
 
1 

 

İbn Rəcəb əl-Hənbəli 

 

 

 العلوم واحلكم جامع
 

Elm və Hikmət 

Toplusu 
 

 

 

Ⅰcild 

 

     ابن رجب احلنبلي
 



 
2 

 

Əsərin adı: Elm və Hikmət Toplusu 

Müəllif: Zeynə`d-Din Abdu`r-Rahman əd-Diməşqi 

                              (İbn Rəcəb əl-Hənbəli) 

Təhqiq edənlər: Şüeyb Arnaut, İbrahim Bəcis 

Tərcümə və tərtibat: Vüsal Əliyev  

Redaktor: Dr. Elnur Nəsirzadə 

İxtisas redaktoru: İntiqam Məmmədli 

Qapaq dizaynı: Teymur Mustafayev 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kitab Azərbaycan Respublikası Dini Qurumlarla İş Üzrə 

Dövlət Komitəsinin 13.12.2012-ci il tarixli DK-448\B saylı 

qərarına əsasən 8-ci və 14-cü hədislər şərhlərilə birgə 

çıxarılmaqla nəşr olunmuşdur.  



 
3 

 

5 
ور هلل من شر ابنعوذ  نستغفره ، و نستعينه و إنَّ احلمد هلل حنمده و

ال فن يضلل م سيئات أعمالنا ، من يهده هللا فال مضل له ، و أنفسنا و
 شهد أنَّ أ هادي له ، وأشهد أن ال إله إال هللا وحده ال شريك له و

  .حممداً عبده ورسوله

  
  

    
   

     
  

  
   

   
   

  
   

  
  

    
   

   
  

  
   

     
  

  



 
4 

 

    
   
       
 أما بعد:

 

Həmd Allah`a  məxsusdur. Allah`ın  salavatı və salamı 

elçisi və qulu Muhəmmədin, ailəsinin və əshabının üzərinə 

olsun. 

Tərcümə etdiyimiz bu kitabın müəllifi orta əsrlərdə yaşa-

mış və böyük İslam alimlərindən olan Zeynu`d-Din Abdu`r-

Rahman ibn Əhməddir. İslam aləmində daha çox İbn Rəcəb 

əl-Hənbəli kimi məşhur olan bu alim bağdadda dövrü ücün 

ziyali bir ailədə dünyaya göz açmışdır. Daha sonra ailəsiylə 

birlikdə Dəməşq şəhərinə yerləşən İbn Rəcəb burada bir çox 

alimdən elm almış ve elmdə yüksək mərtəbələrə yetişmişdir. 

Sizlərə təqdim olunan bu əsər İbn Rəcəbin İmam Nəvəvi-

nin “Qırx hədis” kitabına yazdığı şərhdir. Ancaq müəllif bu-

nunla kifayətlənməmiş, özündən bir neçə hədis də əlavə edə-

rək şərh olunan hədislərin sayını əlliyə çatdırmışdır. 

Hədislərin düzülüş sistemi elə qurulmuşdur ki, onu mü-

taliə edən oxucu İslam dininin qayəsini ardıcıllıqla çox gözəl 

şəkildə anlamaq imkanına sahib olur. Həmçinin əlavə olaraq 

verilən şərhlər oxucunun biliklərinin daha da dərinləşməsinə 

xidmət edir. Bütün klassik hədis kitabları kimi “Əməllər niy-

yətlərə görədir” hədisi ilə başlayan, sonra isə İslam, iman ve 

İslamın bizdən tələbləri haqqında olan hədislərlə davam 

edən kitab hər bir müsəlmanın mühüm məsələləri öyrənməsi 

üçün əvəzolunmaz bir mənbədir. 

İbn Rəcəbin də dediyi kimi qeyd olunan hədislər qısa, 

yalnız məna etibarilə böyün bir anlayışa xidmət edən sözlər-
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dən ibarətdir. Bu kitabda şərh etmək üçün elə hədislər seçil-

mişdir ki, həmin hədislərlə ümumilikdə İslam dininin əsas 

məqsədi və hədəfi göstərilmişdir. 

Niyyət hədisi kitabın yazılmasında məqsədin yalnız Allah 

rizası olması qəsdi ilə bir çox alimin öz kitabının ilkin mov-

zusu olaraq seçdiyi hədis kimi tanınır. Bununla əməllərin 

niyyətlərə bağlı olması və müəllifin də öz kitabında məqsə-

dinin Allah rizasını qazanmaq olması nəzərə çatdırılır. Bun-

dan sonra oxucu İslamın ve imanın esasları ilə tanış olunur. 

İlk baslıqda İslamın ixlas üzrə qurulması, sonra isə ibadətlə-

rin yalnız İttiba ilə; yəni Allah Rəsulunun  sünnəsinə tabe 

olacağı şəkildə qəbul olunacağı oxucuya hədislər vasitəsilə 

geniş və əhatəli şərhlərlə aşılanır.  

Elə ilk başlıqdaca oxucu Kəlimeyi şəhadətin tələblərilə ta-

nış olur və bundan sonra onları necə qoruya biləcəyini izahlı 

şəkildə öyrənir. Daha sonra müsəlmanın Rəbb`i, peyğəmbəri, 

digər müsəlman qardaşları, həmçinin qeyri müsəlmanlarla 

davranış şəkillərinin də ən kiçik detallarına aydınlıq gətirilir. 

Kitab həm əqidəvi, həm də fiqhi məsələləri əhatə edir.  

Bu kitabın üstün cəhətlərindən biri də odur ki, o hər kəs 

üçün faydalıdır. Belə ki, müəllif şərhləri ilə, elmi az olan bir 

müsəlmana da, həmçinin alim və elm tələbəsinə də özlərinə 

məxsus faydalı məlumatlar təqdim etmişdir. Yəni bu kitab 

bir İslam aliminin, elm tələbəsinin və həmçinin dinini öyrə-

nən hər bir müsəlmanın böyük faydalar, dəyərli məlumatlar 

əldə edəcəyi kitabdır. 

Bizim dəyərli oxucularımıza məsləhətimiz odur ki, bu ki-

tabı şərhi ilə birgə diqqətlə oxumaqla yanaşı orada olan hə-

disləri əzbərləməyə də səy göstərsinlər. Çünki o hədislər de-

mək olar ki, bir müsəlmanın dinidə lazım olan məsələlərin 

böyük hissəsi üçün yönləndirici xarakter daşıyır. Təbii ki, o-

xumaq və öyrənməklə yanaşı ən vacib olan məsələ onları hə-
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yata keçirmək və tətbiq etməkdir. Çünki Allah Rəsulu  o 

hədisləri bizə onları yaşamağımız gündəlik həyatımızı, Rəb-

b`imizlə, fərdlərlə və cəmiyyətlə münasibətimizi onlar üzə-

rində qurmağımız üçün söyləmiş, bizə çatdırmışdır.  

Bir insanın qurtuluşu isə yalnız Allah`a və Onun Rəsulu-

na  tabe olmaqla mümkündür. Uca Rəbb`imiz bizə bu ki-

tabdan faydalanmağı ve orada olan faydaları həyatımıza tət-

biq etməyi nəsib etsin. Müvəffəqiyyət yalnız Allah`dandır. 

Mənim (bu işdə) müvəffəq olmağım yalnız Allah`ın kö-

məyilədir. Allah  gördüyümüz bu işi riyadan, təkəbbürlük-

dən və şeytanın digər hiylələrindən qorusun, qiyamət günü 

əməl dəftərimizdə yazılı olaraq qarşımıza çıxarsın. Mən 

yalnız Ona təvəkkül etdim və məhz Onun hüzuruna 

dönəcəyəm! Hud 88 

 

                                                                        Vüsal Əliyev 

Bakı \ 31.10.2013 

 

 

 

 



 
7 

 

 

 
İbn Rəcəb əl-Hənbəlinin tərcümeyi halı 

O imam, hafiz, əllamə Zeynu`d-Din Abdu`r-Rahman ibn 

Əhməd ibn Abdu`r-Rahman əl-Bağdadi əd-Diməşqididir. Lə-

qəbi Əbu`l-Fərəc olan müəllif İslam aləmində daha çox İbn 

Rəcəb əl-Hənbəli kimi tanınır. 

Hicri 736-cı ildə (miladi 1338) Bağdad şəhərində dünyaya 

gələn İbn Rəcəb ilk hədis dərslərini Bağdadın böyük alimlə-

rindən biri olan babası Abdu`r-Rahman ibn Həsəndən almış 

və atası Əhməd ibn Abdu`r-Rahman ailəsə ilə birlikdə 744-cü 

ildə (miladi 1344) Dəməşqə köçdüyü üçün kiçik Abdu`r-

Rahman da onunla birlikdə buraya yerləşmişdir. 

İbn Rəcəb  burada atası ve atasının dostları olan məşhur  

alimlərdən hədis əzbərləmiş, müxtəlif İslam elmlərindən ica-

zətlər almış və elm tələbi üçün Misirə, İraqa, Məkkəyə, 

Mədinəyə və Qüdsə  səfər etmişdir. Onun icazət aldığı bəzi 

böyük alimlər aşağıdakılardır: 

1-Zeynəb ibnt Abdu`r-Rahim əl-Məqdisiyyə. 

2-Safiyu`d-Din əbu`l-Fadail Abdu`l-Mumin ibn Abdu`l-

Haqq ibn Abdullah əl-Bağdadi. 

3-Abdu`r-Rahim ibn Abdullah əz-Zəryati. 

4-Əbu Rabii Əli ibn Abdu`s-Saməd ibn Əhməd əl-

Bağdadi əl-Hənbəli. 
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5-Hafiz Qasim ibn Muhəmməd əl-Bərzəli. 

6-Muhəmməd ibn Əhməd ibn Həsən ət-Təli əd-Diməşqi. 

7-Qazı Əbu`l-Abbas Əhməd ibn Həsən ibn Abdullah. 

8-Şihabu`d-Din Əbu`l-Abbas Əhməd ibn Abdu`r-Rahman 

əl-Həriri əl-Məqdisi əs-Salihi. 

9-İmadu`d-Din Əbu`l-Abbas Əhməd ibn Abdu`l-Hədi ibn 

Yusuf ibn Qudəmə əl-Məqdisi. 

10-Təqiyyu`d-Din Əbu Muhamməd Abdullah ibn 

İbrahim (İbn Qayyim əd-Dıyaiyyə) 

11-İmam İzzə`d-Din Əbu Yələ Həmzə ibn Musa. 

12-Ömər ibn Həsən əl-Məzzi. 

13-İbn Xabbəz Muhəmməd ibn İsmail əl-Xazrəci  

14-Şəmsu`d-Din Əbu Abdullah Muhamməd ibn Əbu Bəkr 

(İbn Qayyim əl-Cəvziyyə). 

15-Qazi İzzə`d-Din Abdu`l-Əziz ibn Muhamməd ibn Cəmaə. 

16-Hafiz Zeynu`d-Din Əbu`l-Fadl Abdu`r-Rahim ibn Hü-

seyn əl-İraqi. 

Atası hicri 774-cü ildə vəfat etdəkdən sonra Dəməşqə 

dönmüş, burada şəriət elmlərinin tədrisi və kitab yazmaqla 

məşğul olmuşdur. O, burada “Mədrəsətu`l-Kubra” adı ilə 

məşhur olan hənbəli məzhəibnin tədris edildiyi mədrəsədə 

hicrətin 790-cı ilinə qədər müəllimlik etmişdir. İbn Rəcəb 

vəfat edənə qədər  Dəməşqdə “Daru`l-Hədis əs-Sukriyyədə” 

yaşamışdır. 

İbn Rəcəb bir sıra böyük alimlərə müəllimlik etmiş və son-

radan dünyada məşhurlaşan bu İslam alimləri bu böyük alimin 

yanında yetişmişlər. Bunlardan aşağidakıları qeyd edə  bilərik. 
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1-Qazı Şihabu`d-Din Əbu`l-Abbas Əhməd ibn Əbu Bəkr. 

2-Muhibbu`d-Din Əbu`l-Fadl Əhməd ibn Nasrullah əl-

Bağdadi əl-Mısri. 

3-İmam Zeynu`d-Din Abdu`r-Rahman ibn Süleyman ibn 

Əbu`l-Kərəm əd-Diməşqi əs-Salihi. 

4-Abu Zər Abdu`r-Rahman ibn Muhəmməd ibn Abdullah 

əl-Mısri əz-Zərkəşi. 

5-İmam Ələə`d-Din Əbu`l-Həsən Əli ibn Muhamməd ibn 

Abbas əd-Diməşqi (İbn Ləhhəm). 

6-İmam Qazı Ələə`d-Din Əli ibn Muhamməd ibn Əbu 

Bəkr əs-Sələmi əl-Həməvi. 

7-Şihabə`d-Din Əhməd ibn Əli ibn Muhəmməd əl-Ənsari 

əl-Hələbi. 

8-Qazı İzzə`d-Din Muhəmməd ibn Bəhaə`d-Din Əli əl-

Məqdisi əl-Hənbəli. 

9-İmam Qazı Sadrə`d-Din Əbu Bəkr ibn İbrahim ibn Mu-

hamməd ibn Muflih. 

10-Şəmsu`d-Din Əbu Abdullah Muhəmməd ibn Xəlil ibn 

Tuğan əd-Diməşqi. 

İbn Rəcəb hafizəsinin itiliyi, fiqhi, elmi və dünya görüşü-

nün genişliyi ilə dövrünün bir çox böyük elm adamları tərə-

findən övülmüşdür. Buna misal olaraq İmam ibn Həcər əl-

Əsqalaninin onun haqqında dediyi bu cümləni nəzərinizə 

çatdırmağımız kifyət edər: “Mühəddis, hafiz və hədis elmlə-

rində mahir bir şəxsiyyət olan İbn Rəcəb təhəccüd və ibadət 

əhli olan bir alim idi”.1 

                                                           
1  əd-Duraru`l-Kəminə cild 2, səh. 322 
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İbn Rəcəb yaşadığı əsrdə ən şox kitab yazmış alimlərdən 

biridir. Onun müxtəlif elmlərdə yazdığı kitabları aşağıdaki 

kimi təsnif edə bilərik: 

            Quran elmləri: 

     1-“Nasr” surəsinin təfsiri. 

     2-“İxlas” surəsinin təfsiri. 

     3-“Bəsmələnin” qrammatək şərhi. 

     4-“Fatihə” surəsinin təfsiri. 

     5-“əl-İstiğnəu bi`l-Qurən” kitabı. 

              Hədis elmində: 

     1-“Fəthu`l-Bəri şərh Sahihu`l-Buxari” (İmam Buxarinin 

kitabının şərhi olan bu kitab yarımçıq qalmışdır) 

     2-“Sünən ət-Tirmizi”-nin şərhi. 

     3-Hər biri bir hədisi açıqlayan risalələr toplusu. 

     4-“İləl ət-Tirmizi”-nin şərhi. 

                 Fıqh elmində: 

      1-“əl-Qəvaidu`l-fiqhiyyə”. 

      2-“əl-İstixracu fi əhkəmi`l-Xərac”. 

      3-“Əhkamu`l-Xəvatim”. 

      4-“İzaləti`l-şunə an salati bədə ən-nidə yəvmu`l-

cumə”. 

      5-“əl-İdah vəl bəyan fi talaqi kələmi`l-ğadbən”. 

      6-“ər-Rəddu alə mən ittəbəə ğeyra`l-məzəhibi`l-

ərbəə”. 
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      7-“əl-Kəşfu və`l-bəyən an həqiqəti nuzur və əl-

Əymən”. 

      8-“Nuzhətu`l-əsmə fi məsələti`l-sima”. 

      9-“Muşki`l-əhadis əlvaridatu fi ənnə ət-Taləq əs-Sələsə 

vahidətun”. 

                 Zühd və nəfs tərbiyəsində: 

      1-“Fadlu ilmi sələf alə ilmi xaləf”. 

      2-“Əhvəl yəvmil qiyəmə”. 

      3-“Əhvəl əl-Qubur”. 

      4-“əl-Xuşu fi salə”. 

      5-“Fədail əş-Şam”. 

      6-“əl-İlmamu fi Fədaili beytilləhi`l-Haram”. 

      7-“Zəmmu`l-Xamr”. 

Hicrətin 795-ci ilində Dəməşqdə vəfat edən İbn Rəcəb 

“Babu`s-Sağir” məqbərəsində, Hənbəli məzhəibnin Şam tor-

paqlarında yayılmasına səbəb olan Əbu`l-Fərəc Abdu`l-Va-

hid ibn Muhamməd əş-Şirazinin yanında dəfn olunmuşdur. 
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الرحيم الرمحن هللا بسم  

 ت  ع  س    :ال  ق    اب  طَّ ال   ن  ب   ر  م  ع  : ص  ف  ح   ب  أ   :ي  ن  م  املؤ   ي  م  أ   ن  ع  
 امم  ئ  ام ر   ل   ك  ل   اّنَم إ   وم  ،ات  يَ لن   ب   ال  مم ع  الم  اّنَم إ  )) :ول  ق  ي     هللا   ول  س  ر  
 وم  ه ،س ول  رم  وم  للا   لم إ   ت ه  رم ه ج  فم  ه  ول  س  رم  وم  للا   لم إ   ت ه  رم ه ج   ت  انم كم   ن  مم فم  ى،وم ن م 
 امم  لم إ   ت ه  رم ه ج  فم  ا،هم ك ح  ن  ي م  ة  أم رم م  ا و  أم  اهم يب   ص  ي   ايم ن   د  ل   ت ه  رم ه ج   ت  انم كم   ن  مم 

 م  ل  س  م   و   ي  ار  خ  الب    اه  و  ر  (( ه  ي  لم إ   هماجمرم 

Möminlərin əmiri, Əbu Hafs Ömər ibn-i Xattabdan  belə 

dediyi rəvayət olunur: “Allah Rəsulunu  belə buyurarkən 

eşitdim: “Bütün əməllər niyyətlərə görədir, şübhəsiz ki, hər 

bir kəsə niyyət etdiyi qalar. Kim Allah  və Rəsulu üçün 

hicrət edərsə onun hicrəti Allah  və Rəsuluna, kim də 

hicrətini dünyanı əldə etmək və ya (hansısa bir) qadınla ni-

kah bağlamaq üçün edərsə onun hicrəti niyyət etdiyi şeyə-

dir”. Hədisi Buxari və Müslim  rəvayət etmişdir.2 

                                                           
2 Buxari: 1, 54, 2529, 3898, 5070, 6689, 6953, Müslim: 1907. Hədisi həmçi-

nin Həmidi: 28, Tayəlisi: səh. 9, Əhməd: 1\25, 43, İbn Mübarək “Zühd” 

kitabında: 88, Əbu Davud: 2201, Tirmizi: 1647, Nəsai: 1\58-60, 6\158, İbn 

Məcə: 4227, İmam  Malik “Muvatta”da:  983 Məhəmməd ibn Həsəndən, 

İbn  Hibban: 388, 389, İbn Cərud: 64, Tahavi “Şərh Məani`l-Əsər” kitabın-

da: 3\96, Darəqutni “Sünən”-də: 10\50, ”əl-İləl”-də: 2\194, Qəddai 

“Musnəd əş-Şihəb”-də: 1171, 1172, Beyhaqi “Sünənu`l-Kubra”-da: 1\41, 

298, 2\14, 4\112, 235, 5\39, 6\331, 7\341, ”Mərifə”-də: 189, 190, Əbu Nu-

eym “Hilyə”də: 8\42,  ”Əxbər Əsbahən”-də: 2\115, Xatib Bağdadi “Ta-

rix”-də: 4\244, 9\346, Bağavi “Şərh Sünnə”-də: 1,206 rəvayət etmişlər. 
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Bu hədisi təkcə bir şəxs; Yahya ibn Səid əl-Ənsari Mu-

həmməd  ibn İbrahim ət-Teymidən, o Əlqamə ibn Vəqqas əl-

Leysidən, o da Ömər ibn Xattabdan rəvayət etmişdir.          

Əli İbnu`l-Mədini və başqaları bu hədisin bundan başqa sə-

hih olan rəvayətinin olmadığını demişlər. Baxmayaraq ki, bu 

hədis Əbu Səiddən3 və başqalarından rəvayət olunmuşdur Xat-

tabi4 də: ”Mən hədis əhli arasında bu barədə (yəni hədisin bun-

dan başqa səhih olan rəvayətinin olmadığı barəsində) ixtilaf ol-

duğunu bilmirəm” demişdir. Həmçinin alimlər arasında “Bu 

hədis bir çox şəxslərdən rəvayət olunmuşdur. Amma bundan 

başqa səhih olan rəvayəti yoxdur” deyənlər də var.  

Daha sonra isə Yəhya ibn-Səid əl-Ənsaridən çoxlu sayda 

şəxs bu hədisi rəvayət etmişlər. Bəzi mənbələr bu sayın iki 

yüz, bəziləri isə yeddi yüzə catdığını deyirlər.5 Bunlardan ən 

məşhurları: Malik, Səvri, Əvzai, İbn Mübarək, əl-Leys ibn-i 

Səd, Həmmad ibn Zeyd, İbn Üyeynə və başqalarıdır. 

Alimlər bu hədisin səhihliyi və qəbul olunması haqqında 

ittifaq etmişlər. Buxari öz “Səhih” kitabını məhz bu hədislə 

başlamış, bu hədisi öz xütbəsi (və ya ön sözü) kimi qəbul et-

miş və bununla da sanki Allah`ın  razılığının qəsd olunma-

dığı hər bir əməlin batil olduğuna, onun dünya və axirətdə 

                                                           
3 Bax: “Fəth”: 1\11, ”Tarhu`t-Təsrib”: 2\3, ”ət-Tərğibu və`t-Tərhib”: 1\57. 
4 Hafiz əl-İraqi ”Tarhu`t-Təsrib”-də: 2\4 deyir: Əbu Səid hədisini Xattabi 

“Məəlimu`s-Sünən”, Darəqutni “Ğaraibu Məlik”, İbnu Əsakir “Ğaraibu 

Məlik”-də Əbdü`l-Məcid ibn Əbdü`l-Əziz İbn Əbi Ravvəddən, o da Ma-

likdən, o Zeyd ibn Əsləmdən, o Əta ibn Yəsardan, o da Əbu Səid əl-

Xudridən rəvayət etmişlər.  
5 Hafiz ibn Həcər ”Təlxisu`l-Həbir”-də: 1\55 deyir: “Əbu İsmail əl-Həravi 

deyir: Bu hədisi Yahya ibn Səidin əshabından yeddi yüz nəfərdən yaz-

dım.” Deyirəm (İbn Həcər): “Bu hədisi kitab və üç mindən çox qaynaq-

dan araşdırdımsa da onun sənədləri yetmişi keçmədi.”  
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fayda verməyəcəyinə işarə etmişdir. Buna görə də Abdu`r-

Rahman ibn Mehdi demişdir: “Mən kitab yazmalı olsaydım 

Ömərin əməllər niyyətlərə görədir hədisini hər babın əvvəli-

nə qoyardım.” Onun “Kim kitab yazmaq istəyirsə “Əməllər 

niyyətlərə görədir” hədisi ilə başlasın” dediyi  də nəql olun-

muşdur.6 

Bu hədis dinin üzərində dövr etdiyi hədislərdən biridir. İ-

mam Şafiidən “Bu hədis elmin üçdə biridir, fiqhin (İslam hüqu-

qunun) yetmiş babına girir” dediyi də rəvayət olunmuşdur.7 

İmam Əhmədin belə dediyi rəvayət olunur:8 “İslamın tə-

məli üç hədis üzərində qurulmuşdur: Bunlar Ömərin “Əməl-

lər niyyətlərə görədir”, Aişənin g “Kim bizim işimizə onda 

olmayan bir yenilik gətirərsə o rədd olunar”  və Numan ibn 

Bəşirin “Halal açıq-aydın, haram açıq-aydındır” hədisləridir.”                                                             

Hakim deyir: “Mənə Abdullah ibn Əhmədin  atasının Allah 

Rəsulunun  “Əməllər niyyətlərə gorədir”, ”Şübhəsiz ki, hər 

birinizin yaradılışı ana bətnində qırx günə tamamlanar” və 

”Kim bizim dinimizə onda olmayan yeni bir şey  gətirərsə o 

rədd olunar” hədislərini zikr etdikdən sonra “Hər bir kitab 

bu hədislərlə başlanmalıdır, çünki bunlar hədislərin əsasla-

rıdır” dediyini rəvayət etdilər.” 

İshaq ibn Rahaveyh demişdir: “Dörd hədis var ki bunlar 

dinin əsasını təşkil edir: Bunlar Ömərin “Əməllər niyyətlərə 

görədir” hədisi, “Halal açıq-aydın, haram açıq-aydındır”, 

                                                           
6 Bax: “Şərh Muslim”: 13\53, İbn Dəqiq əl-İdin ”Şərh Ərbain ən-Nəvəvi” 

kitabı: səh. 12, ”Fəth”: 1\11. 
7 Bax: “Tarhu`t-Təsrib”: 2\5, “Şərh Muslim”: 13\53, ”Fəth”: 1\11, İbn 

Dəqiq əl-İdin ”Şərh Ərbain ən-Nəvəvi” kitabı: səh.12. 
8 Bax “Tarhu`t-Təsrib”: 2\5, ”Fəth” :1\11. 
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”Şübhəsiz ki, hər birinizin yaradılışı ana bətnində qırx günə 

tamamlanar” və ”Kim bizim işimizə onda olmayan bir şey 

gətirərsə rədd olunar” hədisləridir.” 

Osman ibn Səid Əbu Übeydin belə dediyini rəvayət edir: 

“Peyğəmbər  axirətin bütün işlərini “Kim bizim işimizə onda 

olmayan bir yenilik gətirərsə o rədd olunar” sözündə, dün-

yanın bütün işlərini isə “Əməllər niyyətlərə görədir” sözün-

də cəmləmişdir ki, bu hədislər də bütün babları əhatə edir.” 

Əbu Davud demişdir:9 “İsnad olunan hədislərə nəzər ye-

tirdim və gördüm ki, dörd min hədisdir. Sonra yenə nəzər 

yetirdim və gördüm ki, bütün bu hədislərin mənasını özün-

də toplayan və əks etdirən hədislərin sayı dörddür. Bunlar 

da Numan ibn Bəşirin “Halal açıq-aydın, haram açıq-aydın-

dır”, Ömərin “Əməllər niyyətlərə görədir”, Əbu Hüreyrənin 

“Şübhəsiz ki, Allah  gözəldir və yalnız gözəl şeyləri qəbul 

edər və yenə Allah  möminlərə rəsullara əmr etdiyi şeyləri 

əmr etmişdir” və “Ona aid olmayan şeylərlə maraqlanmama-

ğı insanın İslamının gözəlliyindəndir” hədisləridir. Bu hədis-

lərdən hər biri elmin dörddə biridir.” 

Yenə Əbu Davuddan belə dediyi rəvayət olunur: “Allah 

Rəsulundan  beş yüz min hədis yazdım. Bunlardan bu kita-

bı (yəni Sünəni) təşkil edən hədisləri seçdim ki, onlar da 

dörd min səkkiz yüz hədisdir.10 İnsana isə dini üçün bu hə-

dislərdən dördü yetərlidir ki, bunlardan da birincisi Ömərin 

“Əməllər niyyətlərə görədir”, ikincisi “Ona aid olmayan şey-

lərlə maraqlanmamağı kişinin İslamının gözəlliyindəndir”, 
                                                           
9 Bax: İbn Əbdü`l-Bərin “ət-Təmhid” kitabı: 9\201, ”Tarhu`t-Təsrib”: 2\5-6. 
10 Əbu Davudun əl-Luluinin rəvayəti ilə çap olunmuş variantındakı hə-

dislərin sayı 5274-dür. 
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üçüncüsü “Yalnız özü üçün razı olduğu şeyləri qardaşına ra-

zı olmadıqca mömin mömin olmaz”, dördüncüsü “Halal a-

çıq-aydın, haram açıq-aydındır” hədisləridir.” 

Başqa bir rəvayətdə isə onun belə dediyi rəvayət olun-

muşdur: “Fiqh beş hədis üzərində dönür; Bunlar: “Halal a-

çıq-aydın, haram açıq-aydındır”, “Zərər və zərərlə qarşılıq 

vermək yoxdur”, “Əməllər niyyətlərə görədir”, “Din nəsihət-

dir”, “Sizə qadağan etdiklərimdən uzaq durun, sizə əmr et-

diklərimdən isə bacardığınızı yerinə yetirin” hədisləridir.” 

Yenə başqa bir rəvayətdə isə onun belə dediyi rəvayət o-

lunmuşdur: “Hər bir fəndə sünnətin əsası dörd hədisdən iba-

rətdir ki, bunlar da Ömərin “Əməllər niyyətlərə görədir”, 

“Halal açıq-aydın, haram açıq-aydındır”, “Ona aid olmayan 

şeylərlə maraqlanmamağı kişinin İslamının gözəlliyindən-

dir”, “Dünyadan imtina et (zahid ol) ki, Allah  səni sevsin, 

insanların əlində olanlardan imtina et ki, insanlar səni 

sevsin” hədisləridir.” 

Hafiz Əbu`l-Həsən Tahir ibn Mufavviz əl-Məəfəri əl-Ən-

dəlusi11 demişdir: 

البرية خير كالم من أربع                  كلمات عندنا الدين عمدة  

بنيه اعملّن و يعنيك ليس           ما دع و ازهد و الشبهات اتق  

                                                           
11 O İmam Hafiz Naqid Mucavvəd titulları almış Əbu`l-Həsən Tahir ibn 

Mufavviz ibn Əhməd ibn Mufavviz əl-Məəfəridir. Əbu Ömər ibn Əbdü`l-

Bərin xüsusi tələbəsi olmuşdur. İmam elmdən nəsibini almış, hədisdə 

özünə yer tutmuş, kamal və yazı, fəzilət və xovf, təqva, vüqar və xoş gö-

rünüş  sahibi olmuşdur. Hicri 484-cü ildə vəfat etmişdir. Tərcümeyi halı-

na “Seyr Əələm ən-Nübəla”-da: 19\88 baxa bilərsiniz. Şerləri üçün İbn 

Əllənin “əl-Futuhət ər-Rabbəniyyə”: 1\64 və  Süyutinin “Şərh ən-Nəsəi”: 

7\242 əsərlərinə baxa bilərsiniz. 
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Bizə görə dinin əsasi, 

Yaratılmışların ən xeyrlisinin sözlərindən dördüdür, 

Şübhələrdən qorx, zahid ol, sənə aid olmayan şeyləri 

burax, 

Niyyətlə əməl et. 

“Şübhəsiz ki, əməllər niyyətlərə görədir”  rəvayəti ilə “Əməl-

lər niyyətlərə görədir“ rəvayətlərinin ikisi də doğru olanla məh-

dudlaşmanı tələb edir.12 Burada məqsədimiz nə bu mövzunu ge-

niş müzakirə etmək, nə də üzərindən keçmək deyil . 

“Əməllər niyyətlərə görədir“ hədisində nəzərdə tutulan 

mənanın üzərində alimlər ixtilaf etmişlər. Mütəəxxirin (son 

dövrlərin alimləri) alimlərdən çoxu bu hədisdə nəzərdə tutu-

lan mənanın: “Əməllər niyyətlərlə doğru, mötəbər və ya qəbul 

olunar” kimi olduğunu iddia edirlər. Bu nöqteyi nəzərdən ba-

xanda isə deməli burada əməllər dedikdə niyyətə ehtiyacı o-

lan şəri əməllər nəzərdə tutulur. Amma yemək, içmək, geyin-

mək və ya əmanətin və öhdəçiliyə götürülən şeylərin geri qay-

tarılması kimi niyyətə bağlanılmayan başqa əməllərin isə  niy-

yətə ehtiyacı yoxdur. Deməli burada nəzərdə tutulan əməllər  

bütün əməllər deyil, yalnız müəyyən əməllərdir. 

Başqa bir qrup alimlər isə buradakı əməllər sözünün bü-

tün əməllərə şamil olunduğunu, əməllər arasında ayrıseçkili-

yin olmadığını iddia edirlər. Bunlardan bəziləri isə bu barədə 

cumhurun (əksər İslam alimləri) rəyinin olduğunu rəvayət 

                                                           
12 Yəni əməllərin qəbul olmasında məhdudiyyətlər var. Belə ki, görülən 

hər bir əməl deyil, yalnız doğru olan əməllər qəbul olunur. Doğru olan 

əməllər dedikdə isə Allah və Rəsulunun edilməsini tələb etdikləri əməllər 

nəzərdə tutulur. (Tərcüməçidən) 
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etmişlər. Sanki burada mütəqəddimin cumhurunu nəzərdə 

tutmuşlar. Bu İbn Cərir ət-Təbərinin, Əbu Talib əl-Məkkinin 

və başqa mütəqəddim (ilk dövrlərin alimləri) alimlərin görü-

şüdür. Bu görüş eyni zamanda  İmam Əhmədin sözlərinin 

zahirində də öz əksini tapir.  

İmam Əhməddən gələn bir rəvayət belədir: “Bir kəsin na-

maz, oruc, sədəqə və ya hər hansı bir gözəl əməl işlədiyi za-

man niyyətin o əməldən öndə olmağını sevirəm. Peyğəmbər 

 belə buyurmuşdur: “Əməllər niyyətlərə görədir”. Bu isə 

hər bir işə aiddir.” 

Fadl ibn Ziyad deyir: “Əbu Abdullahdan (yəni İmam Əh-

məd ibn Həmbəldən) əməldə niyyət barəsində “Niyyət necə 

olur?” deyə soruşdum. O cavab verdi: “Nəfsini müalicə edir, 

əgər hər hansı bir əməli etmək qərarına gəlibsə bu zaman in-

sanları düşünmür”. 

Əhməd ibn Davud əl-Hərbi demişdir: “Yəzid ibn Harun 

Ömərin “Əməllər niyyətlərə görədir” hədisini danışdı. İmam 

Əhməd də  oturmuşdu. Bu zaman İmam Əhməd Yezidə de-

di: “Ey Əbu Xalid bu insanların sıxıntıya düşdüyü yerdir”. 

Buna əsaslanaraq da deyə bilərik ki, burada nəzərdə tutu-

lan məna “Əməllər niyyətlərlə həyata keçər və ya hasil olar” 

kimi açıqlana bilər. Bu zaman əməllər barəsində deyirik ki, 

ixtiyari əməllər insanın qəsdindən (əməli işləmək istəməsin-

dən) sonra həyata keçər. Həmin əməlin olunmasının səbəbi 

və var olması məhz qəsdə bağlıdır. Bundan sonra gələn “Hər 

bir kəsə niyyət etdiyi qalar” ifadəsi isə şəri bir hökmün tə-

zahürüdür. Yəni əməl edənin o əməldən nəsibi əməli etməz-

dən öncəki niyyətidir. Əgər niyyəti doğru olmuşsa əməli də 

doğrudur və buna görə əcrini, savabını qazanmışdır. Yox ə-
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gər niyyətə doğru olmamışsa bu zaman əməli də batildir və 

buna görə də günah qazanmışdır. 

Həmçinin “Əməllər niyyətlərə görədir” ifadəsinin məna-

sının  əməllər niyyətlərlə doğru və ya batil, qəbul olunan və 

ya rədd olunan, ona görə savab  və ya  günah qazanılan ol-

ması da ehtimal olunur. Bu zaman burada yenə bir şəri hökmlə 

qarşılaşırıq ki, bu da əməllərin doğru və ya batil olmasının 

niyyətlərin doğru və ya batil olması ilə bağlı olması hökmü-

dür. Bu da Peyğəmbərin  “Şübhəsiz ki bütün əməllər son-

luqlarına görə dəyər qazanar”13  hədisindən çıxan məna ilə 

üst-üstə düşər. Yəni əməllərin doğru və batilliyi, qəbul olun-

ması və ya rədd olunması sonluqlarına bağlıdır. Bundan son-

ra gələn “Hər bir kəsə niyyət etdiyi qalar” ifadəsi də burada 

təkrar deyil, yeni bir məna ifadə edir. Bu ikinci ifadə bizə 

xəbər verir ki, əməli işləyən kəsə həmin əməli ilə nəyi nəzər-

də tutmuşsa, nəyi niyyət etmişsə o qalar. Yəni əgər bu əməli 

ilə xeyir niyyət etmişdisə ona xeyir, yox şər niyyət etmişdisə 

ona şər qalar. Deməli birinci cümlə əməlin doğruluğunun və 

ya batilliyinin o əməlin ortaya çıxmasına səbəb olan niyyət 

ilə gerçəkləşdiyini, ikinci cümlə isə əməli edənin gözəl niyyə-

tinə görə savab, pis və fasid niyyətinə görə isə günah qazan-

masına dəlalət edir. Bəzən isə əməl edənin niyyəti mübah 

(edilməsində bir qəbahət olmayan) olar. Bu zaman o şəxsin 

əməli də mübah olar və o bu əmələ görə nə savab nə də gü-

nah qazanmaz. 

Deməli əməlin doğruluğu, səhvliyi və mübahlığı o əməlin 

meydana çıxmasına səbəb olan niyyət ilə bilavasitə bağlıdır. 

Bu zaman  əməli edən şəxsin savab və ya günah qazanması 

                                                           
13 Buxari Səhl ibn Səddən rəvayət etmişdir: 6493, 6607. 
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və ya cəzadan canını qurtarması da o əməli ortaya çıxaran 

niyyətin doğru, yanlış və ya mübah olmasına bağlı olur. 

Hərçənd ki, bura bunları zikr etməyin yeri olmasa da bir 

şeyi də bilmiş ol ki, niyyət kəlməsi dildə, yəni lüğətdə qəsd 

və istəyin bir növüdür.                     

Alimlərin yazılarında niyyət iki mənada istifadə olunur: 

Birincisi: Zöhr namazını əsr namazından, ramazan orucu-

nu başqa oruclardan olmaq surətiylə ibadətlərin birini digə-

rindən ayırmaq və ya cənabət qüslünü çimməkdən və ya 

yaxalanmaqdan olmaq surətiylə ibadətləri adətlərdən ayır-

maq manasındadır. Fəqihlərin kitablarında istifadə olunan 

məna da məhz elə bu mənadır. 

İkincisi: Məqsədlə əməlin arasını ayırmaq manasındadır. 

Yəni görülən işdə məqsəd təkcə şəriki olmayan Allah  yoxsa 

başqasıdırmı və ya həm Allah  həm də başqasıdırmı. Bu 

mənaya isə ariflərin kitablarında ixlas və bənzəri məfhum-

lara dair sözlərində rast gəlmək olar. Məhz elə bu mənanı da 

çox vaxt mütəqəddim sələfin sözündə tapmaq olar. 

Əbu Bəkr ibn Əbu Dünyə bir kitab yazmış və adını da 

“İxlas və Niyyət kitabı” qoymuşdur. Burada o, ikinci məna-

dakı niyyətdən bəhs etmişdir. Elə bu mənadır ki, o tez-tez 

Peyğəmbərin  hədislərində niyyət, istək və bənzəri kəlmə-

lər kimi öz əksini tapır. Eyni zamanda Quranda da bu məna-

nın niyyət kəlməsinə yaxın mənalı sözlərlə ifadə olunduğu-

nu görə bilərik. 

Alimlərdən niyyətlə qəsd, istək və bənzəri kəlmələr ara-

sında fərq qoyanlar da olmuşdur. Çünki onlar niyyət kəlmə-
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sinin yalnız birinci, yəni fəqihlərin işlətdiyi məna üçün keçər-

li olduğunu düşünmüşlər. Onlardan bəziləri niyyətlər niyyət 

edənin felinə məxsusdur, istək isə felə məxsus deyil deyirlər. 

Yəni məsələn insan Allah`dan  onu bağışlamasını istəyər və 

lakin buna niyyət etməz. Yuxarıda qeyd etmişdik ki, niyyət 

dedikdə Peyğəmbərin  və ümmətin sələfinin kəlamında 

çox vaxt  ikinci məna nəzərdə tutulur. Deməli niyyət dedik-

də həm də istək nəzərdə turulur. Elə buna görə də Quranda 

çox vaxt bu məna iradə (istək) kimi istifadə olunur. Buna mi-

sal olaraq:  

    
    
    

İçərinizdən bəziləri dünyanı, bəziləri isə axirəti istəyir-

di. (Əli-İmran 152) 

   
   

    

Siz dünya malını istəyirsiniz, Allah isə axirəti qazanma-

ğınızı istəyir.( Ənfal 67 ) 

    
    
     

   
    

       

Biz axirət qazancını istəyənin qazancını artırar, dünya 

mənfəti istəyənə də ondan verərik. Onun axirətdən nəsibi 

olmaz. (Şura 20) 



 
24 

 

   
   

    
    

   
      
   
   

   
     

Hər kəs ki, fani dünyanı istəsə, dilədiyimizə istədiyimiz 

neməti orada tezliklə verərik. Sonra isə ona cəhənnəmi məs-

kən edərik. O, (cəhənnəmə) qınanmış, (Allah`ın mərhəmə-

tindən) qovulmuş bir vəziyyətdə daxil olar. Mömin olub 

axirəti istəyən və onun uğrunda çalışanların zəhməti qəbul 

olunar. (İsra 18-19) 

   
  
  

   
    
     
     

    
    
      

Kim dünyanı və onun bərbəzəyini istəyirsə, Biz ona ə-

məllərinin əvəzini elə orada verərik. Onların dünyadakı 

mükafatları əsla azaldılmaz. Belələri axirətdə atəşdən baş-

qa heç bir payı olmayanlardır. Onların dünyada gördükləri 

işlər puç olar və bütün əməlləri boşa çıxar. (Hud 15-16) 
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Rəbb`inin rizasını istəyərək səhər-axşam Ona dua edən-

ləri qovma. (Ənam 52) 

   
   

 
  

    
   

  
      

Səhər-axşam Rəbb`inin Rizasını istəyərək Ona ibadət e-

dənlərlə birlikdə səbr et. Dünya həyatının bər-bəzəyini is-

təyərək nəzərini onlardan çevirmə. (Kəhv 28) 

   
    

  
     

   
   

    
     

   
   

     

Allah`ın rizasını istəyənlər üçün bu daha xeyrlidir. Axi-

rətdə nicat tapanlar məhz onlardır. (Mal-dövlətinizin) xal-

qın mal-dövləti hesabına artması üçün faizlə verdiyiniz 

malın Allah qatında heç bir bərəkəti olmaz. Allah`ın riza-

sını istəyərək verdiyiniz zəkat isə (belə olmaz). Belə edən-

lər isə (mallarının bərəkətini) artıranlardır. (Rum 38-39) a-

yələrini göstərmək olar. 
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Quranda bəzən də bu məna ibtiğa (arzu, dilək) kəlməsi ilə 

ifadə olunur. Məsələn: 

   
      

O ancaq ən uca olan Rəbb`inin rizasını diləyərək belə 

edər. (Leyl 20) 

   
  

       

Mallarını Allah`ın rizasını qazanmaq arzusuyla sərf e-

dənlərin misalı…….. (Bəqərə 265) 

   
    

     

Siz onu yalnız Allah`ın rizasını diləyərək verirsiniz. 

(Bəqərə 272) 

     
    
    
    

   
   

   
     

Onların  gizli söhbtlərinin çoxunda xeyir yoxdur. Xeyir 

yalnız sədəqə verməyi, yaxşılıq etməyi və ya insanların 

arasını islah etməyi əmr edən kəsin söhbətindədir. Kim ki, 

Allah`ın rizasını diləyərək belə edərsə ona böyük mükafat 

verəcəyik. (Nisə 114) 
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Allah  bu ayədə insanların bir-birilə pıçıldaşmalarının 

bir çoxunda xeyirin olmadığını, yalnız yaxşılığa əmr etmənin 

bunun xaricində qaldığını bəyan etmiş, yaxşılığa əmr 

etmənin içindən isə hər tərəfli xeyirli olduğu üçün sədəqəni 

və insanların arasını islah etməyi xüsusiləşdirmişdir. Həmçi-

nin bu ayə göstərilən bu işlər üçün pıçıldaşmağın xeyirli ol-

duğuna da dəlildir. Bu işin savabı isə sadəcə bu işi Allah`ın  

razılığını diləyərək görənlər üçün Allah  qatındadır.  

Bu ayədə həmçinin yaxşılığı əmr etmə sədəqə, insanların 

arasını islah etmək isə xeyir iş kimi dəyərləndirilmişdir. 

Hətta bunu edənin niyyəti Allah`ın  rizası olmasa belə bu 

xeyirli işdir. Çünki bu işi görən sadəcə özü deyil bu işlə in-

sanlara xeyir vermiş olur. Amma yaxşılığa əmr etməyə gəl-

dikdə isə bunu edən şəxs Allah`ın  rizasını diləmişsə bu o-

nun üçün xeyir olar və etdiyi işə görə savab qazanar. Yox ə-

gər Allah`ın   rizasını diləməmişsə bu zaman onun üçün xe-

yir olmaz və etdiyi işə görə heç bir savab qazanmaz. Bu isə 

eyni zamanda dünyanı istəyərək namaz qılıb, oruc tutub, 

Allah`ı  zikr edənin əksinədir. Çünki onun üçün bu işlərdə 

tamamilə heç bir xeyir və fayda olmaz. Onun etdiyi bu işlər-

dən qazandığı günah isə başqasına yazılmaz.  

Bu mənanın sünnətdə və sələfin sözlərində niyyət olaraq 

adlandırılması isə həddən artıq çoxdur. Bunlardan bəzilərini 

sizin üçün zikr edəcəyik. İmam Əhməd və Nəsai Übadə ibn 

Samitdən Peyğəmbərin  belə dediyini rəvayət edirlər:  

"وان   ما   ه  ل  ف    ع ق الً  إال   ون  ي    ل    و   ، هللا   يل  ب  س   ف   از  غ   ن  م  "  
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“Kim Allah yolunda yalnız (dəvə və ya at ayağı) cidarla-

maq (qənimət qazanmaq) niyyəti ilə vuruşarsa ona yalnız 

niyyət etdiyi şey qalar.”14  

İmam Əhmədin İbn Məsuddan rəvayət etdiyi başqa bir 

hədisdə Peyğəmbər  belə buyurur:  

 هللا   ي  فَّ الص   ي  ب   يل  ت  ق   بَّ ر   و   ، الف ر ش   اب  ح  ص  أ   ت  مَّ أ   اء  د  ه  ش   ر  ث   ك  أ   نَّ إ  "
 "ه  ت  يَّ ن  ب   م  ل  ع  أ  

“Ümmətimin şəhidlərindən çoxu yataqda ölənlərdir. İki 

cərgədə (üz-üzə durmuş iki ordu) elə ölənlər vardır ki, Allah 

 onların niyyətəni bilir.”15  

İbn Məcə  Cabirdən Peyğəmbərin  belə buyurduğunu 

ravayət edir:  

 "م  ات   يَّ ن   ىل  ع   اس  النَّ  ر  ش  ي   "
“İnsanlar niyyətləri üzərinə həşr olunarlar.”16 

Yenə Əbu Hüreyrədən gələn başqa bir rəvayətdə isə belə 

deyilir: 

 "م  ات   يَّ ن   ىل  ع   اس  النَّ  ث  ع  ب   ي    اَنَّ  إ  "

                                                           
14 İmam Əhməd: 5\315-320, Nəsai: 6\24, Darimi: 2\208, İbn Hibban səhih 

demişdir: 4638.  
15 “Müsnəd”: 1\397. Bu hədis zəifdir. 
16 “Sünən ibn Məcə”: 4230, ravilərindən birinin, Şərik əl-Qadinin yaddaşı 

pisdir. Buna baxmayaraq şahidləri ilə birlikdə səhihdir. Həmçinin Hakim 

səhih demişdir: 2\452. 
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“Şübhəsiz ki, insanlar niyyətləri üzərinə dirildilərlər.”17 

İbn Əbu Dünyə Ömərdən Peyğəmbərin  belə buyurdu-

ğunu rəvayət edir:  

 "ات  يَّ الن    ىل  ع   ون  ل  ت  ت  املق   ث  ع  ب   ي    اَنَّ  إ  "

“Döyüşdə öldürülənlər niyyətlərinə görə dirildilərlər.”18 

Müslim “Səhih”-də Ummu Sələmədən Peyğəmbərin  

belə buyurduğunu rəvayət etmişdir:  

 ن  م   اء  د  ي  ب   ب   واان  ك    اذ  إ  ف   ،ث  ع  ب    ه  ي  ل  إ   ث  ع  ب   ي   ف    ، ت  ي  لب   اب   ذ  ائ  ع   وذ  ع  ي   "
: ال  ق   ا؟هً ار  ك    ان  ك    ن  ب    ف  ي  ك  ف   هللا   ول  س  ر   ي   ت  ل  ق  ف    ،م  ب    ف  س  خ   ،ض  ر  ال  
 "ه  ت  يَّ ن   ىل  ع   ة  ام  ي  ق  ال م  و  ي    ث  ع  ب   ي    ه  نَّ ك  ل   و   م  ه  ع  م   ه  ب   ف  س  ي   

“Sığınacaq axtaran bir şəxs Kəbəyə sığınacaq və onun 

üstünə ordu göndəriləcək. Bir çöllüyə gəldikləri zaman yerə 

batırılacaqlar.” Mən dedim (Ummu Sələmə): “Ey Allah`ın  

Rəsulu zorla gətirilənlərin aqibəti necə olacaq?” O dedi: 

                                                           
17 “Sünən ibn Məcə”: 4229, həmçinin İmam Əhməd də rəvayət etmişdir: 

2\392. Hafiz əl-Munziri “ət-Tərğibu və`t-Tərhib”-də həsən olduğunu de-

mişdir: 1\57. 
18 “İxlas və Niyyət” kitabında, həmçinin Əbu Yələə “Musnədu`l-Kəbir”-

də, ”Məcməi`z-Zəvaid”: 10\332, İbn Əsakir “Tərix Diməşq”-də, Süyuti-

nin “Cəmiu`s-Sağir”-ində, Sənədində Ömər ibn Şəms var ki, hamı onun 

yalançı (kəzzab) olduğunu demiş, həmçinin hədis uydurmaqda ittiham 

olunmuşdur. İmam Zəhəbi “Mizan” kitabında ona aid olan münkər hə-

disləri sayarkən bu hədisi də orada qeyd etmişdir. 
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“Onlar da o biriləri ilə yerə batırılacaqlar  amma qiyamət 

günü niyyətlərinə görə dirildiləcəklər.”19 

 Yenə Müslimin “Səhih” kitabında Aişə g anamızdan ey-

ni mənalı hədisdə Peyğəmbərin  belə buyurduğu rəvayət 

olunur:  

 ىل  ع   هللا   م  ه  ث   ع  ب   ي    ،ّتَّ ش   ر  اد  ص  م   ون  ر  د  ص  ي   و   ا،دً اح  و   اكً ل  ه  م   ون  ك  ل  ه  ي   "
 "م  ات   يَّ ن  

“Hamısı eyni yerdə, eyni bəla ilə, eyni cür həlak olarlar. 

Diriltildikləri zaman isə müxtəlif cür diriltilərlər. Allah  on-

ları niyyətlərinə görə diriltər.”20 

İmam Əhməd və İbn Məcənin  Zeyd inb Sabitdən rəvayət 

etdikləri bir hədisdə Peyğəmbər  belə buyurur: 

 ،ه  ي  ن   ي   ع   ي   ب    ه  ر  ق  ف    ل  ع  ج   و   ،ه  ر  م  أ   ه  ي  ل  ع   هللا   ق  رَّ ف    ، ه  ه َّ  اي  ن   الد   ت  ان  ك    ن  م  "
 ه  ل   هللا   ع  ج    ،ه  ت  ي َّ ن   ة  ر  اآلخ   ت  ان  ك    ن  م   و   ،ه  ل   ب  ت  ك    ام   الَّ إ   اي  ن   الد   ن  م   ه  ت  ي    ل    و  
 "ة  م  اغ  ر   ي  ه   و   اي  ن   لد  ا ه  ت  ت   أ   و   ،ه  ب  ل  ق    ف   اه  ن  غ   ل  ع  ج   و   ،ه  ر  م  أ  

“Kimin dərdi-səri dünya olarsa Allah  onun işlərini par-

çalayar, alnına kasıblıq yazar və o kəsə dünyadan onun üçün 

yazılandan başqa bir şey verməz. Kimin də ki, niyyəti axirət 

olarsa Allah  onun işlərini cəmləyib səhmana salar, ona qəl-

                                                           
19 “Səhih Muslim”: 2882, Tirmizi : 1272. 
20 “Səhih Muslim”: 2884, Buxari: 2118, Əhməd: 6\105 və 259, İbn Hibban: 

6755.  
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bən var-dövlət verər və istəksiz halda dünya onun arxasınca 

gələr.21 Bu İbn Məcənin  rəvayətidir.” 

İmam Əhmədin rəvayəti: 

 "اي  ن   الد   ه  ت  ي َّ ن   ت  ان  ك    ن  م   و   ،ة  ر  اآلخ   ه  ه    ان  ك    ن  م  "

“Kimin ki, dərdi-səri axirət, kimin ki, niyyəti dünya olar-

sa…..” 

İbn Əbu Dünyənin rəvayəti isə: 

 "ة  ر  اآلخ   ه  ت  ي َّ ن   ت  ان  ك    ن  م   ا،ي  ن   الد   ه  ت  ي َّ ن   ت  ان  ك    ن  م  "
“Kimin ki, niyyəti dünya, kimin ki, niyyəti axirət olar-

sa...........”  şəklindədir.  

Buxari və Müslim Səd ibn Əbu Vəqqasdan Peyğəmbərin 

 belə buyurduğunu rəvayət etmişlər: 

 ة  م  ق  الل   ّتَّ ح   ا،ه  ي   ل  ع   ت  ب  ث   أ   الَّ إ   هللا   ه  ج  و   اب    يغ  ت  ب   ت    ةً ق  ف  ن    ق  ف  ن   ت    ن  ل   ك  نَّ إ  "
 "ك  ت  أ  ر  ام   ف   ف   اه  ل  ع  ت   

“Allah`ın  rizasını diləyərək verdiyin sədəqənin və xanı-

mının ağzına apardığın tikənin belə qarşılığını alacaqsan.”22 

İbn Əbu Dünyə munqati23 sənədlə Ömərin belə dediyini 

rəvayət edir: “Niyyəti olmayanın əməli də olmaz, əvəzi ol-

                                                           
21 Səhihdir. Əhməd: 183, İbn Məcə: 4105 və İbn Hibban səhih demişdir: 680. 
22 Buxari: 56, 1295, 2742, 3936, 4409, 6733, Müslim: 1628, Malik: 2\763, Əh-

məd: 1\179, Tirmizi: 2116, İbn Hibban: 4249, 6026. 
23 Zəif hədisin qismlərindən biri. 
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mayanın savabı da olmaz.” Yəni  etdiyi işin savabının Allah 

 qatında olduğunu hesab etməyənin savabı da olmaz. 

İbn Məsuddan zəif bir isnadla belə dediyi rəvayət olunur: 

“Söz əməlsiz fayda verməz, söz və əməl isə niyyətsiz fayda 

verməz, söz, əməl və niyyət də sünnəyə (Peyğəmbərin  de-

diyi və əmr etdiklərinə) uyğun olmadıqca fayda verməz.” 

Yahya ibn Əbu Kəsir belə demişdir: “Niyyəti öyrənin 

çünki o əməldən irəlidir.”24 

Zübeyd əl-Yəəmidən belə dediyi rəvayət olunur: “Mən hər 

bir şeydə niyyətimin olmağını sevirəm, hətta yeməkdə və 

içməkdə belə.” Həmçinin onun belə dediyi də rəvayət olu-

nur: “Xeyir istədiyiniz hər bir şeydə həttə zibil atmağa çıxan-

da belə niyyət edin.” 

Davud ət-Tai demişdir: “Xeyrin hamısının gözəl niyyətlə 

birgə olduğu zaman (faydalı olduğunu) gördüm. Niyyət et-

diyin şeyə çatmasan belə onun xeyri sənə yetərlidir.” Davud 

demişdir: “Yaxşılıq təqva sahibinin qətiyyətidir. Əgər bir kə-

sin bütün əməlləri dünya sevgisiylə dolarsa belə, bir gün 

niyyəti onu geri; əslinə döndərər.  

Süfyan əs-Səvridən belə dediyi rəvayət olunur: “Mən dü-

zəldilməsi niyyətdən ağır olan bir şey düzəltmədim. Çünki o 

dəyişirdi.”25  

                                                           
24 “Hilyətul Əvliya”: 3\70. 
25 “Hilyətu`l-Əvliya”: 7\5, 62, başqa bir rəvayətdə niyyətim əvəzinə nəf-

sim deyə keçir. 
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Yusif ibn Əsbatdan belə dediyi rəvayət olunur: “İbadət əh-

li üçün pozulmuş niyyəti xilas etmək durmadan ibadət et-

məkdən daha ağırdır.”26  

Nafi ibn Cubeyrə dedilər: “Cənazədə iştirak etmirsənmi?” 

O dedi: “Sənin kimi qoy niyyət edim.” Bir az düşündü və 

daha sonra dedi: “Getdik.” 

Mutarrif ibn Abdullahın belə dediyi rəvayət olunur: “Qəl-

bin doğru olması əməllərin doğru olması ilə, əməllərin doğru 

olması isə niyyətlərin doğru olması ilə olar.”27  

Sələfin bəzilərindən belə dedikləri rəvayət olunmuşdur: 

“Əməlinin kamil olmasını istəyən şəxs niyyətini düzəltsin. 

Çünki niyyəti gözəl olduğu halda gördüyü iş ağzındakı 

tikəni çeynəmək belə olsa Allah  qulunu mükafatlandırar.”  

Abdullah ibn Mübarək belə demişdir: “Neçə-neçə əməllər 

var ki, kiçik ikən niyyət onu böyüdüb və neçə-neçə əməllər 

var ki, böyük ikən niyyət onu kiçildib.” 

İbn Əclən belə demişdir: “Əməl yalnız və yalnız üç şeylə 

düzələr: Allah  qorxusu, gözəl niyyət, əməli düzgün yerinə 

yetirmə.” 

Fudeyl ibn İyad demişdir: “Şübhəsiz ki,  Allah  səndən 

niyyətini və diləyini istəyir.”  

Yusuf ibn Əsbətdən belə dediyi rəvayət olunur: “Allah`ı  

üstün tutmaq onun yolunda vuruşmaqdan yaxşıdır.” 

                                                           
26 “Hilyətu`l-Əvliya”: 10\121, eynisi Abdullah ibn Mutarrifdən rəvayət o-

lunur. 
27 “Hilyətu`l-Əvliyə”: 2\199. 
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Bu rəvayətlərin hamısını İbn Əbu Dünyə öz  “əl-İxlasu və`n-

Niyyə“ kitabında nəql etmişdir. 

Yenə o kitabda Ömərdən munqati28 bir sənədlə belə dediyi 

rəvayət olunur: “Əməllərin ən gözəli Allah`ın  vacib buyur-

duqlarını yerinə yetirmək, Allah`ın  haram buyurduqların-

dan uzaq durmaq və Allah  üçün etdiklərində niyyəti dü-

zəltməkdir.” 

Bütün bu rəvayətlərlə İmam Əhmədin “İslamın təməli üç 

hədis üzərində qurulmuşdur; bunlar “Əməllər niyyətlərə 

görədir”, “Kim bizim işimizə onda olmayan bir yenilik gəti-

rərsə o rədd olunar”  və  “Halal açıq-aydın, haram açıq-ay-

dındır” hədisləridir” sözüylə nə demək istədiyi məlum olur. 

Çünki din əmr olunanları etmək, qadağan olunanlardan u-

zaq durmaqdan və şübhəli şeylərdən çəkinməkdən ibarətdir. 

Numan ibn Bəşirin hədisi isə bütün bunları içinə almaqdadır.  

Bu sadalananlar isə yalnız iki şeylə tamamlanar: 

Birincisi: Görülən iş zahiri baxımdan sünnətə müvafiq ol-

muş olsun. Bu Aişə g anamızın hədisində göstərilir. “Kim 

bizim işimizə onda olmayan bir yenilik gətirərsə o rədd olu-

nar”. 

İkincisi: Əməli işləyən şəxs daxilində Allah`ın  rizasını 

istəsin. Bu isə öz əksini Həzrəti Ömərin “Əməllər niyyətlərə 

görədir“ hədisində tapır. 

Fudeyl ibn İyad “Hansınızın əməlcə daha gözəl olduğu-

nu sınamaq üçün“ (Mülk 2) ayəsinin açıqlamasında belə de-

                                                           
28 Zəif hədisin bir növü. 



 
35 

 

mişdir: (Əməllərin) ən xalis və ən doğru olanını.29 Şübhəsiz 

ki, əməl ixlaslı olub doğru olmazsa qəbul olunmaz və həmçi-

nin doğru olub ixlaslı olmazsa yenə qəbul olunmaz. Yəni xa-

lis və doğru olmadıqca qəbul olmaz. Burada xalis deyərkən 

yəni görülən işin Allah  üçün olması, doğru deyərkən isə 

sünnətə uyğun olması nəzərdə tutulur. 

Fudeylin dediyi bu sözə isə Allah`ın  “Kim Rəbb`i ilə 

qarşılaşacağına ümid edirsə gözəl işlər görsün və Rəbb`inin 

ibadətinə heç kimi şərik qoşmasın.” (Kəhf 110 ) ayəsini mi-

sal göstərmək olar. 

Bəzi ariflər isə belə demişlər: “Sizlərə üstünlük göstərən-

lər namaz və orucla deyil niyyətləri ilə üstünlük göstərdilər.” 

Peyğəmbərin  “hicrəti Allah və Rəsuluna edənin hicrəti 

Allah və Rəsuluna, hicrətini dünyanı əldə etmək və ya hansı-

sa qadınla nikah bağlamaq üçün edənin hicrəti isə niyyət et-

diyi şeyədir“ sözünə gəldikdə isə bunun açıqlaması aşağıda-

kı kimidir. 

Peyğəmbər  ilk öncə əməllərin niyyətlərə görə olduğu-

nu, əməl edənin əməlindən nəsibinin istər xeyir, istərsə də 

şər olsun onun niyyətindən asılı olduğunu qeyd etmişdir. 

Həmçinin onu da bildirmişdir ki, bu iki qayda dinin təməlini 

təşkil edir ki, dində olan heç bir şey bu iki kəlmədən uzaqda 

qalmır. Daha sonra buna dair əməllərdən bir misal göstər-

mişdir və bu əməllərin doğruluğunun və ya batilliyinin niy-

yətdən asılı olduğunu bildirmişdir. Sanki digər əməllərin də 

buna bənzədiyini söyləmişdir. 

                                                           
29 Bax “Təfsiru`l-Bağavi”: 4\369. 
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Hicrətə gəldikdə isə hicrət mühacirlərin Məkkənin fəthin-

dən qabaq Məkkədən Mədinəyə hicrət etdikləri kimi şirk öl-

kəsini tərk etmək, oradan İslam ölkəsinə köçməkdir. Onlar-

dan bəziləri isə daha öncə Həbəşistan kralı Nəcaşinin ölkə-

sinə hicrət etmişdilər.  

Deməli Peyğəmbər  xəbər verir ki, hicrət niyyətə və 

qəsd olunan şeyə görə dəyişir. Hər kim ki, İslam dövlətinə 

Allah və Rəsulunu sevdiyi və İslam dinini öyrənmək istədiyi 

üçün, həmçinin şirk ölkəsində dinini üzə vura bilmədiyi 

halda İslam dövlətinə köçüb dinini üzə vursun deyə  hicrət 

edirsə o kəsin hicrəti həqiqtən Allah və Rəsulu üçün olar. 

Hicrət edib niyyət etdiyinə yəni Allah və Rəsuluna çatması 

isə ona şərəf və fəxr olaraq kifayətdir. Peyğəmbər  bu cüm-

lənin ikinci qismində sözün təkrarlanması ilə yəni “onun hic-

rəti Allah və Rəsulunadır“ deməsi ilə kifayətlənmişdir. Çün-

ki o kəsin hicrətində niyyət etmiş olduğu şey dünya və axi-

rətdə istənə biləcək ən son şeydir.  

O şəxsin şirk ölkəsindən İslam ölkəsinə hicrət etməkdə 

məqsədi dünyanı qazanmaq və ya oradakı hansısa qadınla 

nikahlanmaqdırsa onun hicrəti niyyət etmiş olduğu şey üçün 

olar. Daha doğrusunu desək bu məqsədlərin biriylə İslam 

dövlətinə hicrət etməklə birinci şəxs “tacir”, ikincisi isə “ni-

şanlı” olar. Bu iki nəfərdən heç biri mühacir olmaz. 

Peyğəmbərin  “niyyət etdiyi şeyə“ deməsi, yəni o işin 

adını zikr etməməsi isə o kəsin dünyadan niyyət etdiyi şeyə 

təhqir və hörmətsizlik mənasını daşıyır. Bunun əksinə birinci 

cümlədə hicrətin bir dəfə olmasına baxmayaraq onu iki dəfə 

təkrar etmişdir.  
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Dünya işləri üçün olan hicrətin sayı məhdud deyildir. 

İnsanın bəzən mübah olan bəzən isə haram olan şey üçün 

hicrət etməsi mümkün haldır. Buna görə də dünya üçün edi-

lən hicrətlərin sayını müəyyənləşdirmək mümkün deyildir. 

Elə buna görə də Peyğəmbər  sözünün sonunu “onun hic-

rəti niyyət etdiyi şeyədir“ yəni niyyət etdiyi şey nə olursa ol-

sun hicrəti onadır ifadəsiylə  yekunlaşdırmışdır. 

İbn Abbasın “Mömin qadınlar sizin yanınıza mühacir 

kimi gəldikləri zaman onları imtahana çəkin“ (Mümtəhinə 

10) ayəsi barəsində belə dediyi rəvayət olunur: “Peyğəmbərin 

 yanına bir qadın gəldiyi zaman ona belə and içdirərdi: 

“Allah`a  and olsun ki, yoldaşıma nifrət etdiyim üçün hicrət 

etmədim, Allah`a  and olsun ki, bir yer o biri yerdən daha yax-

şı olduğu üçün hicrət etmədim, Allah`a  and olsun ki, dünya 

mənfəəti üçün hicrət etmədim, Allah`a  and olsun ki, yalnız və 

yalnız Allah və Rəsuluna olan sevgimə görə hicrət etmişəm.” 

Bu hədisi İbn Əbu Hatim, Bəzzar  “Müsnəd”-də  və İbn Cərir 

rəvayət etmişlər. Tirmizi də bunu kitabının bəzi nüsxələrində 

müxtəsər olaraq rəvayət etmişdir. 30 

Vəkii öz kitabında Əəməşdən o da Şəqiqdən (Əbu Vail) 

belə dediyini rəvayət etmişdir: “Çöl ərəblərindən biri Ummu 

Qeys adlı bir qadına evlənmək təklif etdi. Qadın isə hicrət 

etməyəcəyi təqdirdə ona ərə getməkdən imtina etdi. O da 

                                                           
30 İbn Cərir Təbəri “Camiu`l-Bəyan”-da: 28\67, Bəzzar: 2272. Heysəmi 

“Məcmə”-də: 7\123 rəvayət etmiş və demişdir: Bu hədisin sənədində 

Qeys İbnu`r-Rabii var. Şubə və Sövri ona siqa, başqaları isə zəif demişlər. 

Həmçinin Süyuti “Dürru`l-Mənsur”-da: 8\137 gətirmiş və İbn əbu Usə-

məyə, Bəzzara, İbn Cərirə, İbnu`l-Munzirə, İbn əbu Hatimə, İbn Mərdə-

veyhə isnad etmiş və isnadını həsən saymışdır. 
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hicrət etdi və qadın ona ərə getdi. Biz də onu Ummu Qeysin 

mühaciri deyə adlandırardıq.” Daha sonra dedi: “Abdullah 

ibn Məsud demişdir: “Kim bir şeyi dilyərək hicrət edərsə o o-

nundur.”31 

Bu hədisə baxanda hadisənin Peyğəmbərin  vaxtında 

yox İbn Məsudun vaxtında olduğu açıq görünür. Süfyan əs-

Səvri  yoluyla Əəməşdən, o Əbu Vaildən o da İbn Məsuddan 

belə dediyini rəvayt etmişdir: “Bizim içimizdə adı Ummu Qeys 

olan bir qadınla nişanlanan bir nəfər var idi. Həmin qadın 

hicrət etmədiyi müddətcə onunla evlənməkdən imtina edir-

di. O, hicrət edib o qadınla evləndi. Biz də ona Ummu Qey-

sin mühaciri deyirdik.” Sonra isə İbn Məsud dedi: “Kim bir 

şey üçün hicrət edərsə o onundur.”32  

Peyğəmbərin  “hicrətini dünyanı əldə etmək və ya 

hansısa qadınla nikah bağlamaq üçün edənin“ sözünün de-

yilmə səbəbinin Ummu Qeys mühaciri hekayəsinin olduğu 

məşhurdur. Bunu mütəəxxir (son dönəm) alimlərdən bir ço-

xu öz kitablarında zikr etmişlər. Bunun hər hansı bir isnadla 

səhih olduğunu görmədik.33  

                                                           
31 Səid ibn Mənsur “Sünən”-də, onun yoluyla da Təbərani “Mücamu`l-

Kəbir”-də: 8540 bu sənədlə Əbu Müaviyədən o da Əəməşdən rəvayət et-

mişdir. Heysəmi “Məcməi`z-Zəvaid”-də: 2\101 demişdir: Rəvayət edən-

lər səhihdir. Hafiz İbn Həcər demişdir: Bu, Buxari və Müslimün şərtlə-

rinə əsasən səhih isnaddır.  
32  “Tarhu`t-Təsrib”-də: 2\25 deyildiyi kimi Rəvayət edənlər siqatdir 

(etibarlı adamlardır) . 
33 Hafiz ibn Həcər “Fəth”-də: 1\10 deyir: “əməllər niyyətlərə görədir” 

hədisinin bu səbəbdən söyləndiyini barədə bir şey yoxdur. Rəvayətlərin 

hər hansısa birində buna rastlamadım. 
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Cihad, həcc və bu kimi digər əməllər də nəticə etibarı ilə 

hicrət kimidir. Onların da doğru və ya batil olması niyyətdən 

asılıdır. Peyğəmbərə  insanların cihadda niyyətlərinin müx-

təlifliyi, oradaki riyakarlıq, təəsübkeşlik, şücaətin göstərilmə-

si və başqa şeylər, həmçinin bunların hansının Allah yolunda 

olması haqqında sual verildi. O isə cavabda belə dedi: “O kəs 

ki, Allah`ın  sözünün hər şeydən üstün olması üçün vuruşar 

o Allah  yolunda olar.“ Bu cavabıyla o ondan soruşulan 

dünyalıq niyyətlərin hamısını istisna etmişdir. 

Buxari və Müslim Əbu Musə əl-Əşaridən belə dediyini rə-

vayət etmişlər: “Bir çöl ərəbi Peyğəmbərin  yanına gələrək 

dedi: “Ey Allah`ın Rəsulu bir kəs qənimət əldə etmək üçün, 

biri yad olunmaq üçün, digəri isə yeri bilinsin deyə vuruşur. 

Bunlardan hansı Allah  yolundadır?” Allah Rəsulu  bu-

yurdu: “O kəs ki, Allah`ın  sözünün hər şeydən üstün olma-

sı üçün vuruşar o Allah  yolunda olar.”  

Müslimin rəvayətində isə belə deyilir: “Allah`ın Rəsuluna 

 şücaət, ailə və ya qohumluq bağı, özünü göstərmək üçün 

vuruşanların hansının Allah  yolunda olduğu barəsində 

sual verdilər..........” Hədisi zikr edir 

Başqa bir rəvayətində isə yenə: “Birisi qəzəbinə, birisi də 

qohumluq bağına görə vuruşur” deyə zikr olunur.34   

Nəsai Əbu Uməmədən belə dediyini rəvayət edir: 

                                                           
34 Buxari: 123, 2810, 3126, 7458, Müslim: 1904, ƏbuDavud: 2517, Tirmizi: 

1646, Nəsai: 6\23, İbn Məcə 2783. 
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 و   ر  ج  ل  ا س  م  ت  ل  ي    از  غ   اًل ج  ر   ت  ي  أ  ر  أ  : ال  ق  ف    ، ب    النَّ  ل  إ   ل  ج  ر   اء  ج  "
:  هللا   ول  س  ر   ال  ق   ث َّ ( ه  ل   ء  ي  ش   ال  )  هللا   ول  س  ر   ال  ق  ف    ؟ه  ل   ام   ،ر  ك  الذ   
 ("ه  ه  ج  و   ه  ب   ي  غ  ت  اب    و   ا،صً ال  خ   ن  اك    ام   الَّ إ   ل  م  الع   ن  م   ل  ب  ق  ي    ال   هللا   نَّ إ  )

“Bir nəfər Peyğəmbərin  yanına gələrək belə dedi: “Ə-

gər bir şəxs həm savab qazanmaq həm də yad edilməsini is-

təyərək vuruşursa o nə qazanar?” Peyğəmbər  buyurdu: 

“Ona heç bir şey yoxdur.” Daha sonra buyurdu: “Şübhəsiz 

ki, Allah  əməllərdən yalnız xalis olanını və Allah`ın  riza-

sının umulanını qəbul edər.”35  

Əbu Davud Əbu Hüreyrənin belə dediyini rəvayət edir:36  

“Bir nəfər belə dedi: 

 ض  ر  ع   ن  م   اضً ر  ع   يغ  ت  ب   ي    و  ه   و   اد  ه  ال   يد  ر  ي   ل  ج  ر   ،هللا   ول  س  ر   ي  "
: ول  ق  ي    ب   النَّ  و   ،ثً ال  ث   ه  ي  ل  ع   اد  ع  أ  ف   (ه  ل   ر  ج  أ   ال  : ) هللا   ول  س  ر   ال  ق  ف    ا؟ي  ن   الد  

 ("ه  ل   ر  ج  أ   ال  )

“Ey Allah`ın  Rəsulu bir nəfər dünya mənfəəti güdərək ci-

had etmək istəy (onun barəsində nə deyirsiniz?).” Allah Rə-

sulu  buyurdu: “Onun savabı yoxdur”. (Həmin şəxs) bunu 

                                                           
35 Nəsai: 6\25, Təbarani: 7628, Hafiz əl-İraqi “İhya”-nın hədislərini təxric 

edərkən: 4/384 həsən demişdir. İbn Rəcəb də bu hədisin isnadının yaxşı 

olduğunu demişdir. Həmçinin Süyuti “Dürru`l-Mənsur”-da: 5\472. 
36 2516. Sənədində məchul, yəni bilinməyən adam var. Buna baxmayaraq 

Hakim hədisin səhih olduğunu demişdir 2\85, Zəhəbi də bununla 

razılaşmışdır. 
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üç dəfə təkrarladı. Peyğəmbər  isə “Onun savabı yoxdur” 

buyurdu.” 

İmam Əhməd və Əbu Davud Muaz ibn Cəbəldən Pey-

ğəmbərin  belə buyurduğunu rəvayət edirlər:37 

 ق  ف  ن   أ   و   ،ام  م  ال   اع  ط  أ   و   ،هللا   ه  ج  و   ىغ  ت   اب    ن  م   امَّ أ  ف   ،ان  و  ز  غ   و  ز  الغ  "
 ر  ج  أ   ه  ه  ب   ن    و   ه  م  و  ن    نَّ إ  ف   ،اد  س  الف   ب  ن  ت   اج  و   ،يك  ر  الشَّ  ر  س  ي   و   ،38ي  ر  الك  
 ف   د  س  ف  أ   و   ،ام  م  ال   اص  ع   و   ،ةً ع  س    و   ءً ي  ر   و   ارً خ  ف   از  غ   ن  م   امَّ أ   و   ،ه  ل  ك  
 ."اف  ف  لك  اب   ع  ج  ر  ي    ل    ه  نَّ إ  ف   ض  ر  ال  

“Döyüş iki cürdür. Kim ki, Allah`ın  rizasını diləyər, 

imama itaət edər, qiymətli malını xərcləyər, yoldaşlarıyla 

asan keçinər və fəsaddan uzaq durarsa onun yuxusu da, 

oyaqlığı da hamısı savab olar. Amma kim ki, göstəriş və şan-

şöhrət üçün vuruşar, imama asi olar və yer üzərində fəsad 

törədərsə o yaşam üçün zəruri olan minimal azuqəylə də 

qayıtmaz.”  

                                                           
37 Hədis səhihdir İmam Əhməd: 5\234, Əbu Davud 2515. Həmçinin Nə-

sai: 6\49, Hakim səhih demiş: 2\85 Zəhəbi də Müslimün şərtləri üzərinə 

razılaşmışdır. Malik “Muvatta”-da: 2\466-467 Muazın üzərinə movquf 

olaraq rəvayət etmişdir. İsnadı səhihdir. 
38 Kərimə, yəni ən dəyərli nəyi varsa. Yoldaşlarıyla asan keçinər sözünü 

Bahici görüşlərinə razı olmaq, riayət etmək, şərik olduqları şeylərdə 

yoldaşına müxalifət etməmək kimi açıqlamışdır. 
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Əbu Davudun Abdullah ibn Amrdan rəvayət etdiyi bir 

hədisdə belə deyilir:39  

 ت  ل  ات   ق   ن  إ  : ال  ق  ف    ،و  ز  الغ   و   اد  ه  ال   ن  ع   ن  ب   خ  أ   ،هللا   ول  س  ر   ي   ت  ل  ق   "
 ك  ث  ع  ب    ا،رً اث  ك  م   ايً ائ  ر  م   ت  ل  ات   ق   ن  إ   و   ا،بً س  ت  حم    ارً اب  ص   هللا   ك  ث  ع  ب    ا،بً س  ت  حم    ارً اب  ص  
 ك  ل  ت   ىل  ع   هللا   ك  ث  ع  ب    ت  ل  ق ت   و  أ   ت  ل  ات   ق   الً ح   ي   أ   ىل  ع   ا،رً اث  ك  م   ايً ائ  ر  م   هللا  
 "ال  احل  

“Mən “Ey Allah`ın Rəsulu mənə döyüş və cihaddan xəbər 

ver” dedim. O, buyurdu: “Əgər səbrli və etdiyinin qarşılığını 

Allah`dan  umaraq vuruşsan Allah  da səni (qiyamət gü-

nü) səbrli və etdiyinin qarşılığını Allah`dan  umduğun hal-

da dirildər. Yox əgər göstəriş və mal artırmaq üçün vuruşsan 

Allah  da səni göstəriş və mal artırmaq üçün vuruşduğun 

halda dirildər”.  

İmam Müslim  Əbu Hüreyrədən belə dediyini rəvayət et-

mişdir:40 

َّ النَّ  ت  ع  س   "  ل  ج  ر   ه  ي  ل  ع   ة  ام  ي  الق   م  و  ي    ىض  ق  ي    اس  النَّ  ل  وَّ أ   نَّ إ  : ول  ق  ي     ب 
: ال  ق   ا؟يه  ف   ت  ل  م  ع   ام  ف  : ال  ق   ا،ه  ف   ر  ع  ف    ه  م  ع  ن   ه  ف  رَّ ع  ف    ،ه  ب   ت   أ  ف   ،د  ه  ش  ت  اس  

                                                           
39 2519. Baxmayaraq ki , sənədində iki nəfər bilinməyən şəxs var Hakim 

hədisin səhih olduğunu demiş 2\85-86, 112 və Zəhəbi də bununla razılaş-

mışdır. 
40  1905. Həmçinin Əhməd: 322, Nəsai: 6\23 bu cür rəvayət etmişlər. 

Tirmizi: 2382 isə başqa cür rəvayət etmiş və bu hədisə həsən demişdir ki, 

odara Müaviyənin qissəsi  də var. İbn Hibban: 408 hədisin səhih olduğu-

nu demişdir. 



 
43 

 

 ن  ل     ت  ل  ات   ق   ك  نَّ ك  ل   و   ،ت  ب  ذ  ك  :  ال  ق   ،ت  د  ه  ش  ت  اس   ّتَّ ح   يك  ف   ت  ل  ات   ق  
 ف   ي  ق  أ ل   ّتَّ ح   ه  ه  ج  و   ىل  ع   ب  ح  س  ف   ه  ب   م ر  أ   ث َّ  ،يل  ق   د  ق  ف    ،يء  ر  ج  : ال  ق  ي   

 ه  م  ع  ن   ه  ف  رَّ ع  ف    ،ه  ب   ت   أ  ف   ،آن  ر  الق   أ  ر  ق    و   ه  م  لَّ ع   و   م  ل  الع   م  لَّ ع  ت    ل  ج  ر   ،ار  النَّ 
 ت  أ  ر  ق    و   ه  ت  م  لَّ ع   و   م  ل  الع   ت  م  لَّ ع  ت   : ال  ق   ا؟يه  ف   ت  ل  م  ع   ام  ف  : ال  ق   ا،ه  ف   ر  ع  ف   
 ت  أ  ر  ق    و   ،ال   ع  : ال  ق  ي   ل   م  ل  الع   ت  م  لَّ ع  ت    ك  نَّ ك  ل   و   ،ت  ب  ذ  ك  :  ال  ق   ،آن  ر  الق   يك  ف  

 ّتَّ ح   ه  ه  ج  و   ىل  ع   ب  ح  س  ف   ه  ب   م ر  أ   ث َّ  ،يل  ق   د  ق  ف    ،ىء  ار  ق   و  ه  : ال  ق  ي   ل   آن  ر  الق  
 ،ه  ل   ك    ل  املا   اف  ن  ص  أ   ن  م   اه  ط  ع  أ   و   ه  ي  ل  ع   هللا   ع  سَّ و   ل  ج  ر   و   ،ار  النَّ  ف   ي  ق  أ ل  
 ن  م   ت  ك  ر  ت    ام  : ال  ق   ا؟يه  ف   ت  ل  م  ع   ام  ف  : ال  ق   ا،ه  ف   ر  ع  ف    ه  م  ع  ن   ه  ف  رَّ ع  ف    ،ه  ب   ت   أ  ف  

 ك  نَّ ك  ل   و   ،ت  ب  ذ  ك  :  ال  ق  . ك  ل   ايه  ف   ت  ق  ف  ن   أ   الَّ إ   ايه  ف   ق  ف  ن   ي    ن  أ   ب  ت    يل  ب  س  
 ّتَّ ح   ه  ه  ج  و   ىل  ع   ب  ح  س  ف   ه  ب   م ر  أ   ث َّ  ،يل  ق   د  ق  ف    ،اد  و  ج   و  ه  : ال  ق  ي   ل    ت  ل  ع  ف   
 "ار  النَّ  ف   ي  ق  أ ل  

“Peyğəmbəri  belə deyərkən eşitdim: “Qiyamət günü 

ən birinci hökm veriləcək şəxslərdən biri Allah  yolunda 

şəhid olan kəsdir. O Allah`ın hüzuruna gətirilər. (Allah  

dünyada ikən ona bəxş etdiyi) nemətləri ona göstərər və o 

da bunu təsdiq edər. Daha sonra Allah  ondan  onlarla (hə-

min nemətlərlə) nə etdin?” deyə soruşar. O da “sənin yo-

lunda şəhid olana qədər vuruşdum” deyə cavab verər. 

(Allah ) “yalan deyirsən” buyurar. Sən sənə cəsur  deyilsin 

deyə vuruşdun, deyildi də. Daha sonra əmr olunar və üzü 

üstə sürüdülüb oda atılar. Biri də elm öyrənib onu öyrədən 

və  Quran oxuyan kəsdir ki, o da Allah`ın  hüzuruna gə-
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tirilər. (Allah  dünyada ikən ona bəxş etdiyi) nemətləri ona 

göstərər və o da bunu təsdiq edər. Daha sonra Allah  on-

dan  “onlarla nə etdin?” deyə soruşar. O da “elm öyrənib 

öyrətdim, sənin üçün Quran oxudum” deyə cavab verər. 

(Allah ) “yalan deyirsən” buyurar. Sən sənə alim desinlər 

deyə elm öyrəndin və o qaridir (oxuyandır) desinlər deyə 

Quran oxudun, deyildi də. Daha sonrə əmr olunar və üzü 

üstə sürüdülüb oda atılar. Bir digəri isə Allah`ın  ona hər 

cürə mal dövlət bəxş etdiyi şəxsdir ki, o da Allah`ın  hüzu-

runa gətirilər. (Allah  dünyada ikən ona bəxş etdiyi) ne-

mətləri ona göstərər və o da bunu təsdiq edər. Daha sonra 

Allah  ondan  “onlarla nə etdin?” deyə soruşar. O da de-

yər: “Sənin sədəqə verilməsini sevdiyin elə bir yer qoyma-

dım ki, ora sədəqə verməyim. (Allah ) “yalan deyirsən” 

buyurar.  Sən sənə əliaçıq desinlər deyə bunları etdin, de-

yildi də. Daha sonrə əmr olunar və üzü üstə sürüdülüb oda 

atılar.” 

Bir hədisdə isə belə rəvayət olunur: Müaviyə bu hədisi 

eşidərkən o qədər ağladı ki, özündən getdi. Özünə gəldikdə 

isə belə dedi: “Allah və Rəsulu doğru söyləmişlər. Allah  

belə buyurur: 
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Kim dünyanı və onun bərbəzəyini istəyirsə, Biz ona əməl-

lərinin əvəzini elə oradaca verərik. Onların dünyadakı mü-

kafatları əsla azaldılmaz. Belələri axirətdə atəşdən başqa 

heç bir payı olmayanlardır. Onların dünyada gördükləri 

işlər puç olar və bütün əməlləri boşa çıxar. (Hud 15-16) 

Şəriətdə Allah rizası xaricində yəni başqa məqsədlərlə 

elm oxumaq barəsində bir çox xəbərdarlıqlar vardır. İmam 

Əhməd, Əbu Davud və İbn Əbu Hüreyrədən rəvayət etdik-

ləri bir hədisdə belə deyilir: Peyğəmbər  buyurdu: 

 ا،ي  ن   الد   ن  م   اضً ر  ع   يب  ص  ي  ل   الَّ إ   ،هللا   ه  ج  و   ه  ب   ىغ  ت   ب   ي    ام َّ  امً ل  ع   م  لَّ ع  ت    ن  م  "
 ."ة  ام  ي  الق   م  و  ي    ة  نَّ ال   ف  ر  ع   د  ي    ل   

“Allah rizası üçün öyrənilməsi lazım olan elmi dünyalıq 

mənfəət əldə etmək üçün öyrənən kəs cənnətin qoxusunu 

duymaz.”41  

Tirmizi Kə`b ibn Malikdən Peyğəmbərin  belə buyurdu-

ğunu rəvayət etmişdir.42   

                                                           
41 Hədis səhihdir. İmam Əhməd: 2\338, Əbu Davud: 3664, İbn Məcə, İbn 

Hibban: 78 və Hakim: 1\85 hədisin səhih olduğunu demişlər, Zəhəbi isə 

bununla razılaşmışdır. 
42 Tirmizi: 265 bu hədisə qəribə yəni zəif demişdir. Bundan qabaq keçən 

Əbu Hüreyrənin hədisi və qarşıdan gələcək olan başqa hədislər bu hə-

disə şahidlik edir. 
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 ف  ر  ص  ي   و  أ   ،اء  م  ل  الع   ه  ب   يار  ي    و  أ   ،اء  ه  ف  الس   ه  ب   يار  م  ي  ل   م  ل  الع   م  لَّ ع  ت    ن  م  "
 "ار  النَّ  هللا   ه  ل  خ  د  أ   ،ه  ي  ل  إ   اس  النَّ  وه  ج  و   ه  ب  

“Səfehlərlə mübahisə etmək, alimlərlə rəqabət aparmaq, 

insanların diqqətini özünə cəlb etmək üçün elm öyrənəni 

Allah  cəhənnəmə atar.”  

İbn Məcə İbn Ömər, Cabir və Hüzeyfədən  buna bənzər 

mənada Peyğəmbərin  belə bir hədisini rəvayət etmişdir:   

 ال   و   ،اء  ه  ف  الس   ه  ب   واار  م  ت  ل   ال   و   ،اء  م  ل  الع   ه  ب   وااه  ب  ت   ل   م  ل  الع   وام  لَّ ع  ت    ال  "
 "ار  النَّ  ار  النَّ ف   ،ك  ل  ذ   ل  ع  ف    ن  م  ف   ،س  ال  امل   ه  ب   وار  ي َّ ت   

“Alimlərin önündə qürurlanmaq, səfehlərlə mübahisə et-

mək, məclislərdə seçilmək naminə elm oxumayın. Kim bunu 

edərsə alov, alov (onu gözləyir).” 43  

İbn Məsud demişdir: “Üç şey üçün elm öyrənməyin: 

səfehlərlə mübahisə etmək üçün, fəqihlərlə cidal (müzakirə) 

etmək üçün  və insanların diqqətini cəlb etmək üçün. Söz və 

əməllərinizdə Allah`ın  razılığını diləyin. Çünki o əbədidir, 

ondan başqa nə varsa keçiçidir (fanidir)”.44  

                                                           
43 İbn Məcə  İbn Ömərin hədisini 253 rəqəmiylə rəvayət etmişdir. Buseyri 

“Zəvaid İbn Məcə”-də bu hədisə isnadı zəifdir deyir. Lakin başqa hədis-

lərlə güclənir. Hüzeyfənin hədisi İbn Məcədə 259 rəqəmiylə rəvayət 

olunur. Bunu da Buseyri zaif saymışdır. Cabirin hədisi isə yenə İbn Mə-

cədə 254 rəqəmiylə rəvayət olunur. İbn Hibban: 77 və Hakim: 1\86  bu hə-

disə səhih deyirlər. 
44 İbn Əbdü`l-Bərr “Cami beyənə`l-ilmi və fadlihi”: 1\176.  
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Allah rizasından başqa bir niyyətlə görünən əməllərə ü-

mumi olaraq bir xəbərdarlıq vardır. İmam Əhməd Ubeyy ibn 

Kəbdən Peyğəmbərin  belə buyurduğunu rəvayət etmişdir. 

 ،ض  ر  ال   ف   ي  ك  م  التَّ  و   ين  الد    و   ة  ع  ف   الر   و   اء  ن  لسَّ اب   ،ة  مَّ ال   ه  ذ  ه   ر  ش   ب  "
 "يب  ص  ن   ة  ر  خ  اآل ف   ه  ل   ن  ك  ي   ل    ا،ي  ن   لد  ل   ة  ر  اآلخ   ل  م  ع   م  ه  ن   م   ل  م  ع   ن  م  ف  

“Bu ümməti əzəmət, ucalıq, din və yer üzərində bərqərar 

olmaqla müjdələ. Onlardan axirət əməlini dünya üçün edə-

nin isə axirətdə nəsibi olmaz.” 45  

Bilmək lazımdır ki, Allah`dan  başqası üçün görülən iş 

bir neçə yerə bölünür.  

Bu bəzən riya (göstəriş) şəklində olur. Belə ki, işi görən 

şəxs bunu dünyalıq bir mənfəət əldə etmək məqsədi ilə sadə-

cə insanlara göştəriş olaraq edir. Buna misal olaraq münafiq-

lərin namazdaki vəziyyətini göstərmək olar. Allah  onların 

vəziyyəti barəsində belə buyurur: 

   
  

  
   

       

Münafiqlər Allah`ın onları aldatdığı halda Onu aldatma-

ğa çalışırlar. Namaza durarkən tənbəlliklə durub özlərini ca-

maata göstərər, Allah`ı isə çox az yad edərlər. (Nisa 142) 

  
    

                                                           
45 “Müsnəd”: 5\134, İbn Hibban: 405 hədisin səhih olduğunu demişdir. 
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Vay olsun o namazlarına diqqətsiz yanaşanların  halına. 

Onlar riyakarlıq edərlər. (Məun 4-6) 

Həmçinin Allah təala kafirləri də riya ilə vəsf etmişdir: 

   
   

   
    

    

 El-obalarından narazı halda çıxan, özlərini camaata göstə-

rənlər və (insanları) Allah yolundan döndərənlər kimi olma-

yın. Allah onların nə etdiklərindən xəbərdardır. (Ənfal 47 ) 

Bu sadalananlar sırf riyadır və möminlərin fərz namaz və 

oruclarında olmaz. Amma ola bilər ki, vacib olan sədəqə və 

ya həcc kimi zahiri ibadətlərdə, başqasına faydası toxunan ə-

məllərdə özünü biruzə versin. Belə əməllərdə ixlas çox də-

yərlidir. Müsəlman belə etdiyi təqdirdə əməlinin puç oldu-

ğuna, həmçinin əməl sahibinin Allah`dan  nifrət və cəzaya 

layiq olduğuna şübhə etməz.  

Bəzən isə edilən əməl Allah rizası üçün olar və bu əmələ 

riya qarışmış olar. Əgər riya bu əmələ ta başdan qarışmış ol-

sa bu zaman (şəriətdə gələn) səhih dəlillər bu əməlin batil və 

müvəffəqiyyətsiz olduğunu göstərir.   

Müslimin “Səhih” kitabında Əbu Hüreyrədən Peyğəmbə-

rin  belə dediyi rəvayət olunur:  
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 ل  م  ع   ن  م   ،ك  ر  الش    ن  ع   اء  رك  الش   46ن  غ  أ   ن  أ  : ال  ع  ت    و   ك  ار  ب  ت    هللا   ول  ق  ي   "
 ."ه  يك  ر  ش   و   ه  ت  ك  ر  ت    يي   غ   يع  م   يه  ف   ك  ر  ش  أ   اًل م  ع  

“Allah  buyurur: “Mən şərikə ehtiyacı olmayanların ən 

varlısıyam. Kim ki, onda (əməldə) mənə başqasını şərik qoş-

duğu bir əməl işləyər  onu şərik qoşduğu şey ilə tək qoya-

ram”.47 İbn Məcənin  rəvayətində isə belə deyilir: 

 "ك  ر  ش  أ   يلذ   ل   و  ه   و   يء  ر  ب   ه  ن  م   ن  أ  ف  "
“Mən ondan uzağam, o əməl şərik qoşulanındır.” 

İmam Əhməd Şəddəd ibn Əvsdən Peyğəmbərin  belə 

buyurduğunu rəvayət etmişdir:  

 ن  م   و   ،ك  ر  ش  أ   د  ق  ف    يائ  ر  ي    ام  ص   ن  م   و   ،ك  ر  ش  أ   د  ق  ف    يائ  ر  ي    ىلَّ ص   ن  م  "
 ن  م  ل   يم  س  ق   ر  ي   خ   ن  أ  : ول  ق  ي    لَّ ج   و   زَّ ع   هللا   نَّ إ   ،ك  ر  ش  أ   د  ق  ف    يائ  ر  ي    ق  دَّ ص  ت  
 ن  أ   ه  ب   ك  ر  ش  أ   يالذ   ه  يك  ر  ش  ل   ه  ي  ث  ك    و   ة  يل  ل  ق   ه  ل  م  ع   ة  ج دَّ  نَّ إ  ف   ا،ئً ي   ش   ب   ك  ر  ش  أ  
 "ن ي غ   ه  ن  ع  

“Kim ki, göstəriş üçün namaz qılarsa şübhəsiz şirk qoş-

muş olar, kim  göstəriş üçün oruc tutarsa   şübhəsiz şirk qoş-

muş olar, kim də ki, göstəriş üçün sədəqə vermiş olarsa şüb-

həsiz şirk qoşmuş olar. Allah  belə buyurur: “Mənə şərik 

qoşan üçün mən ən xeyirli bölüşdürücüyəm. Onun əməlinin 

                                                           
46 Əslində األغنياء deyə nəql olunmuşdur. “Səhih Muslim”-də. 
47 Müslim: 2985, İbn Məcə: 4202, Əhməd: 2\103, 435, İbn Hibban: 395 

hdisin səhih olduğunu demişdir. 
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qarşılığı az olar. Çoxu isə qoşduğu şərikindir. Mən beləsin-

dən uzağam”.48 

İmam Əhməd, Tirmizi və İbn Məcə  səhabədən olan Səid ibn 

Əbu  Fudalədən Peyğəmbərin  belə buyurduğunu rəvayət e-

dirlər: 

  ن  م  : اد  ن  م   ىد  ن   ،يه  ف   ب  ي  ر   ال   م  و  ي   ل    ين  ر  اآلخ   و   ي  ل  وَّ ال   هللا   ع  ج    اذ  إ  "
 هللا   ي   غ   د  ن  ع   ن  م   ه  اب  و  ث    ب  ل  ط  ي  ل  ف    ،لَّ ج   و   زَّ ع   هلل   ه  ل  م  ع   ل  م  ع   ف   ك  ر  ش  أ   ان  ك  
  " ك  ر  الش    ن  ع   اء  ك  ر  الش   ن  غ  أ   هللا   نَّ إ  ف   ،لَّ ج   و   زَّ ع  

“(Gerçəkliyində) heç bir şübhə olmayan bir gündə Allah  
(bizdən) əvvəlkiləri və sonrakıları toplayacaq və bir carçı belə 

deyəcək: “Kim ki, Allah  üçün etdiyi bir işdə kimi isə şərik 

qoşmuşsa o zaman işinin savabını da ondan istəsin. Şübhəsiz 

ki, Allah  şərikə ehtiyacı olmayanların ən zənginidir”.49  

Bəzzar “Müsnəd”-də Dahhək ibn Qeysdən Peyğəmbərin 

 belə buyurduğunu rəvayət etmişdir: 

 ا،يكً ر  ش   يع  م   ك  ر  ش  أ   ن  م  ف   ،يك  ر  ش   ر  ي   خ   ن  أ  : ول  ق  ي    لَّ ج   و   زَّ ع   هللا   نَّ إ  "
 ال   هللا   نَّ إ  ف   ،  ل  ج   و   زَّ ع   هلل   م  ك  ال  م  ع  أ   واص  ل  خ  أ   اس  النَّ  اه  ي   أ   ي   ي،يك  ر  ش  ل   وه  ف   

                                                           
48 4\125-126, Tayəlisi: 1120, Təbarani “Kəbir”-də: 7139, Hakim: 4\329. Sə-

nədində Şəhr ibn Həvşəb zaifdir. Bəzi alimlər isə ondan gələn hədislərə 

həsən demişlər. Bax: “Məcməi`z-Zəvaid”: 10\221. 
49 Əhməd: 3\466 və 4\215. Tirmizi: 3154 nömrəsi ilə rəvayət etmiş və hə-

sən qərib demişdir. İbn Məcə: 4203, İbn Hibban: 404 hədisin səhih oldu-

ğunu demişdir. 
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 انَّ إ  ف   م  ح  لرَّ ل   و   هلل   اذ  ه   واول  ق  ت    ال   و   ،ه  ل   ص  ل  خ  أ   ام   الَّ إ   ال  م  ع  ال   ن  م   ل  ب  ق  ي   
 ايه  ف   هلل   س  ي  ل   و   ،م  ك  وه  ج  و  ل   انَّ إ  ف   م  ك  وه  ج  و  ل   و   هلل   ه  ذ  ه   واول  ق  ت    ال   و   ،م  ح  لرَّ ل  

 "ء  ي  ش  

“Allah  buyurur: “Mən ən xeyirli şərikəm. Kim  mənə şə-

rik qoşarsa (gördüyü iş) mənə şərik qoşulanın olar. Ey insan-

lar əməllərinizi xalis Allah  üçün edin. Allah  əməllərdən 

yalnız xalis onun üçün edilənini qəbul edər. “Bu Allah  və 

qohumluq əlaqələri üçündür” deməyin. Çünki o qohumluq 

əlaqələri üçün olar. Həmçinin bu “Allah  və sizin xətriniz ü-

çündür” deməyin. O zaman sizin xətriniz üçün olar, Allah  ü-

çün onda bir şey olmaz.”50  

Nəsai səhih isnadla Əbu Uməmə əl-Bəhilidən belə dediyi-

ni rəvayət edir:  

 س  م  ت  ل  ي    از  غ   اًل ج  ر   ت  ي  أ  ر  أ    هللا   ول  س  ر   ي   ال  ق  ف    ، ب  النَّ  ل  إ   ل  ج  ر   اء  ج  "
 ،ات  رَّ م   ث  ال  ث   اه  اد  ع  أ  ف   (ه  ل   ء  ي  ش   ال  )  هللا   ول  س  ر   ال  ق  ف    ،ر  ك  الذ    و   ر  الج  

 ل  م  لع  ا ن  م   ل  ب  ق  ي    ال   هللا   نَّ إ  : )ال  ق   ث َّ  ،(ه  ل   ء  ي  ش   ال  )  هللا   ول  س  ر   ه  ل   ول  ق  ي   
 ("ه  ه  ج  و    ه  ب   ي  غ  ت  اب    و   ا،صً ال  خ   ه  ل   ان  ك    ام   الَّ إ  

                                                           
50 3567. Heysəmi “Məcmə”-də: 10\221 deyir: “Bu hədisi Bəzzar şeyxi İb-

rahim ibn Məcşərdən rəvayət edir. İbn Hibban və başqaları ona (İbrahim 

ibn Məcşərə) siqa deyir. Lakin onda zəiflik var. Qalan ravilrinə gəldikdə 

isə onlar səhihdir.” Dedim: Zəhəbi İbrahim ibn Məcşər haqqında deyir: 

“O, özü özlüyündə suveylihdir.” Həmçinin Süyuti “əd-Durru`l-Mənsur”-

da rəvayət etmiş: 5\472, İbn Mərdəveyhə və Beyhaqiyə nisbət etmiş və 

demişdir: “İsnadı pis deyil”. 
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“Bir nəfər Peyğəmbərin  yanına gələrək belə dedi: “Ey 

Allah`ın Rəsulu əgər bir şəxs həm savab qazanmaq həm də 

adının anılmasını istəyərək vuruşsa (o nə qazanar?) Peyğəm-

bər  buyurdu: “Ona heç bir şey yoxdur!” O adam bunu üç 

dəfə təkrarladı. Peyğəmbər  buyurdu: “Ona heç bir şey 

yoxdur!” Daha sonra dedi: “Şübhəsiz ki, Allah  əməllərdən 

yalnız xalis və Allah`ın  rizasının umulanını qəbul edər”.51 

Hakim İbn Abbasdan belə dediyini rəvayət edir: 

 ىر  ي    ن  أ   يد  ر  أ   و   هللا   ه  ج  و   يد  ر  أ   ف  املوق   ف  ق  أ   ن   إ   هللا   ول  س  ر   ي  : ل  ج  ر   ال  ق  
  :ت  ل  ز  ن    ّتَّ ح   ائً ي   ش    هللا   ول  س  ر   ه  ي  ل  ع   دَّ ر  ي    م  ل  ف    ،ن  ط  و  م  

   
   
   

  
     

“Bir nəfər dedi: “Ey  Allah`ın Rəsulu mən əməl işlədiyim 

zaman həm Allah`ın  rizasını həm də insanların məni təqdir 

etmələrini istyirəm. Peyğəmbər ona Kim Rəbb`i  ilə qarşı-

laşacağına ümid edirsə gözəl işlər görsün və Rəbb`i nin i-

badətinə heç kimi şərik qoşmasın. (Kəhf 110) ayəsi nazil o-

lana qədər cavab vermədi.52 

                                                           
51 Təxricini daha öncə zikr etmişdik. 
52 2\111. Abdullah ibn Mübarək, Muammardan, o Əbdü`l-Kərim əl-Cəzə-

ridən, o Tavusdan, o da İbn Abbasdan mərfu olaraq. Həmçinin Abdullah 

ibn Mübarəkin “əl-Cihad” kitabında Tavusdan mürsəl olaraq: 12. Həmçi-

nin Süyutinin “əd-Durru`l-Mənsur” kitabında-da: 5\469 zikr etdiyi kimi  

Təbəri Tavusdan Abdullah ibn Mübarəkin yolu ilə mürsəl olaraq: 16\40. 
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Sələfdən Übadə ibn Samit, Əbu Dərda, Həsən əl-Basri, Sə-

id ibn Museyyib kimi bir qrup şəxs əməlin riya qarışdığı təq-

dirdə batil olacağı fikrində olmuşlar.  

Qasim ibn Muxayməradan mürsəl bir rəvayətlə Peyğəm-

bərin  belə buyurduğu rəvayət olunur:  

 "ء  ي  ر   ن  م   ل  د  ر  خ   ة  بَّ ح   ال  ق  ث   م   يه  ف   اًل م  ع   هللا   ل  ب  ق  ي    ال  "

“İçərisində xardal dənəsi qədər riya olan əməli Allah  

qəbul etməz.”53 

Bəzi mütəəxxir54 alimllər bu barədə ixtilaf etsələr də sələf 

arasında bu barədə hansısa ixtilafın olduğunu bilmirik. 

Əgər cihad niyyəti hər hansısa başqa bir niyyətlə; məsə-

lən işinin qarşılığında pul almaq, qənimət əldə etmək və ya 

ticarət niyyəti ilə qarışsa bu zaman o şəxsin cihad əcri azalar 

və lakin tamamilə batil olmaz. 

Müslimin “Səhih” kitabında Abdullah ibn Amrdan Pey-

ğəmbərin  belə buyurduğu rəvayət olunur: 

 ا،ئً ي   ش   وام  ن  غ  ي    ل    ن  إ  ف   ،م  ه  ر  ج  أ   ىث  ل  ث    وال  جَّ ع  ت    ،ةً يم  ن  غ   وام  ن  غ   اذ  إ   اة  ز  الغ   إنَّ "  
 "م  ه  ر  ج  أ   م  ل    ت َّ 

                                                                                                                                   

Hakim: 4\329, Əbdü`r-Razaq, İbn əbu Dünyə “İxlas”-da, İbn əbu Hatim 

və Təbarani rəvayət etmişlər.  
53 Əbu Nueym “Hilyə”-də Yusif ibn Əsbatdan: 8\240. 
54 Sonrakı dövrün alimləri. 
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“Şübhəsiz ki, döyüşçülər qanimət əldə etmiş olsalar sa-

vablarının üçdə birini almış sayılırlar, yox əgər heç bir şey ələ 

keçirməsələr o zaman savablarını (axirətdə) tam alarlar.”55  

Dünyalıq bir şey üçün vuruşanın savabının olmadığı ba-

rədə hadislər zikr etdik. Bu rəvayətlərin hamısı o şəxsin vu-

ruşarkən dünyadan başqa niyyətinin olmadığı təqdirdə ona 

şamil olunur.  

İmam Əhməd demişdir: “Tacir, muzdlu və kirayəçi dö-

yüşdəki niyyətinin miqdarı qədər savab qazanar. Onlar malı 

və canıyla döyüşən və niyyətinə başqa heç bir şey qarışdır-

mayan kimi ola bilməz”.  

O, cihad müqabilində ödəniş alan şəxs barəsində isə belə 

demişdir: “Əgər dirhəm üçün çıxmayıbsa  ödəniş almağında 

bir qəbahət yoxdur. O, sanki dini üçün (döyüşə) çıxmış kimi-

dir, ona bir şey versələr götürər”.  

Həmçinin Abdullah ibn Amrdan belə dediyi rəvayət olu-

nur: “Sizdən biriniz döyüşə qatılmış və Allah  da onu ruzi-

ləndirmişsə bunda bir qəbahət yoxdur. Yox əgər sizdən 

biriniz qarşılığını aldığı zaman döyüşər, qarşılıq verilməsə 

geri dayanarsa bunda heç bir xeyir yoxdur”. 

Əvzai demişdir: “Əgər vuruşanın niyyəti döyüş isə (qar-

şılıq almasında) qəbahət yoxdur”.  

Öz yerinə və ya başqasının yerinə həcc etmək məqsədi ilə 

qarşılıq alan şəxs barəsində də belə deyilir. Mücahidin belə 

dediyi rəvayət olunur: “Dəvə sürücüsünün, qarşılıq alanın 

və tacirin həcci səhihdir və onların savablarından bir şey ək-
                                                           
55 Müslim: 1906, Əhməd: 2\169, Əbu Davud: 2497, Nəsai: 6\17-18, İbn 

Məcə: 2785. 
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sik olmaz”. Bu onların əsil niyyətləri qazanc yox həcc olduğu 

zaman belə olar. 

Əgər bir əməl Allah rizası üçün olub daha sonra ona riya 

qarışarsa və  sahibi bunu dərhal aradan qaldırarsa heç ixtilaf 

yoxdur ki, həmin riya o əmələ zərər verməz. Yox əgər axıra 

qədər belə davam edərsə bu zaman o əməl puça çıxar, yoxsa 

əməl sahibi işin əvvəlindəki niyyətinə görə savab qazanar? 

İmam Əhməd və İbn Cərir ət-Təbərinin rəvayt etdikləri kimi 

bu məsələdə alimlər arasında ixtilaf var. Bu iki alimin daha 

doğru saydığı görüş odur ki, bu halda əməl batil olmaz və 

sahibi ilk niyyətinə görə savab qazanar. Bu görüş Həsən əl-

Bəsri və digərlərindən rəvayət olunmuşdur. Bu görüşdə o-

lanların dəlili isə Əbu Davudun “Mürsəllər”-də Əta əl-Xora-

sanidən rəvayət etdiyi aşağıdakı hədisdir. 

 ن  م   م  ه  ن   م  ف   ،ل  ات  ق  ي    م  ه  ل  ك    ة  م  ل  س   ن  ب   نَّ إ   ،هللا   ول  س  ر   ي  : ال  ق   ل  ج  ر  "
 ه  ج  و   اء  غ  ت  اب   ل  ات  ق  ي    ن  م   م  ه  ن   م   و   ،ةً د  ج  حن    ل  ات  ق  ي    ن  م   م  ه  ن   م   ، و  اي  ن   لد  ل   ل  ات  ق  ي   

 ي  ه   هللا   ة  م  ل  ك    ون  ك  ت   ن  أ   ه  ر  م  أ   ل  ص  أ   ان  ك    اذ  إ   م  ه  ل  ك  :ال  ق   ؟يد  ه  الشَّ  م  ه  ي   أ  ف   هللا  
 "اي  ل  الع  

“Bir nəfər dedi: “Ey Allah`ın Rəsulu Sələmə oğullarının 

hamısı vuruşur. Onların bəziləri dünya üçün, bəziləri kömək 

məqsədi ilə, bəziləri də Allah`ın  rizasını umaraq vuruşur. 

Bunlardan hansı şəhiddir?” (Peyğəmbər ) buyurdu: “Əgər 

niyyətinin əsli Allah`ın  sözünün hər şeydən uca olmasıdır-

sa hamısı şəhiddir.”56   

                                                           
56 321. İsnad baxımından mürsəlliyi zəifdir . 
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İbn Cərir ət-Təbəri deyir ki, bu ixtilaf axırının əvvəli ilə ə-

laqəli olduğu namaz, oruc və həcc kimi əməllərə aiddir. Əv-

vəlinin sonu ilə əlaqəsi olmayan Quran oxumaq, zikr etmək, 

sədəqə vermək və elmi yaymaq kimi əməllərə isə riya qarış-

dığı zaman onların savabı kəsilər. Bu zaman niyyəti yenilə-

məyə ehtiyac olar. 

Süleyman ibn Davud əl-Həşimidın57 isə belə dediyi rəva-

yət olunur: “Bəzən bir söz danışarkən bir niyyətim olur. Bir 

qismini danışdıqdan sonra niyyətim dəyişir. Deməli bir söh-

bətin belə coxlu sayda niyyətə ehtiyacı var”. 

Əta əl-Xorasaninin rəvayətindəki kimi cihad üçün niyyət-

lərin yenilənməsinə dair bir şey göstərilməmişdir. Cihad ü-

çün döyüşdə iştirak etməlisən. O anda oranı tərk etmək isə 

caiz deyildir. Bu yöndən cihad eynilə həccə bənzəyir. 

Əgər bir şəxs Allah`ın rizası üçün bir əməl işləyər, Allah  
mömünlərin qəlbində ona qarşı bir sevgi və tərifə layiqlilik o-

yadar və o da Allah`ın  fəziləti və rəhməti ilə fərəhlənsə (Belə 

olduğu təqdirdə o) Allah`dan  gözəl müjdə almış olar və bu 

ona zərər verməz.   

Əbu Zər Peyğəmbərdən  bu mənaya yaxın bir hədisində 

belə deyir:  

                                                           
57 O ,Əbu Əyyub Süleyman ibn Davud ibn Əli ibn Abdullah ibn Abbas əl-

Haşimidir. Fəqih, siqa və dəyərli bir şəxs olmuşdur. ”Təhzib”-in ricalla-

rındandır. Hicri 219-da vəfat etmişdir. Bu sözünü isə Xatib əl-Bağdadi 

“Tarix”-də: 9\31, əl-Məzzi “Təhzibu`l-Kamal”-da: 11\412 və İmam 

Zəhəbi “Seyr”-də: 10\625 rəvayət etmişlər. 
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 ،ه  ي  ل  ع   اس  النَّ  ه  د  م  ي    و   ي   ال   ن  م   هلل   ل  م  الع   ل  م  ع  ي    ل  ج  الرَّ  ن  ع   ل  س ئ   ه  نَّ أ  "
 "ن  م  املؤ   ىر  ش  ب   ل  اج  ع   ك  ل  ت  : ال  ق  ف   

Peyğəmbərdən Allah rizasına bir xeyir iş gördüyü üçün 

camaatın ona təşəkkür etdiyi bir şəxs barəsində soruşdular. 

O, buyurdu: “Bu möminin müjdəsinin ilkidir”.58 Bu hədisi 

Müslim  və İbn Məcə  rəvayət etmişlər. Həmçinin başqa bir 

rəvayətdə isə belə deyilir: “Bir şəxs Allah  üçün bir əməl 

işləyir və insanlar da onu buna görə sevir”. İmam Əhməd, 

İshaq ibn Rahaveyh və İbn Cərir ət-Təbəri də hədisi bu mə-

nada açıqlamışlar. 

Həmçinin Tirmizinin Əbu Hüreyrədən rəvayət etdiyi 

başqa bir hədisdə belə deyilir: 

 ه  ي  ل  ع   ع  ل  اط   اذ  إ  ف   ،ه  ر  س  ي  ف    ل  م  الع   ل  م  ع  ي    ل  ج  الرَّ  ،هللا   ول  س  ر   ي  : ال  ق   ل  ج  ر  "
 "ة  ي  ن  ال  الع   ر  ج  أ   و   ر   الس   ر  ج  أ   ان  ر  ج  أ   ه  ل  : ال  ق  ف    ،ه  ب  ج  ع  أ  

Bir nəfər belə dedi: “Ey Allah`ın Rəsulu bir şəxs əməli iş-

ləyir və onu gizlədir. Daha sonra insanlar ondan xəbər tutdu-

ğu zaman bu onun xoşuna gəlir”. Peyğəmbər  buyurdu: “O 

şəxsə iki savab var: biri gizlətmə savabi, digəri isə üzə çıxma 

savabı”.59  

                                                           
58 Müslim: 2642, İbn Məcə: 4225, Əhməd: 5\156, 157, 168. İbn Hibban hə-

disin səhih olduğunu demişdir: 366, 367. 
59 Tirmizi: 2384, İbn Məcə: 4226. Baxmayaraq ki,sənədində Həbib ibn Əbu 

Sabit var və o müdəllisdir İbn Hibban  bu hədisin səhih olduğunu demiş-

dir: 375. 
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İxlas və riya haqqındakı yazımızı burada yekullaşdıraq. 

Çünki bu barədə kifayət qədər yazılmışdır.  

Belə yerdə Səhl ibn Abdullah ət-Tüstürinin sözü lap yeri-

nə düşərdi: “Nəfsə üzərinə ixlasdan daha ağır gələn bir şey 

yoxdur. Çünki nəfsin onda heç bir payı yoxdur”.  

Yusif ibn Hüseyn ər-Razi isə belə demişdir: “Dünyada ən 

dəyərli şey ixlasdır. Qəlbimdən riyanı nə qədər söküb atı-

ramsa da sanki o yenə orada başqa bir rəngdə cücərir”.  

İbn Üyeynə belə demişdir: “Mutarrif ibn Abdullah belə 

dua edərdi: “Allah`ım sənə tövbə edib sonra yenə ona qayıt-

dığım şeylərə görə məni bağışla. Sənin üçün edəcəyimi söz 

verib  sözümü tutmadığım şeylərə görə məni bağışla. Sənin 

üçün olduğunu iddia etdiyim, daha sonra isə bildiyin şeylər-

lə qarışan əməllərimə görə məni bağışla”. 

۞۞۞۞۞ 

Fəqihlərin əsərlərində nəzərdə tutlan niyyətə gəldikdə isə 

bu ibadətləri adətlərdən və ya ibadətlərin birini digərindən 

ayırmaq mənasındadır. Yemək və içmək bəzən pəhriz, bəzən 

buna halı olmadığı üçün, bəzən də Allah  yolunda şəhvani 

duyğulardan uzaq durmaq üçün  tərk olunur. Elə buna görə 

də orucun niyyətə ehtiyacı var ki, o digər halların hamısın-

dan fərqlənsin. Namaz, oruc və bu kimi digər vacib və ya na-

filə olan ibadətlər  də belədir.  

Vacib ibadətlərin də bir çox növləri var. Məsələn vacib o-

lan namazlar gün ərzində beş vaxtdır. Vacib oruc isə bəzən 

ramazan orucu, bəzən kəffarət orucu bəzən də nəzir orucu o-

la bilir. Bütün bunları bir-birindən ayırmaq üçün isə niyyətin 

olması şərtdir. Eləcə də sədəqələr bəzən vacib bəzən də na-
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filə olur. Vacib olanı maldan çıxarılan zəkat və ya kəffarə ola 

bilər. Bu sadaladıqlarımızın hamısını birini digərindən yalnız 

niyyət ayırır. Bütün bunları isə “şübhəsis ki, hər bir kəsə 

niyyət etdiyi qalar” sözü əhatə edər. 

Bunlardan bəzilərində isə alimlər arasında məşhur ixtilaf 

vardır. Onlardan bəziləri fərz namazı üçün niyyət etməyin 

vacib olmadığını, namazın adı ağlına gəlməsə belə bunun ə-

vəzinə isə həmin vaxt üçün vacib olan namazı niyyət etməsi-

nin kifayət edəcəyini demişlər. Bu da İmam Əhməddən bir 

rəvayətdir. Bunun üzərinə isə bunları demək olar ki, əgər ki-

minsə vacıb namazı qəzaya qalarsa və dəqiqliklə hansı na-

mazın qazaya qaldığını bilməzsə bu zaman onun fəcr (sa-

bah), məğrib (axşam) və bir də bir dörd rükətlik namaz qəza 

etməsi lazımdır.60 

Həmçinin bəzi alimlər də ramazan orucunun onu müəy-

yənləşdirəcək niyyətə ehtiyacı olmadığını və mütləq olaraq 

tutduğu oruc üçün savab qazanacağını demişlər. Bunun sə-

bəbi isə ramazan ayında başqa nafilə oruca yer olmamasıdır. 

Bu da İmam Əhməddən bir rəvayətdir.61 Bəzi alimlərin isə 

ramazan orucunun tamamən niyyətə ehtiyacı olmadığını 

söylədikləri rəvayət olunur. Çünki ramazan orucu artıq özü-

özlüyündə təyin olunmuşdur. Bu əmanəti geri qaytarmağa 

bənzəyər. Əvzaidən isə zəkatın da belə olduğunu dediyi rə-

vayət olunur. Bəziləri isə Əvzainin bu sözünə belə açıqlama 

                                                           
60 “Mubdi”-nin müəllifi demişdir: 1\358 “Əgər şəxs beş vaxt namazdan 

birini unutmuşsa və onun hansı namaz olduğunu bilmirsə bu zaman o 

beş namazın beşini də qəza olaraq qılar. Başqa bir yerdə deyir: Fəcr 

(sabah), məğrib(axşam) və bir də bir dörd rükətlik namaz qəza etməsi 

lazımdır. 
61 Bax: “Muğni”: 3\93.  
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gətirmişlər ki, o burada əgər insan mütləq olaraq sədəqəyə 

niyyət etmişsə o zaman zəkat savabı qazanar demək istəmiş-

dir. Bu mutləq olaraq həccə niyyət etməyə bənzəyir. Əbu Hə-

nifə demişdir: “Əgər bir şəxs nisabın (zəkata düşən miqdar) 

hamısnı sədəqə versə bu onun zəkatının yerinə keçər”.  

Peyğəmbərdən  belə buyurduğu rəvayət olunur:  

 ؟ك  س  ف  ن    ن  ع   ت  ج  ج  ح  أ  : ه  ل   ال  ق  ف    ،ل  ج  ر   ن  ع   ج   حل  اب   ب   ل  ي    اًل ج  ر   ع  س   "
 ."ل  ج  الرَّ  ن  ع   ح جَّ  ث َّ  ،ك  س  ف  ن    ن  ع   ه  ذ  ه  : ال  ق   ،ال   :ال  ق  

(Peyğəmbər ) bir nəfəri başqa birinin əvəzinə təlbiyə62 

gətirdiyini (yəni onun yerinə həcci yerinə yetirdiyini) eşitdi 

və ona dedi: “Sən öz yerinə həcci yerinə yetirmisənmi?” O 

“xeyr” deyə cavab verdi. (Peyğəmbər ) dedi: “Bu sənin ye-

rinə. Daha sonra onun yerinə də həcci əda et”.63 

Bu hədisin səhhəti barəsində alimlər danışmışlar. Amma 

İbn Abbasın və başqalarının yoluyla hədis səhihdir. İmam 

Şafi, İmam Əhməd öz məşhur görüşündə və başqaları bu hə-

dislə əməl edərək belə hökm çıxarmışlar ki, bir şəxs istər na-

filə istərsə də hər hansı başqa həccə niyyət etdiyi zaman o o-

na vacib olan həcci əda etmiş sayılır və həcc üçün niyyətin 

müəyyən olunması şərt deyildir. Belə ki bir şəxs əgər öz ye-

rinə həcci yerinə yetirməmiş halda başqası üçün həcc edərsə 

bu onun öz vacib həccinin yerinə keçər. Həmçinin etdiyi həcc 

                                                           
62 Təlbiyə - Həcc zamanı “Ləbbeyk Allahümmə lebbeyk” sözünü demək-

dir. (Tərcüməçi)  
63 Əbu Davud: 1811, İbn Məcə: 2903, Əbu Yələ: 2440, Darəqutni: 2\270. 

İbn Xuzeymə: 3039 və İbn Hibban: 3988 səhih demişlər. 
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ya nəzir, ya da nafilə olarsa bu zaman yenə o vacib həcci ye-

rinə yetirmiş sayılar.  

Peyğəmbərin  vəda həccində səhabələrinə onunla daxil 

olub tavaf  və səiy (safə və mərvə təpələri arasında yeddi də-

fə gedib gəlmə)  etdikdən sonra həcclərini pozub ümrəyə niy-

yət etmələrini əmr etdiyi hədislərdə sabitdir. 64  Onlardan 

bəziləri qran65 bəziləri isə müfrad66 həccə niyyət etmişdilər.  

Onlar daxil olduqlarında etdikləri tavaf qudum (ayaq basma) 

tavafı idi ki, o da fərz (vacib) deyil. Peyğəmbər  isə onlara 

həmin tavafı ümrə tavafı yerinə saymalarını əmr etdi ki, bu 

da fərz olan tavafdır. İmam Əhməd bunun (tavafa niyyətin 

olmamasının) həcci pozduğuna hökm vermiş və belə də əməl 

etmişdir. Bu əslində müşkül (üzərində durulması lazım olan) 

bir məsələdir.  

O, həcc və ya ümrə zamanı tavaf üçün niyyət olunmasını 

vacib saymışdır. Bu məsələdə isə bir çoxları, həmçinin Malik, 

Şafii və Əbu Hənifə ona müxalif olmuşlar.  

İmam Əhməd tavafları da bir-birindən fərqləndirmiş və 

demişdir ki, əgər bir ehramla tavaf edilmişsə sonra bu ehram 

ləğv olunaraq ümrəyə niyyət olunmuşsa bu zaman ehramın 

dəyişməsi ilə tavaf da ehrama bağlı olaraq dəyişər. Vacib 

həcci yerinə yetirməmiş  bir şəxsin nafilə niyyəti ilə ehram-

lanması və tavaf etməsi zamanı bu ehramın çevrilib fərz 

ehram olması ilə də etmiş olduğu tavaf onun vacib həccinin 

                                                           
64 Cabirdən Buxari: 1568, 1651, 1785, Müslim: 1213-1216, Əbu Davud: 

1785-1789, Nəsai: 5\178-179 nömrələri ilə, İbn Abbasdan isə Buxari: 1564, 

Müslim: 1240, Əbu Davud: 1987, Nəsai: 5\180-181, 201-202, Əhməd: 

1\252 rəvayət etmişlər. 
65 Eyni vaxtda həm həcc, həm də ümrəni yerinə yetirmək. 
66 Təkcə həcc ibadətini yerinə yetirmək. 
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tavafının yerinə keçər. Amma ziyarət üçün vəda niyyəti ilə 

və ya nafilə olaraq tavaf edərsə bu vacibin yerinə keçməz. 

Çünki o onunla vacibi niyyət etməmişdi və ehramının 

dəyişməsi ilə tavaf da dəyişməz. Ən doğrusunu Allah bilir.  

İndi nəql edəcəyimiz hadisəni də bu baba daxil etmək olar. 

Peyğəmbərin  zamanında bir nəfər sədəqəsini (zəkatını) bir 

nəfərin yanına qoyur. Sədəqə sahibinin oğlu gələrək sədəqəni 

atasının yanına qoyduğu adamdan alır. Atası bu işdən xəbər 

tutduqda ondan Peyğəmbərə  şikayət edir və deyir: “Mən 

səni niyyət etməmişdim. Peyğəmbər  isə ona: 

 "ت  ي  و  ن    ام   ك  ل  "
“Sənə etdiyin niyyət (qaldı)”, Alana isə: 

 "ت  ذ  خ  أ   ام   ك  ل  "

“Sənə də götürdüyün (qaldı)” dedi. Hədisi Buxari rəvayət 

etmişdir.67 İmam Əhməd bu məzhəbin alimlərinin bir çoxu-

nun ona ixtilaf etdiyi halda bu hədisi qəbul etmiş və onunla 

əməl etmişdir. Sədəqəni verən şəxsin sədəqəni övladının gö-

türməsinə etirazetməsinin səbəbi onun qurma iş görmüş ol-

maqdan qorxmasıdır. Əgər onun verdiyi sədəqə ondan xə-

bərsiz onun oğluna çatarsa və onun oğlu da ehtiyacı olan in-

sanlardandırsa bu zaman işin qurma olması ehtimalı aradan 

qalxar. Buna görə də əgər bir şəxs sədəqəni kasıb bildiyi biri-

nə ödəmişsə və sədəqə ödənilən şəxs də varlıdırsa səhih gö-

rüşə görə sədəqəni verən şəxsin boynundan vacib düşmüş 

olar. Çünki o sədəqəni kasıb olduğunu etiqad etdiyi şəxsə 

vermişdir. Kasıblıq isə gizli bir şeydir və onu ortaya çıxar-

maq çətin bir işdir. 

                                                           
67 Buxari: 1422. 
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Təharətə (təmizlənmək) gəldikdə isə burada niyyətin şərt 

olub olmamasına dair məşhur ixtilaf var. Bu da ondan qay-

naqlanır ki, namaz üçün olunan təharət müstəqil bir ibadət-

dirmi yoxsa o namazın nəcasətin aradan qaldırılması və ya 

övrət yerinin örtülməsi kimi şərtlərindən biridirmi. Bəziləri 

təharətin niyyətə ehtiyacı olmadığını demiş və onu da nama-

zın digər şərtlərindən saymışlar. Digər bir qism isə təharətin 

də niyyətə ehtiyacı olduğunu demiş və onu müstəqil bir 

ibadət saymışlar. Əgər təharət özü-özlüyündə müstəqil bir 

ibadətdirsə  o zaman niyyətsiz təharət də səhih olmaz. Bu 

cumhur uləmanın rəyidir. Bu rəydə olanların dəlili isə Pey-

ğəmbərin  dəstəmazın günah və xətaları yuduğu və ya kim 

əmr olunan kimi dəstəmaz alarsa bu onun günahlarına kəf-

farət olar mənasındakı hədisləridir.68  

Bu da Quranda əmr olunan və günahlara kəffarət olan 

dəstəmazın müstəqil bir ibadət olduğuna dəlildir. Niyyətsiz 

bir dəstəmaz isə alimlərin ittifaqı ilə günahlardan heç bir şey 

silməz. İnsanlar onunla əmr olunmamış və belə bir dəstə-

mazla namaz da olmaz. Elə buna görə də namazın nəcasətin 

aradan qaldırılması və ya övrət yerinin örtülməsi kimi başqa 

şərtlərində dəstəmazdakı kimi savabın olduğuna dair bir də-

lil yoxdur. Əgər bir kəs dəstəmaz almaqla birlikdə sərinlə-

mək və ya nəcasətin aradan qaldırılmasını niyyət edərsə İ-

mam Şafiyə görə onun dəstəmazı səhih olar. Hənbəli məzhə-

binin alimlərinin çoxu da bu görüşdədirlər. Çünki bu niyyət 

haram və ya məkruh (bəyənilməyən) deyil. Bir şəxs dəstə-

                                                           
68 Osman ibn Affandan Əhməd: 1\66, 69, Buxari: 160, Müslim: 231, Nəsai: 

1\91, İbn Məcə: 285, 459 rəvayət etmişlər. İbn Hibban: 360 hədisin səhih 

olduğunu demişdir. Asim ibn Süfyandan isə Əhməd: 5\423, Darimi: 

1\192, Nəsai: 1\90-91, İbn Məcə: 1396 rəvayət etmişlər. İbn Hibban hədi-

sin səhih olduğunu demişdir: 1042. 



 
64 

 

maz almaqla yanaşı dəstəmaz almağı öyrənməyi də niyyət e-

dərsə bu ona zərər verməz. Çünki Peyğəmbər  bəzi hallar-

da namaz qılmaqla insanlara namazı öyrətməyi nəzərdə tut-

muşdur. Həmçinin bu niyyətlə həcc da etmiş və onlara: 

 69"م  ك  ك  اس  ن  م   ن   ع   واذ  خ  "

“Həccın edilmə qaydalarını məndən götürün (öyrənin)” 

demişdir. 

Niyyətin aid olduğu elm bablarından biri də and içmək 

məsələsidir. 

Boş yerə içilən andın kəffarəsi olmaz. Bu isə söz əsnasın-

da “hə vallah”, “yox vallah” kimi qəlbin niyyəti olmadan is-

tifadə olunan and içmələrdir. Allah  buyurur:  

   

  

  

  

   

   

      

Allah bilmədən içdiyiniz andlara görə sizi cavabdeh tut-

maz. Amma qəlblərinizin qazandığı (bilə-bilə etdiyiniz) şey-

                                                           
69 Cabirdən Müslim: 1297, Əbu Davud: 1970 və Nəsai: 5\270 rəvayət et-

mişlər. 
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lərə görə sizi cavabdeh tutar. Allah bağışlayandır, həlimdir. 

(Bəqərə 225)70 

Həmçinin and içdiyi zaman and içənin niyyətini və bu 

andla nəyi nəzərdə tutduğunu bilmək lazımdır. Bir şəxs əgər 

həyat yoldaşını boşamağa və ya köləsini azad etməyə and 

içərsə və daha sonra bu andla onun niyyətinin bu olmadığını 

iddia edərsə bu onunla Allah  arasında qalar. Bu zaman o-

nun iddiasıylamı hökm verilir yoxsa içdiyi andın zahiriyləmi? 

Bu bardə alimlərin iki məşhur görüşü var ki, eyni zamanda  

bu iki görüş İmam Əhməddən rəvayət olunan görüşlərdir.  

Bir gün həzrəti Ömərin  yanına bir nəfər gətirilir. Həyat 

yoldaşı bu adama məni bənzət dediyi zaman o, sən ahu ki-

misən, sən göyərçin kimisən demişdir. Həyat yoldaşı bunun-

la razı olmayaraq mənə “sən sərbəstsən, sən hürsən de“ 

demişdir və o da qadının istədiyini demişdir. (Görünür qa-

dın bu kişidən boşanmaq istəyirmiş ona görə bu sözləri ona 

dedirdir) Ömər deyir: “Əlindən tut çünki o sənin həyat yol-

daşındır”. Bu hədisi Əbu Übeyd rəvayət etmiş71 və demişdir: 

“Qadın burada dəvənin bağlı ikən bütün iplərdən açılıb sər-

bəst qalmasını nəzərdə tutmuşdur. Həmçinin kişi də bunu 

niyyət etdiyi üçün Ömər onların boşanmalarını keçərsiz say-

mışdır”. (Əbu Übeyd) deyir: “Bu boşanma, sərbəst buraxma 

                                                           
70 Əbu Davud: 3254 və İbn Hibban İbrahim ibn əs-Saiğdən belə rəvayət 

edirlər: Əta ibn Əbu Rəbahdan boş yerə içilən and barəsində soruşdum. O 

dedi: “Aişə g Peyğəmbərin  belə dediyini dedi: “İnsanın danışarkən 

“xeyr vallahi”, ”bəli vallahi” deməsidir”. Həmçinin Malik: 2\477 və Buxa-

ri: 6663 bunu  Aişədən g movquf (səhabələrdən rəvayət olunan söz və ə-

məlləri) olaraq rəvayət etmişlər. Hafiz “Təlxisu`l-Hubeyr”-də: 4\167 deyir: 

Darəqutni movqufluğunu təsdiq etmişdir. 
71 “Ğaribu`l-Hədis”-də: 3\379, 380. 
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sözlərinə bənzər sözləri dilinə gətirən və başqa bir şey niyyət 

edən hər bir kəs üçün əsil olandır. Əgər bunun bir vəbalı var-

sa o onunla Allah  arasında olar. Hökmə gəldikdə isə bu 

həzrəti Ömərin verdiyi kimidir”. 

Sumeytu`s-Sədusidən belə dediyi rəvayət olunur: “Bir qa-

dınla nişanlandım. Dedilər ki, həyat yoldaşını boşamayınca o-

nu sənə ərə verməyəcəyik. Dedim: “Şübhəsiz ki, üç boşamay-

nan boşadım”. Onu mənimlə evləndirdilər. Daha sonra gö-

rəndə ki, həyat yoldaşım yanımdadır dedilər: “Sən onu üç 

dəfə boşamadınmı?” Mən də “mənim filan həyat yoldaşım 

var idi onu boşadım, filan həyat yoldaşım var idi onu boşa-

dım amma bunu isə boşamamışam” dedim. Sonra Şəqiq ibn 

Səvrənin yanına gəldim və o bir qrupla Osmanın yanına get-

mək istəyirdi. Mən ona dedim: “Möminlərin əmirindən bu 

barədə də soruş”. O getdi və soruşdu. (Osman ona) “onun 

niyyəti”  (nədirsə ona görə də hökm olunacaq) dedi”. Bu hə-

disi Əbu Übeyd “Talaq Kitabı”-da” nəql etmiş və bu məsələ-

də alimlərin icmasının olduğunu demişdir.    

İshaq ibn Mənsur deyir: “İmam Əhməddən soruşdum ki, 

sən Sumeyt hədisini bilirsənmi? O da mənə dedi: “Bəli o Sə-

dusidir. Niyyətini elə etmiş, Şəqiq də bunu Osmana danış-

mışdır. Osman da onun niyyətinə görə hökm vermişdir”. 

Əgər and içən zalım isə və qarşı tərəfin ona and içdirdiyi 

şeyin əksini niyyət etmişsə niyyəti ona fayda verməz. 

Müslimin “Səhih” kitabında Əbu Hüreyrədən Peyğəmbərin 

 belə buyurduğu  rəvayət olunur: 

 "ك  ب  اح  ص   يه  ل  ع   ك  ق  د   ص  ي   ام   ىل  ع   ك  ين  ي   "
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“Sənin andın dostunun (and içdirənin) sənə inandığı üzə-

rinədir.72 Başqa bir rəvayətdə isə: 

 "ف  ل  ح  ت  املس   ة  يَّ ن   ىل  ع   ي  م  الي  "

“And, and içməyi tələb edən şəxsin niyyəti üzərinədir.”73 

Bu, hədis zalıma şamil olunur. Məzluma gəldikdə isə bu 

ona fayda verə bilər. İmam Əhməd və İbn Məcə  Suveyd ibn 

Hanzaladan rəvayət etdiyi bir hədisdə belə deyilir: 

ر   ن  اب   ل  ائ  و   ان  ع  م   و   ، هللا   ول  س  ر   يد  ر  ن   ان  ج  ر  خ  "  ،ه  ل   وي د  ع   ه  ذ  خ  أ  ف   ،ح ج 
َّ النَّ  ان  ي   ت   أ  ف   ،ه  يل  ب  س   ىلَّ خ  ف   ي،خ  أ   ه  نَّ إ   ن  أ   ت  ف  ل  ح  ف   وا،ف  ل  ي    ن  أ   اس  النَّ  ج  رَّ ح  ت  ف     ب 
،   ال  ق  ف    ي،خ  أ   ه  نَّ أ   ن  أ   ت  ف  ل  ح   و   وا،ف  ل  ي    ن  أ   واج  رَّ ت    م  و  الق   نَّ أ   ه  ت  ر  ب   خ  أ  ف :
 " م  ل  املس   وخ  أ   م  ل  املس   ،ت  ق  د  ص  

“Peyğəmbərin  yanına getmək üçün yola çıxmışdıq. Vail 

ibn Hucr də yanımda idi. (Yolda) düşmənləri Vaili tutdular. 

İnsanlar and içməyə çəkindikləri halda mən onun mənim 

qardaşım olduğuna and içdim və bizi buraxdılar. Biz Pey-

ğəmbərin  yanına gəldik və mən ona xəbər verdim ki, in-

sanlar and içməyə çəkindikləri halda mən onun qardaşım ol-

duğuna and içdim. O dedi: “Doğru demisən, müsəlman mü-

səlmanın qardaşıdır”.74 

                                                           
72 Müslim: 1653. 
73Müslim: 1653. Həmçinin Əbu Davud: 3255, Tirmizi: 1354, İbn Məcə 2120 

nomrələri ilə rəvayət etmişlər. 
74 İbn Məcə: 2119, Əhməd: 4\79, Əbu Davud: 3256 İsrail ibn Yunus ibn İs-

haq, o İbrahim ibn Əbdu`l-Əələ, o nənəsindən o da atası Suveyd ibn Han-

zaladan rəvayət etmişlər. Raviləri İbrahim ibn Əbdu`l-Əələnin nənəsi çıx-
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Niyyət həmçinin talaq (boşanmaq) və itəq (qul azad et-

mək) kimi məsələlərə də daxildir. Əgər bir şəxs boşanma və 

ya qul azad etmə mənalarını ifadə etdiyi ehtimal olunan bir 

kəlmə işlədərsə o zaman sözü işlədənin niyyəti önəmlidir. 

Bəs görəsən hirsli ikən və ya qarşı tərəfin boşanma istə-

məsi nəticəsində və bu kimi hallarda deyilən sözlər niyyətin 

yerinə keçərmi? 

Bu mövzuda alimlər arasında böyük fikir ayrılığı vardır. 

Əgər bu sözləri niyyətli olaraq qəsdən desə boşanma həyata 

keçdiyi kimi niyyətsiz dediyi halda boşanma həyata keçirmi? 

Bu da alimlər arasında ixtilaflı məsələlərdən biridir. Əgər bir 

şəxs boşamanı “əlbəttə” kimi zahiri kinayələrlə etmişsə bu 

boşanma bir boşanmamı yoxsa ki üç boşanmamı sayılar. Bu 

barədə iki məşhur görüş var. İmam Əhmədin məzhəbinin 

zahirinə görə əgər mütləq şəkildə boşanmanı niyyət etmişsə 

bu zaman üç boşanma həyata keçər. Yox əgər üç boşanma-

dan azını niyyət etmişsə boşanma niyyətinə görə öz dəyərini 

tapar. İmam Əhməddən gələn başqa bir rəvayətdə isə ikinci 

halda da üç boşanmanın həyata keçdiyi deyilir.  

Əgər bir nəfər bir qadın görərsə və onu öz həyat yoldaşı 

zənn edərək boşayarsa, daha sonra o qadının başqası oldu-

ğunu görərsə bu zaman o öz həyat yoldaşını boşamış sayılır. 

Çünki o, öz həyat yoldaşını boşamağı nəzərdə tutmuşdur. 

Bu İmam Əhməddən gələn bir rəvayətdir. Ondan gələn baş-

qa bir rəvayətdə isə o şəxsin həyat yoldaşının boşanmadığı 

deyilir. Bu da eyni zamanda imam Şafinin görüşüdür. Yox ə-

gər eynilə bu hadisənin əksi olarsa, yəni kişi bir qadın görər 

                                                                                                                                   

maq şərti ilə siqat (mötəbər) insanlardır. Çünki o bilinmir. Hədisə gəldik-

də isə həsən liğayrihi (başqa rəvayətlərlə güclənərək həsən dərəcəsinə 

çatan) hədisdir. 
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və onu başqası zənn edərək boşayarsa, daha sonra qadının 

öz həyat yoldaşı olduğunu bilərsə o boşanmış sayılarmı? Bu 

məsələdə iki görüş var ki, bunlar da İmam Əhməddən gələn 

iki rəvayətdir. Həmçinin İmam Şafinin məzhəbindən və baş-

qalarından gələn məşhur görüşə görə onun həyat yoldaşı bo-

şanmış sayılar. 

