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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 məbud 1 yoxdur, O, təkdir, şəriki də yoxdur və şəhadət
edirəm ki, Muhəmməd Onun qulu və elçisidir.

ﻮﻥﹶﻤﺴﻠ
 ﻢ ﻣ ﻧﺘﺃﹶ ﺇﹺﻟﱠﺎ ﻭﻦﻮﺗﻤﻟﹶﺎ ﺗ ﻭﻪﻘﹶﺎﺗ ﺗﻖ ﺣﻘﹸﻮﺍ ﺍﻟﻠﱠﻪﻮﺍ ﺍﺗﻨ ﺁﻣﻳﻦﺎ ﺍﻟﱠﺬﻬﺎ ﺃﹶﻳﻳ
“Ey iman gətirənlər! Allahdan lazımınca qorxun. Yalnız
müsəlman olduğunuz halda ölün” (Ali-İmran, 102).

ﺍﲑﺎﻟﹰﺎ ﻛﹶﺜﺎ ﺭﹺﺟﻤﻨﻬ ﺚﱠ ﻣﺑﺎ ﻭﻬﻭﺟ ﺎ ﺯﻨﻬ  ﻣﻠﹶﻖﺧ ﻭﺓﺪﺍﺣ ﹾﻔﺲﹴ ﻭﻦ ﻧ ﻢ ﻣ ﻠﹶﻘﹶﻜﹸﻱ ﺧ ﺍﻟﱠﺬﻜﹸﻢﺑﻘﹸﻮﺍ ﺭ ﺍﺗﺎﺱﺎ ﺍﻟﻨﻬﺎ ﹶﺃﻳﻳ
ﺎﻴﺒﻗﻢ ﺭ ﻴﻜﹸ ﻠﹶ ﻛﹶﺎﻥﹶ ﻋ ﺇﹺﻥﱠ ﺍﻟﻠﱠﻪﺎﻡﺭﺣ ﺍﹾﻟﺄﹶ ﻭﺎﺀَﻟﹸﻮﻥﹶ ﹺﺑﻪﺴﻱ ﺗ ﺍﻟﱠﺬﻘﹸﻮﺍ ﺍﻟﻠﱠﻪﺍﺗﺎﺀً ﻭﻧﹺﺴﻭ
“Ey insanlar! Sizi tək bir şəxsdən (Adəmdən) xəlq edən, ondan
da zövcəsini (Həvvanı) yaradan və onlardan da bir çox kişi və
qadınlar törədən Rəbbinizdən qorxun. (Adı ilə) bir-birinizdən
(cürbəcür şeylər) istədiyiniz Allahdan, həmçinin qohumluq əlaqələrini kəsməkdən qorxun. Şübhəsiz ki, Allah sizin üzərinizdə
nəzarətçidir” (ən-Nisa, 1).

ﻊﹺﻄﻦ ﻳ ﻣﻢ ﻭ ﻜﹸﻮﺑﻢ ﺫﹸﻧ ﺮ ﻟﹶﻜﹸ ﻐﻔ ﻳﻢ ﻭ ﺎﻟﹶﻜﹸﻋﻤ ﻢ ﺃﹶ ﺢ ﻟﹶﻜﹸ
 ﺼﻠ
  ﻳ.ﺍﻳﺪﺪﻮﻟﹰﺎ ﺳ ﻗﹸﻮﻟﹸﻮﺍ ﻗﹶ ﻭﻘﹸﻮﺍ ﺍﻟﻠﱠﻪﻮﺍ ﺍﺗﻨ ﺁﻣﻳﻦﺎ ﺍﻟﱠﺬﻬﺎ ﺃﹶﻳﻳ
ﺎﻴﻤﻈﺍ ﻋﻮﺯ  ﻓﹶﺪ ﻓﹶﺎﺯ  ﻓﹶﻘﹶﻮﻟﹶﻪﺳﺭ ﻭﺍﻟﻠﱠﻪ
“Ey iman gətirənlər! Allahdan qorxun və doğru söz söyləyin!
(Əgər belə etsəniz) Allah əməllərinizi islah edər və günahlarınızı
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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

ﻲﻮﻟ ﻮﺍ ﻗﹶ ﹾﻔﻘﹶﻬﺎﻧﹺﻲ  ﻳﺴﻦ ﻟ ﺓﹰ ﻣ ﹾﻘﺪﺣﻠﹸ ﹾﻞ ﻋ ﺍﻣﺮﹺﻱ  ﻭ ﻲ ﺃﹶﺮ ﻟ ﺴﻳﺪﺭﹺﻱ  ﻭ ﻲ ﺻﺡ ﻟ
 ﺷﺮ  ﺍﺏﻗﹶﺎﻝﹶ ﺭ
“Ey Rəbbim! Köksümü açıb genişlət, işimi yüngülləşdir, dilimdəki düyünü aç ki, sözümü yaxşı anlasınlar!” (Taha, 25-28).
Möhtərəm müsəlman bacı və qardaşlarımız! İlk olaraq hamınızı 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
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 Allahdandır. 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 namazda oxumaq olmaz.
Əziz oxucu! Bu hədisləri kitaba daxil edərkən qarşımıza
Peyğəmbərimizin  yalnız səhih isnadla rəvayət olunan hədislərini toplamaq məqsədini qoymuşuq. Ona görə də kitaba salınan
hədislərin böyük bir hissəsini Şeyx Muhəmməd Nəsirəddin əlAlbaninin  təhqiq edib səhih hesab etdiyi hədislər, eləcə də
Şeyx əl-Albaninin  tələbəsi Əbu Usəmə Səlim ibn İyd əlHilalinin 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 xeyir7

Muhəmməd Salih əl-Useymin “Mustalahul-Hadis” səh. 10-11.
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xah işdə əməyi olan və köməyini əsirgəməyən hər bir müsəlmandan 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 diləyirik. Əgər haradasa xəta etmişiksə bu nəfsimizdən və şeytandandır.
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.

ﻱﺍﻟﱠﺬﲔﹺ  ﻭﺸﻔ
  ﻳﻮ ﻓﹶﻬﺿﺖ
 ﺮﹺﺇﹺﺫﹶﺍ ﻣﲔﹺ  ﻭﺴﻘ
 ﻳﻨﹺﻲ ﻭﻤ ﹾﻄﻌ ﻳﻮﻱ ﻫﺍﻟﱠﺬﻳﻦﹺ  ﻭﻬﺪ  ﻳﻮﻠﹶﻘﹶﻨﹺﻲ ﻓﹶﻬﻱ ﺧﺍﻟﱠﺬ
 ﹾﻘﻨﹺﻲﺃﹶﹾﻟﺤﺎ ﻭ ﹾﻜﻤﻲ ﺣﺐ ﻟ
  ﻫﺏﻳﻦﹺ  ﺭ ﺍﻟﺪﻮﻡ ﻲ ﻳﻴﺌﹶﺘﻄﻲ ﺧ ﻟﺮﻐﻔ  ﺃﹶ ﹾﻥ ﻳﻊﻱ ﺃﹶ ﹾﻃﻤﺍﻟﱠﺬﺤﻴﹺﲔﹺ  ﻭ
  ﻳﻨﹺﻲ ﺛﹸﻢﻴﺘﻤﻳ
 ﻴﻢﻌ ﺍﻟﻨﺔﻨ ﺟﺛﹶﺔﺭﻦ ﻭ  ﹾﻠﻨﹺﻲ ﻣﺟﻌ ﺍ  ﻭﺮﹺﻳﻦﻲ ﺍﻟﹾﺂﺧﺪﻕﹴ ﻓ ﺎﻥﹶ ﺻﺴﻲ ﻟ ﹾﻞ ﻟﺟﻌ ﺍ  ﻭﲔﺤﺎﻟﺑﹺﺎﻟﺼ
“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 Qiyamət 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 Cənnətlərinin 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

ﻚﺎﺑﺎ ﺃﹶﺻ ﺃﹶﻥﱠ ﻣﻠﹶﻢﻌﻰ ﺗﺘ ﺣﺎﻥ ﺍﻹِﳝﻴﻘﹶﺔﻘ ﺣﻢ ﻃﹶﻌﺠﹺﺪ ﺗ ﻟﹶﻦﻚ ﺇﹺﻧﻰﻨﺎ ﺑ ﻳﻨﹺﻪﺑ  ﻻﺖﺎﻣ ﺍﻟﺼﻦﺓﹸ ﺑﺎﺩﺒﻗﹶﺎﻝﹶ ﻋ
ﻠﹶﻖﺎ ﺧﻝﹶ ﻣﻘﹸﻮﻝﹸ »ﺇﹺﻥﱠ ﺃﹶﻭ  ﻳﻮﻝﹶ ﺍﻟﻠﱠﻪﺳ ﺭﺖﻌﻤ ﺳﻚﻴﺒﺼﻴ ﻟﻜﹸﻦ ﻳ ﻟﹶﻢﻄﹶﺄﹶﻙﺎ ﺃﹶﺧﻣ ﻭﺌﹶﻚﻄﺨﻴ ﻟﻜﹸﻦ ﻳﻟﹶﻢ
.«ﺔﹸﺎﻋ ﺍﻟﺴﻘﹸﻮﻡﻰ ﺗﺘﺀٍ ﺣﻰ ﻛﹸﻞﱢ ﺷﻳﺮﻘﹶﺎﺩ ﻣﺐ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺍﻛﹾﺘﺐﺎﺫﹶﺍ ﺃﹶﻛﹾﺘﻣ ﻭﺏ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺭ.ﺐ ﺍﻛﹾﺘ ﻓﹶﻘﹶﺎﻝﹶ ﻟﹶﻪ ﺍﻟﹾﻘﹶﻠﹶﻢﺍﻟﻠﱠﻪ
«ﻰﻨ ﻣﺲﺬﹶﺍ ﻓﹶﻠﹶﻴﺮﹺ ﻫﻠﹶﻰ ﻏﹶﻴ ﻋﺎﺕ ﻣﻦﻘﹸﻮﻝﹸ »ﻣ  ﻳﻮﻝﹶ ﺍﻟﻠﱠﻪﺳ ﺭﺖﻌﻤﻰ ﺳ ﺇﹺﻧﻰﻨﺎ ﺑﻳ
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

 ﺇﹺﻥﱠﺪﻤﺤﺎ ﻣﺎ ﺃﹶﺑ ﻳ ﻟﹶﻪﺎﺡﹴ ﻓﹶﻘﹸﻠﹾﺖﺑ ﺃﹶﺑﹺﻰ ﺭﻦﻄﹶﺎﺀَ ﺑ ﻋﻴﺖﻜﱠﺔﹶ ﻓﹶﻠﹶﻘ ﻣﺖﻣﻢﹴ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﻗﹶﺪﻠﹶﻴﻦ ﺳ ﺑﺪﺍﺣﺪ ﺍﻟﹾﻮﺒ ﻋﻦﻋ
ﺃﹾﺕ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﻓﹶﻘﹶﺮ.ﻑﺮﺧﺇﹺ ﺍﻟﺰ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﻓﹶﺎﻗﹾﺮ.ﻢﻌ ﻧﺁﻥﹶ ﻗﹸﻠﹾﺖﺃﹸ ﺍﻟﹾﻘﹸﺮﻘﹾﺮ ﺃﹶﺗﻰﻨﺎ ﺑ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﻳ.ﺭﹺﻰ ﺍﻟﹾﻘﹶﺪﻘﹸﻮﻟﹸﻮﻥﹶ ﻓ ﻳﺓﺮﺼﻞﹶ ﺍﻟﹾﺒﺃﹶﻫ
ﻰ ﻠﺎ ﻟﹶﻌﻳﻨﺎﺏﹺ ﻟﹶﺪﺘ ﺍﹾﻟﻜﻰ ﺃﹸﻡ ﻓﻪﺇﹺﻧﻠﹸﻮﻥﹶ ﻭﻌﻘ ﻢ ﺗ ﻠﱠﻜﹸﺎ ﻟﹶﻌﺑﹺﻴﺮﺎ ﻋﺁﻧ ﻗﹸﺮﺎﻩ ﹾﻠﻨﻌﺎ ﺟﺒﹺﲔﹺ ﺇﹺﻧﺎﺏﹺ ﺍﹾﻟﻤﺘﺍﹾﻟﻜﺣﻢ ﻭ
ﻞﹶ ﺃﹶﻥﹾ ﻗﹶﺒ ﺍﻟﻠﱠﻪﻪﺒﺏ ﻛﹶﺘ
 ﺎﺘ ﻛﻪ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﻓﹶﺈﹺﻧ.ﻠﹶﻢ ﺃﹶﻋﻮﻟﹸﻪﺳﺭ ﻭ ﺍﻟﻠﱠﻪﺎﺏﹺ ﻗﹸﻠﹾﺖﺘ ﺍﻟﹾﻜﺎ ﺃﹸﻡﺭﹺﻯ ﻣﺪﻢ ﻓﹶﻘﹶﺎﻝﹶ ﺃﹶﺗ ﻴﻜﺣ
ﺐﹴﺍ ﺃﹶﺑﹺﻰ ﻟﹶﻬﺪﺖ ﻳ
 ﺒ ﺗﻴﻪﻓﺎﺭﹺ ﻭﻞﹺ ﺍﻟﻨ ﺃﹶﻫﻦﻥﹶ ﻣﻮﻋﺮ ﺇﹺﻥﱠ ﻓﻴﻪ ﻓﺽ ﺍﻷَﺭﻠﹸﻖﺨﻞﹶ ﺃﹶﻥﹾ ﻳﻗﹶﺒ ﻭﺍﺕﻮﻤ ﺍﻟﺴﻠﹸﻖﺨﻳ
ﺎ ﻛﹶﺎﻥﹶ ﻣﻪﺄﹶﻟﹾﺘ  ﻓﹶﺴﻮﻝﹺ ﺍﻟﻠﱠﻪﺳﺐﹺ ﺭﺎﺣ ﺻﺖﺎﻣﻦﹺ ﺍﻟﺼﺓﹶ ﺑﺎﺩﺒ ﻋﻦ ﺑﻴﺪﻟ ﺍﻟﹾﻮﻴﺖﻄﹶﺎ ٌﺀ ﻓﹶﻠﹶﻘ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﻋﺐﺗﻭ
8 Hədisdə “Allahın ilk yaratdığı şey qələmdir”- dedikdə, bu aləmdə qələmin ilk məxluq olması nəzərdə tutulur. Bəzi İslam alimlərinə görə Ərş, su və külək qələmdən əvvəl yaradılmışdır. 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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ﻰﺘ ﺣ ﺍﻟﻠﱠﻪﻰﻘﺘ ﺗ ﻟﹶﻦﻚ ﺃﹶﻧﻠﹶﻢﺍﻋ ﻭﻖﹺ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﺍﺗﻰﻨﺎ ﺑﻰ ﻳﺎﻧﹺﻰ ﺃﹶﺑﹺﻰ ﻓﹶﻘﹶﺎﻝﹶ ﻟﻋ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺩﺕﻮ ﺍﻟﹾﻤﺪﻨ ﻋﺔﹸ ﺃﹶﺑﹺﻴﻚﻴﺻﻭ
ﻮﻝﹶﺳ ﺭﺖﻌﻤﻰ ﺳ ﺇﹺﻧﺎﺭ ﺍﻟﻨﻠﹾﺖﺧﺬﹶﺍ ﺩﺮﹺ ﻫﻠﹶﻰ ﻏﹶﻴ ﻋﺖ ﻓﹶﺈﹺﻥﹾ ﻣﻩﺮﺷ ﻭﺮﹺﻩﻴ ﺧﺭﹺ ﻛﹸﻠﱢﻪ ﺑﹺﺎﻟﹾﻘﹶﺪﻦﻣﺆﺗ ﻭ ﺑﹺﺎﻟﻠﱠﻪﻦﻣﺆﺗ
ﺎ ﻛﹶﺎﻥﹶ ﻣﺭﺐﹺ ﺍﻟﹾﻘﹶﺪ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺍﻛﹾﺘﺐﺎ ﺃﹶﻛﹾﺘ ﻓﹶﻘﹶﺎﻝﹶ ﻣ.ﺐ ﻓﹶﻘﹶﺎﻝﹶ ﺍﻛﹾﺘ ﺍﻟﹾﻘﹶﻠﹶﻢ ﺍﻟﻠﱠﻪﻠﹶﻖﺎ ﺧﻝﹶ ﻣﻘﹸﻮﻝﹸ »ﺇﹺﻥﱠ ﺃﹶﻭ  ﻳﺍﻟﻠﱠﻪ
«ﺪﻦ ﺇﹺﻟﹶﻰ ﺍﻷَﺑ  ﻛﹶﺎﺋﻮﺎ ﻫﻣﻭ
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 olduğunu 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!” (əlMəsəd, 1) - ayəsi yazılmışdır”. Ata ibn Əbu Rabah dedi: “Həmçinin Allah Elçisinin  səhabəsi Vəlid ibn Ubədə ibn Samitlə görüşüb 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

- ﻓﹶﺔﹶﺮﻨﹺﻰ ﻋﻌ ﻳ- ﺎﻥﹶﻤﻌ ﺑﹺﻨﻡﺮﹺ ﺁﺩ ﻇﹶﻬﻦ ﻣﻴﺜﹶﺎﻕ ﺍﻟﹾﻤﺬﹶ ﺍﻟﻠﱠﻪ  ﻗﹶﺎﻝﹶ »ﺃﹶﺧﺒﹺﻰﻦﹺ ﺍﻟﻨﺎﺱﹴ  ﻋﺒﻦﹺ ﻋﻦﹺ ﺍﺑﻋ
ﻢ ﻜﹸﺑ ﺑﹺﺮﺴﺖ
 ﻼﹰ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺃﹶﻟﹶﺒ ﻗﻢﻬ ﻛﹶﻠﱠﻤ ﺛﹸﻢ ﻛﹶﺎﻟﺬﱠﺭﻪﻳﺪ ﻳﻦﻴ ﺑﻢﻫﺜﹶﺮﺎ ﻓﹶﻨﺃﹶﻫ ﺫﹶﺭﺔﻳ ﻛﹸﻞﱠ ﺫﹸﺭﻠﹾﺒﹺﻪ ﺻﻦ ﻣﺝﺮﻓﹶﺄﹶﺧ
ﻦ ﺎ ﻣﻧﺎﺅ ﺁﺑﻙﺷﺮ ﺎ ﺃﹶﻤﻘﹸﻮﻟﹸﻮﺍ ﺇﹺﻧﻭ ﺗ  ﺃﹶﲔﻠﺬﹶﺍ ﻏﹶﺎﻓﻦ ﻫ ﺎ ﻋﺎ ﻛﹸﻨ ﺇﹺﻧﺔﺎﻣﻴ ﺍﹾﻟﻘﻮﻡ ﻘﹸﻮﻟﹸﻮﺍ ﻳﺎ ﺃﹶ ﹾﻥ ﺗﺪﻧ ﻬﹺﻠﹶﻰ ﺷﻗﹶﺎﻟﹸﻮﺍ ﺑ
«ﻠﹸﻮﻥﹶﺒﻄ ﻞﹶ ﺍﹾﻟﻤﺎ ﻓﹶﻌﺎ ﺑﹺﻤﻜﹸﻨﻬﻠ ﻢ ﺃﹶﻓﹶﺘ ﻫﻌﺪ ﻦ ﺑ ﺔﹰ ﻣﻳﺎ ﺫﹸﺭﻛﹸﻨﺒﻞﹸ ﻭ ﻗﹶ
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: “Atalaımız 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, 172173)”.12
ÚßÍÍßÒ ßÌßËÈÑÀËÅÙËßÐÈÍ ÉÓÐÄÓÄÓÐ

 ﺃﻥ ﺍﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﳌﺎ ﺧﻠﻖ:ﻗﺪ ﺭﻭﻳﻨﺎ ﻋﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﷲ ﻋﻦ ﻋﻤﺮ ﻭﺍﺑﻦ ﻋﻤﺮ  ﺃﻳﻀﺎ ﻣﻮﻗﻮﻓﺎ ﻭﻣﺮﻓﻮﻋﺎ
ﺄﹾﻛﹸﻠﹸﻮﻥﹶ ﻓﻴﻬﺎ ﻭﻳﺸﺮﺑﻮﻥﺎ ﻳﻴﻧ ﺍﻟﺪﻡﺎ ﺍﺟﻌﻞ ﻟﻨﺎ ﻫﺬﻩ ﻓﺈﻧﻚ ﺧﻠﻘﺖ ﻟﺒﲏ ﺁﺩﻨﺑﺎ ﺭ ﻳ:ﻜﹶﺔﹸﻼﹶﺋ ﺍﻟﹾﻤﺍﳉﻨﺔ ﻗﹶﺎﻟﹶﺖ
 ﻛﹸﻦ:  ﻟﹶﻪ ﻗﹸﻠﹾﺖﻦ ﻛﹶﻤﻱﺪ ﺑﹺﻴﻠﹶﻘﹾﺖ ﺧﻦ ﻣﺔﻳ ﺫﹸﺭﺢﺎﻟﻞﹸ ﺻﻌﻲ ﻻﹶ ﺃﹶﺟﻠﹶﺎﻟﺟﻲ ﻭﺗﺰﻋ ﻭ:ﻓﻘﺎﻝ ﺍﷲ ﺗﻌﺎﱃ
.ﻓﹶﻜﹶﺎﻥﹶ

Ərafat - Məkkədə dağ adıdır. Zül-hiccə ayının doqquzu zəvvarların bir hissəsi həcc mərasiminin ayinlərini yerinə yetirdikləri zaman, digər müsəlmanlar oruc tuturlar.
12 Əhməd 2327, 2455, 2499. əl-Albani “Silsilətul-Əhədisis-Sahiha”da (№ 1623), “SahihulCəmius-Sağir”də (№ 1701) və “Mişkətul-Məsabih”də (№ 121) səhih adlandırmışdır.
11
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4. Abdullah ibn Amr və Abdullah ibn Ömər  mövquf 13 və
mərfu 14 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

ﻠﹶﻖ  ﺧﻘﹸﻮﻝﹸ »ﺇﹺﻥﱠ ﺍﻟﻠﱠﻪ  ﻳﻮﻝﹶ ﺍﻟﻠﱠﻪﺳ ﺭﺖﻌﻤ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺳﻪ  ﺃﹶﻧﻰﻠﹶﻤﺓﹶ ﺍﻟﺴﺎﺩﻦﹺ ﻗﹶﺘﻦﹺ ﺑﻤﺣ ﺍﻟﺮﺪﺒ ﻋﻦﻋ
 ﻗﹶﺎﻝﹶ.«ﻰﺎﻟﻻﹶ ﺃﹸﺑﺎﺭﹺ ﻭﻰ ﺍﻟﻨﻻﹶﺀِ ﻓﺆﻫ ﻭ.ﻰﺎﻟﻻﹶ ﺃﹸﺑ ﻭﺔﻨﻰ ﺍﻟﹾﺠﻻﹶﺀِ ﻓﺆﻗﹶﺎﻝﹶ ﻫ ﻭﺮﹺﻩ ﻇﹶﻬﻦ ﻣﻠﹾﻖﺬﹶ ﺍﻟﹾﺨ ﺃﹶﺧ ﺛﹸﻢﻡﺁﺩ
«ﺭﹺﻊﹺ ﺍﻟﹾﻘﹶﺪﺍﻗﻮﻠﹶﻰ ﻣﻞﹸ ﻗﹶﺎﻝﹶ »ﻋﻤﻌﺎﺫﹶﺍ ﻧﻠﹶﻰ ﻣ ﻓﹶﻌﻮﻝﹶ ﺍﻟﻠﱠﻪﺳﺎ ﺭ ﹲﻞ ﻳﻓﹶﻘﹶﺎﻝﹶ ﻗﹶﺎﺋ
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

Səhabələr və ya onların tələbələri olan tabiinlərin sözü olan, Peyğəmbərə  nisbət edilməyən rəvayətlər.
14 Peyğəmbərə  nisbət edilən hədislər.
15 əd-Dərimi “Radd alə Bişrul-Mərrisi” 1/ 256. Səlim ibn İyd əl-Hilali mövquf olduğunu
demişdir.
13
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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

ﻪﻭﻧﻮﺩﻌ ﻳﻪﺎﺑﺤ ﺃﹶﺻﻪﻠﹶﻴﻞﹶ ﻋﺧ ﺩ ﺍﻟﻠﱠﻪﺪﺒﻮ ﻋ ﺃﹶﺑﻘﹶﺎﻝﹸ ﻟﹶﻪ  ﻳﺒﹺﻰﺎﺏﹺ ﺍﻟﻨﺤ ﺃﹶﺻﻦﻼﹰ ﻣﺟﺓﹶ ﺃﹶﻥﱠ ﺭﺮﻀ ﺃﹶﺑﹺﻰ ﻧﻦﻋ
ﻰﺘ ﺣﻩﺮ ﺃﹶﻗ ﺛﹸﻢﺎﺭﹺﺑﹺﻚ ﺷﻦﺬﹾ ﻣ  »ﺧﻮﻝﹸ ﺍﻟﻠﱠﻪﺳ ﺭﻘﹸﻞﹾ ﻟﹶﻚ ﻳ ﺃﹶﻟﹶﻢﻴﻚﻜﺒﺎ ﻳ ﻣﻰ ﻓﹶﻘﹶﺎﻟﹸﻮﺍ ﻟﹶﻪﻜﺒ ﻳﻮﻫﻭ
ﻯﺮﺃﹸﺧﺔﹰ ﻭﻀ ﻗﹶﺒﻴﻨﹺﻪﻤ ﺑﹺﻴﺾ  ﻗﹶﺒﻘﹸﻮﻝﹸ »ﺇﹺﻥﱠ ﺍﻟﻠﱠﻪ  ﻳﻮﻝﹶ ﺍﻟﻠﱠﻪﺳ ﺭﺖﻌﻤﻰ ﺳﻨﻟﹶﻜﻠﹶﻰ ﻭ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺑ.«ﻠﹾﻘﹶﺎﻧﹺﻰﺗ
ﺎﻦﹺ ﺃﹶﻧﻴﺘﻀ ﺍﻟﹾﻘﹶﺒﻰ ﺃﹶﻯﺭﹺﻯ ﻓ ﻓﹶﻼﹶ ﺃﹶﺩ.«ﻰﺎﻟﻻﹶ ﺃﹸﺑ ﻭﻩﺬﻬ ﻟﻩﺬﻫ ﻭﻩﺬﻬ ﻟﻩﺬﻗﹶﺎﻝﹶ ﻫﻯ ﻭﺮ ﺍﻷُﺧﺪﺑﹺﺎﻟﹾﻴ
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

ﺝﺮﻰ ﻓﹶﺄﹶﺧﻨﻤ ﺍﻟﹾﻴﻔﹶﻪ ﻛﹶﺘﺏﺮ ﻓﹶﻀﻠﹶﻘﹶﻪ ﺧﲔ ﺣﻡ ﺁﺩ ﺍﻟﻠﱠﻪﻠﹶﻖ  ﻗﹶﺎﻝﹶ »ﺧﺒﹺﻰﻦﹺ ﺍﻟﻨﺍﺀِ  ﻋﺩﺭ ﺃﹶﺑﹺﻰ ﺍﻟﺪﻦﻋ
ﻰﻯ ﻓﻠﱠﺬ ﻓﹶﻘﹶﺎﻝﹶ ﻟﻢﻤ ﺍﻟﹾﺤﻢﻬﺍﺀَ ﻛﹶﺄﹶﻧﺩﻮﺔﹰ ﺳﻳ ﺫﹸﺭﺝﺮﻯ ﻓﹶﺄﹶﺧﺮﺴ ﺍﻟﹾﻴﻔﹶﻪ ﻛﹶﺘﺏﺮﺿ ﻭ ﺍﻟﺬﱠﺭﻢﻬﺎﺀَ ﻛﹶﺄﹶﻧﻀﻴﺔﹰ ﺑﻳﺫﹸﺭ
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 inanmasın". 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 adlandırmışdır.
18 Əhməd 16932, 17593, 17629, 18059. əl-Albani “Mişkətul-Məsabih”də (№ 120) səhih adlandırmışdır.
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«ﻰﺎﻟﻻﹶ ﺃﹸﺑﺎﺭﹺ ﻭﻯ ﺇﹺﻟﹶﻰ ﺍﻟﻨﺮﺴ ﺍﻟﹾﻴﻰ ﻛﹶﻔﱢﻪﻯ ﻓﻠﱠﺬﻗﹶﺎﻝﹶ ﻟﻰ ﻭﺎﻟﻻﹶ ﺃﹸﺑ ﻭﺔﻨ ﺇﹺﻟﹶﻰ ﺍﻟﹾﺠﻴﻨﹺﻪﻤﻳ
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 zürriyət çıxartdı. Adəmin sağında olanlara: “Kimliyindən asılı olmayaraq Cənnətə daxil edəcəyəm!”, solunda olanlara isə “Kimliyindən asılı olmayaraq Cəhənnəmə daxil edəcəyəm!”- buyurdu”.19

ÈÍÑÀÍÛÍ ÀÐÒÛÃ ÀÍÀ ÁßÒÍÈÍÄß ÃßÄßÐÈ ÉÀÇÛËÛÐ

ﻠﹾﻖ ﺧﻊﻤﺠ ﻗﹶﺎﻝﹶ »ﻳﻭﻕﺪﺼ ﺍﻟﹾﻤﻕﺎﺩ ﺍﻟﺼﻮﻫ  ﻭﻮﻝﹸ ﺍﻟﻠﱠﻪﺳﺎ ﺭﺛﹶﻨﺪ  ﺣﻮﺩﻌﺴ ﻣﻦ ﺑ ﺍﻟﻠﱠﻪﺪﺒ ﻋﻦﻋ
ﺚﹸﻌﺒ ﻳ ﺛﹸﻢﻚﺜﹾﻞﹶ ﺫﹶﻟﺔﹰ ﻣﻐﻀﻜﹸﻮﻥﹸ ﻣ ﻳ ﺛﹸﻢﻚﺜﹾﻞﹶ ﺫﹶﻟﻠﹶﻘﹶﺔﹰ ﻣﻜﹸﻮﻥﹸ ﻋ ﻳﺎ ﺛﹸﻢﻣﻮ ﻳﲔﻌﺑ ﺃﹶﺭﻪﻄﹾﻦﹺ ﺃﹸﻣﻰ ﺑ ﻓﻛﹸﻢﺪﺃﹶﺣ
ﻯﺍﻟﱠﺬ ﻓﹶﻮ.ﺪ ﻴﻌ ﺳﻰ ﺃﹶﻡ ﻘﺷ ﻭﻗﹶﻪﺭﹺﺯ ﻭﻠﹶﻪﺃﹶﺟ ﻭﻠﹶﻪﻤ ﻋﺐﻘﹸﻮﻝﹸ ﺍﻛﹾﺘ ﻓﹶﻴﺎﺕﻤﻊﹺ ﻛﹶﻠﺑ ﺑﹺﺄﹶﺭﺮﻣﺆ ﻓﹶﻴﻠﹶﻚ ﺍﻟﹾﻤﻪ ﺇﹺﻟﹶﻴﺍﻟﻠﱠﻪ
ﻪﻠﹶﻴ ﻋﺒﹺﻖﺴﻉ ﻓﹶﻴ
 ﺍﺭﺎ ﺇﹺﻻﱠ ﺫﻬﻨﻴﺑ ﻭﻪﻨﻴﻜﹸﻮﻥﹸ ﺑﺎ ﻳﻰ ﻣﺘ ﺣﺔﻨﻞﹺ ﺍﻟﹾﺠﻞﹺ ﺃﹶﻫﻤﻞﹸ ﺑﹺﻌﻤﻌ ﻟﹶﻴﻛﹸﻢﺪ ﺇﹺﻥﱠ ﺃﹶﺣﻩﺪﻔﹾﺴِﻰ ﺑﹺﻴﻧ
ﻪﻨﻴﻜﹸﻮﻥﹸ ﺑﺎ ﻳﻰ ﻣﺘﺎﺭﹺ ﺣﻞﹺ ﺍﻟﻨﻞﹺ ﺃﹶﻫﻤﻞﹸ ﺑﹺﻌﻤﻌ ﻟﹶﻴﻛﹸﻢﺪﺇﹺﻥﱠ ﺃﹶﺣﺎ ﻭﻠﹸﻬﺧﺪﺎﺭﹺ ﻓﹶﻴﻞﹺ ﺍﻟﻨﻞﹺ ﺃﹶﻫﻤﻞﹸ ﺑﹺﻌﻤﻌ ﻓﹶﻴﺎﺏﺘﺍﻟﹾﻜ
.«ﺎﻠﹸﻬﺧﺪ ﻓﹶﻴﺔﻨﻞﹺ ﺍﻟﹾﺠﻞﹺ ﺃﹶﻫﻤﻞﹸ ﺑﹺﻌﻤﻌ ﻓﹶﻴﺎﺏﺘ ﺍﻟﹾﻜﻪﻠﹶﻴ ﻋﺒﹺﻖﺴﻉ ﻓﹶﻴ
 ﺍﺭﺎ ﺇﹺﻻﱠ ﺫﻬﻨﻴﺑﻭ
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

Əhməd 26216, 27488, 28250. əl-Albani “Silsilətul-Əhədisis-Sahiha”da (№ 49) və “Mişkətul-Məsabih”də (№ 119) səhih adlandırmışdır.
19
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(məsafə) qaldıqda, Kitab (qədər) onun önünə keçər. O da
Cəhənnəm əhlinin əməlini edib ora girər. Həqiqətən, sizdən biriniz 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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ﺃﹶﺯﹺﻳﺪﺎ ﻭﻬﺜﹶﺎﻟ ﺃﹶﻣﺮﺸ ﻋ ﻓﹶﻠﹶﻪﺔﻨﺴﺎﺀَ ﺑﹺﺎﻟﹾﺤ ﺟﻦ  ﻣﻘﹸﻮﻝﹸ ﺍﻟﻠﱠﻪ »ﻳ: ﻮﻝﹸ ﺍﻟﻠﱠﻪﺳ  ﻗﹶﺎﻝﹶ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺭ ﺃﹶﺑﹺﻰ ﺫﹶﺭﻦﻋ
ﺏﻘﹶﺮ ﺗﻦﻣﺎ ﻭﺍﻋﺭ ﺫﻪﻨ ﻣﺖﺑﻘﹶﺮﺍ ﺗﺮﺒﻰ ﺷﻨ ﻣﺏﻘﹶﺮ ﺗﻦﻣ ﻭﺮ ﺃﹶﻏﹾﻔﺎ ﺃﹶﻭﺜﹾﻠﹸﻬﺌﹶ ﹲﺔ ﻣﻴ ﺳﻩﺍﺅﺰ ﻓﹶﺠﺌﹶﺔﻴﺎﺀَ ﺑﹺﺎﻟﺴ ﺟﻦﻣﻭ
ﻴﺌﹶﺔﹰ ﻻﹶﻄﺽﹺ ﺧﺍﺏﹺ ﺍﻷَﺭﻨﹺﻰ ﺑﹺﻘﹸﺮﻴ ﻟﹶﻘﻦﻣﻟﹶﺔﹰ ﻭﻭﺮ ﻫﻪﺘﻴﻰ ﺃﹶﺗﺸﻤﺎﻧﹺﻰ ﻳ ﺃﹶﺗﻦﻣﺎ ﻭﺎﻋ ﺑﻪﻨ ﻣﺖﺑﻘﹶﺮﺎ ﺗﺍﻋﺭﻰ ﺫﻨﻣ
«ﺓﹰﺮﻔﻐﺎ ﻣﻬﺜﹾﻠ ﺑﹺﻤﻪﻴﺘﺌﹰﺎ ﻟﹶﻘﻴ ﺑﹺﻰ ﺷﺮﹺﻙﺸﻳ
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

ﻰ ﻓﻜﹸﻮﻥﹸ ﻟﹶﻪ ﻳﻖﻰ ﺍﻟﹾﺤ ﻓﻛﹸﻢﺪﻟﹶﺔﹸ ﺃﹶﺣﺎﺩﺠﺎ ﻣ  »ﻣﻮﻝﹸ ﺍﻟﻠﱠﻪﺳ  ﻗﹶﺎﻝﹶ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺭﺭﹺﻯﺪ ﺍﻟﹾﺨﻴﺪﻌ ﺃﹶﺑﹺﻰ ﺳﻦﻋ
ﺎﻨﺑﻘﹸﻮﻟﹸﻮﻥﹶ ﺭ ﻳ-  ﻗﹶﺎﻝﹶ- ﺎﺭﻠﹸﻮﺍ ﺍﻟﻨﺧ ﺃﹸﺩﻳﻦ ﺍﻟﱠﺬﺍﻧﹺﻬﹺﻢﻮﻰ ﺇﹺﺧ ﻓﻬﹺﻢﺑﺮ ﻟﻨﹺﲔﻣﺆ ﺍﻟﹾﻤﻦﻟﹶﺔﹰ ﻣﺎﺩﺠ ﻣﺪﺎ ﺑﹺﺄﹶﺷﻴﻧﺍﻟﺪ
ﻮﺍﺒﻘﹸﻮﻝﹸ ﺍﺫﹾﻫ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﻓﹶﻴ.ﺎﺭ ﺍﻟﻨﻢﻬﻠﹾﺘﺧﺎ ﻓﹶﺄﹶﺩﻨﻌﻮﻥﹶ ﻣﺠﺤﻳﺎ ﻭﻨﻌﻮﻥﹶ ﻣﻮﻣﺼﻳﺎ ﻭﻨﻌﻠﱡﻮﻥﹶ ﻣﺼﻮﺍ ﻳﺎ ﻛﹶﺎﻧﻨﺍﻧﻮﺇﹺﺧ
ﺎﻑﺼ ﺇﹺﻟﹶﻰ ﺃﹶﻧﺎﺭ ﺍﻟﻨﻪﺬﹶﺗ ﺃﹶﺧﻦ ﻣﻢﻬﻨ ﻓﹶﻤﻢﺭﹺﻫﻮ ﺑﹺﺼﻢﻬﺮﹺﻓﹸﻮﻧﻌ ﻓﹶﻴﻢﻬﻮﻧﺄﹾﺗ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﻓﹶﻴ.ﻢﻬﻨ ﻣﻢﻓﹾﺘﺮ ﻋﻦﻮﺍ ﻣﺮﹺﺟﻓﹶﺄﹶﺧ
ﻘﹸﻮﻝﹸﻳ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﻭ.ﺎﻨﺗﺮ ﺃﹶﻣﻦﺎ ﻣﻨﺟﺮ ﺃﹶﺧﺎ ﻗﹶﺪﻨﺑﻘﹸﻮﻟﹸﻮﻥﹶ ﺭ ﻓﹶﻴﻢﻬﻮﻧﺮﹺﺟﺨ ﻓﹶﻴﻪﻴﺒ ﺇﹺﻟﹶﻰ ﻛﹶﻌﻪﺬﹶﺗ ﺃﹶﺧﻦ ﻣﻢﻬﻨﻣ ﻭﻪﺎﻗﹶﻴﺳ
ﻰﺘﺎﺭﹴ ﺣﻳﻨ ﺩﻒﻥﹸ ﻧﹺﺼﺯ ﻭﻰ ﻗﹶﻠﹾﺒﹺﻪ ﻛﹶﺎﻥﹶ ﻓﻦ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﻣ ﺛﹸﻢ.ﺎﻥ ﺍﻹِﳝﻦﺎﺭﹴ ﻣﻳﻨﻥﹸ ﺩﺯ ﻭﻰ ﻗﹶﻠﹾﺒﹺﻪ ﻛﹶﺎﻥﹶ ﻓﻦﻮﺍ ﻣﺮﹺﺟﺃﹶﺧ
 ﻻﹶﺔﹶ ﺇﹺﻥﱠ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﺍﻵﻳﻩﺬﺃﹾ ﻫﻘﹾﺮ ﻓﹶﻠﹾﻴﻕﺪﺼ ﻳ ﻟﹶﻢﻦ ﻓﹶﻤﻴﺪﻌﻮ ﺳ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺃﹶﺑ.«ﺓﻥﹸ ﺫﹶﺭﺯ ﻭﻰ ﻗﹶﻠﹾﺒﹺﻪ ﻛﹶﺎﻥﹶ ﻓﻦﻘﹸﻮﻝﹶ ﻣﻳ
.ﺎﻴﻤﻈﺎﺀُ ﺇﹺﻟﹶﻰ ﻋﺸﻦ ﻳ ﻤ ﻟﻚﻭﻥﹶ ﺫﹶﻟﺎ ﺩ ﻣﺮﻐﻔ ﻳ ﻭ ﺑﹺﻪﻙﺸﺮ
  ﺃﹶ ﹾﻥ ﻳﺮﻐﻔ ﻳ
Dirsək - dirsəkdən barmaqların ucuna qədər uzunluqda olan qədim ölçü.
Qulac - iki qol açıldığı zaman birinin ucundan digərinin ucuna qədər olan məsafə.
23 Muslim 2687, 4852, 7009.
21
22
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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 mücadilə etməsindən daha şiddətli olacaqdır. Onlar deyəcəklər: “Ey
Rəbbimiz! Onlar bizim qardaşlarımızdır. Onlar bizimlə namaz
qılar, oruc tutar və həcc edərdilər, Sən isə onları Cəhənnəmə saldın”. Allah buyuracaq: “Gedin və tanıdıqlarınızı oradan çıxardın!” 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 kəsləri çıxartdıq”. Allah buyuracaq: “Qəlbində dinar ağırlında iman
olan kəsləri çıxardın!” Sonra isə: “Qəlbində yarım dinar ağırlığında”- hətta “zərrə ağırlığında”- deyə buyuracaq”. Əbu Səid əlXudri  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

ﺎﻬﻨ ﻣﺲﻬ ﻓﹶﻨ،ﻪﺠﹺﺒﻌ ﺗﺖﻛﹶﺎﻧ ﻭ،ﺍﻉ ﺍﻟﺬﱢﺭﻪ ﺇﹺﻟﹶﻴﻊﻓ ﻓﹶﺮ،ﻢﹴ  ﺑﹺﻠﹶﺤﻮﻝﹸ ﺍﻟﻠﱠﻪﺳ ﺭﻰﺓﹶ  ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺃﹸﺗﺮﻳﺮ ﺃﹶﺑﹺﻰ ﻫﻦﻋ
ﺮﹺﻳﻦﺍﻵﺧ ﻭﲔﻟ ﺍﻷَﻭﺎﺱ ﺍﻟﻨﻊﻤﺠ ﻳﻚ ﺫﹶﻟﻢﻭﻥﹶ ﻣﺭﺪﻞﹾ ﺗﻫ ﻭ،ﺔﺎﻣﻴ ﺍﻟﹾﻘﻡﻮﺎﺱﹺ ﻳ ﺍﻟﻨﺪﻴﺎ ﺳ ﻗﹶﺎﻝﹶ »ﺃﹶﻧﺔﹰ ﺛﹸﻢﺴﻬﻧ
ﻢ ﺍﻟﹾﻐﻦ ﻣﺎﺱﻠﹸﻎﹸ ﺍﻟﻨﺒ ﻓﹶﻴ،ﺲﻤﻮ ﺍﻟﺸﻧﺪﺗ ﻭ،ﺮﺼ ﺍﻟﹾﺒﻢﻔﹸﺬﹸﻫﻨﻳ ﻭ،ﻰﺍﻋ ﺍﻟﺪﻢﻬﻌﻤﺴ ﻳ،ﺪﺍﺣ ﻭﻴﺪﻌﻰ ﺻﻓ
ﻔﹶﻊﺸ ﻳﻦﻭﻥﹶ ﻣﻈﹸﺮﻨ ﺃﹶﻻﹶ ﺗﻜﹸﻢﻠﹶﻐ ﺑﺎ ﻗﹶﺪﻥﹶ ﻣﻭﺮ ﺃﹶﻻﹶ ﺗﺎﺱﻘﹸﻮﻝﹸ ﺍﻟﻨﻠﹸﻮﻥﹶ ﻓﹶﻴﻤﺘﺤﻻﹶ ﻳﻴﻘﹸﻮﻥﹶ ﻭﻄﺎ ﻻﹶ ﻳﺏﹺ ﻣﺍﻟﹾﻜﹶﺮﻭ
ﺮﹺﺸﻮ ﺍﻟﹾﺒ ﺃﹶﺑﺖ ﺃﹶﻧﻘﹸﻮﻟﹸﻮﻥﹶ ﻟﹶﻪ  ﻓﹶﻴﻡﻮﻥﹶ ﺁﺩﺄﹾﺗ ﻓﹶﻴﻡ ﺑﹺﺂﺩﻜﹸﻢﻠﹶﻴﺾﹴ ﻋﻌﺒﺎﺱﹺ ﻟ ﺍﻟﻨﺾﻌﻘﹸﻮﻝﹸ ﺑ ﻓﹶﻴﻜﹸﻢﺑ ﺇﹺﻟﹶﻰ ﺭﻟﹶﻜﹸﻢ
 ﺃﹶﻻﹶ،ﻚﺑﺎ ﺇﹺﻟﹶﻰ ﺭ ﻟﹶﻨﻔﹶﻊ ﺍﺷ،ﻭﺍ ﻟﹶﻚﺪﺠﻜﹶﺔﹶ ﻓﹶﺴﻼﹶﺋ ﺍﻟﹾﻤﺮﺃﹶﻣ ﻭ،ﻪﻭﺣ ﺭﻦ ﻣﻴﻚ ﻓﻔﹶﺦﻧ ﻭ.ﻩﺪ ﺑﹺﻴ ﺍﻟﻠﱠﻪﻠﹶﻘﹶﻚﺧ
ﺐﻀﻐ ﻳﺎ ﻟﹶﻢﺒ ﻏﹶﻀﻡﻮ ﺍﻟﹾﻴﺐ ﻏﹶﻀﻰ ﻗﹶﺪﺑ ﺇﹺﻥﱠ ﺭﻡﻘﹸﻮﻝﹸ ﺁﺩﺎ ﻓﹶﻴﻨﻠﹶﻐ ﺑﺎ ﻗﹶﺪﻯ ﺇﹺﻟﹶﻰ ﻣﺮ ﺃﹶﻻﹶ ﺗﻴﻪ ﻓﻦﺤﺎ ﻧﻯ ﺇﹺﻟﹶﻰ ﻣﺮﺗ
ﻮﺍ ﺇﹺﻟﹶﻰﺒ ﺍﺫﹾﻫ،ﻔﹾﺴِﻰﻔﹾﺴِﻰ ﻧﻔﹾﺴِﻰ ﻧ ﻧ،ﻪﺘﻴﺼ ﻓﹶﻌﺓﺮﺠﻦﹺ ﺍﻟﺸﺎﻧﹺﻰ ﻋﻬ ﻧﻪﺇﹺﻧ ﻭ،ﺜﹾﻠﹶﻪ ﻣﻩﺪﻌ ﺑﺐﻀﻐ ﻳﻟﹶﻦ ﻭﺜﹾﻠﹶﻪ ﻣﻠﹶﻪﻗﹶﺒ
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ﻏﹶﻴﺮﹺﻯ ،ﺍﺫﹾﻫﺒﻮﺍ ﺇﹺﻟﹶﻰ ﻧﻮﺡﹴ ،ﻓﹶﻴﺄﹾﺗﻮﻥﹶ ﻧﻮﺣﺎ ﻓﹶﻴﻘﹸﻮﻟﹸﻮﻥﹶ ﻳﺎ ﻧﻮﺡ ﺇﹺﻧﻚ ﺃﹶﻧﺖ ﺃﹶﻭﻝﹸ ﺍﻟﺮﺳﻞﹺ ﺇﹺﻟﹶﻰ ﺃﹶﻫﻞﹺ ﺍﻷَﺭﺽﹺ،
ﻭﻗﹶﺪ ﺳﻤﺎﻙ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﻋﺒﺪﺍ ﺷﻜﹸﻮﺭﺍ ﺍﺷﻔﹶﻊ ﻟﹶﻨﺎ ﺇﹺﻟﹶﻰ ﺭﺑﻚ ،ﺃﹶﻻﹶ ﺗﺮﻯ ﺇﹺﻟﹶﻰ ﻣﺎ ﻧﺤﻦ ﻓﻴﻪ ﻓﹶﻴﻘﹸﻮﻝﹸ ﺇﹺﻥﱠ ﺭﺑﻰ  ﻗﹶﺪ
ﻏﹶﻀﺐ ﺍﻟﹾﻴﻮﻡ ﻏﹶﻀﺒﺎ ﻟﹶﻢ ﻳﻐﻀﺐ ﻗﹶﺒﻠﹶﻪ ﻣﺜﹾﻠﹶﻪ ،ﻭﻟﹶﻦ ﻳﻐﻀﺐ ﺑﻌﺪﻩ ﻣﺜﹾﻠﹶﻪ ،ﻭﺇﹺﻧﻪ ﻗﹶﺪ ﻛﹶﺎﻧﺖ ﻟﻰ ﺩﻋﻮ ﹲﺓ ﺩﻋﻮﺗﻬﺎ
ﻋﻠﹶﻰ ﻗﹶﻮﻣﻰ ﻧﻔﹾﺴِﻰ ﻧﻔﹾﺴِﻰ ﻧﻔﹾﺴِﻰ ﺍﺫﹾﻫﺒﻮﺍ ﺇﹺﻟﹶﻰ ﻏﹶﻴﺮﹺﻯ ،ﺍﺫﹾﻫﺒﻮﺍ ﺇﹺﻟﹶﻰ ﺇﹺﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ،ﻓﹶﻴﺄﹾﺗﻮﻥﹶ ﺇﹺﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ،ﻓﹶﻴﻘﹸﻮﻟﹸﻮﻥﹶ ﻳﺎ
ﺇﹺﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ،ﺃﹶﻧﺖ ﻧﺒﹺﻰ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﻭﺧﻠﻴﻠﹸﻪ ﻣﻦ ﺃﹶﻫﻞﹺ ﺍﻷَﺭﺽﹺ ﺍﺷﻔﹶﻊ ﻟﹶﻨﺎ ﺇﹺﻟﹶﻰ ﺭﺑﻚ ﺃﹶﻻﹶ ﺗﺮﻯ ﺇﹺﻟﹶﻰ ﻣﺎ ﻧﺤﻦ ﻓﻴﻪ ﻓﹶﻴﻘﹸﻮﻝﹸ
ﻟﹶﻬﻢ ﺇﹺﻥﱠ ﺭﺑﻰ ﻗﹶﺪ ﻏﹶﻀﺐ ﺍﻟﹾﻴﻮﻡ ﻏﹶﻀﺒﺎ ﻟﹶﻢ ﻳﻐﻀﺐ ﻗﹶﺒﻠﹶﻪ ﻣﺜﹾﻠﹶﻪ ﻭﻟﹶﻦ ﻳﻐﻀﺐ ﺑﻌﺪﻩ ﻣﺜﹾﻠﹶﻪ ،ﻭﺇﹺﻧﻰ ﻗﹶﺪ ﻛﹸﻨﺖ
ﻛﹶﺬﹶﺑﺖ ﺛﹶﻼﹶﺙﹶ ﻛﹶﺬﹶﺑﺎﺕ - ﻓﹶﺬﹶﻛﹶﺮﻫﻦ ﺃﹶﺑﻮ ﺣﻴﺎﻥﹶ ﻓﻰ ﺍﻟﹾﺤﺪﻳﺚ - ﻧﻔﹾﺴِﻰ ﻧﻔﹾﺴِﻰ ﻧﻔﹾﺴِﻰ ،ﺍﺫﹾﻫﺒﻮﺍ ﺇﹺﻟﹶﻰ
ﻏﹶﻴﺮﹺﻯ ﺍﺫﹾﻫﺒﻮﺍ ﺇﹺﻟﹶﻰ ﻣﻮﺳﻰ ،ﻓﹶﻴﺄﹾﺗﻮﻥﹶ ﻣﻮﺳﻰ ،ﻓﹶﻴﻘﹸﻮﻟﹸﻮﻥﹶ ﻳﺎ ﻣﻮﺳﻰ ﺃﹶﻧﺖ ﺭﺳﻮﻝﹸ ﺍﻟﻠﱠﻪ ،ﻓﹶﻀﻠﹶﻚ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﺑﹺﺮﹺﺳﺎﻟﹶﺘﻪ
ﻭﺑﹺﻜﹶﻼﹶﻣﻪ ﻋﻠﹶﻰ ﺍﻟﻨﺎﺱﹺ ،ﺍﺷﻔﹶﻊ ﻟﹶﻨﺎ ﺇﹺﻟﹶﻰ ﺭﺑﻚ ﺃﹶﻻﹶ ﺗﺮﻯ ﺇﹺﻟﹶﻰ ﻣﺎ ﻧﺤﻦ ﻓﻴﻪ ﻓﹶﻴﻘﹸﻮﻝﹸ ﺇﹺﻥﱠ ﺭﺑﻰ ﻗﹶﺪ ﻏﹶﻀﺐ ﺍﻟﹾﻴﻮﻡ
ﻏﹶﻀﺒﺎ ﻟﹶﻢ ﻳﻐﻀﺐ ﻗﹶﺒﻠﹶﻪ ﻣﺜﹾﻠﹶﻪ ،ﻭﻟﹶﻦ ﻳﻐﻀﺐ ﺑﻌﺪﻩ ﻣﺜﹾﻠﹶﻪ ،ﻭﺇﹺﻧﻰ ﻗﹶﺪ ﻗﹶﺘﻠﹾﺖ ﻧﻔﹾﺴﺎ ﻟﹶﻢ ﺃﹸﻭﻣﺮ ﺑﹺﻘﹶﺘﻠﻬﺎ ،ﻧﻔﹾﺴِﻰ
ﻧﻔﹾﺴِﻰ ﻧﻔﹾﺴِﻰ ،ﺍﺫﹾﻫﺒﻮﺍ ﺇﹺﻟﹶﻰ ﻏﹶﻴﺮﹺﻯ ،ﺍﺫﹾﻫﺒﻮﺍ ﺇﹺﻟﹶﻰ ﻋﻴﺴﻰ ،ﻓﹶﻴﺄﹾﺗﻮﻥﹶ ﻋﻴﺴﻰ ﻓﹶﻴﻘﹸﻮﻟﹸﻮﻥﹶ ﻳﺎ ﻋﻴﺴﻰ ﺃﹶﻧﺖ ﺭﺳﻮﻝﹸ
ﺡ ﻣﻨﻪ ،ﻭﻛﹶﻠﱠﻤﺖ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻓﻰ ﺍﻟﹾﻤﻬﺪ ﺻﺒﹺﻴﺎ ﺍﺷﻔﹶﻊ ﻟﹶﻨﺎ ﺃﹶﻻﹶ ﺗﺮﻯ ﺇﹺﻟﹶﻰ ﻣﺎ
ﺍﻟﻠﱠﻪ ﻭﻛﹶﻠﻤﺘﻪ ﺃﹶﻟﹾﻘﹶﺎﻫﺎ ﺇﹺﻟﹶﻰ ﻣﺮﻳﻢ ﻭﺭﻭ 
ﻧﺤﻦ ﻓﻴﻪ ﻓﹶﻴﻘﹸﻮﻝﹸ ﻋﻴﺴﻰ ﺇﹺﻥﱠ ﺭﺑﻰ ﻗﹶﺪ ﻏﹶﻀﺐ ﺍﻟﹾﻴﻮﻡ ﻏﹶﻀﺒﺎ ﻟﹶﻢ ﻳﻐﻀﺐ ﻗﹶﺒﻠﹶﻪ ﻣﺜﹾﻠﹶﻪ ،ﻭﻟﹶﻦ ﻳﻐﻀﺐ ﺑﻌﺪﻩ ﻣﺜﹾﻠﹶﻪ
 ﻭﻟﹶﻢ ﻳﺬﹾﻛﹸﺮ ﺫﹶﻧﺒﺎ  -ﻧﻔﹾﺴِﻰ ﻧﻔﹾﺴِﻰ ﻧﻔﹾﺴِﻰ ،ﺍﺫﹾﻫﺒﻮﺍ ﺇﹺﻟﹶﻰ ﻏﹶﻴﺮﹺﻯ ﺍﺫﹾﻫﺒﻮﺍ ﺇﹺﻟﹶﻰ ﻣﺤﻤﺪ  ﻓﹶﻴﺄﹾﺗﻮﻥﹶ ﻣﺤﻤﺪﺍ ﻓﹶﻴﻘﹸﻮﻟﹸﻮﻥﹶ ﻳﺎ ﻣﺤﻤﺪ ﺃﹶﻧﺖ ﺭﺳﻮﻝﹸ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﻭﺧﺎﺗﻢ ﺍﻷَﻧﺒﹺﻴﺎﺀِ ،ﻭﻗﹶﺪ ﻏﹶﻔﹶﺮ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﻟﹶﻚ ﻣﺎ ﺗﻘﹶﺪﻡ ﻣﻦ ﺫﹶﻧﺒﹺﻚ ﻭﻣﺎ
ﺗﺄﹶﺧﺮ ،ﺍﺷﻔﹶﻊ ﻟﹶﻨﺎ ﺇﹺﻟﹶﻰ ﺭﺑﻚ ﺃﹶﻻﹶ ﺗﺮﻯ ﺇﹺﻟﹶﻰ ﻣﺎ ﻧﺤﻦ ﻓﻴﻪ ﻓﹶﺄﹶﻧﻄﹶﻠﻖ ﻓﹶﺂﺗﻰ ﺗﺤﺖ ﺍﻟﹾﻌﺮﺵﹺ ،ﻓﹶﺄﹶﻗﹶﻊ ﺳﺎﺟﹺﺪﺍ ﻟﺮﺑﻰ
ﺛﹸﻢ ﻳﻔﹾﺘﺢ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﻋﻠﹶﻰ ﻣﻦ ﻣﺤﺎﻣﺪﻩ ﻭﺣﺴﻦﹺ ﺍﻟﺜﱠﻨﺎﺀِ ﻋﻠﹶﻴﻪ ﺷﻴﺌﹰﺎ ﻟﹶﻢ ﻳﻔﹾﺘﺤﻪ ﻋﻠﹶﻰ ﺃﹶﺣﺪ ﻗﹶﺒﻠﻰ ﺛﹸﻢ ﻳﻘﹶﺎﻝﹸ ﻳﺎ
ﻣﺤﻤﺪ ﺍﺭﻓﹶﻊ ﺭﺃﹾﺳﻚ ،ﺳﻞﹾ ﺗﻌﻄﹶﻪ ،ﻭﺍﺷﻔﹶﻊ ﺗﺸﻔﱠﻊ ،ﻓﹶﺄﹶﺭﻓﹶﻊ ﺭﺃﹾﺳﻰ ،ﻓﹶﺄﹶﻗﹸﻮﻝﹸ ﺃﹸﻣﺘﻰ ﻳﺎ ﺭﺏ ،ﺃﹸﻣﺘﻰ ﻳﺎ ﺭﺏ
ﻓﹶﻴﻘﹶﺎﻝﹸ ﻳﺎ ﻣﺤﻤﺪ ﺃﹶﺩﺧﻞﹾ ﻣﻦ ﺃﹸﻣﺘﻚ ﻣﻦ ﻻﹶ ﺣﺴﺎﺏ ﻋﻠﹶﻴﻬﹺﻢ ﻣﻦ ﺍﻟﹾﺒﺎﺏﹺ ﺍﻷَﻳﻤﻦﹺ ﻣﻦ ﺃﹶﺑﻮﺍﺏﹺ ﺍﻟﹾﺠﻨﺔ ﻭﻫﻢ
ﺷﺮﻛﹶﺎﺀُ ﺍﻟﻨﺎﺱﹺ ﻓﻴﻤﺎ ﺳﻮﻯ ﺫﹶﻟﻚ ﻣﻦ ﺍﻷَﺑﻮﺍﺏﹺ ،ﺛﹸﻢ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﻭﺍﻟﱠﺬﻯ ﻧﻔﹾﺴِﻰ ﺑﹺﻴﺪﻩ ﺇﹺﻥﱠ ﻣﺎ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﹾﻤﺼﺮﺍﻋﻴﻦﹺ ﻣﻦ
ﻣﺼﺎﺭﹺﻳﻊﹺ ﺍﻟﹾﺠﻨﺔ ﻛﹶﻤﺎ ﺑﻴﻦ ﻣﻜﱠﺔﹶ ﻭﺣﻤﻴﺮ ،ﺃﹶﻭ ﻛﹶﻤﺎ ﺑﻴﻦ ﻣﻜﱠﺔﹶ ﻭﺑﺼﺮﻯ« »...ﻓﹶﻴﻘﹶﺎﻝﹸ ﺍﻧﻄﹶﻠﻖ ﻓﹶﺄﹶﺧﺮﹺﺝ ﻣﻦ
ﻛﹶﺎﻥﹶ ﻓﻰ ﻗﹶﻠﹾﺒﹺﻪ ﻣﺜﹾﻘﹶﺎﻝﹸ ﺷﻌﲑﺓ ﻣﻦ ﺇﹺﳝﺎﻥ .ﻓﹶﺄﹶﻧﻄﹶﻠﻖ ﻓﹶﺄﹶﻓﹾﻌﻞﹸ ﺛﹸﻢ ﺃﹶﻋﻮﺩ ﻓﹶﺄﹶﺣﻤﺪﻩ ﺑﹺﺘﻠﹾﻚ ﺍﻟﹾﻤﺤﺎﻣﺪ ،ﺛﹸﻢ ﺃﹶﺧﺮ ﻟﹶﻪ
ﺳﺎﺟﹺﺪﺍ ﻓﹶﻴﻘﹶﺎﻝﹸ ﻳﺎ ﻣﺤﻤﺪ ﺍﺭﻓﹶﻊ ﺭﺃﹾﺳﻚ ،ﻭﻗﹸﻞﹾ ﻳﺴﻤﻊ ﻟﹶﻚ ،ﻭﺳﻞﹾ ﺗﻌﻂﹶ ،ﻭﺍﺷﻔﹶﻊ ﺗﺸﻔﱠﻊ ،ﻓﹶﺄﹶﻗﹸﻮﻝﹸ ﻳﺎ ﺭﺏ
ﺃﹸﻣﺘﻰ ﺃﹸﻣﺘﻰ .ﻓﹶﻴﻘﹶﺎﻝﹸ ﺍﻧﻄﹶﻠﻖ ﻓﹶﺄﹶﺧﺮﹺﺝ ﻣﻨﻬﺎ ﻣﻦ ﻛﹶﺎﻥﹶ ﻓﻰ ﻗﹶﻠﹾﺒﹺﻪ ﻣﺜﹾﻘﹶﺎﻝﹸ ﺫﹶﺭﺓ ﺃﹶﻭ ﺧﺮﺩﻟﹶﺔ ﻣﻦ ﺇﹺﳝﺎﻥ .ﻓﹶﺄﹶﻧﻄﹶﻠﻖ
ﻓﹶﺄﹶﻓﹾﻌﻞﹸ ﺛﹸﻢ ﺃﹶﻋﻮﺩ ﻓﹶﺄﹶﺣﻤﺪﻩ ﺑﹺﺘﻠﹾﻚ ﺍﻟﹾﻤﺤﺎﻣﺪ ،ﺛﹸﻢ ﺃﹶﺧﺮ ﻟﹶﻪ ﺳﺎﺟﹺﺪﺍ ﻓﹶﻴﻘﹶﺎﻝﹸ ﻳﺎ ﻣﺤﻤﺪ ﺍﺭﻓﹶﻊ ﺭﺃﹾﺳﻚ ،ﻭﻗﹸﻞﹾ
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ﻳﺴﻤﻊ ﻟﹶﻚ ،ﻭﺳﻞﹾ ﺗﻌﻂﹶ ،ﻭﺍﺷﻔﹶﻊ ﺗﺸﻔﱠﻊ .ﻓﹶﺄﹶﻗﹸﻮﻝﹸ ﻳﺎ ﺭﺏ ﺃﹸﻣﺘﻰ ﺃﹸﻣﺘﻰ .ﻓﹶﻴﻘﹸﻮﻝﹸ ﺍﻧﻄﹶﻠﻖ ﻓﹶﺄﹶﺧﺮﹺﺝ ﻣﻦ ﻛﹶﺎﻥﹶ
ﻓﻰ ﻗﹶﻠﹾﺒﹺﻪ ﺃﹶﺩﻧﻰ ﺃﹶﺩﻧﻰ ﺃﹶﺩﻧﻰ ﻣﺜﹾﻘﹶﺎﻝﹺ ﺣﺒﺔ ﺧﺮﺩﻝﹴ ﻣﻦ ﺇﹺﳝﺎﻥ ،ﻓﹶﺄﹶﺧﺮﹺﺟﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺎﺭﹺ .ﻓﹶﺄﹶﻧﻄﹶﻠﻖ ﻓﹶﺄﹶﻓﹾﻌﻞﹸ« .ﻓﹶﻠﹶﻤﺎ
ﺧﺮﺟﻨﺎ ﻣﻦ ﻋﻨﺪ ﺃﹶﻧﺲﹴ ﻗﹸﻠﹾﺖ ﻟﺒﻌﺾﹺ ﺃﹶﺻﺤﺎﺑﹺﻨﺎ ﻟﹶﻮ ﻣﺮﺭﻧﺎ ﺑﹺﺎﻟﹾﺤﺴﻦﹺ ﻭﻫﻮ ﻣﺘﻮﺍﺭﹴ ﻓﻰ ﻣﻨﺰﹺﻝﹺ ﺃﹶﺑﹺﻰ ﺧﻠﻴﻔﹶﺔﹶ
ﻓﹶﺤﺪﺛﹶﻨﺎ ﺑﹺﻤﺎ ﺣﺪﺛﹶﻨﺎ ﺃﹶﻧﺲ ﺑﻦ ﻣﺎﻟﻚ ،ﻓﹶﺄﹶﺗﻴﻨﺎﻩ ﻓﹶﺴﻠﱠﻤﻨﺎ ﻋﻠﹶﻴﻪ ﻓﹶﺄﹶﺫﻥﹶ ﻟﹶﻨﺎ ﻓﹶﻘﹸﻠﹾﻨﺎ ﻟﹶﻪ ﻳﺎ ﺃﹶﺑﺎ ﺳﻌﻴﺪ ﺟﹺﺌﹾﻨﺎﻙ ﻣﻦ ﻋﻨﺪ
ﺃﹶﺧﻴﻚ ﺃﹶﻧﺲﹺ ﺑﻦﹺ ﻣﺎﻟﻚ ﻓﹶﻠﹶﻢ ﻧﺮ ﻣﺜﹾﻞﹶ ﻣﺎ ﺣﺪﺛﹶﻨﺎ ﻓﻰ ﺍﻟﺸﻔﹶﺎﻋﺔ ، ﻓﹶﻘﹶﺎﻝﹶ ﻫﻴﻪ ،ﻓﹶﺤﺪﺛﹾﻨﺎﻩ ﺑﹺﺎﻟﹾﺤﺪﻳﺚ ﻓﹶﺎﻧﺘﻬﻰ
ﺇﹺﻟﹶﻰ ﻫﺬﹶﺍ ﺍﻟﹾﻤﻮﺿﻊﹺ ﻓﹶﻘﹶﺎﻝﹶ ﻫﻴﻪ ،ﻓﹶﻘﹸﻠﹾﻨﺎ ﻟﹶﻢ ﻳﺰﹺﺩ ﻟﹶﻨﺎ ﻋﻠﹶﻰ ﻫﺬﹶﺍ .ﻓﹶﻘﹶﺎﻝﹶ ﻟﹶﻘﹶﺪ ﺣﺪﺛﹶﻨﹺﻰ ﻭﻫﻮ ﺟﻤﻴ ﻊ ﻣﻨﺬﹸ ﻋﺸﺮﹺﻳﻦ
ﺳﻨﺔﹰ ﻓﹶﻼﹶ ﺃﹶﺩﺭﹺﻯ ﺃﹶﻧﺴِﻰ ﺃﹶﻡ ﻛﹶﺮﹺﻩ ﺃﹶﻥﹾ ﺗﺘﻜﻠﹸﻮﺍ .ﻗﹸﻠﹾﻨﺎ ﻳﺎ ﺃﹶﺑﺎ ﺳﻌﻴﺪ ﻓﹶﺤﺪﺛﹾﻨﺎ ،ﻓﹶﻀﺤﻚ ﻭﻗﹶﺎﻝﹶ ﺧﻠﻖ ﺍﻹِﻧﺴﺎﻥﹸ
ﻋﺠﻮﻻﹰ ﻣﺎ ﺫﹶﻛﹶﺮﺗﻪ ﺇﹺﻻﱠ ﻭﺃﹶﻧﺎ ﺃﹸﺭﹺﻳﺪ ﺃﹶﻥﹾ ﺃﹸﺣﺪﺛﹶﻜﹸﻢ ﺣﺪﺛﹶﻨﹺﻰ ﻛﹶﻤﺎ ﺣﺪﺛﹶﻜﹸﻢ ﺑﹺﻪ ﻗﹶﺎﻝﹶ »ﺛﹸﻢ ﺃﹶﻋﻮﺩ ﺍﻟﺮﺍﺑﹺﻌﺔﹶ ﻓﹶﺄﹶﺣﻤﺪﻩ
ﺑﹺﺘﻠﹾﻚ ،ﺛﹸﻢ ﺃﹶﺧﺮ ﻟﹶﻪ ﺳﺎﺟﹺﺪﺍ ﻓﹶﻴﻘﹶﺎﻝﹸ ﻳﺎ ﻣﺤﻤﺪ ﺍﺭﻓﹶﻊ ﺭﺃﹾﺳﻚ ﻭﻗﹸﻞﹾ ﻳﺴﻤﻊ ،ﻭﺳﻞﹾ ﺗﻌﻄﹶﻪ ،ﻭﺍﺷﻔﹶﻊ ﺗﺸﻔﱠﻊ.
ﻓﹶﺄﹶﻗﹸﻮﻝﹸ ﻳﺎ ﺭﺏ ﺍﺋﹾﺬﹶﻥﹾ ﻟﻰ ﻓﻴﻤﻦ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﻻﹶ ﺇﹺﻟﹶﻪ ﺇﹺﻻﱠ ﺍﻟﻠﱠﻪ .ﻓﹶﻴﻘﹸﻮﻝﹸ ﻭﻋﺰﺗﻰ ﻭﺟﻼﹶﻟﻰ ﻭﻛﺒﺮﹺﻳﺎﺋﻰ ﻭﻋﻈﹶﻤﺘﻰ
ﻷُﺧﺮﹺﺟﻦ ﻣﻨﻬﺎ ﻣﻦ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﻻﹶ ﺇﹺﻟﹶﻪ ﺇﹺﻻﱠ ﺍﻟﻠﱠﻪ... «ﻗﹶﺎﻝﹶ ﻗﹶﺘﺎﺩﺓﹸ  ﻭﻗﹶﺪ ﺳﻤﻌﺘﻪ ﻳﻘﹸﻮﻝﹸ ﻓﹶﺄﹶﺧﺮﺝ ﻓﹶﺄﹸﺧﺮﹺﺟﻬﻢ ﻣﻦ
ﺍﻟﻨﺎﺭﹺ ﻭﺃﹸﺩﺧﻠﹸﻬﻢ ﺍﻟﹾﺠﻨﺔﹶ ،ﺣﺘﻰ ﻣﺎ ﻳﺒﻘﹶﻰ ﻓﻰ ﺍﻟﻨﺎﺭﹺ ﺇﹺﻻﱠ ﻣﻦ ﺣﺒﺴﻪ ﺍﻟﹾﻘﹸﺮﺁﻥﹸ ﺃﹶﻯ ﻭﺟﺐ ﻋﻠﹶﻴﻪ ﺍﻟﹾﺨﻠﹸﻮﺩ - ﻗﹶﺎﻝﹶ
ﺤﻤﻮﺩﺍ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﻭﻫﺬﹶﺍ ﺍﻟﹾﻤﻘﹶﺎﻡ ﺍﻟﹾﻤﺤﻤﻮﺩ ﺍﻟﱠﺬﻯ
 ﺛﹸﻢ ﺗﻼﹶ ﻫﺬﻩ ﺍﻵﻳﺔﹶ ﻋﺴﻰ ﺃﹶ ﹾﻥ ﻳ ﺒﻌﺜﹶﻚ ﺭﺑﻚ ﻣﻘﹶﺎﻣﺎ ﻣ ﻭﻋﺪﻩ ﻧﺒﹺﻴﻜﹸﻢ« 
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 olacağam. 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 gələnləri 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 (şəfaətçi 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 deyəcəklər: “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 olduğumuzu 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 qəzəblənməmiş və bundan sonra əsla belə qəzəblənməyəcəkdir. Mən üç dəfə
yalan danışmışam.26 Ah nəfsim, nəfsim, nəfsim! Gedin başqasının
Şəfaət - bir adamın bağışlanmasını istəmək, başqası üçün yalvarmaq, dua etmək.
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 olduğunu soruşarsa, de ki, sən mənim bacımsan. Şübhəsiz ki, sən mənim İslamda bacımsan”.
əl-Buxari 2217.
25
26
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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 insanlardan 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 Ruhundansan. 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 görmürsənmi?!” Onda mən Ərşin29 altına gəlib, Rəbbimin  qarşısında
səcdə edəcəyəm. Sonra Allah mənə elə təriflər və alqışlar göndərəcək ki, məndən əvvəl heç kəsə belə təriflər və alqışlar göndərməmişdir. Sonra da belə deyəcək: “Ey Muhəmməd! Başını qaldır
Risalət - peyğəmbərlik vəzifəsi.
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.
27
28
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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 buyuracaq: “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, ümmətim!” Allah buyuracaq: “Get, qəlbində xardal dənəsi ağırlığından daha az, daha az, daha az imanı olan kimsələri atəşdən
çıxart!” 31 Mən gedib onları (oradan) çıxardacağam”. “Mən dördüncü dəfə qayıdıb həmin həmd-sənalarla Allaha təriflər deyəcəyəm və Onun qarşısında səcdəyə qapanacağam. Onda mənə
deyiləcək: “Ey Muhəmməd! Başını qaldır, danış, sənə qulaq asıla-

30
31

əl-Buxari 4343, 4435, 4712; ət-Tirmizi 2434.
əl-Buxari 7510.
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caq, istə, sənə istədiyin veriləcək, şəfaət et, şəfaətin qəbul olunacaq”. 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 çıxardacağam”.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 oxudu: “Ola bilsin ki, (buna görə) Rəbbin səni tərifəlayiq bir məqama
yüksəltsin” (əl-İsra, 79). Peyğəmbərimizə  vəd olunmuş “Məqamul-Mahmud (Tərifəlayiq Məqam)34”- budur”.35

ﺎﺀَﻧﹺﻲ ﺇﹺﺫﹾ ﺟﺍﻁﺮﻠﹶﻰ ﺍﻟﺼﺮ ﻋﺒﻌﻲ ﺗﺘ ﺃﹸﻣﺮﻈﺘﻢ ﺃﹶﻧ ﻲ ﻟﹶﻘﹶﺎﺋ »ﺇﹺﻧ: ﺍﷲِ  ﻗﹶﺎﻝﹶﺒﹺﻲﺛﹶﻨﹺﻲ ﻧﺪ ﺣ:ﺲﹴ  ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺃﹶﻧﻦﻋ
 َﻮﻥﹶ ﺍﷲﻋﺪﻳ ﻭﻚﻮﻥﹶ ﺇﹺﻟﹶﻴﻌﻤﺘﺠ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﻳﻜﹸﻮﻥﹶ ﺃﹶﻭﺘﺸ! ﻳﺪﻤﺤﺎ ﻣ ﻳﻚﺎﺀَﺗ ﺟﺎﺀ ﻗﹶﺪﺒﹺﻴﻩ ﺍﻷَﻧﺬ ﻫ:ﻰ ﻓﹶﻘﹶﺎﻝﹶﻴﺴﻋ
ﺎﺃﹶﻣﻕﹺ ﻭﺮﻲ ﺍﻟﹾﻌﻮﻥﹶ ﻓﻤﻠﹾﺠ ﻣﻠﹾﻖﺍﻟﹾﺨ ﻭﻴﻪ ﻓﻢﺎ ﻫﻈﹶﻢﹺ ﻣﻌ ﻟ،ُﺎﺀُ ﺍﷲﺸﺚﹸ ﻳﻴﻢﹺ ﺇﹺﻟﹶﻰ ﺣﻊ ﺍﻷُﻣﻤ ﺟﻕﻔﹶﺮﺃﹶﻥﹾ ﻳ
ﺟﹺﻊﻰ ﺃﹶﺭﺘﺮ ﺣﻈﺘﻰ! ﺍﻧﻴﺴ ﻳﺎ ﻋ: ﻗﹶﺎﻝﹶ: ﻗﹶﺎﻝﹶ،ﻮﺕ ﺍﻟﹾﻤﺎﻩﺸﻐﺘﺮ ﹶﻓﻴﺎ ﺍﻟﹾﻜﹶﺎﻓﺃﹶﻣ ﻭ،ﺔﻛﹾﻤ ﻛﹶﺎﻟﺰﻪﻠﹶﻴ ﻋﻮﻦ ﻓﹶﻬﻣﻤﺆ ﺍﻟﹾ
ﻲ ﺒﹺﻻﹶ ﻧ ﻭ،ﻄﹶﻔﹶﻰﺼﻚ ﻣ
 ﻠﹶ ﻣﻠﹾﻖ ﻳﺎ ﻟﹶﻢ ﻣﻲﺵﹺ ﻓﹶﻠﹶﻘﺮ ﺍﻟﹾﻌﺖﺤ ﺗﻰ ﻗﹶﺎﻡﺘ ﺍﷲِ  ﺣﺒﹺﻲ ﻧﺐ ﻓﹶﺬﹶﻫ: ﻗﹶﺎﻝﹶﻚﺇﹺﻟﹶﻴ
ﻔﹶﻊﺍﺷﻂﹶ ﻭﻌﻞﹾ ﺗ ﺳﻚﺃﹾﺳ ﺭﻓﹶﻊ ﺍﺭ: ﻓﹶﻘﹸﻞﹾ ﻟﹶﻪﺪﻤﺤ ﺇﹺﻟﹶﻰ ﻣﺐ ﺍﺫﹾﻫ:ﺮﹺﻳﻞﹸﻲ ﺍﷲُ  ﺇﹺﻟﹶﻰ ﺟﹺﺒﺣ ﹲﻞ ﻓﹶﺄﹶﻭﺮﺳﻣ
ﺩﺩﺮ ﺃﹶﺗﺎ ﺯﹺﻟﺖ ﻓﹶﻤ:ﺪﺍﹰ ﻗﹶﺎﻝﹶﺍﺣﺎﻧﺎﹰ ﻭﺴ ﺇﹺﻧﲔﻌﺗﺴ ﻭﺔﻌﺴ ﻛﹸﻞﱢ ﺗﻦ ﻣﺮﹺﺝﻲ ﺃﹶﻥﹾ ﺍﺧﺘﻲ ﺃﹸﻣ ﻓﺖﻔﱢﻌ ﻓﹶﺸ: ﻗﹶﺎﻝﹶﻔﱠﻊﺸﺗ
ﻞﹾﺧﺪ! ﺃﹶﺩﻤﺤﺎ ﻣ ﻳ: ﺃﹶﻥﹾ ﻗﹶﺎﻝﹶﻚ ﺫﹶﻟﻦﻄﹶﺎﻧﹺﻲ ﺍﷲُ  ﻣﻰ ﺃﹶﻋﺘ ﺣﺖﻔﱢﻌﻘﹶﺎﻣﺎﹰ ﺇﹺﻻﱠ ﺷ ﻣ  ﻓﹶﻼﹶ ﺃﹶﻗﹸﻮﻡﺑﹺﻲﻠﹶﻰ ﺭﻋ
.«ﻚﻠﹶﻰ ﺫﹶﻟ ﻋﺎﺕﻣﺼﺎﹰ ﻭﻠﺨﺪﺍﹰ ﻣﺍﺣﻮﻣﺎﹰ ﻭ ﺇﹺﻻﱠ ﺍﷲُ ﻳ ﻻﹶ ﺇﹺﻟﹶﻪﻪ ﺃﹶﻧﻬﹺﺪ ﺷﻦﻠﹾﻖﹺ ﺍﷲِ  ﻣ ﺧﻦ ﻣﻚﺘ ﺃﹸﻣﻦﻣ
12. Ənəs  rəvayət edir ki, Allahın Peyğəmbəri  demişdir:
“Həqiqətən, mən (Qiyamət günü) ayaq üstə ümmətimin sirat

əl-Buxari 6956, 7072, 7510.
Ravi – rəvayət edən.
34 “Məqamul-Mahmud”- məhşər günü tərifəlayiq bir yerdir. Orada Muhəmməd Peyğəmbər  bütün bəşəriyyət üçün şəfaətçi olacaq.
35 əl-Buxari 6886, 7002, 7440.
32
33
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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 məqamdan şəfaət edəcəyəm, nəhayət Allah  bunu mənə verərək belə
buyuracaq: “Ey Muhəmməd! Ümmətindən bir gün olsa belə
ixlasla “lə iləhə illəllah” kəlməsinə şəhadət verən və bunun
üzərində ölən kəsləri (Cənnətə) daxil et!”36

ﻲ  ﻭﻳﺸﻔﻌﲏ ﻭﺃﺷﻔﻊ ﻭﻳﺸﻔﻌﲏﺑ ﺇﹺﻟﹶﻰ ﺭﻔﹶﻊ ﺃﹶﺷﺎ ﺯﹺﻟﹾﺖ  ﻗﺎﻝ ﻣﻮﻝﹸ ﺍﻟﻠﱠﻪﺳﺲﹺ  ﻳﺮﻓﻌﻪ ﺇﱃ ﺭ ﺃﹶﻧﻦﻋ
ﺪﻻ ﻷَﺣ ﻭﺪﻤﺤﺎ ﻣ ﻳ ﻟﹶﻚﺖﺴ ﻟﹶﻴﻩﺬ ﻓﻴﻘﻮﻝ ﻫ ﺇﹺﻻ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﻻ ﺇﹺﻟﹶﻪﻦﻴﻤﻨﹺﻲ ﻓﻔﱢﻌﺏ ﺷ ﺭﺣﱴ ﺃﻗﻮﻝ ﺃﹶﻱ
 ﺇﹺﻻ ﺍﻟﻠﱠﻪﺍ ﻳﻘﻮﻝ ﻻ ﺇﹺﻟﹶﻪﺪﺎﺭﹺ ﺃﹶﺣﻲ ﺍﻟﻨ ﻓﻉﻲ ﻻ ﺃﹶﺩﺘﻤﺣﺭﻲ ﻭﻼﻟﺟﻲ ﻭﺗﺰﻋ ﱄ ﻭﻩﺬﻫ
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 buraxmayacağam”.37
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ﻠﹶﻰ ﻋﺔﺎﻣﻴ ﺍﻟﹾﻘﻡﻮﻰ ﻳﺘ ﺃﹸﻣﻦﻞﹴ ﻣﺟ ﺑﹺﺮﺎﺡﺼ  »ﻳﻮﻝﹸ ﺍﻟﻠﱠﻪﺳﻘﹸﻮﻝﹸ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺭﺮﹴﻭ  ﻳﻤ ﻋﻦ ﺑ ﺍﻟﻠﱠﻪﺪﺒ ﻋﻦﻋ
ﺮﻜﻨﻞﹾ ﺗ  ﻫﻘﹸﻮﻝﹸ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﻳﺮﹺ ﺛﹸﻢﺼ ﺍﻟﹾﺒﺪﺠﹺﻞﱟ ﻣ ﻛﹸﻞﱡ ﺳﺠﹺﻼﻮﻥﹶ ﺳﻌﺴﺗ ﹲﺔ ﻭﻌﺴ ﺗ ﻟﹶﻪﺮﺸﻨﻖﹺ ﻓﹶﻴﻼﹶﺋﺀُﻭﺱﹺ ﺍﻟﹾﺨﺭ
 ﹲﺔﻨﺴ ﺣﺭ ﺃﹶﻟﹶﻚ ﺬﹾ ﻋﻘﹸﻮﻝﹸ ﺃﹶﻟﹶﻚ ﻳﻈﹸﻮﻥﹶ ﺛﹸﻢﺎﻓﻰ ﺍﻟﹾﺤﺘﺒ ﻛﹶﺘﻚﺘﻘﹸﻮﻝﹸ ﺃﹶﻇﹶﻠﹶﻤ ﻓﹶﻴﺏﺎ ﺭﻘﹸﻮﻝﹸ ﻻﹶ ﻳﺌﹰﺎ ﻓﹶﻴﻴﺬﹶﺍ ﺷ ﻫﻦﻣ
 ﻟﹶﻪﺝﺮﺨ ﻓﹶﺘﻡﻮ ﺍﻟﹾﻴﻚﻠﹶﻴ ﻋ ﻻﹶ ﻇﹸﻠﹾﻢﻪﺇﹺﻧ ﻭﺎﺕﻨﺴﺎ ﺣﻧﺪﻨ ﻋﻠﹶﻰ ﺇﹺﻥﱠ ﻟﹶﻚﻘﹸﻮﻝﹸ ﺑ ﻓﹶﻴ.ﻘﹸﻮﻝﹸ ﻻﹶﻞﹸ ﻓﹶﻴﺟ ﺍﻟﺮﺎﺏﻬﻓﹶﻴ
 ﺍﻟﹾﺒﹺﻄﹶﺎﻗﹶﺔﹸﻩﺬﺎ ﻫ ﻣﺏﺎ ﺭﻘﹸﻮﻝﹸ ﻳ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﻓﹶﻴﻮﻟﹸﻪﺳﺭ ﻭﻩﺪﺒﺍ ﻋﺪﻤﺤﺃﹶﻥﱠ ﻣ ﻭ ﺇﹺﻻﱠ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﺃﹶﻥﹾ ﻻﹶ ﺇﹺﻟﹶﻪﺪﻬﺎ ﺃﹶﺷﻴﻬﺑﹺﻄﹶﺎﻗﹶ ﹲﺔ ﻓ
ﺖ ﻓﹶﻄﹶﺎﺷﻔﱠﺔﻰ ﻛﺍﻟﹾﺒﹺﻄﹶﺎﻗﹶﺔﹸ ﻓ ﻭﻔﱠﺔﻰ ﻛ ﻓﺠﹺﻼﱠﺕ ﺍﻟﺴﻊﻮﺿ ﻓﹶﺘ.ﻈﹾﻠﹶﻢ ﻻﹶ ﺗﻚﻘﹸﻮﻝﹸ ﺇﹺﻧ ﻓﹶﻴﺠﹺﻼﱠﺕ ﺍﻟﺴﻩﺬ ﻫﻊﻣ
« ﺍﻟﹾﺒﹺﻄﹶﺎﻗﹶﺔﹸﺛﹶﻘﹸﻠﹶﺖ ﻭﺠﹺﻼﱠﺕﺍﻟﺴ
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 göstəriləcək. Hər bir kitabın ölçüsü gözün gördüyü son məsafəyə qədər
olacaq. Sonra Allah  buyuracaq: “Bunlardan birini inkar edə
bilərsənmi?” O: “Xeyr, ey Rəbbim!”- deyə cavab verəcək. Allah
buyuracaq: “(Əməlləri) yazan gözətçi mələklərim sənə zülm
ediblərmi? Bu qədər kitabın qabağında sənin savabın ola bilərmi?” O, qorxu içində: “Xeyr!”- deyə cavab verəcək. Allah buyuracaq: “Əksinə, dərgahımızda sənin üçün savab vardır. Odur ki, bu
gün sənə zülm edilməyəcək”. Bu vaxt onun qarşısına içində “əşhədu əl-lə iləhə illəllah və ənnə Muhəmmədən abduhu və rəsuluhu” yazılmış bir kağız parçası qoyulacaq. O deyəcək: “Ey Rəbbim! Bu qədər kitabın qabağında bu kağız parçası nə fayda verə
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 kitablar tərəzinin bir gözünə, kağız parçası isə digər gözünə qoyulacaq
və bu kağız parçasının ağırlığından o kitablar havaya qalxacaq”.38
ØÈÐÊÈÍ ÒßÙËÖÊßÑÈ

ﻙﺮ ﺍﻟﺸﻦﻛﹶﺎﺀِ ﻋﺮﻰ ﺍﻟﺸﺎ ﺃﹶﻏﹾﻨﺎﻟﹶﻰ »ﺃﹶﻧﻌﺗ ﻭﻙﺎﺭﺒ ﺗ  ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺍﻟﻠﱠﻪﻮﻝﹸ ﺍﻟﻠﱠﻪﺳﺓﹶ  ﻗﹶﺎﻝﹶ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺭﺮﻳﺮ ﺃﹶﺑﹺﻲ ﻫﻦﻋ
«ﻛﹶﻪﺮﺷ ﻭﻪﻛﹾﺘﺮﺮﹺﻱ ﺗﻲ ﻏﹶﻴﻌ ﻣﻴﻪ ﻓﻙﺮﻠﹰﺎ ﺃﹶﺷﻤﻞﹶ ﻋﻤ ﻋﻦﻣ
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

.«ﺮﻐ ﺍﻷَﺻﻙﺮ ﺍﻟﺸﻜﹸﻢﻠﹶﻴ ﻋﺎﻑﺎ ﺃﹶﺧ ﻣﻑﻮ  »ﺇﹺﻥﱠ ﺃﹶﺧﻮﻝﹸ ﺍﻟﻠﱠﻪﺳ  ﻗﹶﺎﻝﹶ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺭﻦﹺ ﻟﹶﺒﹺﻴﺪ ﺑﻮﺩﻤﺤ ﻣﻦﻋ
ﺎﺩﺒﻯ ﺍﻟﹾﻌﺎﺯﺠ ﺗﻡﻮﻘﹸﻮﻝﹸ ﻳﺎﻟﹶﻰ ﻳﻌﺗ ﻭﻙﺎﺭﺒ ﺗﺎﺀُ ﺇﹺﻥﱠ ﺍﻟﻠﱠﻪﻳ ﻗﹶﺎﻝﹶ »ﺍﻟﺮﺮﻐ ﺍﻷَﺻﻙﺮﺎ ﺍﻟﺸﻣ ﻭﻮﻝﹶ ﺍﻟﻠﱠﻪﺳﺎ ﺭﻗﹶﺎﻟﹸﻮﺍ ﻳ
«ًﺍﺀﺰ ﺟﻢﻫﺪﻨﻭﻥﹶ ﻋﺠﹺﺪﻞﹾ ﺗﻭﺍ ﻫﻈﹸﺮﺎ ﻓﹶﺎﻧﻴﻧﻰ ﺍﻟﺪ ﻓﻜﹸﻢﺎﻟﻤﺍﺀُﻭﻥﹶ ﺑﹺﺄﹶﻋﺮ ﺗﻢﺘ ﻛﹸﻨﻳﻦﻮﺍ ﺇﹺﻟﹶﻰ ﺍﻟﱠﺬﺒ ﺍﺫﹾﻫﻬﹺﻢﺎﻟﻤﺑﹺﺄﹶﻋ
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

ət-Tirmizi 2639, 2850; İbn Macə 4300. 4442. əl-Albani hədisi səhih adlandırmışdır.
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.
38
39
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  ﻗﹶﺎﻝﹶﻮﻝﹺ ﺍﻟﻠﱠﻪﺳ ﺭﻦ ﻣﻪﺘﻌﻤﻳﺜﹰﺎ ﺳﺪﺎ ﺣﺛﹾﻨﺪ ﺣﺦﻴﺎ ﺍﻟﺸﻬﺎﻡﹺ ﺃﹶﻳﻞﹺ ﺍﻟﺸﻞﹸ ﺃﹶﻫﺎﺗ ﻧﺓﹶ  ﻓﹶﻘﹶﺎﻝﹶ ﻟﹶﻪﺮﻳﺮ ﺃﹶﺑﹺﻰ ﻫﻦﻋ
 ﺑﹺﻪﻰ ﻓﹶﺄﹸﺗﻬﹺﺪﺸﺘ ﹲﻞ ﺍﺳﺟ ﺭﻪﻠﹶﻴ ﻋﺔﺎﻣﻴ ﺍﻟﹾﻘﻡﻮﻰ ﻳﻘﹾﻀﺎﺱﹺ ﻳﻝﹶ ﺍﻟﻨﻘﹸﻮﻝﹸ »ﺇﹺﻥﱠ ﺃﹶﻭ  ﻳﻮﻝﹶ ﺍﻟﻠﱠﻪﺳ ﺭﺖﻌﻤ ﺳﻢﻌﻧ
ﻚﻨﻟﹶﻜ ﻭﺖ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﻛﹶﺬﹶﺑ.ﺕﻬﹺﺪﺸﺘﻰ ﺍﺳﺘ ﺣﻴﻚ ﻓﻠﹾﺖﺎ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﻗﹶﺎﺗﻴﻬ ﻓﻠﹾﺖﻤﺎ ﻋﺎ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﻓﹶﻤﻓﹶﻬﺮ ﻓﹶﻌﻪﻤ ﻧﹺﻌﻓﹶﻪﺮﻓﹶﻌ
ﻠﱠﻢﻌ ﹲﻞ ﺗﺟﺭﺎﺭﹺ ﻭﻰ ﺍﻟﻨ ﻓﻰﻰ ﺃﹸﻟﹾﻘﺘ ﺣﻬﹺﻪﺟﻠﹶﻰ ﻭ ﻋﺐﺤ ﻓﹶﺴ ﺑﹺﻪﺮ ﺃﹸﻣ ﺛﹸﻢ.ﻴﻞﹶ ﻗ ﻓﹶﻘﹶﺪ.ﺮﹺﻯ ٌﺀﻘﹶﺎﻝﹶ ﺟ ﻷَﻥﹾ ﻳﻠﹾﺖﻗﹶﺎﺗ
ﻠﹾﻢ ﺍﻟﹾﻌﺖﻠﱠﻤﻌﺎ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺗﻴﻬ ﻓﻠﹾﺖﻤﺎ ﻋﺎ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﻓﹶﻤﻓﹶﻬﺮ ﻓﹶﻌﻪﻤ ﻧﹺﻌﻓﹶﻪﺮ ﻓﹶﻌ ﺑﹺﻪﻰﺁﻥﹶ ﻓﹶﺄﹸﺗﺃﹶ ﺍﻟﹾﻘﹸﺮﻗﹶﺮ ﻭﻪﻠﱠﻤﻋ ﻭﻠﹾﻢﺍﻟﹾﻌ
ﻘﹶﺎﻝﹶﻴﺁﻥﹶ ﻟ ﺍﻟﹾﻘﹸﺮﺃﹾﺕﻗﹶﺮ ﻭ.ﻢ ﺎﻟﻘﹶﺎﻝﹶ ﻋﻴ ﻟﻠﹾﻢ ﺍﻟﹾﻌﺖﻠﱠﻤﻌ ﺗﻚﻨﻟﹶﻜ ﻭﺖ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﻛﹶﺬﹶﺑ.ﺁﻥﹶ ﺍﻟﹾﻘﹸﺮﻴﻚ ﻓﺃﹾﺕﻗﹶﺮ ﻭﻪﺘﻠﱠﻤﻋﻭ
ﻪﻠﹶﻴ ﻋ ﺍﻟﻠﱠﻪﻊﺳ ﹲﻞ ﻭﺟﺭ ﻭ.ﺎﺭﹺﻰ ﺍﻟﻨ ﻓﻰﻰ ﺃﹸﻟﹾﻘﺘ ﺣﻬﹺﻪﺟﻠﹶﻰ ﻭ ﻋﺐﺤ ﻓﹶﺴ ﺑﹺﻪﺮ ﺃﹸﻣﻴﻞﹶ ﺛﹸﻢ ﻗ ﻓﹶﻘﹶﺪ.ﺉ
  ﻗﹶﺎﺭﹺﻮﻫ
ﻦ ﻣﻛﹾﺖﺮﺎ ﺗﺎ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﻣﻴﻬ ﻓﻠﹾﺖﻤﺎ ﻋﺎ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﻓﹶﻤﻓﹶﻬﺮ ﻓﹶﻌﻪﻤ ﻧﹺﻌﻓﹶﻪﺮ ﻓﹶﻌ ﺑﹺﻪﻰ ﻓﹶﺄﹸﺗﺎﻝﹺ ﻛﹸﻠﱢﻪ ﺍﻟﹾﻤﺎﻑﻨ ﺃﹶﺻﻦ ﻣﻄﹶﺎﻩﺃﹶﻋﻭ
 ﻓﹶﻘﹶﺪ.ﺩ ﺍﻮ ﺟﻮﻘﹶﺎﻝﹶ ﻫﻴ ﻟﻠﹾﺖ ﻓﹶﻌﻚﻨﻟﹶﻜ ﻭﺖ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﻛﹶﺬﹶﺑﺎ ﻟﹶﻚﻴﻬ ﻓﻔﹶﻘﹾﺖﺎ ﺇﹺﻻﱠ ﺃﹶﻧﻴﻬ ﻓﻔﹶﻖﻨ ﺃﹶﻥﹾ ﻳﺐﺤﺒﹺﻴﻞﹴ ﺗﺳ
ﻰ ﻓﹶﻘﹶﺎﻝﹶﺘﻛﹾﺒﻠﹶﻰ ﺭ  ﻋﻮﻝﹸ ﺍﻟﻠﱠﻪﺳ ﺭﺏﺮ ﺿﺎﺭﹺ« ﺛﹸﻢﻰ ﺍﻟﻨ ﻓﻰ ﺃﹸﻟﹾﻘ ﺛﹸﻢﻬﹺﻪﺟﻠﹶﻰ ﻭ ﻋﺐﺤ ﻓﹶﺴ ﺑﹺﻪﺮ ﺃﹸﻣﻴﻞﹶ ﺛﹸﻢﻗ
«ﺔﺎﻣﻴ ﺍﻟﹾﻘﻡﻮ ﻳﺎﺭ ﺍﻟﻨ ﺑﹺﻬﹺﻢﺮﻌﺴ ﺗﻠﹾﻖﹺ ﺍﻟﻠﱠﻪﻝﹸ ﺧ ﺍﻟﺜﱠﻼﹶﺛﹶﺔﹸ ﺃﹶﻭﻚﺓﹶ ﺃﹸﻭﻟﹶﺌﺮﻳﺮﺎ ﻫﺎ ﺃﹶﺑ»ﻳ
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 vuruşmusan. 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 hüzuruna gətiriləcək və Allah ona nəsib etdiyi nemətlər haqqında
xəbər verdikdən sonra deyəcək: “Bu nemətlərin müqabilində nə
etmisən?” O: “Sənin xatirinə elm öyrənib onu insanlara öyrətmişəm və çoxlu Quran oxumuşam”- deyə cavab verəcək. Allah isə
ona belə deyəcək: “Yalan deyirsən! Sənə “alimdir”- desinlər, həmçinin “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 nemətlər haqqında xəbər verdikdən sonra deyəcək: “Bu nemətlər
müqabilində nə etmisən?” O: “Var-dövlətimi Sənin yolunda xərcləmişəm, 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 sürükləyib 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

ﺖﺀٍ ﻛﹸﻨﻰ ﺷﻦﺽﹺ ﻣﻰ ﺍﻷَﺭﺎ ﻓ ﻣ ﺃﹶﻥﱠ ﻟﹶﻚﺎ ﻟﹶﻮﺬﹶﺍﺑﺎﺭﹺ ﻋﻞﹺ ﺍﻟﻨ ﺃﹶﻫﻥﻮﻘﹸﻮﻝﹸ ﻷَﻫ ﻳ »ﺃﹶﻥﱠ ﺍﻟﻠﱠﻪﻪﻓﹶﻌﺮﺲﹴ  ﻳ ﺃﹶﻧﻦﻋ
. ﺑﹺﻰﺮﹺﻙﺸ ﺃﹶﻥﹾ ﻻﹶ ﺗﻡﻠﹾﺐﹺ ﺁﺩﻰ ﺻ ﻓﺖﺃﹶﻧﺬﹶﺍ ﻭ ﻫﻦﻥﹸ ﻣﻮ ﺃﹶﻫﻮﺎ ﻫ ﻣﻚﺄﹶﻟﹾﺘ ﺳ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﻓﹶﻘﹶﺪ.ﻢﻌ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﻧﻯ ﺑﹺﻪﺪﻔﹾﺘﺗ
«ﻙﺮ ﺇﹺﻻﱠ ﺍﻟﺸﺖﻴﻓﹶﺄﹶﺑ
18. Ənəs  Peyğəmbərdən  belə rəvayət etmişdir: “(Qiyamət
günü) Allah Cəhənnəmdə ən yüngül əzaba məruz qalan bir kimsəyə 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 qoşmamağı tələb etmişdim. Sənsə məhz şərik qoşmağı tərcih etdin”.44
«ÁÈÇß ÔÈËÀÍ ÓËÄÓÇÀ ÝÞÐß ÉÀÜÛØ ÅÍÄÈÐÈËÄÈ» - ÄÅÉßÍËßÐÈÍ ÊÖÔÐ ÅÒÌßÑÈ

Muslim 527, 1905, 5032.
ət-Tirmizi 2382, 2557.
43 Fidyə - bir kimsənin düşdüyü sıxıntılı haldan qurtarmaq üçün ödədiyi əvəz.
44 əl-Buxari 3156, 3334, 6538; Muslim 7261.
41
42
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ﻠﹶﻰ ﺇﹺﺛﹾﺮﹺ ﻋﺔﺒﹺﻴﻳﺪﺢﹺ ﺑﹺﺎﻟﹾﺤﺒﻼﹶﺓﹶ ﺍﻟﺼ  ﺻﻮﻝﹸ ﺍﻟﻠﱠﻪﺳﺎ ﺭﻠﱠﻰ ﻟﹶﻨ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺻﻪ  ﺃﹶﻧﻨﹺﻰﻬ ﺍﻟﹾﺠﺪﺎﻟﻦﹺ ﺧ ﺑﺪﻳ ﺯﻦﻋ
 ﻗﹶﺎﻟﹸﻮﺍ.«ﻜﹸﻢﺑﺎﺫﹶﺍ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺭﻭﻥﹶ ﻣﺭﺪﻞﹾ ﺗﺎﺱﹺ ﻓﹶﻘﹶﺎﻝﹶ »ﻫﻠﹶﻰ ﺍﻟﻨﻞﹶ ﻋ ﺃﹶﻗﹾﺒﻑﺮﺼﺎ ﺍﻧ ﻓﹶﻠﹶﻤ،ﻠﹶﺔ ﺍﻟﻠﱠﻴﻦ ﻣﺖﺎﺀٍ ﻛﹶﺎﻧﻤﺳ
ﻞﹺ ﺍﻟﻠﱠﻪﺎ ﺑﹺﻔﹶﻀﻧﺮﻄ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﻣﻦﺎ ﻣ ﻓﹶﺄﹶﻣ،ﺮﻛﹶﺎﻓﻦ ﺑﹺﻰ ﻭ ﻣﺆﻯ ﻣﺎﺩﺒ ﻋﻦ ﻣﺢﺒ ﻗﹶﺎﻝﹶ »ﺃﹶﺻ.ﻠﹶﻢ ﺃﹶﻋﻮﻟﹸﻪﺳﺭ ﻭﺍﻟﻠﱠﻪ
ﻦ ﻣﺆﻣﺮ ﺑﹺﻰ ﻭ  ﻛﹶﺎﻓﻚﻛﹶﺬﹶﺍ ﻓﹶﺬﹶﻟﺀِ ﻛﹶﺬﹶﺍ ﻭﻮ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺑﹺﻨﻦﺎ ﻣﺃﹶﻣ ﻭ،ﻛﹶﺐﹺﺮ ﺑﹺﺎﻟﹾﻜﹶﻮ ﻛﹶﺎﻓﻦ ﺑﹺﻰ ﻭ ﻣﺆ ﻣﻚ ﻓﹶﺬﹶﻟﻪﺘﻤﺣﺭﻭ
«ﻛﹶﺐﹺﺑﹺﺎﻟﹾﻜﹶﻮ
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?” (Əshabələr:) “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

ﻨﹺﻰﻤﺘﺷ ﻭ،ﻚ ﺫﹶﻟ ﻟﹶﻪﻜﹸﻦ ﻳﻟﹶﻢ ﻭﻡ ﺁﺩﻦﻨﹺﻰ ﺍﺑ ﻛﹶﺬﱠﺑ  ﻗﹶﺎﻝﹶ »ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺍﻟﻠﱠﻪﺒﹺﻰﻦﹺ ﺍﻟﻨﺎﺱﹴ  ﻋﺒﻦﹺ ﻋﻦﹺ ﺍﺑﻋ
ﺎﻯ ﺇﹺﻳﻪﻤﺘﺎ ﺷﺃﹶﻣ ﻭ،ﺎ ﻛﹶﺎﻥﹶ ﻛﹶﻤﻩﻴﺪ ﺃﹶﻥﹾ ﺃﹸﻋﺭﻰ ﻻﹶ ﺃﹶﻗﹾﺪ ﺃﹶﻧﻢﻋ ﻓﹶﺰﺎﻯ ﺇﹺﻳﻪﻳﺒﻜﹾﺬﺎ ﺗ ﻓﹶﺄﹶﻣ،ﻚ ﺫﹶﻟ ﻟﹶﻪﻜﹸﻦ ﻳﻟﹶﻢﻭ
«ﺍﻟﹶﺪ ﻭﺔﹰ ﺃﹶﻭﺒﺎﺣﺬﹶ ﺻﺨﺎﻧﹺﻰ ﺃﹶﻥﹾ ﺃﹶﺗﺤﺒ ﻓﹶﺴ،ﻟﹶﺪﻰ ﻭ ﻟﻟﹸﻪﻓﹶﻘﹶﻮ
20. İbn Abbas  rəvayət edir ki, Peyğəmbər  demişdir: “Allah
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.
45
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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 müqəddəsəm, Özümə zövcə və ya övlad götürməkdən uzağam!”48

 ﺃﹶﻥﹾﻰ ﻟﹶﻪﻐﺒﻨ ﻳﻜﹸﻦ ﻳﻟﹶﻢ ﻭﻡ ﺁﺩﻦﻨﹺﻰ ﺍﺑ  ﻛﹶﺬﱠﺑ  »ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺍﻟﻠﱠﻪﻮﻝﹺ ﺍﻟﻠﱠﻪﺳ ﺭﻦﺓﹶ  ﻗﹶﺎﻝﹶ ﻋﺮﻳﺮ ﺃﹶﺑﹺﻰ ﻫﻦﻋ
ﺎ ﻛﹶﻤﻩﻴﺪﻰ ﻻﹶ ﺃﹸﻋ ﺇﹺﻧﻟﹸﻪ ﻓﹶﻘﹶﻮﺎﻯ ﺇﹺﻳﻪﻳﺒﻜﹾﺬﺎ ﺗﻨﹺﻰ ﺃﹶﻣﻤﺘﺸ ﺃﹶﻥﹾ ﻳﻰ ﻟﹶﻪﻐﺒﻨ ﻳﻜﹸﻦ ﻳﻟﹶﻢ ﻭﻡ ﺁﺩﻦﻨﹺﻰ ﺍﺑﻤﺘﺷﻨﹺﻰ ﻭﻜﹶﺬﱢﺑﻳ
ﺪ ﺍﻷَﺣﺎ ﺍﻟﻠﱠﻪﺃﹶﻧﺍ ﻭﻟﹶﺪ ﻭﺬﹶ ﺍﻟﻠﱠﻪﺨ ﺍﺗﻟﹸﻪ ﻓﹶﻘﹶﻮﺎﻯ ﺇﹺﻳﻪﻤﺘﺎ ﺷﺃﹶﻣ ﻭﻪﻟ ﺃﹶﻭﻦ ﻣﻠﹶﻰ ﻋﺰﻠﹾﻖﹺ ﺑﹺﺄﹶﻋ ﺍﻟﹾﺨﺮ ﺁﺧﺲﻟﹶﻴ ﻭﻪﺃﹾﺗﺪﺑ
«ﺪ ﺍ ﺃﹶﺣﻰ ﻛﹸﻔﹸﻮ ﻟﻜﹸﻦ ﻳﻟﹶﻢ ﻭ ﺃﹸﻭﻟﹶﺪﻟﹶﻢ ﻭﺪ ﺃﹶﻟ ﻟﹶﻢﺪﻤﺍﻟﺼ
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. Halbuki, Mən Tək, Möhtac olmayan, nə doğmayan, nə doğulmayan,
nə də bənzəri olmayan Allaham”.49
ÇÀÌÀÍÛ ÑÞÉÌßÉÈÍ ÙÀÐÀÌ ÎËÌÀÑÛ

ﺎﺃﹶﻧ ﻭﺮﻫ ﺍﻟﺪﺐﺴ ﻳ،ﻡ ﺁﺩﻦﻳﻨﹺﻰ ﺍﺑﺫﺆ  ﻳ  »ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺍﻟﻠﱠﻪﻮﻝﹸ ﺍﻟﻠﱠﻪﺳﺓﹶ  ﻗﹶﺎﻝﹶ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺭﺮﻳﺮ ﺃﹶﺑﹺﻰ ﻫﻦﻋ
«ﺎﺭﻬﺍﻟﻨﻞﹶ ﻭ ﺍﻟﻠﱠﻴ ﺃﹸﻗﹶﻠﱢﺐ،ﺮﻯ ﺍﻷَﻣﺪ ﺑﹺﻴ،ﺮﻫﺍﻟﺪ
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 gündüzə, gündüzü də gecəyə çevirən Mənəm!”51

ﻞﹸﺳ ﺃﹸﺭﺮﻫﺎ ﺍﻟﺪﺮﹺ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺍﷲ  ﺃﹶﻧﻫﺔﹶ ﺍﻟﺪﺒﻴﻘﹸﻞﹺ ﺃﺣﺪﻛﻢ ﻳﺎ ﺧ  ﻗﹶﺎﻝﹶ ﻻﹶ ﻳﺒﹺﻰﻦﹺ ﺍﻟﻨﺓﹶ  ﻋﺮﻳﺮ ﺃﹶﺑﹺﻰ ﻫﻦﻋ
ﻢﻠﻞﹸ ﺍﳌﹸﺴﺟ ﺍﻟﺮﻡ ﻓﹶﺈﹺﻥﱠ ﺍﻟﹾﻜﹶﺮﻡﺐﹺ ﺍﻟﹾﻜﹶﺮﻨﻠﹾﻌﺎ ﻭﻻ ﻳﻘﻮﻟﻦ ﻟﻤﻬﺘﻀ ﻗﹶﺒﺌﹾﺖ ﻓﹶﺈﹺﺫﹶﺍ ﺷﺎﺭﻬﺍﻟﻨﻞﹶ ﻭﺍﻟﻠﱠﻴ
23. Əbu Hureyra  rəvayət edir ki, Peyğəmbər  demişdir:
“Sizdən biriniz: “Nə pis zamandır!”- deməsin. (Çünki,) Allah 
belə buyurur: “Zaman Mənəm. Gecəni və gündüzü Mən göndərirəm. İstəsəm onları yox edərəm”. Sizdən biriniz üzümə “səxavətli”- deməsin.52 Çünki “səxavətlidir” müsəlman adama deyilir”.53
ÑÓÐßÒ ×ßÊÌßÉÈÍ ÙÀÐÀÌ ÎËÌÀÑÛ Âß ÎÍËÀÐÀ ÕßÁßÐÄÀÐËÛÃ

ﻠﹸﻖﺨ ﻳﺐ ﺫﹶﻫﻦﻤ ﻣ ﺃﹶﻇﹾﻠﹶﻢﻦﻣ  ﻭﻘﹸﻮﻝﹸ »ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺍﻟﻠﱠﻪ  ﻳﺒﹺﻰ ﺍﻟﻨﺖﻌﻤﺓﹶ  ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺳﺮﻳﺮﺎ ﻫ ﺃﹶﺑﻊﻤﺳ
«ﺓﹰﲑﻌ ﺷﺔﹰ ﺃﹶﻭﺒﻠﹸﻘﹸﻮﺍ ﺣﺨﻴ ﻟ ﺃﹶﻭ،ﺓﹰﻠﹸﻘﹸﻮﺍ ﺫﹶﺭﺨ ﻓﹶﻠﹾﻴ،ﻰﻠﹾﻘﻛﹶﺨ
24. Əbu Hureyra  demişdir: “Mən Peyğəmbərin  belə dediyini
eşitmişəm: “Allah  buyurmuşdur: “Mənim yaratdığım kimi
yaratmağa çalışan kimsədən daha zalım kim ola bilər?! (Bacarırİbn 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. Peyğəmbər  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.
50
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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.

33

ﺍﻷﺣﺎﺩﻳﺚ ﺍﻟﻘﺪﺳﻴﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺤﺔ

ÍÀÌÀÇ

34

ÑßÙÈÙ ÃÖÄÑÈ ÙßÄÈÑËßÐ

ÌÅÐÀÚ ÙßÄÈÑÈ Âß ÍÀÌÀÇÛÍ ÔßÐÇ55 ÎËÓÍÌÀÑÛ

ﻋﻦ ﻣﺎﻟﻚ ﺑﻦﹺ ﺻﻌﺼﻌﺔﹶ  ﺃﹶﻥﱠ ﻧﺒﹺﻰ ﺍﻟﻠﱠﻪ  ﺣﺪﺛﹶﻬﻢ ﻋﻦ ﻟﹶﻴﻠﹶﺔﹶ ﺃﹸﺳﺮﹺﻯ ﺑﹺﻪ» ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺃﹶﻧﺎ ﻓﻰ ﺍﻟﹾﺤﻄﻴﻢﹺ -
ﻭﺭﺑﻤﺎ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﻓﻰ ﺍﻟﹾﺤﺠﺮﹺ  -ﻣﻀﻄﹶﺠﹺﻌﺎ ،ﺇﹺﺫﹾ ﺃﹶﺗﺎﻧﹺﻰ ﺁﺕ ﻓﹶﻘﹶﺪ - ﻗﹶﺎﻝﹶ ﻭﺳﻤﻌﺘﻪ ﻳﻘﹸﻮﻝﹸ ﻓﹶﺸﻖ - ﻣﺎ ﺑﻴﻦ ﻫﺬﻩ
ﺇﹺﻟﹶﻰ ﻫﺬﻩ - ﻓﹶﻘﹸﻠﹾﺖ ﻟﻠﹾﺠﺎﺭﻭﺩ ﻭﻫﻮ ﺇﹺﻟﹶﻰ ﺟﻨﺒﹺﻰ ﻣﺎ ﻳﻌﻨﹺﻰ ﺑﹺﻪ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﻣﻦ ﺛﹸﻐﺮﺓ ﻧﺤﺮﹺﻩ ﺇﹺﻟﹶﻰ ﺷﻌﺮﺗﻪ ،ﻭﺳﻤﻌﺘﻪ
ﻳﻘﹸﻮﻝﹸ ﻣﻦ ﻗﹶﺼﻪ ﺇﹺﻟﹶﻰ ﺷﻌﺮﺗﻪ - ﻓﹶﺎﺳﺘﺨﺮﺝ ﻗﹶﻠﹾﺒﹺﻰ ،ﺛﹸﻢ ﺃﹸﺗﻴﺖ ﺑﹺﻄﹶﺴﺖ ﻣﻦ ﺫﹶﻫﺐﹴ ﻣﻤﻠﹸﻮﺀَﺓ ﺇﹺﳝﺎﻧﺎ ،ﻓﹶﻐﺴِﻞﹶ
ﻗﹶﻠﹾﺒﹺﻰ ﺛﹸﻢ ﺣﺸﻰ ،ﺛﹸﻢ ﺃﹸﻭﺗﻴﺖ ﺑﹺﺪﺍﺑﺔ ﺩﻭﻥﹶ ﺍﻟﹾﺒﻐﻞﹺ ﻭﻓﹶﻮﻕ ﺍﻟﹾﺤﻤﺎﺭﹺ ﺃﹶﺑﻴﺾ - .«ﻓﹶﻘﹶﺎﻝﹶ ﻟﹶﻪ ﺍﻟﹾﺠﺎﺭﻭﺩ ﻫﻮ ﺍﻟﹾﺒﺮﺍﻕ
ﺲ ﻧﻌﻢ ،ﻳﻀﻊ ﺧﻄﹾﻮﻩ ﻋﻨﺪ ﺃﹶﻗﹾﺼﻰ ﻃﹶﺮﻓﻪ» - ﻓﹶﺤﻤﻠﹾﺖ ﻋﻠﹶﻴﻪ ،ﻓﹶﺎﻧﻄﹶﻠﹶﻖ ﺑﹺﻰ ﺟﹺﺒﺮﹺﻳﻞﹸ
ﻳﺎ ﺃﹶﺑﺎ ﺣﻤﺰﺓﹶ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺃﹶﻧ 
ﺣﺘﻰ ﺃﹶﺗﻰ ﺍﻟﺴﻤﺎﺀَ ﺍﻟﺪﻧﻴﺎ ﻓﹶﺎﺳﺘﻔﹾﺘﺢ ،ﻓﹶﻘﻴﻞﹶ ﻣﻦ ﻫﺬﹶﺍ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺟﹺﺒﺮﹺﻳﻞﹸ .ﻗﻴﻞﹶ ﻭﻣﻦ ﻣﻌﻚ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﻣﺤﻤ ﺪ .ﻗﻴﻞﹶ ﻭﻗﹶﺪ
ﺃﹸﺭﺳﻞﹶ ﺇﹺﻟﹶﻴﻪ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﻧﻌﻢ .ﻗﻴﻞﹶ ﻣﺮﺣﺒﺎ ﺑﹺﻪ ،ﻓﹶﻨﹺﻌﻢ ﺍﻟﹾﻤﺠﹺﻰﺀُ ﺟﺎﺀَ ﻓﹶﻔﹶﺘﺢ ،ﻓﹶﻠﹶﻤﺎ ﺧﻠﹶﺼﺖ ،ﻓﹶﺈﹺﺫﹶﺍ ﻓﻴﻬﺎ ﺁﺩﻡ ،ﻓﹶﻘﹶﺎﻝﹶ
ﻫﺬﹶﺍ ﺃﹶﺑﻮﻙ ﺁﺩﻡ ﻓﹶﺴﻠﱢﻢ ﻋﻠﹶﻴﻪ .ﻓﹶﺴﻠﱠﻤﺖ ﻋﻠﹶﻴﻪ ﻓﹶﺮﺩ ﺍﻟﺴﻼﹶﻡ ﺛﹸﻢ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﻣﺮﺣﺒﺎ ﺑﹺﺎﻻﺑﻦﹺ ﺍﻟﺼﺎﻟﺢﹺ ﻭﺍﻟﻨﺒﹺﻰ ﺍﻟﺼﺎﻟﺢﹺ.
ﺛﹸﻢ ﺻﻌﺪ ﺣﺘﻰ ﺃﹶﺗﻰ ﺍﻟﺴﻤﺎﺀَ ﺍﻟﺜﱠﺎﻧﹺﻴﺔﹶ ﻓﹶﺎﺳﺘﻔﹾﺘﺢ ،ﻗﻴﻞﹶ ﻣﻦ ﻫﺬﹶﺍ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺟﹺﺒﺮﹺﻳﻞﹸ .ﻗﻴﻞﹶ ﻭﻣﻦ ﻣﻌﻚ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﻣﺤﻤ ﺪ.
ﻗﻴﻞﹶ ﻭﻗﹶﺪ ﺃﹸﺭﺳﻞﹶ ﺇﹺﻟﹶﻴﻪ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﻧﻌﻢ .ﻗﻴﻞﹶ ﻣﺮﺣﺒﺎ ﺑﹺﻪ ﻓﹶﻨﹺﻌﻢ ﺍﻟﹾﻤﺠﹺﻰﺀُ ﺟﺎﺀَ .ﻓﹶﻔﹶﺘﺢ ، ﻓﹶﻠﹶﻤﺎ ﺧﻠﹶﺼﺖ ،ﺇﹺﺫﹶﺍ ﻳﺤﻴﻰ
ﻭﻋﻴﺴﻰ ،ﻭﻫﻤﺎ ﺍﺑﻨﺎ ﺍﻟﹾﺨﺎﻟﹶﺔ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﻫﺬﹶﺍ ﻳﺤﻴﻰ ﻭﻋﻴﺴﻰ ﻓﹶﺴﻠﱢﻢ ﻋﻠﹶﻴﻬﹺﻤﺎ .ﻓﹶﺴﻠﱠﻤﺖ ﻓﹶﺮﺩﺍ ،ﺛﹸﻢ ﻗﹶﺎﻻﹶ ﻣﺮﺣﺒﺎ
ﺑﹺﺎﻷَﺥﹺ ﺍﻟﺼﺎﻟﺢﹺ ﻭﺍﻟﻨﺒﹺﻰ ﺍﻟﺼﺎﻟﺢﹺ .ﺛﹸﻢ ﺻﻌﺪ ﺑﹺﻰ ﺇﹺﻟﹶﻰ ﺍﻟﺴﻤﺎﺀِ ﺍﻟﺜﱠﺎﻟﺜﹶﺔ ،ﻓﹶﺎﺳﺘﻔﹾﺘﺢ ﻗﻴﻞﹶ ﻣﻦ ﻫﺬﹶﺍ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺟﹺﺒﺮﹺﻳﻞﹸ.
ﻗﻴﻞﹶ ﻭﻣﻦ ﻣﻌﻚ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﻣﺤﻤ ﺪ .ﻗﻴﻞﹶ ﻭﻗﹶﺪ ﺃﹸﺭﺳﻞﹶ ﺇﹺﻟﹶﻴﻪ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﻧﻌﻢ .ﻗﻴﻞﹶ ﻣﺮﺣﺒﺎ ﺑﹺﻪ ،ﻓﹶﻨﹺﻌﻢ ﺍﻟﹾﻤﺠﹺﻰﺀُ ﺟﺎﺀَ.
ﻓﹶﻔﹸﺘﺢ ،ﻓﹶﻠﹶﻤﺎ ﺧﻠﹶﺼﺖ ﺇﹺﺫﹶﺍ ﻳﻮﺳﻒ .ﻗﹶﺎﻝﹶ ﻫﺬﹶﺍ ﻳﻮﺳﻒ ﻓﹶﺴﻠﱢﻢ ﻋﻠﹶﻴﻪ .ﻓﹶﺴﻠﱠﻤﺖ ﻋﻠﹶﻴﻪ ﻓﹶﺮﺩ ،ﺛﹸﻢ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﻣﺮﺣﺒﺎ
ﺑﹺﺎﻷَﺥﹺ ﺍﻟﺼﺎﻟﺢﹺ ﻭﺍﻟﻨﺒﹺﻰ ﺍﻟﺼﺎﻟﺢﹺ ،ﺛﹸﻢ ﺻﻌﺪ ﺑﹺﻰ ﺣﺘﻰ ﺃﹶﺗﻰ ﺍﻟﺴﻤﺎﺀَ ﺍﻟﺮﺍﺑﹺﻌﺔﹶ ،ﻓﹶﺎﺳﺘﻔﹾﺘﺢ ،ﻗﻴﻞﹶ ﻣﻦ ﻫﺬﹶﺍ ﻗﹶﺎﻝﹶ
ﺟﹺﺒﺮﹺﻳﻞﹸ .ﻗﻴﻞﹶ ﻭﻣﻦ ﻣﻌﻚ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﻣﺤﻤ ﺪ .ﻗﻴﻞﹶ ﺃﹶﻭﻗﹶﺪ ﺃﹸﺭﺳﻞﹶ ﺇﹺﻟﹶﻴﻪ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﻧﻌﻢ .ﻗﻴﻞﹶ ﻣﺮﺣﺒﺎ ﺑﹺﻪ ،ﻓﹶﻨﹺﻌﻢ ﺍﻟﹾﻤﺠﹺﻰﺀُ
ﺟﺎﺀَ .ﻓﹶﻔﹸﺘﺢ ، ﻓﹶﻠﹶﻤﺎ ﺧﻠﹶﺼﺖ ﺇﹺﻟﹶﻰ ﺇﹺﺩﺭﹺﻳﺲ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﻫﺬﹶﺍ ﺇﹺﺩﺭﹺﻳﺲ ﻓﹶﺴﻠﱢﻢ ﻋﻠﹶﻴﻪ .ﻓﹶﺴﻠﱠﻤﺖ ﻋﻠﹶﻴﻪ ﻓﹶﺮﺩ ﺛﹸﻢ ﻗﹶﺎﻝﹶ
ﻣﺮﺣﺒﺎ ﺑﹺﺎﻷَﺥﹺ ﺍﻟﺼﺎﻟﺢﹺ ﻭﺍﻟﻨﺒﹺﻰ ﺍﻟﺼﺎﻟﺢﹺ .ﺛﹸﻢ ﺻﻌﺪ ﺑﹺﻰ ﺣﺘﻰ ﺃﹶﺗﻰ ﺍﻟﺴﻤﺎﺀَ ﺍﻟﹾﺨﺎﻣﺴﺔﹶ ،ﻓﹶﺎﺳﺘﻔﹾﺘﺢ ،ﻗﻴﻞﹶ ﻣﻦ
ﻫﺬﹶﺍ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺟﹺﺒﺮﹺﻳﻞﹸ .ﻗﻴﻞﹶ ﻭﻣﻦ ﻣﻌﻚ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﻣﺤﻤ ﺪ  .ﻗﻴﻞﹶ ﻭﻗﹶﺪ ﺃﹸﺭﺳﻞﹶ ﺇﹺﻟﹶﻴﻪ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﻧﻌﻢ .ﻗﻴﻞﹶ ﻣﺮﺣﺒﺎ ﺑﹺﻪ،
ﻓﹶﻨﹺﻌﻢ ﺍﻟﹾﻤﺠﹺﻰﺀُ ﺟﺎﺀَ .ﻓﹶﻠﹶﻤﺎ ﺧﻠﹶﺼﺖ ﻓﹶﺈﹺﺫﹶﺍ ﻫﺎﺭﻭﻥﹸ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﻫﺬﹶﺍ ﻫﺎﺭﻭﻥﹸ ﻓﹶﺴﻠﱢﻢ ﻋﻠﹶﻴﻪ .ﻓﹶﺴﻠﱠﻤﺖ ﻋﻠﹶﻴﻪ ﻓﹶﺮﺩ ﺛﹸﻢ
ﻗﹶﺎﻝﹶ ﻣﺮﺣﺒﺎ ﺑﹺﺎﻷَﺥﹺ ﺍﻟﺼﺎﻟﺢﹺ ﻭﺍﻟﻨﺒﹺﻰ ﺍﻟﺼﺎﻟﺢﹺ .ﺛﹸﻢ ﺻﻌﺪ ﺑﹺﻰ ﺣﺘﻰ ﺃﹶﺗﻰ ﺍﻟﺴﻤﺎﺀَ ﺍﻟﺴﺎﺩﺳﺔﹶ ،ﻓﹶﺎﺳﺘﻔﹾﺘﺢ ،ﻗﻴﻞﹶ
Fərz - dini baxımdan yerinə yetirilməsi vacib olanlar.
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ﻣﻦ ﻫﺬﹶﺍ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺟﹺﺒﺮﹺﻳﻞﹸ .ﻗﻴﻞﹶ ﻣﻦ ﻣﻌﻚ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﻣﺤﻤ ﺪ .ﻗﻴﻞﹶ ﻭﻗﹶﺪ ﺃﹸﺭﺳﻞﹶ ﺇﹺﻟﹶﻴﻪ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﻧﻌﻢ .ﻗﹶﺎﻝﹶ ﻣﺮﺣﺒﺎ ﺑﹺﻪ ،ﻓﹶﻨﹺﻌﻢ
ﺍﻟﹾﻤﺠﹺﻰﺀُ ﺟﺎﺀَ ،ﻓﹶﻠﹶﻤﺎ ﺧﻠﹶﺼﺖ ،ﻓﹶﺈﹺﺫﹶﺍ ﻣﻮﺳﻰ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﻫﺬﹶﺍ ﻣﻮﺳﻰ ﻓﹶﺴﻠﱢﻢ ﻋﻠﹶﻴﻪ ،ﻓﹶﺴﻠﱠﻤﺖ ﻋﻠﹶﻴﻪ ﻓﹶﺮﺩ ﺛﹸﻢ ﻗﹶﺎﻝﹶ
ﻣﺮﺣﺒﺎ ﺑﹺﺎﻷَﺥﹺ ﺍﻟﺼﺎﻟﺢﹺ ﻭﺍﻟﻨﺒﹺﻰ ﺍﻟﺼﺎﻟﺢﹺ .ﻓﹶﻠﹶﻤﺎ ﺗﺠﺎﻭﺯﺕ ﺑﻜﹶﻰ ،ﻗﻴﻞﹶ ﻟﹶﻪ ﻣﺎ ﻳﺒﻜﻴﻚ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺃﹶﺑﻜﻰ ﻷَﻥﱠ ﻏﹸﻼﹶﻣﺎ
ﺑﻌﺚﹶ ﺑﻌﺪﻯ ،ﻳﺪﺧﻞﹸ ﺍﻟﹾﺠﻨﺔﹶ ﻣﻦ ﺃﹸﻣﺘﻪ ﺃﹶﻛﹾﺜﹶﺮ ﻣﻦ ﻳﺪﺧﻠﹸﻬﺎ ﻣﻦ ﺃﹸﻣﺘﻰ .ﺛﹸﻢ ﺻﻌﺪ ﺑﹺﻰ ﺇﹺﻟﹶﻰ ﺍﻟﺴﻤﺎﺀِ ﺍﻟﺴﺎﺑﹺﻌﺔ،
ﻓﹶﺎﺳﺘﻔﹾﺘﺢ ﺟﹺﺒﺮﹺﻳﻞﹸ ،ﻗﻴﻞﹶ ﻣﻦ ﻫﺬﹶﺍ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺟﹺﺒﺮﹺﻳﻞﹸ .ﻗﻴﻞﹶ ﻭﻣﻦ ﻣﻌﻚ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﻣﺤﻤ ﺪ .ﻗﻴﻞﹶ ﻭﻗﹶﺪ ﺑﻌﺚﹶ ﺇﹺﻟﹶﻴﻪ .ﻗﹶﺎﻝﹶ
ﻧﻌﻢ .ﻗﹶﺎﻝﹶ ﻣﺮﺣﺒﺎ ﺑﹺﻪ ،ﻓﹶﻨﹺﻌﻢ ﺍﻟﹾﻤﺠﹺﻰﺀُ ﺟﺎﺀَ ﻓﹶﻠﹶﻤﺎ ﺧﻠﹶﺼﺖ ،ﻓﹶﺈﹺﺫﹶﺍ ﺇﹺﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﻫﺬﹶﺍ ﺃﹶﺑﻮﻙ ﻓﹶﺴﻠﱢﻢ ﻋﻠﹶﻴﻪ .ﻗﹶﺎﻝﹶ
ﻓﹶﺴﻠﱠﻤﺖ ﻋﻠﹶﻴﻪ ،ﻓﹶﺮﺩ ﺍﻟﺴﻼﹶﻡ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﻣﺮﺣﺒﺎ ﺑﹺﺎﻻﺑﻦﹺ ﺍﻟﺼﺎﻟﺢﹺ ﻭﺍﻟﻨﺒﹺﻰ ﺍﻟﺼﺎﻟﺢﹺ .ﺛﹸﻢ ﺭﻓﻌﺖ ﻟﻰ ﺳﺪﺭﺓﹸ
ﺍﻟﹾﻤﻨﺘﻬﻰ ،ﻓﹶﺈﹺﺫﹶﺍ ﻧﺒﹺﻘﹸﻬﺎ ﻣﺜﹾﻞﹸ ﻗﻼﹶﻝﹺ ﻫﺠﺮ ،ﻭﺇﹺﺫﹶﺍ ﻭﺭﻗﹸﻬﺎ ﻣﺜﹾﻞﹸ ﺁﺫﹶﺍﻥ ﺍﻟﹾﻔﻴﻠﹶﺔ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﻫﺬﻩ ﺳﺪﺭﺓﹸ ﺍﻟﹾﻤﻨﺘﻬﻰ ،ﻭﺇﹺﺫﹶﺍ
ﺃﹶﺭﺑﻌﺔﹸ ﺃﹶﻧﻬﺎﺭﹴ ﻧﻬﺮﺍﻥ ﺑﺎﻃﻨﺎﻥ ،ﻭﻧﻬﺮﺍﻥ ﻇﹶﺎﻫﺮﺍﻥ .ﻓﹶﻘﹸﻠﹾﺖ ﻣﺎ ﻫﺬﹶﺍﻥ ﻳﺎ ﺟﹺﺒﺮﹺﻳﻞﹸ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺃﹶﻣﺎ ﺍﻟﹾﺒﺎﻃﻨﺎﻥ ،ﻓﹶﻨﻬﺮﺍﻥ ﻓﻰ
ﺍﻟﹾﺠﻨﺔ ،ﻭﺃﹶﻣﺎ ﺍﻟﻈﱠﺎﻫﺮﺍﻥ ﻓﹶﺎﻟﻨﻴﻞﹸ ﻭﺍﻟﹾﻔﹸﺮﺍﺕ .ﺛﹸﻢ ﺭﻓﻊ ﻟﻰ ﺍﻟﹾﺒﻴﺖ ﺍﻟﹾﻤﻌﻤﻮﺭ ،ﺛﹸﻢ ﺃﹸﺗﻴﺖ ﺑﹺﺈﹺﻧﺎﺀٍ ﻣﻦ ﺧﻤﺮﹴ ،ﻭﺇﹺﻧﺎﺀٍ
ﻣﻦ ﻟﹶﺒﻦﹴ ﻭﺇﹺﻧﺎﺀٍ ﻣﻦ ﻋﺴﻞﹴ ،ﻓﹶﺄﹶﺧﺬﹾﺕ ﺍﻟﻠﱠﺒﻦ ،ﻓﹶﻘﹶﺎﻝﹶ ﻫﻰ ﺍﻟﹾﻔﻄﹾﺮﺓﹸ ﺃﹶﻧﺖ ﻋﻠﹶﻴﻬﺎ ﻭﺃﹸﻣﺘﻚ .ﺛﹸﻢ ﻓﹸﺮﹺﺿﺖ ﻋﻠﹶﻰ
ﺍﻟﺼﻠﹶﻮﺍﺕ ﺧﻤﺴِﲔ ﺻﻼﹶﺓﹰ ﻛﹸﻞﱠ ﻳﻮﻡﹴ .ﻓﹶﺮﺟﻌﺖ ﻓﹶﻤﺮﺭﺕ ﻋﻠﹶﻰ ﻣﻮﺳﻰ ،ﻓﹶﻘﹶﺎﻝﹶ ﺑﹺﻤﺎ ﺃﹸﻣﺮﺕ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺃﹸﻣﺮﺕ
ﺑﹺﺨﻤﺴِﲔ ﺻﻼﹶﺓﹰ ﻛﹸﻞﱠ ﻳﻮﻡﹴ .ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺇﹺﻥﱠ ﺃﹸﻣﺘﻚ ﻻﹶ ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ ﺧﻤﺴِﲔ ﺻﻼﹶﺓﹰ ﻛﹸﻞﱠ ﻳﻮﻡﹴ ،ﻭﺇﹺﻧﻰ ﻭﺍﻟﻠﱠﻪ ﻗﹶﺪ ﺟﺮﺑﺖ
ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻗﹶﺒﻠﹶﻚ ،ﻭﻋﺎﻟﹶﺠﺖ ﺑﻨﹺﻰ ﺇﹺﺳﺮﺍﺋﻴﻞﹶ ﺃﹶﺷﺪ ﺍﻟﹾﻤﻌﺎﻟﹶﺠﺔ ،ﻓﹶﺎﺭﺟﹺﻊ ﺇﹺﻟﹶﻰ ﺭﺑﻚ ﻓﹶﺎﺳﺄﹶﻟﹾﻪ ﺍﻟﺘﺨﻔﻴﻒ ﻷُﻣﺘﻚ.
ﻓﹶﺮﺟﻌﺖ ،ﻓﹶﻮﺿﻊ ﻋﻨﻰ ﻋﺸﺮﺍ ،ﻓﹶﺮﺟﻌﺖ ﺇﹺﻟﹶﻰ ﻣﻮﺳﻰ ﻓﹶﻘﹶﺎﻝﹶ ﻣﺜﹾﻠﹶﻪ ،ﻓﹶﺮﺟﻌﺖ ﻓﹶﻮﺿﻊ ﻋﻨﻰ ﻋﺸﺮﺍ ،ﻓﹶﺮﺟﻌﺖ
ﺇﹺﻟﹶﻰ ﻣﻮﺳﻰ ﻓﹶﻘﹶﺎﻝﹶ ﻣﺜﹾﻠﹶﻪ ،ﻓﹶﺮﺟﻌﺖ ﻓﹶﻮﺿﻊ ﻋﻨﻰ ﻋﺸﺮﺍ ،ﻓﹶﺮﺟﻌﺖ ﺇﹺﻟﹶﻰ ﻣﻮﺳﻰ ﻓﹶﻘﹶﺎﻝﹶ ﻣﺜﹾﻠﹶﻪ ،ﻓﹶﺮﺟﻌﺖ
ﻓﹶﺄﹸﻣﺮﺕ ﺑﹺﻌﺸﺮﹺ ﺻﻠﹶﻮﺍﺕ ﻛﹸﻞﱠ ﻳﻮﻡﹴ ،ﻓﹶﺮﺟﻌﺖ ﻓﹶﻘﹶﺎﻝﹶ ﻣﺜﹾﻠﹶﻪ ،ﻓﹶﺮﺟﻌﺖ ﻓﹶﺄﹸﻣﺮﺕ ﺑﹺﺨﻤﺲﹺ ﺻﻠﹶﻮﺍﺕ ﻛﹸﻞﱠ ﻳﻮﻡﹴ،
ﻓﹶﺮﺟﻌﺖ ﺇﹺﻟﹶﻰ ﻣﻮﺳﻰ ،ﻓﹶﻘﹶﺎﻝﹶ ﺑﹺﻤﺎ ﺃﹸﻣﺮﺕ ﻗﹸﻠﹾﺖ ﺃﹸﻣﺮﺕ ﺑﹺﺨﻤﺲﹺ ﺻﻠﹶﻮﺍﺕ ﻛﹸﻞﱠ ﻳﻮﻡﹴ .ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺇﹺﻥﱠ ﺃﹸﻣﺘﻚ ﻻﹶ
ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ ﺧﻤﺲ ﺻﻠﹶﻮﺍﺕ ﻛﹸﻞﱠ ﻳﻮﻡﹴ ،ﻭﺇﹺﻧﻰ ﻗﹶﺪ ﺟﺮﺑﺖ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻗﹶﺒﻠﹶﻚ ،ﻭﻋﺎﻟﹶﺠﺖ ﺑﻨﹺﻰ ﺇﹺﺳﺮﺍﺋﻴﻞﹶ ﺃﹶﺷﺪ
ﺍﻟﹾﻤﻌﺎﻟﹶﺠﺔ ،ﻓﹶﺎﺭﺟﹺﻊ ﺇﹺﻟﹶﻰ ﺭﺑﻚ ﻓﹶﺎﺳﺄﹶﻟﹾﻪ ﺍﻟﺘﺨﻔﻴﻒ ﻷُﻣﺘﻚ .ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺳﺄﹶﻟﹾﺖ ﺭﺑﻰ ﺣﺘﻰ ﺍﺳﺘﺤﻴﻴﺖ ،ﻭﻟﹶﻜﻦ
ﺃﹶﺭﺿﻰ ﻭﺃﹸﺳﻠﱢﻢ - ﻗﹶﺎﻝﹶ  -ﻓﹶﻠﹶﻤﺎ ﺟﺎﻭﺯﺕ ﻧﺎﺩﻯ ﻣﻨﺎﺩ ﺃﹶﻣﻀﻴﺖ ﻓﹶﺮﹺﻳﻀﺘﻰ ﻭﺧﻔﱠﻔﹾﺖ ﻋﻦ ﻋﺒﺎﺩﻯ« »...ﻓﹶﻠﹶﻤﺎ
ﻓﹶﺘﺢ ﻋﻠﹶﻮﻧﺎ ﺍﻟﺴﻤﺎﺀَ ﺍﻟﺪﻧﻴﺎ ،ﻓﹶﺈﹺﺫﹶﺍ ﺭﺟ ﹲﻞ ﻗﹶﺎﻋ ﺪ ﻋﻠﹶﻰ ﻳﻤﻴﻨﹺﻪ ﺃﹶﺳﻮﹺﺩ ﹲﺓ ﻭﻋﻠﹶﻰ ﻳﺴﺎﺭﹺﻩ ﺃﹶﺳﻮﹺﺩﺓﹲ ،ﺇﹺﺫﹶﺍ ﻧﻈﹶﺮ ﻗﺒﻞﹶ
ﻳﻤﻴﻨﹺﻪ ﺿﺤﻚ ،ﻭﺇﹺﺫﹶﺍ ﻧﻈﹶﺮ ﻗﺒﻞﹶ ﻳﺴﺎﺭﹺﻩ ﺑﻜﹶﻰ ،ﻓﹶﻘﹶﺎﻝﹶ ﻣﺮﺣﺒﺎ ﺑﹺﺎﻟﻨﺒﹺﻰ ﺍﻟﺼﺎﻟﺢﹺ ﻭﺍﻻﺑﻦﹺ ﺍﻟﺼﺎﻟﺢﹺ .ﻗﹸﻠﹾﺖ ﻟﺠﹺﺒﺮﹺﻳﻞﹶ
ﻣﻦ ﻫﺬﹶﺍ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﻫﺬﹶﺍ ﺁﺩﻡ .ﻭﻫﺬﻩ ﺍﻷَﺳﻮﹺﺩﺓﹸ ﻋﻦ ﻳﻤﻴﻨﹺﻪ ﻭﺷﻤﺎﻟﻪ ﻧﺴﻢ ﺑﻨﹺﻴﻪ ،ﻓﹶﺄﹶﻫﻞﹸ ﺍﻟﹾﻴﻤﲔﹺ ﻣﻨﻬﻢ ﺃﹶﻫﻞﹸ ﺍﻟﹾﺠﻨﺔ،
ﻭﺍﻷَﺳﻮﹺﺩﺓﹸ ﺍﻟﱠﺘﻰ ﻋﻦ ﺷﻤﺎﻟﻪ ﺃﹶﻫﻞﹸ ﺍﻟﻨﺎﺭﹺ ،ﻓﹶﺈﹺﺫﹶﺍ ﻧﻈﹶﺮ ﻋﻦ ﻳﻤﻴﻨﹺﻪ ﺿﺤﻚ ،ﻭﺇﹺﺫﹶﺍ ﻧﻈﹶﺮ ﻗﺒﻞﹶ ﺷﻤﺎﻟﻪ ﺑﻜﹶﻰ…«
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ﻰﺘ ﺑﹺﻰ ﺣﻄﹶﻠﹶﻖ ﺍﻧﺛﹸﻢ...» «... ﺍﻷَﻗﹾﻼﹶﻡﹺﺮﹺﻳﻒ ﺻﻴﻪ ﻓﻊﻤﻯ ﺃﹶﺳﻮﺘﺴﻤ ﻟﺕﺮﻰ ﻇﹶﻬﺘ ﺑﹺﻰ ﺣﺮﹺﺝ ﻋﺛﹸﻢ...»
ﺎﻳﹺﻞﹸﺒﺎ ﺣﻴﻬ ﻓﹶﺈﹺﺫﹶﺍ ﻓ،ﺔﹶﻨ ﺍﻟﹾﺠﻠﹾﺖﺧ ﺃﹸﺩ ﺛﹸﻢ،ﻰﺎ ﻫﺭﹺﻯ ﻣﺍ ﹲﻥ ﻻﹶ ﺃﹶﺩﺎ ﺃﹶﻟﹾﻮﻬﻴﻏﹶﺸ ﻭ،ﻰﻬﺘﻨ ﺍﻟﹾﻤﺓﺭﺪﻰ ﺑﹺﻰ ﺇﹺﻟﹶﻰ ﺳﻬﺘﺍﻧ
«ﻚﺴﺎ ﺍﻟﹾﻤﻬﺍﺑﺮﺇﹺﺫﹶﺍ ﺗ ﻭ،ﻟﹸﺆﹺﺍﻟﻠﱡﺆ
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 kimdir?”- deyə soruşdular. O: “Muhəmməddir!”- dedi. Onlar soruş-

Bu, Kəbəyə bitişik yarımdairə şəklində hörülmüş, hündür olmayan divarla Kəbənin arasındakı 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”.
56
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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 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) Yusufu gördüm. (Cəbrail): “Bu,
Yusufdur, 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 dördüncü
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)
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 çağırıblarmı?” 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: “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) 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 olanların 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 əməlisaleh 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?”

