Buradan vücudları tamamilə yanmış 
insanları çıxarır. Sonra bunlar Cənnətin çölündə bir çaya Salı-
nırlar. Bu çaya “Həyat suyu” deyilir. Onlar selin gətirdiyi yığınlar 
arasında qalan yabanı reyhan toxumları necə sürətlə bitərsə, elə 
bitəcəklər. Bu yabanı reyhan otlarını bir qaya ilə ağac arasında 
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görmüsünüz. Bu otun günəşə baxan tərəfi yaşıl, kölgəyə baxan 
tərəfi isə ağdır. Çaya salınan bu kimsələr çıxarılarkən ağlıq və par-
laqlıq baxımından sanki mərcan kimi parıldamaqdadırlar. Onların 
boyunlarına boyunbağılar taxılır. Beləliklə Cənnətə girirlər. Cən-
nətliklər bunlar haqqında deyirlər: “Bunlar ər-Rahmən olan Uca 
Allahın azad etdiyi qullarıdır. Bunların etdikləri bir əməl, göndər-
dikləri bir xeyir olmadan Allah onları Cənnətə qoymuşdur”. Bun-
lara: “Gördükləriniz və bir o qədəri sizindir”- deyilir”.285 
 

نةَ أَبِى عريرولَ أَنَّ  �هسر قَالَ � اللَّه »عمجي اللَّه اسالن موي ةاميى الْقف يدعص داحو ثُم عطَّلي 

 صليبه الصليبِ لصاحبِ فَيمثَّلُ. يعبدونه كَانوا ما إِنسان كُلُّ يتبع أَالَ فَيقُولُ الْعالَمني رب يهِمعلَ

 لْمسلمونَا ويبقَى يعبدونَ كَانوا ما فَيتبعونَ ناره النارِ ولصاحبِ تصاوِيره التصاوِيرِ ولصاحبِ

عطَّلفَي هِملَيع بر نيالَمقُولُ الْعونَ أَالَ فَيبِعتت اسقُولُونَ النوذُ فَيعن بِاللَّه كنوذُ معن بِاللَّه كنم اللَّه 

 الناس تتبِعونَ أَالَ فَيقُولُ يطَّلع ثُم يتوارى ثُم ويثَبتهم يأْمرهم وهو .ربنا نرى حتى مكَاننا هذَا ربنا

 يأْمرهم وهو. ربنا نرى حتى مكَاننا وهذَا ربنا اللَّه منك بِاللَّه نعوذُ منك بِاللَّه نعوذُ فَيقُولُونَ

مهتثَبيلْ قَالُوا. »وهو اهرا ني سولَر لْ« قَالَ اللَّههونَ وارضى تف ةيؤرِ رلَةَ الْقَمرِ لَيدالَ قَالُوا. »الْب 
 نفْسه فَيعرفُهم يطَّلع ثُم يتوارى ثُم الساعةَ تلْك رؤيته فى تضارونَ الَ فَإِنكُم« قَالَ. اللَّه رسولَ يا

قُولُ ثُما يأَن كُمبونِى ربِعفَات .قُومونَ فَيملسالْم عوضياطُ ورونَ الصرمفَي هلَيثْلَ عم ادلِ جِييالْخ 

 امتْألت هلِ يقَالُ ثُم فَوج فيها منهم فَيطْرح النارِ أَهلُ ويبقَى. سلِّم سلِّم علَيه وقَولُهم والركَابِ

 إِذَا حتى. مزِيد من هلْ فَتقُولُ. امتْألت هلِ فَيقَالُ فَوج فيها يطْرح ثُم. مزِيد من هلْ فَتقُولُ

 فَإِذَا طْقَ قَطْ قَالَت قَطْ قَالَ ثُم بعضٍ إِلَى بعضها وأُزوِى فيها قَدمه الرحمن وضع فيها أُوعبوا

 بين الَّذى السورِ علَى فَيوقَف ملَببا بِالْموت أُتى قَالَ النار النارِ وأَهلَ الْجنةَ الْجنة أَهلَ اللَّه أَدخلَ

 فَيطَّلعونَ. النارِ أَهلَ يا يقَالُ ثُم خائفني فَيطَّلعونَ. الْجنة أَهلَ يا يقَالُ ثُم النارِ وأَهلِ الْجنة أَهلِ

رِينشبتسونَ مجرةَ يفَاعقَالُ الشلِ فَيَأله ةنلِ الْجأَهارِ ولْ النرِفُونَ هعذَا تقُولُونَ هالَِء فَيؤالَِء هؤهو 

قَد اهفْنرع وه توى الْمكِّلَ الَّذا وبِن .فَيعجض حذْبا فَيحلَى ذَبورِ عى السالَّذ نيب ةنارِ الْجالنو ثُم 

 »موت الَ خلُود النارِ أَهلَ ويا موت الَ خلُود الْجنة أَهلَ يا يقَالُ

                                                           

285 əl-Buxari 6886, 7439. 
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186. Əbu Hureyra � rəvayət edir ki, Allah Elçisi � dedi: “Qiyamət 
günü Allah insanları böyük bir meydanda toplayacaq və 
aləmlərin Rəbbi olan Allah onlara belə deyəcək: “Hər kəs 
dünyada qulluq etdiyi şeyə tabe olsun”. Bundan sonra xaça ibadət 
edənlər xaçı, bütə ibadət edənlər bütləri, oda ibadət edənlər də 
odu təmsil edəcək, beləcə onlar ibadət etdikləri bu şeylərə tabe 
olacaqlar. Geridə sadəcə müsəlmanlar qalacaq və aləmlərin Rəbbi 
olan Allah onlara belə buyuracaq: “Siz bu insanlara tabe olmaya-
caqsınızmı?” Onlar deyəcəklər: “Səndən Sənə sığınırıq, Səndən 
Sənə sığınırıq. Bizim Rəbbimiz Allahdır. Rəbbimizi görənə qədər 
bizim yerimiz bu yerdir”. Allah onlara əmr edər və onları 
sabitqədəm edər. Səhabələr: “Ey Allahın Elçisi, Allahı görəcəyik-
mi?” Allah Elçisi � soruşdu: “Aylı gecədə bədrlənmiş ayı 
görməkdə əziyyət çəkirsinizmi?”. Səhabələr: “Xeyr”- dedilər. 
(Bundan sonra) Allah Elçisi � belə davam etdi: “Siz o gün Onu 
görməkdə heç bir çətinlik çəkməyəcəksiniz”. Sonra Allah o qul-
larının qarşısına çıxıb Özünü tanıdacaq və buyuracaq: “Mən sizin 
Rəbbinizəm, Mənə tabe olun!” Müsəlmanlar qalxaraq qurulan 
Sıratın üzərindən sürətlə gedən at və dəvələr kimi keçəcək və: 
“Salamat et, salamat et!”- deyə dua edəcəklər. Axıra Cəhənnəm 
əhli qalacaq. Onlardan bir qrup Cəhənnəmə atıldıqdan sonra 
(Cəhənnəmə) belə deyiləcək: “Doldunmu?” Cəhənnəm də 
deyəcək: “Yenə varmı?” Sonra bir qrup da atılacaq və yenə: 
“Doldunmu?”- deyiləcək. Cəhənnəm: “Yenə varmı?”- deyəcək. 
Cəhənnəm əhlinin hamısı Cəhənnəmə dolduqda Rahmən (Allah) 
ayağını Cəhənnəmə qoyacaq və ondakılar bir-birlərinə sıxılacaq, 
sonra Allah: “Yetərmi?”- buyuracaq. Cəhənnəm də: “Yetər, 
yetər!”- deyəcək. Allah Cənnət əhlini Cənnətə, Cəhənnəm əhlini 
də Cəhənnəmə qoyduqda ölüm (boynundan) dartılaraq gətirilə-
cək və Cənnət əhlilə Cəhənnəm əhli arasında olan bir sədd 
üzərində qoyulacaq. Sonra: “Ey Cənnət əhli, (artıq) əbədilik var, 
ölüm yoxdur!”- deyiləcək. Sonra: “Ey Cəhənnəm əhli, (artıq) 
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əbədilik var, ölüm yoxdur!”- deyiləcək”.286 
 

ÏÈÑ ÈØËßÐÄßÍ ×ßÊÈÍÄÈÐÌßÌßÉÈÍ ÃÛÍÀÍÌÀÑÛ 
 

نأَبِى ع يدعس رِىدقُولُ  �الْخي تعمولَ سسر قُولُ � اللَّهإِنَّ« ي أَلُ اللَّهسلَي دبالْع موي ةاميى الْقتح 

 من وفَرِقْت رجوتك رب يا قَالَ حجته عبدا اللَّه لَقَّن فَإِذَا تنكره أَنْ الْمنكَر رأَيت إِذْ منعك ما يقُولَ

 »الناسِ

 
187. Əbu Səid əl-Xudri � demişdir: “Mən Allah Elçisinin � belə 
dediyini eşitdim: “Qiyamət günü Allah qulu sorğu-sual edəcək, 
hətta belə buyuracaq: “Günah gördükdə onu inkar etməyə sənə 
nə mane oldu?” Allah qula dəlilini təlqin etdikdə o, deyəcək: “Ey 
Rəbbim! İnsanlardan qorxub, ümidimi Sənə bağladım!”287 
  

ÀËËÀÙ ÁÈÐ ÁßÍÄßÄß ÈÊÈ ÃÎÐÕÓ Âß ÈÊÈ ÀÐÕÀÉÛÍËÛÜÛ ÚßÌ ÅÒÌßÇ 
 

نةَ أَبِي عريرنِ  �هع بِيوِي � النري كذَل نع هبر � هقُولُ أَني: يتزعلَا و عملَى أَجي عدبنِ عفَيوخ 

 الْقيامة يوم أَخفْته الدنيا في أَمننِي وإِذَا الْقيامة، يوم نتهأَم الدنيا في خافَنِي إِذَا وأَمنينِ

 
188. Əbu Hureyra � rəvayət edir ki, Peyğəmbər � 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”.288 

                                                           

286 ət-Tirmizi 2557, 2755. əl-Albani səhih adlandırmışdır. 
287 İbn Macə 4017, 4153. əl-Albani səhih demişdir. 
288 İbn Hibban 640. Şueyb əl-Arnavut isnadının həsən olduğunu bildirmişdir. 
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ÚßÍÍßÒÈÍ ×ßÒÈÍËÈÊËßÐËß, ÚßÙßÍÍßÌÈÍ Äß ØßÙÂßÒËßÐËß ßÙÀÒß 
ÎËÓÍÌÀÑÛ 

 

نةَ أَبِى عريرولَ أَنَّ  �هسر ا«: قَالَ � اللَّهلَم لَقخ ةَ اللَّهنرِيلَ قَالَ الْججِبل :باذْه ظُرا فَانهإِلَي. 

بفَذَه ظَرا فَنهإِلَي اَء ثُمفَقَالَ ج :أَى بر كتزعالَ و عمسا يبِه دا إِالَّ أَحلَهخد ا ثُمفَّهح كَارِهبِالْم 

ا: قَالَ ثُمرِيلُ يجِب باذْه ظُرا فَانهإِلَي بفَذَه ظَرا فَنهإِلَي اَء ثُمفَقَالَ ج :أَى بر كتزعو لَقَد 

يتشا الَ أَنْ خلَهخدي دا«: قَالَ. »أَحفَلَم لَقخ اللَّه ارا: الَقَ النرِيلُ يجِب باذْه ظُرا فَانهإِلَي .

بفَذَه ظَرا فَنهإِلَي اَء ثُمفَقَالَ ج :أَى بر كتزعالَ و عمسا يبِه دا أَحلُهخدا فَيفَّهفَح اتوهبِالش 

ا: قَالَ ثُمرِيلُ يجِب باذْه ظُرا فَانهإِلَي .بفَذَه فَنا ظَرهإِلَي اَء ثُمفَقَالَ ج :أَى بر كتزعو لَقَد 

يتشقَى الَ أَنْ خبي دا إِالَّ أَحلَهخد« 

 
189. Əbu Hureyra � rəvayət edir ki, Allah Elçisi � demişdir: 
“Allah Cənnəti yaradanda Cəbrailə buyurdu: “Get ora bax!” O da 
gedib ora baxdı, sonra qayıdıb dedi: “Ey Rəbbim! İzzətinə and ol-
sun ki, onun haqqında eşidən hər kəs ora daxil olacaq”. Sonra 
Allah onu çətinliklərlə əhatə etdi və buyurdu: “Ey Cəbrail, get ora 
bax!” O da gedib ora baxdı, sonra qayıdıb dedi: “Ey Rəbbim! 
İzzətinə and olsun ki, heç kimin ora daxil ola bilməyəcəyindən 
qorxdum”. Allah Cəhənnəmi yaradanda isə buyurdu: “Ey 
Cəbrail, get ora bax!” O da gedib ora baxdı, sonra qayıdıb dedi: 
“Ey Rəbbim! İzzətinə and olsun ki, onun haqqında eşidən hər kəs 
ora daxil olacaq”. Sonra Allah onu şəhvətlərlə əhatə etdi və 
buyurdu: “Ey Cəbrail, get ora bax!” O da gedib ora baxdı, sonra 
qayıdıb dedi: “Ey Rəbbim! İzzətinə and olsun ki, hər kəsin ora 
daxil olacağından qorxdum”.289 
 

ÚßÍÍßÒËß ÚßÙßÍÍßÌÈÍ ÙÞÚßÒËßØÌßÑÈ 
 

نةَ أَبِى عريرقَالَ قَالَ � ه بِىالن � »تاجحةُ تنالْج ارالنو فَقَالَت ارالن ترأُوث رِينكَبتبِالْم 

                                                           

289 Əbu Davud 4119, 4746. əl-Albani həsən səhih demişdir. 
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رِينبجتالْمو .قَالَتةُ ونا الْجى ملُنِى الَ لخدفَاُء إِالَّ يعاسِ ضالن مقَطُهسقَالَ. و اللَّه كاربالَى تعتو 

 من بِك أُعذِّب عذَاب أَنت إِنما للنارِ وقَالَ. عبادى من أَشاُء من بِك أَرحم رحمتى أَنت جنةللْ

 قَط قَط ولُفَتقُ رِجلَه يضع حتى تمتلئُ فَالَ النار فَأَما ملْؤها، منهما واحدة ولكُلِّ. عبادى من أَشاُء

قَط .كالنئُ فَهلتمى توزيا وهضعضٍ، إِلَى بعالَ بو مظْلي اللَّه  �نم هلْقا، خدا أَحأَمةُ ونفَإِنَّ الْج 

ئُ � اللَّهشنا يلْقًا لَهخ« 
 
190. Əbu Hureyra � rəvayət edir ki, Peyğəmbər � demişdir: “(Bir 
dəfə) Cənnətlə Cəhənnəm höcətləşdi. Cəhənnəm dedi: “Mən 
(məxsusi olaraq) inadkarlardan və təkəbbürlülərdən ötrü yaradıl-
mışam”. Cənnət dedi: “Mənə nə olub ki, içimə ancaq zəif və aciz 
(görünən) adamlar girsin?” Onda Uca Allah Cənnətə buyurdu: 
“Sən Mənim rəhmətimsən, Mən sənin vasitənlə qullarımdan 
dilədiyim kimsəyə rəhm edərəm”. Sonra Cəhənnəmə buyurdu: 
“Sən də Mənim əzabımsan, Mən sənin vasitənlə qullarımdan 
dilədiyim kimsəyə əzab verərəm”. Onların hər biri (kifayət qədər 
insan və cinlə) doldurulacaq. Cəhənnəm ancaq o zaman dolacaq 
ki, Allah Öz Ayağını onun üstünə qoyacaq və o: “Yetər, yetər!”- 
deyəcək. Onda o, artıq dolacaq və (içindəkiləri) qaplayacaq. Allah 
� qullarından heç kəsə zülm etməz. Cənnətə gəlincə, Allah � 
onun (dolması) üçün başqa varlıqlar yaradacaq”.290 
 

ÚßÍÍßÒß ÑÎÐÜÓ-ÑÓÀËÑÛÇ ÝÈÐßÍËßÐ 
 

نع دبنِ اِهللا عب ودعسنِ � مع بِيقَالَ � الن: ترِضع لَيع ممِ اُألمسوبِالْم امأَي ،جنِي الْحبجفَأَع 

 فَإِنَّ: قَالَ رب، أَي نعم،: قَالَ أَرضيت؟ يامحمد،: واقَالَ والْجبلَ، السهلَ وامأل قَد أُمتي، كَثْرةُ

عالَِء مؤه نيعبلُونَ أَلْفًا، سخدةَ ينابٍ، الْجسرِحيبِغ مهو ينقُونَ، الَ الَّذرتسالَ يونَ، ووكْتالَ يو 

 اجعلْه اللَّهم: قَالَ منهم، يجعلَنِي أَنْ اللَّه فَادع: عكَّاشةُ قَالَ يتوكَّلُونَ، ربهِم وعلَى يتطَيرونَ،

،مهنلٌ فَقَالَ مجر رآخ :عاد لُنِي اللَّهعجي ،مهنقَالَ م :قَكبا سةُ بِهكَّاشع. 

                                                           

290 əl-Buxari 4472, 4569, 4850; “Ədəbul-Mufrad” 554, 589. 
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191. Abdullah ibn Məsud � rəvayət edir ki, Peyğəmbər � dedi: 
“Həcc mövsümündə mənə ümmətlər göstərildi. Mənim ümmə-
timin çoxluğu xoşuma gəldi. Dağlara və düzənliklərə doluşmuş-
dular. Mələklər dedilər: “Ey Muhəmməd! Razı qaldınmı?” Pey-
ğəmbər � dedi: “Bəli, ey Rəbbim!” Allah buyurdu: “Onların 
arasında yetmiş min nəfər vardır ki, onlar sorğu-sualsız Cənnətə 
girəcəkər. (Bunlar) o kəslərdir ki, (heç kəsdən) ofsun oxumağı 
diləməzlər, dağlanmazlar, (əlamətləri) uğursuzluğa yozmazlar və 
yalnız özlərinin Rəbbinə təvəkkül edərlər”. Ukkaşə � dedi: 
“Allaha yalvar ki, məni onlardan etsin!” Peyğəmbər � dedi: 
“Allahım! Bunu onlardan et!” Başqa bir kişi dedi: “Allaha yalvar 
ki, məni onlardan etsin!” O dedi: “Bu işdə Ukkaşə səni qabaq-
ladı”.291 
 

ÚßÍÍßÒÄß ßÊÈÍ×ÈËÈÊËß ÌßØÜÓË ÎËÌÀÃ ÈÑÒßÉßÍ ÙÀÃÃÛÍÄÀ 
 

نةَ أَبِى عريرأَنَّ � ه بِىا كَانَ � النموثُ يدحي هدنعلٌ وجر نلِ مأَه ةيادالً أَنَّ« الْبجر نلِ مأَه 

ةنأْذَنَ الْجتاس هبى رعِ فرفَقَالَ الز لَه تا أَلَسيمف ئْتلَى قَالَ شى بنلَكو بأَنْ أُح عرقَالَ. أَز ذَرفَب 

رادفَب فالطَّر هاتبا نوهاؤوتس ،هادصحتاسثَالَ فَكَانَ والِ أَمقُولُ الْجِبفَي اللَّه كونا دي ناب ،مآد هفَإِن 

 زرعٍ، أَصحاب فَإِنهم أَنصارِيا، أَو قُرشيا إِالَّ تجِده الَ واللَّه اَألعرابِى فَقَالَ. »شىٌء يشبِعك الَ

أَماو نحا ننابِ فَلَسحعٍ بِأَصرز .كحفَض بِىالن�  

 
192. Əbu Hureyra � rəvayət edir ki, bir dəfə bədəvilərdən birisi 
Peyğəmbərin � yanında ikən Peyğəmbər � belə bir hədis danışdı: 
“Cənnət əhlindən biri Rəbbindən orada əkinçiliklə məşğul olmaq 
üçün izn istəyəcək”. (Rəbbi ona) buyuracaq: “Məgər istədiklərinə 
nail olmamısan?” Adam deyəcək: “Elədir, lakin mən əkin əkməyi 
sevirəm”. (Onda ona izn veriləcək və o) torpağa toxum səpəcək. 
Toxumlar bir göz qırpımında cücərib yetişəcək və bol məhsul 
verəcək; (o məhsul) dağ boyda olacaq”. Onda Allah ona buyura-

                                                           

291 əl-Buxari “Ədəbul-Mufrad” 911. əl-Albani  həsən səhih olduğunu bildirmişdir. 
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caq: “Götür onları, ey Adəm oğlu! Həqiqətən, heç bir şey sənin 
gözünü doydura bilməz”. (Peyğəmbərin � yanındakı) bədəvi 
dedi: “Vallahi, bu adam olsa-olsa ya qureyşdən, ya da ənsardan 
olan bir kimsə olacaq. Əkinçiliklə məşğul olan onlardır, biz yox”. 
Peyğəmbər � (onun bu sözünə) gülümsədi”.292 
 

ÚßÙßÍÍßÌß ÄÀÕÈË ÎËÀÍÄÀÍ ÑÎÍÐÀ ÎÐÀÄÀÍ ×ÛÕÀÍ 
 

نسِ عنِ أَنب كالولَ أَنَّ  �مسر قَالَ � اللَّه »جرخي نارِ مةٌ النعبونَ أَرضرعلَى يع فَ � اللَّهرأْمي 

ارِ إِلَى بِهِمالن تفلْتفَي مهدقُولُ أَحفَي أَى بر قَد تو كُنجنِى إِنْ أَرتجرا أَخهننِى الَ أَنْ ميدعت 

 »فيها نعيدك فَالَ فَيقُولُ. فيها

 
193. Ənəs ibn Məlik � rəvayət edir ki, Allah Elçisi � demişdir: 
“Dörd (nəfər) Cəhənnəmdən çıxardılaraq Allahın � hüzuruna 
gətiriləcək. Allah onların oda (girmələrini) əmr edəcək. Onlardan 
biri Allaha yalvararaq deyəcək: “Ey Rəbbim! Mən ümid edirdim 
ki, Sən məni (oddan) çıxartsan, ora qaytarmayacaqsan”. Allah: 
“Səni ora qaytarmayacağıq”- buyuracaq”.293 
 

ÏÈØÈÉß ÝÞÐß ßÇÀÁÀ ÄÖ×ÀÐ ÎËÀÍ ÃÀÄÛÍ 
 

نع دبع نِ اللَّهر ابمولُأن   �عسر قَالَ � اللَّه: »تذِّبأَةٌ عرى امف ةرا ههتسبى حتح تاتم 

 أَنت والَ حبستيها حني سقَيتيها )الَ( و أَطْعمتيها أَنت الَ: اهللا قَالَ النار فيها فَدخلَت جوعا

  »اَألرضِ خشاشِ من فَأَكَلَت أَرسلْتيها

 
194. Abdullah ibn Ömər � rəvayət edir ki, Allah Elçisi � dedi: 
“Pişiyə görə bir qadına əzab verildi. Qadın onu ölənə qədər ac 
saxlamışdı. Elə buna görə də Cəhənnəmə girdi. Allah ona 

                                                           

292 əl-Buxari 2177, 2221, 2348. 
293 Əhməd 12835, 13659. Şueyb əl-Arnavut isnadını Muslimin şərtlərinə görə səhih adlan-
dırmışdır. 
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deyəcək: “Sən o pişiyi tutub saxladığın zaman ona nə yemək, nə 
də su verdin. Nə də onu azad buraxdın ki, gedib yer üzündəki 
həşəratlardan yesin”.294 
 

ÚßÍÍßÒÄß ßÍ ÀØÀÜÛ Âß ßÍ ÉÖÊÑßÊ ÌßÐÒßÁßÉß ÑÀÙÈÁ ÎËÀÍËÀÐ 
 

 قَالَ - أَبجر ابن أُراه - أَحدهما رفَعه سفْيانُ قَالَ الْمنبرِ علَى الناس بِه يخبِر  �شعبةَ بن الْمغريةَ

 ةَالْجن الْجنة أَهلُ أُدخلَ ما بعد يجِىُء رجلٌ هو قَالَ منزِلَةً الْجنة أَهلِ أَدنى ما ربه موسى سأَلَ«
 لَه فَيقَالُ أَخذَاتهِم وأَخذُوا منازِلَهم الناس نزلَ وقَد كَيف رب أَى فَيقُولُ. الْجنةَ ادخلِ لَه فَيقَالُ

 ومثْلُه ذَلك لَك فَيقُولُ. رب رضيت فَيقُولُ الدنيا ملُوك من ملك ملْك مثْلُ لَك يكُونَ أَنْ أَترضى

ثْلُهمو ثْلُهمو ثْلُهمى فَقَالَ. وف ةسامالْخ يتضر بقُولُ. رذَا فَيه ةُ لَكرشعو هثَالأَم لَكا وم 

تهتاش كفْسن لَذَّتو كنيقُولُ .عفَي يتضر بقَالَ. ر بر مالَهزِلَةً فَأَعنقَالَ م كأُولَئ ينالَّذ 

تدأَر تسغَر مهتامى كَردبِي تمتخا وهلَيع فَلَم رت نيع لَمو عمسأُذُنٌ ت لَمو طُرخلَى يقَلْبِ ع 

 .اآليةَ �أَعينٍ ةقُر من لَهم أُخفى ما نفْس تعلَم فَالَ � �اللَّه كتابِ فى ومصداقُه قَالَ. »بشرٍ

 
195. Muğira ibn Şubə � rəvayət edir ki, Allah Elçisi � demişdir: 
“Musa Rəbbindən: “Cənnət əhlindən ən aşağı mərtəbəyə sahib 
olan kimdir?”- deyə soruşdu. Allah buyurdu: “Cənnət əhli 
Cənnətə daxil olduqdan sonra bir kişi gələcək və ona: “Cənnətə 
daxil ol!”- deyiləcək. O da: “Ey Rəbb! Necə daxil olum ki, artıq 
insanlar daxil olub yerlərini tutmuş və alacaqlarını da almışlar”- 
deyə cavab verəcək. Ona: “Dünya hökmdarlarından birinin mül-
kü qədər mülkünün olmasını istərdinmi?”- deyiləcək. O da: 
“İstərdim, ey Rəbb!”- deyə cavab verəcək. Allah ona: “İstədiyin və 
bir o qədər də, bir o qədər də, bir o qədər də, bir o qədər də 
sənindir”- buyuracaq, beşincidə: “Razı qaldım, ey Rəbb!”- 
deyəcək. Allah: “Bu və üstəlik on misli qədər də sənindir. 
Həmçinin nəfsinin istədiyi və gözünə xoş gələn hər şey sənindir”- 

                                                           