Əgər bir şəxsin iki həyat yoldaşı olarsa və onlardan birinə 

evdən çıxmağı qadağan etmişsə, daha sonra evdən bir qadı-

nın çıxdığını görər və evdən çıxanın evdən çıxması qadağan 

olunan həyat yoldaşı olduğunu zənn edib “ey filankəs sən 

evdən çıxmısan səni boşadım” desə nə olar? Bu barədə alim-

lər fikir ayrılığına düşmüşlər. Həsən (əl-Bəsri) deyir: evdən 

çıxması qadağan olunan qadın boşanmış sayılar. Çünki kişi-

nin boşamağı niyyət etdiyi odur. İbrahim (ən-Nəxai) deyir: 

İkisi də boşanmış sayılar. Əta isə qadınlardan heç birinin bo-

şanmayacağı görüşündədir. İmam Əhməd tək görüşlə çıx-

ması qadağan olunan qadının boşanmış sayıldığını deyir. 

Çünki onu boşamağı niyyət etmişdir. 

“Əməllər niyyətlərə görədir, hər bir kəsə niyyət etdiyi qa-

lar“ hədisini dəlil gətirərək eyni zamanda belə bir hökm çı-

xarmışlar ki, əgər bir şəxsin daxilində haram bir şey əldə et-

mək niyyəti varsa onun bağladığı əqd batil olar. Buna misal 

faiz niyyəti ilə olunan aliş-veriş əqdlərini göstərmək olar. Bu 

da eyni zamanda İmam Əhməd, İmam Malik və başqalarının 

görüşüdür. Çünki burada niyyət olunan alış-satış deyil məhz 

faizdir və hər bir kəsə niyyət etdiyi qalar. 

Fiqhdə niyyətlə bağlı məsələlər çoxdur. Zikr etdiklərimiz 

məsələlər isə bura üçün kifayət edər. 
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İmam Şafidən bu hədisin fiqhdən yetmiş baba daxil olduğu 

görüşünü zikr etmişdik. Allah  daha doğrusunu biləndir. 

Niyyət qəlbin bir şeyə meyli, yönəlməsidir. Hər hansı bir 

ibadət zamanı isə qəlbdə olan şeyi tələffüz etmək vacib deyil. 

Bəzi Şafii alimləri isə İmam Şafidən namazda niyyət üçün tə-

ləffüzü şərt qoşduğunu rəvayət edirlər. Tədqiqatçılar isə bu 

fikrin yanlış olduğunu deyirlər. Mütəəxxir fiqh alimləri isə 

namaz və ya başqa ibadətdə niyyətin tələffüzündə ixtilaf et-

mişlər. Onlardan bir qismi bunu müstəhəb (sevilən), bir qis-

mi isə məkruh (bəyənilməyən) görmüşlər. Həccdən başqa 

məsələlərin heç biri barəsində sələfdən və ya şəxsiyyətlərin 

birindən xüsusi bir görüş nəql olunmamışdır. Mücahid de-

mişdir: “Həcc etmək istəyən nə üçün təhlil (lə iləhə illəllah) 

gətirdiyini dili ilə söyləsin”. Başqa bir rəvayətdə isə belə de-

yir: “Nə üçün təlbiyə gətirdiyini (həcc və ya ümrə üçün ləb-

beyk Allahümmə ləbbeyk demək) qeyd etməlidir. Lakin bu 

bizim burada üzərində durduğumuz mövzu deyildir. Pey-

ğəmbər  təlbiyə zamanı (həcc və ya ümrəyə niyyətləndiyi-

ni) zikr edərək deyərdi: “Allah`ım həcc\ümrə üçün qarşın-

dayam.”75 Toxunmaq istədiyimiz mövzu isə şəxsin ehrama 

girdiyi zaman: “Allah`ım mən həcc və ümrə istəyirəm” de-

məsidir ki, buna da çox fəqihlər müstəhəb deyiblər. Mücahi-

din sözü isə bu mövzuda açıq deyil. Əta, Tavus, Qasim ibn 

Muhamməd və Nəxai kimi sələfin çoxu təhlil gətirildiyi 

zaman niyyətin yetərli olduğu görüşündədirlər. Həmçinin 

İbn Ömərdən səhih olaraq belə rəvayət olunur. Bir dəfə İbn 

Ömər bir nəfərin ehrama girərkən “Allah`ım mən həcc və ya 

ümrə etmək istəyirəm” dediyini eşitmiş və ona belə demiş-

                                                           
75 Müslim: 1232, Nəsai: 5\150 Ənəsdən belə dediyini rəvayət etdilər: Pey-

ğəmbəri  “Allah`ım həcc\ümrə üçün qarşındayam” deyərkən eşitdim. 
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dir: “Sən insanlaramı eşitdirirsən? Allah  sənin qəlbində 

olanı bilmirmi?”  

İmam Malik də ehramlanarkən nə üçün ehramlandığını 

dillə söyləməyin müstəhəb olmadığını deyir. Bunu İmam 

Malikdən maliki məzhəbinin alimlərindən olan “Təhzibu`l-

Mudəvvənə” adlı kitabın müəllifi rəvayət etmişdir. Əbu Da-

vud deyir:76 imam Əhmədə dedim: “Namazda təkbirdən qa-

baq bir şey deyirsənmi?” O dedi: “Xeyr”. Bu da ona dəlildir 

ki, o niyyəti dillə tələffüz etmir. Allah  daha doğrusunu bi-

ləndir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
76 “Məsailu`l-İməm Əhməd” əsərində səh. 30. 
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İkinci HƏDİS: 

İSLAM,  

İMAN, 
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EHSAN. 
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 ات  ذ    هللا   ول  س  ر   د  ن  ع   ن  حن    ام  ن  ي   ب   : ال  ق   ، اب  طَّ ال   ن  ب   ر  م  ع   ن  ع  
 ال   ،ر  ع  الشَّ  اد  و  س   يد  د  ش   ،اب  ي  الث    اض  ي  ب    يد  د  ش   ل  ج  ر   ان  ي   ل  ع   ع  ل  ط   ذ  إ   ،م  و  ي   
 ، ب    النَّ  ل  إ   س  ل  ج   ّتَّ ح   ،د  ح  أ   انَّ م   ه  ف  ر  ع  ي    ال   و   ،ر  ف  السَّ  ر  ث   أ   ه  ي  ل  ع   ىي  ر  
 ،د  مَّ حم    ي  : ال  ق   و   ،ه  ي  ذ  خ  ف   ىل  ع   ه  ي  فَّ ك    ع  ض  و   و   ،ه  ي  ت   ب   ك  ر   ل  إ   ه  ي  ت   ب   ك  ر   د  ن  س  أ  ف  
 لم  ن  أم  دم هم ش  تم  ن  أم : م  لم س  ال  )):  هللا   ول  س  ر  : ال  ق  ف   . م  ال  س  ال   ن  ع   ن  ب   خ  أ  
 ،اةم كم الزَ  ت  ؤ  ت    وم  ،ةم لم الصَ  يمم ق  ت   وم  ، للا   ول  س  رم  اد  مَ م م  نَ أم  وم  ،للا   َل إ   هم لم إ  
: ال  ق  ((  يل  ب  سم  يه  لم إ   تم ع  طم تم اس   ن  إ   تم ي  الب م  جَ تم   وم  ،انم ضم مم رم  ومم ص  تم  وم 
  ه  ق  د   ص  ي   و   ه  ل  أ  س  ي   ه  ل   ان  ب   ج  ع  ف   : ال  ق   ،ت  ق  د  ص  

  وم  ه  ت  كم ئ  لم مم  وم  ،لل  ب   نم م  ؤ  ت    ن  أم )): ال  ق  . ان  ي  ال   ن  ع   ن  ب   خ  أ  ف  : ال  ق  
: ال  ق  (( ه  ر   شم  وم  ه  ي   خم  ر  دم لقم ب   نم م  ؤ  ت    وم  ،ر  اآلخ   م  و  الي م  وم  ه  ل  س  ر   وم  ،ه  ب  ت  ك  
 . ت  ق  د  ص  

 لم   ن  إ  فم  ،اه  رم ت م  كم نَ أم كم   للام  دم ب  ع  ت م  ن  أم )): ال  ق   ،ان  س  ح  ال   ن  ع   ن  ب   خ  أ  ف  : ال  ق  
 ((. اكم رم ي م  ه  نَ إ  فم  اه  رم ت م  ن  ك  تم 

  ؟ة  اع  السَّ  ن  ع   ن  ب   خ  أ  ف  : ال  ق  

 ((ل  ائ  السَ  نم م   مم لم ع  ب م  اهم ن   عم  ول  ؤ  س  الم  امم )): ال  ق  

 ا؟ت   ار  م  أ   ن  ع   ن  ب   خ  أ  ف  : ال  ق  
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 اءم عم ر   ةم الم العم  اةم رم الع   اةم فم احل   ىرم ت م  ن  أم  وم  ا،هم ت م ب َ رم  ة  مم الم  دم ل  تم  ن  أم )): ال  ق  
 ((ان  يم ن   الب    ف   ونم ل  اوم طم تم ي م  اء  الشَ 

 ن  مم  ير  د  تم أم  ،ر  مم ع   يم )): ل   ال  ق   ث َّ  ا،يً ل  م    ت  ث  ب  ل  ف    ،ق  ل  ط  ان   ث َّ 
  م  ل  ع  أ   ه  ول  س  ر   و   هللا  : ت  ل  ق   (( ؟ل  ائ  السَ 

 م  ل  س  م   اه  و  ر  (( م  ك  ينم د   م  ك  م  ل   عم ي    م  ك  تم أم  يل  ب   ج   ه  نَ إ  فم : ))ال  ق  
Ömər ibn Xattab belə rəvayət edir: “Bir gün Allah Rəsulu-

nun yanında idik. Bizim yanımıza tünd ağ paltarlı, tünd qara 

saçlı, üzərində səfər əlaməti olmayan və bizdən heç kimin o-

nu tanımadığı bir nəfər gəldi. O, Peyğəmbərin  qarşısında 

oturub dizlərini onun dizlərinə söykəyib əllərini onun dizləri 

üzərinə qoydu və dedi: “Ey Muhəmməd  mənə İslamın nə ol-

duğu haqqında xəbər ver”. Allah Rəsulu  buyurdu: “İslam 

Allah`dan başqa ilah olmadığına, Muhəmmədin onun elçi-

si olduğuna şahidlik etməyin, namaz qılmağın, zəkat ver-

məyin, ramazan orucunu tutmağın və gücün çatarsa həcc 

ziyarətini yerinə yetirməyindir.”  

O, dedi: “Doğru dedin.” Biz ona  təəccübləndik ki, həm 

sual verir hə də doğrulayır. (Həmin şəxs) dedi: “Mənə ima-

nın nə olduğunu xəbər ver!” (Peyğəmbər ) buyurdu: “İman 

Allah`a, mələklərinə, kitablarına, rəsullarına, qiyamət gü-

nünə və qədərin xeyrinə və şərrinə iman gətirməyindir.” 

(Həmin şəxs) dedi: “Mənə ehsanın (gözəl əməl işləməyin) 

nə olduğunu xəbər ver”. (Peyğəmbər ) buyurdu: “Ehsan 
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Allah`a Onu görürmüş kimi ibadət etməyindir, əgər sən 

Onu görməsən belə şübhəsiz ki, O səni görür.  

(Həmin şəxs) dedi: “Mənə qiyamətdən xəbər ver.” (Pey-

ğəmbər ) buyurdu: “Bu haqda sual olunan sual verəndən 

daha çox elm sahibi deyil.” 

(Həmin şəxs) dedi: “O zaman mənə  qiyamətin əlamətləri 

barədə xəbər ver!” (Peyğəmbər ) buyurdu: “Qulluqçunun 

ağasını dünyaya gətirməsi, ayaqyalın, lüt və kasıb çobanla-

rın bina tikməkdə yarışmaqlarını görməyin (qiyamətin əla-

mətlərindəndir)”  

O çıxıb getdi. Mən bir neçə gün susdum və daha sonra 

(Peyğəmbər ) mənə dedi: “Ey Ömər, sual verənin kim ol-

duğunu bilirsənmi?” Mən dedim: “Allah və Rəsulu daha 

yaxşı bilər”. (Peyğəmbər ) buyurdu: “O Cəbrail idi! Sizə 

dininizi öyrətmək üçün gəlmişdi”. Hədisi Müslim 77 rəvayət 

etmişdir .   

Buxaridə bu hədis yoxdur. Onu təkcə Müslim   Kəhməs-

dən, o Abdullah ibn Bureydədən, o Yəhya ibn Yəmardan  rə-

vayət etmişdir. (Yəhya ibn Yəmar) deyir: “Bəsrədə qədər 

haqqında ilk danışan (yəni onu inkar edən) Məbəd78 ibn əl-

                                                           
77 8 rəqəmi ilə. Həmçinin Əhməd: 8\37, 51, 52, 53, Əbu Davud: 3695, Tir-

mizi: 2610, Nəsai: 8\97, İbn Məcə: 63, İbn Məndəh “İman”-da: 1-14, Tayə-

lisi: səh. 24, İbn Hibban: 168, 173, Əcuri “Şəriət”-də: səh. 188-189, Əbu Yə-

lə: 242, Beyhaqi “Dələilu`n-Nubuvvə”-də: 7\69-70, Bəğavi “Şərh Sünnə”-

də: 2, Mərvəzi “Təzim Qadri`s-Salə”-də: 363-367, Abdullah ibn Əhməd 

“Sünnə”-də: 901, 908. 
78 Məbəd ibn Abdullah ibn Uveymir və ya ibn Abdullah ibn Ukeym əl-

Cuhəni. İbnu`l-Əşas ilə birlikdə ayağa qalxanlardan idi. Həccac  onu hicri 
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Cühəni idi. Mən və Həmid ibn Əbdürrəhman əl-Himyəri 

həcc və ya ümrə etmək üçün yola çıxdıq. Allah Rəsulunun 

səhabələrindən birini görsəydik bunların qədər haqqında 

dedikləri barəsində ondan soruşardıq deyə düşünürdük. 

Məscidə girərkən Abdullah ibn Ömər ibn Xattabı görməyə 

nail olduq.  Mən və yoldaşım birimiz sağdan birimiz isə sol-

dan onu əhatəyə aldıq.  Yoldaşımın sözü mənə həvalə edəcə-

yini zənn edərək dedim: “Ey Əbu Abdürrəhman! Bizim 

tərəflərdə bir qrup insan peyda olub ki, onlar Quran oxuyur, 

elm öyrənirlər”79  Mən İbn Ömərə onlar haqqında, onların 

“qədər yoxdur”, “görülən işlər özü-özünə meydana gəlir”80 

demələrini zikr etdim.  

(Abdullah ibn Ömər) dedi: “Əgər onları görsən onlara xə-

bər ver ki, mən onlardan, onlar da məndən uzaqdırlar. Allah`a 

 and olsun ki, onlardan birinin Uhud dağı qədər qızılı olsa və 

onu sədəqə versə Allah  bunu ondan qədərə iman gə-

tirincəyə qədər qəbul etməz”. Daha sonrda isə dedi: “Atam 

Ömər ibn Xattab mənə danışdı və dedi ki, bir gün biz Allah 

Rəsulunun yanında oturmuşduq.......” hədisi sonuna qədər 

nəql etdi. 

Bu hədisi Müslim  daha sonra başqa yollarla rəvayət et-

mişdir.  Onlardan bəziləri Abdullah ibn Bureydə, bəziləri isə 

Yəhya ibn Yəmardan rəvayət edirdi. Çünki rəvayətlərdə bəzi 

artıq və ya əksikliklər var.   

                                                                                                                                   

80-ci ildə qətlə yetirmişdir. Tərcümeyi halına “Seyr Əələm ən-Nubəla”-da 

baxa bilərsən: 4\185. 
79 Və ya toplayırlar. Bax: “Şərh Muslim”: 1\155. 

80 Yəni qədərdə yazılmayıb və Allah  onu bilməyib. Olub keçdikdən son-

ra bilinir. Nəvəvi “Şərh Muslim”: 1\156. 
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Həmçinin İbn Hibban81 öz “Səhih” kitabında Süleyman 

ət-Teymidən, o da Yəhya ibn Yəmardan rəvayət etmişdir. 

Eyni rəvayəti Müslim  də nəql etmişdir. Yalnız burada bəzi 

söz əksiklikləri vardır. Məsələn İslamdan danışanda (Pey-

ğəmbər ) buyurur: “Həcc etməyin, ümrə ziyarətinə getmə-

yin, cünubluqdan qüsllənməyin, dəstəmazı kamilləşdirmə-

yin, {ramazanda oruc tutmağın}”. Daha sonra (o şəxs) dedi: 

“Mən bunları etsəm müsəlman olarammı?” (Peyğəmbər ) 

buyurdu : “Bəli” . 

İmandan danışarkən deyir: “Cənnətə, cəhənnəmə və mi-

zana (tərəziyə) iman etməyin”. (O şəxs) dedi: “Mən bunları 

etsəm mömin olarammı?” (Peyğəmbər ) buyurdu : “Bəli” . 

Sonda  (Peyğəmbər ) buyurur: “Bu Cəbraildir sizə dini-

nizi öyrətmək üçün gəlmişdir. Ondan öyrənin. Canım əlində 

olana and olsun ki, bundan qabaq Cəbraili tanımaq mənə bu 

qədər çətin olmamışdı. Çıxıb gedənə qədər onu tanımadım”. 

Buxari və Müslim  öz “Səhih” kitablarında Əbu Hüreyrə-

dən belə dediyini ravayət edirlər:  

: ال  ق   ؟ان  ي  ال   ام  : ال  ق  ف    ،ل  ج  ر   ه  ت  أ  ف   ،اس  لنَّ ل   ازً ر  اب   امً و  ي     ب   النَّ  ان  ك  "
 ن  م  ؤ  ت    و   ،ه  ل  س  ر   و   ،ه  ائ  ق  ل  ب   و   ،ه  اب  ت  ك    و   ه  ت  ك  ئ  ال  م   و   هلل  اب   ن  م  ؤ  ت    ن  أ  : ان  ي  ال  
 ".ر  اآلخ   ث  ع  لب   اب  

                                                           
81 173 rəqəmi ilə. Daha sonra bunlar əlavə etdi: “(Dininizi) ondan alın” və 

“ümrəyə getməyin, qüsl almağın və dəstəmazı kamilləşdirməyin” 

əlavələrini bir tək Süleyman ət-Teymi rəvayət etmişdir. 
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 ك  ر  ش  ت   ال   هللا   د  ب  ع  ت    ن  أ  : م  ال  س  ال  : ال  ق   ؟م  ال  س  ال   ام   هللا   ول  س  ر   ي  : ال  ق  
 م  و ص  ت   و   ،ة  وض  ر  ف  امل اة  ك  الزَّ  يد   ؤ  ت    و   ،ة  وب  ت  املك   ة  ال  الصَّ  يم  ق  ت   و   ا،ئً ي   ش   ه  ب  
 .ان  ض  م  ر  

 ك  نَّ إ  ف   اه  ر  ت    ك  نَّ أ  ك    هللا   د  ب  ع  ت    ن  أ  : ال  ق   ؟ان  س  ح  ال   ام   هللا   ول  س  ر   ي  : ال  ق  
 . اك  ر  ي    ه  نَّ إ  ف   اه  ر  ت    ال   ن  إ  

 ن  م   م  ل  ع  ب    اه  ن   ع   ول  ؤ  املس   ام  : ال  ق   ؟ة  اع  السَّ  ّت  م   هللا   ول  س  ر   ي  : ال  ق  
 اك  ذ  ف   اه  ت   ب َّ ر   ة  م  ال   ت  د  ل  و   اذ  إ   :اه  اط  ر  ش  أ   ن  ع   ك  ث  د   ح  أ  س   ن  ك  ل   و   ،ل  ائ  السَّ 

 ن  م   اك  ذ  ف   ،اس  لن  ا وس  ؤ  ر   ت  اف  احل   اة  ر  الع   ت  ي  أ  ر   اذ  إ   و   ا،ه  اط  ر  ش  أ   ن  م  
 ف   ا،ه  اط  ر  ش  أ   ن  م   اك  ذ  ف   ،ان  ي  ن   لب   ا ف   م  ه  الب   اء  ع  ر   ل  او  ط  ت   اذ  إ   و   ا،ه  اط  ر  ش  أ  

  :  هللا   ول  س  ر   ال  ت   ث َّ  ،هللا   الَّ إ   نَّ ه  م  ل  ع  ي    ال   س  خ   
   

  
     

    
     

     
        

 واذ  خ  أ  ف  . ل  ج  لرَّ اب   يَّ ل  ع  :  هللا   ول  س  ر   ال  ق  ف    ،ل  ج  الرَّ  ر  ب   د  أ   ث َّ  :ر  م  ع   ال  ق  
 اس  النَّ  م  ل   ع  ي   ل   اء  ج   يل  ب   ج   اذ  ه  :  هللا   ول  س  ر   ال  ق  ف    ا،ئً ي   ش   او  ر  ي    م  ل  ف    ،وه  د  ر  ي   ل  
 ."م  ه  ين   د  
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Bir gün Peyğəmbər  insanların arasında ikən bir nəfər o-

nun yanına gələrək dedi: “İman nədir? (Peyğəmbər ) bu-

yurdu : “İman Allah`a, mələklərinə, kitablarına, Onunla qar-

şılaşacağına, rəsullarına və  axirət günü dirilməyə iman gətir-

məyindir”. 

(O şəxs) dedi: “Ey Allah`ın Rəsulu İslam nədir?” (Pey-

ğəmbər ) buyurdu : “İslam Allah`a  ibadət etməyin və ona 

heç bir şeyi şərik qoşmamağın, vacib namazları qılmağın, 

vacib olan zəkatı verməyin və ramazan orucunu tutmağın-

dır”.   

(O şəxs) dedi: “Ey Allah`ın Rəsulu ehsan nədir?” (Pey-

ğəmbər ) buyurdu : “Ehsan Allah`ı görürmüş kimi ona iba-

dət etməyindir, əgər sən Onu görməsən belə şübhəsiz ki, o 

səni görür”. 

(O şəxs) dedi: “Ey Allah`ın Rəsulu qiyamət nə zaman-

dır?” (Peyğəmbər ) buyurdu : “Bu barədə sual olunan sual 

verəndən çox elm sahibi deyil. Lakin sənə onun əlamətlərin-

dən danışacam. Qulluqçunun ağasını dünyaya gətirməsi qi-

yamətin əlamətlərindəndir, lüt və ayaqyalın şəxslərin insan-

ların başına keçməyini (onları idarə etməyini) görməyin 82 

qiyamətin əlamətlərindəndir, xırda baş heyvan83 çobanları-

                                                           
82 Müslimin “Səhih” kitabında belə keçir: “Lüt və ayaqyalın şəxslərin in-

sanların başında olmaları”. 
83 Hədisdə keçən bəhm kəlməsi klassik ərəb dilində quzu anlamına gəlir.        

Məcnunun şerində belə deyilir: 

 حجم ثديها من لألتراب يبد ل و         صغية غر هي و ليلى تعشقت
  البهم تكب ل و نكب ل اليوم إل         أننا ليت ي البهم نرعى صغيين
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nın bina tikməkdə yarışmaları bax bu qiyamətin əlamətlərin-

dəndir. Amma beş şey var ki, bunları Allah`dan  başqa heç 

kim bilməz dedi və bu ayəni oxudu: Həqiqətən yalnız Allah 

qiyamət gününün (nə vaxt olacağını) bilir, yağışı O yağdı-

rır,  bətnlərdə olanı O bilir, heç kim sabah nə qazanacağını 

bilməz  və yenə heç kəs hansı yerdə öləcəyini bilməz. Şüb-

həsiz ki Allah biləndir, xəbərdardır. (Loğman 34) 

(Ömər ) dedi: “Daha sonra həmin şəxs dönüb getdi. Pey-

ğəmbər  buyurdu: “O şəxsi mənə (gətirin).84 Hər kəs onu 

qaytarmaq üçün qalxdı. Amma onu tapa bilmədilər.” Pey-

ğəmbər  buyurdu: “Bu Cəbraildir insanlara dinlərini öy-

rətmək üçün gəlmişdir”.85   

Müslim bu hədisi bundan daha kamil bir ravayətlə nəql et-

miş,86 imanın əlamətlərini sayarkən “qədərin hamısına iman 

etməyin”, ehsanın nə olduğunu açıqlarkən isə “Allah`dan  

onu görürmüş kimi qorxmağın” ifadələrini əlavə etmişdir.  

Hədisi həmçinin İmam Əhməd “Müsnəd”-də87 Şəhr ibn 

Həvşəbdən, o da İbn Abbasdan  rəvayət etmişdir. Eyni za-

manda  Şəhr ibn Həvşəb İbn Amirdən və ya Əbu Amirdən 

ya da Əbu Malikdən o da Peyğəmbərdən  rəvayət etmişdir. 

                                                                                                                                   

Leylaya aşiq oldum o gənc və balaca idi, iki balaca quzu otarırdıq kaş ki, 

bu günə qədər nə biz böyüyəydik nə də quzular. 
84 “Buxari”-də “yanıma qaytarın”, “Muslim”-də “o adamı yanıma qayta-

rın”, Başqa mənbələrdə isə bu rəvayət “o şəxsi mənə (qaytarın)” kimidir. 
85 Buxari: 50, 4777, Müslim: 9 bu onun rəvayətidir, İbn əbu Şeybə: 11\5-6, 

İbn Məcə: 9, Nəsai: 8\101, İbn Məndəh “İman”-da: 15, 16, İbn Hibban: 

159, Əhməd: 2\426, Mərvəzi “Təzim Qadri`s-Salə”-də: 378-380. 
86 10 rəqəmi ilə. 
87 1\319. Həmçinin Bəzzar: 24. 



 
82 

 

Bu rəvayətdə isə belə deyilir: “Peyğəmbərin  səsini eşidir-

dik. Amma onunla danışanı isə nə görür, nə də səsini eşidir-

dik”.88  Bunu isə Müslimin  Ömərdən nəql etdiyi rəvayət in-

kar edir və o ən doğru olan rəvayətdir. 

Hədis eyni zamanda Peyğəmbərdən  Ənəs ibn Malik89 

və Cərir ibn Abdullah əl-Bəcəli90 yolu ilə də rəvayət olunur. 

Bu hədis çox böyük bir hədisdir. Dinin bütün hissələrini 

əhatə edir. Məhz elə buna görə də Peyğəmbər  hədisin so-

nunda İslamı, imanı və ehsanı açıqladıqdan sonra  “Bu Cəb-

rail idi, sizə dininizi öyrətmək üçün gəlmişdi“ deyir. Bunla-

rın hamısını din olaraq göstərir.  

Hədisin rəvayətləri öncə İslam sonra imanın açıqlanması 

və ya bunu əksi ilə biri digərindən fərqlənir. Müslimin Ö-

mərdən  nəql etdiyi hədisdə ilk olaraq suala İslam ilə başla-

nıldığı deyilir. Tirmizi və başqalarında isə Əbu Hüreyrənin  

hədisi kimi imanla başladığı rəvayət olunur. Ömərin  hədi-

sinin bəzi rəvayətlərində isə ehsan haqqında İslamla imanın 

ortasında soruşulduğu rəvayət olunur. 

                                                           
88 “Müsnəd”: 4\129, 164. 
89 Bəzzar: 22, Buxari “Xalq Əfəli`l-İbəd” babında: 191, Mərvəzi “Təzim 

Qadri`s-Salə”-də: 381. Bəzzar demişdir: Ənəs yoluyla qəribdir, yalnız bu 

isnadla bilirik. Dahhak ibn Nəbəras isə (ravilərdən biri) pis deyil. Sabit-

dən başqa bir hədis rəvayət etmişdir. Heysəmi “Məcmə”-də: 1\40 demiş-

dir: Hədisin sənədindəki Dahhak ibn Nəbəras barəsində Bəzzar pis olma-

dığını demişdir. Lakin cumhur onu zəif hesab edir. 
90  Əcuri “əş-Şəriə”-də səh. 189-190, Əbu Əvənə “Səhih”-də həmçinin 

“Fəth”-də: 1\116, Hafiz demişdir: İsnadında Xalid ibn Yəzid əl-Qasri var. 

O da səhih üçün yaramır. 
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İslam kəlməsini Peyğəmbər  söz və əməl kimi əzaların 

zahiri hərəkətləri ilə açıqlamışdır ki, bunların da birincisi 

Allah`dan  başqa ilah olmadığına və Muhəmmədin  Onun 

Rəsulu olduğuna şahidlik etməkdir. Bu isə öz növbəsində di-

lin əməlidir. Sonrakılar isə namaz qılmaq, zəkat vermək, ra-

mazan orucunu tutmaq və imkanı olan üçün həccə getmək-

dir.      

Bunlar da öz növbəsində namaz, oruc kimi bədənlə yeri-

nə yetirilən, zəkat vermək kimi malla yerinə yetirilən və 

Məkkədən uzaq olan üçün həm bədənlə həm də malla yerinə 

yetirilən olmaqla üç yerə bölünür.  

İbn Hibbanın rəvayətində isə bunlara ümrə ziyarəti, cü-

nubluqdan qüsl almaq və namazı kamilləşdirmə də əlavə o-

lunmuşdur. Bu da onu göstərir ki, İslam kəlməsi bütün zahiri 

əməlləri əhatə etməkdədir.  

Burada isə Peyğəmbər  sadəcə olaraq İslamdakı əməllə-

rin əsaslarını zikr etmişdir ki, bunlar da İbn Ömərdən rəva-

yət olunan “İslam beş şey üzərinə bina olunmuşdur”91 hədi-

sinin şərhində inşəallah özünə yer tapacaq. 

Bəzi rəvayətlərdə nəql olunan “Bunları etsəm müsəlman 

olarammı? (Peyğəmbər ) buyurdu : “Bəli“  sözləri isə onu 

göstərir ki, İslamın beş təməlini həyata keçirən insan həqiqə-

tən müsəlman olar. Eyni zamanda kəlmeyi şəhadəti söyləmiş 

olan şəxsin İslamına hökm verilir. Əgər insan bununla İsla-

ma girirsə sonradan İslamın qalan şərtlərinə də əməl etməsi 

tələb olunur. Kəlmeyi şəhadəti tərk edən insan isə İslamdan 

çıxar. Namazı və İslamın qalan şərtlərini tərk etməsi ilə İs-
                                                           
91 Bu kitabda şərh olunacaq üçüncü hədis. 
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lamdan çıxması barəsində isə alimlər arasında məşhur ixtilaf 

vardır. Bunları isə inşəallah məqamı gəlncə zikr edəcəyik.  

İslam sözünün bütün zahiri əməlləri əhatə etdiyinə dəlil 

olaraq eyni zamanda Peyğəmbərin  “Müsəlman əlindən və 

dilində müsəlmanların zərər görmədiyi kəsdir“ hədisini gös-

tərmək olar.92   

Buxari və Müslim Abdullah ibn Amrdan belə dediyini rə-

vayət etmişlər:  

َّ النَّ  ل  أ  س   اًل ج  ر   نَّ أ  "  ،ام  ع  الطَّ  م  ع  ط  ت   ن  أ  : ال  ق   ؟ر  ي   خ   م  ال  س  ال   ي  أ  :  ب 
 "ف  ر  ع  ت    ل    ن  م   و   ت  ف  ر  ع   ن  م   ىل  ع   م  ال  السَّ  أ  ر  ق  ت    و  

“Bir nəfər Peyğəmbərdən  “Hansı İslam daha xeyirlidir?” 

deyə soruşdu. (Peyğəmbər ) buyurdu : “Yemək yedirtmək, 

tanıdığın və tanımadığına salam vermək”.93 

Hakimin “Sahih” kitabında94 Əbu Hüreyrədən Peyğəm-

bərin  belə buyurduğu rəvayət olunur: 

                                                           
92 Abdullah ibn Amrdan Əhməd: 2\163, 192, 205, 212, Buxari: 10, 6484, 

Müslim: 40, Əbu Davud: 2481, Nəsai: 8\105, Darimi: 2\300, İbn Məcə: 

196, 230, 399, 400 rəvayət etmişlər. Cabirdən Müslim: 41, İbn Hibban: 197, 

Hakim: 1\10, Əbu Hüreyrədən Tirmizi: 2627 rəvayət etmiş və həsən sə-

hih demişdir, Nəsai:8\104-105 rəvayət etmişlər.İbn Hibban:180 və Ha-

kim: 1\10 səhih demişlər. Əbu Musə əl-Əşaridən Buxari: 11, Müslim: 42 

rəqəmləri ilə, Fudalə ibn Ubeyddən Əhməd 6\21, 22, İbn Məcə: 3934, Bə-

ğavi: 14, Hakim: 1\10-11 rəvayət etmişlər. Buseyri hədisə səhih demişdir. 

Ənəsdən Əhməd: 3\153 rəvayət etmiş. İbn Hibban: 510 və Hakim: 1\11 

hədisin səhih olduğunu demişlər, Zəhəbi isə bunu təsdiq etmişdir. 
93 Buxari: 12, 28, 6236, Müslim: 1013, Əhməd: 2\169, Əbu Davud: 5194, 

İbn Məcə: 3253. İbn Hibban: 505 hədisə səhih demişdir.  
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 و   هللا   د  ب  ع  ت    ن  أ  : ك  ل  ذ   ن  م   يق  ر  الط   ار  ن  م  ك    اارً ن  م   و   95وىً ص   م  ال  س  ل  ل   نَّ إ  "
 و   ،ان  ض  م  ر   وم  ص  ت   و   ،اة  ك  الزَّ  ت  ؤ  ت    و   ،ة  ال  الصَّ  يم  ق  ت   و   ا،ئً ي   ش   ه  ب   ك  ر  ش  ت   ال  
 م  ه  ت   ي   ق  ل   اذ  إ   م  آد   ن  ب   ىل  ع   ك  يم  ل  س  ت   و   ،ر  ك  املن   ن  ع   ي  ه  الن َّ  و   وف  ر  ملع  اب   ر  م  ال  
 ائً ي   ش   نَّ ه  ن   م   ص  ق  ت   ان    ن  م  ف   ،م  ه  ي  ل  ع   ت  ل  خ  د   اذ  إ   ك  ت  ي  ب    ل  ه  أ   ىل  ع   ك  يم  ل  س  ت   و  
 "ه  ر  ه  ظ   اء  ر  و   م  ال  س  ال   ذ  ب  ن    د  ق  ف    نَّ ه  ك  ر  ت   ي    ن  م   و   ،ه  ك  ر  ت    م  ال  س  ال   ن  م   م  ه  س   و  ه  ف   

“Şübhəsiz ki , İslamın yol göstərən daş və ya  yol göstərən 

fənər kimi işarələri vardır. Bunlardan bəziləri, Allah`a  şərik 

qoşmadan Ona ibadət etməyin, namaz qılmağın, zəkat ver-

məyin, Ramazan orucunu tutmağın, yaxşılığı əmr etmək və 

pislikdən çəkindirmək, qarşılaşdığın zaman Adəm övladına 

və evə daxil olduğun zaman ailənə salam verməyindir. Kim 

bunlardan bir şey əksildərsə o İslamın payından bir şeyi tərk 

etmişdir. Kim də ki, bunların hamısını tərk edərsə o kəs İsla-

mı belinin arxasına almış (tərk etmiş) olar.” 

İbn Mərdəveyh Əbu Dərdadan Peyğəmbərin  belə bu-

yurduğunu rəvayət edir:  

                                                                                                                                   
94 Hakimin “Müstədrək”-ni mütləq olaraq səhih adlandırmaq bu fənnin 

(hədis elminin) bilənlərinə görə səhlənkar yanaşma və sevilməyən bir 

şeydir. Bu fəndə örnək olduğu üçün hafiz İbn Rəcəb kimi bir alimdən isə 

belə şeyi deməsi yaxşı deyil. Hədisi həmçinin Əbu Übeyd “İman”-da: 3, 

”Ğaribu`l-Hədis”-də: 4\183, Əbu Nueym “Hilyə”-də: 5\217-218, İbnu`s-

Sünni “Əməlu`l-Yəvmi və`l-Leyləti”-də: 160, Mərvəzi “Təzim Qadri`s-

Salə”-də: 405 rəvayət etmişlər  
95 “əl-Usul” və “əl-Mustədrak” kitablarında bu kəlmə ضوًءا kimi keçir. 

 isə bilinməz susuz səhralarda qoyulan işarədir ki, bu işarələrlə-ُصوى

yollar təyin olunur. Təki ُصوَّة-dur. Bunu Əbu Übeyd deişdir. 
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 ة  اد  ه  ش   اه  اع  ج   و   اه  س  أ  ر  ف    يق  ر  الط   ار  ن  م  ك    ات  م  ال  ع   و   اء  ي  ض    م  ال  س  ل  ل  "
 اء  يت  إ   و   ،ة  ال  الصَّ  ام  ق  إ   و   ه  ل  و س  ر   و   ه  د  ب  ع   ادً مَّ حم    نَّ أ   و   ،هللا   الَّ إ   ه  ل  إ   ال   ن  أ  
 ة  ال  و   ة  اع  ط   و   ، ه  ي   ب  ن   ة  نَّ س   و   هللا   اب  ت  ك  ب   م  ك  احل   و   ،وء  ض  الو   ام  ت    و   ،اة  ك  الزَّ 

 م  ت  ل  خ  د   اذ  إ   م  يك  ل  ه  أ   ىل  ع   م  ك  م  يل  س  ت   ،م  ك  س  ف  ن   أ   ىل  ع   م  ك  يم  ل  س  ت   و   ،ر  م  ال  
 "  م  وه  م  ت  ي   ق  ل   اذ  إ   م  آد   ن  ب   ىل  ع   م  ك  يم  ل  س  ت   ،م  ك  وت  ي  ب   

“İslamın yol işıqlarına bənzər işıqları və əlamətləri var. 

Bunların başı və hamısını içinə alanı Allah`dan  başqa ilah 

olmadığına və Muhəmmədin onun qulu və Rəsulu olduğuna 

şahidlik etməkdir. Bundan sonra namaz qılmaq, zəkat ver-

mək, namazı kamilləşdirmək, Allah`ın  kitabı və Peyğəmbə-

rin  sünnəti ilə hökm vermək, əmr sahiblərinə itaət etmək, 

öz nəfsinizə, evə girərkən ailə üzvlərinizə və qarşılaşdığınız 

zaman Adəm övladına salam verməyinizdir”. Bu hədisin is-

nadında zəiflik var.96 

Əbu İshaq Sılə ibn Züfərdən, o Hüzeyfədən səhih olaraq 

Peyğəmbərin  belə buyurduğunu rəvayət etmişdir:  

 اة  ك  الزَّ  و   ،م  ه  س   ة  ال  الصَّ  و   ،م  ه  س   م  ال  س  ال  : م  ه  س  أ   ة  ي  ان  ث    م  ال  س  ال  "
 ر  م  ال   و   ،م  ه  س   ان  ض  م  ر   م  و  ص   ،م  ه  س   اد  ه  ال   و   ،م  ه  س   ج  ح   و   ،م  ه  س  
 "ه  ل   م  ه  س   ال   ن  م   اب  خ   و   ،م  ه  س   ر  ك  املن   ن  ع   ي  ه  الن َّ  و   م  ه  س   وف  ر  ملع  اب  

                                                           
96 Heysəmi “Məcmə”-də: 1\37 nəql etmiş və “Kəbir”-də Təbəraniyə nis-

bət etmişdir. 
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“İslam səkkiz paydan ibarətdir: İslam (kəlmeyi şəhadət) 

bir paydır, namaz bir paydır, zəkat bir paydır, həcc bir pay-

dır, cihad bir paydır, ramazan orucu bir paydır, yaxşılığa 

əmr etmək bir paydır, pislikdən çəkindirmək bir paydır. 

(Bunlardan) heç bir payı olmayan isə (İslamda) bəraət qazan-

mamışdır”. Bu hədisi Bəzzar97 mərfu (Peyğəmbərə  istina-

dən) olaraq nəql etmişdir. Amma  mövquf olan rəvayət daha 

doğrudur.” 

Bu hədis eyni zamanda Əbu İshaqdan, onun yoluyla Ha-

risdən, onun yoluyla Əlidən, onun yoluyla da Peyğəmbər-

dən  rəvayət edilmişdir.  

Bunu Əbu Yələ əl-Musəli və başqaları nəql etmişlər.98 əd-

Darəqutni və başqaları Hüzeyfədən gələn movquf rəvayətin 

daha doğru olduğunu deyirlər.99    

                                                           
97 336. Həmçinin 337. Tayəlisi: 413 Şubə yolu ilə Əbu İshaqdan, o Sıladan, 

o da Hüzeyfədən mövquf olaraq rəvayət etmişdir. Tayəlisi demişdir: 

Şubədən başqasının mərfu olaraq rəvayət etdiyini deyirlər. Heysəmi 

“Məcmə”-də: 1\38 nəql edir və deyir: Sənədində Yəzid ibn Əta var. Əh-

məd və başqaları etibarlı olduğunu deyirlər. Bir qrup isə ona zəif deyir. 

Qalan raviləri etibarlıdırlar. Başqa bir yerdə isə belə deyir: 1\292 Hüzey-

fənin hədisi həsəndir.  
98  523. Onun yolu ilə İbn Ədi ”Kamil”-də: 2\821 Hübeyyib ibn Əbu 

Hübeyyibin tərcümeyi halında bu və başqa bir hədisi nəql etdikdən 

sonra deyir: Bu iki hədis ondan rəvayət olunan ən münkər hədislərdir. 

Heysəmi “Məcmə”-də: 1\38 nəql etmiş və demişdir: İsnadındakı Haris 

kəzzabdır. Dedim: Doğru olan odur ki , zəifdir.     
99  Hafiz Munziri “ət-Tərğibu və`t-Tərhib”-də: 1\518-519 mərfu olaraq 

Bəzzarın rəvayətindən nəql etmiş və demişdir: Sənədində Yəzid ibn Əta 

əl-Yəşkəri var, həmçinin mərfu olaraq Əlidən Əbu Yələ rəvayət etmişdir. 

Hüzeyfədən mövquf olaraq rəvayət olunmuşdur. Ən doğru olanı da elə 

budur. Darəqutni və başqaları belə deyirlər. 
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“İslam bir paydır” sözündə İslam deyərkən kəlmeyi şəha-

dət nəzərdə tutulur. Çünki bu İslamın əlamətidir və məhz o-

nunla insan müsəlman olur.  

İslam eyni zamanda haram olan şeyləri tərk etməyi də ə-

hatə edir. Peyğəmbərdən  belə buyurduğu rəvayət olunur:  

 "يه  ن  ع  ي    ال   ام   ه  ك  ر  ت    ء  املر   م  ال  س  إ   ن  س  ح   ن  م  "
“Ona aid olmayan şeylərlə maraqlanmamağı insanın İsla-

mının gözəlliyindəndir.” Bu hədisin açıqlaması inşəallah 

irəlidə gələcəkdir.100 

İmam Əhməd, Tirmizi və Nəsainin İrbad101 ibn Səriyədən 

nəql etdikləri hədisi də buna dəlil olaraq göstərmək olar: 

 ام  يه  ف   ،ان  ور  س   اط  ر  الص    ب    ن   ج   ىل  ع   ا،يمً ق  ت  س  م   ااطً ر  ص   اًل ث  م   هللا   ب  ر  ض  "
 اع  د   اط  ر  الص    ب  اب   ىل  ع   و   ،اة  خ  ر  م   ور  ت  س   اب  و  ب   ال   ىل  ع   و   ،ة  ح  و ت  ف  م   اب  و  ب   أ  
 ف  و  ج   ن  م   وع  د  ي   اع  د   و   وا،ج  وَّ ع  ت    ال   و   ا،يعً ج    اط  ر  الص    وال  خ  د  ا  : ول  ق  ي   

 ال   ك  ي   و  : ال  ق   ،اب  و  ب   ال   ك  ل  ت   ن  م   ائً ي   ش   ح  ت  ف  ي    ن  أ   اد  ر  أ   اذ  إ  ف   ،اط  ر  الص   
 ود  د  ح   ان  ور  الس   و   ،م  ال  س  ال  : اط  ر  الص    و  . ه  ج  ل  ت   ه  ح  ت  ف  ت    ن  إ   ك  نَّ إ  ف   ه  ح  ت  ف  ت   

                                                           
100 On ikinci hədis.  
101 Bu müəllifdən  qaynaqlanan bir səhvdir. Bu hədis İrbad ibn Səriyənin 

hədisi yox Nəvvas ibn Səmənin hədisidir. Onu İmam Əhməd: 4\182, 183, 

Tirmizi: 2859 (həsən ğarib demiş), Nəsai “Sünənu`l-Kubra”-nın təfsir ba-

bında rəvayət etmişlər. Hədis eyni zamanda “Tuhfətu`l-Əşraf”-da: 9\61 

rəvayət olunur. Hakim: 1\73 bu hədisə Müslimin şərtlərinə görə səhih 

demiş və Zəhəbi də bununla razılaşmışdır. Hafiz ibn Kəsir də öz təfsi-

rində: 1\28-29 səhih demişdir. Hafiz Munziri bu hədisə “ət-Tərğibu və`t-

Tərhib”-də: 3\243-244 həsən demişdir.   
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: اط  ر  الص    س  أ  ر   ىل  ع   ياع  الد   ك  ل  ذ   و   ،هللا   م  ر  ا  حم  : ة  ح  و ت  ف  امل اب  و  ب   ال    و   ،هللا  
 "م  ل  س  م   ل   ك    ب  ل  ق    ف   هللا   ظ  اع  و  : ق  و  ف    ن  م   ياع  الد   و   ،هللا   اب  ت  ك  

“Allah  düz bir yolu misal çəkdi. O yolun iki tərəfində 

divarlar var. O divarlarda açıq qapılar var. Qapıların üzərin-

dən pərdələr asılmışdır. Yolun  qapısı üzərində bir dəvətçi 

insanlara belə deyər: “Ey insanlar (yolunuzdan) əyilməyin, 

hamınız bu yola daxil olun. Yolun  daxilində isə bir dəvətçi 

var ki, bu qapılardan birini açmaq istəyən zaman onu açana 

“vay sənin halına o qapını açma, əgər o qapını açsan ora gi-

rərsan“ deyər. Buradakı yol İslam, divarlar Allah`ın  hü-

dudları, açıq qapılar Allah`ın  haramları, yolun başındakı 

dəvətçi Quran, digər dəvətçi isə Allah`ın  hər müsəlmanın 

qəlbinə saldığı dəvətçidir. Tirmizi bu hədisə aşağıdakı ayəni 

də əlavə edir: 

   
    

   
     

Allah əmin-amanlıq ölkəsinə (cənnətə) çağırır və istədi-

yini doğru yola sövq edər. (Yunus 25)  

Peyğəmbərin  çəkdiyi bu misalda İslamın Allah`ın  ü-

zərində gedilməsini əmr etdiyi və hüdudlarının pozulmasını 

qadağan etdiyi doğru yol olduğu göstərilmişdir. Həmçinin 

bildirilmişdir ki, kim haram olan şeyləri edərsə o Allah`ın  

qoyduğu hüdudları pozmuş olar . 
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İmana gəldikdə isə onu Peyğəmbər  bu hədisdə daxili 

inanc və etiqadlar olaraq açıqlamış və demişdir: “İman Allah`a, 

mələklərinə, kitablarına, elçilərinə, ölümdən sonra dirilməyə, 

qədərin xeyrinə və şərrinə iman gətirməyindir “  

Allah  Quran`i-Kərimdə bir çox yerdə imanı bu beş əsas-

la birlikdə zikr etmişdir . Buna misal olaraq : 

  

    

  

    

 

  

    

      

Peyğəmbər və möminlər Rəbb`i tərəfindən ona nazil edi-

lənə iman gətirmişlər. Hamısı Allah`a, Onun mələklərinə, ki-

tablarına və peyğəmbərlərinə iman gətirərək dedilər: “Biz O-

nun peyğəmbərləri arasında fərq qoymuruq” ( Bəqərə 285) 

   
  

  
 

 
     

Yaxşı əməl sahibləri əslində Allah`a, axirət gününə, mə-

ləklərə, kitaba və peyğəmbərlərə iman gətirən şəxslərdir. 

(Bəqərə 177) 
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O kəslər ki, qeybə iman gətirir, namaz qılır və onlara 

verdiyimiz ruzidən sərf edirlər. O kəslər ki, sənə göndərilə-

nə və səndən əvvəl göndərilənlərə (Tövrat, İncil, Zəbur və 

s.) və axirətə də şəksiz iman gətirirlər. (Bəqərə 3-4) və sair 

kimi ayələri göstərmək olar. 

Rəsullara iman isə öz növbəsində onların mələklər, pey-

ğəmbərlər, kitablar, ölümdən sonra dirilmək, qədər və sair ki-

mi şeylər haqqında verdikləri xəbərlərə iman etməyi vacib e-

dir. Həmçinin bu dediyimiz rəsulların Allah`ın  sifətləri, axi-

rətdəki sırat körpüsünün, mizanın, cənnətin və cəhənnəmin 

necəliyi barəsində vermiş olduğu xəbərlərə də aiddir. 

 Qədərin xeyrinə və şərrinə iman etmək də imanın şərtlə-

rinə aid edilmişdir. Elə buna görə də İbn Ömər bu hədisi qə-

dəri inkar edənlərə, əməllərin yeni yarandığını iddia edənlə-

rə höccət olsun deyə rəvayət etmişdir. Əməllərin yeni yaran-

ması deyərkən isə onlar baş verən şeyləri Allah`ın  bilmədi-

yini və qədər olaraq bizin üçün yazmadığını nəzərdə tu-

turdular. İbn  Ömər isə onlara qarşı sərt bir mövqe nümayiş 

etdirərək onlardan uzaq olduğunu bildirdi və qədərə iman 

etmədən əməllərinin qəbul olunmadığını onlara xəbər verdi . 

Qədərə iman isə öz növbəsində iki yerə bölünür: 
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Birincisi: Allah`ın  qulları yaratmadan öncə onların xeyir, 

şər, itaət, baş qaldırma kimi əməllərdən hansının sahibi olacağı-

nı, cənnət əhlindənmi və ya cəhənnəm əhlindənmi olacağını 

bilməsinə iman etməkdir. Eyni zamanda bilinməlidir ki, Allah  

insanları yaratmadan öncə onlara əməllərinin qarşılığını savab 

və ya cəza olaraq vəd etmişdir. Allah  bütün bunların hamısını 

qabaqcadan yazmışdır və qullarının etdikləri əməllərin hamısı 

Allah`ın  bildiyi və yazdığı kimi olur. 

İkincisi: Allah`ın  qulların iman, küfr, itaət, üsyan kimi ə-

məllərini yaratmasına və onlardan istəməsinə iman etmək-

dir. Bu ikinci qismi əhli sünnə olduğu kimi qəbul edir. Qə-

dəriyyə firqəsi isə bunu inkar edir. Birincini qismi isə qədə-

rilər olduğu kimi qəbul edirlər, onların pozulmuş (ğulat) bir 

qolu isə bunu da inkar edir. Haqqlarında İbn Ömərdən so-

ruşulan Məbəd əl-Cühəni, Amr ibn Übeyd və başqaları da bu 

qismdəndirlər. 

Sələfin çoxu belə deməkdədir: Qədərilərə elmlə anlatın. Ə-

gər qəbul etsələr canlarını qurtarmışlar. Yox əgər inkar etsələr 

şübhəsiz ki, küfr etmiş olarlar. Alimlər bununla demək istə-

mişlər ki, qulların əməllərinə dair əzəli və qədim olan elmi, 

Allah`ın  qullarını xoşbəxt və bədbəxt olaraq iki yerə bölmə-

sini və bütün bunları öz yanında yazmasını inkar edən şəxs 

Quranı yalanlamış və kafir olmuş sayılır. Yox əgər bunları 

təsdiq edərlərsə və Allah`ın  qulların fellərini (əməllərini) ya-

ratmasını, bu felləri qullarindan qədəri və kövnü bir istəklə 

istəməsini (fellərinin Allah`ın  istəyi daxilində həyata keçdi-

yini) inkar etsələr yenə canlarını qurtarmış olarlar. Çünki on-
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ların təsdiq etdikləri qism onların əleyhinə höccətdir. Bu fir-

qənin təkfirində isə alimlər arasında məşhur ixtilaf var. 

Allah`ın  əzəli elmini inkar edənlərin təkfiri barəsində 

isə Şafii, Əhməd və başqa alimlərin sözləri var.  

Sələf və hədis əhli məşhur olan görüşlərində iman əməl 

və niyyətdir, iman kəlməsi bütün əməlləri içinə alır deyirlər. 

İmam Şafii də bu barədə səhabə, tabiin və dövründə yaşamış 

olanların hamısının icması olduğunu deyir. Peyğəmbər  isə 

bu hədisdə imanla İslamı birini digərindən ayırmış, əməllə-

rin hamısıni imandan yox İslamdan saymışdır. 

Bu ümmətin sələfi əməli imandan çıxardanları şiddətli şə-

kildə inkar etmişdir. Əməli imandan çıxardanları inkar edən-

lərdən və bu sözün dində yenilik (bidət) olduğunu deyənlər-

dən: Səid ibn Cübeyr, Meymun ibn Mihran, Qatədə, Əyyub 

əs-Sixtəyəni, İbrahin ən-Nəxai, Zühri, Yəhya ibn Əbu Kəsir 

və başqalarını saymaq olar. Səvri  deyir: “Bu yeni bir sözdür, 

biz (gözümüzü açıb) insanların başqa bir görüşdə olduğunu 

görmüşük”. Əvzai deyir: “Sələfdən olan və ötüb keçmiç heç 

bir kəs imanla əməl arasında fərq qoymazdı.” 

Ömər ibn Əbdü`l-Əziz şəhərlərin əhalisinə belə yazır: 

“Şübhəsiz ki, imanın fərzləri, qanunları, hüdudları və sün-

nətləri vardır. Kim bunların hamısına əməl edərsə imanını 

kamilləşdirər, etməyənin isə imanı kamil olmaz”. Bunu 

Buxari “Səhih” kitabında nəql etmişdir.102    

                                                           

102 İman kitabında. Əlavə olaraq Peyğəmbərin  “İslam beş şey üzərinə 

bina olmuşdur” babında. İbn Əbu Şeybə “əl-Musannəf”-də: 11\49. 
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Bu barədə belə demək olar: Bu məsələ (Ömər ibn Əbdülə-

zizin) nəql etdiyi kimidir. Əməllərin imana aid olmasına də-

lil olaraq Allah`ın  bu ayəsini göstərmək olar.  

  

   

   

   

  

  

  

   

  

  

   

   

    

Möminlər yalnız o kəslərdir ki, Allahın adı çəkiləndə ü-

rəkləri qorxudan titrəyər, Allah`ın ayələri oxunduğu zaman 

həmin ayələr onların imanlarını daha da artırar, onlar ancaq 

öz Rəbb`inə təvəkkül edərlər. Namaz qılar və verdiyimiz 

ruzidən sərf edərlər. Onlar həqiqi möminlərdir. (əl-Ənfal 2-4)   

Buxari və Mülim İbn Abbasdan Peyğəmbərin  Əbdül-

qeysin dəstəsinə belə dediyini rəvayət edirlər: 

 ن  أ   ة  اد  ه  ش   ؟هلل  اب   ن  اي  ال   ام   ون  ر  د  ت   ل  ه   و   ،هلل  اب   ان  ي  ال  : ع  ب  ر  ب    م  ك  ر  آم  "
 ن  أ   و   ،ان  ض  م  ر   م  و  ص   و   ،اة  ك  الزَّ  اء  ت  يإ   و   ،ة  ال  الصَّ  ام  ق  إ   و   ،هللا   الَّ إ   ه  ل  إ   ال  
 "س  م  ال   م  ن  املغ   ن  م   واط  ع  ت   
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“Sizə dörd şeyi əmr edirəm; Allah`a iman. Allah`a  imanın 

nə olduğunu bilirsinizmi?” (Allah`a  iman): “Allah`dan  baş-

qa ilah olmadığına şəhadət gətirmək, namaz qılmaq, zəkat 

vermək, oruc tutmaq, qənimətin beşdə birini verməkdir”103. 

Buxari və Müslim  Əbu Hüreyrədən Peyğəmbərin  belə 

buyurduğunu rəvayət edirlər:  

 ال   ل  و  ق   : اه  ل  ض  ف  أ  ف   ،ة  ب  ع  ش   ون  ت  س   و   ع  ض  ب   و  أ   ون  ع  ب   س   و   ع  ض  ب   ان  ي  ال  "
 ن  م   ة  ب  ع  ش   اء  ي  احل   و   ،ق  ير  الطَّ  ن  ع   ىذ  ال   ة  اط  م  إ   اه  ن  د  أ   و   ،هللا   الَّ إ   ه  ل  إ  

 "ان  ي  ال  
İman yetmiş və bir neçə və ya altımış və bir neçə şöbədən 

ibarətdir. Bunlardan ən fəzilətlisi (ən üstünü) “Allah`dan  

başqa ilah yoxdur” sözü, ən aşağı pilləsi isə yoldan əziyyət 

verən şeyi kənatlaşdırmaqdır. Həya (utanmaq) da imanın bir 

şöbəsidir104. 

Buxari və Müslim  Əbu Hüreyrədən Peyğəmbərin  belə 

buyurduğunu rəvayət edirlər: 

 ي  ح   ق  ار  السَّ  ق  ر  س  ي   ال   و   ،ن  م  ؤ  م   و  ه   و   ن  ز  ي    ي  ح   ان  الزَّ  ن  ز  ي    ال  "
 "ن  م  ؤ  م   و  ه   و   اه  ب   ر  ش  ي   ي  ح   ر  م  ال   ب  ر  ش  ي   ال   و   ،ن  م  ؤ  م   و  ه   و   ق  ر  س  ي  

                                                           
103 Buxari: 523, Müslim: 17. Həmçinin İmam Əhməd: 1\333, Əbu Davud: 

3692, Tirmizi: 2611, Nəsai: 8\120, İbn Hibban: 157 rəvayət etmişlər. 
104 Buxari: 9, Müslim: 35. Həmçinin İmam Əhməd: 2\414, Əbu Davud: 

4676, Tirmizi: 2614, Nəsai: 8\110, İbn Məcə: 57, İbn Hibban: 166, 167, 181, 

190, 191 rəvayət etmişlər. 
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“Zina edən kəs zina edərkən mömin olaraq zina etməz, 

oğru oğurluq edərkən mömin olaraq oğurluq etməz, içki içən 

kəs içki içərkən mömin olaraq içki içməz.”105 

Əgər böyük günahları tərk etmək imanın gərəyi olmasay-

dı bu günahı edənə imanı olmaz deyilməzdi. Çünki isim yal-

nız onu təşkil edən rüknlərin və ya vaciblərin bəzilərinin or-

tadan qaxlması ilə ortadan qalxar. 

Bəs Peyğəmbərin  Cəbrailin a iman və ehsan haqqında-

kı sualına cavab verdiyi zaman imanla ehsanı ayırmasını, 

əməlləri imana deyil İslama şamil etməsini nəzərə alaraq bu 

keçən hədislərlə Cəbrailin a hədisində necə ortaq  bir məx-

rəcə gəlmək olar? 

Buna əsas olan bir qaydanı nəzərdən keçirməklə cavab 

vermək olar. Bu qayda isə belədir: İsimlərdən elələri var ki, 

tək və mütləq şəkildə istifadə olunduqda bir çox şeyləri əha-

tə edirlər. Amma eyni kəlmə başqa bir sinonimi ilə brlikdə 

istifadə edilərsə o daha öncə əhatə etdiyi mənaların bəziləri-

ni, onun sinonimi isə geri qalan qismini əhatə edir. Buna mi-

sal olaraq isə kasıb və miskin kəlmələrini göstərmək olar. Ə-

gər onlardan biri təklikdə işlədilərsə ehtiyacı olan bir kəs ki-

mi açıqlanar. Yox əgər bu iki kəlmənin ikisi bir yerdə işlədi-

lərsə o zaman bunlardan biri bir qisim ehtiyacı olanları digə-

ri isə digər qisim ehtiyacı olanları əhatə edər. İslam və iman 

kəlmələri də bu cür kəlmələrdəndir. Onlardan biri təklikdə 

işlədilərsə digər sözün təklikdə işlədildiyi zaman əhatə 

etdiyi mənaları da öz içinə alar. Birlikdə işlədildikləri zaman 

                                                           
105 Buxar: 2475, 5578, 6772, 6810, Müslim: 57. Həmçinin İmam Əhməd: 

2\376, Əbu Davud: 4689, Tirmizi: 2625, Nəsai: 8\64,313, İbn Məcə: 3936, 

İbn Hibban: 186 rəvayət etmişlər. 
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isə o kəlmə təklikdə əhatə etdiyi mənaların bir qismini içinə 

alar, geri qalan qisim isə digər kəlmənin əhatəsinə düşər.  

Bu açıqlamanı bir qrup İslam alimi öz kitablarında zikr 

etmişlər.  

Əbu Bəkr əl-İsmaili106 Cəbəl əhalisinə yazdığı risaləsində 

deyir: “Əhli sünnənin bir çoxu belə deyir: “İman söz və 

əməldir. İslam isə edilməsi fərz (vacib) buyurulanları etmək-

dir. Bu sözlərdən hər biri ayrılıqda işlədilərsə digərinin əhatə 

etdiklərini də əhatə edər”. Həmçinin deyilmişdir: “Əgər mö-

minlər və müsəlmanlar sözləri birlikdə işlədilərsə onların bi-

ri ilə digəri istifadə edilərkən nəzərdə tutulmayan məna nə-

zərdə tutular. Bunlardan biri tək işlədilərsə o zaman digəri-

nin də əhatə etdiklərini əhatə edər”.  

Bunu Xattabi də “Məəlimu`s-Sünən”107 kitabında qeyd et-

miş ondan sonra gələn bir qrup alim də onun bu fikrini dəs-

təkləmişdir. 

Bu dediyimizi eyni zamanda Peyğəmbərin  Əbdülqey-

sin dəstəsinə dedikləri də dəstəkləməkdədir. Belə ki Peyğəm-

bər  burada imanı Cəbrail hədisində İslamı açıqladığı şey-

lərlə açıqlamışdır. Başqa bir yerdə isə İslamı imanı açıqladığı 

                                                           
106 O imam, hafiz Əbu Bəkr Əhməd ibn İbrahim ibn İsmail ibn əl-Abbas 

əl-Cürcani əl-İsmailidir. Öz əsrində mühəddislərin şeyxi olmuşdur. Bir 

çox əsərləri vardır. Bunlardan “Buxari və Müslim üzərinə Mustəxrac” ki-

tabını göstərmək olar. Hicri 371-ci ildə vəfat etmişdir. Tərcümeyi halı ü-

çün bax: “Seyr Əlam ən-Nübələ”: 16\292. 
107 4\313. 
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şeylərlə açıqlamışdır ki, bu da İmam Əhmədin Müsnədin-

də108 Amr ibn Əbəsədən gələn bir rəvayətdə öz əksini tapır: 

 ن  أ  : ل  اق   ؟م  ال  س  ال   ام   هللا   ول  س  ر   ي  : ال  ق  ف     ب    النَّ  ل  إ   ل  ج  ر   اء  ج  "
 ي   أ  ف  : ال  ق  . ك  د  ي   و   ك  ان  س  ل   ن  م   ون  م  ل  املس   م  ل  س  ي   ن  أ   و   ،هلل   ك  ب  ل  ق    م  ل  س  ت  

 و   ،هلل  اب   ن  م  ؤ  ت    ن  أ  : ال  ق   ؟ان  ي  ال   ام   و  : ال  ق  . ان  ي  ال  : ال  ق   ؟ل  ض  ف  أ   م  ال  س  ال  
 ان  ي  ال   ي  أ  ف  : ال  ق  . ت  املو   د  ع  ب    ث  ع  الب    و   ،ه  ل  س  ر   و   ،ه  ب  ت  ك    و   ،ه  ت  ك  ئ  ال  م  
 ي  أ  ف  : ال  ق   ،وء  لس  ا ر  ج  ه  ت    ن  أ  : ال  ق   ؟ة  ر  ج  ال   ام  ف  : ال  ق  . ة  ر  ج  ال  : ال  ق   ؟ل  ض  ف  أ  

 ."اد  ه  ال  : ال  ق   ؟ل  ض  ف  أ   ة  ر  ج  ال  

Bir nəfər Peyğəmbərin  yanına gələrək dedi: “Ey Allah`ın  

Rəsulu İslam nədir?” ( Peyğəmbər ) buyurdu: “(İslam) qəlbini 

Allah`a  təslim etməyin və müsəlmanların sənin əlindən və 

dilindən salamat olmalarıdır (zərər görməmələridir)”. (O 

şəxs) dedi: “Bəs hansı İslam daha gözəldir?” (Peyğəmbər ) 

buyurdu: “İman”. (O şəxs) dedi: “İman nədir?”(Peyğəmbər 

) buyurdu: “İman Allah`a, mələklərinə, kitablarına, rəsulla-

rına, öldükdən sonra dirilməyə iman etməyindir”. (O şəxs) 

dedi: “Bəs hansı iman daha yaxşıdır?” (Peyğəmbər ) buyur-

du: “Hicrət.” (O şəxs) dedi: “Hicrət nədir?” (Peyğəmbər ) 

buyurdu: “Pislikdən uzaq olmaq.” (O şəxs) dedi: “Bəs hansı 

hicrət daha yaxşıdır?”(Peyğəmbər ) buyurdu: “Cihad.”  

                                                           
108 4\114. Heysəmi “Məcmə”-də: 1\59 “Raviləri siqatdır” (etibarlı adam-

lardır) demişdir. 
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Bu hədisdə Peyğəmbər  imanın İslamdan daha üstün ol-

duğunu demiş və əməlləri ona daxil etmişdir. 

Bu açıqlama ilə İslamla imanın eyni şeymi, yoxsa ayri ayri 

şeylərmi olduğu öz cavabını tapmış olur. Əhli sünnə və hə-

dis əhli bu barədə müxtlif görüş sahibləridir. Bu barədə bir 

çox əsərlər qələmə almışlar. Onlardan bəziləri əhli sünnənin 

hamısının (cumhurun) bu iki şey arasında fərq qoymadığını 

iddia edirlər. Bunlara misal Muhəmməd ibn Nasr əl-Mərvizi, 

İbn Əbdülbərr kimi alimləri göstərmək olar. Əyyub ibn Su-

veyd ər-Ramli Süfyan əs-Səvrinin bu görüşdə olduğunu 

rəvayət etsə də onda zəiflik var. 

Bəzi alimlər isə əhli sünnənin imanla İslamı bir birindən 

ayırdığını rəvayət edirlər. Bunlardan Əbu Bəkr ibn əs-Səmə-

ninin və başqalarının adlarını çəkmək olar. Həmçinin sələf-

dən də bir çoxlarının bu iki şey arasına fərq qoyduğu nəql o-

lunur. Qatədə, Davud ibn Əbu Hind, Əbu Cəfər əl-Bəqir, 

Zühri, Həmməd ibn Zeyd, İbn Mehdi, Şərik, İbn Əbu Ziib, 

Əhməd ibn Hənbəl, Əbu Xəysəmə, Yahya ibn Məiin və baş-

qaları bunlardandır. İslamla imanı ayıran bu cür alimlər isə 

onların bir-birindən fərqlənmə şəklində ixtilaf etmişlər. 

Həsən əl-Bəsri və İbn Sirin “müsəlman” deyirdilər və mömin 

deməkdən çəkinirdilər.  

Yuxarıda nəql etdiklərimiz ixtilafı aradan qaldırır və belə 

bir nəticəyə gəlmək olar ki, əgər İslam və iman sözləri ayrı-

lıqda işlənərsə bu zaman onların arasında fərq olmaz. Əgər 

iki söz bir yerdə işlənmiş olarsa bu zaman onların arasında 

fərq olar. 

İmanla İslam arasındakı fərq əslində belədir: İman qəlbin 

bilməsi, qəbul və təsdiq etməsidir. İslam isə qulun Allah`a  
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təslim olması, Ona boyun əyməsi və arxasınca getməsidir ki, 

bu da əməllərlə olur. Bu isə öz növbəsində dindir. Allah  Öz 

kitabında İslamı, Peyğəmbər  isə Cəbrail hədisində İslamı, 

imanı və ehsanı din adlandırmışdır. Bu da öz növbəsində 

onu göstərir ki, əgər iki isimdən biri tək halda işlədilərsə o 

məna baxımından o birini də içinə alar, əksinə ikisi də bir 

yerdə işlədilərsə mənaları dəyişər. Bu zaman iman dedikdə 

qəlbin təsdiq etdiyi şeylər, İslam dedikdə isə əməl cinsindən 

olan hər bir şey nəzərdə tutulur. 

İmam Əhməd “Müsnəd”-də109 Ənəsdən Peyğəmbərin  

belə buyurduğunu rəvayət edir:  

 ."ب  ل  الق   ف   ان  ي  ال   و   ،ية  ن  ال  ع   م  ال  س  ال  "
“İslam açıqdadır, iman isə qəlbdədir.” Bu da ona görədir 

ki, əməllər üzdədir və görünür, qəlbin təsdiqi isə gözlə gö-

rünməz. Məhz elə ona görə də Peyğəmbər  dualarında belə 

deyərdi: 

 ه  ف   و  ت   ف    انَّ م   ه  ت  ي   ف َّ و  ت    ن  م   و  . م  ال  س  ال   ىل  ع   ه  ي  ح  أ  ف   ا،نَّ م   ه  ت  ي   ي   ح  أ   ن  م   مَّ ه  اللَّ "
 "ان  ي  ال   ىل  ع  

“Allah`ım bizlərdən yaşatdığın kəsləri İslam üzərinə 

yaşat, canını aldıqlarını isə iman üzərinə canını al.”110 Çünki 

                                                           
109 3\143. Həmçinin İbn əbu Şeybə: 11\11, Əbu Yələ: 2923, Bəzzar: 20, 

Əbu Übeyd “İman”-da: səh. 5 rəvayət etmişlər. Sənədində Əli ibn Məəsə-

də var  və o zəifdir. Bax “Məcməu`z-Zəvaid”: 1\52. 
110 Əbu Hüreyrədən İmam Əhməd: 2\368, Əbu Davud: 3201, Tirmizi: 

1024 həsən səhih demiş, İbn Məcə: 1498, Nəsai “Əməlu`l-Yəvmi və`l-

Leyləti”-də: 179, 1081 rəvayt etmişlər. İbn Hibban: 3070 və Hakim: 1\358 
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insanın əzaları ilə əməl etməsi yaşadığı müddətcə olur. Ölüm 

zamanı isə qəlbin təsdiqindən başqa bir şey qalmır. 

Tədqiqatçı alimlər də elə buna əsaslanaraq demişlər ki, o 

zaman hər bir müsəlman mömindir. Kim ki, iman edər və o 

iman onun qəlbində özünə yer tapar o şəxs İslam əməllərini 

etməyə başlar. Peyğəmbər  buna dair belə buyurmuşdur: 

 اذ  إ   و   ،ه  ل  ك    د  س  ال   ح  ل  ص   ت  ح  ل  ص   اذ  إ   ،ةً غ  ض  م   د  س  ال   ف   نَّ إ   و   ال  أ  "
 " ب  ل  الق   ي  ه   و   ال  أ   ،ه  ل  ك    د  س  ال   د  س  ف   ت  د  س  ف  

“Şübhəsiz bədəndə bir ət parçası vardır ki, o islah olarsa 

(düzələrsə) bədənin hamısı islah olar, o fəsada uğrayarsa bə-

dənin hamısı fəsada uğrayar. Şübhəsiz ki, o qəlbdir.”111  

Əgər qəlbdə iman yerləşərsə o mütləq özünü əzalarda İs-

lam əməllərini yerinə yetirməklə büruzə verməlidir. Hər bir 

müsəlman mömin deyildir. Çünki onun imanı zəif ola bilər. 

İslam əməllərini yerinə yetirməklə iman onun qəlbində tam 

yerləşməz. Bununla (İslam əməlləri etməklə) o müsəlman 

olar, kamil imanlı bir mömin olmaz. Allah  buyurur: 

   

    

  

  

  

                                                                                                                                   

hədisin səhih olduğunu demişlər, Zəhəbi də bunu təsdiqləmişdir. İbn 

Hibbanın, Əbu Davudun və Tirmizinin bir rəvayətində “İman üzərinə 

yaşat və İslam üzərinə vəfat etdir” deyə nəql olunur. 
111 Numan ibn Bəşirin “Halal açıq-aydın, haram açıq aydındır” hədisinin 

bir hissəsidir. Bu kitabda altıncı hədis. 
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Bədəvi ərəblər: “Biz iman gətirdik!” dedilər. (Ya Pey-

ğəmbər! Onlara) de: “Siz iman gətirmədiniz! Ancaq: “Biz 

İslamı qəbul etdik!” deyin. Hələ iman sizin qəlblərinizə 

daxil olmamışdır. (Hucurat 14)  

Bu ayədə sözü gedən bədəvi ərəblər təfsirdə ən doğru gö-

rüşə görə tamamən münafiqlər deyildilər.  

Bu İbn Abbas və başqalarının görüşüdür112. 

                                                           

112 Hafiz İbn Kəsir: 7\367 bu ayənin təfsirində deyir: “Allah  İslama girib 

iman dərəcəsinə yüksəldiklərini iddia edən bədəvi ərəblərin sözlərini 

inkar edir. İman onların qəlblərinə tam yerləşməmişdi. (Bədəvi ərəblər: 

“Biz iman gətirdik!” dedilər. (Ya Peyğəmbər! Onlara) de: “Siz iman gətir-

mədiniz! Ancaq: “Biz İslamı qəbul etdik!” deyin. Hələ iman sizin qəlblə-

rinizə daxil olmamışdır.) Bu ayədən belə bir nəticəyə gəlmək olur ki, İsla-

mın əhatə dairəsi imandan genişdir. Bu Əhli sünnənin məzhəbidir. Buna 

dəlil isə Cəbrail hədisində öncə İslam, sonra iman, daha sonra isə ehsan 

barəsində soruşarkən ümumdan xüsusa doğru yüksəlməsidir”. İmam 

Əhməd demişdir: “Abdu`r-Razzaq bizə Muammarın Zühridən, onun da 

Amir ibn Səd ibn Əbu Vaqqasdan atasının (Səd ibn Əbu Vaqqasın) belə 

dediyini danışdı: “Peyğəmbər  iki nəfərdən birinə bir şey verdi. Digəri-

nə isə heç bir şey vermədi. Səd dedi: “Ey Allah`ın Rəsulu filankəsə, filan-

kəsə verdin filankəsə isə mömin olduğu halda heç nə vermədin?” Pey-

ğəmbər  dedi: “(Mömin) yoxsa müsəlman?” Səd bunu üç dəfə təkrarla-

dı. Peyğəmbər  də hər dəfəsində: “(Mömin) yoxsa müsəlman?” Deyə 

qarşılıq verdi. Daha sonra Peyğəmbər  ona dedi: “Mən cəhənnəmə üzü 

üstə düşməyindən qorxaraq mənə daha sevimli olanı qoyub o birinə veri-

rəm”. Bu hədisi Buxari və Müslim  nəql etmişdir. Gördüyümüz kimi bu-

rada Peyğəmbər  müsəlmanla mömin arasında fərq qoymuş və imanı 

xüsusiləşdirmişdir. Biz “Səhihu`l-Buxari”-nin iman babının şərhində də 

eyni qərara gəldik və dəlillərini göstərdik. Bu onu göstərirdi ki, o hədisdə 
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Əksinə onların imanları zəif idi. Buna dəlil Allah`ın  “Ə-

gər Allah`a və Peyğəmbərinə itaət etsəniz, O sizin əməlləri-

nizdən heç bir şey əskiltməz” (Hucurat 14) yəni savabınız-

dan kəsməz deməsidir. Bu da onu  göstəir ki, onlarda əməllə-

rinin qəbul olması üçün müəyyən qədər imanları var idi.  

Həmçinin Peyğəmbərin  Səd ibn Əbu Vaqqasa “Sən fi-

lankəsə mömin olduğu halda vermirsən“ dediyində “(Mö-

                                                                                                                                   

sözü gedən şəxs münafiq deyil müsəlman idi. Çünki Peyğəmbər  heçnə 

vermədiyi o adamın İslamını qeyd etmişdir. Həmçinin ayədəki bədəvi ə-

rəblər də münafiq deyildilər. Əksinə müsəlmanlar idilər. Lakin özləri ü-

çün olduqları məqamı deyil daha yuksək bir məqamda olduqlarını iddia 

edirdilər. Bu ayənin nazil olması isə onları tərbiyələndirmək idi. Bu isə öz 

növbəsində İbn Abbasın, İbrahim ən-Nəxainin, Qatədənin və İbn Cərir 

Təbərinin görüşüdür. Mən bunu ona görə dedim ki, Buxari tamamən 

bunun əksini, o bədəvilərin münafiq olduqlarını, üzdə İslam göstərdiklə-

rini düşünür. Səid ibn Cübeyr, Mücahid və İbn Zeyddən "Biz İslamı 

qəbul etdik!" ayəsini açıqlarkən belə dedikləri rəvayət olunur: “Yəni ö-

lümdən qorxub təslim olduq”. Mücahid deyir: “Bu ayə Əsəd ibn Xuzey-

mə oğullarına nazil olmuşdur”. Qatədə deyir: “Peyğəmbərə  iman gə-

tirməkdən boyun qaçıran bir qövmə nazil olmuşdur”. Səhih olan odur ki, 

onlar iman dərəcəsinə yüksəldiklərini iddia edirdlər. Bu yolla imanın 

qalblərinə girmədiyi onlara öyrədilmiş və tərbiyə olunmuşlar. Əgər onlar 

münafiq olmuş olsaydılar onlara da tövbə surəsində münafiqlər üçün na-

zil olan ayələrdən nazil olardı. Əksinə onlara tərbiyə olsun deyə “(Ya 

Peyğəmbər! Onlara) de: "Siz iman gətirmədiniz! Ancaq: "Biz İslamı qəbul 

etdik!" deyin. Hələ iman sizin qəlblərinizə daxil olmamışdır.” Deyilmiş-

dir. Yəni siz hələ imanın həqiqətinə çatmamısınız. Daha sonra Allah  
onlara “Əgər Allah`a və Peyğəmbərinə itaət etsəniz O, sizin əməlləriniz-

dən heç bir şey əskiltməz” deyir. Yəni o sizin savablarınızdan heç bir şey 

naqis etməz. Bu Allah`ın  “Onların əməllərindən heç bir şey əskiltmə-

yəcəyik” ayəsinə bənzəyir. ”Həqiqətən, Allah  bağışlayandır, rəhm e-

dəndir!” yəni tövbə edib ona doğru gələn üçün. 
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min) yoxsa müsəlman?113” deyə qarşılıq verməsi onu göstərir 

ki, o hələ iman mərtəbəsinə çatmamış, zahirən İslam məqa-

mında idi. Heç şübhə yoxdur ki, daxildəki iman zəiflədiyi 

zaman əzaların zahiri əməllərinin zaifləməsi labüddür. Am-

ma iman üçün vacib olan şeylərdən birini tərk etməklə iman 

adı ortadan qalxmış olur. Bu da “Zina edən kəs zina edərkən 

mömin olaraq zina etməz”114 hədisində olduğu kimidir.  

Əhli sünnə alimləri bu hədisdə ixtilaf etmişlər. Onlardan 

bir qrup belə halda şəxsin naqis imanlı mömin, digəri isə mö-

min deyil müsəlman olduğunu söyləmişdir. Bu iki görüş ey-

ni zamanda İmam Əhməddən gələn iki rəvayətdir. 

İslam adına gəldikdə isə o, onun üçün vacib olan şeylərdən 

bəzilərinin ortadan qalxması, və ya haram olan şeylərin po-

zulması ilə ortadan qalxmır. O, onu bütünlüklə pozan şeylərin 

edilməsi ilə ortadan qalxır. Səhih sünnədə iman adının onun 

üçün vacib olan şeylərdən bəzilərinin tərk edilməsi ilə ortadan 

qalxdığı kimi, İslam adının onun üçün vacib olan şeylərdən 

bəzilərinin tərk edilməsi ilə ortadan qalxmasına aid bir dəlil 

yoxdur. Haram olan şeylərdən bəzilərini etməyin küfr və ya 

nifaq adlandırıldığı hədislər isə buna dəlil deyildir.  

Həmçinin alimlər böyük günah edənin kiçik küfrə və ya 

kiçik nifaqa düşməsi barəsində ixtilafa düşmüşlər. Onlardan 

                                                           
113 Buxari: 27, 1978, Müslim: 150, Əhməd: 1\167, 182, Əbu Davud: 4683, 

Nəsai: 8\103, 104, İbn Hibban: 163. Hədis belədir: Səd ibn Əbu Vaqqas 

deyir: “Peyğəmbər  pay bölüşdürürdü. Mən Peyğəmbərə  “Filankəsə 

də ver o mömindir” dedim. O da mənə:”Yoxsa müsəlmandır?” Mən üç 

dəfə təkrarladım. O da mənə eyni şeyi üç dəfə təkrarladı. Daha sonra 

dedi: ”Mən Allah`ın  oda atmağından qorxaraq mənə daha sevimli olanı 

qoyub o birinə verirəm.” Bu Müslimin rəvayətidir. 
114 Təxricini zikr etmişdik. 
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kiminsə o şəxsdən müsəlman adının qaldırıldığını deyən bi-

rinin olduğunu eşitməmişəm. Yalnız İbn Məsuddan belə de-

diyi rəvayət olunmuşdur: “Zəkatı tərk edən müsəlman de-

yil.115 Eyni zamanda Ömər ibn Xattabın həccə getmək imkanı 

olub həccə getməyənlər barəsində müsəlman olmadıqlarını 

dediyi rəvayət olunur. Bu rəvayətin zahirinə baxsaq Ömər 

ibn Xattabın onları kafir gördüyü qənaətinə gəlmək olar. Elə 

buna görə də o “Hələ İslama girməyiblər, kitab əhli olaraq 

qalırlar”116 deyərək onlardan cizyə almaq istəyirdi. Deməli 

müsəlman adı onu aradan qaldıran və tamamilə dindədən 

(İslam millətindən) çıxardacaq bir şey olmadığı müddətcə 

aradan qalxmaz. Əgər müsəlman adı mütləq  olaraq və ya 

təriflə birlikdə istifadə olunarsa iman təsdiq və başqa bölüm-

ləri ilə oraya daxil olar. Bu da Amr ibn Əbəsə hədisində117 öz 

əksini tapır. 

Nəsai Uqbə ibn Malikdən belə rəvayət edir: 

                                                           
115 İbn Əbu Şeybə: 3\114 İbn İdrisdən, o Mutarrifdən, o Əbu İshaqdan, o 

da Əbu`l-Əhvasdan belə dediyini nəql etdi: Abdullah İbn Məsud dedi: 

“Zəkat verməyən müsəlman deyil”. 
116 Hafiz İbn Kəsir təfsir kitabında: 1\368 deyir: Səid ibn Mansur  “Sü-

nən”-də Həsən əl-Bəsrinin belə dediyini rəvayət edir: “Ömər ibn Xattab 

dedi: “İstərdim ki, şəhərlərə adam göndərim. Onlardan kimin imkanı o-

lub həccə getməyənlərə baxsın və onlara cizyə kəssin. Onlar müsəlman 

deyillər, Onlar müsəlman deyillər”. Süyuti bu rəvayəti “əd-Durru`l-

Mənsur”-da: 2\275 nəql etmiş və demişdir: “Həsən əl-Bəsrinin bunu Ö-

mərdən eşitməməsinə baxmayaraq hədisin isnadı səhihdir. Bu munqati 

bir isnaddır”. Əbu Bəkr əl-İsmaili “İbn Kəsir təfsiri”-dəki: 1\386 kimi, 

Səid ibn Mansur və İbn Əbu Şeybə  “əd-Durru`l-Mənsur”-da: 2\275 ol-

duğu kimi Ömər ibn Xattabdan belə rəvayət etmişlər: “Kimin həccə im-

kanı olduğu halda həccə getməzsə; fərqi yoxdur yahudi və ya xristian o-

laraq ölər”. Hafiz ibn Kəsir demişdir: “Ömərə qədər isnadı səhihdir”. 
117 Daha öncə zikr etmişdik. 
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 ن   إ  : م  ه  ن   م   ل  ج  ر   ال  ق  ف    ،م  و  ق    ىل  ع   ت  ار  غ  ف    ،ةً يَّ ر  س   ث  ع  ب     ب   النَّ "
 يه  ف   ال  ق  ف     هللا   ول  س  ر   ل  إ   يث  د  احل   ي  ن م  ف    ،ة  يَّ ر  السَّ  ن  م   ل  ج  ر   ه  ل  ت   ق  ف    ،م  ل  س  م  
 نَّ إ  "  ب   النَّ  ال  ق  ف    ،ل  ت  الق   ن  م   اذً و  ع  ت    اال   ق   اَنَّ  إ  :ل  ج  الرَّ  ال  ق  ف    ا،يدً د  ش   اًل و  ق   

 "ات  رَّ م   ث  ال  ث  " انً م  م ؤ   ل  ت  ق   أ   ن  أ   يَّ ل  ع   ب  أ   هللا  

“Peyğəbər  bir dəstə göndərmişdi.  Bu dəstə bir qövmə 

basqın etdi. Bu qövmdən bir nəfər “Mən müsəlmanam” de-

məsinə baxmayaraq dəstədən bir nəfər onu öldürdü.  Bu xə-

bər Peyğəmbərə  çatdıqda onun (öldürən) üçün sərt sözlər 

söylədi. O şəxs dedi: “O bunu ölümdən canını qurtarmaq ü-

çün dedi”. Peyğəmbər  üç dəfə təkrarlayaraq buyurdu 

“Allah  mənə mömin öldürməyi qadağan etdi.”118 

İslam kəlməsi mütləq olaraq istifadə olunduqda iman və 

onun əhatə etdiyi beş əsası (İslamın şərtlərini) təsdiq etməyi 

içinə almasaydı “Mən müsəlmanam” deyən bir şəxs bu kəl-

məni deməklə mömin olmazdı. Allah  Səba kraliçasının bu 

kəlməni deyərək İslama girdiyini xəbər verir. 

   

  

  

   

  

                                                           
118 “Sünənu`l-Kubra” əsərinin sira babında, Həmçinin “Tuhfə”-də: 7\342-

343, Əhməd: 4\110, 5\288-289, Təbərani “Kəbir”-də: 17\980, 981, Əbu 

Yələ: 6829 rəvayət etmişlər. Adı Uqbə ibn Xalid idi. Heysəmi “Məcmə”-

də: 1\27 rəvayət etmiş və demişdir: “Rəvayət edənlərin hamısı siqatdır”. 
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 Qadın) dedi: “Ey Rəbb`im! Mən özümə zülm etmişdim. 

İndi isə Süleymana tabe olub aləmlərin Rəbb`i  olan Allah`a  

təslim oldum!” (Nəml 44) Həmçinin Allah  Yusifin a İslam 

üzərinə ölmək üçün dua etdiyini xəbər vermişdir. Bunlar ha-

mısı onu göstərir ki, mütləq İslam kəlməsi təsdiq baxımından 

imanın əhatə etdiyi bütün hər şeyi əhatə edir. 

İbn Məcənin “Sünən” kitabında Adiy ibn Hatimdən Pey-

ğəmbərin  belə buyurduğu rəvayət olunur:  

 ه  ل  إ   ال   ن  أ   د  ه  ش  ت  : ال  ق   ؟م  ال  س  ال   ام   و  : ت  ل  ق    ،م  ل  س  ت   م  ل  س  أ   ي  د  ع   ي  "
 ا،ه  ر   ش   و   اه  ي   خ   ا،ه  ل   ك    ار  د  ق  ل  اب   ن  م  ؤ  ت    ،هللا   ول  س  ر   ن   أ   د  ه  ش  ت   و   ،هللا   الَّ إ  

 "اه  ر   م   و   اه  و   ل  ح  

“Ey Adiy müsəlman ol xilas ol.” Mən dedim: “İslam nə-

dir?” Buyurdu: “(İslam) Allah`dan  başqa ilah olmadığına, 

mənim Allah`ın  elçisi olduğuma şəhadət gətirməyin, qədə-

rin hamısına; xeyrinə və şərrinə, şirininə və acısına  iman gə-

tirməyindir.”119 Bu, qədərə imanın, İslamdan olmasının dəli-

lidir. 

Kəlmey`i-şəhadətə gəldikdə isə onun İslamın şərtlərindən 
olmağı barəsində heç bir ixtilaf yoxdur.Bunun mənası isə 
kəlmey`i-şəhadəti təsdiq etmədən onu dillə söyləmək deyil. 
İslamın kəlmey`i-şəhadəti təsdiq etməyi əhatə etdiyini bildik. 
Sələfdən bir qrup  

   

       

Həqiqətən, Allah qatında qəbul olunan din, İslamdır! 
(Əli İmran 19) ayəsindəki İslam sözünü tövhid və təsdiq kimi 

                                                           
119 87 rəqəmi ilə. İsnadı zəifdir. 
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kimi açıqlamışlar. Bunlradan Muhəmməd  ibn Cəfər ibn əz-
Zubeyri göstərmək olar.120 

Əgər Allah`ın  bədəvi ərəblər haqqında dediyi kimi bir 

nəfərdən mömin adı götrülüb onun üçün müsəlman adı təs-

diq olunarsa bu zaman o şəxsin qəlbinə imanın tam olaraq 

yerləşmədiyi nəzərdə tutulur. Belə şəxslərin haqqında İsla-

mın zahiri əməlləri ilə o əməllərin qəbul olunması üçün la-

zım olan imanın bir qismi təsdiq olunur. Çünki imanın bu 

hissəsi onlarda olmasa onlar müsəlman sayılmazlar. Onlar-

dan imanın qaldırılması isə imanın həqiqi dadının və vacib 

etdiyi bəzi şeylərin onlarda olmaması səbəbiylədir.Bu da on-

dan ibarətdir ki, qəlbdə yerləşən iman (digərlərin imanına 

nəzərən) üstünlük təşkil edəndir (yəni ya başqasının imanın-

dan üstündür ya da, başqasının imanı onun imanından üs-

tündür). Bu doğru bir görüşdür. İmam Əhməddən nəql olu-

nan iki görüşdən ən doğrusu da elə budur. Şəkk, şübhə qə-

bul etməyən, qeybin qəlblərində təcəlli etdiyi və sanki (gö-

züylə görürmüş kimi) şəhadət halına gəldiyi siddiqlərin ima-

nı bu dərəcəyə çatmayan, əgər şübhə atılarsa həmin an qəlbi-

nə girəcək şəxslərin imanından əlbəttə ki, üstündür. Məhz 

elə ona görə də Peyğəmbər  qulun Rəbb`i ni görürmüş kimi 

ibadət etdiyi ehsan mərtəbəsini ortaya qoymuşdur. Bu isə 

bütün möminlərdə olmayan bir şeydir. Buna əsaslanaraq bə-

ziləri “Əbu Bəkr sizdən namazın və ya orucun çoxluğu ilə 

deyil qəlbində dərin iz qoyan bir şeylə üstün olmuşdur” 

demişlər. 

(Abdullah) ibn Ömərdən soruşdular: “Səhabələr gülürdü-

lərmi?” O dedi: “Bəli. Amma iman onların qəlblərində dağlar 

kimi idi.” Bunlarla qəlbindəki iman bir qarğıdalı və ya bir 

                                                           
120 Bax Təbəri təfsiri: 3\212 
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buğda dənəsi qədər olan kəslər bir olarmı? Bunlar tövhid 

əhli olduqları üçün oddan çıxarılan şəxslər kimidir. Belə 

şəxslər barəsində imanları zəif olduğu üçün qəlblərinə yer-

ləşməmişdi demək daha doğru olardı.  

İslam, iman, küfr və nifaq məsələləri çox böyük məsələ-

lərdir. Allah  səadəti, şəfaəti, cənnətə və ya cəhənnəmə layiq 

olmağı bu kəlmələrlə bağlamışdır. İslam ümmətində bu ad-

lar arasında ilk fərq xaricilərin (xavaric) səhabələrlə ixtilafı 

zamanı meydana gəlmişdir. Onlar asi (günahkar) olan tövhid 

əhlini tamamilə İslamdan çıxarmış, küfrə düşdüklərini iddia 

etmiş və onlarla kafir kimi rəftar etmişlər. Bununla da müsəl-

manların qanlarını və mallarını halal görmüşlər. Bundan 

sonra İslam ümmətinin arasına düşən ixtilaflardan biri də  

mötəzilələrin cənnət və cəhənnəm arasında bir yer (mənzilə-

tun beynə mənziləteyn) məsələsi olmuşdur. (Mötəziləyə görə 

günahkarlar nə mömin nə də kafirdirlər. Onlar Cənnət və 

Cəhənnəm arasında qalacaqlar.) Daha sonra murciələr öz ix-

tilafını yaymışlar. Onlara görə fasiq birinsan kamil imanlı bir 

mömindir.121 

                                                           
121 Şeyx Ənvər əl-Kəşmiri “Feydu`l-Bəri alə Sahihi`l-Buxari”: 1\53-54 kita-

bında deyir: “Sələfə görə iman üç şeydən ibarətdir; etiqad, söz və əməl. 

Birinci ikisi; etiqad və söz haqqında danışdıq (öz kitabında). Əmələ 

gəlincə isə o, imanın bir hissəsidirmi yoxsa deyilmi? Bu barədə dörd 

məzhəb var. Xaricilər və mötəzilələr deyirlər: Əməl imanın bir hissəsidir. 

Onlrara görə əməli tərk edən imandan çıxır. Sonra yenə öz aralarında 

ixtilafa düşmüşlər. Xaricilərə görə belə bir şəxs imandan çıxıb küfrə 

düşür. Mötəziləyə görə isə o küfrə düşmür, əksinə iman və küfr arasında 

qalır. Üçüncü görüş murciənin görüşüdür. Bu görüşə görə əmələ ehtiyac 

yoxdur. Xilas olmağın yolu təsdiq etməkdir. Beləliklə murciələrlə öncəki 

iki qrup bir-birinə tam ziddiyət təşkil edirlər. Dördüncü məzhəb isə əhli 

sünnə və`l-cəməədir. Onlar öncəki qruplar arasında orta mövqe tutmuş-

lar. Onlar deyirlər ki, əməllərin olması labüddür. Amma onları tərk edən 
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Qədim zamanlardan bəri alimlər bu məsələlərə dair müx-

təlif əsərlər yazmışlar. Sələfdən iman mövzusunda yazan 

alimlərdən İmam Əhmədi, Əbu Übeyd əl-Qasim ibn Sələmi, 

Əbu Bəkr ibn Əbu Şeybəni, Muhəmməd  ibn Əsləm ət-Tusini 

göstərmək olar. Onlardan sonra da bütün firqələrdən bu 

mövzuda yazanlar olmuşdur. Bu mövzuda qısa da olsa möv-

zunu əhatə edəcək, ixtilaflara aydınlıq gətirəcək qədər məlu-

mat verdik. İnşəallah ki, burada bu qədər kifayət edər. 

۞۞۞۞۞ 

                                                                                                                                   

kafir olmaz,fasiq olar. Onlar bu baxımdan nə mötəzilə və xaricilər kimi 

şiddətli mövqe tutmuş nə də murciələr kimi laqeyd yanaşmışlar. Əhli 

sünnə və`l-cəməə də öz növbəsində bu msələdə iki yerə bölünmüşdür. 

Mühəddislərin bir çoxu imanın əməldən ibarət olduğu gorüşündədir. 

İmam Əbu Hənifə də olmaqla bir çox fəqih və mütəkəllimlər əməllərin 

imandan olmadığı görüşündədirlər. Buna baxmayaraq onlar təsdiqi ol-

mayanın kafir, əməli olmayanın fasiq olduğunu düşünürlər. Buradakı ix-

tilaf yalnızca ibarələrdədir. Sələf əməllərin imanın bir hissəsi olduğunu 

desələr də hamısının olmaması ilə imanın hamısı yox olmaz, əksinə ol-

masa iman qalar deyirlər. İmam Əbu Hənifə əməlləri imanın bir hissəsi 

olaraq görməsə belə ona diqqət etmiş, təhrik etmiş, əməlin imanın irəlilə-

məsinə səbəb olduğunu söyləmiş, murciə kimi hədər bir şey kimi göstər-

məmişdir. Mühəddislərin əməllərin imandan olması sözü, əmələrin i-

mandan olmadığını deyən murciədən çox uzaqda qalsa da Əbu Hənifə-

nin görüşü əməllərin imandan olması baxımından murciəyə yaxın ol-

muşdur. Hənəfi məzhəbi murciəliklə ittiham olunmuşdur. Bu isə 

gördüyünüz kimi bizə olunan bir zülmdür. Allah  yardım etsin. 

 Əgər murciələrlə hər hansısa bir oxşar cəhət bizi onlara nisbət etmək 

üçün kifayət etsəydi o zaman onları (mühəddisləri) mötəzilələrə nisbət 

etmək lazım gələrdi. Çünki mötəzilə ilə mühəddislər əməllərin imanın 

bir hissəsi olduğu görüşündə müştərəkdirlər. Amma onlar bundan uzaq-

dırlar. Təəssübkeş və bizə murciəlik nisbət edənləri Allah  bağışlasın. 

Din iftira atmaq, mübahusə etmək deyil nəsihətdir. Allah`dan  başqa 

heç kəs güc və qüvvət sahibi deyil. Qurtardı. 
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Qeyd etdik ki, İslam və iman sözləri əməlləri əhatə edir. 

Həmçinin bu ismlərin əhatə etdiyi zahiri əməllərlə yanaşı on-

ların əhatə etdiyi batini əməlləri də qeyd etdik. İslami əməl-

lərə gəldikdə isə dini xalis olaraq Allah  üçün etmək, 

Allah`a  itaət, qullarına nəsihət, qəlbin müsəlmanlara qarşı 

yalandan, həsəddən, nifrətdən və ya hər hansısa əziyyət veri-

ci bir şeydən uzaq olmağı da bu əməllərə daxildir. 

İman sözünün əhatə etdiyi şeylərə isə Allah`ı  zikr edər-

kən qəlbin titrəməsi, Allah`ın  zikrini və Quranı eşidərkən 

qəlbdəki qorxu, təlaş, bütün bunlarla imanın artması, Allah`a 

 təvəkkül etmək (bel bağlamaq), gizlidə və aşkarda 

Allah`dan  qorxmaq, Allah`dan  rəbb olaraq, İslamdan din 

olaraq və Muhəmməddən  Peyğəmbər olaraq razı qalmaq, 

canının ən şiddətli işgəncələrlə tələf olmasını küfrdən üstün 

tutması, Allah`a  yaxın olduğunu hiss etmək və bunun 

davamlı şəkildə olması, Allah  və Rəsulunun  sevgisini 

başqasının sevgisindən üstün tutmaq, Allah  üçün sevib 

Allah  üçün nifrət etmək, Allah  üçün (sədəqə) vermək və 

Allah  üçün (müsəlman olmayan birinə) verməmək, bütün 

danışıqların və bütün susmaların onun üçün olması, bədəni 

mal və bədənlə olan itaətlərə vərdiş etdirmək, etdiyi 

yaxşılıqlara görə müjdələnmək və sevinmək, etdiyi pis 

əməllərə görə isə kədərlənmək, möminlərin Allah Rəsulunu 

 mallarından və canlarından üstün tutmaları, həyanın 

çoxluğu, gözəl əxlaq, özü üçün sevdiyini mömin qardaşları 

üçün də sevmək, möminlərə, xüsusilə də qonşuya əl tutmaq, 
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onlarla qarşılıqlı yardımlaşma və köməkləşmək, onları kə-

dərləndirən şeylərə kədərlənmək aiddir. 

Bu barədə nəql olunmuş dəlillərdən bir neçəsini qeyd 

edək: 

İslam sözünün əhatə etdiyi şeylərə aid; İmam Əhməd 

“Müsnəd”-də və ən-Nəsai “Sünən”-də Müaviyə ibn Heydə-

nin belə dediyini rəvayət edirlər: 

: ال  ق   ؟ه  ب   ك  ث  ع  ب    يالذ    ام   ق   حل  اب   ك  ث  ع  ب    يلذ   اب   ،هللا   ول  س  ر   ي  : ت  ل  ق   "
 ه  ج   و  ت    ن  أ   و   ،هلل   ك  ب  ل  ق    م  ل  س  ت   ن  أ  : ال  ق   ؟م  ال  س  ال   ام   و  : ت  ل  ق   . م  ال  س  ال  
 و   .ة  وض  ر  املف   اة  ك  الزَّ  يد   ؤ  ت    و   ،ة  وب  ت  املك   ة  ال  الصَّ  يل   ص  ت   و   ،هللا   ل  إ   ك  ه  ج  و  

 ،هلل   ي  ه  ج  و   ت  م  ل  س  أ  : ول  ق  ت    ن  أ  : ل  اق   ؟م  ال  س  ال   ة  آي   ام  : ت  ل  ق   : ه  ل   ة  اي  و  ر   ف  
 "ام  ر  ح   م  ل  س  م   ىل  ع   م  ل  س  م   ل  ك    و   ،اة  ك  الزَّ  ت  ؤ  ت    و   ،ة  ال  الصَّ  يم  ق  ت   و   ،ت  ي  لَّ ت    و  

Dedim: “Ey Allah`ın Rəsulu səni “səni haqqla göndərənə” 

and verirəm səni nəylə göndərib? (O) buyurdu: “İslamla”. 

(Mən) dedim: “İslam nədir?” (O) buyurdu: “Qəlbini Allah`a  

təslim etməyin, üzünü Allah`a  doğru yönəltməyin, sənə fərz 

buyrular namazı qılmağın və vacib olan zəkatı verməyin”. 

Başqa bir rəvayətdə belə deyilir: “(Mən) dedim: “İslamın əla-

məti nədir?” (O) dedi: “Özümü Allah`a  təslim etdim və on-

dan başqalarından üz döndərdim” deməyin, namaz qılma-

ğın, zəkat verməyindir. Hər bir müsəlman (ın canı və malı 

digər) müsəlmana haramdır.”122 

                                                           
122 Əhməd: 5\3, 4, 5, Nəsai: 5\4, 82-83. Həmçinin Təbərani “Kəbir”-də: 

19\1036. İbn Hibban: 160 hədisin səhih olduğunu demişdir. 
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“Sünən”-də Cübeyr ibn Mutimdən Peyğəmbərin  Mina-

nın ətəyindəki xütbəsində belə dediyi rəvayət olunur:  

 ة  ال  و   ة  ح  اص  ن  م   ،هلل   ل  م  الع   ص  ال  خ  إ  : م  ل  س  م   ب  ل  ق    نَّ ه  ي  ل  ع   ل  غ  ي   ال   ث  ال  ث  "
 "م  ه  ائ  ر  و   ن  م   يط  ت    م  ه  ت   و  ع  د   نَّ إ  ف   ،ي  م  ل  املس   ة  اع  ج    وم  ز  ل   و   ،ور  م  ال  

“Üç şey var ki, bu üç şeydə müsəlmanın qəlbi nifrətlə (kin-

küdurətlə) dolmaz; əməli, xalis olaraq Allah  üçün etmək, 

əmr sahiblərinə nəsihət etmək, müsəlamanların camaatında 

olmaq. Şübhəsiz ki, onların dəvətləri onları əhatə edər”.123  

Burada Peyğəmbər  bu üç şeyin  müsəlmanın qəlbində-

ki pisliyi yox etdiyini xəbər vermişdir. 

Buxari və Müslim Əbu Musə əl-Əşaridən belə dediyini rə-

vayət etmişlər: 

 ه  ان  س  ل   ن  م   ون  م  ل  س  امل م  ل  س   ن  م  : ال  ق  ف    ؟ل  ض  ف  أ   ي  م  ل  املس   ي  أ  : ل  ئ  س   ه  نَّ أ  "
 "ه  د  ي   و  

“Peyğəmbərdən  soruşdular: “Hansı müsəlmanlar daha 

üstündür?” (O) buyurdu: “Müsəlmanların (onun)  əlindən və 

dilindən zərər görmədiyi kəslər”.124 

                                                           
123 Müəllifin “Sünən”-də deməsi oxucuda bu hədisin dörd sünən kitabın-

da və ya onlardan birində olması təsüratını yaradır. Bu isə tamamilə belə 

deyildir. Bu hədisi Əhməd: 1\8,82, Darimi: 1\74, 75, İbn Əbu Hatim “əl-

Cərh və`t-Tədil”-də: 1\10, Təbərani “Kəbir”-də: 1541, Hakim: 1\87 rəva-

yət etmişlər. Bu hədis başqa hədislərlə dəstəklənən səhih hədisdir.  
124 Buxari: 11, Müslim: 42. Həmçinin Tirmizi: 2504, Nəsai: 8\106-107. 
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Müslim “Səhih” kitabında Əbu Hüreyrədən Peyğəmbərin 

 belə buyurduğunu rəvayət etmişdir: 

 ب  س  ب    ،ه  ر  ق  ي    ال   و   ه  ل  ذ  ي    ال   و   ه  م  ل  ظ  ي   ال  ف   ،م  ل  املس   وخ  أ   م  ل  املس  "
 ه  م  د   :ام  ر  ح   م  ل  املس   ىل  ع   م  ل  املس   ل  ك    ،م  ل  املس   اه  خ  أ   ر  ق  ي    ن  أ   ر   الشَّ  ن  م   يء  ر  ام  
 "ه  ض  ر  ع   و   ه  ال  م   و  

“Müsəlman müsəlmanın qardaşıdır, ona zülm etməz, onu 

köməksiz buraxmaz, onu alçaltmaz, müsəlman qardaşını al-

çaltmaq adama şər olaraq kifayət edər. Hər bir müsəlmanın 

qanı, malı, namusu (digər) müsəlmana haramdır.125 

İman adı altına girən şeylərə isə aşağıdakıları göstərmək 

olar: 

  

   

   

   

  

  

  

   

  

  

   

    

Möminlər yalnız o kəslərdir ki, Allah zikr olunduqda ü-

rəkləri qorxudan titrəyər, (Allah`ın) ayələri onlara oxundu-

ğu zaman həmin ayələr onların imanlarını daha da artırar, 
                                                           
125 2564. Həmçinin Bağavi “Şərh sünnə”-də: 3549. 
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onlar ancaq öz Rəbb`inə təvəkkül edər, namaz qılar və ver-

diyimiz ruzidən (Allah yolunda) sərf edərlər. Onlar həqiqi 

möminlərdir.(Ənfal 2-4) 

 
   

   
   

    
   

   
   

   
   

İman gətirənlərin qəlblərinin Allah`ın zikri və haqdan 

nazil olan (Qur’an) üçün yumşalması vaxtı gəlib çatmadı-

mı?! Onlar özlərindən əvvəl kitab verilən kimsələr kimi ol-

masınlar. Onlarla (peyğəmbərləri arasında) uzun bir müd-

dət keçmiş və qəlbləri sərtləşmişdir.(Hədid 16) 

  

 

      

Möminlər yalnız Allah`a təvəkkül etsinlər! (Maidə 11, 

Əli-İmran 122, Əli-İmran 160, Tövbə 51, İbrahim 11, Mucədə-

lə 10, Təğabun 13) 

  

   

     

Əgər möminsinizsə, Allah`a təvəkkül edin! (Maidə 23) 
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Əgər möminsinizsə, Məndən qorxun! (Əli-İmran 175) 

Müslimin “Səhih” kitabında Abbas ibn Abdulmuttalibdən 

Peyğəmbərin  belə dediyi rəvayət olunur: 

 دً مَّ ح  ب    و   ا،ينً د   م  ال  س  ل  اب   و   ،ابً ر   هلل  اب   ي  ض  ر   ن  م   ان  ي  ال   م  ع  ط   اق  ذ  "
 "واًل س  ر  

“Allah`dan rəbb, İslamdan din və Muhəmməddən Rəsul 

olaraq razı qalan kəs imanın dadını dadmışdır.”126 

Allah`ın  rububiyyətindən razı qalmaq, qulun ibadətdə 

Onu təkləşdirməsindən, Allah`ın  onu idarə etməyindən və 

onun üzərində ixtiyar sahibi olmağından razı qalmasıdır.   

İslamdan din olaraq razı qalmaq onu başqa dinlərdən üs-

tün tutmağı vacib edir. 

Muhəmmədən  Rəsul olaraq razı qalmaq onun Allah  

qatından gətirmiş olduğu hər bir şeyə razı olmağı, onları təs-

limiyyət və sevinclə qəbul etməyi vacib edir. Allah  buyu-

rur: 

   

  

   

    

   

  

                                                           
126 34. Həmçinin Əhməd: 1\208, Tirmizi: 2623, Bəğavi: 25. İbn Hibban: 

1694 səhih olduğunu demişdir 
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Xeyr! (Ya Rəsulum!) Rəbb`inə and olsun ki, onlar öz ara-

larında baş verən ixtilaflarda səni hakim tə’yin etməyincə 

və verdiyin hökmlərə görə özlərində bir sıxıntı duymadan 

sənə tam bir təslimiyyətlə boyun əyməyincə iman etmiş ol-

mazlar. (Nisə 65) 

Buxari və Müslim Ənəs ibn Malikdən Peyğəmbərin  be-

lə buyurduğu rəvayət etmişlər: 

 ه  ول  س  ر   و   هللا   ان  ك    ن  م  : ان  ي  ل  ا ة  و  ال  ح   نَّ ب    د  ج  و   يه  ف   نَّ ك    ن  م   ث  ال  ث  "
 ن  أ   ه  ر  ك  ي   ن  أ   و   ،هلل   الَّ إ   ه  ب  ي    ال   ء  ر  امل بَّ ي    ن  أ   و   ا،اه   و  س   ام َّ  ه  ي  ل  إ   ب  ح  أ  
 ف   و  " ار  النَّ  ف   ىق  ل  ي    ن  أ   ه  ر  ك  ي   ام  ك    ه  ن  م   هللا   ه  ذ  ق  ن   أ   ذ  إ   د  ع  ب    ر  ف  الك   ل  إ   ع  ج  ر  ي   
 و   ان  ي  ال   م  ع  ط  : "ت  اي  و  الر   ض  ع  ب    ف   و  " ان  ي  ال   م  ع  ط   نَّ ب    د  ج  و  : "ة  اي  و  ر  

 "ه  ت  و  ال  ح  
“Üç şey kimdə olsa o şəxs bu üç şeylə imanın şirinliyini 

dadar; Allah və Rəsulunu hər şeydən çox sevmək, bir insanı 

yalnız və yalnız Allah  üçün sevmək, Allah  onu küfrdən 

xilas etdikdən sonra küfrə dönməyə oda atılmağa nifrət 

etdiyi kimi nifrət etmək. Digər rəvayətdə deyilir: “Onlarla 

(bu üç şeylə) imanın dadını (şirinliyini) dadar. “Başqa rəva-

yətlərdə deyilir: “İmanın dadını və şirinliyini dadar.”127 

                                                           
127 Əhməd: 3\103\113\172, Buxari: 16, 21, 6041, 6941, Müslim: 43, Tirmizi: 

2624, Nəsai: 8\94, 96, 97, İbn Məcə: 4033. İbn Hibban: 237, 238 səhih demişdir. 
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Buxari və Müslim Ənəs ibn Malikdən Peyğəmbərin  be-

lə buyurduğunu rəvayət edirlər: 

 اس  النَّ  و   ،ه  د  ال  و   و   ،ه  د  ل  و   ن  م   ه  ي  ل  إ   بَّ ح  أ   ون  ك  أ   ّتَّ ح   م  ك  د  ح  أ   ن  م  ؤ  ي    ال  "
 "ي  ع  ج   أ   اس  النَّ  و   ه  ال  م   و   ه  ل  ه  أ   ن  م  : "ة  اي  و  ر   ف   و  " ي  ع  ج   أ  

“Mən ona övladından, valideynindən və bütün insanlar-

dan əziz (sevimli) olmadıqca heç kim iman etmiş olmaz.128 

Başqa bir rəvayətdə isə belə deyilir: “Öz ailəsindən, malın-

dan və bütün insanlardan sevimli olmadıqca”. 

İmam Əhmədin “Müsnəd”-ində Əbu Rezin əl-Uqeylidən 

belə dediyi rəvayət olunur: 

 هللا   الَّ إ   ه  ل  إ   ال   ن  أ   د  ه  ش  ت   ن  أ  : ال  ق   ؟ان  ي  ال   ام   ،هللا   ول  س  ر   ي  : ت  ل  ق   "
 ه  ول  س  ر   و   هللا   ون  ك  ي   ن  أ   و   ،ه  ول  س  ر   و   ه  د  ب  ع   ادً مَّ حم    نَّ أ   و   ،ه  ل   يك  ر  ش   ال   ه  د  ح  و  
 ك  ر  ش  ت   ن  أ   ن  م   ك  ي  ل  إ   ب  ح  أ   ر  االنَّ  ف   ق  ت   ت    ن  أ   و   ا،اه   و  س   ام َّ  ك  ي  ل  إ   بَّ ح  أ  

 ل  خ  د   د  ق  ف    ك  ل  ذ  ك    ت  ن  ك    اذ  إ  ف   ،هلل   الَّ إ   ه  ب  ت    ال   ب  س  ن   يذ   بَّ ت    ن  أ   و   ،هلل  اب  
". ظ  ائ  الق   م  و  الي    ف   آن  م  لظَّ ل   املاء   ب  ح   ل  خ  د   ام  ك    ك  ب  ل  ق    ف   ان  ي  ال   ب  ح  
 و  أ   -ت  مَّ أ   ن  م   ام   :ال  ق   ؟ن  م  ؤ  م   ن   أ   م  ل  ع  أ   ن  ب    ل   ف  ي  ك    ،هللا   ول  س  ر   ي  : ت  ل  ق   
 لَّ ج   و   زَّ ع   هللا   ن  أ   و   ،ة  ن  س  ح   اه  ن َّ أ   م  ل  ع  ي   ف    ،ةً ن  س  ح   ل  م  ع  ي    د  ب  ع   -ة  مَّ ال   ه  ذ  ه  
 ا،ه  ن   م   هللا   ر  ف  غ  ت   س  ي   و   ،ة  ئ  ي   س   اه  ن َّ أ   م  ل  ع  ي   ف    ةً ئ  ي   س   ل  م  ع  ي    ال   و   ا،رً ي   خ   اب    يه  از  ج  
 "ن  م  ؤ  م   و  ه   و   الَّ إ   ،و  ه   الَّ إ   ر  ف  غ  ي    ال   ه  نَّ أ   م  ل  ع  ي    و  

                                                           
128 Buxari: 15, Müslim: 44. Həmçinin Əhməd: 3\177, 207, 275, 278, Nəsai: 

8\114, 115, İbn Məcə: 67. İbn Hibban: 179 hədisin səhih olduğunu demişdir. 
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(Mən) dedim: “Ey Allah`ın Rəsulu iman nədir?” (O) bu-

yurdu: “Allah`dan  başqa heç bir ilahın və Onun şərikinin 

olmadığına və Muhəmmədin Onun qulu və Rəsulu olduğu-

na şəhadət gətirməyin, Allah və Rəsulunun sənin üçün On-

lardan başqa hər bir şeydən sevimli olmaları, odda yanmağı-

nın (sənin üçün) Allah`a  şərik qoşmaqdan daha əziz olma-

sı, (hər hansı) nəsəb sahibini ancaq və ancaq Allah  üçün 

sevməyindir. Əgər belə olsan (deməli) iman sevgisi sənin 

qəlbinə qızmar bir gündə susamış (bir şəxsin) qəlbinə su 

sevgisi girdiyi kimi girmişdir”. (Mən) dedim: “Bəs mömin ol-

duğumu necə bilə bilərəm?” (O) buyurdu: “Ümmətimdən - və 

ya bu ümmətdən - Allah`ın  onu buna görə xeyirlə mükafat-

landıracağını və bunun gözəl iş olduğunu bilərək, gözəl əməl 

işləyən, pis əməl olduğunu bilərək, bu əməli işləməyən, o əmə-

lə görə Allah`dan  bağışlanma diləyən, ondan başqa heç kimin 

(günahları) bağışlamadığını bilən hər bir kəs mömindir.129 

İmam Əhmədin “Müsnəd”-ində Ömər ibn Xattabdan  

Peyğəmbərin  belə buyurduğu rəvayət olunur: 

 "ن  م  ؤ  م   و  ه  ف    ه  ت  ئ   ي   س   ه  ت  اء  س   و   ه  ت  ن   س  ح   ه  ت  رَّ س   ن  م  "
“Yaxşılığının onu sevindirdiyi, pisliyinin isə onu kədər-

ləndirdiyi hər bir kəs mömindir.”130 

                                                           
129 4\11,12. Heysəmi “Məcməi`z-Zəvaid”-də: 1\54 deyir: Sənədində Sü-

leyman ibn Musa var. İbn Məin və Əbu Hatim onu siqat (etibarlı), 

başqaları isə zəif hesab edirlər. 
130 1\18, 26, Tirmizi: 2166 həsən səhih demişdir. İbn Hibban: 4576 və Ha-

kim: 1\114 hədisin səhih olduğunu demişlər. Zəhəbi də bununla razılaş-

mışdır.  
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Bəqi ibn Muxlədin131 “Müsnəd” kitabında belə rəvayət o-

lunur: Bir nəfər Peyğəmbəri  belə buyurarkən eşitdi: 

 ادً ح  أ   و  أ   ك  ت  م  أ   و  أ   ك  د  ب  ع  : ادً ح  أ   ت  م  ل  ظ   و  أ   ت  أ  س  أ   اذ  إ   ان  ي  ال   يح  ر  ص  " 
 " ت  ر  ش  ب  ت   اس   ت  ن  س  ح  أ   اذ  إ   و   ت  ق  دَّ ص  ت   و  أ   ت  م  ص   ،اس  النَّ  ن  م  

“Qulunu, qulluqçusunu və ya insanlardan hər hansısa bi-

risini incitdiyin və ya zülm etdiyin zaman oruc tutub, sədəqə 

verməyin, yaxşı iş gördüyün zaman sevinməyin imanın bariz 

nümunəsidir.” 

İmam Əhmədin “Müsnəd”-də Əbu Səid əl-Xudridən Pey-

ğəmbərin  belə buyurduğu rəvayət olunur: 

 ل    ث َّ  ،ه  ول  س  ر   و   هلل  اب   وان  آم   ن  يالذ   : ء  از  ج  أ   ة  ث  ال  ث   ىل  ع   اي  ن   الد   ف   ون  ن  م  املؤ  "
 م  ال   و  م  أ   ىل  ع   اس  النَّ  ه  ن  م  ي    يذ  ال و   ،م  ه  س  ف  ن   أ   و   م  ال   و  م  ب    واد  اه  ج   و   وا،ب  ت  ر  ي   
 "لَّ ج   و   زَّ ع   هلل   ه  ك  ر  ت    ،ع  م  ط   ىل  ع   ف  ر  ش  أ   اذ  إ   يالذ   ث َّ  ،م  ه  س  ف  ن   أ   و  

“Möminlər dünyada üç  qismdirlər: Allah və Rəsuluna i-

man gətirib daha sonra şəkkə düşməyərək malları və canları 

ilə cihad edənlər, insanların mallarını və canlarını onlara ə-

                                                           
131 O imam, hafiz Əbu Əbdü`r-Rəhman əl-Əndəlusi əl-Qurtubidir. Hicri 

276-cı ildə vəfat  etmişdir. Müsnədi barəsində İbn Hazm belə demişdir: 

“Müsnədində min üç yüzdən artıq səhabədən hədis rəvayət etmiş və hər 

bir səhabənin hədislərini fiqha görə nizamlamışdır. O, müsnəd olmaqla 

yanaşı həm də musannəfdir (müsnəd və musannəf hədis kitabının növlə-

ridir). Ondan qabaq kiminsə bu rütbəyə qalxdığını eşitməmişəm. Hədis 

elmində güvənilir, güclü, elmdə irəliləmiş, dərin elmə sahib biridir”. 

”Seyr Ələm ən-Nübəla”: 3\285-296. Dedim (Şueyb Arnaut): “Bu müsnəd 

böyüklüyü ilə itirilmiş dərin irsimizi əks etdirir. Müəllifin ona nisbət et-

diyi hədisi isə əlimizdə olan başqa əsərlərdən tapa bilmədik”. 
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manət etdiyi kəslər, (bir şeyə) tamah salıb onu Allah  üçün 

tərk edənlər”.132 

Yenə İmam Əhmədin “Müsnəd”-ində Amr ibn Əbəsədən 

belə dediyi rəvayət olunur: 

 ام  ع  ط  إ   و   ،م  ال  الك   ب  ي  ط  : ال  ق   ؟م  ال  س  ال   ام   هللا   ول  س  ر   ي  : ت  ل  ق   "
 م  ال  س  ال   ي  أ   ت  ل  ق   . ة  اح  م  السَّ  و   ر  ب   الصَّ  ق ال   ؟ان  ي  ال   ام  : ت  ل  ق   . ام  ع  الطَّ 

 ان  ي  ال   ي  أ  : ت  ل  ق   . ه  د  ي   و   ه  ان  س  ل   ن  م   ون  م  ل  املس   م  ل  س   ن  م  : ال  ق   ؟ل  ض  ف  أ  
 ."ن  س  ح   ق  ل  خ  : ال  ق   ؟ل  ض  ف  أ  

“(Mən) dedim: “Ey Allah`ın Rəsulu İslam nədir?” (O) bu-

yurdu: “Xoş söz (söyləmək və ya sözün xoş olması) və (in-

sanlara) yemək yedirtmək.” (Mən) dedim: “İman nədir?” (O) 

buyurdu: “(İman) səbr və mərdlikdir.” (Mən) dedim: “Bəs 

hansı İslam daha üstündür?” (O) buyurdu: “Müsəlmanların 

(şəxsin) əlindən və dilindən  salamat olmaları (ziyan görmə-

mələri).” (Mən) dedim: “Hansı iman daha üstündür?” (O) 

buyurdu: “Gözəl əxlaq”.133   

Həsən əl-Bəsri hədisdə keçən “səbr və mərdlikdir” sözü-

nü açıqlarkən belə demişdir: “O Allah`ın  haram buyurdu-

ğu şeylərə səbr etmək və Allah`ın  vacib buyurduğu şeyləri 

etməkdə mərdlik göstərməkdir”.134 

                                                           
132 3\8. İsnadı zəifdir. Sənədində Rişdin ibn Səd var ki, o da zəifdir. Dər-

rac Əbu`s-Səmh Əbu`l-Heysəmdən rəvayətində zəifdir. 
133 4\385. Sənədindəki Şəhr ibn Həvşəb zəifdir. 
134 “Hilyətu`l-Əvliya: 2\156. Əbu Nueym bunu Həsən əl-Bəsrinin tərcü-

meyi halında zikr etmişdir. 
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Tirmizi və başqaları Aişədən g Peyğəmbərin  belə bu-

yurduğunu rəvayət etmişlər: 

 "اقً ل  خ   م  ه  ن   س  ح  أ   انً ي  إ   ي  ن  م  املئ   ل  م  ك  أ  "

“Möminlərin imanca kamil olanı gözəl əxlaqı olanıdır.”135 

Bu hədisi eyni zamanda Əbu Davud və başqaları Əbu Hü-

reyrədən rəvayət etmişlər. 

Bəzzar “Müsnəd”-də  Abdullah ibn Muəviyə əl-Ğadirinin 

Peyğəmbərdən  belə rəvayət etdiyini nəql edir: 

 ال   ه  نَّ ب    ه  د  ح  و   هللا   د  ب  ع   ن  م  : ان  ي  ال   م  ع  ط   م  ع  ط   د  ق  ف    نَّ ه  ل  ع  ف    ن  م   ث  ال  ث  "
 ر  ك  ذ   و  . ام  ع   ل   ك    ف   ه  س  ف  ن    اب    ةً يب  ط   ه  ال  م   اة  ك  ز   ىط  ع  أ   و   ،هللا   الَّ إ   ه  ل  إ  

 ؟هللا   ول  س  ر   ي   ه  س  ف  ن    ء  ر  امل ة  ي  ك  ز  ت    ام   و  : ل  ج  الرَّ  ال  ق  ف   : ه  ر  آخ   ف   و   ،يث  د  احل  
 "ان  ك    ث  ي  ح   ه  ع  م   هللا   نَّ أ   م  ل  ع  ي    ن  أ  : ال  ق  

“Kim üç şeyi edərsə imanın dadını dadmış olar; Kim tək-

cə Ondan başqa ilah olmayan Allah`a  ibadət edərsə, kim ki, 

hər il könül xoşluğu ilə malının zəkatını verərsə...” Sonra 

hədisin hamısını nəql etdi. (Hədisin) axırında bir nəfər dedi: 

                                                           

135 2612 rəqəmi ilə Aişədən g Əbu Qaləbə yolu ilə. Tirmizi deyir: Əbu Qa-

ləbənin Aişədən g (nə isə) eşitdiyini bilmirik. Həmçinin Əhməd: 6\47, 99, 

İbn Əbu Şeybə: 8\ 515. Hakim: 1\53 hədisin səhih olduğunu demiş, Zəhəbi 

isə bunu “o hədisdə munqatilik var” deyərək inkar etmişdir. Amma 

müəllifin bunun ardınca gətirdiyi Əbu Hüreyrə hədisi bu hədisi 

dəstəkləyir. (Əbu Hüreyrənin) hədisi həsən hədisdir. Onu İmam Əhməd: 

2\250, 472, İbn Əbu Şeybə: 8\515, Əbu Davud: 2682, Tirmizi: 1162 rəva-

yət etmişlər. İbn Hibban: 4176 və Hakim: 1\3 bu hədisə səhih demişlər. 

Zəhəbi də bunu təsdiqləmişdir. 
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“Adamın özünü təmizə çıxarması (nəfsini təzkiyə etməsi) ne-

cə olur ey Allah`ın Rəsulu?” (O) buyurdu: “Allah`ın  hər bir 

yerdə onunla olmasını bilməklə.”136   

Əbu Davud bu hədisin yalnız əvvəlini rəvayət etmişdir. 

Təbərani Übadə ibn Samitdən Peyğəmbərin  belə bu-

yurduğunu rəvayət etmişdir: 

 "ت  ن  ك    ث  ي  ح   ك  ع  م   هللا   نَّ أ   م  ل  ع  ت    ن  أ   ان  ي  ال   ل  ض  ف  أ   نَّ إ  "

“İmanın ən yaxşısı harada olursansa ol Allah`ın  səninlə 

olduğunu bilməyindir.”137 

Buxari və Müslim Abdullah ibn Amrdan Peyğəmbərin  

belə buyurduğunu rəvayət  etmişlər: 

 "ان  ي  ال   ن  م   اء  ي  احل  "
“ Həya imandandır.”138 

İmam Əhməd və İbn Məcə İrbad ibn Səriyədən Peyğəm-

bərin  belə buyurduğunu rəvayət etmişlər: 

                                                           
136 Həmçinin Buxari “Tərixu`l-Kəbir”-də: 5\31, 32, Təbərani “Sağir”-də: 

555 rəvayət etmişlər. Əbu Davud müəllifin dediyi kimi əvvəlini 1582 

rəqəmi ilə rəvayət etmişdir. Rəvayət edənlər siqatdırlar. 
137 “Kəbir” və “Avsat”-da. (Təbərani) deyir: “Bu hədisi təkcə Osman ibn 

Kəsir rəvayət  etmişdir”. Heysəmi “Məcmə”-də: 1\60 deyir: “Siqa kimi 

zikr etdiyini və ya pislədiyini görmədim”. Osmandan isə bu hədisi 

Nueym ibn Həmməd rəvayət etmişdir ki, onu da İbn Kəsir təfsirində: 

6\548 nəql etmiş və “qəribdir” demişdir. 
138 Buxari: 24, 6118. Həmçinin İmam Əhməd: 2\9,Tirmizi: 2615, İbn Məcə: 

58, Əbu Davud: 4795, İbn Hibban: 610. 
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 "اد  ق  ان    يد  ق   ام  ث  ي   ح   ،ف  ن  ال   ل  م  ال  ك    ن  م  املؤ   اَنَّ  إ  "

“Mömin əhil dəvə kimidir, necə idarə edilsə idarə olu-

nar.”139 

Allah  buyurur: 

  

   

      

Həqiqətən, möminlər qardaşdırlar. Buna görə də iki qar-

daşınızın arasını düzəldin. (Hucurat 10)  

Buxari və Müslim Numan ibn Bəşirdən  Peyğəmbərin  

belə buyurduğunu rəvayət etmişlər: 

 اذ  إ   ،د  س  ال   ل  ث  م   م  ه  امح   ر  ت    و   م  ه  ف  اط  ع  ت    و   م  ه  اد   و  ت    ف   ي  ن  م  املئ   ل  ث  م  "
 ة  اي  و  ر   ف   و  " ر  ه  لس  ا و   ىم  حل  اب   د  س  ال   ر  ائ  س   ه  ل   ىاع  د  ت   وض  ع   ه  ن  م   ىك  ت  اش  
 د  اح  و   ل  ج  ر  ك    ون  م  ل  املس  : "اضً ي  أ   ة  ي  او  ر   ف   و  " د  اح  و   ل  ج  ر  ك    ون  ن  م  املئ  : "م  ل  س  م  
 "ه  ل  ك    ىك  ت  اش   ،ه  س  أ  ر   ىك  ت  اش   ن  إ   و   ،ه  ل  ك    ىك  ت  اش   ،ه  ن  ي   ع   ىك  ت  اش   ن  إ  

“Möminlər (qardaşlıq) münasibətlərində, (bir-birini) dü-

şünmələrində və (bir-birinə) mərhəmətlərində bir bədən ki-

midirlər. Onun bir üzvü şikayətlənərsə (ağrıyarsa) bütün bə-

dən onu himayə etmək və qorumaq üçün şikayətlənər.”  

Müslimin rəvayətində deyilir: “Möminlər bir nəfər ki-

midirlər”. Başqa bir rəvayətdə isə belə deyilir: “Müsəlmanlar 

                                                           
139 Əhməd: 4\126, İbn Məcə: 43. Bu kitabın iyirmi səkkizinci hədisinə bax. 
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bir nəfər kimidirlər. Gözü ağrısa hər yeri ağrıyar, başı ağrısa 

hər yeri ağrıyar”.140 

Buxari və Müslim Əbu Musa əl-Əşaridən Peyğəmbərin  

belə buyurduğunu rəvayət etmişlər: 

 "اضً ع  ب    ه  ض  ع  ب    د  ش  ي   ان  ي  ن   الب   ك    ن  م  ئ  لم  ل   ن  م  ؤ  امل"
“Mömin mömin üçün (kərpiclərinin) bir-birini çəkdiyi (və 

ya saxladığı) bir bina kimidir.”141 Allah Rəsulu  danışarkən 

barmaqlarını bir-birinə keçirtdi. 

İmam Əhmədin “Müsnəd”-ində Səhl ibn Səddən Pey-

ğəmbərin  belə buyurduğu rəvayət olunur: 

 ل  ه  ل    ن  م  املؤ   ل   ي    ،د  س  ال   ن  م   س  أ  الرَّ  ة  ل  ز  ن  ب    ان  ي  ال   ل  ه  أ   ن  م   ن  م  املؤ  "
   د  س  ال   ل   ي    ام  ك    ان  ي  ال  

 "س  أ  الر   ف   امل

“Möminin möminlər arasındakı yeri başın bədəndəki yeri 

kimidir. Mömin iman əhli üçün bədənin baş üçün ağrındığı 

kimi ağrınar.”142 

Əbu Davudun “Sünən”-ində Əbu Hüreyrədən Peyğəm-

bərin  belə buyurduğu rəvayət olunur: 

                                                           
140 Buxari: 6011, Müslim: 586. Həmçinin Əhməd: 4\268, 270, İbn Hibban: 

233 rəvayət etmişlər. 
141 Buxari: 481, 6026, Müslim: 2585. Həmçinin Əhməd: 4\404, Nəsai: 5\79, 

İbn Hibban: 232 rəvayət etmişlər. 
142 5\340. Rəvayət edənləri səhihdir (güvənilirdir). Həmçinin İbn Müba-

rək “Zühd”-də: 693, Təbərani “Kəbir”-də: 5743 və Qəddai “Musnədu`ş-

Şihəb”-də: 136 rəvayət etmişlər. 
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 "ه  ائ  ر  و   ن  م   وط  ي    و   ،ه  ت  يع  ض   ه  ن  ع   ف  ك  ي   ،ن  م  املؤ   وخ  أ   ن  م  املؤ   ،آة  ر  م   ن  م  املؤ  "

“Mömin möminin aynasıdır, mömin möminin qardaşıdır, 

onun çatışmamazlıqlarını tamamlayar (və ya üzünə vurmaz), 

hər tərəfdən onu qoruyar.”143 

Buxari və Müslim Ənəs ibn Malikdən Peyğəmbərin  be-

lə buyurduğunu rəvayət etmişlər: 

 "ه  س  ف  ن   ل   ب  ي    ام   يه  خ  ل    ب  ي    ًّت ح   م  ك  د  ح  أ   ن  م  ؤ  ي    ال  "
“Özünüz üçün istədiyinizi qardaşınız üçün də istəmədik-

cə sizlərdən heç kim iman gətirmiş olmaz.”144 

Buxarinin “Səhih” kitabında Əbu Şəri əl-Kəbidən Pey-

ğəmbərin  belə buyurduğu rəvayət olunur:  

 ي   اك  ذ   ن  م  : واال  ق  . ن  م  ؤ  ي    ال   هللا   و   ،ن  م  ؤ  ي    ال   هللا   و   ،ن  م  ؤ  ي    ال   هللا   و  "
 "ه  ق  ائ  و  ب    ه  ار  ج   ن  م  ي    ال   ن  م  : ال  ق   ؟هللا   ول  س  ر  

“Vallahi iman gətirməz, Vallahi iman gətirməz, Vallahi i-

man gətirməz.” Dedilər: “Kimdir bu ey Allah`ın Rəsulu?” 

(O) buyurdu: “Qonşusu şərrindən əmin olmayan kəs.”145 

                                                           
143 4918. Buxari “Ədəbu`l-Mufrəd”-də: 238, 239, Qəddai: 125, Hafiz əl-İra-

qi: 2\182 “İhya”-nı təxric edərkən həsən olduğunu demişdir. Çatışma-

mazlıqlar yəni vərdişlər. 
144 Buxari: 13, Müslim: 45. Həmçinin Əhməd: 3\176, 272, Tirmizi: 2515, 

Nəsai: 8\125, İbn Hibban: 234, 235. 
145 6016. Müslim: 46 Əbu Hüreyrədən. 



 
127 

 

Hakim İbn Abbasdan Peyğəmbərin  belə buyurduğunu 

rəvayət etmişdir: 

  "ع  ائ  ج   ه  ار  ج   و   ع  ب  ش  ي   يالذ   ن  م  املؤ   س  ي  ل  "

“Qonşusu ac olduğu halda tox olan kəs mömin deyil-

dir.”146 

İmam Əhməd və Tirmizi Səhl ibn Muaz əl-Cuhənidən, o 

da atasından Peyğəmbərin  belə dediyini rəvayət edirlər: 

 ام  م  ل  ا اد  ز  " هلل   ض  غ  ب   أ   و   هلل   بَّ ح  أ   و   ،هلل   ع  ن  م   و   ،هلل   ىط  ع  أ   ن  م  "
 ه  نَّ أ  : د  مح   أ   ام  م  ل  ل   ة  اي  و  ر   ف   و  " ه  ان  ي  إ   ل  م  ك  ت  اس   د  ق  ف    ،هلل   ح  ك  ن  أ   و  :"د  مح   أ  

َّ النَّ  ل  أ  س    ،هلل   ض  غ  ب  ت    ن  أ   و   ،هلل   بَّ ت    ن  أ  " :ال  ق  ف   . ان  ي  ال   ل  ض  ف  أ   ن  ع    ب 
 ن  أ  : "ال  ق   ؟هللا   ول  س  ر   ي   ااذ  م   و  : ال  ق  ف   " هللا   ر  ك  ذ   ف   ك  ان  س  ل   ل  م  ع  ت    ن  أ   و  
 ة  اي  و  ر   ف   و  " ك  س  ف  ن   ل   ه  ر  ك  ت   ام   م  ل    ه  ر  ك  ت   و   ،ك  س  ف  ن   ل   ب  ت    ام   اس  لنَّ ل   بَّ ت   
 " ت  م  ص  ت   و  أ   ارً ي   خ   ول  ق  ت    ن  أ   و  :"ه  ل  

“Kim Allah  üçün (nəsə) versə, Allah  üçün (heç nə) 

verməsə, Allah  üçün sevsə və Allah  üçün nifrət etsə - İ-

mam Əhməd əlavə etmişdir – Allah  üçün evlənsə şübhəsiz 

ki, imanını tamamlamışdır.”147  

                                                           
146 “Mustədrak” kitabında: 4\167 nəql etmiş və hədisə səhih demişdir. 

Zəhəbi də bunu təsdiq etmişdir. 
147 Əhməd: 3\440, Tirmizi: 2521, Hakim: 1\164 hədisin səhih olduğunu 

demiş, Zəhəbi də bununla razılaşmışdır. Sənədi güclüdür. Həmçinin Əbu 
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İmam Əhmədin başqa bir rəvayətində deyilir: “(Səhl ibn 

Muaz əl-Cuhəninin, atası) Peyğəmbərdən  imanın hansının 

üstün olduğu barəsində soruşdu. Allah Rəsulu buyurdu: 

“Allah  üçün sevib, Allah  üçün nifrət etməyin və dilini 

Allah`ın  zikrində işlətməyin”. Bəs sonra ey Allah`ın Rəsulu? 

O buyurdu: “Özün üçün istədiyini insanlar üçün də istəmə-

yin, özünün xoşu gəlmədiyi şeyi onlar üçün də istəməmə-

yin”.148 Başqa bir rəvayətdə deyilir: “Xeyir danışmağın və ya 

susmağın”. 

Bu hədisdən belə nəticəyə gəlmək olar ki, zikrin çoxluğu-

nu ən üstün iman saymaq olar. 

O cümlədən Amr ibnu`l-Cəmuhdan da Peyğəmbəri  be-

lə buyurarkən eşitdiyi rəvayət olunur: 

 اذ  إ  ف   ،هلل   ض  غ  ب  ي    و   ،هلل   بَّ ي    ّتَّ ح   ان  ي  ال   يح  ر  ص   د  ب  الع   ق  ح  ت  س  ي   ال  "
 "ال  ع  ت    هللا   ن  م   ة  ي  ال  الو   قَّ ح  ت  اس   د  ق  ف    هلل   ض  غ  ب   أ   و   هلل   بَّ ح  أ  

“Allah  üçün sevib, Allah  üçün nifrət etmədikcə qul hə-

qiqi imanı qazanmış olmaz. Əgər Allah  üçün sevib, Allah  

üçün nifrət etsə o zaman Allah`ın  dostluğuna layiq olar.”149 

(İmam Əhməd) Bəra ibn Əzibdən Peyğəmbərin  belə 

dediyini rəvayət edir: 

                                                                                                                                   

Davudda: 4681 Əbu Uməmədən onu dəstəkləyən başqa bir rəvayət var. 

Onun da sənədi həsəndir. 
148 5\247 Muaz ibn Cəbəldən. 
149 “Müsnəd”: 3\430. 
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 "هللا   ف   ض  غ  ب  ت    و   ،هللا   ف   بَّ ت    ن  أ   ان  ي  ال   ىر  ع   ق  ث  و  أ   نَّ إ  "

“Şübhəsiz ki, imanın ən möhkəm ipi Allah  üçün sevib, 

Allah  üçün nifrət etməkdir.”150 

İbn Abbas deyir: “Allah  üçün sev, Allah  üçün nifrət et, 

Allah  üçün dost ol, Allah  üçün düşmən ol. Bununla 

Allah`ın  dostluğuna nail olmuş olarsan. Qul namazı və 

orucu çoxalsa da bu dediyim kimi olmazsa imanın dadını 

dadmaz. İnsanların bütün qardaşlıqları dünyalıq işlərə görə 

olmuşdur. Bu isə öz sahibinə heç nə qazandırmaz.” 

Bunu İbn Cərir ət-Təbəri və Muhəmməd  ibn Nasr əl-

Mərvəzi   nəql etmişlər.151  

۞۞۞۞۞ 

Ehsana gəlincə isə bu kəlmə Quranda bəzən iman kəlməsi 

ilə, bəzən İslam kəlməsi ilə, bəzən təqva kəlməsi ilə, bəzən 

isə əməl kəlməsi ilə birlikdə istifadə olunmuşdur. 