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.
59
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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 yetmiş min mələk ziyarət edir və bir daha ora qayıtmırlar.
61 Digər rəvayətdə deyilir: “Mən Cəbraildən onun barəsində soruşdum. Dedi: “Bu BeytulMəmurdur. 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 aşağıdakı 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) torpağının müşk olduğunu gördüm”.67

Digər hədisdə bu cümlənin tamamı belə rəvayət edilmişdir: “Odur ki, yaxşı əməlin əvəzini on qat verəcəyəm”. Yəni hər bir müsəlman beş vaxt namaz qılmaqla əlli namazın savabını 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.
63
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ﺃﹾﺱﹺﻰ ﺭﻢﹴ ﻓﻰ ﻏﹶﻨﺍﻋ ﺭﻦ ﻣﻚﺑ ﺭﺐﺠﻌﻘﹸﻮﻝﹸ »ﻳ  ﻳﻮﻝﹶ ﺍﻟﻠﱠﻪﺳ ﺭﺖﻌﻤﺮﹴ  ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺳﺎﻣﻦﹺ ﻋﺔﹶ ﺑﻘﹾﺒ ﻋﻦﻋ
ﻼﹶﺓﹶ ﺍﻟﺼﻴﻢﻘﻳﺫﱢﻥﹸ ﻭﺆﺬﹶﺍ ﻳﻯ ﻫﺪﺒﻭﺍ ﺇﹺﻟﹶﻰ ﻋﻈﹸﺮ  ﺍﻧﻘﹸﻮﻝﹸ ﺍﻟﻠﱠﻪﻠﱢﻰ ﻓﹶﻴﺼﻳ ﻭﻼﹶﺓﺫﱢﻥﹸ ﺑﹺﺎﻟﺼﺆﻞﹺ ﻳﺒ ﺍﻟﹾﺠﺔﻴﻈﺷ
«ﺔﹶﻨ ﺍﻟﹾﺠﻪﻠﹾﺘﺧﺃﹶﺩﻯ ﻭﺪﺒﻌ ﻟﺕ ﻏﹶﻔﹶﺮﻰ ﻗﹶﺪﻨ ﻣﺎﻑﺨﻳ
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

ﺲﻤ ﺧﻚﺘﻠﹶﻰ ﺃﹸﻣ ﻋﺖﺿﺮ  ﺍﻓﹾﺘ  ﻗﹶﺎﻝﹶ »ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺍﻟﻠﱠﻪﻮﻝﹶ ﺍﻟﻠﱠﻪﺳ ﺃﹶﻥﱠ ﺭﻩﺮﺒ  ﺃﹶﺧﻰﻌ ﺭﹺﺑﻦﺓﹶ ﺑﺎﺩﺎ ﻗﹶﺘﺇﹺﻥﱠ ﺃﹶﺑ
ﻬﹺﻦﻠﹶﻴﻆﹾ ﻋﺎﻓﺤ ﻳ ﻟﹶﻢﻦﻣﺔﹶ ﻭﻨ ﺍﻟﹾﺠﻪﻠﹾﺘﺧ ﺃﹶﺩﻬﹺﻦﻗﹾﺘﻮ ﻟﻬﹺﻦﻠﹶﻴﺎﻓﹶﻆﹶ ﻋ ﺣﻦ ﻣﻪﺍ ﺃﹶﻧﺪﻬﻯ ﻋﺪﻨ ﻋﺕﻬﹺﺪﻋ ﻭﺍﺕﻠﹶﻮﺻ
«ﻯﺪﻨ ﻋ ﻟﹶﻪﺪﻬﻓﹶﻼﹶ ﻋ
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 dərgahımda əhd etdim. Onları vaxtında qılmayanın isə, dərgahımda
heç bir əhdi yoxdur”.69

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.
68
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ﻦﺓﹸ ﺑﺎﺩﺒ ﻋﻴﻬﹺﻢ  ﻓﺒﹺﻲﺎﺏﹺ ﺍﻟﻨﺤ ﺃﹶﺻﻦﺲﹴ ﻣﻠﺠﻲ ﻣ ﻓﺖ ﻛﹸﻨ: ﻗﹶﺎﻝﹶ،ﻻﹶﻧﹺﻲﻮ ﺍﻟﹾﺨﺭﹺﻳﺲ ﺃﹶﺑﹺﻲ ﺇﹺﺩﻦﻋ
: ﺖﺎﻣ ﺍﻟﺼﻦﺓﹸ ﺑﺎﺩﺒ ﹲﺔ ﻓﹶﻘﹶﺎﻝﹶ ﻋﻨ ﺳ:ﻢﻬﻀﻌﻗﹶﺎﻝﹶ ﺑﺐ ﻭ
 ﺍﺟﹺ ﻭ:ﻢﻬﻀﻌ ﻓﹶﻘﹶﺎﻝﹶ ﺑﺮﻭﺍ ﺍﻟﹾﻮﹺﺗ  ﻓﹶﺬﹶﻛﹶﺮﺖﺎﻣﺍﻟﺼ
ﺎ ﻳ:ﺎﻟﹶﻰ ﻓﹶﻘﹶﺎﻝﹶﻌﺗ ﻭﻙﺎﺭﺒ ﺍﷲِ ﺗﺪﻨ ﻋﻦﺮﹺﻳﻞﹸ ﻣﺎﻧﹺﻲ ﺟﹺﺒ ﺃﹶﺗ:ﻘﹸﻮﻝﹸﻮﻝﹶ ﺍﷲِ  ﻳﺳ ﺭﺖﻌﻤﻲ ﺳ ﺃﹶﻧﺪﻬﺎ ﻓﹶﺄﹶﺷﺎ ﺃﹶﻧﺃﹶﻣ
ﻬﹺﻦﻮﺋﻠﹶﻰ ﻭﺿ ﻋﺍﻓﹶﻰ ﺑﹺﻬﹺﻦ ﻭﻦ ﻣﺍﺕﻠﹶﻮ ﺻﺲﻤ ﺧﻚﺘﻠﹶﻰ ﺃﹸﻣ ﻋﺖﺿ ﻓﹶﺮﻲ ﻗﹶﺪ ﺇﹺﻧ:ﻘﹸﻮﻝﹸ  ﻳ ﺇﹺﻥﱠ ﺍﻟﻠﱠﻪﺪﻤﺤﻣ
ﻨﹺﻲ ﻗﹶﺪﻴ ﻟﹶﻘﻦﻣ ﻭ،ﺔﹶﻨ ﺍﻟﹾﺠ ﺑﹺﻬﹺﻦﻠﹶﻪﺧﺍ ﺃﹶﻥﹾ ﺃﹸﺩﺪﻬ ﻋﻱ ﺑﹺﻬﹺﻦﺪﻨ ﻋ ﻓﹶﺈﹺﻥﱠ ﻟﹶﻪﻦﻫﻮﺩﺠﺳ ﻭﻬﹺﻦﻛﹸﻮﻋﺭ ﻭﻬﹺﻦﻴﺘﺍﻗﻮﻣﻭ
ﻪﺘﻤﺣ ﺭﺌﹾﺖﺇﹺﻥﹾ ﺷ ﻭﻪﺘﺬﱠﺑ ﻋﺌﹾﺖﺪ ﺇﹺﻥﹾ ﺷ ﻬﻱ ﻋﺪﻨ ﻋ ﻟﹶﻪﺲﺎ ﻓﹶﻠﹶﻴﻬﻬﺒﺔﹰ ﺷﻤ ﻛﹶﻠ ﺃﹶﻭ،ﺌﹰﺎﻴ ﺷﻚ ﺫﹶﻟﻦ ﻣﻘﹶﺺﺘﺍﻧ
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 buyurduğunu eşitdim: “Cəbrail Uca Allahın dərgahından yanıma gəlib
dedi: “Ey Muhəmməd! Həqiqətən, Allah  buyurur: “Mən sənin
ümmətinə beş namazı fərz etdim. Kim bu (namazların) dəstamazına, 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

Vitr - tək, İşa namazından Sübh namazınadək olan hər vaxtda qılınan tək rükətli namaz.
Ruku - fiqh istilahı olub, qabağa əyilmə, namazda qiraətdən sonra yerə, təzim edirmiş kimi, paralel şəkildə önə əyilməni bildirir. Ruku namazın rüknlərindən olub - vacib ünsürlərindən biridir və fərzdir. Rukuda əllər dizlərə qoyulur. Namaz qılarkən ruku edən şəxs
ayaq üstə dayanmaya yaxın olarsa, rukuya getmiş sayılmır, əyilməsi ruku vəziyyətinə yaxın 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.
70
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،ﺎﺭﹺﻬﻜﹶ ﹲﺔ ﺑﹺﺎﻟﻨﻼﹶﺋﻣﻞﹺ ﻭﻜﹶ ﹲﺔ ﺑﹺﺎﻟﻠﱠﻴﻼﹶﺋ ﻣﻴﻜﹸﻢﻮﻥﹶ ﻓﺎﻗﹶﺒﻌﺘ  ﻗﹶﺎﻝﹶ »ﻳﻮﻝﹶ ﺍﻟﻠﱠﻪﺳﺓﹶ  ﺃﹶﻥﱠ ﺭﺮﻳﺮ ﺃﹶﺑﹺﻰ ﻫﻦﻋ
 ﺑﹺﻬﹺﻢﻠﹶﻢ ﺃﹶﻋﻮﻫ ﻭﻢﺄﹶﻟﹸﻬﺴ ﻓﹶﻴ،ﻴﻜﹸﻢﻮﺍ ﻓﺎﺗ ﺑﻳﻦ ﺍﻟﱠﺬﺝﺮﻌ ﻳ ﺛﹸﻢ،ﺮﹺﺼ ﺍﻟﹾﻌﻼﹶﺓﺻﺮﹺ ﻭ ﺍﻟﹾﻔﹶﺠﻼﹶﺓﻰ ﺻﻮﻥﹶ ﻓﻌﻤﺘﺠﻳﻭ
«ﻠﱡﻮﻥﹶﺼ ﻳﻢﻫ ﻭﻢﺎﻫﻨﻴﺃﹶﺗ ﻭ،ﻠﱡﻮﻥﹶﺼ ﻳﻢﻫ ﻭﻢﺎﻫﻛﹾﻨﺮﻘﹸﻮﻟﹸﻮﻥﹶ ﺗﻯ ﻓﹶﻴﺎﺩﺒ ﻋﻢﻛﹾﺘﺮ ﺗﻒﻛﹶﻴ
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 toplanırlar. Bundan sonra gecəni73 sizin aranızda keçirən mələklər (səmaya) qalxır və Allah onlardan: “Siz Mənim qullarımı nə vəziyyətdə
tərk etmisiniz?”- deyə soruşur, halbuki O, qullarının (nə etdiklərini) daha yaxşı bilir. Bununla belə onlar deyirlər: “Biz onları
namaz qıldıqları halda tərk etdik, yanlarına gəldikdə də onlar
namaz qılırdılar”.74
ÄÓÙÀ75 ÍÀÌÀÇÛÍÛÍ ÔßÇÈËßÒÈ

ﻦﻰ ﻣ ﻟﻛﹶﻊ ﺍﺭﻡ ﺁﺩﻦ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺍﺑﻪ  ﺃﹶﻧﻦﹺ ﺍﻟﻠﱠﻪ  »ﻋﻮﻝﹺ ﺍﻟﻠﱠﻪﺳ ﺭﻦ  ﻋﺃﹶﺑﹺﻰ ﺫﹶﺭﺍﺀِ ﻭﺩﺭ ﺃﹶﺑﹺﻰ ﺍﻟﺪﻦﻋ
«ﻩﺮ ﺁﺧﻚ ﺃﹶﻛﹾﻔﺎﺕﻛﹶﻌ ﺭﻊﺑﺎﺭﹺ ﺃﹶﺭﻬﻝﹺ ﺍﻟﻨﺃﹶﻭ
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 edilən 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 sonunadək səni qoruyum”.77

ÍÀÔÈËß ÍÀÌÀÇËÀÐÛÍÛÍ ÔßÇÈËßÒÈ

ﺓﹶ ﻗﹶﺎﻝﹶﺮﻳﺮﺎ ﻫ ﺃﹶﺑﻰﺔﹶ ﻓﹶﻠﹶﻘﻳﻨﺪﻰ ﺍﻟﹾﻤ ﻓﹶﺄﹶﺗﺎﺩﻦﹺ ﺯﹺﻳ ﺃﹶﻭﹺ ﺍﺑﺎﺩ ﺯﹺﻳﻦ ﻣﺎﻑ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺧﻰﺒﻴﻢﹴ ﺍﻟﻀﻜﻦﹺ ﺣﺲﹺ ﺑ ﺃﹶﻧﻦﻋ
ﻪﺴِﺒ ﺃﹶﺣﺲﻮﻧ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﻳ. ﺍﻟﻠﱠﻪﻚﻤﺣﻠﹶﻰ ﺭ ﺑﻳﺜﹰﺎ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﻗﹸﻠﹾﺖﺪ ﺣﺛﹸﻚﺪﻰ ﺃﹶﻻﹶ ﺃﹸﺣﺎ ﻓﹶﺘ ﻓﹶﻘﹶﺎﻝﹶ ﻳ ﻟﹶﻪﺖﺒﺴﺘﻨﹺﻰ ﻓﹶﺎﻧﺒﺴﻓﹶﻨ
ﻘﹸﻮﻝﹸﻼﹶﺓﹸ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﻳ ﺍﻟﺼﻬﹺﻢﺎﻟﻤ ﺃﹶﻋﻦ ﻣﺔﺎﻣﻴ ﺍﻟﹾﻘﻡﻮ ﻳ ﺑﹺﻪﺎﺱ ﺍﻟﻨﺐﺎﺳﺤﺎ ﻳﻝﹶ ﻣ  ﻗﹶﺎﻝﹶ »ﺇﹺﻥﱠ ﺃﹶﻭﺒﹺﻰﻦﹺ ﺍﻟﻨ ﻋﻩﺫﹶﻛﹶﺮ
 ﻟﹶﻪﺖﺒﺔﹰ ﻛﹸﺘﺎﻣ ﺗﺖﺎ ﻓﹶﺈﹺﻥﹾ ﻛﹶﺎﻧﻬﻘﹶﺼ ﻧﺎ ﺃﹶﻡﻬﻤﻯ ﺃﹶﺗﺪﺒ ﻋﻼﹶﺓﻰ ﺻﻭﺍ ﻓﻈﹸﺮ ﺍﻧﻠﹶﻢ ﺃﹶﻋﻮﻫ ﻭﻪﻜﹶﺘﻼﹶﺋﻤﺎ  ﻟﻨﺑﺭ
ﻮﺍﻤﻉ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺃﹶﺗ
 ﻄﹶﻮ ﺗﻉﹴ ﻓﹶﺈﹺﻥﹾ ﻛﹶﺎﻥﹶ ﻟﹶﻪﻄﹶﻮ ﺗﻦﻯ ﻣﺪﺒﻌﻞﹾ ﻟﻭﺍ ﻫﻈﹸﺮﺌﹰﺎ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺍﻧﻴﺎ ﺷﻬﻨ ﻣﻘﹶﺺﺘﺇﹺﻥﹾ ﻛﹶﺎﻥﹶ ﺍﻧﺔﹰ ﻭﺎﻣﺗ
«ﻠﹶﻰ ﺫﹶﺍﻛﹸﻢﺎﻝﹸ ﻋﻤﺬﹸ ﺍﻷَﻋﺧﺆ ﺗ ﺛﹸﻢﻪﻋﻄﹶﻮ ﺗﻦ ﻣﻪﺘﻯ ﻓﹶﺮﹺﻳﻀﺪﺒﻌﻟ
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 varmı?” Əgər onun nafilə namazları olarsa, Allah: “Qulumun fərz

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

 ﺇﹺﻟﹶﻰﺖﻠﹶﺴ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﻓﹶﺠ.ﺎﺤﺎﻟﺎ ﺻﻴﺴﻠﻰ ﺟ ﻟﺮﺴ ﻳﻢ ﺍﻟﻠﱠﻬﺔﹶ ﻓﹶﻘﹸﻠﹾﺖﻳﻨﺪ ﺍﻟﹾﻤﺖﻣﺔﹶ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﻗﹶﺪﻦﹺ ﻗﹶﺒﹺﻴﺼ ﺑﺚﻳﺮ ﺣﻦﻋ
ﻦ ﻣﻪﺘﻌﻤ ﺳﻳﺚﺪﺛﹾﻨﹺﻰ ﺑﹺﺤﺪﺎ ﻓﹶﺤﺤﺎﻟﺎ ﺻﻴﺴﻠﻗﹶﻨﹺﻰ ﺟﺯﺮ ﺃﹶﻥﹾ ﻳ ﺍﻟﻠﱠﻪﺄﹶﻟﹾﺖﻰ ﺳ ﺇﹺﻧﺓﹶ  ﻓﹶﻘﹸﻠﹾﺖﺮﻳﺮﺃﹶﺑﹺﻰ ﻫ
 ﺑﹺﻪﺐﺎﺳﺤﺎ ﻳﻝﹶ ﻣﻘﹸﻮﻝﹸ »ﺇﹺﻥﱠ ﺃﹶﻭ  ﻳﻮﻝﹶ ﺍﻟﻠﱠﻪﺳ ﺭﺖﻌﻤ ﻓﹶﻘﹶﺎﻝﹶ ﺳﻨﹺﻰ ﺑﹺﻪﻔﹶﻌﻨ ﺃﹶﻥﹾ ﻳﻞﱠ ﺍﻟﻠﱠﻪ  ﻟﹶﻌﻮﻝﹺ ﺍﻟﻠﱠﻪﺳﺭ
ﺴِﺮﺧ ﻭﺎﺏ ﺧ ﻓﹶﻘﹶﺪﺕﺪﺇﹺﻥﹾ ﻓﹶﺴ ﻭﺢﺠﺃﹶﻧ ﻭ ﺃﹶﻓﹾﻠﹶﺢ ﻓﹶﻘﹶﺪﺖﻠﹸﺤ ﻓﹶﺈﹺﻥﹾ ﺻﻪﻼﹶﺗ ﺻﻪﻠﻤ ﻋﻦ ﻣﺔﺎﻣﻴ ﺍﻟﹾﻘﻡﻮ ﻳﺪﺒﺍﻟﹾﻌ
ﻘﹶﺺﺘﺎ ﺍﻧﺎ ﻣﻞﹶ ﺑﹺﻬﻜﹶﻤﻉﹴ ﻓﹶﻴﻄﹶﻮ ﺗﻦﻯ ﻣﺪﺒﻌﻞﹾ ﻟﻭﺍ ﻫﻈﹸﺮ  ﺍﻧﺏ ٌﺀ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺍﻟﺮﻰ ﺷﻪﺘ ﻓﹶﺮﹺﻳﻀﻦ ﻣﻘﹶﺺﺘ ﺍﻧﻓﹶﺈﹺﻥ
«ﻚﻠﹶﻰ ﺫﹶﻟ ﻋﻪﻠﻤ ﻋﺮﺎﺋﻜﹸﻮﻥﹸ ﺳ ﻳ ﺛﹸﻢﺔ ﺍﻟﹾﻔﹶﺮﹺﻳﻀﻦﻣ
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 Elçisinin  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?” Beləliklə nafilələrlə fərzlərindən əskik olanı tamamlanacaq. Sonra
digər əməlləri də bu cür hesaba çəkiləcək”.80
ÍÀÌÀÇÛ ÝÞÇËßÌßÉÈÍ ÔßÇÈËßÒÈ

ﻦ ﻣﻘﱠﺐﻋ ﻭﻊﺟ ﺭﻦ ﻣﻊﺟ ﻓﹶﺮﺮﹺﺏﻐ  ﺍﻟﹾﻤﻮﻝﹺ ﺍﻟﻠﱠﻪﺳ ﺭﻊﺎ ﻣﻨﻠﱠﻴﺮﹴﻭ  ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺻﻤﻦﹺ ﻋ ﺑ ﺍﻟﻠﱠﻪﺪﺒ ﻋﻦﻋ
ﺬﹶﺍﻭﺍ ﻫﺮﺸ ﻓﹶﻘﹶﺎﻝﹶ »ﺃﹶﺑﻪﻴﺘﻛﹾﺒ ﺭﻦ ﻋﺮﺴ ﺣ ﻭ ﻗﹶﺪﻔﹶﺲ ﺍﻟﻨﻩﻔﹶﺰ ﺣﺎ ﻗﹶﺪﺮﹺﻋﺴ  ﻣﻮﻝﹸ ﺍﻟﻠﱠﻪﺳﺎﺀَ ﺭ ﻓﹶﺠﻘﱠﺐﻋ
79
80

Əbu Davud 864. əl-Albani səhih olduğunu bildirmişdir.
ət-Tirmizi 413, 415; İbn Macə 1425, 1426. əl-Albani səhih olduğunu qeyd etmişdir.
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ﺍﻮ ﻗﹶﻀﻯ ﻗﹶﺪﺎﺩﺒﻭﺍ ﺇﹺﻟﹶﻰ ﻋﻈﹸﺮﻘﹸﻮﻝﹸ ﺍﻧﻜﹶﺔﹶ ﻳﻼﹶﺋ ﺍﻟﹾﻤﻰ ﺑﹺﻜﹸﻢﺎﻫﺒﺎﺀِ ﻳﻤﺍﺏﹺ ﺍﻟﺴﻮ ﺃﹶﺑﻦﺎ ﻣﺎﺑ ﺑﺢ ﻓﹶﺘ ﻗﹶﺪﻜﹸﻢﺑﺭ
«ﻯﺮﻭﻥﹶ ﺃﹸﺧﺮﻈﺘﻨ ﻳﻢﻫﺔﹰ ﻭﻓﹶﺮﹺﻳﻀ
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 qapılarından birini açmış, mələklərin qarşısında sizinlə öyünərək buyurur: “Qullarıma baxın! Artıq bir fərzi yerinə yetirib digərini
gözləyirlər!”81
ÝÅÚß ÂÀÕÒÛ ÄßÑÒßÌÀÇ ÀËÌÀÜÛÍ ÔßÇÈËßÒÈ

 ﻮﻝﹶ ﺍﻟﻠﱠﻪﺳ ﺭﺖﻌﻤﻘﹸﻞﹾ ﺳ ﻳﺎ ﻟﹶﻢﻮﻝﹺ ﺍﻟﻠﱠﻪ  ﻣﺳﻠﹶﻰ ﺭ ﻋﻡﻮ ﻟﹶﺎ ﺃﹶﻗﹸﻮﻝﹸ ﺍﻟﹾﻴ:ﻘﹸﻮﻝﹸﺮﹴ  ﻳﺎﻣ ﻋﻦﺔﹶ ﺑﻘﹾﺒ ﻋﻦﻋ
 »ﺭﺟﻞ ﻣﻦ ﺃﻣﱵ:« ﻭﲰﻌﺖ ﺍﻟﻨﱯ  ﻳﻘﻮﻝﻢﻨﻬ ﺟﻦﺎ ﻣﺘﻴﺃﹾ ﺑﻮﺒﺘﺍ ﻓﹶﻠﹾﻴ ﻣﺘﻌﻤﺪﻠﹶﻲ ﻋﺏ ﻛﹶﺬﻦ »ﻣ:ﻳﻘﻮﻝ
ﺄﹶﺿﺇﹺﺫﹶﺍ ﻭ ﹲﺓ ﻭﻘﹾﺪ ﻋﻠﱠﺖﺤ ﺍﻧﻪﻳﺪﺄﹶ ﻳﺿﻘﹶﺪ ﻓﹶﺈﹺﺫﹶﺍ ﻭ ﻋﻠﻴﻜﻢ ﻋﻮﺭﹺ ﻭ ﺇﹺﻟﹶﻰ ﺍﻟﻄﱠﻬﻪﻔﹾﺴ ﻧﺞﺎﻟﻌﻞﹺ ﻳ ﺍﻟﻠﱠﻴﻦﻳﻘﻮﻡ ﻣ
ﻘﹸﻮﻝﹸ ﺍﷲ ﹲﺓ ﻓﹶﻴﻘﹾﺪ ﻋﻠﱠﺖﺤﺄﹶ ﺭﺟﻠﻴﻬﻪ ﺍﻧﺿﺇﹺﺫﹶﺍ ﻭ ﹲﺓ ﻭﻘﹾﺪ ﻋﻠﱠﺖﺤ ﺍﻧﻪﺃﹾﺳ ﺭﺢﺴﺇﹺﺫﹶﺍ ﻣ ﹲﺓ ﻭﻘﹾﺪ ﻋﻠﱠﺖﺤ ﺍﻧﻪﻬﺟﻭ
 ﻟﹶﻪﻮﺬﹶﺍ ﻓﹶﻬ ﻫﺪﺒﺄﹶﻟﹶﻨﹺﻲ ﻋﺎ ﺳﺄﻟﹸﲏ ﻣﺴ ﻳﻪﻔﹾﺴ ﻧﺞﺎﻟﻌﺬﹶﺍ ﻳﻱ ﻫﺪﺒﻭﺍ ﺇﹺﻟﹶﻰ ﻋﻈﹸﺮ ﺍﻧ:ﺎﺏﹺﺠﺍﺀَ ﺍﻟﹾﺤﺭ ﻭﻳﻦﻠﱠﺬ ﻟ
«ﻣﺎ ﺳﺄﻟﲏ ﻋﺒﺪﻱ ﻫﺬﺍ ﻓﻬﻮ ﻟﻪ
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: “Ümmətimdən bir kişi var ki, gecə duraraq dəstəmaz almaqla nəfsini müalicə edir. O, əllərini yuduqda bir düyün, üzünü yuduqda bir
düyün, başını məsh etdikdə bir düyün, ayaqlarını yuduqda isə bir
düyün açılır. Allah  pərdə arxasında olanlara buyurur: “Nəfsini
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

ﺍﻧﹺﻲ؟ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺟﹺﲑﻦﺍﻧﹺﻲ؟ ﺃﹶﻳ ﺟﹺﲑﻦ ﺃﹶﻳﺔﺎﻣﻴ ﺍﻟﹾﻘﻡﻮﻱ ﻳﺎﺩﻨ ﻟﹶﻴ »ﺇﹺﻥﱠ ﺍﻟﻠﱠﻪ: ِﻮﻝﹸ ﺍﷲﺳ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺭ:ﺲﹴ  ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺃﹶﻧﻦﻋ
«؟ﺎﺟﹺﺪﺴ ﺍﻟﹾﻤﺎﺭﻤ ﻋﻦﻘﹸﻮﻝﹸ ﺃﹶﻳ ﻓﹶﻴﻙﺎﻭﹺﺭﺠﻲ ﺃﹶﻥﹾ ﻳﻐﺒﻨ ﻳﻦﻣﺎ ﻭﻨﺑﻜﹶﺔﹸ ﺭﻼﺋﻘﹸﻮﻝﹸ ﺍﻟﹾﻤﻓﹶﺘ
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

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

49

ﺍﻷﺣﺎﺩﻳﺚ ﺍﻟﻘﺪﺳﻴﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺤﺔ

ÎÐÓÚÓÍ ÔßÇÈËßÒÈ

 ﺃﹶﻭﻠﹶﻪﺅ ﻗﹶﺎﺗ ﺮ ﺍﻣﺇﹺﻥ ﻭ،ﻞﹾﻬﺠﻻﹶ ﻳﻓﹸﺚﹾ ﻭﺮ ﻓﹶﻼﹶ ﻳ،ﺔﹲﻨ ﺟﺎﻡﻴ  ﻗﹶﺎﻝﹶ »ﺍﻟﺼﻮﻝﹶ ﺍﻟﻠﱠﻪﺳﺓﹶ  ﺃﹶﻥﱠ ﺭﺮﻳﺮ ﺃﹶﺑﹺﻰ ﻫﻦﻋ
ﻦﺎﻟﹶﻰ ﻣﻌ ﺗ ﺍﻟﻠﱠﻪﺪﻨ ﻋﺐﻢﹺ ﺃﹶﻃﹾﻴﺎﺋ ﻓﹶﻢﹺ ﺍﻟﺼﻠﹸﻮﻑ ﻟﹶﺨﻩﺪﻔﹾﺴِﻰ ﺑﹺﻴﻯ ﻧﺍﻟﱠﺬ ﻭ،ﻦﹺﻴﺗﺮ ﻣ.ﻢ ﺎﺋﻰ ﺻﻘﹸﻞﹾ ﺇﹺﻧ ﻓﹶﻠﹾﻴﻪﻤﺎﺗﺷ
ﺮﹺﺸﺔﹸ ﺑﹺﻌﻨﺴﺍﻟﹾﺤ ﻭ،ﺰﹺﻯ ﺑﹺﻪﺎ ﺃﹶﺟﺃﹶﻧ ﻭ،ﻰ ﻟﺎﻡﻴ ﺍﻟﺼ،ﻰﻠ ﺃﹶﺟﻦ ﻣﻪﺗﻮﻬﺷ ﻭﻪﺍﺑﺮﺷ ﻭﻪﺎﻣ ﻃﹶﻌﻙﺮﺘ ﻳ،ﻚﺴﺭﹺﻳﺢﹺ ﺍﻟﹾﻤ
«ﺎﻬﺜﹶﺎﻟﺃﹶﻣ
36. Əbu Hureyra  rəvayət edir ki, Allah Elçisi  demişdir: “Oruc
qalxandır.84 Qoy (oruc tutan adam) günah işlər görməsin və cahillik etməsin. Əgər kimsə onunla dalaşmaq istəsə və ya söysə, qoy
iki dəfə: “Mən oruc tutmuşam”- desin. Canım Əlində olan Allaha
and olsun ki, oruc tutan adamın ağzından gələn qoxu, Uca
Allahın yanında müşk qoxusundan daha gözəldir. (Allah buyurur:) “O, Mənə görə öz yeməyindən, içməyindən və şəhvətindən
imtina etmişdir. Oruc isə Mənim üçündür və Mən (oruc tutan
adama) ayrıca mükafat verəcəyəm. Yaxşı əməlin əvəzi on qat veriləcəkdir”.85

،ﻰ ﻟﻪ ﻓﹶﺈﹺﻧ،ﺎﻡﻴ ﺇﹺﻻﱠ ﺍﻟﺼ ﻟﹶﻪﻡﻦﹺ ﺁﺩﻞﹺ ﺍﺑﻤ ﻛﹸﻞﱡ ﻋ  »ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺍﻟﻠﱠﻪﻮﻝﹸ ﺍﻟﻠﱠﻪﺳﻘﹸﻮﻝﹸ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺭﺓﹶ  ﻳﺮﻳﺮ ﺃﹶﺑﹺﻰ ﻫﻦﻋ
ﻪﺎﺑ ﻓﹶﺈﹺﻥﹾ ﺳ،ﺐﺨﺼﻻﹶ ﻳﻓﹸﺚﹾ ﻭﺮ ﻓﹶﻼﹶ ﻳ،ﻛﹸﻢﺪﻡﹺ ﺃﹶﺣﻮ ﺻﻡﻮﺇﹺﺫﹶﺍ ﻛﹶﺎﻥﹶ ﻳ ﻭ،ﺔﹲﻨ ﺟﺎﻡﻴﺍﻟﺼ ﻭ.ﺰﹺﻯ ﺑﹺﻪﺎ ﺃﹶﺟﺃﹶﻧﻭ
 ﺍﻟﻠﱠﻪﺪﻨ ﻋﺐﻢﹺ ﺃﹶﻃﹾﻴﺎﺋ ﻓﹶﻢﹺ ﺍﻟﺼﻠﹸﻮﻑ ﻟﹶﺨﻩﺪ ﺑﹺﻴﺪﻤﺤ ﻣﻔﹾﺲﻯ ﻧﺍﻟﱠﺬ ﻭ.ﻢ ﺎﺋﺅ ﺻ ﺮﻰ ﺍﻣﻘﹸﻞﹾ ﺇﹺﻧ ﻓﹶﻠﹾﻴﻠﹶﻪ ﻗﹶﺎﺗ ﺃﹶﻭ،ﺪﺃﹶﺣ
«ﻪﻣﻮ ﺑﹺﺼ ﻓﹶﺮﹺﺡﻪﺑ ﺭﻰﺇﹺﺫﹶﺍ ﻟﹶﻘ ﻭ، ﻓﹶﺮﹺﺡﺎ ﺇﹺﺫﹶﺍ ﺃﹶﻓﹾﻄﹶﺮﻤﻬﺣﻔﹾﺮ ﻳﺎﻥﺘﺣﻢﹺ ﻓﹶﺮﺎﺋﻠﺼ ﻟ،ﻚﺴ ﺭﹺﻳﺢﹺ ﺍﻟﹾﻤﻦﻣ
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 qalxandır. Sizdən biriniz oruc tutduğu zaman günah işlər görməsin və
84
85

Cəhənnəm odundan qoruyan sipər.
əl-Buxari 1761, 1795, 1894.
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dava-dalaş salmasın. Əgər kimsə onu söysə və ya onunla dalaşmaq istəsə, qoy desin: “Mən oruc tutmuşam”. Muhəmmədin canı
Əlində olan Allaha and olsun ki, oruc tutan adamın ağzından
gələn qoxu, Allah qatında müşk qoxusundan daha gözəldir. Oruc
tutan adamın iki sevinc anı vardır: orucunu açdığı iftar vaxtında
sevinir; bir də Rəbbinə qovuşduğu zaman tutduğu oruca görə
sevinəcəkdir”.86
ÑßÄßÃß ÂÅÐÌßÉß ÒßØÂÈÃ

ﻸَﻯ ﻣ ﺍﻟﻠﱠﻪﺪ ﻳ- ﻗﹶﺎﻝﹶ ﻭ- ﻚﻠﹶﻴ ﻋﻖﻔ ﺃﹸﻧﻖﻔ  ﺃﹶﻧ  ﻗﹶﺎﻝﹶ »ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺍﻟﻠﱠﻪﻮﻝﹶ ﺍﻟﻠﱠﻪﺳﺓﹶ  ﺃﹶﻥﱠ ﺭﺮﻳﺮ ﺃﹶﺑﹺﻰ ﻫﻦﻋ
 ﻟﹶﻢﻪ ﻓﹶﺈﹺﻧﺽﺍﻷَﺭﺎﺀَ ﻭﻤ ﺍﻟﺴﻠﹶﻖﺬﹸ ﺧﻨ ﻣﻔﹶﻖﺎ ﺃﹶﻧ ﻣﻢﺘﺃﹶﻳ ﺃﹶﺭ- ﻗﹶﺎﻝﹶ ﻭ- ﺎﺭﻬﺍﻟﻨﻞﹶ ﻭﺎﺀُ ﺍﻟﻠﱠﻴﺤ ﺳ،ﻔﹶﻘﹶﺔﹲﺎ ﻧﻬﻴﻀﻐﻻﹶ ﺗ
«ﻓﹶﻊﺮﻳ ﻭﺾﻔﺨﺍﻥﹸ ﻳﻴﺰ ﺍﻟﹾﻤﻩﺪﺑﹺﻴ ﻭ،ِﺎﺀﻠﹶﻰ ﺍﻟﹾﻤ ﻋﻪﺷﺮﻛﹶﺎﻥﹶ ﻋ ﻭ،ﻩﺪﻰ ﻳﺎ ﻓ ﻣﺾﻐﻳ
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 göstərməmişdir. Onun Ərşi suyun üzərində idi, Əlində də tərəzi var idi. O,
(bu tərəzini) aşağı endirir və yuxarı qaldırırdı”.87

،ﻠﹶﺔﹶﻴﻜﹸﻮ ﺍﻟﹾﻌﺸﺎ ﻳﻤﻫﺪ ﺃﹶﺣﻼﹶﻥﺟ ﺭﺎﺀَﻩ  ﻓﹶﺠﻮﻝﹺ ﺍﻟﻠﱠﻪﺳ ﺭﺪﻨ ﻋﺖﻘﹸﻮﻝﹸ ﻛﹸﻨﻢﹴ  ﻳﺎﺗ ﺣﻦ ﺑﻯﺪ ﻋﻦﻋ
ﻴ ﹲﻞ ﺇﹺﻻﱠ ﻗﹶﻠﻚﻠﹶﻴﻰ ﻋﺄﹾﺗ ﻻﹶ ﻳﻪﺒﹺﻴﻞﹺ ﻓﹶﺈﹺﻧ ﺍﻟﺴﺎ ﻗﹶﻄﹾﻊ  »ﺃﹶﻣﻮﻝﹸ ﺍﻟﻠﱠﻪﺳ ﻓﹶﻘﹶﺎﻝﹶ ﺭ،ﺒﹺﻴﻞﹺ ﺍﻟﺴﻜﹸﻮ ﻗﹶﻄﹾﻊﺸ ﻳﺮﺍﻵﺧﻭ
ﻛﹸﻢﺪ ﺃﹶﺣﻄﹸﻮﻑﻰ ﻳﺘ ﺣﻘﹸﻮﻡﺔﹶ ﻻﹶ ﺗﺎﻋﻠﹶﺔﹸ ﻓﹶﺈﹺﻥﱠ ﺍﻟﺴﻴﺎ ﺍﻟﹾﻌﺃﹶﻣ ﻭ،ﲑﹴﻔﺮﹺ ﺧﻴﻜﱠﺔﹶ ﺑﹺﻐ ﺇﹺﻟﹶﻰ ﻣﲑ ﺍﻟﹾﻌﺝﺮﺨﻰ ﺗﺘﺣ
ﻻﹶﺏ ﻭ
 ﺎﺠ ﺣﻪﻨﻴﺑ ﻭﻪﻨﻴ ﺑﺲ ﻟﹶﻴﻯﹺ ﺍﻟﻠﱠﻪﺪ ﻳﻦﻴ ﺑﻛﹸﻢﺪ ﺃﹶﺣﻔﹶﻦﻘ ﻟﹶﻴ ﺛﹸﻢ،ﻪﻨﺎ ﻣﻠﹸﻬﻘﹾﺒ ﻳﻦ ﻣﺠﹺﺪ ﻻﹶ ﻳﻪﻗﹶﺘﺪﺑﹺﺼ
86
87

əl-Buxari 1904, 5472, 5927; Muslim 1151, 1944, 2762.
əl-Buxari 4316, 4407, 4684, 5352, 7496.
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ﻮﻻﹰﺳ ﺭﻚﻞﹾ ﺇﹺﻟﹶﻴﺳ ﺃﹸﺭ ﺃﹶﻟﹶﻢﻘﹸﻮﻟﹶﻦ ﻟﹶﻴ ﺛﹸﻢ.ﻠﹶﻰ ﺑﻘﹸﻮﻟﹶﻦﺎﻻﹰ ﻓﹶﻠﹶﻴ ﻣﻚ ﺃﹸﻭﺗ ﺃﹶﻟﹶﻢ ﻟﹶﻪﻘﹸﻮﻟﹶﻦ ﻟﹶﻴ ﺛﹸﻢ، ﻟﹶﻪﺟﹺﻢﺮﺘﺎ ﹲﻥ ﻳﻤﺟﺮﺗ
ﻦﻴﻘﺘ ﻓﹶﻠﹾﻴ،ﺎﺭﻯ ﺇﹺﻻﱠ ﺍﻟﻨﺮ ﻓﹶﻼﹶ ﻳﻪﺎﻟﻤ ﺷﻦ ﻋﻈﹸﺮﻨ ﻳ ﺛﹸﻢ،ﺎﺭﻯ ﺇﹺﻻﱠ ﺍﻟﻨﺮ ﻓﹶﻼﹶ ﻳﻴﻨﹺﻪﻤ ﻳﻦ ﻋﻈﹸﺮﻨ ﻓﹶﻴ.ﻠﹶﻰ ﺑﻘﹸﻮﻟﹶﻦﻓﹶﻠﹶﻴ
«ﺔﺒ ﻃﹶﻴﺔﻤ ﻓﹶﺒﹺﻜﹶﻠﺠﹺﺪ ﻳ ﻓﹶﺈﹺﻥﹾ ﻟﹶﻢ،ﺓﺮﻤ ﺗﻖ ﺑﹺﺸﻟﹶﻮ ﻭﺎﺭ ﺍﻟﻨﻛﹸﻢﺪﺃﹶﺣ
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 qulundan soruşacaq: “Mən sənə mal-dövlət verməmişdimmi?” O:
“Vermişdin”- deyəcək. Sonra soruşacaq: “Mən sənə peyğəmbər
göndərməmişdimmi?” O: “Göndərmişdin”- deyəcək. Bundan sonra 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 danışmaqla (özünüzü Oddan qoruyun)”.88

ﻡﹴ »ﺇﹺﻥﱠ ﺍﻟﻠﱠﻪﻮ ﻳﺎ ﺫﹶﺍﺕﺎ ﻓﹶﻘﹶﺎﻝﹶ ﻟﹶﻨﺛﹸﻨﺪﺤ ﻓﹶﻴﻪﻠﹶﻴﺰﹺﻝﹶ ﻋ  ﺇﹺﺫﹶﺍ ﺃﹸﻧﺒﹺﻰﻰ ﺍﻟﻨﺄﹾﺗﺎ ﻧ  ﻗﹶﺎﻝﹶ ﻛﹸﻨﻰﺜ ﺍﻟﻠﱠﻴﺪﺍﻗ ﺃﹶﺑﹺﻰ ﻭﻦﻋ
ﻪﻜﹸﻮﻥﹶ ﺇﹺﻟﹶﻴ ﺃﹶﻥﹾ ﻳﺐ ﻷَﺣﺍﺩ ﻭﻡﻦﹺ ﺁﺩﺑ ﻛﹶﺎﻥﹶ ﻻﻟﹶﻮ ﻭﻛﹶﺎﺓﺎﺀِ ﺍﻟﺰﺇﹺﻳﺘ ﻭﻼﹶﺓﺎﻝﹶ ﻹِﻗﹶﺎﻡﹺ ﺍﻟﺼﺎ ﺍﻟﹾﻤﻟﹾﻨﺰﺎ ﺃﹶﻧ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺇﹺﻧ
 ﺛﹸﻢﺍﺏﺮ ﺇﹺﻻﱠ ﺍﻟﺘﻡﻦﹺ ﺁﺩ ﺍﺑﻑﻮﻸُ ﺟﻤﻻﹶ ﻳﺚ ﻭ
 ﹲﺎ ﺛﹶﺎﻟﻬﹺﻤﻜﹸﻮﻥﹶ ﺇﹺﻟﹶﻴ ﺃﹶﻥﹾ ﻳﺐ ﻷَﺣﺎﻥﻳﺍﺩ ﻭ ﻛﹶﺎﻥﹶ ﻟﹶﻪﻟﹶﻮ ﻭﺛﹶﺎﻥ
«ﺎﺏ ﺗﻦﻠﹶﻰ ﻣ ﻋ ﺍﻟﻠﱠﻪﻮﺏﺘﻳ
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

ﻘﹸﻮﻝﹸﻗﹶﺎﻝﹶ »ﻳﺔﹶ ﻭﺎﺑﺒ ﺍﻟﺴﻪﻌﺒ ﺃﹶﺻﻊﺿ ﻭ ﺛﹸﻢﻰ ﻛﹶﻔﱢﻪ  ﻓﺒﹺﻰ ﺍﻟﻨﻕﺰ  ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺑﻰﺷﺎﺵﹴ ﺍﻟﹾﻘﹸﺮﺤﻦﹺ ﺟﺮﹺ ﺑﺴ ﺑﻦﻋ
 ﺇﹺﻟﹶﻰﺎﺭﺃﹶﺷ ﻭ- ﻩﺬ ﻫﻚﻔﹾﺴ ﻧﺖﻠﹶﻐ ﻓﹶﺈﹺﺫﹶﺍ ﺑﻩﺬﺜﹾﻞﹺ ﻫ ﻣﻦ ﻣﻚﻠﹶﻘﹾﺘ ﺧﻗﹶﺪ ﻭﻡ ﺁﺩﻦﻧﹺﻰ ﺍﺑﺠﹺﺰﻌﻰ ﺗ  ﺃﹶﻧﺍﻟﻠﱠﻪ
.«ﻗﹶﺔﺪﺍﻥﹸ ﺍﻟﺼﻰ ﺃﹶﻭﺃﹶﻧ ﻭﻕﺪﺼ ﺃﹶﺗ ﻗﹸﻠﹾﺖ- ﻪﻠﹾﻘﺣ
41. Busr ibn Cəhhaş əl-Quraşi  demişdir: “Peyğəmbər  ovcunun 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

ﻪﺗﺭ ﻗﹶﺪ ﻗﹶﺪ ﺃﹶﻛﹸﻦﺀٍ ﻟﹶﻢﻲ ﺑﹺﺸﺬﹾﺭ ﺍﻟﻨﻡ ﺁﺩﻦﻲ ﺍﺑﺄﹾﺗ ﻻﹶ ﻳ:ﺎﻟﹶﻰﻌ  ﻗﺎﻝﹶ ﺍﷲ ﺗﺒﹺﻰﻦﹺ ﺍﻟﻨﺓﹶ  ﻋﺮﻳﺮ ﺃﹶﺑﹺﻰ ﻫﻦﻋ
ﻴﻨﹺﻲﺗﺆ ﻳﻜﹸﻦ ﻳﺎ ﻟﹶﻢ ﻣﻪﻠﹶﻴﻴﻨﹺﻲ ﻋﺗﺆﻴﻞﹺ ﻓﹶﻴﺨ ﺍﻟﹾﺒﻦ ﻣ ﺑﹺﻪﺮﹺﺝﺨﺘ ﺃﹶﺳ ﻟﹶﻪﻪﺗﺭ ﻗﹶﺪﻗﹶﺪ ﺇﹺﱃ ﺍﻟﹾﻘﹶﺪﺭﹺ ﻭﺬﹾﺭ ﺍﻟﻨﻴﻪﻠﹾﻘ ﻳﻦﻟﹶﻜﻭ
ﻞﹸ ﻗﹶﺒﻦﻣ

89 Zəkat - varlı müsəlmanlar tərəfindən hər il ödənilən var-dövlətin bir hissəsidir. O, qoyulmuş 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 “Silsilətul-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 əzəldən təqdir etmişəm. Onun nəzir etməsi qədəri dəyişmir, çünki
Mən bunu əzəldən təqdir etmişəm. Mən bunu sadəcə xəsis adamdan çıxardıram. O, əvvəlcədən Mənə verməli olduğunu sonradan
verir”.93
ÈÌÊÀÍÛ ÎËÀ-ÎËÀ ÙßÚÚß ÝßËÌßÉßÍ ÕÅÉÈÐÄßÍ ÌßÙÐÓÌ ÎËÓÐ

،ﻪـﻤ ﺟﹺﺴ ﻟﹶـﻪﺖﺤﺤﺍ ﺃﹶﺻﺪﺒ ﺇﹺﻥﱠ ﻋ:ﻘﹸﻮﻝﹸ ﺇﹺﻥﱠ ﺍﷲ  ﻳ:ﻮﻝﹶ ﺍﷲ  ﻗﹶﺎﻝﹶﺳ ﺃﹶﻥﱠ ﺭ: ﻴﺪﻌﻦ ﺃﹶﺑﹺﻲ ﺳﻋ
ﻡ ﻭﺮﺤ ﻟﹶﻤ ﺇﹺﻟﹶﻲﺪﻔﺍﻡﹴ ﻻﹶ ﻳﻮﺔﹸ ﺃﹶﻋﺴﻤ ﺧﻪﻠﹶﻴﻲ ﻋﻀﻤ ﺗﺔﻴﺸﻌﻲ ﺍﻟﹾﻤ ﻓﻪﻠﹶﻴ ﻋﺖﻌﺳﺃﹶﻭﻭ
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

ﻋﻦ ﻋﺒﺎﺩﺓ ﺑﻦ ﺍﻟﺼﺎﻣﺖ  ﻗﺎﻝ »ﺻﻠﻰ ﺑﻨﺎ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ  ﻓﺘﺨﻄﺎ ﺇﻟﻴﻪ ﺭﺟﻼﻥ ﺭﺟﻞ ﻣﻦ ﺍﻷﻧﺼﺎﺭ
ﻭﺭﺟﻞ ﻣﻦ ﺛﻘﻴﻒ ﺳﺒﻖ ﺍﻷﻧﺼﺎﺭﻱ ﺍﻟﺜﻘﻔﻲ ﻓﻘﺎﻝ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ  ﻟﻠﺜﻘﻔﻲ ﺇﻥ ﺍﻷﻧﺼﺎﺭﻱ ﻗﺪ ﺳﺒﻘﻚ
ﺑﺎﳌﺴﺄﻟﺔ ﻓﻘﺎﻝ ﺃﻷﻧﺼﺎﺭﻱ ﻟﻌﻠﻪ ﻳﺎ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺃﻋﺠﻞ ﻣﲏ ﻓﻬﻮ ﰲ ﺣﻞ ﻗﺎﻝ ﻓﺴﺄﻟﻪ ﺍﻟﺜﻘﻔﻲ ﻋﻦ
ﺍﻟﺼﻼﺓ ﻓﺄﺧﱪﻩ ﰒ ﻗﺎﻝ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ  ﻟﻸﻧﺼﺎﺭﻱ ﺇﻥ ﺷﺌﺖ ﺧﱪﺗﻚ ﲟﺎ ﺟﺌﺖ ﺗﺴﺄﻝ ﻋﻨﻪ ﻭﺇﻥ ﺷﺌﺖ
ﺳﺄﻟﺘﲏ ﻓﺄﺧﱪ ﺑﺬﻟﻚ ﻓﻘﺎﻝ ﻳﺎ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﲣﱪﱐ ﻓﻘﺎﻝ ﺟﺌﺖ ﺗﺴﺄﻟﲏ ﻣﺎﻟﻚ ﻣﻦ ﺍﻷﺟﺮ ﺇﺫﺍ ﺃﳑﺖ ﺍﻟﺒﻴﺖ
ﺍﻟﻌﺘﻴﻖ ﻭﻣﺎ ﻟﻚ ﻣﻦ ﺍﻷﺟﺮ ﰲ ﻭﻗﻮﻓﻚ ﰲ ﻋﺮﻓﺔ ﻭﻣﺎ ﻟﻚ ﻣﻦ ﺍﻷﺟﺮ ﰲ ﺭﻣﻴﻚ ﺍﳉﻤﺎﺭ ﻭﻣﺎ ﻟﻚ ﻣﻦ
ﺍﻷﺟﺮ ﰲ ﺣﻠﻖ ﺭﺃﺳﻚ ﻭﻣﺎ ﻟﻚ ﻣﻦ ﺍﻷﺟﺮ ﺇﺫﺍ ﻭﺩﻋﺖ ﺍﻟﺒﻴﺖ ﻓﻘﺎﻝ ﺍﻷﻧﺼﺎﺭﻱ ﻭﺍﻟﺬﻱ ﺑﻌﺜﻚ ﺑﺎﳊﻖ ﻣﺎ
93 Əhməd 7499, 7807, 8137, 8152. əl-Albani “Sahihul-Cəmius-Sağir”də (№ 4334) səhih olduğunu 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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ﺟﺌﺖ ﺃﺳﺄﻟﻚ ﻋﻦ ﻏﲑﻩ ﻗﺎﻝ ﻓﺈﻥ ﻟﻚ ﻣﻦ ﺍﻷﺟﺮ ﺇﺫﺍ ﺃﳑﺖ ﺍﻟﺒﻴﺖ ﺍﻟﻌﺘﻴﻖ ﺃﻻ ﺗﺮﻓﻊ ﻗﺪﻣﺎ ﺃﻭ ﺗﻀﻌﻬﺎ ﺃﻧﺖ
ﻭﺩﺍﺑﺘﻚ ﺇﻻ ﻛﺘﺒﺖ ﻟﻚ ﺣﺴﻨﺔ ﻭﺭﻓﻌﺖ ﻟﻚ ﺩﺭﺟﺔ ﻭﺃﻣﺎ ﻭﻗﻮﻓﻚ ﺑﻌﺮﻓﺔ ﻓﺈﻥ ﺍﷲ  ﻳﻘﻮﻝ ﳌﻼﺋﻜﺘﻪ ﻳﺎ
ﻣﻼﺋﻜﱵ ﻣﺎ ﺟﺎﺀ ﺑﻌﺒﺎﺩﻱ ﻗﺎﻟﻮﺍ ﺟﺎﺅﻭﺍ ﻳﻠﺘﻤﺴﻮﻥ ﺭﺿﻮﺍﻧﻚ ﻭﺍﳉﻨﺔ ﻓﻴﻘﻮﻝ ﺍﷲ  ﻓﺈﱐ ﺃﺷﻬﺪ ﻧﻔﺴﻲ
ﻭﺧﻠﻘﻲ ﺃﱐ ﻗﺪ ﻏﻔﺮﺕ ﳍﻢ ﻋﺪﺩ ﺃﻳﺎﻡ ﺍﻟﺪﻫﺮ ﻭﻋﺪﺩ ﺍﻟﻘﻄﺮ ﻭﻋﺪﺩ ﺭﻣﻞ ﻋﺎﰿ ﻭﺃﻣﺎ ﺭﻣﻴﻚ ﺍﳉﻤﺎﺭ ﻓﺈﻥ
ﻠﹸﻮﻥﹶ ﻭﺃﻣﺎﻌﻤ ﻮﺍ ﻳﺎ ﻛﹶﺎﻧﺍﺀً ﺑﹺﻤﺰﻦﹴ ﺟﻋﻴ  ﺃﹶﺓﻦ ﻗﹸﺮ ﻢ ﻣ  ﻟﹶﻬﻲﺧﻔ ﺎ ﺃﹸﺲ ﻣ
  ﹾﻔ ﻧﻌﻠﹶﻢ ﺍﷲ  ﻳﻘﻮﻝ ﻓﹶﻠﹶﺎ ﺗ
ﺣﻠﻘﻚ ﺭﺃﺳﻚ ﻓﺈﻧﻪ ﻟﻴﺲ ﻣﻦ ﺷﻌﺮﻙ ﺷﻌﺮﺓ ﺗﻘﻊ ﰲ ﺍﻷﺭﺽ ﺇﻻ ﻛﺎﻧﺖ ﻟﻚ ﻧﻮﺭﺍ ﻳﻮﻡ ﺍﻟﻘﻴﺎﻣﺔ ﻭﺃﻣﺎ
 ﻗﺎﻝ: ﺣﺪﻳﺚ ﺍﺑﻦ ﻋﻤﺮ  ﻗﺎﻝ... «ﺍﻟﺒﻴﺖ ﺇﺫﺍ ﻭﺩﻋﺖ ﻓﺈﻧﻚ ﲣﺮﺝ ﻣﻦ ﺫﻧﻮﺑﻚ ﻛﻴﻮﻡ ﻭﻟﺪﺗﻚ ﺃﻣﻚ
ﻚﻠﹶﺘﻫﺎ ﺭﺍﺣ ﺗﻄﹶﺆﻃﹾﺄﹶﺓ ﺑﹺﻜﹸﻞﱢ ﻭ ﻓﺈﻥﱠ ﻟﹶﻚ ﺍﳊﹶﺮﺍﻡﺖﻴ ﺍﻟﺒﻡﺆ ﺗﻚﺘﻴ ﺑﻦ ﻣﻚﻭﺟﺮﺎ ﺧ ﺃﻣ: ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ
ﺰﹺﻝﹸ ﺇﱃﻨﻞﱠ ﻳ ﻭﺟﺰ ﻋﻓﹶﺔﹶ ﻓﺈﻥﱠ ﺍﻟﻠﱠﻪﺮ ﺑﹺﻌﻗﹸﻮﻓﹸﻚﺎ ﻭﺌﹶﺔﹰ ﻭﺃﻣﻴﺎ ﺳ ﻮ ﻋﻨﻚﺤﻤﺔﹰ ﻭﻳﻨﺴ ﺑﹺﻬﺎ ﺣ ﻟﹶﻚ ﺍﻟﻠﱠﻪﺐﻜﹾﺘﻳ
ﻴﻖﹴﻤ ﻋ ﻛﹸﻞﱢ ﻓﹶﺞﻦﺮﺍﹰ ﻣﺜﺎﹰ ﻏﹸﺒﻌﻭﻧﹺﻲ ﺷﻱ ﺟﺎﺅﺒﺎﺩﻻﺀِ ﻋﻘﹸﻮﻝﹸ ﻫﺆﻜﹶﺔﹶ ﻓﹶﻴﻲ ﺑﹺﻬﹺﻢ ﺍﳌﹶﻼﺋﺒﺎﻫﻴﺎ ﻓﹶﻴﻧﻤﺎﺀِ ﺍﻟﺪﺍﻟﺴ
ﺞﹴ ﺃﻭﻞﹺ ﻋﺎﻟﻣ ﻣﺜﻞﹸ ﺭ ﻛﺎﻥﹶ ﻋﻠﻴﻚﱐ ﻓﹶﻠﹶﻮﺃﹶﻭ ﺭ ﻟﹶﻮﻒﱐ ﻓﻜﹶﻴﻭﺬﹶﺍﺑﹺﻲ ﻭﱂﹾ ﻳﺮﺎﻓﹸﻮﻥﹶ ﻋﺨﻲ ﻭﻳﺘﻤﺣﻮﻥﹶ ﺭﺟﺮﻳ
ﺭ ﻟﹶﻚ ﻮﺧﺪ ﻣ ﻓﺈﹺﻧﻪﺎﺭﻤ ﺍﳉﻚﻴﻣﺎ ﺭ ﻭﺃﻣ ﻋﻨﻚﻠﹶﻬﺎ ﺍﻟﻠﱠﻪﻮﺑﺎﹰ ﻏﹶﺴﻤﺎﺀِ ﺫﹸﻧﺜﹾﻞﹸ ﻗﹶﻄﹾﺮﹺ ﺍﻟﺴ ﻣﻴﺎ ﺃﻭﻧﺎﻡﹺ ﺍﻟﺪﺜﹾﻞ ﺃﻳﻣ
ﻮﺑﹺﻚ ﺫﹸﻧﻦ ﻣﺖﺟﺮ ﺧﺖﻴ ﺑﺎﻟﺒﺔﹰ ﻓﺈﺫﺍ ﻃﹸﻔﹾﺖﻨﺴﻘﹸﻂﹸ ﺣﺴ ﺗﺓﺮﻌ ﺑﹺﻜﹸﻞﱢ ﺷ ﻓﺈﹺﻥﱠ ﻟﻚﻚﺃﹾﺳ ﺭﻠﹾﻘﹸﻚﻭﺃﹶﻣﺎ ﺣ
ﻚ ﺃﹸﻣﻚﺗﻟﹶﺪﻡﹺ ﻭﻮﻛﹶﻴ
44. Ubədə ibn Samit  demişdir: “(Bir gün) Allah Elçisi  bizimlə
namaz qılırdı. (Bu zaman) biri Ənsardan,95 biri isə Səqif qəbiləsindən 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

Ənsar - İslamı qəbul etmiş və Muhəmməd Peyğəmbərin  sədaqətli silahdaşları olmuş
Mədinənin yerli sakinlərinə deyilir. Onlar Məkkədən və başqa şəhərlərdən gələn mühacirləri evlərinə qəbul edir və onları zəruri əşyalarla təmin edirdilər.
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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 gəlmədim”. O dedi: “Qədim Evə gəlməkdə mükafatın sənin və miniyinin 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) damcılarının, qum dənəciklərinin sayı qədər bağışladım!” Daş atdıqda
Allah  buyurur: “Etdikləri əməllərin mükafatı kimi onlar üçün
gözlərinə sevinc gətirəcək nələr saxlandığını heç kəs bilmir” (əsSəcdə, 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 buyurur: “Bunlar toz-torpaq içində, saçları dağınıq bir halda uzaq
yerlərdən Mənə doğru gələn qullarımdır. Onlar Məni görmədən
mərhəmətimə ümid bəsləyir və əzabımdan qorxurlar, bəs Məni
Kəbə - İbrahim peyğəmbər  və onun oğlu İsmail peyğəmbərin  ucaltdığı kub formasında daş tikilidir. O, Allaha ibadət etmək üçün Yer üzündə tikilən ilk məbəd olmuşdur.
Bütün müsəlmanlar namaz qılarkən üzlərini ona doğru çevirirlər və hər il milyonlarla müsəlman yaşadığı ölkədən Məkkəyə gələrək onu ziyarət edir, qədim ibadətgahın ətrafına dolanırlar.
97 ət-Tabərani “Mucəmul-Əvsat” 2320. əl-Albani “Sahihut-Tərğib vət-Tərhib”də (№ 1113)
həsən li-ğeyrihi demişdir.
96
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görsəydilər necə?” Sənin günahların böyük bir qum yığınının
dənələri və ya dünyanın günləri, ya da göydə olan yağışın damcıları qədər olsa belə, Allah onları səndən təmizləyər. Daş atmağına
gəlincə, o, sənin üçün (şeytanı) zəlil etməkdir. Başını qırxdırmağına gəlincə, yerə duşən hər bir tükə görə sənin üçün bir savab
vardır. Evi təvaf etdikdə98 isə anadan doğulduğun gündə olduğun
kimi günahlarından azad olarsan”.99
ßÐÀÔÀ ÝÖÍÖÍÖÍ ÔßÇÈËßÒÈ

ﺎﺭﹺ ﺍﻟﻨﻦﺍ ﻣﺪﺒ ﻋﻴﻪ ﻓ ﺍﻟﻠﱠﻪﻖﺘﻌ ﺃﹶﻥﹾ ﻳﻦ ﻣﻡﹴ ﺃﹶﻛﹾﺜﹶﺮﻮ ﻳﻦﺎ ﻣ  ﻗﹶﺎﻝﹶ »ﻣﻮﻝﹶ ﺍﻟﻠﱠﻪﺳﺔﹸ  ﺇﹺﻥﱠ ﺭﺸﺎﺋ ﻋﻗﹶﺎﻟﹶﺖ
«ِﻻﹶﺀﺆ ﻫﺍﺩﺎ ﺃﹶﺭﻘﹸﻮﻝﹸ ﻣﻜﹶﺔﹶ ﻓﹶﻴﻼﹶﺋ ﺍﻟﹾﻤﻰ ﺑﹺﻬﹺﻢﺎﻫﺒ ﻳﻮ ﺛﹸﻢﻧﺪ ﻟﹶﻴﻪﺇﹺﻧﻓﹶﺔﹶ ﻭﺮﻡﹺ ﻋﻮ ﻳﻦﻣ
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

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) həsən olduğunu qeyd etmişdir.
100 Muslim 1348, 2402, 3354.
98
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ÀËËÀÙÛÍ ÈÊÈ ÀÄÀÌÀ ÒßßÚÚÖÁËßÍÌßÑÈ

ﻪﺎﻓﺤﻟ ﻭﻪ ﻭﹺﻃﹶﺎﺋﻦ ﻋﻞﹴ ﺛﹶﺎﺭﺟﻦﹺ ﺭﻠﹶﻴﺟ ﺭﻦﺎ  ﻣﻨﺑ ﺭﺠﹺﺐ  ﻗﹶﺎﻝﹶ »ﻋﺒﹺﻰﻦﹺ ﺍﻟﻨ  ﻋﻮﺩﻌﺴﻦﹺ ﻣﻦﹺ ﺍﺑﻋ
ﻪﻭﹺﻃﹶﺎﺋ ﻭﻪﺍﺷﺮ ﻓﻦ ﻣﻯ ﺛﹶﺎﺭﺪﺒﻭﺍ ﺇﹺﻟﹶﻰ ﻋﻈﹸﺮﻰ ﺍﻧﻜﹶﺘﻼﹶﺋﺎ ﻣﺎ ﺃﹶﻳﻨﺑﻘﹸﻮﻝﹸ ﺭ ﻓﹶﻴﻪﻼﹶﺗ ﺇﹺﻟﹶﻰ ﺻﻪﻴﺣ ﻭﻪﻠﻦﹺ ﺃﹶﻫﻴ ﺑﻦﻣ
ﺒﹺﻴﻞﹺ ﺍﻟﻠﱠﻪﻰ ﺳﺍ ﻓﻞﹴ ﻏﹶﺰﺟﺭ ﻭ.ﻯﺪﻨﺎ ﻋﻤﻔﹶﻘﹶﺔﹰ ﻣﺷﻯ ﻭﺪﻨﺎ ﻋﻴﻤﺔﹰ ﻓﻏﹾﺒ ﺭﻪﻼﹶﺗ ﺇﹺﻟﹶﻰ ﺻﻪﻠﺃﹶﻫ ﻭﻪﻴﻦﹺ ﺣﻴ ﺑﻦﻣﻭ
ﺎﻴﻤﺔﹰ ﻓﻏﹾﺒ ﺭﻪﻣ ﺩﺮﹺﻳﻖﻰ ﺃﹸﻫﺘ ﺣﻊﺟﻮﻉﹺ ﻓﹶﺮﺟﻰ ﺍﻟﺮ ﻓﺎ ﻟﹶﻪﻣﺍﺭﹺ ﻭﺮ ﺍﻟﹾﻔﻦ ﻣﻪﻠﹶﻴﺎ ﻋ ﻣﻢﻠﻮﺍ ﻓﹶﻌﻣﺰﻬ ﻓﹶﺎﻧ
ﻯﺪﻨﺎ ﻋﻴﻤﺔﹰ ﻓﻏﹾﺒ ﺭﻊﺟﻯ ﺭﺪﺒﻭﺍ ﺇﹺﻟﹶﻰ ﻋﻈﹸﺮ ﺍﻧﻪﻜﹶﺘﻼﹶﺋﻤ  ﻟﻘﹸﻮﻝﹸ ﺍﻟﻠﱠﻪﻯ ﻓﹶﻴﺪﻨﺎ ﻋﻤﻔﹶﻘﹶﺔﹰ ﻣﺷﻯ  ﻭﺪﻨﻋ
«ﻪﻣ ﺩﺮﹺﻳﻖﻰ ﺃﹸﻫﺘﻯ ﺣﺪﻨﺎ ﻋﻤﺔﹰ ﻣﺒﻫﺭﻭ
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 ataraq və dərgahımda olan (əzabdan) qorxaraq namaza durur”.
Həmçinin, o kişi ki, Allahın  yolunda döyüşə gedir və (döyüş
yoldaşları) darmadağın edildiyi halda, döyüşdən qaçmağın haram olduğunu və döyüşə qayıtmağın onun xeyrinə olduğunu
bilərək, qayıdıb Allahın  dərgahında olana can ataraq və Onun
dərgahında olandan qorxaraq son damla qanı tökülənə qədər
döyüşür. Allah  mələklərinə buyurur: “Mənim quluma baxın!
O, dərgahımda olan (mükafata) can ataraq və dərgahımda olan
(əzabdan) qorxaraq qayıtdı və son damla qanı tökülənə qədər
döyüşdü”.101
ØßÙÈÄËÈÉÈÍ ÔßÇÈËßÒÈ

ﺎ ﹲﻥ ﺑﹺﻰ ﺇﹺﻻﱠ ﺇﹺﳝﻪﺮﹺﺟﺨ ﻻﹶ ﻳﻪﺒﹺﻴﻠﻰ ﺳ ﻓﺝﺮ ﺧﻦﻤ ﻟ ﺍﻟﻠﱠﻪﺏﺪﺘ  ﻗﹶﺎﻝﹶ »ﺍﻧﺒﹺﻰﻦﹺ ﺍﻟﻨﺓﹶ  ﻋﺮﻳﺮ ﺃﹶﺑﹺﻰ ﻫﻦﻋ
ﻰﺘﻠﹶﻰ ﺃﹸﻣ ﻋﻖﻻﹶ ﺃﹶﻥﹾ ﺃﹶﺷﻟﹶﻮ ﻭ،ﺔﹶﻨ ﺍﻟﹾﺠﻠﹶﻪﺧ ﺃﹸﺩ ﺃﹶﻭ،ﺔ ﻏﹶﻨﹺﻴﻤﺮﹴ ﺃﹶﻭ ﺃﹶﺟﻦﺎﻝﹶ ﻣﺎ ﻧ ﺑﹺﻤﻪﺟﹺﻌﻰ ﺃﹶﻥﹾ ﺃﹸﺭﻠﺳﻖ ﺑﹺﺮ ﻳﺪﺼﺗﻭ
101

Əhməd 3753, 3949, 4028. əl-Albani “Mişkətul-Məsabih”də (№ 1251) səhih adlandırıb.
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«ﻞﹸ ﺃﹸﻗﹾﺘ ﺛﹸﻢ،ﺎﻴ ﺃﹸﺣﻞﹸ ﺛﹸﻢ ﺃﹸﻗﹾﺘ ﺛﹸﻢ،ﺎﻴ ﺃﹸﺣ ﺛﹸﻢﺒﹺﻴﻞﹺ ﺍﻟﻠﱠﻪﻰ ﺳﻞﹸ ﻓﻰ ﺃﹸﻗﹾﺘ ﺃﹶﻧﺕﺩﺩﻟﹶﻮ ﻭ،ﺔﺮﹺﻳ ﺳﻠﹾﻒ ﺧﺕﺪﺎ ﻗﹶﻌﻣ
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 dirildilməyimi, sonra mütləq yenə öldürülməyimi istərdim”.103

ﻡ ﺁﺩﻦﺎ ﺍﺑ  ﻳﻘﹸﻮﻝﹸ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﻓﹶﻴﺔﻨﻞﹺ ﺍﻟﹾﺠ ﺃﹶﻫﻦﻞﹺ ﻣﺟﻰ ﺑﹺﺎﻟﺮﺗﺆ  »ﻳﻮﻝﹸ ﺍﻟﻠﱠﻪﺳﺲﹴ  ﻗﹶﺎﻝﹶ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺭ ﺃﹶﻧﻦﻋ
ﻧﹺﻰ ﺇﹺﻟﹶﻰﺩﺮ ﺃﹶﻥﹾ ﺗﺄﹶﻟﹸﻚﻘﹸﻮﻝﹸ ﺃﹶﺳ ﻓﹶﻴﻦﻤﺗﻞﹾ ﻭﻘﹸﻮﻝﹸ ﺳ ﻓﹶﻴ.ﺰﹺﻝﹴﻨ ﻣﺮﻴ ﺧﺏ ﺭﻘﹸﻮﻝﹸ ﺃﹶﻯ ﻓﹶﻴﺰﹺﻟﹶﻚﻨ ﻣﺕﺪﺟ ﻭﻒﻛﹶﻴ
«ﺓﺎﺩﻬﻞﹺ ﺍﻟﺸ ﻓﹶﻀﻦﻯ ﻣﺮﺎ ﻳﻤ ﻟﺍﺕﺮ ﻣﺮﺸ ﻋﻚﺒﹺﻴﻠﻰ ﺳﻞﹶ ﻓﺎ ﻓﹶﺄﹸﻗﹾﺘﻴﻧﺍﻟﺪ
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

ﺝﺮﻯ ﺧﺎﺩﺒ ﻋﻦ ﻣﺪﺒﺎ ﻋﻤ  ﻗﹶﺎﻝﹶ »ﺃﹶﻳﻪﺑ ﺭﻦ ﻋﻴﻪﻜﺤﺎ ﻳﻴﻤ  ﻓﺒﹺﻰﻦﹺ ﺍﻟﻨ  ﻋﺮﻤﻦﹺ ﻋﻦﹺ ﺍﺑﻋ
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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ﺮﹴ ﺃﹶﻭ ﺃﹶﺟﻦ ﻣﺎﺏﺎ ﺃﹶﺻ ﺑﹺﻤﻪﺘﻌﺟ ﺇﹺﻥﹾ ﺃﹶﺭﻪﻌﺟ ﺃﹶﻥﹾ ﺃﹶﺭ ﻟﹶﻪﺖﻨﻤﻰ ﺿﺎﺗﺿﺮﺎﺀَ ﻣﻐﺘ ﺍﺑﺒﹺﻴﻞﹺ ﺍﻟﻠﱠﻪﻰ ﺳﺍ ﻓﺪﺎﻫﺠﻣ
«ﻪﺘﻤﺣﺭ ﻭ ﻟﹶﻪﺕ ﻏﹶﻔﹶﺮﻪﺘﻀﺇﹺﻥﹾ ﻗﹶﺒ ﻭﺔﻏﹶﻨﹺﻴﻤ
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 (döyüşdən) geri qaytaracağım təqdirdə, qazanacağı savabla və ya qənimətlə geri qaytaracağıma, ruhunu alacağım təqdirdə isə onu bağışlayacağıma zəmanət verirəm”.105

ﺒﹺﻴﻞﹺ ﺍﻟﻠﱠﻪﻰ ﺳﺍ ﻓﻞﹴ ﻏﹶﺰﺟ ﺭﻦﺎ ﻣﻨﺑ ﺭﺠﹺﺐ »ﻋ: ﻮﻝﹸ ﺍﻟﻠﱠﻪﺳ  ﻗﹶﺎﻝﹶ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺭﻮﺩﻌﺴﻦﹺ ﻣ ﺑ ﺍﻟﻠﱠﻪﺪﺒ ﻋﻦﻋ
ﻭﺍﻈﹸﺮ ﺍﻧ:ﻪﻜﹶﺘﻼﹶﺋﻤﺎﻟﹶﻰ ﻟﻌ ﺗﻘﹸﻮﻝﹸ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﻓﹶﻴﻪﻣ ﺩﺮﹺﻳﻖﻰ ﺃﹸﻫﺘ ﺣﻊﺟ ﻓﹶﺮﻪﻠﹶﻴﺎ ﻋ ﻣﻢﻠ »ﻓﹶﻌ:ﻪﺎﺑﺤﻨﹺﻰ ﺃﹶﺻﻌ ﻳ.«ﻡﺰﻬﻓﹶﺎﻧ
«ﻪﻣ ﺩﺮﹺﻳﻖﻰ ﺃﹸﻫﺘﻯ ﺣﺪﻨﺎ ﻋﻤﻔﹶﻘﹶﺔﹰ ﻣﺷﻯ ﻭﺪﻨﺎ ﻋﻴﻤﺔﹰ ﻓﻏﹾﺒ ﺭﻊﺟﻯ ﺭﺪﺒﺇﹺﻟﹶﻰ ﻋ
50. Abdullah ibn Məsud  rəvayət edir ki, Allah Elçisi 
demişdir: “Yoldaşları darmadağın edildiyi halda, döyüşdən qaçmağın haram olduğunu bilərək qayıdıb son damla qanı tökülənə
qədər Allah yolunda döyüşən kişiyə Rəbbimiz təəccüblənir. Uca
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”.106

.«ﺍﻜﹶﺴِﺮﻨ ﻣﺍﻙﻰ ﺃﹶﺭﺎ ﻟ ﻣﺎﺑﹺﺮﺎ ﺟﻰ »ﻳ  ﻓﹶﻘﹶﺎﻝﹶ ﻟﻮﻝﹸ ﺍﻟﻠﱠﻪﺳﻨﹺﻰ ﺭﻴﻘﹸﻮﻝﹸ ﻟﹶﻘ  ﻳ ﺍﻟﻠﱠﻪﺪﺒ ﻋﻦ ﺑﺎﺑﹺﺮ ﺟﻦﻋ
 ﺑﹺﻪ ﺍﻟﻠﱠﻪﻰﺎ ﻟﹶﻘ ﺑﹺﻤﻙﺮﺸ ﻗﹶﺎﻝﹶ »ﺃﹶﻓﹶﻼﹶ ﺃﹸﺑ.ﺎﻨﻳﺩﺎﻻﹰ ﻭﻴ ﻋﻙﺮﺗ ﻭﺪ ﺃﹸﺣﻡﻮﻞﹶ ﻳ ﺃﹶﺑﹺﻰ ﻗﹸﺘﻬﹺﺪﺸﺘ ﺍﺳﻮﻝﹶ ﺍﻟﻠﱠﻪﺳﺎ ﺭ ﻳﻗﹸﻠﹾﺖ
ﺎﻙﺎ ﺃﹶﺑﻴﺃﹶﺣﺎﺏﹴ ﻭﺠﺍﺀِ ﺣﺭ ﻭﻦﺍ ﻗﹶﻂﱡ ﺇﹺﻻﱠ ﻣﺪ ﺃﹶﺣ ﺍﻟﻠﱠﻪﺎ ﻛﹶﻠﱠﻢ ﻗﹶﺎﻝﹶ »ﻣ.ﻮﻝﹶ ﺍﻟﻠﱠﻪﺳﺎ ﺭﻠﹶﻰ ﻳ ﺑ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﻗﹸﻠﹾﺖ.«ﺎﻙﺃﹶﺑ
ﺏ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺍﻟﺮ. ﺛﹶﺎﻧﹺﻴﺔﹰﻴﻚﻞﹶ ﻓﻴﹺﻴﻨﹺﻰ ﻓﹶﺄﹸﻗﹾﺘﺤ ﺗﺏﺎ ﺭ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﻳ.ﻚﻄ ﺃﹸﻋﻠﹶﻰ ﻋﻦﻤﻯ ﺗﺪﺒﺎ ﻋﺎ ﻓﹶﻘﹶﺎﻝﹶ ﻳﻔﹶﺎﺣ ﻛﻪﻓﹶﻜﹶﻠﱠﻤ

ən-Nəsai 3075, 3126, 3139. əl-Albani səhih olduğunu bildirmişdir.
Əbu Davud 2536, 2538. əl-Albani “Sahihul-Cəmius-Sağir”də (№ 3981) həsən olduğunu
qeyd etmişdir.
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ﻠﹸﻮﺍ ﻗﹸﺘﻳﻦ ﺍﻟﱠﺬﻦﺒﺤﺴ
 ﻻﹶ ﺗﺔﹸ ﻭ ﺍﻵﻳﻩﺬ ﻫﺰﹺﻟﹶﺖﺃﹸﻧ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﻭ.«ﻮﻥﹶﻌﺟﺮﺎ ﻻﹶ ﻳﻬ ﺇﹺﻟﹶﻴﻢﻬﻰ ﺃﹶﻧﻨ ﻣﻖﺒ ﺳ ﻗﹶﺪﻪﺇﹺﻧ
ﺔﹶﺎ ﺍﻵﻳﺍﺗﻣﻮ  ﺃﹶﺒﹺﻴﻞﹺ ﺍﻟﻠﱠﻪﻰ ﺳﻓ
51. Cabir ibn Abdullah  rəvayət edir ki, Peyğəmbər  məni
görüb: “Ey Cabir! Niyə belə kədərlisən?”- deyə soruşdu. Mən dedim: “Atam Uhud döyüşündə107 şəhid olmuş, ailəmizin təminatı
və atamın borclarını ödəmək mənim öhdəmə düşmüşdür”. Peyğəmbər  dedi: “Allahın sənin atana bəxş etdiyi nemətlər barəsində 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 onunla 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) diridirlər” (Ali-İmran, 169)”.108
ÒÀÓÍÄÀÍ ÞËÌßÊ ØßÙÈÄ ÎËÌÀÃ ÊÈÌÈÄÈÐ

 ﺇﹺﻟﹶﻰﻬﹺﻢﺷﻠﹶﻰ ﻓﹸﺮﻥﹶ ﻋﻓﱠﻮﻮﺘﺍﻟﹾﻤﺍﺀُ ﻭﺪﻬ ﺍﻟﺸﻢﺼﺘﺨ  ﻗﹶﺎﻝﹶ »ﻳﻮﻝﹶ ﺍﻟﻠﱠﻪﺳﺔﹶ  ﺃﹶﻥﱠ ﺭﺎﺭﹺﻳﻦﹺ ﺳﺎﺽﹺ ﺑﺑﺮﻦﹺ ﺍﻟﹾﻌﻋ
ﻠﹶﻰﻥﹶ ﻋﻓﱠﻮﻮﺘﻘﹸﻮﻝﹸ ﺍﻟﹾﻤﻳ ﻭ.ﺎﻠﹾﻨﺎ ﻗﹸﺘﻠﹸﻮﺍ ﻛﹶﻤﺎ ﻗﹸﺘﻨﺍﻧﻮﺍﺀُ ﺇﹺﺧﺪﻬﻘﹸﻮﻝﹸ ﺍﻟﺸ ﻓﹶﻴﻮﻥ ﺍﻟﻄﱠﺎﻋﻦﻥﹶ ﻣﻓﱠﻮﻮﺘ ﻳﻳﻦﻰ ﺍﻟﱠﺬﺎ ﻓﻨﺑﺭ
ﻢﻬﺍﺣ ﺟﹺﺮﻪﺒ ﻓﹶﺈﹺﻥﹾ ﺃﹶﺷﻬﹺﻢﺍﺣﻭﺍ ﺇﹺﻟﹶﻰ ﺟﹺﺮﻈﹸﺮﺎ ﺍﻧﻨﺑﻘﹸﻮﻝﹸ ﺭﺎ ﻓﹶﻴﻨﺘﺎ ﻣ ﻛﹶﻤﻬﹺﻢﺷﻠﹶﻰ ﻓﹸﺮﻮﺍ ﻋﺎﺗﺎ ﻣﻨﺍﻧﻮ ﺇﹺﺧﻬﹺﻢﺷﻓﹸﺮ
«ﻢﻬﺍﺣ ﺟﹺﺮﺖﻬﺒ ﺃﹶﺷ ﻗﹶﺪﻢﻬﺍﺣ ﻓﹶﺈﹺﺫﹶﺍ ﺟﹺﺮﻢﻬﻌﻣ ﻭﻢﻬﻨ ﻣﻢﻬ ﻓﹶﺈﹺﻧﲔﻮﻟﻘﹾﺘ ﺍﻟﹾﻤﺍﺡﺟﹺﺮ
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 mübahisə 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.

63

ﺍﻷﺣﺎﺩﻳﺚ ﺍﻟﻘﺪﺳﻴﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺤﺔ

ÇÈÊÐ Âß ÄÓÀ

64

ÑßÙÈÙ ÃÖÄÑÈ ÙßÄÈÑËßÐ

ÇÈÊÐÈÍ Âß ÀËËÀÙÀ ÑÀËÅÙ ßÌßËËßÐËß ÉÀÕÛÍËÀØÌÀÜÛÍ ÔßÇÈËßÒÈ

ﻛﹶﺖﺮﺤﺗﻧﹺﻰ ﻭ ﺫﹶﻛﹶﺮﻮﻯ ﺇﹺﺫﹶﺍ ﻫﺪﺒ ﻋﻊﺎ ﻣﻘﹸﻮﻝﹸ ﺃﹶﻧ  ﻳ  ﻗﹶﺎﻝﹶ »ﺇﹺﻥﱠ ﺍﻟﻠﱠﻪﺒﹺﻰﻦﹺ ﺍﻟﻨﺓﹶ  ﻋﺮﻳﺮ ﺃﹶﺑﹺﻰ ﻫﻦﻋ
«ﺎﻩﻔﹶﺘﺑﹺﻰ ﺷ
53. Əbu Hureyra  rəvayət edir ki, Peyğəmbər  demişdir: “Allah
 buyurur: “Qulum dodaqlarını tərpədərək Məni yad etdikcə
Mən onunlayam”.110

«ﻋﺎﻧﹺﻲﻌﻪ ﺇﹺﺫﺍ ﺩ ﻭﺃﹶﻧﺎ ﻣ،ﺒﺪﻱﹺ ﻋﻨﺪ ﻇﹶﻦ »ﻗﹶﺎﻝ ﺍﷲ  ﺃﹶﻧﺎ ﻋ:ﻋﻦ ﺃﰉ ﻫﺮﻳﺮﺓ  ﻋﻦ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ  ﻗﺎﻝ
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

ﺎ ﺑﹺﻲ ﻣﻈﹸﻦ ﺑﹺﻲ ﻓﹶﻠﹾﻴ،ﻱﺪﺒ ﻋ ﻇﹶﻦﺪﻨﺎ ﻋ ﺃﹶﻧ:  ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺍﻟﻠﱠﻪ: ﻮﻝﹸ ﺍﻟﻠﱠﻪﺳ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺭ:ﻘﹸﻮﻝﹸﻠﹶﺔﹶ  ﻳﺍﺛ ﻭﻦﻋ
َﺎﺀﺷ
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

ﺇﹺﻥﹾ ﻭﺮﺍﹰ ﻓﹶﻠﹶﻪﻴ ﺧﻯ ﺑﹺﻰ ﺇﹺﻥﹾ ﻇﹶﻦﺪﺒ ﻋ ﻇﹶﻦﺪﻨﺎ ﻋ ﺗﻌﺎﱃ ﺃﹶﻧ  »ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺍﻟﻠﱠﻪﻮﻝﹺ ﺍﻟﻠﱠﻪﺳ ﺭﻦﺓﹶ  ﻋﺮﻳﺮ ﺃﹶﺑﹺﻰ ﻫﻦﻋ
«ﺍ ﻓﹶﻠﹶﻪﺮ ﺷﻇﹶﻦ

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.
110
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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

 ﺇﹺﺫﹶﺍﻪﻌﺎ ﻣﺃﹶﻧ ﻭ،ﻯ ﺑﹺﻰﺪﺒ ﻋ ﻇﹶﻦﺪﻨﺎ ﻋﺎﻟﹶﻰ ﺃﹶﻧﻌ ﺗﻘﹸﻮﻝﹸ ﺍﻟﻠﱠﻪ  »ﻳﺒﹺﻰﺓﹶ  ﻗﹶﺎﻝﹶ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺍﻟﻨﺮﻳﺮ ﺃﹶﺑﹺﻰ ﻫﻦﻋ
،ﻢﻬﻨﺮﹴ ﻣﻴﻸٍ ﺧﻰ ﻣ ﻓﻪﺗﻸٍ ﺫﹶﻛﹶﺮﻰ ﻣﻧﹺﻰ ﻓﺇﹺﻥﹾ ﺫﹶﻛﹶﺮ ﻭ،ﻔﹾﺴِﻰﻰ ﻧ ﻓﻪﺗ ﺫﹶﻛﹶﺮﻔﹾﺴِﻪﻰ ﻧﻧﹺﻰ ﻓ ﻓﹶﺈﹺﻥﹾ ﺫﹶﻛﹶﺮ،ﻧﹺﻰﺫﹶﻛﹶﺮ
ﻰﺸﻤﺎﻧﹺﻰ ﻳﺇﹺﻥﹾ ﺃﹶﺗ ﻭ،ﺎﺎﻋ ﺑﻪ ﺇﹺﻟﹶﻴﺖﺑﻘﹶﺮﺎ ﺗﺍﻋﺭ ﺫ ﺇﹺﻟﹶﻰﺏﻘﹶﺮﺇﹺﻥﹾ ﺗ ﻭ،ﺎﺍﻋﺭ ﺫﻪ ﺇﹺﻟﹶﻴﺖﺑﻘﹶﺮﺮﹴ ﺗﺒ ﺑﹺﺸ ﺇﹺﻟﹶﻰﺏﻘﹶﺮﺇﹺﻥﹾ ﺗﻭ
«ﻟﹶﺔﹰﻭﺮ ﻫﻪﺘﻴﺃﹶﺗ
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 özözlüyündə 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

əl-Albani “Sahihul-Cəmius-Sağir”də (№ 4315) səhih olduğunu bildirmişdir.
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 bağışlanmağa 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.
113
114
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ﻪﻌﺎ ﻣﺃﹶﻧﻯ ﺑﹺﻰ ﻭﺪﺒ ﻋ ﻇﹶﻦﺪﻨﺎ ﻋ  ﺃﹶﻧ ﻗﹶﺎﻝﹶ »ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺍﻟﻠﱠﻪﻪ  ﺃﹶﻧﻮﻝﹺ ﺍﻟﻠﱠﻪﺳ ﺭﻦﺓﹶ  ﻋﺮﻳﺮ ﺃﹶﺑﹺﻰ ﻫﻦﻋ
ﺍﺮﺒ ﺷ ﺇﹺﻟﹶﻰﺏﻘﹶﺮ ﺗﻦﻣ ﻭ ﺑﹺﺎﻟﹾﻔﹶﻼﹶﺓﻪﺎﻟﱠﺘ ﺿﺠﹺﺪ ﻳﻛﹸﻢﺪ ﺃﹶﺣﻦ ﻣﻩﺪﺒ ﻋﺔﺑﻮ ﺑﹺﺘﺡ ﺃﹶﻓﹾﺮ ﻟﹶﻠﱠﻪﺍﻟﻠﱠﻪﻧﹺﻰ ﻭﺬﹾﻛﹸﺮﺚﹸ ﻳﻴﺣ
«ﻭﹺﻝﹸﺮ ﺃﹸﻫﻪ ﺇﹺﻟﹶﻴﻠﹾﺖﻰ ﺃﹶﻗﹾﺒﺸﻤ ﻳﻞﹶ ﺇﹺﻟﹶﻰﺇﹺﺫﹶﺍ ﺃﹶﻗﹾﺒﺎ ﻭﺎﻋ ﺑﻪ ﺇﹺﻟﹶﻴﺖﺑﻘﹶﺮﺎ ﺗﺍﻋﺭ ﺫ ﺇﹺﻟﹶﻰﺏﻘﹶﺮ ﺗﻦﻣﺎ ﻭﺍﻋﺭ ﺫﻪ ﺇﹺﻟﹶﻴﺖﺑﻘﹶﺮﺗ
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

ﻦﺎ ﺍﺑﺎﻟﹶﻰ ﻳﻌ ﺗ  »ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺍﻟﻠﱠﻪﺒﹺﻰﻘﹸﻮﻝﹸ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺍﻟﻨ  ﻳﺒﹺﻰﺎﺏﹺ ﺍﻟﻨﺤ ﺃﹶﺻﻦﻼﹰ ﻣﺟ ﺭﺖﻌﻤﺢﹴ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺳﻳﺮ ﺷﻦﻋ
«ﻚﻭﹺﻝﹾ ﺇﹺﻟﹶﻴﺮ ﺃﹸﻫﺶﹺ ﺇﹺﻟﹶﻰﺍﻣ ﻭﻚﺶﹺ ﺇﹺﻟﹶﻴ ﺃﹶﻣ ﺇﹺﻟﹶﻰ ﻗﹸﻢﻡﺁﺩ
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

ِﻮﺀﺿ ﺍﻟﹾﻮﻊ ﻣﺍﻙﻮ ﺑﹺﺎﻟﺴﻢﻬﺗﺮﻰ ﻷَﻣﺘﻠﹶﻰ ﺃﹸﻣ ﻋﻖﻻﹶ ﺃﹶﻥﹾ ﺃﹶﺷ  ﻗﹶﺎﻝﹶ »ﻟﹶﻮﺒﹺﻰﻦﹺ ﺍﻟﻨﺓﹶ  ﻋﺮﻳﺮ ﺃﹶﺑﹺﻰ ﻫﻦﻋ
ﻝﹶ ﺇﹺﻟﹶﻰﺰﻞﹺ ﻧ ﺍﻟﻠﱠﻴﻒ ﻧﹺﺼﻞﹺ ﺃﹶﻭﻰ ﺛﹸﻠﹸﺚﹸ ﺍﻟﻠﱠﻴﻀﻞﹺ ﻓﹶﺈﹺﺫﹶﺍ ﻣ ﺍﻟﻠﱠﻴﻒ ﻧﹺﺼﻞﹺ ﺃﹶﻭ ﺍﻟﻠﱠﻴﺎﺀَ ﺇﹺﻟﹶﻰ ﺛﹸﻠﹸﺚﺸ ﺍﻟﹾﻌﺕﺮﻷَﺧﻭ

Muslim 2675, 4927, 7128.
Əhməd 15360, 15967, 16346. əl-Albani “Sahihul-Cəmius-Sağir”də (№ 4340) və “Silsilətul-Əhədisis-Sahiha”da (№ 2287) səhih olduğunu bildirmişdir.

118
119

ﺍﻷﺣﺎﺩﻳﺚ ﺍﻟﻘﺪﺳﻴﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺤﺔ
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ﻪﻠﹶﻴ ﻋﻮﺏﺐﹴ ﻓﹶﺄﹶﺗﺎﺋ ﺗﻦﻞﹾ ﻣ ﻫ ﻟﹶﻪﺮﺮﹴ ﻓﹶﺄﹶﻏﹾﻔﻔﻐﺘﺴ ﻣﻦﻞﹾ ﻣ ﻫﻪﻴﻄﻞﹴ ﻓﹶﺄﹸﻋﺎﺋ ﺳﻦﻞﹾ ﻣﺎ  ﻓﹶﻘﹶﺎﻝﹶ ﻫﻴﻧﺎﺀِ ﺍﻟﺪﻤﺍﻟﺴ
«ﻪﺍﻉﹴ ﻓﹶﺄﹸﺟﹺﻴﺒ ﺩﻦﻞﹾ ﻣﻫ
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 bağışlayım, tövbə edən varmı onun tövbəsini qəbul edim, dua edən
varmı onun duasını qəbul edim”.120

 ﺃﹶﻭﻔﹸﻪﻞﹺ ﻧﹺﺼ ﺍﻟﻠﱠﻴﻦ ﻣﺐﻰ ﺇﹺﺫﹶﺍ ﺫﹶﻫﺘﻬﹺﻞﹸ ﺣﻤ ﻳ  »ﺇﹺﻥﱠ ﺍﻟﻠﱠﻪﻮﻝﹸ ﺍﻟﻠﱠﻪﺳ  ﻗﹶﺎﻝﹶ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺭﻨﹺﻰﻬﺔﹶ ﺍﻟﹾﺠ ﺭﹺﻓﹶﺎﻋﻦﻋ
 ﻟﹶﻪﺮﻧﹺﻰ ﺃﹶﻏﹾﻔﺮﻔﻐﺘﺴ ﻳﻦ ﻣﻪﻄﺄﹶﻟﹾﻨﹺﻰ ﺃﹸﻋﺴ ﻳﻦ ﻣ ﻟﹶﻪﺠﹺﺐﺘﻨﹺﻰ ﺃﹶﺳﻋﺪ ﻳﻦﺮﹺﻯ ﻣﻯ ﻏﹶﻴﺎﺩﺒ ﻋﺄﹶﻟﹶﻦﺴ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﻻﹶ ﻳﺛﹸﻠﹸﺜﹶﺎﻩ
.«ﺮ ﺍﻟﹾﻔﹶﺠﻄﹾﻠﹸﻊﻰ ﻳﺘﺣ
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

ﻭ ﻴ ﹺﻞ ﹶﺃﺸ ﹾﻄ ﹺﺮ ﺍﻟﱠﻠ
 ﻟ ﺎﻧﻴﺪ ﺎ ِﺀ ﺍﻟﺴﻤ
 ﻰ ﺍﻟﻪ ﻓ ﻨ ﹺﺰ ﹸﻝ ﺍﻟﱠﻠﻳ»  ﻪ ﻮ ﹸﻝ ﺍﻟﱠﻠﺭﺳ ﻳﻘﹸﻮ ﹸﻝ ﻗﹶﺎ ﹶﻝ  ﺮ ﹶﺓ ﻳﺮ ﻫ ﺎﺖ ﹶﺃﺑ
 ﻌ ﻤ ﺳ
ﺽ
 ﻳ ﹾﻘ ﹺﺮ ﻦ ﻣ ﻳﻘﹸﻮ ﹸﻝ ﻢ  ﹸﺛ.ﻪ ﻴﻄ ﻋ ﺴﹶﺄﹸﻟﻨﹺﻰ ﹶﻓﹸﺄ
 ﻳ ﻭ ﻪ ﹶﺃ ﺐ ﹶﻟ
 ﺘﺠﹺﻴﺳ ﻮﻧﹺﻰ ﹶﻓﹶﺄﺪﻋ ﻳ ﻦ ﻣ ﻴﻘﹸﻮ ﹸﻝﺧ ﹺﺮ ﹶﻓ ﻴ ﹺﻞ ﺍﻵﺚ ﺍﻟﱠﻠ
 ﻟﹸﺜﹸﻠ
.«ﻭ ﹶﻻ ﹶﻇﻠﹸﻮ ﹴﻡ ﺪ ﹴﱘ ﻋ ﺮ ﻴﹶﻏ

Əhməd 9589, 9591, 9220, 9841. Şueyb əl-Arnavut isnadını əl-Buxari və Muslimin şərtlərinə görə səhih adlandırmışdır.
121 İbn Macə 1367, 1429. əl-Albani səhih olduğunu bildirmişdir.
120
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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

ﲔ
 ﺣ ﺔ ﻴﹶﻠﺎ ﹸﻛ ﱠﻞ ﹶﻟﻧﻴﺪ ﺎ ِﺀ ﺍﻟﺴﻤ
 ﻪ ﹺﺇﻟﹶﻰ ﺍﻟ ﻨ ﹺﺰ ﹸﻝ ﺍﻟﱠﻠﻳ» ﻪ  ﻗﹶﺎ ﹶﻝ ﻮ ﹺﻝ ﺍﻟﱠﻠﺭﺳ ﻦ ﻋ  ﺮ ﹶﺓ ﻳﺮ ﻫ ﻦ ﹶﺃﺑﹺﻰ ﻋ
ﻦ ﻣ ﻪ ﺐ ﹶﻟ
 ﺘﺠﹺﻴﺳ ﻮﻧﹺﻰ ﹶﻓﹶﺄﺪﻋ ﻳ ﻯﻦ ﺫﹶﺍ ﺍﱠﻟﺬ ﻣ ﻚ
 ﻠﻤ ﺎ ﺍﹾﻟﻚ ﹶﺃﻧ
 ﻠﻤ ﺎ ﺍﹾﻟﻴﻘﹸﻮ ﹸﻝ ﹶﺃﻧﻭ ﹸﻝ ﹶﻓ ﻴ ﹺﻞ ﺍ َﻷﺚ ﺍﻟﱠﻠ
ﻰ ﹸﺛﹸﻠ ﹸﻤﻀ ﻳ
ﻰ َﺀﻳﻀ ﻰﺣﺘ ﻚ
 ﻟﺍ ﹸﻝ ﹶﻛ ﹶﺬﻳﺰ ﻼ
ﻪ ﹶﻓ ﹶ ﺮ ﹶﻟ ﻔ ﺮﻧﹺﻰ ﹶﻓﹶﺄ ﹾﻏ ﻔ ﻐ ﺘﺴ
 ﻳ ﻯﻦ ﺫﹶﺍ ﺍﱠﻟﺬ ﻣ ﻪ ﻴﻄ ﻋ ﺴﹶﺄﹸﻟﻨﹺﻰ ﹶﻓﹸﺄ
 ﻳ ﻯﺫﹶﺍ ﺍﱠﻟﺬ
.«ﺮ ﺠ
 ﺍﹾﻟ ﹶﻔ
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

ﻞﹶﻮﻥﹶ ﺃﹶﻫﺴﻤﻠﹾﺘ ﻳ،ﻕﹺﻰ ﺍﻟﻄﱡﺮﻄﹸﻮﻓﹸﻮﻥﹶ ﻓﻜﹶﺔﹰ ﻳﻼﹶﺋ ﻣﻠﱠﻪ  »ﺇﹺﻥﱠ ﻟﻮﻝﹸ ﺍﻟﻠﱠﻪﺳﺓﹶ  ﻗﹶﺎﻝﹶ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺭﺮﻳﺮ ﺃﹶﺑﹺﻰ ﻫﻦﻋ
 ﺇﹺﻟﹶﻰﻬﹺﻢﺘﻨﹺﺤ ﺑﹺﺄﹶﺟﻢﻬﻔﱡﻮﻧﺤ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﻓﹶﻴ.ﻜﹸﻢﺘﺎﺟﻮﺍ ﺇﹺﻟﹶﻰ ﺣﻠﹸﻤﺍ ﻫﻭﺎﺩﻨ ﺗﻭﻥﹶ ﺍﻟﻠﱠﻪﺬﹾﻛﹸﺮﺎ ﻳﻣﻭﺍ ﻗﹶﻮﺪﺟ ﻓﹶﺈﹺﺫﹶﺍ ﻭ،ﺍﻟﺬﱢﻛﹾﺮﹺ
،ﻚﻮﻧﺤﺒﺴﻘﹸﻮﻟﹸﻮﻥﹶ ﻳﻯ ﻗﹶﺎﻟﹸﻮﺍ ﻳﺎﺩﺒﻘﹸﻮﻝﹸ ﻋﺎ ﻳ ﻣﻢﻬﻨ ﻣﻠﹶﻢ ﺃﹶﻋﻮﻫ ﻭﻢﻬﺑ ﺭﻢﺄﹶﻟﹸﻬﺴ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﻓﹶﻴ.ﺎﻴﻧﺎﺀِ ﺍﻟﺪﻤﺍﻟﺴ
 ﻗﹶﺎﻝﹶ.ﻙﺃﹶﻭﺎ ﺭ ﻣﺍﻟﻠﱠﻪﻘﹸﻮﻟﹸﻮﻥﹶ ﻻﹶ ﻭﻧﹺﻰ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﻓﹶﻴﺃﹶﻭﻞﹾ ﺭﻘﹸﻮﻝﹸ ﻫ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﻓﹶﻴ.ﻚﻭﻧﺪﺠﻤﻳ ﻭﻚﻭﻧﺪﻤﺤﻳ ﻭ،ﻚﻭﻧﺮﻜﹶﺒﻳﻭ
ﺃﹶﻛﹾﺜﹶﺮ ﻭ،ﺍﺠﹺﻴﺪﻤ ﺗ ﻟﹶﻚﺪﺃﹶﺷ ﻭ،ﺓﹰﺎﺩﺒ ﻋ ﻟﹶﻚﺪﻮﺍ ﺃﹶﺷ ﻛﹶﺎﻧﻙﺃﹶﻭ ﺭﻘﹸﻮﻟﹸﻮﻥﹶ ﻟﹶﻮﻧﹺﻰ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﻳﺃﹶﻭ ﺭ ﻟﹶﻮﻒﻛﹶﻴﻘﹸﻮﻝﹸ ﻭﻓﹶﻴ
ﻘﹸﻮﻟﹸﻮﻥﹶ ﻻﹶﺎ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﻳﻫﺃﹶﻭﻞﹾ ﺭﻫﻘﹸﻮﻝﹸ ﻭ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﻳ.ﺔﹶﻨ ﺍﻟﹾﺠﻚﺄﹶﻟﹸﻮﻧﺴﺄﹶﻟﹸﻮﻧﹺﻰ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﻳﺴﺎ ﻳﻘﹸﻮﻝﹸ ﻓﹶﻤ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﻳ.ﺎﺒﹺﻴﺤﺴ ﺗﻟﹶﻚ
ﺪﻮﺍ ﺃﹶﺷﺎ ﻛﹶﺎﻧﻫﺃﹶﻭ ﺭﻢﻬ ﺃﹶﻧﻘﹸﻮﻟﹸﻮﻥﹶ ﻟﹶﻮﺎ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﻳﻫﺃﹶﻭ ﺭﻢﻬ ﺃﹶﻧ ﻟﹶﻮﻒﻘﹸﻮﻝﹸ ﻓﹶﻜﹶﻴ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﻳ.ﺎﻫﺃﹶﻭﺎ ﺭ ﻣﺏﺎ ﺭ ﻳﺍﻟﻠﱠﻪﻭ
122
123

Muslim 1811.
Muslim 1809.
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 ﻗﹶﺎﻝﹶ.ﺎﺭﹺ ﺍﻟﻨﻦﻘﹸﻮﻟﹸﻮﻥﹶ ﻣﺫﹸﻭﻥﹶ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﻳﻮﻌﺘ ﻳﻢ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﻓﹶﻤ.ﺔﹰﻏﹾﺒﺎ ﺭﻴﻬ ﻓﻈﹶﻢﺃﹶﻋ ﻭ،ﺎﺎ ﻃﹶﻠﹶﺒ ﻟﹶﻬﺪﺃﹶﺷ ﻭ،ﺎﺻﺮﺎ ﺣﻬﻠﹶﻴﻋ
ﺎﻫﺃﹶﻭ ﺭﻘﹸﻮﻟﹸﻮﻥﹶ ﻟﹶﻮﺎ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﻳﻫﺃﹶﻭ ﺭ ﻟﹶﻮﻒﻘﹸﻮﻝﹸ ﻓﹶﻜﹶﻴ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﻳ.ﺎﻫﺃﹶﻭﺎ ﺭ ﻣﺍﻟﻠﱠﻪﻘﹸﻮﻟﹸﻮﻥﹶ ﻻﹶ ﻭﺎ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﻳﻫﺃﹶﻭﻞﹾ ﺭﻫﻘﹸﻮﻝﹸ ﻭﻳ
ﻘﹸﻮﻝﹸ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﻳ.ﻢ ﻟﹶﻬﺕ ﻏﹶﻔﹶﺮﻰ ﻗﹶﺪ ﺃﹶﻧﻛﹸﻢﻬﹺﺪﻘﹸﻮﻝﹸ ﻓﹶﺄﹸﺷ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﻓﹶﻴ.ﺎﻓﹶﺔﹰﺨﺎ ﻣ ﻟﹶﻬﺪﺃﹶﺷ ﻭ،ﺍﺍﺭﺮﺎ ﻓﻬﻨ ﻣﺪﻮﺍ ﺃﹶﺷﻛﹶﺎﻧ
ﻘﹶﻰ ﺑﹺﻬﹺﻢﺸﺎﺀُ ﻻﹶ ﻳﻠﹶﺴ ﺍﻟﹾﺠﻢ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﻫ.ﺔﺎﺟﺤﺎﺀَ ﻟﺎ ﺟﻤ ﺇﹺﻧﻢﻬﻨ ﻣﺲ ﻓﹸﻼﹶ ﹲﻥ ﻟﹶﻴﻴﻬﹺﻢ ﻓﻜﹶﺔﻼﹶﺋ ﺍﻟﹾﻤﻦﻚ ﻣ
 ﻠﹶﻣ
«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!”- deyirlər. Sonra onlar bu camaatı öz qanadları ilə dünya səmasınadək
əhatəyə alırlar. Elə həmin vaxt Rəbbi mələklərdən - (hər şeyi)
onlardan daha yaxşı bildiyi halda - soruşur: “Qullarım nə deyirlər?” Mələklər: “Onlar Sənin şəninə təriflər deyir, Səni uca tutur,
Səni həmd-səna ilə təqdis edir və Səni tərifləyirlər”- deyə cavab
verirlər. Allah soruşur: “Məgər onlar Məni görüblərmi?” Mələklər
deyirlər: “Xeyr, vallahi ki, onlar Səni görməyiblər!” Allah soruşur:
“Bəs Məni görsəydilər, necə (olardı)?” Mələklər deyirlər: “Əgər
onlar Səni görsəydilər, bundan da çox Sənə ibadət edər, Səni
tərifləyər, Səni həmd-səna ilə təqdis edər və Sənin şənini uca
tutardılar”. Allah soruşur: “Onlar Məndən nə istəyirlər?” Mələklər deyirlər: “Onlar Səndən Cənnəti istəyirlər”. Allah soruşur:
“Məgər onlar Cənnəti görüblərmi?” Mələklər deyirlər: “Xeyr, ya
Rəbb! Vallahi ki, onlar Cənnəti görməyiblər”. Allah soruşur: “Bəs
onu görsəydilər, necə (olardı)?” Mələklər deyirlər: “Əgər onu
görsəydilər, daha əzmlə ona can atar, daha inadla onu diləyər və
daha çox rəğbətlə onu arzulayardılar”. Allah soruşur: “Onlar
(Mənə) nədən sığınırlar?” Mələklər: “Cəhənnəm odundan”deyirlər. Allah soruşur: “Məgər onlar Cəhənnəmi görüblərmi?”
Mələklər deyirlər: “Xeyr, ya Rəbb! Vallahi ki, onlar Cəhənnəmi
görməyiblər”. Allah soruşur: “Bəs onu görsəydilər necə (olardı)?”
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Mələklər deyirlər: “Əgər onu görsəydilər, ondan daha uzağa qaçmağa çalışar və ondan daha çox çəkinərdilər!” Allah buyurur:
“Şahid olun ki, Mən onları bağışladım!” Bu vaxt mələklərdən biri
deyir: “Bu camaatın arasında olan filankəs onlarla (yoldaşlıq edən
kimsələrdən) deyildir, sadəcə olaraq öz ehtiyacı üzündən ora
gəlmişdir”. Onda Allah buyurur: “Bunlar elə insanlardır ki, onlarla oturub-duran adam bədbəxt olmaz”.124
ÄÀÈÌ ÒÞÂÁß Âß ÈÑÒÈÜÔÀÐ ETMßYß ÙßÂßÑËßÍÄÈÐÌß

- ﺎﺒ ﺫﹶﻧﺐﺎ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺃﹶﺫﹾﻧﻤﺑﺭ ﻭ- ﺎﺒ ﺫﹶﻧﺎﺏﺍ ﺃﹶﺻﺪﺒ  ﻗﹶﺎﻝﹶ »ﺇﹺﻥﱠ ﻋﺒﹺﻰ ﺍﻟﻨﺖﻌﻤﺓﹶ  ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺳﺮﻳﺮ ﺃﹶﺑﹺﻰ ﻫﻦﻋ
ﺐ ﺍﻟﺬﱠﻧﺮﻔﻐﺎ ﻳﺑ ﺭﻯ ﺃﹶﻥﱠ ﻟﹶﻪﺪﺒ ﻋﻢﻠ ﺃﹶﻋﻪﺑﻰ ﻓﹶﻘﹶﺎﻝﹶ ﺭ ﻟﺮ ﻓﹶﺎﻏﹾﻔ- ﺖﺒﺎ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺃﹶﺻﻤﺑﺭ ﻭ- ﺖﺒ ﺃﹶﺫﹾﻧﺏﻓﹶﻘﹶﺎﻝﹶ ﺭ
ﺖﺒ ﺃﹶﺫﹾﻧﺏ ﻓﹶﻘﹶﺎﻝﹶ ﺭ،ﺎﺒ ﺫﹶﻧﺐ ﺃﹶﺫﹾﻧﺎ ﺃﹶﻭﺒ ﺫﹶﻧﺎﺏ ﺃﹶﺻ ﺛﹸﻢ،ﺎﺀَ ﺍﻟﻠﱠﻪﺎ ﺷﻜﹶﺚﹶ ﻣ ﻣ ﺛﹸﻢ.ﻯﺪﺒﻌ ﻟﺕ ﻏﹶﻔﹶﺮﺬﹸ ﺑﹺﻪﺄﹾﺧﻳﻭ
،ﻯﺪﺒﻌ ﻟﺕ ﻏﹶﻔﹶﺮﺬﹸ ﺑﹺﻪﺄﹾﺧﻳ ﻭﺐ ﺍﻟﺬﱠﻧﺮﻔﻐﺎ ﻳﺑ ﺭﻯ ﺃﹶﻥﱠ ﻟﹶﻪﺪﺒ ﻋﻢﻠ ﻓﹶﻘﹶﺎﻝﹶ ﺃﹶﻋ.ﻩﺮ ﻓﹶﺎﻏﹾﻔﺮ ﺁﺧ- ﺖﺒ ﺃﹶﺻ ﺃﹶﻭﺖﺒ ﺃﹶﺫﹾﻧ ﺃﹶﻭ- ﺖﺒ ﺃﹶﺻﺏ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺭ- ﺎﺒ ﺫﹶﻧﺎﺏﺎ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺃﹶﺻﻤﺑﺭ ﻭ- ﺎﺒ ﺫﹶﻧﺐ ﺃﹶﺫﹾﻧ ﺛﹸﻢﺎﺀَ ﺍﻟﻠﱠﻪﺎ ﺷﻜﹶﺚﹶ ﻣ ﻣﺛﹸﻢ
-  ﺛﹶﻼﹶﺛﹰﺎ- ﻯﺪﺒﻌ ﻟﺕ ﻏﹶﻔﹶﺮﺬﹸ ﺑﹺﻪﺄﹾﺧﻳ ﻭﺐ ﺍﻟﺬﱠﻧﺮﻔﻐﺎ ﻳﺑ ﺭﻯ ﺃﹶﻥﱠ ﻟﹶﻪﺪﺒ ﻋﻢﻠ ﻓﹶﻘﹶﺎﻝﹶ ﺃﹶﻋ.ﻰ ﻟﻩﺮ ﻓﹶﺎﻏﹾﻔﺮ ﺁﺧ«َﺎﺀﺎ ﺷﻞﹾ ﻣﻤﻌﻓﹶﻠﹾﻴ
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 vardır. Mən onu bağışlayıram”. Bu adam Allahın istədiyi qədər yaşadıqdan 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

ﻚﺗﺰ ﺑﹺﻌﻪﺑﺮ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﻟﻴﺲﻠﻘﹸﻮﻝﹸ »ﺇﹺﻥﱠ ﺇﹺﺑ  ﻳﻮﻝﹶ ﺍﻟﻠﱠﻪﺳ ﺭﺖﻌﻤ  ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺳﺭﹺﻯﺪ ﺍﻟﹾﺨﻴﺪﻌ ﺃﹶﺑﹺﻰ ﺳﻦﻋ
ﺮ ﺃﹶﻏﹾﻔﺡﺮﻰ ﻻﹶ ﺃﹶﺑﻼﹶﻟﺟﻰ ﻭﺗﺰ ﻓﹶﺒﹺﻌ ﻓﹶﻘﹶﺎﻝﹶ ﺍﻟﻠﱠﻪ.ﻴﻬﹺﻢ ﻓﺍﺡﻭ ﺍﻷَﺭﺖﺍﻣﺎ ﺩ ﻣﻡﻨﹺﻰ ﺁﺩ ﺃﹸﻏﹾﻮﹺﻯ ﺑﺡﺮ ﻻﹶ ﺃﹶﺑﻚﻼﹶﻟﺟﻭ
«ﻭﻧﹺﻰﻔﹶﺮﻐﺘﺎ ﺍﺳ ﻣﻢﻟﹶﻬ
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

ﻨﹺﻰﺗﻮﻋﺎ ﺩ ﻣﻚ ﺇﹺﻧﻡ ﺁﺩﻦﺎ ﺍﺑ ﻳﻘﹸﻮﻝﹸ »ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺍﻟﻠﱠﻪ  ﻳﻮﻝﹶ ﺍﻟﻠﱠﻪﺳ ﺭﺖﻌﻤ  ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺳﻚﺎﻟ ﻣﻦ ﺑﺲ ﺃﹶﻧﻦﻋ
ﺎﺀِ ﺛﹸﻢﻤﺎﻥﹶ ﺍﻟﺴﻨ ﻋﻚﻮﺑ ﺫﹸﻧﺖﻠﹶﻐ ﺑ ﻟﹶﻮﻡ ﺁﺩﻦﺎ ﺍﺑﻰ ﻳﺎﻟﻻﹶ ﺃﹸﺑ ﻭﻴﻚﺎ ﻛﹶﺎﻥﹶ ﻓﻠﹶﻰ ﻣ ﻋ ﻟﹶﻚﺕﻨﹺﻰ ﻏﹶﻔﹶﺮﺗﻮﺟﺭﻭ
ﻨﹺﻰ ﻻﹶﻴﺘ ﻟﹶﻘﺎ ﺛﹸﻢﻄﹶﺎﻳﺽﹺ ﺧﺍﺏﹺ ﺍﻷَﺭﻨﹺﻰ ﺑﹺﻘﹸﺮﺘﻴ ﺃﹶﺗ ﻟﹶﻮﻚ ﺇﹺﻧﻡ ﺁﺩﻦﺎ ﺍﺑﻰ ﻳﺎﻟﻻﹶ ﺃﹸﺑ ﻭ ﻟﹶﻚﺕﻨﹺﻰ ﻏﹶﻔﹶﺮﺗﻔﹶﺮﻐﺘﺍﺳ
«ﺓﹰﺮﻔﻐﺎ ﻣﺍﺑﹺﻬ ﺑﹺﻘﹸﺮﻚﺘﻴﺌﹰﺎ ﻷَﺗﻴ ﺑﹺﻰ ﺷﺮﹺﻙﺸﺗ
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
əl-Buxari 6953, 7507; Muslim 2758.
Əhməd 11240, 11262, 11548, 11677. əl-Albani “Silsilətul-Əhədisis-Sahiha”da (№ 104) və
“Sahihul-Cəmius-Sağir”də (№ 1650) səhih adlandırmışdır.
125
126
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qoşmadan gəlsən, Mən də yer boyda bağışlanma ilə səni qarşılayaram”.127

ﺓﺮﻔﻐﻠﹶﻰ ﻣ ﻋﺓﺭﻲ ﺫﹸﻭ ﻗﹸﺪ ﺃﹶﻧﻢﻠ ﻋﻦ »ﻣ:  ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺍﻟﻠﱠﻪ:  ﻗﹶﺎﻝﹶﻮﻝﹺ ﺍﻟﻠﱠﻪﺳ ﺭﻦﺎﺱﹴ  ﻋﺒﻦﹺ ﻋﻦﹺ ﺍﺑﻋ
«ﺌﹰﺎﻴ ﺑﹺﻲ ﺷﺮﹺﻙﺸ ﻳﺎ ﻟﹶﻢﻲ ﻣﺎﻟﻻ ﺃﹸﺑ ﻭ ﻟﹶﻪﺕ ﻏﹶﻔﹶﺮ،ﻮﺏﹺﺍﻟﺬﱡﻧ
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

ﺎ ﺛﹸﻢﺎﻧﺴ ﺇﹺﻧﲔﻌﺴﺗﺔﹰ ﻭﻌﺴﻞﹶ ﺗ ﹲﻞ ﻗﹶﺘﺟﻴﻞﹶ ﺭﺍﺋﺮﻨﹺﻰ ﺇﹺﺳﻰ ﺑ  ﻗﹶﺎﻝﹶ »ﻛﹶﺎﻥﹶ ﻓﺒﹺﻰﻦﹺ ﺍﻟﻨ  ﻋﻴﺪﻌ ﺃﹶﺑﹺﻰ ﺳﻦﻋ
 ﹲﻞﺟ ﺭ ﻓﹶﻘﹶﺎﻝﹶ ﻟﹶﻪ،ﺄﹶﻝﹸﺴﻞﹶ ﻳﻌ ﻓﹶﺠ،ﻠﹶﻪ ﻓﹶﻘﹶﺘ. ﻗﹶﺎﻝﹶ ﻻﹶﺔﺑﻮ ﺗﻦﻞﹾ ﻣ ﻫ ﻓﹶﻘﹶﺎﻝﹶ ﻟﹶﻪ،ﺄﹶﻟﹶﻪﺎ ﻓﹶﺴﺒﺍﻫﻰ ﺭ ﻓﹶﺄﹶﺗ،ﺄﹶﻝﹸﺴ ﻳﺝﺮﺧ
ﺔﻤﺣﻜﹶﺔﹸ ﺍﻟﺮﻼﹶﺋ ﻣﻴﻪ ﻓﺖﻤﺼﺘ ﻓﹶﺎﺧ،ﺎﻫﻮﺤ ﻧﺭﹺﻩﺪﺎﺀَ ﺑﹺﺼ ﻓﹶﻨﺕﻮ ﺍﻟﹾﻤﻛﹶﻪﺭ ﻓﹶﺄﹶﺩ.ﻛﹶﺬﹶﺍﺔﹶ ﻛﹶﺬﹶﺍ ﻭﻳ ﻗﹶﺮﺍﺋﹾﺖ
ﻮﺍﻴﺴﻗﹶﺎﻝﹶ ﻗ ﻭ.ﻯﺪﺎﻋﺒ ﺃﹶﻥﹾ ﺗﻩﺬ ﺇﹺﻟﹶﻰ ﻫﻰ ﺍﻟﻠﱠﻪﺣﺃﹶﻭ ﻭ.ﺑﹺﻰﻘﹶﺮ ﺃﹶﻥﹾ ﺗﻩﺬ ﺇﹺﻟﹶﻰ ﻫﻰ ﺍﻟﻠﱠﻪﺣ ﻓﹶﺄﹶﻭ،ﺬﹶﺍﺏﹺﻜﹶﺔﹸ ﺍﻟﹾﻌﻼﹶﺋﻣﻭ
« ﻟﹶﻪﺮﻔ ﻓﹶﻐ،ﺮﹴﺒ ﺑﹺﺸﺏ ﺃﹶﻗﹾﺮﻩﺬ ﺇﹺﻟﹶﻰ ﻫﺟﹺﺪ ﻓﹶﻮ.ﺎﻤﻬﻨﻴﺎ ﺑﻣ
68. Əbu Səid  rəvayət edir ki, Peyğəmbər  demişdir: “İsrail
oğullarından biri doxsan doqquz adam öldürmüşdü. Bundan sonra 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
ət-Tirmizi 3540, 3885. əl-Albani səhih olduğunu qeyd etmişdir.
ət-Tabərani “Mucəmul-Kəbir” 11615; əl-Hakim 7676. əl-Albani “Sahihul-Cəmius-Sağir”də (№ 4330) həsən olduğunu bildirmişdir.
127
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bu tərəfinə: “Yaxınlaş!”, o tərəfinə129 isə: “Uzaqlaş”- deyə vəyh etdi. 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

ﺎﻛﹸﻨﺎ ﻭﻴﻧﻰ ﺍﻟﺪﺎ ﻓﻧﺪﻫﺯﺎ ﻭﻨ ﻗﹸﻠﹸﻮﺑﻗﱠﺖ ﺭﻙﺪﻨﺎ ﻋﺎ ﺇﹺﺫﹶﺍ ﻛﹸﻨﺎ ﻟﹶﻨ ﻣﻮﻝﹶ ﺍﻟﻠﱠﻪﺳﺎ ﺭﺎ ﻳﺓﹶ  ﻗﹶﺎﻝﹶ ﻗﹸﻠﹾﻨﺮﻳﺮ ﺃﹶﺑﹺﻰ ﻫﻦﻋ
ﻮﻝﹸﺳ ﻓﹶﻘﹶﺎﻝﹶ ﺭ.ﺎﻨﻔﹸﺴﺎ ﺃﹶﻧﻧﻜﹶﺮﺎ ﺃﹶﻧﻧﻻﹶﺩﺎ ﺃﹶﻭﻨﻤﻤﺷﺎ ﻭﻨﻴﺎﻟﺎ ﺃﹶﻫﻨﺴ ﻓﹶﺂﻧﻙﺪﻨ ﻋﻦﺎ ﻣﻨﺟﺮ ﻓﹶﺈﹺﺫﹶﺍ ﺧﺓﺮﻞﹺ ﺍﻵﺧ ﺃﹶﻫﻦﻣ
ﻰﻜﹶﺔﹸ ﻓﻼﹶﺋ ﺍﻟﹾﻤﻜﹸﻢﺗﺍﺭ ﻟﹶﺰﻚ ﺫﹶﻟﻜﹸﻢﺎﻟﻠﹶﻰ ﺣ ﻋﻢﺘﻯ ﻛﹸﻨﺪﻨ ﻋﻦ ﻣﻢﺘﺟﺮﻮﻥﹶ ﺇﹺﺫﹶﺍ ﺧﻜﹸﻮﻧ ﺗﻜﹸﻢ ﺃﹶﻧ  »ﻟﹶﻮﺍﻟﻠﱠﻪ
ﻢ ﻣﻮﻝﹶ ﺍﻟﻠﱠﻪﺳﺎ ﺭ ﻳ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﻗﹸﻠﹾﺖ.«ﻢ ﻟﹶﻬﺮﻔﻐﻮﺍ ﻓﹶﻴﺬﹾﻧﹺﺒ ﻳ ﻛﹶﻰﻳﺪﺪﻠﹾﻖﹴ ﺟ ﺑﹺﺨﺎﺀَ ﺍﻟﻠﱠﻪﻮﺍ ﻟﹶﺠﺬﹾﻧﹺﺒ ﺗ ﻟﹶﻢﻟﹶﻮ ﻭﻜﹸﻢﻮﺗﻴﺑ
ﺎﻼﹶﻃﹸﻬﻣﺐﹴ ﻭ ﺫﹶﻫﻦ ﹲﺔ ﻣﻟﹶﺒﹺﻨ ﻭﺔﻀ ﻓﻦ ﹲﺔ ﻣﺎ ﻗﹶﺎﻝﹶ »ﻟﹶﺒﹺﻨﻫﺎﺅﺎ ﺑﹺﻨﺔﹸ ﻣﻨﺎ ﺍﻟﹾﺠ ﻗﹸﻠﹾﻨ.«ِﺎﺀ ﺍﻟﹾﻤﻦ ﻗﹶﺎﻝﹶ »ﻣﻠﹾﻖ ﺍﻟﹾﺨﻖﻠﺧ
ﻠﱠﺪﺨﻳ ﻭﺄﹶﺱﺒﻻﹶ ﻳ ﻭﻢﻌﻨﺎ ﻳﻠﹾﻬﺧﺪ ﻳﻦﺍﻥﹸ ﻣﻔﹶﺮﻋﺎ ﺍﻟﺰﻬﺘﺑﺮﺗ ﻭﺎﻗﹸﻮﺕﺍﻟﹾﻴ ﻭﻟﹸﺆﺎ ﺍﻟﻠﱡﺆﻫﺎﺅﺒﺼﺣ ﻭ ﺍﻷَﺫﹾﻓﹶﺮﻚﺴﺍﻟﹾﻤ
ﻝﹸﺎﺩ ﺍﻟﹾﻌﺎﻡ ﺍﻹِﻣﻢﻬﺗﻮﻋ ﺩﺩﺮ ﻗﹶﺎﻝﹶ »ﺛﹶﻼﹶﺛﹶ ﹲﺔ ﻻﹶ ﺗ ﺛﹸﻢ.«ﻢﻬﺎﺑﺒﻰ ﺷﻔﹾﻨﻻﹶ ﻳ ﻭﻢﻬﺎﺑﻴﻠﹶﻰ ﺛﺒ ﻻﹶ ﺗﻮﺕﻤﻻﹶ ﻳﻭ
ﺏﻘﹸﻮﻝﹸ ﺍﻟﺮﻳﺎﺀِ ﻭﻤ ﺍﻟﺴﺍﺏﻮﺎ ﺃﹶﺑ ﻟﹶﻬﺢﻔﹶﺘﺗﺎﻡﹺ ﻭﻤ ﺍﻟﹾﻐﻕﺎ ﻓﹶﻮﻬﻓﹶﻌﺮﻈﹾﻠﹸﻮﻡﹺ ﻳﺓﹸ ﺍﻟﹾﻤﻮﻋﺩ ﻭﺮﻔﹾﻄ ﻳﲔ ﺣﻢﺎﺋﺍﻟﺼﻭ
«ﲔﹴ ﺣﺪﻌ ﺑﻟﹶﻮ ﻭﻚﻧﺮﺼﻰ ﻷَﻧﺗﺰﻋ ﻭ

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 hansı 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 övladlarımıza 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 mirvaridən və yaqutdan, torpağı isə zəfərandandır. Ora daxil olan nemət içində olar və əziyyət görməz, (orada) əbədi qalar və ölməz,
libası köhnəlməz və qocalmaz”. Sonra dedi: “Üç adamın duası
rədd olunmaz; ədalətli rəhbərin, oruc tutanın iftar vaxtı etdiyi dua
və 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

ﺎ ﻓﹶﻘﹸﻠﹾﻨﻬﹺﻪﺟﻰ ﻭﻯ ﻓﺮﺸﺍﻟﹾﺒﻡﹴ ﻭﻮ ﻳﺎﺀَ ﺫﹶﺍﺕ  ﺟﻮﻝﹶ ﺍﻟﻠﱠﻪﺳ  ﺃﹶﻥﱠ ﺭ ﺃﹶﺑﹺﻴﻪﻦﺔﹶ ﻋﻦﹺ ﺃﹶﺑﹺﻰ ﻃﹶﻠﹾﺤ ﺑ ﺍﻟﻠﱠﻪﺪﺒ ﻋﻦﻋ
ﻴﻚﺿﺮﺎ ﻳﻘﹸﻮﻝﹸ ﺃﹶﻣ ﻳﻚﺑ ﺇﹺﻥﱠ ﺭﺪﻤﺤﺎ ﻣ ﻓﹶﻘﹶﺎﻝﹶ ﻳﻠﹶﻚﺎﻧﹺﻰ ﺍﻟﹾﻤ ﺃﹶﺗﻪ ﻓﹶﻘﹶﺎﻝﹶ »ﺇﹺﻧ.ﻬﹺﻚﺟﻰ ﻭﻯ ﻓﺮﺸﻯ ﺍﻟﹾﺒﺮﺎ ﻟﹶﻨﺇﹺﻧ
«ﺍﺮﺸ ﻋﻪﻠﹶﻴ ﻋﺖﻠﱠﻤﺪ ﺇﹺﻻﱠ ﺳ  ﺃﹶﺣﻚﻠﹶﻴ ﻋﻠﱢﻢﺴﻻﹶ ﻳﺍ ﻭﺮﺸ ﻋﻪﻠﹶﻴ ﻋﺖﻠﱠﻴﺪ ﺇﹺﻻﱠ ﺻ  ﺃﹶﺣﻚﻠﹶﻴﻠﱢﻰ ﻋﺼ ﻻﹶ ﻳﻪﺃﹶﻧ
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 ﺍﳋﻠﻖxilqət 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

ﻦﻣﺆﻧﺒﺎﹰ ﻭﻔﹶﺎ ﺫﹶﻫﺎ ﺍﻟﺼﻞﹶ ﻟﹶﻨﻌﺠ ﺃﹶﻥﹾ ﻳﻚﺑﺎ ﺭ ﻟﹶﻨﻉ  ﺍﺩﺒﹺﻰﻠﻨﺶ ﻟ
 ﻳ ﻗﹸﺮﺎﺱﹴ  ﻗﹶﺎﻝﹶ ﻗﹶﺎﻟﹶﺖﺒﻦﹺ ﻋﻦﹺ ﺍﺑﻋ
ﻼﹶﻡ ﺍﻟﺴﻚﻠﹶﻴﺃﹸ ﻋﻘﹾﺮ  ﻳﻚﺑﺮﹺﻳﻞﹸ ﻓﹶﻘﹶﺎﻝﹶ ﺇﹺﻥﱠ ﺭ ﺟﹺﺒﺎﻩﺎ ﻓﹶﺄﹶﺗﻋ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﻓﹶﺪ.ﻢﻌ ﻗﹶﺎﻟﹸﻮﺍ ﻧ.«ﻠﹸﻮﻥﹶﻔﹾﻌﺗ ﻗﹶﺎﻝﹶ »ﻭ.ﺑﹺﻚ
ﻦﺪﺍﹰ ﻣ ﺃﹶﺣﻪﺬﱢﺑﺬﹶﺍﺑﺎﹰ ﻻﹶ ﺃﹸﻋ ﻋﻪﺘﺬﱠﺑ ﻋﻢﻬﻨ ﻣﻚ ﺫﹶﻟﺪﻌ ﺑ ﻛﹶﻔﹶﺮﻦﺒﺎﹰ ﻓﹶﻤﻔﹶﺎ ﺫﹶﻫ ﺍﻟﺼﻢ ﻟﹶﻬﺢﺒ ﺃﹶﺻﺌﹾﺖﻘﹸﻮﻝﹸ ﺇﹺﻥﹾ ﺷﻳﻭ
«ﺔﻤﺣﺍﻟﺮ ﻭﺔﺑﻮ ﺍﻟﺘﺎﺏﻞﹾ ﺑ ﻗﹶﺎﻝﹶ »ﺑ.ﺔﻤﺣﺍﻟﺮ ﻭﺔﺑﻮ ﺍﻟﺘﺎﺏ ﺑﻢ ﻟﹶﻬﺖﺤ ﻓﹶﺘﺌﹾﺖﺇﹺﻥﹾ ﺷ ﻭﲔﺎﻟﹶﻤﺍﻟﹾﻌ
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 edəcəksinizmi?” 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 aləmlərdən heç bir kəsə vermədiyim bir əzabı verəcəyəm. Yaxud istəyirsənsə, onlar üçün tövbə və mərhəmət qapısını açım”. Peyğəmbər  dedi: “Tövbə və mərhəmət qapısını (onların üzünə aç!)”136

 ﺇﹺﻻﱠ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﻻﹶ ﺇﹺﻟﹶﻪﺪﺒ  ﻗﹶﺎﻝﹶ »ﺇﹺﺫﹶﺍ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺍﻟﹾﻌﻮﻝﹺ ﺍﻟﻠﱠﻪﺳﻠﹶﻰ ﺭﺍ ﻋﻬﹺﺪﺎ ﺷﻤﻬ  ﺃﹶﻧﻴﺪﻌﺃﹶﺑﹺﻰ ﺳﺓﹶ ﻭﺮﻳﺮﻦ ﺃﹶﺑﹺﻰ ﻫﻋ
 ﺇﹺﻻﱠ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﻻﹶ ﺇﹺﻟﹶﻪﺪﺒﺇﹺﺫﹶﺍ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺍﻟﹾﻌ ﻭ.ﺮﺎ ﺃﹶﻛﹾﺒﺃﹶﻧﺎ ﻭ ﺇﹺﻻﱠ ﺃﹶﻧﻯ ﻻﹶ ﺇﹺﻟﹶﻪﺪﺒ ﻋﻕﺪ  ﺻﻘﹸﻮﻝﹸ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﻳ.ﺮ ﺃﹶﻛﹾﺒﺍﻟﻠﱠﻪﻭ
ən-Nəsai 1266, 1218, 1283, 1291. əl-Albani hədisi həsən saymışdır.
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 “SahihutTərğib vət-Tərhib”də (№ 3142) səhih adlandırmışdır.
133
134
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ﻕﺪ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺻ. ﻟﹶﻪﺮﹺﻳﻚ ﻻﹶ ﺷ ﺇﹺﻻﱠ ﺍﻟﻠﱠﻪﺇﹺﺫﹶﺍ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﻻﹶ ﺇﹺﻟﹶﻪ ﻭ.ﻯﺪﺣﺎ ﻭ ﺇﹺﻻﱠ ﺃﹶﻧﻯ ﻻﹶ ﺇﹺﻟﹶﻪﺪﺒ ﻋﻕﺪ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺻ.ﻩﺪﺣﻭ
ﻕﺪ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺻ.ﺪﻤ ﺍﻟﹾﺤﻟﹶﻪ ﻭﻠﹾﻚ ﺍﻟﹾﻤ ﻟﹶﻪ ﺇﹺﻻﱠ ﺍﻟﻠﱠﻪﺇﹺﺫﹶﺍ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﻻﹶ ﺇﹺﻟﹶﻪ ﻭ.ﻰ ﻟﺮﹺﻳﻚﻻﹶ ﺷﺎ ﻭ ﺇﹺﻻﱠ ﺃﹶﻧﻯ ﻻﹶ ﺇﹺﻟﹶﻪﺪﺒﻋ
.ﺓﹶ ﺇﹺﻻﱠ ﺑﹺﺎﻟﻠﱠﻪﻻﹶ ﻗﹸﻮﻝﹶ ﻭﻮﻻﹶ ﺣ ﻭ ﺇﹺﻻﱠ ﺍﻟﻠﱠﻪﺇﹺﺫﹶﺍ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﻻﹶ ﺇﹺﻟﹶﻪ ﻭ.ﺪﻤ ﺍﻟﹾﺤﻰﻟ ﻭﻠﹾﻚ ﺍﻟﹾﻤﻰﺎ ﻟ ﺇﹺﻻﱠ ﺃﹶﻧﻯ ﻻﹶ ﺇﹺﻟﹶﻪﺪﺒﻋ
ﺌﹰﺎ ﻟﹶﻢﻴ ﺷ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺍﻷَﻏﹶﺮ ﺛﹸﻢﺎﻕﺤﻮ ﺇﹺﺳ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺃﹶﺑ.«ﺓﹶ ﺇﹺﻻﱠ ﺑﹺﻰﻻﹶ ﻗﹸﻮﻝﹶ ﻭﻮﻻﹶ ﺣﺎ ﻭ ﺇﹺﻻﱠ ﺃﹶﻧﻯ ﻻﹶ ﺇﹺﻟﹶﻪﺪﺒ ﻋﻕﺪﻗﹶﺎﻝﹶ ﺻ
.ﺎﺭ ﺍﻟﻨﻪﺴﻤ ﺗ ﻟﹶﻢﻪﺗﻮ ﻣﺪﻨ ﻋﻦﺯﹺﻗﹶﻬ ﺭﻦﺎ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﻓﹶﻘﹶﺎﻝﹶ ﻣﻔﹶﺮﹴ ﻣﻌ ﻷَﺑﹺﻰ ﺟ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﻓﹶﻘﹸﻠﹾﺖ.ﻪﻤﺃﹶﻓﹾﻬ
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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ﻯﻮﺘﺎ ﺍﺳ ﻓﹶﻠﹶﻤ.ﻢﹺ ﺍﻟﻠﱠﻪﻛﹶﺎﺏﹺ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺑﹺﺴﻰ ﺍﻟﺮ ﻓﻠﹶﻪ ﺭﹺﺟﻊﺿﺎ ﻭ ﻓﹶﻠﹶﻤﻰﻠ ﻋﻑ ﺭﹺﺩﺖﺔﹶ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﻛﹸﻨﺑﹺﻴﻌﻦﹺ ﺭ ﺑﻰﻠ ﻋﻦﻋ
ﻗﹶﺎﻝﹶ ﻭ.ﻮﻥﹶﺒﻨﻘﹶﻠ ﺎ ﻟﹶﻤﻨﺑﺎ ﺇﹺﻟﹶﻰ ﺭﺇﹺﻧ ﻭ ﹾﻘﺮﹺﻧﹺﲔ ﻣﺎ ﻟﹶﻪﺎ ﻛﹸﻨﻣﺬﹶﺍ ﻭﺎ ﻫ ﻟﹶﻨﺮﺨﻯ ﺳﺎﻥﹶ ﺍﻟﱠﺬﺒﺤ  ﺳﻠﱠﻪ ﻟﺪﻤﻗﹶﺎﻝﹶ ﺍﻟﹾﺤ
 ﻗﹶﺎﻝﹶ ﻻﹶ ﺛﹶﻼﹶﺛﺎﹰ ﺛﹸﻢﺎﻥﹶ ﺍﻟﻠﱠﻪﺤﺒ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺳ ﺛﹶﻼﹶﺛﺎﹰ ﺛﹸﻢﺮ ﺃﹶﻛﹾﺒﺍﻟﻠﱠﻪ ﻭ. ﺛﹶﻼﹶﺛﺎﹰ ﺍﻟﻠﱠﻪﺪﻤ ﺣﻢﹴ ﺛﹸﻢﺎﺷﻨﹺﻰ ﻫﻟﹶﻰ ﺑﻮ ﻣﻴﺪﻌﻮ ﺳﺃﹶﺑ
ﺮﻔﻐ ﻻﹶ ﻳﻪﻰ ﺇﹺﻧ ﻟﺮﻔﹾﺴِﻰ ﻓﹶﺎﻏﹾﻔ ﻧﺖﻰ ﻇﹶﻠﹶﻤ ﺇﹺﻧﻚﺎﻧﺤﺒﻴﻊﹴ ﺳﻛ ﻭﻳﺚﺪ ﺇﹺﻟﹶﻰ ﺣﻊﺟ ﺭ ﺛﹸﻢ.ﺖ ﺇﹺﻻﱠ ﺃﹶﻧﺇﹺﻟﹶﻪ
ﻯﻞﹶ ﻛﹶﺎﻟﱠﺬ  ﻓﹶﻔﹶﻌﻮﻝﹺ ﺍﻟﻠﱠﻪﺳﺮﻓﺎﹰ ﻟ ﺭﹺﺩﺖ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﻛﹸﻨﻜﹸﻚﺤﻀﺎ ﻳ ﻣ ﻗﹸﻠﹾﺖﻚﺤ ﺿ ﺛﹸﻢ.ﺖ ﺇﹺﻻﱠ ﺃﹶﻧﻮﺏﺍﻟﺬﱡﻧ
ﺐ
 ﺠﺎﻟﹶﻰ ﻋﻌﺗ ﻭﻙﺎﺭﺒ ﺗ ﻗﹶﺎﻝﹶ »ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺍﻟﻠﱠﻪﻜﹸﻚﺤﻀﺎ ﻳ ﻣﻮﻝﹶ ﺍﻟﻠﱠﻪﺳﺎ ﺭ ﻳ ﻗﹸﻠﹾﺖﻚﺤ ﺿ ﺛﹸﻢ.ﻠﹾﺖﻨﹺﻰ ﻓﹶﻌﺘﺃﹶﻳﺭ
ﻲ ﺇﻧ ﺇﺫﺍ ﻗﺎﻝﹶ ﻻ ﺇﻟﻪ ﺇﻻﹼ ﺃﻧﺖﺪﺒ ﺍﻟﻌﻦ ﻣﺐﺠﻌﺇﻥﹼ ﺍﷲ ﻟﹶﻴ...» .«ﺮﹺﻯ ﻏﹶﻴﻮﺏ ﺍﻟﺬﱡﻧﺮﻔﻐ ﻻﹶ ﻳﻪ ﺃﹶﻧﻠﹶﻢﻌﻯ ﻳﺪﺒﻌﻟ
ﺮﻔﻐﺎﹰ ﻳﺑ ﺭ ﺃﻥﱠ ﻟﻪﺮﻑﻱ ﻋﺪﺒ ﻗﺎﻝ ﻋﺖ ﺇﻻﹼ ﺃﻧ ﺍﻟﺬﱡﻧﻮﺏﺮﻔﻐ ﻻ ﻳﻮﺑﹺﻲ ﺇﻧﻪ ﱄ ﺫﹸﻧﺮﻔﹾﺴِﻲ ﻓﺎﻏﹾﻔ ﻧﺖﻗﺪ ﻇﹶﻠﹶﻤ
«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, 1314). 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 soruşdum. O dedi: “Uca Allah buyurur: “Məndən qeyrisinin günahları