294 əs-Suyuti “Cəmius-Sağir” 7442. əl-Albani “Sahihul-Cəmius-Sağir”də (№ 3995) səhih ol-
duğunu bildirmişdir. 
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deyə buyuracaq. O: “Razı qaldım, ey Rəbb!”- deyə cavab verəcək. 
Musa �: “Ey Rəbb! Bəs onlardan ən yüksək mərtəbəyə sahib 
olanlar kimdir?”- deyə soruşdu. Allah buyurdu: “Onlar Mənim 
seçdiyim, Öz Əlimlə kəramət məqamına yüksəltdiyim və kəra-
mətlərinin dəyişməyəcəyinə hökm verdiyim kəslərdir. Onlar üçün 
heç bir gözün görmədiyi, heç bir qulağın eşitmədiyi və heç bir 
bəşər övladının ağlına belə gətirmədiyi nemətlər hazırladım”. 
Allahın � Kitabında bunun təsdiqi: “Etdikləri əməllərin mükafatı 
kimi onlar üçün gözlərinə sevinc gətirəcək nələr saxlandığını heç 
kəs bilmir” (əs-Səcdə, 17) - ayəsidir”.295 
 

نامِ عمنِ هب هبنذَا قَالَ�  ما ها مثَندو حةَ أَبريره  �نولِ عسر فَذَكَ. � اللَّهيثَ رادا أَحهنم 

 لَه فَيقُولُ ويتمنى فَيتمنى. تمن لَه يقُولَ أَنْ الْجنة من أَحدكُم مقْعد أَدنى إِنَّ« � اللَّه رسولُ وقَالَ

 وكَذَا كَذَا سلْ اللَّه ويذَكِّره«....»معه ومثْلَه تمنيت ما لَك فَإِنَّ لَه فَيقُولُ .نعم فَيقُولُ تمنيت هلْ

 علَيه فَتدخلُ بيته يدخلُ ثُم - قَالَ - أَمثَاله وعشرةُ لَك هو اللَّه قَالَ اَألمانِى بِه انقَطَعت فَإِذَا

اهتجوز نورِ منيِ الْحالْع قُوالَنفَت دملَّ الْحلى هالَّذ اكيا أَحا لَنانيأَحو قُولُ - قَالَ - لَكا فَيم ىطأُع 

دثْلَ أَحا مم يتطأُع 

 
196. Həmmam ibn Münəbbih �: “Bu, Əbu Hureyranın � Allah 
Elçisindən � bizə rəvayət etdikləridir”– demiş və bir çox hədislər 
zikr etmişdir. Onlardan biri budur: “Allah Elçisi � demişdir: “Hər 
hansı birinizin Cənnətdəki ən aşağı məqamı ona: “(Nə diləyirsən,) 
dilə!”– deyilməsidir. O da (istədiyini) diləyəcək. Sonra ona: “Dilə-
dinmi?”– deyiləcək. O: “Bəli!”– deyə cavab verdikdə ona: “İstə-
diklərin və bir o qədəri də sənindir”- deyiləcək”.296 Başqa rəva-
yətdə bu əlavələr vardır: “…(Allah o adama): “Bunları da istə!”- 
deyə xatırladacaq. İstədikləri qurtardıqdan sonra Allah: “İstədik-
lərinin hamısı və onların on misli də sənindir!”- deyəcək. Allah 
Elçisi � buyurdu: “Sonra adam (Cənnətdəki) evinə girəcək və 
                                                           

295 Muslim 189, 276, 485. 
296 Muslim 268, 453, 471. 
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yanına iri gözlü hurilərdən olan iki zövcəsi daxil olub deyəcəklər: 
“Səni bizim üçün və bizi də sənin üçün dirildən Allaha həmd 
olsun!” Həmin adam deyəcək: “Mənə verilən qədər (nemət) heç 
bir kəsə verilməmişdir”.297 
 

ÚßÍÍßÒß ßÍ ÀÕÛÐÛÍÚÛ ÝÈÐßÍ ÙÀÃÃÛÍÄÀ 
 

نع دبع نِ اللَّهب ودعسولُ قَالَ قَالَ  �مسر ى« � اللَّهإِن لَمَألع رلِ آخارِ أَها النوجرا خهنم 

رآخلِ وأَه ةنوالً الْجخةَ دنلٌ الْججر جرخي نارِ ما النوبح قُولُفَي اللَّه كاربالَى تعتو لَه باذْه 

 تبارك اللَّه فَيقُولُ. مَألى وجدتها رب يا فَيقُولُ فَيرجِع مَألى أَنها إِلَيه فَيخيلُ فَيأْتيها الْجنةَ فَادخلِ

 رب يا فَيقُولُ فَيرجِع مَألى أَنها إِلَيه فَيخيلُ أْتيهافَي - قَالَ - الْجنةَ فَادخلِ اذْهب لَه وتعالَى

 لَك إِنَّ أَو أَمثَالها وعشرةَ الدنيا مثْلَ لَك فَإِنَّ الْجنةَ فَادخلِ اذْهب لَه اللَّه فَيقُولُ مَألى وجدتها

 رأَيت لَقَد قَالَ »الْملك وأَنت - بِى أَتضحك أَو - بِى أَتسخر فَيقُولُ - قَالَ - الدنيا أَمثَالِ عشرةَ

  .منزِلَةً الْجنة أَهلِ أَدنى ذَاك يقَالُ فَكَانَ قَالَ. نواجِذُه بدت حتى ضحك � اللَّه رسولَ

 
197. İbn Məsud � rəvayət edir ki, Allah Elçisi � demişdir: “Mən 
Cəhənnəmdən ən axırıncı çıxanı və Cənnətə ən axırıncı daxil ola-
nın kim olacağını bilirəm. O kişi Cəhənnəmdən sürünərək çıxacaq 
və Uca Allah ona buyuracaq: “Get, Cənnətə gir!” O, Cənnətə girə-
cək, lakin onun dolu olduğunu güman edərək geri qayıdıb 
deyəcək: “Ey Rəbbim! Mən Cənnəti dolu gördüm”. Uca Allah ona 
buyuracaq: “Get, Cənnətə gir!” O, yenə Cənnətə girəcək, lakin 
onun dolu olduğunu güman edərək geri qayıdıb deyəcək: “Ey 
Rəbbim! Mən Cənnəti dolu gördüm”. Allah ona buyuracaq: “Get, 
Cənnətə gir! Dünya və onun on misli sənindir və ya dünyanın on 
misli sənindir!” O deyəcək: “Sən Hökmdar ola-ola mənə gülür-
sən?” İbn Məsud � dedi: “Gördüm ki, Allah Elçisi � güldü, hətta 
azı dişləri göründü. Allah Elçisi � buyurdu: “Bu, Cənnət əhlindən 

                                                           

297 Muslim 311/ 188 (275, 482). 
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ən aşağı mərtəbəyə sahib olandır”- deyiləcək”.298 
 

 ويكْبو مرةً يمشى فَهو رجلٌ الْجنةَ يدخلُ من آخر« قَالَ � اللَّه رسولَ أَنَّ  �مسعود ابنِ عنِ

 اللَّه أَعطَانِى لَقَد منك نجانِى الَّذى تبارك الَفَقَ إِلَيها الْتفَت جاوزها ما فَإِذَا مرةً النار وتسفَعه مرةً

 هذه من أَدنِنِى رب أَى فَيقُولُ شجرةٌ لَه فَترفَع. واآلخرِين اَألولني من أَحدا أَعطَاه ما شيئًا

ةرجلَّ الشظتا فََألسلِّهبِظ برأَشو نم هائقُولُ. امفَي ا � اللَّهي ناب ملِّى آدا إِنْ لَعكَهتطَينِى أَعأَلْتس 

 علَيه لَه صبر الَ ما يرى َألنه يعذره وربه غَيرها يسأَلَه الَ أَنْ ويعاهده. رب يا الَ فَيقُولُ .غَيرها

نِيهدا فَيهنم ظتسا لُّفَيلِّهبِظ برشيو نا مهائم ثُم فَعرت ةٌ لَهرجش ىه نسأَح نقُولُ اُألولَى مفَي أَى 

بنِنِى رأَد نم هذه برَألش نا مهائلَّ مظتأَسا ولِّهالَ بِظ أَلُكا أَسهرقُولُ. غَيا فَيي ناب مآد أَلَم 

اهعنِىتأَلَنِى الَ أَنْ دسا تهرقُولُ غَيلِّى فَيإِنْ لَع كتينا أَدهنأَلُنِى مسا تهرغَي .هداهعالَ أَنْ فَي أَلَهسي 

 ثُم. مائها من ويشرب ابِظلِّه فَيستظلُّ منها فَيدنِيه علَيه لَه صبر الَ ما يرى َألنه يعذره وربه غَيرها

فَعرت ةٌ لَهرجش دنابِ عب ةنالْج ىه نسأَح ننِ ميقُولُ. اُألولَيفَي أَى بنِنِى رأَد نم هذلَّ هظتَألس 

 غَيرها تسأَلَنِى الَ أَنْ تعاهدنِى أَلَم مآد ابن يا فَيقُولُ. غَيرها أَسأَلُك الَ مائها من وأَشرب بِظلِّها

 فَإِذَا منها فَيدنِيه علَيها لَه صبر الَ ما يرى َألنه يعذره وربه. غَيرها أَسأَلُك الَ هذه رب يا بلَى قَالَ

اهنا أَدهنم عمسفَي اتولِ أَصأَه نالْجقُولُ ةفَي أَى با رلْنِيهخقُولُ .أَدا فَيي ناب ما آدرِينِى مصي كنم 

يكضرأَنْ أَي كيطا أُعينا الدثْلَهما وهعا قَالَ مي بر زِئهتسى أَتنم تأَنو بر نيالَمالْع« .كحفَض 

ناب ودعسى أَالَ فَقَالَ مأَلُونست مم كحفَقَالُوا أَض مم كحضكَذَا قَالَ ته كحولُ ضسر اللَّه � .

 وأَنت منى أَتستهزِئ قَالَ حني الْعالَمني رب ضحك من« قَالَ اللَّه رسولَ يا تضحك مم فَقَالُوا

بر نيالَمقُولُ الْعفَي الَ ىإِن زِئهتأَس كنى منلَكلَى وا عاُء مأَش رقَاد«  

 
198. İbn Məsud � rəvayət edir ki, Allah Elçisi � demişdir: 
“Cənnətə ən axırıncı girən (körpüdən keçərkən) gah yeriyəcək, 
gah üzü üstə düşəcək, gah da alov onun üzünü qarsacaq. Alovu 
keçdiyi zaman çevrilib ona baxaraq deyəcək: “Məni səndən qurta-
ran Allah necə də xeyirxahdır! Allaha and olsun ki, Allah nə 
əvvəlkilərdən, nə də sonrakılardan heç kəsə vermədiyini mənə 
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verdi!” Onun önünə bir ağac çıxarılacaq və o deyəcək: “Ey 
Rəbbim! Məni bu ağaca yaxınlaşdır, onun kölgəsində kölgələnim 
və suyundan içim”. Allah �: “Ey Adəm oğlu, ola bilsin ki, Mən 
sənə bunu versəm, sən başqa bir şey istəyəcəksən”- deyə buyura-
caq. Adam: “Xeyr, ey Rəbbim!”- deyəcək və başqa bir şey istəmə-
yəcəyinə söz verəcək. Allah onu üzürlü sayacaq, çünki o, qarşısın-
da tab gətirə bilməyəcəyi bir nemət görürdü. Allah onu ağaca 
yaxınlaşdıracaq. O da (ağacın) kölgəsində kölgələnəcək və suyun-
dan içəcək. Sonra qarşısına əvvəlki ağacdan daha gözəl bir ağac 
çıxarılacaq. O deyəcək: “Ey Rəbbim! Məni bu ağaca yaxınlaşdır, 
onun suyundan içim və kölgəsində kölgələnim. Səndən başqa bir 
şey istəmirəm”. Uca Allah buyuracaq: “Bundan başqa bir şey 
istəməyəcəyinə dair Mənə söz vermədinmi? Ola bilsin ki, Mən 
sənə bunu versəm, sən başqa bir şey istəyəcəksən”. O da başqa bir 
şey istəməyəcəyinə söz verəcək. Allah onu üzürlü sayacaq, çünki 
o, qarşısında tab gətirə bilməyəcəyi bir nemət görürdü. Allah onu 
ağaca yaxınlaşdıracaq. O da (ağacın) kölgəsində kölgələnəcək və 
suyundan içəcək. Sonra qarşısına Cənnət qapısının yaxınlığında 
əvvəlki iki ağacdan daha gözəl bir ağac çıxarılacaq. Adam 
deyəcək: “Ey Rəbbim! Məni bu ağaca yaxınlaşdır, onun kölgəsin-
də kölgələnim və suyundan içim. Səndən başqa bir şey istəmi-
rəm”. Uca Allah: “Ey Adəm oğlu, başqa bir şey istəməyəcəyinə 
dair Mənə söz vermədinmi?”- deyə buyuracaq. O deyəcək: “Bəli, 
ey Rəbbim! Bunu istəyirəm, başqa heç nə istəmirəm”. Allah onu 
üzürlü sayacaq, çünki o, qarşısında tab gətirə bilməyəcəyi bir 
nemət görürdü. Allah onu ağaca yaxınlaşdıracaq. O, ağaca 
yaxınlaşanda Cənnət əhlinin səsini eşidəcək. O deyəcək: “Ey 
Rəbbim, məni ora daxil et!” Allah buyuracaq: “Məndən istədiklə-
rinə nə son qoyacaq? Sənə dünya və bir o qədərini versəm, bu 
səni razı edərmi?” Adam: “Ey Rəbbim! Sən aləmlərin Rəbbi oldu-
ğun halda mənə istehza edirsən?”- deyəcək”. (Bunları rəvayət 
etdikdən sonra) İbn Məsud � güldü və dedi: “Nəyə güldüyümü 
soruşmursunuz?” Dedilər: “Nəyə güldün?” O dedi: “Allah Elçisi 
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� də beləcə güldü və ondan: “Nəyə gülürsən, ey Allahın Elçisi?”- 
deyə soruşdular. O dedi: “Aləmlərin Rəbbinin qulun: “Sən bütün 
aləmlərin Rəbbi olduğun halda mənə istehza edirsən?”- sözünə 
gülməsinə gülürəm”. Allah da ona belə deyəcək: “Mən sənə 
istehza etmirəm, Mən istədiyimi etməyə qadirəm”.299 
 

نةَ أَبِى عريرا � همهربأَنَّ أَخ اسا قَالُوا النولَ يسر لْ ، اللَّهى هرا ننبر موي ةاميلْ« قَالَ الْقه 

 فى تمارونَ فَهلْ« قَالَ. اللَّه رسولَ يا الَ قَالُوا. »سحاب دونه لَيس الْبدرِ لَيلَةَ الْقَمرِ فى تمارونَ

 الْقيامة، يوم الناس يحشر كَذَلك، ترونه فَإِنكُم« قَالَ. الَ قَالُوا. »حابس دونها لَيس الشمسِ

 يتبِع من ومنهم الْقَمر يتبِع من ومنهم الشمس، يتبِع من فَمنهم. فَلْيتبِع شيئًا يعبد كَانَ من فَيقُولُ

 حتى مكَاننا هذَا فَيقُولُونَ ربكُم أَنا فَيقُولُ اللَّه فَيأْتيهِم منافقُوها، فيها اُألمةُ هذه وتبقَى واغيت،الطَّ

 فَيدعوهم. ربنا أَنت قُولُونَفَي. ربكُم أَنا فَيقُولُ اللَّه فَيأْتيهِم. عرفْناه ربنا جاَء فَإِذَا ربنا، يأْتينا

برضاطُ فَيرالص نيب ىانرظَه ،منهلَ فَأَكُونُ جأَو نم وزجي نلِ مسالر ،هتالَ بِأُمو كَلَّمتي ذئموي 

دلُ، إِالَّ أَحسالر كَالَملِ وسالر ذئموي ماللَّه لِّمس لِّمى. سفو منهج يبثْلُ كَالَلم كوش ،اندعالس 

 قَدر يعلَم الَ أَنه غَير السعدان، شوك مثْلُ فَإِنها« قَالَ. نعم قَالُوا. »السعدان شوك رأَيتم هلْ

 ينجو، ثُم يخردلُ من ومنهم بِعمله، يوبق من فَمنهم م،بِأَعمالهِ الناس تخطَف اللَّه، إِالَّ عظَمها

 اللَّه، يعبد كَانَ من يخرِجوا أَنْ الْمالَئكَةَ اللَّه أَمر النارِ، أَهلِ من أَراد من رحمةَ اللَّه أَراد إِذَا حتى

مهونرِجخرِ فَيعيومهبِآثَارِ فُون ،ودجالس مرحو لَى اللَّهارِ عأْكُلَ أَنْ النت أَثَر ودجونَ السجرخفَي نم 

 علَيهِم فَيصب امتحشوا، قَد النارِ من فَيخرجونَ السجود، أَثَر إِالَّ النار تأْكُلُه آدم ابنِ فَكُلُّ النارِ،

 ويبقَى الْعباد، بين الْقَضاِء من اللَّه يفْرغُ ثُم السيلِ، حميلِ فى الْحبةُ تنبت كَما فَينبتونَ الْحياة، ماُء

 رب يا فَيقُولُ النارِ قبلَ بِوجهِه مقْبِلٌ الْجنةَ، دخوالً النارِ أَهلِ آخر وهو والنارِ، الْجنة بين رجلٌ

رِفهِى اصجنِ وارِ، عالن نِى قَدبا، قَشهقَنِى رِحيرأَحا وهقُولُ. ذَكَاؤلْ فَيه تيسلَ إِنْ عفُع كذَل 

أَلَ أَنْ بِكست رغَي كقُولُ ذَلالَ فَي كتزعى. وطعفَي ا اللَّهاُء مشي نم دهيثَاقٍ، عمو رِفصفَي اللَّه 

ههجنِ وارِ، علَ فَإِذَا النأَقْب لَى بِهع ةنأَى الْجا رهتجهب كَتا ساَء مش أَنْ اللَّه ،كُتسي ا قَالَ ثُمي 

بنِى رمقَد دنابِ عب ةنقُولُ. الْجفَي اللَّه لَه سأَلَي قَد تطَيأَع ودهالْع يقاثوالْمأَلَ الَ أَنْ وست رغَي 
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 أَنْ ذَلك أُعطيت إِنْ عسيت فَما فَيقُولُ. خلْقك أَشقَى أَكُونُ الَ رب يا فَيقُولُ سأَلْت كُنت الَّذى

 فَيقَدمه وميثَاقٍ، عهد من شاَء ما ربه فَيعطى. ذَلك غَير أَسأَلُ الَ وعزتك الَ فَيقُولُ غَيره تسأَلَ الَ

 اللَّه شاَء ما فَيسكُت والسرورِ، النضرة من فيها وما زهرتها فَرأَى بابها، بلَغَ فَإِذَا الْجنة، بابِ إِلَى

 قَد أَلَيس أَغْدرك، ما آدم ابن يا ويحك اللَّه فَيقُولُ. الْجنةَ خلْنِىأَد رب يا فَيقُولُ يسكُت، أَنْ

تطَيأَع دهالْع يثَاقالْمأَلَ الَ أَنْ وست رى غَيالَّذ يتطقُولُ أُعا فَيي بلْنِى الَ رعجقَى تأَش كلْقخ .

كحضفَي اللَّه � ،هنثُ مأْذَنُ مي ى لَهولِ فخد ةنقُولُ الْجفَي نمى. تنمتى فَيتإِذَا ح تقَطَعان هتنِيأُم 

 لَك تعالَى اللَّه قَالَ اَألمانِى بِه انتهت إِذَا حتى ربه، يذَكِّره أَقْبلَ. وكَذَا كَذَا تمن � اللَّه قَالَ

كذَل ثْلُهمو هعو قَالَ. »مأَب يدعس رِىدةَ َألبِى الْخريرولَ إِنَّ � هسر قَالَ« قَالَ � اللَّه اللَّه 

لَك كةُ ذَلرشعو هثَالو قَالَ. »أَمةَ أَبريره فَظْ لَمأَح نولِ مسر إِالَّ � اللَّه لَهقَو »لَك كذَل ثْلُهمو 

هعو قَالَ. »مأَب يدعى سإِن هتعمقُولُ سي »كذَل ةُ لَكرشعو هثَالأَم« 

 
199. Əbu Hureyra � rəvayət edir ki, (bir dəfə) camaat soruşdu: 
“Ey Allahın Elçisi! Qiyamət günü Rəbbimizi görə biləcəyikmi?” 
Allah Elçisi � dedi: “Məgər siz buludla örtülməmiş on dörd 
gecəlik ayı (görəcəyinizə) şübhə edirsiniz?” Onlar: “Xeyr, ey 
Allahın Elçisi!”- deyə cavab verdilər. Allah Elçisi � dedi: “Məgər 
siz buludla örtülməmiş günəşi (görəcəyinizə) şübhə edirsiniz?” 
Onlar: “Xeyr!”- dedilər. Allah Elçisi � buyurdu: “Rəbbinizi də 
beləcə görəcəksiniz. Qiyamət günü insanlar məşhərə toplanacaq 
və Allah buyuracaq: “Kim nəyə ibadət edirdisə, qoy onun ardınca 
getsin!” Beləliklə, onlardan kimisi günəşin, kimisi ayın, kimisi də 
tağutların 300  ardınca gedəcək. Axırda bu ümmət, içində olan 
münafiqlərlə birlikdə qalacaqlar. Allah onların yanına gəlib buyu-
racaq: “Mən sizin Rəbbinizəm!” Onlar (Onu tanımadıqlarına görə) 
deyəcəklər: “Rəbbimiz gələnədək bura bizim yerimiz (olacaq), 
Rəbbimiz gələndə biz Onu tanıyacağıq”. Sonra Allah onların 

                                                           

300 Tağut sözü aşağıdakı kimi izah olunur: a) Uca Allahla yanaşı ilahiləşdirilən və ibadət 
olunan hər hansı bir məxluq; b) Allahın haram buyurduqlarına məhəl qoymayan günah-
kar; s) şeytan və iblis; ç) cadugərlər və baxıcılar; d) insanları aldadan və Allahın şəriətinə 
zidd olan qanunlar qəbul edən kafirlər; e) büt yerləşdirilən məbəd. 
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yanına gəlib buyuracaq: “Mən sizin Rəbbinizəm!” Onlar (Onu 
tanıyacaq və): “Sən bizim Rəbbimizsən!”- deyəcəklər. (Bundan 
sonra) Allah onları çağıracaq, Cəhənnəmin üzərində körpü 301 
qurulacaq və ümməti ilə birlikdə bu körpüdən keçən elçilərin 
birincisi mən olacağam. O gün elçilərdən başqa heç kəs danışa 
bilməyəcək, elçilər isə deyəcəklər: “Allahım, xilas et, xilas et!” 
Cəhənnəmdə sadan 302  tikanlarına bənzər qarmaqlar vardır. Siz 
sadan tikanlarını görmüsünüzmü?” Əshabələr: “Bəli”- dedilər. 
Allah Elçisi � buyurdu: “Bu qarmaqlar sadan tikanlarına bənzə-
yirlər, lakin Allahdan başqa heç kəs onların nə qədər böyük 
olduğunu bilmir. Onlar insanları əməllərinə görə tutacaqlar, 
kimisi əməlinə görə məhv olacaq, kimisi də didik-didik ediləcək, 
lakin axırda xilas olacaq. Nəhayət Allah Cəhənnəmə vasil 
olanlardan dilədiyinə mərhəmət göstərmək istədiyi zaman mələk-
lərə Allaha ibadət etmiş kimsələri (oradan) çıxarmağı əmr edəcək. 
Mələklər onları (üzlərindəki) səcdə izindən tanıyıb (oradan) çıxa-
racaqlar. Belə ki, Alah Cəhənnəm oduna səcdə izlərini yandırıb-
yaxmağı haram etmişdir. Beləliklə, onlar Cəhənnəmdən çıxa-
caqlar. Od Adəm övladının vücudunu səcdə yerləri istisna 
olmaqla, başdan ayağa yandırıb-yaxacaq və onlar sümüklərinə 
qədər yanmış halda oddan çıxacalar. Bundan sonra onların üs-
tünə dirilik suyu töküləcək və onlar selin gətirdiyi toxumun cücə-
rib yetişdiyi kimi diriləcəklər. Nəhayət Allah Öz qulları üzərində 
mühakiməsini bitirdikdə Cənnətlə Cəhənnəm arasında bir nəfər 
qalacaq. Bu adam Cəhənnəmdən çıxıb Cənnətə girən kimsələrin 
axırıncısı olacaq. Onun üzü Cəhənnəmə tərəf olacaq və o deyəcək: 
“Ey Rəbbim, mənim üzümü oddan döndər, çünki onun tüstüsü 
məni zəhərləmiş, alovu da məni yandırıb-yaxmışdır!” Allah 
buyuracaq: “Bu istədiyin yerinə yetirilsə, başqa bir şey istəyəcək-
sənmi?” Bu adam: “Sənin İzzətinə and olsun ki, yox!”- deyəcək və 

                                                           

301 Tərcümədə buna Sirat, qıl körpüsü deyilir. 
302 Dadı şirin tikanlı bir bitkidir. 
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Allaha dilədiyi qədər and içib söz verəcək. Allah da onun üzünü 
oddan döndərəcək. Allah onun üzünü Cənnətə tərəf çevirdikdə o, 
(Cənnətin) gözəlliyini görüb Allahın istədiyi qədər susacaq, sonra 
isə deyəcək: “Ey Rəbbim, məni Cənnətin qapısına yaxınlaşdır”. 
Allah ona buyuracaq: “Məgər sən and içib söz verməmişdin ki, bu 
istədiyindən başqa heç nə istəməyəcəksən?” O deyəcək: “Ey 
Rəbbim, qoy Sənin yaratdıqlarının ən bədbəxti mən olmayım!” 
Allah buyuracaq: “Bu istədiyin yerinə yetirilsə, başqa bir şey 
istəməyəcəksənmi?” O (yenə): “Sənin İzzətinə and olsun ki, mən 
başqa heç nə istəməyəcəyəm”- deyəcək və Allaha dilədiyi qədər 
and içib söz verəcək. Allah da onu Cənnətin qapısına yaxınlaş-
dıracaq. Cənnətin qapısına çatdıqda onun gözəlliyini, içindəki 
sevinc və zövq-səfanı görüb Allahın istədiyi qədər susacaq, sonra 
da deyəcək: “Ey Rəbbim, məni Cənnətə daxil et!” Allah buyura-
caq: “Vay sənin halına, ey Adəm oğlu, sən nə qədər vədinə xilaf 
çıxırsan! Məgər sən and içib söz verməmişdin ki, sənə verilən-
lərdən başqa heç nə istəməyəcəksən?” O deyəcək: “Ey Rəbbim, 
qoy Sənin yaratdıqlarının ən bədbəxti mən olmayım!” Belə olduq-
da Allah � güləcək, sonra ona Cənnətə daxil olmağa izn verəcək 
və buyuracaq: “(Nə diləyirsən) dilə!” O adam o qədər diləyəcək 
ki, axırda (heç bir) diləyi qalmayacaq və Allah � buyuracaq: 
“Filan və filan şeyləri də dilə!” Beləcə, Rəbbi ona (onun 
istəklərini) xatırladacaq. Artıq onun heç bir istəyi qalmadıqda Uca 
Allah buyuracaq: “Sənə bu istədiklərin və bir o qədəri də (veril-
mişdir)”. Əbu Səid əl-Xudri Əbu Hureyraya � dedi: “Allah 
Elçisi � demişdir ki, Allah buyuracaq: “Sənə bu istədiklərin, 
üstəlik onun on misli (verilmişdir)”. Əbu Hureyra � da (ona, 
belə) cavab verdi: “Mən Allah Elçisinin �: “Sənə bu istədiklərin və 
bir o qədəri də (verilmişdir)”- dediyini yadda saxlamışam. Əbu 
Səid əl-Xudri � isə dedi: “Mən isə onun: “Sənə bu istədiklərin, 
üstəlik onun on misli (verilmişdir)”- dediyini eşitmişəm”.303 