İman kəlməsi ilə birlikdə gəldiyi yerlərə misal:  

   

  

  

    

  

 

                                                           
150 Əhməd: 4\286. 
151 “Təzim Qadri`s-Salə”-də: 396 Yahya ibn Zəkəriyyə yolu ilə Leysdən, o, 

Mücahiddən. Mücahid dedi: Abdullah ibn Abbas dedi:.............. 
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İman edib yaxşı işlər görənlərə pis əməllərdən çəkinib 

iman etdikləri, saleh əməllər işlədikləri, sonra pis əməllər-

dən çəkinib iman etdikləri, sonra yenə də pis əməllərdən 

çəkinib yaxşı işlər gördükləri təqdirdə, (haram edilməmiş-

dən əvvəl) daddıqları şeylərdən ötrü günah sayılmaz. Allah 

yaxşı iş görənləri sevər! (Maidə 93) 

   
  

     
    

İman edib yaxşı əməllər edənlərə gəldikdə isə şübhəsiz ki, 

Biz yaxşı işlər görənlərin mükafatını zay etmərik! (Kəhf 30) 

İslam kəlməsi ilə birlikdə gəldiyi yerlərə misal:  

   

   

   

       

Bəli, yaxşı işlər görüb özlərini Allah`a təslim edənlərin 

Rəbb`i  yanında mükafatı  vardır. (Bəqərə 112) 
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Kim yaxşı əməl sahibi olub özünü Allah`a təslim etsə, o 

artıq ən möhkəm qulpdan yapışmış olar. (Loğman 22) 

Təqva kəlməsi ilə birlikdə gəldiyi yerlərə misal: 

    

   

     

Həqiqətən, Allah Ondan qorxub pis əməllərdən çəkinən 

və yaxşı işlər görənlərlədir! (Nəhl 128) 

Bu kəlmə bəzən tək olaraq da istifadə olunur. Məsələn: 

  

   

    

Yaxşı işlər görənləri gözəllik (Cənnət) və daha artıq mü-

kafat (Allah rizası) gözləyir. (Yunus 26) 

Müslimin “Səhih” kitabında Peyğəmbərdən  ayədəki 

“daha artıq” sözünün cənnətdə Allah`a  baxmaq kimi açıq-

landığı rəvayət olunur.152 Bu isə gözəl əməl sahiblərini mü-

kafatlandırmaq üçün münasıbdir. Çünki ehsan möminin 

dünyada Allah`la  üz-üzə və ya görürmüş kimi ibadət etmə-

yidir. Mömin sanki Allah`ı  qəlbi ilə görər və sanki ibadəti 

ilə ona baxmış olar. Bunun mükafatı isə axirətdə Allah`a  

açıq-aşkar baxmaq olar. 

                                                           
152  181 rəqəmi ilə Suheybdən. Həmçinin Əhməd: 4\332, 333, Tirmizi: 

2555, 3104, İbn Məcə: 187. 
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Bunun əksi isə Allah`ın  kafirlərin axirətdə cəza çəkmə-

lərini xəbər verdiyi kimidir. 

   

  

   

Şübhəsiz ki,həmin gün onlarla Rəbb`i  arasına pərdə çə-

kiləcək! (Mutaffifin 15) 

Bu isə onların dünyadakı hallarının qarşılığıdır. Onların 

qəlbləri möhürlənmiş, dünyada Allah`ı  tanımaqdan və o-

nun müşahidəsindən qafil qalmışdır. Bunun nəticəsi olaraq 

da axirətdə Allah`ı  görməkdən məhrum olmuşlar. 

Peyğəmbərin  ehsanı açıqlarkən “Allah`a  Onu görür-

müş kimi ibadət etməyindir………….” deməsi qulun Allah`a 

 bu cür ibadət etməsi lazım olduğuna işarədir. Bu Onun ya-

nında, qarşısında, sanki onu görürmüş kimi olmağa bir cəlb 

etmədir. Bütün bunlar isə öz növbəsində (Allah qarşısında) 

xüşunu, (Allah) qorxusunu, ehtiramı və təzimi vacib edir. Bu 

Əbu Hüreyrənin rəvayətindəki “Allahı görürmüş kimi on-

dan qorxmaq” şəklindədir.  

Bunlar eyni zamanda ibadətdə səmimiliyi, onu yaxşılaş-

dırmağa, tamamlamağa və kamilləşdirməyə səy göstərməyi 

də vacib edir.  

Peyğəmbərin  öz səhabələrindən bəzilərinə belə vəsiy-

yət rəvayət olunur:  
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İbrahim əl-Həcri153 Əbu-l Əhvasdan, o da Əbu Zərdən rə-

vayət edirlər: 

 ،اه  ر  أ   ن  ك  أ   ل    ن  إ  ف   ،اه  ر  أ   ن   أ  ك    هللا   ىش  خ  أ   ن  أ    ييل  ل  خ   ان  ص  و  أ  : ال  ق  "
 "ان  ر  ي    ه  ن  إ  ف  

(Əbu Zər) dedi: “Dostum  mənə Allah`ı  görürmüş ki-

mi ondan qorxmağı vəsiyyət etdi. Əgər mən Onu görməsəm 

belə şübhəsiz ki, o məni görür.” 

İbn Ömərdən belə dediyi rəvayət olunmuşdur: Peyğəm-

bər  (qolumdan) tutub dedi:   

 "اه  ر  ت    ك  نَّ أ  ك    هللا   د  ب  اع  "

“Allah`ı  görürsənmiş kimi Ona ibadət et.”  

Bu hədisi ən-Nəsai rəvayət etmişdir. 154  Həmçinin Zeyd 

ibn Ərqamdan mərfu155 və mövquf olaraq belə dediyi rəvayət 

olunur: “Allah`ı  görürmüşsən kimi ol, sən Onu görməsən 

belə şübhəsiz ki, O səni görür.”156 

Təbərani Ənəs ibn Malikdən belə dediyini rəvayət edir: 

                                                           
153 O İbrahim ibn Muslim əl-Əbdidir. Daha çox Həcri ləqəbi ilə tanınır. Bir 

nəfərdən başqa hər kəs ona zəif demişdir. İbn Ədiyy deyir: “Mənə görə o 

hədisi yazılanlardandır”. Yəni onun gətirmiş olduğu hədis əməl etmək 

üçün və şahid kimi götrülər. 
154 “Sünənu`l-Kubra” kitabı ər-Riqaq bəhsi. Həmçinin “ət-Tuhfə”: 5\481, 

Əbu Nueym “Hilyə”-də: 6\115. İsnadı səhihdir. 

155 Səhabə tərəfindən Peyğəmbərə  nisbət olunan söz və ya əməl. 
156 Əbu Nueym “Hilyə”-də: 8\202 “Allah`ı görürmüşsən kimi O`na iba-

dət et.......” rəvayəti ilə nəql etmişdir. 
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: ال  ق  ف   . ازً وج  م   ه  ل  ع  اج  و   ،يث  د  ب    ن  ث  د   ح   ،هللا   ول  س  ر   ي  : ال  ق   الً ج  ر   نَّ أ  "
 "اك  ر  ي    ه  نَّ إ  ف   ،ه  ار  ت    ال   ت  ن  ك    ن  إ   ك  نَّ إ  ف   ،ع  ود  م   ة  ال  ص   ل   ص  

Bir nəfər dedi: “Ey Allah`ın Rəsulu mənə qısa və çox mə-

na əhatə edən bir hədis de.” (O) buyurdu: “Vidalaşırsanmış 

kimi namaz qıl, sən Onu görməsən belə şübhəsiz ki, O səni 

görür.”157 

Harisədən rəvayət olunan məşhur bir hədisdə (hədis 

mürsəl158 və ya muttasil159 olmaqla bir neçə cür rəvayət olun-

muş və ən səhihi isə mürsəl olan rəvayətidir) Peyğəmbərin  

ona belə dediyi rəvayət olunur: 

 ام   ر  ظ  ان  : ل  اق  . اقً ح   انً م  ئ  م   ت  ح  ب  ص  أ  : ال  ق   ؟ة  ث  ار  ح   ي   ت  ح  ب  ص  أ   ف  ي  ك  "
 ن  ع   يس  ف  ن    ت  ف  ز  ع   ،هللا   ول  س  ر   ي  : ال  ق  . ة  يق  ق  ح   ل  و  ق    ل   ك  ل   نَّ إ  ف   ،ول  ق  ت   

 ا،زً ر  اب   ب   ر   ش  ر  ع   ل  إ   ر  ظ  ن  أ   ن   أ  ك    ي،ار  ه  ن    ت  أ  م  ظ  أ   و   ي،ل  ي  ل   ت  ر  ه  س  أ  ف   ا،ي  ن   الد  
 ل  إ   ر  ظ  ن  أ   ن   أ  ك    و   ا،يه  ف   ن  و ر  او  ز  ت   ي    ف  ي  ك    ة  نَّ ال   ف   ة  نَّ ال   ل  ه  أ   ل  إ   ر  ظ  ن  أ   ن   أ  ك    و  
 ف   ان  ي  ل  ا هللا   ر  وَّ ن    د  ب  ع   م  ز  ل  اف   ت  ر  ص  ب  أ  : ال  ق  . ايه  ف   ون  او  ع  ت   ي    ف  ي  ك    ار  النَّ  ل  ه  أ  
 " ه  ب  ل  ق   

“Necə sabahladın (və ya gecəni necə keçirdin) ey Harisə?” 

(Harisə) dedi: “Həqiqi mömin olaraq sabahladım.” (O) dedi: 
                                                           
157 “Əvsat”-da. Həmçinin “Məcmə”-də: 10\229. Bu hədis Ənəsdən deyil 

Abdullah ibn Ömərdəndir. Bunu Heysəmi və başqaları demişlər. Heysə-

mi deyir: “Sənədində tanımadığım adamlar var”.  

158 Tabiinlərin səhabəni zikr etmədən Peyğəmbərə  nisbət etdikləri söz 

və ya əməl. 
159 Sənədində heç bir qopuqluq olmayan hədis. 
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“Nə dediyinə diqqət et, hər bir sözün bir həqiqəti var.” (Hari

sə) dedi: “Ey Allah`ın Rəsulu dünyaya nifrət bəsləyirəm, ge-

cələri yuxusuz gündüzləri isə susuz keçirirəm. Sanki açıq-ay-

dın Rəbb`imin arşına (ərşinə) baxır, sanki Cənnət əhlinin 

Cənnətdə necə gəzişdiyini və Cəhənnəm əhlinin Cəhənnəm-

də necə uladıqlarını görürəm”. Allah Rəsulu  buyurdu: “Bə-

sirətin açılmışdır. Beləcə də davam et. (Bu) Allah`ın  imanı 

qəlbində işıqlandırdığı bir quldur.”160 

Əbu Uməmədən Peyğəmbərin  bir nəfərə belə vəsiyyət 

etdiyi rəvayət olunur: 

 ال   ك  ت  ي  ش  ع   ياحل   ص   ن  م   ي   ل  ج  ر   ن  م   ك  اء  ي  ح  ت  اس   هللا   ن  م   يح  ت  اس  "
 "ك  ان  ق  ار  ف  ي   

“Allah`dan  qəbilənin daim sənin yanında olan (səni heç 

tək qoymayan) iki nəfər saleh insanından utandığın kimi u-

tan.”161  

                                                           
160 Təbərani “Kəbir”-də: 3367 əl-Haris ibn Malik əl-Ənsaridən, əl-Beyhaqi 

“Şuəbu`l-İmən”-də: 10591 rəvayət etmişlər. Heysəmi “Məcmə”-də: 1\57 

nəql etmiş və demişdir: “Sənədində İbn Luheyə və kimliyinin araşdırıl-

masına ehtiyac olan bir nəfər var”. İbn Mübarək “Zühd”-də: 314 Hafizin 

“əl-İsabə”-də: 1\289 dediyi kimi mudal (sənədindən iki və ya daha çıx 

ravinin düşdüyü hədir) bir isnadla rəvayət etmişdir. Bəzzar: 32 və əl-

Beyhaqi “Şuəbu`l-İmən”-də: 10590 Ənəs ibn Malikdən rəvayət etmişlər. 

Bəzzar deyir: “Bu hədisi ancaq Yusif ibn Ətiyyə rəvayət etmişdir və o 

hədisdə çox mülayimdir”. Zəhəbi “Mizan”-da: 4\469 deyir: “Zəifliyində 

ittifaq var”. Nəsai demişdir: “Mətrukdur (qəbul olunmaz)”. Buxari deyir: 

“Hədis münkərdir”. 
161 Təbərani: 7897. Heysəmi “Məcmə”-də: 6\148 deyir: Sənədində Əli ibn 

Zeyd zəifdir.  
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Muaz ibn Cəbəldən Peyğəmbərin  onu Yəmənə göndə-

rərkən belə vəsiyyət etdiyi rəvayət olunur: 

 "ك  ل  ه  أ   ن  م   ة  ب  ي   ه   اذ   الً ج  ر   يح  ت  س  ت   ام  ك    هللا   ن  م   يح  ت  اس  "

“Allah`dan , ailəndəki ehtiram sahibi birindən həya etdi-

yin kimi həya et.”162 

Peyğəmbərdən  tək ikən övrət yerinin açılması haqqın-

da soruşdular.  O beləbuyurdu: 

 "ه  ن  م   اي  ح  ت  س  ي   ن  أ   ق  ح  أ   هللا  "

“Allah , ondan həya edilməyə daha layiqdir.”163 

Əbu Dərda bir nəfərə nəsihət edərək belə demişdir: 

“Allah`ı  görürsənmiş kimi Ona ibadət et.”164 

Urvə ibn Zubeyr İbn Ömərdən onlar tavafda ikən qızını 

istədi. (İbn Ömər) ona cavab vermədi. Daha sonra onunla 

qarşılaşdı, ondan üzrxahlıq dilədi və dedi: “Tavafda ikən bi-

                                                           
162 Bəzzar: 1972, Mərvəzi “Salət”-də: 825. Heysəmi “Məcmə”-də: 8\23 belə 

deyir: “Sənədində İbn Luheyə və bir mülayim adam var. Qalan raviləri siqat-

dır”. Dedim: “Sənədində həmçinin Əbu Zubeyr var ki, o da mudəllisdir 

(kimdənsə eşitmədiyi bir şeyi həmin şəxsə isnad edərək rəvayət etmək). 
163 Həsən hədisdir. Əbu Davud: 4017, Tirmizi: 2769, 2794, İbn Məcə: 1920 

bu hədisi Muaviyə ibn Heydədən rəvayət etmişlər. Tirmizi bu hədisə 

həsən demişdir. Hakim:  4\ 180 bu hədisə səhih demiş Zəhəbi də bunu 

təsdiq etmişdir. 
164 Əbu Nueym “Hilyə”-də: 1\212. 
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zə elə gəlirdi ki, Allah  gözümüzün önündədir”. Bunu Əbu 

Nueym və başqaları nəql etmişlər.165  

Peyğəmbərin  “əgər sən Onu görməsən belə şübhəsiz ki, 

O səni görür” sözünə gəlincə isə bəziləri bu cümlənin birinci 

cümləni izah edici xarakter daşıdığını deyirlər. Şübhəsiz ki, ə-

gər qul ibadətdə Allah`ın  haqlarına nəzarət etməklə, Allah`a  

yaxınlaşmaqla və hətta onu görürmüş kimi ibadət etməklə 

əmr olunursa bu qul üçün ağır ola bilər. Qul bütün bunları 

yerinə yetirmək üçün Allah`ın  onu gördüyünə, gizlinini, 

aşkarını, daxilini və zahirini bildiyinə, Ondan heç bir şeyin 

gizli qalmadığına iman etməklə müvəffəq olur. Bundan sonra 

qul üçün ikinci dərəcəyə yüksəlmək daha asan olur ki, bu da 

Allah`ın  daim onunla olduğunu bildikdən sonra sanki onu 

görürmüş kimi ona ibadət etməkdən ibarətdir. 

Bəzi alimlər demişlər: “Birinci hissəni yerinə yetirmək, 

yəni Allah`ı  görürmüş kimi Ona ibadət etmək qul üçün 

çətin olur. O zaman, Allah  onu görürmüş kimi Allah`a  

ibadət etsin. Allah`ın  ona baxmasından həya etsin. Cümlə-

nin ikinci hissəsi də elə buna işarədir.” Bəzi ariflər demişlər: 

“Allah`dan  qorx çünki o səni ən asan görəndir.” 

Onlardan bəziləri isə belə demişlər: “Allah  sənin üzərin-

də qüdrət sahibi olduğu qədər Allah`dan  qorx. Sənə olan 

yaxınlığı qədər Allah`dan  həya et”. 

                                                           
165 “Hilyə”: 1\309. 
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Sələfdən olan bəzi arifə qadınlar belə demişlər: “Allah`ı  

görürmüş kimi əməl edənlər arif, Allah  onu görürmüş kimi 

əməl edənlər isə muxlisdirlər (ixlas sahibi, səmimi).” Bu söz 

bir az öncə zikr etdiyimiz iki məqama toxunmaqdadır: 

Birincisi ixlas məqamıdır. Bu məqam qula, Allah`ın  onu 

görməsini, ona baxmasını və ona yaxın olmasını nəzərə 

alaraq əməl etməyinə dəvətdir. Əgər qul öz əməlində buna 

çalışar və bununla əməl edərsə o muxlis olar. Çünki əməlin-

də buna çalışması onu Allah`dan  başqasına diqqət və 

Allah`dan  başqası üçün əməl etməkdən çəkindirər.  

İkincisi isə görmək məqamıdır. Bu da qulun əməllərini 

Allah`ı  qəlbi ilə görürmüş kimi etməsidir. Bu isə öz növ-

bəsində qəlbin imanla aydınlanması, işıqlanmasıdır. Bu za-

man sanki bəsirət gizli şeylərə nüfuz edər və qeyb (bilinmə-

yən, görünməyən şeylər) ona əyan olar (onu dərk edər).  

Cəbrailin a hədisdə işarə etdiyi ehsan məqamının həqi-

qəti də bax elə budur.  Bu məqamda olanlar bəsirətlərinin 

nüfuz gücünə görə müxtəlifdirlər. 

(Alimlərdən) bir qrup  

    

  

  

     

Göylərdə və yerdə olan ən yüksək vəsflər yalnız Ona 

məxsusdur. (Rum 27) ayəsindəki “yüksək vəsflər” sözünü 

bu mənada açıqlamışlar. Həmçinin  
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Allah göylərin və yerin nurudur. Onun nuru, içində çı-

raq olan bir taxçaya bənzər. (Nur 35) ayəsində nəzərdə tu-

tulan məna belədir: “Onun, möminin qəlbindəki nuru.” 

Bunu sələfdən Ubey ibn Kəb və başqaları demişlər.166 

“İmanın ən üstünü harada olursansa ol Allah`ın  səninlə 

olduğunu bilməyindir” və “Adamın özünü təmizə çıxarması 

(nəfsini təzkiyə etməsi) necə olur ey Allah`ın  Rəsulu?“ (O) 

buyurdu: “Allah`ın  hər bir yerdə onunla olmasını bilmək-

lə” hədislərini daha öncə qeyd etmişdik. 

Təbərani Əbu Uməmədən Peyğəmbərin  belə buyurdu-

ğunu rəvayət edir: 

 هللا   نَّ أ   م  ل  ع   ه  جَّ و  ت    ث  ي  ح   ل  ج  ر  : ه  ل  ظ   الَّ إ   لَّ ظ   ال   م  و  ي    هللا   ل   ظ   ف   ة  ث  ال  ث  "
 "ه  ع  م  

“Üç nəfər, Onun kölgəsindən başqa kölgə olmadığı gün 

Allah`ın  kölgəsində olarlar: Hara üz tutursa üz tutsun Allah`ın  

onunla olduğunu bilən kəs”167...  hədisin qalanını zikr etdi. 

                                                           
166 Bax: İbn Kəsir təfsiri: 5\100, ”əd-Durru`l-Mənsur”: 6\197. 
167 “Kəbir”-də: 7935. Sənədində Bişr ibn Nəmir var. əl-Heysəmi “Məcmə”-

də: 10\279 onun haqqında “o mətrukdur” (ondan hədis götürülməz) de-

mişdir. 
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Quranın bir çox yerində bu mövzuya toxunulmuşdur. 

Bunlara misal olaraq aşağıdakı ayələri göstərmək olar: 

   

    

   

  

(Ya Rəsulum!) Qullarım Məni səndən soruşduqda söylə 

ki, Mən (onlara) yaxınam. Dua edib Məni çağıranın duasını 

qəbul edərəm. (Bəqərə 186) 

    

  

Siz harada olursanız olun, O sizinlədir. (Hədid 4) 

    

   

   

    

    

    

     

Aralarında gizli söhbət gedən üç adamın dördüncüsü, beş 

adamın altıncısı Odur. Onlar bundan az da, çox da olsalar və 

harada olsalar, (Allah) yenə də onlarladır. (Mücadələ 7)     
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(Ya Peyğəmbərim!) Sən nə iş görsən, Qur’andan nə oxu-

san, (ümmətinlə birlikdə) nə iş görsəniz, onlara daldığınız 

zaman Biz sizə şahid olarıq. (Yunus 61) 

   

   

    

Biz ona şah damarından da yaxınıq! (Qaf 16) 

   

       

Onlar Allah`dan gizlədə bilməzlər. O onların yanında-

dır. (Nisa 108) 

İbadətlərdə Allah`a  yaxın olmağa çalışmağın məndub 

(tövsiyə edilən) olduğu bir çox səhih hədislərdə öz əksini 

tapmışdır. 

Peyğəmbər  buyurur: 

 "ة  ل  ب   الق   ي   ب    و   ه  ن  ي   ب    ه  ب  ر   و  أ   ،ه  بَّ ر   ياج  ن  ي    اَنَّ  إ  ف   ي،ل   ص  ي   ام  ق   م  ك  د  ح  أ   اذ  إ  "
“Sizdən hər hansı biriniz namaza durdusa deməli o Rəbb`i  

ilə danışır və ya Rəbb`i  onunla qiblə arasındadır.”168 

 "ىلَّ ص   اذ  إ   ه  ه  ج  و   ل  ب  ق   هللا   نَّ إ  "
“Şübhəsiz ki, Allah  (qul) namaz qılarkən onun üzü isti-

qamətində olar.”169 
                                                           
168 Ənəs ibn Malikdən Əhməd: 3\176, Buxari: 405, Müslim: 551, İbn Hib-

ban: 2267 rəvayət etmişlər. 
169 Abdullah ibn Ömərdən Malik: 1\194, Buxari: 406, Müslim: 547, Əbu 

Davud: 479 , Nəsai: 2\51 rəvayət etmişlər. 
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 "ت  ف  ت  ل  ي    ل    ام   ه  ت  ال  ص   ف   ه  د  ب  ع   ه  ج  و  ل   ه  ه  ج  و   ب  ص  ن  ي    هللا   نَّ إ  "
“Qulu namazda ikən bir tərəfə dönmədiyi müddətcə 

Allah təala üzünü onun üzünə tutar.”170  

Zikr edərkən səslərini qaldıran şəxslərə Peyğəmbər  be-

lə buyurmuşdur: 

 ف   و  " ايبً ر  ق   ايعً س    ون  ع  د  ت   م  ك  نَّ إ   ا،بً ائ  غ   ال   و   مَّ ص  أ   ون  ع  د  ت   ال   م  ك  نَّ إ  "
 ب  ر  ق   أ   و  ه  :"ة  اي  و  ر   ف   و  " ه  ت  ل  اح  ر   ق  ن  ع   ن  م   م  ك  د  ح  أ   ل  إ   ب  ر  ق   أ   و  ه   و  : "ة  اي  و  ر  
 "يد  ر  الو   ل  ب  ح   ن  م   م  ك  د  ح  أ   ل  إ  

“Şübhəsiz ki, siz kar və qeybdə olana dua etmirsiniz. Siz 

eşidən və yaxın olana dua edirsiniz.” Başqa bir rəvayətdə 

belə deyilir: “O sizə miniyinizin boynundan daha yaxındır.” 

Bir digərində isə belə deyilir: “O sizə şah damarınızdan daha 

yaxındır.”171 

Peyğəmbər  buyurur: 

 "اه  ت  ف  ش   ب   ت  ك  رَّ ت    و   ،ن  ر  ك  ذ   اذ  إ   يد  ب  ع   ع  م   ن  أ  : لَّ ج   و   زَّ ع   هللا   ول  ق  ي   "

“Allah  buyurur: “Məni ananda (zikr edəndə) və dodaqları 

mənim üçün tərpəndiyində Mən qulumla olaram”.172  

                                                           
170 Haris əl-Əşaridən Tirmizi: 2863 rəvayət etmiş və həsən səhih ğarib de-

mişdir. 
171 Əbu Musa əl-Əşaridən Buxari: 2992, 4205, 6384, Müslim: 2074, Əbu 

Davud: 1526, 1528 və Tirmizi: 3374 rəvayət etmişlər. 
172 Əbu Hüreyrədən Əhməd: 2\540, Buxari “Xalqu Əfəli`l-İbəd”-də: 436, 

İbn Məcə: 3792 rəvayət etmişlər. İbn Hibban: 815 və Hakim: 1\496 səhih 

demişlər, Zəhəbi də bununla razılaşmışdır. 
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Peyğəmbər  buyurur:   

 ،ن  ر  ك  ذ   ث  ي  ح   ه  ع  م   ن  أ   و   ،ب   يد  ب  ع   ن   ظ   ع  م   ن  أ  : لَّ ج   و   زَّ ع   هللا   ول  ق  ي   "
 ف   ه  ت  ر  ك  ذ   ،ل   م   ف   ن  ر  ك  ذ   ن  إ   و   ي،س  ف  ن    ف   ه  ت  ر  ك  ذ   ،ه  س  ف  ن    ف   ن  ر  ك  ذ   ن  إ  ف  
 ن   م   ب  رَّ ق  ت    ن  إ   و   ا،اعً ر  ذ   ه  ن  م   ت  ب  رَّ ق  ت    ،ارً ب   ش   ن   م   ب  رَّ ق  ت    ن  إ   و   ،ه  ن  م   ي   خ   ل   م  
 "ةً ل  و  ر  ه   ه  ت  ي   ت   أ   ي،ش  ي    ن  ت  أ   ن  إ   و   ا،عً اب   ه  ن  م   ت  ب  رَّ ق  ت    ، ااعً ر  ذ  

“Allah  buyurur: “Mən qulumun məni zənn etdiyi ki-

miyəm. Məni zikr etdiyi hər bir yerdə mən onunlayam. O 

Məni özündə zikr edərsə Mən də onu özümdə zikr edərəm. 

Əgər Məni bir topluluq içində zikr edərsə Mən onu ondan da 

xeyirli bir topluluq içində zikr edərəm. Əgər Mənə bir qarış 

(22,5 sm-ə yaxın) yaxınlaşsa Mən ona bir qulac (0,5 m-ə bəra-

bər qədim uzunluq ölçü vahidi) yaxınlaşaram. Əgər mənə bir 

qulac yaxınlaşsa Mən ona bir sajın (3 arşına və ya 2,134 metrə 

bərabər uzunluq ölçüsü) yaxınlaşaram. Mənə (tərəf) yeriyə-

rək gəlsə Mən ona tərəf qaçaraq gələrəm.”173 

Bu hədisləri oxuyarkən bənzətmə, cisim nisbət etmə, bir-

ləşmə kimi mənalar başa düşən şəxs savadsızlığından Allah 

 barəsində pis fikir sahibi olmuşdur. Allah  və Onun Pey-

ğəmbəri  bütün bunlardan uzaqdırlar. Ona bənzər heç bir 

şey olmayan (Allah ) bütün nöqsan sifətlərdən uzaqdır, O 

eşidəndir, görəndir. 

                                                           
173 Əbu Hüreyrədən Əhməd: 2\251, 413, Buxari: 7405, Müslim: 2675, Tirmi-

zi: 3603, İbn Məcə: 3822 rəvayət etmişlər. İbn Hibban: 811 səhih demişdir. 
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Bəkr əl-Muzəni demişdir: “Ey Adəm övladı! Sənin kimi 

(sənə bənzər) kimsə varmı? Nə zaman istəsən səninlə Onun 

arasında tərcüməçi olmadan Allah`ın  yanına girirsən.174 

Kim ki, Allah`ı  zikrində və ibadətlərində bu mərhələyə 

yetişsə o mütləq Allah`la  ünsiyyətdə olar və onun yaratdıq-

larından uzaq qaçar. 

Səvr ibn Yəzid deyir: “Bəzi kitablardan İsanın a belə de-

diyini oxudum: “Ey həvarilər (həzrəti İsanın ardıcılları), in-

sanlarla az Allah`la  isə çoxluca danışın”. (Onlar) dedilər: 

“Allah`la  necə çoxluca danışaq”. (O) dedi: “Onunla gizlicə 

söhbətlərə çəkilin, Ona gizlicə dua etməyə çəkilin”. Bu rəva-

yəti Əbu Nueym nəql etmişdir.175 

(Əbu Nueym) həmçinin Rayyəhdən gələn isnadla belə 

nəql etmişdir: “Bizdə hər gün min rükət namaz qılan bir nə-

fər var idi. Daha sonra ayaqları ağrıdığından oturaraq min 

rükət qılırdı. Əsr namazını qıldıqdan sonra qibləyə dönərək, 

bardaş qurub oturub belə deyərdi: “Məxluqatın Səndən baş-

qasıyla necə ünsiyyətdə olduğuna və qəlblərini Səndən baş-

qası ilə necə nurlandırmaq istədiyinə təəccüblənirəm”.176   

Əbu Usəmə  deyir: “Muhəmməd  ibn ən-Nadr əl-Hərisi-

nin yanına girdim  və onu sanki can verirmiş kimi gördüm. 

(Dedim): “Sanki (kiminsə) yanına gəlməsindən xoşlanmırsan 

(elədirmi)?” (O) dedi: “Bəli”. (Mən) dedim: “Təklik hiss et-

                                                           
174 Əbu Nueym “Hilyə”-də: 2\229 zikr etmişdir. 
175 “Hilyə”-də: 6\195. 
176 6\195. Rayyəh isə Amru`l-Qeysinin oğludur. 
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mirsənmi?” (O) dedi: “Allah  “Mən Məni zikr edənə yoldaş 

olaram” dediyi halda  necə təklik hiss edə bilərəm ki?”177 

Evində tək-tənha oturarkən Malik ibn Miğvəldən soruş-

dular ki, sən təklik hiss etmirsənm? (O) dedi: “Kim Allah`la  

olduğu halda təklik hiss edir?” 

Həbib Əbu Muhəmməd  belə deyərmiş: “Səninlə sevin-

məyən heç sevinməsin, səninlə ünsiyyət qurmayanla ünsiy-

yət qurulmasın.” 

Ğazvən deyir: “Mən qəlbimin rahatlığını bütün ehtiyacla-

rımın həlli əlində olanın məclisində tapdım.” 

Müslim  ibn Yəsər deyir: “Heç bir kəs Allah  ilə xəlvətdə 

danışmaqdan aldığı ləzzəti başqa bir şeydə dadmaz.”178 

İbadət əhlinin böyüklərindən biri olan Müslim  belə de-

mişdir: “Əgər camaat olmasaydı ölənə qədər qapımdan (çö-

lə) çıxmazdım”. Həmçinin demişdir: “Allah`a  itaət edənlər 

dünyada Allah`la  xəlvətdə danışmaqdan daha ləzzətli bir 

şey tapmazlar. Qiyamət günü isə onlar üçün Allah`a  bax-

                                                           
177 Bu rəvayəti Zəhəbi “Seyr”-də: 8\175, Beyhaqi “Şuəbu`l-İman”-da: 709 

ondan da Səxavi “Məqasidu`l-Həsənə”-də: səh. 96. ”Məni zikr edənə 

yoldaş olaram” sözü doğru deyil. Səxavi demişdir: Bunu əd-Deyləmi 

sənədsiz, mərfu olaraq Aişədən rəvayət etmişdir. Dedim: Buxari: 7505 və 

Müslimdə Əbu Hüreyrədən Peyğəmbərin  belə buyurduğu rəvayət olu-

nur: “Allah  buyurmuşdur: “Mən qulumun məni zənn etdiyi kimiyəm. 

Məni zikr etdiyi hər bir yerdə mən onunlayam”. ”Mən onunlayam” 

sözünün mənası isə yəni elmimlə (mən onunlayam). Allah  buyurur: 

“Harada olursanız olun O sizinlədir”. (Hədid 4) 
178 “Hilyə”: 2\294 . 
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maqdan daha böyük bir mükafat olduğunu zənn etmirəm. 

(Onlar üçün) sinələrində bundan daha böyük və qəlblərində 

bundan daha əzəmətli bir şey ola bilməz”. O, bu sözləri dedi 

və özündən getdi. 

İbrahim ibn Ədhəmdən belə dediyi rəvayət olunur: “Ən 

ali məqam Rəbb`indən başqa hər kəslə əlaqəni kəsməyin, 

qəlbinlə, ağlınla və bütün əməllərinlə Onunla ünsiyyət qur-

mağın, Ondan başqa heç kimi arzulamamağın, günahların-

dan başqa heç nədən qorxmamağın, heç bir şeyin təsir gös-

tərməyəcəyi şəkildə qəlbində onun sevgisinə çatmağındır. 

Əgər belə olsan istər quruda ol, istərsə də dənizdə, istər dağ-

da ol və istərsə də düzənlikdə heç bir şeyə fikir verməzsən. 

Sevdiyinlə görüşmək arzun susayanın soyuq suya olan arzu-

su, acın yeməyə olan arzusu kimi olar. Allah`ı  zikr etmək 

sənin üçün baldan, qızmar yay günündə susayan üçün saf iç-

məli sudan daha şirin olar.” 

Fudeyl ibn İyad demişdir: “Nə xoş insanlardan qaçan və 

Allah`ın  onun  yoldaşı olduğu kəsin halına.”179 

Əbu Süleyman demişdir: “Həmişə ancaq Allah`la  ünsiy-

yət qururam.” 

Məruf bir nəfərə belə demişdir: “Yoldaşın, ünsiyyət qur-

duğun və şikayət etdiyin Allah  oluncaya qədər ona pənah 

apar.”180   

                                                           
179 “Hilyə”: 8\108. 
180 “Hilyə”:8\360. 
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Zünnun demişdir: “Allah`dan  başqa heç kimlə ünsiyyət 

qurmamaq, Onunla olarkən tənhalıq duymamaq Allah`ı  se-

vənlərin əlamətlərindəndir.” Daha sonra dedi: ”Əgər Allah 

sevgisi qəlbdə məskunlaşsa Allah`la  ünsiyyət qurar. Çünki 

Allah (sevgisi) ariflərin qəlbində başqasını sevməyəcəkləri 

qədər böyükdür.”  

Bu mövzuda alimlərin sözləri burada qeyd edə bilinmə-

yəcək qədər çoxdur. Bu zikr etdiklərimiz isə inşallah kifayət 

edər. 

 Bu  böyük hədisdən çıxan nəticələrə nəzər yetirənlər 

bilərlər ki, bütün elm və biliklər bu hədisə qayıdar və bu hə-

disin əhatəsinə girər. Həmçinin bilər ki, bütün firqələrdən o-

lan İslam alimlərinin danışdıqları, bu hədisdən və onun 

mücməl (ümumi) və mufassal (xüsusi) olaraq əhatə etdiklə-

rindən kənara çıxmır. Fəqihlər İslamın əhatə etdiyi ibadətlər-

dən danışır, mal-dövlətin, satılan malların və qisas haqqında-

kı hökmləri də buraya aid edirlər. Qeyd etdiyimiz kimi bü-

tün bunlar İslamın elminə aiddir. İslam elmindən ədəb-

ərkan, əxlaq və buna bənzər bir çox şey var ki, bunlar haq-

qında çox az insan danışmışdır. Kəlmeyi şəhadətin mənası 

barəsində isə demək olar ki heç kim danışmır. Halbu ki, o 

İslamın əslidir.  

Dinin təməli barəsində yazanlar isə kəlmeyi şəhadət, Allah`a, 

mələklərinə, kitablarına, rəsullarına, axirət gününə və qədərə 

iman barəsində yazmışlar. 

Əxlaq və muaməlat (insanlarla rəftar) haqqında yazanlar 

isə ehsan mövzusunu, qorxu, məhəbbət, təvəkkül (pənah a-

parmaq), riza, səbr kimi imanın əhatə etdiyi batini əməlləri 
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ələ almışlar. İslam alimlərinin danışdıqları şəri elmlər bu hə-

dislə əhatə olunmuş, bu hədis o elmlərin hamısıni içinə al-

mışdır. Allah`a  həmd və səna olsun ki, təkcə bu hədis (dini 

başa düşmək üçün) kifayət edər. 

Hədisin geri qalan hissəsində isə Axirət zikr olunmuşdur. 

Cəbrail a dedi: “Mənə qiyamətdən xəbər ver.” (Peyğəm-

bər ) buyurdu: “Bu haqda sual olunan sual verəndən daha 

çox elm sahibi deyil”. Yəni məxluqatın hamısının qiyamət 

haqqındakı elmi (biliyi) eynidir. Bu eyni zamanda Allah`ın  

qiyamət haqqındakı elmi öz dərgahında saxladığına 

(gizlətdiyinə) bir işarədir. Elə buna görə də Peyğəmbər  

Əbu Hüreyrə hədisində belə demişdir: “Beş şey var ki, onları 

Allah`dan  başqa heç kim bilməz”. Daha sonra bu ayəni 

oxumuşdur:  

    
  
    
    

     
    
     
      

Həqiqətən yalnız Allah qiyamət gününün (nə vaxt ola-

cağını) bilir, yağışı O yağdırır,  bətnlərdə olanı O bilir, heç 

kim sabah nə qazanacağını bilməz  və yenə heç kəs hansı 

yerdə öləcəyini bilməz. Şübhəsiz ki Allah biləndir, xəbər-

dardır. (Loğman 34) Allah  buyurur:  
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(Ya Rəsulum!) Səndən saat (qiyamət günü) haqqında so-

ruşarlar ki, nə vaxt qopacaq? De: “O ancaq Rəbb`imə mə-

lumdur. (Qiyamətin) qopacağı vaxtı Allah`dan başqa heç 

kəs bilə bilməz. Göylərdə və yerdə (Allah`dan qeyri) bir 

kimsənin onu bilməsi çətindir. O sizlərə ancaq qəflətən gə-

lər!”. (Əraf 187)  

 Buxarinin “Səhih” kitabında Abdullah ibn Ömərin Pey-

ğəmbərdən  belə rəvayət etdiyi nəql olunur:  

 : ة  اآلي   ه  ذ  ه   أ  ر  ق    ث َّ " هللا   الَّ إ   اه  م  ل  ع  ي    ال   س  خ    ب  ي  الغ   يح  ات  ف  م  "
   

.اآلية. 

“Qeybin açarları beşdir və onu Allah`dan  başqa heç kim 

bilə bilməz.” Daha sonra “Həqiqətən yalnız Allah qiyamət 

gününün (nə vaxt olacağını) bilir.” ayəsini oxudu.181 

İmam Əhməd Peyğəmbərin  belə buyurduğunu rəvayət 

etmişdir:  

                                                           
181 Buxari: 1039, 4627, 4697, 4778, 7379, Əhməd: 2\24, 52, 58, 86, Nəsai 

“Kubra”-da və “ət-Tuhfə”-də: 91\365. İbn Hibban: 70\71 səhih demişdir. 
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   :س  م  ال   الَّ إ   ء  ي  ش   ل   ك    يح  ات  ف  م   يت  وت  أ  "

  . اآلية". 
Beş şeydən başqa hər bir şeyin açarları (elmi) mənə veril-

di. “Həqiqətən yalnız Allah qiyamət gününün (nə vaxt ola-

cağını) bilir.”182 

Həmçinin İbn Məsuddan belə dediyini rəvayət etmişdir: 

“Peyğəmbərinizə  beş şeydən başqa hər şeyin açarı veril-

mişdir. “Həqiqətən yalnız Allah qiyamət gününün (nə vaxt 

olacağını) bilir.”183  

Cəbrailin a “mənə qiyamətin əlamətlərindən danış” sö-

zünün mənası isə yəni qiyamətin yaxınlaşmasını xəbər verən 

işarələr, əlamətlər mənasındadır. Əbu Hüreyrənin hədisində 

isə bu hadisə belə nəql olunur: “(Peyğəmbər  dedi:) “Sənə 

qiyamətin əlamətlərindən danışacam.” 

Peyğəmbər  burada qiyamətin iki əlamətini zikr etmişdir. 

Birincisi: Qulluqçunun ağasını dünyaya gətirməsidir. Bu-

rada ağa sözündən məqsəd böyük və ya sahib sözləridir. 

Əbu Hüreyrənin hədisində isə bu söz rəbb (sahib, malik) sö-

zü ilə əvəz olunmuşdur. Bu da öz növbəsində ölkələrin fəthi-

nə, qul əldə olunmasına və bununla da kənizlərin və onların 

övladlarının çoxalmasına bir işarədir. Ana ağasının qulu olur 

ondan meydana gələn övladları isə ağası ilə bir tutulur. 

Ağanın oğlu ağa səviyyəsində olduğu üçün ana öz övladının 

quluna çevrilir. 

                                                           
182 “əl-Musnəd”: 2\85-86. 
183 “əl-Musnəd”: 1\438. İsnadı həsəndir. 
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Xattabbi demişdir: “Bəziləri kəniz atasının övladına mira-

sı olaraq azad olar, miras olaraq övladlarına keçər və sonra a-

zad olar və ya ağasının ölümündən qabaq satılar deyərkən 

bu hədisi dəlil göstərmişlər. Bu cür dəlilləndirilməni isə də-

rindən araşdırmaq lazımdır”.184  

Dedim: “Bəziləri bu hədisin bu görüşün əksi üçün dəlil 

olduğunu iddia etmiş və demişlər: “Uşağın anası (kölə) satıl-

maz əksinə hər halda ağasının ölümü ilə də azad olmuş olar. 

Çünki (sahibi) övladını onun ağası etmiş və sanki övladının 

əli ilə də azad edilmişdir. Kölənin azad olması birbaşa övla-

dına nisbət edilmişdir. Çünki onun azad olma səbəbi övladı 

olmuşdur. Bu Peyğəmbərin  Mariya adlı kənizinin övladı 

İbrahimi dünyaya gətirdiyi zaman “Onu övladı azad etdi” 

deməsinə bənzəyir”.185 

İmam Əhməd bunu dəlil gətirərək Muhəmməd  ibnu`l-

Həkəmdən gələn rəvayətdə “Qulluqçunun ağasını dünyaya 

gətirməsi” barəsində  belə demişdir: “Övlad dünyaya gətirən 

analar (kölələr) çoxalar. Əgər övlad dünyaya gətirdisə bu 

zaman azad olar.  Bu da ona dəlildir ki, övladı olan (kölə) 

satılmaz”. 

İmam Əhməd “Qulluqçunun ağasını dünyaya gətirməsi” 

sözünü həmçinin belə də açıqlamışdır: “Qul əldə olunması 

çoxalar. Qız kölə olaraq götrülüb daha sonra azad edilər. Da-

ha sonra anası kölə olaraq gətirilib satılar və qızı da onu ana-

sı olduğunu bilməyərək  alıb özünə qulluqçu edər. Belə hal-

lar İslamda baş vermişdir. 

                                                           
184 “Məəlimu`s-Sünən”: 4\322. 
185 İbn Məcə: 2516, Darəqutni: 4\131, Hakim: 2\19, Beyhaqi : 10\346. Sə-

nədində Hüseyn ibn Abdullah ibn Übeydullah ibn Abdullah ibn Abbas-

dan hədis qəbul olunmaz.(mətruk) 
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Bu sözün mənasını kölələrin hökmdar dünyaya gətirməsi 

kimi də açıqlamışlar. Vəkii demişdir: “Bunun mənası belədir: 

Yadlar ərəb  dünyaya gətirər”.186 Ərəblər yadların hökmdarı 

və ağasıdır. 

İkinci əlamət isə ayaqyalın, lüt və kasıb çobanların bina 

tikməkdə yarışmalarını görməyindir. Hədisdə keçən العالة  

(əələ) kəlməsinin mənası yoxsul, kasıb mənasındadır. Bu kəl-

mə Allah`ın  bu ayəsində istifadə olunduğu kimidir: 

   
     

Səni yoxsul ikən tapıb dövlətli etmədimi?! (Duha 8) 

“Çobanların bina tikməkdə yarışmaqları”; Ömərin hədi-

sində gələn rəvayət belədir. Bu isə ən alt təbəqədə olan in-

sanların başa keçməsi deməkdir. Onların mal dövlətləri o qə-

dər çoxalar ki, tikdikləri binaların uzunluğu, yaraşığı və mü-

kəmməlliyi ilə bir-birinin önündə qürurlanar, bir-biri ilə bu 

barədə rəqabət apararlar. 

Əbu Hüreyrənin hədisində isə üç əlamət göstərilmişdir. 

Ayaqyalın lüt şəxslərin insanların başına keçməsi və çobanla-

rın bina tikməkdə yarışmaqları bunlardandır.  

Bu hədisi Abdullah ibn Əta Abdullah ibn Bureydədən rə-

vayət etmiş və demişdir: “Kar, lal, kor və ayaqyalın çobanla-

rın bina tikməkdə insanların padşahları ilə yarışmalarını gör-

məyin (qiyamətin əlamətlərindəndir).” Daha sonra dedi: “Bir 

nəfər qalxdı və oradan ayrıldı.” Dedik: “Ey Allah`ın Rəsulu 

bu dediyin vəsifləndirdiyin kimlərdir?” (O) dedi: “Ərəblər-

                                                           
186 Vəkiin bu sözünü İbn Məcə: 63 Ömərin hədisində nəql etmişdir. 
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dir.” 187  Bu axırıncı rəvayəti eyni zamanda Əli ibn Zeyd 

Yəhya ibn Yəmardan, o da İbn Ömərdən rəvayət etmişdir.188  

Birinci rəvayətlər mənaları ilə Əbu Hüreyrədən “Səhih”-

də nəql olunmuşdur.  

Peyğəmbərin  kar, lal, kor deməsi cahil, savadsız və an-

layışsız olmalarına bir işarədir. Bu mənada rəvayət olunan 

bir çox hədislər vardır. 

İmam Əhməd və Tirmizi Hüzeyfədən Peyğəmbərin  be-

lə buyurduğunu rəvayət etmişlər:  

 "ع  ك  ل   ن  ب   ع  ك  ا ل  ي  ن   لد  اب   اس  النَّ  د  ع  س  أ   ون  ك   ي  ّتَّ ح   ة  اع  السَّ  وم  ق   ت   "ال  

“Alçaq oğlu alçaq (və ya axmaq oğlu axmaq) dünyada ən 

xoşbəxt insan olmayınca qiyamət qopmaz.”189 

                                                           
187 Mərvəzi “Salət”-də: 367. (Hədisdə ərəblər kəlməsi  ُعريب ureyb yəni ə-

rəbciklər kimi ifadə olunmuşdur). Bizdə bu ureyb əvəzinə ərabdır. 
188 Əhməd: 2\107, Mərvəzi: 371. Əli ibn Zeyddə (o İbn Cudənin oğludur) 

zəiflik var.  
189 Əhməd: 5\389, Tirmizi: 2209 həsən demişdir. Onu səhih səviyəsinə gə-

tirən başqa rəvayətlər var. Bax İbn Hibban: 6721. İbn Əsir “ən-Nihayə”-

də: 4\268 deyir: Hədisdəki ُلَكع lukə kəlməsi ərəblərdə qul deməkdir. 

Daha sonra axmaqlıq və alçaltma mənasında istifadə olunmuşdur. Kişiyə 

 lukəə (uzatma ilə) deyilir. Bu felin hallanması isə  لكاع lukə, qadına isə  لكع

belədir ألكع فهو لكًعا َيْلَكعُ  َلِكَع  . Ən çox nida olaraq istifadə olunur ki, o da alçaq 

mənasındadır. Bəziləri bunun pinti mənasında olduğunu və kiçik uşaqla-

ra da şamil olunduğunu demişlər. Peyğəmbərin  Həsən ibn Əli üçün أثم 

 O pinti oradadırmı” deməsi bu qəbildəndir. Əgər bu mənada böyük“ لكع؟

insan üçün istifadə olunarsa o zaman elmdə və ağılda kiçik olduğu nə-

zərdə tutular. 
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İbn Hibbanın “Səhih”-ində Ənəsdən Peyğəmbərin  belə 

buyurduğu rəvayət olunur: 

  "ل ك ع  بن  ل ك ع   د  ن  ع   ون  ك   ي  ّتَّ ا ح  ي  ن   ي الد  ض  ق  ن    ت   "ال  

“Dünya alçaq oğlu alçaqda olmadığı müddətcə qiyamət 

qopmaz.”190 

 Təbərani Əbu Zərdən Peyğəmbərin  belə buyurduğunu 

rəvayət etmişdir: 

 "ع  ك  ن  ل  ع  ب  ك  ا ل  ي  ن   ى الد  ل  ع   غ  ل  ب    ي   ّتَّ ح   ة  اع  السَّ  وم  ق   ت   "ال  
“Dünyada alçaq oğlu alçaq üstün olmadıqca qiyamət 

qopmaz.”191 

 İmam Əhməd və Təbərani Ənəsdən Peyğəmbərin  belə 

buyurduğunu rəvayət etmişlər:  

ا يه  ف   ن  ت   ؤ  ي    ، و  ي  م  ا ال  يه  ف   م  ه  ت َّ ، ي   ة  اع  دَّ خ   ون  ن  س   ة  اع  السَّ  ي  د  ي   ي   "ب   
 ق  ط  ن  ي    يه  ف  : "السَّ ال  ؟ ق  ة  ض  ب  ي  و  ا الر  وا: م  ال  ." ق  ة  ض  ب  ي  و  ا الر  يه  ف   ق  ط  ن  ي    ، و  م  ه  املتَّ 
 ة  اي  و   ر  ف   ". و  ة  امَّ الع   ر  م   أ  ف   م  لَّ ك  ت  ي    ق  اس  : "الف  ة  اي  و   الر  ف   ." و  ة  امَّ الع   ر  م   أ  ف  
ا يه  ف   ق  دَّ ص  ، ي  ة  اع  د  خ   ي  ن  س   ال  جَّ الدَّ  ي  د  ي   ي   ب    نَّ : "إ  د  مح   أ   ام  م  ال  
ا يه  ف   ن  ت   ؤ  ي    ، و  ي  م  ا ال  يه  ف   ن  وَّ ي    ، و  ق  اد  ا الص  يه  ف   ب  ذَّ ك  ي   ، و  ب  اذ  الك  
 .يه  ق  اب   ر  ك  ذ   ." و  ن  ائ  ال  

                                                           
190 6721. İsnadı səhihdir. 
191  “Əvsat”-da. Heysəmi “Məcmə”-də: 7\326 deyir: Raviləri siqatdır. 

Bəzilərində isə zəiflik var. 
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“Qiyamətə yaxın aldadıcı illər olacaq. O zaman etibarlı in-

sanlar (xəyanət və s. şeylərdə) ittiham olunacaq, (həmin şey-

lərdə) ittiham olunanlara isə etibar olunacaq, ruveybida (də-

yərsiz, bacarıqsız və s) dilə gəlib danışacaq”. Dedilər: 

“Ruveybida nədir?” (O) buyurdu: “İnsanların işləri haqqında 

danışan (mühakimə yürüdən) səfehlərdir.” Başqa bir rəva-

yətdə belə nəql olunur: “İnsanların işləri haqqında danışan 

fasiqlərdir.” İmam Əhmədin rəvayətində isə deyilir: “Dəccal-

dan öncə aldadıcı illər olacaq. O zaman yalançı sadiq, doğru 

danışan isə yalançı hesab olunar. Etibarlı insan xain sayılar, 

xainə isə etibar olunar”. Qalanlarını da zikr etdi.192 

Bu hədisdə zikr olunan qiyamətin əlamətlərindən belə nə-

ticəyə gəlmək olar ki, qiyamətə yaxın işlər əhli olmayan şəxs-

lərə həvalə olunacaq. Peyğəmbər  bu barədə başqa bir hə-

disdə belə deyir: 

 "ة  اع  السَّ  ر  ظ  ت  ان   ف   ه  ل  ه  أ   ي    غ  ل  إ   ر  م  ال   د  ا و س   ذ  "إ  
“Əgər işlər əhli olmayan şəxslərə həvalə olunarsa qiyamə-

ti gözlə.”193 Deməli kobud və savadsız olduqları halda ayaq-

yalın, lüt çobanlar insanların başına keçib, mal-dövlət və sər-

vət sahibi olarsa, bina tikməklə biri-birləri ilə yarışsa bunun-

la da dinin və dünyanın nizamı pozular. Əgər kasıb və yox-

sul olanlar insanlara başçılıq edər, hökmdar olarsa onların 

hökmdarlığı böyük və ya kiçik də olsa onlar insanlara hü-

                                                           
192 Əhməd: 3\220, Təbərani “Əvsat”-da, Əbu Yələ: 3715, Bəzzar: 3373. 

Sənədindəki Məhəmməd ibn İshaqdan Bəzzar hədis aldığını açıqlamış və 

ondan tədlis ehtimalını inkar etmişdir. Hafiz ibn Həcər “Fəth”-də: 13\84 

isnadına yaxşı demişdir. 
193 Buxari: 59, 6496 Əbu Hüreyrədən. 
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quqlarını verə bilməzlər. Ələ keçirdikləri mal-dövləti mənim-

səyərlər.  

Sələfdən bəziləri194 belə demişlər: “Əlini bir əjdahanın ağ-

zına uzatmağın və onun əlini dişləməsi sənin üçün əlini ka-

sıbçılıqdan xilas olmuş varlının əlinə uzatmaqdan daha xe-

yirlidir. Bununla yanaşı o insan həm də savadsız və kobud 

olsa bununla da din fəsada uğramış olar. Çünki onun insan-

ların dinini islah etmək, onlara dini öyrətmək kimi bir dərdi 

olmaz. Onun tək istəyi mal dövlət toplayıb onu xəzinələmək 

olar. O insanların dininin fəsada uğradığına, ehtiyaclarının ö-

dənməsinə fikir verməz”. 

Başqa bir hədisdə Peyğəmbər  buyurur:  

 ا"وه  ق  اف  ن  م   ة  يل  ب  ق   لَّ ك    ود  س   ي  ّتَّ ح   ة  اع  السَّ  وم  ق   ت   "ال  
“Hər bir qəbiləyə o qəbilənin münafiqləri başçılıq etmə-

yincə qiyamət qopmaz.”195 

Əgər insanların başçıları və hökmdarları belə olarlarsa di-

gər şeylər də öz əksini tapmış olar. Yalançıya inanılar, xainə 

etibar olunar, etibarlı adam xain sayılar, savadsızlar danışar, 

alimlər susar və ya bütünlüklə susdurularlar. Peyğəmbər  

buyurmuşdur: 

                                                           
194 Bu sözün sahibi Süfyan əs-Sövridir. Onun bu sözünü Əbu Nueym 

“Hilyə”-də: 7\22-23 nəql etmişdir. 
195 Təbərani, Bəzzar: 3416 Əbu Məsuddan. Heysəmi “Məcmə”-də: 7\327 

deyir: Sənədində Hüseyin ibn Qeys mətrukdur (ondan hədis alınmaz). 

Təbərani “əl-Əvsat”-da Əbu Bəkradan rəvayət etmiş, Heysəmi: 7\328 

onun haqqında demişdir: Sənədindəki Mübarək ibn Fudalə mudəllisdir, 

Həbib ibn Fərruxu isə tanımıram. 
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 "ل  ه  ال   ر  ه  ظ  ي   و   م  ل  الع   ع  ف  ر  ي    ن  أ   ة  اع  السَّ  اط  ر  ش  أ   ن  م   نَّ "إ  

“Elmin (ortadan) qalxması və cəhalətin üzə çıxması qiya-

mətin əlamətlərindəndir. 196  Başqa bir hədisdə belə buyur-

muşdur: 

 اس  النَّ  ذ  تَّ  ، اال   ع   ق  ب  ي    ا ل   ذ   إ  ّتَّ ، ح  اء  م  ل  الع   ض  ب  ق  ب   م  ل  الع   ض  ب  ق  ي    ه  نَّ "أ  
 وا"ل  ض  أ   وا و  ل  ض  ف   ،م  ل  ع   ي   غ  ا ب  و  ت   ف   أ  وا ف  ل  ئ  س  ، ف  االً هَّ ا ج  وسً ؤ  ر  

“Alimlərin ortadan qalxması ilə elm ortadan qalxar. Alim 

qalmadığı zaman isə insanlar cahilləri özlərinə başçı seçərlər. 

(O başçılar nəyinsə barəsində) soruşularlar və elmsiz fətva 

verərlər. Həm azar həm də azdırarlar.”197 

Şəbi demişdir: “Elm cəhalət, cəhalət isə elm sayılmadıqca 

qiyamət qopmaz.” 

Bunların hamısı qiyamətə yaxın həqiqətlərin çevrilməsi 

və işlərin əksinə baş verməsi nəticəsində olacaqdır. 

Hakimin “Səhih” kitabında Abdullah ibn Amrdan mərfu 

olaraq belə dediyi rəvayət olunur: “Heç şübhəsiz ki, xeyirli-

lərin alçaldılıb şərlilərin qaldırılması qiyamətin əlamətlərin-

dəndir.”198 

                                                           
196 Ənəs ibn Malikdən Buxari: 80, Müslim: 2671 və Əhməd: 3\98 rəvayət 

etmişlər. 
197 Abdullah ibn Amrdan Əhməd: 2\162, 190, Buxari: 100, 7307, Müslim: 

2673 rəvayət etmişlər. İbn Hibban: 4571, 6719, 6723 səhih demişdir. Təxri-

cinin hamısına orada(İbn Hibbanda) baxa bilərsən. 
198 4\554-555. Zəhəbi bu hədisə səhih demişdir. Həmçinin Təbərani rəvayət 

etmişdir. Heysəmi “Məcmə”-də: 7\326 deyir: Rəvayət edənlər səhihdir. 
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“Bina tikməklə yarışmaları” sözünə gəlincə isə burada 

xüsusilə də binaları uzatmaqla qürurlanmaq və bununla fəxr 

etməyi mənfi qiymətləndirilmişdir. Peyğəmbərin  vaxtında 

binaları uzatmaq deyə bir məfhum olmamışdır. Əksinə on-

ların evləri ehtiyac miqdarı qədər qısa idi. Əbu Zənnəd əl-

Əracdan, o da Əbu Hüreyrədən Peyğəmbərin  belə buyur-

duğunu rəvayət etmişdir: 

 "ان  ي  ن    الب   ف   اس  النَّ  ل  او  ط  ت   ي   ّتَّ ح   ة  اع  السَّ  وم  ق   ت   "ال  

“İnsanlar tikililərin uzunluğu ilə yarışmadığı müddətcə 

qiyamət qopmaz.” Bu hədisi Buxari rəvayət etmişdir.199 

 Əbu Davud Ənəsdən ibn Malikdən Peyğəmbərin  belə 

buyurduğunu rəvayət etmişdir: 

 ن  م   ل  ج  ، ر  ن  ال  ف  ل   ه  ذ  وا: ه  ال  ا؟ ق  ذ  ا ه  : م  ال  ق  ، ف   ةً ف  ر  ش  م   ةً بَّ ى ق   أ  ر  ف    ج  ر  "خ  
 ل  ع  ، ف   ه  ن  ع   ض  ر  ع  أ  ، ف   هللا   ل  و س  ى ر  ل  ع   م  لَّ س  ا، ف  ه  ب   اح  ص   اء  ج  ، ف  ار  ص  ن  ال  
 "ل  ج  ا الرَّ ه  م  د  ه  اراً، ف   ر  م   ك  ل  ذ  

“(Peyğəmbər  bir gün çölə) çıxdı və yüksək bir qübbə 

gördü. (O) dedi: “Bu nədir?” Dedilər: “Bu ənsardan olan bir 

nəfərin; filankəsindir”. Onun sahibi gəldi və Peyğəmbərə  

salam verdi. Peyğəmbər  ondan üz döndərdi. (O) bunu də

fələrlə etdi. Sonunda ənsardan olan o şəxs qübbəni yıxdı.” 

Təbərani də bu hədisi Ənəsdən başqa bir yolla rəvayət etmiş-

dir. Ondakı rəvayət belədir: “Peyğəmbər  əli ilə başının üs-

                                                           
199 7121. Həmçinin İmam Əhməd: 2\530 də rəvayət etmişdir. 
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tünü göstərərək dedi: “Bundan yüksək olan bütün tikililər 

vəbaldır (bəla, müsibət, ziyan).”200 

Həris ibn əs-Səib Həsənin belə dediyini nəql edir: “Osma

nın  xəlifəliyi dönamində Peyğəmbərin  zövcələrinin ev-

lərinə girirdim və əlim evlərin tavanlarına dəyirdi.” 

Ömərdən (ölkə əhalisinə) belə yazdığı rəvayət olunur: 

“Evlərinizi yüksəltməyin. Şübhəsiz ki, bu günlərinizin ən 

şərlisidir.” 

Yəzid ibn Əbu Ziyad demişdir: “Hüzeyfə Salman (əl-Fari-

siyə) belə dedi: “Ey Əbu Abdullah sənin üçün ev tikməyək-

mi?” (O) dedi: “Niyə? Məni hökmdarmı etmək istəyirsən?” 

(O) dedi: “Xeyr. Ancaq sənin üçün qamışdan ev tikək tavanı-

nı da həsirdən edək. Ayağa durduğun zaman başın dəyər, 

yatdığın zaman isə sanki iki tərəfinə dəyər”. (O) dedi: “Sanki 

ürəyimdən xəbər verdin.”201 

Əmmar ibn Əbu Əmmardan belə dediyi rəvayət olunur: 

“Əgər kimsə evini yeddi qulacdan çox qaldırarsa o “Ey fasiq-

lərin fasiqi haraya gedirsən?” deyə çağırılar”. Bunu İbn Əbu 

Dünyə nəql etmişdir.  

Yaqun ibn Şeybə “Müsnəd” kitabında deyir: “İbn Aişə, o 

da ibn Əbu Şümeylədən belə dediyi rəvayət olunur: “Müsəl-

manlar Bəsrədəki tükdən hörülmüş çadırdan düzəldilmiş 

məscidin yanına gəldilər. Onların arasında oğurluq yayıldı. 

Bu barədə Ömərə yazdılar. Onlara qamışdan ev tikməyə ica-

zə verdi. (Tikintilərini) qamışdan etdilər. Bu zaman da yan-

ğınla üz-üzə qaldılar. Yenə Ömərə müraciət etdilər. O da on-

                                                           
200 5237. İsnadı həsəndir. 
201 “Hilyə”: 1\202 
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lara gildən istifadə etməyə icazə verdi. Lakin tikilən evlərin 

tavanının yeddi qulacdan çox olmasını qadağan etdi və dedi: 

“Evlərinizi gildən tikdiyiniz kimi məscidi də gildən tikin”. 

İbn Aişə dedi: “Ütbə ibn Ğazvən Bəsrə məscidini qamışdan 

tikdi və dedi: “Qamışdan tikilən məsciddə qılnan namaz çiy 

kərpicdən tikilmiş məsciddə qılınan namazdan daha fəzilətli-

dir. Çiy kərpicdən tikilmiş məsciddə qılınan namaz isə biş-

miş kərpicdən tikilən məsciddə qılınan namazdan daha fəzi-

lətlidir.”   

İbn Məcə Ənəsdən Peyğəmbərin  belə buyurduğunu rə-

vayət edir:  

 "د  اج   املس  ف   اس  ى النَّ اه  ب  ت    ي   ّتَّ ح   ة  اع  السَّ  وم  ق   ت   "ال  
“İnsanlar məscid tikməklə bir-birinin önündə qürurlan-

madığı müddətcə qiyamət qopmaz.”202 

İbn Abbas  Peyğəmbərin  belə buyurduğunu rəvayət 

edir:  
 ا، و  ه  س  ائ  ن  ك    ود  ه  الي    ت  ف  رَّ ا ش  م  ي ك  د  ع  ب    م  ك  د  اج  س  م   ون  ف  ر   ش  ت  س   م  اك  ر  "أ  

 ا"ه  ع  ي   ى ب   ار  ص  النَّ  ت  ف  رَّ ا ش  م  ك  
“Belə görürəm ki, yəhudilərin sinagoglarını və xristianla-

rın kilsələrini yüksəltdikləri kimi siz də məndən sonra məs-

cidləri yüksəldəcəksiniz.”203 

                                                           
202 “Sünən İbn Məcə”: 739. İbn Hibban: 1614 hədisin səhih olduğunu de-

yir. Təxricinə tam orada bax. 
203 İbn Məcə: 740. İsnadı zəifdir. Əbu Davud bu cür rəvayət edir: “Məs-

cidləri yüksək tikməklə əmr olunmadım”. İbn Abbas deyir: “(Yəni) xristi-

an və yahudilərin bəzətdiyi kimi”. İbn Hibban: 1615 səhih demişdir. 
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İbn Əbu Dünyə İsmail ibn Müslimdən, o da Həsəndən  

belə dediyini rəvayət etmişdir: “Allah Rəsulu  məscidi inşa 

edərkən buyurdu: “Məscidi tikərkən tavanını Musanın tava-

nı qədər edin”. Həsəndən soruşdular: “Musanın tavanı nə-

dir?” (O) dedi: “Əlini uzatdığın zaman tavana dəyməsi.”204 

 

 

 

 

Üçüncü HƏDİS: 

İSLAMIN  

BEŞ  
                                                           
204 Beyhaqi İbn Əbu Dünyə yolu ilə rəvayət etmişdir. Həmçinin “Tərix ibn 

Kəsir”: 3\214. Bu hədis mürsəldir və zəifdir. Sənədindəki İsmail ibn Müs-

lim əl-Bəsri zəifdir. 
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م ))ب  : ول  ق  ي     هللا   ول  س  ر   ت  ع  : س   ال  ق   f ر  م  ع   ن  ب   هللا   د  ب  ع   ن  ع    ن 
 وم  ه  د  ب  ا عم د  مَ م م  نَ أم  ، وم  للا  َل إ   هم لم  إ  لم  ن  أم  ة  ادم هم : شم س  خم   ىلم عم  م  لم س  ال  
 م  و  صم  ، وم ت  ي  الب م  ج   حم  ، وم اة  كم الزَ  اء  يتم إ   ، وم ة  لم الصَ  ام  قم إ   ، وم ه  ول  س  رم 
 .م  ل  س  م   وم  ي  ار  خم الب   اه  وم ((. رم انم ضم مم رم 

Abdullah ibn Ömərdən f belə dediyi rəvyət olunur: 

Peyğəmbəri  belə deyərkən eşitdim: “İslam beş şeyin; 

Allah`dan başqa ilah olmadığına və Muhəmmədin Onun 

qulu və elçisi olduğuna şahidlik etməyin, namaz qılmağın, 

zəkat verməyin, həcc ziyarətini yerinə yetirməyin və oruc 

tutmağın üzərinə bina olunmuşdur. Hədisi Buxari və Müs-

lim  rəvayət etmişlər.205 

Bu hədisi Buxari və Müslim “Səhih” kitablarında İkrimə 

ibn Xaliddən, o da Abdullah ibn Ömərdən rəvayət etmişlər.  

Müslim  bu hədisi daha iki başqa yolla İbn Ömərdən rəvayət 

etmişdir. Onun həmçinin İbn Ömərdən gələn başqa rəvayət-

ləri də var.206 

Bu hədis eyni zamanda Cərir ibn Abdullah əl-Bəcili yolu 

ilə də Peyğəmbərdən  rəvayət olunmuşdur ki, onu da İmam 

Əhməd nəql etmişdir.207  

                                                           
205 Buxari: 8, Müslim: 16. Həmçinin Əhməd: 2\26, 93, 120, 143, Həmidi: 

703, Tirmizi: 260, Nəsai: 8\107 rəvayət etmişlər. İbn Hibban: 158, 1446 sə-

hih demişdir. Təxricinə kamil olaraq orada baxa bilərsən. 
206 “Sahih İbn Hibban”-a bax: 158. 
207 Bax: ”Musnəd”: 4\363, 364. Həmçinin Təbərani “Kəbir”-də: 2363, 2364 

və “Sağir”-də: 782, Mərvəzi “Təzim Qadri`s-Salə”-də: 419-422 rəvayət et-

mişlər. Heysəmi “Məcmə”-də: 1\47 rəvayət etmiş və demişdir: “Bu hədi-
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Bundan öncəki hədisdə İslam haqqında danışmışdıq. 

Bu hədisdən məqsəd İslamın bu beş şeyin üzərində qurul-

masıdır. Zikr olunan bu beş şey onun rüknləri və ya üzərin-

də inşa olunduğu dirəkləridir. Hədisi eyni zamanda Muhəm-

məd  ibn Nasr əl-Mərvizi  “Kitəbu`s-Salə”-də nəql etmişdir. 

Onun nəql etdiyi rəvayət belərid: “İslam beş sütun üzərində 

qurulmuşdur”.208 Burada məqsəd İslamı bir binaya bənzət-

mək, bu beş şeyin o binanın dirəkləri olduğunu və o dirəklər 

olmadan binanın ayaq üstə durmayacağını göstərməkdir. İs-

lamın qalan şeyləri isə bu binanı tamamlayan qalan şeylərdir 

ki, bunlardan da bəzilərinin itirilməsi ilə bina tamamilə da-

ğılmaz və lakin naqis olar. Amma bu beş əsasa gəlincə isə 

bunlar olmadıqda İslamın olmadığında heç bir şübhə yox-

dur. Həmçinin kəlmeyi şəhadətin itməsi ilə də İslam ortadan 

qalxar. Kəlmeyi şəhadətdən istək isə Allah`a  və Rəsuluna 

iman gətirməkdir (qeyd edək ki, iman gətirməklə inanmaq 

kəlmələri bir-birindən tamamilə uzaq kəlmələrdir). Buxari-

nin şərh olaraq nəql etdiyi bir rəvayət bunu təsdiq edir. (Bu 

rəvayət belədir): “İslam beş şey üzərinə bina olunmuşdur; 

Allah`a  və Rəsuluna iman gətirmək.209 Hədisin davamını 

zikr etdi. 

Müslimin  rəvayəti isə belədir: “(İslam beş şey) üzərinə 

bina olunmuşdur; Allah`ı  təkləmək (tövhidi həyata keçir-

mək)”. (Müslimin) başqa bir rəvayəti isə belədir: “Allah`a  i-

badət etmək və ondan qeyri (ibadət olunanlara) küfr etmək. 

                                                                                                                                   

si Əhməd, Əbu Yələ, Təbərani “Kəbir”-də və “Sağir”-də rəvayət etmişlər 

və Əhmədin isnadı səhihdir.  
208 413. İsnadı Müslimin şərtlərinə görə səhihdir. 
209 Buxari: 4514. 
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Buradan da belə nəticəyə gəlməl olur ki, Allah`a  və Rə-

suluna iman İslam adı altına daxildir. Bu haqda keçən 

hədisdə ətraflıca danışdıq. 

Namaz qılmağa gəlincə isə onu tərk edən şəxsin İslamdan 

çıxmasını göstərən bir çox hədislər nəql olunmuşdur. 

Müslimin “Səhih” kitabında Cabirdən Peyğəmbərin  belə 

buyurduğu rəvayət olunur:   

 "ة  ال  الصَّ  ك  ر  ت    ر  ف  الك   و   ك  ر  الش    ي   ب    و   ل  ج  الرَّ  ي   "ب   
“Kişi ilə şirk və küfr arasında namazın tərki vardır.”210 Bu 

rəvayətin eynisi Bureydədən,211 Səvbəndən,212 Ənəsdən213 və 

başqalarından da nəql olunmuşdur. 

Muhəmməd ibn Nasr əl-Mərvəzi Übadə ibn Samitdən 

Peyğəmbərin  belə buyurduğunu rəvayət edir:  

 "ة  لَّ امل   ن  م   ج  ر  خ   د  ق  ا، ف   دً م   ع  ت   ا م  ه  ك  ر  ت    ن  م  ا، ف  دً م   ع  ت   م   ة  ال  الصَّ  ك  ر  ت    ت   "ال  
“Bilərəkdən namazı tərk etmə. Şübhəsiz ki,bilərəkdən na-

mazı tərk edən millətdən (İslamdan və ya İslam millətindən) 

çıxmışdır.”214 

                                                           
210 82. Həmçinin Əbu Davud: 4678, Tirmizi: 2618, İbn Məcə: 1078 rəvayt et-

mişlər. İbn Hibban: 1453 bu hədisə səhih demişdir. Təxricinə orada bax. 
211 Əhməd: 5\346, 355, Tirmizi: 2621, Nəsai: 1\231, İbn Məcə: 1079. İbn Hib-

ban: 1554 və Hakim: 1\6 səhih demişlər, Zəhəbi də bununla razılaşmışdır. 
212 Laləkai “Usulu`l-İtiqad”-da: 1521 rəvayət etmiş və Müslimin şərtlərinə 

görə səhih saymışdır. Həmçinin Hafiz əl-Munziri: 1\379 bu hədisi zikr 

etmiş və demişdir: “Bu hədisi Hibətullah ət-Tabəri səhih bir isnadla rəva-

yət etmişdir”. 
213 İbn Məcə: 1080, Mərvəzi: 897, 900. İsnadında Yəzid ər-Ruqqaşi zəifdir. 
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Muaz ibn Cəbəl Peyğəmbərin  belə buyurduğunu rəva-

yət edir: 

 "ة  ال  الصَّ  ه  ود  م  ع   ، و  م  ال  س  ال   ر  م  ال   س  أ  "ر  
“İşin başı İslam dirəyi isə namazdır.”215 Burada Peyğəm-

bər  namazı, çadırı dik tutan sütuna bənzətmişdir. Əgər ça-

dırın bu sütunu yıxılsa çadır da aşar və onsuz ayaq üstündə 

dura bilməz.  

Ömər ibn Xattab demişdir: “Namazı tərk edənin İslam-

dan payı yoxdur”.216  

Səd217 və Əli ibn Əbu Talib218 demişlər: “Kim namazı tərk 

edərsə kafir olar”. 

                                                                                                                                   
214 “Təzim Qadri`s-Salə”: 920, Laləkai “Usulu`l-İtiqad”-da: 1522. İsnadı 

zəifdir. Lakin Mərvəzidə: 912 Umeymədən və Əhməddə: 6\421, Mərvəzi-

də: 913 Ummu Eyməndən bu hədisi dəstəkləyən şahidlər vardır.  
215 Təxrici daha öncə verilmişdir. (Tirmizi: 2616, Nəsai: 11394, Əhməd: 

3\154) 
216 Malik: 1\38, 39, İbn Səd “Tabaqat”-da: 3\351, Mərvəzi: 923, 929, Lalə-

kai: 1528,  1529,  Əcurri “əş-Şəriə”-də: səh. 134, İbn Əbu Şeybə: 11\25.  
217 Ola bilsin ki, burada Səd ibn Bəkr oğullarından Səd ibn Üməra nəzər-

də tutlmuşdur. Buxari bunu səhabələr babında zikr etmişdir. Məhəmməd 

ibn Nasr: 946 İbn İshaqdan belə dediyini rəvayət etmişdir: “Abdullah ibn 

Əbu Bəkr ibn Məhəmməd ibn Amr ibn Hazm Səid əl-Ənsarinin Səd ibn 

Bəkr oğullarının qardaşı olan Səd ibn Üməranın (o səhabədəndir) belə 

dediyini rəvayət etdi: “Bir nəfər ona dedi: “Allah  sənə rəhm eyləsin 

mənə nəsihət et”. O dedi: “Namaza qalxdığın zaman dəstəmaz al. 

Dəstəmazı olmayanın namazı, namazı olmayanın imanı da olmaz. 

Namaza durduğunda vidalaşırsanmış kimi namaz qıl. Ehtiyaclarının bir 

çoxundan əl çək. Bu bir yoxsulluqdur. İnsanların əlindəkindən ümüdünü 

üz. Bax bu əsil var-dövlətdir. Sonradan peşman olacağın söz və əməllərə 

diqqətlicə bax və onlardan uzaq dur”. Bax: ”Usudu`l-Ğabə”: 2\362. 
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Abdullah ibn Şəqiq demişdir: “Allah Rəsulunun  əshabı 

namazdan başqa heç bir əməlin tərk olunmasının küfr oldu-

ğunu deməzdilər.”219 

Əyyub əs-Sixtiyani deyir: “Namazın tərkinin küfr olma-

sında ixtilaf yoxdur.” 

Sələf və xələfdən bir qrup bu görüşü dəstəkləmişdir. Bu 

Abdullah ibn Mübarək, Əhməd ibn Hənbəl və İshaq ibn Ra-

haveyhin görüşüdür. İshaq ibn Rahaveyh bu məsələdə elm 

əhlinin icmasını (yəni yekdil fikirdə olduğunu) nəql etmişdir. 

Muhəmməd  ibn Nasr əl-Mərvəzi deyir: “Hədis əhlinin 

hamısı (cumhur əhlu-l hədis) bu görüşdədir”. 

Bunlardan bir qismi İslamın beş rüknündən bilərək bir 

şey tərk edənin kafir olduğu görüşündədir. Bu görüş Səid 

ibn Cübeyr, Nafi və Həkəmdən rəvayət olunmuşdur. Bu gö-

rüş eyni zamanda İmam Əhməddən rəvayət olunan və onun 

əshabından bir qrupun seçmiş olduğu görüşdür. Bu eyni za-

manda İbn Həbib və maliki məzhəbinin sözüdür.  

əd-Darəqutni və başqaları Əbu Hüreyrənin Peyğəmbər-

dən  belə rəvayət etdiyini nəql etmişlər: 

 ب  ج  و  م، ل  ع  : ن   ت  ل  ق    و  ل  : ال  ؟ ق  ام  ع   ل    ك  ف   ج  احل   هللا   ول  س   ر  ي   يل  "ق  
 "ت   ر  ف  ك  ل   وه  م  ت  ك  ر  ت    و  ل   ، و  وه  م  ت  ق  ط  ا أ  م   م  ك  ي  ل  ع   ب  ج  و   و  ل   ، و  م  ك  ي  ل  ع  

                                                                                                                                   
218 İbn Əbu Şeybə “Musannəf”-də: 11\47 və “İman”-da: 126, Mərvəzi: 

933, Əcurri: səh. 135. Sənədindəki Muqal əl-Xasəmi məchuldur. (kim ol-

duğu bilinmir) 
219 İbn Əbu Şeybə “Musannəf”-də: 11\49, Tirmizi: 2622, Mərvəzi: 948. İs-

nadı səhihdir. 
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“(Peyğəmbərdən ) ey Allah`ın Rəsulu hər il həcc (edək-

mi)?”deyə soruşdular. (O) dedi: “Əgər bəli desəm üzərinizə 

vacib olar. Üzərinizə vacib olsa gücünüz yetməz. Tərk etsə-

niz isə küfrə düşmüş olarsınız”.220 

Laləkai221 Muəmməlin belə dediyini rəvayət edir: “Həm-

məd ibn Zeyd Amr ibn Nukəridən, o Əbu Cəvzadan, o da 

İbn Abbasın mərfu olaraq  belə dediyini rəvayət edir: “İsla-

mın qulpu, dinin qaydaları üçdür və İslam bu üç şeyin üzə-

rində qurulmuşdur. (Bunlar) Allah`dan  başqa ilah olmadı-

ğına şəhadət gətirmək, namaz və ramazan orucudur. Kim 

bunlardan birini tərk etsə o şəxs kafirdir və qanı halaldır. 

Malı çox olduğu halda həcci yerinə yetirməyən də kafirdir, 

amma qanı halal olmaz. Malı çox olduğu halda zəkat 

verməyən kafirdir, amma qanı halal olmaz”. Bu hədisi həm-

çinin Quteybə ibn Səid Həmməd ibn Zeyddən mərfu olaraq 

müxtəsər şəkildə rəvayət etmişdir. Həmməd ibn Zeydin 

qardaşı Səid ibn Zeyd isə bu hədisi Amr ibn Malikdən bu 

isnadla mərfu olaraq rəvayət etmiş və demişdir: “Kim 

bunlardan birini tərk edərsə o Allah`a  (qarşı çıxmış) kafir-

dir. O şəxsin əməlləri və ədaləti qəbul olunmaz. Malı və qanı 

halaldır”. Bundan sonrasını zikr etmədi. 

                                                           
220 Bu rəvayəti Abd ibn Həmid öz “Müsnəd”- də nəql etmişdir. Həmçinin 

“əd-Durru`l-Mənsur”-da: 2\273 Həsəndən mürsəl olaraq. Hədisin əsli 

“Tərk etsəniz isə küfrə düşmüş olarsınız” cümləsi xaric olmaqla Müslim-

də: 1337 nəql olunur. İbn Məcədə onun Ənəsdən rəvayət olunan şahidi 

var. Orada əlavə olaraq bu cümlə işlədilmişdir: “Əgər onu etməzsəniz ə-

zaba düçar olarsınız”. Buseyri “Zəvaid”-də səhih demişdir. Hafiz İbn Hə-

cər “ət-Təlxis”-də: 2\220 “Rəvayət edənləri siqadır” deyir.  
221“Usulu`l-İtiqad”: 1576. Həmçinin Əbu Yələ: 2349 rəvayət etmişdir. İs-

nadı zəifdir. Muəmməlin yaddaşı zəifdir. Amr ibn Nukəri isə səhvə yol 

verəndir. 
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Ömər ibn Xattabdan  həcci yerinə yetirməyənlərə qarşı 

cizyə tətbiq etdiyi və belə dediyi rəvayət olunur: “Onlar mü-

səlman deyillər”.222 İbn Məsuddan  isə zəkat verməyənin 

müsəlman olmadığını dediyi rəvayət olunur.223 İmam Əhmə-

din namazla zəkatın tərkinin küfr olduğu, oruc və həccin tər-

kinin isə küfr olmadığı qənaətində olduğu rəvayət olunur. 

İbn Üyeynə deyir: “Murciə məzhəbinə mənsub olanlar 

fərzlərin (vacib olan şeylərin) tərk olunmasını haram bir iş iş-

ləmək kimi günah olduğunu iddia edirlər. Bunlar əslində ey-

ni şey deyil. Çünki haram olan bir şeyin onu halallaşdırma-

dan bilərək edilməsi günahdır. Fərzlərinsə bilmədən və üzrlü 

səbəblər xaric tərk olunması küfrdür. Bu iblisin və yahudi a-

limlərinin küfrü kimidir. Onlar Peyğəmbəri  dillə təsdiq e-

dir, gətirdiyi şəriətlə isə əməl etmirdilər.”  

Əhməd ibn Hənbəl və İshaq ibn Rahaveyh namazı tərk e-

dənin kafir olmasına iblisin Adəmə a səcdə etməkdən bo-

yun qaçırmasını dəlil gətirmişlər. (Əgər o Adəmə səcdədən 

boyun qacırmaqla kafir oldusa) Allah`a  səcdə etmək daha 

böyük bir şeydir. 

 Müslim “Səhih”-də Əbu Hüreyrədən Peyğəmbərin  be-

lə buyurduğunu rəvayət edir: 

                                                           
222 Daha öncə zikr etmişdik. 
223 Daha öncə zikr etmişdik. 
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 : ي  ول  ق  ي    ي و  ك  ب  ي    ن  اط  ي  لشَّ ا ل  ز  ت   ، اع  د  ج  س  ف   ة  د  ج  الس   م  آد   ن  اب   أ  ر  ا ق   ذ  "إ  
 ت  ي  ب   أ  ف   ود  ج  لس  اب   ت  ر  م  أ  و  ، ة  نَّ ال   ه  ل  ، ف   د  ج  س  ف   ود  ج  لس  اب   م  آد   ن  اب   ر  ي أ م  ل  ي  و  
 "ار  النَّ  ي  ل  ف  

“Adəm oğlu səcdə (ayəsi) oxuduğu zaman səcdəyə qapa-

nar. Bu zaman şeytan bir kənara çəkilib ağlayar və deyər: 

“Vay mənim halıma. Adəm oğlu səcdə etməklə əmr olundu 

və səcdə etdi. Onun üçün cənnət var. Mən isə səcdə etməklə 

əmr olundum və bundan boyun qaçırdım. Mənim üçün isə a-

təş var.”224 

Bir şeyi də unutma ki, bu beş sütun bir-biri ilə sıx əlaqəli-

dir. Hətta birinin o biri olmadan qəbul olmadığı da rəvayət 

olunmuşdur. İməm Əhməd “Müsnəd”-də 225 Ziyad ibn Nu-

eym əl-Hadramidən Peyğəmbərin  belə buyurduğunu rə-

vayət etmişdir: 

ا ئً ي   ش   ه  ن  ع   ي  ن  غ  ي    ل    ث  ال  ث  ب  ى ت  أ   ن  م  ، ف  م  ال  س   ال  ف   هللا   نَّ ه  ض  ر  ف    ع  ب  ر  "أ  
 "ت  ي  الب    ج  ح   ، و  ان  ض  م  ر   م  و  ص   و   ،اة  ك  الزَّ  ، و  ة  ال  ا: الصَّ يعً ج    نَّ  ب   ت   ي   ّتَّ ح  

“Allah  İslamda dörd şeyi vacib etmişdir. Kim bu dörd 

şeydən üçünü yerinə yetirərsə onların hamısını yerinə ye-

tirməyincəyə qədər (heç biri) qəbul olunmaz. Bunlar namaz, 

zəkat, ramazan orucu və həcc ziyarətidir. Bu hədis mürsəl-

                                                           
224 “Sahih Muslim”: 81,Əhməd: 2\443. İbn Xuzeymə: 549 səhih demişdir. 

İbn Hibban: 2759. Təxricinə İbn Hibbanda bax. 
225 4\200-201. Müəllifin dediyi kimi isnadı mürsəldir. Sənədindəki İbn 

Luheyə zəifdir. 
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dir. Bu hədis Ziyadın Ümara ibn Həzmdən, onun da Pey-

ğəmbərdən  rəvayəti ilə də nəql olunmuşdur.”226 

Osman, ibn Əta əl-Xorasanidən, o atasından, o Abdullah 

ibn Ömərdən , o da Peyğəmbərdən  belə buyurduğunu 

rəvayət etmişlər: 

 ه  ل   إ  ال   ن  أ   ة  اد  ه  ش   ،ء  ي  ش   ن  و د  ا ئً ي   ش   نَّ ه  ن   م   هللا   ل  ب  ق   ي   ال   س  خ    ين  "الد   
 و   ه  ب  ت  ك    و   ه  ت  ك  ئ  ال  م   و   هلل  اب   ان  ي  إ   ، و  ه  ول  س  ر   و   ه  د  ب  ع   ادً مَّ حم    نَّ أ   ، و   هللا  الَّ إ  
 ات  و  ل  الصَّ  ، و  ة  د  اح  و   ه  ذ  ه   ت  ملو  ا د  ع  ب    اة  ي  احل   ، و  ار  النَّ  و   ة  نَّ ل  اب   ، و  ه  ل  س  ر  

 ن  م   ور  ه  ط   اة  ك  الزَّ  ، و  ة  ال  لصَّ  اب  الَّ إ   ان  ي  ال   هللا   ل  ب  ق   ي   ال   ين  الد    ود  م  ع   س  م  ال  
 ث َّ  ء  ال  ؤ  ه   ل  م  ع   ن  م  ، ف  اة  ك  لزَّ  اب  الَّ إ   ة  ال  الصَّ  و   ان  ي  ال   هللا   ل  ب  ق   ي   ال   ، و  وب  ن  الذ  
 ، و  ة  ال  الصَّ  و  ، ان  ي  ال   ه  ن  م   هللا   ل  ب  ق  ي    ا ل   دً م   ع  ت   م   ه  ام  ي  ص   ك  ر  ت   ف    ان  ض  م  ر   اء  ج  
 ص   و  ي    ل    ، و  جَّ ي    م  ل  ، ف   ج  احل   ه  ل   ر  س  ي  ت    ، ث َّ ع  ب  ر  ال   ء  ال  ؤ  ه   ل  ع  ف    ن  م  ، ف  اة  ك   الزَّ ال  
 ا"ه  ل  ب    ق   ت  الَّ  ع  ب  ر  ال   ه  ن  م   هللا   ل  ب  ق  ي    ، ل   ه  ل  ه  أ   ض  ع  ب    ه  ن  ع   ج  ي    ل    ، و  ه  ج   ب   

“Din beş şeydən ibarətdir. Allah  onların bir qismi olma-

dan digər qismini qəbul etməz. (Bunlar) Allah`dan  başqa i-

lah olmadığına və Muhəmmədin onun qulu və elçisi olduğu-

na şəhadət gətirmək, Allah`a , mələklərinə, kitablarına, elçi-

lərinə, cənnətə və cəhənnəmə, ölümdən sonra dirilməyə i-

man etməkdir. Bunlar (beş şeydən) biridir. Beş vaxt namaz 

dinin dirəyidir. Allah  namazsız imanı qənul etməz. Zəkat 

                                                           
226 Əhməd və Təbərani “Kəbir”-də rəvayət etmişlər. Həmçinin “Məcmə”-

də: 1\47.  Heysəmi demişdir: “Sənədində İbn Luheyə var”.   
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günahlardan təmizlənmədir. Allah  zəkatsız imanı və 

namazı qəbul etməz. Kim bu üçünü edərsə , daha sonra ra-

mazan ayı gəldiyində bilərəkdən orucu tərk edərsə Allah  
ondan imanı, namazı və zəkatı qabul etməz. Kim bu dörd 

şeyi yerinə yetirərsə, daha sonra həcci yerinə yetirmək im-

kanı qazanarsa və  həcci yerinə yetirməz, onun yerinə həcci 

yerinə yetirməyi vəsiyyət etməz və ya onun qohumlarından 

kimsə onun yerinə həcci yerinə yetirməzsə Allah  ondan 

öncəki dörd şeyi də qabul etməz.” Bu hədisi İbn Əbu Hatim 

nəql etmiş 227  və demişdir: “Atamdan bu hədis barəsində 

soruşdum və o mənə belə cavab verdi: “Bu münkər228 hədis-

dir və ya Əta əl-Xorasaninin sözü olduğu da ehtimal olu-

nur”. 

Mən deyərdim ki, bu, Əta əl-Xorasaninin İbn Ömərin  

hədisinə (açıqlamaqda olduğumuz hədis) verdiyi bir şərhdir. 

Ətaya gəldikdə isə o Şam diyarının məşhur alimlərindəndir. 

İbn Məsud  demişdir: “Zəkat verməyənin namazı da ol-

maz”. İbn Məsudun  namazı olmaz deməsi namazın səhih 

olmayacağı və ya tərk edildiyi üçün yenidən qılınmasının 

lazım olduğu mənasını daşımaz. Bu sözdən məqsəd Allah`ın 

 bu işdən razılığının, işi görənin yüksək topluluqlar 

(qiyamət günü cənnət əhli və mələklər) içində tərif olunma-

sının,  qürur duyulmağın baş verməyəcəyidir. 

                                                           
227 “əl-İləl”: 1\294, 2\156, Əbu Nueym “Hilyə”-də: 5\201, 202 nəql etmiş 

və demişdir: “İbn Ömərdən bu rəvayəti ğaribdir”. 
228 Zəif ravinin etibarlı ravilərin etdiyi rəvayətə zidd bir hədis rəvayət etməsi. 
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Bu rüknləri səhih şəkildə yerinə yetirən adam yuxarıdakı 

mənaya nail olmuş olar. Əgər bir qismini tərk edib digər qis-

mini yerinə yetirsə bu zaman o buna nail olmaz. O bu etdiyi 

ilə yalnız və yalnız o rüknü tərk edənin alacağı cəzadan xilas 

olmuş, canını qurtarmış olar. O etdiyi yerinə yetirdiyi rüknə 

görə mükafatda alar. 

Buradan da belə qənaətə gəlmək olar ki, imanı əksildən 

bəzi haramlara yol vermək yaxşı əməllərin qəbul olunması-

nın qarşısını alır. Bu dediyimizə İslamın rüknlərini də aid et-

mək olar. Buna dəlil Peyğəmbərin  bu hədisidir: 

 ا"مً و  ي    ي  ع  ب  ر  أ   ة  ال  الصَّ  ه  ل   هللا   ل  ب  ق  ي    ل    ر  م  ال   ب  ر  ش   ن  "م  

“Kim içki içsə Allah  qırx gün ondan namazını qəbul et-

məz.”229  

 ا"مً و  ي    ي  ع  ب  ر  أ   ة  ال  ص   ه  ل   ل  ب  ق  ت    ل    ول  ق  ا ي   ب    ه  ق  د  ص  ا ف  افً رَّ ى ع  ت  أ   ن  "م  
“Kim falçıya gedib onun dediklərini təsdiqləsə (və ya i-

nansa) onun qırx gün namazı qəbul olunmaz.”230 
 "ة  ال  ص   ه  ل   ل  ب  ق  ت    ، ل   يه  ال  و  م   ن  م   ق  ب  أ   د  ب  ا ع  ي   "أ  

“Hanası kölə ağasından qaçsa namazı qəbul olunmaz”.231 

İbn Ömərin hədisini dəlil olaraq götürüb deyirlər ki, əgər 

bir söz müxtəlif manaları özündə cəmləşdirirsə o mənalar-

dan bəzilərinin düşməsilə o söz düşmüş olmaz. Bununla da 

                                                           
229 Müslim: 2003 Abdullah ibn Ömərdən. 
230 Müslim: 2230. 
231 Müslim: 69 Cərirdən. 
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“Əgər əməllər imana daxildirsə o, onun adının altına girən 

hər hansı əməlin yox olması ilə düşmüş olar” deyənlərin sö-

zü batil olar. Peyğəmbər  bu beş şeyi İslamın təməli və di-

rəyi etmiş, Cəbrail hədisində İslamı bu beş şeylə açıqlamış-

dır. Talha ibn Übeydullahdan rəvayət olunan hədisdə isə bə-

dəvi ərəb Peyğəmbərdən  İslamı soruşanda o, onun üçün 

İslamı yenə bu beş şeylə izah etmişdir.232 

Bununla yanaşı iman məsələsində əhli sünnəyə müxalif 

olanlar deyirlər: Əgər kəlmeyi şəhadət xaric olmaq şərtilə İs-

lamın (şərtlərindən) biri və ya dördü də ortadan qalsa insan 

bununla İslamdan çıxmış olmaz. Bunlardan bəziləri Cəbrai-

lin a Peyğəmbərdən  İslamın nə olduğu barəsində deyil 

onun şəriəti barəsində soruşduğunu rəvayət edirlər. Hədis 

əhli və tənqidçiləri isə belə bir rəvayətin doğru olmadığını 

deyirlər. Bunlardan Əbu Zura ər-Razi, Müslim  ibn Həccac, 

Əbu Cəfər əl-Uqeyli və başqalarını göstərmək olar. 

Alimlər imanı əsas, şöbə və bölmələrdən (kök, budaq, yar-

paq) təşkil olunmuş bir ağaca bənzədirlər. Ağac deyərkən 

bunların hamısı nəzərdə tutulur. Onun şöbə və bölmələrin-

dən bəzilərinin ondan qopması, ağac adının ondan götürül-

məsini vacib etməz. Bu zaman “O naqis (yarımçıq) ağacdır” 

və ya “Başqası ondan daha kamildir” deyilər. 

Allah  da imana belə misal çəkər: 

     
   

   

                                                           
232 Malik: 1\175 Əhməd: 1\162 yolu ilə, Buxari: 46, Müslim: 11, İbn Hib-

ban: 1724. Təxricinə İbn Hibbanda bax.   
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Allah bir məsəl çəkdi.  Xoş bir söz kökü yerdə möhkəm 

olub budaqları göyə ucalan gözəl bir ağac kimidir. O, Rəb-

b`inin izni ilə bəhrəsini hər vaxt verər. (İbrahim 24-25) 

Burada xoş bir söz dedikdə kəlmeyi tövhid (Lə iləhə illəl-

lah), kök dedikdə qəlblərdə sabit olan tövhid, bəhrə dedikdə 

isə bütün bunlardan meydana çıxan saleh əməllər nəzərdə 

tutulmuşdur. 

Peyğəmbər  isə mömini və müsəlmanı xurma ağacına 

bənzətmişdir.233 Xurma ağacının bölmələrindən və ya bəhrə-

sindən biri düşməklə o, bölməsi və ya bəhrəsi naqis xurma a-

ğacı olsa da “Xurma ağacı” adı ondan tamamilə götürülməz. 

Baxmayaraq ki, cihad əməllərin ən fəzilətlisidir İbn Ömə-

rin hədisində Peyğəmbər  onu zikr etməmişdir. Rəvayətlə-

rin birində belə deyilir: “İbn Ömərdən soruşuldu: “Bəs cihad 

(zikr olunmadımı)?” (O) dedi: “Cihad gözəldir. Amma Pey-

ğəmbər  belə buyurdu.” Bunu İmam Əhməd nəql edir. 

Muaz ibn Cəbəlin hədisində isə belə deyilir: “İşin başı İs-

lam dirəyi namaz, zirvəsi isə cihaddır”. Zirvə sözü ilə nəzər-

                                                           
233 Hədis buna bənzər başqa hədislərin onu dəstəkləməsilə həsən dərəcə-

sinə çatır. Buxari “Tarix”-də: 7\248 Əbu Rezin əl-Uqeylidən, Təbərani 

“Kəbir”-də: 19\460, Qəddai: 1353, 1354 rəvayət etmişlər. İbn Hibban: 247 

hədisin səhih olduğunu demişdir. Həmçinin Əhməd: 2\199, Raməhrəmzi 

“əl-Əmsal”-da: səh. 64-65 Abdullah ibn Amrdan rəvayət etmişlər. Ha-

kim: 1\75-76  hədisin səhih olduğunu demiş, Zəhəbi də bununla razılaş-

mışdır. Əbu-ş Şeyx “əl-Əmsal”-da: 353, 354 İbn Ömərdən rəvayət etmiş-

dir.   
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də tutulan oradakı ən yüksək nöqtədir. Amma bu onun (ci-

hadın) İslamın rüknlərindən və ya üzərində dayandığı sü-

tunlarından yüksək olduğu mənasını verməz. Bunu iki yön-

dən açıqlamaq olar. 

Birincisi odur ki, cihad alimlərin əksəriyyətinə (cumhur) 

görə fərz ayn deyil, fərz kifayədir. Bu rüknlər isə əksinə fərz 

ayndır. 

İkincisi isə odur ki, cihad bəşəriyyət var olduğu müddət-

cə var olmur. Əksinə İsa a nazil olduqdan və yer üzərində 

İslam ümmətindən başqa bir ümmət qalmadıqdan sonra mü-

haribə də qurtaracaq, cihada da ehtiyac qalmayacaq. Amma 

bu rüknlərə gəlincə onlar hər bir möminə qiyamət qopana 

qədər vacibdir. Allah  daha yaxşısını biləndir. 
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Dördüncü HƏDİS: 
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 ق  اد  ص   و  ه   و    هللا   ول  س  ا ر  ن  ث   دَّ : ح  ال  ق    ود  ع  س  م   ن  ب   هللا   د  ب  ع   ن  ع  
 ا، ث َ ت  فم ط  ا ن  م  و  ي م  يم ع  بم ر  أم  ه  م   أ   ن  ط   بم ف   ه  ق  ل  خم  ع  مم ي    م  ك  دم حم أم  نَ إ  )): وق  د  املص  

 ه  ي  لم إ   للا   ل  س  ر  ي    ، ث َ كم ل  ذم  لم ث  م   ة  غم ض  م   ون  ك  يم  ، ث َ كم ل  ذم  لم ث  ا م  ت  قم لم عم  ون  ك  يم 
 ه  ل  مم عم  وم  ه  ق  ز  ر   ب  ت  كم : ب  ات  مم ل  كم   ع  بم ر  ب م  ر  مم ي    ، وم وحم الر   يه  ف   خ  ف  ن   ي م ، ف م كم لم الم 
 ل  مم ع  ي م لم  م  ك  دم حم أم  نَ إ   ه  ر  ي   غم  هم لم  إ  ي لم الذ  وم ، ف م يد  ع  سم  و  أم  ي  ق  شم  ، وم ه  ل  جم أم  وم 
 ه  ي  لم عم  ق  ب  س  يم ، ف م اع  رم  ذ  َل ا إ  هم ن م ي   ب م  وم  ه  نم ي   ب م  ون  ك  ا يم  مم َّت حم  ة  نَ الم  ل  ه  أم  ل  مم عم ب  

 ل  مم عم ب   ل  مم ع  ي م لم  م  ك  دم حم أم  نَ إ   ا، وم هم ل  خ  د  يم ف م  ار  النَ  ل  ه  أم  ل  مم عم ب   ل  مم ع  ي م ف م  اب  تم الك  
 اب  تم الك   ه  ي  لم عم  ق  ب  س  يم ، ف م اع  رم  ذ  َل ا إ  هم ن م ي   ب م  وم  ه  نم ي   ب م  ون  ك  ا يم  مم َّت حم  ار  النَ  ل  ه  أم 
 م  ل  س  م   و   ي  ار  خ  الب   اه  و  ر   ا((هم ل  خ  د  يم ف م  ة  نَ الم  ل  ه  أم  ل  مم عم ب   ل  مم ع  ي م ف م 

Abdullah ibn Məsudun  belə dediyi rəvayət olunur: Sa-

diqu`l-Məsduq (sadiq və sadiqliyi təsdiq olunmuş) olan Rə-

sulullah  bizə belə buyurdu: “Şübhəsiz ki, hər birinizin 

yaradılışı ana bətnində qırx günə nütfə (məni) olaraq ta-

mamlanar. Sonra bu qədər vaxt da  qan laxtası halında olar. 

Daha sonra bu qədər vaxt da bir parça ət şəklində olar. 

Bundan sonra Allah  bir mələk göndərər. Ona ruh üfürü-

lər və dörd şeyi; ruzisini, əməlini, əcəlini, xoşbəxt və ya 

bədbəxt olacağını yazması ilə əmr olunar. Özündən başqa 

ilah olmayana and olsun ki, sizdən biriniz cənnət əhlinin 

əməli ilə əməl edər. Cənnətlə arasında bir qulac məsafa qa-

lınca yazısı (qədəri) ona üstün gələr, cəhənnəm əhlinin ə-

məli ilə əməl edər  və cəhənnəmə girər. Eynilə yenə sizdən 

biriniz cəhənnəm əhlinin əməli ilə əməl edər. Cəhənnəmlə 
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arasında bir qulac məsafa qalınca yazısı (qədəri) ona üstün 

gələr, cənnət əhlinin əməli ilə əməl edər  və cənnətə girər.” 

Hədisi Buxari və Müslim  rəvayət etmişlər.234 

Alimlər bu hədisin səhihliyində və qəbul olunmasında it-

tifaq etmişlər. Hədisi Əməş Zeyd ibn Vəhbdən, o da İbn Mə-

suddan rəvayət etmiş, bu yolla da Buxari və Müslim  öz “Sə-

hih”-lərində nəql etmişlər. 

Muhəmməd ibn Yəzid əl-Əsfatidən belə dediyi rəvayət o-

lunur: “Yuxumda Peyğəmbəri  gördüm və dedim: “Ey 

Allah`ın Rəsulu İbn Məsudun səndən rəvayət etdiyi “Sadi-

qu`l-Məsduq olan Rəsulullah  bizə belə dedi” hədisi (doğ-

rudurmu?)” (O) buyurdu: “Özündən başqa ilah olmayana 

and olsun ki, o hədisi ona mən danışmışam”. Bunu üç dəfə 

təkrar etdi. Daha sonra buyurdu: “Allah  bu hədisi rəvayət 

etdiyi kimi Əməşin, bu hədisi ondan öncə və sonra rəvayət e-

dənlərin günahlarını bağışlasın”.235 

Bu hədis İbn Məsuddan  başqa cür də rəvayət olunmuş-

dur. 

“Şübhəsiz ki, hər birinizin yaradılışı ana bətnində qırx gü-

nə nütfə (məni) olaraq tamamlanar” sözünü İbn Məsud belə 

açıqlamışdır: “Nütfə ana bətninə düşdükdən sonra bütün tük 

və dırnaqlara yayılar. Qırx gün qaldıqdan sonra yenə ana 

bətninə enər və qan laxtası olar. Bu da onun tamamlanması-

dır”. Bu rəvayəti Əməş Xaysəmədən o da İbn Məsuddan  

                                                           
234 Buxari: 3208, 3332, 6594, 7454, Müslim: 2643, Əhməd: 1\382, 430, Əbu 

Davud: 4708, Tirmizi: 2137, İbn Məcə: 76, İbn Hibban: 6174 rəvayət etmiş-

lər. Təxricinə İbn Hibbanda bax. 
235 Laləkai “Usulu`l-İtiqad”-da: 1043. 
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nəql etmişdir, bu yolla da İbn Əbu Hatim və başqaları kitab-

larında nəql etmişlər.236 

Toplanmanın açıqlaması mərfu olaraq başqa bir mənada 

rəvayət olunmuşdur. Təbərani və İbn Məndəh “Tövhid” ki-

tabında Malik ibn Huveyrisdən Peyğəmbərin  belə buyur-

duğunu rəvayət etmişlər:  

  ف   ه  اؤ  م   ار  ، ط  ة  أ  املر   ل  ج  الرَّ  ع  ام  ج  ، ف  د  ب  ع   ق  ل  خ   اد  ر  ا أ  ذ   إ  ال  ع  ت    هللا   نَّ "إ  
 لَّ ك    ه  ر  ض  ح  أ   ، ث َّ هللا   ه  ع  ج    ع  ب  السَّ ا م  و  ي    ان  ا ك  ذ  إ  ا، ف  ه  ن   م   و  ض  ع   و   ق  ر  ع   ل   ك  
     :م  آد   ون  د   ه  ل   ق  ر  ع  

   "   

“Əgər Allah  bir qulu yaratmaq istəsə və kişi qadınıyla ya-

xınlıq etmiş olsa onun suyu qadının bütün üzvlərində və da-

marlarında gəzər. Yeddinci gün gəlib yetişincə Allah  onu 

toplayar. Daha sonra ata-babalarına bənzəyəcək şəkildə onu şə-

killəndirər. Sənə Özü istədiyi surətdə biçim verdi. (İnfitar 8) 

İbn Məndəh demişdir: “Bu hədisin isnadı Əbu İsanın, Nəsainin 

və başqalarının şərtlərinə görə muttasil və məşhurdur.”237  

                                                           
236 Həmçinin Xattabi “Məəlimu`s-Sünən”-də: 4\324, Beyhaqi “Əsma və`s-

Sifət”-də: səh. 387, İbn Əsir “ən-Nihəyə”-də: 1\297 rəvayət etmişlər. Ha-

fiz İbn Həcər “Fəth”-də deyir: ”Bu da onun tamamlanmasıdır” sözü Xat-

tabinin və ya bu baba açıqlama gətirənlərin sözüdür. Zənn edirəm ki, bu 

söz Əməşə də aid ola bilər. İbn Əsir isə bunu İbn Məsudun sözünün da-

vamı zənn etmiş və onunla birləşdirmişdir. İbn Məsudun Xaysəmədən 

gələn rəvayətində toplanma zikr olunmamışdır. Bu yalnız açıqlamadır”. 
237 Təbərani “Kəbir”-də: 19\644, ”Sağir”-də: 106,Beyhaqi “Əsma və`s-Si-

fət”-də: səh. 387 rəvayət etmişlər. Heysəmi “Məcmə”-də: 7\134 rəvayət 
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İbn Cərir, ibn Əbu Hatim və Təbərani Mutahhar ibnu`l-

Heysəmdən, o Musa ibn Ulə ibn Rabəhdən, o atasından, atası 

da babasından Peyğəmbərin  babasına belə dediyini rəva-

yət edirlər: 

ا مَّ ؟ إ  ل   د  ول  ي   ن  أ  ى س  ا ع  م   هللا   ول  س   ر  : ي  ال  ؟ ق  ك  ل   د  ل  ا و  ، م  ن  ال   ف  "ي  
 ه  ب  ش  ؟ ي  ه  ه  ب  ش  ي   ن  ى أ  س  ع   ن  : م  ال  ق   ؟ه  ه  ب  ش  ي   ن  م  : ف  ال  ، ق  ة  ي  ار  ا ج  مَّ إ   و   م  ال  غ  
 ت  رَّ ق  ت   ا اس  ذ  إ   ة  ف  ط  الن   نَّ ا، إ  ذ  ك    نَّ ول  ق  ت    : ال   ب   النَّ  ال  ق  : ف   ال  ، ق  ه  اب  أ   و  أ   ه  مَّ أ  

: ة  اآلي   ه  ذ  ه   ت  أ  ر  ا ق   م  ، أ  م  آد   ي   ب    و   ه  ن  ي   ب    ب  س  ن   لَّ ك    ا هللا  ه  ر  ض  ح  ، أ  م  ح   الرَّ ف  
     

     

“Ey filankəs sənin nəyin oldu?” (O) dedi: “Ey Allah`ın  Rəsu-

lu nəyim olacaq ki, ya oğlum ya da qızım.” (Peyğəmbər ) bu-

yurdu: “Kimə oxşayır?” (O) dedi: “Kimə oxşayacaq ki, ya atasına 

ya da anasına oxşayır.” (Peyğəmbər ) dedi: “Elə deməyin. Şüb-

həsiz ki, nütfə ana bətninə yerləşəndən sonra Allah  onu A-

dəmlə onun arasındakı bütün nəsillərə oxşadar. Sən heç 

Allah`ın  bu ayəsini oxumadınmı? Sənə Özü istədiyi surət-

də biçim verdi. (İnfitar 8) Allah  sənin (yaradılışında da) bu 

yolu izlədi.” 

Bu zəif bir isnaddır.238 Mutahhar ibnu`l-Heysəm çox zəif-

dir. Buxari deyir: “Bu hədis düzgün deyildir.” O bu hədisi 

                                                                                                                                   

etmiş və demişdir: “Rəvayət edənlər siqatdıq və Süyuti bu hədisin isnadı-

nın “Əd-Durru`l-Mənsur”-da: 8\439 yaxşı olduğunu demişdir”.  
238 Təbəri “Cəmiu`l-Bəyan”-da: 30\87, Təbərani “Kəbir”-də: 4624, İbn Kə-

sir Təbəri-dən, İbn Əbu Hatimdən və Təbəranidən rəvayət etmiş, isnadı-

nın sabit olmadığını demişdir. 
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həmçinin Musa ibn Ulədən, onun da atasından rəvayəti ilə 

zikr etmişdir. Onun atası isə Əbu Bəkrin  vaxtında İslamı 

qəbul etmişdir. Buna görə də o səhabə deyildir. 

Peyğəmbərin  “Zövcəm qara övlad dünyaya gətirdi” 

deyənə “Yəqin nəslidnən kiməsə bənzəyib” deməsi buna 

dəstək verən hədislərdəndir.239  

“Sonra bu qədər vaxt da  qan laxtası halında olar”; yəni 

qırx gün. Qan laxtası kimi tərcümə olunan “ələqa” isə bir 

parça qan mənasına gəlir. 

“Daha sonra bu qədər vaxt da bir parça ət şəklində olar”; 

yəni qırx gün. Hədisdəki “mudğa” isə bir parça ətdir. 

Bundan sonra Allah  bir mələk göndərər. Ona ruh üfürü-

lər və dörd şeyi; ruzisini, əməlini, əcəlini, xoşbəxt və ya bəd-

bəxt olacağını yazması ilə əmr olunar.  

Bu hədis ona dəlalət edir ki, ruh üfrülənə qədər insan ana 

bətnində üç mərhələ keçir ki, bu da yüz iyirmi gündür. Hər 

bir mərhələ qırx gündür. İlk qırx gündə nütfə, ikincidə qan 

laxtası, üçüncüdə isə ət parçası şəklində olur. Yüz iyirmi 

gündən sonra isə mələk gəlib ona ruh üfürür və bu dörd şeyi 

onun üçün yazır.  

Allah  Quranda bir çox yerdə rüşeymin bu mərhələlərdə 

inkişafı barəsində xəbr vermişdir. Allah  buyurur: 

   
    

  
                                                           
239 Əbu Hüreyrədən Buxari: 5305, 6847, Müslim: 1500 rəvayət etmişlər. 
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Ey insanlar! Öləndən sonra yenidən diriləcəyinizə şüb-

həniz varsa (ilk yaradılışınızı yada salın). Həqiqətən, Biz 

sizi torpaqdan, sonra mənidən (nütfədən), sonra laxtalan-

mış qandan, daha sonra müəyyən, tam bir şəklə düşmüş 

(vaxtında doğulmuş) və düşməmiş (vaxtından əvvəl doğul-

muş) bir parça ətdən yaratdıq ki, sizə göstərək. İstədiyimizi 

ana bətnində müəyyən bir müddət saxlayar, sonra sizi uşaq 

olaraq çıxardarıq. Sonra yetkinlik çağına yetişəsiniz deyə 

(sizi böyüdərik). Kiminiz vəfat edər, kiminiz də ömrün elə 

bir rəzil çağına çatdırılar ki, vaxtilə bildiyini bilməz olar. 

Sən yer üzünü qupquru görərsən. Biz ona yağmur endirdi-

yimiz zaman o, hərəkətə gəlib qabarar və hər növ gözəl bar 

gətirər. (Həcc 5) 

Allah  bu üç mərhələni; nütfə, qan laxtası və ət parçası 

mərhələlərini Quranın bir çox yerində zikr etmişdir. Başqa 

bir yerdə Allah  buyurur:  
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Biz, həqiqətən, insanı palçıqdan (süzülüb çıxarılan bir 

nütfədən) yaratdıq. Sonra onu nütfə halında möhkəm bir 

yerdə yerləşdirdik. Sonra nütfəni laxtalanmış qana çevir-

dik, sonra laxtalanmış qanı bir parça ət etdik, sonra o bir 

parça əti sümüklərə döndərdik, sonra sümükləri ətlə ört-

dük və daha sonra onu bambaşqa bir məxluqat olaraq ya-

ratdıq. Yaradanların ən gözəli olan Allah nə qədər uludur! 

(Muminun 12-14) 

Bu ayədə Allah  Adəm övladının  yaradılışında ruh ü-

fürülənə qədər olan yeddi halı zikr etmişdir. İbn Abbasdan  

belə dediyi rəvayət olunur: “Adəm övladı bu yeddi (hal) ilə 

yaradılmışdır”. Daha sonra bu ayəni zikr etdi.  

Həmçinin İbn Abbasdan əzl (mənini xaricə axıtmaq) barə-

sində soruşdular. O bu ayəni oxudu və dedi: “Bu mərhələlər 

olmadan bir məxluq yaranarmı?” Başqa bir rəvayətdə 

demişdir: “Bu mərhələlərdən keçməmiş hansı nəfs ölər?”240 

                                                           
240 Abdu`r-Razzaq, İbn Munzir və İbn Əbu Hatim rəvayət etmişlər. Həm-

çinin “əd-Durru`l-Mənsur”-da: 1\91. 
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Rifəə ibn Rafiidən belə dediyi rəvayət olunur: “Ömər, Əli, 

Zubeyr, Səd və Peyğəmbərin  əshabından bir qrup yanım-

da əzl barəsində danışırdılar. Dedilər ki, burada bir qəbahət 

yoxdur. Bir nəfər dedi: “Bəziləri bunun uşaqları kiçik ikən 

basdırmağın kiçik növü olduğunu iddia edirlər”. Əli  dedi: 

“Yeddi mərhələdən keçməyincə bu iş uşaqları kiçik ikən bas-

dırmaq sayılmaz. Bunlar palçıqdan (süzülüb çıxarılan bir) su, 

nütfə, qan laxtası, ət parçası, sümük, ət (örtüyü), başqa bir 

məxluq (ayədə keçən yeddi haldır)”. Ömər  dedi: “Allah  

sənə ömür versin düz dedin”. Bu hadisəni əd-Darəqutni “əl-

Muxtəlif və`l-Muxtəlif”-də rəvayət etmişdir. 241 

Fəqihlərdən bəziləri əzlə bərabər olduğunu deyərək qadı-

nın bətnindəki körpəni ruh üfürülməmiş aldırmasına (abort) 

cəvaz vermişlər.  Bu isə zəif bir görüşdür. Çünki rüşeym ar-

tıq müəyyən olunmuş uşaqdır və bəlkə də artıq hansısa şəklə 

malikdir. Əzldə isə belə bir şey tamamilə yoxdur. Həmçinin 

əzl bunun (yəni formalaşmanın) qarşısını almaqdan ibarət-

dir. Eyni zamanda əgər Allah  əksini istəmiş olarsa əzl də 

formalaşmanın qarşısını almış olmaz. Peyğəmbər  əzl ba-

rəsində soruşulduğunda belə buyurmuşdu:  

 ا"ه  ق  ال  خ    هللا  الَّ إ   ة  وس  ف  ن   م   س  ف  ن    ن  م   س  ي  ل   ه  نَّ وا، إ  ل  ز  ع   ت   ال   ن  أ   م  ك  ي  ل   ع  "ال  
“Əzl etməyinizdə bir qəbahət yoxdur. (Qiyamət gününə 

qədər) nəfəs alacaq olan hər bir canlını Allah  mütləq ya-

                                                           
241 2\877. Sənədindəki İbn Luheyə zəifdir. 
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radacaq.”242  Hənbəli alimləri bildirmişlər ki, uşaq qan laxtası 

halına gəldiyi zaman onun götüzdürülməsi caiz deyildir. 

Çünki nütfənin əksinə o artıq formalaşmış bir vəziyyətdədir. 

Nütfə isə ya formalaşmayıb ya da ola bilsin ki, heç formalaş-

masın. 

İbn Məsudun hədisinin bəzi rəvayətlərində qırx gün də 

sümük halında olduğu zikr olunmuşdur. İmam Əhməd Əli 

ibn Zeyddən, o da Əbu Übeydədən belə dediyini nəql etmiş-

dir: “Abdullah (ibn Məsud) dedi: “Peyğəmbər  belə buyur-

du:  

ا ذ  إ  ، ف  ر  ي َّ غ  ت    ا ال  ال   ح  ى ل  ا ع  مً و  ي    ي  ع  ب  ر  أ   م  ح  الرَّ  ف   ون  ك  ت   ة  ف  ط  الن   نَّ "إ  
ا ذ  إ  ، ف  ك  ل  ذ  ا ك  امً ظ  ع   ، ث َّ ك  ل  ذ  ، ك  ةً غ  ض  م   ،  ث َّ ةً ق  ل  ع   ت  ار  ص   ون  ع  ب   ر  ال   ت  ض  م  
 "اكً ل  ا م  ه  ي   ل  إ   هللا   ث  ع  ، ب   ه  ق  ل  خ   ي  و  س  ي   ن  أ   هللا   اد  ر  أ  

“Nütfə qırx gün ana bətnində dəyişdirilmədən olduğu ki-

mi qalır. Qırx günü keçdikdən sonra qan laxtasına çevrilər. 

Daha sonra bu qədər (vaxt) da ət parçası olar. Daha sonra bu 

qədər (vaxt) da sümük olar. Bundan sonra Allah  onu var 

etmək istədikdə ona bir mələk göndərər.” Hədisin ardını zikr 

etdi.243 

Asim Əbu Vəildən, o da İbn Məsuddan  Peyğəmbərin  

belə buyurduğunu rəvayət edirlər: 

                                                           
242 Əbu Səid əl-Xudridən Buxari: 2542, 5210, Müslim: 1438 rəvayət etmiş-

lər. İbn Hibban: 4191, 4193 hədisin səhih olduğunu demişdir. Təxricinə 

İbn Hibbanda bax. 
243 Əhməd: 1\374, Sənədindəki Əli ibn Zeyd ibn Cüdan zəifdir. Əbu Ü-

beydə ibn Abdullah ibn Məsud atasından (bunu) eşitməmişdir. Bax 

“Məcmə”: 7\192-193, ”Fəth”: 11\481. 
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 ةً ق  ل  ع   ون  ك  ت   ، ث َّ ةً ل  ي   ل   ي  ع  ب  ر  أ   ون  ك  ت   ،م  ح   الرَّ ف   ت  رَّ ق  ت   ا اس  ذ  إ   ة  ف  ط  الن   نَّ "إ  
 ا"مً حل    ام  ظ  ع   و هللا  س  ك  ي   ، ث َّ ةً ل  ي   ل   ي  ع  ب  ر  ا ال  امً ظ  ع   ون  ك  ت   ، ث َّ ةً ل  ي   ل   ي  ع  ب  ر  ال  

“Nütfə ana bətninə düşdükdən sonra orada qırx gecə (də-

yişmədən) qalar, sonra (növbəti) qırx gecə qan laxtasına çevri-

lər. Daha sonra qırx gün də sümük olar. Bundan sonra Allah 

təala sümüyü ət ilə örtər.”244 

İmam Əhmədin rəvayəti onu göstərir ki, rüşeym yalnız 

yüz altmış gündən sonra ətlə örtülür. Bu isə heç şübhə yox 

ki, səhvdir. Çünki bir az sonra zikr edəcəyimiz kimi yüz iyir-

mi gündən sonra ruh üfürülür. Əli ibn Zeyd ibn Cüdana gəl-

dikdə isə onun rəvayəti dəlil deyil. Hüzeyfə ibn Üseyddən 

nəql olunan rəvayətdə isə ikinci qırx gündə ət və sümüyün ya-

radıldığı göstərilir. Müslimin “Səhih”-ində Hüzeyfə ibn Üseyd-

dən Peyğəmbərin  belə buyurduğu rəvayət olunur: 

ا ه  ر  وَّ ص  ا، ف  كً ل  م   اه  ي   ل  إ   هللا   ث  ع  ، ب   ةً ل  ي   ل   ون  ع  ب   ر  أ   و   ان  ت  ن   ث   ا ة  ف  ط  لن  اب   رَّ ا م  ذ  "إ  
 ب    ر  ي  : ال  ق   ا، ث َّ ه  ام  ظ  ع   و  ا ه  م  حل    ا و  ه  د  ل  ج   ا و  ه  ر  ص  ب   ا و  ه  ع  س    ق  ل  خ   و  
 ب    ر  ي  : ول  ق  ي    ث َّ  ،ك  املل   ب  ت  ك  ي   و   اء  ا ش  م   ك  ب  ر   يض  ق  ي   ى؟ ف   ث  ن   أ   و  أ   ر  ك  ذ  أ  
؟ ه  ق  ز  ر   ب    ر  : ي  ول  ق  ي    ث َّ  ،ك  ل  امل ب  ت  ك  ي   ، و  اء  ا ش  م   ك  ب  ر   ول  ق  ي   ؟ ف   ه  ل  ج  أ  
 ه  د   ي  ف   ة  يف  ح  لصَّ اب   ك  املل   ج  ر  ي    ، ث َّ ك  املل   ب  ت  ك  ي   و   اء  ا ش  م   ك  ب  ى ر  ض  ق  ي   ف   
 "ص  ق  ن   ي    ال   و   ر  م  ا أ  ى م  ل  ع   يد  ز   ي  ال  ف  

                                                           
244Təmmam öz “Fəvaid” kitabında: 31 Süleym ibn Meymun əl-Xavvəsin 

(zəifdir) Yəhya ibn İsadan (zəifdir), onun Əməşdən, onun da Əbu Vəil-

dən rəvayəti ilə nəql etmişdir. 
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“Nütfənin üzərindən qırx iki gecə keçincə Allah  ona mə-

lək göndərər, onu şəkilləndirər, qulağını, gözünü, dərisini, ətini 

və sümüyünü yaradar. Sonra (mələk) deyər: “Ey Rəbb`im oğ-

lanmı olacaq yoxsa qızmı?” Rəbb`in istədiyini hökm edər və 

mələk də bunu yazar. Sonra (mələk) deyər: “Ey Rəbb`im  əcəli 

(necədir)?” Rəbb`in istədiyini deyər, mələk də yazar. Daha son-

ra (mələk) deyər: “Ey Rəbb`im ruzisi (necədir)?” Rəbb`in istədi-

yini hökm edər və mələk də bunu yazar. Bundan sonra mələk 

əlində səhifəylə çıxar və ona nə bir şey əlavə edər, nə də ondan 

bir şey əksildər.”245 

Bu hədisin zahiri onu göstərir ki rüşeymin şəkilləndiril-

məsi, qulağının, gözünün, dərisinin, ətinin və sümüyünün 

yaradılması ikinci qırx günün əvvəlində baş verir. Buradan 

da belə nəticəyə gəlmək olar ki, ikinci qırx gündə o ət və sü-

mükdən ibarət olur.  

Bəzilri bu rəvayəti belə açıqlayırlar ki, mələk nütfəni qan 

laxtasına çevrildikdə hissələrə bölür. Bir hissəni dəri, digərini 

ət, bir digərini isə sümük üçün ayırır və onların hamısını ya-

ranmamışdan öncə müəyyənləşdirir. Bu isə hədisin zahirinə 

ziddir. Hədisin zahiri isə onu göstərir ki, bu zaman rüşeym 

şəkilləndirilir və bu sayılan orqanlar yaradılır. Bu şəkillən-

dirmə və bölünmə  bəzən ət və sümüyün varlığından qabaq 

ola bilər və ya bu hadisə bir rüşeymdə ola bilər digərində isə 

olmaz. 

Malik ibn Huveyrisdən zikr etdiyimiz hədisdə isə nütfə-

nin şəkilləndirilməsinin yeddinci gündə baş verdiyi göstəri-

lir. Allah  buyurur: 

                                                           
245 2645. İbn Hibban hədisin səhih olduğunu demişdir. Təxricinə orada bax.  
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Həqiqətən, Biz insanı qarışıq nütfədən yaratdıq. (İnsan 2) 

Sələfdən bir qrup “qarışıq nütfə” sözünün mənasının orada 

olan damarlar olduğu qənaətindədir. İbn Məsud deyir ki, (a-

yədəki) “əmşəc” sözü damar deməkdir.246 

Tibb alimlərinin dedikləri də buna uyğundur. Onlar de-

yirlər ki, məni ana bətninə düşdükdən sonra  altı və ya yeddi 

gün yağlanar və köpüklənər. Bu günlər ərzində o ana bətni-

nin köməyi olmadan şəkillənər. Bundan sonra o (ana bətnin-

dən) yardım alır. Xətlərin və nöqtələrin başlanması bundan 

üç gün sonra baş verir. Bu bir gün gec və ya bir gün tez də baş 

verə bilər. Altı gündən sonra isə (bu da on beşinci günə təsadüf 

edir) qan hər yerinə nüfuz edir və o laxtalanmış qan halına gə-

lir. Bundan sonra bədən üzvləri açıq şəkildə görünməyə başla-

yır, biri birinə toxunmadan uzaqlaşır, beyin formalaşır. Doqquz 

gündən sonra isə baş çiyinlərdən, barmaqlar bir-birindən ayrı-

lır. Bu bəzilərində görünür, bəzilərində isə görünmür.  

Həmçinin (tibb alimləri) deyirlər ki, erkəyin formalaşdığı 

minimum müddət otuz gündür. Rüşeymin formalaşdığı orta 

müddət isə otuz beş gündür. Bəzən bu müddət qırx beş gün 

də ola bilir. Həkimlər düşmə hallarına istinadən deyirlər ki, 

oğlanlarda otuz gündən tez, qızlarda isə qırx gündən tez for-

malaşanı olmur. Bu da Hüzeyfə ibn Üseydin hədisinə, yəni i-

kinci qırx gündə yaradılışa və həmin vaxtda ət halına düş-

məsinə uyğundur.   

                                                           
246 Bunu Təbəri: 29\205 rəvayət etmişdir. Orada əl-Məsudi deyə zikr olu-

nur. Ola bilsin ki, qarışıq düşüb. Bunu Süyuti “əd-Durru`l-Mənsur”-da: 

8\367 zikr edir və Abd ibn Həmidə, İbnu`l-Munzirə, Səid ibn Mənsura və 

İbn Əbu Hatimə nisbət edir. 
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Bəziləri isə İbn Məsudun hədisini açıqlayaraq demişlər ki, 

yaradılışı və şəkilləndirilməsi tamamlansa belə rüşeymdə ilk 

qırx gün nütfə, ikinci qırx gün laxtalanmış qan, üçüncü qırx 

gündə isə ət parçası halı üstünlük təşkil edir. İbn Məsudun 

hədisində isə rüşeymin şəkilləndirilmısinin vaxtı göstərilmə-

mişdir.247 

İbn Məsudun özündən rüşeymin şəkillənməsinin üçüncü 

qırx gündən tez olduğu da rəvayət olunmuşdur. Şəbi Əlqa-

mədən İbn Məsudun belə dediyini rəvayət etmişdir: Nütfə a-

na bətninə düşdükdən sonra mələk gəlib onu ovcuna götü-

rüb belə deyər: “Ey Rəbb`im bu (insan kimi) yaradılacaq, 

yoxsa yaradılmayacaq?” Əgər “yaradılmayacaq” deyilərsə o 

zaman (nütfə) canlı olmaz və ana bətni onu xaric edər. Əgər 

“yaradılacaq” deyilərsə mələk deyər: “Ey Rəbb`im erkəkmi 

yoxsa dişimi? Xoşbəxtmi yoxsa bədbəxtmi? Əcəli və əməli 

nədir? Harada öləcək?” Nütfədən belə soruşular: “Rəbb`in 

kimdir?” O deyər: “(Rəbb`im) Allah`dır”. Yenə ondan soruşular: 

“Ruzi verənin kimdir?” O deyər: “(Ruzi verənim) Allah`dır”. 

Sonra deyilər: “Get o kitaba bax. Sən orada mütləq bu nütfə-

nin hekayəsini görəcəksən”. (İbn Məsud sözünə davam edə-

rək) dedi: “Bundan sonra o nütfə yaradılar, ömrünü yaşayar, 

ruzisini yeyər, əməlini edər, əcəli gəlincə isə ölər və dəfn 

olunar”. Daha sonra Şəbi bu ayəni oxudu: 

   
    

  
    

     

                                                           
247 İbnu`s-Saləhin fətavasına: 1\164-167, Müslimin şərhinə: 16\191, İbn 

Qayyimin Bəssam əl-Cabinin təhqiqi ilə “Tuhfətu`l-Mövdud”: səh. 207-

209, “Fəthu`l-Bəri” kitablarına bax.  
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 Ey insanlar! Öləndən sonra yenidən diriləcəyinizə şüb-

həniz varsa (ilk yaradılışınızı yada salın). Həqiqətən, Biz 

sizi torpaqdan, sonra mənidən (nütfədən), sonra laxtalan-

mış qandan, daha sonra müəyyən, tam bir şəklə düşmüş 

(vaxtında doğulmuş) və düşməmiş (vaxtından əvvəl doğul-

muş) bir parça ətdən yaratdıq. (Həcc 5) Əgər nütfə bir parça 

ət halına gəldisə o dördüncü növə çatmışdır. Bu isə öz növ-

bəsində onun yaradılacağına işarədir. Nütfə əgər yaradılma-

yacaqsa ana bətni onu qan halında xaric edər. Əksinə yara-

dılacaqsa o canlı olar. Hədisi İbn Əbu Hatim və başqaları 

nəql etmişlər.248  

İbn Məsuddan rüşeymin səksən gündən tez şəkillənmədi-

yi də rəvayət olunmuşdur. Suddi Əbu Malikdən, o Əbu Sa-

lehdən, o da İbn Abbasdan, həmçinin Murra əl-Həmədani-

dən, o İbn Məsuddan, o da Peyğəmbərin  əshabından olan 

bir qrupdan Allah`ın   

   
   

    

Bətnlərdə sizi istədiyi kimi şəkilləndirən Odur. (Əli-İmran 

6) ayəsi haqqında belə dediklərini rəvayət etmişdir: “Nütfə 

ana bətninə düşdükdən sonra qırx gün bədəndə dövr edər. 

Sonra qırx gün qan laxtası halında olar. Növbəti qırx gündə 

ət parçası halında olar. Əgər yaradılacaqsa Allah  ona mələk 

göndərib onu şəkilləndirər. Bu zaman mələk barmaqlarının 

arasında torpaq gətirib ət parçasına qarışdırar və onu (xəmir 

                                                           
248 Həmçinin Təbəri: 17\117  nəql etmişdir. İsnadı səhihdir. 
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kimi) yoğurar. Daha sonra onu əmr olunduğu kimi şə-

killəndirər və deyər: “Qızmı yoxsa oğlanmı? Xoşbəxtmi yox-

sa bədbəxtmi? Ruzisi nədir? Ömrü nə qədərdir? Əməlləri və 

müsibətləri necədir?” Allah  buyurar və mələk də yazar. O 

insan öldüyü zaman (xəmiri yoğrularkən qarışdırılan) tor-

pağın alındığı yerdə basdırılar.” Bu hədisi İbn Cərir ət-Təbəri 

öz təfsirində nəql etmişdir.249 Suddiyə gəlincə isə o üzərində 

ixtilaf olunan birisidir. İmam Əhməd onun bir təfsir üçün 

müxtəlif rəvayətləri yığmasını inkar edirdi. Həmçinin İmam 

Əhməd və başqaları əl-Vaqidinin bir hədis üçün müxtəlif 

isnadları yığmasının əleyhinə idilər.  

Fəqihlərdən bəzi qruplar bu hədisin zahiri ilə hökm ver-

miş və İbn Məsudun mərfu rəvayətini buna görə açıqlamış-

lar. Onlar deyirlər ki, körpənin yaradılışının bilindiyi ən az 

müddət səksən bir gündür. Çünki o yalnız ikinci qırx gündə 

ət parçası halına gələr və ət parçası halına gəlməyincə isə ya-

radılmaz.  

Hənbəli və Şafii alimləri buna əsaslanaraq belə deyirlər: 

“İddət müddətinin bitməsi və ya övlad dünyaya gətirən 

kölənin azad olması yalnız yaradılacaq olan ət parçası ilə 

müəyyənlışir ki, bunun da meydana gəlməsi və şəkillənməsi 

ən tez səksən bir gündə olur. 

                                                           
249 6569 rəqəmilə. Sənədindəki Əsbat ibn Nasr əl-Həmədanini Əhməd, 

Əbu Hatim və Nəsai zəif saymışlar. İbn Məin isə ona siqa demişdir. Sud-

di (İsmail ibn Abdu`r-Rahman ibn Əbu Kərimə) isə üzərində ixtilaf olan 

birisidir. Yəhya əl-Qattan və Nəsaiyə görə onda elə bir problem yoxdur. 

Əhməd onun siqa olduğunu demişdir. İbn Məin isə onun hədisinə “zəif” 

demişdir. Əbu Hatim deyir: “O höccət deyil”. Əbu Zura onun mülayim 

(leyyin) olduğunu deyir. İbn Ədiyy deyir: “Mənə görə onun hədisi doğ-

rudur, saduqdur və onda problem yoxdur”.  
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İmam Əhməd qan laxtası haqqında deyir: “O, onda yara-

dılışın bilinmədiyi qandır”. Əgər ət parçası yaradılmamış o-

larsa onunla iddət müddəti bitərmi və ya (onu salan kölə) 

övlad sahibi sayılarmı? Bu məsələdə iki görüş var və onlar 

İmam Əhməddən rəvayət olunan iki görüşdür. O (ət parça-

sındakı) xətlər bilinmirsə və bunu yalnız qadınlardan təcrübə 

sahibi olanlar bilərsə onlar buna şahidlik edərlər, şahidlikləri 

qəbul olunar. Bir çox alimlərə görə bunun dörd ayı tamamla-

dıqdan sonra və ya ondan öncə olması arasında bir fərq yox-

dur. Bunu İmam Əhməddən, onun əshabından bir qrupu 

nəql etmişdir. Oğlu Saleh də atasından körpənin dörd ayında 

bilindiyini rəvayət etmişdir. 

Şəbi deyir ki, yaradılışın dördüncü mərhələsində yaradı-

lış tamamlanmış olar. Bununla da iddət müddəti bitmiş olar. 

Əgər dörd ayı tamamlanmışdırsa onunla kölə azad olmuş o-

lar. İmam Əhməd Şəbidən belə dediyini nəql edir: “Əgər 

dördüncü aya girmiş və ruh üfürülmüş halda anası (kölə) u-

şağı yaradılışı tamamlanmış halda salarsa o azad olar, iddət 

müddəti gözləyənin isə müddəti bitmiş olar”. Bu görüş bir 

qrupun Şəbidən nəql etdiyi görüşə ziddir. İmam Əhmədin 

Şəbidən nəql etdiyi rəvayətdə deyilir: “Əgər (körpənin) yara-

dılışı bilinirsə heç şübhə yoxdur ki, bununla da anası kölə isə 

azad olmuş olar”. Digər bir qrup isə ondan belə dediyini 

nəql edir: “Əgər qan laxtasının körpə olduğu bilinərsə bu-

nunla da anası (kölə) azad olmuş olar”. Bu isə Nəxainin gö-

rüşüdür. Şafidən də belə bir görüş nəql olunmuşdur. Hənbəli 

alimləri arasında belə halda iddət müddətinin bitməsinin 

İmam Əhmədin görüşü olduğunu rədd edənlər də vardır. 

Bütün bunlar qan laxtasında yaradılışın mümkün olması ilə 

əlaqədardır. Bunu isə yuxarıda qeyd etdiyimiz Hüzeyfə ibn 

Üseydin hədisi ilə əsaslandırırlar. Burada belə deyə bilərik 
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ki, Hüzeyfənin hədisi yaradılışın  ət və sümük olduqdan son-

ra  olduğunu göstərir.  Bu isə qan laxtası olduqda deyil ikinci qırx 

gündə baş verir. Bu məsələnin araşdırmaya ehtiyacı var. Allah  
ən doğrusunu biləndir. 

Həkimlərin dedikləri qan laxtasında yaradılışın olduğunu 

və xəttlərin bilindiyini göstrir. Doğumda səriştəli qadınlar da 

buna şahidlik edirlər. Malik ibn Huveyrisdən nəql olunan 

hədis isə nütfənin də şəkilləndirilə biləcəyini göstərir. Allah  

ən doğrusunu biləndir. 

İbn Məsudun hədisinin geri qalan hissəsinə; ət parçası ha-

lına gəldikdən sonra mələyin göndərilməsi, dörd şeyin yazıl-

ması, ruhun üfürülməsinə  gəldikdə isə bunlar hamısı yüz i-

yirmi gündən sonra olur. 

Bu hədisin rəvayətlərində dörd şeyin yazılışı ilə ruh üfü-

rülməsinin hansının birinci, hansının ikinci olmasında ixtilaf 

olmuşdur. Buxarinin “Səhih” kitabında nəql olunan rəvayət-

də belə deyilir: “Ona mələk göndərilir, dörd şey yazmaqla 

əmr olunur və ruh üfürür.” Bu rəvayətdə ruh üfürmə yazı-

dan sonra gəlmişdir. Beyhəqinin “Qədər” kitabında nəql et-

diyi rəvayətdə isə belə deyilir: “Daha sonra mələk göndərilir, 

ona ruh üfürür və daha sonra dörd şeyi yazmaqla əmr olu-

nur”. Burada isə ruhun üfürülməsi yazıdan öncə gəlmişdir. 

Buradakı ixtilaf ya rəvayət edənlərin hədisi anladıqları kimi 

rəvayət etməsindən, ya da burada nəzərdə tutulan sıralama-

nın hadisənin sıralamasından deyil sadəcə olaraq xəbər ver-

mək üçün olan bir sıralama olmasından irəli gəlir.” 

Hər halda İbn Məsudun hədisi ruh üfürülməsinin və ya-

zının yazılmasının dörd aydan sonra, yəni üçüncü qırx gün 

tamamlandıqdan sonra olduğunu göstərir. Ruh üfürülməsi-
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nə gəlincə isə səhabələrdən açıq olaraq bunun dörd aydan 

sonra olduğu rəvayət edilmişdir. İbn Məsudun hədisinin 

zahiri də bunu dəstəkləyir. Zeyd ibn Əli atası Əli ibn Əbu 

Talibdən  belə dediyini rəvayət edir: “Nütfənin üzərindən 

dörd ay keçərsə ona mələk göndərilər. (Bu mələk) qaranlıqda 

ona ruh üfürər. Bu Allah`ın  bu ayəsinə uyğundur: 

   
      

Daha sonra onu bambaşqa bir məxluqat olaraq yaratdıq. 

(Muminun 14)” Bunu İbn Əbu Hatim nəql etmişdir. Bu isə 

munqatii250 bir isnaddır.251 

 Laləkai İbn Abbasdan  belə dediyini rəvayət etmişdir: “Ə-

gər nütfə ana bətninə düşərsə dörd ay on gün orada qalar və 

bundan sonra ona ruh üfürülər. Qırx gecə orada qaldıqdan 

sonra ona mələk göndərilər. Mələk onun ənsə çuxuruna yavaş-

ca vurar və xoşbəxtmi yoxsa bədbəxtmi olacağını yazar.”252 Bu 

rəvayətin isnadına baxılmalıdır. Çünki bu rəvayətdə ruhun 

üfürülməsinin dörd aydan on gün gecikdiyi deyilir. 