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 rəvayətdə 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

- ﻠﹶﻰ ﻋﻟﱡﻚﻢ ﺃﹶﻓﹶﻼﹶ ﺃﹶﺩ ﺎﺷ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﻫ- ﻚﻠﱢﻤ ﻗﹶﺎﻝﹶ »ﺃﹶﻻﹶ ﺃﹸﻋﻪ  ﺃﹶﻧﺒﹺﻰﻦﹺ ﺍﻟﻨﺙﹸ ﻋﺪﺤﺓﹶ  ﻳﺮﻳﺮ ﺃﹶﺑﹺﻰ ﻫﻦﻋ
«ﻠﹶﻢﺴﺘﺍﺳﻯ ﻭﺪﺒ ﻋﻠﹶﻢﻘﹸﻮﻝﹸ ﺃﹶﺳ ﻳﺓﹶ ﺇﹺﻻﱠ ﺑﹺﺎﻟﻠﱠﻪﺵﹺ ﻻﹶ ﻗﹸﻮﺮ ﺍﻟﹾﻌﺖﺤ ﺗﻦ ﻣﺔﻨﺰﹺ ﺍﻟﹾﺠ ﻛﹶﻨﻦ ﻣﺔﻤﻛﹶﻠ
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

.ﻴﻪﻛﺎﹰ ﻓﺎﺭﺒﺒﺎﹰ ﻣﲑﺍﹰ ﻃﹶﻴﺪﺍﹰ ﻛﹶﺜﻤ ﺣﻠﱠﻪ ﻟﺪﻤ ﻓﹶﻘﹶﺎﻝﹶ ﺍﻟﹾﺤﻼﹶﺓﻰ ﺍﻟﺼ  ﻓﺒﹺﻰﺍﻟﻨ ﹲﻞ ﻭﺟﺎﺀَ ﺭﺲﹴ  ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺟ ﺃﹶﻧﻦﻋ
-  ﻗﹶﺎﻝﹶ- ﻡ ﺍﻟﹾﻘﹶﻮﻡ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﻓﹶﺄﹶﺭ.«ﻛﹶﺬﹶﺍﺔﹶ ﻛﹶﺬﹶﺍ ﻭﻤﻞﹸ ﻛﹶﻠ ﺍﻟﹾﻘﹶﺎﺋﻜﹸﻢﻼﹶﺓﹶ ﻗﹶﺎﻝﹶ »ﺃﹶﻳ  ﺍﻟﺼﺒﹺﻰﻰ ﺍﻟﻨﺎ ﻗﹶﻀﻓﹶﻠﹶﻤ
  »ﻟﹶﻘﹶﺪﺒﹺﻰ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﻓﹶﻘﹶﺎﻝﹶ ﺍﻟﻨ.ﺮﻴﺎ ﺇﹺﻻﱠ ﺍﻟﹾﺨ ﺑﹺﻬﺕﺩﺎ ﺃﹶﺭﻣﺎ ﻭﻬﺎ ﻗﹸﻠﹾﺘ ﹲﻞ ﺃﹶﻧﺟﺍﺭﹴ ﻓﹶﻘﹶﺎﻝﹶ ﺭﺮﺎ ﺛﹶﻼﹶﺙﹶ ﻣﻫﺎﺩﻓﹶﺄﹶﻋ
ﺎ ﻗﹶﺎﻝﹶﺎ ﻛﹶﻤﻮﻫﺒ  ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺍﻛﹾﺘﻢﻬﺑﺄﹶﻟﹸﻮﺍ ﺭﻰ ﺳﺘﺎ ﺣﻬﻮﻧﺒﻜﹾﺘ ﻳﻒﺍ ﻛﹶﻴﻭﺭﺎ ﺩﻠﹶﻜﺎﹰ ﻓﹶﻤ ﻣﺮﺸﺎ ﻋﺎ ﺍﺛﹾﻨﻫﺭﺪﺘﺍﺑ
«ﻯﺪﺒﻋ
Əhməd 1004, 1056, 1068. Şueyb əl-Arnavut hədisi həsən li-ğayrihidir.
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-ğeyrihi adlandırıb.
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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 yazacaqlarını bilmədilər. Nəhayət Rəbblərindən  soruşdular, O da:
“Qulumun söylədiyi kimi yazın!”- deyə buyurdu”.143

ﻬﺎﺒ ﺃﻥ ﻳﻜﺘﻬﺎ ﺍﳌﻠﹶﻚ ﷲ ﻛﺜﲑﺍﹰ ﻓﺄﻋﻈﹶﻤ ﺍﳊﻤﺪ: ﻗﺎﻝ ﺭﺟ ﹲﻞ:  ﻗﺎﻝ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ:ﻋﻦ ﺳﻠﻤﺎﻥ  ﻗﺎﻝ
 ﻛﺜﲑﺍﹰ:ﻱ ﺍﻛﹾﺘﺒﻬﺎ ﻛﻤﺎ ﻗﺎﻝﹶ ﻋﺒﺪ:ﻪ  ﻓﻘﻴﻞﹶ ﻟﻪ ﻓﻴﻬﺎ ﺭﺑﻭﺭﺍﺟﻊ
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

ﻡ ﺁﺩﻦﺎ ﺍﺑ ﻳﺔﺎﻣﻴ ﺍﻟﹾﻘﻡﻮ ﻳ- ﻔﱠﺎﻥﹸ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﻋ-  ﻘﹸﻮﻝﹸ ﺍﻟﻠﱠﻪ  ﻗﹶﺎﻝﹶ »ﻳﺒﹺﻰﻦﹺ ﺍﻟﻨﺓﹶ  ﻋﺮﻳﺮ ﺃﹶﺑﹺﻰ ﻫﻦﻋ
«ﻚ ﺫﹶﻟﻜﹾﺮ ﺷﻦ ﻓﹶﺄﹶﻳﺃﹶﺱﺮﺗ ﻭﻊﺑﺮ ﺗﻚﻠﹾﺘﻌﺟﺎﺀَ ﻭﺴ ﺍﻟﻨﻚﺘﺟﻭﺯﺍﻹِﺑﹺﻞﹺ ﻭﻞﹺ ﻭﻴﻠﹶﻰ ﺍﻟﹾﺨ ﻋﻚﻠﹾﺘﻤﺣ
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 qənimətlərTranskripsiyası: Əlhəmdulilləhi həmdən kəsiyran tayyibən mubərakən fihi.
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.
142
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dən pay alan və itaət olunan başçı təyin etdim, bəs bunların şükrü
hanı?”145
ÀËËÀÙÀ ËÀÉÈÃ ÎËÀÍ ØÖÊÖÐ

ﺎ ﻳ: ﻗﹶﺎﻝﹶ،ﻲ ﻟﹶﻚﻐﺒﻨﻱ ﻳ ﺍﻟﱠﺬﻜﹾﺮﺎ ﺍﻟﺸ ﻣ،ﺏﹺﺎ ﺭ ﻳ: ﻰﻮﺳ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﻣ:ﻼﹶﻡﹴ  ﻗﹶﺎﻝﹶﻦﹺ ﺳ ﺍﷲِ ﺑﺪﺒ ﻋﻦﻋ
ﻛﹾﺮﹺﻱ ﺫﻦﺎ ﻣﻃﹾﺒﻚ ﺭﺎﻧﺴﺍﻝﹸ ﻟﺰﻰ ﻻﹶ ﻳﻮﺳﻣ
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

 ﺍﳊﻤﺪ ﷲ ﲪﺪﺍ ﻛﻤﺎ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻟﻜﺮﻡ ﻭﺟﻪ ﺭﰊ ﻋﺰ ﺟﻼﻟﻪ: ﺳﻔﻴﺎﻥ ﺑﻦ ﺳﻌﻴﺪ ﻭﺫﻛﺮ ﺩﺍﻭﺩ  ﻓﻘﺎﻝﻦﻋ
ﻓﺄﻭﺣﻰ ﺍﷲ ﺍﻟﻴﻪ ﻳﺎ ﺩﺍﻭﺩ ﺃﺗﻌﺒﺖ ﺍﳌﻼﺋﻜﺔ
79. Sufyan ibn Səidin  rəvayətinə görə Davud  dedi: “Rəbbimin Camalının kəramətinə və Cəlalının izzətinə layiq Allaha
həmd olsun!” Allah ona belə vəhy etdi: “Ey Davud, mələkləri (savab yazmaqdan) yordun!”147

 ﺃﻥ ﺍﷲ  ﺃﻭﺣﻰ ﺍﱃ ﻣﻮﺳﻰ ﺃﻥ ﻳﺎ ﻣﻮﺳﻰ ﺑﻦ ﻋﻤﺮﺍﻥ ﻛﻦ:ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﺍﻟﻨﻀﺮ ﺍﳊﺎﺭﺛﻲ ﻗﺎﻝ ﺑﻠﻐﲏ
ﻳﻘﻈﺎﻧﺎ ﻣﺮﺗﺎﺩ ﺍﻟﻔﻼ ﺃﺧﺪﺍﻧﺎ ﻭﻛﻞ ﺧﺪﻥ ﻻ ﺗﺆﺗﻴﻚ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺮﰐ ﻓﻼ ﺗﺼﺤﺒﻪ ﻓﺈﻧﻪ ﺫﻟﻚ ﻋﺪﻭ ﻭﻫﻮ
ﻳﻘﺴﻲ ﻗﻠﺒﻚ ﻭﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺫﻛﺮﻱ ﺣﱴ ﺗﺴﺘﻮﺟﺐ ﺍﻟﺸﻜﺮ ﻭﺗﺴﺘﻜﻤﻞ ﺍﳌﺰﻳﺪ
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 isnadının 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

ﻯﺪﻨ ﻋﻦﻣﺆﻯ ﺍﻟﹾﻤﺪﺒﻘﹸﻮﻝﹸ ﺇﹺﻥﱠ ﻋ  ﻳﻘﹸﻮﻝﹸ »ﺇﹺﻥﱠ ﺍﻟﻠﱠﻪ  ﻳﻮﻝﹶ ﺍﻟﻠﱠﻪﺳ ﺭﺖﻌﻤﺓﹶ  ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺳﺮﻳﺮ ﺃﹶﺑﹺﻰ ﻫﻦﻋ
«ﻪﻴﺒﻨﻦﹺ ﺟﻴ ﺑﻦ ﻣﻪﻔﹾﺴ ﻧﺰﹺﻉﺎ ﺃﹶﻧﺃﹶﻧﻧﹺﻰ ﻭﺪﻤﺤﺮﹴ ﻳﻴ ﻛﹸﻞﱢ ﺧﺰﹺﻟﹶﺔﻨﺑﹺﻤ
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

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.
148
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ﻋﻦ ﻣﻌﺎﺫ ﺑﻦﹺ ﺟﺒﻞﹴ  ﻋﻦﹺ ﺍﻟﻨﺒﹺﻰ  ﺑﹺﻄﹸﻮﻟﻪ ﻭﻗﹶﺎﻝﹶ »ﺇﹺﻧﻰ ﻧﻌﺴﺖ ﻓﹶﺎﺳﺘﺜﹾﻘﹶﻠﹾﺖ ﻧﻮﻣﺎ ﻓﹶﺮﺃﹶﻳﺖ ﺭﺑﻰ ﻓﻰ
ﺃﹶﺣﺴﻦﹺ ﺻﻮﺭﺓ ﻓﹶﻘﹶﺎﻝﹶ ﻓﻴﻢ ﻳﺨﺘﺼﻢ ﺍﻟﹾﻤﻸُ ﺍﻷَﻋﻠﹶﻰ« .ﺣﺪﺛﹶﻨﺎ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺑﺸﺎﺭﹴ ﺣﺪﺛﹶﻨﺎ ﻣﻌﺎﺫﹸ ﺑﻦ ﻫﺎﻧﹺﺊ ﺃﹶﺑﻮ
ﻫﺎﻧﹺﺊ ﺍﻟﹾﻴﺸﻜﹸﺮﹺﻯ ﺣﺪﺛﹶﻨﺎ ﺟﻬﻀﻢ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﻋﻦ ﻳﺤﻴﻰ ﺑﻦﹺ ﺃﹶﺑﹺﻰ ﻛﹶﺜﲑﹴ ﻋﻦ ﺯﻳﺪ ﺑﻦﹺ ﺳﻼﱠﻡﹺ ﻋﻦ ﺃﹶﺑﹺﻰ
ﺳﻼﱠﻡﹴ ﻋﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺮﺣﻤﻦﹺ ﺑﻦﹺ ﻋﺎﺋﺶﹴ ﺍﻟﹾﺤﻀﺮﻣﻰ ﺃﹶﻧﻪ ﺣﺪﺛﹶﻪ ﻋﻦ ﻣﺎﻟﻚ ﺑﻦﹺ ﻳﺨﺎﻣﺮ ﺍﻟﺴﻜﹾﺴﻜﻰ ﻋﻦ ﻣﻌﺎﺫ
ﺑﻦﹺ ﺟﺒﻞﹴ  ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺍﺣﺘﺒﹺﺲ ﻋﻨﺎ ﺭﺳﻮﻝﹸ ﺍﻟﻠﱠﻪ  ﺫﹶﺍﺕ ﻏﹶﺪﺍﺓ ﻋﻦ ﺻﻼﹶﺓ ﺍﻟﺼﺒﺢﹺ ﺣﺘﻰ ﻛﺪﻧﺎ ﻧﺘﺮﺍﺀَﻯ ﻋﻴﻦ
ﺍﻟﺸﻤﺲﹺ ﻓﹶﺨﺮﺝ ﺳﺮﹺﻳﻌﺎ ﻓﹶﺜﹸﻮﺏ ﺑﹺﺎﻟﺼﻼﹶﺓ ﻓﹶﺼﻠﱠﻰ ﺭﺳﻮﻝﹸ ﺍﻟﻠﱠﻪ  ﻭﺗﺠﻮﺯ ﻓﻰ ﺻﻼﹶﺗﻪ ﻓﹶﻠﹶﻤﺎ ﺳﻠﱠﻢ ﺩﻋﺎ
ﺑﹺﺼﻮﺗﻪ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﻟﹶﻨﺎ »ﻋﻠﹶﻰ ﻣﺼﺎﻓﱢﻜﹸﻢ ﻛﹶﻤﺎ ﺃﹶﻧﺘﻢ .«ﺛﹸﻢ ﺍﻧﻔﹶﺘﻞﹶ ﺇﹺﻟﹶﻴﻨﺎ ﺛﹸﻢ ﻗﹶﺎﻝﹶ »ﺃﹶﻣﺎ ﺇﹺﻧﻰ ﺳﺄﹸﺣﺪﺛﹸﻜﹸﻢ ﻣﺎ ﺣﺒﺴﻨﹺﻰ
ﻋﻨﻜﹸﻢ ﺍﻟﹾﻐﺪﺍﺓﹶ ﺇﹺﻧﻰ ﻗﹸﻤﺖ ﻣﻦ ﺍﻟﻠﱠﻴﻞﹺ ﻓﹶﺘﻮﺿﺄﹾﺕ ﻭﺻﻠﱠﻴﺖ ﻣﺎ ﻗﹸﺪﺭ ﻟﻰ ﻓﹶﻨﻌﺴﺖ ﻓﻰ ﺻﻼﹶﺗﻰ ﺣﺘﻰ ﺍﺳﺘﺜﹾﻘﹶﻠﹾﺖ
ﻓﹶﺈﹺﺫﹶﺍ ﺃﹶﻧﺎ ﺑﹺﺮﺑﻰ ﺗﺒﺎﺭﻙ ﻭﺗﻌﺎﻟﹶﻰ ﻓﻰ ﺃﹶﺣﺴﻦﹺ ﺻﻮﺭﺓ ﻓﹶﻘﹶﺎﻝﹶ ﻳﺎ ﻣﺤﻤﺪ .ﻗﹸﻠﹾﺖ ﻟﹶﺒﻴﻚ ﺭﺏ .ﻗﹶﺎﻝﹶ ﻓﻴﻢ ﻳﺨﺘﺼﻢ
ﺍﻟﹾﻤﻸُ ﺍﻷَﻋﻠﹶﻰ ﻗﹸﻠﹾﺖ ﻻﹶ ﺃﹶﺩﺭﹺﻯ .ﻗﹶﺎﻟﹶﻬﺎ ﺛﹶﻼﹶﺛﹰﺎ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﻓﹶﺮﺃﹶﻳﺘﻪ ﻭﺿﻊ ﻛﹶﻔﱠﻪ ﺑﻴﻦ ﻛﹶﺘﻔﹶﻰ ﺣﺘﻰ ﻭﺟﺪﺕ ﺑﺮﺩ ﺃﹶﻧﺎﻣﻠﻪ
ﺑﻴﻦ ﺛﹶﺪﻳﻰ ﻓﹶﺘﺠﻠﱠﻰ ﻟﻰ ﻛﹸﻞﱡ ﺷﻰﺀٍ ﻭﻋﺮﻓﹾﺖ ﻓﹶﻘﹶﺎﻝﹶ ﻳﺎ ﻣﺤﻤﺪ .ﻗﹸﻠﹾﺖ ﻟﹶﺒﻴﻚ ﺭﺏ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﻓﻴﻢ ﻳﺨﺘﺼﻢ ﺍﻟﹾﻤﻸُ
ﺍﻷَﻋﻠﹶﻰ ﻗﹸﻠﹾﺖ ﻓﻰ ﺍﻟﹾﻜﹶﻔﱠﺎﺭﺍﺕ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﻣﺎ ﻫﻦ ﻗﹸﻠﹾﺖ ﻣﺸﻰ ﺍﻷَﻗﹾﺪﺍﻡﹺ ﺇﹺﻟﹶﻰ ﺍﻟﹾﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﻭﺍﻟﹾﺠﻠﹸﻮﺱ ﻓﻰ ﺍﻟﹾﻤﺴﺎﺟﹺﺪ
ﺑﻌﺪ ﺍﻟﺼﻠﹶﻮﺍﺕ ﻭﺇﹺﺳﺒﺎﻍﹸ ﺍﻟﹾﻮﺿﻮﺀِ ﻓﻰ ﺍﻟﹾﻤﻜﹾﺮﻭﻫﺎﺕ .ﻗﹶﺎﻝﹶ ﻓﻴﻢ ﻗﹸﻠﹾﺖ ﺇﹺﻃﹾﻌﺎﻡ ﺍﻟﻄﱠﻌﺎﻡﹺ ﻭﻟﲔ ﺍﻟﹾﻜﹶﻼﹶﻡﹺ ﻭﺍﻟﺼﻼﹶﺓﹸ
ﺑﹺﺎﻟﻠﱠﻴﻞﹺ ﻭﺍﻟﻨﺎﺱ ﻧﹺﻴﺎ ﻡ .ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺳﻞﹾ .ﻗﹸﻠﹾﺖ ﺍﻟﻠﱠﻬﻢ ﺇﹺﻧﻰ ﺃﹶﺳﺄﹶﻟﹸﻚ ﻓﻌﻞﹶ ﺍﻟﹾﺨﻴﺮﺍﺕ ﻭﺗﺮﻙ ﺍﻟﹾﻤﻨﻜﹶﺮﺍﺕ ﻭﺣﺐ
ﺍﻟﹾﻤﺴﺎﻛﲔﹺ ﻭﺃﹶﻥﹾ ﺗﻐﻔﺮ ﻟﻰ ﻭﺗﺮﺣﻤﻨﹺﻰ ﻭﺇﹺﺫﹶﺍ ﺃﹶﺭﺩﺕ ﻓﺘﻨﺔﹶ ﻗﹶﻮﻡﹴ ﻓﹶﺘﻮﻓﱠﻨﹺﻰ ﻏﹶﻴﺮ ﻣﻔﹾﺘﻮﻥ ﺃﹶﺳﺄﹶﻟﹸﻚ ﺣﺒﻚ ﻭﺣﺐ
ﻣﻦ ﻳﺤﺒﻚ ﻭﺣﺐ ﻋﻤﻞﹴ ﻳﻘﹶﺮﺏ ﺇﹺﻟﹶﻰ ﺣﺒﻚ .«ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺭﺳﻮﻝﹸ ﺍﻟﻠﱠﻪ»  ﺇﹺﻧﻬﺎ ﺣ ﻖ ﻓﹶﺎﺩﺭﺳﻮﻫﺎ ﺛﹸﻢ ﺗﻌﻠﱠﻤﻮﻫﺎ«
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 namazımda 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 kürəyimin arasına qoydu, hətta barmaqlarının uclarının sərinliyini
sinəmdə hiss etdim. Hər şey mənə göründü və hər şeyi bildim.
Allah buyurdu: “Ey Muhəmməd!” Mən dedim: “Əmrinə
müntəzirəm, ey Rəbbim!” Allah buyurdu: “Mələklər nə haqda
mübahisə edirlər?” Mən dedim: “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 buyurdu: “Sonra nə haqda?” Mən dedim: “Yemək yedirtmək, mülayim
söz söyləmək, insanlar yatdığı vaxt namaz qılmaq”. Allah buyurdu: “İstə!” Mən dedim: “Allahım! Səndən xeyir işlər görməyi, pis
işlərdən uzaq olmağı, kasıbları sevməyi, məni bağışlamağını,
mənə rəhm etməyini və hər hansı bir qövmü fitnəyə salmaq istədikdə, fitnəyə düşməmiş canımı almağını diləyirəm. Səndən
Sənin və Səni sevənin məhəbbətini qazanmağımı və məhəbbətinə yaxınlaşdıracaq hər bir əməli sevməyi istəyirəm”. 151 Allah
Elçisi  dedi: “Bu yuxu haqdır, bunları yaxşıca öyrənin”.152
ÜÈÔÀÐ Âß ßÑËßÌ ÃßÁÈËßËßÐÈÍÈÍ ÔßÇÈËßÒÈ

ﺎ ﺃﹶﻗﹸﻠﹾﻬﻰ ﻟﹶﻢﺎ ﺇﹺﻧﺎ ﺃﹶﻣ ﻟﹶﻬ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﻏﹶﻔﹶﺮﻔﹶﺎﺭﻏ ﻭﺎ ﺍﻟﻠﱠﻪﻬﺎﻟﹶﻤ ﺳﻠﹶﻢ  ﻗﹶﺎﻝﹶ »ﺃﹶﺳﻮﻝﹶ ﺍﻟﻠﱠﻪﺳﺓﹶ  ﺃﹶﻥﱠ ﺭﺮﻳﺮ ﺃﹶﺑﹺﻰ ﻫﻦﻋ
« ﺎ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﻗﹶﺎﻟﹶﻬﻦﻟﹶﻜﻭ
83. Əbu Hureyra  rəvayət edir ki, Allah Elçisi  demişdir: “Allah
Kəffarə - günahın əvəzinə keçən, günahları yuyan əməllər mənasında işlədilir.
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.
150
151
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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

ﻞﹸﺧﺪ ﻳﻦﻝﹶ ﻣﻭﻥﹶ ﺃﹶﻭﺭﺪﻞﹾ ﺗ ﻗﹶﺎﻝﹶ »ﻫﻪ  ﺃﹶﻧﻮﻝﹺ ﺍﻟﻠﱠﻪﺳ ﺭﻦﻰ  ﻋﺎﺻﻦﹺ ﺍﻟﹾﻌﺮﹴﻭ ﺑﻤﻦﹺ ﻋ ﺑ ﺍﻟﻠﱠﻪﺪﺒ ﻋﻦﻋ
ُﺍﺀ ﺍﻟﹾﻔﹸﻘﹶﺮﻠﹾﻖﹺ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﺧﻦﺔﹶ ﻣﻨﻞﹸ ﺍﻟﹾﺠﺧﺪ ﻳﻦﻝﹸ ﻣ ﻗﹶﺎﻝﹶ »ﺃﹶﻭ.ﻠﹶﻢ ﺃﹶﻋﻮﻟﹸﻪﺳﺭ ﻭ ﻗﹶﺎﻟﹸﻮﺍ ﺍﻟﻠﱠﻪ.«ﻠﹾﻖﹺ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﺧﻦﺔﹶ ﻣﻨﺍﻟﹾﺠ
 ﻻﹶﺭﹺﻩﺪﻰ ﺻ ﻓﻪﺘﺎﺟﺣ ﻭﻢﻫﺪ ﺃﹶﺣﻮﺕﻤﻳ ﻭﻜﹶﺎﺭﹺﻩ ﺍﻟﹾﻤﻘﹶﻰ ﺑﹺﻬﹺﻢﺘﻳ ﻭﻮﺭ ﺍﻟﺜﱡﻐ ﺑﹺﻬﹺﻢﺪﺴ ﺗﻳﻦﻭﻥﹶ ﺍﻟﱠﺬﺎﺟﹺﺮﻬﺍﻟﹾﻤﻭ
ﻦﺤﻜﹶﺔﹸ ﻧﻼﹶﺋﻘﹸﻮﻝﹸ ﺍﻟﹾﻤ ﻓﹶﺘ.ﻢﻮﻫﻴ ﻓﹶﺤﻢﻮﻫ ﺍﺋﹾﺘﻪﻜﹶﺘﻼﹶﺋ ﻣﻦﺎﺀُ ﻣﺸ ﻳﻦﻤ  ﻟﻘﹸﻮﻝﹸ ﺍﻟﻠﱠﻪﺎﺀً ﻓﹶﻴﺎ ﻗﹶﻀ ﻟﹶﻬﻴﻊﻄﺘﺴﻳ
ﺎﺩﺍﹰﺒﻮﺍ ﻋ ﻛﹶﺎﻧﻢﻬ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺇﹺﻧﻬﹺﻢﻠﹶﻴ ﻋﻠﱢﻢﺴﻻﹶﺀِ ﻓﹶﻨﺆ ﻫﻰﺄﹾﺗﺎ ﺃﹶﻥﹾ ﻧﻧﺮﺄﹾﻣ ﺃﹶﻓﹶﺘﻚﻠﹾﻘ ﺧﻦ ﻣﻚﺗﲑﺧ ﻭﻚﺎﺋﻤﻜﱠﺎﻥﹸ ﺳﺳ
ﻰ ﻓﻪﺘﺎﺟﺣ ﻭﻢﻫﺪ ﺃﹶﺣﻮﺕﻤﻳ ﻭﻜﹶﺎﺭﹺﻩ ﺍﻟﹾﻤﻘﹶﻰ ﺑﹺﻬﹺﻢﺘﻳ ﻭﻮﺭ ﺍﻟﺜﱡﻐ ﺑﹺﻬﹺﻢﺪﺴﺗﺌﺎﹰ ﻭﻴﺮﹺﻛﹸﻮﻥﹶ ﺑﹺﻰ ﺷﺸﻭﻧﹺﻰ ﻻﹶ ﻳﺪﺒﻌﻳ
ﺎﺏﹴ ﻛﹸﻞﱢ ﺑﻦ ﻣﻬﹺﻢﻠﹶﻴﻠﹸﻮﻥﹶ ﻋﺧﺪ ﻓﹶﻴﻚ ﺫﹶﻟﺪﻨﻜﹶﺔﹸ ﻋﻼﹶﺋ ﺍﻟﹾﻤﻴﻬﹺﻢﺄﹾﺗ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﻓﹶﺘ.ًﺎﺀﺎ ﻗﹶﻀ ﻟﹶﻬﻴﻊﻄﺘﺴ ﻻﹶ ﻳﺭﹺﻩﺪﺻ
«ﺍﺭﹺﻰ ﺍﻟﺪ ﹾﻘﺒ ﻋﻌﻢ ﻢ ﻓﹶﻨﹺ ﺮﺗ ﺒﺎ ﺻﻢ ﺑﹺﻤ ﻴﻜﹸ ﻠﹶﻡ ﻋ ﻼﹶﺳ
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 səmanın 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 istəkləri 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

ﻞﹸﺧﺪ ﺗﻝﹶ ﺛﹸﻠﱠﺔ ﺇﹺﻥﱠ ﺃﹶﻭ:ﻘﹸﻮﻝﹸﻮﻝﹶ ﺍﷲِ  ﻳﺳ ﺭﺖﻌﻤ ﺳ:ﻘﹸﻮﻝﹸﺎﺹﹺ  ﻳﻦﹺ ﺍﻟﹾﻌﺮﹺﻭ ﺑﻤ ﻋﻦ ﺍﷲِ ﺑﺪﺒ ﻋﻊﻤﺳ
ﻞﹴﺟﺮ ﻟﺖﺇﹺﻥﹾ ﻛﹶﺎﻧ ﻭ،ﻮﺍﺃﹶﻃﹶﺎﻋﻮﺍ ﻭﻌﻤﻭﺍ ﺳﺮ ﺇﹺﺫﹶﺍ ﺃﹸﻣ،ﻜﹶﺎﺭﹺﻩ ﺍﻟﹾﻤﻘﹶﻰ ﺑﹺﻬﹺﻢﺘ ﺗﻳﻦ ﺍﻟﱠﺬ،ﻭﻥﹶﺎﺟﹺﺮﻬﺍﺀُ ﺍﻟﹾﻤﺔﹶ ﺍﻟﹾﻔﹸﻘﹶﺮﻨﺍﻟﹾﺠ
ﻡﻮﻮ ﻳﻋﺪﺎﻟﹶﻰ ﻳﻌ ﺗﺇﹺﻥﱠ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﻭ،ﺭﹺﻩﺪﻲ ﺻ ﻓﻲﻫ ﻭﻮﺕﻤﻰ ﻳﺘ ﺣ ﻟﹶﻪﻘﹾﺾ ﺗ ﻟﹶﻢ،ﻠﹾﻄﹶﺎﻥ ﹲﺔ ﺇﹺﻟﹶﻰ ﺍﻟﺴﺎﺟ ﺣﻢﻬﻨﻣ
ﻲﻠﹸﻮﺍ ﻓﻗﹸﺘ ﻭ،ِﺒﹺﻴﻞﹺ ﺍﷲﻲ ﺳﻠﹸﻮﺍ ﻓ ﻗﹶﺎﺗﻳﻦ ﺍﻟﱠﺬﻱﺎﺩﺒ ﻋﻦ ﺃﹶﻳ:ﻘﹸﻮﻝﹸﺎ ﻓﹶﻴﻬﺭﹺﻳﺎ ﻭﻬﻓﺮﺧﻲ ﺑﹺﺰﺄﹾﺗ ﻓﹶﺘ،ﺔﹶﻨ ﺍﻟﹾﺠﺔﺎﻣﻴﺍﻟﹾﻘ
ﻻﹶ ﻭ،ﺎﺏﹴﺴﺮﹺ ﺣﻴﺎ ﺑﹺﻐﻬﻠﹸﻮﻧﺧﺪﺔﹶ ﻓﹶﻴﻨﻠﹸﻮﺍ ﺍﻟﹾﺠﺧ ﺍﺩ،ﻲﺒﹺﻴﻠﻲ ﺳﻭﺍ ﻓﺪﺎﻫﺟ ﻭ،ﻲﺒﹺﻴﻠﻲ ﺳﺃﹸﻭﺫﹸﻭﺍ ﻓ ﻭ،ﻲﺒﹺﻴﻠﺳ
ﻳﻦﻻﹶﺀِ ﺍﻟﱠﺬﺆ ﻫﻦ ﻣ ﻟﹶﻚﺱﻘﹶﺪﻧ ﻭ،ﺎﺭﻬﺍﻟﻨﻞﹶ ﻭ ﺍﻟﻠﱠﻴ ﻟﹶﻚﺢﺒﺴ ﻧﻦﺤﺎ ﻧﻨﺑ ﺭ:ﻘﹸﻮﻟﹸﻮﻥﹶﻜﹶﺔﹸ ﻓﹶﻴﻼﹶﺋﻲ ﺍﻟﹾﻤﺄﹾﺗﺬﹶﺍﺏﹴ ﻓﹶﺘﻋ
،ﻲﺒﹺﻴﻠﻲ ﺳﺃﹸﻭﺫﹸﻭﺍ ﻓ ﻭ،ﻲﺒﹺﻴﻠﻲ ﺳﻠﹸﻮﺍ ﻓ ﻗﹶﺎﺗﻳﻦﻻﹶﺀِ ﺍﻟﱠﺬﺆ ﻫ:ﺎﻟﹶﻰﻌﺗ ﻭﻙﺎﺭﺒ ﺗﺏﻘﹸﻮﻝﹸ ﺍﻟﺮﺎ؟ ﻓﹶﻴﻨﻠﹶﻴ ﻋﻢﻬﺗﺁﺛﹶﺮ
«ﺍﺭﹺﻰ ﺍﻟﺪ ﹾﻘﺒ ﻋﻌﻢ ﻢ ﻓﹶﻨﹺ ﺮﺗ ﺒﺎ ﺻﻢ ﺑﹺﻤ ﻴﻜﹸ ﻠﹶﻡ ﻋ ﻼﹶﺎﺏﹴ ﺳ ﻛﹸﻞﱢ ﺑﻦﻜﹶﺔﹸ ﻣﻼﹶﺋ ﺍﻟﹾﻤﻬﹺﻢﻠﹶﻴﻞﹸ ﻋﺧﺪﻓﹶﺘ
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 əməllərdən çəkindilər. Onlara əmr edildikdə qulaq asar və itaət edərdilər. 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
Əhməd 6282, 6570, 6727. əl-Albani “Sahihut-Tərğib vət-Tərhib”də (№ 3183) səhih olduğunu bildirmişdir.
155 Mühacir - Məkkə fəth edilənə qədər, digər şəhərlərdən və vilayətlərdən Mədinəyə köçmüş (hicrət etmiş) səhabələrdir.
154
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Mənim yolumda döyüşən və Mənim yolumda əziyyətə məruz
qalan qullarımdır”. (Bundan sonra) mələklər onların yanına (Cənnətin) hər bir qapısından girərək (deyəcəklər): “Səbir etdiyinizə
görə sizə salam olsun! Axirət yurdunuz necə də gözəldir!” (ər-Rad,
24)”.156
ÀËËÀÙÄÀÍ ÃÎÐÕÌÀÜÛÍ ÔßÇÈËßÒÈ

ﻠﹶﻪﻰ ﺃﹶﻫﺻ ﺃﹶﻭﺎﺓﻴ ﺍﻟﹾﺤﻦ ﻣﺲﺌﺎ ﻳ ﻓﹶﻠﹶﻤ،ﺕﻮ ﺍﻟﹾﻤﻩﺮﻀﻼﹰ ﺣﺟﻘﹸﻮﻝﹸ »ﺇﹺﻥﱠ ﺭ ﻳﻪﺘﻌﻤﺳﻔﹶﺔﹶ  ﻓﹶﻘﹶﺎﻝﹶ ﻭﺬﹶﻳ ﺣﻦﻋ
 ﺇﹺﻟﹶﻰﺖﻠﹶﺼﺧ ﻭ،ﻰﻤ ﻟﹶﺤﻰ ﺇﹺﺫﹶﺍ ﺃﹶﻛﹶﻠﹶﺖﺘﺍ ﺣﺎﺭ ﻧﻴﻪﻭﺍ ﻓﺪﻗﺃﹶﻭﺍ ﻭﲑﺎ ﻛﹶﺜﻄﹶﺒﻰ ﺣﻮﺍ ﻟﻌﻤ ﻓﹶﺎﺟﺖﺎ ﻣﺇﹺﺫﹶﺍ ﺃﹶﻧ
ﻪﻌﻤ ﻓﹶﺠ،ﻠﹸﻮﺍ ﻓﹶﻔﹶﻌ.ﻢﻰ ﺍﻟﹾﻴ ﻓﻭﻩﺎ ﻓﹶﺎﺫﹾﺭﺍﺣﺎ ﺭﻣﻮﻭﺍ ﻳﻈﹸﺮ ﺍﻧ ﺛﹸﻢ،ﺎﻮﻫﻨﺎ ﻓﹶﺎﻃﹾﺤﺬﹸﻭﻫ ﻓﹶﺨ،ﺖﺸﺤﺘ ﻓﹶﺎﻣ،ﻰﻈﹾﻤﻋ
ﻘﹸﻮﻝﹸ ﻳﻪﺘﻌﻤﺎ ﺳﺃﹶﻧ ﻭ،ﺮﹴﻭﻤ ﻋﻦﺔﹸ ﺑﻘﹾﺒ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﻋ.« ﻟﹶﻪ ﺍﻟﻠﱠﻪﻔﹶﺮ ﻓﹶﻐ.ﻚﺘﻴﺸ ﺧﻦ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﻣﻚ ﺫﹶﻟﻠﹾﺖ ﻓﹶﻌﻢ ﻟﻓﹶﻘﹶﺎﻝﹶ ﻟﹶﻪ
ﺎﺎﺷﺒﻛﹶﺎﻥﹶ ﻧ ﻭ،ﺫﹶﺍﻙ
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 yetirdilər. 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-ƏhədisisSahiha”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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ﻪﻏﹶﺴ ﹲﻞ ﺭﺟﺎﺱﹺ ﺭ ﺍﻟﻨﻦ ﻣﻠﹶﻒ ﺳﻦﻴﻤ ﻛﹶﺎﻥﹶ ﻓ: ﻮﻝﹸ ﺍﻟﻠﱠﻪﺳ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺭ:  ﻗﹶﺎﻝﹶﺭﹺﻱﺪ ﺍﻟﹾﺨﻴﺪﻌ ﺃﹶﺑﹺﻲ ﺳﻦﻋ
، ﺃﹶﺏﹴﺮﻴ ﺧ: ؟ ﻗﹶﺎﻟﹸﻮﺍ ﻟﹶﻜﹸﻢﺖ ﺃﹶﺏﹴ ﻛﹸﻨ ﺃﹶﻱ: ﻓﻘﹶﺎﻝﹶ،ﻨﹺﻴﻪ ﺑﻊﻤ ﺟ،ﺕﻮ ﺍﻟﹾﻤﻩﺮﻀﺎ ﺣ ﻓﹶﻠﹶﻤ،ﺍﻟﹶﺪﻭﺎﻟﹰﺎ ﻭ ﻣﺍﻟﻠﱠﻪ
،ﻘﹸﻮﻧﹺﻲﺤ ﺍﺳ ﺛﹸﻢ،ﺮﹺﻗﹸﻮﻧﹺﻲ ﻓﹶﺄﹶﺣﺖﺎ ﻣ ﻓﹶﺈﹺﺫﹶﺍ ﺃﹶﻧ،ﻪﺬﱢﺑﻌ ﻳﻪﺑﺇﹺﻥﱠ ﺭ ﻭ،ﺍ ﻗﹶﻂﱡﺮﻴ ﺧ ﺍﻟﻠﱠﻪﺪﻨ ﻋﺄﹶﺭﺘﺎ ﺍﺑ ﻣﺍﻟﻠﱠﻪ ﻭﻪ ﺇﹺﻧ:ﻓﻘﹶﺎﻝﹶ
،؟ﺖﻌﻨﺎ ﺻﻠﹶﻰ ﻣ ﻋﻠﹶﻚﻤﺎ ﺣ ﻣ: ﻗﹶﺎﻝﹶ،ﻢ ﹲﻞ ﻗﹶﺎﺋﺟ ﻓﹶﺈﹺﺫﹶﺍ ﺭ ﻛﹸﻦ: ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺍﻟﻠﱠﻪ،ﻒﺎﺻﻲ ﺭﹺﻳﺢﹴ ﻋﻭﻧﹺﻲ ﻓ ﺍﺫﹾﺭﺛﹸﻢ
. ﻟﹶﻪﺮ ﺃﹶﻥﹾ ﻏﹸﻔﺮ ﻏﹶﻴﻠﹾﻘﹶﺎﻩ ﺇﹺﻥﹾ ﻳ،ﻩﺪﻔﹾﺴِﻲ ﺑﹺﻴﻱ ﻧﺍﻟﱠﺬ ﻓﹶﻮ: ﻗﹶﺎﻝﹶ،ﻚﺎﻓﹶﺘﺨ ﻣ:ﻗﹶﺎﻝﹶ
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

،ﺍﻡﹺﻮ ﺍﻟﹾﻌﻦ ﺑﺮﻴﺑﺍﻟﺰ  ﻭﺒﹺﻲﺜﹶﻨﹺﻲ ﺍﻟﻨﻌ ﺑ:ﻘﹸﻮﻝﹸﺎ  ﻳﻴﻠ ﻋﺖﻌﻤ ﺳ: ﻗﹶﺎﻝﹶﻲﻠﹶﻤﻦﹺ ﺍﻟﺴﻤﺣ ﺍﻟﺮﺪﺒ ﺃﹶﺑﹺﻲ ﻋﻦﻋ
ﺐﹴﺎﻃ ﺣﻦﺏ ﻣ
 ﺎﺘﺎ ﻛﻬﻌﺃﹶ ﹲﺓ ﻣﺮﺎ ﺍﻣﺑﹺﻬ ﻭ،ﻛﹶﺬﹶﺍﺔﹶ ﻛﹶﺬﹶﺍ ﻭﺿﻭﻮﺍ ﺭﻠﹸﻐﺒﻰ ﺗﺘﻘﹸﻮﺍ ﺣﻄﹶﻠ ﺍﻧ: ﻓﹶﻘﹶﺎﻝﹶ،ﺎ ﻓﹶﺎﺭﹺﺱﻼﹶﻧﻛﻭ
ﺎﺏﺘ ﺍﻟﹾﻜ:ﺎ  ﻓﹶﻘﹸﻠﹾﻨﺒﹺﻲﺎ ﺍﻟﻨ ﻟﹶﻨﻒﺻﺚﹸ ﻭﻴﺎ ﺣﲑﹴ ﻟﹶﻬﻌﻠﹶﻰ ﺑ ﻋﺴِﲑﺎ ﺗﺎﻫﻨﺍﻓﹶﻴ ﻓﹶﻮ،ﺎﻮﻧﹺﻲ ﺑﹺﻬ ﻓﹶﺄﹾﺗ،ﲔﺮﹺﻛﺸﺇﹺﻟﹶﻰ ﺍﻟﹾﻤ
ﺎ ﻛﹶﺬﹶﺏ ﻣ: ﻓﹶﻘﹸﻠﹾﺖ،ﻯﺎ ﺃﹶﺭ ﻣ:ﺒﹺﻲﺎﺣ ﻓﹶﻘﹶﺎﻝﹶ ﺻ،ﺎﻫﲑﻌﺑﺎ ﻭﺎﻫﺜﹾﻨﺤ ﻓﹶﺒ،ﺎﺏﺘﻲ ﻛﻌﺎ ﻣ ﻣ:؟ ﻗﹶﺎﻟﹶﺖﻚﻌﻱ ﻣﺍﻟﱠﺬ
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.
159
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ﺭ ﺍﺎ ﺇﹺﺯﻬﻠﹶﻴﻋﺎ ﻭﻬﺗﺰﺠﺎ ﺇﹺﻟﹶﻰ ﺣﻫﺪ ﺑﹺﻴﺕﻮ ﻓﹶﺄﹶﻫ،ﻪﺮﹺﺟﹺﻨﺨ ﻟﹶﺘ ﺃﹶﻭﻚﻧﺩﺮ ﻟﹶﺄﹸﺟﻩﺪﻔﹾﺴِﻲ ﺑﹺﻴﻱ ﻧﺍﻟﱠﺬ  ﻭﺒﹺﻲﺍﻟﻨ
، ﻘﹶﻪﻨ ﻋﺮﹺﺏﻨﹺﻲ ﺃﹶﺿﻋ ﺩ،ﻨﹺﲔﻣﺆﺍﻟﹾﻤ ﻭﻮﻟﹶﻪﺳﺭ ﻭﺎﻥﹶ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﺧ:ﺮﻤ  ﻓﹶﻘﹶﺎﻝﹶ ﻋﺒﹺﻲﺎ ﺍﻟﻨﻨﻴ ﻓﹶﺄﹶﺗ،ﺖﺟﺮ ﻓﹶﺄﹶﺧ،ﻮﻑﺻ
،ﺪﻡﹺ ﻳ ﺍﻟﹾﻘﹶﻮﺪﻨﻲ ﻋﻜﹸﻮﻥﹶ ﻟ ﺃﹶﻥﹾ ﻳﺕﺩﺃﹶﺭ ﻭ،ﺎ ﺑﹺﺎﻟﻠﱠﻪﻨﻣﺆﺎ ﺑﹺﻲ ﺇﹺﻻﱠ ﺃﹶﻥﹾ ﺃﹶﻛﹸﻮﻥﹶ ﻣ ﻣ:؟ ﻓﹶﻘﹶﺎﻝﹶﻠﹶﻚﻤﺎ ﺣ ﻣ:ﻗﹶﺎﻝﹶﻭ
 ﻓﹶﻘﹶﺪﻢﺌﹾﺘﺎ ﺷﻠﹸﻮﺍ ﻣﻤ ﺍﻋ: ﻓﹶﻘﹶﺎﻝﹶﻬﹺﻢ ﺇﹺﻟﹶﻴ ﺍﻃﱠﻠﹶﻊﻞﱠ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﻟﹶﻌ،ﺍﺭﺪ ﺑﻬﹺﺪ ﺷ ﻗﹶﺪﺲ ﻟﹶﻴ ﺃﹶﻭ،ﺮﻤﺎ ﻋ ﻳﻕﺪ ﺻ:ﻗﹶﺎﻝﹶ
.ﻠﹶﻢ ﺃﹶﻋﻮﻟﹸﻪﺳﺭ ﻭ ﺍﻟﻠﱠﻪ:ﻗﹶﺎﻝﹶ ﻭﺮﻤﺎ ﻋﻨﻴ ﻋﺖﻌﻣ ﻓﹶﺪ، ﺔﹸﻨ ﺍﻟﹾﺠ ﻟﹶﻜﹸﻢﺖﺒﺟﻭ
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!” Peyğəmbər  dedi: “(Bu işi görməyə) səni vadar edən nədir?” Hatib 
dedi: “Mən Allaha iman gətirən bir adamam. Lakin müşriklər
Məkkədəki yaxınlarıma toxunmasınlar deyə, belə etdim”. Peyğəmbər  dedi: “Doğru deyir, ey Ömər! Məgər o, Bədr döyüşündə 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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ﺔﻨﻰ ﺍﻟﹾﺠﺢﹺ ﻓﺎﻟ ﺍﻟﺼﺪﺒﻠﹾﻌﺔﹶ ﻟﺟﺭ ﺍﻟﺪﻓﹶﻊﺮ  ﻟﹶﻴ  »ﺇﹺﻥﱠ ﺍﻟﻠﱠﻪﻮﻝﹸ ﺍﻟﻠﱠﻪﺳﺓﹶ  ﻗﹶﺎﻝﹶ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺭﺮﻳﺮ ﺃﹶﺑﹺﻰ ﻫﻦﻋ
« ﻟﹶﻚﻙﻟﹶﺪﻔﹶﺎﺭﹺ ﻭﻐﺘﻘﹸﻮﻝﹸ ﺑﹺﺎﺳ؟ ﻓﹶﻴﻩﺬﻰ ﻫﻰ ﻟ ﺃﹶﻧﺏﺎﺭﻘﹸﻮﻝﹸ ﻳﻓﹶﻴ
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

ﻠﱢﻢ ﻓﹶﺴﺐ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺍﺫﹾﻫ ﺛﹸﻢ،ﺎﺍﻋﺭﻮﻥﹶ ﺫﺘ ﺳﻃﹸﻮﻟﹸﻪ ﻭﻡ ﺁﺩ ﺍﻟﻠﱠﻪﻠﹶﻖ  ﻗﹶﺎﻝﹶ »ﺧﺒﹺﻰﻦﹺ ﺍﻟﻨﺓﹶ  ﻋﺮﻳﺮ ﺃﹶﺑﹺﻰ ﻫﻦﻋ
.ﻜﹸﻢﻠﹶﻴ ﻋﻼﹶﻡ ﻓﹶﻘﹶﺎﻝﹶ ﺍﻟﺴ.ﻚﺘﻳﺔﹸ ﺫﹸﺭﻴﺤﺗ ﻭﻚﺘﻴﺤ ﺗ،ﻚﻮﻧﻴﺤﺎ ﻳ ﻣﻊﻤﺘ ﻓﹶﺎﺳ،ﻜﹶﺔﻼﹶﺋ ﺍﻟﹾﻤﻦ ﻣﻚﻠﹶﻰ ﺃﹸﻭﻟﹶﺌﻋ
 ﻓﹶﻠﹶﻢ،ﻡ ﺁﺩﺓﻮﺭﻠﹶﻰ ﺻﺔﹶ ﻋﻨﻞﹸ ﺍﻟﹾﺠﺧﺪ ﻳﻦ ﻓﹶﻜﹸﻞﱡ ﻣ.ﺔﹸ ﺍﻟﻠﱠﻪﻤﺣﺭ ﻭﻭﻩﺍﺩ ﻓﹶﺰ.ﺔﹸ ﺍﻟﻠﱠﻪﻤﺣﺭ ﻭﻚﻠﹶﻴ ﻋﻼﹶﻡﻓﹶﻘﹶﺎﻟﹸﻮﺍ ﺍﻟﺴ
«ﻰ ﺍﻵﻥﹶﺘ ﺣﻘﹸﺺﻨ ﻳﻠﹾﻖﻝﹺ ﺍﻟﹾﺨﺰﻳ
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 salamıdır”. (Adəm) onlara: “Əssələmu aleykum! (Sizə salam olsun!)”dedi. Onlar da: “Əssələmu aleykə və rahmətullah! (Sizə salam
olsun və Allahın rəhməti yetişsin!)”- deyib, buna “və rahmətullah” kəlməsini əlavə etdilər. Cənnətə girəcək hər kəs (ora) Adəmin surətində girəcəkdir. (Məlumunuz olsun ki,) indiyə qədər
insanların xilqəti naqisləşməkdədir”.163

162
163

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

ﻦﺎ ﻓﹸﻼﹶﻥﹸ ﺑﺎ ﺃﹶﻧﻤﻫﺪ  ﻓﹶﻘﹶﺎﻝﹶ ﺃﹶﺣﻮﻝﹺ ﺍﻟﻠﱠﻪﺳ ﺭﺪﻬﻠﹶﻰ ﻋ ﻋﻼﹶﻥﺟﺐ ﺭﺴﺘﺐﹴ  ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺍﻧﻦﹺ ﻛﹶﻌ ﺑﻰ ﺃﹸﺑﻦﻋ
ﻰ  ﻓﹶﻘﹶﺎﻝﹶﻮﺳ ﻣﺪﻬﻠﹶﻰ ﻋ ﻋﻼﹶﻥﺟ ﺭﺐﺴﺘ  »ﺍﻧﻮﻝﹸ ﺍﻟﻠﱠﻪﺳ ﻓﹶﻘﹶﺎﻝﹶ ﺭ ﻟﹶﻚ ﻻﹶ ﺃﹸﻡﺖ ﺃﹶﻧﻦ ﻓﹶﻤﻓﹸﻼﹶﻥ
.ﻼﹶﻡﹺ ﺍﻹِﺳﻦ ﺍﺑ ﻓﹸﻼﹶﻥﻦﺎ ﻓﹸﻼﹶﻥﹸ ﺑ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺃﹶﻧ ﻟﹶﻚ ﻻﹶ ﺃﹸﻡﺖ ﺃﹶﻧﻦﺔﹰ ﻓﹶﻤﻌﺴ ﺗﺪﻰ ﻋﺘ ﺣ ﻓﹸﻼﹶﻥﻦﺎ ﻓﹸﻼﹶﻥﹸ ﺑﺎ ﺃﹶﻧﻤﻫﺪﺃﹶﺣ
ﺴِﺐﺘﻨﻰ ﺃﹶﻭﹺ ﺍﻟﹾﻤﻤﺘﻨﺎ ﺍﻟﹾﻤﻬ ﺃﹶﻳﺖﺎ ﺃﹶﻧﻦﹺ ﺃﹶﻣﻴﺴِﺒﺘﻨﻦﹺ ﺍﻟﹾﻤﺬﹶﻳ ﺃﹶﻥﱠ ﻫﻼﹶﻡ ﺍﻟﺴﻪﻠﹶﻴﻰ ﻋﻮﺳ ﺇﹺﻟﹶﻰ ﻣﻰ ﺍﻟﻠﱠﻪﺣﻗﹶﺎﻝﹶ ﻓﹶﺄﹶﻭ
ﻰﺎ ﻓﻤﺜﹸﻬ ﺛﹶﺎﻟﺖ ﻓﹶﺄﹶﻧﺔﻨﻰ ﺍﻟﹾﺠﻦﹺ ﻓﻴ ﺇﹺﻟﹶﻰ ﺍﺛﹾﻨﺴِﺐﺘﻨﺬﹶﺍ ﺍﻟﹾﻤﺎ ﻫ ﻳﺖﺎ ﺃﹶﻧﺃﹶﻣ ﻭﻢﻫﺮﺎﺷ ﻋﺖﺎﺭﹺ ﻓﹶﺄﹶﻧﻰ ﺍﻟﻨ ﻓﺔﻌﺴﺇﹺﻟﹶﻰ ﺗ
«ﺔﻨﺍﻟﹾﺠ
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 filankəsin 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

،ﻢﻠﹶﻜﹸﻬ ﺃﹶﻫﻮ ﻓﹶﻬ،ﺎﺱ ﺍﻟﻨﻠﹶﻚ ﻫ:ﻘﹸﻮﻝﹸﻼﹰ ﻳﺟ ﺭﻢﺘﻌﻤ ﺇﹺﺫﹶﺍ ﺳ: ﻮﻝﹸ ﺍﻟﻠﱠﻪﺳ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺭ:ﺓﹶ  ﻗﹶﺎﻝﹶﺮﻳﺮ ﺃﹶﺑﹺﻲ ﻫﻦﻋ
.ﻚ
 ﺎﻟ ﻫﻮ ﻫﻪ ﺇﹺﻧ:ﻘﹸﻮﻝﹸ ﺍﻟﻠﱠﻪﻳ

Əhməd 20241, 21178, 21216, 21778. əl-Albani “Sahihul-Cəmius-Sağir”də (№ 1492) və
“Silsilətul-Əhədisis-Sahiha”da (№ 1270) səhih adlandırmışdır.
164
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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: “Həqiqətən, o özü həlak oldu!”166
«ÀËËÀÙÀ ÀÍÄ ÎËÑÓÍ ÊÈ, ÀËËÀÙ ÔÈËÀÍÊßÑÈ ÁÀÜÛØËÀÌÀÉÀÚÀÃ» - ÄÅÌßÊÄßÍ
×ßÊÈÍÌßÊ

ﻦﹺ ﻓﹶﻜﹶﺎﻥﹶﻴﻴﺂﺧﺘﻴﻞﹶ ﻣﺍﺋﺮﻨﹺﻰ ﺇﹺﺳﻰ ﺑ ﻓﻼﹶﻥﺟﻘﹸﻮﻝﹸ »ﻛﹶﺎﻥﹶ ﺭ  ﻳﻮﻝﹶ ﺍﻟﻠﱠﻪﺳ ﺭﺖﻌﻤﺓ َ ﺳﺮﻳﺮﻮ ﻫﻗﹶﺎﻝﹶ ﺃﹶﺑ
ﻘﹸﻮﻝﹸﺐﹺ ﻓﹶﻴﻠﹶﻰ ﺍﻟﺬﱠﻧ ﻋﺮﻯ ﺍﻵﺧﺮ ﻳﻬﹺﺪﺘﺠﺍﻝﹸ ﺍﻟﹾﻤﺰ ﻓﹶﻜﹶﺎﻥﹶ ﻻﹶ ﻳﺓﺎﺩﺒﻰ ﺍﻟﹾﻌﺪ ﻓ ﻬﹺﺘﺠ ﻣﺮﺍﻵﺧ ﻭﺬﹾﻧﹺﺐﺎ ﻳﻤﻫﺪﺃﹶﺣ
 ﻻﹶﺍﻟﻠﱠﻪﺎ ﻓﹶﻘﹶﺎﻝﹶ ﻭﻴﺒﻗ ﺭﻠﹶﻰ ﻋﺜﹾﺖﻌﻰ ﺃﹶﺑﺑﺭﻠﱢﻨﹺﻰ ﻭ ﻓﹶﻘﹶﺎﻝﹶ ﺧﺮ ﺃﹶﻗﹾﺼﺐﹴ ﻓﹶﻘﹶﺎﻝﹶ ﻟﹶﻪﻠﹶﻰ ﺫﹶﻧﺎ ﻋﻣﻮ ﻳﻩﺪﺟ ﻓﹶﻮ.ﺮﺃﹶﻗﹾﺼ
ﺬﹶﺍﻬ ﻓﹶﻘﹶﺎﻝﹶ ﻟﲔﺎﻟﹶﻤ ﺍﻟﹾﻌﺏ ﺭﺪﻨﺎ ﻋﻌﻤﺘﺎ ﻓﹶﺎﺟﻤﻬﺍﺣﻭ ﺃﹶﺭ ﻓﹶﻘﹸﺒﹺﺾ.ﺔﹶﻨ ﺍﻟﹾﺠ ﺍﻟﻠﱠﻪﻠﹸﻚﺧﺪ ﻻﹶ ﻳ ﺃﹶﻭ ﻟﹶﻚ ﺍﻟﻠﱠﻪﺮﻔﻐﻳ
ﺔﹶﻨﻞﹺ ﺍﻟﹾﺠﺧ ﻓﹶﺎﺩﺐﺬﹾﻧﹺﺐﹺ ﺍﺫﹾﻫﻠﹾﻤﻗﹶﺎﻝﹶ ﻟﺍ ﻭﺭﻯ ﻗﹶﺎﺩﺪﻰ ﻳﺎ ﻓﻠﹶﻰ ﻣ ﻋﺖ ﻛﹸﻨﺎ ﺃﹶﻭﻤﺎﻟ ﺑﹺﻰ ﻋﺖ ﺃﹶﻛﹸﻨﻬﹺﺪﺘﺠﺍﻟﹾﻤ
ﻘﹶﺖﺑ ﺃﹶﻭﺔﻤ ﺑﹺﻜﹶﻠﻜﹶﻠﱠﻢ ﻟﹶﺘﻩﺪﻔﹾﺴِﻰ ﺑﹺﻴﻯ ﻧﺍﻟﱠﺬﺓﹶ ﻭﺮﻳﺮﻮ ﻫ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺃﹶﺑ.«ﺎﺭﹺ ﺇﹺﻟﹶﻰ ﺍﻟﻨﻮﺍ ﺑﹺﻪﺒﺮﹺ ﺍﺫﹾﻫﻶﺧﻗﹶﺎﻝﹶ ﻟﻰ ﻭﺘﻤﺣﺑﹺﺮ
ﻪﺗﺮﺁﺧ ﻭﺎﻩﻴﻧﺩ
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 bağışlamayacaq!”, 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 tutan 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 tanıyırdınmı?”, 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

ﺎﻟﹶﻰﻌ ﺗﺇﹺﻥﱠ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﻭﻔﹸﻼﹶﻥ ﻟ ﺍﻟﻠﱠﻪﺮﻔﻐ ﻻﹶ ﻳﺍﻟﻠﱠﻪﻼﹰ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﻭﺟﺙﹶ »ﺃﹶﻥﱠ ﺭﺪ  ﺣﻮﻝﹶ ﺍﻟﻠﱠﻪﺳﺏﹴ  ﺃﹶﻥﱠ ﺭﺪﻨ ﺟﻦﻋ
«ﻠﹶﻚﻤ ﻋﻄﹾﺖﺒﺃﹶﺣ ﻭﻔﹸﻼﹶﻥ ﻟﺕ ﻏﹶﻔﹶﺮﻰ ﻗﹶﺪ ﻓﹶﺈﹺﻧﻔﹸﻼﹶﻥ ﻟﺮ ﺃﹶﻥﹾ ﻻﹶ ﺃﹶﻏﹾﻔﻠﹶﻰﺄﹶﻟﱠﻰ ﻋﺘﻯ ﻳ ﺫﹶﺍ ﺍﻟﱠﺬﻦﻗﹶﺎﻝﹶ ﻣ
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

ﻠﹶﺎﻩ ﺭﹺﺟﻗﹶﺖﺮ ﻣﻚ ﻗﹶﺪﻳ ﺩﻦﺙﹶ ﻋﺪﻥﹶ ﱄ ﺃﹶﻥﹾ ﺃﹸﺣ ﺇﹺﻥﱠ ﺍﷲ ﺃﹶﺫ: ﻮﻝﹸ ﺍﻟﻠﱠﻪﺳ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺭ:ﺓﹶ  ﻗﹶﺎﻝﹶﺮﻳﺮ ﺃﹶﰊ ﻫﻦﻋ
ﻚ ﺫﹶﻟﻠﹶﻢﻌﺎ ﻳ ﻣ:ﻪﻠﹶﻴ ﻋﺩﺮ ﻓﹶﻴ,ﺎﻨ َﺭﺑﻚﻈﹶﻤﺎﹶ ﺃﹶﻋﻚ ﻣﺎﻧﺤﺒ ﺳ:ﻝﹸﻘﹸﻮ ﻳﻮﻫﺵ ﻭﺮ ﺍﻟﻌﺖﺤﺜﹶﻦﹺ ﺗﻨﻘﹶﻪ ﻣﻨﻋﺽ ﻭﺍﻟﹶﺄﺭ
.ﺎ ﰊ ﻛﺎﺫﺑﻒﻠ ﺣﻦﻣ
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
Əbu Davud 4901, 4255. əl-Albani səhih olduğunu bildirmişdir.
Muslim 2621, 4753, 6847.
169 ət-Tabərani “Mucəmul-Əvsat” 7324. əl-Albani “Sahihul-Cəmius-Sağir”də (№ 1714) səhih adlandırmışdır.
167
168
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ﺔﻳ ﺑﹺﻘﹶﺮﺮ ﻓﹶﺄﹶﻣ،ِﺎﺀﺒﹺﻴ ﺍﻷَﻧﻦﺎ ﻣﺒﹺﻴﻠﹶ ﹲﺔ ﻧﻤ ﻧﺖﺻﻘﹸﻮﻝﹸ »ﻗﹶﺮ  ﻳﻮﻝﹶ ﺍﻟﻠﱠﻪﺳ ﺭﺖﻌﻤﺓﹶ  ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺳﺮﻳﺮ ﺃﹶﺑﹺﻰ ﻫﻦﻋ
«ﺢﺒﺴﻢﹺ ﺗ ﺍﻷُﻣﻦﺔﹰ ﻣ ﺃﹸﻣﻗﹾﺖﺮﻠﹶ ﹲﺔ ﺃﹶﺣﻤ ﻧﻚﺘﺻ ﺃﹶﻥﹾ ﻗﹶﺮﻪ ﺇﹺﻟﹶﻴﻰ ﺍﻟﻠﱠﻪﺣ ﻓﹶﺄﹶﻭ،ﺮﹺﻗﹶﺖﻞﹺ ﻓﹶﺄﹸﺣﻤﺍﻟﻨ
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

ﻘﹾﻮﹺ ﺑﹺﺤﺬﹶﺕ ﻓﹶﺄﹶﺧﻢﺣ ﺍﻟﺮﺖ ﻗﹶﺎﻣﻪﻨﻍﹶ ﻣﺎ ﻓﹶﺮ ﻓﹶﻠﹶﻤ،ﻠﹾﻖ ﺍﻟﹾﺨ ﺍﻟﻠﱠﻪﻠﹶﻖ  ﻗﹶﺎﻝﹶ »ﺧﺒﹺﻰﻦﹺ ﺍﻟﻨﺓﹶ  ﻋﺮﻳﺮ ﺃﹶﺑﹺﻰ ﻫﻦﻋ
ﻠﹶﻚﺻ ﻭﻦﻞﹶ ﻣ ﺃﹶﻥﹾ ﺃﹶﺻﻦﻴﺿﺮ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺃﹶﻻﹶ ﺗ.ﺔﻴﻌ ﺍﻟﹾﻘﹶﻄﻦ ﻣ ﺑﹺﻚﺬﺎﺋ ﺍﻟﹾﻌﻘﹶﺎﻡﺬﹶﺍ ﻣ ﻫ ﻗﹶﺎﻟﹶﺖ.ﻪﺎ ﻣﻦﹺ ﻓﹶﻘﹶﺎﻝﹶ ﻟﹶﻬﻤﺣﺍﻟﺮ
 ﹾﻞ ﻓﹶﻬﻢﺌﹾﺘﺀُﻭﺍ ﺇﹺﻥﹾ ﺷﺓﹶ ﺍﻗﹾﺮﺮﻳﺮﻮ ﻫ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺃﹶﺑ.« ﻟﹶﻚ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﻓﹶﺬﹶﺍﻙ.ﺏﺎ ﺭﻠﹶﻰ ﻳ ﺑ ﻗﹶﺎﻟﹶﺖ.ﻚ ﻗﹶﻄﹶﻌﻦ ﻣﺃﹶﻗﹾﻄﹶﻊﻭ
ﻢ ﻜﹸﺎﻣﺭﺣ ﻮﺍ ﺃﹶﻘﹶﻄﱢﻌﺗﺭﺽﹺ ﻭ َﻰ ﺍﻷﻭﺍ ﻓ ﹾﻔﺴِﺪﻢ ﺃﹶ ﹾﻥ ﺗ ﻴﺘ ﻟﱠﻮﻢ ﺇﹺ ﹾﻥ ﺗ ﻴﺘ ﺴﻋ
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 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 və qohumluq əlaqələrini kəsəsiniz”
(Muhəmməd, 22)”.171
170
171

əl-Buxari 2796, 2856, 3019; Muslim 148/ 2241 (4157, 5986).
əl-Buxari 4455, 4552, 4830.
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ﻦﻤﺣﺎ ﺍﻟﺮﺃﹶﻧ ﻭﺎ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﺃﹶﻧﻘﹸﻮﻝﹸ »ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺍﻟﻠﱠﻪ  ﻳﻮﻝﹸ ﺍﻟﻠﱠﻪﺳ  ﺃﻧﻪ ﲰﻊ ﺭﻑﻮﻦﹺ ﻋﻦﹺ ﺑﻤﺣ ﺍﻟﺮﺪﺒ ﻋﻦﻋ
«ﻪﺘﺘﺎ ﺑﻬ ﻗﹶﻄﹶﻌﻦﻣ ﻭﻪﻠﹾﺘﺻﺎ ﻭﻠﹶﻬﺻ ﻭﻦﻰ ﻓﹶﻤﻤ ﺍﺳﻦﺎ ﻣ ﻟﹶﻬﻘﹶﻘﹾﺖﺷ ﻭﻢﺣ ﺍﻟﺮﻠﹶﻘﹾﺖﺧ
98. Abdur-Rahmən ibn Auf  rəvayət edir ki, mən Allah Elçisinin
 belə dediyini eşitdim: “Allah dedi: “Mən Allaham və Mən ərRahmənəm (Mərhəmətliyəm)! Mən rəhmi (qohumluq əlaqəsini)
yaratdım və Öz adımdan ona ad verdim. Kim onu möhkəmləndirsə, Mən onu rəhmətimə qovuşduraram. Kim onu kəssə, Mən
də onu kəsərəm”.172

ﺎ ﻳ:ﻘﹸﻮﻝﹸ ﺗ،ﻦﹺﻤﺣ ﺍﻟﺮﻦ ﹲﺔ ﻣﻨﺠ ﺷﻢﺣ ﺇﹺﻥﱠ ﺍﻟﺮ:  ﻗﹶﺎﻝﹶﻮﻝﹺ ﺍﻟﻠﱠﻪﺳ ﺭﻦﺙﹸ ﻋﺪﺤﺓﹶ  ﻳﺮﻳﺮﺎ ﻫ ﺃﹶﺑﻊﻤ ﺳﻪﺃﹶﻧ
ﻦﻴﺿﺮ ﺃﹶﻻﹶ ﺗ:ﺎﻬﺠﹺﻴﺒ ﻓﹶﻴ.ﺏﺎ ﺭ ﻳ،ﺏﺎ ﺭ ﻳ،ﻲﻲ ﺇﹺﻧ ﺇﹺﻧ،ﺏﺎ ﺭ ﻳ،ﺖﻌﻲ ﻗﹸﻄ ﺇﹺﻧ،ﺏﺎ ﺭ ﻳ،ﺖﻤﻲ ﻇﹸﻠ ﺇﹺﻧ،ﺏﺭ
؟ﻠﹶﻚﺻ ﻭﻦﻞﹶ ﻣﺃﹶﺻ ﻭ،ﻚ ﻗﹶﻄﹶﻌﻦ ﻣﺃﹶﻥﹾ ﺃﹶﻗﹾﻄﹶﻊ
99. Əbu Hureyra  rəvayət edir ki, Peyğəmbər  dedi: “Qohumluq əlaqəsi ər-Rəhmandan bir şəcnədir.173 O deyir: “Ey Rəbbim! Mənə zülm edildi. Ey Rəbbim! Məni kəsdilər. Ey Rəbbim!
Mənə, mənə...”. Rəbbi də ona: “Səni kəsəni kəsməyimə, birləşdirəni də birləşdirməyimə razı deyilsənmi?!” - deyə cavab verir”.174
ÒßÊßÁÁÖÐËÖ ÎËÌÀÜÛÍ ÙÀÐÀÌ ÎËÌÀÑÛ

 ﺇﹺﺯﺍﺭﹺﻱﺰ ﺍﻟﹾﻌ:(  »)ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺍﷲ:  ﻗﹶﺎﻝﹶﺒﹺﻰﻦﹺ ﺍﻟﻨﺓﹶ  ﻋﺮﻳﺮﺃﹶﺑﹺﻰ ﻫ ﻭﺭﹺﻯﺪ ﺍﻟﹾﺨﻴﺪﻌ ﺃﹶﺑﹺﻰ ﺳﻦﻋ
«ﻪﺘﺬﺑﻤﺎ ﻋﻨﻬﺎﺯﻋﲏ ﺑﹺﺸﻲﺀٍ ﻣ ﻧﻦ ﻓﹶﻤ،ﺎﺀُ ﺭﹺﺩﺍﺋﻲﺮﹺﻳﺒﺍﻟﹾﻜﻭ
100. Əbu Səid əl-Xudri və Əbu Hureyra  rəvayət edirlər ki,
Peyğəmbər  dedi: “(Allah  buyurdu): “İzzət və təkəbbürlük

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

ﻠﹶﻰ ﻋ ﺍﻟﻈﱡﻠﹾﻢﺖﻣﺮ ﺣﻲ ﻗﹶﺪ ﺇﹺﻧ،ﻱﺎﺩﺒﺎ ﻋ ﻳ:ﺎﻟﹶﻰ ﻗﹶﺎﻝﹶﻌﺗ ﻭﻙﺎﺭﺒ ﺗﻦﹺ ﺍﻟﻠﱠﻪ  ﻋﺒﹺﻲﻦﹺ ﺍﻟﻨ  ﻋ ﺃﹶﺑﹺﻲ ﺫﹶﺭﻦﻋ
ﺎﺃﹶﻧﺎﺭﹺ ﻭﻬﺍﻟﻨﻞﹺ ﻭﺌﹸﻮﻥﹶ ﺑﹺﺎﻟﻠﱠﻴﻄﺨ ﺗﻳﻦ ﺍﻟﱠﺬﻜﹸﻢ ﺇﹺﻧ،ﻱﺎﺩﺒﺎ ﻋ ﻳ.ﻮﺍﻈﹶﺎﻟﹶﻤ ﻓﹶﻼﹶ ﺗﻜﹸﻢﻨﻴﺎ ﺑﻣﺮﺤ ﻣﻪﻠﹾﺘﻌﺟ ﻭ،ﻔﹾﺴِﻲﻧ
،ﻪﺘﻤ ﺃﹶﻃﹾﻌﻦﻊ ﺇﹺﻻﱠ ﻣ ﺎﺋ ﺟ ﻛﹸﻠﱡﻜﹸﻢ،ﻱﺎﺩﺒﺎ ﻋ ﻳ. ﻟﹶﻜﹸﻢﺮﻭﻧﹺﻲ ﺃﹶﻏﹾﻔﺮﻔﻐﺘ ﻓﹶﺎﺳ،ﻲﺎﻟﻻﹶ ﺃﹸﺑ ﻭ،ﻮﺏ ﺍﻟﺬﱡﻧﺮﺃﹶﻏﹾﻔ
،ﻱﺎﺩﺒﺎ ﻋ ﻳ.ﻜﹸﻢﻮﻧﹺﻲ ﺃﹶﻛﹾﺴﻜﹾﺴﺘ ﻓﹶﺎﺳ،ﻪﺗﻮ ﻛﹶﺴﻦﺎﺭﹴ ﺇﹺﻻﱠ ﻣ ﻋ ﻛﹸﻠﱡﻜﹸﻢ،ﻱﺎﺩﺒﺎ ﻋ ﻳ.ﻜﹸﻢﻤﻮﻧﹺﻲ ﺃﹸﻃﹾﻌﻤﻄﹾﻌﺘﻓﹶﺎﺳ
ﻲ ﻓﻚ ﺫﹶﻟﺰﹺﺩ ﻳ ﻟﹶﻢ،ﻜﹸﻢﻨ ﻣﺪﺒﻘﹶﻰ ﻗﹶﻠﹾﺐﹺ ﻋﻠﹶﻰ ﺃﹶﺗﻮﺍ ﻋ ﻛﹶﺎﻧ،ﻜﹸﻢﺟﹺﻨ ﻭﻜﹸﻢﺴﺇﹺﻧ ﻭ،ﻛﹸﻢﺮﺁﺧ ﻭﻟﹶﻜﹸﻢ ﺃﹶﻥﱠ ﺃﹶﻭﻟﹶﻮ
ﻲﻮﺍ ﻓﻌﻤﺘﻟﹶﻮﹺ ﺍﺟ ﻭ،ﺌﹰﺎﻴﻲ ﺷﻠﹾﻜ ﻣﻦ ﻣﻚ ﺫﹶﻟﻘﹸﺺﻨ ﻳ ﻟﹶﻢ،ﻞﹴﺟﺮﹺ ﻗﹶﻠﹾﺐﹺ ﺭﻠﹶﻰ ﺃﹶﻓﹾﺠﻮﺍ ﻋ ﻛﹶﺎﻧﻟﹶﻮ ﻭ،ﺌﹰﺎﻴﻲ ﺷﻠﹾﻜﻣ
 ﺇﹺﻻﱠ،ﺌﹰﺎﻴﻲ ﺷﻠﹾﻜ ﻣﻦ ﻣﻚ ﺫﹶﻟﻘﹸﺺﻨ ﻳ ﻟﹶﻢ،ﺄﹶﻝﹶﺎ ﺳ ﻣﻢﻬﻨ ﻣﺎﻥﺴ ﻛﹸﻞﱠ ﺇﹺﻧﺖﻄﹶﻴﺄﹶﻟﹸﻮﻧﹺﻲ ﻓﹶﺄﹶﻋ ﻓﹶﺴﺪﺍﺣ ﻭﻴﺪﻌﺻ
ﺎﻠﹸﻬﻌ ﺃﹶﺟﺎﻟﹸﻜﹸﻢﻤ ﺃﹶﻋﻲﺎ ﻫﻤ ﺇﹺﻧ،ﻱﺎﺩﺒﺎ ﻋ ﻳ.ﺓﹰﺪﺍﺣﺔﹰ ﻭﺴﻂﹸ ﻏﹶﻤﻴ ﺍﻟﹾﺨﻴﻪ ﻓﺲﻤﻐ ﺃﹶﻥﹾ ﻳﺮﺤ ﺍﻟﹾﺒﻘﹸﺺﻨﺎ ﻳﻛﹶﻤ
 ﺇﹺﺫﹶﺍﺭﹺﻳﺲﻮ ﺇﹺﺩ ﻛﹶﺎﻥﹶ ﺃﹶﺑﻪﻔﹾﺴ ﺇﹺﻻﱠ ﻧﻠﹸﻮﻡ ﻓﹶﻼﹶ ﻳﻚ ﺫﹶﻟﺮ ﻏﹶﻴﺪﺟ ﻭﻦﻣ ﻭ، ﺍﻟﻠﱠﻪﺪﻤﺤﺍ ﻓﹶﻠﹾﻴﺮﻴ ﺧﺪﺟ ﻭﻦ ﻓﹶﻤ،ﻜﹸﻢﻠﹶﻴﻋ
.ﻪﻴﺘﻛﹾﺒﻠﹶﻰ ﺭﺜﹶﻰ ﻋ ﺟﻳﺚﺪﺬﹶﺍ ﺍﻟﹾﺤﺙﹶ ﺑﹺﻬﺪﺣ
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) əhəmiyyət vermirəm. Elə isə Məndən bağışlanma diləyin, sizi bağışlayım. 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

 ﻗﹶﺎﻝﹶ.«ﻴﺲﹴﻤﺧﻦﹺ ﻭﻴﻰ ﻛﹸﻞﱢ ﺍﺛﹾﻨ ﻓﺔﻨ ﺍﻟﹾﺠﺍﺏﻮ ﺃﹶﺑﺢﻔﹾﺘ  »ﺗﻮﻝﹸ ﺍﻟﻠﱠﻪﺳﺓﹶ  ﻗﹶﺎﻝﹶ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺭﺮﻳﺮ ﺃﹶﺑﹺﻰ ﻫﻦﻋ
 ﻻﹶﺪﺒﻜﹶﻞﱢ ﻋ  ﻟ ﺍﻟﻠﱠﻪﺮﻔﻐﻴﺲﹴ ﻓﹶﻴﻤﺧﻦﹺ ﻭﻴﻰ ﻛﹸﻞﱢ ﺍﺛﹾﻨﺎﻝﹸ ﻓﻤ ﺍﻷَﻋﺽﺮﻌﺗﻞﹴ »ﻭﻴﻬ ﺳﺮﻗﹶﺎﻝﹶ ﻏﹶﻴﺮ ﻭ ﻤﻌﻣ
«ﺎﺤﻄﹶﻠﺼﻰ ﻳﺘﺎ ﺣﻤﻭﻫ ﺫﹶﺭﻜﹶﺔﻼﹶﺋﻠﹾﻤ ﻟﻘﹸﻮﻝﹸ ﺍﻟﻠﱠﻪﻦﹺ ﻳﻴﻨﺎﺣﺸﺘﺌﺎﹰ ﺇﹺﻻﱠ ﺍﻟﹾﻤﻴ ﺷ ﺑﹺﻪﺮﹺﻙﺸﻳ
103. Əbu Hureyra  rəvayət edir ki, Allah Elçisi  demişdir: “Hər
bazar ertəsi və cümə axşamı Cənnətin qapıları açılır”, digər rəvayətdə isə deyilir: “Hər bazar ertəsi və cümə axşamı əməllər Allaha
təqdim edilir və Allah  küsülü olanlardan başqa Ona şərik qoşmayan 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.
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ﻄﹶﻰ ﺑﹺﻰ ﺛﹸﻢ ﹲﻞ ﺃﹶﻋﺟ ﺭ،ﺔﺎﻣﻴ ﺍﻟﹾﻘﻡﻮ ﻳﻢﻬﻤﺼﺎ ﺧ ﺛﹶﻼﹶﺛﹶ ﹲﺔ ﺃﹶﻧ  ﻗﹶﺎﻝﹶ »ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺍﻟﻠﱠﻪﺒﹺﻰﻦﹺ ﺍﻟﻨﺓﹶ  ﻋﺮﻳﺮ ﺃﹶﺑﹺﻰ ﻫﻦﻋ
«ﻩﺮ ﺃﹶﺟﻂﻌ ﻳﻟﹶﻢ ﻭ،ﻪﻨﻓﹶﻰ ﻣﻮﺘﺍ ﻓﹶﺎﺳ ﺃﹶﺟﹺﲑﺮﺄﹾﺟﺘ ﹲﻞ ﺍﺳﺟﺭ ﻭ،ﻪﻨﺍ ﻓﹶﺄﹶﻛﹶﻞﹶ ﺛﹶﻤﺮ ﺣﺎﻉ ﹲﻞ ﺑﺟﺭ ﻭ،ﺭﻏﹶﺪ
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

 ﻛﹶﺎﻥﹶﻦﻴﻤ  »ﻛﹶﺎﻥﹶ ﻓﻮﻝﹸ ﺍﻟﻠﱠﻪﺳ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺭ، ﻮﻝﹺ ﺍﻟﻠﱠﻪﺳﻠﹶﻰ ﺭ ﻋﺓﹸ  ﻛﹶﺬﹶﺏﺎﺩﻨﻦﹺ ﺟﺏﹺ ﺑﺪﻨ ﺟﻦﻋ
ﺎﻟﹶﻰﻌ ﺗ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺍﻟﻠﱠﻪ،ﺎﺕﻰ ﻣﺘ ﺣﻡﻗﹶﺄﹶ ﺍﻟﺪﺎ ﺭ ﻓﹶﻤ،ﻩﺪﺎ ﻳ ﺑﹺﻬﺰﺎ ﻓﹶﺤﻜﱢﻴﻨﺬﹶ ﺳ ﻓﹶﺄﹶﺧﺰﹺﻉ ﻓﹶﺠ،ﺡﺮ ﺟ ﹲﻞ ﺑﹺﻪﺟ ﺭﻠﹶﻜﹸﻢﻗﹶﺒ
«ﺔﹶﻨ ﺍﻟﹾﺠﻪﻠﹶﻴ ﻋﺖﻣﺮ ﺣ،ﻔﹾﺴِﻪﻯ ﺑﹺﻨﺪﺒﻧﹺﻰ ﻋﺭﺎﺩﺑ
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

: ﻓﹶﻘﹶﺎﻝﹶ،ﺛﹸﻮﻥﹶﺪﺤﺘﻳﻜﹸﻮﻥﹶ ﻭﺤﻀ ﻳﺎﺑﹺﻪﺤ ﺃﹶﺻﻦ ﻣﻂﻫﻠﹶﻰ ﺭ  ﻋﺒﹺﻲ ﺍﻟﻨﺝﺮ ﺧ:ﺓﹶ  ﻗﹶﺎﻝﹶﺮﻳﺮ ﺃﹶﺑﹺﻲ ﻫﻦﻋ
،ﻡﻜﹶﻰ ﺍﻟﹾﻘﹶﻮﺃﹶﺑ ﻭﻑﺮﺼ ﺍﻧ ﺛﹸﻢ،ﺍﲑ ﻛﹶﺜﻢﺘﻜﹶﻴﻟﹶﺒ ﻭ،ﻴﻠﹰﺎ ﻗﹶﻠﻢﻜﹾﺘﺤ ﻟﹶﻀﻠﹶﻢﺎ ﺃﹶﻋﻮﻥﹶ ﻣﻠﹶﻤﻌ ﺗ ﻟﹶﻮ،ﻩﺪﻔﹾﺴِﻲ ﺑﹺﻴﻱ ﻧﺍﻟﱠﺬﻭ
179
180

əl-Buxari 2109, 2227, 2270.
əl-Buxari 3276, 3463.
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،ﻭﺍﺩﺪﺳ ﻭ،ﻭﺍﺮﺸ ﺃﹶﺑ:  ﻓﹶﻘﹶﺎﻝﹶﺒﹺﻲ ﺍﻟﻨﻊﺟ ﻓﹶﺮ،ﻱ؟ﺎﺩﺒﻂﹸ ﻋﻘﹶﻨ ﺗﻢ ﻟ،ﺪﻤﺤﺎ ﻣ ﻳ:ﻪ  ﺇﹺﻟﹶﻴﻰ ﺍﻟﻠﱠﻪﺣﺃﹶﻭﻭ
.ﻮﺍﻗﹶﺎﺭﹺﺑﻭ
106. Əbu Hureyra  rəvayət edir ki, Peyğəmbər  bir dəstə gülübdanışan səhabələrinin yanına gəlib dedi: “Canım Əlində Olana
and olsun ki, əgər mənim bildiklərimi bilsəydiniz, az gülüb çox
ağlayardınız”. O çıxıb getdikdən sonra səhabələr ağladı. Allah 
isə ona belə vəhy etdi: “Ey Muhəmməd! Nə üçün qullarımı ruhdan salırsan?” Peyğəmbər  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

ﺎ ﻛﹶﺬﹶﺍﻘﹸﻮﻟﹸﻮﻥﹶ ﻣﺍﻟﹸﻮﻥﹶ ﻳﺰ ﻻﹶ ﻳﻚﺘ  ﺇﹺﻥﱠ ﺃﹸﻣ  ﻗﹶﺎﻝﹶ »ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺍﻟﻠﱠﻪﻮﻝﹺ ﺍﻟﻠﱠﻪﺳ ﺭﻦ  ﻋﻚﺎﻟﻦﹺ ﻣﺲﹺ ﺑ ﺃﹶﻧﻦﻋ
« ﺍﻟﻠﱠﻪﻠﹶﻖ ﺧﻦ ﻓﹶﻤﻠﹾﻖ ﺍﻟﹾﺨﻠﹶﻖ ﺧﺬﹶﺍ ﺍﻟﻠﱠﻪﻘﹸﻮﻟﹸﻮﺍ ﻫﻰ ﻳﺘﺎ ﻛﹶﺬﹶﺍ ﺣﻣ
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

 ﻟﻴﺲ ﺃﺣﺪ ﻣﻦ ﺧﻠﻘﻚ ﺇﻻ ﺟﻌﻠﺖ ﻟﻪ, ﻳﺎ ﺭﺏ: »ﻗﺎﻝ ﺇﺑﻠﻴﺲ:ﻋﻦ ﺍﺑﻦ ﻋﺒﺎﺱ  ﻋﻦ ﺍﻟﻨﱯ  ﻗﺎﻝ
« ﻪﻠﹶﻴ ﻋ ﺍﻟﻠﱠﻪﻢﺬﹾﻛﹶﺮﹺ ﺍﺳ ﻳﺎ ﻟﹶﻢ ﻣ:ﺭﺯﻗﹰﺎ ﻭﻣﻌﻴﺸﺔ ﻓﻤﺎ ﺭﺯﻗﻲ؟ ﻗﺎﻝ
108. İbn Abbas  rəvayət edir ki, Peyğəmbər  demişdir: “İblis
dedi: “Ey Rəbbim! Yaratdıqlarından elə bir kəs yoxdur ki, Sən
181
182

əl-Buxari “Ədəbul-Mufrad” 254. əl-Albani səhih demişdir.
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

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

:ِﺎﺀﻤ ﺍﻟﺴﻦ ﻣﺎﺩﻨ ﺇﹺﻻ ﻧﺎﺩﻯ ﻣ،ﻲ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﻓﻩﻭﺭﺰ ﻳﺎ ﻟﹶﻪﻰ ﺃﹶﺧ ﺃﹶﺗﺪﺒ ﻋﻦﺎ ﻣ »ﻣ:  ﻗﹶﺎﻝﹶﺒﹺﻲﺲﹴ  ﺃﹶﻥﹼ ﺍﻟﻨ ﺃﹶﻧﻦﻋ
 ﻓﹶﻠﹶﻢ،ﺍﻩﺮ ﻗﻠﹶﻲﻋ ﻭ،ﻲ ﻓﺍﺭ ﻋﺒﺪﻱ ﺯ:ﻪﺷﺮ ﻋﻠﹶﻜﹸﻮﺕﻲ ﻣ ﻓﺇﹺﻻ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﻭ،ﺔﹸﻨ ﺍﻟﹾﺠ ﻟﹶﻚﺖﻃﹶﺎﺑ ﻭ،ﺖﺒﺃﹶﻥﹾ ﻃ
«ﺔﻨﻭﻥﹶ ﺍﻟﹾﺠﻯ ﺩﺮ ﺑﹺﻘ ﻟﹶﻪﺽﺃﹶﺭ
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 Cənnət uğurlu oldu”. Allah Öz Ərşinin səltənətində isə belə buyurur:
“Qulum Mənim üçün (qardaşını) ziyarət etdi, ona ziyafət vermək
Mənə aiddir. Mən ona Cənnətdən başqa bir ziyafətə razı olmaram”.184

 ﻭﻃﹶﺎﺏﺒﺖ ﻗﹶﺎﻝ ﺍﷲ ﻟﻪ ﻃﺍﺭﻩ ﺃﹶﻭ ﺯﺟﻞﹸ ﺃﹶﺧﺎﻩﺎﺩ ﺍﻟﺮ »ﺇﹺﺫﺍ ﻋ:  ﻗﹶﺎﻝﹶﺒﹺﻰ ﺍﻟﻨﻦﺓﹶ  ﻋﺮﻳﺮ ﺃﹶﺑﹺﻰ ﻫﻦﻋ
«ﺔﻲ ﺍﳉﹶﻨﱰﹺﻻﹰ ﻓ ﻣﻮﺃﹶﺕﺒ ﻭﺗ،ﺎﻙﺸﻤﻣ
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

ﺎﺭﹺﻯ ﻧﻰﻘﹸﻮﻝﹸ ﻫ ﻳ ﻓﹶﺈﹺﻥﱠ ﺍﻟﻠﱠﻪﺮﺸ ﻓﹶﻘﹶﺎﻝﹶ »ﺃﹶﺑ ﻛﹶﺎﻥﹶ ﺑﹺﻪﻚﻋ ﻭﻦﻼﹰ ﻣﺟ ﺭﺎﺩ  ﻋﺒﹺﻰﺓﹶ  ﺃﹶﻥﱠ ﺍﻟﻨﺮﻳﺮ ﺃﹶﺑﹺﻰ ﻫﻦﻋ
ﻦﹺﻣﺆ ﺍﻟﹾﻤﻯﺪﺒﻠﹶﻰ ﻋﺎ ﻋﻠﱢﻄﹸﻬﺎﺭﹺﻯ ﺃﹸﺳ ﻧﻰﻫ...» «ﺎﺭﹺ ﺍﻟﻨﻦ ﻣﻈﱠﻪﻜﹸﻮﻥﹶ ﺣﺘﺬﹾﻧﹺﺐﹺ ﻟﻯ ﺍﻟﹾﻤﺪﺒﻠﹶﻰ ﻋﺎ ﻋﻠﱢﻄﹸﻬﺃﹸﺳ
«ﺓﺮﻰ ﺍﻵﺧﺎﺭﹺ ﻓ ﺍﻟﻨﻦ ﻣﻈﱠﻪﻜﹸﻮﻥﹶ ﺣﺘﺎ ﻟﻴﻧﻰ ﺍﻟﺪﻓ
184 Əbu Yəalə 4140. əl-Albani “Silsilətul-Əhədisis-Sahiha”da (№ 2632) səhih olduğunu bildirmişdir.
185 əl-Buxari “Ədəbul-Mufrad” 345. əl-Albani hədisi həsən demişdir.
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111. Əbu Hureyra  demişdir: “Peyğəmbər  qızdırma xəstəliyinə 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

 ﻳﺎ ﻣﻼﺋﻜﱵﻪﻜﹶﺘﻼﺋ ﺇﱃ ﻣﺣﻰ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﺃﻭﺮﹺﺽ ﺇﺫﺍ ﻣﺪﺒ »ﺇﻥﱠ ﺍﻟﻌ: ﻮﻝﹸ ﺍﻟﻠﱠﻪﺳﺔﹶ  ﻗﹶﺎﻝﹶ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺭﺎﻣ ﺃﹶﺑﹺﻰ ﺃﹸﻣﻦﻋ
« ﻟﻪﺐ ﻓﺠﺴﺪ ﻣﻐﻔﻮﺭ ﻟﻪ ﻻ ﺫﻧﻪ ﻭﺇﻥﹾ ﺃﻋﺎﻓ ﻟﻪﺮ ﺃﻏﹾﻔﻪﻱ ﻓﺈﻥﹾ ﺃﻗﹾﺒﹺﻀﻮﺩ ﻗﹸﻴﻦ ﻣﺪﻱ ﺑﻘﹶﻴﺪﺒ ﻋﺕﺪﺃﻧﺎ ﻗﹶﻴ
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 bağladım. Əgər onun ruhunu alsam, onu bağışlayaram, yox əgər onu
sağaltsam, günahlarından təmizlənmiş olar!”188

ﻦﺍ ﻣﺪﺒ ﻋﺖﻠﹶﻴﺘﻘﹸﻮﻝﹸ »ﺇﹺﺫﹶﺍ ﺍﺑ  ﻳﻘﹸﻮﻝﹸ ﺇﹺﻥﱠ ﺍﻟﻠﱠﻪ  ﻳﻮﻝﹶ ﺍﻟﻠﱠﻪﺳ ﺭﺖﻌﻤﻲ ﺳﺱﹴ  ﻓﹶﺈﹺﻧ ﺃﹶﻭﻦ ﺑﺍﺩﺪ ﺷﻦﻋ
ﻦ ﻣﻪ ﺃﹸﻣﻪﺗﻟﹶﺪﻡﹺ ﻭﻮ ﻛﹶﻴﻚ ﺫﹶﻟﻪﻌﺠﻀ ﻣﻦ ﻣﻘﹸﻮﻡ ﻳﻪ ﻓﹶﺈﹺﻧﻪﺘﺎ ﺑﻠﹶﻴﻠﹶﻰ ﻣﻧﹺﻲ ﻭ ﺻﱪ ﻋﺪﻤﺎ ﻓﹶﺤﻨﻣﺆﻱ ﻣﺎﺩﺒﻋ
ﻭﻥﹶ ﻟﹶﻪﺮﺠ ﺗﻢﺘﺎ ﻛﹸﻨ ﻣﻭﺍ ﻟﹶﻪﺮ ﻓﺄﺟﻪﺘﻠﹶﻴﺘﺍﺑﻱ ﻫﺬﺍ ﻭﺪﺒ ﻋﺕﺪﺎ ﻗﹶﻴ  ﻟﻠﺤﻔﻈﺔ ﺇﱐ ﺃﹶﻧﺏﻘﹸﻮﻝﹸ ﺍﻟﺮﻳﺎ ﻭﻄﹶﺎﻳﺍﻟﹾﺨ
«ﺢ
 ﻴﺤ ﺻﻮﻫﻗﺒﻞ ﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﺍﻷﺟﺮ ﻭ
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

ət-Tirmizi 2088, 2232. əl-Albani hədisə səhih demişdir.
İbn Macə 3470, 3599. əl-Albani hədisə səhih demişdir.
188 əl-Beyhəqi “Şuabul-İman” 9923. əl-Albani “Sahihul-Cəmius-Sağir”də (№ 1673) səhih olduğunu qeyd etmişdir.
186
187
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xətalardan (təmizlənərək) ayağa qalxar”. Rəbb  qoruyucu mələklərinə buyurur: “Həqiqətən, Mən bu qulumu əməl etməkdən
saxlayıb bəlaya düçar etdim. Bundan əvvəl sağlam ikən (etdiyi
əməllərə bərabər) yazdığınız əcr qədər onun üçün mükafat
yazın!”189

ﺎﻟﹶﻰﻌ ﺍﷲ ﺗﺮ ﺇﹺﻻﱠ ﺃﹶﻣﻩﺪﺴ ﰲ ﺟﺎﺏﺼﻢﹴ ﻳﻠﺴ ﻣﻦﺎ ﻣﺮﹺﻭ  ﻗﹶﺎﻝﹶ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺍﻟﻨﱯ  ﻣﻤﻦﹺ ﻋ ﺑ ﺍﻟﻠﱠﻪﺪﺒ ﻋﻦﻋ
ﻮﺳﺎﹰ ﰲ ﻭﹺﺛﹶﺎﻗﻲﺒﺤ ﻣﺍﻡﺎﺩﻞﹸ ﻣﻤﻌﺎ ﻛﺎﻥﹶ ﻳﺮﹺ ﻣﻴ ﺍﻟﹾﺨﻦ ﻣﻠﹶﺔﻟﹶﻴﻡﹴ ﻭﻮﻱ ﰲ ﻛﹸﻞﱢ ﻳﺪﺒﻌﻮﺍ ﻟﺒﺍﳊﹶﻔﹶﻈﹶﺔﹶ ﺍﻛﹾﺘ
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

 ﻓﹶﻠﹶﻢﻦﻣﻱ ﺍﳌﹸﺆﺪﺒ ﻋﺖﻠﹶﻴﺘ ﺇﹺﺫﹶﺍ ﺍﺑ:  »ﻗﺎﻝ ﺍﷲ ﺗﺒﺎﺭﻙ ﻭﺗﻌﺎﱃﻮﻝﹶ ﺍﻟﻠﱠﻪﺳﺓﹶ  ﻗﹶﺎﻝﹶ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺭﺮﻳﺮ ﺃﹶﺑﹺﻰ ﻫﻦﻋ
 ﺛﹸﻢﻪﻣ ﺩﻦﺮﺍﹰ ﻣﻴﻣﺎﹰ ﺧﺩ ﻭﻪﻤ ﻟﹶﺤﻦﺮﺍﹰ ﻣﻴﺎﹰ ﺧﻤ ﻟﹶﺤﻪﻟﹾﺘﺪ ﺃﹶﺑﺎﺭﻱ ﺛﹸﻢ ﺇﹺﺳﻦ ﻣﻪ ﺃﹶﻃﹾﻠﹶﻘﹾﺘﻩﺍﺩﻮﻜﹸﻨﹺﻲ ﺇﹺﻟﹶﻰ ﻋﺸﻳ
«ﻞﹶﻤ ﺍﻟﹾﻌﺄﹾﻧﹺﻒﺘﺴﻳ
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

ət-Tabərani “Mucəmul-Əvsat” 4709. əl-Albani “Sahihul-Cəmius-Sağir”də (№ 4300) həsən olduğunu bildirmişdir.
190 əl-Hakim 1287. əl-Albani “Sahihul-Cəmius-Sağir”də (№ 5761) səhih olduğunu bildirmişdir.
191 əl-Beyhəqi “Sunənul-Kubra” 6340, 6786. əl-Albani “Sahihut-Tərğib vət-Tərhib”də (№
3424) və “Sahihul-Cəmius-Sağir”də (№ 4301) səhih olduğunu bildirmişdir.
189
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ﻦﹺ ﻓﹶﻘﹶﺎﻝﹶﻠﹶﻜﹶﻴ ﻣﻪﺎﻟﹶﻰ ﺇﹺﻟﹶﻴﻌ ﺗﺚﹶ ﺍﻟﻠﱠﻪﻌ ﺑﺪﺒ ﺍﻟﹾﻌﺮﹺﺽ  ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺇﹺﺫﹶﺍ ﻣﻮﻝﹶ ﺍﻟﻠﱠﻪﺳﺎﺭﹴ  ﺃﹶﻥﱠ ﺭﺴﻦﹺ ﻳﻄﹶﺎﺀِ ﺑ ﻋﻦﻋ
ﻠﹶﻢ ﺃﹶﻋﻮﻫ  ﻭ ﺇﹺﻟﹶﻰ ﺍﻟﻠﱠﻪﻚﺎ ﺫﹶﻟﻓﹶﻌ ﺭﻪﻠﹶﻴﻰ ﻋﺃﹶﺛﹾﻨ ﻭ ﺍﻟﻠﱠﻪﺪﻤ ﺣﺎﺀُﻭﻩ ﺇﹺﺫﹶﺍ ﺟﻮ ﻓﹶﺈﹺﻥﹾ ﻫﻩﺍﺩﻮﻌﻘﹸﻮﻝﹸ ﻟﺎﺫﹶﺍ ﻳﺍ ﻣﻈﹸﺮﺍﻧ
ﺎﻣﺩ ﻭﻪﻤ ﻟﹶﺤﻦﺍ ﻣﺮﻴﺎ ﺧﻤ ﻟﹶﺤﻝﹶ ﻟﹶﻪﺪ ﺃﹶﻥﹾ ﺃﹸﺑﻪﺘﻔﹶﻴﺎ ﺷﺇﹺﻥﹾ ﺃﹶﻧﺔﹶ ﻭﻨ ﺍﻟﹾﺠﻠﹶﻪﺧ ﺃﹶﻥﹾ ﺃﹸﺩﻪﺘﻓﱠﻴﻮ ﺇﹺﻥﹾ ﺗﻠﹶﻲﻱ ﻋﺪﺒﻌﻘﹸﻮﻝﹸ ﻟﻓﹶﻴ
ﻪﺌﹶﺎﺗﻴ ﺳﻪﻨ ﻋﺃﹶﻥﹾ ﺃﹸﻛﹶﻔﱢﺮ ﻭﻪﻣ ﺩﻦﺍ ﻣﺮﻴﺧ
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, mələklər - Allahın daha yaxşı bildiyi halda - bu (sözləri) Allaha yüksəldirlər. Allah buyurur: “Qulumu vəfat etdirəcəyim təqdirdə Cənnətə daxil edəcəyimi, sağaldacağım təqdirdə isə ətini daha yaxşı
ət ilə, qanını da daha yaxşı qan ilə dəyişdirəcəyimi və günahlarını
bağışlayacağımı Özümə vacib etdim”.192

 ﻓﹶﺈﹺﺫﹶﺍﻪﻠﹶﻴ ﻋﻢﺘﺨ ﻳﻮﻫﻡﹴ ﺇﹺﻻﱠ ﻭﻮﻞﹺ ﻳﻤ ﻋﻦ ﻣﺲ ﻗﹶﺎﻝﹶ »ﻟﹶﻴﻪ  ﺃﹶﻧﺒﹺﻰﻦﹺ ﺍﻟﻨﺙﹸ ﻋﺪﺤﺮﹴ  ﻳﺎﻣ ﻋﻦﺔﹶ ﺑﻘﹾﺒﻦ ﻋﻋ
ﺜﹾﻞﹺﻠﹶﻰ ﻣ ﻋﻮﺍ ﻟﹶﻪﻤﺘ  ﺍﺧﺏﻘﹸﻮﻝﹸ ﺍﻟﺮ ﻓﹶﻴ.ﻪﺘﺴﺒ ﺣ ﻓﹸﻼﹶ ﹲﻥ ﻗﹶﺪﻙﺪﺒﺎ ﻋﻨﺑﻜﹶﺔﹸ ﺭﻼﹶﺋ ﺍﻟﹾﻤ ﻗﹶﺎﻟﹶﺖﻦﻣﺆ ﺍﻟﹾﻤﺮﹺﺽﻣ
«ﻮﺕﻤ ﻳﺃﹶ ﺃﹶﻭﺮﺒﻰ ﻳﺘ ﺣﻪﻠﻤﻋ
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

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; ətTabərani “Mucəmul-Kəbir” 14201; əl-Bəğavi “Şərhus-Sünnə” 1428. əl-Albani “Sahihul-Cəmius-Sağir”də (№ 5432) və “Silsilətul-Əhədisis-Sahiha”da (№ 2193) səhih adlandırıb.
192
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ﺔﻨﺴ ﺣﻠﹶﻰ ﻃﹶﺮﹺﻳﻘﹶﺔ ﺇﹺﺫﹶﺍ ﻛﹶﺎﻥﹶ ﻋﺪﺒ  ﺇﹺﻥﱠ ﺍﻟﹾﻌﻮﻝﹸ ﺍﻟﻠﱠﻪﺳﺎﺹﹺ  ﻗﹶﺎﻝﹶ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺭﻦﹺ ﺍﻟﹾﻌﺮﹺﻭ ﺑﻤﻦﹺ ﻋ ﺑ ﺍﻟﻠﱠﻪﺪﺒ ﻋﻦﻋ
 ﺃﹶﻭﻘﹶﻪﻰ ﺃﹸﻃﹾﻠﺘﻴﻘﹰﺎ ﺣ ﺇﹺﺫﹶﺍ ﻛﹶﺎﻥﹶ ﻃﹶﻠﻪﻠﻤﺜﹾﻞﹶ ﻋ ﻣ ﻟﹶﻪﺐ ﺍﻛﹾﺘﻛﱠﻞﹺ ﺑﹺﻪﻮ ﺍﻟﹾﻤﻠﹶﻚﻠﹾﻤﻴﻞﹶ ﻟ ﻗﺮﹺﺽ ﻣ ﺛﹸﻢﺓﺎﺩﺒ ﺍﻟﹾﻌﻦﻣ
 ﺇﹺﻟﹶﻲﻪﺘﺃﹶﻛﹾﻔ
119. Abdullah ibn Amr  rəvayət edir ki, Allah Elçisi  demişdir:
“Həqiqətən, gözəl bir tərzdə Allaha ibadət edən qul xəstələndikdə, Allah ona müvəkkil olan mələyə belə buyurur: “Onu (xəstəlikdən) azad edənə və ya ölənə qədər onun üçün (sağlam ikən)
etdiyi əməllərə bərabər (savab) yaz!194

 ﺇﺫﺍ ﻣﺮﺽ ﺍﻟﻌﺒﺪ ﺍﳌﺴﻠﻢ ﻧﻮﺩﻱ ﺻﺎﺣﺐ ﺍﻟﻴﻤﲔ ﺃﻥ ﺃﺟﺮ ﻋﻠﻰ ﻋﺒﺪﻱ ﺻﺎﱀ ﻣﺎ:ﻋﻦ ﺃﰊ ﻫﺮﻳﺮﺓ  ﻗﺎﻝ
 ﺃﻗﺼﺮ ﻋﻦ ﻋﺒﺪﻱ ﻣﺎ ﻛﺎﻥ ﰲ ﻭﺛﺎﻗﻲ ﻓﻘﺎﻝ ﺭﺟﻞ ﻋﻨﺪ ﺃﰊ:ﻛﺎﻥ ﻳﻌﻤﻞ ﻭ ﻳﻘﺎﻝ ﻟﺼﺎﺣﺐ ﺍﻟﺸﻤﺎﻝ
 ﻛﺮﻩ ﺍﻟﻌﺒﺪ ﺍﳋﻄﺎﻳﺎ:  ﻳﺎ ﻟﻴﺘﲏ ﻻ ﺃﺯﺍﻝ ﺿﺎﺟﻌﺎ ﻓﻘﺎﻝ ﺃﺑﻮ ﻫﺮﻳﺮﺓ: 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 müddətdə 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

ﺮﺒ ﻓﹶﺼﻪﻴﺘﺒﹺﻴﺒﻯ ﺑﹺﺤﺪﺒ ﻋﺖﻠﹶﻴﺘ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺇﹺﺫﹶﺍ ﺍﺑﻘﹸﻮﻝﹸ »ﺇﹺﻥﱠ ﺍﻟﻠﱠﻪ  ﻳﺒﹺﻰ ﺍﻟﻨﺖﻌﻤ  ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺳﻚﺎﻟﻦﹺ ﻣﺲﹺ ﺑ ﺃﹶﻧﻦﻋ
.ﻪﻴﻨﻴ ﻋﺮﹺﻳﺪ ﻳ.«ﺔﹶﻨﺎ ﺍﻟﹾﺠﻤﻬﻨ ﻣﻪﺘﺿﻮﻋ

Əhməd 6895. əl-Albani “Sahihut-Tərğib vət-Tərğib”də (№ 3422) və “Mişkətul-Məsabih”də (№ 37, 1559) səhih adlandırmışdır.
195 İbn Əbid-Dunyə “əl-Mərad vəl-Kəffərat” 14; əl-Beyhəqi “Şuabul-İman” 9948. Ləfz sonuncunundur. Əbu Usamə Səlim ibn İyd əl-Hilali səhih demişdir.
194
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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, bunun əvəzində ona Cənnət bəxş edərəm”. Allah “sevdiyi iki şeylə”
deyəndə gözləri qəsd edirdi”.196

ﺔﺪﻣﻨﺪ ﺍﻟﺼ ﻋ ﻓﹶﺼﱪﺕﻴﻚﺘ ﻛﹶﺮﳝ ﺇﹺﺫﺍ ﺃﹶﺧﺬﺕﻘﻮﻝ ﺍﷲ ﻳﺎ ﺍﺑﻦ ﺁﺩﻡ »ﻳ: ﺒﹺﻰﻦﹺ ﺍﻟﻨﺔﹶ  ﻋﺎﻣ ﺃﹶﺑﹺﻰ ﺃﹸﻣﻦﻋ
«ﺔﻭﻥ ﺍﳉﹶﻨ ﻟﹶﻚ ﺛﹶﻮﺍﺑﺎﹰ ﺩ ﻟﹶﻢ ﺃﹶﺭﺽﺴﺒﺖﻭﺍﺣﺘ
122. Əbu Uməmə  Peyğəmbərdən  rəvayət edir ki, Allah buyurdu: “Ey Adəm oğlu! Sənin iki əzizini (gözlərini) əlindən aldığım zaman ilk anda səbir edib əvəzini (Məndən) umsan, sənə mükafat olaraq Cənnətdən başqa bir şey verməyə razı olmaram”.197
ÈËÊ ÑÀÐÑÛÍÒÛ ÀÍÛÍÄÀ ÎËÀÍ ÑßÁÐÈÍ ÌÖÊÀÔÀÒÛ

ﺪﻨ ﻋﺖﺒﺴﺘﺍﺣ ﻭﺕﺮﺒ ﺇﹺﻥﹾ ﺻﻡ ﺁﺩﻦ ﺍﺑﻪﺎﻧﺤﺒ ﺳﻘﹸﻮﻝﹸ ﺍﻟﻠﱠﻪ  ﻗﹶﺎﻝﹶ »ﻳﺒﹺﻰﻦﹺ ﺍﻟﻨﺔﹶ  ﻋﺎﻣ ﺃﹶﺑﹺﻰ ﺃﹸﻣﻦﻋ
«ﺔﻨﻭﻥﹶ ﺍﻟﹾﺠﺎ ﺩﺍﺑ ﺛﹶﻮ ﻟﹶﻚﺽ ﺃﹶﺭ ﺍﻷُﻭﻟﹶﻰ ﻟﹶﻢﺔﻣﺪﺍﻟﺼ
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

 ﺇﹺﺫﹶﺍ،ٌﺍﺀﺰﻯ ﺟﺪﻨﻦﹺ ﻋﻣﺆﻯ ﺍﻟﹾﻤﺪﺒﻌﺎ ﻟﺎﻟﹶﻰ ﻣﻌ ﺗﻘﹸﻮﻝﹸ ﺍﻟﻠﱠﻪ  ﻗﹶﺎﻝﹶ »ﻳﻮﻝﹶ ﺍﻟﻠﱠﻪﺳﺓﹶ  ﺃﹶﻥﱠ ﺭﺮﻳﺮ ﺃﹶﺑﹺﻰ ﻫﻦﻋ
«ﺔﹸﻨ ﺇﹺﻻﱠ ﺍﻟﹾﺠﻪﺒﺴﺘ ﺍﺣ ﺛﹸﻢ،ﺎﻴﻧﻞﹺ ﺍﻟﺪ ﺃﹶﻫﻦ ﻣﻪﻴﻔ ﺻﺖﻀﻗﹶﺒ
əl-Buxari 5653, 5221; “Ədəbul-Mufrad” 534.
əl-Buxari “Ədəbul-Mufrad” 535. əl-Albani hədisin isnadını həsən adlandırmışdır.
198 İbn Macə 1586, 1597. əl-Albani həsən demişdir.
196
197
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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 alacağına) ümid edərsə, Mənim ona verəcəyim mükafat ancaq Cənnət
olar”.199
ÞÂËÀÄÛ ÞËßÍ Âß ÁÓÍÀ ÑßÁÐ ÅÄßÍ ÌÖÑßËÌÀÍÛÍ ÔßÇÈËßÒÈ

ﻢﺘﻀ ﻗﹶﺒﻪﻜﹶﺘﻼﹶﺋﻤ ﻟ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺍﻟﻠﱠﻪﺪﺒ ﺍﻟﹾﻌﻟﹶﺪ ﻭﺎﺕ  ﻗﹶﺎﻝﹶ »ﺇﹺﺫﹶﺍ ﻣﻮﻝﹶ ﺍﻟﻠﱠﻪﺳ  ﺃﹶﻥﱠ ﺭﺮﹺﻯﻌﻰ ﺍﻷَﺷﻮﺳ ﺃﹶﺑﹺﻰ ﻣﻦﻋ
ﻯﺪﺒﺎﺫﹶﺍ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﻋﻘﹸﻮﻝﹸ ﻣ ﻓﹶﻴ.ﻢﻌﻘﹸﻮﻟﹸﻮﻥﹶ ﻧ ﻓﹶﻴ.ﻩﺍﺩﺓﹶ ﻓﹸﺆﺮ ﺛﹶﻤﻢﺘﻀﻘﹸﻮﻝﹸ ﻗﹶﺒ ﻓﹶﻴ.ﻢﻌﻘﹸﻮﻟﹸﻮﻥﹶ ﻧ ﻓﹶﻴ.ﻯﺪﺒ ﻋﻟﹶﺪﻭ
«ﺪﻤ ﺍﻟﹾﺤﺖﻴ ﺑﻮﻩﻤﺳ ﻭﺔﻨﻰ ﺍﻟﹾﺠﺎ ﻓﺘﻴﻯ ﺑﺪﺒﻌﻮﺍ ﻟﻨ ﺍﺑﻘﹸﻮﻝﹸ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﻓﹶﻴ.ﻊﺟﺮﺘﺍﺳ ﻭﻙﺪﻤﻘﹸﻮﻟﹸﻮﻥﹶ ﺣﻓﹶﻴ
125. Əbu Musa əl-Əşari  rəvayət edir ki, Allah Elçisi  demişdir:
“Bir qulun uşağı öldükdə Allah mələklərindən soruşur: “Qulumun uşağını aldınız?” Onlar: “Bəli”- deyə cavab verirlər. Allah
soruşur: “Qulumun ürəyinin meyvəsini aldınız?” Onlar: “Bəli”deyə cavab verirlər. Sonra Allah buyurur: “Qulum nə dedi?” Onlar deyirlər: “Sənə həmd və istirca200 etdi”. Allah buyurur: “Quluma Cənnətdə bir ev tikin və adını da “Həmd evi” qoyun!”201

ﺚﹶﻨﻮﺍ ﺍﻟﹾﺤﻠﹸﻐﺒ ﻳ ﻟﹶﻢﻻﹶﺩﺎ ﺛﹶﻼﹶﺛﹶﺔﹸ ﺃﹶﻭﻤﻬﻨﻴ ﺑﻮﺕﻤﻦﹺ ﻳﻴﻤﻠﺴ ﻣﻦﺎ ﻣ  ﻗﹶﺎﻝﹶ »ﻣﺒﹺﻰﻦﹺ ﺍﻟﻨﺓﹶ  ﻋﺮﻳﺮ ﺃﹶﺑﹺﻰ ﻫﻦﻋ
ﻞﹶﺧﺪﻰ ﻳﺘﻘﹸﻮﻟﹸﻮﻥﹶ ﺣﺔﹶ ﻓﹶﻴﻨﻠﹸﻮﺍ ﺍﻟﹾﺠﺧ ﺍﺩﻢﻘﹶﺎﻝﹸ ﻟﹶﻬ ﻗﹶﺎﻝﹶ »ﻳ.«ﺔﹶﻨ ﺍﻟﹾﺠﻢﺎﻫ ﺇﹺﻳﻪﺘﻤﺣﻞﹺ ﺭ ﺑﹺﻔﹶﻀﺎ ﺍﻟﻠﱠﻪﻤﻠﹶﻬﺧﺇﹺﻻﱠ ﺃﹶﺩ
«ﻛﹸﻢﺎﺅﺁﺑ ﻭﻢﺘﺔﹶ ﺃﹶﻧﻨﻠﹸﻮﺍ ﺍﻟﹾﺠﺧﻘﹶﺎﻝﹸ ﺍﺩﺎ ﻓﹶﻴﻧﺎﺅﺁﺑ
126. Əbu Hureyra  rəvayət edir ki, Peyğəmbər  demişdir:
“Həddi buluğa çatmamış üç övladı vəfat edən elə bir müsəlman

əl-Buxari 5944, 6424.
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.
199
200
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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 olmayınca (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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ÀËËÀÙÛÍ ÐßÙÌßÒÈ ÃßÇßÁÈÍÈ ÖÑÒßËßÌÈØÄÈÐ

ﻠﹶﻰ ﻋﺐﻜﹾﺘ ﻳﻮ ﻫ- ﺎﺑﹺﻪﺘﻰ ﻛ ﻓﺐ ﻛﹶﺘﻠﹾﻖ ﺍﻟﹾﺨ ﺍﻟﻠﱠﻪﻠﹶﻖﺎ ﺧ  ﻗﹶﺎﻝﹶ »ﻟﹶﻤﺒﹺﻰﻦﹺ ﺍﻟﻨﺓﹶ  ﻋﺮﻳﺮ ﺃﹶﺑﹺﻰ ﻫﻦﻋ
«ﺒﹺﻰ ﻏﹶﻀﺐﻠﻐﻰ ﺗﺘﻤﺣ ﺇﹺﻥﱠ ﺭ- ﺵﹺﺮﻠﹶﻰ ﺍﻟﹾﻌ ﻋﻩﺪﻨﻊ ﻋ ﺿ ﻭﻮﻫ ﻭ،ﻔﹾﺴِﻪﻧ
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

 ﻘﹸﻮﻝﹸ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﻓﹶﻴﻚﺍﻝﹸ ﺑﹺﺬﹶﻟﺰﻻﹶ ﻳ ﻭﺎﺓﹶ ﺍﻟﻠﱠﻪﺿﺮ ﻣﺲﻤﻠﹾﺘ ﻟﹶﻴﺪﺒ  ﻗﹶﺎﻝﹶ »ﺇﹺﻥﱠ ﺍﻟﹾﻌﺒﹺﻰﻦﹺ ﺍﻟﻨﺎﻥﹶ  ﻋﺑ ﺛﹶﻮﻦﻋ
ﻠﹶﻰ ﻋﺔﹸ ﺍﻟﻠﱠﻪﻤﺣﺮﹺﻳﻞﹸ ﺭﻘﹸﻮﻝﹸ ﺟﹺﺒ ﻓﹶﻴ.ﻪﻠﹶﻴﻰ ﻋﺘﻤﺣﺇﹺﻥﱠ ﺭﻨﹺﻰ ﺃﹶﻻﹶ ﻭﻴﺿﺮ ﺃﹶﻥﹾ ﻳﺲﻤﻠﹾﺘﻯ ﻳﺪﺒﺮﹺﻳﻞﹶ ﺇﹺﻥﱠ ﻓﹸﻼﹶﻧﺎﹰ ﻋﺠﹺﺒﻟ
ﺒﹺﻂﹸ ﻟﹶﻪﻬ ﺗﻊﹺ ﺛﹸﻢﺒ ﺍﻟﺴﺍﺕﻮﻤﻞﹸ ﺍﻟﺴﺎ ﺃﹶﻫﻘﹸﻮﻟﹶﻬﻰ ﻳﺘ ﺣﻢﻟﹶﻬﻮ ﺣﻦﺎ ﻣﻘﹸﻮﻟﹸﻬﻳﺵﹺ ﻭﺮﻠﹶﺔﹸ ﺍﻟﹾﻌﻤﺎ ﺣﻘﹸﻮﻟﹸﻬﻳ ﻭ.ﻓﹸﻼﹶﻥ
«ﺽﹺﺇﹺﻟﹶﻰ ﺍﻷَﺭ
128. Səubən  rəvayət edir ki, Peyğəmbər  demişdir: “Həqiqətən, qul daim Allahın razılığını axtarır. Allah  Cəbrailə buyurur:
“Filan qulum Məni razı salmaq istəyir. Sözsüz ki, Mən ona rəhm
etdim”. Cəbrail: “Allah filankəsə rəhm etdi”- deyir. Ərşi daşıyan
və onun ətrafında olanlar, hətta yeddi səma əhli də bunu söyləyirlər. Sonra bu onun üçün yer üzərinə enir”.205

Burada “Kitab” deyildikdə Lövhi-Məhfuz nəzərdə tutulur. Lövhi-Məhfuz ərəbcə, qorunan lövhə deməkdir. İslamda olmuş və olacaq hər şeyin yazıldığı ilahi bir Kitabdır. LövhiMəhfuz Allahın elmi və sifətləri ilə bağlıdır. Onun qorunan, hifz edilən kimi adlandırılmasının səbəbi, onda yazılmış ilahi məlumatlara hər hansı bir müdaxilənin mümkün olmaması, 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.
203
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ÝÖÍÀÙ Âß ÑÀÂÀÁËÀÐ ÍÅÚß ÉÀÇÛËÛÐ

  ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺍﻟﻠﱠﻪﻮﻝﹸ ﺍﻟﻠﱠﻪﺳﺎ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺭﻬﻨﻳﺚﹶ ﻣﺎﺩ ﺃﹶﺣ  ﻓﹶﺬﹶﻛﹶﺮﻮﻝﹺ ﺍﻟﻠﱠﻪﺳ ﺭﺪﻤﺤ ﻣﻦﺓﹶ  ﻋﺮﻳﺮﻮ ﻫ ﺃﹶﺑﻦﻋ
ﺎﻬﺒﺎ ﺃﹶﻛﹾﺘﺎ ﻓﹶﺄﹶﻧﻠﹶﻬﻤﻞﹾ ﻓﹶﺈﹺﺫﹶﺍ ﻋﻤﻌ ﻳﺎ ﻟﹶﻢﺔﹰ ﻣﻨﺴ ﺣﺎ ﻟﹶﻪﻬﺒﺎ ﺃﹶﻛﹾﺘﺔﹰ ﻓﹶﺄﹶﻧﻨﺴﻞﹶ ﺣﻤﻌﻱ ﺑﹺﺄﹶﻥﹾ ﻳﺪﺒﺙﹶ ﻋﺪﺤ ﺇﹺﺫﹶﺍ ﺗ
ﺎ ﻟﹶﻪﻬﺒﺎ ﺃﹶﻛﹾﺘﺎ ﻓﹶﺄﹶﻧﻠﹶﻬﻤﺎ ﻓﹶﺈﹺﺫﹶﺍ ﻋﻠﹾﻬﻤﻌ ﻳﺎ ﻟﹶﻢ ﻣﺎ ﻟﹶﻪﻫﺮﺎ ﺃﹶﻏﹾﻔﺌﹶﺔﹰ ﻓﹶﺄﹶﻧﻴﻞﹶ ﺳﻤﻌﺙﹶ ﺑﹺﺄﹶﻥﹾ ﻳﺪﺤﺇﹺﺫﹶﺍ ﺗﺎ ﻭﻬﺜﹶﺎﻟﺮﹺ ﺃﹶﻣﺸﺑﹺﻌ
 ﻓﹶﻘﹶﺎﻝﹶ ﺑﹺﻪﺮﺼ ﺃﹶﺑﻮﻫﺌﹶﺔﹰ ﻭﻴﻞﹶ ﺳﻤﻌ ﺃﹶﻥﹾ ﻳﺮﹺﻳﺪ ﻳﻙﺪﺒ ﻋ ﺫﹶﺍﻙﺏﻜﹶﺔﹸ ﺭﻠﹶﺎﺋ ﺍﻟﹾﻤ  ﻗﹶﺎﻟﹶﺖﻮﻝﹸ ﺍﻟﻠﱠﻪﺳﻗﹶﺎﻝﹶ ﺭﺎ ﻭﻬﺜﹾﻠﺑﹺﻤ
ﻗﹶﺎﻝﹶ ﻭﺍﻱﺮ ﺟﻦﺎ ﻣﻛﹶﻬﺮﺎ ﺗﻤﺔﹰ ﺇﹺﻧﻨﺴ ﺣﺎ ﻟﹶﻪﻮﻫﺒﺎ ﻓﹶﺎﻛﹾﺘﻛﹶﻬﺮﺇﹺﻥﹾ ﺗﺎ ﻭﻬﺜﹾﻠ ﺑﹺﻤﺎ ﻟﹶﻪﻮﻫﺒﺎ ﻓﹶﺎﻛﹾﺘﻠﹶﻬﻤ ﻓﹶﺈﹺﻥﹾ ﻋﻮﻩﻗﹸﺒﺍﺭ
ﺎﺋﹶﺔﻊﹺ ﻣﺒﺎ ﺇﹺﻟﹶﻰ ﺳﻬﺜﹶﺎﻟﺮﹺ ﺃﹶﻣﺸ ﺑﹺﻌﺐﻜﹾﺘﺎ ﺗﻠﹸﻬﻤﻌ ﻳﺔﻨﺴ ﻓﹶﻜﹸﻞﱡ ﺣﻪﻠﹶﺎﻣ ﺇﹺﺳﻛﹸﻢﺪ ﺃﹶﺣﻦﺴ  ﺇﹺﺫﹶﺍ ﺃﹶﺣﻮﻝﹸ ﺍﻟﻠﱠﻪﺳﺭ
ﻠﹾﻘﹶﻰ ﺍﻟﻠﱠﻪﻰ ﻳﺘﺎ ﺣﻬﺜﹾﻠ ﺑﹺﻤﺐﻜﹾﺘﺎ ﺗﻠﹸﻬﻤﻌ ﻳﺌﹶﺔﻴﻛﹸﻞﱡ ﺳ ﻭﻒﻌﺿ
129. Əbu Hureyra  rəvayət edir ki, Allah Elçisi  demişdir:
“Allah  buyurdu: “Əgər qulum bir yaxşılıq etmək qərarına gəlsə, 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 bundan vaz keçərsə, Mən onun (bu pis) niyyətini bağışlayaram. Hərgah bunu həyata keçirərsə, etdiyinin misli qədər ona günah yazaram”. 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 yaxşılığa 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

ﺎﺕﻨﺴ ﺍﻟﹾﺤﺐ ﻛﹶﺘ  ﻗﹶﺎﻝﹶ ﻗﹶﺎﻝﹶ »ﺇﹺﻥﱠ ﺍﻟﻠﱠﻪﻪﺑ ﺭﻦﻭﹺﻯ ﻋﺮﺎ ﻳﻴﻤ  ﻓﺒﹺﻰﻦﹺ ﺍﻟﻨﺎﺱﹴ  ﻋﺒﻦﹺ ﻋﻦﹺ ﺍﺑﻋ
206

Muslim 129, 185, 336, 351.
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ﻢ ﻫﻮ ﻓﹶﺈﹺﻥﹾ ﻫ،ﻠﹶﺔﹰﺔﹰ ﻛﹶﺎﻣﻨﺴ ﺣﻩﺪﻨ ﻋ ﻟﹶﻪﺎ ﺍﻟﻠﱠﻪﻬﺒﺎ ﻛﹶﺘﻠﹾﻬﻤﻌ ﻳ ﻓﹶﻠﹶﻢﺔﻨﺴ ﺑﹺﺤﻢ ﻫﻦ ﻓﹶﻤﻚ ﺫﹶﻟﻦﻴ ﺑ ﺛﹸﻢ،ﺌﹶﺎﺕﻴﺍﻟﺴﻭ
ﻢ ﻫﻦﻣ ﻭ،ﺓﲑ ﻛﹶﺜﺎﻑﻌ ﺇﹺﻟﹶﻰ ﺃﹶﺿﻒﻌ ﺿﺎﺋﹶﺔﻤﻌﺒ ﺇﹺﻟﹶﻰ ﺳﺎﺕﻨﺴ ﺣﺮﺸ ﻋﻩﺪﻨ ﻋ ﻟﹶﻪﺎ ﺍﻟﻠﱠﻪﻬﺒﺎ ﻛﹶﺘﻠﹶﻬﻤﺎ ﻓﹶﻌﺑﹺﻬ
ﺌﹶﺔﹰﻴ ﺳ ﻟﹶﻪﺎ ﺍﻟﻠﱠﻪﻬﺒﺎ ﻛﹶﺘﻠﹶﻬﻤﺎ ﻓﹶﻌ ﺑﹺﻬﻢ ﻫﻮ ﻓﹶﺈﹺﻥﹾ ﻫ،ﻠﹶﺔﹰﺔﹰ ﻛﹶﺎﻣﻨﺴ ﺣﻩﺪﻨ ﻋ ﻟﹶﻪﺎ ﺍﻟﻠﱠﻪﻬﺒﺎ ﻛﹶﺘﻠﹾﻬﻤﻌ ﻳ ﻓﹶﻠﹶﻢﺌﹶﺔﻴﺑﹺﺴ
«ﺓﹰﺪﺍﺣﻭ
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 yanında 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

ﺎ ﻳ: ﻓﹶﻴﻘﻮﻝﹸ: ﻗﹶﺎﻝ.ﻤﲏﻄﻌﻚ ﻓﹶﻠﻢ ﺗﻤﺘﻄﻌﻘﻮﻝﹸ ﺍﷲ ﺍﺳﺘ »ﻳ:  ﻗﹶﺎﻝﹶﻮﻝﹺ ﺍﻟﻠﱠﻪﺳ ﺭﻦﺓﹶ  ﻋﺮﻳﺮﻮ ﻫ ﺃﹶﺑﻦﻋ
ﺒﺪﻱ ﻓﹸﻼﻧﺎﹰ ﺃﻥﱠ ﻋﻠﻤﺖ ﺃﹶﻣﺎ ﻋ:ﺎﳌﲔ؟ ﻗﺎﻝ ﺍﻟﻌ ﺭﺏ ﻭﺃﹶﻧﺖﻤﻚﻨﹺﻲ ﻭﻟﹶﻢ ﺃﹸﻃﻌﻤﺘﻄﻌ ﺍﺳﺘﺭﺏ ﻭﻛﹶﻴﻒ
 ﺍﺑﻦ ﺁﺩﻡ.ﻨﺪﻱﻚ ﻋ ﺫﹶﻟﻪ ﻟﹶﻮﺟﺪﺕ ﺃﹶﻃﻌﻤﺘﻚ ﻟﹶﻮ ﻛﹸﻨﺖ ﺃﻧﻠﻤﺖ ﺃﹶﻣﺎ ﻋ،ﻤﻪﻄﻌ ﻓﹶﻠﻢ ﺗﻤﻚﻄﻌﺍﺳﺘ
ﻱ ﻓﹸﻼﻧﺎﹰﺒﺪ ﺇﻥﱠ ﻋ:ﺎﳌﲔ؟ ﻓﹶﻴﻘﻮﻝ ﺍﻟﻌ ﻭﺃﹶﻧﺖ ﺭﺏﻴﻚ ﻳﺎ ﺭﺏ ﻭﻛﹶﻴﻒ ﺃﹶﺳﻘ: ﻓﹶﻘﺎﻝ.ﲏﺴﻘ ﻓﹶﻠﻢ ﺗﻚﺴﻘﹶﻴﺘﺍﺳﺘ
ﺖﺮﹺﺿ ﻣ ﻳﺎ ﺍﺑﻦ ﺁﺩﻡ.ﻨﺪﻱ ﺫﹶﻟﻚ ﻋﻪ ﻟﹶﻮﺟﺪﺕﻘﻴﺘ ﺳﻚ ﻟﹶﻮ ﻛﹸﻨﺖ ﺃﹶﻧﻠﻤﺖ ﺃﹶﻣﺎ ﻋ،ﻪﺴﻘ ﻓﹶﻠﻢ ﺗﺴﻘﹶﺎﻙﺍﺳﺘ
ﺒﺪﻱ ﻓﹸﻼﻧﺎﹰ ﺃﻥﱠ ﻋﻠﻤﺖ ﺃﹶﻣﺎ ﻋ:ﻤﲔ؟ ﻗﹶﺎﻝﺎﻟﺏ ﺍﻟﻌ ﻭﺃﹶﻧﺖ ﺭﻙﻮﺩ ﻛﹶﻴﻒ ﺃﻋﺎ ﺭﺏ ﻳ: ﻗﺎﻝ.ﺪﻧﹺﻲﻌﻓﹶﻠﻢ ﺗ
«ﻨﺪﻩﲏ ﻋﺪﺗ ﻭﺟ-  ﺃﹶﻭ- ﻨﺪﻱﹺﻚ ﻋ ﺫﹶﻟﺪﺕ ﻟﹶﻮﺟﻪﺪﺗ ﻋﺮﺽ ﻓﹶﻠﻮ ﻛﹸﻨﺖﻣ
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

ﻦﻬ ﺇﹺﻧﺏ ﺭﻴﻢﺍﻫﺮﻰ ﺇﹺﺑ  ﻓﻝﹶ ﺍﻟﻠﱠﻪﻼﹶ ﻗﹶﻮ  ﺗﺒﹺﻰﺎﺹﹺ  ﺃﹶﻥﱠ ﺍﻟﻨﻦﹺ ﺍﻟﹾﻌﺮﹺﻭ ﺑﻤﻦﹺ ﻋ ﺑ ﺍﻟﻠﱠﻪﺪﺒ ﻋﻦﻋ
ﻢ ﻬﻢ ﻓﹶﺈﹺﻧ ﺑﻬﺬﱢﻌﻰ  ﺇﹺ ﹾﻥ ﺗﻴﺴﻗﹶﺎﻝﹶ ﻋ ﻭ.ﺔﹶﻰ ﺍﻵﻳﻨ ﻣﻪﻨﹺﻰ ﻓﹶﺈﹺﻧﺒﹺﻌﻦ ﺗ ﺎﺱﹺ ﻓﹶﻤ ﺍﻟﻨﻦﺍ ﻣﲑ ﻛﹶﺜﺿﻠﹶ ﹾﻠﻦ
 ﺃﹶ
ﻜﹶﻰﺑ ﻭ.«ﻰﺘﻰ ﺃﹸﻣﺘ ﺃﹸﻣﻢﻗﹶﺎﻝﹶ »ﺍﻟﻠﱠﻬ ﻭﻪﻳﺪ ﻳﻓﹶﻊ ﻓﹶﺮﻴﻢﻜ ﺍﹾﻟﺤﺰﹺﻳﺰ ﺍ ﹾﻟﻌﻧﺖ ﺃﹶﻚﻢ ﻓﹶﺈﹺﻧ ﺮ ﻟﹶﻬ ﻐﻔ ﺇﹺ ﹾﻥ ﺗ ﻭﻙﺎﺩﺒﻋ
ﻪﻠﹶﻴ ﻋ- ﺮﹺﻳﻞﹸ ﺟﹺﺒﺎﻩ ﻓﹶﺄﹶﺗﻴﻚﻜﺒﺎ ﻳ ﻣﻠﹾﻪ ﻓﹶﺴﻠﹶﻢ ﺃﹶﻋﻚﺑﺭ ﻭﺪﻤﺤ ﺇﹺﻟﹶﻰ ﻣﺐﺮﹺﻳﻞﹸ ﺍﺫﹾﻫﺎ ﺟﹺﺒ  ﻳﻓﹶﻘﹶﺎﻝﹶ ﺍﻟﻠﱠﻪ
ﺐﺮﹺﻳﻞﹸ ﺍﺫﹾﻫﺎ ﺟﹺﺒ »ﻳ ﻓﹶﻘﹶﺎﻝﹶ ﺍﻟﻠﱠﻪ.ﻠﹶﻢ ﺃﹶﻋﻮﻫ ﻭ.ﺎ ﻗﹶﺎﻝﹶ  ﺑﹺﻤﻮﻝﹸ ﺍﻟﻠﱠﻪﺳ ﺭﻩﺮﺒ ﻓﹶﺄﹶﺧﺄﹶﻟﹶﻪ ﻓﹶﺴ- ﻼﹶﻡﺍﻟﺴﻼﹶﺓﹸ ﻭﺍﻟﺼ
«ﻮﺀُﻙﺴﻻﹶ ﻧ ﻭﻚﺘﻰ ﺃﹸﻣ ﻓﻴﻚﺿﺮﻨﺎ ﺳ ﻓﹶﻘﹸﻞﹾ ﺇﹺﻧﺪﻤﺤﺇﹺﻟﹶﻰ ﻣ
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 Qüdrətlisən, Müdriksən!” (əl-Maidə, 118) - ayələrini oxuyarkən əllərini
(göyə) qaldırdı və: “Allahım! Ümmətim, ümmətim!”- deyərək ağladı. Allah  buyurdu: “Ey Cəbrail! - Rəbbin daha yaxşı bildiyi
halda - Muhəmmədin yanına get və ondan soruş: “Səni ağladan
nədir?” Cəbrail  da onun yanına gəlib soruşdu. Allah Elçisi 
də söylədiklərini - Allahın daha yaxşı bildiyi halda - ona xəbər
verdi. Allah buyurdu: “Ey Cəbrail! Muhəmmədin yanına get və
de: “Şübhəsiz ki, Biz səni ümmətindən razı edəcəyik və səni məyus etməyəcəyik”.209

209

Muslim 346/ 202 (301, 499, 520).
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ﻲﻻ ﻓ ﻭﺍﺓﺭﻮﻲ ﺍﻟﺘﺎ ﻓ ﻣ:( ﺗﻌﺎﱃﻘﹸﻮﻝﹸ ﺍﻟﻠﱠﻪ »)ﻳ: ﻮﻝﹸ ﺍﻟﻠﱠﻪﺳ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺭ:ﻋﻦ ﺃﰊ ﺑﻦ ﻛﻌﺐ  ﻗﹶﺎﻝﹶ
«ﺄﹶﻝﹶﺎ ﺳﻱ ﻣﺪﺒﻌﻟﻱ ﻭﺪﺒ ﻋﻦﻴﺑﻨﹺﻲ ﻭﻴ ﹲﺔ ﺑﻮﻣﻘﹾﺴ ﻣﻲﻫﺜﹶﺎﻧﹺﻲ ﻭ ﺍﻟﹾﻤﻊﺒ ﺍﻟﺴﻲﻫ ﻭﺁﻥ ﺍﻟﹾﻘﹸﺮﺜﹾﻞﹶ ﺃﹸﻡﺠﹺﻴﻞﹺ ﻣﺍﻟﹾﺈﹺﻧ
133. Ubeyy ibn Kəb  rəvayət edir ki, Allah Elçisi  demişdir:
“(Uca Allah buyurur): “Nə Tövratda, nə də İncildə Ummul-Qurana (Kitabın əsasına) bənzər surə yoxdur. O Səb'ul-Məsənidir
(Yeddi təkrarlanan ayədir). O Mənimlə qulum arasında bölünüb.
Quluma dilədiyi nə varsa veriləcəkdir”.210

ﻯﺪﺒ ﻋﻦﻴﺑﻨﹺﻰ ﻭﻴﻼﹶﺓﹶ ﺑ ﺍﻟﺼﺖﻤ  ﻗﹶﺴﻘﹸﻮﻝﹸ »ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺍﻟﻠﱠﻪ  ﻳﻮﻝﹶ ﺍﻟﻠﱠﻪﺳ ﺭﺖﻌﻤﺓﹶ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺳﺮﻳﺮ ﺃﹶﺑﹺﻰ ﻫﻦﻋ
ﻘﹸﻮﻝﹸﺀُﻭﺍ ﻳ  »ﺍﻗﹾﺮﻮﻝﹸ ﺍﻟﻠﱠﻪﺳ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﻓﹶﻘﹶﺎﻝﹶ ﺭ.«ﺄﹶﻝﹶﺎ ﺳﻯ ﻣﺪﺒﻌﻟﻯ ﻭﺪﺒﻌﺎ ﻟﻔﹸﻬﻧﹺﺼﻰ ﻭﺎ ﻟﻔﹸﻬﻦﹺ ﻓﹶﻨﹺﺼﻳﻄﹾﺮﺷ
ﻘﹸﻮﻝﹸ ﻓﹶﻴ.ﺄﹶﻝﹶﺎ ﺳﻯ ﻣﺪﺒﻌﻟﻯ ﻭﺪﺒﻧﹺﻰ ﻋﺪﻤﻞﱠ ﺣﺟ ﻭﺰ ﻋﻘﹸﻮﻝﹸ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﻓﹶﻴﲔﺎﻟﹶﻤ ﺍﹾﻟﻌﺏ ﺭﻠﱠﻪ ﻟﻤﺪ  ﺍﹾﻟﺤﺪﺒﺍﻟﹾﻌ
ﻘﹸﻮﻝﹸﻳﻦﹺ ﻓﹶﻴﻮﻡﹺ ﺍﻟﺪ  ﻳﻚﺎﻟﻘﹸﻮﻝﹸ ﻣ ﻳ.ﺄﹶﻝﹶﺎ ﺳﻯ ﻣﺪﺒﻌﻟﻯ ﻭﺪﺒ ﻋﻠﹶﻰﻰ ﻋﻘﹸﻮﻝﹸ ﺃﹶﺛﹾﻨﻴﻢﹺ ﻓﹶﻴﺣﻦﹺ ﺍﻟﺮﺣﻤ ﺍﻟﺮ
ﺎﻙﺇﹺﻳ ﻭﺪﻌﺒ  ﻧﺎﻙ ﺇﹺﻳﺪﺒﻘﹸﻮﻝﹸ ﺍﻟﹾﻌﻦﹺ ﻳﻔﹶﻴﻯ ﻧﹺﺼﺪﺒ ﻋﻦﻴﺑﻨﹺﻰ ﻭﻴﺔﹸ ﺑ ﺍﻵﻳﻩﺬﻫﻰ ﻭﺬﹶﺍ ﻟﻯ ﻓﹶﻬﺪﺒﻧﹺﻰ ﻋﺪﺠ ﻣﺍﻟﻠﱠﻪ
ﺎﻧﻫﺪ  ﺍﺪﺒﻘﹸﻮﻝﹸ ﺍﻟﹾﻌﻯ ﻳﺪﺒﻌ ﻟﺓﻮﺭ ﺍﻟﺴﺮﺁﺧﺄﹶﻝﹶ ﻭﺎ ﺳﻯ ﻣﺪﺒﻌﻟﻯ ﻭﺪﺒ ﻋﻦﻴﺑﻨﹺﻰ ﻭﻴ ﺑﻩﺬﻨﹺﻰ ﻓﹶﻬﻌ ﻳﲔﻌﺴﺘ
 ﻧ
ﺬﹶﺍ ﻓﹶﻬﺎﻟﱢﲔﻻﹶ ﺍﻟﻀﻢ ﻭ ﻴﻬﹺ ﻠﹶﻮﺏﹺ ﻋﻐﻀ ﻴﺮﹺ ﺍﹾﻟﻤ ﻢ ﻏﹶ ﻴﻬﹺ ﻠﹶ ﻋﻤﺖ ﻧﻌ ﺃﹶﻳﻦﺍﻁﹶ ﺍﻟﱠﺬﺮ ﺻﻴﻢﻘﺴﺘ
 ﺍﻁﹶ ﺍﹾﻟﻤﺮﺍﻟﺼ
.«ﺄﹶﻝﹶﺎ ﺳﻯ ﻣﺪﺒﻌﻟﻯ ﻭﺪﺒﻌﻟ
134. Əbu Hureyra  demişdir: “Mən Allah Elçisinin  belə
dediyini eşitdim: “Allah  buyurur: “Mən namazı Özümlə qulum
arasında tən yarıya böldüm. Yarısı Mənim, yarısı isə qulumundur, quluma dilədiyi veriləcək”. Qul: “Həmd olsun aləmlərin
Rəbbi Allaha!”- dedikdə, Allah: “Qulum Mənə həmd-səna etdi,
quluma dilədiyi veriləcək”- deyir. O: “Mərhəmətli və Rəhmliyə”dedikdə, Allah: “Qulum Məni təriflədi, quluma dilədiyi verilə-