                                                           

303 əl-Buxari 764, 773, 806; Muslim 299/ 182 (267, 469). 
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نأَبِي ع ولُ قَالَ قَالَ  �ذَرسر ي � اللَّهإِن لَملَأَع رلِ آخأَه ةنولًا الْجخةَ دنالْج رآخلِ وارِ أَهالن 

 كبارها عنه وارفَعوا ذُنوبِه صغار علَيه اعرِضوا فَيقَالُ الْقيامة يوم بِه يؤتى رجلٌ منها خروجا

ضرعفَت عهلَي ارغص وبِهقَالُ ذُنفَي لْتمع موكَذَا كَذَا يكَذَا كَذَا وو لْتمعو موكَذَا كَذَا يكَذَا و 

 لَك فَإِنَّ لَه فَيقَالُ علَيه تعرض أَنْ ذُنوبِه كبارِ من مشفق وهو ينكر أَنْ يستطيع لَا نعم فَيقُولُ وكَذَا

 � اللَّه رسولَ رأَيت فَلَقَد هنا ها أَراها لَا أَشياَء عملْت قَد رب فَيقُولُ حسنةً سيئَة كُلِّ مكَانَ

كحى ضتح تدب اجِذُهون 
 
200. Əbu Zərr � rəvayət edir ki, Allah Elçisi � demişdir: “Mən 
Cəhənnəmdən ən axırıncı çıxanın və Cənnətə ən axırıncı daxil 
olanın kim olacağını bilirəm. Qiyamət günü o, (Allahın hüzuruna) 
gətiriləcək və belə deyiləcək: “Onun kiçik günahlarını ona bildi-
rin, böyük günahlarını isə (əməl dəftərindən) silin”. Kiçik günah-
ları ona bildiriləcək və belə deyiləcək: “Sən filan gün bunları 
etdin, filan gün bunları etdin”. O: “Bəli”- deyə cavab verəcək və 
ona bildirilən günahların böyüklüyündən qorxduğuna görə onları 
inkar edə bilməyəcək. Bu vaxt ona belə buyurulacaq: “Hər 
günahının yerinə sənin üçün bir savab vardır”. Bu zaman o 
deyəcək: “Ey Rəbbim! Mən elə şeylər etmişəm ki, onları burada 
görmürəm!?” Gördüm ki, Allah Elçisi � güldü, hətta azı dişləri 
göründü”.304 
 

نع دبنِ اِهللا عب ودعسنِ: � مع بِيقَالَ � الن  :»عمجاَألو اُهللا ينيل رِيناآلخو يقَاتمومٍ لي 

 اُهللا وينزِلُ: قَالَ الْقَضاِء، فَصلَ ينتظرونَ] السماِء إِلَى[ أَبصارهم شاخصةً سنةً، أَربعني قياماً معلُومٍ،

 ربكُم من ترضوا أَلَم! الناس أَيها: ادمن ينادي ثُم الْكُرسي، إِلَى الْعرشِ من الْغمامِ من ظُلَلٍ في �

 ما منكُم أَناسٍ كُلَّ يويلَ أَنْ شيئاً بِه تشرِكُوا والَ تعبدوه أَنْ وأَمركُم ورزقَكُم، خلَقَكُم، الَّذي

 قَومٍ كُلُّ فَلينطَلق بلَى،: قَالُوا ربكُم؟ من دالًع ذَلك أَلَيس الدنيا، في يعبدونَ] و يتولَّونَ[ كَانوا

                                                           

304 Muslim 277, 487. 
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 يعبدونَ، كَانوا ما أَشباه لَهم ويمثَّلُ فَينطَلقُونَ: قَالَ الدنيا، في ويتولَّونَ يعبدونَ كَانوا ما إِلَى

مهنفَم نم قطَلنسِ، إِلَى يمالش مهنمو نم قطَلنرِ إِلَى يالْقَم ثَانواَألو نم ةارجالْح اهبأَشا وم 

 عزيراً يعبد كَانَ لمن ويمثَّلُ عيسى، شيطَانُ عيسى يعبد كَانَ لمن ويمثَّلُ: قَالَ يعبدونَ، كَانوا

 لَكُم ما: فَيقُولُ فَيأتيهم وتعالَى، تبارك الرب فَيتمثَّلُ: قَالَ ته،وأُم � محمد ويبقَى عزيرٍ، شيطَانُ

 إِنْ تعرِفُونه هلْ: فَيقُولُ] بعد[ رأيناه ما إِلَهاً لَناَ إِنَّ: فَيقُولُونَ: قَالَ الناس؟ انطَلَق كَما تنطَلقُونَ ال

 يكْشف: فَيقُولُونَ هي؟ ما: فَيقُولُ: قَالَ عرفْناه رأَيناها إِذَا عالَمةً وبينه بيننا إِنْ: ولُونَفَيقُ رأَيتموه؟

نع هاققَالَ[ س [دنفَع كذَل فكْشي نع اقهس رخكُلُّ فَي نكَانَ م رِهظَهل قاجِداً، طَبقَى سبيو قَوم 

 وهم السجود إِلَى يدعونَ كَانُ وقَد� يستطيعونَ فَالَ السجود يرِيدونَ الْبقَرِ كَصياصي هورهمظُ

 أَعمالَهم، قَدرِ علَى نورهم فَيعطيهِم رؤوسهم، فَيرفَعونَ رؤوسكُم، ارفَعوا: يقُولُ ثُم �سالمونَ

مهنفَم نطَى معي هورثلَ نبِلِ ميمِ الْجظى الْععسي نيب ،هيدي مهنمو نطَى معي هورن رغأَص نم ،كذَل 

مهنمو نطَى معوراً يثلَ نم لَةخالن ،ينِهمبِي مهنمو نطَى معوراً ين رغأَص نم كى ذَلتكُونَ حي 

مهرالً آخجطَى رعي هورلَى نامِ عهإِب هميء قَدضةً، يرطْفَأُ ميةً، وراَء فَإِذَا مه أَضقَدم مى[ قَدشمو [

 كَحد ثَرهأَ فَيبقَى النارِ إِلَى بِهِم يمر حتى أَمامهم وتعالَى تبارك والرب: قَالَ قَام، طَفئ وإِذَا

فيض[ السحلة دزقُولُ: قَالَ ]موا،:  فَيرونَ مرملَى فيرِ عم، قَدورِهن مهنم نم رمي كَطَرف 

 وكَبِ،الْكَ كَانقضاضِ يمر من ومنهم كَالسحابِ، يمر من ومنهم كَالبرقِ، يمر من ومنهم الْعنيِ،

مهنمو نم رميحِ، يكَالر مهنمو نم رمي دسِ، كَشالْفَر مهنمو نم رمي دلِ، كَشجى الرتح رمي 

 يد، وتعلَق يد رتخ ورِجلَيه، ويديه علَى وجهِه يحبوا قَدمه] إِبهامِ[ ظَهر علَى نوره أُعطَي الَّذي

رختلٌ ورِج لَقعتلٌ، ورِج صيبتو هانِبوج ،ارالُ فَالَ النزي كى كَذَلتح ،لُصخفَإِذَا ي لَصخ قَفو 

: قَالَ رأَيتها، إِذْ عدب منها أنجانِي إِذْ أَحداً، يعط لَم ما أَعطَانِي الَّذي ِهللا الْحمد: فَقَالَ علَيها

طَلَقنفَي غَديرٍ إِلَى بِه دنابِ عب ةنِسلُ، الْجتغفَي ودعفَي إِلَيه لِ رِيحأَه ةنالْج مهانأَلوى ورا فَيي مف 

ةنالْج ناللِ مابِ، خقُولُ الْبفَي :بلينِ رخةَ أَدنقُولُ الْجاُهللا ، فَي ]سألُ] لَهأَت ةنالْج قَدو كتيجن نم 

 فَيرى الْجنة، فَيدخلِ: قَالَ حِسيسها، أَسمع ال حتى حجاباً وبينها بيينِ اجعلْ رب: فَيقُولُ النارِ؟

أَو فَعري زِالً لَهنم امأَم كما كَأَنَّ ذَل وه يهبا فبةلنس إِلَيه ،لُمقُولُ حفَي :بنِي رطأَع كرتِلَ، ذَلالْم 

 أَحسن منزِلٌ وأَنى غَيره، أَسأَلُك الَ وعزتك الَ: فَيقُولُ غَيره؟ تسأَلُ أَعطَيتكَه إِنْ لَعلَّك] لَه[ فَيقَولُ

 الْمنزِلَ، ذَلك أَعطنِي رب: قَالَ حلُم إِلَيه هو ما كَأَنَّ منزِالً، لكذَ أَمام ويرى فَيرتلُه، فَيعطَاه منه؟
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 منزِلٌ وأَنى] أَسأَلُك ال[ وعزتك الَ: قَالَ غَيره؟ تسأَلُ أَعطَيتكَه إِنْ لَعلَّك: وتعالَى تبارك اُهللا فَيقُولُ

 رب: فَيقُولُ تسأَلُ؟ الَ لَك ما: ذكْره جلَّ اُهللا فَيقُولُ. يسكُت ثُم فَينزِلُه عطَاه،فَي قَالَ منه؟ أَحسن

قَد كأَلْتى ستح كتييحتاس ]تمأَقْسو ى لَكتيتك حيحتقُولُ ]اسلَّ اُهللا فَيج هكْرذ :أَلَم رضأَنْ ت 

كيطثلَ أُعا مينذُ الدنا مهلَقْتمِ إِلَى خوا يهتيةَ أَفْنرشعه؟ وافعقُولُ أَضأُ: فَيزهبِي أَت تأَنو بر 

 هذَا من الْمكَان هذَا بلَغَ إِذَا مسعود بنِ اِهللا عبد فَرأَيت: قَالَ] قَوله من � الرب فَضحك[ الْعزة؟

 مراراً الْحديث هذَا تحدثُ سمعتك قَد! الرحمنِ عبد أَبا يا: رجلٌ لَه ضحك، فَقَالَ حديثالْ

 مراراً الْحديث هذَا يحدثُ � اِهللا رسولَ سمعت إِني: فَقَالَ ضحكْت؟ الْمكَانَ هذَا بلَغت كُلَّما

 جلَّ الرب فَيقُولُ: أَضراسه، قَالَ تبدو حتى ضحك، الْحديث هذَا من الْمكَان هذَا غَبلَ كُلَّما

هكْري ال: ذنلَكلَى وع كذَل ،رقُولُ قَادقْنِي: فَياسِ، أَلْحقُولُ بِالنفَي قاسِ، الْحقَالَ بِالن :قطَلنفَي 

 ارفَع: لَه فَيقَالُ ساجِداً، فَيخر درة، من قَصر لَه رفع الناسِ، من دنا إِذَا حتى نةالْج في يرملُ

كأْس؟ رالَكقُولُ مفَي :تأَيي ربر أَو اءىري تي، لبقَالُ رفَي ا: لَهمإِن وزِلٌ هنم نم ،كازِلنقَالَ م :

لْقَى ثُمالً يجأُ ريهتفَي ودجسلل ،قَالُ لَهفَي ؟: لَههم الَكقُولُ مفَي :تأَير كأَن لَكم نم ،كَةالَئالْم 

 أَنا ما مثْلِ قَهرمان علَى أَلف يدي تحت عبِيدك من وعبد خزانِك، من خازِنٌ أَنا إِنما: فَيقُولُ

،هلَيقَالَ ع :قطَلنفَي هامى أَمتح حفْتي لَه ابر، بقَالَ الْقَص: وهو نم ةرد فَةوجا مفُهقائا سهابوأَبو 

 بابٍ كُلُّ باباً، بعونَس فيها( بِحمراء مبطَّنةٌ خضراُء، جوهرة تستقْبِلُه منها ومفَاتيحها وأَغْالَقُها

 في اُألخرى، لَون غَريِ علَى جوهرة إِلَى تفْضي جوهرة كُلُّ) مبطَّنة خضراَء جوهرة إِلَى يفْضي

 من ساقها مخ يرى حلَّةً سبعونَ علَيها عيناُء حوراُء أَدناهن ووصائف وأَزواج سرر جوهرة كُلِّ

 ضعفاً سبعني عينِه في ازدادت إِعراضةً عنها أَعرض إِذَا مرآتها وكَبِده مرآته، كَبِدها حلَلها وراِء

 قَبلَ كَانت عما ضعفاً بعنيس عينِها في ازداد إِعراضه عنه أَعرضت وإِذَا ذَلك، قَبلَ كَانت عما[

،كقُولُ ذَلا فَياِهللا: لَهو لَقَد دتدي ازنِي فيع نيعبفاً سعقُولُ ضتو لَه :تأَناِهللا وو لَقَد دتدي ازف 

. »بصرك ينفُذه عامٍ مئَة مِسريةُ ملْكُك: لَه فَيقَالُ فَيشرِف، أَشرِف،: لَه فَيقَالُ] ضعفاً سبعني عينِي

 فَكَيف منزِالً، الْجنة أَهلِ أَدنى عن! كَعب يا عبد أُم ابن يحدثُنا ما تسمع أَالَ: عمر فَقَالَ: قَالَ

 داراً جعلَ ذكْره جلَّ اَهللا إِنَّ سمعت، أُذُنٌ والَ رأَت عني ماالَ! الْمؤمنني أَمري يا: قَالَ أَعالَهم؟

 ال خلْقه من أَحد يرها لَم ثُم أَطْبقَها ثُم واَألشرِبة، والثَمرات اَألزواجِ من شاَء ما فيها فَجعلَ
 جزاًء أَعينٍ قُرة من لَهم أُخفي ما نفْس علَمت فَالَ� كَعب قَرأَ ثُم الْمالَئكَة من غَريه والَ جِبرِيلُ
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 خلْقه من شاَء من وأَراهما شاَء، بِما وزينهما جنتينِ، ذَلك دونَ وخلَق: قَالَ �يعملُونَ كَانوا بِما

قَالَ ثُم :نكَانَ فَم هابتي كني فلِّيلَ عزن لكارِ تي الدالَّت ا لَمهري دى أَحتلَ إِنَّ حجالر نلِ مأَه 

 وجهِه، ضوِء من دخلَها إِالَّ الْجنة خيمِ من خيمةٌ تبقَى فَالَ ملْكه، في فَيِسري لَيخرج علِّيني

 في يِسري خرج قَد علِّيني أَهلِ من رجلٌ هذَا! الريحِ لهذَا واهاً: فَيقُولُونَ بِريحه، فَيستبشرونَ

،هلْكقَالَ م :كحيا وب يإِنَّ! كَع هذه الْقُلُوب قَد لَترستا، اسهب فَقَالَ فَاقْبِضي[ كَعالَّذفِْسي ون 

هدإِنَّ] بِي منهلَج ومي ةاميالْق ةًلَزا فْرم نم لَكبٍ، مقَرالَ مو بِيلٍ، نسرإِالَّ م رخ يهتركْبى لتإِنَّ ح 

يماهرليلَ إِبقُولُ اِهللا خلَي :بفِْسي رفِْسي نى نتح كَانَ لَو لُ لَكمع نيعبا سبِيإِلَى ن كلمع تنلَظَن 

  .تنجو الَ أَنْ

 
201. 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 qalacaq. Uca Rəbb onlara görünərək 
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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: “Bizimlə Onun arasında bir əlamət vardır. 
Biz bu əlaməti görsək tanıyarıq”- deyə cavab verəcəklər. 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 olan305  bir qövm qalacaq, onlar səcdə etmək istəyəcəklər, 
lakin bunu bacarmayacaqlar. “Hərçənd ki, onlar dünyada ikən 
sağ-salamat halda səcdə qılmağa dəvət olunurdular” (əl-Qaləm, 
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. Onun böyürlərini od 
qarsıdacaq.306  O, (oddan) xilas olanadək bu vəziyyətdə olmağa 
                                                           

305 Yəni, fəqərələri birləşərək sümükləşən və sanki inəyin buynuzu kimi bir sümükdən 
ibarət olan kəslər. 
306 Yəni, üzdən qabarlanacaq. 
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davam edəcək. Xilas olduqdan sonra isə onun üzərində dayana-
raq 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 (odun) arasına elə bir pərdə çək ki, 
xışıltısını belə eşitməyim”.307 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 buyu-
racaq: “Ola bilsin ki, Mən sənə onu versəm, başqasını istəyəcək-
sən”. 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). 308  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 � 

                                                           

307 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”. 
308 Mötərizədə olan hədisin başqa rəvayətinin mətnindəndir. 
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rəvayət edən ravi309 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 yüksəldi-
ləcək və o (bunu gördükdə) səcdəyə qapanacaq. Ona belə deyi-
ləcək: “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 kölələrindən biriyəm, mənim tabeçili-
yimdə 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. Zəriflik-
dən, 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-birini əvvəl gördüyündən yetmiş dəfə 

                                                           

309 Adı: “Məsruq ibn əl-Əcda”dır. 
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daha gözəl görünəcəklər. O, zövcəsini görəndə: “Vallahi, sən mə-
nə əvvəl göründüyündən yetmiş dəfə daha gözəl görünürsən”- 
deyəcək. (Zövcəsi də) ona deyəcək: “Sən də, vallahi mənə əvvəl 
göründüyündən yetmiş dəfə daha gözəl görünürsən”. Ona deyi-
ləcək: “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 Abdın310 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,311 ey Kəb! Qəlblərimiz 
yerindən çıxıb qaçdı, onları tutub saxla!” Kəb � dedi: “Nəfsim 
əlində olan Allaha 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 

                                                           

310 Abdullah ibn Məsudu � nəzərdə tutur. Bu adla onu Peyğəmbərimiz (salləllahu aleyhi 
və səlləm) adlandırmışdır.  
311 Təəccüb üçün işlənən sözdür. 
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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”.312 
     
È×ÊÈ È×ÌßÊ Âß ÈÏßÊ ÝÅÉÈÍÌßÊ ÈÃÒÈÄÀÐÛÍÄÀ ÎËÀ-ÎËÀ ÎÍËÀÐÛ ÒßÐÊ 

ÅÄßÍÈÍ ÔßÇÈËßÒÈ 
 

نسِ عولَ أَنَّ � أَنسقَالَ: قَالَ � اهللا ر اللَّه � »نم كرت رمالْخ وهو رقْدي هلَيألسقينه ع هنيف م 
ةريظسِ حالْقُد نمو كرت رِيرالْح وهو رقْدي هلَيأل ع وهنكَس اهي إيف ةريظسِ حالْقُد« 

 
202. Ənəs � rəvayət edir ki, Allah Elçisi � 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”.313 

 
ÚßÍÍßÒ ßÙËÈ ÈËß ÚßÙßÍÍßÌ ßÙËÈÍÈÍ ÁßÇÈ ÑÈÔßÒËßÐÈ 

 

ناضِ عينِ عارٍ بمح ىعاشجولَ أَنَّ  �الْمسر قَالَ � اللَّه مٍ ذَاتوى يف هتطْبى إِنَّ أَالَ« خبر 

 خلَقْت وإِنى حالَلٌ عبدا حلْتهن مالٍ كُلُّ هذَا يومى علَّمنِى مما جهِلْتم ما أُعلِّمكُم أَنْ أَمرنِى

 لَهم أَحلَلْت ما علَيهِم وحرمت دينِهِم عن فَاجتالَتهم الشياطني أَتتهم وإِنهم كُلَّهم حنفَاَء عبادى

مهترأَمرِكُوا أَنْ وشا بِى يم زِلْ لَمأُن ا بِهلْطَانإِنَّ سو اللَّه ظَرلِ إِلَى نضِ أَهاَألر مهقَتفَم مهبرع 

مهمجعا إِالَّ وقَايب نلِ مابِ أَهتقَالَ الْكا ومإِن كثْتعب كيلتَألب ىلتأَبو بِك لْتزأَنو كلَيا عابتالَ ك 
ِسلُهغاُء يالْم هؤقْرا تمائقْظَانَ نيإِنَّ وو نِى اللَّهرأَنْ أَم قرا أُحشيقُر فَقُلْت بوا إِذًا رثْلَغى يأْسر 

                                                           

312 ət-Tabərani “Mucəmul-Kəbir” 9763. əl-Albani “Sahihut-Tarğib vət-Tərhib”də (№ 3591, 
3704) səhih olduğunu bildirmişdir. 
313 əl-Bəzzar 7271. əl-Albani “Sahihut-Tərğib vət-Tərhib”də (№ 2375) hədisi səhih li-ğeyrihi 
adlandırmışdır. 
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وهعدةً فَيزبقَالَ خ مهرِجختا اسكَم وكجرختاس مهاغْزو زِكغن قفأَنو قفننفَس كلَيثْ ععابا وشيج 

 مقِْسطٌ سلْطَان ذُو ثَالَثَةٌ الْجنة وأَهلُ قَالَ. عصاك من أَطَاعك بِمن وقَاتلْ مثْلَه خمسةً نبعثْ

قدصتم فَّقولٌ مجرو يمحر يققكُلِّ الْقَلْبِ رى لى ذبمٍ قُرلسمو يففعو فِّفعتالٍ ذُو ميقَالَ - ع 

 ماالً والَ أَهالً يتبعونَ الَ تبعا فيكُم هم الَّذين لَه زبر الَ الَّذى الضعيف خمسةٌ ارِالن وأَهلُ -

نائالْخى وفَى الَ الَّذخي لَه عإِنْ طَمو قإِالَّ د هانلٌ خجرالَ و بِحصالَ يِسى ومإِالَّ ي وهو كعادخي 

نع كلأَه كالمو« .ذَكَرلَ وخأَوِ الْب بالْكَذ »ريظنالشو اشالْفَح« .لَمو ذْكُرو يانَ أَبى غَسف 

هيثدح »قفأَنو قفننفَس كلَيع« 
 
203. İyad ibn Himər əl-Mucəşi � demişdir: “Bir gün Allah Elçisi � 
xütbəsində belə buyurdu: “Rəbbim mənə əmr etdi ki, Onun mənə 
öyrətdiyi şeylərdən bilmədiyinizi sizə bu gün öyrədim. Allah 
buyurur: “Quluma əta etdiyim hər bir mal halaldır. Şübhəsiz ki, 
Mən bütün qullarımı müsəlman olaraq yaratdım. Sonra şeytanlar 
onları dinlərindən uzaqlaşdırdılar. Onlara halal etdiyim şeyləri 
haram etdilər və haqqında heç bir dəlil nazil etmədiyim şeyləri 
Mənə şərik qoşmalarını əmr etdilər. Allah yer əhalisinə baxıb 
Kitab əhlindən başqa ərəblərə də, əcəmilərə də qəzəbləndi. Allah 
buyurdu: “(Ey Muhəmməd!) Mən səni imtahana çəkmək və 
səninlə də başqalarını imtahan etmək üçün göndərdim. Sənə su 
ilə yuyulmayacaq (qəlblərdə saxlanılan) bir kitab nazil etdim. Onu 
yuxuda və oyaq ikən oxuyursan”. Allah mənə Qureyşi yandırma-
ğımı əmr etdi. Mən dedim: “Ey Rəbbim! Onlar mənim başımı 
əzərlər və onu qurd-quşa yem edərlər”. Allah buyurdu: “Onlar 
səni çıxartdıqları kimi, sən də onları oradan çıxart. Onlarla döyüş, 
Biz sənə yardım edərik. (Allah yolunda) xərclə, sonra Biz də sənə 
əvəzini verəcəyik. Bir ordu göndər, Biz də (onun) beş mislini 
göndərərik. Sənə itaət edənlərlə birlikdə sənə üsyan edənlərə 
qarşı döyüş”. Allah Elçisi � buyurdu: “Cənnət əhli üç qismdir; 
Çoxlu sədəqə verməyə və adilliyə müvəffəq olmuş hakim; 
Həmçinin, bütün yaxınlarına qarşı kövrək qəlbli və rəhmli olan 
insan; Bir də ailə sahibi olan iffətli müsəlman”. Sonra buyurdu: 
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“Cəhənnəm əhli də beş qismdir; Xoşagəlməz əməllərdən 
çəkindirəni olmayan və sizdən heç birinizin malına və əhlinə tabe 
olmayan zəif bir şəxs; tamahkar xain; bir fürsət tapan kimi 
xəyanət edən; səhər-axşam sənə hiylə gəlmək istəyən şəxs”. 
(Həmçinin, Allah Elçisi �) paxıllığı yaxud yalanı, “əş-Şənzir və əl-
Fəhhaşı”314 da xatırlatdı”.315 

 
ÀËËÀÙÛÍ ÚßÍÍßÒ ßÙËÈÍÄßÍ ÐÀÇÛ ÎËÌÀÑÛ 

 

نأَبِى ع يدعس رِىدولُ قَالَ قَالَ  �الْخسر إِنَّ« � اللَّه قُولُ اللَّهلِ يَأله ةنا الْجلَ يأَه ةنالْج .