İmam Əhməd öz məşhur məzhəbini (bu məsələdəki görü-

şünü) İbn Məsudun hədisi üzərinə bina etmişdir. O deyir ki, 

körpəyə ruhun üfürülməsi dörd aydan sonra olur. Əgər dörd 

aydan sonra uşaq düşərsə onun üçün cənazə namazı qılınar. 

Çünki ona ruh üfürüldükdən sonra ölmüşdür. Bu görüş eyni 

zamanda Səid ibn Müseyyibdən də nəql olunmuşdur. Həm-

çinin İmam Şafinin görüşlərindən biri və İshaq ibn Rahavey-

                                                           
250 Sənədində səhabədən qabaq bir ravinin düşdüye hədis. 
251 İbn Əbu Hatimdən İbn Kəsir: 5\461 rəvayət etmişdir. 
252Laləkai “Usulu`l-İtiqad”-da: 1060 rəvayət etmişdir. Sənədində Məhəm-

məd ibn Həmid ər-Razi zəifdir. 
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hin görüşü də budur. İmam Əhməddən nəql olunan bir gö-

rüşdə belə deyilir: “Əgər (körpə) dörd ay on gününə çatarsa 

bu on gündə ona ruh üfürülər və cənazəsi qılınar.” Əbu Ha-

risin ondan gələn rəvayətində isə belə deyilir: “Uşaq qırx ge-

cə nütfə şəklində, qırx gecə qan laxtası şəklində, qırx gecə ət 

parçası şəklində olur, daha sonra isə ət və sümük şəklində o-

lur. Dörd ay on gündən sonra isə ona ruh üfürülür.”  

Bu rəvayətin zahirinə görə rüşüymə dörd ay on gündən 

tez ruh üfürülməz. İbn Abbasdan  nəql olunan rəvayət və 

İmam Əhməddən bundan qabaq zikr etdiyimiz rəvayətlər 

göstərir ki, rüşeymə ruhun üfürülməsi dörd ayın tamamlan-

masından sonra gələn on gündə baş verir. Bu görüş (İmam 

Əhməddən) bilinən bir görüşdür. Səid ibnu`l-Museyyibdən 

iddət müddətini dörd ay on gün təyin etdikdə soruşdular: 

“Bu nə on gündür?” (O) dedi: “Bu on gündə ruh üfürülür.”253     

Həkimlərin bu məsələdə görüşü belədir: “Onlar deyirlər 

ki, rüşeym ya otuz beş günündə şəkilləndirilər, yetmiş gü-

nündə tərpənər, ikiyüz on gündə doğular ki, bu da yeddi ay-

dır. Ola bilsin ki, bu müddət uzanar, şəkillənmə və doğuş ge-

cikər. Bu da belə olur ki, qırx beş gündə şəkilləndirilər, dox-

san gündə tərpənər, ikiyüz doxsan gündə isə doğular. Buda 

doqquz aydır. Allah  daha doğrusunu biləndir.” 

Mələyin yazını yazmasına gəlincə isə İbn Məsudun hədisi 

bunun dörd aydan sonra olduğunu göstərir. Buxari və Müs-

limdə Ənəs ibn Malikdən  Peyğəmbərin  belə buyurduğu 

rəvayət olunur:  

                                                           
253 Buxari: 6595, Müslim: 2646. 
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: أ ي  و كَّ " م  م ل ًكا ف  ي  ق ول  لرَّح  ق ة ، أ ي  ، أ ي  ر ب   ع ل   ن ط ف ة   ر ب   ل  اَّللَّ  اب 
ي  ، ف إ ذ ا أ ر اد  ر ب   م ض غ ة    ؟ك ر  أ م  أ ن  ث ىأ ذ   ر ب    : ي  ه ا، ق ال  خ ل ق   اَّللَّ  أ ن  ي  ق ض 

ا الر  ز ق   ؟أ ش ق يي أ م  س ع يد   ت ب  ف    ؟ل  ا ال  ج  ف م   ؟ف م   "ه  ف  ب ط ن  أ م    ي ك 
“Allah  ana bətninə bir mələk təyin edər. Bu mələk “Ya 

Rabbi nütfə, ya Rabbi qan laxtası, ya Rabbi ət parçası!” deyə 

səslənər. Əgər Allah  onu yaratmaq istəsə bu zaman mələk 

deyər: “Ya Rabbi qızmı yoxsa oğlanmı, xoşbəxtmi yoxsa 

bədbəxtmi? Ruzisi nədir? Əcəli necədir? (Bunların hamısı) 

ana bətnində yazılır.”  

 Bu hədis zahiri baxımdan İbn Məsudun hədisi ilə üst-üs-

tə düşsə də burada müddət məhdudiyyəti yoxdur. Hüzeyfə 

ibn Üseydin hədisi isə yazının ikinci qırx günün əvvəlində 

olduğunu göstərir. Müslimin  Hüzeyfə ibn Üseyddən nəql et

diyi başqa bir rəvayətdə isə Peyğəmbərin  belə buyurduğu 

rəvayət olunur: 

 ة  س  خ    و  أ   ي  ع  ب  ر  ب    م  ح   الرَّ ف   ر  ق  ت  س  ا ت  م   د  ع  ب    ة  ف  ط  ى الن  ل  ع   ك  املل   ل  خ  د  "ي  
 يَّ : أ  ول  ق  ي   ، ف   ان  ب  ت   ك  ي  ؟ ف   يد  ع  س   و  أ   يي ق  ش  أ   ب    ر  : ي  ول  ق  ي   ، ف   ة  ل  ي   ل   ي  ع  ب  ر  أ   و  
 ، ث َّ ه  ق  ز  ر   و   ه  ل  ج  أ   و    ه  ر  ث   أ   و   ه  ل  م  ع   ب  ت  ك  ي   ، و  ان  ب  ت   ك  ي  ى؟ ف   ث  ن   أ   و  أ   ر  ك  ذ  أ   ب   ر  
 " ص  ق  ن    ي   ال   ا و  يه  ف   اد  ز   ي   ال  ، ف  ف  ح  ى الص  و  ط  ت  

“Nütfə bətndə yerləşdikdən qırx və ya qırx beş gecə sonra 

onun yanına bir mələk girərək belə deyir: “Ey Rəbb`im xoş-

bəxtmi yoxsa bədbəxtmi?” (Allah  əmr etdikdən sonra) ya-

zılar. (Sonra yenə mələk) deyər: “Ey Rəbb`im qızmı yoxsa oğ-
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lanmı?” (Allah  əmr etdikdən sonra) yazılar. (Mələk onun) 

əməlini, getdiyi yolu, əcəlini və ruzisini yazar. Daha sonra 

kitab bağlanar və ona nə bir şey əlavə olunar, nə də ondan bir 

şey əksilər.” Müslimin  başqa bir rəvayətində belə deyilir:   

: ول  ق  ي   ف    ك  ا املل  ه  ي   ل  ع   ر  وَّ س  ت  ي    ث َّ  ةً ل  ي   ل   ي  ع  ب  ر  أ   م  ح   الرَّ ف   ع  ق  ت    ة  ف  ط  الن   نَّ "إ   
 ى؟"ث  ن   أ   م  أ   ر  ك  ذ  أ   ب    ر  ي  

“Nütfə bətndə qırx gecə qaldıqdan sonra mələk onun ya-

nına gəlib deyər: “Ey Rəbb`im qızmı yoxsa oğlanmı?....” Hə-

disi zikr etdi. Müslimin  başqa bir rəvayətində də yenə belə 

deyilir: 

 "ة  ل  ي   ل   ي  ع  ب  ر  أ   و   ع  ض  ب  "ل  
“(Nütfə bətndə) qırx və bir neçə gecə (qaldıqdan sonra).” 

İmam Əhməd “Müsnəd”-də Cabirdən Peyğəmbərin  be-

lə buyurduğunu rəvayət etmişdir: 

 ث  ع  ، ب  ةً ل  ي   ل   ي  ع  ب  ر  أ   و  ا، أ  مً و  ي    ي  ع  ب  ر  أ   م  ح   الرَّ ف   ة  ف  ط  الن   ت  رَّ ق  ت   ا اس  ذ  "إ  
 "م  ل  ع  ي   ؟ ف   يد  ع  س   و  أ   يي ق  ، ش  ب    ر  : ي  ول  ق  ي   ، ف   ك  ل  ا م  ه  ي   ل  إ  

“Nütfə bətndə qırx gün və ya qırx gecə qaldıqdan sonra 

ona mələk göndərilir və o belə deyir: “Ey Rəbb`im xoşbəxtmi 

yoxsa bədbəxtmi?” (Soruşduğu ona) bildirilir.”254 

Bir az öncə Şəbinin Əlqamədən, onun da İbn Məsuddan 

nəql etdiyi rəvayəti zikr etmişdik. Bu hədisin zahiri onu göstə-

                                                           
254 3\297. Sənədindəki Xuseyf ibn Abdu`r-Rahmanın yaddaşı zəif, Əbu 

Zübeyr isə tədlis edəndir. 
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rir ki, mələk körpəyə nütfə halında ikən göndərilir. Bundan 

başqa iki yolla İbn Məsudun belə dediyi rəvayət olunur: “Hər 

gün Adəm övladının əməlləri Allah`a  göstərilər və üç saat 

ona baxar. Daha sonra bətnlər ona göstərilər və üç saat da ona 

baxar. Bu isə eyni zamanda Allah`ın  bu ayələridir: Bətnlərdə 

sizi istədiyi kimi şəkilləndirən Odur. (Əli İmran 6), İstədi-

yinə qız, (istədiyinə də oğlan) verir. (Şura 49)  Bundan sonra 

ruzi ona göstərilər və üç saat da ona baxar. Üç saat da mələk-

lər ona tərif deyərlər”. Sonra dedi: “Bax bu sizin və Rəbb`i-

nizin vəziyyətidir”. Ancaq burada bətnə baxılan vaxt dəqiq 

göstərilməmişdir. 

Bir qrup səhabədən yazının ikinci qırx gündə olduğu rə-

vayət edilmişdir. Laləkai Abdullah ibn Amr ibn Asdan belə 

dediyini rəvayət etmişdir: “Nütfə qadının bətnində qırx gecə 

qaldıqdan sonra mələk onun yanına gələrək onu götürər, o-

nunla birlikdə Allah`ın  yanına qalxar və belə deyər: “Yarat 

ey yaradanların ən gözəli”. Allah  istədiyi hökmü verər və 

bundan sonra o mələyə verilər. Mələk yenə belə deyər: “Ey 

Rəbb`im bu düşükmü yoxsa tammı olacaq?” (Soruşduğu) 

ona deyilər. Sonra mələk deyər: “Ey Rəbb`im əcəli tammı 

olacaq yoxsa naqismi?” (Soruşduğu) ona deyilər. Sonra 

mələk soruşar: “Ey Rəbb`im təkmi olacaq yoxsa ekizmi?” (So-

ruşduğu) ona deyilər. Sonra mələk soruşar: “Qızmı olacaq yox-

sa oğlanmı?” (Soruşduğu) ona deyilər. Sonra mələk soruşar: 

“Ey Rəbb`im xoşbəxtmi olacaq yoxsa bədbəxtmi?” (Soruşduğu) 

ona deyilər. Sonra mələk deyər: “Ey Rəbb`im ona ruzisini təyin 

et”. Allah  ona ruzisini əcəli ilə birlikdə yazar. Sonra mələk o 
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ikisiylə birlikdə geri dönər. Nəfsim əlində olana and olsun ki, o 

dünyadan yalnız ona yazılanı əldə edər.”255    

İbn Əbu Hatim Əbu Zərin belə dediyini rəvayət edir: “Mə-

ni ana bətnində qırx gecə qalar. Sonra ruh üfürən mələk onun 

yanına gələr, onunla Allah`ın  yanına qalxar və deyər: “Ey 

Rəbb`im bu qızmı yoxsa oğlanmı (olacaq)?” Allah  istədiyi 

hökmü verər. Daha sonra mələk deyər: “Ey Rəbb`im xoşbəxt-

mi yoxsa bədbəxtmi?” Allah  buna qarşılıq olaraq əzəli el-

mində olanı onun üçün yazar. Daha sonra Əbu Zər Təğabün 

surəsinin başından başlayaraq bu ayəyə qədər oxudu: (Sizə 

surət verdi, surətlərinizi də gözəl etdi. Axır dönüş də Onun 

hüzurunadır!) (Təğabün 3)256  

Bunların hamısı Hüzeyfə ibn Üseydin hədisinə uyğundur. 

Həmçinin onu da qeyd etdik ki, İbn Abbasdan  yazının ya-

zılmasının ruh üfürüldükdən qırx gecə sonra olduğu da rə-

vayət olunmuşdur. Bu rəvayətin isnadında isə problem var. 

Alimlərdən bəziləri bu hədislərin və görüşlərin hamısını 

İbn Məsudun hədisi ilə cəm etmiş, yazının yazılmasının iki 

dəfə olduğunu demişdir. Bunlardan birincisinin səmada, i-

kincisinin isə ana bətnində olduğu söylənmişdir. Daha açıq 

olan isə (Allah  daha doğrusunu biləndir) yazının bir dəfə 

                                                           
255 Laləkai “Usulu`l-İtiqad”-da: 1236. İsnadı çox zəifdir. 
256 Bunu həmçinin ət-Təbəri “Cəmiu`l-Bəyən”-də: 8\119-120 Əbu Zərdən 

mövquf olaraq nəql etmişdir. Sənədindəki İbn Luheyənin yaddaşı pisdir. 

Həmçinin Darimi “ər-Radd ələ`l-Cəhmiyyə”-də: səh. 30-31 Əbu Zərdən 

mərfu olaraq nəql etmişdir. Onda da İbn Luheyə var. Süyuti “Əd-Dur-

ru`l-Mənsur”-da: 8\182 Əbu Zərdən mərfu olaraq rəvayət etmiş və 

Abdullah ibn Həmid Təbəriyə, İbn Əbu Hatimə, İbn Munzirə və İbn 

Mərdəveyhə nisbət etmişdir. 
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olmasıdır. Buradakı ixtilaf isə rüşeymdən asılı olur. Rüşeym-

lərin bəzisinə yazı ilk qırx gündən sonra, bəzisinə isə üçüncü 

qırx gündən sonra yazılır. 

Belə demək olar ki, İbn Məsudun hədisindəki “sonra” sö-

zü hadisələrin baş verməsinin ardıcıllığını deyil xəbəri vermə 

ardıcıllığını göstərir.  

Mütəəxxir alimlərdən Hüzeyfə ibn Üseydin hədisinə uy-

ğun olaraq yazının ikinci qırx günün əvvəlində oluğunu tərcih 

edənlər (bu görüşü üstün tutanlar) də vardır. Onlar deyirlər 

ki, İbn Məsudun hədisində yazının ət parçasından sonraya 

saxlanılaraq gecikdirilməsi rüşeymin keçirdiyi mərhələlərin 

arasının kəsilməməsi üçündür ki, bu mərhələlər də nütfə, qan 

laxtası və ət parçası mərhələləridir. Bu mərhələlərin arasında 

sonra kəlməsi istifadə edilməsi isə burada heç bir şey də-

yişməz (yəni yazının bu mərhələlərin hamısından sonra ol-

duğunu göstərməz). Bu üç mərhələnin bir yerdə istifadə olun-

ması daha yaxşı və daha ecazkardır. Buna görə də yazını əs-

lində bu mərhələlərin bəzisindən tez olsa da sonraya saxla-

mışdır. Onlar dediklərini bu ayə ilə əsaslandırmışlar:  

   
     

    
     

          

İnsanı yaratmağa palçıqdan başladı. Sonra onun nəslini 

bir qətrə dəyərsiz sudan əmələ gətirdi. Sonra onu düzəldib 

(insan şəklinə saldı) və ona öz ruhundan üfürdü. (əs-Səcdə 

7-9) İnsan sözü ilə nəzərdə tutulan Adəmdir a. Onun yara-

dılmasının və ona ruh üfürülməsinin nəslinin bir qətrə 

dəyərsiz sudan əmələ gətrilməsindən öncə olduğu məlum 
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məsələdir. Amma bu ayədən məqsəd Allah`ın  Adəmi və o-

nun nəslini yaratması qüdrətini zikr etmək olduğu üçün bu 

hadisələri ard-ardınca zikr etmişdir. Ardıcıllığa gəldikdə isə 

Adəmin şəkilləndirilməsi və ona ruhun üfürülməsi onun 

cəsədini torpaqdan yaratmağı ilə onun nəslini yaratması 

arasında baş vermişdir. Allah  daha doğrusunu biləndir.  

Həmçinin yazının rüşeymin iki gözü arasına yazıldığı da 

rəvayət olunmuşdur. Bəzzarın “Müsnəd” kitabında Abdul-

lah ibn Ömərdən f Peyğəmbərin  belə buyurduğu rəvayət 

olunur: 

ى؟ ث  ن   أ   و  أ   ر  ك  ذ  أ   ب   ر   يَّ أ   :ام  ح  ر  ال   ك  ل  م   ال  ، ق  ة  م  س  النَّ  هللا   ق  ل  ا خ  ذ  "إ  
ي ض  ق  ي   ؟ ف   يد  ع  س   م  أ   يي ق  ش  أ   ب   ر   يَّ : أ  ول  ق  ي    ، ث َّ ه  ر  م  أ   ه  ي  ل  إ   ي هللا  ض  ق  ي   : ف   ال  ق  

ب  ه   ة  ب  ك   الن  ّتَّ ح   ق  ال   و  ا ه  م   ه  ي  ن   ي   ع   ي   ب    ب  ت  ك  ي   ، ث َّ ه  ر  م  أ   ه  ي  ل  إ   هللا    ا"ي  ن ك 

“Allah  insan yaratdığı zaman ruh üfürən mələk belə de-

yər: “Ey Rəbb`im oğlanmı yoxsa qızmı?” Allah  öz hökmü-

nü verər. Daha sonra (mələk) deyər: “Ey Rəbb`im xoşbəxtmi 

(olacaq) yoxsa bədbəxtmi?” Allah  öz hökmünü verər. 

“Bundan sonra (mələk) yazmaqla əmr olunduğu hər bir şeyi 

hətta (o insanın başına gələcək olan) müsibəti belə onun iki 

gözü arasına yazar.”257 Bu hədis həmçinin mərfu deyil İbn 

Ömərdən mövquf olaraq da rəvayət olunmuşdur. Hüzeyfə 

ibn Üseydin hədisində isə mələkin bunları səhifəyə yazdığı 

açıqdır. Hər halda yazı ya səhifəyə ya da uşağın gözlərinin 

arasına yazılır. 
                                                           
257 Bəzzar: 2149, Əbu Yələ: 5775. İbn Hibban: 6178 hədisin səhih olduğunu 

demişdir. 
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İnsanın xüsusiyyətlərinin bu yazıyla birlikdə yaradıldığı-

na dair də dəlillər vardır. Aişədən g Peyğəmbərin  belə 

buyurduğu rəvayət olunur:  

 :ول  ق  ي   ، ف   م  ح  الرَّ  ل  خ  د  ف   ا،كً ل  م   ث  ع  ، ب   ق  ل  ال   ق  ل  ي    ن  أ   اد  ر  ا أ  ذ  إ   هللا   نَّ "إ  
، م  ح   الرَّ ف   ق  ل  ي    ن  أ   هللا   اء  ا ش  م   و  أ   ة  ي  ار  ج   و  أ   م  ال  : غ  ول  ق  ي   ا؟ ف   اذ  ، م  ب   ر   ي  أ  
ا م   ب    ر  : ي  ول  ق  ي   ف   ، اء  ا ش  م   ل  و ق  ي   ؟ ف   يد  ع  س   م  أ   يي ق  ش  ، أ  ب   ر   ي  : أ  ول  ق  ي   ف   
  ا و  ذ  : ك  ل  و ق  ي   ؟ ف   ه  ق  ئ  ال  ا خ  ؟ م  ه  ق  ل  ا خ  : م  ول  ق  ي   ا، ف   ذ  ك    ا و  ذ  : ك  ول  ق  ي   ؟ ف   ه  ل  ج  أ  

 "م  ح  الرَّ  ف   ه  ع  م   ق  ل  ي    و  ه    و  الَّ إ   ء  ي  ش   ن  ا م  م  ا، ف  ذ  ك  

“Allah  bir insanı yaratmaq istədiyi zaman (ona) mələk 

göndərər. (Mələk) ana bətninə daxil olar və deyər: “Ey Rəbb`im 

nə?” (Allah ) oğlan, qız və ya bətndə yaratmaq istədiyi şeyi 

buyurar. (Mələk) deyər: “Ey Rəbb`im xoşbəxtmi (olsun) yoxsa 

bədbəxtmi?” (Allah ) istədiyini buyurar. (Mələk) deyər: “Ey 

Rəbb`im əcəli nədir?” (Allah ) deyər: “(Əcəli) belə belədir.” 

(Mələk) deyər: “Əxlaqı necədir?” Şəkli (görünüşü) necədir?” 

(Allah ) buyurar: “Belə belədir.” (İnsan ilə bağlı) hər bir şey 

onunla birlikdə ana bətnində yaradılır.” 258  Bu hədisi Əbu 

Davud “Qədər” kitabında, Bəzzar isə “Müsnəd”- də rəvayət 

etmişlər. 
                                                           
258 Əbu Davud “Qədər” babında, Bəzzar: 2151 Cəfər ibn Musabın Urva 

ibn Zubeyrdən onun da Aişədən rəvayəti ilə. Cəfər ibn Musaba İbn Hib-

bandan başqa heç kim güvənməmişdir. Həmçinin ondan Zubeyr ibn Ab-

dullah ibn Əbu Xaliddən başqa heç kim hədis rəvayət etməmişdir. Bəzzar 

deyir: “Aişədən g bundan başqa yolla rəvayət olunduğunu bilmirik”. 

Heysəmi “Məcmə”-də: 7\193 deyir: “Bu hədisi Bəzzar rəvayət etmişdir, 

rəvayət edənlər siqadır”.  
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Hər bir halda onu deyə bilərik ki, uşaqa ana bətnində i-

kən yazılan bu yazı bütün məxluqatı yaratmazdan öncə ya-

zılmış olan yazı deyildir. Allah  buyurur: 

    
    

     
       

Yer üzündə baş verən və sizin öz başınıza gələn elə bir 

müsibət yoxdur ki, Biz onu yaratmamışdan əvvəl o, bir ki-

tabda (lövhu`l-məhfuzda) yazılmamış olsun. (Hədid 22) 

Müslim “Səhih”-də Abdullah ibn Amrdan Peyğəmbərin  

belə buyurduğonu rəvayət edir:  

 ض  ر  ال   و   ات  او  م  السَّ  ق  ل  ي    ن  أ   ل  ب  ق    ق  ئ  ال  ال   ير  اد  ق  م   ر  دَّ ق   هللا   نَّ "إ  
 " ة  ن  س   ف  ل  أ   ي  س  م  ب   

“Allah  bütün məxluqatın qədərini göyləri və yeri yarat-

mazdan əlli min il öncə təyin etmişdir.”259 Übadə ibn Samit-

dən gələn bir digər hədisdə isə Peyğəmbərin  belə buyur-

duğu rəvayət olunur:  

 م  و   ي   ل  إ   ن  ائ  ك    و  ا ه  ى ب   ر  ج  ، ف  ب  ت  ك  : ا  ه  ل   ال  ق  ف    م  ل  الق   هللا   ق  ل  ا خ  م   ل  وَّ "أ  
 "ة  ام  ي  الق  

                                                           
259 Müslim: 2653, Əhməd: 2\169, Tirmizi: 2156.  
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“Allah  hər şeydən əvvəl qələmi yaratdı və ona “Yaz!” 

deyə əmr etdi. O da qiyamət gününə qədər olub keçəcək hər 

bir şeyi yazdı.”260   

Bir az öncə İbn Məsudun rəvayətində mələyin nütfənin a-

qibətini soruşduğu zaman ona öncəki yazıya baxmaqla əmr 

olunduğunu söyləmişdik. Bu zaman ona belə deyilir: “Sən 

öncəki yazıda bu nütfənin aqibətini görəcəksən”. Xoşbəxtli-

yin və bədbəxtliyin öncəki kitabda yazılı olması barəsində 

isə dəlillər kifayət qədərdir. 

 Buxari və Müslim  Əli ibn Əbu Talibdən  Peyğəmbər-

dən  belə buyurduğunu rəvayət edirlər:  

، ار  النَّ  و  أ   ة  نَّ ال   ن  م   اه  ان   ك  م   هللا   ب  ت  ك    د  ق    و  الَّ إ   ة  وس  ف  ن   م   س  ف  ن    ن  ا م  م  "
 ث  ك   َن   ال  ف  ، أ  هللا   ول  س   ر  : ي  ل  ج  ر   ال  ق  " ف   ة  يد  ع  س   و  أ   ة  يَّ ق  ش   ت  ب  ت  ك    د   ق  الَّ إ   و  
ا مَّ ، أ  ه  ل   ق  ل  ا خ  م  ل   ر  سَّ ي  م   لي ك  ف   وا،ل  م  ع  : "ا  ال  ق  ؟ ف   ل  م  الع   ع  د  ن   ا، و  ن  اب  ت  ى ك  ل  ع  
، ة  او  ق  الشَّ  ل  ه  ا أ  مَّ أ   ، و  ة  اد  ع  سَّ ال ل  ه  أ   ل  م  ع  ل   ون  ر  سَّ ي  ي   ، ف   ة  اد  ع  السَّ  ل  ه  أ  
  : أ  ر  ق    " ث َّ ة  او  ق  الشَّ  ل  ه  أ   ل  م  ع  ل   ون  ر  سَّ ي  ي   ف   

    .اآليتي 

“Heç şübhə yox ki, Allah  yaradılacaq olan hər bir can-

lının yerinin cənnətdə və ya cəhənnəmdə olmasını, xoşbəxt 

və ya bədbəxt olmasını yazmışdır. Bir nəfər dedi: “Ey Allah`ın  

Rəsulu əməllərdən əl çəkib hər şeyi yazıya (yazının öhdəsi-

nə) buraxmayaqmı?” Peyğəmbər  buyurdu: “Əməl edin. 

                                                           
260 Hədis səhihdir. Əhməd: 5\317, Əbu Davud: 4700, Tirmizi: 2155.  
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Hər kəs nə üçün yaradılmışdırsa o şey ona asanlaşdırılmış-

dır. Xoşbəxt olanlara xoşbətlərin əməli, bədbəxt olanlara isə 

bədbəxtlərin əməli asanlaşdırılar”. Daha sonra bu ayəni o-

xudu: (Kim (malını Allah yolunda) versə, (Allah`dan) 

qorxsa.) (Leyl 5) İki ayəni (oxudu).”261 

Bu hədisdə göstərilmişdir ki, xoşbəxtlik və ya bədbəxtlik, 

bunların əməllərə görə olması daha öncədən yazılmış və hər 

kəs üçün onun xoşbəxtliyinə və ya bədbəxtliyinə səbəb olan 

əməllər asanlaşdırılmışdır.  

Buxari və Müslim “Səhih”-də  İmran ibn Hüseyndən belə 

dediyini rəvayət edirlər: 

 ال  ؟ ق  ار  النَّ  ل  ه  أ   ن  م   ة  نَّ ل  ا ل  ه  أ   ف  ر  ع  ي   ، أ  هللا   ول  س   ر  : ي  ل  ج  ر   ال  ق  "
ا م  ل   و  أ  ، ه  ل   ق  ل  ا خ  م  ل   ل  م  ع  ي    ل  ك  : "ال  ؟ ق  ون  ل  ام  الع   ل  م  ع  ي    م  ل  : ف  ال  م"، ق  ع  "ن   
 ."ه  ل   ر  س   ي  ي   

“Bir nəfər dedi: “Ey Allah`ın Rəsulu cənnət əhli ilə cəhən-

nəm əhli bilinirmi?” (Peyğəmbər ) buyurdu: “Bəli”. (O şəxs) 

belə dedi: “Əməl edənlər nə üçün əməl edirlər ki?” (Peyğəm-

bər ) buyurdu: “Hər kəs nə üçün yaradılıbsa və ya kimə nə 

asanlaşdırılıbsa onu edir”.262 

Peyğəmbərdən  bu mənada bir çox hədis rəvayət olun-

muşdur. İbn Məsudun  rəvayətində isə xoşbəxtliyin və ya 

                                                           
261 Buxari: 1362, Müslim: 2647. İbn Hibban: 334 hədisin səhih olduğunu 

demişdir. 
262 Buxari: 6596, Müslim: 2649. İbn Hibban: 333 hədisin səhih olduğunu 

demişdir. 
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bədbəxtliyin əməllərin sonuncusuna görə dəyərləndiyi gös-

tərilmişdir.   

Alimlərdən “Ondan başqa ilah olmayana and olsun ki, 

sizdən biriniz cənnət əhlinin əməli ilə əməl edər” sözündən 

hədisin sonunacan İbn Məsudun sözü olduğunu deyənlər də 

var. Bunu İbn Məsudun sözü olaraq Sələmə ibn Kuheyl Zeyd 

ibn Vəhbdən də rəvayət etmişdir.263  Bu məna eyni zamanda 

Peyğəmbərdən  də müxtəlif rəvayətlərlə nəql olunmuşdur. 

 Buxari “Səhih”-də Səhl ibn Səddən Peyğəmbərin  belə 

buyurduğunu rəvayət edir: 

 ."يم  ات  و  ل  اب   ال  م  ع  ا ال  َنَّ إ  "
“Şübhəsiz ki, bütün əməllər sonluqlara görədir.” 264  İbn 

Hibbanın “Səhih” kitabında Aişədən g Peyğəmbərin  belə 

buyurduğu rəvayət olunur: 

 ."يم  ات  و  ل  اب   ال  م  ع  ا ال  َنَّ إ  "
 “Şübhəsiz ki, bütün əməllər sonluqlara görədir.”265 Həm-

çinin İbn Hibbanın “Səhih”-ində Muaviyədən  Peyğəmbə-

rin  belə buyurduğu rəvayət olunur:  

                                                           
263  Əhməd: 1\414, Nəsai “Kubra”-da rəvayət etmişlər. ”ət-Töhfə”-də: 

7\29 Fətr ibn Xalifədən o da Sələmə ibn Kuheyldən rəvayət etmişlər. 

”Fəthu`l-Bəri”-yə: 11\486-487 bax.  
264 6493, 6607.  
265 340. Sənədindəki Nueym ibn Həmməd zəifdir.  
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 ، و  ه  ل  ف  س  أ   اب  ، ط  ه  ال  ع  أ   اب  ا ط  ذ  إ  ، ف  اء  ع  الو  ، ك  يم  ات  و  ل  اب   ال  م  ع  ا ال  َن َّ إ  "
 ."ه  ل  ف  س  أ   ث  ب  ، خ  ه  ال  ع  أ   ث  ب  ا خ  ذ  إ  

“Şübhəsiz ki, bütün əməllər sonluqlara görədir. Bu (sanki 

bir) qaba bənzər. Əgər (qabın) üstü yaxşılaşarsa altı da yaxşı-

laşar. Əgər üstü pisləşərsə altı da pisləşər.”266 Müslim “Sə-

hih”-də Əbu Hüreyrədən Peyğəmbərin  belə buyurduğunu 

rəvayət edir:  
 ه  ل  م  ع   ه  ل   م  ت  ي    ، ث َّ ة  نَّ ال   ل  ه  أ   ل  م  ع  ب   يل  و  الط   ان  م  الزَّ  ل  م  ع  ي   ل   ل  ج  الرَّ   نَّ إ  "

 ، ث َّ ار  الن   ل  ه  أ   ل  م  ع  ب   يل  و  الط   ان  م  الزَّ  ل  م  ع  ي   ل   ل  ج  الرَّ   ن  إ   ، و  ار  النَّ  ل  ه  أ   ل  م  ع  ب  
 ." ة  نَّ ال   ل  ه  أ   ل  م  ع  ب   ه  ل  م  ع   ه  ل   م  ت  ي   

“Bir insan uzun zaman cənnət əhlinin əməli ilə əməl edər. 

Sonra onun əməlləri cəhənnəm əhlinin əməli ilə sona çatar. 

Digər bir insan isə uzun zaman cəhənnəm əhlinin əməli ilə əməl 

edər. Sonra onun əməlləri cənnət əhlinin əməli ilə sona çatar.”267  

İmam Əhməd Ənəsdən Peyğəmbərin  belə buyurduğu-

nu rəvayət edir:   

 ل  ام  الع   نَّ إ  ، ف  ه  ل   م  ت  ي    وا ب   ر  ظ  ن   ت   ّتَّ ح   د  ح  وا ب   ب  ج  ع   ت   ال   ن  أ   م  ك  ي  ل   ع  ال  "
 ل  خ  د   ه  ي  ل  ع   ات  م   و  ل   ح  ال  ص   ل  م  ع  ب   ه  ر  ه  د   ن  م   ةً ه  ر  ب    و  ، أ  ه  ر  م  ع   ن   م  انً م  ز   ل  م  ع  ي   

                                                           
266 339, 392. Təxricinin hamısına orada baxa bilərsən.  
267 2651. Həmçinin Əhməd: 2\484, 485. İbn Hibban: 6176 bu hədisin səhih 

olduğunu demişdir. 
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 ه  ر  ه  د   ن  م   ة  ه  ر  الب    ل  م  ع  ي   ل   د  ب  الع   نَّ إ   ا، و  ئً ي    س  اًل م  ع   ل  م  ع  ي   ف    ل  وَّ ح  ت  ي    ، ث َّ ة  نَّ ال  
 ا" حلً ا   ص  اًل م  ع   ل  م  ع  ي   ف    ل  وَّ ح  ت  ي    ، ث َّ ار  النَّ  ل  خ  د   ه  ي  ل  ع   ات  م   و  ل   ئ  ي   س   ل  م  ع  ب  

“Bir kəsin əməlinin nə ilə sona yetdiyini görməyincə (o-

nun əməli) sizi heyrətə salmasın (və ya onu bəyənməyin). İn-

san ömrünün bir hissəsini, və ya bir müddət elə bir əməl işlə-

yər  ki, əgər (o əməl ilə) ölsə cənnətə girər. Amma daha sonra 

dəyişilir və pis əməl işləməyə başlayır. Həmçinin insan öm-

rünün bir hissəsini pis əməl işləyər  ki, əgər (o əməl ilə) ölsə 

cəhənnəmə girər. Amma daha sonra dəyişilir və saleh əməl 

işləməyə başlayır.”268  

İmam Əhməd Aişədən g Peyğəmbərin  belə buyurdu-

ğunu rəvayət edir: 

 ن  م   ب  ات   الك  ف   وب  ت  ك  م   و  ه   ، و  ة  نَّ ال   ل  ه  أ   ل  م  ع  ب   ل  م  ع  ي   ل   ل  ج  الرَّ  نَّ "إ  
، ات  م  ، ف  ار  النَّ  ل  ه  أ   ل  م  ع  ب   ل  م  ع  ، ف   ل  وَّ ت    ه  ت  و  م   ل  ب  ق    ان  ا ك  ذ  إ  ، ف  ار  النَّ  ل  ه  أ  
 ف   وب  ت  ك  م   ه  نَّ إ   ، و  ار  النَّ  ل  ه  أ   ل  م  ع  ب   ل  م  ع  ي   ل   ل  ج  الرَّ  نَّ إ   ، و  ار  النَّ  ل  خ  د  ف  

 ل  ه  أ   ل  م  ع  ب   ل  م  ع  ، ف   ل  وَّ ت    ه  ت  و  م   ل  ب  ق    ان  ا ك  ذ  إ  ، ف  ة  نَّ ال   ل  ه  أ   ن  م   اب  ت  الك  
 ا" ه  ل  خ  د  ف   ات  م  ، ف  ة  نَّ ال  

“Bir insan cəhənnəm əhlindən olduğu halda cənnət əhli-

nin əməlini işləyər. Ölümündən öncə dəyişər və cəhənnəm 

əhlinin əməlini işləyər. (O şəxs) ölər və cəhənnəmə daxil olar.  

Yenə bir insan cənnət əhlindən olduğu halda cəhənnəm əhli-

                                                           
268 3\120. İsnadı səhihdir.  
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nin əməlini işləyər. Ölümündən öncə dəyişər və cənnət əhli-

nin əməlini işləyər. (O şəxs) ölər və (cənnətə) daxil olar.”269 

İmam Əhməd, Nəsai və Tirmizi Abdullah ibn Amrın belə 

dediyini rəvayət etmişlər: “Bir dəfə Peyğəmbər  bizim ya-

nımıza gəldi və hər əlində bir kitab var idi. O buyurdu: “Bi-

lirsinizmi bu iki kitab nə kitabdır?” (Biz dedik): “Xeyr ey 

Allah`ın Rəsulu, ancaq desəz bilərik”. O sağ əlindəki kitab 

haqqında belə buyurdu: “Bu aləmlərin Rəbb`indən olan bir 

kitabdır. Orada cənnət əhlinin, atalarının və qəbilələrinin ad-

ları var. (Buradakı adlar) axırlarına görə yekunlaşdırılmışdır. 

(Daha heç zaman) nə onlara bir nəfər əlavə olunar nə də on-

lardan bir nəfər azaldılar”. Sonra sol əlindəki kitab haqqında 

buyurdu: “Bu aləmlərin Rəbb`indən olan bir kitabdır. Orada 

cəhənnəm əhlinin, atalarının və qəbilələrinin adları var. (Bu-

radakı adlar) axırlarına görə yekunlaşdırılmışdır. (Daha heç 

zaman) nə onlara bir nəfər əlavə olunar nə də onlardan bir 

nəfər azaldılar”. Daha sonra səhabələr dedilər: “Ey Allah`ın 

Rəsulu əgər hər şey artıq yazılmışsa bəs əməllər nə üçün-

dür”. Peyğəmbər  buyurdu: “Doğru yola yönəlin, (doğru-

ya) yaxınlaşın. Şübhəsiz ki, cənnətə düşəcək olanın əməli nə 

əməl işləyər sə işləsin cənnət əhlinin əməli ilə yekunlaşdırı-

lar. Həmçinin cəhənnəmə düşəcək olanın əməli nə əməl işlə-

yərsə işləsin cəhənnəm əhlinin əməli ilə yekunlaşdırılar”. Da-

ha sonra Peyğəmbər  əlindəki kitabları buraxdı və buyur-

du: “Rəbb`iniz qullarını tamamlamışdır. (Onlardan) bir qismi 

cənnətdə, digər qismi isə cəhənnəmdədir.”270  

                                                           
269 6\107, 108. Əbu Yələ: 4667. Hədis səhihdir.  
270 Əhməd: 2\167, Tirmizi :2141, Nəsai “Kubra”-da və “Töhfə”-də: 6\343. 

Sənədindəki Əbu Qubeyl Həyyi ibn Hənini Hafiz “Təcilu`l-Mənfəə”-də: 

səh. 277 zəif adlandırmışdır. Çünki o qədim kitablardan rəvayətlər etmiş-
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Bu hədis Peyğəmbərdən  bir neçə yolla rəvayət olun-

muşdur. Təbərani bu hədisi Əli ibn Əbu Talibdən nəql etmiş 

və bu sözləri əlavə etmişdir: “Hansı əməli edirsə etsin cənnə-

tə girən şəxsin əməlləri cənnət əhlinin əməlləri ilə, cəhənnə-

mə girən şəxsin əməlləri isə cəhənnəm əhlinin əməlləri ilə 

yekunlaşar. Bəzən səadət sahibi olan insanlar bədbəxtlərin 

getdiyi yol ilə gedər. Onlara “Bunlar onlara nə qədər də bən-

zəyir”, “bunlar da onlardandır” deyilər. Amma (ölümündən 

öncə) xoşbəxtlik onlara yetişər və onları xilas edər. Bəzən isə 

bədbəxt insanlar xoşbəxtlərin getdiyi yol ilə gedər. Onlara 

“Bunlar onlara nə qədər də bənzəyir”, “bunlar da onlardan-

dır” deyilər. Amma (ölümdən öncə) bədbəxtlik onlara yeti-

şər. Allah təala kitabda xoşbəxt olaraq yazdığı şəxsi ölümün-

dən öncə dəvənin iki güvəni arası qədər də olsa onu xoşbəxt 

edəcək bir əməl etdirmədikcə dünyadan çıxarmaz”. Daha 

sonra dedi: “Əməllər sonluqlara görədir, əməllər sonluqlara 

görədir.”271  

Bu hədisi həmçinin Bəzzar “Müsnəd” kitabında Abdullah 

ibn Ömərdən bu məna ilə nəql etmişdir.272 

Buxari və Müslimin “Səhih” kitabındə  Səhl ibn Səəddən 

belə dediyi rəvayət olunur: “Peyğəmbər  müşriklərlə üzləş-

di. Onun səhabələri arasında elə birisi var idi ki, heç bir istis-

nasız qarşısına çıxanın arxasınca gedir qılıncı ilə onun boy-

nunu vururdu. Səhabələr dedilər: “Bu gün bizdən heç kim fi-
                                                                                                                                   

dir. Buna baxmayaraq Tirmizi bu hədisə “həsən səhih ğarib” demişdir. 

Zəhəbi bu hədisi “Mizənu`l-İtidəl”-də: 2\684 zikr etmiş və demişdir: “Bu 

hədis çox münkərdir. O iki kitabın çəkisi bir neçə min ton olmalı idi”.  
271  “Əvsat”-da (Məcməu`l-Bəhreyn: 1\147). Sənədindəki Həmməd ibn 

Zeyd əs-Saffər zəifdir. Bunu Heysəmi “Məcmə”-də: 7\213 zikr etmişdir.  
272 2156. Həmçinin Laləkai “Usulu`l-İtiqad”-da: 1088, İbn Ədiyy “Kamil”-

də: 5\1932-1933.  
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lankəsin qazandığı kimi savab qazanmadı”. Peyğəmbər  

buyurdu: “O cəhənnəm əhlindəndir”. Onlardan birisi “mən 

onun yoldaşıyam” dedi və onun arxasınca getdi. Həmin o 

şəxs şiddətli qılınc yarası aldı. Ölümə tələsərək qılıncının 

dəstəyini yerə qoyub iti tərəfini köksünə dirədi. Öz ağırlığını 

qılıncın üstünə salaraq intihar etdi. (“Mən onun yoldaşı-

yam”) deyən şəxs Peyğəmbərin  yanına gələrək ona “Mən 

şahidlik edirəm ki, sən Allah`ın Rəsulusan” deyib əhvalatı 

ona danışdı. Peyğəmbər  buyurdu: “Bir kəs cəhənnəm əhli 

olduğu halda cənnət əhlinin əməlini işləyər  və insanlar onun 

cənnət əhli olduğunu zənn edərlər. Bir kəs də cənnət əhli ol-

duğu halda cəhənnəm əhlinin əməlini işləyər  və insanlar 

onun cəhənnəm əhli olduğunu zənn edərlər”. Buxari öz 

rəvayətinə bunları əlavə etmişdir: “Şübhəsiz ki, bütün əməl-

lər sonluqlara görədir”.273 

“Zənn edərlər” sözü işin əslinin göründüyünün əksinə ol-

duğuna bir işarədir. Pis sonluq qulun gizli hiyləsi, kələyi sə-

bəbilə olur ki, bu hiyləni də insanlar görə bilmir. (Pis sonlu-

ğun səbəbi) pis əməl və bənzərləri də ola bilər. Bu gizli xüsu-

siyyət isə ölüm anında pis sonluqla nəticələnir. Həmçinin bir 

nəfərin daxilində gizli və yaxşı bir xüsusiyyət olduğu halda 

cəhənnəm əhlinin əməllərini etməsi mümkündür. Daxilində-

ki bu (yaxşı) xüsusiyyət ölümünə yaxın onun (pis xüsusiy-

yətlərinə) qələbə çalar və bununla da onun həyatı gözəl son-

luqla sona yetər. 

Əbdü`l-Əziz ibn Əbu Ravvəd deyir: “Ölüm anında bir nə-

fərin yanına gəldim. Ondan “Lə iləhə illəllah” deməsini (təl-

qin) istəyirdilər. Son sözündə “Mən sənin dediyinə küfr edi-

                                                           
273 Buxari: 2898, 4202, 4207, 6493, 6607, Müslim: 112. 
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rəm” (onu inkar edirəm) dedi və bunun üzərinə də öldü.” 

(Əbdü`l-Əziz ibn Əbu Ravvəd) dedi: “Onun haqqında soruş-

dum. Sən demə o içki düşkünü imiş”. (Əbdü`l-Əziz ibn Əbu 

Ravvəd) həmişə belə deyərmiş: “Günahlardan qorxun. Çün-

ki onu bu hala salan günahlarıdır”. 

Buraya qədər dediklərimizi əhatə etmək istəsək belə de-

mək olar ki, sonrakılar (sondakı əməllər) öncəkilərin mirası-

dır. Bunların hamısı isə Allah dərgahında yazılmışdır. Elə 

buna görə də sələf hər zaman pis sonluqdan qorxar, keçmiş 

günahlarına görə narahat olar və onları zikr etməkdən çəki-

nərdilər. 

Belə də demək olar ki, yaxşılar sonluqlarına görə narahat 

olarlar. Onlar “Görəsən bizim sonumuz necə olacaq” deyə 

düşünərlər. Allah dərgahında olanları isə keçmiş əməlləri na-

rahat edər. Onlar deyərlər ki, “Görəsən Allah  üçün neynə-

yə bildik?”. 

Səhabələrdən bəziləri ölüm anında ağlamışlar. Bunun sə-

bəbi ondan soruşulanda isə belə demişlər: Peyğəmbərin  

belə buyurduğunu eşitdim:  

 ء  ال  ؤ  ه   ، و  ة  نَّ  ال  ف   ء  ال  ؤ  : ه  ال  ق  ، ف   ي   ت   ض  ب  ق    ه  ق  ل  خ   ض  ب   ق  ال  ع  ت    هللا   نَّ "إ  
  " ار   النَّ ف  

“Allah  məxluqatını iki yerə ayırdı və “Bunlar cənnət əh-

lidir, bunlar isə cəhənnəm əhlidir” buyurdu.” 274  Mən isə 

hansı tərəfdə olduğumu bilmirəm. 

                                                           
274 Əhməd: 4\176, 177. İsnadı səhihdir.  
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Sələfdən bəzisi belə deyərdi: “(Allah dərgahında yazılıb) 

keçmiş yazının ağlatdığı kimi gözləri heç nə ağlatmamışdır”. 

Süfyan əs-Səvri  bəzi salehlərə belə demişdir: “Allah`ın  

sənin haqqındakı (xoşbəxt və ya bədbəxt olduğuna dair) elmi 

səni heç ağlatdımı?” Sual verdiyi şəxs ona belə cavab 

vermişdir: “Məni həmişəlik sevinə bilməyəcəyim bir hala 

saldın.” Keçmiş əməlləri və sonluğunun necə olacağı Süfyan 

əs-Səvrini həmişə narahat edər və o ağlayaraq deyərdi: 

“Allah dərgahındakı kitabda bədbəxt olaraq yazılmağımdan 

qorxuram”.275 Həmçinin ağlayaraq belə deyərdi: “Ölüm anın-

da imanımı itirməkdən qorxuram”.  

Malik ibn Dinar gecə boyunca saqqalından tutaraq belə 

deyərdi: “Ey Rəbb`im sən cənnətin və cəhənnəmin sakinləri-

ni bilirsən. Bəs Malikin məskəni haradadır?”276 

Hatim əl-Əsamm belə deyərdi: “Qəlbi dörd təhlükəni zikr 

etməyən şəxs kordur və bədbəxtlərdən olmamasına zəmanət 

yoxdur. Bunlardan birincisi Allah`ın  “Bunlar cənnətdədir 

(Mən bunlara) əhəmiyyət vermirəm, bunlar isə cəhənnəm-

dədirlər (Mən bunlara) əhəmiyyət vermirəm” dediyi, (qulun) 

isə bunlardan hansında olduğunu bilmədiyi o sövdələşmə 

(qiyamət) gününün təhlükəsidir. İkincisi onun üç qaranlıqda 

yaradıldığı zaman mələyin xoşbəxtlik və ya bədbəxtliklə 

xitab olunduğu, onun isə xoşbəxtlərdənmi yoxsa bədbəxtlər-

dənmi olduğunu bilmədiyi günün təhlükəsidir. Üçüncüsü 

dirilib (Allah`ın   hüzuruna) çıxışın təhlükəsidir ki, bu za-

man (insan) Allah`ın  rizası iləmi yoxsa qəzəbi iləmi qarşı-

                                                           
275 Əbu Nueym “Hilyə”: 7\51. 
276 Əbu Nueym “Hilyə”: 2\384. 
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laşacağını bilməz. Dördüncüsü isə insanların cərgə-cərgə dü-

züldüyü, insanın isə hara gedəcəyini bimədiyi o günün təh-

lüksidir.”  

Səhl ət-Tüstəri demişdir: “Mürid günaha batmaqdan, arif 

isə küfrə düşməkdən qorxar”. 

Elə buna görə də səhabələr və onlardan sonrakı saleh sə-

ləflər nifaqa düşməkdən bərk narahat olmuşlar. Mömin kəs 

kiçik nifaqa düşməkdən, ölüm anında bunun ona qələbə ça-

lıb böyük nifaqa çevriləcəyindən qorxar. Biz daha öncə gizli 

pis əməllərin pis sonluqla nəticələndiyini söyləmişdik. 

Peyğəmbər  öz dualarında həmişə belə buyurarmış:  

 "ك  ين  ى د  ل   ع  ب  ل  ق    ت  ب   ث    وب  ل  الق   ب  ل   ق   م  ي  "

“Ey qəlbləri döndərən mənim qəlbimi dinində sabit et. 

Ona “Biz sənə və sənin gətirdiyinə iman gətirdik sən bizim 

üçün narahatmı olursan?” deyildiyi zaman o belə buyurardı:  

 ب  ل   ق  ، ي   لَّ ج   و   زَّ ع   هللا   ع  اب  ص  أ   ن  م   ي  ع  ب   ص  أ   ي   ب    وب  ل  الق   نَّ ، إ   عم  "ن  
 "اء  ش  ي   ف  ي  ك  

“Bəli! Şübhəsiz ki, qəlblər Allah`ın  barmaqlarından iki 

barmağı arasındadır. Onları istədiyi kimi döndərir.” 

Bu hədisi İmam Əhməd və Tirmizi Ənəs ibn Malikdən rə-

vayət etmişlər.277 

                                                           
277 İmam Əhməd: 3\112, 257, Tirmizi: 2140. Tirmizi bu hədisə həsən de-

mişdir. 
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İmam Əhməd Ummu Sələmədən Peyğəmbərin  duala-

rında tez-tez belə buyurduğunu rəvayət edir:  

 "ك  ين  ى د  ل   ع  ب  ل  ق    ت  ب   ، ث   وب  ل  الق   ب  ل   ق  م   مَّ ه  "اللَّ 
“Ey qəlbləri döndərən Allah`ım mənim qəlbimi dinində 

sabit et.” Mən (Ummu Sələmə) dedim: “Ey Allah`ın Rəsulu 

qəlblər dönürmü?” (O) buyurdu:  

 ي   ب    ه  ب  ل  ق    نَّ  أ  الَّ إ   ر  ش  ب   ن  م   م   آد  ن  ب   ن   م  ال  ع  ت    هللا   ق  ل  خ   ن  ا م  ؛ م  عم  "ن  
، ه  اغ  ز  أ   اء  ش   ن  إ   ، و  ه  ام  ق  أ   لَّ ج   و   زَّ ع   هللا   اء  ش   ن  إ  ، ف  هللا   ع  اب  ص  أ   ن  م   ي   ع  ب   ص  أ  
 ن  ا م  ن  ل   ب  ه  ي   ن  أ   ه  ل  أ  س  ن   ، و  ان  د  ه   ذ  إ   د  ع  ب   ا ن  وب   ل  ق    يغ  ز   ي  ال   ن  ا أ  ن  ب َّ ر   هللا   ل  أ  س  ن  ف   
 " اب  هَّ الو   و  ه   ه  نَّ إ   ةً مح   ر   ه  ن  د  ل  

“Bəli. Məxluqatdan Adəm övladı olan hər insanın qəlbi 

Allah`ın  barmaqlarından iki barmağı arasındadır. Əgər 

Allah  istəsə onu (İslam üzərə) saxlayar. İstəsə də (haqqdan) 

döndərər. Rəbb`imiz olan Allah`dan  bizə hidayət bəxş et-

dikdən sonra azdırmamasını və bizə rəhmətindən bəxş etmə-

sini istəyirik. Çünki o Vəhhab`dır (çox bəxş edəndir).” 

(Ummu Sələmə) dedi: “Mən “Ey Allah`ın Rəsulu mənə özüm 

üçün edəcəyim bir dua öyrədərsənmi?” dedim”. (O) bu-

yurdu: 

 ظ  ي  غ   ب  ه  ذ  أ   ، و  ب  ن   ذ  ل   ر  ف  غ  ، ا  د  مَّ حم    ب    النَّ  بَّ ر   مَّ ه  : اللَّ ول  ى، ق  ل  "ب   
 "ن  ت  ي   ي   ح  ا أ  م   ت   الف   ت  الَّ ض   م  ن  ر  ج  أ   ، و  ب  ل  ق   
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“Bəli. De: Allah`ım; Muhəmməd  Peyğəmbərin Rəbb`i; 

mənim günahımı bağışla, qəlbimin qəzəbini apar, yaşatdığın 

müddətdə məni fitnələrin azdırmasından qoru.”278 Bu məna-

da olan hədislər çoxdur. 

Müslim  Abdullah ibn Amrdan belə dediyini rəvayət edir: 

“Peyğəmbəri  belə deyərkən eşitdim:   
،  لَّ ج   و   زَّ ع   ن  مح   الرَّ  ع  اب  ص  أ   ن  م   ي  ع  ب   ص  أ   ي   ا ب   ه  ل  ك    م   آد  ن  ب   وب  ل  ق    نَّ "إ  

 ف  ر   ص  م   مَّ ه  اللَّ  : هللا   ول  س  ر   ل  اق   " ث َّ اء  ش  ي   ث  ي  ح   ه  ف  ر   ص  ي   د  اح  و   ب  ل  ق  ك  
 "ك  ت  اع  ى ط  ل  ا ع  ن  وب   ل  ق    ف  ر   ، ص  وب  ل  الق  

“Şübhəsiz ki, Adəm övladının hamısının qəlbləri bir nəfə-

rin qəlbi kimi Rəhman`ın barmaqlarından iki barmağı arasın-

dadır və onları istədiyi kimi döndərir.” Daha sonra  Peyğəmbər 

 buyurdu: “Ey qəlblərin hökmdarı olan Allah`ım qəlblərimi-

zi itaətinə yönləndir.”279 

 

 

 

 

 
                                                           
278 Əhməd: 6\302. Sənədindəki Şəhr ibn Həvşəb zəifdir.   
279 Müslim: 2654.  
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ا ذم  هم نم ر  م   أم ف   ثم دم ح  أم  ن  مم )):  هللا   ول  س  ر   ال  : ق  ت  ال  ق   g ة  ش  ائ  ع   ن  ع  
 ن  ))مم : م  ل  س  م  ل   ة  اي  و  ر   ف   ، و  م  ل  س  م   و   ي  ار  خ  الب   اه  و  ر   ((د  رم  وم ه  ف م  ه  ن  م   سم ي  ا لم مم 
 ((د رم  وم ه   ف م نم ر  م  أم  ه  ي  لم عم  سم ي   لم ل  مم عم  لم م  عم 

Aişənin g belə dediyi rəvayət olunur: “Rəsulullah  belə 

buyurdu: “Kim bizim işimizə ondan olmayan bir yenilik 

gətirərsə o rədd olunar”.  

Bu hədisi Buxari və Müslim  rəvayət etmişlər. Müslimin  

başqa bir rəvayətində isə belə deyilir: “Kim bizim əmr etmə-

diyimiz işi görərsə o rədd olunar”.280 

Bu hədisi Buxari və Müslim  öz kitablarında əl-Qasim ibn 

Muhəmməd yoluyla Aişədən g nəql etmişlər. Hədisin rəva-

yətləri müxtəlif, mənaları isə yaxındır. Bəzi rəvayətlərdə isə 

belə deyilir: “Kim bizim dinimizə onda olmayan bir şey gə-

tirərsə o rədd olunar”. 

Bu hədis İslamın böyük bir əsasını özündə əks etdirir. “Ə-

məllər niyyətlərə görədir” hədisi əməllərin daxilən ölçülməsi 

üçün bir tərəzi olduğu kimi, bu hədis də əməllərin zahirən 

ölçülməsi üçün bir tərəzidir. İstənilən bir əməl Allah  rizası 

üçün edilmədiyi təqdirdə sahibinə fayda vermədiyi kimi elə-

cə də Allah  və Rəsulunun buyurduğu şəkildə olmayan ə-

məl sahibinin üzünə çırpılar. Allah  və Rəsulunun icazə 

                                                           
280 Buxari: 2697, Müslim: 1718. Həmçinin Əhməd: 6\73, 240, 270, Əbu Da-

vud: 4606, İbn Məcə: 14. İbn Hibban: 26, 27 bu hədisin səhih olduğunu 

demişdir. Təxricinə İbn Hibbanda baxa bilərsən  
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vermədiyi və dinə sonradan nisbət olunan hər bir şeyin 

dindən heç bir payı yoxdur. 

İrbad ibn Səriyənin Peyğəmbərdən  rəvayət etdiyi; 

“Məndən sonra yaşayanlar çoxlu sayda ixtilaf (fikir ayrılığı) 

görəcəklər. Mənim və məndən sonraki doğru yol göstərən 

raşidi xəlifələrin sünnətinə tabe olun, onlardan azı dişləriniz-

lə yapışın. İşlərin yeni olanlarından çəkinin. Şübhəsiz ki, bü-

tün yeniliklər bidət və bütün bidətlər dəlalətdir (azğınlıq-

dır)” hədisi qarşıda gələcək.281   

Peyğəmbərin  xütbələrində belə dediyi rəvayət olunur: 

“Sözlərin ən doğrusu Allah`ın  kitabı, yolların ən xeyirlisi 

Muhəmmədin  yolu, işlərin ən şərlisi isə yeni olanları-

dır”.282 Yeniliklər haqqındakı məsələləri  isə İrbadın hədisini 

şərh edərkən zikr edəcəyik. Burada isə Allah`ın  bizə bu-

yurmadığı əməllər haqqında danışacayıq. 

Hədisin zahirinə baxdıqda anlaşılır ki, Allah`ın  buyur-

madığı işi görmək rədd olunur. Buradan da belə nəticəyə 

gəlmək olur ki, Allah`ın  buyurduğu  heç bir iş rədd olun-

mur. Hədisdəki “işimiz” kəlməsinin mənası din və şəriətdir.  

Deməli gördüyü iş şəriət çərçivəsi daxilində olmayan şəx-

sin işi rədd olunar.  

Hədisdəki “bizim əmr etmədiyimiz” sözü onu göstərir ki, 

həyata keçirilən hər bir iş şəri hökmlərə müvafiq olmalı, şəri 

                                                           
281 İyirmi səkkizinci hədis.  
282 Nəsai: 3\188, 189. Müslim: 687 və İbn Məcə: 45 isə bu hədisi “Sözlərin 

ən xeyirlisi”  kimi rəvayət etmişlər. 
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hökmlər öz əmr və qadağasıyla o işə hakim olmalıdır. Şəri 

hökmlərin kölgəsi altında və onlara müvafiq olaraq həyata 

keçrilən hər bir iş (Allah  dərgahında) qəbul olunar. Şəri 

hökmlər xaricində görülən hər bir iş isə rədd olunar.  

Əməllər iki qismə bölünür: İbadət və muaməlat (ibadətlər 

xaricindəki digər gündəlik iş və əməllər) 

İbadətlərdən hər yöndən Allah  və Rəsulunun hökmü 

xaricində olan işlər yiyəsindən qəbul olunmaz, rədd olunar. 

Belə əməllərin sahibi 

   
    

      
    

Yoxsa (müşriklərin) Allah`ın dində izin vermədiyi bir şeyi 

onlar üçün qanuni (halal) edən şərikləri vardır? (Şura 21) 

ayəsinin aid edildiyi şəxslərə daxildir. Allah`a  Allah`ın və 

Rəsulunun demədiyi bir əməllə yaxınlaşmaq istəyən kəsin et-

diyi əməl batildir və rədd olunur. Bu şəxslərin halı namazı, 

Kə’bənin yanında  fit verib əl çalmaqdan ibarət olanların halı 

kimidir. Həmçinin əyləncə, rəqs etmək, ehram xaricində ba-

şını açmaq və sair kimi Allah  və Rəsulunun buyurmadığı ə-

məllər də bu qismdəndir. 

Peyğəmbər  bir nəfərin günün altında ayaq üstə durdu-

ğunu görür. Onun haqqında soruşduqda deyirlər ki, o şəxs 

ayaq üsta duraraq oturmadan və kölgələnmədən oruc tutma-

ğa niyyət etmişdir. Peyğəmbər  isə ona oturmasını, kölgə-
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lənməsini və orucunu tamamlamasını əmr edir. 283  Burada 

Peyğəmbər  ayaq üstə durmağın və günün altında durma-

ğın Allah`a  yaxınlaşma olmadığını bəyan etmişdir. Bu ha-

disənin cümə günü Peyğəmbər  minbərin üzərində xütbə 

verdiyi zaman olduğu da rəvayət olunur.284 Bu zaman həmin 

şəxs Peyğəmbərin  xütbəsinə hörmət əlaməti olaraq xütbə-

nin sonunadək oturmamağa və kölgələnməməyə niyyət edir. 

Baxmayaraq ki, ayaq üstə durmaq namaz, azan, arafatda dua 

etmək kimi başqa yerlərdə, günəş altında durmaq isə (həcc 

zamanı) ehramlanmış kəs üçün ibadət sayılır Peyğəmbər  

bu işin (o şəxsi) Allah`a  yaxınlaşdırmadığını bildirmişdir. 

Bununla da Peyğəmbər  bir yerdə ibadət olan əməllərin di-

gər bir yerdə ibadət olmadığına işarə etmişdir. Bu zaman 

mütləq şəritin həmin yerdə nə əmr etdiyinə baxmaq lazım-

dır. 

Bayram günü oruc tutmaq və ya qadağan olunmuş 

vaxtda namaz qılmaq kimi qadağan olan bir ibadətlə Allah`a 

 yaxınlaşmaq da bu qismdən olan əməllərdəndir.  

Əslən (Allah  tərəfindən) buyrulmuş və Allah`a  yaxın-

laşma olan bir əməli işləyib ona buyrulmamış bir şey əlavə e-

dən və ya onu pozan kəsin halına gəldikdə isə o da həmin 

ibadətə etdiyi əlavə və ya onu pozduğu qədər şəriətə müxalif 

hərəkət etmiş olar. Belə bir şəxsin əməli əslən rədd olunarmı 

                                                           
283 İbn Abbasdan Buxari: 6704, Əbu Davud: 3300 rəvayət etmişlər. İbn 

Hibban: 4385 hədisin səhih olduğunu demişdir.  
284 Təbərani “Kəbir”-də: 11871, Tahavi “Muşkilu`l-Əsər”-də: 3\44, Xatib 

Bağdadi “Əsmau`l-Mübhəmə”-də: səh. 274 rəvayət etmişlər.  
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sualına gəlincə burada mütləq olaraq bir söz demək olmaz. 

Bu zaman o əmələ baxılar. Əgər sahibinin pozduğu şey əmə-

lin (daxili) hissələrindən birini təşkil edir və ya onun şərtlə-

rindən biridirsə və şəriət bunun həmin əməli batil etdiyini 

deyirsə bu zaman onun əməli batil olar. Buna misal olaraq 

namaz qılmaq istəyən kəsin gücü çatdığı halda təmizliyi 

(dəstəmazı), səcdəni, rükunu və ya (səcdə və rükuda) sakitli-

yi tərk etməsini göstərmək olar (bu zaman o şəxsin namazı 

batil olar). Həmin namaz fərz isə o şəxs o namazı bir də qıl-

malıdır. Yox əgər sahibinin pozduğu şey əməlin batil olma-

sına gətirib çıxarmırsa o zaman onun naqis olduğunu demək 

olar. Camaat namazını vacib görən alimlərə görə bir nəfərin 

camaat namazını tərk etməsi onun namazının tamamilə batil 

olmasını göstərməz. 

Əgər (Allah  tərəfindən) buyrulmuş bir ibadətə buyrul-

mamış bir şey əlavə eilərsə bu zaman onun etdiyi əlavə rədd 

olunar. Yəni bu əlavə sahibini Allah`a  yaxınlaşdırmaz və 

sahibi ona görə də heç bir savab qazanmaz. Amma bəzən hə-

min əlavə görülən işi kökündən batil edər və bu əməl batil o-

lar. Buna misal olaraq namaza bilərəkdən bir rükət əlavə et-

məyi göstərmək olar. Bəzən isə olunan əlavə əməli batil et-

mir. Buna misal olaraq hər əzanı dörd dəfə yumaqla dəstə-

maz almağı, gecəylə gündüz birlikdə oruc tutmağı (gündüz 

tutduğu orucu iftar etmədən gecəyə qədər uzatmaq) göstər-

mək olar. İbadətdə əmr olunan bir şey qadağan olunan bir 

digər şeylə dəyişdirilə bilər. Buna misal olaraq övrət yerini 

haram olan bir paltarla örtməyi, zorla zəbt olunmuş su ilə 

dəstəmaz almağı və ya zəbt olunmuş yerdə namaz qılmağı 

göstərmək olar. Belə hallarda əməlin kökündən batil olub ol-

mayacağı, bununla o şəxsin vacib olan əməli yerinə yetirib 

yetirmədiyi barəsində  alimlər ixtilaf etmişlər (fikir ayrılığına 



 
226 

 

düşmüşlər). Fəqihlərin bir çoxu belə bir şeyin əməli kökün-

dən batil etmədiyi görüşündədirlər. Abdu`r-Rahman ibn 

Mehdi kəlam əhli olan və Əbu Şəmrin davamçıları olduqları 

üçün Şimriyyə285 adlandırılan bir qrupun belə dediyini rəva-

yət edir: “Qiymətində bir dirhəm haram pul olan bir paltar-

da namaz qılan şəxs namazını yenidən qılmalıdır”. Bunu rə-

vayət etdikdən sonra (Abdu`r-Rahman ibn Mehdi) demişdir: 

“Mən bundan daha iyrənc bir söz görməmişəm. Allah`dan 

salamatlıq diləyirəm”. Abdu`r-Rahman ibn Mehdi hədis əhli-

nin böyük fəqihlərindən və sələf əhlinin görüşlərinə tanış o-

lan bir şəxs  olmuşdur. O, bu görüşü rədd etmiş və onu bidət 

adlandırmışdır. Bu da sələfdən belə halda namazın yenidən 

qılınacağına dair bir görüşün olmadığını göstərir. 

Haram pulla həccə getmək də bunun kimidir. Hədislər-

dən birində belə həcc ziyarətinin rədd olunduğu göstərilir. 

Amma bu hədis səhih deyildir.286 Alimlər bu yolla həcc ziya-

rəti yerinə yetirildiyi zaman vacibin o şəxsin boynundan dü-

şüb düşməyəcəyi barəsində ixtilaf etmişlər. 

Haram bir alətlə qurban kəsmək və ya oğru kimi, qurban 

kəsməyi caiz olmayan bir şəxsin qurban kəsməsi də bu qəbil-

                                                           
285 (Əbu Şəmr) Murciyə və Qədəriyyə firqələrinin arasında bir görüşə ma-

lik idi. Şəhristaninin “əl-Miləl və`n-Nihəl” kitabına: 1\145 və İsfirayiini-

nin “ət-Tabsiru fi`d-Din”: səh. 24 kitablarına baxa bilərsən.  
286 Hədisi Bəzzar: 1079 və Təbərani “Avsat”-da Əbu Hüreyrədən mərfu 

olaraq rəvayət etmişlər. (Hədis belədir): “Kim çirkin pulla həcc ziyarətinə 

çıxaraq ayağını üzəngiyə qoyub “Ləbbeykə” (qarşındayam,əmr et) deyə 

səslənərsə səmadan bir səs ona belə deyər: “Sənin ləbbeykə deməyin və 

dua etməyin  qəbul deyil. Yeməyin də, yol pulun da, həccin də haramdır, 

qəbul deyil”. Bu Təbəraninin rəvayətidir. Hədisi Heysəmi “Məcmə”-də: 

3\209-210, 10\292 rəvayət etmiş və demişdir: “Sənədindəki Süleyman 

ibn Davud əl-Yəməmi zəifdir”. Hafiz əl-Munziri də  “ət-Tərğibu və`t-Tər-

hib”-də: 2\180 zəif olduğuna işarə etmişdir.    
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dən olan məsələlərdəndir. Alimlərin bir çoxu belə hallarda 

qurbanın mübah olduğu qənaətindədirlər. Belə bir qurbanın 

haram olduğu görüşündə olan alimlər də vardır. Həmçinin 

ehramlı olan bir nəfərin ov heyvanını kəsməsi də belədir. 

Amma bu halın haram olduğuna dair görüş daha məşhur və 

daha açıqdır. Çünki bu əməl qadağan olunmuşdur. 

Alimlərdən bəziləri ibadətə məxsus olub ibadəti pozan 

qadağa ilə ibadətə məxsus olmayan və onu pozmayan qada-

ğaların arasında fərq qoymuşdur. Natəmiz və ya dəstəmaz-

sız olmaqla, övrət yerini örtmədən və ya qiblədən başqa 

tərəfə dönməklə namaz pozular. Çünki burada qoyulan qa-

dağalar biləvasitə namazla bağlıdır. Amma qəsb olunmuş 

yerdə namaz qılmaq isə namazı pozmaz. Başqa sözlə desək 

oruc yalnız yemək, içmək və cinsi münasibətdə olmaq kimi 

ona aid olan qadağaları etməklə pozular. Amma oruc tutan 

bir şəxs üçün yalan danışmaq, qiybət etmək kimi oruca aid 

olmayan qadağaları etməsi onun orucunu pozmaz. Bu cum-

hurun görüşüdür. Həcc də bu sadaladığımız ibadətlər kimi-

dir. Yəni həcci də yalnız cinsi əlaqə kimi ehramlı olan şəxsə 

qadağan olunan şeyləri etmək pozar. Qətl, oğurluq və spirtli 

içki içmək kimi yalnız ehramlı olan şəxsə aid olmayan qada-

ğalar isə həcci pozmaz. Etikafa gəldikdə isə onu da yalnız e-

tikafda olan şəxsə qadağan olunan şeyləri etmək poza bilər 

ki, bu da cinsi əlaqə və sairdir. Bizə (hənbəli məzhəbi) və bir 

çox alimlərə görə sərxoşluq da etikafı pozan ünsürlərdəndir. 

Çünki sərxoşun məscidə yaxınlaşması və girməsi qadağan o-

lunmuşdur ki, bu da “Sərxoş ikən namaza yaxınlaşmayın” 

(Nisə 43) ayəsinin tələblərindən biridir. Bu ayəni açıqlarkən 

belə də deyilir ki, burada nəzərdə tutulan namaz qılınan yer-

lərdir. Bu halda (bu məsələ) eynilə heyzli qadınların halı 

kimi olur. Sələfdən bir qrup bunu inkar etsə belə bizə (hən-
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bəli məzhəbi) və bir çox alimlərə görə böyük günahların iş-

lənməsi də etikafı pozmaz. Əta, Zühri, Səvri və Malik bunu 

inkar edənlərdəndir. Bu görüş (inkar) başqalarından da rəva-

yət olunur 

Müqavilələr və onların ləğvi kimi ibadətlər xaricindəki 

digər gündəlik iş və əməllərə (muaməlat) gəldikdə isə bunla-

rı da şəriətin qoyduğu hüdudlardan kənara çıxarmaq rədd o-

lunur, qəbul olunmazdır. Buna misal olaraq zinanın cəzası-

nın pulla cərimə ilə əvəz olunmasını və buna bənzər şeyləri 

göstərmək olar. Bu yolla mülkiyyət də dəyişməz. Çünki İsla-

mın hökmlərində daha öncə belə bir şey görülməmişdir. 

Buna dəlil olaraq bu hadisəni göstərmək olar. Peyğəmbər  

onun yanına gəlib “Oğlum filankəsin yanında günəmuzdlu 

olaraq işləyirdi. Onun yoldaşı ilə zina etdi və mən bunun ca-

zası olaraq ona yüz qoyun və bir xidmətçi verdim”  deyən a-

dama belə buyurdu: “Yüz qoyun və xidmətçi sənə geri veri-

ləcək. Oğlunun cəzası isə yüz şallaq və bir il uzaqlaşdırmadır 

(sürgün).”287 

Şəriətdə qadağan olunan müqavilələrin qadağan olma sə-

bəbləri müxtəlifdir. Bu (səbəblər) ya müqaviləyə uyğun ol-

mayan şeylərlə müqavilə bağlamaq, ya şərtlərindən biri ol-

mamağı, ya müqavilə zamanı tərəflərdən birinə zülm olun-

ması, ya da vaxtı itirməklə Allah`ın  vacib zikrindən yayın-

maq və sair hallar ola bilər. Belə halda müqavilə bütünlüklə 

rədd olunur və mülkiyyət dəyişməz olaraq qalırmı yoxsa ək-

simi baş verir? Bu məsələ insanları ən çox narahat edən mə-

sələlərdəndir. Bəzi rəvayətlərdə bu halda müqavilə rədd olu-

nar, mülkiyyət ifadə etməz deyilir. Başqa rəvayətlərdə isə 

                                                           
287 Əbu Hüreyrə və Zeyd ibn Xalid əl-Cühəni yolu ilə Buxar: 2695, 2696 və 

Müslim: 1697, 1698 rəvayət etmişlər.  
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müqavilənin tamamən rədd olunmadığı nəql olunmuşdur. 

Bu da böyük narahatçılığa səbəb olmuşdur. Allah`ın  izni ilə 

(haqqa) daha yaxın görüş budur ki, əgər müqavilənin qada-

ğan olma səbəbi Allah`ın  haqqıdırsa bu zaman o müqavilə 

tamamilə rədd olunar. Allah`ın  haqqı deyərkən nəzərdə 

tutduğumuz odur ki, müqaviləni bağlayan tərəflərin razılığı 

bu müqavilənin həyata keçməsini təmin etməz. Müqavilənin 

qadağan olunma səbəbi hər hansı bir insandırsa və onun ra-

zılığı ilə aradan qalxırsa bu zaman müqavilənin həyata 

keçməsi o insanın razılığına bağlanar. Əgər razı qalsa 

müqavilə həyata keçər və mülkiyyət ifadə edər. Razı 

qalmadığı təqdirdə isə müqaviləni ləğv edə bilər. Qadının 

boşanması və ya qulun azad olunması halları kimi zərər 

dəyən şəxsin razılığı müqavilədə tamamilə heç bir rol 

oynamırsa bu zaman o şəxsin razı olub olmamasına 

baxılmaz. Burada qadağa cətinlik səbəbiylə mərhəmət üçün 

olmuşdur. Bunun əksinə çətinliyi secmişsə bu zaman əməl 

sahibinin əməli batil olmaz.  

Birinci qismə (qarşılıqlı razılaşma yolu ilə həyata keçməsi 

mümkün olmayan müqavilələr) gəlincə bu qismin bir çox 

növü var. Nikah bağlanılması qohumluq və ya digər bir sə-

bəbdən həmişəlik haram olan qadınla, iki bacıyla bir vaxtda, 

iki tərəfin razılığıyla belə aradan qalxmayacaq hər hansı bir 

şərt yerinə yetmədiyi təqdirdə, vəli olmadıqda nikah bağla-

maq buna misal ola bilər. Peyğəmbərdən  bir nəfəri hamilə 

bir qadınla evləndiyi halda onları ayırdığı rəvayət olunmuş-
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dur.288 O, bu nikah müqaviləsini iddət müddəti zamanı bağ-

landığı üçün rədd etmişdir. 

                                                           
288 Abdu`r-Razzaq “Musannəf”-də: 1074, Əbu Davud: 2131 İbn Cəricdən, 

o Safvan ibn Səlimdən, o Səid ibn Müseyyibdən, o da ənsardan adı Bəsra 

olan bir nəfərdən belə dediyini rəvayət etmişlər: “Bakirə bir qadınla 

evləndim və onun yanına girdim. Sonra onun hamilə olduğunu gördüm. 

(Bunu Peyğəmbərə  dediyim zaman) o dedi: “Onunla yatağa girdiyin 

üçün mehir verməlisən, doğulacaq olan uşaq isə sənin qulundur. (Uşağı) 

dünyaya gətirdikdən sonra isə ona hədd tətbiq et (onu cəzalandır)”. Əbu 

Davud: 2132 Səid ibn Müseyyibdən başqa bir yolla bu hədisi rəvayət 

edərək bu sözü də əlavə etmişdir: “(Peyğəmbər ) onları ayırdı”. İbnu`l-

Qayyim “Təhzibu`s-Sünən”-də: 3\60-61 belə deyir: “Bu hədisin sənədin-

də, hökmündə və hədisi rəvayət edən səhabənin adında alimlər fikir ayrı-

lığına düşmüşlər. Onlardan bəzisi ona Bəsra, bəzisi Nadra, bəzisi Nadla, 

bəzisi (incə sin hərfi ilə) Bəsra, bəzisi Nədra ibn Əksəm əl-Xadəi, bəzisi 

əl-Ənsari, bəzisi Bəsra ibn Əbu Bəsra əl-Ənsari demiş və yanılmış, bəzisi 

isə bu şəxsin bilinməyən bir Bəsra olduğunu demişdir. Bu hədisin çox 

qəribə bir illəti (əmması) var ki, hədisi İbn Cəric Safvan ibn Səlimdən, o 

Səid ibn Müseyyibdən, o da Ənsardan olan bir nəfərdən rəvayət edirlər. 

Qəribə olanı da odur ki, İbn Cəric bu hədisi Safvandan eşitməmişdir. O 

bu hədisi İbrahim ibn Məhəmməd ibn Yəhya əl-Əsləmidən, o da Safvan-

dan rəvayət etmişdir. İbrahimə gəlincə isə o mətrukdur (ondan hədis 

alınmaz). Bu Əhməd ibn Hənbəlin, Yəhya ibn Məinin, İbn Mübarəkin, 

Əbu Hatimin, Əbu Zərənin, ər-Raziyənin və başqalarının görüşüdür. Ma-

lik ibn Ənəsdən onun haqqında belə soruşuldu: “O siqadırmı (etibarlıdır-

mı)”? O dedi: “Xeyr. Heç dinində də (siqa) deyil”. Hədisin başqa bir illəti 

də odur ki, hədisin Səid ibn Müseyyibin Peyğəmbərdən  mürsəl olaraq 

rəvayət etdiyi bilinir. Həmçinin Qatədə, Yəzid ibn Nəim və Əta əl-Xora-

sani hamısı Səiddən o da Peyğəmbərdən  rəvayət etmişlər. Əbdü`l-

Haqq bu iki illəti qeyd edərək deyir: “Mürsəl olduğu doğrudur”. Bu hə-

disdən bir neçə hökm çıxır. Birincisi: Hədisin zahirindən də göründüyü 

kimi yatağa girməklə mehrin vacib olması. İkincisi: Zina yoluyla hamilə 

olanla evlənməyin batilliyi. İmam Əhməddən belə ddiyi rəvayət olunur: 

“Zina edən qadınla tövbə edənə və iddəti bitənə qədər evlənmək caiz 

deyildir”. Belə bir qadınla tövbə etməmişdən və iddəti bitməmişdən 
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Faizlə həyata keçirilən müqavilələr də bu qismə aiddir. 

Belə müqavilələr də mülkiyyət ifadə etməz və batilliyinə 

hökm verilər. Çünki Peyğəmbər  bir saa (dörd ovuc) xur-

manı iki saa qarşılığında satanın müqaviləsini (alqı-satqısını) 

ləğv etmiş, (malını) geri qaytarmasını əmr etmişdir.289 

Spirtli içki, leş, donuz əti, büt, it və sair satışı qadağan 

olan şeyləri satmaq da bu qismə aiddir. 

İkinci qismə (qarşılıqlı razılaşma yolu ilə həyata keçməsi 

mümkün olan müqavilələr) gəlincə bu qismin da bir çox nö-

vü var. (Qadının) vəlisinin onun razılığı olmadan onu evlən-

dirə bilmədiyi halda qadını evləndirməsi bu qismdəndir. 

                                                                                                                                   

qabaq evlənənin nikahı fasiddir (batildir) və onlar ayrılmalıdırlar. 

Üçüncüsü: Kəndirlə cəzalandırılmanın vacibliyi. Bu İmam Əhməddən 

gələn rəvayətlərdən biri və Malikin məzhəbidir. Dördüncüsü: Hədisdəki 

zinadan yaranan uşağın kölə olması alimlərin üzərində ixtilaf etdikləri 

bir məsələdir. Xattabi deyir: “Zinadan törəyən uşağın anası azaddırsa o 

da azaddır”. Mən bu barədə hansısa bir alimin başqa görüşdə olduğunu 

bilmirəm. O necə kölə ola bilər ki? Bunun mənası-əgər xəbər doğrudursa- 

belə ola bilər ki, (Peyğəmbər ) ona işin xeyrli tərəfini nəsihət etmişdir. 

Bu isə öz növbəsində o uşağı yetişdirmək, tərbiyə verməkdən ibarətdir 

ki, böyüdüyü zaman faydalı olsun və onun qulluğunda dursun. İbnu`l-

Qayyim deyir: “Hədisdə bəzi ravilər qeyd olunmamışdır”. Hədisi Səid və 

başqaları da rəvayət etmişlər. Onlar belə demişlər: (Peyğəmbər ) onları 

ayırmış, onun (qadın) üçün mehr təyin etmiş, ona yüz şallaq vurdurmuş. 

Hədis bəhs etdiyimiz kimidirsə o zaman burada problem yaradacaq bir 

şey yoxdur. 
289 Müslim: 1594, 97 Əbu Səid əl-Xudridən rəvayət etmiş və demişdir: 

“Peyğəmbər  bir xurmanı əlinə alaraq dedi: “Bu xurma bizim xurma-

mızdan deyil”. Bir nəfər dedi: “Ey Allah`ın Rəsulu bizim xurmalardan iki 

saa (ölçü vahidi) verib bu xurmadan bir saa almışıq”. Peyğəmbər  bu-

yurdu: “Bu ribadır (faizdir). Bunları qaytarın. Öz xurmalarımızı satın da-

ha sonra puluyla bu xurmadan alın”. 
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Çünki Peyğəmbər  atası tərəfindən istəməyərək ərə verilən 

boşanmış qadının nikahını qaytarmışdır. 290  Həmçinin Pey-

ğəmbərdən  icazəsi olmadan ərə verilən bir qadına seçmə 

haqqı verdiyi də rəvayət olunur.291  Belə bir nikahın batil ol-

masında və müqavilənin qadının iznindən asılı olması barə-

sində İmam Əhməddən iki rəvayət var. 

Alimlərdən bir qrup demişlər ki, başqasının malından o-

nun (mal sahibi) üçün istifadə edənin əməli əslində batil de-

yildir. Bu da yenə mal sahibinin icazəsinə bağlıdır. Mal sahi-

bi razı qalsa müqavilə səhih olar, yox əgər müqaviləni rədd 

etsə bu zaman müqavilə batil olmuş olar. Bu dediklərini isə 

Urvə ibnu-l Cədin Peyğəmbər  üçün iki qoyun alması ilə 

əsaslandırmışlar. Çünki Peyğəmbər  ona bir qoyun almağı-

nı əmr etmişdi. Sonra bunlardan birini satdı və Peyğəmbər  

digərini qəbul etdi.292 İmam Əhməd ondan məşhur olan bir 

                                                           
290 Malik “Muvatta”-da: 2\535 rəvayət etmişdir. Buxari: 5138 isə onun yo-

lu ilə Xansə bint Xizəmu`l-Ənsaridən belə rəvayət edir: “O dul olduğu 

halda atası onu istəməyərək ərə vermiş, o da Peyğəmbərin  yanına gəl-

mişdi. Peyğəmbər  də onun nikahını ləğv etmişdi”. 
291 Əhməd: 1\273, Əbu Davud: 2096, İbn Məcə: 1875 Cərir ibn Hazimdən, 

o Əyyub əs-Saxtəyənidən, o İkrimədən, o da İbn Abbasdan rəvayət et-

mişlər. Raviləri etibarlı şəxslərdir. Amma Əbu Davud və başqaları mür-

səl olduğu üçün illətli olduğunu hesab etmişlər. İbnu`l-Qayyim “Təhzi-

bu`s-Sünən”-də: 3\40 və İbnu`t-Türkməni “Cəvhəru`n-Nəfy”-də: 7\117 

bu görüşü rədd etmişlər.  
292 Əhməd: 4\375, əl-Həmidi: 843, Buxari: 3642, Əbu Davud: 3384, Tirmi-

zi: 1258, İbn Məcə: 2402 Urvə ibn Əbu`l-Cəddən rəvayət etmişlər. Pey-

ğəmbər  ona pul verib ondan bir qoyun almasını əmr etdi. O da ona iki 

qoyun aldı. Daha sonra birini bir dinara satdı və Peyğəmbərin  yanına 
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görüşündə bunun müqaviləni bağlayan adamın icazə ilə hə-

rəkət etdiyini və lakin icazəni pozduğunu deyərək xüsusiləş-

dirmişdir (yəni bu hadisəni bütün hallara şamil etmək ol-

maz).  

Bu qəbildən olan müqavilələrdən biri də xəstənin malının 

hamısı ilə etdiyi hər hansısa bir müqavilədir. Buradakı fikir 

ayrılığı ondan ibarətdir ki, bu zaman xəstənin bağladığı mü-

qavilə kökündən batildirmi, yoxsa onun müqaviləsi varisləri-

nin icazəsi ilə malının üçdə ikisinə şamil olunurmu? Bu mə-

sələdə alimlər çox məşhur fikir ayrılığındadırlar. Bu fikir ay-

rılığı İmam Əhmədin məzhəbində və başqa alimlər arasında-

dır. Bir nəfər ölüm döşəyində altı köləsini yanına çağıraraq a-

zad etmişdi. Onun bu altı kölədən başqa heç bir şeyi yox idi. 

Bu xəbər Peyğəmbərə  çatdırıldı və o onları (kölələri) yanı-

na çağıraraq onları üç yerə böldü. Daha sonra onlardan ikisi-

ni azad etdi, qalan dördünü isə kölə olaraq saxladı.293 Bəlkə 

də varislər hamısının azad olunmasında razı olmamışlar. 

Allah  ən doğrusunu biləndir. 

Aldadaraq alqı-satqı etmək (malın eyibini gizlətmək), sat-

maq üçün olan heyvanın bir neçə gün sağılmadan bazara çı-

xarılması, qiymətin artırılması məqsədilə alıcıya satılan mal-

da olmayan xüsusiyyətləri söyləmək, bazara gələn malın ö-

nünə çıxaraq bazara yetişmədən ucuz qiymətə almaq və ba-

ha qiymətə satmaq və bu kimi əməllər də bu qəbildən olan 

                                                                                                                                   

bir dinar və bir qoyunla gəldi. Peyğəmbər  də onun satışının bərəkətli 

olması üçün dua etdi. Əgər bu pula torpaq belə alsaydı qazanardı. 
293 Hədisi İmran ibn Huseyndən Əhməd: 4\438, Müslim: 1668, Əbu Da-

vud: 3958-3961, Tirmizi: 1364, Nəsai: 4\64, İbn Məcə: 2345 rəvayət etmiş-

lər. İbn Hibban: 5057 hədisin səhih olduğunu demişdir. Təxricinə İbn 

Hibbanda bax. 
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müqavilələrdəndir. Belə müqavilələrin hamısının səhihliyi 

barəsində İmam Əhmədin məzhəbində məşhur fikir ayrılığı 

var. Hədis əhlindən bir qrup belə alış-verişin batilliyinə və 

rədd olunmasına hökm vermişlər. 

Doğru olan odur ki, belə alış-veriş səhih olar və bu alış-

veriş zamanı zülm olunan tərəfin rizasına bağlanar. Çünki 

Peyğəmbər  bir neçə gün sağılmadan bazara çıxarılmış hey-

vanın alıcısına seçim haqqı vermişdir.294 Həmçinin Peyğəm-

bər  bazara çatmamış malını satan adama da bazara gir-

dikdə seçim haqqı vermişdir.295 Bu dəlillərin hamısı onu gös-

tərir ki, belə müqavilələr kökündən batil olmaz. Batil hesab 

edənlərin bəzilərinə bu hədislər göstərildiyi zaman buna qar-

şı bir cavab verə bildiyi görülməmişdir. 

Yerli əhalinin (nəyisə) kəndlilər adından satmasını bəzilə-

ri doğru görmüş və bunu da ikinci qismə aid etmişlər. Bəzi a-

limlər isə bunu batil görmüşlər. Bunu deyənlər burada mü-

əyyən şəxslərin deyil, bütün şəhər əhalisinin haqqının oldu-

ğunu söyləmişlər ki, burada da bütün şəhər əhlinin haqqının 

ortadan qalxmasını təsəvvür belə etmək olmaz. Bu da Allah`ın 

 haqqı kimi (keçilməz) olar. 

                                                           
294 Buxari: 2148, 2151, Müslim: 1524, Əbu Davud: 3443-3445, Tirmizi: 1251, 

1252, Nəsai: 7\253-254 Əbu Hüreyrədən rəvayət etmişlər: “Kim sağılma-

dan bazara çıxarılmış heyvan alarsa onun üç gün vaxtı var. İstəsə malı 

saxlayar, istəməsə qaytarar. Onunla birgə bir sa xurma da qaytarsın. Bu 

Müslimin rəvayətidir”. 
295 Müslim: 1519. Yuxarıdakı rəvayət onundur, Əbu Davud: 3437, Tirmizi: 

1221, Nəsai: 7\257, İbn Məcə: 2178 Əbu Hüreyrədən mərfu olaraq rəva-

yət etmişlər. (Hədis belədir): “(Bazara gələnin) önünə çıxmayın. Kim (ba-

zara gələnin) önünə çıxar və ondan (malını) alarsa malı alınan bazara gəl-

dikdə seçim haqqı olar”.   
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Belə məsələlərdən biri də ayrılmaları haram olan kölələ-

rin satışı məsələsidir. (Bir kəs) məsələn anayla övladın arası-

nı ayıraraq onlardan birini satarsa bu zaman satış müqaviləsi 

batil olub rədd edilərmi? Yoxsa buradakı satışın doğru olma-

sı üçün onların razılığı kifayətdirmi? Peyğəmbərdən  satı-

lan qullun geri qaytarılmasına dair rəvayət var.296 İmam Əh-

məd isə razı olsalar belə onları ayırmağın caiz olmadığını 

söyləmişdir. Bir qrup alim isə razı olduqları təqdirdə onları 

ayırmağın caizliyini söyləmişdir. Bunlardan İbrahim ən-Nə-

xai, Übeydullah ibnu-l Həsən əl-Ənbərini göstərmək olar. 

Onlara görə belə satış doğrudur və doğruluğu onların razılı-

ğına bağlıdır. 

Atanın övladlarının bəzisinə nəsə bağışlayıb digərlərinə 

heç bir şey verməməsi də belə hallardandır. Peyğəmbərdən  

Bəşir ibn Səidin oğlu Numana verdiyi şeyləri geri qaytarma-

sını əmr etdiyi rəvayət olunur.297 Bu isə mülkiyyətin övlada 

keçmədiyinə dəlil deyildir. (Atanın oğula bağışladığı) şey 

doğrudur və (övlad o şey üzərində) hüquqa malikdir. Atanın 

digər övladlarına da eyni şeydən bağışlaması və ya bağışladı-

ğı övladından o bağışladığı şeyi geri alması caizdir. Əgər ata 

bunların heç birini etmədən dünyasını dayişsə Mücahid deyir 

ki, bu (onun övladına verdiyi) mirasdır. İmam Əhməddən də 

bu (Mücahidin) görüşü və bu müqavilənin batil olması görü-

şü nəql olunmuşdur. Cumhur isə bu müqavilənin batil olma-

yacağı görüşündədir. Varislərin atanın övladına bağışladığı 

                                                           
296 Əbu Davud: 2696, Yəzid ibn Abdurrahman yolu ilə Hakimdən, o Mey-

mun ibn Əbu Şəbibdən,o da Əlidən rəvayət etmiş və demişdir: “Meymun 

Əlini görməyib”. Hakim “Müstədrak”-da: 2\125 rəvayət etmiş və isnadı-

nı doğrulamışdır. Beyhaqi “Sünən”-də onu dəstəkləyən başqa rəvayətləri 

olduğuna görə qəbul etmişdir. 
297 Muttəfəqun əleyhi (Buxari və Müslim). İbn Hibbanda: 5097-5107 bax.  
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bu şeyə dönməsi barəsində iki məşhur görüş vardır. Bu görüş-

lər eyni zamanda İmam Əhmaddən iki rəvayətdir. 

Qadını heyzli ikən boşamaq kimi qadağan olunmuş bo-

şanma müqaviləsi də bu cür məsələlərə aiddir. (Heyzli ikən 

qadını boşamağın) kişinin haqqı üçün qadağan olunduğu da 

söylənmişdir. Çünki bundan sonra kişinin peşman olması da 

gözlənilir. Əgər bir kəsə ona asanlıq olsun deyə bir şey qada-

ğan olunmuşsa və o da bu işin ağırlığını öz üzərinə götürüb 

bu işi görmüşsə bu onun etdiyi əməlin batil olduğunu gös-

tərməz. Səfər və ya xəstəlik zamanı oruc tutmaq, orucu aç-

madan gecə də ona davam etmək, malının hamısını (Allah  

yolunda) xərcləyib sonra insanlara ağız açmaq, xəstəliyi ilə ə-

laqədar ona zərərli olduğu halda ayaq üstə namaz qılmaq, ö-

zünə zərər vuracağından və ya tələf olacağından qorxduğu 

halda təyəmmüm etməyib suyla qüsl almaq, il boyu oruc tut-

maq, gecə səhərə qədər ibadət edib yatmamaq, haram oldu-

ğu deyilsə belə üç boşamanı eyni zamanda verməsi bu cür 

məsələlərdəndir. 

(Heyzli ikən qadını boşamağın) qadının haqqı üçün qada-

ğan olunduğu da soylənmişdir. Çünki bu zaman iddət müd-

dəti uzanmış və bununla da qadına zərər dəymiş olur. Əgər 

bir qadın heyzli ikən boşanmağa razı isə və həyat yoldaşın-

dan fidyə qarşılığında onu boşamasını istəyirsə bu zaman 

boşanmadakı haramlıq ortadan qalxarmı? Bu məsələdə alim-

lərin iki məşhur görüşü var. Bizim (hənbəli) məzhəbimizdə 

və şafi məzhəbində məşhur olan budur ki, bu zaman haram-

lıq ortadan qalxar. Əgər buradakı haramlıq xüsusilə kişinin 

haqqını qorumaq üçündür deyilərək etiraz olunsa bu zaman 

belə cavab verilər ki, kişi bu işə imza atdığı zaman öz haqqı-

nı aradan qaldırmış olur. Haramlığın səbəbinin qadının haq-
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qını qorumaq üçün olduğu söylənilsə bu da boşanmanın hə-

yata keçməsinə mane ola bilməz. Çünki rafizilərin kiçik bir 

qrupundan və bənzərlərindən başqa bütün müsəlmanlar qa-

dının razılığının boşanmada bir rol oynamadığı görüşündə-

dirlər. Bu kölə üçün zərərli olsa belə azad olmasında onun 

razılığının etibarsız sayılması kimidir. Amma bu zaman qa-

dın zərər görmüş olsa və onun boşanmasından (üç talaqdan 

biri və ya ikisi) bir şey qalmışsa kişiyə onu qaytarması əmr o-

lunar. Peyğəmbər  İbn Ömərə qadına vurulmuş olan zərəri 

aradan qaldırması, haram olan bir boşanma ilə yoldaşından 

ayrılmaması, əksinə daha sonra mübah bir boşanma haqqı 

olması üçün (boşamış olduğu) həyat yoldaşını geri qaytar-

masını əmr etmişdir. Əbu`z-Zubeyrin İbn Ömərdən, onun da 

Peyğəmbərdən  rəvayətinə görə Peyğəmbər  onun həyat 

yoldaşını geri qaytardı və boşanmanı saymadı.298  

                                                           
298 Əbu Davud: 2185 Abdu`r-Razzaq yolu ilə İbn Cəricdən belə rəvayət 

edir: Əbu`z-Zubeyr dedi: “Urvənin yoldaşı (dostu) Əbdü`r-Rahmən ibn 

Əymən İbn Ömərdən heyzli ikən həyat yoldaşını boşayan birisi barəsin-

də soruşdu. (Mən (Əbu`z-Zubeyr) də eşidirdim) O dedi: “Peyğəmbərin  

zamanında Abdullah ibn Ömər heyzli ikən yoldaşını boşadı. Ömər 

Peyğəmbərə  dedi: “Abdullah ibn Ömər heyzli ikən yoldaşını boşayıb”. 

Abdullah ibn Ömər dedi: “Peyğəmbər  yoldaşımı mənə qaytardı, bo-

şanmanı saymadı və buyurdu: “Təmizlənəndən sonra ya boşayar ya da 

saxlayar”. İbn Ömər dedi: “Peyğəmbər  “(Ya Peyğəmbər!) Övrətləri bo-

şadığınız zaman onları gözləmə müddətlərində (heyzdən pak olduqdan 

sonra) boşayın” ayəsini oxudu və buyurdu: “İddətlərindən öncə”. Əbu 

Davud dedi: “Bu hədisi İbn Ömərdən Yunus ibn Cübeyr, Ənəs ibn Sirin, 

Səid ibn Cübeyr, Zeyd ibn Əsləm, Əbu Zubeyr, Mansur Əbu Vəil yolu ilə 

rəvayət etmişlər. Hamısının mənası belədir ki, Peyğəmbər  yoldaşını 

qaytarmasını və təmizlənənə qədər gözləməsini əmr etdi. Bundan sonra 

istərsə boşayar istərsə də saxlayar. Məhəmməd ibn Abdu`r-Rahman Sə-

limdən o da İbn Ömərdən də eyni məna ilə rəvayət etmişdir. Zührinin 
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Bu rəvayət İbn Ömərin oğlu Salim, dostu Nafi, Ənəs, İbn 

Sirin, Tavus, Yunus ibn Cübeyr, Abdullah ibn Dinar, Səid ibn 

Cübeyr, Meymun ibn Mehran və sair kimi insanların rəva-

yətlərindən çox fərqlidir. 

Mühəddis və fəqihlərin hamısı Əbu`z-Zubeyrin bu rəva-

yətini inkar etmişlər. Onlar deyirlər ki, o bu sözü deyən ye-

ganə adam olmasıyla yanaşı bu hədisi nəql edən digər mötə-

bər insanlara xilaf çıxmışdır. Onun bu rəvayəti qəbul olun-

mur. Çünki bir qrupun İbn Ömərdən  nəql etdiyi rəvayətdə 

Peyğəmbərin  o boşanmanı bir boşanma saydığı hər yö-

nüylə açıq göstərilmişdir. İbn Ömər ondan heyzli ikən qadını 

boşamanın hökmü barəsində soruşulduqda belə deyərdi: 

“Bir və ya iki boşamayla boşamısansa Peyğəmbər  mənə 

bunu əmr etdi; yəni qadını qaytarmağı. Əgər üç boşamayla 

boşamısansa şübhəsiz ki, sən Rəbb`inə asi olmusan və yolda-

şın səndən boşanmışdır.”299 

Əbu`z-Zubeyrin rəvayətində heç kimin üzərinə düşmədi-

yi bir digər əlavə yenə var ki, bu da “Daha sonra Peyğəmbər 

 “Ya Peyğəmbər! Övrətləri boşadığınız zaman onları göz-

ləmə müddətlərində boşayın. Gözləmə müddətini sayın.” 

                                                                                                                                   

Səlimdən və Nəfiidən onların da İbn Ömərdən nəql etdikləri rəvayətdə 

isə belə deyilir: “Peyğəmbər  qadını təmizlənib yenidən heyz olub tə-

mizlənənə qədər qaytarmasını əmr etdi. Bundan sonra istərsə boşayar 

istərsə də saxlayar”. Əta əl-Xorasani də Həsəndən o da İbn Ömərdən 

Nəfii və Zührinin rəvayətlərinə bənzər bir rəvayət nəql etmişdir. Bu 

mövzudakı hədislərin hamısı Əbu`z-Zubeyrin dediyinin əksinədir. (Hə-

dis) Abdu`r-Razzaqın “Musannəf” kitabında: 10960 da var. ”Fəthu`l-Bə-

ri”-yə: 9\353, 355 bax.   
299 “Sünən Darəqutni” :3\8, ”Musannəf Abdu`r-Razzaq”: 10964, ”Sünən 

Beyhaqi”:  7327.  
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(Talaq 1) ayəsini oxudu.” əlavəsidir. Bunu İbn Ömərdən heç 

kim rəvayət etməmişdir. Abdullah ibn Dinar İbn Ömərin hə-

disi rəvayət edərkən bu ayəni oxuduğunu rəvayət edir. Doğ-

ru olan da budur. 

Bəziləri İbn Ömərin boşamasının üç boşama (üç talaq) ol-

duğuna inanırdılar. Onlar deyirdilər ki, Peyğəmbər  heyz 

zamanı boşanma müqaviləsi baş tutmadığı üçün ona yoldaşı-

nı qaytarmasını əmr etmişdir. Bu da Muaviyə ibn Ammar 

əd-Duhnin Əbu`z-Zubeyrdən nəql etdiyi rəvayətdədir. Bəlkə 

də Əbu`z-Zubeyr həqiqətən buna inanırmış. Bu rəvayəti də 

özünün anladığı kimi nəql etmişdir. İbn Luheyə bu hədisi 

Əbu`z-Zubeyrdən rəvayət edir. Həmçinin Cabirdən belə rə-

vayət edir: “İbn Ömər heyzli ikən yoldaşını boşadı. Peyğəm-

bər  buyurdu: “Onu qaytarsın. Çünki o qadın onun yolda-

şıdır”. O bu hədisdə Cabiri zikr etməkdə səhf etmişdir. Eyni 

zamanda “Çünki o qadın onun yoldaşıdır” sözünü də təkcə 

o nəql etmişdir. Bu da boşanmanın həyata keçmədiyinə dəlil 

deyildir. Yalnız boşamanın üç dəfə olduğunu düşünsək belə 

olar. Bu hədisdə alimlər Əbu`z-Zubeyrin üzərində fikir ayrı-

lığına düşmüşlər. İbn Ömərin yoldaşları isə güvənilir, hədis-

dən anlayan, həmişə onunla olan adamlardır və onlar haq-

qında heç kim fikir ayrılığına düşməmişdir. Əyyub İbn Sirin-

dən belə dediyini rəvayət edir: “İyirmi il (pis bir şeylə) itti-

ham etmədiyim adamın yanında qaldım. O mənə İbn Ömə-

rin yoldaşını üç boşama ilə boşadığını və Peyğəmbərin  

onu qaytarmasını əmr etdiyini deyirdi. Mən nə bu hədisi bi-

lir nə də onları ittiham edirdim. (Bir dəfə) Əbu Ğulləb Yunus 

ibn Cubeyrlə qarşılaşdım. O güvənilir bir insan idi. O mənə 

İbn Ömərdən bu barədə soruşduğunu, onun da cavabda 
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yoldaşını bir boşama ilə boşadığını söylədi”. Bunu Müslim  

nəql etmişdir.300 

Başqa bir rəvayətdə belə deyilir: “İbn Sirin dedi: “Mən nə 

hədisi bilir, nə də onu başa düşürdüm”. 

Bu da onu göstərir ki, fiqh və elm əhlindən olmayan gü-

vənilir ravilərin arasında İbn Ömərin yoldaşını üç boşamayla 

boşadığı fikri geniş yayılmışdı. Ola bilsin ki, Əbu`z-Zubeyr 

də bu şəxslərdəndir. Buna görə də Nafii həmişə İbn Ömərin 

boşanmasının birmi yoxsa üçmü olmasından soruşulardı. 

Nafii Məkkəyə gəldiyi zaman Ətanın məclisindən ondan bu 

şübhəni soruşması üçün (adam) göndərdilər. İbn Sirinin üç 

dəfə olduğu barəsindəki rəvayəti inkar etməsi onu göstərir 

ki, “Haram olduğu üçün boşanma səhih deyil” söyləyən mö-

təbər birinin olduğunu bilmir, belə bir şey ağılasığmazdır. 

Əbu`l-Harisdən gələn rəvayətdə İmam Əhmədin “(Heyzli 

qadına) verilən talaq səhih deyil. Çünki əmrə xilafdır” de-

yənlər barəsində soruşulduğu bildirilir. İmam Əhməd cava-

bında demişdir: “Bu çox pis bir sözdür.” Daha sonra (İmam 

Əhməd) İbn Ömərin hekayəsini zikr etdi və dedi ki, onun bo-

şanması səhihdir. 

Əbu Übeyd demişdir: “Hicaz, Tihamə, Yəmən, Şam, İraq, 

Misir kimi şəhərlərin hamısının alimlərinin qəbul etdiyi bu-

dur ki, heyzli ikən (yoldaşını boşayanın) boşanması səhih-

dir”. İbnu`l-Munzir mötəbər olmayan bidət əhlindən başqa 

elm əhlindən sözü götürülən hərkəsin bu görüşdə olduğunu 

nəql etmişdir. 

                                                           
300 Müslim\Talaq babı: 1471.  
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Amma İbn Hazm301 heyzli ikən boşanmanın səhih olma-

yacağına dair bir görüşə malikdir. Onun dəlili budur: Mu-

həmməd  ibn Abdu`s-Salam əl-Xaşəni əl-Əndəlusi Muhəm-

məd  ibn Bəşşardan, o Abdulvahhab əs-Səqafidən, o Übey-

dullah ibn Ömərdən, o Nafiifən, o da İbn Ömərdən heyzli 

ikən xanımını boşayan şəxs barəsində belə dediyini rəvayət 

edirlər: “O sayılmaz”. O, eyni rəvayəti bu sənədlə Xilasdan 

da nəql etmişdir. Bu hədisin sonundan bir cümlə düşmüşdür 

o da budur: “Bu heyz iddətdən sayılmaz”. Əbu Bəkr ibn Əbu 

Şeybə kitabında Abdu`l-Vəhhab əs-Səqafidən bu cür nəql 

etmişdir.302 Həmçinin Yəhya ibn Məin də Abdu`l-Vəhhabdan 

bu cür rəvayət etmiş və demişdir: “Bu qəribədir”. Bu hədisi 

bu cür Abdulvəhhabdan başqa heç kim rəvayət etməmişdir. 

Burada İbn Ömərin dediyi odur ki, heyzli ikən boşanan 

qadın boşandığı əsnadakı heyzini (üç) iddətdən saymaz. 

Xilas və başqaları da bunu nəzərdə tutmuşlar. 

Bunu eyni zamanda sələfdən bir qrup da rəvayət etmiş-

dir. Onlardan Zeyd ibn Sabiti və Səid ibnu`l-Müseyyibi gös-

tərmək olar. Müfəssirlər və başqaları da bunu İbn Hazm ki-

mi səhv anladılar və adlarını çəkdiklərimizin bəzilərindən 

heyzli ikən boşanmanın səhih olmadığını nəql etdilər. Səhv 

anlamalarının səbəbi də elə budur. Allah  ən doğrusunu bi-

ləndir.  

Bu (açıqlamaqda olduğumuz hədisi) əl-Qasim ibn Mu-

həmməd də “Bir nəfərin üç evi var. O hər evin üçdə birini 

vəsiyyət etmişsə bu zaman bu vəsiyyəti bir evdə toplamaq o-
                                                           
301 “əl-Muhəllə”: 10\163.  
302 “əl-Musannəf”: 5\5. Hədis belədir: Abdu`l-Vəhhab əs-Səqafi Übeydul-

lah ibn Ömərdən, o Nəfiidən, o da İbn Ömərdən heyzli ikən həyat yolda-

şını boşayan barəsində belə dediyini rəvayət etmişlər: “Bu iddətdən sa-

yılmaz”. 
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larmı?” sualına cavab verərkən rəvayət etmişdir. O bu suala 

belə cavab vermişdi: “Bəli onun etdiyi vəsiyyət bir ev olaraq 

toplanar. Aişə g mənə Peyğəmbərin  belə buyurduğunu 

nəql etdi: “Kim bizim əmr etmədiyimiz işi görərsə o rədd o-

lunar”. Hədisi Müslim  rəvayət etmişdir.303 Bu hədisi demək-

də onun istəyi belə idi ki, vəsiyyət olunan şeyin Allah`ın  

daha çox xoşu gələn bir şeylə əvəz olunması caizdir. O bunu 

Ətadan, İbn Cəricdən də nəql etmişdir. Ola bilisin ki, bu gö-

rüşdə olanlar Allah`ın  bu ayəsini dəlil tuturlar: Hər kəs və-

siyyət edənin səhv etməsindən və ya günaha batmasından 

ehtiyat edib (vəsiyyətdə dəyişiklik edərək) varislərin a-

rasını düzəltsə, ona heç bir günah yazılmaz. (Bəqərə 182) 

Bəlkə də bu görüşü bütün kölələrini azad edən kişinin heka-

yəsindən götürmüşlər. O ölüm anında altı köləsini azad et-

mişdi. Peyğəmbər  kölələri çağırıb üç yerə böldü və ikisini 

azad etdi və dördünü kölə olaraq saxladı. Bu hədisi Müslim  

rəvayət etmişdir.304 Sonrakı fəqihlər də bu hədisi dəlil tutaraq 

demişlər ki, qulun mümkün olduğu qədər tam azadlığa bu-

raxılması hissəli şəkildə azad edilməsindən daha yaxşıdır. 

Bunun üçün də iki şərikdən birinin kölədə öz payına düşən 

hissəni azad etməsilə şəriətdə əs-sirayə və əs-siəyə deyə bir 

termin formalaşmışdır.305 Peyğəmbər  köləsinin bir hissəsi-

ni azad edən kölə sahibi haqqında belə demişdir: “O tama-

mən azaddır. Allah`ın  şəriki yoxdur”.306 

                                                           
303 1718.  
304 1668.  
305 Sahibi kölənin üçdə birini azad etmişsə bu zaman o kölə işləyir, qalan üç-

də ikisinin qiymətini qazanaraq sahibinə ödəyir və tam olaraq azad olur.  
306 Əbu Davud: 3933 Usəmə ibn Əmirdən rəvayət etmişdir. Sənədi səhihdir.  
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Fəqihlərin bir çoxu əl-Qasimin bu sözü ilə razılaşmırlar və 

deyirlər ki, vəsiyyət edənin vəsiyyəti toplanmaz. Onun (əl-

Qasim) sözü təkcə kölə azad etməyə aiddir. Çünki kölə azad 

edilməsinə aid olan məna başqa şeydə yoxdur. Bu zaman və-

siyyət edənin vəsiyyətinə olduğu kimi əməl olunar. Fəqihlər-

dən bir qismi kölənin ancaq bir hissəsi azad olunacağı geri 

qalan qismini də özü çalışaraq azad edəcəyi görüşündədirlər. 

Peyğəmbərin  hökmünə boyun əymək daha doğru və daha 

yaxşıdır. əl-Qasim isə bu evlərdəki şərikliyin varislərə zərər 

verəcəyini düşündü və elə buna görə də vəsiyyəti bir evdə 

toplamağa qərar verdi ki, bu zaman bəlkə zərər daha az olar. 

Çünki Allah  vəsiyyətdə zərərin olmamasını tövsiyə etmiş 

və buyurmuşdur:  

    
       

 Zərər toxunmadığı halda Allah tərəfindən  tövsiyə ola-

raq. (Nisə 12) Kim vəsiyyəti ilə zərər verərsə Allah`ın  

vəsiyyətə şərt qoşduğuna müxalif olduğu üçün (onun əməli) 

rədd olunar. 

Fəqihlərdən bir qismi isə deyir ki, əgər bütün evlərinin 

üçdə biri bir şəxsə vəsiyyət edilsə və evlərin geri qalan üçdə 

ikisi tələf olsa qalan üçdə birin hamısı vəsiyyət olunana veri-

lər. Bu Əbu Hənifənin əshabından bir qismindən rəvayət o-

lunan bir görüşdür. Əbu Yusufun, Muhəmmədin və hənbəli 

alimlərindən Qadi Əbu Yələnin buna zidd görüşdə olduqları 

rəvayət olunur. Bu məsələni şərikli evlərin şəriklər arasında 

məcburi bölünməsi məsələsinə qiyas etmişlər. İmam Malik 

bu görüşdədir. Hənbəli alimlərindən olan Əbu Musanın sö-

zündən çıxan məna də bunu göstərir. Bizim məzhəbimizdə 
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(hənbəli) məşhur görüşə görə çoxsaylı evlər məcburi olaraq 

bölünməz. Bu eyni zamanda Əbu Hənifənin və Şafinin gö-

rüşüdür. Bəzi maliki alimləri isə əl-Qasimin bu hədisdəki sö-

zünü belə açıqlamışlar; Vəsiyyət edən və ya varislər evlərin 

bölünməsini tələb etmişlər. Onların payları da bir-birinə əla-

və olunacaq qədər yaxın idi. Onların bu istəyinə uyğun ola-

raq da bölgü aparıldı. Bu görüş (həqiqətə) uzaq olmaqla 

yanaşı hədisin mənasına da uyğun deyidir. Allah  ən doğ-

rusunu biləndir.  
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 نَ ))إ  : ول  ق  ي     هللا   ول  س  ر   ت  ع  : س   ال  ق    ي  ش  ب   ن  ب   ان  م  ع  الن    ن  ع  
 نَ ه  م  لم ع   ي م ، لم ات  هم ب  تم ش  م   ور  م  ا أ  مم ه  ن م ي   ب م  ، وم ي    ب م  امم رم احلم  نَ إ   وم  ي    ب م  لم لم احلم 
 ن  مم  ، وم ه  ض  ر  ع   وم  ه  ين  د  ل   أم رم ب   ت م اس   ات  هم ب   ى الش  قم ات َ  ن  مم ، فم اس  النَ  نم م   ي  ث  كم 
 ك  وشم ى ي  مم احل   لم و  ى حم عم ر  ي ي م اع  الرَ ، كم ام  رم  احلم ف   عم قم وم  ات  ه  ب    الش  ف   عم قم وم 
م  نَ إ    وم َل ى، إ  ح    ك  ل  مم  ل   ك  ل   نَ  إ  لم ، أم يه  ف   عم تم ر  ي م  ن  أم    وم َل ، إ  ه  م  ار  ممم  ى للا  ح 
 ت  دم سم ا فم ذم إ   ، وم ه  ل  ك    د  سم الم  حم لم صم  ت  حم لم ا صم ذم إ   ة  غم ض  م   د  سم  الم ف   نَ إ  
 م  ل  س  م   ي و  ار  خ  الب   اه  و  ر  (( ب  ل  القم  يم ه   وم  لم ، أم ه  ل  ك    د  سم الم  دم سم فم 

Numan ibn Bəşirdən belə dediyi rəvayət olunur: 

Peyğəmbəri  belə buyurarkən eşitdim: “Şübhəsiz ki, halal 

açıq-aydın və haram açıq-aydındır. Bu ikisinin arasında 

şübhəli şeylər var ki, insanların çoxu bunları bilməz. Kim 

şübhəli şeylərdən çəkinsə dinini və namusunu qorumuş 

olar. Kim də bu şübhəli şeylərə düşsə (onu edərsə) harama 

düşmüş olar. (Bu, qoyunlarını) qorunan bir yerin (kiminsə 

bağçasının) ətrafında otaran çobana bənzəyir ki, mallarının 

o qoruğa girmə ehtimalı var. Diqqətli olun hər kralın öz 

qoruğu (ərazisi) var. Allah`ın  qoruğu isə də onun haram-

larıdır. Diqqətli olun bədəndə bir ət parçası var ki, o 

düzəlsə bütün bədən düzələr, o fəsada uğrasa bütün bədən 

fəsada uğrayar. Diqqətli olun o qəlbdir.” 

 Hədisi Buxari və Müslim  rəvayət etmişdir.307 

                                                           
307 Buxari: 52, 2051, Müslim: 1599. İbn Hibban: 721 hədisin səhih olduğu-

nu demişdir. Təxricinə orada baxa bilərsən.  
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Bu hədisin səhihliyində Buxari və Müslim  ittifaq etmiş-

lər. Hədis Şə`binin Numan ibn Bəşirdən rəvayəti ilə nəql o-

lunmuşdur. Hədisin rəvayətlərində bəzi əlavələr də vardır 

ki, bu rəvayətlərdə də məna ya eynidir ya da yaxındır. 

Bu hədis eyni zamanda Abdullah ibn Ömər,308 Ammar 

ibn Yasir,309 Cabir,310 İbn Məsud və İbn Abbas311 tərəfindən də 

ravayət olunmuşdur. Amma Numan ibn Bəşirin rəvayəti bu 

mövzudakı ən doğru rəvayətdir. 

Peyğəmbərin  “Halal açıq-aydın və haram açıq-aydın-

dır. Bu ikisinin arasında şübhəli şeylər var ki, insanların çoxu 

bunları bilməz” sözünün mənası budur ki, xalis halal olan 

şeylərdə heç bir şübhə yoxdur. Həmçinin xalis haram olan 

şeylərdə də şübhə yoxdur. Amma bu iki şeyin arasında in-

sanların çoxunun şübhəyə düşdüyü şeylər var. Onlar bu şey-

lərin harammı yoxsa halalmı olduğunu bilməzlər. Elmdən 

xəbərdar olanlara isə bu məsələlər qaranlıq qalmaz. Onlar 

bunun hansı qismdən olduğunu bilərlər.  

Xalis halal olan şeylərə əkindən alınan gözəl nemətləri, 

meyvələri, dördayaqlı ev heyvanlarının ətini yeməyi, təmiz 

içkiləri içməyi, ehtiyacı olan pambıq, kətan, yun və ya tük-

dən geyimləri geyməyi, evlənməyi, cariyə götürməyi göstər-

mək olar. Bütün bu sayılanların da halal olması üçün alqı-

                                                           
308 Təxrici qarşıda gələcək.  
309 Əbu Yələ: 1653. Sənədində bilinməyən birisi var. (Sənədindəki) Musa 

ibn Übeydullah ər-Rabzi zəifdir. Bax: ”Məcmə”: 4\73, 10\293.  
310 Xatib “Tərixu Bağdad”-da: 9\70. İsnadı zəifdir.  
311 Təbərani “Kəbir”-də: 10824. Heysəmi “Məcmə”-də: 10\294 zikr edərək 

belə demişdir: “Sənədində Sabiq əl-Cəzərini tanımıram. Qalan raviləri si-

qadır”. 
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satqı, miras, hədiyyə və ya qənimət alma kimi doğru bir mü-

qavilə ilə əldə edilməsi lazımdır. 

Xalis haram olan şeylərdən isə leş və donuz əti yemək, 

qan və spirtli içki içmək, haram olan nikahla evlənmək, kişi-

lərə ipək geyinmək, faiz, qumar kimi haram yolla gələn qa-

zanc, satışı haram olan şeylərin satışından gələn qazınc, baş-

qasının malını qəsb etmək, oğurluq, aldatma və bu kimi şey-

ləri göstərmək olar. 

Bunların arasındakı şübhəli şeylərə gəlincə isə bunlardan 

aşağıdakıları göstərmək olar: At, qatır, eşşək və kərtənkələ 

kimi yeyilməsi halal və ya haram olmasında ixtilaf olan şey-

ləri yemək, çox içdikdə sərxoşluq verən və içilməsində ixtilaf 

olan içkiləri içmək, yırtıcı heyvanların dərisindən olan paltar 

kimi geyinilməsinin hökmündə ixtilaf olunan şeyləri geyin-

mək və ya bəzi üzərində ixtilaf olan qazanc yollarıyla qazanc 

əldə etmək. Bu yollara isə əl-İynə312 və ət-Təvarruq313 kimi 

yolları göstərmək olar. İmam Əhməd və İshaq ibn Rahaveyh 

və başqaları da şübhəli şeylərə bu mənanı vermişlər.  

Açıq olan budur ki, Allah  Peyğəmbərinə kitab endirmiş 

və orada insanlar üçün halal və haramı açıqlamışdır. Allah  

buyurur: 

                                                           
 Malın pulunu sonra almaq şərti ilə başqasına satılması və daha-العينة 312

sonra aşağı qiymətə geri alınması.  
-Qavaidu`n-Nuraniyyə”: səh. 121 Müştərinin malı almaqda niyyə“-التورق 313

ti pul isə və malı nisyə alıb nağd satırsa bu təvərruqdur. İmam Əhməd-

dən bunun məkruh olmasına dair iki rəvayət var. Bu işin məkruh olması 

Ömər ibn Abdu`l-Əzizin və Malikin də görüşüdür. Zənn edirəm ki, onlar 

ticarət, qazanc və ya faydalanma niyyəti ilə bunu alıb satmağı məkruh 

görməmişlər. Çünki bütün alimlərə görə bunu etmək caizdir. 
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Biz Quranı sənə hər şeyi (dini hökmləri, halal-haramı, 

günahı və savabı) izah etmək üçün nazil etdik! (Nəhl 89) 

Mücahid və başqaları demişlər: “Yəni (müsəlmanlara) qada-

ğan olunan və əmr olunan hər bir şey”.  

Allah  mal və alqı-satqının bir çoxunun hökmlərini açıq-

ladığı Nisə surəsinin sonunda belə buyurur:  

    
    

       

Allah bunu sizə doğru yoldan çıxmamağınız üçün ay-

dınlaşdırır. Allah hər şeyi biləndir! (Nisə 176)  

     
    

     
    

   
    

Sizə nə olub ki, üstündə Allah`ın adı çəkilmiş (heyvanla-

rın) ətindən yeməyəsiniz? Halbuki məcburiyyət qarşısında 

(yeməli) olduğunuz şeylər istisna edilməklə, haram buyur-

duqlarını artıq müfəssəl şəkildə sizə bildirmişdir. (Ənam 119) 
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Allah bir tayfanı doğru yola yönəltdikdən sonra qorxub 

çəkinməli olduqları şeyləri özlərinə bildirmədən onları 

(haqq yolundan) sapdırmaz! (Tövbə 115) 

Həmçinin Peyğəmbəri  Qurandan insanlara qaranlıq qa-

lan şeyləri aydınlaşdırmaqla vəzifələndirmişdir. Allah  

buyurur: 

  
  

     
    

Sənə də Quranı nazil etdik ki, insanlara onlara göndəri-

ləni (hökmləri, halal-haramı) izah edəsən. (Nəhl 44) 

Allah  onun və bütün ümmət üçün dinini tamamlama-

dıqca Peyğəmbərin  canını almadı. Elə ona görə də Allah  

Peyğəmbərin  ölümündən öncə Arafat dağında ona bu ayəni 

nazil etdi:   

    
   

   
     

Bu gün dininizi sizin üçün kamil etdim, sizə olan nemə-

timi tamamladım və sizin üçün din olaraq İslamı bəyənib 

seçdim. (Maidə 3)  

Peyğəmbər  belə buyurmuşdur:  

 "ك  ال  ه   الَّ إ   اه  ن   ع   يغ  ز  ي   ال   اه  ار  ه  ن   ك    اه  ل  ي   ل   ة  يَّ ق  ن   اء  ض  ي  ب    ىل  ع   م  ك  ت  ك  ر  ت   "
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“Sizi gecəsi gündüzü kimi olan bəyaz bir təmizlik üzərinə 

qoyub gedirəm ki, ondan yalnız həlak olanlar azar.”314 

Əbu Zər demişdir: “Peyğəmbər  göydə qanad çalan quş 

barəsində belə bizə xəbər verdi və dünyasını dəyişdi.”315 

İnsanlar Peyğəmbərin  vafatında şübhəyə düşəndə əmi-

si Abbas  dedi: “Allah`a  and olsun ki, Allah Rəsulu  açıq 

bir yol qoymayınca, halalı halal, haramı haram etməyincə, 

evlənib boşanmayınca, müharibə edib sülh bağlamayınca öl-

mədi. Aranızda dağların başında qoyununu otararkən onlara 

əsa ilə yarpaq çırpmaqdan əli ilə hovuzunu tikənə qədər on-

dan işində daha səylə işləyən olmadı”.316  

Ümumuyyətlə Allah  və Onun Rəsulu açıqlamadıqları 

bir halal və ya bir haram buraxmamışdır. Amma bunlardan 

bəzisi digərlərindən daha açıq olmuşdur. Bunlardan hökmü 

açıq olaraq bilinən, (insanlar arasında) məşhur olan, dində 

bilinməsi zəruri olan heç bir şeydə şübhə qalmamışdır. İs-

lamın olduğu hər bir ölkədə bu şeyləri bilmədiyinə görə heç 

kim üzürlü sayılmaz. (Halal və ya haramlığı) açıq olmayan 

məsələlərə gəldikdə isə bunlardan bəzisi yalnız elm əhli ara-

sında məşhur olmuş, alimlər halallığında və ya haramlığında 

                                                           
314 Həsənin hədisindən bir hissə. Əhməd: 4\26, İbn Məcə: 43, Laləkai 

“Şərh Usuli`l-İtiqad”-da: 79 İrbad ibn Səriyədən nəql etmişlər.  
315 Əhməd: 5\53, 162. ”Məcmə”-də: 8\263-264 deyilir: “Əhməd və Təbə-

rani rəvayət etmişlər. Təbəraninin Məhəmməd ibn Abdullah ibn Yəzid 

əl-Muqri xaric bütün raviləri səhihdirlər. O siqadır. Əhmədin isnadında 

adı çəkilməyən bir nəfər var”. Dedim: “Bu hədisin Təbəranidə Əbu Dar-

dadan şahidi var”. Məcmə”-də deyilir: “Raviləri səhih adamlardır”. 
316 İbn Səd “Tabaqat”-da:2\266,267 Əəmir ibn əl-Fadldan, o Həməd ibn 

Ziyaddan, o Əbu Əyyubdan, o da İkrimədən  rəvayət etmişdir.Bu rəva-

yətin sənədindəki ravilər siqadır.Amma rəvayət özü isə mürsəldir. 
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ittifaq etmişlər. Amma ola bilsin ki, elm əhli olmayan insan-

lar bu məsələdən xəbərsiz olsunlar. Belə məsələlərdən eləsi 

də var ki, heç elm əhlinin arasında belə məşhur olmamış, bu 

şeyin halallığında və ya haramlığında ixtilafa düşmüşlər. 

Bunun da bir neçə səbəbi var. Onlardan biri odur ki, ola 

bilsin bu məsələyə aydınlıq gətirəcək dəlili yalnız az insan 

nəql etmişdir. Bu da bütün elm əhlinə çatmaya bilər. Bir di-

gəri də odur ki, ola bilsin bir məsələdə iki dəlil nəql olunsun. 

Onlardan biri həmin şeyin halallığını, digəri isə haramlığını 

desin. Bir qrup alimə isə bu dəlillərdən yalnız biri çatmış olar 

və onunla da hökm verər. Ya da dəlillərin ikisi də o adama 

çatar, amma dəlillərin tarixi ona aydın olmaz. Bu zaman o 

hansı dəlilin digərinin hökmünü qaldırdığını bilmədiyi üçün 

hökm verməkdən çəkinər. Həmin mövzuda açıq bir dəlilin 

olmaması da bu səbəblərdəndir. Bəzisi bu mövzunu ümumi 

olaraq, bəzisi çıxan nəticəyə görə, bəzisi isə buna bənzər bir 

məsələyə qiyas etməklə hökm verir. Bu zaman isə alimlərin 

müxtəlif anlayış sahibi olduğunu görürsən. Səbəblərdən bir 

digəri bir məsələdə əmr və ya qadağa olduğu halda bir ali-

min əmri vacibliklə, digərinin isə məndubluqla, qadağanı isə 

birinin haram, digərinin məkruh olaraq dəyərləndirməsidir. 

Alimlər arasındakı fikir ayrılığının səbəbləri bu saydıqları-

mızdan daha çoxdur.  

Buna baxmayaraq İslam aləmində sözü haqqa yaxın olan 

bir alim olmalıdır ki, o da bu hökm barəsində bilik sahibi o-

lar. Başqa birsı isə bu hökm barəsində şübhədə olar. Bu üm-

mət zəlalət (azğınlıq) üzərinə ittifaq etməz. Həmçinin bu üm-

mətin batil üzərə olanı haqq üzərə olanına üstün gələ bilməz. 

Haqq heç bir ölkədə və heç bir əsrdə gur olmaqla yanaşı tərk 

olunmayıb. Buna görə Peyğəmbər  şübhəli şeylər haqqında 

“İnsanların çoxu bunları bilməz” demişdir. Bu da onu gös-
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tərir ki, insanların bəzisi onları bilir. Bu şeylər öz-özlüyündə 

deyil məhz onların haqqında bilməyənlər üçün  şübhəlidir. 

Alimlər üçün bəzi şeylərin şübhəli qalmasının da səbəbi 

budur.  

Bir şeyin halallığındakı və ya haramlığındakı şübhə alim-

lər və başqaları arasında başqa bir yöndən də ola bilər. Bəzi 

şeylərin halal olma sabəbi bilinir ki, o da mülkiyyətdir. Bəzi 

haramların da haram olma səbəbi məlimdur ki, o da başqası-

nın mülkiyyət hüququnun sübut olmasıdır. Birinci halda ha-

lallıq yalnız mülkiyyətin aradan qalxmasında əmin olmaqla 

aradan qalxa bilər (səninki olduğu üçün sənə halal olan bir 

şey sənə o zaman haram olar ki, o şeyin başqasının olduğu 

ortaya çıxsın). İmam Malikə görə xanımını boşamaqda şüb-

həli bilinən kəsin, İshaq ibn Rahaveyhə görə isə boşanmanın 

həyata keçdiyinə dair güclü zənni olan kəsin xanımı ilə cinsi 

əlaqədə olması bu qaydanın xaricində qalır (yəni halal ol-

maz). Çünki imam Maikə görə şübhə ilə boşanma həyata 

keçmiş olar. İkinci halda isə bir şeyin haramlığı mülkiyyətin 

ona keçməsindən tamamilə əmin olmadıqca ortadan qaxmaz 

(sənə haram olan bir şey o zaman sənə halal ola bilər ki, o-

nun sənə aid olduğu ortaya çıxsın).  

Mülkiyyətin kimə aid olduğu bilinməyən şeylərə gəldik-

də isə bunlar şübhəli şeylərdir. Bir insanın öz evində bir şey 

tapıb bu şeyin onunmu və ya başqasınınmı olduğunu bilmə-

məsi bu qəbildəndir. Bu şey ona haram olmaz. Çünki zahirən 

baxdıqda evində nə varsa onundur və onun əlindədir. Am-

ma ən gözəli (təqvadan olanı) ondan çəkinməsidir. Peyğəm-

bər  belə buyurmuşdur:  



 
254 

 

 اه  ع  ف   ر  أ  ف   ياش  ر  ف   ىل  ع   ة  ط  اق  س   ة  ر  م  الت   د  ج  أ  ف   يل  ه  أ   ل  إ   ب  ل  ق  ن   ل    ن   إ  "
 "ايه  ق  ل  أ  ف   ةً ق  د  ص   ون  ك  ت   ن  أ   ىش  خ  أ   ث َّ  ا،ه  ل  ك  آل  

“(Bəzən) evimə gəldikdə yatağımın kənarına düşmüş bir 

xurma görürəm. Xurmanı götürürəm ki, yeyim sədəqə olaca-

ğından qorxaraq onu atıram.” Hədisi Buxari və Müslim  rə-

vayət etmişlər.317 Əgər bir şey haram cinsindən olarsa və ha-

ramlığında şübhə olunarsa bu zaman şübhə güclənər. Ömər 

ibn Şüeyb atasından, o da babasında belə dediyini rəvayət et-

mişlər: “Bir gecə Peyğəmbər  yata bilmədi. Zövcələrindən 

biri dedi: “Ey Allah`ın Rəsulu yuxun qaçıbmı?” (O) buyurdu: 

“Yanımda bir xurma tapmışdım və onu yedim. Bizdə sədəqə 

xurması var idi və yediyim xurmanın da ondan olmasından 

qorxuram.”318  

Elə şeylər də vardır ki, onların əsli mübahdır. Buna misal 

suyun, paltarın və yerin təmizliyini göstərmək olar. Bunların 

çirkləndiyindən əmin olmadığın müddətcə onların istifadəsi 

caizdir. Bir qadınla cinsi əlaqədə olmaq və ya ətin yeyilməsi 

kimi əsli haram olan şeylər isə nikah və ya (şəri qaydada) bo-

ğazlanma ilə halal olur. Əgər başqa bir səbəbin meydana gəl-

məsi ilə bunlara tərəddüd edərsə bu zaman işin əslinə qayı-

dar və əslində olduğu kimi rəftar edər. Əsli haram olan şeylə 

haram kimi rəftar edər. Elə buna agörə də Peyğəmbər  o-

vunda başqasının oxunun və ya itinini (dişinin) izini görənin, 

ovu suya duşənin (boğularaq ölmə ehtimalı olduğu üçün) o-

                                                           
317 Buxari: 232, Müslim: 1069 Əbu Hüreyrədən.  
318 Əhməd “Müsnəd”-də: 2\183, 193. İsnadı həsəndir.  
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vu yeməsini qadağan etmişdir.319 Bunun səbəbi isə ovun o-

nun yeyə bilməsi üçün mübah olan səbəbdənmi yoxsa başqa 

səbəblərdənmi öldüyünü bilməməsidir. Əsli halal olan şey-

lərdə isə (çirklənməsinə dair sübut olmadıqda) yenə əslinə 

qayıdaraq onunla halal kimi rəftar etmək lazımdır. Elə buna 

görə də su, torpaq və ya paltar onda natəmizliyin olmasını 

zənn etməklə çirklənməz. Həmçinin bədənin də təmiz oldu-

ğuna əmin olunmuşsa və dəstəmaz barəsində şübhəyə dü-

şülmüşsə cumhura görə bu zaman dəstəmaz pozulmaz. İ-

mam malik isə bunun əksini demişdir. O deyir ki, əgər (dəs-

təmazından şübhəyə düşən şəxs) namaza başlamamışsa bu 

zaman dəstəmaz pozular. 

Bir nəfər Peyğəmbərin  yanına gələrək ona namazda nə-

dənsə şübhələndiyindən şikayətlənir. Peyğəmbər  ona ca-

vabında buyurur: 

 "ايً ر   د  ي    و  أ   تً و  ص   ع  م  س  ي   ّتَّ ح   ف  ر  ص  ن  ي    ال  "
“Səs eşitməyincə və ya qoxu hiss etməyincə namazdan 

çıxmasın.”320 Bəzi rəvayətlərdə namaz kəlməsi məscid kəlmə-

si ilə əvəz olunmuşdur.  

Bu rəvayət ümumi olduğu üçün həm namaza həm də 

başqa hallara şamil olunur. Əgər əsli təmiz olan bir şeyin nə-

cis olması barəsində zənnə üstün gələcək hər hansı bir səbəb 

varsa bu zaman alimlərin bu barədə rəyi dəyişir. Buna misal 

                                                           
319 Əbu Hüreyrədən Buxari: 175, 2054, 5475, 5476, 5477, 5483, 5485, 5486, 

5487, 7397, Müslim: 1929, “Cəmiu`l-Usul”: 7\24-30. Nəsaidə: 7\191 Ömər 

ibn Şəbinin atasından, onun da babasından rəvayət etdiyi hədisə bax.  
320 Buxari: 137, 177, 2056, Müslim: 361, Əbu Davud: 176, Nəsai: 1\99 Ab-

dullah ibn Zeyddən rəvayət etmişlər.  
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olaraq kafirin geyindiyi paltarı göstərmək olar. Çünki bu 

halda paltarın natəmiz olması qaçınılmazdı. Bu da eyni za-

manda şübhəli olan bir şeydir. Alimlərdən bəziləri belə mə-

sələlərdə o şeyin əsli ilə hökm verməyi caiz görmüşlər (yəni 

o paltarı geyinməyin əsli halal isə kafirin onu geyinməyi onu 

əslindən çıxarmaz). Həmçinin bəzi alimlər bunun harama 

yaxın məkruh, bəziləri də natəmiz olması zənni gücləndiyi 

təqdirdə haram olduğunu söyləmişlər. Buna misal olaraq 

şəxsin, kəsdiyi halal olmayan kafir bir şəxs olmasını və ya 

paltarın şalvar, köynək kimi bədənə yapışan paltar olmasını 

göstərmək olar. Bu və bənzəri məsələlərin hamısı əsil olanla 

zahir olanın (şeyin əsli ilə zahiri arasında) ziddiyəti qaydası-

na aid olunur. Bu məsələlərdə əsil olan təmizlik və halallıq-

dır. Zahirinə baxıldıqda isə natəmiz olduğu görülür. Bu za-

man əldə olan dəlillər bir-biri ilə ziddiyət təşkil edir. 

Belə hallarda məsələni halal və ya mübah olaraq dəyər-

ləndirən alimlərin dəlili Allah`ın  kitab əhlinin yeməyini ha-

lal etməsidir. Çünki onlar yeməklərini əlləri ilə öz qablarında 

bişirirlər. Peyğəmbər  onu yeməyə dəvət edən yahudinin 

dəvətini qəbul etmişdir. Eyni zamanda Peyğəmbər  və 

onun əshabı onlara gətirilən və kafirlərin toxuduğu paltarı 

geyinir, düzəltdikləri qabları da istifadə edirdilər. Həmçinin 

onlar döyüşlərdə ələ keçən paltar və qabları öz aralarında 

bölüşdürür və istifadə edirdilər. Onların müşrik birinin 

tuluğundakı suyu istifadə etdikləri də doğrudur.321  

Bu halların haramlığını deyənlərin dəlili isə Peyğəmbərdən 

 donuz əti yeyən və araq içən kitab əhlinin qablarından 

                                                           
321 Buxari: 344.  
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istəfadə etmək barəsində soruşulduqda “Başqa bir şey tap-

masanız onları suyla yuyub istifadə edin” buyurmasıdır.322 

İmam Əhməd şübhəni tam halal ilə tam haram arasında 

olan bir şey kimi açıqlamış və demişdir: “Kim bu şeylərdən 

çəkinsə dinini qorumuş olar. Bəzən isə o, bu məfhumu halal-

la haramın qarışması kimi açıqlamışdır.  

Buradan da malında halalla haramın qarışdığı kəsin nə e-

dəcəyi məsələsi ortaya çıxır. Malının çoxu haram olsa İmam 

Əhməd o şəxsin malından uzaqlaşmağı lazım olduğunu de-

mişdir. (İmam Əhməd) malında az bir şey haram olan və ya 

malındakı haramı bilməyəni isə istisna etmişdir. Yoldaşları-

mız (hənbəli alimləri) bunun məkruhmu yoxsa harammı ol-

ması barəsində ixtilafa düşmüşlər.   

Əgər malının çoxu halal olarsa ona malından istifadə et-

mək və ondan yemək caiz olar. Haris Əlidən  sultanın ver-

diyi mükafat haqqında belə dediyini rəvayət edir: “Bunda bir 

qəbahət yoxdur. Onun sizə halaldan verdiyi haramdan ver-

diyindən çoxdur”.   

Peyğəmbər  və onun əshabı kitab əhli və müşriklərlə on-

ların bütün haramlardan çəkinmədiklərini bildikləri halda a-

lış-veriş edirdilər. Əgər vəziyyətdən şübhələnərsə bu zaman 

bu şübhəli şey olar və təqvaya daha yaxını o şeyin tərk olun-

masıdır. Süfyan əs-Səvri  belə demişdir: “Bu mənim xoşuma 

gəlmir. Belə şeyi tərk etmək mənim daha çox xoşuma gəlir”. 

Zühri və Məkhul belə demişlər: “O şeyin özünün haram 

olduğunu bilinmədikcə ondan yeməkdə bir qəbahət yoxdur. 

                                                           
322 Buxari: 5478, Müslim: 1930 Əbu Sələbə əs-Xaşənidən rəvayət etmişlər. 

İbn Hibban: 5879 da bu hədisə səhih demişdir.  
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Əgər malında müəyyən bir haramın olduğu bilinmirsə, sadə-

cə bir şübhə olduğu bilinirsə o maldan yeməkdə bir qəbahət 

yoxdur”. Bu görüş İmam Əhməddən nəql olunmuşdur.  

İshaq ibn Rahaveyh faiz və qumardan əldə olunan mal-

dan götürmək barəsində İbn Məsud, Salman və başqaların-

dan rəvayət olunan görüşə görə rüsxət (icazə), Həsən əl-Bəsri 

və İbn Sirindən rəvayət olunan görüşə görə isə mübah oldu-

ğunu söyləmişdir. Bunu ondan İbn Mənsur nəql etmişdir.  