İbn Hibban 775. Şueyb əl-Arnavut hədisin isnadını Muslimin şərtlərinə görə səhih saymışdır.
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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”- dedikdə, Allah buyurur: “Bu, Mənimlə qulum arasındadır, quluma
dilədiyi veriləcək. Surənin axırı qulumundur”. Qul: “Bizi doğru
yola, nemət bəxş etdiyin şəxslərin yoluna yönəlt, qəzəbə uğramışların və azmışların yoluna yox”- dedikdə, Allah buyurur:
“Bu, qulumundur, quluma dilədiyi veriləcək!”211
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ﻋﻦ ﺃﹶﺑﹺﻰ ﻫﺮﻳﺮﺓﹶ  ﻗﹶﺎﻝﹶ ﻟﹶﻤﺎ ﻧﺰﻟﹶﺖ ﻋﻠﹶﻰ ﺭﺳﻮﻝﹺ ﺍﻟﻠﱠﻪ  ﻟﻠﱠﻪ ﻣﺎ ﻓﻰ ﺍﻟﺴﻤﻮﺍﺕ ﻭﻣﺎ ﻓﻰ ﺍﻷَ ﺭﺽﹺ ﻭﺇﹺ ﹾﻥ
ﺨﻔﹸﻮﻩ ﻳﺤﺎﺳ ﺒﻜﹸ ﻢ ﺑﹺﻪ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﻓﹶﻴ ﻐﻔﺮ ﻟﻤ ﻦ ﻳﺸﺎﺀُ ﻭﻳﻌﺬﱢﺏ ﻣ ﻦ ﻳﺸﺎﺀُ ﻭﺍﻟﻠﱠﻪ ﻋﻠﹶﻰ
ﺗ ﺒﺪﻭﺍ ﻣﺎ ﻓﻰ ﺃﹶ ﻧﻔﹸﺴِﻜﹸ ﻢ ﺃﹶ ﻭ ﺗ 
ﻛﹸﻞﱢ ﺷ ﻰﺀٍ ﻗﹶﺪﻳ ﺮ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﻓﹶﺎﺷﺘﺪ ﺫﹶﻟﻚ ﻋﻠﹶﻰ ﺃﹶﺻﺤﺎﺏﹺ ﺭﺳﻮﻝﹺ ﺍﻟﻠﱠﻪ  ﻓﹶﺄﹶﺗﻮﺍ ﺭﺳﻮﻝﹶ ﺍﻟﻠﱠﻪ  ﺛﹸﻢ ﺑﺮﻛﹸﻮﺍ
ﻋﻠﹶﻰ ﺍﻟﺮﻛﹶﺐﹺ ﻓﹶﻘﹶﺎﻟﹸﻮﺍ ﺃﹶﻯ ﺭﺳﻮﻝﹶ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﻛﹸﻠﱢﻔﹾﻨﺎ ﻣﻦ ﺍﻷَﻋﻤﺎﻝﹺ ﻣﺎ ﻧﻄﻴﻖ ﺍﻟﺼﻼﹶﺓﹸ ﻭﺍﻟﺼﻴﺎﻡ ﻭﺍﻟﹾﺠﹺﻬﺎﺩ ﻭﺍﻟﺼﺪﻗﹶﺔﹸ
ﻭﻗﹶﺪ ﺃﹸﻧﺰﹺﻟﹶﺖ ﻋﻠﹶﻴﻚ ﻫﺬﻩ ﺍﻵﻳﺔﹸ ﻭﻻﹶ ﻧﻄﻴﻘﹸﻬﺎ .ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺭﺳﻮﻝﹸ ﺍﻟﻠﱠﻪ»  ﺃﹶﺗﺮﹺﻳﺪﻭﻥﹶ ﺃﹶﻥﹾ ﺗﻘﹸﻮﻟﹸﻮﺍ ﻛﹶﻤﺎ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺃﹶﻫﻞﹸ
ﺍﻟﹾﻜﺘﺎﺑﻴﻦﹺ ﻣﻦ ﻗﹶﺒﻠﻜﹸﻢ ﺳﻤﻌﻨﺎ ﻭﻋﺼﻴﻨﺎ ﺑﻞﹾ ﻗﹸﻮﻟﹸﻮﺍ ﺳﻤﻌﻨﺎ ﻭﺃﹶﻃﹶﻌﻨﺎ ﻏﹸﻔﹾﺮﺍﻧﻚ ﺭﺑﻨﺎ ﻭﺇﹺﻟﹶﻴﻚ ﺍﻟﹾﻤﺼﲑ .«ﻗﹶﺎﻟﹸﻮﺍ
ﺳﻤﻌﻨﺎ ﻭﺃﹶﻃﹶﻌﻨﺎ ﻏﹸﻔﹾﺮﺍﻧﻚ ﺭﺑﻨﺎ ﻭﺇﹺﻟﹶﻴﻚ ﺍﻟﹾﻤﺼﲑ .ﻓﹶﻠﹶﻤﺎ ﺍﻗﹾﺘﺮﺃﹶﻫﺎ ﺍﻟﹾﻘﹶﻮﻡ ﺫﹶﻟﱠﺖ ﺑﹺﻬﺎ ﺃﹶﻟﹾﺴِﻨﺘﻬﻢ ﻓﹶﺄﹶﻧﺰﻝﹶ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﻓﻰ
ﺇﹺﺛﹾﺮﹺﻫﺎ ﺁﻣﻦ ﺍﻟﺮﺳﻮﻝﹸ ﺑﹺﻤﺎ ﺃﹸﻧﺰﹺﻝﹶ ﺇﹺﻟﹶ ﻴﻪ ﻣ ﻦ ﺭﺑﻪ ﻭﺍﹾﻟﻤ ﺆﻣﻨﻮﻥﹶ ﻛﹸﻞﱞ ﺁﻣﻦ ﺑﹺﺎﻟﻠﱠﻪ ﻭﻣﻼﹶﺋﻜﹶﺘﻪ ﻭﻛﹸﺘﺒﹺﻪ ﻭﺭﺳﻠﻪ
ﻻﹶ ﻧﻔﹶﺮﻕ ﺑ ﻴﻦ ﺃﹶﺣﺪ ﻣ ﻦ ﺭﺳﻠﻪ ﻭﻗﹶﺎﻟﹸﻮﺍ ﺳﻤ ﻌﻨﺎ ﻭﺃﹶﻃﹶ ﻌﻨﺎ ﻏﹸ ﹾﻔﺮﺍﻧﻚ ﺭﺑﻨﺎ ﻭﺇﹺﻟﹶ ﻴﻚ ﺍﹾﻟﻤﺼﲑ ﻓﹶﻠﹶﻤﺎ ﻓﹶﻌﻠﹸﻮﺍ ﺫﹶﻟﻚ
ﺖ ﻭﻋﻠﹶ ﻴﻬﺎ ﻣﺎ
ﻧﺴﺨﻬﺎ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﺗﻌﺎﻟﹶﻰ ﻓﹶﺄﹶﻧﺰﻝﹶ ﺍﻟﻠﱠﻪ  ﻻﹶ ﻳﻜﹶﻠﱢﻒ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﻧ ﹾﻔﺴﺎ ﺇﹺﻻﱠ ﻭ ﺳﻌﻬﺎ ﻟﹶﻬﺎ ﻣﺎ ﻛﹶﺴﺒ 
ﺻﺮﺍ ﻛﹶﻤﺎ
ﺤﻤ ﹾﻞ ﻋﻠﹶ ﻴﻨﺎ ﺇﹺ 
ﺖ ﺭﺑﻨﺎ ﻻﹶ ﺗﺆﺍﺧ ﹾﺬﻧﺎ ﺇﹺ ﹾﻥ ﻧﺴِﻴﻨﺎ ﺃﹶ ﻭ ﺃﹶ ﺧﻄﹶ ﹾﺄﻧﺎ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﻧﻌﻢ ﺭﺑﻨﺎ ﻭﻻﹶ ﺗ 
ﺍ ﹾﻛﺘﺴﺒ 
ﺣﻤ ﹾﻠﺘﻪ ﻋﻠﹶﻰ ﺍﻟﱠﺬﻳﻦ ﻣ ﻦ ﻗﹶ ﺒﻠﻨﺎ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﻧﻌﻢ ﺭﺑﻨﺎ ﻭﻻﹶ ﺗﺤﻤ ﹾﻠﻨﺎ ﻣﺎ ﻻﹶ ﻃﹶﺎﻗﹶﺔﹶ ﻟﹶﻨﺎ ﺑﹺﻪ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﻧﻌﻢ ﻭﺍ ﻋﻒ
ﻋﻨﺎ ﻭﺍ ﹾﻏﻔ ﺮ ﻟﹶﻨﺎ ﻭﺍ ﺭﺣ ﻤﻨﺎ ﺃﹶﻧﺖ ﻣ ﻮﻻﹶﻧﺎ ﻓﹶﺎﻧﺼ ﺮﻧﺎ ﻋﻠﹶﻰ ﺍﹾﻟﻘﹶ ﻮﻡﹺ ﺍﹾﻟﻜﹶﺎﻓﺮﹺﻳﻦ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﻧﻌﻢ
135. Əbu Hureyra  rəvayət edir ki, Uca Allah: “Göylərdə və
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” (əlBəqərə, 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 sədəqə 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, qazandığı (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 oxuduqda, 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

ﻢﻬﺍﺣﻭ ﺃﹶﺭﻞﹶ ﺍﻟﻠﱠﻪﻌ ﺟﺪ ﺑﹺﺄﹸﺣﻜﹸﻢﺍﻧﻮ ﺇﹺﺧﻴﺐﺎ ﺃﹸﺻ »ﻟﹶﻤ: ﻮﻝﹸ ﺍﻟﻠﱠﻪﺳﺎﺱﹴ  ﻗﹶﺎﻝﹶ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺭﺒﻦﹺ ﻋﻦﹺ ﺍﺑﻋ
ﻰ ﻓﻠﱠﻘﹶﺔﻌﺐﹴ ﻣ ﺫﹶﻫﻦﻳﻞﹶ ﻣﺎﺩﺄﹾﻭﹺﻯ ﺇﹺﻟﹶﻰ ﻗﹶﻨﺗﺎ ﻭﺎﺭﹺﻫﻤ ﺛﻦﺄﹾﻛﹸﻞﹸ ﻣ ﺗﺔﻨ ﺍﻟﹾﺠﺎﺭﻬ ﺃﹶﻧﺮﹺﺩﺮﹴ ﺗﻀﺮﹴ ﺧ ﻃﹶﻴﻑﻮﻰ ﺟﻓ
ﻰﺎ ٌﺀ ﻓﻴﺎ ﺃﹶﺣﺎ ﺃﹶﻧﻨﺎ ﻋﻨﺍﻧﻮﻠﱢﻎﹸ ﺇﹺﺧﺒ ﻳﻦ ﻣ: ﻗﹶﺎﻟﹸﻮﺍﻬﹺﻢﻴﻠﻘﻣ ﻭﺑﹺﻬﹺﻢﺮﺸﻣ ﻭﻬﹺﻢﺄﹾﻛﹶﻠ ﻣﻴﺐﻭﺍ ﻃﺪﺟﺎ ﻭﺵﹺ ﻓﹶﻠﹶﻤﺮﻞﱢ ﺍﻟﹾﻌﻇ
.ﻜﹸﻢﻨ ﻋﻢﻬﻠﱢﻐﺎ ﺃﹸﺑ ﺃﹶﻧ:ﻪﺎﻧﺤﺒ ﺳﺏﹺ ﻓﹶﻘﹶﺎﻝﹶ ﺍﻟﻠﱠﻪﺮ ﺍﻟﹾﺤﺪﻨﻜﹸﻠﹸﻮﺍ ﻋﻨﻻﹶ ﻳ ﻭﺎﺩﻰ ﺍﻟﹾﺠﹺﻬﻭﺍ ﻓﺪﻫﺰﺌﹶﻼﱠ ﻳ ﻟﻕﺯﺮ ﻧﺔﻨﺍﻟﹾﺠ
«ﺎﺍﺗﻣﻮ  ﺃﹶﺒﹺﻴﻞﹺ ﺍﻟﻠﱠﻪﻰ ﺳﻠﹸﻮﺍ ﻓ ﻗﹸﺘﻳﻦ ﺍﻟﱠﺬﻦﺒﺤﺴ
 ﻻﹶ ﺗ ﻭﻝﹶ ﺍﻟﻠﱠﻪﺰ ﻓﹶﺄﹶﻧ:ﻗﹶﺎﻝﹶ
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 meyvələrindən yeyir və Ərşin kölgəsində yerləşdirilmiş qızıl çıraqların yanına qayıdırlar. Yemək-içməklərinin və qayıtdıqları yerin nə
qədər gözəl olduğunu gördükləri zaman deyirlər: “Kaş ki, qardaşlarımız Allahın bizə bəxş etdiyi bu nemətlərdən xəbər tutaydılar
və Allah yolunda olan cihaddan qorxub qaçmayaydılar”. Allah :
“Mən sizin dediklərinizi onlara bildirərəm!”- dedi və bu ayələri
Öz elçisinə nazil etdi: “Allah yolunda öldürülənləri əsla ölmüş
sanma. Əksinə, (onlar) diridirlər” (Ali-İmran, 169)”.213

ﺒﹺﻴﻞﹺ ﺍﻟﻠﱠﻪﻰ ﺳﻠﹸﻮﺍ ﻓ ﻗﹸﺘﻳﻦ ﺍﻟﱠﺬﻦﺒﺤﺴ
 ﻻﹶ ﺗ ﻭﺔ ﺍﻵﻳﻩﺬ ﻫﻦ  ﻋ ﺍﻟﻠﱠﻪﺪﺒﺎ ﻋﺄﹶﻟﹾﻨﻭﻕﹴ  ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺳﺮﺴ ﻣﻦﻋ

ﺮﹴ ﻃﹶﻴﻑﻮﻰ ﺟ ﻓﻢﻬﺍﺣﻭ ﻓﹶﻘﹶﺎﻝﹶ »ﺃﹶﺭﻚ ﺫﹶﻟﻦﺎ ﻋﺄﹶﻟﹾﻨ ﺳﺎ ﻗﹶﺪﺎ ﺇﹺﻧﻗﹸﻮﻥﹶ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺃﹶﻣﺮﺯ ﻢ ﻳ ﻬﹺﺑ ﺭﻨﺪ ﺎﺀٌ ﻋﺣﻴ  ﹾﻞ ﺃﹶﺎ ﺑﺍﺗﻣﻮ ﺃﹶ
ﻳﻞﹺ ﻓﹶﺎﻃﱠﻠﹶﻊﺎﺩ ﺍﻟﹾﻘﹶﻨﻠﹾﻚﺄﹾﻭﹺﻯ ﺇﹺﻟﹶﻰ ﺗ ﺗ ﺛﹸﻢﺎﺀَﺕﺚﹸ ﺷﻴ ﺣﺔﻨ ﺍﻟﹾﺠﻦ ﻣﺡﺮﺴﺵﹺ ﺗﺮﻠﱠﻘﹶ ﹲﺔ ﺑﹺﺎﻟﹾﻌﻌﻳﻞﹸ ﻣﺎﺩﺎ ﻗﹶﻨﺮﹴ ﻟﹶﻬﻀﺧ
ﺚﹸﻴ ﺣﺔﻨ ﺍﻟﹾﺠﻦ ﻣﺡﺮﺴ ﻧﻦﺤﻧﻬﹺﻰ ﻭﺘﺸﺀٍ ﻧﻰ ﺷﺌﹰﺎ ﻗﹶﺎﻟﹸﻮﺍ ﺃﹶﻯﻴﻮﻥﹶ ﺷﻬﺘﺸﻞﹾ ﺗﺔﹰ ﻓﹶﻘﹶﺎﻝﹶ ﻫ ﺍﻃﱢﻼﹶﻋﻢﻬﺑ ﺭﻬﹺﻢﺇﹺﻟﹶﻴ
 ﺃﹶﻥﹾﺮﹺﻳﺪ ﻧﺏﺎ ﺭﺄﹶﻟﹸﻮﺍ ﻗﹶﺎﻟﹸﻮﺍ ﻳﺴ ﺃﹶﻥﹾ ﻳﻦﻛﹸﻮﺍ ﻣﺮﺘ ﻳ ﻟﹶﻦﻢﻬﺍ ﺃﹶﻧﺃﹶﻭﺎ ﺭ ﻓﹶﻠﹶﻤﺍﺕﺮ ﺛﹶﻼﹶﺙﹶ ﻣ ﺑﹺﻬﹺﻢﻚﻞﹶ ﺫﹶﻟﺎ ﻓﹶﻔﹶﻌﺌﹾﻨﺷ
«ﺮﹺﻛﹸﻮﺍ ﹲﺔ ﺗﺎﺟ ﺣﻢ ﻟﹶﻬﺲﺃﹶﻯ ﺃﹶﻥﹾ ﻟﹶﻴﺎ ﺭ ﻓﹶﻠﹶﻤ.ﻯﺮﺓﹰ ﺃﹸﺧﺮ ﻣﻚﺒﹺﻴﻠﻰ ﺳﻞﹶ ﻓﻘﹾﺘﻰ ﻧﺘﺎ ﺣﻧﺎﺩﺴﻰ ﺃﹶﺟﺎ ﻓﻨﺍﺣﻭ ﺃﹶﺭﺩﺮﺗ
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, ruhumuzun cəsədlərimizə qaytarmağını və Sənin yolunda yenidən öldürülməyimizi istəyirik”- deyə cavab verirlər. Allah, onların ehtiyacı olmadığını görəndə, onları tərk edir”.214
ÀËËÀÙÛÍ ßÌßËÈÑÀËÅÙ ÃÓËËÀÐÛ Ö×ÖÍ ÍÅÌßÒËßÐ ÙÀÇÛÐËÀÌÀÑÛ

ﺃﹶﺕﻦ ﺭ ﻴﺎ ﻻﹶ ﻋ ﻣﲔﺤﺎﻟ ﺍﻟﺼﻯﺎﺩﺒﻌ ﻟﺕﺩﺪ ﺃﹶﻋﻘﹸﻮﻝﹸ ﺍﻟﻠﱠﻪ  »ﻳﻮﻝﹸ ﺍﻟﻠﱠﻪﺳﺓﹶ  ﻗﹶﺎﻝﹶ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺭﺮﻳﺮ ﺃﹶﺑﹺﻰ ﻫﻦﻋ
ﻦ ﻢ ﻣ  ﻟﹶﻬﻰﺧﻔ ﺎ ﺃﹸﺲ ﻣ
  ﹾﻔ ﻧﻌﻠﹶﻢ  ﻓﹶﻼﹶ ﺗﻢﺌﹾﺘﺀُﻭﺍ ﺇﹺﻥﹾ ﺷﺍﻗﹾﺮﺮﹴ ﻭﺸﻠﹶﻰ ﻗﹶﻠﹾﺐﹺ ﺑ ﻋﻄﹶﺮﻻﹶ ﺧ ﻭﺖﻌﻤﻻﹶ ﺃﹸﺫﹸ ﹲﻥ ﺳﻭ
ﺎﻡﹴ ﻻﹶﺎﺋﹶﺔﹶ ﻋﺎ ﻣﻠﱢﻬﻰ ﻇ ﻓﺐﺍﻛ ﺍﻟﺮﺴِﲑ ﹲﺓ ﻳﺮﺠ ﺷﺔﻨﻰ ﺍﻟﹾﺠﻓﻠﹸﻮﻥﹶ ﻭﻌﻤ ﻮﺍ ﻳﺎ ﻛﹶﺎﻧﺍﺀً ﺑﹺﻤﺰﻦﹴ ﺟﻋﻴ  ﺃﹶﺓﻗﹸﺮ
ﺎﻴﻬﺎ ﻓﻣﺎ ﻭﻴﻧ ﺍﻟﺪﻦﺮ ﻣ ﻴ ﺧﺔﻨﻰ ﺍﻟﹾﺠ ﻓﻁﻮ ﺳﻊﺿﻮﻣ ﻭﻭﺩﻤﺪ ﻞﱟ ﻣﻇ ﻭﻢﺌﹾﺘﺀُﻭﺍ ﺇﹺﻥﹾ ﺷﺍﻗﹾﺮﺎ ﻭﻬﻘﹾﻄﹶﻌﻳ
ﺎﻉﺘﺎ ﺇﹺﻻﱠ ﻣﻧﻴﺎﺓﹸ ﺍﻟﺪﻴﺎ ﺍﹾﻟﺤﻣ ﻭﺪ ﻓﹶﺎﺯ ﺔﹶ ﻓﹶﻘﹶﻨﻞﹶ ﺍﹾﻟﺠﺩﺧ ﺃﹸﺎﺭﹺ ﻭﻦﹺ ﺍﻟﻨ ﻋﺣﺰﹺﺡ ﻦ ﺯ  ﻓﹶﻤﻢﺌﹾﺘﺀُﻭﺍ ﺇﹺﻥﹾ ﺷﺍﻗﹾﺮﻭ
«ﻭﺭﹺﺮﺍﹾﻟﻐ
138. Əbu Hureyra  rəvayət edir ki, Allah Elçisi  demişdir:
“Allah buyurur: “Əməlisaleh qullarım üçün heç bir gözün görmədiyi, 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

ﻦ ﻣ ﻭﻪﺮﺛ ﻲ ﺣ ﻓﺩ ﻟﹶﻪ ﺰﹺ ﻧﺓﺮﺮﺙﹶ ﺍﻟﹾﺂﺧ  ﺣﺮﹺﻳﺪﻦ ﻛﹶﺎﻥﹶ ﻳ  ﻣ: ﻮﻝﹶ ﺍﻟﻠﱠﻪﺳ ﻗﺮﺃ ﺭ:ﺓﹶ  ﻗﹶﺎﻝﹶﺮﻳﺮ ﺃﹶﺑﹺﻰ ﻫﻦﻋ
 »ﻳﻘﻮﻝ: ﻮﻝﹶ ﺍﻟﻠﱠﻪﺳ ﰒ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺭ.ﻴﺐﹴﺼﻦ ﻧ  ﻣﺓﺮﻲ ﺍﻟﹾﺂﺧ ﻓﺎ ﻟﹶﻪﻣﺎ ﻭﻨﻬ  ﻣﻪﺆﺗ ﺎ ﻧﻧﻴﺮﺙﹶ ﺍﻟﺪ  ﺣﺮﹺﻳﺪﻛﹶﺎﻥﹶ ﻳ
ﻼﹰﻐ ﺷﻙﺭﺪ ﺻﻸْﺕﻞﹾ ﻣﻔﹾﻌ ﻭﺇﻻ ﺗ،ﻙ ﻓﹶﻘﹾﺮﺪﺃﹶﺳ ﻭ،ﻰﻨ ﻏﻙﺭﺪﻸْ ﺻﻰ ﺃﹶﻣﺗﺎﺩﺒﻌﻍﹾ ﻟﻔﹶﺮ ﺗ،ﻡ ﺁﺩﻦ ﺍﺑ: ﺍﷲ
«ﻙ ﻓﹶﻘﹾﺮﺪ ﺃﹶﺳﻟﹶﻢﻭ
139. Əbu Hureyra  rəvayət edir ki, Allah Elçisi  Allahın: “Biz
axirət savabını istəyənin savabını artırar, dünya qazancını istəyənə 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

ət-Tirmizi 3292, 3603. əl-Albani hədisi həsən adlandırmışdır.
əl-Hakim 3657; İbn Macə 4107, 4246. əl-Albani “Silsilətul-Əhədisis-Sahiha”da (№ 1359)
səhih olduğunu qeyd etmişdir.
215
216
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ﺎﻤﺴﺒﺘ ﻣﻪﺃﹾﺳ ﺭﻓﹶﻊ ﺭﺎ ﺇﹺﺫﹾ ﺃﹶﻏﹾﻔﹶﻰ ﺇﹺﻏﹾﻔﹶﺎﺀَﺓﹰ ﺛﹸﻢﺮﹺﻧ ﺃﹶﻇﹾﻬﻦﻴﻡﹴ ﺑﻮ ﻳ  ﺫﹶﺍﺕﻮﻝﹸ ﺍﻟﻠﱠﻪﺳﺎ ﺭﻨﻴﺲﹴ  ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺑ ﺃﹶﻧﻦﻋ
ﻴﻢﹺﺣﻦﹺ ﺍﻟﺮﺣﻤ  ﺍﻟﺮﺴﻢﹺ ﺍﻟﻠﱠﻪ
 ﺃﹶ »ﺑﹺ ﻓﹶﻘﹶﺮ.« ﹲﺓﻮﺭ ﺁﻧﹺﻔﹰﺎ ﺳﻠﹶﻰ ﻋﺰﹺﻟﹶﺖ ﻗﹶﺎﻝﹶ »ﺃﹸﻧﻮﻝﹶ ﺍﻟﻠﱠﻪﺳﺎ ﺭ ﻳﻜﹶﻚﺤﺎ ﺃﹶﺿﺎ ﻣﻓﹶﻘﹸﻠﹾﻨ
ﺎﻭﻥﹶ ﻣﺭﺪ ﻗﹶﺎﻝﹶ »ﺃﹶﺗ ﺛﹸﻢ.«ﺮﺑﺘ َ ﺍﻷﻮ ﻫﺎﻧﹺﺌﹶﻚﺮ ﺇﹺﻥﱠ ﺷ ﻧﺤﺍ ﻭﻚﺑﺮﻞﱢ ﻟ ﻓﹶﺼﻮﺛﹶﺮ  ﺍﹾﻟﻜﹶﺎﻙﻴﻨ ﻋﻄﹶ ﺎ ﺃﹶﺇﹺﻧ
ﺮﹺﺩﺽ ﺗ
 ﻮ ﺣﻮﲑ ﻫ ﺮ ﻛﹶﺜ ﻴ ﺧﻪﻠﹶﻴﻰ  ﻋﺑ ﺭﻧﹺﻴﻪﺪﻋﺮ ﻭ ﻬ ﻧﻪ ﻗﹶﺎﻝﹶ »ﻓﹶﺈﹺﻧ.ﻠﹶﻢ ﺃﹶﻋﻮﻟﹸﻪﺳﺭ ﻭﺎ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﻓﹶﻘﹸﻠﹾﻨ.«ﺛﹶﺮﺍﻟﹾﻜﹶﻮ
ﺎﻘﹸﻮﻝﹸ ﻣ ﻓﹶﻴ.ﻰﺘ ﺃﹸﻣﻦ ﻣﻪ ﺇﹺﻧﺏ ﻓﹶﺄﹶﻗﹸﻮﻝﹸ ﺭﻢﻬﻨ ﻣﺪﺒ ﺍﻟﹾﻌﻠﹶﺞﺘﺨﻮﻡﹺ ﻓﹶﻴﺠ ﺍﻟﻨﺩﺪ ﻋﻪﺘ ﺁﻧﹺﻴﺔﺎﻣﻴ ﺍﻟﹾﻘﻡﻮﻰ ﻳﺘ ﺃﹸﻣﻪﻠﹶﻴﻋ
.«ﻙﺪﻌ ﺑﺛﹶﺖﺪﺎ ﺃﹶﺣﺭﹺﻯ ﻣﺪﺗ
140. Ənəs ibn Məlik  demişdir: “Bir gün Allah Elçisi  yanımızda 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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 ﻓﹶﻘﹶﺎﻝﹶﻄﹶﺲ ﻋﻭﺡ ﺍﻟﺮﻴﻪ ﻓﻔﹶﺦﻧ ﻭﻡ ﺁﺩ ﺍﻟﻠﱠﻪﻠﹶﻖﺎ ﺧ  »ﻟﹶﻤﻮﻝﹸ ﺍﻟﻠﱠﻪﺳﺓﹶ  ﻗﹶﺎﻝﹶ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺭﺮﻳﺮ ﺃﹶﺑﹺﻰ ﻫﻦﻋ
ٍﻺ ﺇﹺﻟﹶﻰ ﻣﻜﹶﺔﻼﹶﺋ ﺍﻟﹾﻤﻚ ﺇﹺﻟﹶﻰ ﺃﹸﻭﻟﹶﺌﺐ ﺍﺫﹾﻫﻡﺎ ﺁﺩ ﻳ ﺍﻟﻠﱠﻪﻚﻤﺣﺮ ﻳﻪﺑ ﺭ ﻓﹶﻘﹶﺎﻝﹶ ﻟﹶﻪ ﺑﹺﺈﹺﺫﹾﻧﹺﻪ ﺍﻟﻠﱠﻪﺪﻤ ﻓﹶﺤﻠﱠﻪ ﻟﺪﻤﺍﻟﹾﺤ
 ﻓﹶﻘﹶﺎﻝﹶ ﺇﹺﻥﱠﻪﺑ ﺇﹺﻟﹶﻰ ﺭﻊﺟ ﺭ ﺛﹸﻢ.ﺔﹸ ﺍﻟﻠﱠﻪﻤﺣﺭ ﻭﻼﹶﻡ ﺍﻟﺴﻚﻠﹶﻴﻋ ﻗﹶﺎﻟﹸﻮﺍ ﻭ.ﻜﹸﻢﻠﹶﻴ ﻋﻼﹶﻡﻠﹸﻮﺱﹴ ﻓﹶﻘﹸﻞﹺ ﺍﻟﺴ ﺟﻢﻬﻨﻣ
ﲔﻤ ﻳﺕﺮﺘ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺍﺧﺌﹾﺖﺎ ﺷﻤﻬ ﺃﹶﻳﺮﺘ ﺍﺧﺎﻥﺘﻮﺿﻘﹾﺒ ﻣﺍﻩﺪﻳ ﻭ ﻟﹶﻪ ﻓﹶﻘﹶﺎﻝﹶ ﺍﻟﻠﱠﻪ.ﻢﻬﻨﻴ ﺑﻨﹺﻴﻚﺔﹸ ﺑﻴﺤﺗ ﻭﻚﺘﻴﺤ ﺗﻩﺬﻫ
ﻻﹶﺀِ ﻓﹶﻘﹶﺎﻝﹶﺆﺎ ﻫ ﻣﺏ ﺭ ﻓﹶﻘﹶﺎﻝﹶ ﺃﹶﻯﻪﺘﻳﺫﹸﺭ ﻭﻡﺎ ﺁﺩﻴﻬﺎ ﻓﹶﺈﹺﺫﹶﺍ ﻓﻄﹶﻬﺴ ﺑ ﺛﹸﻢ.ﻛﹶ ﹲﺔﺎﺭﺒﲔ ﻣ
 ﻤﻰ ﻳﺑ ﺭﻯﺪﺎ ﻳﻠﹾﺘﻛﻰ ﻭﺑﺭ
.ﻬﹺﻢﺋﻮ ﺃﹶﺿﻦ ﻣ ﺃﹶﻭﻢﻫﺅﻮ ﹲﻞ ﺃﹶﺿﺟ ﺭﻴﻬﹺﻢ ﻓﹶﺈﹺﺫﹶﺍ ﻓﻪﻴﻨﻴ ﻋﻦﻴ ﺑﻩﺮﻤﺏ ﻋ
 ﻮﻜﹾﺘ ﻣﺎﻥﺴ ﻓﹶﺈﹺﺫﹶﺍ ﻛﹸﻞﱡ ﺇﹺﻧﻚﺘﻳﻻﹶﺀِ ﺫﹸﺭﺆﻫ
.ﺮﹺﻩﻤﻰ ﻋ ﻓﻩ ﺯﹺﺩﺏﺎ ﺭ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﻳ.ﺔﹰﻨ ﺳﲔﻌﺑ ﺃﹶﺭﺮﻤ ﻋ ﻟﹶﻪﺖﺒ ﻛﹶﺘ ﻗﹶﺪﺩﺍﻭ ﺩﻚﻨﺬﹶﺍ ﺍﺑﺬﹶﺍ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﻫ ﻫﻦ ﻣﺏﺎ ﺭﻗﹶﺎﻝﹶ ﻳ
.ﺫﹶﺍﻙ ﻭﺖﺔﹰ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺃﹶﻧﻨ ﺳﲔﺘﺮﹺﻯ ﺳﻤ ﻋﻦ ﻣ ﻟﹶﻪﻠﹾﺖﻌ ﺟﻰ ﻗﹶﺪ ﻓﹶﺈﹺﻧﺏ ﺭ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺃﹶﻯ. ﻟﹶﻪﺖﺒﻯ ﻛﹶﺘ ﺍﻟﱠﺬﻗﹶﺎﻝﹶ ﺫﹶﺍﻙ
 ﻓﹶﻘﹶﺎﻝﹶﺕﻮ ﺍﻟﹾﻤﻠﹶﻚ ﻣﺎﻩ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﻓﹶﺄﹶﺗ.ﻔﹾﺴِﻪﻨ ﻟﺪﻌ ﻳﻡﺎ ﻓﹶﻜﹶﺎﻥﹶ ﺁﺩﻬﻨﺒﹺﻂﹶ ﻣ ﺃﹸﻫ ﺛﹸﻢﺎﺀَ ﺍﻟﻠﱠﻪﺎ ﺷﺔﹶ ﻣﻨ ﺍﻟﹾﺠﻦﻜ ﺃﹸﺳﻗﹶﺎﻝﹶ ﺛﹸﻢ
ﺪﺤﺔﹰ ﻓﹶﺠﻨ ﺳﲔﺘ ﺳﺩﺍﻭ ﺩﻨﹺﻚﺑ ﻻﻠﹾﺖﻌ ﺟﻚﻨﻟﹶﻜﻠﹶﻰ ﻭ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺑ.ﺔﻨ ﺳﻰ ﺃﹶﻟﹾﻒ ﻟﺐ ﻛﹸﺘ ﻗﹶﺪﺠﹺﻠﹾﺖ ﻋ ﻗﹶﺪﻡ ﺁﺩﻟﹶﻪ
«ﻮﺩﻬﺍﻟﺸﺎﺏﹺ ﻭﺘ ﺑﹺﺎﻟﹾﻜﺮ ﺃﹸﻣﺬﺌﻣﻮ ﻳﻦ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﻓﹶﻤ.ﻪﺘﻳ ﺫﹸﺭﺖﺴِﻴ ﻓﹶﻨﺴِﻰﻧ ﻭﻪﺘﻳ ﺫﹸﺭﺕﺪﺤﻓﹶﺠ
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 aleykəssələm və rahmətullah! (sənə salam olsun və Allahın rəhməti yetişsin)”- deyə cavab verdilər. Sonra Adəm Rəbbinin yanına qayıtdı.
Rəbbi ona dedi: “Bu sənin və zürriyyətinin arasında olan salamdır”. 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 zürriyyətindir”. Adəm hər insanın iki gözünün arasında ömrünün yazıl-

127

ﺍﻷﺣﺎﺩﻳﺚ ﺍﻟﻘﺪﺳﻴﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺤﺔ

dığını və onların (insanların) arasında bir adamın ən çox işıq saçdığını 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 ömrünü 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 vermişdin”. 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

ﻋﻦ ﺃﰊ ﺑﻦ ﻛﻌﺐ  ﻗﺎﻝ ﻗﺎﻝ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ  ﺇﻥ ﺃﺑﺎﻛﻢ ﺍﺩﻡ  ﻛﺎﻥ ﻛﺎﻟﻨﺨﻠﺔ ﺍﻟﺴﺤﻮﻕ
ﺳﺘﲔ ﺫﺭﺍﻋﺎ ﻛﺜﲑ ﺍﻟﺸﻌﺮ ﻣﻮﺍﺭﻯ ﺍﻟﻌﻮﺭﺓ ﻓﻠﻤﺎ ﺃﺻﺎﺏ ﺍﳋﻄﻴﺌﺔ ﰲ ﺍﳉﻨﺔ ﺑﺪﺕ ﻟﻪ ﺳﻮﺃﺗﻪ ﻓﺨﺮﺝ
ﻣﻦ ﺍﳉﻨﺔ ﻗﺎﻝ ﻓﻠﻘﻴﺘﻪ ﺷﺠﺮﺓ ﻓﺄﺧﺬﺕ ﺑﻨﺎﺻﻴﺘﻪ ﻓﻨﺎﺩﺍﻩ ﺭﺑﻪ ﺃﻓﺮﺍﺭﺍ ﻣﲏ ﻳﺎ ﺍﺩﻡ ﻗﺎﻝ ﺑﻞ ﺣﻴﺎﺀ ﻣﻨﻚ
ﻭﺍﷲ ﻳﺎ ﺭﺏ ﳑﺎ ﺟﺌﺖ ﺑﻪ
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
ət-Tirmizi 3368, 3694. əl-Albani bu hədisi səhih adlandırmışdır.
İbn Asəkir “Tarixu Dəməşq” 7/ 405; İbn Səd “Tabaqatul-Kubra” 1/ 31; əl-Hakim 3038.
Səlim ibn İyd əl-Hilali həsən demişdir.
219
220
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ﻚﻴﻘﹸﻮﻝﹸ ﻟﹶﺒ ﻓﹶﻴﺔﺎﻣﻴ ﺍﻟﹾﻘﻡﻮﺡ ﻳ
 ﻮﻰ ﻧﻋﺪ  »ﻳﻮﻝﹸ ﺍﻟﻠﱠﻪﺳ  ﻗﹶﺎﻝﹶ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺭﺭﹺﻯﺪ ﺍﻟﹾﺨﻴﺪﻌ ﺃﹶﺑﹺﻰ ﺳﻦﻋ
.ﻳﺮﹴﺬ ﻧﻦﺎ ﻣﺎﻧﺎ ﺃﹶﺗﻘﹸﻮﻟﹸﻮﻥﹶ ﻣ ﻓﹶﻴﻜﹸﻢﻠﱠﻐﻞﹾ ﺑ ﻫﻪﺘﻘﹶﺎﻝﹸ ﻷُﻣ ﻓﹶﻴ.ﻢﻌﻘﹸﻮﻝﹸ ﻧ ﻓﹶﻴﺖﻠﱠﻐﻞﹾ ﺑﻘﹸﻮﻝﹸ ﻫ ﻓﹶﻴ.ﺏﺎ ﺭ ﻳﻚﻳﺪﻌﺳﻭ
ﻢ ﻴﻜﹸ ﻠﹶﻮﻝﹸ ﻋﺳﻜﹸﻮﻥﹶ ﺍﻟﺮﻳ ﻭ.«ﻠﱠﻎﹶ ﺑ ﻗﹶﺪﻪﻭﻥﹶ ﺃﹶﻧﺪﻬﺸ ﻓﹶﺘ.ﻪﺘﺃﹸﻣﺪ ﻭ ﻤﺤﻘﹸﻮﻝﹸ ﻣ ﻓﹶﻴ ﻟﹶﻚﺪﻬﺸ ﻳﻦﻘﹸﻮﻝﹸ ﻣﻓﹶﻴ
ﺎﺱﹺﻠﹶﻰ ﺍﻟﻨﺍﺀَ ﻋﺪﻬﻮﺍ ﺷﻜﹸﻮﻧﺘﻄﹰﺎ ﻟﺳﺔﹰ ﻭﻢ ﺃﹸﻣ ﺎﻛﹸ ﹾﻠﻨﻌ ﺟﻚﻛﹶﺬﹶﻟ ﻭﻩﻛﹾﺮﻞﱠ ﺫ ﺟﻟﹸﻪ ﻗﹶﻮﻚﺍ ﻓﹶﺬﹶﻟﻬﹺﻴﺪﺷ
ﺍﻬﹺﻴﺪﻢ ﺷ ﻴﻜﹸ ﻠﹶﻮﻝﹸ ﻋﺳﻜﹸﻮﻥﹶ ﺍﻟﺮﻳﻭ
143. Əbu Səid əl-Xudri  rəvayət edir ki, Allah Elçisi  demişdir:
“Qiyamət günü Allah Nuhu çağıracaq və Nuh: “Buyur, hüzurundayam və əmrinə müntəzirəm, ey Rəbbim?”- deyəcək. Allah buyuracaq: “Sən (dini) təbliğ etdinmi?” O: “Bəli!”- deyə cavab verəcək. 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 edəcəksiniz 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” (əlBəqərə, 143)”.221
ÈÁÐÀÙÈÌ  ÙÀÃÃÛÍÄÀ

ﻋﻦ ﺃﰊ ﻫﺮﻳﺮﺓ  ﻗﺎﻝ ﺍﺧﺘﱳ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ  ﻭﻫﻮ ﺑﻦ ﻋﺸﺮﻳﻦ ﻭﻣﺎﺋﺔ ﰒ ﻋﺎﺵ ﺑﻌﺪ ﺫﻟﻚ ﲦﺎﻧﲔ ﺳﻨﺔ ﻗﺎﻝ
ﻝﹶ ﻣﻦ ﻗﺺ ﺍﻟﻈﻔﺮ ﻭﺃﻭﻝﺃﹶﻭ ﻭﺎﺭﹺﺏ ﺍﻟﺸﺳﻌﻴﺪ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺃﻭﻝ ﻣﻦ ﺍﺧﺘﱳ ﻭﺃﻭﻝ ﻣﻦ ﺃﺿﺎﻑ ﻭﺃﻭﻝ ﻣﻦ ﻗﹶﺺ
.ﺍﻗﹶﺎﺭﻧﹺﻲ ﻭ ﺯﹺﺩﺏﺎ ﺭﺬﹶﺍ؟ ﻗﺎﻝ ﻭﻗﺎﺭ ﻗﺎﻝ ﻳﺎ ﻫ ﻣﺏﺎ ﺭ ﻳ:ﻣﻦ ﺷﺎﺏ ﻓﹶﻘﹶﺎﻝﹶ

221

əl-Buxari 4127, 4217, 4487; ət-Tirmizi 2961; İbn Macə 4284.

ﺍﻷﺣﺎﺩﻳﺚ ﺍﻟﻘﺪﺳﻴﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺤﺔ

129

144. Əbu Hureyra  rəvayət edir ki, İbrahim  yüz iyirmi yaşında
sünnət oldu. Sonra səksən il yaşadı. Səid deyir ki, İbrahim ilk sünnət olunan, ilk ziyafət verən, ilk bığını qısaldan, ilk dırnağını tutan 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

 ﹲﺓﺮ ﻗﹶﺘﺭ ﺁﺯﻪﺟﻠﹶﻰ ﻭﻋ ﻭ،ﺔﺎﻣﻴ ﺍﻟﹾﻘﻡﻮ ﻳﺭ ﺁﺯﺎﻩ ﺃﹶﺑﻴﻢﺍﻫﺮﻠﹾﻘﹶﻰ ﺇﹺﺑ  ﻗﹶﺎﻝﹶ »ﻳﺒﹺﻰﻦﹺ ﺍﻟﻨﺓﹶ  ﻋﺮﻳﺮ ﺃﹶﺑﹺﻰ ﻫﻦﻋ
ﺎ ﻳﻴﻢﺍﻫﺮﻘﹸﻮﻝﹸ ﺇﹺﺑ ﻓﹶﻴ.ﻴﻚﺼ ﻻﹶ ﺃﹶﻋﻡﻮ ﻓﹶﺎﻟﹾﻴﻮﻩﻘﹸﻮﻝﹸ ﺃﹶﺑﻨﹺﻰ ﻓﹶﻴﺼﻌ ﻻﹶ ﺗ ﺃﹶﻗﹸﻞﹾ ﻟﹶﻚ ﺃﹶﻟﹶﻢﻴﻢﺍﻫﺮ ﺇﹺﺑﻘﹸﻮﻝﹸ ﻟﹶﻪ ﻓﹶﻴ،ﺓﹲﺮﻏﹶﺒﻭ
ﺎﻟﹶﻰﻌ ﺗﻘﹸﻮﻝﹸ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﻓﹶﻴﺪﻌ ﺃﹶﺑﹺﻰ ﺍﻷَﺑﻦﻯ ﻣﺰﻯﹴ ﺃﹶﺧﺰ ﺧ ﻓﹶﺄﹶﻯ،ﺜﹸﻮﻥﹶﻌﺒ ﻳﻡﻮﻨﹺﻰ ﻳﺰﹺﻳﺨﻨﹺﻰ ﺃﹶﻥﹾ ﻻﹶ ﺗﺗﺪﻋ ﻭﻚ ﺇﹺﻧ،ﺏﺭ
ﻳﺦﹴ ﺑﹺﺬﻮ ﻓﹶﺈﹺﺫﹶﺍ ﻫﻈﹸﺮﻨ ﻓﹶﻴﻚﻠﹶﻴ ﺭﹺﺟﺖﺤﺎ ﺗ ﻣﻴﻢﺍﻫﺮﺎ ﺇﹺﺑﻘﹶﺎﻝﹸ ﻳ ﻳ ﺛﹸﻢ،ﺮﹺﻳﻦﻠﹶﻰ ﺍﻟﹾﻜﹶﺎﻓﺔﹶ ﻋﻨ ﺍﻟﹾﺠﺖﻣﺮﻰ ﺣﺇﹺﻧ
«ﺎﺭﹺﻰ ﺍﻟﻨﻠﹾﻘﹶﻰ ﻓ ﻓﹶﻴﻪﻤﺍﺋﺬﹸ ﺑﹺﻘﹶﻮﺧﺆ ﻓﹶﻴ،ﺦﹴﻄﻠﹾﺘﻣ
145. Əbu Hureyra  rəvayət edir ki, Peyğəmbər  demişdir:
“Qiyamət günü İbrahim, sir-sifəti toz-torpağa bulaşmış və qaralmış 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 ayaqlarından tutub oda atacaqlar”.223

222
223

əl-Buxari “Ədəbul-Mufrad” 1250. əl-Albani isnadının səhih olduğunu bildirmişdir.
əl-Buxari 3301, 3350.
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ﺎﻬ ﺃﹶﻧﻈﹸﻦ ﻛﹶﺎﻥﹶ ﻳ،ﺎﻝﹴﺼ ﺧﺖ ﺳﻦ ﻋﻪﺑﻰ ﺭﻮﺳﺄﹶﻝﹶ ﻣ ﺳ: ﻗﹶﺎﻝﹶﻪ  ﺃﹶﻧﻮﻝﹺ ﺍﻟﻠﱠﻪﺳ ﺭﻦﺓﹶ  ﻋﺮﻳﺮ ﺃﹶﺑﹺﻲ ﻫﻦﻋ
ﻻﹶ ﻭﺬﹾﻛﹸﺮﻱ ﻳ ﺍﻟﱠﺬ:ﻘﹶﻰ؟ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺃﹶﺗﻙﺎﺩﺒ ﻋ ﺃﹶﻱﺏﺎ ﺭ ﻳ: ﻗﹶﺎﻝﹶ.ﺎﻬﺒﺤﻰ ﻳﻮﺳ ﻣﻜﹸﻦ ﻳﺔﹸ ﻟﹶﻢﺎﺑﹺﻌﺍﻟﺴ ﻭ،ﺔﹰﺼﺎﻟ ﺧﻟﹶﻪ
ﻱ ﺍﻟﱠﺬ:؟ ﻗﹶﺎﻝﹶﻜﹸﻢ ﺃﹶﺣﻙﺎﺩﺒ ﻋ ﻓﹶﺄﹶﻱ: ﻗﹶﺎﻝﹶ.ﻯﺪ ﺍﻟﹾﻬﻊﺒﺘﻱ ﻳ ﺍﻟﱠﺬ:ﻯ؟ ﻗﹶﺎﻝﹶﺪ ﺃﹶﻫﻙﺎﺩﺒ ﻋ ﻓﹶﺄﹶﻱ: ﻗﹶﺎﻝﹶ.ﻰﺴﻨﻳ
ﻊﻤﺠ ﻳ،ﻠﹾﻢﹺ ﺍﻟﹾﻌﻦ ﻣﻊﺒﺸﻢ ﻻﹶ ﻳ ﺎﻟ ﻋ:؟ ﻗﹶﺎﻝﹶﻠﹶﻢ ﺃﹶﻋﻙﺎﺩﺒ ﻋ ﻓﹶﺄﹶﻱ: ﻗﹶﺎﻝﹶ.ﻔﹾﺴِﻪﻨ ﻟﻜﹸﻢﺤﺎ ﻳﺎﺱﹺ ﻛﹶﻤﻠﻨ ﻟﻜﹸﻢﺤﻳ
ﻰ؟ ﺃﹶﻏﹾﻨﻙﺎﺩﺒ ﻋ ﻓﹶﺄﹶﻱ: ﻗﹶﺎﻝﹶ. ﻏﹶﻔﹶﺮﺭﻱ ﺇﹺﺫﹶﺍ ﻗﹶﺪ ﺍﻟﱠﺬ:؟ ﻗﹶﺎﻝﹶﺰ ﺃﹶﻋﻙﺎﺩﺒ ﻋ ﻓﹶﺄﹶﻱ: ﻗﹶﺎﻝﹶ.ﻪﻠﹾﻤﺎﺱﹺ ﺇﹺﻟﹶﻰ ﻋ ﺍﻟﻨﻠﹾﻢﻋ
: ﻮﻝﹸ ﺍﻟﻠﱠﻪﺳ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺭ،ﻘﹸﻮﺹﻨﺐ ﻣ
 ﺎﺣ ﺻ:؟ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺃﹶﻓﹾﻘﹶﺮﻙﺎﺩﺒ ﻋ ﻓﹶﺄﹶﻱ: ﻗﹶﺎﻝﹶ.ﻰﺗﺆﺎ ﻳﻰ ﺑﹺﻤﺿﺮﻱ ﻳ ﺍﻟﱠﺬ:ﻗﹶﺎﻝﹶ
ﻘﹶﺎﻩﺗ ﻭﻔﹾﺴِﻪﻲ ﻧ ﻓﺎﻩﻨﻞﹶ ﻏﻌﺍ ﺟﺮﻴ ﺧﺪﺒ ﺑﹺﻌ ﺍﻟﻠﱠﻪﺍﺩﺇﹺﺫﹶﺍ ﺃﹶﺭ ﻭ،ﻔﹾﺲﹺﻰ ﺍﻟﻨﻨﻰ ﻏﻨﺎ ﺍﻟﹾﻐﻤ ﺇﹺﻧ،ﺮﹴ ﻇﹶﻬﻦﻰ ﻋﻨ ﺍﻟﹾﻐﺲﻟﹶﻴ
.ﻪﻴﻨﻴ ﻋﻦﻴ ﺑﻩﻞﹶ ﻓﹶﻘﹾﺮﻌﺍ ﺟﺮ ﺷﺪﺒ ﺑﹺﻌ ﺍﻟﻠﱠﻪﺍﺩﺇﹺﺫﹶﺍ ﺃﹶﺭ ﻭ،ﻲ ﻗﹶﻠﹾﺒﹺﻪﻓ
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 sevmirdi. Musa soruşdu: “Ya Rəbb! Hansı qulun ən təqvalıdır?”
Allah buyurdu: “Məni zikr edən və Məni unutmayan”. Musa soruşdu: “Ya Rəbb! Hansı qulun ən doğru yoldadır?” Allah buyurdu: “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

ﻋﻦ ﺃﹸﺑﻰ ﺑﻦ ﻛﹶﻌﺐﹴ  ﻋﻦﹺ ﺍﻟﻨﺒﹺﻰ  ﻗﹶﺎﻝﹶ »ﻗﹶﺎﻡ ﻣﻮﺳﻰ ﺍﻟﻨﺒﹺﻰ ﺧﻄﻴﺒﺎ ﻓﻰ ﺑﻨﹺﻰ ﺇﹺﺳﺮﺍﺋﻴﻞﹶ ،ﻓﹶﺴﺌﻞﹶ ﺃﹶﻯ
ﺍﻟﻨﺎﺱﹺ ﺃﹶﻋﻠﹶﻢ ﻓﹶﻘﹶﺎﻝﹶ ﺃﹶﻧﺎ ﺃﹶﻋﻠﹶﻢ .ﻓﹶﻌﺘﺐ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﻋﻠﹶﻴﻪ ،ﺇﹺﺫﹾ ﻟﹶﻢ ﻳﺮﺩ ﺍﻟﹾﻌﻠﹾﻢ ﺇﹺﻟﹶﻴﻪ ،ﻓﹶﺄﹶﻭﺣﻰ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﺇﹺﻟﹶﻴﻪ ﺃﹶﻥﱠ ﻋﺒﺪﺍ ﻣﻦ
ﻋﺒﺎﺩﻯ ﺑﹺﻤﺠﻤﻊﹺ ﺍﻟﹾﺒﺤﺮﻳﻦﹺ ﻫﻮ ﺃﹶﻋﻠﹶﻢ ﻣﻨﻚ .ﻗﹶﺎﻝﹶ ﻳﺎ ﺭﺏ ﻭﻛﹶﻴﻒ ﺑﹺﻪ ﻓﹶﻘﻴﻞﹶ ﻟﹶﻪ ﺍﺣﻤﻞﹾ ﺣﻮﺗﺎ ﻓﻰ ﻣﻜﹾﺘﻞﹴ ﻓﹶﺈﹺﺫﹶﺍ
ﻓﹶﻘﹶﺪﺗﻪ ﻓﹶﻬﻮ ﺛﹶﻢ ،ﻓﹶﺎﻧﻄﹶﻠﹶﻖ ﻭﺍﻧﻄﹶﻠﹶﻖ ﺑﹺﻔﹶﺘﺎﻩ ﻳﻮﺷﻊ ﺑﻦﹺ ﻧﻮﻥ ،ﻭﺣﻤﻼﹶ ﺣﻮﺗﺎ ﻓﻰ ﻣﻜﹾﺘﻞﹴ ،ﺣﺘﻰ ﻛﹶﺎﻧﺎ ﻋﻨﺪ
ﺍﻟﺼﺨﺮﺓ ﻭﺿﻌﺎ ﺭﺀُﻭﺳﻬﻤﺎ ﻭﻧﺎﻣﺎ ﻓﹶﺎﻧﺴﻞﱠ ﺍﻟﹾﺤﻮﺕ ﻣﻦ ﺍﻟﹾﻤﻜﹾﺘﻞﹺ ﻓﹶﺎﺗﺨﺬﹶ ﺳﺒﹺﻴﻠﹶﻪ ﻓﻰ ﺍﻟﹾﺒﺤﺮﹺ ﺳﺮﺑﺎ ،ﻭﻛﹶﺎﻥﹶ
ﻟﻤﻮﺳﻰ ﻭﻓﹶﺘﺎﻩ ﻋﺠﺒﺎ ،ﻓﹶﺎﻧﻄﹶﻠﹶﻘﹶﺎ ﺑﻘﻴﺔﹶ ﻟﹶﻴﻠﹶﺘﻬﹺﻤﺎ ﻭﻳﻮﻣﻬﹺﻤﺎ ﻓﹶﻠﹶﻤﺎ ﺃﹶﺻﺒﺢ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﻣﻮﺳﻰ ﻟﻔﹶﺘﺎﻩ ﺁﺗﻨﺎ ﻏﹶﺪﺍﺀَﻧﺎ ،ﻟﹶﻘﹶﺪ
ﻟﹶﻘﻴﻨﺎ ﻣﻦ ﺳﻔﹶﺮﹺﻧﺎ ﻫﺬﹶﺍ ﻧﺼﺒﺎ ،ﻭﻟﹶﻢ ﻳﺠﹺﺪ ﻣﻮﺳﻰ ﻣﺴﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺼﺐﹺ ﺣﺘﻰ ﺟﺎﻭﺯ ﺍﻟﹾﻤﻜﹶﺎﻥﹶ ﺍﻟﱠﺬﻯ ﺃﹸﻣﺮ ﺑﹺﻪ.
ﻓﹶﻘﹶﺎﻝﹶ ﻟﹶﻪ ﻓﹶﺘﺎﻩ ﺃﹶﺭﺃﹶﻳﺖ ﺇﹺﺫﹾ ﺃﹶﻭﻳﻨﺎ ﺇﹺﻟﹶﻰ ﺍﻟﺼﺨﺮﺓ ﻓﹶﺈﹺﻧﻰ ﻧﺴِﻴﺖ ﺍﻟﹾﺤﻮﺕ ،ﻗﹶﺎﻝﹶ ﻣﻮﺳﻰ ﺫﹶﻟﻚ ﻣﺎ ﻛﹸﻨﺎ ﻧﺒﻐﻰ،
ﻓﹶﺎﺭﺗﺪﺍ ﻋﻠﹶﻰ ﺁﺛﹶﺎﺭﹺﻫﻤﺎ ﻗﹶﺼﺼﺎ ،ﻓﹶﻠﹶﻤﺎ ﺍﻧﺘﻬﻴﺎ ﺇﹺﻟﹶﻰ ﺍﻟﺼﺨﺮﺓ ﺇﹺﺫﹶﺍ ﺭﺟ ﹲﻞ ﻣﺴﺠﻰ ﺑﹺﺜﹶﻮﺏﹴ  -ﺃﹶﻭ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺗﺴﺠﻰ
ﺑﹺﺜﹶﻮﺑﹺﻪ - ﻓﹶﺴﻠﱠﻢ ﻣﻮﺳﻰ .ﻓﹶﻘﹶﺎﻝﹶ ﺍﻟﹾﺨﻀﺮ ﻭﺃﹶﻧﻰ ﺑﹺﺄﹶﺭﺿﻚ ﺍﻟﺴﻼﹶﻡ ﻓﹶﻘﹶﺎﻝﹶ ﺃﹶﻧﺎ ﻣﻮﺳﻰ .ﻓﹶﻘﹶﺎﻝﹶ ﻣﻮﺳﻰ ﺑﻨﹺﻰ
ﺇﹺﺳﺮﺍﺋﻴﻞﹶ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﻧﻌﻢ .ﻗﹶﺎﻝﹶ ﻫﻞﹾ ﺃﹶﺗﺒﹺﻌﻚ ﻋﻠﹶﻰ ﺃﹶﻥﹾ ﺗﻌﻠﱢﻤﻨﹺﻰ ﻣﻤﺎ ﻋﻠﱢﻤﺖ ﺭﺷﺪﺍ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺇﹺﻧﻚ ﻟﹶﻦ ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ ﻣﻌﻰ
ﺻﺒﺮﺍ ،ﻳﺎ ﻣﻮﺳﻰ ﺇﹺﻧﻰ ﻋﻠﹶﻰ ﻋﻠﹾﻢﹴ ﻣﻦ ﻋﻠﹾﻢﹺ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﻋﻠﱠﻤﻨﹺﻴﻪ ﻻﹶ ﺗﻌﻠﹶﻤﻪ ﺃﹶﻧﺖ ،ﻭﺃﹶﻧﺖ ﻋﻠﹶﻰ ﻋﻠﹾﻢﹴ ﻋﻠﱠﻤﻜﹶﻪ ﻻﹶ
ﺃﹶﻋﻠﹶﻤﻪ .ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺳﺘﺠﹺﺪﻧﹺﻰ ﺇﹺﻥﹾ ﺷﺎﺀَ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﺻﺎﺑﹺﺮﺍ ،ﻭﻻﹶ ﺃﹶﻋﺼﻰ ﻟﹶﻚ ﺃﹶﻣﺮﺍ ،ﻓﹶﺎﻧﻄﹶﻠﹶﻘﹶﺎ ﻳﻤﺸﻴﺎﻥ ﻋﻠﹶﻰ ﺳﺎﺣﻞﹺ ﺍﻟﹾﺒﺤﺮﹺ
ﻟﹶﻴﺲ ﻟﹶﻬﻤﺎ ﺳﻔﻴﻨﺔﹲ ،ﻓﹶﻤﺮﺕ ﺑﹺﻬﹺﻤﺎ ﺳﻔﻴﻨﺔﹲ ،ﻓﹶﻜﹶﻠﱠﻤﻮﻫﻢ ﺃﹶﻥﹾ ﻳﺤﻤﻠﹸﻮﻫﻤﺎ ،ﻓﹶﻌﺮﹺﻑ ﺍﻟﹾﺨﻀﺮ ،ﻓﹶﺤﻤﻠﹸﻮﻫﻤﺎ ﺑﹺﻐﻴﺮﹺ
ﻧﻮﻝﹴ ،ﻓﹶﺠﺎﺀَ ﻋﺼﻔﹸﻮ ﺭ ﻓﹶﻮﻗﹶﻊ ﻋﻠﹶﻰ ﺣﺮﻑ ﺍﻟﺴﻔﻴﻨﺔ ،ﻓﹶﻨﻘﹶﺮ ﻧﻘﹾﺮﺓﹰ ﺃﹶﻭ ﻧﻘﹾﺮﺗﻴﻦﹺ ﻓﻰ ﺍﻟﹾﺒﺤﺮﹺ .ﻓﹶﻘﹶﺎﻝﹶ ﺍﻟﹾﺨﻀﺮ ﻳﺎ
ﻣﻮﺳﻰ ،ﻣﺎ ﻧﻘﹶﺺ ﻋﻠﹾﻤﻰ ﻭﻋﻠﹾﻤﻚ ﻣﻦ ﻋﻠﹾﻢﹺ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﺇﹺﻻﱠ ﻛﹶﻨﻘﹾﺮﺓ ﻫﺬﹶﺍ ﺍﻟﹾﻌﺼﻔﹸﻮﺭﹺ ﻓﻰ ﺍﻟﹾﺒﺤﺮﹺ .ﻓﹶﻌﻤﺪ ﺍﻟﹾﺨﻀﺮ
ﺇﹺﻟﹶﻰ ﻟﹶﻮﺡﹴ ﻣﻦ ﺃﹶﻟﹾﻮﺍﺡﹺ ﺍﻟﺴﻔﻴﻨﺔ ﻓﹶﻨﺰﻋﻪ .ﻓﹶﻘﹶﺎﻝﹶ ﻣﻮﺳﻰ ﻗﹶﻮ ﻡ ﺣﻤﻠﹸﻮﻧﺎ ﺑﹺﻐﻴﺮﹺ ﻧﻮﻝﹴ ،ﻋﻤﺪﺕ ﺇﹺﻟﹶﻰ ﺳﻔﻴﻨﺘﻬﹺﻢ
ﻓﹶﺨﺮﻗﹾﺘﻬﺎ ﻟﺘﻐﺮﹺﻕ ﺃﹶﻫﻠﹶﻬﺎ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺃﹶﻟﹶﻢ ﺃﹶﻗﹸﻞﹾ ﺇﹺﻧﻚ ﻟﹶﻦ ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ ﻣﻌﻰ ﺻﺒﺮﺍ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﻻﹶ ﺗﺆﺍﺧﺬﹾﻧﹺﻰ ﺑﹺﻤﺎ ﻧﺴِﻴﺖ.
ﻓﹶﻜﹶﺎﻧﺖ ﺍﻷُﻭﻟﹶﻰ ﻣﻦ ﻣﻮﺳﻰ ﻧﹺﺴﻴﺎﻧﺎ .ﻓﹶﺎﻧﻄﹶﻠﹶﻘﹶﺎ ﻓﹶﺈﹺﺫﹶﺍ ﻏﹸﻼﹶ ﻡ ﻳﻠﹾﻌﺐ ﻣﻊ ﺍﻟﹾﻐﻠﹾﻤﺎﻥ ،ﻓﹶﺄﹶﺧﺬﹶ ﺍﻟﹾﺨﻀﺮ ﺑﹺﺮﺃﹾﺳﻪ ﻣﻦ
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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 ﻟﹶﻦﻚ ﺇﹺﻧ ﺃﹶﻗﹸﻞﹾ ﻟﹶﻚﻔﹾﺲﹴ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺃﹶﻟﹶﻢﺮﹺ ﻧﻴﺔﹰ ﺑﹺﻐﻴﻛﺎ ﺯﻔﹾﺴ ﻧﻠﹾﺖﻰ ﺃﹶﻗﹶﺘﻮﺳ ﻓﹶﻘﹶﺎﻝﹶ ﻣ.ﻩﺪ ﺑﹺﻴﻪﺃﹾﺳ ﺭﻠﹶﻊ ﻓﹶﺎﻗﹾﺘﻼﹶﻩﺃﹶﻋ
،ﺎﻠﹶﻬﺎ ﺃﹶﻫﻤﻄﹾﻌﺘ ﺍﺳﺔﻳﻞﹶ ﻗﹶﺮﺎ ﺃﹶﻫﻴﻰ ﺇﹺﺫﹶﺍ ﺃﹶﺗﺘﻄﹶﻠﹶﻘﹶﺎ ﺣ ﻓﹶﺎﻧ- ﻛﹶﺪﺬﹶﺍ ﺃﹶﻭﻫﺔﹶ ﻭﻨﻴﻴ ﻋﻦ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺍﺑ- ﺍﺮﺒ ﺻﻰﻌ ﻣﻴﻊﻄﺘﺴﺗ
 ﻓﹶﻘﹶﺎﻝﹶ ﻟﹶﻪ.ﻪ ﻓﹶﺄﹶﻗﹶﺎﻣﻩﺪ ﺑﹺﻴﺮﻀ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺍﻟﹾﺨ.ﻪ ﻓﹶﺄﹶﻗﹶﺎﻣﻘﹶﺾﻨ ﺃﹶﻥﹾ ﻳﺮﹺﻳﺪﺍ ﻳﺍﺭﺎ ﺟﹺﺪﻴﻬﺍ ﻓﺪﺟ ﻓﹶﻮ،ﺎﻤﻔﹸﻮﻫﻴﻀﺍ ﺃﹶﻥﹾ ﻳﻮﻓﹶﺄﹶﺑ
 ﺍﻟﻠﱠﻪﻢﺣﺮ  »ﻳﺒﹺﻰ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺍﻟﻨ.«ﻨﹺﻚﻴﺑﻨﹺﻰ ﻭﻴ ﺑﺍﻕﺮﺬﹶﺍ ﻓ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﻫ.ﺍﺮ ﺃﹶﺟﻪﻠﹶﻴ ﻋﺬﹾﺕﺨ ﻻﹶﺗﺌﹾﺖ ﺷﻰ ﻟﹶﻮﻮﺳﻣ
«ﺎﻤﺮﹺﻫ ﺃﹶﻣﻦﺎ ﻣﻨﻠﹶﻴ ﻋﻘﹶﺺﻰ ﻳﺘ ﺣﺮﺒ ﺻﺎ ﻟﹶﻮﻧﺩﺩ ﻟﹶﻮ،ﻰﻮﺳﻣ
147. Ubeyy ibn Kəb  rəvayət edir ki, Peyğəmbər  belə demişdir:
“Bir dəfə Musa İsrail oğullarına xütbə verərkən ondan: “İnsanların 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 tapacaqsan”. 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 əbasına bürünmüş bir adama rast gəldilər. Musa ona salam verdi. Xıdır
soruşdu: “Sənin məmləkətində belə salam verməyi haradan öyrə-

ﺍﻷﺣﺎﺩﻳﺚ ﺍﻟﻘﺪﺳﻴﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺤﺔ
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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 yiyələrindən 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 düzəldilər. 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 əhlinin yanına gəlib camaatdan yeməyə bir şey istədilər. Lakin
camaat onları yeməyə qonaq etmək istəmədi. Onlar orada dağılmaq 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

ﻚﻣ ﺇﹺﻥﱠ ﻗﹶﻮ:ﻰﻮﺳﻤ ﻟ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺍﻟﻠﱠﻪ.ﺔﻨﺎﻳﻌ ﻛﹶﺎﻟﹾﻤﺮﺒ ﺍﻟﹾﺨﺲ ﻟﹶﻴ:  ﻗﹶﺎﻝﹶﺒﹺﻲﻦﹺ ﺍﻟﻨﺎﺱﹴ  ﻋﺒﻦﹺ ﻋﻦﹺ ﺍﺑﻋ
.ﺍﺡ ﺃﹶﻟﹾﻘﹶﻰ ﺍﻷَﻟﹾﻮﻦﺎﻳﺎ ﻋ ﻓﹶﻠﹶﻤ،ﺎﻝﹺﺒﺎ ﻳ ﻓﹶﻠﹶﻤ،ﻛﹶﺬﹶﺍﻮﺍ ﻛﹶﺬﹶﺍ ﻭﻌﻨﺻ
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

ﻪﺑ ﺇﹺﻟﹶﻰ ﺭﻊﺟ ﻓﹶﺮﻜﱠﻪ ﺻﺎﺀَﻩﺎ ﺟﻰ  َﻓﹶﻠﹶﻤﻮﺳ ﺇﹺﻟﹶﻰ ﻣﺕﻮ ﺍﻟﹾﻤﻠﹶﻚﻞﹶ ﻣﺳﺓﹶ  ﻗﹶﺎﻝﹶ »ﺃﹸﺭﺮﻳﺮ ﺃﹶﺑﹺﻰ ﻫﻦﻋ
ﻦﹺﺘﻠﹶﻰ ﻣ ﻋﻩﺪ ﻳﻊﻀ ﻳ ﻓﹶﻘﹸﻞﹾ ﻟﹶﻪﺟﹺﻊﻗﹶﺎﻝﹶ ﺍﺭ ﻭﻪﻨﻴ ﻋﻪﻠﹶﻴ ﻋ ﺍﻟﻠﱠﻪﺩ ﻓﹶﺮ.ﺕﻮ ﺍﻟﹾﻤﺮﹺﻳﺪ ﻻﹶ ﻳﺪﺒﻨﹺﻰ ﺇﹺﻟﹶﻰ ﻋﻠﹾﺘﺳﻓﹶﻘﹶﺎﻝﹶ ﺃﹶﺭ
 ﻗﹶﺎﻝﹶ.ﺕﻮ ﺍﻟﹾﻤﺎﺫﹶﺍ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺛﹸﻢ ﻣ ﺛﹸﻢ،ﺏ ﺭ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺃﹶﻯ. ﹲﺔﻨ ﺳﺓﺮﻌ ﺑﹺﻜﹸﻞﱢ ﺷﻩﺪ ﻳ ﺑﹺﻪﺎ ﻏﹶﻄﱠﺖ ﺑﹺﻜﹸﻞﱢ ﻣ ﻓﹶﻠﹶﻪ،ﺭﹴﺛﹶﻮ
ﺖ ﻛﹸﻨ  »ﻓﹶﻠﹶﻮﻮﻝﹸ ﺍﻟﻠﱠﻪﺳ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺭ.«ﺮﹴﺠﺔﹰ ﺑﹺﺤﻴﻣ ﺭﺔﺳﻘﹶﺪﺽﹺ ﺍﻟﹾﻤ ﺍﻷَﺭﻦ ﻣﻪﻧﹺﻴﺪ ﺃﹶﻥﹾ ﻳﺄﹶﻝﹶ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﻓﹶﺴ.ﻓﹶﺎﻵﻥﹶ
«ﺮﹺﻤﻴﺐﹺ ﺍﻷَﺣ ﺍﻟﹾﻜﹶﺜﺪﻨﺎﻧﹺﺐﹺ ﺍﻟﻄﱠﺮﹺﻳﻖﹺ ﻋ ﺇﹺﻟﹶﻰ ﺟﻩﺮ ﻗﹶﺒﻜﹸﻢﺘﻳ ﻷَﺭﺛﹶﻢ
əl-Buxari 119, 122. Qurani-Kərimdə bu haqda belə buyurulur: “(Xıdır) dedi: “Bu, mənimlə 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 azğınlığa 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.
226
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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 öküzün 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 yaxınlaşdırmasını 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

ﻞﹶﻌ ﻓﹶﺠ،ﺐﹴ ﺫﹶﻫﻦﺩ ﻣ ﺍﺮ ﺟﻪﻠﹶﻴ ﻋﺮﺎ ﻓﹶﺨﺎﻧﻳﺮﺴِﻞﹸ ﻋﺘﻐ ﻳﻮﺏﺎ ﺃﹶﻳﻨﻴ  ﻗﹶﺎﻝﹶ »ﺑﺒﹺﻰﻦﹺ ﺍﻟﻨﺓﹶ  ﻋﺮﻳﺮ ﺃﹶﺑﹺﻰ ﻫﻦﻋ
 ﻻﹶﻦﻟﹶﻜ ﻭﻚﺗﺰﻋﻠﹶﻰ ﻭﻯ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺑﺮﺎ ﺗﻤ ﻋﻚﺘﻴ ﺃﹶﻏﹾﻨ ﺃﹶﻛﹸﻦ ﺃﹶﻟﹶﻢ،ﻮﺏﺎ ﺃﹶﻳ ﻳﻪﺑ ﺭﺍﻩﺎﺩ ﻓﹶﻨ،ﺑﹺﻪﻰ ﺛﹶﻮﻰ ﻓﺜﺘﺤ ﻳﻮﺏﺃﹶﻳ
.«ﻚﻛﹶﺘﺮ ﺑﻦﻰ ﺑﹺﻰ ﻋﻨﻏ
150. Əbu Hureyra  rəvayət edir ki, Peyğəmbər  demişdir:
“Əyyub çılpaq çimərkən onun üstünə qızıldan çəyirtgələr töküldü. 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
230

əl-Buxari 1253, 1274, 1339; Muslim 158/ 2372 (4375, 6292, 6298).
əl-Buxari 275, 279.
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ﻜﹸﻦ ﻧﺀٍ ﻟﹶﻢﻰﺮﹺ ﺑﹺﺸ ﺍﻟﹾﻔﹶﺠﻼﹶﺓ ﺻﺪﻌ ﺑﻪﻴﻔﹶﺘ ﺷﻙﺮﺤﻦﹴ ﻳﻴﻨ ﺣﺎﻡ  ﻛﹶﺎﻥﹶ ﺃﹶﻳﻮﻝﹶ ﺍﻟﻠﱠﻪﺳﺐﹴ  ﺃﹶﻥﱠ ﺭﻴﻬ ﺻﻦﻋ
 ﻗﹶﺎﻝﹶﻚﻴﻔﹶﺘ ﺷﻙﺮﺤﻯ ﺗﺬﹶﺍ ﺍﻟﱠﺬﺎ ﻫ ﻓﹶﻤﻠﹸﻪﻔﹾﻌ ﺗﻜﹸﻦ ﺗﺌﺎﹰ ﻟﹶﻢﻴﻞﹸ ﺷﻔﹾﻌ ﺗﺍﻙﺮﺎ ﻧ ﺇﹺﻧﻮﻝﹶ ﺍﻟﻠﱠﻪﺳﺎ ﺭﺎ ﻳ ﻓﹶﻘﹸﻠﹾﻨﻠﹸﻪﻔﹾﻌ ﻳﺍﻩﺮﻧ
ﺮﻴ ﺃﹶﻥﹾ ﺧﻪ ﺇﹺﻟﹶﻴﻰ ﺍﻟﻠﱠﻪﺣ ﻓﹶﺄﹶﻭ. ٌﺀﻰﻻﹶﺀِ ﺷﺆ ﻫﻭﻡﺮ ﻳ ﻓﹶﻘﹶﺎﻝﹶ ﻟﹶﻦﻪﺘﺓﹸ ﺃﹸﻣ ﻛﹶﺜﹾﺮﻪﺘﺒﺠ ﺃﹶﻋﻠﹶﻜﹸﻢ ﻛﺎﻥﹶ ﻗﹶﺒﻦﻴﻤﺎ ﻓﺒﹺﻴ»ﺇﹺﻥﱠ ﻧ
ﺎ ﺃﹶﻥﹾﺇﹺﻣ ﻭﻮﻉ ﺃﹶﻭﹺ ﺍﻟﹾﺠﻢﻬﺒﹺﻴﺤﺘﺴ ﻓﹶﻴﻢﺮﹺﻫ ﻏﹶﻴﻦﺍ ﻣﻭﺪ ﻋﻬﹺﻢﻠﹶﻴﻠﱢﻂﹶ ﻋﺴﺎ ﺃﹶﻥﹾ ﻧ ﺇﹺﻣﻯ ﺛﹶﻼﹶﺙﺪ ﺇﹺﺣﻦﻴ ﺑﻚﺘﺃﹸﻣ
ﻪﻠﹶﻴﺎ ﻋ ﻟﹶﻨﺮﺒ ﻓﹶﻼﹶ ﺻﻮﻉﺎ ﺍﻟﹾﺠﺃﹶﻣ ﻭﺎ ﺑﹺﻬﹺﻢ ﻓﹶﻼﹶ ﻃﹶﺎﻗﹶﺔﹶ ﻟﹶﻨﻭﺪﺎ ﺍﻟﹾﻌ ﻓﹶﻘﹶﺎﻟﹸﻮﺍ ﺃﹶﻣﻢﻫﺭﺎﻭ ﻓﹶﺸ.ﺕﻮ ﺍﻟﹾﻤﻬﹺﻢﻠﹶﻴﻞﹶ ﻋﺳﺃﹸﺭ
 ﻮﻝﹸ ﺍﻟﻠﱠﻪﺳ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺭ.«ﻮﻥﹶ ﺃﹶﻟﹾﻔﺎﹰﻌﺒﺎﻡﹴ ﺳ ﺃﹶﻳﻰ ﺛﹶﻼﹶﺛﹶﺔ ﻓﻢﻬﻨ ﻣﺎﺕ ﻓﹶﻤﺕﻮ ﺍﻟﹾﻤﻬﹺﻢﻠﹶﻴﻞﹶ ﻋﺳ ﻓﹶﺄﹶﺭ.ﺕﻮﻦﹺ ﺍﻟﹾﻤﻟﹶﻜﻭ
«ﻞﹸ ﺃﹸﻗﹶﺎﺗﺑﹺﻚﺎﻭﹺﻝﹸ ﻭ ﺃﹸﺻﺑﹺﻚﺎﻭﹺﻝﹸ ﻭ ﺃﹸﺣ ﺑﹺﻚﻢ ﺍﻟﻠﱠﻬﻢﻬﺗﺃﹶﻯ ﻛﹶﺜﹾﺮﺚﹸ ﺭﻴﺎ ﺃﹶﻗﹸﻮﻝﹸ ﺍﻵﻥﹶ ﺣ»ﻓﹶﺄﹶﻧ
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 göndərəcəyik”. O, (ümmətilə) məşvərət etdi və onlar dedilər: “Düşmənə 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 görəndə (deyə bilmədiyini) Mən indi belə deyərdim: “Allahım! Səninlə
(düşmənə) hiylə qururam, Səninlə hücum edirəm və Sənin sayəndə döyüşürəm”.231

Əhməd 18176, 19454. əl-Albani “Silsilətul-Əhədisis-Sahiha”da (№ 1061, 2459) səhih adlandırmışdır.
231
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: ﻗﹸﻠﹾﺖ،ﺄﹶﻟﹾﻪ ﺃﹶﺳﻲ ﻟﹶﻢ ﺃﹶﻧﺕﺩﺩ ﻭ،ﺄﹶﻟﹶﺔﹰﺴﻲ ﻣﺑ ﺭﺄﹶﻟﹾﺖ ﺳ: ﻋﻦ ﺑﻦ ﻋﺒﺎﺱ  ﻗﺎﻝ ﻗﺎﻝ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ
ﻰ)ﻭﻛﻠﻤﺖﺗﻮﻴﹺﻲ ﺍﻟﹾﻤﺤ ﻛﹶﺎﻥﹶ ﻳﻦ ﻣﻢﻬﻨﻣ ﻭ،ﻳﺎﺡ ﺍﻟﺮ ﻟﹶﻪﺕﺮﺨ ﺳﻦ ﻣﻢﻬﻨ ﺭﺳﻞ ﻣﻲﻠ ﻗﹶﺒﺖﺏ ﻛﹶﺎﻧﺎﺭﻳ
؟ ﺃﹶﻟﹶﻢﻚﺘﻴﻠﹰﺎ ﻓﹶﺄﹶﻏﹾﻨﺎﺋ ﻋﻙ ﺃﹶﺟﹺﺪ؟ ﺃﹶﻟﹶﻢﻚﺘﻳﺪﺎﻟﹰﺎ ﻓﹶﻬ ﺿﻙﺪ ﺃﹶﺟ؟ ﺃﹶﻟﹶﻢﻚﺘﻳﺎ ﻓﹶﺂﻭﻴﻤﺘ ﻳﻙ ﺃﹶﺟﹺﺪ ﺃﹶﻟﹶﻢ:ﻣﻮﺳﻰ( ﻗﹶﺎﻝﹶ
( )ﻓﻮﺩﺩﺕ ﺃﻥ ﱂ ﺃﺳﺄﻟﻪﺏﺎﺭﻠﹶﻰ ﻳ ﺑ: ﻗﹶﺎﻝﹶ ﻓﻘﹸﻠﹾﺖ،"؟ﻙﺭ ﻭﹺﺯﻚﻨﻌﺖ ﻋ ﻭﻭﺿﻙﺭﺪ ﺻ ﻟﹶﻚﺡﺮﺃﹶﺷ
152. İbn Abbas  rəvayət edir ki, Allah Elçisi  demişdir:
“Rəbbimdən soruşmaq istəmədiyim bir şey haqda soruşdum.
Mən dedim: “Ey Rəbbim! Məndən əvvəl elçilər olmuşdur, onlardan kimisinə küləkləri ram etdin, kimisi ölüləri diriltdi və Sən
Musa ilə danışdın”. Allah buyurdu: “Məgər Mən səni yetim çağında qoruyub sığınacaq vermədimmi? Səni çaşqın olduğun halda doğru yola yönəltmədimmi? Kasıb olduğun zaman səni varlandırmadımmı? 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

،ﻞﹾ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺃﹶﺟ.ﺍﺓﺭﻮﻰ ﺍﻟﺘ  ﻓﻮﻝﹺ ﺍﻟﻠﱠﻪﺳ ﺭﻔﹶﺔ ﺻﻦﻧﹺﻰ ﻋﺒﹺﺮ ﺃﹶﺧﺎﺹﹺ  ﻗﹸﻠﹾﺖﻦﹺ ﺍﻟﹾﻌﺮﹺﻭ ﺑﻤ ﻋﻦ ﺑ ﺍﻟﻠﱠﻪﺪﺒ ﻋﻦﻋ
ﺍﺮﺸﺒﻣﺍ ﻭﺪﺎﻫ ﺷﺎﻙﻠﹾﻨﺳﺎ ﺃﹶﺭ ﺇﹺﻧﺒﹺﻰﺎ ﺍﻟﻨﻬﺎ ﺃﹶﻳ ﻳﺁﻥﻰ ﺍﻟﹾﻘﹸﺮ ﻓﻪﻔﹶﺘﺾﹺ ﺻﻌ ﺑﹺﺒﺍﺓﺭﻮﻰ ﺍﻟﺘﻑ ﻓ
 ﻮﺻﻮ ﻟﹶﻤﻪ ﺇﹺﻧﺍﻟﻠﱠﻪﻭ
ﺎﺏﹴﺨﻻﹶ ﺳ ﻭﻴﻆﻻﹶ ﻏﹶﻠ ﺑﹺﻔﹶﻆﱟ ﻭﺲ ﻟﹶﻴ،ﻛﱢﻞﹶﻮﺘ ﺍﻟﹾﻤﻚﺘﻴﻤﻰ ﺳﻮﻟﺳﺭﻯ ﻭﺪﺒ ﻋﺖ ﺃﹶﻧ،ﲔﻴﻸُﻣﺍ ﻟﺯﺮﺣ ﻭ،ﺍﻳﺮﺬﻧﻭ
ﻠﱠﺔﹶ ﺍﻟﹾﻤ ﺑﹺﻪﻴﻢﻘﻰ ﻳﺘ ﺣ ﺍﻟﻠﱠﻪﻪﻘﹾﺒﹺﻀ ﻳﻟﹶﻦ ﻭ،ﺮﻔﻐﻳﻔﹸﻮ ﻭﻌ ﻳﻦﻟﹶﻜﺌﹶﺔﹶ ﻭﻴ ﺍﻟﺴﺌﹶﺔﻴ ﺑﹺﺎﻟﺴﻓﹶﻊﺪﻻﹶ ﻳ ﻭ،ﺍﻕﹺﻮﻰ ﺍﻷَﺳﻓ
ﺎ ﻏﹸﻠﹾﻔﹰﺎﻗﹸﻠﹸﻮﺑ ﻭ،ﺎﻤﺎ ﺻﺁﺫﹶﺍﻧ ﻭ،ﺎﻴﻤﺎ ﻋﻨﻴﺎ ﺃﹶﻋ ﺑﹺﻬﺢﻔﹾﺘﻳ ﻭ. ﺇﹺﻻﱠ ﺍﻟﻠﱠﻪﻘﹸﻮﻟﹸﻮﺍ ﻻﹶ ﺇﹺﻟﹶﻪﺎﺀَ ﺑﹺﺄﹶﻥﹾ ﻳﺟﻮﺍﻟﹾﻌ
153. Abdullah ibn Amr ibn əl-Asdan  Allah Elçisinin 
Tövratdakı vəsfi barədə soruşdular. O dedi: “Bəli, Vallahi ki, onun
ət-Tabərani “Mucəmul-Əvsat” 3651. əl-Albani “Silsilətul-Əhədisis-Sahiha”da (№ 2538)
səhih adlandırmışdır.
232
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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
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ﻦ ﻣﻠﹶﻜﹸﻢ ﻗﹶﺒﻠﹶﻒﺎ ﺳﻴﻤ ﻓﻛﹸﻢﻘﹶﺎﺅﺎ ﺑﻤﻘﹸﻮﻝﹸ »ﺇﹺﻧ  ﻳﻮﻝﹶ ﺍﻟﻠﱠﻪﺳ ﺭﻊﻤ ﺳﻪ  ﺃﹶﻧﺮﻤﻦﹺ ﻋ ﺍﺑ ﺍﻟﻠﱠﻪﺪﺒ ﻋﻦﻋ
ﻰ ﺇﹺﺫﹶﺍﺘﻠﹸﻮﺍ ﺣﻤﺍﺓﹶ ﻓﹶﻌﺭﻮ ﺍﻟﺘﺍﺓﺭﻮﻞﹸ ﺍﻟﺘ ﺃﹶﻫﻰ ﺃﹸﻭﺗ،ﺲﹺﻤﻭﺏﹺ ﺍﻟﺸﺮﹺ ﺇﹺﻟﹶﻰ ﻏﹸﺮﺼ ﺍﻟﹾﻌﻼﹶﺓ ﺻﻦﻴﺎ ﺑﻢﹺ ﻛﹶﻤﺍﻷُﻣ
ﻼﹶﺓﻠﹸﻮﺍ ﺇﹺﻟﹶﻰ ﺻﻤﺠﹺﻴﻞﹶ ﻓﹶﻌﺠﹺﻴﻞﹺ ﺍﻹِﻧﻞﹸ ﺍﻹِﻧ ﺃﹶﻫﻰ ﺃﹸﻭﺗ ﺛﹸﻢ،ﺍﻃﹰﺎﲑﺍﻃﹰﺎ ﻗﲑﻄﹸﻮﺍ ﻗ ﻓﹶﺄﹸﻋ،ﻭﺍﺰﺠ ﻋﺎﺭﻬ ﺍﻟﻨﻒﺼﺘﺍﻧ
ﺎﻴﻨﻄ ﻓﹶﺄﹸﻋ،ﺲﹺﻤﻭﺏﹺ ﺍﻟﺸﺎ ﺇﹺﻟﹶﻰ ﻏﹸﺮﻠﹾﻨﻤﺁﻥﹶ ﻓﹶﻌﺎ ﺍﻟﹾﻘﹸﺮﻴﻨ ﺃﹸﻭﺗ ﺛﹸﻢ،ﺍﻃﹰﺎﲑﺍﻃﹰﺎ ﻗﲑﻄﹸﻮﺍ ﻗ ﻓﹶﺄﹸﻋ،ﻭﺍﺰﺠ ﻋ ﺛﹸﻢ،ﺮﹺﺼﺍﻟﹾﻌ
ﺍﻃﹰﺎﲑﺎ ﻗﻨﺘﻄﹶﻴﺃﹶﻋ ﻭ،ﻦﹺﺍﻃﹶﻴﲑﻦﹺ ﻗﺍﻃﹶﻴﲑﻻﹶﺀِ ﻗﺆ ﻫﺖﻄﹶﻴﺎ ﺃﹶﻋﻨﺑ ﺭﻦﹺ ﺃﹶﻯﻴﺎﺑﺘﻞﹸ ﺍﻟﹾﻜ ﻓﹶﻘﹶﺎﻝﹶ ﺃﹶﻫ،ﻦﹺﺍﻃﹶﻴﲑﻦﹺ ﻗﺍﻃﹶﻴﲑﻗ
 ﻗﹶﺎﻝﹶ،ﺀٍ ﻗﹶﺎﻟﹸﻮﺍ ﻻﹶﻰ ﺷﻦ ﻣﺮﹺﻛﹸﻢ ﺃﹶﺟﻦ ﻣﻜﹸﻢﺘﻞﹾ ﻇﹶﻠﹶﻤ  ﻫ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺍﻟﻠﱠﻪ،ﻼﹰﻤ ﻋﺎ ﺃﹶﻛﹾﺜﹶﺮ ﻛﹸﻨﻦﺤﻧ ﻭ،ﺍﻃﹰﺎﲑﻗ
«ُﺎﺀ ﺃﹶﺷﻦ ﻣﻴﻪﻰ ﺃﹸﻭﺗﻠ ﻓﹶﻀﻮﻓﹶﻬ
154. Abdullah ibn Ömər  demişdir: “Mən Allah Elçisinin 
belə dediyini eşitdim: “Sizdən öncə gəlib-getmiş ümmətlərin
(dünyada qaldığı müddətlə) müqayisədə sizin qaldığınız müddət
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 etdilər və axırda yorulub əldən düşdülər, buna görə də onlara bir
qirat (mükafat) verildi. Daha sonra bizə Quran verildi və biz gün
batanadək (Allahın hökmlərinə) riayət etdik, buna görə də bizə iki
qirat (mükafat) verildi. Belə olduqda hər iki Kitab əhli deyəcək:
“Ey Rəbbimiz! Sən onlara iki qirat, bizə isə bir qirat verdin.
Halbuki biz onlardan daha çox əməl etmişik”. Allah  buyuracaq: “Məgər Mən sizə mükafat verdikdə sizə qarşı haqsızlıq etmişəm?” Onlar: “Xeyr!”- deyə cavab verəcəklər. Onda Allah
buyuracaq: “Bu, Mənim lütfümdür, onu istədiyimə verirəm”.239

ﺇﹺﻥﱠﺎ ﻭﻬﺎﺭﹺﺑﻐﻣﺎ ﻭﺎﺭﹺﻗﹶﻬﺸ ﻣﺖﺃﹶﻳ ﻓﹶﺮﺽ ﺍﻷَﺭﻰﻯ ﻟﻭ ﺯ »ﺇﹺﻥﱠ ﺍﻟﻠﱠﻪ: ﻮﻝﹸ ﺍﻟﻠﱠﻪﺳﺎﻥﹶ  ﻗﹶﺎﻝﹶ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺭﺑ ﺛﹶﻮﻦﻋ
ﻰﺘﻰ ﻷُﻣﺑ ﺭﺄﹶﻟﹾﺖﻰ ﺳﺇﹺﻧ ﻭﺾﻴﺍﻷَﺑ ﻭﺮﻤﻦﹺ ﺍﻷَﺣﻳﺰ ﺍﻟﹾﻜﹶﻨﻴﺖﻄﺃﹸﻋﺎ ﻭﻬﻨﻰ ﻣ ﻟﻭﹺﻯﺎ ﺯﺎ ﻣﻠﹾﻜﹸﻬﻠﹸﻎﹸ ﻣﺒﻴﻰ ﺳﺘﺃﹸﻣ
ﻰﺑﺇﹺﻥﱠ ﺭ ﻭﻢﻬﺘﻀﻴ ﺑﺒﹺﻴﺢﺘﺴ ﻓﹶﻴﻔﹸﺴِﻬﹺﻢﻯ ﺃﹶﻧﻮ ﺳﻦﺍ ﻣﻭﺪ ﻋﻬﹺﻢﻠﹶﻴﻠﱢﻂﹶ ﻋﺴﺃﹶﻥﹾ ﻻﹶ ﻳ ﻭﺔﺎﻣ ﺑﹺﻌﺔﻨﺎ ﺑﹺﺴﻜﹶﻬﻠﻬﺃﹶﻥﹾ ﻻﹶ ﻳ
ﺔﺎﻣ ﺑﹺﻌﺔﻨ ﺑﹺﺴﻢﻜﹶﻬﻠ ﺃﹶﻥﹾ ﻻﹶ ﺃﹸﻫﻚﺘ ﻷُﻣﻚﺘﻄﹶﻴﻰ ﺃﹶﻋﺇﹺﻧ ﻭﺩﺮ ﻻﹶ ﻳﻪﺎﺀً ﻓﹶﺈﹺﻧ ﻗﹶﻀﺖﻴﻰ ﺇﹺﺫﹶﺍ ﻗﹶﻀ ﺇﹺﻧﺪﻤﺤﺎ ﻣﻗﹶﺎﻝﹶ ﻳ
- ﺎ ﺑﹺﺄﹶﻗﹾﻄﹶﺎﺭﹺﻫﻦ ﻣﻬﹺﻢﻠﹶﻴ ﻋﻊﻤﺘﻟﹶﻮﹺ ﺍﺟ ﻭﻢﻬﺘﻀﻴ ﺑﺒﹺﻴﺢﺘﺴ ﻳﻔﹸﺴِﻬﹺﻢﻯ ﺃﹶﻧﻮ ﺳﻦﺍ ﻣﻭﺪ ﻋﻬﹺﻢﻠﹶﻴﻠﱢﻂﹶ ﻋﺃﹶﻥﹾ ﻻﹶ ﺃﹸﺳﻭ
ﻊﺿﺇﹺﺫﹶﺍ ﻭﺎ« »…ﻭﻀﻌ ﺑﻢﻬﻀﻌﺒﹺﻰ ﺑﺴﻳﺎ ﻭﻀﻌ ﺑﻚﻠﻬ ﻳﻢﻬﻀﻌﻜﹸﻮﻥﹶ ﺑﻰ ﻳﺘ ﺣ- ﺎ ﺃﹶﻗﹾﻄﹶﺎﺭﹺﻫﻦﻴ ﺑﻦ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﻣﺃﹶﻭ
ﺪﺒﻌﺘﺳ ﻭﻠﱢﲔﻀﺔﹰ ﻣﻤﻰ ﺃﹶﺋﺘﻠﹶﻰ ﺃﹸﻣ ﻋﻑﻮﺨﺎ ﺃﹶﺗﻤﺇﹺﻥﱠ ﻣ ﻭﺔﺎﻣﻴﻡﹺ ﺍﻟﹾﻘﻮ ﺇﹺﻟﹶﻰ ﻳﻢﻬﻨ ﻋﻓﹶﻊﺮ ﻳﻰ ﻓﹶﻠﹶﻦﺘﻰ ﺃﹸﻣ ﻓﻒﻴﺍﻟﺴ
 ﻛﹶﺬﱠﺍﺑﹺﲔﲔﺎﻟﺟ ﺩﺔﺎﻋﻯﹺ ﺍﻟﺴﺪ ﻳﻦﻴﺇﹺﻥﱠ ﺑ ﻭﻴﹺﻦﺮﹺﻛﺸﻰ ﺑﹺﺎﻟﹾﻤﺘ ﺃﹸﻣﻦﻞﹸ ﻣﺎﺋ ﻗﹶﺒﻖﻠﹾﺤﺘﺳﺛﹶﺎﻥﹶ ﻭﻰ ﺍﻷَﻭﺘ ﺃﹸﻣﻦﻞﹸ ﻣﺎﺋﻗﹶﺒ
ﻦ ﻣﻢﻫﺮﻀ ﻻﹶ ﻳﻮﺭﹺﻳﻦﺼﻨ ﻣﻖﻠﹶﻰ ﺍﻟﹾﺤﻰ ﻋﺘ ﺃﹸﻣﻦﻔﹶ ﹲﺔ ﻣﺍﻝﹶ ﻃﹶﺎﺋﺰ ﺗﻟﹶﻦﻰ ﻭ ﺒﹺ ﻧﻪ ﺃﹶﻧﻢﻋﺰ ﻳﻢ ﻛﹸﻠﱡﻬﲔ ﺛﹶﻼﹶﺛﻦﺎ ﻣﻗﹶﺮﹺﻳﺒ
«  ﺍﻟﻠﱠﻪﺮ ﺃﹶﻣﻰﺄﹾﺗﻰ ﻳﺘ ﺣﻢﺎﻟﹶﻔﹶﻬﺧ
155. Səuban  rəvayət edir ki, Allah Elçisi  demişdir: “HəqiqəBurada qirat deyildikdə Qiyamət günü əməlisaleh mömin insanların payına düşən mükafat nəzərdə tutulur.
239 əl-Buxari 532, 557, 2268, 2269, 3459, 5021, 7467, 7533.
238
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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 dilədim. Həqiqətən, mənim Rəbbim belə buyurdu: “Ey Muhəmməd! 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 öldürməyincə 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 şübhəsiz ümmətim üçün azdıran rəhbərlərin meydana gəlməsindən
qorxuram. Ümmətimdən dəstə-dəstə adamlar bütlərə ibadət edəcək və ümmətimdən dəstə-dəstə adamlar müşriklərə qatılacaqlar.
Qiyamət saatından əvvəl otuza yaxın yalançı dəccal peyda olacaq.
Onların hər biri özünün peyğəmbər olduğunu iddia edəcək. Ümmətimdən 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

ﻚﻳﺪﻌﺳ ﻭﻚﻴﻘﹸﻮﻝﹸ ﻟﹶﺒ ﻓﹶﻴ.ﻡﺎ ﺁﺩﺎﻟﹶﻰ ﻳﻌ ﺗﻘﹸﻮﻝﹸ ﺍﻟﻠﱠﻪ  ﻗﹶﺎﻝﹶ »ﻳﺒﹺﻰﻦﹺ ﺍﻟﻨ  ﻋﺭﹺﻯﺪ ﺍﻟﹾﺨﻴﺪﻌ ﺃﹶﺑﹺﻰ ﺳﻦﻋ
ﺔﹰﻌﺴﺗ ﻭﺎﺋﹶﺔﻤﻌﺴ ﺗ ﻛﹸﻞﱢ ﺃﹶﻟﹾﻒﻦﺎﺭﹺ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﻣﺚﹸ ﺍﻟﻨﻌﺎ ﺑﻣ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﻭ.ﺎﺭﹺﺚﹶ ﺍﻟﻨﻌ ﺑﺮﹺﺝﻘﹸﻮﻝﹸ ﺃﹶﺧ ﻓﹶﻴ.ﻚﻳﺪﻰ ﻳ ﻓﺮﻴﺍﻟﹾﺨﻭ
ﻢ ﺎ ﻫﻣ ﻭ،ﻯﻜﹶﺎﺭ ﺳﺎﺱﻯ ﺍﻟﻨﺮﺗ ﻭ،ﺎﻤﻠﹶﻬ ﻤﻞﹴ ﺣ  ﺣ ﻛﹸﻞﱡ ﺫﹶﺍﺕﻊﻀﺗ ﻭ،ﲑﻐ ﺍﻟﺼﻴﺐﺸ ﻳﻩﺪﻨ ﻓﹶﻌ،ﲔﻌﺴﺗﻭ
ﻭﺍ ﻓﹶﺈﹺﻥﱠﺮﺸ ﻗﹶﺎﻝﹶ »ﺃﹶﺑﺪﺍﺣ ﺍﻟﹾﻮﻚﺎ ﺫﹶﻟﻨﺃﹶﻳ ﻭﻮﻝﹶ ﺍﻟﻠﱠﻪﺳﺎ ﺭ ﻗﹶﺎﻟﹸﻮﺍ ﻳ.«ﺪ ﻳﺪ ﺷ ﺍﻟﻠﱠﻪﺬﹶﺍﺏ ﻋﻦﻟﹶﻜ ﻭ،ﻯﻜﹶﺎﺭﺑﹺﺴ
ﻮﺍﻜﹸﻮﻧﻮ ﺃﹶﻥﹾ ﺗﺟﻰ ﺃﹶﺭ ﺇﹺﻧ،ﻩﺪﻔﹾﺴِﻰ ﺑﹺﻴﻯ ﻧﺍﻟﱠﺬ ﻗﹶﺎﻝﹶ »ﻭ ﺛﹸﻢ.«ﻒ
  ﺃﹶﻟﹾﻮﺝﺄﹾﺟﻣ ﻭﻮﺝﺄﹾﺟ ﻳﻦﻣ ﻭ،ﻞﹲﺟ ﺭﻜﹸﻢﻨﻣ
ﻮ ﺃﹶﻥﹾﺟ ﻓﹶﻘﹶﺎﻝﹶ »ﺃﹶﺭ.ﺎﻧﺮ ﻓﹶﻜﹶﺒ.«ﺔﻨﻞﹺ ﺍﻟﹾﺠﻮﺍ ﺛﹸﻠﹸﺚﹶ ﺃﹶﻫﻜﹸﻮﻧﻮ ﺃﹶﻥﹾ ﺗﺟ ﻓﹶﻘﹶﺎﻝﹶ »ﺃﹶﺭ.ﺎﻧﺮ ﻓﹶﻜﹶﺒ.«ﺔﻨﻞﹺ ﺍﻟﹾﺠ ﺃﹶﻫﻊﺑﺭ
ﺭﹴ ﺛﹶﻮﻰ ﺟﹺﻠﹾﺪﺍﺀِ ﻓﺩﻮ ﺍﻟﺴﺓﺮﻌﺎﺱﹺ ﺇﹺﻻﱠ ﻛﹶﺎﻟﺸﻰ ﺍﻟﻨ ﻓﻢﺘﺎ ﺃﹶﻧ ﻓﹶﻘﹶﺎﻝﹶ »ﻣ.ﺎﻧﺮ ﻓﹶﻜﹶﺒ.«ﺔﻨﻞﹺ ﺍﻟﹾﺠ ﺃﹶﻫﻒﻮﺍ ﻧﹺﺼﻜﹸﻮﻧﺗ
«ﺩﻮﺭﹴ ﺃﹶﺳ ﺛﹶﻮﻰ ﺟﹺﻠﹾﺪﺎﺀَ ﻓﻀﻴ ﺑﺓﺮﻌ ﻛﹶﺸ ﺃﹶﻭ،ﺾﻴﺃﹶﺑ
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 olacaq kimsələri ayır!” Adəm deyəcək: “Cəhənnəmə vasil olanların
(sayı) nə qədərdir?” Allah buyuracaq: “Hər min nəfərdən doqquz
yüz doxsan doqquzu (Cəhənnəmə gedəcək)”. “O zaman uşaqların 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”.
Yəcuc və Məcuc - yer üzündə fəsad yayan, yer altından çıxan, Qurani-Kərimdə adları
çəkilən iki tayfadır.

243
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ﺍﻷﺣﺎﺩﻳﺚ ﺍﻟﻘﺪﺳﻴﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺤﺔ

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
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ﺪﻨ ﻋ ﻓﹶﺬﹶﺍﻙ-  ﻗﹶﺎﻝﹶ- ﻴﻔﹶ ﹲﺔ ﻗﹶﻄ ﹲﺔ ﺃﹶﻭﺫﹶﻋﺮ ﺑﻪﻠﹶﻴﻋﺎﺭﹴ ﻭﻤﻠﹶﻰ ﺣ  ﻋﺒﹺﻰ ﺍﻟﻨﻊ ﻣﺖ  ﻗﹶﺎﻝﹶ ﻛﹸﻨ ﺃﹶﺑﹺﻰ ﺫﹶﺭﻦﻋ
 ﻗﹶﺎﻝﹶ.ﻠﹶﻢ ﺃﹶﻋﻮﻟﹸﻪﺳﺭ ﻭ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﻗﹸﻠﹾﺖ.«ﻩﺬ ﻫﻴﺐﻐ ﺗﻦﺭﹺﻯ ﺃﹶﻳﺪﻞﹾ ﺗ ﻫﺎ ﺫﹶﺭﺎ ﺃﹶﺑﻰ »ﻳﺲﹺ ﻓﹶﻘﹶﺎﻝﹶ ﻟﻤﻭﺏﹺ ﺍﻟﺸﻏﹸﺮ
ﺎﻬﻭﺟﺮﺎﻥﹶ ﺧﺵﹺ ﻓﹶﺈﹺﺫﹶﺍ ﺣﺮ ﺍﻟﹾﻌﺖﺤﺓﹰ ﺗﺎﺟﹺﺪﺎ  ﺳﻬﺑﺮ ﻟﺮﺨﻰ ﺗﺘ ﺣﻖﻄﹶﻠﻨ ﺗﺌﹶﺔﺎﻣﻦﹴ ﺣﻴﻰ ﻋ ﻓﺏﺮﻐﺎ ﺗﻬ»ﻓﹶﺈﹺﻧ
ﺴِﲑﹺﻯ ﺇﹺﻥﱠ ﻣﺏﺎ ﺭﻘﹸﻮﻝﹸ ﻳﺎ ﻓﹶﺘﻬﺴﺒ ﺣﺏﺮﻐﺚﹸ ﺗﻴ ﺣﻦﺎ ﻣﻬﻌﻄﹾﻠ ﺃﹶﻥﹾ ﻳﺍﺩ ﻓﹶﺈﹺﺫﹶﺍ ﺃﹶﺭﻄﹾﻠﹸﻊ ﻓﹶﺘﺝﺮﺨﺎ ﻓﹶﺘ ﻟﹶﻬﻥﹶ ﺍﻟﻠﱠﻪﺃﹶﺫ
«ﺎﻬﺎﻧﻔﹾﺴﺎﹰ ﺇﹺﳝ ﻧﻔﹶﻊﻨ ﻻﹶ ﻳﲔ ﺣﻚ ﻓﹶﺬﹶﻟﺖﺒﺚﹸ ﻏﻴ ﺣﻦﻰ ﻣﺎ ﺍﻃﹾﻠﹸﻌﻘﹸﻮﻝﹸ ﻟﹶﻬ ﻓﹶﻴ.ﺪ ﻴﻌﺑ
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
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ﻰﺘ ﺣﻓﱠﻊﺭ ﻭﻴﻪ ﻓﻔﱠﺾ ﻓﹶﺨﺍﺓ ﻏﹶﺪﺎﻝﹶ ﺫﹶﺍﺕﺟ  ﺍﻟﺪﻮﻝﹸ ﺍﻟﻠﱠﻪﺳ ﺭﺎﻥﹶ  ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺫﹶﻛﹶﺮﻌﻤﻦﹺ ﺳﺍﺱﹺ ﺑﻮﻦﹺ ﺍﻟﻨﻋ
ﻮﻝﹶ ﺍﻟﻠﱠﻪﺳﺎ ﺭﺎ ﻳ ﻗﹸﻠﹾﻨ.«ﻜﹸﻢﺄﹾﻧﺎ ﺷﺎ ﻓﹶﻘﹶﺎﻝﹶ »ﻣﻴﻨ ﻓﻚ ﺫﹶﻟﻑﺮ ﻋﻪﺎ ﺇﹺﻟﹶﻴﻨﺣﺎ ﺭﻞﹺ ﻓﹶﻠﹶﻤﺨ ﺍﻟﻨﻔﹶﺔﻰ ﻃﹶﺎﺋ ﻓﺎﻩﻨﻇﹶﻨ
244
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əl-Buxari 3099, 3170, 3348; ət-Tirmizi 3169, 3467.
Əhməd 20486, 21459, 21497, 22076. Şueyb əl-Arnavut isə isnadına səhih demişdir.

ÑßÙÈÙ ÃÖÄÑÈ ÙßÄÈÑËßÐ

144

ﺫﹶﻛﹶﺮﺕ ﺍﻟﺪﺟﺎﻝﹶ ﻏﹶﺪﺍﺓﹰ ﻓﹶﺨﻔﱠﻀﺖ ﻓﻴﻪ ﻭﺭﻓﱠﻌﺖ ﺣﺘﻰ ﻇﹶﻨﻨﺎﻩ ﻓﻰ ﻃﹶﺎﺋﻔﹶﺔ ﺍﻟﻨﺨﻞﹺ .ﻓﹶﻘﹶﺎﻝﹶ »ﻏﹶﻴﺮ ﺍﻟﺪﺟﺎﻝﹺ
ﺃﹶﺧﻮﻓﹸﻨﹺﻰ ﻋﻠﹶﻴﻜﹸﻢ ﺇﹺﻥﹾ ﻳﺨﺮﺝ ﻭﺃﹶﻧﺎ ﻓﻴﻜﹸﻢ ﻓﹶﺄﹶﻧﺎ ﺣﺠﹺﻴﺠﻪ ﺩﻭﻧﻜﹸﻢ ﻭﺇﹺﻥﹾ ﻳﺨﺮﺝ ﻭﻟﹶﺴﺖ ﻓﻴﻜﹸﻢ ﻓﹶﺎﻣﺮ ﺅ ﺣﺠﹺﻴﺞ
ﻂ ﻋﻴﻨﻪ ﻃﹶﺎﻓﺌﹶ ﹲﺔ ﻛﹶﺄﹶﻧﻰ ﺃﹸﺷﺒﻬﻪ ﺑﹺﻌﺒﺪ ﺍﻟﹾﻌﺰﻯ ﺑﻦﹺ ﻗﹶﻄﹶﻦﹴ
ﺏ ﻗﹶﻄﹶ ﹲ
ﻧﻔﹾﺴِﻪ ﻭﺍﻟﻠﱠﻪ ﺧﻠﻴﻔﹶﺘﻰ ﻋﻠﹶﻰ ﻛﹸﻞﱢ ﻣﺴﻠﻢﹴ ﺇﹺﻧﻪ ﺷﺎ 
ﺝ ﺧﻠﱠﺔﹰ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺸﺄﹾﻡﹺ ﻭﺍﻟﹾﻌﺮﺍﻕﹺ ﻓﹶﻌﺎﺙﹶ ﻳﻤﻴﻨﺎ
ﻓﹶﻤﻦ ﺃﹶﺩﺭﻛﹶﻪ ﻣﻨﻜﹸﻢ ﻓﹶﻠﹾﻴﻘﹾﺮﺃﹾ ﻋﻠﹶﻴﻪ ﻓﹶﻮﺍﺗﺢ ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻟﹾﻜﹶﻬﻒ ﺇﹺﻧﻪ ﺧﺎﺭﹺ 
ﻭﻋﺎﺙﹶ ﺷﻤﺎﻻﹰ ﻳﺎ ﻋﺒﺎﺩ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﻓﹶﺎﺛﹾﺒﺘﻮﺍ« .ﻗﹸﻠﹾﻨﺎ ﻳﺎ ﺭﺳﻮﻝﹶ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﻭﻣﺎ ﻟﹶﺒﺜﹸﻪ ﻓﻰ ﺍﻷَﺭﺽﹺ ﻗﹶﺎﻝﹶ »ﺃﹶﺭﺑﻌﻮﻥﹶ ﻳﻮﻣﺎ ﻳﻮ ﻡ
ﻛﹶﺴﻨﺔ ﻭﻳﻮ ﻡ ﻛﹶﺸﻬﺮﹴ ﻭﻳﻮ ﻡ ﻛﹶﺠﻤﻌﺔ ﻭﺳﺎﺋﺮ ﺃﹶﻳﺎﻣﻪ ﻛﹶﺄﹶﻳﺎﻣﻜﹸﻢ .«ﻗﹸﻠﹾﻨﺎ ﻳﺎ ﺭﺳﻮﻝﹶ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﻓﹶﺬﹶﻟﻚ ﺍﻟﹾﻴﻮﻡ ﺍﻟﱠﺬﻯ
ﻛﹶﺴﻨﺔ ﺃﹶﺗﻜﹾﻔﻴﻨﺎ ﻓﻴﻪ ﺻﻼﹶﺓﹸ ﻳﻮﻡﹴ ﻗﹶﺎﻝﹶ »ﻻﹶ ﺍﻗﹾﺪﺭﻭﺍ ﻟﹶﻪ ﻗﹶﺪﺭﻩ .«ﻗﹸﻠﹾﻨﺎ ﻳﺎ ﺭﺳﻮﻝﹶ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﻭﻣﺎ ﺇﹺﺳﺮﺍﻋﻪ ﻓﻰ ﺍﻷَﺭﺽﹺ
ﻗﹶﺎﻝﹶ »ﻛﹶﺎﻟﹾﻐﻴﺚ ﺍﺳﺘﺪﺑﺮﺗﻪ ﺍﻟﺮﻳﺢ ﻓﹶﻴﺄﹾﺗﻰ ﻋﻠﹶﻰ ﺍﻟﹾﻘﹶﻮﻡﹺ ﻓﹶﻴﺪﻋﻮﻫﻢ ﻓﹶﻴﺆﻣﻨﻮﻥﹶ ﺑﹺﻪ ﻭﻳﺴﺘﺠﹺﻴﺒﻮﻥﹶ ﻟﹶﻪ ﻓﹶﻴﺄﹾﻣﺮ ﺍﻟﺴﻤﺎﺀَ
ﻓﹶﺘﻤﻄﺮ ﻭﺍﻷَﺭﺽ ﻓﹶﺘﻨﺒﹺﺖ ﻓﹶﺘﺮﻭﺡ ﻋﻠﹶﻴﻬﹺﻢ ﺳﺎﺭﹺﺣﺘﻬﻢ ﺃﹶﻃﹾﻮﻝﹶ ﻣﺎ ﻛﹶﺎﻧﺖ ﺫﹸﺭﺍ ﻭﺃﹶﺳﺒﻐﻪ ﺿﺮﻭﻋﺎ ﻭﺃﹶﻣﺪﻩ
ﺧﻮﺍﺻﺮ ﺛﹸﻢ ﻳﺄﹾﺗﻰ ﺍﻟﹾﻘﹶﻮﻡ ﻓﹶﻴﺪﻋﻮﻫﻢ ﻓﹶﻴﺮﺩﻭﻥﹶ ﻋﻠﹶﻴﻪ ﻗﹶﻮﻟﹶﻪ ﻓﹶﻴﻨﺼﺮﹺﻑ ﻋﻨﻬﻢ ﻓﹶﻴﺼﺒﹺﺤﻮﻥﹶ ﻣﻤﺤﻠﲔ ﻟﹶﻴﺲ
ﺑﹺﺄﹶﻳﺪﻳﻬﹺﻢ ﺷﻰٌ ﺀ ﻣﻦ ﺃﹶﻣﻮﺍﻟﻬﹺﻢ ﻭﻳﻤﺮ ﺑﹺﺎﻟﹾﺨﺮﹺﺑﺔ ﻓﹶﻴﻘﹸﻮﻝﹸ ﻟﹶﻬﺎ ﺃﹶﺧﺮﹺﺟﹺﻰ ﻛﹸﻨﻮﺯﻙ .ﻓﹶﺘﺘﺒﻌﻪ ﻛﹸﻨﻮﺯﻫﺎ ﻛﹶﻴﻌﺎﺳﻴﺐﹺ
ﺍﻟﻨﺤﻞﹺ ﺛﹸﻢ ﻳﺪﻋﻮ ﺭﺟﻼﹰ ﻣﻤﺘﻠﺌﹰﺎ ﺷﺒﺎﺑﺎ ﻓﹶﻴﻀﺮﹺﺑﻪ ﺑﹺﺎﻟﺴﻴﻒ ﻓﹶﻴﻘﹾﻄﹶﻌﻪ ﺟﺰﻟﹶﺘﻴﻦﹺ ﺭﻣﻴﺔﹶ ﺍﻟﹾﻐﺮﺽﹺ ﺛﹸﻢ ﻳﺪﻋﻮﻩ ﻓﹶﻴﻘﹾﺒﹺﻞﹸ
ﻭﻳﺘﻬﻠﱠﻞﹸ ﻭﺟﻬﻪ ﻳﻀﺤﻚ ﻓﹶﺒﻴﻨﻤﺎ ﻫﻮ ﻛﹶﺬﹶﻟﻚ ﺇﹺﺫﹾ ﺑﻌﺚﹶ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﺍﻟﹾﻤﺴِﻴﺢ ﺍﺑﻦ ﻣﺮﻳﻢ ﻓﹶﻴﻨﺰﹺﻝﹸ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﹾﻤﻨﺎﺭﺓ ﺍﻟﹾﺒﻴﻀﺎﺀِ
ﺷﺮﻗﻰ ﺩﻣﺸﻖ ﺑﻴﻦ ﻣﻬﺮﻭﺩﺗﻴﻦﹺ ﻭﺍﺿﻌﺎ ﻛﹶﻔﱠﻴﻪ ﻋﻠﹶﻰ ﺃﹶﺟﻨﹺﺤﺔ ﻣﻠﹶﻜﹶﻴﻦﹺ ﺇﹺﺫﹶﺍ ﻃﹶﺄﹾﻃﹶﺄﹶ ﺭﺃﹶﺳﻪ ﻗﹶﻄﹶﺮ ﻭﺇﹺﺫﹶﺍ ﺭﻓﹶﻌﻪ ﺗﺤﺪﺭ
ﻣﻨﻪ ﺟﻤﺎ ﹲﻥ ﻛﹶﺎﻟﻠﱡﺆﻟﹸﺆﹺ ﻓﹶﻼﹶ ﻳﺤﻞﱡ ﻟﻜﹶﺎﻓﺮﹴ ﻳﺠﹺﺪ ﺭﹺﻳﺢ ﻧﻔﹶﺴِﻪ ﺇﹺﻻﱠ ﻣﺎﺕ ﻭﻧﻔﹶﺴﻪ ﻳﻨﺘﻬﹺﻰ ﺣﻴﺚﹸ ﻳﻨﺘﻬﹺﻰ ﻃﹶﺮﻓﹸﻪ
ﻓﹶﻴﻄﹾﻠﹸﺒﻪ ﺣﺘﻰ ﻳﺪﺭﹺﻛﹶﻪ ﺑﹺﺒﺎﺏﹺ ﻟﹸﺪ ﻓﹶﻴﻘﹾﺘﻠﹸﻪ ﺛﹸﻢ ﻳﺄﹾﺗﻰ ﻋﻴﺴﻰ ﺍﺑﻦ ﻣﺮﻳﻢ ﻗﹶﻮ ﻡ ﻗﹶﺪ ﻋﺼﻤﻬﻢ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﻣﻨﻪ ﻓﹶﻴﻤﺴﺢ ﻋﻦ
ﻭﺟﻮﻫﻬﹺﻢ ﻭﻳﺤﺪﺛﹸﻬﻢ ﺑﹺﺪﺭﺟﺎﺗﻬﹺﻢ ﻓﻰ ﺍﻟﹾﺠﻨﺔ ﻓﹶﺒﻴﻨﻤﺎ ﻫﻮ ﻛﹶﺬﹶﻟﻚ ﺇﹺﺫﹾ ﺃﹶﻭﺣﻰ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﺇﹺﻟﹶﻰ ﻋﻴﺴﻰ ﺇﹺﻧﻰ ﻗﹶﺪ
ﺃﹶﺧﺮﺟﺖ ﻋﺒﺎﺩﺍ ﻟﻰ ﻻﹶ ﻳﺪﺍﻥ ﻷَﺣﺪ ﺑﹺﻘﺘﺎﻟﻬﹺﻢ ﻓﹶﺤﺮﺯ ﻋﺒﺎﺩﻯ ﺇﹺﻟﹶﻰ ﺍﻟﻄﱡﻮﺭﹺ .ﻭﻳﺒﻌﺚﹸ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﻳﺄﹾﺟﻮﺝ ﻭﻣﺄﹾﺟﻮﺝ
ﻭﻫﻢ ﻣﻦ ﻛﹸﻞﱢ ﺣﺪﺏﹴ ﻳﻨﺴِﻠﹸﻮﻥﹶ ﻓﹶﻴﻤﺮ ﺃﹶﻭﺍﺋﻠﹸﻬﻢ ﻋﻠﹶﻰ ﺑﺤﻴﺮﺓ ﻃﹶﺒﺮﹺﻳﺔﹶ ﻓﹶﻴﺸﺮﺑﻮﻥﹶ ﻣﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﻭﻳﻤﺮ ﺁﺧﺮﻫﻢ
ﻓﹶﻴﻘﹸﻮﻟﹸﻮﻥﹶ ﻟﹶﻘﹶﺪ ﻛﹶﺎﻥﹶ ﺑﹺﻬﺬﻩ ﻣﺮﺓﹰ ﻣﺎ ٌﺀ .ﻭﻳﺤﺼﺮ ﻧﺒﹺﻰ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﻋﻴﺴﻰ ﻭﺃﹶﺻﺤﺎﺑﻪ ﺣﺘﻰ ﻳﻜﹸﻮﻥﹶ ﺭﺃﹾﺱ ﺍﻟﺜﱠﻮﺭﹺ
ﻷَﺣﺪﻫﻢ ﺧﻴﺮﺍ ﻣﻦ ﻣﺎﺋﹶﺔ ﺩﻳﻨﺎﺭﹴ ﻷَﺣﺪﻛﹸﻢ ﺍﻟﹾﻴﻮﻡ ﻓﹶﻴﺮﻏﹶﺐ ﻧﺒﹺﻰ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﻋﻴﺴﻰ ﻭﺃﹶﺻﺤﺎﺑﻪ ﻓﹶﻴﺮﺳﻞﹸ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﻋﻠﹶﻴﻬﻢ
ﺍﻟﻨﻐﻒ ﻓﻰ ﺭﹺﻗﹶﺎﺑﹺﻬﹺﻢ ﻓﹶﻴﺼﺒﹺﺤﻮﻥﹶ ﻓﹶﺮﺳﻰ ﻛﹶﻤﻮﺕ ﻧﻔﹾﺲﹴ ﻭﺍﺣﺪﺓ ﺛﹸﻢ ﻳﻬﺒﹺﻂﹸ ﻧﺒﹺﻰ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﻋﻴﺴﻰ ﻭﺃﹶﺻﺤﺎﺑﻪ ﺇﹺﻟﹶﻰ
ﺍﻷَﺭﺽﹺ ﻓﹶﻼﹶ ﻳﺠﹺﺪﻭﻥﹶ ﻓﻰ ﺍﻷَﺭﺽﹺ ﻣﻮﺿﻊ ﺷﺒﺮﹴ ﺇﹺﻻﱠ ﻣﻸَﻩ ﺯﻫﻤﻬﻢ ﻭﻧﺘﻨﻬﻢ ﻓﹶﻴﺮﻏﹶﺐ ﻧﺒﹺﻰ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﻋﻴﺴﻰ
ﻭﺃﹶﺻﺤﺎﺑﻪ ﺇﹺﻟﹶﻰ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﻓﹶﻴﺮﺳﻞﹸ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﻃﹶﻴﺮﺍ ﻛﹶﺄﹶﻋﻨﺎﻕﹺ ﺍﻟﹾﺒﺨﺖ ﻓﹶﺘﺤﻤﻠﹸﻬﻢ ﻓﹶﺘﻄﹾﺮﺣﻬﻢ ﺣﻴﺚﹸ ﺷﺎﺀَ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﺛﹸﻢ ﻳﺮﺳﻞﹸ
ﺍﻟﻠﱠﻪ ﻣﻄﹶﺮﺍ ﻻﹶ ﻳﻜﹸﻦ ﻣﻨﻪ ﺑﻴﺖ ﻣﺪﺭﹴ ﻭﻻﹶ ﻭﺑﺮﹴ ﻓﹶﻴﻐﺴِﻞﹸ ﺍﻷَﺭﺽ ﺣﺘﻰ ﻳﺘﺮﻛﹶﻬﺎ ﻛﹶﺎﻟﺰﻟﹶﻔﹶﺔ ﺛﹸﻢ ﻳﻘﹶﺎﻝﹸ ﻟﻸَﺭﺽﹺ
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ﻰ ﻓﻙﺎﺭﺒﻳﺎ ﻭﻬﻔﺤﻠﱡﻮﻥﹶ ﺑﹺﻘﻈﺘﺴﻳ ﻭﺔﺎﻧﻣ ﺍﻟﺮﻦﺔﹸ ﻣﺎﺑﺼﺄﹾﻛﹸﻞﹸ ﺍﻟﹾﻌ ﺗﺬﺌﻣﻮ ﻓﹶﻴ.ﻚﻛﹶﺘﺮﻯ ﺑﺩﺭ ﻭﻚﺗﺮﻰ ﺛﹶﻤﺒﹺﺘﺃﹶﻧ
ﺎﺱﹺ ﺍﻟﻨﻦﻰ ﺍﻟﹾﻘﹶﺒﹺﻴﻠﹶﺔﹶ ﻣﻜﹾﻔﻘﹶﺮﹺ ﻟﹶﺘ ﺍﻟﹾﺒﻦﺔﹶ ﻣﺍﻟﻠﱢﻘﹾﺤﺎﺱﹺ ﻭ ﺍﻟﻨﻦ ﻣﺌﹶﺎﻡﻰ ﺍﻟﹾﻔﻜﹾﻔ ﺍﻹِﺑﹺﻞﹺ ﻟﹶﺘﻦﺔﹶ ﻣﻰ ﺃﹶﻥﱠ ﺍﻟﻠﱢﻘﹾﺤﺘﻞﹺ ﺣﺳﺍﻟﺮ
ﻢﺬﹸﻫﺄﹾﺧﺔﹰ ﻓﹶﺘﺒﺎ ﻃﹶﻴ ﺭﹺﳛﺚﹶ ﺍﻟﻠﱠﻪﻌ ﺇﹺﺫﹾ ﺑﻚ ﻛﹶﺬﹶﻟﻢﺎ ﻫﻤﻨﻴﺎﺱﹺ ﻓﹶﺒ ﺍﻟﻨﻦﺬﹶ ﻣﻰ ﺍﻟﹾﻔﹶﺨﻜﹾﻔﻢﹺ ﻟﹶﺘﻨ ﺍﻟﹾﻐﻦﺔﹶ ﻣﺍﻟﻠﱢﻘﹾﺤﻭ
ﺝﺎﺭﻬﺎ ﺗﻴﻬﻮﻥﹶ ﻓﺟﺎﺭﻬﺘﺎﺱﹺ ﻳ ﺍﻟﻨﺍﺭﺮﻘﹶﻰ ﺷﺒﻳﻢﹴ ﻭﻠﺴﻛﹸﻞﱢ ﻣﻦﹴ ﻭﻣﺆ ﻛﹸﻞﱢ ﻣﻭﺡ ﺭﻘﹾﺒﹺﺾ ﻓﹶﺘﻬﹺﻢﺎﻃ ﺁﺑﺖﺤﺗ
«ﺔﹸﺎﻋ ﺍﻟﺴﻘﹸﻮﻡ ﺗﻬﹺﻢﻠﹶﻴﺮﹺ ﻓﹶﻌﻤﺍﻟﹾﺤ
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 olduğunu güman etdik. (Təkrarən) onun yanına gəldiyimiz zaman o, bizim 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 xurmalıqlarda 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) fitnəfəsad 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 arılarının) 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 böləcəkdir. 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, əllərini iki mələyin qanadlarına qoyaraq Dəməşqin şərqindəki ağ minarəyə 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 göndərəcək 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 yaxalayacaq və hər bir möminin və müsəlmanın ruhunu (özü ilə) aparacaqdır. (Yer üzündə) insanların ən şər olanları qalaraq orada eşşəklər kimi cinsi əlaqədə olacaqlar. Qiyamət saatı da onların
üzərində qopacaqdır”.246

ﻘﹸﻮﻝﹸ ﺇﹺﻥﱠ ﺗﺙﹸ ﺑﹺﻪﺪﺤﻯ ﺗﻳﺚﹸ ﺍﻟﱠﺬﺪﺬﹶﺍ ﺍﻟﹾﺤﺎ ﻫ ﹲﻞ ﻓﹶﻘﹶﺎﻝﹶ ﻣﺟ ﺭﺎﺀَﻩﺟﺮﹴﻭ ﻭﻤ ﻋﻦ ﺑ ﺍﻟﻠﱠﻪﺪﺒ ﻋﺖﻌﻤﻘﹸﻮﻝﹸ ﺳﻳ
 ﻟﹶﻘﹶﺪ- ﺎﻤﻫﻮﺤﺔﹰ ﻧﻤ ﻛﹶﻠ ﺃﹶﻭ ﺇﹺﻻﱠ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﻻﹶ ﺇﹺﻟﹶﻪ ﺃﹶﻭ- ﺎﻥﹶ ﺍﻟﻠﱠﻪﺤﺒ ﻓﹶﻘﹶﺎﻝﹶ ﺳ.ﻛﹶﺬﹶﺍ ﺇﹺﻟﹶﻰ ﻛﹶﺬﹶﺍ ﻭﻘﹸﻮﻡﺔﹶ ﺗﺎﻋﺍﻟﺴ
ﺖﻴ ﺍﻟﹾﺒﻕﺮﺤﺎ ﻳﻴﻤﻈﺍ ﻋﺮﻴﻞﹴ ﺃﹶﻣ ﻗﹶﻠﺪﻌﻥﹶ ﺑﻭﺮﺘ ﺳﻜﹸﻢ ﺇﹺﻧﺎ ﻗﹸﻠﹾﺖﻤﺍ ﺇﹺﻧﺪﺌﹰﺎ ﺃﹶﺑﻴﺍ ﺷﺪﺙﹶ ﺃﹶﺣﺪ ﺃﹶﻥﹾ ﻻﹶ ﺃﹸﺣﺖﻤﻤﻫ
246

Muslim 110/ 2937 (5228, 7560).
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ﺭﹺﻯ ﻻﹶ ﺃﹶﺩ- ﲔﻌﺑﻜﹸﺚﹸ ﺃﹶﺭﻤﻰ ﻓﹶﻴﺘﻰ ﺃﹸﻣﺎﻝﹸ ﻓﺟ ﺍﻟﺪﺝﺮﺨ  »ﻳﻮﻝﹸ ﺍﻟﻠﱠﻪﺳ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺭﻜﹸﻮﻥﹸ ﺛﹸﻢﻳﻜﹸﻮﻥﹸ ﻭﻳﻭ
ﻮﺩﻌﺴ ﻣﻦﺓﹸ ﺑﻭﺮ ﻋﻪ ﻛﹶﺄﹶﻧﻢﻳﺮ ﻣﻦﻰ ﺍﺑﻴﺴ ﻋﺚﹸ ﺍﻟﻠﱠﻪﻌﺒ ﻓﹶﻴ- ﺎﺎﻣ ﻋﲔﻌﺑ ﺃﹶﺭﺍ ﺃﹶﻭﺮﻬ ﺷﲔﻌﺑ ﺃﹶﺭﺎ ﺃﹶﻭﻣﻮ ﻳﲔﻌﺑﺃﹶﺭ
ﻞﹺﺒ ﻗﻦﺓﹰ ﻣﺎﺭﹺﺩﺎ ﺑ ﺭﹺﳛﻞﹸ ﺍﻟﻠﱠﻪﺳﺮ ﻳ ﹲﺓ ﺛﹸﻢﺍﻭﺪﻦﹺ ﻋﻴ ﺍﺛﹾﻨﻦﻴ ﺑﺲ ﻟﹶﻴﻨﹺﲔ ﺳﻊﺒ ﺳﺎﺱﻜﹸﺚﹸ ﺍﻟﻨﻤ ﻳ ﺛﹸﻢﻜﹸﻪﻠﻬ ﻓﹶﻴﻪﻄﹾﻠﹸﺒﻓﹶﻴ
 ﺃﹶﻥﱠﻰ ﻟﹶﻮﺘ ﺣﻪﺘﻀ ﺇﹺﻻﱠ ﻗﹶﺒﺎﻥ ﺇﹺﳝﺮﹴ ﺃﹶﻭﻴ ﺧﻦ ﻣﺓﺜﹾﻘﹶﺎﻝﹸ ﺫﹶﺭ ﻣﻰ ﻗﹶﻠﹾﺒﹺﻪﺪ ﻓ ﺽﹺ ﺃﹶﺣ ﺍﻷَﺭﻪﺟﻠﹶﻰ ﻭﻘﹶﻰ ﻋﺒﺄﹾﻡﹺ ﻓﹶﻼﹶ ﻳﺍﻟﺸ
  ﻗﹶﺎﻝﹶﻮﻝﹺ ﺍﻟﻠﱠﻪﺳ ﺭﻦﺎ ﻣﻬﺘﻌﻤ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺳ.«ﻪﻘﹾﺒﹺﻀﻰ ﺗﺘ ﺣﻪﻠﹶﻴ ﻋﻪﻠﹶﺘﺧﻞﹴ ﻟﹶﺪﺒ ﺟﺪﻰ ﻛﹶﺒﻞﹶ ﻓﺧ ﺩﻛﹸﻢﺪﺃﹶﺣ
ﺜﱠﻞﹸﻤﺘﺍ ﻓﹶﻴﻜﹶﺮﻨﻭﻥﹶ ﻣﺮﻜﻨﻻﹶ ﻳﻭﻓﹰﺎ ﻭﺮﻌﺮﹺﻓﹸﻮﻥﹶ ﻣﻌﺎﻉﹺ ﻻﹶ ﻳﺒﻼﹶﻡﹺ ﺍﻟﺴﺃﹶﺣﺮﹺ ﻭ ﺍﻟﻄﱠﻴﻔﱠﺔﻰ ﺧﺎﺱﹺ ﻓ ﺍﻟﻨﺍﺭﺮﻘﹶﻰ ﺷﺒ»ﻓﹶﻴ
ﺭ ﺍ ﺩﻚﻰ ﺫﹶﻟ ﻓﻢﻫ ﻭﺛﹶﺎﻥ ﺍﻷَﻭﺓﺎﺩﺒ ﺑﹺﻌﻢﻫﺮﺄﹾﻣﺎ ﻓﹶﻴﻧﺮﺄﹾﻣﺎ ﺗﻘﹸﻮﻟﹸﻮﻥﹶ ﻓﹶﻤﻮﻥﹶ ﻓﹶﻴﺠﹺﻴﺒﺘﺴﻘﹸﻮﻝﹸ ﺃﹶﻻﹶ ﺗﻄﹶﺎﻥﹸ ﻓﹶﻴﻴ ﺍﻟﺸﻢﻟﹶﻬ
ﻝﹸﺃﹶﻭ ﻭ-  ﻗﹶﺎﻝﹶ- ﺎﻴﺘ ﻟﻓﹶﻊﺭﺎ ﻭﻴﺘﻰ ﻟﻐﺪ ﺇﹺﻻﱠ ﺃﹶﺻ  ﺃﹶﺣﻪﻌﻤﺴﻮﺭﹺ ﻓﹶﻼﹶ ﻳﻰ ﺍﻟﺼ ﻓﻔﹶﺦﻨ ﻳ ﺛﹸﻢﻢﻬﺸﻴﻦ ﻋ ﺴ ﺣﻢﻗﹸﻬﺭﹺﺯ
ﺰﹺﻝﹸﻨ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﻳ ﺃﹶﻭ- ﻞﹸ ﺍﻟﻠﱠﻪﺳﺮ ﻳ ﺛﹸﻢﺎﺱ ﺍﻟﻨﻖﻌﺼﻳ ﻭﻖﻌﺼ ﻓﹶﻴ-  ﻗﹶﺎﻝﹶ- ﻪ ﺇﹺﺑﹺﻠﺽﻮﻠﹸﻮﻁﹸ ﺣ ﹲﻞ ﻳﺟ ﺭﻪﻌﻤﺴ ﻳﻦﻣ
ﻯﺮ ﺃﹸﺧﻴﻪ ﻓﻔﹶﺦﻨ ﻳﺎﺱﹺ ﺛﹸﻢ ﺍﻟﻨﺎﺩﺴ ﺃﹶﺟﻪﻨ ﻣﺖﺒﻨ ﻓﹶﺘ- ﺎﻙﺎﻥﹸ ﺍﻟﺸﻤﻌ ﻧ-  ﺍﻟﻄﱠﻞﱡ ﺃﹶﻭﹺ ﺍﻟﻈﱢﻞﱡﻪﺍ ﻛﹶﺄﹶﻧﻄﹶﺮ ﻣ- ﺍﻟﻠﱠﻪ
 ﺛﹸﻢ-  ﻗﹶﺎﻝﹶ- ﺌﹸﻮﻟﹸﻮﻥﹶﺴ ﻣﻢﻬ ﺇﹺﻧﻢﻔﹸﻮﻫﻗ ﻭ.ﻜﹸﻢﺑ ﺇﹺﻟﹶﻰ ﺭﻠﹸﻢ ﻫﺎﺱﺎ ﺍﻟﻨﻬﺎ ﺃﹶﻳﻘﹶﺎﻝﹸ ﻳ ﻳﻭﻥﹶ ﺛﹸﻢﻈﹸﺮﻨﻡ ﻳ ﺎﻴ ﻗﻢﻓﹶﺈﹺﺫﹶﺍ ﻫ
-  ﻗﹶﺎﻝﹶ- ﲔﻌﺴﺗﺔﹰ ﻭﻌﺴﺗ ﻭﺎﺋﹶﺔﻤﻌﺴ ﺗ ﻛﹸﻞﱢ ﺃﹶﻟﹾﻒﻦﻘﹶﺎﻝﹸ ﻣ ﻓﹶﻴ ﻛﹶﻢﻦﻘﹶﺎﻝﹸ ﻣﺎﺭﹺ ﻓﹶﻴﺚﹶ ﺍﻟﻨﻌﻮﺍ ﺑﺮﹺﺟﻘﹶﺎﻝﹸ ﺃﹶﺧﻳ
.«ﺎﻕﹴ ﺳﻦ ﻋﻒﻜﹾﺸ ﻳﻡﻮ ﻳﻚﺫﹶﻟﺎ ﻭﻴﺒﺍﻥﹶ ﺷﻞﹸ ﺍﻟﹾﻮﹺﻟﹾﺪﻌﺠ ﻳﻡﻮ ﻳﻓﹶﺬﹶﺍﻙ
159. Abdullah ibn Amr ibn əl-As  rəvayət edir ki, Allah Elçisi 
demişdir: “Dəccal ümmətim arasında peyda olacaq və mən bilmirəm 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. Bundan 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 anlayacaq, nə də bir pisliyi inkar edəcəklər. Şeytan da (insan qiyafəsində) onlara görünəcək və deyəcək: “Mənə tabe olacaqsınızmı?”
Onlar: “Bizə nə əmr edirsən?”- deyə soruşacaqlar. (Şeytan) onlara

149

ﺍﻷﺣﺎﺩﻳﺚ ﺍﻟﻘﺪﺳﻴﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺤﺔ

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 göndərəcək 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

 ﻻ: ﻗﹶﺎﻟﹶﺖ،ﺟﹺﻲﺮ ﺍﺧ:ﻔﹾﺲﹺﻠﻨﺎﻟﹶﻰ ﻟﻌﺗ ﻭﻙﺎﺭﺒ ﺗ  "ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺍﻟﻠﱠﻪﻮﻝﹸ ﺍﻟﻠﱠﻪﺳ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺭ:ﺓﹶ  ﻗﹶﺎﻝﹶﺮﻳﺮ ﺃﹶﺑﹺﻲ ﻫﻦﻋ
"ﺖﺇﹺﻥﹾ ﻛﹶﺮﹺﻫﺟﹺﻲ ﻭﺮ ﺍﺧ: ﻗﹶﺎﻝﹶ،ﺔﹰ ﺇﹺﻻ ﻭﺃﻧﺎ ﻛﹶﺎﺭﹺﻫﺝﺮﺃﹶﺧ
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
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Muslim 7568.
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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ﺍﻷَﺭﺽﹺ ﻓﹶﺮﻓﹶﻊ ﺭﺃﹾﺳﻪ ﻓﹶﻘﹶﺎﻝﹶ »ﺍﺳﺘﻌﻴﺬﹸﻭﺍ ﺑﹺﺎﻟﻠﱠﻪ ﻣﻦ ﻋﺬﹶﺍﺏﹺ ﺍﻟﹾﻘﹶﺒﺮﹺ« .ﻣﺮﺗﻴﻦﹺ ﺃﹶﻭ ﺛﹶﻼﹶﺛﺎﹰ ﺛﹸﻢ ﻗﹶﺎﻝﹶ »ﺇﹺﻥﱠ ﺍﻟﹾﻌﺒﺪ
ﺍﻟﹾﻤﺆﻣﻦ ﺇﹺﺫﹶﺍ ﻛﹶﺎﻥﹶ ﻓﻰ ﺍﻧﻘﻄﹶﺎﻉﹴ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻧﻴﺎ ﻭﺇﹺﻗﹾﺒﺎﻝﹴ ﻣﻦ ﺍﻵﺧﺮﺓ ﻧﺰﻝﹶ ﺇﹺﻟﹶﻴﻪ ﻣﻼﹶﺋﻜﹶ ﹲﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻤﺎﺀِ ﺑﹺﻴﺾ ﺍﻟﹾﻮﺟﻮﻩ
ﻁ ﻣﻦ ﺣﻨﻮﻁ ﺍﻟﹾﺠﻨﺔ ﺣﺘﻰ ﻳﺠﻠﺴﻮﺍ ﻣﻨﻪ
ﻛﹶﺄﹶﻥﱠ ﻭﺟﻮﻫﻬﻢ ﺍﻟﺸﻤﺲ ﻣﻌﻬﻢ ﻛﹶﻔﹶ ﻦ ﻣﻦ ﺃﹶﻛﹾﻔﹶﺎﻥ ﺍﻟﹾﺠﻨﺔ ﻭﺣﻨﻮ ﹲ
ﻣﺪ ﺍﻟﹾﺒﺼﺮﹺ ﺛﹸﻢ ﻳﺠﹺﻰﺀُ ﻣﻠﹶﻚ ﺍﻟﹾﻤﻮﺕ ﻋﻠﹶﻴﻪ ﺍﻟﺴﻼﹶﻡ ﺣﺘﻰ ﻳﺠﻠﺲ ﻋﻨﺪ ﺭﺃﹾﺳﻪ ﻓﹶﻴﻘﹸﻮﻝﹸ ﺃﹶﻳﺘﻬﺎ ﺍﻟﻨﻔﹾﺲ ﺍﻟﻄﱠﻴﺒﺔﹸ
ﺍﺧﺮﺟﹺﻰ ﺇﹺﻟﹶﻰ ﻣﻐﻔﺮﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﻭﺭﹺﺿﻮﺍﻥ - ﻗﹶﺎﻝﹶ  -ﻓﹶﺘﺨﺮﺝ ﺗﺴِﻴﻞﹸ ﻛﹶﻤﺎ ﺗﺴِﻴﻞﹸ ﺍﻟﹾﻘﹶﻄﹾﺮﺓﹸ ﻣﻦ ﻓﻰ ﺍﻟﺴﻘﹶﺎﺀِ
ﻓﹶﻴﺄﹾﺧﺬﹸﻫﺎ ﻓﹶﺈﹺﺫﹶﺍ ﺃﹶﺧﺬﹶﻫﺎ ﻟﹶﻢ ﻳﺪﻋﻮﻫﺎ ﻓﻰ ﻳﺪﻩ ﻃﹶﺮﻓﹶﺔﹶ ﻋﻴﻦﹴ ﺣﺘﻰ ﻳﺄﹾﺧﺬﹸﻭﻫﺎ ﻓﹶﻴﺠﻌﻠﹸﻮﻫﺎ ﻓﻰ ﺫﹶﻟﻚ ﺍﻟﹾﻜﹶﻔﹶﻦﹺ ﻭﻓﻰ
ﺫﹶﻟﻚ ﺍﻟﹾﺤﻨﻮﻁ ﻭﻳﺨﺮﺝ ﻣﻨﻬﺎ ﻛﹶﺄﹶﻃﹾﻴﺐﹺ ﻧﻔﹾﺤﺔ ﻣﺴﻚ ﻭﺟﹺﺪﺕ ﻋﻠﹶﻰ ﻭﺟﻪ ﺍﻷَﺭﺽﹺ  -ﻗﹶﺎﻝﹶ  -ﻓﹶﻴﺼﻌﺪﻭﻥﹶ
ﺑﹺﻬﺎ ﻓﹶﻼﹶ ﻳﻤﺮﻭﻥﹶ  -ﻳﻌﻨﹺﻰ ﺑﹺﻬﺎ  -ﻋﻠﹶﻰ ﻣﻸٍ ﻣﻦ ﺍﻟﹾﻤﻼﹶﺋﻜﹶﺔ ﺇﹺﻻﱠ ﻗﹶﺎﻟﹸﻮﺍ ﻣﺎ ﻫﺬﹶﺍ ﺍﻟﺮﻭﺡ ﺍﻟﻄﱠﻴﺐ ﻓﹶﻴﻘﹸﻮﻟﹸﻮﻥﹶ ﻓﹸﻼﹶﻥﹸ
ﺑﻦ ﻓﹸﻼﹶﻥ ﺑﹺﺄﹶﺣﺴﻦﹺ ﺃﹶﺳﻤﺎﺋﻪ ﺍﻟﱠﺘﻰ ﻛﹶﺎﻧﻮﺍ ﻳﺴﻤﻮﻧﻪ ﺑﹺﻬﺎ ﻓﻰ ﺍﻟﺪﻧﻴﺎ ﺣﺘﻰ ﻳﻨﺘﻬﻮﺍ ﺑﹺﻬﺎ ﺇﹺﻟﹶﻰ ﺍﻟﺴﻤﺎﺀِ ﺍﻟﺪﻧﻴﺎ
ﻓﹶﻴﺴﺘﻔﹾﺘﺤﻮﻥﹶ ﻟﹶﻪ ﻓﹶﻴﻔﹾﺘﺢ ﻟﹶﻬﻢ ﻓﹶﻴﺸﻴﻌﻪ ﻣﻦ ﻛﹸﻞﱢ ﺳﻤﺎﺀٍ ﻣﻘﹶﺮﺑﻮﻫﺎ ﺇﹺﻟﹶﻰ ﺍﻟﺴﻤﺎﺀِ ﺍﻟﱠﺘﻰ ﺗﻠﻴﻬﺎ ﺣﺘﻰ ﻳﻨﺘﻬﻰ ﺑﹺﻪ ﺇﹺﻟﹶﻰ
ﺍﻟﺴﻤﺎﺀِ ﺍﻟﺴﺎﺑﹺﻌﺔ ﻓﹶﻴﻘﹸﻮﻝﹸ ﺍﻟﻠﱠﻪ  ﺍﻛﹾﺘﺒﻮﺍ ﻛﺘﺎﺏ ﻋﺒﺪﻯ ﻓﻰ ﻋﻠﱢﻴﲔ ﻭﺃﹶﻋﻴﺪﻭﻩ ﺇﹺﻟﹶﻰ ﺍﻷَﺭﺽﹺ ﻓﹶﺈﹺﻧﻰ ﻣﻨﻬﺎ
ﺧﻠﹶﻘﹾﺘﻬﻢ ﻭﻓﻴﻬﺎ ﺃﹸﻋﻴﺪﻫﻢ ﻭﻣﻨﻬﺎ ﺃﹸﺧﺮﹺﺟﻬﻢ ﺗﺎﺭﺓﹰ ﺃﹸﺧﺮﻯ  -ﻗﹶﺎﻝﹶ  -ﻓﹶﺘﻌﺎﺩ ﺭﻭﺣﻪ ﻓﻰ ﺟﺴﺪﻩ ﻓﹶﻴﺄﹾﺗﻴﻪ ﻣﻠﹶﻜﹶﺎﻥ
ﻓﹶﻴﺠﻠﺴﺎﻧﹺﻪ ﻓﹶﻴﻘﹸﻮﻻﹶﻥﹶ ﻟﹶﻪ ﻣﻦ ﺭﺑﻚ ﻓﹶﻴﻘﹸﻮﻝﹸ ﺭﺑﻰ ﺍﻟﻠﱠﻪ .ﻓﹶﻴﻘﹸﻮﻻﹶﻥ ﻟﹶﻪ ﻣﺎ ﺩﻳﻨﻚ ﻓﹶﻴﻘﹸﻮﻝﹸ ﺩﻳﻨﹺﻰ ﺍﻹِﺳﻼﹶﻡ.
ﻓﹶﻴﻘﹸﻮﻻﹶﻥ ﻟﹶﻪ ﻣﺎ ﻫﺬﹶﺍ ﺍﻟﺮﺟﻞﹸ ﺍﻟﱠﺬﻯ ﺑﻌﺚﹶ ﻓﻴﻜﹸﻢ ﻓﹶﻴﻘﹸﻮﻝﹸ ﻫﻮ ﺭﺳﻮﻝﹸ ﺍﻟﻠﱠﻪ . ﻓﹶﻴﻘﹸﻮﻻﹶﻥ ﻟﹶﻪ ﻭﻣﺎ ﻋﻠﹾﻤﻚ ﻓﹶﻴﻘﹸﻮﻝﹸ
ﻗﹶﺮﺃﹾﺕ ﻛﺘﺎﺏ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﻓﹶﺂﻣﻨﺖ ﺑﹺﻪ ﻭﺻﺪﻗﹾﺖ . ﻓﹶﻴﻨﺎﺩﻯ ﻣﻨﺎﺩ ﻓﻰ ﺍﻟﺴﻤﺎﺀِ ﺃﹶﻥﹾ ﺻﺪﻕ ﻋﺒﺪﻯ ﻓﹶﺄﹶﻓﹾﺮﹺﺷﻮﻩ ﻣﻦ
ﺍﻟﹾﺠﻨﺔ ﻭﺃﹶﻟﹾﺒﹺﺴﻮﻩ ﻣﻦ ﺍﻟﹾﺠﻨﺔ ﻭﺍﻓﹾﺘﺤﻮﺍ ﻟﹶﻪ ﺑﺎﺑﺎﹰ ﺇﹺﻟﹶﻰ ﺍﻟﹾﺠﻨﺔ - ﻗﹶﺎﻝﹶ  -ﻓﹶﻴﺄﹾﺗﻴﻪ ﻣﻦ ﺭﻭﺣﻬﺎ ﻭﻃﻴﺒﹺﻬﺎ ﻭﻳﻔﹾﺴﺢ ﻟﹶﻪ
ﻓﻰ ﻗﹶﺒﺮﹺﻩ ﻣﺪ ﺑﺼﺮﹺﻩ - ﻗﹶﺎﻝﹶ  -ﻭﻳﺄﹾﺗﻴﻪ ﺭﺟ ﹲﻞ ﺣﺴﻦ ﺍﻟﹾﻮﺟﻪ ﺣﺴﻦ ﺍﻟﺜﱢﻴﺎﺏﹺ ﻃﹶﻴﺐ ﺍﻟﺮﻳﺢﹺ ﻓﹶﻴﻘﹸﻮﻝﹸ ﺃﹶﺑﺸﺮ ﺑﹺﺎﻟﱠﺬﻯ
ﻳﺴﺮﻙ ﻫﺬﹶﺍ ﻳﻮﻣﻚ ﺍﻟﱠﺬﻯ ﻛﹸﻨﺖ ﺗﻮﻋﺪ ﻓﹶﻴﻘﹸﻮﻝﹸ ﻟﹶﻪ ﻣﻦ ﺃﹶﻧﺖ ﻓﹶﻮﺟﻬﻚ ﺍﻟﹾﻮﺟﻪ ﻳﺠﹺﻰﺀُ ﺑﹺﺎﻟﹾﺨﻴﺮﹺ ﻓﹶﻴﻘﹸﻮﻝﹸ ﺃﹶﻧﺎ
ﻋﻤﻠﹸﻚ ﺍﻟﺼﺎﻟﺢ .ﻓﹶﻴﻘﹸﻮﻝﹸ ﺭﺏ ﺃﹶﻗﻢﹺ ﺍﻟﺴﺎﻋﺔﹶ ﺣﺘﻰ ﺃﹶﺭﺟﹺﻊ ﺇﹺﻟﹶﻰ ﺃﹶﻫﻠﻰ ﻭﻣﺎﻟﻰ .ﻗﹶﺎﻝﹶ ﻭﺇﹺﻥﱠ ﺍﻟﹾﻌﺒﺪ ﺍﻟﹾﻜﹶﺎﻓﺮ ﺇﹺﺫﹶﺍ
ﻛﹶﺎﻥﹶ ﻓﻰ ﺍﻧﻘﻄﹶﺎﻉﹴ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻧﻴﺎ ﻭﺇﹺﻗﹾﺒﺎﻝﹴ ﻣﻦ ﺍﻵﺧﺮﺓ ﻧﺰﻝﹶ ﺇﹺﻟﹶﻴﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻤﺎﺀِ ﻣﻼﹶﺋﻜﹶ ﹲﺔ ﺳﻮﺩ ﺍﻟﹾﻮﺟﻮﻩ ﻣﻌﻬﻢ
ﺍﻟﹾﻤﺴﻮﺡ ﻓﹶﻴﺠﻠﺴﻮﻥﹶ ﻣﻨﻪ ﻣﺪ ﺍﻟﹾﺒﺼﺮﹺ ﺛﹸﻢ ﻳﺠﹺﻰﺀُ ﻣﻠﹶﻚ ﺍﻟﹾﻤﻮﺕ ﺣﺘﻰ ﻳﺠﻠﺲ ﻋﻨﺪ ﺭﺃﹾﺳﻪ ﻓﹶﻴﻘﹸﻮﻝﹸ ﺃﹶﻳﺘﻬﺎ
ﺍﻟﻨﻔﹾﺲ ﺍﻟﹾﺨﺒﹺﻴﺜﹶﺔﹸ ﺍﺧﺮﺟﹺﻰ ﺇﹺﻟﹶﻰ ﺳﺨﻂ ﻣﻦ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﻭﻏﹶﻀﺐﹴ  -ﻗﹶﺎﻝﹶ  -ﻓﹶﺘﻔﹶﺮﻕ ﻓﻰ ﺟﺴﺪﻩ ﻓﹶﻴﻨﺘﺰﹺﻋﻬﺎ ﻛﹶﻤﺎ
ﻳﻨﺘﺰﻉ ﺍﻟﺴﻔﱡﻮﺩ ﻣﻦ ﺍﻟﺼﻮﻑ ﺍﻟﹾﻤﺒﻠﹸﻮﻝﹺ ﻓﹶﻴﺄﹾﺧﺬﹸﻫﺎ ﻓﹶﺈﹺﺫﹶﺍ ﺃﹶﺧﺬﹶﻫﺎ ﻟﹶﻢ ﻳﺪﻋﻮﻫﺎ ﻓﻰ ﻳﺪﻩ ﻃﹶﺮﻓﹶﺔﹶ ﻋﻴﻦﹴ ﺣﺘﻰ
ﻳﺠﻌﻠﹸﻮﻫﺎ ﻓﻰ ﺗﻠﹾﻚ ﺍﻟﹾﻤﺴﻮﺡﹺ ﻭﻳﺨﺮﺝ ﻣﻨﻬﺎ ﻛﹶﺄﹶﻧﺘﻦﹺ ﺭﹺﻳﺢﹺ ﺟﹺﻴﻔﹶﺔ ﻭﺟﹺﺪﺕ ﻋﻠﹶﻰ ﻭﺟﻪ ﺍﻷَﺭﺽﹺ ﻓﹶﻴﺼﻌﺪﻭﻥﹶ
ﺑﹺﻬﺎ ﻓﹶﻼﹶ ﻳﻤﺮﻭﻥﹶ ﺑﹺﻬﺎ ﻋﻠﹶﻰ ﻣﻸٍ ﻣﻦ ﺍﻟﹾﻤﻼﹶﺋﻜﹶﺔ ﺇﹺﻻﱠ ﻗﹶﺎﻟﹸﻮﺍ ﻣﺎ ﻫﺬﹶﺍ ﺍﻟﺮﻭﺡ ﺍﻟﹾﺨﺒﹺﻴﺚﹸ ﻓﹶﻴﻘﹸﻮﻟﹸﻮﻥﹶ ﻓﹸﻼﹶﻥﹸ ﺑﻦ ﻓﹸﻼﹶﻥ
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ﺢﻔﹾﺘ ﻓﹶﻼﹶ ﻳ ﻟﹶﻪﺢﻔﹾﺘﺘﺴﺎ ﻓﹶﻴﻴﻧﺎﺀِ ﺍﻟﺪﻤ ﺇﹺﻟﹶﻰ ﺍﻟﺴﻰ ﺑﹺﻪﻬﺘﻨﻰ ﻳﺘﺎ ﺣﻴﻧﻰ ﺍﻟﺪﺎ ﻓﻰ ﺑﹺﻬﻤﺴﻰ ﻛﹶﺎﻥﹶ ﻳ ﺍﻟﱠﺘﻪﺎﺋﻤﺢﹺ ﺃﹶﺳﺑﹺﺄﹶﻗﹾﺒ
ﻞﹸﻤ ﺍﹾﻟﺠﺞﻠﻰ ﻳﺘﺔﹶ ﺣﻨﻠﹸﻮﻥﹶ ﺍﹾﻟﺠﺪﺧ ﻻﹶ ﻳﺎﺀِ ﻭﻤ ﺍﻟﺴﺍﺏﺑﻮﻢ ﺃﹶ  ﻟﹶﻬﺢﻔﹶﺘ  ﻻﹶ ﺗﻮﻝﹸ ﺍﻟﻠﱠﻪﺳﺃﹶ ﺭ ﻗﹶﺮ ﺛﹸﻢ.«ﻟﹶﻪ
ﻪﻭﺣ ﺭﺡﻄﹾﺮﻔﹾﻠﹶﻰ ﻓﹶﺘﺽﹺ ﺍﻟﺴﻰ ﺍﻷَﺭﲔﹴ ﻓﺠﻰ ﺳ ﻓﻪﺎﺑﺘﻮﺍ ﻛﺒ  ﺍﻛﹾﺘﻘﹸﻮﻝﹸ ﺍﻟﻠﱠﻪ »ﻓﹶﻴﺎﻁﻴ ﺍﹾﻟﺨﻢﻰ ﺳﻓ
ﻰ ﻓﻳﺢ ﺍﻟﺮﻬﻮﹺﻯ ﺑﹺﻪ ﻭ ﺗ  ﺃﹶﻴﺮ  ﺍﻟﻄﱠﺨﻄﹶﻔﹸﻪ
 ﺎﺀِ ﻓﹶﺘﻤ ﺍﻟﺴﻦ ﻣﺮﺎ ﺧﻤ ﻓﹶﻜﹶﺄﹶﻧﻙ ﺑﹺﺎﻟﻠﱠﻪ
 ﺸﺮﹺ
 ﻦ ﻳ ﻣﺃﹶ ﻭ ﻗﹶﺮ ﺛﹸﻢ.«ﺣﺎﹰﻃﹶﺮ
ﺎﻩﻘﹸﻮﻝﹸ ﻫ ﻓﹶﻴﻚﺑ ﺭﻦ ﻣ ﻟﹶﻪﻘﹸﻮﻻﹶﻥ ﻓﹶﻴﺎﻧﹺﻪﺴﻠﺠ ﻓﹶﻴﻠﹶﻜﹶﺎﻥ ﻣﻴﻪﺄﹾﺗﻳ ﻭﻩﺪﺴﻰ ﺟ ﻓﻪﻭﺣ ﺭﺎﺩﻌﻴﻖﹴ »ﻓﹶﺘﺤ ﺳﻜﹶﺎﻥﻣ
ﺚﹶﻌﻯ ﺑﻞﹸ ﺍﻟﱠﺬﺟﺬﹶﺍ ﺍﻟﺮﺎ ﻫ ﻣ ﻟﹶﻪﻘﹸﻮﻻﹶﻥ ﻓﹶﻴ.ﺭﹺﻯ ﻻﹶ ﺃﹶﺩﺎﻩ ﻫﺎﻩﻘﹸﻮﻝﹸ ﻫ ﻓﹶﻴﻚﻳﻨﺎ ﺩ ﻣ ﻟﹶﻪﻘﹸﻮﻻﹶﻥﻓﹶﻴ.ﺭﹺﻯ ﻻﹶ ﺃﹶﺩﺎﻩﻫ
ﻮﺍ ﻟﹶﻪﺤﺍﻓﹾﺘﺎﺭﹺ ﻭ ﺍﻟﻨﻦ ﻣﻮﺍ ﻟﹶﻪ ﻓﹶﺎﻓﹾﺮﹺﺷﺎﺀِ ﺃﹶﻥﹾ ﻛﹶﺬﹶﺏﻤ ﺍﻟﺴﻦ ﻣﺎﺩﻨﻯ ﻣﺎﺩﻨ ﻓﹶﻴ.ﺭﹺﻯ ﻻﹶ ﺃﹶﺩﺎﻩ ﻫﺎﻩﻘﹸﻮﻝﹸ ﻫ ﻓﹶﻴﻴﻜﹸﻢﻓ
 ﹲﻞﺟ ﺭﻴﻪﺄﹾﺗﻳ ﻭﻪﻼﹶﻋ ﺃﹶﺿﻴﻪ ﻓﻒﻠﺘﺨﻰ ﺗﺘ ﺣﻩﺮ ﻗﹶﺒﻪﻠﹶﻴ ﻋﻖﻴﻀﻳﺎ ﻭﻬﻮﻣﻤﺳﺎ ﻭﻫﺮ ﺣﻦ ﻣﻴﻪﺄﹾﺗﺎﺭﹺ ﻓﹶﻴﺎﺑﺎﹰ ﺇﹺﻟﹶﻰ ﺍﻟﻨﺑ
.ﺪﻮﻋ ﺗﺖﻯ ﻛﹸﻨ ﺍﻟﱠﺬﻚﻣﻮﺬﹶﺍ ﻳ ﻫﻮﺀُﻙﺴﻯ ﻳ ﺑﹺﺎﻟﱠﺬﺮﺸﻘﹸﻮﻝﹸ ﺃﹶﺑﻳﺢﹺ ﻓﹶﻴ ﺍﻟﺮﻦﺘﻨﺎﺏﹺ ﻣ ﺍﻟﺜﱢﻴ ﻗﹶﺒﹺﻴﺢﻪﺟ ﺍﻟﹾﻮﻗﹶﺒﹺﻴﺢ
ﻢﹺﻘ ﻻﹶ ﺗﺏﻘﹸﻮﻝﹸ ﺭﺒﹺﻴﺚﹸ ﻓﹶﻴ ﺍﻟﹾﺨﻠﹸﻚﻤﺎ ﻋﻘﹸﻮﻝﹸ ﺃﹶﻧ ﻓﹶﻴﺮﺠﹺﻰﺀُ ﺑﹺﺎﻟﺸ ﻳﻪﺟ ﺍﻟﹾﻮﻚﻬﺟ ﻓﹶﻮﺖ ﺃﹶﻧﻦﻘﹸﻮﻝﹸ ﻣﻓﹶﻴ
«ﺔﹶﺎﻋﺍﻟﺴ
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 götürdükdən sonra onu bir göz qırpımında, (oturub gözləyən) mələklərə 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 ruhudur?”- 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 İslamdır!”- 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 yaraşıqlı 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 xeyirxahlıq 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 bükürlər. 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 bəndəni, (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 Peyğəmbər  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 buyurur): “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… Bilmirəm!” (Mələklər: “Dinin nədir?”- deyə soruşurlar. O deyir: “M-
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Siccin - günahkarların əməllərinin yazıldığı kitab, yer kürəsinin ən aşağı təbəqəsi.