 تعط لَم ما أَعطَيتنا وقَد نرضى الَ لَنا وما فَيقُولُونَ رضيتم هلْ فَيقُولُ. وسعديك ربنا لَبيك يقُولُونَ

 ذَلك من أَفْضلُ شىٍء وأَى رب يا قَالُوا. ذَلك من ضلَأَفْ أُعطيكُم أَنا فَيقُولُ. خلْقك من أَحدا

 »أَبدا بعده علَيكُم أَسخطُ فَالَ رِضوانِى علَيكُم أُحلُّ فَيقُولُ
 
204. Əbu Səid əl-Xudri � rəvayət edir ki, Allah Elçisi � demişdir: 
“Allah Cənnət əhlinə buyuracaq: “Ey Cənnət əhli!” Onlar: “Bu-
yur, ey Rəbbimiz, əmrinə müntəzirik!”- deyə cavab verəcəklər. 
Allah soruşacaq: “Razı qaldınızmı?” Onlar deyəcəklər: “Bizə nə 
olub ki, razı qalmayaq?! Axı Sən bizə, yaratdıqlarından heç kəsə 
vermədiyin nemətləri bəxş etmisən!” Allah buyuracaq: “Mən sizə 
bundan da yaxşısını verəcəyəm!” Onlar deyəcəklər: “Ey Rəbbi-
miz! Bundan yaxşı nə ola bilər ki?” Allah buyuracaq: “Mən Öz 
rizamı sizə halal edirəm və bundan sonra Mənim sizə heç vaxt 
qəzəbim tutmayacaq”.316 
 

نع ابِرج نب دبع ولِ قَالَ: قَالَ  �اللَّهسر لَ إذا«: � اللَّهخلُ دأَه ةة اجلَناهللا قال اجلَن :

  »أكثر رِضاي بلى: فيقول: قال أَعطيتنا؟ ما فْوق وما ربناَ ال: فيقولون شيئًًًًًا فأزيدكم؟ أَتشتهونَ

 

                                                           

314 Pis əxlaqı olan və çirkin söz danışan. 
315 Muslim 2865, 5109, 7386. 
316 əl-Buxari 6067, 6549; ət-Tirmizi 2555. 
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205. Cabir ibn Abdullah � rəvayət edir ki, Allah Elçisi � 
demişdir: “Allah Cənnət əhlini Cənnətə saldıqdan sonra onlara 
buyuracaq: “Artırmağımı istədiyiniz bir şey varmı?” Onlar deyə-
cəklər: “Xeyr, ey Rəbbimiz! Sənin bizə verdiyindən üstün nə ola 
bilər?!” Allah buyuracaq: “Mənim rizam daha böyükdür!”317 
 

ÚßÍÍßÒ ßÙËÈ ÚßÍÍßÒÄß ÀËËÀÙÀ ÁÀÕÀÚÀÃËÀÐ 
 

نبٍ عيهنِ  �صع بِىلَ إِذَا« قَالَ � النخلُ دأَه ةنةَ الْجنقُولُ - قَالَ - الْجي اللَّه كاربالَى تعتو 

 -  قَالَ - النارِ من وتنجنا الْجنةَ ناتدخلْ أَلَم وجوهنا تبيض أَلَم فَيقُولُونَ أَزِيدكُم شيئًا ترِيدونَ

فكْشفَي ابجا الْحطُوا فَمئًا أُعيش بأَح هِمإِلَي نظَرِ مإِلَى الن هِمبر� « 
 
206. Suheyb � rəvayət edir ki, Peyğəmbər � demişdir: “Cənnət 
əhli Cənnətə daxil olduğu zaman Uca Allah buyuracaq: 
“Artırmağımı istədiyiniz bir şey varmı?” Onlar deyəcəklər: “Sən 
bizim üzümüzü ağ etmədinmi? Bizi alovdan xilas edib Cənnətə 
daxil etmədinmi?” Bunun ardından Allah pərdəni qaldıracaq. 
Artıq onlara özlərinin Rəbbinə � baxmaqdan daha əziz bir şey 
verilməmişdir”.318 

 
ÚßÍÍßÒ ÏÀÄØÀÙËÀÐÛÍ ÌßÑÊßÍÈÄÈÐ319

 

 

نأَبِي ع يدعقَالَ � س: »لَقاُهللا خ كاربالَى تعتة، ونة الْجلَبِن نب مة ذَهلَبِنو نة، مضف 

 فَقَالَت الْمالَئكَة، افَدخلَته. �الْمؤمنونَ أَفْلَح قَد�: فَقَالَت تكَلَّمي: لَها وقَالَ وغَرسها،

اكزِل طُوبنم لُوكالْم«. 

 
207. Əbu Səid � demişdir: “Uca Allah Cənnəti bir kərpic qızıldan, 
bir kərpic gümüşdən yaratdı, orada bitkilər saldı və ona buyurdu: 

                                                           

317 İbn Hibban 7439. Şueyb əl-Arnavut hədisin isnadını qüvvətli adladırmışdır. 
318 Muslim 297/ 181 (266, 467, 449). 
319 Yəni Cənnətə düşənlər padşahlar kimi olacaqlar. 
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“Danış!” Cənnət dedi: “Möminlər, həqiqətən də, nicat tapmışlar” 
(əl-Muminun, 1). Mələklər də ora daxil olub dedilər: “Xoş olsun 
sənin halına, ey padşahların məskəni!”320 
 

                                                           

320 Kəşful-Əstər an Zəvaidil-Bəzzar 3507. əl-Albani “Silsilətul-Əhədisis-Sahiha”da (№ 2662) 
və “Sahihut-Tərğib vət-Tərhib”də (№ 3714) səhih deyib. 
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ÀËËÀÙ ÑÅÂÝÈÑÈ 
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ÀËËÀÙÛÍ ÃÓËÓÍÓ ÑÅÂÌßÑÈ 
 

نةَ أَبِى عريرولُ قَالَ قَالَ � هسر إِنَّ«:  �اللَّه إِذَا اللَّه با أَحدبا ععرِيلَ دى فَقَالَ جِبإِن بأُح 

 فَيحبه. فَأَحبوه فُالَنا يحب اللَّه إِنَّ فَيقُولُ السماِء فى ينادى ثُم جِبرِيلُ فَيحبه - قَالَ - فَأَحبه فُالَنا

 إِنى فَيقُولُ جِبرِيلَ دعا عبدا بغضأَ وإِذَا. اَألرضِ فى الْقَبولُ لَه يوضع ثُم - قَالَ - السماِء أَهلُ

ضغا أُبفُالَن هضغقَالَ - فَأَب - هضغبرِيلُ فَيجِب ى ثُمادنى يلِ فاِء أَهمإِنَّ الس اللَّه ضغبا يفُالَن 

وهضغقَالَ - فَأَب - هونضغبفَي ثُم عوضت اُء لَهضغى الْبضِ فاَألر« 

 
209. Əbu Hureyra � rəvayət edir ki, Peyğəmbər � demişdir: 
“Həqiqətən, Allah bir qulu sevdikdə Cəbraili çağırıb ona deyir: 
“Həqiqətən, Mən filan qulumu sevirəm, sən də onu sev!” Cəbrail 
də onu sevir. Sonra o, səmada olanlara üz tutub deyir: “Allah filan 
qulunu sevir, siz də onu sevin!” Səma əhli də onu sevir. Sonra 
onun üçün yerdə olanların qəlbinə də məhəbbət hissi dolur. Allah 
bir qula nifrət etdikdə isə Cəbraili çağırıb ona deyir: “Mən filan 
quluma nifrət edirəm, sən də ona nifrət et!” Cəbrail də ona nifrət 
edir. Sonra o, səma əhlinə üz tutub deyir: “Allah filan quluna 
nifrət edir, siz də ona nifrət edin!” Onlar da ona nifrət edirlər. 
Sonra onun üçün yerdə olanların qəlbinə də nifrət hissi dolur”.321 

 
ÀËËÀÙÛÍ ÄÎÑÒÓ ÈËß ÄÖØÌßÍ×ÈËÈÊ ÅÄßÍÈÍ ÀÃÈÁßÒÈ 

 

نةَ أَبِى عريرولُ قَالَ قَالَ  �هسر إِنَّ« � اللَّه قَالَ اللَّه نى مادى عا ليلو فَقَد هتبِ، آذَنربِالْح 

 بِالنوافلِ إِلَى يتقَرب عبدى يزالُ وما علَيه، افْترضت مما إِلَى أَحب بِشىٍء عبدى إِلَى تقَرب وما

 بِها يبطُش الَّتى ويده بِه، يبصر الَّذى وبصره بِه، يسمع الَّذى سمعه كُنت أَحببته فَإِذَا أُحبه، حتى

لَهرِجى وى الَّتشما، يإِنْ بِهأَلَنِى وس ،هنيطنِ ُألعلَئاذَنِى وعتاس ُألع،ها يذَنمو تددرت نٍء عىا شأَن 

لُهى فَاعددرت نفْسِ عنِ، نمؤالْم هكْري توا الْمأَنو هأَكْر هاَءتسم« 
 

                                                           

321 Muslim 2637, 4772, 6873. 
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210. Əbu Hureyra � rəvayət edir ki, Allah Elçisi � demişdir: 
“Allah buyurur: “Kim Mənim dostumla düşmənçilik edərsə, Mən 
ona hərb elan edərəm. Qulumun Mənə sevimli olan və onun vasi-
təsilə Mənə yaxınlaşdığı ən gözəl əməl ona vacib buyurduğum 
əməllərdir. 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 sı-
ğınacaq verərəm. Mən görəcəyim bir işdə, ölmək istəməyən mö-
minin canını aldıqda tərəddüd etdiyim kimi heç bir şeydə tərəd-
düd etmirəm. Çünki Mən ona yamanlıq etmək istəmirəm”.322 
 

ÀËËÀÙ Ö×ÖÍ ÑÅÂÌßÉÈÍ ÔßÇÈËßÒÈ 
 

نة أَبِى عريرولُ قَالَ قَالَ  �هسر إِنَّ« � اللَّه قُولُ اللَّهي موي ةاميالْق نونَ أَيابحتى الْمالَلبِج موالْي 

ملُّهى أُظلِّى فظ مولَّ الَ يلِّى إِالَّ ظظ« 

 
211. Əbu Hureyra � rəvayət edir ki, Allah Elçisi � demişdir: 
“Allah Qiyamət günü buyuracaq: “Ucalığıma görə bir-birlərini se-
vənlər hanı? Bu gün - Mənim kölgəmdən başqa heç bir kölgənin 
olmadığı gündə - Mən onları Öz kölgəmdə kölgələndirəcəyəm”.323 
 

نةُ عادبع�  :تعمولَ سسر اىل اهللا قالَ« قَالَ � اللَّهعت :قَّتي حتبحم نيابحتلْمل يف قَّتحو 

 وحقَّت في وِرِينللْمتزا محبتي وحقَّت في للْمتناصحني محبتي وحقَّت في للْمتواصلني محبتي

 والصديقُونَ النبِيونَ بِمكانِهِم يغبِطُهم نورٍ من منابِر علَى في املُتحابونَ. في للْمتباذلني محبتي

  »والشهداُء

 
212. Ubədə ibn Samit � demişdir: “Allah Elçisinin � belə dediyini 
eşitdim: “Uca Allah buyurdu: “Mənə görə bir-birlərini sevənlərə 

                                                           

322 əl-Buxari 6021, 6502. 
323 Muslim 2566, 4655, 6713. 
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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”.324 
 

 حقَّت قَد يقُولُ � اللَّه إِنَّ« يقُولُ � اللَّه رسولَ سمعت  �السلَمى عبسةَ بن قَالَ عمرو

 ىمحبت وحقَّت أَجلى من يتصافُّونَ للَّذين محبتى حقَّت وقَد أَجلى من يتحابونَ للَّذين محبتى
ينلَّذونَ لراوزتي نى ملأَج قَّتحى وتبحم ينلَّذاذَلُونَ لبتي نى ملأَج قَّتحى وتبحم ينلَّذل 

 رمى رجلٍ أَيما« يقُولُ � اللَّه رسولَ سمعت  �عبسةَ بن عمرو وقَالَ. »أَجلى من يتناصرونَ

مٍبِسى هبِيلِ فس لَغَ � اللَّهئاً فَبطخم يباً أَوصم فَلَه نرِ ماَألج ةقَبا كَرقُهتعي نم لَديلَ واعمإِس 

 كُلُّفَ مسلماً رجالً أَعتق مسلمٍ رجلٍ وأَيما نور لَه فَهِى اللَّه سبِيلِ فى شيبةً شاب رجلٍ وأَيما

 فَكُلُّ مسلمةً امرأَةً أَعتقَت مسلمة امرأَة وأَيما النارِ من لَه فداًء الْمعتقِ من بِعضوٍ الْمعتقِ من عضوٍ

 صلْبِه من � للَّه قَدم مسلمٍ رجلٍ وأَيما النارِ من لَها فداًء الْمعتقَة من بِعضوٍ الْمعتقَة من عضوٍ

 الصالَةَ يرِيد وضوٍء إِلَى قَام رجلٍ وأَيما النارِ من سترةٌ لَه فَهم امرأَة أَوِ الْحنثَ يبلُغوا لَم ثَالَثَةً

 بِها � اللَّه رفَعه الصالَة إِلَى قَام فَإِنْ لَه يئَةخط أَو ذَنبٍ كُلِّ من سلم أَماكنِه إِلَى الْوضوَء فَأَحصى

 اللَّه رسولِ من الْحديثَ هذَا سمعت آنت السمط بن شرحبِيلُ فَقَالَ. »سالماً قَعد قَعد وإِنْ درجةً

 � اللَّه رسولِ من الْحديثَ هذَا أَسمع لَم أَنى لَو هو إِالَّ إِلَه الَ والَّذى نعم قَالَ عبسةَ ابن يا �

رغَي ةرم نِ أَويترم أَو ثَالَث عٍ أَوبأَر سٍ أَومخ أَو تس عٍ أَوبى - سهتفَان دنعٍ عبا - سم لَفْتح 

 من سمعته ما عدد أَدرِى ما واللَّه ولَكنى الناسِ من أَحداً هبِ أُحدثَ الَ أَنْ - بالَيت ما يعنِى -

 � اللَّه رسولِ

 

                                                           

324 əs-Suyuti “Cəmius-Sağir” 6044. əl-Albani “Sahihul-Cəmius-Sağir”də (№ 4321) səhih 
olduğunu söyləmişdir. 
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213. Amr ibn Abəsə əs-Suləmi � demişdir: “Allah Elçisinin � belə 
dediyini eşitdim: “Allah � buyurur: “Mənə görə bir-birlərini 
sevənlərə məhəbbətim vacib olmuşdur. Mənə görə bir-birlərinə 
qarşı 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-birlərinə kömək edənlərə məhəbbətim 
vacib olmuşdur”. Amr ibn Abəsə � (sözünə davam edərək) dedi: 
“Allah Elçisinin � belə buyurduğunu eşitdim: “Hər hansı bir kişi 
Allahın � yolunda bir ox atarsa, (onun oxu hədəfə) çatsa da, 
çatmasa da ona İsmayıl oğullarından bir qul azad etmiş kimi 
mükafat verilər. Hər hansı bir kişinin Allahın yolunda saçlarının 
ağarması onun üçün nurdur. Hər hansı bir müsəlman kişi 
müsəlman bir kişini (qul olmaqdan) azad edərsə, azad edilənin 
hər əzası onun üçün Cəhənnəmdən (qurtulmasına) fidyə olar. Hər 
hansı bir müsəlman qadın müsəlman bir qadını (qul olmaqdan) 
azad edərsə, azad edilənin hər əzası onun üçün Cəhənnəmdən 
(qurtulmasına) fidyə olar. Əgər Allah � hər hansı müsəlman 
kişinin və ya qadının həddi buluğa çatmayan üç (övladının 
ruhunu) alarsa, (övladları) onlar üçün Cəhənnəm oduna qarşı 
maneə olar. Hər hansı bir kişi namaz qılmaq üçün dəstamazı 
qaydasında alarsa, o hər bir günahdan və ya xətadan salamat olar. 
Namaza durduqda Allah � (namazla) onun dərəcəsini qaldırar. 
Oturduqda isə salamat oturar”. Şurahbil ibn Simt dedi: “Ey ibn 
Abəsə! Sən (doğrudanmı) bu hədisi Allah Elçisindən � eşitdin?” 
O dedi: “Bəli, Özündən başqa ibadət haqqına malik məbud 
olmayan Allaha and olsun! Əgər mən bu hədisi Allah Elçisindən 
� bir, iki, üç, dörd, beş, altı və ya yeddi dəfə eşitməsəydim, onu 
insanlardan bir kəsə danışmayacağıma and içməzdim. Lakin 
Allaha and olsun ki, mən onu Allah Elçisindən � nə qədər 
eşitdiyimin (dəqiq) sayını bilmirəm”.325 

                                                           

325 Əhməd 18621, 19438, 19457, 19966  əl-Albani “Silsilətul-Əhədisis-Sahiha” da (№ 1756) 
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نأَبِي ع رِيسإِد لَانِيوالْخ هقَال أَن لْتخد جِدسم مدقى فَإِذَا شفَت ابش اقرا بايإِذَا الثَّنو اسالن هعم 

 كَانَ فَلَما جبلٍ بن معاذُ هذَا فَقيلَ عنه فَسأَلْت قَوله عن وصدروا إِلَيه أَسندوا شيٍء في اختلَفُوا إِذَا

دالْغ ترجه هتدجفَو قَنِ قَدبجِريِ يسهبِالت هتدجولِّي وصقَالَ ي هتظَرتى فَانتى حقَض هلَاتص ثُم هجِئْت 

نلِ مبق هِهجو تلَّمفَس هلَيع ثُم قُلْت اللَّهي وإِن كبلَأُح لَّهفَقَالَ ل أَاللَّه فَقُلْت فَقَالَ أَاللَّه أَاللَّه فَقُلْت 

 رسولَ سمعت فَإِني أَبشر وقَالَ إِلَيه فَجبذَنِي رِدائي بِحبوة فَأَخذَ قَالَ أَاللَّه فَقُلْت أَاللَّه فَقَالَ اللَّهأَ

قُولُ � اللَّهقَالَ ي اللَّه كاربالَى تعتو تبجي وتبحم نيابحتلْمل يف الجتالْموِسني يف اوِرِينزتالْمو 

يف نيلاذبتالْمو ِيف 
 
214. Əbu İdris əl-Xauləni demişdir: “(Bir gün) Dəməşq məscidinə 
girdim. Orada gülərüzlü bir cavan oğlan gördüm. İnsanlar onun 
yanında idi. Onlar hər hansı bir məsələdə ixtilaf etdikdə, 
(məsələni) ona danışıb onun sözünü qəbul edirdilər. Onun kim ol-
duğunu soruşdum, “Bu, Muaz ibn Cəbəldir”- deyildi. Ertəsi gün 
tezdən (məscidə) getdim və onun məndən qabaq məscidə gəlib 
namaz qıldığını gördüm. Namazını qurtarana qədər gözlədim, 
sonra qarşısına keçib salam verdim və dedim: “Vallahi, səni Allah 
rizası üçün sevirəm!” O dedi: “Allah rizası üçünmü?” Dedim: 
“Allah rizası üçün!” O, paltarımdan tutub məni özünə doğru 
çəkdi və dedi: “Sənə müjdə olsun! Çünki mən Allah Elçisinin � 
belə buyurduğunu eşitdim: “Uca Allah buyurur: “Mənə görə bir-
birlərini sevənlərə, Mənə görə birlikdə oturub söhbət edənlərə, 
Mənə görə bir-birlərini ziyarət edənlərə və Mənə görə fədakarlıq 
edənlərə  məhəbbətim vacib olmuşdur”.326 
 

ÒßÂÀÇÞÊÀÐ ÎËÌÀÜÛÍ ÔßÇÈËßÒÈ 
 

                                                                                                                                  

və “Sahihut-Tərğib vət-Tərhib”də (№ 3021) həsən səhih adlandırmışdır. 
326 Malik 1503. əl-Albani “Sahihut-Tərğib vət-Tərhib”də (№ 3018) səhih adlandırmışdır. 
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نع رمالَ قَالَ - �ع هلَمإِالَّ أَع هفَعقُولُ قَالَ - ري اللَّه كاربالَى تعتو »نم عاضوى تكَذَا له« .

 إِلَى كَفِّه باطن وجعلَ. »هكَذَا رفَعته« اَألرضِ إِلَى وأَدناها اَألرضِ إِلَى كَفِّه باطن يزِيد وجعلَ

 .السماِء نحو اورفَعه السماِء

 
215. Ömər � demişdir: “Peyğəmbər � ovcunu yerə tərəf 
yaxınlaşdıraraq dedi: “Uca Allah buyurur: “Mənim üçün bu cür 
təvazökar olanı Mən belə ucaldaram”. Peyğəmbər � bunu 
deyərək ovcunu səmaya qaldırdı”.327 
 

ناضِ عينِ عارٍ بمأَ  �حهولُ قَالَ قَالَ نسر إِنَّ«: � اللَّه ى اللَّهحأَو وا أَنْ إِلَىعاضوى تتالَ ح 
ىغبي دلَى أَحع دالَ أَحو رفْخي دلَى أَحع داهللا رسول يا: فقلت »أَح بين رجالً أنَّ لَو أَرأَيتي سف 

 يتهاتران شيطانان املُستبان«: قال جناح؟ ذلك في يعل هل عليه فَرددت مين أَنقص هم مإل

 »ويتكَاذَبان
 
216. İyad ibn Himər � rəvayət edir ki, Allah Elçisi � dedi: “Allah 
mənə vəhy etdi ki, bir-birinizə qarşı təvazökar olun, bir-birinizə 
təcavüz etməyin və bir-birinizin yanında lovğalanmayın”. Mən 
dedim: “Ey Allahın Elçisi! De görüm, əgər bir nəfər məni məndən 
də çox nöqsanı olan bir toplum içində söysə, mən də ona cavab 
qaytarsam, buna görə günah qazanarammı?” O buyurdu: 
“Söyüşən iki nəfər, bir-birini təqsirləndirən və bir-birinə yalan 
söyləyən iki şeytandır”.328 
 

 فَإِذَا, ملَك بِيد حكْمةٌ رأْسه في إِال آدمي من ما« :قَالَ � اللَّه رسولِ عن � عباسٍ ابنِ عنِ

عاضويلَ تق لَكلْمل :فَعار هتكْمإِذَا, حو ركَبيلَ تق لَكلْمل :هتكْمدع ح«.  

 

                                                           

327 Əhməd 292, 309, 316. əl-Albani “Sahihut-Tərğib vət-Tərhib”də (№ 2894) hədisi səhih ad-
landırmışdır.  
328 Əbu Davud 4250, 4897; əl-Buxari “Ədəbul-Mufrad” 428/ 1. əl-Albani səhih demişdir. 
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217. İbn Abbas � rəvayət edir ki, Allah Elçisi � demişdir: “Elə 
bir Adəm oğlu yoxdur ki, onun başında olan hikmət bir mələyin 
əlində olmasın. O, təvazökar olduqda mələyə belə deyilir: “Onun 
hikmətini artır!” O, təkəbbürlük etdikdə isə mələyə belə deyilir: 
“Onun hikmətini burax!”329 
 
Ö× ÀÄÀÌ ÂÀÐÄÛÐ ÊÈ, ÀËËÀÙ ÎÍËÀÐÛ ÑÅÂÈÐ, ÎÍËÀÐÀ ÝÖËÖÐ Âß ÎÍËÀÐÀ 

ÝÞÐß ÑÅÂÈÍÈÐ 
 

 إذا الذي :م ويستبشر إليهم، ويضحك اُهللا، حيبهم ثالثةٌ«: قال � النيب عن � الدرداء أيب عن

فتا ،� هللا بنفِسه وراَءها قاتلَ فئةٌ؛ انكَشقتلَ، أنْ فإما يه أن وإمرنصه، و � اُهللا ييفيقولُ يكف :

 من فيقوم حسن، لني وفراش حسنة، امرأة له والذي !نفسه؟ يل صبر هذا كيف عبدي إىل انظروا

 ركْب؛ معه وكانَ سفَرٍ، يف كان إذا والذي !رقَد شاَء ولو يذكُرين، و شهوته، يذر: فيقول الليل،

  »ضراَء وسراَء يف السحرِ من فقام هجعوا، مثّ فسهِروا

 
218. Əbud-Dərdə � rəvayət edir ki, Peyğəmbər � 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, şəhvə-
tini tərk edib Məni zikr edir, halbuki, əgər istəsəydi yatardı”. 
Həmçinin, o kimsə ki, yoldaşları ilə birlikdə səfərə çıxır. Yoldaş-
ları gecənin bir hissəsini oyaq qalıb sonra yatırlar. O isə çətinlikdə 

                                                           

329 əl-Bəzzar 7847; ət-Tabərani “Mucəmul-Kəbir” 12939. əl-Albani “Sahihul-Cəmius-Sağir”-
də (№ 5675) həsən olduğunu bildirmişdir. 
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də, rahatlıqda da (gecənin əvvəlini yatır), gecənin son üçdə 
birində isə (ibadətə) qalxır”.330 
 

 خير أَنا: يقُولُ � اَهللا إِنَّ: "� اِهللا رسولُ قَالَ: قَالَ�  الْفهرِي قَيسٍ بنِ الضحاك عنِ

،رِيكش نفَم كري أَشعرِيكًا مش وي، فَهرِيكشا لا يهأَي ،اسوا النصلأَخ الَكُمماَهللا فَإِنَّ أَع 

 للرحمِ، فَإِنها وللرحمِ، للَّه هذه تقُولُوا ولَا لَه، خلص ما إال األعمال من يقْبلُ لَا ،�

سفَلَي لَّها � لهنٌء، ميلَا شقُولُوا وت هذه لَّهل ،كُموهجولا وهفَإِن كُموهجول سلَيو لَّها لهنم 

 ".شيٌء

 
Dahhak ibn Qeys əl-Fihri � rəvayət edir ki, Allah Elçisi � 
demişdir: “Həqiqətən, Allah � belə buyurur: “Mən şəriklərin ən 
xeyirlisiyəm. Kim (hər hansısa bir əməldə) başqasını Mənə şərik 
edərsə, bu əməl Mənə şərik qoşulanındır”. (Allah Elçisi buyurdu): 
“Ey insanlar, əməllərinizi (Allah üçün) ixlaslı edin! Həqiqətən, 
Allah � xalis Onun üçün edilməyən əməlləri qəbul etməz. (Bir 
əməl edərkən) deməyin ki, “bu Allah və qohumluq əlaqələri 
üçündür”. Bilin ki, (bu cür edilən əməllər) yalnız qohumluq 
əlaqələri üçündür, Allah üçün edilmiş sayılmaz. Həmçinin, (bir 
əməl edərkən) deməyin ki, “bu Allah və sizin üçündür”. Bilin ki, 
(bu cür edilən əməllər) yalnız sizin üçündür, Allah üçün edilmiş 
sayılmaz”. 331  
 

نسٍ عولُ قَالَ قَالَ�  أَنسر وا« :� اللَّهرالَةَ أَكْثالص لَىع موي ةعمفإنه أتاين جربيل  الْج
فقال ما على األرض من مسلم يصلي عليك مرة واحدة إال صليت أنا  �آنفا عن ربه 