İmam Əhməd hallallığı ilə haramlığı qarışmış mal barə-

sində belə demişdir: “Əgər mal çox isə ondan haramın miq-

darı qədər malı ayırar və qalanından istifadə edər. Əgər mal 

az isə hamısından çəkinər. Çünki çox malın əksinə olaraq az 

maldan nə isə istifadə etsə bu zaman haramdan qaçınmaq çə-

tindir”. Hənbəli alimlərindən bəziləri bunun haram olmadı-

ğını demiş, sadəcə təqvadan saymış, o malın az və ya çoxlu-

ğundan asılı olmayaraq haramın miqdarını ayırdıqdan sonra 

ondan istifadə etməyi mübah görmüşlər. Bu eyni zamanda 

hənəfilərin və başqalarının da görüşüdür. Bu görüşü Bişr əl-

Həfi kimi bəzi təqva əhli də dəstəkləmişlər.  

Sələfdən bir qrup malında haram olan bir kəsin malından 

haram olduğu qəti olaraq bilinməyən bir hissəsindən istifadə 

etməyə icazə vermişlər. Bunu daha öncə Məkhul və Zühri-

dən də nəql etmişdik. Bunun eynisi Fudeyl ibn İyaddan da 

rəvayət olunur. 

Sələfdən bu barədə görüşlər nəql olunur. İbn Məsuda sual 

verdilər ki, bir nəfəri açıq-aşkar faiz yeyən, çəkinmədən çirkli 

pul qazanan bir qonşusu yeməyə dəvət etsə o nə etməlidir? 

(O) dedi: “Dəvəti qəbul etsin. Ona nuş olsun. Günahı isə 
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qonşusununu üzərinədir”.323 Başqa bir rəvayətdə belə deyil-

mişdir: “Mən onun malında çirkin və haramdan başqa bir 

şey olduğunu bilmirəm. (İbn Məsud) demişdir: “Dəvəti qə-

bul edin”. İmam Əhməd İbn Məsuddan bu rəvayətin doğru 

olduğunu, amma onun bu görüşünün yenə ondan rəvayət o-

lunan “Günah qəlbə hakim olar” sözünə zidd olduğunu söy-

ləmişdir.324  

Salman əl-Farisidən,325 Səid ibn Cübeyrdən, Həsən əl-Bəs-

ridən, Muvarriq əl-İclidən, İbrahim ən-Nəxaidən, İbn Sirin və 

başqalarından da İbn Məsudun birinci görüşü kimi bir görüş 

rəvayət olunmuşdur. Bu barədəki rəvayətlər Hümeyd ibn 

Zəncəveyhin “əl-Ədəb” kitabında nəql olunmuşdur. Bu nəql-

lərdən bəziləri də Xalləlin “əl-Cəmii” kitabında, Abdu`r-Ra-

zaqın və İbn Əbu Şeybənin və başqalarının kitablarındadır.326  

Bir şeyin özünün haram olduğu ortaya çıxarsa bu zaman 

ona haram kimi yanaşmaq lazımdır. Belə halda onun istifa-

dəsi də haram olar. İbn Əbdü`l-Bərr və başqaları bu barədə 

icmanın olduğunu rəvayət etmişdir. İbn Sirindən faizdən və 

qumardan qazanc əldə edən bir nəfər haqqında “Burada bir 

qəbahət yoxdur” dediyi rəvayət olunmuşdur.  Bu rəvayəti 

Xalləl səhih isnadla rəvayət etmişdir. Həsən əl-Bəsridən isə 

bunun tam əksi rəvayət olunmuşdur. O belə demişdir: “Heç 

şübhə yoxdur ki, bu qazanclar fasiddir, onunla məcburiyyət 

qarşısında qalmış biri kimi rəftar edin.”  

                                                           
323 Abdu`r-Razzaq “Musannəf”-də: 4675, 4676. İsnadı səhihdir.  
324  Təbərani “Kəbir”-də: 8747, 8750. Həmçinin Heysəmi “Məcmə”-də: 

1\176 zikr etmiş və demişdir: “Bunu Təbərani raviləri mötəbər insanlar 

olan sənədlərlə rəvayət etmişdir. 
325 Abdu`r-Razzaq:14677. 
326 Abdu`r-Razzaqın “Musannəf” kitabına: 8\150, 151 bax. 
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Əbu Bəkrdən nəql olunan rəvayət isə İbn Məsudun və 

Salmanın rəvayətinə tamamilə ziddir. Ondan yemək yediyi, 

daha sonra isə o yeməyin haram olduğu ona xəbər verildiyi 

zaman yediyini qaytardığı rəvayət olunmuşdur.327 

Bəzən şübhə hökmdə ola bilir. Bu da hökmün çıxdığı ü-

sulda tərəddüd etməklə meydana gəlir. Buna misal olaraq ki-

şinin həyat yoldaşını özünə haram eməsini göstərmək olar. 

Burada üç ehtimal mümkündür ki, bunlardan birincisi zi-

har328 hadisəsidir. O isə yalnız böyük kəffarə ödəməklə orta-

dan qalxar. İkincisi həyat yoldaşını bir boşama ilə boşamaq-

dır. Bu zaman qadının iddət müddəti bitdikdən sonra onlar 

bir-birinə haram olarlar. Bu haramlıq da yenidən kəsilən bir 

nikahla ortadan qalxar. Üçüncüsü isə həyat yoldaşını üç bo-

şama ilə boşamaqdır. Bu zaman isə onlar bir-birinə qadın ba-

şqası ilə evlənib boşanmayınca halal olmazlar. Buna başqa 

bir misal adamın Allah`ın  yemək, içmək kimi halal buyur-

duğu şeyi özünə haram etməsidir ki, bu da həmin şeyləri ona 

                                                           

327 Buxari: 3842 əl-Qasim ibn Muhəmməddən, o da Aişədən g rəvayət e-

dərək demişdir: “Əbu Bəkrin ona xərac verən bir köləsi var idi. Əbu Bəkr 

də onun verdiyi xəracdan yeyərdi. Bir gün o Əbu Bəkrə bir şey gətirdi və 

Əbu Bəkr də onu yedi. Daha sonra o Əbu Bəkrə dedi: “Bunun nə olduğu-

nu bilirsənmi?” Əbu Bəkr dedi: “Nədir?” O dedi: “Cahiliyyə dövründə 

bir nəfər üçün fala baxırdım. Falçılığı bacarmırdım və onu aldadırdım. O 

məni gördü və mənə bunu verdi. Sənin yediyin də ondandır”. Əbu Bəkr 

əlini ağzına apardı və qarnında olanların hamısını qaytardı. Hafiz İbn 

Həcər demişdir: “Əbu Bəkr falçının aldığını yeməyin qadağan olduğunu 

bildiyi üçün qaytarmışdı. Falçı isə kiminsə falına baxdığı üçün ondan 

qarşılıq alır. Falçı isə şəri dəlili olmadan gələcəkdə nə olacağı barədə xə-

bər verən şəxsdir. Cahiliyyə dövründə, xüsusilə də Peyğəmbərin  zühu-

rundan sonra falçılıq geniş yayılmışdı”.   
328 Zihar həyat yoldaşına “Sənin belin anamın beli kimidir” deməklə hə-

yat yoldaşını özünə haram etmək.   
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haram etməz. Bu zaman həmin şəxs kiçik kəffarə ödəməlidir. 

Bəzi alimlər isə kiçik kəffarəyə də ehtiyac olmadığını 

demişlər. Belə məsələlərdə olan ixtilaf səhabələrin zamanın-

dan ta günümüzə qədər davam etmişdir. 

Hər halda Peyğəmbərin  dediyi kimi bir çox insan üçün 

halal və ya haram olmasında şübhə olan şeylər bəziləri üçün 

aydın olacaq. Bu da bu barədə onda olan məlumatların çox-

luğundan irəli gəlir. Peyğəmbərin  buyurduğundan görü-

nür ki, insanların çoxu belə məsələləri bilməsələr də bəziləri 

bu məsələləri bilirlər. Belə məsələləri bilməyənlər iki qrupa 

bölünür. Bunlardan birincisi belə məsələlər ona şübhəli 

olduğu üçün bu məsələlərə hökm bildirməkdən çəkinərlər. İ-

kinci qrup isə məsələni olduğunun əksinə bilərlər. 

Peyğəmbərin  sözü göstərir ki, bunlardan başqa belə məsə-

lələri bilənlər var. Onlar bu məsələləri olduğu kimi, halal və 

ya haram olduğunu bilərlər. Bu da halal və ya haram ol-

masında ixtilaf olan şübhəli məsələlərdə doğru fikirdə olan 

şəxsin Allah  qatında bir nəfər olmasına, digərlərinin isə bu 

məsələdə hər hansı bir şübhəni dəlil sayaraq ona etiqad 

etsələr belə bu məsələdə Allah`ın  hökmünü bilməmələrinə 

açıq dəlildir. Buna baxmayaraq o kəs (səhv edən) ictihadına 

görə savab qazanar və bilməyərəkdən xəta etdiyinə görə isə 

xətası bağışlanar. 

Peyğəmbər  “kim şübhəli şeylərdən çəkinərsə dinini və 

namusunu qorumuş olar. Kim də bu şübhəli şeylərə düşsə 

(onu etsə) harama düşmüş olar” deməklə şübhəli şeylərdə 

insanları iki yerə bölmüşdür. Bu bölgü şübhəli şeyləri bilmə-

yənlərə aiddir. Bu məsələləni bilən, elminin ona göstərdiyi 

yolla gedən kəsə gəlincə bu üçüncü qismə aiddir ki, bu da 
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zikr olunmamışdır. Şübhəsiz ki, bu qism adı keçən üç qismin 

içində ən xeyirlisidir. Çünki bu qism insanlar bu cür şübhəli 

şeylərdə Allah`ın  hökmündən xəbərdardırlar və elmlərinin 

onlara göstərdiyi yolla gedərlər. Allah`ın  o məsələdə hök-

münü bilməyənlər isə iki qismə ayrılırlar. Onlardan bir qismi 

bu şübhəli şeylərdən çəkinənlərdir. Bax bu qism insanlar di-

nini və namusunu qorumuş olar. Qorumuş olar dedikdə bu-

rada dini və namusu üçün nöqsandan və rüsvayçılıqdan bə-

raət qazanmaq nəzərdə tutulur. Namus insanın mədh olun-

duğu və ya pisləndiyi şeylərdə olur. İnsanı yaxşılıqla anmaq 

mədh, pisliyini zikr etmək isə pisləmək və ya onu söymək-

dir. Bütün bunlar isə bəzən insanın özünə, bəzən keçmişinə, 

bəzən də ailəsinə aid ola bilir. Şübhəli şeylərdən çəkinən hər 

bir kəs onlardan çəkinməyənin əksinə olaraq namusunu pis-

likdən və rüsvayçılıqdan uzaq tutmuş olar. Burada həmçinin 

şübhəli şeyləri edənin öz nəfsini şikayət və pislənməklə qar-

şı-qarşıya qoyduğuna dair dəlil vardır. Sələfdən bir qrup be-

lə demişdir: “Nəfsini töhmətlə qarşı-qarşıya qoyan ona qarşı 

pis zənn edəni qınamasın”. 

Bu hədisin Tirmizidə nəql olunan bir rəvayətində belə 

deyilir: “Dinini və namusunu qorumaq üçün (şübhəli şeyləri) 

tərk edən kəs salamat olar”. Bunun mənası odur ki, o kəs bu 

məsələləri riya kimi batil səbəblər üçün deyil dinini və na-

musunu nöqsandan qorumaq niyyəti ilə tərk etsin.  

Burada həmçinin namusunu qorumağın dinini qorumaq 

kimi bəyənilən bir şey olduğuna dair dəlil var. Buna görə də 

belə deyilmişdir: “Namusunu qorumaq məqsədi ilə edilən 

hər bir şey sədəqədir”. 
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Bu hədisin Buxari və Müslimdə  nəql olunan bir digər rə-

vayətində belə deyilir: 

 "ك  ر  ت   أ   ان  ب  ت   اس   ملا   ان  ك    ،ث   ال   ن  م   ه  ي  ل  ع   ه  ب  ت  ش  ي   ام   ك  ر  ت    ن  م  ف  "
“Şübhəli olduğu üçün bir günahı tərk edən kəs haramlığı 

açıq olan şeyi daha yaxşı tərk edər.”329 Yəni haramlığı qəti ol-

mayan bir şeyi tərk edən insan haramlığı qəti olan şeyi daha 

tez tərk edər. Amma bu şeyləri insanlara göstərmək üçün 

tərk edən isə insanlar bunun tərkini yaxşı gördükləri üçün 

tərk etmiş olar. 

İkinci qism insanlar isə şübhəli olduğunu bilərək o şeylə-

rə düşən (onları edən) insanlardır. İnsanların şübhəli bildiyi 

şeyi halal olduğunu zənn edərək edən kəs buna görə günah 

qazanmaz. Amma insanların onu bu işinə görə qınamasın-

dan qorxaraq bu işdən çəkinərsə  bu zaman onun bu çəkin-

məsi namusunu qorumaq sayılar ki, bu da gözəl bir işdir. Bu 

Peyğəmbərin  Safiyyə ilə birlikdə durduğunu görən kəsə 

“Bu Yəhyanın qızı Safiyyədir”330 deməsinə bənzəyir.  

Bir gün Ənəs ibn Malik cümə namazına çıxarkən insanla-

rın cümə namazını qılıb qayıtdığını görür. Bundan utanaraq 

insanlar onu görməsin deyə gizlənir və deyir: “İnsanlardan 

utanmayan Allah`dan  da utanmaz”. Bunu Təbərani mərfu 

olaraq nəql etmişdir, amma səhih deyildir.331 

                                                           
329 Bu Buxarinin: 2501 nəqlidir. Müslimdə nəql olunmamışdır. 
330 Buxari: 2035, Müslim: 2175, Əbu Davud: 2470, Əhməd: 6\337 Safiyyə-

dən rəvayət etmişlər.  
331 Təbərani “Əvsat”-da. Həmçinin Heysəmi “Məcmədə”: 8\27 nəql etmiş 

və demişdir: “Onda (sənədində) tanımadığım bir qrup insan var”.  
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Əgər şəxs şübhəli şeyi halal olduğuna etiqad edərək ke-

çərli bir ictihadla və ya təqlidlə edərsə və etiqadında yanlış o-

larsa bunun da hökmü bundan qabaqkının hökmü kimi olar. 

Əgər ictihadı zəif və ya təqlidi keçərsiz olsa bu zaman ona 

nəfs və həvasına uyanın hökmü verilər. Bu şəxsin hökmü 

(məsələ onun üçün) şübhəli olduğu halda onu edən şəxsin 

hökmü ilə eynidir. Bir məsələ onun üçün şübhəli olduğu hal-

da onu edən şəxsin hökmünü isə Peyğəmbər  açıqca bəyan 

etmiş və onun harama düşdüyünü demişdir. (Peyğəmbərin 

) bu sözü iki cür izah oluna bilər.  

Birincisi odur ki, onun üçün şübhəli olan bir şeyi etməsi 

zaman keçdikcə tədricən və yumşaqlıq göstərərək onun ha-

ram işləməsinə yol açar. Bu hədisin Buxari və Müslimdəki 

bir rəvayətində belə deyilir: 

 ام   ع  واق  ي   ن  أ   ك  ش  و  أ   ،ث   ال   ن  م   يه  ف   ك  ش  ي   ام   ىل  ع   أ  ر  ت   اج   ن  م   و  "
 "ان  ب  ت   اس  

“Günah olduğundan şübhə etdiyi bir şeyi etməyə cəsarət 

edənin (haram olduğu) açıq olan şeyə düşməsi labüddür.”332 

Başqa bir rəvayətdə belə deyilir: 
 "ر  س  ي    ن  أ   ك  وش  ي   ،ة  يب  الر    ط  ال  ي    ن  م   و  "

“Şübhəli şeyləri edənin (haram işləməkdə) cəsarətli olma-

sı ehtimal olunur.”333 Yəni qəti haram olan şeyi işləməsi ya-

xındır (Hədisdəki cəsərə kökündən gələn) cəsur kəlməsi heç 

nədən və heç kimdən qorxmayan qoçaq mənasındadır. Bu 

                                                           
332 Bu təkcə Buxaridən: 2051 gələn bir rəvayətdir.  
333 İbn Hibban: 721, Nəsai: 8\327, Əbu Davud: 3329.  
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hədisin bəzi rəvayətlərində bu kəlmə cəsəra deyil cəşəra kimi 

nəql olunmuşdur. Bu da otarmaq mənasındadır. Əbu`l-Mu-

təvəkkil ən-Nacinin mürsəllərində Peyğəmbərin  belə dedi-

yi rəvayət olunur: “(Heyvanını) haramın kənarında otaranın 

harama qarışması ehtimal olunur. Kiçik şeylərə qarşı yum-

şaqlıq göstərənin böyük günahlara düşməsi ehtimal olunur.” 

İkinci məna odur ki, onun üçün şübhəli olan şeyi etdiyi 

zaman bu şeyin haram və ya halal olduğunu bilməz. Belə 

olduğu təqdirdə isə onun etdiyi şeyin haram olmadığına zə-

manət verilməz. O, özü də bilmədən harama düşmüş olar. 

İbn Ömərdən Peyğəmbərin  belə buyurduğu rəvayət olun-

muşdur: 

 ه  ز  ن   أ   ن  اك    ا،اه  ق  ات َّ  ن  م  ف   ،ات  ه  ب  ت  ش  م   ام  ه  ن   ي   ب    و   ي    ب    ام  ر  احل   و   ي    ب    ل  ال  احل  "
 ع  ت  املر  ك    ،ام  ر  احل   ف   ع  ق  ي    ن  أ   ك  ش  و  أ   ات  ه  ب   الش   ف   ع  ق  و   ن  م   و   ،ه  ض  ر  ع   و   ه  ين  د  ل  

 "ر  ع  ش  ي   ال   و  ه   و   ع  اق  و  ي    ن  أ   ك  وش  ي   ى،م  احل   ل  و  ح  
“Halal açıq-aydın, haram açıq-aydındır. Bu ikisinin ara-

sında isə şübhəli şeylər var. Kim bu şübhəli şeylərdən çəkin-

sə bu onun dini və namusu üçün daha təmiz olar. Kim də 

şübhəli şeylərə düşsə harama düşməsi ehtimal olunur. Bu, 

(heyvanlarını) qorunan ərazinin ətrafında otaranın halına 

bənzəyir. Onun (heyvanları) özü də bilmədən qorunan ərazi-

yə girər.” Bu hədisi Təbərani və başqaları rəvayət etmişlər.334 

Alimlər şübhəli şeyləri etməkdə valideynlərə itaət olunub 

olunmaması məsələsində ixtilaf etmişlər. Bişr ibn Haris şüb-
                                                           
334 Heysəmi “Məcmə”-də: 4\74 demişdir: “Təbərani bu hədisi “Əvsat”-da 

rəvayət etmişdir. Sənədindəki Səd ibn Zənbur haqqında Əbu Hatim bi-

linmədiyni (məchul olduğunu) demişdir.  
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həli şeylərdə onlara itaət olunmadığını demişdir. Muhəm-

məd  ibn Muqatil əl-Əbbədəni isə itaət olunacağı görüşündə-

dir. İmam Əhməd isə bu məsələdə susmuş, həmin suala ca-

vab verməkdən boyun qaçırmış və sadəcə “onları yola ver-

sin” demişdir.  

İmam Əhməd demişdir: “İnsan şübhədən doymaz, gözəl-

lik üçün şübhəli paltar almaz”. Amma şübhəli şeylərdən ye-

məyin və içməyin həddini bildirməmişdir. Quşun ağzından 

düşən xurma barəsində belə demişdir: “Onu yeməsin, götür-

məsin və ümumiyyətlə ona qarışmasın”.  

Süfyan əs-Səvri  evində pul və ya mal tapan biri haqqında 

belə demişdir: “Mənim üçün  (həmin şəxsin) ondan uzaq 

durması daha xoşdur. Yəni əgər haradan olduğunu bilmir-

sə”. Sələfdən bəziləri haradan olduğunu bilməyincə heç bir 

şey yeməz, onun tam olaraq haradan olduğunu öyrənib araş-

dırardılar. Bu mövzuda mərfu hədis də rəvayət olunmuşdur. 

Amma bu hədisdə zəiflik var.335 

                                                           
335 Təbərani “Kəbir”-də: 25\428, İbn Kəsirin: 5\471 təfsirində göstərildiyi 

kimi Əbu Hatim və İbn Əsir “Usudu`l-Ğabə”-də: 7\359 Şəddad ibn Əv-

sin bacısı Ummu Abdullahdan belə dediyini rəvayət etmişlər: “Bir gün o 

Allah Rəsuluna  orucunu açması üçün bir bardaq süd göndərmişdi. Bu 

hadisə gündüzün uzun olduğu və şiddətli istilərin olduğu vaxt idi. Pey-

ğəmbər  süd gətirən adamı geri göndərdi və bu südün haradan olduğu-

nu soruşmasını əmr etdi. O südün onun qoyunundan olduğunu dedi. 

Peyğəmbər  yenə ondan qoyunun haradan olduğunu soruşdu. O qoyu-

nu oz pulu ilə aldığını dedi. Bundan sonra Peyğəmbər   südü qəbul et-

di. Səhəri günü Ummu Abdullah Peyğəmbərin  yanına gəldi və dedi: 

“Ey Allah`ın Rəsulu günün uzunluğundan və istinin şiddətindən halına 

yanaraq sənə süd göndərdim. Sən isə süd göndərdiyim adamı geri üstü-

mə yolladın”. Peyğəmbər  buyurdu: “Rəsullara ancaq gözəl şeylərdən 
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“(Bu, qoyunlarını) qorunan bir yerin (kiminsə baxçasının) 

ətrafında otaran çobana bənzər ki, mallarının o qoruğa gir-

məsi ehtimalı var. Diqqətli olun hər kralın öz qoruğu (ərazi-

si) var. Allah`ın  qoruğu isə də onun haramlarıdır” sözü isə 

Peyğəmbərin  şübhəli şeylərə düşən insanın halı üçün çək-

diyi bir misaldır. Bu onu göstərir ki, o kəsin harama düşməsi 

yaxındır. Bəzi rəvayətlərdə Peyğəmbərin  “sizə misal çəkə-

cəm” dediyi və bundan sonra bu sözü dediyi nəql olunur. 

Burada Peyğəmbər  haramları, kralların qoruduğu və heç 

kimi oraya buraxmadığı ərazilərə bənzətmişdir. Peyğəmbər 

 Mədinənin ətrafında on iki millik ərazini qoruq elan etmiş, 

ağacının kəsilməsini və canlılarının ovlanmasını qadağan 

etmişdi.336 Ömər və Osman isə ot bitən əraziləri zəkat dəvə-

ləri üçün qoruq elan etmişdi.337 

                                                                                                                                   

yemək və ancaq saleh əməl işləmək əmr edilib”. Bu hədisi Heysəmi 

“Məcmə”-də: 10\291 zikr etmiş və demişdir: “Sənədindəki Əbu Bəkr ibn 

Əbu Məryəm zəifdir”. 
336 Müslim: 1372, 473 Əbu Hüreyrədən.  
337 Buxari: 2370 Yunisdən, o Zühridən, o Übeydullah ibn Abdullah ibn 

Ütbədən, o da İbn Abbasdan Sab ibn Cəsəmənin belə dediyini nəql etmiş-

lər: Allah Rəsulu  buyurdu: “Allah  və Rəsulunun qoruduğundan 

başqa qorunan bir şey yoxdur”. Zühri demişdir: “Bizə Peyğəmbərin  

Nəqi bölgəsini, Ömərin isə Sərf və Rabəzə bölgələrini qorunan ərazi elan 

etdikləri xəbəri çatmışdır”. Həmçinin Buxaridə: 3059 Zeyd ibn Əsləmin 

atasından belə rəvayət etdiyi nəql olunur: “Ömər ibn Xattab Hüneyy adlı 

bir köləsini qorunan ərazisilərə nəzarətçi təyin etmiş və ona belə demişdi: 

“Ey Hüneyy müsəlmanlarla mərhəmətli davran. Müsəlmanların bəddua-

sından qorx. Çünki məzlumun duası qəbul olunandır. Kiçik dəvə naxırı 

və azca qoyun sürüsü olan adamları ora burax. İbn Əvfun və İbn Affanın 

sürülərini o yerlədə buraxmağı sənə qadağan edirəm. Çünki onların sü-

rüləri tələf olsa onlar xurma və əkin sahələrinə dönərlər. Kiçik dəvə 
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Allah  da haramlarını qorumuş, qullarına onlara yaxın-

laşmağı qadağan etmiş və bu haramları hüdudları adlandır-

mışdır. Allah  buyurur:  

    
   

   

                                                                                                                                   

naxırı və azca qoyun sürüsü olan adamların mal-qarası tələf olarsa onlar 

övladlarını da götürüb mənim yanıma gəlib belə deyərlər: “Ey möminlə-

rin əmiri! Sən onları acmı qoymaq istəyirsən?” Su və qorunan sahələr 

mənim üçün qızıl və gümüşdən daha asandır. Onlar elə biləcəklər ki, 

mən onlara zülm etmişəm. Bu onların torpaqlarıdır. Onlar cahiliyə döv-

ründə bu torpaqlar uğrunda vuruşmuş və bu torpaqlarda İslamı qəbul 

etmişlər. Nəfsim əlində olan Allah`a  and olsun üzərinə cihada gedərkən 

mal yüklədiyimiz miniklər olmasaydı onların torpaqlarından bir qarış da 

qorumazdım”. 

      İbn Əbu Şeybə səhih bir isnadla Hafiz İbn Həcərin də “Fəthu-l Bəri”-

də: 5\45 Nafiidən nəql etdiyi rəvayətdə İbn Ömərin atası Ömərin Rabəzə 

bölgəsini zəkat sürüləri üçün qoruduğunu söyləmişdir. 

      Beyhaqi “Sünən” kitabında: 6\147 Əbu Əsyəd əl-Ənsarinin dostu 

Əbu Səidin belə dediyini nəql etmişdir: “Osman ibn Affan Misir əhlinin 

karvanının gəldiyini eşidərkən onları qarşıladı. Onun onları qarşıladığını 

eşidərkən onlar da ona sarı hərəkət etdilər. Onların Mədinəyə gəlmələrini 

istəmirdi. Onlar Osmana dedilər: “Quranı gətir və yeddincini (Yunus 

surəsinə yeddinci deyirdilər) oxu”. O da Yunus surəsini oxudu və Allah`ın  
“De: “Allah`ın sizə ruzi olaraq (göydən) nə endirdiyini gördünüzmü ki, 

onun bir qismini haram, bir qismini isə halal etdiniz?” “De: “(Bunu 

deməyə) Allah Özü sizə izin verdi, yoxsa Allah`a iftira yaxırsınız?” ayəsinə 

çatdı. Ona “Dayan” dedilər. “Bu qoruduğun əraziləri Allah`mı  sənə əmr 

edib yoxsa Allah`a  iftiramı atırsan?” O dedi: Bu ayə filan-filan səbəblərə 

görə nazil olmuşdur. Amma ərazilərin qorunmasına gəlincə Ömər məndən 

öncə zəkat dəvələri üçün əraziləri qoruq elan etmişdi. Mən xəlifə olandan 

sonra zəkat dəvələri də artdı və mən də qorunan əraziləri artırdım”. Bax 

“Şərhu`s-Sünnə”: 8\ 272-275. 
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Bunlar (bu hökmlər) Allah`ın hüdudlarıdır, bunları aşma-

yın! Allah (insanlara) hökmlərini bu cür bildirir ki, bəlkə, 

qorxsunlar! (Bəqərə 187)  Bu ayə onu göstərir ki, Allah  halal 

və haramları arasında bir hüdud qoymuşdur ki, insanlar 

haramlara yaxınlaşmasın, halallarda isə həddlərini aşmasınlar. 

Buna görə də Allah  başqa bir ayədə belə buyurur: 

    
    

    
   

Bunlar Allah`ın hüdudlarıdır. Onlardan kənara çıxma-

yın. Allah`ın hüdudlarından kənara çıxanlar, əlbəttə, za-

lımlardır. (Bəqərə 229) 

Qorunan ərazilərin ətrafında (heyvan) otaran şəxsin qoru-

nan əraziyə girməyə və orada otarmağa daha yaxın olduğu-

nu demişdir. Həmçinin halalda həddini aşıb şübhəli şeylərə 

düşən şübhəsiz ki, harama son dərəcə yaxınlaşar. Haramla o-

nun arasında bir maneə qalmaz və haramı işləyər. Burada da 

haramlardan olduqca uzaq olmaq, insanın haramlarla arası-

na sərhəd qoyması lazım olduğuna bir işarə vardır. Tirmizi 

və İbn Məcə Abdullah ibn Yəziddən Peyğəmbərin  belə bu-

yurduğunu rəvayət etmişlər: 

 ام َّ  ارً ذ  ح   ه  ب   س  ب    ال   ام   ع  د  ي   ّتَّ ح   ي  ق  املتَّ  ن  م   ون  ك  ي   ن  أ   د  ب  الع   غ  ل  ب   ي    ال  "
 "س  ب    ه  ب  
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“Qul günah olan şeylərdən çəkinmək məqsədi ilə günah 

olmayan şeylərdən əl çəkməyincə müttəqilərdən olmaz.338 

Əbu Dərda demişdir: “Təqvanın kamilliyi qulun Allah`dan 

 hər bir zərrədə qorxması, halal bildiyi şeylərin bəzilərini 

haram olmasından qorxaraq və onunla haram arasında 

sərhədd olaraq tərk etməsidir”. 

Həsən əl-Bəsri demişdir: “Harama düşməkdən qorxaraq bir 

çox halalı tərk etdikləri müddətcə müttəqilərdə təqva olar”. 

Süfyan əs-Səvri demişdir: “Müttəqilər çəkinilməyəcək 

şeylərdən qorxduqları üçün müttəqi adlandırılmışlar.”339 İbn 

Ömərdən belə dediyi rəvayət olunur: “Haramla aramda ha-

laldan sərhəd qoymağı və onu aşmamağı xoşlayıram”. 

Meymun ibn Mehran demişdir: “Haramla özü arasında ha-

laldan bir sərhəd qoymayınca heç kimini halalı salamat olmaz.”340 

Süfyan ibn Üyeynə demişdir: “Günah və ona bənzər şey-

ləri etməyənə qədər özü ilə haram arasında halaldan sərhəd 

qoymayınca heç bir qul imanın həqiqətinə çatmaz.”341 

Bu hədisi “Səddu`z-Zərai”, yəni harama gedən yolların 

da haram olmasını deyən alimlər özlərinə dəlil olaraq götür-

müşlər. Buna həmçinin şəriətin çoxu sərxoşluq verən şeyin a-

zının da haram olması, yad qadınla xəlvətdə (təkbətək) qal-

maq, günəş doğanda və günəş batanda namaz qılınmasının 

qarşısını almaq məqsədi ilə sübh və əsr namazlarından sonra 

                                                           
338 Tirmizi: 2451, İbn Məcə: 4215. Tirmizi demişdir: “Sənədində Abdullah 

ibn Yəzid əd-Diməşqinin zəif olmasına baxmayaraq həsən ğarib hədisdir”.  
339 Əbu Nueym “Hilyə”-də: 7\284 Süfyan ibn Üyeynədən. 
340 Əbu Nueym “Hilyə”-də: 4\84. 
341 “Hilyə”: 7\288.  
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namaz qılmağın haram olması, oruclunun insanın şəhvətinin 

oyanmasına yol verdiyi təqdirdə qadına yaxınlaşmasının qa-

dağan olması, bir çox alimlərin görüşünə əsasən heyzli qadı-

nın göbəyi ilə dizi arasında örtük olmadan onunla yaxınlıq 

etməyin qadağan olması kimi hökmlərini də dəlil göstərmək 

olar. Peyğəmbər  zövcələrinə heyizli ikən örtünmələrini 

əmr edər və yalnız bundan sonra örtüyün üstündən onlarla 

yaxınlıq edərdi.342 

Peyğəmbərin  buna bənzər misallarından biri də budur: 

“Kim heyvanını başqasının ərazisinin yaxınlığına otlamaq 

üçün başsız buraxsa o, bu hadisə gündüz belə olsa heyvanın 

əraziyə vurduğu ziyana zamindir”. Bu doğru olandır. Çünki 

bu halda məhz o səhlənkarlıq etməklə heyvanını ora burax-

mışdır. 

Həmçinin ov itini qadağan olunmuş sahəyə yaxın bir yer-

də buraxan bir şəxsin iti həmin sahədən ov ovlasa  bunun 

hökmü haqda da alimlər ixtilaf etmişlər. O şəxsin cavabdeh-

liyi barəsində İmam Əhməddən iki rəvayt nəql olunmuşdur. 

Həmçinin bəzi alimlər hər bir halda onun cavabdehlik daşı-

ması lazım olduğunu demişlər.  

Peyğəmbərin  “Diqqətli olun bədəndə bir ət parçası var 

ki, o düzəlsə bütün bədən düzələr, o xarab olsa bütün bədən 

xarab olar. Diqqətli olun o qəlbdir” deməsi qulun əməlləri-

nin düzəlməsinin, haramlardan uzaqlaşmasının və şübhəli 

                                                           
342 Əhməd: 6\134, Buxari: 300, Müslim: 293, Əbu Davud: 268, Tirmizi: 132, 

Nəsai: 1\159, İbn Məcə: 636 Aişədən g rəvayət etmişlər. O, deyir: “Peyğəmbər 

 bizə heyiz olduğumuz zaman örtünməmizi əmr edərdi. Bundan sonra 

bizimlə yaxınlıq edərdi”. İbn Hibban: 1364 bu hədisin səhih olduğunu demişdir. 
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şeylərdən çəkinməsinin qəlbin düzəlməsindən asılı olmasına 

bir işarədir. 

Əgər qulun qəlbi salamat olarsa, yəni onun qəlbində yal-

nız və yalnız Allah sevgisi, Allah`ın  sevdiyi şeylərin sev-

gisi, Allah qorxusu, Allah`ın  sevmədiyi şeylərin qorxusu 

olsa bu zaman onun bütün əməlləri düzələr. Beləliklə də o 

haramlardan uzaq durmuş, şübhəli şeylərdən çəkinmiş olar.  

Əksinə əgər qəlb fəsada uğrasa bu zaman o öz həva və 

həvəsinin arxasınca gedər, Allah`ın  xoşu gəlməsə belə (hə-

va və həvəsinin) sevdiyini edər və bütün əməlləri xarab olar.  

Bununla da o həva və həvəsinin tələb etdiyi qədər günahlara, 

şübhəli şeylərə yönələr. 

Elə buna görə də qəlbin bədən üzvlərinin şahı, digər üzv-

lərin isə onun ordusu olduğunu deyirlər. Eyni zamanda on-

lar qəlbə itaətkar, onun əmrlərini yerinə yetirən bir ordudur-

lar. Heç bir şeydə ona müxalifət etməzlər. Əgər şah saleh ol-

sa onun ordusu da saleh, xarab olarsa onun ordusu da xarab 

olar. Allah  dərgahında isə yalnız (pisliklərdən uzaq) sala-

mat bir qəlb fayda verər. Allah  buyurur: 

     
       

         

O gün ki, nə mal-dövlət, nə də övlad bir fayda verər! 

Ancaq sağlam (təmiz, daxilində şəkk-şübhəyə, küfrə, şirkə 

və nifaqa yer olmayan) bir qəlblə Allah`ın hüzuruna gələn 

kimsədən (mömindən) başqa! (Şüəra 88-89) 
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Peyğəmbər  dualarında belə deyərdi: “(Allah`ım  sən-

dən) sağlam bir qəlb istəyirəm.343 Sağlam qəlb bütün bəla və 

sevilməyən şeylərdən uzaq olan bir qəlbdir. O, eyni zamanda 

içində yalnız və yalnız Allah sevgisi, Allah`ın  sevdiklərinin 

sevgisi, Allah qorxusu, Allah`dan  uzaqlaşdıracaq hər bir 

şeyin qorxusu olan qəlbdir. 

İmam Əhməd “Müsnəd”-də Ənəsdən Peyğəmbərin  

belə buyurduğunu rəvayət edir: 

 "ه  ب  ل  ق    يم  ق  ت  س  ي   ّتَّ ح   د  ب  ع   ان  ي  إ   يم  ق  ت  س  ي   ال  "

“Qulun qəlbi düzəlmədikcə imanı düzəlməz.”344 Burada i-

manının düzəlməsindən məqsəd əməllərinin düzəlməsidir. 

Çünki əməllər yalnız qəlbin düzəlməsi ilə düzələr. Qəlbin 

düzəlməsi isə Allah`a  və ona itaətə sevgidə, Allah`a  asi 

olmağa nifrətdə  sabit olmasıyla olar. 

                                                           
343 Əhməd: 4\125, Tirmizi: 3407, Nəsai: 3\54 Şəddad ibn Əvsdan Pey-

ğəmbərin  namazlarında belə dediyini rəvayət etmişlər: “Allah`ım sən-

dən dində sabitlik, doğru yolda qətiyyət istəyirəm. Həmçinin səndən ne-

mətlərinə şükrlü olmağı, sənə gözəl şəkildə ibadət etməyi mənə nəsib et-

məyini, sağlam qəlb, doğru danışan dil, bildiyin bütün xeyirlərdən istəyi-

rəm. Şər bildiyin şeylərdən sənə sığınır, səndən bağışlanma diləyirəm”. 

İbn Hibban: 1974 bu hədisin səhih olduğunu demişdir. Təxricinə tam ola-

raq orada baxa bilərsən.   
344 3\198. Hədisin geri qalan qismi belədir: “Qəlbi isə dili düzəlmədikcə 

düzəlməz. Qonşusu onun şərrindən arxayın olmayınca heç kim cənnətə 

girməz”. Heysəmi bu hədisi “Məcmə”-də: 1\53 zikr etmiş və demişdir: 

“Sənədində Əli ibn Məsəddə var. Alimlərdən bəziləri ona siqa, bəziləri 

isə zəif demişlər”.   
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Həsən əl-Bəsri bir nəfərə belə demişdir: “Qəlbini müalicə 

et. Çünki Allah`ın  qullarından istəyi qəlblərinin düzəlməsi-

dir”. Yəni Allah`ın  qullarından istədiyi və tələb etdiyi qəlb-

lərini düzəltmələridir. Qəlblər isə Allah`ı  tanımaq, Onun 

əzəmətini bilmək, Onu sevmək, Ondan qorxmaq, çəkinmək, 

Ondan diləmək, Ona təvəkkül etməklə və bütün bunların 

qəlbə dolması ilə sağlam olar. Tövhidin əsl anlamı da elə bu-

dur. Bax elə bu da “Lə iləhə illəllah”-ın mənasıdır. Təkcə 

Allah`ı  ilah olaraq qəbul etmədikcə, Onu sevmədikcə, On-

dan qorxmadıqca qəlb islah olmaz. Göylərdə və yerdə 

Allah`dan  başqa ilah kimi qəbul olunacaq başqa bir ilah 

olsaydı göylər və yer fəsada uğrayardı. Allah  buyurur: 

   
    

      

Əgər (yerdə və göydə) Allah`dan başqa tanrı olsa idi, 

onların ikisi də fəsada uğrayardı. (Ənbiya 22) 

Beləliklə də bilinir ki, göylərdə və yerdə olanların bütün 

əməlləri Allah  üçün olmadığı müddətcə onlar islah olmaz-

lar. Bədənin hərəkətləri isə qəlbin hərəkət və iradəsinə bağ-

lıdır. Əgər qəlbin istək və hərəkətləri Allah  üçün olarsa bu 

zaman bədənin bütün hərəkətləri düzəlmiş olar. Həmçinin 

əgər qəlbin istək və hərəkətləri Allah`dan  qeyrisi üçün olsa 

o pozulmuş olar və onun pozulduğu qədər də bədənin 

hərəkətləri pozular.  

əl-Leys Mücahiddən 
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Ona heç bir şərik qoşmayın. (Ənam 151) ayəsi barəsində 

belə dediyini rəvayət etmişdir: “Ondan başqasını sevməyin”. 

Hakim “Səhih”345 kitabında Aişə g anamızdan Peyğəmbə-

rin  belə buyurduğunu rəvayət edir: 

 ه  ن  د  أ   و   ،اء  م  ل  الظ   ة  ل  ي   اللَّ  ف   اف  الص   ىل  ع   ر   الذ   يب  ب  د   ن  م   ىف  خ  أ   ك  ر  الش   "
 و   ،ل  د  ع  ال ن  م   ء  ي  ش   ىل  ع   ض  غ  ب   ت    ن  أ   و   ،ر  و  ال   ن  م   ء  ي  ش   ىل  ع   بَّ ت    ن  أ  
  : لَّ ج   و   زَّ ع   هللا   ال  ق   ؟ض  غ  الب    و   ب  احل   الَّ إ   ين  الد    ل  ه  

   
  

   
    

 " 

“Şirk zülmət gecədə Safə dağının üzərindəki kiçik bir qa-

rışqadan daha gizlidir. Onun ən aşağı halı zülmün hər hansı 

bir qismini sevmək, ədalətin hər hansı bir qisminə nifrət et-

məkdir. Din elə sevgi və nifrətdən ibarət deyilmi? Allah təala 

buyurur: “(Ya Rəsulum!) De: "Əgər siz Allah`ı sevirsinizsə, 

mənim ardımca gəlin ki, Allah da sizi sevsin” (Əli-İmran 31)346 

                                                           
345 2\291. Hakim bu hədisin Buxari və Müslimin şərtlərinə görə səhih ol-

duğunu demişdir. Zəhəbi isə belə demişdir: “Darəqutni (bu hədisin ravi-

lərindən biri olan) Abdu`l-Əələnin siqa olmadığını demişdir”. 
346 İbn Cərir Təbəri “Təfsir”-də Əbu Bəkr əl-Hənəfi yolu ilə Abbas ibn 

Mənsurdan o da Həsəndən nəql etmişdir.  
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Bu da onu göstərir ki, Allah`ın  xoşuna gəlməyən şeyi 

sevmək və Allah`ın  sevdiyi şeyə nifrət etmək öz həva və 

həvəsinin arxasınca getməkdir. Bunun üzərinə (insanları) 

dost tutub onlara nifrət etmək kiçik şirkdəndir. Bunu 

Allah`ın  “(Ya Rəsulum!) De: "Əgər siz Allah`ı sevirsiniz-

sə, mənim ardımca gəlin ki, Allah da sizi sevsin” ayəsi də 

təsdiq edir. Allah  bu ayədə sadiqliyin əlamətinin onun 

elçisinin arxasınca getmək olduğunu demişdir. Məhəbbət isə 

itaət və (əməllərin şəriətə) müvafiq olması ilə tamamlanar.  

Həsən əl-Bəsri demişdir: “Peyğəmbərin  səhabələri “Ey 

Allah`ın Rəsulu biz Rəbb`imizi çox sevirik” dedilər. Allah  

da sevgisi üçün bir nişanə qoymaq istədi və “(Ya Rəsulum!) 

De: “Əgər siz Allah`ı sevirsinizsə, mənim ardımca gəlin ki, 

Allah da sizi sevsin” ayəsini nazil etdi”. Həsən əl-Bəsri buna 

əsaslanaraq demişdir: “Bil ki, Allah`a  itaəti sevmədiyin 

müddətcə Allah`ı  sevmiş olmazsan”.  

Zünnundan “Nə zaman Rəbb`imi sevmiş olaram?” deyə 

soruşdular. O dedi: “Allah`ın  sevmədiyi şeylər sənin üçün 

səbrdən daha acı olduğu zaman”. 

Bişr ibn Səri demişdir: “Sevdiyinin xoşlamadığı şeyləri 

sevməyin sevgidən deyildir”.347 

                                                           
347 “Hilyə”: 8\300  
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Əbu Yaqub ən-Nəhracuri demişdir: “Allah`ı  sevdiyini 

iddia edən və Allah`ın  əmrlərinə müvafiq olmayan hər bir 

kəsin iddiası batildir”.348 

ər-Ruveym demişdir: “Məhəbbət hər zaman Allah`ın  

əmrlərinə müvafiq hərəkət etməkdir”.349 

Yəhya ibn Muaz demişdir: “Allah`ı  sevdiyini iddia edib 

onun hüdudlarını qorumayan kəs sadiq deyildir”. 

Sələfdən bəziləri belə demişlər: “Bəzi keçmiş kitablarda 

belə oxudum: “Allah`ı  sevən kəs onun razılığını hər şeydən 

üstün tutar. Dünyanı sevən kəs nəfsinin istəklərini hər şey-

dən üstün tutar”. 

Sünənlərdə Peyğəmbərin  belə buyurduğu rəvayət o-

lunmuşdur:  

 ل  م  ك  ت  اس   د  ق  ف    هلل   ض  غ  ب   أ   و   ،هلل   بَّ ح  أ   و   ،هلل   ع  ن  م   و   ،هلل   ىط  ع  أ   ن  م  "
 "ان  ي  ال  

“Kim Allah  üçün (nəsə) versə, Allah  üçün (heç nə) 

verməsə, Allah  üçün sevsə və Allah  üçün nifrət etsə şüb-

                                                           
348 Adı İshaq ibn Məhəmməddir. “Hilyə”-nin: 10\356 ravilərindəndir.  
349 “Hilyə”-də: 10\311 ər-Ruveymin tərcümeyi halında zikr olunmuşdur. 

 و لو قيل ل:مت مت سعا و طاعتا           و قلت لداعي املوت أهال و مرحبا
Mənə öl deyilsəydi eşidib itaət edər, ölərdim. Mənə öl deyənə salam ol-

sun sənə deyərdim. 
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həsiz ki, imanını tamamlamışdır.”350 Bu onu göstərir ki, əgər 

qəlbin və əzaların əməlləri hamısı Allah  üçün olsa bu 

zaman qul zahirən və batinən imanını tamamlamış olar. 

Qəlbin əməllərinin düzəlməsi əzaların əməllərinin düzəlmə-

sini vacib edir. Əgər qəlb  onda ancaq Allah`ı  istəmək, və 

Onun istədiklərini istəməklə saleh olarsa bu zaman əməllər 

yalnız Allah`ın  istəkləri çərçivəsində olar, Onun razılğına 

çalışar, onun xoşlanmadığı şeylərdən və onun xoşlanmadığı 

ehtimal olunan şeylərdən bunlardan (Allah`ın  xoşlanmadı-

ğından) əmin olmasa belə uzaqlaşar.  

Həsən əl-Bəsri demişdir: “Allah`a  itaətmi yoxsa günah-

mı olduğunu düşünmədən nə gözümlə baxdım, nə dilimlə 

danışdım, nə əlimlə tutdum, nə də ayağımı torpağa basdım. 

Əgər bu əməl itaət oldusa onu etdim, yox əgər günah oldusa 

onu etmədim”. 

Muhəmməd  ibn əl-Fadl əl-Bəlxi demişdir: “Qırx ildən bə-

ri Allah  üçün olmayan heç bir addım atmadım”. 

Davud ət-Taidən soruşdular: “Əgər sən kölgədən günə 

çıxsan..!! O dedi: “Bilmirəm bu (əməl dəftərimə) necə yazıla-

caq”.351 

                                                           
350 Həsən hədisdir. Təxrici öncəki hədislərin şərhində keçmişdi.  
351 “Hilyə”-də: 10\232-233 onun tərcümeyi halı nəql olunmuşdur. Onun 

belə bir sözü də nəql olunur: “Cahil altı xüsusiyyəti ilə bilinər: “Hər şeyə 

hirslənər, faydasız danışar, yersiz nəsihət edər, sirri açar, hamıya güvə-

nər, dostu ilə düşmənini ayırmaz”.  
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Bu insanların qəlbləri islah olmuş və bununla da orada 

Allah`dan  başqasının istəyi qalmamışdır. Beləliklə də onla-

rın əməlləri düzəlmiş, (əzaları) yalnız Allah  üçün və onun 

razılığı üçün tərpənmişdir. Allah  ən doğrusunu biləndir.  
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َّ النَّ  نَّ أ    يار  الدَّ  يم  ت    ن  ع   : ان  ل  ق    ((ث  لم ثم  ة  يحم ص  نم  ين  الد   )): ال  ق    ب 
م  وم  ه  ول  س  رم ل   وم  ه  اب  تم ك  ل   وم  لل  )) :ال  ق   ؟هللا   ول  س  ر   ي   ن  م  ل    وم  يم م  ل  س  ال   ة  مَ ئ  ل 
 م  ل  س  م   اه  و  ر   ((م  ه  ت  امَ عم 

Təmim əd-Dəridən  belə dediyi rəvayət olunmuşdur: 

“Peyğəmbər  üç dəfə “Din nəsihətdir” dedi. Biz “Kimə ey 

Allah`ın Rəsulu?” dedik. (Allah R’sulu) buyurdu: “Allah`a, 

kitabına, Rəsuluna, müsəlmanların başçılarına və bütün 

müsəlmanlara”.  

Hədisi Müslim  rəvayət etmişdir.352 

Bu hədisi Müslim  Suheyl ibn əbu Salehin yolu ilə Əta ibn 

Yəzid əl-Leysidən, o da Təmim əd-Dəridən rəvayət etmişdir. 

Müslim  həmçinin bu hədisi Suheyl yolu ilə Əbu Salehdən, o 

Əbu Hüreyrədən, o da Peyğəmbərdən  rəvayət etmişdir. 

Hədisi Tirmizi də bu yolla nəql etmişdir. Alimlərdən bəziləri 

bu iki yolla gələn hədisin ikisinin də səhih olduğunu demiş, 

bəziləri isə Təmim əd-Dəri yolu ilə gələn hədisə səhih demiş, 

digər yolla gələn hədisdə isə xəta olduğunu şöyləmişlər. 

Bu hədis Peyğəmbərdən  İbn Ömər, Səvbən, İbn Abbas 

və başqaları tərəfindən də rəvayət edilmişdir.353 

                                                           
352 55. İbn Hibban: 4575 hədisə səhih demişdir. Təxricinə orada bax.  
353 İbn Ömərin hədisini Bəzzar: 62 nəql etmiş, Heysəmi: 1\87 isə demiş-

dir: “Raviləri səhih adamlardır”. Səvbanın hədisini isə Təbərani “Əvsat”-

da nəql etmiş, sənədindəki Əyyub ibn Suveyd barəsind isə Heysəmi “O 

zəifdir ondan hədis alınmaz” demişdir. İbn Abbasın hədisini idə Əhməd: 

1\351, Bəzzar: 61, və Təbərani: 11198 rəvayət etmişlər. 
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Biz kitabın əvvəlində Əbu Davudun bu hədis haqqında 

“Bu hədis fiqhin üzərində durduğu hədislərdən biridir” de-

diyini qeyd etmişdik.  

Hafiz Əbu Nueym demişdir: “Bu hədis dində mühüm bir 

yer tutur”. Muhəmməd  ibn Əsləm ət-Tusi bu hədisin dinin 

dörddə biri olduğunu demişdir. 

Təbərani Hüzeyfə ibn Yəməndən Peyğəmbərin  belə de-

diyini nəql etmişdir: 

 ح  ب  ص  ي   ل    و   س  ي    ل    ن  م   و   ،م  ه  ن   م   س  ي  ل  ف    ،ي  م  ل  املس   ر  م  ب    م  ت  ه  ي    ال   ن  م  "
 "م  ه  ن   م   يس  ل  ف    ي  م  ل  س  امل ة  امَّ ع  ل   و   ،ه  م  ام  ل    و   ه  اب  ت  ك  ل   و   ه  ول  س  ر  ل   و   هلل   احً ص  ن  

“Müsəlmanların işi ilə maraqlanmayan onlardan deyildir. 

Kim ki, Allah`a , Rəsuluna, kitabına, müsəlmanların başçıla-

rına və bütün müsəlmanlara nəsihət etmədən gecələyib səhə-

ri açarsa (o kəs) onlardan (müsəlmanlardan) deyildir.354 

İmam Əhməd Əbu Uməmədən Peyğəmbərin  belə bu-

yurduğunu rəvayət etmişdir: 

 "ل   ح  ص  الن   يد  ب  ع   ه  ب   ن  د  ب  ع  ي    ن  أ   ب  ح  أ  : لَّ ج   و   زَّ ع   هللا   ال  ق  "

“Allah  buyurur: “Qulumun mənə ibadətlərindən ən xo-

şuma gələni mənim üçün nəsihət etməsidir”.355 

                                                           
354 Təbərani “Sağir”-də: 907 və “Əvsat”-da rəvayət etmişdir. Həmçinin 

“Məcmə”-də: 1\87 nəql olunmuşdur. Sənədindəki Abdullah ibn Əbu Cə-

fər ər-Razidə və atasında zəiflik var. 
355 Əhməd: 5\254. Sənədindəki Əli ibn Yəzid əl-Əlhəni zəifdir.   
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Bir çox hədisdə ümumən müsəlmanlara, daha sonra baş-

çılara nəsihət qeyd olunmuşdur. Bəzilərində də başçıların 

rəiyyətə nəsihətindən söz açılmışdır. 

 Bunlardan birincisi müsəlmanlara nəsihətdir. Buxari və 

Müslim Cərir ibn Abdullahdan belə dediyini rəvayət etmiş-

lər: 

َّ النَّ  ت  ع  ي   اب  "  ل   ك  ل   ح  ص  الن   و   ،اة  ك  الزَّ  اء  يت  إ   و   ،ة  ال  الصَّ  ام  ق  إ   ىل  ع    ب 
 "م  ل  س  م  

Namaz qılmaq, zəkat vermək və hər bir müsəlmana nəsi-

hət etmək şərtilə Peyğəmbərə  beyət etdim.356 

Müslin “Səhih”-də Əbu Hüreyrədən Peyğəmbərin  belə 

buyurduğunu rəvayət edir:   

 ك  ح  ص  ن  ت   اس   اذ  إ   و  : "اه  ن   م   ر  ك  ذ  ف  " تي س   ن  م  املئ   ىل  ع   ن  م  املئ   ق  ح  "
 "ه  ل   ح  ص  ان  ف  

“Möminin mömin üzərindəki haqqı altıdır.” Onları zikr 

edərkən bunu da buyurdu: “Əgər səndən nəsihət istəsə ona 

nəsihət et”.357 Bu hədis Peyğəmbərdən  bir neçə cür rəvayət 

olunmuşdur. 

“Müsnəd”-də Həkim ibn Əbu Yəziddən, o atasından, o da 

Peyğəmbərdən  belə belə buyurduğunu rəvayət etmişdir: 

                                                           
356 Buxari: 57, 524, 1401, 2157, 2715, Müslim: 56. İbn Hibban: 4545 səhih 

demişdir.  
357 Müslim: 2162. İbn Hibban: 242 bu hədisə səhih demişdir. 
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 "ه  ل   ح  ص  ن  ي   ل  ف    ،اه  خ  أ   م  ك  د  ح  أ   ح  ص  ن  ت   اس   اذ  إ  "
“Sizdən biriniz qardaşından nəsihət istəsə, o da ona nəsi-

hət etsin.”358 

İkincisi isə əmr sahiblərinə (başçılara) və əmr sahiblərinin 

rəiyyətə (əmri altında olanlara) nəsihətdir. Müslimin  “Səhih” 

kitabında Əbu Hüreyrədən Peyğəmbərin  belə buyurduğu 

rəvayət olunur:  
 ه  ب   واك  ر  ش  ت   ال   و   وه  د  ب  ع  ت    ن  أ   م  ك  ل   ىض  ر  ي    ،ثً ال  ث   م  ك  ل   ىض  ر  ي    هللا   نَّ إ  "

 ه  الَّ و   ن  م   واح  اص  ن  ت    ن  أ   و   وا،ق  رَّ ف  ت    ال   و   ايعً ج    هللا   ل  ب  ب    وام  ص  ت  ع  ت    ن  أ   و   ا،ئً ي   ش  
 "م  ك  ر  م  أ   هللا  

“Allah  sizin üçün üç şeydən razı qalmışdır; Yalnız Ona 

ibadət edib, Ona heç bir şeyi şərik qoşmamağınızdan, hamı-

lıqla Allah`ın  ipindən yapışıb ayrılığı düşməməyinizdən və 

Allah`ın  sizin üzərinizə əmir təyin etdiyi adamlarla qar-

şılıqlı nəsihətləşməyinizdən razı qalmışdır.359 

İmam Əhmədin “Müsnəd” kitabında və başqa kitablarda 

Cubeyr ibn Mutimdən Peyğəmbərin  Minadakı Xayf məsci-

dində verdiyi xütbədə belə buyurduğu rəvayət olunur:  

                                                           
358 Səhih liğayrihi. (Yəni bir neçə yoldan rəvayət olunaraq səhihlik dərəcəsi-

nə yüksəlmişdir). Hədisi Əhməd: 3\418, 4\259 rəvayət etmişdir. Hədisə 

ondan sonra gələn Əbu Hüreyrənin hədisi, Müslimin: 1522 Cabirdən rəva-

yət etdiyi hədis və Beyhaqinin: 5\347 rəvayət etdiyi hədis şahidlik edir.  
359 Müslim: 1715. İbn Hibban: 3379 səhih demişdir.  
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 و   ،هلل   ل  م  الع   ص  ال  خ  إ  : م  ل  س  م   ئ  ر  ام   ب  ل  ق    نَّ يه  ل  ع   ل  غ  ي    ال   ث  ال  ث  "
 "ي  م  ل  املس   ة  اع  ج    وم  ز  ل   و   ،ر  م  ال   ة  ال  و   ة  ح  اص  ن  م  

“Müsəlman bir kəsin qəlbi üç şeydə ona xəyanət etməz 

(bu üç şey qəlbi islah edər); Gördüyü işi ixlasla Allah  üçün 

etməkdə, əmr sahiblərinə nəsihət etməkdə və müsəlman ca-

maatla bir yerdə olmaqda”.360 Bu xütbə Peyğəmbərdən  bir 

çoxları tərəfindən rəvayət edilmişdir. Onlardan biri də Əbu 

Səid əl-Xudridir. 

Əbu Səidin hədisinin başqa bir rəvayətini əd-Darəqutni 

“əl-İfrad” kitabında yaxşı bir isnadla nəql etmişdir. (Onun 

rəvayət etdiyi) hədis belədir: 

 و   ه  ول  س  ر  ل   هلل   ة  يح  ص  النَّ : م  ل  س  م   ئ  ر  ام   ب  ل  ق    نَّ يه  ل  ع   ل  غ  ي   ال   ث  ال  ث  "
 "ي  م  ل  املس   ة  امَّ ع  ل   و   ه  اب  ت  ك  ل  

“Müsəlman bir kəsin qəlbi üç şeydə ona xəyanət etməz: 

Allah`a , Rəsuluna, kitabına və bütün müsəlmanlara nəsi-

hətdə”.361 

Buxari və Müslin Məqal ibn Yasərdən Peyğəmbərin  be-

lə buyurduğunu rəvayət etmişlər:  

                                                           
360 Əhməd: 4\80, 82, Darimi: 1\74. Sənədi güclüdür. Hədisin Zeyd ibn Sa-

bitdən nəql olunan şahidi də var. İbn Hibban: 67 hədisin səhih olduğunu 

demişdir. Təxricinə tam olaraq orada bax. “Mömin bir kəsin qəlbi üç şey-

də ona xəyanət etməz; Əməllərinin ixlaslı olmasında, bütün müsəlman-

larla nəsihətləşməkdə və camaatla bir yerdə olmaqda. Onların duaları 

onları hər tərəfdən əhatə edir”. 
361 Bəzzar: 141 Əbu Səiddən rəvayət etmişdir. 
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 ل  خ  د  ي   ل    الَّ إ   ة  يح  ص  ن  ب   اه  ط  ي    ل    ث َّ  ةً يَّ ع  ر   هللا   يه  ع  ر  ت   س  ي   د  ب  ع   ن  م   ام  "
 "ة  نَّ ال  

“Allah təala bir kəsi insanlara başçı təyin edərsə və o da 

onları nəsihətlə qorumazsa o cənnətə girə bilməz”.  

Allah təala Quranda peyğəmbərlər haqqında danışarkən 

onların öz ümmətlərinə necə nəsihət etdiklərindən söz aç-

mışdır. Allah təala Nuh və Saleh a barəsində buyurur:   

   
     

    
   
       

Allah`a və Onun peyğəmbərinə nəsihət etmək (sadiq 

qalmaq) şərtilə, acizlərə, xəstələyə və sərf etməyə bir şey ta-

pa bilməyənlərə heç bir günah yoxdur. (Tövbə 91) Yəni kim 

ki, üzrlü səbəblərə görə cihaddan geri qalarsa Allah`a  və Rə-

suluna sadiq qalmaq şərti ilə ona bir günah yazılmaz. Çünki 

münafiqlər yalandan üzr gətirir, Allah`a  və Rəsuluna sadiq 

qalmayaraq cihaddan geri qalırdılar. 

Peyğəmbərin  din nəsihətdir deməsi onu göstərir ki, nəsi-

hət dinin Cəbrailin a hədisindəki İslam, iman, ehsan kimi 

mərtəbələrinin hamısını əhatə edir. Çünki o bu üç mərtəbəni 

din olaraq adlandırmışdır. Allah`a  nəsihət Onun vacib 

buyurduqları şeylərin ən gözəl şəkildə əda olunmasını vacib 

edir. Bu isə öz növbəsində dinin ehsan mərtəbəsinə uyğun-

dur. Allah`a  nəsihət isə bunsuz tamam olmaz. Bu da eyni 

zamanda vacib və müstəhəb olan məhəbbətlə mümkündür. 
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Bu zaman qul nafilə ibadətlərlə Allah`a  yaxınlaşmağa ça-

lışar, haram və məkruh olan şeyləri isə tərk edər. 

Həsən əl-Bəsridən nəql olunan mürsəllərdən birində Pey-

ğəmbərin  belə buyurduğu rəvayət olunur: “Sizdən birinizin 

iki köləsi olsa, onlardan biri əmr etdiyində ona (sahibinə) itaət 

etsə, ona (köləyə) əmanət olunduqda əmanəti qorusa, ondan 

(sahibindən) uzaqda olduğu zaman isə ona sadiq qalsa, digər 

qul isə əmr olunduqda itaət etməsə, əmanətə xəyanət etsə, 

sahibindən uzaqda olduğu zaman isə sahibinə qarşı kələk gəlsə 

onlar eyni ola bilərmi?” (Səhabələr) “Xeyr” deyə cavab verdilər. 

Peyğəmbər  buyurdu: “Bax siz də Allah  qatında eynilə 

beləsiniz”. Hədisi İbn Əbu Dünyə rəvayət etmişdir. 

İmam Əhməd Əbu`l-Əhvasdan, o atasından, o da Pey-

ğəmbərdən  bu mənada bir hədis nəql etmişdir.362 

                                                           
362 Hədis səhihdir. O, “Müsnəd”-dədir: 4\137. Həmçinin Təbərani “Kə-

bir”-də: 19\622 Əhməd yolu ilə və Həmidi: 883 Süfyan ibn Üyeynə yolu 

ilə rəvayət etmişlər. Əbu`z-Zəraa Amr ibn Amr əmisi Əbu`l-Əhvas Əvf 

ibn Malik əl-Cəsəmidən, o atasından belə dediyini rəvayət etmişlər: 

“Peyğəmbər  dedim: “Sən nəyə çağırırsan?” O buyurdu: “Allah`a  və 

qohumluq əlaqələrinin kəsilməməsinə”. Mən dedim ki, əmim oğulların-

dan biri (bir şey istəməyə) mənim yanıma gəlir. Mən isə ona heç bir şey 

verməməyə and içirəm və heç bir şey vermirəm. Peyğəmbər  buyurdu: 

“Andının kəffarəsini ver, xeyrli hansıdısa onu et. Əgər sənin iki kölən ol-

saydı, onlardan biri itaətkar, xəyanət etməyən, yalan danışmayan , digəri 

isə xəyanətkar və yalançı olsaydı onlar bir olardılarmı? İtaət edən və ya-

lan danışmayan sənə daha çox sevimli olardı yoxsa xəyanət edib yalan 

danışan?” (O) dedi: “Mən “Xeyr əlbətdə ki, mənə xəyanət etməyib, yalan 

danışmayanı çox sevərdim” dedim”. Peyğəmbər  buyurdu: “Bax elə si-

zin də Rəbb`iniz qatında misalınız elə bunun kimidir”. 
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Fudeyl ibn İyad demişdir: “Sevgi qorxudan yaxşıdır. 

Birisi səni sevən, digəri isə səndən qorxan iki kölən olsa, səni 

sevən gizlində də aşkarda da səni sevdiyi üçün sənə sadiq 

qalar. Səndən qorxan isə aşkarda sənə sadiq olar, gizlində isə 

səni aldadar.” 

Əbdü`l-Əziz ibn Rafii demişdir: “Həvariləri İsaya  dedilər: 

“Əməllərdən ən ixlaslısı hansıdır?” (O) dedi: “O işə görə 

insanların sənə təşəkkür etmələrini sevmədiyin əməl”. (Onlar) 

dedilər: “Bəs Allah`a  nəsihət necədir?” (O) dedi: İnsanların 

haqqından öncə Allah`ın  haqqına riayət etməyindir. Əgər 

sənin önünə birisi Allah  üçün, digəri isə dünya üçün olan iki 

iş çıxarsa Allah  üçün olandan başlayarsan.” 

Xattabi demişdir: “Nəsihət kəlməsi bir cümləni əvəz edir 

ki, bu cümlə də “nəsihət olunan üçün xeyrin istənməsi”-dir. 

Nəsihət kəlməsinin əsl mənası xalis etməkdir. Bu zaman نصحت 
الشمع من العسل  cümləsi “balı şandan ayırdım” kimi açıqlanacaq”.  

Allah`a  nəsihətin mənası Allah`ın  təkliyinə olan inan-

cın sağlamlaşdırılması, ibadətdə niyyətin xalis olaraq Ona 

yönəlməsidir. 

Allah`ın  kitabına nəsihət isə ona iman gətirmək və onun 

tələblərinə uyğun hərəkət etməkdir. 

Rəsuluna nəsihət (Allah  tərəfindən göndərilmiş) elçi ol-

duğunu təsdiq etmək, əmr etdiyi şeyləri yerinə yetirməyə və 

qadağan etdiyi şeylərdən uzaqlaşmağa çalışmaqdır. 
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Bütün müsəlmanlara nəsihət isə onları onlar üçün xeyirli 

olan şeylərə yönəltməkdir. 

Əbu Abdullah Muhəmməd ibn Nasr əl-Mərvizi “Təzim 

Qadəri`s-Salə” kitabında363 elm əhlinin bu hədisə vediyi açıq-

lamanı nəql etmişdir. Ehtiyac duymadığımız üçün bu açıqla-

maya heç bir əlavə etmədən biz də burada onu nəql edirik. 

Muhəmməd ibn Nasr demişdir: “Elm əhlindən bəziləri de-

mişlər: “Nəsihət kəlməsini ümumi olaraq açıqlasaq o, kim o-

lursa olsun nəsihət olunana diqqət göstərməkdir. Bu isə iki 

şəkildə olur. Bunlardan birisi fərz digəri isə nafilədir. Allah`a 

 fərz olan nəsihət nəsihət edənin Onun əmrlərini sevgi ilə 

yerinə yetirməyə çalışması, qadağalarından eyni şəkildə u-

zaqlaşmasıdır. Nafilə olan nəsihətə gəlincə isə o, Allah`a  o-

lan sevgini özünə olan sevgidən üstün tutmaqdan ibarətdir. 

Əgər onun önündə birisi Allah  üçün, digəri özü üçün olan 

iki iş dursa o, bu zaman Rəbb`i üçün olan işdən başlayar, özü 

üçün olan işi isə sonraya saxlayar. Bu Allah`a  fərz və nafilə 

nəsihətin ümumi mənasıdır. Ümumi mənanı başa düşmə-

yənlər üçün bunu bir az da açıqlayaq. Allah`a  olan nəsi-

hətin fərz olanı qadağan etdiklərindən uzaq olmaq, gücü yet-

diyi qədər əzaları ilə fərzləri yerinə yetirməkdir. Əgər o fərzi 

xəstəlik, həbs və sair səbəblərə görə yerinə yetirə bilmirsə bu 

zaman bu maneə ortadan qalxan kimi o fərzi yerinə yetir-

məlidir. Allah  buyurur:  

   
     

    
   

                                                           
363 2\691-694  
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Allah`a  və Onun peyğəmbərinə sadiq qalmaq şərtilə, a-

cizlərə, xəstələtə və sərf etməyə bir şey tapa bilməyənlərə 

heç bir günah yoxdur. Yaxşı işlər görənləri də məzəmmət 

etməyə heç bir əsas (lüzum) yoxdur. (Tövbə 91) Allah  bu-

rada onları “Yaxşı işlər görənlər” deyə adlandırmışdır. Çün-

ki onlar canları ilə cihaddan geri qaldıqları halda qəlbləri ilə 

Allah`a  sadiq qalmışdılar. 

Bəzi hallarda bütün əməllər qulun üzərindən götürülür. 

Allah`a  nəsihət isə bunun əksinə heç vaxt qulun üzərindən 

götürülmür. Əgər xəstə ikən dili də daxil olmaqla heç bir ə-

zasıyla əməl edə bilmirsə, amma xəstə olmasına baxmayaraq 

ağlı üstündədirsə bu zaman Allah`a  nəsihət, yəni qəlbi ilə 

Ona sadiq qalmaq onun üzərindən götürülmür. O ən azı 

etdiyi günahlara görə peşmançılıq hiss edər, sağaldıqdan 

sonra Allah`ın  əmrlərini yerinə yetirəcəyinə, qadağaların-

dan uzaq duracağına niyyət edə bilər. Əgər bunları da etmə-

sə o qəlbi ilə Allah`a  sadiq qalmış olmaz. 

Allah`a  və Rəsuluna sadiqlik eyni zamanda Allah  və 

Rəsulunun əmr etdiyi şeylərdə olur. Günahkarın günahı ilə 

razılaşmamaq və itaətkarın Allah`a  və Rəsuluna itaətini 

sevmək Allah`a  fərz olan sadiqlikdəndir. 

Fərz olmayıb nafilə olan nəsihətə gəldikdə isə o Allah`ın  
sevgisini qəlbdə olan bütün sevgilərdən  üstün tutmağa ça-
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lışmaqdır. Çünki sadiq qalan şəxs əgər çalışsa o öz nəfsini 

Allah`dan  üstün tutmaya bilər və Allah`ın  sevib, xoşladığı 

bütün şeyləri etməyə çalışar. Həmçinin kim ki, Allah  üçün 

(çox çalışmamaq şərti ilə) nafilə əməl edərsə o, kamil deyil 

əməlinin miqdarı qədər Allah`a  sadiq qalmış sayılar.  

Allah`ın  kitabına nəsihət isə onu sevmək, yaradanın sö-

zü olduğu üçün onu müqəddəsləşdirmək, onu anlamağa ça-

lışmaq, onu araşdırmaq, onu oxuyarkən Allah`ın  ondan an-

lamasını və anladıqdan sonra həyata keçirməsini istədiyi 

şeyləri anlaya bilmək üçün üzərində dayanmaq deməkdir. 

Beləcə qullardan Allah`ın  kitabına sadiq qalanlar sadiq qal-

dığı kəsin vəsiyyətini anlayar. Onlara Ondan bir yazı gəldiyi 

zaman o yazını anlamaq və orada əmr olunanları yerinə ye-

tirmək üçün ona önəmlə yanaşarlar. Allah`ın  kitabına nə-

sihət edənlər həmçinin Onun əmr etdiklərini Onun istədiyi 

və razı qaldığı şkildə anlayan kəslərdir. O kəslər bundan 

sonra anladıqlarını qullar arasında yaymağa çalışar, o kitabı 

sevgi ilə oxumağa, o kitaba uyğun şəkildə əxlaqlanmağa və 

tərbiyələnməyə davam edərlər. 

Allah Rəsuluna həyatda ikən nəsihət dedikdə burada ona 

itaət, kömək və yardım etməyə çalışmaq, istədiyi zaman ma-

lını onun yolunda sərf etmək, onun sevgisinə nail olmağa ça-

lışmaq nəzərdə tutulur. Vafatından sonra nəsihət dedikdə isə 

onun sünnətinə diqqət etmək, onun ədəb və əxlaqını öyrən-

mək, əmr etdiklərinə dəyər verib, yerinə yetirmək, onun sün-

nətinə zidd hərəkət edənlərə və ya dünya qarşılığında onun 

sünnətini itirənlərə nifrət edib, onlardan üz çevirmək, İslam 

yolunda qohumluq, yaxınlıq, hicrət, yardım, səbəbi ilə gü-
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nün və ya gecənin bir saatını da olsa onunla yoldaşlıq edən-

ləri, geyimində və bəzəyində ona bənzəyənləri sevmək nə-

zərdə tutulur. 

Müsəlmanların başçılarına nəsihət onların islah olmaları-

nı və ədalətli olmalarını istəməkdir. Ümmətin onların ətra-

fında birləşməsini istəmək və onlardan uzaqlaşaraq qruplara 

bölünməkdən xoşlanmamaq, Allah`a  itaətdə onlara itaət et-

mək, onların əleyhinə çıxmaq istəyənlərə nifrət etmək, onla-

rın Allah`a  itaətlə izzətlənmələrini istəmək də başçılara nə-

sihətdəndir. 

Müsəlmanlara nəsihətə gəlincə isə o, özü üçün istədiyini 

onlar üçün də istəmək, özü üçün xoşlanmadığı şeylərin onlar 

üçün olmasını da xoşlamamaq, onlara qarşı şəfqətli davran-

maq, kiçiklərinə rəhm etmək, böyüklərini hörmət etmək, kə-

dərləri ilə kədərlənmək, sevincləri ilə sevinməkdən ibarətdir. 

Müsəlmanlara nəsihət edən kəs bütün bunlara ona dünyada 

ziyan olsa belə qatlaşan kəsdir. Bu ziyan bir şeyin müsəlman 

üçün qiymətinin aşağı salınması və ya satdığı şeydə qazancın 

itirilməsi kimi ola bilər. (Müsəlmanlara nəsihət edən kəs) 

həmçinin onların yaxşılığını, birliyini, onlara olan nemətlərin 

davamlı olmasını, düşmənlərinə qələbə çalmalarını, bütün 

qəza və bəlaların onlardan yan keçməsini istəyər”. 

Əbu Amr ibnu`s-Salah364 demişdir: “Nəsihət kəlməsi nəsi-

hət edəndən nəsihət edilənə qarşı xeyrini nəzərdə tutmaqla 

əməl və istək şəklində təzahür edən bütün mənaları içinə 

alan bir kəlmədir. 

                                                           
364  “Sayənətu sahihi Muslim minə`l-ixləli və`l-ğalət, və himəyətuhu 

minə`l-isqati və`s-səqat” kitabının 223-224-cü səhifələrində. 
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Allah`a  nəsihət Onu haqqıyla təkləşdirmək, Onu kamil 

və gözəl sifətlərlə vəsf etmək, Ona layiq olmayan və Ona 

zidd olan hər bir şeyi inkar etmək, günahlardan uzaq dur-

maq, Ona qarşı itaətdə və məhəbbətdə ixlaslı olmaq, Onun ü-

çün sevib, Onun üçün nifrət etmək, Allah`ı  inkar edənlərlə 

cihad və bənzəri əməlləri yerinə yetirmək, insanları buna ça-

ğırmaq, şövq etməkdir. 

Kitabına nəsihət ona iman gətirmək, onu müqəddəsləş-

dirmək, onu pis şeylərdən uzaq tutmaq, haqqıyla oxumaq, 

əmr və qadağalarına riayət etmək, Quran elmlərini və onun 

gətirmiş olduğu misalları anlamaq, ayələri üzərində düşün-

mək, ona dəvət etmək, onu təhrif olunmaqdan və onda həd-

dini aşmaqdan qorumaqdır. 

Rəsuluna nəsihət də elə bunun kimi, Ona və onun gətirdi-

yinə iman gətirmək, onu ucaltmaq və şəninə tərif söyləmək, 

ona itaətdə şiddətli olmaq, sünnətini diriltmək, sünnət elmlə-

rini üstün tutmaq, onu yaymaq, ona və sünnətinə düşmən o-

lanlarla düşmənçilik etmək, onu və sünnətini sevənləri dost 

tutmaq, onun əxlaqı ilə əxlaqlanmaq, tərbiyəsi ilə tərbiyələn-

mək, ailəsini və əshabını sevməkdir.  

Müsəlmanların başçılarına nəsihət haqq üzərinə onlara 

kömək etmək, haqq olan şeylərdə onlara itaət etmək, onlara 

haqqı xatırlatmaq, mülayimlik və yumşaqlıqla onları xəbər-

dar etmək, onlara qarşı itaətsizlikdən çəkinmək, müvəffəq ol-

maları üçün dua etmək və başqalarını da onlar üçün dua et-

məyə şövq etməkdir. 

Bütün müsəlmanlara nəsihətə gəlincə isə müsəlmanları 

onlar üçün xeyrli olan şeylərə yönəltmək, din və dünya işlə-
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rini onlara öyrətmək, qüsurlarını örtmək, ehtiyaclarını ödə-

mək, düşmənlərinə qarşı onlara kömək etmək, onları düş-

mənlərindən qorumaq, onları aldatmaqdan və onlara həsəd 

aparmaqdan uzaq olmaq, özü üçün istədiyini onlar üçün də 

istəmək, özü üçün razı olmadığı şeylərin onlar üçün olması-

na da razı olmamaq, və bu kimi şeylərdir”. (Muhəmməd  ibn 

Nasr əl-Mərvizi  nin) sözü burada qurtardı. 

Həmçinin onları narahat edən şeyləri aradan qaldırmaq, 

kasıblarına üstünlük vermək, cahillərini öyrətmək, söz və ya 

əməldə haqqdan uzaqlaşmış kəsi yumşaqlıqla haqqa qaytar-

maq, fəsadları aradan qaldırmaq niyyəti ilə dünyada ona zə-

rər dəysə belə yaxşılığa əmr edərkən və pislikdən çəkindirər-

kən onlara qarşı mərhəmətli olmaq da müsəlmanlara nəsi-

hətdəndir. Sələfdən bəziləri demişlər: “Ətim qayçıyla doğ-

ransa belə bu insanların Allah`a  itaət etməsini istəyirəm”. 

Ömər ibn Əbdüləziz demişdir: “Kaş ki, mən sizin içinizdə 

Quranla əməl edim və siz də əməl edəsiniz. Beləliklə yavaş-

yavaş bədənimin üzvləri qopub düşsün. Ən axırıncı isə ca-

nım çıxsın”.  

Allah`a , Rəsuluna və kitabına olunan nəsihətin alimlərə 

xas olan növlərindən biri də həvalarına uyaraq yolundan a-

zanları Quran və sunnətlə dəf etmək, Quran və sünnətin hə-

va və həvəsə uyaraq olunan bütün əməllərə müxalif olduğu-

nu bəyan etməkdir. Nəsihətin bu növünə digər alimlərin zəif 

görüşlərini, Quran və sünnətin bu görüşün əksini göstərdiyi-

ni açıqlamaq  da aiddir. Rəvayət edənlərin halını ortaya qoy-

maqla Peyğəmbərdən  rəvayət olunan hədislərin hansının 

doğru, hansının zəif olduğunu göstərmək, bəzi alimlərin 

yanlışlıqla bəzi rəviləri zəif görmələrini aradan qaldırmaq da 
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bu qəbildəndir. Çünki ravilərin bəzisinın rəvayəti qəbul olu-

nur, bəzisininki isə qəbul olunmur. 

Nəsihətin növlərindən ən böyüyü hansısa bir məsələdə 

kiminləsə məşvərət edənə verilən nəsihətdir. Peyğəmbər  

buyurmuşdur: 

 "ه  ل   ح  ص  ن  ي   ل  ف    ،اه  خ  أ   م  ك  د  ح  أ   ح  ص  ن  ت   اس   اذ  إ  "

“Sizdən biriniz qardaşından nəsihət istəsə, o da ona nəsi-

hət etsin.365 Bəzi hədislərdə Peyğəmbərin  belə buyurduğu 

rəvayət olunur: “Müsəlmanın müsəlman üzərində olan haq-

larından biri də yoxluğunda ona nəsihət etməsidir.” 

Bunun mənası odur ki, əgər qardaşı yox ikən onun barə-

sində pis danışılırsa onu müdafiə etsin, kimsə ona əziyyət 

vermək istəyirsə onun qarşısını alsın. Bir kəsin yoxluğunda 

edilən nəsihət bu nəsihətin sadiqliyini göstərir. Çünki varlı-

ğında ona nəsihət etmək yaltaqlıqdan da irəli gələ bilər. (Ya-

nında ikən ona nəsihət edər) yoxluğunda isə onu aldadar.  

Həsən əl-Bəsri demişdir: “Aciz olduğun şeyi qardaşına 

əmr etməyincəyə qədər qardaşına nəsihətin həqiqətinə çata 

bilməzsən”.  

Həsən əl-Bəsri demişdir: “Peyğəmbərin  əshabından bəziləri 

demişlər: “Nəfsim əlində olana and olsun! İstəsəniz sizin üçün 

Allah`a  and içərəm. Allah`a  ən sevimli qulları Allah`ı  

qullarına, qullarını da Allah`a  sevdirən, yer üzərində nəsihət 

edərək gəzən qullardır”. 

                                                           
365 Təxricini zikr etmişdik.  
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Fərqad əs-Səbəxi366 demişdir: “Bəzi kitablarda oxudum ki, 

Allah  üçün sevən kəs əmirlər üzərinə təyin olunmuş əmir-

dir. Qiyamət günü onun dəstəsi ən yaxın dəstə, məclisi isə 

orada olan ən yaxın məclis olacaq. Allah`ı  sevənlər Allah  

üçün çalışmalarından sıxılmazlar. Onlar Allah`ı , Onu zikr 

etməyi sevir, Onu yaratdıqlarına sevdirir, qullarının arasında 

nəsihət verərək gəzərlər. Onlar həmçinin bütün 

biabırçılıqların ortalığa töküləcəyi o gün qulların əməllərinə 

görə onların halına yanarlar. Onlar Allah`ın  dostları, sev-

dikləri və seçilmiş qullarıdır. Onlar Allah`ı  görməyincəyə 

qədər onlara rahatlıq olmayan kəslərdir”.    

İbn Üleyyə Əbu Bəkr əl-Məzninin “Əbu Bəkr  Allah Rə-

sulunun əshabına orucla, namazla deyil qəlbində olan bir 

şeylə üstün oldu” sözü barəsində belə dediyini rəvayət edir: 

“Onun qlbində Allah`a  qarşı olan sevgisi və yaratdıqlarına 

nəsihət idi”. 

Fudeyl ibn İyad demişdir: “Bizim yanımızdakılar  (bu sə-

viyyəyə) namaz və oruclarının çoxluğu ilə yetişmədilər. On-

lar bu səviyyəni nəfslərinin səxavəti, qəlblərinin salamat ol-

ması və insanlara nəsihətlə qazanmışlar”. 

                                                           
366  O Fərqad ibn Yaqub əs-Səbaxi, əbu Yaqub əl-Bəsridir. Bəsranın 

şoranlıqlarındandır. Kufənin şoranlıqlarından olduğu da söylənilmişdir. 

İbn Ədiyy demişdir: O Bəsranın salehlərindən sayılırdı. Az hədis rəvayət 

etmişdir. İbn Səd demişdir: Hicri yüz otuz birinci ildə taundan vəfat 

etmişdir. Hədis rəvayətində zəifdir, münkərdir. 

 Dedim: O, “Təhzib”-in ravilərindəndir. Ondan Tirmizi və İbn Məcə 

hədis rəvayət etmişlər.  
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Abdullah ibn Mübarəkdən soruşdular: “Hansı əməl daha 

gözəldir?” O dedi: “Allah  (rizası) üçün nəsihət etmək”. 

Muammər demişdir: “Sənə ən yaxşı nəsihət edən Allah  

qatında sənin üçün qorxandır.”  

Sələfdən olanlar bir nəfərə nəsihət etmək istədikləri za-

man gizlində ona öyüd verərdilər. Onlardan bəziləri demiş-

dir: “Nəsihət təklikdə qardaşına öyüd verməkdir. İnsanların 

qarşısında öyüd vermək isə danlamaqdır”. 

Fudeyl ibn İyad demişdir: “Mömin nəsihət edər və (güna-

hını) gizlədər. Facir isə biabır edib utandırar.” 

Əbdü`l-Əziz ibn Əbu Ravəd demişdir: “Sizdən öncəkilər 

qardaşından (pis) bir şey gördüyü zaman ona mehribanlıqla 

əmr edərdi. Buna görə də əmr və qadağası ilə savab qazanar-

dı. Bunlar isə yoldaşını ayaqlar altına alır, onu hirsləndirir və 

onun günahını açığa çıxarır”.  

İbn Abbasdan sultana yaxşılığı əmr etmək və pislikdən 

çəkindirmək barəsində soruşdular. O dedi: “Bunu etməlisən. 

Amma ikinizin arasında”. 

İmam Əhməd demişdir: “Müsəlman zimmiyə nəsihət ver-

mək məcburiyyətində deyil. Amma müsəlmana nəsihət ver-

mək məcburiyyətindədir”. Peyğəmbər  buyurmuşdur: 

 "م  ه  ت  امَّ ع   و   ي  م  ل  املس   ة  اع  م  ل    ح  ص  ن  ي    ن  أ   و   ،م  ل  س  م   ل   ك  ل   ح  ص  الن   و  "

“Hər bir müsəlmana nəsihət etmək lazımdır. Nəsihət mü-

səlmanların camaatına və bütün müsəlmanlaradır.” 
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 ه  ن  عم  م  ك  ت  ي   هم ا ن م ))مم : ول  ق  ي     هللا   ول  س  ر   ت  ع  س     :ال  ق    ة  ر  ي   ر   ه  ب  أ   ن  ع  
 ينم الذ   كم لم ه  ا أم ّنَم إ  ، فم م  ت  ع  طم تم ا اس  مم  ه  ن  وا م  ت  أ  ، فم ه  ب   م  ك  ت  ر  مم ا أم مم  ، وم وه  ب  ن  تم اج  فم 
 و   ي  ار  خ  الب   اه  و  ر   ((م  ه  ائ  يم ب  ن  ى أم لم عم  م  ه  ف  لم ت  اخ   وم  م  ه  ل  ائ  سم مم  ةم رم ث   كم   م  ك  ل  ب  ق م  ن  م  
 م  ل  س  م  

Əbu Hüreyrədən belə dediyi rəvayət olunur: “Peyğəmbə-

ri  belə buyurarkən eşitdim: “Sizə qadağan etdiklərimdən 

çəkinin, sizə əmr etdiklərimdən isə gücünüz çatanını edin. 

Sizdən öncəkiləri çox sual vermələri və peyğəmbərlərinə 

ixtilaf etmələri həlak etmişdir”. 

Hədisi Buxari və Müslim  rəvayət etmişdir.367 

Hədisi bu rəvayəti ilə təkcə Müslim  Zühridən, o da Səid 

ibnu`l-Müseyyibdən və Əbu Sələmədən rəvayət etmişdir. Rə-

vayətlərin ikisi də Əbu Hüreyrədəndir. Buxari və Müslim  

Əbu Zənaddan, o əl-Əracdan, o da Əbu Hüreyrədən Pey-

ğəmbərin  belə dediyini rəvayət etmişlər: “Sizi buraxdığım 

müddətcə məni rahat buraxın. Sizdən öncəkiləri Peyğəmbər-

lərinə sualları və onlara ixtilaf etmələri həlak etmişdir. Sizə 

bir şeyi qadağan etsəm ondan uzaq durun, sizə bir şeyi etmə-

yi əmr etsəm ondan gücünüz çatan qədərini edin”. 

Müslim  Əbu Hüreyrədən başqa iki yolla da buna bənzər 

bir məna rəvayət etmişdir.  

                                                           
367 Buxari: 7288, Müslim: 1337\səh 1831, Əhməd: 2\285, 428, 517, Nəsai: 

5\110-111. İbn Hibban: 18-21 hədisə səhih demişdir. Təxricinə orada bax.  
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Müslimdən nəql olunan bir rəvayətdə Muhəmməd  ibn 

Ziyad yolu ilə Əbu Hüreyrənin hədisin deyilmə səbəbi barə-

sində belə dediyi nəql olunur:    

 جَّ احل   م  ك  ي  ل  ع   هللا   ض  ر  ف    د  ق   اس  ا النَّ ه  ي    أ  : ي  ال  ق  ف     هللا   ول  س  ا ر  ن  ب   ط  "خ  
، ثً ال  ا ث  ال    ق  ّتَّ ح   ت  ك  س  ف  ؟ هللا   ول  س   ر  ي   ام  ع   ل  ك  أ   ل  ج  ر   ال  ق  وا. ف   ج  ح  ف  
: ال  ق   ، ث َّ م  ت  ع  ط  ت  ملا اس   ، و  ت  ب  ج  و  م، ل  ع  : ن   ت  ل  ق    و  : ل   هللا   ول  س  ر   ال  ق  ف   
ى ل  ع   م  ه  ف  ال  ت  خ  ا و   م  ال   ؤ  س  ب   م  ك  ل  ب   ق    ان  ك    ن  م   ك  ل  ا أ ه  َنَّ  إ  ، ف  م  ك  ت  ك  ر  ا ت    م  ون  ر  ذ  
 ن  ع   م  ك  ت  ي   ه  ا ن   ذ  إ   ، و  م  ت  ع  ط  ت  س  اا م   ه  ن  وا م  ت  أ  ، ف  ء  ي  ش  ب   م  ك  ت  ر  م  ا أ  ذ  إ  ، ف  م  ه  ائ  ي  ب  ن  أ  

 ".وه  ع  د  ، ف  ء  ي  ش  

“Allah Rəsulu  bizə xütbə verərək buyurdu: “Ey insan-

lar Allah  həcci sizin üzərinizə fərz buyurdu, həcc edin”. Bir 

nəfər dedi: “Ey Allah`ın Rəsulu hər il (həcc edəkmi)?” Pey-

ğəmbər  susdu. O şəxs bu sualı üç dəfə təkrarladı. (Bundan 

sonra) Peyğəmbər  buyurdu: “Əgər “Bəli” desəm o zaman 

bu (hər il həcc etmək) sizə vacib olacaq və sizin buna gü-

cünüz çatmayacaq”. Daha sonra buyurdu: “Sizi buraxdığım 

müddətcə məni buraxın. Sizdən öncəkilər peyğəmbərlərinə 

sualları və (peyğəmbərlərinə) ixtilaf etmələri səbəbi ilə həlak 

edilmişlər. Mən sizə bir şeyi əmr etdikdə ondan gücünüz çat-

dığı qədərini edin. Sizə bir şeyi etməyi qadağan etsəm ondan 

uzaq durun”.368 

                                                           
368 Müslim: 1337. İbn Hibban: 3704 bu hədisə səhih demişdir. Təxricinə o-

rada bax. 
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əd-Darəqutni369 bu hədisi başqa şəkildə müxtəsər olaraq 

rəvayət etmiş və onun haqqında demişdir: “(Bundan sonra) 

Allah`ın  bu ayəsi nazil oldu: 

  
    
    
     

Ey iman gətirənlər! Sizə bəlli olunca qanınızı qaralda-

caq şeylər barəsində soruşmayın. (Maidə 101) 

Bu ayənin Peyğəmbər  həcc barəsində “Hər il (həcc edək-

mi)?” deyə sual olunduğu zaman nazil olduğu rəvayət olu-

nur.   

Buxari və Müslim Ənəsdən belə dediyini rəvayət edir: 

“Peyğəmbər  bizə xütbə verirdi. Bir nəfər dedi: “Atam kim-

dir?” (O) buyurdu: “Filankəs”. Daha sonra “Sizə bəlli olunca qa-

nınızı qaraldacaq şeylər barəsində soruşmayın” ayəsi nazil 

oldu”.370 

 Buxari və Müslim Qatədədən Ənəsin belə dediyini rəva-

yət etmişlər: “Peyğəmbərə  bir məsələ barəsində çoxlu sual 

verdilər. O buna qəzəbləndi və minbərə qalxaraq belə buyur-

du: “Bu gün məndən nə soruşsanız cavab verəcəm”. İnsan-

larla mübahisə etdiyi zaman atasından başqasına nisbət edi-

lən bir nəfər qalxaraq dedi: “Ey Allah`ın  Rəsulu atam kim-

dir?” (O) buyurdu: “Atan Hüzafədir”. Daha sonra Ömər de-

di: Allah`dan Rəbb, İslamdan din, Muhəmməddən  Rəsul 
                                                           
369 2\282. Hədisi həmçinin Təbəri “Camiu`l-Bəyan”-da: 12804 rəvayət et-

mişdir. Sənədindəki İbrahim əl-Hicri zəifdir. 
370 Buxari: 4621, Müslim: 2359. 
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olaraq razı qaldıq. Fitnələrdən Allah`a  sığınırıq”. Qatədə bu 

hədisdən sonra bu ayəni zikr edirdi: Ey iman gətirənlər! Si-

zə bəlli olunca qanınızı qaraldacaq şeylər barəsində soruş-

mayın.371 

Buxari “Səhih” kitabında İbn Abbasdın belə dediyini rə-

vayət edir: “Bəziləri Peyğəmbərə  ələ salmaq niyyəti ilə su-

al verirdilər. Onlardan bəzisi “Atam kimdir” deyə soruşur, 

bəzisi isə dəvəsini itirdikdə “Dəvəm haradadır” deyirdi. 

Allah  bu ayəni nazil etdi: Ey iman gətirənlər! Sizə bəlli o-

lunca qanınızı qaraldacaq şeylər barəsində soruşmayın.372 

İbn Cərir ət-Təbəri öz təfsirində Əbu Hüreyrədən belə 

dediyini rəvayət edir: “(Bir dəfə) Peyğəmbər  hirsli şəkildə, 

üzü qıp-qırmızı vəziyyətdə gəldi və çıxıb minbərin üzərində 

əyləşdi. Bir nəfər qalxıb “Mən haradayam (öləndən sonra 

yerim haradır)?” deyə soruşdu. Peyğəmbər  ona “Cə-

hənnəmdə” deyə cavab verdi. Başqa birisi qalxaraq “Atam 

kimdir?” deyə soruşdu. Peyğəmbər  ona “Atan Hüzafədir” 

deyə cavab verdi. Bundan sonra Ömər qalxaraq dedi: 

“Allah`dan  Rəbb, İslamdan din, Muhəmməddən peyğəm-

bər, Qurandan öndər olaraq razı qaldıq. Ey Allah`ın  Rəsulu 

biz cahiliyyədən və şirkdən yeni xilas olmuşuq. Allah  daha 

doğru bilir atalarımız kimdir”. (Əbu Hüreyrə) dedi: “Onun 

hirsi soyudu və bu ayə nazil oldu: Ey iman gətirənlər! Sizə 

                                                           
371 Buxari: 6362, 7089, 7294, Müslim: 2359, 137. Həmçinin İbn Cərir Təbəri 

“Cəmiu`l-Bəyən”-də: 12795. 
372 4622. Hədisi həmçinin Təbəri: 12794 rəqəmi ilə nəql etmişdir.    
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bəlli olunca qanınızı qaraldacaq şeylər barəsində 

soruşmayın.373 

Əvfi yolu ilə İbn Abbasdan “Ey iman gətirənlər! Sizə bəl-

li olunca qanınızı qaraldacaq şeylər barəsində soruşmayın” 

ayəsi barəsində belə dediyi rəvayət olunmuşdur: “Allah Rə-

sulu  insanları çağırdı və buyurdu: “Ey insanlar sizə həcc 

fərz edildi”. Bir nəfər qaxdı və dedi: “Ey Allah`ın  Rəsulu hər 

il (həcc edək)? Allah Rəsulu  çox şiddətli hirsləndirildi və 

buyurdu: “Nəfsim əlində olana and olsun ki, əgər bəli desəy-

dim fərz olardı. Fərz olsaydı gücünüz çatmazdı və o halda 

kafir olardınız. Sizi buraxdığım müddətcə məni buraxın. Sizə 

bir şey  əmr etsəm onu edin, sizi bir şeydən çəkindirsəm on-

dan çəkinin. Allah  bu ayəni nazil etdi: Ey iman  gətirənlər! 

Sizə bəlli olunca qanınızı qaraldacaq şeylər barəsində 

soruşmayın”. Peyğəmbər  onlara xristianların Maidə surə-

sində soruşduqları kimi soruşmağı qadağan etdi. Çünki on-

lar bu sualla kafir olmuşdular. Allah  da bunu qadağan et-

mişdir və demişdir ki: Ey iman gətirənlər! Sizə bəlli olunca 

qanınızı qaraldacaq şeylər barəsində soruşmayın. Çünki 

Quran bu barədə sərt cavab versə sizin ziyanınıza olacaq. 

Gözləyin Quran nazil olunca siz istədiklərinizin cavabını ta-

pacaqsınız.374 

Bütün bu hədislər soruşanın əleyhinə ola biləcək, ehtiyac 

olmayan şeyləri soruşmağın qadağan olduğuna dəlildir. 

                                                           
373 Təbəri: 12802. Sənədindəki Əbdü`l-Əziz ibn Əban əl-Əməvi yalan da-

nışmaqda ittiham olunur. Amma əl-Fəryabi Tahavinin “Muşkilu`l-Əsər” 

kitabında bu hədisi qəbul etmiş, İbn Kəsir: 3\199 isə təfsir kitabında hədi-

sin isnadının yaxşı olduğunu demişdir.  
374 Təbəri: 12808. İsnadı zəiflərlə silsilələnmişdir. 
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Cənnətdəmi yoxsa cəhənnəmdəmi olması, atasının ona nis-

bət edildiyi şəxsmi yoxsa başqa şəxsmi olması barəsindəki 

suallar bu cür suallardandır. Bunlar çox münafiqlərin və baş-

qalarının etdiyi kimi həmçinin istehza, əbəs və inad üçün 

sual soruşmanın da qadağan edildiyinə işarədir.  

Müşriklər və əhli kitabın etdiyi kimi möcüzələr istəmək 

və ya təklif etmək da bu qəbildən sayıla bilər. İkrimə və baş-

qaları demişlər: “(Sözügedən) ayə bunun haqqında nazil o-

lub.”  

Qiyamətin qopma vaxtı və ruh barəsində soruşmaq kimi 

Allah`ın  qullarından gizlətdiyi və bildirmədiyi  şeyləri so-

ruşmaq da buna yaxındır. 

Bunlar həmçinin verilən sualın şiddətə səbəb olmasından 

çəkinmək məqsədi ilə müsəlmanların çox halal və haram ba-

rəsində sual vermələrinin də qadağan olduğunu göstərir. 

Həccin hər ilmi olduğunu soruşmaq belə suallardandır. Səd 

ibn Əbu Vəqqasdan Peyğəmbərin  belə buyurduğu rəvayət 

olunur: 

، م  ر  ي    ل    ء  ي  ش   ن  ع   ل  أ  س   ن  ا م  مً ر  ج   ي  م  ل   املس  ف   ي  م  ل  املس   م  ظ  ع  أ   نَّ "إ  
 " ه  ت  ل  أ  س  م   ل  ج  أ   ن  م   م  ر  ح  ف  

“Günah baxımından müsəlmanların ən günahkarı haram 

olmayan bir şey haqqında soruşub, (həmin şeyin onun) sualı 

səbəbiylə haram edildiyi kimsədir.”375  

                                                           
375 Buxari: 7289, Müslim: 2385, Əbu Davud: 4610, Əhməd: 1\176, 179. İbn 

Hibban hədisin səhih olduğunu demişdir. 
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Peyğəmbər  öz ailəsində baş vermədən lənətləmə (lian) 

haqqında soruşan bir şəxsin bu sualını xoş görmədi və eyib-

lədi.376 Peyğəmbər  (insanları) dedi-qodudan, çox sualdan 

və malı tələf etməkdən çəkindirərdi.377 

Peyğəmbər  ancaq yanına gələn bədəvi ərəblərə ona su-

al verməyə icazə verirdi. Bununla da o onların qəlblərini İsla-

ma yönəldirdi. Mədinədə yaşayan, qəlblərinə iman köklən-

miş olan mühacir və ənsara isə sual vermək qadağan edil-

mişdi. Müslimin “Səhih” kitabında Nəvvas ibn Səməndən 

belə dediyi rəvayət edilir: “Mədinədə Rəsulullahla  bir il 

qaldım, mənə hicrət etməyə ancaq sual vermək mane olurdu. 

Biz hicrət edərkən Peyğəmbərdən  soruşmazdıq”.378 

Yenə Müslimin “Səhih” kitabında Ənəsdən belə dediyi 

rəvayət edilir: “Bizə Rəsulullahdan  bir şey soruşmaq qada-

ğan olunmuşdu. Səhradan ağıllı bir adamın gəlib sual ver-

məyi, bizim də eşitməyimiz xoşumuza gəlirdi.”379 

İmam Əhməd “Müsnəd”-də Əbu Ümamənin belə dediyi-

ni rəvayət edir: “Allah  “Ey iman gətirənlər! Sizə bəlli o-

lunca qanınızı qaraldacaq şeylər barəsində soruşmayın” a-

yəsini endirmişdi. Biz də çox sual verməyi çirkin gördük. 

Allah   bunu Peyğəmbərinə nazil edincə bundan çəkindik. 
                                                           
376 Əhməd: 2\19,42, Müslim: 1493, Tirmizi: 1202, İbn Hibban: 4286.  
377 Buxari: 1477, Müslim: 593 (səh.1431) Muğirə ibn Şubə deyir: Peyğəmbəri 

 belə buyurarkən eşitdim: “Allah  sizin barənizdə üç şeydən rəzı 

deyildir: Dedi-qodu, malın məhv edilməsi və çoxlu sual vermək”. 
378 2553. 
379 Müslim: 12, Nəsai: 121. İbn Hibban: 155 bu hədisin səhih olduğunu 

demişdir. Təxricinə orada bax.  
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Bundan sonra bədəvi bir ərəb gətirib ona bir hədiyyə paltar 

verdik və Peyğəmbərə  sual verməsini istədik.....” hədisi 

zikr etdi.380  

Əbu Yələ “Müsnəd”-də Bəra ibn Azibin belə dediyini rə-

vayət edir: “Allah Rəsulundan  bir şey haqqında soruşmaq 

istəsəm də bəzən üzərindən bir il keçirdi. Ondan çəkinirdim. 

(Belə olduqda) bədəvi ərəblərin gəlməsini gözləyirdik”.381 

Bəzzar “Müsnəd”-də İbn Abbasın belə dediyini rəvayət e-

dir: “Mən Allah Rəsulunun  səhabələrindən daha xeyirli 

bir qövm görmədim. Ondan ancaq on iki məsələ haqqında 

soruşdular. O məsələlərin hamısı da Quranda vardır: “Sən-

dən içki və qumar haqqında soruşurlar” (Bəqərə 219), “Sən-

dən haram aylar haqqında soruşurlar” (Bəqərə 217), “Sən-

dən yetimlər haqqında soruşurlar” (Bəqərə 220)”..... və 

hədisi zikr etdi. 

Allah Rəsulunun  səhabələri bəzən  bəzi hadisələr  baş 

vermədən əvvəl onun barəsində soruşurdular ki, o hadisə 

baş verərsə necə hərəkət etmələri barədə məlumatları olsun. 

Belə suallardan birisi də budur: “(Ey Allah`ın  Rəsulu) biz sa-

bah düşmənlə üz-üzə gəlsək, əlimizdə də bıçaq olmasa hey-

vanı qamışla kəsəkmi?”382 Həmçinin özündən sonra gələcək-

                                                           
380 Əhməd: 5\266, Təbarani “Kəbir”-də: 7867. Sənədindəki Əli ibn Yəzid 

əl-Əlhəni zəifdir.  
381 “Musnədu`l-Kəbir”-də. Hədisi İsfahanlılar rəvayət etmişlər. Çap olun-

muş müxtəsərdə yoxdur. “Mətalibu`l-Əliyə”-də 139-cu səhifədədir. Əbu 

Yələ demişdir: “Bizə Əbu Kureyb İshaq ibn Süleymandan, o Əbu Sənnan-

dan, o Əbu İshaqdan, o da Bəradan rəvayət etmişdir”.  
382 Bu hədisi Rafi ibn Xadicdən Buxari: 2488, 2507, Müslim: 1968 rəqəmləri 

ilə rəvayət etmişlər. Hədis belədir: “Qanı axan və üzərində Allah`ın  adı 
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lərini xəbər verdiyi başçılar haqqında; onlara itaət edilərmi, 

yoxsa onlarla vuruşularmı deyə soruşmuşlar. Huzeyfə fitnə-

lər və fitnə anında nə ediləcəyi barəsində soruşmuşdu.383  

Hədisin “Sizi buraxdığım müddətcə məni buraxın, sizdən 

əvvəlkilər çox sual verməkləri və peyğəmbərinə ixtilaf et-

məkləri səbəbiylə həlak oldular” hissəsi sualın çoxluğunun 

xoş görülmədiyinə və pisləndiyinə bir işarədir. Amma bəzi 

insanlar bunun təkcə Peyğəmbərin  zamanına aid olduğu-

nu iddia edirlər. Çünki o vaxt halalların haram edilməsindən 

və ya güclərinin çatmayacağı şeyin onlara vacib ediləcəyin-

dən çəkinirdilər. Peyğəmbərin  vəfatından sonra isə belə 

bir şey olmayacağı üçün də qorxu aradan qalxmışdır. 

Lakin sual verməkdən çəkinmənin səbəbi yalnız bu deyil, 

əksinə onun başqa səbəbi də var. Bu səbəb İbn Abbasın zikr 

etdiyimiz bu sözündə öz əksini tapır: “Gözləyin, Quran nazil 

olduğu zaman soruşduğunuz hər şeyin açıqlamasını onda 

taparsınız”. 

Bunun mənası odur ki, müsəlmanların dini barəsində ehti-

yac duyacağı hər şeyi mütləq Allah  müqəddəs kitabında a-

çıqlayacaq, Rəsulu  də onu çatdıracaqdır. Bundan sonra heç 

kimin soruşmağına ehtiyac yoxdur. Şübhəsiz ki, Allah  
qullarının mənfəətini onlardan daha yaxşı bilir. Onların hi-

dayətinə və mənfəətinə olan şeyləri mütləq Allah  sualsız da 

açıqlayacaq. Allah  buyurur: 

                                                                                                                                   

zikr olunan şeyi yeyin. Diş və dırnaq istisnadır. Bunun haqqında sizə da-

nışacam; diş sümükdür, dırnaq isə həbəşistanlıların bıçağıdır”. 
383 Buxari: 7084  
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Allah bunu sizə doğru yoldan çıxmamağınız üçün ay-

dınlaşdırır. (ən-Nisə 176) 

O halda bir şey soruşmağa, xüsusilə də baş verməmiş bir 

şeyi soruşmağa heç ehtiyac yoxdur. Ən böyük ehtiyac Allah 

 və Rəsulunun  xəbər verdiyini anlamağa, ona tabe olma-

ğa və onunla əməl etməyidir. 

 Bəzən Peyğəmbər  bəzi məsələlər haqqında sual olunur 

və onları Qurana həvalə  edirdi. Ömər ondan Kələlə (Vali-

deyni və övladı olmayan kəsin mirası)  haqqında soruşdu və 

Peyğəmbər  buyurdu: “Yay ayəsi sənə yetər”.384 

Peyğəmbər  bu hədisdə əmriylə və qadağasıyla məşğul 

olmaqdan sual verməyə vaxt qalmayacağına işarə etmişdir. 

O belə buyurmuşdur: “Sizə bir şey qadağan etsəm ondan çə-

kinin, bir şey əmr etsəm gücünüz çatdığını edin”. Müsəlman-

ların üzərinə düşən isə Allah və Rəsulundan gələn şeyləri a-

raşdırmaq, sonra onu anlamağa çalışmaq, mənaları üzərində 

dayanmaqdır. Bundan sonra o, əgər o məsələ elmi işlərdən-

dirsə onu təsdiq etməli, əgər əməli işlərdəndirsə gücü çatdı-

ğınca əmrləri yerinə yetirməli, qadağanlardan qaçmağa çalış-

malıdır. Müsəlman əzmini tamamilə buna sərf etməli, başqa 

şeyə sərf etməməlidir. Kitab və sünnətdən elm tələb etmək 

barəsində Peyğəmbərin  səhabələri və onlara gözəl şəkildə 

tabe olanların  halı bu şəkildə idi. 

                                                           
384 Müslim: 1617, İbn Məcə: 2726. (ən-Nisə 176) 
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Əmr və qadağaları dinləyənin səyi olmamış işlər barəsin-

də fərziyyələr irəli sürməyə yönələrsə bu qadağan olunan su-

ala daxil olar və dinləyən şəxsi ciddiliyini və işi həyata keçir-

məsini ləngidər.  

Bir adam  İbn Ömərdən  qara daşı salamlayıb öpmək haq-

qında soruşdu. İbn Ömər ona dedi: “Peyğəmbəri  onu sa-

lamlayarkən və öpərkən gördüm”. Həmin şəxs ona dedi: 

“Bəs edə bilməzsəm, izdiham olsa necə?” İbn Ömər dedi: 

“Necəni (Bəs edə bilməzsəm, izidiham olsa) Yəməndə burax 

(qoy qalsın), mən Allah Rəsulunu  salamlayarkən və onu ö-

pərkən gördüm”. Bu hədisi Tirmizi rəvayət etmişdir.385 

İbn Ömərin istəyi odur ki, sənin əzmin ancaq Peyğəmbərə 

 tabe olmaq olmalıdır. Bu işi etməyə aciz olmaq və ya onun 

çətinliyi haqqında fərziyyələr irəli sürməyə ehtiyac yoxdur. 

Çünki bu, əzmi və tabe olmaqda göstərilən səmimiyyəti zə-

iflədər. Dində dərinləşmək və elmi artırmaq üçün soruşmaq 

isə, yaxşı bir şeydir. Amma bunun çəkişmə və cidal üçün 

deyil, əməl üçün olması bir şərtdir. 

Əli ibn Əbu Talib axır zamanda olacaq fitnələri nəql etdi. 

Ömər dedi ki: “Bunlar nə vaxt (olacaq) ey Əli?” O dedi: “Ə-

gər dindən başqa şey üçün fiqh öyrənilsə, əməl etmək üçün 

öyrənilməsə, axirət unudulub dünya üçün çalışılarsa”. 

İbn Məsuddan belə dediyi rəvayət olunur: “Kiçiyin böyü-

düyü, böyüyün qocaldığı və bunun sünnə olaraq qəbul olun-

duğu, bunu dəyişdirmək istədiyin zaman isə “bu pis bir iş-

dir” deyildiyi bir fitnə yaşasaz nə edərsiniz? İnsanlar dedilər: 

“Bu nə zamandır?” O dedi: “Etibar olunanlarınızın azaldığı, 

                                                           
385 Tirmizi: 861, Buxari: 1610, Nəsai: 5\231.  
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başçılarınızın çoxaldığı, fəqihlərinizin azaldığı, qarilərinizin 

(Quran oxuyanlar) çoxaldığı, din üçün deyil, başqa bir şey ü-

çün fiqh oxunduğu, axirət əməliylə dünya istəndiyi zaman”. 

Bu rəvayətləri Abdu`r-Razaq nəql etmişdir.386 

Elə buna görə də səhabə və tabiinlərin bir çoxu olmamış 

şeyləri qabaqcadan soruşmağa xoş baxmır, belə suallara ca-

vab vermirdilər. Ömər ibn Murra demişdir: “Ömər ibn Xat-

tab camaatın içinə çıxaraq dedi: “Sizə olmamış şeylər haqqın-

da sual verməyi qadağan edirəm. Olan şeylər bizi bəs qədər 

məşğul edir”.387  

İbn Ömərdən belə dediyi rəvayət olunur: “Olmayan şey-

lər barəsində soruşmayın. Mən Ömərin olmayan şeylər barə-

sində soruşanları lənətlədiyini eşitmişəm”.388 

Zeyd ibn Sabit bir şey barəsində soruşulduğu zaman so-

ruşana belə deyərdi: “Bu soruşduğun şey baş veribmi?” Əgər 

“Xeyr baş verməyib” desəydilər o belə deyərdi: “Qoyun baş 

versin”.389 

Məsruqdan belə dediyi rəvayət olunur: “Ubeyy ibn Kəb-

dən bir şey barəsində soruşdum. O dedi: “Bu (soruşduğun) 

                                                           
386 İkinciyə bənzər bir hədisi Darimi: 1\64 də Yələdən rəvayət etmişdir. 

(Rəvayət belədir): “Bizə Əməş Şəqiqdən belədediyini nəql etmişdir: Ab-

dullah dedi....” Hədisi həmçinin Amr ibn Əvndan, o Xalid ibn Abdullah-

dan, o Yəzid ibn Əbu Ziyaddan, o İbrahimdən, o Əlqamədən, o Abdul-

lahdan olmaqla da rəvayət etmişlər.  
387 Darimi: 1\50, İbn Abdu`l-Bərr “Cəmi Bəyəni`l-İlmi və Fadlihi” kitabın-

da: 2\141 Süfyan ibn Üyeynədən, o Amrdan, o Tavusdan, o da Ömərdən 

rəvayət etmişlər. Tavus isə Ömərdən eşitməmişdir. 
388 İbn Abdu`l-Bərr: 2\139, 142 
389 Darimi: 1\50, İbn Abdu`l-Bərr: 2\142.  
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olubmu?” (Mən) dedim: “Xeyr olmayıb”. (O) dedi: “Burax 

qoy olsun. Əgər olsa ictihad edib rəyimizi sənə deyərik”.390 

Şəbi demişdir: “Əmmar bir məsələ haqqında sual olundu 

və belə dedi: “Bu soruşduğunuz olubmu?” Dedilər ki, xeyr. 

O dedi: “Bu şey olana qədər bizi narahat etməyin. Olanda biz 

öz rəyimizi bildirərik”.391 

Salt ibn Raşıddən belə dediyi rəvayət olunur: “Tavusdan 

bir şey barəsində soruşdum. O məni danlayaraq dedi: “Bu 

soruşduğun olub?” Mən dedim: “Bəli olub”. O dedi: “Allah 

xatirinə (bu dediyin) olub?” Mən dedim: “Allah xatirinə de-

yirəm olub”. O dedi: “Yoldaşlarımız bizə Muaz ibn Cəbəlin 

belə dediyini xəbər veriblər: “Ey insanlar! Bəlaya düçar ol-

madan (o haqda sual verməyə) tələsməyin. Əgər (bu haqda 

soruşsanız görüşlərin müxtəlifliyi) sizi parçalayar. Əgər bəla-

ya düçar olmadan (o haqda sual verməsəz) ayrılığa düşməz-

siniz. (Bu şey baş verdikdə) içinizdə soruşulduğu zaman 

haqqı tapan və dediyi zaman müvəffəq olan kəslər tapı-

lar”.392 

Əbu Davudun “Mərasil” kitabında mərfu olaraq İbn Əc-

lən yolu ilə Tavusdan, onun da Muazdan nəql etdiyi hədisdə 

Peyğəmbərin  belə buyurduğu rəvayət olunur: 

                                                           
390 Darimi: 1\56, İbn Abdu`l-Bərr “Cəmi Bəyəni`l-İlmi və Fadlihi” kitabın-

da: 2\142. 
391 Darimi: 1\50, İbn Həcər “Mətalibu`l-Əliyə” kitabında: 3\106. İbn Hə-

cər demişdir: “Bu rəvayət mövqufdur, əgər Şəbi bunu Əmmardan eşidib-

sə rəvayət edənlər etibarlı adamlardır”.  
392 Darimi: 1\56, Əcurri “Əxləqu`l-Uləma” səh. 121-122. Hafiz İbn Həcər 

“Mətalibu`l-Əliyə” kitabında: 3\106 bu rəvayətin isnadını səhih görmüş-

dür. 
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ل ب ل يَّة  ق  ب ل  " ع ل وا،  ل    ك م  إ ن  إ نَّ ف  ز ول  ا ، ن    ال  ت  ع ج ل وا اب    ي  ن  ف كَّ ل   ت  ف 
ل م ون   ن  ه م  ال م س  ت ش تَّت  ، ت م  ك م  إ ن  ع ج ل  ، و إ نَّ  و ف  ق  ، س د  د  أ و  م ن  إ ذ ا ق ال  م 

 ب ك م  الس ب ل  ه اه ن ا و  ه ا ه ن ا"
“Başınıza bir bəla gəlmədən öncə (onun haqqında hökm 

verməyə) tələsməyin. Əgər (hökm verməyə) çalışmasaz mü-

səlmanların arasında, danışdığında doğru buyuran və ya da-

nışığında müvəffəq olan kəslər olacaqdır. Əgər (bu barədə 

hökm verməyə) tələssəniz yollar (verilən hökmlərin müxtə-

lifliyi) sizi pərən-pərən edər.”393 Hədisin mürsəl olmasının 

səbəbi isə Tavusun Muazı görməməsidir. 

Əbu Davud buna yaxın mənada başqa bir hədisi Yahya 

ibn Əbu Kəsirin Əbu Sələmədən, onun da Peyğəmbərdən  

rəvayəti ilə mürsəl yolla da nəql etmişdir.394 

Həccac ibn Minhəl belə rəvayət etmişdir: “Cərir ibn Hə-

zim demişdir: “Bəni Haşim oğullarından olan Zübeyr ibn Sə-

idin belə dediyini eşitdim: “Şeyxlərimizin belə dediyini eşit-

dim: “Peyğəmbər  buyurmuşdur: “İnsanların olmayan şey-

ləri soruşmadığı müddətcə ümmətimdə soruşulduğu zaman 

doğru söyləyib, doğruya yönəldən kəslər olmağa davam 

                                                           
393 457. Hədisi həmçinin Təbərani “Kəbir”-də: 20\353 və İbn Abdu`l-Bərr 

“Cəmi Bəyəni-l İlmi və Fadlihi” kitabında: 2\142 rəvayət etmişlər. Tavus 

isə Muazı görməmiş və ondan eşitməmişdir. Ona görə də bu hədis 

munqatidir.  
394 458.  
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edəcək. Əgər belə etsələr (olmayan şeyləri soruşsalar) o za-

man pərən-pərən olarlar”.395  

Sannəbəhinin Muaviyədən nəql etdiyi rəvayətdə Peyğəm-

bərin  dolaşıq suallar verməyi qadağan etdiyi göstərilir. Hu 

hədisi İmam Əhməd nəql etmişdir.396 

Səvbandan Peyğəmbərin  belə buyurduğu rəvayət olu-

nur:  

 ك  ئ  ؤل  ، أ  ل  ائ  املس   ل  ض  ع  ب    م  ه  اء  ه  ق  ف    ون  ط  ل   غ   ي   ت  مَّ أ   ن  م   ام  و  ق   أ   ون  ك  ي  "س  
 "ت  مَّ أ   ار  ر  ش  

“Ümmətimdən elə kəslər olacaq ki, onlar çətin suallar 

verməklə fəqihlərin yanılmasına səbəb olacaq (və ya onları 

yanılmaqda günahlandıracaq). Bax o kəslər ümmətimin ən 

şərliləridir.”397 

Həsən əl-Bəsri demişdir “Allah`ın  qullarından ən şərli-

ləri şərli məsələlərin arxasında gedən və Allah`ın  qullarının 

əhvalını pozanlardır.”  

Əvzai demişdir: “Allah  qulunu elmin bərəkətindən 

məhrum etmək istəsə, onun dilinə dolaşıq suallar gələr. O 

kəslərin insanların ən az elmlisi olduğunu görərsən”. 
                                                           
395 Zübeyr ibn Səid hədisdə səhlənkardır (leyyinu`l-hədis). Ondan yuxarı-

da isə bilinməyən adamlar var. Hədisi İbn Həcər “Fəthu`l-Bəri”-də: 

13\267 nəql etmişdir.   
396 “Müsnəd”: 5\435, Əbu Davud: 3656.  
397 Təbərani “Kəbir”-də: 1431 rəvayət etmişdir. Sənədindəki Yəzid ibn Ra-

biə haqqında heysəmi “Məcmə”-də: 1\155 “O mətrukdur” (ondan hədis 

alınmaz) demişdir. 
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İbn Vəhb Malikin belə dediyini rəvayət edir: “Bu ölkəyə 

gəldim. Onların bu gün insanların çoxaltdıqları şeyi (yəni 

çox sual verməyi) xoş görmədiklərinin şahidi oldum.” Bir 

başqa demişdir: “Mən Malikin çox danışmağı və çox fətva 

verməyi eyiblədiyini gördüm. O belə deyərdi: “Bəzilərinin 

sual verməyi dişi dəvənin erkəyə qarşı duyduğu artıq istək-

yə bənzəyir. (Yerli, yersiz) danışır və deyir: “Bu belə olacaq, 

o elə olacaq. Danışığını hədər edir”. 

(İbn Vəhb) demişdir: “Mən Malikin çox sual verənlərə ca-

vab verməyi xoşlamadığını gördüm. O deyərdi: “Allah  bu-

yurur: (Ya Rəsulum!) Səndən ruh (ruhun mahiyyəti və key-

fiyyəti) haqqında soruşarlar. De: “Ruh Rəbb`imin əmrin-

dədir” Bundan sonra o sualı cavabsız qoyardı”.  

İmam Malik sünnətə görə münaqişə etməyə də pis baxır-

dı. Heysəm ibn Cəmil demişdir: “Malikə dedim: “Ey Abu 

Abdullah bir insan sünnəti bilib onun üçün münaqışə etməli-

dirmi?” O dedi: “Xeyr. Amma sünnəti ortaya qoymalıdır. Ə-

gər ondan qəbul olunsa (gözəl), qəbul olunmasa susmalıdır”.  

İshaq ibn İsa demişdir: “Malik deyərdi: “Şübhə və müba-

hisə insanın qəlbində elmin nurunu yox edər”. 

İbn Vəhb demişdir: “Maliki belə deyərkən eşitdim: “Elm-

də mübahisə qəlbi qatılaşdırar və nifrətə səbəb olar”. 

Bir gün Əbu Şureyh əl-İskəndərani məclisdə idi. Suallar 

çoxaldı və o belə dedi: “Bu gündən etibarən qəlbləriniz qaral-

dı. Qalxın gedin Əbu Həmid Xalid ibn Həmidin yanına qəlb-

lərinizi sulayın, (qəlblərinizin dinə qarşı) necə rəğbət bəslə-

məsini öyrənin. Çünki bu ibadətlərinizi yeniləyər, zahidlik 

bəxş edər, sadiqliyə gətirib çıxarar. Sualları azaldın və yalnız 
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olan şeylər barəsində soruşun. Çünki bu (olmayan şeyləri so-

ruşmaq) qəlblərinizi sərtləşdirər və düşmənçilik yaradar”. 

Meymuni demişdir: “Abu Abdullahın (İmam Əhmədin) 

bir məsələ barəsində sual olunarkən belə dediyini eşitdim: 

“Bu məsələ oldumu? Bu başınıza gəldimi?”  

Bu məsələdə insanlar bir neçə qrupa bölünmüşlər. 

Hədis əhlinin arxasınca gedənlərin fiqhi Allah`ın  nazil 

etdiyi çərçivədə azalar. Çünki hədis əhli sual qapısını bağla-

mışdır. Bununla da o kəslər fəqih deyil sadəcə fiqh  sahibi o-

larlar.  

Fəqihlərdən bəziləri olmamışdan qabaq məsələlərə aydın-

lıq gətirməkdən çəkinməmişlər. Onlar adətən olan və adətən 

olmayan məsələlərdə çətinliklə də olsa hökm bildirmişlər. 

Bunun nəticəsində də mübahisələr artmış, qəlblər bir-birin-

dən uzaqlaşmış, qəlblərə həva və həvəs, pislik, kin və düş-

mənçiliklə dolmuşdur. Belə şeylər həmçinin üstün gəlmə, rə-

qabət, insanların diqqətini çəkmək niyyəti ilə də üst-üstə dü-

şür. Bunlar da rabbani alimlərin pislədiyi və sünnətin pisliyi-

ni, haramlığını göstərdiyi şeylərdir. 

Əldə etdikləri ilə əməl edən hədis əhlinin fəqihlərinin ən 

böyük istəkləri isə Quranın mənalarını, ona aydınlıq gətirən 

sünnəti, bu haqdakı səhabə və tabiin sözlərini axtarmaq ol-

muşdur. Onlar həmçinin Allah Rəsulunun  sünnətini araş-

dırmış, onun səhih və ya zəifliyini aydınlaşdırmış, onu anla-

mağa, mənalarının üzərində durmağa çalışmışlar. Bundan 

sonra onlar təfsir və hədis elmləri kimi müxtəlif elm sahələ-

rində, haram və halal olan şeylərdə, sünnət, zahidlik və din-

dəki digər incəliklər haqqında səhabə və tabiin sözlərini öy-
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rənmişlər. Bax bu İmam Əhmədin və rabbani hədis alimləri-

nin tutduğu yoldur. Bütün bunları araşdıran insanın digər 

rəydən ortaya çıxan faydasız və bəlkə heç vaxt olmayacaq 

şeylərlə məşğul olmağa vaxtı qalmaz. Belə şeyləri müzakirə 

etmək mübahisəni, dedi-qodunu çoxaldar. İmam Əhmədə ol-

ması ehtimal olunan və ya heç olmayaçaq şeylər barəsində 

sual verildikdə o belə deyərmiş: “Bu yeni məsələlərlə bizi 

məşğul etməyin.” 

Bu yerdə Yunus ibn Süleyman əs-Səqatinin sözü yada dü-

şür. O belə demişdir: “İşə nəzər yetirəndə gördüm ki, ya hə-

disdən ibarətdir ya da rəydən. Hədisə baxanda Rəbb`imin 

zikrini, rübubiyyətini, qüdrətini, əzəmətini, ərşin, cənnətin 

və cəhənnəmin vəsfini, Peyğəmbər  və elçilərin zikrini, ha-

lalı, haramı, qohumluq münasibətlərini qırmamağa çağırışı, 

həmçinin bütün xeyrlərin onda toplandığını gördüm. Rəyə 

baxanda isə orada pislik, vəfasızlıq, hiylə, qohumluq əlaqələ-

rinin kəsilməsi və bütün şər şeyləri gördüm”. 

Əhməd ibn Şibaveyi demişdir: “Qəbir (axirətdə faydalı) 

elmini  öyrənmək istəyən hədislərə, çörəy elmini öyrənmək 

istəyən rəyə yönəlsin.”  

Kim elm yolunu dediyimiz kimi getsə çox vaxt baş verən 

hadisələrə cavab tapar. Çünki bu hadisələrin əsli zikr etdiyi-

miz mənbələrdə var. Bu yolu getmək istəyən kəs doğru yol-

da olduğu və elmi anladığı barədə insanların ittifaq etdiyi 

Əhməd, Şafi, İshaq ibn Rahaveyh, Əbu Übeyd və onların get-

diyi yolla gedən alimlərin arxasınca getməlidir. Bu (elm) yo-

lu belə alimlərin getdiyi yoldan başqa bir yol ilə getdiyini id-

dia edənlər çöllüyə və boş düzəngaha düşmüş, edilməsi caiz 

olmayanı etmiş, edilməsi gərəkəni isə tərk etmişdir. 
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Bu yolda işin əsası isə Allah`ın  razılığının umulması, 

Peyğəmbərinə  nazil olanı bilmək, onun arxasınca getmək, 

onunla əməl etməklə və ona dəvət etməklə Allah`a  yaxın-

laşmaq olmalıdır. Kim bu yolda gedərsə Allah  onu müvəf-

fəq edər, onu doğruya yönəldər, ona bilmədiklərini öyrədər 

və o Quranı bilən gözəl alimlərdən olar. Allah  buyurur:  

    
  

    

Allah`dan Öz bəndələri içərisində ancaq alimlər qorxar. 

(Fatir 28) Bununla yanaşı Allah`dan  elmdə möhkəmlənən-

lər (dərinləşənlər də) qorxarlar.  

İbn Əbu Hatim öz təfsirində Əbu Dərdanın belə dediyini 

rəvayət edir: “Peyğəmbərdən  elmdə möhkəmlənənlər ba-

rəsində soruşdular. Allah Rəsulu  buyurdu: 

 و   ه  ن  ط  ب   فَّ ع   ن  م   ، و  ه  ب  ل  ق    ام  ق  ت   اس   ، و  ه  ان  س  ل   ق  د  ص   ، و  ه  ين  ي    ت  رَّ ب    ن  "م  
 " م  ل   الع  ف   ي  خ  اس  الرَّ  ن  م   ك  ل  ذ  ، ف  ه  ج  ر  ف   

“Andı doğru olan, dili doğru danışan, qəlbi dürüst olan, 

qarnını və övrət yerini qoruyan kəslər elmdə möhkəmlənən-

lərdəndir.”398 

                                                           
398 İbn Kəsir “Təfsir” kitabında: 2\9 İbn Əbu Hatimdən rəvayət etmişdir. 

Həmçinin İbn Cərir Təbəri “Cəmiu`l-Bəyən” kitabında: 6637, 6638 rəva-

yət etmişdir. Sənədindəki Abdullah ibn Yəzid ibn Adəm barəsində İmam 

Əhməd demişdir: “Onun Hədisləri uydurmadır”. 
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Nəfii ibn Yəzid demişdir: “Elmdə möhkəmlənənlərin Allah`a  

qarşı təvazökar, onun razılığı uğrunda zillət göstərən, özlə-

rindən yuxarı olanlarla maraqlanmayan və özündən aşağı o-

lanları xor görməyənlər olduqları söylənilmişdir”.399  

Peyğəmbərin  bu hədisi də bunu dəstəkləyir: 

 ه  ق  الف   ، و  ان  ي    ان  ي  . ال  ةً د  ئ  ف  أ   ق  ر  أ   ، و  وابً ل  ق    ر  ب   أ   م  ، ه  ن  م  الي   ل  ه  أ   م  ك  ت  "أ  
 "ة  يَّ ان  ي    ة  م  ك  احل   ، و  ان  ي   

“Yəmən əhli yanınıza gəldi. Onlar qəlbləri doğru, ürəyi-

yumşaq (insanlardır). Yəmənin imanı! Yəmənin fiqhi! Yəmə-

nin hikməti!”400 Peyğəmbər  burada Əbu Musa əl-Əşarini 

və Yəməndən olan Əbu Muslim əl-Xoləni, Üveys əl-Qarani, 

Tavus, Vəhb ibn Munəbbih və sair kimi onun getdiyi yolu 

gedən Yəmənli alimləri nəzərdə tutmuşdur. Bunların hamısı 

Allah`dan  qorxan rabbani alimlərdir. Onların hamısı 

Allah`dan  qorxar, ondan çəkinərdilər. Onların bir qismi di-

gərindən daha çox Allah`ın  hökmlərini bilir. Onlar insan-

lardan dedi-qodunun, mübahisənin azlığına görə fərqlənir-

dilər. 

Muaz ibn Cəbəl də Allah`ın  halal və haramına daha çox 

bələd olan biri idi. O qiyamət günü alimlərin önündə həşr 

olunacaq.401 Onun elmi sualları çoxaltmaqdan və genişləndir-

                                                           
399 İbnu-l Munzir “Təfsir” kitabında, İbn Kəsirin təfsirində: 2\9. 
400  Əbu Hüreyrədən Buxari: 4388, Müslim: 52 rəvayət etmişlər. İbn 

Hibban: 5744 bu hədisin səhih olduğunu demişdir.  
401 Hədisin təxricinə “Seyr Ələm ən-Nübəla”-da:1\446 Muaz ibn Cəbəlin 

tərcümeyi halında baxa bilərsən. 
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məkdən ibarət olmamışdır. Əksinə onun da olmamış bir şey 

barəsində danışmaqdan xoşlanmadığı rəvayət olunur. O 

Allah`ı  və dinin əsaslarnı bilən biri idi. İmam Əhməddən 

soruşdular ki, səndən sonra kimdən soruşaq? O dedi: “Ab-

dulvahhab əl-Varraqdan”. Ona belə dedilər: “Onun elmi ge-

niş deyil”. O dedi: “Şübhəsiz ki, o saleh insandır. Elələri hər 

zaman haqqı tapmağa müvəffəq olarlar”. 

Bir dəfə Əhməddən Məruf əl-Kərxi barəsində soruşdular. 

O dedi: “Onda elmin əsası; Allah qorxusu var. Bu da sələf-

dən olan bəzilərinin bu sözü ilə üst-üstə düşür: “Elm olaraq 

Allah qorxusu, cahillik olaraq isə özündən razılıq yetər”. Bu 

çox geniş bir məsələ olmaqla yanaşı araşdırması da çox u-

zundur.  

O zaman qayıdaq Əbu Hüreyrənin hədisinin şərhinə. De-

mək olar ki, Quranda, sünnətdə olmayan şeyləri barəsində a-

raşdırmanı bir kənara buraxıb, əmrlər tabe olmaq, qadağalar-

dan uzaq durmaq niyyəti ilə Allah`ın  və Rəsulunun  sö-

zünü anlamağa çalışan kəslər Peyğəmbərin  bu hədisdəki 

əmrinə əməl edənlər, onun tələblərini yerinə yetirənlərdir. 

Allah`ın  Rəsuluna göndərdiyini anlamağa çalışmayan, bəl-

kə baş verəcək və bəlkə də baş verməyəcək məsələləri götür-

qoy edən və belə məsələlərə öz rəyi ilə cavab verən şəxslərin 

isə bu hədisə müxalif olmaqlarından, qadağasını edib, əmrini 

tərk etməsindən qorxmaq lazımdır.  

Onu da bilməlisən ki, Quran və sünnətə uymayan hadisə-

lərin baş verməsi Allah  və Rəsulunun  əmrlərini tərk et-

mək və Allah  və Rəsulunun  qadağalarını etməkdən irəli 

gəlir. Bir əməli etmək istəyən kəs Allah`ın  bu işi əmr edib, 
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etmədiyini bilib, daha sonra ona tabe olsa, ya da bu işi qa-

dağan edib etmədiyini bilib, ondan uzaq dursa bu zaman ha-

disələr də Quran və sünnətdəki kimi cərəyan edər. İnsanlar 

öz rəy və həvəslərinə görə əməl etdiyi üçün baş verən hadi-

sələrin hamısı Quran və sünnətə müxalif olaraq baş verir. Bu 

zaman blə hadisələri uzaq olduğu üçün Quran və sünnətə 

döndərmək də çətin olur. 

Məsələni qısaca ifadə etsək demək olar ki, Peyğəmbərin  

 bu hədisdə əmr etdiyinə tabe olan və onun qadağaların-

dan uzaq duran, başqa şeyləri buraxıb bunlarla məşğul olan 

kəs dünya və axirətdə nicat tapmış olar. Bu deyilənlərə mü-

xalif olub öz fikri və yaxşı gördüyü şey ilə əməl edənlər isə 

Peyğəmbərin  çəkindirdiyi şeyə, yəni kitab əhlinin düşdü-

yü vəziyətə düşmüş olar. Sualları çoxaltmaları, peyğəmbərlə-

rinə ixtilaf etmələri və onlara tabe olmayıb arxasınca getmə-

mələri kitab əhlini həlak etmişdi. 

Peyğəmbərin  “Sizə qadağan etdiklərimdən çəkinin, si-

zə əmr etdiklərimdən isə gücünüz çatanını edin” sözü barə-

sində bəzi alimlər belə demişlər: “Buradan belə qərara gəl-

mək olar ki, qadağa əmrdən daha şiddətlidir. Çünki qadağa-

nın azının edilməsində heç bir icazə yoxdur. Amma əmrlərdə 

isə gücün çatdığını etməyə icazə verilmişdir”. Bu sözü İmam 

Əhmədin dediyi rəvayət olunmuşdur.  

Bəzilərinin dediyi bu söz də bu mənanı əhatə edir: “Yaxşı 

işləri yaxşı və pis insanlar edər. Günahları isə yalnız sadiq in-

sanlar tərk edər.”402 

                                                           
402 Bunu Əbu Nueym “Hilyə”-də: 10\211 Səhl ibn Abdullah ət-Tüstüri-

dən rəvayət etmişdir.  
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Həmçinin Əbu Hüreyrədən Peyğəmbərin  belə buyur-

duğu da rəvayət edilmişdir: 

 "اس  النَّ  د  ب  ع  أ   ن  ك  ت   م  ار  امل   ق  "اتَّ 
“Haramlardan çəkin, insanların ən abidi olarsan”.403 

Aişənin g belə dediyi rəvayət olunur: “Gecə gündüz iba-

dətdə çalışan birini keçmək istəyən günahlardan əl çəksin”. 

Bu həsiz mərfu olaraq da rəvayət edilmişdir.404  

Həsən əl-Bəsri demişdir: “Abidlər Allah`ın  qadağan et-

diyi şeyləri tərk etməkdən böyük bir ibadət etməmişdirlər”. 
                                                           
403 İmam Əhmədin: 2\310, Tirmizinin: 2305 və Xaraitinin “Məkərimu`l-

Əxlaq” kitabında: səh. 42 rəvayət etdikləri hədisin bir hissəsidir. Hədis 

belədir: “Əbu Tariq Həsən əl-Bəsridən Əbu Hüreyrənin belə dediyini rə-

vayət etmişdir: “Peyğəmbər  buyurdu: “Kim məndən bu sözləri götü-

rüb əməl edər və ya əməl edənə öyrədər?” Mən dedim: “Mən! Ey Allah`ın 

Rəsulu!” O əlimdən tutub beş şeyi saydı və dedi: “Haramlardan çəkin-

sən, insanların ən abidi olarsan, Allah`ın sənə verdiyi ilə kifayətlənsən, 

insanların ən varlısı olarsan, qonşunla yaxşı rəftar etsən, mömin olarsan, 

özün üçün istədiyini başqaları üçün də istəsən müsəlman olarsan, gülmə-

yi çoxaltma çünki gülmək qəlbi öldürür”. 

      Dedim: Tariqin kim olduğu bilinmir. Həsən əl-Bəsri isə muənən rəva-

yət etmişdir. Buna görə də Tirmizi bu hədisə ğarib demişdir. Amma İbn 

Məcədə: 4217, Beyhaqinin “Zühd”: 818 kitabında, Əbu Nueymin “Hilyə”: 

10\365 və “Əxbər Əsbəhən”: 2\302 kitabında bu hədisi gücləndirən bir 

rəvayət var. O rəvayət belədir: “Ey Əbu Hüreyrə (Allah`dan) qorx insan-

ların ən abidi olarsan, qane ol insanların ən çox şükr edəni olarsan, özün 

üçün sevdiyini insanlar üçün də sev mömin olarsan, qonşunla yaxşı 

rəftar et müsəlman olarsan, gülməyi azalt, çünki o qəlbi öldürər”. Buseyri 

“Misbəhu`z-Zucəcə” kitabında: 2\267 bu hədisin həsən olduğunu demiş-

dir. 
404 Əbu Yələ: 4950. Sənədində Suveyd ibn Səid və Yusuf ibn Meymun zə-

ifdirlər. 
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Haram olan şeyləri tərk etməyin əmrləri yerinə yetirmək-

dən üstün olmasının mənasına gəlincə isə burada nəzərdə 

tutulan əmrlər nafilə ibadətlərdir. Vacib ibadətlərə yerinə ye-

tirməyə gəlincə isə onlar əlbətdə ki, haramların tərkindən üs-

tündür. Çünki vacib ibadətlərin bilavasitə özü tələb olunursa 

haramlardan tələb olunan onların tərk olunmasıdır. Ona gö-

rə də onların tərkinin əmrlərdən fərqli olaraq niyyətə ehtiya-

cı yoxdur. Bəzən hər hansı cinsdən olan əməlin tərk olunma-

sı küfr ola bilir. Buna misal olaraq tövhidin və ya İslamın 

rüknlərindən hər hansısa birinin tərk olunmasını göstərmək 

olar. Amma qadağan olunmuş şeylərə gəlincə onları etmək 

özü-özlüyündə insanın küfrünə səbəb olmur. İbn Ömərin bu 

sözü də bunu göstərir: “Haram olan bir dəniqin (dirhəmin 

altıda biri) qaytarılması Allah  yolunda sədəqə verilən yüz 

mindən daha fəzilətlidir”.  

Sələfdən bəziləri demişlər: “Allah`ın  xoşlanmadığı bir 

dəniqin tərk olunması mənim üçün beş yüz həccdən daha 

xoşdur”. 

Meymun ibn Mehran demişdir: “Qulun dili ilə Allah`ı  

zikr etməsi yaxşıdır. Amma qulun günah anında Allah`ı  

yada salıb o günahdan çəkinməsi ondan da yaxşıdır”.   

Abdullah ibn Mübarək demişdir: “Şübhəli olan bir dirhə-

mi qaytarmaq mənim üçün yüz min, yüz min...... sədəqə ver-

məkdən daha yaxşıdır. O bu minvalla altı yüzə qədər saydı”. 