154

ÑßÙÈÙ ÃÖÄÑÈ ÙßÄÈÑËßÐ

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 yaramaz əməllərinəm!”- deyə cavab verir. Onda kafir yalvarıb deyir:
“Allahım! Qoyma Qiyamət qopsun”.252
ÃÓÐÀÍ ÌÞÌÈÍÈÍ ÚßÍÍßÒÄß ÄßÐßÚßÑÈÍÈÍ ÀÐÒÌÀÑÛÍÀ ÑßÁßÁÄÈÐ

ﺐ ﻛﹸﺘ،ﻠﹶﺔﻲ ﻟﹶﻴ ﻓﺎﺕ ﺁﻳﺮﺸﺃﹶ ﻋ ﻗﹶﺮﻦ ﻣ:  ﻗﹶﺎﻝﹶﺒﹺﻲ  ﻋﻦ ﺍﻟﻨﺍﺭﹺﻱﻴﻢﹴ ﺍﻟﺪﻤﺗ ﻭ، ﺪﻴﺒﺎﻟﹶﺔﹶ ﺑﻦ ﻋ ﻓﹶﻀﻦﻋ
ﻕﺍﺭﺃﹾ ﻭ ﺍﻗﹾﺮ: ﻚﺑﻘﹸﻮﻝﹸ ﺭ ﻳ،ﺔﺎﻣﻴ ﺍﻟﹾﻘﻡﻮ ﻓﹶﺈﹺﺫﹶﺍ ﻛﹶﺎﻥﹶ ﻳ،ﺎﻴﻬﺎ ﻓﻣﺎ ﻭﻴﻧ ﺍﻟﺪﻦﺮ ﻣ ﻴ ﺧﻄﹶﺎﺭﻨﺍﻟﹾﻘ ﻭ،ﻄﹶﺎﺭﻨ ﻗﻟﹶﻪ
ﺎ ﻳﻩﺪ ﺑﹺﻴﺪﺒﻘﹸﻮﻝﹸ ﺍﻟﹾﻌ ﻓﹶﻴ، ﺍﻗﹾﺒﹺﺾ:ﺪﺒﻠﹾﻌ  ﻟﻚﺑﻘﹸﻮﻝﹸ ﺭ ﻳ،ﻪﻌ ﻣﺔﺮﹺ ﺁﻳ ﺇﹺﻟﹶﻰ ﺁﺧﻬﹺﻲﺘﻨﻰ ﻳﺘ ﺣ،ﺔﹰﺟﺭ ﺩﺔﻜﹸﻞﱢ ﺁﻳﻟ
.ﻴﻢﻌ ﺍﻟﻨﻩﺬﺑﹺﻬ ﻭ،ﻠﹾﺪ ﺍﻟﹾﺨﻩﺬﻘﹸﻮﻝﹸ ﺑﹺﻬ ﻓﹶﻴ،ﻠﹶﻢ ﺃﹶﻋﺖ ﺃﹶﻧﺏﺭ
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 buyuracaq: “Götür!” Qul da əli ilə işarə edərək deyəcək: “Ey Rəbbim,
(nəyi götürəcəyimi) Sən daha yaxşı bilirsən”. O da: “Bu əlinlə

251
252

Əhməd 17803, 18857, 19038; ət-Tahavi 3/ 202; əl-Hakim 4/ 47; İbn Hazm 5/ 145.
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

،ﻮﻩﺘﻌﺍﻟﹾﻤ ﻭ،ﻟﹸﻮﺩﻮ ﺑﹺﺎﻟﹾﻤ:ﺔﺎﻣﻴ ﺍﻟﹾﻘﻡﻮ ﻳﺔﻌﺑﻰ ﺑﹺﺄﹶﺭﺗﺆ ﻳ: ِﻮﻝﹸ ﺍﷲﺳ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺭ:  ﻗﹶﺎﻝﹶﻚﺎﻟﻦﹺ ﻣﺲﹺ ﺑ ﺃﹶﻧﻦﻋ
:ﺎﺭﹺ ﺍﻟﻨﻦﻖﹴ ﻣﻨﻌ  ﻟﺏﻘﹸﻮﻝﹸ ﺍﻟﺮ ﻓﹶﻴ،ﻪﺘﺠ ﺑﹺﺤﻜﹶﻠﱠﻢﺘ ﻳﻢ ﻛﹸﻠﱡﻬ،ﺦﹺ ﺍﻟﹾﻔﹶﺎﻧﹺﻲﻴﺍﻟﺸ ﻭ،ﺓﺮﻲ ﺍﻟﹾﻔﹶﺘ ﻓﺎﺕ ﻣﻦﻣﻭ
ﻜﹸﻢﻔﹾﺴِﻲ ﺇﹺﻟﹶﻴﻮﻝﹸ ﻧﺳﻲ ﺭﺇﹺﻧ ﻭ،ﻔﹸﺴِﻬﹺﻢ ﺃﹶﻧﻦﻼﹰ ﻣﺳﻱ ﺭﺎﺩﺒ ﺇﹺﻟﹶﻰ ﻋﺜﹾﺖﻌ ﺑﺖﻲ ﻛﹸﻨ ﺇﹺﻧ:ﻢﻘﹸﻮﻝﹸ ﻟﹶﻬ ﻓﹶﻴ،ﺯﺮﺍﺑ
: ﻗﹶﺎﻝﹶ: ﻗﹶﺎﻝﹶ،ﺮﻔﺎ ﻧﺎ ﻛﹸﻨﻬﻨﻣﺎ ﻭﻠﹶﻬﺧﺪﻰ ﻧ ﺃﹶﻧ،ﺏﺎ ﺭ ﻳ:ُﻘﹶﺎﺀ ﺍﻟﺸﻪﻠﹶﻴ ﻋﺐ ﻛﹸﺘﻦﻘﹸﻮﻝﹸ ﻣ ﻓﹶﻴ: ﻗﹶﺎﻝﹶ،ﻩﺬﻠﹸﻮﺍ ﻫﺧﺍﺩ
ﻲﻠﺳﺮ ﻟﻢﺘ ﺃﹶﻧ:ﺎﻟﹶﻰﻌﺗ ﻭﻙﺎﺭﺒ ﺗﻘﹸﻮﻝﹸ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﻓﹶﻴ:ﺎ ﻗﹶﺎﻝﹶﺮﹺﻋﺴﺎ ﻣﻴﻬ ﻓﻢﺘﻘﹾﺤﻲ ﻳﻀﻤﺓﹸ ﻳﺎﺩﻌ ﺍﻟﺴﻪﻠﹶﻴ ﻋﺐ ﻛﹸﺘﻦﻣﻭ
.ﺎﺭﻻﹶﺀِ ﺍﻟﻨﺆﻫ ﻭ،ﺔﹶﻨﻻﹶﺀِ ﺍﻟﹾﺠﺆﻞﹸ ﻫﺧﺪ ﻓﹶﻴ،ﺔﹰﻴﺼﻌﻣﺎ ﻭﻳﺒﻜﹾﺬ ﺗﺪﺃﹶﺷ
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: “Həqiqətən, Mən qullarıma öz aralarından bir elçi göndərmişdim və həqiqətən, 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 yazılmışsa, gedib qorxmadan tələsik ora atılacaq. Uca Allah buyuracaq: “Siz Mənim elçilərimi daha çox yalanlayan və onlara asi
olanlarsınız”. Beləliklə bunları Cəhənnəmə, o birilərini isə Cən-nəət-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”).
253
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tə daxil edəcək”.255
ÀËËÀÙËÀ ÃÀÐØÛËÀØÌÀÃ ÈÑÒßÉßÍËß ÀËËÀÙ ÃÀÐØÛËÀØÌÀÃ ÈÑÒßÉßÐ

ﺇﹺﺫﹶﺍ ﻭ،ﻘﹶﺎﺀَﻩ ﻟﺖﺒﺒﻰ ﺃﹶﺣﻘﹶﺎﺋﻯ ﻟﺪﺒ ﻋﺐ ﺇﹺﺫﹶﺍ ﺃﹶﺣ  ﻗﹶﺎﻝﹶ »ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺍﻟﻠﱠﻪﻮﻝﹶ ﺍﻟﻠﱠﻪﺳﺓﹶ  ﺃﹶﻥﱠ ﺭﺮﻳﺮ ﺃﹶﺑﹺﻰ ﻫﻦﻋ
«ﻘﹶﺎﺀَﻩ ﻟﺖﻰ ﻛﹶﺮﹺﻫﻘﹶﺎﺋ ﻟﻛﹶﺮﹺﻩ
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

ﺎﺕﻴﻞﹺ ﺃﹶﺑﺔﹸ ﺃﹶﻫﻌﺑ ﺃﹶﺭ ﻟﹶﻪﺪﻬﺸ ﻓﹶﻴﺕﻤﻮﻢﹴ ﻳﻠﺴ ﻣﻦﺎ ﻣ »ﻣ: ﻮﻝﹸ ﺍﷲﺳ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺭ:  ﻗﹶﺎﻝﹶﻚﺎﻟﻦﹺ ﻣﺲﹺ ﺑ ﺃﹶﻧﻦﻋ
ﺎ ﻻﹶ ﻣ ﻟﹶﻪﺕﻏﹶﻔﹶﺮ ﻭﻜﹸﻢﻠﹾﻤ ﻋ ﻗﹶﺒﹺﻠﹾﺖﺍ ﺇﹺﻻﱠ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺍﷲ ﻗﹶﺪﺮﻴﻮﻥﹶ ﺇﹺﻻﱠ ﺧﻠﹶﻤﻌ ﻻﹶ ﻳﻢﻬﻦﹺ ﺃﹶﻧﻴﻧ ﺍﻷَﺩﺍﻧﹺﻪ ﺟﹺﲑﻦﻣ
«ﻮﻥﹶﻠﹶﻤﻌﺗ
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

Əbu Yəalə 4224. əl-Albani “Silsilətul-Əhədisis-Sahiha”da (№ 2468) səhih adlandırıb.
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 qarşılaşmaq istəməsə, Allah da onunla qarşılaşmaq istəməz”. Aişə  (və ya zövcələrindən biri)
dedi: “Axı biz ölmək istəmirik?!” Peyğəmbər  buyurdu: “Söhbət bundan getmir. İş orasındadır ki, möminə ölüm yetişdiyi zaman ona müjdə verilir ki, Allah (ondan) razı qalmış
və ona ehtiram göstərmişdir. Həmin an onun üçün qarşıda onu gözləyən (nemətdən) daha
sevimli bir şey ola bilməz. Odur ki, o Allahla qarşılaşmaq istəyir, Allah da onunla
qarşılaşmaq istəyir. O ki qaldı kafirə, (ölüm) onu haqladığı zaman ona müjdə verilir ki,
Allah onu əzaba düçar edəcək və onu cəzalandıracaqdır. Həmin an onun üçün qarşıda onu
gözləyən (bəladan) daha pis bir şey ola bilməz. Odur ki, o Allahla qarşılaşmaq istəmir.
Allah da onunla qarşılaşmaq istəmir”.256
255
256
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buyurar: “Mən sizin bildiklərinizi qəbul etdim və sizin bilmədiklərinizi də ona bağışladım”.257

ﻘﹸﻮﻝﹸ ﻳ،ﺮﺍﹰﻴﻮﺍ ﺧ ﻓﹶﺄﹶﺛﹾﻨﺓﺎﺯﻨﻠﹶﻰ ﺟﻠﱠﻮﺍ ﻋ »ﺇﹺﺫﹶﺍ ﺻ: ِﻝﹸ ﺍﷲﻮﺳ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺭ:ﺫ  ﻗﹶﺎﻟﹶﺖﻮﻌ ﻣﺖﻊ ﺑﹺﻨﺑﻴﻦﹺ ﺍﻟﺮﻋ
.«ﻮﻥﹶﻠﹶﻤﻌﺎﻻﹶ ﻳ ﻣ ﻟﹶﻪﺮﺃﹶﻏﹾﻔ ﻭ،ﻮﻥﹶﻌﻠﹶﻤﺎ ﻳﻤﻴ ﻓﹸﻢﺎﺩﻬ ﺷﺕﺰ ﺃﹶﺟ:ﺏﺍﻟﺮ
166. Rubbiyyə bint Muavviz  rəvayət edir ki, Allah Elçisi  demişdir: “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

،ﻔﹶﻪ ﻛﹶﻨﻪﻠﹶﻴ ﻋﻊﻀ ﻓﹶﻴﻦﻣﺆﻧﹺﻰ ﺍﻟﹾﻤﺪ ﻳﻘﹸﻮﻝﹸ »ﺇﹺﻥﱠ ﺍﻟﻠﱠﻪ  ﻳﻮﻝﹶ ﺍﻟﻠﱠﻪﺳ ﺭﺖﻌﻤ  ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺳﺮﻤﻦﹺ ﻋ ﺍﺑﻦﻋ
ﻮﺑﹺﻪ ﺑﹺﺬﹸﻧﻩﺭﻰ ﺇﹺﺫﹶﺍ ﻗﹶﺮﺘ ﺣ.ﺏ ﺭ ﺃﹶﻯﻢﻌﻘﹸﻮﻝﹸ ﻧ ﻛﹶﺬﹶﺍ ﻓﹶﻴﺐ ﺫﹶﻧﺮﹺﻑﻌ ﻛﹶﺬﹶﺍ ﺃﹶﺗﺐ ﺫﹶﻧﺮﹺﻑﻌﻘﹸﻮﻝﹸ ﺃﹶﺗ ﻓﹶﻴﻩﺮﺘﺴﻳﻭ
ﺎﺏﺘﻄﹶﻰ ﻛﻌ ﻓﹶﻴ.ﻡﻮ ﺍﻟﹾﻴﺎ ﻟﹶﻚﻫﺮﺎ ﺃﹶﻏﹾﻔﺃﹶﻧ ﻭ،ﺎﻴﻧﻰ ﺍﻟﺪ ﻓﻚﻠﹶﻴﺎ ﻋﻬﺗﺮﺘ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺳﻠﹶﻚ ﻫﻪ ﺃﹶﻧﻔﹾﺴِﻪﻰ ﻧﺃﹶﻯ ﻓﺭﻭ
ﺔﹸ ﺍﻟﻠﱠﻪﻌﻨ  ﺃﹶﻻﹶ ﻟﹶ،ﻬﹺﻢﺑﻠﹶﻰ ﺭﻮﺍ ﻋ ﻛﹶﺬﹶﺑﻳﻦﻻﹶﺀِ ﺍﻟﱠﺬﺆ ﻫﺎﺩﺷﻬ َﻘﹸﻮﻝﹸ ﺍﻷﻘﹸﻮﻥﹶ ﻓﹶﻴﺎﻓﻨﺍﻟﹾﻤ ﻭﺮﺎ ﺍﻟﹾﻜﹶﺎﻓﺃﹶﻣ ﻭ،ﻪﺎﺗﻨﺴﺣ
«ﲔﻤﻠﹶﻰ ﺍﻟﻈﱠﺎﻟﻋ
167. İbn Ömər  demişdir: “Mən Allah Elçisinin  belə dediyini
eşitdim: “Allah mömini Özünə tərəf yaxınlaşdıracaq, Özü onu
əhatə edib qoruyaraq soruşacaq: “Filan günahı (etdiyini) bilirsənmi? Filan günahı (etdiyini) bilirsənmi?” Mömin: “Bəli, ey Rəbbim!”- 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 (içində) yaxşı əməlləri yazılmış bir kitab veriləcək. Kafirə və münaƏhməd 13052, 13541, 13565, 13889; Əbu Yəalə 3481; İbn Hibban 3026; əl-Hakim 1398. əlAlbani “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 “Silsilətul-Əhədisis-Sahiha”da (№ 1364) səhih demişdir.
257
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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

ﻘﹸﻮﻝﹸ ﻓﹶﻴﺎﺱ ﺍﻟﻨﺍﻳﹺﻦﺪﻛﹶﺎﻥﹶ ﻳﺍ ﻗﹶﻂﱡ ﻭﺮﻴﻞﹾ ﺧﻤﻌ ﻳﻼﹰ ﻟﹶﻢﺟ  ﻗﹶﺎﻝﹶ »ﺇﹺﻥﱠ ﺭﻮﻝﹺ ﺍﻟﻠﱠﻪﺳ ﺭﻦﺓﹶ  ﻋﺮﻳﺮ ﺃﹶﺑﹺﻰ ﻫﻦﻋ
 ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺍﻟﻠﱠﻪﻠﹶﻚﺎ ﻫﺎ ﻓﹶﻠﹶﻤﻨ ﻋﺯﺎﻭﺠﺘﺎﻟﹶﻰ ﺃﹶﻥﹾ ﻳﻌ ﺗﻞﱠ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﻟﹶﻌﺯﺎﻭﺠﺗ ﻭﺮﺴﺎ ﻋ ﻣﻙﺮﺍﺗ ﻭﺮﺴﻴﺎ ﺗﺬﹾ ﻣ ﺧﻪﻮﻟﺳﺮﻟ
ﻰﻘﹶﺎﺿﺘﻴ ﻟﻪﺜﹾﺘﻌ ﻓﹶﺈﹺﺫﹶﺍ ﺑﺎﺱ ﺍﻟﻨﺍﻳﹺﻦ ﺃﹸﺩﺖﻛﹸﻨﻡ ﻭ ﻰ ﻏﹸﻼﹶ ﻛﹶﺎﻥﹶ ﻟﻪﺍ ﻗﹶﻂﱡ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﻻﹶ ﺇﹺﻻﱠ ﺃﹶﻧﺮﻴ ﺧﻠﹾﺖﻤﻞﹾ ﻋ ﻫﻟﹶﻪ
ﺕﺯﺎﻭﺠ ﺗﺎﻟﹶﻰ ﻗﹶﺪﻌ ﺗ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺍﻟﻠﱠﻪ.ﺎﻨ ﻋﺯﺎﻭﺠﺘ ﻳﻞﱠ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﻟﹶﻌﺯﺎﻭﺠﺗ ﻭﺮﺴﺎ ﻋ ﻣﻙﺮﺍﺗ ﻭﺮﺴﻴﺎ ﺗﺬﹾ ﻣ ﺧ ﻟﹶﻪﻗﹸﻠﹾﺖ
«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 təqsirindən) 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 çəkəni burax və (onun təqsirindən) keç! Ola bilsin ki, Uca Allah da
bizim (günahlarımızdan) keçsin”. Uca Allah buyurur: “Sənin (günahlarından) keçdim!”260

 ﻓﹶﻠﻢ،ﻠﹶﻜﹸﻢ ﻛﹶﺎﻥ ﻗﹶﺒ ﺭﺟ ﹲﻞ ﳑﻦﺐﻮﺳ »ﺣ:  ﻗﺎﻝ ﺭﺳﻮﻝﹸ ﺍﷲ:  ﻗﺎﻝﺎﺭﹺﻱﺼ ﺍﻟﹾﺄﹶﻧﻮﺩﻌﺴ ﺃﹶﺑﹺﻰ ﻣﻦﻋ
ﻭﺍﺎﻭﺯﺠﺘ ﺃﹶﻥ ﻳﻪﺎﻧﻠﻤ ﻏﺮﺄﻣﺮﺍﹰ ﻓﹶﻜﹶﺎﻥ ﻳﻮﺳ ﻭﻛﺎﻥﹶ ﻣ،ﺎﺱﻂﹸ ﺍﻟﻨﺎﻟﺨﻠﹰﺎ ﻳﺟ ﻛﹶﺎﻥﹶ ﺭﻪ ﻣﻦ ﺍﳋﹶﲑﹺ ﺇﻻ ﺃﹶﻧﺪ ﻟﹶﻪﻮﺟﻳ
«ﻪﻨﻭﺍ ﻋﺎﻭﺯﺠ ﻓﹶﺘ،ﻨﻪ ﻣ ﺑﹺﺬﻟﻚﻖ ﺃﹶﺣﺤﻦ ﻓﹶﻨ:  ﻗﺎﻝ ﺍﷲ،ﺴِﺮﻦ ﺍﳌﹸﻌﻋ

259
260

əl-Buxari 2261, 2441, 6960, 7514; İbn Macə 183.
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 haqqhesaba 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 buyurardı. Allah  da: “Biz buna (kimsəni bağışlamağa) ondan daha
çox layiqik”- deyib onu bağışladı”.261
ÙÅ× ÊßÑÈÍ ÙÀÃÃÛ ÉÅÐÄß ÃÀËÌÀÇ

ﻴﺪﻘ ﻟﹶﻴﻪ ﻓﺈﻧ،ﻬﺎﺋﻢﹺﺍﻟﹾﺒﺲﹺ ﻭ ﻭﺍﻹﻧﻦ ﺍﳉﻪﻠﹾﻘ ﺧﲔﻲ ﺍﷲُ ﺑﻘﹾﻀ ﻳ:  ﻗﹶﺎﻝﹶﻮﻝﹺ ﺍﻟﻠﱠﻪﺳﺓﹶ  ﺃﻥ ﺭﺮﻳﺮ ﺃﹶﺑﹺﻰ ﻫﻦﻋ
ﺪﻨ ﻓﹶﻌ،ﺎﺍﺑﺮﻮﺍ ﺗ ﻛﹸﻮﻧ:ُﻯ ﻗﺎﻝ ﺍﷲﺮ ﻷﺧﺪﺓﺍﺣ ﻭﺪﻨ ﹲﺔ ﻋﺒﹺﻌ ﺗﻖﺒ ﻳ ﺣﱴ ﺇﺫﹶﺍ ﻟﹶﻢ، ﺍﻟﻘﺮﻧﺎﺀﻦﺎﺀِ ﻣﻤﻠﹾﺠ ﻟﺬﺌﻣﻮﻳ
ﺎﺍﺑﺮ ﺗﻨﺖ ﲏ ﻛﹸﻴﺘ  ﻳﺎ ﻟﹶ:ﺮﻘﹸﻮﻝﹸ ﺍﻟﻜﺎﻓ ﻳﺫﻟﻚ
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

ﻪﻌﻤ ﺳ، ِﻮﻝﹺ ﺍﷲﺳﺎﺏﹺ ﺭﺤ ﺃﹶﺻﻦﻞﹴ ﻣﺟ ﺭﻦﺚ ﻋ
ﻳ ﹲﺪﻨﹺﻲ ﺣﻠﹶﻐ ﺑ: ﻗﹶﺎﻝﹶ، ،ِ ﺍﷲﺪﺒﻦﹺ ﻋﺎﺑﹺﺮﹺ ﺑ ﺟﻦﻋ
ﻪ ﺇﹺﻟﹶﻴﺕﺮ ﺳ ﺛﹸﻢ،ﻲﻠﺣ ﺭﻪﻠﹶﻴ ﻋﺕﺩﺪ ﻓﹶﺸ،ﺍﲑﻌ ﺑﺖﻌﺘ ﻓﹶﺎﺑ،ﻪﻌﻤ ﺃﹶﺳﺎﺹﹺ ﻟﹶﻢﺼﻲ ﺍﻟﹾﻘﻮﻝﹺ ﺍﷲِ  ﻓﺳ ﺭﻦﻣ
:ﺎﺏﹺ ﻓﹶﻘﹶﺎﻝﹶﻠﹶﻰ ﺍﻟﹾﺒﺮ ﻋ ﺎﺑﹺ ﺟ:ﺍﺏﹺ ﻗﹸﻞﹾ ﻟﹶﻪﻮﻠﹾﺒ ﻟ ﻓﹶﻘﹸﻠﹾﺖ،ﺲﹴﻴ ﺃﹸﻧﻦ ﺍﷲِ ﺑﺪﺒ ﻋﺖﻴ ﻓﹶﺄﹶﺗ،ﺮﺼ ﻣﺖﻣﻰ ﻗﹶﺪﺘﺍ ﺣﺮﻬﺷ
 ﻓﹶﻘﹸﻠﹾﺖ،ﻪﻘﹾﺘﻨﺘﺍﻋﻘﹶﻨﹺﻲ ﻭﻨﺘ ﻓﹶﺎﻋ، ﺇﹺﻟﹶﻲﺝﺮﻰ ﺧﺘ ﺣﻪﺑﻄﹶﺄﹸ ﺛﹶﻮ ﻳ ﻓﹶﻘﹶﺎﻡ،ﻩﺮﺒ ﻓﹶﺄﹶﺧﺎﻩ ﻓﹶﺄﹶﺗ،ﻢﻌ ﻧ: ﺍﷲِ؟ ﻗﹸﻠﹾﺖﺪﺒ ﻋﻦﺍﺑ
əl-Buxari “Ədəbul-Mufrad” 293. əl-Albani səhih olduğunu bildirmişdir.
Burada heyvanlara olan müraciət qəsd olunur. Çunki, Qiyamət artıq ölümdən sonra gələn 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 olduğunu bildirmişdir.
261
262
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 ﺃﹶﻭﻮﺕ ﺃﹶﻥﹾ ﺃﹶﻣﻴﺖﺸ ﻓﹶﺨ،ﺎﺹﹺﺼﻲ ﺍﻟﹾﻘ ﻓﻪﻌﻤ ﺃﹶﺳﻟﹶﻢﻮﻝﹺ ﺍﷲِ  ﻭﺳ ﺭﻦ ﻣﻪﺘﻌﻤ ﺳﻚﻨﻨﹺﻲ ﻋﻠﹶﻐﺚ ﺑ
ﻳ ﹲﺪ ﺣ:ﻟﹶﻪ
،ﺎﺩﺒﺎﻟﹶﻰ ﺍﻟﹾﻌﻌ ﺗ ﺍﻟﻠﱠﻪﺮﺸﺤ ﻳ:ﻘﹸﻮﻝﹸﻮﻝﹶ ﺍﷲِ  ﻳﺳ ﺭﺖﻌﻤ ﺳ: ِ ﺍﷲﺪﺒ ﻓﹶﻘﹶﺎﻝﹶ ﻋ،ﻪﻌﻤﻞﹶ ﺃﹶﻥﹾ ﺃﹶﺳ ﻗﹶﺒﻮﺕﻤﺗ
ﺔﹰﻤ ﻛﹶﻠ ﻓﹶﺬﹶﻛﹶﺮ،ﻳﻬﹺﻢﺎﺩﻨ ﻳ ﺛﹸﻢ،ٌﺀﻲ ﺷﻢﻬﻌ ﻣﺲ ﻟﹶﻴ: ﻗﹶﺎﻝﹶ،ﺎ؟ﻤﻬﺎ ﺑﺎ ﻣ ﻗﹸﻠﹾﻨ:ﺎ ﻗﹶﺎﻝﹶﻤﻬﺍﺓﹰ ﺑﺮ ﻋ،ﺎﺱ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺍﻟﻨﺃﹶﻭ
ﻦ ﻣﺪﻲ ﻷَﺣﻐﺒﻨﺎﻥﹸ ﻻ ﻳﻳﺎ ﺍﻟﺪﻧﺮﺒ ﺃﹶﺧ،ﻚﻠﺎ ﺍﻟﹾﻤ ﺃﹶﻧ:ﺏ ﻗﹶﺮﻦ ﻣﻪﻌﻤﺴﺎ ﻳ ﻛﹶﻤﺪﻌ ﺑﻦ ﻣﻪﻌﻤﺴﺍﺀً ﻳﺎ ﻧﹺﺪ ﺑﹺﻬﺍﺩﺃﹶﺭ
ﻰﺘ ﹲﺔ ﺣﻈﹾﻠﹶﻤ ﻣﻩﺪﻨﻋ ﻭﺎﺭﻞﹶ ﺍﻟﻨﺧﺪﺎﺭﹺ ﺃﹶﻥﹾ ﻳﻞﹺ ﺍﻟﻨ ﺃﹶﻫﻦ ﻣﺪﻲ ﻷَﺣﻐﺒﻨﻻ ﻳ ﻭ،ﺔﹶﻨﻞﹶ ﺍﻟﹾﺠﺧﺪ ﺃﹶﻥﹾ ﻳﺔﻨﻞﹺ ﺍﻟﹾﺠﺃﹶﻫ
ﺎﺕﻨﺴ ﺑﹺﺎﻟﹾﺤ:ﺎ ؟ ﻗﹶﺎﻝﹶﻤﻬﻻ ﺑﺎﻟﹶﻰ ﻏﹸﺮﻌ ﺗﻲ ﺍﻟﻠﱠﻪﺄﹾﺗﺎ ﻧﻤﺇﹺﻧ ﻭﻒ ﻛﹶﻴ:ﺎ ﻗﹸﻠﹾﻨ:ﻗﹶﺎﻝﹶﺔﹸ ﻭﻰ ﺍﻟﻠﱠﻄﹾﻤﺘ ﺣﻪﻨ ﻣﻪﺃﹶﻗﹸﺼ
ﻮﻡ  ﺍﹾﻟﻴﺖ ﻟﹶﺎ ﻇﹸ ﹾﻠﻢ
 ﺒﺎ ﻛﹶﺴ ﹾﻔﺲﹴ ﺑﹺﻤﻯ ﻛﹸﻞﱡ ﻧﺠﺰ
  ﺗﻮﻡ ﻮﻝﹸ ﺍﷲِ  ﺍﹾﻟﻴﺳﻼ ﺭﺗ ﻭ: ﻗﹶﺎﻝﹶ،ﺌﹶﺎﺕﻴﺍﻟﺴﻭ
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 çağırıb 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 Cəhənnəmə 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 qazandığının əvəzi veriləcəkdir. Bu gün haqsızlıq olmaz” (Ğafir, 17)”.264
ÙÀÃÑÛÇ ÉÅÐß ÀÄÀÌ ÞËÄÖÐÌßYÈÍ ÝÖÍÀÙÛ

ﺬﹶﺍ ﻫﺏﺎ ﺭﻘﹸﻮﻝﹸ ﻳﻞﹺ ﻓﹶﻴﺟ ﺍﻟﺮﺪﺬﹰﺍ ﺑﹺﻴﻞﹸ ﺁﺧﺟﺠﹺﻰﺀُ ﺍﻟﺮ  ﻗﹶﺎﻝﹶ »ﻳﺒﹺﻰﻦﹺ ﺍﻟﻨ  ﻋﻮﺩﻌﺴﻦﹺ ﻣ ﺑ ﺍﻟﻠﱠﻪﺪﺒ ﻋﻦﻋ
ﺬﹰﺍﻞﹸ ﺁﺧﺟﺠﹺﻰﺀُ ﺍﻟﺮﻳ ﻭ.ﻰﺎ ﻟﻬﻘﹸﻮﻝﹸ ﻓﹶﺈﹺﻧ ﻓﹶﻴ.ﺓﹸ ﻟﹶﻚﺰﻜﹸﻮﻥﹶ ﺍﻟﹾﻌﺘ ﻟﻪﻠﹾﺘﻘﹸﻮﻝﹸ ﻗﹶﺘ ﻓﹶﻴﻪﻠﹾﺘ ﻗﹶﺘﻢ ﻟ ﻟﹶﻪﻘﹸﻮﻝﹸ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﻓﹶﻴ.ﻠﹶﻨﹺﻰﻗﹶﺘ
ﺎﻬﻘﹸﻮﻝﹸ ﺇﹺﻧ ﻓﹶﻴﻔﹸﻼﹶﻥﺓﹸ ﻟﺰﻜﹸﻮﻥﹶ ﺍﻟﹾﻌﺘﻘﹸﻮﻝﹸ ﻟ ﻓﹶﻴﻪﻠﹾﺘ ﻗﹶﺘﻢ ﻟ ﻟﹶﻪﻘﹸﻮﻝﹸ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﻓﹶﻴ.ﻠﹶﻨﹺﻰﺬﹶﺍ ﻗﹶﺘﻘﹸﻮﻝﹸ ﺇﹺﻥﱠ ﻫﻞﹺ ﻓﹶﻴﺟ ﺍﻟﺮﺪﺑﹺﻴ
«ﻪﻮﺀُ ﺑﹺﺈﹺﺛﹾﻤﺒ ﻓﹶﻴﻔﹸﻼﹶﻥ ﻟﺖﺴﻟﹶﻴ
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 öldürdü”. Allah ondan soruşacaq: “Onu niyə öldürdün?” O da: “İzzət
filankəsə məxsus olsun deyə, onu öldürdüm”- deyə cavab verəcək. Allah: “Şübhəsiz ki, o, filankəsə məxsus deyildir”- buyuracaq, o da günahını etiraf edəcək”.265
ÌÈÇÀÍ - ÒßÐßÇÈ ÙÀÃÃÛÍÄÀ

ﺍﻷَﺭﺽﺍﺕ ﻭﺎﻭﻤ ﺍﻟﺴﻴﻪﺯﹺﻥﹶ ﻓ ﻭﺔ ﻓﹶﻠﹶﻮﺎﻣﻴﻡ ﺍﻟﹾﻘﻮﺍﻥ ﻳﻴﺰﻊ ﺍﻟﹾﻤﺿﻮ »ﻳ:  ﻗﹶﺎﻝﹶﺒﹺﻲﻦﹺ ﺍﻟﻨ ﻋ: ﺎﻥﻠﹾﻤ ﺳﻦﻋ
ﻘﹸﻮﻝﹸ ﻓﹶﺘ،ﻲﻠﹾﻘ ﺧﻦﺌﹾﺖ ﻣ ﺷﻦﻤ ﻟ:ﺎﻟﹶﻰﻌﻘﹸﻮﻝﹸ ﺍﷲُ ﺗﺬﹶﺍ؟ ﻓﹶﻴﺰﹺﻥ ﻫ ﻳﻦﻤ ﻟﺏﺎ ﺭ ﻳ:ﻜﹶﺔﻼﹶﺋﻘﹸﻮﻝﹸ ﺍﻟﹾﻤ ﻓﹶﺘ،ﺖﻌﺳﻟﹶﻮ

264
265

əl-Hakim 3638; əl-Buxari “Ədəbul-Mufrad” 970. əl-Albani həsən olduğunu bildirmişdir.
ən-Nəsai 3932, 3997, 4014. əl-Albani səhih adlandırmışdır.
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:ﻜﹶﺔﻼﹶﺋﻘﹸﻮﻝﹸً ﺍﻟﹾﻤﻮﺳﻰ ﻓﹶﺘ ﺍﻟﹾﻤﺪﺜﻞﹶ ﺣﺍﻁ ﻣﺮﻊ ﺍﻟﺼﻮﺿﻳ ﻭ،ﻚﺗﺎﺩﺒ ﻋﻖ ﺣﺎﻙﻧﺪﺒﺎ ﻋ ﻣﻚﺎﻧﺤﺒﻜﹶﺔ ﺳﻼﹶﺋﺍﻟﹾﻤ
«ﺗﻚﺎﺩﺒ ﻋﻖ ﺣﺎﻙﻧﺪﺒﺎ ﻋ ﻣﻚﺎﻧﺤﺒ ﺳ:ﻘﻮﻝﻲ ﻓﹶﻴﻠﹾﻘﻦ ﺧﺌﹾﺖ ﻣ ﺷﻦﻘﹸﻮﻝﹸ ﻣﺬﹶﺍ؟ ﻓﹶﻴﻠﹶﻰ ﻫ ﻋﺠﹺﻴﺰ ﺗﻦﻣ
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: “Yaratdıqlarımdan 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

ﺔﺎﻣﻴ ﺍﻟﹾﻘﻡﻮﺎﺭﹺ ﻳﻞﹺ ﺍﻟﻨ ﺃﹶﻫﻦﺎ ﻣﻴﻧﻞﹺ ﺍﻟﺪﻢﹺ ﺃﹶﻫﻌﻰ ﺑﹺﺄﹶﻧﺗﺆ  »ﻳﻮﻝﹸ ﺍﻟﻠﱠﻪﺳ  ﻗﹶﺎﻝﹶ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺭﻚﺎﻟﻦﹺ ﻣﺲﹺ ﺑ ﺃﹶﻧﻦﻋ
ﺍﻟﻠﱠﻪﻘﹸﻮﻝﹸ ﻻﹶ ﻭﻢ ﻗﹶﻂﱡ ﻓﹶﻴ ﻴﻌ ﻧ ﺑﹺﻚﺮﻞﹾ ﻣﺍ ﻗﹶﻂﱡ ﻫﺮﻴ ﺧﺖﺃﹶﻳﻞﹾ ﺭ ﻫﻡ ﺁﺩﻦﺎ ﺍﺑﻘﹶﺎﻝﹸ ﻳ ﻳﺔﹰ ﺛﹸﻢﻐﺒﺎﺭﹺ ﺻﻰ ﺍﻟﻨﻎﹸ ﻓﺒﺼﻓﹶﻴ
ﻦﺎ ﺍﺑ ﻳﻘﹶﺎﻝﹸ ﻟﹶﻪ ﻓﹶﻴﺔﻨﻰ ﺍﻟﹾﺠﺔﹰ ﻓﻐﺒﻎﹸ ﺻﺒﺼ ﻓﹶﻴﺔﻨﻞﹺ ﺍﻟﹾﺠ ﺃﹶﻫﻦﺎ ﻣﻴﻧﻰ ﺍﻟﺪﺎ ﻓﺳﺆﺎﺱﹺ ﺑ ﺍﻟﻨﺪﻰ ﺑﹺﺄﹶﺷﺗﺆﻳ ﻭ.ﺏﺎ ﺭﻳ
ﺖﺃﹶﻳﻻﹶ ﺭﺱ ﻗﹶﻂﱡ ﻭ
 ﺆ ﺑﹺﻰ ﺑﺮﺎ ﻣ ﻣﺏﺎ ﺭ ﻳﺍﻟﻠﱠﻪﻘﹸﻮﻝﹸ ﻻﹶ ﻭ ﹲﺓ ﻗﹶﻂﱡ ﻓﹶﻴﺪ ﺷ ﺑﹺﻚﺮﻞﹾ ﻣﺎ ﻗﹶﻂﱡ ﻫﺳﺆ ﺑﺖﺃﹶﻳﻞﹾ ﺭ ﻫﻡﺁﺩ
«ﺓﹰ ﻗﹶﻂﱡﺪﺷ
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
Sirat körpüsü - Cəhənnəmin üstündən salınmış körpünün adıdır. Qiyamət günü adamlar 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 söyləmişdir.
266
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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 deyiləcək: “Ey Adəm oğlu! Bir müsibət gördünmü? Sənə bir sıxıntı üz
verdimi?” O da: “Xeyr! Vallahi, ya Rəbb! Mənə bir müsibət gəlmədi və bir sıxıntı da görmədim”- deyəcək”.268
ÃÈÉÀÌßÒ ÝÖÍÖ ÈÍÑÀÍÛÍ ßÇÀËÀÐÛÍÛÍ ØÀÙÈÄËÈÊ ÅÒÌßÑÈ

ﻋﻦ ﺃﹶﺑﹺﻰ ﻫﺮﻳﺮﺓﹶ  ﻗﹶﺎﻝﹶ ﻗﹶﺎﻟﹸﻮﺍ ﻳﺎ ﺭﺳﻮﻝﹶ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﻫﻞﹾ ﻧﺮﻯ ﺭﺑﻨﺎ ﻳﻮﻡ ﺍﻟﹾﻘﻴﺎﻣﺔ ﻗﹶﺎﻝﹶ »ﻫﻞﹾ ﺗﻀﺎﺭﻭﻥﹶ ﻓﻰ ﺭﺅﻳﺔ
ﺍﻟﺸﻤﺲﹺ ﻓﻰ ﺍﻟﻈﱠﻬﹺﲑﺓ ﻟﹶﻴﺴﺖ ﻓﻰ ﺳﺤﺎﺑﺔ .«ﻗﹶﺎﻟﹸﻮﺍ ﻻﹶ .ﻗﹶﺎﻝﹶ »ﻓﹶﻬﻞﹾ ﺗﻀﺎﺭﻭﻥﹶ ﻓﻰ ﺭﺅﻳﺔ ﺍﻟﹾﻘﹶﻤﺮﹺ ﻟﹶﻴﻠﹶﺔﹶ ﺍﻟﹾﺒﺪﺭﹺ
ﻟﹶﻴﺲ ﻓﻰ ﺳﺤﺎﺑﺔ .«ﻗﹶﺎﻟﹸﻮﺍ ﻻﹶ .ﻗﹶﺎﻝﹶ »ﻓﹶﻮﺍﻟﱠﺬﻯ ﻧﻔﹾﺴِﻰ ﺑﹺﻴﺪﻩ ﻻﹶ ﺗﻀﺎﺭﻭﻥﹶ ﻓﻰ ﺭﺅﻳﺔ ﺭﺑﻜﹸﻢ ﺇﹺﻻﱠ ﻛﹶﻤﺎ
ﺗﻀﺎﺭﻭﻥﹶ ﻓﻰ ﺭﺅﻳﺔ ﺃﹶﺣﺪﻫﻤﺎ  -ﻗﹶﺎﻝﹶ  -ﻓﹶﻴﻠﹾﻘﹶﻰ ﺍﻟﹾﻌﺒﺪ ﻓﹶﻴﻘﹸﻮﻝﹸ ﺃﹶﻯ ﻓﹸﻞﹾ ﺃﹶﻟﹶﻢ ﺃﹸﻛﹾﺮﹺﻣﻚ ﻭﺃﹸﺳﻮﺩﻙ ﻭﺃﹸﺯﻭﺟﻚ
ﻭﺃﹸﺳﺨﺮ ﻟﹶﻚ ﺍﻟﹾﺨﻴﻞﹶ ﻭﺍﻹِﺑﹺﻞﹶ ﻭﺃﹶﺫﹶﺭﻙ ﺗﺮﺃﹶﺱ ﻭﺗﺮﺑﻊ ﻓﹶﻴﻘﹸﻮﻝﹸ ﺑﻠﹶﻰ .ﻗﹶﺎﻝﹶ ﻓﹶﻴﻘﹸﻮﻝﹸ ﺃﹶﻓﹶﻈﹶﻨﻨﺖ ﺃﹶﻧﻚ ﻣﻼﹶﻗﻰ ﻓﹶﻴﻘﹸﻮﻝﹸ
ﻻﹶ .ﻓﹶﻴﻘﹸﻮﻝﹸ ﻓﹶﺈﹺﻧﻰ ﺃﹶﻧﺴﺎﻙ ﻛﹶﻤﺎ ﻧﺴِﻴﺘﻨﹺﻰ .ﺛﹸﻢ ﻳﻠﹾﻘﹶﻰ ﺍﻟﺜﱠﺎﻧﹺﻰ ﻓﹶﻴﻘﹸﻮﻝﹸ ﺃﹶﻯ ﻓﹸﻞﹾ ﺃﹶﻟﹶﻢ ﺃﹸﻛﹾﺮﹺﻣﻚ ﻭﺃﹸﺳﻮﺩﻙ ﻭﺃﹸﺯﻭﺟﻚ
ﻭﺃﹸﺳﺨﺮ ﻟﹶﻚ ﺍﻟﹾﺨﻴﻞﹶ ﻭﺍﻹِﺑﹺﻞﹶ ﻭﺃﹶﺫﹶﺭﻙ ﺗﺮﺃﹶﺱ ﻭﺗﺮﺑﻊ ﻓﹶﻴﻘﹸﻮﻝﹸ ﺑﻠﹶﻰ ﺃﹶﻯ ﺭﺏ .ﻓﹶﻴﻘﹸﻮﻝﹸ ﺃﹶﻓﹶﻈﹶﻨﻨﺖ ﺃﹶﻧﻚ ﻣﻼﹶﻗﻰ
ﻓﹶﻴﻘﹸﻮﻝﹸ ﻻﹶ .ﻓﹶﻴﻘﹸﻮﻝﹸ ﻓﹶﺈﹺﻧﻰ ﺃﹶﻧﺴﺎﻙ ﻛﹶﻤﺎ ﻧﺴِﻴﺘﻨﹺﻰ .ﺛﹸﻢ ﻳﻠﹾﻘﹶﻰ ﺍﻟﺜﱠﺎﻟﺚﹶ ﻓﹶﻴﻘﹸﻮﻝﹸ ﻟﹶﻪ ﻣﺜﹾﻞﹶ ﺫﹶﻟﻚ ﻓﹶﻴﻘﹸﻮﻝﹸ ﻳﺎ ﺭﺏ
ﺁﻣﻨﺖ ﺑﹺﻚ ﻭﺑﹺﻜﺘﺎﺑﹺﻚ ﻭﺑﹺﺮﺳﻠﻚ ﻭﺻﻠﱠﻴﺖ ﻭﺻﻤﺖ ﻭﺗﺼﺪﻗﹾﺖ .ﻭﻳﺜﹾﻨﹺﻰ ﺑﹺﺨﻴﺮﹴ ﻣﺎ ﺍﺳﺘﻄﹶﺎﻉ ﻓﹶﻴﻘﹸﻮﻝﹸ ﻫﺎ ﻫﻨﺎ
ﺇﹺﺫﹰﺍ  -ﻗﹶﺎﻝﹶ  -ﺛﹸﻢ ﻳﻘﹶﺎﻝﹸ ﻟﹶﻪ ﺍﻵﻥﹶ ﻧﺒﻌﺚﹸ ﺷﺎﻫﺪﻧﺎ ﻋﻠﹶﻴﻚ .ﻭﻳﺘﻔﹶﻜﱠﺮ ﻓﻰ ﻧﻔﹾﺴِﻪ ﻣﻦ ﺫﹶﺍ ﺍﻟﱠﺬﻯ ﻳﺸﻬﺪ ﻋﻠﹶﻰ
ﻓﹶﻴﺨﺘﻢ ﻋﻠﹶﻰ ﻓﻴﻪ ﻭﻳﻘﹶﺎﻝﹸ ﻟﻔﹶﺨﺬﻩ ﻭﻟﹶﺤﻤﻪ ﻭﻋﻈﹶﺎﻣﻪ ﺍﻧﻄﻘﻰ ﻓﹶﺘﻨﻄﻖ ﻓﹶﺨﺬﹸﻩ ﻭﻟﹶﺤﻤﻪ ﻭﻋﻈﹶﺎﻣﻪ ﺑﹺﻌﻤﻠﻪ ﻭﺫﹶﻟﻚ
ﻟﻴﻌﺬﺭ ﻣﻦ ﻧﻔﹾﺴِﻪ .ﻭﺫﹶﻟﻚ ﺍﻟﹾﻤﻨﺎﻓﻖ ﻭﺫﹶﻟﻚ ﺍﻟﱠﺬﻯ ﻳﺴﺨﻂﹸ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﻋﻠﹶﻴﻪ«
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: “Xeyrdedilər. O soruşdu: “Məgər sizə on dördüncü gecədə, (ayın

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 olmayacaq. Qiyamət günü Allah bir qul ilə görüşəcək və ondan soruşacaq: “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 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”.270
Sonra ikinci bir qul ilə görüşəcək və ondan soruşacaq: “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 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 Peyğəmbərlərinə iman etdim, namaz qıldım, oruc tutdum, sədəqə (zəkat)
verdim”- deyəcək və bacardığı qədər yaxşılıqlarını sadalayacaqdır. 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 sümüklərinə: “Danışın!”- deyiləcək. Budu, əti və sümükləri də onun
əməlləri haqqında danışacaq. Bu söylədikləri özünə üzrxahlıq

269
270

Cahiliyyət dövründə hökmdarlar qənimətin dörddə birini alardılar.
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

 ﻗﹶﺎﻝﹶ.«ﻚﺤ ﺃﹶﺿﻢﻭﻥﹶ ﻣﺭﺪﻞﹾ ﺗ ﻓﹶﻘﹶﺎﻝﹶ »ﻫﻚﺤ  ﻓﹶﻀﻮﻝﹺ ﺍﻟﻠﱠﻪﺳ ﺭﺪﻨﺎ ﻋ  ﻗﹶﺎﻝﹶ ﻛﹸﻨﻚﺎﻟﻦﹺ ﻣﺲﹺ ﺑ ﺃﹶﻧﻦﻋ
ﻘﹸﻮﻝﹸ ﺍﻟﻈﱡﻠﹾﻢﹺ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﻳﻦﻧﹺﻰ ﻣﺠﹺﺮ ﺗ ﺃﹶﻟﹶﻢﺏﺎ ﺭﻘﹸﻮﻝﹸ ﻳ ﻳﻪﺑ ﺭﺪﺒ ﺍﻟﹾﻌﺔﺎﻃﹶﺒﺨ ﻣﻦ ﻗﹶﺎﻝﹶ »ﻣ.ﻠﹶﻢ ﺃﹶﻋﻮﻟﹸﻪﺳﺭ ﻭﺎ ﺍﻟﻠﱠﻪﻗﹸﻠﹾﻨ
ﻚﻠﹶﻴ ﻋﻡﻮ ﺍﻟﹾﻴﻔﹾﺴِﻚﻘﹸﻮﻝﹸ ﻛﹶﻔﹶﻰ ﺑﹺﻨﻰ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﻓﹶﻴﻨﺍ ﻣﺪﺎﻫﻔﹾﺴِﻰ ﺇﹺﻻﱠ ﺷﻠﹶﻰ ﻧ ﻋﻰ ﻻﹶ ﺃﹸﺟﹺﻴﺰﻘﹸﻮﻝﹸ ﻓﹶﺈﹺﻧ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﻓﹶﻴ.ﻠﹶﻰﺑ
ﻖﻄﻨ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﻓﹶﺘ.ﻰﻘﻄ ﺍﻧﻛﹶﺎﻧﹺﻪﻘﹶﺎﻝﹸ ﻷَﺭ ﻓﹶﻴﻴﻪﻠﹶﻰ ﻓ ﻋﻢﺘﺨ ﻓﹶﻴ-  ﻗﹶﺎﻝﹶ- ﺍﻮﺩﻬ ﺷﺒﹺﲔﺍﻡﹺ ﺍﻟﹾﻜﹶﺎﺗﺮﺑﹺﺎﻟﹾﻜﺍ ﻭﻬﹺﻴﺪﺷ
ﺖ ﻛﹸﻨﻜﹸﻦﻨ ﻓﹶﻌ.ﻘﹰﺎﺤﺳ ﻭﺍ ﻟﹶﻜﹸﻦﺪﻌﻘﹸﻮﻝﹸ ﺑ ﻓﹶﻴ-  ﻗﹶﺎﻝﹶ-  ﺍﻟﹾﻜﹶﻼﹶﻡﹺﻦﻴﺑ ﻭﻪﻨﻴﻠﱠﻰ ﺑﺨ ﻳ ﺛﹸﻢ-  ﻗﹶﺎﻝﹶ- ﻪﺎﻟﻤﺑﹺﺄﹶﻋ
«ﻞﹸﺎﺿﺃﹸﻧ
176. Ənəs ibn Məlik  demişdir: “(Bir dəfə) Allah Elçisinin 
yanında olarkən o güldü və dedi: “Nəyə güldüyümü bilirsinizmi?” 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 qorumadınmı?” Allah buyuracaq: “Bəli”. Qul deyəcək: “Bu gün mən əleyhimə 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 möhürlənəcək və əzalarına: “Danışın!”- deyiləcək. Əzaları da onun
əməlləri haqqında danışacaqlar. Sonra ona (əzaları ilə) danışmasına icazə veriləcək və o, əzalarına deyəcək: “Rədd olun! Mən sizi
müdafiə edirdim!”273
«ÝÞÉËßÐ ÈÑß ÎÍÓÍ ßËÈ ÈËß ÁÖÊÖËßÚßÊÄÈÐ» - ÀÉßÑÈ ÙÀÃÃÛÍÄÀ

Muslim 2968, 5270, 7628.
“Özümdən başqa” yəni “insanlardan başqa”. Çünki, bundan əvvəl mələklər Adəm övladının əleyhinə şahidlik etmişlər. əl-Bəqərə surəsinin 30-32-ci ayələrində buyurulduğu kimi.
273 Muslim 17/ 2969 (5271, 7629).
271
272
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ﺪﺭﹺﻩ  ﻗﹶﻖ ﺣﻭﺍ ﺍﻟﻠﱠﻪﺭﺎ ﻗﹶﺪﻣﺮﹺ ﻭﻨﺒﻠﹶﻰ ﺍﹾﻟﻤﻮﻡﹴ ﻋ  ﻳﺔﹶ ﺫﹶﺍﺕ ﺍﻟﹾﺂﻳﻩﺬﺃﹶ ﻫ  ﻗﹶﺮﻮﻝﹶ ﺍﻟﻠﱠﻪﺳ  ﺃﹶﻥﱠ ﺭﺮﻤﺑﻦﹺ ﻋﻦﹺ ﺍﻋ

 ﺸ ﹺﺮﻛﹸﻮ ﹶﻥ
 ﻳ ﺎﻤﺎﻟﹶﻰ ﻋﻌﺗ ﻭﻪﺎﻧﺒﺤ  ﺳﻴﻨﹺﻪﻤﺕ ﺑﹺﻴ
 ﺎ ﹾﻄﻮﹺﻳ ﻣﺍﺕﻮﻤﺍﻟﺴ ﻭﺔﺎﻣﻴ ﺍﹾﻟﻘﻮﻡ  ﻳﻪﺘﺒﻀ ﺎ ﻗﹶﻴﻌﻤ ﺟﺭﺽ ﺍﹾﻟﺄﹶﻭ
ﺎ ﺃﹶﻧﺮﻜﹶﺒﺘﺎ ﺍﹾﻟﻤ ﺃﹶﻧﺎﺭﺒﺎ ﺍﹾﻟﺠ ﺃﹶﻧﻪ ﹾﻔﺴ ﻧﺏ ﺍﻟﺮﺪﺠﻤ ﻳﺪﺑﹺﺮ ﻳﺎ ﻭ ﹾﻘﺒﹺﻞﹸ ﺑﹺﻬﺎ ﻳﻛﹸﻬﺮﺤﻳ ﻭﻩﺪﻜﹶﺬﹶﺍ ﺑﹺﻴﻘﹸﻮﻝﹸ ﻫ  ﻳﻮﻝﹸ ﺍﻟﻠﱠﻪﺳﺭﻭ
ﻥﱠ ﺑﹺﻪﺮﺨﺎ ﻟﹶﻴﻰ ﻗﹸ ﹾﻠﻨﺘ ﺣﺮﻨﺒ  ﺍﹾﻟﻤﻮﻝﹺ ﺍﻟﻠﱠﻪﺳ ﺑﹺﺮﻒﺟ ﻓﹶﺮﺎ ﺍﹾﻟﻜﹶﺮﹺﱘ ﺃﹶﻧﺰﹺﻳﺰﺎ ﺍﹾﻟﻌ ﺃﹶﻧﻚﻠﺍﹾﻟﻤ
177. İbn Ömər  demişdir: “Bir gün Allah Elçisi  minbərin
üzərində bu ayəni oxudu: “Onlar Allahı layiqincə qiymətləndirmədilər. Halbuki Qiyamət günü yer bütünlüklə Onun Ovcunda
olacaq, göylər isə Onun Əli ilə büküləcəkdir. O, pakdır,
müqəddəsdir və onların (Ona) qoşduqları şəriklərdən ucadır” (əzZumər, 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 (əlKərim)”. Bu sözləri deyərkən minbər elə silkələndi ki, biz onun
yıxılacağını güman etdik”.274

ﺍﺕﻮﻤﻄﹾﻮﹺﻯ ﺍﻟﺴﻳ ﻭ،ﺽ ﺍﻷَﺭ ﺍﻟﻠﱠﻪﻘﹾﺒﹺﺾﻘﹸﻮﻝﹸ »ﻳ  ﻳﻮﻝﹶ ﺍﻟﻠﱠﻪﺳ ﺭﺖﻌﻤﺓﹶ  ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺳﺮﻳﺮ ﺃﹶﺑﹺﻰ ﻫﻦﻋ
«ﺽﹺ ﺍﻷَﺭﻠﹸﻮﻙ ﻣﻦ ﺃﹶﻳ،ﻚﻠﺎ ﺍﻟﹾﻤﻘﹸﻮﻝﹸ ﺃﹶﻧ ﻳ ﺛﹸﻢ،ﻴﻨﹺﻪﻤﺑﹺﻴ
179. Əbu Hureyra  demişdir: “Mən Allah Elçisinin  belə dediyini eşitmişəm: “Allah yeri (bütünlüklə) Ovcuna alacaq, göyləri
də sağ Əli ilə bükəcək, sonra da belə buyuracaq: “Mənəm
Hökmdar! Hanı yer üzünün hökmdarları?!”275

ﺔﺎﻣﻴ ﺍﻟﹾﻘﻡﻮ ﻳﺍﺕﻮﻤ  ﺍﻟﺴﻄﹾﻮﹺﻯ ﺍﻟﻠﱠﻪ  »ﻳﻮﻝﹸ ﺍﻟﻠﱠﻪﺳ  ﻗﹶﺎﻝﹶ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺭﺮﻤ ﻋﻦ ﺑ ﺍﻟﻠﱠﻪﺪﺒﻧﹺﻰ ﻋﺮﺒﺃﹶﺧ
ﲔﺿﻄﹾﻮﹺﻯ ﺍﻷَﺭ ﻳﻭﻥﹶ ﺛﹸﻢﺮﻜﹶﺒﺘ ﺍﻟﹾﻤﻦﻭﻥﹶ ﺃﹶﻳﺎﺭﺒ ﺍﻟﹾﺠﻦ ﺃﹶﻳﻚﻠﺎ ﺍﻟﹾﻤﻘﹸﻮﻝﹸ ﺃﹶﻧ ﻳﻰ ﺛﹸﻢﻨﻤ ﺍﻟﹾﻴﻩﺪ ﺑﹺﻴﻦﺬﹸﻫﺄﹾﺧ ﻳﺛﹸﻢ
Əhməd 5157, 5414, 5542. Şueyb əl-Arnavut Muslimin şərtlərinə əsasən isnadının səhih
olduğunu bildirmişdir.
275 əl-Buxari 4812, 6519, 6834, 7382.
274
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«ﻭﻥﹶﺮﻜﹶﺒﺘ ﺍﻟﹾﻤﻦﻭﻥﹶ ﺃﹶﻳﺎﺭﺒ ﺍﻟﹾﺠﻦ ﺃﹶﻳﻚﻠﺎ ﺍﻟﹾﻤﻘﹸﻮﻝﹸ ﺃﹶﻧ ﻳ ﺛﹸﻢﻪﺎﻟﻤﺑﹺﺸ
180. Abdullah ibn Ömər  demişdir: “Allah Elçisi  buyurdu:
“Qiyamət günü Allah  göyləri bükəcək, sonra onları sağ Əlinə
götürəcək və deyəcək: “Mənəm Hökmdar. Hardadır lovğalar, hardadır təkəbbürlülər?!” Sonra sol Əli ilə yerləri bükəcək və deyəcək: “Mənəm Hökmdar! Hardadır lovğalar, hardadır təkəbbürlülər?!”276
ÃÈÉÀÌßÒ ÝÖÍÖ ÀËËÀÙÛÍ ÃÓËÓÍÓ ÍÅÌßÒËßÐ ÁÀÐßÑÈÍÄß ÑÎÐÜÓ-ÑÓÀË
ÅÒÌßÑÈ

ﻦ ﻣﺪﺒﻨﹺﻰ ﺍﻟﹾﻌﻌ ﻳﺔﺎﻣﻴ ﺍﻟﹾﻘﻡﻮ ﻳﻪﻨﺄﹶﻝﹸ ﻋﺴﺎ ﻳﻝﹶ ﻣ  »ﺇﹺﻥﱠ ﺃﹶﻭﻮﻝﹸ ﺍﻟﻠﱠﻪﺳﻘﹸﻮﻝﹸ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺭﺓﹶ  ﻳﺮﻳﺮ ﺃﹶﺑﹺﻰ ﻫﻦﻋ
.«ﺎﺭﹺﺩﺎﺀِ ﺍﻟﹾﺒ ﺍﻟﹾﻤﻦ ﻣﻭﹺﻳﻚﺮﻧ ﻭﻚﻤ ﺟﹺﺴ ﻟﹶﻚﺢﺼ ﻧ ﺃﹶﻟﹶﻢﻘﹶﺎﻝﹶ ﻟﹶﻪﻴﻢﹺ ﺃﹶﻥﹾ ﻳﻌﺍﻟﻨ
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

ﻘﹸﻮﻝﹸ ﻓﹶﻴﺔﺎﻣﻴ ﺍﻟﹾﻘﻡﻮ ﻳﺪﺒﻰ ﺑﹺﺎﻟﹾﻌﺗﺆ  »ﻳﻮﻝﹸ ﺍﻟﻠﱠﻪﺳ  ﻗﹶﺎﻻﹶ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺭﻴﺪﻌ ﺃﹶﺑﹺﻰ ﺳﻦﻋﺓﹶ ﻭﺮﻳﺮ ﺃﹶﺑﹺﻰ ﻫﻦﻋ
ﺃﹶﺱﺮ ﺗﻚﻛﹾﺘﺮﺗﺙﹶ ﻭﺮﺍﻟﹾﺤ ﻭﺎﻡﻌ ﺍﻷَﻧ ﻟﹶﻚﺕﺮﺨﺳﺍ ﻭﻟﹶﺪﻭﺎﻻﹰ ﻭﻣﺍ ﻭﺮﺼﺑﺎ ﻭﻌﻤ ﺳﻞﹾ ﻟﹶﻚﻌ ﺃﹶﺟ ﺃﹶﻟﹶﻢ ﻟﹶﻪﺍﻟﻠﱠﻪ
«ﻨﹺﻰﺴِﻴﺘﺎ ﻧ ﻛﹶﻤﺎﻙﺴ ﺃﹶﻧﻡﻮ ﺍﻟﹾﻴﻘﹸﻮﻝﹸ ﻟﹶﻪ ﻓﹶﻴ.ﻘﹸﻮﻝﹸ ﻻﹶﺬﹶﺍ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﻓﹶﻴ ﻫﻚﻣﻮ ﻳﻰﻼﹶﻗ ﻣﻚ ﺃﹶﻧﻈﹸﻦ ﺗﺖ ﻓﹶﻜﹸﻨﻊﺑﺮﺗﻭ
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
277

Muslim 2788, 4995, 7228.
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

 ﹲﻞﺟ ﺭﻬﹺﻢ ﺇﹺﻟﹶﻴﻈﹸﺮﻨﻻﹶ ﻳ ﻭ،ﺔﺎﻣﻴ ﺍﻟﹾﻘﻡﻮ ﻳ ﺍﻟﻠﱠﻪﻢﻬﻜﹶﻠﱢﻤ  ﻗﹶﺎﻝﹶ »ﺛﹶﻼﹶﺛﹶ ﹲﺔ ﻻﹶ ﻳﺒﹺﻰﻦﹺ ﺍﻟﻨﺓﹶ  ﻋﺮﻳﺮ ﺃﹶﺑﹺﻰ ﻫﻦﻋ
ﺪﻌ ﺑﺔﺑﲔﹴ ﻛﹶﺎﺫﻤﻠﹶﻰ ﻳ ﻋﻠﹶﻒ ﹲﻞ ﺣﺟﺭ ﻭ،ﺏ ﻛﹶﺎﺫﻮﻫﻄﹶﻰ ﻭﺎ ﺃﹶﻋﻤ ﻣﺎ ﺃﹶﻛﹾﺜﹶﺮﻄﹶﻰ ﺑﹺﻬ ﺃﹶﻋ ﻟﹶﻘﹶﺪﺔﻠﹾﻌﻠﹶﻰ ﺳ ﻋﻠﹶﻒﺣ
ﺎ ﻛﹶﻤ،ﻰﻠ ﻓﹶﻀﻚﻌﻨ ﺃﹶﻣﻡﻮ ﺍﻟﹾﻴﻘﹸﻮﻝﹸ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﻓﹶﻴ،ٍﺎﺀﻞﹶ ﻣ ﻓﹶﻀﻊﻨ ﹲﻞ ﻣﺟﺭ ﻭ،ﻢﹴﻠﺴﻞﹴ ﻣﺟﺎﻝﹶ ﺭﺎ ﻣ ﺑﹺﻬﻊﻄﻘﹾﺘﻴﺮﹺ ﻟﺼﺍﻟﹾﻌ
«ﺍﻙﺪﻞﹾ ﻳﻤﻌ ﺗﺎ ﻟﹶﻢﻞﹶ ﻣ ﻓﹶﻀﺖﻌﻨﻣ
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 mənimsəmək məqsədilə yalandan and içən kimsə; (cürdəyində qalmış)
artıq sudan başqalarına verməyən kimsə. (Beləsinə) Allah buyuracaq: “Sən əllərinlə yaratmadığın bir şeyin artığını (başqasından)
əsirgədiyin kimi, bu gün də Mən Öz mərhəmətimi səndən əsirgəyəcəyəm!”279
ÃÈÉÀÌßÒ ÝÖÍÖÍÖÍ ÁßÇÈËßÐÈÍß ÝÖÍÖÍ ÁÈÐ ÑÀÀÒÛ ÃßÄßÐ ÃÛÑÀ ÎËÌÀÑÛ

ﻩﺬﺍﺀُ ﻫ ﻓﹸﻘﹶﺮﻦ ﺃﹶﻳ:ﻘﹶﺎﻝﹸ ﻓﹶﻴ، ﺔﺎﻣﻴ ﺍﻟﹾﻘﻡﻮﻮﻥﹶ ﻳﻌﻤﺘﺠ »ﺗ:  ﻗﹶﺎﻝﹶﺒﹺﻲﻦﹺ ﺍﻟﻨ ﻋ: ﺮﹴﻭﻤﻦﹺ ﻋ ﺍﷲِ ﺑﺪﺒ ﻋﻦﻋ
ﺖﻴﺁﺗ ﻭ،ﺎﺮﻧﺒﺎ ﻓﹶﺼﻨﺘﻠﹶﻴﺘﺎ ﺍﺑﻨﺑ ﺭ:ﻘﹸﻮﻟﹸﻮﻥﹶﻢ؟ ﻓﹶﻴﻠﹾﺘﻤﺎﺫﹶﺍ ﻋ ﻣ:ﻢﻘﹶﺎﻝﹸ ﻟﹶﻬ ﻓﹶﻴ، ﻮﻥﹶﻘﹸﻮﻣ ﻓﹶﻴ: ﻗﹶﺎﻝﹶ،ﺎﻬﻴﻨﺎﻛﺴﻣ ﻭﺔﺍﻷُﻣ
ﺓﹸﺪﻘﹶﻰ ﺷﺒﻳﺎﺱﹺ ﻭﻞﹶ ﺍﻟﻨﺔﹶ ﻗﹶﺒﻨﻠﹸﻮﻥﹶ ﺍﻟﹾﺠﺧﺪ ﻓﹶﻴ: ﻗﹶﺎﻝﹶ،ﻢﻗﹾﺘﺪ ﺻ:ُﻘﹸﻮﻝﹸ ﺍﷲ ﻓﹶﻴ،ﺎﻧﺮﻠﹾﻄﹶﺎﻥﹶ ﻏﹶﻴﺍﻟﺴﺍﻝﹶ ﻭﻮﺍﻷَﻣ
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ət-Tirmizi 2428, 2615. əl-Albani hədisi səhih adlandırmışdır.
əl-Buxari 2369, 6892, 7446.
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ﻲﺍﺳ ﻛﹶﺮﻢ ﻟﹶﻬﻊﺿﻮ »ﻳ:ﺌﺬﹾ؟ ﻗﹶﺎﻝﹶﻮﻣﻮﻥﹸ ﻳﻨﻣﺆ ﺍﻟﹾﻤﻦ ﻓﹶﺄﹶﻳ: ﻗﹶﺎﻟﹸﻮﺍ.«ﻠﹾﻄﹶﺎﻥﺍﻟﺴﺍﻝﹺ ﻭﻮﻯ ﺍﻷَﻣﻠﹶﻰ ﺫﹶﻭﺎﺏﹺ ﻋﺴﺍﻟﹾﺤ
«ﺎﺭﹴﻬ ﻧﻦ ﻣﺔﺎﻋ ﺳﻦ ﻣﻨﹺﲔﻣﺆﻠﹶﻰ ﺍﻟﹾﻤ ﻋﺮ ﺍﻗﹾﺼﻡﻮ ﺍﻟﹾﻴﻚﻜﹸﻮﻥﹸ ﺫﹶﻟ ﻳﺎﻡﻤ ﺍﻟﹾﻐﻬﹺﻢﻠﹶﻴﻈﹶﻠﱠﻞﹸ ﻋﺗﻮﺭﹴ ﻭ ﻧﻦﻣ
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 Rəbbimiz! Sən bizi sınağa çəkdin, biz də səbr etdik. Sən var-dövləti və
hakimiyyəti başqalarına verdin”. Allah deyəcək: “Doğru dediniz!” Onlar (bütün) insanlardan qabaq Cənnətə daxil olacaqlar.
Var-dövlət və hakimiyyət sahibi olub şiddətli sorğu-sual olunanlar isə qalacaqlar”. Səhabələr Peyğəmbərdən  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
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ﻡﻮﺎ ﻳﻨﺑﻯ ﺭﺮﻞﹾ ﻧ ﻫ،ﻮﻝﹶ ﺍﻟﻠﱠﻪﺳﺎ ﺭ  ﻗﹶﺎﻟﹸﻮﺍ ﻳﺒﹺﻰﻦﹺ ﺍﻟﻨﻣﻰ ﺯﺎ ﻓﺎﺳ  ﺃﹶﻥﱠ ﺃﹸﻧﺭﹺﻯﺪ ﺍﻟﹾﺨﻴﺪﻌ ﺃﹶﺑﹺﻰ ﺳﻦﻋ
.«ﺏ
 ﺎﺤﺎ ﺳﻴﻬ ﻓﺲ ٌﺀ ﻟﹶﻴﻮ ﺿ،ﺓﺲﹺ ﺑﹺﺎﻟﻈﱠﻬﹺﲑﻤ ﺍﻟﺸﺔﻳﺅﻰ ﺭﻭﻥﹶ ﻓﺎﺭﻀﻞﹾ ﺗ ﻫ،ﻢﻌ  »ﻧﺒﹺﻰ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺍﻟﻨﺔﺎﻣﻴﺍﻟﹾﻘ
 ﻗﹶﺎﻝﹶ. ﻗﹶﺎﻟﹸﻮﺍ ﻻﹶ.«ﺏ
 ﺎﺤﺎ ﺳﻴﻬ ﻓﺲ ٌﺀ ﻟﹶﻴﻮ ﺿ،ﺭﹺﺪﻠﹶﺔﹶ ﺍﻟﹾﺒﺮﹺ ﻟﹶﻴ ﺍﻟﹾﻘﹶﻤﺔﻳﺅﻰ ﺭﻭﻥﹶ ﻓﺎﺭﻀﻞﹾ ﺗﻫ ﻗﹶﺎﻝﹶ »ﻭ.ﻗﹶﺎﻟﹸﻮﺍ ﻻﹶ
 ﺇﹺﺫﹶﺍ ﻛﹶﺎﻥﹶ،ﺎﻤﻫﺪ ﺃﹶﺣﺔﻳﺅﻰ ﺭﻭﻥﹶ ﻓﺎﺭﻀﺎ ﺗ ﺇﹺﻻﱠ ﻛﹶﻤ،ﺔﺎﻣﻴ ﺍﻟﹾﻘﻡﻮ  ﻳ ﺍﻟﻠﱠﻪﺔﻳﺅﻰ ﺭﻭﻥﹶ ﻓﺎﺭﻀﺎ ﺗ  »ﻣﺒﹺﻰﺍﻟﻨ
ﺎﻡﹺﻨ ﺍﻷَﺻﻦ ﻣ ﺍﻟﻠﱠﻪﺮ ﻏﹶﻴﺪﺒﻌ ﻛﹶﺎﻥﹶ ﻳﻦﻘﹶﻰ ﻣﺒ ﻓﹶﻼﹶ ﻳ.ﺪﺒﻌ ﺗﺖﺎ ﻛﹶﺎﻧ ﻣﺔ ﻛﹸﻞﱡ ﺃﹸﻣﻊﺒﺘﺫﱢ ﹲﻥ ﺗﺆ ﺃﹶﺫﱠﻥﹶ ﻣﺔﺎﻣﻴ ﺍﻟﹾﻘﻡﻮﻳ
ﺍﺕﺮﻏﹸﺒﺮ ﻭ  ﻓﹶﺎﺟﹺﺮ ﺃﹶﻭ  ﺑ، ﺍﻟﻠﱠﻪﺪﺒﻌ ﻛﹶﺎﻥﹶ ﻳﻦ ﺇﹺﻻﱠ ﻣﻖﺒ ﻳﻰ ﺇﹺﺫﹶﺍ ﻟﹶﻢﺘ ﺣ،ﺎﺭﹺﻰ ﺍﻟﻨﺎﻗﹶﻄﹸﻮﻥﹶ ﻓﺴﺘﺎﺏﹺ ﺇﹺﻻﱠ ﻳﺼﺍﻷَﻧﻭ
ﻢﻘﹶﺎﻝﹸ ﻟﹶﻬ ﻓﹶﻴ. ﺍﻟﻠﱠﻪﻦ ﺍﺑﺮﻳﺰ ﻋﺪﺒﻌﺎ ﻧﻭﻥﹶ ﻗﹶﺎﻟﹸﻮﺍ ﻛﹸﻨﺪﺒﻌ ﺗﻢﺘ ﻛﹸﻨﻦ ﻣﻢﻘﹶﺎﻝﹸ ﻟﹶﻬ ﻓﹶﻴﻮﺩﻬﻰ ﺍﻟﹾﻴﻋﺪ ﻓﹶﻴ،ﺎﺏﹺﺘﻞﹺ ﺍﻟﹾﻜﺃﹶﻫ
 ﺃﹶﻻﹶﺎﺭﺸ ﻓﹶﻴ.ﺎﻨﻘﺎ ﻓﹶﺎﺳﻨﺑﺎ ﺭﻨﺸﻄﻮﻥﹶ ﻓﹶﻘﹶﺎﻟﹸﻮﺍ ﻋﻐﺒﺎﺫﹶﺍ ﺗ ﻓﹶﻤ،ﻟﹶﺪﻻﹶ ﻭ ﻭﺔﺒﺎﺣ ﺻﻦ ﻣﺬﹶ ﺍﻟﻠﱠﻪﺨﺎ ﺍﺗ ﻣ،ﻢﺘﻛﹶﺬﹶﺑ

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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ﺗﺮﹺﺩﻭﻥﹶ ،ﻓﹶﻴﺤﺸﺮﻭﻥﹶ ﺇﹺﻟﹶﻰ ﺍﻟﻨﺎﺭﹺ ﻛﹶﺄﹶﻧﻬﺎ ﺳﺮﺍﺏ ،ﻳﺤﻄﻢ ﺑﻌﻀﻬﺎ ﺑﻌﻀﺎ ﻓﹶﻴﺘﺴﺎﻗﹶﻄﹸﻮﻥﹶ ﻓﻰ ﺍﻟﻨﺎﺭﹺ ،ﺛﹸﻢ ﻳﺪﻋﻰ
ﺍﻟﻨﺼﺎﺭﻯ ،ﻓﹶﻴﻘﹶﺎﻝﹸ ﻟﹶﻬﻢ ﻣﻦ ﻛﹸﻨﺘﻢ ﺗﻌﺒﺪﻭﻥﹶ ﻗﹶﺎﻟﹸﻮﺍ ﻛﹸﻨﺎ ﻧﻌﺒﺪ ﺍﻟﹾﻤﺴِﻴﺢ ﺍﺑﻦ ﺍﻟﻠﱠﻪ .ﻓﹶﻴﻘﹶﺎﻝﹸ ﻟﹶﻬﻢ ﻛﹶﺬﹶﺑﺘﻢ ،ﻣﺎ
ﺍﺗﺨﺬﹶ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﻣﻦ ﺻﺎﺣﺒﺔ ﻭﻻﹶ ﻭﻟﹶﺪ .ﻓﹶﻴﻘﹶﺎﻝﹸ ﻟﹶﻬﻢ ﻣﺎﺫﹶﺍ ﺗﺒﻐﻮﻥﹶ ﻓﹶﻜﹶﺬﹶﻟﻚ ﻣﺜﹾﻞﹶ ﺍﻷَﻭﻝﹺ ،ﺣﺘﻰ ﺇﹺﺫﹶﺍ ﻟﹶﻢ ﻳﺒﻖ ﺇﹺﻻﱠ ﻣﻦ
ﻛﹶﺎﻥﹶ ﻳﻌﺒﺪ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﻣﻦ ﺑﺮ ﺃﹶﻭ ﻓﹶﺎﺟﹺﺮﹴ ،ﺃﹶﺗﺎﻫﻢ ﺭﺏ ﺍﻟﹾﻌﺎﻟﹶﻤﲔ ﻓﻰ ﺃﹶﺩﻧﻰ ﺻﻮﺭﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﱠﺘﻰ ﺭﺃﹶﻭﻩ ﻓﻴﻬﺎ ،ﻓﹶﻴﻘﹶﺎﻝﹸ ﻣﺎﺫﹶﺍ
ﺗﻨﺘﻈﺮﻭﻥﹶ ﺗﺘﺒﻊ ﻛﹸﻞﱡ ﺃﹸﻣﺔ ﻣﺎ ﻛﹶﺎﻧﺖ ﺗﻌﺒﺪ .ﻗﹶﺎﻟﹸﻮﺍ ﻓﹶﺎﺭﻗﹾﻨﺎ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻓﻰ ﺍﻟﺪﻧﻴﺎ ﻋﻠﹶﻰ ﺃﹶﻓﹾﻘﹶﺮﹺ ﻣﺎ ﻛﹸﻨﺎ ﺇﹺﻟﹶﻴﻬﹺﻢ ،ﻭﻟﹶﻢ
ﻧﺼﺎﺣﺒﻬﻢ ، ﻭﻧﺤﻦ ﻧﻨﺘﻈﺮ ﺭﺑﻨﺎ ﺍﻟﱠﺬﻯ ﻛﹸﻨﺎ ﻧﻌﺒﺪ .ﻓﹶﻴﻘﹸﻮﻝﹸ ﺃﹶﻧﺎ ﺭﺑﻜﹸﻢ ،ﻓﹶﻴﻘﹸﻮﻟﹸﻮﻥﹶ ﻻﹶ ﻧﺸﺮﹺﻙ ﺑﹺﺎﻟﻠﱠﻪ ﺷﻴﺌﹰﺎ.
ﻣﺮﺗﻴﻦﹺ ﺃﹶﻭ ﺛﹶﻼﹶﺛﹰﺎ« »...ﻓﹶﻴﻘﹸﻮﻟﹸﻮﻥﹶ ﻓﹶﺎﺭﻗﹾﻨﺎﻫﻢ ﻭﻧﺤﻦ ﺃﹶﺣﻮﺝ ﻣﻨﺎ ﺇﹺﻟﹶﻴﻪ ﺍﻟﹾﻴﻮﻡ ﻭﺇﹺﻧﺎ ﺳﻤﻌﻨﺎ ﻣﻨﺎﺩﻳﺎ ﻳﻨﺎﺩﻯ ﻟﻴﻠﹾﺤﻖ
ﻛﹸﻞﱡ ﻗﹶﻮﻡﹴ ﺑﹺﻤﺎ ﻛﹶﺎﻧﻮﺍ ﻳﻌﺒﺪﻭﻥﹶ  .ﻭﺇﹺﻧﻤﺎ ﻧﻨﺘﻈﺮ ﺭﺑﻨﺎ  -ﻗﹶﺎﻝﹶ  -ﻓﹶﻴﺄﹾﺗﻴﻬﹺﻢ ﺍﻟﹾﺠﺒﺎﺭ .ﻓﹶﻴﻘﹸﻮﻝﹸ ﺃﹶﻧﺎ ﺭﺑﻜﹸﻢ. 
ﻓﹶﻴﻘﹸﻮﻟﹸﻮﻥﹶ ﺃﹶﻧﺖ ﺭﺑﻨﺎ .ﻓﹶﻼﹶ ﻳﻜﹶﻠﱢﻤﻪ ﺇﹺﻻﱠ ﺍﻷَﻧﺒﹺﻴﺎﺀُ ﻓﹶﻴﻘﹸﻮﻝﹸ ﻫﻞﹾ ﺑﻴﻨﻜﹸﻢ ﻭﺑﻴﻨﻪ ﺁﻳ ﹲﺔ ﺗﻌﺮﹺﻓﹸﻮﻧﻪ ﻓﹶﻴﻘﹸﻮﻟﹸﻮﻥﹶ ﺍﻟﺴﺎﻕ.
ﻓﹶﻴﻜﹾﺸﻒ ﻋﻦ ﺳﺎﻗﻪ ﻓﹶﻴﺴﺠﺪ ﻟﹶﻪ ﻛﹸﻞﱡ ﻣﺆﻣﻦﹴ ،ﻭﻳﺒﻘﹶﻰ ﻣﻦ ﻛﹶﺎﻥﹶ ﻳﺴﺠﺪ ﻟﻠﱠﻪ ﺭﹺﻳﺎﺀً ﻭﺳﻤﻌﺔﹰ  ،ﻓﹶﻴﺬﹾﻫﺐ ﻛﹶﻴﻤﺎ
ﻳﺴﺠﺪ ﻓﹶﻴﻌﻮﺩ ﻇﹶﻬﺮﻩ ﻃﹶﺒﻘﹰﺎ ﻭﺍﺣﺪﺍ ،ﺛﹸﻢ ﻳﺆﺗﻰ ﺑﹺﺎﻟﹾﺠﺴﺮﹺ ﻓﹶﻴﺠﻌﻞﹸ ﺑﻴﻦ ﻇﹶﻬﺮﻯ ﺟﻬﻨﻢ .«ﻗﹸﻠﹾﻨﺎ ﻳﺎ ﺭﺳﻮﻝﹶ ﺍﻟﻠﱠﻪ
ﻭﻣﺎ ﺍﻟﹾﺠﺴﺮ ﻗﹶﺎﻝﹶ »ﻣﺪﺣﻀ ﹲﺔ ﻣﺰﹺﻟﱠﺔﹲ ،ﻋﻠﹶﻴﻪ ﺧﻄﹶﺎﻃﻴﻒ ﻭﻛﹶﻼﹶﻟﻴﺐ ﻭﺣﺴﻜﹶ ﹲﺔ ﻣﻔﹶﻠﹾﻄﹶﺤﺔﹲ ،ﻟﹶﻬﺎ ﺷﻮﻛﹶ ﹲﺔ ﻋﻘﹶﻴﻔﹶﺎﺀُ
ﺗﻜﹸﻮﻥﹸ ﺑﹺﻨﺠﺪ ﻳﻘﹶﺎﻝﹸ ﻟﹶﻬﺎ ﺍﻟﺴﻌﺪﺍﻥﹸ ،ﺍﻟﹾﻤﺆﻣﻦ ﻋﻠﹶﻴﻬﺎ ﻛﹶﺎﻟﻄﱠﺮﻑ ﻭﻛﹶﺎﻟﹾﺒﺮﻕﹺ ﻭﻛﹶﺎﻟﺮﻳﺢﹺ ﻭﻛﹶﺄﹶﺟﺎﻭﹺﻳﺪ ﺍﻟﹾﺨﻴﻞﹺ
ﺱ ﻓﻰ ﻧﺎﺭﹺ ﺟﻬﻨﻢ ،ﺣﺘﻰ ﻳﻤﺮ ﺁﺧﺮﻫﻢ ﻳﺴﺤﺐ
ﺵ ﻭﻣﻜﹾﺪﻭ 
ﻭﺍﻟﺮﻛﹶﺎﺏﹺ ،ﻓﹶﻨﺎﺝﹴ ﻣﺴﻠﱠ ﻢ ﻭﻧﺎﺝﹴ ﻣﺨﺪﻭ 
ﺳﺤﺒﺎ ،ﻓﹶﻤﺎ ﺃﹶﻧﺘﻢ ﺑﹺﺄﹶﺷﺪ ﻟﻰ ﻣﻨﺎﺷﺪﺓﹰ ﻓﻰ ﺍﻟﹾﺤﻖ ، ﻗﹶﺪ ﺗﺒﻴﻦ ﻟﹶﻜﹸﻢ ﻣﻦ ﺍﻟﹾﻤﺆﻣﻦﹺ ﻳﻮﻣﺌﺬ ﻟﻠﹾﺠﺒﺎﺭﹺ ،ﻭﺇﹺﺫﹶﺍ ﺭﺃﹶﻭﺍ
ﺃﹶﻧﻬﻢ ﻗﹶﺪ ﻧﺠﻮﺍ ﻓﻰ ﺇﹺﺧﻮﺍﻧﹺﻬﹺﻢ ﻳﻘﹸﻮﻟﹸﻮﻥﹶ ﺭﺑﻨﺎ ﺇﹺﺧﻮﺍﻧﻨﺎ ﻛﹶﺎﻧﻮﺍ ﻳﺼﻠﱡﻮﻥﹶ ﻣﻌﻨﺎ ﻭﻳﺼﻮﻣﻮﻥﹶ ﻣﻌﻨﺎ ﻭﻳﻌﻤﻠﹸﻮﻥﹶ ﻣﻌﻨﺎ.
ﻓﹶﻴﻘﹸﻮﻝﹸ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﺗﻌﺎﻟﹶﻰ ﺍﺫﹾﻫﺒﻮﺍ ﻓﹶﻤﻦ ﻭﺟﺪﺗﻢ ﻓﻰ ﻗﹶﻠﹾﺒﹺﻪ ﻣﺜﹾﻘﹶﺎﻝﹶ ﺩﻳﻨﺎﺭﹴ ﻣﻦ ﺇﹺﳝﺎﻥ ﻓﹶﺄﹶﺧﺮﹺﺟﻮﻩ .ﻭﻳﺤﺮﻡ ﺍﻟﻠﱠﻪ
ﺻﻮﺭﻫﻢ ﻋﻠﹶﻰ ﺍﻟﻨﺎﺭﹺ ،ﻓﹶﻴﺄﹾﺗﻮﻧﻬﻢ ﻭﺑﻌﻀﻬﻢ ﻗﹶﺪ ﻏﹶﺎﺏ ﻓﻰ ﺍﻟﻨﺎﺭﹺ ﺇﹺﻟﹶﻰ ﻗﹶﺪﻣﻪ ﻭﺇﹺﻟﹶﻰ ﺃﹶﻧﺼﺎﻑ ﺳﺎﻗﹶﻴﻪ،
ﻓﹶﻴﺨﺮﹺﺟﻮﻥﹶ ﻣﻦ ﻋﺮﻓﹸﻮﺍ ،ﺛﹸﻢ ﻳﻌﻮﺩﻭﻥﹶ ﻓﹶﻴﻘﹸﻮﻝﹸ ﺍﺫﹾﻫﺒﻮﺍ ﻓﹶﻤﻦ ﻭﺟﺪﺗﻢ ﻓﻰ ﻗﹶﻠﹾﺒﹺﻪ ﻣﺜﹾﻘﹶﺎﻝﹶ ﻧﹺﺼﻒ ﺩﻳﻨﺎﺭﹴ
ﻓﹶﺄﹶﺧﺮﹺﺟﻮﻩ .ﻓﹶﻴﺨﺮﹺﺟﻮﻥﹶ ﻣﻦ ﻋﺮﻓﹸﻮﺍ ،ﺛﹸﻢ ﻳﻌﻮﺩﻭﻥﹶ ﻓﹶﻴﻘﹸﻮﻝﹸ ﺍﺫﹾﻫﺒﻮﺍ ﻓﹶﻤﻦ ﻭﺟﺪﺗﻢ ﻓﻰ ﻗﹶﻠﹾﺒﹺﻪ ﻣﺜﹾﻘﹶﺎﻝﹶ ﺫﹶﺭﺓ ﻣﻦ
ﺇﹺﳝﺎﻥ ﻓﹶﺄﹶﺧﺮﹺﺟﻮﻩ .ﻓﹶﻴﺨﺮﹺﺟﻮﻥﹶ ﻣﻦ ﻋﺮﻓﹸﻮﺍ« .ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺃﹶﺑﻮ ﺳﻌﻴﺪ ﻓﹶﺈﹺﻥﹾ ﻟﹶﻢ ﺗﺼﺪﻗﹸﻮﻧﹺﻰ ﻓﹶﺎﻗﹾﺮﺀُﻭﺍ ﺇﹺﻥﱠ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﻻﹶ
ﻳ ﹾﻈﻠﻢ ﻣ ﹾﺜﻘﹶﺎﻝﹶ ﺫﹶﺭﺓ ﻭﺇﹺ ﹾﻥ ﺗﻚ ﺣﺴﻨﺔﹰ ﻳﻀﺎﻋ ﹾﻔﻬﺎ »ﻓﹶﻴﺸﻔﹶﻊ ﺍﻟﻨﺒﹺﻴﻮﻥﹶ ﻭﺍﻟﹾﻤﻼﹶﺋﻜﹶﺔﹸ ﻭﺍﻟﹾﻤﺆﻣﻨﻮﻥﹶ ﻓﹶﻴﻘﹸﻮﻝﹸ ﺍﻟﹾﺠﺒﺎﺭ
ﺑﻘﻴﺖ ﺷﻔﹶﺎﻋﺘﻰ .ﻓﹶﻴﻘﹾﺒﹺﺾ ﻗﹶﺒﻀﺔﹰ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺎﺭﹺ ﻓﹶﻴﺨﺮﹺﺝ ﺃﹶﻗﹾﻮﺍﻣﺎ ﻗﹶﺪ ﺍﻣﺘﺤﺸﻮﺍ ،ﻓﹶﻴﻠﹾﻘﹶﻮﻥﹶ ﻓﻰ ﻧﻬﺮﹴ ﺑﹺﺄﹶﻓﹾﻮﺍﻩ ﺍﻟﹾﺠﻨﺔ
ﻳﻘﹶﺎﻝﹸ ﻟﹶﻪ ﻣﺎﺀُ ﺍﻟﹾﺤﻴﺎﺓ ،ﻓﹶﻴﻨﺒﺘﻮﻥﹶ ﻓﻰ ﺣﺎﻓﹶﺘﻴﻪ ﻛﹶﻤﺎ ﺗﻨﺒﺖ ﺍﻟﹾﺤﺒﺔﹸ ﻓﻰ ﺣﻤﻴﻞﹺ ﺍﻟﺴﻴﻞﹺ ،ﻗﹶﺪ ﺭﺃﹶﻳﺘﻤﻮﻫﺎ ﺇﹺﻟﹶﻰ ﺟﺎﻧﹺﺐﹺ
ﺍﻟﺼﺨﺮﺓ ﺇﹺﻟﹶﻰ ﺟﺎﻧﹺﺐﹺ ﺍﻟﺸﺠﺮﺓ ،ﻓﹶﻤﺎ ﻛﹶﺎﻥﹶ ﺇﹺﻟﹶﻰ ﺍﻟﺸﻤﺲﹺ ﻣﻨﻬﺎ ﻛﹶﺎﻥﹶ ﺃﹶﺧﻀﺮ ،ﻭﻣﺎ ﻛﹶﺎﻥﹶ ﻣﻨﻬﺎ ﺇﹺﻟﹶﻰ ﺍﻟﻈﱢﻞﱢ
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ﻞﹸﻘﹸﻮﻝﹸ ﺃﹶﻫﺔﹶ ﻓﹶﻴﻨﻠﹸﻮﻥﹶ ﺍﻟﹾﺠﺧﺪ ﻓﹶﻴﻴﻢﺍﺗﻮ ﺍﻟﹾﺨﻰ ﺭﹺﻗﹶﺎﺑﹺﻬﹺﻢﻞﹸ ﻓﻌﺠ ﻓﹶﻴ، ﻟﹸﺆ ﺍﻟﻠﱡﺆﻢﻬﻮﻥﹶ ﻛﹶﺄﹶﻧﺟﺮﺨ ﻓﹶﻴ،ﺾﻴﻛﹶﺎﻥﹶ ﺃﹶﺑ
ﺎ ﻣ ﻟﹶﻜﹸﻢﻢﻘﹶﺎﻝﹸ ﻟﹶﻬ ﻓﹶﻴ.ﻮﻩﻣﺮﹴ ﻗﹶﺪﻴﻻﹶ ﺧ ﻭﻠﹸﻮﻩﻤﻞﹴ ﻋﻤﺮﹺ ﻋﻴﺔﹶ ﺑﹺﻐﻨ ﺍﻟﹾﺠﻢﻠﹶﻬﺧﻦﹺ ﺃﹶﺩﻤﺣﻘﹶﺎﺀُ ﺍﻟﺮﺘﻻﹶﺀِ ﻋﺆ ﻫﺔﻨﺍﻟﹾﺠ
«ﻪﻌ ﻣﺜﹾﻠﹸﻪﻣ ﻭﻢﺘﺃﹶﻳﺭ
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 düşməsin. Axırda isə ancaq Allaha ibadət edənlər, - xeyirxah, yaxud
günahkar adamlar, - habelə Kitab əhlindən (peyğəmbərlərinə sadiq qalmış kimsələr) qalacaqdır. (O, vaxt) yəhudiləri çağırıb onlardan soruşacaqlar: “Siz nəyə ibadət edirdiniz?” Onlar deyəcəklər:
“Biz Allahın oğlu Üzeyirə ibadət edirdik”. Onlara deyiləcək:
“Yalan danışırsınız, Allah Özünə nə zövcə, nə də övlad götürmüşdür. (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 soruşacaqlar: “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 beləliklə də, əvvəlkilərin başına gələnlər onların da başına gələcəkdir.
Nəhayət, ancaq Allaha ibadət edən kimsələr - xeyirxah, yaxud
günahkar adamlar qaldıqda, aləmlərin Rəbbi onların yanına bildikləri 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 olmadıq. 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 Rəbbinizəm!” Onlar da: “Sən bizim Rəbbimizsən!”- deyirlər. Onunla
peyğəmbərlərdən başqası danışmaz. Uca Allah buyurur: “Rəbbinizi 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 qalırlar. 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 dəmirBurada Məryəm oğlu İsa  nəzərdə tutulur.
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.
281
282
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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 sonuncuları sürünə-sürünə keçib qurtulurlar. Siz haqqı məndən çox axtaran deyilsiniz. O gün kimin Cabbar olan Allaha həqiqətən inandığını görəcəksiniz. Cənnətə girən möminlər saraylarında məskunlaşdıqdan sonra, müsəlman qardaşlarının bir qismini görmədikdə: “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 Cəhənnəmə haram edir. Möminlər Cəhənnəmdə yanan qardaşlarının yanına gəlirlər. Baxırlar ki, bunların kimisi topuqlarına qədər, kimisi
ayaqlarına qədər Cəhənnəm alovuna batmışlar. Onlardan tanıdıqlarını tutub çıxararaq geri qayıdırlar. Uca Allah buyurur: “Gedin
qəlbində yarım dinar ağırlığında iman olanları çıxarın!” Cənnətdəki möminlər gəlib tanıdıqlarını çıxarıb qayıdırlar. Uca Allah
yenə buyurur: “Gedin qəlbində zərrə qədər imanı olanları çıxarın!” Onlar da gəlib tanıdıqlarını çıxaracaqlar”. Ravi Əbu Səid əlXudri  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). Peyğəmbərlər, mələklər, möminlər şəfaət edirlər. Bundan sonra Cabbar
olan Allah: “İndi növbə Mənim şəfaətimədir”- deyir və Cəhənnəmdən bir ovuc çıxarır. Buradan vücudları tamamilə yanmış
insanları çıxarır. Sonra bunlar Cənnətin çölündə bir çaya Salınırlar. 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 parlaqlıq baxımından sanki mərcan kimi parıldamaqdadırlar. Onların
boyunlarına boyunbağılar taxılır. Beləliklə Cənnətə girirlər. Cənnətliklər bunlar haqqında deyirlər: “Bunlar ər-Rahmən olan Uca
Allahın azad etdiyi qullarıdır. Bunların etdikləri bir əməl, göndərdikləri bir xeyir olmadan Allah onları Cənnətə qoymuşdur”. Bunlara: “Gördükləriniz və bir o qədəri sizindir”- deyilir”.285

ﻋﻦ ﺃﹶﺑﹺﻰ ﻫﺮﻳﺮﺓﹶ  ﺃﹶﻥﱠ ﺭﺳﻮﻝﹶ ﺍﻟﻠﱠﻪ  ﻗﹶﺎﻝﹶ »ﻳﺠﻤﻊ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻳﻮﻡ ﺍﻟﹾﻘﻴﺎﻣﺔ ﻓﻰ ﺻﻌﻴﺪ ﻭﺍﺣﺪ ﺛﹸﻢ ﻳﻄﱠﻠﻊ
ﻋﻠﹶﻴﻬﹺﻢ ﺭﺏ ﺍﻟﹾﻌﺎﻟﹶﻤﲔ ﻓﹶﻴﻘﹸﻮﻝﹸ ﺃﹶﻻﹶ ﻳﺘﺒﻊ ﻛﹸﻞﱡ ﺇﹺﻧﺴﺎﻥ ﻣﺎ ﻛﹶﺎﻧﻮﺍ ﻳﻌﺒﺪﻭﻧﻪ .ﻓﹶﻴﻤﺜﱠﻞﹸ ﻟﺼﺎﺣﺐﹺ ﺍﻟﺼﻠﻴﺐﹺ ﺻﻠﻴﺒﻪ
ﻭﻟﺼﺎﺣﺐﹺ ﺍﻟﺘﺼﺎﻭﹺﻳﺮﹺ ﺗﺼﺎﻭﹺﻳﺮﻩ ﻭﻟﺼﺎﺣﺐﹺ ﺍﻟﻨﺎﺭﹺ ﻧﺎﺭﻩ ﻓﹶﻴﺘﺒﻌﻮﻥﹶ ﻣﺎ ﻛﹶﺎﻧﻮﺍ ﻳﻌﺒﺪﻭﻥﹶ ﻭﻳﺒﻘﹶﻰ ﺍﻟﹾﻤﺴﻠﻤﻮﻥﹶ
ﻓﹶﻴﻄﱠﻠﻊ ﻋﻠﹶﻴﻬﹺﻢ ﺭﺏ ﺍﻟﹾﻌﺎﻟﹶﻤﲔ ﻓﹶﻴﻘﹸﻮﻝﹸ ﺃﹶﻻﹶ ﺗﺘﺒﹺﻌﻮﻥﹶ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻓﹶﻴﻘﹸﻮﻟﹸﻮﻥﹶ ﻧﻌﻮﺫﹸ ﺑﹺﺎﻟﻠﱠﻪ ﻣﻨﻚ ﻧﻌﻮﺫﹸ ﺑﹺﺎﻟﻠﱠﻪ ﻣﻨﻚ ﺍﻟﻠﱠﻪ
ﺭﺑﻨﺎ ﻫﺬﹶﺍ ﻣﻜﹶﺎﻧﻨﺎ ﺣﺘﻰ ﻧﺮﻯ ﺭﺑﻨﺎ .ﻭﻫﻮ ﻳﺄﹾﻣﺮﻫﻢ ﻭﻳﺜﹶﺒﺘﻬﻢ ﺛﹸﻢ ﻳﺘﻮﺍﺭﻯ ﺛﹸﻢ ﻳﻄﱠﻠﻊ ﻓﹶﻴﻘﹸﻮﻝﹸ ﺃﹶﻻﹶ ﺗﺘﺒﹺﻌﻮﻥﹶ ﺍﻟﻨﺎﺱ
ﻓﹶﻴﻘﹸﻮﻟﹸﻮﻥﹶ ﻧﻌﻮﺫﹸ ﺑﹺﺎﻟﻠﱠﻪ ﻣﻨﻚ ﻧﻌﻮﺫﹸ ﺑﹺﺎﻟﻠﱠﻪ ﻣﻨﻚ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﺭﺑﻨﺎ ﻭﻫﺬﹶﺍ ﻣﻜﹶﺎﻧﻨﺎ ﺣﺘﻰ ﻧﺮﻯ ﺭﺑﻨﺎ .ﻭﻫﻮ ﻳﺄﹾﻣﺮﻫﻢ
ﻭﻳﺜﹶﺒﺘﻬﻢ .«ﻗﹶﺎﻟﹸﻮﺍ ﻭﻫﻞﹾ ﻧﺮﺍﻩ ﻳﺎ ﺭﺳﻮﻝﹶ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﻗﹶﺎﻝﹶ »ﻭﻫﻞﹾ ﺗﻀﺎﺭﻭﻥﹶ ﻓﻰ ﺭﺅﻳﺔ ﺍﻟﹾﻘﹶﻤﺮﹺ ﻟﹶﻴﻠﹶﺔﹶ ﺍﻟﹾﺒﺪﺭﹺ« .ﻗﹶﺎﻟﹸﻮﺍ ﻻﹶ
ﻳﺎ ﺭﺳﻮﻝﹶ ﺍﻟﻠﱠﻪ .ﻗﹶﺎﻝﹶ »ﻓﹶﺈﹺﻧﻜﹸﻢ ﻻﹶ ﺗﻀﺎﺭﻭﻥﹶ ﻓﻰ ﺭﺅﻳﺘﻪ ﺗﻠﹾﻚ ﺍﻟﺴﺎﻋﺔﹶ ﺛﹸﻢ ﻳﺘﻮﺍﺭﻯ ﺛﹸﻢ ﻳﻄﱠﻠﻊ ﻓﹶﻴﻌﺮﻓﹸﻬﻢ ﻧﻔﹾﺴﻪ
ﺛﹸﻢ ﻳﻘﹸﻮﻝﹸ ﺃﹶﻧﺎ ﺭﺑﻜﹸﻢ ﻓﹶﺎﺗﺒﹺﻌﻮﻧﹺﻰ .ﻓﹶﻴﻘﹸﻮﻡ ﺍﻟﹾﻤﺴﻠﻤﻮﻥﹶ ﻭﻳﻮﺿﻊ ﺍﻟﺼﺮﺍﻁﹸ ﻓﹶﻴﻤﺮﻭﻥﹶ ﻋﻠﹶﻴﻪ ﻣﺜﹾﻞﹶ ﺟﹺﻴﺎﺩ ﺍﻟﹾﺨﻴﻞﹺ
ﺝ ﺛﹸﻢ ﻳﻘﹶﺎﻝﹸ ﻫﻞﹺ ﺍﻣﺘﻸْﺕ
ﻭﺍﻟﺮﻛﹶﺎﺏﹺ ﻭﻗﹶﻮﻟﹸﻬﻢ ﻋﻠﹶﻴﻪ ﺳﻠﱢﻢ ﺳﻠﱢﻢ .ﻭﻳﺒﻘﹶﻰ ﺃﹶﻫﻞﹸ ﺍﻟﻨﺎﺭﹺ ﻓﹶﻴﻄﹾﺮﺡ ﻣﻨﻬﻢ ﻓﻴﻬﺎ ﻓﹶﻮ 
ﺝ ﻓﹶﻴﻘﹶﺎﻝﹸ ﻫﻞﹺ ﺍﻣﺘﻸْﺕ .ﻓﹶﺘﻘﹸﻮﻝﹸ ﻫﻞﹾ ﻣﻦ ﻣﺰﹺﻳﺪ .ﺣﺘﻰ ﺇﹺﺫﹶﺍ
ﻓﹶﺘﻘﹸﻮﻝﹸ ﻫﻞﹾ ﻣﻦ ﻣﺰﹺﻳﺪ .ﺛﹸﻢ ﻳﻄﹾﺮﺡ ﻓﻴﻬﺎ ﻓﹶﻮ 
ﺃﹸﻭﻋﺒﻮﺍ ﻓﻴﻬﺎ ﻭﺿﻊ ﺍﻟﺮﺣﻤﻦ ﻗﹶﺪﻣﻪ ﻓﻴﻬﺎ ﻭﺃﹸﺯﻭﹺﻯ ﺑﻌﻀﻬﺎ ﺇﹺﻟﹶﻰ ﺑﻌﺾﹴ ﺛﹸﻢ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﻗﹶﻂﹾ ﻗﹶﺎﻟﹶﺖ ﻗﹶﻂﹾ ﻗﹶﻂﹾ ﻓﹶﺈﹺﺫﹶﺍ
ﺃﹶﺩﺧﻞﹶ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﺃﹶﻫﻞﹶ ﺍﻟﹾﺠﻨﺔ ﺍﻟﹾﺠﻨﺔﹶ ﻭﺃﹶﻫﻞﹶ ﺍﻟﻨﺎﺭﹺ ﺍﻟﻨﺎﺭ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺃﹸﺗﻰ ﺑﹺﺎﻟﹾﻤﻮﺕ ﻣﻠﹶﺒﺒﺎ ﻓﹶﻴﻮﻗﹶﻒ ﻋﻠﹶﻰ ﺍﻟﺴﻮﺭﹺ ﺍﻟﱠﺬﻯ ﺑﻴﻦ
ﺃﹶﻫﻞﹺ ﺍﻟﹾﺠﻨﺔ ﻭﺃﹶﻫﻞﹺ ﺍﻟﻨﺎﺭﹺ ﺛﹸﻢ ﻳﻘﹶﺎﻝﹸ ﻳﺎ ﺃﹶﻫﻞﹶ ﺍﻟﹾﺠﻨﺔ .ﻓﹶﻴﻄﱠﻠﻌﻮﻥﹶ ﺧﺎﺋﻔﲔ ﺛﹸﻢ ﻳﻘﹶﺎﻝﹸ ﻳﺎ ﺃﹶﻫﻞﹶ ﺍﻟﻨﺎﺭﹺ .ﻓﹶﻴﻄﱠﻠﻌﻮﻥﹶ
ﻣﺴﺘﺒﺸﺮﹺﻳﻦ ﻳﺮﺟﻮﻥﹶ ﺍﻟﺸﻔﹶﺎﻋﺔﹶ ﻓﹶﻴﻘﹶﺎﻝﹸ ﻷَﻫﻞﹺ ﺍﻟﹾﺠﻨﺔ ﻭﺃﹶﻫﻞﹺ ﺍﻟﻨﺎﺭﹺ ﻫﻞﹾ ﺗﻌﺮﹺﻓﹸﻮﻥﹶ ﻫﺬﹶﺍ ﻓﹶﻴﻘﹸﻮﻟﹸﻮﻥﹶ ﻫﺆﻻﹶﺀِ ﻭﻫﺆﻻﹶﺀِ
ﻗﹶﺪ ﻋﺮﻓﹾﻨﺎﻩ ﻫﻮ ﺍﻟﹾﻤﻮﺕ ﺍﻟﱠﺬﻯ ﻭﻛﱢﻞﹶ ﺑﹺﻨﺎ .ﻓﹶﻴﻀﺠﻊ ﻓﹶﻴﺬﹾﺑﺢ ﺫﹶﺑﺤﺎ ﻋﻠﹶﻰ ﺍﻟﺴﻮﺭﹺ ﺍﻟﱠﺬﻯ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﹾﺠﻨﺔ ﻭﺍﻟﻨﺎﺭﹺ ﺛﹸﻢ
ﻳﻘﹶﺎﻝﹸ ﻳﺎ ﺃﹶﻫﻞﹶ ﺍﻟﹾﺠﻨﺔ ﺧﻠﹸﻮ ﺩ ﻻﹶ ﻣﻮﺕ ﻭﻳﺎ ﺃﹶﻫﻞﹶ ﺍﻟﻨﺎﺭﹺ ﺧﻠﹸﻮ ﺩ ﻻﹶ ﻣﻮﺕ«
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 olmayacaqsınızmı?” 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 görəcəyikmi?” 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 qullarının 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 gətiriləcək 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

ﻰﺘ ﺣﺔﺎﻣﻴ ﺍﹾﻟﻘﻮﻡ  ﻳﺒﺪﺴﺄﹶﻝﹸ ﺍﹾﻟﻌ
  ﻟﹶﻴﻘﹸﻮﻝﹸ »ﺇﹺﻥﱠ ﺍﻟﻠﱠﻪ  ﻳﻮﻝﹶ ﺍﻟﻠﱠﻪﺳ ﺭﻌﺖ ﻤﻘﹸﻮﻝﹸ ﺳ  ﻳﺪﺭﹺﻯ  ﺍﹾﻟﺨﻴﺪﻌﻦ ﺃﹶﺑﹺﻰ ﺳ ﻋ
ﻦ ﻣﻓﹶﺮﹺ ﹾﻗﺖ ﻭﻚﻮﺗ ﺟ ﺭﺏﺎ ﺭ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﻳﻪﺘﺠﺍ ﺣﺒﺪ ﻋ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﻓﹶﺈﹺﺫﹶﺍ ﻟﹶﻘﱠﻦﻩﺮﻨﻜ ﺃﹶ ﹾﻥ ﺗﻨﻜﹶﺮ ﺍﹾﻟﻤﻳﺖﺃﹶ ﺇﹺ ﹾﺫ ﺭﻚﻌﻨﺎ ﻣﻘﹸﻮﻝﹶ ﻣﻳ
«ﺎﺱﹺﺍﻟﻨ
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

ﻴﻦﹺﻮﻓﹶ ﻱ ﺧﺒﺪﻠﹶﻰ ﻋ ﻋﻊﺟﻤ
 ﻲ ﻟﹶﺎ ﺃﹶﺗﺰﻋ ﻭ:ﻘﹸﻮﻝﹸ ﻳﻪ  ﺃﹶﻧﻪﺑﻦ ﺭ  ﻋﻚﺮﻭﹺﻱ ﺫﹶﻟ   ﻳﺒﹺﻲﻦﹺ ﺍﻟﻨﺓﹶ  ﻋﻳﺮﺮﻦ ﺃﹶﺑﹺﻲ ﻫ ﻋ
ﺔﺎﻣﻴ ﺍﹾﻟﻘﻮﻡ  ﻳﻪ ﹾﻔﺘﺎ ﺃﹶﺧﻧﻴﻲ ﺍﻟﺪﻨﹺﻲ ﻓﻨﺇﹺﺫﹶﺍ ﺃﹶﻣ ﻭ،ﺔﺎﻣﻴ ﺍﹾﻟﻘﻮﻡ  ﻳﻪﻨﺘﺎ ﺃﹶﻣﻧﻴﻲ ﺍﻟﺪﺎﻓﹶﻨﹺﻲ ﻓﻴﻦﹺ ﺇﹺﺫﹶﺍ ﺧﻣﻨ ﺃﹶﻭ
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

ət-Tirmizi 2557, 2755. əl-Albani səhih adlandırmışdır.
İbn Macə 4017, 4153. əl-Albani səhih demişdir.
288 İbn Hibban 640. Şueyb əl-Arnavut isnadının həsən olduğunu bildirmişdir.
286
287
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ÚßÍÍßÒÈÍ ×ßÒÈÍËÈÊËßÐËß, ÚßÙßÍÍßÌÈÍ Äß ØßÙÂßÒËßÐËß ßÙÀÒß
ÎËÓÍÌÀÑÛ

.ﺎﻬ ﺇﹺﻟﹶﻴﻈﹸﺮ ﻓﹶﺎﻧﺐ ﺍﺫﹾﻫ:ﺮﹺﻳﻞﹶﺠﹺﺒﺔﹶ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﻟﻨ ﺍﻟﹾﺠ ﺍﻟﻠﱠﻪﻠﹶﻖﺎ ﺧ »ﻟﹶﻤ:  ﻗﹶﺎﻝﹶﻮﻝﹶ ﺍﻟﻠﱠﻪﺳﺓﹶ  ﺃﹶﻥﱠ ﺭﺮﻳﺮ ﺃﹶﺑﹺﻰ ﻫﻦﻋ
ﻜﹶﺎﺭﹺﻩﺎ ﺑﹺﺎﻟﹾﻤﻔﱠﻬ ﺣﺎ ﺛﹸﻢﻠﹶﻬﺧﺪ ﺇﹺﻻﱠ ﺩ ﺎ ﺃﹶﺣ ﺑﹺﻬﻊﻤﺴ ﻻﹶ ﻳﻚﺗﺰﻋ ﻭﺏ ﺭ ﺃﹶﻯ:ﺎﺀَ ﻓﹶﻘﹶﺎﻝﹶ ﺟﺎ ﺛﹸﻢﻬ ﺇﹺﻟﹶﻴﻈﹶﺮ ﻓﹶﻨﺐﻓﹶﺬﹶﻫ
 ﻟﹶﻘﹶﺪﻚﺗﺰﻋ ﻭﺏ ﺭ ﺃﹶﻯ:ﺎﺀَ ﻓﹶﻘﹶﺎﻝﹶ ﺟﺎ ﺛﹸﻢﻬ ﺇﹺﻟﹶﻴﻈﹶﺮ ﻓﹶﻨﺐﺎ ﻓﹶﺬﹶﻫﻬ ﺇﹺﻟﹶﻴﻈﹸﺮ ﻓﹶﺎﻧﺐﺮﹺﻳﻞﹸ ﺍﺫﹾﻫﺎ ﺟﹺﺒ ﻳ: ﻗﹶﺎﻝﹶﺛﹸﻢ
.ﺎﻬ ﺇﹺﻟﹶﻴﻈﹸﺮ ﻓﹶﺎﻧﺐﺮﹺﻳﻞﹸ ﺍﺫﹾﻫﺎ ﺟﹺﺒ ﻳ: ﻗﹶﺎﻝﹶﺎﺭ ﺍﻟﻨ ﺍﻟﻠﱠﻪﻠﹶﻖﺎ ﺧ »ﻓﹶﻠﹶﻤ: ﻗﹶﺎﻝﹶ.«ﺪ ﺎ ﺃﹶﺣﻠﹶﻬﺧﺪ ﺃﹶﻥﹾ ﻻﹶ ﻳﻴﺖﺸﺧ
ﺍﺕﻮﻬﺎ ﺑﹺﺎﻟﺸﻔﱠﻬﺎ ﻓﹶﺤﻠﹸﻬﺧﺪﺪ ﻓﹶﻴ ﺎ ﺃﹶﺣ ﺑﹺﻬﻊﻤﺴ ﻻﹶ ﻳﻚﺗﺰﻋ ﻭﺏ ﺭ ﺃﹶﻯ:ﺎﺀَ ﻓﹶﻘﹶﺎﻝﹶ ﺟﺎ ﺛﹸﻢﻬ ﺇﹺﻟﹶﻴﻈﹶﺮ ﻓﹶﻨﺐﻓﹶﺬﹶﻫ
 ﻟﹶﻘﹶﺪﻚﺗﺰﻋ ﻭﺏ ﺭ ﺃﹶﻯ:ﺎﺀَ ﻓﹶﻘﹶﺎﻝﹶ ﺟﺎ ﺛﹸﻢﻬ ﺇﹺﻟﹶﻴﻈﹶﺮ ﻓﹶﻨﺐ ﻓﹶﺬﹶﻫ.ﺎﻬ ﺇﹺﻟﹶﻴﻈﹸﺮ ﻓﹶﺎﻧﺐﺮﹺﻳﻞﹸ ﺍﺫﹾﻫﺎ ﺟﹺﺒ ﻳ: ﻗﹶﺎﻝﹶﺛﹸﻢ
«ﺎﻠﹶﻬﺧﺪ ﺇﹺﻻﱠ ﺩ ﻘﹶﻰ ﺃﹶﺣﺒ ﺃﹶﻥﹾ ﻻﹶ ﻳﻴﺖﺸﺧ
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 olsun 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

ﺮﹺﻳﻦﻜﹶﺒﺘ ﺑﹺﺎﻟﹾﻤﺕﺮ ﺃﹸﻭﺛﺎﺭ ﺍﻟﻨ ﻓﹶﻘﹶﺎﻟﹶﺖﺎﺭﺍﻟﻨﺔﹸ ﻭﻨ ﺍﻟﹾﺠﺖﺎﺟﺤ  »ﺗﺒﹺﻰﺓﹶ  ﻗﹶﺎﻝﹶ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺍﻟﻨﺮﻳﺮ ﺃﹶﺑﹺﻰ ﻫﻦﻋ
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Əbu Davud 4119, 4746. əl-Albani həsən səhih demişdir.
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ﺎﻟﹶﻰﻌﺗ ﻭﻙﺎﺭﺒ ﺗ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺍﻟﻠﱠﻪ.ﻢﻘﹶﻄﹸﻬﺳﺎﺱﹺ ﻭﻔﹶﺎﺀُ ﺍﻟﻨﻌﻠﹸﻨﹺﻰ ﺇﹺﻻﱠ ﺿﺧﺪﻰ ﻻﹶ ﻳﺎ ﻟﺔﹸ ﻣﻨ ﺍﻟﹾﺠﻗﹶﺎﻟﹶﺖ ﻭ.ﺮﹺﻳﻦﺒﺠﺘﺍﻟﹾﻤﻭ
ﻦ ﻣ ﺑﹺﻚﺬﱢﺏﺏ ﺃﹸﻋ
 ﺬﹶﺍ ﻋﺖﺎ ﺃﹶﻧﻤﺎﺭﹺ ﺇﹺﻧﻠﻨﻗﹶﺎﻝﹶ ﻟ ﻭ.ﻯﺎﺩﺒ ﻋﻦﺎﺀُ ﻣ ﺃﹶﺷﻦ ﻣ ﺑﹺﻚﻢﺣﻰ ﺃﹶﺭﺘﻤﺣ ﺭﺖ ﺃﹶﻧﺔﻨﻠﹾﺠﻟ
 ﻗﹶﻂﻘﹸﻮﻝﹸ ﻗﹶﻂ ﻓﹶﺘﻠﹶﻪ ﺭﹺﺟﻊﻀﻰ ﻳﺘﺊﹸ ﺣﻠﺘﻤ ﻓﹶﻼﹶ ﺗﺎﺭﺎ ﺍﻟﻨ ﻓﹶﺄﹶﻣ،ﺎﻫﻠﹾﺆﺎ ﻣﻤﻬﻨ ﻣﺓﺪﺍﺣﻜﹸﻞﱢ ﻭﻟ ﻭ.ﻯﺎﺩﺒ ﻋﻦﺎﺀُ ﻣﺃﹶﺷ
ﺔﹸ ﻓﹶﺈﹺﻥﱠﻨﺎ ﺍﻟﹾﺠﺃﹶﻣ ﻭ،ﺍﺪ ﺃﹶﺣﻪﻠﹾﻘ ﺧﻦ  ﻣ ﺍﻟﻠﱠﻪﻢﻈﹾﻠﻻﹶ ﻳ ﻭ،ﺾﹴﻌﺎ ﺇﹺﻟﹶﻰ ﺑﻬﻀﻌﻯ ﺑﻭﺰﻳﺊﹸ ﻭﻠﺘﻤ ﺗﻚﺎﻟﻨ ﻓﹶﻬ.ﻗﹶﻂ
«ﻠﹾﻘﹰﺎﺎ ﺧﺊﹸ ﻟﹶﻬﺸﻨ  ﻳﺍﻟﻠﱠﻪ
190. Əbu Hureyra  rəvayət edir ki, Peyğəmbər  demişdir: “(Bir
dəfə) Cənnətlə Cəhənnəm höcətləşdi. Cəhənnəm dedi: “Mən
(məxsusi olaraq) inadkarlardan və təkəbbürlülərdən ötrü yaradılmışam”. 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

ﻨﹺﻲﺒﺠ ﻓﹶﺄﹶﻋ،ﺞ ﺍﻟﹾﺤﺎﻡﻢﹺ ﺃﹶﻳﺳﻮ ﺑﹺﺎﻟﹾﻤﻢ ﺍﻷُﻣﻠﹶﻲ ﻋﺖﺮﹺﺿ ﻋ:  ﻗﹶﺎﻝﹶﺒﹺﻲﻦﹺ ﺍﻟﻨ  ﻋﻮﺩﻌﺴﻦﹺ ﻣ ﺍﷲِ ﺑﺪﺒ ﻋﻦﻋ
 ﻓﹶﺈﹺﻥﱠ: ﻗﹶﺎﻝﹶ،ﺏ ﺭ ﺃﹶﻱ،ﻢﻌ ﻧ:؟ ﻗﹶﺎﻝﹶﻴﺖﺿ ﺃﹶﺭ،ﺪﻤﺤﺎﻣ ﻳ: ﻗﹶﺎﻟﹶﻮﺍ،ﻞﹶﺒﺍﻟﹾﺠﻞﹶ ﻭﻬ ﻣﻸﻭﺍ ﺍﻟﺴ ﻗﹶﺪ،ﻲﺘﺓﹸ ﺃﹸﻣﻛﹶﺜﹾﺮ
ﻻﹶ ﻭ،ﻭﻥﹶﻮﻜﹾﺘﻻﹶ ﻳ ﻭ،ﻗﹸﻮﻥﹶﺮﺘﺴ ﻻﹶ ﻳﻳﻦ ﺍﻟﱠﺬﻢﻫ ﻭ،ﺎﺏﹴﺴﺮﹺﺣﻴﺔﹶ ﺑﹺﻐﻨﻠﹸﻮﻥﹶ ﺍﻟﹾﺠﺧﺪ ﻳ، ﺃﹶﻟﹾﻔﹰﺎﲔﻌﺒﻻﹶﺀِ ﺳﺆ ﻫﻊﻣ
ﻠﹾﻪﻌ ﺍﺟﻢ ﺍﻟﻠﱠﻬ: ﻗﹶﺎﻝﹶ،ﻢﻬﻨﻠﹶﻨﹺﻲ ﻣﻌﺠ ﺃﹶﻥﹾ ﻳ ﺍﻟﻠﱠﻪﻉ ﻓﹶﺎﺩ:ﺔﹸﻜﱠﺎﺷ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﻋ،ﻛﱠﻠﹸﻮﻥﹶﻮﺘ ﻳﻬﹺﻢﺑﻠﹶﻰ ﺭﻋ ﻭ،ﻭﻥﹶﺮﻄﹶﻴﺘﻳ
.ﺔﹸﻜﱠﺎﺷﺎ ﻋ ﺑﹺﻬﻘﹶﻚﺒ ﺳ: ﻗﹶﺎﻝﹶ،ﻢﻬﻨﻠﹸﻨﹺﻲ ﻣﻌﺠ ﻳ ﺍﻟﻠﱠﻪﻉ ﺍﺩ:ﺮ ﹲﻞ ﺁﺧﺟ ﻓﹶﻘﹶﺎﻝﹶ ﺭ،ﻢﻬﻨﻣ
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 ümmətimin çoxluğu xoşuma gəldi. Dağlara və düzənliklərə doluşmuşdular. Mələklər dedilər: “Ey Muhəmməd! Razı qaldınmı?” Peyğəmbər  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 qabaqladı”.291
ÚßÍÍßÒÄß ßÊÈÍ×ÈËÈÊËß ÌßØÜÓË ÎËÌÀÃ ÈÑÒßÉßÍ ÙÀÃÃÛÍÄÀ