 . »عشرا علَيهومالئكيت 

 

                                                           

330 əl-Albani “Sahihut-Tərğib vət-Tərhib”də (№ 629) və “Silsilətul-Əhədisis-Sahiha”da (№ 
3478) həsən demişdir. 
331 əl-Beyhəqi “Şuabul-İman” 6417, 6836. əl-Albani “Sahuhut-Tərğib vət-Tərhib”də (№ 7) 
və “Silsilətul-Əhədisis-Sahiha”da (№ 2764) səhih li-ğeyrihi adlandırıb. 
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Ənəs � rəvayət edir ki, Allah Elçisi � 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”.332 
 

نسٍ عولَ أَنَّ�  أَنسر لَى إِذَا قَالَ � اللَّهتاب اللَّه دبالْع ملسلَاٍء الْمي بِبف هدسقَالَ ج لَكلْمل 

باكْت لَه حالص هلمي علُ كَانَ الَّذمعفَإِنْ ي فَاهش لَهغَس هرطَهإِنْ وو هضقَب غَفَر لَه همحرو 

 
Ənəs ibn Məlik � rəvayət edir ki, Allah Elçisi � demişdir: “Allah 
müsəlman bir qulunu bədənində olan bir bəla ilə sınağa çəkdikdə, 
mələyə deyər: “Qulumun sağlam ikən etdiyi yaxşı əməlləri yaz!” 
Ona şəfa verərsə, bu bəla ilə günahlarını yuyar və onu təmizləyər, 
canını aldıqda isə onu bağışlayar və rəhm edər“.333 
 

 يا: � الرب فيقول! رباه يا: القيامة يوم إبراهيم يقول: قال � النيب عن � حذيقة عن

كاهيفيقول! لَب حرقْت رب يا إبراهيم نِييف كانَ من الناسِ) (من النارِ من أخرِجوا فيقولُ ب 
من شعريةٌ أو ذرةُ قلبه إميان 

 

Huzeyfə � rəvayət edir ki, Peyğəmbər � 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!”334 

 

                                                           

332 əl-Munziri “Tərğib vət-Tərhib” 2568. əl-Albani “Sahihut-Tərğib vət-Tərhib”də (№ 1662) 
həsən li-ğeyrihi adlandırıb. 
333 Əhməd 13712, 13738. əl-Albani “Sahihut-Tərğib vət-Tərhib”də (№ 3422) həsən səhih 
adlandırıb. 
334 İbn Hibban 7378. Şueyb əl-Arnavut isnadını əl-Buxari və Muslimin şərtlərinə əsasən 
səhih adlandırmışdır. əl-Albani “Sahihut-Tərğib vət-Tərhib”də (№ 3645) səhih adlandırıb. 
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 بيده � النيب فأخذ خريا علمين اهللا رسول يا فقال � النيب إىل أعرايب جاء: قال أنس عن

 يده على األعرايب فعقد: قال أكرب اهللا و اهللا إال إله ال و هللا احلمد و اهللا سبحان قل:  فقال

 سبحان اهللا رسول يا فقال فجاء البائس تفكر: قال � النيب فتبسم رجع مث فتفكر مضى و

 إذا أعرايب يا: � النيب له فقال فمايل؟ هللا هذا أكرب اهللا و اهللا إال إله ال و هللا احلمد و اهللا

 إله ال قلت إذا و صدقت: اهللا قال هللا احلمد قلت إذا و صدقت: اهللا قال اهللا سبحان قلت

 يل اغفر اللهم قلت إذا و صدقت: اهللا قال أكرب اهللا قلت إذا و صدقت: اهللا قال اهللا إال
 قال ارزقين اللهم قلت إذا و فعلت: اهللا قال ارمحين اللهم قلت إذا و فعلت قد: اهللا قال

 وىل مث يده يف سبع على األعرايب فعقد:  قال فعلت قد: اهللا

 
Ənəs � demişdir: “Bir bədəvi ərəb Peyğəmbərin � yanına gəlib 
dedi: “Ey Allahın Elçisi! Mənə xeyir öyrət”. Peyğəmbər � 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 � 
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 � 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 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”.335 

                                                           

335 əl-Beyhəqi “Şuabul-İman” 619; əd-Diya “Əhədisul-Muxtəra” 1613. əl-Albani “Silsilətul-
Əhədisis-Sahiha”da (№ 3336) səhih adlandırıb. 
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نى علْمس عٍ أَبِي بين أُمافلَى�  روولِ مسر ا � اللَّههأَن ا: قَالَتولَ يسر نِي اللَّهبِرأَخ 

اتمال بِكَلو ركْثت ،لَيي:فَقَالَ عقُول :اللَّه رأَكْب رشارٍ عرقُولُ مي ذَا: اللَّهي، هي لقُولو 

 فَتقُولني فَعلْت، قَد: يقُولُ لي اغْفر اللَّهم وقُولي لي، هذَا: اللَّه يقُولُ مرارٍ عشر اللَّه سبحانَ

رشارٍ عرقُولُ ميو :قَد لْتفَع. 

 
Allah Elçisinin � azad etdiyi Səlmə Ummi Bəni Əbu Rafi � 
demişdir: “Ey Allahın Elçisi! Mənə uzun olmayan kəlmələr 
öyrət”. Allahın Elçisi � 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”.336 

 أَلَم رب أَي: قَالَ �علَيه فَتاب كَلمات ربه من آدم فَتلَقَّى� � عباسٍ ابنِ عنِ

 أَي: قَالَ. بلَى: قَالَ روحك؟ من في تنفُخ أَلَم رب، أَي: قَالَ. بلَى: قَالَ بِيدك؟ تخلُقْنِي

،بر ي أَلَمنكس؟ تكتنلَى: قَالَ جقَالَ. ب :أَي بر أَلَم بِقست كتمح؟ ركبلَى: قَالَ غَضب .

 فَتلَقَّى� قَولُه فَهو: قَالَ. بلَى: قَالَ الْجنة؟ إِلَى أَنت أَراجِعي وأَصلَحت تبت إِنْ أَرأَيت: قَالَ

مآد نم هبر اتمكَل�. 

 
İbn Abbas � “Adəm (tövbə etmək üçün) Rəbbindən kəlmələr 
öyrəndi, O da onun tövbəsini qəbul etdi. Doğrudan da O, 
tövbələri qəbul edəndir, Rəhmlidir” (əl-Bəqərə, 37) ayəsi barəsində 
dedi: “Adəm dedi: “Ey Rəbbim! Məgər Sən məni Öz əlinlə 
yaratmadınmı?” Allah: “Bəli”- dedi. Adəm dedi: “Ey Rəbbim! 
Məgər Sən mənə Öz ruhundan337 üfürmədinmi?” Allah: “Bəli”- 

                                                           

336  Tabərani “Mucəmul-Kəbir” 766, 20222. əl-Albani “Sahihut-Tərğib vət-Tərhib”də (№ 
1566) səhih li-ğeyrihi adlandırıb. 
337 Burada “ruh” sözününün Uca Allaha nisbət olunması şərəfləndirmək 
məqsədi daşıyır. Necə ki, deyirik: “Allahın Kitabı” və  “Allahın Evi”. 
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dedi. Adəm dedi: “Ey Rəbbim! Məni Cənnətində sakin 
etmədinmi?” Allah: “Bəli”- dedi. Adəm dedi: “Ey Rəbbim! Məgər 
Sənin rəhmətin qəzəbini üstələməyibmi?” Allah: “Bəli”- dedi. 
Adəm dedi: “Əgər mən tövbə edib özümü islah etsəm, Sən məni 
Cənnətə qaytararsanmı?” Allah: “Bəli”- dedi”. İbn Abbas dedi: 
“Uca Allahın: “Adəm (tövbə etmək üçün) Rəbbindən kəlmələr 
öyrəndi, O da onun tövbəsini qəbul etdi” (əl-Bəqərə, 37) ayəsi də 
məhz budur”.338 
 

نةَ أَبِي عريرنِ ، هع بِيإِنَّ:  قَالَ وسلم عليه اهللا صلى الن اللَّه لَقخ مآد نابٍ مرت ، ثُم 

لَهعا جينط ، ثُم كَهرى تتأً كَانَ إِذَا حما حوننسم ، لْقَهخ هروصو ، ثُم كَهرى تتكَانَ إِذَا ح 

 ثُم ، عظيمٍ َألمرٍ خلقْت لَقَد:  فَيقُولُ ، بِه يمر إِبليس فَكَانَ:  قَالَ ، كَالْفَخارِ صلْصاالً

فَخن اللَّه يهف هوحلَ فَكَانَ ، رٍء أَويى شرج يهف وحالر هرصب هيماشيخو ، طَسفَع فَلَقَّاه اللَّه 

دمح هبفَقَالَ ، ر بالر  :كمحري كبر ، قَالَ ثُم ا:  اللَّهي مآد بإِلَى اذْه كفَرِ أُولَئالن ، 
 ، اِهللا ورحمةُ السالَم وعلَيك:  فَقَالُوا علَيهِم فَسلَّم ، فَجاَء ، يقُولُونَ ما وانظُر ، لَهم فَقُلْ

 لَما ، رب يا:  قَالَ ، لَه قَالُوا بِما أَعلَم وهو ، ؟ لَك قَالُوا ماذَا:  فَقَالَ ربه إِلَى فَجاَء

تلَّمس هِملَيقَالُوا ، ع  :كلَيعو الَمةُ السمحرا:  قَالَ ، اِهللا وي مذَا ، آده كتيحةُ تيحتو 

كتيا:  قَالَ ، ذُري با رمي وتيقَالَ ؟ ذُر  :رتي اخدا يي مقَالَ ، آد  :ارتأَخ نيمي يبر ، 
 الرحمنِ كَف في ذُريته من كَائن هو ما كُلُّ فَإِذَا كَفَّه اللَّه فَبسطَ ، يمني ربي يدي وكلْتا

زلَّ عجالٌ فَإِذَا ، ورِج مهنلَى مع هِماهأَفْو ورإِذَا ، النلٌ وجر بجعي مآد نم ورِهقَالَ ، ن :

:  قَالَ ؟ الْعمرِ من لَه جعلْت فَكَم رب يا:  قَالَ ، داود ابنك:  قَالَ ؟ هذَا من رب يا

لْتعج لَه نيتا: قَالَ ، سي بر مفَأَت لَه نرِي ممى عتكُونَ حي هرمائَةَ عم ةنلَ ، سفَفَع اللَّه 

دهأَشلَى وع كا ، ذَلفَلَم دفن رمع مثَ آدعب اللَّه هإِلَي لَكم توفَقَالَ الْم مآد :لَمأَو قبي نم 

 ذُريته فَجحدت ، ذَلك فَجحد داود؟ ابنك تعطها أَلَم:  الْملَك قَالَ ؟ سنةً أَربعونَ عمرِي

، ِسينو تِسيفَن هتيذُر   

                                                           

338 əl-Hakim 4002. əl-Albani səhih adlandırıb. 
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Əbu Hureyra rəvayət edir ki, Peyğəmbər demişdir: “Həqiqətən, 
Allah Adəmi torpaqdan yaratdı, sonra onu palçığa çevirib bir 
müddət saxladı. O, başqa şəkilə düşmüş qara palçıq olduqda, onu 
yaradıb surət verdi. Sonra onu toxunduqda saxsı kimi səs çıxaran 
quru gilə çevrilənə qədər saxladı. İblis onun yanından keçər və 
deyərdi: “Həqiqətən, sən böyük bir iş üçün yaradılmısan!” Sonra 
Allah ona Öz ruhunu üfürdü. Ruhun ilk cərəyan etdiyi gözləri və 
burun deşikləri oldu. Bu vaxt Adəm asqırdı və Allaha ona 
Rəbbinə həmd etməyi təlqin etdi. Rəbb dedi: “Rəbbin sənə rəhm 
etsin!”- deyə cavab verdi. Allah buyurdu: “Ey Adəm! Gördüyün o 
kəslərin yanına get və onlara: “Əssələmu aleykum (Sizə Allahın 
salamı olsun)”- de. Bax gör nə cavab verəcəklər”. Adəm gəlib 
salam verdi, onlar isə cavabında: “Va aleykəs-Sələm va 
rahmətullah! (Sənə də Allahın salamı və rəhməti olsun!)”- dedilər. 
Adəm Rəbbinin yanına qayıtdı. Allah ona nə deyildiyini yaxşı 
bildiyi halda buyurdu: “Onlar sənə nə dedilər?” Adəm dedi: “Ey 
Rəbbim! Mən onlara salam verdikdə, mənə “Va aleykəs-Sələm va 
rahmətullah! (Sənə də Allahın salamı və rəhməti olsun!)”- deyə 
cavab verdilər”.  Allah buyurdu: “Ey Adəm! Bu, sənin və nəslinin 
salamıdır”. Adəm dedi: “Ey Rəbbim, “nəslim” nədir?” Allah 
buyurdu: “Ey Adəm! İki əlimdən birini seç”. Adəm dedi: “Onun 
sağ əlini seçirəm”. “Rəbbimin hər iki əli sağ əldir”.339 Allah əlini 
açdı, bu an Adəmin nəslindən olanların hamısı Rahmənin 
ovucunda göründü. İnsanlar içərisində ağızlarında nur olanlar 
var idi. Onlardan biri nurunun çoxluğuna görə Adəmin diqqətini 
cəlb etdi və Adəm dedi: “Ey Rəbbim! Bu kimdir?” Allah buyurdu: 
“Sənin oğlun Davuddur”. Adəm dedi: “Ey Rəbbim! Onun 
ömrünü nə qədər etmisən?” Allah buyurdu: “Onun ömrünü 
altmış il etmişəm”. Adəm dedi: “Mənim ömrümdən kəsib onun 
                                                           

339 Hədisin “Rəbbimin hər iki əli sağ əldir”– hissəsi, həm Adəmin, həm də Muhəmməd 
Peyğəmbərin sözü olması ehtimalı var. Mənası isə Uca Allahın heç bir sifətində naqislik 
olmadığı kimi, “Əl” sifətində də naqislik yoxdur, sağ əli kimi, sol əli də şərəflidir. 



218                                                                  ÑßÙÈÙ ÃÖÄÑÈ ÙßÄÈÑËßÐ 

ömrünü yüz il et”. Allah onun istədiyini etdi və etdiyinə şahid 
tutdu. Adəmin ömrü tükəndikdə, Allah Mələkul-Məutu (Ölüm 
mələyini) onun yanına göndərdi. Adəm dedi: “Məgər ömrümün 
qırx ili qalmayıb?” Mələk dedi: “Sən ömrünün bir hissəsini oğlun 
Davuda vermədinmi?” Adəm bunu (unutduğu üçün) inkar etdi, 
nəsli də (Adəmin davamçıları olduğu üçün) inkar edən oldu. 
Adəm unutduğu üçün, nəsli də unutqan oldu”.340 
 

 منهم رجلٍ عن ، الْحضرمي جرولٍ بنِ الْعيزارِ عن ، ذَر بن عمر حدثَنا ، وكيع حدثَنا

 في زاره ، مسعود بن اِهللا عبد وإِنَّ ، مسعود بنِ اِهللا لعبد صديقًا كَانَ أَنه ، عميرٍ أَبا يكْنى

هلأَه ، فَلَم هجِدأْذَنَ:  قَالَ ، يتلَى فَاسع هلأَه ، لَّمسقَى ، وستقَالَ ، فَاس  :ثَتعةَ فَبارِيالْج 

جِيئُهابٍ تربِش نم انالْجِري ، طَأَتا ، فَأَبهتنفَلَع ، جرفَخ دباَء ، اِهللا عو فَجرٍ أَبيمفَقَالَ ، ع 

 وجلَست ، أَخيك أَهلِ علَى سلَّمت هالَّ ، علَيه يغار مثْلُك لَيس ، الرحمنِ عبد أَبا يا: 

تبأَصو نابِ مرقَالَ ؟ الش  :قَد لْتفَع ، لَتسفَأَر مادالْخ ، طَأَتا ، فَأَبإِم لَم كُني مهدنع 

 علَيه اللَّه صلَّى اِهللا رسولَ وسمعت ، فَلَعنتها ، الْخادم فَأَبطَأَت ، عندهم فيما رغبوا وإِما ،

لَّمسقُولُ ، وةَ إِنَّ:  ينإِذَا اللَّع تهجإِلَى و نم تهجو هفَإِنْ ، إِلَي تابأَص هلَيبِيالً عس ، أَو 

تدجو يهلَكًا فسإِالَّ ، مو ا:  قَالَتي بر ، تهجإِلَى و فُالَن ، فَلَم أَجِد هلَيبِيالً عس ، لَمو 

أَجِد يهلَكًا فسقَالُ ، ما فَيي:  لَهجِعار نثُ ميح جِئْت ، يتشكُونَ أَنْ فَخت مادالْخ 

 .سببها فَأَكُونَ ، اللَّعنةُ فَترجِع ، معذُورةً

 
Abdullah ibn Məsudun künyəsi 341  Əbu Umeyr olan bir dostu 
rəvayət edir ki, (bir gün) Abdullah ibn Məsud onu ziyarət etmək 
üçün evinə gəldi, lakin onu evində tapa bilmədi. Ev əhlinə salam 
verib evə daxil olmaq üçün izn istədi. Sonra o, ev əhlindən su 
istədi. (Onun zövcəsi) su gətirmək üçün cariyəni qonşuya 
                                                           

340 Əbu Yəalə 6580. Şeyx Səlim ibn İyd əl-Hilali demişdir: “Fikrimcə, rəvayətlərin hamısını 
cəm etsək səhih demək olar. Daha doğrusunu Allah bilir”. 
341 Künyə - “Əbu” (ata), “Ummu” (ana), “İbn” (oğul) və “Bint” (qız) ilə başlayan adlara 
deyilir. 
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göndərdi. Cariyə gecikdi və o, cariyəni lənətlədi. Abdullah ibn 
Məsud evdən çıxdı, bu vaxt Əbu Umeyr gəldi və dedi: “Ey Əbu 
Abdur-Rahmən, sənin kimisini qısqanmaq olmaz. Bəlkə 
qardaşının ailəsinə salam verib, oturub su içəsən!” İbn Məsud 
dedi: “Artıq belə etdim. Zövcən xadiməni (qonşuya) göndərdi, o 
da gecikdi. Ya onlarda su olmadı, ya da özlərində olan suya 
ehtiyacları var idi. Zövcən də gecikdiyinə görə xadiməni lənətlədi. 
Mən isə Allah Elçisinin belə buyurduğunu eşitmişəm: 
“Həqiqətən, lənət bir kəsə yönəldildikdə, ona yol tapa bilərsə342, 
onu tutar. Əgər ona yol tapa bilməsə, belə deyər: “Ey Rəbbim, 
filankəsə yönəldildim, lakin ona yol tapa bilmədim”. Ona 
deyiləcək: “Gəldiyin yerə qayıt!” Sonra Abdullah ibn Məsud dedi: 
“Qorxdum ki, (bu işdə) xadimə üzrlü olsun343, lənət geri qayıtsın, 
mən də buna səbəb olum”.344 
 

نةَ أَبِي عريره يضر اللَّه هنولُ قَالَ:  قَالَ ، عسلَّى اِهللا رص اللَّه هلَيع لَّمسلْقَى:  ولٌ يجر 

اهأَب موي ةاميقُولُ الْقفَي ا:  لَهي تأَب نٍ أَياب تكُن قُولُ ؟ لَكفَي  :رينٍ خقُولُ ، ابلْ:  فَيه 

تأَن ييعطم موقُولُ ؟ الْيفَي  :معقُولُ ، نذْ:  فَيي خترذُ ، بِأُزأْخفَي هتربِأُز ، ثُم قطَلنى يتح 

يأْتي اللَّه كاربالَى تعتو وهو رِضعي لْققُولُ ، الْخا:  فَيي يدبلْ عخاد نم ابِ أَيوأَب ةنالْج 

ئْتقُولُ ، شفَي  :أَي بأَبِي ري وعم ، كنِي فَإِنتدعنِي الَ أَنْ وزِيخقَالَ ، ت  :خسمفَي اللَّه 

اها أَبعبض رِضعفَي هنوِي عهي فَيارِ فذُ النأْخفَي هفقُولُ ، بِأَنفَي اللَّه كاربالَى تعتا:  وي يدبع 

 .وعزتك الَ:  فَيقُولُ ؟ هو بوكأَ

 Əbu Hureyra rəvayət edir ki, Allah Elçisi demişdir: “Qiyamət 
günü bir kişi atası ilə görüşərək ona belə deyəcək: “Atacan! Mən 
sənə necə oğul olmuşam?” Atası deyəcək: “Xeyirli oğul olmusan”. 

                                                           

342 Yəni, lənətlənən adam buna layiqdirsə. 
343 Yəni, lənətə layiq olmasın. 
344  Əhməd 3876. əl-Albani “Sahihut-Tərğib vət-Tərhib”də (№ 2793) həsən li-ğeyrihi 
olduğunu bildirmişdir. 
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O deyəcək: “Bu gün sən mənə itaət edərsənmi?” Atası deyəcək: 
“Bəli!” O deyəcək: “Elə isə ətəyimdən tut!” Atası da onun 
ətəyindən tutacaq və onlar Uca Allahın məxluqları sorğu-sual 
etdiyi halda Onun hüzuruna gələcəklər. Allah buyuracaq: “Ey 
Mənim qulum, Cənnətin hansı qapısından istəyirsən daxil ol!” O 
deyəcək: “Ey Rəbbim! Atam mənimlədir, həqiqətən, Sən məni 
rüsvay etməyəcəyinə vəd vermişdin”. Allah onun atasını kaftara 
çevirəcək və o, atasından üz döndərəcək. O burnunu (pis iyə 
görə) tutacaq. Uca Allah buyuracaq: “Ey Mənim qulum, budurmu 
sənin atan?” O deyəcək: “Xeyr, İzzətinə and olsun!”345 

نةَ عشائا:  �عهأَن قَالَت :تعمولَ سسقُولُ � اِهللا رى: � اَهللا إِنَّ: "يحأَو إِلَي هأَن 

نم لَكلَكًا سسي ملْمِ طَلَبِ فالْع :لْتهس لَه طَرِيق ،ةنالْج مون تلَبس هيتكَرِمي :هتأَثَب 

  "الْورع الدينِ وملَاك عبادة، في فَضلٍ من خير علْمٍ في فَضلٌ و الْجنةَ، علَيهِما

Bir dəfə Aişə dedi: “Allah Elçisinin belə buyurduğunu eşitdim: 
“Həqiqətən, Allah � mənə belə vəhy etdi: “Kim elm öyrənmək 
üçün yola çıxarsa, onun üçün Cənnətə gedən yolu asanlaşdıraram 
və kimin iki əzizini (gözlərini) əlindən alsam, bunlara görə onu 
Cənnətlə mükafatlandıraram. Əlavə elm öyrənmək əlavə ibadət 
etməkdən daha xeyirlidir, dinin əsası isə şübhəli işlərdən 
çəkinməkdir”.346      

 نةَ يأَبِعريره 	ولُ قَالَ :قَالَ سر ا« :� اللَّهنيا بأَن مائن يتنِ أُتائزضِ، بِخاَألر عضفَو 

 فَختهمافَن انفُخهما، أَن إِلَى اهللا ىحوأَفَ يانِمهأَ و علَى فَكَبرا ذَهبٍ، من سواران يدي فى

 .»الْيمامة وصاحب صنعاَء، صاحب بينهما أَنا اللَّذَينِ الْكَذَّابينِ فَأَولْتهما فَذَهبا

Əbu Hureyra � rəvayət edir ki, Peyğəmbər � demişdir: “(Bir dəfə) 
yuxumda mənə dünya xəzinələri verildiyini, üstəlik əlimə 
qızıldan iki bilərzik taxıldığını gördüm. Bunları (geymək) mənə 
ağır gəldi və məni narahat etdi. 347  Sonra Allah mənə: “Onlara 
                                                           

345 əl-Hakim 8750. əl-Albani “Sahihut-Tərğib vət-Tərhib”də (№ 3631) səhih adlandırıb. 
346 əl-Beyhəqi “Şuabul-İman” 5367. əl-Albani “Sahihul-Cəmius-Sağir”də (№ 1727) səhih 
olduğunu bildirmişdir. 
347 Kişiyə qızıl taxmaq qadağan olunduğuna görə Peyğəmbər � belə demişdir. 
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üfür!”- deyə vəhy etdi. Mən bilərziklərə üfürdükdə onlar yox 
oldular. Mən bu bilərzikləri aralarında olduğum348 iki yalançının – 
Səna 349  və Yəmamə böyüklərinin 350  meydana gələcəyinə yoz-
dum”.351  
 

نى أَبِي عوسى: قَالَ � مأَت بِيا � النابِيرأَع ،همفَقَالَ فَأَكْر ا: لَهنائْت ,اهولُ فَقَالَ ، فَأَتسر 

: � اِهللا رسولُ فَقَالَ أَهلي، لُبهايح وأَعنزا نركَبها، ناقَةً: فَقَالَ ، حاجتك سلْ: � اِهللا

متزجوا أَنْ عكُونثْلَ توزِ مجنِي عيلَ؟ بائرى إِنَّ: قَالَ إِسوسا ملَم ارنِي سيلَ بِبائرإِس نم 

رصلُّوا مض ،ا: فَقَالَ الطَّرِيقذَا؟ مفَقَالَ ه مهاؤلَمإِنَّ: ع فوسا يلَم ضحهر توذَ الْمأَخ 

 موضع يعلَم فَمن: قَالَ معنا، عظَامه ننقُلَ حتى مصر من نخرج الَ أَنْ اِهللا من موثقًا علَينا

،رِهقَالَ قَب :وزجع ننِي ميلَ، بائرثَ إِسعا فَبهإِلَي ،هتلِّينِي: فَقَالَ فَأَتلَى درِ عقَب ،فوسي 

ى :قَالَتتنِي حيطعي، تكْما: قَالَ ح؟ مككْمح أَكُونُ: قَالَت كعي مف ،ةنالْج أَنْ فَكَرِه 

 موضعِ: بحيرة إِلَى بِهِم فَانطَلَقَت حكْمها، أَعطها أَنْ: إِلَيه اللَّه فَأَوحى ذَلك، يعطيها

تسقَعِماٍء، نم وا: فَقَالَتبضذَا أَناَء، هوا، الْمبضفَأَن وا: قَالَترفتوا احرِجختاسو ظَامع 

،فوسا يا فَلَمضِ إِلَى أَقَلُّوهإِذَا اَألر ثْلُ الطَّرِيقِء موارِ ضهالن. 