Ömər ibn Abdu`l-Əziz demişdir: “Təqva gecə (səhərəcən) 

namaz qılmaq, gündüz oruc tutmaq, qalan vaxtı isə bu ikisi-

nin arasını qarışdırmaq demək deyil. Təqva Allah`ın  vacib 
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etdiyini yerinə yetirmək, Allah`ın  haram etdiyini tərk et-

məkdir. Əgər bununla yanaşı (başqa bir) əməl olsa, o da xe-

yirdir.”  

Başqa bir yerdə belə demişdir: “İstərdim ki, beş vaxt na-

mazı qılım və ondan başqa vitr istisna olmaqla heç bir namaz 

qılmayım, zəkatı verim ondan başqa bir dirhəm də sədəqə 

verməyim, ramazan orucunu tutum ondan başqa bir gün də 

oruc tutmayım, vacib olan həcci yerinə yetirim ondan başqa 

həccə getməyim, bundan sonra bütün gücümü toplayıb 

Allah`ın   haram etdiklərindən uzaq olmağa çalışım”. 

Bütün bunları əhatə etmək istəsək demək olar ki, az da ol-

sa haramlardan uzaq durmaq nafilə ibadətlərlə məşğul ol-

maqdan daha üstündür. Çünki haramdan uzaq durmaq va-

cibdir amma vacib ibadətlər xaricindəki yaxşı əməllər isə na-

filədir. 

Mütəəxxir alimlərdən bir qrupu Peyğəmbərin  “Sizə qa-

dağan etdiklərimdən çəkinin, sizə əmr etdiklərimdən isə gü-

cünüz çatanını edin” sözü barəsində belə demişlər: “Çünki 

əmrə tabe olmaq, ancaq o işi yerinə yetirməklə olur. O işin 

varlığı isə şərtlərə və səbəblərə bağlıdır. Həmçinin ola bilsin 

ki, işi görən şəxs o şərt və səbəblərdən bəzisini yerinə yetirə 

bilməsin. Ona görə də Peyğəmbər  əmrin yerinə yetirilmə-

sini gücün çatması ilə birlikdə qeyd etmişdir. Allah`ın  təq-

vanı, Allah qorxusunu gücün çatması ilə birlikdə zikr etməsi 

buna bariz nümunədir. Allah  buyurur:   
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Allah`dan gücünüz yetdiyi qədər qorxun. (ət-Təğabun 

16) Allah  həcc barəsində də belə buyurmuşdur: 

    
   

      

Onun yoluna (ərzaq, minik, və sağlamlıq baxımından) 

gücü çatan hər bir kəsin həccə gedib evi ziyarət etməsi in-

sanların Allah qarşısında borcudur. (Əli-İmran 97) 

Qadağaya gəlincə isə burada tələb olunan onun tərk olun-

masıdır. Əsil olan da elə budur. Burada nəzərdə tutulan isə 

tərk etməyi sürdürməkdən ibarətdir. Bu isə öz növbəsində 

mümkün olan bir şeydir. Burada gücün çatmayacağı bir şey 

yoxdur. Bunun da üzərində bir az düşünmək lazımdır. Çün-

ki günaha çağıran şeyin qulun onu dəf etməyə gücü çatma-

yacağı qədər güclü ola bilməsi ehtimalı var. Bu zaman o ha-

ramı tərk etmək insandan böyük cəhd tələb edir. Bəzən gü-

nahlardan uzaq durmaq insan üçün vacib olan əməlləri yeri-

nə yetirməkdən daha ağır ola bilir. Elə buna görə də bəzən e-

lə hallarla qarşılaşırıq ki, insan vacib olanları yerinə yetirir, 

amma haramlardan uzaq durmağa gücü çatmır. Ömərdən 

haramları nəfsi çəkən amma onu etməyən kəslər barəsində 

soruşdular. O dedi: “Onlar Allah`ın  qalblərini təqva üçün 

imtahana çəkdiyi kəslərdir. Onlar bağışlanma və böyük 

savab sahibləridir”.405 

Yəzid ibn Meysəra demişdir: “Allah  bəzi kitablarda belə 

buyurur: “Ey şəhvani (arzu və istəklərini) tərk  edən, gəncliyini 

                                                           
405 İmam Əhməd “Zühd” kitabında, İbn Kəsir “Təfsir”-də: 7\248 Müca-

hiddən rəvayət etmişlər. Amma Mücahid Ömərdən eşitməmişdir. Ona 

görə də bu xəbər munqatidir. 
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mənim üçün qurban verən gənc sən mənim üçün bəzi mə-

ləklərim kimisən”.406 

(Yəzid ibn Meysəra) demişdir: “Şəhvət bədən üçün necə 

də çətin bir şeydir.  O atəş yanığı kimidir. Görəsən namuslu 

insanlar ondan necə xilas olacaqlar?” 407 

Mövzunu əhatə etmək istəsək belə qənaətə gəlmək olar 

ki, Allah  qulunu gücü çatmadığı işdən cavabdeh tutmaz. 

Çünki O bir çox işləri çətin olduğu üçün icazə və mərhəmət 

olaraq onların üzərindən götürmüşdür. Amma qadağalara 

gəldikdə isə onu edən kəsi harama cəlb edənin və ya şəhvani 

duyğuların gücünə görə üzürlü görməmiş, əksinə hər bir 

halda onları tərk etməsini vacib buyurmuşdur. Buna baxma-

yaraq bəzi hallarda həyatda qala bilmək üçün (donuz, leş əti 

və ya spirtli içki kimi) haram olan şeyləri qəbul etməyə də i-

cazə vermişdir. Bu da öz növbəsində ləzzət almaq və kef çək-

mək üçün deyildir. Buradan da İmam Əhmədin “Qadağa 

əmrdən daha şiddətlidir” sözünün doğru olduğu açıq olaraq 

görünür. Peyğəmbərin  belə buyurduğu rəvayət olunmuş-

dur:  

 وا"ص  ت    ن  ل   وا و  يم  ق  ت  "اس  
“Doğru olun, amma (hamısını) yerinə yetirə bilməyəcək-

siniz.”408 

                                                           
406 Əbu Nueym “Hilyə”-də: 5\237 rəvayət etmişdir. 
407 “Hilyə”: 5\241  
408 Hədis səhihdir. Əhməd: 5\276-277, 282, Darimi: 1\168, İbn Məcə: 277 

Səlim ibn Əbu Cədin Sövbandan rəvayəti ilə nəql etmişlər. Hakim: 1\130 

bu hədisə səhih demiş, Zəhəbi də bunu təsdiqləmişdir. Həmçinin Əh-

məd: 5\282  və Darimi 1\168 Vəlid ibn Müslim yolu ilə belə rəvayət et-



 
326 

 

Həkəm ibn Həzn əl-Kuləfi demişdir: “Bir heyətlə Pey-

ğəmbərin  yanına getmişdik. Onunla birlikdə cümə namazı 

qıldıq. Peyğəmbər  qalxıb əsasına ya da yayına söykənərək 

əvvəlcə Allah`a  həmd etdi, daha sonra mübarək sözlərlə 

Onu mədh etdi. Sonra buyurdu: 

 ن  ك  ل   ، و  ه  ب   م  ك  ت  ر  م  ا أ  م   لَّ وا ك  ل  ع  ف  ت    ن  ل   و  وا، أ  يق  ط  ت   ن  ل   م  ك  نَّ إ   اس  ا النَّ ه  ي   "أ  
 وا"ر  ش  ب  أ   ا و  و د  د   س  

“Ey insanlar! Şübhəsiz ki, sizin gücünüz çatmaz və ya si-

zə əmr etdiklərimin hamısını etməyəcəksiniz. Amma (buna 

baxmayaraq) siz doğrunu tutun və müjdələnin.” Hədisi İ-

mam Əhməd və Əbu Davud rəvayət etmişdir.409 

Peyğəmbərin  “Sizə əmr etdiklərimdən isə gücünüz ça-

tanını edin” sözü ona dəlildir ki, insanın işin hamısını gör-

məyə gücü çatmırsa və o işin bir azını edə bilirsə bu zaman o 

gücü çatanı etməlidir. Bu qaydaya daxil olan məsələlərdən 

bunları zikr edə bilərik. 

Təharət (təmizlik): Əgər insan bunun bir azını edə bilir və 

geri qalan hissəsinə gücü çatmırsa o zaman o edə bildiyi qə-

dərini etməlidir. Bunun hamısına gücünün çatmaması isə ya 

suyun olmaması, ya da bəzi əzalarının xəstə olması ilə əlaqə-

dar ola bilər. Bunun yerinə təyəmmüm də ala bilər. Məşhur 

                                                                                                                                   

mişlər: “İbn Sövban Həssən ibn Ətiyyədən Əbu Kəbşə əs-Sülulinin ona 

belə dediyini rəvayət etmiş, o da Sövbanın belə dediyini eşitmişdir..”Əbu 

Şeybə: 1\6 və İbn Məcə: 278 Abdullah ibn Amrdan bu hədisi dəstəkləyən 

iki zəif şahid də  rəvayət etmişlər. Bu hədisi dəsdəkləyən daha bir hədisi 

Əbu Uməmədən İbn Məcə: 279 rəvayət etmişdir. İbn Hibbana: 1037 bax. 
409 Əhməd: 4\212, Əbu Davud: 1096. Hədis həsəndir. 
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olan görüşə görə burada dəstəmaz ilə qüsl eyni hökmdədir. 

(yəni təyəmmümü ya dəstəmazın ya da qüslün yerinə ala bi-

lər) 

Namaz: Vacib olan namazı ayaq üstə qılmağa gücü çat-

mayan oturaraq qıla bilər. Əgər ona da gücü çatmırsa o za-

man uzanaraq qılar. Buxarinin “Səhih” kitabında İmran ibn 

Hüseyndən Peyğəmbərin  belə dediyi rəvayət olunur:    

 "ب  ن  ى ج  ل  ع  ف    ع  ط  ت  س  ت   ل    ن  إ  ا، ف  دً اع  ق  ف    ع  ط  ت  س  ت   ل    ن  إ  ا، ف  مً ائ  ق   ل   "ص   
“Ayaq üstə namaz qıl. Əgər gücün çatmasa oturaraq qıl. 

Əgər (ona da) gücün çatmasa yanın üstə (uzanaraq) qıl.”410 

Əgər bunların heç birinə gücü çatmasa o zaman məşhur olan 

görüşə görə namaz onun üzərindən düşməz və o (başı ilə) i-

şarə edərək niyyəti ilə namaz qılar. 

Fitrə zəkatı da buna bənzəyir. Əgər insan fitrə zəkatının 

bir hissəsini verə bilirsə səhih görüşə görə o, bu zaman verə 

bildiyi qədəri verməlidir. Bu barədə orucun hökmü isə baş-

qadır. Əgər bir şəxs günün bir hissəsini oruc tuta bilirsə o za-

man o müddəti oruc tutması lazım deyil. Bu məsələdə heç 

bir ixtilaf yoxdur. Çünki günün bir hissəsini oruc tutmaq 

müəyyən olunmuş bir ibadət deyil. 

Həmçinin əgər bir insan kəffarə olaraq kölənin yalnız bir 

hissəsini azad edə bilirsə bu zaman ona bu kölənin bir qismi-

ni azad etmək vacib olmaz. Çünki kölənin bir qismini azad 

etmək Allah`a  xoş deyildir. Əksinə insan hansı yolla olursa 

olsun onun hamısını azad etməklə əmr olunmuşdur. 

                                                           
410 1117. İbn Hibban bu hədisin səhih olduğunu demişdir. Təxricinə orada 

bax.  
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Həcc zamanı bir kəs arafatda durmağı yerinə yetirməzsə 

bu zaman  o müzdəlifədə gecələmək, şeytanı daşlamaq kimi 

həccin digər ərkanını yerinə yetirməlidirmi? İmam Əhməd-

dən nəql olunan iki rəvayətət görə belə bir şəxs tavaf və (Safə 

və Mərva arasında) yüyürməklə kifayətlənir. Beləliklə də o 

ümrə ziyarətini yerinə yetirmiş sayılır və ehramdan çıxır. Bu 

iki rəvayətdən ən məşhur olanı odur ki, belə şəxs tavaf və 

(Safə və Mərva arasında) yüyürməklə kifayətlənir. Çünki 

müzdəlifədə gecələmək və şeytan daşlamaq arafatda durma-

ğa bağlı olan şeylərdir və Allah  bunların müəyyən bir yer-

də, müəyyən vaxtda, arafatdan endikdə edilməsini əmr et-

mişdir. Ümrə ziyarətini edənə əmr edilmədiyi kimi Arafatda 

durmayana da bunları etmək əmr edilməmişdir. 
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 َل إ   ل  بم ق  ي م  لم  ب  ي   طم  للام  نَ إ  )):  هللا   ول  س  ر   ال  ق  : ال  ق    ة  ر  ي   ر  ه   ب  أ   ن  ع  
: الم قم ف م  ،يم ل  سم ر  ال   ه  ب   رم مم أم  اب م  يم ن  م  ؤ  ال   رم مم أم  الم عم ت م  للام  نَ إ   وم  ا،ب  ي   طم 

  
   

   

  : الم عم ت م  الم قم  وم ( 51:ونم ن  م  ؤ  ال  )
  

    
 )) ( 172 ة  رم قم الب م ) َّ ث 

ي ه  إ لم الَسمماء  : ))ر  ف  السَّ  يل  ط  ي   ل  ج  الرَّ  ر  ك  ذ   ، َيم د  يمدم عمثم أمغ ب مرم ،  :أمش  يم رمب  
 ، حل مرمام  رمب ه  حمرمام ، ومممل بمس ه  حمرمام ، ومغ ذ  يم ب  ، ومممط عمم ه  حمرمام ، ومممش  يم رمب 

؟ تمجماب  ل ذمل كم  مسلم رواه ((فمأمََّن ي س 
Əbu Hüreyrədən  belə dediyi rəvayət olunur: Peyğəm-

bər  buyurdu: Həqiqətən Allah gözəldir və yalnız gözəl 

(şeyləri) qəbul edir. Heç şübhəsiz ki, Allah  möminlərə 

elçilərə (rəsullara) əmr etdiyi şeyi əmr etmiş və buyurmuş-

dur: “Ey elçilər! Təmiz (halal) nemətlərdən yeyin və yaxşı 

işlər görün!” (Muminun 51). Həmçinin (başqa bir ayədə be-

lə) buyrulur: “Ey iman gətirənlər! Sizə verdiyimiz rüzilərin 

(təmiz və) halalından yeyin!” (Bəqərə 172) Daha sonra  u-

zun-uzadı səfər edən bir nəfər haqqında danışdı: “Saçı-başı 

bir-birinə qarışmış, toz içində əlini göyə qaldıraraq “Ey 

Rəbb`im, Ey Rəbb`im” deyər. Onun yediyi haram, içdiyi 

haram, geyindiyi haramdır və haramla qidalanmışdır. O-
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nun (duası) necə qəbul olunsun ki?” Hədisi Müslim  rəva-

yət etmişdir.411 

Bu hədisi Müslim Fudeyl ibn Mərzuqdan, o Ədiyy ibn Sa-

bitdən, o Əbu Hazimdən, o da Əbu Hüreyrədən rəvayət et-

mişdir. Hədisi həmçinin Tirmizi də rəvayət etmiş və hədisin 

“həsən ğarib” olduğunu demişdir. Fudeyl ibn Mərzuq orta e-

tibarlı ravidir. Müslim ondan hədis rəvayət etmişdir. Buxari-

nin isə ondan rəvayəti yoxdur.   

Peyğəmbərin  “Həqiqətən Allah gözəldir” sözü Səd ibn 

Əbu Vaqqasın Peyğəmbərdən  rəvayətində də vardır. (O 

rəvayət belədir): “Həqiqətən Allah gözəldir və gözəlliyi se-

vər, təmizdir və təmizliyi sevər, səxavətlidir və səxavəti se-

vər”. Hədisi Tirmizi rəvayət etmişdir. Bu hədisin isnadında 

problem var.412 Buradakı gözəl sözü isə “təmiz” mənasında-

dır.  

Hədisdəki (ümumi) məna odur ki, Allah  müqəddəsdir, 

bütün nöqsan sifətlərdən və eyiblərdən uzaqdır. Allah  

buyurur:  

 
 

 
   

      

Təmiz qadınlar təmiz kişilərə, təmiz kişilər də təmiz qa-

dınlara layiqdirlər. Bunlar onların dediklərindən uzaqdır-

                                                           
411 Müslim: 1015, Tirmizi 2989, Əhməd: 2\328, Darimi: 2\300. 
412 Tirmizi: 2799. Sənədindəki Xalid ibn İlyasa (bəzi alimlər) zəif demişlər.  
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lar. (Nur 26) Yəni  onlar əxlaqsızlığın natəmizliyindən və ifti-

rasından uzaqdırlar. 

Peyğəmbərin  “yalnız gözəl (şeyləri) qəbul edir” sözü isə 

məna olaraq sədəqə hədisində də qeyd edilmişdir. Hədis be-

lədir: “Sizdən hər birinizin gözəl bir qazancdan verdiyi sədə-

qəni (Allah  qəbul edər) və Allah  yalnız və yalnız təmiz 

olan (şeyləri) qəbul edər.”413  Buradakı məna odur ki, Allah  

verilən sədəqədən yalnız təmiz və halal olanını qəbul edər.  

(Bəzi alimlər) demişlər: “Açıqladığımız hədisdəki “yalnız 

gözəl (şeyləri) qəbul edir” sözü daha ümumidir (yəni daha 

çox məsələni əhatə edir). Buradakı məna odur ki, Allah  ə-

məllərdən yalnız gözəl və təmiz olanını, riya və ya özünü bə-

yənmə kimi pisliyin hər növündən uzaq olanını, maldan isə 

ancaq təmiz və halal olanını qəbul edir. Gözəl və ya təmiz sö-

zü əməllər, sözlər və ya etiqad üçün sifət ola bilər. Bu saydıq-

larımızın hamısı gözəl və çirkin olmaqla iki yerə bölünür.”  

Digər bir qrup alimlər isə bütün bunların 

    
  

  
     

(Ya Rəsulum!) De: “(Ey insan!) Murdar (haram) şeyin 

çoxluğu xoşuna gəlsə belə, murdarla təmiz (haramla halal) 

bir ola bilməz.” (Maidə 100) ayəsinə aid olduğunu demişlər. 

                                                           
413 Əbu Hüreyrədən Əhməd: 2\418, Buxari: 1410, Müslim: 1014, Tirmizi: 

661, Nəsai 5\57, İbn Məcə: 1842 rəvayət etmişlər. İbn Hibban: 270 hədisin 

səhih olduğunu demişdir. 
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Allah  sözü çirkin və gözəl olmaqla iki yerə bölmüşdür. 

Allah  buyurur:  

    
  
     

Allah məsəl çəkmişdir “xoş bir söz gözəl bir ağac kimi-

dir”. (İbrahim 24)  

   
      

Pis söz isə yerdən qopardılmış, kökü olmayan pis bir a-

ğaca bənzəyir. (İbrahim 26) 

  
      

Pak söz Ona tərəf yüksələr. (Fatir 10) Allah  həmçinin 

Peyğəmbəri  təmiz şeyləri halal edən və çirkin şeyləri ha-

ram edən kimi vəsfləndirmişdir. 

Bəzi alimlər əməl, söz və etiqadların hamısının bura daxil 

olduğunu demişlər. Allah  (Quranda) möminləri gözəlliklə 

vəsfləndirmişdir. Allah  buyurur:    

  
  

    

O kəslər ki, mələklər onların canlarını pak olduqları 

halda alar. (Nəhl 32) Mələklər ölüm anında belə deyərlər: 

“Çıx ey təmiz bədəndəki təmiz ruh”.  Həmçinin (möminlər) 
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cənnətə girdikləri zaman mələklər onlara belə deyər: “Nə 

gözəl oldunuz”. Hədislərdə həmçinin möminin qardaşını zi-

yarət edərkən mələklərin ona belə dediyi də rəvayət olun-

muşdur: “Sən gözəl (təmiz) oldun, addımların nə gözəl oldu 

və cənnətdə sənin üçün bir mənzil hazırlandı”.414 

Möminin hər bir şeyi; qəlbi, dili və bədəni gözəl, təmiz o-

lar. Çünki onun qəlbində iman yerləşmişdir. Onun dilində zikr-

lər, əzalarında isə saleh əməllər hasil olur ki, bunlar da onun 

qəlbindəki imanın bəhrəsidir. Bu bəhrə isə iman sözünə da-

xildir. Allah  da bu gözəlliklərin hamısını qəbul edər.  

Möminin əməllərini gözəlləşdirən ən böyük şey isə onun qi-

dasının gözəlliyidir ki, bu da onun halal olmasıdır. Bununla da 

o əməllərini təmizləmiş olar. Bu hədis də məhz onu göstərir ki, 

əməl yalnız halal yeməklə təmizlənər və qəbul olunar. Haram 

yemək isə əməli pozar və onun qəbul olmasına mane olar. 

Bundan sonra (Peyğəmbər ) belə buyurmuşdur: “Həqiqətən 

Allah yalnız gözəl (şeyləri) qəbul edir. Heç şübhəsiz ki, Allah  
möminlərə elçilərə (rəsullara) əmr etdiyi şeyi əmr etmiş və 

demişdir: “Ey elçilər! Təmiz (halal) nemətlərdən yeyin və 

yaxşı işlər görün!” (Muminun 51). Həmçinin (başqa bir ayədə 

belə) demişdir: “Ey iman gətirənlər! Sizə verdiyimiz rüzilərin 

(təmiz və) halalından yeyin!” (Bəqərə 172)  

Buradakı məna odur ki, peyğəmbərlər və onların ümmət-

ləri gözəl olan şeylərdən, yəni halaldan yeməklə və saleh ə-

məl işləməklə əmr olunmuşlar. Yemək halal olduğu müddət-

                                                           
414 Əbu Hüreyrədən Əhməd: 2\326, Tirmizi: 2008, İbn Məcə: 1443 və İbn 

Hibban: 2961 rəvayətetmişlər. Sənədindəki İsa ibn Sənnən əl-Qasməli zə-

ifdir.  
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cə əməl də saleh və məqbul olar. Əgər yemək halal deyilsə o 

zaman əməl necə qəbul olunsun ki?  

Bundan sonra (Peyğəmbər ) duadan, haramla onun qə-

bul olmayacağından danışmış və buna dair gözəl bir misal 

çəkmişdir. Təbərani isnadında problem olan bir rəvayətlə İbn 

Abbasdan belə dediyini nəql etmişdir: “Ey insanlar! Yer ü-

zündəki qidaların təmiz və halal olanlarını yeyin” (Bəqərə 

168) ayəsi Peyğəmbərin  yanında oxundu. Səd ibn Əbu 

Vaqqas qalxdı və dedi: “Ey Allah`ın  Rəsulu dua et ki, mə-

nim dualarım müstəcəb (qəbul olunan) olsun”. Peyğəmbər  

buyurdu: “Ey Səd! Yeməyini gözəlləşdir və sənin duaların 

qəbul olunar. Muhəmmədin nəfsi əlində olana and olsun ki, 

əgər qul ağzına bir tikə haram apararsa qırx gün onun əməl-

ləri qəbul olunmaz. Əti haram yolla bəslənən bir qulun əti o-

da daha layiqdir”.415 

İmam Əhmədin “Müsnəd” kitabında yenə poblemi olan 

bir isnadla İbn Ömərdən belə dediyi rəvayət olunmuşdur: 

“Kim içində bir dirhəm haram pul olan on dirhəmə paltar a-

larsa o paltarda olduğu müddətcə Allah  ondan namazlarını  

qəbul etməz”. Daha sonra barmaqlarını qulaqlarına tıxadı və 

dedi: “Əgər bunu Allah Rəsulundan  eşitməmişəmsə bu 

qulaqlar kar olsun”.416 Bu hədisə bənzər bir mənada başqa bir 
                                                           
415 İbn Mərdəveyh öz təfsirində Təbəranidən rəvayət etmişdir. Həmçinin 

İbn Kəsir “Təfsir”-də: 1\292, Heysəmi “Məcmə”-də 10\291 nəql etmiş və 

demişdir: “Bu hədisi Təbərani “Sağir”-də rəvayət etmişdir. Sənədində ta-

nımadığım adamlar var”.  
416 Əhməd: 2\98 bu hədisi Buqyə ibnu`l-Vəliddən, o Osman ibn Züfər-

dən, o Haşimdən, o da İbn Ömərdən rəvayət etmişdir. Hafiz əl-İraqi isə 

“Feydu`l-Qadir” kitabında Mənnəvidən nəql edərək belə demişdir: “Bu 

hədisin sənədi çox zəifdir”. 
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rəvayət də mərfu olaraq Əlidən  nəql olunmuşdur. Onu 

Bəzzar və başqaları çox zəif bir isnadla rəvayət etmişlər.417 

Təbərani isnadında zəiflik olan bir rəvayətlə Əbu Hürey-

rədən Peyğəmbərin  belə buyurduğunu nəql etmişdir: “Ə-

gər bir kəs halal ruzi ilə həcc ziyarətini yerinə yetirməyə çı-

xar və ayağını miniyinin üzəngisinə qoyaraq “Ləbbeyk Alla-

hummə ləbbeyk” deyərək səslənərsə bu zaman səmadan bir 

nəfər ona belə səslənər: “Ləbbeykə və sədeyk, azuqən halal, 

miniyin halal, həccin isə günaha bulaşmamış və gözəldir”. 

Əgər bir kəs çirkin ruzi ilə həcc ziyarətini yerinə yetirməyə 

çıxar və ayağını miniyinin üzəngisinə qoyaraq “Ləbbeyk Al-

lahummə ləbbeyk” deyərək səslənərsə bu zaman səmadan 

bir nəfər ona belə səslənər: “Lə ləbbeykə və lə sədeyk, azu-

qən haram, malın haram, həccin də qəbul deyildir”. 

Həmçinin Ömərdən də zəif bir isnadla bu cür bir rəvayət 

nəql olunmuşdur. 

 Əbu Yahya əl-Qattət Mücahiddən, o da İbn Abbasdan 

belə dediyini rəvayət etmişdir: “Adamın qarnında haram ol-

duğu müddətcə Allah  onun namazını qəbul etməz”.418    

Haram malla həccə gedənin həccinin, haram (yolla əldə e-

dilən) paltarda namaz qılanın namazının o insanın üzərinə 

fərz olan həccin və ya namazın yerinə keçib keçməyəcəyi ba-

rəsində alimlər ixtilaf etmişlər. Bu barəd İmam Əhməddən i-

ki rəvayət var. Bu hədislər də onu göstərir ki, bu halda əməl 
                                                           
417 Bəzzar: 3561. Sənədindəki Nadr ibn Mənsur haqqında Buxari belə de-

mişdir: “Onun hədisləri münkərdir. Sənədindəki başqa bir şəxs, yəni 

Əbu Cənnub Uqbə ibn Əlqamə zəifdir”. Heysəmi “Məcmə”-də: 10\292 

demişdir: “Hədisin sənədindəki Əbu Cənnub zəifdir”.   
418 Əbu Yahya əl-Qattət “leyyinu`l-hədis” dir (hədisdə səhlənkardır). 
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qəbul olunmaz. Amma buradakı qəbul sözünün mənası ya 

Allah`ın  rizası, sahibinin şəninə təriflər deyilməsi, mələklə-

rin onunla fəxr etməsi, ya etdiyi işə görə savab qazanması, ya 

da o əməlin fərzliyinin o əməllə düşməsi (vacib olanın yerinə 

yetməsi) ola bilər.  Əgər bu hədisdəki qəbul sözü birinci və i-

kinci mənalardadırsa bu hal fərzliyin aradan qalxmasına ma-

ne olmaz. Peyğəmbərdən  (sahibindən) qaçan nökərin, hə-

yat yoldaşı ona qəzəblənən qadının, falçıya gedənin və spirtli 

içki içənin qırx gün namazının qəbul olmayacağına dair 

rəvayətlər nəql olunmaqdadır. Burada nəzərdə tutulan məna 

(Allah ən doğrusunu bilir) birinci və ikinci mənalardır. Bu da 

Allah`ın  (Allah  ən doğrusunu bilir) 

   
       

Allah yalnız müttəqilərdən qəbul edər! (Maidə 27) ayə-

sindəki məna ilə eynidir. Elə buna görə də bu ayəni eşidər-

kən sələf öz nəfsinə görə qorxardı. Onlar əməlləri qəbul olu-

nan müttəqilərdən olmamaqdan qorxurdular.  

İmam Əhməddən müttəqilər sözü barəsində soruşulduq-

da o belə dediyi rəvayət olunur: “(Onlar çox) şeydən qorxar 

və haramlara düşməzlər”. 

Əbu Abdullah ən-Nəbbaci əz-Zahid rahiməhullah demiş-

dir: “Beş xüsusiyyətlə əməl tamamlanar: “Allah`ı  tanıyaraq 

Ona iman gətirmək, haqqı bilmək, əməllərii xalis olaraq 

Allah  üçün etmək, etdiyin əməlin sünnətə uyğun olması, 

halal yemək. Əgər bunlardan biri olmazsa  əməl qəbul olun-

maz. Bu ona görədir ki, əgər Allah`ı  tanıyıb haqqı bilmə-

dinsə bunun sənə faydası olmaz. Əgər haqqı bilib Allah`ı  
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tanımadınsa bunun da sənə faydası olmaz. Əgər Allah`ı   ta-

nıyıb haqqı bildinsə və əməli xalis olaraq Allah  üçün etmə-

dinsə yenə də sənə faydası dəyməz. Əgər Allah`ı  tanıdın, 

haqqı bildin, əməlini xalis olaraq Allah  üçün etdin və ə-

məlin sünnətə uyqun olmadısa yenə sənə fayda verməz. Ə-

gər bu dörd şey tamamlansa və sənin yeməyin halal olmasa 

bu da sənə heç bir fayda verməz”.419 

Vəhb ibnu`l-Vərd demişdir: “Qarnına girənin halalmı, 

yoxsa harammı olduğunu bilmədiyin müddətcə bu dirəyin 

yerində dayansan (dirək kimi düz olsan və ya ayaq üstə iba-

dətdə olsan) belə heç bir şey sənə fayda verməz”. 420 

Amma haram maldan verilən sədəqə isə Müslimdə  nəql 

olunduğu kimi qəbul olunmaz. Müslim İbn Ömərdən Pey-

ğəmbərin  belə buyurduğunu rəvayət etmişdir: 

 "ول  ل  غ   ن  م   ةً ق  د  ص   ال   و   ،ور  ه  ط   ي   غ  ب   ةً ال  ص   هللا   ل  ب  ق  ي    ال  "

“Allah  təmizliksiz (dəstəmazsız və ya qüslsüz) namazı, 

qənimətdən oğurlanan maldan isə sədəqəni qəbul etməz.”421 

Buxari və Müslim Əbu Hureyrədən Peyğəmbərin  belə 

buyurduğunu rəvayət etmişlər: 

                                                           
419 Əbu Nueym “Hilyə”-də: 9\310. Əbu Abdullah ən-Nəbbacinin adı Səid 

ibn Yəziddir. 
420 Əbu Nueym “Hilyə”: 8\154 
421 Müslim: 224. Həmçinin Əhməd: 2\20, Tirmizi: 1.  
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-ب  ي    الطَّ الَّ إ   هللا   ل  ب  ق   ي   ال  -ب  ي   ط   ب  س  ك    ن  م   ة  ق  د  ص  ب   د  ح  أ   ق  دَّ ص  ا ت  "م  
 "ه  ين  م  ي  ب   ن  مح   ا الر  ه  ذ  خ   أ  الَّ إ  

“Kim təmiz maldan sədəqə versə (Allah  ancaq təmiz o-

lanı qəbul edər) Rəhman onu sağ əliylə götürər.”422 

İmam Əhməd “Müsnəd”-də İbni Məsuddan Peyğəmbərin 

 belə buyurduğunu rəvayət edir: 

 ال   ، و  يه  ف   ه  ل   ك  ار  ب  ي   ، ف   ه  ن  م   ق  ف  ن  ي   ، ف   ام  ر  ح   ن  م   االً م   د  ب  ع   ب  س  ت  ك   ي  "ال  
، ار   النَّ ل  إ   ه  اد  ز   ان   ك  الَّ إ   ه  ر  ه  ظ   ف  ل  خ   ه  ك  ر  ت    ي   ال   ، و  ه  ن  م   ل  بَّ ق  ت   ي   ، ف   ه  ب   ق  دَّ ص  ت  ي   
 يث  ب  ال   نَّ ، إ  ن  س  حل  اب   ئ  ي   و السَّ ح  ي    ن  ك  ل   ، و  ئ  ي   لسَّ اب   ئ  ي   و السَّ ح   ي   ال   هللا   نَّ إ  

 "يث  ب  و ال  ح  ي    ال  

“Bir qul haramdan mal qazansa, onu xərcləsə, ona bərəkət ve-

rilməz, sədəqə versə qəbul edilməz, onu (miras) buraxsa ancaq 

cəhənnəm odunu artırar, Allah  pisi pis ilə silməz, pisi yaxşı ilə 

silər, şübhəsiz ki, murdar murdarı aradan qaldırmaz.”423 

Dərrac İbn Huceyradan, o da  Əbu Hüreyrədən Peyğəm-

bərin  belə buyurduğunu rəvayət etmişdir: 

 ان  ك    ، و  ر  ج  أ   يه  ف   ه  ل   ن  ك  ي   ، ل   ه  ب   ق  دَّ ص  ت  ا، ف   امً ر  ح   االً م   ب  س  ك    ن  "م  
 "ه  ي  ل  ع   ه  ر  ص  إ  

                                                           
422 Əbu Hüreyrədən Əhməd: 2\418, Buxari: 1410, Müslim: 1014, Tirmizi: 

661, Nəsai 5\57, İbn Məcə: 1842 rəvayət etmişlər. İbn Hibban: 270 hədisin 

səhih olduğunu demişdir. 
423 Əhməd: 1\378. Sənədindəki Sabbəh ibn Məhəmməd zəifdir. 
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“Kim haram mal qazanıb ondan sədəqə versə onun üçün o 

sədəqədə bir savab olmaz və  günahı da onun üzərinə olar.” 

Bu hədisi  İbn Hibban “Səhih” kitabında rəvayət etmişdir.424 

Bəziləri bunu Əbu Hüreyrədən mövquf olaraq nəql etmişlər. 

əl-Qasim ibn Muxeymira mürsəl olaraq Peyğəmbərin  

belə buyurduğunu rəvayət edir: 

 ه  ق  ف  ن   أ   و  ، أ  ه  ب   ق  دَّ ص  ت   و  ، أ  ه  مح   ر   ه  ب   ل  ص  و  ، ف   ث   أ  م   ن  م   االً م   اب  ص  أ   ن  "م  
 "م  نَّ ه  ج   ر   ن  ف   ه  ب   ف  ذ  ق   ا، ث َّ يعً ج    ك  ل  ذ   هللا   ع  ، ج   هللا   يل  ب   س  ف  

“Kim günahdan bir mal qazanar və onunla qohumluq ə-

laqələrini möhkəmləndirər, və ya sədəqə verər, və ya onu 

Allah  yolunda xərcləsə, Allah  onların hamısını toplayar 

sonra özüylə birlikdə atəşə atar.”425 

Əbu Dərda və Yezid ibn Meysərədən halal olmayan bir 

mal qazanıb sədəqə verəni yetimin malından alıb  dul qadına 

paltar geydirənə bənzətdikləri rəvayət edilmişdir.426 

İbni Abbasdan zülm edən və haram mal alan, sonra tövbə e-

dib o mal ilə həcc edib, kölə azad edən adamın vəziyyəti soru-

şulduqda o belə demişdir: “Murdar, murdarı ört-basdır etməz”. 

İbni Məsudun da da belə dediyi rəvayət olunur: “Murdar, 

murdarı ört-basdır etməz, amm təmiz murdarı ört-basdır edər”.427  

                                                           
424 3368. Hədisin isnadı səhihdir. 
425 Məzzi hədisi əl-Qasimin tərcümeyi halında “Təhzibu`l-Kəməl”-də səh. 

1118, Zəhəbi “Seyr”-də: 5\203 rəvayət etmişlər. Hədis mərfu deyil. 
426 Əhməd “Zühd” səh. 137  
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Həsən əl-Bəsri demişdir: “Ey miskinin halına yanaraq sə-

dəqə verən! Zülm etdiyinin halına yan”. 

Onu da bilmiş ol ki, haram malla sədəqə iki şəkildə olur. 

Birincisi: Xəyanət edən və ya qəsb edənin öz yerinə xərc-

ləməsi. Bu hədislərdə nəzərdə tutulan məna da elə budur ki, 

belə sədəqə ondan qəbul edilməz. Yəni ona savab verilməz. 

Əksinə başqasının malını icazəsiz istifadə etdiyi üçün günah-

kar olar. Malın sahibi də niyyət və qəsd etmədiyi üçün savab 

ala bilməz. Bunu alimlərdən bir qrup demişdir. Hənbəli a-

limlərindən olan İbn Aqil də bu görüşdədir. Abdu`r-Razza-

qın kitabında Zeyd ibn Axnəs əl-Xuzainin Səid bin Müsey-

yibdən belə soruşduğu rəvayət edilir: “Bir şey tapdım, onu 

sədəqə verimmi?” O dedi: “Sən də mal sahibi də savab ala 

bilməzsiniz”.428 Ola bilsin ki, burada o belə bir şeyin tapıldı-

ğını elan etməzdən öncə sədəqə verilməsini nəzərdə tutmuş-

dur. Sultan və ya bəzi köməkçiləri beytül maldan layiq olma-

dığı malı götürüb ondan sədəqə versə, kölə azad etsə, və ya 

məscid tiksə İbn Ömərdən nəql edilən rəvayətə görə bu qəsb 

etdiyi malı sədəqə verən kimidir. Bəsrənın əmiri Abdullah 

ibn Amir ölüm yatağındaykən insanlar onun yanında toplan-

mış, yaxşılığından və lütfkarlığından ona təriflər deyirdilər. 

İbn Ömər isə susmuşdu. Abdullah ibn Amir Ondan danış-

masını istədi və İbn Ömər ona hədis rəvayət etdi: “Allah  tə-

miz olmadan (dəstəmazsız və ya qüslsüz) namazı, qənimət-

                                                                                                                                   
427 Bəzzar: 932. Heysəmi “Məcmə”: 3\112. (Heysəmi) demişdir: “Sənədin-

dəki Qeys ibnu`r-Rabi araşdırılmalıdır. Şubə və Sövri onun siqat olduğu-

nu demişlər. 
428 Abdu`r-Razzaq “Musannəf”: 18622 
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dən oğurlanan maldan isə sədəqəni qəbul etməz”. Daha son-

ra ona belə dedi: “Sən də Bəsrəda əmir olmusan”.429   

Əsəd ibn Musa “Kitəbu`l-Vərii”-də demişdir: “Fudeyl ibn 

İyad Mənsurdan, o Təmim ibn Sələmədən belə dediyini rəva-

yət etmişdir: “İbn Amir Abdullah ibn Ömərə dedi ki: “Bu dü-

zənlik etdiyimiz təpələri, axıtdığımız bulaqları görürsənmi? 

Bizim üçün bunlarda savab varmı?” İbn Ömər dedi: “Sən 

murdarın murdarı ört-basdır etmədiyini bilmirsənmi?”. 

Bizə Abdu`r-Rahman ibn Ziyad Əbu Malihdən, o da Mey-

mun ibn Mehrandan belə dediyini rəvayət etmişdir: “İbn Ö-

mər ondan kölə azad etmək haqqında soruşan İbn Amirə belə 

dedi: “Sənin misalın hacının dəvəsini oğurlayıb onunla Allah 

 yolunda cihad edənin vəziyyəti kimidir, bu ondan qəbul 

edilərmi?” 

Tavus və Vüheyb ibnu`l-Vərd kimi təqvada şiddətli  olan 

bir qrup belə əmirlərin tikdiyi (bulaq, körpü, məscid kimi) 

şeylərdən faydalanmaqdan çəkinirdilər. İmam Əhməd isə xal-

qın mənfəətinə olan məscidlər, körpülər və fabriklər kimi 

yerlərdən istifadəyə icazə vermişdir. Bunlara fey malından 

(döyüşsüz alınan mal) xərclənər. Ancaq qəti olaraq gömrük 

və qəsb edildiyi bilinən şeylər müstəsnadır. Bu zaman haram 

maldan tikilmiş yerlərdən faydalanmaqdan çəkinmək lazım-

dır. Hər halda ibn Ömərin etirazı da onların beytü`l-maldan 

öz nəfsləri üçün götürüb sonradan sədəqə kimi 

vermələrinədir. Bu qəsbə bənzəyir. Əmirlərin məscid 

tikmələrinə bəzi alimlərin etiraz etməsi də bu qəbildəndir. 

Əbu`l-Fərəc ibnu`l-Cövzi demişdir: “Mutəqaddim (keçmiş) 

alimlərdən bəzilərinə “Sultanlar və ya əmirlərdən haram və ha-
                                                           
429 Əhməd: 2\20, 51, 73, Müslim: 224 
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lal yolla qazanıb sonra bununla karvansaralar və ya məscidlər 

tikdirən bir şəxs üçün savab varmı?” deyə soruşulduğunu 

gördüm. Onlar bu suala xərcləyənin ürəyini xoş edəcək fətva 

verdilər. Bu kimilərin sahib olmadığı malda etdiyi xərcləmədə 

özləri üçün bir cür dəllallıq olduğunu söylədilər. Çünki onlar 

qəsb olunmuşları bilmir ki, mallarını onlara geri qaytarsın”. 

(Əbu`l-Fərəc) dedi: “Mən dedim ki: “Fətva verənlərin və-

ziyyəti nə qəribədir. Onlar şəriətin əsaslarını bilmirlər. Belə 

halda əvvəlcə xərcləyənin halına baxılmalıdır. Əgər bu şəxs 

sultandırsa beytü`l-maldan (dövlətin büdcəsi) götürülən ma-

lın xərclənəcəyi yerlər bilinir. Bu mal ilə necə olur ki, əsas la-

zım olan şeylər qalıb mədrəsə və ya karvansara kimi fayda-

sız şeylər tikilir? Əgər bu şəxs əmir və ya sultan köməkçilə-

rindəndirsə beytü`l-mala qaytarılması lazım olanı beytü`l-ma-

la qaytarmalıdır. Əgər mal haram və ya qəsb olunmuş mal-

dırsa hər cürə istifadəsi haramdır. Bu zaman vacib olan malın 

alınan kəsə və ya varislərinə verilməsidir. Əgər kimdən 

alındığı bilinmirsə beytü`l-mala verilir, xalqın mənfəətləri  və 

ya sədəqə üçün istifadə olunur. Onu götürənin payına gü-

nahdan başqa bir şey yazılmaz”. İbnu`l-Cövzinin sözü bitdi. 

Onun sözü öz zamanındakı fey malından faydalanma 

haqqı olanlara haqqlarını verməyən və bu mala sahib imiş ki-

mi ehtiyac olmayan mədrəsələr və karvansaralar tikən sul-

tanlar haqqındadır. Onlar bu cür tikililəri bəzən bir qrup in-

san üçün xüsusiləşdirib başqalarını isə ora buraxmırdılar. Ə-

gər ədalətli başçı fey malından haqq sahiblərinə haqqlarını 

vermişsə sonrada insanların ehtiyacı olduqları məscid, mək-

təb və ya ruhi xəstələr evi kimi şeyləri tikdirsə bu zaman caiz 

olar. Əgər beytü`l-maldan özü üçün mal götürsə sonra  onu 

özünə nisbət edərək beytü`l-maldan tikilməsi caiz olan və 

ehtiyac duyulan məktəb və ya məscid tikdirsə, bu zaman 
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qəsb edib qəsb etdiyi şəxsə sədəqə və ya hədiyyə olaraq ma-

lını geri verən kimsəyə zidd olaraq bu etdiyi ilə özünü təmi-

zə çıxarmış olarmı? Bütün bunlardan israfsız və bər-bəzək-

siz, ehtiyac olduğu qədər tikərsə danışa bilərik. 

Ömər ibn Abdu`l-Əziz beytü`l-maldan Bəsrə məscidinin tə-

mirini əmr etmiş, təmir zamanı israfçılığa yol verməyi qadağan 

etmiş və demişdi: “Mən Allah`ın  malından binalar üçün haqq 

tapa bilmədim”. Ondan belə dediyi də rəvayət edilir: “Beytü`l-

mallarına zərər verəcək şeyə müsəlmanların ehtiyacı yoxdur”. 

Onu da bilmiş ol ki, bəzi alimlər qəsb edənin başqasının 

malını istifadə etməsinin mal sahibinin icazəsinə bağlı oldu-

ğunu söyləmişlər. Onların fikrincə əgər mal sahibi icazə versə 

bu zaman o maldan xərcləmək caiz olar. Bəzi hənbəli alimləri 

Əhməddən belə dediyini rəvayət etmişlər: “Kim zəkatını qəsb 

olunmuş maldan çıxarsa sonra mal sahibi icazə versə bu caiz 

olar və zəkat ondan düşər”. Həmçinin İbn Əbu Musa İmam 

Əhməddən belə dediyini rəvayət etmişdir: “Birisi başqasının 

köləsini, əvəzini öz malından ödəməyi boynuna götürərək 

azad etsə sonra sahibi də buna icazə versə caiz olar. Azad 

etmə həyata keçər”. Bu görüş isə Əhmədin dediyinə zidddir. 

Hənəfilərdən belə dedikləri rəvayət edilir: “Birisi bir qo-

yun qəsb etsə, bu qoyunu həcc ziyarəti zamanı kəssə və sahi-

bi də icazə versə caiz olar”. 

Qəsb edənin qəsb ediliş malı istifadəsinin ikinci şəkli isə 

sahibinə və ya varislərinə verməkdən aciz olduğu zaman sa-

hibi adından sədəqə verməsidir. Bu isı alimlərin əksəriyyəti-

nə görə caizdir. Malik, Əbu Hənifə, Əhməd və başqalarını 

buna misal göstərmək olar. İbn Abdu`l-Bərr demişdir: 

“Zühri, Səvri, Malik, Əvzai və Leys, əgər ordu dağılmış və 
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onlara çata bilməmişsə qənimət malından oğurlayan adam o 

malın beşdə birini imama verməsi, geri qalanını isə sədəqə 

verməsi lazım olduğu görüşündədirlər”.430 Bu görüş Übadə 

ibn Samitdən, Müaviyədən və Həsən əl-Bəsridən də rəvayət 

edilmişdir. Bu görüş həmçinin İbn Məsud və İbn Abbasın da 

məzhəbinə  bənzəyir. Çünki onlar da sahibi bilinməyən ma-

lın sədaqa verilməsi fikirindədirlər. Deyilmişdir ki: “Alimlər 

itmiş malı elan edildikdən və sahibinin tapılmaması halında 

sədəqə veriləsinin  caiz olduğuna icma etmişlər. Həmçinin 

demişlər ki, sahibi gəlirsə savab və ya əvəzinin özünə geri 

ödənilməsi arasında ixtiyar sahibi olar. Qəsb edilənin də 

vəziyyəti bu cürdür. 

Malik ibn Dinardan belə dediyi rəvayət edilmişdir: “Əta 

ibn Əbu Rabahdan sorüşdum ki, əgər bir nəfərdə haram mal 

varsa, onun sahibini tanımırsa və bundan xilas olmasını istə-

yirsə (nə etməlidir)? O dedi: “Bunun caiz olduğunu demirəm, 

amma o malı sədəqə versin”. Malik demişdir: “Ətanın bu 

sözü mənim üçün onun ağırlığında qızıldan daha sevimlidir. 

Süfyan bir qövmdən qəsb edilmiş bir şeyi satın alan haq-

qında belə demişdir: “Malı onlara geri versin. Əgər buna gücü 

çatmazsa malın hamısını sədəqə versin. Mayasını da götür-

məsin”. O həmçinin malında şübhə olduğu üçün onunla alış-

verişdən xoşlanmadığı adama bir şey satan şəxs barəsində 

belə demişdir: “O malın qiyməti qədər sədəqə versin”. İbn 

Mübarək ona müxalif olaraq belə demişdir: “Təkcə qazancı 

sədəqə versin”. Əhməd demişdir: Qazancı sədəqə versin”. 

                                                           
430 Hafiz İbn Həcər “Fəth”-də: 6\186 demişdir: “İbn Munzir demişdir: 

“Qənimət malından oğurluq edənin bölgüdən öncə oğurluq etdiklərinin 

hamısının qaytaracağı barəsində alimlər icma etmişlər. Bölgüdən sonrakı 

oğurluğa gəldikdə isə Səvri, Əvzai və Malik demişdir: “Beşdə birini 

imama verməli, geri qalanını isə sədəqə verməlidir”. 
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İmam Əhmədin belə dediyi də rəvayət olunur: “Əgər bir 

nəfərə atasından miras qalmışsa və atası da onunla alış-veriş-

in bəyənilmədiyi bir nəfərlə alış-veriş edirdisə bu zaman qa-

zancın miqdarı qədər sədəqə verməsi, geri qalanını isə götür-

məsi lazımdır”. 

Bir qrup səhabədən buna yaxın bir görüş  rəvayət edil-

mişdir. Onlardan bəziləri Ömər ibn Xəttab və Abdullah ibn 

Yezid əl Ənsaridir.  

Haram mallar haqqında imam Şafiidən məşhur olan görüş 

haqq sahibi ortaya çıxana qədər malın saxlanılması görüşüdür.  

Fudeyl ibn İyad sahibləri bilinməyən haram mallar haq-

qında tələf edilib dənizə atılacağı və sədəqə verilməyəcəyi 

fikrində idi. O dedmişdir: “Allah`a  ancaq təmiz olanla ya-

xınlaşmaq olar”. 

Səhih olan görüş isə onunla sədəqə veriləcəyidir. Çünki 

malı məhv etmək və ya tələf etmək qadağan edilmişdir. Onu 

uzun müddət qorumaq da onun tələf olmasına gətirib çıxa-

rır. Belə malı sədəqə vermək öz qazancından deyil ki, mur-

dar şeylə, Allah`a  yaxınlaşma olsun. O ancaq dünyada fay-

dalanması qeyri-mümkün olduğu üçün sahibinin yerinə a-

xirətdə faydalanmasını təmin edəcək bir əməldir. 

Peyğəmbərin  “Daha sonra  uzun-uzadı səfər edən bir 

nəfər haqqında dedi: Saçı-başı bir-birinə qarışmış, toz içində 

əlini göyə qaldıraraq “Ey Rəbbim, Ey Rəbbim” deyər. Onun 

yediyi haram, içdiyi haram, geyindiyi haramdır və haramla 

qidalanmışdır. Onun (duası) necə qəbul olunar ki?” sözünə 

gəldikdə isə (bunun açıqlaması aşağıdakı kimidir). 
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Bu sözlə Peyğəmbər  dua etməyin ədəbinə, onun qəbul 

olmasına gətirib çıxaran səbəblərə, qəbuluna mane olan şey-

lərə işarə etmişdir. O duanın qəbulun olma səbəblərindən 

dördünü zikr etmişdir: 

Bunlardan birincisi uzun səfərdir. Səfər özü-özlüyündə 

duanın qəbul olmasına səbəb olan amillərdəndir. Əbu Hü-

reyrə Peyğəmbərin  belə buyurduğunu rəvayət etmişdir: 

 ة  و  ع  د   ، و  وم  ل  املظ   ة  و  ع  : د  نَّ يه  ف   كَّ  ش  ال   ت  ااب  ج  ت  س  م   ات  و  ع  د   ث  ال  "ث  
 "ه  د  ل  و  ل   د  ال  الو   ة  و  ع  د   ، و  ر  اف  املس  

“Üç dua müstəcəbdir və bunda heç şübhə yoxdur; Məzlu-

mun duası, yolçunun duası və atanın övladına duası”.431 Hədisi 

Əbu Davud, İbn Məcə  və Tirmizi rəvayət etmişlər. Tirmizidə 

nəql olunan rəvayətdə belə deyilir: “Atanın övladı üzərinə 

duası”. Bunun bənzəri İbn Məsuddan da rəvayət edilmişdir. 

Səfər nə qədər uzun olsa qəbul olunmağa da daha yaxın o-

lar. Çünki bunda nəfsin qırılması, vətəndən uzaq düşərək qə-

ribçilik çəkmə və əzabi-əziyyətə qatlanma vardır. Qırıqlıq isə 

öz növbəsində duanın qəbulunun ən böyük səbəblərindəndir. 

İkincisi: Geyimə və görünüşə səhlənkar yanaşma, səliqə-

sizlik, tozlanma, saç dağınıqlığı və ya bir dağınıqlığın olması. 

Bu da yenə Peyğəmbərdən  məşhur olan hadisə görə dua-

nın qəbul olunma səbəblərindəndir. 

                                                           
431 Hədis həsəndir. Əbu Davud: 1536, Tirmizi: 1905, 2448, İbn Məcə: 3862, 

Əhməd: 2\285, Buxari “Ədəbu`l-Müfrad”-da: 32, 481. İbn Hibban: 2699 

səhih olduğunu demişdir. Əhmədin: 4\154 Uqbə ibn Amirdən hədisi 

gücləndirən şahidi var.  
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ر ي ن   ع ث  أ غ ب  ر  ذ ي ط م  ، ،"ر بَّ أ ش  ل ب  و اب  ف وع  اب  ل و  أ ق س م  ع ل ى اَّللَّ   م د 
 ل ب  رَّه "

“Nə qədər saçı dağınıq, tozlu, cır-cındır, köhnə paltarlı qa-

pılardan qovulmuş vardır ki, əgər Allah`a  and içsə Allah  

onun andını doğru çıxarar.” 432  Peyğəmbər  yağış duasına 

çıxarkən köhnə paltarla, təvazökar şəkildə və niyaz edərək 

çıxmışdı.433  

Mutarrif ibn Abdullahın qardaşının oğlu həps edilmişdi.  

Əyninə cır-cındır paltar geyindi və əsasını aldı. Ona “bu nə-

dir?” deyilincə: “Rəbb`imə zillət göstərirəm ki, bəlkə məni qar-

daşımın oğulu üçün şəfaətçi edər dedi.”434  

Üçüncüsü: Əlləri göyə qaldırmaq. Bu onun vəsitəsilə dua-

nın qəbulu ümid edilən ədəblərdəndir. Salmandan rəvayət e-

dilən hədisdə Peyğəmbərin  belə buyurduğu rəvayət olunur:  

رًا " ف  ي ه  أ ن  ي  ر دَّه  ا ص  ي ي إ ذ ا ر ف ع  الرَّج ل  إ ل ي ه  ي د  ت ح  إ نَّ اَّللَّ  ح ي يي ك ر ي  ي س 
ائ ب  ت  ي     "خ 

“Həqiqətən Allah  həyalıdır, comərddir, adam iki əlini 

qaldırdığı zaman onu bomboş, ümüdsüz olaraq geri çevir-

məkdən həya edər.” Hədisi İmam Əhməd, Əbu Davud, Tir-

                                                           
432 Müslim: 2622, 2846, İbn Hibban: 6483 
433 Əhməd: 1\230, Tirmizi: 559, Nəsai: 3\163, İbn Məcə: 1266, Əbu Davud: 

1165 İbn Abbasdan belə dediyini rəvayət etmişlər: “Peyğəmbər  (yağış 

duasına) köhnə paltarda, fağırcasına, boyun əyərcəsinə və təvazökarcası-

na çıxdı”.   
434 İbn Əsakir “Tarix” kitabında: 16\290,  Zəhəbi “Seyr”-də: 4\195 
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mizi və İbni Macə rvayət etmişdir.435 Buna bənzər rəvayətlər 

Ənəsdən436 və Cabirdən437 də rəvayət edilmişdir. 

Peyğəmbər  yağış duasında əllərini qoltuq altının ağı 

görünənə qədər qaldırırdı.438 Bədr döyüşü günü əllərini müş-

riklərə qarşı zəfər diləmək üçün o qədər qaldırdı ki, hətta i-

zarı çiyinlərindən düşdü.439 

Peyğəmbərin  duada əllərini qaldırma haqqında müxtə-

lif rəvayətlər edilmişdir. Rəvayətlərin bəzisində  yalnız şəha-

dət barmağıyla işarə etdiyi nəql olunur. Bunu minbər üzərin-

də440 və ya miniyinə441 minərkən etdiyi rəvayət edilmişdir.  

Alimlərdən bir qrupu namazda qunut duası zamanı şəha-

dət barmağıyla işarə ediləcəyi görüşündə olmuşdur. Əvzai, 

Səid ibn Abdu`l-Əziz, İshaq ibn Raheveyh belə alimlərdən-

dir. İbn Abbas və başqaları demişlər: “Bax bu, duada ixlas-

                                                           
435 Əhməd: 5\438, Əbu Davud: 1488, Tirmizi: 3556, İbn Məcə: 3865. İbn 

Hibban: 876, 880 və Hakim: 1\497 hədisə səhih demişlər. Zəhəbi də bunu 

təsdiqləmişdir. Hafiz İbn Həcər “Fəth”-də: 11\143 hədisin isnadının yax-

şı olduğunu demişdir.   
436 Abdu`r-Razzaq: 19648, Təbərani “Dua”-da: 204, 205, Hakim: 1\497-

498, Bəğavi: 1386 zəif isnadlarla rəvayət etmişlər. 
437 Əbu Yələ: 1867. Heysəmi “Məcmə”-də: 10\149 zikr etmiş və Təbəraninin 

“Əvsat” kitabına nisbət etmiş və demişdir: “Sənədində Yusiv ibn Məhəm-

məd ibn Munkədirin zəifliyinə şübhə yoxdur. Qalanları isə səhih ravilərdir”. 
438 Ənəsdən Buxari: 1031, Müslim: 895 rəvayət etmişlər. İbn Hibban: 2895 

hədisin səhih olduğunu söyləmişdir. 
439 Ömərdən Müslim: 1763, İbn Hibban: 4793 
440 Əmməra ibn Ruveybədən Əhməd: 4\135, Müslim: 874, Nəsai: 3\108, 

Əbu Davud: 1104 rəvayət etmişlər. İbn Hibban: 882 hədisin səhih olduğu-

nu demişdir.  
441 Bu hadisə Vəda xütbəsi zamanı baş vermişdir. Bunu Müslim: 1763 Ca-

birdən uzun-uzadı bir hədisdə rəvayət etmişdir 
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dır”.442 İbn Sirin demişdir: “Allah`ı  təriflədiyin zaman bir 

barmağınla işarə et.”  

Əli qaldırmağın ədəblərindən biri də Peyğəmbərin  qib-

ləyə yönələrkən əllərinin çöl tərəfini qibləyə iç tərəfini isə ü-

zünə doğru çevirməsidir. Peyğəmbərin  yağış duası zamanı 

belə etdiyi rəvayət olunmuşdur.443 Alimlərdən bəziləri yağış 

duasında əlləri bu cür qaldırmağı müstəhəb görmüşdür. 

Cövzəcani belə alimlərdəndir. Sələfdən bəzisi isə əlləri bu 

cür qaldırmağın yalvarış olduğunu demişdir.  

Peyğəmbərdən  yağış duası zamanı bunun əksi də rəva-

yət edilmişdir.444 Sələfdən bir qrupun belə dua etdiyi də rəva-

yət edilmişdir. Onlardan bəziləri belə demişlər: “Əlləri bu cür 

qaldırmaq Allah`dan  yardım istəmək və ona sığınmaqdır”. 

İbn Ömər, İbn Abbas və Əbu Hüreyrə bu cür deyən-

lərdəndirlər. Peyğəmbərdən  Allah`a  sığındığı zaman bu 

şəkildə dua etdiyi də rəvayət edilmişdir.445  

Peyğəmbərin  əl qaldırma şəkillərindən biri də əli göyə 

qaldıraraq ovcunu səmaya, əlin çölünü isə yerə doğru yö-
                                                           
442 İbn Əbu Şeybə: 10\287, 381, Abdu`r-Razzaq: 3244, Beyhaqi: 2\133  
443 Buxari: 1031 və Müslimdə: 895 Ənəsdən rəvayət olunan hədisə bax. 

Əbu`l-Ləhmin dostu Ümeyrdən rəvayət olunan hədis isə Əbu Davudda: 

1168, Əhməddə: 5\223 nəql olunmuş, Hakim: 1\327 bu hədisin səhih ol-

duğunu demiş Zəhəbi isə bunu təsdiq etmişdir. 
444 Əbu Davud: 1171 Ənəsdən belə dediyini rəvayət etmişdir: “Peyğəm-

bər  yağış duasını belə edərdi. Əllərini əlin içi yerə doğru olmaqla göyə 

uzatdı və mən onun qoltuq altlarını görürdüm”.  
445 Hədisi Əhməd: 4\56 Xalləd ibnu`s-Səibdən mürsəl olaraq rəvayət et-

mişdir. Sənədindəki İbn Luheyə zəifdir. Hədisi həmçinin heysəmi “Məc-

mə”-də: 10\168 rəvayət etmiş və isnadının səhih olduğunu demişdir. 
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nəltməkdir. Allah`dan  duada bu şəkildə istəmək haqqında 

bir çox hədislər rəvayət olunmuşdur. İbn Ömər, Əbu Hürey-

rə və İbn Sirindən Allah`dan  bir şey istəməyin bu cür ol-

duğu rəvayət edilmişdir. 

Həmçinin onlardan bunun əksi, yəni əlləri tərs çevirib ar-

xa tərəfini göyə, içini yerə doğru etmək də rəvayət olunmuş-

dur. Müslimdə Ənəsdən Peyğəmbərin  yağış duası edərkən 

əllərinin üstünü səmaya tərəf tutduğu rəvayət edilmişdir.446 

Bunu İmam Əhməd də rəvayət etmişdir və rəvayətində belə 

deyilir: “İki əlini açdı və iki əlinin arxasını göyə doğru 

çevirdi”.447 Bu hədisi Əbu Davud da nəql etmişdir. Onun rə-

vayəti isə belədir: “Peyğəmbər  bu şəkildə yağış duası etdi. 

Yəni iki əlini uzatdı və ovuclarını yerə doğru çevirdi”.448 

İmam Əhməd Əbu Səid əl-Xudridən belə dediyini rəvayət 

etmişdir: “Peyğəmbər  Arafatda durb belə dua edirdi; iki ə-

lini sinəsinin tuşunda qaldırdı və ovuclarının içini yerə doğ-

ru çevirdi”.449 Həmməd ibn Sələmə də Peyğəmbərin  Ara-

fatda əllərini bu cür qaldırdığını demişdir. İbn Sirindən belə 

dediyi rəvayət olunmuşdur: “Bax bu yardım istəməkdir”. 

Hümeydi demişdir: “(Duada) yalvarma budur”. 

Dördüncüsü: Rububiyyətini təkrarlayaraq Allah`a  israr 

etmək. Bu da, onun vasitəsilə duanın qəbul olmasının istən-

                                                           
446 Müslim: 896 
447 “Müsnəd”: 3\241 
448 Əbu Davud: 1171. İsnadı səhihdir. 
449 “Müsnəd”: 3\13. Hədisi həmçinin İbn Əbu Şeybə: 10\287 də rəvayət 

etmiş, Heysəmi də “Məcmə”-də: 10\168 zikr edərək belə demişdir: “Sə-

nədindəki Bişr ibn Hərb zəifdir”. 
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diyi şeylərin ən böyüyündəndir. Bəzzar Aişədən g mərfu 

olaraq belə dediyini rəvayət etmişdir: “Qul dörd dəfə Ya 

Rəbb dəyincə, Allah: “Lebbeyk (qarşındayam) qulum, istə sə-

nə veriləcək deyər”.450 

Tabərani və başqaları Sad ibn Xaricədən belə dediyini rə-

vayət etmişdir: “Bir qövm Peyğəmbərin  yanına gələrək ya-

ğışın qıtlığından şikayət etdi. Peyğəmbər  buyurdu: “Dizlə-

riniz üstə çökün Ya Rəbb, ya Rəbb deyin”. (Bundan sonra o) 

şəhadət barmağını göyə qaldırdı və üzərlərinə o qədər yağış 

yağdırıldı ki, yağışın dayanması istədilər”.451 

İmam Əhmədin “Müsnəd” kitabında  və başqa kitablarda 

Fadl ibn Abbasdan Peyğəmbərin  belə buyurduğu rəvayət 

edilmişdir: 

 و   ع  ش  ت    ، و  ع  ر  ض  ت   ، و  ي   ت   ع  ك  ر   ل    ك  ف   د  ه  ش  ت   ، و  ن  ث    م  ن  ث   م   ة  ال  "الصَّ 
-ك  ه  ج  ا و  م  ب    الً ب  ق  ت   س  م   ك  ب   ر   ل  ا إ  م  ه  ع  ف   ر  : ت   ول  ق  ي   -ك  ي  د  ي   ع  ن  ق  ت    ، و  ك  س  ت   
 "اج  د  خ   ي  ه  ف   ك  ل  ذ   ل  ع  ف  ي    ل    ن  م  ، ف  ب    ر  ي   ب    ر  : ي  ول  ق  ت    و  

“Namaz iki ikidir, hər iki rükətdə bir təşəhhüddür, yalva-

rışdır, xuşudur, sədaqətdir, əllərinlə üzünü örtməndir-deyir 

                                                           
450 Bəzzar: 3145. Hədisi həmçinin Heysəmi “Məcmə”-də: 10\159  zikr e-

dərək demişdir: “Sənədindəki Həkəm ibn Səid əl-Əməvi zəifdir”. 
451 Hədis zəifdir. Hədisi Bəzzar: 665, Buxari “Tarix”-də: 6\457 rəvayət et-

mişlər. Sənədində Amir ibn Xaricə var. Buxari demişdir: “İsnadı müəm-

malıdır”. Oğlunun Əbu Hatimdən: 3\188 rəvayət etdiyinə görə o hədisin 

isnadının münkər olduğunu demişdir.   
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ki, əllərini üzünə tutaraq Rəbbinə uzadırsan-Ya Rəbb, ya Rəbb 

deyirsən. Kim bunu etməzsə o (namaz) keyfiyyətsizdir.”452  

Yezid ər-Raqqaşi Ənəsdən belə dediyini rəvayət ətmişdir: 

“Hər hansı bir qul ya Rəbb, ya Rəbb, ya Rəbb desə Rəbb`i 

ona ləbbeyk (buyur), ləbbeyk deyər”.  

Əbu Dərdanın və İbn Abbasın, Allah`ın  ən böyük adı-

nın Rəbb olduğunu söylədikləri rəvayət edilmişdir. 

Ətadan belə dediyi rəvayət edilmişdir: “Qul üç dəfə Ya 

Rəbb ya Rəbb desə Allah  ona baxar”. Bunu Həsənə zikr et-

di və dedi: “Siz Quran oxumursunuzmu?” Daha sonra bu 

ayəni oxudu: 

   
   

   
  

   
   

   
   

    
    

   
   

   
   
   

   
   

   
                                                           
452 Əhməd: 1\211, Tirmizi: 385. Sənədindəki Abdullah ibn Nəfi ibn Umyə 

məchuldur. Həmçinin Əhməd: 4\167, Əbu Davud: 1296, İbn Məcə: 1325 

Mətləb ibn Rabiədən. Onun da sənədində Abdullah ibn Nəfi ibn Umyə var.  
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 O kəslər ki, ayaq üstə olanda da, oturanda da, uzananda 

da Allah`ı xatırlar, göylərin və yerin yaradılması haqqında 

düşünər (və deyərlər): “Ey Rəbb`imiz! Sən bunları boş yerə 

yaratmamısan! Sən pak və müqəddəssən! Bizi cəhənnəm o-

dunun əzabından (Özün) qoru! Ey Rəbb`imiz! Sən cəhən-

nəm oduna atdığın şəxsi, əlbəttə, rüsvay edərsən və zalım-

lara kömək edən olmaz! Ey Rəbb`imiz! Həqiqətən, biz: 

"Rəbb`inizə inanın!” - deyə imana tərəf çağıran bir kimsə-

nin çağırışını eşidib Sənə iman gətirdik. Ey Rəbb`imiz! 

İndi günahlarımızı bizə bağışla, təqsirlərimizdən keç və ca-

nımızı yaxşı əməl sahibləri ilə bir yerdə al! Ey Rəbbimiz! 

Öz peyğəmbərlərin vasitəsilə bizə vəd etdiklərini ver və qi-

yamət günündə bizi rüsvay etmə! Əlbəttə, Sən Öz vədinə 

xilaf çıxmazsan!” Rəbb`i də onların dualarını qəbul edərək 

cavab verdi: “İstər kişi, istərsə də qadın olsun, Mən heç bi-



 
355 

 

rinizin əməlini puça çıxarmaram. Siz (hamınız) bir-biriniz-

dənsiniz. Hicrət edənlərin, öz yurdlarından çıxarılanların, 

Mənim yolumda əziyyətə düçar olanların, vuruşanların və 

öldürülənlərin günahlarının üstünü Allah`dan bir mükafat 

olaraq, əlbəttə, örtəcək və onları (ağacları) altından çaylar 

axan cənnətlərə daxil edəcəyəm. Ən yaxşı mükafat Allah 

yanındadır!” (Əli-İmran 191-195) 

Kim Qurandakı dualara baxsa əksəriyyətinin Rəbb adıyla 

başladığını görər. Allah  buyurur: 

   
   
   

      

Ey Rəbb`imiz, bizə dünyada da, axirətdə də gözəl ne-

mətlər ver, bizi cəhənnəm əzabından qoru! (Bəqərə 201) 

    
    
    
    

    
     

       

Ey Rəbb`imiz, unutduqda və ya yanıldıqda bizi cəzalan-

dırma! Ey Rəbb`imiz, bizdən əvvəlkiləri yüklədiyin kimi, 

bizi ağır yüklə yükləmə! Ey Rəbb`imiz, gücümüz çatmayan 

şeyi bizə yükləyib daşıtdırma!” (Bəqərə 286)  
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Ey Rəbb`imiz! Bizi doğru yola yönəltdikdən sonra ürək-

lərimizə şəkk-şübhə salma! (Əli-İmran 8) Quranda buna bən-

zər ayələr çoxdur. 

Malik və Süfyandan duada “Ey əfəndim” deyən şəxs haq-

qında soruşdular. Onların ikisi də Rəbb deyilməsi lazım ol-

duğunu dedilər. Malik bunu da əlavə etdi: “Peyğəmbərlərin 

dualarında dedikləri kimi”. 

Duanın qəbul olunmasına mane olan şeylərə gəlincə isə 

Peyğəmbər  yemək, içmək, paltar və qidalanma kimi şey-

lərdə haramdan istifadə etməyi buna misal olaraq göstərmiş-

dir. Bu mənada İbn Abbasın hədisində daha əvvəl qeyd etdi-

yimiz kimi Peyğəmbər  Sədə bu cür demişdi: “Ey Səd! Ye-

məyini paklaşdır və sənin duaların qəbul olunar”. Halal ye-

mək, içmək, geymək və qidalanmaq duanın qəbul olmasını 

təmin edən səbəblərdəndir. 

İkrimə ibn Ammar əl-Əsfarın belə dediyini rəvayət etmiş-

dir: “Səd ibn Əbu Vaqqasa dedilər ki, necə olur Allah Rəsu-

lunun  səhabələrinin arasında sənin duan müstəcəb olur? 

O dedi: “Haradan gəldiyini bilmədən ağzıma bir tikə də a-

parmadım”. 

Vəhb ibn Münəbbihdən belə dediyi rəvayət edilmişdir: 

“Allah`ın , duasını qəbul etməsi kimin xoşuna gəlirsə yemə-

yini təmiz (halal) etsin”. Səhl ibn Abdullahdan belə dediyi 

rəvayət edilmişdir: “Kim qırx gün halal yeyərsə duası qəbul 

olar”. Yusif ibn Əsbatdan belə dediyi rəvayət edilmişdir: “Bi-

zə gəlib çatmışdır ki, qulun yeməyi haram olduğu zaman du-

ası göylərdə həbs edilər”. 
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Peyğəmbərin  “Onun (duası) necə qəbul olunar ki?” sö-

zünün mənası belədir: “Onun (duası) necə qəbul olunar ki?” 

cümləsi sualdır. Sual ədatı duanın qəbul olunmasının uzaqlı-

ğını bildirmək və qəbul olunmasına təəccüb üçün istifadə e-

dilmişdir. Bu cümlə duanın qəbul olmasının qeyri-mümkün 

olması və ya qəbul olmasına tamamilə mane olmasını açıq o-

laraq göstərmir. Buradan belə bir nəticəyə gəlmək olar ki, ha-

ramda irəli gedib onunla qidalanmaq ümumiyyətlə duanın 

qəbul olmasına mane olan şeylərdəndir. Bu maneəni maneə 

olmaqdan çıxaracaq şeylər də ola bilir. Həmçinin haramları 

işləmək və fərzləri tərk etmək də duaların qəbul olmasına 

mane ola bilər. Hədisdə yaxşılığı əmr etmə və pislikdən çə-

kindirməyi (əmr bi-l məruf və nəhyun əni-l munkər) tərk et-

məyin xeyirli insanların duasının qəbul olmasına maneə ol-

duğu göstərilmişdir. (Allah`a)  itaət isə duanın qəbul olma-

sına gətirib çıxaran amillərdəndir.453 

Elə buna görə də mağaraya girdikləri zaman qayanın ma-

ğaranın girişini bağladığı zaman oradakı şəxslər Allah  ü-

                                                           

453 Əhmədin: 6\159 və Bəzzarın: 3304 Aişədən g rəvayət etdikləri hədis-

də Peyğəmbərin  belə dediyi nəql olunmuşdur: “Ey insanlar! Allah  si-

zə belə buyurur: “Mənə dua edib dualarınızın qəbul olmamasından, 

məndən istəyib istədiyinizi verməməyimdən, məndən yardım diləyib si-

zə yardım etməməyimdən öncə yaxşılığı əmr edin və pisliklərdən çəkin-

dirin”. Bu hədisi Heysəmi “Məcmə”-də:7\266 zikr edərək belə demişdir: 

“İbn Məcə: 4004 bu hədisin bir qismini nəql etmişdir. Sənədində Asim 

ibn Ömərin kim olduğu bilinmir”. Hüzeyfədən bu hədisi dəstəkləyən 

başqa bir hədisi Tirmizi: 2169 rəvayət etmişdir. İbn Hibbandan başqa heç 

kim sənədindəki Abdullah ibn Abdurrahman əl-Ənsarinin siqat olduğu-

nu deməmişdir. Bax: “Məcmə”: 7\266   
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çün etdikləri ixlaslı və saleh əməllərlə təvəssül etmişdilər. 

Onlar Allah`a  dua etmiş və duaları qəbul edilmişdi.454 

Vəhb ibn Münəbbih demişdir: “Əməlsiz dua edən yaysız 

atış edən kimidir”.455 Ondan həmçinin belə dediyi də rəvayət 

edilmişdir: “Saleh əməl duanı (Allah`a ) çatdırar”. Daha 

sonra Allah`ın  bu ayəsini oxudu:  

   
  
      

Pak söz Ona tərəf yüksələr və pak sözü də (Allah dərga-

hına) yaxşı əməl qaldırar. (Fatir 10) 

Ömər ibn Xattabdan belə dediyi rəvayət edilmişdir: 

“Allah`ın  haram etdiklərindən çəkinməklə dua və təsbeh  

qəbul edilər”. 

Əbu Zərdən belə dediyi rəvayət edilmişdir: “Yeməyə du-

zun yetdiyi kimi saleh insana dua yetər”.456 

Muhəmməd  ibn Vasi demişdir: “Təqva varsa bir az dua ki-

fayətdir”. 

Süfyana dedilər ki, əgər Allah`a  dua etsən (necə edər-

sən?) O dedi ki, günahları tərk etmək duadır.  

                                                           
454 Buxari: 2215, Müslim: 2743, İbn Hibban: 897 
455 İbn Mübarək  “Zühd” kitabında: 322, onun yoluyla da Əbu Nueym 

“Hilyə”-də 4\53 nəql etmişlər. 
456 İmam Əhməd “Zühd” kitabında: səh. 146, onun yoluyla da Əbu Nu-

eym “Hilyə”-də 1\164 nəql etmişlər. 
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 Leys demişdir: “Musa a iki əlini qaldırmış, səylə 

Allah`dan  (nə isə) istəyən adam gördü və dedi: “Ya Rəbb 

qulun özünə mərhəmət edənə qədər sənə dua etdi. Sən mər-

həmətlilərin ən mərhəmətlisisən. Onun ehtiyacı barəsində nə 

etdin?” Allah  buyurdu: “Ey Musa, o mənim haqqıma 

baxana qədər əlini qopana qədər qaldırsa belə onun ehtiya-

cına baxmaram”.  

Təbərani zəif bir isnadla İbni Abbasdan mərfu olaraq bu 

mənada bir hədis nəql etmişdir. 

Malik ibn Dinar demişdir: “İsrail oğularına bir bəla gəldi. 

Bir çıxış yolu axtardılar. Allah  onların peyğəmbərinə onlara 

bunu xəbər verməsini vəhy etdi: “Siz murdar bədənlərlə 

(Mənə dua etməyə) çıxırsınız, siz qan axıtdığınız və evlərini-

zi haramla doldurduğunuz ovuclarınızı mənə  açırsınız. İndi 

mənim qəzəbim sizin üzərinizə şiddətləndi və siz məndən 

ancaq uzaqlaşacaqsınız”.  

Sələfdənn bəzisi demişdir: “Duanın qəbul olmasını səbir-

sizliklə gözləmə. Onun (duanın) yollarını günahlarla bağla-

mısan”. Şairlərin bəzisi bu mənanı alaraq belə demişdir: 

 وب  ر  الك   ف  ش  ك    د  ن  ع   ه  اس  ن  ن    ث َّ     ب  ر  ك    ل    ك  ف   ه  ل  و ال  ع  د  ن   ن  حن   

     وب  ن  لذ  ا اب  ه  يق  ر   ط  ن  د  د  س   د  ق       اء  ع  د  ل    ةً اب  ج  وا   إ  ج  ر  ن     ف  ي  ك  
Hər çətinlikdə İlaha dua edirik, sonra çətinliklər gedincə 

Onu unuduruq 

Duanın qəbul olmasını necə ümid edirik, yolunu günah-

larla bağlamışıq 
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On Birinci HƏDİS: 

ŞÜBHƏLİ  

ŞEYLƏRİ TƏRK 
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 ت  ظ  ف  ح  : ال  ق    ه  ت  ان  ي   ر   و    هللا   ول  س  ر   ط  ب  س   ي   ل  ع   ن  اب   ن  س  احل   ن  ع  
 و   ي  ذ  م  الت     اه  و  ر  (( كم يب  ر  ي   لم  امم  لم إ   كم يب  ر  ي   امم  ع  دم )):  هللا   ول  س  ر   ن  م  
 .يح  ح  ص   ن  س  ح  : ال  ق  

Allah Rəsulunun  nəvəsi və reyhanı Həsən ibn Əlidən  

belə dediyi rəvayət olunur: “Allah Rəsulundan  bunu əz-

bərlədim: “Səni şübhəyə salan şeyləri burax, şübhəyə sal-

mayan şeylərdən yapış”. Hədisi Ttirmizi rəvayət etmiş və 

demişdir: “Hədis həsən səhihdir”.457 

Bu hədisi İmam Əhməd Tirmizi, Nəsai, İbni Hibban “Sə-

hih”-də” və Hakim Büreyde ibn Əbu Məryəmdən, o Əbu`l-

Həvradan, o da Həsən ibn Əlidən rəvayət etdmişdir. Tirmizi 

hədisin səhih olduğunu demişdir. 

Çoxları Əbu`l-Həvra əs-Sədinin adının Rəbiə ibn Şeyban 

olduğunu demişlər. İbn Hibban ve Nəsai onun siqat (etibarlı) 

olduğunu söyləmişlər. Əhməd Əbu`l-Həvranın adının Rəbiə 

ibn Şeyban olduğu barəsində susmuş və bu iki şəxsi ayırma-

ğa (yəni bunların başqa-başqa insanlar olduğu görüşünə) 

meylli olmuşdur. Cəvzəcani demişdir: Əbu`l-Həvra məchul-

dur, bilinmir.458  

                                                           
457 Hədis səhihdir. Abdu`r-Razzaq “Musannəf”: 4984, Əhməd: 1\200, Tir-

mizi: 2518, Nəsai: 8\327, Tayəlisi: 1178, Darimi: 2\245, Təbərani “Kəbir”: 

2708, 2711, Əbu Nueym “Hilyə”: 8\264, Bəğavi “Şərh sünnə”: 2032. Həm-

çinin İbn Hibban: 722 və Hakim: 2\13, 4\99 hədisin səhih olduğunu de-

mişlər.  
458 Cəvzəcaninin bu sözü müəmmalıdır. Çünki mən bu sözü onun “Əhvə-

lu`r-Ricəl” kitabında tapmadım. Əgər bu söz doğru olmuş olsa belə bu 

Əbu`l-Həvranın pis olduğunu göstərməz. Çünki onu Cəvzəcanidən daha 

çox elm sahibi olanlar tanımış və siqat olduğunu demişlər.  
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Bu hədis içində vitr qunutunun zikr olunduğu uzun bir 

hədisin bir parçasıdır. Tirmizi və başqalarının kitablarında 

bu hədisin əlavələri var. (Tirmizidəki) əlavə belədir: “(Çünki) 

düzgünlük rahatlıq, yalan isə şübhədir”. İbn Hibbanın əlavə-

si belədir: “(Çünki) xeyir rahatlıq, şər isə şüphədir”. 

İmam Əhməd459 içərisində bilinməməzlik olan bir isnadla 

Ənəsdən Peyğəmbərin  belə buyurduğunu nəql etmişdir: 

“Səni şübhəyə salan şeyləri burax, şübhəyə salmayan şeylər-

dən yapış”. İmam Əhməd bu hədisi eyni zamanda daha yax-

şı bir isnadla Ənəsdən mövquf olaraq da nəql etmişdir. 

Hədisi Təbərani460 Malikin rəvayətindən, o Nafiidən o da 

İbn Ömərdən mərfu olaraq rəvayət etmişdir. əd-Darəqutni 

demişdir: “Bu İbn Ömərin, Ömərin və Malikin sözündən rə-

vayət edilmişdir”. 

Zəif bir isnadla Osman ibn Əta əl-Xorasanidən-zəifdir-, o-

nun atasından, onun Həsəndən, onun da Əbu Hüreyrədən 

nəqli ilə Peyğəmbərin  bir nəfərə belə buyurduğu rəvayət 

olunur: 

: ال  ؟ ق  ك  ل  ذ  ب   م  ل  لع   اب  ل   ف  ي  ك    و  : ال  ، ق  ك  يب  ر   ي  ا ال   م  ل  إ   ك  يب  ر  ا ي  م   ع  "د  
 ، و  ام  ر  لح  ل   ب  ر  ط  ض  ي   ب  ل  الق   نَّ إ  ف  ، ك  ر  د  ى ص  ل  ع   ك  د  ي   ع  ض  ا، ف  رً م  أ   ت  د  ر  ا أ  ذ  إ  
 "  ة  ي  ب  الك   ة  اف  م    ة  ي  غ  الص   ع  د  ي   ع  ر  الو   م  ل  املس   نَّ إ   و  ، ل  ال  لح  ل   ن  ك  س  ي  

                                                           
459 3\153. Müvquf rəvayət səh. 112-dədir. 
460 “Mücəmu`s-Sağir”-də: 284. Sənədində Abdullah ibn Əbu Roman var 

və o zəifdir. Bəzən isə münkər hədislər rəvayət etmişdir. Əbu`ş-Şeyx 

“Əmsal”-da: 40, və Əbu Nueym “Əxbəru Əsbəhən”-də: 2\243, “Hilyə”-

də: 6\352, Qaddai “Musnəd əş-Şihəb”-də: 645, Xatib “Tərixu Bağdad”-da: 

2\220, 387, 6\386. 
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“Səni şübhəyə salan şeyləri burax, şübhəyə salmayan şey-

lərdən yapış.” Həmin şəxs dedi: “Mən bunu necə bilim?” O 

buyurdu: “Bir iş görəcəyin zaman əlini sinənin üzərinə qoy. 

Şübhəsiz ki, ürək haram üçün (bərk) döyünər, halal üçün isə 

sakit olar. Təqvalı müsəlman böyük günahın qorxusundan 

kiçiyi də tərk edər”. Bu rəvayət Əta əl-Xorasanidən mürsəl o-

laraq nəql edilmişdir. 
Təbərani buna bənzər bir rəvayəti zəif bir isnadla Vəsilə 

ibn Əsqadan, onun da Peyğəmbərdən  rəvayəti ilə nəql et-

mişdir. Orada belə bir əlavə da var: “Təqvalı kimdir?” O bu-

yurdu: “(Təqvalı) şübhə anında dayanan kəsdir”.461 

Bu hədis səhabələrdən bir qrupdan mövquf olaraq da rə-

vayət olunmuşdur. Ömər, Abdullah ibn Ömər, Əbu Dərda 

belə səhabələrdəndirlər. İbn Məsuddan belə dediyi rəvayət 

olunmuşdur: “Ətrafında dörd min şübhəsiz şey varkən şüb-

həli şeylərdən nə istəyirsən. “ 

Ömər demişdir: “Faizi və şübhəli şeyləri buraxın”. Yəni 

faiz olduğunu yəqinliklə bilmədiyiniz və şübhə etdiyiniz 

şeylərdən uzaq durun. 

Bu hədisin mənası şübhəli şeylərdən çəkinmək və şübhəli 

şeylərlə qarşılaşdıqda dayanmaq lazım olduğunu göstərir. 

Halal olan şeylərdən möminin qəlbində şəkk, şübhə meyda-

na gəlmir. Əksinə bu zaman nəfs çox sakit, qəlb isə əmin o-

lur. Şübhə deyilərkən nəzərdə tutulan məna isə qəlbdəki na-

rahatçılıq və təşvişdir. Şübhəli şeylərə gəldikdə isə bu zaman 

möminin qəlbində narahatçılıq və təşviş meydana gəlir. 

                                                           
461 Təbərani “Mucəmu`l-Kəbir”-də: 22 (197). “Məcmə”-də:10\294 deyilir: 

“Sənədində İsmail ibn Abdullah əl-Kəndi var və o zəifdir”.  



 
364 

 

Əbu Abdu`r-Rahman əl-Umri əz-Zahid demişdir: “Əgər 

qul təqvalı olarsa o onu şübhəyə salan şeyləri buraxar, şüb-

həyə salmayan şeylərdən yapışar.” 

Fudeyl ibn İyad demişdir: “İnsanlar təqvanın çətin oldu-

ğunu iddia edirlər. Halbuki mənim qarşıma iki şey çıxdığı 

zaman mən ən çətinini seçdim. Səni şübhəyə salan şeyləri 

burax, şübhəyə salmayan şeylərdən yapış”. 

Həssən ibn Əbu Sənnən demişdir: “Təqvalı olmaqdan a-

san bir şey yoxdur. Əgər bir şey sənə şübhəli qalırsa ondan əl 

çək”. Əlbəttə ki, Həssən kimi insanlara təqva sahibi olmaq a-

sandır. 

Abdullah ibn Mübarək demişdir: “Həssən ibn Əbu Sən-

nənin Əhvazdakı köləsi ona məktub yazaraq bildirdi ki, ora-

dakı şəkər qamışlarına xəstəlik düşüb. Sən öz olduğun yer-

dən mənə şəkər al göndər. O da bir nəfərdən şəkər alıb ona 

yolladı. Bir az keçdikdən sonra şəkər bahalaşdı və o bu yolla 

otuz min dinar qazandı. Daha sonra şəkər aldığı adamın ya-

nına gələrək dedi: “Mənim köləm mənə məktub yazaraq 

məndən şəkər istəmişdir. Mən isə bunu sənə deməmişdim. 

Aramızdakı alqı-satqını ləğv et”. Şəkəri satan adam ona dedi: 

“İndi artıq bunu mənə demiş oldun. Mən də səni bağışla-

dım”. (Həssən ibn Əbu Sənnən) dönüb getdi, amma qəlbi ye-

nə də narahat qaldı. O yenidən geri döndü və dedi: “Mən bu 

alış-verişi lazımi qaydada etməmişəm. Ona görə də istəyirəm 

ki, malı geri götürəsən. O malı geri verənə qədər bu cür da-

vam etdi”. 

Yunus ibn Übeyddən hansısa bir mal istəndiyi zaman o a-

dam göndərib malı aldırdığında adamından malı alacağı a-

dama satış üçün aldığını deməsini tələb edirdi. 
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Hişam ibn Həssən demişdir: “Muhəmməd  ibn Sirin sizin 

bu gün onda qəbahət olmadığı görüşündə olduğunuz qırx 

min şeyi tərk etmişdi”.  

Həccac ibn Dinar Bəsrəya (ticarət məqsədi ilə) ərzaq gön-

dərmiş və göndərdiyi adama malı bazara girəcəyi gündəki 

qiymətinə satmasını əmr etmişdi. Malı göndərdiyi adamdan 

ona belə bir yazı gəlmişdi: “Mən Bəsrəyə daxil olanda gör-

düm ki, gətirdiyim mala o qədər də ehtiyac yoxdur. Mən də 

malı saxladım və onun qiyməti artdı. Malın satışından bu qə-

dər qazandım”. Həccac ona cavab olaraq belə yazdı: “Sən bi-

zə xəyanət etdin və bizim sənə əmr etdiyimizin əksini etdin. 

Məktubun sənə yetişdiyi zaman o maldan gələn bütün gəliri 

Bəsrənın kasıblarına sədəqə ver. Belə etsən bəlkə canımı qur-

tarmış olaram”. 

Yəzid ibn Zurey atasının mirasının beş yüz minindən 

imtina etmiş və onu götürməmişdir. Çünki atası sultanların 

işini görürdü. Yəzid ibn Zurey özü isə zənbil düzəldib satar 

və bununla dolanardı. O ölənə qədər bu cür davam etdi.  

Misvər ibn Məxramə çoxlu qida maddəsi alıb yığmışdı. O 

payızda bulud gördü və bu vəziyyət onun xoşuna gəlmədi. 

O belə dedi: “Müsəlmanlara fayda verəcək bir şeydən xoşu 

gəlməyən kimi görünmürəmmi? O bu malda heç bir qazanc 

əldə etməməyə qərar verdi. Bunu Ömər ibn Xattaba bildirdi-

lər və o dedi: “Allah  səni xeyirlə mükafatlandırsın”.  

Buradan belə nəticəyə gəlmək olar ki, qadağan olmuş bir 

şəkildə mal alıb yığan bir adam həmin maldan gələn qazanc-

dan boyun qaçırmalıdır. İmam Əhməd əlində olmayan şey-

dən qazanc əldə etməkdən uzaq durmaq lazım olduğunu de-
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mişdir. Çünki Peyğəmbər  bunu qadağan etmişdir.462 İmam 

Əhməd icarəyə götürdüyü şeyi icarəyə verən barəsində belə 

demişdir: “Qazancı sədəqə versin”. O həmçinin demişdir: 

“Müdarabə (birinin sərmayə buraxması və digərinin əmək 

sərf etməsi ilə qurulan şəriklik) şərikliyi zazmanı əmək sərf 

edən kəs əgər maldan başqa cür istifadə etmişsə qazancı sə-

dəqə verməlidir”. Ondan nəql olunan başqa bir rəvayətdə isə 

o belə demişdir: “Bir şəxs əgər bağın meyvələrini yetişməmiş 

dərmək şərti ilə alsa və daha sonra yetişənədək gözləsə bu 

zaman aldığı zamandakı qiyməti ilə yetişdiyi zamankı 

qiyməti arasındakı fərqi sədəqə verməlidir”. Hənbəli alimlə-

rindən bir qrup bu malı sədəqə verməyin müstəhəb olduğu-

nu demişlər. Çünki şübhəli şeyləri sədəqə vermək müstəhəb-

dir.  

Aişə anamızdan g ehrama girən birinin ov ətindən yeməsi 

barəsində soruşulduqda o belə demişdir: “Ehramlı günlər sayılı 

(az) günlərdir. Səni şübhəyə salandan uzaq ol. Əgər ovu 

ovlayan ehramda olan adam deyilsə onun halalmı yoxsa ha-

rammı olmasında ixtilaf vardır, (yaxşısı budur) onu tərk et”. 

Bunu dəlil alıb deyirlər ki, alimlərin ixtilafını tərk etmək 

daha fəzilətlidir (üstündür). Çünki (bu zaman insan) şübhə-

dən uzaq olar. Amma təhqiqatçı hənbəli alimləri və başqaları 

bunun mütləq olmadığını demişlər. Bəzi ixtilaflı məsələlərə 

Peyğəmbərin  ziddiyət olmadıqda rüxsət (icazə) verdiyi ha-

mıya məlumdur. Bu rüxsəti etmək o məsələdən çəkinmək-

dən daha yaxşıdır. Ola bilsin ki, bu rüxsət bəzi alimlərə 
                                                           
462 Əbu Davud: 3504 Əyyubdan, o Amr ibn Şüeybdən, o atasından, o da 

babasından olmaqla. İbnu`l-Qayyim “Təhzibu`s-Sünən”-də: 5\153 demiş-

dir: “Peyğəmbərin  əlinin altından olmayan bir şeyi satmağı qadağan et-

məsi Abdullah ibn Ömərdən nəql olunan hədisdə rəvayət olunmuşdur”.  
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çatmasın və buna görə də bundan çəkinsin. Bu dəstəmazının 

olduğunu bilən, amma ona şübhəsi olan kəsin vəziyyətinə 

bənzəyir. Peyğəmbər  o şəxsə belə buyurmuşdu: “İy hiss e-

dib səs eşidincəyə qədər namazdan çıxmasın”.463 Xüsusilə də 

əgər onun şübhəsi namazda ikən olarsa bu zaman onun na-

mazdan çıxması caiz olmaz. Çünki bu qadağan olunmuşdur. 

Bəzi alimlər isə bunun əksinə belə halda namazdan çıxmağın 

vacib olduğunu demişlər. 

Əgər rüxsət digər hədisə ziddirsə və ya ümmətdən bunun 

əksini edən olmuşsa bu halda onu tərk etmək daha yaxşıdır. 

Həmçinin nadir insanlar bu rüxsətlə əməl etsə belə İslam 

ümmətində məşhur olan onun əksi ilə əməl etməkdirsə bu 

zaman yenə onu tərk etmək daha yaxşıdır. Müsəlmanların 

etdiyini etmək daha məqsədəuyğundur. Çünki Allah  bu 

ümməti, batilinin haqqına üstün gəlməsindən qorumuşdur. 

Deməli ilk üç əsrdə edilənlər haqq digərləri isə batildir.  

Burada üzərində durulmalı olan bir məsələ vardır ki, o da 

budur: Şübhəli şeylərdən çəkinmək bütün əməlləri doğru olan 

kəs tərəfindən olur. Amma haramların dərinliyinə gedən kə-

sin şübhəli olan bir məsələdən uzaq durması isə ehtimal olun-

maz bir şeydir. İbn Ömər İraqdan bir nəfərin ağcaqanadın qa-

nı barəsində verdiyi suala belə cavab vermişdir: “Hüseyni öl-

dürdülər. İndi isə gəlib ağcaqanadın qanı barəsində soruşur-

                                                           
463 Buxari: 137, Müslim: 361 Abdullah ibn Zeyd ibn Asim əl-Məzini əl-

Ənsaridən rəvayət etmişlər ki, bir nəfər namazda ikən ona elə gəlir ki, 

onun dəstəmazı pozulur. O da cavabında belə demişdir: İy hiss edib səs 

eşidincəyə qədər namazdan çıxmasın. Müslim: 362 Əbu Hüreyrədən belə 

dediyini rəvayət etmişdir: Əgər sizdən birinizin qarnı ağrısa və o 

dəstəmazına şübhə etsə səs eşidib, iy hiss etməyincəyə qədər məsciddən 

çıxmasın. 
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lar. Mən Peyğəmbərin  belə buyurduğunu eşitdim: “Onlar 

(Həsən və Hüseyn) bu dünyada mənim reyhanlarımdır.”464     

Bir nəfər Bişr ibnu`l-Harisdən anasının yoldaşını boşama-

ğı əmr etdiyi bir nəfər haqqında soruşmuşdu. O da belə ca-

vab vermişdi: “Əgər o şəxs anasına bütün yaxşılıqları etmiş 

və yoldaşını boşaması onun edə biləcəyi ən son şeydirsə o 

zaman boşasın. Amma əgər yoldaşını boşadıqdan sonra qal-

xıb anasını döyəcəksə o zaman boşamasın”.  

İmam Əhmədə sual vermişlər ki, əgər bir nəfər ot alır və o-

nu bağlaya biləcək iplə birlikdə vermələrini şərt qoşarsa (onun 

məsələsi necə olar)? O demişdi: “Bu məsələ kiminlə bağlıdır?” 

Demişlər: “İbrahim ibn Əbu Nueym ilə”. O demişdi: “Əgər bu 

İbrahim ibn Əbu Nueym isə bu şey ona layiqdir.  

O bu cür əməli başqasının etməsini inkar etmişdir. Amma 

təqva əhlindən olan tədqiqatçı alimlərin halı isə buna uyğun-

dur. İmam Əhməd özü də bu cür təqva sahiblərindən birisi i-

di. Bir dəfə o bir nəfərdən onun üçün yağ almasını istəmişdi. 

O şəxs yağı bir kağız parçasının üstündə gətirmiş, o da hə-

min adama kağız parçasını satıcıya geri qaytarmasını əmr et-

mişdi. O həmçinin öz yoldaşlarının mürəkkəb qabından da 

istifadə etməzdi. O özü ilə həmişə mürəkkəb qabı gəzdirər 

və onu istifadə edərdi. Bir dəfə bir nəfər onun mürəkkəb qa-

bından istifadə etmək üçün icazə istədi. O dedi: “Yaz. Bu bir 

az qaranlıq bir təqvadır”. Başqa birisi də onun mürəkkəb qa-

bından istifadə etmək üçün icazə istədi və o dedi: “Nə mə-

nim təqvam nə nə də sənin təqvan bu dərəcəyə çatmayıb”. O 

bu sözləri təvazökarlıqla demişdi.  Bu cür şeylər təqvada o 

                                                           
464 Buxari: 3753. İbn Hibban: 6969 da hədisin səhih olduğunu demişdir. 

Təxricinə orada bax.  
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mərtəbəyə yetişməmiş, zahiri məkruh əməlləri edən və şüb-

həli şeylərdən çəkinməyən şəxslərdən olduğu zaman İmam 

Əhməd bunu xoş qarşılamırdı.   

Peyğəmbərin  “Xeyir rahatlıq, şər isə şüphədir” sözü-

nün mənası isə belədir; Xeyir ilə qəlb rahatlıq tapar, şər ilə 

isə şübhəli (çək-çevirdə) qalar, rahat olmaz. Bu söz onu gös-

tərir ki, şübhəli şeylərlə qarşılaşıldığı zaman qəlbin səsini 

dinləmək lzımdır. Bu barədə inşəallah Nəvvas ibn Səmənin 

hədisində danışacayıq.465  

İbn-i Cərir ət-Təbəri466 Qatədədən belə dediyini rəvayət 

etmişdir: “Bəşir ibn Kəb  

  
     

Onun (yer kürəsinin) qoynunda gəzin. (Mülk 15) ayəsini 

oxudu və qulluqçusuna dedi:  “Əgər qoynunda sözünün nə 

olduğunu anlasan səni Allah  üçün azad edəcəm”. O dedi: 

“Qoynu dağları deməkdir”. O sanki üzündən bir zərbə aldı. 

Çünki qulluqçusundan xoşu gəlirdi. İnsanlardan nə edəcəyi-

ni soruşdu. Bəziləri azad etməli olduğunu bəziləri isə azad 

etməli olmadığını dedilər. O bunu Əbu Dardadan soruşdu. 

                                                           
465 İyirmi yeddinci hədis.  
466 “Cəmiu`l-Bəyən”: 7\29. İbnu`l-Cəvzi “Zədu`l-Məsir”-də: 8\321 demiş-

dir: “Alimlər “qoynunda” sözünü üç cürə açıqlamışlar. Birincisi: Yollar. 

Bunu Əvfi İbn Abbasdan rəvayət etmiş, Mücahid də bunu demişdir. İkin-

cisi: Dağlar. Bunu İbn Əbu Talha İbn Abbasdan rəvayət etmişdir. Qatədə 

də bu görüşdə olmuş, Zəccəc da bu görüşü süçmiş və demişdir: “Mənası 

budur: Sizin üçün orada gəzmək asanlaşdırılmışdır. Əgər orada gəzirsi-

nizsə digərlərində gəzmək daha asandır”. Üçüncüsü:  Ətrafında. Bunu 

Məqatil, Fərra, Əbu Übeydə demiş, İbn Quteybə də  bu görüşü seçmiş və 

demişdir: “İnsanın qoynu onun ətrafıdır”.  
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Əbu Dərda dedi: “Xeyir rahatlıq, şər isə şüphədir. Səni şüb-

həyə salanı burax və səni şübhəyə salmayandan yapış”. 

Bir başqa rəvayətdəki “Həqiqətən sidq rahatlıq, yalan isə 

şüphədir” sözü onu göstərir ki, deyilən hər sözə etibar etmək 

olmaz. Vabisanın hədisində belə deyilir: “İnsanlar sənə fətva 

versələr belə.... O zaman doğru danışanın sözünə etibar et-

mək lazımdır. Doğruluğun əlaməti isə qəlbləri sakitləşdirmə-

sidir. Yalanın əlaməti isə şübhə salmasıdır. Bu zaman qəlb 

sakitlik tapmaz, əksinə ondan qaçar. 

Ona görə də Peyğəmbərin  zamanındakı ağıllı insanlar 

onu eşitdikləri zaman bilirdirlər ki, o doğru danışır və haqqı 

gətirib. Həmçinin Müseyləmənin dediklərini eşitdikdə bilir-

dilər ki, o yalançıdır və batili gətirmişdir. Amr ibn As müsəl-

man olmamışdan öncə Müseyləmə ona vəhy gəldiyini iddia 

edərək belə demişdir: “Ey dəvə! Ey dəvə! Sənin iki qulağın 

və sinən var. Sən də bunu bilirsən ey Amr”. Amr isə ona belə 

demişdi: “Vallahi mən bilirəm ki, sən yalan danışırsan”. 

Bəzi mütəqəddim alimlər demişlər: “Ürəyində istədiyin 

şeyi təsəvvür et və onun haqqında düşün. Daha sonra onu 

ziddi ilə qiyas et. Əgər o ikisinin arasını ayıra bilsən deməli 

sən haqq ilə batili, doğru iə yalanı bir-birindən ayıra bilirsən. 

Sanki Muhəmmədi  təsəvvür edirsən və daha sonra onun 

gətirdiyi Quranı düşünür və bu ayəni oxuyursan:  
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Həqiqətən, göylərin və yerin yaradılmasında, gecə ilə 

gündüzün bir-birini əvəz etməsində, içərisində insanlar ü-

çün mənfəətli şeylər olan gəmilərin dənizlərdə üzməsində 

(insanlar üçün nişanələr vardır). (Bəqərə 164) Bundan sonra 

Muhəmmədin  ziddini təsəvvür edir, Müseyləməni tapır 

və onun dediklərini oxuyursan: 

Ey otağın sahibi, Yataq sənin üçün hazırlanmışdır. 

Bu onun evləndiyi zaman Sicaha467 dediyi sözlərdir. Bu 

sözlə Quranı qarşılaşdırdığın zaman görürsən ki, Quran sa-

kit, qəribə (manalarla dolu), qəlbə yapışan, eşidildikdə xoşa 

gələndir. Amma Müseyləmənin sözləri isə soyuq, boş, ədəb-

sizdir. Bu zaman görürsən ki, Muhəmməd   vəhylə göndə-

rilmiş və doğru, Müseyləmə isə batil gətirən bir yalançıdır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
467 Sicəh bint əl-Haris ət-Təmimiyyə. Mürtəd olaraq peyğəmbərlik iddia et-

miş, insanlar onun arxasınca getmişlər. Müseyləmə ilə razılığa gələrək o-

nunla evlənmiş, o öldükdən sonra isə İslama dönmüşdür. Müaviyənin xi-

lafətinə qədər yaşamış və Bəsrəda vəfat etmişdir. Onun cənaszəsini Mü-

aviyənin Bəsrə valisi Səmura ibn Cundəb qıldırmışdır. Bax: “əl-İsabə”: 

4\331, Şərişinin “Şərh Məqamət” kitabı: 4\35-36.   
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On İkinci HƏDİS: 

İNSANIN ONA 

AİD OLMAYAN  

ŞEYLƏRİ TƏRK  
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ا مم  ه  ك  ر  ت م  ء  ر  الم  م  لم س  إ   ن  س  ح   ن  ))م  : ال  ق    ب    النَّ  ن  ع    ة  ر  ي   ر   ه  ب  أ   ن  ع  
 .ه  ر  ي   غ   و   ي  ذ  م  الت    اه  و  ، ر  ن  س  ح   يث  د  ح   ((يه  ن  ع   ي م لم 

Əbu Hüreyrədən  Peyğəmbərin  belə buyurduğu rəva-

yət olunmuşdur: “Ona aid olmayan şeyləri tərk etməsi ki-

şinin (insanın) İslamının (dininin) gözəlliyindəndir”. Hə-

dis həsən hədisdir. Hədisi Tirmizi və başqaları rəvayət etmiş-

lər.468  

Hədisi Tirmizi və İbn Məcə  Əvzainin rəvayəti ilə Qurra 

ibn Abdu`r-Rahmandan, o Zühridən, o Əbu Sələmədən, o da 

Əbu Hüreyrədən nəql etmişlər.  

Tirmizi bu hədis haqqında demişdir: “Ğaribdir. Bu kita-

bın yazarı rahiməhullah hədisin həsən olduğunu demişdir. 

Çünki isnadındakı şəxslər güvənilir adamlardır. Qurra ibn 

Abdu`r-Rahman Həyvilinin isə bir qrup güvənilir olduğunu, 

digər bir qrup isə zəif olduğunu demişlər”.   

İbn Abdu`l-Bərr demişdir: “Bu hədis Zühridən, etibarlı a-

damlardan rəvayət olunan bu isnadla nəql olunmuşdur. Bu, 

şeyxin hədisi həsən görməsinə də uyğundur”. 

                                                           
468 Hədis həsən liğayyrihidir (başqa hədislərlə gücləndirilmişdir). Hədisi 

Tirmizi: 2317, İbn Məcə: 3976, İbn Hibban: 229 rəvayət etmişlər. Hədisi 

həmçinin İbn Əbu Dünyə “əs-Samt”-da: 108 Səd ibn Zənburdan, o 

Abdu`r-Rahman ibn Abdullah əl-Umridən (o mətrukdur), o Suheyl ibn 

Əbu Salehdən, o atasından, o da Əbu Hüreyrədən rəvayət etmişdir. 

Həmçinin Əbu Zərdən, Zeyd ibn Sabitdən, Haris ibn Hişamdan və Əli 

ibn Əbu Talibdən. “Şərh Tahəviyyə”-yə: 1\342 bax. (Dəru`l-Muəssəsə)  
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Alimlərdən çoxu isə hədisin bu isnadla nəql olunmadığı-

nı, Zühridən Əli ibn Hüseynin Peyğəmbərdən  mürsəl rə-

vayəti ilə nəql olunduğunu demişlər. 

Hədisi Zühridən Malik469, Yunus, Müammar, İbrahim ibn 

Səd kimi etibarlı ravilər de rəvayət etmişdir. Amma onların 

nəql etdikləri rəvayətdə belə deyilir: “Ona aid olmayan şey-

ləri tərk etməsi kişinin (insanın) imanındandır”. 

İmam Əhməd, Yəhya ibn Məin, Buxari və əd-Darəqutni 

kimi alimlər isə Əli ibn Hüseynin mürsəl rəvayətindən başqa 

hədisin səhih rəvayətinin olmadığını demişlər.  

Bəzi zəiflər, hədisin Zühriyə isnadını pis bir şəkildə qarış-

dırmışlar. Səhih olan isə hədisin mürsəl olmasıdır. Hədisi Ab-

dullah ibn Ömər əl-Ümri Zühridən, o Əli ibn Hüseydən, o ata-

sından, o da Peyğəmbərdən  rəvayət etmiş, bu yolla da so-

nunacan birləşdirmişdir. İmam Əhməd “Müsnəd”-də 470  bu 

yolla da nəql etmişdir. əl-Ümri isə hafiz deyil. İmam Əhməd 

hədisi başqa yolla Hüseyndən, o da Peyğəmbərdən  nəql et-

mişdir.471 Buxari “Tarix”472 kitabında bu rəvayətin zəif oldu-

ğunu söyləmiş və demişdir: “Bu hədis yalnız Əli ibn Hüseyn-

dən mürsəl olaraq səhihdir”. Hədis Peyğəmbərdən  başqa 

yollarla da rəvayət olunmuşdur və onların hamısı zəifdir.  

Bu hədis ədəb qaydalarından böyük bir qaydadır. Əbu 

Amr ibn Salah öz dövründə Malikilərin imamı olan Muhəm-

                                                           
469 “Muvatta”: 2\903 
470 1\201 
471 “Müsnəd”: 1\201 
472  4\220 
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məd  ibn Əbu Zeyddən belə dediyini nəql etmişdir: “Xeyir ə-

dəblərini özündə cəm edən hədislər dörddür: 

1-Kim Allah`a  və axirət gününə iman gətirmişsə ya xe-

yir söyləsin, ya da sussun.  

2- Ona aid olmayan şeyləri tərk etməsi kişinin (insanın) 

İslamının (dininin) gözəlliyindəndir. 

3-Peyğəmbərin  qısaca nəsihət edərək “Qəzəblənmə” 

deməsi. 

4-Mömin özü üçün sevdiyni qardaşı üçün də sevər. 

Bu hədisin mənası odur ki, kimin İslamı gözəl olsa, ona 

aid olmayan söz və əməli tərk edər, ona aid olan söz və əməl-

lərlə kifayətlənər. 

Ona aid olan dedikdə isə onun maraq dairəsindəki hərə-

kətlər, onun məqsədi və ya ondan tələb olunan şeylərdir. 

Maraq dairəsi dedikdə isə onun diqqət mərkəzi nəzərdə tu-

tulur. Burada nəzərdə tutulan məna insanın belə şeyləri öz 

həva və həvəsindən tərk etməsi deyil. Əksinə o bu şeyləri İs-

lamın və şəriətin hökmü olaraq tərk etməlidir. Məhz ona gö-

rə də Peyğəmbər  bunları İslamın gözəlliyindən saymışdır. 

Əgər insanın İslamı yaxşılaşarsa o ona fayda verməyən söz 

və əməlləri tərk edər. Çünki İslam Cəbrail hədisinin şərhində 

göstərildiyi kimi vacib olanlarla məşğul olmağı tələb edir.   

Kamil və təriflənən İslama haramların tərki də daxildir. 

Peyğəmbər  buyurmuşdur:  

 "ه  د  ي   و   ه  ان  س  ل   ن  م   ون  م  ل  املس   م  ل  س   ن  م   م  ل  "املس  
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“Müsəlman; əlindən və dilindən müsəlmanların salamat 

olduğu (zərər görmədiyi) kəsdir.”473 

O halda əgər insanın İslamı yaxşılaşarsa o haramları, şüb-

həli şeyləri, məkruhları və faydasız mübahları tərk edər. Şüb-

həsiz ki, əgər insanın İslamı gözəlləşərsə bu şeylərin heç biri 

onu maraqlandırmaz. Bax bu zaman da o ehsan dərəcəsinə 

yüksəlmiş olar. Ehsan isə Allah`ı  görürmüş kimi ona ibadət 

etmək deməkdir. Əgər Allah`ı  görməsə belə şübhəsiz ki, 

Allah  onu görür. Kim Allah`a  Ona yaxınlaşaraq, qəlbi ilə 

Onu müşahidə edərcəsinə və ya Allah`ın  ona yaxınla-

şacağını  və onu müşahidə etdiyini düşünərək ibadət etsə heç 

şübhəsiz ki, onun İslamı gözəlləşmişdir. Bütün bunlar isə hə-

min şəxsin İslamda ona fayda verməyən hər bir şeyi tərk et-

məsinə, faydalı şeylərlə məşğul olmasına gətirib çıxarar. Bu 

iki şeydən də insanın Allah`dan  həya etməsi və həya olunan 

şeyləri tərk etməsi meydana gəlir. Peyğəmbər  bir nəfərə 

qəbiləsindəki saleh insandan həya etdiyi kimi Allah`dan  hə-

ya etməsini nəsihət etmişdir. İmam Əhməd və Tirmizi İbn 

Məsuddan mərfu olaraq Peyğəmbərin  belə buyurduğunu 

rəvayət etmişlər:     

 ظ  ف  ت    ن  أ   ى، و  و  ح   ام   و   س  أ  لر  ا ظ  ف  ت    ن   أ  ال  ع  ت    هللا   ن  م   اء  ي  ح  ت  س  "اال  
 د  ق  ، ف   ك  ل  ذ   ل  ع  ف    ن  م  ف   ى،الب ل   و   ت  املو   ر  ك  ذ  الت   ى، و  ع  ا و  م   و   ن  ط  الب  
 "اء  ي  احل   قَّ ح   هللا   ن   م  ي  ح  ت  اس  

                                                           
473 Buxari: 11 
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“Allah`dan  həya etmək baş və başın içindəkiləri, qarın 

və qarnın içindəkiləri qorumaq, ölümü və (torpaqda) çürü-

məyi xatırlamaqdır. Kim bunu edərsə Allah`dan  layiqincə 

həya etmişdir.”474  

Bəzi alimlər demişlər: “Sənə yaxınlığı nisbətində Allah`dan 

 həya et və sənin üzərindəki qüdrəti nisbətində Allah`dan  

qorx”.  

Ariflərdən bəziəri demişlər: “Danışdığın zaman Allah`ın   
səni eşitdiyini, susduğun zaman da sənə baxdığını xatırla”. 

Qurani kərimdə bir çox yerdə bu mənaya işarə olunmuş-

dur. Allah  buyurur:  

   
   

    
    

     
  

   
      

     
      

And olsun ki, insanı Biz yaratdıq və nəfsinin ona nə 

vəsvəsə etdiyini də Biz bilirik. Biz ona şah damarından da 

yaxınıq! Xatırla ki, (insanın) sağında və solunda (onun bü-

tün əməllərini) təsbit edən (qeydə alan) iki mələk oturmuş-

dur! Dediyi hər sözü (yazmaq üçün) onun yanında hazır 

durub gözləyən (iki mələk) vardır! (Qaf 16-18)  
                                                           
474 Zəifdir. Əhməd: 3\387, Tirmizi: 2458, Hakim: 4\323, Mərvəzi “Təzim 

Qadəri`s-Salə”-də: 450. 
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(Ya Peyğəmbərim!) Sən nə iş görsən, Qurandan nə oxu-

san, (ümmətinlə birlikdə) nə iş görsəniz, onlara daldığınız 

(onları etdiyiniz) zaman Biz sizə şahid olarıq. Yerdə və 

göydə zərrə qədər bir şey sənin Rəbb`indən gizli qalmaz. 

Ondan daha böyük, daha kiçik elə bir şey də yoxdur ki, a-

çıq-aydın kitabda (lövhi-məhfuzda) olmasın! (Yunus 61) 

    
    
   

     

 Yoxsa onlar elə güman edirlər ki, Biz onların pıçıltıları-

nı və xəlvəti danışıqlarını eşitmirik?! Xeyr, yanlarında olan 

elçilərimiz (onların bütün aşkar və gizli söhbətlərini) yazır-

lar! (Zuxruf 80) 

Fayda verməyən şeyləri tərk etmək deyildikdə ən çox 

qəsd olunan boş və yersiz danışmaqdır. Qaf surəsindən gös-

tərdiyimiz ayələrdə buna işarə olunmuşdur.   

İmam Əhmədin “Müsnəd” kitabında Hüseyndən Pey-

ğəmbərin  belə buyurduğu rəvayət olunmuşdur: 
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 "يه  ن  ع  ي    ال   ايم  ف   م  ال  الك   ة  لَّ ق   ء  املر   م  ال  س  إ   ن  س  ح   ن  م   نَّ إ  "
“Heç şübhəsiz ki, ona fayda verməyən şeylər barəsində 

danışmağı azaltmaq insanın İslamının gözəlliyindəndir.”475 

Xaraiti İbn Məsudun belə dediyini rəvayət etmişdir:  
َّ ى النَّ ت  "أ   ا م  ي ف  م  و   ق   ف   اع  ط   م  ن   إ   هللا   ول  س   ر  ي   :ال  ق  ، ف   ل  ج  ر    ب 

 "  م  يه  ن  ع  ا ي   م  ي ف  الَّ إ   م  ال  ك  ال ة  لَّ ق   ، و  م  ال  السَّ  اء  ش  ف  ب    م  ه  ر  : م  ه  ل   ال  ؟ ق  م  ه  ر  آم  
“Bir nəfər Peyğəmbərin  yanına gələrək dedi: “Ey Allah`ın 

Rəsulu! Mən qövmüm arasında söz sahibi biriyəm. Onlara nə əmr 

edim?” Allah Rəsulu  buyurdu: “Onlara salamı yaymağı və 

danışmağı azaldaraq ancaq faydalı şeylər danışmağı əmr et.”476  

İbn Hibbanın “Səhih” kitabında Əbu Zərdən Peyğəmbə-

rin  belə buyurduğu rəvayət olunmuşdur: 

 ال   م   ل  اق  الع   ىل  ع   و  : م  ال  السَّ  و   ة  ال  الصَّ  ه  ي  ل  ع   يم  اه  ر  ب   إ   ف  ح  ص   ف   ان  ك  "
 و   ،ه  بَّ ر   ايه  ف   ياج  ن  ي    ة  اع  س  : ات  اع  س   ه  ل   ون  ك  ت   ن  أ   ه  ل  ق  ع   ىل  ع   وابً ل  غ  م   ن  ك  ي  

 ة  اع  س   و   ،هللا   ع  ن  ص   ف   ايه  ف   ر  كَّ ف  ت   ي    ة  اع  س   و   ،ه  س  ف  ن    ايه  ف   ب  اس  ي    ة  اع  س  
 ون  ك  ي   ال   ن  أ   ل  اق  الع   ىل  ع   و   ،ب  ر  املش   و   م  ع  املط   ن  م   ه  ت  اج  حل    ايه  ف   ول  ي   
 و   ؛ام  ر  ح   ي   غ   ف   ة  ذَّ ل   و  أ   ،اش  ع  م  ل   ة  مَّ ر  م   و  أ   ،اد  ع  م  ل   د  و  ز  ت   : ث  ال  ث  ل   الَّ إ   انً اع  ظ  

                                                           
475 Əhməd: 1\201, Təbərani “Kəbir”-də: 2886, “Sağir”-də: 2\11. Hədis hə-

sən liğayrihidir. 
476 “Məkərimu`l-Əxlaq”: 196. Sənədində Şəbinin dostu Sirri ibn İsmail əl-

Kufi var. İbnu`l-Qattan onun haqqında demişdir: “Bir məclisdə yalan da-

nışdığını gördüm. Nəsai və başqaları onun mətruk olduğunu demişlər”. 
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 و   ،ه  ان  س  ل  ل   اظً اف  ح   ،ه  ن  أ  ش   ىل  ع   الً ب  ق  م   ،ه  ان  م  ز  ب   ايً ص  ب   ون  ك  ي   ن  أ   ل  اق  الع   ىل  ع  
 "يه  ن  ع  ي    ايم  ف   الَّ إ   ه  م  ال  ك    لَّ ق   ،ه  ل  م  ع   ن  م   ه  م  ال  ك    ب  س  ح   ن  م  

“İbrahimə a nazil olan səhifələrdə bunlar var idi: “Ağıllı 

insan ağlına məğlub olmazdan öncə onun saatları olar (yəni 

vaxtını bölər). (Bəzi) saatlarda Rəbb`indən xilas olma diləyər, 

(bəzi) saatlarda öz nəfsini sorğu-sual edər, (bəzi) saatlarda 

Allah`ın  yaratdıqları barədə fikirləşər, (bəzi) saatlarda isə 

yemək və içmək kimi ehtiyaclarını ödəməklə məşğul olar. 

Aqil bir insan yalnız bu üç şeydən biri ilə məşğul olar: “Ya 

axirətə hazırlıq görər, ya yaşayışını təmin edər, ya da haram 

xaricində bir ləzzətdən istifadə edər. Ağıllı insan öz zəmanə-

sindən xəbərdar olar, işi ilə məşğul olar və dilini qoruyar. 

Sözlərini əməlindən sayan kəs ancaq ona aid olan şeylər 

haqqında danışar.”477 

Ömər ibn Abdu`l-Əziz demişdir: “Sözlərini əməlindən sa-

yan kəs ancaq ona aid olan şeylər haqqında danışar. Onun 

dediyi kimi insanların bir çoxu sözlərini əməllərindən say-

mazlar. Məhz buna görə də onlar yerli-yersiz danışar və sakit 

dayanmazlar. Muaz ibn Cəbəl də bunu bilməmiş, Peyğəm-

bərdən  soruşmuş və demişdi: “Biz danışdıqlarımıza görə 

sorğu-suala çəkiləcəyikmi?” Peyğəmbər  ona belə buyur-

muşdu: “Anan səni itirsin ey Muaz! Dillərinin qazandığın-

dan başqa insanları üzləri üstə cəhənnəmə atan nəir bəs?”478 

                                                           
477 361. Bu uzun bir hədisdir və çox zəifdir. Sənədində İbrahim ibn Hişam 

ibn Yəhya əl-Ğassəni əd-Diməşqi var. Əbu Hatim və Əbu Zura onun ya-

lançı olduğunu demişlər. Zəhəbi isə mətruk olduğunu demişdir.    
478 Kitabımızda şərh edəcəyimiz (29-cu hədis) uzun bir hədisin bir parçasıdır.   
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Allah  insanların öz aralarında pıçıldaşdıqlarının bir ço-

xunda xeyir olmadığını demişdir. Allah  buyurur:   

     
    
    
   

Sədəqə verməyi, yaxud yaxşılıq etməyi və ya insanların 

arasını islah etməyi əmr edən kimsənin söhbətindən başqa 

onların gizli söhbətlərinin çoxunda xeyir yoxdur. (Nisə 114) 

Tirmizi və İbn Məcə Ummu Həbibədən Peyğəmbərin  

belə buyurduğunu rəvayət etmişlər: 

 ن  ع   ي  ه  الن َّ  و   وف  ر  ملع  اب   ر  م  ال   الَّ إ   ه  ل   ال   ه  ي  ل  ع   م  آد   ن  اب   م  ال  ك    ل  ك  "
 "لَّ ج   و   زَّ ع   هللا   ر  ك  ذ   و   ،ر  ك  املن  

“Adəm övladının yaxşılığı əmr etmək, pislikdən çəkindir-

mək və Allah`ı  zikr etməkdən başqa qalan bütün sözləri o-

nun leyhinə yox əleyhinədir.”479 

Süfyan əs-Səvrinin yanında bu hədisi eşidən bir qrup in-

san təəccübləndilər. Süfyan onlara dedi: “Niyə təəccüblənir-

siniz ki? Allah  “Sədəqə verməyi, yaxud yaxşılıq etməyi və 

ya insanların arasını islah etməyi əmr edən kimsənin söhbə-

tindən başqa onların gizli söhbətlərinin çoxunda xeyir 

yoxdur” buyurmurmu? Allah   

   
    

                                                           
479 Tirmizi: 2412, İbn Məcə: 3974. Sənədində Ummu Saleh (kimliyi bilin-

mir) olduğu halda Tirmizi hədisin həsən olduğunu demişdir.  
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Ruhun (Cəbrailin) və mələklərin səf-səf duracağı gün 

Rəhman`ın izin verdiyi və doğrunu deyəcək olan kimsələr-

dən başqa heç kəs danışmayacaq! (ən-Nəbə 38) buyurmurmu?  

Tirmizi Ənəsdən belə dediyini rəvayət etmişdir: “Pey-

ğəmbərin  əshabından bir nəfər vəfat etdi. Oradakılardan 

biri dedi: “Cənnətlə müjdələn”. Peyğəmbər  buyurdu: “Bil-

mirsənmi? Bəlkə o ona aid olmayan şeylər haqqında danış-

mış və ya onu varlandırmayacaq (qədər az) malda paxıllıq 

etmişdir.”480 Bu mənada Peyğəmbərdən  bir çox hədis rəva-

yət olunmuşdur. Bu rəvayətlərin bəzisində sözü gedən ada-

mın şəhid olduğu da deyilir. 

                                                           
480 Tirmizi: 2316, Əbu Nueym “Hilyə”: 5\55-56 Ənəsdən Əəməş yolu ilə. 

Əəməşin Ənəsdən eşitdiyi bilinməsə də rəviləri güvənilir insanlardır. 

Munziri demişdir: “Raviləri siqatdır”. Həmçinin Əbu Yələ “Müsnəd”-də: 

4017, İbn Əbu Dünyə “əs-Samt”-da: 109 Abdu`r-Rahman ibn Saleh əl-

Əzdi yolu ilə Yəhya ibn Yələ əl-Əsləminin Əəməşdən, onun da Ənəsdən 

belə dediyini rəvayət etmişlər: “Uhud günü bizdən bir gənc şəhid oldu. 

Onun acından qarnına daş bağladığını gördük. Anası üzündən torpağı 

təmizlədi və dedi: “Cənnətin mübarək olsun oğlum”. Peyğəmbər  bu-

yurdu: “Nə bilirsən bəlkə o ona aid olmayan şeylər barəsində danışmış 

və kimdənsə nəsə əsirgəmişdir”. Əbu Yələ və Beyhaqi Əbu Hüreyrədən 

belə dediyini rəvayər etmişlər: “Peyğəmbərin  vaxtında bir nəfər şəhid 

oldu. Bir qadın onun üzərində ağlayır və deyirdi: “Ey şəhid”. Peyğəmbər 

 buyurdu: “Nə bilirsən ki, şəhiddir? Bəlkə o, ona aid olmayan şeylər ba-

rəsində danışır və onun malını naqis etməyəcək şeylərdə paxıllıq edirdi”. 

Heysəmi “Məcmə”-də: 10\203-303 demişdir: “Sənədində İsam ibn Taliq 

var və o zəifdir”.    
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Əbu`l-Qasim əl-Bəğavi “Mucəm” kitabında Şihab ibn Ma-

likdən Peyğəmbərin ,yanına gələn bir qrupun içində ikən 

bir qadının ona belə dediyini eşitdiyini rəvayət etmişdir: “Ey 

Allah`ın Rəsulu! Bizə salam verilməzmi?” Peyğəmbər  bu-

yurdu: “Sən çox sözdən çəkinən, ona fayda verməyəni tərk e-

dən və ona aid olmayanı soruşmayan qadınlardansan.”481  

Uqeyli Əbu Hüreyrədən mərfu olaraq belə dediyini rəva-

yət etmişdir: “İnsanların ən çox günahkar olanı ona aid ol-

mayan şeylərdə çox danışanıdır.”482 

Amr ibn Qeys əl-Mələi demişdir: “Bir nəfər Loğmanın a 

yanından keçirdi. Onun yanında adamlar var idi. O Loğma-

na a dedi: “Sən filan qəbilədən deyilsənmi?” O dedi: “Bəli”. 

Həmin şəxs bu dəfə dedi: “Filan dağda çobanlıq edirdin”. O 

dedi: “Bəli”. Daha sonra soruşdu: “Səni gördüyüm səviyyəyə 

nə çatdırdı?” O dedi: “Doğru danışmaq və mənə aid olma-

yan şeylərdə susmaq”. 

Vəhb ibn Munəbbih demişdir: “İsrail oğullarında iki nəfər 

var idi. Bu iki nəfər o qədər ibadət etmişdilər ki, ibadətləri 

onları suyun üzərində gəzməyə müvəffəq etmişdi. Onlar su-

yun üzərində gəzərkən havada gəzən bir nəfəri gördülər və 

ona dedilər: “Ey Allah`ın  qulu səni bu səviyyəyə çatdıran 

nədir?” O dedi: “Dünyadan az bir şey ilə (bu səviyyəyə çat-

dım). Nəfsimi həva və həvəsdən saxladım, mənə aid olma-

                                                           
481 Sənədində bilinməyən şəxs var. Hədisi Hafiz İbn Həcər “əl-İsabə”-də: 

2\155 nəql edərək Əli ibn Səid əl-Əskəriyə və İbn Qaniə nisbət etmişdir.  
482 Hafiz əs-Süyuti “əl-Cəmiu`l-Kəbir”-də: 1\137 nəql etmiş və “Savab”-a, 

“əl-Əmsal”-da əl-Əskəriyə və Lala nisbət etmiş, İbn Nəccar isə bu rəvayə-

ti zəif hesab etmişdir.  
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yan şeylərdən dilimi qorudum, Allah`ın  məni dəvət etdik-

lərini etdim və susmağa üstünlük verdim. Allah`a  and iç-

dikdə O məni andımda sadiq çıxarar və nəsə istədikdə O mə-

nə verər”. 

Ölüm döşəyində ikən bəzi səhabələrin yanına girdilər və 

üzünün ay kimi parıldadığını gördülər. Ondan üzünün pa-

rıltısının səbəbini soruşduqda o belə dedi: “Mənə görə bu iki 

əməldən daha üstünü yoxdur: “Mənə aid olmayan şeylərdə 

danışmazdım və qəlbim müsəlmanlara qarşı salamat idi 

(müsəlmanlara kin, nifrət bəsləməzdim)”. 

Muvarriq əl-Əcli demişdir: “Elə bir şey var ki, mən neçə 

illərdir onun tələblərini pozmuram, heç bir zaman nə onu 

tərk etməmişəm, nə də tərk etməyəcəm”. Dedilər ki, o nədir 

elə?” O dedi: “Mənə aid olmayan şeydən əl çəkmək”. Bunu 

ibn Əbu Dünyə rəvayət etmişdir. 

Əsəd ibn Musa demişdir: “Əbu Məşər Muhəmməd  ibn 

Kəbdən Peyğəmbərin  belə buyurduğunu rəvayət etmişdir: 

 ن  ب   هللا   د  ب  ع   ل  خ  د  ف   "ة  نَّ ال   ل  ه  أ   ن  م   ل  ج  ر   م  ك  ي  ل  ع   ل  خ  د  ي   ن  م   ل  وَّ أ  "
 ف   ك  ل  م  ع   ق  ث  و  ب    ن  ب   خ  أ  : واال  ق   و   ،وه  ر  ب   خ  أ  ف   ،اس  النَّ  ه  ي  ل  إ   ام  ق  ف    ،م  ال  س  
 و   ،ر  د  الص   ة  م  ال  س   ه  ب   واج  ر  أ   ام   ق  ث  و  أ   ،يف  ع  ض  ل   يل  م  ع   نَّ إ  : "ال  ق   ،ك  س  ف  ن   
 "ين  ن  ع  ي    ال   ام   يك  ر  ت   

“İlk olaraq yanınıza girən adam cənnət əhlindəndir”. Bu 

zaman Abdullah ibn Sələm içəri girdi. İnsanlar onun ətrafına 

toplaşdılar və (hadisəni) ona danışdılar. Daha sonra belə de-

dilər: “Ən böyük əməlin hansıdırsa onu bizə bildir”. O dedi: 
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“Mənim əməlim zəifdir. (Qurtulacağımı ümüd etdiyim) ən 

böyük əməlim qəlbimin (müsəlmanlara qarşı) salamat olması 

və mənə aid olmayan şeyləri tərk etməyimdir”.483 

Əbu Übeydə Həsən əl-Bəsrinin belə dediyini rəvayət et-

mişdir: “Allah`ın  qulunu ona aid olmayan şeylərlə məşğul 

etməsi Allah`ın  qulundan üz döndərməsinin əlamətidir”. 

Səhl ibn Abdullah ət-Tüstüri demişdir: “Kim ona aid olma-

yan şeyləri danışsa doğruluq ona haram olar”. Məruf demiş-

dir: “Qulun ona aid olmayan şeyləri danışması Allah`ın  

onu tənha qoyması deməkdir”. 

Bu hədis də onu göstərir ki, ona aid olmayan şeyləri tərk 

etmək insanın İslamının gözəlliyini (kamilliyini) göstərir. Ə-

gər qul ona aid olmayan şeyləri tərk edib ona aid olan şeylər-

lə məşğul olsa bu zaman o İslamını tamamlamış olar. İnsanın 

İslamının gözəl olması ilə savablarının çoxaldığı və günahla-

rının silindiyi barəsində bir çox hədislər var. Bu hədislərə za-

hirən baxsaq görərik ki, savabların çoxalması İslamın kamil-

ləşməsi ilə olur. Müslim Əbu Hüreyrədən Peyğəmbərin  

belə buyurduğunu rəvayət etmişdir:  

                                                           
483 İsnadı zəifdir. Əbu Məşər (adı Nəcih ibn Abdu`r-Rahman əs-Sindidir) 

yaşlanıb qarışdırmışdır. Dedim: “Əhməd: 1\169,182 həsən bir isnadla 

Səd ibn Əbu Vaqqasdan belə dediyini rəvayət etmişdir: “Peyğəmbərə  

bir qab yemək gətirdilər və o yedi. Yeməkdən bir az saxladı və buyurdu: 

“İndi buraya bir nəfər cənnət əhli girəcək və bu yeməyi yeyəcək”. Səd de-

di: “O adamın qardaşım Ümeyr ibn Əbu Vaqqas olmasını istədim. 

Abdullah ibn Sələm gəldi və yeməyin qalanını yedi”. Hakim: 3\416 bu 

rəvayətin səhih olduğunu demiş və Zəhəbi də bunu təsdiqləmişdir.  
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 اال   ث  م  أ   ر  ش  ع  ب   ب  ت  ك  ت   اه  ل  م  ع  ي    ة  ن  س  ح   ل  ك  ف   ،ه  م  ال  س  إ   م  ك  د  ح  أ   ن  س  ح  أ   اذ  إ  "
 زَّ ع   هللا   ىق  ل  ي    ّتَّ ح   اه  ل  ث  ب    ب  ت  ك  ت   اه  ل  م  ع  ي    ة  ئ  ي   س   ل  ك    و   ،ف  ع  ض   ة  ئ  م   ع  ب  س   ل  إ  
 "لَّ ج   و  

“Sizdən hər kim İslamını gözəlləşdirərsə484 etdiyi bütün 

savablar on qatından yeddi yüz qatına kimi yazılar. Etdiyi 

bütün pis əməllərə isə Allah`la  qarşılaşana qədər bir günah 

yazılar.”485 Yaxşı əmələ yazılan on savab labüddür. Bundan 

sonrakı əlavələr isə qulun İslamının gözəlliyindən, niyyə-

tinin xalis olmasından, bu əmələ olan ehtiyacdan və o əməlin 

fəzilətindən asılıdır. Buna misal olaraq isə cihad üçün, həccə, 

qohumlara, yetim və yoxsullara verilən sədəqəni göstərmək 

olar ki, burada verilən sədəqənin həmin zamanda oynadığı 

roldan da çox şey asılıdır. Ətiyyənin İbn Ömərdən nəql 

etdiyi rəvayət də bunu göstərir. (O İbn Ömərin belə dediyini 

nəql etmişdir):  

   
   
       

Kim yaxşı bir iş görərsə, ona həmin işin on qat əvəzi (sa-

vabı) verilər.486 (Ənam 160) ayəsi bədəvi ərəblər barəsində 

nazil olmuşdur. Ondan soruşdular: “Bəs mühacirlər üçün nə 

var?” O dedi: “Onlar üçün daha çox olanı var”. Daha sonra 

bu ayəni oxudu:  

                                                           
484 İslamı gözəlləşdirmək deyərkən nəzərdə tutulan insanın İslamın əmr 

və qadağalarına tam uyğun bir şəkildə yaşamasıdır.  
485 Müslim: 129  
486 Ayənin geri qalan qismi belədir: “Kim pis bir iş görərsə, ona həmin i-

şin misli qədər cəza verilər. Onlara haqsızlıq edilməz”. 
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Əgər yaxşı bir əməl baş verərsə, onu (onun savabını) ar-

tırar və öz tərəfindən də (bu əməlin sahibinə) böyük müka-

fat verər! (Nisə 40) 

Nəsai Əbu Səiddən Peyğəmbərin  belə buyurduğunu 

rəvayət etmişdir:  

 ا،ه  ف  ل  ز  أ   ان  ك    ة  ن  س  ح   لَّ ك    ه  ل   هللا   ب  ت  ك    ،ه  م  ال  س  إ   ن  س  ح  ف   د  ب  الع   م  ل  س  أ   اذ  إ  "  
 ة  ن  س  احل   ،اص  ص  الق   ك  ل  ذ   د  ع  ب    ان  ك    ث َّ  ا،ه  ف  ل  ز  أ   ان  ك    ة  ئ  ي   س   ل  ك    ه  ن  ع   ت  ي  حم    و  
 "هللا   ز  او  ج  ت  ي    ن  أ   الَّ إ   اه  ل  ث  ب    ة  ئ  ي   لسَّ ا و   ،ف  ع  ض   ة  ئ  م   ع  ب  س   ل  إ   اال   ث  م  أ   ر  ش  ع  ب  

“Əgər qul İslama gəlib İslamını gözəlləşdirərsə Allah  o-

nun etmiş olduğu bütün yaxşı əməllərə (savab) yazar, yaxın-

laşmış olduğu bütün günahları silər. Bundan sonra hər şey 

hesablanar. Yaxşılıqlara on qatdan yeddi yüz qata qədər sa-

vab yazılar və əgər Allah  bağışlamasa pis əməllərərin hər 

birinə də bir günah yazılar.”487 Başqa bir rəvayətdə buyrulur: 

“Ona “Əməlini təzələ” deyilər”.  

                                                           
487  Səhih. Nəsai: 4998 bu hədisi Safvan ibn Saleh yolu ilə Vəliddən, o Ma-

likdən, o Zeyd ibn Əsləmdən, o Əta ibn Yəsərdən, o da Əbu Səid əl-Xud-

ridən rəvayət etmişdir. Bu səhih bir sənəddir. Buxari: 41 bu hədisi öz ki-

tabında təliq etmiş (əlavə olaraq gətirmişdir) və ondan bəzi sözləri ixtisar 

etmişdir. O demişdir: “Malik deyir ki, Zeyd ibn Əsləm bizə xəbər verdi 

ki,......” İbn Həcər demişdir: “Nəsai bu hədisi Vəlid ibn Müslimin rəvayə-

tindən (Peyğəmbərə ) çatdırmış və buradakından daha tam bir şəkildə 
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Burada sözü gedən pis və yaxşı əməllər insanın İslamdan 

öncə etmiş olduğu əməllərdir. Bu da onu göstərir ki, insan İs-

lama gəldikdən sonra kafir olduğu zaman etmiş olduğu yax-

şılıqlarına savab yazılar, pis əməlləri isə silinər. Amma bura-

da bir şərt vardır ki, o da İslamın gözəlləşməsi və ondan qa-

baqkı dönəmdə etmiş olduğu pis əməllərdən çəkinməsidir. İmam 

Əhməd də bunu demişdir. Buxarinin və Müslimin “Səhih”-də  

İbn Məsuddan rəvayət etdikləri hədis də bunu dəstəkləyir. 

 ن  م   امَّ أ  : ال  ق   ؟ة  يَّ ل  اه  ال   ف   ان  ل  م  ع   اب    ذ  اخ  ؤ  ن   أ   هللا   ول  س  ر   ي  : ان  ل  ق   "
 ف   ه  ل  م  ع  ب   ذ  خ  أ   اء  س  أ   ن  م   و   ا،ب    ذ  اخ  ؤ  ي    ال  ف   م  ال  س  ال   ف   م  ك  ن  م   ن  س  ح  أ  

 "م  ال  س  ال   و   ة  يَّ ل  اه  ال  

“Biz dedik: “Ey Allah`ın Rəsulu! Cahiliyyə dövründə et-

diklərimizə görə cavab verəcəyikmi?” Allah Rəsulu  buyur-

du: “Kim İslamı gözəl yaşasa onlara görə cavab verməyəcək. 

Amma İslamı pis olan isə İslamda və cahillikdə etdiyi pis 

əməllərə görə cavab verəcək”.488  

Müslimin  Amr ibn Asdan rəvayət etdiyi hədisdə deyilir:  

: ت  ل  ق    ا؟اذ  م   ط  ت   ش  ت  : ال  ق   ،ط  ت   ش  أ   ن  أ   يد  ر  أ  : م  ل  س  أ   امَّ ل    ب    لنَّ ل   ال  ق  "
 "؟ه  ل  ب   ق    ان  ك    ام   م  د  ه  ي    م  ال  س  ال   نَّ أ   ت  م  ل  ع   ام  أ  : ال  ق   ،ل   ر  ف  غ  ي    ن  أ  

“(Amr ibn As islamı qəbul edərkən) Peyğəmbərə  dedi: 

“Mən şərt qoşmaq istəyirəm”. Allah Rəsulu  buyurdu: “Nə-

                                                                                                                                   

nəql etmişdir. Həmçinin Həsən ibn Süfyan Abdullah ibn Nəfii yolu ilə, 

Bəzzar isə İshaq yolu ilə (Peyğəmbərə ) çatdırmışlar”.   
488 Buxari: 6921, Müslim: 120.  
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yi şərt qoşursan?” Dedim: “Bağışlanmağımı”. (Peyğəmbər ) 

buyurdu: “İslamın özündən öncə olanları yox etdiyini 

bilmirsənmi?”489 Hədisi İmam Əhməd bu şəkildə rəvayət et-

mişdir: “İslam ondan öncə olan günahları kəsib götürər”. Bu 

və bundan öncə nəql etdiyimiz İbn Məsudun hədislərindən 

belə bir ortaq məxrəcə gəlmək olar ki, burada sözü gedən 

İslam gözəl və kamil olan İslamdır. 