ﻞﹺ ﺃﹶﻫﻦﻼﹰ ﻣﺟ »ﺃﹶﻥﱠ ﺭﺔﻳﺎﺩﻞﹺ ﺍﻟﹾﺒ ﺃﹶﻫﻦ ﹲﻞ ﻣﺟ ﺭﻩﺪﻨﻋﺙﹸ ﻭﺪﺤﺎ ﻳﻣﻮ  ﻛﹶﺎﻥﹶ ﻳﺒﹺﻰﺓﹶ  ﺃﹶﻥﱠ ﺍﻟﻨﺮﻳﺮ ﺃﹶﺑﹺﻰ ﻫﻦﻋ
ﺬﹶﺭ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﻓﹶﺒ.ﻉﺭ ﺃﹶﻥﹾ ﺃﹶﺯﺐﻰ ﺃﹸﺣﻨﻟﹶﻜﻠﹶﻰ ﻭ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺑﺌﹾﺖﺎ ﺷﻴﻤ ﻓﺖ ﺃﹶﻟﹶﺴﻉﹺ ﻓﹶﻘﹶﺎﻝﹶ ﻟﹶﻪﺭﻰ ﺍﻟﺰ ﻓﻪﺑﺄﹾﺫﹶﻥﹶ ﺭﺘ ﺍﺳﺔﻨﺍﻟﹾﺠ
ﻪ ﻓﹶﺈﹺﻧ،ﻡ ﺁﺩﻦﺎ ﺍﺑ ﻳﻚﻭﻧ ﺩﻘﹸﻮﻝﹸ ﺍﻟﻠﱠﻪﺎﻝﹺ ﻓﹶﻴﺜﹶﺎﻝﹶ ﺍﻟﹾﺠﹺﺒ ﻓﹶﻜﹶﺎﻥﹶ ﺃﹶﻣ،ﻩﺎﺩﺼﺤﺘﺍﺳ ﻭﻩﺍﺅﻮﺘﺍﺳ ﻭﻪﺎﺗﺒ ﻧﻑ ﺍﻟﻄﱠﺮﺭﺎﺩﻓﹶﺒ
،ﻉﹴﺭ ﺯﺎﺏﺤ ﺃﹶﺻﻢﻬ ﻓﹶﺈﹺﻧ،ﺎﺎﺭﹺﻳﺼ ﺃﹶﻧﺎ ﺃﹶﻭﻴﺷ ﺇﹺﻻﱠ ﻗﹸﺮﻩﺠﹺﺪ ﻻﹶ ﺗﺍﻟﻠﱠﻪ ﻭﺍﺑﹺﻰﺮ ﻓﹶﻘﹶﺎﻝﹶ ﺍﻷَﻋ.« ٌﺀﻰ ﺷﻚﺒﹺﻌﺸﻻﹶ ﻳ
 ﺒﹺﻰ ﺍﻟﻨﻚﺤ ﻓﹶﻀ.ﻉﹴﺭﺎﺏﹺ ﺯﺤﺎ ﺑﹺﺄﹶﺻﻨ ﻓﹶﻠﹶﺴﻦﺤﺎ ﻧﺃﹶﻣﻭ
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 buyura291

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

ﺮﺄﹾﻣ  ﻓﹶﻴﻠﹶﻰ ﺍﻟﻠﱠﻪﻮﻥﹶ ﻋﺿﺮﻌ ﹲﺔ ﻳﻌﺑﺎﺭﹺ ﺃﹶﺭ ﺍﻟﻨﻦ ﻣﺝﺮﺨ  ﻗﹶﺎﻝﹶ »ﻳﻮﻝﹶ ﺍﻟﻠﱠﻪﺳ  ﺃﹶﻥﱠ ﺭﻚﺎﻟﻦﹺ ﻣﺲﹺ ﺑ ﺃﹶﻧﻦﻋ
ﻧﹺﻰﻴﺪﻌﺎ ﺃﹶﻥﹾ ﻻﹶ ﺗﻬﻨﻨﹺﻰ ﻣﺘﺟﺮﻮ ﺇﹺﻥﹾ ﺃﹶﺧﺟ ﺃﹶﺭﺖ ﻛﹸﻨ ﻗﹶﺪﺏ ﺭﻘﹸﻮﻝﹸ ﺃﹶﻯ ﻓﹶﻴﻢﻫﺪ ﺃﹶﺣﺖﻔﻠﹾﺘﺎﺭﹺ ﻓﹶﻴ ﺇﹺﻟﹶﻰ ﺍﻟﻨﺑﹺﻬﹺﻢ
«ﺎﻴﻬ ﻓﻙﻴﺪﻌﻘﹸﻮﻝﹸ ﻓﹶﻼﹶ ﻧ ﻓﹶﻴ.ﺎﻴﻬﻓ
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

ﺖﺎﺗﻰ ﻣﺘﺎ ﺣﻬﺘﺴﺒ ﺣﺓﺮﻰ ﻫﺃﹶ ﹲﺓ ﻓﺮ ﺍﻣﺖﺬﱢﺑ »ﻋ:  ﻗﹶﺎﻝﹶﻮﻝﹸ ﺍﻟﻠﱠﻪﺳﺮ  ﺃﻥ ﺭﻤﻦﹺ ﻋ ﺍﺑ ﺍﻟﻠﱠﻪﺪﺒ ﻋﻦﻋ
ﺖﻻﹶ ﺃﹶﻧﺎ ﻭﻴﻬﺘﺴﺒ ﺣﲔﺎ ﺣﻴﻬﺘﻘﹶﻴ )ﻻﹶ( ﺳﺎ ﻭﻴﻬﺘﻤ ﺃﹶﻃﹾﻌﺖ ﻻﹶ ﺃﹶﻧ: ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺍﷲﺎﺭﺎ ﺍﻟﻨﻴﻬ ﻓﻠﹶﺖﺧﺎ ﻓﹶﺪﻮﻋﺟ
«ﺽﹺﺎﺵﹺ ﺍﻷَﺭﺸ ﺧﻦ ﻣﺎ ﻓﹶﺄﹶﻛﹶﻠﹶﺖﻴﻬﻠﹾﺘﺳﺃﹶﺭ
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
əl-Buxari 2177, 2221, 2348.
Əhməd 12835, 13659. Şueyb əl-Arnavut isnadını Muslimin şərtlərinə görə səhih adlandırmışdır.
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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

 ﻗﹶﺎﻝﹶ- ﺮﺠ ﺃﹶﺑﻦ ﺍﺑﺍﻩ ﺃﹸﺭ- ﺎﻤﻫﺪ ﺃﹶﺣﻪﻓﹶﻌﺎﻥﹸ ﺭﻔﹾﻴﺮﹺ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺳﺒﻨﻠﹶﻰ ﺍﻟﹾﻤ ﻋﺎﺱ ﺍﻟﻨ ﺑﹺﻪﺒﹺﺮﺨﺔﹶ  ﻳﺒﻌ ﺷﻦﺓﹶ ﺑﲑﻐﺍﻟﹾﻤ
ﺔﹶﻨ ﺍﻟﹾﺠﺔﻨﻞﹸ ﺍﻟﹾﺠﻞﹶ ﺃﹶﻫﺧﺎ ﺃﹸﺩ ﻣﺪﻌﺠﹺﻰﺀُ ﺑ ﹲﻞ ﻳﺟ ﺭﻮﺰﹺﻟﹶﺔﹰ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﻫﻨ ﻣﺔﻨﻞﹺ ﺍﻟﹾﺠﻰ ﺃﹶﻫﻧﺎ ﺃﹶﺩ ﻣﻪﺑﻰ ﺭﻮﺳﺄﹶﻝﹶ ﻣ»ﺳ
ﻘﹶﺎﻝﹸ ﻟﹶﻪ ﻓﹶﻴﻬﹺﻢﺬﹶﺍﺗﺬﹸﻭﺍ ﺃﹶﺧﺃﹶﺧ ﻭﻢﺎﺯﹺﻟﹶﻬﻨ ﻣﺎﺱﻝﹶ ﺍﻟﻨﺰ ﻧﻗﹶﺪ ﻭﻒ ﻛﹶﻴﺏ ﺭﻘﹸﻮﻝﹸ ﺃﹶﻯ ﻓﹶﻴ.ﺔﹶﻨﻞﹺ ﺍﻟﹾﺠﺧ ﺍﺩﻘﹶﺎﻝﹸ ﻟﹶﻪﻓﹶﻴ
ﺜﹾﻠﹸﻪﻣ ﻭﻚ ﺫﹶﻟﻘﹸﻮﻝﹸ ﻟﹶﻚ ﻓﹶﻴ.ﺏ ﺭﻴﺖﺿﻘﹸﻮﻝﹸ ﺭﺎ ﻓﹶﻴﻴﻧ ﺍﻟﺪﻠﹸﻮﻙ ﻣﻦ ﻣﻚﻠ ﻣﻠﹾﻚﺜﹾﻞﹸ ﻣ ﻣﻜﹸﻮﻥﹶ ﻟﹶﻚﻰ ﺃﹶﻥﹾ ﻳﺿﺮﺃﹶﺗ
ﺎ ﻣﻟﹶﻚ ﻭﻪﺜﹶﺎﻟﺓﹸ ﺃﹶﻣﺮﺸﻋ ﻭﺬﹶﺍ ﻟﹶﻚﻘﹸﻮﻝﹸ ﻫ ﻓﹶﻴ.ﺏ ﺭﻴﺖﺿ ﺭﺔﺴﺎﻣﻰ ﺍﻟﹾﺨ ﻓﹶﻘﹶﺎﻝﹶ ﻓ.ﺜﹾﻠﹸﻪﻣ ﻭﺜﹾﻠﹸﻪﻣ ﻭﺜﹾﻠﹸﻪﻣﻭ
ﻳﻦ ﺍﻟﱠﺬﻚﺰﹺﻟﹶﺔﹰ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺃﹸﻭﻟﹶﺌﻨ ﻣﻢﻼﹶﻫ ﻓﹶﺄﹶﻋﺏ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺭ.ﺏ ﺭﻴﺖﺿﻘﹸﻮﻝﹸ ﺭ ﻓﹶﻴ.ﻚﻨﻴ ﻋﻟﹶﺬﱠﺕ ﻭﻚﻔﹾﺴ ﻧﺖﻬﺘﺍﺷ
ﻠﹶﻰ ﻗﹶﻠﹾﺐﹺ ﻋﻄﹸﺮﺨ ﻳﻟﹶﻢ ﺃﹸﺫﹸ ﹲﻥ ﻭﻊﻤﺴ ﺗﻟﹶﻢﻦ ﻭ ﻴ ﻋﺮ ﺗﺎ ﻓﹶﻠﹶﻢﻬﻠﹶﻴ ﻋﺖﻤﺘﺧﻯ ﻭﺪ ﺑﹺﻴﻢﻬﺘﺍﻣ ﻛﹶﺮﺖﺳ ﻏﹶﺮﺕﺩﺃﹶﺭ
.ﺔﹶﻦﹴ ﺍﻵﻳﻋﻴ  ﺃﹶﺓﻦ ﻗﹸﺮ ﻢ ﻣ  ﻟﹶﻬﻰﺧﻔ ﺎ ﺃﹸﺲ ﻣ
  ﹾﻔ ﻧﻌﻠﹶﻢ   ﻓﹶﻼﹶ ﺗﺎﺏﹺ ﺍﻟﻠﱠﻪﺘﻰ ﻛ ﻓﺍﻗﹸﻪﺪﺼﻣ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﻭ.«ﺮﹴﺸﺑ
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 mülkü 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”əs-Suyuti “Cəmius-Sağir” 7442. əl-Albani “Sahihul-Cəmius-Sağir”də (№ 3995) səhih olduğunu 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 kəramətlərinin 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

ﺎﻬﻨﻳﺚﹶ ﻣﺎﺩ ﺃﹶﺣ ﻓﹶﺬﹶﻛﹶﺮ. ﻮﻝﹺ ﺍﻟﻠﱠﻪﺳ ﺭﻦﺓﹶ  ﻋﺮﻳﺮﻮ ﻫﺎ ﺃﹶﺑﺛﹶﻨﺪﺎ ﺣﺬﹶﺍ ﻣ  ﻗﹶﺎﻝﹶ ﻫﻪﺒﻨﻦﹺ ﻣﺎﻡﹺ ﺑﻤ ﻫﻦﻋ
ﻘﹸﻮﻝﹸ ﻟﹶﻪﻰ ﻓﹶﻴﻨﻤﺘﻳﻰ ﻭﻨﻤﺘ ﻓﹶﻴ.ﻦﻤ ﺗﻘﹸﻮﻝﹶ ﻟﹶﻪ ﺃﹶﻥﹾ ﻳﺔﻨ ﺍﻟﹾﺠﻦ ﻣﻛﹸﻢﺪ ﺃﹶﺣﺪﻘﹾﻌﻰ ﻣﻧ  »ﺇﹺﻥﱠ ﺃﹶﺩﻮﻝﹸ ﺍﻟﻠﱠﻪﺳﻗﹶﺎﻝﹶ ﺭﻭ
ﻛﹶﺬﹶﺍﻞﹾ ﻛﹶﺬﹶﺍ ﻭ ﺳ ﺍﻟﻠﱠﻪﻩﺬﹶﻛﱢﺮﻳ»ﻭ....«ﻪﻌ ﻣﺜﹾﻠﹶﻪﻣ ﻭﺖﻴﻨﻤﺎ ﺗ ﻣ ﻓﹶﺈﹺﻥﱠ ﻟﹶﻚﻘﹸﻮﻝﹸ ﻟﹶﻪ ﻓﹶﻴ.ﻢﻌﻘﹸﻮﻝﹸ ﻧ ﻓﹶﻴﺖﻴﻨﻤﻞﹾ ﺗﻫ
ﻪﻠﹶﻴﻞﹸ ﻋﺧﺪ ﻓﹶﺘﻪﺘﻴﻞﹸ ﺑﺧﺪ ﻳ ﺛﹸﻢ-  ﻗﹶﺎﻝﹶ- ﻪﺜﹶﺎﻟﺓﹸ ﺃﹶﻣﺮﺸﻋ ﻭ ﻟﹶﻚﻮ ﻫ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺍﻟﻠﱠﻪﺎﻧﹺﻰ ﺍﻷَﻣ ﺑﹺﻪﺖﻘﹶﻄﹶﻌﻓﹶﺈﹺﺫﹶﺍ ﺍﻧ
ﻰﻄﺎ ﺃﹸﻋﻘﹸﻮﻝﹸ ﻣ ﻓﹶﻴ-  ﻗﹶﺎﻝﹶ- ﺎ ﻟﹶﻚﺎﻧﻴﺃﹶﺣﺎ ﻭ ﻟﹶﻨﺎﻙﻴﻯ ﺃﹶﺣ ﺍﻟﱠﺬﻠﱠﻪ ﻟﺪﻤ ﺍﻟﹾﺤﻘﹸﻮﻻﹶﻥﲔﹺ ﻓﹶﺘﻮﺭﹺ ﺍﻟﹾﻌ ﺍﻟﹾﺤﻦ ﻣﺎﻩﺘﺟﻭﺯ
ﻴﺖﻄﺎ ﺃﹸﻋﺜﹾﻞﹶ ﻣﺪ ﻣ ﺃﹶﺣ
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: “Dilədinmi?”– deyiləcək. O: “Bəli!”– deyə cavab verdikdə ona: “İstədiklərin və bir o qədəri də sənindir”- deyiləcək”.296 Başqa rəvayətdə bu əlavələr vardır: “…(Allah o adama): “Bunları da istə!”deyə xatırladacaq. İstədikləri qurtardıqdan sonra Allah: “İstədiklərinin hamısı və onların on misli də sənindir!”- deyəcək. Allah
Elçisi  buyurdu: “Sonra adam (Cənnətdəki) evinə girəcək və
295
296

Muslim 189, 276, 485.
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
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ﺎﻬﻨﺎ ﻣﻭﺟﺮﺎﺭﹺ ﺧﻞﹺ ﺍﻟﻨ ﺃﹶﻫﺮ ﺁﺧﻠﹶﻢﻰ ﻷَﻋ  »ﺇﹺﻧﻮﻝﹸ ﺍﻟﻠﱠﻪﺳ  ﻗﹶﺎﻝﹶ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺭﻮﺩﻌﺴﻦﹺ ﻣ ﺑ ﺍﻟﻠﱠﻪﺪﺒ ﻋﻦﻋ
ﺐ ﺍﺫﹾﻫﺎﻟﹶﻰ ﻟﹶﻪﻌﺗ ﻭﻙﺎﺭﺒ ﺗﻘﹸﻮﻝﹸ ﺍﻟﻠﱠﻪﺍ ﻓﹶﻴﻮﺒﺎﺭﹺ ﺣ ﺍﻟﻨﻦ ﻣﺝﺮﺨ ﹲﻞ ﻳﺟﺔﹶ ﺭﻨﻮﻻﹰ ﺍﻟﹾﺠﺧ ﺩﺔﻨﻞﹺ ﺍﻟﹾﺠ ﺃﹶﻫﺮﺁﺧﻭ
ﻙﺎﺭﺒ ﺗﻘﹸﻮﻝﹸ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﻓﹶﻴ.ﻸَﻯﺎ ﻣﻬﺗﺪﺟ ﻭﺏﺎ ﺭﻘﹸﻮﻝﹸ ﻳ ﻓﹶﻴﺟﹺﻊﺮﻸَﻯ ﻓﹶﻴﺎ ﻣﻬ ﺃﹶﻧﻪﻞﹸ ﺇﹺﻟﹶﻴﻴﺨﺎ ﻓﹶﻴﻴﻬﺄﹾﺗﺔﹶ ﻓﹶﻴﻨﻞﹺ ﺍﻟﹾﺠﺧﻓﹶﺎﺩ
ﺏﺎ ﺭﻘﹸﻮﻝﹸ ﻳ ﻓﹶﻴﺟﹺﻊﺮﻸَﻯ ﻓﹶﻴﺎ ﻣﻬ ﺃﹶﻧﻪﻞﹸ ﺇﹺﻟﹶﻴﻴﺨﺎ ﻓﹶﻴﻴﻬﺄﹾﺗ ﻓﹶﻴ-  ﻗﹶﺎﻝﹶ- ﺔﹶﻨﻞﹺ ﺍﻟﹾﺠﺧ ﻓﹶﺎﺩﺐ ﺍﺫﹾﻫﺎﻟﹶﻰ ﻟﹶﻪﻌﺗﻭ
 ﺇﹺﻥﱠ ﻟﹶﻚﺎ ﺃﹶﻭﻬﺜﹶﺎﻟﺓﹶ ﺃﹶﻣﺮﺸﻋﺎ ﻭﻴﻧﺜﹾﻞﹶ ﺍﻟﺪ ﻣﺔﹶ ﻓﹶﺈﹺﻥﱠ ﻟﹶﻚﻨﻞﹺ ﺍﻟﹾﺠﺧ ﻓﹶﺎﺩﺐ ﺍﺫﹾﻫ ﻟﹶﻪﻘﹸﻮﻝﹸ ﺍﻟﻠﱠﻪﻸَﻯ ﻓﹶﻴﺎ ﻣﻬﺗﺪﺟﻭ
ﺖﺃﹶﻳ ﺭ« ﻗﹶﺎﻝﹶ ﻟﹶﻘﹶﺪﻚﻠ ﺍﻟﹾﻤﺖﺃﹶﻧ ﻭ-  ﺑﹺﻰﻚﺤﻀ ﺃﹶﺗ ﺃﹶﻭ-  ﺑﹺﻰﺮﺨﺴﻘﹸﻮﻝﹸ ﺃﹶﺗ ﻓﹶﻴ-  ﻗﹶﺎﻝﹶ- ﺎﻴﻧﺜﹶﺎﻝﹺ ﺍﻟﺪﺓﹶ ﺃﹶﻣﺮﺸﻋ
.ﺰﹺﻟﹶﺔﹰﻨ ﻣﺔﻨﻞﹺ ﺍﻟﹾﺠﻰ ﺃﹶﻫﻧ ﺃﹶﺩﻘﹶﺎﻝﹸ ﺫﹶﺍﻙ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﻓﹶﻜﹶﺎﻥﹶ ﻳ.ﺍﺟﹺﺬﹸﻩﻮ ﻧﺕﺪﻰ ﺑﺘ ﺣﻚﺤ  ﺿﻮﻝﹶ ﺍﻟﻠﱠﻪﺳﺭ
197. İbn Məsud  rəvayət edir ki, Allah Elçisi  demişdir: “Mən
Cəhənnəmdən ən axırıncı çıxanı və Cənnətə ən axırıncı daxil olanın kim olacağını bilirəm. O kişi Cəhənnəmdən sürünərək çıxacaq
və Uca Allah ona buyuracaq: “Get, Cənnətə gir!” O, Cənnətə girəcək, 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 gülürsən?” İbn Məsud  dedi: “Gördüm ki, Allah Elçisi  güldü, hətta
azı dişləri göründü. Allah Elçisi  buyurdu: “Bu, Cənnət əhlindən
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ən aşağı mərtəbəyə sahib olandır”- deyiləcək”.298

ﻋﻦﹺ ﺍﺑﻦﹺ ﻣﺴﻌﻮﺩ  ﺃﹶﻥﱠ ﺭﺳﻮﻝﹶ ﺍﻟﻠﱠﻪ  ﻗﹶﺎﻝﹶ »ﺁﺧﺮ ﻣﻦ ﻳﺪﺧﻞﹸ ﺍﻟﹾﺠﻨﺔﹶ ﺭﺟ ﹲﻞ ﻓﹶﻬﻮ ﻳﻤﺸﻰ ﻣﺮﺓﹰ ﻭﻳﻜﹾﺒﻮ
ﻣﺮﺓﹰ ﻭﺗﺴﻔﹶﻌﻪ ﺍﻟﻨﺎﺭ ﻣﺮﺓﹰ ﻓﹶﺈﹺﺫﹶﺍ ﻣﺎ ﺟﺎﻭﺯﻫﺎ ﺍﻟﹾﺘﻔﹶﺖ ﺇﹺﻟﹶﻴﻬﺎ ﻓﹶﻘﹶﺎﻝﹶ ﺗﺒﺎﺭﻙ ﺍﻟﱠﺬﻯ ﻧﺠﺎﻧﹺﻰ ﻣﻨﻚ ﻟﹶﻘﹶﺪ ﺃﹶﻋﻄﹶﺎﻧﹺﻰ ﺍﻟﻠﱠﻪ
ﺷﻴﺌﹰﺎ ﻣﺎ ﺃﹶﻋﻄﹶﺎﻩ ﺃﹶﺣﺪﺍ ﻣﻦ ﺍﻷَﻭﻟﲔ ﻭﺍﻵﺧﺮﹺﻳﻦ .ﻓﹶﺘﺮﻓﹶﻊ ﻟﹶﻪ ﺷﺠﺮ ﹲﺓ ﻓﹶﻴﻘﹸﻮﻝﹸ ﺃﹶﻯ ﺭﺏ ﺃﹶﺩﻧﹺﻨﹺﻰ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ
ﺍﻟﺸﺠﺮﺓ ﻓﹶﻸَﺳﺘﻈﻞﱠ ﺑﹺﻈﻠﱢﻬﺎ ﻭﺃﹶﺷﺮﺏ ﻣﻦ ﻣﺎﺋﻬﺎ .ﻓﹶﻴﻘﹸﻮﻝﹸ ﺍﻟﻠﱠﻪ  ﻳﺎ ﺍﺑﻦ ﺁﺩﻡ ﻟﹶﻌﻠﱢﻰ ﺇﹺﻥﹾ ﺃﹶﻋﻄﹶﻴﺘﻜﹶﻬﺎ ﺳﺄﹶﻟﹾﺘﻨﹺﻰ
ﻏﹶﻴﺮﻫﺎ .ﻓﹶﻴﻘﹸﻮﻝﹸ ﻻﹶ ﻳﺎ ﺭﺏ .ﻭﻳﻌﺎﻫﺪﻩ ﺃﹶﻥﹾ ﻻﹶ ﻳﺴﺄﹶﻟﹶﻪ ﻏﹶﻴﺮﻫﺎ ﻭﺭﺑﻪ ﻳﻌﺬﺭﻩ ﻷَﻧﻪ ﻳﺮﻯ ﻣﺎ ﻻﹶ ﺻﺒﺮ ﻟﹶﻪ ﻋﻠﹶﻴﻪ
ﻓﹶﻴﺪﻧﹺﻴﻪ ﻣﻨﻬﺎ ﻓﹶﻴﺴﺘﻈﻞﱡ ﺑﹺﻈﻠﱢﻬﺎ ﻭﻳﺸﺮﺏ ﻣﻦ ﻣﺎﺋﻬﺎ ﺛﹸﻢ ﺗﺮﻓﹶﻊ ﻟﹶﻪ ﺷﺠﺮ ﹲﺓ ﻫﻰ ﺃﹶﺣﺴﻦ ﻣﻦ ﺍﻷُﻭﻟﹶﻰ ﻓﹶﻴﻘﹸﻮﻝﹸ ﺃﹶﻯ
ﺭﺏ ﺃﹶﺩﻧﹺﻨﹺﻰ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﻷَﺷﺮﺏ ﻣﻦ ﻣﺎﺋﻬﺎ ﻭﺃﹶﺳﺘﻈﻞﱠ ﺑﹺﻈﻠﱢﻬﺎ ﻻﹶ ﺃﹶﺳﺄﹶﻟﹸﻚ ﻏﹶﻴﺮﻫﺎ .ﻓﹶﻴﻘﹸﻮﻝﹸ ﻳﺎ ﺍﺑﻦ ﺁﺩﻡ ﺃﹶﻟﹶﻢ
ﺗﻌﺎﻫﺪﻧﹺﻰ ﺃﹶﻥﹾ ﻻﹶ ﺗﺴﺄﹶﻟﹶﻨﹺﻰ ﻏﹶﻴﺮﻫﺎ ﻓﹶﻴﻘﹸﻮﻝﹸ ﻟﹶﻌﻠﱢﻰ ﺇﹺﻥﹾ ﺃﹶﺩﻧﻴﺘﻚ ﻣﻨﻬﺎ ﺗﺴﺄﹶﻟﹸﻨﹺﻰ ﻏﹶﻴﺮﻫﺎ .ﻓﹶﻴﻌﺎﻫﺪﻩ ﺃﹶﻥﹾ ﻻﹶ ﻳﺴﺄﹶﻟﹶﻪ
ﻏﹶﻴﺮﻫﺎ ﻭﺭﺑﻪ ﻳﻌﺬﺭﻩ ﻷَﻧﻪ ﻳﺮﻯ ﻣﺎ ﻻﹶ ﺻﺒﺮ ﻟﹶﻪ ﻋﻠﹶﻴﻪ ﻓﹶﻴﺪﻧﹺﻴﻪ ﻣﻨﻬﺎ ﻓﹶﻴﺴﺘﻈﻞﱡ ﺑﹺﻈﻠﱢﻬﺎ ﻭﻳﺸﺮﺏ ﻣﻦ ﻣﺎﺋﻬﺎ .ﺛﹸﻢ
ﺗﺮﻓﹶﻊ ﻟﹶﻪ ﺷﺠﺮ ﹲﺓ ﻋﻨﺪ ﺑﺎﺏﹺ ﺍﻟﹾﺠﻨﺔ ﻫﻰ ﺃﹶﺣﺴﻦ ﻣﻦ ﺍﻷُﻭﻟﹶﻴﻴﻦﹺ .ﻓﹶﻴﻘﹸﻮﻝﹸ ﺃﹶﻯ ﺭﺏ ﺃﹶﺩﻧﹺﻨﹺﻰ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﻷَﺳﺘﻈﻞﱠ
ﺑﹺﻈﻠﱢﻬﺎ ﻭﺃﹶﺷﺮﺏ ﻣﻦ ﻣﺎﺋﻬﺎ ﻻﹶ ﺃﹶﺳﺄﹶﻟﹸﻚ ﻏﹶﻴﺮﻫﺎ .ﻓﹶﻴﻘﹸﻮﻝﹸ ﻳﺎ ﺍﺑﻦ ﺁﺩﻡ ﺃﹶﻟﹶﻢ ﺗﻌﺎﻫﺪﻧﹺﻰ ﺃﹶﻥﹾ ﻻﹶ ﺗﺴﺄﹶﻟﹶﻨﹺﻰ ﻏﹶﻴﺮﻫﺎ
ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺑﻠﹶﻰ ﻳﺎ ﺭﺏ ﻫﺬﻩ ﻻﹶ ﺃﹶﺳﺄﹶﻟﹸﻚ ﻏﹶﻴﺮﻫﺎ .ﻭﺭﺑﻪ ﻳﻌﺬﺭﻩ ﻷَﻧﻪ ﻳﺮﻯ ﻣﺎ ﻻﹶ ﺻﺒﺮ ﻟﹶﻪ ﻋﻠﹶﻴﻬﺎ ﻓﹶﻴﺪﻧﹺﻴﻪ ﻣﻨﻬﺎ ﻓﹶﺈﹺﺫﹶﺍ
ﺃﹶﺩﻧﺎﻩ ﻣﻨﻬﺎ ﻓﹶﻴﺴﻤﻊ ﺃﹶﺻﻮﺍﺕ ﺃﹶﻫﻞﹺ ﺍﻟﹾﺠﻨﺔ ﻓﹶﻴﻘﹸﻮﻝﹸ ﺃﹶﻯ ﺭﺏ ﺃﹶﺩﺧﻠﹾﻨﹺﻴﻬﺎ .ﻓﹶﻴﻘﹸﻮﻝﹸ ﻳﺎ ﺍﺑﻦ ﺁﺩﻡ ﻣﺎ ﻳﺼﺮﹺﻳﻨﹺﻰ ﻣﻨﻚ
ﺃﹶﻳﺮﺿﻴﻚ ﺃﹶﻥﹾ ﺃﹸﻋﻄﻴﻚ ﺍﻟﺪﻧﻴﺎ ﻭﻣﺜﹾﻠﹶﻬﺎ ﻣﻌﻬﺎ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﻳﺎ ﺭﺏ ﺃﹶﺗﺴﺘﻬﺰﹺﺉ ﻣﻨﻰ ﻭﺃﹶﻧﺖ ﺭﺏ ﺍﻟﹾﻌﺎﻟﹶﻤﲔ .«ﻓﹶﻀﺤﻚ
ﺍﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮﺩ ﻓﹶﻘﹶﺎﻝﹶ ﺃﹶﻻﹶ ﺗﺴﺄﹶﻟﹸﻮﻧﻰ ﻣﻢ ﺃﹶﺿﺤﻚ ﻓﹶﻘﹶﺎﻟﹸﻮﺍ ﻣﻢ ﺗﻀﺤﻚ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﻫﻜﹶﺬﹶﺍ ﺿﺤﻚ ﺭﺳﻮﻝﹸ ﺍﻟﻠﱠﻪ. 
ﻓﹶﻘﹶﺎﻟﹸﻮﺍ ﻣﻢ ﺗﻀﺤﻚ ﻳﺎ ﺭﺳﻮﻝﹶ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﻗﹶﺎﻝﹶ »ﻣﻦ ﺿﺤﻚ ﺭﺏ ﺍﻟﹾﻌﺎﻟﹶﻤﲔ ﺣﲔ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺃﹶﺗﺴﺘﻬﺰﹺﺉ ﻣﻨﻰ ﻭﺃﹶﻧﺖ
ﺭﺏ ﺍﻟﹾﻌﺎﻟﹶﻤﲔ ﻓﹶﻴﻘﹸﻮﻝﹸ ﺇﹺﻧﻰ ﻻﹶ ﺃﹶﺳﺘﻬﺰﹺﺉ ﻣﻨﻚ ﻭﻟﹶﻜﻨﻰ ﻋﻠﹶﻰ ﻣﺎ ﺃﹶﺷﺎﺀُ ﻗﹶﺎﺩ ﺭ«
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 qurtaran Allah necə də xeyirxahdır! Allaha and olsun ki, Allah nə
əvvəlkilərdən, nə də sonrakılardan heç kəsə vermədiyini mənə
Muslim 308/ 186 (272, 479).

298

186

ÑßÙÈÙ ÃÖÄÑÈ ÙßÄÈÑËßÐ

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 buyuracaq. Adam: “Xeyr, ey Rəbbim!”- deyəcək və 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 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 kölgəsində kölgələnim və suyundan içim. Səndən başqa bir şey istəmirəm”. 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 istədiklərinə nə son qoyacaq? Sənə dünya və bir o qədərini versəm, bu
səni razı edərmi?” Adam: “Ey Rəbbim! Sən aləmlərin Rəbbi olduğun 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 Elçisideyə 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

ﻋﻦ ﺃﹶﺑﹺﻰ ﻫﺮﻳﺮﺓﹶ  ﺃﹶﺧﺒﺮﻫﻤﺎ ﺃﹶﻥﱠ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻗﹶﺎﻟﹸﻮﺍ ﻳﺎ ﺭﺳﻮﻝﹶ ﺍﻟﻠﱠﻪ ، ﻫﻞﹾ ﻧﺮﻯ ﺭﺑﻨﺎ ﻳﻮﻡ ﺍﻟﹾﻘﻴﺎﻣﺔ ﻗﹶﺎﻝﹶ »ﻫﻞﹾ
ﺏ« .ﻗﹶﺎﻟﹸﻮﺍ ﻻﹶ ﻳﺎ ﺭﺳﻮﻝﹶ ﺍﻟﻠﱠﻪ .ﻗﹶﺎﻝﹶ »ﻓﹶﻬﻞﹾ ﺗﻤﺎﺭﻭﻥﹶ ﻓﻰ
ﺗﻤﺎﺭﻭﻥﹶ ﻓﻰ ﺍﻟﹾﻘﹶﻤﺮﹺ ﻟﹶﻴﻠﹶﺔﹶ ﺍﻟﹾﺒﺪﺭﹺ ﻟﹶﻴﺲ ﺩﻭﻧﻪ ﺳﺤﺎ 
ﺏ« .ﻗﹶﺎﻟﹸﻮﺍ ﻻﹶ .ﻗﹶﺎﻝﹶ »ﻓﹶﺈﹺﻧﻜﹸﻢ ﺗﺮﻭﻧﻪ ﻛﹶﺬﹶﻟﻚ ،ﻳﺤﺸﺮ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻳﻮﻡ ﺍﻟﹾﻘﻴﺎﻣﺔ،
ﺍﻟﺸﻤﺲﹺ ﻟﹶﻴﺲ ﺩﻭﻧﻬﺎ ﺳﺤﺎ 
ﻓﹶﻴﻘﹸﻮﻝﹸ ﻣﻦ ﻛﹶﺎﻥﹶ ﻳﻌﺒﺪ ﺷﻴﺌﹰﺎ ﻓﹶﻠﹾﻴﺘﺒﹺﻊ .ﻓﹶﻤﻨﻬﻢ ﻣﻦ ﻳﺘﺒﹺﻊ ﺍﻟﺸﻤﺲ ،ﻭﻣﻨﻬﻢ ﻣﻦ ﻳﺘﺒﹺﻊ ﺍﻟﹾﻘﹶﻤﺮ ﻭﻣﻨﻬﻢ ﻣﻦ ﻳﺘﺒﹺﻊ
ﺍﻟﻄﱠﻮﺍﻏﻴﺖ ،ﻭﺗﺒﻘﹶﻰ ﻫﺬﻩ ﺍﻷُﻣﺔﹸ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻨﺎﻓﻘﹸﻮﻫﺎ ،ﻓﹶﻴﺄﹾﺗﻴﻬﹺﻢ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﻓﹶﻴﻘﹸﻮﻝﹸ ﺃﹶﻧﺎ ﺭﺑﻜﹸﻢ ﻓﹶﻴﻘﹸﻮﻟﹸﻮﻥﹶ ﻫﺬﹶﺍ ﻣﻜﹶﺎﻧﻨﺎ ﺣﺘﻰ
ﻳﺄﹾﺗﻴﻨﺎ ﺭﺑﻨﺎ ،ﻓﹶﺈﹺﺫﹶﺍ ﺟﺎﺀَ ﺭﺑﻨﺎ ﻋﺮﻓﹾﻨﺎﻩ .ﻓﹶﻴﺄﹾﺗﻴﻬﹺﻢ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﻓﹶﻴﻘﹸﻮﻝﹸ ﺃﹶﻧﺎ ﺭﺑﻜﹸﻢ .ﻓﹶﻴﻘﹸﻮﻟﹸﻮﻥﹶ ﺃﹶﻧﺖ ﺭﺑﻨﺎ .ﻓﹶﻴﺪﻋﻮﻫﻢ
ﻓﹶﻴﻀﺮﺏ ﺍﻟﺼﺮﺍﻁﹸ ﺑﻴﻦ ﻇﹶﻬﺮﺍﻧﻰ ﺟﻬﻨﻢ ،ﻓﹶﺄﹶﻛﹸﻮﻥﹸ ﺃﹶﻭﻝﹶ ﻣﻦ ﻳﺠﻮﺯ ﻣﻦ ﺍﻟﺮﺳﻞﹺ ﺑﹺﺄﹸﻣﺘﻪ ،ﻭﻻﹶ ﻳﺘﻜﹶﻠﱠﻢ ﻳﻮﻣﺌﺬ
ﺃﹶﺣ ﺪ ﺇﹺﻻﱠ ﺍﻟﺮﺳﻞﹸ ،ﻭﻛﹶﻼﹶﻡ ﺍﻟﺮﺳﻞﹺ ﻳﻮﻣﺌﺬ ﺍﻟﻠﱠﻬﻢ ﺳﻠﱢﻢ ﺳﻠﱢﻢ .ﻭﻓﻰ ﺟﻬﻨﻢ ﻛﹶﻼﹶﻟﻴﺐ ﻣﺜﹾﻞﹸ ﺷﻮﻙ ﺍﻟﺴﻌﺪﺍﻥ،
ﻫﻞﹾ ﺭﺃﹶﻳﺘﻢ ﺷﻮﻙ ﺍﻟﺴﻌﺪﺍﻥ .«ﻗﹶﺎﻟﹸﻮﺍ ﻧﻌﻢ .ﻗﹶﺎﻝﹶ »ﻓﹶﺈﹺﻧﻬﺎ ﻣﺜﹾﻞﹸ ﺷﻮﻙ ﺍﻟﺴﻌﺪﺍﻥ ،ﻏﹶﻴﺮ ﺃﹶﻧﻪ ﻻﹶ ﻳﻌﻠﹶﻢ ﻗﹶﺪﺭ
ﻋﻈﹶﻤﻬﺎ ﺇﹺﻻﱠ ﺍﻟﻠﱠﻪ ،ﺗﺨﻄﹶﻒ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺑﹺﺄﹶﻋﻤﺎﻟﻬﹺﻢ ،ﻓﹶﻤﻨﻬﻢ ﻣﻦ ﻳﻮﺑﻖ ﺑﹺﻌﻤﻠﻪ ،ﻭﻣﻨﻬﻢ ﻣﻦ ﻳﺨﺮﺩﻝﹸ ﺛﹸﻢ ﻳﻨﺠﻮ،
ﺣﺘﻰ ﺇﹺﺫﹶﺍ ﺃﹶﺭﺍﺩ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﺭﺣﻤﺔﹶ ﻣﻦ ﺃﹶﺭﺍﺩ ﻣﻦ ﺃﹶﻫﻞﹺ ﺍﻟﻨﺎﺭﹺ ،ﺃﹶﻣﺮ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﺍﻟﹾﻤﻼﹶﺋﻜﹶﺔﹶ ﺃﹶﻥﹾ ﻳﺨﺮﹺﺟﻮﺍ ﻣﻦ ﻛﹶﺎﻥﹶ ﻳﻌﺒﺪ ﺍﻟﻠﱠﻪ،
ﻓﹶﻴﺨﺮﹺﺟﻮﻧﻬﻢ ﻭﻳﻌﺮﹺﻓﹸﻮﻧﻬﻢ ﺑﹺﺂﺛﹶﺎﺭﹺ ﺍﻟﺴﺠﻮﺩ ،ﻭﺣﺮﻡ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﻋﻠﹶﻰ ﺍﻟﻨﺎﺭﹺ ﺃﹶﻥﹾ ﺗﺄﹾﻛﹸﻞﹶ ﺃﹶﺛﹶﺮ ﺍﻟﺴﺠﻮﺩ ﻓﹶﻴﺨﺮﺟﻮﻥﹶ ﻣﻦ
ﺍﻟﻨﺎﺭﹺ ،ﻓﹶﻜﹸﻞﱡ ﺍﺑﻦﹺ ﺁﺩﻡ ﺗﺄﹾﻛﹸﻠﹸﻪ ﺍﻟﻨﺎﺭ ﺇﹺﻻﱠ ﺃﹶﺛﹶﺮ ﺍﻟﺴﺠﻮﺩ ،ﻓﹶﻴﺨﺮﺟﻮﻥﹶ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺎﺭﹺ ﻗﹶﺪ ﺍﻣﺘﺤﺸﻮﺍ ،ﻓﹶﻴﺼﺐ ﻋﻠﹶﻴﻬﹺﻢ
ﻣﺎﺀُ ﺍﻟﹾﺤﻴﺎﺓ ،ﻓﹶﻴﻨﺒﺘﻮﻥﹶ ﻛﹶﻤﺎ ﺗﻨﺒﺖ ﺍﻟﹾﺤﺒﺔﹸ ﻓﻰ ﺣﻤﻴﻞﹺ ﺍﻟﺴﻴﻞﹺ ،ﺛﹸﻢ ﻳﻔﹾﺮﻍﹸ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﹾﻘﹶﻀﺎﺀِ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﹾﻌﺒﺎﺩ ،ﻭﻳﺒﻘﹶﻰ
ﺭﺟ ﹲﻞ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﹾﺠﻨﺔ ﻭﺍﻟﻨﺎﺭﹺ ،ﻭﻫﻮ ﺁﺧﺮ ﺃﹶﻫﻞﹺ ﺍﻟﻨﺎﺭﹺ ﺩﺧﻮﻻﹰ ﺍﻟﹾﺠﻨﺔﹶ ،ﻣﻘﹾﺒﹺ ﹲﻞ ﺑﹺﻮﺟﻬﹺﻪ ﻗﺒﻞﹶ ﺍﻟﻨﺎﺭﹺ ﻓﹶﻴﻘﹸﻮﻝﹸ ﻳﺎ ﺭﺏ
ﺍﺻﺮﹺﻑ ﻭﺟﻬﹺﻰ ﻋﻦﹺ ﺍﻟﻨﺎﺭﹺ ،ﻗﹶﺪ ﻗﹶﺸﺒﻨﹺﻰ ﺭﹺﳛﻬﺎ ،ﻭﺃﹶﺣﺮﻗﹶﻨﹺﻰ ﺫﹶﻛﹶﺎﺅﻫﺎ .ﻓﹶﻴﻘﹸﻮﻝﹸ ﻫﻞﹾ ﻋﺴﻴﺖ ﺇﹺﻥﹾ ﻓﹸﻌﻞﹶ ﺫﹶﻟﻚ
ﺑﹺﻚ ﺃﹶﻥﹾ ﺗﺴﺄﹶﻝﹶ ﻏﹶﻴﺮ ﺫﹶﻟﻚ ﻓﹶﻴﻘﹸﻮﻝﹸ ﻻﹶ ﻭﻋﺰﺗﻚ .ﻓﹶﻴﻌﻄﻰ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﻣﺎ ﻳﺸﺎﺀُ ﻣﻦ ﻋﻬﺪ ﻭﻣﻴﺜﹶﺎﻕﹴ ،ﻓﹶﻴﺼﺮﹺﻑ ﺍﻟﻠﱠﻪ
ﻭﺟﻬﻪ ﻋﻦﹺ ﺍﻟﻨﺎﺭﹺ ،ﻓﹶﺈﹺﺫﹶﺍ ﺃﹶﻗﹾﺒﻞﹶ ﺑﹺﻪ ﻋﻠﹶﻰ ﺍﻟﹾﺠﻨﺔ ﺭﺃﹶﻯ ﺑﻬﺠﺘﻬﺎ ﺳﻜﹶﺖ ﻣﺎ ﺷﺎﺀَ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﺃﹶﻥﹾ ﻳﺴﻜﹸﺖ ،ﺛﹸﻢ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﻳﺎ
ﺭﺏ ﻗﹶﺪﻣﻨﹺﻰ ﻋﻨﺪ ﺑﺎﺏﹺ ﺍﻟﹾﺠﻨﺔ .ﻓﹶﻴﻘﹸﻮﻝﹸ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﻟﹶﻪ ﺃﹶﻟﹶﻴﺲ ﻗﹶﺪ ﺃﹶﻋﻄﹶﻴﺖ ﺍﻟﹾﻌﻬﻮﺩ ﻭﺍﻟﹾﻤﻮﺍﺛﻴﻖ ﺃﹶﻥﹾ ﻻﹶ ﺗﺴﺄﹶﻝﹶ ﻏﹶﻴﺮ
Muslim 310/ 187 (274, 481).
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 ﺃﹶﻥﹾﻚ ﺫﹶﻟﻴﺖﻄ ﺇﹺﻥﹾ ﺃﹸﻋﺖﻴﺴﺎ ﻋﻘﹸﻮﻝﹸ ﻓﹶﻤ ﻓﹶﻴ.ﻚﻠﹾﻘﻘﹶﻰ ﺧ ﻻﹶ ﺃﹶﻛﹸﻮﻥﹸ ﺃﹶﺷﺏﺎ ﺭﻘﹸﻮﻝﹸ ﻳ ﻓﹶﻴﺄﹶﻟﹾﺖ ﺳﺖﻯ ﻛﹸﻨﺍﻟﱠﺬ
ﻪﻣﻘﹶﺪ ﻓﹶﻴ،ﻴﺜﹶﺎﻕﹴﻣ ﻭﺪﻬ ﻋﻦﺎﺀَ ﻣﺎ ﺷ ﻣﻪﺑﻰ ﺭﻄﻌ ﻓﹶﻴ.ﻚ ﺫﹶﻟﺮﺄﹶﻝﹸ ﻏﹶﻴ ﻻﹶ ﺃﹶﺳﻚﺗﺰﻋﻘﹸﻮﻝﹸ ﻻﹶ ﻭ ﻓﹶﻴﻩﺮﺄﹶﻝﹶ ﻏﹶﻴﺴﻻﹶ ﺗ
ﺎﺀَ ﺍﻟﻠﱠﻪﺎ ﺷ ﻣﻜﹸﺖﺴ ﻓﹶﻴ،ﻭﺭﹺﺮﺍﻟﺴ ﻭﺓﺮﻀ ﺍﻟﻨﻦﺎ ﻣﻴﻬﺎ ﻓﻣﺎ ﻭﻬﺗﺮﻫﺃﹶﻯ ﺯ ﻓﹶﺮ،ﺎﻬﺎﺑﻠﹶﻎﹶ ﺑ ﻓﹶﺈﹺﺫﹶﺍ ﺑ،ﺔﻨﺎﺏﹺ ﺍﻟﹾﺠﺇﹺﻟﹶﻰ ﺑ
 ﻗﹶﺪﺲ ﺃﹶﻟﹶﻴ،ﻙﺭﺎ ﺃﹶﻏﹾﺪ ﻣﻡ ﺁﺩﻦﺎ ﺍﺑ ﻳﻚﺤﻳ ﻭﻘﹸﻮﻝﹸ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﻓﹶﻴ.ﺔﹶﻨﻠﹾﻨﹺﻰ ﺍﻟﹾﺠﺧ ﺃﹶﺩﺏﺎ ﺭﻘﹸﻮﻝﹸ ﻳ ﻓﹶﻴ،ﻜﹸﺖﺴﺃﹶﻥﹾ ﻳ
.ﻚﻠﹾﻘﻘﹶﻰ ﺧﻠﹾﻨﹺﻰ ﺃﹶﺷﻌﺠ ﻻﹶ ﺗﺏﺎ ﺭﻘﹸﻮﻝﹸ ﻳ ﻓﹶﻴﻴﺖﻄﻯ ﺃﹸﻋ ﺍﻟﱠﺬﺮﺄﹶﻝﹶ ﻏﹶﻴﺴ ﺃﹶﻥﹾ ﻻﹶ ﺗﻴﺜﹶﺎﻕﺍﻟﹾﻤ ﻭﺪﻬ ﺍﻟﹾﻌﺖﻄﹶﻴﺃﹶﻋ
ﻪﺘﻨﹺﻴ ﺃﹸﻣﺖﻘﹶﻄﹶﻌﻰ ﺇﹺﺫﹶﺍ ﺍﻧﺘﻰ ﺣﻨﻤﺘ ﻓﹶﻴ.ﻦﻤﻘﹸﻮﻝﹸ ﺗ ﻓﹶﻴﺔﻨﻮﻝﹺ ﺍﻟﹾﺠﺧﻰ ﺩ ﻓﺄﹾﺫﹶﻥﹸ ﻟﹶﻪ ﻳ ﺛﹸﻢ،ﻪﻨ  ﻣ ﺍﻟﻠﱠﻪﻚﺤﻀﻓﹶﻴ
ﺎﻟﹶﻰ ﻟﹶﻚﻌ ﺗ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺍﻟﻠﱠﻪﺎﻧﹺﻰ ﺍﻷَﻣ ﺑﹺﻪﺖﻬﺘﻰ ﺇﹺﺫﹶﺍ ﺍﻧﺘ ﺣ،ﻪﺑ ﺭﻩﺬﹶﻛﱢﺮﻞﹶ ﻳ ﺃﹶﻗﹾﺒ.ﻛﹶﺬﹶﺍ ﻛﹶﺬﹶﺍ ﻭﻦﻤ  ﺗﻗﹶﺎﻝﹶ ﺍﻟﻠﱠﻪ
  ﻗﹶﺎﻝﹶ »ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺍﻟﻠﱠﻪﻮﻝﹶ ﺍﻟﻠﱠﻪﺳﺓﹶ  ﺇﹺﻥﱠ ﺭﺮﻳﺮ ﻷَﺑﹺﻰ ﻫﺭﹺﻯﺪ ﺍﻟﹾﺨﻴﺪﻌﻮ ﺳ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺃﹶﺑ.«ﻪﻌ ﻣﺜﹾﻠﹸﻪﻣ ﻭﻚﺫﹶﻟ
ﺜﹾﻠﹸﻪﻣ ﻭﻚ ﺫﹶﻟ »ﻟﹶﻚﻟﹶﻪ  ﺇﹺﻻﱠ ﻗﹶﻮﻮﻝﹺ ﺍﻟﻠﱠﻪﺳ ﺭﻦﻔﹶﻆﹾ ﻣ ﺃﹶﺣﺓﹶ ﻟﹶﻢﺮﻳﺮﻮ ﻫ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺃﹶﺑ.«ﻪﺜﹶﺎﻟﺓﹸ ﺃﹶﻣﺮﺸﻋ ﻭﻚ ﺫﹶﻟﻟﹶﻚ
«ﻪﺜﹶﺎﻟﺓﹸ ﺃﹶﻣﺮﺸﻋ ﻭ ﻟﹶﻚﻚﻘﹸﻮﻝﹸ »ﺫﹶﻟ ﻳﻪﺘﻌﻤﻰ ﺳ ﺇﹺﻧﻴﺪﻌﻮ ﺳ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺃﹶﺑ.«ﻪﻌﻣ
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 buyuracaq: “Mən sizin Rəbbinizəm!” Onlar (Onu tanımadıqlarına görə)
deyəcəklər: “Rəbbimiz gələnədək bura bizim yerimiz (olacaq),
Rəbbimiz gələndə biz Onu tanıyacağıq”. Sonra Allah onların
Tağut sözü aşağıdakı kimi izah olunur: a) Uca Allahla yanaşı ilahiləşdirilən və ibadət
olunan hər hansı bir məxluq; b) Allahın haram buyurduqlarına məhəl qoymayan günahkar; s) şeytan və iblis; ç) cadugərlər və baxıcılar; d) insanları aldadan və Allahın şəriətinə
zidd olan qanunlar qəbul edən kafirlər; e) büt yerləşdirilən məbəd.

300

ﺍﻷﺣﺎﺩﻳﺚ ﺍﻟﻘﺪﺳﻴﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺤﺔ

189

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 bənzəyirlər, 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 mələklərə Allaha ibadət etmiş kimsələri (oradan) çıxarmağı əmr edəcək.
Mələklər onları (üzlərindəki) səcdə izindən tanıyıb (oradan) çıxaracaqlar. Belə ki, Alah Cəhənnəm oduna səcdə izlərini yandırıbyaxmağı haram etmişdir. Beləliklə, onlar Cəhənnəmdən çıxacaqlar. Od Adəm övladının vücudunu səcdə yerləri istisna
olmaqla, başdan ayağa yandırıb-yaxacaq və onlar sümüklərinə
qədər yanmış halda oddan çıxacalar. Bundan sonra onların üstünə dirilik suyu töküləcək və onlar selin gətirdiyi toxumun cücərib 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 istəyəcəksənmi?” Bu adam: “Sənin İzzətinə and olsun ki, yox!”- deyəcək və

301
302

Tərcümədə buna Sirat, qıl körpüsü deyilir.
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 yaxınlaşdıracaq. 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 buyuracaq: “Vay sənin halına, ey Adəm oğlu, sən nə qədər vədinə xilaf
çıxırsan! Məgər sən and içib söz verməmişdin ki, sənə verilənlərdən başqa heç nə istəməyəcəksən?” O deyəcək: “Ey Rəbbim,
qoy Sənin yaratdıqlarının ən bədbəxti mən olmayım!” Belə olduqda 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 (verilmişdir)”. 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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ﺎﺭﹺﻞﹺ ﺍﻟﻨ ﺃﹶﻫﺮﺁﺧﺔﹶ ﻭﻨﻮﻟﹰﺎ ﺍﻟﹾﺠﺧ ﺩﺔﻨﻞﹺ ﺍﻟﹾﺠ ﺃﹶﻫﺮ ﺁﺧﻠﹶﻢﻲ ﻟﹶﺄﹶﻋ  ﺇﹺﻧﻮﻝﹸ ﺍﻟﻠﱠﻪﺳ  ﻗﹶﺎﻝﹶ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺭ ﺃﹶﺑﹺﻲ ﺫﹶﺭﻦﻋ
ﺎﻫﺎﺭﺒ ﻛﻪﻨﻮﺍ ﻋﻓﹶﻌﺍﺭ ﻭﻮﺑﹺﻪ ﺫﹸﻧﺎﺭﻐ ﺻﻪﻠﹶﻴﻮﺍ ﻋﺮﹺﺿﻘﹶﺎﻝﹸ ﺍﻋ ﻓﹶﻴﺔﺎﻣﻴ ﺍﻟﹾﻘﻡﻮ ﻳﻰ ﺑﹺﻪﺗﺆ ﹲﻞ ﻳﺟﺎ ﺭﻬﻨﺎ ﻣﻭﺟﺮﺧ
ﻛﹶﺬﹶﺍ ﻛﹶﺬﹶﺍ ﻛﹶﺬﹶﺍ ﻭﻡﻮ ﻳﻠﹾﺖﻤﻋﻛﹶﺬﹶﺍ ﻭﻛﹶﺬﹶﺍ ﻛﹶﺬﹶﺍ ﻭ ﻛﹶﺬﹶﺍ ﻭﻡﻮ ﻳﻠﹾﺖﻤﻘﹶﺎﻝﹸ ﻋ ﻓﹶﻴﻮﺑﹺﻪ ﺫﹸﻧﺎﺭﻐ ﺻﻪﻠﹶﻴ ﻋﺽﺮﻌﻓﹶﺘ
 ﻓﹶﺈﹺﻥﱠ ﻟﹶﻚﻘﹶﺎﻝﹸ ﻟﹶﻪ ﻓﹶﻴﻪﻠﹶﻴ ﻋﺽﺮﻌ ﺃﹶﻥﹾ ﺗﻮﺑﹺﻪﺎﺭﹺ ﺫﹸﻧﺒ ﻛﻦﻖ ﻣ ﻔﺸ ﻣﻮﻫ ﻭﺮﻜﻨ ﺃﹶﻥﹾ ﻳﻴﻊﻄﺘﺴ ﻟﹶﺎ ﻳﻢﻌﻘﹸﻮﻝﹸ ﻧﻛﹶﺬﹶﺍ ﻓﹶﻴﻭ
 ﻮﻝﹶ ﺍﻟﻠﱠﻪﺳ ﺭﺖﺃﹶﻳ ﺭﺎ ﻓﹶﻠﹶﻘﹶﺪﻨﺎ ﻫﺎ ﻫﺍﻫﺎﺀَ ﻟﹶﺎ ﺃﹶﺭﻴ ﺃﹶﺷﻠﹾﺖﻤ ﻋ ﻗﹶﺪﺏﻘﹸﻮﻝﹸ ﺭﺔﹰ ﻓﹶﻴﻨﺴ ﺣﺌﹶﺔﻴﻜﹶﺎﻥﹶ ﻛﹸﻞﱢ ﺳﻣ
ﺍﺟﹺﺬﹸﻩﻮ ﻧﺕﺪﻰ ﺑﺘ ﺣﻚﺤﺿ
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 bildirin, böyük günahlarını isə (əməl dəftərindən) silin”. Kiçik günahları 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

ﻮﻡﹴ ﻳﻴﻘﹶﺎﺕﻤ ﻟﺮﹺﻳﻦﺍﻵﺧ ﻭﲔ ﺍﷲُ ﺍﻷَﻭﻟﻊﻤﺠ »ﻳ:   ﻗﹶﺎﻝﹶﺒﹺﻲﻦﹺ ﺍﻟﻨ ﻋ: ﻮﺩﻌﺴﻦﹺ ﻣ ﺍﷲِ ﺑﺪﺒ ﻋﻦﻋ
ُﺰﹺﻝﹸ ﺍﷲﻨﻳ ﻭ: ﻗﹶﺎﻝﹶ،ِﺎﺀﻞﹶ ﺍﻟﹾﻘﹶﻀﺮﻭﻥﹶ ﻓﹶﺼﻈﺘﻨﺎﺀِ[ ﻳﻤ ]ﺇﹺﻟﹶﻰ ﺍﻟﺴﻢﻫﺎﺭﺼﺔﹰ ﺃﹶﺑﺼﺎﺧ ﺷ،ﺔﹰﻨ ﺳﲔﻌﺑﺎﻣﺎﹰ ﺃﹶﺭﻴ ﻗ،ﻠﹸﻮﻡﹴﻌﻣ
ﻜﹸﻢﺑ ﺭﻦﺍ ﻣﻮﺿﺮ ﺗ! ﺃﹶﻟﹶﻢﺎﺱﺎ ﺍﻟﻨﻬ ﺃﹶﻳ:ﺎﺩﻨﻱ ﻣﺎﺩﻨ ﻳ ﺛﹸﻢ،ﻲﺮﺵﹺ ﺇﹺﻟﹶﻰ ﺍﻟﹾﻜﹸﺮﺳ ﺍﻟﹾﻌﻦﺎﻡﹺ ﻣﻤ ﺍﻟﹾﻐﻦﻲ ﻇﹸﻠﹶﻞﹴ ﻣ ﻓ
ﺎ ﻣﻜﹸﻢﻨﻴﺌﺎﹰ ﺃﹶﻥﹾ ﻳﻮﱄﹶ ﻛﹸﻞﱠ ﺃﹶﻧﺎﺱﹴ ﻣ ﺷﺮﹺﻛﹸﻮﺍ ﺑﹺﻪﺸﻻﹶ ﺗﻭﻩ ﻭﺪﺒﻌ ﺃﹶﻥﹾ ﺗﻛﹸﻢﺮﺃﹶﻣ ﻭ،ﻗﹶﻜﹸﻢﺯﺭ ﻭ،ﻠﹶﻘﹶﻜﹸﻢﻱ ﺧﺍﻟﱠﺬ
 ﻛﹸﻞﱡ ﻗﹶﻮﻡﹴﻖﻄﹶﻠﻨ ﻓﹶﻠﻴ،ﻠﹶﻰ ﺑ:؟ ﻗﹶﺎﻟﹸﻮﺍﻜﹸﻢﺑ ﺭﻦﻻﹰ ﻣﺪ ﻋﻚ ﺫﹶﻟﺲ ﺃﹶﻟﹶﻴ،ﺎﻴﻧﻲ ﺍﻟﺪﻭﻥﹶ ﻓﺪﺒﻌﻟﱠﻮﻥﹶ ﻭ[ ﻳﻮﺘﻮﺍ ]ﻳﻛﹶﺎﻧ

304

Muslim 277, 487.
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ﺇﹺﻟﹶﻰ ﻣﺎ ﻛﹶﺎﻧﻮﺍ ﻳﻌﺒﺪﻭﻥﹶ ﻭﻳﺘﻮﻟﱠﻮﻥﹶ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻧﻴﺎ ،ﻗﹶﺎﻝﹶ :ﻓﹶﻴﻨﻄﹶﻠﻘﹸﻮﻥﹶ ﻭﻳﻤﺜﱠﻞﹸ ﻟﹶﻬﻢ ﺃﹶﺷﺒﺎﻩ ﻣﺎ ﻛﹶﺎﻧﻮﺍ ﻳﻌﺒﺪﻭﻥﹶ،
ﻓﹶﻤﻨﻬﻢ ﻣﻦ ﻳﻨﻄﹶﻠﻖ ﺇﹺﻟﹶﻰ ﺍﻟﺸﻤﺲﹺ ،ﻭﻣﻨﻬﻢ ﻣﻦ ﻳﻨﻄﹶﻠﻖ ﺇﹺﻟﹶﻰ ﺍﻟﹾﻘﹶﻤﺮﹺ ﻭﺍﻷَﻭﺛﹶﺎﻥ ﻣﻦ ﺍﻟﹾﺤﺠﺎﺭﺓ ﻭﺃﹶﺷﺒﺎﻩ ﻣﺎ
ﻛﹶﺎﻧﻮﺍ ﻳﻌﺒﺪﻭﻥﹶ ،ﻗﹶﺎﻝﹶ :ﻭﻳﻤﺜﱠﻞﹸ ﻟﻤﻦ ﻛﹶﺎﻥﹶ ﻳﻌﺒﺪ ﻋﻴﺴﻰ ﺷﻴﻄﹶﺎﻥﹸ ﻋﻴﺴﻰ ،ﻭﻳﻤﺜﱠﻞﹸ ﻟﻤﻦ ﻛﹶﺎﻥﹶ ﻳﻌﺒﺪ ﻋﺰﻳﺮﺍﹰ
ﺷﻴﻄﹶﺎﻥﹸ ﻋﺰﻳﺮﹴ ،ﻭﻳﺒﻘﹶﻰ ﻣﺤﻤ ﺪ  ﻭﺃﹸﻣﺘﻪ ،ﻗﹶﺎﻝﹶ :ﻓﹶﻴﺘﻤﺜﱠﻞﹸ ﺍﻟﺮﺏ ﺗﺒﺎﺭﻙ ﻭﺗﻌﺎﻟﹶﻰ ،ﻓﹶﻴﺄﺗﻴﻬﻢ ﻓﹶﻴﻘﹸﻮﻝﹸ :ﻣﺎ ﻟﹶﻜﹸﻢ
ﻻ ﺗﻨﻄﹶﻠﻘﹸﻮﻥﹶ ﻛﹶﻤﺎ ﺍﻧﻄﹶﻠﹶﻖ ﺍﻟﻨﺎﺱ؟ ﻗﹶﺎﻝﹶ :ﻓﹶﻴﻘﹸﻮﻟﹸﻮﻥﹶ :ﺇﹺﻥﱠ ﻟﹶﻨﺎﹶ ﺇﹺﻟﹶﻬﺎﹰ ﻣﺎ ﺭﺃﻳﻨﺎﻩ] ﺑﻌﺪ [ﻓﹶﻴﻘﹸﻮﻝﹸ :ﻫﻞﹾ ﺗﻌﺮﹺﻓﹸﻮﻧﻪ ﺇﹺﻥﹾ
ﺭﺃﹶﻳﺘﻤﻮﻩ؟ ﻓﹶﻴﻘﹸﻮﻟﹸﻮﻥﹶ :ﺇﹺﻥﹾ ﺑﻴﻨﻨﺎ ﻭﺑﻴﻨﻪ ﻋﻼﹶﻣﺔﹰ ﺇﹺﺫﹶﺍ ﺭﺃﹶﻳﻨﺎﻫﺎ ﻋﺮﻓﹾﻨﺎﻩ ﻗﹶﺎﻝﹶ :ﻓﹶﻴﻘﹸﻮﻝﹸ :ﻣﺎ ﻫﻲ؟ ﻓﹶﻴﻘﹸﻮﻟﹸﻮﻥﹶ :ﻳﻜﹾﺸﻒ
ﻋﻦ ﺳﺎﻗﻪ] ﻗﹶﺎﻝﹶ[ ﻓﹶﻌﻨﺪ ﺫﹶﻟﻚ ﻳﻜﹾﺸﻒ ﻋﻦ ﺳﺎﻗﻪ ﻓﹶﻴﺨﺮ ﻛﹸﻞﱡ ﻣﻦ ﻛﹶﺎﻥﹶ ﻟﻈﹶﻬﺮﹺﻩ ﻃﹶﺒ ﻖ ﺳﺎﺟﹺﺪﺍﹰ ،ﻭﻳﺒﻘﹶﻰ ﻗﹶﻮ ﻡ
ﻇﹸﻬﻮﺭﻫﻢ ﻛﹶﺼﻴﺎﺻﻲ ﺍﻟﹾﺒﻘﹶﺮﹺ ﻳﺮﹺﻳﺪﻭﻥﹶ ﺍﻟﺴﺠﻮﺩ ﻓﹶﻼﹶ ﻳﺴﺘﻄﻴﻌﻮﻥﹶ ﻭﻗﹶ ﺪ ﻛﹶﺎﻥﹸ ﻳ ﺪﻋﻮﻥﹶ ﺇﹺﻟﹶﻰ ﺍﻟﺴﺠﻮﺩ ﻭﻫ ﻢ
ﺳﺎﻟﻤﻮﻥﹶ ﺛﹸﻢ ﻳﻘﹸﻮﻝﹸ :ﺍﺭﻓﹶﻌﻮﺍ ﺭﺅﻭﺳﻜﹸﻢ ،ﻓﹶﻴﺮﻓﹶﻌﻮﻥﹶ ﺭﺅﻭﺳﻬﻢ ،ﻓﹶﻴﻌﻄﻴﻬﹺﻢ ﻧﻮﺭﻫﻢ ﻋﻠﹶﻰ ﻗﹶﺪﺭﹺ ﺃﹶﻋﻤﺎﻟﹶﻬﻢ،
ﻓﹶﻤﻨﻬﻢ ﻣﻦ ﻳﻌﻄﹶﻰ ﻧﻮﺭﻩ ﻣﺜﻞﹶ ﺍﻟﹾﺠﺒﹺﻞﹺ ﺍﻟﹾﻌﻈﻴﻢﹺ ﻳﺴﻌﻰ ﺑﻴﻦ ﻳﺪﻳﻪ ،ﻭﻣﻨﻬﻢ ﻣﻦ ﻳﻌﻄﹶﻰ ﻧﻮﺭﻩ ﺃﹶﺻﻐﺮ ﻣﻦ ﺫﹶﻟﻚ،
ﻭﻣﻨﻬﻢ ﻣﻦ ﻳﻌﻄﹶﻰ ﻧﻮﺭﺍﹰ ﻣﺜﻞﹶ ﺍﻟﻨﺨﻠﹶﺔ ﺑﹺﻴﻤﻴﻨﹺﻪ ،ﻭﻣﻨﻬﻢ ﻣﻦ ﻳﻌﻄﹶﻰ ﻧﻮﺭﺍﹰ ﺃﹶﺻﻐﺮ ﻣﻦ ﺫﹶﻟﻚ ﺣﺘﻰ ﻳﻜﹸﻮﻥﹶ
ﺁﺧﺮﻫﻢ ﺭﺟﻼﹰ ﻳﻌﻄﹶﻰ ﻧﻮﺭﻩ ﻋﻠﹶﻰ ﺇﹺﺑﻬﺎﻡﹺ ﻗﹶﺪﻣﻪ ﻳﻀﻲﺀ ﻣﺮﺓﹰ ،ﻭﻳﻄﹾﻔﹶﺄﹸ ﻣﺮﺓﹰ ،ﻓﹶﺈﹺﺫﹶﺍ ﺃﹶﺿﺎﺀَ ﻗﹶﺪﻣﻪ ﻗﹶﺪﻡ] ﻭﻣﺸﻰ[
ﻭﺇﹺﺫﹶﺍ ﻃﹶﻔﺊ ﻗﹶﺎﻡ ،ﻗﹶﺎﻝﹶ :ﻭﺍﻟﺮﺏ ﺗﺒﺎﺭﻙ ﻭﺗﻌﺎﻟﹶﻰ ﺃﹶﻣﺎﻣﻬﻢ ﺣﺘﻰ ﻳﻤﺮ ﺑﹺﻬﹺﻢ ﺇﹺﻟﹶﻰ ﺍﻟﻨﺎﺭﹺ ﻓﹶﻴﺒﻘﹶﻰ ﺃﹶﺛﹶﺮﻩ ﻛﹶﺤﺪ
ﺍﻟﺴﻴﻒ] ﺩﺣﺾ ﻣﺰﻟﺔ[ ﻗﹶﺎﻝﹶ :ﻓﹶﻴﻘﹸﻮﻝﹸ  :ﻣﺮﻭﺍ ،ﻓﻴﻤﺮﻭﻥﹶ ﻋﻠﹶﻰ ﻗﹶﺪﺭﹺ ﻧﻮﺭﹺﻫﻢ ،ﻣﻨﻬﻢ ﻣﻦ ﻳﻤﺮ ﻛﹶﻄﹶﺮﻑ
ﺍﻟﹾﻌﲔﹺ ،ﻭﻣﻨﻬﻢ ﻣﻦ ﻳﻤﺮ ﻛﹶﺎﻟﺒﺮﻕﹺ ،ﻭﻣﻨﻬﻢ ﻣﻦ ﻳﻤﺮ ﻛﹶﺎﻟﺴﺤﺎﺏﹺ ،ﻭﻣﻨﻬﻢ ﻣﻦ ﻳﻤﺮ ﻛﹶﺎﻧﻘﻀﺎﺽﹺ ﺍﻟﹾﻜﹶﻮﻛﹶﺐﹺ،
ﻭﻣﻨﻬﻢ ﻣﻦ ﻳﻤﺮ ﻛﹶﺎﻟﺮﻳﺢﹺ ،ﻭﻣﻨﻬﻢ ﻣﻦ ﻳﻤﺮ ﻛﹶﺸﺪ ﺍﻟﹾﻔﹶﺮﺱﹺ ،ﻭﻣﻨﻬﻢ ﻣﻦ ﻳﻤﺮ ﻛﹶﺸﺪ ﺍﻟﺮﺟﻞﹺ ،ﺣﺘﻰ ﻳﻤﺮ
ﺍﻟﱠﺬﻱ ﺃﹸﻋﻄﹶﻲ ﻧﻮﺭﻩ ﻋﻠﹶﻰ ﻇﹶﻬﺮ ]ﺇﹺﺑﻬﺎﻡﹺ[ ﻗﹶﺪﻣﻪ ﻳﺤﺒﻮﺍ ﻋﻠﹶﻰ ﻭﺟﻬﹺﻪ ﻭﻳﺪﻳﻪ ﻭﺭﹺﺟﻠﹶﻴﻪ ،ﺗﺨﺮ ﻳ ﺪ ﻭﺗﻌﻠﹶﻖ ﻳﺪ،
ﻭﺗﺨﺮ ﺭﹺﺟ ﹲﻞ ﻭﺗﻌﻠﹶﻖ ﺭﹺﺟﻞﹲ ،ﻭﺗﺼﻴﺐ ﺟﻮﺍﻧﹺﺒﻪ ﺍﻟﻨﺎﺭ ،ﻓﹶﻼﹶ ﻳﺰﺍﻝﹸ ﻛﹶﺬﹶﻟﻚ ﺣﺘﻰ ﻳﺨﻠﹸﺺ ،ﻓﹶﺈﹺﺫﹶﺍ ﺧﻠﹶﺺ ﻭﻗﹶﻒ
ﻋﻠﹶﻴﻬﺎ ﻓﹶﻘﹶﺎﻝﹶ :ﺍﻟﹾﺤﻤﺪ ﷲِ ﺍﻟﱠﺬﻱ ﺃﹶﻋﻄﹶﺎﻧﹺﻲ ﻣﺎ ﻟﹶﻢ ﻳﻌﻂ ﺃﹶﺣﺪﺍﹰ ،ﺇﹺﺫﹾ ﺃﻧﺠﺎﻧﹺﻲ ﻣﻨﻬﺎ ﺑﻌﺪ ﺇﹺﺫﹾ ﺭﺃﹶﻳﺘﻬﺎ ،ﻗﹶﺎﻝﹶ:
ﻓﹶﻴﻨﻄﹶﻠﹶﻖ ﺑﹺﻪ ﺇﹺﻟﹶﻰ ﻏﹶﺪﻳﺮﹴ ﻋﻨﺪ ﺑﺎﺏﹺ ﺍﻟﹾﺠﻨﺔ ﻓﹶﻴﻐﺘﺴِﻞﹸ ،ﻓﹶﻴﻌﻮﺩ ﺇﹺﻟﹶﻴﻪ ﺭﹺﻳﺢ ﺃﹶﻫﻞﹺ ﺍﻟﹾﺠﻨﺔ ﻭﺃﹶﻟﻮﺍﻧﻬﻢ ﻓﹶﻴﺮﻯ ﻣﺎ ﻓﻲ
ﺍﻟﹾﺠﻨﺔ ﻣﻦ ﺧﻼﻝﹺ ﺍﻟﹾﺒﺎﺏﹺ ،ﻓﹶﻴﻘﹸﻮﻝﹸ :ﺭﺏ ﺃﹶﺩﺧﻠﲏﹺ ﺍﻟﹾﺠﻨﺔﹶ  ،ﻓﹶﻴﻘﹸﻮﻝﹸ ﺍﷲُ ]ﻟﹶﻪ [ﺃﹶﺗﺴﺄﻝﹸ ﺍﻟﹾﺠﻨﺔ ﻭﻗﹶﺪ ﻧﺠﻴﺘﻚ ﻣﻦ
ﺍﻟﻨﺎﺭﹺ؟ ﻓﹶﻴﻘﹸﻮﻝﹸ :ﺭﺏ ﺍﺟﻌﻞﹾ ﺑﻴﲏﹺ ﻭﺑﻴﻨﻬﺎ ﺣﺠﺎﺑﺎﹰ ﺣﺘﻰ ﻻ ﺃﹶﺳﻤﻊ ﺣﺴِﻴﺴﻬﺎ ،ﻗﹶﺎﻝﹶ :ﻓﹶﻴﺪﺧﻞﹺ ﺍﻟﹾﺠﻨﺔ ،ﻓﹶﻴﺮﻯ
ﺃﹶﻭ ﻳﺮﻓﹶﻊ ﻟﹶﻪ ﻣﻨﺰﹺﻻﹰ ﺃﹶﻣﺎﻡ ﺫﹶﻟﻚ ﻛﹶﺄﹶﻥﱠ ﻣﺎ ﻫﻮ ﻓﻴﻪ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﺇﹺﻟﹶﻴﻪ ﺣﻠﹸﻢ ،ﻓﹶﻴﻘﹸﻮﻝﹸ :ﺭﺏ ﺃﹶﻋﻄﻨﹺﻲ ﺫﹶﻟﻚ ﺍﻟﹾﻤﱰﹺﻝﹶ،
ﻓﹶﻴﻘﹶﻮﻝﹸ ]ﻟﹶﻪ [ﻟﹶﻌﻠﱠﻚ ﺇﹺﻥﹾ ﺃﹶﻋﻄﹶﻴﺘﻜﹶﻪ ﺗﺴﺄﹶﻝﹸ ﻏﹶﻴﺮﻩ؟ ﻓﹶﻴﻘﹸﻮﻝﹸ :ﻻﹶ ﻭﻋﺰﺗﻚ ﻻﹶ ﺃﹶﺳﺄﹶﻟﹸﻚ ﻏﹶﻴﺮﻩ ،ﻭﺃﹶﻧﻰ ﻣﻨﺰﹺ ﹲﻝ ﺃﹶﺣﺴﻦ
ﻣﻨﻪ؟ ﻓﹶﻴﻌﻄﹶﺎﻩ ﻓﹶﻴﱰﻟﹸﻪ ،ﻭﻳﺮﻯ ﺃﹶﻣﺎﻡ ﺫﹶﻟﻚ ﻣﻨﺰﹺﻻﹰ ،ﻛﹶﺄﹶﻥﱠ ﻣﺎ ﻫﻮ ﺇﹺﻟﹶﻴﻪ ﺣﻠﹸ ﻢ ﻗﹶﺎﻝﹶ :ﺭﺏ ﺃﹶﻋﻄﻨﹺﻲ ﺫﹶﻟﻚ ﺍﻟﹾﻤﻨﺰﹺﻝﹶ،
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ﻓﹶﻴﻘﹸﻮﻝﹸ ﺍﷲُ ﺗﺒﺎﺭﻙ ﻭﺗﻌﺎﻟﹶﻰ :ﻟﹶﻌﻠﱠﻚ ﺇﹺﻥﹾ ﺃﹶﻋﻄﹶﻴﺘﻜﹶﻪ ﺗﺴﺄﹶﻝﹸ ﻏﹶﻴﺮﻩ؟ ﻗﹶﺎﻝﹶ :ﻻﹶ ﻭﻋﺰﺗﻚ] ﻻ ﺃﹶﺳﺄﹶﻟﹸﻚ[ ﻭﺃﹶﻧﻰ ﻣﻨﺰﹺ ﹲﻝ
ﺃﹶﺣﺴﻦ ﻣﻨﻪ؟ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﻓﹶﻴﻌﻄﹶﺎﻩ ،ﻓﹶﻴﻨﺰﹺﻟﹸﻪ ﺛﹸﻢ ﻳﺴﻜﹸﺖ .ﻓﹶﻴﻘﹸﻮﻝﹸ ﺍﷲُ ﺟﻞﱠ ﺫﻛﹾﺮﻩ :ﻣﺎ ﻟﹶﻚ ﻻﹶ ﺗﺴﺄﹶﻝﹸ؟ ﻓﹶﻴﻘﹸﻮﻝﹸ :ﺭﺏ
ﻗﹶﺪ ﺳﺄﹶﻟﹾﺘﻚ ﺣﺘﻰ ﺍﺳﺘﺤﻴﻴﺘﻚ] ﻭﺃﹶﻗﹾﺴﻤﺖ ﻟﹶﻚ ﺣﺘﻰ ﺍﺳﺘﺤﻴﻴﺘﻚ[ ﻓﹶﻴﻘﹸﻮﻝﹸ ﺍﷲُ ﺟﻞﱠ ﺫﻛﹾﺮﻩ :ﺃﹶﻟﹶﻢ ﺗﺮﺽ ﺃﹶﻥﹾ
ﺃﹸﻋﻄﻴﻚ ﻣﺜﻞﹶ ﺍﻟﺪﻧﻴﺎ ﻣﻨﺬﹸ ﺧﻠﹶﻘﹾﺘﻬﺎ ﺇﹺﻟﹶﻰ ﻳﻮﻡﹺ ﺃﹶﻓﹾﻨﻴﺘﻬﺎ ﻭﻋﺸﺮﺓﹶ ﺃﹶﺿﻌﺎﻓﻪ؟ ﻓﹶﻴﻘﹸﻮﻝﹸ :ﺃﹶﺗﻬﺰﺃﹸ ﺑﹺﻲ ﻭﺃﹶﻧﺖ ﺭﺏ
ﺍﻟﹾﻌﺰﺓ؟ ]ﻓﹶﻀﺤﻚ ﺍﻟﺮﺏ  ﻣﻦ ﻗﹶﻮﻟﻪ [ﻗﹶﺎﻝﹶ :ﻓﹶﺮﺃﹶﻳﺖ ﻋﺒﺪ ﺍﷲِ ﺑﻦﹺ ﻣﺴﻌﻮﺩ ﺇﹺﺫﹶﺍ ﺑﻠﹶﻎﹶ ﻫﺬﹶﺍ ﺍﻟﹾﻤﻜﹶﺎﻥ ﻣﻦ ﻫﺬﹶﺍ
ﺍﻟﹾﺤﺪﻳﺚ ﺿﺤﻚ ،ﻓﹶﻘﹶﺎﻝﹶ ﻟﹶﻪ ﺭﺟ ﹲﻞ :ﻳﺎ ﺃﹶﺑﺎ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺮﺣﻤﻦﹺ! ﻗﹶﺪ ﺳﻤﻌﺘﻚ ﺗﺤﺪﺙﹸ ﻫﺬﹶﺍ ﺍﻟﹾﺤﺪﻳﺚ ﻣﺮﺍﺭﺍﹰ
ﻛﹸﻠﱠﻤﺎ ﺑﻠﹶﻐﺖ ﻫﺬﹶﺍ ﺍﻟﹾﻤﻜﹶﺎﻥﹶ ﺿﺤﻜﹾﺖ؟ ﻓﹶﻘﹶﺎﻝﹶ :ﺇﹺﻧﻲ ﺳﻤﻌﺖ ﺭﺳﻮﻝﹶ ﺍﷲِ  ﻳﺤﺪﺙﹸ ﻫﺬﹶﺍ ﺍﻟﹾﺤﺪﻳﺚ ﻣﺮﺍﺭﺍﹰ
ﻛﹸﻠﱠﻤﺎ ﺑﻠﹶﻎﹶ ﻫﺬﹶﺍ ﺍﻟﹾﻤﻜﹶﺎﻥ ﻣﻦ ﻫﺬﹶﺍ ﺍﻟﹾﺤﺪﻳﺚ ﺿﺤﻚ ،ﺣﺘﻰ ﺗﺒﺪﻭ ﺃﹶﺿﺮﺍﺳﻪ ،ﻗﹶﺎﻝﹶ :ﻓﹶﻴﻘﹸﻮﻝﹸ ﺍﻟﺮﺏ ﺟﻞﱠ
ﺫﻛﹾﺮﻩ :ﻻ ﻭﻟﹶﻜﻨﻲ ﻋﻠﹶﻰ ﺫﹶﻟﻚ ﻗﹶﺎﺩﺭ ،ﻓﹶﻴﻘﹸﻮﻝﹸ :ﺃﹶﻟﹾﺤﻘﹾﻨﹺﻲ ﺑﹺﺎﻟﻨﺎﺱﹺ ،ﻓﹶﻴﻘﹸﻮﻝﹸ ﺍﻟﹾﺤﻖ ﺑﹺﺎﻟﻨﺎﺱﹺ ،ﻗﹶﺎﻝﹶ :ﻓﹶﻴﻨﻄﹶﻠﻖ
ﻳﺮﻣﻞﹸ ﻓﻲ ﺍﻟﹾﺠﻨﺔ ﺣﺘﻰ ﺇﹺﺫﹶﺍ ﺩﻧﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺎﺱﹺ ،ﺭﻓﻊ ﻟﹶﻪ ﻗﹶﺼ ﺮ ﻣﻦ ﺩﺭﺓ ،ﻓﹶﻴﺨﺮ ﺳﺎﺟﹺﺪﺍﹰ ،ﻓﹶﻴﻘﹶﺎﻝﹸ ﻟﹶﻪ :ﺍﺭﻓﹶﻊ
ﺭﺃﹾﺳﻚ ﻣﺎﻟﹶﻚ؟ ﻓﹶﻴﻘﹸﻮﻝﹸ :ﺭﺃﹶﻳﺖ ﺭﺑﻲ ﺃﹶﻭ ﺗﺮﺍﺀﻯ ﻟﻲ ﺭﺑﻲ ،ﻓﹶﻴﻘﹶﺎﻝﹸ ﻟﹶﻪ :ﺇﹺﻧﻤﺎ ﻫﻮ ﻣﻨﺰﹺ ﹲﻝ ﻣﻦ ﻣﻨﺎﺯﹺﻟﻚ ،ﻗﹶﺎﻝﹶ:
ﻚ ﻣﻦ ﺍﻟﹾﻤﻼﹶﺋﻜﹶﺔ،
ﺛﹸﻢ ﻳﻠﹾﻘﹶﻰ ﺭﺟﻼﹰ ﻓﹶﻴﺘﻬﻴﺄﹸ ﻟﻠﺴﺠﻮﺩ ﻟﹶﻪ ،ﻓﹶﻴﻘﹶﺎﻝﹸ ﻟﹶﻪ :ﻣﻪ؟ ﻣﺎﻟﹶﻚ ﻓﹶﻴﻘﹸﻮﻝﹸ :ﺭﺃﹶﻳﺖ ﺃﹶﻧﻚ ﻣﻠﹶ 
ﻓﹶﻴﻘﹸﻮﻝﹸ :ﺇﹺﻧﻤﺎ ﺃﹶﻧﺎ ﺧﺎﺯﹺ ﹲﻥ ﻣﻦ ﺧﺰﺍﻧﹺﻚ ،ﻭﻋﺒ ﺪ ﻣﻦ ﻋﺒﹺﻴﺪﻙ ﺗﺤﺖ ﻳﺪﻱ ﺃﹶﻟﻒ ﻗﹶﻬﺮﻣﺎﻥ ﻋﻠﹶﻰ ﻣﺜﹾﻞﹺ ﻣﺎ ﺃﹶﻧﺎ
ﻋﻠﹶﻴﻪ ،ﻗﹶﺎﻝﹶ :ﻓﹶﻴﻨﻄﹶﻠﻖ ﺃﹶﻣﺎﻣﻪ ﺣﺘﻰ ﻳﻔﹾﺘﺢ ﻟﹶﻪ ﺑﺎﺏ ﺍﻟﹾﻘﹶﺼﺮ ،ﻗﹶﺎﻝﹶ :ﻭﻫﻮ ﻣﻦ ﺩﺭﺓ ﻣﺠﻮﻓﹶﺔ ﺳﻘﺎﺋﻔﹸﻬﺎ ﻭﺃﹶﺑﻮﺍﺑﻬﺎ
ﻭﺃﹶﻏﹾﻼﹶﻗﹸﻬﺎ ﻭﻣﻔﹶﺎﺗﻴﺤﻬﺎ ﻣﻨﻬﺎ ﺗﺴﺘﻘﹾﺒﹺﻠﹸﻪ ﺟﻮﻫﺮﺓ ﺧﻀﺮﺍﺀُ ،ﻣﺒﻄﱠﻨ ﹲﺔ ﺑﹺﺤﻤﺮﺍﺀ )ﻓﻴﻬﺎ ﺳﺒﻌﻮﻥﹶ ﺑﺎﺑﺎﹰ ،ﻛﹸﻞﱡ ﺑﺎﺏﹴ
ﻳﻔﹾﻀﻲ ﺇﹺﻟﹶﻰ ﺟﻮﻫﺮﺓ ﺧﻀﺮﺍﺀَ ﻣﺒﻄﱠﻨﺔ (ﻛﹸﻞﱡ ﺟﻮﻫﺮﺓ ﺗﻔﹾﻀﻲ ﺇﹺﻟﹶﻰ ﺟﻮﻫﺮﺓ ﻋﻠﹶﻰ ﻏﹶﲑﹺ ﻟﹶﻮﻥ ﺍﻷُﺧﺮﻯ ،ﻓﻲ
ﺝ ﻭﻭﺻﺎﺋﻒ ﺃﹶﺩﻧﺎﻫﻦ ﺣﻮﺭﺍﺀُ ﻋﻴﻨﺎﺀُ ﻋﻠﹶﻴﻬﺎ ﺳﺒﻌﻮﻥﹶ ﺣﻠﱠﺔﹰ ﻳﺮﻯ ﻣﺦ ﺳﺎﻗﻬﺎ ﻣﻦ
ﻛﹸﻞﱢ ﺟﻮﻫﺮﺓ ﺳﺮ ﺭ ﻭﺃﹶﺯﻭﺍ 
ﻭﺭﺍﺀِ ﺣﻠﹶﻠﻬﺎ ﻛﹶﺒﹺﺪﻫﺎ ﻣﺮﺁﺗﻪ ،ﻭﻛﹶﺒﹺﺪﻩ ﻣﺮﺁﺗﻬﺎ ﺇﹺﺫﹶﺍ ﺃﹶﻋﺮﺽ ﻋﻨﻬﺎ ﺇﹺﻋﺮﺍﺿﺔﹰ ﺍﺯﺩﺍﺩﺕ ﻓﻲ ﻋﻴﻨﹺﻪ ﺳﺒﻌﲔ ﺿﻌﻔﺎﹰ
]ﻋﻤﺎ ﻛﹶﺎﻧﺖ ﻗﹶﺒﻞﹶ ﺫﹶﻟﻚ ،ﻭﺇﹺﺫﹶﺍ ﺃﹶﻋﺮﺿﺖ ﻋﻨﻪ ﺇﹺﻋﺮﺍﺿﻪ ﺍﺯﺩﺍﺩ ﻓﻲ ﻋﻴﻨﹺﻬﺎ ﺳﺒﻌﲔ ﺿﻌﻔﺎﹰ ﻋﻤﺎ ﻛﹶﺎﻧﺖ ﻗﹶﺒﻞﹶ
ﺫﹶﻟﻚ ،ﻓﹶﻴﻘﹸﻮﻝﹸ ﻟﹶﻬﺎ :ﻭﺍﷲِ ﻟﹶﻘﹶﺪ ﺍﺯﺩﺩﺕ ﻓﻲ ﻋﻴﻨﹺﻲ ﺳﺒﻌﲔ ﺿﻌﻔﺎﹰ ﻭﺗﻘﹸﻮﻝﹸ ﻟﹶﻪ :ﻭﺃﹶﻧﺖ ﻭﺍﷲِ ﻟﹶﻘﹶﺪ ﺍﺯﺩﺩﺕ ﻓﻲ
ﻋﻴﻨﹺﻲ ﺳﺒﻌﲔ ﺿﻌﻔﺎﹰ[ ﻓﹶﻴﻘﹶﺎﻝﹸ ﻟﹶﻪ :ﺃﹶﺷﺮﹺﻑ ،ﻓﹶﻴﺸﺮﹺﻑ ،ﻓﹶﻴﻘﹶﺎﻝﹸ ﻟﹶﻪ :ﻣﻠﹾﻜﹸﻚ ﻣﺴِﲑﺓﹸ ﻣﺌﹶﺔ ﻋﺎﻡﹴ ﻳﻨﻔﹸﺬﻩ ﺑﺼﺮﻙ.«
ﻗﹶﺎﻝﹶ :ﻓﹶﻘﹶﺎﻝﹶ ﻋﻤﺮ :ﺃﹶﻻﹶ ﺗﺴﻤﻊ ﻣﺎ ﻳﺤﺪﺛﹸﻨﺎ ﺍﺑﻦ ﺃﹸﻡ ﻋﺒﺪ ﻳﺎ ﻛﹶﻌﺐ! ﻋﻦ ﺃﹶﺩﻧﻰ ﺃﹶﻫﻞﹺ ﺍﻟﹾﺠﻨﺔ ﻣﻨﺰﹺﻻﹰ ،ﻓﹶﻜﹶﻴﻒ
ﲔ ﺭﺃﹶﺕ ﻭﻻﹶ ﺃﹸﺫﹸ ﹲﻥ ﺳﻤﻌﺖ ،ﺇﹺﻥﱠ ﺍﷲَ ﺟﻞﱠ ﺫﻛﹾﺮﻩ ﺟﻌﻞﹶ ﺩﺍﺭﺍﹰ
ﺃﹶﻋﻼﹶﻫﻢ؟ ﻗﹶﺎﻝﹶ :ﻳﺎ ﺃﹶﻣﲑ ﺍﻟﹾﻤﺆﻣﻨﲔ !ﻣﺎﻻﹶ ﻋ 
ﻓﹶﺠﻌﻞﹶ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﺎ ﺷﺎﺀَ ﻣﻦ ﺍﻷَﺯﻭﺍﺝﹺ ﻭﺍﻟﺜﹶﻤﺮﺍﺕ ﻭﺍﻷَﺷﺮﹺﺑﺔ ،ﺛﹸﻢ ﺃﹶﻃﹾﺒﻘﹶﻬﺎ ﺛﹸﻢ ﻟﹶﻢ ﻳﺮﻫﺎ ﺃﹶﺣ ﺪ ﻣﻦ ﺧﻠﹾﻘﻪ ﻻ
ﺲ ﻣﺎ ﺃﹸ ﺧﻔﻲ ﻟﹶﻬ ﻢ ﻣ ﻦ ﻗﹸﺮﺓ ﺃﹶ ﻋﻴﻦﹴ ﺟﺰﺍﺀً
ﺟﹺﺒﺮﹺﻳﻞﹸ ﻭﻻﹶ ﻏﹶﲑﻩ ﻣﻦ ﺍﻟﹾﻤﻼﹶﺋﻜﹶﺔ ﺛﹸﻢ ﻗﹶﺮﺃﹶ ﻛﹶﻌﺐ ﻓﹶﻼﹶ ﺗ ﻌﻠﹶﻢ ﻧ ﹾﻔ 
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ﻪﻠﹾﻘ ﺧﻦﺎﺀَ ﻣ ﺷﻦﺎ ﻣﻤﺍﻫﺃﹶﺭ ﻭ،َﺎﺀﺎ ﺷﺎ ﺑﹺﻤﻤﻬﻨﻳﺯ ﻭ،ﻦﹺﻴﺘﻨ ﺟﻚﻭﻥﹶ ﺫﹶﻟ ﺩﻠﹶﻖﺧ ﻭ:ﻠﹸﻮﻥﹶ ﻗﹶﺎﻝﹶﻌﻤ ﻮﺍ ﻳﺎ ﻛﹶﺎﻧﺑﹺﻤ
ﻞﹺ ﺃﹶﻫﻦﻞﹶ ﻣﺟﻰ ﺇﹺﻥﱠ ﺍﻟﺮﺘﺪ ﺣ ﺎ ﺃﹶﺣﻫﺮ ﻳﻲ ﻟﹶﻢﺍﺭﹺ ﺍﻟﱠﺘ ﺍﻟﺪﻠﻚﻝﹶ ﺗﺰﲔ ﻧﻠﱢﻴﻲ ﻋ ﻓﻪﺎﺑﺘ ﻛﹶﺎﻥﹶ ﻛﻦ ﻓﹶﻤ: ﻗﹶﺎﻝﹶﺛﹸﻢ
،ﻬﹺﻪﺟﻮﺀِ ﻭ ﺿﻦﺎ ﻣﻠﹶﻬﺧ ﺇﹺﻻﱠ ﺩﺔﻨﻢﹺ ﺍﻟﹾﺠﻴ ﺧﻦ ﹲﺔ ﻣﻤﻴﻘﹶﻰ ﺧﺒ ﻓﹶﻼﹶ ﺗ،ﻪﻠﹾﻜﻲ ﻣ ﻓﺴِﲑ ﻓﹶﻴﺝﺮﺨﲔ ﻟﹶﻴﻠﱢﻴﻋ
ﻲ ﻓﺴِﲑ ﻳﺝﺮ ﺧﲔ ﻗﹶﺪﻠﱢﻴﻞﹺ ﻋ ﺃﹶﻫﻦ ﹲﻞ ﻣﺟﺬﹶﺍ ﺭﻳﺢﹺ! ﻫﺬﹶﺍ ﺍﻟﺮﻬﺍﻫﺎﹰ ﻟ ﻭ:ﻘﹸﻮﻟﹸﻮﻥﹶ ﻓﹶﻴ،ﻪﺤﺮﻭﻥﹶ ﺑﹺﺮﻳﺸﺒﺘﺴﻓﹶﻴ
ﻔﹾﺴِﻲﻱ ﻧﺍﻟﱠﺬﺐ ]ﻭ ﻓﹶﻘﹶﺎﻝﹶ ﻛﹶﻌ،ﺎﻬ ﻓﹶﺎﻗﹾﺒﹺﻀﻠﹶﺖﺮﺳﺘ ﺍﺳ ﻗﹶﺪ ﺍﻟﹾﻘﹸﻠﹸﻮﺏﻩﺬﺐ! ﺇﹺﻥﱠ ﻫﺎ ﻛﹶﻌ ﻳﻚﺤﻳ ﻭ: ﻗﹶﺎﻝﹶ،ﻪﻠﹾﻜﻣ
ﻰ ﺇﹺﻥﱠﺘ ﺣﻴﻪﺘﺮﻛﹾﺒ ﻟﺮ ﺇﹺﻻﱠ ﺧ،ﻞﹴﺳﺮ ﻣﺒﹺﻲﻻﹶ ﻧ ﻭ،ﺏﹴﻘﹶﺮ ﻣﻠﹶﻚ ﻣﻦﺎ ﻣﺓﹰ ﻣﻓﹾﺮ ﻟﹶﺰﺔﺎﻣﻴ ﺍﻟﹾﻘﻮﻡ ﻳﻢﻨﻬ[ ﺇﹺﻥﱠ ﻟﹶﺠﻩﺪﺑﹺﻴ
ﺖﻨ ﻟﹶﻈﹶﻨﻚﻠﻤﺎ ﺇﹺﻟﹶﻰ ﻋﺒﹺﻴ ﻧﲔﻌﺒﻞﹸ ﺳﻤ ﻋ ﻛﹶﺎﻥﹶ ﻟﹶﻚﻰ ﻟﹶﻮﺘﻔﹾﺴِﻲ ﺣﻔﹾﺴِﻲ ﻧ ﻧﺏ ﺭ:ﻘﹸﻮﻝﹸﻠﻴﻞﹶ ﺍﷲِ ﻟﹶﻴ ﺧﻴﻢﺍﻫﺮﺇﹺﺑ
.ﻮﺠﻨﺃﹶﻥﹾ ﻻﹶ ﺗ
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 fəqərəfəqərə olan hər kəs səcdəyə qapanacaq. Belləri öküzün buynuzları
kimi olan 305 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 dayanaraq belə deyəcək: “Heç kəsə vermədiyi neməti mənə bəxş edən,
odu gördükdən sonra məni ondan qurtaran Allaha həmd olsun!”
Onu Cənnətin qapısının yanında olan bir çeşməyə gətirəcəklər.
Orada yuyunduqdan sonra Cənnət əhlinin ətri və rəngi ona
qayıdacaq və o, qapıdan Cənnətdəki nemətləri görüb deyəcək:
“Ey Rəbbim, məni Cənnətə daxil et!” Allah buyuracaq: “Səni
oddan xilas etdiyim halda Cənnəti istəyirsən?” O deyəcək: “Ey
Rəbbim, mənimlə onun (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 buyuracaq: “Ola bilsin ki, Mən sənə onu versəm, başqasını istəyəcəksən”. O deyəcək: “Xeyr, İzzətinə and olsun ki, başqasını
istəməyəcəyəm, hansı ev bundan daha gözəl ola bilər ki?!” Bu ev
ona veriləcək və o, buraya yerləşəcək. O bu evin qabağında başqa
bir ev görəcək. Gördükləri sanki ona bir yuxu kimi gələcək və o
deyəcək: “Ey Rəbbim, o evi mənə ver!” Uca Allah buyuracaq:
“Ola bilsin ki, Mən sənə onu versəm, başqasını istəyəcəksən”. O
deyəcək: “Xeyr, İzzətinə and olsun ki, başqasını istəməyəcəyəm,
hansı ev bundan daha gözəl ola bilər ki?!” Bu ev ona veriləcək və
o, buraya yerləşərək bir müddət sükut edəcək. Uca Allah
buyuracaq: “Sənə nə olub ki, bir şey istəmirsən?” O deyəcək: “Ey
Rəbbim, Səndən çox şey istədiyim üçün artıq həya edirəm. (Sənə
çox and içdiyim üçün həya edirəm). 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 
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.
307
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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 yüksəldiləcək və o (bunu gördükdə) səcdəyə qapanacaq. Ona belə deyiləcək: “Başını qaldır, sənə nə olub!” O deyəcək: “Rəbbimi gördüm
“və ya Rəbbim mənə göründü”. Ona deyiləcək: “Bu yalnız sənin
evlərindən biridir”. Sonra o, bir kişi ilə rastlaşacaq və ona təzim
etməyə hazırlaşacaq. Ona deyiləcək: “Sənə nə olub?” O deyəcək:
“Görürəm, sən mələklərdən birisən”. O deyəcək: “Mən yalnız
sənin xəzinədarlarından və kölələrindən biriyəm, mənim tabeçiliyimdə mənim kimi min keşikçi var”. Həmin kişi onun qabağında
gedib qəsrin qapısını ona açacaq. Qəsr içiboş (oyuq) mirvaridən
düzəlmişdir. Tavanları, qapıları, kilidləri və açarları isə üzü yaşıl,
içi isə qırmızı cəvahirat olan mirvaridəndir. (Orada yetmiş qapı
vardır. Hər bir qapı yaşıl içli cəvahiratdandır). Bu cəvahiratlardan
hər biri digərində olmayan fərqli rənglərə çevrilir. Hər bir
cəvahiratdan olan (qapının) içində taxtlar, zövcələr və gənc qızlar
(hurilər) vardır. Qızlardan ən aşağı gözəlliyə malik olanının iri
qara gözü və üzərində yetmiş cür gözəl libası olacaqdır. Zəriflikdən, paltarlarının altından ayaq sümüyünün iliyi görünəcək.
Dəriləri o qədər incə və hamar olacaq ki, güzgü kimi öz əkslərini
bir-birinin qarınlarında görəcəklər. Hər dəfə ayrıldıqdan sonra
(yenidən görüşdükdə) biri-birini əvvəl gördüyündən yetmiş dəfə
309

Adı: “Məsruq ibn əl-Əcda”dır.
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daha gözəl görünəcəklər. O, zövcəsini görəndə: “Vallahi, sən mənə əvvəl göründüyündən yetmiş dəfə daha gözəl görünürsən”deyəcək. (Zövcəsi də) ona deyəcək: “Sən də, vallahi mənə əvvəl
göründüyündən yetmiş dəfə daha gözəl görünürsən”. Ona deyiləcək: “Boylan!”- və o boylanacaq. Ona deyiləcək: “Sənin mülkün
yüz il gedilən yol boyu gözünün əhatə etdiyi ərazi boydadır”.
Ömər  dedi: “Ey Kəb, məgər İbni Ummu 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
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 ﰲﻪﻨ ﻷﺳﻘﻴﻨﻪ ﻣﻪﻠﹶﻴ ﻋﺭﻘﹾﺪ ﻳﻮﻫ ﻭﺮﻤ ﺍﻟﹾﺨﻙﺮ ﺗﻦ  »ﻣ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺍﻟﻠﱠﻪ:ﻮﻝﹶ ﺍﷲ  ﻗﹶﺎﻝﹶﺳﺲﹺ  ﺃﹶﻥﱠ ﺭ ﺃﹶﻧﻦﻋ
«ﺱﹺ ﺍﻟﹾﻘﹸﺪﺓﲑﻈﻲ ﺣ ﻓﺎﻩﻧﻪ ﺇﻳﻮ ﻷ ﻛﹶﺴﻪﻠﹶﻴ ﻋﺭﻘﹾﺪ ﻳﻮﻫ ﻭﺮﹺﻳﺮ ﺍﻟﹾﺤﻙﺮ ﺗﻦﻣﺱﹺ ﻭ ﺍﻟﹾﻘﹸﺪﺓﲑﻈﺣ
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

ﻰﺑ »ﺃﹶﻻﹶ ﺇﹺﻥﱠ ﺭﻪﺘﻄﹾﺒﻰ ﺧﻡﹴ ﻓﻮ ﻳ  ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺫﹶﺍﺕﻮﻝﹶ ﺍﻟﻠﱠﻪﺳ  ﺃﹶﻥﱠ ﺭﻰﻌﺎﺷﺠﺎﺭﹴ ﺍﻟﹾﻤﻤﻦﹺ ﺣﺎﺽﹺ ﺑﻴ ﻋﻦﻋ
ﻠﹶﻘﹾﺖﻰ ﺧﺇﹺﻧﻼﹶ ﹲﻝ ﻭﺍ ﺣﺪﺒ ﻋﻪﻠﹾﺘﺤﺎﻝﹴ ﻧﺬﹶﺍ ﻛﹸﻞﱡ ﻣﻰ ﻫﻣﻮﻨﹺﻰ ﻳﻠﱠﻤﺎ ﻋﻤ ﻣﻢﻬﹺﻠﹾﺘﺎ ﺟ ﻣﻜﹸﻢﻠﱢﻤﻧﹺﻰ ﺃﹶﻥﹾ ﺃﹸﻋﺮﺃﹶﻣ
ﻢ ﻟﹶﻬﻠﹶﻠﹾﺖﺎ ﺃﹶﺣ ﻣﻬﹺﻢﻠﹶﻴ ﻋﺖﻣﺮﺣ ﻭﻳﻨﹺﻬﹺﻢ ﺩﻦ ﻋﻢﻬﺎﻟﹶﺘﺘ ﻓﹶﺎﺟﲔﺎﻃﻴ ﺍﻟﺸﻢﻬﺘ ﺃﹶﺗﻢﻬﺇﹺﻧ ﻭﻢﻔﹶﺎﺀَ ﻛﹸﻠﱠﻬﻨﻯ ﺣﺎﺩﺒﻋ
ﻢﻬﺑﺮ ﻋﻢﻬﻘﹶﺘﺽﹺ ﻓﹶﻤﻞﹺ ﺍﻷَﺭ ﺇﹺﻟﹶﻰ ﺃﹶﻫﻈﹶﺮ ﻧﺇﹺﻥﱠ ﺍﻟﻠﱠﻪﺎ ﻭﻠﹾﻄﹶﺎﻧ ﺳﺰﹺﻝﹾ ﺑﹺﻪ ﺃﹸﻧﺎ ﻟﹶﻢﺮﹺﻛﹸﻮﺍ ﺑﹺﻰ ﻣﺸ ﺃﹶﻥﹾ ﻳﻢﻬﺗﺮﺃﹶﻣﻭ
ﺎ ﻻﹶﺎﺑﺘ ﻛﻚﻠﹶﻴ ﻋﻟﹾﺖﺰﺃﹶﻧ ﻭ ﺑﹺﻚﻰﻠﺘﺃﹶﺑ ﻭﻚﻴﻠﺘ ﻷَﺑﻚﺜﹾﺘﻌﺎ ﺑﻤﻗﹶﺎﻝﹶ ﺇﹺﻧﺎﺏﹺ ﻭﺘﻞﹺ ﺍﻟﹾﻜ ﺃﹶﻫﻦﺎ ﻣﻘﹶﺎﻳ ﺇﹺﻻﱠ ﺑﻢﻬﻤﺠﻋﻭ
ﻰﺃﹾﺳﻮﺍ ﺭﺜﹾﻠﹶﻐ ﺇﹺﺫﹰﺍ ﻳﺏ ﺭﺎ ﻓﹶﻘﹸﻠﹾﺖﺸﻳ ﻗﹸﺮﻕﺮﻧﹺﻰ ﺃﹶﻥﹾ ﺃﹸﺣﺮ ﺃﹶﻣﺇﹺﻥﱠ ﺍﻟﻠﱠﻪﻘﹾﻈﹶﺎﻥﹶ ﻭﻳﺎ ﻭﻤﺎﺋ ﻧﻩﺅﻘﹾﺮﺎﺀُ ﺗ ﺍﻟﹾﻤﺴِﻠﹸﻪﻐﻳ

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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ﺎﺸﻴﺚﹾ ﺟﻌﺍﺑ ﻭﻚﻠﹶﻴ ﻋﻖﻔﻨﻨ ﻓﹶﺴﻖﻔﺃﹶﻧ ﻭﺰﹺﻙﻐ ﻧﻢﻫﺍﻏﹾﺰ ﻭﻮﻙﺟﺮﺨﺘﺎ ﺍﺳ ﻛﹶﻤﻢﻬﺮﹺﺟﺨﺘﺓﹰ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺍﺳﺰﺒ ﺧﻮﻩﻋﺪﻓﹶﻴ
ﻂ
ﻘﹾﺴِ ﹲ ﻣﻠﹾﻄﹶﺎﻥ ﺛﹶﻼﹶﺛﹶ ﹲﺔ ﺫﹸﻭ ﺳﺔﻨﻞﹸ ﺍﻟﹾﺠﺃﹶﻫ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﻭ.ﺎﻙﺼ ﻋﻦ ﻣﻚ ﺃﹶﻃﹶﺎﻋﻦﻞﹾ ﺑﹺﻤﻗﹶﺎﺗ ﻭﺜﹾﻠﹶﻪﺔﹰ ﻣﺴﻤﺚﹾ ﺧﻌﺒﻧ
 ﻗﹶﺎﻝﹶ- ﺎﻝﹴﻴﻒ ﺫﹸﻭ ﻋ
 ﻔﱢﻌﺘﻒ ﻣ
 ﻴﻔﻋﻢﹴ ﻭﻠﺴﻣﻰ ﻭﺑﻯ ﻗﹸﺮﻜﹸﻞﱢ ﺫ ﺍﻟﹾﻘﹶﻠﹾﺐﹺ ﻟﻴﻖﻗﻢ ﺭ ﻴﺣ ﹲﻞ ﺭﺟﺭﻖ ﻭ ﻓﱠﻮﻕ ﻣ
 ﺪﺼﺘﻣ
ﺎﻻﹰﻻﹶ ﻣﻼﹰ ﻭﻮﻥﹶ ﺃﹶﻫﻌﺒﺘﺎ ﻻﹶ ﻳﻌﺒ ﺗﻴﻜﹸﻢ ﻓﻢ ﻫﻳﻦ ﺍﻟﱠﺬ ﻟﹶﻪﺮﺑﻯ ﻻﹶ ﺯ ﺍﻟﱠﺬﻴﻒﻌ ﹲﺔ ﺍﻟﻀﺴﻤﺎﺭﹺ ﺧﻞﹸ ﺍﻟﻨﺃﹶﻫ ﻭﻚﻋﺎﺩﺨ ﻳﻮﻫﺴِﻰ ﺇﹺﻻﱠ ﻭﻤﻻﹶ ﻳ ﻭﺒﹺﺢﺼ ﹲﻞ ﻻﹶ ﻳﺟﺭ ﻭﻪﺎﻧ ﺇﹺﻻﱠ ﺧﻕﺇﹺﻥﹾ ﺩﻊ ﻭ  ﻃﹶﻤﻔﹶﻰ ﻟﹶﻪﺨﻯ ﻻﹶ ﻳ ﺍﻟﱠﺬﻦﺎﺋﺍﻟﹾﺨﻭ
ﻰﺎﻥﹶ ﻓﻮ ﻏﹶﺴ ﺃﹶﺑﺬﹾﻛﹸﺮ ﻳﻟﹶﻢ ﻭ.«ﺎﺵ ﺍﻟﹾﻔﹶﺤﲑﻈﻨﺍﻟﺸ »ﻭﺏﻞﹶ ﺃﹶﻭﹺ ﺍﻟﹾﻜﹶﺬﺨ ﺍﻟﹾﺒﺫﹶﻛﹶﺮ ﻭ.«ﻚﺎﻟﻣ ﻭﻚﻠ ﺃﹶﻫﻦﻋ
«ﻚﻠﹶﻴ ﻋﻖﻔﻨﻨ ﻓﹶﺴﻖﻔﺃﹶﻧ »ﻭﻪﻳﺜﺪﺣ
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 yandırmağımı 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 əlFəhhaşı”314 da xatırlatdı”.315
ÀËËÀÙÛÍ ÚßÍÍßÒ ßÙËÈÍÄßÍ ÐÀÇÛ ÎËÌÀÑÛ

.ﺔﻨﻞﹶ ﺍﻟﹾﺠﺎ ﺃﹶﻫ ﻳﺔﻨﻞﹺ ﺍﻟﹾﺠﻘﹸﻮﻝﹸ ﻷَﻫ ﻳ  »ﺇﹺﻥﱠ ﺍﻟﻠﱠﻪﻮﻝﹸ ﺍﻟﻠﱠﻪﺳ  ﻗﹶﺎﻝﹶ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺭﺭﹺﻯﺪ ﺍﻟﹾﺨﻴﺪﻌ ﺃﹶﺑﹺﻰ ﺳﻦﻋ
ﻂﻌ ﺗﺎ ﻟﹶﻢﺎ ﻣﻨﺘﻄﹶﻴ ﺃﹶﻋﻗﹶﺪﻰ ﻭﺿﺮﺎ ﻻﹶ ﻧﺎ ﻟﹶﻨﻣﻘﹸﻮﻟﹸﻮﻥﹶ ﻭ ﻓﹶﻴﻢﻴﺘﺿﻞﹾ ﺭﻘﹸﻮﻝﹸ ﻫ ﻓﹶﻴ.ﻚﻳﺪﻌﺳﺎ ﻭﻨﺑ ﺭﻚﻴﻘﹸﻮﻟﹸﻮﻥﹶ ﻟﹶﺒﻳ
ﻚ ﺫﹶﻟﻦﻞﹸ ﻣﺀٍ ﺃﹶﻓﹾﻀﻰ ﺷﺃﹶﻯ ﻭﺏﺎ ﺭ ﻗﹶﺎﻟﹸﻮﺍ ﻳ.ﻚ ﺫﹶﻟﻦﻞﹶ ﻣ ﺃﹶﻓﹾﻀﻴﻜﹸﻢﻄﺎ ﺃﹸﻋﻘﹸﻮﻝﹸ ﺃﹶﻧ ﻓﹶﻴ.ﻚﻠﹾﻘ ﺧﻦﺍ ﻣﺪﺃﹶﺣ
«ﺍﺪ ﺃﹶﺑﻩﺪﻌ ﺑﻜﹸﻢﻠﹶﻴﻂﹸ ﻋﺨﺍﻧﹺﻰ ﻓﹶﻼﹶ ﺃﹶﺳﻮ ﺭﹺﺿﻜﹸﻢﻠﹶﻴﻞﱡ ﻋﻘﹸﻮﻝﹸ ﺃﹸﺣﻓﹶﻴ
204. Əbu Səid əl-Xudri  rəvayət edir ki, Allah Elçisi  demişdir:
“Allah Cənnət əhlinə buyuracaq: “Ey Cənnət əhli!” Onlar: “Buyur, 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 Rəbbimiz! Bundan yaxşı nə ola bilər ki?” Allah buyuracaq: “Mən Öz
rizamı sizə halal edirəm və bundan sonra Mənim sizə heç vaxt
qəzəbim tutmayacaq”.316

:ﺔ ﻗﺎﻝ ﺍﷲ ﺍﳉﹶﻨﺔﻞﹸ ﺍﳉﹶﻨﻞﹶ ﺃﹶﻫﺧ »ﺇﺫﺍ ﺩ: ﻮﻝﹺ ﺍﻟﻠﱠﻪﺳ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺭ:  ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺍﻟﻠﱠﻪﺪﺒ ﻋﻦ ﺑﺎﺑﹺﺮ ﺟﻦﻋ
« ﺃﻛﺜﺮﺎﻱ ﺑﻠﻰ ﺭﹺﺿ: ﻓﻴﻘﻮﻝ:ﺎ؟ ﻗﺎﻝﻨﻄﻴﺘ ﻣﺎ ﺃﹶﻋﺎ ﻓﹾﻮﻕﻣﻨﺎﹶ ﻭﺑ ﻻ ﺭ:ﻴﺌﹰًًﺎ ﻓﺄﺯﻳﺪﻛﻢ؟ ﻓﻴﻘﻮﻟﻮﻥﻥﹶ ﺷﻮﻬﺘﺸﺃﹶﺗ

Pis əxlaqı olan və çirkin söz danışan.
Muslim 2865, 5109, 7386.
316 əl-Buxari 6067, 6549; ət-Tirmizi 2555.
314
315
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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 deyəcəklər: “Xeyr, ey Rəbbimiz! Sənin bizə verdiyindən üstün nə ola
bilər?!” Allah buyuracaq: “Mənim rizam daha böyükdür!”317
ÚßÍÍßÒ ßÙËÈ ÚßÍÍßÒÄß ÀËËÀÙÀ ÁÀÕÀÚÀÃËÀÐ

ﺎﻟﹶﻰﻌﺗ ﻭﻙﺎﺭﺒ ﺗﻘﹸﻮﻝﹸ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﻳ-  ﻗﹶﺎﻝﹶ- ﺔﹶﻨ ﺍﻟﹾﺠﺔﻨﻞﹸ ﺍﻟﹾﺠﻞﹶ ﺃﹶﻫﺧ  ﻗﹶﺎﻝﹶ »ﺇﹺﺫﹶﺍ ﺩﺒﹺﻰﻦﹺ ﺍﻟﻨﺐﹴ  ﻋﻴﻬ ﺻﻦﻋ
-  ﻗﹶﺎﻝﹶ- ﺎﺭﹺ ﺍﻟﻨﻦﺎ ﻣﻨﺠﻨﺗﺔﹶ ﻭﻨﺎ ﺍﻟﹾﺠﻠﹾﻨﺧﺪ ﺗﺎ ﺃﹶﻟﹶﻢﻨﻮﻫﺟ ﻭﺾﻴﺒ ﺗﻘﹸﻮﻟﹸﻮﻥﹶ ﺃﹶﻟﹶﻢ ﻓﹶﻴﻛﹸﻢﺌﹰﺎ ﺃﹶﺯﹺﻳﺪﻴﻭﻥﹶ ﺷﺮﹺﻳﺪﺗ
« ﻬﹺﻢﺑﻈﹶﺮﹺ ﺇﹺﻟﹶﻰ ﺭ ﺍﻟﻨﻦ ﻣﻬﹺﻢ ﺇﹺﻟﹶﻴﺐﺌﹰﺎ ﺃﹶﺣﻴﻄﹸﻮﺍ ﺷﺎ ﺃﹸﻋ ﻓﹶﻤﺎﺏﺠ ﺍﻟﹾﺤﻒﻜﹾﺸﻓﹶﻴ
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

،ﺔﻓﻀ ﻦ ﻣ ﺔﻭﹶﻟﹺﺒﻨ ﺐﻦ ﹶﺫﻫ ﻣ ﺔ ﹶﻟﹺﺒﻨ،ﺔﺠﻨ
 ﺎﻟﹶﻰ ﺍﹾﻟﺗﻌﻭ ﻙ ﺭ ﺎﺗﺒ ﷲ
ُ ﻖ ﺍ ﺧﹶﻠ » :ﺪ  ﻗﹶﺎ ﹶﻝ ﻴﺳﻌ ﻦ ﹶﺃﺑﹺﻲ ﻋ
 ﹶﻓﻘﹶﺎﻟﹶﺖ،ﺋﻜﹶﺔﻼ
ﻤ ﹶ ﻬﺎ ﺍﹾﻟ ﺘﺧﹶﻠ ﺪ  ﹶﻓ.ﻮ ﹶﻥﻣﻨ ﺆﺢ ﺍﹾﻟﻤ
 ﺪ ﹶﺃ ﹾﻓ ﹶﻠ   ﹶﻗ:ﺖ
 ﻲ ﹶﻓﻘﹶﺎﹶﻟﺗ ﹶﻜﱠﻠﻤ :ﺎﻭﻗﹶﺎ ﹶﻝ ﹶﻟﻬ ،ﺎﺳﻬ ﺮ ﻭ ﹶﻏ
.«ﻙ ﻤﻠﹸﻮ ﻨﺰﹺﻝ ﺍﹾﻟﻣ ﻙ ﺎﻃﹸﻮﺑ
207. Əbu Səid  demişdir: “Uca Allah Cənnəti bir kərpic qızıldan,
bir kərpic gümüşdən yaratdı, orada bitkilər saldı və ona buyurdu:
İbn Hibban 7439. Şueyb əl-Arnavut hədisin isnadını qüvvətli adladırmışdır.
Muslim 297/ 181 (266, 467, 449).
319 Yəni Cənnətə düşənlər padşahlar kimi olacaqlar.
317
318
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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

Kəşful-Əstər an Zəvaidil-Bəzzar 3507. əl-Albani “Silsilətul-Əhədisis-Sahiha”da (№ 2662)
və “Sahihut-Tərğib vət-Tərhib”də (№ 3714) səhih deyib.

320
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ÀËËÀÙÛÍ ÃÓËÓÍÓ ÑÅÂÌßÑÈ

ﺐﻰ ﺃﹸﺣﺮﹺﻳﻞﹶ ﻓﹶﻘﹶﺎﻝﹶ ﺇﹺﻧﺎ ﺟﹺﺒﻋﺍ ﺩﺪﺒ ﻋﺐ ﺇﹺﺫﹶﺍ ﺃﹶﺣ »ﺇﹺﻥﱠ ﺍﻟﻠﱠﻪ: ﻮﻝﹸ ﺍﻟﻠﱠﻪﺳﺓﹶ  ﻗﹶﺎﻝﹶ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺭﺮﻳﺮ ﺃﹶﺑﹺﻰ ﻫﻦﻋ
ﻪﺒﺤ ﻓﹶﻴ.ﻮﻩﺒﺎ ﻓﹶﺄﹶﺣ ﻓﹸﻼﹶﻧﺐﺤ ﻳﻘﹸﻮﻝﹸ ﺇﹺﻥﱠ ﺍﻟﻠﱠﻪﺎﺀِ ﻓﹶﻴﻤﻰ ﺍﻟﺴﻯ ﻓﺎﺩﻨ ﻳﺮﹺﻳﻞﹸ ﺛﹸﻢ ﺟﹺﺒﻪﺒﺤ ﻓﹶﻴ-  ﻗﹶﺎﻝﹶ- ﻪﺒﺎ ﻓﹶﺄﹶﺣﻓﹸﻼﹶﻧ
ﻰﻘﹸﻮﻝﹸ ﺇﹺﻧﺮﹺﻳﻞﹶ ﻓﹶﻴﺎ ﺟﹺﺒﻋﺍ ﺩﺪﺒ ﻋﺾﻐﺇﹺﺫﹶﺍ ﺃﹶﺑ ﻭ.ﺽﹺﻰ ﺍﻷَﺭﻮﻝﹸ ﻓ ﺍﻟﹾﻘﹶﺒ ﻟﹶﻪﻊﻮﺿ ﻳ ﺛﹸﻢ-  ﻗﹶﺎﻝﹶ- ِﺎﺀﻤﻞﹸ ﺍﻟﺴﺃﹶﻫ
ﺎ ﻓﹸﻼﹶﻧﺾﻐﺒ ﻳﺎﺀِ ﺇﹺﻥﱠ ﺍﻟﻠﱠﻪﻤﻞﹺ ﺍﻟﺴﻰ ﺃﹶﻫﻯ ﻓﺎﺩﻨ ﻳﺮﹺﻳﻞﹸ ﺛﹸﻢ ﺟﹺﺒﻪﻀﻐﺒ ﻓﹶﻴ-  ﻗﹶﺎﻝﹶ- ﻪﻀﻐﺎ ﻓﹶﺄﹶﺑ ﻓﹸﻼﹶﻧﺾﻐﺃﹸﺑ
«ﺽﹺﻰ ﺍﻷَﺭﺎﺀُ ﻓﻀﻐ ﺍﻟﹾﺒ ﻟﹶﻪﻊﻮﺿ ﺗ ﺛﹸﻢﻪﻮﻧﻀﻐﺒ ﻓﹶﻴ-  ﻗﹶﺎﻝﹶ- ﻮﻩﻀﻐﻓﹶﺄﹶﺑ
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

،ﺏﹺﺮ ﺑﹺﺎﻟﹾﺤﻪﺘ ﺁﺫﹶﻧﺎ ﻓﹶﻘﹶﺪﻴﻟﻰ ﻭﻯ ﻟﺎﺩ ﻋﻦ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﻣ  »ﺇﹺﻥﱠ ﺍﻟﻠﱠﻪﻮﻝﹸ ﺍﻟﻠﱠﻪﺳﺓﹶ  ﻗﹶﺎﻝﹶ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺭﺮﻳﺮ ﺃﹶﺑﹺﻰ ﻫﻦﻋ
ﻞﹺﺍﻓﻮ ﺑﹺﺎﻟﻨ ﺇﹺﻟﹶﻰﺏﻘﹶﺮﺘﻯ ﻳﺪﺒﺍﻝﹸ ﻋﺰﺎ ﻳﻣ ﻭ،ﻪﻠﹶﻴ ﻋﺖﺿﺮﺎ ﺍﻓﹾﺘﻤ ﻣ ﺇﹺﻟﹶﻰﺐﺀٍ ﺃﹶﺣﻰﻯ ﺑﹺﺸﺪﺒ ﻋ ﺇﹺﻟﹶﻰﺏﻘﹶﺮﺎ ﺗﻣﻭ
ﺎ ﺑﹺﻬﻄﹸﺶﺒﻰ ﻳ ﺍﻟﱠﺘﻩﺪﻳ ﻭ، ﺑﹺﻪﺮﺼﺒﻯ ﻳ ﺍﻟﱠﺬﻩﺮﺼﺑ ﻭ، ﺑﹺﻪﻊﻤﺴﻯ ﻳ ﺍﻟﱠﺬﻪﻌﻤ ﺳﺖ ﻛﹸﻨﻪﺘﺒﺒ ﻓﹶﺈﹺﺫﹶﺍ ﺃﹶﺣ،ﻪﺒﻰ ﺃﹸﺣﺘﺣ
ﺎﺀٍ ﺃﹶﻧﻰ ﺷﻦ ﻋﺕﺩﺩﺮﺎ ﺗﻣ ﻭ،ﻪﻴﺬﹶﻧﺎﺫﹶﻧﹺﻰ ﻷُﻋﻌﺘﻦﹺ ﺍﺳﻟﹶﺌ ﻭ،ﻪﻨﻴﻄﺄﹶﻟﹶﻨﹺﻰ ﻷُﻋﺇﹺﻥﹾ ﺳ ﻭ،ﺎﻰ ﺑﹺﻬﺸﻤﻰ ﻳ ﺍﻟﱠﺘﻠﹶﻪﺭﹺﺟﻭ
«ﻪﺎﺀَﺗﺴ ﻣﻩﺎ ﺃﹶﻛﹾﺮﺃﹶﻧ ﻭﺕﻮ ﺍﻟﹾﻤﻩﻜﹾﺮ ﻳ،ﻦﹺﻣﺆﻔﹾﺲﹺ ﺍﻟﹾﻤ ﻧﻦﻯ ﻋﺩﺩﺮ ﺗﻠﹸﻪﻓﹶﺎﻋ

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 vasitəsilə 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 sığınacaq verərəm. Mən görəcəyim bir işdə, ölmək istəməyən möminin canını aldıqda tərəddüd etdiyim kimi heç bir şeydə tərəddüd etmirəm. Çünki Mən ona yamanlıq etmək istəmirəm”.322
ÀËËÀÙ Ö×ÖÍ ÑÅÂÌßÉÈÍ ÔßÇÈËßÒÈ

ﻡﻮﻰ ﺍﻟﹾﻴﻼﹶﻟﻮﻥﹶ ﺑﹺﺠﺎﺑﺤﺘ ﺍﻟﹾﻤﻦ ﺃﹶﻳﺔﺎﻣﻴ ﺍﻟﹾﻘﻡﻮﻘﹸﻮﻝﹸ ﻳ ﻳ  »ﺇﹺﻥﱠ ﺍﻟﻠﱠﻪﻮﻝﹸ ﺍﻟﻠﱠﻪﺳﺓ  ﻗﹶﺎﻝﹶ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺭﺮﻳﺮ ﺃﹶﺑﹺﻰ ﻫﻦﻋ
«ﻠﱢﻰﻞﱠ ﺇﹺﻻﱠ ﻇ ﻻﹶ ﻇﻡﻮﻠﱢﻰ ﻳﻰ ﻇ ﻓﻢﻠﱡﻬﺃﹸﻇ
211. Əbu Hureyra  rəvayət edir ki, Allah Elçisi  demişdir:
“Allah Qiyamət günü buyuracaq: “Ucalığıma görə bir-birlərini sevənlər hanı? Bu gün - Mənim kölgəmdən başqa heç bir kölgənin
olmadığı gündə - Mən onları Öz kölgəmdə kölgələndirəcəyəm”.323

ﻘﱠﺖﺣ ﻭﻲ ﻓﲔﺎﺑﺤﺘﻠﹾﻤﻲ ﻟﺘﺒﺤ ﻣﻘﱠﺖ ﺣ:ﺎﱃﻌ  ﻗﹶﺎﻝﹶ »ﻗﺎﻝﹶ ﺍﷲ ﺗﻮﻝﹶ ﺍﻟﻠﱠﻪﺳ ﺭﺖﻌﻤ ﺳ: ﺓﹸﺎﺩﺒ ﻋﻦﻋ
ﻘﱠﺖﺣ ﻭﻲ ﻓﺍﻭﹺﺭﹺﻳﻦﺰﺘﻠﹾﻤﻲ ﻟﺘﺤﺒ ﻣﻘﱠﺖﺣ ﻭﻲ ﻓﲔﺤﺎﺻﻨﺘﻠﹾﻤﻲ ﻟﺘﺒﺤ ﻣﻘﱠﺖﺣ ﻭﻲ ﻓﲔﻠﺍﺻﻮﺘﻠﹾﻤﻲ ﻟﺘﺒﺤﻣ
ﻳﻘﹸﻮﻥﹶﺪﺍﻟﺼﻮﻥﹶ ﻭﺒﹺﻴ ﺍﻟﻨﻜﺎﻧﹺﻬﹺﻢ ﺑﹺﻤﻢﺒﹺﻄﹸﻬﻐﻮﺭﹴ ﻳ ﻧﻦ ﻣﺎﺑﹺﺮﻨﻠﹶﻰ ﻣ ﻋﻲﻮﻥﹶ ﻓﺎﺑﺤ ﺍﳌﹸﺘ.ﻲ ﻓﲔﻟﺎﺫﺒﺘﻠﹾﻤﻲ ﻟﺘﺒﺤﻣ
«ُﺍﺀﺪﻬﺍﻟﺸﻭ
212. Ubədə ibn Samit  demişdir: “Allah Elçisinin  belə dediyini
eşitdim: “Uca Allah buyurdu: “Mənə görə bir-birlərini sevənlərə
322
323

əl-Buxari 6021, 6502.
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

ﻗﹶﺎﻝﹶ ﻋﻤﺮﻭ ﺑﻦ ﻋﺒﺴﺔﹶ ﺍﻟﺴﻠﹶﻤﻰ  ﺳﻤﻌﺖ ﺭﺳﻮﻝﹶ ﺍﻟﻠﱠﻪ  ﻳﻘﹸﻮﻝﹸ »ﺇﹺﻥﱠ ﺍﻟﻠﱠﻪ  ﻳﻘﹸﻮﻝﹸ ﻗﹶﺪ ﺣﻘﱠﺖ
ﻣﺤﺒﺘﻰ ﻟﻠﱠﺬﻳﻦ ﻳﺘﺤﺎﺑﻮﻥﹶ ﻣﻦ ﺃﹶﺟﻠﻰ ﻭﻗﹶﺪ ﺣﻘﱠﺖ ﻣﺤﺒﺘﻰ ﻟﻠﱠﺬﻳﻦ ﻳﺘﺼﺎﻓﱡﻮﻥﹶ ﻣﻦ ﺃﹶﺟﻠﻰ ﻭﺣﻘﱠﺖ ﻣﺤﺒﺘﻰ
ﻟﻠﱠﺬﻳﻦ ﻳﺘﺰﺍﻭﺭﻭﻥﹶ ﻣﻦ ﺃﹶﺟﻠﻰ ﻭﺣﻘﱠﺖ ﻣﺤﺒﺘﻰ ﻟﻠﱠﺬﻳﻦ ﻳﺘﺒﺎﺫﹶﻟﹸﻮﻥﹶ ﻣﻦ ﺃﹶﺟﻠﻰ ﻭﺣﻘﱠﺖ ﻣﺤﺒﺘﻰ ﻟﻠﱠﺬﻳﻦ
ﻳﺘﻨﺎﺻﺮﻭﻥﹶ ﻣﻦ ﺃﹶﺟﻠﻰ« .ﻭﻗﹶﺎﻝﹶ ﻋﻤﺮﻭ ﺑﻦ ﻋﺒﺴﺔﹶ  ﺳﻤﻌﺖ ﺭﺳﻮﻝﹶ ﺍﻟﻠﱠﻪ  ﻳﻘﹸﻮﻝﹸ »ﺃﹶﻳﻤﺎ ﺭﺟﻞﹴ ﺭﻣﻰ
ﺑﹺﺴﻬﻢﹴ ﻓﻰ ﺳﺒﹺﻴﻞﹺ ﺍﻟﻠﱠﻪ  ﻓﹶﺒﻠﹶﻎﹶ ﻣﺨﻄﺌﺎﹰ ﺃﹶﻭ ﻣﺼﻴﺒﺎﹰ ﻓﹶﻠﹶﻪ ﻣﻦ ﺍﻷَﺟﺮﹺ ﻛﹶﺮﻗﹶﺒﺔ ﻳﻌﺘﻘﹸﻬﺎ ﻣﻦ ﻭﻟﹶﺪ ﺇﹺﺳﻤﺎﻋﻴﻞﹶ
ﻭﺃﹶﻳﻤﺎ ﺭﺟﻞﹴ ﺷﺎﺏ ﺷﻴﺒﺔﹰ ﻓﻰ ﺳﺒﹺﻴﻞﹺ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﻓﹶﻬﹺﻰ ﻟﹶﻪ ﻧﻮ ﺭ ﻭﺃﹶﻳﻤﺎ ﺭﺟﻞﹴ ﻣﺴﻠﻢﹴ ﺃﹶﻋﺘﻖ ﺭﺟﻼﹰ ﻣﺴﻠﻤﺎﹰ ﻓﹶﻜﹸﻞﱡ
ﻋﻀﻮﹴ ﻣﻦ ﺍﻟﹾﻤﻌﺘﻖﹺ ﺑﹺﻌﻀﻮﹴ ﻣﻦ ﺍﻟﹾﻤﻌﺘﻖﹺ ﻓﺪﺍﺀً ﻟﹶﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺎﺭﹺ ﻭﺃﹶﻳﻤﺎ ﺍﻣﺮﺃﹶﺓ ﻣﺴﻠﻤﺔ ﺃﹶﻋﺘﻘﹶﺖ ﺍﻣﺮﺃﹶﺓﹰ ﻣﺴﻠﻤﺔﹰ ﻓﹶﻜﹸﻞﱡ
ﻋﻀﻮﹴ ﻣﻦ ﺍﻟﹾﻤﻌﺘﻘﹶﺔ ﺑﹺﻌﻀﻮﹴ ﻣﻦ ﺍﻟﹾﻤﻌﺘﻘﹶﺔ ﻓﺪﺍﺀً ﻟﹶﻬﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺎﺭﹺ ﻭﺃﹶﻳﻤﺎ ﺭﺟﻞﹴ ﻣﺴﻠﻢﹴ ﻗﹶﺪﻡ ﻟﻠﱠﻪ  ﻣﻦ ﺻﻠﹾﺒﹺﻪ
ﺛﹶﻼﹶﺛﹶﺔﹰ ﻟﹶﻢ ﻳﺒﻠﹸﻐﻮﺍ ﺍﻟﹾﺤﻨﺚﹶ ﺃﹶﻭﹺ ﺍﻣﺮﺃﹶﺓ ﻓﹶﻬﻢ ﻟﹶﻪ ﺳﺘﺮ ﹲﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺎﺭﹺ ﻭﺃﹶﻳﻤﺎ ﺭﺟﻞﹴ ﻗﹶﺎﻡ ﺇﹺﻟﹶﻰ ﻭﺿﻮﺀٍ ﻳﺮﹺﻳﺪ ﺍﻟﺼﻼﹶﺓﹶ
ﻓﹶﺄﹶﺣﺼﻰ ﺍﻟﹾﻮﺿﻮﺀَ ﺇﹺﻟﹶﻰ ﺃﹶﻣﺎﻛﻨﹺﻪ ﺳﻠﻢ ﻣﻦ ﻛﹸﻞﱢ ﺫﹶﻧﺐﹴ ﺃﹶﻭ ﺧﻄﻴﺌﹶﺔ ﻟﹶﻪ ﻓﹶﺈﹺﻥﹾ ﻗﹶﺎﻡ ﺇﹺﻟﹶﻰ ﺍﻟﺼﻼﹶﺓ ﺭﻓﹶﻌﻪ ﺍﻟﻠﱠﻪ  ﺑﹺﻬﺎ
ﺩﺭﺟﺔﹰ ﻭﺇﹺﻥﹾ ﻗﹶﻌﺪ ﻗﹶﻌﺪ ﺳﺎﻟﻤﺎﹰ« .ﻓﹶﻘﹶﺎﻝﹶ ﺷﺮﺣﺒﹺﻴﻞﹸ ﺑﻦ ﺍﻟﺴﻤﻂ ﺁﻧﺖ ﺳﻤﻌﺖ ﻫﺬﹶﺍ ﺍﻟﹾﺤﺪﻳﺚﹶ ﻣﻦ ﺭﺳﻮﻝﹺ ﺍﻟﻠﱠﻪ
 ﻳﺎ ﺍﺑﻦ ﻋﺒﺴﺔﹶ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﻧﻌﻢ ﻭﺍﻟﱠﺬﻯ ﻻﹶ ﺇﹺﻟﹶﻪ ﺇﹺﻻﱠ ﻫﻮ ﻟﹶﻮ ﺃﹶﻧﻰ ﻟﹶﻢ ﺃﹶﺳﻤﻊ ﻫﺬﹶﺍ ﺍﻟﹾﺤﺪﻳﺚﹶ ﻣﻦ ﺭﺳﻮﻝﹺ ﺍﻟﻠﱠﻪ 
ﻏﹶﻴﺮ ﻣﺮﺓ ﺃﹶﻭ ﻣﺮﺗﻴﻦﹺ ﺃﹶﻭ ﺛﹶﻼﹶﺙ ﺃﹶﻭ ﺃﹶﺭﺑﻊﹴ ﺃﹶﻭ ﺧﻤﺲﹴ ﺃﹶﻭ ﺳﺖ ﺃﹶﻭ ﺳﺒﻊﹴ  -ﻓﹶﺎﻧﺘﻬﻰ ﻋﻨﺪ ﺳﺒﻊﹴ  -ﻣﺎ ﺣﻠﹶﻔﹾﺖ
 ﻳﻌﻨﹺﻰ ﻣﺎ ﺑﺎﻟﹶﻴﺖ - ﺃﹶﻥﹾ ﻻﹶ ﺃﹸﺣﺪﺙﹶ ﺑﹺﻪ ﺃﹶﺣﺪﺍﹰ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺎﺱﹺ ﻭﻟﹶﻜﻨﻰ ﻭﺍﻟﻠﱠﻪ ﻣﺎ ﺃﹶﺩﺭﹺﻯ ﻋﺪﺩ ﻣﺎ ﺳﻤﻌﺘﻪ ﻣﻦﺭﺳﻮﻝﹺ ﺍﻟﻠﱠﻪ 

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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ﻪﻌ ﻣﺎﺱﺇﹺﺫﹶﺍ ﺍﻟﻨﺎ ﻭﺎﻳ ﺍﻟﺜﱠﻨﺍﻕﺮﺏ ﺑ
 ﺎﻰ ﺷ ﻓﹶﺈﹺﺫﹶﺍ ﻓﹶﺘﻖﺸﻣ ﺩﺠﹺﺪﺴ ﻣﻠﹾﺖﺧ ﻗﹶﺎﻝ ﺩﻪ ﺃﹶﻧﻟﹶﺎﻧﹺﻲﻮ ﺍﻟﹾﺨﺭﹺﻳﺲ ﺃﹶﺑﹺﻲ ﺇﹺﺩﻦﻋ
ﺎ ﻛﹶﺎﻥﹶﻞﹴ ﻓﹶﻠﹶﻤﺒ ﺟﻦﺎﺫﹸ ﺑﻌﺬﹶﺍ ﻣﻴﻞﹶ ﻫ ﻓﹶﻘﻪﻨ ﻋﺄﹶﻟﹾﺖ ﻓﹶﺴﻪﻟ ﻗﹶﻮﻦﻭﺍ ﻋﺭﺪﺻ ﻭﻪﻭﺍ ﺇﹺﻟﹶﻴﺪﻨﺀٍ ﺃﹶﺳﻲﻲ ﺷﻠﹶﻔﹸﻮﺍ ﻓﺘﺇﹺﺫﹶﺍ ﺍﺧ
ﻪ ﺟﹺﺌﹾﺘ ﺛﹸﻢﻪﻠﹶﺎﺗﻰ ﺻﻰ ﻗﹶﻀﺘ ﺣﻪﺗﻈﹶﺮﺘﻠﱢﻲ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﻓﹶﺎﻧﺼ ﻳﻪﺗﺪﺟﻭﺠﹺﲑﹺ ﻭﻬﻘﹶﻨﹺﻲ ﺑﹺﺎﻟﺘﺒ ﺳ ﻗﹶﺪﻪﺗﺪﺟ ﻓﹶﻮﺕﺮﺠ ﻫﺪﺍﻟﹾﻐ
 ﻓﹶﻘﹸﻠﹾﺖ ﻓﹶﻘﹶﺎﻝﹶ ﺃﹶﺍﻟﻠﱠﻪ ﺃﹶﺍﻟﻠﱠﻪ ﻓﹶﻘﹸﻠﹾﺖ ﻓﹶﻘﹶﺎﻝﹶ ﺃﹶﺍﻟﻠﱠﻪﻠﱠﻪ ﻟﻚﺒﻲ ﻟﹶﺄﹸﺣ ﺇﹺﻧﺍﻟﻠﱠﻪ ﻭ ﻗﹸﻠﹾﺖ ﺛﹸﻢﻪﻠﹶﻴ ﻋﺖﻠﱠﻤ ﻓﹶﺴﻬﹺﻪﺟﻞﹺ ﻭﺒ ﻗﻦﻣ
ﻮﻝﹶﺳ ﺭﺖﻌﻤﻲ ﺳ ﻓﹶﺈﹺﻧﺮﺸﻗﹶﺎﻝﹶ ﺃﹶﺑ ﻭﻪﺬﹶﻧﹺﻲ ﺇﹺﻟﹶﻴﺒﻲ ﻓﹶﺠﺍﺋ ﺭﹺﺩﺓﻮﺒﺬﹶ ﺑﹺﺤ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﻓﹶﺄﹶﺧ ﺃﹶﺍﻟﻠﱠﻪ ﻓﹶﻘﹸﻠﹾﺖ ﻓﹶﻘﹶﺎﻝﹶ ﺃﹶﺍﻟﻠﱠﻪﺃﹶﺍﻟﻠﱠﻪ
ﺍﻭﹺﺭﹺﻳﻦﺰﺘﺍﻟﹾﻤ ﻭﻲ ﻓﺴِﲔﺎﻟﺠﺘﺍﻟﹾﻤ ﻭﻲ ﻓﲔﺎﺑﺤﺘﻠﹾﻤﻲ ﻟﺘﺒﺤ ﻣﺖﺒﺟﺎﻟﹶﻰ ﻭﻌﺗ ﻭﻙﺎﺭﺒ ﺗﻘﹸﻮﻝﹸ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺍﻟﻠﱠﻪ  ﻳﺍﻟﻠﱠﻪ
ِﻲ ﻓﲔﻟﺎﺫﺒﺘﺍﻟﹾﻤ ﻭﻲﻓ
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 olduğunu 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 birbirlərini 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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.«ﻜﹶﺬﹶﺍﻰ ﻫ ﻟﻊﺍﺿﻮ ﺗﻦﺎﻟﹶﻰ »ﻣﻌﺗ ﻭﻙﺎﺭﺒ ﺗﻘﹸﻮﻝﹸ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﻳ- ﻪﻓﹶﻌ ﺇﹺﻻﱠ ﺭﻪﻠﹶﻤ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﻻﹶ ﺃﹶﻋ- ﺮﻤ ﻋﻦﻋ
 ﺇﹺﻟﹶﻰ ﻛﹶﻔﱢﻪﻦﺎﻃﻞﹶ ﺑﻌﺟ ﻭ.«ﻜﹶﺬﹶﺍ ﻫﻪﺘﻓﹶﻌﺽﹺ »ﺭﺎ ﺇﹺﻟﹶﻰ ﺍﻷَﺭﺎﻫﻧﺃﹶﺩﺽﹺ ﻭ ﺇﹺﻟﹶﻰ ﺍﻷَﺭ ﻛﹶﻔﱢﻪﻦﺎﻃ ﺑﺰﹺﻳﺪﻞﹶ ﻳﻌﺟﻭ
.ِﺎﺀﻤ ﺍﻟﺴﻮﺤﺎ ﻧﻬﻓﹶﻌﺭﺎﺀِ ﻭﻤﺍﻟﺴ
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