 
Rəvayət edilir ki, Əbu Musa � demişdir: «(Bir gün) Peyğəmbər � 
bir bədəvi ərəbin yanına gəlib ona ehtiram göstərdikdən sonra 
dedi: «Yanımıza gəl!» O da Peyğəmbərin � yanına gəldi. Allah 
Elçisi � buyurdu: «De görüm nəyə ehtiyacın var!» O dedi: «Minik 
vasitəsi kimi istifadə etmək üçün bir dişi dəvəyə və ailəm üçün bir 
sağmal keçiyə ehtiyacım var». Allah Elçisi � dedi: «İsrail 
oğullarından olan bir qoca qarı qədər olmaqda acizsiniz? 
                                                           

348  Burada “aralarında” deyildikdə, ya Yəmamə ilə Yəmən arasında yerləşən Mədinə 
şəhəri, ya da bu iki yalançıdan birinin Peyğəmbərdən � əvvəl, digərinin isə sonra vəfat 
edəcəyi qəsd edilir.   
349 Yəməndə şəhər. 
350 Söhbət Əsvəd əl-Ənsidən və Müseyləmədən gedir. 
351 Əhməd 8232. əl-Albani “Sahihul-Cəmius-Sağir”də (№ 2858) səhih olduğunu 
bildirmişdir. Oxşar rəvayəti əl-Buxari də (№ 4375) rəvayət etmişdir. 
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Həqiqətən, Musa İsrail oğullarını Misirdən aparanda onlar yolu 
azdılar». Musa soruşdu: «Görəsən nə üçün belə oldu?» İsrail 
oğullarının alimləri dedilər: «Həqiqətən, Yusuf öləndə bizə Allaha 
and içdirmişdir ki, onun cəsədini özümüzlə aparmayınca 
Misirdən çıxmayaq». Musa soruşdu: «Onun qəbrinin yerini kim 
bilir?» Onlar: «İsrail oğullarından bir qoca qarı» - deyə cavab 
verdilər. Musa onun dalınca adam göndərdi və o, Musanın yanına 
gəldi. Musa dedi: «Yusufun qəbrini mənə göstər!» O dedi: 
«İstəyimi mənə verməyincə (göstərən deyiləm)». Musa soruşdu: 
«Sənin istəyin nədir?» O da belə cavab verdi: «Cənnətdə sənin 
yanında olmaq». Musa bunu ona vermək istəmədi. Allah Musaya 
vəhy etdi ki, onun istəyini versin. Beləliklə qadın onları bir gölün 
yanına - durğun suyun yerinə - gətirib çıxartdı və dedi: «Buradakı 
suyu qurudun!» Onlar da suyu qurutdular. Qadın dedi: «Qazın 
və Yusufun cəsədini çıxardın!» Onlar Yusufun bədənini qaldırıb 
yerə qoyanda yol gündüz işığı kimi (göründü)».352 

 اهللا سبيل يف القتل قال عنه اهللا رضي مسعود ابن وعن)   حسن(  - 17632995

 فيقال اهللا سبيل يف قتل وإن القيامة يوم بالعبد يؤتى قال مث األمانة إال كلها الذنوب يكفر

 فينطلق اهلاوية إىل به انطلقوا فيقال قال الدنيا ذهبت وقد كيف رب أي فيقول أمانتك أد

 حىت أثرها يف فيهوي فيعرفها فرياها إليه دفعت يوم كهيئتها أمانته له ومتثل اهلاوية إىل به

 يف يهوي فهو منكبيه عن زلت خارج أنه ظن نظر إذا حىت منكبيه على فيحملها يدركها
 وأشياء أمانة والكيل أمانة والوزن أمانة والوضوء أمانة الصالة قال مث اآلبدين أبد أثرها

 قال ما إىل ترى أال فقلت عازب بن الرباء فأتيت زاذان يعين قال الودائع ذلك وأشد عدها

 تؤدوا أن يأمركم اهللا إن يقول اهللا مسعت أما صدق قال كذا قال كذا قال مسعود ابن

   أهلها إىل األمانات

 أشبه واملوقوف مرفوعا وغريه هو مبعناه اهورو موقوفا البيهقي رواه 

                                                           

352 Əbu Yəala 7254; əl-Hakim 3523. Albani «Silsilətul-Əhədisis-Sahiha»da (№ 313) səhih 
olduğunu bildirmişdir. 
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İbn Məsud demişdir: “Allah yolunda öldürülmək əmanətdən 
başqa, bütün günahlara kəffarədir. Əgər bir qul Allah yolunda 
öldürülmüşsə, Qiyamət günü Allahın hüzuruna gətiriləcək və ona 
deyiləcək: “Əmanətini qaytar!” O deyəcək: “Ey Rəbbim, necə 
(qaytara bilərəm ki,) artıq dünya getmişdir?” Deyiləcək: “Onu 
Haviyəyə aparın və əmanətini ona ____ gündə olduğu kimi ona 
göstərin!” O da əmanətini görüb tanıyacaq.  
 

muslim1116 - ثَنِىدح دمحم نى بثَنثَنِى الْمدح بعلَى دا اَألعثَندح داود نرٍ عامع 

نوقٍ عرسم نةَ عشائع ولُ كَانَ قَالَتسر وسلم عليه اهللا صلى- اللَّه- ركْثي نلِ مقَو » 

 من تكْثر أَراك هاللَّ رسولَ يا فَقُلْت قَالَت. » إِلَيه وأَتوب اللَّه أَستغفر وبِحمده اللَّه سبحانَ

 عالَمةً سأَرى أَنى ربى خبرنِى « فَقَالَ. إِلَيه وأَتوب اللَّه أَستغفر وبِحمده اللَّه سبحانَ قَولِ

 فَقَد. إِلَيه وأَتوب اللَّه رأَستغف وبِحمده اللَّه سبحانَ قَولِ من أَكْثَرت رأَيتها فَإِذَا أُمتى فى

 أَفْواجا اللَّه دينِ فى يدخلُونَ الناس ورأَيت(  مكَّةَ فَتح) والْفَتح اللَّه نصر جاَء إِذَا( رأَيتها

حبفَس دمبِح كبر هرفغتاسو ها كَانَ إِنابوت («. 

 

يف  الْأَصنام عبدي أَنْ يئس قَد الشيطَانَ إِنَّ: "� اِهللا رسولُ قَالَ: قَالَ�  عودمس ابنِ عنِ
 الْقيامة، يوم املواقبات وهي باملقرحات ذَلك، بِدون منكُم سيرضى هولَكن الْعربِ، أَرضِ

 زالَ فَما ستنجيه، أنه ىبر الْقيامة يوم بِالْحسنات يجِيُء دالْعب فَإِنَّ استطَعتم، ما الظامل أتقوا

دبع قُومقُولُف يا: يي بنِي رظَلَم كدبقُولُ مظلمة عوا: فَيحام نم ،هاتنسيزال وما ح 

 الْأَرضِ، من بقالة نزلُوا سفْرٍكَ ذَلك مثَلَ وإِنَّ الذُّنوبِ، من حسنةٌ هل يبقَى حىت كذلك

سلَي مهعم ،طَبح قفَرفَت مليحتبطوا الْقَو، ثُوا فَلَملْبي ا وطبخوا النار فأعظموا حبطوا أَنم 

 " الذُّنوب وكَذَلك أَرادوا

 راتباحملق منكم ذلك بدون سريضى لكنه و العرب بأرض األصنام تعبد أن يئس إبليس إن

 من له و القيامة يوم جييء العبد فإن استطعتم ما املظامل فاتقوا املوبقات هي و أعمالكم من
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 مظلمة ظلمين فالنا إن رب يا :فيقول يقوم عبد يزال فال ينجيه أنه يرى ما احلسنات

 حسنة له يبقى ال حىت حسناته من احموا فيقال

İbn Məsud � rəvayət edir ki, Allah Elçisi � demişdir: “Şubhəsiz 
ki, İblis ərəb torpaqlarında (insanların) butlərə ibadət 
edilməsindən ümidini üzmüşdür. Lakin o, sizdən bundan aşağı 
olan mənfur əməllərinizdən, böyük günahlardan razı qalacaq. 
Bacardığınız qədər zülm etməkdən qorxun! Çünki, Qiyamət günü 
qul, onu (oddan) xilas edəcəyini zənn etdiyi savablarla (Allahın 
hüzuruna) gələcək. Qul ayağa durub dayanmadan yalvaracaq: 
“Ey Rəbbim! Filankəs mənə zülm etdi”. Belə deyiləcək: “Onun 
savablarından bir savab qalmayana qədər silin!”353 

 النيب مع جالسا كنت قال عنهما اهللا رضي عمر ابن ىورو)   لغريه حسن(  -  1112

 قاال مث فسلما ثقيف من ورجل األنصار من رجل فأتاه مىن مسجد يف وسلم عليه اهللا صلى

 وإن فعلت عنه تسأالين جئتما مبا أخربتكما شئتما إن فقال نسألك جئنا اهللا رسول يا

 سل لألنصاري الثقفي فقال اهللا رسول يا أخربنا فقاال فعلت وتسأالين أمسك أن شئتما

 وما احلرام البيت تؤم بيتك من خمرجك عن تسألين جئتين فقال اهللا رسول يا أخربين فقال

 لك وما واملروة الصفا بني طوافك وعن فيهما لك وما الطواف بعد ركعتيك وعن فيه لك

 وما حنرك وعن فيه لك وما اجلمار رميك وعن فيه لك وما عرفة عشية وقوفك وعن فيه

 إذا فإنك قال  أسألك جئت هذا لعن باحلق بعثك والذي فقال اإلفاضة مع فيه لك

 به لك اهللا كتب إال ترفعه وال خفا ناقتك تضع ال احلرام البيت تؤم بيتك من خرجت

 السالم عليه إمساعيل بين من رقبة كعتق الطواف بعد ركعتاك وأما خطيئة عنك وحما حسنة

 إىل يهبط اهللا فإن عرفة عشية وقوفك وأما رقبة سبعني كعتق ةواملرو بالصفا طوافك وأما

 جنيت يرجون عميق فج كل من شعثا جاؤوين عبادي يقول املالئكة بكم فيباهي الدنيا مساء

 عبادي أفيضوا لغفرا البحر كزبد أو املطر كقطر أو الرمل كعدد ذنوبكم كانت فلو

                                                           

353  Əbu Yəalə 5122. əl-Albani “Sahihut-Tərğib vət-Tərhib”də (№ 2221) səhih li-ğeyrihi 
adlandırıb. 
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 من كبرية تكفري رميتها حصاة بكل لكف اجلمار رميك وأما له شفعتم وملن لكم مغفورا

 حلقتها شعرة بكل فلك رأسك حالقك وأما ربك عند لك فمذخور حنرك وأما املوبقات

  لك ذنب وال تطوف فإنك ذلك بعد بالبيت طوافك وأما خطيئة ا عنك وميحى حسنة

  مضى ما لك غفر فقد تستقبل فيما اعمل فيقول كتفيك بني يديه يضع حىت ملك يأيت

 نعلم وال وجوه من احلديث هذا روي وقد وقال له واللفظ والبزار الكبري يف الطرباين اهرو

   الطريق هذا من أحسن له

 يف حبان ابن ورواه موثقون كلهم رواا ا بأس ال طريق وهي عنه اهللا رضي اململي قال 
 صحيحه

اهللا ( حسن صحيح )  وعن عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه قال قال رسول  - 784
صلى اهللا عليه وسلم :  إين ممسك حبجزكم عن النار هلم عن النار وتغلبونين تقامحون فيه 
تقاحم الفراش أو اجلنادب فأوشك أن أرسل حبجزكم وأنا فرطكم على احلوض فتردون 
علي معا وأشتاتا فأعرفكم بسيماكم وأمسائكم كما يعرف الرجل الغريبة من اإلبل يف إبله 

لشمال وأناشد فيكم رب العاملني فأقول أي رب أميت فيقول يا حممد ويذهب بكم ذات ا
إنك ال تدري ما أحدثوا بعدك إم كانوا ميشون بعدك القهقرى على أعقام فال أعرفن 
أحدكم يوم القيامة حيمل شاة هلا ثغاء فينادي يا حممد يا حممد فأقول ال أملك لك شيئا قد 

لقيامة حيمل بعريا له رغاء فينادي يا حممد يا حممد بلغتك فال أعرفن أحدكم يأيت يوم ا
فأقول ال أملك لك شيئا قد بلغتك فال أعرفن أحدكم يأيت يوم القيامة حيمل فرسا له 
مححمة ينادي يا حممد يا حممد فأقول ال أملك لك شيئا قد بلغتك فال أعرفن أحدكم يوم 

ل ال أملك لك شيئا قد بلغتك رواه القيامة حيمل سقاء من أدم ينادي يا حممد يا حممد فأقو
  أبو يعلى والبزار إال أنه قال قشعا مكان سقاء 

 وإسنادمها جيد إن شاء اهللا 

 اهللا صلى اهللا رسول أصبح قال عنه اهللا رضي الصديق بكر أيب وعن)   حسن(  - 3641

 اهللا رسول ضحك الضحى من كان إذا حىت جلس مث الغداة فصلى يوم ذات وسلم عليه
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 يتكلم ال ذلك كل واملغرب والعصر األوىل صلى حىت مكانه وجلس وسلم عليه اهللا صلى

 رسول سل عنه اهللا رضي بكر أليب الناس فقال أهله إىل قام مث اآلخرة العشاء صلى حىت

 هو ما علي عرض نعم فقال قط يصنعه مل شيئا اليوم صنع شأنه ما وسلم عليه اهللا صلى اهللا

 آدم إىل انطلقوا حىت واحد بصعيد واآلخرون األولون فجمع خرةواآل الدنيا أمر من كائن

 إىل لنا اشفع اهللا اصطفاك البشر أبو أنت آدم يا فقالوا يلجمهم يكاد والعرق السالم عليه

 اصطفى اهللا إن نوح إىل أبيكم بعد أبيكم إىل انطلقوا لقيتم الذي مثل لقيت قد فقال ربك

 فيقولون السالم عليه نوح إىل فينطلقون العاملني لىع عمران وآل إبراهيم وآل ونوحا آدم

 من األرض على يدع فلم دعائك يف لك واستجاب اهللا اصطفاك فأنت ربك إىل لنا اشفع

 فينطلقون خليال اختذه اهللا فإن إبراهيم إىل فانطلقوا عندي ذاكم ليس فيقول ديارا الكافرين

 تكليما كلمه اهللا فإن موسى إىل نطلقوافا عندي ذاكم ليس فيقول السالم عليه إبراهيم إىل

 ابن عيسى إىل انطلقوا ولكن عندي ذاكم ليس فيقول السالم عليه موسى إىل فينطلقون

 ولكن عندي ذاكم ليس عيسى فيقول املوتى وحييي واألبرص األكمه يربىء كان فإنه مرمي

   سيد إىل انطلقوا

 إىل لكم فليشفع حممد إىل انطلقوا القيامة يوم األرض عنه تنشق من أول فإنه آدم ولد 

 قال باجلنة وبشره له ائذن فيقول ربه جربيل فيأيت جربيل وآيت إيل فينطلقون قال ربكم

 رأسك ارفع حممد يا وتعاىل تبارك اهللا يقول مث مجعة قدر ساجدا فيخر جربيل به فينطلق

 فيقول أخرى ةمجع قدر ساجدا خر ربه إىل نظر فإذا رأسه فريفع تشفع واشفع تسمع وقل

 جربيل فيأخذ ساجدا ليقع فيذهب تشفع واشفع تسمع وقل رأسك ارفع حممد يا اهللا

 سيد جعلتين رب أي فيقول قط بشر على يفتح مل ما الدعاء من عليه اهللا ويفتح بضبعيه

 على لريد إنه حىت فخر وال القيامة يوم األرض عنه تنشق من وأول فخر وال آدم ولد

 األنبياء ادعوا يقال مث فيشفعون الصديقني ادعوا يقال مث وأيلة صنعاء بني ما أكثر احلوض

 ادعوا يقال مث أحد معه ليس والنيب والستة اخلمسة معه والنيب العصابة معه النيب فيجيء

 أرحم أنا وعال جل اهللا يقول ذلك الشهداء فعلت فإذا أرادوا فيمن فيشفعون الشهداء
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 وتعاىل تبارك اهللا يقول مث اجلنة فيدخلون شيئا يب يشرك ال كان من جنيت أدخلوا الرامحني

 هل له فيقال رجال النار يف فيجدون قط خريا عمل أحد من فيها هل النار يف انظروا

 لعبدي امسحوا اهللا فيقول البيع يف الناس أسامح كنت أين غري ال فيقول قط خريا عملت

 أين غري ال فيقول قط خريا عملت هل له فيقال آخر النار من خيرج مث عبيدي إىل كإمساحه

 اذهبوا الكحل مثل كنت إذا حىت اطحنوين مث بالنار فأحرقوين مت إذا ولدي أمرت كنت

 إىل انظر فيقول خمافتك من قال ذلك فعلت مل اهللا فقال الريح يف فذروين البحر إىل يب

 الذي فذلك امللك وأنت يب تسخر مل فيقول أمثاله وعشرة مثله لك فإن ملك أعظم ملك

 قال وقال صحيحه يف حبان وابن يعلى وأبو والبزار أمحد رواه  الضحى من به ضحكت

 النيب عن عدة احلديث هذا روى وقد احلديث أشرف من هذا إبراهيم ابن يعين إسحاق

   انتهى وغريهم هريرة وأبو مسعود وأبو حذيفة منهم هذا حنو وسلم عليه اهللا صلى

23972,23927 - ثَنداح دبنِ عمحالر نب يدها مثَندانُ حملَيس نب ةريغالْم نع ثَابِت 

نع دبنِ عمحنِ الرلَى أَبِي بلَي نبٍ عيهولُ كَانَ قَالَ صسر لَّى اللَّهص اللَّه هلَيع لَّمسإِذَا و 

 من نبِيا ذَكَرت إِني قَالَ نعم قُلْنا لي أَفَطنتم قَالَ بِه يخبِرنا اولَ أَفْهمه لَا شيئًا همس صلَّى

 من غَيرها أَو لهؤلَاِء يقُوم من أَو هؤلَاِء يكَافئُ من فَقَالَ قَومه من جنودا أُعطي الْأَنبِياِء

 أَو غَيرِهم من عدوا علَيهِم نسلِّطَ أَنْ إِما ثَلَاث إِحدى لقَومك اختر أَنْ إِلَيه فَأُوحي الْكَلَامِ

وعالْج أَو توالْم ارشتفَاس همي قَوف كفَقَالُوا ذَل تأَن بِين فَكُلُّ اللَّه كذَل كإِلَي را خلَن فَقَام 

 أَما رب أَي قَالَ ثُم قَالَ اللَّه شاَء ما فَصلَّى الصلَاة إِلَى فَزِعوا فَزِعوا إِذَا واوكَان الصلَاة إِلَى

ودع نم مرِهفَلَا غَي أَو وعفَلَا الْج نلَكو تولِّطَ الْمفَس هِملَيع توالْم اتفَم مهنونَ معبس 

 بِاللَّه إِلَّا قُوةَ ولَا حولَ ولَا أُصاوِلُ وبِك أُقَاتلُ بِك اللَّهم أَقُولُ أَني ترونَ ذيالَّ فَهمِسي أَلْفًا

 مسلم شرط على صحيح إسناده:  األرنؤوط شعيب تعليق

Suheyb � demişdir: “Allah Elçisi � namazda nə isə pıçıldayırdı. 
Mən onu anlaya bilmir və o, bunu bizə demirdi. O soruşdu: 
“Mənim nə dediklərimizi başa düşürsünüz?” Biz: “Bəli!”- dedik. 
O buyurdu: “Mən qövmündən ordu verilən bir peyğəmbəri 
xatırladım. O belə demişdi: “Heç vaxt, heç bir şey bunları məhv 
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edə bilməz”. Allah ona belə vəhy etdi: “Ümmətin üçün üç şeydən 
birini seç; ya onların üstünə özlərindən başqa düşmən salacağıq 
ki, onları ayaq altına salsın, ya onlara aclıq, ya da ölüm gön-
dərəcəyik”. O, (ümmətilə) məşvərət etdi və onlar dedilər: “Düş-
mənə gəlincə, bizim onlara gücümüz çatmaz. Aclığa gəlincə isə, 
biz ona dözə bilmərik. Lakin biz ölümü seçirik”. Allah da onlara 
ölüm göndərdi və üç gün ərzində yetmiş min nəfər öldü. Allah 
Elçisi � buyurdu: “(Həmin peyğəmbər) onların çoxluğunu görən-
də (deyə bilmədiyini) Mən indi belə deyərdim: “Allahım! Səninlə 
(düşmənə) hiylə qururam, Səninlə hücum edirəm və Sənin sayən-
də döyüşürəm.  

نأَبِي ع ،ثعاَألش هأَن احإِلَى ر جِدسم ،قشمد رجهاحِ ووبِالر  ,يفَلَق اددسٍ بن شأَو 

ارِيصاَألن ,يابِحنالصو ،هعم قُلْت :نأَي انرِيدا, تكُممحر؟ يقَاال اللَّه :رِيدا ننها أَخٍ إِلَى هلَن 

: قَالَ أَصبحت؟ كَيف: لَه فَقَاال ذَلك، علَى دخال حتى معهما فَانطَلَقْت نعوده، مرِيضٍ

تحبأَص ةملٍ بنعفَضفَقَالَ ،)(و لَه اددش :رشبِكَفَّ أَباتار ئَاتيطِّ, السحا، وطَايي الْخإِن 

تعمولَ سسر قُولُ � اللَّهإِنَّ" :ي قُولُ � اللَّهإِذَا: ي تلَيتا ابدبع ني مادبا، عنمؤم 

: � الرب ويقُولُ الْخطَايا، من أُمه ولَدته كَيومِ مضجعه من فَإِنه ابتلَيته، ما علَى فَحمدنِي

 وهو ،"ذَلك) (قَبلَ لَه تجرونَ كُنتم ما لَه فَأَجروا وابتلَيته،, (هذَا) عبدي قَيدت أَنا

يححص.  

 
Əbul-Əşas rəvayət edir ki, Dəməşqdə olan bir məscidə gəldikdə 
Şəddad ibn Əvs əl-Ənsari ilə qarşılaşdım, əs-Sunəbihi də onun 
yanında idi. Mən dedim: “Allah sizə rəhm etsin, hara gedirsiniz?” 
Dedilər: “Burada olan xəstə qardaşımızı ziyarət etmək istəyirik”. 
Onlar xəstənin yanına girənədək onlarla getdim. Onlar xəstəyə 
dedilər: “Səhərə necə çıxdın?” O dedi: “Səhərə Allahın neməti və 
fəziləti ilə çıxdım”. Şəddad ona dedi: “Səni günahların kəffarəsi 
və xətaların silinməsi ilə müjdələyirəm” Həqiqətən, mən Allah 
Elçisini � belə buyurarkən eşitdim: “Allah � buyurur: “Mömin 
bir qulumu bəlaya düçar etdikdə o, verdiyim bəlaya görə Mənə 
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həmd edərsə, yatağından anadan doğulduğu gündə olduğu kimi 
xətalardan (təmizlənərək) ayağa qalxar”. Rəbb � qoruyucu mə-
ləklərinə 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!” 354 

 إا:  األنبياء من نيب إىل تعاىل اهللا فأوحى!  لفالن اهللا يغفر ال:  رجل قال - 7796

  .  جندب عن)  طب(   العمل فليستقبل خطيئة

 اجلامع صحيح يف 4347 : رقم حديث انظر)  صحيح: (  األلباين الشيخ قال

نبٍ عدنال أَنَّ ججال أَنْ ، آلَى ر رفغي اللَّه فُالنى ، لحفَأَو اللَّه زلَّ عجإِلَى و هبِيلَّى نص 

اللَّه هلَيع لَّمسو ، إِلَى أَو بِيا :نهأَن زِلَةنبِم يئَةطقْبِلِ الْختسلَ فَلْيمالْع 

 “Bir kişi dedi: “Allah filankəsi bağışlamayacaq!” Allah 
peyğəmbərlərdən birinə belə vəhy etdi: “355 

 األنبياء من نبيا ذكرت إين ؟ لذلك أفطنتم:  فقال ، مهس صلى إذا كان"  -  1061

 ، شبهها كلمة أو ؟ هؤالء يقاتل من أو هؤالء يكافئ من:  فقال ، قومه من جنودا أعطي
 أو اجلوع أو عدوهم عليهم أسلط أن:  ثالث إحدى لقومك اختر أن إليه اهللا حىفأو

 و فصلى فقام ، اهللا نيب أنت إليك ذلك نكل:  فقالوا ؟ ذلك يف قومه فاستشار ، املوت
 لكن و فال ، العدو أو اجلوع أما رب يا:  فقال ، الصالة إىل فزعوا ، فزعوا إذا كانوا

 ترون الذي فهمسي ، ألفا سبعون منهم فمات ، أيام ثالثة املوت عليهم فسلط ، املوت

 " . بك إال قوة ال و حول ال و أصاول بك و أقاتل بك اللهم:  أقول أين

“Bir gün (Peyğəmbər) namaz qılarkən pıçıldayırdı. Sonra o 
soruşdu: “Nə söylədiyimi anlayırsınız? Mən qövmündən ordu 
verilən peyğəmbərlərdən birini xatırlayırdım. O belə demişdi: 
“Bunların qarşısına kim çıxa bilər?!” və ya “Bunlarla kim döyüşə 

                                                           

354 Əhməd 17118, 17159; Tabərani “Mucəmul-Kəbir” 6990. əl-Albani “Sahihut-Tərğib vət-
Tərhib”də (№ 3423) həsən olduğunu bildirib. 
355 ət-Tabərani “Mucəmul-Kəbir” 1658, 1680. əl-Albani “Sahihul-Cəmius-Sağir”də (№ 4347) 
səhih olduğunu bildirib. 
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bilər?!” və ya buna bənzər kəlmələr söylədi. Allah ona belə vəyh 
etdi: “Qövmünə üçündən birini seç; ya onların üzərinə düşmən, 
ya aclıq, ya da ölüm göndərirəm”. O, qövmü ilə bu haqda 
məşvərət etdi və onlar dedilər: “Biz bunu sənə həvalə edirik, sən 
Allahın peyğəmbərisən”. O, ayağa  durub namaz qıldı. Onlar 
qorxduqda namaza durardılar. O dedi: “Ey Rəbbim! Aclıq və 
düşmən istəmirik, biz ölümü seçirik”. Allah onlara üç gün ərzində 
ölüm göndərir və onlardan yetmiş min nəfər ölür. Sizin məni 
pıçıldamağımı görməyiniz mənim bunları deməyimdir: “Allahım, 
Sənin sayəndə vuruşuram! Sənin sayəndə (düşmənə) hiylə 
qururam! Güc və qüdrət yalnız Səndədir”.  