Müslim  Həkim ibn Hizamdan belə dediyini rəvayət etmişdir:  

 ة  ق  د  ص   ن  م   ة  يَّ ل  اه  ال   ف   اه  ع  ن   ص  أ   ت  ن  ك    اورً م  أ   ت  ي  أ  ر  أ   هللا   ول  س  ر   ي  : ت  ل  ق   "
 ام   ىل  ع   ت  م  ل  س  أ   : هللا   ول  س  ر   ال  ق  ف    ؟ر  ج  أ   ايه  ف  أ   ،م  ح  ر   ة  ل  ص   و  أ   ة  اق  ت  ع   و  أ  
 ف   ه  ت  ع  ن   ص   ائً ي   ش   ع  د  أ   ال   هللا  و  : ت  ل  ق   : ال  ق  : ه  ل   ة  اي  و  ر   ف   و  . ي   خ   ن  م   ت  ف  ل  س  أ  

 "ه  ل  ث   م   م  ال  س  ال   ف   ت  ع  ن   ص   الَّ إ   ة  يَّ ل  اه  ال  
“Dedim: “Ey Allah`ın Rəsulu! Cahiliyyə zamanı etdiyim 

sədəqə, qul azad etmək, qohumluq əlaqələrini yaxşılaşdır-

maq kimi işlərdə savab varmı?” Allah Rəsulu  buyurdu: 

“Sən keçmişdəki xeyirlərin üzərə müsəlman olmusan”. Baş-

qa bir rəvayətdə deyilir: “O dedi: “Dedim ki, vallahi cahiliy-

yə zamanı etdiklərimin eynisini İslamda da edəcəm”.490 Bü-

tün bunlar onu göstərir ki, kafir İslama gəldiyi zaman İslam-

dan öncə etmiş olduğu yaxşı əməllərinə görə savab qazanar. 

Bu nəql etdiyimiz Əbu Səid hədisində də öz əksini tapır.491  

Bəziləri İslamdan öncəki pisliklərin aşağıdakı ayəyə isti-

nadən yaxşılıqla əvəz olunduğunu demişdir. 

                                                           
489 Müslim: 120, Əhməd: 4\205.  
490 Müslim: 23  
491 Əlavə olaraq bax: “Fəthu`l-Bəri”: 1\99, 100.  
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Onlar Allah`la yanaşı başqa bir tanrıya ibadət etməz, 

Allah`ın  haram buyurduğu cana nahaq yerə qıymaz (onu 

öldürməz), zina etməzlər. Hər kim bunu (bu işləri) etsə, cə-

zasını çəkər. Qiyamət günü onun əzabı qat-qat olar və (o, ə-

zab) içində zəlil olub əbədi qalar. Ancaq tövbə edib iman 

gətirən və yaxşı işlər görənlərdən başqa! Allah onların pis 

əməllərini yaxşı əməllərə çevirər. Allah bağışlayandır, 

rəhm edəndir! (Furqan 68-70) 

Müfəssirlər bu ayənin təfsirində (açıqlamasında) iki yerə 

ayrılmışlar. 

Onlardan birinci qismi bu dəyişmənin (pis əməllərin yax-

şıyla əvəz olunması) dünyada olacağını demişlər. Yəni Allah 

 tövbə edib müsəlman olan şəxsin küfr və günahlarını iman 

və yaxşı əməllərlə əvəz edər. Bunu İbrahim əl-Hərbi “Ğa-

ribu`l-Hədis” kitabında bir çox müfəssirlərdən nəql etmiş və 

onlardan bəzilərinin; İbn Abbas, Əta, Qatədə, Suddi və İk-

rimənin adlarını sadalamışdır. Dedim: “Həsən əl-Bəsridən də 

bu görüşdə olduğu məşhurdur”.  
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Həsən əl-Bəsri, Əbu Malik və başqaları demişlər: “Bu mü-

səlmana aid deyil, sadəcə şirk əhlinə aiddir”. Dedim: “Bu gö-

rüş dəyişmənin axirətdə olduğu zaman doğru olar. Əgər 

dünyada olduğu deyilsə o zaman bu məsələdə küfrdən töv-

bə edən kafirlə günahdan tövbə edən müsəlman eyni olar. 

Həmçinin günahdan tövbə edən müsəlman küfründən tövbə 

edən kafirdən hal baxımından daha yaxşıdır. 

İkinci görüş isə bu dəyişmənin axirətdə olması görüşü-

dür. Bu zaman onların etdiyi hər bir pis əməl yaxşılıqla əvəz 

olunar. Bu görüşdə olanlardan Amr ibn Meymun, Məkhul, 

İbnu`l-Müseyyib, Əli ibnu`l-Hüseyni göstərmək olar. Əbu`l-

Aliyə, Mücahid, Xalid Səblən isə bu görüşü qətiyyən rədd et-

mişlər. Adı keçən alimlərin bu görüşü rədd etməsinin səbəbi 

odur ki, bu görüşə görə pis əməlləri çox olan insanın halı axi-

rətdə pislikləri az olanın halından yaxşı olacaq. Çünki hər bir 

pis əməlin yerinə yaxşı əməl yazılacaq. Əgər bir şəxs Allah`ın 

 pis əməlləri yaxşıları ilə əvəz edəcəyini dediyini, amma bu 

əvəz etmənin necə olacağını demədiyini iddia edərsə o za-

man onun dediyi sözdəki məna belə olar ki, bir pis əməli iş-

ləyən şəxs əgər tövbə edərsə ona yüz min savab yazılar. Min 

pis əməl işləyənə isə min savab yazılar. Belə olduğu halda da 

yenə pis əməlləri az olanın halı daha yaxşı olar.  

Dedim: Dəyişmənin axirətdə olduğu görüşünü Əbu`l-Ali-

yə rədd edərək bu ayəni oxumuşdur:  
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O gün (qiyamət günü) hər kəs etdiyi yaxşı və pis əməl-

ləri qarşısında hazır görəcək və günahları ilə özü arasında 

çox uzaq məsafə olmasını arzulayacaqdır. (Əli-İmran 30)  

Alimlərin bəziləri isə bu görüşü Allah`ın  bu ayələri ilə 

rədd edirlər: 

    
      

 Kim də zərrə qədər pis iş görmüşdürsə, onu görəcəkdir 

(cəzasını çəkəcəkdir). (Zilzələ 8) 

   
  

   
   

   
    

    
    
       

 (Qiyamət günü hər kəsin) əməl dəftəri (qarşısına) qo-

yulacaq. (Ya Rəsulum! O zaman) günahkarların orada (ya-

zılmış) olanlardan qorxduqlarını görəcəksən. Onlar belə 

deyəcəklər: “Vay halımıza! Bu necə bir kitab imiş! O Bizim 

heç bir kiçik və böyük günahımızı gözdən qaçırmadan ha-

mısını sayıb yazmışdır ki!” Onlar (dünyada) etdikləri bü-

tün əməllərin (öz qarşılarında) hazır durduğunu görəcək-

lər. Rəbbin heç kəsə haqsızlıq etməz!  (Kəhf 49) 

Amma onlara belə cavab vermək olar ki, pis əməl işləyən-

lər öz pis əməllərini oxuduqdan sonra onların bu əməlləri 

yaxşılıqlarla əvəz olunacaq.  Əbu Osman əl-Hindi demişdir: 

“Möminin kitabı Allah  tərəfindən bir pərdə arxasında gəti-
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riləcək. O pis əməllərini oxuduqda onun rəngi dəyişəcək. 

Daha sonra yaxşı əməllərini oxuyacaq və rəngi yerinə gələ-

cək. Daha sonra bir də görəcək ki, onun pis əməlləri yaxşı ə-

məllərlə əvəz olunmuşdur. Bu zaman o deyəcək:  

  
     

Alın, əməl dəftərimi oxuyun! (Həqqa 19)”492 Bəziləri bu-

nu Əbu Osman yolu ilə İbn Məsuddan, bəziləri isə Əbu Os-

man yolu ilə Salmandan rəvayət etmişlər. 

Müslim Əbu Zərdən Peyğəmbərin  belə buyurduğunu 

rəvayət etmişdir:  

 اوجً ر  خ   ار  النَّ  ل  ه  أ   ر  آخ   و   ،ة  نَّ ال   واًل خ  د   ة  نَّ ال   ل  ه  أ   ر  آخ   م  ل  ع  ل    ن   إ  "
 و   ،ه  وب  ن  ذ   ار  غ  ص   ه  ي  ل  ع   واض  ر  اع  : ال  ق  ي   ف    ة  ام  ي  الق   م  و  ي    ه  ب   ىت  ؤ  ي    ل  ج  ر   ا،ه  ن   م  
 م  و  ي    ت  ل  م  ع  : ه  ل   ال  ق  ي   ف    ،ه  وب  ن  ذ   ار  غ  ص   ه  ي  ل  ع   هللا   ض  ر  ع  ي   ف     ا،ه  ار  ب  ك    ه  ن  ع   واع  ف   ار  
: ول  ق  ي   ف    ا،ذ  ك    و   اذ  ك    ا،ذ  ك    و   اذ  ك    م  و  ي    ت  ل  م  ع   و   ا،ذ  ك    و   اذ  ك    ا،ذ  ك    و   اذ  ك  
 ،ه  ي  ل  ع   ض  ر  ع  ت    ن  أ   ه  وب  ن  ذ   ار  ب  ك    ن  م   ق  ف  ش  م   و  ه   و   ر  ك  ن  ي    ن  أ   يع  ط  ت  س  ي   ال   ،عم  ن  

                                                           
492 Bunu İbn Kəsir: 8\241 İbn Əbu Hatimdən rəvayət etmişdir. Bişr ibn 

Matar əl-Vasiti Yəzid ibn Harundan, o Asim əl-Əhvaldan, o da Əbu 

Osmandan rəvayət etmişdir. Həmçinin Süyuti “əd-Durru`l-Mənsur”-da: 

6\280 nəql etmiş və eyni zamandan Abd ibn Həmidə də nisbət etmişdir. 

Əbu Osmanın Salmandan gələn rəvayətini isə İbn Kəsirin “Təfsir” kita-

bında: 6\138 olduğu kimi İbn Əbu Hatim nəql etmişdir. Bu rəvayət Əbu 

Sələmənin və Arimin Sabit ibn Yəziddən, onun Asimdən, onun Əbu Os-

mandan, onun da Salmandan nəql etməsiylədir. Salman demişdir: “Qiya-

mət günü insana əməl dəftəri verilər. O ən yuxarını oxuyar və orada pis 

əməllərini görər. Artıq cəhənnəmə düşəcəyini zənn edər və bu zaman a-

şağıda yazılanları oxuyar. Orada isə yaxşı əməlləri olar. Daha sonra yu-

xarı baxdığında pis əməllərinin yaxşıları ilə əvəz olunduğunu görər”.      
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 ت  ل  م  ع   د  ق   ب   ر   ي  : ول  ق  ي   ف    ،ة  ن  س  ح   ة  ئ  ي   س   لَّ ك    ان  ك  م   ك  ل   نَّ إ  ف  : ه  ل   ال  ق  ي   ف   
 "ان  ه   اه   ااه  ر  أ   ال   اءً ي  ش  أ  

“Mən cənnətə ən axırıncı girənin və cəhənnəmdən ən axı-

rıncı çəxanın kim olduğunu bilirəm. Bir nəfər qiyamət günü 

gətirilər və belə deyilər: “Onun böyük günahlarını silin və ki-

çik günahlarını ona göstərin”. Allah  ona kiçik günahlarını 

göstərər. Ona belə deyilər: “Filan gün bunu, bunu etdin. Fi-

lan gün bunu, bunu etdin”. O deyər: “Bəli”. O bu etdiklərini 

böyük günahlarının açılacağından qorxaraq inkar edə bil-

məz. Ona belə deyilər: “Buyur bütün günahlarının yerinə sa-

vab alırsan”. O deyər: “Ya Rəbb`i  mən elə şeylər etmişəm ki, 

onları burada görmürəm”.493 Əbu Zər dedi: “Peyğəmbər  a-

zı dişləri görünənə kimi güldü”.  

Əgər bu hədisdən göründüyü kimi günahlarına görə ca-

hənnəmdə əzab çəkən bir şəxsin pis əməlləri yaxşıları ilə ə-

vəz olunursa o zaman İslama gələn və ya tövbə edənin pis ə-

məllərinin yaxşıları ilə əvəz olunması daha məqsədəuyğun-

dur. Çünki günahların tövbə ilə silinməsi Allah`a  əzabla si-

linməsindən daha sevimlidir.  

Hakim Fadl ibn Musadan, o Əbu`l-Ənbəsdən, o atasın-

dan, o da Əbu Hüreyrədən Peyğəmbərin  belə buyurduğu-

nu rəvayət etmişdir: 

َّ أ ق  و ام  " ن َّي  ، ق ال وا: ب   ي  ر س ول  اَّللَّ ؟  أ ن َّه م  ل ي  ت م  ث  ر وا م ن  السَّي  ئ ات  أ ك 
: الَّذ ين  ب دَّل  اَّللَّ  س ي  ئ ات  م  ح س ن ات    "ق ال 

                                                           
493 Müslim: 190 
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“Bəziləri pis əməllərinin çox olmasını istəyəcəklər”. 

Dedilər ki, “Niyə Ey Allah`ın Rəsulu?” O buyurdu: “Çünki 

Allah  onların pis əməllərini yaxşılıqlarla əvəz edəcək”.494 

İbn Əbu Hatim495 bu hədisi Süleyman Əbu Davud əz-Zühri-

nin Əbu Ənbəsdən, onun atasından, onun da Əbu Hüreyrə-

dən rəvayəti ilə movquf olaraq nəql etmişdir. Amma bu rə-

vayət mərfu rəvayətə daha çox bənzəyir. Bunun bənzəri Hə-

sən əl-Bəsridən də rəvayət olunmuşdur ki, bu da onun məş-

hur pis əməllərin yaxşılarıyla əvəz olunmasının dünyada o-

lacağına dair görüşünə ziddir.  

Hərbinin əvəz olunma barəsində dediyini isə Əbu Zərin 

hədisi rədd edir və göstərir ki, hər bir pis əməlin yerinə bir 

yaxşı əməl veriləcəkdir. O deyir ki, pis əməlləri az olanın sa-

vabları artar, pis əməlləri çox olanın isə savabları azalar. 

Onun pis əməlləri çox olanın pis əməlləri az olandan üs-

tün olması iddiasına isə belə cavab vermək olar ki, əvəz o-

lunma yalnız pis əməllərindən peşman olanlar, onları göz 

qabağına gətirdikcə qorxusu, həyası artan, pis əməllərini sil-

sin deyə yaxşı əməllər etməyə can atan kəslər üçündür. Allah 

 buyurur: 

     
     

Ancaq tövbə edib iman gətirən və yaxşı işlər görənlərdən 

başqa! (Furqan 70) Burada göstərilən bütün xüsuslar saleh 

                                                           
494 4\29. Əbu Ənbəs isə Səid ibn Kəsirdir. Hədisin isnadı sıhihdir. Buxari 

və Müslim hədisi nəql etməmişlər. Zəhəbi də bununla razılaşmışdır.   
495 Bunu İbn Kəsir təfsirində: 6\138 İbn Əbu Hatimdən, o atasından, o Hi-

şam ibn Ammardan, o Süleyman ibn Musa Əbu Davud Zühridən bu is-

nadla nəql etmişdir.  Süleyman ibn Musada yumşaqlıq var. 
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əməlin tərkibinə daxildir. Halı belə olan kəslər günahı işlə-

yərkən almış olduqları ləzzətin bir neçə qatı qədər ona peş-

mançılıq çəkərlər. Onun etmiş olduğu hər bir günah işləyəcəyi 

yeni bir savaba səbəb olar və onu silər. Belə olduğu təqdirdə 

isə pis əməlin yaxşılıqla əvəz olunması inkar oluna bilməz. 

Kafirin İslama girdiyi və İslamını gözəlləşdirdiyi təqdirdə 

pis əməllərinin savabla əvəz olunmasına dair bir çox açıq hə-

dislər rəvayət olunmuşdur. Təbərani Abdu`r-Rahman ibn 

Cübeyr ibn Nəfirdən Əbu Fərvə Şatbın Peyğəmbərin  yanı-

na gələrək belə dediyini rəvayət etmişdir: 

 ل  ه  ف    ،ةً اج  د   ال   و   ةً اج  ح   ك  ر  ت   ي    ل    و   ،ه  لَّ ك    وب  ن  الذ   ل  م  ع   اًل ج  ر   ت  ي  أ  ر  أ  "
 ك  ر  ات    و   ،ات  ر  ي   ال   ل  ع  اف   ف  : ال  ق   ،عم  ن  : ال  ق   ؟ت  م  ل  س  أ  : ال  ق  ف    ؟ة  ب  و  ت    ن  م   ه  ل  

: ال  ق   ؟ات  ر  ج  ف   و   ات  ر  د  غ  : ال  ق   ا،ه  ل  ك    ات  ر  ي   خ   ك  ل   هللا   اه  ل  ع  ج  ف   ،ات  ئ  ي   السَّ 
 "عم  ن  

“Əgər bir nəfər bütün günahları işləmişsə və heç bir şey 

qoymamışsa onun tövbəsi varmı? (Peyğəmbər ) buyurdu: 

“Sən müsəlman oldunmu?” O dedi: “Bəli”. (Peyğəmbər ) bu-

yurdu: “O zaman yaxşı əməl işlə, pis əməlləri tərk et. Allah  

hamısını  sənin üçün savab yazsın”. O dedi: “Bütün pis və 

çirkin əməllərimi?” (Peyğəmbər ) buyurdu: “Bəli”. Daha son-

ra o şəxs gözdən itənə qədər təkbir gətirdi”.496 Təbərani bu 

                                                           
496 Təbərani “Kəbir”-də: 7235. Heysəmi “Məcmə”-də: 1\32, 10\202 demişdir: 

“Bu rəvayət Əbu Farvədən yox onun yerinə Əbu Tavildən nəql olunmuş-

dur”. Təbərani və Bəzzar: 3244 buna bənzər bir rəvayət nəql etmişlər. Bəz-

zarın Məhəmməd ibn Harun Əbu Nəşit xaric bütün raviləri səhih ravilərdir. 

Məhəmməd ibn Harun Əbu Nəşit isə siqatdır. Hafiz bu hədisi “əl-İsabə”-də: 
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hədisi Sələmə ibn Nufeyldən başqa bir rəvayətlə zəif olaraq da 

nəql etmişdir.497 İbn Əbu Hatim buna bənzər bir hədisi Mək-

huldan mürsəl olaraq rəvayət etmişdir. Bəzzar da bu hədisi 

rəvayət edərək demişdir: “Əbu Tavil Şatb əl-Məmduddan 

Peyğəmbərin  yanına gələrək belə dediyi nəql olunmuş-

dur”. Hədisi həmçinin Əbu`l-Qasim əl-Bəğavi “Mucəm” ki-

tabında rəvayət edərək demişdir: “Doğru olan Abdu`r-Rah-

man ibn Cübeyrdən mürsəl olaraq nəql olunan rəvayətdir ki, 

burada da Şatbın Peyğəmbərin  yanına gəldiyi nəql olunur. 

Şatb sözünün mənası isə uzun deməkdir. Bəzi rəvilər isə bu-

nun ravinin adı olduğunu zənn etmişlər.498 

  

                                                                                                                                   

2\194 nəql etmiş, həmçinin Bəğaviyə, Zəbra, İbnu`s-Səkənə, İbn Əbu Asimə 

də nisbət etmiş və demişdir: “Səhih bir hədisin şərtləri üzərinədir”. Mən bu 

hədisin başqa bir yolunu da tapdım. İbn Əbu Dünyə “Hüsnü Zənn”: 146 

kitabında demişdir: “Übeydullah ibn Cərir Müslim ibn İbrahimdən, o Nuh 

ibn Qeysdən, o Əşəs ibn Cabir əl-Həddənidən, o Məkhuldan, o Amr ibn 

Əbəsədən belə dediyini rəvayət etmişdir: “Yaşlı əsaya dəstəklənən bir nəfər 

Peyğəmbərin  yanına gələrək belə dedi: “Ey Allah`ın Peyğəmbəri məmin 

günahlarım, pis əməllərim var, onlar bağışlanacaqmı? Peyğəmbər  

buyurdu: “Sən Allah`dan başqa ilah olmadığına və Məhəmmədin Onun 

elçisi olduğuna şahidlik edirsənmi?” O dedi: “Bəli ey Allah`ın Rəsulu”. 

Peyğəmbər  buyurdu: “Şübhəsiz ki, Allah  sənin günahlarını və pis 

əməllərini bağışlayıb”. O adam Allahu əkbər, Allahu əkbər deyə-deyə 

getdi”. Bu rəvayətdə Məkhulla Amr ibn Əbəsə arasında qopuq yoxdur.  
497 Təbərani “Mucəmu-l Kəbir”: 6361. Sənədində Yasin ibn Muaz əz-Zi-

yat. Heysəmi “Məcmə”-də: 1\31 demişdir: “O, uydurma hədislər rəvayət 

edir”. Dedim: “Mizan”-da: 4\358. İbn Məin demişdir: “O, bir şey deyil”. 

Buxari demişdir: “O münkərdir”. Nəsai və İbn Cənid demişdir: “O, mət-

rukdur”. İbn Hibban demişdir: “O uydurma hədislər rəvayət edir”.   
498 Hədisi Hafiz “əl-İsabə”-də: 2\149 Bəğavidən rəvayət etmişdir.  



 
398 

 

    

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

On Üçüncü 

HƏDİS: 



 
399 

 

ÖZÜ ÜÇÜN 

SEVDİYİNİ 

QARDAŞI ÜÇÜN 

SEVMƏK 

 

 



 
400 

 

 َّت حم  م  ك  د  حم أم  ن  م  ؤ  ي    لم )) :ال  ق    ب    النَّ  ن  ع    ك  ال  م   ن  ب   س  ن  أ   ن  ع  
م  بَ ي     م  ل  س  م   و   ي  ار  خ  الب    اه  و  ر  (( ه  س  ف  ن م ل   ب  ي    امم  يه  خ  ل 

 Ənəs ibn Malikdən Peyğəmbərin  belə buyurduğu rə-

vayət olunmuşdur: “Özü üçün (olmasını) istədiyi şeyin qar-

daşı üçün də (olmasını) istəmədikcə heç kim iman etmiş ol-

maz”. Hədisi Buxari və Müslim  rəvayət etmişdir.499 

Bu hədisi Buxari və Müslim  Qatədədən, o da  Ənəsdən 

rəvayət etmişlər. Müslimin  rəvayəti belədir: “Qonşusu və ya 

qardaşı üçün istəməyənə qədər”.   

İmam Əhməd hədisi bu cür rəvayət etmişdiri: “Qul özü 

üçün sevdiyi xeyri insanlar üçün də sevmədikcə imanın hə-

qiqətinə çatmış olmaz”. 

Bu rəvayət Buxari və Müslimdə  nəql olunan rəvayətin 

mənasını açıqlayır. Buradan da görünür ki, imanın olmadığı 

deyilərkən nəzərdə tutulan məna imanın həqiqəti və son 

nöqtəsinin (kamil imanın) olmamasıdır. Çünki bir çox hədis-

lərdə rüknlərin və vacib olan şeylərin olmaması ilə imanın 

olmaması söylənilir. 

Peyğəmbər  buyurur: “Zina edən kəs zina edərkən mömin 

olaraq zina etməz, oğru oğurluq edərkən mömin olaraq oğurluq 

etməz, içki içən kəs içki içərkən mömin olaraq içki içməz.”500 

                                                           
499 Buxari: 13, Müslim: 45, Əhməd: 3\186, 251, 272, 289, Tirmizi: 5215, İbn 

Məcə: 66, Nəsəi: 8\115. İbn Hibban: 234, 235 hədisin səhih olduğunu de-

mişdir. Təxricinə orada baxa bilərsən.   
500 Əbu Hüreyrədən Əhməd: 2\376, Buxari: 2475, Müslim: 57. İbn Hib-

ban: 168 hədisin səhih olduğunu demişdir.   
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Başqa bir hədisdə Peyğəmbər  buyurmuşdur: “Qonşusu 

şərrindən əmin olmayan kimsə iman etməmişdir”.501 

Alimlər böyük günah işləyən kəs haqqında ixtilaf etmişlər 

ki, o naqis imanlı möminmi adlanar, yoxsa ona mömin deyil-

məzmi. İmam Əhməddən rəvayət olunan iki görüşə görə ona 

mömin yox, müsəlman deyilər. 

Kiçik günahları işləyənə gəlincə isə ondan iman adı tama-

milə qalxmaz. Əksinə o naqıs imanlı mömindir. Onun imanı 

kiçik günahlardan işlədiyi miqdarca azalar. 

Böyük günah işləyənlərin naqıs imanlı mömin olması sözü 

Cabir ibn Abdullahdan, İbn Mübarəkdən, İshaq ibn Rahaveyh-

dən, Əbu Übeyddən və başqalarından rəvayət edilmişdir. 

Müsəlman olması görüşü isə Əbu Cəfər Muhəmməd  ibn 

Əlidən rəvayət edilmişdir. Bəziləri bu görüşün əhli sünnə tə-

rəfindən alındığını da demişlər. 

İbn Abbas demişdir: “Zina edəndən imanın nuru çəkilər”.502 

Əbu Hüreyrə demişdir: “İman ondan çəkilər, başının üzə-

rində kölgə kimi olar, tövbə etsə geri, özünə dönər”. 

Abdullah ibn Ravaha və Ebu Dərda demişlər: “İman köy-

nək kimidir. İnsan onu bəzən geyinər bəzən isə soyunar”. İ-

mam Əhməd və başqaları da belə demişlər.503 Bunun mənası 

belədir: “İmanın xüsusiyyətləri kamil olarsa insan onu geyin-

                                                           
501 Əbu Hüreyrədən Buxari: 6016, Müslim: 46, Əhməd: 2\288, Əbu Şərih 

əl-Kəbidən Buxari: 6016, Əhməd: 4\31, Ənəsdən İbn Hibban: 510.  
502 Əcurri “əş-Şəriə” səh. 115  
503 “Hilyə”-də: 7\32 Süfyan əs-Sövrinin də belə dediyi rəvayət olunmuş-

dur. 
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miş sayılar, ondan bir şey nöqsan olarsa onu çıxarmış olar. 

Bütün bunlar fərzlərindən bir şey nöqsan olmamış tam, ka-

mil imana işarədir. 

Hədisdə nəzərdə tutulan məna isə belədir ki, insanın özü 

üçün sevdiyini, qardaşı üçün də sevməsi, özü üçün xoşlama-

dığı şeyi qardaşı üçün də xoşlamaması imanın əlamətlərin-

dəndir. Əgər bu xüsusiyyət mömində yox isə o zaman onun 

imanı naqis olar. 

Peyğəmbərin  Əbu Hüreyrəyə belə buyurduğu rəvayət 

olunmuşdur: “Özün üçün istədiyini insanlar üçün də istəsən  

müsəlman olarsan”.504 Bu hədisi Tirmizi və İbn Məcə  rəvayət 

etmişlər. 

İmam Əhməd Muaz ibn Cəbəldən Peyğəmbərdən  ima-

nın ən üstünü barəsində soruşduğu zaman Peyğəmbərin  

ona belə dediyini rəvayət etmişdir: 

 هللا   ر  ك   ذ  ف   ك  ان  س  ل   ل  م  ع  ت    و  ، هلل   ض  غ  ب  ت    و   هلل   بَّ ت    ن  أ   ان  ي  ال   ل  ض  ف  "أ  
 ، و  ك  س  ف  ن   ل   ب  ت    ما   اس  نَّ لل   بَّ ت    ن  : أ  ال  ؟ ق  هللا   ول  س   ر  ا ي  اذ  م   : و  ال  ق  
 "ت  م  ص  ت   و  ا أ  رً ي   خ   ل  و ق  ت    ن  أ   ، و  ك  س  ف  ن   ل   ه  ر  ك  ا ت  م   م  ل    ه  ر  ك  ت  

“İmanın ən üstünü: Allah  üçün sevməyin, Allah  üçün 

nifrət etməyin və dilini Allah`ın  zikrində işlətməyindir”. O 

dedi: Daha hansılardır ey Allah`ın Rəsulu?” O buyurdu: 

“Özün üçün sevdiyini insanlar üçün də sevməyin, özün 

                                                           
504 Daha öncə nəql etmişdik.  
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üçün xoşlanmadığından onlar üçün də xoşlanmamağın, ya 

xeyir söyləyib ya da susmağındır.”505 

Peyğəmbər  cənnətə girməyi bu xüsusiyyətə bağlamış-

dır. İmam Əhməd “Müsnəd”-də Yezid ibn Əsəd əl-Qasridən 

belə dediyini rəvayət etmişdir: “Rəsulullah  mənə dedi: 

“Sən cənnəti sevirsənmi?” Mən dedim: “Bəli”. O buyurdu: 

“Özün üçün istədiyini qardaşın üçün də istə”.506 

Müslim “Səhih”-də Abdullah ibn Amr ibn Asdan Pey-

ğəmbərin  belə buyurduğunu rəvayət etmişdir: 

ز ح  ع  "  و  ه   و   ه  ي َّت  ن  م   ه  ك  ر  د  ت  ل  ف    ة  نَّ ل  اي دخ ل   النَّار  و   ن  م ن  أحبَّ أن  ي  ز ح 
 "ه  ي  ل  ى إ  ن  ي  ؤ ت  ب  أ  ي ي    الذ  اس  لنَّ ا ل   إ  ت  ي   ر ، و  م  اآلخ  و  الي    هلل  و  ن  اب  م  ؤ  ي   

“Kim cəhənnəmdən qurtularaq cənnətə girmək istəyirsə əcəl 

ona Allah`a  və axirət gününə inandığı halda gəlsin (Allah`a  
və axirət gününə inansın ki, əcəl onu yaxaladıqda onun üzərinə 

ölsün), insanlarla insanların onunla rəftar etməsini istədiyi kimi 

rəftar etsin.”507 

Müslimin “Səhih” kitabında Əbu Zərdən Peyğəmbərin  

ona belə buyurduğu rəvayət olunmuşdur: 

                                                           
505 Əhməd: 5\247. Sənədindəki Zəbban ibn Faid və İbn Lüheyə zəifdirlər.   
506 “Müsnəd”: 4\70. Hakim: 4\168 bu hədisin səhih olduğunu demiş və 

Zəhəbi də bunu dəstəkləmişdir. Həmçinin Heysəmi “Məcmə”-də: 8\186 

bu hədisi zikr edərək demişdir: “Raviləri güvənilir insanlardır”. Bu hədi-

si dəstəkləyən başqa bir hədisi də İmam Əhməd: 2\310 və Tirmizi: 2305 

Əbu Hüreyrədən rəvayət etmişlər və sənədində bilinməyən bir nəfər var.  
507 Müslim: 1844, Əhməd: 2\161, Əbu Davud: 4248, Nəsai: 7\153, İbn Mə-

cə: 3956 
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 ي، ال  س  ف  ن   ب  ل  ا أ ح  م   ك  ب  ل  ح   أ  ن   إ   يفاً، و  ع  اك  ض  ر   أ  ن    ذر  ، إ  اب   أ  ي  "
َّ و   ت   ال   ، و  ي   ن   ى اث   ل  َت  مَّر نَّ ع    "يم  ت  ال  ي   م  لَّي 

“Ey Əbu Zər sənin zəif olduğunu görürəm. Mən özüm ü-

çün istədiyimi sənin üçün də istəyirəm. İki nəfərin üstündə 

əmir olma və yetimin malını qorumağı boynuna götürmə.”508 

O (Əbu Zəri) zəif gördüyü üçün ona bu işi qadağan etmiş-

dir. Peyğəmbər  bunu hər zəif üçün istəmişdir. Allah Rəsulu 

 insanların rəhbərlik işini ona görə boynuna götürmüşdür ki, 

Allah  bunun üçün onu qüvvətləndirmişdi. Allah  təala onu 

məxluqatın hamısını ona itaət etməyə çağırmaqla, din və 

dünya siyasətlərini öz boynuna götürməklə mükəlləf etmişdir.  

 Əlinin  belə dediyi rəvayət edilmişdir: “Peyğəmbər  

mənə belə buyurdu: “Mən özüm üçün razı olduğuma sənin 

üçün də razı oluram, özüm üçün xoşlamadığım şeyi sənin ü-

çün də xoşlamıram, qüslsüz (cünub) ikən, rüku və səcdədə i-

kən Quran oxuma”.509 

                                                           
508 Müslim: 1826, Əbu Davud: 2868, Nəsai: 6\255. İbn Hibban: 5564 hədi-

sin səhih olduğunu demişdir. Təxricinə orada bax. 
509 Hədisi bu cür Əbu Musa əl-Əşaridən Dər Qutnu: 1\118-119 rəvayət et-

mişdir. Sənədində Əbu Nueym ən-Nəxai var. Onun adı Abdu`r-Rahman 

ibn Hənidir. Əhməd onun haqqında “o bir şey deyil” demişdir. Yahya o-

nu yalançılıqda ittiham etmişdir. İbn Ədi demişdir: “Rəvayət etdiklərinin 

heç biri işə yaramır”. Hafiz “Təlxis”-də: 1\241 onu yalançı adlandırmış-

dır. Hədisi Abdu`r-Razzaq: 2836 Əlidən  rəvayət etmişdir. İsnadı çox zə-

ifdir. Sənədində Həsən ibn Əmmara var və o mətrukdur. Həmçinin sənə-

dində Əbu İshaq əs-Səbii də qarışmışdır. Sənədindəki Harisu`l-Əvar isə 

zəifdir. Malikin: 1\80, Abdu`r-Razzaqın: 2833, Müslimin: 480 Əlidən  

rəvayət etdiyi və İbn Hibbanın: 1895 səhih dediyi hədisisi alsaq o zaman 
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Muhəmməd  ibn Vəsii uzunqulağını satırdı. Bir nəfər ona 

dedi: “Mənim üçün razı olarsanmı?” O dedi: “Razı olsaydım, 

satmazdım”. Bu özü üçün razı olduğu şeyi qardaşı üçün də ra-

zı olduğuna işarədir. Bütün bunlar ümumiyyətlə müsəlman-

ların hamısına nəsihətdir. Bunu daha öncə qeyd etmişdik.  

Daha öcnə Numan ibn Bəşirdən Peyğəmbərin  belə bu-

yurduğunu zikr etmişdik: “Möminlər (qardaşlıq) münasibət-

lərində, (bir-birini) düşünmələrində və (bir-birinə) mərhə-

mətlərində bir bədən kimidirlər. Onun bir üzvü şikayətlənər-

sə (ağrıyarsa) bütün bədən onu himayə etmək və qorumaq ü-

çün şikayətlənər”. Bu hədis Buxari və Müslimdə  rəvayət o-

lunmuşdur. Bu da onu göstərir ki, mömin bir qardaşının xo-

şuna gəlməyən şey, mömini sevindirməz, mömin qardaşını 

kədərləndirən şey  onu da kədərləndirər. 

Hal hazırda açıqladığımuız Ənəsin hədisi də onu göstərir 

ki, mömin bir qardaşını sevindirən şey mömini də sevindirər 

və özü üçün (olmasını) istədiyi xeyrin mömin qardaşı üçün 

də (olmasını) istəyər. Bütün bunlar qəlbin tamamilə həsəd, 

saxtakarlıq kimi şeylərdən uzaq olduğu zaman meydana gə-

lir. Həsəd başqasının həsəd aparanı (nədəsə) ötüb keçməsini 

və ya özünə bərabər olmasını sevməməsinə gətirib çıxarar. 

Çünki həsəd aparan üstünlükləri ilə insanlardan fərqlənmək 

və bu üstünlüklərdə tək olmaq istər. İman isə bunun ziddini 

                                                                                                                                   

ona ehtiyac qalmaz. O (Əli) deyir: Peyğəmbər  mənə rükuda və səcdədə 

ikən Quran oxumağı qadağan etdi. Əhməd: 1\83, 84, 107, 124, 134, 

Tirmizi: 46, Əbu Davud: 229, Nəsai: 1\144, İbn Məcə: 594 Əlidən  belə 

dediyini rəvayət etmişlər: “Peyğəmbər  cünub olduğumuz vaxt xaric 

hər zaman bizə Quran oxudardı”. Tirmizi demişdir: “Hədis həsən sə-

hihdir”. Hakim: 4\107 hədisin səhih olduğunu demiş, Zəhəbi də bununla 

razılaşmışdır. 
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ortaya qoyar. O da bütün möminlərin Allah`ın  ona verdiyi 

xeyirdə şərik olmalarıdır.  

Allah  öz kitabında yer üzərində (nədəsə insanlardan) 

üstün olmaq və fəsad törətmək istəməyən kəsləri tərifləmiş-

dir. Allah  buyurur:   

   
   

    
        

Bax bu axirət yurdudur. Biz onu yer üzündə böyüklük 

(üstünlük) etməyənlərə və fitnə-fəsad törətməyənlərə qis-

mət edərik!  (Qasas 83)  

İbn Cərir araşdırılması lazım olan bir isnadla Əlidən  be-

lə dediyini rəvayət etmişdir: “Ayaqqabısının bağının yolda-

şının ayaqqabısının bağından daha gözəl olması xoşuna gə-

lən kəs bu ayənin hökmü altına girər: Bax bu axirət yurdu-

dur. Biz onu yer üzündə böyüklük (üstünlük) etməyənlərə 

və fitnə-fəsad törətməyənlərə qismət edərik. (Ən gözəl) a-

qibət müttəqilərindir!”510 

Fudeyl ibn İyaddan bu ayə haqqında belə dediyi rəvayət 

edilmişdir: “(Bu ayənin hökmü altına girməmək üçün) ayaq-

qabısının başqasının ayaqqabısından, ayaqqabı ipinin isə 

başqasının ayaqqabı ipindən daha yaxşı olmasını istəməmək 

lazımdır.” 

                                                           
510 Təbəri: 20\122. Sənədində Əşəs əs-Səmman var və o mətrukdur. 
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Bəziləri isə bunun, şəxsin başqası qarşısında qürurlanmaq 

istədiyi zaman belə olduğunu, gözəllik üçün olsa belə olma-

yacağını demişlər.511 

Təfsir alimlərindən İkrimə və başqaları bu ayə haqqında 

belə demişlər: “Yer üzündə böyüklük” təkəbbürlük, səltənət 

sahibinin yanında mövqe və şərəf sahibi olmağı istəməkdir. 

“Fəsad” isə günah işləməkdir”.512 

Gözəllikdə kiminsə özündən üstün olmasından xoşu gəlmə-

yənin günahkar olmayacağına dair dəlillər də rəvayət olun-

muşdur. İmam Əhməd və Hakim İbn Məsuddan belə dediyini 

rəvayət etmişlər: “Peyğəmbərin  yanına gəldim. Yanında Ma-

lik ibn Mirarə ər-Rahhəvi vardı və onu belə deyərkən eşitdim: 

“Ey Allah`ın Rəsulu mənə gördüyün bu gözəllik bəxş olun-

muşdur. İnsanlardan birinin ayaqqabı bağı və ya ondan daha 

üstün bir şeylə məndən üstün olmasını sevmirəm. Bu azğınlıq 

deyilmi?” (Peyğəmbər ) buyurdu: “Xeyr bu azğınlıq deyil. 

Azğınlıq (haqq deyilərkən) qürurlu olmaqdır - və ya belə dedi - 

haqqı qəbul etməmək, insanları xor görməkdir”.513 

Əbu Davud Əbu Hüreyredən bu mənada bir hədis rəva-

yət etmişdir. Onun rəvayətində isə azğınlığın yerinə təkəb-

bür kəlməsi işlənmişdir.514  

                                                           
511 İbn Kəsir bu görüşü seçmişdir. “Təfsir”: 6\269. 
512 Təbəri: 20\122, ”Əd-Durru`l-Mənsur”: 6\444. 
513 Əhməd: 1\385 İsmayıldan, o İbn Əvndan, o Amr ibn Səiddən, o Hə-

mid ibn Abdu`r-Rahmandan, o da İbn Məsuddan.... Bu sənədin rəviləri e-

tibarlı insanlardır. Amma Həmidin İbn Məsuddan eşitdiyi barəsində da-

yanmaq lazımdır. Hakim: 4\182 hədisin səhih olduğunu demiş, Zəhəbi 

də bununla razılaşmışdır.  
514 Əbu Davud: 4092. İsnadı səhihdir. 
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Burada Peyğəmbər  gözəllikdə başqasının ondan üstün 

olmasını xoş görməməyin azğınlıq və təkəbbür olmağını in-

kar etmiş, azğınlıq və təkəbbürün haqqa qarşı təkəbbürlənib, 

həva və həvəsinə uyğun gəlmədiyi halda onu qəbul etmə-

mək olduğunu bəyan etmişdir. 

Sələfdən bəziləri buna əsaslanaraq belə demişlər: “Təva-

zökarlıq haqqı kiçikdən də olsa hər gələn kimsədən qəbul et-

məkdir. Kim haqqı istər kiçikdən, istərsə də böyükdən, istər 

sevdiyi kimsədən, istərsə də sevmədiyindən gəlsin qəbul et-

sə o təvazökardır. Kim böyüklük göstərərək haqqı qəbul et-

məkdən imtina edərsə o kəs təkəbbürlüdür”. 

İnsanları xor görmək isə onları gözündə alçaltmaq, aşağı 

görməkdir. Bu isə özünün kamil, başqalarının naqis olduğu-

nu düşünməkdən irəli gəlir.   

Mömin öz nəfsi üçün sevdiyini möminlər üçün də sev-

məli öz nəfsi çin sevmədiyini möminlər üçün də sevməməli-

dir. Əgər müsəlman qardaşının dinində bir nöqsan görsə o-

nu islah etməyə çalışmalıdır. 

Sələfdən olan bəzi saleh insanlar demişlər: “Allah`ı  se-

vənlər Allah`ın  nuruyla baxar, Allah`ın  (günah dediyi 

şeyləri) edənlərə acıyar, onların etdiklərinə nifrət edər, onları 

etdikləri işlərdən döndərmək üçün nəsihət edər, onların atə-

şə girməyindən qorxarlar”. 

Özü üçün razı olduğuna insanlar üçün də razı olmadıqca mö-

min gerçək mömin ola bilməz. Əgər başqasında özündən yüksək 

bir xüsusiyyət görsə eynisinin özündə də olmasını arzulayar. 
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Əgər bu xüsusiyyət dini bir xüsusiyyətdirsə gözəldir. Çünki 

Peyğəmbər  də şəhidlik zirvəsinə çatmağı arzulamışdır.515 

Peyğəmbər  buyurmuşdur:  “İki şeydən başqa heç bir şey-

də həsəd yoxdur: Allah`ın  mal verdiyi və bu malı gecə gündüz 

Allah  yolunda xərcləyən kəs, Allah`ın  Quran verdiyi və onu 

gecə gündüz oxuyan kəsə (həsəd aparmaq olar)”.516 

Peyğəmbər  həmçinin malını Allah  yolunda xərcləyən 

adamı görüb “Mənim də malım olsaydı mən də onun etdiyi 

kimi edərdim” deyən adam haqqında belə buyurmuşdur: 

“Onların hər ikisi (qazanılan) savabda bərabərdirlər”.517 

Əgər o xüsusiyyət dünyalıq isə onu arzulamaqda xeyir 

yoxdur. Allah  buyurmuşdur: 

    
    
  

   
    

     
   

                                                           
515 Buxari: 36, Müslim: 1876, Əhməd: 2\424, İbn Məcə: 2753 Əbu Hüreyrə-

dən belə dediyini rəvayət etmişlər: “Ümmətimə ağır gəlməyəcəyini bil-

səydim ordunun arxasında oturmaz, Allah yolundan öldürülməyi, daha 

sonra dirilib yenidən öldürülməyi, daha sonra dirilib yenidən öldürülmə-

yi istəgərdim”. İbn Hibban: 4736 hədisin səhih olduğunu demişdir. 
516 İbn Məsuddan Əhməd: 1\358, Buxari: 73, Müslim: 816, İbn Məcə: 4208 

rəvayət etmişlər. İbn Hibban: 90 hədisin səhih olduğunu demişdir. Əbu 

Hüreyrədən Buxari: 5026, İbn Ömərdən Buxari: 5025, Müslim: 815, İbn 

Məcə: 4209 rəvayət etmişlər. İbn Hibban: 125,126 da hədisin səhih oldu-

ğunu demişdir.   
517 Buxari: 5026 Əbu Hüreyrədən.  
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(Bir gün Qarun) dəbdəbəli libas geyib öz zinəti (ehtişa-

mı) içində qövmünün qarşısına çıxdı. Dünyaya həris olan-

lar dedilər: “Kaş ki, Qaruna verilən (dövlət) bizə də veri-

ləydi. Həqiqətən o, böyük bəxt (qismət) sahibidir!” (Axirət 

barəsində) elm verilmiş kəslər isə belə dedilər: “Vay halı-

nıza! İman gətirib yaxşı əməl edən kimsə üçün Allah`ın  

mükafatı (təmənnasında olduğunuz var-dövlətdən, dəbdə-

bədən) daha yaxşıdır. (Qasas 79-80) 

 Allah`ın    

     
    
    

Allah`ın (maddi, yaxud mənəvi cəhətdən) birinizi digə-

rindən ütün tutduğu şeyi (özünüzə) arzulamayın. (Nisə 32) 

ayəsinə gəlincə isə bu ayənin mənasını açıqlarkən demişlər 

ki, bu həsəddir. Bu isə qardaşına verilmiş olan mal və ya öv-

ladın ona keçməsini arzulamaqdır. Bu ayəyə verilən digər a-

çıqlama isə şəriət baxımından qadağan olan bir şeyi arzula-

maqdır. Buna misal olaraq qadının kişi olmağı və ya kişiyə 

verilən cihad kimi dini, miras, ağıl, şahidlik kimi dünyəvi üs-

tünlükləri arzulamasını göstərmək olar. Bir qism də ayənin 

bütün bunları əhatə etdiyini demişdir. 

Bununla yanaşı mömin dini xüsusiyyətləri əldən buraxdı-

ğına kədərlənməlidir. Buna görə də dində özündən üstün o-

lanlara baxması əmr olunmuşdur. O dini xüsusiyyətləri əldə 
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etmək üçün (başqaları ilə) yarışmalı gücünü və səyini sərf et-

məlidir. Allah  buyurmuşdur:  

   
     

Qoy yarışanlar onun üçün yarışsınlar! (Mutaffifin 26)  

(Hər bir müsəlman) hər hansısa bir xüsusiyyətdə ona şə-

rik olanlara nifrət etməməli, əksinə insanların hamısının bu 

xüsusiyyətə malik olmasını istəməli və insanları buna təşviq 

etməlidir. Bu qardaşına nəsihəti həyata keçirməyin tələblə-

rindəndir.  

Fudeyl ibn İyad demişdir: “Əgər sən insanların sənin ki-

mi olmağını istəyirsənsə deməli Rəbb`in üçün nəsihət vəzifə-

sini yerinə yetirməmisən. Bəs əgər insanların səndən aşağı 

olmalarını istəsən necə?” Burada o demək istəmişdir ki, nəsi-

həti yerinə yetirməuin onların özündən yüksək olmalarını is-

təməyinlə olar. Bu isə yüksək bir mövqe, nəsihətdə yüksək 

bir dərəcədir. Amma bu fərz deyildir. Şəriətdə əmr edilən isə 

insanların özü kimi olmalarını istəməsidir. Bununla yanaşı ə-

gər birisi onu dini mövzuda ötüb keçərsə ona yetişmək üçün 

səy göstərməli, nöqsanlarına və ondan öndə gedənlərdən ar-

xada qaldığına görə kədərlənməlidir. Allah`ın  onlara verdi-

yinə həsəd aparmamalıdır. Əksinə (onlara yetişmək üçün) 

onlarla yarışmalı və onlara qibtə ilə baxmalı, olduğundan üs-

tün mərtəbələr çata bilmədiyi üçün kədərlənməlidir. 

Mömin daim nəfsinin yüksək dərəcələrdən aşağı olduğu-

nu görməlidir. Bununla da o iki gözəl şeydən istifadə edər: 

Gözəl xüsusiyyətlərlə və onları artıracaq şeylərlə məşğul ol-

mağa səy göstərər, öz nəfsinə nöqsan gözüylə baxar. 



 
412 

 

Bununla da möminlər üçün özündən daha xeyirlisini istəmə-

si meydana gələr. Çünki o onların da onun kimi olmasına razı 

olmaz və özündən də razı olmayaraq onu islah etməyə çalışar. 

Muhəmməd  ibn Vasi oğuluna belə demişdir: “Allah  sə-

nin atan kimisini müsəlmanların içində çoxaltmasın.518 

Özündən razı olmayan müsəlmanların onun kimi olmaları-

na necə razı olar ki? Əksinə müsəlmanların özündən daha xe-

yirli, özünün də indiki halından daha xeyrli olmasını istəyər. 

 Əgər bir kəs Allah`ın  onu hansısa xüsusiyyətlə başqala-

rından üstün etdiyini bilər və bunu dini bir fayda üçün (baş-

qalarına) xəbər verərsə, onun bu xəbəri Allah`ın  nemə-

tindən bəhs etmək və özünün şükrünün naqis olduğunu bil-

dirmək baxımından olduğu zaman caiz olar. İbn Məsud de-

mişdir: “Allah`ın  kitabını məndən daha yaxşı bilən biri-

sinin olduğunu bilmirəm”. Bu, başqasının Allah`ın  ona ver-

diyi şeydə ortaq olmasını istəməsinə mane olmaz. İbn Abbas 

demişdir: “Mən Allah`ın  kitabında bir ayəyə rast gəlirəm 

və istəyirəm ki, insanların hamısı mənim o ayədən başa düş-

düyümü başa düşsünlər”. 

İmam Şafi demişdir: “İnsanların hamısının bu elmi öyrənmə-

yini və bu elmdən mənə bir şey nisbət edilməməsini istəyirəm.”519 

Utbətu`l-Ğuləm iftar etmək istədiyi zaman bunu bilən bə-

zi qardaşlarına belə deyərdi: “Sənə mənim savabım kimi sa-

vab yazılması üçün mənə su və ya xurma gətir iftar edim”.520 

                                                           
518 Əbu Nueym “Hilyə”: 2\350. 
519 Əbu Nueym “Hilyə”: 9\119, “Seyr”: 10\55. 
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On Beşinci 

HƏDİS: 

ALLAH`A  VƏ 

AXİRƏT GÜNÜNƏ 

                                                                                                                                   
520 Əbu Nueym “Hilyə”: 6\235. 
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İMANIN 

ƏLAMƏTLƏRİ 
 

 

 

:قم  للا   ول  رمس   ن  عم  ةم رم  ه رمي   ب  عمن  أم  م ن  ب   انم ممن  كم )) الم  م  و  لي م ب   وم  لل  ي  ؤ 
، وم ر ، ف مل ي مق ل  خمي  اآلخ   م  كما  ممن  ا  أمو  ل يمص م ت  ر ، الي م  وم  لل  ن  ب  نم ي  ؤ  م  اآلخ  و 

ر م  جمارمه ، وم  لل   فملي ك  م ن  ب  ر م  خ  ليموم  اآلا  وم ممن  كمانم ي  ؤ  فمه (( ر  ف مل ي ك   ضمي  
 م  ل  م س   ي  و  ار  خ  الب   اه  و  ر  

Əbu Hüreyrədən Allah Rəsulunun  belə buyurduğu rəva-

yət olunmuşdur: “Allah`a  və axirət gününə iman gətirmiş 

(hər bir) kəs ya xeyir söyləsin ya da sussun, Allah`a  və axirət 

gününə iman gətirmiş (hər bir) kəs qonşusunu (nəyəsə) qonaq 

(ikram) etsin, Allah`a  və axirət gününə iman gətirmiş (hər 
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bir) kəs qonağını (nəyəsə) qonaq etsin (və ya ona yaxşı baxsın). 

Hədisi Buxari və Müslim  rəvayət etmişdir.521 

Bu hədisi Buxari və Müslim bir çox yolla Əbu Hüreyrə-

dən rəvayət etmişlər. Hədisin bəzi rəvayətlərində “Qonşusu-

na əziyyət verməsin”, başqa bir rəvayətdə “Qonağına yaxşı 

xidmət etsin”, digərində isə qonşunun əvəzinə təkcə “Ona 

yaxşı rəftar etsin” buyrulur.  

Buxari və Müslim  bu mənada bir hədisi Əbu Şureyh əl-

Xazəidən də rəvayət etmişlər.522 

 

Bu hədis Peyğəmbərdən  Aişə523, İbn Məsud524, Abdul-

lah ibn Amr525, Əbu Eyyub əl-Ənsari526, İbn Abbas527 və başqa 

səhabələr tərəfindən də rəvayət edilmişdir. 

                                                           
521 Əhməd: 2\267, 433, 463, Buxari: 6018, 6136, 6475, Müslim: 47, Əbu Da-

vud: 5145, Tirmizi: 2500. İbn Hibban: 506, 516 hədisin səhih olduğunu de-

mişdir. Təxricinə orada bax.  
522 Buxari: 6019, 6476, Müslim: 48. İbn Hibban: 5278 hədisin səhih olduğu-

nu söyləmişdir. Təxricinə orada bax. 
523 Əhməd: 6\69. Heysəmi “Məcmə”-də: 8\167 zikr etmiş və demişdir: 

Rəviləri siqatdır. 
524 Təbərani “Kəbir”: 10442. Heysəmi “Məcmə”-də: 8\169-170 demişdir: 

Sənədindəki Musab ibn Səvar mətrukdur. 
525 Əhməd: 2\174. Sənədində İbn Luheyə var və onun yaddaşı zəifdir. 

Heysəmi: 8\167 bu hədisi zikr edərək Təbəraniyə nisbət etmiş və 

isnadının həsən olduğunu demişdir. 
526 Təbərani: 3873, Beyhaqi: 7\309. İbn Hibban: 5597 və Hakim: 4\289 

hədisin səhih olduğunu demişlər, Zəhəbi də bununla razılaşmışdır. 
527 Təbərani “Kəbir”-də: 10843, Bəzzar: 1926. Sənədində Məndəl ibn Əli və 

Əbu Saleh Bəzam var və onlar zəifdirlər. 
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“Allah`a  və axirət gününə iman gətirmiş (hər bir kəs) be-

lə və ya belə etsin” sözü sadalanan şeylərin imanın xüsusiy-

yətləri olduğu mənasındadır. Əməllərin imandan olduğu haq-

qında danışmışdır. Peyğəmbər  imanı səbr və comərdlik 

şəklində də açıqlamışdır. Həsən əl-Bəsri demişdir: “Səbr ilə 

nəzərdə tutulan məna günahlara düşməyib səbr etmək, co-

mərdliklə nəzərdə tutulan məna isə itaətdə comərd olmaqdır. 

İmanın əməlləri bəzən Allah`ın  haqqlarıyla bağlı olur. 

Buna fərz ibadətlərin yerinə yetrilməsini və günahlardan u-

zaq durmağı misal göstərmək olar. Xeyir söyləyib digər şey-

lərdə susmaq da bu qəbildəndir. 

Bu, bəzən də qullarının haqqlarıyla bağlı olar. Buna misal 

olaraq isə qonağa və qonşuya ikram etmək, ona əziyət etmə-

məyi göstərmək olar. Mömin bu üç şeyi etməklə əmr olun-

muşdur. 

Bunlardan birincisi xeyir söyləyib onun xaricində olan 

şeylər haqqında susmaqdır. Təbərani Əsvəd ibn Əsram əl-

Məhəribidən belə dediyini rəvayət etmişdir: 

 ك  ل  م  ا أ  : م  ت  ل  ؟ ق   ك  ان  س  ل   ك  ل  ت    ل  : ه  ال  ، ق  ن  ص  و  أ   هللا   ول  س   ر  ي   ت  ل  "ق   
 ك  ل  م  أ   ل    اذ  إ   ك  ل  م  ا أ  م  : ف  ت  ل  ق   ؟ ك  د  ي   ك  ل  ت    ل  : ه  ال  ؟ ق  ان  س  ل   ك  ل  م  أ   ا ل   ذ  إ  
 "ي    خ  ل   إ  الَّ إ   ك  د  ي   ط  ص  ب   ت   ال   ا، و  وفً ر  ع   م  الَّ إ   ك  ان  س  ل  ب   ل  ق   ت   ال  : ف  ال  ي؟ ق  د  ي  

“Dedim ki, ey Allah`ın  Rəsulu mənə nəsihət et. Allah Rə-

sulu  buyurdu: “Dilinə hakimsənmi?” Dedim: Dilimə ha-

kim ola bilməsəm daha nəyə hakiməm ki? Allah Rəsulu  

buyurdu: “Əlinə hakimsənmi?” Dedim: “Əlimə hakim olma-
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sam daha nəyə hakiməm ki?” Allah Rəsulu  buyurdu: Di-

linlə yaxşılığı əmr etməkdən başqa bir şey söyləmə, əlini isə 

xeyirdən başqa bir şeyə uzatma”.528  

Dilin doğru olmasının imandan olması (Peyğəmbər  tə-

rəfindən) zikr olunmuşdur. İmam Əhməd “Müsnəd”-də Ə-

nəsdən Peyğəmbərin  belə buyurduğunu rəvayət etmişdir: 

 ّتَّ ح   ه  ب  ل  ق    يم  ق  ت  س   ي  ال   ، و  ه  ب  ل  ق    يم  ق  ت  س   ي  ّتَّ ح   د  ب  ع   ان  ي  إ   يم  ق  ت  س   ي  "ال  
 "ه  ان  س  ل   يم  ق  ت  س  ي  

“(Bir) qulun dili doğru olmadıqca qəlbi, qəlbi doğru ol-

madıqca isə imanı doğru olmaz.”529  

Təbərani Ənəsdən Peyğəmbərin  belə buyurduğunu rə-

vayət etmişdir: 

 "ه  ان  س  ل   ن  م   ن  ز   ي   ّتَّ ح   ان  ي  ال   ة  يق  ق  ح   د  ب  ع   غ  ل  ب    ي   "ال  

“Qul dilini qorumadıqca imanın həqiqətinə nail olmaz.”530  

Təbərani Muaz ibn Cəbəldən Peyğəmbərin  belə buyur-

duğunu rəvayət etmişdir: 

                                                           
528 Təbərani “Kəbir”-də: 818. Hədisi Heysəmi “Məcmə”-də: 10\300 zikr e-

dərək isnadının həsən olduğunu söyləmişdir. 
529 Əhməd: 3\198. Sənədindəki Əli ibn Musəddə zəifdir. 
530 Təbərani “Əvsat” və “Sağir”-də: 964. Heysəmi “Məcmə”-də: 10\302 

demişdir: “Sənədində Davud ibn Həlləl var. İbn Əbu Hatim bu hədisi 

zikr edərkən onda zəifliyin olduğunu qeyd etməmişdir. Qalan rəaviləri 

səhih insanlardır”.   
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 "ك  ي  ل  ع   و  أ   ك  ل   ب  ت  ، ك  ت  م  لَّ ك  ا ت  ذ  إ  ، ف  تَّ ك  ا س  ا م  مً ال  س   ال  ز  ت    ن  ل   ك  نَّ "إ  

“Susuduğun müddətcə salamatsan. Danışdığın an (danı-

şığın) ya sənin leyhinə ya da əleyhinə yazılar.”531 

İmam Əhməd “Müsnəd”-də Abdullah ibn Amr ibn As-

dan Peyğəmbərin  belə buyurduğunu rəvayət etmişdir: 

“Kim sussa xilas olar”.532 

Buxari və Müslim “Səhih”-də Əbu Hüreyrədən Peyğəm-

bərin  belə buyurduğunu rəvayət etmişlər:  

ا م   د  ع  ب   أ   ار   النَّ ا ف  ب    ل  ز  ا، ي  يه  ا ف  م   يَّ  ب   ت   ا ي   م   ة  م  ل  لك  اب   م  لَّ ك  ت  ي   ل   ل  ج  الرَّ  نَّ "إ  
 "ب  ر  املغ   و   ق  ر  املش   ي   ب   

”Qul içərisində nə olduğu bilinməyən bir söz deyər, o 

sözlə şərq və qərb arasındakı bir məsafə qədər cəhənnəmə 

sürüşüb düşər.”533  

İmam Əhməd və Tirmizi Əbu Hüreyrədən Peyğəmbərin 

 belə buyurduğunu rəvayət etmişlər: 

ا يفً ر  خ   ي  ع  ب  ا س  ي ب   و  ه  ا ي   سً ا ب   ى ب   ر   ي   ال   ة  م  ل  لك  اب   م  لَّ ك  ت  ي   ل   ل  ج  الرَّ  نَّ "إ  
 "ار   النَّ ف  

                                                           
531 Təbərani “Mucəmu`l-Kəbir”: 20\137. Heysəmi “Məcmə”-də: 10\300 

zikr etmiş və demişdir: “Təbərani bu hədisi iki yolla rəvayət etmişdir. 

Onlardan birinin raviləri siqatdır”. 
532 Hədis səhihdir. Əhməd: 2\159, 177, Tirmizi: 2501, Darimi: 2\299, İbn 

Mübarək “Zühd”-də: 385, İbn Əbu Dünyə “Samt”-da: 10. 
533 Buxari: 6477, Müslim: 2988. İbn Hibban: 5707 hədisin səhih olduğunu 

söyləmişdir. Təxricinə orada bax.  
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“İnsan (danışılmasında) bir qəbahət görmədiyi bir söz da-

nışar və o sözə görə yetmiş il cəhənnəmə düşər.”534 

Buxarinin “Səhih” kitabında Əbu Hüreyrədən Peyğəmbə-

rin  belə buyurduğu rəvayət olunmuşdur: 

 هللا   ه  ع  ف   ر   ي   اًل ا اب  ي ل   ق  ل   ي   ال   هللا   ان  و  ض  ر   ن  م   ة  م  ل  لك  اب   م  لَّ ك  ت  ي   ل   ل  ج  الرَّ  نَّ "إ  
 اًل ا اب  ي ل   ق  ل   ي   ال   هللا   ط  خ  س   ن  م   ة  م  ل  لك  اب   م  لَّ ك  ت  ي   ل   د  ب  الع   نَّ إ   ، و  ات  ج  ر  ا د  ب   
 "م  نَّ ه   ج  ا ف  ي ب   و  ه  ي   

“Bir adam əhəmiyyət vermədən Allah`ın  razı qalacağı bir 

şey danışar və Allah  onun səbəbiylə onun dərəcəsini yük-

səldər. (Həmçinin) qul əhəmiyyət vermədən Allah`ın  qə-

zəblənəcəyi bir şey danışar və o sözlə də cəhənnəmə düşər.535 

Əhməd Süleyman ibn Süheymdən anasının bu cür dedi-

yini rəvayət etmişdir: “Peyğəmbəri  belə buyurarkən eşit-

dim:  

 اع  ر   ذ  الَّ ا إ  ه  ن   ي   ب    و   ه  ن  ي   ب    ون  ك  ا ي   م  ّتَّ ح   ة  نَّ ال   ن  و م  ن  د  ي  ل   ل  ج  الرَّ  نَّ "إ  
 "اء  ع  ن   ص   ن  م   د  ع  ب   ا أ  ه  ن   م   د  اع  ب  ت   ي   ، ف   ة  م  ل  لك  اب   م  لَّ ك  ت  ي   ف   

                                                           
534 Əhməd: 2\355, 533, Tirmizi: 2314. İbn Hibban: 5706 hədisin səhih ol-

duğunu demişdir.  
535 Buxari: 6478 
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“Bir nəfər cənnətə o qədər yaxınlaşar ki, aralarında bir qa-

rış məsafə qalmışkən bir söz söyləyər və cənnətlə arasında o-

lan məsafə Sanaya qədər olan məsafədən daha uzaq olar.”536   

Əhməd, Tirmizi və Nəsai Bilal ibn Harisdən belə dediyini 

rəvayət etmişlər: “Peyğəmbəri  belə buyurarkən eşitdim: 

ا م   غ  ل  ب   ت    ن  أ   ن  ظ  ا ي  م   هللا   ن  او  ض  ر   ن  م   ة  م  ل  لك  اب   م  لَّ ك  ت  ي   ل   م  ك  د  ح  أ   نَّ "إ  
 م  لَّ ك  ت  ي   ل   م  ك  د  ح  أ   نَّ إ   و   ،اه  ق  ل  ي    م  و  ي    ل  إ   ه  ان  و  ض  ا ر  ب    ه  ل   هللا   ب  ت  ك  ي  ف    ت  غ  ل  ب   
ا ب    ه  ل   هللا   ب  ت  ك  ي  ف    ت  غ  ل  ا ب   م   غ  ل  ب   ت    ن  أ   ن  ظ  ا ي  م   هللا   ط  خ  س   ن  م   ة  م  ل  لك  اب  
 "اه  ق  ل  ي    م  و   ي   ل  إ   ه  ط  خ  س  

“Sizdən biriniz bu dərəcəyə yetişəcəyini zənn etmədən 

Allah`ın  razı qalacağı bir şey danışar və Allah  onunla qar-

şılaşacağı günə qədər ona rizasını yazar. Sizdən biriniz də bu 

dərəcəyə yetişəcəyini zənn etmədən Allah`ın  qəzəbinə dü-

çar olacaq bir şey danışar və Allah  onunla qarşılaşacağı 

günə qədər ona qəzəbini yazar”.537  

Daha öncə Ummu Həbibənin Peyğəmbərdən  rəvayət 

etdiyi “Adəm övladının yaxşılığı əmr etmək, pislikdən çəkin-

dirmək və Allah`ı  zikr etməkdən başqa qalan bütün sözləri 

onun leyhinə yox, əleyhinədir” hədisini zikr etmişdik.   

                                                           
536 Əhməd: 4\64. Sənədində Məhəmməd ibn İshaq var və o mudəllisdir 

(hədisdə sözlərin yə va cümlələrin yerini dəyişir). 
537 Əhməd: 3\469, Tirmizi: 2319, İbn Məcə: 3969, Nəsai “Kəbir”-də, həm-

çinin “Töhfə”-də: 2\103. Tirmizi demişdir: “Hədis həsən səhihdir”. İbn 

Hibban: 280, 281 və Hakim:1\45, 46 hədisin səhih olduğunu demişlər. 
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Peyğəmbərin  “ya xeyir söyləsin ya da sussun” sözü xe-

yir söyləməyə və başqa mövzularda susmağa əmrdir. Bu da 

eyni zamanda ona dəlildir ki, deyilməsi ilə susulması eyni o-

lan heç bir söz yoxdur. Söz ya xeyir olar və qul onu söylə-

məklə əmr olunar, ya da xeyir olmaz və qul onu deməməklə, 

susmaqla əmr olunar. Muazın və Ummu Həbibənin hədisləri 

bunu sübuta yetirir. İbn Əbu Dünyə Peyğəmbərin  Muaz 

ibn Cəbələ belə dediyini rəvayət etmişdir: “Anan səni itirsin 

ey Muaz! Dediyin söz ya sənin leyhinə ya da əleyhinə olar”. 

Allah  buyurmuşdur: 

  
  

  
    

     
    

(İnsanın) sağında və solunda (onun bütün əməllərini) 

qeydə alan iki mələk oturmuşdur! Dediyi elə bir söz yox-

dur ki, (onu yazmaq üçün) yanında hazır durmuş gözətçi 

olmasın! (Qaf 17-18) Sağdakı mələyin yaxşılıqları, soldakının 

isə pislikləri yazması barəsində sələfü saleh icma etmişdir. 

Bu görüş zəif bir isnadla mərfu olaraq Əbu Uməmədən rəva-

yət edilmişdir.538  

                                                           
538 Təbərani: 7765, 7787, 7971. Hədis belədir: “Sağdakı mələk soldakı mə-

ləyin üzərində əmr sahibidir. Əgər (insan) yaxşı iş görsə sağdakı məkəl o-

nu dərhal yazar. Əgər (insan) pis iş görsə o zaman sağdakı mələk soldakı 

mələyə deyər: “Altı saat gözlə. Əgər (Allah`dan ) bağışlanma diləsə o 

zaman pisliyi yazılmaz. Əgər bağışlanma diləməsə o zaman pisliyi yazı-

lar”. Heysəmi: 10\208 bu hədisi zikr edərək demişdir: “Təbərani bu hədi-

si bir neçə sənədlə rəvayət etmişdir ki, bunlardan da  birisinin raviləri si-
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“Səhih”-də Peyğəmbərdən  belə buyurduğu rəvayət e-

dilmişdir: “Sizdən biriniz namaz qılarkən gizlicə Rəbb`iylə 

pıçıldaşır, sağ tərəfində isə mələk vardır”. 539  Hüzeyfədən 

mərfu olaraq belə dediyi rəvayət edilmişdir: “(İnsanın) sa-

ğında yaxşılıqları yazan (mələk) vardır”.540 

Alimlər insanın hər danışdığınınmı, yoxsa onda savab və 

ya cəza olan danışıqlarınınmı yazılması barəsində ixtilaf et-

mişlər. Bu barədə iki məşhur görüş vardır. 

Əli ibn Əbu Talha İbn Abbasdan belə dediyini rəvayət et-

mişdir: “Xeyir və ya şər olmasından asılı olmayaraq bütün 

danışdıqları, hətta yedim, içdim, getdim və gəldim kimi söz-

ləri də yazılar. Bundan sonra hər cümə axşamı etdiyi bütün 

əməllər və danışdığı bütün sözlər (Allah`a ) göstərilər. Bun-

dan sonra (Allah ) oradakı xeyir və şər olan şeyləri saxlayar 

və geri qalanını isə silər. Allah  buyurur: 

    
    

     

                                                                                                                                   

qatdırlar”. Süyuti bu hədisi “Durru`l-Mənsur”-da: 7\595 nəql edərək İbn 

Mərdəveyhə və “Şüab”: 7049, 7050 kitabında Beyhaqiyə nisbət etmişdir. 
539 Əbu Hüreyrədən Abdu`r-Razzaq: 1686, onun yolu ilə də Buxari: 416 və 

Bəğavi: 490 nəql etmişlər. İbn Hibban: 2269 hədisin səhih olduğunu de-

mişdir. Əbu Səid əl-Xudridən Əhməd: 3\24, Əbu Davud: 480 rəvayət et-

mişlər. İbn Xuzeymə: 880 və İbn Hibban: 2270 hədisin səhih olduğunu 

söyləmişlər. 
540 İbn Əbu Şeybə: 2\364 səhih isnad ilə. 
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Allah istədiyi şeyi silər, istədiyini də sabit saxlayar. Kita-

bın anası (əsli, lövhi-məhfuz) Onun yanındadır. (Rad 39)541  

Yahya bin Əbu Kəsirdən belə dediyi rəvayət edilmişdir: 

“Bir nəfər eşşəyə mindiyi zaman eşşəyin ayağı büdrədi. O 

dedi: “Eşşək bədbəxtçiliyə düçar oldu”. Sağdakı mələk dedi: 

“Bu bir yaxşılıq deyil ki, onu yazım”. Soldakı mələk dedi: 

“Bu bir pislik deyil ki, onu yazım”. Allah  soldakı mələyə 

“sağdakının yazmadığını yaz” deyə vəhy etdi. Beləliklə 

“eşşək bədbəxtçiliyə düçar oldu” sözü o adamın dəftərinə 

pis əməl kimi yazıldı”.542  

Bu rəvayətdən zahirən belə bir məna çıxarmaq olar ki, bir 

söz yaxşılıq deyilsə hər nə qədər də ona görə cəza çəkilməsə 

belə o söz pislikdir. Çünki bəzi pis əməllərə görə cəza veril-

mir. Böyük günahlardan çəkinməsi o pis əməllərə kəffarə o-

lur. Amma onu edən öz vaxtını hədər vermiş sayılır və buna 

görə də qiyamət günü o peşman olub vicdan əzabı çəkəcək. 

Bunun özü də cəzanın bir növüdür. 

İmam Əhməd, Əbu Davud və Nəsai Əbu Hüreyrədən 

Peyğəmbərin  belə buyurduğunu rəvayət etmişlər: 

ل  ث  م   ن  وا ع  ام  الَّ ق  ، إ  يه  ف   هللا   ون  ك ر  ذ   ي  ال   س  ل  م ن  م    ون  وم  ق  ي    م  و  م ا م ن  ق   "
يف    "ةً ر  س  ح   م  ل    ان  ك    ، و   ار  مح    ة  ج 

                                                           
541 İbn Kəsir “Təfsir”-də: 7\377. Süyuti “Durru`l-Mənsur”-da: 7\593 nəql 

edərək İbn Cərirə və İbn Əbu Hatimə nisbət etmişdir.  
542 İbn Əbu Şeybə: 13\575, Əbu Nueym “Hilyə”: 6\76, Hüseyn əl-Mərvə-

zi Abdullah ibn Mübarəkin “Zühd” kitabının əlavələrində: 1013 Həssən 

ibn Ətiyyədən.  
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“Məclisdən Allah`ı  zikr etmədən qalxan hər hansı bir 

topluluq eşşək leşinin üzərindən qalxmış kimi olar və bu ə-

məlləri onlar üçün (qiyamət günü) peşmançılıq olar.”543  

Hədisi Tirmiz bu şəkildə rəvayət etmişdir: 

  الَّ ، إ  م  ه  ي   ب  ى ن  ل  وا ع  ل  ص  ي   ل    و  ، يه  ف   وا هللا  ر  ك  ذ  ي   ا ل   سً ل  م    م  و  ق    س  ل  ا ج  "م  
 "م  ل    ر  ف  غ   اء  ش   ن  إ   ، و  م  ه  ب   ذَّ ع   اء  ش   ن  إ  ، ف  ةً ر  ت   م  ه  ي  ل  ع   ان  ك  

“Hər hansı topluluq Allah`ı  zikr etmədən və Peyğəm-

bərlərinə salavat gətirmədən bir məclisdə otursa bu onlar ü-

çün bir nöqsan olar. Allah  istəsə (buna görə) onları cəzalan-

dırar, istəsə də bağışlayar.”544  

Əbu Davud və Nəsainin rəvayətlərində isə belə buyrulur:  

 ن  م   و  ، ةً ر  ت   هللا   ن  م   ه  ي  ل  ع   ت  ن  اك    يه  ف   هللا   ر  ك  ذ  ي   ا ل   دً ع  ق  م   د  ع  ق    ن  "م  
 اد  ز   و  " ةً ر  ت   هللا   ن  م   ه  ي  ل  ع   ت  ن  اك    و   يه  ف   هللا   ر  ك  ذ  ي   ا ل   عً ج  ط  ض  م   ع  ج  ط  اض  
 "ةً ر  ت   هللا   ن  م   ه  ي  ل  ع   ت  ن  ا، ك  يه  ف   هللا   ر  ك  ذ  ي   ا ل   امً ق  م   ام  ق   ن  م   : "و  ي  ائ  س  النَّ 

“Hər kim bir yerdə oturar və orada Allah`ı  zikr etməzsə 

bu onun üçün Allah`dan  bir nöqsan olar. Hər kim bir yerdə 

uzanar və orada Allah`ı  zikr etməzsə bu onun üçün 

Allah`dan  bir nöqsan olar.” Nəsai rəvayətinə bunu da əlavə 

                                                           
543 Əhməd: 2\494, 527, Əbu Davud: 4855, Nəsai “Əməlu`l-Yəvmi və`l-

Leyləti”-də: 403. Hakim: 1\492 hədisin səhih olduğunu söyləmişdir. İbn 

Hibbana: 590-592, 853 bax. 
544 Tirmizi: 3380  
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etmişdir: “Hər kim bir yerdə durar və orada Allah`ı  zikr 

etməzsə bu onun üçün Allah`dan  bir nöqsan olar.”545 

Nəsai Əbu Səid əl-Xudridən Peyğəmbərin  belə buyur-

duğunu rəvayət etmişdir: 

 م  ه  ي  ل  ع   ت  ان   ك  الَّ ، إ  يه  ف   هللا   ون  ر  ك  ذ   ي  ا ال  سً ل  م    ون  س  ل  ي    م  و  ق    ن  ا م  "م  
 "ة  نَّ وا ال  ل  خ  د   ن  إ   ، و  ة  ام  ي  الق   م  و  ي    ةً ر  س  ح  

“Hər hansı bir topluluq bir məclisdə oturub orada Allah`ı 

 zikr etməzlərsə qiyamət günü cənnətə girsələr belə (bu ə-

məlləri) onlar üçün bir peşmanşılıq olar.”546 

Mücahid demişdir: “Hər hansı bir qövm bir məclisdə otu-

rub oradan Allah`ı  zikr etmədən ayrılarlarsa (bu halda on-

lar) leş ətindən daha pis bir iy verərək ayrılmış olarlar. Məc-

lisləri isə onların qəflətdə olmaqlarına şahidlik edər. Hər 

hansı bir qövm bir məclisdə oturub oradan Allah`ı  zikr e-

dərək ayrılarlarsa (bu halda onlar) müşkdən daha gözəl bir 

iy verərək ayrılmış olarlar. Məclisləri isə onların zikrlərinə 

şahidlik edər.” 

Sələfdən bəziləri demişlər: “Qiyamət günü Adəm oğluna 

ömrünün saatları göstərilər. Allah`ı  zikr etmədiyi hər bir 

saata görə peşmançılıqdan ürəyi parça-parça olar.” 

                                                           
545 Əbu Davud: 4856, Nəsai “Əməlu`l -Yəvmi və`l-Leyləti”-də: 404. 
546 Nəsai “Əməlu`l-Yəvmi və`l-Leyləti”-də: 409,410. İbn Hibban: 592 bu 

hədisin Əbu Hürüyrədən nəql olunan rəvayətinin səhih olduğunu söylə-

mişdir. 
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Təbərani Aişədən g mərfu olaraq belə dediyini rəvayət 

etmişdir: “Adəm övladı Allah`ı  xeyirlə zikr etmədiyi hər 

bir saata görə qiyamət günü peşmançılıq çəkəcək”.547 

Buradan da görünür ki, xeyir olmayan bir sözü danışma-

yıb, susmaq onu danışmaqdan daha üstündür. Amma danı-

şılmasına ehtiyac duyulan şeylər bunun xaricindədir. 

İbn Məsuddan belə dediyi rəvayət olunmuşdur: “Boş söz-

dən çəkinin. Ehtiyacı olan qədər danışması insana bəs edər”. 

Naxaidən belə dediyi rəvayət edilmişdir: “Artıq mal və 

artıq söz insanları həlak edir”. 

Eyni zamanda ehtiyac duyulmayan söz və danışıqlar qəl-

bi sərtləşdirir. Tirmizinin İbn Ömərdən mərfu olaraq rəvayət 

etdiyi bir hədisdə belə buyrulur:  

 هللا   ر  ك  ذ   ي   غ  ب   م  ال  لك  ا ة  ر  ث   ك    نَّ إ  ، ف  هللا   ر  ك  ذ   ي   غ  ب   م  ال  الك  وا ر  ث  ك   ت  "ال  
 ي"اس  الق   ب  ل  الق   هللا   ن  ع   اس  الن   د  ع  ب   أ   نَّ إ   ، و  ب  ل  ي الق  س  ق  ي   

 

“Allah`ın  zikri xaricində danışığı çoxaltmayın, çünki 

Allah`ın  zikri xaricində danışığı çoxaltmaq qəlbi sərtləşdirir. 

Allah`dan  ən uzaq olan kəs isə qəlbi sərt (qatı) olandır.”548 

                                                           
547 Təbərani “Əvsat”-da. Heysəmi “Məcmə”-də: 10\80 zikr edərək demiş-

dir: “Sənədində Amr ibn Hüseyn əl-Uqeyli var və o mətrukdur”. Süyuti 

“Durru`l-Mənsur”-da: 1\363 zikr edərək İbn Əbu Dünyəyə və Beyhaqiyə 

nisbət etmişdir.  
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Ömər  demişdir: “Sözü çox olanın nöqsanı da çox olar. 

Nöqsanı çoxalanın günahı da çox olar. Günahı çox olan isə 

atəşə daha layiqdir.”549  

Uqeyli bunu İbn Ömərdən zəif bir isnadla mərfu olaraq 

rəvayət etmişdir.550 

Muhəmməd  ibn Əclən demişdir: “Söz dörd yerə bölünər. 

Bunlar; Allah`ı  zikr etmək, Quran oxumaq, bir elm barəsin-

də soruşulub ona cavab vermək və dünya barəsində ehtiyac 

olanı danışmaqdır”. 

Bir nəfər Salman əl-Farisiyə  dedi: “Mənə nəsihət et”. O 

dedi: “Danışma”. Həmin şəxs dedi: “İnsanların içində yaşa-

                                                                                                                                   
548 Tirmizi: 2411 İbrahim ibn Abdullah ibn Hatibdən, o Abdullah ibn Dinar-

dan,  o da İbn Ömərdən rəvayət etmişlər. Tirmizi demişdir: “Bu hədis hə-

sən ğaribdir. Bu hədisi bu cür ancaq İbrahimdən eşitmişik”. Dedim: “İbra-

himdən bir çoxları rəvayət etmişlər. İbn Hibban onu “əs-Siqat”-da: 6\14 

zikr etmişdir. Abdullah ibn dinar siqadır, altı ravidən biridir”. İmam Malik 

“Muvatta”-da: 2\986 bu sözü İsadan a belə rəvayət etmişdir: “Allah`ın 

zikri xaricində danışmağı çoxaltmayın. Çünki bu cür etmək qəlblərinizi 

sərtləşdirir. Sərt qəlb Allah`dan çox uzaqdır. Amma siz bunu bilmirsiniz. 

İnsanların ağasıymış kimi onların günahlarına baxmayın, qul olduğunuzu 

xatırlayıb öz günahlarınıza baxın. İnsanların bəziləri bəla içində bəziləri isə 

firavanlıq içindədirlər. Bəlaya uğrayanlara mərhəmət edin, firavanlıq 

içində olduğunuz zaman isə Allah`a həmd edin. 
549 Qaddai “Musnədu`ş-Şihəb”-də: 374, İbn Hibban “Rovdatu`l-Uqalə”-

də: səh. 44. Heysəmi “Məcmə”-də: 10\302 zikr edərək Təbəraninin  “Əv-

sat” kitabına nisbət etmişdir.  
550  “Duafə”: 3\384. Həmçinin Qaddai: 372-374. Əbu Nueym “Hilyə”-də: 

3\74 bu hədisi zikr edərək demişdir: “Bu hədis ğaribdir”. Heysəmi “Məc-

mə”-də: 10\302 zikr etmiş, Təbəraninin “Əvsat” kitabına nisbət etmiş və de-

mişdir: “Sənədində zəiflər var və bəziləri onların siqat olduğunu demişdir”.   
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dığı halda heç kim bunu bacarmaz”. O dedi: “Danışdığın za-

man haqq ilə danış və ya sus”.551 

Əbu Bəkir  dilini əli ilə tutaraq belə deyərdi: “Başıma gə-

lənlər bunun üzündəndir.”552 

İbn Məsud demişdir: “Ondan başqa ilah olmayan Allah`a  

and olsun ki, yer üzündə dildən daha uzun bir müddət həbs 

edilməyə layiq bir şey yoxdur”.553  

Vəhb ibn Münəbbih demişdir: “Hikmətli insanlar hikmə-

tin başının susmaq olduğu barəsində icma etmişlər”.554  

Şümeyt ibn Əclən demişdir: “Ey Adəm övladı! Susduğun 

müddətçə salamatsan. Danışdığın zaman isə ehtiyatlı ol. 

Çünki danışdığın ya leyhinə ya da əleyhinə olacaq”.555 Bu 

mövzu danışmaq üçün lazımi qədər uzun bir mövzudur. 

Burada əsas məqsəd odur ki, Peyğəmbər  xeyir söyləmə-

yi və xeyir olmayan şeylər barəsində susmağı əmr etmişdir. 

İmam Əhməd və İbn Hibban Bəra ibn Azibdən belə dedi-

yini rəvayət etmişlər: “Bir nəfər dedi: “Ey Alah`ın Rəsulu 

mənə məni cənnətə salacaq bir əməl öyrət”. Bu zaman Pey-

ğəmbər  ona bu hədisi zikr etdi və bunları da əlavə etdi: 

“Acı doydur, susuza su ver, yaxşılığı əmr et, pislikdən çəkin-

                                                           
551 İbn Əbu Dünya “Samt”-da: 44 
552 Malik: 2\988, Abdullah ibn Əhməd “Zühd” kitanının əlavələrində: 

səh. 112, İbn Əbu Dünyə “Samt”-da: 13, Əbu Nueym “Hilyə”-də: 1\33. 
553 İbn Hibban “Rovdatu-l Uqalə” səh.48, Təbərani “Kəbir”-də: 8744-8747. 

Heysəmi “Məcmə”-də: 10\303 zikr edərək demişdir: Təbərani bunu bir 

neçə isnadla rəvayət etmişdir və raviləri siqatdır.  
554 İbn Əbu Dünyə “Samt”-da: 619. 
555 Əbu Nueym “Hilyə”-də: 3\129, İbn Əbu Dünyə “Samt”-da: 623. 
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dir.” Əgər bunlara güçün çatmasa o zaman dilinə sahib ol və 

ancaq xeyir danış.556 

Nə danışmaq, nə də susmaq mütləq mənada əmr olunma-

mışdır. Amma əmr olunan xeyir söyləmək, geri qalanında isə 

susmaqdır. Ümmətin sələfi çox vaxt şər və lazımsız şeylər ba-

rəsində susmağı təqdir edirdi. Çünki o nəfsə daha ağırdır və 

insanların çoxu buna düçar olur. Onlar nəfslərini bu barədə 

tərbiyə edir, lazımsız şeylər barəsində susmağa çalışırdılar.  

Fudayl ibn İyad demişdir: “Nə həcc, nə sərhəddə keşik çək-

mək, nə də cihad dili saxlamaq qədər çətin deyildir. Əgər dilini 

qorumağa yönəlsən (və ya dilinə fikir versən) səni şiddətli bir 

qəm gözləyir”. Başqa bir yerdə demişdir: “Dilin həbs olunması 

möminin həbs olunması kimidir. Əgər fikrini dilini qorumağa 

sərf etsən o zaman səni şiddətli bir qəm gözləyir.”557 

İbn Mübarəkdən Loğmanın a oğuluna dediyi “Əgər söz 

gümüş isə susmaq qızıldır"558 sözünün mənasını soruşdular. 

O dedi: “Bu sözün mənası odur ki, əgər Allah`a  itaətdə da-

nışmaq gümüş isə Allah`a  asi olmamaq üçün susmaq qı-

zıldır”. Bu da qeyd etdiyimiz kimi günahlardan çəkinməyin 

ibadətlərdən daha üstün olmasına daxildir. Biz bu barədə ar-

tıq danışmışıq. 

Əhnəf ibn Qeysin yanında zikr etdilər ki, danışmaq yaxşı-

dır yoxsa susmaq? Bir qrup susmağın daha yaxşı olduğunu 

söylədi. O isə belə dedi: “Danışmaq daha gözəldir. Çünki 

                                                           
556 Əhməd: 4\299. İbn Hibban: 374 hədisin səhih olduğunu söyləmişdir. 

Təxricinə orada bax. 
557 İbn Əbu Dünyə “Samt”-da: 651, Əbu Nueym “Hilyə”-də: 8\110 
558 İbn Əbu Dünyə “Samt”-da: 47 Süleyman ibn Davud əleyhiməssalamın 

sözü olaraq. 
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susmağının başqasına bir faydası olmaz. Amma gözəl danı-

şan birisinin sözündən eşidənlər də faydalanar”.  

Alimlərdən biri Ömər ibn Abdu`l-Əzizin yanında dedi ki, 

elm üzrə susan elm üzrə danışan kimidir. Ömər dedi: “Mən 

elm üzrə (elmli şəkildə) danışanın qiyamət günü daha yaxşı 

halda olacağını ümid edirəm. Çünki onun insanlara bir fay-

dası var. Amma susanın faydası isə təkcə özünədir”. (Alim) 

ona dedi: “Ey möminlərin əmiri! Bəs danışanın fitnəsi necə o-

lacaq?” O zaman Ömər şiddətli şəkildə ağladı. 559  

Ömər ibn Abdu`l-Əziz bir gün xütbə verirdi. İnsanlar yum-

şalıb ağlamağa başladılar və o xütbəsini kəsdi. Dedilər ki, 

xütbənə davam et bəlkə Allah  onunla bizə fayda verdi. Ömər 

dedi: “Söz fitnədir, əməl mömin üçün sözdən daha xeyirlidir”. 

Uzun müddət idi ki, möminlərin əmiri Ömər ibn Abdu`l-

Əzizi yuxumda görürdüm. Onun bu məsələdə danışdığını e-

şitdim. Zənnimcə mən də bu məsələni onunla müzəkirə edir-

dim. Onun sözlərindən belə başa düşdüm ki, xeyirli şeylər 

danışmaq susmaqdan daha üstündür. Həmçinin zənn edi-

rəm ki, söz əsnasında Süleyman ibn Abdu`l-Məlikdən də söz 

düşdü və Ömər bunları ona da xatırladırdı. Xatırladım ki, 

Süleyman ibn Abdu`l-Məlikdən belə dediyi də rəvayət olun-

muşdur: “Susmaq ağlın yatışı, danışmaq isə oyaqlığıdır”.560 

Bir hal digər halla əvəz oluna bilməz. Yəni insan həm danış-

malı, həm də susmalıdır. 

Zamanəsində Misirin fəqihi və hakimlərdən biri olan Ü-

beydullah ibn Əbu Cəfərin sözü nə gözəldir. O demişdir: “Ə-

gər bir nəfər məclisdə danışır və danışığı öz xoşuna gəlirsə o 

                                                           
559 İbn Əbu Dünyə “Samt”-da: 712 
560 İbn Əbu Dünyə “Samt”-da: 696.  
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zaman sussun. Həmçinin əgər susmuşsa və susmağı öz xoşu-

na gəlirsı o zaman danışsın”.561 Bu gözəl bir şeydir. Kim belə 

etsə onun danışmağı və susmağı öz həva və həvəsinin əksinə 

olmuş olar. Belə olan kəs həmçinin Allah`ın   müvəffəqiyyə-

tinə nail olmağa daha layiqdir. Çünki onun danışmağı da, 

susmağı da Allah  üçündür. 

Həsən əl-Bəsridən mürsəl olaraq Peyğəmbərin  Rəbb`in-

dən rəvayət edərək belə buyurduğu nəql olunmuşdur: “Tə-

mizliyin əlaməti qulun qəlbinin Mənə bağlı olmasıdır. Belə 

olduğu təqdirdə o heç bir halda məni unutmaz. Əgər belə 

olsa mən onu məni unutmasın deyə mənim yolumda çalış-

mağa müvəffəq edərəm. Bu zaman əgər məni unutsa onun 

qəlbini tərpədərəm. Mənim üçün danışar, Mənim üçün su-

sar. Bütün bunları mənim köməyimlə edər”. Hədisi İbrahim 

ibn Cüneyd nəql etmişdir.  

Hər halda mütləq olaraq susmaq və ya mütləq olaraq sus-

mağın istər özü-özlüyündə, istərsə də həcc, etikaf və ya oruc 

kimi ibadətlərdə Allah`a  yaxınlaşdırdığına etiqad etmək 

qadağan olunmuş bir şeydir. Əbu Hüreyrədən rəvayət olu-

nan bir hədisdə Peyğəmbərin  susmaq orucunu qadağan 

etdiyi deyilir. İsmailinin Əlidən  rəvayət etdiyi bir hədisdə 

belə deyilir: “Peyğəmbər  bizə etikafda ikən susmağı qada-

ğan etmişdi”. Əbu Davudun “Sünən” kitabında Əlidən  

Peyğəmbərin  belə buyurduğu rəvayət olunmuşdur: 

 "ل  ي   الل  ل  إ   م  و  ي    ات  م   ص  "ال  
                                                           
561 İbn Əbu Dünyə “Samt”-da: 97, 269. 
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“Səhərdən axşama qədər susmaq yoxdur (olmaz).”562 

Əbu Bəkr susaraq həcc edən qadına belə demişdir: “Bu 

halal olmaz, çünki bu cahiliyyə dövrünün əməlindəndir”.563 

Zeynalabidin Hüseyn ibn Əlidən belə dediyi rəvayət olun-

muşdur: “Susma orucu haramdır”. 

Peyğəmbərin  bu hədisdə möminlərə əmr etdiyi ikinci 

şey isə qonşunu qonaq etməkdir (ikram etmək). Bu hədisin 

bəzi rəvayətlərində isə qonşuya əziyyət verməmək əmr olun-

muşdur. Qonşuya əziyyət etməyə gəldikdə isə bunu etmək 

haramdır. İnsanın haqsız yerə kiməsə əziyyət verməsi hər 

kəs üçün haramdır. Burada söhbət qonşudan gedirsə o za-

man haramlıq daha da şiddətlidir. Buxari və Müslim “Sə-

hih”-də  İbn Məsuddan belə dediyini rəvayər etmişlər: 

“Peyğəmbərdən  ən böyük günahın hansı olduğunu soruş-

dular. O buyurdu: “Allah`ın  səni yaratdığı halda Ona şərik 

qoşmaq”. Dedilər ki, sonra hansı? O buyurdu: “Sənin yemə-

yinə ortaq olmasından qorxaraq övladını öldürməyin”. De-

dilər ki, sonra hansı? O buyurdu: “Qonşunun halalı (həyat 

yoldaşı) ilə zina etməyin”.564 

İmam Əhməd “Müsnəd”-də Miqdad ibn Əsvəddən Pey-

ğəmbərin  belə buyurduğunu rəvayət etmişdir: “Siz zina ba-
                                                           
562 2873. Həsən hədisdir. Təhqiq etdiyimiz “Şərh Muşkilu`l-Əsər” kitabın-

da da 658 rəqəmi ilə zikr olunmuşdur. Xattabi “Məəlimu`s-Sünən” əsə-

rində demişdir: “Cahiliyyə dövründə ərəblərin həcc zamanı riayət etdik-

ləri qaydalardan biri də susmaq idi. Onlardan bəziləri isə bir gün bir gecə 

etikaf edərək susurdular. Onlara bütün bunları etmək qadağan edildi və 

xeyir danışmaqla əmr olundular”. 
563 Buxari: 3834, Darimi: 1\71.  
564 Buxari: 4477, 7520, Müslim: 86. İbn Hibban: 4414, 4415 hədisin səhih ol-

duğunu demişdir. Təxricinə orada bax.  
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rəsində nə deyirsiniz?” Dedilər ki, haramdır, Allah  və Rəsulu 

onu haram etmişdir. Qiyamət gününə qədər haram olaraq 

qalacaq. Peyğəmbər  buyurdu: “Birinin qonşusunun zövcəsi 

ilə zina etməsi on qadınla zina etməsindən daha pisdir”. Daha 

sonra buyurdu: “Bəs oğurluq barəsində nə deyirsiniz? Dedilər 

ki, haramdır, Allah  və Rəsulu onu haram etmişdir. Peyğəm-

bər  buyurdu: “Birinin qonşusunun evindən oğurluq etməsi 

on evdən oğurluq etməsindən daha pisdir.565 

Buxari “Səhih”-də Əbu Şüreyhdən Peyğəmbərin  belə 

buyurduğunu rəvayət etmişdir:  

 ول  س   ر  ي   ن  : م  يل  ، ق  ن  م  ؤ   ي   ال   هللا   ، و  ن  م  ؤ   ي   ال   هللا   ، و  ن  م  ؤ  ي    ال   هللا   "و  
 "ه  ق  ائ  و  ب    ه  ار  ج   ن  م   ي   ال   ن  : م  ال  ؟ ق  هللا  

“Vallahi iman etməmişdir, vallahi iman etməmişdir, val-

lahi iman etməmişdir. Dedilər ki, kim ey Allah`ın  Rəsulu? 

Allah Rəsulu  buyurdu: “Qonşusu şərrindən əmin olmayan 

kəs”.566 Bunu imam Əhməd və başqaları Əbu Hüreyrədən 

rəvayət etmişlər.567 

Müslim “Səhih”-də  Əbu Hüreyrədən Peyğəmbərin  be-

lə buyurduğunu rəvayət etmişdir:  

 "ه  ق  ائ  و  ب    ه  ار  ج   ن  م   ي   ال   ن  م   ة  نَّ ال   ل  خ  د   ي  "ال  
                                                           
565 Əhməd: 6\8. Həmçinin Buxari “Ədabu`l-Müfrad”-da: 103, Təbərani 

“Kəbir”-də: 20\605. Heysəmi “Məcmə”-də: 8\168 rəvayət edərək demiş-

dir: “Raviləri güvənilir şəxslərdir”. 
566 Buxari: 6016, Əhməd: 4\31, 6\385. 
567 Əhməd: 2\288, 336, Buxari: 6016. 
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“Qonşusu şərrindən əmin olmayan kəs cənnətə girməz.”568 

İmam Əhməd və Hakim Əbu Hüreyrədən belə dediyini 

rəvayət etmişlər:  

 ف   و  ، ار  ه  الن َّ  وم  ص  ت   ، و  ل  ي  لل  ي ال   ص  ت   ةً ن  ال  ف   نَّ إ   هللا   ول  س   ر  : ي  يل  "ق  
 ، و  ار  نَّ  الف   ي  ا، ه  يه  ف   ر  ي    خ  : ال  ال  ، ق  ةً يط  ل  ا س  ه  ان   ر  ي   ج   يذ  ؤ  ت    ء  ي  ا ش  ان   س  ل  
، ار  و  ث   ل  اب   ق  دَّ ص  ت  ت    ، و  ن  اض  م  ر   وم  ص  ت   ، و  ة  وب  ت  ي املك  ل   ص  ت   ةً ن  ال  ف   نَّ : إ  ه  ل   يل  ق  
 ظ  ف  ل   . و  ة  نَّ  ال  ف   ي  : ه  ال  ا، ق  دً ح  ي أ  ذ  ؤ   ت   ال   ، و  ه  ر  ي   غ   ء  ي  ا ش  ل    س  ي  ل   و  

 ا" ه  ان   ر  ي   ا ج  ان   س  ل  ي ب  ذ  ؤ   ت   ال   : و  د  مح   أ   ام  م  ال  
“Dedilər ki, ey Allah`ın  Rəsulu! Filan qadın gecələri na-

maz qılır, gündüzləri oruc tutur. Amma dili acıdır və qonşu-

larına əziyyət verir (onun halı necə olacaq?). Peyğəmbər  

buyurdu: “Onda xeyir yoxdur, o oddadır”. Dedilər ki, ey 

Allah`ın Rəsulu! Filan qadın ancaq fərz namazlarını qılır, an-

caq Ramazanda oruc tutur, başqa bir şeyi olmadığı üçün süz-

mə sədəqə verir. O heç kimə əziyyət vermir (bəs onun halı 

necə olacaq?). Peyğəmbər  buyurdu: “O cənnətdədir”. İ-

mam Əhmədin rəvayəti belədir: “O dili ilə qonşularına əziy-

yət vermir”.569 

Hakim Əbu Cuheyfədən belə dediyini rəvayət etmişdir: 

                                                           
568 Müslim: 46, Buxari “Ədəbu`l-Müfrad”-da: 121. 
569 Əhməd: 2\440, Buxari “Ədəbu`l-Müfrad”-da: 119. Bxmayaraq ki, sənə-

dində Hübeyrənin qızı Cədənin yoldaşı Əbu Yahya var və ondan Əməş-

dən başqa heç kim hədis rəvayət etməmişdir Hakim: 4\166 hədisin səhih 

olduğunu demiş, Zəhəbi də bununla razılaşmışdır.  
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 ف   ك  ع  ات  م   ح  ر  : اط  ه  ل   ال  ق  ، ف   ه  ار  و ج  ك  ش  ي    ب     النَّ ل  إ   ل  ج  ر   اء  "ج  
: ال  ق  ف     ب    نَّ  الل  إ   اء  ج  ، ف  ه  ون  ن  ع  ل  ي   ف    ه  ب   ون  ر  ي    اس  النَّ  ل  ع  ج  : ف  ال  ، ق  يق  ر  الطَّ 
: ال  ؟ ق  م  ه  ن   م   ت  ي  ق  ل   ام   و  : ال  ، ق  اس  النَّ  ن  م   ت  ي  ق  ا ل  ، م  هللا   ول  س   ر  ي  
  ال  ن   إ  ف   هللا   ول  س   ر  ي   :ال  ق   ،اس  النَّ  ل  ب  ق    هللا   ك  ن  ع  ل   د  ق  : ف   ال  ، ق  ون  ن  ع  ل  ي   
 "ود  ع  أ  

“Bir nəfər Peyğəmbərin  yanına gələrək qonşusundan 

şikayət etdi. Peyğəmbər  ona əşyalarını yola atmağını bu-

yurdu. Oradan keçən insanlar (əziyyət verən) qonşuya lənət 

etməyə başaldılar. Həmin qonşu Peyğəmbərin  yanına gə-

lərək dedi: “Ey Allah`ın Rəsulu bu insanların əlindən çəkdi-

yim nədir?” Peyğəmbər  buyurdu: “Onların əlindən nə çə-

kirsən?” O dedi: “Onlar mənə lənət oxuyurlar”. Peyğəmbər 

 buyurdu: “İnsanlardan əvvəl Allah  sənə lənət etmişdir”. 

O dedi: “Ey Allah`ın Rəsulu bir daha belə (əziyyət) etmə-

yəcəyəm.”570 

Əbu Davud bu mənada bir hədisi Əbu Hüreyrədən 

rəvayət etmişdir. Amma orada “İnsanlardan əvvəl Allah  

sənə lənət etmişdir” ifadəsi zikr olunmamışdır.571 

                                                           
570 Hakim: 4\166, Buxari “Ədəbu`l-Müfrad”-da: 125, Bəzzar: 1903. Sənədin-

də yaddaşı pis olan və bilinməyən birisi var. Bununlar belə Hakim hədisin 

səhih  olduğunu demiş Zəhəbi də bununla razılaşmışdır. Amma ardınca 

gələn Əbu Davudun hədisinin sənədi həsəndir və bu hədisə şahidlik edir. 
571 Əbu Davud: 5153, Buxari “Ədəbu`l-Müfrad”-da: 125. Sənədi həsəndir. 

İbn Hibban: 520 və Hakim: 4\160 hədisin səhih olduğunu demişlər, Zə-

həbi də bununla razılaşmışdır.  
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Xaraiti Ummu Sələmədən belə dediyini rəvayət etmişdir: 

“Qonşumuzun bir qoyunu (baxçamıza) girdi və bir qoğalımı-

zı götürdü. Mən qoğalı çəkib (onun ağzından aldım).  Allah 

Rəsulu  buyurdu: “Qonşuya əziyyət etməyin azı olmaz (yə-

ni azı da əziyyətdir)”.572 

Qonşuya ikram (onu qonaq etmək) və onunla yaxşı rəftar 

etməyə gəlincə bu bir əmrdir. Allah  buyurur: 

   
    

 
  

  
  

   
  

  
   

     
     
    

Allah`a  ibadət edin və Ona heç bir şeyi şərik qoşmayın! 

Valideynlərə qohum-əqrəbaya, yetimlərə, yoxsullara, yaxın 

və uzaq qonum-qonşuya, yaxın (yoldaş və) dosta, müsafirə 

(yolçulara), əlinizin altında olana (sahib olduğunuz qul və 

kölələrə) yaxşılıq edin! Həqiqətən, Allah özünü bəyənənlə-

ri, lovğalıq edənləri sevməz! (Nisə 36)  

                                                           
572 Təbərani “Kəbir”-də: 23\535, ondan da Əbu Nueym “Hilyə”-də: 10\27 

qoyun hekayəsi olmadan rəvayət etmişdir. Heysəmi “Məcmə”-də: 8\170 

bu hədisi zikr edərək demişdir: “Raviləri siqatdır”. “Ədəbu`l-Müfrad”-

da: 120 Aişədən g gələn hədisə bax. 
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Allah  bu ayədə Özünün və digər qullarının qul üzərin-

dəki haqqlarını bir yerdə zikr etmişdir. Yaxşılıq olunması la-

zım olan qulları beş yerə bölmüşdür.  

Birincisi arada qohumluq əlaqəsi olan kimsələrdir. Bun-

lardan da valideynlər xüsusilə nəql olunmuşdur. Çünki onlar 

öz xüsusiyyətlərinə görə digər qohum-əqrabadan fərqlənirlər. 

Valideynlər insanın dünyaya gəlməsinə səbəb olmuş və onların 

uşaq üzərindəki tərbiyə, qayğı və sair kimi haqları vardır. 

İkincisi yaxşılığa möhtac və zəif olan kimsələrdir. Bunlar 

da iki qismdir. Biricisi bədəninin zəifliyinə görə möhtac olan 

kimsədir ki, bu da yetimdir. İkincisi isə malının azlığına görə 

möhtac olan kimsədir ki, bu da yoxsuldur. 

Üçüncüsü isə insanın yaxınlığında olan, daim onunla əla-

qədə olduğu kəslərdir. Bunlar da üç qismdir. Qohumluq əla-

qəsi olan qonşu, yaxın qonşu və yaxın yoldaş.  

Təfsir alimləri bu ayənin açıqlamasında ixtilaf etmişlər. 

Onlardan bəziləri demişlər: “Qohumluğu olan qonşu dedik-

də qohumluq əlaqəsi olan qonşu, yaxın qonşu dedikdə isə 

yad qonşu nəzərdə tutulur”. Alimlərdən bəziləri qadını qo-

humluq əlaqəsi olan qonşuya, bəziləri isə yaxın qonşuya aid 

etmişlər. Bəzi alimlər də səfər yoldaşının yaxın qonşu hök-

mündə olduğunu demişlər. Peyğəmbərin  dualarında belə 

buyurduğu  rəvayət olunmuşdur:  

 "ل  وَّ ح  ت  ي    ة  ي  اد  الب   ار  ج   نَّ إ  ، ف  ة  ام  ق  ال   ار   د  ف   وء  الس   ار  ج   ن  م   ك  ب   وذ  ع  "أ  
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“(Allah`ım) dünya qonşusu dəyişər. İqamət yurdunda pis 

qonşudan sənə sığınıram.”573 

Alimlərdən bəziləri isə qohumluq əlaqəsi olan qonşu de-

dikdə müsəlmanın, yaxın qonşu dedikdə isə kafirin nəzərdə 

tutulduğunu söyləmişlər. Bəzzarın müsnədində Cabirdən 

mərfu olaraq belə dediyi rəvayət olunmuşdur: “Qonşular 

üçdür: Bir haqqı olan qonşu. Bu qonşulardan ən az haqqı ola-

nıdır. İki haqqı olan qonşu və üç haqqı olan qonşu. Bu haqq 

baxımından qonşuların ən fəzilətlisidir. Bir haqqı olan qon-

şuya gəlincə o müşrik və qohumluğu olmayan qonşudur. O-

nun sadəcə qonşuluq haqqı vardır. İki haqqı olan qonşu mü-

səlman qonşudur. Onun müsəlmanlıq və qonşuluq haqqı 

vardır. Üç haqqı olan qonşuya gəlincə isə müsəlman və qo-

humluq əlaqəsi olan qonşudur. Onun müsəlmanlıq, qonşu-

luq və qohumluq haqqı vardır. 574  Bu hədis digər yollarla 

muttasil və mürsəl olaraq rəvayət edilsə də hamısının araş-

dırmaya ehtiyacı var. 

Bəzi alimlər qohumluq əlaqəsi olan qonşu dedikdə yaxın 

və bitişik, yaxın qonşu dedikdə isə ondan daha uzaqda olan 

qonşular nəzərdə tutulduğunu demişlər. 

 Buxari “Səhih”-də Aişədən g belə dediyi rəvayət etmiş-

dir:  

                                                           
573 Əbu Hüreyrədən Əhməd: 2\364, Buxari “Ədəbu`l-Müfrad”-da: 117, 

Nəsai: 8274. İbn Hibban: 1033 və Hakim: 1\532 hədisin səhih olduğunu 

demişlər, Zəhəbi də bununla razılaşmışdır. 
574 Bəzzar: 1896, Əbu Nueym “Hilyə”-də: 5\207 Həsən əl-Bəsridən, o da 

Cabirdən rəvayət etmişdir. Amma Həsən Cabirdən bu hədisi eşitməmiş-

dir. Heysəmi hədisi “Məcmə”-də: 8\164 zikr edərək demişdir: “Bu hədisi 

Bəzzar şeyxi olan Abdullah ibn Məhəmməd əl-Harisidən rəvayət etmiş-

dir və o hədis uydurandır. 
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 ل  : إ  ال  ي؟ ق  د  ه  ا أ  م  ه  ي    أ  ل  إ  ، ف  ن  ي  ار   ج  ل   نَّ إ   هللا   ول  س   رً : يً ت  ل  "ق   
 "ابً اب   ك  ن  ا م  م  ب   ر  ق   أ  

“Dedim ki, ey Allah`ın Rəsulu mənim iki qonşum var, han-

sına hədiyyə verim? O buyurdu: “Qapısı ən yaxın olana”.575 

Sələfdən bir qrup demişdir: “Qonşuluğun sərhəddi qırx 

evdir. Bəziləri də bunun hər istiqamətdə qırx ev olduğunu 

demişlər”. 

Zührinin mürsəl olaraq belə rəvayət etdiyi nəql  olunur: 

“Bir nəfər Peyğəmbərin  yanına gələrək qonşusundan şika-

yət etdi. Peyğəmbər  bəzi səhabələrinə belə çağırmalarını 

əmr etdi: “Qırx ev qonşudur”. Zühri dedi: “Qırx belə, qırx 

belə, qırx belə, qırx belə. Yəni önü, arxası, sağı və solu”.576 

İmam Əhmədə səfər evində (mehmanxana) bir qazan ye-

mək bişirən və eyni evdə özüylə birlikdə olan otuz və ya qırx 

nəfər barəsində soruşdular. O dedi: “Əvvəl özündən və ailə-

sindən başlasın. Daha sonra əgər bir şey qalsa ən yaxın olan-

                                                           
575 Buxari: 2259, 2595, 6020. Həmçinin İbn Əbu Dünyə “Məkərimu`l-Əx-

ləq”-də: 335 
576 “Fəthu`l-Bəri”-də: 10\447 deyilir: “Haraya qədər qonşu sayıldığı barə-

sində ixtilaf olunmuşdur. Əlidən  belə dediyi rəvayət olunur: “Çağırışını 

eşidən hər bir kəs qonşudur”. Bəziləri demişlər ki, kim səninlə sübh nama-

zını məsciddə qılsa o qonşudur. Aişədən g və Əvzaidən isə qonşuluq hü-

dudunun hər tərəfdən qırx ev olduğu rəvayət olunmuşdur. Bunun eynisini 

Buxari “Ədəbu`l-Müfrad”-də: 109 Həsən əl-Bəsridən rəvayət etmişdir. Tə-

bərani Kəb ibn Malikdən mərfu olaraq belə dediyini rəvayət etmişdir: 

“Qırx ev qonşudur”. İbn Vəhb Yunusdan, o da Şihabdan belə dediyini 

rəvayət etmişdir: “Önündən, arxasından, sağından və solundan qırx ev 

qonşudur. Bu sözlə hər tərəfdən on ev olması da ehtimal olunur.   
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lara versin. Axı onların hamısına verməsi mümkün deyil”. 

Dedilər: “Bəlkə qonşusu özünə göndərilən şeyi kiçik hesab 

etsə və ona görə göndərilən şeyin ona görə bir dəyəri olmasa 

o zaman nə etməli?” İmam Əhməd bu halda göndərməyəcə-

yi fikirini dəstəklədi. 

Yaxın yoldaş dedikdə isə bir qrup alim bunun həyat yol-

daşı (zövcə) olduğu qənaətindədir. İbni Abbas da bunlardan 

olmaqla digər bir qrup isə bunun yol yoldaşı olduğunu söy-

ləmişlər. Onlar burada yol yoldaşını deməklə kifayətlənmiş-

lər. Amma qaldığın yerdəki yoldaşın buna daha layiq oldu-

ğunu nəzərdə tutumuşlar. Buna görə də Səid ibn Cübeyr de-

mişdir: “Bu (sözü gedən) saleh yoldaşdır”. Zeyd ibn Əsləm 

demişdir: “Bu evdə ikən oturub-durduğun, səfərdə ikən də 

sənə yoldaş olan kəsdir”. İbn Zeyd demişdir: “Bu hər zaman 

yanında olan kəsdir”. 

İmam Əhməd “Müsnəd”-də və Tirmizin “Səhih”-də Ab-

dullah ibn Amr ibn Asdan Peyğəmbərin  belə buyurduğu-

nu rəvayət etmişlər: 

 هللا   د  ن  ع   ان  ر  ي   ال   ر  ي   خ   ، و  ه  ب  اح  ص  ل   م  ه  ر  ي   خ   هللا   د  ن  ع   اب  ح  ص  ال   ر  ي   "خ  
 "ه  ار  ل    م  ه  ر  ي   خ  

“Allah  qatında yoldaşların ən xeyirlisi yoldaşına xeyirli 

olanı, Allah  qatında qonşuların ən xeyirlisi qonşusuna 

xeyirli olanıdır.”577 

                                                           
577 Əhməd: 2\167, 168, Tirmizi: 1944, Buxari “Ədəbu`l-Müfrad”-da: 115. 

İbn Hibban: 518,519 və Hakim: 2\101, 4\164 hədisin səhih olduğunu 

söyləmişlər, Zəhəbi də bununla razılaşmışdır. 



 
441 

 

Bunlardan dördüncüsü isə insanın yanına gələn və imka-

nı olmayan yolçudur. Bəziləri bunun qonaq olduğunu de-

mişlər. Yəni uzaq yoldan gələn qonaq. 

Beşincisi isə sahib olduqlarınız, yəni qul və ya kənizləri-

nizdir. Peyğəmbər  bir çox dəfə onlarla yaxşı rəftar olun-

masını tövsiyə etmişdir. Həmçinin ölüm döşəyində ikən ən 

son bunu nəsihət etdiyi və belə buyurduğu da rəvayət edil-

mişdir: “Namaza və sahib olduqlarınıza (diqqət edin)”.578 

Sələfdən bəziləri insanın sahib olduğu heyvanları da bu-

raya daxil etmişdir. 

Qonşuya ikram etmək barəsində Əbu Hüreyrənin hədisi-

nin şərhinə dönək. 

Buxari və Müslim “Səhih”-də  Aişədən g və İbn Ömər-

dən Peyğəmbərin  belə dediyini rəvayət etmişlər: 

 "ه  ث  ور  ي  س   ه  نَّ أ   ت  ن  ن    ظ  ّتَّ ح   ار  ل   اب  ين  وص  ي   يل  ب   ج   ال  ز   ا"م  

“Cəbrayıl mənə o qədər qonşunu tövsiyə etdi ki, mən o-

nun qonşunu qonşuya varis edəcəyini zənn etdim.”579 

Ehtiyacı olduğunda kömək etmək də qonşuya yaxşı rəftar 

etməyin növlərindən biridir. 

                                                           
578 Ənəsdən Əhməd: 3\17, İbn Məcə: 2697. İbn Hibban: 6605 hədisin səhih 

olduğunu demişdir. Təxricinə və digər rəvayətlərinə orada bax. 
579 Aişədən g Buxari: 6014, Müslim: 2624, Əhməd: 6\52, Əbu Davud: 5151, 

Tirmizi: 1942, İbn Məcə: 3673. İbn Hibban: 511 hədisin səhih olduğunu 

demişdir. İbn Ömərdən Buxari: 6015, Müslim: 2625. 
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İmam Əhməd “Müsnəd”-də Ömərdən  Peyğəmbərin  

belə buyurduğunu rəvayət etmişdir: 

 "ه  ار  ج   ون  د   ن  م  املؤ   ع  ب  ش   ي  "ال  
“Mömin, qonşusu ac ikən doymaz.”580 

Hakim İbn Abbasdan Peyğəmbərin  belə buyurduğunu 

rəvayət etmişdir:  

 "ع  ائ  ج   ه  ار  ج   و   ع  ب  ش  ي ي  الذ   ن  م  املؤ   س  ي  "ل  
“Qonşusu ac ikən özü doyan  mömin deyildir.”581 

Digər bir rəvayətə isə İbn Abbasdan Peyğəmbərin  belə 

buyurduğu rəvayət olunmuşdur: 

 "يً او  ط   ه  ار  ج    و  انً ع  ب   ش   ت  اب   ن  م   ن  ا آم  "م  
“Qonşusu ac ikən tox yatan iman etməmişdir.”582 

                                                           
580 Əhməd: 1\55, ondan da Hakim: 4\167. İsnadı zəifdir. Çünki munqatidir. 
581 Hədis səhihdir. Hakim: 4\167, Buxari “Ədəbu`l-Müfrad”-da: 112, Tə-

bərani “Kəbir”-də: 12741, Əbu Yələ: 2699, İbn Əbu Dünyə “Məkərimu`l-

Əxləq”-də: 346. Hakim hədisin səhih olduğunu söyləmiş, Zəhəbi də bu-

nunla razılaşmışdır. Munziri “ət-Tərğibu və`t-Tərhib”-də: 3\358 demiş-

dir: “Raviləri siqatdır”. Heysəmi də “Məcmə”-də: 8\167 eynisini söylə-

mişdir. Hakim: 2\12 bu hədisi Aişədən g də rəvayət etmişdir. 
582 İbn Ədiy “Kəmil”-də: 2\637. Sənədində Həkim ibn Cübeyr var və o 

zəifdir. Təbəraninin “Kəbir” kitabında: 751 Ənəsdən onu dəstəkləyən bir 

rəvayət vardır. Onun da sənədində Məhəmməd ibn Səid əl-Əsram var və 

Əbu Zura onun zəif olduğunu demiş, Əbu Hatim isə ondan gələn hədis-

ləri almamış və demişdir o hədisdə münkərdir. Hədisin Bəzzarda: 119 

başqa bir rəvayəti də vardır. Onun da sənədində Əli ibn Zeyd ibn Cudən 
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İmam Əməd “Müsnəd”-də Uqbə ibn Amirdən Peyğəm-

bərdən  belə buyurduğunu rəvayət etmişdir: 

 "ان  ار  ج   ة  ام  ي  الق   م  و  ي    ي   م  ص  خ   ل  وَّ "أ  
“Qiyamət günü ilk iki düşmən iki qonşudur.”583 

Buxarinin “Ədəbu`l-Müfrad” kitabında İbn Ömərdən  

Peyğəmbərin  belə buyurduğu rəvayət edilmişdir: 

 ه  ب  اب   ق  ل  غ  ا أ  ذ  ه   ب    ر  ي  : ول  ق  ي   ، ف   ة  ام  ي  الق   م  و  ي    ه  ار  ب    ق  ل   ع  ت   م   ار  ج   ن  م   م  "ك  
 "ه  وف  ر  ع  م   ع  ن  م   ف  ون  د  

“Neçə-neçə qonşular vardır ki, qiyamət günü qonşusunun 

yaxasından yapışıb “Ya Rəbbi bu qapılarını mənim üzümə 

bağladı və məni yaxşılıqlarına məhrum qoydu” deyəcək.584 

Xaraiti zəif bir isnadla Əta əl-Xorasanidən, o Amr ibn Şü-

eybdən, o atasından, o babasından, o da Peyğəmbərdən  

belə buyurduğunu rəvayət etmişlər: 

                                                                                                                                   

var və o zəifdir. Heysəmi “Məcmə”-də: 8\167 bu rəvayətin həsən oldu-

ğunu demişdir. Munziri də “ət-Tərğibu və`t-Tərhib”-də: 3\358 Heysəmi-

nin dediyini demişdir. 
583 Əhməd: 4\151, Təbərani “Kəbir”: 1\852 həsən bir isnadla. Təbərani: 

17\836 bu hədisi başqa bir isnadla da rəvayət etmişdir. Heysəmi bu 

hədisi “Məcmə”-də: 8\170 zikr edərək demişdir: Hədisi Əhməd və 

Təbərani rəvayət etmişlər. Təbəraninin isnadlarından birisinin raviləri 

səhih ravilərdir.  
584 Buxari “Ədəbu-l Müfrad”: 111. Sənədində Leys-İbn Əbu Səlim-var və 

o zəifdir.  
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، ن  م  ؤ  ب    ك  ل  ذ   س  ي  ل  ، ف   ه  ال  م   و   ه  ل  ه  أ   ىل  ع   ةً اف  م    ه  ار  ج   ون  د   ه  ب  اب   ق  ل  غ  أ   ن  "م  
ا ذ  ؟ إ  ر  اال   ق  ا ح  ي م  ر  د  ت  ، أ  ه  ق  ائ  و  ب    ه  ار  ج   ن  م  ي    ل    ن  م   ن  م  ؤ  ب    س  ي  ل   و  

 ، و  ه  ي  ل  ع   ت  د  ع   ق  ر  ت   اف   ا ذ  إ   ، و  ه  ت  ض  ر  ق   أ   ك  ض  ر  ق  ت   ا اس  ذ  إ   ، و  ه  ت  ن   ع  أ   ك  ان  ع  ت   اس  
 ، و  ه  ت  ي   ز  ع   ة  يب  ص  م   ه  ت  اب   ص  ا أ  ذ  إ   ، و  ه  ت  أ  نَّ ه   ر  ي   خ   ه  اب  ص  ا أ  ذ  إ   ، و  ه  ت  د  ع   ض  ر  ا م  ذ  إ  
 يح  الر    ه  ن  ع   ب  ج   ح  ت  ، ف   اء  ن  ب  لاب   ه  ي  ل  ع   ل  ط  ت  س   ت  ال   ، و  ه  ت  از  ن  ج   ت  ع  ب   ات َّ  ات  ا م  ذ  إ  
 ن  إ   ا، و  ه  ن   م   ه  ل   ف  ر  غ  ت    ن   أ  الَّ إ   ك  ر  د  ق   يح  ر   ار  ت  ق  ب   ه  ذ  ؤ   ت   ال   ، و  ه  ن  ذ   ب   الَّ إ  

ا ب    ج  ر   ي   ال   ا، و  رً ا س  ه  ل  خ  د  أ  ، ف  ل  ع  ف  ت    ل    ن  إ  ، ف  ه  ل   د  اه  ف   ةً ه  اك  ف   ت  ي  ر  ت   اش  
 "ه  د  ل  ا و  ب    يظ  غ  ي  ل   ك  د  ل  و  

“Kim ailəsindən və malından qorxaraq qapısını qonşusu-

na bağlasa o, mömin deyildir. Qonşusu şərrindən əmin ol-

mayan kəs də mömin deyildir. Qonşusunun haqqının nə ol-

duğunu bilirsənmi? Səndən kömək istəsə kömək etməyin, 

səndən borc istəsə borc verməyin, ehtiyac duysa yanında ol-

mağın, xəstələnsə ziyarət etməyin, bir xeyir baş verərsə təb-

rik etməyin, başına müsibət gəlsə ona təsəlli olmağın, ölsə cə-

nazəsinə getməyindir. Onun icazəsi olmadan binanı yüksəl-

dib onun küləyinə mane olma. Bişirdiyin yeməyin qoxusu ilə 

onlara əziyyət vermə. O yeməkdən onlara bir çömçə də olsa 

ver. Bir meyvə aldığın zaman ona da hədiyyə et. Əgər bunu 

etməsən o meyvəni evə gizlicə sal ki, (görməsin). Uşağın o 

meyvədən götürüb onun uşağını hirsləndirmək üçün (çölə) 

çıxmasın”.585 Alimlər bu sözün Peyğəmbərə  isnad edilmə-

                                                           
585 Xaraiti “Məkərimu`l-Əxlaq”-da: 104. Hafiz Munziri bu hədisi “ət-Tər-

ğibu və`t-Tərhib”-də: 3\357 zikr edərək demişdir: “Ola bilsin ki, “Qonşu-

sunun haqqının nə olduğunu bilirsənmi?” cümləsi ravinin öz sözüdür. 

Amma bu hədisi Təbərani Müaviyə ibn Heydədən Abdullah ibn Amr hə-
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sinin münkər olduğunu söyləmiş, həmçinin bunun Əta əl-

Xorasaninin öz açıqlaması olduğu qənaətindədirlər. 

Eyni zamanda Əta Həsəndən, o da Cabirdən mərfu olaraq 

bu cür rəvayət etmişdir: 

ر ك   ار  ت  ق  ب   ك  ار  ي ج  ذ  ؤ   ت   ال   ن  أ   ار  و  ال   ق   ح  ن  د  "أ    ه  ل   ح  د  ق  ت    ن   أ  الَّ إ   ق د 
 "ه  ن  م  

“Qonşuluğun ən aşağı dərəcəsi qazanındakı yeməyin qo-

xusu ilə qonşuna əziyyət verməməyindir. Ondan (yemək-

dən) ona bir çömçə verməyin bunun xaricindədir.”586 

Müslimin “Səhih”-də Əbu Zərdən belə dediyini rəvayət 

etmişdir: 

 ل  ه   أ  ل  إ   ر  ظ  ان   ، ث َّ ه  اء  م   ر  ث  ك  أ  ا، ف  قً ر  م   ت  خ  ب  ا ط  ذ  إ   ي يل  ل   خ  ان  ص  و  "أ  
 "وف  ر  ع  ا ب   ه  ن   م   م  ه  ب   ص  أ  ، ف  ك  ان  ي  ج   ت  ي  ب   

“Dostum  mənə belə nəsihət etdi: “Şorba bişirdiyin za-

man suyunu çoxalt, daha sonra qonşularının ev əhlinə nəzər 

                                                                                                                                   

disindəki kimi rəvayət etmişdir”. Bu rəvayət isə Təbəraninin “Mucəmu`l-

Kəbir”: 19\1014 kitabındadır. Hədisi Heysəmi “Məcmə”-də: 8\165 zikr 

etmiş və demişdir: “Sənədində Əbu Bəkr əl-Həzəli var və o zəifdir”. 
586 Hədisin isnadə zəifdir. Çünki Həsən Cabirdən eşitməmişdir. Hədisi 

Bəzzar: 1901 və Təbərani “Əvsat”-da bu cür rəvayət etmişlər: “Əgər siz-

dən biriniz bir qazanda yemək bişirərsə onu çox etsin ki, qonşusu da on-

dan yesin”. Heysəmi: 8\165-166 demişdir: “Sənədində Əməşin komanda-

nı Übeydullah ibn Səid var. İbn Hibban onun siqat olduğunu, başqaları 

isə onun zəif olduğunu demişlər. Qalan raviləri siqatdır”. 
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yetir, ondan onlara da gözəl şəkildə bir pay ayır”.587 Başqa 

bir rəvayətdə də Peyğəmbər  belə buyurmuşdur: “Ey Əbu 

Zər şorba bişirdiyin zaman suyunu çox et, qonşularınla da 

köməkləş”. 

İmam Əhməd “Müsnəd”-də və Tirmizi “Sünən”-də Ab-

dullah ibn Amr ibn Asdan bir qoyun kəsərək belə dediyini 

rəvayət etmişlər: “Bundan Yəhudi qonşumuza hədiyyə etdi-

nizmi?” O bunu üç dəfə təkrarladıqdan sonra dedi: “Mən 

Peyğəmbərin  belə buyurduğunu eşitdim: “Cəbrayıl mənə 

o qədər qonşunu tövsiyə etdi ki, mən onun qonşunu qonşu-

ya varis edəcəyini zənn etdim”.588 

Buxari və Müslim “Səhihin”-də Əbu Hüreyrədən Pey-

ğəmbərin  belə buyurduğunu rəvayət etmişlər:  

 "ه  ار  د   ج  ف   ةً ب  ش  خ   ز  ر  غ  ي    ن  أ   ه  ار  ج   م  ك  د  ح  أ   نَّ ع  ن    ي   "ال  

“Sizdən heç kim qonşusunun onun divarına taxta sanc-

masına mane olmasın.” 

Daha sonra Əbu Hüreyrə dedi: “Niyə mən sizi bundan üz 

döndərən görürəm? Vallahi o taxta parçasını çiyinlərinizin 

ortasına ataram”.589 

                                                           
587 Müslim: 2625, Əhməd: 5\149, Buxari “Ədəbu`l-Müfrad”-da: 113, 114. 

İbn Hibban: 513, 514 hədisin səhih olduğunu söyləmişdir. 
588 Əhməd: 2\160, Əbu Davud: 5112, Tirmizi: 1943, Buxari “Ədəbu`l-Müf-

rad”-da: 105. İsnadı səhihdir. Tirmizi bu hədisin həsən ğarib olduğunu 

söyləmişdir. 
589 Buxari: 2463, 5627, 5628, Müslim: 1609, Əhməd: 2\396, Əbu Davud: 

3634, Tirmizi: 1353, İbn Məcə: 2335. İbn Hibban: 515 hədisin səhih oldu-

ğunu söyləmişdir. 
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İmam Əhmədin bu barədə görüşü belədir: Əgər qonşu-

nun qonşusunun divarına nəsə vurmağa ehtiyacı varsa və bu 

da divarın sahibinə zərər verməyəcəksə bu zaman o qonşu-

suna bu işə icazə verməlidir. O da bu görüşündə nəql etdiyi-

miz səhih hədisə əsaslanmışdır. Zahirən onun sözündən belə 

çıxır ki, hər bir şəxs qonşusunun o şeyə ehtiyacı olduğunu 

bilsə özünə zərər dəyməyəcəyi təqdirdə əlində artıq olan 

şeylə qonşusuna kömək etməlidir.  

Mərvizi   demişdir: “Əbu Abdullaha (yəni Əhməd ibn 

Hənbələ) dedim ki, mən yolda ac olduğunu deyərək insan-

lardan yardım istəyən adam görürəm (o zaman nə etməli-

yəm?)”. O dedi: “Onun dediyi yalan da ola bilər, doğru da”. 

Dedim ki, əgər aç olduğunu bildiyim qonşum olsa (nə e-

dim?). Dedi ki, (yeməyini) onunla paylaş. Dedim ki, əgər mə-

nim iki çörəyim varsa (onda nə edim?). O mənə dedi ki, on-

dan ona da bir az yedir. Daha sonra sözünə bunları da əlavə 

etdi: “Hədisdə gələn (bax bu) qonşudur”. 

Mərvizi   demişdir: Əbu Abdullaha dedim ki, varlılar da 

paylaşmalıdırlarmı? O dedi: “Əgər bir qövm şey üzərinə şey 

qoyursa (yəni mal toplayırsa) niyə vacib olmasın ki?” Dedim 

ki, bir nəfərin iki köynəyi və ya iki cübbəsi varsa o da bunu 

(insanlarla) paylaşmalıdırmı? O dedi: “Əgər buna ehtiyac 

varsa paylaşmalıdır”. 

Bu açıqlamadan ortaya çıxan artıq əşyaların paylaşılması 

lazım olduğudur. O bunu yalnız qonşuya aid etməmişdir. O-

nun rəvayət etdiyi birinci söz isə qonşuya aiddir.  

İbn Həninin rəvayətində isə (İmam Əhmədin) dilənərkən 

yalan danışanlar barəsində belə dediyi nəql olunmuşdur: 

“Yalan danışaraq dilənirlər. Kaş ki, doğru deyəydilər və biz 

də əlimizdə olanları onlarla paylaşaydıq. Belə olması bizə da-



 
448 

 

ha xoşdur”. Bu da istər qonşu olsun, istərsə də başqası aca 

kömək etməyin vacibliyinə dəlildir. 

Buxari “Səhih”-də Əbu Musadan Peyğəmbərin  belə bu-

yurduğunu rəvayət etmişdir: 

  "ان  وا الع  ف  ك    ، و  يض  وا املر  ود  ع   ، و  ع  ائ  وا ال  م  ع  ط  "أ  

“Acı doydurun, xəstəni ziyarət edin, əsiri azadlığına qo-

vuşdurun.”590 

İmam Əhməd və Hakim İbn Ömərdən Peyğəmbərin  

belə buyurduğunu rəvayət etmişlər: 

 زَّ ع   هللا   ة  مَّ ذ   م  ه  ن   م   ت  ئ  ر  ب    د  ق  ، ف   ع  ائ  ج   ؤ  ر  ام   م  يه  ف   ح  ب  ص  أ   ة  ص  ر  ع   ل  ه  ا أ  ي   "أ  
 "لَّ ج   و  

“Bir topluluğun içində bir nəfər gecəni ac olaraq keçirərsə 

Allah`ın  qoruması onlardan uzaq olar.”591 

                                                           
590  Buxari: 3046,5174,5373,5649,7173, Əhməd: 4\394,406, Əbu Davud: 

3105. İbn Hibban: 3324 hədisin səhih olduğunu söyləmişdir. 
591 Əhməd: 2\33, İbn Əbu Şeybə: 6\104, Bəzzar: 1311 Yəzid ibn Harun-

dan, o Əsbağ ibn Zeyddən, o Əbu Bişrdən, o Kəsir ibn Murratu`l-Hadra-

midən (Bəzzarda Amr ibn dinardan rəvayət olduğu deyilir, bu xətadır), o 

İbn Ömərdən, o da Peyğəmbərdən  belə buyurduğunu rəvayət etmişlər: 

“Kim yeməyi (yığıb) qırx gecə saxlasa Allah  ondan, o da Allah`dan  uzaq 

olar. Bir topluluğun içində bir nəfər gecəni ac olaraq keçirsə Allah`ın 

qoruması onlardan uzaq olar”. Əhməd Şakir “Müsnəd”-ə: 4880 verdiyi 

qeydlərdə bu hədisi araşdırmış və səhih olduğuna qərar vermişdir. 

Hakim: 2\11-12 bu hədisi Amr ibnu`l-Huseyn əl-Uqeylidən, o Əsbağ ibn 

Zeyd əl-Cuheynidən, o da Əbu Zahiriyyədən rəvayət etmişdir. Bu rəva-

yətin sənədindən isə Əbu Bişr düşmüşdür.  
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Malik və Əhmədin məzhəbinə görə  qonşu qonşusuna zə-

rər verəcəyi təqdirdə öz xüsusi mülkündən istifadə edə bil-

məz. Onlara görə bu halda qonşu qonşuya əziyyət verməsin 

deyə öz şəxsi mülkü belə olsa özü üçün faydalı olan şeydən 

əl çəkməlidir. İmam Əhmədə görə qonşusuna ehtiyacı olan 

şeydə yardım etmək lazımdır. Amma bu yardım əsnasında 

özünə də zərər dəyməməlidir. Qonşusunun əziyyətinə səbr 

etmək, onun əziyyəti müqabilində əziyyət verməmək bun-

dan da fəzilətlidir (üstündür).  

Həsən əl-Bəsri demişdir: “Gözəl qonşuluq qonşuya əziyyət 

verməmək deyil, qonşunun verdiyi əziyyətə qatlanmaqdır”. 

Əbu Zərdən mərfu olaraq belə dediyi rəvayət olunmuşdur: 

 اه  ذ  ى أ  ل  ع   ب   ص  ي  ، ف   ار ه  و  ج   يه  ذ  ؤ  ي    ار  ال   ه  ل   ون  ك  ي   ل  ج  الرَّ  ب  ي    هللا   نَّ "إ  
 "ن  ع  ظ   و  أ   ت  و  ا م  م  ه  ن   ي   ب    ق  ر   ف   ي   ّتَّ ح  

“Allah  qonşularına əziyyət verən bir qonşusu olub (və 

ona əziyyət verən), onların arasını ölüm və ya səfər ayırana-

dək o qonşusunun əziyyətinə səbr edən insanı sevər”. Bu hə-

disi İmam Əhməd rəvayət etmişdir.592 

Əbu Abdu`r-Rahman əl-Həbli mürsəl olaraq bir nəfərin 

Peyğəmbərin  yanına gələrək ona qonşusundan şikayət et-

diyini rəvayət etmişdir. Peyğəmbər  isə ona belə buyur-

muşdur: “Ona əziyyət verməkdən çəkin və onun əziyyətinə 

səbr et. Ölüm ikinizin arasını ayırmağa kifayət edər”.593  

                                                           
592 Əhməd: 5\151. Sənədində İbnu`l-Əhməs var və o məchuldur. 
593 İbn Əbu Dünyə “Məkərimu`l-Əxləq”: 327. Sənədində Ruşdeyn ibn Səd 

var və o zəifdir.  
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Peyğəmbərin  möminlərə əmr etdiyi şeylərdən biri də 

qonağa ikram etməkdir. Qonağa ikram deyərkən nəzərdə tu-

tulan məna ona yaxşı baxmaqdır. 

Buxari və Müslim “Səhih”-də  Əbu Şureyhdən belə dedi-

yini rəvayət etmişlər: “İki gözüm Allah Rəsulunu  gördü, 

iki qulağım onu danışarkən eşitdi. O buyurdu:  

 و  : واال  ق  . ه  ت  ز  ائ  ج   ه  ف  ي   ض   م  ر  ك  ي  ل  ف    ،ر  اآلخ   م  و  لي   اب   و   هلل  اب   ن  م  ؤ  ي    ان  ك    ن  م  "
 د  ع  ب    ن  اك    ام   و   ،م  يَّ أ   ة  ث  ال  ث   ة  اف  ي  لض  ا و  : ال  ق  . ة  ل  ي   ل   و   م  و  ي   : ال  ق   ؟ه  ت  ز  ائ  ج   ام  
 "ة  ق  د  ص   و  ه  ف    ،ك  ل  ذ  

“Kim Allah`a  və axirət gününə iman edirsə qonağına 

hədiyyəsini (və ya payını) ikram etsin”. Dedilər ki, hədiyyəsi 

nədir? O buyurdu: “Bir gün bir gecə”. Daha sonra buyurdu: 

“Qonaqlıq üç gündür, bundan sonrası sədəqədir”.594 

Müslim Əbu Şureyhdən Peyğəmbərin  belə buyurduğu-

nu rəvayət etmişdir: 

 ،ك  ل  ذ   د  ع  ب    ه  ي  ل  ع   ق  ف  ن   أ   ام   و   ة  ل  ي   ل   و   م  و  ي    ه  ت  ز  ائ  ج   و   ،م  يَّ أ   ة  ث  ال  ث   ة  اف  ي  الض   "
  و   هللا   ول  س  ر   ي  : واال  ق   ،ه  ث   ؤ  ي    ّتَّ ح   ه  د  ن  ع   ي  و  ث  ي    ن  أ   ه  ل   ل  ي    ال   و   ،ة  ق  د  ص   و  ه  ف   
 "ه  ب   يه  ر  ق  ي    ه  ل   ء  ي  ش   ال   و   ه  د  ن  ع   يم  ق  ي  : ال  ق   ؟ه  ث   ؤ  ي    ف  ي  ك  

“Qonaqlıq üç gündür. (Qonaqlığın) hədiyyəsi isə bir gün 

bir gecədir. Bundan sonra xərclədiyi (hər bir şey) sədəqədir. 

Qonağın ev sahibini günaha batırana qədər orada qalması 

                                                           
594 Buxari: 6019, Müslim: 48. 
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halal olmaz”. Dedilər ki, ey Allah`ın Rəsulu onu necə günaha 

batırır? O buyurdu: “(Qonaq birisinin) yanında qalar, amma 

(ev sahibinin) ona verməyə bir şeyi olmaz”.595 

İmam Əhməd Əbu Səid əl-Xudridən Peyğəmbərin  belə 

buyurduğunu rəvayət etmişdir: 

 ،ثً ال  ث   اال   ق   ،ه  ف  ي   ض   م  ر  ك  ي  ل  ف    ،ر  اآلخ   م  و  لي   اب   و   هلل  اب   ن  م  ؤ  ي    ان  ك    ن  م  "
 د  ع  ب    س  ل  ج   ام  ف   ،م  يَّ أ   ة  ث  ال  ث  : ال  ق   ؟هللا   ول  س  ر   ي   ف  ي  الض   ة  ام  ر  ك    ام   و  : واال  ق  
 "ة  ق  د  ص   و  ه  ف    ك  ل  ذ  

“Kim Allah`a  və axirət gününə iman edirsə qonağına 

hədiyyəsini ikram etsin”. Bunu üç dəfə təkrar etdi. Dedilər 

ki, ey Allah`ın Rəsulu qonağın ikramı nədir? O dedi: “Üç 

gündür. Bundan sonra qalsa o sədəqədir”.596 

Bu hədislər onu göstərir ki, qonağın payı bir gün bir gecə-

dir. Qonaqlıq isə üç gündür. Burada Peyğəmbər  qonağın 

payı ilə qonaqlığın arasında fərq qoymuş, və qonağın payı-

nın üzərində şiddətli şəkildə durmuşdur. Qonağın payı barə-

sində bir çox başqa hədislər də nəql olunmuşdur.  