ﻰ ﻻﹶﺘﻮﺍ ﺣﻌﺍﺿﻮ ﺃﹶﻥﹾ ﺗﻰ ﺇﹺﻟﹶﻰﺣ ﺃﹶﻭ»ﺇﹺﻥﱠ ﺍﻟﻠﱠﻪ:  ﻮﻝﹸ ﺍﻟﻠﱠﻪﺳ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺭﻪﺎﺭﹴ  ﺃﹶﻧﻤﻦﹺ ﺣﺎﺽﹺ ﺑﻴ ﻋﻦﻋ
ﻲﺒﲏ ﻓ ﻟﹶﻮ ﺃﻥﱠ ﺭﺟﻼﹰ ﺳ ﻳﺎ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﺃﹶﺭﺃﹶﻳﺖ:« ﻓﻘﻠﺖﺪﻠﹶﻰ ﺃﹶﺣﺪ ﻋ  ﺃﹶﺣﺮﻔﹾﺨﻻﹶ ﻳ ﻭﺪﻠﹶﻰ ﺃﹶﺣﺪ ﻋ  ﺃﹶﺣﻰﻐﺒﻳ
ﺮﺍﻥﺘﻬﺎﺗ ﻳﺎﻥﻴﻄﺎﻧﺎﻥ ﺷ »ﺍﳌﹸﺴﺘﺒ:؟ ﻗﺎﻝﻨﺎﺡﻲ ﺫﻟﻚ ﺟﻠﻲ ﻓﻞ ﻋﻠﻴﻪ ﻫ ﻋﲏ ﻓﹶﺮﺩﺩﺕ ﻣﻢ ﺃﹶﻧﻘﺺﻺ ﻫﻣ
«ﺘﻜﹶﺎﺫﹶﺑﺎﻥﻭﻳ
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

 ﻓﹶﺈﹺﺫﹶﺍ,ﻠﹶﻚ ﻣﺪ ﹲﺔ ﺑﹺﻴﻜﹾﻤ ﺣﻪﺃﹾﺳﻲ ﺭ ﺇﹺﻻ ﻓﻲﻣ ﺁﺩﻦﺎ ﻣ »ﻣ:  ﻗﹶﺎﻝﹶﻮﻝﹺ ﺍﻟﻠﱠﻪﺳ ﺭﻦﺎﺱﹴ  ﻋﺒﻦﹺ ﻋﻦﹺ ﺍﺑﻋ
.«ﻪﺘﻜﹾﻤ ﺩﻉ ﺣ:ﻠﹶﻚﻠﹾﻤﻴﻞﹶ ﻟ ﻗﺮﻜﹶﺒﺇﹺﺫﹶﺍ ﺗ ﻭ,ﻪﺘﻜﹾﻤ ﺣﻓﹶﻊ ﺍﺭ:ﻠﹶﻚﻠﹾﻤﻴﻞﹶ ﻟ ﻗﻊﺍﺿﻮﺗ

327 Əhməd 292, 309, 316. əl-Albani “Sahihut-Tərğib vət-Tərhib”də (№ 2894) hədisi səhih adlandırmışdır.
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

 ﺍﻟﺬﻱ ﺇﺫﺍ:ﻢ  ﻭﻳﺴﺘﺒﺸﺮ، ﺇﻟﻴﻬﻢ ﻭﻳﻀﺤﻚ،ُﻬﻢ ﺍﷲ »ﺛﻼﺛ ﹲﺔ ﳛﺒ:ﻋﻦ ﺃﰊ ﺍﻟﺪﺭﺩﺍﺀ  ﻋﻦ ﺍﻟﻨﱯ  ﻗﺎﻝ
: ﻓﻴﻘﻮﻝﹸ،ﻪﻴﻩ ﺍﷲُ  ﻭ ﻳﻜﻔﺮﻨﺼﺎ ﺃﻥ ﻳ ﻭﺇﻣ،ﻘﺘﻞﹶﺎ ﺃﻥﹾ ﻳ ﻓﺈﻣ،  ﻓﺌﺔﹲ؛ ﻗﺎﺗﻞﹶ ﻭﺭﺍﺀَﻫﺎ ﺑﻨﻔﺴِﻪ ﷲﻔﺖﺍﻧﻜﹶﺸ
 ﻓﻴﻘﻮﻡ ﻣﻦ، ﻭﻓﺮﺍﺵ ﻟﲔ ﺣﺴﻦ،ﻪ؟! ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻟﻪ ﺍﻣﺮﺃﺓ ﺣﺴﻨﺔ ﱄ ﻧﻔﺴﺮﺒﻱ ﻫﺬﺍ ﻛﻴﻒ ﺻﻭﺍ ﺇﱃ ﻋﺒﺪﺍﻧﻈﺮ
؛ﻪ ﺭﻛﹾﺐ ﻭﻛﺎﻥﹶ ﻣﻌ،ﻔﹶﺮﹴﻱ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﰲ ﺳ! ﻭﺍﻟﺬ ﻭﻟﻮ ﺷﺎﺀَ ﺭﻗﹶﺪ، ﻭ ﻳﺬﻛﹸﺮﱐ،ﻪ ﻳﺬﺭ ﺷﻬﻮﺗ: ﻓﻴﻘﻮﻝ،ﺍﻟﻠﻴﻞ
«َﺍﺀﺍﺀَ ﻭﺳﺮﺤﺮﹺ ﰲ ﺿﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﺴ ﻓﻘﺎﻡ،ﻮﺍﻌﺠﻭﺍ ﰒﹼ ﻫﻓﺴﻬﹺﺮ
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, şəhvətini tərk edib Məni zikr edir, halbuki, əgər istəsəydi yatardı”.
Həmçinin, o kimsə ki, yoldaşları ilə birlikdə səfərə çıxır. Yoldaşları gecənin bir hissəsini oyaq qalıb sonra yatırlar. O isə çətinlikdə

əl-Bəzzar 7847; ət-Tabərani “Mucəmul-Kəbir” 12939. əl-Albani “Sahihul-Cəmius-Sağir”də (№ 5675) həsən olduğunu bildirmişdir.
329
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də, rahatlıqda da (gecənin əvvəlini yatır), gecənin son üçdə
birində isə (ibadətə) qalxır”.330

ﺮ ﻴﺧ ﺎ ﹶﺃﻧ:ﻳﻘﹸﻮ ﹸﻝ  ﷲ
َ  "ﹺﺇ ﱠﻥ ﺍ: ﷲ
ِ ﻮ ﹸﻝ ﺍﺭﺳ  ﻗﹶﺎ ﹶﻝ:ﻱ  ﻗﹶﺎ ﹶﻝ
 ﻬ ﹺﺮ ﻔ ﺲ ﺍﹾﻟ
ﻴ ﹴﺑ ﹺﻦ ﹶﻗ ﻙ ﺎﻀﺤ
 ﻋ ﹺﻦ ﺍﻟ
ﷲ
َ ﻢ ﹶﻓﹺﺈ ﱠﻥ ﺍ ﺎﹶﻟ ﹸﻜﻋﻤ ﻮﺍ ﹶﺃﻠﺼﺧ  ﹶﺃ،ﺎﺱﺎ ﺍﻟﻨﻳﻬﺎ ﹶﺃ ﻳ،ﻲﺸﺮﹺﻳﻜ
 ﻟ ﻮ ﻬ ﺷﺮﹺﻳﻜﹰﺎ ﹶﻓ ﻲﻣﻌ ﻙ ﺮ ﺷ ﻦ ﹶﺃ ﻤ  ﹶﻓ،ﺷﺮﹺﻳﻚ
،ﺣﻢﹺ ﺮ ﻠﺎ ﻟﻧﻬ ﹶﻓﹺﺈ،ﺣﻢﹺ ﺮ ﻠﻭﻟ ﻪ ﻟﱠﻠ ﻩ ﺬ ﻫ ﺗﻘﹸﻮﻟﹸﻮﺍ ﻭﻟﹶﺎ ،ﺒ ﹸﻞ ﻣﻦ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﺇﻻ ﻣﺎ ﺧﻠﺺ ﹶﻟﻪﻳ ﹾﻘ  ﻟﹶﺎ،
ﺎﻨﻬﻣ ﻪ ﻟﱠﻠ ﺲ
 ﻴﻭﹶﻟ ﻢ ﻫ ﹸﻜ ﻮﻮﺟ ﻟ ﺎﻧﻬ ﹶﻓﹺﺈ،ﻫ ﹸﻜﻢ ﻮﻮﺟ ﻟﻭ ﻪ ﻟﱠﻠ ﻩ ﺬ ﻫ ﺗﻘﹸﻮﻟﹸﻮﺍ ﻭﻟﹶﺎ ،ٌﻲﺀ ﺷ ﺎﻨﻬﻣ  ﻪ ﻟﱠﻠ ﺲ
 ﻴﹶﻓﹶﻠ
."ﻲ ٌﺀ ﺷ
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

ﺔ ﻓﺈﻧﻪ ﺃﺗﺎﱐ ﺟﱪﻳﻞ ﻌ ﻤ ﺠ
 ﻡ ﺍﹾﻟ ﻮ ﻳ ﻰ ﻋﹶﻠ ﻼ ﹶﺓ
ﺼﹶ
 ﻭﺍ ﺍﻟﺜﺮ »ﹶﺃ ﹾﻛ: ﻪ ﻮ ﹸﻝ ﺍﻟﱠﻠﺭﺳ ﺲ  ﻗﹶﺎ ﹶﻝ ﻗﹶﺎ ﹶﻝ
ﻧ ﹴﻦ ﹶﺃ ﻋ
ﺁﻧﻔﺎ ﻋﻦ ﺭﺑﻪ  ﻓﻘﺎﻝ ﻣﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺭﺽ ﻣﻦ ﻣﺴﻠﻢ ﻳﺼﻠﻲ ﻋﻠﻴﻚ ﻣﺮﺓ ﻭﺍﺣﺪﺓ ﺇﻻ ﺻﻠﻴﺖ ﺃﻧﺎ
.«ﺍﺸﺮ
 ﻋ ﻪ ﻴﻋﹶﻠ ﻭﻣﻼﺋﻜﱵ
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

ﻚ
 ﻤﹶﻠ ﻟ ﹾﻠ ﻩ ﻗﹶﺎ ﹶﻝ ﺪ ﺴ
 ﺟ ﻲﺒﻠﹶﺎ ٍﺀ ﻓﻢ ﹺﺑ ﻠﺴ
 ﻤ ﺪ ﺍﹾﻟ ﺒﻌ ﻪ ﺍﹾﻟ ﺘﻠﹶﻰ ﺍﻟﱠﻠﺑﻪ  ﻗﹶﺎ ﹶﻝ ﹺﺇﺫﹶﺍ ﺍ ﻮ ﹶﻝ ﺍﻟﱠﻠﺭﺳ ﺲ  ﹶﺃ ﱠﻥ
ﻧ ﹴﻦ ﹶﺃ ﻋ
ﻪ ﻤ ﺣ ﺭ ﻭ ﻪ ﺮ ﹶﻟ ﻪ ﹶﻏ ﹶﻔ ﻀ
 ﺒﻭﹺﺇ ﹾﻥ ﹶﻗ ﻩ ﺮ ﻬ ﻭ ﹶﻃ ﻪ ﺴﹶﻠ
 ﻩ ﹶﻏ ﺷﻔﹶﺎ ﻤ ﹸﻞ ﹶﻓﹺﺈ ﹾﻥ ﻌ ﻳ ﻱ ﻛﹶﺎ ﹶﻥﻪ ﺍﱠﻟﺬ ﻠﻤ ﻋ ﺢ ﻟﺎﻪ ﺻ ﺐ ﹶﻟ
 ﺘﺍ ﹾﻛ
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:  ﻳﺎ ﺭﺑﺎﻩ! ﻓﻴﻘﻮﻝ ﺍﻟﺮﺏ: ﻳﻘﻮﻝ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﻳﻮﻡ ﺍﻟﻘﻴﺎﻣﺔ:ﻋﻦ ﺣﺬﻳﻘﺔ  ﻋﻦ ﺍﻟﻨﱯ  ﻗﺎﻝ
ﻲ ﻓﻴﻘﻮ ﹸﻝ ﺃﺧﺮﹺﺟﻮﺍ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺎ ﹺﺭ )ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺎﺱﹺ( ﻣﻦ ﻛﺎ ﹶﻥ ﰲ ﺑﹺﻨ ﻢ ﻳﺎ ﺭﺏ ﺣﺮﻗﹾﺖ ﻩ! ﻓﻴﻘﻮﻝ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴ ﻜﺎﺒﻴﹶﻟ
ﻥ ﻪ ﺫﺭ ﹸﺓ ﺃﻭ ﺷﻌﲑ ﹲﺓ ﻣﻦ ﺇﳝﺎ ﻗﻠﺒ
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

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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 ﺟﺎﺀ ﺃﻋﺮﺍﰊ ﺇﱃ ﺍﻟﻨﱯ  ﻓﻘﺎﻝ ﻳﺎ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﻋﻠﻤﲏ ﺧﲑﺍ ﻓﺄﺧﺬ ﺍﻟﻨﱯ  ﺑﻴﺪﻩ:ﻋﻦ ﺃﻧﺲ ﻗﺎﻝ
 ﻓﻌﻘﺪ ﺍﻷﻋﺮﺍﰊ ﻋﻠﻰ ﻳﺪﻩ: ﻗﻞ ﺳﺒﺤﺎﻥ ﺍﷲ ﻭ ﺍﳊﻤﺪ ﷲ ﻭ ﻻ ﺇﻟﻪ ﺇﻻ ﺍﷲ ﻭ ﺍﷲ ﺃﻛﱪ ﻗﺎﻝ:ﻓﻘﺎﻝ
 ﺗﻔﻜﺮ ﺍﻟﺒﺎﺋﺲ ﻓﺠﺎﺀ ﻓﻘﺎﻝ ﻳﺎ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﺳﺒﺤﺎﻥ:ﻭ ﻣﻀﻰ ﻓﺘﻔﻜﺮ ﰒ ﺭﺟﻊ ﻓﺘﺒﺴﻢ ﺍﻟﻨﱯ  ﻗﺎﻝ
 ﻳﺎ ﺃﻋﺮﺍﰊ ﺇﺫﺍ: ﺍﷲ ﻭ ﺍﳊﻤﺪ ﷲ ﻭ ﻻ ﺇﻟﻪ ﺇﻻ ﺍﷲ ﻭ ﺍﷲ ﺃﻛﱪ ﻫﺬﺍ ﷲ ﻓﻤﺎﱄ؟ ﻓﻘﺎﻝ ﻟﻪ ﺍﻟﻨﱯ
 ﺻﺪﻗﺖ ﻭ ﺇﺫﺍ ﻗﻠﺖ ﻻ ﺇﻟﻪ: ﺻﺪﻗﺖ ﻭ ﺇﺫﺍ ﻗﻠﺖ ﺍﳊﻤﺪ ﷲ ﻗﺎﻝ ﺍﷲ:ﻗﻠﺖ ﺳﺒﺤﺎﻥ ﺍﷲ ﻗﺎﻝ ﺍﷲ
 ﺻﺪﻗﺖ ﻭ ﺇﺫﺍ ﻗﻠﺖ ﺍﻟﻠﻬﻢ ﺍﻏﻔﺮ ﱄ: ﺻﺪﻗﺖ ﻭ ﺇﺫﺍ ﻗﻠﺖ ﺍﷲ ﺃﻛﱪ ﻗﺎﻝ ﺍﷲ:ﺇﻻ ﺍﷲ ﻗﺎﻝ ﺍﷲ
 ﻓﻌﻠﺖ ﻭ ﺇﺫﺍ ﻗﻠﺖ ﺍﻟﻠﻬﻢ ﺍﺭﺯﻗﲏ ﻗﺎﻝ: ﻗﺪ ﻓﻌﻠﺖ ﻭ ﺇﺫﺍ ﻗﻠﺖ ﺍﻟﻠﻬﻢ ﺍﺭﲪﲏ ﻗﺎﻝ ﺍﷲ:ﻗﺎﻝ ﺍﷲ
 ﻓﻌﻘﺪ ﺍﻷﻋﺮﺍﰊ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻊ ﰲ ﻳﺪﻩ ﰒ ﻭﱃ:  ﻗﺪ ﻓﻌﻠﺖ ﻗﺎﻝ:ﺍﷲ
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
əl-Beyhəqi “Şuabul-İman” 619; əd-Diya “Əhədisul-Muxtəra” 1613. əl-Albani “SilsilətulƏhədisis-Sahiha”da (№ 3336) səhih adlandırıb.
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ﺍﻷﺣﺎﺩﻳﺚ ﺍﻟﻘﺪﺳﻴﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺤﺔ

ﺮﻧﹺﻲ ﺧﹺﺒ ﻪ ﹶﺃ ﻮ ﹶﻝ ﺍﻟﱠﻠﺭﺳ ﺎ ﻳ:ﺖ
 ﺎ ﻗﹶﺎﹶﻟﻧﻬﻪ  ﹶﺃ ﻮ ﹺﻝ ﺍﻟﱠﻠﺭﺳ ﻮﻟﹶﻰ ﻣ  ﻓ ﹴﻊﺍﻡ ﺑﲏ ﹶﺃﺑﹺﻲ ﺭ ﻰ ﹸﺃﺳ ﹾﻠﻤ ﻦ ﻋ
ﻲﻭﻗﹸﻮﻟ ،ﻲﻫﺬﹶﺍ ﻟ :ﻪ ﻳﻘﹸﻮ ﹸﻝ ﺍﻟﱠﻠ ﺍ ﹴﺭﻣﺮ ﺮ ﺸ
 ﻋ ﺮ ﺒﻪ ﹶﺃ ﹾﻛ  ﺍﻟﱠﻠ:ﻲﻗﹸﻮﻟ: ﹶﻓﻘﹶﺎ ﹶﻝ،ﻋﹶﻠﻲ ﺮ ﺜﺗ ﹾﻜ ﻻﺕ ﻭ
 ﺎﻠﻤﹺﺑ ﹶﻜ
ﲔ
 ﻟﺘﻘﹸﻮ ﹶﻓ،ﻌ ﹾﻠﺖ ﺪ ﹶﻓ  ﹶﻗ:ﻳﻘﹸﻮ ﹸﻝ ﻲﺮ ﻟ ﻔ ﻢ ﺍ ﹾﻏ ﻬ ﻲ ﺍﻟﱠﻠﻭﻗﹸﻮﻟ ،ﻲﻫﺬﹶﺍ ﻟ :ﻪ ﻳﻘﹸﻮ ﹸﻝ ﺍﻟﱠﻠ ﺍ ﹴﺭﻣﺮ ﺮ ﺸ
 ﻋ ﻪ ﺎ ﹶﻥ ﺍﻟﱠﻠﺒﺤﺳ
.ﺖ
 ﻌ ﹾﻠ ﺪ ﹶﻓ  ﹶﻗ:ﻳﻘﹸﻮ ﹸﻝﻭ ﺍ ﹴﺭﻣﺮ ﺮ ﺸ
 ﻋ
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

ﻢ ﺏ ﹶﺃﹶﻟ
 ﺭ ﻱ
  ﹶﺃ:ﻪ ﻗﹶﺎ ﹶﻝ ﻴ ﻋ ﹶﻠ ﺏ
 ﺎﺕ ﹶﻓﺘ
 ﺎﻠﻤ ﻪ ﹶﻛ ﺑﺭ ﻦ ﻣ ﻡ ﺩ ﺘ ﹶﻠﻘﱠﻰ ﺁﺱ   ﹶﻓ
ﺎ ﹴﻋﺒ ﺑ ﹺﻦﻋ ﹺﻦ ﺍ
ﻱ
  ﹶﺃ: ﻗﹶﺎ ﹶﻝ.ﺑﻠﹶﻰ :؟ ﻗﹶﺎ ﹶﻝﺣﻚ ﻭﻦ ﺭ ﻣ ﻲ ﻓ ﺦ ﻨ ﹸﻔﺗ ﻢ  ﹶﺃﹶﻟ،ﺭﺏ ﻱ
  ﹶﺃ: ﻗﹶﺎ ﹶﻝ.ﺑﻠﹶﻰ :؟ ﻗﹶﺎ ﹶﻝﺪﻙ ﻴﺨﹸﻠ ﹾﻘﻨﹺﻲ ﹺﺑ
 ﺗ
.ﺑﻠﹶﻰ :؟ ﻗﹶﺎ ﹶﻝﺒﻚﻀ
 ﻚ ﹶﻏ
 ﺘﻤ ﺣ ﺭ ﻖ ﺴﹺﺒ
 ﺗ ﻢ ﺏ ﹶﺃﹶﻟ
 ﺭ ﻱ
  ﹶﺃ: ﻗﹶﺎ ﹶﻝ.ﺑﻠﹶﻰ :؟ ﻗﹶﺎ ﹶﻝﺘﻚﻨﺟ ﻲﻜﻨ ﺴ
 ﺗ ﻢ  ﹶﺃﹶﻟ،ﺭﺏ
ﺘ ﹶﻠﻘﱠﻰﻪ  ﹶﻓ ﻮﹸﻟ ﻮ ﹶﻗ ﻬ  ﹶﻓ: ﻗﹶﺎ ﹶﻝ.ﺑﻠﹶﻰ :؟ ﻗﹶﺎ ﹶﻝﻨﺔﺠ
 ﺖ ﹺﺇﻟﹶﻰ ﺍﹾﻟ
 ﻧﻲ ﹶﺃﺍ ﹺﺟﻌﺖ ﹶﺃﺭ
 ﺤ
 ﺻﹶﻠ
 ﻭﹶﺃ ﺖ
 ﺒﺗ ﺖ ﹺﺇ ﹾﻥ
 ﻳﺭﹶﺃ  ﹶﺃ:ﻗﹶﺎ ﹶﻝ
.ﺕ
 ﺎﻠﻤ ﻪ ﹶﻛ ﺑﺭ ﻦ ﻣ ﻡ ﺩ ﺁ
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 ruhundan 337 üfürmədinmi?” Allah: “Bəli”Tabərani “Mucəmul-Kəbir” 766, 20222. əl-Albani “Sahihut-Tərğib vət-Tərhib”də (№
1566) səhih li-ğeyrihi adlandırıb.

336

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

ﺏ  ،ﹸﺛ ﻢ
ﻋ ﻦ ﹶﺃﺑﹺﻲ ﻫ ﺮﻳ ﺮ ﹶﺓ  ،ﻋ ﹺﻦ ﺍﻟﻨﹺﺒ ﻲ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻗﹶﺎ ﹶﻝ  :ﹺﺇ ﱠﻥ ﺍﻟﱠﻠ ﻪ ﺧﹶﻠ ﻖ ﺁ ﺩ ﻡ ﻣ ﻦ ﺗﺮﺍ ﹴ
ﺻ ﻮ ﺭ ﻩ  ،ﹸﺛ ﻢ ﺗ ﺮ ﹶﻛ ﻪ ﺣﺘﻰ ﹺﺇﺫﹶﺍ ﻛﹶﺎ ﹶﻥ
ﺴﻨﻮﻧﺎ  ،ﺧ ﹾﻠ ﹶﻘ ﻪ ﻭ 
ﺟ ﻌﹶﻠ ﻪ ﻃﻴﻨﺎ  ،ﹸﺛ ﻢ ﺗ ﺮ ﹶﻛ ﻪ ﺣﺘﻰ ﹺﺇﺫﹶﺍ ﻛﹶﺎ ﹶﻥ ﺣ ﻤﹰﺄ ﻣ 
ﺖ َﻷ ﻣ ﹴﺮ ﻋﻈﻴ ﹴﻢ  ،ﹸﺛ ﻢ
ﺲ ﻳ ﻤ ﺮ ﹺﺑ ﻪ  ،ﹶﻓﻴﻘﹸﻮ ﹸﻝ  :ﹶﻟ ﹶﻘ ﺪ ﺧﻠ ﹾﻘ 
ﺻ ﹾﻠﺼﺎ ﹰﻻ ﻛﹶﺎﹾﻟ ﹶﻔﺨﺎ ﹺﺭ  ،ﻗﹶﺎ ﹶﻝ  :ﹶﻓﻜﹶﺎ ﹶﻥ ﹺﺇﺑﻠﻴ 

ﺲ ﹶﻓﹶﻠﻘﱠﺎ ﻩ ﺍﻟﱠﻠ ﻪ
ﺼ ﺮ ﻩ ﻭ ﺧﻴﺎﺷﻴ ﻤ ﻪ  ،ﹶﻓ ﻌ ﹶﻄ 
ﺡ ﺑ 
ﻧ ﹶﻔ ﺦ ﺍﻟﱠﻠ ﻪ ﻓﻴ ﻪ ﺭﻭ ﺣ ﻪ  ،ﹶﻓﻜﹶﺎ ﹶﻥ ﹶﺃ ﻭ ﹶﻝ ﺷ ﻲ ٍﺀ ﺟﺮﻯ ﻓﻴ ﻪ ﺍﻟﺮﻭ 
ﻚ ﺍﻟﻨ ﹶﻔ ﹺﺮ ،
ﺐ ﹺﺇﻟﹶﻰ ﺃﹸﻭﹶﻟﺌ 
ﻚ  ،ﹸﺛ ﻢ ﻗﹶﺎ ﹶﻝ ﺍﻟﱠﻠ ﻪ  :ﻳﺎ ﺁ ﺩ ﻡ ﺍ ﹾﺫ ﻫ 
ﻚ ﺭﺑ 
ﺏ  :ﻳ ﺮ ﺣ ﻤ 
ﺣ ﻤ ﺪ ﺭﺑ ﻪ  ،ﹶﻓﻘﹶﺎ ﹶﻝ ﺍﻟ ﺮ 
ﷲ،
ﻼ ﻡ ﻭ ﺭ ﺣ ﻤ ﹸﺔ ﺍ ِ
ﺴﹶ
ﻚ ﺍﻟ 
ﺴﱠﻠ ﻢ ﻋﹶﻠﻴ ﹺﻬ ﻢ ﹶﻓﻘﹶﺎﻟﹸﻮﺍ  :ﻭ ﻋﹶﻠﻴ 
ﹶﻓ ﹸﻘ ﹾﻞ ﹶﻟ ﻬ ﻢ  ،ﻭﺍﻧ ﹸﻈ ﺮ ﻣﺎ ﻳﻘﹸﻮﻟﹸﻮ ﹶﻥ  ،ﹶﻓﺠﺎ َﺀ  ،ﹶﻓ 
ﺏ  ،ﹶﻟﻤﺎ
ﻚ ؟  ،ﻭ ﻫ ﻮ ﹶﺃ ﻋﹶﻠ ﻢ ﹺﺑﻤﺎ ﻗﹶﺎﻟﹸﻮﺍ ﹶﻟ ﻪ  ،ﻗﹶﺎ ﹶﻝ  :ﻳﺎ ﺭ 
ﹶﻓﺠﺎ َﺀ ﹺﺇﻟﹶﻰ ﺭﺑ ﻪ ﹶﻓﻘﹶﺎ ﹶﻝ  :ﻣﺎﺫﹶﺍ ﻗﹶﺎﻟﹸﻮﺍ ﹶﻟ 
ﺤﻴ ﹸﺔ
ﻚ ﻭﺗ 
ﺤﻴﺘ 
ﷲ  ،ﻗﹶﺎ ﹶﻝ  :ﻳﺎ ﺁ ﺩ ﻡ  ،ﻫﺬﹶﺍ ﺗ 
ﻼ ﻡ ﻭ ﺭ ﺣ ﻤ ﹸﺔ ﺍ ِ
ﺴﹶ
ﻚ ﺍﻟ 
ﺖ ﻋﹶﻠﻴ ﹺﻬ ﻢ  ،ﻗﹶﺎﻟﹸﻮﺍ  :ﻭ ﻋﹶﻠﻴ 
ﺳﱠﻠ ﻤ 
ﲔ ﺭﺑﻲ ،
ﺏ ﻭﻣﺎ ﹸﺫ ﺭﻳﺘﻲ ؟ ﻗﹶﺎ ﹶﻝ  :ﺍ ﺧﺘ ﺮ ﻳﺪﻱ ﻳﺎ ﺁ ﺩ ﻡ  ،ﻗﹶﺎ ﹶﻝ  :ﹶﺃ ﺧﺘﺎ ﺭ ﻳ ﻤ 
ﻚ  ،ﻗﹶﺎ ﹶﻝ  :ﻳﺎ ﺭ 
ﹸﺫ ﺭﻳﺘ 
ﻒ ﺍﻟ ﺮ ﺣ ﻤ ﹺﻦ
ﻂ ﺍﻟﱠﻠ ﻪ ﹶﻛ ﱠﻔ ﻪ ﹶﻓﹺﺈﺫﹶﺍ ﹸﻛ ﱡﻞ ﻣﺎ ﻫ ﻮ ﻛﹶﺎﺋ ﻦ ﻣ ﻦ ﹸﺫ ﺭﻳﺘ ﻪ ﻓﻲ ﹶﻛ 
ﺴﹶ
ﲔ  ،ﹶﻓﺒ 
ﻱ ﺭﺑﻲ ﻳ ﻤ 
ﻭ ﻛ ﹾﻠﺘﺎ ﻳ ﺪ 
ﺐ ﺁ ﺩ ﻡ ﻣ ﻦ ﻧﻮ ﹺﺭ ﻩ  ،ﻗﹶﺎ ﹶﻝ:
ﺠ 
ﻋ ﺰ ﻭ ﺟ ﱠﻞ  ،ﹶﻓﹺﺈﺫﹶﺍ ﹺﺭﺟﺎ ﹲﻝ ﻣﻨ ﻬ ﻢ ﻋﻠﹶﻰ ﹶﺃ ﹾﻓﻮﺍ ﻫ ﹺﻬ ﻢ ﺍﻟﻨﻮ ﺭ  ،ﻭﹺﺇﺫﹶﺍ ﺭ ﺟ ﹲﻞ ﻳ ﻌ 
ﺖ ﹶﻟ ﻪ ﻣ ﻦ ﺍﹾﻟ ﻌ ﻤ ﹺﺮ ؟ ﻗﹶﺎ ﹶﻝ :
ﺏ ﹶﻓ ﹶﻜ ﻢ ﺟ ﻌ ﹾﻠ 
ﻚ ﺩﺍ ﻭ ﺩ  ،ﻗﹶﺎ ﹶﻝ  :ﻳﺎ ﺭ 
ﺏ ﻣ ﻦ ﻫﺬﹶﺍ ؟ ﻗﹶﺎ ﹶﻝ  :ﺍﺑﻨ 
ﻳﺎ ﺭ 
ﺏ ﹶﻓﹶﺄﺗ ﻢ ﹶﻟ ﻪ ﻣ ﻦ ﻋ ﻤﺮﹺﻱ ﺣﺘﻰ ﻳﻜﹸﻮ ﹶﻥ ﻋ ﻤ ﺮ ﻩ ﻣﺎﹶﺋ ﹶﺔ ﺳﻨ ﺔ  ،ﹶﻓ ﹶﻔ ﻌ ﹶﻞ ﺍﻟﱠﻠ ﻪ
ﲔ  ،ﻗﹶﺎ ﹶﻝ :ﻳﺎ ﺭ 
ﺖ ﹶﻟ ﻪ ﺳﺘ 
ﺟ ﻌ ﹾﻠ 
ﺕ ﹶﻓﻘﹶﺎ ﹶﻝ ﺁ ﺩ ﻡ :ﹶﺃ ﻭﹶﻟ ﻢ ﻳﺒ ﻖ ﻣ ﻦ
ﻚ ﺍﹾﻟ ﻤ ﻮ 
ﺚ ﺍﻟﱠﻠ ﻪ ﹺﺇﹶﻟﻴ ﻪ ﻣﹶﻠ 
ﻚ  ،ﹶﻓﹶﻠﻤﺎ ﻧ ﻔ ﺪ ﻋ ﻤ ﺮ ﺁ ﺩ ﻡ ﺑ ﻌ ﹶ
ﻭﹶﺃ ﺷ ﻬ ﺪ ﻋﻠﹶﻰ ﹶﺫﻟ 
ﺕ ﹸﺫ ﺭﻳﺘ ﻪ
ﺤ ﺪ 
ﺠ
ﻚ  ،ﹶﻓ 
ﺤ ﺪ ﹶﺫﻟ 
ﺠ
ﻚ ﺩﺍ ﻭﺩ؟ ﹶﻓ 
ﻚ  :ﹶﺃﹶﻟ ﻢ ﺗ ﻌ ﻄﻬﺎ ﺍﺑﻨ 
ﻋ ﻤﺮﹺﻱ ﹶﺃ ﺭﺑﻌﻮ ﹶﻥ ﺳﻨ ﹰﺔ ؟ ﻗﹶﺎ ﹶﻝ ﺍﹾﻟ ﻤﹶﻠ 
ﺖ ﹸﺫ ﺭﻳﺘ ﻪ
ﺴﻴ 
ﺴ ﻲ ﹶﻓﻨ ِ
 ،ﻭﻧ ِ
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
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.

339
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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

ﻢ ﻬ ﻨﻣ ﺟ ﹴﻞ ﺭ ﻦ ﻋ ، ﻲ ﻣ ﺮ ﻀ
 ﺤ
 ﻭ ﹴﻝ ﺍﹾﻟ ﺮ ﺟ ﺑ ﹺﻦ ﺍ ﹺﺭﻴﺰﻌ ﻦ ﺍﹾﻟ ﻋ ، ﺭ ﻦ ﹶﺫ ﺑ ﺮ ﻤ ﻋ ﺎﺪﹶﺛﻨ ﺣ ، ﻊ ﻴﻭﻛ ﺎﺪﹶﺛﻨ ﺣ
ﻲﻩ ﻓ ﺭ ﺍ ﺯ، ﺩ ﻮﺴﻌ
 ﻣ ﻦ ﺑ ﷲ
ِ ﺪ ﺍ ﺒﻋ ﻭﹺﺇ ﱠﻥ ، ﺩ ﻮﺴﻌ
 ﻣ ﺑ ﹺﻦ ﷲ
ِ ﺪ ﺍ ﺒﻌ ﻟ ﻳﻘﹰﺎﺻﺪ
 ﻪ ﻛﹶﺎ ﹶﻥ ﻧ ﹶﺃ، ﻴ ﹴﺮﻤ ﻋ ﺎﻰ ﹶﺃﺑﻳ ﹾﻜﻨ
ﻳ ﹶﺔﺎ ﹺﺭﺖ ﺍﹾﻟﺠ
 ﻌﹶﺜ ﺒ ﹶﻓ:  ﻗﹶﺎ ﹶﻝ، ﺴﻘﹶﻰ
 ﺘﺳ  ﻓﹶﺎ، ﻢ ﺳﱠﻠ ﻭ ، ﻪ ﻠﻫ ﻋﻠﹶﻰ ﹶﺃ ﺘ ﹾﺄ ﹶﺫ ﹶﻥﺳ  ﻓﹶﺎ:  ﻗﹶﺎ ﹶﻝ، ﻩ ﺪ ﺠ
ﻳ ﹺ ﻢ  ﹶﻓﹶﻠ، ﻪ ﻠﻫ ﹶﺃ
 ﹶﻓﻘﹶﺎ ﹶﻝ، ﻴ ﹴﺮﻤ ﻋ ﻮﺎ َﺀ ﹶﺃﺑ ﹶﻓﺠ، ﷲ
ِ ﺪ ﺍ ﺒﻋ ﺝ
 ﺮ ﺨ
  ﹶﻓ، ﺎﺘﻬﻨﻌ  ﹶﻓﹶﻠ، ﺕ
 ﺑ ﹶﻄﹶﺄ ﹶﻓﹶﺄ، ﻥ ﺍﺠﲑ
ﻦ ﺍﹾﻟ ﹺ ﻣ ﺏ
ﺍ ﹴﺸﺮ
 ﻪ ﹺﺑ ﺗﺠﹺﻴﹸﺌ
ﺖ
 ﺴ
 ﺟﹶﻠ ﻭ ، ﻚ
 ﻴﻫ ﹺﻞ ﹶﺃﺧ ﻋﻠﹶﻰ ﹶﺃ ﺖ
 ﻤ ﺳﱠﻠ ﻼ
ﻫ ﱠ ، ﻪ ﻴﻋﹶﻠ ﺭ ﺎﻳﻐ ﻚ
 ﻣﹾﺜﹸﻠ ﺲ
 ﻴ ﹶﻟ، ﻤ ﹺﻦ ﺣ ﺮ ﺪ ﺍﻟ ﺒﻋ ﺎﺎ ﹶﺃﺑ ﻳ:
ﻢ ﻫ ﺪ ﻨﻋ ﻦ ﻳ ﹸﻜ ﻢ ﺎ ﹶﻟ ﹺﺇﻣ، ﺕ
 ﺑ ﹶﻄﹶﺄ ﹶﻓﹶﺄ، ﻡ ﺩ ﺎﺖ ﺍﹾﻟﺨ
 ﺳﹶﻠ ﺭ  ﹶﻓﹶﺄ، ﺖ
 ﻌ ﹾﻠ ﺪ ﹶﻓ  ﹶﻗ: ﺏ ؟ ﻗﹶﺎ ﹶﻝ
ﺍ ﹺﺸﺮ
 ﻦ ﺍﻟ ﻣ ﺖ
 ﺒﺻ
 ﻭﹶﺃ
ﻪ ﻴﻋﹶﻠ ﻪ ﺻﻠﱠﻰ ﺍﻟﱠﻠ
 ﷲ
ِ ﻮ ﹶﻝ ﺍﺭﺳ ﺖ
 ﻌ ﻤ ﺳ ﻭ ، ﺎﺘﻬﻨﻌ  ﹶﻓﹶﻠ، ﻡ ﺩ ﺎﺕ ﺍﹾﻟﺨ
 ﺑ ﹶﻄﹶﺄ ﹶﻓﹶﺄ، ﻢ ﻫ ﺪ ﻨﻋ ﺎﻴﻤﻮﺍ ﻓﻏﺒ ﺭ ﺎﻭﹺﺇﻣ ،
ﻭ  ﹶﺃ، ﻼ
ﺳﺒﹺﻴ ﹰ ﻪ ﻴﻋﹶﻠ ﺖ
 ﺑﺎ ﹶﻓﹺﺈ ﹾﻥ ﹶﺃﺻ، ﻪ ﻴﺖ ﹺﺇﹶﻟ
 ﻬ ﺟ ﻭ ﻦ ﻣ ﺖ ﹺﺇﻟﹶﻰ
 ﻬ ﺟ ﻭ ﻨ ﹶﺔ ﹺﺇﺫﹶﺍﻌ  ﹺﺇ ﱠﻥ ﺍﻟﱠﻠ: ﻳﻘﹸﻮ ﹸﻝ ، ﻢ ﺳﱠﻠ ﻭ
ﻢ ﻭﹶﻟ ، ﻼ
ﺳﺒﹺﻴ ﹰ ﻪ ﻴﻋﹶﻠ ﺪ ﻢ ﹶﺃ ﹺﺟ  ﹶﻓﹶﻠ، ﻥ ﻼ
ﺖ ﹺﺇﻟﹶﻰ ﹸﻓ ﹶ
 ﻬ ﺟ ﻭ ، ﺏ
 ﺭ ﺎ ﻳ: ﺖ
 ﻭﹺﺇ ﱠﻻ ﻗﹶﺎﹶﻟ ، ﺴﹶﻠﻜﹰﺎ
 ﻣ ﻪ ﻴﺕ ﻓ
 ﺪ ﺟ ﻭ
ﻡ ﺩ ﺎﺗﻜﹸﻮ ﹶﻥ ﺍﹾﻟﺨ ﺖ ﹶﺃ ﹾﻥ
 ﻴﺨﺸ
  ﹶﻓ، ﺖ
 ﺚ ﹺﺟﹾﺌ
ﻴ ﹸﺣ ﻦ ﻣ ﻲﺭ ﹺﺟﻌ  ﺍ: ﺎﻴﻘﹶﺎ ﹸﻝ ﹶﻟﻬ ﹶﻓ، ﺴﹶﻠﻜﹰﺎ
 ﻣ ﻪ ﻴﺪ ﻓ ﹶﺃ ﹺﺟ
.ﺎﺒﻬﺒﺳ  ﹶﻓﹶﺄﻛﹸﻮ ﹶﻥ، ﻨ ﹸﺔﻌ ﻊ ﺍﻟﱠﻠ ﺮ ﹺﺟ ﺘ ﹶﻓ، ﺭ ﹰﺓ ﻌﺬﹸﻭ ﻣ
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
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

ﺟ ﹲﻞ ﺭ ﻳ ﹾﻠﻘﹶﻰ : ﻢ ﺳﱠﻠ ﻭ ﻪ ﻴﻋﹶﻠ ﻪ ﺻﻠﱠﻰ ﺍﻟﱠﻠ
 ﷲ
ِ ﻮ ﹸﻝ ﺍﺭﺳ  ﻗﹶﺎ ﹶﻝ:  ﻗﹶﺎ ﹶﻝ، ﻪ ﻨﻋ ﻪ ﻲ ﺍﻟﱠﻠ ﺿ
 ﺭ ﺮ ﹶﺓ ﻳﺮ ﻫ ﻦ ﹶﺃﺑﹺﻲ ﻋ
ﻫ ﹾﻞ : ﻴﻘﹸﻮ ﹸﻝ ﹶﻓ، ﺑ ﹴﻦﺮ ﺍ ﻴﺧ : ﻴﻘﹸﻮ ﹸﻝﻚ ؟ ﹶﻓ
 ﺖ ﹶﻟ
 ﻨﺑ ﹴﻦ ﹸﻛﻱ ﺍ
 ﺖ ﹶﺃ
 ﺑﺎ ﹶﺃ ﻳ: ﻪ ﻴﻘﹸﻮ ﹸﻝ ﹶﻟﺔ ﹶﻓ ﻣ ﺎﻘﻴ ﻡ ﺍﹾﻟ ﻮ ﻳ ﻩ ﺎﹶﺃﺑ
ﻰﺣﺘ ﻖ ﻠﻨ ﹶﻄﻳ ﻢ  ﹸﺛ، ﻪ ﺗﺭ ﺯ ﺧ ﹸﺬ ﹺﺑﹸﺄ ﻴ ﹾﺄ ﹶﻓ، ﻲﺭﺗ ﺯ ﺧ ﹾﺬ ﹺﺑﹸﺄ : ﻴﻘﹸﻮ ﹸﻝ ﹶﻓ، ﻢ ﻌ ﻧ : ﻴﻘﹸﻮ ﹸﻝﻡ ؟ ﹶﻓ ﻮ ﻴﻲ ﺍﹾﻟ ﻌ ﻴﻣﻄ ﺖ
 ﻧﹶﺃ
ﺔ ﻨﺠ
 ﺏ ﺍﹾﻟ
ﺍ ﹺﺑﻮﻱ ﹶﺃ
 ﻦ ﹶﺃ ﻣ ﺧ ﹾﻞ ﺩ ﻱ ﺍﺒﺪﻋ ﺎ ﻳ: ﻴﻘﹸﻮ ﹸﻝ ﹶﻓ، ﻖ ﺨ ﹾﻠ
 ﺽ ﺍﹾﻟ
 ﻌ ﹺﺮ ﻳ ﻮ ﻫ ﻭ ﺎﻟﹶﻰﺗﻌﻭ ﻙ ﺭ ﺎﺗﺒ ﻪ ﻲ ﺍﻟﱠﻠ ﺗﻳ ﹾﺄ
ﻪ ﺦ ﺍﻟﱠﻠ ﺴ
 ﻤ ﻴ ﹶﻓ:  ﻗﹶﺎ ﹶﻝ، ﻳﻨﹺﻲﺨ ﹺﺰ
 ﺗ ﺗﻨﹺﻲ ﹶﺃ ﹾﻥ ﹶﻻﺪ ﻋ ﻭ ﻚ
 ﻧ ﹶﻓﹺﺈ، ﻲﻣﻌ ﻭﹶﺃﺑﹺﻲ ﺏ
 ﺭ ﻱ
  ﹶﺃ: ﻴﻘﹸﻮ ﹸﻝ ﹶﻓ، ﺖ
 ﺷﹾﺌ
ﻱﺒﺪﻋ ﺎ ﻳ: ﺎﻟﹶﻰﺗﻌﻭ ﻙ ﺭ ﺎﺗﺒ ﻪ ﻴﻘﹸﻮ ﹸﻝ ﺍﻟﱠﻠ ﹶﻓ، ﻪ ﻔ ﻧﺧ ﹸﺬ ﹺﺑﹶﺄ ﻴ ﹾﺄﺎ ﹺﺭ ﹶﻓﻲ ﺍﻟﻨﻬﻮﹺﻱ ﻓ ﻴﻪ ﹶﻓ ﻨﻋ ﺽ
 ﻌ ﹺﺮ ﻴﺎ ﹶﻓﺒﻌﺿ
 ﻩ ﺎﹶﺃﺑ
.ﻚ
 ﺗﺰ ﻋ ﻭ  ﹶﻻ: ﻴﻘﹸﻮ ﹸﻝﻮ ؟ ﹶﻓ ﻫ ﻙ ﻮﹶﺃﺑ
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”.
Yəni, lənətlənən adam buna layiqdirsə.
Yəni, lənətə layiq olmasın.
344 Əhməd 3876. əl-Albani “Sahihut-Tərğib vət-Tərhib”də (№ 2793) həsən li-ğeyrihi
olduğunu bildirmişdir.
342
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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

ﻪ ﻧﻲ ﹶﺃ ﻰ ﹺﺇﹶﻟﻭﺣ  ﹶﺃ: ﷲ
َ  "ﹺﺇ ﱠﻥ ﺍ:ﻳﻘﹸﻮ ﹸﻝ  ﷲ
ِ ﻮ ﹶﻝ ﺍﺭﺳ ﺖ
 ﻌ ﻤ ﺳ :ﺖ
 ﺎ ﻗﹶﺎﹶﻟﻧﻬ ﹶﺃ: ﺸ ﹶﺔ
 ﺋﺎﻦ ﻋ ﻋ
ﻪ ﺘﺒ ﹶﺃﹶﺛ:ﻪ ﻴﺘﳝ ﺖ ﹶﻛ ﹺﺮ
 ﺒﺳﹶﻠ ﻦ ﻣ ﻭ ،ﻨﺔﺠ
 ﻖ ﺍﹾﻟ ﻪ ﹶﻃﺮﹺﻳ ﺖ ﹶﻟ
 ﻬ ﹾﻠ ﺳ :ﻌ ﹾﻠ ﹺﻢ ﺐ ﺍﹾﻟ
ﻲ ﹶﻃﹶﻠ ﹺﺴﹶﻠﻜﹰﺎ ﻓ
 ﻣ ﻚ
 ﺳﹶﻠ ﻦ ﻣ
"ﻉ
 ﺭ ﻮ ﻳ ﹺﻦ ﺍﹾﻟﻙ ﺍﻟﺪ ﻣﻠﹶﺎ ﻭ ،ﺩﺓ ﺎﻋﺒ ﻲﻀ ﹴﻞ ﻓ
 ﻦ ﹶﻓ ﻣ ﺮ ﻴﺧ ﻋ ﹾﻠ ﹴﻢ ﻲﻀ ﹲﻞ ﻓ
 ﻭ ﹶﻓ ،ﻨﺔﹶﺠ
 ﺎ ﺍﹾﻟﻴ ﹺﻬﻤﻋﹶﻠ
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

ﻊ ﺿ
 ﻮ  ﹶﻓ،ﺭﺽﹺ ﺋ ﹺﻦ ﺍ َﻷﺍﺨﺰ
 ﺖ ﹺﺑ
 ﻴﻢ ﹸﺃﺗ ﺋﺎﺎ ﻧﺎ ﹶﺃﻧﻴﻨﺑ» : ﻪ ﻮ ﹸﻝ ﺍﻟﱠﻠﺭﺳ  ﻗﹶﺎ ﹶﻝ:ﺮ ﹶﺓ ﻗﹶﺎ ﹶﻝ ﻳﺮ ﻫ ﻦ ﹶﺃﹺﺑﻲ ﻋ
ﺎﻬﻤ ﺘﺨ
 ﻨ ﹶﻔ ﹶﻓ،ﺎﻬﻤ ﺨ
 ﻧ ﹸﻔﻥ ﺍ ﻰ ﹶﺃ ﺣﻰ ﺍﷲ ﹺﺇﹶﻟ ﻭ ﻤﺎﹺﻧﻲ ﹶﻓﹶﺄ ﻫ ﻭ ﹶﺃ ﻰ ﻋﹶﻠ ﺍﺒﺮ ﹶﻓ ﹶﻜ،ﻫﺐﹴ ﻦ ﹶﺫ ﻣ ﻥ ﺍﺍﺭﺳﻮ ﺪﻱ ﻳ ﻰﻓ
.«ﺔ ﻣ ﺎﻴﻤﺐ ﺍﹾﻟ
 ﺣ ﺎﻭﺻ ،َﺎﺀﻨﻌﺻ
 ﺐ
 ﺣ ﺎﺎ ﺻﻬﻤ ﻨﻴﺑ ﺎﻳ ﹺﻦ ﹶﺃﻧﻴ ﹺﻦ ﺍﻟﱠﻠ ﹶﺬﺑﺎ ﺍﹾﻟ ﹶﻜﺬﱠﺍﻬﻤ ﺘﻭﹾﻟ ﺎ ﹶﻓﹶﺄﻫﺒ ﹶﻓ ﹶﺬ
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
əl-Hakim 8750. əl-Albani “Sahihut-Tərğib vət-Tərhib”də (№ 3631) səhih adlandırıb.
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.
345
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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 yozdum”.351

ﻮ ﹸﻝﺭﺳ  ﹶﻓﻘﹶﺎ ﹶﻝ، ﻩ ﺎ ﹶﻓﹶﺄﺗ,ﺎﺘﻨ ﺍﹾﺋ:ﻪ  ﹶﻓﻘﹶﺎ ﹶﻝ ﹶﻟ،ﻣﻪ ﺮ ﺎ ﹶﻓﹶﺄ ﹾﻛﺍﹺﺑﻴﻋﺮ ﻲ  ﹶﺃ ﻨﹺﺒﻰ ﺍﻟ ﹶﺃﺗ:ﻰ  ﻗﹶﺎ ﹶﻝﻮﺳﻦ ﹶﺃﺑﹺﻲ ﻣ ﻋ
: ﷲ
ِ ﻮ ﹸﻝ ﺍﺭﺳ  ﹶﻓﻘﹶﺎ ﹶﻝ،ﻲﻫﻠ ﺎ ﹶﺃﺒﻬﺤﹸﻠ
 ﻳ ﺍﻨﺰﻋ ﻭﹶﺃ ،ﺎﺒﻬﺮ ﹶﻛ ﻧ ﺎﹶﻗ ﹰﺔ ﻧ: ﹶﻓﻘﹶﺎ ﹶﻝ، ﻚ
 ﺘﺟ ﺎﺳ ﹾﻞ ﺣ : ﷲ
ِﺍ
ﻦ ﻣ ﻴ ﹶﻞﺍﺋﺳﺮ ﺒﻨﹺﻲ ﹺﺇﺭ ﹺﺑ ﺎﺎ ﺳﻰ ﹶﻟﻤﻮﺳ ﹺﺇ ﱠﻥ ﻣ:ﻴﻞﹶ؟ ﻗﹶﺎ ﹶﻝﺍﺋﺳﺮ ﺑﻨﹺﻲ ﹺﺇ ﻮ ﹺﺯﻋﺠ ﻣﹾﺜ ﹶﻞ ﻮﺍﺗﻜﹸﻮﻧ ﻢ ﹶﺃ ﹾﻥ ﺗﺰ ﺠ
 ﻋ
ﺧ ﹶﺬ ﺕ ﹶﺃ
 ﻮ ﻤ ﻩ ﺍﹾﻟ ﺮ ﻀ
 ﺣ ﺎﻒ ﹶﻟﻤ
 ﺳ ﻮ ﹺﺇ ﱠﻥ ﻳ:ﻢ ﻫ ﺅ ﺎﻋﹶﻠﻤ ﻫﺬﹶﺍ؟ ﹶﻓﻘﹶﺎ ﹶﻝ ﺎ ﻣ: ﹶﻓﻘﹶﺎ ﹶﻝ،ﺿﻠﱡﻮﺍ ﺍﻟ ﱠﻄﺮﹺﻳﻖ
 ﺮ ﺼ
 ﻣ
ﻊ ﺿ
 ﻮ ﻣ ﻢ ﻌﹶﻠ ﻳ ﻦ ﻤ  ﹶﻓ: ﻗﹶﺎ ﹶﻝ،ﺎﻌﻨ ﻣ ﻪ ﻣ ﻋﻈﹶﺎ ﻨ ﹸﻘ ﹶﻞﻧ ﻰﺣﺘ ﺮ ﺼ
 ﻣ ﻦ ﻣ ﺝ
 ﺮ ﺨ
 ﻧ ﷲ ﹶﺃ ﹾﻥ ﹶﻻ
ِ ﻦ ﺍ ﻣ ﺛﻘﹰﺎﻮ ﻣ ﺎﻴﻨﻋﹶﻠ
،ﺳﻒ ﻮﺒ ﹺﺮ ﻳﻋﻠﹶﻰ ﹶﻗ ﺩﻟﱢﻴﻨﹺﻲ : ﹶﻓﻘﹶﺎ ﹶﻝ،ﺘﻪﺗﺎ ﹶﻓﹶﺄﻴﻬﺚ ﹺﺇﹶﻟ
ﻌ ﹶ ﺒ ﹶﻓ،ﻴﻞﹶﺍﺋﺳﺮ ﺑﻨﹺﻲ ﹺﺇ ﻦ ﻣ ﺯ ﻮﻋﺠ : ﻗﹶﺎ ﹶﻝ،ﺒ ﹺﺮﻩﹶﻗ
ﻩ ﹶﺃ ﹾﻥ  ﹶﻓ ﹶﻜ ﹺﺮ،ﻨﺔﺠ
 ﻲ ﺍﹾﻟﻚ ﻓ
 ﻌ ﻣ  ﹶﺃﻛﹸﻮ ﹸﻥ:ﺖ
 ؟ ﻗﹶﺎﹶﻟﻤﻚ ﺣ ﹾﻜ ﺎ ﻣ: ﻗﹶﺎ ﹶﻝ،ﻲﺣ ﹾﻜﻤ ﻴﻨﹺﻲﻄ ﻌ ﺗ ﻰﺣﺘ :ﺖ
 ﻗﹶﺎﹶﻟ
ﺿ ﹺﻊ
 ﻮ ﻣ :ﺓ ﺮ ﻴﺤ
 ﺑ ﻢ ﹺﺇﻟﹶﻰ ﺖ ﹺﺑ ﹺﻬ
 ﻧ ﹶﻄﹶﻠ ﹶﻘ ﻓﹶﺎ،ﺎﻤﻬ ﺣ ﹾﻜ ﺎﻄﻬ ﻋ  ﹶﺃ ﹾﻥ ﹶﺃ:ﻪ ﻴﻪ ﹺﺇﹶﻟ ﻰ ﺍﻟﱠﻠﻭﺣ  ﹶﻓﹶﺄ،ﻟﻚﺎ ﹶﺫﻴﻬﻄ ﻌ ﻳ
ﻡ ﻋﻈﹶﺎ ﻮﺍﺨ ﹺﺮﺟ
 ﺘﺳ ﺍﻭﺍ ﻭﻔﺮ ﺘﺣ  ﺍ:ﺖ
  ﻗﹶﺎﹶﻟ،ﻮﺍﻀﺒ
 ﻧ ﹶﻓﹶﺄ،َﺎﺀﻫﺬﹶﺍ ﺍﹾﻟﻤ ﻮﺍﻀﺒ
 ﻧ ﹶﺃ:ﺖ
  ﹶﻓﻘﹶﺎﹶﻟ،ٍﺎﺀﻨ ﹶﻘ ﹺﻊ ﻣﺘﺴ
 ﻣ
.ﺎ ﹺﺭﻨﻬﻮ ِﺀ ﺍﻟ ﺿ
 ﻣﹾﺜ ﹸﻞ ﻖ ﺽ ﹺﺇﺫﹶﺍ ﺍﻟ ﱠﻄﺮﹺﻳ
ﺭ ﹺ ﺎ ﹺﺇﻟﹶﻰ ﺍ َﻷﺎ ﹶﺃﹶﻗﻠﱡﻮﻫ ﹶﻓﹶﻠﻤ،ﺳﻒ ﻮﻳ
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?
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.
348
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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

 ) ﺣﺴﻦ ( ﻭﻋﻦ ﺍﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮﺩ ﺭﺿﻲ ﺍﷲ ﻋﻨﻪ ﻗﺎﻝ ﺍﻟﻘﺘﻞ ﰲ ﺳﺒﻴﻞ ﺍﷲ- 29951763
ﻳﻜﻔﺮ ﺍﻟﺬﻧﻮﺏ ﻛﻠﻬﺎ ﺇﻻ ﺍﻷﻣﺎﻧﺔ ﰒ ﻗﺎﻝ ﻳﺆﺗﻰ ﺑﺎﻟﻌﺒﺪ ﻳﻮﻡ ﺍﻟﻘﻴﺎﻣﺔ ﻭﺇﻥ ﻗﺘﻞ ﰲ ﺳﺒﻴﻞ ﺍﷲ ﻓﻴﻘﺎﻝ
ﺃﺩ ﺃﻣﺎﻧﺘﻚ ﻓﻴﻘﻮﻝ ﺃﻱ ﺭﺏ ﻛﻴﻒ ﻭﻗﺪ ﺫﻫﺒﺖ ﺍﻟﺪﻧﻴﺎ ﻗﺎﻝ ﻓﻴﻘﺎﻝ ﺍﻧﻄﻠﻘﻮﺍ ﺑﻪ ﺇﱃ ﺍﳍﺎﻭﻳﺔ ﻓﻴﻨﻄﻠﻖ
ﺑﻪ ﺇﱃ ﺍﳍﺎﻭﻳﺔ ﻭﲤﺜﻞ ﻟﻪ ﺃﻣﺎﻧﺘﻪ ﻛﻬﻴﺌﺘﻬﺎ ﻳﻮﻡ ﺩﻓﻌﺖ ﺇﻟﻴﻪ ﻓﲑﺍﻫﺎ ﻓﻴﻌﺮﻓﻬﺎ ﻓﻴﻬﻮﻱ ﰲ ﺃﺛﺮﻫﺎ ﺣﱴ
ﻳﺪﺭﻛﻬﺎ ﻓﻴﺤﻤﻠﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﻜﺒﻴﻪ ﺣﱴ ﺇﺫﺍ ﻧﻈﺮ ﻇﻦ ﺃﻧﻪ ﺧﺎﺭﺝ ﺯﻟﺖ ﻋﻦ ﻣﻨﻜﺒﻴﻪ ﻓﻬﻮ ﻳﻬﻮﻱ ﰲ
ﺃﺛﺮﻫﺎ ﺃﺑﺪ ﺍﻵﺑﺪﻳﻦ ﰒ ﻗﺎﻝ ﺍﻟﺼﻼﺓ ﺃﻣﺎﻧﺔ ﻭﺍﻟﻮﺿﻮﺀ ﺃﻣﺎﻧﺔ ﻭﺍﻟﻮﺯﻥ ﺃﻣﺎﻧﺔ ﻭﺍﻟﻜﻴﻞ ﺃﻣﺎﻧﺔ ﻭﺃﺷﻴﺎﺀ
ﻋﺪﻫﺎ ﻭﺃﺷﺪ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻮﺩﺍﺋﻊ ﻗﺎﻝ ﻳﻌﲏ ﺯﺍﺫﺍﻥ ﻓﺄﺗﻴﺖ ﺍﻟﱪﺍﺀ ﺑﻦ ﻋﺎﺯﺏ ﻓﻘﻠﺖ ﺃﻻ ﺗﺮﻯ ﺇﱃ ﻣﺎ ﻗﺎﻝ
ﺍﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮﺩ ﻗﺎﻝ ﻛﺬﺍ ﻗﺎﻝ ﻛﺬﺍ ﻗﺎﻝ ﺻﺪﻕ ﺃﻣﺎ ﲰﻌﺖ ﺍﷲ ﻳﻘﻮﻝ ﺇﻥ ﺍﷲ ﻳﺄﻣﺮﻛﻢ ﺃﻥ ﺗﺆﺩﻭﺍ
ﺍﻷﻣﺎﻧﺎﺕ ﺇﱃ ﺃﻫﻠﻬﺎ
ﺭﻭﺍﻩ ﺍﻟﺒﻴﻬﻘﻲ ﻣﻮﻗﻮﻓﺎ ﻭﺭﻭﺍﻩ ﲟﻌﻨﺎﻩ ﻫﻮ ﻭﻏﲑﻩ ﻣﺮﻓﻮﻋﺎ ﻭﺍﳌﻮﻗﻮﻑ ﺃﺷﺒﻪ
Əbu Yəala 7254; əl-Hakim 3523. Albani «Silsilətul-Əhədisis-Sahiha»da (№ 313) səhih
olduğunu bildirmişdir.
352
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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.

ﺤ ﻤ ﺪ ﺑ ﻦ ﺍﹾﻟ ﻤﹶﺜﻨﻰ ﺣ ﺪﹶﺛﻨﹺﻰ ﻋﺒ ﺪ ﺍ َﻷ ﻋﻠﹶﻰ ﺣ ﺪﹶﺛﻨﺎ ﺩﺍ ﻭ ﺩ ﻋ ﻦ ﻋﺎ ﻣ ﹴﺮ
 - 1116muslimﺣ ﺪﹶﺛﻨﹺﻰ ﻣ 
ﺖ ﻛﹶﺎ ﹶﻥ ﺭﺳﻮ ﹸﻝ ﺍﻟﱠﻠ ﻪ -ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ -ﻳ ﹾﻜﺜ ﺮ ﻣ ﻦ ﹶﻗ ﻮ ﹺﻝ »
ﺸ ﹶﺔ ﻗﹶﺎﹶﻟ 
ﻕ ﻋ ﻦ ﻋﺎﺋ 
ﺴﺮﻭ ﹴ
ﻋ ﻦ ﻣ 
ﺖ ﻳﺎ ﺭﺳﻮ ﹶﻝ ﺍﻟﱠﻠ ﻪ ﹶﺃﺭﺍ ﻙ ﺗ ﹾﻜﺜ ﺮ ﻣ ﻦ
ﺖ ﹶﻓ ﹸﻘ ﹾﻠ 
ﺏ ﹺﺇﹶﻟﻴ ﻪ « .ﻗﹶﺎﹶﻟ 
ﺤ ﻤ ﺪ ﻩ ﹶﺃ ﺳﺘ ﻐ ﻔ ﺮ ﺍﻟﱠﻠ ﻪ ﻭﹶﺃﺗﻮ 
ﺳﺒﺤﺎ ﹶﻥ ﺍﻟﱠﻠ ﻪ ﻭﹺﺑ 
ﻼ ﻣ ﹰﺔ
ﺏ ﹺﺇﹶﻟﻴ ﻪ .ﹶﻓﻘﹶﺎ ﹶﻝ » ﺧﺒ ﺮﻧﹺﻰ ﺭﺑﻰ ﹶﺃﻧﻰ ﺳﹶﺄﺭﻯ ﻋ ﹶ
ﺤ ﻤ ﺪ ﻩ ﹶﺃ ﺳﺘ ﻐ ﻔ ﺮ ﺍﻟﱠﻠ ﻪ ﻭﹶﺃﺗﻮ 
ﹶﻗ ﻮ ﹺﻝ ﺳﺒﺤﺎ ﹶﻥ ﺍﻟﱠﻠ ﻪ ﻭﹺﺑ 
ﺏ ﹺﺇﹶﻟﻴ ﻪ .ﹶﻓ ﹶﻘ ﺪ
ﺤ ﻤ ﺪ ﻩ ﹶﺃ ﺳﺘ ﻐ ﻔ ﺮ ﺍﻟﱠﻠ ﻪ ﻭﹶﺃﺗﻮ 
ﺕ ﻣ ﻦ ﹶﻗ ﻮ ﹺﻝ ﺳﺒﺤﺎ ﹶﻥ ﺍﻟﱠﻠ ﻪ ﻭﹺﺑ 
ﻓﻰ ﹸﺃ ﻣﺘﻰ ﹶﻓﹺﺈﺫﹶﺍ ﺭﹶﺃﻳﺘﻬﺎ ﹶﺃ ﹾﻛﹶﺜ ﺮ 
ﺱ ﻳ ﺪ ﺧﻠﹸﻮ ﹶﻥ ﻓﻰ ﺩﻳ ﹺﻦ ﺍﻟﱠﻠ ﻪ ﹶﺃ ﹾﻓﻮﺍﺟﺎ
ﺖ ﺍﻟﻨﺎ 
ﺼ ﺮ ﺍﻟﱠﻠ ﻪ ﻭﺍﹾﻟ ﹶﻔﺘ ﺢ( ﹶﻓﺘ ﺢ ﻣ ﱠﻜ ﹶﺔ ) ﻭ ﺭﹶﺃﻳ 
ﺭﹶﺃﻳﺘﻬﺎ )ﹺﺇﺫﹶﺍ ﺟﺎ َﺀ ﻧ 
ﻚ ﻭﺍ ﺳﺘ ﻐ ﻔ ﺮ ﻩ ﹺﺇﻧ ﻪ ﻛﹶﺎ ﹶﻥ ﺗﻮﺍﺑﺎ( «.
ﺤ ﻤ ﺪ ﺭﺑ 
ﺴﺒ ﺢ ﹺﺑ 
ﹶﻓ 
ﺻﻨﺎ ﻡ ﰲ
ﺲ ﹶﺃ ﹾﻥ ﻳ ﻌﺒ ﺪ ﺍﹾﻟﹶﺄ 
ﺸﻴﻄﹶﺎ ﹶﻥ ﹶﻗ ﺪ ﻳﺌ 
ﷲ " :ﹺﺇ ﱠﻥ ﺍﻟ 
ﺴﻌﻮ ﺩ  ﻗﹶﺎ ﹶﻝ :ﻗﹶﺎ ﹶﻝ ﺭﺳﻮ ﹸﻝ ﺍ ِ
ﻋ ﹺﻦ ﺍﺑ ﹺﻦ ﻣ 
ﺽ ﺍﹾﻟ ﻌ ﺮﺏﹺ ،ﻭﹶﻟ ﻜﻨﻪ ﺳﻴ ﺮﺿﻰ ﻣﻨ ﹸﻜ ﻢ ﹺﺑﺪﻭ ﻥ ﹶﺫﻟﻚ ،ﺑﺎﳌﻘﺮﺣﺎﺕ ﻭ ﻫ ﻲ ﺍﳌﻮﺍﻗﺒﺎﺕ ﻳ ﻮ ﻡ ﺍﹾﻟ ﻘﻴﺎ ﻣﺔ،
ﹶﺃ ﺭ ﹺ
ﺕ ﻳ ﻮ ﻡ ﺍﹾﻟ ﻘﻴﺎ ﻣ ﺔ ﺑﺮﻯ ﺃﻧﻪ ﺳﺘﻨﺠﻴﻪ ،ﹶﻓﻤﺎ ﺯﺍ ﹶﻝ
ﺴﻨﺎ 
ﺤ
ﺃﺗﻘﻮﺍ ﺍﻟﻈﺎﱂ ﻣﺎ ﺍ ﺳﺘ ﹶﻄ ﻌﺘﻢ ،ﹶﻓﹺﺈ ﱠﻥ ﺍﹾﻟ ﻌﺒ ﺪ ﻳﺠﹺﻲ ُﺀ ﺑﹺﺎﹾﻟ 
ﺴﻨﺎﺗﻪ ،ﻭﻣﺎ ﻳﺰﺍﻝ
ﺏ ﹶﻇﹶﻠ ﻤﻨﹺﻲ ﻋﺒ ﺪ ﻙ ﻣﻈﻠﻤﺔ ﹶﻓﻴﻘﹸﻮ ﹸﻝ :ﺍ ﻣﺤﻮﺍ ﻣ ﻦ ﺣ 
ﻋﺒ ﺪ ﻳﻘﹸﻮ ﻡ ﻓﻴﻘﹸﻮ ﹸﻝ :ﻳﺎ ﺭ 
ﺴ ﹾﻔ ﹴﺮ ﻧ ﺰﻟﹸﻮﺍ ﺑﻘﻼﺓ ﻣ ﻦ ﺍﹾﻟﹶﺄ ﺭﺽﹺ،
ﻚ ﹶﻛ 
ﺴﻨ ﹲﺔ ﻣ ﻦ ﺍﻟ ﱡﺬﻧﻮﺏﹺ ،ﻭﹺﺇ ﱠﻥ ﻣﹶﺜ ﹶﻞ ﹶﺫﻟ 
ﻛﺬﻟﻚ ﺣﱴ ﻳﺒﻘﹶﻰ ﻫﻞ ﺣ 
ﻕ ﺍﹾﻟ ﹶﻘ ﻮ ﻡ ﻟﻴﺤﺘﺒﻄﻮﺍ ،ﹶﻓﹶﻠ ﻢ ﻳ ﹾﻠﺒﺜﹸﻮﺍ ﹶﺃ ﻥ ﺣﺒﻄﻮﺍ ﻓﺄﻋﻈﻤﻮﺍ ﺍﻟﻨﺎﺭ ﻭﻃﺒﺨﻮﺍ ﻣﺎ
ﺲ ﻣ ﻌ ﻬ ﻢ ﺣ ﹶﻄﺐ ،ﹶﻓﺘ ﹶﻔ ﺮ 
ﹶﻟﻴ 
ﻚ ﺍﻟ ﱡﺬﻧﻮ 
ﹶﺃﺭﺍﺩﻭﺍ ﻭ ﹶﻛ ﹶﺬﻟ 
ﺏ"
ﺇﻥ ﺇﺑﻠﻴﺲ ﻳﺌﺲ ﺃﻥ ﺗﻌﺒﺪ ﺍﻷﺻﻨﺎﻡ ﺑﺄﺭﺽ ﺍﻟﻌﺮﺏ ﻭ ﻟﻜﻨﻪ ﺳﲑﺿﻰ ﺑﺪﻭﻥ ﺫﻟﻚ ﻣﻨﻜﻢ ﺑﺎﶈﻘﺮﺍﺕ
ﻣﻦ ﺃﻋﻤﺎﻟﻜﻢ ﻭ ﻫﻲ ﺍﳌﻮﺑﻘﺎﺕ ﻓﺎﺗﻘﻮﺍ ﺍﳌﻈﺎﱂ ﻣﺎ ﺍﺳﺘﻄﻌﺘﻢ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻌﺒﺪ ﳚﻲﺀ ﻳﻮﻡ ﺍﻟﻘﻴﺎﻣﺔ ﻭ ﻟﻪ ﻣﻦ
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ﺍﳊﺴﻨﺎﺕ ﻣﺎ ﻳﺮﻯ ﺃﻧﻪ ﻳﻨﺠﻴﻪ ﻓﻼ ﻳﺰﺍﻝ ﻋﺒﺪ ﻳﻘﻮﻡ ﻓﻴﻘﻮﻝ :ﻳﺎ ﺭﺏ ﺇﻥ ﻓﻼﻧﺎ ﻇﻠﻤﲏ ﻣﻈﻠﻤﺔ
ﻓﻴﻘﺎﻝ ﺍﳏﻮﺍ ﻣﻦ ﺣﺴﻨﺎﺗﻪ ﺣﱴ ﻻ ﻳﺒﻘﻰ ﻟﻪ ﺣﺴﻨﺔ
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

 ) - 1112ﺣﺴﻦ ﻟﻐﲑﻩ ( ﻭﺭﻭﻯ ﺍﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﺭﺿﻲ ﺍﷲ ﻋﻨﻬﻤﺎ ﻗﺎﻝ ﻛﻨﺖ ﺟﺎﻟﺴﺎ ﻣﻊ ﺍﻟﻨﱯ
ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﰲ ﻣﺴﺠﺪ ﻣﲎ ﻓﺄﺗﺎﻩ ﺭﺟﻞ ﻣﻦ ﺍﻷﻧﺼﺎﺭ ﻭﺭﺟﻞ ﻣﻦ ﺛﻘﻴﻒ ﻓﺴﻠﻤﺎ ﰒ ﻗﺎﻻ
ﻳﺎ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﺟﺌﻨﺎ ﻧﺴﺄﻟﻚ ﻓﻘﺎﻝ ﺇﻥ ﺷﺌﺘﻤﺎ ﺃﺧﱪﺗﻜﻤﺎ ﲟﺎ ﺟﺌﺘﻤﺎ ﺗﺴﺄﻻﱐ ﻋﻨﻪ ﻓﻌﻠﺖ ﻭﺇﻥ
ﺷﺌﺘﻤﺎ ﺃﻥ ﺃﻣﺴﻚ ﻭﺗﺴﺄﻻﱐ ﻓﻌﻠﺖ ﻓﻘﺎﻻ ﺃﺧﱪﻧﺎ ﻳﺎ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﻓﻘﺎﻝ ﺍﻟﺜﻘﻔﻲ ﻟﻸﻧﺼﺎﺭﻱ ﺳﻞ
ﻓﻘﺎﻝ ﺃﺧﱪﱐ ﻳﺎ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﻓﻘﺎﻝ ﺟﺌﺘﲏ ﺗﺴﺄﻟﲏ ﻋﻦ ﳐﺮﺟﻚ ﻣﻦ ﺑﻴﺘﻚ ﺗﺆﻡ ﺍﻟﺒﻴﺖ ﺍﳊﺮﺍﻡ ﻭﻣﺎ
ﻟﻚ ﻓﻴﻪ ﻭﻋﻦ ﺭﻛﻌﺘﻴﻚ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﻄﻮﺍﻑ ﻭﻣﺎ ﻟﻚ ﻓﻴﻬﻤﺎ ﻭﻋﻦ ﻃﻮﺍﻓﻚ ﺑﲔ ﺍﻟﺼﻔﺎ ﻭﺍﳌﺮﻭﺓ ﻭﻣﺎ ﻟﻚ
ﻓﻴﻪ ﻭﻋﻦ ﻭﻗﻮﻓﻚ ﻋﺸﻴﺔ ﻋﺮﻓﺔ ﻭﻣﺎ ﻟﻚ ﻓﻴﻪ ﻭﻋﻦ ﺭﻣﻴﻚ ﺍﳉﻤﺎﺭ ﻭﻣﺎ ﻟﻚ ﻓﻴﻪ ﻭﻋﻦ ﳓﺮﻙ ﻭﻣﺎ
ﻟﻚ ﻓﻴﻪ ﻣﻊ ﺍﻹﻓﺎﺿﺔ ﻓﻘﺎﻝ ﻭﺍﻟﺬﻱ ﺑﻌﺜﻚ ﺑﺎﳊﻖ ﻟﻌﻦ ﻫﺬﺍ ﺟﺌﺖ ﺃﺳﺄﻟﻚ ﻗﺎﻝ ﻓﺈﻧﻚ ﺇﺫﺍ
ﺧﺮﺟﺖ ﻣﻦ ﺑﻴﺘﻚ ﺗﺆﻡ ﺍﻟﺒﻴﺖ ﺍﳊﺮﺍﻡ ﻻ ﺗﻀﻊ ﻧﺎﻗﺘﻚ ﺧﻔﺎ ﻭﻻ ﺗﺮﻓﻌﻪ ﺇﻻ ﻛﺘﺐ ﺍﷲ ﻟﻚ ﺑﻪ
ﺣﺴﻨﺔ ﻭﳏﺎ ﻋﻨﻚ ﺧﻄﻴﺌﺔ ﻭﺃﻣﺎ ﺭﻛﻌﺘﺎﻙ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﻄﻮﺍﻑ ﻛﻌﺘﻖ ﺭﻗﺒﺔ ﻣﻦ ﺑﲏ ﺇﲰﺎﻋﻴﻞ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻼﻡ
ﻭﺃﻣﺎ ﻃﻮﺍﻓﻚ ﺑﺎﻟﺼﻔﺎ ﻭﺍﳌﺮﻭﺓ ﻛﻌﺘﻖ ﺳﺒﻌﲔ ﺭﻗﺒﺔ ﻭﺃﻣﺎ ﻭﻗﻮﻓﻚ ﻋﺸﻴﺔ ﻋﺮﻓﺔ ﻓﺈﻥ ﺍﷲ ﻳﻬﺒﻂ ﺇﱃ
ﲰﺎﺀ ﺍﻟﺪﻧﻴﺎ ﻓﻴﺒﺎﻫﻲ ﺑﻜﻢ ﺍﳌﻼﺋﻜﺔ ﻳﻘﻮﻝ ﻋﺒﺎﺩﻱ ﺟﺎﺅﻭﱐ ﺷﻌﺜﺎ ﻣﻦ ﻛﻞ ﻓﺞ ﻋﻤﻴﻖ ﻳﺮﺟﻮﻥ ﺟﻨﱵ
ﻓﻠﻮ ﻛﺎﻧﺖ ﺫﻧﻮﺑﻜﻢ ﻛﻌﺪﺩ ﺍﻟﺮﻣﻞ ﺃﻭ ﻛﻘﻄﺮ ﺍﳌﻄﺮ ﺃﻭ ﻛﺰﺑﺪ ﺍﻟﺒﺤﺮ ﻟﻐﻔﺮﺎ ﺃﻓﻴﻀﻮﺍ ﻋﺒﺎﺩﻱ
Əbu Yəalə 5122. əl-Albani “Sahihut-Tərğib vət-Tərhib”də (№ 2221) səhih li-ğeyrihi
adlandırıb.
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ﺍﻷﺣﺎﺩﻳﺚ ﺍﻟﻘﺪﺳﻴﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺤﺔ

ﻣﻐﻔﻮﺭﺍ ﻟﻜﻢ ﻭﳌﻦ ﺷﻔﻌﺘﻢ ﻟﻪ ﻭﺃﻣﺎ ﺭﻣﻴﻚ ﺍﳉﻤﺎﺭ ﻓﻠﻚ ﺑﻜﻞ ﺣﺼﺎﺓ ﺭﻣﻴﺘﻬﺎ ﺗﻜﻔﲑ ﻛﺒﲑﺓ ﻣﻦ
ﺍﳌﻮﺑﻘﺎﺕ ﻭﺃﻣﺎ ﳓﺮﻙ ﻓﻤﺬﺧﻮﺭ ﻟﻚ ﻋﻨﺪ ﺭﺑﻚ ﻭﺃﻣﺎ ﺣﻼﻗﻚ ﺭﺃﺳﻚ ﻓﻠﻚ ﺑﻜﻞ ﺷﻌﺮﺓ ﺣﻠﻘﺘﻬﺎ
ﺣﺴﻨﺔ ﻭﳝﺤﻰ ﻋﻨﻚ ﺎ ﺧﻄﻴﺌﺔ ﻭﺃﻣﺎ ﻃﻮﺍﻓﻚ ﺑﺎﻟﺒﻴﺖ ﺑﻌﺪ ﺫﻟﻚ ﻓﺈﻧﻚ ﺗﻄﻮﻑ ﻭﻻ ﺫﻧﺐ ﻟﻚ
ﻳﺄﰐ ﻣﻠﻚ ﺣﱴ ﻳﻀﻊ ﻳﺪﻳﻪ ﺑﲔ ﻛﺘﻔﻴﻚ ﻓﻴﻘﻮﻝ ﺍﻋﻤﻞ ﻓﻴﻤﺎ ﺗﺴﺘﻘﺒﻞ ﻓﻘﺪ ﻏﻔﺮ ﻟﻚ ﻣﺎ ﻣﻀﻰ
ﺭﻭﺍﻩ ﺍﻟﻄﱪﺍﱐ ﰲ ﺍﻟﻜﺒﲑ ﻭﺍﻟﺒﺰﺍﺭ ﻭﺍﻟﻠﻔﻆ ﻟﻪ ﻭﻗﺎﻝ ﻭﻗﺪ ﺭﻭﻱ ﻫﺬﺍ ﺍﳊﺪﻳﺚ ﻣﻦ ﻭﺟﻮﻩ ﻭﻻ ﻧﻌﻠﻢ
ﻟﻪ ﺃﺣﺴﻦ ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻄﺮﻳﻖ
ﻗﺎﻝ ﺍﳌﻤﻠﻲ ﺭﺿﻲ ﺍﷲ ﻋﻨﻪ ﻭﻫﻲ ﻃﺮﻳﻖ ﻻ ﺑﺄﺱ ﺎ ﺭﻭﺍﺎ ﻛﻠﻬﻢ ﻣﻮﺛﻘﻮﻥ ﻭﺭﻭﺍﻩ ﺍﺑﻦ ﺣﺒﺎﻥ ﰲ
ﺻﺤﻴﺤﻪ
 ) - 784ﺣﺴﻦ ﺻﺤﻴﺢ ( ﻭﻋﻦ ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﺍﳋﻄﺎﺏ ﺭﺿﻲ ﺍﷲ ﻋﻨﻪ ﻗﺎﻝ ﻗﺎﻝ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ
ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ  :ﺇﱐ ﳑﺴﻚ ﲝﺠﺰﻛﻢ ﻋﻦ ﺍﻟﻨﺎﺭ ﻫﻠﻢ ﻋﻦ ﺍﻟﻨﺎﺭ ﻭﺗﻐﻠﺒﻮﻧﲏ ﺗﻘﺎﲪﻮﻥ ﻓﻴﻪ
ﺗﻘﺎﺣﻢ ﺍﻟﻔﺮﺍﺵ ﺃﻭ ﺍﳉﻨﺎﺩﺏ ﻓﺄﻭﺷﻚ ﺃﻥ ﺃﺭﺳﻞ ﲝﺠﺰﻛﻢ ﻭﺃﻧﺎ ﻓﺮﻃﻜﻢ ﻋﻠﻰ ﺍﳊﻮﺽ ﻓﺘﺮﺩﻭﻥ
ﻋﻠﻲ ﻣﻌﺎ ﻭﺃﺷﺘﺎﺗﺎ ﻓﺄﻋﺮﻓﻜﻢ ﺑﺴﻴﻤﺎﻛﻢ ﻭﺃﲰﺎﺋﻜﻢ ﻛﻤﺎ ﻳﻌﺮﻑ ﺍﻟﺮﺟﻞ ﺍﻟﻐﺮﻳﺒﺔ ﻣﻦ ﺍﻹﺑﻞ ﰲ ﺇﺑﻠﻪ
ﻭﻳﺬﻫﺐ ﺑﻜﻢ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺸﻤﺎﻝ ﻭﺃﻧﺎﺷﺪ ﻓﻴﻜﻢ ﺭﺏ ﺍﻟﻌﺎﳌﲔ ﻓﺄﻗﻮﻝ ﺃﻱ ﺭﺏ ﺃﻣﱵ ﻓﻴﻘﻮﻝ ﻳﺎ ﳏﻤﺪ
ﺇﻧﻚ ﻻ ﺗﺪﺭﻱ ﻣﺎ ﺃﺣﺪﺛﻮﺍ ﺑﻌﺪﻙ ﺇﻢ ﻛﺎﻧﻮﺍ ﳝﺸﻮﻥ ﺑﻌﺪﻙ ﺍﻟﻘﻬﻘﺮﻯ ﻋﻠﻰ ﺃﻋﻘﺎﻢ ﻓﻼ ﺃﻋﺮﻓﻦ
ﺃﺣﺪﻛﻢ ﻳﻮﻡ ﺍﻟﻘﻴﺎﻣﺔ ﳛﻤﻞ ﺷﺎﺓ ﳍﺎ ﺛﻐﺎﺀ ﻓﻴﻨﺎﺩﻱ ﻳﺎ ﳏﻤﺪ ﻳﺎ ﳏﻤﺪ ﻓﺄﻗﻮﻝ ﻻ ﺃﻣﻠﻚ ﻟﻚ ﺷﻴﺌﺎ ﻗﺪ
ﺑﻠﻐﺘﻚ ﻓﻼ ﺃﻋﺮﻓﻦ ﺃﺣﺪﻛﻢ ﻳﺄﰐ ﻳﻮﻡ ﺍﻟﻘﻴﺎﻣﺔ ﳛﻤﻞ ﺑﻌﲑﺍ ﻟﻪ ﺭﻏﺎﺀ ﻓﻴﻨﺎﺩﻱ ﻳﺎ ﳏﻤﺪ ﻳﺎ ﳏﻤﺪ
ﻓﺄﻗﻮﻝ ﻻ ﺃﻣﻠﻚ ﻟﻚ ﺷﻴﺌﺎ ﻗﺪ ﺑﻠﻐﺘﻚ ﻓﻼ ﺃﻋﺮﻓﻦ ﺃﺣﺪﻛﻢ ﻳﺄﰐ ﻳﻮﻡ ﺍﻟﻘﻴﺎﻣﺔ ﳛﻤﻞ ﻓﺮﺳﺎ ﻟﻪ
ﲪﺤﻤﺔ ﻳﻨﺎﺩﻱ ﻳﺎ ﳏﻤﺪ ﻳﺎ ﳏﻤﺪ ﻓﺄﻗﻮﻝ ﻻ ﺃﻣﻠﻚ ﻟﻚ ﺷﻴﺌﺎ ﻗﺪ ﺑﻠﻐﺘﻚ ﻓﻼ ﺃﻋﺮﻓﻦ ﺃﺣﺪﻛﻢ ﻳﻮﻡ
ﺍﻟﻘﻴﺎﻣﺔ ﳛﻤﻞ ﺳﻘﺎﺀ ﻣﻦ ﺃﺩﻡ ﻳﻨﺎﺩﻱ ﻳﺎ ﳏﻤﺪ ﻳﺎ ﳏﻤﺪ ﻓﺄﻗﻮﻝ ﻻ ﺃﻣﻠﻚ ﻟﻚ ﺷﻴﺌﺎ ﻗﺪ ﺑﻠﻐﺘﻚ ﺭﻭﺍﻩ
ﺃﺑﻮ ﻳﻌﻠﻰ ﻭﺍﻟﺒﺰﺍﺭ ﺇﻻ ﺃﻧﻪ ﻗﺎﻝ ﻗﺸﻌﺎ ﻣﻜﺎﻥ ﺳﻘﺎﺀ
ﻭﺇﺳﻨﺎﺩﳘﺎ ﺟﻴﺪ ﺇﻥ ﺷﺎﺀ ﺍﷲ
 ) - 3641ﺣﺴﻦ ( ﻭﻋﻦ ﺃﰊ ﺑﻜﺮ ﺍﻟﺼﺪﻳﻖ ﺭﺿﻲ ﺍﷲ ﻋﻨﻪ ﻗﺎﻝ ﺃﺻﺒﺢ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ
ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﺫﺍﺕ ﻳﻮﻡ ﻓﺼﻠﻰ ﺍﻟﻐﺪﺍﺓ ﰒ ﺟﻠﺲ ﺣﱴ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻣﻦ ﺍﻟﻀﺤﻰ ﺿﺤﻚ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ
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ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻭﺟﻠﺲ ﻣﻜﺎﻧﻪ ﺣﱴ ﺻﻠﻰ ﺍﻷﻭﱃ ﻭﺍﻟﻌﺼﺮ ﻭﺍﳌﻐﺮﺏ ﻛﻞ ﺫﻟﻚ ﻻ ﻳﺘﻜﻠﻢ
ﺣﱴ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻌﺸﺎﺀ ﺍﻵﺧﺮﺓ ﰒ ﻗﺎﻡ ﺇﱃ ﺃﻫﻠﻪ ﻓﻘﺎﻝ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻷﰊ ﺑﻜﺮ ﺭﺿﻲ ﺍﷲ ﻋﻨﻪ ﺳﻞ ﺭﺳﻮﻝ
ﺍﷲ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻣﺎ ﺷﺄﻧﻪ ﺻﻨﻊ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺷﻴﺌﺎ ﱂ ﻳﺼﻨﻌﻪ ﻗﻂ ﻓﻘﺎﻝ ﻧﻌﻢ ﻋﺮﺽ ﻋﻠﻲ ﻣﺎ ﻫﻮ
ﻛﺎﺋﻦ ﻣﻦ ﺃﻣﺮ ﺍﻟﺪﻧﻴﺎ ﻭﺍﻵﺧﺮﺓ ﻓﺠﻤﻊ ﺍﻷﻭﻟﻮﻥ ﻭﺍﻵﺧﺮﻭﻥ ﺑﺼﻌﻴﺪ ﻭﺍﺣﺪ ﺣﱴ ﺍﻧﻄﻠﻘﻮﺍ ﺇﱃ ﺁﺩﻡ
ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﻭﺍﻟﻌﺮﻕ ﻳﻜﺎﺩ ﻳﻠﺠﻤﻬﻢ ﻓﻘﺎﻟﻮﺍ ﻳﺎ ﺁﺩﻡ ﺃﻧﺖ ﺃﺑﻮ ﺍﻟﺒﺸﺮ ﺍﺻﻄﻔﺎﻙ ﺍﷲ ﺍﺷﻔﻊ ﻟﻨﺎ ﺇﱃ
ﺭﺑﻚ ﻓﻘﺎﻝ ﻗﺪ ﻟﻘﻴﺖ ﻣﺜﻞ ﺍﻟﺬﻱ ﻟﻘﻴﺘﻢ ﺍﻧﻄﻠﻘﻮﺍ ﺇﱃ ﺃﺑﻴﻜﻢ ﺑﻌﺪ ﺃﺑﻴﻜﻢ ﺇﱃ ﻧﻮﺡ ﺇﻥ ﺍﷲ ﺍﺻﻄﻔﻰ
ﺁﺩﻡ ﻭﻧﻮﺣﺎ ﻭﺁﻝ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﻭﺁﻝ ﻋﻤﺮﺍﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﺎﳌﲔ ﻓﻴﻨﻄﻠﻘﻮﻥ ﺇﱃ ﻧﻮﺡ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﻓﻴﻘﻮﻟﻮﻥ
ﺍﺷﻔﻊ ﻟﻨﺎ ﺇﱃ ﺭﺑﻚ ﻓﺄﻧﺖ ﺍﺻﻄﻔﺎﻙ ﺍﷲ ﻭﺍﺳﺘﺠﺎﺏ ﻟﻚ ﰲ ﺩﻋﺎﺋﻚ ﻓﻠﻢ ﻳﺪﻉ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺭﺽ ﻣﻦ
ﺍﻟﻜﺎﻓﺮﻳﻦ ﺩﻳﺎﺭﺍ ﻓﻴﻘﻮﻝ ﻟﻴﺲ ﺫﺍﻛﻢ ﻋﻨﺪﻱ ﻓﺎﻧﻄﻠﻘﻮﺍ ﺇﱃ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﻓﺈﻥ ﺍﷲ ﺍﲣﺬﻩ ﺧﻠﻴﻼ ﻓﻴﻨﻄﻠﻘﻮﻥ
ﺇﱃ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﻓﻴﻘﻮﻝ ﻟﻴﺲ ﺫﺍﻛﻢ ﻋﻨﺪﻱ ﻓﺎﻧﻄﻠﻘﻮﺍ ﺇﱃ ﻣﻮﺳﻰ ﻓﺈﻥ ﺍﷲ ﻛﻠﻤﻪ ﺗﻜﻠﻴﻤﺎ
ﻓﻴﻨﻄﻠﻘﻮﻥ ﺇﱃ ﻣﻮﺳﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﻓﻴﻘﻮﻝ ﻟﻴﺲ ﺫﺍﻛﻢ ﻋﻨﺪﻱ ﻭﻟﻜﻦ ﺍﻧﻄﻠﻘﻮﺍ ﺇﱃ ﻋﻴﺴﻰ ﺍﺑﻦ
ﻣﺮﱘ ﻓﺈﻧﻪ ﻛﺎﻥ ﻳﱪﻯﺀ ﺍﻷﻛﻤﻪ ﻭﺍﻷﺑﺮﺹ ﻭﳛﻴﻲ ﺍﳌﻮﺗﻰ ﻓﻴﻘﻮﻝ ﻋﻴﺴﻰ ﻟﻴﺲ ﺫﺍﻛﻢ ﻋﻨﺪﻱ ﻭﻟﻜﻦ
ﺍﻧﻄﻠﻘﻮﺍ ﺇﱃ ﺳﻴﺪ
ﻭﻟﺪ ﺁﺩﻡ ﻓﺈﻧﻪ ﺃﻭﻝ ﻣﻦ ﺗﻨﺸﻖ ﻋﻨﻪ ﺍﻷﺭﺽ ﻳﻮﻡ ﺍﻟﻘﻴﺎﻣﺔ ﺍﻧﻄﻠﻘﻮﺍ ﺇﱃ ﳏﻤﺪ ﻓﻠﻴﺸﻔﻊ ﻟﻜﻢ ﺇﱃ
ﺭﺑﻜﻢ ﻗﺎﻝ ﻓﻴﻨﻄﻠﻘﻮﻥ ﺇﱄ ﻭﺁﰐ ﺟﱪﻳﻞ ﻓﻴﺄﰐ ﺟﱪﻳﻞ ﺭﺑﻪ ﻓﻴﻘﻮﻝ ﺍﺋﺬﻥ ﻟﻪ ﻭﺑﺸﺮﻩ ﺑﺎﳉﻨﺔ ﻗﺎﻝ
ﻓﻴﻨﻄﻠﻖ ﺑﻪ ﺟﱪﻳﻞ ﻓﻴﺨﺮ ﺳﺎﺟﺪﺍ ﻗﺪﺭ ﲨﻌﺔ ﰒ ﻳﻘﻮﻝ ﺍﷲ ﺗﺒﺎﺭﻙ ﻭﺗﻌﺎﱃ ﻳﺎ ﳏﻤﺪ ﺍﺭﻓﻊ ﺭﺃﺳﻚ
ﻭﻗﻞ ﺗﺴﻤﻊ ﻭﺍﺷﻔﻊ ﺗﺸﻔﻊ ﻓﲑﻓﻊ ﺭﺃﺳﻪ ﻓﺈﺫﺍ ﻧﻈﺮ ﺇﱃ ﺭﺑﻪ ﺧﺮ ﺳﺎﺟﺪﺍ ﻗﺪﺭ ﲨﻌﺔ ﺃﺧﺮﻯ ﻓﻴﻘﻮﻝ
ﺍﷲ ﻳﺎ ﳏﻤﺪ ﺍﺭﻓﻊ ﺭﺃﺳﻚ ﻭﻗﻞ ﺗﺴﻤﻊ ﻭﺍﺷﻔﻊ ﺗﺸﻔﻊ ﻓﻴﺬﻫﺐ ﻟﻴﻘﻊ ﺳﺎﺟﺪﺍ ﻓﻴﺄﺧﺬ ﺟﱪﻳﻞ
ﺑﻀﺒﻌﻴﻪ ﻭﻳﻔﺘﺢ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻋﺎﺀ ﻣﺎ ﱂ ﻳﻔﺘﺢ ﻋﻠﻰ ﺑﺸﺮ ﻗﻂ ﻓﻴﻘﻮﻝ ﺃﻱ ﺭﺏ ﺟﻌﻠﺘﲏ ﺳﻴﺪ
ﻭﻟﺪ ﺁﺩﻡ ﻭﻻ ﻓﺨﺮ ﻭﺃﻭﻝ ﻣﻦ ﺗﻨﺸﻖ ﻋﻨﻪ ﺍﻷﺭﺽ ﻳﻮﻡ ﺍﻟﻘﻴﺎﻣﺔ ﻭﻻ ﻓﺨﺮ ﺣﱴ ﺇﻧﻪ ﻟﲑﺩ ﻋﻠﻰ
ﺍﳊﻮﺽ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﺎ ﺑﲔ ﺻﻨﻌﺎﺀ ﻭﺃﻳﻠﺔ ﰒ ﻳﻘﺎﻝ ﺍﺩﻋﻮﺍ ﺍﻟﺼﺪﻳﻘﲔ ﻓﻴﺸﻔﻌﻮﻥ ﰒ ﻳﻘﺎﻝ ﺍﺩﻋﻮﺍ ﺍﻷﻧﺒﻴﺎﺀ
ﻓﻴﺠﻲﺀ ﺍﻟﻨﱯ ﻣﻌﻪ ﺍﻟﻌﺼﺎﺑﺔ ﻭﺍﻟﻨﱯ ﻣﻌﻪ ﺍﳋﻤﺴﺔ ﻭﺍﻟﺴﺘﺔ ﻭﺍﻟﻨﱯ ﻟﻴﺲ ﻣﻌﻪ ﺃﺣﺪ ﰒ ﻳﻘﺎﻝ ﺍﺩﻋﻮﺍ
ﺍﻟﺸﻬﺪﺍﺀ ﻓﻴﺸﻔﻌﻮﻥ ﻓﻴﻤﻦ ﺃﺭﺍﺩﻭﺍ ﻓﺈﺫﺍ ﻓﻌﻠﺖ ﺍﻟﺸﻬﺪﺍﺀ ﺫﻟﻚ ﻳﻘﻮﻝ ﺍﷲ ﺟﻞ ﻭﻋﻼ ﺃﻧﺎ ﺃﺭﺣﻢ
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ﺍﻟﺮﺍﲪﲔ ﺃﺩﺧﻠﻮﺍ ﺟﻨﱵ ﻣﻦ ﻛﺎﻥ ﻻ ﻳﺸﺮﻙ ﰊ ﺷﻴﺌﺎ ﻓﻴﺪﺧﻠﻮﻥ ﺍﳉﻨﺔ ﰒ ﻳﻘﻮﻝ ﺍﷲ ﺗﺒﺎﺭﻙ ﻭﺗﻌﺎﱃ
ﺍﻧﻈﺮﻭﺍ ﰲ ﺍﻟﻨﺎﺭ ﻫﻞ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﺃﺣﺪ ﻋﻤﻞ ﺧﲑﺍ ﻗﻂ ﻓﻴﺠﺪﻭﻥ ﰲ ﺍﻟﻨﺎﺭ ﺭﺟﻼ ﻓﻴﻘﺎﻝ ﻟﻪ ﻫﻞ
ﻋﻤﻠﺖ ﺧﲑﺍ ﻗﻂ ﻓﻴﻘﻮﻝ ﻻ ﻏﲑ ﺃﱐ ﻛﻨﺖ ﺃﺳﺎﻣﺢ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﰲ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﻓﻴﻘﻮﻝ ﺍﷲ ﺍﲰﺤﻮﺍ ﻟﻌﺒﺪﻱ
ﻛﺈﲰﺎﺣﻪ ﺇﱃ ﻋﺒﻴﺪﻱ ﰒ ﳜﺮﺝ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺎﺭ ﺁﺧﺮ ﻓﻴﻘﺎﻝ ﻟﻪ ﻫﻞ ﻋﻤﻠﺖ ﺧﲑﺍ ﻗﻂ ﻓﻴﻘﻮﻝ ﻻ ﻏﲑ ﺃﱐ
ﻛﻨﺖ ﺃﻣﺮﺕ ﻭﻟﺪﻱ ﺇﺫﺍ ﻣﺖ ﻓﺄﺣﺮﻗﻮﱐ ﺑﺎﻟﻨﺎﺭ ﰒ ﺍﻃﺤﻨﻮﱐ ﺣﱴ ﺇﺫﺍ ﻛﻨﺖ ﻣﺜﻞ ﺍﻟﻜﺤﻞ ﺍﺫﻫﺒﻮﺍ
ﰊ ﺇﱃ ﺍﻟﺒﺤﺮ ﻓﺬﺭﻭﱐ ﰲ ﺍﻟﺮﻳﺢ ﻓﻘﺎﻝ ﺍﷲ ﱂ ﻓﻌﻠﺖ ﺫﻟﻚ ﻗﺎﻝ ﻣﻦ ﳐﺎﻓﺘﻚ ﻓﻴﻘﻮﻝ ﺍﻧﻈﺮ ﺇﱃ
ﻣﻠﻚ ﺃﻋﻈﻢ ﻣﻠﻚ ﻓﺈﻥ ﻟﻚ ﻣﺜﻠﻪ ﻭﻋﺸﺮﺓ ﺃﻣﺜﺎﻟﻪ ﻓﻴﻘﻮﻝ ﱂ ﺗﺴﺨﺮ ﰊ ﻭﺃﻧﺖ ﺍﳌﻠﻚ ﻓﺬﻟﻚ ﺍﻟﺬﻱ
ﺿﺤﻜﺖ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﻀﺤﻰ ﺭﻭﺍﻩ ﺃﲪﺪ ﻭﺍﻟﺒﺰﺍﺭ ﻭﺃﺑﻮ ﻳﻌﻠﻰ ﻭﺍﺑﻦ ﺣﺒﺎﻥ ﰲ ﺻﺤﻴﺤﻪ ﻭﻗﺎﻝ ﻗﺎﻝ
ﺇﺳﺤﺎﻕ ﻳﻌﲏ ﺍﺑﻦ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﻫﺬﺍ ﻣﻦ ﺃﺷﺮﻑ ﺍﳊﺪﻳﺚ ﻭﻗﺪ ﺭﻭﻯ ﻫﺬﺍ ﺍﳊﺪﻳﺚ ﻋﺪﺓ ﻋﻦ ﺍﻟﻨﱯ
ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﳓﻮ ﻫﺬﺍ ﻣﻨﻬﻢ ﺣﺬﻳﻔﺔ ﻭﺃﺑﻮ ﻣﺴﻌﻮﺩ ﻭﺃﺑﻮ ﻫﺮﻳﺮﺓ ﻭﻏﲑﻫﻢ ﺍﻧﺘﻬﻰ
ﺖ
ﻱ ﺣ ﺪﹶﺛﻨﺎ ﺳﹶﻠﻴﻤﺎ ﹸﻥ ﺑ ﻦ ﺍﹾﻟ ﻤ ﻐ ﲑ ﺓ ﻋ ﻦ ﺛﹶﺎﹺﺑ 
 - 2392723972,ﺣ ﺪﹶﺛﻨﺎ ﻋﺒ ﺪ ﺍﻟ ﺮ ﺣ ﻤ ﹺﻦ ﺑ ﻦ ﻣ ﻬ ﺪ 
ﺻﻠﱠﻰ ﺍﻟﱠﻠ ﻪ ﻋﹶﻠﻴ ﻪ ﻭ ﺳﱠﻠ ﻢ ﹺﺇﺫﹶﺍ
ﺐ ﻗﹶﺎ ﹶﻝ ﻛﹶﺎ ﹶﻥ ﺭﺳﻮ ﹸﻝ ﺍﻟﱠﻠ ﻪ 
ﺻ ﻬﻴ ﹴ
ﻋ ﻦ ﻋﺒ ﺪ ﺍﻟ ﺮ ﺣ ﻤ ﹺﻦ ﺑ ﹺﻦ ﹶﺃﺑﹺﻲ ﹶﻟﻴﻠﹶﻰ ﻋ ﻦ 
ﺕ ﻧﹺﺒﻴﺎ ﻣ ﻦ
ﺨﹺﺒ ﺮﻧﺎ ﹺﺑ ﻪ ﻗﹶﺎ ﹶﻝ ﹶﺃﹶﻓ ﻄﻨﺘ ﻢ ﻟﻲ ﹸﻗ ﹾﻠﻨﺎ ﻧ ﻌ ﻢ ﻗﹶﺎ ﹶﻝ ﹺﺇﻧﻲ ﹶﺫ ﹶﻛ ﺮ 
ﺲ ﺷﻴﺌﹰﺎ ﻟﹶﺎ ﹶﺃ ﹾﻓ ﻬ ﻤ ﻪ ﻭﹶﻟﺎ ﻳ 
ﺻﻠﱠﻰ ﻫ ﻤ 

ﺍﹾﻟﹶﺄﻧﹺﺒﻴﺎ ِﺀ ﹸﺃ ﻋ ﻄ ﻲ ﺟﻨﻮﺩﺍ ﻣ ﻦ ﹶﻗ ﻮ ﻣ ﻪ ﹶﻓﻘﹶﺎ ﹶﻝ ﻣ ﻦ ﻳﻜﹶﺎﻓ ﹸﺊ ﻫ ﺆﻟﹶﺎ ِﺀ ﹶﺃ ﻭ ﻣ ﻦ ﻳﻘﹸﻮ ﻡ ﻟ ﻬ ﺆﻟﹶﺎ ِﺀ ﹶﺃ ﻭ ﹶﻏﻴ ﺮﻫﺎ ﻣ ﻦ
ﻂ ﻋﹶﻠﻴ ﹺﻬ ﻢ ﻋ ﺪﻭﺍ ﻣ ﻦ ﹶﻏﻴ ﹺﺮ ﻫ ﻢ ﹶﺃ ﻭ
ﺴﱢﻠ ﹶ
ﺙ ﹺﺇﻣﺎ ﹶﺃ ﹾﻥ ﻧ 
ﻚ ﹺﺇ ﺣﺪﻯ ﹶﺛﻠﹶﺎ 
ﺍﹾﻟ ﹶﻜﻠﹶﺎ ﹺﻡ ﹶﻓﺄﹸﻭ ﺣ ﻲ ﹺﺇﹶﻟﻴ ﻪ ﹶﺃ ﹾﻥ ﺍ ﺧﺘ ﺮ ﻟ ﹶﻘ ﻮ ﻣ 
ﻚ ﺧ ﺮ ﹶﻟﻨﺎ ﹶﻓﻘﹶﺎ ﻡ
ﻚ ﹺﺇﹶﻟﻴ 
ﺖ ﻧﹺﺒ ﻲ ﺍﻟﱠﻠ ﻪ ﹶﻓ ﹸﻜ ﱡﻞ ﹶﺫﻟ 
ﻚ ﹶﻓﻘﹶﺎﻟﹸﻮﺍ ﹶﺃﻧ 
ﺕ ﻓﹶﺎ ﺳﺘﺸﺎ ﺭ ﹶﻗ ﻮ ﻣ ﻪ ﻓﻲ ﹶﺫﻟ 
ﻉ ﹶﺃ ﻭ ﺍﹾﻟ ﻤ ﻮ 
ﺍﹾﻟﺠﻮ 
ﺏ ﹶﺃﻣﺎ
ﻱ ﺭ 
ﺼﻠﱠﻰ ﻣﺎ ﺷﺎ َﺀ ﺍﻟﱠﻠ ﻪ ﻗﹶﺎ ﹶﻝ ﹸﺛ ﻢ ﻗﹶﺎ ﹶﻝ ﹶﺃ 
ﺼﻠﹶﺎ ﺓ ﹶﻓ 
ﺼﻠﹶﺎ ﺓ ﻭﻛﹶﺎﻧﻮﺍ ﹺﺇﺫﹶﺍ ﹶﻓ ﹺﺰﻋﻮﺍ ﹶﻓ ﹺﺰﻋﻮﺍ ﹺﺇﻟﹶﻰ ﺍﻟ 
ﹺﺇﻟﹶﻰ ﺍﻟ 
ﺕ ﻣﻨ ﻬ ﻢ ﺳﺒﻌﻮ ﹶﻥ
ﺕ ﹶﻓﻤﺎ 
ﻂ ﻋﹶﻠﻴ ﹺﻬ ﻢ ﺍﹾﻟ ﻤ ﻮ 
ﺴﱢﻠ ﹶ
ﺕ ﹶﻓ 
ﻉ ﹶﻓﻠﹶﺎ ﻭﹶﻟ ﻜ ﻦ ﺍﹾﻟ ﻤ ﻮ 
ﻋ ﺪ ﻭ ﻣ ﻦ ﹶﻏﻴ ﹺﺮ ﻫ ﻢ ﹶﻓﻠﹶﺎ ﹶﺃ ﻭ ﺍﹾﻟﺠﻮ 
ﻚ ﹸﺃﺻﺎ ﹺﻭ ﹸﻝ ﻭﻟﹶﺎ ﺣ ﻮ ﹶﻝ ﻭﻟﹶﺎ ﹸﻗ ﻮ ﹶﺓ ﹺﺇﻟﱠﺎ ﺑﹺﺎﻟﱠﻠ ﻪ
ﻚ ﹸﺃﻗﹶﺎﺗ ﹸﻞ ﻭﹺﺑ 
ﹶﺃﹾﻟﻔﹰﺎ ﹶﻓ ﻬ ﻤﺴِﻲ ﺍﱠﻟﺬﻱ ﺗ ﺮ ﻭ ﹶﻥ ﹶﺃﻧﻲ ﹶﺃﻗﹸﻮ ﹸﻝ ﺍﻟﱠﻠ ﻬ ﻢ ﹺﺑ 
ﺗﻌﻠﻴﻖ ﺷﻌﻴﺐ ﺍﻷﺭﻧﺆﻭﻁ  :ﺇﺳﻨﺎﺩﻩ ﺻﺤﻴﺢ ﻋﻠﻰ ﺷﺮﻁ ﻣﺴﻠﻢ
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 göndərəcəyik”. O, (ümmətilə) məşvərət etdi və onlar dedilər: “Düşmənə 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 görəndə (deyə bilmədiyini) Mən indi belə deyərdim: “Allahım! Səninlə
(düşmənə) hiylə qururam, Səninlə hücum edirəm və Sənin sayəndə döyüşürəm.

ﺱ
ﻭ ﹴ ﺩ ﺑﻦ ﹶﺃ ﺍﺷﺪ ﻲ ﻘ  ﹶﻓﹶﻠ, ﺡ
ﺍ ﹺﺮﻭ ﺮ ﺑﹺﺎﻟ ﺠ
 ﻫ ﻭ ،ﺸﻖ
 ﻣ ﺩ ﺪ ﺠ
ﺴﹺ
 ﻣ ﺡ ﹺﺇﻟﹶﻰ
 ﺍﻪ ﺭ ﻧ ﹶﺃ،ﻌﺚ ﺷ ﻦ ﹶﺃﺑﹺﻲ ﺍ َﻷ ﻋ
ﺎﺥ ﹶﻟﻨ
ﺎ ﹺﺇﻟﹶﻰ ﹶﺃ ﹴﻬﻨ ﻫ ﺪ ﻧﺮﹺﻳ :؟ ﻗﹶﺎﻻﺎ ﺍﻟﱠﻠﻪﻤ ﹸﻜﻤ ﺣ ﺮ ﻳ ,ﻥ ﺍﺗﺮﹺﻳﺪ ﻦ ﻳ ﹶﺃ:ﺖ
  ﹸﻗ ﹾﻠ،ﻌﻪ ﻣ ﻲ ﺤ
 ﺎﹺﺑﺼﻨ
 ﺍﻟ ﻭ,ﻱ
 ﺎ ﹺﺭﻧﺼﺍ َﻷ
:؟ ﻗﹶﺎ ﹶﻝﺤﺖ
 ﺒﺻ
 ﻒ ﹶﺃ
 ﻴ ﹶﻛ:ﻪ  ﹶﻓﻘﹶﺎﻻ ﹶﻟ،ﻟﻚﻋﻠﹶﻰ ﹶﺫ ﻼﺩﺧ ﻰﺣﺘ ﺎﻬﻤ ﻌ ﻣ ﺖ
 ﻧ ﹶﻄﹶﻠ ﹾﻘ ﻓﹶﺎ،ﺩﻩ ﻮﻧﻌ ﺾ
ﻣﺮﹺﻳ ﹴ
ﻲ ﹺﺇﻧ،ﺎﺨﻄﹶﺎﻳ
 ﻂ ﺍﹾﻟ
ﺣ ﱢ ﻭ ,ﺕ
 ﻴﺌﹶﺎﺴ
 ﺕ ﺍﻟ
 ﺍﺮ ﹺﺑ ﹶﻜ ﱠﻔﺎﺭ ﺸ
 ﺑ ﹶﺃ:ﺩ ﺍﺷﺪ ﻪ  ﹶﻓﻘﹶﺎ ﹶﻝ ﹶﻟ،(ﻀ ﹴﻞ
 ﻭﹶﻓ ) ﺔ ﻤ ﻌ ﺖ ﺑﻨ
 ﺤ
 ﺒﺻ
 ﹶﺃ
،ﺎﻣﻨ ﺆ ﻣ ﻱﺎﺩﻋﺒ ﻦ ﻣ ﺍﺒﺪﻋ ﺖ
 ﻴﺘﹶﻠﺑ ﹺﺇﺫﹶﺍ ﺍ:ﻳﻘﹸﻮ ﹸﻝ  ﻪ  "ﹺﺇ ﱠﻥ ﺍﻟﱠﻠ:ﻳﻘﹸﻮ ﹸﻝ  ﻪ ﻮ ﹶﻝ ﺍﻟﱠﻠﺭﺳ ﺖ
 ﻌ ﻤ ﺳ
: ﺏ
 ﺮ ﻳﻘﹸﻮ ﹸﻝ ﺍﻟﻭ ،ﺎﺨﻄﹶﺎﻳ
 ﻦ ﺍﹾﻟ ﻣ ﻪ ﻣ ﻪ ﹸﺃ ﺗﺪ ﻭﹶﻟ ﻮ ﹺﻡ ﻴﻪ ﹶﻛ ﻌ ﺠ
ﻀ
 ﻣ ﻦ ﻣ ﻪ ﻧ ﹶﻓﹺﺈ،ﺘﻪﻴﺘﹶﻠﺑﺎ ﺍﻋﻠﹶﻰ ﻣ ﺪﻧﹺﻲ ﻤ ﺤ
 ﹶﻓ
ﻮ ﻫ ﻭ ،"(ﻟﻚﺒ ﹶﻞ ﹶﺫﻪ )ﹶﻗ ﻭ ﹶﻥ ﹶﻟﺠﺮ
 ﺗ ﻢ ﺘﻨﺎ ﹸﻛﻪ ﻣ ﻭﺍ ﹶﻟﺟﺮ  ﹶﻓﹶﺄ،ﺘﻪﻴﺘﹶﻠﺑﺍ ﻭ,(ﻫﺬﹶﺍ ) ﻱ
 ﺪ ﺒﻋ ﺕ
 ﺪ ﻴﺎ ﹶﻗﹶﺃﻧ
.ﺢ ﻴﺻﺤ

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

ﺍﻷﺣﺎﺩﻳﺚ ﺍﻟﻘﺪﺳﻴﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺤﺔ
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həmd edərsə, yatağından anadan doğulduğu gündə olduğu kimi
xətalardan (təmizlənərək) ayağa qalxar”. Rəbb  qoruyucu mələklərinə buyurur: “Həqiqətən, Mən bu qulumu əməl etməkdən
saxlayıb bəlaya düçar etdim. Bundan əvvəl sağlam ikən (etdiyi
əməllərə bərabər) yazdığınız əcr qədər onun üçün mükafat
yazın!” 354

ﺎ ﺇ:  ﻻ ﻳﻐﻔﺮ ﺍﷲ ﻟﻔﻼﻥ ! ﻓﺄﻭﺣﻰ ﺍﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﺇﱃ ﻧﱯ ﻣﻦ ﺍﻷﻧﺒﻴﺎﺀ:  ﻗﺎﻝ ﺭﺟﻞ- 7796
. ﺧﻄﻴﺌﺔ ﻓﻠﻴﺴﺘﻘﺒﻞ ﺍﻟﻌﻤﻞ ) ﻃﺐ ( ﻋﻦ ﺟﻨﺪﺏ
 ﰲ ﺻﺤﻴﺢ ﺍﳉﺎﻣﻊ4347 :  ) ﺻﺤﻴﺢ ( ﺍﻧﻈﺮ ﺣﺪﻳﺚ ﺭﻗﻢ: ﻗﺎﻝ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﺍﻷﻟﺒﺎﱐ
ﺻﻠﱠﻰ
 ﻪ ﻴﻧﹺﺒ ﺟ ﱠﻞ ﹺﺇﻟﹶﻰ ﻭ ﺰ ﻋ ﻪ ﻰ ﺍﻟﱠﻠﻭﺣ  ﹶﻓﹶﺄ، ﻥ ﻟﻔﹸﻼ ﻪ ﺮ ﺍﻟﱠﻠ ﻔ ﻐ ﻳ  ﹶﺃ ﹾﻥ ﻻ، ﻼ ﺁﻟﹶﻰﺭﺟ ﺏ ﹶﺃ ﱠﻥ
ﺪ ﹴ ﻨﺟ ﻦ ﻋ
 ﺔ ﺍﹾﻟ ﻨ ﹺﺰﹶﻟﻤ ﺎ ﹺﺑﻧﻬ ﹶﺃ:ﻲ ﻧﹺﺒ ﻭ ﹺﺇﻟﹶﻰ  ﹶﺃ، ﻢ ﺳﱠﻠ ﻭ ﻪ ﻴﻋﹶﻠ ﻪ ﺍﻟﱠﻠ
ﻤ ﹶﻞ ﻌ ﺘ ﹾﻘﹺﺒ ﹺﻞ ﺍﹾﻟﺴ
 ﻴﺔ ﹶﻓ ﹾﻠ ﻴﹶﺌﺨﻄ
“Bir kişi dedi: “Allah filankəsi bağışlamayacaq!”
peyğəmbərlərdən birinə belə vəhy etdi: “355

Allah

 ﺃﻓﻄﻨﺘﻢ ﻟﺬﻟﻚ ؟ ﺇﱐ ﺫﻛﺮﺕ ﻧﺒﻴﺎ ﻣﻦ ﺍﻷﻧﺒﻴﺎﺀ:  ﻓﻘﺎﻝ،  " ﻛﺎﻥ ﺇﺫﺍ ﺻﻠﻰ ﳘﺲ- 1061
،  ﻣﻦ ﻳﻜﺎﻓﺊ ﻫﺆﻻﺀ ﺃﻭ ﻣﻦ ﻳﻘﺎﺗﻞ ﻫﺆﻻﺀ ؟ ﺃﻭ ﻛﻠﻤﺔ ﺷﺒﻬﻬﺎ:  ﻓﻘﺎﻝ، ﺃﻋﻄﻲ ﺟﻨﻮﺩﺍ ﻣﻦ ﻗﻮﻣﻪ
 ﺃﻥ ﺃﺳﻠﻂ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻋﺪﻭﻫﻢ ﺃﻭ ﺍﳉﻮﻉ ﺃﻭ: ﻓﺄﻭﺣﻰ ﺍﷲ ﺇﻟﻴﻪ ﺃﻥ ﺍﺧﺘﺮ ﻟﻘﻮﻣﻚ ﺇﺣﺪﻯ ﺛﻼﺙ
 ﻓﻘﺎﻡ ﻓﺼﻠﻰ ﻭ،  ﻧﻜﻞ ﺫﻟﻚ ﺇﻟﻴﻚ ﺃﻧﺖ ﻧﱯ ﺍﷲ:  ﻓﺎﺳﺘﺸﺎﺭ ﻗﻮﻣﻪ ﰲ ﺫﻟﻚ ؟ ﻓﻘﺎﻟﻮﺍ، ﺍﳌﻮﺕ
 ﻓﻼ ﻭ ﻟﻜﻦ،  ﻳﺎ ﺭﺏ ﺃﻣﺎ ﺍﳉﻮﻉ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﺪﻭ:  ﻓﻘﺎﻝ،  ﻓﺰﻋﻮﺍ ﺇﱃ ﺍﻟﺼﻼﺓ، ﻛﺎﻧﻮﺍ ﺇﺫﺍ ﻓﺰﻋﻮﺍ
 ﻓﻬﻤﺴﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﺮﻭﻥ،  ﻓﻤﺎﺕ ﻣﻨﻬﻢ ﺳﺒﻌﻮﻥ ﺃﻟﻔﺎ،  ﻓﺴﻠﻂ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﺍﳌﻮﺕ ﺛﻼﺛﺔ ﺃﻳﺎﻡ، ﺍﳌﻮﺕ
. "  ﺍﻟﻠﻬﻢ ﺑﻚ ﺃﻗﺎﺗﻞ ﻭ ﺑﻚ ﺃﺻﺎﻭﻝ ﻭ ﻻ ﺣﻮﻝ ﻭ ﻻ ﻗﻮﺓ ﺇﻻ ﺑﻚ: ﺃﱐ ﺃﻗﻮﻝ
“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
Əhməd 17118, 17159; Tabərani “Mucəmul-Kəbir” 6990. əl-Albani “Sahihut-Tərğib vətTərhib”də (№ 3423) həsən olduğunu bildirib.
355 ət-Tabərani “Mucəmul-Kəbir” 1658, 1680. əl-Albani “Sahihul-Cəmius-Sağir”də (№ 4347)
səhih olduğunu bildirib.
354
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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”.

ﻗﺎﻝ ﺍﻷﻟﺒﺎﱐ ﰲ " ﺍﻟﺴﻠﺴﻠﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺤﺔ "  : 50 / 3ﺃﺧﺮﺟﻪ ﺍﺑﻦ ﻧﺼﺮ ﰲ " ﺍﻟﺼﻼﺓ " ) / 35
 : ( 2ﺣﺪﺛﻨﺎ ﺇﺳﺤﺎﻕ ﺑﻦ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺃﻧﺒﺄﻧﺎ ﺃﺑﻮ ﺃﺳﺎﻣﺔ ﺣﺪﺛﻨﺎ ﺳﻠﻴﻤﺎﻥ ﺑﻦ ﺍﳌﻐﲑﺓ ﻋﻦ ﺛﺎﺑﺖ ﺍﻟﺒﻨﺎﱐ
ﻋﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺮﲪﻦ ﺑﻦ ﺃﰊ ﻟﻴﻠﻰ ﻋﻦ ﺻﻬﻴﺐ ﻗﺎﻝ  :ﻓﺬﻛﺮﻩ .
ﻗﻠﺖ  :ﻭ ﻫﺬﺍ ﺇﺳﻨﺎﺩ ﺻﺤﻴﺢ ﻋﻠﻰ ﺷﺮﻁ ﺍﻟﺸﻴﺨﲔ  .ﻭ ﺃﺧﺮﺟﻪ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﺃﲪﺪ ) ، 333 / 4
/6
 ( 16ﻣﻦ ﻃﺮﻳﻘﲔ ﺁﺧﺮﻳﻦ ﻋﻦ ﺳﻠﻴﻤﺎﻥ ﺑﻦ ﺍﳌﻐﲑﺓ ﺑﻪ  ،ﻭ ﻣﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﲪﺎﺩ ﺑﻦ ﺳﻠﻤﺔ :
ﺣﺪﺛﻨﺎ ﺛﺎﺑﺖ ﺑﻪ ﳓﻮﻩ ﻭ ﻓﻴﻪ ﺃﻥ ﺍﻟﺼﻼﺓ ﻫﻲ ﺻﻼﺓ ﺍﻟﻔﺠﺮ ﻭ ﺃﻥ ﺍﳍﻤﺲ ﻛﺎﻥ ﺑﻌﺪﻫﺎ ﻭ ﰲ
ﺃﻳﺎﻡ ﺣﻨﲔ  .ﻭ ﺭﻭﻯ ﻣﻨﻪ ﺍﻟﺪﺍﺭﻣﻲ )  ( 217 / 2ﻗﻮﻟﻪ  :ﺍﻟﻠﻬﻢ ﺑﻚ ﺃﺣﺎﻭﻝ ﻭ ﺑﻚ ﺃﺻﺎﻭﻝ
ﻭ ﺑﻚ ﺃﻗﺎﺗﻞ "  .ﻭ ﺳﻨﺪﳘﺎ ﺻﺤﻴﺢ ﻋﻠﻰ ﺷﺮﻁ ﻣﺴﻠﻢ .
 - 1765ﻭﺃﺑﻮ ﺩﺍﻭﺩ ﻭﻟﻔﻈﻪ ) ﺻﺤﻴﺢ ( ﺃﻥ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻣﺮ ﺑﺮﺟﻞ
ﻳﺒﻴﻊ ﻃﻌﺎﻣﺎ ﻓﺴﺄﻟﻪ ﻛﻴﻒ ﺗﺒﻴﻊ ﻓﺄﺧﱪﻩ ﻓﺄﻭﺣﻰ ﺍﷲ ﺇﻟﻴﻪ ﺃﻥ ﺃﺩﺧﻞ ﻳﺪﻙ ﻓﻴﻪ ﻓﺈﺫﺍ ﻫﻮ ﻣﺒﻠﻮﻝ ﻓﻘﺎﻝ
ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻟﻴﺲ ﻣﻨﺎ ﻣﻦ ﻏﺶ
ﻭﻫﻮ ﻳﻮﺣﻰ ﺇﻟﻴﻪ ﺏ ) ﺍﳉﻌﺮﺍﻧﺔ ( ﻓﺈﺫﺍ ﻫﻮ ﳏﻤﺮ ﺍﻟﻮﺟﻪ ﻭﻫﻮ ﻳﻐﻂ ﻛﻤﺎ ﻳﻐﻂ ﺍﻟﺒﻜﺮ
ﻭﺛﺒﺖ ﰲ ) ﺍﻟﺼﺤﻴﺤﲔ ( ﻣﻦ ﺣﺪﻳﺚ ﻋﺎﺋﺸﺔ ﳌﺎ ﻧﺰﻝ ﺍﳊﺠﺎﺏ ﻭﺃﻥ ﺳﻮﺩﺓ ﺧﺮﺟﺖ ﺑﻌﺪ
ﺫﻟﻚ ﺇﱃ ) ﺍﳌﻨﺎﺻﻊ ( ﻟﻴﻼ ﻓﻘﺎﻝ ﻋﻤﺮ  :ﻗﺪ ﻋﺮﻓﻨﺎﻙ ﻳﺎ ﺳﻮﺩﺓ ﻓﺮﺟﻌﺖ ﺇﱃ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﺻﻠﻰ
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ﺍﻷﺣﺎﺩﻳﺚ ﺍﻟﻘﺪﺳﻴﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺤﺔ

ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻓﺴﺄﻟﺘﻪ ﻭﻫﻮ ﺟﺎﻟﺲ ﻳﺘﻌﺸﻰ ﻭﺍﻟﻌﺮﻕ ﰲ ﻳﺪﻩ ﻓﺄﻭﺣﻰ ﺍﷲ ﺇﻟﻴﻪ ] ﰒ ﺭﻓﻊ ﻋﻨﻪ [
ﻭﺍﻟﻌﺮﻕ ﰲ ﻳﺪﻩ ] ﻣﺎ ﻭﺿﻌﻪ [ ﰒ ﺭﻓﻊ ﺭﺃﺳﻪ ﻓﻘﺎﻝ :
) ﺇﻧﻪ ﻗﺪ ﺃﺫﻥ ﻟﻜﻦ ﺃﻥ ﲣﺮﺟﻦ ﳊﺎﺟﺘﻜﻦ (
ﻓﺪﻝ ﻫﺬﺍ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻪ ﱂ ﻳﻜﻦ ﺍﻟﻮﺣﻲ ﻳﻐﻴﺐ ﻋﻨﻪ ﺇﺣﺴﺎﺳﻪ ﺑﺎﻟﻜﻠﻴﺔ ﺑﺪﻟﻴﻞ ﺃﻧﻪ ﺟﺎﻟﺲ ﻭﱂ ﻳﺴﻘﻂ
ﺍﻟﻌﺮﻕ ﺃﻳﻀﺎ ﻣﻦ ﻳﺪﻩ ﺻﻠﻮﺍﺕ ﺍﷲ ﻭﺳﻼﻣﻪ ﺩﺍﺋﻤﺎ ﻋﻠﻴﻪ
ﻭﺭﻭﻯ ﺃﺑﻮ ﻳﻌﻠﻰ ﻋﻦ ﺍﻟﻔﻠﺘﺎﻥ ﺑﻦ ﻋﺎﺻﻢ ﻗﺎﻝ  :ﻛﻨﺎ ﻋﻨﺪ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ
ﻭﺃﻧﺰﻝ
] [ 108
ﺏ ﺍﻟﻄﱢﻴﹺﺒ ﻲ ،
ﻕ ﺑ ﹺﻦ ﻣﻨﺠﺎ ﹴ
ﺴ ﻦ ﺑ ﻦ ﹶﺃﺑﹺﻲ ﺑ ﹾﻜ ﹴﺮ  ،ﻗﹶﺎ ﹶﻝ  :ﹶﺃﻧﺒﹶﺄ ﹶﺃ ﺣ ﻤ ﺪ ﺑ ﻦ ﹺﺇ ﺳﺤﺎ 
ﺤ
 - 112ﹶﺃ ﺧﺒ ﺮﻧﺎ ﺍﹾﻟ 
ﺠﻠ ﻲ  ،ﻗﹶﺎ ﹶﻝ  :ﹶﺃﻧﺒﹶﺄ ﹶﺃﺑﻮ ﺑ ﹾﻜ ﹴﺮ ﻳ ﻌﻨﹺﻲ ﺍﺑ ﻦ ﹶﺃﺑﹺﻲ ﺷﻴﺒ ﹶﺔ  ،ﺛﻨﺎ ﻋﺒ ﺪ ﺍﻟﱠﻠ ﻪ ﺑ ﻦ ﻧ ﻤﻴ ﹴﺮ
ﺏ ﺍﹾﻟﺒ 
ﺤ ﻤ ﺪ ﺑ ﻦ ﹶﺃﻳﻮ 
ﺛﻨﺎ ﻣ 
ﺖ
ﺐ  ،ﻋ ﻦ ﹶﺃﺑﹺﻴ ﻪ  ،ﻋ ﻦ ﺟ ﺪ ﻩ  ،ﻗﹶﺎ ﹶﻝ  :ﺳ ﻤ ﻌ 
ﻕ  ،ﻋ ﻦ ﻋ ﻤﺮﹺﻭ ﺑ ﹺﻦ ﺷ ﻌﻴ ﹴ
ﺤ ﻤ ﺪ ﺑ ﻦ ﹺﺇ ﺳﺤﺎ 
 ،ﺛﻨﺎ ﻣ 
ﺻﻠﱠﻰ ﺍﻟﱠﻠ ﻪ ﻋﹶﻠﻴ ﻪ ﻭ ﺳﱠﻠ ﻢ ﻳﻘﹸﻮ ﹸﻝ  " :ﻳ ﻤﱠﺜ ﹸﻞ ﺍﹾﻟ ﹸﻘﺮﺁ ﹸﻥ ﻳ ﻮ ﻡ ﺍﹾﻟ ﻘﻴﺎ ﻣ ﺔ ﺭ ﺟﻠﹰﺎ ﹶﻓﻴ ﺆﺗﻰ ﺑﹺﺎﻟ ﺮ ﺟ ﹺﻞ ﹶﻗ ﺪ
ﺭﺳﻮ ﹶﻝ ﺍﻟﱠﻠ ﻪ 
ﺣ ﻤﹶﻠ ﻪ
ﺲ ﺣﺎ ﻣ ﹲﻞ  ،ﺗ ﻌﺪﻯ ﺣﺪﻭﺩﻱ
ﻱ ﹶﻓﹺﺒﹾﺌ 
ﺏ ﺣ ﻤ ﹾﻠﺘ ﻪ ﹺﺇﻳﺎ 
ﺼﻤﺎ ﹶﻓﻴﻘﹸﻮ ﹸﻝ  :ﻳﺎ ﺭ 
ﻒ ﹶﺃ ﻣ ﺮ ﻩ ﹶﻓﻴﻨﺘﺘ ﹶﻞ ﹶﻟ ﻪ ﺧ 
ﹶﻓﺨﺎﹶﻟ 
ﺠ ﹺﺞ ﺣﺘﻰ
ﺤ
ﻑ ﻋﹶﻠﻴ ﻪ ﺑﹺﺎﹾﻟ 
ﺼﻴﺘﻲ  ،ﻭﺗ ﺮ ﻙ ﻃﹶﺎ ﻋﺘﻲ ﹶﻓﻤﺎ ﻳﺰﺍ ﹸﻝ ﻳ ﹾﻘ ﺬ 
ﺐ ﻣ ﻌ 
ﺿﻴ ﻊ ﹶﻓﺮﺍﺋﻀﻲ  ،ﻭ ﺭ ﻛ 
ﻭ 
ﺨ ﹺﺮ ﻩ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺎ ﹺﺭ  ،ﻭﻳ ﺆﺗﻰ ﺑﹺﺎﻟ ﺮ ﺟ ﹺﻞ
ﻚ  ،ﹶﻓﻴ ﹾﺄ ﺧ ﹸﺬ ﹺﺑﻴ ﺪ ﻩ ﹶﻓﻤﺎ ﻳ ﺮ ﺳﹸﻠ ﻪ ﺣﺘﻰ ﻳ ﹸﻜﺒ ﻪ ﻋﻠﹶﻰ ﻣﻨ 
ﺸ ﹾﺄﻧ 
ﻳﻘﹶﺎ ﹸﻝ  :ﹶﻓ 
ﻆ
ﺤ ﻔ ﹶ
ﻱ ﹶﻓ 
ﺏ ﺣ ﻤ ﹾﻠﺘ ﻪ ﹺﺇﻳﺎ 
ﺼﻤﺎ ﺩﻭﻧ ﻪ ﹶﻓﻴﻘﹸﻮ ﹸﻝ  :ﻳﺎ ﺭ 
ﻆ ﹶﺃ ﻣ ﺮ ﻩ ﹶﻓﻴﻨﺘﺘ ﹶﻞ ﺧ 
ﺍﻟﺼﺎﻟ ﹺﺢ ﹶﻗ ﺪ ﻛﹶﺎ ﹶﻥ ﺣ ﻤﹶﻠ ﻪ ﻭ ﺣ ﻔ ﹶ
ﺠ ﹺﺞ
ﺤ
ﻑ ﹶﻟ ﻪ ﺑﹺﺎﹾﻟ 
ﺼﻴﺘﻲ ﻭﺍﺗﺒ ﻊ ﻃﹶﺎ ﻋﺘﻲ  ،ﹶﻓﻤﺎ ﻳﺰﺍ ﹸﻝ ﻳ ﹾﻘ ﺬ 
ﺐ ﻣ ﻌ 
ﺣﺪﻭﺩﻱ  ،ﻭ ﻋ ﻤ ﹶﻞ ﹺﺑ ﹶﻔﺮﺍﺋﻀﻲ ﻭﺍ ﺟﺘﻨ 
ﻕ  ،ﻭﻳ ﻌ ﻘ ﺪ ﻋﹶﻠﻴ ﻪ
ﺴ ﻪ ﺣﱠﻠ ﹶﺔ ﺍﹾﻟﹺﺈ ﺳﺘﺒ ﺮ ﹺ
ﻚ ﹺﺑ ﻪ  ،ﹶﻓﻴ ﹾﺄ ﺧ ﹸﺬ ﹺﺑﻴ ﺪ ﻩ ﹶﻓﻤﺎ ﻳ ﺮ ﺳﹸﻠ ﻪ ﺣﺘﻰ ﻳ ﹾﻠﹺﺒ 
ﺣﺘﻰ ﻳﻘﹶﺎ ﹶﻝ  :ﺷ ﹾﺄﻧ 
ﺨ ﻤ ﹺﺮ " *
ﺱ ﺍﹾﻟ 
ﺴ ﻘﻴ ﻪ ﹶﻛ ﹾﺄ 
ﻚ ﻭﻳ 
ﺝ ﺍﹾﻟ ﻤ ﹾﻠ 
ﺗﺎ 
ﻕ ﻋ ﻦ ﻋﺒ ﺪ
ﻕ ﺑ ﻦ ﹺﺇﺑﺮﺍﻫﻴ ﻢ ﻋ ﻦ ﻋﺒ ﺪ ﺍﻟ ﺮﺯﺍ ﹺ
 -1227Addua tabaraniﺣ ﺪﹶﺛﻨﺎ ﹺﺇ ﺳﺤﺎ 
ﺻﺤﻴ ﹶﻔ ﹰﺔ
ﺻ ﹾﻔﻮﺍ ﹶﻥ ﹶﺃ ﺧﺒ ﺮ ﻩ ﹶﺃﻧ ﻪ ﻭ ﺟ ﺪ 
ﺍﻟ ﺮ ﺣ ﻤ ﹺﻦ ﺑ ﹺﻦ ﻋ ﻤ ﺮ  ،ﺣ ﺪﹶﺛﻨﺎ ﻋﹾﺜﻤﺎ ﹸﻥ ﺑ ﻦ ﺍ َﻷ ﺳ ﻮ ﺩ ﹶﺃ ﹶﻥ ﹸﺃ ﻣﻴ ﹶﺔ ﺑ ﻦ 

ÑßÙÈÙ ÃÖÄÑÈ ÙßÄÈÑËßÐ

232

ﺏ
ﻱ ﺭ 
ﺴﹶﺄ ﹸﻝ ﹺﺇﺑﺮﺍﻫﻴ ﻢ ﺭﺑ ﻪ ﻋ ﺰ ﻭ ﺟ ﱠﻞ ﻗﹶﺎ ﹶﻝ ﹶﺃ 
ﺴﻴ ﻔ ﻪ ﹶﻓﹺﺈﺫﹶﺍ ﻓﻴﻬﺎ ﻫﺬﹶﺍ ﻣﺎ ﻳ 
ﺻ ﹾﻔﻮﺍ ﹶﻥ ﹶﺃ ﻭ ﹺﺑ 
ﺏ 
ﻣ ﺮﺑﻮ ﹶﻃ ﹰﺔ ﹺﺑ ﹸﻘﺮﺍ ﹺ
ﺼﺒ ﺮ
ﺿﻮﺍﻧﹺﻲ ﻗﹶﺎ ﹶﻝ ﹶﻓﻤﺎ ﺟﺰﺍ ُﺀ ﻣ ﻦ ﻳ 
ﺻﹶﻠﻮﺍﺗﻲ ﻭ ﹺﺭ 
ﻚ ﻗﹶﺎ ﹶﻝ 
ﺸﻴﺘ 
ﻣﺎ ﺟﺰﺍ ُﺀ ﻣ ﻦ ﻳﺒ ﱡﻞ ﺍﻟ ﺪ ﻣ ﻊ ﻭ ﺟ ﻬ ﻪ ﻣ ﻦ ﺧ 
ﺠﻨ ﹶﺔ ﻭﻳﺘﻘﻲ ﹺﺑﻬﺎ ﺍﻟﻨﺎ ﺭ ﻗﹶﺎ ﹶﻝ ﹶﻓﻤﺎ
ﻚ ﻗﹶﺎ ﹶﻝ ﹶﺃ ﹾﻛﺴﻮ ﻩ ﺛﻴﺎﺑﺎ ﻣ ﻦ ﺍ ِﻹﳝﺎ ﻥ ﻳﺘﺒ ﻮﹸﺃ ﹺﺑﻬﺎ ﺍﹾﻟ 
ﺤﺰﹺﻳ ﻦ ﺍﺑﺘﻐﺎ َﺀ ﻭ ﺟ ﹺﻬ 
ﺍﹾﻟ 
ﺴﺪﻳ ﺪ ﺍ َﻷ ﺭ ﻣﹶﻠ ﺔ ﻗﹶﺎ ﹶﻝ ﻳ ﺆﻭﹺﻳﻬﺎ ﻗﹶﺎ ﹶﻝ ﹸﺃﻗﻴ ﻤ ﻪ ﻓﻲ
ﻚ ﻗﹶﺎ ﹶﻝ ﻭﻣﺎ ﺗ 
ﺟﺰﺍ ُﺀ ﻣ ﻦ ﺳ ﺪ ﺩ ﺍ َﻷ ﺭ ﻣﹶﻠ ﹶﺔ ﺍﺑﺘﻐﺎ َﺀ ﻭ ﺟ ﹺﻬ 
ﺼﻠﱢﻲ ﻣﻼﺋ ﹶﻜﺘﻲ ﻋﻠﹶﻰ
ﻚ ﻗﹶﺎ ﹶﻝ ﺗ 
ﺠﻨﺎ ﺯ ﹶﺓ ﺍﺑﺘﻐﺎ َﺀ ﻭ ﺟ ﹺﻬ 
ﻇﻠﱢﻲ ﻭﹸﺃ ﺩ ﺧﹸﻠ ﻪ ﺟﻨﺘﻲ ﻗﹶﺎ ﹶﻝ ﹶﻓﻤﺎ ﺟﺰﺍ ُﺀ ﻣ ﻦ ﻳﺘﺒ ﹺﻊ ﺍﹾﻟ 
ﺸﻴ ﻊ ﺭﻭ ﺣ ﻪ
ﺴ ﺪ ﻩ ﻭﺗ 
ﺟ 
 - 6476ﺃﺧﱪﻧﺎ ﻋﺒﺪ ﺍﷲ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺍﻷﺯﺩﻱ ﲞﱪ ﻏﺮﻳﺐ ﺣﺪﺛﻨﺎ ﺇﺳﺤﺎﻕ ﺑﻦ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺣﺪﺛﻨﺎ
ﺍﻟﻨﻀﺮ ﺑﻦ ﴰﻴﻞ ﺣﺪﺛﻨﺎ ﺃﺑﻮ ﻧﻌﺎﻣﺔ ﺍﻟﻌﺪﻭﻱ ﺣﺪﺛﻨﺎ ﺃﺑﻮ ﻫﻨﻴﺪﺓ ﺍﻟﱪﺍﺀ ﺑﻦ ﻧﻮﻓﻞ ﻋﻦ ﻭﺍﻻﻥ ﺍﻟﻌﺪﻭﻱ
ﻋﻦ ﺣﺬﻳﻔﺔ ﺑﻦ ﺍﻟﻴﻤﺎﻥ ﻋﻦ ﺃﰊ ﺑﻜﺮ ﺍﻟﺼﺪﻳﻖ ﺭﺿﻲ ﺍﷲ ﻋﻨﻪ ﻗﺎﻝ  :ﺃﺻﺒﺢ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ
ﻋﻠﻴﻪ ﻭ ﺳﻠﻢ ﺫﺍﺕ ﻳﻮﻡ ﻓﺼﻠﻰ ﺍﻟﻐﺪﺍﺓ ﰒ ﺟﻠﺲ ﺣﱴ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻣﻦ ﺍﻟﻀﺤﻰ ﺿﺤﻚ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﻟﻪ
ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭ ﺳﻠﻢ ﻭﺟﻠﺲ ﻣﻜﺎﻧﻪ ﺣﱴ ﺻﻠﻰ ﺍﻷﻭﱃ ﻭﺍﻟﻌﺼﺮ ﻭﺍﳌﻐﺮﺏ ﻭﺍﻟﻌﺸﺎﺀ ﻛﻞ ﺫﻟﻚ
ﻻ ﻳﺘﻜﻠﻢ ﺣﱴ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻌﺸﺎﺀ ﺍﻵﺧﺮﺓ ﰒ ﻗﺎﻡ ﺇﱃ ﺃﻫﻠﻪ ﻓﻘﺎﻝ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻷﰊ ﺑﻜﺮ  :ﺳﻞ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ
ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭ ﺳﻠﻢ ﻣﺎ ﺷﺄﻧﻪ ؟ ﺻﻨﻊ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺷﻴﺌﺎ ﱂ ﻳﺼﻨﻌﻪ ﻗﻂ ! ﻓﺴﺄﻟﻪ ﻓﻘﺎﻝ :
) ﻧﻌﻢ ﻋﺮﺽ ﻋﻠﻲ ﻣﺎ ﻫﻮ ﻛﺎﺋﻦ ﻣﻦ ﺃﻣﺮ ﺍﻟﺪﻧﻴﺎ ﻭﺍﻵﺧﺮﺓ ﻓﺠﻤﻊ ﺍﻷﻭﻟﻮﻥ ﻭﺍﻵﺧﺮﻭﻥ ﺑﺼﻌﻴﺪ
ﻭﺍﺣﺪ ﺣﱴ ﺍﻧﻄﻠﻘﻮﺍ ﺇﱃ ﺁﺩﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﻭﺍﻟﻌﺮﻕ ﻳﻜﺎﺩ ﻳﻠﺠﻤﻬﻢ ﻓﻘﺎﻟﻮﺍ  :ﻳﺎ ﺁﺩﻡ ﺃﻧﺖ ﺃﺑﻮ
ﺍﻟﺒﺸﺮ ﺍﺻﻄﻔﺎﻙ ﺍﷲ ﺍﺷﻔﻊ ﻟﻨﺎ ﺇﱃ ﺭﺑﻚ ﻓﻘﺎﻝ  :ﻟﻘﺪ ﻟﻘﻴﺖ ﻣﺜﻞ ﺍﻟﺬﻱ ﻟﻘﻴﺘﻢ ﻓﺎﻧﻄﻠﻘﻮﺍ ﺇﱃ ﺃﺑﻴﻜﻢ
ﺑﻌﺪ ﺃﺑﻴﻜﻢ ﺇﱃ ﻧﻮﺡ } ﺇﻥ ﺍﷲ ﺍﺻﻄﻔﻰ ﺁﺩﻡ ﻭﻧﻮﺣﺎ ﻭﺁﻝ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﻭﺁﻝ ﻋﻤﺮﺍﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﺎﳌﲔ {
ﻓﻴﻨﻄﻠﻘﻮﻥ ﺇﱃ ﻧﻮﺡ ﻓﻴﻘﻮﻟﻮﻥ  :ﺍﺷﻔﻊ ﻟﻨﺎ ﺇﱃ ﺭﺑﻚ ﻓﺈﻧﻪ ﺍﺻﻄﻔﺎﻙ ﺍﷲ ﻭﺍﺳﺘﺠﺎﺏ ﻟﻚ ﰲ
ﺩﻋﺎﺋﻚ ﻓﻠﻢ ﻳﺪﻉ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺭﺽ ﻣﻦ ﺍﻟﻜﺎﻓﺮﻳﻦ ﺩﻳﺎﺭﺍ ﻓﻴﻘﻮﻝ  :ﻟﻴﺲ ﺫﺍﻛﻢ ﻋﻨﺪﻱ ﻓﺎﻧﻄﻠﻘﻮﺍ ﻏﻠﻰ
ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﻓﺈﻥ ﺍﷲ ﺍﲣﺬﻩ ﺧﻠﻴﻼ ﻓﻴﺄﺗﻮﻥ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﻓﻴﻘﻮﻝ  :ﻟﻴﺲ ﺫﺍﻛﻢ ﻋﻨﺪﻱ ﻓﺎﻧﻄﻠﻘﻮﺍ ﺇﱃ ﻣﻮﺳﻰ
ﻓﺈﻥ ﺍﷲ ﻗﺪ ﻛﻠﻤﻪ ﺗﻜﻠﻴﻤﺎ ﻓﻴﻘﻮﻝ ﻣﻮﺳﻰ  :ﻟﻴﺲ ﺫﺍﻛﻢ ﻋﻨﺪﻱ ﻭﻟﻜﻦ ﺍﻧﻄﻠﻘﻮﺍ ﺇﱃ ﻋﻴﺴﻰ ﺍﺑﻦ
ﻣﺮﱘ ﻓﺈﻧﻪ ﻳﱪﺉ ﺍﻷﻛﻤﻪ ﻭﺍﻷﺑﺮﺹ ﻭﳛﻲ ﺍﳌﻮﺗﻰ ﻓﻴﻘﻮﻝ ﻋﻴﺴﻰ  :ﻟﻴﺲ ﺫﺍﻛﻢ ﻋﻨﺪﻱ ﻭﻟﻜﻦ
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ﺍﻧﻄﻠﻘﻮﺍ ﺇﱃ ﺳﻴﺪ ﻭﻟﺪ ﺁﺩﻡ ﻓﺈﻧﻪ ﺃﻭﻝ ﻣﻦ ﺗﻨﺸﻖ ﻋﻨﻪ ﺍﻷﺭﺽ ﻳﻮﻡ ﺍﻟﻘﻴﺎﻣﺔ ﺍﻧﻄﻠﻘﻮﺍ ﺇﱃ ﳏﻤﺪ
ﻓﻠﻴﺸﻔﻊ ﻟﻜﻢ ﺇﱃ ﺭﺑﻜﻢ
ﻗﺎﻝ  :ﻓﻴﻨﻄﻠﻘﻮﻥ ﻭﺁﰐ ﺟﱪﻳﻞ ﻓﻴﺄﰐ ﺟﱪﻳﻞ ﺭﺑﻪ ﻓﻴﻘﻮﻝ ﺍﷲ  :ﺍﺋﺬﻥ ﻟﻪ ﻭﺑﺸﺮﻩ ﺑﺎﳉﻨﺔ ؟ ﻗﺎﻝ :
ﻓﻴﻨﻄﻠﻖ ﺑﻪ ﺟﱪﻳﻞ ﻓﻴﺨﺮ ﺳﺎﺟﺪﺍ ﻗﺪﺭ ﲨﻌﺔ ﰒ ﻳﻘﻮﻝ ﺍﷲ ﺗﺒﺎﺭﻙ ﻭﺗﻌﺎﱃ  :ﻳﺎ ﳏﻤﺪ ﺍﺭﻓﻊ ﺭﺃﺳﻚ
ﻭﻗﻞ ﻳﺴﻤﻊ ﻭﺍﺷﻔﻊ ﺗﺸﻔﻊ ﻓﲑﻓﻊ ﺭﺃﺳﻪ ﻓﺈﺫﺍ ﻧﻈﺮ ﺇﱃ ﺭﺑﻪ ﺧﺮ ﺳﺎﺟﺪﺍ ﻗﺪﺭ ﲨﻌﺔ ﺃﺧﺮﻯ ﻓﻴﻘﻮﻝ
ﺍﷲ  :ﻳﺎ ﳏﻤﺪ ﺍﺭﻓﻊ ﺭﺃﺳﻚ ﻭﻗﻞ ﻳﺴﻤﻊ ﻭﺍﺷﻔﻊ ﺗﺸﻔﻊ ﻓﻴﺬﻫﺐ ﻟﻴﻘﻊ ﺳﺎﺟﺪﺍ ﻓﻴﺄﺧﺬ ] ﺟﱪﻳﻞ
[ ﺑﻀﺒﻌﻴﻪ ﻭﻳﻔﺘﺢ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻋﺎﺀ ﺷﻴﺌﺎ ﱂ ﻳﻔﺘﺤﻪ ﻋﻠﻰ ﺑﺸﺮ ﻗﻂ ﻓﻴﻘﻮﻝ  :ﺃﻱ ﺭﺏ ﺟﻌﻠﺘﲏ
ﺳﻴﺪ ﻭﻟﺪ ﺁﺩﻡ ﻭﻻ ﻓﺨﺮ ﻭﺃﻭﻝ ﻣﻦ ﺗﻨﺸﻖ ﻋﻨﻪ ﺍﻷﺭﺽ ﻳﻮﻡ ﺍﻟﻘﻴﺎﻣﺔ ﻭﻻ ﻓﺨﺮ ﺣﱴ ﺇﻧﻪ ﻟﲑﺩ ﻋﻠﻰ
ﺍﳊﻮﺽ ﻳﻮﻡ ﺍﻟﻘﻴﺎﻣﺔ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﺎ ﺑﲔ ﺻﻨﻌﺎﺀ ﻭﺃﻳﻠﺔ
ﰒ ﻳﻘﺎﻝ  :ﺍﺩﻉ ﺍﻟﺼﺪﻳﻘﲔ ﻓﻴﺸﻔﻌﻮﻥ ﰒ ﻳﻘﺎﻝ  :ﺍﺩﻉ ﺍﻷﻧﺒﻴﺎﺀ ﻓﻴﺠﻲﺀ ﺍﻟﻨﱯ ﻣﻌﻪ ﺍﻟﻌﺼﺎﺑﺔ ﻭﺍﻟﻨﱯ
ﻣﻌﻪ ﺍﳋﻤﺴﺔ ﻭﺍﻟﺴﺘﺔ ﻭﺍﻟﻨﱯ ﻟﻴﺲ ﻣﻌﻪ ﺃﺣﺪ
ﰒ ﻳﻘﺎﻝ  :ﺍﺩﻉ ﺍﻟﺸﻬﺪﺍﺀ ﻓﻴﺸﻔﻌﻮﻥ ﳌﻦ ﺃﺭﺍﺩﻭﺍ ﻓﺈﺫﺍ ﻓﻌﻠﺖ ﺍﻟﺸﻬﺪﺍﺀ ﺫﻟﻚ ﻳﻘﻮﻝ ﺍﷲ ﺟﻞ ﻭﻋﻼ
 :ﺃﻧﺎ ﺃﺭﺣﻢ ﺍﻟﺮﺍﲪﲔ ﺃﺩﺧﻠﻮﺍ ﺟﻨﱵ ﻣﻦ ﻛﺎﻥ ﻻ ﻳﺸﺮﻙ ﰊ ﺷﻴﺌﺎ ﻓﻴﺪﺧﻠﻮﻥ ﺍﳉﻨﺔ
ﰒ ﻳﻘﻮﻝ ﺍﷲ ﺗﻌﺎﱃ  :ﺍﻧﻈﺮﻭﺍ ﰲ ﺍﻟﻨﺎﺭ ﻫﻞ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﺃﺣﺪ ﻋﻤﻞ ﺧﲑﺍ ﻗﻂ ؟ ﻓﻴﺠﺪﻭﻥ ﰲ ﺍﻟﻨﺎﺭ
ﺭﺟﻼ ﻓﻴﻘﺎﻝ ﻟﻪ  :ﻫﻞ ﻋﻤﻠﺖ ﺧﲑﺍ ﻗﻂ ﻓﻴﻘﻮﻝ  :ﻻ ﻏﲑ ﺃﱐ ﻛﻨﺖ ﺃﺳﺎﻣﺢ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﰲ ﺍﻟﺒﻴﻊ
ﻓﻴﻘﻮﻝ ﺍﷲ  :ﺍﲰﺤﻮﺍ ﻟﻌﺒﺪﻱ ﻛﺈﲰﺎﺣﻪ ﺇﱃ ﻋﺒﻴﺪﻱ ﰒ ﳜﺮﺝ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺎﺭ ﺁﺧﺮ ﻳﻘﺎﻝ ﻟﻪ  :ﻫﻞ
ﻋﻤﻠﺖ ﺧﲑﺍ ﻗﻂ ؟ ﻓﻴﻘﻮﻝ  :ﻻ ﻏﲑ ﺃﱐ ﻛﻨﺖ ﺃﻣﺮﺕ ﻭﻟﺪﻱ ﺇﺫﺍ ﻣﺖ ﻓﺎﺣﺮﻗﻮﱐ ﺑﺎﻟﻨﺎﺭ ﰒ
ﺍﻃﺤﻨﻮﱐ ﺣﱴ ﺇﺫﺍ ﻛﻨﺖ ﻣﺜﻞ ﺍﻟﻜﺤﻞ ﻓﺎﺫﻫﺒﻮﺍ ﰊ ﺇﱃ ﺍﻟﺒﺤﺮ ﻓﺬﺭﻭﱐ ﰲ ﺍﻟﺮﻳﺢ ﻓﻘﺎﻝ ﺍﷲ  :ﱂ
ﻓﻌﻠﺖ ﺫﻟﻚ ؟ ﻗﺎﻝ  :ﻣﻦ ﳐﺎﻓﺘﻚ ﻓﻴﻘﻮﻝ  :ﺍﻧﻈﺮﻭﺍ ﺇﱃ ﻣﻠﻚ ﺃﻋﻈﻢ ﻣﻠﻚ ﻓﺈﻥ ﻟﻚ ﻣﺜﻠﻪ ﻭﻋﺸﺮﺓ
ﺃﻣﺜﺎﻟﻪ ﻓﻴﻘﻮﻝ  :ﱂ ﺗﺴﺨﺮ ﰊ ﻭﺃﻧﺖ ﺍﳌﻠﻚ ؟ ﻓﺬﻟﻚ ﺍﻟﺬﻱ ﺿﺤﻜﺖ ﻣﻨﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﻀﺤﻰ (
ﻗﺎﻝ ﺇﺳﺤﺎﻕ  :ﻫﺬﺍ ﻣﻦ ﺃﺷﺮﻑ ﺍﳊﺪﻳﺚ ﻭﻗﺪ ﺭﻭﻯ ﻫﺬﺍ ﺍﳊﺪﻳﺚ ﻋﺪﺓ ﻋﻦ ﺍﻟﻨﱯ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ
ﻋﻠﻴﻪ ﻭ ﺳﻠﻢ ﳓﻮ ﻫﺬﺍ ﻣﻨﻬﻢ  :ﺣﺬﻳﻔﺔ ﻭ ﺍﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮﺩ ﻭ ﺃﺑﻮ ﻫﺮﻳﺮﺓ ﻭﻏﲑﻫﻢ
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ﺃﺧﱪﻧﺎﻩ ﺃﺑﻮ ﺧﻠﻴﻔﺔ ﺣﺪﺛﻨﺎ ﻋﻠﻲ ﺍﺑﻦ ﺍﳌﺪﻳﲏ ﺣﺪﺛﻨﺎ ﺭﻭﺡ ﺑﻦ ﻋﺒﺎﺩﺓ ﺣﺪﺛﻨﺎ ﺃﺑﻮ ﻧﻌﺎﻣﺔ ﺣﺪﺛﻨﺎ ﺃﺑﻮ
ﻫﻨﻴﺪﺓ ﺑﺈﺳﻨﺎﺩﻩ ﳓﻮﻩ
ﻗﺎﻝ ﺷﻌﻴﺐ ﺍﻷﺭﻧﺆﻭﻁ  :ﺇﺳﻨﺎﺩﻩ ﺟﻴﺪ
 - 7805ﻗﺎﻟﺖ ﺍﳌﻼﺋﻜﺔ  :ﻳﺎ ﺭﺏ ﺫﺍﻙ ﻋﺒﺪﻙ ﻳﺮﻳﺪ ﺃﻥ ﻳﻌﻤﻞ ﺑﺴﻴﺌﺔ ﻭ ﻫﻮ ﺃﺑﺼﺮ ﺑﻪ ﻓﻘﺎﻝ :
ﺍﺭﻗﺒﻮﻩ ﻓﺈﻥ ﻋﻤﻠﻬﺎ ﻓﺎﻛﺘﺒﻮﻫﺎ ﻟﻪ ﲟﺜﻠﻬﺎ ﻭ ﺇﻥ ﺗﺮﻛﻬﺎ ﻓﺎﻛﺘﺒﻮﻫﺎ ﻟﻪ ﺣﺴﻨﺔ ﺇﳕﺎ ﺗﺮﻛﻬﺎ ﻣﻦ ﺟﺮﺍﻱ
) ﺣﻢ ﻡ ( ﻋﻦ ﺃﰊ ﻫﺮﻳﺮﺓ .
ﻗﺎﻝ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﺍﻷﻟﺒﺎﱐ  ) :ﺻﺤﻴﺢ ( ﺍﻧﻈﺮ ﺣﺪﻳﺚ ﺭﻗﻢ  4356 :ﰲ ﺻﺤﻴﺢ ﺍﳉﺎﻣﻊ

عن الضحاك بن قيس الفھري
سو ٌل ﷲِ صلي ﷲ عليه وسلم " :إن
عنه قَا َل:قا َ َ◌ َل َر َ
شريك,فمن أشر َك
ﷲَ عز وجل يقو ٌل :أنا خي ٌر
ٍ
معي شري ًكا فھ ٌو لشري ِكي ,يا أيٌھا الناس:
فإن ﷲَ عز وجل ال
أَخلصوا أعمالَ ٌكم  ِ3عز وجلَ ,
يقب ٌل إال ما
َ
أخلص لهٌ ,وال تقولوا:ھذا ِ3
ليس  ِ3عز وجل منھا شئ,
للرحم
وللرحم؛فإنھا
َ
ِ
ِ
وال تقولوا :ھذ ِه  ِ3ولوجو ِھ ٌكم؛ فإن َھا
ليس ِ ِ3من َھا ش ٌئ".
لوجو ِھكم
َ
رضي

ﷲ
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أخلصوا :أخلص الشئ ؛ أي :أصفاه ونقاه مما يشوبه,
الرياء.
ھنا:ترك
به
والمراد
القرابة.
:
:الرحم
للرحم
لوجوھكم :أي لكم,فعبر بالجزء وأراد الكل.
يخبرنا ﷲ تبارك وتعالي:أنه ال يقبل عمل عامل منا من
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 ﷲ,كمن يعمل ريا ًء
ضا,بحيث ال يراد به سوى مرئيات المخلوقين؛ لغرض
مح ً
دنيوي,كحال المنافقين في صالتھم.قال ﷲ تعالى في
وصفھم{ :وإذا قاموا إلي الصلوة قاموا كسالى يرآءون
تعالى{:فويل
ﷲ
الناس }النساء}, 142:وقال
للمصلين }الماعون}, 4:وكذلك وصف ﷲ تبارك الكفار بالرياء
المحض في قوله{:وال تكونوا كالذين خرجوا من ديرھم
بطرا ورئاء الناس }االنفال}, 47:وھذا الرياء المحض ال يكاد
يصدر من مؤمن في فرض الصالة والصيام ,وقد يصدر
في الصدقة الواجبة  ,والحج,وغيرھما من األعمال
الظاھرة؛ التي يتعدي نفعھا ,فإن اإلخالص فيھا عزيز,
وھذا العمل ال يشك مسلم أنه حابط ,وأن صاحبه يستحق
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والعقوبة.
ﷲ
من
المقت
وتارة يكون العمل @,ويشاركه الرياء ,فإن شاركه من
ضا,
أصله؛ فالنصوص الصحيحة تدل علي بطالنه أي ً
وحبوطه.