/  35" (  الصالة"  يف نصر ابن أخرجه : 50/  3"  الصحيحة السلسلة"  يف األلباين قال

 البناين ثابت عن املغرية بن سليمان حدثنا أسامة أبو أنبأنا إبراهيم بن إسحاق حدثنا) :  2

  . فذكره:  قال صهيب عن ليلى أيب بن الرمحن عبد عن

 ، 333/  4(  أمحد اإلمام أخرجه و.  الشيخني شرط على صحيح إسناد هذا و:  قلت
6 /  

  : سلمة بن محاد طريق من و ، به املغرية بن سليمان عن آخرين طريقني من)  16

  يف و بعدها كان اهلمس أن و الفجر صالة هي الصالة أن فيه و حنوه به ثابت حدثنا

  أصاول بك و أحاول بك اللهم:  قوله)  217/  2(  الدارمي منه روى و.  حنني أيام

 . مسلم شرط على صحيح سندمها و.  " أقاتل بك و

 برجل مر وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول أن)   صحيح(  ولفظه داود وأبو  - 1765

 فقال مبلول هو فإذا فيه يدك أدخل أن إليه اهللا فأوحى فأخربه تبيع كيف فسأله طعاما يبيع

 غش من منا ليس وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول

   البكر يغط كما يغط وهو الوجه حممر هو فإذا)  انةاجلعر(  ب إليه يوحى وهو

 بعد خرجت سودة وأن احلجاب نزل ملا عائشة حديث من)  الصحيحني(  يف وثبت 

 صلى اهللا رسول إىل فرجعت سودة يا عرفناك قد:  عمر فقال ليال)  املناصع(  إىل ذلك
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]  عنه رفع مث[  إليه اهللا فأوحى يده يف والعرق يتعشى جالس وهو فسألته وسلم عليه اهللا

  :  فقال رأسه رفع مث]  وضعه ما[  يده يف والعرق

  )  حلاجتكن خترجن أن لكن أذن قد إنه(  

 يسقط ومل جالس أنه بدليل بالكلية إحساسه عنه يغيب الوحي يكن مل أنه على هذا فدل 

   عليه دائما وسالمه اهللا صلوات يده من أيضا العرق

 وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول عند كنا:  قال عاصم بن الفلتان عن يعلى أبو وروى 

   وأنزل

  ]108 [ 

 ، الطِّيبِي منجابٍ بنِ إِسحاق بن أَحمد أَنبأَ:  قَالَ ، بكْرٍ أَبِي بن الْحسن أَخبرنا - 112
 نميرٍ بن اللَّه عبد ثنا ، شيبةَ أَبِي ابن يعنِي رٍبكْ أَبو أَنبأَ:  قَالَ ، الْبجلي أَيوب بن محمد ثنا

 سمعت:  قَالَ ، جده عن ، أَبِيه عن ، شعيبٍ بنِ عمرِو عن ، إِسحاق بن محمد ثنا ،

 قَد بِالرجلِ فَيؤتى رجلًا الْقيامة يوم نُالْقُرآ يمثَّلُ: "  يقُولُ وسلَّم علَيه اللَّه صلَّى اللَّه رسولَ

لَهمح  

الَففَخ هرلَ أَمتتنفَي ا لَهمصقُولُ خا:  فَيي بر هلْتمح ايإِي لٌ فَبِئْسامى ، حدعي توددح 

عيضي وضائفَر ، بكري وتيصعم ، كرتي وتا طَاعالُ فَمزي فقْذي هلَيجِ عجى بِالْحتح 

 بِالرجلِ ويؤتى ، النارِ في منخرِه علَى يكُبه حتى يرسلُه فَما بِيده فَيأْخذُ ، فَشأْنك:  يقَالُ

 فَحفظَ إِياي حملْته رب يا:  فَيقُولُ هدون خصما فَينتتلَ أَمره وحفظَ حملَه كَانَ قَد الصالحِ

 بِالْحججِ لَه يقْذف يزالُ فَما ، طَاعتي واتبع معصيتي واجتنب بِفَرائضي وعملَ ، حدودي

 علَيه ويعقد ، الْإِستبرقِ حلَّةَ بِسهيلْ حتى يرسلُه فَما بِيده فَيأْخذُ ، بِه شأْنك:  يقَالَ حتى

اجت لْكالْم هيقسيو رِ كَأْسمالْخ * "  

  

Addua tabarani1227- اثَندح اقحإِس نب يماهرإِب نع دباقِ عزالر نع دبع 

 صحيفَةً وجد أَنه أَخبره صفْوانَ بن أُميةَ أَنَ وداَألس بن عثْمانُ حدثَنا ، عمر بنِ الرحمنِ
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 رب أَي قَالَ وجلَّ عز ربه إِبراهيم يسأَلُ ما هذَا فيها فَإِذَا بِسيفه أَو صفْوانَ بِقُرابِ مربوطَةً

 يصبر من جزاُء فَما قَالَ ورِضوانِي صلَواتي قَالَ شيتكخ من وجهه الدمع يبلُّ من جزاُء ما

زِيناَء الْحغتاب هِكجقَالَ و وها أَكْسابيث نم انأُ اِإلميوبتا يةَ بِهني الْجقتيا وبِه ارا قَالَ النفَم 

 في أُقيمه قَالَ يؤوِيها قَالَ اَألرملَة تسديد وما قَالَ وجهِك َءابتغا اَألرملَةَ سدد من جزاُء

 علَى مالئكَتي تصلِّي قَالَ وجهِك ابتغاَء الْجنازةَ يتبعِ من جزاُء فَما قَالَ جنتي وأُدخلُه ظلِّي

هدسج عيشتو هوحر 

 حدثنا إبراهيم بن إسحاق حدثنا غريب خبرب األزدي حممد بن اهللا عبد أخربنا - 6476

 العدوي واالن عن نوفل بن الرباء هنيدة أبو حدثنا العدوي نعامة أبو حدثنا مشيل بن النضر

 اهللا صلى اهللا رسول أصبح:  قال عنه اهللا رضي الصديق بكر أيب عن اليمان بن حذيفة عن

 اله رسول ضحك الضحى من كان إذا حىت جلس مث ةالغدا فصلى يوم ذات سلم و عليه

 ذلك كل والعشاء واملغرب والعصر األوىل صلى حىت مكانه وجلس سلم و عليه اهللا صلى

 اهللا رسول سل:  بكر أليب الناس فقال أهله إىل قام مث اآلخرة العشاء صلى حىت يتكلم ال

  :  فقال فسأله!  طق يصنعه مل شيئا اليوم صنع ؟ شأنه ما سلم و عليه اهللا صلى

 بصعيد واآلخرون األولون فجمع واآلخرة الدنيا أمر من كائن هو ما علي عرض نعم(  

 أبو أنت آدم يا:  فقالوا يلجمهم يكاد والعرق السالم عليه آدم إىل انطلقوا حىت واحد

 كمأبي إىل فانطلقوا لقيتم الذي مثل لقيت لقد:  فقال ربك إىل لنا اشفع اهللا اصطفاك البشر

}  العاملني على عمران وآل إبراهيم وآل ونوحا آدم اصطفى اهللا إن{  نوح إىل أبيكم بعد

 يف لك واستجاب اهللا اصطفاك فإنه ربك إىل لنا اشفع:  فيقولون نوح إىل فينطلقون
 غلى فانطلقوا عندي ذاكم ليس:  فيقول ديارا الكافرين من األرض على يدع فلم دعائك

 موسى إىل فانطلقوا عندي ذاكم ليس:  فيقول إبراهيم فيأتون خليال ذهاخت اهللا فإن إبراهيم

 ابن عيسى إىل انطلقوا ولكن عندي ذاكم ليس:  موسى فيقول تكليما كلمه قد اهللا فإن

 ولكن عندي ذاكم ليس:  عيسى فيقول املوتى وحيي واألبرص األكمه يربئ فإنه مرمي
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 حممد إىل انطلقوا القيامة يوم األرض عنه تنشق من أول فإنه آدم ولد سيد إىل انطلقوا

   ربكم إىل لكم فليشفع

:  قال ؟ باجلنة وبشره له ائذن:  اهللا فيقول ربه جربيل فيأيت جربيل وآيت فينطلقون:  قال 

 رأسك ارفع حممد يا:  وتعاىل تبارك اهللا يقول مث مجعة قدر ساجدا فيخر جربيل به فينطلق

 فيقول أخرى مجعة قدر ساجدا خر ربه إىل نظر فإذا هرأس فريفع تشفع واشفع يسمع وقل

 جربيل[  فيأخذ ساجدا ليقع فيذهب تشفع واشفع يسمع وقل رأسك ارفع حممد يا:  اهللا

 جعلتين رب أي:  فيقول قط بشر على يفتحه مل شيئا الدعاء من عليه اهللا ويفتح بضبعيه] 

 على لريد إنه حىت فخر وال امةالقي يوم األرض عنه تنشق من وأول فخر وال آدم ولد سيد

   وأيلة صنعاء بني ما أكثر القيامة يوم احلوض

 والنيب العصابة معه النيب فيجيء األنبياء ادع:  يقال مث فيشفعون الصديقني ادع:  يقال مث 

   أحد معه ليس والنيب والستة اخلمسة معه

 وعال جل اهللا يقول ذلك الشهداء فعلت فإذا أرادوا ملن فيشفعون الشهداء ادع:  يقال مث 

   اجلنة فيدخلون شيئا يب يشرك ال كان من جنيت أدخلوا الرامحني أرحم أنا: 

 النار يف فيجدون ؟ قط خريا عمل أحد من فيها هل النار يف انظروا:  تعاىل اهللا يقول مث 

 البيع يف الناس أسامح كنت أين غري ال:  فيقول قط خريا عملت هل:  له فيقال رجال

 هل:  له يقال آخر النار من خيرج مث عبيدي إىل كإمساحه لعبدي امسحوا:  اهللا فيقول

 مث بالنار فاحرقوين مت إذا ولدي أمرت كنت أين غري ال:  فيقول ؟ قط خريا عملت
 مل:  اهللا فقال الريح يف فذروين البحر إىل يب فاذهبوا الكحل مثل كنت إذا حىت اطحنوين

 وعشرة مثله لك فإن ملك أعظم ملك إىل انظروا:  فيقول خمافتك من:  قال ؟ ذلك فعلت

  )  الضحى من منه ضحكت الذي فذلك ؟ امللك وأنت يب تسخر مل:  فيقول أمثاله

 اهللا صلى النيب عن عدة احلديث هذا روى وقد احلديث أشرف من هذا:  إسحاق قال 

   وغريهم هريرة أبو و مسعود ابن و حذيفة:  منهم هذا حنو سلم و عليه
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 أبو حدثنا نعامة أبو حدثنا عبادة بن روح حدثنا املديين ابن علي حدثنا خليفة أبو أخربناه 

   حنوه بإسناده هنيدة

 جيد إسناده:  األرنؤوط شعيب قال

:  فقال به أبصر هو و بسيئة يعمل أن يريد عبدك ذاك رب يا:  املالئكة قالت - 7805

  جراي من تركها إمنا حسنة له فاكتبوها تركها إن و مبثلها له فاكتبوها عملها فإن ارقبوه

  . هريرة أيب عن)  م حم( 

 اجلامع صحيح يف 4356:  رقم حديث انظر)  صحيح: (  األلباين الشيخ قال

رضي هللا  عن الضحاك بن قيس الفھري

إن :  "وسلم صلي هللا عليه قَاَل:قاََ◌َل َرَسوٌل هللاِ  عنه

فمن أشرَك يقوٌل: أنا خيٌر شريٍك, عز وجل هللاَ 
معي شريًكا فھٌو لشريِكي, يا أيٌھا الناس: 

�  عز وجل فإَن هللاَ ,عز وجل أعمالٌَكم 3ِ  أَخلصوا
يقبٌل إ9 ما أخلَص لهٌ, و9 تقولوا:ھذا 3ِ 

منھا شئ,  عز وجل للرحِم ليَس 3ِ  وللرحِم؛فإنھا
و9 تقولوا: ھذِه 3ِ ولوجوِھٌكم؛ فإنَھا 

  ."َھا شئٌ لوجوِھكم ليَس 3ِ ِمن
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أخلص الشئ ؛ أي: أصفاه ونقاه مما يشوبه,  :أخلصوا

 .والمراد به ھنا:ترك الرياء

 .الرحم : القرابة :للرحم

 .أي لكم,فعبر بالجزء وأراد الكل :لوجوھكم

 

أنه 4 يقبل عمل عامل منا من :رك وتعالييخبرنا هللا تبا
ذكر أو أنثى إذا كان عمله مشوبا بشرك, ولم يكن خالصا 
@ تعالي من جميع أنواع الشرك, كالكبر,والسمعة,وغير 
ذلك؛ فإن العمل تارة يكون لغير هللا,كمن يعمل رياًء 
محًضا,بحيث 4 يراد به سوى مرئيات المخلوقين؛ لغرض 

قين في صRتھم.قال هللا تعالى في دنيوي,كحال المناف
وإذا قاموا إلي الصلوة قاموا كسالى يرآءون : }وصفھم

فويل }:وقال هللا تعالى,{ 142النساء:{ الناس

وكذلك وصف هللا تبارك الكفار بالرياء ,{ 4الماعون:{ للمصلين

و4 تكونوا كالذين خرجوا من ديرھم :}المحض في قوله

وھذا الرياء المحض 4 يكاد ,{ 47ا�نفال:{ بطرا ورئاء الناس
يصدر من مؤمن في فرض الصRة والصيام, وقد يصدر 
في الصدقة الواجبة , والحج,وغيرھما من ا\عمال 
الظاھرة؛ التي يتعدي نفعھا, فإن ا_خRص فيھا عزيز, 
وھذا العمل 4 يشك مسلم أنه حابط, وأن صاحبه يستحق 
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 .المقت من هللا والعقوبة

مل @,ويشاركه الرياء, فإن شاركه من وتارة يكون الع
أصله؛ فالنصوص الصحيحة تدل علي بطRنه أيًضا, 

 .وحبوطه

 :طريق معالجة القلب من الرياء

عرفت أن الرياء محبط لhعمال, وسبب للمقت عند الكبير 
المتعال, وأنه من كبائر المھلكات , وما ھذا وصفه فجدير 

 :عRجه مقامان بالتشمير عن ساق الجد في إزالته, وفي

قطع عروقه وأصوله, وھي حب لذة المحمدة, : أحدھما
والفرار من ألم الذم, والطمع في أيدي الناس, فھذه الثRثة 
ھي التي تحرك المرائي إلي الرياء, وعRجه: أن يعلم 
مضرة الرياء زما يفوته من صRح قلبه, وما يحرم عليه 

عند هللا  في الحال من التوفيق, وفي اmخرة من منزلة
تعالى, وما يتعرض له من العقاب والمقت الشديد والخزي 
الظاھر, فمھما تفكر العبد في ھذا الخزي وقابل ما يحصل 
له من العباد والتزين لھم في الدنيا بما يفوته في اmخرة 
وبما يحبط عليه من ثواب ا\عمال فإنه يسھل عليه 

ذا بان له ان الرغبة عنه, كمن يعلم أن العسل لذيذ ولكنه إ
 .فيه ٌسًما أعرض عنه

دفع العارض منه أثناء العبادة وذلك 4بد : المقام الثاني
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أيًضا من تعلمه,فإن من جاھد نفسه بقطع مغارس الرياء 
وقطع الطمع واستحقار مدح المخلوقين وذمھم فقد 4 
يتركه الشيطان في أثناء العبادة, بل يعارضه بخطرات 

رفة اطRع الخلق دفع ذاك بأن قال الرياء , فإذا خطر له مع
لنفسه: مالك وللخلق علموا او لم يعلموا وهللا عالم بحالك 
فأي فائدة في علم غيره,فإذا ھاجت الرغبة إلي لذة الحمد 
: ذكر ما رسخ في قلبه من آفة الرياء وتعرضه للمقت 

 .ا_لھي والخسران ا4خروي

 نةَ أَبِيعريره � نع بِيالَقَ � الن: لَقخ اللَّه لْقا الْخغَ فَلَمفَر هنم تقَام محالر ذَتقْوِ فَأَخبِح 

 أَصلَ أَنْ ترضين أَالَ قَالَ الْقَطيعة من بِك الْعائذ مقَام هذَا :قَالَت مه :لَه فَقَالَ الرحمنِ

نم لَكصو أَقْطَعو نم كقَ قَطَعلَى :الَتا بي بقَالَ ر و :قَالَ ،فَذَاكةَ أَبريرُءوا هإِنْ اقْر 

مئْتش :{�n�o�p�q�r�s��t�u�v�w�z .  :رواه البخاري]����[  

 

1770.   Əbu Hureyra � rəvayət edir ki, Peyğəmbər � 
demişdir: “Allah məxluqatı yaratdı, yaradılışı başa 
çatdırdıqdan sonra qohumluq əlaqəsi ayağa qalxıb 
ər-Rəhmanın ətəyindən yapışdı. Allah ondan: “Nə 
olub?”– deyə soruşdu. O dedi: “Bu, qohumluq 
əlaqələrini kəsməkdən Sənə sığınanın məqamıdır.” 
Allah buyurdu: “Səni birləşdirəni birləşdirməyimə, 
kəsəni də kəsməyimə razı deyilsənmi?!” O dedi: 
“Əlbəttə (razıyam), ya Rəbb!” Allah buyurdu: “Elə 
belə də olacaq!” 

Sonra Əbu Hureyra � dedi: “İstəyirsinizsə, 
(bu ayəni) oxuyun: “Əgər haqdan üz çevirsəniz, 
ola bilsin ki, yer üzündə fitnə-fəsad törədəsiniz 
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və qohumluq əlaqələrini kəsəsiniz.” (əl-Buxari, 
4830) 

 دوين اختلجوا عرفتهم و رأيتهم إذا حىت احلوض أصحايب من ناس علي لريدن - 9499

  بعدك أحدثوا ما تدري ال إنك:  يل فيقال أصحايب أصحايب!  رب يا:  فأقول

  . وحذيفة أنس عن)  ق حم( 

  اجلامع صحيح يف 5368:  رقم حديث انظر)  صحيح: (  األلباين الشيخ قال

 ، طريف بن احلسن حدثنا:  قال حامت أبو حدثنا -  4
 «:  أسلم بن زيد عن ، عياش بن إمساعيل حدثنا:  قال

 الذين من ، رب أي:  فقال ، ربه سأل ، موسى أن

 أيديهم النقية هم ، موسى يا:  قال ؟ قدسك دار يرثون

 وإذا ، ذكروا ذكرت إذا الذين ، قلوم الطاهرة ،

 ،) 1( جباليل يتحابون الذين ، ذكرم ذكروين
 الذين ، باألسحار ويستغفرون ، مساجدي ويعمرون

 ، وكورها إىل النسور تنيب كما ذكري إىل ينيبون
  » حرب إذا النمر يغضب كما حملارمي يغضبون الذين

__________  

 والكبرياء العظمة:  الجالل) 1(
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 إبراهيم ثنا لقا أيب حدثين قال اهللا عبد حدثنا - 15

 املازين مشيل بن النضر حدثين قال الطالقاين إسحاق بن

 بن الرباء هنيدة أبو حدثين قال نعامة أبو حدثين قال

 بكر أيب عن حذيفة عن العدوي واالن عن نوفل

 صلى اهللا رسول أصبح:  قال عنه اهللا رضي الصديق

 حىت جلس مث الغداة فصلى يوم ذات سلم و عليه اهللا

 عليه اهللا صلى اهللا رسول ضحك الضحى من كان إذا

 والعصر األوىل صلى حىت مكانه جلس مث سلم و

 اآلخرة العشاء صلى حىت يتكلم ال ذلك كل واملغرب

 رسول تسأل أال بكر أليب الناس فقال أهله إىل قام مث

 مل شيئا اليوم صنع شأنه ما سلم و عليه اهللا صلى اهللا
 كائن هو ما علي عرض نعم فقال فسأله قال قط يصنعه

 واآلخرون األولون فجمع اآلخرة وأمر الدنيا أمر من

 آدم إىل انطلقوا حىت بذلك الناس ففظع واحد بصعيد
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 أنت آدم يا فقالوا يلجمهم يكاد والعرق السالم عليه

 إىل لنا اشفع جل و عز اهللا اصطفاك وأنت البشر أبو

 مأبيك إىل انطلقوا لقيتم الذي مثل لقيت لقد قال ربك
 وآل ونوحا آدم اصطفى اهللا إن{  نوح إىل أبيكم بعد

 إىل فينطلقون قال}  العاملني على عمران وآل إبراهيم

 فأنت ربك إىل لنا اشفع فيقولون السالم عليه نوح

 على يدع ومل دعائك يف لك واستجاب اهللا اصطفاك

 عندي ذاكم ليس فيقول ديارا الكافرين من األرض

 جل و عز اهللا فإن السالم يهعل إبراهيم إىل انطلقوا

 ذاكم ليس فيقول إبراهيم إىل فينطلقون خليال اختذه

 اهللا فإن السالم عليه موسى إىل انطلقوا ولكن عندي

 ليس السالم عليه موسى فيقول تكليما كلمه جل و عز

 فإنه}  مرمي بن عيسى{  إىل انطلقوا ولكن عندي ذاكم

 ليس عيسى لفيقو املوتى وحيىي واألبرص األكمه يربئ
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 أول فإنه آدم ولد سيد إىل انطلقوا ولكن عندي ذاكم

 حممد إىل انطلقوا القيامة يوم األرض عنه تنشق من

 جل و عز ربكم إىل لكم فيشفع سلم و عليه اهللا صلى

 عز اهللا فيقول ربه السالم عليه جربيل فيأيت فينطلق قال

 جربيل به فينطلق قال باجلنة وبشره له ائذن جل و

 ارفع جل و عز اهللا ويقول مجعة قدر ساجدا فيخر

 فريفع قال تشفع واشفع يسمع وقل حممد يا رأسك

 مجعة قدر ساجدا خر جل و عز ربه إىل نظر فإذا رأسه

 يسمع وقل رأسك ارفع جل و عز اهللا فيقول أخرى

 جربيل فيأخذ ساجدا ليقع فيذهب قال تشفع واشفع

 من عليه جل و عز اهللا فيفتح بضبعيه السالم عليه

 رب أي فيقول قط بشر على يفتحه مل شيئا الدعاء

 عنه تنشق من وأول فخر وال آدم ولد سيد خلقتين

 احلوض على لريد أنه حىت فخر وال القيامة يوم األرض
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 الصديقني ادعوا يقال مث وأيلة صنعاء بني مما أكثر

 ومعه النيب فيجيء قال األنبياء ادعوا يقال مث فيشفعون

 معه وليس والنيب والستة اخلمسة ومعه نيبوال العصابة

 وقال أرادوا ملن فيشفعون الشهداء ادعوا يقال مث أحد

 أنا جل و عز اهللا يقول قال ذلك الشهداء فعلت فإذا

 شيئا يب يشرك ال كان من جنيت ادخلوا الرامحني أرحم

 انظروا جل و عز اهللا يقول مث قال اجلنة فيدخلون قال

 قال قط خريا عمل أحد من تلقون هل النار يف

 قط خريا عملت هل له فيقول رجال النار يف فيجدون

 والشراء البيع يف الناس أسامح كنت أين غري ال فيقول

 إىل كإمساحه لعبدي امسحوا جل و عز اهللا فيقول

 عملت هل له فيقول رجال النار من خيرجون مث عبيدي

 مت إذا ولدي أمرت قد أين غري ال فيقول قط خريا

 الكحل مثل كنت إذا حىت اطحنوين مث بالنار رقوينفاح



 243                                                                                                 األحاديث القدسية الصحيحة

 

 يقدر ال فواهللا الريح يف فاذروين البحر إىل يب فاذهبوا

 ذلك فعلت مل جل و عز اهللا فقال أبدا العاملني رب علي

 ملك إىل انظر جل و عز اهللا فيقول قال خمافتك من قال

 مل فيقول قال أمثاله وعشرة مثله لك فإن ملك أعظم
 منه ضحكت الذي وذاك قال امللك أنتو يب تسخر

   الضحى من

 حسن إسناده:  األرنؤوط شعيب تعليق

 ، اِإلسفَرايِينِي محمد بن الْحسن أَخبرنا -4063
 الْمنعمِ عبد حدثَنا ، الْبراِء بنِ أَحمد بن محمد حدثَنا

نب رِيسإِد ، نع لَ:  قَالَ ، أَبِيهئسو بهو نب هبنم نع 

ودو أَكَانَ هنِ أَبمي الْيالَّذ لَدو مفَقَالَ ؟ لَه بهالَ:  و 
هنلَكو ونِ أَخمي الْيفو اةروالت بسنوحٍ إِلَى يا ، نفَلَم 

تةُ كَانبِيصالْع نيبِ برالْع ترفَخو رضا مبِأَبِيه 

 اَألنبِياِء من ولَدا لتكُونَ أَبا هودا الْيمن ادعت إِسماعيلَ
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هوِالَدو يهِمف سلَيو بِأَبِيهِم هنلَكو موها ، أَخمإِنثَ وعب 

 والَ حالَهم قَد عادا يسمي الَ وهب وكَانَ عاد إِلَى

ِسبني قَبملَهالَ ائو رأْمي مهارعأَش لَمو كُني يضِ فاَألر 

 والَ أَجساما منهم أَعظَم والَ عددا منهم أَكْثَر كَانوا أُمةٌ

دأَش مهنا مطْشا ، با فَلَمأَور يحالر قَد لَتأَقْب هِملَيع 

 وأَموالَهم ذَرارِيهم فَجمعوا بِالريحِ اتخوفُن لهود قَالُوا

مهابودي وبٍ فعش ، وا ثُملَى قَامابِ عب كبِ ذَلعالش 

 من الريح فَدخلَت وأَهليهِم أَموالهِم عن الريح يردونَ

تحت هِملجأَر مهنيب نيبضِ واَألر ىحت مهتقَلَع.  