Əbu Davud Miqdəm ibn Mədikərbdən Peyğəmbərin  

belə buyurduğunu rəvayət etmişdir: 

                                                           
595 Müslim: 48 (səh. 1353) 
596 Əhməd: 3\76 İbn Luheyənin yolu ilə Dərracdan, o Əbu-l Heysəmdən, 

o da Əbu Səiddən rəvayət etmişdir. Bu isə zəif bir sənəddir. İbn Luheyə-

nin yaddaşı zəifdir. Dərrac isə Əbu-l Heysəmdən rəvayətində zəifdir. 
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 ه  ي  ل  ع   و  ه  ، ف   ه  ائ  ن  ف  ب   ح  ب  ص  أ   ن  م  ، ف  م  ل  س  م   ل   ى ك  ل  ع   قي ح   ف  ي  الض   ة  ل  ي   "ل  
 "ك  ر  ت    اء  ش   ن  إ   ى، و  ض  ت  اق    اء  ش   ن  ، إ  ن  ي  د  

“Qonağı bir gecə saxlamaq hər bir müsəlmanın borcudur. 

(Qonaq) kimin həyətində səhərlərsə onun üzərinə (o qonağı 

saxlamaq) borcdur. İstərsə bu borcu ödəyər, istərsə də tərk e-

dər.”  

Hədisi İbn Məcə də nəql etmişdir. Onun rəvayəti belədir: 

“Qonağı bir gecə saxlamaq hər bir müsəlmanın borcudur”.597 

İmam Əhməd və Əbu Davud Miqdamdan Peyğəmbərin 

 belə buyurduğunu rəvayət etmişlər:  

ى ل  ع   قي ح   ه  ر  ص  ن   نَّ إ  ا، ف  ومً ر  حم    ف  ي  الضَّ  ح  ب  ص  أ  ا، ف  مً و  ق    اف  ض  أ   ل  ج  ا ر  ي   "أ  
 "ه  ال  م   و   ه  ع  ر  ز   ن  م   ة  ل  ي   ى ل  ر  ق  ب   ذ  خ   ي   ّتَّ ح   م  ل  س  م   ل   ك  

“Hər hansı bir adam bir qövmə qonaq olar və o qövm də 

ona qonaqlıq verməsə o adam o qövmün əkin-biçinlərindən 

və ya mallarından bir gecəlik haqqını almayınca ona kömək 

etmək hər bir müsəlmanın borcudur.”598 

Buxari və Müslim “Səhih”-də  Uqbə ibn Amirdən belə dedi-

yini rəvayət etmişlər: “Dedik ki, ey Allah`ın Rəsulu sən bizi (elçi 

olaraq göndərirsən), biz də bizi qonaq etməyən qövmün yanına 

gedirik. Buna necə baxırsan?” Allah Rəsulu  buyurdu: 

                                                           
597 Əbu Davud: 3750, İbn Məcə: 3677, Əhməd: 4\130, 132-133. Hədisin is-

nadı səhihdir. 
598 Əhməd: 4\131, 133, Əbu Davud: 3751. Sənədində Səid ibn Əbu`l-Mu-

həcirin olmasına və onun məchul olmasına baxmayaraq Hakim: 4\132 

hədisin səhih olduğunu söyləmiş Zəhəbi də bununla razılaşmışdır.  
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 م  ه  ن   وا م  ذ  خ  وا، ف  ل  ب   اق   ، ف  ف  ي  لضَّ ي ل  غ  ب  ن   ا ي   ب    م  ك  وا ل  ر  م  أ  ، ف  م  و  ق  ب   م  ت  ل  ز  ن    ن  "إ  
 "م  ي ل   غ  ب  ن   ي ي   الذ   ف  ي  الضَّ  قَّ ح  

“Əgər bir qövmün yanına getdiyiniz zaman sizi qonağa 

layiq bir şəkildə qarşılasalar onu qəbul edin. (Əgər etməzlər-

sə) onlardan etmələri gərəkən qonaqlıq haqqını alın.”599 

İmam Əhməd və Hakim Əbu Hüreyrədən Peyğəmbərin 

 belə buyurduğunu rəvayət etmişlər: 

 ر  د  ق  ب   ذ  خ  ي    ن  أ   ه  ل  ا، ف   ومً ر  حم    ف  ي  الض   ح  ب  ص  أ  ، ف  م  و  ق  ب   ل  ز  ن    ف  ي  ا ض  ي   "أ  
 "ه  ي  ل  ع   ج  ر   ح  ال   ، و  اه  ر  ق   

“Hər hansı (bir kəs) bir qövmə qonaq olar və gecəni 

qonağa (göstərilməsi lazım olan qayğısız) sabahlarsa onun (o 

qövmdən) o gün üçün lazım olacaq qədər (mal) götürmək 

haqqı vardır və bunda onun üçün heç bir günah yoxdur.”600 

Abdullah ibn Amr demişdir: “(İnsanı) qonaq etməyən kəs 

nə Muhəmməddəndir, nə də İbrahimdən”. 

Abdullah ibnu`l-Haris ibn Cəz demişdir: “Qonağına ik-

ram etməyən nə Muhəmməddəndir, nə də İbrahimdən”. 

Əbu Hüreyrə bir qövmün yanına gələrək onu qonaq et-

mələrini istədiyi zaman o qövmdən heç kəs onu qonaq etmə-

                                                           
599 Buxari: 2461, 6137, Müslim: 1727. İbn Hibban: 5288 hədisin səhih oldu-

ğunu demişdir. Təxricinə orada bax. 
600 Əhməd: 2\380, Hakim: 4\132 hədisin səhih olduğunu söyləmiş, Zəhə-

bi də bunu təsdiqləmişdir. Onların dedikləri (hədisin səhih olması) doğ-

rudur. Heysəmi hədisi “Məcmə”-də: 8\158 zikr etmiş və demişdir: “Hə-

disi Əhməd rəvayət etmişdir və raviləri siqatdır”.  
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mişdi. Bu zaman bir tərəfə çəkilib onları öz yeməyinə çağır-

mışdı. Amma yenə də onun dəvətinə cavab verməmişdilər. 

O zaman onlara belə demişdi: “Sizdə İslamdan heç bir şey 

yoxdur. Nə adamı qonaq edirsiniz, nə də dəvəti qəbul edirsi-

niz”. Bu zaman oradakılardan birisi onu tanımış və ona belə 

demişdi: “Gəl bizə qonaq ol”. O demişdi: “Bu ikiqat şərdir. 

Çünki siz ancaq tanıdığınız adamı qonaq edirsiniz”. 

Bu rəvayət Əbu Dərdadan da rəvayət olunmuşdur. Am-

ma o paltarının bir kənarını göstərərək onlara belə demişdi: 

“Sizdə dinin ancaq bu qədəri var”. 

Bu dəlillər qonağa bir gecə baxılmasının vacib olduğunu 

göstərir. Bu eyni zamanda Leysin və Əhmədin də görüşüdür. 

İmam Əhməd demişdir ki, əgər onu qonaq etməsələr bunu 

tələb edə bilər. Çünki bu onun vacib olan haqqıdır. Əgər ev 

sahibi onu qonaq etməsə ev sahibinin malından özününmü 

götürəcəyi, yoxsa hakiməmi müraciət edəcəyi barəsində İ-

mam Əhməddən iki ayrı görüş nəql olunmuşdur. 

Hümeyd ibn Zəncəveyh demişdir: “Qonağı bir gün saxla-

maq vacibdir. Amma qonağın bunu zorla alma haqqı yox-

dur. Amma səfərdə olan adam özü üçün deyil, müsəlmanla-

rın çıxarları üçün səfərdədirsə o zaman bunu zorla almaq 

haqqı vardır”. 

Leys ibn Səd demişdir: “Bir nəfər kölənin yanında qonaq 

olar və kölə də onu əlindəki malla qonaq edərsə bu zaman 

qonaq olan kəs kölənin sahibinin maldan xərcləməyə icazə 

verib vermədiyini bilməsə belə o maldan yeyə bilər. Çünki 

qonağı qəbul etmək vacibdir”.  

İmam Əhmədin dediklərindən qiyasən də bu nəticəyə 

gəlmək olar. Çünki İmam Əhməd sahibinin ona ticarətlə 
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məşğul olmağa icazə verdiyi bir kölənin dəvətinə cavab ver-

məyi caiz görmüşdür.  

Səhabədən bir qrupun kölənin dəvətinə cavab verdiyi rə-

vayət olunmuşdur. Bu cür etmək Peyğəmbərdən  də rəva-

yət olunmuşdur.601 Əgər kölənin insanları yeməyinə dəvət et-

məsi caizdirsə o zaman onun dəvətinə cavab vermək də caiz-

dir. Onun yanına gələni qonaq etməsi də caizdir. 

İmam Malik, Şafi və başqaları sahibinin ona ticarət icazəsi 

verdiyi bir kölənin dəvətinə, sahibi olmadan cavab verməyin 

ciaz olmadığını demişlər. 

Əli ibn Səid İmam Əhməddən sadəcə döyüşçünün üç gün 

qonaq edilməsinin vacib olması görüşündə olduğunu rəva-

yət etmişdir. İmam Əhməddən məşhur olan isə birinci görüş-

dür ki, bu da bir qövmə qonaq olan hər bir kəsi qonaq etmə-

yin vacib olmasıdır. 

Yenə ixtilaf mövzularından birisi də budur ki, qonaq qə-

bul etmək şəhərlilərə və kəndlilərə ikisinə də vacibdirmi? 

Yoxsa təkcə kəndlilərə və ya səfərdə olanların yolunun üs-

tündə olanlara vacibdir. Bu barədə də İmam Əhmədin iki gö-

rüşü vardır. 

İmam Əhməd qonağın müsəlman və ya kafir olmasından 

asılı olmayaraq onu qonaq etməyin vacib olduğunu demiş-

dir. Amma hənbəli alimlərindən çoxu bunun sadəcə müsəl-

man qonaq üçün vacib olduğunu söyləmişlər. İmam Əhməd-

dən nəql olunan iki rəvayətdən birində müsəlman olmayan 

qohumlara mal xərcləməyin vacib olmadığı deyilir. 

                                                           
601 Buxari: 2092, Müslim: 2041 Ənəsdən belə rəvayət etmişlər: “Bir dərzi 

Peyğəmbəri  yeməyə dəvət etti....” 
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Sonrakı iki günə gəldikdə isə qonaqlığın tamamlanması-

dır. İmam Əhmədin ifadəsinə görə bunlardan vacib olanı sa-

dəcə birinci gün; yəni qonağın hədiyyəsidir. Sonrakı iki gün 

isə vacib deyildir. O, qonaqlıqla qonağın hədiyyəsini ayırmış 

və demişdir ki, qonağın hədiyyəsi daha üstündür. 

Bəzi hənbəli alimləri üç günün üçünün də vacib olduğu 

görüşündədirlər. Əbu Bəkir ibn Abdu`l-Əziz, İbn Əbu Musa 

və Amidi belə alimlərdəndir. 

Üç gündən sonrası isə ev sahibi üçün sədəqədir. İnsanlar-

dan bəzisi qonaq qəbul etməyin ilk bir sutkadan sonra üç 

gün olduğunu zənn etmişlər. İmam Əhməd bu görüşü “Qo-

naqlıq üç gündür. Bundan sonra xərclədiyi (hər bir şey) sədə-

qədir” hədisinə əsaslanaraq rədd etmişdir. 

Deyərdim ki, bunun oxşar bir şey Allah`ın  bu ayəsində 

əks olunmuşdur: 

   
    
   

    
     

    
   
   

   
     

(Ya Peyğəmbər!) De: "Doğrudanmı siz yeri iki gündə ya-

radanı inkar edir və Ona şəriklər qoşursunuz? O ki, aləm-

lərin Rəbb`idir! O, yer üzündə möhkəm durmuş dağlar ya-

ratdı, onu bərəkətli etdi və (Allah`dan ruzi) istəyənlər üçün 

bərabər olaraq orada yer əhlinin ruzisini dörd gündə mü-
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əyyən etdi. (Fussilət 9-10) Burada nəzərdə tutulan bu işlərin 

dörd gündə edilməsidir 

İmam Əhmədin dəlil olaraq nəql etdiyi hədisi isə daha öncə 

Əbu Şureyhdən rəvayət etmişdik. Buxari bu hədisi Əbu Hü-

reyrədən rəvayət etmişdir. Peyğəmbər  belə buyurmuşdur: 

 ي  : يل  ق   ،ه  ف  ي  ض   ىر  ق   ن  س  ح  ي  ل  ف    ،ر  اآلخ   م  و  لي   اب   و   هلل  اب   ن  م  ؤ  ي    ان  ك    ن  م  "
 "ة  ق  د  ص   و  ه  ف    د  ع  ب    ان  ك    ام  ف   ،ث  ال  ث  : ال  ق   ؟ف  ي  الض   ىر  ق   ام   و   هللا   ول  س  ر  

“Kim Allah`a  və axirət gününə iman gətirmişsə qonağı-

na yaxşı baxsın.” Dedilər ki, qonağa yaxşı baxmaq necədir ey 

Allah`ın Rəsulu? O buyurdu: “Üçdür (yəni üç gündür). 

Bundan sonrası sədəqədir”.602  

Hümeyd ibn Zəncəveyh demişdir: “Ev sahibi birinci gün 

qonağa özünün və ailəsinin yediyinin ən gözəlini təqdim et-

məlidir. Digər günlərdə isə hər zaman yediyindən ona da ve-

rər. Bu məsələnin araşdırılmaya ehtiyacı var”.  

Salmandan qonaq üçün zəhmətə girməyin qadağan olun-

ması barədində rəvayət olunan hədisi zikr edəcəyik. 

Əşhəb Malikdən belə dediyini rəvayət etmişdir: “Qonağın 

hədiyyəsi bir gün, bir gecədir. Xüsusilə də bu zaman ona ik-

ram edər və yaxşı baxar. Qonaqlıq isə üç gündür”. 

                                                           
602 Bu hədisi Xaraiti “Məkərimu`l-Əxləq”: 2\826 kitabında rəvayət etmiş-

dir. Buxaridəki: 6136, 6138 rəvayət isə belədir: “Kim Allah`a  və axirət 

gününə iman etmişsə qonağına ikram etsin”.  
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İbn Ömər qonaq getdiyi adamın evində üç gündən çox 

yeməkdən uzaq durar və ev sahibinədən (özünü əziyyətə 

salmamasını və) evində olandan ona verməsini istəyərdi.603  

Ev sahibinin üç gündən sonra qonaqdan evi tərk etməsini 

istəmə haqqı vardır. Çünki o ona düşənə əməl etmişdir. İ-

mam Əhməd belə edərdi. 

Peyğəmbərin  “Qonağın ev sahibinə əziyyət verənə qə-

dər orada qalması halal olmaz” sözünün mənası budur ki, 

qonaq ev sahibinə əziyyət verəcəyi qədər orada qalması halal 

deyildir. Amma bu məsələ üç günə aiddirmi yoxsa üç gün-

dən sonraya şamil olunur? Əgər bu əziyyət vacib olan zaman 

xaricindədirsə (yəni üç gündən sonra) o zaman haramlığında 

bir şübhə yoxdur. Əgər vacib olan bir gün, bir gecənin içəri-

sindədirsə o zaman buradan yeni bir sual ortaya çıxır ki, gö-

rəsən qonaq qarşılamaq qonağa verməyə heç bir şey tapma-

yan kəsə vacib olurmı, yoxsa ancaq qonaq qarşılamağa gücü 

çatan kəsə vacibdirmi?  

Əgər deyilsə ki, bu ancaq qonaq qarşılamağa gücü çatan 

adama vacib olar bu zaman qonağa qonaq etməyə gücü çat-

mayan adamdan onu qonaq etməsini istəməsi halal olmaz. 

Bu hədis əhlindən bir qrupun görüşüdür ki, onlardan da Hü-

meyd ibn Zəncəveyhi göstərmək olar.  

Salmandan belə dediyi rəvayət edilmişdir: “Allah Rəsulu  

bizə qonaq üçün özümüzə əziyyət verməyi qadağan etmişdi”.604 

                                                           
603 İbn Əbu Şeybə: 12\478 Cərirdən, o Əməşdən, o da Nəfiifən belə dedi-

yini rəvayət etmişdir: “İbn Ömər bir qövmə qonaq oldu. Üç gündən son-

ra o belə dedi: “Ey Nəfii xərclərimizi ödə, (bundan sonra) ev sahibinin bi-

zi yedizdirməsinə ehtiyac yoxdur”. Əbu Nueym də “Hilyə”-də: 1\311 

buna bənzər rəvayət nəql etmişdir. 
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Ev sahibinin (əl-ayağa düşərək) özündə olmayan ilə qo-

nağı ikram etməsinin qadağan olunması onu göstərir ki, ev 

sahibi ancaq evindəkini qonaqla paylaşmalıdır. Həmçinin ə-

gər özündə heç nə yoxsa bu zaman qonağa ikram etmək ona 

vacib olmaz.  

Amma ənsardan olan  və haqqında “Özləri ehtiyac için-

də olsalar belə, onları özlərindən üstün tutarlar” (Həşr 9) a-

yəsi nazil olan kəs605 kimi qonağı özündən üstün tutmaq əl-

bəttə ki, fəzilət və gözəllikdir. Amma bu vacib deyildir.  

Əgər qonaq ev sahibinin və ya uşaqlarının yeməyi ilə qo-

naq ediləcəyini, bununla da uşaqların əziyyət çəkəcəyini bil-

sə ona o evə qonaq getmək caiz olmaz. Bu isə öz növbəsində 

                                                                                                                                   
604 Əhməd: 5\441, Təbərani “Kəbir”-də: 6083, 6084, 6085, 6187, Heysəmi 

“Məcmə”-də: 8\179 demişdir: “Hədisi Əhməd, Təbərani “Kəbir”-də və 

“Əvsat”-da rəvayət etmişlər. Təbəraninin “Kəbir”-dəki rəvayətlərindən 

birinin isnadı və raviləri səhihdir. 
605 Buxari Əbu Hüreyrədən belə dediyini rəvayət etmişdir: “Bir nəfər Pey-

ğəmbərin  yanına gələrək dedi: “Ey Allah`ın Rəsulu mən acam. Pey-

ğəmbər  xanımlarının yanına adam göndərdi. Amma orada (yeməyə) 

heç nə tapa bilmədi və buyurdu: “(İçinizdə) bu adamı bir gecə qonaq sax-

laya bilən birisi varmı ki, Allah ona rəhm etsin?” Ənsardan (Əbu Talha a-

dında) bir nəfər qalxaraq dedi: “Mən saxlayaram ey Allah`ın Rəsulu”. O 

həmin adamı evinə apardı və yoldaşına dedi: “Evdə nə varsa əsirgəmə 

bu Allah Rəsulunun qonağıdır”. Yoldaşı dedi: “Vallahi evdə ancaq uşaq-

lar üçün yemək var”. O dedi: “Uşaqların başını qat. Sonra isə onları yatız-

dır. Yeməyi süfrəyə gətirdiyin zaman isə əlini at lampanı söndür ki, qo-

naq bizim yemədiyimizi görməsin. Biz gecəni bir təhər keçirərik”. Qadın 

belə də etdi. Səhərsi gün qonaq Peyğəmbərin  yanına yollandı. Peyğəm-

bər  dedi: “Allah`ın  o kişi və o qadından xoşu gəldi (və ya Allah  

onların etdiklərinə güldü). Allah  bu ayəni nazil etdi: “Özləri ehtiyac 

içində olsalar belə, onları özlərindən üstün tutarlar” (Həşr 9). Hədisi 

Müslim: 2054 rəqəmi ilə rəvayət etmişdir. 
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Peyğəmbərin  “Qonağın ev sahibinə əziyyət verənə qədər 

orada qalması halal olmaz”606 hədisinə uyğundur. 

Onu da deyək ki, qonaqlıq vacib bir nəfəqədir (xərcdir, 

sədəqədir). Bununla yanaşı o yalnız özünə və uşaqlarına ye-

məyə bir şeyi olan kəslərin üzərinə vacibdir. Bu qohumlara 

verilən sədəqə və ya fitrə zəkatı (ramazan ayında) kimidir. 

Xattabi ev sahibinin qonağa verəcək bir şeyi olmayacağı 

təqdirdə günah sahibi olmasını inkar etmiş və demişdir: 

“Mən bunun səhv olduğunu görürəm. Çünki əgər qonağa 

verməyə bir şeyi yoxdursa necə günahkar olar ki? İnsan qo-

nağa verməyə bir şey tapdığı təqdirdə günahkar olar və o-

nun cavabdehliyi gücü nisbətindədir. Hədisdə nəzərdə tutu-

lan məna odur ki, qonağın üç gündən artıq orada qalması  

məkruh olar. Çünki bu zaman ev sahibinin qəlbinin daralma-

sı və ona verilən sıxıntı səbəbi ilə verdiyi sədəqə də batil olar 

və əcr qazana bilməz”. Onun bu dediyinin araşdırmaya ehti-

yacı var. Çünki onun inkar etdiyi məsələni dəstəkləyən rəva-

yət nəql olunmuşdur. O zaman yanında qonağa verəcək bir 

şey olmadığı təqdirdə ev sahibinin günahkar olmasının mə-

nası belə ola bilər: “Bu hal ev sahibinin ürəyini sıxar və içini 

daraldar və qonağa qarşı yanlış söz deyər və ya yanlış hərə-

kət edər. Amma evdə bir şey olmadığı üçün qonağa ikram 

etməyən günahkar olmaz.  

 

 

 

                                                           
606 Buxari: 6135, Müslim: 48, 15, 3\1353, Əbu Davud: 3748, Tirmizi: 1968, 

İbn Məcə: 3675, Əhməd: 4\31 Əbu Şureyh əl-Xazəidən. 
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 لم )): ال  ق   ،ن  ص  و  أ  :  ب    لنَّ ل   ال  ق   اًل ج  ر   نَّ أ    ة  ر  ي   ر  ه   ب  أ   ن  ع  
 .ي  ار  خ  الب    اه  و  ر  ((. ب  ضم غ  ت م  لم )) :ال  ق   اارً ر  م   د  دَّ ر  ف   (( ب  ضم غ  ت م 

Əbu Hüreyrədən belə dediyi rəvayət olunmuşdur: “Bir 

nəfər Peyğəmbərə  dedi: “Mənə nəsihət et”. Allah Rəsulu 

 buyurdu: “Qəzəblənmə.” O şəxs sualı dəfələrcə təkrarlasa 

da Peyğəmbər  ona buyurdu: “Qəzəblənmə”. Hədisi Bu-

xari rəvayət etmişdir.607 

Bu hədisi Buxari Əbu Hasin əl-Əsədi yolu ilə Əbu Saleh-

dən, o Əbu Hüreyrədən rəvayət etmişdir. Müslimin  rəvayə-

tində bu hədis yoxdur. Çünki Əməş bu hədisi Əbu Salehdən 

rəvayət etmişdir. Hədisin isnadında ixtilaf meydana gəlmiş-

dir. Bu ixtilaf ondan ibarətdir ki, bəziləri hədisin Əməşdən, 

onun Əbu Salehdən, onun da Əbu Hüreyrədən rəvayət olun-

duğunu desələr də -Əbu Hasin kimi- digərləri isə Əməşin 

Əbu Salehdən, onun da Əbu Səid əl-Xudridən rəvayət olun-

duğunu demişlər. Yahya ibn Məinə görə ikinci isnad daha 

doğrudur. Hədisin həmçinin Əməşdən, onun Əbu Salehdən, 

onun da Əbu Hüreyrə və Əbu Səiddən, Əməşdən, onun Əbu 

Salehdən, onun da Əbu Hüreyrə və Cabirdən, Əməşdən, o-

nun Əbu Salehdən, onun da səhabələrdən adı çəkilməyən bi-

rindən rəvayət olunduğu da söylənilmişdir. 

Tirmizi də bu hədisi Əbu Hasin yolu ilə rəvayət etmişdir. 

Tirmizinin rəvayəti belədir: “Bir nəfər Peyğəmbərin  yanı-

na gələrək dedi: “Ey Allah`ın Rəsulu mənə bir şey öyrət. 

Amma çox olmasın ki, bəlkə qavradım”. Peyğəmbər  bu-

                                                           
607 Buxari: 6116, Əhməd: 2\362, 366.  
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yurdu: “Qəzəblənmə”. Həmin şəxs bunu bir neçə dəfə tək-

rarladı və Peyğəmbərin  cavabı “qəzəblənmə” oldu.608 Tir-

mizinin rəvayətindən başqa rəvayətlərdə deyilir: “Dedim ki, 

ey Allah`ın  Rəsulu mənə elə bir əməl göstər ki, məni cənnətə 

salsın. Amma çox olmasın”. O buyurdu: “Qəzəblənmə”. 

Bu şəxs Peyğəmbərdən  xeyir xüsusiyyətləri içində cəm-

ləyən qısa bir nəsihət istəmişdi ki, onu yadında saxlasın. Amma 

yadında qalmayacağından qorxaraq qısa olmasını istəmişdi. 

Peyğəmbər  də ona qısa bir nəsihət etmiş, bu sualı dəfələrlə 

təkrarlamasına baxmayaraq ona eyni cavabı vermişdi.  

Bu da öz növbəsində onu göstərir ki, qəzəblənmək şər xü-

susiyyətləri özündə cəmləyir. Ondan uzaq olmaq isə xeyir 

əlamətidir. 

Bu sualı verən adamın Əbu Dərda olması ehtimal olunur. 

Təbərani Əbu Dərdadan belə dediyini rəvayət etmişdir: 

“Dedim ki, ey Allah`ın Rəsulu mənə, məni cənnətə salacaq 

bir əməl göstər. Allah Rəsulu  buyurdu: “Qəzəblənmə və 

cənnət sənindir”.609 

Əhnəf ibn Qeys əmisi Cariyə ibn Qudəmədən bir nəfərin 

belə dediyini rəvayət etmişdir: 

 : ال  ال  ، ق  ه  ل  ق  ع  ي أ  ل   ع  ل   يَّ ل  ع   ل  ل  ق  أ    و  اًل و   ق   ل   ل  ق   !هللا   ول  س   ر  "ي  
 "ب  ض  غ   ت   : ال  ول  ق  ي    ك  ل  ذ   ل  ا ك  ارً ر  م   ه  ي  ل  ع   اد  ع  أ  ، ف  ب  ض  غ  ت   

                                                           
608 Tirmizi: 2020 
609 Heysəmi “Məcmə”-də: 8\70 zikr edərək demişdir: “Təbərani bu hədisi 

“Kəbir”-də və “Əvsat”-da rəvayət etmişdir. “Kəbir”-dəki rəvayətlərdən 

birinin raviləri siqatdır”. 
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“Ey Allah`ın Rəsulu mənə bir söz de. Az olsun ki, onu ya-

dımda saxlaya bilim”. O dedi: “Qəzəblənmə”. Həmin şəxs 

bunu dəfələrlə təkrar etdi və Peyğəmbər  ona belə buyur-

du: “Qəzəblənmə”. Hədisi İmam Əhməd rəvayət etmişdir.610  

İmam Əhmədin başqa bir rəvayətində Cariyə ibn Qudə-

mənin belə dediyi rəvayət olunmuşdur: “Mən Peyğəmbər-

dən  soruşdum.....”611 

Bu rəvayətə görə isə soruşanın Cariyə ibn Qudəmə olması 

daha çox ehtimal olunur. Amma İmam Əhməd Yahya əl-Qat-

tandan612 belə dediyini rəvayət etmişdir: “Bunu Hişam söy-

ləmişdir”. Yəni Hişam hədisdə Cariyənin Peyğəmbərdən  

soruşduğunu zikr etmişdir. Amma onlar belə deyirlər: “Ca-

riyə Peyğəmbəri  görməmişdir. O səhabə deyil, tabiindir”.   

İmam Əhməd Zühridən, o Hümeyd ibn Abdu`r-Rahman-

dan, o da Peyğəmbərin  səhabələrinin birindən belə dediyi-

ni rəvayət etmişdir: “Dedim ki, ey Allah`ın Rəsulu mənə nə-

sihət et”. O buyurdu: “Qəzəblənmə”. Peyğəmbər  bu sözü 

dedikdən sonra bir az onun dediyinin üzərində düşündüm 

və gördüm ki, qəzəblənmək bütün şər növlərini özündə cəm-

                                                           
610 Əhməd: 3\484, 5\34. İsnadı səhihdir. Cariyə ibn Qudəmə xaricində ra-

viləri siqat olmaqla yanaşı Buxari və Müslimin rəviləridir. Nəsai Cariyə-

dən Əlinin Müsnədində hədis rəvayət etmiş, İbn Hibban: 5689, 5690 da 

səhih olduğunu söyləmişdir. 
611 Əhməd: 5\34 raviləri siqatdır. 
612 Əhməd “Müsnəd”-də hədisi rəvayət etdikdən sonra bunu zikr etmişdir. 
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ləşdirir.613 Malik bu hədisi “Muvatta”-da Zühridən, o da Hü-

meyddən mürsəl olaraq rəvayət etmişdir.614 

İmam Əhməd Abdullah ibn Amrın Peyğəmbərdən  belə 

soruşdurğunu rəvayət etmişdir: “Məni Allah`ın  qəzəbindən 

nə uzaqlaşdırar?” Allah Rəsulu buyurdu: “Qəzəblənmə!”  

Səhabənin “Peyğəmbər  bu sözü dedikdən sonra bir az 

onun dediyinin üzərində düşündüm və gördüm ki, qəzəb-

lənmək bütün şər növlərini özündə cəmləşdirir” deməsi bi-

zim qəzəblənməyin şərr cəhətləri özündə topladığı barəsin-

dəki sözümüzü dəstəkləyir. 

Cəfər ibn Muhəmməd demişdir: “Qəzəblənmək hər şərrin 

açarıdır”.  

İbn Mübarəkə dedilər ki, bizim üçün gözəl əxlaqı bir 

kəlmədə topla. O dedi: “Qəzəblənməyi tərk etmək”.  

İmam Əhməd və İshaq ibn Rahaveyh də gözəl əxlaqı qə-

zəbi tərk etmək kimi açıqlamışlar. 

Muhəmməd  ibn Nasr əl-Mərvizi bu görüşü “Namaz” ki-

tabında Əbu`l-Ulə ibnu`ş-Şixxirdən rəvayət etmişdir. O de-

yir: “Bir nəfər Peyğəmbərlə  qarşı-qarşıya gələrək dedi: “Ey 

Allah`ın Rəsulu hansı əməl daha fəzilətlidir?” Allah Rəsulu 

buyurdu: “Gözəl əxlaq”. Daha sonra sağ tərəfinə keçdi və 

dedi: “Hansı əməl daha fəzilətlidir?” Allah Rəsulu buyurdu: 

“Gözəl əxlaq”. Daha sonra sol tərəfinə keçdi və dedi: “Ey 

Allah`ın Rəsulu hansı əməl daha fəzilətlidir?” Allah Rəsulu 

buyurdu: “Gözəl əxlaq”. Daha sonra arxasına keçdi və dedi: 

                                                           
613 “Müsnəd”: 2\175, 362, 466, 3\484, 5\34, 370, 372, 373. 
614 “Muvatta”: 2\906 
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“Ey Allah`ın Rəsulu hansı əməl daha fəzilətlidir?” Peyğəm-

bər  ona tərəf döndü və dedi: “Sən niyə başa düşmürsən a-

xı ki, gözəl əxlaq bacardığın qədər qəzəblənməməkdir?”. Bu 

hədis mürsəldir.615 

Ondan nəsihət istəyənə qəzəblənməməyi tövsiyə etməsiy-

lə iki şey ehtimal olunur: 

Birincisi onun buradakı məqsədinin (insanlara) gözəl əx-

laqı bəxş edən, comərdlik, səxavət, yumşaqlıq, həya, təvazö-

karlıq, əziyyətə qatlaşma və ondan (əziyyət verməkdən) u-

zaq durma, bağışlama və əff etmə, qəzəbinə sahib olma, gü-

lərüz olma və sair kimi səbəbləri əmr etməsidir. Şübhəsiz ki, 

insan bu kimi xüsusiyyətləri özündə cəmləşdirsə və bunları 

adət halına gətirsə bütün bunlar onu qəzəblənəcək şeylər baş 

verdiyi zaman qəzəbinə hakim olmağa kömək edər. 

İkincisi isə qəzəbləndiyin zaman qəzəbinin sənə əmr et-

diklərinə əməl etməməkdir və onlardan uzaq durmaqdır. 

Çünki qəzəb adəm övladına hakim olduğu zaman ona nəyi i-

sə əmr edən və onu nədənsə çəkindirən bir şey halına gəlir. 

Allah  buyurmuşdur: 
    

     
Musanın qəzəbi yatanda. (Əraf 154) Əgər insan qəzəbi-

nin onə əmr etdiklərini yerinə yetirməz və bunun üçün çalı-

şarsa bu zaman qəzəbinin şərri ondan uzaq olar. Belə olduğu 

təqdirdə bəlkə də onun qəzəbi tez sakitləşər və sanki qəzəb-

lənməmiş kimi bir hal alar. Allah`ın  bu ayəsində də dediyi-

mizə işarə olunmuşdur. Allah  buyurur:  

                                                           
615 878. Hədis mürsəldir. Raviləri siqatdır və Buxari və Müslimin raviləridir. 
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(Birinə) qəzəbləndikləri zaman (onun günahını) bağış-

layarlar. (əş-Şura 37) 

Allah  həmçinin buyurur:   

 
  

     
     

(O kəslər) qəzəblərini udar, insanların günahlarından 

keçərlər. Allah yaxşılıq edənləri sevər. (Əli-İmran 134) 

Peyğəmbər  insanlara qəzəbləndikləri zaman onların 

qəzəbini yox edəcək səbəblərdən yapışmağı əmr etmiş, qə-

zəbləndiyi zaman qəzəbinə hakim olanları isə təqdir etmiş-

dir. Buxari və Müslim “Səhih”-də  Süleyman ibn Suraddan 

belə dediyini rəvayət etmişlər:  

 ب  س  ي   اه   د  ح  أ   ، و  وس  ل  ج   ه  د  ن  ع   ن  حن    و    ب    النَّ  د  ن  ع   ن  ال  ج  ر   بَّ ت  "اس  
ا، ال   ق   و  ل   ةً م  ل  ك    م  ل  ع   أ  ن   : إ   ب   نَّ ال ال  ق  ، ف   ه  ه  ج  و   رَّ امح    د  ا ق  بً ض  غ  م   ه  ب  اح  ص  

وا ل  قا  ف  ، يم  ج  الرَّ  ان  ط  ي  الشَّ  ن  م   هلل  اب   وذ  ع  : أ  ال  ق   و  ، ل  د  ا ي   م   ه  ن  ع   ب  ه  ذ  ل  
 "ون  ن  ج  ب    ت  س   ل  ن   : إ  ال  ؟ ق   ب   النَّ  ول  ق  ا ي   م   ع  م  س   ت  ال  : أ  ل  ج  لرَّ ل  

“Biz Peyğəmbərin  yanında oturmuşduq. İki nəfər onun 

hüzurunda bir-biri ilə söyüşdü. Onlardan biri qəzəblənmiş, 

(qəzəbdən) üzü qızarmışdı. Peyğəmbər  buyurdu: “Mən bir 

söz bilirəm, əgər onu desə (yoldaşınızın) qəzəbi sakitləşər. 

Bu “əuzu billəhi minə`ş-şeytani`r-racim” (qovulmuş şeytanın 
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şərrindən Allah`a sığınıram) sözüdür”. Ona dedilər: “Pey-

ğəmbərin  buyurduğunu eşitmədinmi?” O dedi: “Mən dəli 

deyiləm”.616   

İmam Əhməd və Tirmizi Əbu Səid əl-Xudridən Peyğəm-

bərin  xütbəsində belə buyurduğunu rəvayət etmişlər:  

 ، و  ه  ي  ن   ي   ع   ة  ر   مح   ل  إ   م  ت  ي   أ  ا ر  م  ف  ، أ  م  آد   ن  اب   ب  ل   ق   ف   ة  ر  ج    ب  ض  الغ   نَّ  إ  ال  "أ  
   "ض  ر  ل  اب   ق  ز  ل  ي   ل  ف    ا،ئً ي   ش   ك  ل  ذ   ن  م   سَّ ح  أ   ن  م  ، ف  ه  اج  د  و  أ   اخ  ف  ت  ان  

“Diqqətli olun, qəzəb Adəm övladının qəlbində bir köz-

dür. (Siz qəzəbli insanın) gözlərinin qızardığını və damarları-

nın şişdiyini görmürsünüzmü? Kim belə bir şey hiss etsə (qə-

zəblənsə) yerə otursun”.617 

 و   ب  ض  الغ   ه  ن  ع   ب  ه  ذ   ن  إ  ، ف  س  ل  ج  ي  ل  ، ف   م  ائ  ق   و  ه   و   م  ك  د  ح  أ   ب  ض  ا غ  ذ  "إ  
   "ع  ج  ط  ض  ي  ل   ف   الَّ إ  

“Sizdən kim ayaq üstə olduğu zaman qəzəblənərsə otur-

sun. Əgər hirsi soyumasa uzansın.”618 

Bəzi alimlər demişlər ki, hədisdə oturmağın əmr olunma-

sı insanın ayaqdaykən intiqam almağa daha yaxım olmasına 

                                                           
616 Buxari: 6115, 3282, 6048, Müslim: 2610. “Mən dəli deyiləm” sözünün 

şərhinə “Fətu`l-Bəri”-də: 10\467 bax. (Orada deyilir: “Bu şəxs ya münafiq 

idi, ya həddindən artıq qəzəblənmişdir ki, bunu rədd etdi, ya da bədəvi 

ərəblərdən idi və şeytandan ancaq dəli olduqda Allah`a sığınmaq lazım 

olduğunu, qəzəbin şeytandan olmadığını düşünürdü”. Tərcüməçidən)  
617 Əhməd: 3\19, 61, Tirmizi: 2191. Sənədindəki Əli ibn Zeyd ibn Cüdanın 

zəif olmasına baxmayaraq Tirmizi hədisin həsən olduğunu söyləmişdir. 
618 Əhməd: 5\152, Əbu Davud: 4782. Hədisin isnadı səhihdir. İbn Hibban: 

5688 hədisin səhih olduğunu söyləmişdir. 
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görədir. Oturan bundan bir az uzaq, uzanan isə tamamilə u-

zaqdır. Belə olduğu təqdirdə Peyğəmbər  intiqam almaq-

dan uzaq olmağı əmr etmişdir. Sinan ibn Sədin Ənəsdən rə-

vayət etdiyi, Həsən əl-Bəsrinin isə mürsəl olaraq nəql etdiyi 

bu hədis də yuxarıda deyilənləri təsdiq edir. Hədisdə deyilir: 

“Qəzəb insanın qəlbində alışıb yanan bir közdür. (Siz qəzəbli 

insanın) gözlərinin qızardığını və damarlarının şişdiyini gör-

mürsünüzmü? Kim belə bir şey hiss etsə (qəzəblənsə) yerə o-

tursun ki, qəzəbi onu düşmənçiliyə sövq etməsin”.619Yəni qə-

zəbini içində boğsun və onun başqasına zərər verməsinə im-

kan verməsin. Peyğəmbər  fitnələr barəsində buyurmuş-

dur: “Fitnələr zamanı uzanan oturandan, oturan ayaq üstə 

durandan, ayaq üstə duran yeriyəndən, yeriyən isə qaçandan 

daha xeyirlidir”.620 Burada nəzərdə tutulan insanların hansı-

nın fitnəyə daha tez düşməsi olsa da ümumi olaraq məna be-

lədir ki, sürətə daha yaxın olan kəsin halı sürətdən uzaq olan 

kəsdən daha pisdir. 

İmam Əhməd İbn Abbasdan Peyğəmbərin  belə 

buyurduğunu rəvayət etmişdir: 

 "ت  ك  س  ي  ل  ف    م  ك  د  ح  أ   ب  ض  ا غ  ذ  "إ  

                                                           
619 Sinanın Ənəsdən rəvayət etdiyi hədisi tapa bilmədik. Həsən əl-Bəsri-

nin rəvayəti isə Abdu`r-Razzaqın “Musannəf”: 20289 kitabındadır. 
620 Əbu Bəkra Nəfi ibn Hərisdən Müslim: 2887, Əbu Davud: 4256, Əh-

məd: 5\48 rəvayət etmişlər. Bu babdan olan hədisləri Əbu Hüreyrədən 

Buxari: 7081, Müslim: 2886, Səd ibn Əbu Vaqqasdan Əhməd: 1\168-169, 

Tirmizi: 2194, Əbu Davud: 4257, İbn Məsuddan Əhməd: 1\448-449 rə-

vayət etmişlər. 
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“Sizdən hər kim qəzəblənərsə sussun.”621 Bunu üç dəfə 

təkrar etdi. 

Bu da yenə qəzəb üçün büyük bir dərmandır. Çünki qə-

zəblənmiş adam qəzəbli ikən söyüş kimi sonradan etdiyinə 

peşman olduğu bir çox söz və hərəkətlərə yol verir. Əgər 

sussa bütün bunlar da aradan qalxmış olar.   

Bu yerdə Muvarriq əl-İclinin sözü necə də yerinə düşür. 

O demişdir: “Heç vaxt şiddətli qəzəblənmədim və qəzəbli i-

kən sonradan peşman olacağım bir kəlmə belə söyləmədim”.  

Bir gün Ömər ibn Abdu`l-Əziz qəzəblənmişdi. Oğlu Ab-

du`l-Məlik ona dedi: “Ey möminlərin əmiri! Allah`ın  sənə 

verdiyi və səni bu fəzilətə layiq gördüyü halda bu qədər qə-

zəblənirsən?” O dedi: “Ey Abdu`l-Məlik sən heç qəzəblən-

mirsənmi?” Abdu`l-Məlik dedi: “Əgər qəzəbimi orada gizlə-

dib üzə çıxmasının qarşısını ala bilmirəmsə o zaman ürəyi-

min genişliyinin nə mənası olar?” Bu kəslər qəzəb halında 

özlərinə hakim olmağı bacaran kəslərdir. Allah  onlardan 

rəzı olsun. 

İmam Əhməd və Əbu Davud Urvə ibn Muhəmməd əs-Sə-

didən belə rəvayət etmişlər: “Bir nəfər ona nəsə deyərək onu 

qəzəbləndirdi. Urvə qalxıb dəstəmaz aldı və dedi: “Mənim a-

tam, babam Atiyyədən Peyğəmbərin  belə buyurduğunu 

rəvayət etmişdir:  

ا َنَّ  إ   ، و  ار  النَّ  ن  م   ق  خ ل   ان  ط  ي  الشَّ  نَّ إ   ، و  ان  ط  ي  الشَّ  ن  م   ب  ض  الغ   نَّ "إ  
 "أ  ضَّ و  ت   ي   ل  ف    م  ك  د  ح  أ   ب  ض  ا غ  ذ  إ  ، ف  ملاء  اب   ار  النَّ  أ  ف  ط  ت  

                                                           
621 Əhməd: 1\239, 282, Bəzzar: 1\90, Sənədində Leys ibn Əbu Səlim var 

və o zəifdir. Bunu Heysəmi “Məcmə”-də: 1\131 demişdir. 
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“Heç şübhəsiz ki, qəzəb şeytandandır və heç şübhəsiz ki, 

şeytan da atəşdən yaradılmışdır. Atəş su ilə söndürüldüyü ki-

mi sizdən də hər hansı biriniz qəzəblənərsə dəstəmaz alsın.”622 

Əbu Nueym Əbu Müslim əl-Xolənidən belə rəvayət et-

mişdir: “Bir dəfə o Müaviyə minbərdə ikən ona bir şey söylə-

mişdi və Müaviyə də buna bərk qəzəbləndi. Daha sonra enib 

dəstəmaz aldı, minbərə qayıtdı və dedi: “Mən Allah Rəsulu-

nu  belə buyurarkən eşitdim: “Heç şübhəsiz ki, qəzəb şey-

tandandır və heç şübhəsiz ki, şeytan da atəşdəndir. Su isə a-

təşi söndürər. Sizdən də hər hansı biriniz qəzəblənərsə yu-

yunsun.”623  

Buxari və Müslim “Səhih”-də Əbu Hüreyrədən Peyğəm-

bərin  belə buyurduğu rəvayət etmişlər:  

 "ب  ض  الغ   د  ن  ع   ه  س  ف  ن    ك  ل  ي ي   الذ   يد  د  ا الشَّ َنَّ  ، إ  ة  ع  ر  لص  اب   يد  د  الشَّ  س  ي  "ل  

“Güclü olmaq (pəhlavanlıq) başqasını yıxmaq deyil. Güc-

lü olmaq qəzəblənərkən özünə hakim olmaqdır.”624 

Müslimin “Səhih”-də İbn Məsuddan Peyğəmbərin  belə 

buyurduğunu rəvayət etmişdir: 

                                                           
622 Əhməd: 4\226, Əbu Davud: 4784, Buxari “Tarix” kitabında: 7\8, Bəğa-

vi “Şərh Sünnə”-də: 3583. Hədisin sənədi həsəndir. Zəmanəmizdə özünü 

hədisə nisbət edən kəslərdən bu hədisin zəif olduğunu deyənlər xəta et-

mişlər.  
623 Əbu Nueym “Hilyə”: 2\130, İbn Əsakir “Tarix” kitabında: 16\365\1. 

Sənədində zəif və bilinməyən birisi var. 
624 Buxari: 6114, Müslim: 2609. 
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 س  ي  ، ل  ال  ق    ،ال  ج  الر    ه  ع  ر  ص   ت  ي ال  ا: الذ  ن  ل  ؟ ق   م  يك  ف   ة  ع  ر  الص   ون  د  ع  ا ت   "م  
 "ب  ض  الغ   د  ن  ع   ه  س  ف  ن    ك  ل  ي ي   الذ   ه  نَّ ك  ل   ، و  ك  ل  ذ  

“Nəyi içinizdə pəhləvanlıq sayırsınız?” Dedik ki, heç ki-

min ona qələbə çala bilmədiyi adamı. Allah Rəsulu  buyur-

du: “Elə deyil. Pəhləvanlıq qəzəblənərkən özünə hakim ol-

maqdır”.625 

 İmam Əhməd, Əbu Davud, Tirmizi və İbn Məcə  Muaz 

ibn Ənəs əl-Cuhənidən Peyğəmbərin  belə buyurduğunu 

rəvayət etmişlər:  

ى ل  ع   ة  ام  ي  الق   م  و  ي    هللا   اه  ع  ، د  ه  ذ  ف  ن  ي    ن  أ   يع  ط  ت  س  ي   و  ه   ا و  ظً ي  غ   م  ظ  ك    ن  "م  
 "اء  ش   ور  احل   ي    أ  ف   ه  ي     ي   ّتَّ ح   ق  ئ  ال  ال   وس  ؤ  ر  

“Kim (istədiyini etməyə) gücü çatdığı halda qəzəbini boğ-

sa qiyamət günü Allah  məxluqatın gözü qarşısında onu ça-

ğırar və ona hurilərdən istədiyini seçmək hüququ verər.”626 

İmam Əhməd İbn Ömərdən Peyğəmbərin  belə buyur-

duğunu rəvayət etmişdir:  

 اء  غ  ت  اب   اه  م  ظ  ك  ي   ظ  ي  غ   ة  ع  ر  ج   ن  م   هللا   د  ن  ع   ل  ض  ف  أ   ةً ع  ر  ج   د  ب  ع   ع  رَّ ا ت   "م  
 "لَّ ج   و   زَّ ع   هللا   ه  ج  و  

                                                           
625 Müslim: 2608. 
626 Əhməd: 3\440, Tirmizi: 2021, Əbu Davud: 4777, İbn Məcə: 4186. Hədi-

sin sənədi həsəndir. Tirmizi demişdir: “Hədis həsən ğaribdir”. 
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“Qul Allah  qatında Allah`ın  razılığını umaraq udduğu 

(boğduğu) qəzəbdən daha böyük bir şey udmamışdır.”627 

İbn Abbasdan Peyğəmbərin  belə buyurduğu rəvayət o-

lunmuşdur: 

 م  ظ  ا ك  ، م  د  ب  ع   ه  م  ظ  ك  ي   ظ  ي  غ   ة  ع  ر  ج   ن  م    هللا  ل  إ   بَّ ح  أ   ة  ع  ر  ج   ن  ا م  "م  
 "انً ي  إ   ه  ف  و  ج   هللا   أل    م  الَّ إ   هلل   د  ب  ع  

“(Udmuş olduğu) heç bir qurtum Allah`a  qulun qəzəbini 

udmasınadn daha sevimli deyildir. Qul Allah  üçün qəzəbini 

udduqca Allah  onun daxilini (qəlbini) imanla doldurar.”628 

Əbu Davud bu mənada bir hədisi bəzi səhabələrdən nəql 

edərək demişdir: “Allah  onun qəlbini iman və sükunətlə 

doldurar.”629 

Meymun ibn Mehran demişdir: “Bir nəfər Salmanın yanı-

na gələrək dedi: “Ey Əbu Abdullah mənə nəsihət et”. O dedi: 

“Qəzəblənmə”. O şəxs dedi: “Mənə qəzəblənməməyi əmr e-

dirsən. Amma əgər bu mənim əlimdə deyilsə onda necə?” 

Salman dedi: “Əgər qəzəblənsən əlinə və dilinə sahib ol”. Bu-

nu İbn Əbu Dünyə rəvayət etmişdir. Peyğəmbər  qəzəblə-

nənə oturmağı, uzanmağı və susmağı əmr etməklə qəzəblə-

nənin əlinə və dilinə sahib olmasına işarə etmişdir. 

                                                           
627 Hədis səhihdir. Əhməd: 2\128, İbn Məcə: 4189. Raviləri siqatdır. 
628 Əhməd: 1\327. Sənədi zəifdir. 
629 Əbu Davud: 4778. Sənədi digər rəvayətlərin dəstəkləməsi ilə həsəndir. 
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Ömər ibn Abdu`l-Əziz demişdir: “Həva (nəfsinin istək və 

arzuları), qəzəb və tamahdan uzaq olan, xilas olmuşdur”.630 

Həsən əl-Bəsri demişdir: “Kimdə bu dörd şey olsa Allah  
onu şeytandab qoruyar və onu cəhənnəmə haram edər: 

“Qorxu, azru (rəğbət), şəhvət və qəzəb anında nəfsinə sahib 

olan kimsə.” 

Həsən əl-Bəsrinin zikr etdiyi bu dörd şey bütün şərlərin 

başlanğıcıdır.  

Arzu nəfsin faydalı olacağına inandığı bir şeyə meyl et-

məsidir. Kimdə bir şeyə arzu varsa bu arzusu onu mümkün 

olan bütün yollarla həmin şeyi əldə etməyə sövq edər. Bu ar-

zuların və arzu olunan şeylərin çoxu isə haram olar.   

Qorxu hər hansı bir şeydən qorxmaqdır. İnsan bir şeydən 

qorxarsa onu rədd etməyi mümkün bildiyi bütün yollarla o-

nu rədd edər. Bunlardan da çoxu haram olar. 

Şəhvət nəfsə uyğun olan və onun ləzzət aldığı şeyə meyl 

etməsidir. İnsan nəfsi isə çox vaxt zina, oğurluq, içki kimi ha-

ram olan və ya küfr, sehr, nifaq, bidat kimi şeylərə meyl edir. 

Qəzəb baş verəcəyindən qorxaraq ona əziyyət verən şeyi 

özündən kənarlaşdırmaq üçün və ya ona əziyyət verəndən 

intiqam almaq üçün qəlbin qaynamasıdır. Qəzəbdən qətl, 

zərbə, düşmənçilik və zülm növləri kimi bir çox haram olan 

əməllər, söyüş və ədəbsizlik kimi bir çox sözlər meydana gə-

lir. Bəzən bütün bunlar küfr dərəcəsinə də çata bilir. Cublə 

ibn Əyhəmin rəvayətini buna misal göstərmək olar.631 Bəzən 

                                                           
630 Əbu Nueym “Hilyə”: 5\290. 
631 O öncə İslamı qəbul edərək Mədinəyə hicrət etmiş, daha sonra isə 

mürtəd olaraq Romaya getmiş və bu cür də dünyasını dəyişmişdir. Bax: 
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qəzəb sonradan peşman olacağın şeylərə də gətirib çıxarır ki, 

boşanmanı da buna misal çəkmək olar. 

Möminin etməsi gərəkən şəhvətini Allah`ın  ona mübah 

etdiyi şeylərlə məhdudlaşdırmasıdır. Bunu gözəl bir niyyətlə 

etməsi onun savab qazanmasına da səbəb ola bilir. Möminin 

qəzəbi ona və ya mömin qardaşına baş verəcək əziyyəti kə-

narlaşdırmaq və ya Allah`a  asi olanlardan intiqam almaq 

üçün də ola bilər. Allah  təala buyurur:  

  
   

  
   

   
      

Onlarla vuruşun ki, Allah sizin əlinizlə onlara əzab ver-

sin, onları rüsvay etsin, sizə onların üzərində qələbə çaldı-

rıb möminlərin ürəklərini fərəhləndirsin və onların (müş-

riklərin əlindən əziyyət çəkənlərin) qəlblərindən qəzəbi si-

lib aparsın. (Tövbə 14-15) 

Peyğəmbər  də belə idi. O heç vaxt öz nəfsi üçün intiqam al-

mazdı. Amma Allah`ın  hüquqları pozulduğu zaman qəzəblə-

                                                                                                                                   

“Əğani”: 15\166, “Şərhu`l-Məqamət”: 2\97-99, “Xizənətu`l-Ədəb”: 

4\392-400. 
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nərdi.632 O həmçinin Allah  yolunda cihad etmək xaricində heç 

vaxt nə bir xidmətçini, nə də bir qadını vurmazdı.633 

Ənəs on il Peyğəmbər salləllahu əleyhi və səlləmin xidmətçisi 

olmuş ona nə bir dəfə uf demiş, nə etdiyi bir şeyə “bunu niyə 

belə etdin”, nə də etmədiyi bir şeyə “bunu niyə etmədin” 

demişdir.634 Başqa bir rəvayətdə isə belə deyilir: “Ailəsindən bir 

nəfər Ənəsi danladı. Peyğəmbər  buyurdu: Onunla işiniz 

olmasın. Əgər (bu şeyin olması) qədərdə olsaydı olardı. 

Təbəraninin Ənəsdən nəql etdiyi bir rəvayətdə belə deyi-

lir: “Mən on il Peyğəmbərə  xidmət etdim. Onun uyğun 

gördüyü və qarşı olduğu şeylərin hamısında Allah`dan  razı 

qaldığını gördüm.”635 

Aişə g Allah Rəsulunun əxlaqı barəsində soruşulduğu 

zaman belə cavab vermişdi: “Onun əxlaqı Quran idi”.636 O 

demək istəyirdi ki, Peyğəmbər  Quran tərbiyəsi ilə tərbiyə-

lənmiş, Quran əxlaqı ilə əxlaqlanmış, Quranın mədh etdiyinə 

razılıq göstərər, pislədiyinə isə qəzəblənərdi”. Digər bir rəva-

                                                           

632 Buxari: 2126, Müslim: 2327, Əbu Davud: 4785 Aişədən g. Buxarinin rə-

vayəti belədir: “Peyğəmbər  Allah`ın  hüquqları taptalanmaq xaricində 

heç vaxt özü üçün intiqam almazdı”. 
633 Müslim: 2328, Əbu Davud: 4786, İbn Məcə: 1984 Aişədən g. 
634 Buxari: 6038, Müslim: 2309 Ənəsdən. İbn Hibban: 2894 hədisin səhih 

olduğunu demişdir. 
635 “Mucəmu`s-Sağir”-də: 1100 uzun bir hədisdir.  Heysəmi “Məcmə”-də: 

9\16 zikr edərək həmçinin “Əvsat”-a da nisbət etmiş və demişdir: “Sənə-

dində tanımadığım bir nəfər var”.  
636 Müslim: 746, Əhməd: 6\54, 91, 111, 188, 216, Nəsai: 3\199-200, İbn Mə-

cə: 2333, Darimi: 1\345. 
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yətdə isə belə deyilir: “Onun əxlaqı Quran idi. (Quranın) razı 

qaldığından razı qalar, qəzəbləndiyindən isə qəzəblənərdi”. 

O həmçinin çox böyük həya sahibi olduğu üçün heç kimə 

qarşı xoşu gəlməyən bir hərəkət etməzdi. Narazılıq sadəcə o-

nun üzündə öz əksini tapardı. Buxari və Müslim  Əbu Səid 

əl-Xudridən belə dediyini rəvayət etmişlər:  

، ه  ه  ر  ك  ا ي  ئً ي   ى ش  أ  ا ر  ذ  إ  ا، ف  ه  ر  د   خ  ف   اء  ر  ذ  الع   ن  م   اءً ي  ح   دَّ ش  أ   ب   النَّ  ان  "ك  
 "ه  ه  ج   و  ف   اه  ن  ف   ر  ع  

“Peyğəmbər  pərdə arxasındakı bakirə qızdan daha hə-

yalı idi. Əgər xoşuna gəlməyən bir şey görsəydi bunu üzün-

dən anlayardıq.”637 

İbn Məsud  Peyğəmbərə  bir nəfərin “bu bölgü 

Allah`ın  razılığı əsasında aparılmamışdır” deyən bir nəfərin 

sözünü xəbər verdiyi zaman bu söz ona ağır gəlmiş, üzünün 

rəngi dəyişmiş və qəzəblənmişdi. Bunun qarşılığında isə o 

sadəcə belə buyurmuşdur: “Musaya a bundan da çox əziy-

yət verilmiş və o bütün bunlara səbr etmişdi”.638 

O, Allah`ın  sevmədiyi bir şey gördüyü zaman buna qə-

zəblənər, susmaz və onun haqqında bir şey söyləyərdi. Bir 

dəfə Aişənin g yanına gəldi və üstündə şəkil olan bir pərdə 

gördü. Üzünün rəngi dəyişdi və pərdəni dartıb qopardı. Da-

                                                           
637 Buxari: 6102, Müslim: 2320. 
638 Buxari: 3150, 4336, Müslim: 1062. 
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ha sonra buyurdu: “Qiyamət günü ən güclü əzaba düçar o-

lanlardan bir qismi də belə şəkillər çəkən kəslərdir”.639  

Bir gün ona, bir imamın namazı çox uzatdığı, bu səbəb-

dən də insanlardan bəzisinin onun arxasında namaz qılmadı-

ğı barəsində şikayət etdilər. O bərk qəzəbləndi və insanlara 

üzünü tutub namazı çox uzatmamalarını əmr etdi.640  

Bir dəfə o məcsidin qiblə tərəfinfə bəlğəm gördü. Buna 

qəzəbləndi və onu silərək dedi: “Siz namazda ikən Allah  si-

zin üzünüzü döndüyünüz tərəfdədir. Heç kim namazda ü-

zünü döndüyü tərəfə tüpürməsin”.641  

Peyğəmbər  belə dua edərdi:  

 "اض  الر    و   ب  ض   الغ  ف   ق   احل   ة  م  ل  ك    ك  ل  أ  س  "أ  

“(Allah`ım! Səndən) qəzəbli və sakit halda yalnız haqq 

söz söyləməyi (mənə nəsib etməyini) istəyirəm.”642 Bu isə hə-

                                                           
639 Buxari: 5954, 6019, Müslim: 2107, 92. İbn Həbban: 5847 hədisin səhih 

olduğunu söyləmişdir. Təxricinə orada bax. 
640 Hədisi Müslim: 466 Əbu Məsud əl-Ənsaridən rəvayət etmişdir. O de-

mişdir: “Bir nəfər Peyğəmbərin  yanına gələrək dedi: “Mən filankəsə 

görə sübh (səhər) namazına gec gedirəm. Çünki o namazı çox uzadır”. 

Mən Peyğəmbərin  o günki qədər qəzəbləndiyini heç görməmişdim. O 

buyurdu: “Ey insanlar! Sizlərdən bəziniz (insanları) uzaqlaşdırırsınız. 

Kim (insanlara) namaz qıldırarsa qısa qıldırsın. Çünki onun arxasında 

yaşlı, zəif və işi olanlar var”.   
641 İbn Ömərdən Malik: 1\194, Buxari: 406, 753, 1213, 6111, Müslim: 547, 

Əbu Davud: 479 və Nəsai: 2\51, Ənəsdən Buxari: 405, 413 və Müslim: 

551, Əbu Səid əl-Xudridən və Əbu Hüreyrədən isə Buxari: 408, 409 və 

Müslim: 548 rəvayət etmişlər. 
642 Nəsainin: 3\54-55 və Əhmədin: 4\264 Ammar ibn Yasirdən rəvayət et-

diyi uzun hədisdən bir parçadır. Ammar ibn Yasir bir gün insanlara na-
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qiqətən çətin və gözəl bir şeydir. Belə olduğu təqdirdə insan 

istər qəzəbli olsun, istərsə də sakit olsun, o ancaq haqqı de-

yir. Çünki insanların bir çoxu qəzəbləndiyi zaman nə dediyi-

ni bilmir. 

Təbərani Ənəsdən mərfu olaraq belə dediyini rəvayət et-

mişdir: “Üç şey imanın əxlaqındandır; Qəzəbləndiyi zaman 

qəzəbinin insanı batilə təhrik etməməsi, razı qaldığı zaman 

razılığının onu haqqdan uzaqlaşdırmaması, əlində olduğu 

halda özününki olmayana əl atmaması”.643 

Peyğəmbərin  belə buyurduğu rəvayət olunmuşdur: 

“Bizdən əvvəlki qövmlərdən (birində) iki nəfər var idi. On-

lardan biri ibadət əhli, digəri isə günahkar idi. İbadət əhli hər 

dəfə o birinə nəsihət edir, o isə yolundan dönmürdü. Bir gün 

ibadət əhli yenə də o birinin günah işlədiyini gördü və bunu 

böyüdərək ona belə dedi: “Allah`a  and olsun ki, Allah  səni 

                                                                                                                                   

maz qıldırdı və namazı qısa kəsdi. İnsanlar buna görə onu qınadılar. O 

dedi: “Rükunu və səcdəni doğru etmədimmi?” Onlar dedilər: “Etdin”. O 

dedi: “Mən Peyğəmbərin  etdiyi bu duanı da etdim: “Allah`ım! Elmin 

və qüdrətinlə mənim həyatımın xeyirli olduğunu bilirsənsə məni yaşat. 

Əgər ölümüm daha xeyirlidirsə məni öldür. Mənə Səni görmədiyim hal-

da Səndən qorxmağı, (Sənin tək məbud olduğuna) şahidlik etməyi,  qə-

zəbli və sakit halda yalnız haqq söz söyləməyi, zənginlik və kasıblıqda ə-

dalətli olmağı, üzünə baxmağın ləzzətini, Səninlə görüşməyin həsrətini 

nəsib et. Zərər verici fəlakətlərdən və azdırıcı fitnələrdən Sənə sığınıram. 

Allah`ım bizi imanla bəzət və doğru yol göstərənlərdən et”. İbn Hib-

ban:1971 bu hədisin səhih olduğunu söyləmişdir. 
643 Təbərani “Sağir”-də: 164. Sənədində Zübeyr ibn Ədinin yoldaşı Bişr 

ibn Hüseyn əl-Əsbahani var. Buxari onun haqqında demişdir: “Araşdırıl-

maya ehtiyacı olan bir şəxsdir”. Darəqutni demişdir: “O mətrukdur”. İbn 

Ədi demişdir: “Ondan rəvayət olunan hədislər qəbul olunmur”. Əbu Ha-

tim demişdir: “O Zübeyrin adından yalan danışır”. 
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bağışlamayacaq”. (Qiyamət günü isə) Allah  onun günah-

larını bağışladı və ibadət əhlinin əməllərini boşa çıxardı”. 

Əbu Hüreyrə demişdir: “O (ibadət əhli) bir bir söz söylədi və 

dünyasını da, axirətini də itirdi”. Əbu Hüreyrə hər zaman in-

sanları qəzəbli ikən belə şeylər söyləməkdən çəkindirərdi.  

İmam Əhməd və Əbu Davud demişlər: “Bu şəxs Allah  

üçün qəzəblənmiş, daha sonra Allah  üçün caiz olmayan bir 

söz demişdi. Amma o, dediyi şeyin nə dərəcədə həqiqəti i-

fadə etdiyini də bilmirdi. Buna görə də Allah  onun əməllə-

rini boşa çıxardı. Bəs qəzəbli ikən (Allah  üçün deyil) nəf-

sinə uyaraq özü üçün danışmış və deyilməsi caiz olmayan 

şey demişsə halı necə olar?”644    

Müslim İmran ibn Huseyndən belə dediyini rəvayət et-

mişdir: 

ى ل  ع   ار  ص  ن  ال   ن  م   ة  أ  ر  ام   و   ه  ار  ف  س  أ   ض  ع   ب   ف    ب    النَّ  ع  وا م  ان  ك    م  ه  ن َّ "أ  
 ا"وه  ع  د   ا و  ه  اع  ت  وا م  ذ  خ  : ال  ق  ف   ،  ب   النَّ  ع  م  س  ا، ف  ه  ت   ن   ع  ل  ، ف   ت  ر  ج  ض  ، ف  ة  ق  ن  

Onlar Peyğəmbərlə  birlikdə səfərlərdən birində ikən 

dəvənin üzərində bir qadın qəzəblənərək dəvəni lənətlədi. 

Peyğəmbər  bunu eşidərək buyurdu: “Dəvənin yükünü gö-

türün və dəvəni buraxın (getsin)”.645 

Müslimin  bir digər rəvayətində isə Cabirdən belə dediyi 

rəvayət edilmişdir:  

                                                           
644 Əhməd: 2\323, Əbu Davud: 4901. Hədisin sənədi həsəndir.  
645 Müslim: 2595 
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، ه  ل   ح  ض  ى ن  ل  ع   ار  ص  ن  ال   ن  م   ل  ج  ر   و   ة  و  ز   غ  ف    هللا   ول  س  ر   ع   م  ن  ر  "س  
:  هللا   ول  س  ر   ال  ق  ، ف   هللا   ك  ن  ع  ، ل  ر  س   :ه  ل   ال  ق  ، ف   ن  د  ل  الت    ض  ع  ب    ه  ي  ل  ع   ن  دَّ ل  ت   ف   
ى ل  ع   واع  د  ت   ال   ، و  م  ك  س  ف  ن   ى أ  ل  ع   واع  د   ت  ، ال  ون  ع  ل  ا ب   ن  ب   ح  ص   ت  ال  ، ف  ه  ن  ع   ل  ز  ان  
ا يه  ف   ل  أ  س  ي   ةً اع  س   هللا   ن  م  وا ق  اف  و   ت   ال   ،م  ك  ال  و  م  ى أ  ل  وا ع  ع  د   ت  ال   ، و  م  ك  د  ال  و  أ  
 "م  ك  ل   يب  ج  ت  س  ي  ، ف   اء  ط  ع  

“Döyüşlərin birində Peyğəmbərlə  birlikdə idik. Ənsar-

dan bir nəfər su dəvəsinin üzərində idi. Dəvə bir az dayandı. 

Üzərindəki adam ona dedi: “Allah sənə lənət etsin get”. 

Allah Rəsulu  buyurdu: “O dəvədən düş. Lənətlənmiş 

(heyvanla) bizə yoldaşlıq etmə. Özünüzə bəddua etməyin. 

Uşaqlarınıza bəddua etməyin. Malınıza bəddua etməyin. 

Allah`ın  duaları qəbul etdiyi vaxta rast gələrsiniz və bəd-

duanız qəbul olunar”.646 

Bütün bunlar onu göstərir ki, qəzəbli insanın duası duala-

rın qəbul olma vaxtına düşsə qəbul oluna bilər. Həmçinin o-

nu da göstərir ki, qəzəbli ikən özünə, övladına və malına 

bəddua etmək qadağan olunmuşdur.  

Allah  buyurmuşdur:   

   
  

 
  

     

                                                           
646 Müslim: 3009 
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Əgər Allah insanlara, xeyri tezliklə istədikləri kimi, şəri 

də o tezliklə versəydi, şübhəsiz ki, əcəlləri çoxdan tamam ol-

muşdu. (Allah insanların yaxşı dualarını tez qəbul etdiyi ki-

mi, qəzəbli halda etdikləri bəd duaları da dərhal qəbul bu-

yursaydı, onlar çoxdan məhv olub gedərdilər). (Yunus 11) 

Mücahid Allah`ın  bu ayəsi barəsində belə demişdir: “İn-

san qəzəbli ikən ailəsinin, övladlarının və malının yanına gə-

lərək “Allah`ım onlara bərəkət vermə. Allah`ım onlara lənət 

et” dediyi zaman əgər istədiyi yerinə yetmiş olsaydı o zaman 

bəddua etdiyi şeylər yerindəcə məhv olmalı idi. Bu da onu 

göstərir ki, qəzəbli ikən olunan bədduaların hamısı qəbul 

olunmur. Hədis isə göstərir ki, əgər bəddua duaların qəbul 

olunma saatında olunarsa qəbul olunar. 

Fudayl ibn İyaddan belə dediyi rəvayət edilmişdir: “Üç 

nəfər var ki, qəzəblərinə görə qınanmazlar. Bunlar oruclu, 

xəstə və səfərdə olan kəslərdir”.  

əl-Əhnəf ibn Qeysdən belə dediyi rəvayət olunmuşdur: 

“Allah  Adəm övladının yanındakı mələklərə belə vəhy e-

dər: “Qəzəbli ikən qullarımın əleyhinə heç nə yazmayın”.  

Əbu İmran əl-Cuvənidən belə dediyi rəvayət olunmuş-

dur: “Xəstə səbirsizlənib günah işlədiyi zaman sağdakı mə-

lək soldakına deyər: “Yazma”. Bunu İbn Əbu Dünyə rəvayət 

etmişdir. Dində burada nəql olunan rəvayətləri dəstəkləyən 

bir əsas yoxdur. Daha öncə nəql etmiş olduğumuz hədislər 

isə bu deyilənlərin ıksini göstərir. 

Peyğəmbərin  qəzəblənən adama susmasını əmr etməsi 

qəzəbli insanın susmaqla mükəlləf olduğunu dəlildir. Deməli 
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o danışdıqlarından cavabdehdir. Peyğəmbərin  qəzəblənən 

insana onu sakitləşdirəcək söz və əməlləri əmr etməsi də sə-

hih yollarla rəvayət olunmuşdur. Bu da onu göstərir ki, insan 

qəzəbləndiyi zaman qəzəbini sönderməklə cavabdehdir. Bəs 

elə isə insanın qəzəbli ikən (söz və əməllərindən) cavabdeh 

olmadığını necə demək olar.  

Əta ibn Əbu Rabəh demişdir: “Alimləri ömürlərinin so-

nunda qəzəblənmələri qədər ağladan başqa bir şey olmamış-

dı. Çünki bu qəzəb onların əlli, altmış və ya yetmiş illik zəh-

mətini yox edi. Qəzəb bəzən insanı dəhşətli fəlakətlərə gəti-

rib çıxarır”. Bunu İbn Əbu Dünyə rəvayət etmişdir. 

Sələfdən bəziləri demişlər: “İnsanın qəzəblənməsinin sə-

bəbi xəstəlik, səfər kimi mübah və ya oruc kimi Allah`a   ita-

ət isə o qəzəbinə görə qınanmaz”. Burada nəzərdə tutulan o-

dur ki, qəzəbli ikən insan sıxıntı verən sözlər və ya söyüş iş-

lədərsə bu zaman ona günah yazılmaz. Peyğəmbər  buyur-

muşdur: 

 ب  ض  غ  ا ي   م  ك    ب  ض  غ  أ   ، و  ر  ش  ى الب  ض  ر  ا ي   م  ى ك  ض  ر  أ   ر  ش   ب  ن  ا أ  َنَّ  "إ  
 "ةً ار  فَّ ك    ه  ا ل  ه  ل  ع  اج  ، ف  ه  ت  د  ل  ج   و  أ   ه  ت  ب   ب   س   م  ل  س  ا م  ي   أ  ، ف  ر  ش  الب  

“Mən də bir insan (bəşər) övladıyam. İnsanın razı qaldığı 

kimi razı qalır, insanın qəzəbləndiyi kimi qəzəblənirəm. 

(Allah`ım) müsəlmanlardan hər hansı birini acılayıb onu 

vurdumsa bunu onun üçün kəffarə et.”647   

                                                           
647 Əbu Hüreyrədən Buxari: 6361, Müslim: 2601 rəvayət etmişdir. İbn 

Hibban: 6516 hədisin səhih olduğunu söyləmişdir. Müslim Aişədən 2600, 

Cabirdən 2601, Ənəs ibn Malikdən isə 2603 rəqəmi ilə rəvayət etmişdir. 

İbn Hibban: 6514 hədisin səhih olduğunu söyləmişdir.    



 
485 

 

Əgər qəzəb küfrə, dindən çıxmaya, cana qıymağa, kimin-

sə malını əlindən almağa yol açmışsa bu halda insanın qə-

zəbli olduğu üçün məsuliyyət daşımadığını heç kim deyə bil-

məz. Həmçinin (yoldaşını) boşamaq, qul azad etmək və ya 

and içmək kimi hallarda da insanın məsuliyyət daşıdığı barə-

sində heç bir alim ixtilaf etməmişdir.  

İmam Əhməd “Müsnəd”-də Əvs ibn Samitin həyat yolda-

şı Xuveylə bint Sələbədən belə dediyini rəvayət etmişdir: “O 

bir dəfə ərinin yanına gəldi və əri qəzəblənərək ona zihar e-

lan etdi.648 Onun əri yaşlanmış və əxlaqı dəyişmişdi. Qadın 

Peyğəmbərin  yanına gələrək ərinin pis əxlaqı barəsində o-

na şikayət etdi. Allah  zihar ayəsini nazil etdi649 və Peyğəm-

bər  də ziharın kəffarəsini verməyi əmr etdi”.650 Bunu Əbu 

Hatim başqa bir rəvayətlə Əbu`l-Əliyədən nəql edərək de-

mişdir: “Xuveylənin əri qəzəblənərək ona zihar elan etmişdi. 

Qadın Peyğəmbərin  yanına gələrək olub-keçənləri ona da-

nışdı və dedi: “Onun məni boşamaq fikri yox idi”. Peyğəm-

                                                           
648 Həyat yoldaşını özünə haram etmək. 
649 (Ya Peyğəmbər!) Əri barəsində səninlə mübahisə edən və Allah`a şi-

kayət edən qadının sözünü Allah eşitdi. Allah sizin danışığınızı eşidir. 

Həqiqətən, Allah eşidəndir, görəndir! Sizdən öz qadınları ilə zihar edən 

kimsələrin zövcələri (əslində) onların anaları deyillər. Onların anaları 

ancaq özlərini dünyaya gətirən qadınlardır. Onlar, əlbəttə, pis və yalan 

söz danışırlar. Şübhəsiz ki, Allah əfv edəndir, bağışlayandır. Qadınları 

ilə zihar edib, sonra sözlərindən dönənlər onlarla yaxınlıq etməzdən 

əvvəl bir kölə azad etməlidirlər. Bu sizə verilən öyüddür. Allah nə 

etdiklərinizdən xəbərdardır! Kim (bir kölə) tapmasa, qadını ilə yaxınlıq 

etməzdən əvvəl iki ay sərasər oruc tutmalı, buna da gücü çatmasa, altmış 

yoxsulu yedirdib doydurmalıdır. Bu sizin Allah və Onun Peyğəmbərinə 

iman gətirməniz üçündür. Bunlar Allah`ın hədləridir (onları aşmaq 

olmaz). Kafirləri şiddətli bir əzab gözləyir! (Mücadələ 1-4) 
650 Əhməd: 6\410. Hədis səhihdir. İbn Hibban: 4279 
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bər  buyurdu: “Sən daha ərinə haramsan”. Bundan sonra 

(Əbu Hatim) rəvayəti uzun-uzadı zikr etmiş və sonda de-

mişdi: “Allah  boşamanı zihara çevirdi”. 

Bu insan qəzəbli ikən yoldaşına zihar elan etmiş, Peyğəm-

bər  isə onun bu hərəkətini boşanma kimi dəyərləndirmiş 

və demişdir: “O qadın ərinə haram oldu”. Yəni onlar boşan-

mış sayılmışdır. Allah  bunun zihar olduğunu elan etdikdən 

sonra da Peyğəmbər  kişinin üzərindən məsuliyyəti at-

mamış, əksinə ona kəffarə ödəməsini əmr etmişdi.  

Mücahid İbn Abbasdan belə dediyini rəvayət etmişdir: 

“Bir nəfər İbn Abbasa belə demişdi: “Mən qəzəblənərək yol-

daşımı üç dəfə boşadım, (indi nə etməliyəm?). İbn Abbas de-

di: “İbn Abbasın Allah`ın  sənə haram etdiyini halal etməyə 

gücü çatmaz. Sən Rəbb`inə asi olub yoldaşını özünə haram 

etdin”. Bu rəvayəti Cəvzəcani və əd-Darəqutni Müslimin  

şərtlərinə uyğun gələn sənədlə nəql etmişlər.651         

                                                           
651 “Sünən”: 4\13 Hibban ibn Musa yolu ilə Abdullah ibn Mübarəkdən, o 

Seyf ibn Süleyman əl-Məxzumidən, Mücahid ibn Cübeyrdən belə dediyi-

ni rəvayət etmişlər: “Qureyşdən bir nəfər İbn Abbasın yanına gələrək de-

di: “Ey İbn Abbas mən qəzəbli ikən yoldaşımı üç talaqla boşadım”. İbn 

Abbas dedi: “Şübhəsiz ki, İbn Abbasın sənə haram ediləni halal etməyə 

gücü çatmaz. Sən Rəbb`inə asi olmusan və yoldaşın sənə haram olub. Sən 

Allah`dan qorxmamısan ki, O sənə bir çıxış yolu qoysun. Daha sonra bu 

ayəni oxudu: “(Ya Peyğəmbər!) Xanımlarınızı boşadığınız zaman onları 

gözləmə müddətlərində (heyzdən pak olduqdan sonra) boşayın”. 

(Talaq 1)  Abdullah ibn Mübarək, Süfyandan, o Ömər ibn Murradan, o 

Səid ibn Cübeyrdən belə dediyini rəvayət etmişdir: “Bir nəfər İbn Abba-

sın yanına gələrək dedi: “Mən yoldaşımı min talaqla boşamışam”. İbn 

Abbas dedi: Üç talaqla xanımın sənə haram olur. Qalanları isə (üzərinə 
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Qazı İsmayıl ibn İshaq “Əhkamu`l-Quran” kitabında 

Aişədən g səhih bir sənədlə belə dediyini rəvayət etmişdir: 

“Bilmədən içilən andlar, mübahisə və zarafat əsnasında içi-

lən və sözə ciddiyyət qatmayan andlardır. Kəffarə tələb edən 

andlar isə istər qəzəbli ikən, istərsə də adi halda məsələyə 

ciddiyyət qataraq “Bunu belə edəcəm” və ya “Bunu etməyə-

cəyəm” deməkdir. Dediyin bu şeyləri pozmağın isə kəffarə 

ödəməyini tələb edən bir haldır”. Bunu həmçinin İbn Vəhb, 

Yunusdan, o Zühridən, Urvədən, o da Aişədən652 g rəvayət 

etmişlər. Bu da ən səhih sənədlərdən birirdir.  

Bu isə öz növbəsində Aişədən g mərfu olaraq nəql olu-

nan “Üstüörtülü halda boşama və (qul) azad etmə keçərsiz-

dir”653 hədisinin ya səhih olmadığını, ya da bu hədisin qəzəb-

                                                                                                                                   

yığdığın) günahdır. Sən Allah`ın ayələri ilə istehza etmisən”. Bu səhih bir 

sənəddir. Rəvayət edənlər Buxari və Müslimün raviləridir. 
652 Hafiz İbn Həcər “Fəth”-də: 11\48 İbn Vəhbdən rəvayət etmiş, həmçi-

nin əz-Zubeydi yolu ilə İbn Əbu Asimə də nisbət etmişdir. Bu rəvayəti 

Abdu`r-Razzaq “Musannəf”-də Muammərdən də nəql etmişdir. Bu ravi-

lər də rəvayəti Zühridən, o Urvədən, o da Aişədən g nəql etmişlər. 
653 Əhməd: 6\276, Əbu Davud: 2193, İbn Əbu Şeybə: 5\49, Darəqutni: 

4\36, Hakim: 2\198, Beyhaqi: 7\357 MƏhəmməd ibn İshaq yolu ilə Səvr 

ibn Yəzid əl-Kələidən, o Məhəmməd ibn Übeyd ibn Əbu Saleh əl-Məkki-

dən, o Safiyyə bint Şeybədən, o da Aişədən g rəvayət etmişlər. Bu isə çox 

zəif bir sənəddir. Çünki Məhəmmədn ibn Übeyd zəifdir. Hədisi həmçinin 

Darəqutni Qazəə ibn Suveyd (o zəifdir) yolu ilə Zəkəriyyə ibn İshaqdan, 

o Məhəmməd ibn Osmandan, o Safiyyədən, o da Aişədən g rəvayət 

etmişdir. Bu hədisi Hakim Nueym ibn Həmməd yolu ilə Əbu Saffən 

Abdullah ibn Səid əl-Əməvidən, o Səvr ibn Yəziddən, o Safiyyə bint Şey-

bədən, o da Aişədən g rəvayət etmişdir. Deyirəm ki, Nueym ibn Həm-

məd münkərdir. Bu sənəddən həmçinin Məhəmməd ibn Übeyd də düş-

müşdür. 



 
488 

 

li ikən boşama kimi açıqlanmasının düzgün olmadığını gös-

tərir.654  

Səhabələrdən bir çoxunun qəzəbli ikən and içənin andına 

görə cavabdehlik daşıdığını və dediyini etməsə kəffarə ödəyə-

cəyinə fətva verdikləri nəql olunmuşdur. İbn Abbasdan bu-

nun ziddi rəvayət olunsa da bu rəvayətin sənədi səhih deyil. 

Həsən əl-Bəsri demişdir: “Sünnətə uyğun olaraq boşanma 

cinsi əlaqədə olmadan təmiz ikən bir (talaqla) dəfə boşamaq-

dan ibarətdir. Qadın üç heyz görüncəyə qədər kişi ixtiyar sa-

hibidir. Əgər istəsə bu müddət ərzində xanımını geri qaytara 

bilər. Bu müddət ərzində qəzəbli isə qəzəbi də yatməş olar. 

Əgər qadın heyz görmürsə o zaman üç ay gözləməlidir”.  

Həsən əl-Bəsri demişdir: “Kişi sonradan peşman olmasın 

deyə Allah  boşanmanı bu cür əmr etmişdir”. Bunu Qazı İs-

mail rəvayət etmişdir.   

                                                           
654 Bax Tirmizi: 1409, Əbu Davud: 2815, Nəsai: 7\227. İbn Hibban: 5883 

rəvayətin səhih olduğunu demişdir. Xattabi “Məəlimu`s-Sünən”-də: 

3\242 demişdir: “Üstüörtülü” sözünün mənası ikrahdır (məcbur edilmə). 

Səhabələrdən Ömər ibn Xattab, Əli ibn Əbu Talib, İbn Ömər, İbn Abbas 

məcburən (ikrah altında) boşanmanı boşanma saymırdılar. Bu görüş 

həmçinin Şureyh, Əta, Tavus, Cabir ibn Yəzid, Həsən əl-Bəsri, Ömər ibn 

Abdu`l-Əziz, əl-Qasim, Səlim kimi alimlərin də doğru gördüyü görüş-

dür. Malik ibn Ənəs, Əvzai, İmam Şafi, Əhməd ibn Hənbəl və İshaq ibn 

Rahaveyh də bu görüşü seçmişlər. Tələbəsi İbnu`l-Qayyim “Muxtasaru`s-

Sünən”-də: 3\117-118  İbn Teymiyyədən belə dediyini nəql etmişdir: 

“Üstüörtülülük elmin, (görülən işdə) nəzərdə tutulanın qarşısının (hər 

hansı bir şeylə) bağlı olmasıdır. Nə dediyini bilməyən əqli zəifin, dəlinin, 

sərxoşun, məcbur edilənin, qəzəblinin boşaması bura daxildir. Çünki bu 

halların hamısında elmin və niyyətin qarşısı alınmışdır. Boşanma isə 

niyyətli şəkildə bilərək olunan bir əməldir. Allah ən doğrusunu biləndir.  
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Alimlərdən çoxu qəzəbli ikən deyilən kinayəli sözləri belə 

açıq boşamaya bərabər tutmuş, bununla da boşanmanın hə-

yata keçdiyini söyləmiş, qəzəbin boşanmaya mane olduğu 

fikrini qəbul etməmişlər.  

Bəziləri də qəzəbli ikən söylənilən kinayəli sözləri niyyətə 

bənzətmiş və bununla da boşanmanın həyata keçdiyini söy-

ləmişlər. Belə olduğu halda qəzəbin açıq şəkildə həyata keçi-

rilən boşamaya mane olduğunu necə demək olar ki?  
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On Yeddinci 

HƏDİS: 

XEYİRXAHLIQ 
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كمتمبم   : ))إَن للام الق ع ن  أ ب ي  ع ل ى ش دَّاد بن  أوس  ع ن  رسول  هللا 
ن وا اأمح  فم  ذما ق مت مل ت م  إ  يء ، فم ى ك ل   شم لم انم عم سم ح  ال   لمة، وم س   ا ذمَبم ت م  ذم إ   لق ت  

ن وا الذ  َب مةم، وم  َد أم ل   فمأمح س   م  ل  س  م   اه  و  ر   ه ((ي  ح  ذمب يحمتم ل   ه ، وم ف رمتم د ك م  شم حم ي ح 

Əbu Yələ Şəddad ibn Əvsdan Allah Rəsulunun  belə 

buyurduğu rəvayət olunmuşdur: “Həqiqətən Allah  hər bir 

şeydə yaxşılığı yazmışdır (əmr etmişdir). Öldürdüyünüz 

zaman gözəl (rahat) bir şəkildə öldürün. (Heyvan) kəsdi-

yiniz zaman gözəl (rahat) bir şəkildə kəsin. Sizdən hər bi-

riniz bıçağını itiləsin ki, kəsdiyi heyvanı rahatlatsın.” Hə-

disi Müslim  rəvayət etmişdir.655 

Bu hədisi Müslim Əbu Qilabədən, o Əbu`l-Əşəs əs-Sana-

nidən, o da Şəddad ibn Əvsdan rəvayət etmişdir. Buxaridə 

bu hədis nəql olunmamışdır. Çünki o kitabında Əbu`l-Əşas-

dan heç bir hədis rəvayət etməmişdir. Əbu`l-Əşas isə Şamlı-

dır və etibarlı bir ravidir. Bu hədisə bənzər bir rəvayət Səmu-

ranın Peyğəmbərdən   etdiyi rəvayətdir. O rəvayətdə Pey-

ğəmbərin  belə buyurduğu rəvayət olunmuşdur: 

 ،ه  ول  ت  ق  م   م  ر  ك  ي  ل  ف    ،م  ك  د  ح  أ   ل  ت  ق    اذ  إ  ف   وا،ن  س  ح  أ  ف   ن  س  حم    لَّ ج   و   زَّ ع   هللا   نَّ إ  "
 "ه  ت  يح  ب  ذ   ح  ي   ل  و   ،ه  ت  ر  ف  ش   دَّ ح  ي  ل  ف    ،ح  ب  ذ   اذ  إ   و  

                                                           
655 Müslim: 1955, Əhməd: 4\123, 124, 125, Tirmizi: 1409, Nəsai: 7\227, İbn 

Məcə: 3170, Darimi: 2\82, İbn Əbu Şeybə: 9\421, İbn Cərud “Muntəfə”-

də: 839, 899, Tayəlisi: 1119, Tahavi “Şərh Məəni`l-Əsər”-də: 3\184-185, 

Beyhaqi: 8\60. 
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“Həqiqətən Allah  xeyirxahdır, siz də xeyirxah olun. Siz-

dən hər kim öldürərsə öldürəcəyi (canlıya) ikram etsin. Siz-

dən hər kim (heyvan) boğazlayarsa bıçağını itiləsin ki, kəs-

diyini rahatlatsın.” Hədisi İbn Adiyy nəql etmişdir.656 

Təbərani Ənəsdən Peyğəmbərin  belə buyurduğunu rə-

vayət etmişdir:   

 ب  ي    ن  س  حم    هللا   نَّ إ  ف   وا،ن  س  ح  أ  ف   م  ت  ل  ت   ق    اذ  إ   و   وا،ل  د  اع  ف   م  ت  م  ك  ح   اذ  إ  "
 "ي  ن  س  امل  

“Əgər hökm versəniz ədalətli olun. Əgər öldürsəniz gözəl 

öldürün. Heç şübhəsiz ki, Allah  xeyirxahdır və xeyirxahları 

sevər.”657  

Peyğəmbərin  “Həqiqətən Allah  hər bir şeydə yaxşılığı 

yazmışdır (əmr  etmişdir)” sözünü Əbu İshaq əl-Fəzzəri658 

                                                           
656 “Kamil”-də: 6\2419. Hədisin sənədi zəif olsa da bir az öncə rəvayət o-

lunan Şəddad ibn Əvsin hədisi onu dəsdəkləyir. 
657  Heysəmi “Məcmə”-də: 5\197 Təbəranidən nəql etmiş və demişdir: 

“Raviləri etibarlı insanlardır”. Həmçinin İbn Əbu Asim “əd-Diyət”-də:  

səh. 94 Osman ibn Talutdan, Əbu Nueym “Əxbər Əsbəhən”-da: 2\113 

Süleyman ibn Davud əl-Minqaridən, İbn Ədi “Kamil”-də: 6\2145 rəvayət 

etmişlər. Bu üç ünün də sənədi belədir: Məhəmməd ibn Bilaldan, o İmran 

ibn Davur əl-Qattandan, o Qatədədən, o da Ənəs ibn Malikdən. Bu sənəd 

hədisin həsən olması üçün kifayət edər.   
658 O böyük imam, mücahid Əbu İshaq İbrahim ibn Məhəmməd ibn Haris 

əl-Fəzzəridir. Hicri 186-cı ildə vəfat etmişdir. Onun “Seyr” kitabı isə ci-

had və döyüş barəsindədir. İmam Şafi rahiməhullah onun haqqında belə 

demişdir: “Heç kim Əbu İshaq kimi kitab yazmamışdır”. İbn Teymiyyə 

demişdir: “Şam əhli müharibə və cihad əhli idilər. Onlar bu barədə baş-

qalarının bilmədiklərini bilirdilər”. Buna görə də Əbu İshaqın yazdığı ki-
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“Seyr” kitabında Xaliddən, o Əbu Qaləbədən o da Peyğəm-

bərdən   belə rəvayət etmişdir: “Həqiqətən Allah  hər bir 

şeydə yaxşılığı yazmışdır (əmr etmişdir)” və  ya “hər bir 

məxluqa (qarşı)”. Bunu o mürsəl olaraq ifadənin “hər bir 

şeydə”-mi yoxsa “hər bir məxluqa (qarşı)”-mı olmasında tə-

rəddüd edərək nəql etmişdir. Bu iki ifadənin ikisindən də or-

taya çıxan məna belədir ki, Allah  hər bir canlıya qarşı yaxşı 

rəftar etməyi əmr etmişdir.   

Buradakı mənanın belə olduğunu deyənlər də var: “Allah 

 hər bir şeyə (qarşı), hər bir şeydə (işdə) və ya  hər bir şeyin 

idarəsi zamanı yaxşı davranmağı əmr etmişdir”. Belə olduğu 

təqdirdə yaxşı rəftar edilmənin kimə qarşı olduğu zikr o-

lunmuş, amma kimə əmr olunduğu isə zikr olunmamışdır.  

“Yazmışdır” kəlməsi bəziləri istisna olmaqla bir çox fiqh 

və üsul alimlərinə görə vacibliyi göstərir. Çünki Quranda 

yazmaq sözü ancaq vacib olan şeylər üçün istifadə olunmuş-

dur. Allah  buyurur:  

   
   

     

Çünki namaz möminlərə müəyyən vaxtlarda yazılmış-

dır (vacib buyrulmuşdur). (Nisə 103) 

   
    

Oruc tutmaq sizə yazıldı (vacib buyruldu). (Bəqərə 183)  

                                                                                                                                   

tab insanları valeh etmişdi. “ər-Risalə” nəşriyyatı bu kitabdan qalan bir 

hissəni doktor Fəruq Həmədənin təhqiqi ilə nəşr etmişdir.  
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Sizin üzərinizə (Allah`ın  düşmənlərinə qarşı) döyüş (ci-

had) yazıldı (vacib edildi). (Bəqərə 216) 

Bəzən də bu kəlmə həyata keçməsində şübhə olmayan 

şeylər üçün istifadə olunur. Allah  buyurur: 

    
     

Allah: “And olsun ki, Mən və peyğəmbərlərim qalib gə-

ləcəyik!”- deyə yazmışdır. (Mücadələ 21) 

   
   
   
  

     

Biz Zikrdən (Lövhi-məhfuzdakı yazıdan) sonra Zəburda 

da yazmışdıq ki, yer üzünə (və ya Cənnət torpaqlarına) Mə-

nim saleh qullarım varis olacaqlar. (Ənbiya 105)  

   
      

(Allah) onların qəlblərinə iman yazmışdır. (Mücadələ 22) 

Peyğəmbər  ramazan ayındakı təravih namazı barəsin-

də belə buyurmuşdur:  

 "م  ك  ي  ل  ع   ب  ت  ي ك   ن  أ   ت  ي  ش  خ   ن   إ  "
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“Qorxdum ki, o sizin üzərinizə yazılar (və ya fərz buyru-

lar).”659 
Allah Rəsulu misfak barəsində də belə demişdir:  

 "يَّ ل  ع   ب  ت  ي ك   ن  أ   ت  ي  ش  خ   ّتَّ ح   اك  و  لس  اب   ت  ر  م  أ  "
“Misfakla (elə şiddətli) əmr olundum ki, üzərimə yazıl-

mağından qorxdum.”660  

 "ة  ال  حم    ال   ك  ل  ذ   ك  ر  د  م   و  ه  ف    ،ن  الز    ن  م   ه  ظَّ ح   م  آد   ن  اب   ىل  ع   ت ب  ك  "
“Adəm övladının (hər birinin) zinadan payı yazılmışdır 

və bundan qaçış mümkün deyildir.” 661 

Buradan belə nəticəyə gəlmək olar ki, bu hədis gözəl rəf-

tarın vacib olduğuna dair bir dəlildir. Çünki Allah  gözəl 

rəftarı ımr etmişdir. Allah  buyurur:  

   
  

    

                                                           

659 Aişədən g Buxari: 729, Əhməd: 5\182, 184, 187, Zeyd ibn Sabitdən Bu-

xari: 7290 və Nəsai: 3\198 rəvayət etmişlər. 
660 Vəsilə ibn Əsqaadan Əhməd: 3\490 rəvayət etmişdir. Sənədində Leys 

ibn Əbu Səlim var və o Zəifdir. 
661 İbn Abbasdan Buxari: 6343, 6612, Müslim: 2657, Əbu Davud: 2152 rə-

vayət etmişlər. O demişdir: “Mən Əbu Hüreyrənin bu sözündən daha 

çox kiçik günaha bənzər bir şey görmədim. O demişdir: “Peyğəmbər  

buyurmuşdur: “Adəm övladının (hər birinin) zinadan payı yazılmışdır 

və bundan qaçış mümkün deyildir. Gözün zinası baxmaq, dilin zinası isə 

danışmaqdır. Nəfs bunu istəgər və arzulayar, cinsiyyət orqanı isə ya bu-

nu təsdiq edər (və həyata keçirər), ya da inkar edər”.  
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Həqiqətən, Allah ədalətli olmağı, yaxşı rəftar etməyi et-

məyi əmr etmişdir. (Nəhl 90) 

    
      

Yaxşılıq edin! Heç şübhəsiz ki, Allah yaxşılıq (ehsan) e-

dənləri sevir. (Bəqərə 195) 

Buradakı yaxşı rəftar etməklə əmr etmə bəzən vacib, bə-

zən isə bəyənilən bir iş olur. Vacib olana misal olaraq vali-

deynlərlə yaxşı rəftar etməyi, qonağa qarşı yaxşı rəftar etmə-

yi göstərmək olar. Bəyənilən iş olanlara isə sədəqə və sair ki-

mi işləri göstərmək olar. 

Bu hədis də onu göstərir ki, yaxşı davranış hər bir işdə 

vacib buyrulmuşdur. Amma hər bir işdə yaxşılığın müəyyən 

bir həddi vardır. Vacib olan əməlləri yerinə yetirməkdəki 

yaxşılıq onları kamil bir şəkildə əda etməkdir. Belə halda 

yaxşılıq vacib sayılır. Amma vacib əməlin müstəhəblərinin 

yerinə yetrilməsindəki yaxşılıq isə vacib deyildir.  

Haram olan şeylərin tərkindəki yaxşılıq isə onlardan uzaq 

durmaq, onları zahirən və batinən tərk etməkdir. Allah  bu-

yurur:   

   
     

Günahın aşkarından da, gizlisindən də əl çəkin! (Ənam 

120) Yaxşılığın bax bu qədəri artıq vacib olmuş olur. 

Yazılanlara (qədərə) səbrdə yaxşılıq isə qəzəblənmədən, 

narahat olmadan ona dözərək, səbr etməkdir. 
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Canlılarla rəftar zamanı lazım olan yaxşılıq isə onlarla 

Allah`ın  əmr etdiyi şəkildə rəftar etməkdir. İnsanların idarə 

olunması zamanı lazım olan yaxşılığa gəlincə isə bu idarəet-

məni Allah`ın  vacib buyurduğu şəkildə həyata keçirməkdir. 

Bütün bu saydıqlarımızda Allah`ın  vacib buyurduqlarından 

daha artığını etmək vacib deyil, sadəcə yaxşılıqdır. 

İnsan və heyvanlardan öldürülməsi caiz olanlarını öldü-

rərkən yaxşı davranmaq ona əzab verməyəcək şəkildə tez və 

asan yolla can verməsini təmin etməkdir. Çünki o ölümə la-

yiq olsa belə əzaba layiq deyildir. Peyğəmbərin  bu hədisdə 

qadağan etdiyi də bax elə budur. Ola bilsin ki, o bunu misal 

olaraq və ya ehtiyac duyduğu üçün söyləmişdir. Hədisdə is-

tifadə edilən öldürmə və kəsmə (qitlətə və zibhətə) kəlmələri 

işin tərzini (qaydasını) göstərir. Yəni kəsməyin və öldürmə-

yin tərzini yaxşılaşdırın. Bu da canı alınması caiz olan can-

lının canının alınmasını sürətləndirməyin vacib olduğunu 

göstərir. İbn Hazm heyvan boğazlayarkən ona qarşı gözəl 

rəftar etmək və insan öldürərkən qılıncla boynunu vurmaq 

lazım olduğu barəsində icmanın olduğunu (bütün alimlərin 

yekdil fikirdə olduğunu) nəql etmişdir. Allah  kafirlər barə-

sində belə buyuruşdur:  

   
  

     

(Ey möminlər!) Kafirlərlə (döyüş meydanında) qarşılaş-

dığınız zaman boyunlarını vurun. (Muhəmməd  4) 
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Mən kafirlərin ürəklərinə qorxu salacağam. Onların bo-

yunlarını vurun. (Ənfal 12)  

Bəziləri bu yerin, yəni başın bədənə birləşdiyi yerin öl-

dürmək üçün ən asan yer olduğunu söyləmişlər. 

Dureyd ibnu`s-Simmə də onu öldürənə oradan vurmasını 

nəsihət etmişdir. 662 

Peyğəmbər  insanları Allah yolunda vuruşmağa göndə-

rərkən onlara belə deyərdi:  

 "ايدً ل  و   وال  ت   ق  ت    ال   و   وال  ث   ت    ال  "
“Meyidin üzərində oynamayın (onun burnunu, qulağını 

və sair orqanlarını kəsməyin) və uşaqları öldürməyin.”663 

Əbu Davud və İbn Məcə  İbn Məsuddan Peyğəmbərin  

belə buyurduğunu rəvayət etmişlər:  

 "ان  ي  ال   ل  ه  أ   ةً ل  ت   ق   اس  النَّ  ع ف  أ  "
“Öldürmək baxımından insanların ən iffətlisi iman əhlidir.”664 

                                                           
662 O Dureyd ibnu`s-Simmə əl-Cuşəmi əl-Bəkridir. Güclü, şücaətli bir şair, 

Cuşəm oğullarnın böyüyü və sərkərdəsi olmuşdur. Apardığı bütün dö-

yüşlərdə zəfər çalardı. Yüzə yaxın döyüş aparmış və heç birində məğlub 

olmamışdır. İslam ona çatdıqda isə İslamı qəbul etməmişdir. Öz qövmü 

ilə müşriklərə yardım etmək üçün Hüneyn döyüşünə qatılmış, müşrik o-

laraq da öldürülmüşdür. Onu bu döyüşə sadəcə biliyindən istifadə etmək 

üçün çağırmışdılar. Bax: “ Xazənətu`l-Ədəb”: 11\118-121.   
663 Müslimin: 1731 Bureydədən rəvayət etdiyi uzun hədisdən bir parçadır.  
664 Hədis həsəndir. Hədisi İbn Məsuddan Əbu Davud: 2666, İbn Məcə: 

2681, 2682, Əhməd: 1\393, həmçinin İbn Əbu Şeybə: 9\420, İbn Cərud: 

840, İbn Əbu Asim “əd-Diyət”-də: səh 94, Beyhaqi: 8\61, Tahavi “Şərh 

Məəni`l-Əsər”-də: 3\183, İbn Hibban: 5994 rəvayət etmişlər. Bu hədis ba-

rəsində Mənnəvi demişdir: “Onlar (yəni iman əhli) Allah`ın yaratdıqları-

na qarşı ən mərhəmətli insanlardırlar. Onlar Allah`a hörmət əlaməti ola-

raq və bu hədisə uyaraq öldürüləcək olana işgəncə verməz, ölünün üzə-
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Əhməd və Əbu Davud İmran ibn Huseyndən və Səmura 

ibn Cundubdan Peyğəmbərin  ölünün üzərində oynamağı 

qadağan etdiyini rəvayət etmişlər.665  

Buxari Abdullah ibn Yəziddən Peyğəmbərin  ölünün ü-

zərində oynamağı qadağan etdiyini rəvayət etmişdir.666 

İmam Əhməd Yələ ibn Murradan Peyğəmbərin  belə 

buyurduğunu rəvayət etmişdir: “Allah  buyurmuşdur: 

 "ياد  ب  ع  ب   وال  ث   ت    ال  "
“Mənim qullarımın (cəsədləri ilə) oynamayın.”667  

İmam Əhməd həmçinin səhabələrin birindən Peyğəmbə-

rin  belə buyurduğunu rəvayət etmişdir: 

 "ة  ام  ي  الق   م  و  ي    ه  ب   هللا   ل  ثَّ م   ب  ت  ي    ل    ث َّ  ،وح  ر   يذ  ب   ل  ثَّ م   ن  م  "
                                                                                                                                   

rində oynamazlar. Qəlbləri imanın dadını dadmamış kafirlər və fasiqlər 

isə əksinə bunları edərlər. Onlar o qədər qatılıq udmuşlar ki, Rəh-

man`dan uzaqlaşmışlar. Allah`dan ən uzaq qəlb qatı qalbdir. Mərhəmət 

etməyən mərhəmət olunmaz”. 
665 Əhməd: 4\439, 440, 445, 460, 5\12, Əbu Davud: 2667. Hədis belədir: 

“Bizə Məhəmməd ibn Musənnə Muaz ibn Hişamdan, o atasından, o Qa-

tədədən, o Həsəndən, o da Həyyəc ibn İmrandan belə rəvayət etmişlər: 

“İmranın köləsi qaçmışdı. O köləsini tapacağı zaman onun əlini kəsəcəyi 

barəsində Allah`a and içdi. O mənə bu barədə soruşmağımı söylədi. Mən 

Səmura ibn Cundubun yanına gələrək bu barərədə ondan soruşdum. O 

dedi: “Peyğəmbər  bizi sədəqə verməyə təşviq edir, ölünün üzərində 

oynamaqdan isə çəkindirirdi. Mən İmranın yanına gələrək ondan bu ba-

rədə soruşdum. O da bunu təsdiq etdi”.  
666 Buxari: 2472 
667 Əhməd: 4\173 Əffandan, o Vəhibdən, o Əta ibn Səibdən, o da Yələ ibn 

Murradan rəvayət etmişdir. 
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“Kim ruhu olan (bir canlı) ilə oynayar (onun bədəninin 

bəzi orqanlarını kəsər) və daha sonra (etdiyi əmələ görə) töv-

bə etməzsə qiyamət günü Allah  da onunla oynayar (onun 

etdiyi kimi edər).”668  

Onu da bil ki, mübah olaraq öldürmə iki növdür. Bunlar-

dan birincisi qisasdır ki, bu zaman da cəsədin üzərində oyna-

maq qadağandır. O sadəcə olaraq öldürdüyü tərzdə də öldü-

rülür. Əgər o öldürdüyü şəxsin cəsədi ilə oynamışsa onunla 

da etdiyinin eynilə rəftar olunurmu, yoxsa təkcə qılıncla boy-

nu vurulurmu? Bu barədə alimlərin iki məşhur görüşü var-

dır. Bunlardan birincisi odur ki, onunla da onun etdiyi kimi 

rəftar olunur. Bu Malikdən, Şafiidən və Əhməddən rəvavət 

olunan məşhur görüşdür. Buxari və Müslim Ənəsdən belə 

dediyini rəvayət etmişlər:  

 يء  ج  ، ف  ر  ج  ب    يي ود  ه  ا ي   اه  م  ر  ، ف   ة  ين  ملد  اح  اب  ض  و  ا أ  ه  ي   ل  ة  ع  ي  ار  خ ر ج ت  ج  "
؟ ك  ل  ت   ن  ق   ال  : ف   هللا   ول  س  ر   ال    ال  ق  ف    ،ر م ق   اب    و    هللا   ول  س  ر   ل  إ   اب   
ا ع  د  ا، ف  ه  س  أ  ر   ت  ض  ف  خ  ؟ ف  ك  ل  ت   ق    ن  ال  : ف  ة  ث  ال   الث  ا ف  ل    ال  ق  ا، ف   ه  س  أ  ر   ت  ع  ف   ر  ف   
 "ر ين  ب  ي   احل ج   ه  س  أ  ر   خ  ض  ر  ، ف    ول  هللا  س  ر   ه  ب  

“Bir cariyə gözəl geyimlə Mədinə kənarına çıxmışdı. Bir 

yəhudi onu daşla vurmuşdu. O artıq son nəfəsdə ikən Allah 

                                                           
668 Hədisi İmam Əhməd: 2\92, 115 Şurüyk yolu ilə Muaviyə ibn İshaq-

dan, o Əbu Saleh əl-Hənəfidən, o da Peyğəmbərin  səhabələrinin birin-

dən rəvayət etmişdir. Zənnimcə bu səhabə İbn Ömərdir. Hədisin sənə-

dindəki Şureykin yaddaşı zəifdir. Heysəmi hədisi “Məcmə”-də iki yerdə 

zikr etmiş, birincidə: 4\32 demişdir: “Hədisi Əhməd rəvayət etmişdir və 

raviləri etibarlı insanlardır”. İkinci: 6\249-250 rəvayətdə isə demişdir: 

“Hədisi Əhməd və Təbərani “Əvsat”-da heç şübhəsiz İbn Ömərdən rəva-

yət etmişlər. Əhmədin raviləri etibarlı insanlardır”. 
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Rəsulunun  yanına gətirildi. Allah Rəsulu  buyurdu: “Sə-

ni filankəsmi öldürdü?” O başını qaldırdı. Üçüncü dəfə bu-

yurdu: “Səni filankəsmi öldürdü?” Cariyə (təsdiq etmək ü-

çün) başını aşağı saldı. Peyğəmbər  onu (yəhudini) gətizdi-

rib başını iki daş arasında əzdirdi.”669 

Onların nəql etdikləri başqa bir rəvayətdə belə deyilir: 

“(Yəhudi) gətirildi və etdiklərini etiraf etdi”. 

Müslimin  bir digər rəvayətində belə deyilir: “Bir yəhudi 

üzərindəki bəzək əşyalarına görə ənsardan olan birinin cari-

yəsini öldürmüş və bir quyuya atmışdı. O (yəhudi) cariyənin 

başını daşla əzmişdi. Onu tutub Peyğəmbərin  yanına gə-

tirdilər. O da yəhudinin ölüncəyə qədər rəcm olunmasını 

əmr etdi və yəhudi rəcm olunaraq öldürüldü.”670 

Bu məsələdə ikinci görüş isə qisasın ancaq qılıncla (boy-

nunu vurmaqla) alınacağıdır. Bu Süfyan əs-Səvrinin, Əbu 

Hənifənin görüşü olub, İmam Əhməddən bir rəvayətdir. 

İmam Əhməddən bu barədə üçüncü bir görüş də var. O 

deyir ki, öldürən kəs bunu necə etmişsə onunla da elə rəftar 

olunur. Yalnız yandırmaq və cəsədi ilə oynamaq olmaz. 

Çünki bu ikisi qadağan olunmuşdur. Bu görüşü İmam Əh-

məddən əl-Əsram nəql etmişdir. Həmçinin Peyğəmbərin  

belə buyurduğu da rəvayət olunmuşdur:  

 "ف  ي  لسَّ اب   الَّ إ   د  و  ق    ال  "

                                                           
669 Buxari: 6877, Müslim: 1672. 
670 Müslim: 1672, 16 
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“Qisas almaq yalnız qılıncla olar.” Bu hədisi İbn Məcə  rə-

vayət etmişdir.671 Hədisin sənədi zəifdir. Əhməd demişdir: 

“Peyğəmbərdən  “Qisas alma yalnız qılıncla olar” buyur-

duğu rəvayət olunur. Amma bunun isnadı yaxşı deyil. Ənə-

sin hədisinə gəldikdə isə o, (yəhudinin öldürülməsi barəsin-

də) bundan daha yaxşı və güclüdür”.  

Əgər bir nəfər bir insanın əllərini və ayaqlarını kəsmiş və 

daha sonra onu öldürmüşsə onu öldürmək kifayətdirmi, 

yoxsa onun da öncə əlləri və ayaqları kəsilir və daha sonra 

öldürülür? Bu barədə də iki görüş mövcuddur. Birincisi o-

nunla da etdiklərinin eynisinin edilməsidir. Bu Əbu Hənifə-

nin, Şafinin, İshaq ibn Rahaveyhin, bir rəvayətə görə Əhmə-

din və başqalarının  görüşüdür. İkinci görüş isə onu öldür-

məyin kifayət etməsidir. Bu Süfyan əs-Səvrinin, Əbu Yusu-

fun, Muhəmmədin və bir digər rəvayətə görə Əhmədin gö-

rüşüdür. İmam Malik demişdir: “Əgər o bunları cəsədlə oy-

namaq və ona işgəncə etmək üçün etmişsə onunla da eyni 

cür rəftar olunur. Yox əgər bunun üçün etməmişsə o zaman 

onu öldürmək kifayət edər”.  

Mübah olaraq öldürmənin ikincisi isə küfrə görə öldür-

məkdir. Bir insan ya əsildən kafir olduğu üçün, ya da İslam-
                                                           
671 Hədis zəifdir. Hədisi Əbu Bəkrdən İbn Məcə: 2668, Dər Qutnu: 3\105-

106, Beyhaqi: 8\36 rəvayət etmişlər. Numan ibn Bəşirdən isə Tayəlisi: 

802, İbn Məcə: 2667, İbn Əbu Asim “əd-Diyət”-də: səh. 60, Tahavi “Şərh 

Məəni`l-Əsər”-də: 3\184, Darəqutni: 3\106, Beyhaqi: 8\62 rəvayət etmiş-

lər. Abdullah ibn Məsuddan İbn Əbu Asim səh. 60, Darəqutni: 3\88, Bey-

haqi: 8\63 rəvayət etmişlər. Əlidən isə Darəqutni 3\88 rəqəmi ilə rəvayət 

etmişdir. Bütün bu rəvayətlər zəifdir. Onlardan səhih olanının olduğunu 

bir nəfərdən başqa alimlərdən heç kim deməmişdir. Bax: “Nasbu`r-Ra-

yə”: 4\341-342. Hədisi həmçinin İbn Əbu Şeybə “Musannəf”-də: 9\354 

İsa ibn Yunusdan, o Əşəs ibn Abdu`l-Məlikdən və Amrdan, onlar da Hə-

səndən mürsəl olaraq rəvayət etmişlər. 
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dan dönüb mürtəd olduğu üçün öldürülər. Bir çox alim bu 

halda onun cəsədi ilə oynamağın məkruh olması (bəyənilmə-

məsi) görüşündədirlər. Onlar demişlər ki, belə halda insan 

qılıncla (boynu vurularaq) öldürülür. Sələfdən bəzilərinin bu 

halda insanın cəsədi ilə oynamağın və ya onu yandırmağın 

caiz olduğunu demələri rəvayət olunmuşdur. Xalid ibn Vəlid 

və başqaları bunu etmişlər.672 

Həmçinin Əbu Bəkrin Fucəəni673 odda yandırdığı da rəva-

yət olunmuşdur.  

                                                           
672 İbn Səd “Tabaqat”-da: 7\396 demişdir: “Əbu Müaviyə əd-Darir bizə 

Hişam ibn Ürvədən, o da atasından belə dediyini xəbər vermişdir: Sü-

leym oğulları mürtəd oldular. Əbu Bəkr Xalid ibn Vəlidi (onları cəzalan-

dırmaq üçün) göndərdi. Xalid onları bir yerə yığaraq yandırdı. Ömər 

Əbu Bəkrin yanına gələrək dedi: “(İnsanları) Allah`ın əzabı ilə cəzalandı-

ran adamı vəzifəsindən uzaqlaşdır”. Əbu Bəkr dedi: “Xeyr! Allah`a and 

olsun ki, Allah özü onu uzaqlaşdırmayınca Allah`ın kafirlər üzərinə çək-

diyi qılıncını mən vəzifəsindən uzaqlaşdırmaram”. Daha sonra (Əbu 

Bəkr) onun Müseyləmənin üstünə yolladı. Bu sənədin raviləri etibarlı 

şəxslər olub Buxari və Müslimün raviləridir. Yalnız Urvə Əbu Bəkri gör-

məmişdir.    
673 Adı İyyas ibn Abduyəlil əs-Süləmidir. Təbəridə: 3\264 onun haqqında 

belə nəql olunur: “O Əbu Bəkrin yanına gələrək ondan, ona silah vermə-

yini və mürtədlərdən kimi istərsə öldürməklə əmr etməyini istəmişdi. 

Əbu Bəkr də ona silah verərək ona tapşırıq vermişdi. Daha sonra isə o 

əmrə asi olaraq silahı müsəlmanlara yönəltmişdi. O Əbu Bəkrin yanın-

dan çıxdıqdan sonra Civəə deyilən yerə getmiş, orada Şureyd oğulların-

dan olan Nəcbə ibn Əbu`l-Meysəni də özünə qoşmuşdur.  Bundan sonra 

o Səlim, Əmir və Həvzan qəbilələrindəki müsəlmanlara basqın etmişdir. 

Bu xəbər Əbu Bəkrə yetişdikdə O Tarifə ibn Həcizə xəbər yollayaraq qo-

şun yığmasını və ora getməsini əmr edir, ona kömək olaraq isə  Abdullah 

ibn Qeys əl-Cəsini göndərir. Onlar ona tərəf yürüyüb onu tələb edirlər. 

Nəhayət ki, Civəə adlanan yerdə qarşılaşdılar və döyüşməyə başladılar. 

Bu zaman Nəcbə öldürüldü, Fucəə isə qaçdı. Tarifə ona yetişərək onu əsir 
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Ummu Qirfə əl-Fəzzəriyyənin Əbu Bəkrin vaxtında dinin-

dən döndüyü, Əbu Bəkrin onun gətrilməsini, saçlarından iki 

atın arxasına bağlanmasını əmr etdiyi, daha sonra atları sü-

rüncə qadının parçalandığı rəvayət olunmuşdur. Bu hekayə-

nin sənədləri munqatidir. İbn Səd “Tabaqat”-da674 isnadsız o-

laraq Zeyd ibn Harisənin o qadını bu cür öldürdüyünü, daha 

sonra bunu Peyğəmbərə  xəbər verdiyini rəvayət etmişdir.    

Həzrət Əlidən dinindən dönənləri yandırdığı, İbn Abba-

sın isə bunu inkar etdiyi rəvayət olunmuşdur. 675 Bəziləri isə 

Əlinin onları yandırmadığını, onları ölənə qədər tüstüyə ver-

diyini demişlər. Bəziləri də onları öldürüb sonra yandırdığını 

demişdir. Bunların heç biri doğru deyil. Həmçinin onun ya-

nına bir mürtədin gətirildiyi, ölüncəyə qədər onu tapdalama-

ğı əmr etdiyi də rəvayət olunmuşdur.  

Hənbəli alimlərindən olan İbn Aqil mürtəd olanlar və xü-

susilə də küfrdə həddini aşanlar üçün bədənin orqanlarının 

kəsilməsi ilə  öldürülmənin caiz olduğu görüşünü seçmiş, qi-

sas olaraq öldürülən barəsində isə bunun caiz olmadığını 

söyləmişdir.  

Bu görüşü dəstəkləyənlər Buxari və Müslimin  Ənəsdən 

Üreynəlilər haqqında rəvayət etdikləri hədisi dəlil almışlar. 

O hədisdə belə deyilir:   

                                                                                                                                   

aldı və Əbu Bəkrə göndərdi. Əbu Bəkr Mədinənin namazgahında böyük 

tonqal qalatdıraraq onu əl-qolu bağlı şəkildə tonqala atdırdı”.  
674 2\90 
675 Buxari: 3017 İkrimədən belə dediyini rəvayət etmişdir: “Əli dinindən 

dönənləri yandırdı. Bu xəbər İbn Abbasa yetişincə o belə dedi: “Mən ol-

saydım yandırmazdım. Çünki Peyğəmbər  buyurdu: “Allah`ın əzabı ilə 

əzab verməyin”. Mən onları Peyğəmbərin  buyurduğu kimi öldürər-

dim. O buyurmuşdur: “Dinini dəyişəni öldürün”. 
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ت  و و ه ا، ف   ف   ة  ين  د  امل  ل  هللا  و س  ى ر  ل  ق د م وا ع   ة  ن  ي   ع ر   ن  سًا م  ن  نَّ أ  أ  "  ال  ق  اج 
ا ان   ب  ل  أ   ن  وا م  ب  ر  ش  ت  ، ف   ة  ق  د  الصَّ  ل  ب   إ  ل  إ  ت  ر ج وا ن  أ   م  ت  ئ   ن  ش  : إ   ول  هللا  س  ر   م  ل   
 ، و  م  وه  ل  ت   ق  ، ف   اء  ع  ى الر   ل  وا ع  ال  م   ح وا، ث َّ ص  وا ف  ل  ع  ف  ف    ،وال  ع  اف   ا، ف  ال   و  ب   أ   و  
َّ  ك  ل  ذ   غ  ل  ب   ، ف    هللا  ول  س  د  ر  وا ذ و  اق  س  ، و  م  ال  س  ال   ن  د وا ع  ت  ار   ،  النَّب 
 ، و  م  ن  ه  ي   ع  ل  أ  س    ، و  م  ج ل ه  ر  أ   و   م  ه  ي   د  ي  أ   ع  ط  ق  ، ف   م  ب    أ ت   ، ف  م  ه  ر  ث   أ  ف   ث  ع  ب   ف   
 "واات   م  ّتَّ ح   س  م   الشَّ ذ وا ف  ن ب   : ث َّ ة  اي  و   ر  ف   وا، و  ات   م  ّتَّ ح   ة  رَّ  احل  ف   م  ه  ك  ر  ت   

“Üreynədən bir qrup insan Mədinəyə Peyğəmbərin  ya-

nına gəldilər və Mədinə onların sağlığına zərər verdiyinə gö-

rə orada qalmaq istəmədilər. Peyğəmbər  onlara belə bu-

yurdu: “Əgər istəyirsinizsə zəkat (dövlətin beytü`l-malının) 

dəvələri olan yerə gedin. Orada onların südündən və sidi-

yindən için”. Onlar Peyğəmbərin  dediyi kimi etdilər və sa-

ğaldılar. Daha sonra çobanları öldürüb dindən çıxdılar və 

dəvələri sürüb apardılar. Bu xəbər Peyğəmbərə  yetişincə 

onların axrasınca adam yolladı. Onları Peyğəmbərin  hüzu-

runa gətirdilər. Peyğəmbər  onların əllərini və ayaqlarını 

çarpaz kəsdirdi, gözlərini oyub çıxartdırdı və onları (Mədinə 

yaxınlığında bir yer olan) Harraya atdırdı. Onlar can verə-

nədək orada qaldılar.”676  

Başqa bir rəvayətdə belə deyilir: “Onlar ölənə qədər günə-

şin altında qaldılar”. Başqa birsında isə belə deyilir: “Gözləri 

ovularaq Harraya atıldılar. İnsanlardan su istəyirdilər, amma 

heç kim onlara su vermirdi”. Tirmizinin nəql etdiyi rəvayətdə 

                                                           
676 Buxari: 233, 3018, 4610, 6899, Müslim: 1671, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 
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isə belə deyilir: “Əlləri və ayaqları çalın-çarpaz kəsildi”. 

Nəsainin rəvayətində isə deyilir: “Onlar çarmıxa çəkildilər”.  

Alimlər onların cəza görmə şəklində ixrilaf etmişlər. On-

lardan bəziləri demişlər: “Kim bunların etdiyi kimi etsə, di-

nindən dönsə, müharibə elan etsə və qarət etsə o da bunlar 

kimi cəzalandırılar”. Bu görüş Əbu Qiləbə və bir qrup alim-

dən rəvayət olunmuşdur. Bu eyni zamanda Əhməddən rəva-

yət olunan bir görüşdür. 

Bəzi alimlər isə bu hədisi dəlil götürərək demişlər ki, qi-

sas zamanı orqanlarının kəsilməsi ilə cəzalandirma caiz de-

yildir. Amma əgər işlədiyi cinayətlərdə həddini aşmışsa o za-

man orqanları kəsilməklə cəzalandırılması caiz olar. Bu hən-

bəli alimlərindən İbn Aqilin görüşüdür. 

Alimlərdən bəziləri isə demişlər ki, Peyğəəmbərin  Ü-

reynəlilərə etdiyi sonradan orqanların kəsilməsini qadağan 

etməsi ilə nəsx olunmuşdur. 

Digər bir qrup isə bu hadisənin cəzalardan və döyüş ayə-

sindən əvvəl olduğu, daha sonra isə nəsx olunduğu görüşün-

dədir. Bu Əvzai, Əbu Übeyd və bir qrup alimin görüşüdür.  

Digər bir qrup alim isə deyir ki, Peyğəmbərin  etdiyi bu 

iş məhz bu barədə nazil olan cəza ayələrinin tətbiqidir və 

bunlardan heç bir şey nəsx olunmamışdır. Onlar həmçinin 

deyirlər ki, Üreynəlilər mal qəsb etdikləri üçün Peyğəmbər  

onların əllərini kəsdi və onları öldürdü. Çünki qarət edərək 

adam öldürənin həm əlləri kəsilər, həm öldürülər, həm də 

(başqaları bunu etməsinlər deyə) çarmıxa çəkilər. Belə bir 

şəxs adam öldürdüyü üçün öldürülər, oğurluq etdiyi üçün 

əlləri və ayaqları çarpaz kəsilər, bu iki cinayəti eyni zamanda 
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etdiyi üçün də çarmıxa çəkilər. Bu Həsən əl-Bəsrinin görüşü 

olub Əhməddən də nəql olunan bir rəvayətdir. 

Onlar çobanın gözlərini ovub çıxardıqları üçün onların 

gözləri ovulmuşdu. Müslimin  Ənəsdən rəvayət etdiyi hədis-

də belə deyilir.  

İbn Şihab isə deyir ki, onlar çobanı öldürüb onun yuxarı 

və aşağı ətraflarını kəsmişdilər. İbn Səd deyir ki, onlar çoba-

nın əllərini və ayaqlarını kəsmiş, onun gözünə və dilinə şiş 

batırmışdılar. Belə olduğu təqdirdə onların əllərinin və ayaq-

larının kəsilməsi, gözlərinin ovulması və susuz saxlanmaları 

qisas olaraq yerinə yetrilmişdir. Bu görüş əsasən “Müharibə 

vəziyyətində olan bir şəxs qisasa səbəb olan cinayətlər edərsə 

öldürülmədən öncə qisas yerinə yetirilər və daha sonra öldü-

rülər” deyənlərin sözündən çıxan bir nəticədir.  Bu İmam 

Əhmədin məzhəbidir. 

Buradan bir sual ortaya çıxır ki, ölümündən öncə həmin 

şəxsə etdiklərinin eynisinin edilməsi onun öldürülməsi kimi 

məcburidirmi? Yoxsa bu qisasa bənzəyir və öldürülənin sahi-

binin bağışlaması ilə edilməyə bilərmi? Bu barədə də İmam 

Əhmədin iki görüşü vardır. Amma Tirmizinin rəvayəti gös-

tərir ki, onlarının əl və ayaqlarının çarpaz kəsilməsi onların 

müharibə elan etmələri səbəbiylədir. Çobanın əllərini və a-

yaqlarını kəsmələri halı isə müstəsnadır. Allah  ən doğrusu-

nu biləndir. 

Həmçinin Peyğəmbərin  odda yandırmağa icazə verdiyi 

də rəvayət olunmuşdur. O daha sonra bunu qadağan etmiş-

dir. Buxaridə Əbu Hüreyrədən belə dediyi rəvayət olunmuş-

dur: 
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 - نً ال  ف   ًن و  ال  ف   ت   ج د  و  ن  : إ  ال  ق  ف    ث  ع   ب   ف    ول  هللا  س  ا ر  ن  ث   ع  ب   "
 ن  د  ر  أ   ي  ح    ول  هللا  س  ر   ال   ق  ، ث َّ ار  لنَّ ا اب  وه   ق  ر  اح  ف   -ش  ي  ر  ق    ن  م   ي   ل  ج  ر  ل  

 ال   ار  نَّ النَّ إ   ، و  ار  لنَّ ًن اب  ف ال    و  نً ال  ف  وا ر ق  ن  ت   أ   م  ت ك  ر  م  ت  أ  ن   ك  ن   وج : إ  ر  ال  
 "اوه   ل  ت   اق   ف  ا وه   ت   د  ج  ن  و  إ  ، ف   هللا  الَّ ا إ  ذ  ب  ب   ي  ع  

“Allah Rəsulu  bizi bir yerə göndərərək buyurdu: “Əgər 

filankəsi və filankəsi (Qureyşdən iki şəxs) tapsanız onları od-

da yandırın. Daha sonra biz artıq çıxmaq istərkən Allah Rə-

sulu  buyurdu: “Mən sizə filankəsi və filankəsi yandırmağı 

əmr etmişdim. Allah`dan başqa heç kəs (insanı) atəşlə cə-

zalandırmaz. Əgər onları tapsaz öldürün”.677 

Buxarinin bir digər rəvayətində İbn Abbas Peyğəmbərin 

 belə buyurduğunu nəql etmişdir:  

 "لَّ ج   و   زَّ ع   هللا   اب  ذ  ع  ب   واب  ذ   ع  ت    ال  "
“Allah`ın əzabı ilə əzab verməyin.”678  

İmam Əhməd, Əbu Davud və Nəsai İbn-i Məsuddan belə 

dediyini rəvayət etmişlər:  

 و    ب   النَّ  ب  ض  غ  ف    ،ت  ق  ر  ح  أ   د  ق   ل  َن    ة  ي  ر  ق  ب   ن  ر  ر  م  ف    ب    النَّ  ع  م   انَّ ك  "
 "لَّ ج   و   زَّ ع   هللا   اب  ذ  ع  ب   ب  ذ   ع  ي    ن  أ   ر  ش  ب  ل   يغ  ب  ن   ي    ال   ه  نَّ إ  : ال  ق  

                                                           
677 Buxari: 3016. 
678 Buxari: 3017. 
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“Biz Peyğəmbər  ilə birlikdə bir qarışqa yuvasının ya-

nından keçirdik. Qarışqa yuvası yandırılmışdı. Peyğəmbər  

qəzəbləndi və belə buyurdu: “İnsan Allah`ın  əzabı (və ya ə-

zab metodu) ilə əzab verməməlidir.”679 

Xalid ibn Vəlidin mürtəd olduqlarına görə bir qrup insanı 

yandırdığı rəvayət olunmuşdur. Həmçinin səhabələrdən bir 

qrupunun lutiliyə görə insanları yandırdıqları rəvayət olun-

muşdur.  

Eyni zamanda Əlinin insanların dinlərindən döndükləri 

zaman Əbu Bəkrə onları öldürüb sonra yandırmasını işarə 

etdiyi də nəql olunmuşdur. Odla əzab vermək olmadığı üçün 

İshaq ibn Rahaveyh bu fikri bəyənmişdir. 

İmam Əhməd “Müsnəd”-də Əli ibn Əbu Talibdən İbn 

Mulcəmin onu vurduğu zaman belə dediyini rəvayət etmiş-

dir: “Peyğəmbər  onu vurmaq istəyən birisini nə etmək is-

təmişsə siz də onu (İbn Mulcəmi) elə edin”. Daha sonra dedi: 

“Onu öldürün və yandırın”.680 

Alimlərin çoxu həşərat belə olsa odda yandırmağın mək-

ruh olduğunu söyləmişlər. İbrahim ən-Nəxai demişdir: “Əq-

rəbin odda yandırılması insan orqanlarının kəsilməsinə bəra-

bərdir”. Ummu Dərda birəni odda yandırmağı qadağan et-

mişdir.  

Əhməd demişdir: “Balığı diri-diri odda qızartmaq olmaz. 

Çəyirtgəni diri-diri qızartmaq isə bundan daha aşağıdır. 

Çünki onun qanı yoxdur”. 
                                                           
679 Hədis səhihdir. Əhməd: 1\423, Əbu Davud: 2675, 5268, Nəsai “Kub-

ra”-da. Həmçinin “Tuhfətu`l-Əşraf”-da: 7\77. 
680 Əhməd: 1\92-93. Hədisin sənədi zəifdir. 
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Həmçinin Peyğəmbərin  heyvanı bir yerə bağlayaraq o-

nu oxla vurub öldürməyi qadağan etdiyi də rəvayət olun-

muşdur. Buxari və Müslim  Ənəsdən Peyğəmbərin  heyva-

nın bir yerə bağlanaraq hədəf götrülməsini qadağan etdiyi 

rəvayət olunmuşdur.681 

Yenə Buxari və Müslim İbn Ömərdən belə rəvayət etmiş-

lər: “Bir gün o toyuğu bir yerə bağlayıb hədəf kimi onu oxla 

vurmaq istəyən bir qövmlə rastlaşdı və dedi: “Bunu kim e-

dib?” Allah Rəsulu  bunu edəni lənətləmişdir.”682 

Müslim  İbn Abbasdan belə dediyini rəvayət etmişdir: 

“Peyğəmbər  ruhu olan hər bir şeyin hədəf alınmasını qa-

dağan etmişdir.”683 

İmam Əhmədin “Müsnəd” kitabında Əbu Hudeyrədən 

belə dediyi rəvayət olunmuşdur: “Peyğəmbər  heyvanı hə-

dəf alaraq öldürüb sonra yeyilməsini qadağan etmişdir. Am-

ma istərlərsə boğazladıqdan sonra hədəf ala bilərlə”.684 Bu 

mənada olan hədislər çoxdur.  

Bu Peyğəmbərin  öldürməyin və boğazlamanın gözəl e-

dilməsinə dair əmridir. O həmçinin heyvan boğazlayarkən 

bıçağın ağzının itilənməsini də əmer etmişdir ki, boğazlanan 

heyvan əziyyət görməsin. Bununla o göstərmək istəmişdir ki, 

bıçağın iti olması ilə boğazlanan heyvan rahat olur. Çünki bu 

zaman onun canı bədənini daha tez tərk edir.  

                                                           
681 Buxari: 5513, Müslim: 1956. 
682 Buxari: 5514, Müslim: 1958.  
683 Müslim: 1957. 
684 Əhməd: 2\402. Sənədi güclüdür. 
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İmam Əhməd və İbn Məcə  İbn Ömərdən belə dediyini 

rəvayət etmişlər:  

، و ق ال   أ م ر  ر س ول  اَّللَّ  " ائ م  ف ار ، و أ ن  ت  و ار ى ع ن  ال ب  ه  إ ذ ا  :ب  د   الش  
ه ز   ، ف  ل ي ج   "ذ ب ح  أ ح د ك م 

“Allah Rəsulu  (heyvan boğazlarkən) bıçağın ağzının iti-

lənməsini, onun (bıçağın) heyvana göstərilməməsini əmr et-

miş və buyurmuşdur: “Sizdən hər kim heyvan boğazlarsa 

bunu tezləşdirsin”.685 

Kəsiləcək olan heyvana qarşı yaxşı rəftar olunması barədə 

də (Peyğəmbərin ) əmri vardır. 

İbn Məcə  Əbu Səid əl-Xudridən belə dediyini rəvayət et-

mişdir: “Peyğəmbər  bir nəfərin qulağından tutaraq qoyun 

apardığını gördü və buyurdu: “(Qoyunun) qulağını burax, 

boynundan tut”.686   

Xalləl və Təbərani İkrimədən, o da İbn Abbasdan belə de-

diyini rəvayət etmişlər: “Bir gün Peyğəmbər  bir nəfərin a-

yağını qoyunun boynu üzərinə qoyaraq bıçağını itilədiyini 

gördü. Qoyun da (qorxu içində) ona baxırdı. Peyğəmbər  

buyurdu: “Bu işi daha öncədən etməyin lazım deyildimi? 

Sən onu dəfələrcə öldürməkmi istəyirsən?”687 Bu hədis İkri-

mədən mürsəl olaraq da nəql olunmuşdur. Onu Abdu`r-Raz-

                                                           
685 Əhməd: 2\108, İbn Məcə: 3172. Əhmədin sənədi güclüdür.  
686 İbn Məcə: 3171. Sənədində Musa ibn Məhəmməd ibn İbrahim ət-Tey-

mi var və o zəifdir. 
687 11916. Raviləri səhih ravilərdir. Bunu Heysəmi “Məcmə”-də: 4\33 söy-

ləmişdir. 
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zaq və başqaları rəvayət etmişlər.688 O hədisdə belə bir əlavə 

də var: “Onu yerə yatırmadan öncə bıçağını itiləyəydin”. 

İmam Əhməd demişdir: “Heyvan boğazlanacağı yerə 

yumşaqcasına gətirilər, bıçaq ondan uzaq tutular və yalnız 

boğazlanma anında ortaya çıxarılar. Çünki Peyğəmbər  bı-

çağı gizlətməyi əmr etmişdir”.  

O (Əhməd) həmçinin belə demişdir: “Heyvanlar Rəbb`lə-

rini və öləcəklərini bilirlər.” O həmçinin İbn Səbitdən belə rə-

vayət olunduğunu söyləmişdir: “Heyvanlar heç bir şeyi anla-

maz, amma Rəbb`lərini tanıyar və ölümdən qorxarlar”.  

Peyğəmbərin  boğazlanma ilə əlaqəli hökmləri arasında 

şah damarının kəsilməsi əmri də vardır. Əbu Davud İkrimə-

dən, o da İbn Abbasdan və Əbu Hüreyrədən belə dediklərini 

rəvayət etmişdir: “Peyğəmbər  (boyun) dərisinin kəsilərək 

damarların qalmasını qadağan etmişdir.” İbn Hibban bu hə-

disi “Səhih”-də rəvayət etmiş və İkrimənin belə dediyini əla-

və etmişdir: “İnsanlar heyvanın boğazından az bir hissəni 

kəsib şah damara dəymədən buraxır və ölməsini gözləyirdi-

lər. Peyğəmbər  bunu qadağan etmişdir.” 

Abdu`r-Razzaq Muhəmməd  ibn Raşiddən, o Vadin ibn 

Ətadan belə dediyini rəvayət etmişdir: “Qəssab qapını aça-

raq qoyunun yanına girdi. Qoyun isə ondan qaçırdı. Bu za-

man Peyğəmbər  gəldi və qoyun onun yanına qaçdı. Qəs-

                                                           
688 Abdu`r-Razzaq “Musannəf”-də: 8608 Muammərdən, o da İkrimədən 

rəvayət etmişdir. Hakim: 4\233 bu hədisi Həməd ibn Zeyddən, o Asim-

dən, o İkrimədən, o da İbn Abbasdan rəvayət etmişdir. Hakim demişdir: 

“Bu hədis Buxari və Müslimin şərtlərinə görə səhihdir. Amma onlar bu 

hədisi rəvayət etməyiblər”. Deyirəm ki, İkrimə Buxarinin ravilərindəndir.  
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sab onun arxasınca gələrək qoyunu tutdu və ayağından sü-

rüyərək apardı. Peyğəmbər  qoyuna “Allah`ın  əmrinə 

səbr et”, qəssaba isə “Sən isə ey qəssab! Onu boğazlanma ye-

rinə apararkən yumşaqlıqla apar” buyurdu”.689   

Abdu`r-Razzaq İbn Sirindən belə dediyini rəvayət etmiş-

dir: “Ömər bir nəfərin qoyunu ayağından sürüyərək boğazla-

mağa apardığını gördü və dedi: “Vay olsun sənin halına. Nə 

olar ki, onu boğazlamaq üçün gözəl bir şəkildə aparasan?”.690 

Muhəmməd  ibn-i Ziyad demişdir: “Abdullah ibn Ömər 

qəssabın qoyunu boğazlamağa apardığını gördü və dedi: “O-

nu ölümə gözəl tərzdə apar”. Qəssab bıçağını çıxararaq dedi: 

“Aparmağa ehtiyac yoxdur. Çünki onu elə indicə kəsmək is-

təyirəm”. İbn Ömər dedi: “Olsun sən yenə də gözəl davran”.  

İmam Əhməd Muaviyə ibn Murranın atasından belə de-

diyini rəvayət etmişdir: “Bir nəfər Peyğəmbərə  dedi: “Ey 

Allah`ın Rəsulu! Mən qoyun kəsərkən ona mərhəmətlə yana-

şıram”. Peyğəmbər  buyurdu: “Qoyuna rəhm etsən Allah  

da sənə rəhm edər”.691 

Mutarrif ibn Abdullah demişdir: “Quşa duyduğu mərhə-

mət səbəbi ilə Allah  da insana mərhəmət duyar”.  

Novf əl-Bəkkəli demişdir: “Bir nəfər anasının yanında bu-

zovu boğazladı. (Daha sonra) o ağlını itirdi. Bir gün o quş 

yuvası olan bir ağacın dibində oturarkən yuvadan quşun ba-

                                                           
689 “Musannəf”: 8609. 
690 “Musannəf”: 8605. 
691 Əhməd: 5\34. İsnadı səhihdir. 
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lası yerə düşdü. O quş balasına mərhəmət edərək onu yuva-

sına geri qoydu. Allah  da səhhətini ona qaytardı”.   

Peyğəmbərdən  bir çox yönü ilə ananı baladan ayırmağı 

qadağan etdiyi rəvayət olunmuşdur. Bu qadağa həm insan-

lara həm də heyvanlara aid ümumi bir qadağadır. 

Əbu Davud bu şəkildə rəvayət etmişdir: “Peyğəmbərə  

dəvənin ilk balası (onun boğazlanması) barəsində sual 

verdilər. Allah Rəsulu  buyurdu: “Bu (sənin) haqqındır. Am-

ma onu bir yaşı tamam olub iki yaşa keçincəyə və ya iki yaşı 

tamam olub üç yaşa keçincəyə qədər gözləsən bundan sonra 

onu ya bir dul qadına verməyin, ya Allah yolunda (döyüşdə) 

istifadə etməyin onu gənc ikən boğazlayıb az olan ətindən 

faydalanmağından, anasını balasından ayırmağından və ana-

sının südündən məhrum olmağından daha xeyirlidir”.692 

Bunun mənası odur ki, dəvənin balası balaca ikən boğaz-

lansa əti az olduğu üçün faydası da az olar, sahibi ana dəvə-

nin südünün kəsilməsi səbəbi ilə anasının südündən yararla-

na bilməz. Həmçinin belə olduqda anası da balasını itirməklə 

kədərlənər. 







                                                           
692 Əbu Davud: 6842, “Müsnəd”: 2\182-183. Hədisin sənədi həsəndir. 
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