طريق

معالجة

القلب

من

الرياء:

عرفت أن الرياء محبط لألعمال ,وسبب للمقت عند الكبير
المتعال ,وأنه من كبائر المھلكات  ,وما ھذا وصفه فجدير
بالتشمير عن ساق الجد في إزالته ,وفي عالجه مقامان:
أحدھما :قطع عروقه وأصوله ,وھي حب لذة المحمدة,
والفرار من ألم الذم ,والطمع في أيدي الناس ,فھذه الثالثة
ھي التي تحرك المرائي إلي الرياء ,وعالجه :أن يعلم
مضرة الرياء زما يفوته من صالح قلبه ,وما يحرم عليه
في الحال من التوفيق ,وفي اآلخرة من منزلة عند ﷲ
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 اآلخرة
وبما يحبط عليه من ثواب األعمال فإنه يسھل عليه
الرغبة عنه ,كمن يعلم أن العسل لذيذ ولكنه إذا بان له ان
عنه.
أعرض
س ًما
فيه
ٌ
المقام الثاني :دفع العارض منه أثناء العبادة وذلك البد
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ضا من تعلمه,فإن من جاھد نفسه بقطع مغارس الرياء
أي ً
وقطع الطمع واستحقار مدح المخلوقين وذمھم فقد ال
يتركه الشيطان في أثناء العبادة ,بل يعارضه بخطرات
الرياء  ,فإذا خطر له معرفة اطالع الخلق دفع ذاك بأن قال
لنفسه :مالك وللخلق علموا او لم يعلموا وﷲ عالم بحالك
فأي فائدة في علم غيره,فإذا ھاجت الرغبة إلي لذة الحمد
 :ذكر ما رسخ في قلبه من آفة الرياء وتعرضه للمقت
اإللھي والخسران االخروي.
ﻋﻦ ﺃﹶﺑﹺﻲ ﻫﺮﻳﺮﺓﹶ  ﻋﻦ ﺍﻟﻨﺒﹺ ﻲ  ﻗﹶﺎﻝﹶ :ﺧﻠﹶﻖ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﺍﻟﹾﺨﻠﹾﻖ ﻓﹶﻠﹶﻤﺎ ﻓﹶﺮﻍﹶ ﻣﻨﻪ ﻗﹶﺎﻣﺖ ﺍﻟ ﺮﺣﻢ ﻓﹶﺄﹶﺧﺬﹶﺕ ﺑﹺﺤﻘﹾﻮﹺ
ﺍﻟ ﺮﺣﻤﻦﹺ ﻓﹶﻘﹶﺎﻝﹶ ﻟﹶﻪ :ﻣﻪ ﻗﹶﺎﻟﹶﺖ :ﻫﺬﹶﺍ ﻣﻘﹶﺎﻡ ﺍﻟﹾﻌﺎﺋﺬ ﺑﹺﻚ ﻣﻦ ﺍﻟﹾﻘﹶﻄﻴﻌﺔ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺃﹶﻻﹶ ﺗﺮﺿﻴﻦ ﺃﹶﻥﹾ ﺃﹶﺻﻞﹶ
ﺏ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﻓﹶﺬﹶﺍﻙ ،ﻗﹶﺎﻝﹶ :ﺃﹶﺑﻮ ﻫﺮﻳﺮﺓﹶ ﺍﻗﹾﺮﺀُﻭﺍ ﺇﹺﻥﹾ
ﻣﻦ ﻭﺻﻠﹶﻚ ﻭﺃﹶﻗﹾﻄﹶﻊ ﻣﻦ ﻗﹶﻄﹶﻌﻚ ﻗﹶﺎﻟﹶﺖ :ﺑﻠﹶﻰ ﻳﺎ ﺭ 
ﺷﺌﹾﺘﻢ] .zwvut srqpon{ :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

 - 9499ﻟﲑﺩﻥ ﻋﻠﻲ ﻧﺎﺱ ﻣﻦ ﺃﺻﺤﺎﰊ ﺍﳊﻮﺽ ﺣﱴ ﺇﺫﺍ ﺭﺃﻳﺘﻬﻢ ﻭ ﻋﺮﻓﺘﻬﻢ ﺍﺧﺘﻠﺠﻮﺍ ﺩﻭﱐ
ﻓﺄﻗﻮﻝ  :ﻳﺎ ﺭﺏ ! ﺃﺻﺤﺎﰊ ﺃﺻﺤﺎﰊ ﻓﻴﻘﺎﻝ ﱄ  :ﺇﻧﻚ ﻻ ﺗﺪﺭﻱ ﻣﺎ ﺃﺣﺪﺛﻮﺍ ﺑﻌﺪﻙ
) ﺣﻢ ﻕ ( ﻋﻦ ﺃﻧﺲ ﻭﺣﺬﻳﻔﺔ .
ﻗﺎﻝ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﺍﻷﻟﺒﺎﱐ  ) :ﺻﺤﻴﺢ ( ﺍﻧﻈﺮ ﺣﺪﻳﺚ ﺭﻗﻢ  5368 :ﰲ ﺻﺤﻴﺢ ﺍﳉﺎﻣﻊ

 - 4ﺣﺪﺛﻨﺎ ﺃﺑﻮ ﺣﺎﰎ ﻗﺎﻝ  :ﺣﺪﺛﻨﺎ ﺍﳊﺴﻦ ﺑﻦ ﻃﺮﻳﻒ ،
ﻗﺎﻝ  :ﺣﺪﺛﻨﺎ ﺇﲰﺎﻋﻴﻞ ﺑﻦ ﻋﻴﺎﺵ  ،ﻋﻦ ﺯﻳﺪ ﺑﻦ ﺃﺳﻠﻢ » :
ﺃﻥ ﻣﻮﺳﻰ  ،ﺳﺄﻝ ﺭﺑﻪ  ،ﻓﻘﺎﻝ  :ﺃﻱ ﺭﺏ  ،ﻣﻦ ﺍﻟﺬﻳﻦ
ﻳﺮﺛﻮﻥ ﺩﺍﺭ ﻗﺪﺳﻚ ؟ ﻗﺎﻝ  :ﻳﺎ ﻣﻮﺳﻰ  ،ﻫﻢ ﺍﻟﻨﻘﻴﺔ ﺃﻳﺪﻳﻬﻢ
 ،ﺍﻟﻄﺎﻫﺮﺓ ﻗﻠﻮﻢ  ،ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺇﺫﺍ ﺫﻛﺮﺕ ﺫﻛﺮﻭﺍ  ،ﻭﺇﺫﺍ
ﺫﻛﺮﻭﱐ ﺫﻛﺮﻢ  ،ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﺘﺤﺎﺑﻮﻥ ﲜﻼﱄ )، (1
ﻭﻳﻌﻤﺮﻭﻥ ﻣﺴﺎﺟﺪﻱ  ،ﻭﻳﺴﺘﻐﻔﺮﻭﻥ ﺑﺎﻷﺳﺤﺎﺭ  ،ﺍﻟﺬﻳﻦ
ﻳﻨﻴﺒﻮﻥ ﺇﱃ ﺫﻛﺮﻱ ﻛﻤﺎ ﺗﻨﻴﺐ ﺍﻟﻨﺴﻮﺭ ﺇﱃ ﻭﻛﻮﺭﻫﺎ ،
ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﻐﻀﺒﻮﻥ ﶈﺎﺭﻣﻲ ﻛﻤﺎ ﻳﻐﻀﺐ ﺍﻟﻨﻤﺮ ﺇﺫﺍ ﺣﺮﺏ «
__________
) (1اﻝﺠﻼل  :اﻝﻌظﻤﺔ واﻝﻜﺒرﻴﺎء
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 - 15ﺣﺪﺛﻨﺎ ﻋﺒﺪ ﺍﷲ ﻗﺎﻝ ﺣﺪﺛﲏ ﺃﰊ ﻗﺎﻝ ﺛﻨﺎ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ
ﺑﻦ ﺇﺳﺤﺎﻕ ﺍﻟﻄﺎﻟﻘﺎﱐ ﻗﺎﻝ ﺣﺪﺛﲏ ﺍﻟﻨﻀﺮ ﺑﻦ ﴰﻴﻞ ﺍﳌﺎﺯﱐ
ﻗﺎﻝ ﺣﺪﺛﲏ ﺃﺑﻮ ﻧﻌﺎﻣﺔ ﻗﺎﻝ ﺣﺪﺛﲏ ﺃﺑﻮ ﻫﻨﻴﺪﺓ ﺍﻟﱪﺍﺀ ﺑﻦ
ﻧﻮﻓﻞ ﻋﻦ ﻭﺍﻻﻥ ﺍﻟﻌﺪﻭﻱ ﻋﻦ ﺣﺬﻳﻔﺔ ﻋﻦ ﺃﰊ ﺑﻜﺮ
ﺍﻟﺼﺪﻳﻖ ﺭﺿﻲ ﺍﷲ ﻋﻨﻪ ﻗﺎﻝ  :ﺃﺻﺒﺢ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﺻﻠﻰ
ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭ ﺳﻠﻢ ﺫﺍﺕ ﻳﻮﻡ ﻓﺼﻠﻰ ﺍﻟﻐﺪﺍﺓ ﰒ ﺟﻠﺲ ﺣﱴ
ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻣﻦ ﺍﻟﻀﺤﻰ ﺿﺤﻚ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ
ﻭ ﺳﻠﻢ ﰒ ﺟﻠﺲ ﻣﻜﺎﻧﻪ ﺣﱴ ﺻﻠﻰ ﺍﻷﻭﱃ ﻭﺍﻟﻌﺼﺮ
ﻭﺍﳌﻐﺮﺏ ﻛﻞ ﺫﻟﻚ ﻻ ﻳﺘﻜﻠﻢ ﺣﱴ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻌﺸﺎﺀ ﺍﻵﺧﺮﺓ
ﰒ ﻗﺎﻡ ﺇﱃ ﺃﻫﻠﻪ ﻓﻘﺎﻝ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻷﰊ ﺑﻜﺮ ﺃﻻ ﺗﺴﺄﻝ ﺭﺳﻮﻝ
ﺍﷲ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭ ﺳﻠﻢ ﻣﺎ ﺷﺄﻧﻪ ﺻﻨﻊ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺷﻴﺌﺎ ﱂ
ﻳﺼﻨﻌﻪ ﻗﻂ ﻗﺎﻝ ﻓﺴﺄﻟﻪ ﻓﻘﺎﻝ ﻧﻌﻢ ﻋﺮﺽ ﻋﻠﻲ ﻣﺎ ﻫﻮ ﻛﺎﺋﻦ
ﻣﻦ ﺃﻣﺮ ﺍﻟﺪﻧﻴﺎ ﻭﺃﻣﺮ ﺍﻵﺧﺮﺓ ﻓﺠﻤﻊ ﺍﻷﻭﻟﻮﻥ ﻭﺍﻵﺧﺮﻭﻥ
ﺑﺼﻌﻴﺪ ﻭﺍﺣﺪ ﻓﻔﻈﻊ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺑﺬﻟﻚ ﺣﱴ ﺍﻧﻄﻠﻘﻮﺍ ﺇﱃ ﺁﺩﻡ
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ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﻭﺍﻟﻌﺮﻕ ﻳﻜﺎﺩ ﻳﻠﺠﻤﻬﻢ ﻓﻘﺎﻟﻮﺍ ﻳﺎ ﺁﺩﻡ ﺃﻧﺖ
ﺃﺑﻮ ﺍﻟﺒﺸﺮ ﻭﺃﻧﺖ ﺍﺻﻄﻔﺎﻙ ﺍﷲ ﻋﺰ ﻭ ﺟﻞ ﺍﺷﻔﻊ ﻟﻨﺎ ﺇﱃ
ﺭﺑﻚ ﻗﺎﻝ ﻟﻘﺪ ﻟﻘﻴﺖ ﻣﺜﻞ ﺍﻟﺬﻱ ﻟﻘﻴﺘﻢ ﺍﻧﻄﻠﻘﻮﺍ ﺇﱃ ﺃﺑﻴﻜﻢ
ﺑﻌﺪ ﺃﺑﻴﻜﻢ ﺇﱃ ﻧﻮﺡ } ﺇﻥ ﺍﷲ ﺍﺻﻄﻔﻰ ﺁﺩﻡ ﻭﻧﻮﺣﺎ ﻭﺁﻝ
ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﻭﺁﻝ ﻋﻤﺮﺍﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﺎﳌﲔ { ﻗﺎﻝ ﻓﻴﻨﻄﻠﻘﻮﻥ ﺇﱃ
ﻧﻮﺡ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﻓﻴﻘﻮﻟﻮﻥ ﺍﺷﻔﻊ ﻟﻨﺎ ﺇﱃ ﺭﺑﻚ ﻓﺄﻧﺖ
ﺍﺻﻄﻔﺎﻙ ﺍﷲ ﻭﺍﺳﺘﺠﺎﺏ ﻟﻚ ﰲ ﺩﻋﺎﺋﻚ ﻭﱂ ﻳﺪﻉ ﻋﻠﻰ
ﺍﻷﺭﺽ ﻣﻦ ﺍﻟﻜﺎﻓﺮﻳﻦ ﺩﻳﺎﺭﺍ ﻓﻴﻘﻮﻝ ﻟﻴﺲ ﺫﺍﻛﻢ ﻋﻨﺪﻱ
ﺍﻧﻄﻠﻘﻮﺍ ﺇﱃ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﻓﺈﻥ ﺍﷲ ﻋﺰ ﻭ ﺟﻞ
ﺍﲣﺬﻩ ﺧﻠﻴﻼ ﻓﻴﻨﻄﻠﻘﻮﻥ ﺇﱃ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﻓﻴﻘﻮﻝ ﻟﻴﺲ ﺫﺍﻛﻢ
ﻋﻨﺪﻱ ﻭﻟﻜﻦ ﺍﻧﻄﻠﻘﻮﺍ ﺇﱃ ﻣﻮﺳﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﻓﺈﻥ ﺍﷲ
ﻋﺰ ﻭ ﺟﻞ ﻛﻠﻤﻪ ﺗﻜﻠﻴﻤﺎ ﻓﻴﻘﻮﻝ ﻣﻮﺳﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﻟﻴﺲ
ﺫﺍﻛﻢ ﻋﻨﺪﻱ ﻭﻟﻜﻦ ﺍﻧﻄﻠﻘﻮﺍ ﺇﱃ } ﻋﻴﺴﻰ ﺑﻦ ﻣﺮﱘ { ﻓﺈﻧﻪ
ﻳﱪﺉ ﺍﻷﻛﻤﻪ ﻭﺍﻷﺑﺮﺹ ﻭﳛﲕ ﺍﳌﻮﺗﻰ ﻓﻴﻘﻮﻝ ﻋﻴﺴﻰ ﻟﻴﺲ
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ﺫﺍﻛﻢ ﻋﻨﺪﻱ ﻭﻟﻜﻦ ﺍﻧﻄﻠﻘﻮﺍ ﺇﱃ ﺳﻴﺪ ﻭﻟﺪ ﺁﺩﻡ ﻓﺈﻧﻪ ﺃﻭﻝ
ﻣﻦ ﺗﻨﺸﻖ ﻋﻨﻪ ﺍﻷﺭﺽ ﻳﻮﻡ ﺍﻟﻘﻴﺎﻣﺔ ﺍﻧﻄﻠﻘﻮﺍ ﺇﱃ ﳏﻤﺪ
ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭ ﺳﻠﻢ ﻓﻴﺸﻔﻊ ﻟﻜﻢ ﺇﱃ ﺭﺑﻜﻢ ﻋﺰ ﻭ ﺟﻞ
ﻗﺎﻝ ﻓﻴﻨﻄﻠﻖ ﻓﻴﺄﰐ ﺟﱪﻳﻞ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﺭﺑﻪ ﻓﻴﻘﻮﻝ ﺍﷲ ﻋﺰ
ﻭ ﺟﻞ ﺍﺋﺬﻥ ﻟﻪ ﻭﺑﺸﺮﻩ ﺑﺎﳉﻨﺔ ﻗﺎﻝ ﻓﻴﻨﻄﻠﻖ ﺑﻪ ﺟﱪﻳﻞ
ﻓﻴﺨﺮ ﺳﺎﺟﺪﺍ ﻗﺪﺭ ﲨﻌﺔ ﻭﻳﻘﻮﻝ ﺍﷲ ﻋﺰ ﻭ ﺟﻞ ﺍﺭﻓﻊ
ﺭﺃﺳﻚ ﻳﺎ ﳏﻤﺪ ﻭﻗﻞ ﻳﺴﻤﻊ ﻭﺍﺷﻔﻊ ﺗﺸﻔﻊ ﻗﺎﻝ ﻓﲑﻓﻊ
ﺭﺃﺳﻪ ﻓﺈﺫﺍ ﻧﻈﺮ ﺇﱃ ﺭﺑﻪ ﻋﺰ ﻭ ﺟﻞ ﺧﺮ ﺳﺎﺟﺪﺍ ﻗﺪﺭ ﲨﻌﺔ
ﺃﺧﺮﻯ ﻓﻴﻘﻮﻝ ﺍﷲ ﻋﺰ ﻭ ﺟﻞ ﺍﺭﻓﻊ ﺭﺃﺳﻚ ﻭﻗﻞ ﻳﺴﻤﻊ
ﻭﺍﺷﻔﻊ ﺗﺸﻔﻊ ﻗﺎﻝ ﻓﻴﺬﻫﺐ ﻟﻴﻘﻊ ﺳﺎﺟﺪﺍ ﻓﻴﺄﺧﺬ ﺟﱪﻳﻞ
ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﺑﻀﺒﻌﻴﻪ ﻓﻴﻔﺘﺢ ﺍﷲ ﻋﺰ ﻭ ﺟﻞ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ
ﺍﻟﺪﻋﺎﺀ ﺷﻴﺌﺎ ﱂ ﻳﻔﺘﺤﻪ ﻋﻠﻰ ﺑﺸﺮ ﻗﻂ ﻓﻴﻘﻮﻝ ﺃﻱ ﺭﺏ
ﺧﻠﻘﺘﲏ ﺳﻴﺪ ﻭﻟﺪ ﺁﺩﻡ ﻭﻻ ﻓﺨﺮ ﻭﺃﻭﻝ ﻣﻦ ﺗﻨﺸﻖ ﻋﻨﻪ
ﺍﻷﺭﺽ ﻳﻮﻡ ﺍﻟﻘﻴﺎﻣﺔ ﻭﻻ ﻓﺨﺮ ﺣﱴ ﺃﻧﻪ ﻟﲑﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﳊﻮﺽ

ÑßÙÈÙ ÃÖÄÑÈ ÙßÄÈÑËßÐ

242

ﺃﻛﺜﺮ ﳑﺎ ﺑﲔ ﺻﻨﻌﺎﺀ ﻭﺃﻳﻠﺔ ﰒ ﻳﻘﺎﻝ ﺍﺩﻋﻮﺍ ﺍﻟﺼﺪﻳﻘﲔ
ﻓﻴﺸﻔﻌﻮﻥ ﰒ ﻳﻘﺎﻝ ﺍﺩﻋﻮﺍ ﺍﻷﻧﺒﻴﺎﺀ ﻗﺎﻝ ﻓﻴﺠﻲﺀ ﺍﻟﻨﱯ ﻭﻣﻌﻪ
ﺍﻟﻌﺼﺎﺑﺔ ﻭﺍﻟﻨﱯ ﻭﻣﻌﻪ ﺍﳋﻤﺴﺔ ﻭﺍﻟﺴﺘﺔ ﻭﺍﻟﻨﱯ ﻭﻟﻴﺲ ﻣﻌﻪ
ﺃﺣﺪ ﰒ ﻳﻘﺎﻝ ﺍﺩﻋﻮﺍ ﺍﻟﺸﻬﺪﺍﺀ ﻓﻴﺸﻔﻌﻮﻥ ﳌﻦ ﺃﺭﺍﺩﻭﺍ ﻭﻗﺎﻝ
ﻓﺈﺫﺍ ﻓﻌﻠﺖ ﺍﻟﺸﻬﺪﺍﺀ ﺫﻟﻚ ﻗﺎﻝ ﻳﻘﻮﻝ ﺍﷲ ﻋﺰ ﻭ ﺟﻞ ﺃﻧﺎ
ﺃﺭﺣﻢ ﺍﻟﺮﺍﲪﲔ ﺍﺩﺧﻠﻮﺍ ﺟﻨﱵ ﻣﻦ ﻛﺎﻥ ﻻ ﻳﺸﺮﻙ ﰊ ﺷﻴﺌﺎ
ﻗﺎﻝ ﻓﻴﺪﺧﻠﻮﻥ ﺍﳉﻨﺔ ﻗﺎﻝ ﰒ ﻳﻘﻮﻝ ﺍﷲ ﻋﺰ ﻭ ﺟﻞ ﺍﻧﻈﺮﻭﺍ
ﰲ ﺍﻟﻨﺎﺭ ﻫﻞ ﺗﻠﻘﻮﻥ ﻣﻦ ﺃﺣﺪ ﻋﻤﻞ ﺧﲑﺍ ﻗﻂ ﻗﺎﻝ
ﻓﻴﺠﺪﻭﻥ ﰲ ﺍﻟﻨﺎﺭ ﺭﺟﻼ ﻓﻴﻘﻮﻝ ﻟﻪ ﻫﻞ ﻋﻤﻠﺖ ﺧﲑﺍ ﻗﻂ
ﻓﻴﻘﻮﻝ ﻻ ﻏﲑ ﺃﱐ ﻛﻨﺖ ﺃﺳﺎﻣﺢ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﰲ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﻭﺍﻟﺸﺮﺍﺀ
ﻓﻴﻘﻮﻝ ﺍﷲ ﻋﺰ ﻭ ﺟﻞ ﺍﲰﺤﻮﺍ ﻟﻌﺒﺪﻱ ﻛﺈﲰﺎﺣﻪ ﺇﱃ
ﻋﺒﻴﺪﻱ ﰒ ﳜﺮﺟﻮﻥ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺎﺭ ﺭﺟﻼ ﻓﻴﻘﻮﻝ ﻟﻪ ﻫﻞ ﻋﻤﻠﺖ
ﺧﲑﺍ ﻗﻂ ﻓﻴﻘﻮﻝ ﻻ ﻏﲑ ﺃﱐ ﻗﺪ ﺃﻣﺮﺕ ﻭﻟﺪﻱ ﺇﺫﺍ ﻣﺖ
ﻓﺎﺣﺮﻗﻮﱐ ﺑﺎﻟﻨﺎﺭ ﰒ ﺍﻃﺤﻨﻮﱐ ﺣﱴ ﺇﺫﺍ ﻛﻨﺖ ﻣﺜﻞ ﺍﻟﻜﺤﻞ
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ﻓﺎﺫﻫﺒﻮﺍ ﰊ ﺇﱃ ﺍﻟﺒﺤﺮ ﻓﺎﺫﺭﻭﱐ ﰲ ﺍﻟﺮﻳﺢ ﻓﻮﺍﷲ ﻻ ﻳﻘﺪﺭ
ﻋﻠﻲ ﺭﺏ ﺍﻟﻌﺎﳌﲔ ﺃﺑﺪﺍ ﻓﻘﺎﻝ ﺍﷲ ﻋﺰ ﻭ ﺟﻞ ﱂ ﻓﻌﻠﺖ ﺫﻟﻚ
ﻗﺎﻝ ﻣﻦ ﳐﺎﻓﺘﻚ ﻗﺎﻝ ﻓﻴﻘﻮﻝ ﺍﷲ ﻋﺰ ﻭ ﺟﻞ ﺍﻧﻈﺮ ﺇﱃ ﻣﻠﻚ
ﺃﻋﻈﻢ ﻣﻠﻚ ﻓﺈﻥ ﻟﻚ ﻣﺜﻠﻪ ﻭﻋﺸﺮﺓ ﺃﻣﺜﺎﻟﻪ ﻗﺎﻝ ﻓﻴﻘﻮﻝ ﱂ
ﺗﺴﺨﺮ ﰊ ﻭﺃﻧﺖ ﺍﳌﻠﻚ ﻗﺎﻝ ﻭﺫﺍﻙ ﺍﻟﺬﻱ ﺿﺤﻜﺖ ﻣﻨﻪ
ﻣﻦ ﺍﻟﻀﺤﻰ
ﺗﻌﻠﻴﻖ ﺷﻌﻴﺐ ﺍﻷﺭﻧﺆﻭﻁ  :ﺇﺳﻨﺎﺩﻩ ﺣﺴﻦ
 -4063ﺃﹶ ﺧﺒﺮﻧﺎ ﺍﹾﻟﺤﺴ ﻦ ﺑ ﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺍﻹِ ﺳﻔﹶﺮﺍﻳﹺﻴﻨﹺﻲ، 
ﺣﺪﺛﹶﻨﺎ ﻣﺤﻤ ﺪ ﺑ ﻦ ﺃﹶ ﺣﻤﺪ ﺑﻦﹺ ﺍﹾﻟﺒﺮﺍﺀِ  ،ﺣﺪﺛﹶﻨﺎ ﻋ ﺒ ﺪ ﺍﹾﻟ ﻤ ﻨﻌﻢﹺ
ﺐ ﺑ ﻦ ﻣﻨﺒﻪ ﻋ ﻦ
ﺑ ﻦ ﺇﹺ ﺩﺭﹺﻳﺲ ، ﻋ ﻦ ﺃﹶﺑﹺﻴﻪ ، ﻗﹶﺎﻝﹶ  :ﻭ ﺳﺌﻞﹶ ﻭ ﻫ 
ﺐ  :ﻻﹶ
ﻫﻮﺩ ﺃﹶﻛﹶﺎﻥﹶ ﺃﹶﺑﻮ ﺍﹾﻟﻴﻤﻦﹺ ﺍﻟﱠﺬﻱ ﻭﻟﹶﺪ ﻟﹶ ﻬ ﻢ ؟ ﻓﹶﻘﹶﺎﻝﹶ ﻭ ﻫ 
ﺐ ﺇﹺﻟﹶﻰ ﻧﻮﺡﹴ  ،ﻓﹶﻠﹶﻤﺎ
ﻭﻟﹶﻜﻨ ﻪ ﺃﹶﺧﻮ ﺍﹾﻟﻴﻤﻦﹺ ﻭﻓﻲ ﺍﻟﺘ ﻮﺭﺍﺓ ﻳ ﻨﺴ 
ﺕ ﻣﻀ ﺮ ﺑﹺﺄﹶﺑﹺﻴﻬﺎ
ﻛﹶﺎﻧﺖ ﺍﹾﻟﻌﺼﺒﹺﻴ ﹸﺔ ﺑ ﻴﻦ ﺍﹾﻟﻌﺮﺏﹺ ﻭﻓﹶﺨﺮ 
ﺇﹺ ﺳﻤﺎﻋﻴﻞﹶ ﺍﺩﻋﺖ ﺍﹾﻟﻴﻤ ﻦ ﻫﻮﺩﺍ ﺃﹶﺑﺎ ﻟﺘﻜﹸﻮﻥﹶ ﻭﻟﹶﺪﺍ ﻣﻦ ﺍﻷَﻧﺒﹺﻴﺎﺀِ
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ﻭﻭﹺﻻﹶ ﺩ ﻩ ﻓﻴﻬﹺ ﻢ ﻭﻟﹶ ﻴﺲ ﺑﹺﺄﹶﺑﹺﻴﻬﹺ ﻢ ﻭﻟﹶﻜﻨ ﻪ ﺃﹶﺧﻮ ﻫ ﻢ  ،ﻭﺇﹺﻧﻤﺎ ﺑﻌﺚﹶ
ﺐ ﻻﹶ ﻳﺴﻤﻲ ﻋﺎﺩﺍ ﻗﹶ ﺪ ﺣﺎﻟﹶ ﻬ ﻢ ﻭﻻﹶ
ﺇﹺﻟﹶﻰ ﻋﺎﺩ ﻭﻛﹶﺎﻥﹶ ﻭ ﻫ 
ﻳ ﻨﺴِﺐ ﻗﹶﺒﺎﺋﻠﹶ ﻬ ﻢ ﻭﻻﹶ ﻳ ﹾﺄ ﻣ ﺮ ﺃﹶ ﺷﻌﺎﺭ ﻫ ﻢ ﻭﻟﹶ ﻢ ﻳ ﹸﻜ ﻦ ﻓﻲ ﺍﻷَ ﺭﺽﹺ
ﹸﺃﻣ ﹲﺔ ﻛﹶﺎﻧﻮﺍ ﺃﹶ ﹾﻛﺜﹶﺮ ﻣ ﻨ ﻬ ﻢ ﻋﺪﺩﺍ ﻭﻻﹶ ﺃﹶ ﻋﻈﹶﻢ ﻣ ﻨ ﻬ ﻢ ﺃﹶ ﺟﺴﺎﻣﺎ ﻭﻻﹶ
ﺖ ﻋﻠﹶ ﻴﻬﹺ ﻢ
ﺃﹶﺷﺪ ﻣ ﻨ ﻬ ﻢ ﺑ ﹾﻄﺸﺎ  ،ﻓﹶﻠﹶﻤﺎ ﺭﺃﹶﻭﺍ ﺍﻟﺮﻳﺢ ﻗﹶ ﺪ ﺃﹶ ﹾﻗﺒﻠﹶ 
ﻗﹶﺎﻟﹸﻮﺍ ﻟﻬﻮﺩ ﺗﺨﻮ ﹸﻓﻨﺎ ﺑﹺﺎﻟﺮﻳﺢﹺ ﻓﹶﺠﻤﻌﻮﺍ ﺫﹶﺭﺍﺭﹺﻳ ﻬ ﻢ ﻭﺃﹶ ﻣﻮﺍﻟﹶ ﻬ ﻢ
ﻭﺩﻭﺍﺑ ﻬ ﻢ ﻓﻲ ﺷ ﻌﺐﹴ  ،ﹸﺛﻢ ﻗﹶﺎﻣﻮﺍ ﻋﻠﹶﻰ ﺑﺎﺏﹺ ﺫﹶﻟﻚ ﺍﻟﺸ ﻌﺐﹺ
ﺢ ﻣ ﻦ
ﻳ ﺮﺩﻭﻥﹶ ﺍﻟﺮﻳﺢ ﻋ ﻦ ﺃﹶ ﻣﻮﺍﻟﻬﹺ ﻢ ﻭﺃﹶ ﻫﻠﻴﻬﹺ ﻢ ﻓﹶﺪﺧﻠﹶﺖ ﺍﻟﺮﻳ 
ﺤﺖ ﺃﹶ ﺭ ﺟﻠﻬﹺ ﻢ ﺑ ﻴﻨ ﻬ ﻢ ﻭﺑ ﻴﻦ ﺍﻷَ ﺭﺽﹺ ﺣﺘﻰ ﻗﹶﻠﹶﻌ ﺘ ﻬ ﻢ.
ﺗ 
ﺐ  :ﻭﻟﹶﻤﺎ ﺑﻌﺚﹶ ﺍﻟﻠﱠ ﻪ ﺇﹺﻟﹶ ﻴﻬﹺ ﻢ ﻫﻮﺩ ﺑﻦ ﻋ ﺒﺪ ﺍﷲِ ﺑﻦﹺ
ﻗﹶﺎﻝﹶ ﻭ ﻫ 
ﺭﺑﺎﺡﹺ ﺑﻦﹺ ﺍﹾﻟﺤﺎﺭﹺﺙ ﺑﻦﹺ ﻋﺎﺩ ﺑﻦﹺ ﻋ ﻮﺹﹺ ﺑﻦﹺ ﺇﹺﺭﻡﹺ ﺑﻦﹺ ﺳﺎﻡﹺ ﺑﻦﹺ
ﻧﻮﺡﹴ ﻛﹶﺎﻥﹶ ﹸﻛﻞﱡ ﺭ ﻣﻞﹴ ﻭﺿﻌ ﻪ ﺍﻟﻠﱠ ﻪ ﺑﹺﺸ ﻲﺀٍ ﻣﻦ ﺍﹾﻟﺒﹺﻼﹶﺩ ﻛﹶﺎﻥﹶ
ﺖ ﺑﹺﻼﹶ ﺩ ﻋﺎﺩ ﺃﹶ ﺧﺼﺐ ﺑﹺﻼﹶﺩ
ﻣﺴﺎﻛﻦ ﻋﺎﺩ ﻓﻲ ﺭﹺﻣﺎﻟﻬﺎ ﻭﻛﹶﺎﻧ 
ﺍﹾﻟﻌﺮﺏﹺ  ،ﻭﺃﹶ ﹾﻛﺜﹶﺮ ﺭﹺﻳﻔﹰﺎ ﻭﺃﹶﻧﻬﺎﺭﺍ ﻭﺟﹺﻨﺎﻧﺎ  ،ﻓﹶﻠﹶﻤﺎ ﻏﹶﻀﺐ ﺍﻟﻠﱠ ﻪ
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ﺻﺤﺎﺏ ﺃﹶ ﻭﺛﹶﺎﻥﹶ ﻳ ﻌﺒﺪﻭﻧﻬﺎ
ﻋﻠﹶ ﻴﻬﹺ ﻢ ﻭﻋﺘﻮﺍ ﻋﻦﹺ ﺍﷲِ ﻭﻛﹶﺎﻧﻮﺍ ﺃﹶ 
ﻣ ﻦ ﺩﻭﻥ ﺍﷲِ ﺃﹶ ﺭﺳﻞﹶ ﺍﻟﻠﱠ ﻪ ﻋﻠﹶ ﻴﻬﹺ ﻢ ﺍﻟﺮﻳﺢ ﺍﹾﻟﻌﻘﻴﻢ
ﺤﺴ ﻴﻦﹺ ﺑ ﻦ
 - 6817 şubulimanﺃﹶ ﺧﺒﺮﻧﺎ ﺃﹶﺑﻮ ﺍﹾﻟ 
ﺸﺮﺍﻥﹶ ،ﺃﹶﻧﺎ ﺇﹺ ﺳﻤﺎﻋﻴ ﹸﻞ ﺍﻟﺼﻔﱠﺎﺭ ،ﻧﺎ ﺍﹾﻟﺤﺴ ﻦ ﺑ ﻦ ﻋﻠﻲ ﺑﻦﹺ
ﺑﹺ 
ﻋﻔﱠﺎﻥﹶ ،ﻧﺎ ﺍﺑ ﻦ ﻧﻤ ﻴﺮﹴ ،ﻋﻦﹺ ﺍﹾﻟﺄﹶ ﻋﻤﺶﹺ ،ﻋ ﻦ ﻋ ﺒﺪ ﺍﷲِ ﺑﻦﹺ ﻋ ﺒﺪ
ﺍﻟﺮ ﺣﻤﻦﹺ ﺑﻦﹺ ﺃﹶﺑﹺﻲ ﻟﹶ ﻴﻠﹶﻰ ،ﻋ ﻦ ﺣﺬﹶﻳﻔﹶﺔﹶ ،ﻗﹶﺎﻝﹶ :ﻗﻴﻞﹶ :ﻳﺎ ﺃﹶﺑﺎ ﻋ ﺒﺪ
ﺍﷲِ ﺃﹶﻛﹶﻔﹶﺮ ﺑﻨﻮ ﺇﹺ ﺳﺮﺍﺋﻴﻞﹶ ﻓﻲ ﻳ ﻮﻡﹴ ﻭﺍﺣﺪ ؟ ،ﻗﹶﺎﻝﹶ " :ﻟﹶﺎ،
ﻀﺮﹺﺑﻮﺍ
ﺖ ﻋﻠﹶ ﻴﻬﹺ ﻢ ﻓ ﺘﻨ ﹲﺔ ﻓﹶﺄﹶﺑﻮﺍ ﺃﹶ ﹾﻥ ﻳ ﺮﻛﹶﺒﻮﻫﺎ ،ﻓﹶ 
ﻭﻟﹶﻜ ﻦ ﻋﺮﹺﺿ 
ﺖ ﻋﻠﹶ ﻴﻬﹺ ﻢ
ﻋﻠﹶ ﻴﻬﺎ ﺣﺘﻰ ﺭﻛﺒﻮﻫﺎ ،ﹸﺛﻢ] ﺹ [377:ﻋﺮﹺﺿ 
ﻀﺮﹺﺑﻮﺍ ﻋﻠﹶ ﻴﻬﺎ
ﺐ ﻫﺬﻩ ﺃﹶﺑﺪﺍ ،ﻓﹶ 
ﺃﹶ ﹾﻛﺒ ﺮ ﻣ ﻨﻬﺎ ،ﻓﹶﻘﹶﺎﻟﹸﻮﺍ :ﻟﹶﺎ ﻧ ﺮﻛﹶ 
ﺦ ﺍﻟﺮ ﺟ ﹸﻞ
ﺣﺘﻰ ﺭﻛﺒﻮﻫﺎ ،ﻓﹶﺎﻧﺴﻠﹶﺨﻮﺍ ﻣ ﻦ ﺩﻳﻨﹺﻬﹺ ﻢ ﻛﹶﻤﺎ ﻳ ﻨﺴﻠ 
ﺻﺤﺎﺑﻨﺎ :ﻭﺍﹾﻟﺨ ﺘ ﻢ
ﻣ ﻦ ﻗﹶﻤﻴﺼﻪ . " ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺃﹶ ﺣﻤ ﺪ " :ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺃﹶ 
ﻋﻠﹶﻰ ﺍﹾﻟﻘﹶ ﹾﻠﺐﹺ ،ﻭﺍﻟﻄﱠ ﺒ ﻊ ﺑﹺﻤ ﻌﻨﻰ ﻭﺍﺣﺪ ،ﻭﻣ ﻦ ﹸﻃﺒﹺﻊ ﻋﻠﹶﻰ ﻗﹶ ﹾﻠﺒﹺﻪ
ﷲ ﻋﺰ ﻭﺟﻞﱠ } :ﺇﹺﻥﱠ
ﺐ ﻣ ﻨ ﻪ ﺃﹶﺑﺪﺍ ،ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺍ ُ
ﻓﻲ ﺫﹶﻧﺐﹴ ﻟﹶ ﻢ ﻳﺘ 
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ﺍﻟﱠﺬﻳﻦ ﻛﹶﻔﹶﺮﻭﺍ ﺳﻮﺍ ٌﺀ ﻋﻠﹶ ﻴﻬﹺ ﻢ ﺃﹶﺃﹶﻧﺬﹶ ﺭﺗ ﻬ ﻢ ﺃﹶ ﻡ ﻟﹶ ﻢ ﺗ ﻨﺬ ﺭ ﻫ ﻢ ﻟﹶﺎ
ﻳ ﺆﻣﻨﻮﻥﹶ { ]ﺍﻟﺒﻘﺮﺓ ،[6 :ﻓﹶﺂﻳﺲ ﻧﺒﹺﻴ ﻪ ﺻﻠﱠﻰ ﺍﻟﻠﱠ ﻪ ﻋﻠﹶ ﻴﻪ
ﻭﺳﻠﱠﻢ ﻣ ﻦ ﺇﹺﳝﺎﻧﹺﻬﹺﻢ ،ﻭﺃﹶﺷﺎﺭ ﺇﹺﻟﹶﻰ ﺳﺒﺐﹺ ﺫﹶﻟﻚ ﻭﻋﻠﱠﺘﻪ ،ﻓﹶﻘﹶﺎﻝﹶ:
ﷲ ﻋﻠﹶﻰ ﹸﻗﻠﹸﻮﺑﹺﻬﹺ ﻢ ﻭﻋﻠﹶﻰ ﺳ ﻤﻌﻬﹺ ﻢ ﻭﻋﻠﹶﻰ ﺃﹶﺑﺼﺎﺭﹺﻫ ﻢ
} ﺧﺘﻢ ﺍ ُ
ﻏﺸﺎﻭ ﹲﺓ { ]ﺍﻟﺒﻘﺮﺓ [7 :ﻭﻣ ﻌﻨﻰ ﺍﹾﻟﺨ ﺘﻢﹺ ﺍﻟﺘ ﻐﻄﻴ ﹸﺔ ﻋﻠﹶﻰ
ﻕ ﻣ ﻨ ﻪ ﺣﺘﻰ ﻟﹶﺎ ﻳ ﺪ ﺧﻠﹶ ﻪ ﺷ ﻲﺀٌ ،ﻓﹶﻘﹶ ﻮﹸﻟ ﻪ} :
ﺍﻟﺸ ﻲﺀِ ،ﻭﺍﻟﺎ ﺳﺘﻴﺜﹶﺎ 
ﻱ ﻃﹶﺒﻊ ﺍﷲُ،
ﷲ ﻋﻠﹶﻰ ﹸﻗﻠﹸﻮﺑﹺﻬﹺ ﻢ { ]ﺍﻟﺒﻘﺮﺓ [7 :ﺃﹶ 
ﺧﺘﻢ ﺍ ُ
ﻭﺍﹾﻟﺨﺎﺗ ﻢ ﺑﹺﻤ ﻨﺰﹺﻟﹶﺔ ﺍﻟﻄﱠﺎﺑﻊﹺ ،ﻭﺍﹾﻟﻤ ﻌﻨﻰ :ﺃﹶﻧﻬﺎ ﻟﹶﺎ ﺗ ﻌﻘ ﹸﻞ ﻭﻟﹶﺎ ﺗﻌﻲ
ﺧ ﻴﺮﺍ ،ﻓﹶﺄﹶ ﺧﺒﺮ ﺃﹶﻧ ﻪ ﺣﺎﻝﹶ ﺑ ﻴﻨ ﻬ ﻢ ﻭﺑ ﻴﻦ ﺍﻟﺪﻭﺍﻋﻲ ﺇﹺﻟﹶﻰ ﺍﹾﻟﺈﹺﳝﺎﻥ
ﺨ ﹸﻠﺺ ﺇﹺﻟﹶﻰ ﹸﻗﻠﹸﻮﺑﹺﻬﹺﻢ ،ﻭﺣﺎﻝﹶ ﺑ ﻴﻦ ﹸﻗﻠﹸﻮﺑﹺﻬﹺ ﻢ ﻭﺑ ﻴﻦ ﺇﹺﺑﺼﺎﺭﹺ
ﺃﹶ ﹾﻥ ﻳ 
ﻣﺎ ﻓﻲ ﺍﹾﻟﺈﹺﳝﺎﻥ ﻣﻦ ﺍﻟﺼﻮﺍﺏﹺ ،ﻓﹶﺪﻝﱠ ﺫﹶﻟﻚ ﻋﻠﹶﻰ ﺃﹶﻥﱠ ﺍﹾﻟﻜﹶﺎﻓﺮ
ﺴﺘﺤﻴ ﹲﻞ ﻭﺟﻮ ﺩ ﺍﹾﻟﺈﹺﳝﺎﻥ ﻣ ﻨﻪ ،ﻭﻗﹶﺎﻝﹶ} :
ﻉ ﻋﻠﹶﻰ ﻗﹶ ﹾﻠﺒﹺﻪ ﻣ 
ﻣ ﹾﻄﺒﻮ 
ﷲ ﻋﻠﹶﻰ ﹸﻗﻠﹸﻮﺑﹺﻬﹺ ﻢ ﻭﺳ ﻤﻌﻬﹺ ﻢ ﻭﺃﹶﺑﺼﺎﺭﹺﻫ ﻢ
ﺃﹸﻭﻟﹶﺌﻚ ﺍﻟﱠﺬﻳﻦ ﻃﹶﺒﻊ ﺍ ُ
ﻭﺃﹸﻭﻟﹶﺌﻚ ﻫ ﻢ ﺍﹾﻟﻐﺎﻓﻠﹸﻮﻥﹶ { ]ﺍﻟﻨﺤﻞ ،[108 :ﻓﹶﺄﹶ ﺧﺒﺮ ﺃﹶﻥﱠ
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ﺍﹾﻟﻤ ﹾﻄﺒﻮﻉ ﻋﻠﹶ ﻴﻪ ﻏﹶﺎﻓﻞﹲ ،ﻭ ﻭﺟﻮ ﺩ ﺍﹾﻟﻔ ﻌﻞﹺ ﺍﻟﱠﺬﻱ ﺷ ﺮ ﹸﻃ ﻪ
ﺻ ﹸﻞ ﺍﻟﻄﱠ ﺒﻊﹺ ﻓﻲ
ﺍﻟﺎ ﺧﺘﻴﺎ ﺭ ﻋﻦﹺ ﺍﹾﻟﻐﺎﻓﻞﹺ ﻋ ﻨ ﻪ ﻏﹶ ﻴ ﺮ ﻣ ﻤﻜﻦﹴ ،ﻭﺃﹶ 
ﺴﺘ ﻌﻤ ﹸﻞ
ﺍﻟﻠﱡﻐﺔ ﻣﻦ ﺍﹾﻟﻮﺳﺦﹺ ﻭﺍﻟﺪﻧﺲﹺ ﻳ ﻐﺸﻴﺎﻥ ﺍﻟﺴ ﻴﻒ ،ﹸﺛﻢ ﻳ 
ﺸﺒﹺ ﻪ ﺍﹾﻟﻮﺳﺦ ﻭﺍﻟﺪﻧﺲ ﻣﻦ ﺍﻟﹾﺂﺛﹶﺎﻡﹺ ﻭﺍﹾﻟﺄﹶ ﹾﻗﺬﹶﺍﺭﹺ ﻭﻏﹶ ﻴﺮﹺﻫﺎ
ﻓﻴﻤﺎ ﻳ 
ﷲ ﻋﻠﹶ ﻴﻬﺎ
ﻣﻦ ﺍﹾﻟﻤﻘﹶﺎﺑﹺﺢﹺ ،ﻭﺍﻟﺎ ﺳﺘ ﹾﺜﻨﺎ ُﺀ ﻓﻲ ﻗﹶ ﻮﻟﻪ } :ﺑ ﹾﻞ ﻃﹶﺒﻊ ﺍ ُ
ﺑﹺ ﹸﻜ ﹾﻔﺮﹺﻫ ﻢ ﻓﹶﻠﹶﺎ ﻳ ﺆﻣﻨﻮﻥﹶ ﺇﹺﻟﱠﺎ ﻗﹶﻠﻴﻠﹰﺎ { ]ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ [155 :ﻣ ﻦ
ﺟﻤﺎﻋﺔ ﺍﹾﻟﻴﻬﻮﺩ ﺍﻟﱠﺬﻳﻦ ﺍﺑﺘﺪﺃﹶﺕ ﺍﹾﻟﻘﹶﺼ ﹸﺔ ﺑﹺﺬ ﹾﻛﺮﹺﻫ ﻢ ﻟﹶﺎ ﻣﻦ
ﺍﹾﻟﻤ ﹾﻄﺒﻮﻉﹺ ﻋﻠﹶﻰ ﹸﻗﻠﹸﻮﺑﹺﻬﹺﻢ ،ﻭﻳﺠﻮ ﺯ ﺃﹶ ﹾﻥ ﻳﻜﹸﻮﻧﻮﺍ ﻣ ﹾﺄﻣﻮﺭﹺﻳﻦ
ﷲ ﻋﺰ
ﺑﹺﺎﹾﻟﺈﹺﳝﺎﻥ ،ﻭﻟﹶﺎ ﻳﺠﻮ ﺯ ﻭﺟﻮ ﺩ ﻩ ﻣ ﻨ ﻬﻢ ،ﻓﹶﻘﹶ ﺪ ﺃﹶ ﺧﺒﺮ ﺍ ُ
ﻭﺟﻞﱠ ﻋ ﻦ ﺟﻤﺎﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﹾﻟ ﹸﻜﻔﱠﺎﺭﹺ ﺃﹶﻧ ﻬ ﻢ ﻟﹶﺎ ﻳ ﺆﻣﻨﻮﻥﹶ ،ﻭﺍﹾﻟﺄﹶ ﻣ ﺮ
ﺑﹺﺎﹾﻟﺈﹺﳝﺎﻥ ﻏﹶ ﻴ ﺮ ﺯﺍﺋﻞﹴ ﻋ ﻨ ﻬﻢ ،ﻭﺃﹶ ﺧﺒﺮ ﺃﹶﻧ ﻪ ﺃﹶ ﻭﺣﻰ ﺇﹺﻟﹶﻰ ﻧﻮﺡﹴ ﻋﻠﹶ ﻴﻪ
ﺍﻟﺴﻠﹶﺎﻡ ،ﺃﹶﻧ ﻪ ﻟﹶ ﻦ ﻳ ﺆﻣﻦ ﻣ ﻦ ﻗﹶ ﻮﻣﻚ ﺇﹺﻟﱠﺎ ﻣ ﻦ ﻗﹶ ﺪ ﺁﻣﻦ،
]ﺹ [378:ﻭﻟﺬﹶﻟﻚ ﻏﹶﺮﻗﹶ ﻬﻢ ،ﹸﺛﻢ ﻟﹶﺎ ﻳﺠﻮ ﺯ ﺃﹶ ﹾﻥ ﻳﻘﹶﺎﻝﹶ :ﺇﹺﻥﱠ
ﺍﹾﻟﺄﹶ ﻣﺮ ﺑﹺﺎﹾﻟﺈﹺﳝﺎﻥ ﺯﺍﻝﹶ ﻋ ﻨ ﻬﻢ ،ﻭﻟﹶﻌﻦ ﺇﹺﺑﻠﻴﺲ ﻭﺟﻌﻠﹶ ﻪ ﺷ ﻴﻄﹶﺎﻧﺎ،
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ﺏ ﺃﹶﺑﺪﺍ ،ﻭﻟﹶﺎ ﻳﺠﻮ ﺯ ﺃﹶ ﹾﻥ ﻳﻘﹶﺎﻝﹶ:
ﻓﹶﺼﺎﺭ ﻣﻤ ﻦ ﻟﹶﺎ ﻳ ﺆﻣ ﻦ ﻭﻟﹶﺎ ﻳﺘﻮ 
ﻉ
ﺇﹺﻥﱠ ﺍﹾﻟﺄﹶ ﻣﺮ ﺑﹺﺎﹾﻟﺈﹺﳝﺎﻥ ﻭﺍﻟﺘ ﻮﺑﺔ ﺯﺍﺋ ﹲﻞ ﻋ ﻨﻪ ،ﻓﹶﻜﹶﺬﹶﻟﻚ ﺍﹾﻟﻤ ﹾﻄﺒﻮ 
ﷲ ﺃﹶ ﻋﻠﹶﻢ ،ﻭﻫﻜﹶﺬﹶﺍ ﹸﻛﻠﱡ ﻪ ﻣ ﻌﻨﻰ ﻗﹶ ﻮﻝﹺ ﺍﹾﻟﺤﻠﻴﻤﻲ
ﻋﻠﹶﻰ ﻗﹶ ﹾﻠﺒﹺﻪ ،ﻭﺍ ُ
ﻭﻏﹶ ﻴﺮﹺﻩ ﻣ ﻦ ﺃﹶ ﻫﻞﹺ ﺍﹾﻟﻌ ﹾﻠﻢﹺ "
 - 10 Ishaq ibn rahaveyhﺃﺧﱪﻧﺎ ﻋﺒﺪﺓ ﺑﻦ
ﺳﻠﻴﻤﺎﻥ ﺍﻟﺮﻭﺍﺳﻲ ﻧﺎ ﺇﲰﺎﻋﻴﻞ ﺑﻦ ﺭﺍﻓﻊ ﺍﳌﺪﱐ ﻋﻦ ﳏﻤﺪ
ﺑﻦ ﻳﺰﻳﺪ ﺑﻦ ﺃﰊ ﺯﻳﺎﺩ ﻋﻦ ﺭﺟﻞ ﻣﻦ ﺍﻷﻧﺼﺎﺭ ﻋﻦ ] ﺹ
 [ 85ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻛﻌﺐ ﺍﻟﻘﺮﻇﻲ ﻋﻦ ﺭﺟﻞ ﻣﻦ ﺍﻷﻧﺼﺎﺭ
ﻋﻦ ﺃﰊ ﻫﺮﻳﺮﺓ ﻗﺎﻝ ﻧﺎ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭ ﺳﻠﻢ
ﻭﻫﻮ ﰲ ﻃﺎﺋﻔﺔ ﻣﻦ ﺃﺻﺤﺎﺑﻪ ﻗﺎﻝ  :ﺇﻥ ﺍﷲ ﳌﺎ ﺧﻠﻖ
ﺍﻟﺴﻤﺎﻭﺍﺕ ﻭﺍﻷﺭﺽ ﺧﻠﻖ ﺍﻟﺼﻮﺭ ﻓﺄﻋﻄﺎﻩ ﺇﺳﺮﺍﻓﻴﻞ ﻓﻬﻮ
ﻭﺍﺿﻌﻪ ﻋﻠﻰ ﻓﻴﻪ ﺷﺎﺧﺺ ﺑﺼﺮﻩ ﺇﱃ ﺍﻟﻌﺮﺵ ﻳﻨﺘﻈﺮ ﻣﱴ
ﻳﺆﻣﺮ ﻗﺎﻝ ﺃﺑﻮ ﻫﺮﻳﺮﺓ ﻓﻘﻠﺖ ﻳﺎ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﻭﻣﺎ ﺍﻟﺼﻮﺭ ﻗﺎﻝ
ﺍﻟﻘﺮﻥ ﻗﻠﺖ ﻭﻛﻴﻒ ﻫﻮ ﻗﺎﻝ ﻋﻈﻴﻢ ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻧﻔﺴﻲ ﺑﻴﺪﻩ ﺇﻥ
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ﻋﻈﻢ ﺩﺍﺭﺓ ﻓﻴﻪ ﻟﻜﻌﺮﺽ ﺍﻟﺴﻤﺎﻭﺍﺕ ﻭﺍﻷﺭﺽ ﻳﺄﻣﺮ ﺍﷲ
ﺇﺳﺮﺍﻓﻴﻞ ﺃﻥ ﻳﻨﻔﺦ ﺛﻼﺙ ﻧﻔﺨﺎﺕ ﺍﻷﻭﱃ ﻧﻔﺨﺔ ﺍﻟﻔﺰﻉ
ﻭﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻧﻔﺨﺔ ﺍﻟﺼﻌﻮﻕ ﻭﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻧﻔﺨﺔ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﻟﺮﺏ ﺍﻟﻌﺎﳌﲔ
ﻳﺄﻣﺮ ﺍﷲ ﺇﺳﺮﺍﻓﻴﻞ ﻓﻴﻘﻮﻝ ﻟﻪ ﺍﻧﻔﺦ ﻧﻔﺨﺔ ﺍﻟﻔﺰﻉ ﻓﻴﻔﺰﻉ
ﺃﻫﻞ ﺍﻟﺴﻤﺎﻭﺍﺕ ﻭﺃﻫﻞ ﺍﻷﺭﺽ ﺇﻻ ﻣﻦ ﺷﺎﺀ ﺍﷲ ﻓﻴﺄﻣﺮﻩ
ﻓﻴﺪﳝﻬﺎ ﻭﻳﻄﻮﳍﺎ ﻓﻼ ﻳﻔﺘﺮ ﻭﻫﻲ ﺍﻟﱵ ﻳﻘﻮﻝ ﺍﷲ ﻋﺰ ﻭ ﺟﻞ
ﻭﻣﺎ ﻳﻨﻈﺮ ﻫﺆﻻﺀ ﺇﻻ ﺻﻴﺤﺔ ﻭﺍﺣﺪﺓ ﻣﺎ ﳍﺎ ﻣﻦ ﻓﻮﺍﻕ
ﻓﻴﺴﲑ ﺍﷲ ﺍﳉﺒﺎﻝ ﻓﺘﻤﺮ ﻣﺮ ﺍﻟﺴﺤﺎﺏ ﰒ ﺗﻜﻮﻥ ﺗﺮﺍﺑﺎ
ﻭﺗﺮﺗﺞ ﺍﻷﺭﺽ ﺑﺄﻫﻠﻬﺎ ﺭﺟﺎ ﻭﻫﻲ ﺍﻟﱵ ﻳﻘﻮﻝ ﺍﷲ ﻋﺰ ﻭ
ﺟﻞ ﻳﻮﻡ ﺗﺮﺟﻒ ﺍﻟﺮﺍﺟﻔﺔ ﺗﺘﺒﻌﻬﺎ ﺍﻟﺮﺍﺩﻓﺔ ﻗﻠﻮﺏ ﻳﻮﻣﺌﺬ
ﻭﺍﺟﻔﺔ ﻓﺘﻜﻮﻥ ﺍﻷﺭﺽ ﻛﺎﻟﺴﻔﻴﻨﺔ ] ﺹ  [ 86ﺍﳌﻮﺛﻘﺔ ﰲ
ﺍﻟﺒﺤﺮ ﺗﻀﺮﺎ ﺍﻷﻣﻮﺍﺝ ﺗﻜﻔﺄ ﺑﺄﻫﻠﻬﺎ ﺃﻭ ﻛﺎﻟﻘﻨﺪﻳﻞ ﺍﳌﻌﻠﻖ
ﺑﺎﻟﻌﺮﺵ ﺗﺮﺟﺤﻪ ﺍﻷﺭﻭﺍﺡ ﻓﺘﻤﻴﺪ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻋﻠﻰ ﻇﻬﺮﻫﺎ
ﻓﺘﺬﻫﻞ ﺍﳌﺮﺍﺿﻊ ﻭﺗﻀﻊ ﺍﳊﻮﺍﻣﻞ ﻭﺗﺸﻴﺐ ﺍﻟﻮﻟﺪﺍﻥ ﻭﺗﻄﲑ
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ﺍﻟﺸﻴﺎﻃﲔ ﻫﺎﺭﺑﺔ ﺣﱴ ﺗﺄﰐ ﺍﻷﻗﻄﺎﺭ ﻓﺘﻠﻘﺎﻫﺎ ﺍﳌﻼﺋﻜﺔ
ﻓﺘﻀﺮﺏ ﻭﺟﻮﻫﻬﺎ ﻓﲑﺟﻊ ﻭﻳﻮﱄ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻣﺪﺑﺮﻳﻦ ﻳﻨﺎﺩﻱ
ﺑﻌﻀﻬﻢ ﺑﻌﻀﺎ ﻭﻫﻲ ﺍﻟﱵ ﻳﻘﻮﻝ ﺍﷲ ﻋﺰ ﻭ ﺟﻞ ﻳﻮﻡ ﺍﻟﺘﻨﺎﺩ
ﻳﻮﻡ ﺗﻮﻟﻮﻥ ﻣﺪﺑﺮﻳﻦ ﻣﺎ ﻟﻜﻢ ﻣﻦ ﺍﷲ ﻣﻦ ﻋﺎﺻﻢ ﻭﻣﻦ
ﻳﻀﻠﻞ ﺍﷲ ﻓﻤﺎ ﻟﻪ ﻣﻦ ﻫﺎﺩ ﻓﺒﻴﻨﻤﺎ ﻫﻢ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ ﺇﺫ
ﺍﻧﺼﺪﻋﺖ ﺍﻷﺭﺽ ﻓﺎﻧﺼﺪﻋﺖ ﻣﻦ ﻗﻄﺮ ﺇﱃ ﻗﻄﺮ ﻓﺮﺃﻭﺍ
ﺃﻣﺮﺍ ﻋﻈﻴﻤﺎ ﻓﺄﺧﺬﻫﻢ ﻟﺬﻟﻚ ﻣﻦ ﺍﻟﻜﺮﺏ ﻭﺍﳍﻮﻝ ﻣﺎ ﺍﷲ
ﺑﻪ ﻋﻠﻴﻢ ﰒ ﺗﻜﻮﻥ ﺍﻟﺴﻤﺎﺀ ﻛﺎﳌﻬﻞ ﰒ ﺍﻧﺸﻘﺖ ﻣﻦ ﻗﻄﺮ ﺇﱃ
ﻗﻄﺮ ﰒ ﺍﳔﺴﻔﺖ ﴰﺴﻬﺎ ﻭﻗﻤﺮﻫﺎ ﻭﺍﻧﺘﺜﺮﺕ ﳒﻮﻣﻬﺎ ﰒ
ﻛﺸﻄﺖ ﺍﻟﺴﻤﺎﺀ ﻋﻨﻬﻢ ﻗﺎﻝ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭ
ﺳﻠﻢ ﻭﺍﻷﻣﻮﺍﺕ ﻻ ﻳﻌﻠﻤﻮﻥ ﺑﺸﻲﺀ ﻣﻦ ﺫﻟﻚ ﻗﺎﻝ ﺃﺑﻮ
ﻫﺮﻳﺮﺓ ﻗﻠﺖ ﻳﺎ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭ ﺳﻠﻢ ﻓﻤﻦ
ﺍﺳﺘﺜﲎ ﺍﷲ ﺣﲔ ﻳﻘﻮﻝ ﻓﻔﺰﻉ ﻣﻦ ﰲ ﺍﻟﺴﻤﺎﻭﺍﺕ ﻭﻣﻦ ﰲ
ﺍﻷﺭﺽ ﺇﻻ ﻣﻦ ﺷﺎﺀ ﺍﷲ ﻓﻘﺎﻝ ﺃﻭﻟﺌﻚ ﺍﻟﺸﻬﺪﺍﺀ ﻭﻫﻢ
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ﺃﺣﻴﺎﺀ ﻋﻨﺪ ﺭﻢ ﻭﺇﳕﺎ ﻳﺼﻞ ﺍﻟﻔﺰﻉ ﺇﱃ ﺍﻷﺣﻴﺎﺀ ﻓﻮﻗﺎﻫﻢ
ﺍﷲ ﻓﺰﻉ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﻭﺃﻣﻨﻬﻢ ﻣﻨﻪ ﻭﻫﻮ ﻋﺬﺍﺏ ﺍﷲ ﻳﺒﻌﺜﻪ
ﻋﻠﻰ ﺷﺮﺍﺭ ﺧﻠﻘﻪ ] ﺹ  [ 87ﻭﻫﻲ ﺍﻟﱵ ﻳﻘﻮﻝ ﺍﷲ ﻳﺎ
ﺃﻳﻬﺎ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺍﺗﻘﻮﺍ ﺭﺑﻜﻢ ﺇﻥ ﺯﻟﺰﻟﺔ ﺍﻟﺴﺎﻋﺔ ﺷﻲﺀ ﻋﻈﻴﻢ ﻳﻮﻡ
ﺗﺮﻭﺎ ﺗﺬﻫﻞ ﻛﻞ ﻣﺮﺿﻌﺔ ﻋﻤﺎ ﺃﺭﺿﻌﺖ ﻭﺗﻀﻊ ﻛﻞ ﺫﺍﺕ
ﲪﻞ ﲪﻠﻬﺎ ﻭﺗﺮﻯ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺳﻜﺎﺭﻯ ﻭﻣﺎ ﻫﻢ ﺑﺴﻜﺎﺭﻯ
ﻭﻟﻜﻦ ﻋﺬﺍﺏ ﺍﷲ ﺷﺪﻳﺪ ﻗﺎﻝ ﻓﻴﻤﻜﺜﻮﻥ ﰲ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﺒﻼﺀ ﻣﺎ
ﺷﺎﺀ ﺍﷲ ﺇﻻ ﺃﻧﻪ ﻳﻄﻮﻝ ﺫﻟﻚ ﰒ ﻳﺄﻣﺮ ﺍﷲ ﺇﺳﺮﺍﻓﻴﻞ ﺑﻨﻔﺨﺔ
ﺍﻟﺼﻌﻖ ﻓﻴﺼﻌﻖ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﺴﻤﺎﻭﺍﺕ ﻭﺃﻫﻞ ﺍﻷﺭﺽ ﺇﻻ ﻣﻦ
ﺷﺎﺀ ﺍﷲ ﻓﺈﺫﺍ ﻫﻢ ﲬﺪﻭﺍ ﲬﻮﺩﺍ ﻓﺠﺎﺀ ﻣﻠﻚ ﺍﳌﻮﺕ ﺇﱃ
ﺍﳉﺒﺎﺭ ﻓﻴﻘﻮﻝ ﻳﺎ ﺭﺏ ﻗﺪ ﻣﺎﺕ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﺴﻤﺎﻭﺍﺕ ﻭﺃﻫﻞ
ﺍﻷﺭﺽ ﺇﻻ ﻣﻦ ﺷﺌﺖ ﻓﻴﻘﻮﻝ ﺍﷲ ﻟﻪ ﻭﻫﻮ ﺃﻋﻠﻢ ﻓﻤﻦ ﺑﻘﻲ
ﻓﻴﻘﻮﻝ ﻳﺎ ﺭﺏ ﺃﻧﺖ ﺍﳊﻲ ﻻ ﲤﻮﺕ ﻭﺑﻘﻲ ﲪﻠﺔ ﻋﺮﺷﻚ
ﻭﺟﱪﻳﻞ ﻭﻣﻴﻜﺎﺋﻴﻞ ﻭﺃﻧﺎ ﻓﻴﻘﻮﻝ ﺍﷲ ﻟﻴﻤﺖ ﺟﱪﻳﻞ
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ﻭﻣﻴﻜﺎﺋﻴﻞ ﻗﺎﻝ ﻓﻴﺘﻜﻠﻢ ﺍﻟﻌﺮﺵ ﻓﻴﻘﻮﻝ ﻳﺎ ﺭﺏ ﺃﲤﻴﺖ
ﺟﱪﻳﻞ ﻭﻣﻴﻜﺎﺋﻴﻞ ﻓﻴﻘﻮﻝ ﺍﷲ ﻟﻪ ﺍﺳﻜﺖ ﻓﺈﱐ ﻛﺘﺒﺖ ﻋﻠﻰ
ﻣﻦ ﻛﺎﻥ ﲢﺖ ﻋﺮﺷﻲ ﺍﳌﻮﺕ ﻓﻴﻤﻮﺗﺎﻥ ﻭﻳﺄﰐ ﻣﻠﻚ ﺍﳌﻮﺕ
ﺇﱃ ﺍﳉﺒﺎﺭ ﻓﻴﻘﻮﻝ ﻳﺎ ﺭﺏ ﻗﺪ ﻣﺎﺕ ﺟﱪﻳﻞ ﻭﻣﻴﻜﺎﺋﻴﻞ
ﻓﻴﻘﻮﻝ ﻓﻤﺎ ﺯﺍﻝ ﻳﻘﻮﻝ ﺍﺩﻧﻮﺍ ﻭﻳﻘﻮﻝ ﳏﻤﺪ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ
ﻭ ﺳﻠﻢ ﺍﺩﻧﻪ ﺣﱴ ﻭﺿﻊ ﻳﺪﻩ ﻋﻠﻰ ﺭﻛﺒﱵ ﺍﷲ ﻟﻪ ﻭﻫﻮ
ﺃﻋﻠﻢ ﻓﻤﻦ ﺑﻘﻲ ﻓﻴﻘﻮﻝ ﺑﻘﻴﺖ ﺃﻧﺖ ﺍﳊﻲ ﻻ ﲤﻮﺕ ﻭﺑﻘﻲ
ﲪﻠﺔ ﻋﺮﺷﻚ ﻭﺃﻧﺎ ﻓﻴﻘﻮﻝ ﺍﷲ ﻟﻴﻤﺖ ﲪﻠﺔ ﻋﺮﺷﻲ ﻓﻴﻤﻮﺗﻮﻥ
ﻓﻴﻘﻮﻝ ﺍﷲ ﻟﻪ ﻭﻫﻮ ﺃﻋﻠﻢ ﻓﻤﻦ ﺑﻘﻲ ﻓﻴﻘﻮﻝ ﺑﻘﻴﺖ ﺃﻧﺖ
ﺍﳊﻲ ﻻ ﲤﻮﺕ ﻭﺑﻘﻲ ﲪﻠﺔ ﻋﺮﺷﻚ ﻭﺃﻧﺎ ﻓﻴﻘﻮﻝ ﺍﷲ ﻟﻴﻤﺖ
ﲪﻠﺔ ﻋﺮﺷﻲ ﻓﻴﻤﻮﺗﻮﻥ ﻓﻴﻘﻮﻝ ﺍﷲ ﻟﻪ ﻭﻫﻮ ﺃﻋﻠﻢ ﻓﻤﻦ ﺑﻘﻲ
ﻓﻴﻘﻮﻝ ﺃﻧﺖ ﺍﳊﻲ ﻻ ﲤﻮﺕ ﻭﺑﻘﻴﺖ ﺃﻧﺎ ﻓﻴﻘﻮﻝ ﺍﷲ ﻟﻪ ﺃﻧﺖ
ﺧﻠﻖ ﻣﻦ ﺧﻠﻘﻲ ﺧﻠﻘﺘﻚ ﳌﺎ ﻗﺪ ﺭﺃﻳﺖ ﻓﻤﺖ ﻓﻴﻤﻮﺕ ﻓﺈﺫﺍ
ﱂ ﻳﺒﻖ ﺇﻻ ﺍﷲ ﺍﻟﻮﺍﺣﺪ ﺍﻟﻘﻬﺎﺭ ﺍﻟﺼﻤﺪ ﺍﻟﺬﻱ ﻟﻴﺲ ﺑﻮﺍﻟﺪ
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ﻭﻻ ﻭﻟﺪ ﻛﺎﻥ ﺁﺧﺮﺍ ﻛﻤﺎ ﻛﺎﻥ ﺃﻭﻻ ﻗﺎﻝ ﺧﻠﻮﺩ ﻻ ﻣﻮﺕ
ﻋﻠﻰ ﺃﻫﻞ ﺍﳉﻨﺔ ﻭﻻ ﻣﻮﺕ ﻋﻠﻰ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﻨﺎﺭ ﻗﺎﻝ ﰒ ﻳﻘﻮﻝ
ﺍﷲ ﻋﺰ ﻭ ﺟﻞ ﳌﻦ ﺍﳌﻠﻚ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﳌﻦ ﺍﳌﻠﻚ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﻓﻼ ﳚﻴﺒﻪ
ﺃﺣﺪ ﰒ ﻳﻘﻮﻝ ﻟﻨﻔﺴﻪ ﷲ ﺍﻟﻮﺍﺣﺪ ﺍﻟﻘﻬﺎﺭ ﰒ ﻳﻄﻮﻱ ﺍﷲ
ﺍﻟﺴﻤﺎﻭﺍﺕ ﻭﺍﻷﺭﺽ ] ﺹ  [ 88ﻛﻄﻲ ﺍﻟﺴﺠﻞ
ﻟﻠﻜﺘﺎﺏ ﰒ ﻳﺒﺪﻝ ﺍﷲ ﺍﻟﺴﻤﺎﺀ ﻭﺍﻷﺭﺽ ﻏﲑ ﺍﻷﺭﺽ ﰒ
ﺩﺣﺎ ﺎ ﰒ ﻳﻠﻔﻔﻬﺎ ﰒ ﻗﺎﻝ ﺃﻧﺎ ﺍﳉﺒﺎﺭ ﰒ ﻳﺒﺪﻝ ﺍﻟﺴﻤﺎﺀ
ﻭﺍﻷﺭﺽ ﻏﲑ ﺍﻷﺭﺽ ﰒ ﺩﺣﺎﳘﺎ ﰒ ﻳﻠﻔﻔﻬﻤﺎ ﻓﻘﺎﻝ ﺛﻼﺛﺎ ﺃﻧﺎ
ﺍﳉﺒﺎﺭ ﺃﻻ ﻣﻦ ﻛﺎﻥ ﱄ ﺷﺮﻳﻜﺎ ﻓﻠﻴﺄﺕ ﺃﻻ ﻣﻦ ﻛﺎﻥ ﱄ
ﺷﺮﻳﻜﺎ ﻓﻠﻴﺄﺕ ﻓﻼ ﻳﺄﺗﻴﻪ ﺃﺣﺪ ﻓﻴﺒﺴﻄﻬﺎ ﻭﻳﺴﻄﺤﻬﺎ ﻭﳝﺪﻫﺎ
ﻣﺪ ﺍﻷﺩﱘ ﺍﻟﻌﻜﺎﻇﻲ ﻻ ﺗﺮﻯ ﻓﻴﻬﺎ ﻋﻮﺟﺎ ﻭﻻ ﺃﻣﺘﺎ ﰒ ﻳﺰﺟﺮ
ﺍﷲ ﺍﳋﻠﻖ ﺯﺟﺮﺓ ﻭﺍﺣﺪﺓ ﻓﺈﺫﺍ ﻫﻢ ﰲ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺒﺪﻟﺔ ﰲ ﻣﺜﻞ
ﻣﻮﺍﺿﻌﻬﻢ ﺍﻷﻭﱃ ﻣﻦ ﻛﺎﻥ ﰲ ﺑﻄﻨﻬﺎ ﻛﺎﻥ ﰲ ﺑﻄﻨﻬﺎ ﻭﻣﻦ
ﻛﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﻇﻬﺮﻫﺎ ﻛﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﻇﻬﺮﻫﺎ ﰒ ﻳﱰﻝ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻬﻢ
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ﻣﺎﺀ ﻣﻦ ﲢﺖ ﺍﻟﻌﺮﺵ ﻓﺘﻤﻄﺮ ﺍﻟﺴﻤﺎﺀ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﺃﺭﺑﻌﲔ ﻳﻮﻣﺎ
ﻓﻴﻨﺒﺘﻮﻥ ﻛﻨﺒﺎﺕ ﺍﻟﻄﺮﺍﺛﻴﺚ ﻭﻛﻨﺒﺎﺕ ﺍﻟﺒﻘﻞ ﺣﱴ ﺇﺫﺍ
ﺗﻜﺎﻣﻠﺖ ﺃﺟﺴﺎﺩﻫﻢ ﻓﻜﺎﻧﺖ ﻛﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻗﺎﻝ ﺍﷲ ﻋﺰ ﻭ
ﺟﻞ ﻟﻴﺤﻴﻲ ﲪﻠﺔ ﺍﻟﻌﺮﺵ ﻓﻴﺤﻴﻮﻥ ﰒ ﻳﻘﻮﻝ ﻟﻴﺤﲕ ﺟﱪﻳﻞ
ﻭﻣﻴﻜﺎﺋﻴﻞ ﻓﻴﺤﻴﻴﺎﻥ ﰒ ﻳﺄﻣﺮ ﺍﷲ ﺇﺳﺮﺍﻓﻴﻞ ﻓﻴﻘﻮﻝ ﻟﻪ ﺍﻧﻔﺦ
ﻧﻔﺨﺔ ﺍﻟﺒﻌﺚ ﻭﻳﻨﻔﺦ ﻧﻔﺨﺔ ﺍﻟﺒﻌﺚ ﻓﺘﺨﺮﺝ ﺍﻷﺭﻭﺍﺡ ﻛﺄﺎ
ﺍﻟﻨﺤﻞ ﻗﺪ ﻣﻠﺌﺖ ﻣﺎ ﺑﲔ ﺍﻟﺴﻤﺎﺀ ﻭﺍﻷﺭﺽ ﻓﻴﻘﻮﻝ ﺍﳉﺒﺎﺭ
ﻭﻋﺰﰐ ﻭﺟﻼﱄ ﻟﲑﺟﻌﻦ ﻛﻞ ﺭﻭﺡ ﺇﱃ ﺟﺴﺪﻩ ﻓﺘﺪﺧﻞ
ﺍﻷﺭﻭﺍﺡ ﰲ ﺍﻷﺭﺽ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺟﺴﺎﺩ ﰒ ﲤﺸﻲ ﰲ ﺍﳋﻴﺎﺷﻴﻢ
ﻛﻤﺸﻲ ﺍﻟﺴﻢ ﰲ ﺍﻟﻠﺪﻳﻎ ﰒ ﺗﻨﺸﻖ ﻋﻨﻬﻢ ﺍﻷﺭﺽ ﻭﺃﻧﺎ ﺃﻭﻝ
ﻣﻦ ﺗﻨﺸﻖ ] ﺹ  [ 89ﻋﻨﻪ ﺍﻷﺭﺽ ﻓﺘﺨﺮﺟﻮﻥ ﺳﺮﺍﻋﺎ
ﺇﱃ ﺭﺑﻜﻢ ﺗﻨﺴﻠﻮﻥ ﻛﻠﻜﻢ ﻋﻠﻰ ﺳﻦ ﺛﻼﺛﲔ ﻭﺍﻟﻠﺴﺎﻥ
ﻳﻮﻣﺌﺬ ﺳﺮﻳﺎﻧﻴﺔ ﻣﻬﻄﻌﲔ ﺇﱃ ﺍﻟﺪﺍﻉ ﻳﻘﻮﻝ ﺍﻟﻜﺎﻓﺮﻭﻥ ﻫﺬﺍ
ﻳﻮﻡ ﻋﺴﺮ ﺫﻟﻚ ﻳﻮﻡ ﺍﳋﺮﻭﺝ ﻳﻮﻗﻔﻮﻥ ﰲ ﻣﻮﻗﻒ ﻭﺍﺣﺪ
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ﻣﻘﺪﺍﺭ ﺳﺒﻌﲔ ﻋﺎﻣﺎ ﺣﻔﺎﺓ ﻋﺮﺍﺓ ﻏﻠﻔﺎ ﻏﺮﻻ ﻻ ﻳﻨﻈﺮ ﺇﻟﻴﻜﻢ
ﻭﻻ ﻳﻘﻀﻲ ﺑﻴﻨﻜﻢ ﻓﻴﺒﻜﻲ ﺍﳋﻼﺋﻖ ﺣﱴ ﻳﻨﻘﻄﻊ ﺍﻟﺪﻣﻊ
ﻭﻳﺪﻣﻌﻮﻥ ﺩﻣﺎ ﻭﻳﻐﺮﻗﻮﻥ ﺣﱴ ﻳﺒﻠﻎ ﺫﻟﻚ ﻣﻨﻬﻢ ﺍﻷﺫﻗﺎﻥ
ﻭﻳﻠﺠﻤﻬﻢ ﰒ ﻳﻀﺠﻮﻥ ﻓﻴﻘﻮﻟﻮﻥ ﻣﻦ ﻳﺸﻔﻊ ﻟﻨﺎ ﺇﱃ ﺭﺑﻨﺎ
ﻟﻴﻘﻀﻲ ﺑﻴﻨﻨﺎ ﻓﻴﻘﻮﻟﻮﻥ ﻭﻣﻦ ﺃﺣﻖ ﺑﺬﻟﻚ ﻣﻦ ﺃﺑﻴﻜﻢ ﺁﺩﻡ
ﺧﻠﻘﻪ ﺍﷲ ﺑﻴﺪﻩ ﻭﻧﻔﺦ ﻓﻴﻪ ﻣﻦ ﺭﻭﺣﻪ ﻭﻛﻠﻤﻪ ﻗﺒﻼ ﻓﻴﺆﺗﻰ
ﺁﺩﻡ ﻓﻴﻄﻠﺐ ﺫﻟﻚ ﺇﻟﻴﻪ ﻓﻴﺄﰉ ﻓﻴﺴﺘﻘﺮﻭﻥ ﺍﻷﻧﺒﻴﺎﺀ ﻧﺒﻴﺎ ﻧﺒﻴﺎ
ﻛﻠﻤﺎ ﺟﺎﺅﻭﺍ ﻧﺒﻴﺎ ﺃﰉ ﻭﻗﺎﻝ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭ
ﺳﻠﻢ ﺣﱴ ﻳﺄﺗﻮﱐ ﻓﺈﺫﺍ ﺟﺎﺅﻭﱐ ﺍﻧﻄﻠﻘﺖ ﺣﱴ ﺁﺗﻰ
ﺍﻟﻔﺤﺺ ﻓﺄﺧﺮ ﻗﺪﺍﻡ ﺍﻟﻌﺮﺵ ﺳﺎﺟﺪﺍ ﻓﻴﺒﻌﺚ ﺍﷲ ﺇﱄ ﺭﰊ
ﻣﻠﻜﺎ ﻓﻴﺄﺧﺬ ﺑﻌﻀﺪﻱ ﻓﲑﻓﻌﲏ ﻗﺎﻝ ﺃﺑﻮ ﻫﺮﻳﺮﺓ ﻓﻘﻠﺖ ﻳﺎ
ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﻭﻣﺎ ﺍﻟﻔﺤﺺ ﻓﻘﺎﻝ ﻗﺪﺍﻡ ﺍﻟﻌﺮﺵ ﻗﺎﻝ ﻳﻘﻮﻝ ﺍﷲ
ﻣﺎ ﺷﺄﻧﻚ ﻳﺎ ﳏﻤﺪ ﻭﻫﻮ ﺃﻋﻠﻢ ﻓﺄﻗﻮﻝ ﻳﺎ ﺭﺏ ﻭﻋﺪﺗﲏ
ﺍﻟﺸﻔﺎﻋﺔ ﻓﺸﻔﻌﲏ ﰲ ﺧﻠﻘﻚ ﻓﺎﻗﺾ ﺑﻴﻨﻬﻢ ﻗﺎﻝ ﻓﻴﻘﻮﻝ ﺍﷲ
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ﺃﻧﺎ ﺁﺗﻴﻜﻢ ﻓﺄﻗﻀﻰ ﺑﻴﻨﻜﻢ ﻗﺎﻝ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ
ﻭ ﺳﻠﻢ ﻓﺄﺟﻲﺀ ﻓﺄﺭﺟﻊ ﻓﺄﻗﻒ ﻣﻊ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻓﺒﻴﻨﻤﺎ ﳓﻦ ﻭﻗﻮﻓﺎ
ﺇﺫ ﲰﻌﻨﺎ ﺣﺴﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻤﺎﺀ ﺷﺪﻳﺪﺍ ] ﺹ  [ 90ﻓﻬﺎﻟﻨﺎ
ﻓﱰﻝ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﺴﻤﺎﺀ ﺍﻟﺪﻧﻴﺎ ﲟﺜﻠﻲ ﻣﻦ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﺍﳉﻦ ﻭﺍﻹﻧﺲ
ﺣﱴ ﺇﺫﺍ ﺩﻧﻮﺍ ﻣﻦ ﺍﻷﺭﺽ ﺃﺷﺮﻗﺖ ﺍﻷﺭﺽ ﻟﻨﻮﺭﻫﻢ
ﻓﺄﺧﺬﻭﺍ ﻣﺼﺎﻓﻬﻢ ﻓﻘﺎﻟﻮﺍ ﺃﻓﻴﻜﻢ ﺭﺑﻨﺎ ﻓﻘﺎﻟﻮﺍ ﻻ ﻭﻫﻮ ﺁﺕ ﰒ
ﻳﱰﻝ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﺴﻤﺎﺀ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﲟﺜﻠﻲ ﻣﻦ ﻧﺰﻝ ﻣﻦ ﺍﳌﻼﺋﻜﺔ
ﻭﲟﺜﻠﻲ ﻣﻦ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﺍﳉﻦ ﻭﺍﻹﻧﺲ ﺣﱴ ﺇﺫﺍ ﺩﻧﻮﺍ ﻣﻦ
ﺍﻷﺭﺽ ﺃﺷﺮﻗﺖ ﺍﻷﺭﺽ ﻟﻨﻮﺭﻫﻢ ﻭﺃﺧﺬﻭﺍ ﻣﺼﺎﻓﻬﻢ ﻓﻘﻠﻨﺎ
ﳍﻢ ﺃﻓﻴﻜﻢ ﺭﺑﻨﺎ ﻓﻘﺎﻟﻮﺍ ﻻ ﻭﻫﻮ ﺁﺕ ﰒ ﻳﱰﻝ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﺴﻤﺎﺀ
ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﲟﺜﻠﻲ ﻣﻦ ﻧﺰﻝ ﻣﻦ ﺍﳌﻼﺋﻜﺔ ﻭﲟﺜﻠﻲ ﻣﻦ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻦ
ﺍﳉﻦ ﻭﺍﻹﻧﺲ ﺣﱴ ﺇﺫﺍ ﺩﻧﻮﺍ ﻣﻦ ﺍﻷﺭﺽ ﺃﺷﺮﻗﺖ ﺍﻷﺭﺽ
ﻟﻨﻮﺭﻫﻢ ﻭﺃﺧﺬﻭﺍ ﻣﺼﺎﻓﻬﻢ ﻓﻘﻠﻨﺎ ﳍﻢ ﺃﻓﻴﻜﻢ ﺭﺑﻨﺎ ﻓﻘﺎﻟﻮﺍ ﻻ
ﻭﻫﻮ ﺁﺕ ﰒ ﻳﱰﻝ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﺴﻤﺎﻭﺍﺕ ﲰﺎﺀ ﲰﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻗﺪﺭ
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ﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻀﻌﻴﻒ ﺣﱴ ﻳﱰﻝ ﺍﳉﺒﺎﺭ ﰲ ﻇﻠﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﻐﻤﺎﻡ
ﻭﺍﳌﻼﺋﻜﺔ ﲢﻤﻞ ﻋﺮﺷﻪ ﲦﺎﻧﻴﺔ ﻭﻫﻢ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺃﺭﺑﻌﺔ ﺃﻗﺪﺍﻣﻬﻢ
ﻋﻠﻰ ﲣﻮﻡ ﺍﻷﺭﺽ ﺍﻟﺴﻔﻠﻰ ﻭﺍﻷﺭﺿﻮﻥ ﻭﺍﻟﺴﻤﺎﻭﺍﺕ ﻋﻠﻰ
ﺣﺠﺰﻫﻢ ﻭﺍﻟﻌﺮﺵ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺎﻛﺒﻬﻢ ﳍﻢ ﺯﺟﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺴﺒﻴﺢ
ﻭﺗﺴﺒﻴﺤﻬﻢ ﺃﻥ ﻳﻘﻮﻟﻮﺍ ﺳﺒﺤﺎﻧﻚ ﺫﻱ ﺍﳌﻠﻚ ﺫﻱ ﺍﳌﻠﻜﻮﺕ
ﺳﺒﺤﺎﻥ ﺭﺏ ﺍﻟﻌﺮﺵ ﺫﻱ ﺍﳉﱪﻭﺕ ﺳﺒﺤﺎﻥ ﺭﺏ ﺍﳌﻼﺋﻜﺔ
ﻭﺍﻟﺮﻭﺡ ﻗﺪﻭﺳﺎ ﻗﺪﻭﺱ ﺳﺒﺤﺎﻥ ﺭﺑﻨﺎ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﺳﺒﺤﺎﻥ ﺭﺏ
ﺍﳌﻠﻜﻮﺕ ﻭﺍﳉﱪﻭﺕ ﻭﺍﻟﻜﱪﻳﺎ ﻭﺍﻟﺴﻠﻄﺎﻥ ﻭﺍﻟﻌﻈﻤﺔ
ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ ﺃﺑﺪ ﺍﻷﺑﺪ ﺳﺒﺤﺎﻥ ﺍﳊﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﻻ ﳝﻮﺕ ﺳﺒﺤﺎﻥ
ﺍﻟﺬﻱ ﳝﻴﺖ ﺍﳋﻼﺋﻖ ﻭﻻ ﳝﻮﺕ ﰒ ﻳﻀﻊ ﺍﷲ ﻋﺮﺷﻪ ﺣﻴﺚ
ﻳﺸﺎﺀ ﻣﻦ ﺍﻷﺭﺽ ﻓﻴﻘﻮﻝ ﻭﻋﺰﰐ ﻭﺟﻼﱄ ﻻ ﳚﺎﻭﺯﱐ ﺃﺣﺪ
ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺑﻈﻠﻢ ﰒ ﻳﻨﺎﺩﻱ ﻧﺪﺍﺀ ﻳﺴﻤﻊ ﺍﳋﻠﻖ ﻛﻠﻬﻢ ﻓﻴﻘﻮﻝ ﺇﱐ
ﺃﻧﺼﺖ ﻟﻜﻢ ﻣﻨﺬ ﺧﻠﻘﺘﻜﻢ ﺃﺑﺼﺮ ﺃﻋﻤﺎﻟﻜﻢ ﻭﺃﲰﻊ ﻗﻮﻟﻜﻢ
ﻓﺄﻧﺼﺘﻮﺍ ﺇﱄ ﻓﺈﳕﺎ ﻫﻲ ﺻﺤﻔﻜﻢ ﻭﺃﻋﻤﺎﻟﻜﻢ ﻳﻘﺮﺃ ﻋﻠﻴﻜﻢ
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ﻓﻤﻦ ﻭﺟﺪ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺧﲑﺍ ] ﺹ  [ 91ﻓﻠﻴﺤﻤﺪ ﺍﷲ ﻭﻣﻦ
ﻭﺟﺪ ﻏﲑ ﺫﻟﻚ ﻓﻼ ﻳﻠﻮﻣﻦ ﺇﻻ ﻧﻔﺴﻪ ﰒ ﻳﺄﻣﺮ ﺍﷲ ﺟﻬﻨﻢ
ﻓﻴﺨﺮﺝ ﻣﻨﻬﺎ ﻋﻨﻖ ﺳﺎﻃﻊ ﻣﻈﻠﻢ ﻓﻴﻘﻮﻝ } ﺍﻣﺘﺎﺯﻭﺍ ﺍﻟﻴﻮﻡ
ﺃﻳﻬﺎ ﺍﺮﻣﻮﻥ ﺃﱂ ﺃﻋﻬﺪ ﺇﻟﻴﻜﻢ { ﺇﱃ ﻗﻮﻟﻪ } ﻭﻟﻘﺪ ﺃﺿﻞ
ﻣﻨﻜﻢ ﺟﺒﻼ ﻛﺜﲑﺍ ﺃﻓﻠﻢ ﺗﻜﻮﻧﻮﺍ ﺗﻌﻘﻠﻮﻥ { ﻗﺎﻝ ﻓﻴﻘﻀﻲ
ﺍﷲ ﺑﲔ ﺧﻠﻘﻪ ﺇﻻ ﺍﻟﺜﻘﻠﲔ ﺍﳉﻦ ﻭﺍﻹﻧﺲ ﻳﻘﻴﺪ ﺑﻌﻀﻬﻢ ﻣﻦ
ﺑﻌﺾ ﺣﱴ ﺇﻧﻪ ﻟﻴﻘﻴﺪ ﺍﳉﻤﺎﺀ ﻣﻦ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻘﺮﻥ ﻓﺈﺫﺍ ﱂ ﺗﺒﻖ
ﺗﺒﻌﺔ ﻟﻮﺍﺣﺪﺓ ﻋﻨﺪ ﺃﺧﺮﻯ ﻗﺎﻝ ﺍﷲ ﻋﺰ ﻭ ﺟﻞ ﳍﺎ ﻛﻮﱐ
ﺗﺮﺍﺑﺎ ﻓﻌﻨﺪ ﺫﻟﻚ ﻳﻘﻮﻝ ﺍﻟﻜﺎﻓﺮ ﻳﺎ ﻟﻴﺘﲏ ﻛﻨﺖ ﺗﺮﺍﺑﺎ ﰒ
ﻳﻘﻀﻲ ﺍﷲ ﺑﲔ ﺍﻟﺜﻘﻠﲔ ﺍﳉﻦ ﻭﺍﻹﻧﺲ ﻓﻴﻜﻮﻥ ﺃﻭﻝ ﻣﺎ
ﻳﻘﻀﻲ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﺪﻣﺎﺀ ﻓﻴﺆﰐ ﺑﺎﻟﺬﻱ ﻛﺎﻥ ﻳﻘﺘﻞ ﰲ ﺍﻟﺪﻧﻴﺎ ﻋﻠﻰ
ﺃﻣﺮ ﺍﷲ ﻭﻛﺘﺎﺑﻪ ﻭﻳﺆﰐ ﺑﺎﻟﺬﻱ ﻗﺘﻞ ﻛﻠﻬﻢ ﳛﻤﻞ ﺭﺃﺳﻪ
ﺗﺸﺨﺐ ﺃﻭﺩﺍﺟﻪ ] ﺹ  [ 92ﺩﻣﺎ ﻓﻴﻘﻮﻟﻮﻥ ﺭﺑﻨﺎ ﻗﺘﻠﲏ
ﻫﺬﺍ ﻓﻴﻘﻮﻝ ﺍﷲ ﻟﻪ ﻭﻫﻮ ﺃﻋﻠﻢ ﱂ ﻗﺘﻠﺖ ﻫﺬﺍ ﻓﻴﻘﻮﻝ ﻗﺘﻠﺘﻪ
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ﻟﺘﻜﻮﻥ ﺍﻟﻌﺰﺓ ﻟﻚ ﻓﻴﻘﻮﻝ ﺍﷲ ﻟﻪ ﺻﺪﻗﺖ ﻓﻴﺠﻌﻞ ﺍﷲ
ﻟﻮﺟﻬﻪ ﻣﺜﻞ ﻧﻮﺭ ﺍﻟﺸﻤﺲ ﻭﺗﺸﻴﻌﻪ ﺍﳌﻼﺋﻜﺔ ﺇﱃ ﺍﳉﻨﺔ
ﻭﻳﺆﺗﻰ ﺑﺎﻟﺬﻱ ﻛﺎﻥ ﻳﻘﺘﻞ ﰲ ﺍﻟﺪﻧﻴﺎ ﻋﻠﻰ ﻏﲑ ﻃﺎﻋﺔ ﺍﷲ
ﻭﺃﻣﺮﻩ ﺗﻌﺰﺯﺍ ﰲ ﺍﻟﺪﻧﻴﺎ ﻭﻳﺆﺗﻰ ﺑﺎﻟﺬﻱ ﻗﺘﻞ ﻛﻠﻬﻢ ﳛﻤﻞ
ﺭﺃﺳﻪ ﻳﺸﺨﺐ ﺃﻭﺩﺍﺟﻪ ﺩﻣﺎ ﻓﻴﻘﻮﻟﻮﻥ ﻳﺎ ﺭﺑﻨﺎ ﻗﺘﻠﻨﺎ ﻫﺬﺍ
ﻓﻴﻘﻮﻝ ﺍﷲ ﻟﻪ ﻭﻫﻮ ﺃﻋﻠﻢ ﱂ ﻗﺘﻠﺖ ﻫﺬﺍ ﻭﻫﻮ ﺃﻋﻠﻢ ﻓﻴﻘﻮﻝ
ﻗﺘﻠﺘﻪ ﻟﻴﻜﻮﻥ ﺍﻟﻌﺰﺓ ﱄ ﻓﻴﻘﻮﻝ ﺍﷲ ﻟﻪ ﺗﻌﺴﺖ ﺗﻌﺴﺖ
ﺗﻌﺴﺖ ﻓﻴﺴﻮﺩ ﺍﷲ ﻭﺟﻬﻪ ﻭﺗﺰﺭﻕ ﻋﻴﻨﺎﻩ ﻓﻼ ﺗﺒﻘﻰ ﻧﻔﺲ
ﻗﺘﻠﻬﺎ ﺇﻻ ﻗﺘﻞ ﺎ ﰒ ﻳﻘﻀﻲ ﺍﷲ ﺑﲔ ﻣﻦ ﺑﻘﻲ ﻣﻦ ﺧﻠﻘﻪ
ﺣﱴ ﺇﻧﻪ ﻟﻴﻜﻠﻒ ﻳﻮﻣﺌﺬ ﺷﺎﺋﺐ ﺍﻟﻠﱭ ﺑﺎﳌﺎﺀ ﰒ ﻳﺒﻴﻌﻪ ﺃﻥ
ﳜﻠﺺ ﺍﳌﺎﺀ ﻣﻦ ﺍﻟﻠﱭ ﺣﱴ ﺇﺫﺍ ﱂ ﻳﺒﻖ ﻷﺣﺪ ﻋﻨﺪ ﺃﺣﺪ ﺗﺒﻌﺔ
ﻧﺎﺩﻯ ﻣﻨﺎﺩﻯ ﻓﺄﲰﻊ ﺍﳋﻠﻖ ﻛﻠﻬﻢ ﻓﻘﺎﻝ ﺃﻻ ﻟﺘﻠﺤﻖ ﻛﻞ
ﻗﻮﻡ ﺑﺂﳍﺘﻬﻢ ﻭﻣﺎ ﻛﺎﻧﻮﺍ ﻳﻌﺒﺪﻭﻥ ﻣﻦ ﺩﻭﻥ ﺍﷲ ﻓﻼ ﻳﺒﻘﻰ
ﺃﺣﺪ ﻋﺒﺪ ﺩﻭﻥ ﺍﷲ ﺷﻴﺌﺎ ﺇﻻ ﻣﺜﻠﺖ ﻟﻪ ﺁﳍﺘﻪ ﺑﲔ ﻳﺪﻳﻪ
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ﻭﳚﻌﻞ ﻣﻠﻚ ﻣﻦ ﺍﳌﻼﺋﻜﺔ ﻳﻮﻣﺌﺬ ﻋﻠﻰ ﺻﻮﺭﺓ ﻋﺰﻳﺮ ﻓﻴﺘﺒﻌﻪ
ﺍﻟﻴﻬﻮﺩ ﻭﳚﻌﻞ ﻣﻠﻚ ﻣﻦ ﺍﳌﻼﺋﻜﺔ ﻋﻠﻰ ﺻﻮﺭﺓ ﻋﻴﺴﻰ ﻋﻠﻴﻪ
ﺍﻟﺴﻼﻡ ﻓﻴﺘﺒﻌﻪ ﺍﻟﻨﺼﺎﺭﻯ ﰒ ﺗﻘﻮﺩﻫﻢ ﺁﳍﺘﻬﻢ ﺇﱃ ﺍﻟﻨﺎﺭ ﻭﻫﻲ
ﺍﻟﱵ ﻳﻘﻮﻝ ﺍﷲ ﻟﻮ ﻛﺎﻥ ﻫﺆﻻﺀ ﺁﳍﺔ ﻣﺎ ﻭﺭﻭﺩﻭﻫﺎ ﻗﺎﻝ ﰒ
ﻳﺄﺗﻴﻬﻢ ﺍﷲ ﻓﻴﻤﺎ ﺷﺎﺀ ﻣﻦ ﻫﻴﺒﺔ ﻓﻴﻘﻮﻝ ﺃﻳﻬﺎ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻗﺪ ﺫﻫﺐ
ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺍﳊﻘﻮﺍ ﺑﺂﳍﺘﻜﻢ ﻭﻣﺎ ﻛﻨﺘﻢ ﺗﻌﺒﺪﻭﻥ ﻣﻦ ﺩﻭﻥ ﺍﷲ
ﻓﻴﻘﻮﻟﻮﻥ ﻭﺍﷲ ﻣﺎ ﻟﻨﺎ ﻣﻦ ﺇﻟﻪ ﺇﻻ ﺍﷲ ﻭﻣﺎ ﻛﻨﺎ ﻧﻌﺒﺪ ﻏﲑﻩ
ﻗﺎﻝ ﻓﻴﻨﺼﺮﻑ ﻋﻨﻬﻢ ﻭﻫﻮ ﺍﷲ ﻣﻌﻬﻢ ﰒ ﻳﺄﺗﻴﻬﻢ ﻓﻴﻤﺎ ﺷﺎﺀ
ﻣﻦ ﻫﻴﺒﺘﻪ ﻓﻴﻘﻮﻝ ﺃﻳﻬﺎ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺫﻫﺐ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺍﳊﻘﻮﺍ ﺑﺂﳍﺘﻜﻢ
ﻭﻣﺎ ﻛﻨﺘﻢ ﺗﻌﺒﺪﻭﻥ ﻣﻦ ﺩﻭﻥ ﺍﷲ ﻓﻴﻘﻮﻟﻮﻥ ﻣﺎ ﻟﻨﺎ ﻣﻦ ﺇﻟﻪ ﺇﻻ
ﺍﷲ ﻭﻣﺎ ﻛﻨﺎ ﻧﻌﺒﺪ ﻏﲑﻩ ﻓﻴﻨﺼﺮﻑ ﻋﻨﻬﻢ ﻭﻫﻮ ﺍﷲ ﻣﻌﻬﻢ ﰒ
ﻳﺄﺗﻴﻬﻢ ﻓﻴﻤﺎ ﺷﺎﺀ ﻣﻦ ﻫﻴﺒﺘﻪ ﻓﻴﻘﻮﻝ ﺃﻳﻬﺎ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺫﻫﺐ
ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺍﳊﻘﻮﺍ ﺑﺂﳍﺘﻜﻢ ﻭﻣﺎ ﻛﻨﺘﻢ ﺗﻌﺒﺪﻭﻥ ﻣﻦ ﺩﻭﻥ ﺍﷲ
ﻓﻴﻘﻮﻟﻮﻥ ﻣﺎ ﻛﻨﺎ ﻧﻌﺒﺪ ﻏﲑﻩ ﻓﻴﻘﻮﻝ ﺃﻧﺎ ﺭﺑﻜﻢ ﻓﻬﻞ ﺑﻴﻨﻜﻢ
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ﻭﺑﲔ ﺭﺑﻜﻢ ﻣﻦ ﺁﻳﺔ ﺗﻌﺮﻓﻮﺎ ﻗﺎﻝ ﻓﻴﻜﺸﻒ ﻋﻦ ﺳﺎﻕ
ﻓﻴﺘﺠﻠﻰ ﳍﻢ ﻣﻦ ﻋﻈﻤﺔ ﺍﷲ ﻣﺎ ﻳﻌﺮﻓﻮﻥ ﺑﻪ ﺃﻧﻪ ﺭﻢ
ﻓﻴﺨﺮﻭﻥ ﺳﺠﺪﺍ ﻭﳚﻌﻞ ﺍﷲ ﺃﺻﻼﺏ ﺍﳌﻨﺎﻓﻘﲔ ﻛﺼﻴﺎﺻﻲ
ﺍﻟﺒﻘﺮ ﻭﳜﺮﻭﻥ ﻋﻠﻰ ] ﺹ  [ 93ﺃﻗﻔﻴﺘﻬﻢ ﰒ ﻳﺄﺫﻥ ﺍﷲ ﳍﻢ
ﺃﻥ ﻳﺮﻓﻌﻮﺍ ﺭﺅﻭﺳﻬﻢ ﻭﻳﻀﺮﺏ ﺑﺎﻟﺼﺮﺍﻁ ﺑﲔ ﻇﻬﺮﺍﱐ
ﺟﻬﻨﻢ ﻛﺤﺪ ﺍﻟﺸﻌﺮﺓ ﺃﻭ ﻛﺤﺪ ﺍﻟﺴﻴﻒ ﻟﻪ ﻛﻼﻟﻴﺐ
ﻭﺧﻄﺎﻃﻴﻒ ﻭﺣﺴﻚ ﻛﺤﺴﻚ ﺍﻟﺴﻌﺪﺍﻥ ﺩﻭﻧﻪ ﺟﺴﺮ
ﺩﺣﻴﺾ ﻣﺰﻟﻘﺔ ﻓﻴﻤﺮﻭﻥ ﻛﻄﺮﻑ ﺍﻟﻌﲔ ﻭﻛﻠﻤﻊ ﺍﻟﱪﻕ
ﻭﻛﻤﺮ ﺍﻟﺮﻳﺢ ﻭﻛﺄﺟﺎﻭﻳﺪ ﺍﳋﻴﻞ ﻭﻛﺄﺟﺎﻭﻳﺪ ﺍﻟﺮﻛﺎﺏ
ﻭﻛﺄﺟﺎﻭﻳﺪ ﺍﻟﺮﺟﺎﻝ ﻓﻨﺎﺝ ﺳﺎﱂ ﻭﻧﺎﺝ ﳐﺪﻭﺵ ﻭﻣﻜﺪﻭﺱ
ﻋﻠﻰ ﻭﺟﻬﻪ ﻓﻴﻘﻊ ﰲ ﺟﻬﻨﻢ ﺧﻠﻖ ﻣﻦ ﺧﻠﻖ ﺍﷲ ﺃﻭﺑﻘﺘﻬﻢ
ﺃﻋﻤﺎﳍﻢ ﻓﻤﻨﻬﻢ ﻣﻦ ﺗﺄﺧﺬ ﺍﻟﻨﺎﺭ ﻗﺪﻣﻴﻪ ﻻ ﲡﺎﻭﺯ ﺫﻟﻚ
ﻭﻣﻨﻬﻢ ﻣﻦ ﺗﺄﺧﺬﻩ ﺇﱃ ﻧﺼﻒ ﺳﺎﻗﻴﻪ ﻭﻣﻨﻬﻢ ﻣﻦ ﺗﺄﺧﺬﻩ ﺇﱃ
ﺣﻘﻮﻳﻪ ﻭﻣﻨﻬﻢ ﻣﻦ ﺗﺄﺧﺬ ﻛﻞ ﺟﺴﺪﻩ ﺇﻻ ﺻﻮﺭﻫﻢ ﳛﺮﻣﻬﺎ
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ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﺈﺫﺍ ﺃﻓﻀﻰ ﺃﻫﻞ ﺍﳉﻨﺔ ﺇﱃ ﺍﳉﻨﺔ ﻭﺃﻫﻞ ﺍﻟﻨﺎﺭ ﺇﱃ
ﺍﻟﻨﺎﺭ ﻗﺎﻟﻮﺍ ﻣﻦ ﻳﺸﻔﻊ ﻟﻨﺎ ﺇﱃ ﺭﺑﻨﺎ ﻟﻴﺪﺧﻠﻨﺎ ﺍﳉﻨﺔ ﻗﺎﻝ
ﻓﻴﻘﻮﻟﻮﻥ ﻭﻣﻦ ﺃﺣﻖ ﺑﺬﻟﻚ ﻣﻦ ﺃﺑﻴﻜﻢ ﺁﺩﻡ ﺧﻠﻘﻪ ﺍﷲ ﺑﻴﺪﻩ
ﻭﻧﻔﺦ ﻓﻴﻪ ﻣﻦ ﺭﻭﺣﻪ ﻭﻛﻠﻤﻪ ﻗﺒﻼ ﻓﻴﺆﺗﻰ ] ﺹ [ 94
ﺁﺩﻡ ﻓﻴﻄﻠﺐ ﺫﻟﻚ ﺇﻟﻴﻪ ﻓﻴﺄﰉ ﻭﻳﻘﻮﻝ ﻋﻠﻴﻜﻢ ﺑﻨﻮﺡ ﻓﺈﻧﻪ
ﺃﻭﻝ ﺭﺳﻞ ﺍﷲ ﻓﻴﺆﺗﻰ ﻧﻮﺡ ﻓﻴﻄﻠﺐ ﺫﻟﻚ ﺇﻟﻴﻪ ﻓﻴﺬﻛﺮ ﺫﻧﺒﺎ
ﻭﻳﻘﻮﻝ ﻣﺎ ﺃﻧﺎ ﺑﺼﺎﺣﺐ ﺫﻟﻚ ﻭﻟﻜﻦ ﻋﻠﻴﻜﻢ ﺑﺈﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﻓﺈﻥ
ﺍﷲ ﺍﲣﺬﻩ ﺧﻠﻴﻼ ﻓﻴﺆﺗﻰ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﻓﻴﻄﻠﺐ ﺫﻟﻚ ﺇﻟﻴﻪ ﻓﻴﻘﻮﻝ
ﻣﺎ ﺃﻧﺎ ﺑﺼﺎﺣﺐ ﺫﻟﻚ ﻭﻟﻜﻦ ﻋﻠﻴﻜﻢ ﲟﻮﺳﻰ ﻓﺈﻥ ﺍﷲ ﻗﺮﺑﻪ
ﳒﻴﺎ ﻭﺃﻧﺰﻝ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺘﻮﺭﺍﺓ ﻓﻴﺆﺗﻰ ﻓﻴﻄﻠﺐ ﺫﻟﻚ ﺇﻟﻴﻪ ﻓﻴﻘﻮﻝ
ﻣﺎ ﺃﻧﺎ ﺑﺼﺎﺣﺐ ﺫﻟﻚ ﻭﻟﻜﻦ ﻋﻠﻴﻜﻢ ﺑﺮﻭﺡ ﺍﷲ ﻭﻛﻠﻤﺘﻪ
ﻋﻴﺴﻰ ﺑﻦ ﻣﺮﱘ ﻓﻴﺆﺗﻰ ﻋﻴﺴﻰ ﻓﻴﻄﻠﺐ ﺫﻟﻚ ﺇﻟﻴﻪ ﻓﻴﻘﻮﻝ
ﻣﺎ ﺃﻧﺎ ﺑﺼﺎﺣﺐ ﺫﻟﻚ ﻭﻟﻜﻦ ﺳﺄﺩﻟﻜﻢ ﻋﻠﻴﻜﻢ ﲟﺤﻤﺪ
ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭ ﺳﻠﻢ ﻗﺎﻝ ﻓﻴﺄﺗﻮﱐ ﻭﱄ ﻋﻨﺪ ﺭﰊ ﺛﻼﺙ
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ﺷﻔﺎﻋﺎﺕ ﻭﻋﺪﻧﻴﻬﻦ ﻗﺎﻝ ﻓﺂﰐ ﺍﳉﻨﺔ ﻓﺂﺧﺬ ﲝﻠﻘﺔ ﺍﻟﺒﺎﺏ
ﻓﺄﺳﺘﻔﺘﺢ ﻓﻴﻔﺘﺢ ﱄ ﻓﺘﺤﺎ ﻓﺄﺣﲕ ﻭﻳﺮﺣﺐ ﰊ ﻓﺄﺩﺧﻞ ﺍﳉﻨﺔ
ﻓﺈﺫﺍ ﺩﺧﻠﺘﻬﺎ ﻧﻈﺮﺕ ﺇﱃ ﺭﰊ ﻋﻠﻰ ﻋﺮﺷﻪ ﺧﺮﺭﺕ ﺳﺎﺟﺪﺍ
ﻓﺄﺳﺠﺪ ﻣﺎ ﺷﺎﺀ ﺍﷲ ﺃﻥ ﺃﺳﺠﺪ ﻓﻴﺄﺫﻥ ﺍﷲ ﱄ ﻣﻦ ﲪﺪﻩ
ﻭﲤﺠﻴﺪﻩ ﺑﺸﻲﺀ ﻣﺎ ﺃﺫﻥ ﻷﺣﺪ ﻣﻦ ﺧﻠﻘﻪ ﰒ ﻳﻘﻮﻝ ﺍﺭﻓﻊ
ﺭﺃﺳﻚ ﻳﺎ ﳏﻤﺪ ﻭﺍﺷﻔﻊ ﺗﺸﻔﻊ ﺍﺳﺄﻝ ﺗﻌﻄﻪ ﻗﺎﻝ ﻓﺄﻗﻮﻝ ﻳﺎ
ﺭﺏ ﻣﻦ ﻭﻗﻊ ﰲ ﺍﻟﻨﺎﺭ ﻣﻦ ﺃﻣﱵ ﻓﻴﻘﻮﻝ ﺍﷲ ﺍﺫﻫﺒﻮﺍ ﻓﻤﻦ
ﻋﺮﻓﺖ ﺻﻮﺭﺗﻪ ﻓﺎﺧﺮﺟﻮﻩ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺎﺭ ﻓﻴﺨﺮﺝ ﺃﻭﻟﺌﻚ ﺣﱴ
ﻻ ﻳﺒﻘﻰ ﺃﺣﺪ ﰒ ﻳﻘﻮﻝ ﺍﷲ ﺍﺫﻫﺒﻮﺍ ﻓﻤﻦ ﻛﺎﻥ ﰲ ﻗﻠﺒﻪ
ﻣﺜﻘﺎﻝ ﺩﻳﻨﺎﺭ ﻣﻦ ﺇﳝﺎﻥ ﻓﺎﺧﺮﺟﻮﻩ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺎﺭ ﰒ ﻳﻘﻮﻝ ﺛﻠﺜﻲ
ﺩﻳﻨﺎﺭ ﰒ ﻳﻘﻮﻝ ﻧﺼﻒ ﺩﻳﻨﺎﺭ ﰒ ﻳﻘﻮﻝ ﻗﲑﺍﻁ ﰒ ﻳﻘﻮﻝ
ﺍﺫﻫﺒﻮﺍ ﻣﻦ ﻛﺎﻥ ﰲ ﻗﻠﺒﻪ ﻣﺜﻘﺎﻝ ﺣﺒﺔ ﺧﺮﺩﻝ ﻣﻦ ﺇﳝﺎﻥ ﻗﺎﻝ
ﻓﻴﺨﺮﺟﻮﻥ ﻓﻴﺪﺧﻠﻮﻥ ﺍﳉﻨﺔ ﻗﺎﻝ ﻓﺎﻭﺍﻟﺬﻱ ﻧﻔﺲ ﳏﻤﺪ ﺑﻴﺪﻩ
ﻣﺎ ﺃﻧﺘﻢ ﺑﺄﻋﺮﻑ ﰲ ﺍﻟﺪﻧﻴﺎ ﲟﺴﺎﻛﻨﻜﻢ ﻭﺃﺯﻭﺍﺟﻜﻢ ﻣﻦ ﺃﻫﻞ
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ﺍﳉﻨﺔ ﲟﺴﺎﻛﻨﻬﻢ ﻭﺃﺯﻭﺍﺟﻬﻢ ﺇﺫﺍ ﺩﺧﻠﻮﺍ ﺍﳉﻨﺔ ﻗﺎﻝ ﻓﻴﺨﺮﺝ
ﺃﻭﻟﺌﻚ ﰒ ﻳﺄﺫﻥ ﺍﷲ ﰲ ﺍﻟﺸﻔﺎﻋﺔ ﻓﻼ ﻳﺒﻘﻰ ﻧﱯ ﻭﻻ ﺷﻬﻴﺪ
ﻭﻻ ﻣﺆﻣﻦ ﺇﻻ ﻳﺸﻔﻊ ﺇﻻ ﺍﻟﻠﻌﺎﻥ ﻓﺈﻧﻪ ﻻ ﻳﻜﺘﺐ ﺷﻬﻴﺪﺍ ﻭﻻ
ﻳﺆﺫﻥ ﻟﻪ ] ﺹ  [ 95ﰲ ﺍﻟﺸﻔﺎﻋﺔ ﰒ ﻳﻘﻮﻝ ﺍﷲ ﺃﻧﺎ ﺃﺭﺣﻢ
ﺍﻟﺮﺍﲪﲔ ﻓﻴﺨﺮﺝ ﺍﷲ ﻣﻦ ﺟﻬﻨﻢ ﻣﺎ ﻻ ﳛﺼﻰ ﻋﺪﺩﻩ ﺇﻻ ﻫﻮ
ﻓﻴﻠﻘﻴﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﺮ ﻳﻘﺎﻝ ﻟﻪ ﺍﳊﻴﻮﺍﻥ ﻓﻴﻨﺒﺘﻮﻥ ﻓﻴﻪ ﻛﻤﺎ ﺗﻨﺒﺖ
ﺍﳊﺒﺔ ﰲ ﲪﻴﻞ ﺍﻟﺴﻴﻞ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ ﺍﻟﺸﻤﺲ ﻣﻨﻬﺎ ﺃﺧﻴﻀﺮ ﻭﻣﺎ
ﻳﻠﻲ ﺍﻟﻈﻞ ﻣﻨﻬﺎ ﺃﺻﻴﻔﺮ ﻗﺎﻝ ﻓﻜﺎﻧﺖ ﺍﻟﻌﺮﺏ ﺇﺫﺍ ﲰﻌﻮﺍ
ﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭ ﺳﻠﻢ ﻗﺎﻟﻮﺍ ﻳﺎ
ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭ ﺳﻠﻢ ﻛﺄﻧﻚ ﻛﻨﺖ ﰲ ﺍﻟﺒﺎﺩﻳﺔ
ﰒ ﻳﻨﺒﺘﻮﻥ ﰲ ﺟﻴﻔﻬﻢ ﺃﻣﺜﺎﻝ ﺍﻟﺬﺭ ﻣﻜﺘﻮﺏ ﰲ ﺃﻋﻨﺎﻗﻬﻢ
ﺍﳉﻬﻨﻤﻴﻮﻥ ﻋﺘﻘﺎﺀ ﺍﻟﺮﲪﻦ ﻳﻌﺮﻓﻬﻢ ﺃﻫﻞ ﺍﳉﻨﺔ ﺑﺬﻟﻚ
ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﻓﻴﻤﻜﺜﻮﻥ ﻣﺎ ﺷﺎﺀ ﺍﷲ ﻛﺬﻟﻚ ﰒ ﻳﻘﻮﻟﻮﻥ ﻳﺎ ﺭﺑﻨﺎ
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ﺍﻣﺢ ﻋﻨﺎ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺳﻢ ﻓﻴﻤﺤﻮ ﺍﷲ ﻋﻨﻬﻢ ﺫﻟﻚ ] ﺹ [ 96
] ﺹ  ] [ 97ﺹ  ] [ 98ﺹ [ 99
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Orucun fəziləti
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Əsli-nəsəbi ilə öyünməyin təhlükəli olması
“İnsanlar həlak oldular”- deməyin qadağan olunması
“Allaha and olsun ki, Allah filankəsi bağışlamayacaq”- deməkdən çəkinmək
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Qarışqa öldürməyin qadağan edilməsi
Qohumluq əlaqələrini kəsməyin haram olması
Təkəbbürlü olmağın haram olması

57
57
60
62
63
65
66
68
70
71
72
73
74
76

76
77
78
80
81
82
83
85
86
88
88
89
90
90

91
92
93
93
94

268

ÑßÙÈÙ ÃÖÄÑÈ ÙßÄÈÑËßÐ
•
•
•
•
•
•
•

Zülm etməyin haram olması
Küsülü qalmağın zərəri
Azad insanı qul kimi satan kimsənin günahı
İntihar etməkdən çəkinmək
İfrata varmaqdan çəkinmək
Şeytanın vəsvəsələri haqqında
İblisin ruzisi

95
97
97
98
98
99
99

ÇÈÉÀÐßÒ

100

•
•
•

101

•
•
•
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“Biz Axirət savabnı istəyənin savabını artırar, dünya qazancını istəyənə də ondan verərik…”- ayəsi haqqında
Kövsər surəsi
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Qiyamət günü İbrahimin  atası Azərlə görüşməsi
Musanın  Rəbbinə  bəzi sualları
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Musa  ilə Xıdırın  qissəsi
Eşitmək gözlə görmək kimi deyildir
Musanın  Ölüm mələyi ilə qarşılaşması
Allahın Əyyuba  olan lütfü
“Ümmətin üçün üç şeydən birini seç…”- hədisi
Allahın Muhəmməd Peyğəmbərə  olan nemətləri
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Muhəmməd Peyğəmbərin  ümmətinin fəziləti
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Yəcuc və Məcuc haqqında
Günəşin məğribdən çıxması
Dəccalın fitnəsi
Nəfs ancaq könülsüz olaraq çıxar
Mömin və kafirin ölümü
Quran möminin Cənnətdə dərəcəsinin artmasına səbəbdir
Allah qarşısında üzürü olanlar
Allahla qarşılaşmaq istəyənlə Allah qarşılaşmaq istəyər
Ölən müsəlman haqqında şahidliklər
Allahın dünya və axirətdə möminin günahlarını ört-basdır
etməsi
Borclu olana güzəşt edənin fəziləti
Heç kəsin haqqı yerdə qalmaz
Haqsız yerə adam öldürməyin günahı
Mizan - tərəzi haqqında
Dünyada nemət görən kafirin Axirətdə əzab görməsi
Qiyamət günü insanın əzalarının şahidlik etməsi
“Göylər isə Onun Əli ilə büküləcəkdir”- ayəsi haqqında
Qiyamət günü Allahın qulunu nemətlər barəsində sorğu-sual
etməsi
Allah Qiyamət günü üç sinif insanı danışdırmayacaq və üzlərinə
baxmayacaq
Qiyamət gününün bəzilərinə günün bir saatı qədər qısa olması
“Hər kəs dünyada qulluq etdiyi şeyə tabe olsun!”- hədisi
Pis işlərdən çəkindirməməyin qınanması
Allah bir bəndədə iki qorxu və iki arxayınlığı cəm etməz
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Cənnətin çətinliklərlə, Cəhənnəmin də şəhvətlərlə əhatə olunması
Cənnətlə Cəhənnəmin höcətləşməsi
Cənnətə sorğu-sualsız girənlər
Cənnətdə əkinçiliklə məşğul olmaq istəyən haqqında
Cəhənnəmə daxil olandan sonra oradan çıxan
Pişiyə görə əzaba düçar olan qadın
Cənnətdə ən aşağı və ən yüksək mərtəbəyə sahib olanlar
Cənnətə ən axırıncı girən haqqında
İçki içmək və ipək geymək iqtidarında ola-ola onları tərk edənin
fəziləti
Cənnət əhli ilə Cəhənnəm əhlinin bəzi sifətləri
Allahın Cənnət əhlindən razı olması
Cənnət əhli Cənnətdə Allaha baxacaqlar
Cənnət padşahların məskənidir
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•
•
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Allahın qulunu sevməsi
Allahın dostu ilə düşmənçilik edənin aqibəti
Allah üçün səvməyin fəziləti
Təvazökar olmağın fəziləti
Üç adam vardır ki, Allah onları sevir, onlara gülür və onlara
görə sevinir
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ÈÑÒÈÔÀÄß ÎËÓÍÀÍ ßÄßÁÈÉÉÀÒ
“Səhih əl-Buxari” Muhəmməd ibn İsmail Əbu Abdullah əl-Buxari əlCufi (Tərcümə: Əlixan Musayev) “Şərq-Qərb” mətbəəsi 2009
“Səhih Muslim” Əbul-Hüseyn Muslim ibn Həccəc ibn Muslim əl-Quşayri ən-Nisaburi (Tərcümə: Əlixan Musayev) “Şərq-Qərb” mətbəəsi 2010
“Sünənut-Tirmizi” Muhəmməd ibn İsa Əbu İsa ət-Tirmizi əs-Suləmi,
Dəru İhyəit-Turasil-Arabi, Beyrut çapı. Muhəmməd Nəsirəddin əl-Albaninin
təhqiqi ilə
“Sünəni Əbi Davud” Suleyman ibn əl-Əşəs Əbu Davud əs-Sicistani əlƏzdi, Dərul-Kitəbil-Arabi, Beyrut çapı. Muhəmməd Nəsirəddin əl-Albaninin
təhqiqi ilə
“Sünənun-Nəsai” Əhməd ibn Şueyb Əbu Abdurrahmən ən-Nəsai, Məktəbul-Mətbuatil-İsləmiyyəti, Hələb çapı, ikinci nəşr, M1986-H1406. Muhəmməd Nəsirəddin əl-Albaninin təhqiqi ilə
“Sünəni ibn Macə” Muhəmməd ibn Yəzid Əbu Abdullah əl-Qəzvini,
Dərul-Fikr, Beyrut çapı, Muhəmməd Nəsirəddin əl-Albaninin təhqiqi ilə
“Səhih ibn Hibban” Muhəmməd ibn Hibban ibn Əhməd Əbu Hatim ətTəmimi, Muəssəsətul-Risələ nəşriyyatı, ikinci nəşr M1993-H1414, Şueyb əlArnavutun təhqiqi ilə
“Müsnədi Əhməd” Əhməd ibn Hənbəl, Muəssəsətul-Risələ, ikinci nəşr,
M1999-H1420
“Müsnədi Əhməd” Əhməd ibn Hənbəl, Muəssəsətu Qurtubə, Qahirə çapı,
Şueyb əl-Arnavutun təhqiqi ilə
“Silsilətul-Əhədisis-Sahiha” Muhəmməd Nəsirəddin əl-Albani, Məktəbətul-Məarif, ər-Riyad
“Sahih və Daif Cəmius-Sağir və Ziyədətuhu” Muhəmməd Nəsirəddin
əl-Albani, Məktəbətul-İsləmi
“Sahihut-Tərğib vət-Tərhib” Muhəmməd Nəsirəddin əl-Albani, Məktəbətul-Məarif, ər-Riyad, beşinci nəşr
“Mişkətul-Məsabih” Muhəmməd ibn Abdullah əl-Xatib ət-Təbrizi, Məktəbətul-İsləmi, ikinci nəşr, Beyrut M1985-H1405. Muhəmməd Nəsirəddin əlAlbaninin təhqiqi ilə
“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 Nəsirəddin 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 əlCəvziyyə (Tərcümə: Fərahim Sələfi) “Adiloğlu” nəşriyyatı 2004
“Peyğəmbərlərin həyatı” İmadəddin ibn Kəsir (Tərcümə: Abdur-Rahim
Muradlı) “Şərq-Qərb” mətbəəsi 2011
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“radıyallahu anhu” kimi oxunur və “Allah ondan razı olsun!”
mənasını verir (kişi cinsinə aid edilir)
“radıyallahu anhə” kimi oxunur və “Allah ondan razı olsun!” mənasını verir (qadın cinsinə aid edilir)
“radıyallahu anhumə” kimi oxunur və “Allah onların ikisindən də
razı olsun!” mənasını verir
“radıyallahu anhum” kimi oxunur və “Allah onlardan razı olsun!”
mənasını verir
“aleyhissəlam” kimi oxunur və “ona Allahın salamı olsun!” mənasını
verir (kişi cinsinə aid edilir)
“rahiməhullah” kimi oxunur və “Allah ona rəhmət etsin!” mənasını
verir
“aleyhiməssəlam” kimi oxunur və “hər ikisinə Allahın salamı olsun!”
mənasını verir