 بنِ اِهللا عبد بن هود إِلَيهِم اللَّه بعثَ ولَما:  وهب قَالَ

 بنِ سامِ بنِ إِرمِ بنِ عوصِ بنِ عاد بنِ الْحارِث بنِ رباحِ

 كَانَ الْبِالَد من بِشيٍء اللَّه وضعه رملٍ كُلُّ كَانَ نوحٍ

ناكسم ادي عا فهالرِم تكَانو بِالَد ادع بصأَخ بِالَد 

 اللَّه غَضب فَلَما ، وجِنانا وأَنهارا رِيفًا وأَكْثَر ، الْعربِ
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هِملَيا عوتعنِ ووا اِهللا عكَانو ابحثَانَ أَصا أَوهوندبعي 

نم ونلَ اِهللا دسأَر لَ اللَّهعهِمي يحالر يمقالْع 

şubuliman 6817 - انربو أَخنِ أَبيسالْح نب 

 بنِ علي بن الْحسن نا الصفَّار، إِسماعيلُ أَنا بِشرانَ،

 عبد بنِ اِهللا عبد عن الْأَعمشِ، عنِ نميرٍ، ابن نا عفَّانَ،

 عبد أَبا يا: قيلَ: قَالَ حذَيفَةَ، عن يلَى،لَ أَبِي بنِ الرحمنِ

 لَا،: " قَالَ ؟، واحد يومٍ في إِسرائيلَ بنو أَكَفَر اِهللا

نلَكو ترِضع هِملَيةٌ عنتا فوا، أَنْ فَأَبوهكَبروا يرِبفَض 

 لَيهِمع عرِضت ]377:ص[ ثُم ركبوها، حتى علَيها

را، أَكْبهنلَا: فَقَالُوا م كَبرن هذا، هدوا أَبرِبا فَضهلَيع 

 الرجلُ ينسلخ كَما دينِهِم من فَانسلَخوا ركبوها، حتى

نم هيصقَالَ" .  قَم دما قَالَ: " أَحنابحأَص :متالْخو 

 قَلْبِه علَى طُبِع ومن واحد، بِمعنى بعوالطَّ الْقَلْبِ، علَى

 إِنَّ: { وجلَّ عز اُهللا قَالَ أَبدا، منه يتب لَم ذَنبٍ في
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ينوا الَّذاٌء كَفَروس هِملَيع مهتذَرأَأَن أَم لَم مهرذنلَا ت 

 علَيه اللَّه لَّىص نبِيه فَآيس ،]6: البقرة} [ يؤمنونَ

لَّمسو نم ،انِهِمإِمي ارأَشبِ إِلَى وبس كذَل ،هلَّتعفَقَالَ و :

 }متلَى اُهللا خع لَى قُلُوبِهِمعو هِمعملَى سعو مارِهصأَب 

 علَى التغطيةُ الْختمِ ومعنى] 7: البقرة} [ غشاوةٌ

: { فَقَولُه شيٌء، يدخلَه لَا حتى منه لاستيثَاقوا الشيِء،

متلَى اُهللا خع 7: البقرة} [ قُلُوبِهِم [أَي عاُهللا، طَب 

ماتالْخو زِلَةنعِ، بِمى الطَّابنعالْما: وهلُ لَا أَنقعلَا تي وعت 

 الْإِميان إِلَى الدواعي وبين مبينه حالَ أَنه فَأَخبر خيرا،

 إِبصارِ وبين قُلُوبِهِم بين وحالَ قُلُوبِهِم، إِلَى يخلُص أَنْ

 الْكَافر أَنَّ علَى ذَلك فَدلَّ الصوابِ، من الْإِميان في ما

وعطْبلَى مع يلٌ قَلْبِهحتسم ودجو انالْإِمي م،هقَالَ نو } :

كأُولَئ ينالَّذ علَى اُهللا طَبع قُلُوبِهِم هِمعمسو مارِهصأَبو 

كأُولَئو ملُونَ هاف108: النحل} [ الْغ[، ربأَنَّ فَأَخ 
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وعطْبالْم هلَيلٌ، عغَاف ودجولِ وعي الْفالَّذ طُهرش 

اريتاخنِ الع افلِالْغ هنع رنٍ، غَيكملُ مأَصعِ وي الطَّبف 

ةاللُّغ نخِ مسسِ الْونالدو انيشغي ،فيالس لُ ثُممعتسي 

 وغَيرِها والْأَقْذَارِ الْآثَامِ من والدنس الْوسخ يشبِه فيما

نقَابِحِ، ماُء الْمثْنتاسالي وف لقَولْ: { هب عا اُهللا طَبهلَيع 

مونَ فَلَا بِكُفْرِهنمؤيلًا إِلَّا ي155: النساء} [ قَل [نم 

ةاعمج ودهالْي ينالَّذ أَتدتةُ ابالْقَص مكْرِهلَا بِذ نم 

 مأْمورِين يكُونوا أَنْ ويجوز قُلُوبِهِم، علَى الْمطْبوعِ

بِالْإِمي،لَا انو وزجي هودجو ،مهنم فَقَد رباُهللا أَخ زع 

 والْأَمر يؤمنونَ، لَا أَنهم الْكُفَّارِ من جماعة عن وجلَّ

انبِالْإِمي رلٍ غَيائز ،مهنع ربأَخو هى أَنحوحٍ إِلَى أَون هلَيع 

،لَامالس هلَ أَنن نمؤي نم كمإِلَّا قَو نم قَد ،نآم 

 إِنَّ: يقَالَ أَنْ يجوز لَا ثُم غَرقَهم، ولذَلك ]378:ص[

رالْأَم انالَ بِالْإِميز ،مهنع نلَعو يسلإِب لَهعجا، وطَانيش 
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ارفَص نملَا م نمؤلَا يو وبتا، يدأَب لَاو وزجقَالَ أَنْ يي :

 الْمطْبوع فَكَذَلك عنه، زائلٌ والتوبة بِالْإِميان الْأَمر إِنَّ

 الْحليمي قَولِ معنى كُلُّه وهكَذَا أَعلَم، واُهللا قَلْبِه، علَى

رِهغَيو نلِ ملْمِ أَهالْع " 

Ishaq ibn rahaveyh 10 - بن عبدة اأخربن 

 حممد عن املدين رافع بن إمساعيل نا الرواسي سليمان

 ص[  عن األنصار من رجل عن زياد أيب بن يزيد بن
 األنصار من رجل عن القرظي كعب بن حممد]  85

 سلم و عليه اهللا صلى اهللا رسول نا قال هريرة أيب عن

 خلق ملا اهللا إن:  قال أصحابه من طائفة يف وهو

 فهو إسرافيل فأعطاه الصور خلق واألرض السماوات

 مىت ينتظر العرش إىل بصره شاخص فيه على واضعه

 قال الصور وما اهللا رسول يا فقلت هريرة أبو قال يؤمر

 إن بيده نفسي والذي عظيم قال هو وكيف قلت القرن
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 اهللا يأمر واألرض السماوات لكعرض فيه دارة عظم

 لفزعا نفخة األوىل نفخات ثالث ينفخ أن إسرافيل

 العاملني لرب القيام نفخة والثالثة الصعوق نفخة والثانية

 فيفزع الفزع نفخة انفخ له فيقول إسرافيل اهللا يأمر

 فيأمره اهللا شاء من إال األرض وأهل السماوات أهل

 جل و عز اهللا يقول اليت وهي يفتر فال ويطوهلا فيدميها

 فواق من هلا ما واحدة صيحة إال هؤالء ينظر وما

 ترابا تكون مث السحاب مر فتمر اجلبال اهللا ريفيس

 و عز اهللا يقول اليت وهي رجا بأهلها األرض وترتج
 يومئذ قلوب الرادفة تتبعها الراجفة ترجف يوم جل

 يف املوثقة]  86 ص[  كالسفينة األرض فتكون واجفة
 املعلق كالقنديل أو بأهلها تكفأ األمواج تضرا البحر

 ظهرها على الناس فتميد األرواح ترجحه بالعرش

 وتطري الولدان وتشيب احلوامل وتضع املراضع فتذهل
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 املالئكة فتلقاها األقطار تأيت حىت هاربة الشياطني

 ينادي مدبرين الناس ويويل فريجع وجوهها فتضرب

 التناد يوم جل و عز اهللا يقول اليت وهي بعضا بعضهم

 ومن عاصم من اهللا من لكم ما مدبرين تولون يوم

 إذ ذلك على هم فبينما هاد من له فما اهللا يضلل

 فرأوا قطر إىل قطر من فانصدعت األرض انصدعت

 اهللا ما واهلول الكرب من لذلك فأخذهم عظيما أمرا

 إىل قطر من انشقت مث كاملهل السماء تكون مث عليم به

 مث جنومها وانتثرت وقمرها مشسها اخنسفت مث قطر
 و عليه اهللا صلى هللا رسول قال عنهم السماء كشطت

 أبو قال ذلك من بشيء يعلمون ال واألموات سلم

 فمن سلم و عليه اهللا صلى اهللا رسول يا قلت هريرة

 يف ومن السماوات يف من ففزع يقول حني اهللا استثىن
 وهم الشهداء أولئك فقال اهللا شاء من إال األرض
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 فوقاهم األحياء إىل الفزع يصل وإمنا رم عند أحياء

 يبعثه اهللا عذاب وهو منه وأمنهم اليوم ذلك فزع اهللا

 يا اهللا يقول اليت وهي]  87 ص[  خلقه شرار على

 يوم عظيم شيء الساعة زلزلة إن ربكم اتقوا الناس أيها

 ذات كل وتضع أرضعت عما مرضعة كل تذهل تروا

 بسكارى هم وما سكارى الناس وترى محلها محل

 ما البالء ذلك يف ونفيمكث قال شديد اهللا عذاب ولكن

 بنفخة إسرافيل اهللا يأمر مث ذلك يطول أنه إال اهللا شاء

 من إال األرض وأهل السماوات أهل فيصعق الصعق

 إىل املوت ملك فجاء مخودا مخدوا هم فإذا اهللا شاء

 وأهل السماوات أهل مات قد رب يا فيقول اجلبار

 بقي فمن أعلم وهو له اهللا فيقول شئت من إال األرض

 عرشك محلة وبقي متوت ال احلي أنت رب يا فيقول

 جربيل ليمت اهللا فيقول وأنا وميكائيل وجربيل
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 أمتيت رب يا فيقول العرش فيتكلم قال وميكائيل

 على كتبت فإين اسكت له اهللا فيقول وميكائيل جربيل

 املوت ملك ويأيت فيموتان املوت عرشي حتت كان من

 وميكائيل ربيلج مات قد رب يا فيقول اجلبار إىل

 عليه اهللا صلى حممد ويقول ادنوا يقول زال فما فيقول

 وهو له اهللا ركبيت على يده وضع حىت ادنه سلم و

 وبقي متوت ال احلي أنت بقيت فيقول بقي فمن أعلم

 فيموتون عرشي محلة ليمت اهللا فيقول وأنا عرشك محلة

 أنت بقيت فيقول بقي فمن أعلم وهو له اهللا فيقول

 ليمت اهللا فيقول وأنا عرشك محلة وبقي متوت ال احلي

 بقي فمن أعلم وهو له اهللا فيقول فيموتون عرشي محلة

 أنت له اهللا فيقول أنا وبقيت متوت ال احلي أنت فيقول

 فإذا فيموت فمت رأيت قد ملا خلقتك خلقي من خلق

 بوالد ليس الذي الصمد القهار الواحد اهللا إال يبق مل
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 موت ال خلود قال أوال كان كما آخرا كان ولد وال

 يقول مث قال النار أهل على موت وال اجلنة أهل على

 جييبه فال اليوم امللك ملن اليوم امللك ملن جل و عز اهللا

 اهللا يطوي مث القهار الواحد هللا لنفسه يقول مث أحد

 السجل كطي]  88 ص[  واألرض السماوات

 مث رضاأل غري واألرض السماء اهللا يبدل مث للكتاب
 السماء يبدل مث اجلبار أنا قال مث يلففها مث ا دحا

 أنا ثالثا فقال يلففهما مث دحامها مث األرض غري واألرض

 يل كان من أال فليأت شريكا يل كان من أال اجلبار
 وميدها ويسطحها فيبسطها أحد يأتيه فال فليأت شريكا

 جريز مث أمتا وال عوجا فيها ترى ال العكاظي األدمي مد

 مثل يف املبدلة هذه يف هم فإذا واحدة زجرة اخللق اهللا

 ومن بطنها يف كان بطنها يف كان من األوىل مواضعهم

 عليهم اهللا يرتل مث ظهرها على كان ظهرها على كان
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 يوما أربعني عليهم السماء فتمطر العرش حتت من ماء

 إذا حىت البقل وكنبات الطراثيث كنبات فينبتون

 و عز اهللا قال كانت كما فكانت أجسادهم تكاملت
 جربيل ليحىي يقول مث فيحيون العرش محلة ليحيي جل

 انفخ له فيقول إسرافيل اهللا يأمر مث فيحييان وميكائيل

 كأا األرواح فتخرج البعث نفخة وينفخ البعث نفخة

 اجلبار فيقول واألرض السماء بني ما ملئت قد النحل

 فتدخل جسده إىل روح كل لريجعن وجاليل وعزيت

 اخلياشيم يف متشي مث األجساد على األرض يف األرواح

 أول وأنا األرض عنهم تنشق مث اللديغ يف السم كمشي

 سراعا فتخرجون األرض عنه]  89 ص[  تنشق من

 واللسان ثالثني سن على كلكم تنسلون ربكم إىل

 هذا الكافرون يقول الداع إىل مهطعني سريانية يومئذ

 واحد موقف يف يوقفون اخلروج يوم ذلك عسر يوم
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 إليكم ينظر ال غرال غلفا عراة حفاة عاما سبعني مقدار

 الدمع ينقطع حىت اخلالئق فيبكي بينكم يقضي وال

 األذقان منهم ذلك يبلغ حىت ويغرقون دما ويدمعون

 ربنا إىل لنا يشفع من فيقولون يضجون مث ويلجمهم

 آدم مأبيك من بذلك أحق ومن فيقولون بيننا ليقضي

 فيؤتى قبال وكلمه روحه من فيه ونفخ بيده اهللا خلقه

 نبيا نبيا األنبياء فيستقرون فيأىب إليه ذلك فيطلب آدم

 و عليه اهللا صلى اهللا رسول وقال أىب نبيا جاؤوا كلما
 آتى حىت انطلقت جاؤوين فإذا يأتوين حىت سلم

 ريب إيل اهللا فيبعث ساجدا العرش قدام فأخر الفحص

 يا فقلت هريرة أبو قال فريفعين بعضدي خذفيأ ملكا

 اهللا يقول قال العرش قدام فقال الفحص وما اهللا رسول

 وعدتين رب يا فأقول أعلم وهو حممد يا شأنك ما

 اهللا فيقول قال بينهم فاقض خلقك يف فشفعين الشفاعة
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 عليه اهللا صلى اهللا رسول قال بينكم فأقضى آتيكم أنا

 وقوفا حنن فبينما الناس عم فأقف فأرجع فأجيء سلم و

 فهالنا]  90 ص[  شديدا السماء من حسا مسعنا إذ

 واإلنس اجلن من فيها من مبثلي الدنيا السماء أهل فرتل

 لنورهم األرض أشرقت األرض من دنوا إذا حىت

 مث آت وهو ال فقالوا ربنا أفيكم فقالوا مصافهم فأخذوا
 ملالئكةا من نزل من مبثلي الثانية السماء أهل يرتل

 من دنوا إذا حىت واإلنس اجلن من فيها من ومبثلي

 فقلنا مصافهم وأخذوا لنورهم األرض أشرقت األرض

 السماء أهل يرتل مث آت وهو ال فقالوا ربنا أفيكم هلم

 من فيها من ومبثلي املالئكة من نزل من مبثلي الثالثة

 األرض أشرقت األرض من دنوا إذا حىت واإلنس اجلن

 ال فقالوا ربنا أفيكم هلم فقلنا مصافهم خذواوأ لنورهم
 قدر على مساء مساء السماوات أهل يرتل مث آت وهو
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 الغمام من ظلل يف اجلبار يرتل حىت التضعيف من ذلك

 أقدامهم أربعة اليوم وهم مثانية عرشه حتمل واملالئكة

 على والسماوات واألرضون السفلى األرض ختوم على

 التسبيح من زجل هلم ممناكبه على والعرش حجزهم

 امللكوت ذي امللك ذي سبحانك يقولوا أن وتسبيحهم

 املالئكة رب سبحان اجلربوت ذي العرش رب سبحان

 رب سبحان األعلى ربنا سبحان قدوس قدوسا والروح

 والعظمة والسلطان والكربيا واجلربوت امللكوت

 سبحان ميوت ال الذي احلي سبحان األبد أبد سبحانه

 حيث عرشه اهللا يضع مث ميوت وال اخلالئق مييت الذي

 أحد جياوزين ال وجاليل وعزيت فيقول األرض من يشاء

 إين فيقول كلهم اخللق يسمع نداء ينادي مث بظلم اليوم

 قولكم وأمسع أعمالكم أبصر خلقتكم منذ لكم أنصت

 عليكم يقرأ وأعمالكم صحفكم هي فإمنا إيل فأنصتوا
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 ومن اهللا فليحمد ] 91 ص[  خريا اليوم وجد فمن

 جهنم اهللا يأمر مث نفسه إال يلومن فال ذلك غري وجد

 اليوم امتازوا{  فيقول مظلم ساطع عنق منها فيخرج

 أضل ولقد{  قوله إىل}  إليكم أعهد أمل ارمون أيها

 فيقضي قال}  تعقلون تكونوا أفلم كثريا جبال منكم

 من ضهمبع يقيد واإلنس اجلن الثقلني إال خلقه بني اهللا

 تبق مل فإذا القرن ذات من اجلماء ليقيد إنه حىت بعض

 كوين هلا جل و عز اهللا قال أخرى عند لواحدة تبعة

 مث ترابا كنت ليتين يا الكافر يقول ذلك فعند ترابا
 ما أول فيكون واإلنس اجلن الثقلني بني اهللا يقضي

 على الدنيا يف يقتل كان بالذي فيؤيت الدماء فيه يقضي

 رأسه حيمل كلهم قتل بالذي ويؤيت وكتابه هللا أمر

 قتلين ربنا فيقولون دما]  92 ص[  أوداجه تشخب

 قتلته فيقول هذا قتلت مل أعلم وهو له اهللا فيقول هذا
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 اهللا فيجعل صدقت له اهللا فيقول لك العزة لتكون

 اجلنة إىل املالئكة وتشيعه الشمس نور مثل لوجهه

 اهللا طاعة غري على ياالدن يف يقتل كان بالذي ويؤتى

 حيمل كلهم قتل بالذي ويؤتى الدنيا يف تعززا وأمره

 هذا قتلنا ربنا يا فيقولون دما أوداجه يشخب رأسه

 فيقول أعلم وهو هذا قتلت مل أعلم وهو له اهللا فيقول

 تعست تعست له اهللا فيقول يل العزة ليكون قتلته

 نفس تبقى فال عيناه وتزرق وجهه اهللا فيسود تعست

 خلقه من بقي من بني اهللا يقضي مث ا قتل إال قتلها

 أن يبيعه مث باملاء اللنب شائب يومئذ ليكلف إنه حىت

 تبعة أحد عند ألحد يبق مل إذا حىت اللنب من املاء خيلص

 كل لتلحق أال فقال كلهم اخللق فأمسع منادى نادى

 يبقى فال اهللا دون من يعبدون كانوا وما بآهلتهم قوم

 يديه بني آهلته له مثلت إال شيئا اهللا دون دعب أحد
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 فيتبعه عزير صورة على يومئذ املالئكة من ملك وجيعل

 عليه عيسى صورة على املالئكة من ملك وجيعل اليهود

 وهي النار إىل آهلتهم تقودهم مث النصارى فيتبعه السالم

 مث قال ورودوها ما آهلة هؤالء كان لو اهللا يقول اليت
 ذهب قد الناس أيها فيقول هيبة من شاء فيما اهللا يأتيهم

 اهللا دون من تعبدون كنتم وما بآهلتكم احلقوا الناس

 غريه نعبد كنا وما اهللا إال إله من لنا ما واهللا فيقولون

 شاء فيما يأتيهم مث معهم اهللا وهو عنهم فينصرف قال

 بآهلتكم احلقوا الناس ذهب الناس أيها فيقول هيبته من

 إال إله من لنا ما فيقولون اهللا دون من بدونتع كنتم وما

 مث معهم اهللا وهو عنهم فينصرف غريه نعبد كنا وما اهللا
 ذهب الناس أيها فيقول هيبته من شاء فيما يأتيهم

 اهللا دون من تعبدون كنتم وما بآهلتكم احلقوا الناس

 بينكم فهل ربكم أنا فيقول غريه نعبد كنا ما فيقولون
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 ساق عن فيكشف قال تعرفوا آية من ربكم وبني

 رم أنه به يعرفون ما اهللا عظمة من هلم فيتجلى

 كصياصي املنافقني أصالب اهللا وجيعل سجدا فيخرون

 هلم اهللا يأذن مث أقفيتهم]  93 ص[  على وخيرون البقر

 ظهراين بني بالصراط ويضرب رؤوسهم يرفعوا أن

 كالليب له السيف كحد أو الشعرة كحد جهنم

 جسر دونه السعدان كحسك وحسك يفوخطاط

 الربق وكلمع العني كطرف فيمرون مزلقة دحيض

 الركاب وكأجاويد اخليل وكأجاويد الريح وكمر

 ومكدوس خمدوش وناج سامل فناج الرجال وكأجاويد

 أوبقتهم اهللا خلق من خلق جهنم يف فيقع وجهه على

 ذلك جتاوز ال قدميه النار تأخذ من فمنهم أعماهلم

 إىل تأخذه من ومنهم ساقيه نصف إىل تأخذه من ومنهم

 حيرمها صورهم إال جسده كل تأخذ من ومنهم حقويه
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 إىل النار وأهل اجلنة إىل اجلنة أهل أفضى فإذا عليها اهللا

 قال اجلنة ليدخلنا ربنا إىل لنا يشفع من قالوا النار

 بيده اهللا خلقه آدم أبيكم من بذلك أحق ومن فيقولون

]  94 ص[  فيؤتى قبال وكلمه وحهر من فيه ونفخ

 فإنه بنوح عليكم ويقول فيأىب إليه ذلك فيطلب آدم

 ذنبا فيذكر إليه ذلك فيطلب نوح فيؤتى اهللا رسل أول

 فإن بإبراهيم عليكم ولكن ذلك بصاحب أنا ما ويقول

 فيقول إليه ذلك فيطلب إبراهيم فيؤتى خليال اختذه اهللا

 قربه اهللا فإن سىمبو عليكم ولكن ذلك بصاحب أنا ما

 فيقول إليه ذلك فيطلب فيؤتى التوراة عليه وأنزل جنيا

 وكلمته اهللا بروح عليكم ولكن ذلك بصاحب أنا ما

 فيقول إليه ذلك فيطلب عيسى فيؤتى مرمي بن عيسى

 مبحمد عليكم سأدلكم ولكن ذلك بصاحب أنا ما

 ثالث ريب عند ويل فيأتوين قال سلم و عليه اهللا صلى
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 الباب حبلقة فآخذ اجلنة فآيت قال عدنيهنو شفاعات

 اجلنة فأدخل يب ويرحب فأحىي فتحا يل فيفتح فأستفتح

 ساجدا خررت عرشه على ريب إىل نظرت دخلتها فإذا

 محده من يل اهللا فيأذن أسجد أن اهللا شاء ما فأسجد

 ارفع يقول مث خلقه من ألحد أذن ما بشيء ومتجيده

 يا فأقول قال تعطه اسأل تشفع واشفع حممد يا رأسك

 فمن اذهبوا اهللا فيقول أميت من النار يف وقع من رب

 حىت أولئك فيخرج النار من فاخرجوه صورته عرفت

 قلبه يف كان فمن اذهبوا اهللا يقول مث أحد يبقى ال

 ثلثي يقول مث النار من فاخرجوه إميان من دينار مثقال

 يقول مث قرياط يقول مث دينار نصف يقول مث دينار

 قال إميان من خردل حبة مثقال قلبه يف كان من اذهبوا

 بيده حممد نفس فاوالذي قال اجلنة فيدخلون فيخرجون

 أهل من وأزواجكم مبساكنكم الدنيا يف بأعرف أنتم ما
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 فيخرج قال اجلنة دخلوا إذا وأزواجهم مبساكنهم اجلنة

 شهيد وال نيب يبقى فال الشفاعة يف اهللا يأذن مث أولئك

 وال شهيدا يكتب ال فإنه اللعان إال يشفع إال نمؤم وال

 أرحم أنا اهللا يقول مث الشفاعة يف]  95 ص[  له يؤذن

 هو إال عدده حيصى ال ما جهنم من اهللا فيخرج الرامحني

 تنبت كما فيه فينبتون احليوان له يقال ر على فيلقيهم

 وما أخيضر منها الشمس يلي ما السيل محيل يف احلبة

 مسعوا إذا العرب فكانت قال أصيفر منها الظل يلي

 يا قالوا سلم و عليه اهللا صلى اهللا رسول من ذلك

 البادية يف كنت كأنك سلم و عليه اهللا صلى اهللا رسول

 أعناقهم يف مكتوب الذر أمثال جيفهم يف ينبتون مث

 بذلك اجلنة أهل يعرفهم الرمحن عتقاء اجلهنميون

 ربنا يا يقولون مث كذلك اهللا شاء ما فيمكثون الكتاب
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]  96 ص[  ذلك عنهم اهللا فيمحو االسم هذا عنا امح

 ] 99 ص] [  98 ص] [  97 ص[ 
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“İrvaul-Ğalil fi Təxric Əhədis Mənaras-Səbil” Muhəmməd Nəsirəddin 
əl-Albani, Məktəbətul-İsləmi, ikinci nəşr, Beyrut M1985-H1405 
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“Ziləlul-Cənnə fi Təxrici Sunnəti li ibni Əbi Asim” Muhəmməd Nəsi-
rəddin əl-Albani, Məktəbətul-İsləmi, ikinci nəşr, Beyrut M1993-H1413 
“Bilməməzliyin üzürlü olması və bidətçi təkfirçilərin tənqidi” Əhməd 
Fərid (Tərcümə: Fərahim Sələfi) Gənclik nəşriyyatı, 2004 
“Peyğəmbərin � əxlaqı” (Ədəbul-Mufrad) Muhəmməd ibn İsmail Əbu 
Abdullah əl-Buxari əl-Cufi (Tərcümə: Əlixan Musayev) 2005 
“Səhih Müsnəd” Muqbil ibn Hadi əl-Vadii (Tərcümə: Əlixan Musayev) 
“Adiloğlu” nəşriyyatı 2003 
“Səbr edənlərin azuqəsi və şükr edənlərin tədarükü” İbn Qeyyum əl-
Cəvziyyə (Tərcümə: Fərahim Sələfi) “Adiloğlu” nəşriyyatı 2004 
“Peyğəmbərlərin həyatı” İmadəddin ibn Kəsir (Tərcümə: Abdur-Rahim 
Muradlı) “Şərq-Qərb” mətbəəsi 2011 
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�  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!” məna-
sını verir (qadın cinsinə aid edilir) 

�  işarəsi “radıyallahu anhumə” kimi oxunur və “Allah onların ikisindən də 
razı olsun!” mənasını verir 

�  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 

� işarəsi “aleyhiməssəlam” kimi oxunur və “hər ikisinə Allahın salamı olsun!” 
mənasını verir 

 


